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 دقممة امل

ضمن ًا تباع هللا ستصدر إبذندارة املخاطر كتاب جديد ينجز بعون هللا وكرمه ليكون اول كتاب من الكتب املتخصصة اليت إ

 موضوعات متخصصة يف احلقل املايل تنشر تباعاً.

موضوع ادارة املخاطر من املواضيع احلديثة واملهمة على صعيد العمل املصريف والعاملني فيه بشكل عام وكذلك طلبة املؤكد إن ومن 

 الدراسات املالية واملصرفية بشكل خاص.

 إبدارةة رفية اليت تواجهها املصارف والعاملني من خالل طرح املفاهيم اخلاصوالكتاب يتناول يف فصوله شرح مفصل للمخاطر املص

 ذلك.تعزز عملية مثلة أاملخاطر وربطها ابجلانب العملي من خالل 

 التالية:ان فكرة الكتاب تتجسد يف النقاط 

ل املخاطر املصرفية املصريف حو  ما حيتاجه طلبة الدراسات املالية واملصرفية واملهتمني ابلنشاطمع نظري شامل يتناسب  عرض-1

 وطرق ادارهتا.

 عليه. والقيمنيمثلة عملية حول املخاطر املالية والعملية اليت تواجه العمل املصريف أ استعراض-2

دارة املخاطر بشكلها الفعال مما يعطي طالب العلوم املالية واملصرفية القدرة على التعرف على املخاطر يف املصارف إ طرق-3

 معاجلتها والتعامل معها.وكيفية 

اليت  ملخاطر املصرفيةا الستعراضغلب املوضوعات اليت ميكن مناقشتها أيتكون الكتاب من سبعة فصول جاءت متسلسلة لتغطي 
 .تواجهها املصارف
  هي:وهذه الفصول 

 املصرفية.اخلطر وادارة املخاطر  األول الفصل 
 واملخاطر االئتمانية.االئتمان  الثاين الفصل 

 السيولة.الفصل الثالث  خماطر 
 خماطر السوق. الرابع الفصل 
 التشغيل.خماطر  اخلامس الفصل 
 دارهتا.إخماطر صيغ التمويل االسالمي وطرق  السادس الفصل 
 المولية.دارة املخاطر وفدقا ملعايري جلنة ابزل إ السابع الفصل 
بطريقة علمية  اكون وفقت يف سرد موضوعات الكتابواملصرفية امال ان يدي طلبة العلوم املالية النهاية اضع هذا الكتاب بني أويف 

 .وهللا ويل التوفيقسهلة وواضحة، 
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 :مدقممة

املالية بوظيفة جوهرية يف نظام املدفوعات يف معظم الدول واالقتصادايت، كما أهنا تلعب دور الوسيط بني األفراد  اتاملؤسستقوم 

 و استثماريةسيولة لتمويل حاجات استهالكية أاىل اللة )املودعون( وأولئك الذين هم حباجة من السيو  اً واجلهات اليت متتلك فائض

 ول واخلصوم.يكمن يف سوء إدارة األص واخلطر األكرب مثالً  الوساطة،لبنوك اليت تلعب دور اىل اأو غريها )املقرتضون(، ابلنسبة 

لكل  هيكل التمويل آليتغري املالية يكمن يف طبيعة األصول واخلصوم وابن االختالف الرئيس بني املؤسسة املالية و أوهنا نشري إىل 

الصعب أن  هنا منو  ،بشكل سريع  للتسييلبقابليتها على شكل أصول سائلة تتميز منها فأغلبية أصول املؤسسات املالية هي 

 لى األصول.ع العوائداخنفاض  وهذا يؤدي إىل االصول،بتسييل تلك  بني بعضها تتمايز أصول املؤسسات املالية املنافسة

وهبدف تقدمي معدل عائد مرتفع وتنافسي حلملة األسهم وجذب املستثمرين اجلدد، تقوم املؤسسات املالية بتخفيض نسبة رأس 

تفعة حتمل خماطر مر  يتآلاملال إىل إمجايل األصول وتعمل يف ظل رافعة مالية مرتفعة أي استعمال نسبة عالية من قوة الرفع املايل واب

واالستثمار يف أصول أكثر خطراً من املطاليب املستخدمة يف متويلها مع احملافظة على أقل مستوى ممكن من السيولة، لذلك فإن 

ملخاطر ، من هنا كان البد من وضع نظام إلدارة ااملركز املايل للمؤسسة يفأي خطأ يف القرارات ميكن أن يؤدي إىل أاثر سلبية جداً 

 .للمؤسسة املالية

املؤسسات املالية تعتمد على صورهتا ومسعتها لدى الناس يف احلفاظ على املتعاملني معها وجذهبم لذلك فإن أي خلل قد يؤدي إىل 

حداث قد املؤسسات املالية احمللية منها واألجنبية، فبعض األ يفتراجع أعماهلا، وهذا اخللل يؤثر  آليتخلل يف ثقة اجلمهور واب

نقص الثقة هذا ميكن أن ينتشر بسرعة ويؤدي إىل فشل النظام املصريف ككل أو يؤدي إىل خلق مشاكل يف تضعف ثقة اجلمهور، و 

وإن سالمة االقتصاد الوطين وفعالية السياسة النقدية ألي بلد تعتمد على مدى سالمة ،  ذا النظام على الوفاء ابلتزاماتهقدرة ه

مة املالية، من هنا أتيت أمهية الرقابة عليها وذلك من أجل احملافظة على متانة وسالالنظام املايل وعلى وجه التحديد سالمة املؤسسات 

 هذا اجلهاز خدمة لالقتصاد.
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و أ ال يتجزأ من العمل املصريف كما أهنا تشكل مصدراً للربح يف حال أحسنا إدارهتا، ءاً مما سبق ميكن القول إن املخاطر تشكل جز 

نية مستوى العائد واخلطر مرتبطان بعالقة طردية، لذلك على املصارف تبين سياسة مب ك، وأنذلسببا للخسارة يف حال أخفقنا يف 

 على مبادئ نذكر منها:

 .فهم املخاطر وإدارهتا بشكل فعال -أ 

 عمم جتنبها بل جتنب تركزها. -ب 

 جتنبها يف حال     -ت

 عدم القدرة على حتملها.  1-

 ألرابح املتوقع حتققها يف حال حتملها( أي النفقات أعلى من األرابح.زايدة تكلفة إدارهتا عن عوائدها )ا2-  

 لذا نتجنب هذه املخاطر. %1هنا يوجد خسائر  %11والنفقة هي  %10العائد  مثال:

 إن تنظيم عملية إدارة املخاطر وأدواهتا ساعد يف جتنب القطاع املايل الكثري من األزمات.

قدار اخلسائر احملتملة، ومن جهة نظر تنظيمية، فإن العبء الرأمسايل أو رأس املال املطلوب األساس يف قياس وتقييم املخاطر هو م

ما هو إال قيمة كمية كافية ملواجهة هذه اخلسائر احملتملة، أما من وجهة نظر اقتصادية، فإن مفهوم كفاية رأس املال يدل على مقدار 

 ص رأس املال االقتصادي "الكايف" ملواجهة هذه املخاطرة.اخلسائر احملتملة من كل مصدر من مصادر اخلطر، وختصي
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 الفصل األول

 املصرفية اخلطر وادارة املخاطر
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 املبحث االول

 مفهوم اخلطر

 متهيد:

إدارة املخددددداطر قلدددددب نظدددددام املخددددداطر الكلدددددي للبندددددك، لدددددذا  دددددب أن تصدددددمم وحتددددددث ابسدددددتمرار لتبقدددددى فعالدددددة يف حتديدددددد  عددددددت

لتحسددددددني نوعيددددددة احملفظددددددة وختفيضدددددداً للخسددددددائر وللتأكددددددد مددددددن ان اإلجددددددراءات املعمددددددول هبددددددا قددددددد  آليتارة املخدددددداطر وابوقيدددددداس وإد

 ن الدراسات املتعمقة قد مت القيام هبا مثل منح االئتمان. أمت االلتزام هبا و 

فايددددة معدددددايري االئتمدددددان الدددديت واجهتهدددددا البندددددوك كانددددت نتيجدددددة عددددددم ك تكالاملخددددداطر أمهيتهدددددا مددددن أن أسدددددوأ املشددددداكتسددددبت إدارة 

 أو تراخيها وضعف إدارة املخاطر وعدم االهتمام ابلرتكز االئتماين وابلتغريات يف الظروف العامة. 

 اآلن)  املعرفددددة عدددددم نتيجددددة تنشددددأ فهددددي وأنشددددطته، اإلنسددددان حيدددداة مددددع القدددددم منددددذ(  Risk)  املخدددداطرة مفهددددوم ارتددددبطكمددددا 

 يقددددوم لرحلددددة التحضددددري عنددددد فمددددثال اإل ابيددددة، ولدددديس السددددلبية النتددددائ  توقددددع خددددالل مددددن أي املسددددتقبل، يف األحددددداث بطبيعددددة( 

 :  يتوقع فإنه األعمال رجل هبا

 (. احلوادث خماطر)  الطائرة حتطم – أ

 (. الصحية املخاطر)  الرحلة خالل أو قبل املرض – ب

 (.  املرور خماطرة)  الطائرة مبوعم اللحاق عمم تآليواب املرور، ازدحام مواجهة - ت

 (.  التأخر خماطرة)  اإلقالع أتخر - ث

 (.  السرقة خماطرة)  الندقود سرقة - ج

 عدددددام يف اسدددددتغراق هدددددو خمددددداطر بدددددال علدددددم تصدددددور جمدددددرد أن العدددددام هدددددذا حتكدددددم الددددديت الكونيدددددة السدددددنن اسدددددتقراء مدددددن الثابدددددت ومدددددن

 .واملعايري املقاييس بكافة املستحيل ضروب من ضرب وهو اخليال،
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 ( Concept of Risk) اخلطر مفهوم -أوالا 

 مدددددن جمموعدددددة تعرتضددددده مندددددا فكدددددل... املخددددداطر إدارة كيفيدددددة  تفاصددددديل يف اخلدددددوض قبدددددل اخلطدددددر معدددددى نفهدددددم أن جدددددداً  املهدددددم مدددددن

 مددددددن حالددددددة تسددددددودها ملواقددددددف تتعددددددرض أن مددددددن بددددددد ال آليتاب و حمددددددددة، قددددددرارات اختدددددداذ تسددددددتوجب اليوميددددددة احليدددددداة يف القضددددددااي

 احلدددددالتني تدددداكل  ففددددي: مرغوبددددة غدددددري نتيجددددة النشدددداط ذلددددك نتيجدددددة تكددددون أن احتمددددال أو مددددا، بنشددددداط قيامنددددا عنددددد التأكددددد عدددددم

 .تعرتضك اليت املخاطرة من معينة درجة هنالك

 :اخلطر يف يتوافرا أن  ب أساسيان عنصران فهنالك وعليه

 نتيجتددددددددني وجددددددددود مددددددددن البددددددددد أصدددددددداًل، «خطددددددددر» لدددددددددينا يكددددددددون فلكددددددددي(: Uncertainty) التأكةةةةةةةةم عةةةةةةةةمم حالةةةةةةةةة -1

 عدددددددددم مددددددددن حالددددددددة توجددددددددد ال آليتاب و) حمققددددددددة خسددددددددارة هددددددددي النتيجددددددددة نأ نعددددددددرف كنددددددددا  فلددددددددو االقتصددددددددادي للنشدددددددداط تملتددددددددنيحم

 سدددددنوات 5 إنتددددداجي عمدددددر هلدددددا إنتدددددا  آلدددددة يف االسدددددتثمار: فمدددددثالً .  معددددده نتعامدددددل «خطدددددر» لددددددينا نإ القدددددول ميكنندددددا ال ،(التأكدددددد

 وان سددددددنوات مخددددددس خددددددالل ستسددددددتهلك اآللددددددة هددددددذه نأ مؤكددددددد بشددددددكل و مقدددددددماً  نعددددددرف ألننددددددا - خطددددددر يعرتيدددددده ال أمددددددر مددددددثالً 

 فددددددال عليدددددده و. مؤكددددددد أمددددددر اآللددددددة هددددددذه يف االسددددددتثمار قيمددددددة فرتاجددددددع أذن: الددددددزمن مددددددرور مددددددع حتمدددددداً  سدددددديتناقص السددددددوقي مثنهددددددا

 مددددددادة يف التسددددددجيل االقتصدددددداد كليددددددة  يف الطالددددددب يقددددددرر فمددددددثالً  صددددددحيح والعكددددددس. «خطددددددر» مددددددع نتعامددددددل أننددددددا القددددددول ميكننددددددا

 يتعددددرض بددددذلك وهددددو مددددادة، كددددل  يف عالمتدددده مسددددبقاً  يعددددرف أن عليدددده الصددددعب مددددن ولكددددن أخددددرى، مددددادة أي أو املخدددداطر إدارة

 .غريها أو املادة تلك يف جناحه عدم احتمال ملخاطر يتعرض أو النتائ  من التأكد عدم ملخاطر

 أو اخنفددددددداض احتمدددددددال يف يتمثددددددل فددددددداخلطر: املخدددددداطرة حيتمدددددددل اسددددددتثمار هدددددددو املقابددددددل يف األسدددددددهم أسددددددواق يف االسدددددددتثمار أيضدددددداً 

 ومدددددن... مؤكدددددد غدددددري أمدددددر( املرغوبدددددة النتيجدددددة وهدددددي)احلالدددددة  هدددددذه يف فدددددالربح آليتاب و األسدددددهم، حملفظدددددة السدددددوقية القيمدددددة ارتفددددداع

 .املخاطرة تعرتيه استثمار   هو األسهم سوق يف االستثمار نإ القول ميكننا فإنه هنا

 مددددددن متكنندددددا الددددديت الثانيدددددة الصدددددفة وهدددددي: (Undesirability) مرغوبةةةةةةة غةةةةةري املتوقعةةةةةة النتةةةةةائ  إحةةةةةم  تكةةةةةون أن-2

 وهددددددذا  مرغوبددددددة، غددددددري االقتصدددددادي النشدددددداط نتددددددائ  إحدددددددى تكدددددون أن  ددددددب األقددددددل فعلددددددى. االقتصدددددادي ابملفهددددددوم اخلطددددددر متييدددددز

 :احتمالني يشمل

 بدددددني فيهدددددا تقدددددارن اسدددددتثمارية فرصدددددة تواجددددده فقدددددد ،املتوقةةةةةع العائةةةةةم مةةةةة  أقةةةةةل عائةةةةةم حتدقيةةةةةق احتمةةةةةال أو اخلسةةةةةارة، احتمةةةةةال

 سدددددددعر يرتفددددددع بينمددددددا مسدددددددتقبالً  اشددددددرتيته الددددددذي السددددددهم سدددددددعر يددددددنخفض فقددددددد: األسددددددهم سدددددددوق يف مدددددددرجتني شددددددركتني سددددددهمي
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  معيندددددة، خمددددداطرة تعرتيهدددددا السدددددهمني هدددددذين بدددددني االختيدددددار عمليدددددة فدددددإن هندددددا مدددددن و( مرغوبدددددة غدددددري نتيجدددددة وهدددددذه) اآلخدددددر السدددددهم

 غدددددري أخدددددرى نتيجدددددة وهدددددذه) اشدددددرتيته الدددددذي السدددددهم سدددددعر ارتفددددداع مدددددن أكدددددرب بشدددددكل اآلخدددددر السدددددهم سدددددعر يرتفدددددع قدددددد أنددددده كمدددددا

 .آخر نوع من خماطرة هنالك آليتاب و( مرغوبة

 (  Definition of Risk) اخلطر تعريف -اثنياا 

 .متوقع هو ملا مغايرة مرغوبة غري نتائ  لتحقق احتمال أو اخلسارة لتحقق احتمال فيها يوجد حالة اخلطر

 يكدددددون عنددددددما اخلطدددددر ينشدددددأ املرسدددددومة، األهدددددداف حتديدددددد يف الشدددددك أو ليقدددددنيا عددددددم مدددددن حالدددددة وهددددد:  للخطدددددر اخدددددر تعريدددددف

 خدددددالل مدددددن اخلطدددددر هدددددذا قيددددداس علدددددى العدددددادة جدددددرتوقدددددد  معروفدددددة، غدددددري النهائيدددددة واحملصدددددلة نتيجدددددة مدددددن ألكثدددددر احتمدددددال هنددددداك

 (.املتوسط عن الفرق أو االحنراف مربع جملموع الرتبيعي اجلذر هو) املعياري االحنراف احتساب

 0<اخلطر<1

 قيمدددددة تكدددددون أن مدددددن البدددددد معددددده، نتعامدددددل خطدددددر لددددددينا يكدددددون لكدددددي أنددددده هدددددي و أساسدددددية نقطدددددة التعريدددددف هدددددذا مدددددن نسدددددتقي

 مدددددن أقدددددل و الصدددددفر مدددددن متوقدددددع( أكثدددددر هدددددو ممدددددا أقدددددل عائدددددد أو خسدددددارة) سدددددلبية نتيجدددددة وقدددددوع( Probability) احتمدددددال

 للخطدددددر، وجدددددود ال عليددددده و - مؤكدددددد ربدددددح ينالددددد إذا: الصدددددفر هدددددو مدددددثالً  اخلسدددددارة وقددددوع احتمدددددال كدددددان  فدددددإن. الصدددددحيح الواحددددد

. ايضددددداً  للخطدددددر وجدددددود ال عليددددده و - حمققدددددة خسدددددارة لددددددينا إذا: الصدددددحيح الواحدددددد هدددددو اخلسدددددارة وقدددددوع احتمدددددال كدددددان  لدددددو كمدددددا

 فإنددددده هندددددا ومدددددن . الواحدددددد وأقدددددل مدددددن الصدددددفر مدددددن أكدددددرب اخلسدددددارة وقدددددوع احتمدددددال يكدددددون أن مدددددن البدددددد اخلطدددددر، يوجدددددد فلكدددددي

 أقدددددل اسددددتثمارية فرصددددة أمددددام نندددداإ القددددول ميكننددددا فإندددده %10 هددددو اخلسددددارة وقددددوع احتمددددال كددددان  فددددإن :اخلطددددر نقدددديس أن ميكننددددا

 .أخرى فرصة من خماطرة

 ( Classification of Risks) املخاطر تصنيف -اثلثاا 

 هبا املالية للمؤسسة عالقة ال خسائر وقوع احتمال عن انمجة خماطر هي :(Systematic Risks) العامة املخاطر -1

 العام يف استثماري بنك أكرب خامس ابهنيار 2008 صيف يف بدأت اليت العاملية املالية فاألزمة. مباشر بشكل هبا تتأثر لكنها

 بني ومن،  العام حول البنوك معظم به أتثرت اقتصادي رکود إىل لتتحول تطورت -Lehman Brothers ليمن بنك -

 الطبيعية كوارثال النامجة املخاطر حىت و السرقة، خماطر البطالة، معدالت ارتفاع ،التضخم مستوى ارتفاع أيضاً  العامة املخاطر

 .االقتصادية احلياة تعطل اليت
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 إىل عودةفبال. نفسه البنك سياسات عن انمجة خسائر وقوع ابحتمال تتمثلف  :(Specific Risks) اخلاصة املخاطر -2

 مبادئ بعكس و) الربيطانية ابحلكومة دفع مما 2007 أواخر يف الربيطاين روك نورثن بنك إفالس شبه إىل أدت اليت األسباب

 ةسياس يف خطأ مها اسرتاتيجيني خطأين ارتكب البنك أن جند فإننا ،2008 شباط يف البنك أتميم إىل( األساسية الرأمسالية

 البنوك لكن ، لعقاريا القطاع يف ماراتهاستث معظم تركيز هو الثاين واخلطأ( سكنية عقاراتيف  املتمثلة) البنك موجودات متويل

 تبتاملك ماهلا سأر  من نسبة يشكل اجباري ابحتياطي ابالحتفاظ البنوك تطالب سورية منها و) العام بلدان معظم يف املركزية

 عيجلم سورية يف املركزي البنك متطلبات حبسب %10 تعادل النسبة فهذه) طارئ أي ملواجهة ذلك و لديها وديعة شكل على

 (. السورية السوق يف العاملة اخلاصة البنوك

 : إىل املخاطر تصنيف ميكننا فإنه أخرى جهة من

 .سواء حد على اخلسارة احتمال و الربح احتمال تشمل اليت املخاطر هي( : Speculative Risks) اجملازفة خماطر-3

 فإن معينة ملةع صرف سعر اخنفاض أو ارتفاع على العمالت أسواق يف كاملضاربة) اجملازفة على تبى اليت النشاطات ففي

 مبا لصاحله الصرف سعر يتغري أن آمال العمالت، سوق يف املضاربة خالل من اجملازفة خطر يشرتي احلالة هذه يف املضارب

 قصري الستثمارا عد ميكننا نهأ اال ناأل حلصرها جمال ال اجملازفة ملخاطر عديدة أخرى صور هنالك طبعاً . الربح حتقيق له يضمن

 هو - اصح بشكل املضارب أو - املستثمر هدف أن هو السبب و اجملازفة، خماطر أنواع من نوعاً  األسهم أسواق يف األمد

 .السهم صاحبة املؤسسة أداء حتسن عن الناجم الربح ليس و السعرية الفروقات عن الناجم السريع الربح حتقيق

. ارةاخلس حتقق عدم أو اخلسارة حتقق إما: واحد احتمال فيها يكون حبالة بطمرت هوو  ( Pure Risk) الصايف اخلطر -4

 معرض فانك ةجديد للسيارة امتالكك فبمجرد. مثالً  السيارة أو ملنزل ابمتالكك املتعلق اخلطر هو ذلك على األمثلة أوضح من

 . اخلطر درجة عن تعرب املئوية النسب فهذه ،%70 وهي فيها اخلسارة وقوع ملخاطر

 شركة نإ لنقل. لديها منيالتأ بوليصة تسعري أثناءيف  املخاطر مع التأمني شركة هبا تتعامل اليت الطريقة عن عملياا  مثاالا  لنأخذ

 السابقة اإلحصاءات حبسب نهإ و ،وسطياً  $100000 تعادل منها كل  قيمة احلريق ضد منزل مليون 1 على تؤمن ما أتمني

  بني من منزل حيرتق يف أن احتمال هنالك نإ أي) الواحدة السنة يف  0.001  هو منها الواحد املنزل احرتاق احتمال أن تبني

(. الكبرية داداألع قانون حبسب االحتمال هذا اخنفض التأمني شركة لدى املؤمنة املنازل عدد زاد كلما  طبعاً  - العام يف ألف كل

 املتوقعة، اخلسارة قيمة مع اخلسارة وقوع احتمال جداء حاصل تعادل للخسارة( Expected Value) املتوقعة القيمة نإ
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 سيبلغ السنوي القسط فإن عليه و الواحد، للمنزل=    100: $  تعادل التأمني شركة اىل  ابلنسبة املتوقعة اخلسارة قيمة أن أي

 تغطية تشمل أن ب  األخرى 50 $ إىل طبعا) $150=  واالحتياطيات اإلدارية املصاريف طيةغلت أخرى 50+ $  100 $

 (.اخلسارة وقوع احتمال تقدير يف اخلطأ من معني ملعدل

 البالغدددددددة منزلددددددده قيمدددددددة بدددددددذلك ليحمدددددددي سدددددددنوايً  $150 يددددددددفع نأ امدددددددا: خيددددددداران لديددددددده مندددددددزل صددددددداحب كدددددددل  فدددددددإن هندددددددا مدددددددن 

 شددددددددراء حددددددددال ففددددددددي. 1\1000 قدددددددددره ابحتمددددددددال منزلدددددددده لقيمددددددددة خسددددددددارتهيف  تتمثددددددددل خمدددددددداطرة يتحمددددددددل أن أو ،100000$

 قددددددرها مؤكددددددة خسدددددارة املقابدددددليف  سددددديتحمل ألنددددده منددددده يدددددتخلص و اخلطدددددر يبيدددددع عمليدددددا فإنددددده التدددددأمني لبوليصدددددة ندددددزلامل صددددداحب

 عددددددددم حدددددددال يف أمدددددددا(. التأكدددددددد عددددددددم حالدددددددة يواجددددددده ال املندددددددزل صددددددداحب نأل هندددددددا معددددددددوم فددددددداخلطر آليتاب و) سدددددددنواي 150$

 .%0.1  درهق ابحتمال كبرية  خسارة لوقوع نفسه يعرض فإنه التامني لبوليصة شرائه

 

  املصرفية أنواع املخاطر -رابعاا  

 :أييت فيما إىلاملصارف  تواجهها اليت املخاطر أنواع تصنيف ميكن

 
 .املالية املخاطر -

 (.األعمال خماطر) العملية املخاطر -

  املالية املخاطر -أ

 رقابدددددة املخددددداطر مدددددن الندددددوع هدددددذا يتطلدددددب ماليدددددة، خسدددددائر عنهدددددا يدددددنجم املصدددددرف، وخصدددددوم أصدددددول إبدارة املتعلقدددددة املخددددداطر هدددددي

 ابألطدددددراف والعالقدددددة االقتصدددددادية واألوضددددداع األسدددددعار وحركدددددة السدددددوق لتوجددددده وفقددددداً  املصدددددرف إدارة قبدددددل مدددددن مسدددددتمرين وإشدددددرافاً 

 :هي أقسام ثالثة إىل وتصنف. الصلة ذات
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   االئتمان خماطر -1

 طددددرف قدددددرة عدددددم عددددن الناشددددئة املخدددداطر تلددددك هدددديو  البنددددك، تواجدددده الدددديت الرئيسددددية املخدددداطر مددددن واحدددددة االئتمددددان خمدددداطر تعددددد

 .استحقاقها وقت املالية التزاماته سداد على آخر

  السوق خماطر -2

 أو اجتماعيددددة أو اقتصددددادية لعوامددددل األسددددواق علددددى تطددددرأ الدددديت والنددددزول الصددددعود اجتاهددددات حركددددة عددددن تنددددت  الدددديت املخدددداطر وهددددي

 :أييت ما إىل وتنقسم. سياسية

   الصرف أسعار خماطر -أ

 اخلارجيدددددددة واالسدددددددتثمار التمويدددددددل عمليدددددددات خدددددددالل مدددددددن عمالئهدددددددا، حاجدددددددات لتلبيدددددددة األجنبيدددددددة ابلعمدددددددالت املصدددددددارف حتدددددددتف 

  علهددددددا الددددددذي األمددددددر املصددددددرفية، اخلدددددددمات مددددددن وغريهددددددا الدوليددددددة املراحبددددددات ودائددددددع وقبددددددول املسددددددتندي واالعتمدددددداد والتحددددددويالت

 .العمالت أسعار تقلبات عن الناجتة الصرف ملخاطر تتعرض

 احتفدددددداظ نسددددددبة زادت فكلمددددددا هبددددددا، تعاملدددددده حجددددددم نسددددددبة حسددددددب العمددددددالت أسددددددعار بتغددددددريات البنددددددك أتثددددددر حساسددددددية وتبلددددددغ

 .الصرف أسعار خماطر حجم زاد الوطنية، ابلعملة املايل مركزه إمجايل إىل األجنبية ابلعمالت املصرف

  التسعري خماطر -ب

 مدددددددن وتنشدددددددأ السدددددددوقية، لألسدددددددعار املعاكسدددددددة للتغدددددددريات نتيجدددددددة املصدددددددرف يتكبددددددددها الددددددديت اخلسدددددددارة يف السدددددددعر خمددددددداطر تتمثدددددددل 

 . والسلع واألسهم السندات أسواق تذبذابت

 حقيقيددددداً  أصدددددالً  كددددان  سدددددواء لألصددددل، املصدددددرف متلددددك خدددددالل مدددددن ، التمويليددددة األدوات يف  املصدددددارف يف السددددعر خمددددداطر وتظهددددر

 مدددددن ضدددددماانت أو املصدددددرف ميتلكهددددا أسدددددهماً ) ماليددددداً  أصددددالً  أو ،(املشددددداركات أو املتددددداجرات عقدددددود يف هبددددا الددددددخول يزيدددددد سددددلعة)

 (.العمالء

  السيولة خماطر -3

 األصددددددول، يف الدددددزايدة متويدددددل علددددددى أو االلتزامدددددات يف الدددددنقص مواجهدددددة علددددددى املصدددددرف قددددددرة عددددددم عددددددن السددددديولة خمددددداطر تنشدددددأ

 أو االلتزامدددددات دةزاي طريدددددق عدددددن سدددددواء كافيدددددة  أمدددددوال علدددددى احلصدددددول عليددددده يتعدددددذر كافيدددددة  غدددددري املصدددددرف سددددديولة تكدددددون وعنددددددما
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 أن املمكددددن مددددن القصددددوى احلدددداالت ويف رحبيتدددده، يف يددددؤثر ممددددا سددددائلة أصددددول إىل بسددددرعة أصددددوله بتحويددددل معقولددددة تكلفددددة حتمددددل

 .للمصرف املالية املالءة انعدام إىل السيولة كفاية  عدم تؤدي

 :أييت فيما رهانذك واخلارجية الداخلية العوامل من جمموعة إىل املخاطر من النوع هذا أسباب تعود

 :يلي فيما الداخلية العوامل تتمثل

 األصدددددددول اسدددددددتحقاق آجدددددددال بدددددددني التناسدددددددق عددددددددم إىل بددددددددوره يدددددددؤدي والدددددددذي الالزمدددددددة، السددددددديولة لتدددددددوفري التخطددددددديط ضدددددددعف* 

 .واخلصوم

 .األصول تسيل صعوبة إىل يؤدي مما متفاوتة، درجات ذات االستخدامات على األصول توزيع سوء* 

 .فعلية التزامات إىل العرضية االلتزامات بعضل املفاجئ التحول* 

 .املال أسواق يف احلادة واألزمات االقتصادي، الركود بسبب السداد يف التعثر إىل اخلارجية العوامل ترجع -

  األعمال خماطر-ب

 :هي املخاطر من جمموعة عنها وينت  املمارس، املصريف النشاط نتيجة األعمال خماطر حتدث

 شغيلية الت املخاطر -1

 عددددددن تنددددددت  الدددددديت للخسددددددائر التعددددددرض خمدددددداطر: "أهنددددددا التشددددددغيلية املخدددددداطر 2001 سددددددنة يف املصددددددرفية للرقابددددددة ابزل جلنددددددة تعرفدددددد 

 ميكدددددن التعريدددددف خدددددالل مدددددن". اخلارجيدددددة واألحدددددداث واألنظمدددددة البشدددددري، والعنصدددددر الداخليدددددة، العمليدددددات فشدددددل أو كفايدددددة  عددددددم

 :أييت فيما نذكرها عدة بأسبا عن تنت  التشغيلية املخاطر أن نالح  أن

 املصددددددرف وعمليددددددات العمددددددالء وحسدددددداابت للعمليددددددات اخلاطئددددددة املعاجلددددددة عددددددن الناجتددددددة اخلسددددددائر وهددددددي: الماخليةةةةةةة العمليةةةةةةات -

: ذلددددددك ومثددددددال العمليددددددات، وإدارة املعدددددامالت تنفيددددددذ يف ،اإلخفدددددداق الددددددداخلي، والتددددددقيق الرقابددددددة أنظمددددددة يف والضددددددعف اليوميدددددة،

 بسدددددددبب خسدددددددائر التجاريدددددددة، اخلالفدددددددات بدددددددذلك، هلدددددددم املصدددددددرح لغدددددددري البيددددددداانت إىل الددددددددخول ت،البيددددددداان إدخدددددددال يف األخطددددددداء

 .العمالء أصول إتالف أو اإلمهال

 األفعدددددال تشدددددمل كمدددددا  واخلدددددربات، الكدددددوادر لدددددنقص نتيجدددددة املوظفدددددون هبدددددا يتسدددددبب الددددديت املخددددداطر وهدددددي: البشةةةةةر  العنصةةةةةر -

 التنظيميدددددددة واللدددددددوائح القدددددددوانني اسدددددددتعمال يف التحايدددددددل أو تاملمتلكدددددددا اسدددددددتعمال إسددددددداءة أو الغددددددد  منهدددددددا القصدددددددد يكدددددددون الددددددديت
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 وهددددددي الصددددددلة ذات األخددددددرى واألطددددددراف واملسددددددامهني العمددددددالء مددددددع التعامددددددل سددددددوء عددددددن النامجددددددة اخلسددددددائر وكددددددذلك ،للمصددددددرف

 :ملوظفني قبل من الداخلي االحتيال عمليات كل  تشمل

 .املتعمد الضرييب والتهرب املايل كاالختالس*  

 .البنك أوضاع عن خاطئة تقارير ادإعد يف التعمد* 

 .اخلاصة املوظفني حلساابت الداخلية التجارة* 

 .السرية العمالء بياانت استخدام إساءة* 

 .املوظفني أخطاء بسبب والعقوابت والغرامات اخلاطئة، املعاجلة* 

 الصدددددددحة قدددددددوانني اطاتواشدددددددرت  الوظيفدددددددة طبيعدددددددة مدددددددع تتفدددددددق ال الددددددديت األعمدددددددال وهدددددددي: الدددددددوظيفي واألمدددددددان العمدددددددل ممارسدددددددات* 

 .والسالمة

 تكنولوجيدددددددا أو التحتيدددددددة البنيدددددددة بسدددددددبب األنظمدددددددة فشدددددددل أو العمدددددددل تعطدددددددل عدددددددن الناشدددددددئة اخلسدددددددائر هدددددددي: اتآلليةةةةةةةة األنظمةةةةةةةة -

 خلدمدددددة بُرجمدددددت األنظمدددددة معظدددددم وأن ،خاصدددددة املصدددددارف احتياجدددددات مدددددع تتناسدددددب الددددديت األنظمدددددة فراتدددددو  عددددددم أو املعلومدددددات،

و  الكمبيدددددوتر، أنظمدددددة اهنيدددددار: اخلسدددددائر هدددددذه أمثلدددددة ومدددددن. املصدددددريف السدددددوق يف ورواجهدددددا هاأسدددددبقيت حبكدددددم التقليديدددددة الصدددددناعة

 .العطل بسبب املفقودة الفائدة و احلاسب، فريوساتو  الربجمة، أخطاء و االتصاالت، أنظمة يف األعطال

 اخلدددددارجي الحتيدددددالا يشدددددمل مبدددددا اثلددددد ، طدددددرف أعمدددددال عدددددن الناشدددددئة اخلسدددددائر هدددددي: اخلارجيةةةةةة ابلبيئةةةةةة املتعلدقةةةةةة األحةةةةةماث -

 مواصدددددددلة يف املصدددددددرف قددددددددرةيدددددددؤثر يف   مبدددددددا القدددددددوانني يف تغيدددددددري نتيجدددددددة وخسدددددددائر واألصدددددددول، املمتلكدددددددات تصددددددديب أضدددددددرار وأي

 :مثل اخلارجي االحتيال أنواع على وتشمل العمل،

 .والتزوير العمالت وتزييف املسلح والسطو السرقة* 

 .بياانتال وسرقة احلواسيب تدمري إىل تؤدي اليت القرصنة* 

 .واالبتزاز واإلرهاب الكمبيوتر وشبكات االئتمان بطاقات عرب االحتيال* 

 (.والفيضاانت واحلرائق، األرضية، اهلزات) الطبيعية الكوارث* 
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 الدقانونية  املخاطر -2

. امهنيابملسدددددد عالقتددددددا ومدددددددى متارسدددددده، الددددددذي نشدددددداطها ونددددددوع للمنظمددددددة القانونيددددددة ابلوضددددددعية املخدددددداطر مددددددن النددددددوع هددددددذا قيتعلدددددد 

 :منها نذكر كثرية  عوامل نتيجة القانونية املخاطر وتنشأ

 .متوقعة غري التزامات وقوع -

 .السليم القانوين الرأي توافر لعدم نتيجة األصول من أصل قيمة من جانب فَدْقد -

 .القانونيني اخلرباء عدد يف نقص عن أو العقود، تفسر يف أو القوانني، إزاء اليقني عدم عوامل -

 .والتشريعات والتنظيمات القوانني، من كل  إطار يف املتوقعة غري للتغريات لتعرضا -

 .املالية العقود لتطبيق عليه االعتماد ميكن قانوين نظام غياب -

 .التنفيذ موضع املالية العقود وضع بعدم ترتبط كما  -

  السياسية املخاطر -3

 تغددددددري الضددددددرائب، كفددددددرض  احلكوميددددددة، السددددددلطات أو الدولددددددة مددددددن ةالصددددددادر  والتشددددددريعات القددددددوانني عددددددن الناجتددددددة املخدددددداطر وهددددددي

 .والعوملة والتأميم واملقاطعات االضطراابت من السياسية املخاطر تنجم كما.  وغريها التمويلية، أو النقدية السياسات

 االسرتاتيجية   املخاطر -4

 خاطئدددددة قدددددرارات اختددددداذ نتيجدددددة ورأمسالددددده البندددددك تإيدددددرادا يف  أتثدددددري هلدددددا يكدددددون أن ميكدددددن الددددديت واملسدددددتقبلية احلاليدددددة املخددددداطر يهددددد

 .املصريف القطاع يف التغريات مع املناسب التجاوب وعدم للقرارات اخلاطئ التنفيذ أو
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 املبحث الثاين 

 املصرفية ادارة املخاطر

  يف املصارف نشأة وتطور إدارة املخاطر -أوالا 

املمارسدددددة الفعليدددددة لدددددده قدميدددددة، فاملخددددداطر موجددددددودة يف مجيدددددع اجملدددددداالت حداثدددددة مصدددددطلح إدارة املخدددددداطر إال أن مددددددن رغم علدددددى الددددد

ل احتمدددددال تعرضددددده للمخددددداطر. ولقدددددد كدددددان يدددددويف كدددددل األزمندددددة، لدددددذلك يسدددددعى اإلنسدددددان دائمددددداً لتطدددددوير مقددددداييس مدددددن شدددددأهنا تقل

ل تطددددددور لتطددددددور األعمددددددال التجاريددددددة األثددددددر البددددددالغ يف تطددددددور أسدددددداليب وتقنيددددددات التعامددددددل مددددددع املخدددددداطر. وميكددددددن تقسدددددديم مراحدددددد

 :اآلتيةإدارة املخاطر يف املصارف إىل املراحل 

اسدددددددتخدم  إذ،  بعدددددددض األسددددددداليب التحوطيدددددددة كعقدددددددد السدددددددلم وعقدددددددود اخليدددددددارات ظهدددددددرت يف احلضدددددددارة التجاريدددددددة املرحلدددددددة األوىل:

 أهل املدينة عقد السلم الذي انتشر يف املناطق الزراعية للتحوط من خماطر األسعار.

ر بددددددددددأ االهتمدددددددددام إبدارة األصدددددددددول واخلصدددددددددوم يف املصدددددددددارف، وكدددددددددان حمدددددددددور اهتمدددددددددام إدارة ويف منتصدددددددددف القدددددددددرن التاسدددددددددع عشددددددددد

املصدددددارف يف تلدددددك الفدددددرتة هدددددو التخطددددديط لتحقيدددددق األرابح ملدددددالك املصدددددارف، ومدددددن هندددددا نشدددددأت مدرسدددددة أطلدددددق عليهدددددا مدرسدددددة 

ها يف ذلددددددك ركددددددزت هددددددذه املدرسددددددة جددددددل اهتمامهددددددا علددددددى قيدددددداس حساسددددددية سددددددعر الفائدددددددة، ولقددددددد سدددددداعد إذ"ختطدددددديط الددددددربح"، 

رغدددددم االسدددددتعمال علددددى و  وجددددود العديدددددد مددددن الدددددربام  الدددديت وضدددددعتها إدارة املصددددارف بشدددددأن توقعاهتددددا املختلفدددددة هلددددام  الفائددددددة، 

املكثددددددف هلددددددذه الددددددربام  فددددددإن املصددددددارف م حتددددددرر بعددددددد مددددددن املخدددددداطر، ويعددددددود السددددددبب يف ذلددددددك إىل احلاجددددددة لددددددربام  لتحدددددددي  

 ن كافية الختاذ القرار املناسب.املعلومات حول إعادة التسعري واليت م تك

إن إخفاق هذه املدرسة يف حتقيق األهداف املرجوة فتح الباب بظهور مدرسة أخرى تعرف مبدرسة "إدارة  املرحلة الثانية:

املخاطر، ومن هنا ميكن القول إن االجتاه العام لالستخدام احلايل ملصطلح إدارة املخاطر بدأ يف أوائل اخلمسينيات وكان من 

 إذ 1956عام  Harvard Business Reviewوائل املطبوعات اليت أشارت إىل هذا املصطلح ما يسمى مبجلة أ

تناولت هذه اجمللة يف إحدى مقاالهتا أن املنشآت ينبغي أن يكون لديها إدارة مسؤولة عن املخاطر، ومن هذه البداية البسيطة 

يقوم على فكرة بسيطة مؤداها أن اإلدارة ميكنها التعرف على املخاطر  جاء علم إدارة املخاطر كأحد فروع علم اإلدارة والذي

 اليت تتعرض هلا وتقييمها لتفادي حدوث خسائر معينة أو عدم حتقيق املكاسب والتقليل من أتثريها إىل أدىن حد ممكن.
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صددددددول، إىل إمكانيددددددة ختفدددددديض املخدددددداطر مددددددن خددددددالل تنويددددددع حمفظددددددة األ Markowitzأشددددددارت دراسددددددة  1959ففددددددي عددددددام 

"ال تضدددددع كدددددل البددددديض يف سدددددلة واحددددددة". ومييدددددز مددددداركويتز بدددددني ندددددوعني مدددددن املخددددداطر، خمددددداطر نظاميدددددة وهدددددي املخددددداطر ال ميكدددددن 

 جتنبها ابلتنويع كمخاطر السوق، والنوع الثاين خماطر غري نظامية اليت ميكن جتنبها ابلتنويع.

امتدددددددداداً للنمدددددددوذ  السدددددددابق،  يعددددددددوالدددددددذي  1964"تقيددددددديم األصدددددددول الرأمساليدددددددة" يف عدددددددام  Sharpeمث جددددددداء ردددددددوذ  شدددددددارب 

ن هدددددو لتعويضدددددهم عدددددن املخددددداطر النظاميدددددة، أمدددددا و ن حيصدددددل عليددددده املسدددددتثمر يويقتضدددددي هدددددذا النمدددددوذ  ين العائدددددد الدددددذي يتوقدددددع 

املخدددداطر غددددري النظاميددددة فإهنددددا تنشددددأ عددددن خطددددر املسددددتثمر الددددذي م حيدددداول الددددتخلص منهددددا ابلتنويددددع، ومددددن مث ال جمددددال لتعويضددددده 

 عنها.

ذ اسدددددددددرتاتيجيات إدارة املخددددددددداطر وأسددددددددداليبها احلديثدددددددددة مالمدددددددددح النظدددددددددرايت املدددددددددذكورة كمدددددددددا تتبدددددددددى أدوات كثدددددددددرية لتحليدددددددددل أتخددددددددد

املخددددددداطر، والعنصدددددددر املهدددددددم يف إدارة املخددددددداطر هدددددددو فهدددددددم املفاضدددددددلة بدددددددني املخددددددداطرة والعائدددددددد، فالعائدددددددد املتوقدددددددع يدددددددزداد مدددددددع زايدة 

ايدة صدددددددايف العائدددددددد علدددددددى أسدددددددهم املسدددددددامهني، فدددددددإن إدارة املخددددددداطر املخددددددداطر، طاملدددددددا أن اهلددددددددف مدددددددن املؤسسدددددددات املاليدددددددة هدددددددو ز 

 املرتبطة بتعظيم العائد هي من الوظائف املهمة للمؤسسات املالية واملصرفية.

 تعريف إدارة املخاطر يف املصارف  -اثنياا 

 هناك عدة تعاريف إلدارة املخاطر نذكر منها:

هلدددددددا رصدددددددد املخددددددداطر، وحتديددددددددها، وقياسدددددددها، ومراقبتهدددددددا، والرقابدددددددة إدارة املخددددددداطر هدددددددي "تلدددددددك العمليدددددددة الددددددديت يدددددددتم مدددددددن خال -أ

وذلدددددك هبددددددف ضدددددمان فهدددددم كامدددددل هلدددددا واالطمئندددددان يهندددددا ضدددددمن احلددددددود املقبولدددددة، واإلطدددددار املوافدددددق عليهمدددددا مدددددن قبدددددل  .عليهدددددا

 .جملس إدارة املصرف للمخاطر"

تحكم يف اخلطددددددر واحلددددددد مددددددن تكددددددرار إدارة املخدددددداطر هددددددي "تنظدددددديم متكامددددددل يهدددددددف إىل التوصددددددل إىل وسددددددائل حمددددددددة للدددددد -ب

حتقدددددق حوادثددددده، والتقليدددددل مدددددن حجدددددم اخلسدددددائر يفضدددددل الوسدددددائل وأقدددددل التكددددداليف، عدددددن طريدددددق اكتشددددداف املخددددداطر وحتليلهدددددا، 

 وقياسها وحتديد وسائل جماهبتها، مع اختيار أنسبها لتحقيق اهلدف املطلوب".

ة بيئدددددة العمدددددل املناسدددددبة بغدددددرض حتديدددددد املخددددداطر الددددديت مدددددن ميكدددددن تعريفهدددددا يهندددددا العمليدددددات الددددديت يقدددددوم هبدددددا املصدددددرف لتهيئددددد - 

عمليدددددة اختددددداذ القدددددرارات والتحدددددوط هلدددددا مث   يفاحملتمدددددل التعدددددرض هلدددددا وإدارهتدددددا وقياسدددددها بطريقدددددة متكدددددن مدددددن تقليدددددل أثرهدددددا السددددديء 

 كيفية عال  اخلسائر اليت ميكن أن حتدث بسببها.
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للتعامدددددل مدددددع األخطدددددار العشدددددوائية احملتملدددددة للمؤسسدددددة أو الفدددددرد اختددددداذ اإلجدددددراءات والوسدددددائل الالزمدددددة لتطدددددوير وتنفيدددددذ خطدددددة  -د

بغددددرض  ايددددة أصددددوهلا، ويددددتم ذلددددك مددددن خددددالل ثددددالث مراحددددل، املرحلددددة األوىل: حتديددددد نوعدددده وحجددددم اخلطددددر الددددذي يتعددددرض لدددده 

مقددددددرة  الشددددخص أو املؤسسدددددة وقياسددددده، املرحلدددددة الثانيدددددة: اختددددداذ الوسدددددائل املناسددددبة إلزالدددددة أو حتديدددددد اخلطدددددر حبيددددد  يتناسدددددب مدددددع

الشدددددخص ورغبتددددده يف حتملددددده، املرحلدددددة الثالثدددددة: مراقبدددددة حجدددددم املخددددداطر وتعدددددديل اإلجدددددراءات للمحافظدددددة علدددددى احلجدددددم املرغدددددوب 

 وهذا قد يعين خفض املخاطر.فيه ، 

أبهنةةةةا ةموعةةةة مةةةة  اإلجةةةةرايتات والتةةةمابري الةةةة  يدقةةةةوم  ةةةةا  إدارة املخةةةاطر يف املصةةةةارفخةةةةالل مةةةةا سةةةبق  كةةةة  تعريةةةةف  مةةة 

 .حتميم املخاطر احملتملة وتدقليل اخلسارة إىل أدىن حم ممك  وأبقل تكلفة املصرف م  أجل

 وأمهيتها املصرفية أهماف إدارة املخاطر  -اثلثاا 

 أهماف إدارة املخاطر  -ا

تسددددددعى املصدددددددارف التقليديددددددة والتجاريدددددددة مددددددن خدددددددالل نظددددددام إدارة املخددددددداطر إىل حتقيددددددق جمموعدددددددة مددددددن األهدددددددداف نوجزهددددددا فيمدددددددا 

 :أييت

 .على اختاذ القرار املناسب املساعدة -

 .يل املخاطر يف ظل قيود رأس املالضمان البقاء واالستمرار من خالل تعظيم العائد وتقل -

 .التعرُّف على مصدر اخلطر وقياس احتمالية وقوعه والسيطرة عليه -

عمددددل املصددددريف التجاريددددة، م طبيعددددة الئددددتقليددددل تكلفددددة التعامددددل مددددع املخدددداطر إىل أدىن حددددد ابسددددتخدام أنسددددب الطددددرق الدددديت تال -

 .مما يساعد على ختفيف اآلاثر السلبية للمخاطر

تنافسددددددية  زيددددددةدعددددددم تقلبهددددددا، ممددددددا يعطددددددي املصددددددرف مإن إدارة املخدددددداطر تسدددددداعد علددددددى حتقيددددددق اسددددددتقرار التدددددددفقات النقديددددددة و  -

 فيه.و نبه تقلب العوائد املفاجأة ويعزز درجة الثقة 

 .ذيني فكرة كلية عن مجيع املخاطر اليت يواجهها املصرفإعطاء جملس اإلدارة واملديرين التنفي -

 توسيع الرقابة الداخلية لتتبع أداء املصرف وضمان السري احلسن يف كل مستوايته. -
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 أمهية إدارة املخاطر  -ب

 :أييتتتمثل أمهية إدارة املخاطر يف املصارف فيما 

 .فرحبية املصر  يف قدير املخاطر والتحوط ضدها مبا ال يؤثر  -

 .عليها تشكيل خطة وسياسة العمل واختاذ قرارات التسعري املساعدة يف تشكيل رؤية واضحة يتم بناءً  -

 .ة تنافسية للمصرف عن طريق التحكم يف التكاليف احلالية واملستقبليةزيتنمية وتطوير م -

 حات جلنة ابزل.مساعدة املصرف على احتساب معدل كفاية رأس املال وفقاً ملقرت  -

 مراحل إدارة املخاطر يف املصارف التجارية  -اا عراب

إدارة املخاطر متثل منهجاً أو مدخالً علمياً للتعامل مع املخاطر البحتة يوحي ضمنياً ين العملية تتضمن سلسلة  إن القول

  : اآليتكما يف الشكل   عضها البعض يف الواقع العملي وهيمنطقية من اخلطوات اليت متيل إىل االندما  مع ب

 
 حتميم األهماف والغاايت  -أ

عمليدددددة صدددددياغة اهلددددددف اللبندددددة األوىل ألي عمدددددل تسددددديريي، وحتديدددددد األهدددددداف والغددددداايت هدددددو حتديدددددد مدددددا تريدددددد أن حتققددددده  تعدددددد

وق تكاليفهدددددا، ولعدددددل  اهلددددددف بدددددرام  تسددددديري املخددددداطر بدقدددددة، ومدددددن أجدددددل النجددددداح يف العمليدددددة  دددددب احلصدددددول علدددددى نتدددددائ  تفددددد
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هددددددددو البقدددددددداء، أي ضددددددددمان اسددددددددتمرارية وجددددددددود املنظمددددددددة ككيددددددددان عامددددددددل يف االقتصدددددددداد، وتسددددددددهم إدارة إلدارة املخدددددددداطر  الددددددددرئيس

املخددددداطر يف بلدددددون أهدددددداف املنظمدددددة عدددددن طريدددددق ضدددددمان أن ال تتحدددددول اخلسدددددائر املرتبطدددددة ابملخددددداطر البحتدددددة بينهدددددا وبدددددني بلدددددون 

رة املخدددددداطر تسددددددعى إىل حتقيقهدددددددا هددددددذه األهددددددداف. ونشددددددري إىل وجدددددددود العديددددددد مددددددن األهدددددددداف والغدددددداايت املتنوعددددددة لوظيفدددددددة إدا

 نذكر منها:

 .احلفاظ على بقاء املنظمة -

 .ها األدىنتقليل التكاليف املرتبطة ابملخاطرة البحتة إىل حد -

 .احلوادث وأصول املنظمة من الضياع اية املوظفني من  -

 التعرف على املخاطر  -ب

اهرة والكامندددددة )هدددددذه األخدددددرية مدددددن أدوات التعدددددرف عليهدددددا: هدددددذه اخلطدددددوة ذات أمهيدددددة كوهندددددا تسدددددمح مبعرفدددددة املخددددداطر الظددددد تعدددددد

جدددددددداول التددددددددفقات النقديدددددددة(، حدددددددىت تكدددددددون الرؤيدددددددة واضدددددددحة ملسدددددددريي املخددددددداطر، كمدددددددا أن و القدددددددوائم املاليدددددددة،  و السدددددددجالت،

تقيدددديم لنظددددام الرقابددددة الداخليددددة دوراً كبددددرياً يف التخفدددديض مددددن حدددددة املخدددداطر وبتكلفددددة أقددددل، وأول خطددددوة لتعيددددني املخدددداطر تبدددددأ ب

 واختبار نظام الرقابة الداخلية املوجود من حي  كفاءته وفعاليته.

 تدقييم املخاطر  -ج

 ددددب أن يظهددددر تقيدددديم املخدددداطر مددددواطن القددددوة والضددددعف لدددددى البنددددك، وأن تكددددون عمليددددة التقيدددديم شدددداملة لكافددددة املخدددداطر الدددديت 

 وخماطر السمعة. العمليات القانونيةو السيولة، و السوق، و تواجهه مثل خماطر اإلقراض، 

 دددددب أن يكدددددون لديدددددده نظدددددام للتعامدددددل معهدددددا وفددددددق  آليتإن كدددددل عمليدددددة أو نشددددداط يقددددددوم بددددده البندددددك ينطدددددوي علددددددى خمددددداطر، واب

حتويددددددل هددددددذه املخدددددداطر، أو قبدددددددول هددددددذه املخدددددداطر أي ابتالعهددددددا، أو اخلفدددددددض و عدددددددة خيددددددارات منهددددددا جتنددددددب هدددددددذه املخدددددداطر، 

 .ياراتهلذه اخل موجزُ  شرح   أييت والوقاية منها. وفيما

 تصنيف األخطار  -د

 احتمال وقوع اخلطر كبري. -أثر اخلطر كبري -آ 

 احتمال وقوع اخلطر حمدود. -أثر اخلطر كبري -ب 
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 احتمال وقوع اخلطر كبري. -أثر اخلطر حمدود -  

 احتمال وقوع اخلطر حمدود. -أثر اخلطر حمدود -د 

 يفضل جتنب هذا اخلطر كلياً.  - قوعه كبري(لصنف األول )أثر اخلطر كبري و احتمال و اىل ابلنسبة  *

مثال: كأن يتم افتتاح فرع ملصدددددددددددرف ما يف منطقة معزولة، مما  عل احتمال تعرض البنك للسدددددددددددرقة احتماال كبريا و النتائ   

 كارثية ابلطبع!؟

خاطر، ألنه ال نوع من امليفضدددددل التأمني ضدددددد هذا ال - لصدددددنف الثاين )أثر اخلطر كبري لكن احتمال وقوعه حمدود(اىل * ابلنسدددددبة 

تحمل خطر حبجم خسددارة كبرية و خاصددة أن توفر أتمني ضددده بتكلفة منخفضددة. أوضددح مثال على ذلك هو التأمني ضددد ل  موزع

 خماطر حريق املباين التابعة للبنك. 

ختاذ مجيع ر ابيفضدددددددددددددددل التخفيف : من هذا اخلط -( لصدددددددددددددددنف الثال  )أثر اخلطر حمدود و احتمال وقوعه كبرياىل ابلنسدددددددددددددددبة * 

اإلجراءات املمكنة اليت تؤدي إىل معاجلة األسددددددددددباب اليت جتعل من احتمال وقوع اخلسددددددددددارة كبرياً، فشددددددددددراء أتمني ضددددددددددد هذا اخلطر 

سددديكون مكلفاً ألن احتمال وقوعه كبري. املثال البسددديط على ذلك أن ظطئ موظف البنك يف عد املبلغ الذي سددديسدددلمه للمتعامل 

 10و  1كبري مثاًل. فكون هذه املهمة متكررة احلدوث يوميا، فإن العد اليدوي ملبالغ ترتاوح قيمتها بني   عند طلبه لسددددددددددحب مبلغ

قيام لذا و بكل بسدددددددداطة يقوم البنك بتزويد موظفيه بعدادات آلية لل -ماليني مثالً أمر مضددددددددن و فيه احتمال كبري لوقوع األخطاء 

 إلجراءات الكفيلة بتخفيف احتمال وقوع اخلطر إىل أدىن مستوى. يكون البنك قد اختذ ا آليتبتلك املهمة، و اب

ر. فإنه من األفضددددددل االحتفاظ هبذا النوع من املخاط - لصددددددنف الرابع )أثر اخلطر حمدود و احتمال وقوعه حمدود(اىل ابلنسددددددبة  *

تتم معاجلة  ذإمغاير خطأ. فمثاًل: قد يقوم موظف البنك إبيداع مبلغ دفعه متعامل يف حسدددددداب متعامل آخر بسددددددبب ضددددددغط رقم 

كرتونياً، و بكل بسددداطة، من خالل سدددحب املبلغ املودع يف احلسددداب اخلطأ و إعادة ايداعه يف احلسددداب الصدددحيح. طبعا إلاألمر 

ن معظم البنوك تدرب موظفيها على إتباع إجراءات معينة للتأكد أل -لكنه ممكن  -هذا النوع من املخاطر اندر احلدوث جداً 

 املتعامل و هوية احلساب الذي ستودع فيه األموال.من هوية 

 :تيةاآلأصناف األخطار األربعة املذكورة هي السياسات اىل ياسة اليت يفضل إتباعها ابلنسبة بشكل عام، فإن الس
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وعا له أخرى ر ن بعض فروعه قد يعاين نقصدداً مومسياً أو مؤقتاً يف السدديولة الالزمة، يف حني أن فإ إذلكل فرع من فروعه على حده، 

فيما لو متت إدارة  -على البنك، مما يعين  لديها فائض. فنقص السدددددددديولة يسددددددددتوجب االقرتاض، كما أن فائض السدددددددديولة يعين عبئاً 

أن يقرتض البنك لسد النقص يف السيولة لدى فروع معينة و أن يتحمل عبء )تكلفة  -خماطر السيولة على أساس الفرع الواحد 

عفة للبنك ككل تكلفة مضددددددددداعين تة التعامل مع املخاطر بشدددددددددكل فردي روع ذات السددددددددديولة الفائضدددددددددة: فنتيجالفرصدددددددددة البديلة( للف

 .ابلنتيجة

 نب املخاطر: جت ه

يف هدددددذه احلالدددددة ميكدددددن للبندددددك أن يتجندددددب القيدددددام بنشددددداط أو بعمليدددددة معيندددددة إذا رأى أن الفائددددددة املرجدددددوة مدددددن القيدددددام هبدددددا تقدددددل 

 عن املخاطر هلذا النشاط.

املخددددددداطر: ميكدددددددن حتويدددددددل املخددددددداطر إىل طدددددددرف آخدددددددر ولكدددددددن بدددددددثمن، مثدددددددل شدددددددراء بوليصدددددددة أتمدددددددني، احلصدددددددول علدددددددى حتويدددددددل  *

 ضماانت، التحوط، والكفاالت احلكومية.

 حتويل املخاطر: -ن

التحددددددوط، و كددددددن حتويددددددل املخدددددداطر إىل طددددددرف آخددددددر ولكددددددن بددددددثمن، مثددددددل شددددددراء بوليصددددددة أتمددددددني، احلصددددددول علددددددى ضددددددماانت، مي

 والكفاالت احلكومية.

 قبول املخاطر: -و

أن هندددددداك إدارة جيدددددددة إلدارة املخدددددداطر يف البنددددددك هددددددذا مددددددن انحيددددددة، ومددددددن  ابفددددددرتاضميكددددددن إلدارة البنددددددك أن تقبددددددل املخدددددداطر  

انحيددددة أخددددرى فدددددإن الفائدددددة املرجددددوة مدددددن هددددذه النشدددداطات تفدددددوق التكلفددددة النامجددددة عدددددن القيددددام هبددددا، وبغدددددض النظددددر عددددن اخليدددددار 

يدددددة  دددددب أن يكدددددون لدددددديها أنظمدددددة رقابدددددة كافيدددددة، رقابدددددة اإلدارة العليدددددا، وجدددددود سياسدددددات الدددددذي مت اختددددداذه، فدددددإن املؤسسدددددات املال

 البنك. يفوتقارير، وإجراءات تقلل من أثر اخلسائر 

الوقايدددددة مدددددن املخددددداطر: وذلدددددك بوضدددددع حددددددود قصدددددوى ملدددددا ميكدددددن للبندددددك أن يتحملددددده مدددددن خسدددددائر نتيجدددددة التعامدددددل مدددددع هدددددذه  *

مددددددة بددددددني التعددددددرض للمخدددددداطر مددددددع الرغبددددددة اءمناسددددددبة حيددددددددها البنددددددك لضددددددمان املو املخدددددداطر، وهندددددداك إجددددددراءات وأدوات فعالددددددة و 

 :أييتبتحملها، ويتعني على البنك القيام مبا 

 حتديد حد لكل خماطرة ائتمانية. -
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 مطابقة مقياس املخاطرة مع حد املخاطرة. -

 استخدام التسهيالت االئتمانية فقط بعد إمتام املوافقة على احلد االئتماين. -

حددددددود مبدددددالغ االئتمدددددان  –يف أي وقدددددت مدددددن األوقدددددات حتدددددت أي ظدددددروف  –  دددددب أن يتعددددددى إمجدددددايل خمددددداطر االئتمدددددان ال -

 الفعلية اليت متت املوافقة عليها.

