
 ١

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  

 غزة-الجامعة اإلسـالمية

  عمـادة الدراسـات العليا
  كليـــة التجــــارة
  قــسم إدارة األعمــال

  

  

 
 

 إعداد الطالبة
 

  
 
  

  إشراف الدكتور
 

  

  
  ستير في إدارة األعمالاستكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجقدم هذا البحث 
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أ  

  ا الرمحن الرحيمبسم 
  

  :قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز
  

} لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعو
وننمؤالْمو ولُهسرو           {  

  

  صدق ا العظم
   )١٠٥سورة التوبة، آية (                                                              
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ب  

  
  ملخص الدراسة

  
  العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العاملة في فلسطين

  

قياسي يستند إلي التحليل المـالي للقـوائم الماليـة          نموذج  تطوير  تهدف الدراسة إلى    
األمـان فـي    العوامل على درجـة      مدى تأثير بعض    على للبنوك من خالل الوقوف   المنشورة  

 تطـوير   علـى الجهاز المصرفي الفلسطيني، والخروج بتوصيات تساعد إدارات هذه البنـوك           
 ومخــاطر  (Liquidity Risk)أدائهــا المــصرفي مــن حيــث إدارة مخــاطر الــسيولة

 ومخـاطر رأس المـال    (Interest Risk) ومخاطر سعر الفائدة (Credit Risk)االئتمان
(Capital Risk)معدالت مرتفعة للعائد على الموجـودات  ، مستهدفة تحقيق (Return on 

Assets) المحافظة على هامش األمان المصرفي وبالتالي (Bank Hedging) ،  ولتحقيـق
 مرخص لدى سـلطة النقـد   –مصرف ) ١٢(نسب مالية لعينة من    ) ٥(هذا الغرض تم اختيار     

يل اإلحصائي المعـروف    باستخدام أسلوب التحل  ) ٢٠٠٧ – ١٩٩٧( للفترة ما بين     -الفلسطينية
  : التالي النموذج وذلك من خالل تطبيقPanel Dataباسم 

            yit = Ziα + β Xit + εit  
 الدراسة وجود عالقة طردية بين درجة األمان المصرفي من جهة وكـل             وقد أظهرت 

 رأس المـال   المتعلقـة بعـدم كفايـة   مخـاطر وال (LR) السيولة  المتعلقة بدرجةمخاطرالمن  
(CAR) سعر الفائدة     المتعلقة بالتقلبات في   مخاطروال (IR)         ومعـدل العائـد علـى إجمـالي 

بينما أظهرت وجود عالقة عكسية بين درجـة األمـان   .  من جهة أخرى (ROA)الموجودات
  .(CR)المصرفي المصرفي و مخاطر االئتمان 

جـراء  بمتابعة سلوك العوامـل المـذكورة، وإ      بضرورة االهتمام   وقد أوصت الدراسة    
 الوضع المالي للمصارف، وبالتالي دوره       في بيان  التحليالت المالية، بالنظر إلى دورها الفاعل     

في ترشيد القرارات، وتطبيق نموذج الدراسة للوقوف على درجة األمان المصرفي، وضرورة            
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق السياسات المناسـبة إلدارة المخـاطر وأسـاليب قياسـها                

  . عتها تحقيقاً لألمان المصرفيومتاب
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ج  

Abstract 
 

Factors Affecting The level Of Banking Hedging Of Commercial Banks 
Operating In Palestine 

 

Study aims to develop a standard model based on the financial analysis 

of the lists published financial banks through the stand over some of the factors 

influence the degree of Banking Hedging in the Palestinian banking system, 

and come up with recommendations help departments such banks to develop 

their performance in terms of bank risk management (Liquidity Risk) and 

(Credit Risk) and (Interest Risk) and (Capital Risk), targeted to achieve high 

rates of (Return on Assets) and thus maintain the (Bank Hedging), and for this 

purpose has been selected (5) Financial ratios of a sample of (12) Bank - 

licensed to the Palestinian Monetary Authority - the period between (1997 - 

2007) using the method of statistical analysis known as the Panel Data, through 

the application form below: 

yit = Zi α + β Xit + ε it 

The study revealed the existence of a direct correlation between the 

degree of Banking Hedging point of all the risks concerning the degree of 

liquidity (LR) and the risks associated with insufficient capital (CAR), risks 

relating to fluctuations in interest rates (IR) and the total rate of return on assets 

(ROA) on the other. While demonstrating the existence of an inverse 

relationship between the degree of Banking Hedging and credit risk banking 

(CR). 

           The study recommended the need to conduct follow-up attention to the 

factors mentioned, conducting financial analyses, given an effective role in the 

financial position of banks, as well as its role in rationalizing the decisions, and 

the application of the model study to determine the degree of Banking Hedging 

and the need to take the necessary procedures for the application of appropriate 

policies to manage Risks and methods of measurement and follow-up 

investigation of the Banking Hedging. 
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د  

 

  
  
  

  
  

  إىل والدي الذي زرع يف نفسي قوة اإلرادة 
  إىل والدتي التي أعطت دون مقابل 

  

  "أطال اهللا يف عمرهما وأحسن عملهما"
  

  إىل أشقائي وشقيقاتي من قامسوني احلياة حبلوها ومرها
  إىل أصدقائ وصديقاتي 

  إيل ترابك فلسطني
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ه  

  الشكر والتقدير
     وزادنا من فضله إكراماًمحداً ملن بلغنا املرام                  

  ثم صالة ا بأسرى                                برقُ على طيبة وأم القرى
               مع السالم  نيشان  أمحدا                                   وآله املستكملني الرشدا

وال يـؤدي حقـه     الحمد هللا الذي ال يبلغ مدحه القائلون، وال يحصي نعماه العـادون،             
  .المجتهدون

وال منـي   ...الحمد هللا على لطفه وعونه أن أكرمني إلتمام هذه الدراسة فلـيس عنـدي شـي               
  وال لي شيء...شيء

ن شـكرتم   وإذ تأذن ربكم إل   : "فالفضل والمنة والحمد هللا وحده، القائل في كتابه العزيز        
مة للعالمين محمد ابن عبـد اهللا    ، وصلى اهللا على النبي المبعوث رح      )٧إبراهيم، آية   " (ألزيدنكم

  ".من لم يشكر الناس فلم يشكر اهللا: "القائل
في البداية يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى من شرفني باإلشراف علـى            

 وكانت توصياته دائماً بمثابة النور الذي اهتـديت بـه إلتمامهـا أسـتاذي               ،متابعة هذا البحث  
  . هللا شاهين حفظه اهللاعلي عبد ا/ الدكتور: الفاضل

  :كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة المتمثلة بكل من
  .يوسف عاشور                مناقشاً داخلياً                 حفظه اهللا/    األستاذ الدكتور

  .فظه اهللا مناقشاً خارجياً                ح                ـيس الحجـةأن/  الدكتوراألستاذ 
كما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى من كان له الفضل في بلورة فكـرة                 

وكل العاملين في مكتبة الجامعة اإلسالمية ومكتبـة        . عبد الهادي أبو زهيرة   / الماجستير لدي   
 وال  .، لما قدموه لي من مساعدة     -سابقاً–جامعة القدس المفتوحة ومكتبة سلطة النقد الفلسطينية        

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكـل       .ولن أنسى أصدقائي وصديقاتي أوصلوني لهذه النهاية السعيدة       
  .من ساهم وساعدني في جمع البيانات المالية الستكمال الجانب التطبيقي للدراسة

  :أخص بالذكر 
  - رام اهللا–خار واالستثمار بنك االتحاد لالد  سامر . أ  - رام اهللا–بنك اإلسكان للتجارة والتمويل   جودة حمايل. أ
  - رام اهللا–البنك التجاري الفلسطيني   هيثم . أ  - غزة–مدير بنك اإلسكان للتجارة والتمويل   حمدي أبو حصيرة. أ
  - سابقاً–مكتبة سلطة النقد الفلسطينية   مها مهنا. أ  - رام اهللا–البنك العقاري المصري العربي  محمد سلمان. أ
  - رام اهللا–جمعية البنوك   منجي نزال. أ  - رام اهللا–ك العربيالبن  حسام دويكات. أ
   غزة–الجامعة اإلسالمية   باسل أبو  زعيتر. أ  - رام اهللا–بنك القاهرة عمان   أحمد عوض. أ
   غزة-سلطة النقد الفلسطينية   سيف الدين عودة. د  - رام اهللا–البنك األهلي األردني   أحمد الخطيب. أ
   غزة-، جامعة األزهر المدقق النحوي واإلمالئي  محمد نجم. د  - عمان–لبنك التجاري األردني ا  سمير الرفاتي. أ
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و  

  فهرس المحتويات
  رقم الصفحة  العنـــــوان

  ب  آية قرآنية
  ج  ملخص الدراسة باللغة العربية

  د  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
  هـ  اإلهداء

  و  الشكر والتقدير
  ي  فهرس المحتويات

  ك  مة الجداولقائ
  ل  قائمة األشكال التوضيحية

  )اإلطار العام للدراسة (الفصل األول
  ٢  :مقدمة

  ٤  : مشكلة الدراسة١/١
  ٥  :دراسةفرضيات ال ١/٢
  ٥  :متغيرات الدراسة ١/٣
  ٧  : دراسة ال أهداف١/٤
  ٨  : أهمية الدراسة١/٥
  ٨  : منهجية الدراسة١/٦
  ١٠  : الدراسات السابقة١/٧

  ٢١  : يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةأهم ما
  ٢٢  :ها ومصطلحاتالدراسةمفاهيم 

  )مؤشرات التحليل المالي وعالقتها باألمان المصرفي (الفصل الثاني
  )- أهدافه واستخداماته – التحليل المالي(المبحث األول 

  ٢٥  :مقدمة
  ٢٦  : تعريف التحليل المالي٢/١/١
  ٢٧  :الالزمة للتحليل المالي مصادر المعلومات ٢/١/٢
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ز  

  ٢٧  : أساليب التحليل المالي٢/١/٣
  ٢٩  : منهجية التحليل المالي٢/١/٤
  ٣٢ : معايير التحليل المالي٢/١/٥
  ٣٢   : خصائص المعايير واستخداماتها٢/١/٥/١
  ٣٢  : أنواع المعايير٢/١/٥/٢

  المبحث الثاني
  )في ومؤشراتها في فلسطينأدوات التحليل المالي وعالقتها باألمان المصر( 

  ٣٥  : معدالت األداء المالي٢/٢/١
  ٣٥   :  معدالت الربحية٢/٢/١/١       
  ٣٦  :  معدالت السيولة٢/٢/١/٢       
  ٣٩  :  معدالت األمان٢/٢/١/٣       
  ٣٩ :   معدالت المخاطر٢/٢/١/٤        

  ٣٩  : مؤشرات االئتمان-                 أ
  ٤٠   : كفاية رأس المال-        ب         

  ٤٤   : مخاطر معدل الفائدة-                 ج
  ٤٥  : مجاالت التحليل المالي األساسية٢/٢/٢

  ٤٥  : التحليل المقارن للقوائم المالية٢/٢/٢/١        
  ٤٥  :  التحليل بالنسب للقوائم المالية٢/٢/٢/٢        
  ٤٦ :النقدي قائمة التدفق ٢/٢/٢/٣         

  ٤٦  : مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني٢/٢/٣
  ٤٦  : تطور الجهاز المصرفي الفلسطيني٢/٢/٣/١        
  ٤٨  : مؤشرات أداء البنوك التجارية العاملة في فلسطين٢/٢/٣/١        

  ) ودورها في األمان المصرفيإدارة المخاطر المصرفية(الفصل الثالث 
  ) المفاهيم والمبادئ–إدارة المخاطر (المبحث األول 

  ٦١  :مقدمة
  ٦١  :  تعريف الخطر٣/١/١
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ح  

  ٦٢  : مبادئ إدارة المخاطر المصرفية بصورة سليمة٣/١/٢
  ٦٤  :  أنواع المخاطر المصرفية٣/١/٣

  ٦٤  :المخاطر المالية )١
  ٦٥  ):التشغيل(مخاطر العمليات  )٢

  
  المبحث الثاني

  ) معدل الفائدة– االئتمان –رأس المال  –السيولة (مخاطر األداء المصرفي 
  السيولة ودورها في األمان المصرفي: أوالً

  ٦٨  مقدمة
  ٦٨   : مفهوم السيولة وتعريفها٣/٢/١/١
  ٧٠  : أدوار و وظائف السيولة٣/٢/١/٢
  ٧١  :  إدارة السيولة٣/٢/١/٣
  ٧٢  :  مكونات إدارة السيولة٣/٢/١/٤
  ٧٣  :  نظرية إدارة السيولة٣/٢/١/٥

   ودوره في األمان المصرفيرأس المال: ثانياً
  ٧٥  :مقدمة

  ٧٥   :  دور رأس المال٣/٢/٢/١
  :المرحلة األولى

  ٧٦  :تغطية رأس المال للمخاطر االئتمانية

  :المرحلة الثانية
  :تغطية رأس المال لمخاطر االئتمان والدول ومخاطر السوق

٧٨  

  :المرحلة الثالثة
  ٧٩  : المخاطر السابقة لمخاطر التشغيلتغطية رأس المال إلى جانب

  ٨٠   :   وظائف رأس المال الممتلك في البنك التجاري٣/٢/٢/٢
  :األمان المصرفياالئتمان ودوره في  :ثالثاً

  ٨١  :مقدمة
  ٨٢  :   القرار االئتماني وعالقته  باألهداف العامة للمصرف٣/٢/٣/١
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ط  

  ٨٢  :   مفهوم المخاطر االئتمانية٣/٢/٣/٢
  ٨٢  :   صور المخاطر االئتمانية٣/٢/٣/٣
  ٨٣  :   أركان المخاطر االئتمانية٣/٢/٣/٤
  ٨٤  :أساليب التعامل مع المخاطر االئتمانية   ٣/٢/٣/٥
  ٨٦  :   مخاطر التركز االئتماني٣/٢/٣/٦
  ٨٧  ): األمان– الربحية –السيولة (العالقة التي تربط بين    ٣/٢/٣/٧
  ٨٨  : ئتمانيةنتائج المخاطر اال   ٣/٢/٣/٨
  ٨٨  : للرقابة على المخاطر االئتمانيةةالالزمالضوابط    ٣/٢/٣/٩

  :معدل الفائدة ودوره في األمان المصرفي: رابعاً
  ٨٩  :مقدمة

  ٨٩  :   مفهوم سعر الفائدة٣/٢/٤/١
  ٨٩   :   أنواع أسعار الفائدة٣/٢/٤/٢
  ٩٠   :   تزايد المخاطرة داخل المصرف٣/٢/٤/٣
  ٩٠  . ): المقايضات( سوق المبادالت   ٣/٢/٤/٤
  ٩٣  :    السياسات الجيدة إلدارة مخاطر سعر الفائدة٣/٢/٤/٥
  ٩٥  :    لجنة بازل وإدارة مخاطرة سعر الفائدة٣/٢/٤/٦

  الفصل الرابع

  "الدراسة التطبيقية" ألثر إدارة المخاطر على درجة األمان المصرفي قياس كمي
  ٩٨  :مقدمة

  ٩٨  :سة خطوات الدرا٤/١
  ٩٩   الدراسة  األسلوب المستخدم في تقدير نموذج٤/٢
  ١٠٤  :  أنموذج الدراسة العام٤/٣
  ١١٠  : النتائج والتوصيات٤/٤

  ١١٠  :  النتائج٤/٤/١      
  ١١٢  : التوصيات٤/٤/٢      

  ١١٣  : الدراسات المقترحة٤/٥
  ١١٤  المصادر والمراجع
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ي  

  قائمة الجداول
  

رقم 
  الجدول

  لصفحةقم ار  الموضوع

يوضح المصارف المرخصة لدى سـلطة النقـد        ) ١(جدول    ١
  الفلسطينية

٩  

  ٤٣ يوضح األوزان الترجيحية للمخاطر) ٢(جدول   ٢

يوضح ترتيب تنازلي للمصارف حسب المتوسـط       ) ٣(جدول    ٤
 (ROA)العام لمعدل العائد على الموجودات 

٤٩  

 يوضح ترتيب تنازلي للمصارف حسب مخاطر) ٣(جدول   ٥
 (LR)السيولة 

٥١  

يوضح ترتيب تنازلي للمصارف حسب مخاطر ) ٥(جدول   ٦
 (CR)االئتمان 

٥٣  

٨  
يوضح ترتيب تنازلي للمصارف حسب مخاطر ) ٦(جدول 

  (CAR)رأس المال 
  

٥٥  

٩  
يوضح ترتيب تنازلي للمصارف حسب مخاطر ) ٧(جدول 

 (IRR)سعر الفائدة 
 

٥٧  

١٠  
درجة ارف حسب يوضح ترتيب تنازلي للمص) ٨(جدول 

 (BH)األمان المصرفي 

  
٥٨  

١١  
 (Fixed effect)يوضح نتائج نمـوذج انحـدار   ) ٩(جدول 

 ١٢ألثر إدارة المخاطر على درجة األمان المـصرفي فـي           
 .٢٠٠٧-١٩٩٧مصرف وخالل الفترة 

١٠٦  

يوضح العالقات بين المتغيرات المستقلة ) ١٠(جدول   ١٢
 والمتغير التابع

١٠٩  
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ك  

   التوضيحيةكال األشقائمة
  

رقم 
  الشكل

  لصفحةرقم ا  الموضوع

يوضح العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير ) ١(شكل   ١
  التابع

٤  

  ٩١  يوضح  مبادلة سعر الفائدة ـ جانب الموجودات) ٢(شكل   ٣
  ٩٢ جانب المطلوبات–يوضح مبادلة سعر الفائدة ) ٣(شكل   ٤
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  :مقدمة
 أي  أساسية مهمة في بناء االقتصاد واألعمال فـي        المالية لبنة تشكل البنوك والمؤسسات    

دولة، إذ إن القطاع المصرفي له دور كبير ال يمكن تجاهله في عملية التطور االقتصادي، ذلـك                 
ي من خاللها تطبق الدولة نظامها النقدي وسياستها المالية، ويعطـي القطـاع             أنه يعتبر األداة الت   

، من خالل ما تقدمه مـن       ة الوضع االقتصادي في تلك الدولة     المصرفي مؤشراً رئيساُ على حيوي    
خدمات مصرفية متعددة متنوعة، تساعد كثيراُ فـي تنـشيط العمليـات االقتـصادية والماليـة                

منح التسهيالت االئتمانيـة المباشـرة     و  قبول الودائع بأنواعها   :خدماتوالتجارية، ومن أهم هذه ال    
إصـدار خطابـات الـضمان وفـتح         وخـصمها، و   تحصيل األوراق التجارية   و وغير المباشرة 

  )٢٠٠١الجهماني، . (االعتمادات المستندية
وتتعرض البنوك التجارية في ظل التغيرات المستمرة في البيئة االقتصادية إلـى العديـد         

 المخاطر التي تؤثر على أنشطتها المختلفة من إقراض واسـتثمار وغيرهـا، ومـن أمثلـة                 من
 مخاطر رأس المـال  – مخاطر السيولة –مخاطر االئتمان   : المخاطر التي تواجه البنوك التجارية    

 وغيرها، وتؤثر المخاطر الـسابقة      ، ومخاطر السوق  – مخاطر التضخم    – مخاطر سعر الفائدة     –
  )٢٠٠٢المليجي،.( وبالتالي على سالمة أموال المودعين، التجاريعلى أصول البنك

ويتعدد المتعاملون مع القطاع المصرفي، من قطاعات وأشخاص طبيعيـين ومعنـويين            
تعتبـر  و،  )حاليين أو محتملـين    (أو كمستثمرين ) رضينتقمودعين وم  (بمختلف صفاتهم، كعمالء  

بير من األهمية لهؤالء المتعـاملين، وال تقتـصر   البيانات المالية الخاصة بهذه البنوك على قدر ك       
 بل تعتبر ذات أهميـة لجهـات أخـرى مـن            ،أهمية تلك البيانات على المتعاملين مع البنك فقط       

موظفين وإدارات في البنوك ذاتها، ومحللين ماليين، فضالً عـن أهميتهـا للجهـات والـدوائر                
 تزويد الفئات المـذكورة بالمعلومـات       ن هذه البيانات، تهدف بشكل أساسي إلى      إالحكومية، حيث   

التي تفيدها في اتخاذ قراراتهم االستثمارية أو التوسعية أو االقتصادية أو الرقابيـة للتأكـد مـن                 
  )٢٠٠٧حماد،  (.سالمة الوضع المالي للقطاع المصرفي

ونتيجة الزدياد أهمية البيانات المالية، نشأت وتطورت الحاجة إلى التحليل المالي لبنـود             
 والوقـوف   المفيدة في اتخاذ القرارات   المهمة  ذه القوائم المالية، الستخالص المقاييس والعالقات       ه

أكثر أدوات التحليل المالي شيوعاً النسب المالية، التي تعبر عـن           فمن  ،  على عناصر األمان فيها   
هـذه النـسب   عالقة رياضية بين قيمتين أو بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية، وباالسـتعانة ب   

مقارنات بـين    وذلك بإجراء    ، وأدائها خالل فترة معينة    ة يمكن تقييم الوضع المالي للمؤسسة     المالي
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 المؤسـسة  مماثلة، وتمكن من مقارنة أداء  النسب المالية لمؤسسة معينة والنسب المالية لمؤسسات      
 قيــد التحليــل ووضــعها المــالي فــي فتــرات زمنيــة متعاقبــة وتحديــد اتجاهــات األداء

  )٢٠٠٠حنفي،.(لديها

ومع تولي السلطة الفلسطينية زمام األمور      هذا وفيما يتعلق بالجهاز المصرفي الفلسطيني       
 حيث أشارت اإلحصائيات    ، كبيراً  نتيجة عملية السالم، شهد القطاع المصرفي توسعاً       ١٩٩٤عام  
 كمـا  ٢٠٠٧عام  بنكا حتى نهاية  ٢١  إلى ٢زداد من    أن عدد البنوك العاملة في فلسطين قد ا        إلى

الموقـع االلكترونـي   .( فرعاً خالل نفس الفترة    ١٨٠  فرع إلى  ١٣وك من   ازدادت فروع هذه البن   
م مـا قيمتـه       ١٩٩٧، وقد بلغ حجم موجوداته عام    )م٥/٨/٢٠٠٧، بتاريخ   لسلطة النقد الفلسطينية  

، وحجـم الودائـع     ٢٠٠٦ مليـون دوالر عـام       ٥٧٣٧,٠٧مليون دوالر لتصل إلى     ٢٩٠٧,٥٤
م، وحجم  ٢٠٠٦ مليون دوالر عام     ٤٢٠٢,٥٦م لتصل إلى    ١٩٩٧ مليون دوالر عام     ٢٠٩٠,١٣

 إلـى  ٢٠٠٦ مليون دوالر لتصل عام ٦١٢,٨٧م ما قيمته    ١٩٩٧التسهيالت االئتمانية بلغت عام     
  ) م٢٠٠٦التقرير السنوي الثاني عشر، (مليون دوالر ١٩٠٣,٢٩

دراسـة المخـاطر المرتبطـة      األمر الذي يفرض ضرورة المحافظة على هذا التطور و        
، والتحـديات    هذا الجهـاز   لوقوف على العوامل المؤثرة على درجة األمان في       ا بأدائه من خالل  

 والخروج بتوصيات تـساعد     ،والصعوبات التي تواجهه لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة بشأنها       
 Liquidity)ولةإدارة مخـاطر الـسي  :  من حيث،إدارات هذه البنوك في تطوير أدائها المصرفي

Risk) ،ومخاطر االئتمان (Credit Risk) ،   ومخـاطر سـعر الفائـدة (Interest Risk) ، 
لعائـد علـى    ل، مستهدفة تحقيـق معـدالت مرتفعـة   (Capital Risk)ومخاطر رأس المال 

األمـان المـصرفي    من خالل المحافظة علـى هـامش   (Return on Assets)الموجودات 
(Bank Hedging)،خدام أسلوب التحليل الـ  وذلك باستPanel Data،تـسعى هـذه    حيث 

 الميزانية العموميـة،    –  التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة     ىنموذج يستند إل  أالدراسة لتطوير   
  .يه في تحديد درجة أمان المصرف، بحيث يمكن االعتماد عل-وقائمة األرباح والخسائر
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  : مشكلة الدراسة١/١
مصرفي الفلسطيني بشكل كبير خـالل العقـد الماضـي، فـزاد عـدد              تطور القطاع ال  

المصارف، وتضاعف حجم الودائع، ولكن نسبة التسهيالت االئتمانية التي تقدمها المصارف لـم             
معهد أبحاث السياسات االقتـصادية      (،تزد بنفس المعدل بسبب زيادة حجم المخاطر التي تواجهه        

 ما تثار تساؤالت حول العوامل المؤثرة علـى درجـة            كثيراً لذلك )٢٠٠٨،  - ماس –الفلسطيني  
  : التالي الرئيسياألمان المصرفي، ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تحاول اإلجابة على السؤال

 ما هي العوامل المؤثرة على درجة األمان المصرفي؟ •

  : األسئلة الفرعية اآلتيةهويشتق من
  رفي؟ما العالقة بين مخاطر السيولة ودرجة األمان المص •
  ما العالقة بين مخاطر االئتمان ودرجة األمان المصرفي؟ •
  ما العالقة بين مخاطر رأس المال ودرجة األمان المصرفي؟ •
  ما العالقة بين مخاطر سعر الفائدة ودرجة األمان المصرفي؟ •
   ودرجة األمان المصرفي؟الموجوداتالعائد على إجمالي مخاطر ما العالقة بين  •

  
  .عالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابعيوضح ال) ١(شكل رقم 

 الشكل من تصميم الباحثة

مخاطر العائد على 
 إجمالي األصول

مخاطر سعر 
 الفائدة

مخاطر رأس 
 المال

مخاطر 
 االئتمان

مخاطر 
 السيولة

األمان 
 رفيالمص
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  :دراسةفرضيات ال ١/٢
  :لإلجابة على أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين مخاطر السيولة ودرجة األمان المصرفي -١

  . داللة إحصائية ما بين مخاطر االئتمان ودرجة األمان المصرفيتوجد عالقة ذات -٢
توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بـين مخـاطر رأس المـال ودرجـة األمـان                  -٣

 .المصرفي

توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين مخـاطر سـعر الفائـدة ودرجـة األمـان                 -٤
  . المصرفي

 ودرجة الموجوداتد على إجمالي  توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين معدل العائ         -٥
 .األمان المصرفي

  :متغيرات الدراسة ١/٣
 تعتمد هذه الدراسة على أهم العوامل التـي تـؤثر علـى درجـة األمـان المـصرفي                 

(Basel,2001,p26)وتمثل متغيرات الدراسة ،:  
  :المتغيرات المستقلة: أوال
 Hample and) :تاليـة وتقاس من خالل المعادلـة ال : Liquidity Riskمخاطر السيولة  )١

Simonson,1999) 
  
  
  
 مـالءة رأس  من خـالل الوقـوف علـى    هاتم قياس ي:Capital Riskمخاطر رأس المال  )٢

  (Madura,2001):  المعادلة التاليةحسب ،(Capital Adequacy Ratio)المال
(Basel, 2001, p27)   )  ،٢٧٧-٢٧٣م، ص٢٠٠٤حنفي، أبو قحف(  

  
  
  
 ,and Simonson: قاس من خالل المعادلة التاليـة وت: (Credit Risk)مخاطر االئتمان  )٣

1999, p:61-87) (Hempel)  ،٢٣٩، ص٢٠٠٧حماد ( 

  
  

  )AssetsLiquidity ( السائلةالموجودات
  (Total Deposits)إجمالي الودائع 

 )CapitalCushions & Primary ( والمساندرأس المال األولي

  (Risky Assets)الموجودات المرجحة بالمخاطر 

 )Provision Doubtful Debts( مخصصات الديون المشكوك فيها

 (Total Loans) إجمالي القروض 
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حنفـي،  : (قاس من خالل المعادلة التاليةتو: (Interest Price Risk)مخاطر سعر الفائدة  )٤
   )٣٥٤، ص٢٠٠٢

  
  
  
 
 Return on Assets (ROA)(Earningالعائد علـى إجمـالي الموجـودات    مخاطر  )٥

Risk)  
   )٢٠٠٠مخامرة، ( ،(Molynear, 1992) :ويقاس من خالل المعادلة التالية

  
  
  

  :المتغير التابع: ثانيا
اإلحاطة والحذر من المخاطر التي قـد   وهو يشير إلى (Bank Hedging)األمان المصرفي

 خربـوش والزعبـي   (. (Operating Process)تتعرض لها البنوك من عملياتها التـشغيلية 
  . )٦١:، ص٢٠٠٤والعبادي، 

  
  =األمان المصرفي 

  
(Hample and Simonson,1999)                                                         

  : نموذج الدراسة: ثالثاً

ـ  pannel data نموذج الـاستخدمت الدراسة  درجـة  ى لقياس أثر إدارة المخاطر عل
  :النموذج األتيمن خالل  األداء المصرفي ىاألمان المصرفي وانعكاسات ذلك عل

  yit = α + β Xit +εit 

:نإحيث         

y  : األمان المصرفي(تشير إلى المتغير التابع(  

i  : مصرف١٢ ()عينة الدراسة(تشير إلى عدد المصارف( i = (1,2, ………..,12)  

t  : ٢٠٠٧-١٩٩٧إحدى عشرة سنة من (تشير إلى عدد سنوات الدراسة(  

  ر بأي تقلب في سعر الفائدةالموجودات ذات التأث
  المطلوبات ذات التأثر بأي تقلب في سعر الفائدة

   )Net Income( الضرائب األرباح الصافية بعد

 (Total Assets)إجمالي الموجودات 
  

 )Equity(حقوق الملكية 

 (Total Assets)إجمالي الموجودات 
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α :وهي قيمة ثابتة عبر المصارف وعبر الزمن(ر إلى ألفا تشي(  

β  : وهي الميل الحدي بمعنى إذا تغير المتغير ،المعامل لكل متغير من المتغيرات المستقلة للدراسة(بيتا 
x ستتغير درجة األمان المصرفي بمقدار % ١٠ بمقدارβ  

X :        مخاطر رأس   - مخاطر االئتمان  -لةمخاطر السيو (متجه يشمل العديد من المتغيرات المستقلة وهي 
  ) العائد على إجمالي األصول- مخاطر سعر الفائدة-المال

 ε : احتمالية حدوث خطأ في النموذج أو مقدار الخطأ في النموذج(الخطأ العشوائي (  

  :التي تضمنت كالً من  على المتغيرات المفسرة للنموذجXitواشتمل المتجه 

(LR) وتمثل مخاطر السيولة Liquidity Riskللمصرف i  للفترة t.  

(CR) وتمثل مخاطر االئتمان Credit Riskللمصرف i  للفترة t.  

(CAR) وتمثل مخاطر رأس المال Capital Assets Riskللمصرف i  للفترة t.  

(IR) وتمثل مخاطر سعر الفائدة  Interest Price Riskللمصرف i  للفترة t.  

(ROA) وتمثل العائد إجمالي األصول Return on Assetsللمصرف iللفترة t.  