 وضع هيكل ألهداف احملفظة االئتمانية للبنك من طرف اإلدارة العليا. -

ألن التقيددددديم يسددددتخدم كدددددأداة ختطددددديط  دددددب أن  إن اهلدددددف مدددددن تقيددددديم املخدددداطر هدددددو إظهدددددار وضدددددع املخدددداطر املهمدددددة يف البندددددك،

األسدددددددس أو وضددددددع  آليتيعطددددددي صددددددورة شدددددداملة عددددددن تلددددددك املخدددددداطر، لتوجيددددددده اهتمددددددام السددددددلطات الرقابيددددددة هلددددددذه املخدددددداطر، واب

 ة الرقابة على البنك.طاألرضية خل
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 االئتمانية املخاطر و االئتمان
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 املبحث األول 

 مان املصريفاالئت  

  مفهوم االئتمان -أوالا 

ة منح لتلك األموال و عملي فان القروض هي االسددددددددتخدام الرئيس ألموال املصددددددددارف التجارية، ا أن الودائع هي املصدددددددددر الرئيسمب

فاملصددارف  ، ريفصددال يتجزأ من العمل امل أً املخاطرة جز  تعد  و  االئتمان للعمالء هي اخلدمة الرئيسددية اليت تقدمها املصددارف التجارية

دراسددة، التحليل و التقييم و الإن حسددن  إذأصددبحت اليوم تواجه خماطر مصددرفية متنوعة تتفاوت يف درجة خطورهتا من بنك إىل آخر 

 يعدذلك ل من العوامل املسددددددداعدة على جناح البنك وضدددددددمان اسدددددددتمراره يف السدددددددوق املصدددددددرفية،ومن مث إدارة جممل املخاطر احملتملة 

 .يف من أكثر الفعاليات املصرفية جاذبية وأمهية إلدارة املصارف التجاريةاالئتمان املصر 

وعليه ميكن تعريف االئتمان املصددريف ينه : عملية يرتضددي مبقتضدداها املصددرف مقابل فائدة أو عمولة معينة وحمددة أن مينح عميال ) 

ت يف صورة أموال نقدية، أو أي صورة أخرى، وذلك أو بعد وقت معني تسهيال  فرد أو شركة أعمال ( بناء على طلبه سواء حاالً 

لتغطية العجز يف السدددددديولة ) العميل ( ليتمكن من مواصددددددلة نشدددددداطه املعتاد، أو إقراض العميل ألغراض اسددددددتثمارية، أو أن تكون يف 

 شكل تعهد متمثلة يف كفالة املصرف للعميل، أو تعهد املصرف )ابلدفع ( نيابة عن العميل لدى الغري. 

 نه الثقة اليت مبقتضدداها يرتضددي أحد طريف العقد إعطاء املتعاقد اآلخر سددواء حاالً أو مسددتقبالً أموال نقديةأف االئتمان املصددريف يعر 

قيق نفع معني خالل مدة معينة، وتزداد هذه الثقة وتتعزز كلما اقرتنت بضمان خاص يضمن اسرتداد يف حت نقدية ملساعدته أو غري

 .رأس املال

 = ائتمان ثدقة + ضمان

 أمهها: مفاهيم خمتلفة الئتمان ابويرتبط 

  اجلمارة االئتمانية(Credit-standing): وكلما حتسدددددددددددنت اجلدارة االئتمانية للعميل  ئتمانوهي قابلية احلصدددددددددددول على اال

السددددددددمعة والشددددددددهرة و ن من احلصددددددددول على طلبه من االئتمان وبشددددددددروط أفضددددددددل وهنا يتم حتديد اجلدارة االئتمانية ابملالءة املالية متك  

 .واحلصة من السوق وغريها من العوامل
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  سدقف/خط االئتمان(Line of Credit):  احلد األقصى من االئتمان الذي سيتم منحه أي الذي اتفق الطرفان على عدم

مثال : احلد  -ظية ر جتاوزه ويرتبط هذا السدددددددددددقف ابجلدارة االئتمانية للعميل ومبالءته املالية من خالل ما يقدمه من بياانت مالية ا

 . مليوانً  20االقصى لفالن 

  أداة االئتمان(Credit Instrument) :اىل أنراً وذلك نظ وهي وثيقة توضددددح وتبني التزامات املقرتض وحقوق املقرتض 

داد سددداالئتمان عملية إقراض فإنه من الضدددروري وجود وثيقة تعزز هذه العملية وتضدددمن حقوق املصدددرف يف حال ختلف املدين عن 

 .راحبة..(املعقد  و دفاتر حساب التوفري،و السند، و التزاماته. )مثال ذلك الكمبيالة، 

 أمهية االئتمان املصريف  -اثنياا 

  يعد االئتمان املصدددددريف من أهم مصدددددادر اإليرادات للمصدددددارف من خالل الفوائد اليت حتققها على القروض والتسدددددهيالت االئتمانية

حة األموال للمنشدددددآت السدددددتعماهلا يف الفرص االقتصدددددادية املختلفة وتنشددددديط النمو االقتصدددددادي ودفع كما يسددددداعد االئتمان يف إا

   عملية التنمية.

وتزداد أمهية لالئتمان يف االقتصدددادايت احلديثة مع االزدايد الكبري يف حجم الشدددركات وبناء املشددداريع العمالقة ابإلضدددافة إىل التطور 

ايد متطلبددداهتم ومدددا رافق ذلدددك من تطور تكنولوجي كبري فرض رطدددًا جدددديددددًا من تقنيدددات اإلنتدددا  الكبري يف حددداجدددات األفراد وازد

 .والعادات واألراط االستهالكية واملعيشية  له متطلباته وحاجاته اخلاصة

 أنواع االئتمان املصريف  -اثلثاا 

 كن تصنيفها كاآليت :أتخذ التسهيالت االئتمانية والقروض والسلف املصرفية أشكاالً متعددة حبي  مي

 من حي  مدة االئتمان:  -أ

يوماً وال تزيد مدته عن عام واحد، وهو عادة ما يستخدم من قبل املقرتض   30: وترتاوح مدته بني االئتمان قصري األجل* 

ر الفائدة عليه عاأجل استحقاقه فإن أساىل قصر لسد النقص يف رأس املال العامل وملواجهة النفقات اجلارية للمشاريع، ونظراً 

 تتسم ابالخنفاض يف العادة.

: وهنا ترتاوح املدة بني سنة ومخس سنوات على األكثر، ويستخدم ألغراض التجديد والتوسع * االئتمان متوسط األجل

 الصناعي أو لتمويل الصادرات.



 

26 

 

 

ألصول االستثمارات يف التمويل  عن مخس سنوات، ويستخدم بشكل رئيس: وهو الذي تزيد مدته االئتمان طويل األجل* 

ائدة املصرفية سعر الفخاطر احمليطة هبذا االئتمان فإن الثابتة كاإلنشاءات والتجهيزات واآلالت. وبسبب طول أجله وزايدة امل

 تكون مرتفعة.

 من حي  الغرض من االئتمان:  -ب

السيولة الالزمة  نتاجية أو جتديدها وتوفريمتنح لتأسيس أو توسيع املؤسسات اإل إذ االئتمان االستثمار  )املخصص لإلنتاج( * 

 هلا ملمارسة نشاطها.

 يستخدم يف االسترياد والتصدير والتوزيع ويهدف إىل تنشيط تداول السلع وتسهيل العمليات التجارية. :االئتمان التجار * 

اديون لسد ستفيد منها األفراد الع: أي القروض املوجهة لشراء السلع ألغراض استهالكية، وهي اليت ياالئتمان االستهالكي*  

سلع املعمرة، لذا فهو ائتمان شخصي يف العادة يقدم يف األغلب لألفراد من حاجاهتم االستهالكية، مثل شراء سيارة أو أاثث أو 

 موظفي الدولة والشركات األخرى.

 : من حي  الضماانت املرتبطة ابالئتمان - 

 من الضماانت الشخصية والعينية. اً  وتكون الضمانة إما شخصية أو عينية أو مز 

دون أن يقدم أية أموال عينية ضماانً لتسديد االئتمان، بل من  هو االئتمان الذي حيصل عليه املقرتض  الشخصي االئتمان*

ه لديه سجل احلسبان شخص ضامن موثوق بيف على نفسه بتسديد الدين، أي يؤخذ يكتفي مانح االئتمان بوعد يقطعه املدين 

 .ري أو بيان ابلدخل جتا

أراضي  ،فهو االئتمان الذي حيصل عليه املقرتض، بعد تقدميه أصوالً ضماانً لتسديد هذا االئتمان )عقارات  االئتمان العيين *

 املشروع ....( منشآت

 وكذلك ميكن تقسيم االئتمان املصريف وفقاً لطريقة استخدامه من املصارف إىل:  -د

 دي املباشر.االئتمان املصريف النق -1
 االئتمان املصريف غري املباشر. -2
 االئتمان املصريف الدويل.-3
 االئتمان املصريف املشرتك. -4
 التمويل التأجريي.-5



 

27 

 

 

 االئتمان الندقم  املباشر  -1

بل إدارة ق و التوظيف األكثر أمهية من، االئتمان النقدي املباشر الشكل األكثر شيوعاً يف نشاط املصارف وأكثرها رحبية  يعد

االئتمان ، هو قيام املصرف مبنح مبالغ نقدية مباشرة لطالب االئتمان الستخدامها يف متويل عمليات متفق عليها وحمددة بعقد 

 االئتمان.

 وأكثر أنواع االئتمان النقدي املباشر شيوعاً هي:

 * احلساب اجلاري املدين:

. ملصرف ين يضع مبلغاً معيناً حتت تصرف العميل خالل مدة معينةينظر إىل احلساب اجلاري املدين على أنه تعهد من قبل ا

ويستفيد العميل من هذا احلساب  إما بقبض هذا املبلغ كله أو بعضه خالل املدة احملددة املتفق عليها مع املصرف أو بسحب 

ق عليه من فوائد وعمولة عالً وما يتفشيكات عليه أو يي وسيلة أخرى، ويف مقابل ذلك يتعهد العميل برد املبالغ اليت يستعملها ف

 ومصروفات.

 التسليفات النقدية(:  * االئتمان املباشر )القروض و

التسليفات النقدية أكثر أنواع االئتمان املصريف شيوعاً واستخداماً. وعادًة ما يلجأ إىل هذا النوع من االئتمان  تشكل القروض و

م خدكانت تلك املستخدمة يف متويل احتياجات رأس املال العامل أم تلك اليت تستلتغطية احتياجات املقرتضني املختلفة سواء أ

 طويل األجل.  يف عمليات التمويل االستثماري

 : * الكمبياالت املخصومة

 عملية خصم الكمبياالت أو األوراق التجارية شكالً من أشكال االئتمان املصريف القصري األجل. فالورقة التجارية سند قانوين تعد

يتعهد مبقتضاها أحد التجار بدفع مبلغ معني إىل عميل آخر بتاريخ حمدد. واملصرف يستطيع أن ظصم الورقة التجارية للتاجر 

الذي حيملها مقابل عمولة متفق عليها متكنه من احلصول على قيمتها قبل حلول أجل استحقاقها، ويقوم املصرف فيما بعد 

 شيوع استخدامها  عل منها شكالً مهماً من أشكال االئتمان املصريف املباشر. وهلذا فإن  مبطالبة املدين بقيمتها
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 االئتمان املصريف غري املباشر  -2

ظتلف هذا النوع من االئتمان عن االئتمان النقدي املباشر ينه ال يعطي حقاً لطالب االئتمان ابستعمال النقد بشكل مباشر.  

حلالة العميل أموال االعتماد املمنوح له ففي هذه ا استخدمى العميل جتاه املصرف إال يف حال كما أنه ال ميثل ديناً مباشراً عل

 تصبح هذه التسهيالت التزامات مباشرة على املصرف.

 وأكثر أشكال االئتمان املصريف غري املباشر شيوعاً هي:

 * الكفاالت املصرفية )خطاابت الضمان(: 

ل التسهيالت االئتمانية املصرفية، وهي عقد كتايب يتعهد مبقتضاه املصرف )مصدر الكفالة( من أشكا اً مهم تعد الكفاالت شكالً 

بضمان أحد عمالئه بناًء على طلبه يف حدود مبلغ معني وملدة معينة جتاه طرف اثل  )املستفيد( مبناسبة التزام ملقى على عاتق 

ص ن هناك عالقة بني شخص حيتا  إىل مال فيبح  عنه وشخإ العميل املكفول وضماانً لوفائه ابلتزامه جتاه ذلك الطرف. أي

آخر يقرضه، فيكون األول املقرتض أي املدين والثاين املقرض أو الدائن، فيدخل عندئٍذ شخص اثل  يلتزم مع املدين بتسديد 

 املدين األصلي ابلتزاماته. حال م يف   االستحقاق يفالدين ضمن شروط اإلقراض ويف اريخ 

 د املستندي: االعتما* 

وسيلة مصرفية ابتكرها الفكر املصريف خلدمة التجارة اخلارجية. واالعتماد املستندي هو كتاب صادر عن املصرف يتعهد مبوجبه 

مورد البضاعة )املستفيد( بدفع مبلغ معني ضمن شروط تذكر بكتاب فتح االعتماد لقاء تقدمي واثئق ومستندات من بوالص 

يع الشروط ذ مجق عليه بغرف التجارة والصناعة من دولة املنشأ ،وشهادات صحية تثبت تنفيشحن وفواتري أصلية مصاد

ر رضا أطرافه الشخصي للعميل وينعقد بتواف التقديراالعتماد عقداً رضائياً يقوم على  دكتاب االعتماد. ويعيف  واألحكام الواردة 

 ويعد ليها والعموالت، التزام عميله ابلوفاء بقيمته مع الفوائد املتفق عحبي  يلتزم املصرف بتقدمي التسهيالت االئتمانية بناًء على 

عقداً مستقالً عن العمليات األخرى كالقرض أو اخلصم وعمليات البيع، لذا عندما يقرر املصرف فتح أي اعتماد يتم الرتكيز يف 

، ابإلضافة دات من  اية تتمثل يف رهن على البضائعاملقام األول على سالمة مركز العميل املايل، وعلى ما توفره له حيازة املستن

 تتضمنه وثيقة التأمني من غطاء يغطي مجيع األخطار اليت قد تنشأ . إىل ما
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 االئتمان املصريف المويل  -3

ركات شعترب املصارف التجارية قلب نظام التمويل الدويل وهي متارس دوراً فاعالً يف تسهيل التجارة الدولية وتدعم توسيع الت

املتعددة اجلنسيات من خالل متويل املعامالت الدولية، سواء ذلك الذي يتسم ابألجل الطويل أو ذلك الذي يتميز ابألجل 

زابئن قصري األجل من خالل ضمان االلتزامات الدولية للإن املصارف التجارية تسهم يف تقدمي االئتمان الدويل القصري، لذلك ف

 وتسهيل املدفوعات الدولية.واألوراق التجارية الدولية 

 االئتمان املشرتك  -4

ظهرت فكرة االئتماانت املشرتكة بعد تعاظم احتياجات املشروعات االستثمارية إىل متويل ضخم وتعين أن يشرتك أكثر من 

االستثماري  االئتمان ةمصرف يف متويل املشروعات الكربى الذي ال يستطيع مصرف واحد تقدميه جتنباً للمخاطر الكبرية. وخاص

طويل األجل، إذ تسعى إدارة االئتمان إىل االشرتاك مع مصارف أخرى يف تقدمي االئتمان بعد دراسة جدوى املشروعات املشرتك 

 يف االشرتاك يف هذا االئتمان بني املصارف. سهاماالستثمارية وحتديد طريقة التسديد وطرح اإل

 املصريف التمويل التأجري  -5

ي ميثل ائتماانً مصرفياً مباشراً فالعالقة بني املؤجر )املصرف( واملستأجر )شركة األعمال( يعد مبثابة اقرتاض التأجري  التمويل 

لألموال، فالعميل )املستأجر( ال يطلب منه دفع قيمة األصل املستأجر وإرا يقوم بتسديد مبالغ متفق عليها متثل قيمة اإل ار كما 

 ك.هية ابلتمليابإلجارة املنتوهنا ما تسميها املصارف  متالك األصل بعد تسديد كامل املبلغهو حمدد يف العقد مع حق العميل اب

 عملية حتليل االئتمان  -رابعاا 

 تتمحور عملية حتليل االئتمان حول سؤال واحد هو: "هل نقوم مبنح القرض أم ال؟"

ان القرض فرة عن هذا العميل ملعرفة ما إذا كااملتو عندما يتقدم عميل ما بطلب قرض، يقوم موظف البنك بتحليل كل املعلومات 

 البنك وأهدافه املتعلقة مبستوى العائد املطلوب واخلطر املقبول على مستوى احملفظة الكلية للبنك. اسرتاتيجيةيتناسب مع 

للقرض أو إفالسه  ةهي ابألساس عملية حتليل خماطر ختلف العميل عن دفع املستحقات عليه خدمعملية حتليل االئتمان  آليتواب

 حي  أن املوظف املسؤول يعمل على تقييم قدرة العميل ورغبته اباللتزام بسداد القرض وفوائده يف األوقات احملددة.

 :اآلتيةالست إبجراء اخلطوات تتعلق  وفق معظم احملللني االئتمانني حتليل االئتمانعملية  ان 
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 ملعايري االئتمانية مناذج ا تطبيق و شروط كفايتة العميل االئتمانيةالتعرف على  -1

 د.قياس قمرة العميل على السما -2

 دراسة اوضاع الشركة طالبة التمويل. -3

 .swotالدقيام ابلتحليل االسرتاتيجي الرابعي  -4

 حتليل التمفدقات الندقمية للشركة طالبة التمويل. -5

 التحليل املايل للدقوائم املالية للشركة طالبة التمويل. -6

 :االوىل ابخلطوة سنبذؤهاالسابقة واليت  اخلطواتعلى  شرحتم استعراض عملية حتليل االئتمان من خالل وسي

   يف التحليل االئتماين املستخممةملعايري االئتمانية مناذج او  شروط كفايتة العميل االئتمانية -1

ض، فددددددداملنح االئتمددددددداين اجليدددددددد املسدددددددتند إىل تدددددددزداد خمددددددداطر االئتمدددددددان عنددددددددما يتخطدددددددى البندددددددك املبدددددددادئ اجليددددددددة يف عمليدددددددة اإلقدددددددرا

املبدددددادئ اجليددددددة يدددددؤدي إىل تسدددددهيالت جيددددددة، ويضدددددمن للبندددددك اسدددددتمرارية حمافظدددددة االئتمانيدددددة، والددددديت تكدددددون احملصدددددلة النهائيدددددة 

 .على احملفظة االئتمانية للمصرف له ختفيف خماطر االئتمان والتأثري

 ،PRISMللمعايري االئتمانية اليت تستخدم يف التحليل االئتماين وهي:  وقد أتيحت أمام إدارة االئتمان جمموعة من النماذ 

5P's، 5C's طريقة التحليل املايل، وطريقة ،LAAP وطريقة التجربة السابقة. واليت من خالهلا ميكن استقراء مستقبل القرار ،

 االئتماين، وسنكتفي بعرض مفصل للنماذ  الثالثة األكثر شيوعاً وهي:

 .5C'sئتمان املعروف بد روذ  اال -1

 .5P'sروذ  االئتمان املعروف بد  -2

 .PRISMرو  االئتمان املعروف بد  -3
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  5C'sمنوذج املعايري االئتمانية املعروفة بة  -1

يعتددددرب هددددذا النمددددوذ  أبددددرز منظومددددة ائتمانيددددة لقيددددت قبددددواًل عامدددداً لدددددى حمللددددي ومدددداحني االئتمددددان علددددى مسددددتوى العددددام عنددددد مددددنح 

ويدددددتم تقيددددديم املخددددداطرة العامدددددة الددددديت ميكدددددن أن تتعدددددرض هلدددددا عمليدددددة مدددددنح االئتمدددددان املصدددددريف مدددددن خدددددالل آليدددددة تنطدددددوي القدددددروض، 

، رأس املدددددددال: Capacity، القددددددددرة Characterعلدددددددى تقيددددددديم مخسدددددددة عناصدددددددر أو متغدددددددريات أساسدددددددية هدددددددي: )الشخصدددددددية: 

Capital :الضمان ،Collateral :الظروف احمليطة ،Conditions.) 

 5C's Fiveاآلليدددة والددديت يتطلدددب تنفيدددذها بطريقدددة متكدددررة مدددع كدددل طلدددب مقددددم ملدددنح االئتمدددان، بنظدددام وتعدددرف تلدددك 

Cs System  نظراً ألن مجيع عناصرها تبدأ أمساؤها كلها )ابللغة اإلنكليزية( حبرفC. 

أن حتددددددد فيمدددددا إن حتليدددددل هدددددذه املعلومدددددات مبجموعهدددددا تشدددددكل نقطدددددة ارتكددددداز مهمدددددة إلدارة االئتمدددددان، وممدددددن خالهلدددددا تسدددددتطيع 

 استعراض هلذه املعايري:ما أييت إذا كان العميل يقع ضمن منطقة القبول أو الرفض. وفي

  Characterالشخصية  -أ

تعددددد شخصددددية العميددددل الركيددددزة األساسددددية األوىل يف القددددرار االئتمدددداين، وهددددي الركيددددزة األكثددددر أتثددددرياً يف املخدددداطر الدددديت تتعددددرض هلددددا 

عى عندددددد إجدددددراء التحليدددددل االئتمددددداين هدددددو حتديدددددد شخصدددددية العميدددددل بدقدددددة، فكلمدددددا كدددددان العميدددددل فدددددإن أهدددددم مسددددد آليتالبندددددوك، واب

يتمتدددددددع بشخصدددددددية أميندددددددة ونزيهدددددددة ومسعدددددددة طيبدددددددة يف األوسددددددداط املاليدددددددة، وملتزمددددددداً بكافدددددددة تعهداتددددددده وحريصددددددداً علدددددددى الوفددددددداء بكدددددددل 

 .التزاماته، كلما كان أقدر على إقناع البنك مبنحه االئتمان املطلوب 

، Credit Historyو االئتمان يف الكشف عن جوانب شخصية العميل على ما يعرف ابلتاريخ االئتماين ويعتمد حملل

ويقصد به مسعة العميل من حي  قيامه بسداد التزاماته السابقة حنو البنك أو البنوك األخرى اليت سبق له االقرتاض منها، 

لتجميع وختزين التاريخ االئتماين  Marketing Intelligence وتستعني البنوك العاملية حالياً بنظم املخابرات التسويقية

ملختلف عمالئها، غري أن قياس العامل املعنوي كعامل األمانة والنزاهة بدرجة دقيقة أمر تكتنفه بعض الصعوابت من الناحية 

يطني: العملي ن العميل من احملالعملية ويتم التغلب على هذه الصعوابت من خالل االستعالم اجليد ومجع البياانت واملعلومات ع

البنك ومع الغري  اليت يعانيها، ومستواه االجتماعي وماضيه مع اآلتيةوالعائلي له، ملعرفة املستوى املعيشي وموارده املالية واملشاكل 

عميل املقرتح لوسابق تصرفاته مع البنوك األخرى، ويتم ذلك ابالتصال ابملؤسسة والعاملني هبا، ومبورديه والبنوك اليت سبق ل

 التعامل معها.
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 :وعلى هذا األساس فإن الشخصية اخلاصة ابلعميل هلا ثالث أبعاد

البعددددد األول: شخصددددية قانونيددددة تتندددداول مدددددى أهليتدددده القانونيددددة ومدددددى أهليتدددده للتعاقددددد مددددع البنددددك وإبددددرام االلتزامددددات، سددددواء  -

 كان هذا العميل شخصاً طبيعياً أو شخصياً معنوايً.

اين: شخصدددددية سددددددلوكية اجتماعيددددددة تتنددددداول تصددددددرفات وسددددددلوكيات العميدددددل اخلاصددددددة، وقيدددددداس مددددددى أتثريهددددددا احلددددددايل البعدددددد الثدددددد -

 واملستقبلي يف قدرته ورغبته يف سداد االئتمان املمنوح له.

البعدددددد الثالددددد : شخصدددددية مهنيدددددة وتنافسدددددية، يدددددتم التأكدددددد فيهدددددا مدددددن خدددددالل حدددددرص العميدددددل علدددددى سدددددداد التزاماتددددده و احرتامددددده  -

، ويدددددتم االسدددددتعالم عدددددن ذلدددددك مدددددن اجلهدددددات واملؤسسدددددات املتعاملدددددة معددددده مدددددن جتدددددار ومدددددوردين وبندددددوك... ا  وحرصددددده لتعهداتددددده

 على جودة منتجاته ومسعتها وقيامه ابلتحسني والتطوير املستمر هلا.

فجدددددددوهر هدددددددذا اجلاندددددددب مدددددددن التحليدددددددل إذن ينصدددددددرف إىل االطمئندددددددان عدددددددن مسعدددددددة العميدددددددل إىل املسدددددددتوى الشخصدددددددي ومسدددددددتوى 

 ومدى رغبته واحرتامه للوفاء ابلتزاماته قبل اآلخرين.نشاطه، 

  Capacityالدقمرة  -ب

قدرتددددده علدددددى سدددددداد القدددددرض وااللتدددددزام بددددددفع الفوائدددددد واملصددددداريف  آليتوتعدددددين ابختصدددددار: قددددددرة العميدددددل علدددددى حتقيدددددق الددددددخل واب

الدددديت يتعددددرض هلددددا البنددددك عنددددد مددددنح والعمددددوالت... ا ، ومعيددددار القدددددرة يعددددد أحددددد أهددددم املعددددايري الدددديت تددددؤثر يف مقدددددار املخدددداطر 

مقدرتدددددده علددددددى إعددددددادة مددددددا  آليتاالئتمددددددان، ورغددددددم أن معيددددددار القدددددددرة حيدددددددد مقدددددددرة العميددددددل علددددددى حتقيددددددق الدددددددخل أو الددددددربح، واب

اقرتضدددددده مددددددن البنددددددك، إال أن هندددددداك عدددددددة آراء حددددددددت ماهيددددددة "القدددددددرة" كمتغددددددري يف املخدددددداطرة، وميكددددددن جتميددددددع تلددددددك اآلراء يف 

 خمتلفة وهي: أربعة اجتاهات رئيسية

 االجتاه األول: هو تفسري القدرة من خالل اقرتاهبا من الشخصية فهي تعين أهلية الشخص على االقرتاض.

االجتدددددداه الثدددددداين: ينصددددددرف إىل حتديددددددد القدددددددرة ابلقابليددددددة اإلداريددددددة للمقددددددرتض يف أن يكددددددون قددددددادراً علددددددى مباشددددددرة أعمالدددددده وإدارهتددددددا 

 موال املقدمة له يف صورة قروض.إدارة سليمة تضمن للبنك سالمة إدارة األ

االجتدددددداه الثالدددددد : وينصددددددرف إىل الرتكيددددددز حددددددول األمددددددور املاليددددددة البحتددددددة يف توضدددددديحهم للقدددددددرة، حيدددددد  ينصددددددب تركيددددددزهم حددددددول 

قددددددرة طالدددددب االئتمدددددان علدددددى خلدددددق عائدددددد متوقدددددع كددددداف لضدددددمان خمددددداطره، وتسدددددديد مدددددا عليددددده مدددددن التزامدددددات مسدددددتحقة اجتددددداه 

 البنك.
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ىل القددددددرة مبقددددددار التددددددفق النقددددددي املتوقدددددع للعميدددددل، إذ يدددددرى أصدددددحاب هدددددذا االجتددددداه أن قددددددرة العميدددددل االجتددددداه الرابدددددع: ينظدددددر إ

 على سداد االئتمان تعتمد على مقدار التدفقات النقدية املتوقع حتقيقها يف املستقبل.

ءة املاليددددددة للعميدددددددل فجددددددوهر هددددددذا اجلانددددددب إذن ينصددددددرف إىل االطمئنددددددان علددددددى تدددددددوافر اخلددددددربة والكفدددددداءة الفنيددددددة واإلداريددددددة واملددددددال

 املقرتض.

  Capitalرأس املال  -ج

ه عدددددديعتدددددرب رأس مدددددال العميدددددل أحدددددد أهدددددم أسدددددس القدددددرار االئتمددددداين، وعنصدددددراً أساسدددددياً مدددددن عناصدددددر تقليدددددل املخددددداطر االئتمانيدددددة ب

حددددال  ميثددددل مددددالءة العميددددل املقددددرتض وقدددددرة حقددددوق ملكيتدددده علددددى تغطيددددة القددددرض املمنددددوح لدددده، فهددددو مبثابددددة الضددددمان اإلضددددايف يف

فشدددددل العميدددددل يف التسدددددديد، وتشدددددري الدراسدددددات املتخصصدددددة يف التحليدددددل االئتمددددداين إىل أن قددددددرة العميدددددل علدددددى سدددددداد التزاماتددددده 

بشدددددددكل عدددددددام تعتمدددددددد يف اجلدددددددزء األكدددددددرب منهدددددددا علدددددددى قيمدددددددة رأس املدددددددال الدددددددذي ميلكددددددده، إذ كلمدددددددا كدددددددان رأس املدددددددال كبدددددددرياً كلمدددددددا 

 مال العميل ميثل قوته املالية.اخنفضت املخاطر االئتمانية والعكس صحيح، فرأس 

وبشدددددكل عددددددام يتعددددددني علددددددى احمللددددددل االئتمددددداين حتليددددددل القددددددوائم املاليددددددة للمؤسسددددددة وذلدددددك لعدددددددة سددددددنوات سددددددابقة، للوقددددددوف علددددددى 

مددددددى سدددددالمة مركزهدددددا املدددددايل، ومددددددى تدددددوازن هيكلهدددددا التمدددددويلي. فجدددددوهر هدددددذا اجلاندددددب ينصدددددرف إىل أمهيدددددة التأكدددددد مدددددن تدددددوافر 

لعميدددددددل طالدددددددب القدددددددرض أو االئتمدددددددان، ومدددددددن قوتددددددده املاليدددددددة وقددددددددرة حقدددددددوق ملكيتددددددده علدددددددى تغطيدددددددة رأس املدددددددال املناسدددددددب لددددددددى ا

 القرض املطلوب، ومن مث استعادة البنك ألمواله يف حال فشل العميل يف ذلك.

  Collateralالضمان  -د

وال  يقصدددددد ابلضدددددمان جمموعدددددة األصدددددول الددددديت يضدددددعها العميدددددل حتدددددت تصدددددرف البندددددك كضدددددمان مقابدددددل احلصدددددول علدددددى القدددددرض،

 ددددددوز للعميددددددل التصددددددرف يف األصددددددل املرهددددددون، فهددددددذا األصددددددل سيصددددددبح مددددددن حددددددق البنددددددك يف حددددددال عدددددددم قدددددددرة العميددددددل علددددددى 

السددددداد. وإذا مدددددا كدددددان القدددددرار االئتمدددداين قدددددد اسدددددتلزم تقددددددمي ضددددماانت معيندددددة، فإنددددده  دددددب أن يراعددددى عندددددد حتديدددددد الضدددددمان مدددددا 

 :أييت

 حتفاظ به تكلفة أو عبثاً مرتفعاً.أن يكون قاباًل للبيع أو التصفية وال ميثل اال -1

عددددددم تقلدددددب قيمدددددة الضدددددمان بشدددددكل كبدددددري خدددددالل فدددددرتة االئتمدددددان، فالضدددددمان الدددددذي يتعدددددرض لتقلبدددددات شدددددديدة يف قيمتددددده  -2

 ال ميكن االعتماد عليه يف اسرتداد حقوق البنك.
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 أن تكون ملكية العميل للضمان ملكية كاملة وليست حمل نزاع. -3

افددددددة املسددددددتندات القانونيددددددة الدددددديت تؤكددددددد حقدددددده ابسددددددتخدام هددددددذه الضددددددماانت وحتويلهددددددا إىل سدددددديولة، أن يتددددددوفر لدددددددى البنددددددك ك -4

 وذلك لسداد قيمة االئتمان عند عجز العميل عن السداد.

 كفاية الضماانت املقدمة لتغطية االئتمان والفوائد والعموالت األخرى قدر املستطاع.  -5

أن الضددددددمان ال ميثددددددل األسددددددبقية األوىل يف اختدددددداذ القددددددرار االئتمدددددداين، أي  وعمومدددددداً فددددددإن هندددددداك العديددددددد مددددددن اآلراء، تتفددددددق علددددددى

عدددددددم جددددددواز مددددددنح القددددددروض مبجددددددرد تددددددوافر ضددددددماانت يددددددرى البنددددددك املقددددددرتض أهنددددددا كافيددددددة، إرددددددا الضددددددمان بصددددددفة عامددددددة تفرضدددددده 

أو  ايدددددددة الضدددددددمان أييت مبثابدددددددة تعزيدددددددز للقدددددددرار االئتمددددددداين  القدددددددرض. إذاً مدددددددربرات موضدددددددوعية ومنطقيدددددددة تعكسدددددددها دراسدددددددة طلدددددددب 

ملخدددددداطر معينددددددة يتعددددددرض هلددددددا البنددددددك عندددددددما يتخددددددذ القددددددرار مبددددددنح االئتمددددددان، ولددددددذلك كلمددددددا زاد احتمددددددال اخلطددددددر الددددددذي حيدددددديط 

 ابلعملية االئتمانية، كلما كانت الضماانت املطلوبة أكرب وذلك  اية حلقوق البنك.

  Conditionsالظروف احمليطة  -ه

ثدددددددري الظدددددددروف العامدددددددة واخلاصدددددددة احمليطدددددددة ابلعميدددددددل طالدددددددب االئتمدددددددان علدددددددى  دددددددب علدددددددى احمللدددددددل االئتمددددددداين أن يددددددددرس مددددددددى أت

النشددددداط أو املشدددددروع املطلدددددوب متويلددددده، ويقصدددددد هندددددا ابلظدددددروف العامدددددة املندددددا  االقتصدددددادي العدددددام يف اجملتمدددددع، وكدددددذلك اإلطدددددار 

التشدددددريعات اخلاصدددددة التشدددددريعي والقدددددانوين الدددددذي تعمدددددل املؤسسدددددة يف إطددددداره خاصدددددة مدددددا يتصدددددل ابلتشدددددريعات النقديدددددة واجلمركيدددددة و 

بتنظدددديم التجددددارة اخلارجيددددة، أمددددا الظددددروف اخلاصددددة فهددددي تددددرتبط ابلنشدددداط اخلدددداص الددددذي ميارسدددده العميددددل، مثددددل احلصددددة السددددوقية 

ملنتجددددددات املشددددددروع أو خدماتدددددده الدددددديت يقدددددددمها، شددددددكل املنافسددددددة، دورة حيدددددداة املنددددددت  أو اخلدمددددددة الدددددديت يقدددددددمها العميددددددل، موقددددددع 

هددددددل هددددددو يف مرحلددددددة التقدددددددمي أو الددددددوالدة، أم يف مرحلددددددة النمددددددو، أم يف مرحلددددددة االسددددددتقرار، أم مبعددددددى  .املشددددددروع مددددددن دورة حياتدددددده

 يف مرحلة االحندار.

وخنلدددددص إىل أن الدراسدددددة املعمقدددددة هلدددددذه املعدددددايري جمتمعدددددة، والددددديت تشدددددكل مدددددنه  إدارة االئتمدددددان يف قرارهدددددا االئتمددددداين، ميكددددددن أن 

 ركزه االئتماين، وذلك بقياس خطر االئتمان ابملعادلة:تقدم صورة واضحة عن وضع العميل طالب االئتمان وم

 خطر االئتمان = الشخصية + املقدرة + رأس املال + الضمان )التغطية( + الظروف

 غري أن هناك من يرى أن هذه املعايري تتفاوت يف أمهيتها النسبية من حي :
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اد يف تفسددددددريمها، ال ينظدددددر إىل طلددددددب االئتمددددددان مددددددا م إن املعيدددددارين )الشخصددددددية، القدددددددرة( مهدددددا مبثابددددددة مبددددددادئ اثبتدددددة ال اجتهدددددد -

 يتم تغطية كافة النواحي القانونية والتأكد من سالمة التعامل وحسن سلوكيات العميل.

لقدددددد جدددددادل بعدددددض البددددداحثني وحمللدددددو االئتمدددددان حدددددول عددددددد املتغدددددريات الددددديت يفدددددرتض أن تضدددددمها آليدددددة تقيددددديم خمددددداطر االئتمدددددان 

مبعددددددى أن آليددددددة التقيدددددديم املقرتحددددددة  ددددددب أن تنطددددددوي علددددددى سددددددت متغددددددريات  .5C'sولدددددديس  6C'sاملصددددددريف، وأشدددددداروا إىل أهنددددددا 

أساسددددددددددية، وتتمثددددددددددل هددددددددددذه املتغددددددددددريات األساسددددددددددية املقرتحددددددددددة يف املتغددددددددددريات اخلمسددددددددددة السددددددددددابقة ابإلضددددددددددافة إىل متغددددددددددري الرقابددددددددددة 

"Control"  دددددددب أن تتفدددددددق  القانونيدددددددة املصددددددداحبة لعمليدددددددة مدددددددنح االئتمدددددددان، حيددددددد  االجدددددددراءاتوالدددددددذي يقصدددددددد بددددددده تلدددددددك 

السياسدددددة االئتمانيدددددة الددددديت ينتهجهدددددا البندددددك مدددددع القواعدددددد والتشددددددريعات املنظمدددددة للعمدددددل املصدددددريف وداخدددددل احلددددددود الددددديت يضددددددعها 

 البنك املركزي.

  5P'sمنوذج املعايري االئتمانية املعروفة بة  -2

راسدددددددة اجلواندددددددب احمليطدددددددة بطلدددددددب ميكدددددددن أن يسدددددددتخدم متخدددددددذ القدددددددرار االئتمددددددداين روذجددددددداً آخدددددددر مدددددددن املعدددددددايري املسدددددددتخدمة يف د

وإن كددددددان يسددددددلوب  5C'sاالئتمددددددان. إن حتليددددددل املعددددددايري وفددددددق هددددددذا النمددددددوذ  يعطددددددي نفددددددس الدددددددالالت الدددددديت يعطيهددددددا رددددددوذ  

آخددددر، كمددددا جنددددد أن هددددذا النمددددوذ  يددددويل اهتمامدددداً خاصدددداً ابلقددددرض والغددددرض مندددده، ويركددددز أساسدددداً علددددى دراسددددة املعددددايري اخلمسددددة 

 ا:عرض هلما أييت وفي اآلتية

  Peopleالعميل  -أ

يقددددديم الوضدددددع االئتمددددداين للعميدددددل مدددددن خدددددالل تكدددددوين صدددددورة كاملدددددة وواضدددددحة عدددددن شخصدددددية العميدددددل مدددددن حيددددد  التأكدددددد مدددددن 

أهليتدددددده القانونيددددددة، األخالقيددددددة، اإلداريددددددة، وقدرتدددددده علددددددى إدارة نشدددددداطه بنجدددددداح وغريهددددددا، لددددددذلك فددددددإن اخلطددددددوة األوىل يف عمليددددددة 

ذ القدددددددرار االئتمددددددداين هدددددددو مقابلدددددددة العميدددددددل، ومدددددددن خدددددددالل هدددددددذه املقابلدددددددة يدددددددتم حتديدددددددد تقيددددددديم الوضدددددددع االئتمددددددداين للعميدددددددل واختدددددددا

املعلومدددددات والبيددددداانت الددددديت ترغدددددب احلصدددددول عليهدددددا عدددددن العميدددددل، وحتديدددددد مدددددن هدددددو واألعمدددددال السدددددابقة الددددديت قدددددام هبدددددا والبندددددوك 

مدددددددال لتقددددددددير خمددددددداطر الددددددديت تعامدددددددل معهدددددددا، ومدددددددن املؤكدددددددد إدارة االئتمدددددددان سدددددددوف تسدددددددتند إىل مؤشدددددددرات النجددددددداح يف هدددددددذه األع

النجددددداح يف املسدددددتقبل، وابملقابدددددل فدددددإن عالمدددددات الفشدددددل أو التغيدددددري مدددددن عمدددددل إىل آخدددددر بسدددددبب عددددددم النجددددداح تعطدددددي انطباعددددداً 

 يدفع إىل احلذر يف تقييم خط العميل املستقبلي.
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  Purposeالغرض م  االئتمان  -ب

االئتمددددددان إىل إمكانيددددددة االسددددددتمرار يف دراسددددددة طلددددددب تشددددددكل هددددددذه الركيددددددزة أحددددددد أهددددددم املعددددددايري الدددددديت مددددددن خالهلددددددا تتوصددددددل إدارة 

االئتمدددددان أو التوقدددددف عندددددد هدددددذا القددددددر مدددددن التحقدددددق، إذ  دددددب معرفدددددة الغدددددرض مدددددن التسدددددهيل االئتمددددداين بشدددددكل مفصدددددل وأن 

حيدددددددد اجملددددددال الددددددذي سددددددوف يسددددددتخدم فيدددددده، وهددددددل يتوافددددددق مددددددع سياسددددددة البنددددددك وصددددددالحيات إدارة االئتمددددددان ومددددددع األهددددددداف 

لدولددددددة ومددددددع قدددددددرات وخددددددربات العميددددددل، فضدددددداًل عددددددن مدددددددى مناسددددددبة حجددددددم ومبلددددددغ االئتمددددددان ونوعدددددده مددددددع االقتصددددددادية العامددددددة ل

 الغرض املطلوب منه.

  Paymentالدقمرة على السماد  -ج

يركددددز هددددذا املعيددددار علددددى حتديددددد قدددددرة العميددددل علددددى تسددددديد االئتمددددان وفوائددددده يف موعددددد االسددددتحقاق، ويددددتم ذلددددك مددددن خددددالل 

اخلدددددة للعميدددددل والددددديت تعدددددد الركيدددددزة األساسدددددية يف حتديدددددد قدرتددددده علدددددى التسدددددديد، وحتديدددددد فيمدددددا إذا  تقددددددير التددددددفقات النقديدددددة الد

كدددددان العميدددددل سددددديقوم بسدددددداد االئتمدددددان مدددددن املدددددوارد النامجدددددة عدددددن النشددددداط الدددددذي سيسدددددتخدم التسدددددهيل االئتمددددداين يف متويلددددده أم 

 من موارد أخرى، وهل هذه املوارد تتصف ابالنتظام واالستمرار أم التقلب.

  Protectionاحلماية  -د

إن أسدددددداس هدددددددذا املعيدددددددار هدددددددو مددددددددى تدددددددوفر احلمايدددددددة لالئتمدددددددان املقددددددددم للعميدددددددل، وذلدددددددك مدددددددن خدددددددالل تقيددددددديم الضدددددددماانت الددددددديت 

سددددديقدمها العميدددددل سدددددواء مدددددن حيددددد  قيمتهدددددا العادلدددددة أو مدددددن حيددددد  قابليتهدددددا للتسدددددييل، فيمدددددا لدددددو عجدددددز العميدددددل عدددددن الوفددددداء 

 الضمان للتسييل هو إمكانية حتويله إىل نقد بسرعة ويقل تكلفة ممكنة. ابلتزاماته اجتاه البنك، ويقصد بقابلية

  Perspectiveالنظرة املستدقبلية  -ه

إن مضدددددددمون هددددددددذا املعيددددددددار ينحصدددددددر يف دراسددددددددة املنددددددددا  االقتصددددددددادي العدددددددام والددددددددذي يعمددددددددل فيدددددددده كدددددددل مددددددددن العميددددددددل والبنددددددددك، 

دالت النمددددددو العددددددام، أي استكشدددددداف كددددددل ومؤشدددددرات االقتصدددددداد بشددددددكل عددددددام مثدددددل نسددددددب التضددددددخم ومعدددددددالت الفائدددددددة ومعددددد

مبعدددددددى آخدددددددر استكشددددددداف أبعددددددداد حالدددددددة  .الظدددددددروف البيئيدددددددة واملسدددددددتقبلية احمليطدددددددة ابلعميدددددددل سدددددددواء كاندددددددت داخليدددددددة أو خارجيدددددددة

 الالأتكد اليت حتيط ابالئتمان املمنوح للعميل ومستقبل ذلك االئتمان.
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  PRISMمنوذج املعايري االئتمانية املعروفة بة  -3

للمعايري االئتمانية أحدث ما توصلت إليه الصناعة املصرفية يف التحليل االئتماين، ويعكس هذا املنه   PRISM يعترب منه 

جوانب القوة والضعف لدى العميل، وميكن إدارة االئتمان من تشكيل أداة قياس توازن من خالهلا بني املخاطر والقدرة على 

ايري تشرتك فيما بينها ابحلرف األول من كلمتها وهي: )التصور: من جمموعة من املع PRISMالسداد. تتكون عناصر 

Perspective :القدرة على السداد ،Repayment :الغاية من االئتمان ،Intention or Purpose ،

 عرض هلذه املعايري:ما أييت (. وفيManagement، اإلدارة: Safeguardsالضماانت: 

  Perspectiveالتصور  -أ

ا اإلحاطددددددة الكاملددددددة مبخدددددداطر االئتمددددددان والعوائددددددد املنتظددددددر حتقيقهددددددا مددددددن قبددددددل إدارة االئتمددددددان بعددددددد منحدددددده، يقصددددددد ابلتصددددددور هندددددد

 ومضمون هذا املعيار هو:

 الفعالية يف حتديد املخاطر والعوائد اليت حتيط ابلعميل عند منحه االئتمان. -

 األداء وتعظيم الرحبية. دراسة اسرتاتيجيات التشغيل والتمويل عند العميل واليت من شأهنا حتسني -

  Repaymentالدقمرة على السماد  -ب

ومضددددمون هددددذا املعيددددار هددددو حتديددددد قدددددرة العميددددل علددددى تسددددديد القددددرض مددددع فوائددددده خددددالل الفددددرتة املتفددددق عليهددددا، ومددددن األمددددور 

عميدددددل عندددددد الددددديت  دددددب أن تعدددددري هلدددددا إدارة االئتمدددددان اهتمامددددداً خاصددددداً، هدددددو حتديدددددد ندددددوع مصدددددادر التسدددددديد الددددديت يلجدددددأ إليهدددددا ال

السددددددداد. هددددددل هددددددي مصددددددادر داخليددددددة أي مددددددوارد انجتددددددة عددددددن النشدددددداط الددددددذي سيسددددددتخدم القددددددرض يف متويلدددددده أم هددددددي مصددددددادر 

خارجيدددددة؟ ومدددددا يهدددددم إدارة االئتمدددددان هدددددو دور املصدددددادر الداخليدددددة الددددديت تسددددداعد العميدددددل علدددددى تسدددددديد مدددددا بذمتددددده مدددددن التزامدددددات 

 يد التدفقات النقدية الداخلية.مستحقة، ألهنا تعكس قدرة العمليات التشغيلية على تول

  Intention or Purposeالغاية م  االئتمان  -ج

ومضددددمون هددددذا املعيددددار هددددو حتديددددد الغايددددة مددددن االئتمددددان املطلددددوب، وكقاعدددددة عامددددة فددددإن الغايددددة مددددن االئتمددددان  ددددب أن تشددددكل 

 ل السرتداد االئتمان.أساس الدراسة، وأن آخر ما  ب أن تفكر فيه إدارة االئتمان هو تصفية موجودات العمي
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  Safeguardsالضماانت  -د

ومضددددددددمون هددددددددذا املعيددددددددار هددددددددو حتديددددددددد الضددددددددماانت الدددددددديت تقدددددددددم إىل البنددددددددك، ليكددددددددون ضددددددددامناً السددددددددرتجاع االئتمددددددددان ملواجهددددددددة 

احتمددددداالت عددددددم القددددددرة علدددددى التسدددددديد، وميكدددددن أن تكدددددون الضدددددماانت عينيدددددة أو كفددددداالت شخصدددددية كمدددددا أنددددده مدددددن املمكدددددن 

 قوة املركز املايل للعميل، فضاًل عن ما يتم وضعه من شروط يف عقد االئتمان لضمان السداد. أن يعتمد البنك على

  Managementاإلدارة  -ه

 تركز إدارة االئتمان على حتليل قدرة العميل طالب االئتمان على اإلدارة ويتم ذلك من خالل التعرف على:

 عمل(.أسلوب العميل يف إدارة أعماله )اهليكل التنظيمي لل -

 حتديد كيفية االستفادة من االئتمان. -

حتديدددددد فيمدددددا إذا كدددددان العميدددددل يتسدددددم بتندددددوع منتجاتددددده أو يقتصدددددر يف عملددددده علدددددى مندددددت  واحدددددد، وأيضددددداً هدددددل نشددددداطه مدددددومسي  -

 أو دائم.

 حتديد قدرة العميل على النجاح والنمو. -

االئتمدددددددان رغدددددددم اخدددددددتالف مسدددددددمياهتا، إال أن  ممدددددددا سدددددددبق نسدددددددتنت  أنددددددده ال يوجدددددددد تعدددددددارض بدددددددني النمددددددداذ  الثالثدددددددة ملعدددددددايري مدددددددنح

مضدددددامينها متداخلدددددة وتشدددددرتك فيمدددددا بينهدددددا يف الكثدددددري مدددددن العناصدددددر، والددددديت تعكدددددس قددددددرة النمددددداذ  الثالثدددددة يف أن تعطدددددي إدارة 

االئتمددددان تصددددوراً شدددداماًل عددددن العميددددل واإلحاطددددة ابملخدددداطر الدددديت سددددوف تتعددددرض هلددددا، كمددددا  ددددب أن ال نغفددددل عددددن أن املخدددداطر 

رض هلددددا إدارة االئتمددددان هددددي ليسددددت املخدددداطر الدددديت تنشددددأ بفعددددل مددددنح االئتمددددان للعميددددل فقددددط، وإرددددا هددددي منظومددددة مددددن الدددديت تتعدددد

  املخاطر يشرتك يف حتققها كل عناصر العملية االئتمانية: البنك واالئتمان املقدم للعميل والعميل ذاته.

  قياس قمرة العميل على السماد -2

 :اآلتيةمن خالل النسب 

 خممة ال(  مي  اإلمجاليةGross Debt Service) 

 تتعلق ابلعقارات فقط : 

=GDS )إمجايل المخل السنو   / )إمجايل دفعات الرهوانت )الدقروض العدقارية(+ ضرائب عدقارية 



 

39 

 

 

 .%30إىل  %25وعادة احلد األعلى للموافقة على القرض يكون من 

 ( خممة المي  الكليةTotal Debt Service) 

= TDS إمجايل المخل السنو . /الكلية  االلتزامات 

تتضمن االلتزامات الكلية دفعات الرهن السنوية، ضرائب امللكية، أقساط سداد القروض املختلفة وأقساط التأمني وغريها من 

 االلتزامات املالية.

 .%40إىل  %35عادة يرتاوح احلد األعلى للموافقة على منح القرض من 

 الشخص على الوفاء ابلقرض أم ال.هذه النسب تفيد يف معرفة مقدرة 

ول يبني املعلومات املتعلقة بعميلني حمتملني زيد وعمر وبفرض أن املصرف وضع معايري قياسية لقب اآليتبفرض أن اجلدول  مثال:

 منح القرض وهي : 

 % 25 > GDS  35 %و > TDSما قرار املصرف؟ ، 

دفعات قروض أخرى  أتمني سكن سنوي يةلى امللكضريبة سنوية ع دفعات رهن عقاري )شهرية( الدخل الكلي 

 سنوية

 29,000 950 4,500 3,500 175,000 زيد

  200 1500 500 60000 عمر

 لعميل زيد:اىل النسبة اب

= GDS  )إمجايل الدخل السنوي /)دفعات القروض السنوية + ضرائب امللكية 

 ن الدفعات شهرية(.أل 12"ضربنا بد  %26.57=  175,000 \( 4,500(+ 3,500×12= ))

=TDS  إمجايل الدخل السنوي /االلتزامات الكلية 

(( =12×3,500 + )4,500  +950  +29,000 / )175000  =% 43.69 

 النتيجة:

 احلدود العليا املقبولة. استناداً على هذه النسب فإننا ال نوافق على تقدمي هذا القرض كوهنا تفوق



 

40 

 

 

 لعميل عمر:اىل اابلنسبة 

 القرض كونه حقق نسب تقل عن احلد األعلى املسموح به ملنح القرض: سيحصل على

(% 12.5 = GDS  12.8 %و = TDS) 

= GDS ((12×500 + )1500 / )60000  =%12.5 

= TDS ((500×12 + )1500 +200) / 60000  =%12.8 

 credit) طريقة التصنيف االئتماين * إضافة إىل النسب السابقة يوجد طريقة أخرى ومكملة لدراسة إمكانية تقدمي القرض وهي

score توفر هذه الطريقة إمكانية تقييم املقرتض بشكل أعمق وأمشل وتعتمد على روذ  رايضي يلخص خصائص ُمقدم طلب ،)

 القرض ويساعد املصرف يف اختاذ القرار سواء كان مبنح القرض أو رفضه.

الص ة القروض اليت سبق للمصرف أن منحها جيدة كانت أم رديئة، واستختتميز هذه الطريقة بقابلية التطوير وذلك من خالل دراس

 النتائ  وحتديد املعايري املثالية اليت تتعلق بد :

 .الدخل السنوي 

  النسبGDS  وTDS. 

 .سجل معامالت العميل 

 " فكلما زاد عمر  25عمره  الذيتكون خماطره مرتفعة أكثر من العميل  18عمره  الذيالعميل  أي أنعمر العميل طالب القرض

 مثاًل هنا يرفض االئتمان ألن حياته مهددة ابخلطر". 70العميل يزيد وعيه، ولكن عندما يكون عمره 

 لسكنه أو غري ذلك. اً كون العميل مالك 

 .استقرار العميل يف سكنه احلايل ويف مكان إقامته 

 .استقرار العميل يف عمله 

  امه، ....اريخ معامالت العميل مع املصارف ومدى التز 

دراسة عدد كبري من القروض اجليدة والرديئة واليت سبق للمصرف أن منحها يف املاضي، ميكن له أن يضع احلد األدىن  إىلاستناداً 

لعدد النقاط املطلوبة ملنح القرض، العميل الذي حيقق عدد نقاط تفوق احلد األدىن املقبول سيمنح القرض أما ذاك الذي حيقق أقل 

 دىن املقبول فسريفض طلبه.من احلد األ
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 يقدم مثااًل عن معايري التصنيف االئتماين املستخدم يف إحدى املصارف: اآليتاجلدول 

 وعدد النقاط املرافق املزية يةاملز 

 Xالدخل السنوي الكلي 

 الوزن "النقاط"

100           50           20         10          5              

0     

75          50             35          15         10             

0     

TDS 

 الوزن

%5>        -%5         %35-%15      %50-%35   

%50< 

50          35                20                   10                

0 

 احلساابت املصرفية

 الوزن

 كالمها   ال يوجد      حساب جاري     حساب ادخار  

60                30                 30                    0 

 بطاقة ائتمانية

 الوزن

 واحدة أو أكثر          ال يوجد       

20                                   0 

 العمر

 الوزن

60 <              60 – 25             25> 

25                   30                    5 

 السكن

 الوزن

 إ ار           مالك مع رهن          مالك بدون رهن

50                               20                         5 

 طول اإلقامة

 الوزن

 سنوات > 5سنوات           <1                 5-1

45                             25                      0 

 استقرار العمل

 الوزن

 سنوات > 5سنوات            <1                 5-1

50                             25                      0 

 التاريخ االئتماين

 الوزن

 التزام بكل الدفعات   اقساط 5ال يوجد     اإلخالل بدفعة خالل آخر 

50                                   15-                          0 
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علومات بلته ممثل البنك جتمعت لدينا املبفرض أن أحد العمالء تقدم بطلب للحصول على قرض عقاري، وبنتيجة مقا مثال:

 نقطة كحد أدىن 190، وبفرض أن املصرف ونتيجة لتاريخ معامالته يقبل منح القرض إذا حقق العميل اآليتاملدرجة يف اجلدول 

 فهل سيحصل هذا العميل على القرض:

 الندقاط املعلومة زيةامل

 50 95000 الدخل الكلي

TDS %39 10 

 30 جاري ةاحلساابت املصرفي

 20 1 بطاقات ائتمانية

 30 45 العمر

 20 مالك مع رهن السكن

 25 سنوات 3 اإلقامة

 25 2 سنوات العمل

 50 ملتزم بكل الدفعات اريخ املعامالت املصرفية

 250  جمموع النقاط

يصل فإن هذا العميل س آليتوابنقطة وهو ما يزيد عن احلد األدىن املطلوب لقبول الطلب  250لقد حصل العميل على  النتيجة:

 عندها نرفض طلبه". 190نقطة فهو أقل من  150على ما طلبه "أما لو حصل على 

 (:1مالحظة )

البد من اإلشارة إىل أن القرار مبنح القرض أو الرهن العقاري وكذلك قروض االستهالك الصغرية  ب أن يتخذ بسرعة ودون أتخري، 

 ن هذه األخرية تضع اإلطار العام واحلد األدىنإ إذوافقة جلنة اإلقراض، اىل م من حي  املبدأ فهذا النوع من القروض ال حيتا 

وافقة جملس م كافية دون احلاجة إىلجمر د موافقة املوظف املسؤول   أي إناملطلوب من النقاط وتفوض القرار للموظف املسؤول "

 اإلقراض".
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 (:2مالحظة )

 نها العميل احملتمل  ب أن ال تتضمن معلومات متييزية أو عنصرية كاجلنس، لون البشرة أو املستوىواملعلومات اليت يسأل ع املزااي

رة ضمنية عن مقبواًل كونه يعطى فك يعد لعمر فإن استخدامه إىل اوابلنسبة التعليمي أو غريها من املعلومات ذات اخلصوصية، 

عاماً بطريقة مماثلة لشخص آخر  40عميل، فال ميكن معاملة شخص عمره احلالية واملستقبلية للاملشروعات  مدى استقرار ونضو  

 عاماً. 20عمره 

على املصرف التأكد من املعلومات اليت قدمها العميل احملتمل هبدف تقييم التصنيف االئتماين بشكل سليم ووضع النقاط و 

مة أو مبالغ اليت حتتوي على معلومات غري سليخاصة ابلعميل لتقوم البنوك برفض كل الطلبات  مزيةالصحيحة لكل خاصية أو 

 فيها.

 القيمة التخمينية اخلاضعة للضريبة واخلاصة ابلعقار حمل القرض أو الرهن من العوامل اهلامة يف تعد فيما يتعلق ابلقروض العقارية 

زاَ وليس ليس مرهوانَ وال حمجو قرار القرض كوهنا تشكل ضمانة لسداد القرض، وعلى املقرض أن يتأكد من كون العقار حمل الرهن 

حمل لضرائب غري مدفوعة أو أي مشكلة قانونية وهذا ما يتطلب زايرة العقار على أرض الواقع وختمني قيمته أيضاً من قبل خممن 

 خمتص.

 دراسة االوضاع اللوجستية للشركة طالبة التمويل : -3

 جتميع املعلومات احملاسبية. -1

 رف بدراستها وتقرير إمكانية متابعة اإلجراءات الالزمة لتحليل االئتمان أو رفض الطلب.يقوم موظف خمتص لدى املص -2

 دراسة سياسة املؤسسة املتعلقة مبنح القروض. -3

 دراسة الوضع االقتصادي العام ووضع املنافسة يف السوق. -4

 سياسة املؤسسةع م يتالءم ق والعمليات مبا اثئيف حال املوافقة على متابعة اإلجراءات يقوم املوظف املسؤول بتنظيم عدد من الو 

 املالية.

 حماور مهمة وهي: 4يف عملية االئتمان للمؤسسات متوسطة احلجم هناك 
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 اإلنتا : -1

ا عالقة أسئلة هل ، وأي السلع واخلدمات القابلة للتسويق )أسئلة تقدم معلومات عن املقدرة على السداد والظروف احمليطة(

 ابملدخالت.

 أنواع مدخالت اإلنتا  اليت يعتمد عليها نشاط طالب القرض أو العميل احملتمل؟  * ما

 وإىل أي حد قد تتسبب ندرهتا يف تعطيل اإلنتا ؟، * ما مدى توفر مدخالت اإلنتا  

 نشاط ونتائ  املؤسسة؟  يف* كيف تؤثر التغيريات يف أسعار املواد األولية 

   اخلاصة ابلعميل احملتمل وتلك اخلاصة مبنافسيه؟* ما أوجه املقارنة بني تكلفة اإلنتا 

 أوجه املقارنة بني نوعية املنت  اخلاصة إبنتا  العميل احملتمل وتلك اخلاصة مبنتجات منافسيه؟ * ما 

 ميكن صياغتها بشكل أخر يتمحور حول حموريني أساسيني مها:األسئلة السابقة 

 مدى استقرار عرض وتكلفة مدخالت اإلنتا ؟ -

 ا املزااي التنافسية للشركة؟ ومدى متايز منتجاهتا عن منتجات املنافسني؟م -

 اإلدارة: -2

 أسئلة تقدم معلومات عن شخصية العميل والظروف احمليطة:

 هل اإلدارة جديرة ابلثقة؟* 

 ظيمي كفء وفعال؟ تنما هو مستوى كفاءة اإلدارة فيما يتعلق بعملية اإلنتا ، والتسويق، والتمويل وقدرهتا على بناء هيكل * 

 إىل أي حد تعتمد املؤسسة يف نشاطها على أشخاص حمددين يصعب االستغناء عنهم؟* 

 هل جنحت املؤسسة يف تنفيذ خططها؟ وهل لديها خطط طموحة قابلة للتنفيذ؟* 

 هل متتلك املؤسسة نظاماً حماسبياً جيد وذو موثوقية؟ وهل لديها نظام مراقبة على احلساابت؟   * 

 دى تعاون املسؤولني يف املؤسسة مع موظف البنك عند طلب املعلومات؟م* 
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 التسويق: -3

 أسئلة تقدم معلومات عن الظروف احمليطة: "سنسأل أسئلة هلا عالقة ابلسوق"

 * كيف ميكن للتغيري يف حاجات ورغبات املستهلكني أن يؤثر يف تسويق املنتجات؟

ها يف احتالل حجم أكرب يف السوق أم أن هذا األخري ينمو بشكل طبيعي؟ وما * هل حاجة املؤسسة للتمويل انبعة من رغبت

 حجمها يف السوق اليوم؟

 * كيف يواجه العميل التغريات يف حاجات السوق؟

 * ما طبيعة السياسة التسويقية للعميل؟

 رأس املال: -4

 أسئلة تقدم معلومات عن رأس املال والضماانت:

 نسبة األصول املمولة من خالل هذه احلقوق؟ فياَ من حقوق امللكية؟ وماراَ كا* هل متتلك املؤسسة قد

 * ما قدرة املؤسسة وإىل أي مدى وصلت يف التعامل مع أسواق األسهم والسندات؟

 * ما قدرة املؤسسة على مواجهة خدمة الدين؟

 .قوقيف حقوق امللكية ومدى التزامهم بتحقيق هدف تعظيم قيمة هذه احل املديرين* ما نصيب 

 :و املخاطر إلحدى املنشآت االقتصادية حتليل نواحي القوة و الضعف و الفرص املتاحة  -4

على حتليل و دراسة أربع جمموعات من احملددات و العوامل اليت    Swot Analysisيعتمد التحليل االسرتاتيجي الرابعي 

 أعمال املنشأة و قدرهتا :تؤثر يف 

  (  نواحي الدقوةStrengths) 

 لفرص املتاحة )ا(opportunities  

 نواحي الضعف ( Weaknesses )  

 ) املخاطر (/التهميمات ( Threats )  
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ابإلضافة اىل قيام احمللل االئتماين ابستخدام أدوات التحليل األخرى الكمية و النوعية ، ال بد له من القيام بعمل حتليل 

swot   حليل يعترب أن هذا الت بعني االعتبارائتمانية حصيفة مع األخذ  للمنشأة و ذلك هبدف الوصول اىل اختاذ قرارات

 مرانً و غري اثبت حي  يتغري ابلتغريات يف البيئة احمليطة مما يرتتب عليه تغري نتائ  التحليل .
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رته ورغبته دالسابقة تقدم صورة واضحة عن كفاءة العميل االئتمانية وكذلك صورة أولية عن مدى ق اخلطواتعلى كل  ابالعتماد

يف الوفاء ابلتزاماته جتاه املؤسسة، ولكنها ال تكفي وحدها الختاذ القرار السليم إذ البد من القيام بعملية حتليل للتدفقات النقدية 

 : " ب دراسة ثالث قوائم".أييت وبعض النسب واملعايري املالية وهو ما سنراه يف ما

 حتليل التمفدقات الندقمية   -5

التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية اخلارجة  النات  يعطيين مقدرة الشركة على حتمل أعباء جديدة ومدى هي الفرق بني 

 قدرة العميل على الوفاء ابلتزاماته.

 مالحظة:

ى التزامه لتعد عملية حتليل التدفقات النقدية من اخلطوات األساسية يف حتليل االئتمان واخلطوة األوىل يف حتديد قدرة العميل ع

 بقرضه.
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التدفقات النقدية الداخلة: تتضمن تلك التعامالت اليت تؤدي إىل زايدة يف النقدية أما تلك اخلارجة فتؤدي إىل اخنفاضها، قائمة 

التدفقات ميكن تقسيمها حسب نوع النشاط الذي جنمت عنه إىل تدفقات انمجة عن النشاط التشغيلي، النشاط االستثماري أو 

 مويل.النشاط الت

ية عدا النقدية اإلهتالكات، والتغري يف األصول اجلارية واملطاليب اجلار و التدفقات النقدية التشغيلية تتضمن املبيعات الصافية، 

 والقروض قصرية األجل.

 .التدفقات النقدية االستثمارية تتضمن تلك النامجة عن شراء أو بيع املوجودات الثابتة 

  تتعلق بعملية التمويل قصري أو طويل األجل وعملية إصدار األسهم، وكذلك عملية توزيع التدفقات النقدية التمويلية

 األرابح وتسديد القروض.

انطالقاَ من املعلومات اليت تقدمها قائمة التدفقات النقدية يستطيع املوظف املسؤول يف املصرف معرفة ما إذا كان العميل احملتمل 

ت النقدية النامجة عن نشاطاته املختلفة، وعليه فإن النشاط التشغيلي ملؤسسة العميل يستطيع سداد القرض من خالل التدفقا

 يلعب الدور األهم وحيتل املركز األول يف اهتمام املصرف عادة.

 يوضح كيفية معاجلة قائمة المخل  اتآلياملثال 

ويبني اجلدول مقدار التغيري من سنة ألخرى،  للعميل،  2009و 2008يبني امليزانية اخلتامية للعامني  اآليتبفرض أن اجلدول 
 . 2009كما قام العميل بتقدمي قائمة الدخل لسنة 

 امليزانية
 اخلصوم 2008 2009 التغيري األصول 2008 2009 التغيري
 ديون قصرية األجل 557 867 310 نقدية 233 172 61
 موردون 1008 1382 374 زابئن 1299 1746 447
 مستحقات 420 527 107 نخمزو  1355 1879 524
 خصوم جارية 1985 2776 791 أصول جارية 2887 3797 910
 ديون طويلة األجل 275 200 75- املوجودات الثابتة 876 1033 157
 رأس املال 800 800 0 انقص االهتالكات 277- 350- 73-

 أرابح حمتجزة 465 754 289 صايف املوجودات الثابتة 599 683 84
     صول أخرىأ 39 50 11
 اجملموع 3525 4530 1005 اجملموع 3525 4530 1005
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 2009قائمة المخل 

 صايف املبيعات )على احلساب( 12430
 تكلفة املبيعات 8255-

 الربح اإلمجايل 4175
 مصاريف تشغيلية مدفوعة 3418-
 اهتالكات 73-

 أرابح تشغيلية 684
 فوائد مدينة 157-
 ضرائب 188-

 خل الصايفالد 339
 األرابح املوزعة 50-

 التغيري يف األرابح احملتجزة 289
 آليتاإعداد قائمة التدفقات النقدية يبدأ مبعاجلة كل التدفقات النقدية النامجة عن العمليات التشغيلي، كما نالح  يف اجلدول إن 

تدفقات اليت هي على ردودات املبيعات( مث نتابع مع كل ال)قائمة التدفقات النقدية( فإننا نبدأ ابملبيعات الصافية )املبيعات انقص م

 :اآليتعالقة ابلنشاط التشغيلي للمؤسسة، وصوالً إىل النقدية التشغيلية كما هو مبني يف اجلدول 

  التمفدقات الندقمية م  النشاط التشغيلي
 12430 املبيعات الصافية

 447- التغري يف حساب الزابئن
 11983 بيعاتالنقدية النامجة عن امل
 8255- تكلفة املبيعات
 524- التغيري يف املخزون

 374 التغيري يف حساب املوردون
 3578 اهلام  النقدي

 3418- املصاريف التشغيلية املدفوعة
 107 املستحقات

 267 الدخل قبل دفع الفائدة والضريبة
 157- الفوائد املدفوعة
 188- الضرائب

 78- ليةالتدفقات النقدية التشغي
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ابلنسبة للتدفقات النقدية النامجة عن النشاط االستثماري فإننا نراقب التغريات اليت  طرأت على املوجودات الثابتة واملوجودات 
 :اآليتاألخرى )املؤقتة أو قصرية األجل( كما هو موضح يف اجلدول 

  التمفدقات الندقمية م  النشاط االستثمار 
 157- التغري يف املوجودات الثابتة
 11- التغري يف املوجودات األخرى
 168- التدفقات النقدية االستثمارية

 يبني كيفية معاجلة التدفقات النقدية التمويلية حي  نبدأ ابلتغري يف الديون طويلة األجل مث الكمبياالت ورأس املال اآليتاجلدول 
 وصوالً إىل األرابح املوزعة:

  التمفدقات الندقمية التمويلية
 75- غري يف الديون طويلة األجلالت

 310 التغري يف الديون قصرية األجل
 0 التغري يف رأس املال
 50- األرابح املوزعة

 185 التدفقات النقدية التمويلية
 أخرياً  ب املالحظة ين التغري يف النقدية يساوي جمموع التدفقات النقدية النامجة عن األنشطة الثالث السابقة، أي 

 185( + -168( + )-78= ) -61 يف النقدية = التغري

 6- التحليل املايل للدقوائم املالية للشركة طالبة التمويل 

تعترب القوائم املالية )امليزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية( من أهم مصادر املعلومات اليت تلجأ إليها إدارة 

حد أهم مؤشرات حاملة العميل احملتمل املالية ومقدرته على توليد األرابح وتوليد النقدية اليت تعترب أاالئتمان يف البنك التجاري لتقييم 

تحقاق املتفق التزامات مستحقة حق البنك التجاري يف تواريخ االسمن  املالءة املالية للعميل واليت تعكس قدرته يف تسديد ما عليه

 عليها.

ذا ما مت حتليل هذه إ الختاذ القرار االئتماين خصوصاً  طيباً  بياانت الواردة يف القوائم املالية أساساً لذلك فإن إدارة االئتمان جتد يف ال

 البياانت وتفسري النتائ  اليت يتوصل إليها.

ال ميف اختاذ القرار االئتماين فإن إدارة االئتمان عادة ما تطلب من العميل )فرد أو شركة أع آليتولضمان الدقة يف النتائ ، واب

يف االستفادة من معلوماهتا يف بيان قدرة العميل على السداد وإمكانية التنبؤ هبذه  قوائم مالية لعدد من السنوات السابقة، أمالً 

القدرة يف املستقبل، وتصور نشاطه التشغيلي ومستقبل ذلك النشاط، لذلك فإن إدارة االئتمان هتتم ابلتحليل املايل أي حتليل 
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 ة للعميل من أجل الوصول إىل جمموعة من النتائ  غاية يف األمهية عند تقييم وضع العميل املالية، فنتائ  التحليلاحلساابت اخلتامي

 املايل تسند قرار إدارة االئتمان يف منح االئتمان أو رفضه.

د التدفقات النقدية املستقبلية و توليإن أهم ما ينظر إليه عند التحليل املايل لقوائم العميل احملتمل املالية هو حتديد قدرته يف حتقيق 

 وقوة مركزه النقدي واملايل.

 .(وعلى وفق عملية التحليل ميكن حتديد املالءة املالية واإلقراضية )القدرة اإليفائية للعميل

ديد مدى حاجة حتللعميل وإرا أيضًا تدخل يف  وال تقف عملية التحليل املايل للقوائم املالية عند مرحلة حتديد القدرة اإليفائية

العميل لالئتمان وفيما إذا كانت حاجته لالئتمان سوف ختصص إلضافة استثمارية تسهم يف رو واستقرار أعماله التشغيلية أو 

 سوف يستخدم االئتمان لتمويل متطلبات رأس املال العامل.

 بديل عنها من الطالب االئتمان يعترب وسيلة فعالة ال لذلك ميكن القول أن التحليل املايل الذي جتريه إدارة االئتمان للقوائم املالية

 وجهة نظر إدارة االئتمان لكي حتصل على قرار ائتماين يتسم ابلدقة سواء ابملوافقة أو رفض الطلب.

إن أمهية التحليل املايل تساعد إدارة االئتمان يف كشف الكثري من الغموض الذي يكتنف طلب العميل لالئتمان وعدم الدقة يف 

 إدارة االئتمان يوضاع العميل السابقة واحلالية واملستقبلية. طلبه ينشأ عن عدم معرفة

 :تمان على مرحلتنيوعادة ما تتم عملية حتليل القوائم املالية للعميل احملتمل من قبل إدارة االئ

اهلدف منها أخذ فكرة يكون  Quick  &Dirty Analysisففي املرحلة األوىل ويطلق عليها مرحلة التحليل السريع  - 

ان ميكن عليها حتدد إدارة االئتمان ما إذا ك من شروط االئتمان، وبناءً  دىنسريعة وعاجلة عما إذا كانت تتوفر لدى العميل احلد األ

 قبول طلب االئتمان مبدئية أم ال. 

املايل املفصل للقوائم  لة الثانية، وهي مرحلة التحليلاملالية إىل املرح وإذا ما اجتاز العميل هذا االختبار األويل ينتقل يف حتليل القوائم

 املالية.
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 ؟املدقصود ابلتحليل املايلم -أ

ومية وقائمة ميقصد ابلتحليل املايل عملية حتويل الكم اهلائل من البياانت واألرقام املالية التارظية املدونة يف القوائم املالية )امليزانية الع

 أكثر فائدة لعملية اختاذ القرارات، ومنها قرارات إدارة االئتمان يف البنوك التجارية. ت و لدخل إىل كم أقل من املعلوماا

كما ينظر إىل التحليل املايل كونه وسيلة من خالهلا ميكن حتويل البياانت احملاسبية اليت تظهر يف القوائم املالية إىل شكل ميكن 

ورة لشركة دي، كما ينظر إىل التحليل املايل كونه عملية الفحص القوائم املالية املنشاملركز املايل واملركز النق لتقييم استخدامه مرشداً 

 ما بقصد تقدمي معلومات تفيد لتحديد مدى تقدم الشركة خالل فرتة الدراسة والتنبؤ املستقبلي بنتيجة أعماهلا.

ها التبويب  دراسة القوائم املالية لعميل ما بعد تبويبالتحليل املايل وفق نظرة إدارة االئتمان إليه ما هو إال إنومن هنا ميكن القول 

 . االئتمايناملالئم واستخدام أساليب حتليلية أمال يف الوصول إىل نتائ  حمددة تفيد يف عملية تقييم القرار 

املايل  اسية للتحليلاألسالقاعدة  تعدبياانت القوائم املالية اليت  وعلى وفق هذا التحديد نالح  أن التحليل املايل ما هو إال دراسة

 :وأهم القوائم املالية هي

 امليزانية العمومية   -1

أهم القوائم املالية وهي خالصة التطبيق العملي للمبادئ احملاسبية، فهي مرآة تعكس الوضع املايل للعميل طالب االئتمان يف حلظة 

ما هي  إال صورة  Balance Sheetيزانية العمومية من موجودات ومطلوابت، وبتعبري آخر فإن امل معينة من خالل ما حتتويه

 فوتوغرافية لألوضاع املالية يف حلظة إعدادها.

الئتمان، أما ادر  فيه مجيع املوجودات األصول اليت ميتلكها طالب نمن جانبني: اجلانب املدين الذي تتتألف امليزانية العمومية 

 تدر  يف هذا اجلانب مجيع التزامات طالب االئتمان اجتاه اآلخرين.يعرب عن املطلوابت وحق امللكية و اجلانب الدائن ف

يعكس  جانب املطلوابت فانه أماوحمتوى جانب املوجودات يعرب عن قرارات االستثمار اليت اعتمدها العميل طالب االئتمان 

توصل إىل تقييم مدى بني ميكن القرارات التمويل اليت اختذت لصياغة هيكل التمويل، ومن خالل فحص وحتليل بياانت هذين اجلان

 االئتمان. سالمة القرارات، إضافة إىل تقييم املركز املايل والنقدي لشركة األعمال طالبة
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  قائمة المخل -2

 هذه القائمة عن نتيجة أعمال طالب االئتمان وما تقود إليه من ربح أو خسارة، فهي قائمة حتضر بطريقة تعرض فيها مجيع ربتع

ا يقابلها من تكاليف ونفقات استخدمت خللق تلك اإليرادات وخالل فرتة زمنية، وخالصة العالقة بني اإليرادات اإليرادات وم

ات املالية اليت هنا تبني التغريات الناجتة عن العملييأو خسارة، وهلذا يشري البعض إىل قائمة الدخل  اً والتكاليف، إما أن يكون رحب

 ون سنة.متت خالل فرتة زمنية عادة ما تك

وتقتضي اإلشارة إىل أن نشاط التحليل املايل قد ميتد إىل معلومات ال تظهر يف امليزانية العمومية أو قائمة الدخل، وإرا ميكن 

سهم والسندات أسعار األ وأعلى سعر وصلت إليه و أدىناحلصول عليها من سوق األوراق املالية مثل السعر السوقي للورقة املالية 

 الية األخرى. واألوراق امل

ليه إدارة اليت تقدمها القوائم املالية وما حتصل ع ومن األمور اليت  ب أن ندركها أنه كلما كانت املعلومات والبياانت احملاسبية

ات ر االئتمان من بياانت دقيقة كانت النتائ  اليت يتم التوصل إليها من التحليل املايل تتسم ابلدقة والشمولية، األمر الذي  عل قرا

 االئتمان تتسم بنوع من الدقة واملوضوعية سواء ابملوافقة أو عند الرفض.

  إدارة االئتمان والتحليل املايل املفصل -ب

و وسيلة ذاته، من وجهة نظر إدارة االئتمان، وإرا ه يف حدغاية  يعدمن أن التحليل املايل لبياانت القوائم املالية ال  أشران سابقاً 

ىل ارها االئتماين بنتائجه. وهلذا فإن إدارة االئتمان عندما جتري التحليل املايل لقوائم العميل املالية فإهنا تسعى إيف نشاطها تسند قر 

 حتقيق أو التأكد من هدفني مها:

 قدرة العميل على تسديد حق البنك عندما حيني موعد االستحقاق.  -أ

 حتديد مدى حاجة العميل لالئتمان املطلوب. -ب 

ان اهلدفان مضمون العملية االئتمانية يف البنوك التجارية )حصول العميل على االئتمان وقدرته يف تسديد ما بذمته ( ويشكل هذ

 ولذلك فإن إدارة االئتمان سوف تركز يف حتليلها على:
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ه من موجودات سيولة العميل وما ميكن أن ميتلك قدرة العميل على سداد التزاماته املستحقة وذلك ابلرتكيز على حتليل -1 

املخاطر اليت تتعرض  نمما حيد م ئهوأعبا قابلة للتسييل لدعم السيولة عند احلاجة، فالسيولة تعكس قدرة العميل على خدمة االئتمان

 هلا إدارة االئتمان. 

يل وأهم ما ا من العماملتوقع حتقيقه للتدفقات النقدية الرحبية املصدر الرئيس تعدإذ  قدرة العميل يف ضمان الرحبية، -2

ية علی حتليل الرحبية هو حتديد فيما إذا كانت األرابح املتحققة هي انعكاس لعمليات تشغيل م به إدارة االئتمان عند تركيزهاو تق

تتسم ابلتكرار والدميومة وتعكس قوة األداء أو أن األرابح وليدة عمليات غري تشغيلية أو غري متكررة تنتهي مبجرد زوال الظروف 

 Creativeتها. ولرمبا أرابح غري فعلية حتققت بفعل إجراءات حماسبية جتميلية ضمن ما يعرف ابحملاسبة اإلبداعية اليت سبب

Accounting اليت شاع استخدامها من قبل الكثري من احملاسبني ومراقيب احلساابت حتايال على بعض القواعد احملاسبية املعتمدة 

 يف التطبيق.

العمالقة  Andrsonعندما اكتشف التالعب الذي قامت به شركة  2002ذلك ما حدث عام وأكثر الشواهد صراحة على 

األمريكية العمالقة يف جمال الطاقة ومبوافقتها األمر الذي  ENRONيف حساابت شركة  أمريكايف جمال تدقيق احلساابت يف 

 أدى إىل تصفية الشركتني.

رين إال أهنا ال تكتفي بذلك إذ تعزز مالحظاها عن العميل احملتمل من و اهتمام إدارة االئتمان هبذين احملمن رغم على الو 

ختلفة انحية تقييم مركز املايل والتوازن بني موجوداته املتداولة والثابتة، إضافة إىل حتليل العالقة بني املبيعات والتكاليف واملصاريف امل

اليت ة لضمان املبيعات وغريها من اجلوانب التحليلية املهمة و مة املصروفات التشغيليءفاية استخدام املوجودات ومدى مالومدى ك

 مهما يف اختاذ القرار االئتماين. تعترب نتائجها فاصالً 

 :كما ميكن إضافة األهداف اآلتية اليت تضمن حتقيقها إدارة االئتمان من حتليل القوائم املالية للعميل وهي

 ئتمان.تقييم الوضع املايل والوضع النقدي لطالب اال -1

 مويل لديه.فعل قرارات الت يساعد التحليل املايل يف تقييم األداء التشغيلي لطالب االئتمان من خالل تقييم -2

ن هلا الدقة يف إعداد يضم آليتوسياستها، واب يساعد التحليل املايل إدارة االئتمان يف البنك التجاري يف رسم أهدافها -3

 اخلطط االئتمانية الالزمة. 
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 االئتمان.  خالل التحليل املايل ميكن اكتشاف الفرص االستثمارية اجلديدة لطالبمن  -4

ل وما تسببه من ظاهرة التعثر أو الفش التنبؤ ابحتماالت تعرض العميل إىل منل املايل من خالل نتائجه ن التحليميكَ  -5

 خسائر انجتة عن عملية اإلفالس والتصفية.

 تقدمي احللول اخلاصة واملساعدة يف التقنية واالقتصادية واملالية كالتئتمان يف حتديد املشإدارة اال يساعد التحليل املايل -6

 ملعاجلتها.

 شكل التحليل الذ  جتريه إدارة االئتمان  -ج

مها ها يكثر من أسلوب تعطي نتائ  تساعد إدارة االئتمان يف حتديد حكؤ عملية التحليل املايل ميكن إجرا من املتعارف عليه أن

 يف قبول طلب االئتمان أو رفضه.  النهائي

 .Financial Ratiosأسلوب التحليل ابستخدام النسب املالية   وسهولةً  اً ومن أكثر أساليب التحليل املايل شيوع

صورات تالتأكد من أن النسب املالية اليت جتريها إدارة االئتمان ليست هي الغاية لقرارها وإرا هي يف الواقع نتائ  و  يومن الضرور 

 طالب االئتمان.لألداء كز املايل والنقدي وااليت تطلب من قبل احمللل االئتماين واملتعلقة ابملر  التساؤالتتعطي اإلجابة لكثري من 

هر يف حمدود من اخلربة واملهارة واملعرفة ابلبياانت احملاسبية اليت تظ أن حساب النسب املالية ال يتطلب إال قدراً من رغم على الو 

ائم املالية، إال أن تفسري تلك النسب وربطها ابألداء يتصف ابلصعوبة مما يستوجب من إدارة االئتمان بشكل عام واحمللل القو 

بين على أساسها خالل الزمن، حبي  ي وتغريهااالئتماين بشكل خاص اإلدراك اجلوهري ملاهية النسبة وطبيعة العالقة اليت كونتها 

 قراره االئتماين.

الية عبارة عن عالقة بني بسط ومقام، وقيم البسط واملقام هي البياانت واألرقام احملاسبية اليت تعرضها امليزانية العمومية النسب املان 

أو قائمة الدخل، شرط أن تكون العالقة معربة عن جزء األداء ومرتبطة به ومفسرة له، وهذا يعين أن هناك عالقات بني البياانت 

دون اإلخالل مبكوانت البسط أو مبكوانت املقام، ومن جانب آخر فإن نتائ  کل نسبة مالية ال ميكن  من احملاسبية  ب اعتمادها

تيجة النسبة وقيمة املعيار بني ن أن يفهم مدلوهلا أو كيفية احلكم على األداء إال مبقارنتها ببعض املعايري القياسية ومن خالل املقارنة

 الئتمان.املستخدم ميكن احلكم على أداء طالب ا
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 Historicalمها يسمى ابملعيار التارظي اوعادة ما تتاح أمام اإلدارة أو احمللل االئتماين جمموعتني من النسب املعيارية أحد

Standard وهو مؤشر مشتق من واقع شركة األعمال ويعكس متوسط أدائها خالل الفرتة الزمنية السابقة، وهناك املعيار ،

عن متوسط قيمة نسبة معينة لكل الشركات اليت تندر  ضمن قطاع معني، ولكل من هذين املعيارين  الصناعي، وهو معيار يعرب

رب الزمن، فإهنا ه السابق وعئأمهية حمددة، فإذا ما أرادت إدارة االئتمان من أن تقارن مستوى أداء طالب االئتمان وتقييم قراراته يدا

مي رة االئتمان بتحديد موقف طالب االئتمان ابلشركات املماثلة له يف القطاع الذي ينتتلجأ إىل املعيار التارظي، وإذا ما رغبت إدا

 إليه، فإهنا تلجأ إىل املعيار الصناعي.

ويشرتط يف مثل هذه املعايري اليت تستخدم ألغراض املقارنة أن تكون قد حسبت من قوائم مالية تتسم بسياسة حماسبية واحدة، 

يت استخدمت الستخرا  املعيار خمتلفة عن بياانت النسبة املالية مثل تسعري املخزون السلعي وطريقة أي أن ال تكون البياانت ال

ة  عل عملية التقييم ئم املالياحساب االنداثر وسياسة إعادة تقييم املوجودات الثابتة وغريها، فوجود مثل هذه االختالفات يف القو 

 .الً مضل اً ها مع املعيار ضعيفة الداللة ولرمبا تعطي تقييمأو تفسري التغري يف نتيجة النسبة عند مقارنت

ت املقام، انوال بد من أن ندرك مسألة يف غاية األمهية وهي أن نتيجة كل نسبة مالية تتأثر عادة بقيمة مكوانت البسط وقيمة مكو 

ا يعود إىل بسط إن سبب ذلك إرف اً ني البسط واملقام تعطي نتيجة ضعيفة تعكس أداء غري جيد أو ضعيففإذا كانت العالقة ب

ذا الضعف ابألداء من ه  يفلل االئتماين ال بد وأن يعلالالنسبة أو إىل مقامها أو إىل االثنني معا، وعليه فإن اإلدارة االئتمانية واحمل

هذا التحديد   ضوء، ويفكما يعرضه املقام أو االثنني معاً ئه  ، كما تفرضه قيمة البسط أو أداأنه يعود إىل أداء طالب االئتمان

تستطيع إدارة االئتمان أن تتخذ القرارات االئتمانية الصحيحة واليت تسند وجهة نظرها السابقة يف إمكانية منح العميل االئتمان 

 أو رفض طلبه.

  ةموعات نسب التحليل املايل -د

تقييم مركز  تستخدم يف تقييم أداء طالب االئتمان و تتاح أمام إدارة االئتمان واحمللل االئتماين أعداد كبرية من النسب املالية اليت

اسبية شرط مالية أخرى وفق ترتيب عالقة ما بني بعض البياانت احمل اً ن إدارة االئتمان تستطيع أن تشتق نسبإاملايل والنقدي، بل 

 ألحد جوانب األداء للعميل احملتمل. اً أن تكون نتيجة هذه العالقة ذات مدلول معني يعطي تفسري 

 :يتخذ التصنيف اآلوبشكل عام فإن جمموعات النسب املالية اليت تتم هبا إدارة االئتمان واحمللل االئتماين أت
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  Liquidity Ratiosةموعة نسب السيولة. -1

 .نسبة التداول -1

 .نسبة التداول السريعة -2

 .نسبة سيولة الذمم املدينة -3

 .نسبة سيولة املخزون السلعي -4

 Profitability Ratiosة نسب الرحبي -2

 .نسبة اهلام  -1
 .معدل العائد على حق امللكية -2 
 .معدل العائد على االستثمار -3 
 .معدل العائد على املتاجرة ابمللكية -4

  Coverage Ratiosاملميونية( )ةموعة نسب التغطية  -3

 .نسبة القروض إىل جمموع األموال -1 

 نسبة تغطية الفوائد. -2

 .القروض إىل حق امللكية نسبة -3

 & Efficiency Ratios  Activity. ةموعة نسب النشاط والفعالية  -4

 .معدل دوران املوجودات -1 

 معدل دوران الذمم املدينة. -2

 .معدل دوران املخزون السلعي -3

 Valuations Ratiosةموعة نسب التدقييم  -5

 .رحبية السهم الواحد -1



 

58 

 

 

 .سهم الواحدالقيمة السوقية لل -2 

 .نسبة القيمة السوقية للسهم إىل قيمته الدفرتية -3 

 .عائد التوزيعات للسهم -4

 ةموعة نسب السيولة  - 1

تستخدم إدارة االئتمان واحمللل االئتماين نسب السيولة للحكم على قدرة العميل من انحية املالءة املالية واإلقراضية، أي قدرته يف 

مات بتواريخ استحقاقها، كما تستخدم هذه اجملموعة من النسب يف تقدير مدى حاجات العميل لنوع تسديد ما عليه من التزا

االئتمان املستخدم يف متويل متطلبات رأس املال العامل لديه. ومن أكثر نسب السيولة شيوعا واليت تضمن إلدارة االئتمان واحمللل 

 : االئتماين نتائ  غاية يف األمهية عن حالة العميل هي

 Current Rationنسبة التماول   -1

 :آلتيةا، وعلى وفق العالقة املتداولةحتسب نسبة التداول من خالل قسمة املوجودات املتداولة على املطلوابت 

 

 املوجودات املتماولة       
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة         نسبة التماول =

 املطلوابت املتماولة       

وتعكس املوجودات املتداولة ما يتوفر لدى العميل من أصول سائلة وأصول شبه سائلة تدعم قدرته يف تسديد ما عليه من التزامات، 

قة واجبة التسديد  بنوك( من التزامات مستح أما املطلوابت املتداولة فإهنا تعرض ما هو ملتزم به العميل اجتاه الغري )أفراد شركات، أو

 تمويل متطلبات التشغيل لديه. لمدى جلوء العميل إىل االئتمان قصري األجل  كما أهنا تعكس

ميكن أن  للمطلوابت املتداولة ومبعى آخر فإهنا تشري إىل املدى الذي  انت  القسمة عن عدد مرات تغطية املوجودات املتداولةويعرب  

تعرض له طالب االئتمان دون أن يمن قيمة املوجودات املتداولة عن قيمتها الدفرتية كما هي حمددة يف امليزانية العمومية تنخفض فيه 

 أي خماطر العسر املايل.  ، إىل خماطر فقدان السيولة
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 التعامالت يف مقبولة من قبل إدارة االئتمان، بل أصبحت هذه النتيجة هي املعيار املتفق عليه (1   2)نسبة  عدتلقد 

الذي يضمن للبنك قدرة العميل على تسديد ما  Safety Marginاملصرفية يف غالبية البنوك التجارية، ألهنا متثل حد األمان 

احلد الفاصل بني العميل املقبول والعميل الذي  هيلنسبة التداول  ( 1: 2بذمته من ائتمان قصري األجل، وهلذا أصبحت نتيجة )

 ىل مجلة من املخاطر.قد يعرض البنك إ

( 1:2( تعطي احلق إلدارة االئتمان يف جتسيد حالة القبول لديها يف حني اخنفاض النتيجة عن )1:2فزايدة النسبة عن )

 االئتمان درجات خماطرة أكرب. إلدارةفهو عميل حيمل  آليتسوف تعطي للعميل درجات ثقة أقل واب

بة التداول عن املعيار ليس ابلوضع القاطع يف مجيع احلاالت للداللة على  أن يدرك القارئ أن االرتفاع يف نسمن وال بد 

 إذ ال بد من أتكيد ذلك من خالل دراسة بعض العوامل املؤثرة يف هذه النسبة لكي جتعل منها أداة ، كفاءة السيولة لدى العميل

 املالية وهي: مالءتهمهمة يف تقييم حالة العميل من انحية العسر املايل ومدى 

 تركيب املوجودات املتداولة من حي  األمهية النسبية. -1 

 تركيب املطلوابت املتداولة من حي  تواريخ االستحقاق. -2 

 مسعة العميل يف السوق. -3 

 شروط منح االئتمان والتحصيل من قبل العميل ومقدار التسهيالت االئتمانية املقدمة له.  -4 

يمة املوجودات ق يفالطلب وأثرها  ملومسية وتقلبات األسعار والتقلبات يف حجماالحتماالت الناشئة عن العوامل ا -5

 املتداولة.

  Quick Ratioنسبة التماول السريعة  -2

ا يلجأ احمللل االئتماين إىل نسبة التداول السريعة لتعزيز مالحظته املستندة إىل نسبة التداول بشأن موقف السيولة اليت ميتلكه

يقية العناصر اليت تتسم أكثر من غريها قدرة يف التحول إىل نقد، فهي تشكل السيولة احلق إىلحساهبا يرتكز  أنإىل العميل نظراً 

 لدى العميل.

 وحتسب نسبة التداول السريعة وفق العالقة اآلتية:
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 املخزون  -املوجودات املتماولة                      

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة           سبة التماول السريعة =ن

 املطلوابت املتماولة                                                         

حتويله  ءلة ليس لعدم أمهيته ولكن بسبب بطعاد املخزون السلعي من مكوانت املوجودات املتداو ويالح  هنا أنه مت استب

 إىل النقدية أو بسبب عدم التأكد من بيعه.

أن النسبة هبذا التحديد تعد أكثر دقة يف قياس السيولة وتقدير احتماالت العسر املايل اليت يتعرض هلا العميل يف وال شك 

يزيد من الضمان  ( 1  1 وهو ) ول، وهلذا فإن ارتفاع النسبة عن املعيار الذي اعتمدته البنوك كمؤشر قياسقياسا بنسبة التدا

 الذي تطلبه إدارة االئتمان ألن ذلك يعطيها أتكيد من أن العميل قادر على تسديد التزاماته اجلارية حق البنك يف تواريخ استحقاقها

 قيق رغبته يف تسديد ما عليه من التزامات.يف حت مشكالتيواجه  لنأو أن العميل  ،

 سيولة الذمم املمينة  -3

عندما تشعر إدارة االئتمان أو احمللل االئتماين بوجود حالة عدم توازن يف مكوانت املوجودات املتداولة لدى العميل فإهنا 

عات اآلجلة، مم املدينة الناشئة عن املبيتلجأ إىل فحص مكوانت هذه املوجودات من انحية السيولة، وأهم فقرة يتم فحصها هي الذ

إذ أن هذه الفقرة متثل موجودات سائلة فقط يف حالة إمكانية حتصيلها يف وقت استحقاقها، وعليه فإن سيولة هذه الذمم سوف 

 تدعم موقف السيولة لدى العميل.

 :لذمم املدينة وفق العالقة اآلتيةميكن حتديد سيولة ا

 يوم x 360الذمم املمينة                                     
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة       = نسبة سيولة الذمم املمينة 

 املبيعات اتآلجلة السنوية                                   

( 360املدينة رصيد آخر املدة الذي م حيصل بعد، أما املبيعات اآلجلة فتمثل سياسة البيع اآلجل، بينما تعرب )ويقصد ابلذمم 

 يوم عن طول السنة املالية.

 ويف احلالة اليت يتعذر على إدارة االئتمان فيها احلصول على املبيعات اآلجلة السنوية ميكن تعويضها بصايف املبيعات.
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 لنسبة طول الفرتة الزمنية اليت تتحول فيها الذمم املدينة إىل نقدية من خالل التحصيل، ولذلك فكلما اخنفضتوتعكس نتيجة هذه ا

ت عن سيولة جيدة، والعكس صحيح.  نتيجة النسبة عربر

 معى ذلك أن اخنفاض النسبة عن معيار املقارنة يعطي مؤشرا مقبوال إلدارة االئتمان من أن العميل يتسم بكفاءة جيدة

غذي السيولة، كفاءة يف حتصيل مستحقاته مما يعين قدرته يف توليد النقد الذي يدعم وي  بشأن سياسة البيع اآلجل اليت يعتمدها، وله

دارة االئتمان يف لطالب االئتمان و حتفز إلنسبة تزيد من الثقة االئتمانية مما يكون لديه استعداد جيد للتسديد، لذلك فإن هذه ا

 قبول عند اختاذ القرار االئتماينتضع العميل احملتمل يف خانة ال أنن البنك التجاري م

  سيولة املخزون السلعي -4

تدعم إدارة االئتمان وجهة نظرها عن سيولة العميل من خالل حتليل وحتديد سيولة املخزون السلعي لديه، وذلك من 

 عملية البيع.ن تتم أ خالل اختبار مدى قدرة املخزون السلعي يف توليد النقد بعد

 السلعي من خالل العالقة اآلتية: وتتحدد سيولة املخزون

  يوم 360× املخزون    
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة              نسبة سيولة املخزون السلعي =

 كلفة البضاعة املباعة          

سلعي ومضاعفة قدرة فرتة االستثمار يف املخزون ال مبعيار املقارنة املستخدم إىل قصر ويشري االخنفاض يف هذه النسبة قياساً 

لك تزداد قدرته يف ذالعميل يف دعم السيولة من خالل حتريك املخزون السلعي ابجتاه عملية البيع، مما يعين زايدة النقد املتولد وب

 تسديد ما عليه من التزامات مالية مستحقة و نبه خماطر العسر املايل.

لذلك فإن ما يهم إدارة االئتمان هو أن تتسم هذه النسبة ابالخنفاض، ألن ذلك يعكس مدى فاعلية سياسة البيع لدى 

 العميل احملتمل وقدرته يف توليد النقد.

عي أي احلدود املعيارية املتفق عليها إىل طول الفرتة الزمنية الالزمة لتسييل املخزون السليف حني يشري ارتفاع النسبة عن 

يفقد اهتمامات إدارة االئتمان بشأن أمهيته يف جعل العميل ضمن منطقة اخلطر املقبولة من قبل إدارة  آليتحتويله إىل نقد، واب

 االئتمان.
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تعذر على نه يف الوقت الذي يأ إال املبيعةي استخدام كلفة البضاعة أن نشري أن الدقة يف حساب النسبة ه من  والبد

 إدارة االئتمان احلصول على كلفة البضاعة، فانه ميكن االستعانة عن ذلك بصايف املبيعات حلساب سيولة املخزون السلعي.

رة االئتمان مع ف تتعامل إدامن أهم املوضوعات اليت هتتم بتحليلها إدارة االئتمان هي سيولة العميل، ومن أجل بيان كي

السيولة لنفرض أن أحد العمالء تقدم إىل بنك اإلخاء التجاري بطلب احلصول على ائتمان قصري األجل لتمويل رأس املال العامل، 

حسابية،  التشغيلي، كما تعرضه امليزانية العمومية، وقائمة الدخل آلخر فرتة وأدائهوقد أرفق العميل مع طلبه ملخصا لوضعه املايل 

 بعض فقرات امليزانية العمومية اليت تعطي تقييما حلالة العميل ومالءته املالية:ما أييت وفي

 مثال 

سنة أخرى، كما قام  إىلللعميل كما إن اجلدول يبني مقدار التغيري  2009يبني امليزانية اخلتامية للعامني  اآليتبفرض أن اجلدول 

 : 2009العميل بتقدمي قائمة الدخل لسنة 

 مليزانية العموميةا

 لشركة............

 31/12/2009 كما يف 

 «ابآلالف»

 296 احلساابت الدائنة النقد  300

 215 أوراق الدفع احلساابت املدينة 450

 32 أجور مستحقة املخزون السلعي  288

 10 مطلوابت متداولة أخرى موجودات متداولة أخرى 12

 553 جمموع املطلوابت املتداولة ولةجمموع املوجودات املتدا 1050

 310 قروض طويلة األجل  جمموع املوجودات الثابتة )صايف( 950

  حق امللكية:   

 580 رأس املال   

 557 احتياطي األرابح  

 2000 جمموع املطلوابت  جمموع املوجودات  2000
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جأ إىل املالية وشكل مالءته املالية، ولذلك فإهنا سوف تلإن املعلومات أعاله تفيد إدارة االئتمان يف تقييم حالة العميل 
 ( لرية سورية . 4095000) هي  2001/ 12/ 31ابفرتاض صايف املبيعات يف  اآلتيةحساب النسب 

 
 جمموعة نسب السيولة : -أ    

                     1050 
 1:  1.9دددددددددددددد = نسبة التداول =        ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد – 1
    553 
                (12 – 288 )-1050      750 
 1: 1.35دددددددددد   = ددددددددددددددددددددددددد =    دددددددددددددددددددددنسبة التداول السريعة =               دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد – 2
      553       553 
 

 يوم 360×  450  
 يوم 39.6دددددددددددددددددددددد = نسبة الذمم املدينة =              ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد – 3
      4095   

 يوم 40املعيار الصناعي = 
 يوم  360×  288    

 يوم 25.3دددددددددددددددددددددددددد = سيولة املخزون السلعي =                ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد – 4
                  4095 

 يوم  38املعيار الصناعي = 
 

ه وعند مقارنتها مع معيار املقارنة يظهر أن العميل يتمتع بسيولة مقبولة، فنسبة التداول ونسبة التداول من النتائ  أعال

حركة  ، كما أن حركة احلساابت املدينة حنو التحصيل قريبة من املعيار الصناعي وكذلكاً السريعة حبدود املعيار املتفق عليه مصرفي

ان ، وسوف ال تثري أي شكوك عند إدارة االئتمان مبنح العميل االئتماً الية للعميل جيدفإن املالءة امل آليتاملخزون السلعي، واب

 .خار  منطقة اخلطر االئتماين حالياً  ألنهاملطلوب 

 ةموعة نسب الرحبية  -2

كاس عمن أكثر املوضوعات اليت هتتم هبا إدارة االئتمان بشأن العميل )الفرد أو شركة األعمال( هو رحبيته واليت هي ان

ملستوى أداءه التشغيلي، وتعكس كفاءة السياسات واإلجراءات والقرارات اليت يعمل يف ظلها مما يبعد احتماالت العسر املايل عنه، 

 تضمن إدارة االئتمان حقها يف اسرتداد ما عليه من التزامات حق البنك، وبذلك يتجنب املخاطرة. آليتواب
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املالك، بل هو مطلب مهم لكل الدائنني والعمالء فعدم ظهور رحبية مناسبة تعين  وزايدة الرحبية ال يساهم فقط يف إرضاء

تقهقر الشركة وصعوبة النمو وعدم القدرة على مواجهة املستقبل، وهذا يدفع الشكوك يف نفس إدارة االئتمان بشكل خاص 

 إليه أن وما  ب أن نشري مان اسرتداد أمواهلم ى العميل وضوراء زايدة حجم أعماهلم لد والدائنني الذين ظاطرون يمواهلم سعياً 

من و  إدارة االئتمان ال تكتفي عند حتليل الرحبية يف التأكد من أهنا عالية، وإرا أيضاً التأكد من مصدر هذه الرحبية يتسم ابلدميومة

 ا انعكاس للعمليات التشغيلية املتكررة.هنأ

 :املالية، أمههاالل عدد من النسب ميكن التعرف على الرحبية من خ

  Margin Ratioنسبة اهلامش  -1

تعكس هذه النسبة مستوى رحبية اللرية سورية  الواحد من املبيعات املتحققة، ولذلك كلما زادت نسبة اهلام  لدى 

اإلدارة يف  ةالعميل، كلما زادت رحبيته، مما يعكس مستوى كفاءة عملياته التشغيلية يف زايدة مبيعاته واخنفاض كلفته ومدى كفاء

 التعامل مع العناصر املكونة للربح وحتسب نسبة اهلام  من خالل العالقة اآلتية:

 ربحالصايف                            
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة            نسبة اهلامش =

 صايف املبيعات

ابملؤشرات املعيارية تعطي داللة إلدارة االئتمان علی أن العميل احملتمل قادر على حتقيق األرابح  ة قياساً بإن ارتفاع النس

ويتسم بكفاءة يف إدارة كافة عناصر التشغيل مما يضمن مصدرا دائما للنقد، األمر الذي جتعل قدرته يف تسديد وتغطية إئتماانته 

 لتغطية االئتمان.  ة، أي أن األرابح من وجهة نظر البنك إحدى املصادر املهمةعالي

  Return On Equityمعمل العائم على حق امللكية  -2

تشري هذه النسبة إىل رحبية اللرية سورية  الواحد املستثمر من قبل العميل )املالك(، أي أهنا تعرب عن رحبية االستثمار 

النسبة أن ارتفاعها يعرب عن كفاءة اإلدارة لدى العميل احملتمل يف استغالل أموال املالك يف ضمان عائد  املمتلك. واملنطق يف هذه

 مرضي هم والعكس حيصل عندما تنخفض هذه النسبة دون املعايري اليت تستخدم للمقارنة.

أداء تؤثر يف أن سهم الواحد ال بد و املهم يف هذه النسبة أهنما تعكس رحبية السهم الواحد، وابلتأكيد فإن ارتفاع رحبية ال

العميل، لذلك نالح  أن إدارة االئتمان واحمللل االئتماين يف البنك التجاري يهتم حبساب هذه النسبة ومتابعة التغريات اليت حتصل 
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لقروض يف امدی حاجته لألموال، ألن ارتفاع هذه النسبة يعرب عن مدى اعتماد العميل على  فيها للوقوف على قدرة العميل و

متويل استثماراته، مع ضرورة اإلشارة إىل أن االرتفاع الكبري يف هذه النسبة قياسا مبعيار املقارنة املستخدم رغم أنه يعرب عن كفاءة 

د ا االرتفاع إذ قويتطلب التحقق بعمق يسباب هذ اإلدارة وكفاءة العمليات التشغيلية للعميل إال أنه يثري اهتمامات إدارة االئتمان

يكون االرتفاع يف هذه النسبة هي بسبب ظروف استثنائية أو وليدة عمليات غري تشغيلية أو غري متكررة فاملنطق )من وجهة نظر 

 إدارة االئتمان( هو أن تكون مستوايت رحبية املالك ضمن حدود مستقرة واثبتة حىت تدعم وجهة نظرها اجتاه العميل.

 : اآلتيةسبية حتسب هذه النسبة من خالل العالقة الن

 صايف الربح بعم الفائمة والضريبة 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة              على حق امللكية = العائممعمل 

 امللكية وقحدق
 

 

 الدقابلية اإليرادية( )معمل العائم على االستثمار  -3

من أكثر املؤشرات املالية اليت تتم هبا إدارة االئتمان هو مؤشر العائد علی االستثمار، إذ يعرب هذا املؤشر عن رحبية اللرية 
ختلفة لدى مبعيار املقارنة يعين كفاءة السياسات التشغيلية املسورية  الواحد املستثمر من قبل الشركة ولذلك فإن ارتفاعه قياسا 

 العميل )الشركة(.

 حيسب هذا املعدل من خالل العالقة النسبية اآلتية:
 ربح الصايف                 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة           معمل العائم على االستثمار = 
 االستثمار امجايل                                                           

ويقصد بصايف ربح العمليات صايف الربح قبل الفائدة والضريبة، أما االستثمار فإنه يعين مقدار املوجودات اليت استخدمت 

 تا  الربح التشغيلي أو ما يسمى بصايف ربح العمليات.فعال يف إن

ويعكس هذا املعدل مدى قوة العميل )الفرد أو شركة األعمال( وقدرته يف استغالل األموال املتاحة لالستثمار لديه يف 

غالل حمفظة يف استخلق وإنتا  الربح التشغيلي، ولذلك كلما زاد املعدل عن معايري املقارنة كلما عرب ذلك عن كفاءة اإلدارة 

 يبني قدرة العميل يف احلصول على قروض من بنوك خمتلفة ويسعار فائدة خمفضة. االستثمار، وأيضاً 
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 معمل العائم على املتاجرة ابمللكية  - 4

 ينشأ هذا املعدل يف الشركات املرفوعة أي الشركات اليت تلجأ إىل القروض، وعادة ما يطلق على هذا املؤشر مبعدل العائد

 املتولد عن الرفع املايل.

ومفهوم العائد على املتاجرة ابمللكية هو العائد الذي حيققه املالك من وراء استثمار أموال الغري مبعدل عائد يفوق كلفة 

 األموال، بعبارة أخرى ينشأ ذلك العائد من اهلام  أو الفرق بني كلفة األموال اليت حيصل عليها العميل )شركة األعمال من الغري

غري املالك إىل نسبة  بنسبة أموال اً أو سلبي اً إ ابي )البنوك مثال( وبني العائد املتولد من استثمار هذه األموال، ويتأثر هذا اهلام 

 أموال املالك يف هيکل رأس املال.

 حيسب هذا املعدل من خالل العالقة التحليلية اآلتية: معدل العائد على املتاجرة ابمللكية =

 متوسط الكلفة للدقروض ( ) أموال غري املالك (  -ائم على االستثمار معمل الع)

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

    حق امللكية        أموال غري املالك                            

  

 إدارة االئتمان وحتليل الرحبية   -

 :«ابآلالف»مها العميل تعرض البياانت اآلتية اليت قد 2001لنفرض أن قائمة الدخل لعام 

4095 

2866 

 صايف املبيعات 

 كلفة املبيعات   -

1229 

490 

 = جممل الربح 

 املصارف التشغيلية -

739 

31 

177 

 = صايف الربح  التشغيلي )صايف ربح العلميات(

 الفوائد  -

 % 25الضريبة  -

 = صايف الربح بعد الفائدة والضريبة 531
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تعزز إدارة االئتمان مالحظاهتا السابقة التحديد.  2001ل هذه البياانت وبياانت امليزانية العمومية للعميل لعام من خال

عن العميل احملتمل وتدعم وجهة نظرها بشأن السيولة من خالل تقييم رحبية العميل، فالرحبية اجليدة ال بد وأن تعكس مدى كفاءة 

 تبعد احتماالت العسر املايل، ولذلك فإن مالحظاها عن الرحبية سوف آليتا العميل، وابالسياسات واإلجراءات اليت يعمل فيه

 :اآلتيةتتم من خالل حساب النسب 

    739 
 % 18نسبة اهلام  =       ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد =  – 1
    4095 
 
  % 14.5املعيار الصناعي =  
                    531 
 % 46.7امللكية =                 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد =  وقمعدل العائد على حق – 2
         1137 

 %33املعيار الصناعي = 
 

    739 
 %36.9دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد = معدل العائد على االستثمار =              ددددددددددددددددد – 3
       2000  

 % 35املعيار الصناعي = 
 
 

        31       863 
 دددددددددد( )دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (ددددددددددددددددددددددد - %35معد ل العائد على املتاجرة ابمللكية =                  )  – 4

                 863       1137 
 ( =35% - 3.59% ( )75.90% ) 
 =31.41 %  ×75.90%  
 =23.84%  

 آليتويظهر من خالل نتائ  حتليل الرحبية أن العميل يتمتع بقوة أدائية جيدة سوف تبعده عن احتماالت العسر املايل، واب

  جتعل قرار منح العميل االئتمان يتسم بدرجة من الدقة. آليتفإن هذه اجملموعة من املؤشرات سوف تعزز نسب السيولة، واب
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  ةموعة نسب توازن اهليكل التمويلي -3

غلب ألتستخدم إدارة االئتمان نسب هذه اجملموعة إلبراز العالقة بني أموال املالك والقروض املقدمة من الدائنني يف ا

)البنوك والتوازن بينهما، ومدى كفاية املوجودات الثابتة لتغطية القروض طويلة األجل، إضافة إىل قدرة العميل ضمن نشاطه على 

 خدمة االئتمان وفوائده.

 غاايت مهمة إلدارة االئتمان وهي:  ثالثوعموما فإن حتليل جمموعة النسب هذه سوف تضمن حتقيق 

د ما بذمة هلم حد األمان لتسدي إىل حق امللكية أو األموال اليت يوفرها املالك ومن أهنا توفرتعزيز نظرة املقرضني  -1

 العميل عند االستحقاق.

 عندما يزداد التمويل ابملديونية فإن املالك قادرين على السيطرة على اإلدارة -2 

 ابستثمارات قليلة. 

)كما أشران إىل  امللكية سوف يزداد لة ابلفوائد فإن العائد على حقإذا ما حقق العميل أرابح تفوق كلفة املديونية ممث -3

 امللكية. ( ضمن ما يعرف ابملتاجرة حبقذلك سابقاً 

لذلك فإن نسب توازن اهليكل التمويلي تتحكم فيها رغبتني متعارضتني، رغبة املالك الذين يفضلون زايدة االعتماد على 

ا ألرابح على حق امللكية، ورغبة املقرضون )البنوك الذين مييلون إىل نسبة إقراض أقل خوفمصادر التمويل املقرتضة أمال يف زايدة ا

 االئتماانت يف تواريخ استحقاقها. من تعرض العميل إىل احتماالت العسر يف تسديد ائتماانهتم وفوائد هذه

 وأهم نسب هذه اجملموعة هي: 

 نسبة الدقروض إىل ةموع األموال  -1

وتشري هذه النسبة عن املدى الذي جلأ إليه  Financial Leverageلنسبة نسبة الرافعة املالية ويطلق على هذه ا

 لداخلية.الدائنني يف متويل عمليات العميل ا إسهامالعميل يف متويل استمارات التشغيل )املوجودات( من أموال الغري، أي حدود 

 :اآلتيةحتسب هذه النسبة وفق العالقة النسبية 
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 الدقروض                                                                     
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة             = املوجوداتنسبة الدقروض إىل ةموع 

 جودات املو                                                            
 

بناء القرار  مهما إلدارة االئتمان يف البنك التجاري ومتغرية مهمة يف وعلى وفق صيغة العالقة أعاله فإن النسبة تعترب مؤشراً 

 االئتماين، لذلك فإن ارتفاعها عن املعايري القياسية إرا يعكس:

 شكل الصعوابت اليت سوف تواجهها إدارة االئتمان بسبب تعذر العميل عن -1 

 التسديد ألصل االئتمان وفوائده. 

 صعوابت يف زايدة املخاطر اليت تتعرض هلا إدارة االئتمان. -2

يل األجل والذي االئتمان الطو  خصوصاً  صعوابت للعميل يف تعذر الكثري من اجلهات التمويلية على منحه االئتمان  -3

 . االلتزامات املستحقة تسديدميكن استخدام جزء منه يف 

  ة الدقروض إىل حق امللكيةنسب  - 2

عن مقدار األموال اليت جهزها العميل املالك ولذلك فهي متثل حد األمان الذي  Owners Equityيعرب حق امللكية 

  ب أن تتمتع به إدارة االئتمان يف البنك التجاري عندما تتخذ القرار مبنح االئتمان.

د هبذه النسبة ألن ارتفاعها عن معيار املقارنة دليل واضح على تزاي لذلك فإن إدارة االئتمان واحمللل االئتماين يهتمون

مان املالك يف الشركة طالبة االئتمان، أي تناقص حد الضمان أو األ إسهاماملخاطر اليت تتعرض هلا إدارة االئتمان بسبب تناقص 

فاض أتمني سبة يعين زايدة املخاطر بسبب اخنوالنات  عن أولوية حق البنك )وبقية الدائنني( على املالك، لذلك فإن ارتفاع الن

الل خ احلماية، مما  عل إدارة االئتمان تشعر بضرورة رفض الطلب أو ختفيض القرض أو زايدة الفوائد، وحتسب هذه النسبة من

 العالقة اآلتية: 

 ةموع الدقروض                                                  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة            مللكية =ا وقة الدقروض إىل حدقبنس
 امللكية وقحدق                                                              
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  هي هبا إدارة االئتمان وتنظر هلا بشيء من التحف من النسب التحليلية املهمة اليت هتتماملال  رأسنسبة هيكل  -3

نسبة هيكل رأس املال واليت حتسب من خالل قسمة القروض الطويلة األجل على جمموع مصادر األموال الطويلة األجل )القروض 

س مقدار املخاطر كالطويلة األجل زائدا حق امللكية يف حساابت العميل، وسبب هذا االهتمام حيصل نظراً ألن تشكيل النسبة يع

فإن ارتفاع النسبة يزيد  كلذلو  التجاريسوف تنعكس أتثرياهتا على إدارة االئتمان يف البنك  آليتاملالية اليت يتعرض هلا العميل، واب

م نسبة داد لديهز من خماطر العسر املايل اليت يتعرض هلا العميل األمر الذي  عل قرار إدارة االئتمان متحفظا حنو العمالء الذين ت

 وحتسب هذه النسبة وفق العالقة اآلتية:  هيکل رأس املال

 الدقروض طويلة األجل       
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                  = نسبة هيكل رأس املال

 أس املالةموع هيكل ر      

 

  معمل تغطية الفوائم  -4

ام إدارة ابلفوائد يتحمل مسؤولية سدادها، و عليه فإن اهتم يرتتب على استخدام العميل للمديونية أعباء اثبتة ممثلة 

قيق حت االئتمان يف البنك التجاري ح ول مدى قدرة العميل يف تسديد األعباء الثابتة ممثلة ابلفوائد وتغطيتها من قدرة العميل يف

 األرابح.

 :اآلتيةوحيسب هذا املعدل من خالل العالقة النسبية 

 
 صايف األرابح قبل الفوائم    

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة          معمل تغطية الفوائم =
 الفوائم

إن حساب هذا املعدل يعكس املدى املسموح به ألرابح العميل احملتمل ابالخنفاض دون أن تتأثر قدرته يف تسديد ما عليه 

لعميل، ولرمبا ا تنظر إدارة االئتمان بشيء من التحف  اجتاه طلب آليتمن التزامات ودون أن يصاب ابضطراب يف السيولة، واب

دم تعرض البنك يضمن ع الوقت نفسههنا رغم أنه يسبب خسارة اإلدارة البنك إال أنه يف ترفض منح االئتمان، ألن رفض الطلب 

 إىل خماطر عدم القدرة يف التسديد من قبل العميل.
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 إدارة االئتمان و حتليل املميونية   -

ملديونية أمال يف الوصول اتعزز مالحظاها بتحليل نسب  ال تكتفي إدارة االئتمان بتحليل السيولة والرحبية حلالة العميل، وإرا

 العميل يف حساب املؤشرات اآلتية:إىل القرار االئتماين السليم، ولذلك سوف تستفاد من بياانت 

         863 
 % 43.2=   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      نسبة القروض إىل جمموع األموال =               – 1
                 2000 
  % 45املعيار الصناعي =  
          

                                                                          863 
 % 75.9ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد =            حق امللكية =         نسبة القروض إىل  – 2
       1137  
 

 %56املعيار الصناعي = 
 

    310 
 %21.4ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد =          نسبة هيكل رأس املال =                – 3
       1447 

 مرة 20املعيار الصناعي = 
 

ديونية أعاله شكل العالقة بني املالك وأموال املقرضني عند العميل والتوازن بينهما ومدى خدمة العميل تعكس نسب امل

 الئتمانه وفوائد تلك االئتماانت.

 ويبدو من خالل نتائ  النسب أعاله أن العميل يتمتع بوضع مايل جيد وال يوجد حتف  معني على مديونية العميل.