 ε  وتمثل الخطأ العشوائي، ويمثل ذلك الجزء من األمان المصرفي الذي يتغير بشكل عشوائي نتيجة
  .عوامل أخرى ال يتضمنها النموذج

  

  : دراسة الأهداف ١/٤
الوقوف على دور التحليل المالي في التنبؤ بدرجة األمان المصرفي للمصارف التجارية              .١

 .ملة في فلسطينالعا

لبنـوك العاملـة فـي      لمؤثرة على درجة األمان المصرفي فـي ا        العوامل ا  إلىالتعرف   .٢
 .فلسطين

نمـوذج  أالتنبؤ بدرجة األمان المصرفي من خالل العوامل المـؤثرة عليهـا باسـتخدام               .٣
  . المعتمد على التحليل الماليالدراسة

علـى األمـان    لعوامـل   التنبيه إلى مدى تـأثير بعـض ا       الخروج بتوصيات من شأنها      .٤
 .المصرفي
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  :أهمية الدراسة ١/٥
للبنوك العاملة فـي فلـسطين،      ترجع أهمية هذه الدراسة بالنظر إلى أهمية األمان المصرفي          

  : للعديد من الجهات مثلالذي يحقق فوائد
 وذلك للمحافظة علـى اسـتثماراتهم وتوجيههـا         ،كانوا أفراداً أم هيئات   أسواء  : نالمستثمري

من أجل االطمئنان على استرجاع     : والمودعين. الصحيح الذي يحقق لهم أكبر عائد ممكن      االتجاه  
من أجـل تعظـيم رؤوس      : والمالكين. ودائعهم من جهة والفوائد المترتبة عليها من جهة أخرى        

 Maximization of Stockholder)أموالهم وتعظيم األرباح المترتبة على هـذه األمـوال  
Wealth) .مؤشرات النجاح والفشل لتمكينها من اتخاذ التدابير        إلىللتعرف  : رفيةاإلدارة المص و 

 Financing)والخطوات الالزمة لحمايتها من مخاطر الرفع المالي ومخاطر الرفع التـشغيلي 

Leverage and Operating Leverage) .من أجـل اتخـاذ تـدابير    :  الرقابيةوالجهات
: وأخيراً الباحثين والدارسـين   . على االقتصاد الوطني  احترازية تجنباً لحدوث أزمات مالية تؤثر       

  .حيث تفتح لهم هذه الدراسة آفاقا جديدة ألبحاث أخرى

  :منهجية الدراسة ١/٦
 : الذي يمكن تعريفـه بأنـه      ،لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي       

ن ظاهرة أو موضـوع محـدد       دقيقة ع  سلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية       أ"
ومن خالل فترة أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية تم تفـسيرها                 

، )٥٩، ص ٢٠٠٤الفرا ومقـداد،    (".بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة       
  : من خالل االعتماد على ما يلي

  :مصادر البيانات ١/٦/١
  .بنوكالقوائم المالية لل •
  .التقارير الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية •
  .التقارير الصادرة عن سوق فلسطين لألوراق المالية •

  ).٢٠٠٧-١٩٩٧(وذلك عن الفترة الزمنية
موضوع الدراسة بشكل مباشـر أو      ب المرتبطةباإلضافة إلى األبحاث والدراسات السابقة       •

  .هذا الخصوصبية المنشورة  وكذلك الكتب والنشرات والتقارير الدور،غير مباشر
:أدوات التحليل اإلحصائي  ١/٦/٢   

تـم  متغيرات التابعة والمـستقلة، لـذا       لما كانت الدراسة تبحث في طبيعة العالقة بين ال        
 تمحيث اسـتخد  بين المتغيرات،   وقوتها  االعتماد على منهج التحليل الكمي لتحديد اتجاه العالقة         

  :التحليالت اإلحصائية التالية
١( Husman Test.                       F. Test   (2  
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  :هوعين مجتمع الدراسة ١/٦/٣
  : مجتمع الدراسة١/٦/٣/١

تـشمل البنـوك    حيـث    التجارية العاملة في فلسطين،    مجتمع الدراسة من البنوك   يتكون  
  . بنك٢١ وعددها المرخصة لدى سلطة النقد الفلسطينية

   الفلسطينيةالمصارف المرخصة لدى سلطة النقد) ١(جدول 
  Arab Banksالمصارف العربية  National Banksالمصارف الوطنية 

 بنك فلسطين 
Bank of Palestine 

  عمان–بنك القاهرة 
Cairo Amman Bank 

  البنك التجاري الفلسطيني
Commercial Bank of Palestine 

 البنك العربي
Arab Bank 

  بنك االستثمار الفلسطيني
Palestine Investment Bank 

 بنك األردن
Bank of Jordan 

  البنك االسالمي العربي
Arab Islamic Bank 

العقاري المصري العربيالبنك   
Egyptian Arab Land Bank 

  بنك القدس للتنمية و االستثمار
Jerusalem Development and Investment 

Bank 

 البنك التجاري األردني
Jordan Commercial Bank 

 
  البنك العربي الفلسطيني لالستثمار

Arab Palestinian Investment Bank 
 البنك األهلي األردني

Jordan National Bank 
  بنك فلسطين الدولي

Palestine International Bank 
تجارة والتمويل للاإلسكانبنك   

Housing Bank of Trade & Finance 
 البنك االسالمي الفلسطيني

Palestine Islamic Bank  
الكويتيالبنك األردني   

Jordan Kuwaiti Bank 
  بنك األقصى االسالمي

AL- Aqsa Islamic Bank 
 بنك االتحاد لالدخار و االستثمار

Union Bank for Saving & Investment 
  المؤسسة المصرفية الفلسطينية

Palestinian Banking Corporation 
مية واالئتمان الزراعيالبنك الرئيسي للتن   

The Principal Bank of Development and 
Agricultural Credit 

  (HSBC) بنك الشرق األوسط المحدود  
  )٦/٨/٢٠٠٧، بتاريخ الموقع االلكتروني لسلطة النقد الفلسطينية(: المصدر

  

  : عينة الدراسة١/٦/٣/٢
  : كالتالياثنا عشر مصرفاًتتكون عينة الدراسة من 

  :هيوطنية  أربعة مصارف
البنـك  وبنك فلسطين المحدود، بنك القدس للتنمية واالستثمار، بنك االستثمار الفلـسطيني،             (

  :، وتم استثناء المصارف التالية)التجاري الفلسطيني

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠

 ولعدم وجود بيانات مالية منشورة      ،وذلك لخصوصية وضعه المالي   : بنك فلسطين الدولي   •
 .م٢٠٠٠له منذ عام 

نها ال  ، حيث إ  وذلك ألن لها اعتبارات خاصة في التعامل      : ة المصرفية الفلسطينية  المؤسس •
  .ودائعالتقبل 

وذلك لكونه يعتبر شـركة تابعـة للبنـك العربـي           : البنك العربي الفلسطيني لالستثمار    •
 .المحدود

والنسب المالية مقارنـة بـالبنوك       نظراً الختالف معايير التعامل معها    : البنوك اإلسالمية  •
 .تجاريةال

 :عربية وافدة هيثمانية مصارف 

بنك األردن، البنك العربي، بنك القاهرة عمان، بنك اإلسـكان          ،  البنك العقاري المصري العربي   (
لبنـك التجـاري    ا، و االسـتثمار  و بنك االتحاد لالدخار  ،  للتجارة والتمويل، البنك األهلي األردني    

 :وتم استثناء المصرفين التاليين) األردني

  . في فلسطينوحيداً اًكونه فرع: البنك األردني الكويتي •

  . في فلسطينوحيداً اًفرعكونه : البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي •
 

  :الدراسات السابقة ١/٧
  :يتم تقسيم الدراسات السابقة إلى عدة محاور

  :الدراسات التي تناولت المخاطر المصرفية: أوالً
  ."ردنيةمحددات الربحية في المصارف التجارية األ: "بعنوان) ٢٠٠٢الرشدان،(دراسة ) ١ (

هدفت الدراسة إلى تحديد وقياس أثر المحددات المختلفة المؤثرة على ربحية المـصارف          
البنـك العربـي، وبنـك األردن، والبنـك         ( وقد شملت عينة الدراسة كل من        ،التجارية األردنية 
 ، وتكلفة الودائـع   ،الرافعة المالية  (: تحديد أثر كل من    عملت الدراسة على  ، وقد   )األردني الكويتي 

علـى ربحيـة    ) وقياسها  ومخاطر رأس المال   ، ومخاطر سعر الفائدة   ، وحجم المصارف  ،والسيولة
  .هذه المصارف

ـ             لبي علـى ربحيـة تلـك     وتوصلت الدراسة إلى أن الرافعة المالية كان لهـا تـأثير س
ن زيادة الرافعة المالية يؤدي إلى انخفاض الربحية، وكان أثر مخاطر سـعر             المصارف، حيث إ  

 كانت مخاطر   كماى ربحية المصارف ضعيفاً جداً بسبب ارتفاع هوامش أسعار الفائدة،           الفائدة عل 
، أما نسبة السيولة فلـم       ربحية البنك العربي وبنك األردن     رأس المال ذات أثر ضعيف جداً على      

كانـت ذات   ، في حـين     يكن لها تأثير على ربحية كل من البنك العربي والبنك األردني الكويتي           
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 وقد كان لحجم المـصرف تـأثير علـى الربحيـة لتلـك              ،لى ربحية بنك األردن   تأثير سلبي ع  
  .المصارف

  
قياس المخاطرة االستراتيجية باسـتخدام مؤشـرات       : "، بعنوان )٢٠٠٢النعيمي،  (دراسة  ) ٢(

   ." دراسة تطبيقية في عينة من المصارف السودانية–مالية ذات طبيعة استراتيجية 
م المخاطرة اإلستراتيجية الذي يعد من المفاهيم المهمـة          مفهو  إلى مناقشة   الدراسة هدفت

التي تسهم في الوصول إلى استراتيجيات ناجحة، لدعم الوضع التنافسي للمصرف وتحقيق أهدافه             
 استخدام المؤشرات المالية وبيان مدى تأثير تلك المخاطرة على األداء           وذلك من حيث  المستقبلية،  

  .د المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية التي تؤثر فيهاالمالي للمصارف السودانية، وتحدي
 وسـبعة مـساهمة عامـة       من عشرة مصارف، ثالثة حكوميـة     وتكونت عينة الدراسة    

باالعتماد على   عدة أساليب في جمع البيانات       وتم استخدام  ،)١٩٩٧-١٩٩٠(محدودة، في الفترة    
ض المقـاالت والمواضـيع التـي تـم          إضافة إلى بع   ،الدوريات والمنشورات العربية واألجنبية   

مـن  جمع البيانـات    ، باإلضافة إلى    )اإلنترنت(الحصول عليها بواسطة شبكة المعلومات الدولية       
التقارير والكشوفات المالية للمصارف ومنشورات مـصرف الـسودان المركـزي، وقـد             خالل  

  .استخدمت األساليب اإلحصائية والنسب المالية لقياس متغيرات الدراسة
لت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي للمخاطرة االستراتيجية على األداء المـالي للمـصارف،              توص

كما أن األداء المالي االستراتيجي الجيد يتحقق من خالل تطوير المقـدرات التنظيميـة وتنفيـذ                
ئـد  النشاطات بكفاءة والتعامل البنّاء مع البيئة الخارجية، والنظر إلى األداء المالي من ناحية العا             

 اإلدارة على صنع القـرارات      ةساعدرؤية السليمة لمسار عمل المصرف وم     والمخاطرة لوضع ال  
  . المصرفية ممارسة األنشطة فيالصحيحة

  
 للحكم علـى كفايـة رأس   –تطوير القياس المحاسبي  : "، بعنوان )٢٠٠٢المليجي،(دراسة  ) ٣(

  "- دراسة تطبيقية-المال في البنوك التجارية
محاسبي للحكم على كفايـة رأس مـال        قياس  مفة أساسية إلى تطوير     لدراسة بص  ا هدفت

، للوصول إلى معيار يتضمن مختلف العناصر الالزمة لتقيـيم كفايـة             في مصر  البنوك التجارية 
يعكس معظم المخاطر التي تواجه البنوك التجارية، وبصفة خاصـة مخـاطر            الذي  رأس المال،   

  .ومخاطر السوقاالئتمان ومخاطر التضخم ومخاطر السيولة 
وقد شـملت   ج االستنباطي والمنهج االستقرائي،     استخدام كل من المنه   تم  ولتحقيق هدف الدراسة    

البنك األهلي  (: وهيعينة الدراسة عينة من البنوك التجارية التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص            
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 تم االعتماد علـى ، و) والبنك المصري األمريكي، والبنك التجاري الدولي ، وبنك مصر  ،المصري
  .أسلوب التحليل المالي للقوائم المالية للبنوك التجارية موقع العينة للوصول للنموذج األفضل

وتوصلت الدراسة إلى عدم فعالية معايير كفاية رأس المال المعدة وفقاً لمقـررات لجنـة          
واإلطار  ،م١٩٩١ ومقررات البنك المركزي المصري عام       ،م١٩٨٨بازل للرقابة المصرفية عام     

في المحافظة على رأس مال البنوك التجارية وتـأمين         ) م١٩٩٩بازل  (الجديد لكفاية رأس المالي     
سالمة مراكزها المالية، كما أنها ال تعكس مختلف المخاطر التي تواجه البنوك التجارية العاملـة               

  .في مصر وال تتضمن جميع العناصر الالزمة لتقييم كفاية رأس المال
  

  :راسات التي تناولت األمان المصرفيالد: ثانياً
العوامل المـؤثرة علـى درجـة    : " ، بعنوان)٢٠٠٤خريوش والزعبي والعبادي،   (دراسة) ١ (

  . "- دراسة ميدانية–األمان المصرفي األردني 
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على درجة األمان المـصرفي لـدى البنـوك           

موضـوع  ( مصادر شملت القوائم المالية للبنوك       ةع البيانات من عد   األردنية، ولتحقيق ذلك تم جم    
، باإلضافة إلى التقارير الصادرة عن البنك المركزي األردني وبورصـة      ) بنك ١٣العينة وعددها   

 ،تم استخدام نموذج االنحدار المتعدد    و ،)٢٠٠٢-١٩٩٢( وذلك عن الفترة     ،عمان لألوراق المالية  
 وقد خلصت الدراسة إلـى وجـود عالقـة    ، مجموعة من النتائج تم من خالله التوصل إلى    حيث

موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة األمان المصرفي وكل من معدل العائد على حقوق الملكية               
ومعدل العائد على االستثمار، كما خلصت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة ذات داللة إحـصائية               

أس المال ومخـاطر االئتمـان،   مخاطر ر السيولة وربين درجة األمان المصرفي وكل من مخاط      
 الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها إبراز أهميـة األمـان المـصرفي          وخلصت

  .للجهات المعنية في مجال التمويل واالستثمار
  
  ."محددات المديونية في البنوك التجارية: " ، بعنوان(Bevan,2000)دراسة) ٢ (

 مديونية البنوك التجارية في المملكة المتحدة وبلغاريـا  ليل محددات هدفت الدراسة إلى تح   
وقد تمثلـت المتغيـرات   . وهنغاريا، وقد ركزت على مجموعتين من المتغيرات التابعة والمستقلة    

 (Total Assets) بحجـم البنـك   : وتمثلت المتغيرات المستقلة،(Leverage)التابعة بالمديونية 
 (Short-term Dept) والقروض قصيرة األجـل (Long-term Dept)والقروض طويلة األجل

 بين موجبة الدراسة إلى وجود عالقة ت وقد توصل،(Retained Earnings)واألرباح المحتجزة
 : ووجود عالقة سالبة بين المديونية وكل مـن        ،المديونية وكل من حجم البنك واألرباح المحتجزة      

مالية والقروض القصيرة والطويلة األجـل، كمـا        االستثمارات باألوراق ال  و الخطرة   الموجودات
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 للبنوك التجارية من أجـل المحافظـة علـى أمـوال           زيادة رأس المال  توصلت أيضا إلى أهمية     
  .(Financial Leverage)المودعين وحمايتها من التعرض لمخاطر الرفع المالي

  
نوك التجارية في    الب محددات هيكلية رؤوس أموال   : "  بعنوان ،(Benston,2000)دراسة  ) ٣ (

  ."الواليات المتحدة األمريكية
من أجل المحافظة علـى  هدفت الدراسة إلى تحليل محددات هيكلية رؤوس أموال البنوك        

ضرورة تنظيم هيكلية البنـوك التجاريـة فـي الواليـات         بقد أوصت   ، و درجة األمان المصرفي  
مالي للبنوك التجاريـة ورفـع       ويكون ذلك بضرورة المحافظة على الهيكل ال       ،المتحدة األمريكية 

 وتطوير إدارة رأس المال خوفاً من التعرض لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتـه              رؤوس أموالها 
اتجاه المودعين من ناحية، ومن أجل كسب ثقة المتعاملين مع البنـك وتحقيـق عوائـد مجزيـة           

ـ    ائمةمومع العمل على إعداد     للمالكين من ناحية أخرى،      وق الملكيـة حتـى ال       بين الديون وحق
  .(Financial Leverage)يتعرض البنك لمخاطر الرفع المالي

  
  ،"روبيةومحددات الربحية في البنوك األ: " ، بعنوان(Molyneax,1992)دراسة ) ٤(

العالقة بين معدل العائـد علـى حقـوق الملكيـة لألصـول             إلى تحليل   الدراسة  هدفت  
 المتاحة ومعدل العائد على     الموجوداتالعائد على   وبين كل من معدل     ) األمان المصرفي (الخطرة

 الدراسـة   في ثماني عشرة دولة أوروبية، وقد توصلت      ) ١٩٨٩-١٩٨٦(االستثمار خالل الفترة    
 بين معدل حقوق الملكية لألصول الخطرة ومعدل العائـد علـى          ةإلى وجود عالقة إيجابية طردي    

  . تالموجودااألموال المتاحة ومعدل العائد على إجمالي 
  

هل األمان المصرفي مسئول : "بعنوان) Amiyatosh Purnanandam, 2004(دراسة ) ٥(
  ."؟عن ضيق تكلفة التمويل

 الدراسة إلى فهم كيف يمكن للخصائص المختلفة للشركة والمتغيرات االقتصادية هدفت
رة  قرارات البنوك التجارية خالل الفتى وبالتالي عل، درجة األمان المصرفيىأن تؤثر عل

 وقد استخدمت ، مشاهدة ربع سنوية٢٥ بنك ألكثر من ٨٠٠٠لنحو أكثر من ) ٢٠٠٣-١٩٩٧(
 لتحقيق هدف الدراسة، وقد أشارت نتائج االختبارات Panel Dataالدراسة نموذج تحليل الـ 

 تعتبر الطريقة (fixed effect) إلى أن طريقة (hausman test, f-test)التي أجرتها الدراسة 
 fixedوقد خلصت الدراسة في نتائجها ومن خالل نموذج الـ راء ذلك التحليل، المثلى إلج

effect إلي وجود عالقة معنوية وطردية بين احتمالية اإلفالس  للبنك وبين قرارات األمان 
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الفائدة طردية بين مخاطر سعر   أشارت النتائج إلي وجود عالقة معنويةالمصرفي، أيضاً
% ١٠حيث تشير النتائج إلي أن الزيادة في سعر الفائدة بمقدار وقرارات األمان المصرفي، 

مما يعني زيادة األعباء المستحقة % ٠,٢٥سيؤدي إلي  االنخفاض في فجوة االستحقاقات بمقدار 
 معنوية إلى عدم، فيما تشير النتائج  المصرفيعلي البنوك، وبالتالي زيادة قرارات األمان

 المصرفي، وقد أوصت الدراسة في تمان علي قرارات األمانتذبذبات سعر الفائدة وهامش االئ
 لما لها من أثر إيجابي في تقليل حدة ، بضرورة زيادة االعتماد علي العقود المشتقةالنهاية

الصدمات الخارجية علي سياسة البنوك المستقبلية، مما يساهم في تسليس حركة النقد في فترات 
  .صدمات االقتصاد الكلي

  

األمان واالستثمارات وقيمة : "بعنوان) Jose M. Berrospide &et.al.,2008(دراسة ) ٦(
  ."الشركات

وقيمتها، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف علي أثر سياسة تمويل الشركات علي أداء الشركات 
 بإلقاء الضوء علي بيئة االقتصاد الكلي مستعرضاً خاللها األزمة المحلية للعملة قامت الدراسة

، ثم تناول تغيرات سعر الصرف وانعكاساتها علي األمان المصرفي ١٩٩٩ية في البرازيل
كأحد األساليب المستخدمة في ) Fixed effect(والمؤسساتي، وقد استخدمت الدراسة طريقة 

تحليلها، وقد خلصت الدراسة في نتائجها إلي وجود عالقة معنوية وطردية بين القيمة السوقية 
رات األمان مع هامش الربح التشغيلي، والعقود المشتقة للعملة البرازيلية، والدفترية للمنشأة وقرا

الميزانية النقدية، فيما أشارت النتائج إلي عدم معنوية حجم المنشأة، ومعدل واإلنفاق الرأسمالي، و
، كما أشارت الدراسة  fixed effectنمو المبيعات مع قرارات األمان المصرفي في نموذج الـ

خدمي العقود المشتقة ونظام األمان يستثمرون أكثر من غير المستخدمين للعقود إلي أن مست
ت ح للمنشآالمشتقة، وقد أكدت الدراسة  علي أن قرارات األمان تقلل من احتمالية الخسارة وتسم

  .بتسليس سياستها االستثمارية في وقت األزمات

  

  ." الخارجيي في ظل التمويلاألمان المصرف"بعنوان ) smith & stulz,1996(دراسة ) ٧ (

 األمان  درجة بيناً قوياً أثركشفت الدراسة عن وجود، Panel Dataباستخدام 
 من توفير حيث أشارت إلي أن التمويل الخارجي يكون أكثر كلفة ،واالستثماراتالمصرفي 

ح  المنشأة، فإذا كانت المنشأة من غير مستخدمي أنظمة األمان فتصب عمليات داخل منالنقود
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المنشأة أكثر عرضة لصدمات االقتصاد الخارجي، وبالتالي يصبح في تلك الحالة التمويل 
أكدت الدراسة علي أن والخارجي حالً أمثال في تلك الظروف اإلجبارية لزيادة االستثمارات، 
  . االستثماريةالعملياتمستخدمي نظام األمان المصرفي تسمح للمصارف بمعدل نمو ثابت في 

  
  :لدراسات التي تناولت أداء البنوك التجاريةا: ثالثاً

  ."تقييم األداء المالي للمصارف التجارية " :، بعنوان)٢٠٠٢غانم، (دراسة ) ١(
اسـتخدام أدوات  مـن خـالل   هدفت الدراسة إلى تقييم األداء المالي للمصارف التجارية    

طي اإللزامـي والرفـع      بين كل من االحتيـا     وطبيعتها تحديد أثر العالقة     بغرض ،التحليل المالي 
المالي والكفاءة التشغيلية والمخاطر المصرفية وسعر إعادة الخـصم ودخـل الفـرد والتفـرع               

  .مصرفي على ربحية المصارف التجاريةال
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك انخفاضاً ملحوظاً فـي أداء المـصارف التجاريـة               

ة بين نسبة االحتياطي اإللزامـي وأسـعار         وأن هناك عالقة عكسي    ،األردنية خالل فترة الدراسة   
 خصم ومخاطر االئتمان من جهة والربحية من جهة أخرى، وأن هناك عالقة طردية بين             الإعادة  

 وأن ، والكفاءة التشغيلية من جهة والربحية من جهة أخـرى   مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال    
  .يةالرفع المالي ليس له أي داللة إحصائية فيما يتعلق بالربح

  
العوامل المؤثرة على أداء البنوك التجارية في األردن        : "، بعنوان )٢٠٠٠مخامرة،(دراسة  ) ٢ (

  ."١٩٩٦-١٩٨٩خالل الفترة 
العوامـل  :  أداء البنك كعوامل تابعة هـي    العوامل المؤثرة على  س  هدفت الدراسة إلى قيا   

 : ومن أهمها  لعوامل المالية اجيا المستخدمة، و   حجم البنك، مستوى التكنولو    : ومن أهمها  التنظيمية
العوامـل  ومن أهمها الناتج المحلي اإلجمالي و     : العوامل البيئية نسبة الديون إلى حقوق الملكية و     

:  فهـي  العوامل المستقلة أما  . ومن أهمها العوامل المتعلقة بالموظفين وأصحاب القرار      : اإلدارية
 والقيمة السوقية   (ROI)االستثمار   ومعدل العائد على     (EPS)نصيب السهم من األرباح المحققة      

 مـن أفـضل المقـاييس    ، وقد توصلت الدراسة إلى أن (Market Value Per Share)للسهم 
 والقيمة  ،نصيب السهم من األرباح المحققة    : المستخدمة في قياس أداء البنوك التجارية في األردن       

  .   في تطوير أداء هذه البنوك دوراً فاعالًالماليةلعوامل التنظيمية ول كما أن ،السوقية للسهم
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  ."العالقة بين رأس المال والربحية في المصارف:"  بعنوان(Berger,1995)دراسة ) ٣(
تناولت الدراسة فحص العالقة بين الربحية ورأس المال في البنوك التجارية األمريكيـة             

معدل العائد علـى    م تحليل االنحدار بين رأس المال و      ا استخد تم، و )١٩٨٩-١٩٨٣(خالل الفترة   
، وذلـك   )١٩٩٥-١٩٩٢( الفتـرة    عنحقوق الملكية، لدراسة هذه العالقة، وأعاد إجراء التحليل         

  .بسبب إجراء بعض التغيرات في القوانين واألنظمة المتعلقة بالبنوك التجارية
من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك عالقـة قويـة موجبـة بـين                 وكان  
، بينما يوجـد    )١٩٨٩-١٩٨٣( المال في البنوك التجارية األمريكية خالل الفترة         الربحية ورأس 

-١٩٩٠(عالقة عكسية بين الربحية ورأس المال في البنوك التجارية األمريكية خـالل الفتـرة               
١٩٩٢.(  

ومن خالل هذه النتائج توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين الربحية ورأس المال وذلك               
قة عكسية بين الربحية ورأس      هناك عال   أن أس المال أقل من الحد األمثل، في حين       عندما كان ر  

  .  رأس المال أكبر من الحد األمثلكان عندما المال
  

  :وحول الدراسات السابقة يالحظ ما يلي
  :من حيث الموضوع: أوالً

 فمنهـا   ،ركزت الدراسات التي تناولت المخاطر المصرفية على ربطها بمتغيرات أخرى         
 أو بالمؤشـرات الماليـة ذات       ،)٢٠٠٢الرشـدان، (ا قام بربطها بربحية المصرف مثل دراسة        م

 أو بكفاية رأس المال كما فـي دراسـة          ،)٢٠٠٢النعيمي،(الطبيعة اإلستراتيجية كما في دراسة      
  ).٢٠٠٢المليجي،(

أما بالنسبة للدراسات التي تناولت موضوع األمان المصرفي فقد تم ربطه بعدة متغيرات             
 باإلضـافة إلـى     ،مخـاطر رأس المـال    مخاطر االسـتثمار، و    ،كان من أهمها مخاطر السيولة    

معدل العائد على االستثمار كمـا      ، و المتغيرات المستقلة المتعلقة بمعدل العائد على حقوق الملكية       
 بكـل مـن     ومنهـا مـا تـم ربطـه       ). ٢٠٠٤خريـوش والزعبـي والعبـادي،       (في دراسة   

(ROI)&(ROA)     كما في دراسة (Molyneax,1992)،        والبعض ربطهـا بمديونيـة البنـوك 
 والبعض اآلخر ربطهـا بالهيكـل المـالي         (Bevan,2000)التجارية ومحدداتها كما في دراسة      

 Amiyatosh(، أمـا فـي دراسـة    (Benston,2000)للبنوك التجارية كما هو فـي دراسـة   

Purnanandam, 2004(ؤشر حجم المنـشاة مـن    تم ربطها بالربحية، والودائع كما استخدم م
 أن الدراسة تضمنت متوسط معدل النمـو        ىخالل مؤشر لوغاريتم إجمالي األصول، باإلضافة إل      

 مؤشر الموجودات السائلة، وتـضمن النمـوذج        ىالربع سنوي للبنوك، أيضاٌ اشتملت الدراسة عل      
في نمـوذج    نسبة ودائع البنوك، فضالٌ عن ذلك، فقد استخدمت الدراسة متغيرات اقتصادية             ىعل
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األمان المصرفي أبرزها سعر الفائدة كوكيل عن السياسة النقدية االنكماشية، كما استخدم النموذج             
البعض اآلخر  بينما ربطها   . مؤشر التذبذبات السعرية لسعر الفائدة كأحد مؤشرات االقتصاد الكلي        

مليـات   للعهـامش الـربح  من بكل . )Jose M. Berrospide &et.al.,2008(كما في دراسة 
التشغيلية للمنشاة والتي تقاس بالربح الحالي، ومتغير لوغارتيم إجمالي عوائد المبيعات خالل سنة             
والتي تستخدم كمتغير يعكس حجم المنشأة، باإلضافة إلي النمو في عوائد المبيعات التي تـستخدم            

لقيمـة الدفتريـة    ا/ كمتغير وكيل عن معدل النمو السنوي للمنشأة خالل سنة، واإلنفاق الرأسمالي          
هذا بينما قام بعـض    . إلجمالي األصول والذي يستخدم كمتغير وكيل لتوقع معدل النمو المستقبلي         

 smith(الباحثين بالربط بين األمان المصرفي واالستثمارات الممولة من الخارج كما في دراسة 

& stulz,1996(.  
 بمتغيرات أخرى مثـل    بط األداء أداء البنوك التجارية فقد تم ر     أما الدراسات التي تناولت     

(ROA)&(ROE)     كما في دراسة (Coit,1997)،          ومنها ما تم ربطـه بالعوامـل التنظيميـة 
أو  ،)٢٠٠٠مخـامرة،   ( والعوامل البيئية كما في دراسـة         والعوامل المالية  اتوى التكنولوجي ومس
  .(Berger,1995) بين الربحية ورأس المال كما في دراسة ربط

  
  :ث الهدفمن حي: ثانياً

 فبعضها هدف إلـى     ،تنوعت أهداف الدراسات التي تناولت موضوع المخاطر المصرفية       
التعرف على مستوى المخاطر المصرفية وعالقتها ببعض المتغيرات كالربحية كما في دراسـة             

 أو قياس المخاطر اإلستراتيجية من خالل استخدام المؤشرات المالية كما في            ،)٢٠٠٢الرشدان،(
 أو بتطوير مقياس محاسبي يعكس معظم المخاطر التي تواجه البنـوك            ،)٢٠٠٢عيمي،الن(دراسة  

  ).٢٠٠٢المليجي،(التجارية كما في دراسة 
 بعضها إلـى تحديـد العوامـل        ي تناولت األمان المصرفي فقد هدف     أما الدراسات الت  و

لزعبـي  خريـوش وا  (المؤثرة على درجة األمان المصرفي لدى البنوك األردنية كما في دراسة            
 وبعضها هدف إلى معرفة تأثير بعض المتغيـرات علـى درجـة األمـان               ،)٢٠٠٤والعبادي،  

، المـال  تصميم نموذج مثالي لهيكـل رأس        من خالل  ،(Benston,2000)المصرفي مثل دراسة  
وبعضها اآلخر هدف إلى معرفة أثر مديونية البنوك التجارية ومحدداتها كما هـو فـي دراسـة                 

(Bevan,2000)  ،دراسة  هدفت   بينما(Molynear,1992)   العالقـة بـين األمـان       بحـث  إلى 
 ,Amiyatosh Purnanandam ( دراسـة  هدفت، بينما(ROI)&(ROA)المصرفي وكل من 

إلى فهم كيف يمكن للخصائص المختلفة للشركة والمتغيرات االقتصادية أن تؤثر علـي             ) 2004
 .Jose M( دراسـة   هدفت بينما،ارية قرارات البنوك التجىالمصرفي وبالتالي علدرجة األمان 
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Berrospide &et.al.,2008(أثـر سياسـة تمويـل الـشركات علـي أداء      ى إلى التعرف عل 
   .ة خالل أزمة العملة البرازيليوقيمتهاالشركات 
أما الدراسات التي تناولت أداء البنوك التجارية فقد هدفت إلـى تـصميم هيكـل األداء               و

 وبعضها هدف إلى تحديد العوامل      ،)٢٠٠٢غانم،( هو في دراسة     المالي للمصارف التجارية كما   
المؤثرة على أداء البنوك التجارية وفحص العالقة بين الربحية ورأس المال في البنوك التجاريـة      

  ).٢٠٠٠مخامرة،( ودراسة (Berger.1995)كما في دراسة
  

  :من حيث العينة: ثالثاً
 فقد كانـت العينـة فـي    ،أهداف كل دراسة  الدراسات السابقة لتتناسب مع      تباينت عينات 

الدراسات التي تناولت المخاطر المصرفية تتكون من المصارف الحكومية ومصارف المـساهمة            
ودراســة ) ١٩٩٧-١٩٩٠(فــي الفتــرة ) ٢٠٠٢النعيمــي،(المحــدودة كمــا فــي دراســة 

  ).٢٠٠٢الرشدان،( أو البنوك التجارية كما في دراسة ،)٢٠٠٢المليجي،(
خريـوش والزعبـي والعبـادي،    (لدى العينة ت التي تناولت األمان المصرفي فكانت  أما الدراسا 

والمرخـصة  تشمل ثالثة عشر بنكاً من البنوك التجارية واالستثمارية األردنية، المسجلة           ) ٢٠٠٤
  أمـا بالنـسبة لعينـة دراسـة        ).٢٠٠٢-١٩٩٢(لدى البنك المركزي األردني خـالل الفتـرة         

)Amiyatosh Purnanandam, 2004 (٢٥ بنك ألكثـر مـن   ٨٠٠٠لنحو أكثر من  فقد كانت 
   ).٢٠٠٣-١٩٩٧(مشاهدة ربع سنوية عن الفترة 

كما كانت عينة الدراسات التي تناولت موضوع األداء المصرفي كما في البنوك التجارية             
 وكذلك عينة البنـوك     ،(Berger,1995)حسب دراسة   ) ١٩٨٩-١٩٨٣(األمريكية خالل الفترة    

-١٩٨٩( خالل الفتـرة     )٢٠٠٢غانم،  (و )٢٠٠٠مخامرة،(ي األردن كما في دراسة      التجارية ف 
١٩٩٦.(  

  
  :من حيث األدوات واألساليب اإلحصائية: رابعاً

اعتمدت الدراسات التي تناولت المخاطر المصرفية في جمع البيانـات علـى التقـارير              
ي، واستخدمت األسـاليب    ومنشورات البنك المركز  ) عينة الدراسة (والكشوفات المالية للمصارف    

ودراسـة  ) ٢٠٠٢المليجـي، (اإلحصائية والنسب المالية لقياس متغيرات الدراسة كما في دراسة          
  ).٢٠٠٢النعيمي،(

بينما الدراسات التي تناولت األمان المصرفي فقد اعتمدت التحليل المالي للقوائم المالية 
: إلحصائية في عملية التحليل التي هيللبنوك التي مثلت عينة الدراسة، وتم استخدام األساليب ا
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اعتمد اختيار الباحث معامل االرتباط بيرسون، بينما _ تحليل االنحدار المتعدد _ تحليل التباين 
للمتغيرات التابعة والمفسرة داخل النموذج على الدليل العملي من الدراسات السابقة، وفي هذا 

حيث ، توضيح إستراتيجية الباحث في تحليلهالسياق سيتم تقديم بعض الدراسات التي تسهم في 
 في عملية تحليل البيانات كما في دراسة eviewsاستخدمت بعض الدراسات برنامج 

)Amiyatosh Purnanandam, 2004 (استخدمت الدراسة نموذج تحليل الـ  حيثPanel 

Data ،وقد أشارت نتائج االختبارات التي أجرتها الدراسة  لتحقيق هدف الدراسة(Hausman 

test, F-test) إلي أن طريقة )fixed effect ( كما . الدراسةتعتبر الطريقة المثلى إلجراء
كأحد ) Fixed effect( طريقة )Jose M. Berrospide &et.al.,2008 (استخدمت دراسة

 Panelاستخدمت ) smith & stulz,1996(دراسة األساليب المستخدمة في تحليلها، أيضاً 

Dataالدراسة في إجراء .  