 الية ةموعة نسب النشاط والفع -4

هو فن استخدام املوارد املتاحة يف سبيل احلصول  Economicsاملعروف لدارسي العلوم املالية واملصرفية أن االقتصاد 

على أفضل إنتا  وأكثر كمية، وليس من املمكن الوصول إىل فعالية عالية ما م يكن النشاط قواًي وحركة الدوران للموارد سريعة 

 ومرتفعة.
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لول قمتم إدارة ائتمان يف البنك التجاري مبدى نشاط العميل وفاعلية أداءه يف حتريك موارد التشغيل وعلى ضوء هذا املد

 راملختلفة، وال ميكن أن تكون فعالية األداء عالية ما م يكن نشاطه قوايً وحركة دوران املوارد لديه عالية مما ظفض كثرياً من املخاط

 قرار مبنح العميل االئتمان األفضل سواء من انحية املقدار أو ختفيض كلفته.وتيسر على إدارة االئتمان يف اختاذ ال

ومن جانب آخر فإن جمموع نسب النشاط تكشف عما إذا كان االستثمار يف املوجودات لدى العميل أقل أو أكثر من 

 قيق اهلدف. ت، مما يعد عائقا أمام حتالالزم، فاالستثمار الزائد عن احلاجة ش أنه شأن االستثمار الذي ال يكفي لتغطية االحتياجا

وعليه نالح  مدى اهتمام إدارة االئتمان حبركة املخزون السلعي والتعرف على سرعة تسييله )أي حتويله إىل نقد( و كذلك 

ه يف تاالستثمار يف الذمم املدينة وسرعة حتويلها إىل نقد من خالل عملية التحصيل، وأيضا مقدار االستثمار الكلي ومدی فاعلي

 خلق املبيعات لدى العميل.

 من قبل إدارة االئتمان هي: وأكثر نسب هذه اجملموعة اهتماماً 

 معمل دوران الذمم املمينة  -1

حتسب هذه النسبة من خالل قسمة املبيعات اآلجلة على رصيد الذمم املدينة، ويف حالة التعذر إلدارة االئتمان يف احلصول 

 (.ستعاضة عنها بصايف املبيعات )كما أشري إىل ذلك سابقاً اال على املبيعات اآلجلة ميكن

وتعكس هذه النسبة إلدارة االئتمان يف البنك التجاري مدى مالءمة سياسة البيع ابألجل وسياسة التحصيل عند العميل، 

إىل احتماالت العسر  يتعرض آليتفالسياسة املتساهلة من قبله بشأن عملية البيع ابألجل يضعف قدرته يف حتصيل مستحقاته، واب

 املايل مما يضعف قدرته يف إقناع إدارة االئتمان يف احلصول على ما يرغب به من ائتمان يسعار فائدة مقبولة.

 أضف إىل ذلك أن إدارة االئتمان تعزز مالحظاها حول مالءة العميل املالية ومستوى سيولة موجوداته.

 حتسب هذه النسبة وفق العالقة اآلتية:

 صايف املبيعات       
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة              معمل دوران الذمم املمنية =

 رصيم الذمم املمنية   
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  معمل دوران املخزون السلعي -2

دام متوسط املخزون السلعي، ويرجع السبب يف استخ يتم حساب هذا املعدل من خالل قسمة كلفة البضاعة املباعة على

ألخرية ا متوسط املخزون السلعي احلصول على معدل يتسم ابملوضوعية، خوفا من أن العميل اشرتى كمية من املخزون يف األايم

 من العام موضوع التحليل، مما يضلل من املعدل الذي سيتم حسابه من قبل إدارة االئتمان.

ران املخزون السلعي سوف تؤشر إلدارة االئتمان مدى قدرة العميل يف تسييل ما ميتلكه من خمزون سلعي إن أمهية معدل دو 

 من خماطر العسر املايل ولذلك كلما زاد املعدل كلما قلت احتماالت العسر املايل والعكس صحيح. يضمن سيولته وحيد آليتواب

 :اآلتيةن خالل العالقة النسبية يتم حساب املعدل م
 لفة البضاعة املباعة ك 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                 معمل دوران املخزون السلعي =
 متوسط املخزون السلعي

اقشة معدل ي ذات النتائ  التفسريية اليت عرضناها عند منإن ارتفاع أو اخنفاض املعدل قياسا مبعدل املقارنة ال بد وأن يعط

 دوران الذمم املدينة.

 معمل دوران املوجودات  

ميلكه من  العميل يف استغالل املوارد املتاحة لديه ممثلة مبا يعكس هذا املعدل إلدارة االئتمان مدى الكفاءة اليت يتمتع هبا

عدل، كلما عكس ذلك ارتفاع يف مستوى إنتاجية االستثمار لدى العميل مما حيد موجودات يف خلق املبيعات، ولذلك كلما زاد امل

 تيسر عملية منح االئتمان وما يطلبه من أموال إضافية. آليتمن املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا العميل، واب

 :اآلتيةحيسب املعدل من خالل العالقة النسبية 
 صايف املبيعات    

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة             = معمل دوران املوجودات 
 املوجودات      

مدى حاجة العميل إىل األموال، وفيما إذا كانت  أضف إىل ذلك أن املعدل هبذا التشكيل النسيب سوف يعكس أيضاً 

وسيع نشاطه التشغيلي، وهلذا فإن إدارة االئتمان ال بد وأن هتتم هبذا النوع من النسب املالية، أمال الفرصة متاحة أمام العميل يف ت

 يف الوصول إىل قرار يتسم بنوع من الدقة واألمان.
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 إدارة االئتمان وحتليل النشاط: يف ضوء بياانت العميل فان حتليل النشاط، أعطى إلدارة االئتمان النتائ  اآلتية:

      4095 
 مرة  9.1ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد =                  معدل دوران الذمم املدينة =  - 1
        450 
 مرة  8املعيار الصناعي =  
                                 4095 
 مرة 14.2ددددددددددددددددددددددددددددد = ددددددددددددددددددددددد               معدل دوران املخزون السلعي = -2
                288 

 مرة 10املعيار الصناعي = 

 
        4095 
 مرة  2ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد =               معدل دوران املوجودات=  -3

  2000    

 مرة 2املعيار الصناعي = 

ان العميل احملتمل يتسم بنشاط جيد نظرًا ألن نتائ  النسب تفوق مثيالهتا يف ويالح  من خالل نتائ  نسب النشاط 

 نتائ  هذه اجملموعة سوف تعزز مالحظات إدارة االئتمان بشان قرارها االئتماين. نر إالعميل. وهلذا ف إليهاالصناعة اليت ينتمي 

 ةموعة نسب السوق  -5

سوقية، تحديد القيمة السوقية ألسهمه يف السوق واملتغريات احملددة للقيمة التعزز إدارة االئتمان امللف االئتماين للعميل ب

وكذلك حركة التداول له ذا السهم يف سوق األوراق املالية ومتابعة التطور الزمين للقيمة السوقية للسهم وأتشري فيما إذا كانت تتسم 

ك ن هو أن تكون القيمة السوقية ألسهم العميل مرتفعة، ألن ذلابرتفاع أو تتجه حنو االخنفاض، إذ أن أكثر ما يهم إدارة االئتما

 يعكس حد األمان أو هام  األمان الذي سوف تضمنه إدارة االئتمان بشأن حقوقها فيما لو تعذر على العميل السداد.

 وهناك الكثري من النسب املالية اليت تكون جمموعة نس ب السوق إال أن أمهها: 

   ( Earning per share EPS)  رحبية السهم الواحم  -1

ابملعلومات اليت تسبق  تمهت إدارة االئتمان يف البنك التجاري عندما متعترب رحبية السهم الواحد أحد املؤشرات املالية اليت هت 

 اختاذ القرار االئتماين.
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 وحتسب رحبية السهم الواحد من خالل العالقة اآلتية:
 صايف الربح بعم الفائمة والضريبة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ية السهم الواحم =رحب
 عمد األسهم

والغرض من ذلك أن األسهم العادية املتولدة هي وعادة ما يستخدم املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية كمقام للنسبة 

اليت حققت األرابح خالل السنة واستحقت حتصيلها، ألن ذلك سوف ال يعطي لألسهم اليت صدرها العميل يف آخر السنة 

لنسبية التمويل التوسعات ذات األثر اليت حققتها األسهم العادية القدمية. ويتم عادة حتديد الرتجيح من خالل حتديد األمهية 

 اليت كانت فيها هذه األسهم متداولة. لألسهم العادية ابلفرتة الزمنية

وال بد من التوضيح أن صايف الربح بعد الفائدة والضريبة أو ما يسمي بربح املالك هو الصايف بعد توزيع أرابح األسهم 

 املمتازة إن وجدت.

ثمار مؤشر قوة للعميل، كما أهنا تعكس حركة مقبولة لالست املهم أن ارتفاع رحبية السهم الواحد تعطي القدرة يف حتديد

كلما كانت رحبية السهم عالية، كلما أعطت مؤشر قوية إلدارة االئتمان يف منح   آليتداخل شركة العميل طالب االئتمان، واب

 ا األرابح.وتضمن هل خماطرها تتجنبا هنالعميل االئتمان ابملقدار الذي يطلبه وابلكلفة اليت تعتقد إدارة االئتمان ي

  نسبة الدقيمة السوقية للسهم لدقيمته المفرتية -2

تمل، ألن لنظرة إدارة االئتمان إىل العميل احمل آخر  يعطي مؤشر القيمة السوقية للسهم العادي إىل قيمته الدفرتية مؤشراً 

ذلك السهم، ل ل يف الدفاتر كقيمة دفرتيةهذا املؤشر يعكس ما يضيفه سوق املال من قيمة على السهم العادي قياسا مبا هو مسج

عادية يف سوق يف تعظيم قيمة أسهمه ال سهاموابلتأكيد فإن ارتفاع هذه النسبة عن معيار املقارنة تعكس قوة أداء العميل يف اإل

 لبنوك.األوراق املالية وهو ما يرغب به کل املستثمرين وا

 :اآلتيةحتسب قيمة النسبة من خالل العالقة النسبية 

 الدقيمة السوقية للسهم                                                                   
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      نسبة الدقيمة السوقية للسهم العاد  إىل قيمته المفرتية =

                                للسهم الدقيمة المفرتية                                                                           
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حتدد القيمة الدفرتية للسهم العادي من خالل قسمة القيمة االمسية لألسهم العادية مضاف إليها احتياطي األرابح على 
 عدد األسهم.

  ائم التوزيعات للسهمع -3 

إدارة االئتمان بتحديد العائد النقدي املوزع للسهم الواحد، إذ أن هذه النسبة تساعد يف احلكم على مدى إمكانية  هتتم
االستثمار املستقبلية داخل شركة العميل، فإذا كانت هذه النسبة مرتفعة، فإن ذلك يعكس الرغبة القوية لدى إدارة االئتمان يف 

 :اآلتيةة . ويكون حساب هذه النسبة وفق العالقعميل دون ختوف من مشاكل العسر املايل احملتملة والعكس صحيح أيضاً إقراض ال
  ةاألرابح املوزع    

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة =         عائم التوزيعات
 ةقيمة األسهم اإلمسي 

من خالل بياانت احلساابت اخلتامية للعميل اليت قدمها إلدارة البنك فان إدارة االئتمان هتتم بنتائ  نسب السوق واليت تعكس 
ان هذه القوة عميل مقبولة ولذلك فال أسهمالعميل يف سوق األوراق املالية ويظهر من نتائ  التحليل أعاله أن وضعية  أسهمحالة 

 سوف تعزز مالحظات إدارة االئتمان يف منح االئتمان للعميل.
     531 
 لرية سورية  0.916دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   =         رحبية السهم الواحد =  -1

580 
               3.310                 

 % 168.8  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد =               = القيمة السوقية للسهم إىل القيمة الدفرتية نسبة  -2
1.96    

 لرية سورية  3.310ابفرتاض أن القيمة السوقية للسهم 

      300 
 لرية سورية  0.517ددددددددددددددددددددددددددددد = دددددددددددددددددددددددددد                     = عائدات التوزيعات للسهم  -3

580  
 ( لرية سورية  300000عميل بلغ ) ابفرتاض أن مقدار توزيع األرابح لدى ال
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  حماذير استخمام النسب املالية 

 .يتوجب على املوظف املسؤول عنها احلذر يف التعامل معها قبل اختاذ القرار النهائي مبنح القرض أو عدمه 

 ة.، األمر الذي ظلق صعوبة يف مقارنة النسب املالينفسه  من املؤسسات تقوم يكثر من نشاط اقتصادي يف الوقتالكثري 

  اختالف الطرق احملاسبية املستخدمة من قبل العميل احملتمل عن تلك املستخدمة من قبل منافسيه يؤدي إىل صعوبة يف املقارنة

 بينهما.

 

  عملية املتابعة والتمقيق 

املال سيقوم  ن املصرف وقبل حتويل القرض أو السماح بسحبإ إذلية تقييم القرض ال تنتهي مبجرد توقيع اتفاقية القرض، إن  عم

ابستكمال عملية التحقق والتأكد من املعلومات اليت قدمها العميل ومن الضماانت اليت قدمت ومن قيمتها ووضعها القانوين من 

دم االلتزام يف حال ع فيهارض آخر ومن عدم وجود مانع قانوين مينع رهنها أو التصرف حي  كوهنا ليست حمل رهن أو ضمان لق

خبدمة القرض، املصرف أيضًا معين بشكل مباشر مبراقبة حساابت العميل وضماانته ومراجعة حاجاته االئتمانية وهذه املراجعات 

 الوضع االئتماين لعمالء املصرف. عادة ما تتم بشكل دوري كما ميكن أن تتم بشكل عشوائي يف إطار دراسة

 منخفضة        خماطر منخفضة. رحبية       وجود سيولة عالية            :مهمةمالحظة 

 مرتفعة.  خماطر  مرتفعة رحبية    وجود سيولة منخفضة                          
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 املبحث الثاين                                             

 خماطر االئتمان   

 مفهوم املخاطر االئتمانية  -أوالا 

هي  املتعلقة مبحفظة القروض كالتاملشو لعمل مؤسسات اإليداع والشركات املالية،  اإلقراض هو املكون الرئيسن إ

ئتمان السبب األساسي يف فشل أو إفالس املؤسسات املالية لذا ال بد من حتليل وفهم خماطر االئتمان، وختتلف طرق تقييم اال

، ةلقروض العقارياة للقروض املمنوحة وهي يسابختالف نوع القرض وطبيعة وحجم املقرتض، لذا ميكن التمييز بني أربعة أنواع رئ

 .سسات متوسطة احلجم وقروض الشركاتالقروض االستهالكية وقروض املؤسسات الصغرية، قروض املؤ 

ئك الذين فر لديهم فوائض مالية إىل أولاألموال من األشخاص الذين يتو ويتمحور عمل املؤسسات املالية حول وظيفتها يف نقل ا

هم حباجة إليها، فاملودعون يزودون املؤسسة املالية ابألموال وعلى هذه املؤسسة احلفاظ على هذه الودائع وتقليل املخاطر اليت 

لى خماطر مرتبطة بعدم الربح وهذه العملية تنطوي ع يتحملها املودع، وابملقابل تقوم املؤسسة إبقراض األموال وتوظيفها هبدف حتقيق

 التزام املقرتضني ابلسداد يف األوقات املناسبة أو إفالسهم وضياع األموال.

وتنشددددددددأ بدورها املخاطر االئتمانية نتيجة أن بعض الدفعات املتوقعة قد ال تتم ابلكامل ويف وقتها احملدد. وهي املخاطر اليت يتعرض 

عدم تسددددوية االلتزام املرتتب على الطرف اآلخر عن جزء أو كامل االلتزام عند االسددددتحقاق أو أي وقت الحق  هلا املصددددرف نتيجة

رادات البنك احلالية إي يفاملالية أو السندات أو القروض. هذه املخاطر تؤدي إىل التأثري  إىل االستثمارات له، وذلك سواء ابلنسبة 

تمان يقلل من مثل اطر االئخمإدارة  وااللتزام فيها ومراجعتها ابسددتمرار ووجود كفؤة  الة وواملسددتقبلية، لذلك فإن وجود سددياسددات فع

 تنشأ املخاطر االئتمانية نتيجة أن بعض الدفعات املتوقعة قد ال تتم ابلكامل ويف وقتها احملدد.  املخاطر كماهذه 

رف، أو رغبة أو قدرة املقرتض يف سدددددداد التزاماته جتاه املصددددد ن املخاطر االئتمانية: هي املخاطر الناجتة عن عدمإوعليه ميكن القول 

الية أو السندات امل إىل االستثماراتاملخاطر الناجتة عن فقدان جزء من الفوائد املستحقة، أو أصل الدين أو كالمها، سواء ابلنسبة 

تصددر على نني مها: اخلسددارة واملسددتقبل، وال يقأو القروض. و املخاطر االئتمانية هي نوع من أنواع املخاطر الذي يركز على ركنني اث
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الئتمانية ابلنسبة ااملخاطر  إذبعض القروض احملفوفة ابملخاطر لنوع معني، وال ميكن ألي مصدرف أن يسدتمر يعماله إذا م يتعرض 

 وفاء ابلتزاماته. يف الصرف هي خماطر التعرض إىل اخلسائر الناجتة عن عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف املتعامل مع املصرف اىل امل

 :مهمسؤال 

 ملاذا تعد البنوك وصناديق التوفري وكذلك شركات التأمني على احلياة أكثر عرضة ملخاطر االئتمان من غريها من املؤسسات املالية؟

تواريخ استحقاق و كوهنا )أي البنوك وصناديق التوفري وشركات التأمني على احلياة( تسعى القتناء أصول مالية ذات آجال اجلواب : ل

 ن لديها امليل حنو اإلقراض واالستثمار طويل األجل.إأطول من تلك اليت حتتف  هبا املؤسسات األخرى، أي 

 مالحظة:

 ستطيع التنبؤ لفرتة طويلة األجل.أكلما ازداد الوقت لالستحقاق كانت املخاطر االئتمانية أكثر ألنين ال 

لعكس ؤسسات املالية لتعظيم احتمال اسرتداد املبلغني، األساسي واإلضايف وتقليل احتمال اللتقليل من املخاطر االئتمانية تسعى امل

 كان شكله.  العائد أايً  زايدة يفمع فزايدة املخاطر ترتافق  .ة طرديةأي اخلطر، وهنا نشري إىل كون العالقة بني العائد واخلطر هي عالق

 ات بفائدة دورية اثبتة، مثل هذه السندات تقدم املؤسسات واألفراد علىلتوضيح ذلك أنخذ مثال السندات اليت تصدرها الشرك

رغبة يف احلصول على العائد الدوري الثابت أي الكوبون، وكما هو معلوم فإن معدل هذا األخري ومبلغه الصايف  ب أن  اقتنائها

األصل, فإذا  دي لن يقدم على االستثمار يف هذايتناسب طرداً ومستوى اخلطر الذي متثله الشركة املصدرة وإال فإن الفرد االقتصا

 أتخرت ابلسداد هنا أصبح لدى العميل خماطر ائتمانية ومنه  ب أن يكون هناك التزام ابلوقت والسداد.

 S&Pونشري هنا إىل أن الشركات املصدرة للسندات هي حمل دراسة شركات متخصصة ابلتصنيف االئتماين )مثل

فها االئتماين أي ازدادت خماطرها توجب عليها زايدة معدل الكوبون أي الفائدة اليت تدفعها ( وكلما اخنفض تصنيMOODYو

 للحصول على التمويل.

 عوائم أعلى          خماطر عالية.

يف حال أقدمت املؤسسة على االستثمار يف أصل ما وم حتصل على التدفقات النقدية يف األوقات املتفق عليها تكون اخلسارة قد 

عت، وللحد من هذه املخاطر  ب دراسة وحتليل كل فرصة استثمارية كتقدمي قرض أو االستثمار يف السندات، بشكل مستقل وق

 للوقوف على وضع الطرف املقابل ومدى قدرته على الوفاء ابلتزاماته وذلك هبدف تقليل خماطر االئتمان.

 :اآليتبفرض لدينا ميزانية ملصرف ما على النحو  مثال:
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 1 جدول

 حقوق امللكية 10,000,000 نقدية 20,000,000

 ودائع 90,000,000 قروض 80,000,000

100,000,000  100,000,000  

من القروض هي قروض رديئة "متعثرة" وتوجب إعدامها األمر الذي يعين إعدام  % 6.25وبفرض أن إدارة املصرف وجدت أن 

، املعاجلة احملاسبية هلذا األمر تكون بتخفيض صايف حقوق مليوانً  75صبح ن إمجايل القروض أإ( أي 80 × 6.25 %) ماليني 5

مليون وهذه اخلسارة ستنعكس  75إىل  80امللكية ابلنقص احلاصل يف إمجايل القروض، أي أن مبلغ إمجايل القروض سينخفض من 

من هذه احلقوق وهكذا تصبح  50 % وهو ما ميثل نسبة ماليني 5مباشرة على حقوق امللكية واليت ستنخفض بنفس املبلغ أي 

 :اآليتامليزانية على الشكل 

 2جدول 

 حقوق امللكية 5,000,000 نقدية  20,000,000

 ودائع 90,000,000 قروض 80,000,000 

   ديون معدومة -5,000,000 

   الصايف  75,000,000

95,000,000   95,000,000  

 

  أمهية إدارة املخاطر االئتمانية -اثنياا 

إدارة املخددددداطر قلدددددب نظدددددام املخددددداطر الكلدددددي للبندددددك، لدددددذا  دددددب أن تصدددددمم وحتددددددث ابسدددددتمرار لتبقدددددى فعالدددددة يف حتديدددددد  عددددددت

ن اإلجدددددراءات املعمدددددول هبدددددا قدددددد مت أظدددددة وختفيضددددداً للخسدددددائر وللتأكدددددد مدددددن لتحسدددددني نوعيدددددة احملف آليتوقيددددداس وإدارة املخددددداطر واب

 ام هبا مثل منح االئتمان. االلتزام هبا وإن الدراسات املتعمقة قد مت القي
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الددددديت واجهتهدددددا البندددددوك كاندددددت نتيجدددددة عددددددم كفايدددددة معدددددايري االئتمدددددان  املشدددددكالتاكتسدددددبت إدارة املخددددداطر أمهيتهدددددا مدددددن أن أسدددددوأ 

 أو تراخيها وضعف إدارة املخاطر وعدم االهتمام ابلرتكز االئتماين وابلتغريات يف الظروف العامة.

 انّية  هيكل إدارة املخاطر االئتم -اثلثاا 

فضل أن تشمل مثل يدارة رقابة فعالة على االئتمان، تتبى البنوك هياكل تنظيمية تتناسب وحجمها وطبيعة نشاطها تسهل إقامة إ

تضع األطر العامة إلدارة املخاطر  Senior Management Committeeهذه اهلياكل التنظيمية وجود جلنة عليا 

حيات مراجعة حمفظة القروض وتركيبتها واملوافقة على السياسة االئتماني ة وتفويض الصالسرتاتيجيتها واملوافقة على القروض و او 

 وتقييم العملية االئتماني ة. تتكون هذه اللجنة من اإلدارة العليا لقطاعي األعمال والرقابة. 

اجلهات اليت  (( مستقلة عنRisk Management & Controlتنشئ بعض البنوك وظيفة للرقابة على إدارة املخاطر )

توثيق وحف  ت واالستثناءات والتقارير والتعرضاً متنح االئتمان يناط هبا مسؤولية صنع السياسات وحتديد السقوف ومراقبة ال

 املستندات.

 : أييتيف بناء هيكل املخاطر االئتماني ة يراعى ما و 

تتكددددون مددددن ضددددباط االئتمددددان واحملللددددني ددددد فصددددل اجلهددددة املسددددؤولة عددددن جددددذب القددددروض عددددن تلددددك املسددددؤولة عددددن دراسددددتها والدددديت 1

 واملسؤولني عن إدارة القروض. 

فصدددددل اجلهدددددة املسدددددؤولة عدددددن السدددددماح ابلسدددددحب مدددددن القدددددروض والقيدددددام ابإلجدددددراءات احملاسدددددبية واملطابقدددددة واملسدددددؤولني عدددددن  - 2

 جهة إعداد التقارير اإلدارية. 

 املخاطر االئتمانية  أنواع  -اا رابع

 علدددددى مسدددددتويني ،مسدددددتوى املقدددددرتض ومسدددددتوى احملفظددددددة، طرهدددددا يف ظدددددل ظدددددروف العمددددددل العاديدددددة،إن أغلبيدددددة املصدددددارف تددددددير خما

للمقدددددرتض للحكدددددم  grading systemحيددددد  يسدددددتخدم موظفدددددو االئتمدددددان نظدددددام تقيددددديم للمخددددداطر االئتمانيدددددة النوعيدددددةاذ 

رددددددوذ   هددددددي و  خدددددداطردارات االئتمددددددان واملإالدددددديت تقددددددوم هبددددددا  حدددددددث االختبدددددداراتأو مددددددن أهددددددم  تعدددددددعلددددددى مددددددالءة املقددددددرتض والدددددديت 

مدددددا نظدددددام إدارة املخددددداطر االئتمانيدددددة أ،PD) كمدددددي لقيددددداس املخددددداطر االئتمانيدددددة للمقدددددرتض والددددديت تسدددددمى احتماليدددددة التعثدددددر )
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عديدددددد مدددددن عوامدددددل اخلطدددددر بعدددددد مراعددددداة عامدددددل الدددددرتابط بدددددني النددددده يسدددددتخدم احتمددددداالت تعثدددددر املقرتضدددددتني و إ( فPDSللمحفظدددددة)

 .( VARة)عوامل اخلطر للوصول إىل القيمة املعرض

ومددددددن هنددددددا تتحدددددددد املخدددددداطر االئتمانيددددددة حبجددددددم اخلسددددددائر الناجتددددددة عددددددن عجددددددز مقددددددرتض مددددددا عددددددن سددددددداد التزاماتدددددده ممددددددا يددددددؤدي إىل 

كدددددزي، إمدددددا ديدددددون تددددددهور اجلدددددودة االئتمانيدددددة للمقدددددرتض وتصدددددنيفه ضدددددمن قائمدددددة الدددددديون املتعثدددددرة احملدددددددة مدددددن قبدددددل املصدددددرف املر 

 صيلها.حبيف معدومة أو مشكوك 

 تقسيم املخاطر االئتمانية إىل ثالثة خماطر:  ومن هنا ميكن

عددددددم  يعدددددرف العجدددددز عدددددن السدددددداد ينددددده: اذ  هدددددي احتماليدددددة حددددددوث عجدددددز عدددددن السدددددداد، :خمةةةةةاطر العجةةةةةز عةةةةة  السةةةةةماد-1

العجدددددز عدددددن السدددددداد)أي اخنفددددداض القيمدددددة االقتصدددددادية لألصدددددول عدددددن قيمدددددة  و الددددددخول يف إجدددددراء قدددددانوين،و  االلتدددددزام ابلددددددفع،

القيمددددددة االقتصددددددادية لألصددددددول هددددددي قيمددددددة التدددددددفقات النقديددددددة املسددددددتقبلية املتوقعددددددة املخصددددددومة والدددددديت تتغددددددري و  الددددددديون املعلقددددددة،

 لظروف السوق(. قيمتها تبعاً 

 أثنددددداء فدددددرتة زمنيدددددة معيندددددة مدددددن اإلحصدددددائيات التارظيدددددة حلددددداالت العجدددددز عدددددن السدددددداد، يف  وتقددددداس احتماليدددددة العجدددددز عدددددن السدددددداد

ن معددددددل أالحتماليدددددة العجدددددز عدددددن السدددددداد إال  سدددددداد )معددددددل التعثدددددر( كبدددددديل ارظددددديوميكدددددن اسدددددتخدام معددددددل العجدددددز عدددددن ال

 العجز عن السداد ال يعكس احتماالت العجز عن السداد املتوقعة.

: إن إمكانيدددددة التحصددددديل يف حالدددددة العجدددددز عدددددن السدددددداد ال ميكدددددن التنبدددددؤ هبدددددا، وهدددددي تتوقدددددف علدددددى نوعيدددددة خمةةةةةاطر التحصةةةةةيل-2

 ونوعية تلك الضماانت. ة مثل الضماانت املستعملة من املقرتض،العجز عن السداد وعوامل عديد

سدددددديعرض املصددددددرف  وذلددددددك نتيجددددددة ملخددددداطر الرتكددددددزات االئتمانيدددددة،نفسددددده كمدددددا أن ختلددددددف كدددددل العمددددددالء عددددددن الددددددفع يف الوقددددددت 

 ملخاطر كبرية جداً.

لدددددذي  عدددددل حددددداالت التخلدددددف وحتمدددددي املصدددددارف نفسدددددها مدددددن هدددددذه املخددددداطر ابللجدددددوء إىل تنويدددددع احملفظدددددة االئتمانيدددددة لدددددديها و ا

 عن السداد مستبعدة جداً.

عرفددددت خمدددداطر الرتكددددز االئتمانيددددة يهنددددا املخدددداطر الدددديت تنشددددأ عددددن عدددددم تنددددوع احملفظددددة االئتمانيددددة  :خمةةةةاطر الرتكةةةةزات االئتمانيةةةةة-3

علدددددى مسدددددتوى الصدددددناعة)قطاعات(،أو علدددددى مسدددددتوى املنددددداطق  أو  بشدددددكل كددددداف سدددددواء علدددددى مسدددددتوى املصدددددرف بشدددددكل عدددددام،
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ممددددددددا يعددددددددرض املصددددددددرف ملخدددددددداطر اإلفددددددددالس يف حددددددددال حدددددددددوث تعثددددددددرات كبددددددددرية علددددددددى مسددددددددتوى احملفظددددددددة االئتمانيددددددددة  افيددددددددة،اجلغر 

 حدوث خسائر كبرية. آليتواب، للمصرف 

يعددددددين أن مكددددددوانت احملفظددددددة  ابلتعثددددددر إردددددداوال يعددددددين الرتكددددددز داخددددددل احملفظددددددة أن كامددددددل حمفظددددددة املصددددددرف مددددددن القددددددروض مهددددددددة 

 احملفظة ككل.يف ن زايدة املخاطر ألحد هذه العناصر سيؤدي إىل زايدة املخاطر أإو  ،بشكل كبري  فيما بينهارتبط ت

  التجارية معايري إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف -اا خامس

 :توافر املناخ املالئم إلدارة املخاطر االئتمانية -1

 املهمددددددةارة البنددددددك علددددددى االسددددددرتاتيجية والسياسددددددات يقصددددددد بتددددددوافر املنددددددا  املالئددددددم إلدارة املخدددددداطر االئتمانيددددددة موافقددددددة جملددددددس إد

 ملنح االئتمان: املهمةملنح االئتمان، وتتضمن االسرتاتيجية والسياسات 

مددددددى اسدددددتعداد البندددددك لتحمدددددل خمددددداطر االئتمدددددان ومسدددددتوى الرحبيدددددة املطلدددددوب ونتيجدددددة ذلدددددك علدددددى جدددددودة حمفظتددددده االئتمانيدددددة  -

 .خاطر االئتمانيةوعلى حدود امل ، يةوعلى تنوع املخاطر االئتمان

وضدددددددع االسدددددددرتاتيجيات الكليدددددددة ملخددددددداطر االئتمدددددددان مدددددددن قبدددددددل جملدددددددس اإلدارة، وتوضددددددديح رغبدددددددة املصدددددددرف يف توزيدددددددع االئتمدددددددان  -

حبسدددددددب القطاعددددددددات، أو املندددددددداطق اجلغرافيدددددددة، أو اآلجددددددددال، أو الرحبيددددددددة، ومدددددددن أجددددددددل ذلددددددددك علدددددددى جملددددددددس اإلدارة أن أيخددددددددذ يف 

رددددددو األصددددددول املرجحددددددة بددددددني املخدددددداطر والعائددددددد يف إطددددددار أنشددددددطة املصددددددرف،   و د،العوائدددددد و أهددددددداف جددددددودة االئتمددددددان، احلسددددددبان

 .املصرفيف ر االئتمان على العاملني كما يقوم بتعميم خماط

حتديدددددد إرشدددددادات عدددددن نسدددددبة القدددددروض إىل األصدددددول أو نسدددددبة كدددددل ندددددوع مدددددن أندددددواع االئتمدددددان إىل األصدددددول ونسدددددبة كدددددل ندددددوع  -

 .االئتمانية أو حقوق امللكية فظةمن أنواع االئتمان إىل إمجايل احمل

 .بني حجم االئتمان وقيمة الضماانتحتديد نوعية الضماانت وكيفية تقييمها واجلهة اليت تقي مها والعالقة  -

البندددددك وأقدددددارهبم ووضدددددع يف دارة واإلدارة العليدددددا والعددددداملني وضدددددع قواعدددددد مدددددنح االئتمدددددان لكبدددددار املسدددددامهني وأعضددددداء جملدددددس اإل -

ى مددددددددنح االئتمددددددددان وقواعددددددددد احلصددددددددول علددددددددى املعلومددددددددات واملسددددددددتندات الواجددددددددب توافرهددددددددا ملددددددددنح االئتمددددددددان قواعددددددددد املوافقددددددددة علدددددددد

وقواعدددددددددددد تصددددددددددنيف االئتمدددددددددددان وتكدددددددددددوين ، ووضدددددددددددع قواعددددددددددد املراجعدددددددددددة املسدددددددددددتقلة لالئتمددددددددددان  ، وصددددددددددالحيات مدددددددددددنح االئتمددددددددددان

 املخصصات.
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ليددددددا للمصددددددرف، بغددددددرض التأكددددددد مددددددن أن هندددددداك إعددددددداد تقددددددارير دوريددددددة مسددددددتقلة ألعضدددددداء جملددددددس اإلدارة واإلدارة التنفيذيددددددة الع -

 سيطرة على خماطر االئتمان يف حدود الضوابط اليت حتددها املعايري الرقابية واإلجراءات الداخلية لكل مصرف.

فر نظدددددددام لدددددددلدارة املسدددددددتمرة للمحددددددداف  االسدددددددتثمارية املشدددددددتملة علدددددددى خمددددددداطر االئتمدددددددان، كمدددددددا تتطلدددددددب اإلدارة السدددددددليمة اتدددددددو  -

م املصددددددددرف بعملددددددددده يف جمددددددددال متابعددددددددة الواثئددددددددق اخلاصدددددددددة ابملصددددددددارف، واملتطلبددددددددات التعاقديددددددددة، وااللتزامدددددددددات لالئتمددددددددان أن يقددددددددو 

القانونيدددددة، والرهدددددون، بكدددددل فاعليدددددة، ابإلضدددددافة إىل التبليدددددغ الفدددددوري والددددددقيق لدددددلدارة، ومراعددددداة سياسددددداهتا وإجراءاهتدددددا وغدددددري ذلدددددك 

 من القوانني والنظم املطبقة.

 :نح االئتمانفر إجرايتات سليمة ملاتو  -2

سددددداعد يف حتديدددددد املدددددالءة االئتمانيدددددة للمقدددددرتض يف عمليدددددات املصددددددرف، ويف ييري سدددددليمة واضدددددحة ملدددددنح االئتمدددددان، أتسددددديس معدددددا

ه ابلتزاماتدددده، ؤ املسددددتفيد مددددن التمويددددل مددددن حيدددد  إيفدددداحتديددددد هيكددددل االئتمددددان، والغددددرض مندددده، ومصددددادر اسددددرتداده وسددددجل أداء 

 :أييت ل والشروط اليت مبوجبها سيمنح هبا. وذلك من خالل ماومقدرته احلالية على السداد، واآلجا

املعلومدددددددات الكافيدددددددة إلجدددددددراء تقيددددددديم شدددددددامل لنوعيدددددددة املخددددددداطر املرتبطدددددددة بطالدددددددب االئتمدددددددان وإمكانيدددددددة تصدددددددنيفه ائتمانيددددددداً وفقددددددداً  -

 لنظام تصنيف داخلي ابلبنك.

 األهلية القانونية لطالب االئتمان يف حتمل االلتزام. -

 طالب االئتمان وخربته ومركزه يف الصناعة )القطاع( والغرض من االئتمان. معرفة مسعة -

طبيعددددددة املخدددددداطر احلاليددددددة واملسددددددتقبلية لطالددددددب االئتمددددددان، ومدددددددى احلساسددددددية للتطددددددورات االقتصددددددادية والعالقددددددة بددددددني املخدددددداطر  -

 والرحبية.

 اانت املقبولة.مصادر السداد ومدى التزام العميل بسداد االلتزامات السابقة ونوعية الضم -

 تقدير حدود االئتمان من خالل: -

ووضددددددع حدددددددود للصددددددناعات )القطاعددددددات( واملندددددداطق اجلغرافيددددددة والدددددددول ، * وضددددددع حدددددددود لكافددددددة بنددددددود داخددددددل وخددددددار  امليزانيددددددة 

 . درجة التصنيف االئتماين للعميلووضع حدود لالئتمان املمكن منحه ابالستناد إىل

ىل حقدددددوق امللكيدددددة علدددددى مسدددددتوى العميدددددل الواحدددددد وإمجدددددايل العمدددددالء وذوي العالقدددددة * وضدددددع حددددددود لالئتمدددددان املمكدددددن منحددددده إ

 وذوي املصاحل املتداخلة مع البنك.
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 :أييتيتضمن توافر إجراءات للتعامل مع االئتمان ومتابعته ما : ات للتعامل مع االئتمان ومتابعتهفر إجرايتاتو  -3

 .انهتا ومستنداهتان وحتدي  بيافر نظام للتعامل مع ملفات االئتمااو ت -

متابعددددددة التنفيدددددددذ لالئتمددددددان ملعرفدددددددة مدددددددى االلتدددددددزام ابلسياسددددددات واإلجدددددددراءات والقددددددوانني والتعليمدددددددات الرقابيددددددة )الوضدددددددع املدددددددايل  -

احلددددددايل للعميددددددل، مدددددددى تددددددوفر ضددددددماانت كغطدددددداء مناسددددددب وفقدددددداً للحالددددددة احلاليددددددة للعميددددددل، مدددددددى اسددددددتخدام العمددددددالء للحدددددددود 

 ن والتصنيف وتكوين املخصصات(.االئتمانية، مدى جودة االئتما

التصددددددنيف الددددددداخلي لالئتمددددددان والددددددذي يسدددددداعد علددددددى مددددددنح االئتمددددددان ومتابعددددددة مدددددددى جودتدددددده وتسددددددعريه، حتديددددددد خصددددددائص  -

 الرتكزات االئتمانية، جديد القروض املتعثرة ومدى كفاية املخصصات. احملفظة االئتمانية و

 ن فر إجرايتات كافية للرقابة على خماطر االئتمااتو  -4

 : أييتتتضمن اإلجراءات الكافية للرقابة على خماطر االئتمان يف وجود ما 

املصدددددرف، ومراجعدددددة هدددددذه العمليدددددة، والتأكدددددد مدددددن أن يف قل لعمليدددددة إدارة خمددددداطر االئتمدددددان إنشددددداء نظدددددام تقيددددديم ومتابعدددددة مسدددددت -

 .ه مصاعباإلدارة العليا مستعدة للقيام ابإلجراء الالزم إلدارة االئتمان الذي يواج

 .ضرورة وجود رقابة داخلية للتأكد من اإلبالن عن االستثناءات يف السياسات االئتمانية واحلدود االئتمانية -

 أساليب مواجهة خماطر االئتمان -اا سادس

 يصدددددعب إىل درجدددددة االسدددددتحالة أن جندددددد قدددددراراً ائتمانيددددداً خاليددددداً  اذتعدددددد املخددددداطر االئتمانيدددددة جدددددزءاً طبيعيددددداً مدددددن القدددددرار االئتمددددداين، 

مددددددن املخدددددداطر، والقددددددرار االئتمدددددداين يف جددددددوهره حماولددددددة للسدددددديطرة علددددددى هددددددذه املخدددددداطر والنددددددزول هبددددددا إىل أدىن مسددددددتوى ممكددددددن، أو 

حتجيمهددددا وإبطددددال مفعوهلددددا هنائيدددداً يف اجملدددداالت الدددديت يكددددون فيهددددا ذلددددك ممكندددداً. فبعددددد قيددددام البنددددك بتقدددددير نددددوع وطبيعددددة املخدددداطر 

الدددددديت تتمثددددددل يف اقددددددرتاح بعددددددض اإلجددددددراءات الوقائيددددددة، لكيفيددددددة  اآلتيددددددةاملرحلددددددة  الدددددديت قددددددد ترتتددددددب علددددددى إقددددددراض عميددددددل مددددددا، أتيت

التعامددددددل مددددددع هددددددذه املخدددددداطر ومواجهتهددددددا، هبدددددددف التغلددددددب عليهددددددا والتقليددددددل مددددددن آاثرهددددددا السددددددلبية املتوقعددددددة علددددددى نتددددددائ  القددددددرار 

 :بعض هذه األساليب أييتاالئتماين، وفيما 

يلجدددددأ إىل االسدددددتعالم والتحدددددري بكدددددل الطدددددرق والوسدددددائل املمكندددددة عدددددن  قبدددددل مدددددنح البندددددك لالئتمدددددان  االسةةةةةتعالم املصةةةةةريف   -1

للشددددروط املتفددددق عليهدددددا،  وضددددعية العميددددل الشخصدددددية واملاليددددة ومدددددى قدرتددددده علددددى الوفدددداء ابلتزاماتددددده يف مواعيددددد اسددددتحقاقها وفقددددداً 

 ومن أهم مصادر احلصول على املعلومات نذكر: 
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 اً كبري اً  ية مع العميل تكشف للبنك جانبة شخص: إن إجراء مقابل إجرايت مدقابلة مع طالب الدقرض -2

ومركزهدددددا التنافسدددددي وخططهدددددا   عدددددن شخصددددديته ومسعتددددده ومددددددى صددددددقه يف املعلومدددددات املقدمدددددة عدددددن وضدددددعية املؤسسدددددة ونشددددداطها  

يسدددددداعد مسددددددؤول إدارة االئتمددددددان علددددددى تقيدددددديم وهددددددو مددددددا  ةوتعامالهتددددددا املاليددددددكمددددددا تكشددددددف عددددددن ماضددددددي املؤسسددددددة ،  املسددددددتقبلية 

 ملخاطر اليت قد تواجه االئتمان املمنوح .ومعرفة حجم ا

إذا   االئتمدددددان خصوصددددداً  يف قدددددرار املهمدددددة : يعدددددد التنظددددديم الدددددداخلي للبندددددك مدددددن املصدددددادر  املصةةةةةادر الماخليةةةةةة مةةةةة  البنةةةةة  -3

 كان طالب القرض ممن سبق هلم التعامل مع البنك، وتتحدد مصادر املعلومات الداخلية من خالل : 

 طبيعدددددة عالقتددددده العمليدددددة  والددددديت حتددددددد أو مدددددديناً  الددددديت تكشدددددف عدددددن وضدددددعيته إذا مدددددا كدددددان دائنددددداً  احلسددددداابت املصدددددرفية للعميدددددل

 مع البنك .

 . الوضعية املالية للعميل وسجل الشيكات املسحوبة عليه 

 عليها . التزام العميل بشروط العقد وكفاءته يف سداد التزاماته حسب تواريخ االستحقاق املتفق 

: تسددددددداعد األقسدددددددام اخلارجيدددددددة  املتمثلدددددددة يف البندددددددوك األخدددددددرى واملدددددددوردين ونشدددددددرات دائدددددددرة  ومةةةةةةةاتاملصةةةةةةةادر اخلارجيةةةةةةةة للمعل-4

،  اإلحصدددددداءات العامددددددة والغددددددرف التجاريددددددة واجلرائددددددد الرمسيددددددة واحملدددددداكم علددددددى تزويددددددد إدارة االئتمددددددان ابملعلومددددددات عددددددن املقرتضددددددني 

 .على تقييم حجم املخاطر املدينني من شأنه أن يساعدها  كما أن مبادلة املعلومات بني البنوك عن

بتحليددددددل قددددددوائم  : هددددددي مددددددن أهددددددم مصددددددادر احلصددددددول علددددددى املعلومددددددات فددددددإدارة االئتمددددددان هتددددددتم حتليةةةةةةل الدقةةةةةةوائم املاليةةةةةةة -5   

السددددددنوات املاضددددددية للمؤسسددددددة وإعددددددداد القددددددوائم املسددددددتقبلية وحتليلهددددددا والوقددددددوف علددددددى امليزانيددددددة  النقديددددددة التقديريددددددة الدددددديت تكشددددددف 

سددددة يف اريددددخ معددددني وهددددو مددددا يددددزود إدارة االئتمددددان مبعلومددددات عددددن املركددددز املددددايل للمقددددرتض ومدددددى قدرتدددده الوضددددعية املاليددددة للمؤس

 على توليد تدفقات نقدية تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد . 

تفدددددداداي للمخدددددداطر احملتملددددددة تلجددددددأ إدارة االئتمددددددان إىل تقددددددومي قيمددددددة القددددددرض وعلددددددى أساسدددددده  طلةةةةةةب الضةةةةةةماانت املالئمةةةةةةة   -6

ملواجهدددددة خطدددددر عددددددم السددددددداد   يزيدددددد عنددددده يدددددتم حتديدددددد الضدددددمان املناسدددددب، وتعدددددد مدددددن أهدددددم وأجندددددع اإلجدددددراءات الوقائيدددددةأو مدددددا 

التمويددددل املقدددددم وعدددددادة مددددا يركددددز البندددددك علددددى ندددددوعني  يسددددمح هددددذا اإلجدددددراء بتعددددويض البنددددك واسدددددتعادة إذالناشددددئ عددددن العميدددددل 

 من الضماانت :  
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 ن طددددددرف املقددددددرتض تكفددددددل سددددددداد قيمددددددة القددددددرض  والفوائددددددد : هددددددي تعهددددددد والتددددددزام شخصددددددي مددددددالضددددددماانت الشخصددددددية

 وبذلك فهي تعرب عن األمان يف تغطية القرض وتضم :   

 أن يفددددي هبددددذا  االلتددددزام إذا : الكفالددددة هددددي عقددددد يتكفددددل مبقتضدددداه شددددخص يسددددمى الكفيددددل يتعهددددد للدددددائن  الكفدددداالت

 به الدائن نفسه . م يف

 خص معددددددني يتعهددددددد مبوجبدددددده علددددددى تسددددددديد  مبلددددددغ ورقددددددة التددددددزام مكتددددددوب مددددددن طددددددرف شدددددد : هددددددو الضددددددمان االحتيدددددداطي

جتاريددددة أو جددددزء مندددده يف حالددددة عدددددم قدددددرة أحددددد املددددوقعني علددددى التسددددديد، واألوراق  الدددديت  ددددرى عليهددددا هددددذا النددددوع هددددي 

 السند، والشيكات .  و السفتجة،

 هددددددو شددددددكل مددددددن أشددددددكال الضددددددماانت الشخصددددددية الددددددذي ينطددددددوي علددددددى ضددددددمان تقدمدددددده  مؤسسددددددة  أتمددددددني االعتمدددددداد :

موضدددددددع  جتعلددددددده يف  لتدددددددأمني حلسددددددداب املسدددددددتفيد لتغطيدددددددة خطدددددددر عددددددددم السدددددددداد وكدددددددون أن تغطيدددددددة االئتمدددددددان احتماليددددددداً ا

 أتمني . 

 والتجهيدددددددزات  املقددددددددم موضدددددددوع الضدددددددمان مدددددددن السدددددددلع يءالشددددددد إىل: ترتكدددددددز هدددددددذه الضدددددددماانت  الضدددددددماانت احلقيقيدددددددة

وذلددددددك لضددددددمان ، امللكيددددددة  والعقددددددارات، وتقدددددددم هددددددذه الضددددددماانت علددددددى سددددددبيل الددددددرهن ولدددددديس علددددددى سددددددبيل حتويددددددل 

االمتيددددداز، وعمومددددا يتعددددني علدددددى البنددددك عندددددد و الددددرهن احليددددازي،  و وأتخدددددذ شددددكل الددددرهن العقددددداري، ،القددددرض اسددددرتداد 

 :  احلسبانحتديد الضمان أن أيخذ يف 

 . أال تكون قيمة الضمان ذات تقلب كبري خالل فرتة االئتمان 

 األخرى .  كفاية الضماانت لتغطية القرض مع الفوائد والعموالت 

لضددددددخامة مركددددددزه    : يقصددددددد ابلرتكدددددز االئتمدددددداين توجيددددده االئتمددددددان إىل عميدددددل واحددددددد نظدددددراً  احلةةةةةم مةةةةةة  الرتكةةةةةةز االئتمةةةةةاين -7    

 :     اآليت من خالل اوالتقليل منهواالمتناع عن تقدميه لعمالء آخرين وهو ما يشكل خماطر يتعني احلد 

مدددددددن رأس املدددددددال  %25 - %10للعميدددددددل الواحدددددددد تدددددددرتاوح مدددددددا بدددددددني تفدددددددرض بعدددددددض الددددددددول حددددددددودا للتسدددددددهيالت االئتمانيدددددددة 

نشدددددددداط اقتصددددددددادي أو منطقددددددددة جغرافيددددددددة مددددددددع  املوضددددددددوع ويتعددددددددني االهتمددددددددام ابملتابعددددددددة ألي تركددددددددز يف املخدددددددداطر االئتمانيددددددددة ألي 

 املتابعة الدورية . 
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 –املصددددددرفية ة ابزل للمددددددالء جلنددددددة –النظددددددام الوقددددددائي املتفددددددق عليدددددده دوليددددددا  بوصددددددفه: كفايةةةةةةة رأمسةةةةةةال البنةةةةةةوك التجاريةةةةةةة   -8   

 ويتطلب أن يسبق البح  يف كفاية رأس املال حساب سليم وكاف للمخصصات مبا يكفل جودة األصول القائمة .

خمددددداطر التعثددددددر  ، ولتجنددددددب: هبددددددف الوصددددددول إىل سياسدددددة ائتمانيددددددة سدددددليمة الكفةةةةةايتة يف إعةةةةةةماد السياسةةةةةة االئتمانيةةةةةةة  -9   

وهددددددو مددددددا يسدددددداعد علددددددى وضددددددع  ، در االئتمانيددددددة ابسددددددتمرار لرفددددددع مسددددددتواهم وكفدددددداءهتمعلددددددى إدارة البنددددددك تكثيددددددف تدددددددريب الكددددددوا

 أهداف وخطط سليمة ومنه حتديد مستوى املخاطر احملتملة وتسيريها وفق معايري ومقاييس نظامية .

 : هبددددددف اسدددددرتداد البندددددك لالئتمدددددان املمندددددوح يف ظدددددروف مناسدددددبة وتفددددداداي حلددددددوث تنظةةةةةيم وايفةةةةةة التحصةةةةةيل االئتمةةةةةاين -10

تبددددداع سياسدددددة حتصددددديل مسدددددتحقاته علدددددى العمدددددالء وذلدددددك بتنظددددديم آليدددددة مدددددنح االئتمدددددان ووضدددددع معدددددايري اخسدددددائر يلجدددددأ البندددددك إىل 

 فعالة تكفل التحصيل الكامل للقرض وفوائده يف اآلجال احملددة، ويعتمد يف تنظيم هذه الوظيفة على : 

 إعداد وسائل تكشف حاالت عدم الدفع احلالية واملستقبلية . -

 تمرارية يف متابعة ومعاجلة االئتمان . االس -

 وضع مقاييس متطورة تعمل على استعادة أكرب حصيلة ممكنة من املستحقات .  -

ى أي لأنظمة اخلربة من الوسائل التقنية احلديثة جدًا يف اختاذ القرارات ع تعديف جمال اختاذ القرار:  :تبين أنظمة اخلممة -11

 أنظمة اخلربة مصممة إل اد احللول املناسبة للمشاكل املالية. فل املنظمة، داخيف مستوى من مستوايت التسيري 

األول مطبق  Event، Finex، Taxadvisorمن األمثلة الشائعة حول أنظمة اخلربة املطبقة يف اجملال املايل ما يعرف ابسم: 

موجه ألغراض  Eventلقة ابلتحليل املايل، يف حني أن يف جمال املراجعة احملاسبية، والثاين موجه للمساعدة يف اختاذ القرارات املتع

 تشخيص النمو االقتصادي.

لتجنب خطر عدم التسديد خاصة هو التأمني على القروض املمنوحة  املهمة : لعل من إحدى الوسائل التأمني على الدقرض-12

 لة حتقق اخلطر.يلزم البنك عميله ابلتأمني، حىت يتمكن من اسرتداد ما أمكن يف حا إذللمتعاملني، 

  املتعلدقة ابلفشل املايل مناذج التصنيف االئتماين - اا سابع

تنطلق من البياانت املالية للشركة، وتعتمد هذه النماذ  بشكل عام على املعلومات والبياانت اخلاصة ابلشركة املتعاملة وعلى حساب 

ادية واملالية ات هذه املخاطر، ابلتمييز بني اخلصائص االقتصاحتمال عدم السداد ووزنه النسيب، مع التمييز بني خمتلف أنواع ودرج

 للعميل، وعلى املؤسسة املالية أن تكون قادرة على:
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 يف العجز عن الوفاء. وضع جدول يبني ما هي العوامل اليت ميكن أن تكون سبباً  -1

 وضع سلم أمهية هلذه العوامل. -2

 تسعري خطر عدم السداد.  -3

  متثل نسبة خماطرة مرتفعة.جتنب القروض اليت  -4

 حساب االحتياطيات الالزمة ملواجهة اخلسارة النامجة عن سداد القرض. -5

للقيام بتصنيف ائتماين جيد وحتقيق كل ما سبق على إدارة املؤسسة املالية حتديد العوامل االقتصادية واملالية ومقاييسها حسب 

عمد املؤسسة املالية إىل وضع روذ  إحصائي كمي لقياس احتمال العجز عن نوعية العميل وخصائصه، بعد حتديد هذه العوامل ت

 .Z-Altmanالسداد واملخاطر االئتمانية، من هذه النماذ  روذ  

املشروع انجحاً إذا استطاع حتقق معدل عائد أكرب أو يساوي تكلفة رأس املال، وهو ما ميكن التعبري عنه رايضيًا على  يعدبداية 

 :اآليتالنحو 

 معدل العائد هو معدل اخلصم الذي  عل صايف التدفقات النقدية يساوي الصفر. نتذكر:

𝒌𝟎 = (
𝑬

𝑫 + 𝑬
) 𝑲𝒆 + (

𝑫

𝑫 + 𝑬
) 𝑲𝒅(𝟏 − 𝒕) 

 : معدل العائد الداخلي.RK حي :

0K.معدل تكلفة رأس املال : 

eK.)تكلفة رأس املال )حقوق امللكية : 

dK.)...تكلفة القروض )سندات : 

E/(D+E).نسبة حقوق امللكية يف اهليكل املايل : 

D/(D+E).نسبة الديون يف اهليكل املايل : 

T.معدل الضريبة : 

أي أقل من تكلفة رأس املال أي  اً فاشاًل إذا م حيقق معدل عائد مناسب ويعد  kRk =<0عندما يكون  اً يكون املشروع انجح

0<KRk ( ويقرتب من حالة اإلفالسBonkruptcy أو )املايل ويعجز عن سداد التزاماته الفشل. 
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  املايل الفشل خماطر لتجنب االئتماين التحليل -اثمناا 

 الفرد) العميل مبنح لقرارا اختاذ يف جناحها على فقط يتوقف ال االئتمانية ااسرتاتيجياهت ممارسة يف االئتمان إدارة جناح أن املؤكد من

 من واستخدامه نحهم بعد وحتليله االئتمان متابعة يف بقدرهتا مهارقا تكتمل وإرا له،قب من املطلوب لالئتمان األعمال شركة أو

 حتيط قد اليت يةاهليكل املشاكل جمموعة استقراء ويف االستحقاق موعد حيني عندما التسديد يف قدرته من للتأكد العميل قبل

 Credit االئتمان احملفظة  اية املايل اإلعسار حالة إىل به تؤدي هلا يتعرض قد تعثر حالة يي Forecast والتنبؤ ابلعميل

Portfolio لديها. 