أما الدراسات التي تناولت أداء البنوك التجارية فقد استخدم بعضها أدوات التحليل المالي             
 م، والبعض اآلخر استخد   )٢٠٠٢غانم،(واإلحصائي لإلجابة على مشكلة الدراسة كما في دراسة         

  .(Berger,95)تحليل االنحدار كما في دراسة 
  

  :من حيث النتائج: خامساً
  :اسات السابقة التي تناولت المخاطر المصرفية إلى أنتوصلت بعض الدر

  .الرافعة المالية لها تأثير سلبي على ربحية المصارف .١
  .أثر مخاطر سعر الفائدة على ربحية المصرف ضعيفٌ جداً .٢
  .مخاطر رأس المال ذات أثر ضعيف جداً على ربحية المصارف .٣
  .نسبة السيولة لم يكن لها تأثير على ربحية المصارف .٤
  )٢٠٠٢الرشدان،( ما توصلت إليه دراسة وهو

إلى وجود تأثير سلبي للمخاطر االستراتيجية علـى األداء      ) ٢٠٠٢النعيمي،(بينما توصلت دراسة    
  .المالي للمصارف

وبعضها توصل إلى عدم فعالية معايير كفاية رأس المال المعدة وفقاً لمقررات لجنة بازل للرقابة               
 في المحافظة على رأس مـال       ،م١٩٩٩طار الجديد لها لعام     م، وكذلك اإل  ١٩٨٨المصرفية لسنة   

البنوك التجارية وتأمين سالمة مركزها المالي، كما أنها ال تعكس مختلف المخاطر التي تواجـه               
  ).٢٠٠٢المليجي، (البنوك التجارية كما في دراسة 

خريـوش والزعبـي    (أما الدراسات التي تناولت األمان المصرفي فقـد توصـلت دراسـة             
إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة األمـان المـصرفي             ) ٢٠٠٤لعبادي،  وا
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وكل من معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على االستثمار، كما خلصت إلى وجـود                
عالقة سالبة وذات داللة إحصائية بين درجة األمان المصرفي وكل من مخاطر السيولة ومخاطر              

  .طر االئتمانرأس المال ومخا
  : فقد خلصت إلى النتائج التالية(Bevan) أما دراسة 

  .وجود عالقة إيجابية بين المديونية وكل من حجم البنك واألرباح المحتجزة •
وجود عالقة سالبة بين المديونية وكل من الموجـودات الخطـرة واالسـتثمارات فـي                •

 .األوراق المالية والقروض قصيرة األجل والطويلة األجل

وصلت الدراسات األخرى إلى وجود عالقة إيجابية طرديـة بـين معـدل حقـوق الملكيـة                 وت
والموجودات الخطرة، وبين معدل العائد على األموال المتاحة، ومعـدل العائـد علـى إجمـالي         

  .(Molyneax,1992)الموجودات كما في دراسة
عنويـة   إلـي وجـود عالقـة م   )Amiyatosh Purnanandam, 2004(بينما توصلت دراسة 

وطردية بين احتمالية اإلفالس  للبنك وبين قرارات األمان المصرفي، أيضا أشارت النتائج إلـي               
 . وجود عالقة معنوية وطردية بين مخاطر سعر الفائدة وقرارات األمان المصرفي

 فقد توصلت إلى وجـود عالقـة معنويـة   ) Jose M. Berrospide &et.al.,2008(أما دراسة
 السوقية والدفترية للمنشأة وقرارات األمان مـع هـامش الـربح التـشغيلي،             وطردية بين القيمة  

الميزانية النقدية، فيما أشارت النتائج إلي      واإلنفاق الرأسمالي،   ووالعقود المشتقة للعملة البرازيلية،     
  عدم معنوية حجم المنشأة، ومعدل نمو المبيعات مع قرارات األمان المصرفي

  : إلى) ٢٠٠٢غانم،( أداء البنوك التجارية، فقد توصلت دراسة أما الدراسات التي تناولت
وجود عالقة عكسية بين نسبة االحتياطي اإللزامي وأسعار إعـادة الخـصم ومخـاطر               •

  .االئتمان من جهة والربحية من جهة أخرى
وجود عالقة طردية بين مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال والكفاءة التشغيلية من جهة             •

  .جهة أخرىوالربحية من 
  .الرفع المالي ليس له أي داللة إحصائية •

أن نصيب السهم من األربـاح المحققـة والقيمـة     : فقد توصلت إلى  ) ٢٠٠٠مخامرة،(أما دراسة   
السوقية للسهم من أفضل المقاييس المستخدمة في قياس أداء البنوك التجارية، كمـا أن العوامـل              

  .داء البنوكالتنظيمية والمالية لها دور فعال في تطوير أ
 إلى وجود عالقة طردية بين الربحية ورأس المال وذلك          (Berger,1995)بينما توصلت دراسة    

عندما كان رأس المال أقل من الحد األمثل، في حين أن هناك عالقة عكسية بين الربحية ورأس                  
  .المال عندما يكون رأس المال أكبر من الحد األمثل
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  :راسات السابقةأهم ما يميز هذه الدراسة عن الد
  :من حيث الموضوع: أوالً

، لكونهـا تتـضمن   ن هذه الدراسة تعتبر إضافة نوعيةعلى الرغم من الدراسات السابقة إال أ     
مجموعتين من المتغيرات التابعة والمستقلة التي لم تتطرق إليها الدراسات السابقة مجتمعة، التـي   

ـ  ،ومخاطر رأس المـال    ، ومخاطر االستثمار  ، مخاطر السيولة  :كان من أهمها   اطر سـعر    ومخ
 بمعدل العائد على حقوق     : حيث تطرقت غالبية الدراسات إلى المتغيرات المستقلة المتعلقة        .الفائدة
 ومخـاطر   ، ومخـاطر االسـتثمار    ، ومخاطر رأس المال   ، ومعدل العائد على االستثمار    ،الملكية

  .ات السابقةالسيولة، أما مخاطر سعر الفائدة فلم تتطرق لها أي من الدراس
  

  :من حيث الهدف: ثانياُ
 علـى درجـة األمـان       – السابق ذكرهـا     –تهدف الدراسة إلى تحديد مدى تأثير  العوامل         

المصرفي، وتحديد نموذج يمكن االعتماد عليه لقياس درجة األمان المصرفي في البنوك التجارية             
  .العاملة في فلسطين

  
  :من حيث العينة: ثالثاُ

، وعينـة مـن البنـوك       )٤(الفلسطينية بعدد    الوطنية   لبنوكى عينة من ا   اعتمدت الدراسة عل  
  .مجتمع الدراسةعلى وهكذا تستطيع الدراسة تعميم نتائجها . أيضاً) ٨(العربية الوافدة بعدد 

  
  :من حيث األدوات واألساليب اإلحصائية: رابعاُ

 مـع سلطة النقد الفلسطينية،     البيانات المالية المنشورة والتقارير السنوية ل       على الدراسةتعتمد  
تـم  أما األساليب اإلحصائية التـي      إجراء التحليل المالي لها للوصول إلى المعلومات المطلوبة،         

  :االعتماد عليها في تحليل المعلومات الناتجة فهي تتمثل في األساليب التالية
Husman Test  (1                       .F. Test   (2  

 للوصول إلى نموذج يعتمد عليـه فـي         ةشملت أدوات التحليل المالي الالزم    هكذا تكون الدراسة    
  .قياس درجة األمان المصرفي الفلسطيني، مما يزيد الدراسة قوة
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  : محددات الدراسة١/٨
 بنك من البنوك التجارية العاملة في فلـسطين، دون البنـوك         ١٢اقتصرت الدراسة على     .١

  .اإلسالمية
  ).٢٠٠٧-١٩٩٧(ائم المالية للفترة الزمنية ما بين اقتصرت الدراسة على القو .٢
اقتصرت الدراسة على دراسة مخاطر السيولة، مخاطر االئتمان، مخاطر سعر الفائـدة،             .٣

  .مخاطر رأس المال، مخاطر العائد على إجمالي األصول
  
  :ها ومصطلحاتالدراسةمفاهيم  ١/٩

اطر التي قـد تتعـرض لهـا     اإلحاطة والحذر من المخ(Bank Hedging) :األمان المصرفي
خربوش والزعبي والعبـادي،   (.(Operating Process)البنوك التجارية من عملياتها التشغيلية

  .)٦١:، ص٢٠٠٤
 احتمال عدم التزام المقترض بتسديد مبلـغ القـرض فـي    (Credit Risk): المخاطر االئتمانية

  .)١٢٩:، ص٢٠٠٠الدوري،الحسيني، .(تاريخ استحقاقه واحتمال تحقيق الخسارة نتيجة ذلك
احتمال عدم قدرة البنك على مواجهة السحب من الودائـع  : (Liquidity Risk) مخاطر السيولة

، ٢٠٠٢عبد الحميـد،  .(ومواجهة سداد االلتزامات المستخدمة وكذا مواجهة الطلب على القروض  
  .)٢٣١:ص

لى تغطيـة مخـاطر    احتمال عدم قدرة رأس مال البنك عCapital Risk)(: مخاطر رأس المال
   .)٢٣٧:، ص٢٠٠٢عبد الحميد، .(الودائع

عدم التأكد أو تقلب األسعار المـستقبلية للفائـدة،   : (Interest Price Risk) مخاطر سعر الفائدة
 ثم ارتفعت بعد ذلـك أسـعار الفائـدة          ،فإذا ما تعاقد المصرف مع العميل على سعر فائدة معين         

لفائدة على القروض التي تحمـل نفـس درجـة مخـاطرة      فإن سعر ا  ،السائدة في السوق عموماً   
 تورط في استثمار يتولد عنه عائد يقل عـن العائـد            د يعني أن المصرف ق    ،القرض المتفق عليه  

  .)٢٢٥:،ص٢٠٠٢أبو حمد، .( السائد في السوقيالحال
  Return on Assets (ROA) معدل العائد على إجمالي الموجودات

 Return on Investment  (ROI)أو معدل العائد على االستثمار

تقيس هذه النسبة القوة اإليرادية لألصول المستثمرة في الشركة، أو بعبارة أخرى تقـيس مـدى                
 تحصل عليها الشركة من جميع مصادر التمويل الخارجية         يكفاءة اإلدارة في استثمار األموال الت     

  .)٥٦:،ص١٩٩٧مطر،.(ه عاموالداخلية على حد سواء، لذا تعتبر مؤشراً لقياس الربحية بوج
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 ٢٣

تقيس هـذه النـسبة العائـد    : (ROE)(Return on Equity)  :معدل العائد على حقوق الملكية
  .)٥٨:،ص١٩٩٧مطر،.(المحقق للمساهمين من أموالهم المستثمرة

عملية تحويل الكـم الهائـل مـن البيانـات الماليـة      : (Financial Analyze): التحليل المالي
بالقوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل إلى كم أقل من المعلومـات،   التاريخية المدونة   

 Archer). في عملية التحليـل وتشكل النسب المالية الجانب المهمأكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار، 

& Choate,1979,p:535).  
 أو أكثر من بنود  تربط بين بندينRelationshipعالقة : (Financial Ratio): النسبة المالية

، جد البنود التي تدخل في اشتقاق النسبة المالية على القائمة الماليـة نفـسها  وائم المالية، وقد تو   الق
  .)٢٤٧،ص٢٠٠٢حنفي، قرياقص،.(جد هذه البنود على قائمتين ماليتينكما قد تو

 فـي  رية هي قواعد معينة تحكم نشاط البنوك التجاBassel Agreement: مقررات اتفاقية بازل
هنـدي،  ( .كافة أنحاء العالم، بما يضمن الحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لهـا البنـوك               

  )م٢٠٠٦
تلك الموجودات التي قد يتعرض المصرف من جراء بيعها إلى  Risk Assets: األصول الخطرة

 بعض الخسائر كاألسهم والسندات غير الحكومية، وكذلك الموجودات التي يصعب تحويلها أصالً           
 (Madura, 2001). إلى نقدية كالقروض واالستثمارات طويلة األجل
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 الفصل الثاني
  مؤشرات التحليل المالي وعالقتها باألمان المصرفي 

  :مقدمة
الحديث وليداً للظروف التي نشأت في مطلع الثالثينيات مـن           التحليل المالي بمفهومه     يعد  

القرن الماضي، وهي الفترة التي تميزت بالكساد الكبير الذي ساد الواليات المتحـدة األمريكيـة،              
الذي أدت ظروفه إلى الكشف عن بعض عمليات غش وخداع مارستها بعض إدارات الـشركات              

ساهمين والمقرضين على حد سواء، وحـدا بالمـشرع         ذات الملكية العامة، األمر الذي أضر بالم      
إلى التدخل، وفرض نشر المعلومات المالية عن مثل هـذه الـشركات، وقـد أدى نـشر هـذه                   

 هي وظيفة التحليـل المـالي،     المعلومات إلى ظهور وظيفة جديدة لإلدارة المالية في تلك الفترة،           
ألهمية لدى الكثير من مستعمليه، لما يقدمـه  ومنذ ذلك التاريخ والتحليل المالي يكتسب مزيداً من ا   

وقـد كانـت المـصارف      .  في معظم الحاالت التي يتناولهـا      مهمةلهم من معلومات ذات داللة      
التجارية واحدة من الجهات التي أولت التحليل المالي أهمية خاصة، وذلك بعد أن ثبت لها جدوى                

اتخاذ قـرار   ديل عنها عندما يتعلق األمر ب      تقدم مساعدة ال ب    ه الوسيلة كأداة ذات ميزات جديدة     هذ
  )٢٣١م، ص٢٠٠٦عقل، (تسليفي من نوعية جيدة 

 & Riskتساهم عملية التحليل المالي من التحقيق في حالـة عـدم التأكـد والمخـاطر    

Uncertainty     فادي حاالت نقص رأس المال العامل، وتساهم        والتوفيق بين السيولة والربحية وت
تمويل الطويل األجل المتعلقة بتكوين رأس المال وعمليـة التوفيـق بـين              في تأمين سبل ال    أيضاً

 وفي رسم سياسة توزيع األربـاح  ، وبين تعزيز مواردها المالية المؤسسةالديون التي تتحقق على     
  )١٦م، ص٢٠٠٠الراوي، سعادة،  ( Wealth Maximizationومضاعفة الثروة 

 في المصارف التجارية،    المالي وأساليبه الضوء على التحليل    من هنا جاءت أهمية تسليط      
 بعض المخاطر المصرفية التي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة علـى         إلىكمدخل أساسي للتعرف    
  . درجة األمان المصرفي

 باألمان المصرفي  التحليل المالي وعالقته  مؤشرات ا  إلىيهدف هذا الفصل إلى التعرف      و
  :وينقسم إلى ثالثة مباحث

  - أهدافه واستخداماته –التحليل المالي  :مبحث األولال           
  أدوات التحليل المالي وعالقتها باألمان المصرفي :المبحث الثاني          

   العاملة في فلسطين التجاريةومؤشرات أداء المصارف                              
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  المبحث األول
  - أهدافه واستخداماته – التحليل المالي 

  :مةمقد
 علم له قواعد ومعايير وأسس يهتم بتجميـع البيانـات والمعلومـات             :التحليل المالي هو  

الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة وإجراء التصنيف الالزم لها، ثم إخضاعها إلى دراسـة تفـصيلية        
ـ                ن دقيقة وإيجاد الربط والعالقة فيما بينهما، ثم تفسير النتائج التي تم التوصل إليهـا والبحـث ع

أسبابها، وذلك الكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية، باإلضافة إلى تقيـيم              
العصار وآخـرون،   (أنظمة الرقابة ووضع الحلول والتوصيات الالزمة لذلك في الوقت المناسب           

  .) ١٥١م،ص٢٠٠١

  : تعريف التحليل المالي٢/١/١
  :للتحليل المالي منها هناك عدة تعريفات

اب ظهـور  ة تفصيلية للبيانات والقوائم المالية لمعرفة مدلوالت هذه البيانات وأسـب        دراس"
 للعمل على إيجاد نقاط الضعف والقوة للسياسة الماليـة التـي تنتجهـا       هذه البيانات وتفسير ذلك؛   

   .)١٥م، ص٢٠٠الراوي وسعادة، " (  ومتانة أو ضعف مركزها الماليالمؤسسة
م، ١٩٩٥عقـل،   (."ة للبيانات المالية المتاحة عـن منـشأة مـا       عملية معالجة منظم   ":أو أنه 

 معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القـرارات وتقيـيم أداء المنـشآت             ى للحصول عل  ؛)١١٣ص
ماليـة أو  (التجارية والصناعية في الماضي والحاضر، وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجـودة       

 ويتطلب تحقيق مثل هـذه الغايـة القيـام          ،بل، وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستق       )تشغيلية
. بعملية جمع وتصحيح للبيانات المالية وتقديمها بشكل مختصر وبما يناسب عملية اتخاذ القـرار             

  (Gitman,2003: p5): تقييم األمور التاليةوتتحقق غاية التحليل المالي من خالل هذا،
 المؤسـسة  فـي أصـول    المتمثـل  (Financial Structure)التركيب المالي للمنـشأة  -١

  .الموجوداتوالمصادر التي حصلت منها على األموال لحيازة هذه 
 المتمثلة في المراحل التي يمر بها إنتاج السلعة  (Operating Cycle)دورتها التشغيلية -٢

  .أو الخدمة، وبيعها وتحصيل ثمنها
  . على مدى سنوات عدةالمؤسسة التي يتخذها أداء (Trends)االتجاهات  -٣
 للتعامل مع األحداث غيـر المتوقعـة،   المؤسسة التي تتمتع بها  (Flexibility)نةالمرو -٤

كاالنحرافات في المبيعات واالنحرافات في التدفقات النقدية بسبب ظـروف خاصـة أو             
  .عامة
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تعـرف  عبارة عن عملية منظمة تهدف إلى       :بأن التحليل المالي هو     القول يمكن مما تقدم 
 لتعزيزها، وعلى مواطن الضعف لوضع العالج الـالزم لهـا،           مواطن القوة في وضع المؤسسة    

 للقوائم المالية المنشورة، باإلضافة إلـى االسـتعانة بالمعلومـات           التحليل المالي وذلك من خالل    
 .المتاحة وذات العالقة مثل أسعار األسهم والمؤشرات االقتصادية العامة

هدف إلىن التحليل المالي يإ:  على ذلك كله يمكن القولبناء:  
إعطاء معلومات مالية عن مدى قدرة المشروع في توجيه الموارد المتاحة ومدى قدرتـه        •

  .في استثمارها نحو تحقيق األهداف المحددة خالل سنة أو أكثر
  .إعطاء معلومات مقارنة تبين التفاوت في أداء المنشآت المختلفة داخل كل قطاع •

 الجهات المعنية باتخاذ القرارات ورسم الـسياسات        وعليه فإن هذه المعلومات تنير الطريق لكافة      
  .المتعلقة بالمستقبل

  : مصادر المعلومات الالزمة للتحليل المالي٢/١/٢
مالي من نوعين من المـصادر      يحصل المحلل المالي على المعلومات الالزمة للتحليل ال       

  .مصادر معلومات  داخلية، ومصادر معلومات خارجية:هماة الرئيس
  اعتماده على أي منهما حسب طبيعة وأغراض عمليـة التحليـل المـالي             ويتوقف مدى 

ــها، ــة وأغراض ــرات المطلوب ــة المؤش ــسب طبيع ــرات  ،وكذلك ح ــي مؤش ــل ه أي ه
  ؟(Qualitative) أم مؤشرات وصفية  (Quantitative)كمية

  )٦، ص٢٠٠٠مطر، : (وبشكل عام يمكن حصر مصادر تلك المعلومات بما يلي
الميزانيـة العمومية،وقائمـة    :تامية المنشورة وغير المنشورة وتـشمل     البيانات المحاسبية الخ    - أ

  .قائمة التدفقات النقدية واإليضاحات المرفقة بتلك البياناتالدخل،و
  .تقرير مدقق الحسابات والتقرير الختامي ألعضاء مجلس اإلدارة  -  ب
  .المالية التوقعات والتنبؤات :مثل الداخلية التي تعد ألغراض إدارية،التقارير المالية  -  ت
  .المعلومات الصادرة عن أسواق المال وهيئات البورصة ومكاتب السمسرة  -  ث
ومراكز األبحـاث،   ،الهيئات والمؤسـسات الحكوميـة    :النشرات االقتصادية التي تصدر عن      - ج

  . ومكاتب االستثمار
  : أساليب التحليل المالي٢/١/٣

 التخطـيط   ألجلأساساً  يتم   و ، التحليل المالي من األدوات المهمة في منشآت األعمال        يعد
 ويتضمن دراسة تفصيلية للبيانات الواردة في الكشوفات المالية ودراسة نتائج األعمـال             ،والرقابة

ويـتم ذلـك   أو األداء المالي لتفسيره وتحديد مكامن الضعف والقوة في السياسات المالية المتبعة،    
  -:من خالل أسلوبين هما
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  :التحليل الرأسي
 وذلك بتحديد نسبة كل عنـصر مـن   ً، مالية على حدة تحليالً رأسيا   يعني تحليل كل قائمة   

عناصر القائمة المالية إلى إجمالي القائمة نفسها، أو إلى إجمالي مجموعة داخل القائمة المالية أو               
تحديد نسبة كل مجموعة داخل القائمة إلى مجموعة القائمة نفسها، أو النسبة إلى عنـصر معـين       

  .)٣١٧م، ص٢٠٠٢في، حن(متحكم في القائمة 
يهتم بمقارنة الجزئيات بعضها ببعض وبمقارنة كل مجموعـة جزئيـة           إن هذا األسلوب    

  حيث تعتبر القائمة المالية الواحدة لسنة معينة هي األساس فـي تحديـد النـسبة المئويـة           ،بالكل
لـل المـالي     التوصل إلى النتائج التي ترشد المح       خاللها يمكن من لعناصر القائمة المالية ذاتها، و    

 بمنشأة مماثلة تعمـل بـنفس النـشاط         المؤسسة إذا ما قورنت     ،وتساعده في تكوين رأيه الخاص    
  .)٣٢٤م، ص٢٠٠٣الراوي، ( أو إذا ما قورنت الشركة بنفسها في سنين أخرى ،وبنفس التاريخ

ج إن هذا األسلوب ازدادت أهميته بعد أن أصبح وسيلة لقياس خسارة المعلومات المترتبة على دم              
  .مفردات التقارير المالية المنشورة

كذلك فإن أهمية هذا األسلوب تزداد وتتضح عند وجود قوائم ماليـة لـسنين متعـددة،                
وسيلة لتقيـيم األهميـة النـسبية للعنـصر أو     ) في هذه الحالة(وبالتالي فإن التحليل المالي يعتبر    

.  االتجاه العام لهذه األهمية النـسبية  وبالتالي تقييم ،على مدار فترات محاسبية متتالية    ) المجموعة(
ل الرأسي يعتبـر    يفإذا ما قورنت قوائم مالية مقارنة لسنين متعددة فإن تحليلها وفق أسلوب التحل            

كل قائمة مالية عن سنة معينة وحدة قائمة بذاتها، إن تحليلها المالي هذا يوضـح اتجـاه النـسبة               
 ما يحدث لهذه النسبية من تطور من عـام          :أخرىعدد معين من السنين، بعبارة      لالمالية للعنصر   

ومن هذا المنطلق فإن سمة الجمود التي يتصف بها التحليل الرأسي تقل بتحليل قـوائم               . إلى آخر 
مالية لسنين متعددة باإلضافة إلى اللجوء إلى األسلوب اآلخر وهو التحليل األفقي جنباً إلى جنـب          

  .)١١٠م، ص٢٠٠٢آل علي، (مع التحليل الرأسي 
  :التحليل األفقي

وحـساب مقـدار    ) كحد أدنـى  ( يتضمن مقارنة القوائم المالية عن مدتين متتاليتين         وهو  
 ثم حساب نسبة التغير بين السنوات المختلفة أو بين السنة الماليـة محـل               ،التغيير في كل مفردة   

واحـدة أو  فترة قام  أن االعتماد على أراإلشارة إلىالتحليل أو السنة المختارة كمعيار، فإنه يجدر     
اثنتين قد يترك مجاالً للخطأ في فهم داللة األرقام، وأن الوصول إلى تقييم سليم يقتضي دراسـة                 
اتجاهات القيم والمؤشرات المالية الماضية والتوقف خاصة عند نقاط التحول أو تغيير االتجاهات             

  .)٢٢م، ص٢٠٠٠الراوي، سعادة، (وإعطائه أهمية خاصة وبحث أسبابها 
 ازدياد أهمية القوائم المالية المعـدة   في التحليل المالي هو  ن ضمن االتجاهات المعاصرة   إ

فإنه عنـد تحليـل هـذه       األساس   هذا   ىعلى أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي، وعل         
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ار  المماثلة على مـد    القوائم المالية ال بد حينئذ من أن تكون المقارنة بين قيم العنصر في األشهر             
قارنة كمجموع قيمته في ربع السنة الحالية بقيمته المناظرة خالل الربع المنـاظر فـي               فترات الم 

الفترات المالية مجال المقارنة، وحسناً ما تفعله بعض إدارات األسواق المالية من الزام الشركات              
ممـا  التي تعرض أسهمها للتداول في أسواقها بإعداد قوائم مالية ربع سنوية أو نصف سـنوية،                

 فالمستثمر المحلل الذي تتـاح أمامـه   ،لمستثمرين والمستثمرين المحتملين منه مجاالً مهماً ل  يجعل
مـا  مالقوائم المالية لمنشأة عن الربع األول والثاني والثالث قادر على أن يكون قراره أكثر رشداً                

  .)٣٠٥م، ص٢٠٠٦عقل، (لو لم تكن متاحة أمامه هذه القوائم 
أن على المحلل المالي أن ال يحصر اهتمامه بنسبة التغيـر      ب :وبناء على ذلك يمكن القول    

 فـي   كمـا   ذلك القيمة المطلقة لهذا التغير،     الحادثة في قيمة العنصر، بل ال بد أن يالحظ بجانب         
  )٢٢٦م، ص١٩٩٥الحسني، :(المثال التالي

 البيان التغير
السنة األولى 

 )سنة األساس(

السنة الثانية 
 )        % القيمة-)      (قيمةال(+ )سنة المقارنة(

 %١٠٠ - ٢٠٠٠ ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ )س(العنصر 

 %١٠٠ - ٧٥٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠ )ص(العنصر 

 إذ أن قيمة كـل منهمـا        ،%١٠٠من المثال السابق يتضح أن نسبة الزيادة في العنصرين واحدة           
 إذ أن   ،)س( بعكس الزيادة في العنـصر       مهمجوهري و ) ص(تضاعفت بينما التغير في العنصر      

  . فقط٢٠٠٠هي )  س( الزيادة في  بينما مقدار٧٥٠٠٠هي ) ص(يادة في مقدار الز
لتحليل المالي وتحقيق أهدافـه     لتحقيق أقصى قدر من الفاعلية في ا       وترى الباحثة أنه البد   

 ألن ذلـك  ؛ اللجوء إلى القيام بهما معاً    من تفضيل وتالفي بعض سلبيات كل من النوعين السابقين        
 وألن الربط بين هذه األساليب ومقارنتها مع بعضها يكـشف  ،ى نتائج أكثر دقة من ناحية     يؤدي إل 

عض، وقـد تفـسر   ا الـب  ، إذ قد تتمم بعض    يجابيةاالتجاهات والتغيرات السلبية واإل   بدقة ووضوح   
 وبشكل عام فإن اختيار أي من األساليب السابقة يرتبط بعوامـل متعـددة              الغموض الذي يكتنفه،  

، والمعلومات المتاحة، وظروف    قدرة المحلل وتأهيله العلمي والعملي     و ،ف من التحليل   الهد :منها
  .المؤسسة

  : منهجية التحليل المالي٢/١/٤
تلك الطرق واألساليب واإلجراءات التي يتعامـل معهـا          ":يقصد بمنهجية التحليل المالي   

ألسس العامة الذي يجب أخـذها      المحلل في إجراء عمليات التحليل للقوائم المالية طبقاً للمبادئ وا         
العصار وآخـرون،   " ( إلتمام عملية التحليل بشكل يتيح له تحقيق الهدف المطلوب         ؛بعين االعتبار 

  .)١٥٥م، ص٢٠٠١
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 ؛وبالرغم من أن طريقة التحليل المالي يجب أن تترك تفصيالتها لـرأي المحلـل نفـسه         
ن يواجه بها، إال أن ذلك ال يمنـع         ليكون في استطاعته التعامل مع مختلف الحاالت التي يمكن أ         

 ومـن هـذه     ،من وجود بعض المبادئ العامة لتكون أساساً لمدخل عام لمنهجية التحليل المـالي            
  .)٩٦م، ص٢٠٠١الشديفات، :(األسس العامة ما يلي

  :  تحديد الهدف الذي يسعى إليه المحلل-١
ـ          ـ  ،ايبدأ التحليل المالي بتحديد المشكلة التي يسعى المحلل لمعرفته  هـذا التحديـد     د ويع

 ويمكنـه مـن     ، ألنه يجنب المحلل العمل غير الالزم      مهمة لبدء صحيح لعملية التحليل؛    ضرورة  
قصر جهده على العمل الذي يخدم هذا الهدف مباشرة، فإذا ووجه المحلل االئتماني في مـصرف          

دير مـدى   تجاري بطلب قرض قصير األجل من عميل ما، فيمكن لهذا المحلل أن يحدد هدفه بتق              
 مـا يمكـن أن      ى في الوقت المحدد، بعد ذلك يركز جهده عل         به على الوفاء ورغبته  قدرة العميل   

  .يحقق هذا الهدف، وهو قدرة العميل على إنجاز الدورة التجارية بنجاح وتمتعه بأدبيات جيدة
  : تحديد الفترة التي سيشملها تحليل القوائم المالية-٢

 المزيد مـن الدقـة فـي        لغرض تحقيق ية لفترات عديدة    من المناسب استعمال قوائم مال    
 ألن القـوائم الماليـة      يتخذه أداء المؤسسة موضع التحليـل؛      االتجاه الذي     إلى تعرفال و ،التحليل

  .الخاصة بسنة واحدة قد ال تكون معبرة عن االتجاه العام لألداء
  : تحديد المعلومات التي يحتاجها المحلل للوصول إلى غايته-٣

: مناسب تحديد المعلومات التي يحتاجها المحلـل ألغـراض التحليـل المـالي، مثـل              من ال 
يمكن الحصول عليهـا     بالتزاماته اتجاه البنك،  حيث        على الوفاء  المعلومات المتعلقة بقدرة العميل   

  .من خالل احتساب سيولته
  : األنسب قدرة للتعامل مع المشكلة موضع البحث وأداتهاختيار أسلوب التحليل -٤
 تستعمل األدوات التحليلية المعبـرة      فينبغي أن  السيولة، لو كان األمر ينصب نحو تحليل     : الًمث

 :عن هذه النسبة، مثل

  .نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة  - أ
الذي يعبر عن مدى السرعة التي يتم فيهـا تحويـل البـضاعة             معدل دوران البضاعة،      -  ب

  .ء بالتزاماتهاالموجودة لدى المؤسسة إلى نقد يستعمل في الوفا
 .الذي يقدم فكرة عن مواعيد وفرة السيولة لدى المؤسسةكشف التدفق النقدي،   -  ت

استعمال المعلومات والمقاييس التي تجمعت لـدى المحلـل التخـاذ القـرار أو اإلجـراء                 -٥
 : المطلوب

 هذه الخطوة األصعب واألكثر أهمية، وتحتاج إلى استعمال مقدار كبير من العمل الذهني              تعد
حكمة والمهارة والجهد لتقييم ما يقف خلف األرقام من حقائق، وال يمكن استبدال هذا الجهـد                وال
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بعملية ميكانيكية، إال أن التعريف الصحيح للمشكلة والتحديد المناسب لألسئلة المستوجب اإلجابة            
تيجـة  تقود بال شك إلى تفـسير معقـول لن         عنها، والمهارة في اختيار األدوات التحليلية المناسبة      

  .التحليل
  . يستدعي األمر استعمال أكثر من معياروقداختيار المعيار المناسب لقياس النتائج عليه،  -٦
تحديد االنحراف عن المعيار المقاس عليه للوقوف على أهمية االنحراف باألرقام المطلقـة             -٧

  .والنسبية
 .تحليل أسباب االنحراف وتحديدها -٨

 .يلوضع التوصية المناسبة بشأن نتائج التحل -٩

حليلها، لذا نجـد أن معظـم   ع الحقائق عن الحالة التي يقوم بت    ومن النادر أن يتاح للمحلل جم     
 وفـي مثـل هـذه        مؤكدة بسبب عدم كفاية المعلومـات،       يعملون في ظل ظروف غير     المحللين

 .الظروف ال يكون دور التحليل المالي إال التقليل من حالة التأكد وليس إلغائها كلياً

لمحلل لتقريره، عليه أن يراعي ترتيب أفكاره وتسلسل منطقه، كما أن عليـه  وعند كتابة ا 
 مراعاة طريقة عرضه على القارئ، بحيث يميز التقرير بشكل واضح بـين تفـسيرات المحلـل               

 وذلك ليتمكن   ليها هذه التفسيرات واالستنتاجات؛    والحقائق والمعلومات التي استندت إ     هواستنتاجات
ـ            القارئ من متابعة المن    داء طق الذي اتبعه المحلل في الوصول إلى استنتاجاته، وليتمكن مـن إب

عقـل،  : ( ومن المناسب أن يضمن المحلل تقريـره البنـود التاليـة           .رأيه إذا اختلف مع المحلل    
  )٢٤١م، ص٢٠٠٦

، والصناعة التي ينتمي إليهـا، والمحـيط        )موضوع التحليل (معلومات عن خلفية المشروع      - أ
  .فيهاالقتصادي الذي يعمل 

  .المعلومات المالية وغير المالية المستعملة في التحليل -  ب
االفتراضات الخاصة بالظروف االقتصادية والظروف األخرى التي وضعت اسـتناداً إليهـا             -  ت

  .التقديرات الخاصة بالتحليل
تحديد اإليجابيات والسلبيات الكمية والنوعية التي يراهـا المحلـل فـي عناصـر التحليـل                 -  ث

 .األساسية

 .نتاج الذي يخرج به المحلل نتيجة العمل التحليلي الذي قام به االست - ج

 أو المراحل التي تمر بها عملية التحليل المـالي للقـوائم   إن الخطوات: مما سبق يمكن القول  
  .المالية، تساهم في تحديد نقاط القوة والضعف في األداء المالي ألي مؤسسة
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 ٣٢

 : معايير التحليل المالي٢/١/٥
مقياس من مقاييس األداء بمفرده سيترك المحلل المـالي         كالنسب المالية بمفردها    إن احتساب     

 ألجل الحكم على    عيار لقياس النتائج ومقارنتها به؛    بمؤشرات ذات قيمة محدودة ما لم يكن هناك م        
ن اختيار المعيار المناسـب للحكـم علـى         إ: ج أو عدم مناسبتها، ويمكن القول     مدى مناسبة النتائ  

  .)٢٤٢م، ص٢٠٠٦عقل، (ختارة ال يقل أهمية عن اختيار النسبة نفسها النسبة الم
 قسمة الموجودات المتداولـة علـى     من خالل فقيام المحلل المالي باحتساب نسبة السيولة         

 مثالً، فإن هذه النتيجة ال معنى لها على         1:3المطلوبات المتداولة، وخروجه في هذه الحالة بنسبة        
. مرضـية حلل أن يقرر ما إذا كانت هذه النسبة مرتفعة أو منخفضة أو         اإلطالق إذا لم يستطع الم    

 ومن هنا برزت أهمية اختيار المعـايير فـي   ومثل هذا القرار يحتاج إلى مقياس أو معيار محدد،    
مة نـسبة أو   ستخدم مقياساً للحكم على مدى مالء     التحليل المالي التي هي عبارة عن أرقام معينة ت        

  )٤٣٢م، ص٢٠٠٧د، الحناوي، العب(رقم ما 
  ) ١١١م،ص٢٠٠٤السعايدة، فريد، (:خصائص المعايير واستخداماتها ٢/١/٥/١

  :بالخصائص التاليةوحتى يكون للمعيار معنى ما أو يكون مقبوالً ال بد له من أن يتصف 
 وال  أن يتصف بالمثالية فيتعذر تحقيقه،    أن يتصف المعيار بالواقعية أي بإمكانية تنفيذه ال          -١

 على قبـول نـسبة      - مثالً –فقد درج   . التواضع فيمكن الوصول إليه بسهولة    أن يتصف ب  
 وهذه نسبة ال يصعب الوصول إليها، ولكنها في الوقت نفسه ليس            ،(2:1)التداول بحدود   

  .من السهل تحقيقها
عديالت عليـه إذا  أن يتصف المعيار باالستقرار النسبي وإن كان هذا ال يمنع من إدخال ت       -٢

  . بعد إجراء الدراسات الالزمةدعت الظروف لذلك
  . والوضوح وسهولة التركيب وأن ال يحتمل أكثر من معنىيسرأن يتصف المعيار بال -٣

  :ويتم استخدام المعايير للغايات التالية 
  .ه معنى ومغزى يمكن تفسيرهما في ضوئإعطاء النسبة أو الرقم المطلق -١
راز االنحرافات التي تدفع المحلل     يستعمل أداة مقارنة مع النسب الفعلية مما يؤدي إلى إب          -٢

 .إلى البحث عن األسباب المؤدية لهذه االنحرافات
  

  :أنواع المعايير ٢/١/٥/٢
تستخدم في تقويم أداء الوحدات االقتصادية أعداد كثيرة من المعايير والنسب، ومرد هذا             

لى مستوى النشاط   التباين أنشطة هذه الوحدات وتعدد منتجاتها وتنوع فعالياتها، سواء كان ذلك ع           
أو على مستوى الوحدة نفسها، وعلى هذا األساس فقد أفردت أنواع من هذه المعـايير والنـسب                 
لكل نشاط أو فعالية وصارت كل مجموعة منها تعالج جانباً تقويمياً معيناً من جوانب تقويم األداء                
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 ٣٣

الفداغ، : (ما يلي لهذه المعايير ك  ة   ونستعرض بإيجاز األنواع الرئيس    )٦٣م، ص ٢٠٠٧الكرخي،  (
  )٨٨-٨٧م، ص٢٠٠٢

  ):النمطية( المعايير المطلقة -١
وهي المعايير السائدة المتعارف عليها في حقل التحليل المالي التي يمكن استخدامها بغض النظر              

 ومن األمثلة عليها المعايير المستخدمة في       ، ونوع الصناعة والظروف السائدة    المؤسسةعن نوع   
  . (1:1) ونسبة السيولة السريعة ،(2:1)بة التداول  نس:قياس السيولة مثل

  : معيار الصناعة-٢
ويتم التوصل إلى هذا المعيار من خالل المتوسط الحـسابي لنـسب مجموعـة مـن الـشركات       

ويعتبر هذا المعيـار مـن أكثـر        ،والمؤسسات تنتمي إلى صناعة واحدة خالل فترة زمنية واحدة        
 ومناسبة فال   ،دام هذا المعيار بنجاح وأن تكون نتائجه مقنعة        وحتى يمكن استخ   ،المعايير استخداماً 
  : التاليةالمتطلباتبد  أن تتوفر فيه 

  . تابعة لصناعة واحدة)موضوع الدراسة( المؤسساتأن تكون  -١
  . ذات حجم مماثل)موضوع الدراسة( المؤسساتأن تكون  -٢
  . في منطقة جغرافية واحدة)موضوع الدراسة( المؤسساتأن تكون  -٣
  . نفس النظم المحاسبية)موضوع الدراسة( المؤسساتتخدم أن تس -٤

 ):التاريخي( المعيار االتجاهي -٣

 في  األداءستخدم في الحكم على مستوى      وهو المعيار الذي يتعلق بأداء المؤسسات في الماضي وي        
 ضوء المقارنة يمكن اكتشاف االنحرافـات والحكـم علـى مـستوى األداء لهـذه       ،وفيالحاضر
في حين أنها كانت فـي الماضـي        ،(3:1)لو افترضنا أن نسبة المديونية الحالية       : فمثالً،الشركات

مما يدعو المحلل إلى التساؤل والبحث عن أسـباب هـذا           ، بين السنتين  اهناك انحراف ، فإن   (2:1)
حث عن أسباب هـذا  بمما يدعو المحلل إلى التساؤل وال،وهل هو انحراف بين النسبتين    ،االنحراف
 مـن خـالل المتوسـط الحـسابي         معرفتـه و انحراف إيجابي أو سلبي يمكن       وهل ه ،االنحراف

  :يمكن استعماله في الحاالت التاليةأنه  ووعة النسب لدى شركة واحدة لسنوات؟لمجم
  . المعايير النمطية أو الصناعةمثلفي حالة عدم توفر معايير أخرى بديلة  −
  .عدم وجود صناعات أخرى مشابهة من أجل المقارنة بينها −
  . اتجاه أداء الشركة على مدى الزمنإلىعوبة التعرف ص −

 :المعيار المخطط أو المستهدف أو المعيار الوضعي -٤

نـشطة  نسبة أو رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في اإلدارة الستخدامه في قياس أ              وهو  
ك خـالل فتـرة   المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعالً، وذلمعينة من خالل المقارنة بين   
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 ٣٤

زي ويطلب من البنوك    النسب الذي يضعها المصرف المرك    :ذلكزمنية محددة، ومن األمثلة على      
  .لمطلوبةوغيرها من النسب ا،نسبة القروض إلى الودائع:مثلااللتزام بها،

ض حساب  رمما سبق يتضح أن عملية تقويم األداء تتطلب توفر مجموعة من المعايير لغ            
ته الوحدة االقتصادية، والوقوف على مـستوى تطـور أي جانـب مـن     مستوى األداء الذي حقق  

  . به المطلوب القيام المناسب لطبيعة التحليلوتطبيقه المعيارمن خالل تحديد جوانب نشاطها، 
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 ٣٥

  المبحث الثاني
   أدوات التحليل المالي وعالقتها باألمان المصرفي ومؤشراتها في فلسطين

  
بنوك العديد من المخاطر خاصة خالل السنوات األخيرة من أجل تحقيـق عائـد       تواجه ال 

مناسب، وهذا يعني أنه من الضروري للبنك قياس المخاطر التي يواجهها، وحدود هذه المخـاطر   
من أجل تحقيق معدل العائد المقبول خالل الفترة القادمة فـي مواجهـة المتغيـرات والعوامـل                 

وعلى الرغم من عدم إمكانيـة بـل اسـتحالة تغييـر األداء          . م فيها الخارجية التي يصعب التحك   
الماضي من خالل تقييم هذا األداء، ولكن هذا التقييم بمثابة الخطوة األولى فـي تخطـيط األداء                 

  ).٩١م، ص٢٠٠٦أأل شبيب، . (المستقبلي
  : معدالت األداء المالي٢/٢/١
 مجموع نفقاته من إيراداته الكليـة،         وهي صافي الربح بعد طرح      :  معدالت الربحية   ٢/٢/١/١

 .قوة مركز المصرف، وقدرته على توظيف أموالهعلى  وهي مؤثرة

   :وتوجد نسب كثيرة تقيس الربحية في المصرف منها
   
ويقاس من خالل المعادلة : Return on Equity (ROE))  معدل العائد على حقوق الملكية -١

  :التالية
  
  
  

حيث إنه كلما زادت ربحية البنك التجاري       ،اح البنك في توظيف أمواله    وتمثل هذه النسبة مدى نج    
كلما زادت القيمة السوقية للسهم، مما يؤثر على درجة األمان للمصرف، وتشير األدبيات المالية              
والمصرفية إلى أن هناك عالقة طردية بين معدل العائد على حقوق الملكيـة ودرجـة األمـان                 

العائد على حقوق الملكية كلما زادت درجـة األمـان المـصرفي            المصرفي أي كلما زاد معدل      
  (Madura,2001)  والعكس صحيح

  Return on Assets (ROA)معدل العائد على إجمالي الموجودات  -٢
 Return on Investment  (ROI)       أو معدل العائد على االستثمار

   .)٢٠٠٠مخامرة، (، و(Molynear, 1992) :ويقاس من خالل اآلتي
  
  

     =    % صافي األرباح 

   الملكية  حقوق
 

  Net Incomeصافي الربح 

 Equityحقوق الملكية 
  

   )Net Income( الضرائب قبلاألرباح الصافية 

 (Total Assets)إجمالي الموجودات 
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 ٣٦

وتستخدم هذه النسبة للحكم على كفاية اإلدارة في استغالل أصول المصرف، فكلمـا زاد معـدل                
 أن هناك عالقـة طرديـة بـين    حيث ر كلما أصبح المصرف في أمان أكثر،العائد على االستثما 

فكلما زاد معـدل العائـد علـى      ،  معدل العائد على إجمالي الموجودات ودرجة األمان المصرفي       
من جهة  ) األمان المصرفي ( الموجودات كلما ازداد معدل حقوق الملكية لألصول الخطرة          إجمالي
  . أخرى

  
٣-  
  

 قدرة المصرف على تحقيق أرباح أو عوائد مـن اسـتخدامات أموالـه فـي                وتقيس هذه النسبة  
  (Ross, Westrerfield, Jaffe, 2000, p157) التسهيالت االئتمانية

 
     = حافة الفائدة أو العائد -٤
  

تقيس هذه النسبة العائد المتولد من الموجودات المولدة للفوائد التـي تـشتمل علـى كـل مـن                   
  )٩٧، ص٢٠٠٦أأل شبيب، (االستثمارات المالية والقروض 

  
  )٩٧، ص٢٠٠٦أأل شبيب، =                                       (  حافة صافي الدخل -٥
  
  
  ) =  دوران الموجوداتمعدل(درجة استغالل الموجودات  -٦
  

تقيس هذه النسبة مدى قدرة المصرف على استغالل أصوله في توليد اإليراد، ونشير هنا إلى أن                
درجة استغالل الموجودات تتأثر بشدة بحجم الموجودات العاملة التي يمتلكهـا البنـك ودرجـة               

  ).٢٢١ن ص٢٠٠٦عقل، (استغاللها 
موضوع ( لمالءمتها ألغراض البحث     (ROA)جودات  تم استخدام معدل العائد على إجمالي المو      

، نظراً الختالف عينة الدراسة ما بين بنوك وطنية وبنوك عربية وافدة،  فكانـت مـن                 )الدراسة
  .أفضل النسب التي تتجنب فروقات حقوق الملكية

وهي قدرة المصرف على مواجهة أي طلب على ودائعه بـسرعة،   :  معدالت السيولة  ٢/٢/١/٢
 إلى خسائر نتيجة بيع أصل من أصوله، ويتطلب ذلك ضـرورة توزيـع مـوارد                دون التعرض 

 ثقـة المـودعين    ألن من غايات الـسيولة تعزيـز      الموجودات؛المصرف على أنواع مختلفة من      

   =    %                صافي األرباح

  مجموع التسهيالت االئتمانية
 

       =    % الفوائد المدفوعة–الفوائد المحصلة 

  ودات المولدة للدخل       الموج
 

   =    %               صافي الدخل

  )الفوائد المحصلة(اإليرادات 
 

  =    %   )الفوائد المحصلة(اإليرادات 
 الموجوداتإجمالي        
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 ٣٧

 على اإلدارة الجيدة ألمواله، وتأكيـداً لقدرتـه علـى الوفـاء             اًوالدائنين في المصرف، ومؤشر   
  .بااللتزامات

السمات التي تميز المصارف التجارية عن منشآت األعمـال األخـرى، فـإن             وتعد السيولة أهم    
كفيلة بـأن تزعـزع ثقـة المـودعين،         مجرد إشاعة عن عدم توفر سيولة كافية لدى المصرف          

  !سدفعهم فجأة لسحب ودائعهم، مما قد يعرض المصرف لإلفالوت
  :وهناك بعض النسب التي تقيس السيولة منها

  
١-   
  

   النسبة على قدرة المصرف على مواجهة السحوبات من الودائع تحت الطلـب ويدل ارتفاع هذه
(Ross, Westrerfield, Jaffe, 2000, p157)  

  
٢-    
  

 ,Ross, Westrerfield, Jaffe)  وتدل على قدرة المصرف على مواجهة السحب من الودائـع 
2000, p157)  

  
  
٣-   
  

 ألغـراض القـروض والتـسهيالت    وهي تدل على مدى استعمال المصرف لمـصادر أموالـه       
  .االئتمانية، وكلما ارتفعت النسبة زادت الخطورة بالنسبة للمصرف

وعلى ذلك فإن المصرف مطالب بإدارة سيولته وتقدير احتياجاته منها، بدراسة حركة الودائع في              
تـي  قدار األموال الالماضي والحاضر، ومدى الطلب على السيولة، إذ تتعلق احتياجات السيولة بم     

ن من حساباتهم، إلى جانب توفير االئتمان تجاه المجتمع الذي يعمل فيـه، مـع               يسحبها المودعو 
  )سلطة النقد الفلسطنية (االلتزام بما يحدده المصرف المركزي من احتياطي قانوني تجاه الودائع

  ) ٢٣٩، ص٢٠٠٧حماد،                                            (-٤
  
  
  

   =    %                  النقدية 

  الودائع تحت الطلب
 

        =    %الموجودات السائلة 

     مجموع الودائع
 

 =    %تسهيالت االئتمانية  ال

      مجموع الودائع
 

 =    % الودائع األساسية 

   إجمالي الموجودات
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 ٣٨

٥-  
  

ا المقياس إلى نسبة السيولة أو النقدية المطلوبة لمقابلة السحوبات من الودائـع والزيـادة           يشير هذ 
في القروض عن األوضاع الحالية أو المصادر المحتملة للنقدية، سواء من حيث بيع أو تـصفية                
أصل يمتلكه البنك أو الحصول على أموال إضافية من غيره، ويتجدد هذا مـن خـالل معرفـة                  

 احتياجات البنك من السيولة لمقابلة مسحوبات الودائع وتمويل الزيادة في القـروض،             العالقة بين 
ومصادر هذه النقدية التي تتمثل في االستثمارات المالية القصيرة األجل، مع أن كـال المتغيـرين    
هما تقريرات تقريبية،فإن أموال القروض تستلزم قدراً أكبر من النقدية وزيادة الخصوم وهما من              

حنفـي، أبـو   ( مصادر النقدية، وتعتبر مثل هذه العالقة مؤشراً أولياً لقياس مخاطر الـسيولة         أهم
  ).٢٧٥ص٢٧٣م، ص٢٠٠٤قحف، 

  
٦-  
  

هذه النـسبة تقـل   تشير إلى مقدار األرصدة النقدية التي يواجه بها المصرف التزاماته، وبارتفاع            
  . السيولةمخاطر

٧-   
  

 تشير إلى نسبة األرصـدة النقديـة التـي يواجـه بهـا              تقيس هذه النسبة مخاطرة السيولة حيث     
  .المصرف سحوبات المودعين

  
٨                               .                     (Hample and Simonson,1999)  

                                          
لمؤسسات الماليـة،   النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي وا     :  السائلة الموجوداتوتمثل   •

الودائـع  : فتمثل االلتزامات القصيرة األجل والطويلـة األجـل مثـل          الودائعأما إجمالي   
 البنـوك والمؤسـسات الماليـة     ودائع  إضافة إلى   ،وودائع التوفير ،والودائع ألجل ،الجارية

 السائلة على مواجهـة طلبـات       الموجودات ، وتعكس هذه النسبة قدرة       والبنك المركزي 
 . ن قبل أصحاب الودائع جميعهاالسحوبات م

  
  

 =    % استثمارات مالية قصيرة األجل 

               الودائع
 

 =    % النقدية ولدى المصارف 

     إجمالي الموجودات
 

 =    % النقدية ولدى المصارف 

            الودائع
 

 =  %ودات السائلة  الموج

    إجمالي الودائع
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٩

وهـي مـدى    درجة األمان هي مشكلة مرتبطة بالربحية والسيولة،         :  معدالت األمان   ٢/٢/١/٣
مالءمة رأس المال إلجمالي الموجودات، أي المحافظة على المركز المالي للمصرف في صورة             

عمـل المـصرف، تعنـي    جيدة، فوظيفة رأس المال باإلضافة إلى شراء المباني والعدد الالزمة ل    
أيضاً قدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعـة، ومواجهـة الطلـب غيـر المتوقـع علـى                  

اإلحاطـة   تـشير إلـى   (Bank Hedging)السيولة،وهناك نسبة تقيس درجة األمان المصرفي 
 Operating).والحذر من المخاطر التي قد تتعرض لهـا البنـوك مـن عملياتهـا التـشغيلية     

Process)) ٦١:، ص٢٠٠٤بوش والزعبي والعبادي، خر(   
  

  = األمان المصرفي 
   
(Hample and Simonson,1999)                                                         

  
هناك العديد من مقاييس المخاطر نقتصر في الحـديث هنـا عـن    :   معدالت المخاطر   ٢/٢/١/٤

مخاطر االئتمان،ومخاطر رأس المال، ومخـاطر      : مثل في المخاطر ذات العالقة بالدراسة التي تت     
سعر الفائدة،وهناك العديد من النسب التي تقيس كل نوع من تلك المخاطر نعرض أهمهـا فيمـا                 

  : يلي
  : االئتمان مؤشرات-أ

  :ويتم قياسها من خالل النسب التالية
  
  )٢٧٦-٢٧٣م، ص٢٠٠٤حنفي، أبو قحف،                                             (-١
  
  
٢-   
  

إلى عدم قدرة الجهات التي تتعامل مع المصرف على سداد أصل الدين أو أرباحـه ممـا                 تشير  
يجعل المصرف يواجه ديوناً مشكوكاً في تحصيلها أو معدومة، وتقاس هذه المخاطر من خـالل               

  )١٩٣م، ص٢٠٠١النعيمي، (نسبة الموجودات الخطرة إلى إجمالي الموجودات 
  
٣-  

 )Equity(حقوق الملكية 

 (Total Assets) إجمالي الموجودات
  

 =    %القروض قصيرة األجل 

      إجمالي الموجودات
 

   =    %الموجودات الخطرة 
  إجمالي الموجودات
 

             =    %  مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها –إجمالي القروض 
                       إجمالي الموجودات
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 ٤٠

فـي عمليـة    ) الموجودات(وتقيس هذه النسبة مدى قدرة البنك على توظيف األموال المتاحة           
 بعبـارة    األمـان المـصرفي ومخـاطر االئتمـان أو         هناك عالقة عكسية بين   حيث  االقتراض  

في عملية االقتراض   ) الموجودات(كلما انخفضت قدرة البنك على توظيف أمواله المتاحة         :أخرى
  .والعكس صحيح،)األمان المصرفي(ق الملكية لألصول الخطرة كلما انخفض معدل حقو

  
٤-   
  

and Simonson, 1999, p:61-87) (Hempel ) ،سـلطة النقـد   (و ) ٢٣٩، ص٢٠٠٧حماد
  )الفلسطينية

وهي النسبة المستخدمة في البحث نظراً الستخدامها من قبل سلطة النقد الفلسطينية وهي األقرب              
ية من غيرها من النسب، حيث تقيس المخاطر االئتمانية التي يقدرها           إلى دراسة المخاطر االئتمان   

البنك كمخصص للديون المحتمل عدم تسديدها بناء على دراسة إلجمالي القروض التي يمنحهـا،            
يعنـي ذلـك أن هنـاك    ) المخصص الخاص(فكلما زاد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها        

بالتالي تقيس حجم المخـاطر     من قبل مقترضيها، و   جزءاً من القروض من المحتمل عدم سدادها        
  .التي يتحملها البنك نتيجة عملية اإلقراض

  
   : كفاية رأس المال-ب

إن رأس المال الممتلك ينبغي أن يكون متيناُ، ولكن من الصعب من الناحية العملية تحديد مـدى                 
ذلك لعـدم معرفـة   ولواحد أو حتى الجهاز المصرفي ككل؛   متانة رأس المال للمصرف التجاري ا     

  )٢٢٣، ص٢٠٠٥حشاد، ( سلوك المودعين والمقترضين في المستقبل بدقة
فرأس المال الممتلك ضروري لسالمة المصرف وتدعيم الثقة فيه والمحافظة على مستوى األمان             
المناسب، ولكنه ال يضمن تلك السالمة وحده بأي حال من األحوال، وإنما يجب أن تكون هنـاك                 

  )١٢٥، ص٢٠٠٣البديري، (  جانبه تحقق له السالمةعوامل أخرى إلى
وفي جميع األحوال يجب أن يكون رأس المال الممتلك كافياً لتغطية الموجـودات الثابتـة التـي                 
يحتاج إليها المصرف والخسائر التشغيلية الناجمة عن عمليات اإلقراض واالسـتثمار وغيرهـا،             

أس المال الممتلك وثيق االرتباط بالمخـاطر       وأن يساعد المصرف في استمرار البقاء، كما أن ر        
اجه التي يتحملها المصرف كلما زادت الحاجة لتدعيم رأسماله، وأمام المصرف التجاري الذي يو            

توظيف جـزء أكبـر     : زيادة رأسماله الممتلك، والثاني   : ان األول زيادة في المخاطرة حالن رئيس    
  )٤٠١، ص٢٠٠٠عبداهللا، (من موجوداته في مجاالت أقل مخاطرة 

                                                                       =    %مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 
            إجمالي القروض
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 ٤١

وتوجد عدة مقاييس كمية لمعرفة مدى متانة أو كفاية رأس المـال الممتلـك فـي المـصرف                
  ) ٤٢٤ ص٤١٧، ص١٩٩٦هندي،  (:التجاري أهمها ما يأتي

  
١ .  
  