 جزء هي إراو  الناجحة، غري الشركة أو الضعيف العميل على تقتصر ال أن  ب الالحقة العميل حبالة االئتمان إدارة اهتمام إن

 حالة يف دخل دق العميل أن من االئتمان إدارة تفاجئ ال حىت االئتمان حمفظة هلا تتعرض اليت املشاكل استقراء من مهارهتا من

 .اراهتاقر  يف االئتمان إدارة عليه تعتمد الذي الالحق االئتماين التحليل أمهية تربز وهنا( Failure) الفشل أو اإلعسار

 من ثريك  يف األعمال شركات من العديد هلا تتعرض أن وممكن كبرية  خماطرة عنها تنجم خطرية ظاهرة هي الفشل ظاهرة إن

 ونقص ارةاإلد ضعف مثل خارجية اآلخر والبعض داخلية بعضها العوامل من جمموعة بسبب والنامية املتقدمة االقتصادايت

 Leverage املايل عالرف مستوايت وارتفاع والبيع التسعري سياسة مثل التشغيل سياسات كفاءة  وعدم اخلسائر وتراكم السيولة

 حمدوديةو  ليالتحص إدارة وضعف مطلوبة غري استثمارية توسعات وإجراء التمويل كلهي يف القروض مسامهات زايدة أي)

 التسعري مثل حلكوميةا اإلجراءات وبعض املنافسة وبيئة العميل ببيئة احمليطة الظروف شكل إىل إضافة الداخلة النقدية التدفقات

 .األخرى العوامل من وغريها الضرائب من املزيد وفرض اإلجباري

 أتكد وقد ارةاإلد كفاءة  عدم هي الفشل حد إىل( األعمال شركة) العميل إيصال يف لتشرتك تتداخل اليت األسباب ثرةك  ورغم

 التحليل إىل أشارت حي  Bradestreet&  Dun  شركة وهي االستشارية الشركات إحدى به قامت استطالع من ذلك

 :وهي( اسابق ذلك إىل أشري كما) املايل للفشل مسببة كعوامل  اآليل
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 النسبية األمهية العامل

 %93.1 اإلدارة كفايتة  عمم – 1

 %2 اإلمهال -2

 % 1 التزوير - 3

 % 0.9 الكوارث – 4

 %3 أخر  أسباب – 5

 100% 

 يف راألث لبعضها أو اجلميعه يكون قد كثرية  عوامل فيها تتداخل البنوك عمالء هلا يتعرض اليت املايل الفشل ظاهرة أن يعين وهذا

 شركة أو الفود) لعميلا فقد فإذا حدته، مبستوى للعميل التعثر حالة حتديد ميكن فإنه وعموماً  التسديد على العميل قدرة ضعف

 ورمبنظ العميل هذا فإن املستحقة، التزاماته مواجهة يستطع م أي ،Technical Insolvency فنياً  املالية مالئته األعمال

 عملية خالل من ميكن ألنه والتصفية، Bankruptcy اإلفالس مستوى إىل بعد يصل م أنه إال متعثراً، أو فاشالً  يعترب املالءة

 التعثر أو لالفش درجات أقصى إن إال التسديد، على قادرة يكون أن أخرى، زمنية فرتة ومنحه له املالية األوضاع ترتيب إعادة

 تكون عندما أي Real Insolvency حقيقية املالية املالءة انفقد حبالة( األعمال شركة أو الفرد) العميل مير عندما

 إلعادة فرتة يأعط لو حىت اباللتزامات، والوفاء التسديد عن التام وعجزه املستحقة، املطلوابت حدود جتاوزت قد املطلوابت

 دخل قد احلالة هذه يف فإنه املايل، العميل لوضع مستقبلية فرصة أي فقدان بسبب التنظيم إعادة جدوى وعدم األوضاع، ترتيب

 .التصفية إىل يعود الذي التام الفشل مفهوم

 من كان  إذا وفيما ،املستقبلية العميل حبالة للتنبؤ هبا االسرتشاد ميكن اليت النماذ  شكل يف كبري  و ملموس تطور حصل لقد

 العسر ذلك حصول من وقت قبل حتذير اراتإش االئتمان إلدارة يعطي مما Insolvency املايل العسر من حبالة مير أن املتوقع

 هلا لح ال مبشاكل التجاري البنك يدخل احلالة هذه ويف التصفية، مث ،Bankruptcy اإلفالس إىل ابلعميل يعود قد والذي

 .يلالعم لتزاماتا كل  تغطية يف املوجودات قدرة عدم احملتمل ومن موجوداته، تصفية عند العميل من مستحقاته اسرتداد أجل من
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 العمالء، لكل منحه دبع االئتمان ومتابعة االئتمان حمفظة مراقبة يتم خالهلا من اسرتاتيجية بوضع ملزمة االئتمان إدارة فإن لذلك

 خالله من يالذ التحليلي النموذ  انتقاء وأيضا املايل، العسر من حالة إىل تعرض قد أو يسر حالة يف كانوا  إن النظر وبغض

 لغرض مناسبة تصحيحية قرارات اختاذ يف أمال لديه الفشل احتماالت ورصد العميل، حالة تستقرئ أن ماناالئت إدارة تستطيع

 .هلا تتعرض سوف اليت املخاطر من احلد أو جتنب

  التعثر أو الفشل أنواع -أ

 :تيةاآل عاألنوا  للفشل أن إىل يشري اإلمجاع أن إال نوعه، حتديد يف الفشل بظاهرة املهتمني نظر وجهات تتباين

  Economic Failure االقتصاد  الفشل  - 1

 ضعف يعين أنه خرآ ومبعى التمويل، كلفة  ضمنها ومن التكاليف كل  تغطية عن املتحققة عوائدها تعجز شركة حالة به ويقصد

 لتلك ملتوقعةا راملخاط مع يتناسب ال أو السوق يف السائدة الفائدة معدالت عن يقل االستثمار یعل عائد حتقيق يف اإلدارة

 .االستثمارات

  Financial Failure املايل الفشل  -2 

 شركة حالة املايل لابلفش يقصد فقد ذلك، حتديد يف استخدامه ميكن الذي التحليل لشكل وفقاً  املايل الفشل مفهوم ظتلف

 .طلوابهتام جمموع على تزيد( هتاموجودا) أصوهلا جمموع أن رغم األجل القصرية التزاماهتا تسديد على القدرة فيها تنعدم

 أن ناه ويالح . أصوهلا قيمة على مطلوابهتا تزداد عندما الشركة هبا متر اليت Bankruptcy اإلفالس حالة به يقصد كما

 .االقتصادي الفشل من غموضاً  أقل املايل الفشل

 فوائد كذلكو  املستحقة األقساط من التزاماته دتسدي عن العميل يعجز خالله من الذي املايل الفشل هو االئتمان إدارة يهم وما

 معا، اإلفالسو  الفين املايل العسر من كحالة  مضمونه وحتديد املايل الفشل هو االئتمان إدارة يهم ما فإن وعليه األقساط، هذه

 املراحل، هذه ابعتت أن االئتمان إدارة على مراحل مخسة إىل تقسيمها ميكن كحالة  املايل الفشل إىل نشري أن الضروري ومن

 :هي احلاالت وهذه الالزمة، التصحيحية القرارات واختاذ العميل فيها مير اليت احلالة وحتديد

  املؤقت املايل العسر مرحلة -1
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 ويعرب املستحقة، االتزاماهت مقدار تفوق املتداولة أصوهلا أن رغم املستحقة التزاماهتا مقابلة عن عاجزة فيها تكون شركة حالة وهي

 معاجلة ميكن إذ الفين، املايل ابلعسر يعرف ما وهو القصري، األمد يف السيولة نقص أي السيولة، يزمة الفشل من النوع هذا عن

 .معاجلتها ميكن حالة فهي املالية، األوضاع بعض يف النظر وإعادة العمليات بعض ترتيب إعادة خالل من احلالة

 

  احلدقيدقي املايل العسر مرحلة -2

 هي أي( اهتمطلواب) خصومها قيمة من أقل أصوهلا قيمة وتكون املستحقة، التزاماهتا مواجهة عن عاجزة تكون شركة حالة وهي

 .أوضاعها تصحيح إلعادة فرتة الشركة منحت لو حىت التسديد عن التام العجز حالة

  الدقانوين الفشل مرحلة -3

 .تصفيةال أو اإلفالس إلعالن قانونية إجراءات اختاذ يتطلب يالذ األمر ابلفشل التحكم الشركة تستطيع ال مرحلة وهي

 :اإلفالس مرحلة -4

 نظراً  كافية  غري صبحت الشركة يف امللكية حقوق أن كما  املستحقة االلتزامات مواجهة على قادرة غري الشركة تصبح املرحلة هذه يف

 .تنظيمها إعادة أو الشركة تصفية طلبيت الذي األمر امللكية حق كل  استهلكت ومرتاكمة كبرية  خسائر لوجود

  التنظيم إعادة مرحلة -5

 من بدال هيلهاأت وإعادة احلياة قيد على الشركة إبقاء األفضل من ولكنه كثرياً،  واعدة للشركة املستقبلية اآلفاق تكون ال قد

 عادية يسهم اثبتة ائدةف حتمل اليت ملاليةا األوراق استبدال هبدف املال رأس هيكلة إعادة التنظيم إعادة عملية وتتضمن تصفيتها،

 .للشركة املتوقعة الرحبية على التنظيم إعادة قرار ويعتمد الشركة، التزامات لتخفيض

 :املايل التعثر لظهور املساعمة األسباب-ب

 من جمموعة هناك العادة ويف التصفية، إىل تعرضها آليتواب األعمال، شركات تعثر له يرجع أن ميكن واحد سبب يوجد ال

 يسمى ما أو ملايلا للتعثر الدارس نظر لوجهة وفقاً  تتباين األسباب هذه أن علما التعثر، إىل األعمال بشركات تؤدي األسباب

 .املايل ابلفشل
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 يف اباألسب هذه تقسيم ميكن إذ التجاري، البنك يف االئتمان إدارة نظر وجهة من الفشل أسباب معرفة هو هنا يهمنا ما

 اليت للبيئة خرىأ وأسباب للبنك ترجع أسباب مث األعمال لشركة ترجع ألسباب اآلخر والبعض للعميل يرجع بعضها جمموعات

 :العميل فيها يعمل

  :اجملموعات هذه أسباب ملاهية عرضما أييت وفي

  للعميل ترجع أسباب -

 . النشاط يف اخلربة حداثة -1

 .اهل املخصص الغرض غري غرض يف القروض استخدام -2

 . املقرتضة األموال إدارة سوء -3 

 .املقرتضة األموال على االعتماد زايدة -4

 .أسواقه لبعض العميل فقدان -5

 .الشركاء انفصال أو ختاصم -6

 .ابألجل البيع يف العميل توسع -7

 .البنك بتوجيهات العميل التزام عدم -8

  للمشروع ترجع أسباب -

 .اإلنتا  عناصر بعض نقص -1

 .الشركة منتجات على الطلب قصن -2 

 .الشركة يف املخاطرة درجة ارتفاع -3 

 .ضيق نطاق على اإلنتا  -4 

 .املطلوبة اخلام املادة توفري مصادر توافر عدم -5

 .العمالء لرغبات وفقاً  اإلنتا  عدم -6

 . للشركة املناسب غري املوقع -7

 .الداخلي التجهيز سوء -8
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  للبن  ترجع أسباب -

 . التغطية تبادل لقبو  -1

 . النزاهة وغياب االئتماين العمل على القائمني رعونة -2

 .البنك هبا يقوم اليت االئتمانية الدراسات صورية -3

 . احلاجة من أكثر التيتسه مبنحه العميل جماملة -4 

 (.طويل) دائم إىل( القصري) املؤقت الدين حتويل يف التساهل -5 

 .للعمالء امليدانية املتابعة عدم -6

 . املخاطرة عالية املشروعات االئتمان منح يف التوسع -7

 .الصورية اجلدوى دراسات قبول -8

  احمليطة للبيئة ترجع أسباب -

 .العام الكساد حالة -1

 .املنافسية اشتداد -2 

 .والرسوم الضرائب أعباء تزايد -3 

 . واملرتبات األجور معدالت ارتفاع -4

 . واملعاشات أميناتالت تكاليف ارتفاع -5

 .التسعري سياسات يف احلكومي التدخل -6

 .التضخم معدالت ارتفاع -7 

 .الفائدة معدالت ارتفاع -8 

  املايل والتعثر االئتمان إدارة -ج

 شركة أو الفرد) عميلال هلا يتعرض اليت التوازن عدم حالة هبما يقصد إذ املايل، التعثر ظاهرة عن املايل الفشل مفهوم ظتلف ال

 وكذلك البنك قبل مستحقة التزامات من عليه ما تسديد يف قدرته من تضعف وخارجية داخلية عوامل جمموعة بسبب( األعمال

 .التجاري البنك يف االئتمان إدارة مع عليها املتفق االستحقاق بتواريخ املستحقات هذه فوائد
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 إدارة تدرسها اليت احلالة شكلل وفقاً  آلخر، بنك من املفهوم ظتلف فقد ،املايل التعثر حلالة عليه متفق حتديد يوجد ال احلقيقة ويف

 : اآلتية احلاالت من أكثر أو حالة املايل ابلتعثر يقصد فقد وعموما االئتمان،

 . املتعثرة الميون -1

 .املعثرة الميون -2

 . اجملممة الميون -3

 .فيها املشكوك الميون -4

 . ةالعامل غري الميون -5

 .الراكمة ميونال -6

 .اجملنبة الميون -7

 .املستحدقة الميون -8

 اإلدارة، هذه داً ج مفيدة تكون االئتمان اإلدارة منها املقصود وحتديد املايل التعثر لظاهرة املفاهيم تعدد أن ندرك أن من بد وال

 .العمالء دعن البنك حلقوق اية  يتم أن  ب الذي اإلصالحي املنه  أو الالحقة العالجية القرارات شكل حتدد سوف ألهنا

  املصرفيون عليها استدقر كما  الميون لتعثر الرئيسة األسباب -د

 ددهاحت إرا فران من احلالة هذه تنشأ وال أعاله، حددت اليت احلاالت من حالة هي املايل التعثر ظاهرة أن القارئ أدرك لقد

 :املصرفيون عليها استقر كما  األسباب هذه ملاهية عرضما أييت وفي األسباب، من جمموعة

 :يتأي ما خالل من االئتمان منح مبادئ يف املساومة -1 

 األشكال ذلك أيخذو السليم، االئتمان املبادئ مبخالفته املسبق العلم مع كافية  غري وبشروط ابملخاطر حمفوف ائتمان منح -أ 

 :اآلتية

 .النفوذ أصحاب نم مقرتضني مع تعامله يف االئتماين القرار صاحب انصياع* 

 . الشخصية املصلحة بدافع أو لألصدقاء املمنوحة القروض* 

 .احملفظة بنمو واحلوافز الرواتب ربط -ب
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 يف ابلتوسع وذلك ،(Self Dealing) - املسامهني كبار  ومن اإلدارة جملس أعضاء من البنك على للقائمني القروض منح -2

 . املسامهني وكبار إلدارةا جملس ألعضاء سليمة غري يسس اإلقراض منح

 ذلك فوقي مبستوى دخل حتقيق االئتمان مسؤول من الطلب حالة يف وذلك املستهدفة، اإليرادات حتقيق عدم من القلق -3

 . املصريف األمان أنس مع ينسجم الذي

 جهأو  حول تقارير السداد، ومصادر القرض من الغرض مقارنة، كشوفات  مثل الالزمة والبياانت املعلومات اكتمال عدم -4

 .القرض ولح العميل مع والتفاوض االجتماع وحضر العميل عن واالستعالم امليداين الكشف خالل من العميل وضع يف التطور

 .سدادال أسس حول وصرحية واضحة اتفاقية غياب ضوء يف وذلك السداد اتفاقية تنفيذ أو تفعيل يف الفشل -5 

 :عن  ينت والذي( Complacency) الركون -6

 . للبنك واملعروفني املقرتضني یلقدام املمنوحة القروض على الرقابة يف املناسب اإلشراف ضعف* 

 . املوثقة املالية البياانت على االعتماد من بدالً ( Oral Information) الشفوية املعلومات على االعتماد* 

 (. املاضي يف مشاهبة حملنات جتاوزه) ماضيه إىل ادااستن للعميل الضعيف الراهن االئتماين للوضع املتفائل التفسري* 

 .ميلالع فيه يعمل الذي القطاع أو ابملنطقة أو عام بشكل ابالقتصاد أو ابملقرتض متعلقة حتذير إشارات جتاهل* 

 .واإلشراف الرقابة ضعف -7

 . لقرضاب املتعلقة األخرى تواملعلوما للبياانت املايل التحليل على الفنية والقدرة الفنية الكفاءة توفر عدم -8

 . استثماراته حبجم قياساً  العميل حاجة تفوق التيتسه منح خالل من للمخاطر الدقيق غري القياس -9

 (.مالية وأدوات سلع) املضاربة لغاايت املمنوحة القروض -10

 .الضماانت وقيمة املمنوح القرض قيمة بني معقول هام  ترك عدم -11 

   Problem Credit Storm Signals التعثر لىع المالة اإلشارات-ه

 :اإلفالس إىل املالية أحواهلم تنتهي اليت الشركات معظم لدى عامة تكون تكاد حتذير إشارات هناك

 .سابقة لسنوات مماثلة بفرتات قياسا الشركة يف النمو تباطؤ -1 

 . اعيةصن الشركة كانت  إن حال يف املصنع طاقة من أقل كمية  التشغيل يكون -۲ 

 . للدائنني يستحق ما بسداد يتعلق فيما املعتاد األسلوب يف تغريات -٣
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 .بشركتهم الشركة أصحاب واعتداد  اس فتور -4

 عدم املعتاد، نع السلعي املخزون نقص املثال سبيل على العام املظهر يف تراجعا تعكس الشركة موقع إىل الدورية الزايرات -5

 . الشركة ومكائن لآلالت لاألصو  حسب الالزمة الصيانة

 . للشركة املالية البياانت يف وغريبة معتادة غري أرقام -6 

 حجم يف اخنفاض الديون، اسرتداد يف تباطؤ األرابح، وصايف جممل يف اخنفاض خسائر،) املثال سبيل وعلى سالبة اجتاهات -۷

 (. املبيعات

 التحصيل ةفرت  خالل التحصيل على الشركة قدرة عدم نتيجة وذلك ةواخلارج الداخلة النقدية التدفقات بني التوازن عدم -۸

 .املعتادة

 .السلعي املخزون لضعف نتيجة جتارية خصومات منح يف الشركة إدارة فشل -۹ 

 .أخرى ديون سداد يف الضريبة ختص اليت األموال واستخدام الضرائب بدفع االلتزام عدم -۱۰

 . كةللشر  املالية اإلدارة يف تغيريات -۱۱

 . الدائنني سداد يف االنتظام عدم -۱۲

 .املوظفني رواتب يف حاد اخنفاض -۱۳

 .والبياانت امليزانيات تقدمي يف الرغبة عدم -14

 .للشركة التسهيالت منح عن املوردين إحجام -15

 . املوردين تغيري إىل الشركة جلوء -16 

 .مغمور جديد عميل إىل السوق يف معروف عميل من التعامل يف الرتكيز نقل -17

 .مورديها لكبار الشركة خسارة -18 

 .ذلك تفسري عن الشركة وعجز القبض وأوراق الدفع أوراق حجم زايدة -19 

 . تتجه أين وإىل للشركة الراهن الوضع تقييم يف الشركة على القائمني قدرة عدم -20 

 .اخلاطئ التقدير هذا ساسأ على القرض ومنح املومسية الدورة ملستوايت اخلاطئ التقدير -21

 .جتديدها أو القائمة القروض سداد على الشركة قدرة عدم -22 
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 .املضاربة لغاايت سلعي خمزون لتمويل ممنوحة قائمة قروض -23 

 النماذج املستخممة يف دراسة الوضع املايل للمؤسسات الفاشلة -و

تشجيع من لة يف بداية الستينات يف الوالايت املتحدة األمريكية، ببدأ اهتمام الباحثني بتحليل األوضاع املالية للمؤسسات الفاش

املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني وهيئة البورصة، وذلك لتحديد مدى مسؤولية مندوب احلساابت يف اختبار صحة فروض 

 عن دوره يف اإلنذار املبكر عن حوادث إفالس املؤسسات. آليتاستمرارية املشروع واب

فبى روذجاً يقوم على ما يعرف ابلنسب املالية املركبة،  1966( أول من قام بدراسة يف هذا اجملال عام BEAVER) ويعد 

 من الباحثني يف كل من بريطانيا والوالايت املتحدة وكندا. وتبعه يف ذلك عدد  

النوعية ومدى توافرها لى حتليل اخلصائص الذي يقوم ع LENتعتمد هذه النماذ  على حتليل النسب املالية املركبة ابستثناء روذ  

على  توهناك بعض األعراض اليت تصيب املؤسسات ذات املخاطر وميكن إلدارة القروض أن تستدل هبا كمؤشرا ،يف املؤسسة

 "أعراض الفشل املايل" وجود خماطر االئتمان منها:

 عجز املؤسسة عن سداد األقساط من اريخ استحقاقها.  -1

 .مسوغةدة يف ظروف غري طلب تسهيالت جدي  -2

 تغري متكرر يف إدارة املؤسسة.  -3

 تغري متكرر يف الطرق والسياسات احملاسبية "أو التالعب ابلسياسات احملاسبية".  -4

 إخفاء بعض املعلومات عن البنك.  -5

 للبنك. عنهمظهور دائنني جدد للمؤسسة م يتم الكشف   -6

 .معقولة إعداد موازانت وتوقعات مستقبلية على افرتاضات غري  -7

 : شرح بعض هذه النماذ  أييتفيما و 

 Z-Altmanالتمان  -منوذج تصنيف زد -1

يقدم ذ إهبدف دراسة وحتليل الشركات الصناعية يف الوالايت املتحدة،  1964طور التمان هذا النموذ  ابتداء من عام 

على الوفاء اباللتزامات املالية، وهذا املقياس " لتصنيف املخاطر االئتمانية وبشكل خاص القدرة Zهذا النموذ  مقياسًا كليًا "
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سبية حبي  يعطي لكل مؤشر أو نسبة أمهيتها الن ، الكلي يعتمد على جمموعة من املؤشرات والنسب املالية اخلاصة بكل شركة

 انطالقاً من اريخ معامالت الشركة مع املقرضني وابستخدام طريقة االحندار اخلطي املتعدد التمايزي.

 :اآليتالتمان إىل النموذ  وتوصل 

5+ 1.0 X 4+ 0.6X 3+ 3.3X 2+ 1.4X 1Z=1.2X 

 أن: إذ

1X  جمموع األصول /رأس املال العامل 

2X  جمموع األصول /األرابح احملتجزة 

3X /EBIE جمموع األصول 

4X  جمموع اخلصوم /القيمة السوقية لألسهم 

5X  جمموع األصول /املبيعات 

Z سرتاتيجيةدليل أو مؤشر اإل 

 تفسري النسب:

1Xزايدة هذه النسبة تعين قدرة املؤسسة على توليد السيولة خالل فرتة قصرية.، : رأس املال العامل= األصول املتداولة 

2X دون  من  قدرة الشركة على متويل األصولدلت على فكلما زادت النسبة  ،لتاريخ الشركة اً : زايدة هذه النسبة تعطي تصو ر

 متويل خارجي. إىلحاجتها 

3X ضرائب والفوائد.ال: زايدة هذه النسبة أي قدرة األصول على توليد أرابح قبل دفع 

4X الشركة. إىل هذه : نظرة اآلخرين 

5X.قدرة األصول على توليد املبيعات : 

 .صحيحاخنفض مستوى خطر عدم السداد والعكس  zوجد التمان أنه كلما ارتفعت قيمة  مالحظة:

( قدرها zالنموذ  تصنف املؤسسات إىل ثالث فئات وذلك حسب قدرهتا على االستمرارية مبوجب نقطة قطع )ومبوجب هذا 

2.6875. 
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 (zقيمة ) وضعية املؤسسة

 Z >= 2.6875 املؤسسات الناجحة والقادرة على االستمرار

 Z>= 1.81 < 2.6875 املؤسسات الفاشلة يصعب حتديد وضعيتها

 Z < 1.81 تمل إفالسهااملؤسسات الفاشلة اليت حي

 

 املتعلدقة إبحم  الشركات  اتآلتية بفرض أننا حصلنا على املعلومات  مثال عملي 

1X 5.46% = نسبة رأس املال العامل إىل إمجايل األصول 

2X 18.27 % = األرابح احملتجزة إىل إمجايل األصول 

3X 43.31 % = األرابح قبل دفع الفائدة والضريبة إىل إمجايل األصول 

4X 44.66% = القيمة السوقية حلقوق امللكية إىل القيمة الدفرتية للقروض طويلة األجل 

5X 165.73 % = املبيعات إىل إمجايل األصول 
  = 3.67585+ 1.0 X 4+ 0.6X 3+ 3.3X 2+ 1.4X 1Z=1.2X 

 املخاطر.من الشركات منخفضة  تعداحملسوبة فإن هذه الشركة  Zانطالقاً من قيمة  النتيجة:

 ما هي الصعوابت اليت تواجه طريقة أو روذ  التمان؟

بني ثالث درجات للخطر فقط، مرتفعة، متوسطة ومنخفضة ، ولكن درجات اخلطر أكثر من ذلك  متيز أهنا  املشكلة األوىل:

 د من الدرجات.إىل املزي فنحن حباجة آليتبكثري وهي ترتاوح من التأخر يف سداد دفعة ما ملدة أايم إىل عدم سداد القرض، واب

األمر  ورب الوقت، اثبتة ع عدها اقتصادايً وال ميكن  مسوغة هي أن األوزان النسبية املوضوعة يف النموذ  ليست  املشكلة الثانية:

 مثالً. 4Xفقد تتغري بشكل مؤقت نتيجة لظروف السوق مثل ، ابلنسبة للمؤشرات املستخدمة نفسه 

كون هذه الطريقة هتمل عوامل هامة ولكنها صعبة القياس مثل مسعة العميل وطبيعة نشاطه والدورة املشكلة الثالثة: تكمن يف  

 االقتصادية اليت يتأثر هبا نشاطه.
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 :KIDA 1981روذ   -2

   :أييتة على شكل معادلة احندار متعدد كما وذ  بناء على مخس نسب مالية رئيسيتم بناء هذا النم

5+ 0.271 X40.463X-361X0.4-+0 2+ 0.42X 1Z=1.042X 

1X  جمموع األصول /الربح الصايف 

2X  جمموع اخلصوم /حقوق املسامهني 

3X  اخلصوم املتداولة /األصول املتداولة 

4X  جمموع األصول /املبيعات 

5X  جمموع األصول /النقدية 
 تفسري النسب:

1X.قدرة األصول على توليد األرابح : 
2X.التمويل الذايت : 
3X :.قدرة الزبون قصرية األجل على تغطية األصول املتداولة 
4X.قدرة األصول على توليد مبيعات : 
5X :سيولة الشركة وهناك أموال معطلة. 

أصغر من الصفر وقد جنح هذا النموذ  يف التنبؤ حباالت اإلفالس قبل  Zيعترب هذا النموذ  املؤسسة فاشلة عندما تكون قيمة 
 .20%سنة بنسبة 

 
 :SHERRORD 1987وذ  ر  -3

هذا النموذ  امتداداً للنماذ  السابقة لكن ميزة هذا النموذ  تتمثل يف أنه أوجد نوعاً من العالقة بني درجة املخاطرة للقروض  يعد

من جهة ميكن اعتمادها كأساس لتسعري القروض وكذلك يساعد يف تقومي نوعية أو جودة حمفظة القروض يف البنك، إن هذا 

 :الرئيسية اآلتية مبين على النسب املاليةالنموذ  
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 وزهنا النسيب ابلندقاط نوعها النسبة 

 18.0 مؤشر سيولة جمموع األصول /رأس املال العامل  1

 9.0 مؤشر سيولة جمموع األصول /األصول املتداولة  2

 3.5 مؤشر مالءة جمموع اخلصوم /صايف حقوق املسامهني  3

 20.0 مؤشر الرحبية جمموع اخلصوم EBIT/صايف ربح قبل الضريبة  4

 1.2 مؤشر مالءة جمموع الديون /جمموع األصول  5

 0.1 مؤشر مالءة جمموع األصول الثابتة /صايف حقوق املسامهني  6

وحتدد الفئة اليت سيصنف فيها القرض عن طريق ضرب كل نسبة من النسب الست ابملعامل املقابل، وتصنيف القروض تنازلياً 

 :اآلتيةودهتا يف الفئات الرئيسية حسب ج

 (Iمؤشر اجلودة ) فئة الدقرض الرتتيب

 I >= 25 فئة أوىل )قروض ممتازة عدمية املخاطرة( 1

 I >= 20 < 25 فئة اثنية )قروض قليلة املخاطرة( 2

 I >= 5 < 20 فئة اثلثة )قروض متوسطة املخاطرة( 3

 -I >= 5 < 5 فئة رابعة )قروض مرتفعة املخاطرة( 4

 -I < 5 فئة خامسة )قروض خطرية جداً( 5

 : أييتمن بياانت هذا النموذ  الواردة يف اجلدولني يتبني لنا ما 

يعطي ترجيح أكرب النسب اليت تبني مدى قدرة الزبون على السداد وهي نسب السيولة ونسب املالءة، يف حني م يشمل النموذ  

 النموذ  يركز على قدرة الزبون على السداد. لكون عدو أمر طبيعي باألعلى نسبة واحدة هي نسبة الرحبية، وه

( يسري يف اجتاه عكسي الجتاه املخاطرة، مبعى ارتفاع قيمة هذا املؤشر يدل على اخنفاض درجة املخاطرة املتصلة Iأن املؤشر )

 ابلقروض.
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  إدارة االئتمان ومعاجلة الفشل أو التعثر املايل للعميل - 

احية اجلدلية أن إدارة االئتمان قد توصلت إىل استنتا  من خالل عملية التحليل والتنبؤ من إن املالءة املالية للعميل لنفرض من الن

 )صاحب االئتمان( تتسم ابلتعقيد وأنه دخل مرحلة الفشل أو التعثر املايل، بعد حتديد درجة ذلك الفشل.

وابت فإنه من األجدى على إدارة االئتمان أن تتعاون مع العميل ار على التغلب على تلك الصعوفيما إذا كان العميل قد  

 : اآلتيةملعاجلة احلالة املتعثرة، وذلك ابللجوء إىل واحد أو أكثر من الطرق 

 اإلسدقاط الكامل للمميونية.  - 1

 اإلسدقاط اجلزئي للمميونية.   - 2

 إعادة جمولة المي .  - 3

 حتميم فرتات السماح.  - 4   

 . وفنياا  م العميل اقتصادايا دع - 5   

 ختفيف شروط السماد. - 6   

  للمميونيةاإلسدقاط الكامل أو اجلزئي  -1

عندما جتد إدارة االئتمان أن العميل )فرد أو شركة أعمال( قد تعرض إىل مشاكل مالية قد تؤدي به إىل الفشل املعنوي أو 

 التجاري أن تتعاون مع العميل حلل هذه املشاكل ضماان للحصول علىاحلقيقي، فإنه من األجدر على إدارة االئتمان يف البنك 

ا وعدم إجبار العميل على اإلفالس، وحيدث ذلك عندما تكون اآلفاق املستقبلية للعميل واعدة وعلى افرتاض أن هتمستحقا

حملافظة على عميل مربح لة يعين االعميل ابستطاعته التغلب على الصعوابت املالية املرحلية، إن البقاء على العميل يف هذه احلا

على املدى البعيد وتوفري نفقات اإلجراءات القانونية امللتحقة ابإلفالس واحلصول على نسبة أكرب من قيمة القروض مما ميكن 

 حتصيله يف حالة التصفية.

جلزء منه  و التنازل الطوعيإبسقاط قيمة االئتمان أ ولذلك جتد إدارة االئتمان أنه من الالزم تقدمي تنازالت طوعية سواءً 

أي أن العميل يهتم ابلدرجة األوىل بسمعته ويعمل  Moral Riskمن أتكيد من أن العميل ميثل خطر معنوي  انطالقاً 

 على تنفيذ التزاماته.
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فات و إن صالحيات إدارة االئتمان يف اإلسقاط الكلي أو اجلزئي لالئتمان حتكمها جمموعة عوامل بعضها مرتبط مببالغ املصر 

القانونية املتعلقة إبشهار اإلفالس والبعض اآلخر مرتبط بقيمة التصفية املوجودات العميل، فإذا ما شعرت إدارة االئتمان 

 احلالة تزيده يف هذمنخفضة فإنه  من أن مصاريف اإلجراءات القانونية مرتفعة ومن أن قيمة التصفية املوجودات العميل

 املتنازل عنه من االئتمان.إدارة االئتمان من مقدار اجلزء 

 إعادة جمولة المي   -2

ولكن مبقدور  ،نتيجة لرتدي األوضاع االقتصادية مثالً  اً عندما يعاين العميل )الفرد أو شركة األعمال من فقدان املالءة املالية مؤقت

تقدمي خطة إلعادة االئتمان قد تلتزم ب ذلك العميل من استعادة فعاليته االقتصادية إذا ما حتسنت األوضاع االقتصادية ، فإن إدارة

هار إفالس العميل أفضل من إش جدولة استحقاق االئتمان من خالل منح العميل فرتة متديد اللتزاماته، إذ يعترب التمديد بديالً 

جتاه األنه سوف حيف  حقوق البنك ابلكامل مقارنة مع تصفية موجودات العميل واليت قد ال تفي بسد كل التزامات العميل 

 البنك أو اجتاه اجلهات املقرضة األخرى.

ومن املؤكد أن هذا اإلجراء املؤقت من قبل إدارة االئتمان بتمديد تواريخ استحقاق حقوقها من العمالء يتطلب أن يكون العميل 

ى العميل لكي د علو قادرا على استعادة وضعه التشغيلي يف السوق، وحيسن من عملياته بعد أن تضع إدارة االئتمان عدد من القي

 يلتزم هبا.

 أهم مؤشرات قياس املخاطر االئتمانية  -اتسعاا 

إن حتديددددد املخدددداطر االئتمانيدددددة بدقددددة ووضدددددع مؤشددددرات وبيدددداانت تسددددداعد علددددى قياسدددددها مددددن األمددددور املسددددداعدة علددددى إدراك تلدددددك 

يددددداس املخددددداطر االئتمانيدددددة علدددددى أهدددددم مؤشدددددرات ق مسدددددتوايهتا وتتمثدددددلاملخددددداطر والدددددتحكم فيهدددددا ومدددددن مث تقليدددددل املخددددداطر إىل أدىن 

 :اآليتالنحو 

 

 املؤشرات املستخممة يف الدقياس نوع املخاطر

 املخاطر االئتمانية
 ايف أعباء القروض/ إمجايل القروضص -

 خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها/ إمجايل القروض -
 خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها/ القروض املستحقة -
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 ملخاطر االئتمانية نتائ  ا -عاشراا 

 : أييتمن أهم ما ينت  عن وجود املخاطر االئتمانية داخل البنوك التجارية ما 

ملددددا كددددان املقصددددود ابملخدددداطر االئتمانيددددة هددددو مدددددى احتمددددال عدددددم تسددددديد املدددددين لقروضدددده  :تعثةةةةر التسةةةةهيالت االئتمانيةةةةة -1

ثدددددر التسددددهيالت االئتمانيدددددة هددددو عددددددم أو توقددددف تسدددددديد املسددددتحقة عليددددده للبنددددك وفدددددق الشددددروط التعاقديدددددة بددددني الطدددددرفني، فددددإن تع

ن املخدددددداطر الددددديت كدددددان مددددددن احملتمدددددل أن تقددددددع قدددددد وقعدددددت ابلفعددددددل، وأصدددددبحت مشددددددكلة إاملددددددين لقروضددددده املسددددددتحقة عليددددده، أي 

تتعددددددرض ملشددددددكلة  –حددددددىت الناجحددددددة منهددددددا  –عدددددددم التسددددددديد قائمددددددة ابلفعددددددل. ومددددددن املسددددددلم بدددددده أن كافددددددة البنددددددوك دون اسددددددتثناء 

 عثرة، اليت تظهر يف القوائم املالية يف بند حساب الديون املعدومة.القروض املت

لقددددد أثبتددددت الدراسددددات املصددددرفية أن أهددددم العوامددددل املؤديددددة إىل ارتفدددداع عدددددد البنددددوك الفاشددددلة هددددو معدددددالت  :فشةةةةل البنةةةةوك -2

ن نضدددددع أسدددددباابً لفشدددددل البندددددوك املخددددداطر يف التسدددددهيالت االئتمانيدددددة )الرديئدددددة( الددددديت تقددددددمها هدددددذه البندددددوك لعمالئهدددددا، ولدددددو أردان أ

 لوجدان أن هذه األسباب هي نفسها تلك املتعلقة بتعثر التسهيالت االئتمانية.
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 الثال الفصل 

 خماطر السيولة
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 :  متهيم

ليت تقع على عاتقها اموضوع السيولة املصرفية من املواضيع اليت تستأثر ابهتمام اإلدارات املصرفية والسلطات النقدية والرقابية  يعد

 مسؤوليات وقاية وسالمة العمل املصريف والسهر على حقوق املودعني. 

وتنبع أمهية السيولة املصرفية من ضرورة استعداد املصرف الدائم الحتمال إقدام بعض املودعني بسحب ودائعهم يف أي وقت األمر 

ون أن ينعكس ذلك دمن املناسبة  ة عن طريق توفري السيولةالذي يستدعي أن يستجيب املصرف هلذه السحوابت ابلسرعة الالزم

 على أوجه نشاطاهتا وعلى األهداف املتوخاة.  اً سلب

  املصرفية مفهوم السيولة -أوالا 

تعد السيولة وتوفريها من األهداف األساسية للمصارف، وذلك الحتياجها املستمر إىل مستوايت معينة من السيولة النقدية لكي  

الوفاء ابلتزاماهتا املالية يف املواعيد اليت حتدد االستحقاق، وتربز أمهية السيولة للمصارف خاصة يف مواجهة السحوابت  تتمكن من

املسدددتمرة من الودائع، ولكي تتمكن من إشدددباع حاجات اجملتمع من التسدددهيالت االئتمانية، حبي  ميكنها من تقدمي خدمات مالية 

  ومصرفية بنوعية متميزة ومستمرة.

إن كمية السيولة اليت حيتف  هبا املصرف مشكلة من املشكالت الرئيسة يف إدارة املصارف، فإن زايدة السيولة تعين أن املصرف ال 

يقوم بواجبه على الوجه األكمل يف حتريك أو تدعيم متطلبات االقتصددداد الوطين )ضدددعف الرحبية(، وإن ضدددعف هذه السددديولة ميكن 

م الذي أعلن عن توقفه عن الدفع  2008/ 9/ 26يف  انشددددددوانلفالس كما حدث ملصددددددرف واشددددددنطن أن يؤدي إىل التعثر أو اإل

 وإقفال أبواب املصرف، وذلك بسبب فقدان السيولة نتيجة للسحب الكثيف واملفاجئ ألموال بعض العمالء.

ن موجودات ة أو ما يتوفر هلا ميهنا: مدى ما حتتف  به املصدددددددددارف من األموال النقدي السةةةةةةةيولة املصةةةةةةةرفيةنعرف وعليه ميكن أن 

سدددددددددددريعة التحول إىل نقدية وبدون خسدددددددددددائر يف قيمتها، إذ إن الغرض منها هو اإليفاء اباللتزامات املسدددددددددددتحقة أو املرتتبة على هذا 

 املصرف و بدون أتخري.

غري  اعض موجوداهتية بسدداعد املصددارف على جتنب اخلسددارة اليت حتدث نتيجة اضددطرارها إىل تصددفيأن  فر السدديولة من شددأنهاإن تو 

 :يتأيالسائلة، وبذلك متثل عنصر األمان واحلماية له. وتربز أمهية هذه السيولة من خالل اعتمادها على عدة عوامل، منها ما 
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الثبات النسدديب للودائع : فكلما كانت نسددبة الودائع ألجل إىل إمجايل ودائع املصددرف أكرب كانت اإلدارة على ثقة أكرب  -أ

 ا. سيولتهيف 

قصدددددددددددر مدة االئتمان : فكلما كان أمد القرض أقل قلت املخاطر من جهة، وشدددددددددددعرت اإلدارة ابالطمئنان من جهة  -ب 

 اثنية.

واملوجودات السدددائلة ختتلف يف درجة سددديولتها، أي يف سدددرعة حتويلها إىل نقد، كما ختتلف يف درجة اخلسدددائر اليت يتم التضدددحية هبا 

ر ختتلف القروض حسدددب درجة املخاطر نتيجة عدم تسدددديدها يف اريخ االسدددتحقاق، وهذا نتيجة هذا التصدددرف، ومن جانب آخ

ما  عل إدارة املصدددددددرف هتتم إبدارة السددددددديولة لديها بشدددددددكل رئيس، وذلك من خالل التأكد من قدرة ذلك املصدددددددرف على مواجهة 

رة على النظم اجليدة اخلاصددددة مبعلومات اإلدارة والسدددديطمجيع التزاماته التعاقدية مواجهة امة، وإدارة تلك السدددديولة إدارة قوية تشددددمل 

 ، وحتليل احتياجات التمويل وتنويع مصادر التمويل والتخطيط للحاالت الطارئة.السيولة مركزايً 

 عناصر السيولة املصرفية   -اثنياا 

 تتكون عناصر السيولة من :

وك احمللية واملراسلني لدى البن ة البنك، واحلساابت الدائنةخزينيف اليت تتكون من النقود املوجودة  وهي: السيولة احلاضرة• 

 اخلار  واالحتياطي النقدي واحلساابت اجلارية لدى البنك املركزي.يف 

 : وهي اليت تتكون من أذون اخلزانة واألوراق التجارية برسددم اخلصددم والتصددفية اجلزئية حملفظة األوراق* السيولة شبه الندقمية

 هي األصول اليت ميكن تسييلها بسرعة وبدون خسائر كبرية. مبعى آخر املالية. 

وهي تلك األصددددول اليت ال تتمتع بسدددديولة ذاتية وإرا تشددددتق سدددديولتها من اسددددتحقاقها : األصةةةول ذات السةةةيولة املشةةةتدقة* 

 وإمتام حتصيلها أو من أهنا تقلل من مقدار االلتزامات اليت قد يتحملها البنك فتمنع النقص يف سيولته.
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  أهم مصادر واستخمامات السيولة - اثلثاا 

 ميكن النظر إىل احتياجات املصرف للسيولة يف إطار العرض والطلب.  

فما األنشددددطة اليت تؤدي إىل زايدة الطلب على السدددديولة داخل املصددددرف؟ وما املصددددادر اليت ميكن للمصددددرف االعتماد عليها لعرض 

 عندما تنشأ احلاجة إىل األموال املقرتضة؟.

 أتيت أكثر الطلبات إحلاحاً لألموال القابلة للصرف من خالل: 

 * قيام العمالء بسحب ودائعهم.  

 * طلبات العمالء لالقرتاض إما على شكل قروض جديدة أو جتديدات لقروض على وشك االستحقاق.  

 * تسديدات االلتزامات الناشئة عن االقرتاض املصريف من املصارف األخرى. 

 وزعة نقدا" إىل املسامهني أو املالكني.* األرابح امل

 * الضرائب املستحقة.

 وملواجهة الطلبات السابقة على السيولة ميكن للمصرف االعتماد على عدة مصادر حمتملة: 

 لودائع يف احلساابت احلالية. ل* احلصول على ودائع جديدة من احلساابت املفتوحة حديثا" أو من اإلضافات 

 الء اليت جتهز النقدية اجلديدة ملواجهة طلبات السيولة اجلديدة. * تسديدات قرض العم

 بداعية. * اإليرادات املتحققة من تقدمي اخلدمات غري اإل

 * االقرتاض من السوق النقدي. 

 * بيع موجودات املصرف.
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 الطلبات على األموال السائلة م  تنشأ تتولم عروض األموال السائلة م  

 سحب ودائع العمالء مالءالودائع من الع قبول

 طلبات االقرتاض من العمالء اجلديرين إيرادات بيع اخلدمات غري اإلبداعية

 تسديدات الودائع. تسديد قروض العمالء

 املصروفات العاملة والضرائب بيع موجودات املصرف

 تسديدات األرابح املوزعة نقداً  االقرتاض يف السوق النقدي

 مها:  مهمنيعاملني يف املصرف يف ارة السيولة مشكلة إد تظهر ومن هنا 

* اندراً ما تتعادل الطلبات على سددددددددديولة املصدددددددددرف مع عروض املصدددددددددرف أي على املصدددددددددرف دائماً أن يعا  إما العجز يف 

 السيولة أو الفائض فيها. 

املبالغ على شكل  مت ختصيصفكلما مت إعداد موارد ملواجهة طلبات السيولة  ،رحبيته * هنالك مبادلة بني سيولة املصرف و

 سائل ملواجهة الطلبات املستقبلية عليها اخنفضت الرحبية املتوقعة.

 خماطر السيولة   – رابعاا 

تنشأ خماطر السيولة من حاجة املؤسسة املالية إىل النقدية قبل حلول استحقاق األصول الكافية ملواجهة هذه احلاجات، األمر الذي 

خالل وقت قصري ويسعار منخفضة، هكذا فإن خطر السيولة ينشأ بشكل آيل يف حال وجود خلل   عل من الضروري بيع أصول

يف الربط بني األصول واملطاليب جلهة آجال االستحقاق، أي قصور يف التدفقات النقدية الداخلة )إيداعات جديدة ودفعات خدمة 

ف  لى سحب الودائع وسداد االلتزامات املستحقة، لذلك حتتالقروض املمنوحة( عن مقابلة التدفقات النقدية اخلارجة كالطلب ع

املؤسسات املالية بكمية من األصول على شكل نقدية وشبه نقدية )تسمى أحياانً االحتياطيات األساسية والثانوية(، ملواجهة هذه 

اس حركة قي كذلك يساعد،  ةاحلاجات كما أن املؤسسات ميكنها اللجوء إىل اقرتاض أموال إضافية يف حال اللزوم وحسب احلاج

حتتف   إذئي مؤسسات اإليداع وفق نظام االحتياطي اجلز ، وتعمل جم السيولة املطلوبة يف املستقبلالسيولة يساعد يف ختطيط ح

 فقط جبزء صغري من الودائع واحلساابت األخرى على شكل أصول سائلة.
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 لودائع متوقع ريغ تدفق جراء من املصددددددددرف هلا يتعرض أن ميكن اليت املخاطر هي:  يهنا السدددددددديولة خماطر تعريف ميكن سددددددددبق ومما

 يف اعتيادي غري اطانش املصرف على يفرض أن ميكن الوضع هذا ومثل املودعني، سلوك يف مفاجئ تغري بسبب للخار ، عمالئه

 إمكانية هناك ملثلواب فعة،مرت يسدددددعار النقدية السدددددوق يف السددددديولة نقص عن النامجة الفجوة متويل إلعادة األجل القصدددددري التمويل

 .التمويل على املصرف قدرة من حيد مما تستخدم م قروض ألرصدة متوقع وغري مفاجئ سحب حدوث

 اسباب خماطر السيولة    -خامساا 

قدرة على لغري أو متويل زايدة األصول، وخاصة عند عدم اللرة البنك على تلبية التزاماته تنشأ خماطر السيولة عن عدم قد

 ييل الفوري لألصول بتكلفة مقبولة، وقد تقف عدة أسباب وراء التعرض ملخاطر السيولة نذكر منها:التس

 .ضعف ختطيط السيولة ابلبنك، مما يؤدي إىل عدم التناسق بني األصول وااللتزامات من حي  آجال االستحقاق 

 .سوء توزيع األصول على استخدامات يصعب حتويلها ألرصدة سائلة 

 جئ لبعض االلتزامات العرضية إىل التزامات فعلية "االلتزامات احملتملة اللتزامات فعلية".التحول املفا 

 كما تسهم بعض العوامل اخلارجية مثل الركود االقتصادي واألزمات احلادة يف أسواق املال يف التعرض ملخاطر السيولة.

 عياد.يف شهر رمضان تتأثر السيولة وهكذا احلال يف موسم احل  واأل مثالً:

بشكل عام يوجد مصدران أساسيان ملخاطر السيولة، يتمثل األول يف إقبال املودعني وغريهم من أصحاب احلقوق جتاه املؤسسة 

 املالية )املودعون و لة بوالص التأمني وغريها من العقود( ولسبب ما على املطالبة بتسييل حقوقهم أو سحب ودائعهم.

جلى يف زايدة الطلب على القروض أو يف حتول تعهدات املؤسسة )كتعهدات القروض( إىل مطالب املصدر الثاين ملخاطر السيولة يت

 حقيقية، حي  تتحول هذه التعهدات عند تنفيذها إىل أصول يف ميزانية املؤسسة وذلك يرتافق بتدفقات نقدية خارجة.

 نواع خماطر السيولة  أ-سادساا 

 يتأيخاطر السيولة حسب طرف امليزانية الذي يتأثر بشكل مباشر ابلعملية، فيما نالح  أنه من املمكن الفصل بني مصدرين مل 

 سندرس نوعي املخاطر:

   (خماطر سيولة املطاليب ) زايدة غري متوقعة يف عمليات سحب الودائع-1

ذا كانت املؤسسة املالية إ أكثر، عمليات سحب الودائع غري املتوقعة قد جترب املؤسسة املالية بيع بعض أصوهلا أو أن تقرتض أمواالً 

سائلة مبا فيه الكفاية ملواجهة هذه العمليات، أو أهنا ال تستطيع اقرتاض ما يكفي من األموال يف مهلة قصرية،  أصوالً ال متتلك 
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س كستكون مضطرة لبيع أصول أو استثمارات طويلة األجل ورمبا يسعار تقل عن تكلفتها أو عن سعرها العادل، األمر الذي سينعف

 سلباً على أرابح املؤسسة وميزانيتها وابلتحديد على حقوق امللكية.

مليون لرية سورية، ولو فرضنا أن  30ما يواجه زايدة غري متوقعة يف عمليات سحب الودائع وصلت إىل  اً لو فرضنا أن مصرف مثال:

مليون من  10ملصرف استطاع اقرتاض مبلغ مليون وهو ما ميثل سعرها السوقي العادل، وأن ا 15املصرف قام ببيع أصول مببلغ 

السوق النقدية، وم يبقى أمام املصرف إال بيع استثمارات طويلة املدى ولو فرضنا أن السعر السوقي هلذه االستثمارات يقل عن 

فإن املصرف حتمل ابلنتيجة و مليون,  7مليون املتبقية اضطر إىل بيع أصول قيمتها الدفرتية  5قيمتها الدفرتية وهكذا لتأمني الد 

 مليون لرية بسبب نقص السيولة. 2خسارة تصل إىل 

كما هو معلوم فإن جانب املطاليب يف ميزانية املؤسسات املالية ونتيجة لطبيعة نشاطها يتضمن نسبة كبرية من املطاليب قصرية 

ول طويلة م هذه األموال يف متويل أصاألجل مثل الودائع حتت الطلب وغريها من احلساابت اجلارية، وقد تضطر املؤسسة الستخدا

 .اآلجل وغالباً ما تكون هذه األخرية قليلة القابلية للتحول إىل سيولة أو صعبة التسييل الفوري مثل القروض التجارية والرهون العقارية

ظة كانت، فلو فرضنا أن حلالودائع حتت الطلب واحلساابت اجلارية تعطي صاحبها احلق يف املطالبة الفورية ابسرتداد أمواله يف أي 

مليون لرية فعلى البنك أتمني هذا  100أحد عمالء املصرف من أصحاب احلساابت حتت الطلب طلب سحب رصيده البالغ 

 املال فوراً.

من مطاليبها على شكل ودائع حتت الطلب أو حساابت جارية  ب أن تكون جاهزة  20%املؤسسة املالية اليت لديها  مالحظة:

 وم عمل مصريف.يف أي ي ا أو قادرة على اقرتاض مبلغ موازٍ عادة دفع املبلغ كامل من خالل تسييل كتلة مكافئة من أصوهلدائماً إل

 كيف ميكن للبنك مواجهة السحوابت اليومية؟  سؤال:

لب على الودائع قصرية طلتنبؤ بصايف الابائع اجلديدة وعلى املدير املختص ملواجهة السحوابت اليومية تعتمد البنوك بداية على الود

 األجل أو مبعى آخر التنبؤ بصايف السيولة الالزمة ملواجهة السحوابت.

ة من املوثوقية حبجم يتمتع هذا املدير ابخلربة الالزمة للتنبؤ وبدرجة عالي ما صفات املدير الذي يستطيع التنبؤ بصايف السيولة؟ سؤال:

ومن خالل  ملصريفا لودائع، هذه اخلربة يكتسبها املدير من خالل ممارسته للعملواحتمال صايف السيولة املطلوبة ملواجهة سحب ا

 دراسته لتاريخ التعامالت وحركات هذا النوع من الودائع واحلساابت.

 من الودائع متوسطة وطويلة األجل. اً الودائع قصرية األجل أكثر استقرار  مالحظة:
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 املصارف يف هناية يوم عمل:ميثل ميزانية إحدى  اآليتبفرض إن اجلدول  مثال:

 اخلصوم األصول

 ودائع حتت الطلب مليون 100 نقدية ينيمال 10

 قروض ينيمال 10 أصول غري نقدية مليوانً  120

 حقوق ملكية مليوانً  20  

 اجملموع مليوانً  130  مليوانً  130

، فإن ميزانية املصرف ماليني 5أي  5%تها وكانت نسب اآليتبفرض أن عمليات سحب على الودائع حتت الطلب حدثت يف اليوم 

 : اآليتتصبح بعد عمليات السحب على الشكل 

 اخلصوم األصول

 ودائع حتت الطلب "نقصت" مليوانً  95 نقدية "نقصت" ماليني 5

 قروض مليوانً  10 أصول غري نقدية مليوانً  120

 حقوق ملكية مليوانً  20  

 اجملموع مليوانً  125  مليوانً  125

 مها: اناملصرف أو املدير املسؤول طريقتواجهة هذا العجز الصايف يف السيولة يوجد أمام مل

 أن شرايت السيولة يعين أن أقوم ابالقرتاض. إذا إدارة السيولة املدقرتضة أو كما هو متعارف عليه "بشرايت السيولة"  -أ

 .إدارة خمزون السيولة -ب

 تلجأ املصارف إىل الطريقتني معاً.

 شرايت السيولة  -أ

 املالية "االقرتاض". إىل األسواقمن خالل اللجوء     تتم:         

 أو عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء.                 
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ذلك من خالل و ، املؤسسة  تعانيهميكن للمدير املسؤول عن إدارة السيولة شراء السيولة ملواجهة عجز السيولة الذي قد 

من املمكن االقرتاض من البنوك األخرى يف إطار ما يسمى انفذة اخلصم,  إذدية منها بشكل خاص، اللجوء إىل األسواق املالية النق

يقوم البنك مثالً ابالتفاق مع طرف آخر على بيع بعض األوراق املالية اليت ميلكها ويلتزم إبعادة  إذأو إجراء اتفاقيات إعادة الشراء 

حساابت قائمة يف جانب املطاليب األمر الذي  عل من إمجايل املطاليب  األجل تستوجب فتح حساابت جديدة أو زايدة أرصدة

 :اآليتيف حالة مستقرة، كما يظهر اجلدول 

 اخلصوم "األثر اهر هنا" األصول

 ودائع حتت الطلب مليوانً  95 نقدية ماليني 10

 قروض مليوانً  15 أصول غري نقدية مليوانً  120

 حقوق ملكية مليوانً  20  

 اجملموع مليوانً  130  وانً ملي 130

 ".لديالنقدية لى قرتب عاال  ولكيكي يبقى لدي سيولة ل إىل االقرتاض"جلأان 

 نالح  أن اخنفاض الودائع حتت الطلب يرتافق بزايدة يف القروض ما يؤدي إىل استقرار إمجايل املطاليب. إذ

ك تتمثل مبعدل وعليه أن يدفع تكلفة مقابل ذل، موال املقرتضة ابأل إىل االحتفاظأنه كلما كان هناك عجز احتا  املصرف  نستنت :

الفائدة املعمول به يف السوق املختص، هذه التكلفة هي عادة أقل من العائد على القروض اليت مينحها، ولكن كلما ارتفعت تكلفة 

 ملصرف.إىل ات هذه العملية أقل جدوى ابلنسبة شراء السيولة كلما أصبح

ليها بشكل  ن املصارف ال تستطيع االعتماد عإضع لنظام أتمني على الودائع أي املقرتضة يف شراء السيولة ال ختاألموال  مالحظة:

 اطر اإلفالس.إىل خم كبري ألهنا تؤدي

دون اإلخالل  نم حلفاظ على حجم املؤسسة الكليابمن اجلدول السابق نالح  أن عملية شراء السيولة مسحت للمؤسسة  امليزات:

ثر ممكن أن ينجم ب أصول املؤسسة كل أن العجز يف السيولة متت تغطيته من جانب املطاليب، وَجنُ إ إذصول يف امليزانية حبجم األ

 عن هذا العجز. 
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 االحتفاظ ابلسيولة أو إدارة خمزون السيولة  -ب

ة يف خزانتها أو حتتف  بنقديهي بيع أو استخدام جزء من أصوهلا أو استخدام السيولة املتاحة ملواجهة السحوابت، فالبنوك عادة 

والبنوك عادة  ،ن هذا األخري هو الذي حيدد احلد األدىن املطلوب االحتفاظ به يف إطار االحتياطي القانوين إ إذلدى البنك املركزي 

 ما حتتف  بنقدية تفوق هذا االحتياطي هبدف مواجهة احلاالت الطارئة.

 البنك إىل النقدية اليت حيتف  هبا للوفاء ابلتزاماته.يف حالة زايدة الطلب على سحب الودائع " يلجأ 

على الرغم من أن هذه العملية ال تكبد املصرف تكاليف إضافية مباشرة كما هي احلال عند شراء السيولة إال أن تكاليفها غري 

ى عن عوائد كان من تخلتعطيلها أي أنه ي أيمباشرة وهي تكلفة الفرصة البديلة، فاحتفاظ املصرف بكمية كبرية من السيولة 

 املمكن حتقيقها من خالل توظيف هذه األموال.

 لطريقتني السابقتني لتحقيق الربح األمثل.إىل املصارف تلجأ عادة * 

 (:األرقام ابملليون) اآليتد املصارف كانت على الشكل بفرض أن ميزانية أح مثال:

 اخلصوم األصول

   التكلفة   العائد

 دائعو  560 4% نقدية 20 0

 قروض 160 6% أوراق مالية 230 %7

 حقوق امللكية 80  قروض 550 %10

 اجملموع 800  اجملموع 800 

فقط النقدية جاهزة لدى املصرف  ماليني 5وأن  مليوانً  35بفرض أنه من املتوقع حصول عمليات سحب على الودائع تصل إىل 

 الحتياطي املطلوب.األخرى موجودة لدى املركزي يف إطار ا مليوانً  15والد 

 كيف تتم املعاجلة؟

ملواجهة عملية السحب أمام املصرف هناك خياران فإما شراء السيولة وإما استخدام النقدية اجلاهزة وتسييل جزء من األوراق املالية 

 الستكمال املبلغ الالزم.
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  ا لودائع املتوقع سحبها فإن التكلفة اليت سيتحملهوتعويض ا مليوانً  35يف حال جلأت املؤسسة إىل شراء السيولة أي اقرتاض مبلغ الد

 2.1مليون  35ألف وهي عبارة عن الفرق بني ما سيدفع كفائدة على األموال املقرتضة ) 700املصرف يف هذه احلالة ستكون 

 (.مليوانً  × 4% = 1.4 مليوانً  35( والفرق الذي حتقق من نقص الودائع  )مليوانً  × %6 =

 مليوانً  30ة استخدام النقدية اجلاهزة لديها وتسييل أوراق مالية فإهنا ستقوم ببيع أوراق مالية قيمتها الدفرتية يف حال قررت املؤسس 

هذا إذا ما كانت القيمة السوقية تساوي القيمة الدفرتية لألوراق املالية، يف هذه احلالة فإن تكلفة هذا اخليار ستكون على الشكل 

 :اآليت

 .مليوانً  × 4% = 1.4 مليوانً  35 الوفر من نقص الودائع:

 .مليوانً  × 7% = 2.1 مليوانً  30النقص يف العائد نتيجة بيع األوراق املالية: 

 ألف 2.1 – 1.4 = 700التكلفة )الفرق بني النقص يف العائد والوفر( = 

اتني الطريقتني بعيداً عن  هفاملؤسسة ستتخذ خيارها بني نفسها نالح  أن هلما التكلفة :ابملقارنة بني اخليارين السابقني

معيار التكلفة ويف ظل مزااي وعيوب كل طريقة، ففي حال اخليار األول من املالح  أن األثر املباشر يرتكز يف جانب املطاليب 

إن البنك ف آليتفإن األصول ال تتأثر، أما يف حال اخليار الثاين فإن أصول املؤسسة املالية تنقص مبقدار حجم السحوابت واب آليتواب

 ري.من مميزات احلجم الكبشيئاً  مسعته ويفقده يؤثر يف  سيخسر من حجمه وميكن أن ظسر موقعه يف السوق مما قد 

  عر العادل ولنفرض ضطر لبيعها بسعرها السوقي الذي يقل عن الساستطيع البنك تسييل األوراق املالية بسعرها الدفرتي و تيف حال م

( ÷ 97%مليون  30األمر الذي يعين أن البنك سيقوم ببيع أوراق مالية قيمتها ) 97% مثاًل أن مؤشر التسييل كان

 الالزمة لسد العجز يف النقدية اجلاهزة. مليوانً  30ل.س ليؤمن مبلغ الد  30,927,825

 نا ستكون:لأن تكلفة إدارة السيولة يف مثا إذبيع األوراق املالية يف ظروف أو وقت غري مناسب يرتتب عنه خسائر إضافية 

 .مليوانً  × 4% = 1.4 مليوانً  35الوفر من نقص الودائع: 

 × 7% = 30,927,8252,164,947النقص يف العائد نتيجة بيع األوراق املالية: 

 30,927,825 - 30,000,000 =927,825التكلفة )الفرق بني النقص يف العائد والوفر(= 

 2,164,947 + 927,825 – 1,400,000 = 1,692,783التكلفة = 

 فإن اخليار األول هو اخليار األفضل. آليتنالح  يف هذه احلالة أن التكلفة قد ازدادت بشكل كبري واب
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ا ستستخدم جزء من هنإأي ، يبقى القول إن املؤسسات املالية تستخدم اخليارين ابلتوازي وتبح  دائمًا عن املزي  األقل تكلفة 

 ول الباقي من خالل تسييل أوراق مالية.آخر ومت اً ض جزءرت النقدية اجلاهزة وستق

 :)هي زايدات غري متوقعة يف األصول( املخاطر املتعلقة جبانب األصول -2

جهتها، كذلك ااملؤسسة املالية لذلك  ب إ اد احللول األقل تكلفة ملو  يفإن سحب الودائع قد تسبب خبلق إشكالية 

ديه ن املصرف وزايدة الطلب على تنفيذ التعهدات اليت قدمها البنك لعمالء لايدة الطلب على االقرتاض مإىل ز هي احلال ابلنسبة 

 مثل تعهدات منح القروض.

 ويستطيع املصرف لتمويل هذه العمليات االختيار فيما بني خيار شراء السيولة أي زايدة حجم القروض اليت حيصل عليها البنك 

اهزة وبيع بعض األصول إذا لزم األمر أو اللجوء إىل اخليارين من خالل مزجهما خيار إدارة السيولة اجلاهزة أي استخدام النقدية اجل

 ة لتمويل هذه الزايدة يف األصول.هبدف التقليل من التكلف

  إدارة خماطر السيولة - سابعاا 

ى القروض، لودائعهم أو يف حصوهلم ع تقوم املصارف مبواجهة الطلب على السيولة الناشئ عن رغبة العمالء يف سحب جزء من 

 :اآلتية وذلك من خالل إدارة كل من االحتياطات

وتتكون  دون أن حتقق عوائد منها، من : وهي عبارة عن املوجودات النقدية اليت متتلكها إدارة املصددددددددددرف االحتياطات األولية -1

 :هذه االحتياطات من 

 .املصرف يف صورة نقد سائل ملوجودة يف خزائنالنقد ابلعملة احمللية والعملة األجنبية يف الصندوق، وهي األموال ا -

محافظة ابالحتفاظ يموال سائلة يف شكل احتياطي لل تلزم املصارف قانوانً  إذالودائع لدى املصرف املركزي واملصارف األخرى،  -

االحتياطي  بةسددددددعلى حقوق املودعني، وميكن للمصددددددرف املركزي أن حيدد حجم هذه االحتياطات القانونية من خالل التأثري يف ن

 القانوين وكذلك التأثري يف حجم االئتمان.