تشير هذه النسبة إلى المدى الذي ذهب إليه المصرف في االعتماد على رأس المال الممتلك فـي                 
ودات تعد من   نسبة رأس المال الممتلك إلى مجموع الموج      وعلى الرغم من أن     ،تمويل الموجودات 

 التي ينظر إليها البنك المركزي بشيء من االهتمام عند قياس مـدى كفايـة               بين النسب التقليدية  
تعارضـها مـع مـصالح      :أهمهـا ،إال أنهـا تعـاني مـن بعـض العيوب         ،رأس المال الممتلك  

اية أفضل للمودعين، وهو ما يهدف إليـه        ، فزيادة هذه النسبة يعني تحقيق حم      )المساهمين(المالك
البنك المركزي، إال أنها تؤدي في نفس الوقت إلى إحداث انخفاض في معدل العائد علـى رأس                 
المال الممتلك مما يلقي الضرر بالمساهمين، يضاف إلى ذلك أن النسبة المذكورة ال تكفي للحكـم             

 ،ط إسـناد لحمايـة أمـوال المـودعين        على مدى كفاية أو متانة رأس المال الممتلك باعتباره خ         
فتساوي نسبة رأس المال الممتلك إلى مجموع الموجودات لمصرفين ال يعني أن مودعي هـذين               

هنـدي،  (المصرفين يتعرضان للقدر نفسه من المخاطر، إذا ما تباينت درجة التقلب في الودائـع             
  )٤٢٤ ص٤١٧، ص١٩٩٦

  
٢.  
  

ودات المصرف باستثناء النقـد فـي الـصندوق         يقصد بالموجودات ذات المخاطر، هي كل موج      
واألرصدة لدى البنك المركزي،  واألرصدة لدى المصارف األخرى، والسندات التي تـصدرها             
الحكومة، سواء أكانت حواالت خزينة أم سندات قرض، وسائر القروض للدوائر الحكوميـة، أو              

في الغالب بتسديد كـل هـذه   ) ةوزارة المالي(شبه الرسمية بضمانة الحكومة، وهو تعهد الحكومة       
القروض فيما لو عجزت الدوائر المقترضة عن التسديد، ونظراً ألن الحكومـة تـسيطر علـى                
إصدار العملة، وتمتلك سلطة فرض الضرائب فإنها تستطيع الوفاء بالتزاماتها في أي وقت تـشاء     

  )٢٣٩م، ٢٠٠٧حماد، (
المالئم لرأس المال الممتلك يتوقف علـى       ويشير المختصون في العلوم المصرفية إلى أن الحجم         

تشكيلة الموجودات التي يستثمر فيها المصرف أمواله، فالمصرف الذي تكون معظم اسـتثماراته             
ذات مخاطر منخفضة نسبياُ كالسندات الحكومية يمكنه ممارسة النشاط برأسمال أقل من مصرف             

      ١٠٠     * رأس المال الممتلك
          مجموع الموجودات 

    ١٠٠                  *  رأس المال الممتلك 
  ت المخاطر مجموع الموجودات ذا
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 ٤٢

عة نسبياً كالسندات غير الحكوميـة      غير أن معظم استثماراته ذات مخاطر مرتف      ،آخر مماثل تماماً  
(Rose etal, 1994,p. 397) 

وفي ضوء ما تقدم يتضح أن الموجودات ذات المخاطر هي تلك الموجودات التي قـد يتعـرض                 
المصرف من إجراء بيعها إلى بعض الخسائر كاألسهم والـسندات غيـر الحكوميـة، وكـذلك                

قروض، واالستثمارات طويلة األجل، وكمـا    الموجودات التي يصعب تحويلها أصالً إلى نقدية كال       
هو واضح تقيس هذه النسبة مدى الحماية التي يقدمها رأس المال الممتلك لمواجهة الخسائر التي                
يتعرض لها المصرف إذا ما انخفضت القيمة السوقية لألوراق الماليـة، أو إذا مـا فـشل فـي                   

طلـق علـى هـذه النـسبة     كن أن ين قدمها ألحد الزبائن، ويمتحصيل أحد القروض التي سبق أ    
 أنه   الخطرة، ومما يذكر في هذا الصدد      المتاح لمواجهة االستثمار في الموجودات    ) هامش األمان (

وفقاً لمقررات لجنة بازل الدولية التي أقرتها الدول الصناعية الكبرى، تقضي بأن ال تقـل نـسبة            
  (Madura,2001) %)٨(ن إلى الموجودات الخطرة ع) حقوق الملكية(رأس المال الممتلك 

  
٣-  
  

إن ،تشير هذه النسبة إلى مدى قدرة المصرف على رد الودائع من رصيد رأس المـال الممتلـك                
أهمية هذه النسبة تعود إلى أنها تعطي صورة عن مدى كفاية رأس المال الممتلك بمعنى أن البنك                 

نـسبة رأس المـال     المركزي قد يتغاضى عن زيادة طفيفة في الموجودات الخطـرة إذا كانـت              
الممتلك إلى مجموع الودائع مرتفعة نسبياً، على أساس أن ارتفاعها يعني حماية للمـودعين قـد                

م، ٢٠٠١النعيمـي،   (تعوضهم عن المخاطر اإلضافية الناجمة عن زيادة في الموجودات الخطرة           
١٩٢(  

   
٤-  
  

 رأس المـال الممتلـك      إلى القروض بقسمة  ) رأس المال الممتلك  (يتم حساب نسبة حقوق الملكية      
على مجموع القروض، وكما هو واضح تعتبر هذه النسبة مقياساً آخر لهامش األمان في مواجهة               

ويعاب علـى هـذه النـسبة     من األموال المستثمرة في القروض،مخاطر الفشل في استرداد جزء  
تجاهلها لحقيقة أن بعض القروض ليست في حاجة إلى هامش أمان، ويقـصد بـذلك القـروض                 
بضمان عيني، لذا قد يكون من األفضل إيجاد هامش األمان للقروض التـي ال تتمتـع بـضمان              

  )٣٤٦-٣٤٥م، ص٢٠٠٤المليجي، : (وبذا تظهر النسبة السابقة على النحو اآلتي،عيني
  

      ١٠٠       * رأس المال الممتلك
                مجموع الودائع 

      ١٠٠       * رأس المال الممتلك  
             مجموع القروض 
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 ٤٣

٥-  
  

  
  

تقيس نسبة رأس المال الممتلك إلى االستثمار في األوراق المالية هامش األمـان فـي مواجهـة                 
ض القيمة السوقية لألوراق المالية، وتشير هذه النسبة إلى مدى قـدرة رأس المـال           مخاطر انخفا 

الممتلك على مواجهة الخسائر المحتملة في األوراق المالية واالستثمارات قصيرة األجل، ولـذلك         
  .يطلق على هذا المؤشر بهامش األمان في مقابلة المخاطر االستثمارية

  
٦-  
  

 بها انخفاض قيمة الموجودات قبـل أن يلحـق الـضرر بالـدائنين              تشير إلى الدرجة التي يمكن    
يمكنـه  % ١٠والمودعين، ويعني هذا أن البنك الذي تبلغ نسبة حقوق الملكية إلـى الموجـودات      

  %.٥تحمل انخفاض في قيمة الموجودات بنسبة أكبر عن بنك آخر تبلغ النسبة لديه 
قوق الملكية لألصـول الخطـرة، كمـا        ويمكن قياس مخاطر رأس المال بمعرفة نسبة تغطية ح        

يالحظ أن مخاطر رأس المال على عالقة عكسية مع معامل الرفع والعائد على حقوق الملكيـة،                
 ومـع بقـاء   -فإذا ما قرر البنك زيادة مخاطر رأس المال فإن الرفع والعائد على حقوق الملكية             

 البنك إلـى تخفـيض مخـاطر    أما إذا اضطر، يكون كبيراً  -الظروف والمتغيرات األخرى ثابتة     
 (Basel, 2001, p27) أقـل  نرأس المال فإن العائد على حقوق الملكية ومعامل الرفع يصبحا

  )٢٧٧-٢٧٣م، ص٢٠٠٤حنفي، أبو قحف، (
  )األوزان الترجيحية المعتمدة في البحث: (وتمثل الموجودات الخطرة

  يوضح األوزان الترجيحية للمخاطر) ٢(جدول رقم 
 لترجيحي للخطرالوزن ا األصل

 %50   النقدية لدى البنوك»
 %70 االئتمانيةالتسهيالت » 
 %70 الحسابات النظامية» 
 %100 )قصيرة األجل وطويلة األجل(االستثمارات » 
 %100 الموجودات الثابتة» 
 %100 الموجودات األخرى» 

  ).٢(األوزان الترجيحية بناء على قرارات لجنة بازل » 

                                                                                                                    =    %      رأس المال األولي ورأس المال المساند  
  دات الخطرة             الموجو

      ١٠٠                  * رأس المال الممتلك        
  مجموع القروض دون ضمان عیني 

      ١٠٠                 * لكرأس المال الممت                     
  مجموع االستثمارات في األوراق المالیة 
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 ٤٤

   :دل الفائدةمع مخاطر -ج
    = الفائدةمخاطر معدل -١
  

، ٢٠٠٢حنفـي،   (: وهـي تتأثر كل من الموجودات والمطلوبات بالتقلبات فـي معـدل الفائـدة             
  )٣٥٤ص

  :الموجودات ذات التأثر بأي تقلب في سعر الفائدة هي
االحتفـاظ  لغرض   وليس   )لغرض المتاجرة (،االستثمارات في األوراق المالية قصيرة األجل      §

  )مة في رؤوس أموال المشروعاتالمساه(
  .القروض والسلفيات واألوراق المالية المخصومة قصيرة األجل §

  :المطلوبات ذات التأثر بأي تقلب في سعر الفائدة هي
ودائع البنوك،والمؤسـسات الماليـة، وودائـع البنـوك         : الودائع التي تتصف بقصر األجل     §

وال تحتسب من ضـمنها الودائـع   ع العمالء،المركزية، والتأمينات النقدية، باإلضافة إلى ودائ   
  . بسهولة نتيجة تغير سعر الفائدة حيث أنها ال تتأثر–؛ألجل وبإخطار سابق

القروض قصيرة األجل التي حصل عليها البنك سـواء مـن البنـك المركـزي أو البنـوك        §
  .األخرى

 
  )٢٣٩، ص٢٠٠٧حماد،  (:هذا كما يمكن قياس مخاطر معدل الفائدة بالمؤشرات التالية. ٢
  
  . أ
  
  . ب
  
  
   الخصوم الحساسة–           األصول الحساسة . ج
  

من الواضح أنه يمكن زيادة العائد بزيادة المخاطر التي يتحملها البنك، وكما يالحـظ فـإن إدارة         
البنك تفضل العائد المرتفع في ظل مستوى معين من الخطر، أو أقل مخاطر في ظـل مـستوى              

تتعلق بتحديد مستوى الخطـر الكلـي       : د مشكلتان أمام مدير البنك،األولى    معين من العائد، توج   
هي التعرف إلى حجم الخطر ومستواه لكل       : الذي يجب أن يتحمله البنك لكي يزيد العائد،والثانية       

نوع من أنواع المخاطر التي ينبغي على البنك مواجهتها،ولكن من الواضح أن اإلجابـة علـى                

  ر بأي تقلب في سعر الفائدةالموجودات ذات التأث
   ذات التأثر بأي تقلب في سعر الفائدةالمطلوبات

  الموجودات الحساسة تجاه سعر الفائدة
  إجمالي األصول

  المطلوبات الحساسة تجاه سعر الفائدة
  إجمالي المطلوبات
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ذلك يجب تفحص األداء في الماضي ودراسته ومعرفـة مـا إذا كـان        هاتين المسألتين صعبة،ول  
  .مستوى الخطر هذا مالئماً مقارنة بالعائد أو ال، وهذا ما سوف تقوم به هذه الدراسة

  :مجاالت التحليل المالي األساسية ٢/٢/٢
ماليـة،   للقـوائم ال   لتحليل المقارن، والتحليل بالنسب    في التحليل المالي، منها ا     مجاالتهناك عدة   

تها، وفيمـا يلـي نعـرض       وقائمة التدفقات النقدية، وتحليل التعادل، ومصادر األموال واستخداما       
  . وذلك ألهميتها بالنسبة للبنوك التجارية، وتعتبر أساسية بالنسبة للتحليللثالثة منها؛

  : التحليل المقارن للقوائم المالية٢/٢/٢/١
 قارناً بمراكز مالية لسنوات سابقة، بهدف التعـرف وهي دراسة المركز المالي في تاريخ معين، م       

 في كل بند من بنود القوائم المالية، من زيادة أو نقص، وتشمل القوائم              ت التغيرات التي ظهر   إلى
المالية، الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، ويتميز هذا التحليـل بـسهولة               

تفيـد هـذه   كل بند من بنود القوائم الماليـة،   لزيادة أو النقص في      ا إلىالمقارنة السريعة للتعرف    
الطريقة في مالحظة التغير في بنود القوائم المالية من عام لعام خالل سنوات عديدة، وهذا يشير                

  )١٦٨م،ص٢٠٠٣الراوي، (ققه المؤسسة على مدى سنوات عمرهاإلى مدى التقدم الذي تح
  :لمالية  التحليل بالنسب للقوائم ا٢/٢/٢/٢

 حيث تجري  عالقات أو نسب بين البنود المكونة للقوائم المالية،          ويتم هذا التحليل من خالل إيجاد     
 بالنسب المناظرة لسنوات سابقة، أو بالنسب المناظرة لشركة أو منشأة            المستخرجة مقارنة النسب 

 المركز  إلىلتعرف  أخرى داخل نفس القطاع الذي تعمل به، وهي تفيد في تفسير القوائم المالية وا             
 تعبر  ؛ألنهاتكون معبرة فعالً عن الواقع    ل بحذر    هذه النسب  ، إال أنه يجب أن تؤخذ     للمؤسسةالمالي  

 هناك بعض األفـراد      معين خاصة أن    ويمكن التالعب بها، لتحقيق وضع     نعن مقارنة بين رقمي   
تهم في إظهـار    إما لعدم رغب  ؛أو المنشآت ال يرغبون في بيان أوضاعهم المالية بصورة صحيحة         

 لتقـديمها إلـى     مالية كما هي، أو لدفع ضرائب أقل أو بإظهارها بصفة مبالغ فيهـا            أوضاعهم ال 
  )٢١٦م، ٢٠٠٧الكرخي، (المصرف بغية تحسين مركزه المالي 

  )٥٩م، ص٢٠٠٣الصياح، العامري، : (ويمكن توضيح مجاالت هذه النسب كما يلي
على مقابلة التزاماتها القصيرة األجل عنـد        المؤسسةوهي التي تقيس قدرة     :  السيولة نسب  - أ

و الـسيولة   نسبة التـداول أ   : استحقاقها، من خالل أصولها السائلة أو المتداولة وتتكون من        
  .نسبة السيولة السريعة، وصافي رأس المالو، القانونية

 فـي إدارة موجوداتهـا   وهي تقيس مدى كفاءة رئاسة المؤسـسة : نسب النشاط أو الفاعلية     -  ب
معـدل دوران البـضاعة،   ل الديون، معدل فتـرة دفـع الديون،و  معدل فترة تحصي : ومنها

 .معدل دوران الموجودات، ومعدل دوران المطلوباتو
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 لتمويـل   المؤسسة مصادر التمويل التي تعتمد عليها       إلىوتستخدم للتعرف   : نسب المديونية   -  ت
نسبة المديونيـة،   ود،  عدد مرات تغطية الفوائ   ونسبة المديونية،   : موجوداتها المختلفة ومنها  

 .نسبة المديونية إلى حقوق المساهمينوعدد مرات تغطية الفوائد، و

، وكلما ارتفعت هذه النسب ازدادت قدرتها على        المؤسسةوهي تقيس ربحية    : نسبة الربحية   -  ث
العائد على الموجودات، والعائد علـى حـق        ونسبة صافي الربح،    : تسديد التزاماتها ومنها  

 .الملكية

 :قائمة التدفق النقدي ٢/٢/٢/٣

 علـى خدمـة   المؤسـسة تعتبر قائمة التدفق النقدي أداة تحليلية، يمكن عن طريقها تقييم مقـدرة       
ليـة مـنح   ويعتمد عليها فـي عم ،القرض، ودفع جميع التزاماتها، وتعتبر مهمة بالنسبة للمصرف 

 مـالي للمنـشأة   يمكن تحليـل الوضـع ال     القرض أو االئتمان،ومن خالل دراسة التدفقات النقدية        
  .، وتحديد مقدرتها على سداد القرض وفوائده في مواعيدها المحددةوتقييمه

 التمويل لبعض المشروعات على قائمـة التـدفقات   عند اتخاذ قرار منح  وتعتمد بعض المصارف    
، إذ تقدم التمويل الالزم بناء على التدفقات الداخلـة والخارجـة             بجانب الضمانات المقدمة   النقدية
 المخـاطرة فـي القـروض    الوقوف علـى درجـة   من خاللها   حيث يتم ي التدفق النقدي،    وصاف

  .)١٧٠م،ص٢٠٠٣الراوي،(الممنوحة 
  
  : مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني٢/٢/٣
  : تطور الجهاز المصرفي الفلسطيني٢/٢/٣/١

يـر   توقيع اتفاقية باريس االقتصادية بين إسـرائيل ومنظمـة التحر    ٢٩/٤/١٩٩٤تم في     
 من االتفاقية األمور المتعلقة بالقضايا النقدية والمالية، وبموجبهـا           )٣ (الفلسطينية، وتناولت المادة  

تنشأ سلطة النقد الفلسطينية، وتتمتع بصالحيات عديدة شبيهة بالبنك المركزي في دولة مـستقلة،              
تقـوم سـلطة النقـد      كما  . حيث تنظم كل أنواع النشاطات المصرفية، بما فيها نشاطاتها األجنبية         

بترخيص المصارف المنشأة محلياً وتشرف عليها، وتعمل سلطة النقد كمستشار رسـمي ومـالي             
واقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما تعمل كوكيل مالي وحيد للسلطة الوطنية الفلـسطينية،          

  )١٩٩٤خرون، عورتاني وآ (ولكن سلطة النقد لم تعط صالحية إصدار عملة فلسطينية
 السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس االقتصادية القدرة على مراقبة حجم التـداول،         لقد فقدت 

إال أن بإمكـان سـلطة النقـد        ر من أهم أدوات السياسة النقديـة،      وتحديد أسعار الفائدة التي تعتب    
لخـصم،  الفلسطينية التأثير غير المباشر على حجم التداول النقدي، من خالل إدارة سياسة شباك ا             

، أو بتغيير متطلبات الـسيولة       االتفاقية د القروض للمصارف التجارية حسب ما أشارت إليه       يوتقي
  .حسب نوع الوديعة% ٨-٤على الودائع بالشيكل أو المربوطة بالشيكل، على أن ال تقل عن 
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ـ  ١٩٩٤وفي آخر العام    ي  صدر قرار بتعيين محافظ لسلطة النقد الفلسطينية، وبدأ عملها فعليـاً ف
عمل فـي    سواء المحلية أو الوافدة منها لل      ، وبذلك فتح المجال أمام المصارف،     ١٩٩٥تموز العام   

 مـصرفاً خارجيـاً خـالل هـذه      ١١ مصرفاً محلياً و   ١١األراضي الفلسطينية، وقد تم ترخيص      
 بنك فلسطين المحدود الذي كـان قـد         المصارف المحلية التي تم ترخيصها    وكان من بين    الفترة،

 ٥ ولـه    ١٩٩٤ فرعاً، والبنك التجاري الفلسطيني الذي أسس العـام          ٣٠ وله   ١٩٦٠م  أسس العا 
 فـروع، أمـا المـصارف    ٧ ولـه  ١٩٩٥فروع، وبنك االستثمار الفلسطيني الذي أسس العـام    

بنك القاهرة عمان الذي كان قـد افتـتح         : فهي  مصرفاً ١١الخارجية العاملة في فلسطين وعددها      
 فرعاً، وبنك األردن    ٢٥ وله   ١٩٩٤البنك العربي الذي افتتح العام       فرعاً، و  ١٦ وله   ١٩٨٦العام  

 ١٩٩٤ فروع، والبنك العقاري المصري العربي الذي افتتح العام          ٨ وله   ١٩٩٤الذي افتتح العام    
 وله  ١٩٩٤الذي افتتح العام    ) بنك األردن والخليج سابقاً   ( فروع، والبنك التجاري األردني      ٥وله  

 فروع، وبنك اإلسكان للتجارة     ١٠ وله   ١٩٩٥ األردني الذي افتتح العام       فروع، والبنك األهلي   ٣
 فروع، والبنك األردني الكويتي الـذي افتـتح العـام           ١٠ وله   ١٩٩٥والتمويل الذي افتتح العام     

  )٢٠٠٦سلطة النقد الفلسطينية، ( وله فرع واحد ١٩٩٥
 الفلسطينية قد بدأت عملها     ويالحظ من العرض السابق أن غالبية المصارف العاملة في األراضي         

بعد فترة وجيزة من تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، فأغلبها قد بدأ العمل خالل سـنتين مـن                 
 المصرفية خـالل فتـرة      عودة السلطة الفلسطينية، وبذلك شهدت بداية هذه الفترة تدفق الخدمات         

ي منح التراخيص وفـتح  ولذلك برزت دعوات خالل تلك الفترة بضرورة التريث ف      زمنية قصيرة، 
المجال أمام المصارف الوافدة، وذلك عن طريق إعطاء المشرفين على المصارف الفرصة لبناء             
القدرات الضرورية لإلشراف، كما كانت سلطة النقد حينئذ ناشئة، ولم يصدر بعد قـانون يـنظم                

  )١٩٩٦، ماس(عملها، كما ظهرت الدعوة بمنح المصارف المحلية الفرصة واألولوية للعمل 
 نقلة نوعية في تنظيم عمل المصارف، حيث تم االنتقال من األوامـر          من الناحية القانونية، حدثت   

فلـسطينية  العسكرية اإلسرائيلية إلى مرحلة التشريعات الفلسطينية، إذ صدر قانون سلطة النقـد ال    
، إضافة إلى رزمـة مـن       ٢٠٠٢لسنة  ) ٢(انون المصارف رقم    ، كما صدر ق   ١٦/٢/١٩٩٧في  

 عـدد   )١(ويوضح ملحق رقـم     .  اقتصادية مختلفة  اًالقوانين االقتصادية األخرى التي تنظم شؤون     
  :فروع المصارف العاملة في األراضي الفلسطينية، ويتبين منه ما يلي

v            إلى  ١٩٩٥م   فرعاً العا  ٥٧الزيادة الهائلة في عدد فروع المصارف، إذ ارتفع عددها من 
  %.١٧٩ زيادة أي بنسبة، ٢٠٠٧ فرعاً العام ١٥٩
v   نتشار الواسع وسيطرة المصارف الوافـدة علـى القطـاع       تلك الفترة اال   يالحظ في بداية

من فروع المصارف في بداية الفترة، ثم أخذ عـدد فـروع            % ٧٥المصرفي، إذ شكلت    
  .المصارف المحلية بالتزايد تدريجياً، حتى أصبح عددها مناصفة مع المصارف الوافدة
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v    عـدد   ة، إذ يوجد بها حوالي ثالثة أرباع      ارف في الضفة الغربي   يالحظ تركز فروع المص 
 فرعاً، أما عددها في قطاع غزة       ١١٧الفروع، حيث يبلغ عدد الفروع في الضفة الغربية         

 فرعاً، كما يالحظ أن الزيادة في عدد فروع الضفة الغربية متسارعة، في حـين       ٤٢فهو  
 التغير في عدد الفروع     )٢(حق رقم   ويوضح مل  !لزيادة كانت متباطئة في قطاع غزة     أن ا 

 )٢٠٠٨ماس،  (٢٠٠٧-١٩٩٤خالل الفترة 

  
  : مؤشرات أداء البنوك التجارية العاملة في فلسطين٢/٢/٣/١
  
 تقيس قدرة المصرف على توليد األربـاح، وهـي تـشير إلـى كفـاءة             :مؤشرات الربحية  -١

 علـى  د اقتصرت الدراسـة ن أجل تحقيق الربحية، وق  المصرف في إدارة استخداماته وموارده م     
  :قياس مؤشرات الربحية من خالل ما يلي

 
، وتم قياسها مـن     تقيس مدى قدرة الموجودات على خلق األرباح      : معدل العائد على الموجودات   

وتستخدم هذه النـسبة     )إجمالي الموجودات /  صافي األرباح قبل الضرائب   (خالل المعادلة التالية    
ر تغالل أصول المصرف، فكلما زاد معدل العائد علـى االسـتثما  للحكم على كفاية اإلدارة في اس    

وتشير األدبيات إلى أن هناك عالقة طردية بين معدل العائد          كلما أصبح المصرف في أمان أكثر،     
فكلما زاد معـدل العائـد علـى إجمـالي          ،على إجمالي الموجودات ودرجة األمان المـصرفي      

  . زادت درجة األمان المصرفيالموجودات كلما 
v   بلغ المتوسط العام لمعدل العائد على إجمالي األصول للبنـوك           :مستوى البنوك الوطنية 

، وقد حقق مصرفان معـدالت      %١,٥ما نسبته   ) ٢٠٠٧-١٩٩٧(الوطنية للفترة الزمنية    
بنك فلسطين المحدود،وبنك االسـتثمار الفلـسطيني بنـسبة     :أعلى من المتوسط العام،هما   

بينما حقق مصرفان آخران معدالت منخفـضة  . واليلكل منهما على الت% ٢,٥،  % ٣,٨
جداً عن المتوسط العام،هما بنك القدس للتنمية واالستثمار،والبنك التجـاري الفلـسطيني            

لكل منهما على السواء، ويرجع هذا االنخفاض إلى التراجع في حجـم            % ٠,٢-وبنسبة  
 . األرباح

v   ئد على إجمالي األصـول للبنـوك   بلغ المتوسط العام لمعدل العا  :مستوى البنوك العربية
، وقد حققت معظم البنوك معدالت أعلـى        %٠,٢) ٢٠٠٧-١٩٩٧(الوافدة للفترة الزمنية    

 البنك األهلي   - بنك األردن  - البنك العربي  –بنك القاهرة عمان    :(من المتوسط العام وهي   
% ٠,٩% / ٠,٧% / ١,٢% / ٠,٧(بنـسبة  )  بنك االتحاد لالدخار واالستثمار    -األردني

على التوالي، بينما حققت ثالثة مصارف معدالت أقل مـن المتوسـط العـام              %) ١,١/ 
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 بنك اإلسكان للتجارة    – البنك التجاري األردني     –البنك العقاري المصري العربي     :(وهي
على التـوالي، ويرجـع سـبب هـذا         %) ٠,١% / ٠,٨٦-% / ٢-(بنسبة  ) والتمويل

 . االنخفاض إلى ضعف حجم األرباح المتحققة

v    شكل المتوسط العام لمعدل العائد علـى إجمـالي          :مستوى الجهاز المصرفي الفلسطيني
،حققت البنوك الوطنية بالمجمل متوسطاً أعلى مـن المتوسـط          %٠,٦األصول ما نسبته    

، على العكس تماماً مـن ذلـك حققـت          %١,٥العام للجهاز المصرفي حيث كانت تمثل       
،وهذا ربما يدل على ارتفـاع      %٠,٢ كانت   المصارف الوافدة بالمجمل متوسطاً أقل حيث     

  .معدالت تشغيل األصول لدى البنوك الوطنية مقارنة بالبنوك العربية الوافدة
  

ترتيب تنازلي للمصارف حسب المتوسط العام لمعدل العائد على الموجودات ) ٣(جدول 
(ROA)  

  على مستوى الجهاز المصرفي ككل  ترتيب البنوك          ترتيب البنوك على مستوى الجنسية            

  
  

  
  

  

 ROA اسم البنك

  البنوك الوطنية
 %3.8 بنك فلسطين المحدود

 %2.5 بنك االستثمار الفلسطيني
 %0.2-  واالستثمارةيللتتمبنك القدس 

 %0.2- البنك التجاري الفلسطيني
  البنوك العربية الوافدة

 %1.2 البنك العربي
 %1.1 اربنك االتحاد لالدخار واالستثم

 %0.9 البنك األهلي األردني
 %0.7 بنك القاهرة عمان

 %0.7  بنك األردن
 %0.1  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 

 %0.8- البنك التجاري األردني
 %2.0- البنك العقاري المصري

 ROA اسم البنك

 %3.8 بنك فلسطين المحدود
 %2.5 بنك االستثمار الفلسطيني

 %1.2 البنك العربي
 %1.1 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار

 %0.9 البنك األهلي األردني
 %0.7 بنك القاهرة عمان

 %0.7  بنك األردن
 %0.1  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 

 %0.2-  واالستثمارةللتنميبنك القدس 
 %0.2- البنك التجاري الفلسطيني
 %0.8- البنك التجاري األردني

 %2.0- صريالبنك العقاري الم
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وهي المخاطر التي تواجهها المصارف في سعيها لتحقيق         :ت المخاطر المصرفية  مؤشرا -٢
مخاطرة رأس المـال، ومخـاطر سـعر        مخاطر السيولة،ومخاطر االئتمان،و  :العوائد، وتضم 

  .الفائدة
  توفير النقدية الكافية لمقابلة سحوبات المودعين وطلبات        تشير إلى عدم   :مخاطر السيولة   - أ

/ األصول السائلة = (مخاطر السيولة   :  هذه المخاطرة من خالل النسبة     االئتمان،وتم قياس 
سـحوبات  درجة  حيث تشير إلى نسبة النقدية التي يواجه بها المصرف           )إجمالي الودائع 

المودعين، كلما زادت السيولة كلما زاد األمان المصرفي، أي كلما زادت قـدرة البنـك               
  .عينعلى تغطية سحوبات المود

v   الزمنية  بلغ المتوسط العام لدرجة السيولة للبنوك الوطنية للفترة          :مستوى البنوك الوطنية
 متوسطات أقل مـن المتوسـط       وقد حقق مصرفان  % ٧٨,٩ما نسبته   ) ٢٠٠٧-١٩٩٧(

% ٦٤,٨(بنك فلسطين المحدود،والبنك التجاري الفلسطيني بنسبة       :ام لهذه النسبة وهما   الع
بينما حقق مصرفان آخران معدالت أعلى من المتوسط العـام          على التوالي،   % ) ٧٠,٨/

% / ٩٧,٣(بنك القدس للتنميـة واالسـتثمار،وبنك االسـتثمار الفلـسطيني بنـسبة         :هما
 . على التوالي%) ٨٢,٥

v   بلغ المتوسط العام لدرجة السيولة للبنوك العربية الوافدة للفتـرة          : مستوى البنوك الوافدة
وقد حققت كافة البنوك معدالت أعلى من المتوسـط         ،%)٧٢,٥ (٢٠٠٧-١٩٩٧الزمنية  

العام،فيما عدا البنك العقاري المصري العربي،فقد حقق إنخفاضاً ملحوظاًً يصل إلى نسبة            
)٣٨,٩.(% 

v    ٧٤,٦شكل المتوسط العام لدرجـة الـسيولة        : مستوى الجهاز المصرفي الفلسطيني %
عام لهذه النسبة، وكانت    استطاعت سبعة مصارف تسجيل متوسطات أعلى من المتوسط ال        

،واالسـتثمار  واالستثمار القـدس للتنميـة   :المصارف األعلى من هذا المتوسـط هـي       
 الفلسطيني،واالتحاد لالدخار واالستثمار،والتجاري األردني،والعربي،والقاهرة عمان،

ويشير هذا االرتفاع الكبير في نسبة السيولة إلى أن معظم توظيفـات            .   األهلي األردني  و   
وتبـين   .مصارف توجه نحو األصول السائلة والمتمثلة في التوظيفات الخارجية لدى البنوك      ال

 :الجداول التالية معدالت مخاطر السيولة للبنوك موضوع الدراسة
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  (LR) مخاطر السيولةترتيب تنازلي للمصارف حسب ) ٤(جدول 
  البنوك على مستوى الجهاز المصرفي ككل ترتيب     ترتيب البنوك على مستوى الجنسية                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
تشير إلى عدم قدرة الجهات التي تتعامل مع المصرف على سداد أصل            : ئتمانمخاطر اال   -  ب