، وتدخل قيمتها إىل حسددددداابت الزابئن الصدددددكوك حتت التحصددددديل، وهي الصدددددكوك املقدمة من قبل الزابئن لتحصددددديلها، وإضدددددافة -

 . رالسيولة، وتستبعد قيمة الصكوك اليت حيتمل رفضها لسبب أو آلخ نسبة معينة من قيمة هذه الصكوك ضمن نطاق
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لتجارية على األوراق املالية واألوراق ا : وهي عبارة عن االسددددتثمارات قصددددرية األجل، وغالبا ما تشددددتمل االحتياطات الثانوية - 2

املخصدددومة واليت ميكن حتويلها إىل نقد سدددائل عند احلاجة. ويدخل جزء من هذه االحتياطات ضدددمن إطار االحتياطات القانونية، 

يف بعض األحيان املصارف ين تسهم يف إقراض مؤسسات الدولة من خالل شراء السندات احلكومية أو  يلزم املصرف املركزي إذ

حواالت اخلزينة، وخاصدددددددددددددددة عندما حتتا  الدولة إىل متويل جزء من العجز احلاصدددددددددددددددل يف ميزانيتها نتيجة زايدة حجم اإلنفاق على 

 اإليرادات املتحققة وضمن ما يسمى مبسك الدين العام.

والصدددددددددكوك حتت التحصددددددددديل ما يسدددددددددمى  املصدددددددددرف املركزي واملصدددددددددارف األخرى()النقد يف الصدددددددددندوق ولدى املصدددددددددارف  ويؤلف

ابالحتياطات األولية خط الدفاع األول يف سددددددددددددددديولة املصدددددددددددددددرف، أما خط الدفاع الثاين فيتألف من االحتياطات الثانوية، وهي 

ملردود، فهي ( واملردود املتواضددع، ومتتاز عن االحتياطات األولية بوجود ا اسددتثمارات قصددرية األجل، ومتتاز ابلبيعية العالية )السدديولة

تقبلية، منها( يفقد املصددددرف جزءا من إيراداته املسدددد اً تباع عندما تشددددتد طلبات السددددحب على املصددددارف غري أن تصددددفيتها )أو جزء

سارة. أما إن االحتياطات الثانوية ستباع خبأضف إىل ذلك أنه إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة )أسعار االستثمارات منخفضة( ف

إذا بيعت لغرض إشدددددددددددباع الزايدة يف الطلب على القروض فإن إيرادات املصدددددددددددرف ترتفع إذا كان املردود من القروض هو أعلى من 

 املردود من االستثمارات.

وعندما يبدأ  (ل كون العميل مديناً وعندما يقرض املصددددددرف عميله فإنه يسددددددجل القرض يف البداية كفقرة دائنة ضددددددمن الودائع )مقاب

ق ولدى املصدددارف( الصدددندو يف العميل ابلسدددحب فإن على املصدددرف تدبري السددديولة الالزمة ملواجهته، فإن كانت أرصددددته النقدية )

تعمل سدد: أوهلما االقرتاض يسددعار الفائدة السددائدة يف السددوق، والثاين بيع جزء من االسددتثمارات، وي سددبيلنيغري كافية فإن أمامه 

  .السبيل الثاين إذا كان النقص يف السيولة يتسم ابلدميومة

 وينشأ يف ازدايد أساسي يف الطلب على القروض. 

 للسيولة مها : ينمعقدة، إذ إن أمام املصرف مصدر  إن إدارة خماطر السيولة عملية

اطرة تنخفض، لطلب على السيولة، فإن تلك املخاملوجودات واملطلوابت، وإذا كان املصرف ميتلك استثمارات قابلة للبيع ملواجهة ا

و االستثمار يف استثمارات سائلة يؤدي إىل ختفيض املردود، ألن املصرف يستطيع حتقيق مردود أعلى من القروض واالستثمارات 

ه الطلب املتزايد اج. أما املصددددددددر الثاين للسددددددديولة فهو االقرتاض من الغري، وهذا ما تفعله املصدددددددارف الكبرية عندما تو األطول أجالً 
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 اً رقط فهي توظف نسبة أعلى على موجوداهتا يف القروض ) ذات الرحبية األعلى (. وهلذا تستخدم املصارف آليتعلى السيولة، واب

 :  أييتلتقييم سيولتها للوقوف على خماطر تلك السيولة، ومن هذه الطرق ما 

ك للتأكد من املالية واملصدددددددرفية، وكذل صدددددددرف املركزي والسدددددددلطات الرقابيةتقييم إدارة االحتياطات القانونية الذي يسدددددددتخدمها امل -

 ه التشريعات ومدى االلتزام هبا.سالمة التقيد هبذ

 ا.االستحقاق املتفق عليه تقييم كفاءة إدارة السيولة النقدية، مبا ميكنها من أتدية التزاماهتا املالية يف مواعيد -

 وابت املستحقة على األصول يف املدى القصري. وضع حدود الزايدة الرتاكمية للمطل -

 قصري األجل.وضع حدود االعتماد على التمويل  -

 لبات القانونية للمصرف املركزي. التقيد ابملتط -

  عالقة سيولة املصرف برحبيته -اا اثمن

قات النقدية إدارة السددديولة و التدف تعد إذ للصدددالح املصدددريف وخباصدددة إدارة األموال يف املصدددرف مهمة ميثل اإلصدددالح املايل ركيزة  

عيار األسددداسدددي الرحبية يف املصدددرف هي امل عدهي حجر األسددداس يف جناح املصدددرف و حتقيق ثقة العمالء فيه وتعزيزها، ومن اخلطأ 

ملصددددارف ا إذ أتخذ األرابح املتوقعة واملسددددتهدفة اهتمام الكثري من رجال األعمال وقيادات ، والوحيد ملواصددددلة النجاح واالسددددتمرار

فشدددددله أو  آليتواب ،السددددديولة لدى املصدددددرفيف مما قد يؤدي إىل عجز  ،وراء الربح سدددددعياً  لدرجة قد تدفعهم إىل التفريط يف السددددديولة

تعامل املصدددرف قد ي فعملياً  إفالسددده. ومن النادر أن حيدث توازن بني مصدددادر السددديولة واسدددتخداماهتا يف حلظة ما يف أي مصدددرف،

ف مبوارد سائلة تفوق إن احتفاظ املصر  إذ العالقة العكسية بني السيولة والرحبيةلسيولة وكالمها يشري إىل مع عجز أو فائض يف ا

رف اللجوء إىل السدديولة حيتم على املصدديف ضددل فرص التوظيف كما أن وجود عجز الطلب املتوقع يعين عدم اسددتغالل املصددرف ألف

 أعلى نسددددبيا" أو بيع بعض األصددددول يقل من قيمتها األمر الذي ينعكسسددددوق اإلقراض للحصددددول على السدددديولة املطلوبة بفوائد 

الرئيسددددددية يف األعمال  املشددددددكالترحبيته يعد من  رحبية املصددددددرف فالتناقض املوجود بني سدددددديولة املصددددددرف و يفحتما آباثر سددددددلبية 

ىت يكون املصرف س حنو الرحبية حعند حل هذا التناقض  ب أن يكون هام  املصرف متوجها حنو السيولة ولي آليتاملصرفية واب

 واملنافسة.  على االستمرار يف السوق مع احملافظة على درجة مناسبة من األمان متكنه من البقاء اً قادر 
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 يولته. األحوال على حساب سالمته وس عظيم الرحبية ال  ب أن يكون وال يي حال منيف تفهدف املصرف األساسي املتمثل 

 وأساسي وهو :  مهمسؤال  لذا جند أنفسنا أمام -

 والسيولة ؟ كيف حيدد املصرف حاجته من السيولة حبي  حيقق التوازن )قدر اإلمكان( بني الرحبية

 * إن استخدامات األموال يف املصرف تتوزع يف:

 .القانونية( جزء من األموال يودع كأرصدة سائلة يف حساابت املصرف املركزي.)السيولة -1

 يودع كأرصدة نقدية سائلة يف خزائن املصرف.)السيولة اإلضافية(.جزء من األموال  -2 

 جزء من األموال يوجه حنو تلبية طلبات القروض للعمالء.  -3 

 اجلزء األخري املتبقي يوجه حنو قيام املصرف ابالستثمارات املختلفة.  -4

دون من ه جممدة سدددددائلة يف صدددددناديق اليت سددددديبقيها املشدددددكلة األسددددداسدددددية اليت تواجه املصدددددارف هي حتديد املقدار من النقود آليتواب

 لديه.  استثمار واملقدار الذي سيستثمره من مبلغ النقود املتبقي

ودائع واالسددددددتثمارات حتليل سددددددلوك ال على ويسددددددتطيع املصددددددرف أن يقرر على وجه التقريب ما ينبغي أن حيتف  به من نقود معتمداً 

ملعلومات اإلحصددددددائية املتاحة لدى املصددددددرف واليت تتعلق بنمط سددددددلوك القروض ودراسددددددة حركة القروض والسددددددلفيات ابسددددددتخدام ا

يف ذلك على خرباته السددددددددددابقة وجتاربه يف خمتلف الظروف وذلك يعين أن يقوم املصددددددددددرف بدراسددددددددددة حالة  والودائع التارظي معتمداً 

عداد إحصدددددائيات فمثال يقوم إب ، مسدددددتقبالً  مبا سددددديكون عليه حاهلا ؤبنالسددددديولة النقدية عنده واالعتماد على املاضدددددي من أجل الت

على شددكل سددالسددل زمنية قصددرية األمد )أسددبوعية( تبني حركات السددحب واإليداع خالل فرتات سددابقة ليسددتدل من خالهلا على 

و ه عندما يعد املصدددددددددرف مركزه النقدي يف أي وقت فإنه يقارن بني هذا املركز وبني ما آليتسدددددددددلوك النقدية يف خمتلف األوقات واب

 آلتيةاوارد يف اإلحصدددددددددددائيات يف الفرتة املماثلة ليتعرف على حالة النقدية لديه فيعمل على توفر ما يلزمه من النقود املواجهة الفرتة 

 إذا كان االجتاه الذي تدل عليه اإلحصائيات يقتضي ذلك.
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 اسرتاتيجيات إدارة السيولة وخماطرها يف املصرف   - اا اتسع

هذه ، ف ومشكالهتا السيولة يف املصر  ملعاجلةة املصرفية عرب السنني صياغة العديد من السياسات العريضة السيول مديرو استطاع 

 االسرتاجتيات والسياسات متثلت يف:

 جتهيز السيولة من املوجودات )إدارة سيولة املوجودات(.  -1

 ابت(.االعتماد على السيولة املقرتضة ملواجهة الطلبات النقدية )إدارة املطلو  -2

 اإلدارة املتوازنة للسيولة ) إدارة املوجودات واملطلوابت بشكل متوازن(. -3

 الدخل املتوقع. -4 

 االقرتاض من البنك املركزي.  -5 

  إدارة سيولة املوجودات  اسرتاتيجية* 

وبصدددددددورة  ختزين السددددددديولة املدخل على إدارة سددددددديولة املوجودات أقدم مدخل ملواجهة احتياجات السددددددديولة املصدددددددرفية ويقوم هذا تعد

لبات السيولة املرتتبة حىت يتم الوفاء مبتط لسيولة يتم بيع موجودات خمتارة وتسييلها نقداً إىل وعندما تنشأ احلاجة  موجودات سائلة

تسددددددمى "إدارة سدددددديولة املوجودات" ألن األموال السددددددائلة يتم احلصددددددول عليها من خالل حتويل  االسددددددرتاتيجيةهذه ،على املصددددددرف 

 وجودات غري النقدية إىل موجودات نقدية.امل

  إدارة سيولة املطلوابت اسرتاتيجية* 

 املصرف. اقرتاض األموال السائلة لتغطية كل الطلبات املتوقعة على سيولة االسرتاتيجيةتتضمن هذه  

 

 اإلدارة املتوازنة للسيولة   اسرتاتيجية* 

ت إدارة السدديولة يوفق بني خيارات اسددرتاتيجيا رتاض السدديولة فإن معظم املصددارفخماطر النامجة عن ختزين السدديولة وعن اقإىل  نظراً 

املتوازنة هذه فإن  ةاالسدددرتاتيجيومبوجب  إدارة سددديولة املوجودات وإدارة سددديولة املطلوابت معاً  اسدددرتاتيجيةيسدددتخدم كال من  آليتواب
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ى على السيولة من لسيولة يف حني يتم الوفاء ابلطلبات األخر بعض الطلبات املتوقعة على السيولة يتم الوفاء هبا من خالل ختزين ا

 خالل احلصول على القروض من الغري.

  * المخل املتوقع

مام يف إدارة ما فيها نقلها االهت وتقوم على فكرة التزامن بني مواعيد اسدددددددددددددددتحقاق القروض ومواعيد حتقق الدخل للمقرتض. وأهم 

 يعدونهو ممن يؤيدون هذا التوجه  الكثريونألصدددددددددددددددول األخرى، وهناك ابدون اهتمام كبري  نم حبالة العمالء،السددددددددددددددديولة إىل اهتمام 

 ، يتطابق والنمو الكبري يف حجم القروض.توجها عقالنياً 

  * االقرتاض م  البن  املركز 

يها، يف حاالت حلاجة إلالبنك املركزي املقرض األخري للجهاز املصدددددددددريف، تلجأ إليه املصدددددددددارف ملدها ابلسددددددددديولة الالزمة عند ا يعد  

عملية إعادة اخلصدددم، أو االقرتاض املباشدددر. وأهم ما مييز هذا املصددددر أنه  بوسددداطةالضددديق املومسي ويف أوقات األزمات الطارئة إما 

 احني قيام املصارف بتعديل أوضاعها وجتاوز فرتة األزمة، وبعدها يتم تسديده، ألن البنك املركزي ليس مصدر إىل يقدم  إذمؤقت، 

 دائما للسيولة للجهاز املصريف

 قياس خماطر السيولة  -عاشراا 

تبعة يف البنوك أن السدددياسدددة امل إذيف أيدي الباحثني  املوجودةبشدددكل عام ال يوجد مقياس مطلق للسددديولة ابلرغم من األرقام الدقيقة 

 فيما ظص السيولة هي اليت حتدد أي من هذه املقاييس هي األكثر موثوقية. 

ني املقاييس احملسدددوبة على أسددداس التدفق النقدي النوع األكثر موثوقية من ب عد املاليون هو عدَ  احملللونمجع عليه لكن ما أ

املقاييس أي بكالم أكثر وضدددددددددوحا املقارنة بني كمية النقد املتوقع دخوله إىل خزائن املصدددددددددرف من أي مصددددددددددر وكمية النقد املتوقع 

برز هذه و من أ، ىل كمية األصدددددول القابلة للتسدددددييلأو طلبات االئتمان( ابإلضدددددافة إخروجه ألي غاية )سدددددواء سدددددحب اإليداعات 

 املقاييس :
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 * نسبة الدقروض إىل الودائع )نسبة التوايف(  

تنخفض  إذ،نك من سيولة ابستثناء العقارات خر املتاح للبآهذه النسبة مقياس للسيولة من مبدأ أن القروض هي  عدَ يتم 

زداد القروض وترتفع نسبتها إىل الودائع ألن هذا االرتفاع سيولد حتمية اخنفاض نسبة املوجودات السائلة إىل سيولة البنك عندما ت

 إلدارة املصرف يف إعادة دراسة السياسات اخلاصة بتوزيع األصول لصاحل السيولة. الودائع، وغالبا ما تعطي هذه النسبة إنذاراً 

 ايل الودائعامج /امجايل الدقروض    نسبة التوايف% = 

على   فكلما ارتفعت النسدددددددددددبة دلت،  تشدددددددددددري إىل قدرة البنك على تلبية احتياجات العمالء من خالل اسدددددددددددتخدام الودائع 

 كفاءته وقدرته على تلبية طلبات االقرتاض اإلضافية.

 * نسبة االحتياطي الدقانوين  

روف إن نسدددددددبة فكما هو مع ، ركزي لكل دولةللتعليمات اليت يصددددددددرها البنك امل حتسدددددددب نسدددددددبة االحتياطي القانوين وفقاً 

النقدية  إىل السدددددددددددلطاتاالحتياطي القانوين تكون من أجل ضدددددددددددمان حقوق املودعني ابلدرجة األوىل لذلك فإن أمر تقديرها يرجع 

 : كاآليتضمن البلد وعليه تكون املعادلة املعربة عن نسبة االحتياطي القانوين  

 مجايل الودائعإ/رصمة البن  املركز  أ      نسبة االحتياطي الدقانوين = 

 ضافة إىل مستحقات البنوك األخرى.تشمل التزامات أخرى الشيكات واحلواالت املستحقة إ

 * نسبة الرصيم الندقم   

إهنما عادة ال اختالف الظروف اليت تتحكم يف كلتا العمليتني فإىل  ك بعمليات السدددددددددددددددحب واإليداع ونظراً تتأثر السددددددددددددددديولة يف البنو 

 عادالن ويرتتب على ذلك تغيري يف حجم الرصيد النقدي للبنك. تت

 البنك. لنقدي بل التغيري يف نسبته كمعيار ملعرفة سيولةاولكن ما يهم إدارة البنوك ليس التغيري احلاصل يف حجم الرصيد 

 وميكن حتسني هذه نسبة الرصيد النقدي من خالل : 

 مات. إيداع نقود جديدة من جانب األفراد واملنظ -

 سداد قروض سبق أن أقرضها البنك للعمالء أو املتعاملني.  -

 االقرتاض من البنك املركزي.  -

 زايدة رأس مال البنك بشكل نقدي و ليس عن طريق جتميد االحتياطات.  -
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 * نسبة الندقمية   

 :اآلتيةابلعالقة  ته وهي تعطيتعكس هذه النسبة قدرة املصرف على مواجهة التزاماته من خالل النقدية املتوفرة يف خزين

 الودائع حتت الطلب /الندقم يف الصنموق نسبة الندقمية % =               

 * نسبة السيولة 

وهي تعكس قدرة املصرف على مواجهة التزاماته من خالل االحتياطات األولية والثانوية ومدى كفاية تلك االحتياطات،  

 :اآلتيةوهي تقاس ابلعالقة 

 الودائع / الثانوية االحتياطات+  األولية االحتياطات    لة% = نسبة السيو 

 :صايف القروض على إمجايل األصول من خالل قسمةمنها مثاًل  ، سيولة بطرق خمتلفةكما ميكن قياس خماطر ال

 امجايل االصول / الدقروض صايف  خماطر السيولة =                     
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 الرابعالفصل 

 السوق خماطر
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 :متهيم

لع ابلسددلع أو املبتاعون ) املشددرتون ( فيه، فيتبادلون السدد السددوق هو املكان الذي تسدداق إليه السددلع وما شدداهبها،  تمع البائعون و

 السلع ابلنقود عاجاًل أو آجال. كما تتنوع أشكال ووسائل الدفع حسب احلال.

ونية، تطور مفاهيم األسدددددواق، فشدددددبكة االنرتنيت هي سدددددوق إلكرت  تمشدددددى ويويضددددديق، يتقارب ويتباعد، مبا  ومفهوم املكان يتسدددددع

والبورصدددة هي سدددوق سدددواء كانت لألوراق املالية أو لألسدددهم أو للسدددلع املتخصدددصدددة أو للعمالت أو املعادن الثمينة، كما أن أسدددواق 

مة تشددددرتك هبا ها أسددددواق جتمعها ضددددوابط عاهي كل، اجلملة واملفرق املنتشددددرة يف مجيع البلدان الصددددغرية والكبرية، وكذلك املصددددارف 

 خماطرها. و مشكالهتاالختصاصها، وهلا كل واحدة بضوابط خاصة هبا تبعا   ومتتاز

 مفهوم خماطر السوق  -أوالا 

 يفتواجه املصدددارف خماطر اخلسدددارة يف عملياهتا الداخلة يف امليزانية العمومية واخلارجة عنها، وهي خماطر انمجة عن تغريات األسدددعار 

السددددوق، وتربز هذه املخاطر عادة يف العمليات اليت تنطوي على أدوات الدين أو أدوات رأمسالية أو نتيجة لوجود أوضدددداع مصددددرفية 

 متعلقة ابلنقد األجنيب وخاصة خالل الفرتات اليت تكون فيها أسعار الصرف غري مستقرة.

ات ن تنجم جراء تغريات غري متوقعة يف القيمة السددددددددددوقية لألدو ومن هنا ميكن تعريف خماطر السددددددددددوق يهنا : اخلسددددددددددارة اليت ميكن أ

 املالية. 

وهتتم إدارة املصددارف بشددكل رئيس يف إدارة خماطر السددوق من خالل تطبيق أفضددل املمارسددات املعروفة إلدارة تلك املخاطر، وذلك 

للمخاطر أو  والعائد ضدمن حدود حمددة من خالل تبين توصديات املصدرف املركزي وغريها، وذلك هبدف حتقيق توازن بني املخاطر

، وضددددددمن سددددددياسددددددة تتميز ابحليطة واحلكمة يتم مسددددددوغاً ، إذا كان ذلك حتديد رأمسال حمدد يتعرض ملخاطر السددددددوق، أو كالمها معاً 

 االستفادة منها يف حتديد الفرص املتاحة يف األسواق وحتقيق األرابح من حتركات تلك األسواق.

م( بدراسددددددددددددددة مت فيها اختبار أنواع املخاطر املختلفة اليت ميكن أن تتعرض هلا قيمة شددددددددددددددهادات Bin et al)  2003ولقد قام  

 يلوق األمريكي، وخماطر السوق احملخماطر السو  خماطر سعر الفائدة و ذه األنواع هي : خماطر سعر الصرفاإليداع األمريكية، وه

م، ولقد توصلت الدراسة إىل النتائ  2000/ 12/ 31إىل  1990/ 1/1يف كل دولة، وذلك خالل الفرتة الزمنية املمتدة من / 

 : اآلتية
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إن عوائد حمفظة شدددددهادات اإليداع األمريكية حسددددداسدددددة للتحركات يف سدددددوق األسدددددهم األمريكية، وللتحركات يف سدددددوق  -

 األسهم األجنبية، و للتحركات يف سوق الصرف األجنيب.

حساسة للتقلبات يف سوق النقد، وقد تبني أن شهادات اإليداع األمريكية  إن عوائد حمفظة شهادات اإليداع األمريكية -

 لتلك التقلبات ابملقارنة مع آسيا وأمريكا الالتينية وجنوب أفريقيا.  تعرضاً يف أورواب و اسرتاليا أكثر 

تؤثر واليت بدورها  تلفة،بعد انتشدددددددار األزمات املالية الدولية، أصدددددددبح هناك تغريات هيكلية جوهرية يف أنواع املخاطر املخ -

 شهادات اإليداع األمريكية.يف 

 أنواع خماطر السوق  -اثنياا 

ق ، واليت قد يكون ائدة يف السو : وهي عبارة عن اخلسائر اليت يتحملها البنك نتيجة تقلبات أسعار الف خماطر أسعار الفائمة -1

 األثر السليب على عائدات البنك وقيمة أصوله . اهل

ى ، خطر معدل الفائدة هو اخلطر الذي يظهر يف السددوق خالل عملية إقراض بنكي ، حي  أن البنك مثال إذا اقرتض بعبارة أخر 

ملدة ثالثة أشهر ، ميكن أن يتعرض خلطر تراجع معدل الفائدة قبل انقضاء مدة اقرتاضه ، يف الوقت الذي ال يستطيع  %5مبعدل 

 مثال. %4إعادة توظيف أمواله إال على أساس 

وااللتزامات  التأثري على األصول آليت: وهي املخاطر الناجتة عن تذبذب أسعار العمالت األجنبية ، واب خماطر أسعار الصرف -2

املسددعرة ابلعمالت األجنبية ، األمر الذي يقتضددي إملاماً يسددباب تقلبات أسددعار الصددرف ، ويتجسددد خطر الصددرف عادة يف حالة 

 عن العملة املرجعية ، أو أنه تطلب عملية صرف م يتم تغطيتها . تسعري نشاط تباديل بعملة ختتلف

: وهي املخاطر اليت تنشدددددأ نتيجة التغريات غري املرغوبة يف أسدددددعار حمفظة االسدددددتثمارات املالية ،  خماطر أسةةةةعار األوراق املالية - 3

 لتمويلي مثاًل .وذلك بسبب عوامل خارجية كالظروف االقتصادية وغريها أو عوامل داخلية كاهليكل ا

  إدارة خماطر السوق - اثلثاا 
ملصددددريف، خماطر التسددددعري ( يف القطاع ا ألمهية خماطر السددددوق ينواعه الثالثة ) خماطر أسددددعار الفائدة، خماطر أسددددعار الصددددرف، نظرا

 اطر.ملخاألساليب والوسائل وضمن حدود معينة بغية السيطرة على تلك ا تقوم إدارة تلك املصارف يف اختاذ عدد من
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 إدارة خماطر أسعار الفائمة    -أ 

 :ا أييت بغية السيطرة على خماطر أسعار الفائدة تقوم املصارف مب

 املدقابلة أو التطابق بني املوجودات واملطلوابت    -

 سدددبسدددوية حب يتغريان فاالثنان جودات حسددداسدددة لسدددعر الفائدة أيضددداً أي توظيف مصدددادر التمويل احلسددداسدددة السدددعر الفائدة يف مو 

 الفائدة السائدة يف األسواق. أسعار 

فإن القروض اليت سبق  الفائدةأسعار  تكييف حمفظيت املوجودات واملطلوابت خالل التقلبات يف أسعار الفائدة : فلو اخنفضت -

فارق يف لأن قدمها املصرف يسعار فائدة اثبتة واملمولة مبصادر حساسة ألسعار الفائدة ستحقق أرابحا أعلى للمصرف بسبب ا

 يح.والعكس صح أسعار الفائدة لصاحل املصرف، هذا قياسا بتمويل القروض املذكورة مبصادر ذات أسعار فائدة اثبتة.

   حتليل الفجوة -

 الستحقاقاقياس الفروقات يف مواعيد  ليل الفجوة هو إحدى الطرق املستخدمة لقياس و إدارة خماطر أسعار الفائدة، عن طريقحت

 عري. و إعادة التس

إىل اريخ  ادابالسدددددددتنجمموعات زمنية معينة  تقوم تقارير الفجوة بتصدددددددنيف األصدددددددول و اخلصدددددددوم و األدوات خار  امليزانية ضدددددددمن

أو إعادة التسددعري اخلاص بكل منها، مث يتم مجع األصددول و اخلصددوم ضددمن كل جمموعة زمنية )حي  تعطي األصددول  االسددتحقاق

ياس مة سدالبة ( لينت  مقدار صدايف الفجوة لكل جمموعة زمنية. بواسدطة تقارير الفجوة يتم ققيمة موجبة يف حني تعطي اخلصدوم قي

 اخلطر عن طريق قياس كل من حجم الفجوة و مدة الفجوة.

  أنواع الفجوة *

 ضمن كل جمموعة زمنية، قد يكون لدى املصرف فجوة موجبة أو سالبة أو فجوة حيادية.

اد تسددددعريها يع رف فجوة موجبة عندما تكون قيمة األصددددول اليت سددددوف تسددددتحق أويكون لدى املصدددد: الفجوة املوجبة *

يقال عن  آليتضدددددمن جمموعة زمنية ما أكرب من قيمة اخلصدددددوم اليت سدددددوف تسدددددتحق أو يعاد تسدددددعريها ضدددددمن نفس اجملموعة، و اب
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ار الفائدة ألن فيد من ارتفاع أسدددعاملصدددرف أنه حسددداس لألصدددول ابلنسدددبة لتلك اجملموعة الزمنية. هذا املصدددرف من املتوقع أن يسدددت

 أصوله يتم تسعريها بشكل أسرع من خصومه.

سدددعريها تسدددتحق أو يعاد ت يكون لدى املصدددرف فجوة سدددالبة عندما تكون قيمة األصدددول اليت سدددوف: الفجوة السةةةالبة *

يقال عن  آليتو اب ضددددددمن جمموعة زمنية ما أقل من قيمة اخلصددددددوم اليت سددددددوف تسددددددتحق أو يعاد تسددددددعريها ضددددددمن نفس اجملموعة،

فائدة ألن املتوقع أن يستفيد من اخنفاض أسعار ال املصرف أنه حساس للخصوم ابلنسبة لتلك اجملموعة الزمنية. هذا املصرف من

 خصومه يتم تسعريها بشكل أسرع من أصوله.

ا مسددداوية زمنية م عندما تكون قيمة األصدددول اليت سدددوف تسدددتحق أو يعاد تسدددعريها ضدددمن جمموعة :  الفجوة احليادية* 

لقيمة اخلصوم اليت سوف تستحق أو يعاد تسعريها ضمن نفس اجملموعة يكون لدى املصرف فجوة حيادية. عندما تكون الفجوة 

فإن  التسددددددددددعري منخفضددددددددددة حيادية ال يعين ذلك أن املصددددددددددرف قد ختلص من خماطر أسددددددددددعار الفائدة، فحىت لو كانت خماطر إعادة

 كخطر األساس. املصرف قد يواجه خماطر أخرى  

 :  اآلتيةلقياس الفجوة بشكل كمي يتم استخدام الصيغة 

 .التغري يف صايف الدخل من الفوائد = ) قيمة الفجوة ( ) التغري يف سعر الفائدة( ) مدة الفجوة (

 ؟فيما ظص ادارة خماطر اسعار الفائدة اآلتيةاالجابة على التساؤالت ما أييت وسنحاول يف 

 خماطر سعر الفائمة؟م  أي  تتولم  -1

 (:1مثال )

 .6%وجاء مقرتض يريد مليون ل.س مبعدل فائدة اثبت  5%جاء مودع يريد إيداع مليون ل.س مبعدل فائدة متغري 

 ؟6%ولكن بعد فرتة زمنية حمددة قام املركزي برفع الفائدة لد  1% رحبتهنا من وجهة نظري كبنك 

ومن هنا ال يوجد    6% خذ من املقرتض آ" و "معدل فائدة متغري 6%لوديعة أن أدفع لصاحب ا اً أان هنا كبنك أصبحت مضطر 

 .أو خسارةً  اً يقدم يل رحب أن إذاً: اخلطر ميكن، لدي ربح
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 (:2مثال )

 خماطر سعر الفائدة ؟ ما 6%ومقرتض مليون ل.س بفائدة اثبتة  5%جاء مودع أيضاً يريد إيداع مليون مبعدل فائدة اثبت 

وات سن 3أشهر بينما الذي أخذ القرض كانت مدة استحقاق قرضه  6وديعة عندي كانت الفرتة الزمنية الشخص الذي وضع 

أقبل الودائع،  نأ ستطيعال أوأان  6.5% أصبحارتفع سعر الفائدة و  أشهر 6خالل الد  ، لكنهنا أحتا  أن أم ول هذا القرض بوديعة

 .0.5%احلالة خسرت  يف هذه

 فائمة؟كيف أقيس خماطر سعر ال  -2

التقدم التقين وتطور تقنية احلاسبات والقدرة على القيام حبساابت أكثر تعقيداً وبسهولة نسبية، أصبح روذ  )حساسية الفجوة(  مع

ملصرفيني إىل ابة يعد أسهل فهما وتطبيقاً ابلنسلكن روذ  فجوة إعادة التسعري ، قياسي يف قياس خماطر سعر الفائدةهو النموذ  ال

ىل مثل للحساابت املالية الدقيقة، أما روذ  إعادة التسعري فال حيتا  إ اً معمق اً ينما روذ  حساسية الفجوة يتطلب فهموالطالب ب

 هذا الفهم.

  )واملعروف أيضاا ابسم منوذج فجوة التمويل(منوذج إعادة التسعري -أ

فرتة زمنية حمددة، هذه  ل الناجم عن تغري سعر الفائدة يفوظيفته قياس التغيري يف الدخل املتولد من الفائدة نسبة إىل تكلفة التموي

 سنوات. 5سنوات، وأكثر من  5أشهر، سنة واحدة،  6أشهر،  3وهي الفرتة النموذجية،  اً واحد اً الفرتة الزمنية قد تكون يوم

 دة متغرية وذلك وفقاً وفائ مطاليبها حسب درجة ثبات معدل الفائدة إىل فائدة اثبتة يقوم هذا النموذ  بتصنيف أصول املؤسسة و

 لدرجة تغري العائد أو التكلفة.

  احلساابت احلساسة؟ما 

 هي تلك اليت تتغري عوائدها أو التدفقات النقدية الداخلة املتولدة عنها أو تكلفتها أي التدفقات النقدية اخلارجة النامجة عنها نتيجة

 لتغري سعر الفائدة.

 م تتأثر عوائدها أو تكاليفها بتغري معدل الفائدة.هي حساابت : فأما احلساابت الثابتة 

  بعد تصنيف احلساابت ميكن مقارنة حساسية جانيب امليزانية للمؤسسة املالية وتقدير صايف الدخل أو التكلفة النامجة عن حساسية

 خمتلف احلساابت لتغري معدل الفائدة.
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استحقاقها ملصارف وقد مت تصنيف احلساابت فيها وفق حساسيتها و يبني ميزانية مبسطة إلحدى ا اآليتعلى سبيل املثال اجلدول 

 أشهر: 6الذي يبلغ 

 املطاليب أصول

 أصول حساسية ملعدل الفائدة

 "قروض مبعدل فائدة متغري"

مطاليب حساسة ملعدل الفائدة "ودائع مبعدل  100

 فائدة متغري"

50 

 256 بتمطاليب ذات معدل فائدة اث 206 أصول ذات معدل فائدة اثبت

 34 حقوق امللكية "ال تتأثر بسعر الفائدة" 34 أصول ليس هلا عوائد

 340 اجملموع 340 اجملموع

لفائدة يساوي خماطر سعر ا ناحلالة تكو يف هذه "احلالة املثلى: هي تساوي كل بند من األصول مع البند املماثل له ابملطاليب" 

 الصفر.

فسه نخماطر بتمويل األصول اليت ال تولد دخالً من خالل حقوق امللكية، على النمط  من اجلدول السابق ميكن القول بعدم وجود

يف مثالنا  ،هناك القليل من اخلطر يف متويل األصول ذات معدل الفائدة الثابت من خالل املطاليب ذات الفائدة الثابتة وحجمها

ول ثر بتغري سعر الفائدة وكذلك هي حال املطاليب اليت متوذلك كون الدخل املتولد من هذا النوع من األصول ال يتأ ينيمال 206

 هذه األصول.

كون لممولة ابملطاليب ذات التكلفة املتغرية ال تشكل مصدر خماطر  عدهاكذلك األمر فإن األصول ذات العائد املتغري واليت ميكن 

فإن هام  الربح املتحقق  آليتواب ،لدخل املتولد عنهاإىل ارتفاع ا نفسه  الوقت يف سيؤدي إىل ارتفاع تكاليفها و  تغيري سعر الفائدة

 سيبقى اثبتاً.

 50املخاطر ستنجم من وجود أصول حساسة لتغريات معدل الفائدة ممولة مبطاليب ذات عائد اثبت، يف مثالنا نالح  أن هناك $

ع من األصول ا النو فائدة اثبتة، هذ( يف األصول احلساسة لتغري سعر الفائدة قد مولت من خالل مطاليب ذات 100)املتبقي من $

من مصادر خماطر سعر الفائدة ألن اجلانب األول )األصول( حساس لتغريات سعر الفائدة أما اجلانب اآلخر  يعد مصدر رئيس

ادة دعى فجوة إعالفرق بني األصول واملطاليب احلساسة لسعر الفائدة يو )املطاليب( فهو غري حساس هلذه التغريات فتكلفته اثبتة، 

 التسعري.
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روذ  إعادة التسعري يقيس هذه الفجوة أو االختالفات يف حساسية الدخل الناجم عن الفائدة وكلفة هذه الفائدة يف إطار اريخ 

 االستحقاق املعطى.

على  ΔRالناجم عن تغري سعر الفائدة مبقدار  ΔNIIهو سعر الفائدة، من املمكن التنبؤ بتغري صايف الفائدة  Rبفرض أن 

 :اآليتلنحو ا

𝑵𝑰𝑰∆ صايف الفائدة = 𝑮𝑨𝑷 × ∆𝑹 = (𝑹𝑺𝑨 − 𝑹𝑺𝑳) × ∆𝑹 

 متثل حجم األصول احلساسة لتغريات معدل الفائدة. RSAأن  إذ

 متثل حجم املطاليب احلساسة لتغريات معدل الفائدة. RSLو 

لتغيري يف معدل الفائدة، وع الفجوة ومقدار ونوع اتبني أن التغيري يف صايف الدخل املتولد من الفائدة يتعلق حبجم ون املعادلة السابقة

مبعى كانت األصول احلساسة أكرب من املطاليب احلساسة لتغيري معدل الفائدة وحدث تغيري يف سعر الفائدة فإن  ،إذا كانت موجبة

ة هذا األخري ستولد زايدة يف دن زايإيف سعر الفائدة أي  نفسهاطبيعة التغري  خل املتولد عن الفائدة سيكون من التغيري يف صايف الد

 .صحيحالدخل والعكس 

 :مهمةمالحظة 

 ب االنتباه إىل أنه عند مقارنة حساسية مؤسستني ماليتني من حجمني خمتلفني لتغري سعر الفائدة أو عند مقارنة معايري مؤسسة 

قدار مثاًل )معدل الفجوة إىل األصول = مواحدة ابملعايري العامة فإن استخدام نسب الفجوة أفضل من استخدام القيم املطلقة، 

 القيمة املطلقة للفجوة. عناألصول( يعطي صورة أوضح  /الفجوة 

كيفية حتليل الرحبية، فسه  ن الوقت  يفلتاريخ استحقاق معني و  اً ميكن أن يبني كيفية قياس فجوة إعادة التسعري وفق اآليتالنموذ  

 :اآلتيةحسب اخلطوات 

 نيف األصول يف امليزانية حسب حساسيتها ملعدل الفائدة إىل:اخلطوة األوىل هي تص  -1

 .NRAوأصول ليس هلا عوائد ، FRA، أصول ذات معدل فائدة اثبت RSAأصول حساسة ملعدل الفائدة 

 اخلطوة الثانية هي تصنيف املطاليب يف امليزانية حسب حساسيتها ملعدل الفائدة إىل:  -2

 .Equityوحقوق ملكية ، FRLليب ذات معدل اثبت مطاو ، RSLمطاليب حساسة ملعدل الفائدة 
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 :اآليتنصنف األصول واملطاليب يف جمموعات على الشكل   -3

  أصول حساسة ملعدل الفائدةRSA  ممولة مبطاليب حساسة ملعدل الفائدةRSL. 

  أصول ذات معدل فائدة اثبتFRA  ممولة مبطاليب حساسة ملعدل الفائدةRSL. 

 ة حبقوق امللكية.أصول غري ممولة لفوائد ممول 

أما إذا  ،ن وجود فجوة موجبة يعين أن أصواًل ذات معدل فائدة متغري قد مولت مبطاليب ذات معدل فائدة اثبت أوهنا نالح  

 كانت الفجوة سالبة فيعين أن أصواًل ذات معدل فائدة اثبت قد مولت مبطاليب ذات معدل فائدة متحرك.

ل صنف من أصناف األصول وكذلك متوسط التكلفة السنوية لكل صنف من حنسب متوسط معدل العائد السنوي على ك  -4

 نف.نسبة التكلفة لكل وحدة نقدية موظفة يف كل صو وبعد ذلك نقوم حبساب اهلام ، أي الفرق بني نسبة العائد ،املطاليب 

 كل وحدة نقدية يف أرابح كل صنف كنتيجة جداء حجم الصنف ابهلام .إسهام  حنسب   -5

خرى، كما أن للرحبية وكذلك مقارنة وضع مؤسسته ابملؤسسات األ ةطيع املصريف فهم املصادر الرئيسذه العملية يستبعد القيام هب

 التنبؤ بتغريات الرحبية النامجة عن تغري معدل الفائدة تصبح أكثر سهولة.

، )الفجوة املرتاكمة( التكلفة املتغريةفجوة إعادة التسعري تقاس ابلفرق بني حجم األصول ذات املعدل املتغري وحجم املطاليب ذات 

(CGAP:حتسب إبضافة الفجوات احملسوبة لتواريخ استحقاق الحقة، وهنا نشري إىل أن ) 

  ية، مرتافقة ابرتفاع أسعار الفائدة ستؤدي إىل زايدة الرحب فجوة تراكمية موجبة: املطاليب احلساسة" >"األصول احلساسة

 جتاه حركةابالرحبية ستتناقص يف اخنفاض معدل الفائدة، بكلمة أخرى تتحرك الرحبية و ، مع بقاء كل العوامل األخرى اثبتة

 نفسه. معدل الفائدة

 " فجوة تراكمية سالبة مرتافقة ابرتفاع أسعار الفائدة ستؤدي إىل نقص الرحبية،   :األصول احلساسة" >مطاليب حساسة

 ة سيؤدي إىل زايدة الرحبية، أي يف حال ثبات العوامل األخرىمع بقاء كل العوامل األخرى اثبتة، اخنفاض معدل الفائد

 يف حال فجوة تراكمية سالبة تتحرك الرحبية عكس حركة معدل الفائدة.

 .هذه اآلاثر تسمى آاثر الفجوة الرتاكمية 

 يقدم مثال تفصياًل حلساب روذ  إعادة التسعري لفرتة استحقاق سنة: "املبالغ ابملاليني" اآليتاجلدول 
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 املطاليب األصول

 5%استثمارات أقل من سنة مبعدل  100

 7%سنة مبعدل  <قروض  350

 6.5%أشهر( مبعدل  6قروض مبعدل متغري )ابقي  300

 8%سنة مبعدل اثبت  >أصول اثبتة  850

 4%سنة مبعدل  <ودائع  900

 7%إمجايل املطاليب طويلة األجل الباقية مبعدل  500

 حقوق امللكية 200

 اإلمجايل   1600 اإلمجايل       1600

 "مبا أن فرتة االستحقاق سنة فكل شيء أقل من االستحقاق متغري"

 إن النسب املئوية هي متوسط سعر الفائدة املكتسب أو املدفوع على احلساب املعطى.

اسة لتغري معدل حس عدتكل األصول واملطاليب اليت تستحق يف أقل من سنة واحدة أو هلا سعر فائدة لفرتة تقل عن سنة واحدة 

 الفائدة ألن دخلها أو تكلفتها قد تتغري بتغريه.

إعادة ترتيب األصول واملطاليب وفق درجة حساسيتها لتغريات معدل الفائدة يف ظل اريخ استحقاقها والدخل أو التكلفة املتولدين 

 :اآليتعنها سيأخذ الشكل 

Rate Sensitive Assets Rate Sensitive Liabilities 
  املبلغ التكلفة  املبلغ الدخل

5 
"100 × 5%" 

 900 36 (5%سنة ) <استثمارات  100
"%4 ×900" 

 4%سنة ) <ودائع 

    (7%سنة ) <قروض  350 24.5
 قروض مبعدل متغري 300 19.5

 (6.5%أشهر( )6)
   

 اجملموع 900  اجملموع 750 
 التكلفة اإلمجالية 36 الدخل اإلمجايل 49
 ل الفائدة على هذا الصنفصايف دخ 13

 التكلفة" –"الدخل 
  

 متوسط التكلفة 4% متوسط معدل العائد %6.53
 

 التكلفة على حجم املطاليب           العائد على حجم األصول                                
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 لق"يضًا يساوي )يسمى هام  "قوعليه فإن هام  ربح األصول احلساسة لتغيري سعر الفائدة واملمولة مبطاليب حساسة أ

األرابح النامجة عن كل وحدة نقد موظفة يف هذا  إسهام, هذا اهلام  يشري إىل حجم 2.533%) =(4% - 6.533%)

 الصنف من األصول بعد إمهال الدخل والتكلفة غري املتولدة عن الفائدة.

أو أشياء أخرى غري األصول احلساسة لتغري معدل كما نالح  وجود جزء من املطاليب ذات احلساسية مستخدمة لتمويل أصول 

 من املطاليب من هذا الصنف. 900فقط من هذه األصول مقابل  750لدينا  هالفائدة وذلك كون

 ما نوع الفجوة؟

 750 – 900 = - 150إذا حجم الفجوة يصل إىل 

عين وجود ب ذات تكلفة متغرية(، األمر الذي يمقدار الفجوة السالب يشري إىل أن )بعض األصول ذات العائد الثابت ممولة مبطالي

 عدم توازن يف حساسية املطاليب مقارنة ابألصول املمولة هبا.

  150- /  1,600 = %9.375-نسبة الفجوة إىل إمجايل األصول = 

 750 / 900 = 83.3%معدل الفجوة = 

 األصول واملطاليب ذات العائم الثابت 

Fixed Rate Assets Fixes Rate Liabilities 

  املبلغ التكلفة  املبلغ الدخل

 7%مطاليب طويلة األجل ) 500 35 8%سنة  >أصول اثبتة مبعدل اثبت 850 68

 اجملموع 500  اجملموع 850 

 التكلفة اإلمجالية 35 الدخل اإلمجايل 68

   صايف دخل الفائدة على هذا الصنف 33

 متوسط التكلفة 7% متوسط معدل العائد %8

 .  8% - 7%=1%م  بني العائد على األصول ذات املعدل الثابت واملمولة مبطاليب ذات تكلفة اثبتة = اهلا
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وحدة نقدية واحدة موظفة يف هذا النوع من األصول بعد إمهال الدخل والتكلفة غري املتولدة عن  إسهامهذا اهلام  يشري إىل 

 الفائدة.

منها ممولة من خالل حقوق  200، نفسه  د الثابت ممولة مبطاليب من الصنففقط من األصول ذات العائ 500أيضاً أن  نالح 

 املتبقية مت متويلها مبطاليب ذات تكلفة متغرية. 150امللكية والد 

 الفجوة ال تساوي الفرق بني األصول ذات العائد الثابت واملطاليب ذات التكلفة الثابتة.مالحظة: 

 اوي الصفر.حقوق امللكية تكلفتها تس مالحظة هامة:

 ميكن حساب الربح لكل صنف من خالل جداء مبلغه ابهلام  اخلاص به.

 الربح اهلامش املبلغ الصنف

RSA  ممولة بدRSL 

 "األصول احلساسة املمولة مبطاليب حساسة"

750 %2.533 19 

FRA  ممولة بدFRL 

 "األصول الثابتة املمولة مبطاليب اثبتة"

500 %1 5 

FRA 16 8% 200 ية"كية "األصول الثابتة ممولة حبقوق امللكممولة حبقوق املل 

"األصول الثابتة املمولة مبطاليب RSLممولة بد  FRAالفجوة: 

 حساسة"

150 %4 6 

 46   صايف الدخل من الفائدة

 2.875%   متوسط معدل العائد على الوحدة النقدية املستثمرة

 وع املبالغجمم /متوسط معدل العائد = صايف الدخل من العائد 

ممولة  FRAيف مثالنا هي والفجوة  RSLممولة بد  RSA( أي 4و 1ملخاطر سعر الفائدة مها األول والرابع ) اناملعرض انالصنف

 "هنا توجد املخاطر األكثر". RSLبد 
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مويله، نالح  تاهلام  مت احتسابه على أنه متوسط معدل العائد على األصول مطروحاً منه متوسط تكلفة املطاليب املستخدمة ل

مثاًل أن اهلام  على األصول ذات املعدل الثابت واملمولة حبقوق امللكية يساوي العائد على األصول كون حقوق امللكية ليس هلا 

 تكاليف.

( مطروحًا منه 150( املمولة مبطاليب ذات تكلفة متغرية )أي 8%اهلام  على الفجوة هو عائد األصول ذات العائد الثابت )

، ونشري إىل أنه لو كانت الفجوة موجبة حلسب اهلام  بطريقة خمتلفة )معدل العائد على 4%( أي 4%ذه املطاليب )تكلفة ه

 األصول ذات املعدل املتغري انقص تكلفة املطاليب ذات املعدل الثابت(.

( بشرط  23%46 / 200 =العائد على حقوق امللكية ميكن حسابه بقسمة صايف دخل الفائدة على حقوق امللكية ) أخرياً،

 رتبطة ابلفائدة.امل غريإمهال الدخل والتكلفة 

 موجبة ستختلف آلية العمل واحلل"."إذا كانت الفجوة موجبة هل ختتلف طريقة احلساب؟ عندما تكون الفجوة 

 عيوب منوذج إعادة التسعري 

 يقيس تغيريات الربح على املدى القصري فقط، وليس للغري يف ثروة  لة األسهم.  -1

 .نفسها هدف تعظيم األرابح مشكالتيعاين   -2

 يهمل أثر تغيريات التدفقات النقدية اليت حتدث خار  فرتة االستحقاق.  -3

 يهمل التغيري يف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية يف حال تغري أسعار الفائدة.  -4

ية تة أشهر وهكذا، هذا  عل من الصعب مبكان عملسالبة عند س وأخرىنالح  فجوة موجبة عند فرتة استحقاق لثالثة أشهر 

 حلركة معدل الفائدة خالل الفرتات املختلف لالستحقاق. اً ودقيق اً تفصيلي اً اإلدارة فهي تتطلب توقع

هذا االستنتا  و ،تعامل وكأن هلا نفس درجة احلساسية لتغريات معدل الفائدة نفسها كل األصول والديون اليت تستحق يف الفرتة    -5

 س واقعياً يف حال وجود أثر هام .لي

وهي دفعات السداد املسددة على األصول ذات العائد الثابت والدفعات املستحقة على  runoffsيهمل الدفعات املسماة   -6

 املطاليب ذات العائد الثابت.

مة هببوط الفائدة لذا دفعات املقدتتأثر بتغري أسعار الفائدة وتكون صعبة التوقع، تزيد ال إذيهمل هذا النموذ  الدفعات املقدمة،   -7

 ذات معدالت اثبتة قد تصبح حساسة لسعر الفائدة كوهنا ستدفع خالل فرتة الدراسة.و عدت األصول اليت سبق 
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 منوذج احلساسية  -ب

عدالت ذا ارتفعت مإ إذى اثبتة مع تغري أسعار الفائدة ن القيمة احلالية لألرابح املخططة ستبقأاملصرف ال يستطيع أن يضمن 

الفائدة فإن القيمة احلالية لألرابح املستقبلية وإن كانت حممية أو أايً كان مستوى التحوط ستنخفض، قيمة حقوق امللكية تساوي 

نظراًي القيمة احلالية لألرابح املستقبلية، لذا فإن القيمة السوقية للسهم أي حلقوق امللكية ستنخفض يف حال ارتفعت معدالت 

إذا اخنفضت هذه املعدالت، إن القيمة السوقية حلقوق امللكية تساوي أيضًا الفرق بني السعر السوقي لألصول الفائدة وسرتتفع 

والسعر السوقي للمطاليب، يف هذا اجملال فإن أفضل ما تقوم به إدارة املؤسسة املالية هو إدارة العائد واخلطر على حقوق امللكية من 

 واملطاليب يف حال تغري أسعار الفائدة.خالل دراسة حركة قيمة كل من األصول 

( حمفظة األصول وحمفظة املطاليب، حساسية كل من األصول durationهذه العملية تتم من خالل قياس ومقارنة حساسية )

صل ألهي النسبة املئوية من جمموع األصول املستثمرة اب iXواملطاليب ما هي إال املتوسط املرجح حلساسية مكوانهتا، فلو فرضنا أن 

i وأن ،iD  هي حساسية األصلi:فتكون حساسية األصول يف املؤسسة هي ، 

𝑫𝑨 =  ∑(𝑿𝒊  ×  𝑫𝒊) 

 ن: إ إذ

𝑫𝑨  "ارتفاع معدل الفائدة يؤدي إىل اخنفاض القيمة احلالية" =  
∑

𝑪𝑭𝒕  × 𝒕
(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒏
𝒕=𝟏

𝑭𝑷𝑽
 

AD :.معدل احلساسية لألصول 

FPV: .قيمة حالية 

قيمة مستقبلية ∶   𝑫𝑨 =  
∑

𝑪𝑭𝒕  × 𝒕
(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒏
𝒕=𝟏

𝑭𝑷𝑽
 

 .اابلطريقة نفسهحتسب  LDحساسية املطاليب 
رق بني تغري فإن التغيري يف حقوق امللكية ما هو إال الف آليتن األصول تساوي جمموع املطاليب وحقوق امللكية وابأحماسبياً، نذكر 

 األصول وقيمة املطاليب، قيمة
 ΔE = ΔA - ΔLأي:  

 املطاليب   األصول   حقوق امللكية
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 ني:آلتياالتغري النسيب يف قيمة األصول واملطاليب والناجم عن تغري معدل الفائدة ميكن حسابه من خالل املعادلتني 

𝑨∆حساسية األصول  

𝑨
=  − 𝑫𝑨

∆𝑹

(𝟏+𝑹)
 

𝑳∆حساسية املطاليب 

𝑳
=  − 𝑫𝑳

∆𝑹

(𝟏+𝑹)
 

 وعليه فإن قيمة التغري يف األصول واملطاليب تكون:

∆𝑨 = 𝑨𝒙 − 𝑫𝑨

∆𝑹

(𝟏 + 𝑹)
 

∆𝑳 = 𝑳𝒙 − 𝑫𝑳

∆𝑹

(𝟏 + 𝑹)
 

 وعليه فإن تغري قيمة حقوق امللكية سيكون:

∆𝐄 = [𝐀𝐱 −  D𝐀

∆𝐑

(𝟏 + 𝐑)
] − [𝐋𝐱 − 𝐃𝐋

∆𝐑

(𝟏 + 𝐑)
] 

 التغري يف األصول –ة املطاليب التغري يف قيم  

 الشكل: يفيب فمن املمكن تبسيط املعادلة ( اثبتة أو متساوية لكل من األصول واملطالR+1و) Rإذا كانت 

∆𝐄 = {[𝐀𝐱 − 𝐃𝐀] − [𝐋𝐱 − 𝐃𝐋]}
∆𝐑

(𝟏 + 𝐑)
 

 نجد أن:ف A/Aنضرب املعادلة السابقة بد  Aلنتخلص من 

رمقدا التغيري يف حقوق امللكية    ∆𝑬 = − {𝑫𝑨  −  𝑲𝑫𝑳} × 𝑨 × 
∆𝑹

(𝟏 + 𝑹)
 

𝑫𝑨}هي نسبة املطاليب إىل األصول أي نسبة املديونية الكلية  Kأن  إذ  −  𝑲𝑫𝑳} .تسمى فجوة احلساسية 

 ساوي الصفر".أي قيمة فجوة احلساسية ت 0املطاليب =  –"حىت ال تتأثر حقوق امللكية بتغري سعر الفائدة  ب أن تكون األصول 

 مثال:
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سنوات، وكانت حساسية املطاليب املتوسطة تساوي سنة  3مليون يف أصول هلا حساسية متوسطة تساوي  500بنك لديه $ 

 50وتوقع املصرف زايدة هذا املعدل مبقدار  12%، إذا كان معدل الفائدة 90%واحدة، نسبة الدين الكلية هلذا البنك كانت 

 ري قيمة حقوق امللكية؟نقطة أساس، ما مقدار تغي

 التغري يف قيمة حقوق امللكية:

∆𝐄 = − {𝐃𝐀  −  𝐊𝐃𝐋} × 𝐀 × 
∆𝐑

(𝟏 + 𝐑)
 

∆𝑬 =  −[𝟑 − (𝟎. 𝟗𝟎 × 𝟏)] × $𝟓𝟎𝟎 × (
𝟎.𝟎𝟎𝟓𝟎

𝟏.𝟏𝟐
) =  −$𝟒, 𝟔𝟖𝟕, 𝟓𝟎𝟎 

 تنخفض قيمة حقوق امللكية هبذا املبلغ سوف

 حي  أن: Eلكية، نقسم كال طريف املعادلة على إل اد النسبة املئوية لتغري قيمة حقوق امل

E=$500 ×(1-0.90) = $50 m 

ΔE/E =−[𝟑 − (𝟎. 𝟗𝟎 × 𝟏)] × (
$𝟓𝟎𝟎𝒎

$𝟓𝟎𝒎
) × (

𝟎.𝟎𝟎𝟓𝟎

𝟏.𝟏𝟐
) =  −𝟗. 𝟑𝟕𝟓% 

 أو ببساطة:

-$4,687,500 / $50,000,000 = -9.375% 

 :إذ

=3   , R=0,12   , K=0,9A=1     , DLR=50     , DΔ طة أساسنق 

 عيوب منوذج احلساسية 

 عملية حساب احلساسية عملية طويلة ومكلفة، ولكن استعمال احلاسبات قد قلل من حدة هذه املشكلة. -

التحصن أو التحوط )أي احملافظة على فجوة احلساسية الصفرية( عملية دينامكية "غري اثبتة"، )حساسية األصول  -

الوقت، هذا يشري  ها خطية عندما يتغريعدالفائدة(، فمعادلة احلساسية ال ميكن والديون تتغري كل مرة تتغري فيها أسعار 

ضمنًا إىل أن احلفاظ على مستوى فجوة حمدد ملدة حمددة يتطلب عملية تعديل وتكيف للعمليات من داخل وخار  

 امليزانية وتكلفة هذه العمليات قد تفوق األرابح املتولدة من إدارة الفجوة.

حوط ال يؤمن  اية من تغريات سعر الفائدة الكبرية وذلك بسبب التح دب ألن احلساسية تتنبأ بتغري التحصن أو الت -

 ن روذ  احلساسية يبالغ يف تقدير خسائر رأس املال ويقلل من األرابح وذلك بسبب التحد ب.إذ إخطي لألسعار 
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 التحد ب. عر الفائدة اليت تواجههم، عدا عنمبخاطر س انعنيأو ق نيميكن أن  عل من املصرفيني راض روذ  احلساسية -

الدفعات و  عآاثر االمتناع عن الدف روذ  إعادة التسعري، مثل  هااليت يعاني تاملشاكال عدداً منيعاين روذ  احلساسية  -

 استدعاء السندات املالية عند حساب احلساسية.  يف احلسبان مزيةاملقدمة، كما إنه من الصعب األخذ 

 ملستثمر.تغري سلوك ا إىل يصري عندي تغريات كبرية يف سعر الفائدة مما يؤديميكن ان حتدث  بعد التحوط   -

 :إدارة خماطر أسعار الصرف -ب 

 آليتإن قياس خماطر أسعار الصرف على درجة كبرية من األمهية من أجل فهم اخلسائر احملتملة اليت قد يتعرض هلا البنك واب

 سعر الصرف يف حال حدوثها لن يكون هلا ذلك األثر املدمر ألرابح البنك. على اإلدارة أن تتعهد ين خسائر

وبطبيعة احلال ال بد من توفر أنظمة معلومات اإلدارة خماطر سعر الصرف لضمان االلتزام ابحلدود املقبولة هلذا النوع من  

ن أجل البنك، و ب املالحظة إىل أنه م املخاطر كذلك  ب أن يتم مراجعة هذه املخاطر من قبل أنظمة الرقابة الداخلية يف

تغطية خماطر الصرف األجنيب فإن ابزل قد بينت احلد األدىن ملستوى رأس املال املخصص التغطية خماطر القبض أو الدخول 

 .يف أعمال ابلعمالت األجنبية. وتقاس خماطر أسعار الصرف ابستخدام مؤشر حجم املراكز املفتوحة

 .القاعدة الرأمسالية ÷ملة املركز املفتوح يف كل ع

 .القاعدة الرأمسالية ÷أو إمجايل املراكز املفتوحة 

  أنواع خماطر أسعار الصرف ال  يتعرض هلا املصرف والشركات وهي -1

 وقت ما استالم مقبوضات بعملة أجنبية يف : وهي عبارة عن املخاطرة اليت تنشأ نتيجة إجراء مدفوعات أوخماطر املعاملة -

 .تقبل )قروض وودائع بعملة أجنبية(يف املس

فأي حتركات غري مواتية ألسعار الصرف قد تؤدي إىل قبض مبلغ أقل ابلعملة الوظيفية مقابل املقبوض ابلعملة األجنبية أو 

ن هذه مدفع مبلغ أكرب ابلعملة الوظيفية إلمتام عملية الدفع ابلعملة األجنبية هذا إن م يتم ترتيب اإلجراءات الالزمة للوقاء 

 املخاطرة.