الدين أو أرباحه مما يجعل المصرف يواجه ديوناً مشكوكاً في تحصيلها أو معدومة، وتم              
/ ك فـي تحـصيلها      مخصصات الديون المـشكو   (قياس هذه المخاطرة من خالل نسبة       

 )إجمالي القروض

المتعثرة، فإن المصارف وفي إجراء احتياطي،      حجم الديون المصنفة    فعلى الرغم من تراجع     
من إجمالي التسهيالت، وذلك إشارة     % ١١قامت برفع نسبة مخصصات التسهيالت إلى نحو        

م تحميلهـا   إلى المبالغ التي قامت المصارف بتخصيصها لمواجهة مخاطر االئتمان، التي يـت           
على حساب األرباح والخسائر منسوبة إلى إجمالي التسهيالت، علماً بأن هذه المخصـصات             
يتم احتسابها بناء على نسب تحددها سلطة النقـد علـى التـسهيالت الممنوحـة مـن قبـل        

  )٢٠٠٨ماس، . (المصارف

 LR اسم البنك

  البنوك الوطنیة

 %97.3  واالستثمارةللتنميبنك القدس 
 %82.5 بنك االستثمار الفلسطيني
 %70.8 البنك التجاري الفلسطيني

 %64.8 بنك فلسطين المحدود
  البنوك العربیة الوافدة

 %80.6 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار
 %79.7 لبنك التجاري األردنيا

 %79.4 البنك العربي
 %78.5 بنك القاهرة عمان

 %75.5 البنك األهلي األردني
 %74.2  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 

 %73.1 بنك األردن
 %38.9 البنك العقاري المصري

 LR اسم البنك

 %97.3  واالستثمارةللتنميبنك القدس 
 %82.5 طينيبنك االستثمار الفلس

 %80.6 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار
 %79.7 البنك التجاري األردني

 %79.4 البنك العربي
 %78.5 بنك القاهرة عمان

 %75.5 البنك األهلي األردني
 %74.2  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 

 %73.1 بنك األردن
 %70.8 البنك التجاري الفلسطيني

 %64.8 بنك فلسطين المحدود
 %38.9 البنك العقاري المصري
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v   وقـد سـجل    %) ١٠,٩(بلغ المتوسط العام للبنوك الوطنيـة       : مستوى البنوك الوطنية،
مصرفان متوسطات أعلى من المتوسط العام لهذه النسبة،وهو ما يعنـي مواجهتهـا             
لمخاطر ائتمانية مرتفعة، وقد أما المصارف األعلى من هذا المتوسط فهي التجـاري       

 % . ١١,٥، والقدس للتنمية واالستثمار %٢٠الفلسطيني 

v   العام لهذه سجلت ثالثة مصارف متوسطات أعلى من المتوسط: مستوى البنوك الوافـدة 
النسبة، وهو ما يعني أنها تواجه مخاطر ائتمانية مرتفعة، وقد بلغ المتوسـط العـام               

التجـاري  : ، وكانت المصارف األعلى من هذا المتوسط هـي        %١٢,٤لهذه البنوك   
% ١٦,٥% / ٣٣,٤(األردني، واألهلي األردني، واإلسكان للتجارة والتمويل بنـسبة      

 . على التوالي%) ١٣,٧/ 

v ن شكل المتوسـط العـام لمخـاطر االئتمـا         : الجهاز المصرفي الفلسطيني   مستوى 
، وقد سجلت ثالثة بنوك عربية وافدة معدالت أعلى، كما سـجل مـصرف              %١١,٩

وطني واحد معدالً أعلى من المتوسط العام، مما يدلل على أن هذه البنوك تعمل على               
 التالية معـدالت    وتبين الجداول . تشكيل مخصصات لمواجهة عدم سداد المقترضين     

 :مخاطر االئتمان للبنوك موضوع الدراسة
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  (CR) مخاطر االئتمانترتيب تنازلي للمصارف حسب ) ٥(جدول 
   ككل  ترتيب البنوك على مستوى الجهاز المصرفي                        ترتيب البنوك على مستوى الجنسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 عدم كفاية رأس المال المتـصاص       إلىيعزى وجود هذه المخاطر     : ال مخاطر رأس الم   -ج

ويتم قيـاس هـذه     ،الخسائر التي يمكن أن تحدث وتصل إلى أمـوال المـودعين والـدائنين            
 األصـول ) /  رأس المال المساند  + رأس المال األولي     (:المخاطرة من خالل النسبة التالية    

  .المرجحة بالمخاطر
،  يمكن تغطيتها مـن خـالل رأس المـال    األصول الخطرة التي حجمتشير هذه النسبة إلى     و

  .مخاطر مما يزيد من درجة األمان المصرفيالوارتفاع هذه النسبة يدل على انخفاض 
v   استطاع مصرفين تسجيل متوسط أعلى من المتوسط العام لهذه         : مستوى البنوك الوطنية

نك القـدس للتنميـة     ،وببنـك االسـتثمار الفلـسطيني     :وهما ،%٣١,٩ االنسبة ومقداره 
ويـشير  ،علـى التـوالي   %٤٩,٩ و   ،%٣٨,٤حيث بلغ متوسط كل منهمـا       ،واالستثمار

 أن وضع المصرف أفضل من ناحية مخـاطرة رأس المـال إذ أن           إلىالمتوسط المرتفع   
 :هناك انخفاضاً في هذه المخاطرة، في حين سجلت بنوك أخـرى درجـة أقـل وهـي                

 CR اسم البنك

  بنوك الوطنيةال

 %20.0 البنك التجاري الفلسطيني
 %11.5  واالستثمارةللتنميبنك القدس 

 %8.4 بنك فلسطين المحدود
 %3.6 بنك االستثمار الفلسطيني

  البنوك العربية الوافدة
 %33.4 البنك التجاري األردني
 %16.5 البنك األهلي األردني

 %13.7  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 
 %10.7  االتحاد لالدخار واالستثماربنك

 %10.5 بنك القاهرة عمان
 %6.7 بنك األردن

 %6.5 البنك العقاري المصري
 %1.4 البنك العربي

 CR اسم البنك

 %33.4 البنك التجاري األردني
 %20.0 البنك التجاري الفلسطيني

 %16.5 البنك األهلي األردني
 %13.7  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 

 %11.5  واالستثمارةللتنميبنك القدس 
 %10.7 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار

 %10.5 بنك القاهرة عمان
 %8.4 بنك فلسطين المحدود

 %6.7 بنك األردن
 %6.5 البنك العقاري المصري
 %3.6 بنك االستثمار الفلسطيني

 %1.4 البنك العربي
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 لكل   متوسط مخاطر رأس المال    حيث بلغ ) لسطينيوالبنك التجاري الف  ،  فلسطين المحدود (
 . على التوالي) %٢٤,٣، % ١٥ (منهما

v   تسجيل متوسطات أعلى من المتوسط      مصارف  استطاعت أربعة  :مستوى البنوك الوافدة 
، %٥١,٤بنك االتحـاد لالدخـار واالسـتثمار        :، وهم %٢٤العام لهذه النسبة ومقدارها     

 اإلسـكان بنك   و ،%،%٢٥,٨ نك األهلي األردني  البو،  %٣٠,٤والبنك التجاري األردني    
وتشير المتوسطات المرتفعة إلى أن هناك انخفاضاً في هـذه          ،  %٢٥,٦ للتجارة والتمويل 

، %٩,٨ بنـك القـاهرة عمـان    : أقل وهيفي حين سجلت بنوك أخرى درجة،المخاطرة
 . %.٢٠,٨ البنك العقاري المصري، و%١٥,١ بنك األردن، و%١٣,٤ البنك العربيو

v   بلغ المتوسط العام لمخاطر رأس المال للجهـاز المـصرفي          : مستوى الجهاز المصرفي
كما ، أعلى من المتوسط العام    متوسطات   وطنيان سجل مصرفان وقد  ،  %٢٦,٧الفلسطيني  

 سـتة والبـاقي   سجل مصرفان عربيان وافدان أيضاً متوسطات أعلى من المتوسط العام،         
، وتبين الجداول التالية معدالت كفايـة   عاممصارف سجلت متوسطات أقل من المتوسط ال      

 :رأس المال للبنوك موضوع الدراسة
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  (CAR)ترتيب تنازلي للمصارف حسب مخاطر رأس المال ) ٦(جدول 
  ترتيب البنوك على مستوى الجهاز المصرفي ككل                          ترتيب البنوك على مستوى الجنسية

  
                   

  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : مخاطر سعر الفائدة-د

يعزى وجود هذه المخاطر إلى أن قيم األصول وعوائدها مختلفة مقارنـة بتكلفـة الخـصوم     
ويـتم  . وقيمها، حيث يحدث تفاوت في هذه القيم نتيجة التغير في أسعار الفائدة في الـسوق              

ثر بأي تقلب في سعر الفائـدة       األصول ذات التأ  (قياس هذه المخاطرة من خالل النسبة التالية        
  ).الخصوم ذات التأثر بأي تغير في سعر الفائدة/  

وتشير هذه النسبة إلى قيمة األصول الخطرة التي يمكن تغطيتها مـن خـالل رأس المـال                 
الممتلك، وارتفاع هذه النسبة يدل على انخفاض مخاطر رأس المال مما يزيـد مـن درجـة          

  اجة إلى تغيير حسب الجدول الجديد إذا عدله الدكتوراألرقام هنا بح. األمان المصرفي
v   بلغ المتوسط العام لمخاطر سعر الفائدة على مـستوى البنـوك           : مستوى البنوك الوطنية

 حيـث سـجلت     ،%٦٧,٢ما نسبته   ) ٢٠٠٧-١٩٩٧(الوطنية للفترة الزمنية الممتدة من      

 CAR اسم البنك

 البنوك الوطنية

 %15.0 بنك فلسطين المحدود

 %24.3 البنك التجاري الفلسطيني

 %38.4 بنك االستثمار الفلسطيني

 %49.9  واالستثمارةللتنميبنك القدس 

 البنوك العربية الوافدة

 %9.8 بنك القاهرة عمان

 %13.4 البنك العربي

 %15.1 بنك األردن

 %20.8 بنك العقاري المصريال

 %25.6  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 

 %25.8 البنك األهلي األردني

 %30.4 البنك التجاري األردني

 %51.4 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار

 CAR اسم البنك
 %9.8 بنك القاهرة عمان

 %13.4 البنك العربي

 %15.0 بنك فلسطين المحدود

 %15.1 بنك األردن

 %20.8 البنك العقاري المصري

 %24.3 البنك التجاري الفلسطيني

 %25.6  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 

 %25.8 البنك األهلي األردني

 %30.4 البنك التجاري األردني

 %38.4 بنك االستثمار الفلسطيني

 %49.9  واالستثمارةللتنميبنك القدس 

 %51.4 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار
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% ٧٢الفلسطيني  بنك االستثمار   : متوسطات أعلى من المتوسط العام ،هي      ثالثة مصارف 
، وبنك القـدس للتنميـة واالسـتثمار بنـسبة          %٦٧,٧البنك التجاري الفلسطيني بنسبة     ،

 حيث بلغ   ،، بينما سجل بنك فلسطين المحدود انخفاضاً طفيفاً عن المتوسط العام          %٦٧,١
  %.٦١,٩متوسط مخاطر سعر الفائدة 

v   لى من المتوسط   استطاعت ثالثة مصارف تسجيل متوسطات أع     : مستوى البنوك الوافدة
، %٧٧,١ البنك العقاري المصري العربي بنـسبة        :هي،%٧٠العام لهذه النسبة ومقداره     

، %٧١,١ بنـسبة    ، والبنك التجاري األردني   %٧٥,٥واالتحاد لالدخار واالستثمار بنسبة     
 .فيما سجلت المصارف األخرى متوسطات أقل من المتوسط العام

v    المتوسط العام لمخاطر سـعر الفائـدة علـى      بلغ: مستوى الجهاز المصرفي الفلسطيني 
) ٢٠٠٧-١٩٩٧(مستوى الجهاز المصرفي الفلسطيني للفتـرة الزمنيـة الممتـدة مـن             

 بنـك   :هـو ،   أعلى من المتوسـط العـام      اًسجل مصرف وطني وحيد متوسط    ،%)٦٩(
 كما سجلت ثالثة مصارف عربية وافدة متوسـطات    ،%)٧٢(االستثمار الفلسطيني بنسبة    

وتبين الجداول التالية معدالت مخاطر سـعر الفائـدة للبنـوك            .توسط العام أعلى من الم  
 :موضوع الدراسة
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 ٥٧

 (IRR)ترتيب تنازلي للمصارف حسب مخاطر سعر الفائدة ) ٧(جدول 
        ترتيب البنوك على مستوى الجنسية                 ترتيب البنوك على مستوى الجهاز المصرفي ككل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :درجة األمان المصرفي. هـ
 والحذر من المخاطر التي قد تتعرض لها        تقيس درجة األمان مدى قدرة المصارف على اإلحاطة       

حقـوق  (وتم قياس هذه الدرجة من خالل النسبة التاليـة           ،البنوك التجارية من عملياتها التشغيلية    
  ) إجمالي الموجودات/ الملكية

v   المتوسط العام لدرجة األمان المصرفي على مستوى البنوك         بلغ: مستوى البنوك الوطنية 
حيـث سـجل مـصرفين      % ١٧,٦) ٢٠٠٧-١٩٩٧(الوطنية للفترة الزمنية الممتدة من      

، وبنـك   %٢١,٨متوسطات أعلى من المتوسط العام وهما بنك االسـتثمار الفلـسطيني            
ـ       %٢٧,١بنسبة   القدس للتنمية واالستثمار   ل مـن   ، بينما سجل مصرفين متوسـطات أق

  %. ١٢,٧، والبنك التجاري الفلسطيني %٨,٧المتوسط العام وهما بنك فلسطين المحدود 

v   استطاعت ثالثة مصارف تسجيل متوسطات أعلى من المتوسط        : مستوى البنوك الوافدة
، %١٢,٥بنـسبة   وهي البنك العقاري المصري العربي % ٩,١العام لهذه النسبة ومقداره     

 IRR بنكاسم ال

  البنوك الوطنية
 %72.0 بنك االستثمار الفلسطيني

 %67.7 البنك التجاري الفلسطيني

 %67.1  واالستثمارةيللتنمبنك القدس 

 %61.9 بنك فلسطين المحدود

  البنوك العربية الوافدة
 %77.1 البنك العقاري المصري

 %75.5 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار

 %71.1 األردنيالبنك التجاري 

 %65.7 البنك األهلي األردني

 %58.3  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 

 %45.8 البنك العربي

 %43.2 بنك القاهرة عمان

 %41.9 بنك األردن

 IRR اسم البنك

 %77.1 البنك العقاري المصري

 %75.5 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار

 %72.0 بنك االستثمار الفلسطيني

 %71.1 البنك التجاري األردني

 %67.7 البنك التجاري الفلسطيني

 %67.1  واالستثمارتنميةللبنك القدس 

 %65.7 البنك األهلي األردني

 %61.9 بنك فلسطين المحدود

 %58.3  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 

 %45.8 البنك العربي

 %43.2 بنك القاهرة عمان

 %41.9 بنك األردن
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 ٥٨

، %١٠بنـسبة    ، والبنك التجاري األردنـي    %٢٣,٨بنسبة   ارواالتحاد لالدخار واالستثم  
 . فيما سجلت المصارف األخرى متوسطات أقل من المتوسط العام

v    بلغ المتوسط العام لدرجة األمان المصرفي علـى     : مستوى الجهاز المصرفي الفلسطيني
) ٢٠٠٧-١٩٩٧(مستوى الجهاز المصرفي الفلسطيني للفتـرة الزمنيـة الممتـدة مـن             

سجلت ثالثة مصارف وطنية متوسطات أعلى من المتوسط العام، كما سـجل       ) %١١,٩(
وتبين الجداول التالية    .مصرفين عربيين وافدين فقط متوسطات أعلى من المتوسط العام        

  :معدالت األمان المصرفي للبنوك موضوع الدراسة

 (BH)درجة األمان المصرفي ترتيب تنازلي للمصارف حسب ) ٨(جدول 
   ككلترتيب البنوك على مستوى الجهاز المصرفي                البنوك على مستوى الجنسية      ترتيب

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 BH اسم البنك

  البنوك الوطنية
 %8.7 بنك االستثمار الفلسطيني

 %27.1 البنك التجاري الفلسطيني

 %21.8  واالستثمارةنميللتبنك القدس 

 %12.7 بنك فلسطين المحدود

  وافدةالبنوك العربية ال
 %2.6 البنك العقاري المصري

 %3.5 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار

 %4.6 البنك التجاري األردني

 %12.5 البنك األهلي األردني

 %7.8  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 

 %10.0 البنك العربي

 %23.8 بنك القاهرة عمان

 %8.4 بنك األردن

 BH اسم البنك

 %27.1 فلسطينيالبنك التجاري ال

 %23.8 بنك القاهرة عمان

 %21.8  واالستثمارةنمي للتبنك القدس 

 %12.7 بنك فلسطين المحدود

 %12.5 البنك األهلي األردني

 %10.0 البنك العربي

 %8.7 بنك االستثمار الفلسطيني

 %8.4 بنك األردن

 %7.8  للتجارة والتمويلاإلسكانبنك 

 %4.6 البنك التجاري األردني

 %3.5 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار

 %2.6 البنك العقاري المصري
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 ٦٠

  الفصل الثالث
  إدارة المخاطر المصرفية ودورها في األمان المصرفي

  :مقدمة
ويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيـسة فـي نجـاح البنـوك     المخاطر وتق  معرفةإن 
 فإذا كان الـدخول فـي المخـاطرة     والمحافظة على هامش األمانوتحقيقها ألهدافها، وازدهارها

إال أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد  المقصود به الحصول على أرباح أعلى
يق األهداف اإلستراتيجية للبنك، لذا فإن الفهم الـصحيح  والفشل في تحق يؤدي إلى فقدان العائدات

المصرفية، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلـب اإلجابـة عـن     إلدارة المخاطر
  . ما المقصود بالمخاطر؟ وما هي أنواعها؟ وكيف يمكن تفاديها؟: العديد من التساؤالت حول

  :عنها من خاللالتساؤالت وغيرها يمكن اإلجابة  كل هذه
  . المفاهيم والمبادئ–إدارة المخاطر :  األولالمبحث
  ). معدل الفائدة–  االئتمان– رأس المال –السيولة (األداء المصرفي  مخاطر:  الثانيالمبحث
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 ٦١

  المبحث األول
   المفاهيم والمبادئ–إدارة المخاطر 

  :مقدمة
 واحتدام المنافسة وتطـور     بعضاًلية على بعضها    إن تنامي العولمة وانفتاح األسواق الما     

 االلكترونية، أدى إلى زيادة الخدمات المـصرفية المقدمـة مـن المـصارف              توسائل االتصاال 
، )٢( جزءاً ال يتجزأ مـن متطلبـات بـازل    تعقيد العمليات المصرفية التي تعد    وتنوعها، وزيادة   

لكفايـة رأس   % ٨ليست في تحقيق معـدل      وركز عليها االتفاق في محورة الثاني، إذ أن العبرة          
المال فحسب، ولكن حال إدارة المصارف للمخاطر على نحو سليم يجعلها بحد أدنى فـي مـأمن         

 المتكـررة فـي الـسنوات       ،حيث أدت اإلخفاقات واألزمات المصرفية    . من األزمات المصرفية  
اتحـاد المـصارف     (الماضية إلى تأكيد أهمية إدارة المخاطر المصرفية بطريقة سـليمة فعالـة           

  )٣٨م، ص٢٠٠٦العربية، 
  :  تعريف الخطر٣/١/١

 اختالف وجهـات نظـر هـؤالء      نتيجةاختلف الكتاب في وضع مفهوم موحد للمخاطرة        
احتمال التعرض للـضرر أو المجازفـة أو         ": تعني المخاطرة  (Webster)الكتاب، ففي قاموس    

 :إلدارة المالية تعنـي المخـاطرة     وفي مجال ا  ) ١٨٤م، ص ٢٠٠١النعيمي،  (،"الخطر أو الخسارة  
 & Van Home)" االختالف في التدفقات النقدية الفعليـة عـن التـدفقات النقديـة المتوقعـة     "

Wachowice,1995)           كمـا عرفهـا     :، أما في مجال العمـل المـصرفي فتعنـي المخـاطرة 
(Keegan,2004,p:9)            بأنها احتمالية تعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطـط 

أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين، ينتج عنه آثار سلبية لها قدر مـن التـأثير                 / ها، و ل
  .على تحقيق أهداف المصرف المرجوة، وتنفيذ استراتيجياته بنجاح

 (Keegan, 2004, p9):تميز بين نوعين من الخسائر هماوالمصارف 

التـي يتوقـع المـصرف    وهي الخسائر : Expected Losses (El) الخسائر المتوقعة •
مما يـؤثر علـى      توقع معدل عدم الوفاء بالدين في محفظة قروض الشركات،           :حدوثها مثل 

 .أمان المصرف فيتحوط لها باحتياطات مناسبة

وهي الخسائر التي تتولد نتيجة : Unexpected Losses (UL) الخسائر غير المتوقعة •
الفائدة، أو تقلبات مفاجئة فـي اقتـصاد   تقلبات مفاجئة في أسعار     : ألحداث غير متوقعة، مثل   

السوق، ويعتمد المصرف في هذه الحالة على متانـة رأس مالـه لمقابلـة الخـسائر غيـر               
 .المتوقعة
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 ٦٢

  : مبادئ إدارة المخاطر المصرفية بصورة سليمة٣/١/٢
تشير أدبيات إدارة المخاطر المصرفية إلى ضرورة مراعاة العديد من االعتبارات الواجبـة             

   (financial Services Committee , US 1999, p3): ه الخصوص التي هيفي هذ
 Board of Directors and Seniorمـسؤولية مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا     )١

management responsibility  
 تتـضمن  التي، مالية بوضع سياسات إدارة المخاطر   يجب أن يقوم مجلس اإلدارة في أي مؤسسة         

حال اتخـاذ   على أنه في    ،  ها والرقابة عليها  مخاطر وأساليب أو منهجيات قياس    تعريف أو تحديد ال   
مجلـس اإلدارة للموافقـة     ذات مخاطر عالية فيجب عرض األمر علـى         قرارات  لاإلدارة العليا   

تحـدد فـي هـذا      لتزام اإلدارة التنفيذية بسياسات إدارة المخـاطر التـي          ضماناً ال وذلك  ، عليها
 التغيرات الجوهريـة    الموضوعة مع السياسات  وافق   تت أيضاً يجب أن  المقتضى، وفي هذا الشأن     
Significant changes كـل  مراجعة هذه السياساتو، في البيئة الداخلية والخارجية للمصرف 

وتعديلها بصورة دورية للتأكد من جدوى هـذه         هذا    عليها  وإجراء التعديالت المالئمة   فترة زمنية 
  .  أمان مناسبة للمصرفالسياسات في المحافظة على درجة

  Framework for managing riskإطار إلدارة المخاطر  )٢

بحيـث يغطـى جميـع      ، يتصف بالشمولية ، يجب أن يكون لدى المصرف إطار إلدارة المخاطر       
  خاللـه تحديـد أنظمـة إدارة المخـاطر     حيث يـتم  ،المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف

 يجب أن يتصف  ، كما  process systems and procedures to manage risk هاوإجراءات
المخـاطر   هـذه   إلدارة  فاعالًاًإطاريكون بالمرونة حتى يتوافق مع التغيرات في بيئة األعمال و      

  )٢٢٣م، ص٢٠٠٧حماد،  (:يجب أن يشتمل اآلتي حيث 
  . تحديد واضح لسياسات إدارة المخاطر وأساليب قياسها ومتابعتها والسيطرة عليها. أ

هيكل تنظيمي يحدد بوضوح وبصورة خاصة مسؤوليات األشخاص التـي تبنـى قـرارات              . ب
يجب وجود دائـرة  ،  وباإلضافة إلى ذلك   ٠وعملية إدارة المخاطر الالزمة   ، أعمالها على المخاطر  

ن بوظيفـة  والرقابة الفاعلة عليها، كما أن األشـخاص القـائمي     هامتابعو، تختص بإدارة المخاطر  
يجب أن يتمتعوا باالستقاللية عن األشـخاص  ،  والتدقيق الداخليrisk reviewمراجعة المخاطر 

  ٠مباشرة لمجلس اإلدارةالتقارير رفع وتُ، الذين يتخذون القرارات التي قد يتولد عنها المخاطر
يضمن تدفق المعلومات من المستويات التـشغيلية إلـى   ، وجود نظام معلومات إدارية فاعل  . جـ

  ٠اريةأعلى المستويات اإلد
من حيث مراجعة سياسـات إدارة      ،  المخاطر للمراجعة المستمرة   ةداريجب أن يخضع إطار إ    . د

  ٠حتى تتوافق مع التغيرات الداخلية والخارجية، هاوإجراءات المخاطر
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  Integration of Risk Managementتكامل إدارة المخاطر  )٣

ولكـن  ، زلة عن بعـضها بعـضاًَ  رفية بصورة منعيجب أن ال يتم مراجعة وتقييم المخاطر المص 
 Financialويتأثر كـل منهـا بـاآلخر    ، نظرا ألنه يوجد تداخل بين المخاطر، بصورة متكاملة

Services Committee    
  Business Line Accountabilityمحاسبة خطوط األعمال  )٤

مثل أنشطة التجزئـة    Business Linesن تقسم إلى خطوط أعمال إن أنشطة المصرف يمكن أ
وعليه فان كل خط من خطوط األعمال يجب أن يكـون مـسئوال عـن إدارة                ، ونشاط الشركات 

  . المخاطر المصاحبة له
   Evaluation \ measurement riskتقييم وقياس المخاطر  )٥

وحيثما أمكن يـتم  ، وبصورة منتظمة qualitative جميع المخاطر يجب أن تقيم بطريقة وصفية 
ويجب أن يأخذ تقييم المخاطر في الحسبان تأثير األحـداث  ،  quantitativeالتقييم بطريقة كمية 

  ٠المتوقعة وغير المتوقعة
  Independent reviewالمراجعة المستقلة  )٦

لتي تتخذ قرارات الـدخول     ن يتم الفصل بين مهام األشخاص ا      أ، أحد أهم ما يميز إدارة المخاطر     
وتقييم المخاطر فـي المـصرف،  هـذا    ومهام األشخاص التي تقوم بقياس ومتابعة       ، في مخاطر 

يتوافر لها الـسلطة والخبـرة الكافيـة    ، يعني أن تقييم المخاطر يجب أن يتم من قبل جهة مستقلة 
وتقديم تقاريرهم لإلدارة العليـا ومجلـس      ، واختبار فاعلية أنشطة إدارة المخاطر    ، لتقييم المخاطر 

 ٠اإلدارة

  Contingency planningالتخطيط للطوارئ  )٧

،  أن تكون هناك سياسات وخطط إلدارة المخاطر في حالة األزمات الطارئة وغير العاديـة              يجب
التـي  ، للتأكد من تغطيتها لألزمات المحتملة الحدوث    ، ويجب مراجعة هذه الخطط بصورة دورية     

    )٢٢٩م، ص٢٠٠٨برنوطي،  (قد تؤثر على المؤسسة
ـ              ك، تتـولى مهـام التنبـؤ       مما سبق يتضح مدى أهمية وجود دائرة خاصة داخل كل بن

بالمخاطر ووضع كافة السيناريوهات المحتملة، واألطر المناسبة لمواجهتها، في سبيل تخفـيض            
 التـي   سـتراتيجية ا كله ضمن سياسات البنك وخططه اإل      الخسائر المحتملة ألدنى مستوياتها، هذ    

  . تهدف إلى المحافظة المستمرة على األمان المصرفي
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٤

  : طر المصرفية أنواع المخا٣/١/٣
المخـاطر الماليـة،   : ن همـا يالمصارف إلى نوعين رئيـسي  تقسم المخاطر التي تتعرض لها

  (Saunders, 2000, Chapter 7-17)  ومخاطر العمليات
  :المخاطر المالية )٣

ع  وهذا النوالمتعلقة بالبنوك، تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات
 وحركتـه إدارات البنوك وفقًا لتوجه الـسوق    مستمرين من قبلاًرقابة وإشرافمن المخاطر يتطلب 

وتحقـق  . والعالقة باألطراف األخـرى ذات العالقـة   واألسعار والعموالت واألوضاع االقتصادية
المخاطر ربحا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية مـا   البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه

  :يلي
  : االئتمانية المخاطر١/١

أخطار معينة وتتفـاوت   إن من األهمية بمكان االعتراف أوالً بأن أي عملية إقراض تكتنفها
يحاول كل ما في وسعه  هذه األخطار تبعا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن

جـوه،  يحقق العائد الـذي ير   ألنه إن لم يفعل فلن، منع هذه األخطار من أن تصبح حقيقة واقعة
لذا فإن المصرف المقـرض يقـدر    وقد تقود هذه األخطار إلى خسارة األموال المقرضة أيضا،

  . المقترض على السداد  فيعمد إلى تحليل قدرة قرضا،خطر منح أحد األفراد
  : مخاطر السيولة١/٢

لبنك استحقاقها، وا وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد االلتزامات المالية عند
 الـذي  لحدوث ظاهرة العسر المالي الذي ال يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة األجل تكون البداية

 البنـوك  خاصـة فـي  كبيـرة   إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفالسه، وقد تكون مخاطر السيولة
كفايـة األرصـدة لتغطيـة     المتخصصة في نشاطات األموال اإللكترونية إذا لم تستطع التأكد من

  .السمعة والتأثير على الربحية لتسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطرا
  : مخاطر أسعار الفوائد١/٣

أسعار الفوائـد   وهي المخاطر الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات معاكسة في
وتـزداد  . ة ألصـوله االقتصادي في السوق، والتي قد يكون لها األثر على عائدات البنك والقيمة

اإللكترونية نظرا لتعرضها لمخـاطر   المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال األموال
 نتيجة الحركة السلبية لمعدل الفائـدة  الموجودات معدالت فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيه

 مخـاطر أسـعار     وكذلك هناك أنواع مـن    . بما يؤثر على مطلوبات األموال االلكترونية القائمة      
إعادة التسعير، والتي تنشأ من االختالفات الزمنية فـي فتـرة االسـتحقاق     مخاطرة: الفوائد منها

ومخاطرة منحنى العائـد، والتـي تنـشأ عـن     ). العائمة(وأسعار أصول البنك ) الثابتة لألسعار(
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عالقـة غيـر   في انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عـن ال  تغيرات
  .الصحيحة في األسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة

  : مخاطر رأس المال١/٤
إن وضع حدود دنيا مالئمة ورشيدة لمتطلبات كفاية رأس المال لكل بنك تعكس مدى قدرتـه                

، وتجدر اإلشارة إلـى  االعتبارعلى امتصاص الخسائر وحجم المخاطر التي يجب أن يأخذها في          
لبنك يمثل عنصر أمان كما أنه مصدر للتمويل، ويساهم في امتـصاص            ال المملوك ل  س الم أن رأ 

الخسائر، وتوفير قاعدة للنمو المستقبلي، وعلى ذلك فوجود حد أدنى من معيار كفاية رأس المال               
مطلب حيوي وضروري المتصاص المخاطر والخسائر التي يمكن أن يتعرض لهـا كـل مـن                

  .لى توفير االستقرار في الصناعة المصرفيةالمودعين والدائنين، ويعمل ع
  :وهناك مخاطر مالية أخرى مثل