قبل إذا ما احتمال أن تتم يف املست : املقصود هبا املعامالت اليت م جتري بعد ولكن هناك املخاطر السابدقة للمعاملة -

حتققت املعاملة فعال )االعتمادات املستندية املسعرة بعملة أجنبية ( وتنشأ إذا كان املصرف قد حدد سعر صرف العملة 

 لتعامل به.األجنبية الذي سيتم ا
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ية ابعة له للمصرف فروع أجنب وهذه املخاطرة متعلقة ابحلساابت املالية أي إذا كان :خماطر التحويل )ترمجة العمالت(  -

فإن عملية إجراء حساابت موحدة يعين حتويل أرابح وموجودات ومطاليب الفرع األجنيب من عملته الوظيفية إىل عملة 

هبا القوائم املالية ( فهنا ميكن أن يتم مواجهة احتمال إما حتقيق مكاسب أو خسائر انشئة  املصرف األم )العملة اليت تظهر

 عن حتويل النتائ  املالية للفروع التابعة للمصرف بسبب تغري أسعار الصرف بني بداية وهناية الفرتة املالية )السنة املالية(. 

جميع خسارة القدرة التنافسية وذلك مقابل املنافسني األجانب، ف املخاطر االقتصادية: تؤدي خماطرة ارتفاع سعر الصرف إىل

 املنافسني يواجهون مثل هذه املخاطرة.

 تدقييم خماطر أسعار الصرف    -2

ات املمكن املناسب حول اإلجراء اختاذ القرار آليتمن خالل مراقبة خماطرة العملة ميكن للدارة تقييم أمهية هذه املخاطرة واب

 .وجدت(اختاذها ) إن 

 ابلنسبة لألجل القصري فإن أسعار الصرف تتغري -إن أسعار الصرف تتقلب خالل كل من األجلني القصري والطويل  

العمالت األجنبية وقد تكون هذه التغريات كبرية جداً حىت خالل بضعة دقائق  ابستمرار خالل يوم عمل وذلك يف أسواق

ري التوقيت املناسب للمعاملة ميكن أن يؤدي إىل ربح يف حني أن التوقيت غوهذا يؤدي إىل حتقيق ربح أو خسارة لذلك فإن 

 املناسب قد يؤدي إىل خسارة. 

و ب مالحظة أن هذه التغريات املستمرة اليت حتدث يف األجل القصري تتأثر بظروف العرض والطلب واليت تؤثر عليها بشكل 

 .خاص التوقعات يف اجتاه السوق

 تتأثر بعمد م  العوامل منها   ابلنسبة لألجل الطويل  تدقلبات أسعار الصرف -3

الية تصبح مغرية احمللية ألن األدوات امل : ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إىل ارتفاع سعر صرف العملةالتغري يف أسعار الفائمة *

 .أكثر لالستثمار

ايدة الطلب على صرف العملة بسبب ز  اض سعرإن ارتفاع األسعار احمللية عن األجنبية يؤدي إىل اخنف التغري يف األسعار  *

 .البضائع األجنبية

 .الظروف االقتصادية والظروف السياسية السائدة يف البلد: استقرار األوضاع *

 عر صرفها. ارتفاع س آليتواب االقتصادية والسياسية يؤدي إىل جذب االستثمارات وهذا يعين اإلقبال على عملة البلد
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 سعر صرف األجنبية من أجل التأثري يف تتدخل احلكومة ممثلة ابلبنك املركزي يف أسواق العمالت : قد التمخل احلكومي *

 عملتها. 

نخفض فإن قيمة عملة الدولة األوىل ست إذا كان معدل الزايدة يف دخل دولة ما أسرع منه يف دولة أخرى التغري يف المخل  *

 ألن الواردات متناسبة طردا مع مستوى الدخل.

عليها سيزداد  فإن طلب األمريكان غري يف األذواق: فإذا أصبحت األقمشة االنكليزية مثاًل مرغوبة يف الوالايت املتحدةالت *

 وسريتفع قيمة اإلسرتليين نتيجة لذلك.

 :التعرض ملخاطر أسعار الصرف *

التعرض  لك فإنه ميكن تقليلإن التعرض للمخاطرة هو شيء مؤكد و صفة الزمة للتجارة و التمويل الدوليني و لكن رغم ذ

 للمخاطرة من خالل اختاذ اإلجراءات بشرط أن يكون هناك قدرة على حتديد طبيعة هذه املخاطرة و مدى أتثريها احملتمل.

  أهم النسب املالية لدقياس خطر السوق -اا رابع

ر أسعار الفائدة طر أسعار الصرف ، خماطخما:ميكن اعتماد بعض املؤشرات املالية لقياس خماطر السوق، واليت تتفرع بدورها إىل 

 :والعائد  وخماطر أسعار السلع ، ومن أهم النسب املستخدمة يف قياس خماطر سعر الصرف والفائدة

 خماطر أسعار الصرف   - 1

مالت عمبا أن املخاطرة حت  نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت  األجنبية قيد قيام الشركات بتقييم أصوهلا والتزامها ابل 

األجنبية ، أو أهنا توقع عقوًدا للدفع أو االستالم بعمالت أجنبية ، فإن قياس هذا النوع من املخاطر ميكن أن يتم ابستخدام 

 تني :اآلتيإحدى النسبتني املاليتني 

 الدقيمة السوقية لألصول  \النسبة األوىل = الدقيمة المفرتية لألصول 

 الدقيمة السوقية حلدقوق امللكية  \دقوق امللكية النسبة الثانية = الدقيمة المفرتية حل

ويف األحوال العادية  ب أن ال تتخطى القيمة الدفرتية القيمة السوقية ، مبعى  ب أن ال تتجاوز النسبتني السابقتني 

 كلما أعطت مؤشرًا إ ابًيا عن وضع البنك .من الواحد  الواحد ، وكلما كانت أصغر 
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  خماطر أسعار الفائمة   -2

 من أهم املؤشرات املستخدمة يف قياس خماطر أسعار الفائدة جند .

 اخلصوم احلساسة لسعر الفائمة  \ سبة األوىل = األصول احلساسة لسعر الفائمةالن

 تتمثل األصول احلساسة لسعر الفائدة يف القروض واالستثمارات يف احملاف  املالية .

 يف الودائع والسندات واألسهم . أما االلتزامات احلساسة لسعر الفائدة بتمثل 

هذه النسبة  مستوى اخلطر املرتبص به ، فكلما كانت آليتتقيس هذه النسبة حساسية البنك لتغري سعر الفائدة ، واب

مساوية للواحد نقول أن البنك يف وضع مريح أما إذا ابتعدت عن الواحد زاد اخلطر على البنك ألنه عندما يفوق مبلغ 

لسعر الفائدة مبلغ االلتزامات احلساسة لسعر الفائدة فإن النسبة تكون أكرب من الواحد ، وهذا يعين األصول احلساسة 

 أن البنك معرض للخسارة نتيجة اخنفاض أسعار الفائدة .

وعند زايدة االلتزامات احلساسة لسعر الفائدة عن األصول احلساسة لسعر الفائدة ، فإن البنك معرض للخسارة نتيجة 

 أسعار الفائدة .ارتفاع 

 كن اشتقاق نسبة أخرى من هذه النسب وهي :م

 لسعر الفائمة  ممة استحدقاق اخلصوم احلساسة \النسبة الثانية = ممة استحدقاق األصول احلساسة لسعر الفائمة 

ائدة ، ر الفمدة استحقاق األصول واخلصوم احلساسة لسع التعاقدية إن تفسري هذه النسبة يعود إىل تفسري العالقة بني

فإذا كانت مدة استحقاق هذه األصول أكرب من مدة استحقاق اخلصوم ، فهذا سوف يعرض البنك خلطر إعادة التمويل 

، وهو اخلطر النات  عن قيام البنك بتمويل القروض يف هذه الفرتة بسهر فائدة أكرب . أما إذا كانت مدة استحقاق 

اخلصوم احلساسة لسعر الفائدة ، فإن ذلك سيدفع البنك إىل  أصول احلساسة لسعر الفائدة أقل من مدة استحقاق

 إعادة استثمار الودائع بسعر فائدة خمتلف وإذا كان أقل من السعر السابق فهذا سيعرضه خلطر إعادة االستثمار .

 إمجايل الودائع  \)غري املؤمنة( النسبة الثالثة = الودائع غري املغطاة

ائع اليت م يتم أتمينها بغطاء من السيولة حلاالت السحب املفاجئ . وهي غالًبا تكون إن الودائع غري املغطاة هي الود

أكثر حساسية إىل التغري يف أسعار الفائدة وذلك ألن املودعني سيسحبوهنا عند حصوهلم على سعر فائدة أعلى من قبل 
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كحد أدىن ، 0كحد أعلى   1يف :  بةالنساملنافسني مما يؤثر سلبا على عمليات اإلقراض واالقرتاض . وتتمثل حدود 

 .وذلك حسب نسبة سيولة البنك

 

  فجوة العائم  - خامساا 

ك وفقا الستحقاقات والعوائد وذل ابلتوظيفاتالبنك املتعلقة  سياسة بتحديدتقوم جلنة املوجودات واملطلوابت ابلبنك 

  .حمفظة البنك

فات وحقوق أصحاب االستثمار املطلق حبدود ضيقة من توظياىل إبقاء التفاوت بني املطلوابت واملوجودات  يسعى البنك

 .االستثمار طويلة األجل

هذه  لتغطية مانأ هبام  ابلسوق السائد السعر معدل يتجاوز حبي  اثبتة يسعار التمويل عند أمان هام أيخذ البنك 

 .املخاطر يف حال تقلبات أسعار العوائد

الودائع لدى البنك يف حال اخنفاض العائد املدفوع للودائع لذا يقوم  فاضخماطر اخن عتبارأن البنك أيخذ بعني اال    

 .املخاطر هذهالعائد السائد يف السوق لتغطية  معدل يتجاوز حبي  متويالت تسعري عند أمان هام البنك يخذ 

نه اليت قد تنت  ع تلقد مت احتساب فجوة العائد على أساس اخذ صايف األصول املولدة للربح بعد طرح تكلفة االلتزاما

 .و أثره على حقوق امللكية بعد خصم الضريبة %2العائد ب  أخذ أثر تغري معدل و

  معمل الفائمة على أرابح املؤسسة املالية تغريأثر  -سادساا 

عندما يتجاوز اريخ استحقاق األصول لتاريخ استحقاق  :أثر ارتفاع معدل الفائدة على أرابح املؤسسة املالية -1

 وم  اخلص

مليون دوالر تستحق بعد سنة وذلك  100على فرض وجود مؤسسة مالية أصدرت خصوم )مثالً بيع سندات( بقيمة 

مليون دوالر تستحق بعد  100لتمويل شراء أصول )مثالً شراء سندات من مؤسسة مالية ما، منح قروض( تبلغ قيمتها 

 .%10والفائدة على األصول تبلغ  ،%9سنتني، مع العلم أن كلفة اخلصوم على املؤسسة املالية 

بقيمة مليون دوالر، أما أرابحها يف السنة الثانية فهي غري حمددة  %1يف هناية السنة األوىل تبلغ أرابح املؤسسة املالية 

ومن مث يف هناية العام حتقق  %9فإذا بقي معدل الفائدة على ما هو عليه فإهنا تستطيع إعادة متويل أصوهلا عند معدل 
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. ويف حال تغري معدل الفائدة وعلى فرض أنه قد ازداد فإن كلفة خصوم املؤسسة املالية قد تصل %1ح مبعدل أراب

 . %1يف هناية العام حتقق املؤسسة املالية خسائر مبعدل  آليتواب %11فرضاً إىل 

ف تزداد مبعدل أكرب من يف العام الثاين فإن خسائر املؤسسة املالية سو  %1وإذا ما ارتفع معدل الفائدة يكثر من 

 املعدل السابق. 

ابلنتيجة جند أن املؤسسة املالية اليت متتلك أصول ذات اريخ استحقاق أكرب من اريخ استحقاق اخلصوم املمولة هلا 

وهذا اخلطر هو نوع من خماطر معدل الفائدة ( refinancing risk) فإهنا قد تعرض نفسها ملخاطر إعادة التمويل

 لفة التمويل أكرب من العائد احملقق على األصول املستثمرة. وفيه تكون ك

أثر اخنفاض معدل الفائدة على أرابح املؤسسة املالية عندما يتجاوز اريخ استحقاق اخلصوم لتاريخ استحقاق  -2

 األصول

فائدة الذي من معدل ال يف هذه احلالة أيضاً تكون املؤسسة املالية معرضة ملخاطر معدل الفائدة، فهي تواجه عدم أتكد حول

خالله تستطيع إعادة استثمار أمواهلا يف السنة الثانية، وكما انقشنا يف احلالة السابقة على فرض أن املؤسسة املالية أصدرت 

مليون دوالر تستحق  100، لتمويل أصول بقيمة %9مليون دوالر تستحق بعد سنتني وبكلفة متويل  100خصوم بقيمة 

قيمتها مليون دوالر أما يف هناية العام الثاين  %1، يف هناية العام األول حتقق أرابح مبعدل %10دة بعد عام ومبعدل فائ

وعلى فرض اخنفاض معدل الفائدة الذي أدى إىل اخنفاض معدل العائد املكتسب من قبل املؤسسة عند إعادة االستثمار يف 

 .%1ت خسائر املؤسسة املالية يف العام الثاين أصبح آليت، واب%8أصول جديدة يف العام الثاين حي  وصل إىل 

 

  أساليب ختفيف خماطر السوق – سابعاا 

  الواجبات واملسؤوليات      

تفعيل العالقات اخلارجية مع البنوك احمللية واخلارجية فيما ظدم مصاحل البنك لتفعيل قنوات استثمارية أو لتلبية احتياجات  .1

 اخلارجية. البنك فيما ظص عمليات التجارة

 . (Nostro Accounts)حتديد حساابت التسوية لدى البنوك األخرى  .2

 Vostro Accounts).فتح حساابت البنوك األخرى لدى بنك احمللي صاحب التعامل ) .3
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 حتليل ودراسة البلدان و البنوك واملؤسسات اليت سوف يتم التعامل معها مع احلدود التعامل املقرتحة. .4

ة لطلب تسهيالت ائتمانية مباشرة وغري مباشرة من البنوك أو املؤسسات املالية األخرى لغاايت التجارة إعداد اآللية املناسب .5

 الدولية وأسواق النقد وغريها.

 توقيع االتفاقيات و العقود مع البنوك واملؤسسات املالية. .6

 متابعة املشاكل العالقة بني البنك وبني مراسليه. .7

 اليت يتعامل معها البنك. حتدي  ملفات املراسلني واألطراف .8

 

خنلص يف األخري إىل استنتا  مدى أمهية عملية إدارة خماطر السوق لضمان سالمة النشاط املصريف لكل بنك ورحبيته ، فبعدما أقرته 

، أصبح خطر السوق من املكوانت األساسية للمخاطر املالية اليت يستوجب تشخيصها ،  1996جلنة ابزل يف توصياهتا منذ 

بتها وقياسها ورغم تعدد طرق القياس واختالفها إال أن اإلدارة السليمة والفعالة ملخاطر السوق ترتكز ابلدرجة األوىل على بنية مراق

هيكلية صلبة وواضحة ، على سياسات وطرق دقيقة لتسيري املعلومة ، وإعداد وتسطري حدود التعامالت وتقييم األداء ، ومن مث 

 .روط القانونية والتنظيميةاالستجابة للمتطلبات والش
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 اخلامسالفصل 

 املخاطر التشغيلية
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 متهيم  

 2ية ابزل على السددداحة املصدددرفية مت تقدميه من قبل جلنة ابزل الرقابة املصدددرفية يف إطار إتفاق حديثاً  املخاطر التشدددغيلية موضدددوعاً  تعد

منذ قيام النشددداط املصدددريف إال أن االهتمام به ووضدددع متطلبات رأمسالية وعلى الرغم من أن هذا الصدددنف من املخاطر يف الواقع قائم 

م تكن ابرزة وواضدددددددددددحة يف  آاثره السدددددددددددلبية إىل كون ملواجهته والتحوط منه يعترب أمراً حديثاً وال يزال يف املراحل األوىل للتطبيق نظراً 

ربازيل وروسددديا سددديا والآدول كاملكسددديك ودول جنوب شدددرق ن الالسدددابق، إال أن األزمات املصدددرفية املتتالية اليت عصدددفت ابلعديد م

واألرجنتني واليت أدت إىل اهنيار بنوك كبرية وأحلقت خسدددددائر جسددددديمة ابقتصدددددادايت هذه الدول وهددت االسدددددتقرار املايل، وكمثال 

طر بشدددددددددددددددكدل عدام إدارة املخداإىل أحدد األايم املهمدة ابلنسدددددددددددددددبدة  م 1995/  2/  26على ذلدك حدالدة بندك برينغ: لقدد كدان يوم 

 600مببلغ  Baring Bankخاص، حي  أعلن يف هذا اليوم يف سدددددددنغافورة عن خسدددددددائر بنك  لوللمخاطر التشدددددددغيلية بشدددددددك

م يكن هناك مراقبة على )ليسددددون( وكان مسددددؤوالً عن إجراء عمليات شددددراء وبيع ، تاجرة ابألدوات املالية املشددددتقةمليون $ نتيجة امل

فية البنك ين تبني عند تصددددددد إذكان أيضددددددداً مسدددددددؤوالً عن إجراء القيود احملاسدددددددبية هلذه العمليات،   فسدددددددهن األدوات املالية ويف الوقت

 ليسون كان حيقق خسائر وكان ظفيها يف حساب معلق. 

مليار$ عن طريق 7م مع بنك سوسيتيه جنرال الذي تكبد خسارة قدرت بددددد 2008حصل يف األزمة املالية األخرية  نفسه الشيءو 

ألف عقد مستقبلي يف مؤشر  140قام بشراء  إذبعمليات مضاربة غري مصرح هبا  واملتهم« سنة31جريوم كريفييل »ه موظف لدي

 مليار$ ما أدى إىل هذه اخلسارة الضخمة.70داكس األملاين لألسهم وبقيمة إمجالية قدرت بد

تعليمات  يع العمليات وتقيمها وتتأكد من تطبيقمجاَ دم وجود إدارة خماطر تراقب يوميإن السبب الرئيس ملثل هذه الكوارث هو ع

 اإلدارة واملعايري املصدددددددددرفية السدددددددددليمة، مما دفع ابلبنوك والسدددددددددلطات الرقابية واملنظمات واهليئات الدولية املعنية ابالسدددددددددتقرار املايل إىل

وكمة الضددعف الواضددح يف احلالبح  عن األسددباب الفعلية وراء هذه األزمات واليت خلصددت إىل أن أهم أسددباب هذه األزمات هو 

وضعف أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة اجلهات احلكومية والضعف الواضح يف إدارة املخاطر بشكل عام واملخاطر التشغيلية بشكل 

 خاص.

مات دكما أن التطور املتسددارع يف النشدداطات واخلدمات املصددرفية وتزايد االعتماد على تكنولوجيا ووسددائل االتصدداالت احلديثة واخل

إىل تزايد اعتماد البنوك على جهات خارجية يف توفري بعض اخلدمات أدى إىل  ابإلضدددافة E – Bankingاملصدددرفية اإللكرتونية 
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ا من قبل اهليئات تزايد االهتمام هب نفسه الوقتمن حماور إدارة املخاطر، ويف تزايد أمهية املخاطر التشغيلية وأصبحت حموراً أساسياً 

 ت الرقابية واملؤسسات املصرفية.االدولية والسلط

 مفهوم املخاطر التشغيلية   -أوالا 

قوم هبا )بعد الوظيفة الثانية من الوظائف اليت ي داملصرف من مصادرها املختلفة يعإن تشغيل األموال اليت حيصل عليها 

توظيفه ألمواله  ويتقيد مبراعاهتا عند أيخذها املصددددددرف تقديراتقبول الودائع ( بغية حتقيق أهدافه اخلاصددددددة والعامة، وهناك أسددددددس و 

بغض النظر عن مصدددددددادرها، ومن هذه األسدددددددس السددددددديولة اليت يعتمد عليها املصدددددددرف وكذلك الرحبية لتغطي ما يتحمله من خماطر، 

 ومنها خماطر التشغيل.

ن مثل هذا ألإن خماطر التشددددددددغيل تعكس لدى املصددددددددرف مدى الرقابة الداخلية فيها وعدم حدوث اهنيار يف إجراءاهتا، 

االهنيار ميكن أن يؤدي إىل خسدددددددددائر مالية نتيجة األخطاء أو الغ  أو التقصدددددددددري يف اإلجراء الالزم يف الوقت املناسدددددددددب، أو إحلاق 

 الضرر مبصاحل املصرف. 

وبشدددددددددددكل آخر، كأن يكون ذلك عن طريق عمالئه أو املوظفني املسدددددددددددؤولني عن القروض أو موظفني آخرين يتجاوزون 

 أو يقومون بعملهم بطريقة غري أخالقية أو بدافع املخاطرة.صالحياهتم 

ختالسات ، ومن بني أهم أنواع هذه املخاطر التزوير واالاً أو جزئي هذه املخاطر يف الغالب قابلة للتأمني عليها كلياً  دوتع

تستقطب  و غريها ) وهي حوادثاليت يتورط هبا األفراد العاملون يف املصرف. وأعمال السطو ) النهب ( واخرتاق أمن احلواسيب 

 يف الغالب انتباه واهتمامات اجلمهور (.

 يهنا :  تعريف املخاطر التشغيليةوعلى هذا ميكن 

 احتمالية اخلسارة اليت قد تنشأ عن فشل أو عدم كفاية كل من : 

 العمليات الداخلية. -

 األنظمة.  -

 العاملني.  -

 أحداث خارجية. -
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ن تشددددددري إىل احتماالت التغري يف مصدددددداريف التشددددددغيل بصددددددورة كبرية عما هو متوقع، ومما يتسددددددبب يف إن من شددددددأن هذه املخاطر أ

اخنفاض صدددددايف الدخل وقيمة املصدددددرف، وهكذا فإن خماطر تشدددددغيل املصدددددرف ترتبط عن قرب يعباء وعدد األقسدددددام والفروع وعدد 

تمد على ما املصددددرف لذلك فإن جناح الرقابة على اخلطر يعاملوظفني. وألن أداء التشددددغيل يعتمد على التكنولوجيا اليت يسددددتخدمها 

 إذا كان نظام املصرف يف تقدمي املنتجات واخلدمات يعمل بكفاءة أم ال.

  تصنيف خماطر التشغيل  -اثنياا  

والعجز .  أ: هو اخلطر املتولد عن عدم تلبية املتطلبات املنتظرة من املوارد البشدددددددددددددددرية، ويشدددددددددددددددمل االحتيال ، اخلط خطر األفراد -أ

فالصدددفقات تتضدددمن قرارات تتخذ من طرف األفراد وعالقات تربم معهم  لذلك احتمال اخلطأ و الغ  وعدم احرتام أخالقيات و 

 أدبيات املهنة وارد ويدب التحوط منه 

 قابة .:  وهو اخلطر النات  عن عدم فعالية العمليات وقصور اإلجراءات و أوجه الر  خطر العمليات و اإلجرايتات  -ب  

 : وهو خطر فشل النظام أو أخطاء الربجمة أو خطر املعلومات أو فشل االتصال  اخلطر التدقين أو التكنولوجي -ت  

 :  وهو اخلطر السياسي أو خطر نظام ضرييب . اخلطر االسرتاتيجي  -ث  

 مصادر املخاطر التشغيلية  - لثاا اث

تيال الداخلي االحو  الكوارث الطبيعية و سدددددرقة املصدددددرف و الرشدددددوةو  ختالسيجة أعمال كثرية منها : االتنشدددددأ خماطر التشدددددغيل نت 

التأمني  الفشدددددددددددل يف أنظمة التكنولوجيا مثل عدم و عمالت األجنبية واألوراق املاليةالتجاوز يف صدددددددددددالحيات التداول ابلو  واخلارجي

يذ املهام  فإمهال يف تن و لناشددددئة عن سددددوء التصددددرفاخلسددددائر ا و أو إجناز العمل أو أعمال الصدددديانةالكايف هلا أو مالءمة تصددددميمها 

 عدم احملافظة على السرية املصرفية وإعطاء معلومات سرية عن العمالء.و  كاالستشارات اخلاطئة

 

 

 

 

احتيال 

)داخلي 

 وخارجي(

 سرقة البنك رشوة

 

 اختالس

خطأ من أمين 

 الصندوق

 كوارث طبيعية
فشل في أنظمة 

 التكنولوجيا

 فقدان وثائق مهمة أو تلفها خطأ محاسبي
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 إدارة املخاطر التشغيلية  -اثلثاا 

سدددددات ل تطبيق أفضدددددل املمار تعتمد إدارة املصدددددرف على جمموعة من السدددددبل والطرق، وذلك ملواجهة تلك املخاطر وإدارهتا من خال

كفاءة   يفاملصدددددددددرفية املعروفة إلدارة خماطر التشدددددددددغيل، هبدف عدم حدوث اهنيار يف إجراءات الرقابة الداخلية من جهة وعدم التأثري 

 : يتصرف، ومن هذه السبل والطرق ما أيإدارة امل

 %15ثالث سددنوات سددابقة مضددروبة ب  :وهي متوسددط جممل الدخل السددنوي خالل آخر اآلتيةختصدديص املصددارف النسددبة  -أ 

اري وبعده أييت منه  وأييت بعد تطبيقه لفرتة معينة املنه  املعي، سه الطريقة مبنه  املؤشدددددر الرئيملقابلة خماطر التشدددددغيل وتسدددددمى هذ

 القياس املتقدم.

 التأمني ضد أي إجراء يتخذ يف حالة اإلفصاح عن اخلسائر. –ب  

ارة العليا للمصددددرف وبسددددرية امة تكون مسددددؤوليته مجع البياانت واملعلومات اخلاصددددة مبخاطر يتم تعيني شددددخص من قبل اإلد -ت 

خلي ايتم أخذ املعلومات والبياانت ومجعها من عدة أقسددام ودوائر منها : الدائرة القانونية للمصددرف وقسددم التدقيق الد إذل. التشددغي

 ة املعلومات والضرائب ومن الشكاايت اليت ترد من قبل عمالء املصرف.وشؤون املوظفني واألمن وإدار ون واملدقق اخلارجي واملراقب

يتم الفصددددددددددل بني اجلهة اليت جتمع وحتلل املعلومات والبياانت اخلاصددددددددددة مبخاطر التشددددددددددغيل، واجلهة اليت تفرض القرارات على  -ث 

 أساس تلك املعلومات والبياانت وتتخذ اإلجراءات املناسبة.

اطر التشددغيل من شددأنه أن يسدداعد على ضددبط تلك املخاطر وتقليل خسددائرها على شددكل تقارير ترتفع وجود نظام مراقبة ملخ -  

أن وأن تضددددع الشددددد يف هذارة من قبل جملس إدارة املصدددددرف إىل اإلدارة العليا، وتكون هي بدورها مسدددددؤولة عن تنفيذ السدددددياسدددددة املقر 

 اإلجراءات والتعليمات اخلاصة بذلك.

 . وسياسات وإجراءات وممارسات املصارف املتعلقة خماطر التشغيل اسرتاتيجياتبتقييم  بية دورايً تقوم السلطات الرقا -ح  

 التأمني الكايف ) األمن ( لنظم حساابت املصرف واملعلومات اخلاصة ابلعمالء.  -  

 وصيانة النظم و إجناز األعمال. كالتالسرعة يف حل املش -د

أكد من يل البديلة والت حالة إخفاق النظم عن أداء اخلدمات، أو اختيار نظم التشدددددددددددددددغالتخطيط للحاالت الطارئة. وذلك يف -ذ 

بشكل دوري، وإبرام عقود بديلة مع مقدمي دعم فين آخرين تنفذ يف حالة إخفاق املقيمني األساسيني، وتوفري التعليمات فاعليتها 

 اخلاصة ابستخدام هذه اخلطط وتعليمات تنفيذها.
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 توزيع املخاطر حسب األنشطة، ويتم حتويل تلك املخاطر إىل أرقام ميكن التعامل معها.يقوم املصرف ب -ر  

، وذلك من خالل تقدير مدى تكرار هذه اخلسددددددائر اً ر التشددددددغيل وقياس تلك املخاطر كمياسددددددتخدام أدوات الوقاية من خماط -ز  

 وحجمها من جهة، واإلعالم عن تلك اخلسائر بصورة صحيحة ودقيقة.

 خصائص اخلطر التشغيلي  -رابعاا 

: وهذا يعين أن كل النشددددداطات البنكية تكتنفها خماطر تشدددددغيلية فضدددددالً عن املخاطر  اخلطر التشةةةةغيلي منتشةةةةر يف كل مكان -1

 األخرى املتصلة ابلنشاط املصريف . 

فالس املسجلة االت اإل: وهو خطر غري ظاهر وال ميكن مالحظته مباشرة ، فاخلسائر الكبرية أو ح اخلطر التشغيلي مسترت – 2

 .هي يف أغلب األحيان عبارة عن تركيبة مشرتكة بني خطر القرض أو خطر السوق و اخلطر التشغيلي

: مبعى أنه حيدث داخل البنك يف ظروف خاصددددددددددة وبيئة خاصددددددددددة . فهو إذن خطر حتت الرقابة  اخلطر التشةةةةةةةةغيلي داخلي  - 3

ة ) مثل خارجي إىل أسدددددددددبابن أن يكوان خارجيني ، أي يرجعان للذين ميكاملباشدددددددددرة للبنك على عكس خماطر القرض و السدددددددددوق ا

 إفالس أحد العمالء أو تغريات أسعار السوق ( بعيدة عن نطاق اإلشراف والرقابة املباشرة للبنك . 

لى أهنا خسائر ع خلسائر الناجتة عن عجز أو قصور يف نظام الرقابة ،إىل افبعدما كان ينظر :  اخلطر التشغيلي ال  ك  جتنبه -4

معها من   ب التعاي  معها و التكيفو خسددددددددددائر ال مفر منها  ها و التحكم فيها ، أصددددددددددبحت مؤخراً غري مقبولة ألنه ميكن تفادي

 .خالل إخضاعها للقياس ووضع حد هلا

  قياس املخاطر التشغيليةطرق  -خامساا  

 ، وذلك من خالل استخدام راذ  داخلية تعتمد على معايريتقوم املصارف عادة ابستخدام عدة مؤشرات القياس خماطر التشغيل 

 مراجعة دورية الختبار صالحية النظام ( ومعايري کمية مثل : و تقارير منتظمة، ،و  نوعية مثل : ) نظام قياس داخلي

واملكان ،طبها شددددد) صدددددالحية أسدددددلوب القياس، بياانت تفصددددديلية عن بياانت اخلسدددددائر الداخلية واخلارجية وتواريخ حدوثها وتواريخ 

 : يتس خماطر التشغيل يف املصرف ما أيومن هذه املؤشرات اليت تقي الذي وقعت به اخلسائر (

 عمد العمالة /إمجايل األصولخماطر التشغيل = 
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 فوميكن قياس خماطر التشغيل من زاوية مدى كفاءة إدارة التكلفة عند أداء األنشطة يف املصرف، وهي تشمل الرقابة على التكالي

اإلنتاجية والرتكيز على بعض املؤشددددرات اليت تقيس نصدددديب العامل من إمجايل األصددددول أو نصدددديب العامل من إمجايل املصددددروفات. 

ومع ذلك فإن املؤشدددددرات ال تتيح قياس احتماالت االحتيال والتزوير اليت قد حتدث من بعض موظفي املصدددددرف، وكذلك األخطاء 

س يف اليومي والذي قد حيمل املصدرف تكاليف كبرية، ابإلضدافة إىل أن هذه املؤشدرات ال تقياليت حتدث نتيجة ممارسدة العمل املصدر 

 عدم الكفاءة يف إجناز األعمال اليت تتم يف املصرف.

شددددغيلية، وعلى الرغم الت اعتمدت البنوك يف السددددابق بشددددكل شددددبه كامل على الرقابة والتدقيق الداخلي لغرض إدارة وتقييم املخاطر

ذه الطريقة إال أنه شددددددددهدت السددددددددنوات األخرية تطويرات جوهرية اإلدارة املخاطر التشددددددددغيلية حي  مت اعتماد هياكل و من أمهية ه

برام  إدارة املخاطر التشدددغيلية يوفر قدرة أكرب من األمان والسدددالمة لعمليات  عمليات حمددة لتحقيق هذا اهلدف، حي  أن توفر

ها فئة عدب هليئات الدولية املختصدددددة تتجه حنو التقدم يف معاجلة املخاطر التشدددددغيليةاملؤسدددددسدددددات املصدددددرفية وا البنك، ولذلك أخذت

 مميزة من املخاطر بنفس مستوى أمهية خماطر االئتمان والسوق.

توى تطور وطبيعة مسدددددددددد إن اختيار املنه  املناسددددددددددب إلدارة املخاطر التشددددددددددغيلية يعتمد على عدة عوامل أمهها حجم البنك وتطوره

نك أو النظر عن حجم الب املخاطر التشددددغيلية بغض كل عام هناك عدة عوامل أسدددداسددددية لضددددمان فعالية إطار إدارةأنشددددطته، وبشدددد

الواضدددحة ومدى كفاءة جملس اإلدارة واإلدارة العليا وتوفر نظام رقابة داخلية فعال  االسدددرتاتيجياتعمله ويشدددمل ذلك توفر  نطاق

صددددددندوق النقد ) ضددددددافة إىل فعالية إعداد التقارير الداخلية وخطط الطوارئ،الصددددددالحيات وفصددددددل املسددددددؤوليات ابإل ومتني وحتديد

 (. 2004العريب، 

ا على زايدة قدرهت وبشددددددددددكل عام فإن اهلدف من طرح املخاطر التشددددددددددغيلية ليس زايدة رؤوس أموال البنوك وإرا التأكد من

 رأس املال الالزم على درجة التطور والتعقيد حسدددددددددددددددن إدارة ومواجهة املخاطر التشدددددددددددددددغيلية، ويعتمد املنه  املسدددددددددددددددتخدم يف قياس

 .اإلحصائي يف عمليات وأنشطة البنك

الواردة يف ورقة  التشددددددددددغيلية أهم املناه  والطرق املالئمة الحتسدددددددددداب متطلبات رأس املال الالزم لتغطية املخاطرما أييت وفي

 ابزل االسرتشادية:
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  tor ApproachBasic Indicaالطريدقة األوىل  منه  املؤشر األساسي 

ذ يتم إوفق هذا املنه  يتم احتسدداب متطلبات رأس املال بناء على مؤشددر واحد وهو إمجايل الدخل آلخر ثالث سددنوات، 

( واليت مت حتديدها من قبل جلنة ابزل Alpha-)ألفا ةاثبت نسدددبة حاصدددل ضدددرب إمجايل الدخل يف الوصدددول لرأس املال الالزم عرب

متطلبات رأس املال = متوسدددطات إمجايل الدخل ألخر    :اآلتيةاالحتسددداب وفق املعادلة  ويتم ،%15يف الورقة االسدددرتشدددادية ب

 ألفا. xثالث سنوات 

KBIA = (2 (G/1.... n * á))/n 

  Bacic Indicator Approachالطريدقة األوىل   منه  املؤشر األساسي  -1

ذ إر واحد وهو إمجايل الدخل آلخر، ثالث سددددددنوات، وفق هذا املنه  يتم احتسدددددداب متطلبات رأس املال بناًء على مؤشدددددد

( واليت مت  حتديدها من قبل جلنة Alpha –الوصدددول لرأس املال الالزم عرب حاصدددل ضدددرب إمجايل الدخل يف نسدددبة اثبتة )ألفا يتم 

 : اآلتية، ويتم االحتساب وفق املعادلة %15ابزل يف الورقة االسرتشادية بد 

 ألفا.× ت إمجايل المخل تآلخر ثالث سنوات متطلبات رأس املال = متوسطا

 nanGIKBIA /))'*.....1((

 

 سنوات.  3: الدخل اإلمجايل السنوي آلخر  GI: متطلب رأس املال، KBIAحي  : 

n    عدد السنوات :'  15: النسبة الثابتة )ألفا( وحددهتا اللجنة بنسبة%. 

خل الفوائد وغري الفوائد قبل طرح أي خمصصات أو مصروفات تشغيلية ( إمجايل الدخل على أنه إمجايل دIIويعرف اتفاق ابزل )

ولكن يستثى من إمجايل الدخل أية إيرادات استثنائية مثل  (،Outsourcingواملصاريف املدفوعة مقابل خدمات اإلسناد )

 دخل االستثمارات يف األوراق املالية، أو دخل بيع شركة ابعة، أو التعويضات من التأمني. 

در اإلشارة إىل أنه يف حال كان إمجايل الدخل يف إحدى السنوات الثالث ابلسالب )أي خسارة( فإهنا تستثى من االحتساب وجت

  الحتساب . وتعترب هذه الطريقة أبسط املناهيف املعادلة وتقتصر فقط على السنوات اليت يكون فيها إمجايل الدخل موجباً 
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 تعمل يلية وتكون مالئمة للبنوك اليت ال تعمل على املستوى العاملي، وكذلك ميكن للبنوك اليتاملتطلبات الرأمسالية للمخاطر التشغ

يعترب هذا و  على املستوى العاملي استخدامها ولكنها ال يتوفر لديها نظام إدارة خماطر ميكنها من استخدام الطرق األكثر تطوراً 

لرأمسالية ياس عرب استخدامه، إال أنه حيمل البنك حجم أكرب من املتطلبات السهولته وبساطة تكلفة الق نظراً  املنه  األكثر شيوعاً 

لكون النسبة الثابت )ألفا( واحدة وال تتغري حسب نوع اخلدمة أو املنت ، إال أنه ونظرة لبساطته واخنفاض تكلفة استخدامه  نظراً 

مستوى حملي أو  سيما أن معظم البنوك العربية تعمل علىفإنه يعترب األسلوب األكثر مالئمة للواقع املصريف العريب بشكل عام، وال

 من البنوك العاملية. إقليمي وقليلة االنتشار دولية كما أن عملياهتا وأنشطتها أقل تعقيداً 

 املخاطر التشغيلية ال  تواجه املصارف يف بيئة االنرتنت   -سادساا 

ا اجملال إال قطة حتول ابرزة سامهت يف تطوير وتوسيع هذإن استعمال األنظمة املعلوماتية يف القطاع املصريف كان ن
أهنا تسببت يف ظهور خماطر عديدة متخضت عنها جرائم عديدة م أنلفها من قبل مسيت "ابجلرائم املعلوماتية" 
وحتتا  هذه املخاطر إىل أمن معلومايت حلمايتها, فمن خالل هذا املطلب سنتعرض ألهم هذه املخاطر وكذلك 

 من املعلومات املصرفية يف بيئة االنرتنت.متطلبات أ

  اجلرائم املعلوماتية املصرفية  -1

وتع رف جرائم االنرتنت يهنا تلك النوع من اجلرائم اليت تتطلب إملاما خاصا بتقنيات احلاسب اآليل ونظم املعلومات 
 ألجل ارتكاهبا.

ا فمن واالتصاالت املتطورة يف إدارة أعماهلونظرا العتماد البنوك بشكل كبري ومباشر على تقنيات املعلومات 
الطبيعي أن تتعرض هذه البنوك لالعتداءات وجرائم مصدرها التقنيات احلديثة املستعملة يف ظل قلة التشريعات 

 ومن بينها: 

: وهو سرقة املعلومات الشخصية عن طريق انتحال شخصية ما أو مؤسسة موثوقة, مثال: االحتيال االلكرتوين -أ
رسالة ابلربيد االلكرتوين من موظفي البنك الذي تتعامل معه أو شخص مقرب يطلب منك زايرة موقع تلقي 

 الكرتوين لتحدي  معلوماتك بسرعة ويف األصل هذه الرسالة مرسلة من جهة أخرى.
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ام د: وتتمثل يف االستخدام غري املشروع لبطاقات االئتمان املمغنطة فقد يتم استخجرائم بطاقات االئتمان -ب
بطاقات مزورة أو مسروقة لالستيالء على أموال أصحاب احلساابت أو التقاط أرقامها السرية عند استعماهلا عرب 

 شبكة االنرتنت.

: شهدت هذه العمليات تطورا كبريا يف فنوهنا مدفوعة ابلتزايد الكبري يف حجم األموال جرائم غسيل األموال -ت
خدم يف ملشروعة إضافة إىل التطور الكبري يف الوسائل التكنولوجية اليت تستواملتحصالت الناجتة عن األنشطة غري ا

نقل األموال وحتويلها عرب احلدود ومع تطور أنظمة التحويل املايل واستخدام شبكات احلاسوب يف الربط بني كافة 
ونية فقد تزايدت االلكرت األسواق وسهولة نقل أموال كبرية تزايدت عمليات غسيل األموال إضافة إىل انتشار التجارة 

 تبعا لذلك.

علوماتية : تستهدف هذه اجلرمية التعرض لسالمة وأمن األنظمة املجر ة إتالف برام  كمبيوتر البن  وبياانته -ث
وسرية البياانت واملعلومات اليت تتضمنها من خالل التلف السريع الذي يلحق هبا جراء فريوس رقمي يتغلغل يف 

قافه عن العمل واهلدف من وراء هذه اجلرمية تكبيد البنوك خسائر ضخمة واإلضرار بسمعتها النظام ويتسبب يف إي
 املهنية من خالل إشاعة جو من اخلوف يف نفوس عمالئها وتعطيل سري أعماهلا.

 انعكاسات اجلرائم املعلوماتية على بنية املخاطر يف املصارف   -2

صارف وجنم ت كقناة توزيع جديدة إىل إحداث تغيري يف بنية خماطر املأدت الصريفة االلكرتونية اليت تعتمد االنرتن
عنها حتدايت جديدة أمام التحكم يف هذه املخاطر وإدارهتا نظرا للجرائم السابقة الذكر اليت متس نظم معلومات 

بعض املخاطر  وردنما أييت البنوك وهو األمر الذي انعكس على بنية املخاطر املصرفية واسرتاتيجيات إدارهتا, وفي
 اليت تعرتض عمل البنوك يف بيئة االنرتنت.

اء ابلتزاماته رحبية ورأمسال البنك جراء عدم املقدرة على الوفتؤثر يف : وتعرف يهنا املخاطر اليت خماطر السيولة -أ
 عند استحقاقها وتشمل خماطر السيولة: 

 ر األموال.عدم قدرة البنك على إدارة التغيريات الطارئة يف تركيبة مصاد 
  عدم مقدرة البنك على التأقلم مع ظروف السوق وتغرياته املؤثرة على قدرته بتسييل بعض موجوداته يقل

لودائع ا خسائر ممكنة وتزيد االنرتنت )وسيلة االتصال بني العميل واملصرف( من احتماالت تغري حجم
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ارة النرتنت إ اد نظام مالئم إلدلدى البنك ابستمرار األمر الذي يتطلب من املصرف املتعامل عرب ا
 املوجودات واملطلوابت والرقابة على وضع السيولة لديه بشكل دائم.

لعمالئها  : إن الصريفة االلكرتونية اليت تعتمد االنرتنت من أجل توفري املعلوماتاالسرتاتيجيةاملخاطر العلمية  -ب
سريعة يف لقرصنة واالخرتاقات وال شك أن التطورات الوأيضا تنفيذ العمليات اليت يطلبوهنا معرضة أكثر ملخاطر ا

التكنولوجيا وازدايد حدة املنافسة بني البنوك ذاهتا وبني املؤسسات غري املصرفية واختالف طبيعة اسرتاتيجيات 
الصريفة  سرتاتيجيةالاملواكبة قد تعرض البنوك إىل خماطر كبرية يف حال عدم سالمة عمليات التخطيط والتنفيذ 

رتنت يف احلفاظ االن اسرتاتيجية إسهاملكرتونية, ومن حي  اجلوهر فان إدارة البنوك حباجة إىل درس متأن ملدى اال
 رحبيتها مع التأكد من عدم حصول زايدة غري مرغوب هبا يف بنية املخاطر. على تنافسية املؤسسة و

عراف املصرفية القواعد والتشريعات النافذة واأل : تنشأ املخاطر القانونية عندما ال حيرتم البنكاملخاطر الدقانونية -ج
والتجارية أو عندما ال تكون هناك نظم قانونية واضحة ودقيقة خبصوص العمليات املصرفية اجلديدة وينطبق ذلك 

 على األعمال املصرفية االلكرتونية يف غياب التشريعات املواكبة.

ا البنوك يف تطورات غري املالئمة اليت ميكن أن تتعرض هل: تتعلق هذه املخاطر ابلخماطر تتعلق بسمعة البن  -د
تقدمي خدماهتا من خالل قنوات التوزيع املصرفية وهذا يف غياب شبكة موثوق هبا لدعم نشاطاهتا و ايتها يف بيئة 
االنرتنت, حي  ميكن أن تتعرض مسعة البنوك ألضرار يف حال عدم توفري اخلدمات املصرفية عرب االنرتنت وفق 

 عايري األمان والسرية والدقة واالستمرارية واالستجابة الفورية ملتطلبات عمالئها.م

: يتولد عن إصدار مال الكرتوين نشوء التزام أو دين يف دفرت امليزانية ملصدر هذا املال وهذا املخاطر العملية -ه
 يثري مجلة من املخاطر لعل أمهها ما تعلق ابلسيولة.

ة النظم االلكرتونية: إن خرق نظام احلماية االلكرتونية يف نشاطات األموال االلكرتونية ( خطر عدم كفاية  اي1-ه
قد يكون من قبل العمالء واملؤسسات املصرفية نفسها وكذلك يف شبكة االتصاالت أو املؤسسات الوسيطة يف 

 عملية توزيع األموال االلكرتونية مصدر خطأ واليت تؤدي إىل خماطر عديدة منها:

 ر احتيالية تكون عن طريق سرقة وسائل أو معلومات مشرتك آخر.خماط
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نظام غري مالئم: كون مزودي الربام  ليست لديهم اخلربة الكافية يف خمتلف اخلدمات املصرفية أو أهنم 2) -ه
 غري قادرين على حتسني وتطوير هذه الربام  مبا يتوافق ومتطلبات املصرف.

ميل: كأن يستخدم العميل رقم بطاقة االعتماد يف برانم  غري حممي االستعمال السيئ من طرف الع3-) -ه
 ما ميكن طرف أخر االطالع على قاعدة البياانت الشخصية.

ر رحبية رأمسال املصرف جراء عدم التزام الطرف اآلختؤثر يف : وهي عبارة عن املخاطر اليت خماطر االئتمان-و
نت أو مؤسسة( بشروط العقد املربم بينه وبني املصرف وتعطي االنرت )سواء كان مقرتضا , مصدرا لورقة مالية, فردا 

املصرف فرصة أوسع لتقدمي خدماته ومنتجاته املصرفية وتوظيف أمواله يف مناطق جغرافية واسعة حول العام ويغيب 
ملصرف أحد االعمل املصريف عرب االنرتنت االتصال البشري املباشر بني إطار املصرف والعمالء, األمر الذي يفقد 
 أهم عناصر دراسة االئتمان أال وهو معرفة مدى االلتزام والنزاهة يف شخصية وتعامل الطرف اآلخر.

إن عدم القدرة على إدارة االئتمان بشكل سليم قد يؤدي إىل تركز يف توظيف أموال املصرف ضمن منطقة جغرافية 
من  باربعني االعتملهم الواجب طرحه وأخذه معينة أو ضمن قطاع اقتصادي معني أضف إىل ذلك فان السؤال ا

قبل إدارة االئتمان هو معرفة مدى تطور القوانني والتشريعات اليت حتكم العمل املصريف عرب االنرتنت يف املناطق 
 اجلغرافية املختلفة من العام قبل الشروع بتوظيف أموال املصرف فيها.

فائدة ني التدفقات النقدية وقدرة البنك على تعديل سعر ال: بسبب الفروقات الزمنية بخماطر سعر الفائمة -ن
على خدماته ومنتجاته املصرفية يف الوقت املطلوب وتسمى مبخاطر إعادة التسعري يف بعض األحيان ويولد تغري 
سعر الفائدة يف السوق خماطر على أرابح ورأمسال املصرف إذا وجدت فروقات يف فرتات استحقاق املوجودات 

زايدة خماطر ؤثر يف ي ت ما يولد فروقات زمنية بني التدفقات النقدية اخلارجة والواردة من وإىل املصرف مما واملطلواب
 السيولة أيضا. 

توسيع  آليتمتكن االنرتنت من اجتذاب ودائع ومنح تسهيالت ائتمانية لعدد أكرب من العمالء حول العمالء واب
د من احتمالية تطاير وتغيري عمالء املصرف بشكل مستمر وكل ذلك إطار املنافسة بني املصارف األمر الذي يزي

يضع حتدايت أمام املصرف املتعامل عرب االنرتنت تتمثل بضرورة العمل املستمر على تطوير وحتسني إدارة املوجودات 
 واملطلوابت وسرعة التأقلم يف هذا اجملال مع تغريات سعر الفائدة.
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النوع من املخاطر عند قيام املصرف بتوظيف أمواله بعمالت أجنبية متعددة وينشأ هذا  خماطر سعر الصرف: -ي
أو توظيف أمواله اعتمادا على مصادر متويل أجنبية متعددة وهذا قد يؤدي إىل وقوع خسائر حمتملة خاصة إذا 

 خضعت إحدى هذه العمالت إىل رقابة سعرية شديدة أو إىل تغريات واسعة يف أسعار صرفها ابلسوق.

 متطلبات ومعايري أم  املعلومات املصرفية يف بيئة االنرتنت  -3

يرجع الفضل يف ظهور البنوك االلكرتونية وتطورها إىل التقدم التكنولوجي وثورة املعلومات فقد نشأة وانتشرت 
بفضل هذا التقدم ولكن هناك حقيقة ال ميكن إخفائها وهي أن التقدم نفسه قد يكون السبب الرئيسي وراء 

اء على هذه البنوك, إذ م توفر لعمالئها وسائل احلماية واألمان ما يدفعهم الستمرار التعامل معها وهو ما القض
نت يستدعي اختاذ مجلة من املتطلبات للحفاظ على االستمرارية وتتمثل متطلبات األمن الرئيسية للبنوك يف بيئة االنرت 

 يف : 

ة الوظيفي, احلماية املادية للتجهيزات التقنية, احلماية التقني الوعي مبسائل األمن لكافة مستوايت األداء 1-
 الداخلية, احلماية التقنية من املخاطر اخلارجية.

األمن الفاعل هو املرتكز على االحتياجات املدروسة اليت تتضمن املالئمة واملوازنة بني حمل احلماية ومصدر  2-
 اخلطر وأداء النظام والتكلفة.

ة لبنوك أمواال رقمية وحقوقا مالية عناصر رئيسية يف االئتمان ومنه فاملطلوب هو وضع إسرتاتيجيمتثل بياانت ا 3-
 شاملة ألمن املعلومات تتناول نظام البنك وموقعه االفرتاضي.

ة الرقابة االلكرتونية واليت ترتكز على األساليب التكنولوجية للرقابة على املخاطر وفحص البنوك يف بيئة هيكلي 4-
 م ابالنفتاح.تتس

إن أهم إسرتاتيجيات أمن املعلومات هو توفري الكفاءات التقنية القادرة على كشف ومالحقة االخرتاقات  5-
 وضمان وجود فريق تدخل سريع يدرك ما يقوم به.

" حي  يوجد وسيلتني أساسيتني لتأمني املعامالت املالية EFTأمن نظام التحويالت املالية االلكرتونية " 6-
 صرفية االلكرتونية ومها: وامل
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: ويعتمد هذا النوع من األمن على تشفري املعلومات البنكية عن طريق برانم  خاص يعمل على األم  الربةي -أ
تشفري املعلومات اخلاصة إبمتام عمليات الشراء حبي  ال ميكن قراءهتا يف حال التعرض هلا, ومن أمثلة هذه الربام  

" ويسمح Pecmmuinication Corp Netscaوهو بروتوكول ابع لشركة "بروتوكول الطبقات األمنية 
 مبعرفة هوية البائعني بل وقد يربك املشرتي نفسه الذي يتعني عليه إرسال رقم بطاقته للبائع على اخلط. 

مة د: ويتم هذا النوع األمن ابستعمال البطاقات الذكية اخلاصة ابملستهلك هذه الربام  املستخاألم  العتاد  -ب
" Visa  &Master Cardلتحقيق األمن العتادي جند بروتوكول احلركات املالية اآلمنة والذي يسمح لشركيت "

 مبعرفة أطراف التبادل من خالل التوقيعات الرقمية.

التوقيع االلكرتوين: وهو شهادة رقمية تستخدم يف إرسال أي وثيقة أو عقد جتاري أو تعهد أو إقرار وهو  7-
رف أو أرقام أو صور أو صوت أو نظام معاجلة الكرتوين ويتم اللجوء إىل التوقيع االلكرتوين لرفع من مكون من أح

 مستوى األمن وخصوصية املتعاملني عرب شبكة االنرتنت.

 

 امثلة ع  بعض املخاطر التشغيلية يف االدارات االساسية للمصارف  -اثمناا 
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 الفصل السادس

 التمويل االسالمية وطرائق إدارهتاخماطر صيغ 
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 :املخاطر يف املراحبة-أوالا 

املراحبة الفقهية )البسيطة( هي: بيع السلعة مبثل ما اشرتيت به من الثمن مع زايدة ربح معلوم, وأما املراحبة املصرفية )املركبة( أو 

ئها, مث بيعها بناًء على طلب العميل ) اآلمر ابلشراء ( ووعده بشرااملراحبة لآلمر ابلشراء: فتمثل قيام املؤسسة بشراء سلعة ومتلكها 

 للعميل بثمن مؤجل أو مقسط فيه زايدة حمددة على مثنها األصلي الذي اشرتيت به.

 وميكن ذكر أهم املخاطر اليت تتعرض هلا املراحبة عرب األمور اآلتية:

 خماطر تغري أسعار السلع السوقية: –1

اليت يتملك  –قصرية  وإن كانت –ميتلكها قبل أن يبيعها إىل عميله, ففي الفرتة  و لسلع بناًء على الوعدالبنك عادًة يشرتي ا

 فيها املصرف السلعة مث ينقل ملكيتها إىل العميل قد تتغري األسعار.

 املخاطر االئتمانية:–2

لتأخري , وهذا يعين أن املماطلة يف أداء الدين أو امن املعروف أن املراحبة تنتهي إىل دين يف ذمة العميل لكامل الثمن أو جزء منه

يف السداد ال يرتتب عليه أي تعويض للمصرف عن الفرصة اليت ضاعت عليه بسبب ذلك, وإلدارة هذا اخلطر أخذت بعض 

 ة الشرعية.ئاملصارف اإلسالمية بفرض غرامات على املدين املماطل ال ينتفع هبا املصرف ويتم صرفها يف اجلهات اليت تراها اهلي

 خماطر هام  الربح ) سعر الفائدة (: –3

 ما دامت املصارف اإلسالمية ال تتعامل بسعر الفائدة, فينبغي أن ال تتعرض للمخاطر الناشئة عن املتغريات يف سعرها.

ح وزايدته عادة بففي عقد املراحبة يتحدد هام  الربح إضافة إىل هام  املخاطرة )سعر الفائدة( يف السعر املرجعي, وهام  الر 

 من أجل األجل يف املراحبة يكون اثبتاً وحمدداً مرة واحدة طوال فرتة العقد وال  وز تغيريه, لذلك فإن التغريات يف سعر الفائدة تؤثر

 عادة يف عقود املراحبة وال سيما يف عمليات التمويل ذات األجل الطويل.

  خماطر تلف السلعة أو تعي بها:  –4

عة أو جزء منها أو ظهر فيها عيب أو تبني عدم صالحيتها, فإن البنك يتحمل هالك السلع اململوكة له قبل إذا هلكت السل

تسليمها للعميل, ويكون ضامنًا لوجود العيب احلادث يف ملكه, والعيب اخلفي. وميكن للمصرف إدارة هذا اخلطر من خالل 

 العميل على البائع األول اذا كان العيب حاداثً يف ملكه. االشرتاط على العميل الرباءة من العيب, أو اشرتاط رجوع
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 خماطر عدم تنفيذ االلتزام: – 5

ميكن أن تنشأ هذه املخاطر من خالل عدم رغبة العميل أو قدرته على تنفيذ ما التزم به من الوعد ابلعقد والسيما بعد شراء 

شرتي زامية الوعد ودفع مبلغ ميثل هام  جدية, ففي خيار الشرط ياملصرف السلعة ومتلكها, وميكن إدارة هذا اخلطر عرب األخذ إبل

املصرف السلعة ويشرتط لنفسه خيار الشرط ملدة معينة فإن وّف  اآلمر ابلشراء ابلتزامه وأخذ السلعة من املصرف يصبح العقد 

نكل اآلمر  جازة البيع, وإنحينئٍذ الزمًا ويسقط خيار الشرط ابلنسبة للمشرتي )املصرف( ألنه وجد منه تصرف يدل على إ

 ابلشراء فيجوز للمصرف رد السلعة للبائع مبقتضى خيار الشرط.

 املخاطر يف عدقم  االستصناع و السلم  -اثنياا 

 خماطر االستصناع  –أ 

  االستصناع: عقد يطلب فيه املستصنع من الصانع صناعة شيء معني موصوف يف الذمة مبواد من الصانع, مثن معلوم

  أو مقسطاً.يدفع مؤجالً 

 وتتعرض عملية االستصناع إىل مجلة من املخاطر ميكن إمجاهلا فيما أييت:

 :املخاطر االئتمانية 

 إذا كان الثمن يف االستصناع مؤجالً أو مقسطا فإنه سيؤول إىل الدين, وحينئذ تكتنفه املخاطر االئتمانية اليت مر ذكرها يف املراحبة. 

 :خماطر عدم التنفيذ 

اع املصريف أو املوازي هناك عقدان منفصالن ومستقالن: عقد بني املصرف والعميل )طالب الصناعة( يوازيه عقد آخر يف االستصن

بني املصرف واملقاول )املنفذ للعقد(, ويف العقد األول الذي  ري بني املصرف والعميل يكون املصرف صانعاً, فيبيع السلعة إىل 

فرد أو  –ن مقابل أتجيله, أما يف العقد الثاين الذي  ري بني املصرف والصانع )مقاول املستصنع )العميل( مع زايدة يف الثم

شركة( فإن املصرف يكون مستصنعاً يدفع الثمن غالباً نقداً, فإذا م يستطع املقاول االلتزام بتسليم السلعة يف الوقت احملدد للمصرف 

ل عن تسليم ذ تقع خماطر عدم التنفيذ على مسؤولية املصرف, ألنه مسؤو فإن املصرف سيتأخر يف تنفيذ التزامه مع العميل, وحينئ

 السلعة للعميل يف الوقت احملدد.

 وميكن إدارة هذا اخلطر عرب األمور اآلتية:
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 األول: الشرط اجلزائي:

ملقاول األضرار الفعلية ا الذي ميكن أن يشرتطه املصرف على املقاول حني أتخريه يف تنفيذ التزامه يف املوعد احملدد, ويتحمل حينئذٍ 

 اليت تنت  عن هذا التأخري.

 الثاين: الكفالة املصرفية:

 اليت ميكن أن يطلبها املصرف )إذا كان مستصنعاً( من املقاول من أجل االلتزام لتنفيذ العمل املطلوب.

 الثال : سداد مثن السلعة للمقاول تقسيطاً:

 على وفق مراحل تنفيذ األعمال. –العقد بداًل من سدادها دفعة واحدة عند بداية تنفيذ-

  :خماطر تعيب السلعة املستصنعة أو عدم صالحيتها أو خلل يف أدائها 

 إذا ظهر شيء من ذلكم يف السلعة فإن العميل يرجع إىل املصرف الذي يتحمل هذه املخاطر.

 :خماطر السلم –ب 

  ,ويتأخر تسليمها إىل أجل حمدد.السلم: بيع سلعة موصوفة يف الذمة يدفع مثنها يف جملس العقد 

 وتبدو خماطر السلم يف األمور اآلتية:

 خماطر تغري أسعار السلع السوقية: –1

يشرتي املصرف سلعة )املسلم فيه( سلماً بثمن أقل مما يظن أنه سيبيعها به بعد تسلمها بقصد بيعها بثمن أعلى عند تسلمها, 

عة حينئذ يتحمل املصرف خماطر اخلسارة النامجة عن الفرق بني مثن شراء السلفمن احملتمل اخنفاض سعر السلعة عند تسلمها, ف

 وبيعها.