 : مخاطر تقلبات أسعار الصرف١/٥

الناتجة عن التعامل بالعمالت األجنبية وحدوث تذبذب فـي أسـعار العمـالت،     وهي المخاطر
  .يقتضي إلماما كامالً ودراسات وافية عن أسباب تقلبات األسعار األمر الذي

  :ر التضخم مخاط١/٦
 انخفاض القـوة الـشرائية      وما يرافقه من  وهي المخاطر الناتجة عن االرتفاع العام في األسعار         

  .للعملة
  : مخاطر السمعة١/٧

والقـوانين   هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما ال يتماشى مع األنظمة وتنشأ
البنوك تعتمد على  يعة األنشطة التي تؤديهاالخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طب

  .السمعة الحسنة لدى المودعين والعمالء
  ):التشغيل(مخاطر العمليات  )٤

التأكد مـن   ويجب على اإلدارة العليا للبنكللبنوك،  مخاطر العمليات اليوميةيشمل هذا النوع 
  :ليي ، وتشمل مخاطر العمليات ماهاتحليلو هذه المخاطروجود برنامج لتقويم 

  ):االختالس( االحتيال المالي ٢/١
 بين المـوظفين، وتمثـل معظـم    االختالس شيوعاً   االختالسات النقدية من أكثر أشكالتعد

حاالت االختالس مـن األمـوال المودعـة بـالبنوك أو      الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجة
ستعادة تلك الخسائر الناتجـة   وتمثل عملية ا،الصرف اآللي الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة

األمور المعقدة الصعبة، وفي بعض األحيان تكون مستحيلة فيـستدعي   من عمليات االختالس من
برامج الكشف عن حاالت االختالس ووضع إجراءات تكون أكثـر فعاليـة    ذلك ضرورة تصميم
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 األحوال عن تكلفة حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه اإلجراءات ال تزيد بأي حال من لتقليل احتمالية
  .االختالسأو الخسائر المحققة نتيجة عمليات /استعادة المبالغ المختلسة و محاولة
من متوسط حاالت االختالس في أي بنـك  % ٦٠شملت ست دول فإن حوالي  في دراسة و

تقريبـا مـن   % ٨٥وتشير الدراسة إلى أن حـوالي  . قام بها مديرون %٢٠قام بها موظفون، و
 كانت لخلل فـي أمانـة المـوظفين       األخيرة  ات في البنوك خالل السنوات الخمسة       خسائر العملي 

  )٨٧، ص٢٠٠٠الطويل، (
  : التزوير٢/٢

العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزويـر   إن خسائر
 ية نتيجة عـدم المالية القابلة للتداول مثل خطابات االعتماد، أو تزوير الوكاالت الشرع األوراق

  قدرة الموظفين العاملين في البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم
  .من العمالء قبل البدء في دفع قيمتها

في % ١٨إلى % ١٠الناتجة عن عمليات التزوير ما بين  وتشير إحدى الدراسات إلى أن الخسائر
في العمليات المصرفية، وهو ما أدى إلـى تطـور الفـرص    التقنية  البنوك؛ نظرا لتزايد استخدام

تطورت أساليبها وزادت صعوبة اكتشافها من خالل الوسـائل الماليـة    لألعمال اإلجرامية، التي
  )٩٢، ص٢٠٠٠الطويل،  (العالية التقنية

  : تزييف العمالت٢/٣
العمالت،  إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حاالت تزييف

ويتم تداولها )٢٠،٥٠،١٠٠(بنحو بليون دوالر أمريكي فئة  حجم عملة الدوالر المزورةوقد قدرت
الطويـل،   (األمريكية، وال يمكن ألي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك خارج الواليات المتحدة

  )٩٥، ص٢٠٠٠
  : السرقة والسطو٢/٤
. والـسطو  نوك أدى إلى تخفيض حاالت السرقةزيادة استخدام معايير السالمة األمنية لدى الب إن

والمتـاجرة فيهـا،    هذا وتزداد حاالت السرقة والسطو مع تزايد حاالت جرائم تعاطي المخدرات
  .والتي تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية بعكس الدول األخرى

  : الجرائم اإللكترونية٢/٥
وتتمثل في المجاالت الرئيسة التالية اتعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوع:  

  .أجهزة الصراف اآللي −
  .بطاقات االئتمان −
  .نقاط البيع −
  .عمليات االختالس الداخلي من خالل تواطؤ الموظفين −
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  .تبادل البيانات آلياً −
  .عمليات االختالس الخارجي −
  .عمليات التجزئة اآللية −

العمليات التـي تـشمل    الجانب منتتجه البنوك حاليا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا و
 لألخطـار،  التعرضإلى زيادة  تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، األمر الذي يؤدي

أثر في الحد منها إلى أقـصى حـد    ولكن تحسين اإلجراءات األمنية مع األخذ بوسائل خاصة له
  .ممكن

  : المخاطر المهنية٢/٦
 األخطـاء المهنيـة    من المخاطر التي تندرج تحت اسمالعديد تتعرض البنوك عموما إلى

بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنيـة   واإلهمال والمخاطر المرتبطة
مجلس اإلدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك، علما بأن االلتزامات تنـشأ مـن    التي تؤثر على

  :مصادر مختلفة منها
  .ندعاوى المساهمي −
  .الخدمات المقدمة للعمالء −
  .ممارسات موظفي البنوك −
  .االلتزامات البيئية −
  .مطالبات التزامات المقترضين −
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  المبحث الثاني
  ) معدل الفائدة– االئتمان – رأس المال –السيولة (مخاطر األداء المصرفي 

  
  السيولة ودورها في األمان المصرفي: أوالً

  مقدمة
 بالتحليل والمناقشة إلى المخاطر المرتبطة بالعمليـات المـصرفية،          يتعرض هذا المبحث  

وفيما يتعلـق   . كمخاطر السيولة، ومخاطر رأس المال، ومخاطر االئتمان، ومخاطر سعر الفائدة         
، حيث من المعروف أن كميـة  ج إلى مهارة وكفاءة عالية    تحتابمخاطر السيولة فإن إدارة السيولة      

إدارة ة فـي     تعتبر مشكلة من المشكالت الرئيس     بها البنوك التجارية   أن تحتفظ     يجب السيولة التي 
 البنـوك    مناسبين، وذلك ألن زيـادة الـسيولة فـي         للمحافظة على درجة أمان واستقرار    البنوك  

 كان من الممكن تحقيقها لو تم توظيف تلك األمـوال  التجارية تعني أن تلك البنوك تضحي بأرباح      
رى أن البنوك التجارية ال تقوم بواجبها على الوجه األكمـل فـي             السائلة، أو تعني من ناحية أخ     

  )٢٧٦م، ص٢٠٠٦جبر،  (هوتدعيم تحريك متطلبات االقتصاد القومي
  Definition of Liquidity: مفهوم السيولة وتعريفها٣/٢/١/١

  : مفهوم السيولة
يولة  أما الـس ،Cash Money في معناها المطلق تعني نقدية Liquidityمفهوم السيولة

 سائلة لمواجهة االلتزامـات المـستحقة   للتحويل إلى أصول  قابلية األصل   "في معناها الفني فتعني     
األداء مالياً أو في غضون فترة قصيرة، فإن السيولة تعتبر مفهوم نسبي يعبر عن  العالقة بـين                  

تحقة  سهلة التحويل إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر وبدون التزامـات مـس            الموجوداتالنقدية و 
  )٢٣٠، ص٢٠٠٢عبد الحميد، (مطلوب الوفاء بها 

وتعد السيولة النقدية وشبه النقدية وتوفيرها من األهـداف األساسـية للمنـشآت الماليـة      
لكي .  وذلك الحتياجها المستمر إلى  مستويات محددة من السيولة النقدية          ،وخاصة في المصارف  

، وتبرز أهميـة الـسيولة للمـصارف        استحقاقهامواعيد  تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية في       
التجارية وبقية المنشآت المالية بشكل كبير خاصة في مجال مواجهة السحوبات المـستمرة مـن               
الودائع ولكي تتمكن من إشباع حاجات المجتمع من التسهيالت االئتمانية، حيث يمكنها من تقـديم           

  ).٩٣ص. ٢٠٠٠ي، الدوري، الحسين(خدمات مالية ومصرفية نوعية متميزة ومستمرة 
من العرض السابق يتضح بأن السيولة تعبر عن قدرة البنك على مواجهة السحوبات من              

القروض دون تأخير، وإذا كان     الودائع ومواجهة االلتزامات المستحقة وكذا مواجهة الطلب على         
فـإن  البنك التجاري هدفه األساسي هو تحقيق أقصى ربح ممكن في ظل مستوى مـن األمـان،           
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 التوازن األمثـل    السيولة ما هي إال أحد القيود على تحقيق الهدف، وليس أمامه سوى البحث عن             
الخاصة بالبنك لذلك ال يمكن تحديد سيولة       لسيولة في إدارة الموجودات والخصوم      بين الربحية وا  

  .أي بنك إال في ضوء استحقاقات التزاماته
  :وهناك عدة تعريفات للسيولة، منها ما يلي

 الماليـة مـن     المؤسـسة هو ما تحتفظ به        ":الحسيني والدوري فقد عرفا السيولة بأنها     رف  ع •
األموال النقدية أو ما يتوافر بها من موجودات سريعة التحويل إلى نقدية وبدون خـسائر فـي                 

 المؤسـسة قيمتها، إذ أن الغرض منها هو اإليفاء بااللتزامات المستحقة أو المترتبة على هـذه               
 )٩٣، ص٢٠٠٠الحسيني، الدوري،  ("يروبدون تأخ

االحتفاظ بموجودات سائلة إضافة إلى موجودات ماليـة         ":أما أبو حمد فقد عرف السيولة بأنها       •
، ٢٠٠٢أبو حمـد،    " (تغلب عليها صفة السيولة لمواجهة االحتياجات النقدية الفورية أو العاجلة         

  )١٨٥ص
 السيولة، إال أنها ال تختلف من حيث        من العرض السابق يتضح أنه بالرغم من تعدد تعريفات        

الجوهر في أن السيولة تعبر عن قدرة المصرف على مواجهة التزاماته المالية التي تتكون بشكل               
 وتلبية طلبات االئتمان أي القـروض لتلبيـة     ،كبير في تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع       

ة التـي   المصرفية على تجنب الخسار ؤسسةالم السيولة التامة تساعد     وبذلك فإن  ،حاجات المجتمع 
السائلة، وبذلك فإنهـا تمثـل       تصفية بعض موجوداته غير      اضطرار المصرف إلى  تحدث نتيجة   

 :المتغيرات التي تؤثر فيهـا وهـي       عنصر األمان والحماية له، وتبرز أهمية السيولة من خالل        
  )٩٤، ص٢٠٠٠الحسيني، الدوري، (

  .تهاوتركيب طبيعة الموجودات السائلة §
 .مواعيد استحقاق أقساط القروض المقدمة من قبل المصرف لزبائنه §

  :مما تقدم يمكن استنتاج بعض خصائص السيولة
  .تعبر السيولة عن األموال النقدية في المنشآت المالية •
  .تعبر عن الموجودات سريعة التحويل إلى نقدية وبدون خسائر في قيمتها •
سحب من الودائع وأيضاً تلبيـة طلبـات االئتمـان          الهدف منها تلبية طلبات المودعين لل      •

  . احتياجات المجتمعلتحقيق
 Liquidity Risk: مخاطر السيولة

هي المخاطر الناجمة عن السحب المفاجئ على الودائع، وغيرها من التزامـات البنـك،              
 األمر الذي يجعل البنك مضطر لبيع موجودات في فترة قصيرة، وبأسعار قليلة، لمواجهة السحب             

  )٢٧٦، ص٢٠٠٦جبر، (المفاجئ 
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أن مخاطر السيولة هي االختالفات في صافي الدخل        ) ٧٢، ص ١٩٩٩حماد،  (بينما يرى   
والقيمة السوقية لحقوق الملكية الناتجة عن الصعوبة التي تواجه البنك في الحصول على النقديـة               

 ويتعاظم خطـر  جديدة) ودائع( أو الحصول على قروض الموجوداتبتكلفة معقولة سواء من بيع     
السيولة حينما يستطيع البنك توقع الطلب الجديد على القروض أو مسحوبات الودائع وال يستطيع              

 من خالل اإلشارة إلى     الموجوداتالوصول إلى مصادر جديدة للنقدية، ويتم التعرف على سيولة          
تلك معظـم    النقدية بأقل خسارة من حيث هبوط السعر، وتم        الموجوداتقدرة المالك على تحويل     

 التي يمكن بيعها فوراً بسعر يقترب من القيمة األساسية وذلـك لتلبيـة              الموجوداتالبنوك بعض   
احتياجات السيولة وكذلك فإن التزامات البنك قد تكون سائلة إذا كان يمكن إصدار الدين بـسهولة          

 الموجوداتمكن بيع   للحصول على النقد بتكلفة معقولة، ولهذا حينما يحتاج البنك إلى النقدية فإنه ي            
أو زيادة القروض، وتراقب البنوك باستمرار التدفقات النقدية واألساسـية واحتياجـات األمـوال            

  .وقدرتها على تلبية هذه االحتياجات وااللتزامات
  : وظائف السيولة و أدوار٣/٢/١/٢

يـضاً   فهي تمكن من مواجهة سحب الودائع غير المـستقرة، وأ          :السيولة لمقابلة سحب الودائع    •
مقابلة الطلبات غير المتوقعة لسحب الودائع تحت الطلب، كما أنها تمكن من مواجهـة احتمـال                
السحب من ودائع التوفير والودائع ألجل، فقد يتم السحب من هذا النوع بدون مقدمات أو دالئـل                

كـن  أو مؤشرات تعطى لإلدارة فرصة لتدبير السيولة الكافية لمواجهة طلبات السحب، وأخيراً تم           
السيولة من تلبية طلبات السحب من المودعين لظروف استثنائية، ممـا يحـافظ عـل اسـتقرار        

 .المصرف ومستوى أمانه

إن أداء المصارف العاملة في فلسطين فيما يخص الودائع يعد جيداً، سواء بالنسبة لحجم الودائع،               
 مليـار دوالر العـام   ٤,٢ إلى   ١٩٩٧ مليار دوالر العام     ٢٠١فقد ارتفع حجم ودائع العمالء من       

 ).٢٠٠٨، -ماس–معهد أبحاث السياسات االقتصادية (٢٠٠٦

حيث تزيد الحاجة للسيولة نتيجة لزيـادة الطلـب         : السيولة ألغراض تلبية القروض والسلفيات     •
 ولتجنب هذا الوضع يحتفظ البنك بأصـول  ،على القروض بدرجة أكبر من االنخفاض في الودائع  

لعمالء المؤكدة السحب، فإذا زادت القروض بدرجة أكبر مـن الودائـع            سائلة لتلبية احتياجات ا   
وكانت اإلدارة تتوقع ذلك، فال بد من تدبير موارد إضـافية لمقابلـة الزيـادة فـي القـروض                   
والسلفيات، وتعويض النقص في الودائع كمصدر للتمويل، لذلك فإن إمكانية االقتراض المستقبلي            

سواء بطريقة مباشرة عن طريـق زيـادة الودائـع، أو           ،  –لية   تتوقف على موارده الما    –للبنك  
  أو بيـع بعـض   ،بطريقة غير مباشرة وذلك بمشاركة بنوك أخرى في تلبية القروض والسلفيات      

بالنسبة للتسهيالت التي تقدمها المصارف، فقد بلغ حجمها نحـو           . التي يمتلكها البنك   الموجودات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧١

% ٢١٠ بزيـادة نحـو      ٢٠٠٦مليار دوالر العام    ١,٩، وأصبح   ١٩٩٧ مليون دوالر العام     ٦١٣
  )٢٠٠٨، -ماس–معهد أبحاث السياسات االقتصادية (
  Liquidity Management: إدارة السيولة ٣/٢/١/٣

عبـد   (ارة المركز المالي للبنك التجـاري     إن إدارة السيولة  تعني تحديد احتياجات السيولة ثم إد         
  )٢٣٤ ص٢٣٢، ص٢٠٠٢الحميد، 
 تتحدد السيولة من خالل التشريعات القانونية، باإلضافة إلـى مـا           :السيولةتحديد احتياجات    §

جهة الطلب الموسـمي علـى القـروض،        ايضيفه البنك من مقادير إضافية من السيولة لمو       
مة بين هذه المتطلبات وبـين النقديـة   على الودائع، ويقوم البنك بالمواء  والطلب غير المتوقع    

  .اد أقساط القروض أو اإليرادات األخرى للبنكالسائلة عن عمليات اإليداع وسد
قدر على وجه الدقة احتياجات السيولة، إذ أن ذلـك          بنك ال يستطيع أن ي    الوتجدر اإلشارة إلى أن     

يرتبط بالدرجة األولى بالتنبؤ الدقيق بالطلب على القروض، ودراسة تدفق الودائع ولـذلك فـإن               
حتاج إلى تحليل الخبرة الـسابقة وأرقـام الماضـي    تحديد السيولة وفي األجل القصير والطويل ي     

راض أساسي هو المؤثر الرئيس     ومدى إمكانية استمرار ذلك في المستقبل، ويقوم التقدير على اقت         
  .، وهذا بدوره يعطينا مؤشراً على درجة األمان واالستقرار المصرفيلسيولة في البنكل

  :من خالل الخطوات التاليةويمكن الوصول إلى تقدير حجم السيولة والتنبؤ بها 
إعداد سلسلة زمنية شهرية إلجمالي الودائع وإجمالي القروض لمدة زمنية معينة، ويـتم               - أ

  .تعديل الودائع وفقاً لنسبة االحتياطيات المطلوب احتجازها وفقاً للقانون
  .القروض خالل فترة زمنية ماضيةورسم خريطة لحركة الودائع   -  ب
 القروض في كل شهر خالل الفتـرة، إليجـاد سلـسلة      طرح إجمالي الودائع من إجمالي      -  ت

  .زمنية لالختالفات بين الودائع والقروض ونسب الفرق المستخرج إلجمالي الودائع
استخراج درجة الموسمية في الودائع والقروض باستخدام األساليب اإلحصائية والحاسب            -  ث

  .اآللي
 ثم احـسب الفـرق      ،ياحسب حركة الودائع والقروض المتوقعة خالل العام بشكل شهر          - ج

 .في شكل نسبة مئويةيكون  وحسابها ،بينهما خالل تلك الفترة

  :إدارة المركز النقدي §
إن تحديد احتياجات السيولة يعقبها إدارة جيدة للمركز النقدي حتى تستكمل عملية إدارة الـسيولة               

  .في البنوك التجارية، واالعتماد بدرجة محدودة على النظريات في هذا المجال
ذا يعني أن إدارة المركز النقدي يعني معايشة يومية تتم من خالل استيفاء حاجة البنـك مـن                  وه

 مـدى تـأثر األرصـدة       إلىاالحتياطيات القانونية واالحتفاظ بقدر كاف من العمالء، ثم التعرف          
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ـ                 ن النقدية داخل البنك بماليين العمليات التي تتم خارج البنك وينتج عنها تدفق النقدية الـسائلة م
  .وإلى البنك

ويمكن للبنوك أن تعد موازنة تقديرية يومية لحجم التدفق النقدي بها وفقاً لدراسات تأخذ العوامـل     
  .االقتصادية واالجتماعية والسياسية في االعتبار، وتسترشد بسلسلة زمنية لنشاط البنك

رصـدة تحـت    ويعبر مركز البنك النقدي عن مقدار العمالت المساعدة والعمالت األجنبيـة واأل           
الطلب المستحقة لدى البنوك المحلية، وتلك األرصدة التي يتم االحتفـاظ بهـا طبقـاً لمتطلبـات             
االحتياطي القانوني، وتتأثر هذه األموال يومياً بحجم العمليات التي تتم من خالل التدفق النقـدي               

ـ               سبة للبنـك، فـإن     الداخل والخارج من البنك، ونظراً ألن هذه النقود عادة ال تدر أي دخل بالن
اإلدارة الرشيدة تحاول أن تتجنب االحتفاظ بأي قدر يزيد عن حاجتها ولتحقيق هذا الغرض فـإن                

  .المسئول يجب أن يعرف مقدار ما يجب االحتفاظ به في شكل سائل
 أن كل بنك لكي يتمكن من إدارة السيولة بكفاءة ال بـد أن يحـدد مـصادر                  :الخالصةو

ها، وتحديد التدفقات النقدية، ومعرفة مواطن التعارض بين الـسيولة          األموال ومصادر الطلب علي   
  .والربحية واألمان، وتحديد مداخل لحل التعارض بين السيولة واألهداف األخرى

  Liquidity Management Composers: مكونات إدارة السيولة ٣/٢/١/٤
ـ تهتم إدارة السيولة بشكل رئيس    ة واالحتياطـات القانونيـة،    في إدارة كل من االحتياطات األولي

  ) ٩٦ص٩٤، ص٢٠٠٠الحسيني، الدوري، ( :وفيما يلي شرحاً موجزاً لكل منهما
   Primary Reserves Management:االحتياطات األولية )١

 التجاري دون أن يحقق عوائد منهـا،        وهي عبارة عن الموجودات النقدية التي يمتلكها المصرف       
  : األمان المصرفي، وتتكون هذه االحتياطات منلمواجهة أي أعراض قد تؤثر على درجة

النقد بالعملة المحلية والعملة األجنبية في الصندوق، وهي األموال الموجودة في خـزائن               - أ
 . المالية في صورة نقد سائلالمؤسسة

الودائع لدى البنك المركزي والمصارف األخرى، حيث تلزم المصارف قانوناً باالحتفاظ             -  ب
احتياطي للمحافظة على حقوق المودعين، ويمكن للبنك المركزي        بأموال سائلة في شكل     

أن يحدد حجم هذه االحتياطات القانونية من خالل التأثير في نسبة االحتيـاطي القـانوني       
 .وكذلك التأثير في حجم االئتمان

الصكوك تحت التحصيل، وهي الصكوك المقدمة من قبل الزبائن لتحـصيلها وإضـافة               -  ت
لزبائن، وتدخل نسبة معينة من قيمة هذه الـصكوك ضـمن نطـاق        قيمتها إلى حسابات ا   

 .السيولة، وتستبعد قيمة الصكوك التي يحتمل رفضها لسبب أو آلخر
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  Working Reserves:االحتياطات العاملة) ٢
وتمثل مجموع األموال النقدية وشبه النقدية التي يمكن توظيفها في أنشطة استثمارية وإقراضـية              

أن االحتياطات العاملة إنما تمثل فقط األموال النقدية سواء         لعديد من الباحثين إلى     عددة، ويشير ا  مت
بالعملة المحلية أو األجنبية، وكذلك يمكن أن نحدد مكونات هـذه االحتياطـات علـى مـستوى                 

  .على مستوى الجهاز المصرفي ككلو ،المصرف الواحد
+ ى البنـك المركـزي      النقد في الصندوق ولـد     = مستوى الجهاز المصرفي ككل   على   §

  . المجمد من الودائع لدى البنك المركزي–الودائع لدى المصارف األجنبية 
الحساب الجـاري لـدى البنـك       + النقد في الصندوق     = مستوى المصرف الواحد  على   §

+ الصكوك برسـم التحـصيل      + الودائع لدى المصارف التجارية األخرى      + المركزي  
  . الخارجالودائع لدى المصارف األجنبية في

 Secondary Reserves Management: االحتياطيات الثانوية) ٣

وهي عبارة عن االستثمارات قصيرة األجل وغالباُ ما تشتمل علـى األوراق الماليـة واألوراق               
التجارية المخصومة التي يمكن تحويلها إلى نقد سائل عند الحاجة، وتحقق هذه االحتياطات فـي               

ة منها ساهم في تدعيم االحتياطات األولية وكذلك أنهـا تـساهم فـي              مجال السيولة فوائد متعدد   
ه االحتياطات ضـمن إطـار االحتياطـات    ض األرباح للمصرف ويدخل جزء من هذ     تحقيقها لبع 

القانونية، حيث يلزم البنك المركزي المصارف في بعـض األحيـان أن تـساهم فـي إقـراض           
و حواالت الخزينة خاصة عنـدما تحتـاج        مؤسسات الدولة من خالل شراء السندات الحكومية أ       

الدولة إلى تمويل جزء من العجز الحاصل في ميزانيتها نتيجة زيادة حجم اإلنفاق عن اإليـرادات   
  .المتحققة ضمن إطار ما يسمى بمسك الدين العام

  Management Theory  Liquidity: نظرية إدارة السيولة ٣/٢/١/٥
ق بإدارة السيولة في المصارف إال أن أهمهـا هـي نظريـة           توجد العديد من النظريات فيما يتعل     

  :القرض التجاري، ونظرية إمكانية التحويل، ونظرية الدخل المتوقع كما يلي
 Trading Loan Theory: نظرية القرض التجاري) ١

 بأن سـيولة    :نشأت هذه النظرية من خالل ممارسات المصارف االنجليزية، حيث يقول مؤيدوها          
تناسـب مـع    غاللها في قروض قصيرة األجل بما ي       جيدة ما دامت أمواله يتم است      المصرف تعتبر 

  . التي تتكون في معظمها من ودائع جارية يمكن سحبها في أي وقت،طبيعة الودائع التي لديها
إال أن العيب األساسي في هذه النظرية هو فشلها في سد احتياجات التنمية االقتصادية خاصة في                

 فالتقيد التام بهذه النظرية يمنع المصارف من تمويل التوسـعات فـي المـصانع،               البلدان النامية، 
وزيادة خطوط اإلنتاج، وشراء آالت جديدة، وغير ذلك من المجاالت الضرورية لعملية التنميـة              

  .االقتصادية والتي تمتد لمدة زمنية طويلة
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لنسبي للودائع بمختلف أنواعهـا،  إضافة إلى ذلك، فإن هذه النظرية لم تأخذ بعين االعتبار الثبات ا 
فالودائع الجارية ال يتم سحبها جميعها في وقت واحد، بل إن عملية اإليداع والسحب لهذا النـوع               

د تلك الحسابات وطبيعتها    من الودائع يكون بصورة مستمرة، أما بالنسبة لودائع التوفير فكثرة عد          
تمتع بالثبات النسبي، أما الودائع الثابتـة       نها في الوضع الطبيعي تنمو وتكبر، يجعلها ت       من حيث إ  

فتواريخ استحقاقها معروفة للمصرف، وال يحق لصاحبها السحب منها إال في مواعيد اسـتحقاقها         
  )١٠١ ص١٠٠، ص١٩٩٩ارشيد، وجودة، (
  Exchange Possibility Theory: نظرية إمكانية التحويل) ٢

 تعتبر جيدة ما دامت لديه موجـودات يمكـن          تعتمد هذه النظرية أساساً على أن سيولة المصرف       
تحويلها إلى نقد بأسرع وقت ممكن، وبأقل خسارة ممكنة، فإذا لم يقدم المقترض على سـداد مـا        
بذمته من التزامات مالية مستحقة، فإن المصرف يقوم بتحويل بعض مـن احتياطياتـه الثانويـة               

خسارة مهمـة، وبالتـالي تتـوفر لـدى       كاألوراق التجارية المالية إلى نقد بوقت مناسب ودونما         
  ) ١٠٠، ص٢٠٠٠الحسيني، والدوري، (المصرف سيولة تمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية 

 أن المصرف التجاري يعمل على أساس تدعيم االحتياطات األوليـة           وبناء على ذلك يمكن القول    
لتحويل إلـى النقـد عنـد       بموجودات قابلة التحويل إلى موجودات أخرى أكثر سيولة أي قابلية ا          

الحاجة إلى األموال، وتعتبر هذه النظرية أن األساس في امتالك المصرف التجاري لالحتياطيات             
قابليتها البيعية العالية أي إمكانية تحويلها إلى نقد سـائل بفتـرة وجيـزة وبـدون             وهي  الثانوية،  

  .خسارة
 Expected Income Theory: نظرية الدخل المتوقع) ٣

ذه النظرية على أساس أن إدارة المصرف يمكن أن تعتمد في تخطيطهـا للـسيولة علـى           تقوم ه 
الدخل المتوقع للمقترض، وبالتالي فإنها تدخل في اعتبارها الدخول المتوقعـة للمقترضـين فـي             
المستقبل، وهذا يمكن المصرف من منح قروض متوسطة وطويلة األجل، إضـافة إلـى منحـه                

امت عملية سداد هذه القـروض تكـون مـن الـدخول المتوقعـة             للقروض قصيرة األجل، ما د    
 ،) أو كل أربعة أشـهر مـثالً       ، أو كل شهرين   ،كل شهر (للمقترضين بشكل أقساط دورية منظمة      

 وذلك بسبب االنتظام النسبي للتـدفقات النقديـة         ،الذي يجعل المصرف يتمتع بسيولة عالية     األمر  
  )١٩٤، ص٢٠٠٢أبو حمد، (وإمكانية توقعها 

 العرض السابق يتضح بأن هذه النظرية تستند إلى توظيف أموال المصرف بشكل عـام فـي         من
 مختلفة، وذلك اعتمادا على الدخل المتحقق للمنـشأة         األنشطة المالية والمصرفية وآلجال   مختلف  

 وذلك ألنها تـستخدم  ،المقترضة، وهذه النظرية تساهم في زيادة حجم األرباح المتحققة للمصرف       
  .ل المتاحة باستثناء االحتياطات القانونية في أنشطة استثمارية مختلفةكل األموا
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  رأس المال ودوره في األمان المصرفي: ثانياً
  :مقدمة

يعد ضـرورياً   إن وضع حدود دنيا مالئمة حصيفة لمتطلبات كفاية رأس المال لكل بنك             
لى امتصاص الخسائر،    المخاطر التي يجب أن يأخذها البنك في اعتباره، وكذلك قدرته ع           لتعكس

وعلى األقل بالنسبة للبنوك التي لها أنشطة دولية، فإن الحدود الدنيا لكفاية رأس المال يجـب أال                 
  )١٣٧، ص٢٠٠٥حشاد،  (لكفاية رأس المال وتعديالتهاالدولية تقل عن متطلبات لجنة بازل 

 المـصرف، فرأس المال المملوك عنصر أمان مهم في العمل المصرفي، فهو مـصدر تمويـل               
م نه مصدر إيراد لحملـة األسـه      فير قاعدة للنمو المستقبلي، كما أ     وكذلك امتصاص الخسائر، وتو   

 في مطالبتهم بالتأكد من أن البنك مدار بصورة آمنة سـليمة، وعلـى ذلـك          وبالتالي سبب رئيس  
فوجود حد أدنى من معيار كفاية رأس المال مطلب حيوي ضروري لخفض المخاطر والخـسائر          

 .يمكن أن يتعرض لها المودعون والدائنون وتوفير االستقرار فـي الـصناعة المـصرفية             التي  
ويجب على المراقبين في هذا الشأن تشجيع البنوك على التشغيل عند مستويات أعلى مـن الحـد       
األدنى المفروض والعمل على تعديل هذا الحد عند شعورهم بأي مخاطر جديدة، أو عدم التأكـد                

  )١٩٣، ص٢٠٠٣الغندور، ( القائمة جوداتالمومن مدى جودة 
ــال ٣/٢/٢/١ ــائف رأس الم  Steps of Development Capital: دور ووظ

Structure 
ال شك فيما للمال من قوة، وتلك القوة ال يستمدها من ذاته، بل إنها تستمد مما يوظف فيه، ومـن                 