  خماطر عدم التنفيذ: –2

إذا م يستطع البائع )املسلم إليه( تسليم السلعة للمشرتي )املسلم( يف الوقت احملدد فإن ذلك قد حيمل املشرتي تكاليف التخزين 

 وم غالباً على بيع املنتجات الزراعية اليت حتتا  إىل مستودعات للتخزين.إذا كانت السلعة حتتاجه, ألن السلم يق

أكرب يف السلم املوازي حي  يقوم املصرف بتمويل عقد السلم مع املنت  فيدفع له رأس املال كاماًليف جملس العقد  روتكون املخاط

السلعة سلماً وحيدد  ول ومستقالً عنه مع شركة يبيعها فيهوحيدد أجالً يتم فيه تسليم السلعة, مث يعقد املصرف عقداً آخر موازايً لأل
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موعدًا للتسليم بعد أجل التسليم يف العقد األول, لذلك إذا أخل البائع األول ابلتزامه ابلتسليم للمصرف يف املوعد احملدد فإن 

 ذلك  عل أمام املصرف أحد أمرين:

يتعرض  فاق عليها يف عقد السلم, وتسليمها للمشرتي )الشركة(, وبذلكاألول: أن يشرتي سلعة ابملواصفات نفسها اليت مت االت

 ملخاطر أسعار السلع فقد يشرتيها بسعر أعلى مما اشرتى, وحينئذ يكون قد تعرض للخسارة.

 الثاين: أن ظل ابلتزامه لعدم القدرة على تسليم السلعة, وهذا يعرضه ملخاطر قانونية.

 جراء ما أييت:وإلدارة هذا اخلطر ميكن للمصرف إ

أن أيخذ من العميل ) البائع ( رهناً أو كفالة إلدارة خطر عدم قدرة املصرف على اسرتداد الثمن من العميل يف حال عجز  –أ 

 العميل عن تسليم السلعة.

  وز للمصرف مبادلة السلعة بشيء آخر غري النقد بعد حلول األجل, سواء كان االستبدال جبنسه أو غري جنسه. –ب 

 خماطر املشاركة واملضاربة  -لثاا اث

  رأس املال.االتفاق على الربح وتوزع اخلسارة بنسبة مسامهتهما يفإذ يتم تعين املشاركة اشرتاك املصرف والعميل يف رأس مال هلما, 

يتم اقتسام و  ويقصد ابملضاربة اشرتاك بني املصرف والعميل, حي  يدفع املصرف رأس املال إىل العميل الذي يقوم ابلعمل فيه,

الربح بينهما على حسب االتفاق, بينما تقع اخلسارة على صاحب رأس املال إال يف احلاالت اليت يثبت فيها إمهال العميل أو 

 تقصريه وتعديه فإنه حينئذ يضمن.

 تعد املشاركة واملضاربة من أكثر الصيغ خماطرة وذلك بسبب:

  قية للشركاء, إذ ليس لدى املصرف الوسائل الفعالة الكافية ملراقبة عدم التمكن من املعرفة الدقيقة للكفاية األخال

 تصرفات شركائه العمالء, وهذا يضع املصرف أمام خيارين:

األول: إما أن يتحمل خماطر عدم قيام العميل ابإلفصاح السليم أو الدقيق عن نتائ  املشروع, حي  يتوقف نصيب املصرف من 

بياانت أرابحه, فقد يقوم العميل ابإلعالن أو اإلفصاح عن أرابح أقل من الواقع, من أجل التقليل الربح على ما يعلنه العميل عن 

 من نصيب املصرف.

الثاين: أن يتحمل تكاليف قد تكون غري قليلة للتأكد من سالمة التقارير والنتائ  املالية للمشروع, وإن كان األمر كذلك فلن 

 المة األفعال والنوااي املؤدية إىل النتائ .يكون كافياً يف حد ذاته للتأكد من س
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   ضعف كفاءة املصرف يف جمال تقييم املشروعات وتقنيتها واليت تبني األرابح احملتملة للمصرف واملخاطر احملتملة اليت

 يتوقعها املصرف.

 وميكن إدارة هذه املخاطر عرب األمور اآلتية:

 مشروع.قيام املصرف بدراسة حمكمة للجدوى االقتصادية لل 

 .قيام املصرف بدراسة اجتماعية موضوعية شاملة ملعرفة مدى توافر عناصر الكفاية األخالقية يف الشركاء 

 .احلصول على كفيل مليء يف حالة التعدي والتقصري وخمالفة الشروط والعرف التجاري 

 خماطر اإلجارة  -رابعاا 

نتهية منفعة عني معلومة ملدة معلومة وبعوض معلوم, وقد تكون م قد تكون اإلجارة عادية ) تشغيلية ( تتمثل بتمليك املستأجر

ويعده بتملكها  –تزيد عادة عن أجرة املثل  –ابلتمليك, حي  يقوم املصرف إبجارة عني للمستأجر مدة زمنية معينة يجرة معلومة 

 ها. هناية مدة اإلجارة أو يف اثنائبعقد جديد ) إما البيع بثمن رمزي, أو اهلبة ( إذا قام بسداد األقساط املتفق عليها يف

وتعد اإلجارة املنتهية ابلتمليك من الصيغ اإلسالمية األقل خماطرة, ألن املصرف ميلك األصل املؤجر وحيصل على اإليراد ) األقساط 

 ( بشكل مستقر, وعلى الرغم من ذلك فإن املصرف ميكن أن يتحمل خماطر عدة منها:

رة من حي  تضررها كليًا أو جزئياً, فإن املؤجر يتحمل خماطر ذلك فيقوم بصيانتها, ألنه مالك خماطر تتعلق ابلعني املؤج –1

 األصل وميكن إدارة هذا اخلطر عرب التأمني على األصل.

 خماطر فسخ املستأجر لعقد اإلجارة لعذر طارئ, وهذا يعرض املصرف ملخاطر تغري األسعار السوقية. –2

 دم قدرة املستأجر على سداد األقساط أو املماطلة يف سدادها للمصرف.خماطر ائتمانية تتمثل بع –3
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 بعالفصل السا

  وفقاً ملعايري جلنة ابزل الدولية إدارة املخاطر
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 مدقممة 

أصدددددبح االسدددددتقرار املدددددايل مدددددن األمدددددور الددددديت حتظدددددى يولويدددددة   (،Globalizationيف ظدددددل االجتددددداه حندددددو مزيدددددد مدددددن العوملدددددة )

الددددددديت تواجددددددده النظدددددددام املدددددددايل يف بلدددددددد مدددددددا  املشدددددددكالت إطدددددددار السياسدددددددات االقتصدددددددادية الكليدددددددة، إذ م يصدددددددبح أتثدددددددري كدددددددربى يف

 مقصوراً على احلدود القطرية، بل صار أفق التأثري ميتد إىل األسواق اخلارجية يف العام.

، ووجهدددددت اجملموعدددددة ندددددداء هدددددذا األمدددددر 1996(  الدددددذي عقدددددد يف يونيدددددو G-7وقدددددد تنددددداول اجتمددددداع القمدددددة جملموعدددددة السدددددبع )

ت مؤسسدددددددات وأجهدددددددزة رمسيدددددددة النظدددددددام املدددددددايل.  وبنددددددداء عليددددددده، عكفدددددددين أتخدددددددذ التددددددددابري الالزمدددددددة للمحافظدددددددة علدددددددى اسدددددددتقرار 

عديددددددددددة علدددددددددى البحددددددددد  يف وسدددددددددائل تعزيدددددددددز االسدددددددددتقرار املدددددددددايل، وبوجددددددددده خددددددددداص يف االقتصدددددددددادات ذات األسدددددددددواق الصددددددددداعدة 

Emerging Market Economies. 

بقددددددرار مددددددن حمددددددافظي البنددددددوك املركزيددددددة  1970والدددددديت أنشددددددئت عددددددام  ابزل املختصددددددة ابإلشددددددراف املصددددددريفن جلنددددددة ومددددددن املعلددددددوم أ 

( تقدددددددوم مندددددددذ عددددددددة سددددددنوات ببحددددددد  أفضدددددددل السددددددبل لتوقيدددددددع نطددددددداق اإلشدددددددراف G-10جملموعددددددة الددددددددول الصدددددددناعية العشددددددرة )

 املصريف يف كل الدول ولتقويته بوجه خاص يف الدول األعضاء.

العناصر األساسية للتنمية واالستمرار املايل يف الدول،  نزلةمب Bank Regulationsلتعليمات الرقابية البنوك وا دهذا وتع

 .النظام بكاملهتؤثر يف حدوث أزمات عالية إىل دارة وعدم فعالية الرقابة يؤدي ضعف اإل إذ إن

األساسددددددية الواجدددددب توافرهددددددا ملمارسددددددة  مناقشددددددة جهدددددود جلنددددددة ابزل لتطددددددوير الرقابدددددة املصددددددرفية واملتطلبدددددات بحددددد هددددددذا ال نددددداولويت

رقابدددددددة مصدددددددرفية فعالدددددددة واملبدددددددادئ األساسدددددددية للشدددددددراف املصدددددددريف الفعدددددددال، واملعدددددددايري اجلديددددددددة للجندددددددة ابزل وإعدددددددادة النظدددددددر يف 

 مفهوم الكفاية.

 تعريف جلنة ابزل  -أوالا 

لبندددددوك املركزيدددددة للددددددول الصدددددناعية، أنشدددددأت بقدددددرار مدددددن حمدددددافظي ا، هدددددي جلندددددة فنيدددددة استشدددددارية ال تسدددددتند إىل أيدددددة اتفاقيدددددة دوليدددددة 

يسددددداعدها عددددددد مدددددن فدددددرق العمدددددل مدددددن الفنيدددددني لدراسدددددة خمتلدددددف جواندددددب الرقابدددددة علدددددى البندددددوك، ،جتتمدددددع أربدددددع مدددددرات سدددددنوايً و 

لددددددذلك ال تتمتددددددع قددددددرارات وتوصدددددديات هددددددذه اللجنددددددة يي صددددددفة قانونيددددددة أو إلزاميددددددة. كمددددددا تتضددددددمن قددددددرارات وتوصدددددديات اللجنددددددة 



 

175 

 

 

تلددددددف الدددددددول ناسددددددبة للرقابددددددة علددددددى البنددددددوك مددددددع اإلشددددددارة إىل ردددددداذ  مددددددن املمارسددددددات اجليدددددددة يف خموضددددددع املبددددددادئ واملعددددددايري امل

 تباع تلك املبادئ واملعايري واالستفادة من هذه املمارسات.ابغرض حتفيز الدول على 

ع توصددددديات يتندددداول ميثدددداق ابزل جمموعدددددة مددددن الرتتيبدددددات الدددديت وضددددعتها جلندددددة ابزل للرقابددددة علدددددى املصددددارف الدددديت تتدددددوىل دور وضدددد

تتعلدددددددق ابلرقابدددددددة علدددددددى كفايدددددددة رأس املدددددددال لتغطيدددددددة خمددددددداطر االئتمدددددددان وخمددددددداطر السدددددددوق وخمددددددداطر العمليدددددددات واملخددددددداطر األخدددددددرى 

، مث 2003عدددددام  2، مث ابزل 1988للبندددددوك. بددددددأت هدددددذه اللجندددددة عملهدددددا يف هدددددذا اجملدددددال إبصددددددار مدددددا يسدددددم ى بدددددد ابزل عدددددام 

 . 2010عام  3ابزل 

  l 1)(Base-1اتفاقية ابزل-اثنياا 

التأكدددددددد مدددددددن أن املؤسسدددددددات املاليدددددددة لدددددددديها رأمسدددددددال كددددددداف ملواجهدددددددة التزاماهتدددددددا والسدددددددتيعاب  1لبدددددددازل  كدددددددان اهلددددددددف الدددددددرئيس

 اخلسارات غري املتوقعة اليت ميكن أن تتعرض هلا موجوداهتا االئتماني ة. 

الددددديت طبدددددق عدددددام  1 صددددددرت تعليمدددددات مكملدددددة ملعاجلدددددة خمددددداطر السدددددوق مث صددددددرت ابزل ملعاجلدددددة نقدددددص ابزل 1996يف عدددددام 

والدددددديت كشددددددفت مدددددددى احلاجددددددة  2008-2007ثددددددر الدددددددروس الدددددديت جدددددداءت هبددددددا أزمددددددة إعلددددددى  IIIمث صدددددددرت ابزل  2006

 لتجعل من تدخل احلكومة إلنقاذ البنوك أمراً أقل احتمااًل.  2لتعديل ابزل 

دددددز معيدددددار ابزل  تد قسدددددم هدددددذا املعيدددددار موجدددددوداعلدددددى اخلطدددددر االئتمددددداين وعلدددددى كفايدددددة رأي املدددددال يف املؤسسدددددات املاليدددددة. وقددددد 1رك 

املؤسسدددددات املاليدددددة مدددددن األصدددددول االئتماني دددددة داخدددددل امليزانيدددددة حسدددددب خماطرهدددددا إىل مخدددددس فئدددددات معطيددددداً أوزاانً متفاوتدددددة ملخددددداطر  

 . %100، %50، %20، %10كل فئة نسبتها صفر، 

 هي : ،و لرأس املال  اآلتيةابملعايري  1جاءت ابزل 

 أموال البنوك.  د وضع معايري احلد األدىن لرؤوس 1

 اخلطر األساسي الذي تتحمله البنوك.  وصفهد الرتكيز على خماطر االئتمان ب 2

 : يتمبا أي 1لضرورات اليت أملت ابزل وميكن تلخيص ا
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 :  يفواليت متثلت  1989-1970يت حدثت التطورات ال

 د الذبذبة الشديدة يف أسعار الفوائد وأسعار الصرف. 

 د التحرر من القيود. 

 العوملة وانتشارها الواسع.  د

 د اإلبداع خاص ة يف جمال األدوات املالية خار  املوازنة. 

 . 1980د أزمة ديون أمريكا الالتينية يف مطلع عام 

 Citiankمنهدددددددا ،و أدت مجيددددددع هدددددددذه العوامدددددددل معددددددداً إىل اكددددددل رؤوس أمدددددددوال معظدددددددم البندددددددوك الكبددددددرية علدددددددى مسدددددددتوى العدددددددام 

 :هبدف 1، فجاءت ابزل ذلك الوقتيف لبنك األكرب يف العام ا

 د تعزيز سالمة املصارف عن طريق تعزيز قاعدة رأس املال.  1

 يف النسب املالية للبنوك الناشطة دولياً للحد من املنافسة غري العادلة.  مهمةد فرض زايدة  2

 ط يف إدارة رأس املال. د وضع أسس لرأس املال تقوم على خماطر البنود داخل امليزانية وخارجها أدت إىل انضبا 3

 د البساطة يف التطبيق.  4

 د إدخال متطلبات رأس املال إىل البنود خار  امليزانية.  5

 ول إىل قبول عاملي ملا جاءت به. د الوص 6

 ( Basel 2) - 2ابزلاتفاقية  –اثلثاُ 

املاليددددددة املسددددددتجدة مددددددن توريددددددق  نتيجددددددة للتطددددددورات الواسددددددعة الدددددديت شددددددهدهتا األسددددددواق املاليددددددة وظهددددددور عدددددددد هائددددددل مددددددن األدوات

أقدددددرب إىل  تدرجدددددة أهندددددا أصدددددبحإىل وسدددددائل االتصدددددال يف علدددددى بعضدددددها نتيجدددددة التطدددددور الكبدددددري  ومشدددددتقات وانفتددددداح األسدددددواق

إىل زايدة خمددددداطر العمدددددل  1سدددددوق واحدددددد مدددددن كوهندددددا عددددددة أسدددددواق. أدت هدددددذه األمدددددور جمتمعدددددة معددددداً ابإلضدددددافة إىل قصدددددور ابزل 
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آخددددددر كمددددددا حصددددددل يف جنددددددوب شددددددرق آسدددددديا سددددددنة إىل انتقددددددال هددددددذه املخدددددداطر مددددددن سددددددوق سددددددرعة املصددددددريف، كمددددددا زادت مددددددن 

حيدددد  امتدددددت األزمددددة لكددددل مددددن الربازيددددل وروسدددديا وكمددددا حيصددددل اآلن يف اليددددوانن مددددن أزمددددة ماليددددة قويددددة تركددددت آاثرهددددا  1997

 إيطاليا.و  وإسبانياويتوقع أن متتد إىل كل من الربتغال  إيرلنداانتقلت إليها  أن كل منطقة اليورو بعديف  

ضددددددعف إدارة املخدددددداطر الدددددديت  تتعددددددرض هلددددددا البندددددددوك ي الدددددددول هددددددبعددددددد أن تبددددددني أن أسددددددباب األزمددددددات املصددددددرفية يف كثددددددري مددددددن 

وضدددددددعف الرقابدددددددة الداخليدددددددة واخلارجيدددددددة لدددددددديها، رأت جلندددددددة ابزل أن اتفاقددددددداً جديدددددددداً يركدددددددز علدددددددى تلدددددددك األسدددددددباب أصدددددددبح أمدددددددراً 

 ضرورايً. 

هنددددداك حاجدددددة لتطدددددويره لناحيدددددة تقويدددددة إطدددددار رأس  أتدددددت بددددده ابزل  أصدددددبح ذيلقدددددائم الدددددزل أن البنددددداء املؤسسدددددي اأدركدددددت جلندددددة اب

املدددددال التنظيمدددددي وجعلددددده أكثدددددر حساسدددددية للمخددددداطر الددددديت تتعدددددرض هلدددددا املصدددددارف مدددددن االئتمدددددان ومدددددن السدددددوق ومدددددن العمليدددددات، 

 : اآلتية ةاليت قامت على العناصر الرئيس 2فكانت ابزل 

( واعتماداً أكثر على تقديرات البنك للمخاطر والفشل Greater Risk Sensitivityد حساسية أكرب للمخاطر )

 واخلسائر. 

دددددددد قددددددددمت حددددددددوافز كبدددددددرية ملقدددددددداييس اخلطدددددددر واإلدارة املقدمددددددددة، األمدددددددر الدددددددذي انعكددددددددس ودعدددددددم املمارسددددددددات اإلداريدددددددة الداخليددددددددة 

 السليمة إلدارة املخاطر االئتماني ة األخرى. 

 هتمام أيضاً ابإلبداعات اجلديدة. االفية السليمة مع د أتكيد االلتزام الثابت ابملبادئ املصر 

دددددددز علدددددددى قويدددددددة رأس املدددددددال الرقدددددددايب ) 2ن اهتمدددددددام ابزل إ أي ( مدددددددن خدددددددالل جعدددددددل متطلبدددددددات Regulatory Capitalرك 

يرتفدددددددع رأس املدددددددال الرقدددددددايب مدددددددع ارتفددددددداع  إذلمخددددددداطر الددددددديت يتعدددددددرض هلدددددددا البندددددددك، احلدددددددد األدىن لدددددددرأس املدددددددال أكثدددددددر حساسدددددددية ل

عددددددرض هلددددددا بصددددددورة تحددددددوافز للبنددددددوك الدددددديت تدددددددير املخدددددداطر الدددددديت ت ىنفسدددددده أعطددددددالوقددددددت نخفض ابخنفاضددددددها، ويف املخدددددداطر ويدددددد

 أفضل. 
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  2المعائم األساسية ملدقررات ابزل  -رابعاُ 

ملعدددددددل املالءمددددددة املصددددددرفية وأرسددددددلت  وتفصدددددديالً  تقدددددددمت جلنددددددة ابزل ابقرتاحددددددات جديدددددددة أكثددددددر حتديددددددداً  2001يندددددداير  16ويف 

لكددددددددن النسددددددددخة  2001هليئددددددددات )صددددددددندوق النقددددددددد الدددددددددويل( واملعنيددددددددني املختصددددددددني قبددددددددل هنايددددددددة شددددددددهر مدددددددداي التعليقددددددددات إىل ا

بسدددددددبب كثدددددددرة الدددددددرتددات واملالحظدددددددات،  2005، مث متديدددددددد مهمتهدددددددا يف هنايدددددددة عدددددددام 2001النهائيدددددددة مت صددددددددورها يف هنايدددددددة 

 أسس هي: ةويقوم االتفاق اجلديد على ثالث

 االئتمانو  التشغيلو  رجح ملواجهة خماطر السوقطريقة حديثة لقياس كفاية رأس املال امل. 

  ضددددددمان وجددددددود طريقددددددة فعالددددددة للمراجعددددددة واملراقبددددددة أي أن يكددددددون للبنددددددك اخلاضددددددع إلشددددددراف اجلهددددددات الرقابيددددددة للتقيدددددديم

 .الل تقييم املخاطر املرتبطة بذلكالداخلي لتحديد رأس املال من خ

 كددددددل بنددددددك اإلفصدددددداح عددددددن رأمسالدددددده ومدددددددى   نظددددددام فاعددددددل النضددددددباط السددددددوق والسددددددعي إىل اسددددددتقراره أي  ددددددب علددددددى

 ودائنوه ليتمكنوا من مواجهة املخاطر.ؤه تعرضه للمخاطر والطرق املتبعة لتحديد حجم املخاطر حىت يعلم عمال

 :2فيما أييت  وتتمثل الدعائم االساسية ملقرارات ابزل 

ملدددددال واملالحددددد  يف هدددددذا الصددددددد رأس ااملتطلبدددددات الددددددنيا لدددددرأس املدددددال: تتمثدددددل هدددددذه املتطلبدددددات يف حسددددداب معيدددددار كفايدددددة  -1

 :يتما أي

، إال أنددددده عددددددل يف مكدددددوانت رأس املدددددال %8بقدددددي اإلطدددددار اجلديدددددد ملقدددددررات جلندددددة ابزل علدددددى معددددددل املدددددالءة اإلمجدددددايل عندددددد أ* 

إبضدددددافة شدددددرحية اثلثدددددة ملواجهدددددة جدددددزء مدددددن املخددددداطر السدددددوقية وذلدددددك بشدددددروط معيندددددة. وهبدددددذا أصدددددبح رأس املدددددال اإلمجدددددايل يتكدددددون 

ثدددددددددة شدددددددددرائح، حبيددددددددد  تشدددددددددمل الشدددددددددرحية األوىل رأس املدددددددددال املددددددددددفوع + االحتياطدددددددددات + األرابح احملتجدددددددددزة، وتتكدددددددددون مدددددددددن ثال

 أما الشرحية الثالثة فتتكون من قروض مساندة ألجل سنتني.،الشرحية الثانية من رأس املال املساند 

ل اإلمجاليددددددة للبنددددددك أن تددددددربز شددددددرائح لددددددرأس املددددددال، أصددددددبح مددددددن الضددددددروري عنددددددد حسدددددداب نسددددددبة رأس املددددددا بعددددددد تكددددددوين ثددددددالث

مث إضددددافة 12.5وجددددود صددددلة رقميددددة بددددني خمدددداطر االئتمددددان وخمدددداطر السددددوق، علددددى طريددددق ضددددرب مقيدددداس املخدددداطرة السددددوقية يف 

النددددددات  إىل جممددددددوع األوزان املرجحددددددة يوزان املخدددددداطر واجملمعددددددة ألغددددددراض مقابلددددددة االئتمددددددان. وعليدددددده يصددددددبح معدددددددل كفايددددددة رأس 

 :تيةاآلعطى ابلعالقة املال يُ 



 

179 

 

 

  8% (3+ الشرحية  2+ الشرحية  1إمجايل رأس املال )الشرحية 

 .أساليب قياس خماطر السوق م حيدث أي تغيري على

 .عامالت حتويل االلتزامات العرضية* م حيدث أي تغيري يف م

 .ن املخاطر وهي املخاطر التشغيلية* استحدثت اللجنة نوع جديد م

 طرحت اللجنة ثالثة أساليب هي: إذاالئتمان، * مت تغيري أساليب قياس خماطر 

عن هذا  انية، وينت : ختصص هذه الطريقة وزن خماطر لكل أصل من أصول املصرف داخل وخار  امليز الطريدقة املعيارية  -1

 حال تسم توسطة احلجم، واليتمريقة من قبل املصارف الصغرية و لألصول مرجحة مبخاطرها، وتستخدم هذه الط التخصيص قيم  

 .إمكانياهتا ابستخدام الطرق األكثر تقدماً 

: وتعتمد هذه الطريقة على التصنيفات اليت يقوم هبا املصرف واليت تشكل األساس طريدقة التصنيف الماخلي األساسية -2

ل فرتة ( خالPDالذي يتم بناًء عليه حساب رأس املال الالزم لتغطية هذه املخاطر، ويقوم املصرف ابحتساب احتمالية التعثر)

يتم احلصول عليها ف( Mجل االستحقاق )أ( ،و EAD( ،والتعرض عند التعثر )ELاخلسارة عند التعثر ) سنة أمازمنية مقدارها 

 من قبل السلطة الرقابية

ألساس تشكل ا يتاملصرف وال: وتعتمد هذه الطريقة على التصنيفات اليت يقوم هبا طريدقة التصنيف الماخلي املتدقممة  -3

س املال الالزم لتغطية هذه املخاطر، ويقوم املصرف ابحتساب احتمال التعثر للعمالء خالل فرتة أبناء عليه حساب ر  الذي يتم

 جل التعثر. أد التعثر، والتعرض عند التعثر، و زمنية معينة مقدارها سنة، واخلسارة عن

سددددددات املصددددددرفية لتبددددددين نظددددددام جديددددددد املتابعددددددة مددددددن قبددددددل السددددددلطات الرقابيددددددة: هتدددددددف هددددددذه اإلجددددددراءات إىل تشددددددجيع املؤس-2

إلدارة املخددددداطر مدددددن خدددددالل رفدددددع كفددددداءة املصدددددارف يف تقيددددديم خماطرهدددددا وكفددددداءة رؤوس أمواهلدددددا، كمدددددا هتددددددف إىل تطدددددوير نظددددددم 

مددددددع بيئددددددة واسددددددرتاتيجية   ٍ رأس مددددددال البنددددددك مددددددتم الرقابددددددة الداخليددددددة مددددددن خددددددالل متابعددددددة السددددددلطات الرقابيددددددة للتأكددددددد مددددددن أن

 املخاطر الكلية.

ط السدددددوق: هدددددي عمليدددددة تكميليدددددة للدعامدددددة األوىل والثانيدددددة، هتددددددف إىل تدددددوفري املعلومدددددات الالزمدددددة ملسدددددتعمليها مدددددن انضدددددبا-3

خددددددددالل زايدة درجددددددددة إفصددددددددداح املصددددددددارف عددددددددن هيكدددددددددل وكفايددددددددة رأس ماهلددددددددا، ونوعيدددددددددة خماطرهددددددددا واسددددددددرتاتيجيات مواجهتهدددددددددا، 

 وسياساهتا احملاسبية املتبعة يف تقييم األصول.
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اإلفصددددداح  دددددب أن ال يتعدددددارض مدددددع معدددددايري احملاسدددددبة املطبقدددددة، مدددددع مراعددددداة عددددددم التوسدددددع غدددددري املالئدددددم وتدددددرى اللجندددددة أن هدددددذا 

اطر الفعليددددة الدددديت يتعددددرض هلددددا يف نشددددر املعلومددددات الدددديت قددددد يصددددعب تفسددددريها، أو الدددديت ال متكددددن مددددن الوقددددوف علددددى حجددددم املخدددد

 البنك.

 ة ريتجاالطرق احلميثة لتحليل خماطر االئتمان يف املصارف ال-خامساا 

 :اآلتيةيف الطرق تجارية تتمثل الطرق احلديثة لتحليل خماطر االئتمان يف املصارف ال

 .(The Standardized Approach)النموذ  املعياري أو النمطي  -

 .لتقييم الداخلي األساسي واملتقدمروذ  ا -

 .RAROCالتقييم ابستخدام العائد املعدل وفق املخاطر على رأس املال  -

   أخرى للتقييم.راذ  -

  (The Standardized Approach)النموذج املعيار  أو النمطي  -أ

 نظرة عامة ع  حمتو  النموذج املعيار   -1

تسددددددتخدمه املصددددددارف الدددددديت متددددددارس أنشددددددطة و النمددددددوذ  املعيدددددداري مددددددن أبسددددددط طددددددرق حتليددددددل )تقيدددددديم( املخدددددداطر االئتمانيددددددة،  ديعدددددد

 بسيطة غري معقدة.

اً أدق للمخددددددددداطر، كمددددددددا يضدددددددددمن توسدددددددديع إطدددددددددار اسدددددددددتخدام الرهددددددددوانت لتغطيدددددددددة املخددددددددداطر يتضددددددددمن هدددددددددذا األسددددددددلوب تصدددددددددنيف

 لتخفيف املخاطر. اً جديد االئتمانية، وحيدد أسلوابً 

 ،Fitchمبوجددددددددب هددددددددذا النمددددددددوذ  يددددددددتم تصددددددددنيف املخدددددددداطر ابالعتمدددددددداد علددددددددى مؤسسددددددددات التصددددددددنيف العامليددددددددة مثددددددددل: 

Standard & Poor's، Moody's. 

املعنية للقروض أصبحت مرتبطة بدرجات املخاطر هلذه القروض واليت حتددها  (Weight Risk)إن أوزان املخاطر 

 مؤسسات التصنيف وحسب معايري حمددة فصلتها جلنة ابزل.

وفقددددداً هلدددددذا األسدددددلوب فدددددإن اسدددددتخدام التقييمدددددات االئتمانيدددددة اخلارجيدددددة يسددددداعد علدددددى التمييدددددز بدددددني املخددددداطر االئتمانيدددددة وفئاهتدددددا، 

ن خمدددداطر خدددداص هبددددا، كمددددا يعتمددددد الددددوزن الرتجيحددددي لكددددل أصددددل ائتمدددداين علددددى التصددددنيف االئتمدددداين حبيدددد  يكددددون لكددددل فئددددة وز 

 للمقرتض )العميل(.
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 ابملخاطر وفقاً لألسلوب املعيارييوضح أوزان ترجيح األصول  اآليتواجلدول 

 أوزان ترجيح األصول ابملخاطر وفقاً لألسلوب املعياري

 املطلوابت على

 أوزان الرتجيح

AAA to 

AA- 

A to 

A- 

BBB to 

BBB- 

BB + to 

B- 

أقل من 

B- 

غري مصنف 

(unrated)_ 

 %100 %150 %100 %50 %20 %0 احلكومات

 %100 %150 %100 %100 %50 %20 (1()1املصارف )اخليار 

 %50 %150 %100 %50 %50 %20 (2()2املصارف )اخليار 

 %100 %150 %100 %100 %100 %20 املؤسسات

 

 صنيف االئتماين مستوايت الت -2

: هي أعلى درجة لتقييم املالءة االئتمانية للعميل طالب AAA (Best Credit Quality)املستو  األول  ممتاز  -

 .الوزن الرتجيحي ملخاطر احلكومات .يتمتع هذا األخري بقدرة كبرية جداً على السداد. فعلى سبيل املثالإذ االئتمان، 

: متثل هذه الدرجة تقييماً جيداً جداً AA (Very Good Credit Quality)املستو  الثاين  جيم جماا  -

 يتمتع صاحبها بقدرة عالية على الوفاء ابلتزاماته يف اريخ استحقاقها، وهي ال ختتلف كثرياً عن سابقتها.إذ للمالءة، 

:  A (more Susceptible to economic conditions، still good)املستو  الثالث  جيم  -

 صاحبها بقدرة عالية يف الوفاء ابلتزاماته، غري أهنا أكثر عرضة آلاثر أيإذ يتمتع  ثل هذا التقييم درجة جيدة من املالءة، مي

 تغريات غري مواتية يف األوضاع االقتصادية واملالية.

 غري : هي درجة مرضية للمالءة، إال أن أي تغيريBBB (Lowest Credit Quality)املستو  الرابع  مدقبول  -

 قدرة العميل على السداد.يؤثر يف  موايت يف األوضاع االقتصادية واملالية قد 

                                                           
 المصرف. فيهل ي على أساس مخاطر البلد المسجوزن مخاطر ترجيح  (1)

 .ترجيح على أساس تقييم المصرف للمخاطر  (2)
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: يشري هذا التصنيف إىل شكوك يف قدرة BB (Caution is necessary)املستو  اخلامس  مدقبول حبذر  -

 تمانية.خاطر االئتكون التزامات العميل حمفوفة ابمل آليتالعميل يف الوفاء ابلتزاماته يف اريخ استحقاقها، واب

 B (Vulnerable to changes inاملستو  السادس  تسهيالت حتتاج إىل االهتمام ورعاية اإلدارة  -

economic conditions) فر ا: تشري هذه الدرجة إىل ازدايد الشكوك يف قدرة العميل يف الوفاء ابلتزامه، وال تتو

 ات غري مواتية يف األوضاع االقتصادية واملالية، كما أن هذه االلتزامات هياحلماية الكافية هلذه االلتزامات يف حالة وقوع تغري 

 أكثر عرضة من سابقتها من حي  تعرضها للمخاطر االئتمانية.

هددددددي درجددددددة ائتمددددددان مقبولددددددة نوعدددددداً مددددددا تتطلددددددب متابعددددددة   CCCاملسةةةةةةتو  السةةةةةةابع  تسةةةةةةهيالت حتةةةةةةت رعايةةةةةةة خاصةةةةةةة  -

اخنفددددددداض التددددددددفقات النقديدددددددة، و ضدددددددعف يف الرحبيدددددددة، الاب كثدددددددرية منهدددددددا: مسدددددددتمرة ألوضددددددداع العميدددددددل، ويرجدددددددع ذلدددددددك إىل أسدددددددب

 دي  للعميل...احلنشاط والنقص الضماانت املطلوبة، و 

: هددددددي درجددددددة تصددددددنيف حتددددددت املسددددددتوى بسددددددبب تدددددددهور CCاملسةةةةةةتو  الثةةةةةةام   تسةةةةةةهيالت دون املسةةةةةةتو  الدقياسةةةةةةي  -

، كاخنفددددددداض قيمدددددددة الضدددددددماانت، عددددددددم القددددددددرة يف تظهدددددددر عليددددددده مؤشدددددددرات بدايدددددددة التعثدددددددر املدددددددايل إذقددددددددرة العميدددددددل يف السدددددددداد، 

 احلصول على متويالت جديدة، أتخر يف سداد بعض االلتزامات...

علدددددى العميدددددل إذ تظهدددددر : هدددددي درجدددددة تصدددددنيف متدنيدددددة حتدددددت املسدددددتوى، C املسةةةةةتو  التاسةةةةةع  تسةةةةةهيالت مشةةةةةكوك فيةةةةةه -

 توى النشاط...(.اخنفاض مسو املديونية عالية، و سارة مالية، اخلمؤشرات العجز عن السداد )

تنعددددددم فيهدددددا كدددددل احتمددددداالت السدددددداد، إمدددددا  إذ: هدددددي أدىن درجدددددة لتقيددددديم املدددددالءة، Dاملسةةةةةتو  العاشةةةةةر  إفةةةةةالس وتعثةةةةةر  -

 بسبب إفالس العميل أو وفاته أو أتخره عن السداد ملدة تتجاوز السنة.

 

 :أسس التصنيف االئتماين -3

للعميددددددددل ابالعتمدددددددداد علددددددددى جمموعددددددددة مددددددددن األسددددددددس أمههددددددددا: اسددددددددتقرار  يددددددددتم تقيدددددددديم اجلدددددددددارة االئتمانيددددددددة )التصددددددددنيف االئتمدددددددداين(

املوقددددددددف و التدددددددددفقات النقديددددددددة، و مؤشددددددددرات ونتددددددددائ  األداء التشددددددددغيلي، و القدددددددددرة التنافسددددددددية، و اسددددددددتقرار املؤسسددددددددة، و الصددددددددناعة، 

ة مسددددددتحقة أرصدددددددو التسددددددهيالت، هيكددددددل التمويددددددل و و القانونيددددددة،  كالتملشددددددالتعامددددددل مددددددع او املددددددايل، اإلدارة والرقابددددددة الداخليددددددة، 

 السداد.
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 منوذج التدقييم الماخلي األساسي واملتدقمم  -ب

يتضدددددمن هدددددذا األسدددددلوب تقددددددير املصدددددرف للمخددددداطر املرتبطدددددة بعمالئددددده طددددداليب االئتمدددددان لتجندددددب مدددددنح االئتمدددددان للعمدددددالء ذوي 

 املخاطر العالية، وهو يستخدم برتخيص من السلطات الرقابية.

اخلسددددددارة املتوقعددددددة إذ متثددددددل ، (UL)واخلسددددددارة غددددددري املتوقعددددددة  (EL)ملتوقعددددددة يعتمددددددد هددددددذا النمددددددوذ  علددددددى مقدددددداييس اخلسددددددارة ا

 :اآلتيةاملبالغ اليت يتوقع املصرف خسارهتا لفرتة زمنية معينة، وهي حتسب وفقاً للعالقة 

EL = PD * LGD * EAD 

 حبي  ميثل:

PDمددددان خددددالل فددددرتة زمنيددددة معينددددة، : احتمددددال التعثددددر عددددن الدددددفع، وهددددو يقدددديس احتمددددال تعثددددر العميددددل عددددن سددددداد قيمددددة االئت

وتعتمددددد املصدددددارف لتحديددددد احتمدددددال التعثدددددر علددددى تصدددددنيف مؤسسددددات التقيددددديم الدوليدددددة وكددددذلك علدددددى معلومددددات أخدددددرى حدددددول 

 .، ووضعية القطاع الذي ينتمي إليهاملركز املايل للعميل

LGDحالددددددة حدددددددوث للمصددددددرف يف  : اخلسددددددارة عنددددددد حدددددددوث التعثددددددر، وتقدددددديس اجلددددددزء مددددددن قيمددددددة االئتمددددددان الدددددديت ستسدددددددد

كددددددن أن تنشددددددأ عددددددن فشددددددل العمددددددالء تفددددددرض السددددددلطة الرقابيددددددة يف املددددددنه  األساسددددددي نسددددددبة حمددددددددة للخسددددددائر الدددددديت مي إذالتعثددددددر، 

قيمدددددة الضدددددماانت الددددديت ميكدددددن للبندددددك تسدددددييلها يف حالدددددة الفشدددددل، أمدددددا يف املدددددنه  املتقددددددم فاملصدددددارف هدددددي  يف احلسدددددبان ة أخدددددذ

 .وفقاً ملا تراه السلطات الرقابيةتطلبات رأس املال م عداليت تقوم بتحديد اخلسارة أخذاً يف ال

EAD.التعرض عند التعثر، تقيس مبلغ التسهيالت اليت ستسحب إذا حدث التعثر : 

خلسددددددائر وتقدددددداس ابالحنددددددراف املعيدددددداري للتوزيددددددع االحتمددددددايل للخسددددددائر. يف اري املتوقعددددددة فهددددددي مقدددددددار التذبددددددذب أمددددددا اخلسددددددارة غدددددد

 :اآلتيةوتعطى ابلعالقة 

LGDEADPDPDU **)1(*1  
 :اآلتيةيشتمل النموذ  على العناصر 

ن توضدددددديح ذلددددددك ظتلددددددف حتديددددددد املدددددددخالت يف املنهجددددددني األساسددددددي واملتقدددددددم، وميكدددددد إذت للمخدددددداطر، اتعرضددددددتصددددددنيف ال -

 .من خالل اجلدول رقم 
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تقديراتددددددده  ايري دوليددددددة أوسددددددتخدام معددددددة  ددددددب علددددددى املصددددددرف القيددددددام هبددددددا ابلكددددددل فئددددددة تعددددددرض للمخدددددداطر تقددددددديرات خمدددددداطر  -

 .الداخلية

دوال أوزان املخددددددداطر وهدددددددي الددددددديت تقدددددددوم بتحويدددددددل مكدددددددوانت املخددددددداطر إىل أصدددددددول مرجحدددددددة ابملخددددددداطر. وتتمثدددددددل مكدددددددوانت  -

حجددددددم األصددددددول و : احتمددددددال التعثددددددر عددددددن الدددددددفع اخلسددددددارة عنددددددد حدددددددوث التعثددددددر، اآلتيددددددةاملخدددددداطر هلددددددذا النمددددددوذ  يف العناصددددددر 

 .لفعليا واالستحقاقاملعرضة للمخاطر عند التعثر، 

 احلد األدىن للمتطلبات حىت يستطيع املصرف أن يستخدم أسلوب التصنيف الداخلي لكل فئة من األصول. -

 تصنيف املدخالت وفقاً للمنه  الداخلي األساسي واملتقدم

 املمخالت
 اجلهة ال  تدقوم بتحميم كل ممخل

 وفدقاا للمنه  املتدقمم وفدقاا للمنه  األساسي

 البنوك (PD)لدفع احتمال التعثر عن ا

 البنوك السلطة الرقابية (LGD)اخلسارة عند حدوث التعثر 

حجم األصول املعرضة للمخاطر عند التعثر 

(EAD) 
 البنوك السلطة الرقابية

 (M)االستحقاق الفعلي 
السلطة الرقابية مع إمكانية تفويض البنك 

 فيت حديدها
 البنوك

 

، وتعتمدددددددددد علدددددددددى PDم املصدددددددددارف بتدددددددددوفري تقدددددددددديراهتا الحتمددددددددداالت التعثدددددددددر يف أسدددددددددلوب التقيددددددددديم الدددددددددداخلي األساسدددددددددي تقدددددددددو 

نظددددام معلومددددات إىل ، كمددددا حتتددددا  املصددددارف (LGD، EAM، M)التقددددديرات الرقابيددددة ملكددددوانت املخدددداطر األخددددرى 

 فعال وكفاءة بشرية يف امليدان وتقنية عالية لتقدير حجم املخاطر املرتبطة ابألصول.

، (PD)لي املتقدددددددم فددددددإن املصددددددارف تعددددددد تقددددددديراهتا الحتمدددددداالت احتمددددددال التعثددددددر عددددددن الدددددددفع أمددددددا يف أسددددددلوب التقيدددددديم الددددددداخ

، االسدددددددددتحقاق (EAD)حجددددددددم األصدددددددددول املعرضددددددددة للمخدددددددداطر عندددددددددد التعثددددددددر و ، (LGD)اخلسددددددددارة عنددددددددد حددددددددددوث التعثددددددددر 
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ة لتقددددددير اسدددددتخدام بدددددرام  متطدددددور إذ يدددددتم ابالعتمددددداد علدددددى قاعددددددة بيددددداانت املصدددددرف خدددددالل فدددددرتة زمنيدددددة معيندددددة  (M)الفعلدددددي 

 خماطر االئتمان.

إن طريقدددددددة التصدددددددنيف الدددددددداخلي )األساسدددددددي أو املتقددددددددم( هدددددددي الددددددديت تالئدددددددم طبيعدددددددة املخددددددداطر يف املصدددددددارف ، غدددددددري أن الطريقدددددددة 

، أمددددددا طريقددددددة التصددددددنيف الددددددداخلي فهددددددي 1املعياريددددددة هددددددي األسددددددهل يف التطبيددددددق ألهنددددددا امتددددددداد للطريقددددددة األوىل املتبعددددددة يف ابزل 

متقدمدددددة يف إدارة املخددددداطر وكفددددداءة عاليدددددة لدددددنظم املعلومدددددات لقيددددداس احتمددددداالت احتمدددددال التعثدددددر عدددددن  حتتدددددا  إىل نظدددددم وتقنيدددددات

، (EAD)حجدددددددم األصدددددددول املعرضدددددددة للمخددددددداطر عندددددددد التعثدددددددر و ، (LGD)اخلسدددددددارة عندددددددد حددددددددوث التعثدددددددر و ،(PD)الددددددددفع 

 .(M)االستحقاق الفعلي و 

حجدددددم و ، (LGD)اخلسدددددارة عندددددد حددددددوث التعثدددددر و ، (PD)التعثدددددر عدددددن الددددددفع  عدددددد تقدددددديراهتا الحتمددددداالتفدددددإن املصدددددارف ت

ابالعتمددددداد علدددددى قاعددددددة بيددددداانت املصدددددرف  (M)االسدددددتحقاق الفعلدددددي و ، (EAD)األصدددددول املعرضدددددة للمخددددداطر عندددددد التعثدددددر 

 استخدام برام  متطورة لتقدير خماطر االئتمان.إذ يتم خالل فرتة زمنية معينة 

 حتدايت وأتثريات تطبيق ابزل الثانية

 التحمايت IIأتثريات ابزل  ايلالوضع احل اجلهة

 املصارف

استخدام مقارنة 

واحدة لتحديد رأس 

 املال الرقايب

  احلاجة إىل تطبيق إطار إلدارة املخاطر يربط

 .ال الرقايب واملخاطر االقتصاديةبني رأس امل

  احلاجة إىل اختيار مقارابت املخاطر

 .ئتمانية والتشغيليةاال

  مات علو ختزين وحتليل مو احلاجة إىل مجع

 .جديدة وشاملة

  احلاجة إىل اعتماد ممارسات جديدة وحمسنة

 على مستوى املؤسسة.

  األعمال يفتفسري التنظيمات اجلديدة وفهم آاثرها. 

 إدارة التغريات على ثقافة املخاطر. 

 احملافظة على وأتميم وصيانة اإلدارة العليا والتنفيذية. 

 الت التصنيفمواجهة التوقعات اجلديدة لدى املنظمني ووكا 

 .والزابئن

  استهداف زابئن ومنتجات معينة  يف احلسباناحلاجة إىل األخذ

 .والتخلي عن أخرى

 .حتديد كيفية استخدام وتوظيف رأس املال اإلضايف 
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 الزابئن

  ًعدم القدرة غالبا 

على أتمني موارد مالية 

 .لالستثمار

  االعتماد على موارد

خارجية كالدين 

 .واألسهم

 نيفات داخلية وخارجية احلاجة إىل تص

 .للحصول على االئتمان

 مواجهة شفافية متزايدة لرحبية حساابهتم. 

  احلاجة إىل مجع واإلفصاح عن معلومات

 .جديدة

  مواجهة احتمال احلصول على خدمة أقل

 ومنتجات قياسية ومعدالت فوائد أعلى؟

  مواجهة تكاليف جديدة مرتتبة عن تقدمي معلومات جديدة وآنية

 .للمقرضني

  حتسني العالقات بني املستثمرين واملقرتضني عرب معايري إفصاح

 .ينينيإدارة مركبة للعالقات مع املدحمسنة واعتماد 

 استخدام مؤشرات أداء رئيسية ملراقبة األداء. 

 مواجهة متطلبات احلصول على ضماانت أفضل. 

 .إدارة عملية التصنيف 

 

 املراقبون

 

  العمل يف بيئة

 .جمزأة

 احلاجة إىل 

معلومات حمسنة لتوقع 

 األزمات املصرفية.

 

  احلصول على معلومات آنية قوية من خالل

 .املصارف هبا IIمعايري اإلفصاح اليت ألزم ابزل 

  اكتساب القوة لوضع احلوافز والقيام

يف  سهامإلا آليتإبجراءات أتديبية استباقية واب

 تعزيز االستقرار والتنافسية يف األسواق املالية.

 

 إىل مهنيني متمرسني ومثقفني لتقلد مناصب ال تعود  احلاجة

ات اليت حيصل عليها أمثاهلم يف املؤسس ذاهتا عليهم املنفعة املادية

 .املالية اخلاصة

 وضع تنظيمات تعكس الروابط بني املخاطر. 

  إعطاء احلوافز للبنوك لتقييم املخاطر من خالل اختيارات الضغط

 .واعتماد سيناريوهات عدة وحتليلها

وكاالت 

 التصنيف

  تعمل يف بيئة

حمتكرة من قبل 

وكاالت تصنيف 

تواجه  إذعاملية، 

الوكاالت اجلديدة 

عقبات كبرية 

 للمنافسة.

  رو قطاع وكاالت التصنيف حلاجة املصارف

 .واملشاركني يف األسواق املالية إىل  التصنيف

  املنافسة مع املؤسسات صغرية وجديدة

ا سيؤدي إىل متحدة ضمن مجعيات معينة، مم

 .حتسني املنافسة ومسعة هذه الوكاالت

  االستجابة إىل متطلبات شفافية أعلى يف

 مؤشرات التصنيف.

 العمل على حتسني مسعة الوكاالت الوطنية. 

   احلصول على املرافقة الرقابية الستخدام املصارف للمقاربة

 .القياسية

 احملافظة على نوعية عالية من التصنيف. 

 ملية التوسط.االستفادة يف ع 

أسواق رأس 

 املال

  مواجهة التوجه

اجلديد حنو التوريق 

  التعامل مع التوجهات املتزايدة حنو التوريق

 .ورو أسواق املشتقات املالية

 ئن تسبب توجه املؤسسات ذات التصنيف تقلص قاعدة الزاب

 .املتدين إىل املصارف
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ابإلضافة إىل مشتقات 

 االئتمان.

  املخاطر كسندات الشركات املعروضة ضمن

 .جمموعات أصغر

 .النمو اجلديد يف سوق الدين 

  استحداث ثقة لدى املستثمر وختفيض درجات التأثر ابلصدمات

 عن طريق تطوير إطار رقايب للسوق.

 

 (  (BASEL 3 - 3اتفاقية ابزل-ساا ساد

اليني املمثلدددددددني لألعضددددددداء الدددددددد " عقدددددددب اجتمددددددداع حمدددددددافظي البندددددددوك املركزيدددددددة واملسدددددددؤولني املددددددد3مندددددددذ أن صددددددددرت اتفاقيدددددددة "ابزل  

( يف مديندددددددة ابزل السويسدددددددرية BISللجندددددددة ابزل بعدددددددد توسددددددديعها، وذلدددددددك يف مقدددددددر اللجندددددددة يف بندددددددك التسدددددددوايت الدوليدددددددة ) 27

، وبعددددددد املصددددددادقة عليهددددددا مددددددن زعمدددددداء جمموعددددددة العشددددددرين يف اجتمدددددداعهم يف سدددددديئول العاصددددددمة الكوريددددددة 2010سددددددبتمرب 12يف 

مدددددددة هدددددددذه املعدددددددايري اجلديددددددددة ءمالأ خدددددددرباء املصدددددددرفية  يطرحدددددددون تسددددددداؤالت حدددددددول مددددددددى ، بدددددددد2010ندددددددوفمرب 12اجلنوبيدددددددة يف 

 للبنوك ، وكيفية تطويعها مبا يتناسب مع طبيعة عمل هذه البنوك.

عبددددددددارة عددددددددن جمموعددددددددة مددددددددن اإلصددددددددالحات الشدددددددداملة هتدددددددددف إىل حتسددددددددني األنظمددددددددة والرقابددددددددة وإدارة املخدددددددداطر للقدددددددداع  3ابزل و 

 ني قدراته للوقوف أمام الظروف االقتصادية الصعبة. املصريف على مستوى العام وحتس

طدددددددورت هدددددددذا املعيدددددددار الددددددددويل اجلديدددددددد حدددددددول كفايدددددددة رؤوس البندددددددوك وسددددددديولتها جلندددددددة ابزل اسدددددددتجابة للثغدددددددرات يف التشدددددددريعات 

( والدددددديت متثلددددددت يف زايدة السدددددديولة وضددددددعف 2008-2007املاليددددددة والدددددددروس املسددددددتفادة الدددددديت أفرزهتددددددا األزمددددددة املاليددددددة لعددددددامي )

معددددايري مددددنح االئتمددددان وأتثددددر وضددددع البنددددوك بددددرتاكم املخدددداطر نتيجددددة ارتفدددداع ديوهنددددا وضددددعف رؤوس أمواهلددددا ابإلضددددافة إىل  عدددددم 

 (.Liquidity Bufferمناسبة حواجز السيولة )

مبعاجلددددددة فشددددددل السدددددديولة ورؤوس األمددددددوال التنظيميددددددة للبنددددددوك ابلعمددددددل علددددددى حتسددددددني قدددددددرهتا علددددددى اسددددددتيعاب  3قددددددام مددددددنه  ابزل

ات الناشددددددئة عددددددن األزمددددددات االقتصددددددادية واملاليددددددة وحتسددددددني إدارة املخدددددداطر واحلكومددددددة وتعزيددددددز الشددددددفافية واإلفصدددددداح مددددددن الصدددددددم

 خالل: 
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د إصددددالح رؤوس األمددددوال مددددن حيدددد  النددددوع والكددددم وحتسددددني نسددددب الرفددددع املددددايل وإدخددددال مددددا يسددددم ى برأمسددددال املددددال الددددواقي  1

(Capital Bufferملواجهة حاالت الضغط املستقبل ) .ية 

طويلددددددة األجددددددل إبدخددددددال نسددددددب سدددددديولة جديدددددددة ألجددددددل حسددددددني قدددددددرة إدارة املخدددددداطر د إصددددددالح نسددددددب السدددددديولة قصددددددرية و  2

 لديها. 

سدددددتقرار النظدددددام املدددددايل مثدددددل املزيدددددد مدددددن التددددددخل الرقدددددايب مبدددددا فيددددده القيدددددود الر أخدددددرى ذات صدددددلة بتحسدددددينات عامدددددة د عناصددددد 3

 على توزيع األرابح. 

 على جانب املوجودات.  2املطلوابت، يف حني كان تركيز ابزل رك ز هذا املعيار على جانب 

انطلقدددددت التعدددددديالت علدددددى معدددددايري ابزل مدددددن كدددددون البندددددوك القويدددددة هدددددي األسددددداس لالقتصدددددادايت املسدددددتدمية النمدددددو وكوهندددددا مركدددددز 

املؤسسددددددات جددددددداً خلدددددددمات قدددددداع املسددددددتهلكني وقطدددددداع  مهمددددددةن، كمددددددا أهنددددددا مددددددزودة الوسدددددداطة املاليددددددة بددددددني املدددددددخرين واملسددددددتثمري

 الصغرية واملتوسطة والشركات الكربى واحلكومة اليت  تعتمد مجيعها على البنوك يف عملياهتا اليومية حملياً ودولياً.

 

 

  

 

د ففددددي جمدددددال حتسددددني نوعيددددة رأس املدددددال، احتددددوى علدددددى مقدددداييس عدددددة هددددددفت إىل حتسددددني نوعيددددة رأس املدددددال لددددزايدة القددددددرة  1

رار أو التصدددددددفية وذلدددددددك ابشدددددددرتاك مسدددددددتوايت أعلدددددددى مدددددددن رأس املدددددددال األساسدددددددي مدددددددن علدددددددى حتمدددددددل اخلسدددددددارة يف حالدددددددة االسدددددددتم

 خالل: 

 . 2016مع العام  %4.5إىل  %2لرأس املال املمفوع م  د زايدة احلد األدىن 

  .%6 - %4( من رأس املال العام  Tier 1د زايدة احلد األدىن للفئة األوىل )

Pillar 3 

 

تعزيز اإلفصاح 

عن المخاطر 

 وانضباط السوق

Pillar 2 

تعزيز عملية 

المراجعة الرقابية 

إلدارة المخاطر 

على مستوى 

المؤسسة والتخطيط 

 س الماللرأ

Pillar 1 

 

تعزيز الحد األدنى 

لرأس المال 

 والسيولة

 

Basel 3 

Pillar 3 

 

اإلفصاح وانتظام 

 السوق

Pillar 2 

 المراجعة الرقابية

Pillar 1 

 

الحد األدنى 

لمتطلبات رأس 

 المال

 

Basel 2 
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ابإلضافة  ،ملعيار زايدات متعددة هدفت إىل زايدة مستوى رأس املال لدى البنوك د ويف جمال حتسني كمية رأس املال : أدخل ا 2

 ( مبتطلبات دنيا أعلى ملعايري رأس املال: Counter – Cyclicalإىل تقدمي آلية لواجهة الدورية )

ني صفر (: يرتاوح مدى رأس املال هذا بCounter Cyclical Capital Buffer) رأس املال الواقي م  الذبذابتد 

 (. Bufferمن رأس املال العام ويهدف إىل امتصاص الصدمات خالل فرتة األزمات ) %2.5د 

ملواجهددددددة الظددددددروف  %8فةةةةةةوق احلةةةةةةم األدىن  %2.5حتةةةةةةتف  بةةةةةةواق حلمايةةةةةةة رأس املةةةةةةال بنسةةةةةةبة ددددددد فددددددرض علددددددى البنددددددوك أن 

 الضاغطة املستقبلية. 

 Conservation Buffer  ،4.5%اية لرأس املال وق %2.5) %7يف ضوء ذلك أصبح إمجايل رأس املال املدفوع   د

 .%10.5واإلمجايل  Tier 1 8.5%، متطلبات رأس املال العام( 

تبقى هذه النسبة ف Minimum Total Capital Ratio)د األدىن لنسبة كفاية رأس املال )إىل احلأما ابلنسبة د  3

8%.  

مدددددن  %10.5ملةةةةال الةةةةةذ  علةةةةى البنةةةة  أن حيةةةةةتف  بةةةةه إىل تصةةةةةل نسةةةةبة رأس اددددد إبضددددافة نسددددبة رأس املدددددال الددددواقي إليهددددا، 

 .Tier 1 ب أن تكون من  %8.5األصول املرجحة ابملخاطر منها 

( كمقيددددددداس غدددددددري حسددددددداس للمخددددددداطر لتقليدددددددل النمدددددددو غدددددددري Leverageحتميةةةةةةةم نسةةةةةةةب الرفةةةةةةةع املةةةةةةةايل )املميونيةةةةةةةة ) -4

بة الرفدددددددع املدددددددايل حبيددددددد  ال يزيدددددددد إمجددددددددايل العدددددددادي واملديونيدددددددة يف البندددددددك الواحدددددددد ويف النظدددددددام املصدددددددريف ككدددددددل. خفضدددددددت نسددددددد

(  )نسددددبة Tier 1 Capital( ضددددعف رأس املددددال )33موجددددودات البنددددك مبددددا فيهددددا تلددددك الدددديت خددددار  امليزانيددددة عددددن )

 (. 1وهي غري موجودة يف ابزل  %3املديونية 

ظ يددددددوم ملددددددة شدددددهر : ضدددددماانً لدددددوفرة مدددددوارد سددددديولة عاليدددددة النوعيدددددة لتجددددداوز سددددديناريو حتمدددددل ملحدددددو نسةةةةةبة تغطيةةةةةة السةةةةةيولةدددددد 5

 يعمل البنك على التأكد من أنه حيتف  مبستوى مناسب من األصول جيدة النوعية ملواجهة الظروف الطارئة. 
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وتركددددددز علددددددى التمويددددددل واألصددددددول  (Mismatch) ددددددد وسددددددائل إضددددددافية ملراقبددددددة السدددددديولة تركددددددز علددددددى االسددددددتحقاق وعدددددددم التددددددزامن

 املتاحة احلالية من تلك اليت ال حقوق عليها. 

 الربانم  التفصيلي ملراحل تنفيذ ابزل

 

 

 إدارة املخاطر يف املصارف السورية ومدقررات جلنة ابزل  -سابعاا 

يف سياق إدارة املخاطر املصرفية وضعت جلنة ابزل جمموعة من املبادئ األساسية للرقابة املصرفية الفعالة مكونة من مخس 

الرقابية من جهة، من جهة أخرى لتستخدمها يف مراجعة ترتيباهتا  وعشرين مبدأ هبدف استخدامها كمرجع أساسي للسلطات

الرقابية القائمة وتنفيذ برام  ملعاجلة أي قصور ويسرع وقت ممكن، وقد تضمنت هذه املبادئ ست مبادئ خاصة إبدارة املخاطر 

 (.13، 11، 10 ،9، 8، 7املصرفية، وهذه املبادئ هي ) رقم 

ات النقدية فيها من خالل جملس النقد والتسليف جمموعة من القرارات الناظمة إلدارة أما يف سورية فقد أصدرت السلط

املخاطر املصرفية السورية معتمدة يف ذلك على مبادئ جلنة ابزل للرقابة املصرفية، ومبادئ جلنة ابزل إلدارة املخاطر املصرفية. ومن 

 :ما أييت هذه القرارات 
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وواجبات اإلدارة فيما يتعلق إبدارة  والقاضي بتحديد معايري إدارة خماطر االئتمان،(  4ن /ب  / م 93* القرار رقم )  

 خماطر االئتمان.

 ( والذي حيدد معايري تصنيف خماطر الديون.4ن /ب  / م 94القرار رقم ) * 

 ( والذي يتعلق مبتطلبات التسليف. 4ن /ب  / م 95القرار رقم )  *

ميكن جتاوزها للتوظيف لدى املصارف  الذي حيدد نسبة األموال اخلاصة واليت ال( و  4ن /ب  / م 100القرار رقم )  *

 السورية.

املمكن منحها لشخص واحد أو  ( والذي يقضي بوضع حدود قصوى للقراض4ن /ب  / م 101القرار رقم )  *

 جمموعة مرتابطة من األشخاص.

جملس اإلدارة فيما يتعلق إبدارة  وليات ومهام( والذي ينص على واجبات ومسؤ  4ن /ب  / م 120القرار رقم ) * 

 املخاطر.

 فأ( والذي حيظر على املصارف منح سلف الرئيس وأعضاء جملس إدارة املصر  3 - 100، املادة 23القانون رقم )  *
 مدرائه. و
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