عتباره وسيلة لبلـوغ غايـات،   ما يفعله، وما يقوم به، ومن هنا اتخذ رأس المال دوراً متعاظماً با            
ومع تطور الفكر والمفاهيم، تطـورت اسـتخدامات رأس          .وأيضاً باعتباره مولداً للقيمة المضافة    

المال، واختلفت أدواره، وأنواعه، حسب ما يمكن أن يوظف فيه، أو ما يفعله، أو ما يقوم بـه، أو      
ن إات بما فيهـا البنـوك، و  ما يغطيه من استخدامات وتوظيفات، وينطبق ذلك على كل المشروع         

رمـضان،  ( وحساسية أعمـال البنـوك    كان يكتسب أهمية أكبر في الصناعة المصرفية لطبيعة         
   )٢٢٣، ص٢٠٠٠

 وفق التطورات واألحداث التي مـر بهـا        هوفي مجال المصارف تطور مفهوم رأس المال ودور       
ن الحد األدنى لـرأس     إ: يقولالفكر المصرفي عبر الزمان، فكان الفكر التقليدي المتعارف عليه          

 مقـار،   :طي احتياجات البنك من استثمارات ليبدأ نشاطه مـن        المال الالزم لبنك هو ذلك الذي يغ      
 بصرف النظر عما قد تفرضه أية قوانين أو         وذلك وما إلى ذلك،     ،ومعدات، وأدوات، وتجهيزات  

ـ     د الحد األدنى لرأس المال لدواع     قواعد وضعية لتحدي   ا دواع تأمينيـة، أو      مختلفة، قد يكون منه
  )١٢٣، ص١٩٩٦هندي،  (ربما للحد من زيادة عدد البنوك، أو ما إلى ذلك
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 منذ بـدايات وضـع أول       ووظائفهرأس المال   دور   تتبع التطورات التي طرأت على       ومن المفيد 
     .حتى اآلنم ١٩٧٥معايير دولية لكفاية رأس المال في المصارف عام 

  :المرحلة األولى
  :ال للمخاطر االئتمانيةتغطية رأس الم

م عنـدما خرجـت الواليـات المتحـدة         ١٩٧٠كان لألزمات المالية العنيفة التي بدأت منذ عام         
األمريكية عن قاعدة صرف الدوالر بالذهب وفقاً لسعر ثابت مستقر منذ اتفاقيـة بريتـون وودز                

 في ظهـور    انعكاساتهالتي أنشئ بموجبها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ا          
  )٢٠٣، ص١٩٩٠عبد الخالق، :(أزمات مصرفية عنيفة كان محورها

  .إفالس العديد من البنوك وخروج عدد منها من السوق المصرفي  - أ
مشاكل أسعار الصرف األجنبي وتقلب أسعار الصرف للعمالت األجنبية القابلة للتحويـل              -  ب

  .وانهيار العديد من األنظمة المصرفية
  .خارجية والداخلية المتعثرةأزمة الديون ال  -  ت
  .انهيار األشكال التقليدية لنظم التمويل ورأس المال  -  ث
  . ممتدة المدى، متعددة االتجاهات،حدوث مخاطر واسعة النطاق  - ج

وكرد فعل طبيعي لهذه األزمات تم وضع معايير دولية لتنظيم البنوك، ومن أهم هذه المعايير مـا         
م لتحقيـق التوافـق فـي    ١٩٧٥منذ إنشائها عام   Basel Committeeعكفت عليه لجنة بازل

األنظمة والممارسات الرقابية الوطنية بصفة عامة والمتعلقة بقياس كفايـة رأس المـال بـصفة               
خاصة، وذلك بالنسبة للمصارف التي تمارس نشاطاً دولياً، ومـن ثـم دعـم اسـتقرار النظـام              

  ) ١٨م، ص١٩٩٦عمر، (المصرفي العالمي 
عدم مناسبة تحديد الحد األدنى لرأس المال في ضـوء حجـم الودائـع،              وقد وجدت لجنة بازل     

، وأحد معالم نجاحها هو زيادة قدرتها علـى تعبئـة           غيرهافالبنوك بالدرجة األولى تعمل بأموال      
 على البنوك ألنهـا مـورد   – في حد ذاتها     –تلك األموال، ومن ثم فزيادة الودائع ال تمثل خطراً          

 مالية فلـن يكـون رأس   ناجم عن قرارات التوظيف، وإذا حدثت أزمة   وبالتالي فالخطر    ،توظيف
 فهو فقـط خـط   ،ال المودعين ألنها ليست مهمته، ومن االستحالة تحقيقها      و لرد كل أم   المال كافياً 

الدفاع األول عن أموال المودعين في حالة تحقيق خسائر ناتجة عن ممارسة النشاط المـصرفي،           
 المال، ولكن العبرة بهذا الحجم المناسب من رأس المـال الـذي    فالعبرة إذاً ليست بضخامة رأس    

، ١٩٨٦سـويلم،  (يستطيع معه البنك االستمرارية في العمل مهما كانت العقبـات التـي تقابلـه             
  )٣٧٣ ص٣٦٩ص

 – كمعبر عـن التوظيـف   - الموجوداتكما أن تحديد الحد األدنى لرأس المال في ضوء معيار           
 الموجودات لتحديد رأس المال المناسب، وذلك لعدم التمييز بين أنواع            أمثالً اًأيضاً ال يمثل معيار   
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 أي درجة مخاطرته صـفر، ومتوسـط أو         ،من حيث مدى جودتها، إذ منها ما هو عالي الجودة         
  . وبالتالي درجة مخاطرته أعلى،منخفض الجودة

عن التوظيف،  أن المعيار األنسب هو حجم المخاطر الناجمة        وقد استخلصت لجنة بازل من ذلك       
إذ يجب أن يكون الحد األدنى لرأس المال مناسباً لمواجهة مخاطر ممارسة العمل المصرفي، وتم               

م، الذي ينطوي على استخدام معيـار       ١٩٨٨بناء على ذلك صدور معيار كفاية رأس المال لعام          
من تلك  % ٨  المرجحة بأوزان المخاطر في تحديد الحد األدنى لرأس المال الذي بلغ           الموجودات
 بالوصول إلى   – خاصة تلك التي لها معامالت دولية        –، على أن تلتزم البنوك آنذاك       الموجودات

  .م١٩٩٢هذا الحد بنهاية عام 
 تـسمى بـرأس المـال    : األولـى ،ويتكون رأس المال طبقاً لمقررات تلك اللجنة من شـريحتين  

مل من المـساهمين حملـة    وهو يشتمل على رأس المال المدفوع بالكا، Core Capitalاألساسي
 رأس المال المـساند  :األسهم، واالحتياطات المعلنة، واألرباح المحتجزة، أما الشريحة الثانية فهي 

 وهو يتمثل في االحتياطات غير المعلنة، واحتياطـات  ، Supplementary Capitalأو التكميلي 
توسطة وطويلة األجل، هـذا     ، واالحتياطات العامة، والقروض المساندة م     الموجوداتإعادة تقييم   

فضالً عن أدوات رأسمالية ذات صفات مشتركة بين رأس المال والقروض مثل الـسندات التـي          
  )٩٥ ص٩٤، ص٢٠٠١شلش، (يمكن أن تتحول إلى أسهم بعد فترة زمنية محددة 

  :ويحتسب معدل كفاية رأس المال وفق ما سبق حسب المعادلة التالية
  
  
  
  

 إلى أن معدل الحد األدنى لرأس المال قد ركز أساساً على            – آنذاك   –زل  وقد أشار تقرير لجنة با    
مع مراعاة مخاطر الدول إلى حـد  ) وهي مخاطر عدم وفاء المدين بالتزاماته   (المخاطر االئتمانية   

  . وكفاية المخصصات الواجب تكوينهاالموجوداتما، كما تضمن ضرورة االهتمام بنوعية 
 من المتعارف عليه أن تقييم مالءة البنوك في مجـال المعـامالت   وفي ضوء هذه االتفاقية أصبح    

الدولية يرتبط بمدى استيفائها لحدود المعيار المذكور آنفاً، بل إن بعض السلطات الرقابية ومنهـا               
دخل شرطاً جديداً ضمن شروط قبول فتح       ك االحتياطي الفيدرالي األمريكي أ    مجلس محافظي بنو  

، ١٩٩٦محمود،  (تقبل الدولة األم االلتزام بتطبيق اتفاقية لجنة بازل         فروع لبنوك أجنبية، هو أن      
  )٥ص

   = معدل كفاية رأس المال
       مال السائدرأس ال+ رأس المال األساسي 

  عناصر الموجودات وااللتزامات العرضیة المرجحة بأوزان مخاطرھا 
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 وعملـت  ، من قبل السلطات الرقابية المصرفية النطاق عالمياً واسعوقد اكتسب هذا المعيار قبوالً    
العديد من الدول على االلتزام به كأحد الضوابط العلمية والعمليـة لـضمان سـالمة جهازهـا                 

  )١٤ ص١٣، ص١٩٩٦عمر،(المصرفي 
 خـالل  المرحلة األولى من مراحل تطور دور رأس المـال           يمكن القول بأن  من العرض السابق    

 فترة مخاض حقيقي للتفكير العلمي في إيجاد صيغة عالميـة           دم تع ١٩٨٠م إلى   ١٩٧٤الفترة من   
 لكفاية رأس المال، فما حدث من انهيار لبعض البنوك خالل هذه السنوات أظهر مخاطر جديدة لم               

بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر، وإيجاد فكر           حيث   من قبل، تكن معروفة   
مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنـسيق بـين تلـك الـسلطات                

، ونتيجة لـذلك     وللمحافظة على درجة أمان    الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك       
 ١٩٧٤شكلت لجنة بازل أو بال للرقابة المصرفية من مجموع الدول الصناعية العشر في نهاية               ت

تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، وذلك في ضوء تفاقم أزمة المديونيـة               
  . للدولالخارجية

  :المرحلة الثانية
  :مخاطر السوقومخاطر االئتمان والدول لتغطية رأس المال 

م في تحديد الحد األدنى لرأس المال وفق معيار بازل،       ١٩٨٨ا كان أهم ما تم التوصل إليه عام         إذ
 وااللتزامات العرضية المرجحة بـأوزان مخاطرهـا،   الموجوداتمن عناصر   % ٨هو أن يكون    

مركزاً بذلك على المخاطر االئتمانية ممثلة في مخاطر عدم سداد المقترضين لمديونياتهم، إال أنه              
اً للتطورات المتسارعة في مستحدثات العمل المصرفي وتزايـد المخـاطر التـي تواجههـا       نظر

م التي تجسدت في انهيار بنك بيرنجز البريطاني، أدركت لجنة بـازل            ١٩٩٣المصارف منذ عام    
ضرورة األخذ بعين االعتبار المخاطر األخرى بخالف مخاطر االئتمان والدول وهـي مخـاطر           

  )  ١٠٠، ص٢٠٠١شلش،:(ى ما يليالسوق والتي تشتمل عل
ـ Interest Rate Riskمخاطر تقلبات أسعار الفائدة  •  ه المرتبطة بأصول البنك والتزامات

ـ    ) االلتزامات العرضية ( والعمليات خارج الميزانية      البنـك   اواالرتباطات التي يدخل فيه
  .جل وال يشمل ذلك االرتباطات المتعلقة بغرض االستثمار طويل األ،بغرض االتجار

)  آجلـة  -حاضـرة   (مخاطر تقلبات أسعار الصرف لكافة مراكز العمـالت المفتوحـة            •
  .ومراكز المعادن النفيسة من ذهب وبالتين

  .مخاطر تقلبات أسعار عقود السلع واألسهم التي يطلق عليها عقود المشتقات •
أس إدخال بعض التعديالت على أسلوب حساب معيـار كفايـة ر   ١٩٩٣وقد اقترحت اللجنة عام   

المال ليغطي المخاطر السابق اإلشارة إليها باإلضافة إلى تغطية المخاطر االئتمانيـة ومخـاطر              
إضافة شريحة ثالثـة إلـى رأس المـال باإلضـافة إلـى             بمقتضى هذه التعديالت يتم     الدول، و 
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جـل سـنتين، علـى أن       حة الجديدة في القروض المساندة أل     الشريحتين القائمتين، وتتمثل الشري   
  )٧٨،ص٢٠٠٣محمود، (لتغطية مخاطر السوق فقط تستخدم 

م علـى هـذه     ١١/١٢/١٩٩٥وقد وافق محافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشر بتاريخ          
  .م١٩٩٧التعديالت على أن تصبح سارية المفعول بحد أقصى نهاية ديسمبر 

هو إدخال  ل   المرحلة الثانية من مراحل تطور دور رأس الما        أن: يمكن القول من العرض السابق    
مخاطر السوق من خالل إضافة احتساب تلك المخاطر، وإضافة شريحة جديـدة لـرأس المـال                

  .بهدف تقويته وزيادة ثقة المودعين
  :المرحلة الثالثة

  :تغطية رأس المال إلى جانب المخاطر السابقة لمخاطر التشغيل
ى المـستوى الـدولي     وفي ضوء العمل الدءوب للجنة بازل من أجل تطوير األداء المصرفي عل           

وضمان سالمة النظام المصرفي العالمي، رأت اللجنة ضرورة إعادة صياغة إطار جديد لمعيـار      
 ليكون منسقاً مع    ،%)٨مع االلتزام بنسبة الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال          (كفاية رأس المال    

 أدوات ماليـة جديـدة      التطورات المتالحقة التي تميزت بها عولمة األسواق وانفتاحها واستحداث        
تستخدمها البنوك، األمر الذي أدى إلى تصاعد درجة المخاطر التي تنطـوي عليهـا األعمـال                

  .المصرفية
م مقترحات جديـدة بـشأن كفايـة رأس المـال     ١٩٩٩وعلى ذلك أصدرت لجنة بازل في يونيو   

ته، ويركز على   م وتعديال ١٩٨٨ لرأس المال يحل محل المعيار السابق لعام         اً جديد اًتتضمن إطار 
 وتظل فيه مخـاطر الـسوق دون تغييـر،          ،)احتساب مقام النسبة  (تحسين طرق قياس المخاطر     

وكذلك مخاطر االئتمان، مع األخذ في االعتبار نوعية جديدة من المخاطر ألول مرة هي مخاطر               
 كفايـة   مباشرة الناتجة عن عـدم    الغير  والتشغيل التي تعرفها اللجنة على أنها الخسائر المباشرة         

 إجراءات العمل الداخلية، وأعطال النظم، وكذلك أخطاء العاملين، أو الناتجة عن أحداث خارجية
(Basel, 2001, p9)   

من إجمالي متطلبـات رأس  % ٢٠وتقدر لجنة بازل أن مخاطر التشغيل في المتوسط تصل لنحو          
  (Basel, 2001, p27) المال

 يبـدأ  الثالثة من مراحل تطـور دور رأس المـال           المرحلة بأن: يمكن القول من العرض السابق    
م ظهـرت الحاجـة     ١٩٩٧خالل التسعينات وخصوصاً في نهايتها عند وقوع األزمة المالية عام           

إلى إعادة النظر في اتفاقية بازل األولى لكفاية رأس المال، وأن األمر قد يتطلب أكثر من مجرد                  
أحد البنوك، حيث إن هناك حاجة إلى ضمان        مواجهة مخاطر االئتمان التي يمكن أن يتعرض لها         

استقرار النظام المالي في مجموعه، فضالً عن أن المخاطر التي تواجهها البنوك تتجاوز مجـرد               
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انتهـت  مخاطر االئتمان، ومن هنا بدأ اإلعداد التفاقية بازل الثانية، حيث مرت بعـدة مراحـل،             
  .)٢(والمعروفة باسم بازل  رأس المال  لجنة بازل المقترحات الجديدة الخاصة بكفايةبإصدار

 Function of Bank: وظائف رأس المـال الممتلـك فـي البنـك التجـاري        ٣/٢/٢/٢
Capital  

في البنوك التجارية أكبر من مثيلتهـا       ) حق الملكية / المديونية  (بصفة عامة نجد أن الرفع المالي       
إجمالي / رأس المال   (تجاوز نسبة   مالية، حيث ال ت   الغير   المشروعات الصناعية والمؤسسات     في

من أصول البنك التجاري تمول عن طريق الغيـر         % ٩٣ويعني هذا أن نسبة     % ٧ ) الموجودات
مـن  % ٢٣بينما في المشروعات الصناعية تمول المديونية مـا يعـادل           )  الدائنين –المودعين  (

  .)٢٨٦، ص٢٠٠٢حنفي،  (الموجوداتإجمالي 
سلطان وآخـرون،    (:لممتلك في المصارف التجارية بما يأتي     ويمكن إبراز وظائف رأس المال ا     

  )١٩٠، ص١٩٨٩
حيـث ال تمـول هـذه       : تمويل المباني والتجهيزات الرأسمالية التي يستخدمها المصرف        - أ

  .البنود  عن طريق الودائع ولكنها تمول من خالل رأس المال المدفوع
ية نشأته الحـصول    إذ يصعب على المصرف في بدا     : التوظيف في بداية حياة المصرف      -  ب

على األموال من مصادر أخرى غير رأس المال وما قد يرد إليه من ودائع، لذلك فـإن                 
  . نشأتهبدايةلرأس المال دوراً أساسياً في تمويل النشاط االقراضي واالستثماري 

تدعيم ثقة المودعين والسلطات الرقابية في قدرة المصرف على الصمود أمام الصعوبات              -  ت
 أو الظـروف غيـر      ومن أجل أن ال تـؤدي األزمـات       :  لهي أثناء عم  التي تعترضه ف  

الطبيعية التي قد يتعرض لها المصرف التجاري إلى قيام المـودعين بـسحب ودائعهـم            
بحيـث  قادراً على توفير األمان المـصرفي،  ينبغي أن يكون رأسماله الممتلك كافياً متيناً  

أن قـوة  ن والسلطات الرقابية يعتقـدان   بقاء مستمراً في عمله، ألن المودعي     يساعده في ال  
المصرف تعتمد على متانة رأسماله، وعليه فالمصرف ذو رأس المال الكبير الذي يواجه             

 مـن   ويستوعب خسائره تـدريجياً   بعض الخسائر يوماً ما يستطيع البقاء مفتوح األبواب         
  .أرباحه دون أن يؤدي ذلك إلى سعي المودعين لسحب الودائع منه

 وزيادة اسـتعداداته الماليـة لمواجهـة         المال الممتلك في تدعيم المصرف     سيستخدم رأ   -  ث
 عدم قـدرة بعـض    : مثال ذلك  ،الخسائر التشغيلية الناجمة عن ممارسة نشاطاته المختلفة      

 .ل القرض، والفوائد المترتبة عليهالمقترضين من تسديد أص

 ،لس إدارة المـصرف في مج) المساهمين(يستخدم رأس المال الممتلك في تمثيل المالكين      - ج
حيث تحدد القوة التصويتية للمساهمين في التعيين، أو انتخاب أعـضاء مجلـس اإلدارة              

  .والمدير العام بعدد األسهم التي يمتلكونها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨١

  :االئتمان ودوره في األمان المصرفي: ثالثاً
  :مقدمة

لما نجد  الحاجة لالقتراض من البنوك ملحة لمعظم النشاطات االقتصادية، إذ ق         تكاد تكون   
لذاتيـة، والتـسهيالت    في الواقع مشروعاً استثمارياً يعتمد في نشاطاته على مـوارده الماليـة ا            

 لذا نجد أنـه ال غرابـة أن   ،ت أهمية للبنوك، وهي المصدر األساسي إليرادات البنك االئتمانية ذا 
عى مـن خاللهـا     تولي اإلدارة العليا في البنوك االهتمام بوضع السياسات االئتمانية السليمة يرا          

م، ٢٠٠٢الطراونـة،   (تحقيق أهداف البنك وترضي متطلبات العمالء والقـوانين والتـشريعات           
  ).١٥٢ص

ة في أغلب المصارف التي يمكن بـسببها أن         سع  االئتماني من األنشطة الرئيس     ويعد التو 
قديـة مـع     مخاطر توقف العميل عن الوفاء بالتزاماته التعا       :يواجه البنك العديد من المخاطر مثل     

، هذا فضالً عن مخاطر إهمال دراسـة الجـدارة االئتمانيـة            يالبنك، أو مخاطر التركز االئتمان    
 البنوك التابعة أو حتـى كبـار المـساهمين فـي المـصرف      أوللعميل خاصة بالنسبة للشركات     

  .)١٨٨، ص٢٠٠٣الغندور، (
 يمكـن أن   التيومن األشياء الجديرة بالمالحظة أن تلك المخاطر ليست هي كل المخاطر  

سواء كانت قروض   ( الرديئة   الموجودات مخاطر فشل البنك في تحديد       يتعرض لها البنك إذ توجد    
ـ  وما يترتب عليه من عدم تكوين المخصصات الكافية لتجنب تعـرض أ            ،)أو أوراق مالية   وال م

عاد المودعين لخسائر غير محسوبة، وإظهار الدخل المحقق بصورة مغالى فيها نتيجة لعدم اسـتب             
 (Griep, 2002, p:1-3) .الفوائد المهمشة

ألهمية القصوى لعمليات االئتمان فقد عنى القطاع المـصرفي بوضـع معـايير          لونظراً  
لسالمة االئتمان ومتابعته سواء داخل البنك التجاري أو بواسطة البنك المركزي، ومـن أشـهر                

ال وغيرها التي تحاول توفير السالمة      التي تحدد معايير رأس الم    " بازل"القواعد ما احتوته اتفاقية     
ة لالئتمان وإتباع معايير صارمة عنـد       المالية للبنوك، غير أنه مهما زادت درجة الشدة والمراقب        

جل ذلك تجنـب البنـوك    ع مشاكل وتعثر بعض العمالء، ومن أ      منحه فإن هذا ال يحول دون وقو      
ر بحيث يكـون لهـا الـسالمة        جزءاً من أرباحها في صور مخصصات لمواجهة االئتمان المتعث        

  .)١٤م، ص٢٠٠٢أبو علي، (المالية وتحافظ على أموال المودعين 
 عالقة األمان المصرفي بالمخاطر االئتمانية من خالل تحديـد          فإنه من األهمية التعرف إلى    لذلك  

، وكيفية إدارة االئتمـان والمخـاطر االئتمانيـة، والـضوابط           وخطورته أهمية القرار االئتماني  
  . للرقابة عليهاةتطلبات الالزموالم
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  )٢٠٠٢غنيم، (:القرار االئتماني وعالقته  باألهداف العامة للمصرف   ٣/٢/٣/١
 يجب أن يراعي في قرار االئتمان تحقيق أكبر قدر من الربحية عند أقل مـستوى         :هدف الربحية 

وسياسات تـسعير   من المخاطر المتوقعة، وذلك في ضوء هيكل تكلفة التمويل بالنسبة للمصرف،            
الخدمات المصرفية، وسياسات المصارف المنافسة، وكذلك هيكل أسـعار الفائـدة المدينـة فـي       

  .المصرف
 يجب أن يراعى في قرار االئتمان ضرورة االحتفـاظ بمركـز مـالي يتـصف                :هدف السيولة 

من خالل  بالسيولة، مع مراعاة سمة التعارض بين السيولة والربحية، إذ يمكن تحقيق هذا المركز              
من حيث أنواع التسهيالت، آجالها، واألنشطة التـي        (  متنوعة  جيدة بناء محفظة ائتمانية متوازنة   

  . ، ومنخفضة المخاطر نسبياً)تمولها
، ويجـب أن يراعـي    وهي نصيب المصرف مـن الـسوق المـصرفي   :هدف الحصة السوقية 

  .نالمصرف الحفاظ على الحصة السوقية عند اتخاذ قراره بمنح االئتما
 بمعنى زيادة األنشطة االئتمانية وإيراداتها، ويتحقق هذا الهدف من خالل مـضاعفة             :هدف النمو 

 مـن خـالل     ذلـك الجهود االئتمانية المنظمة التي تسير بدقة وفق معايير ومحددات واضحة، و          
استقطاب أنواع جديدة من الودائع، وأنواع جيدة من العمالء المـستثمرين طـالبي التـسهيالت،               

  .تقييم المستمر لسياسات المصارف المنافسةوبال
 بمعنى تحقيق أقل مستوى من المخاطر، ويتحقق هذا الهدف بمقدار تحقق األهداف             :هدف األمان 

 .ية أحداث طارئةات آمنة تجنب المصرف أالسابقة، ومن خالل تطبيق ممارسات وسياس

  :مفهوم المخاطر االئتمانية   ٣/٢/٣/٢
 نحـو  عن احتماالت عدم قدرة العميل على الوفـاء بالتزاماتـه            تنشأ المخاطر االئتمانية  

أصل المبلغ  وستعادة الفائدة   يتعذر على البنك ا    ولذلك فإن المخاطر االئتمانية تحصل عندما        ،البنك
ن المخاطرة االئتمانية هي المخاطرة التي تنـشأ بـسبب      إ: المقترض أو كليهما، لذلك يمكن القول     

   (Hample, 1999). الموعد المحدد مما ينتج عنه خسارة مالية كبيرةعدم السداد بالكامل وفي 
  :صور المخاطر االئتمانية   ٣/٢/٣/٣

هناك وجهات نظر عديدة في تفسير المخاطر االئتمانية وتحديد مصدرها، التـي يـسببها         
 ، وتحد من قدرته فـي التـسديد       )الفرد أو شركة األعمال   (العسر المالي التي يتعرض لها العميل       

 بعـد  التعثرسواء ألصل االئتمان أو فوائده أو االثنين معاً، إن عدم قدرة العميل على التسديد أو                
  : وليد عدة مسببات، وصور هذه المخاطر وفقاً لمصدرها كالتالي
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نشأ بسبب السمعة االئتمانية للعميـل    إن هذا النوع من المخاطر ي     :المخاطر المتعلقة بالعميل   §
وسمعته االجتماعية ووضعه المالي وسـبب حاجتـه إلـى االئتمـان            ومدى مالءته المالية    

 .)٩٨، ص٢٠٠٥أبو كرش، (والغرض من هذا االئتمان 

إذ ترتبط هذه المخاطر بطبيعة النـشاط       : المخاطر المرتبطة بالقطاع الذي ينتمي إليه العميل       §
لـف  الذي يعمل فيه العميل، إذ المعروف أن لكل قطاع اقتصادي درجة مـن المخـاطر تخت      

، ٢٠٠٢الزبيـدي،   (باختالف الظروف التشغيلية واإلنتاجية والتنافسية لوحدات هذا القطـاع          
 .)١٧٩ص

 تتعدد وتتنوع هذه المخاطر في ضوء الظروف        :المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي يتم تمويله      §
المحيطة باالئتمان المطلوب والضمانات المقدمة والتطورات المستقبلية المتوقعـة المرتبطـة        

 .)٢١٢، ص١٩٩٦هندي، (أبعاد العمليات المطلوب تمويلها في المستقبل ب

وترتبط هذه المخـاطر عـادة بـالظروف االقتـصادية     : المخاطر المتعلقة بالظروف العامة  §
 .)٩٨، ص٢٠٠٥أبو كرش، (والتطورات السياسية واالجتماعية وغيرها 

 إدارة االئتمان فـي البنـك    ترتبط هذه المخاطر بمدى قدرة    :المخاطر المتصلة بأخطار البنك    §
من متابعة االئتمان المقدم للعميل ومتابعته والتحقق من قيام العميل بالمتطلبـات المطلوبـة،              
ومن هذه األخطاء هي عدم قيام البنك بحجز ودائع العميـل التـي تـم وضـعها كـضمان                  

 )١١٢، ١٩٩٣حمود، .(للتسهيالت االئتمانية وقيام العميل بسحب هذه الوديعة

وهي المخاطر التي ترتبط بمدى تأثر العميـل طالـب االئتمـان            : اطر المتصلة بالغير  المخ §
تهم مثل إفـالس أحـد      وكذلك البنك الذي قدم االئتمان بأية أحداث أو أمور خارجة عن إراد           

 طالـب  –ت المديونية العالمية، وهي المخاطر التي ترتبط بمدى تأثير العميل        عمالء البنك ذا  
  ) ٢١٣، ١٩٩٦هندي، . (لبنك الذي قدم االئتمان وكذلك ا–االئتمان 

  )٤٨-٤٧م، ص٢٠٠٤السيسي، (:أركان المخاطر االئتمانية   ٣/٢/٣/٤
بل إن ما يتحقق من ربح لتلك       ، جد المخاطر االئتمانية بصفة مستمرة لدى المصارف التجارية       تو

 Review ثالثة المصارف إنما هو ناتج التعامل الكفء مع تلك المخاطر الذي يقوم على أركان

Analysis Management )R.A.M  (يتمثل فيما يلي:  
  .Credit Risk Reviewمراجعة المخاطر االئتمانية  •
  .Credit Risk Analysisتحليل المخاطر االئتمانية  •
 .Credit Risk Managementإدارة المخاطر االئتمانية  •

v   لعملية االئتمانية للتحقق من مدى      المراجعة الدورية ل   ىوتهدف إل : مراجعة المخاطر االئتمانية
وتقيـيم مـدى التعـرض للمخـاطر        ، االلتزام بالسياسات واإلجراءات والمعايير االئتمانية      

  . اإلدارة العليا للمصرفىوتقديم تقارير بذلك إل، ئتمانية اال
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v   تقييم للعناصر الكميـة والنوعيـة المؤيـدة لجـدارة           ىوتهدف إل : تحليل المخاطر االئتمانية 
إمـا وفقـاً لقـدرة      ، وتقييم الحتماالت استرداد الدين     ، ء في الحصول على االئتمان      العمال

وإما نتيجـة للتـسييل     ، المقترض على تحقيق تدفقات نقدية تكفي لسداد أصل الدين وفوائده           
  .الفوري للضمانات

v   استخدام المصرف لكافة الوسـائل لتنميـة نـشاطاته          ىوتهدف إل : إدارة المخاطر االئتمانية 
سياسات وإجـراءات   ( االئتمانية   ستراتيجية اال :ويتكون ذلك من  ،  في منح االئتمان     تهاقابرو

رقابتـه  وعملية منح االئتمان وصرفه ومتابعتـه       ( االئتمانية   ةتنظيم الوظيف  –) منح االئتمان 
 علـى    أصبح لزامـاً    فقد . السياسات المحاسبية للقروض وإعداد التقارير عنها      –) وتحصيله

جارية أن تقدم التمويل للمؤسسات المقترضة من خالل منحها االئتمان بالقـدر            المصارف الت 
  . للمخاطر االئتمانية وفق القواعد واألسس االئتمانية السليمة تحديداً واقتصادياًالمناسب فنياً

ـ       إ: ويجدر بالباحثة هنا القول     فـإذا أرادت البنـوك      اً،نه من المعروف أن لكل شيء ثمن
 ، واتبعت معايير شديدة يجب توافرها في العميل قبل أن تمنحه االئتمـان            نتماالتشدد في منح االئ   

فإن هذا قد يؤدي إلى عدم توظيفها لجميع األموال المتاحة لديها كما قد يحول دون كبـر البنـك                   
 وبالتالي ضـعف    ونموه، وهذا يؤدي إلى حرمان البنك من الحصول على كفاءات عالية إلدارته،           

 على أصحاب رأس المال أو على العاملين بـه، وعلـى المـستوى              ع أرباح إيراداته وعدم توزي  
  .القومي يؤدي إلى تقييد النشاط وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

ومن الناحية األخرى فإن التساهل الشديد في منح االئتمان بدون مراعاة لقواعـده الـسليمة، قـد      
ر، إال أنه يعرضه في األجل الطويل لمخاطر زائـدة،          يحقق للبنك أرباحاً كبيرة في األجل القصي      

  .ويعرض األموال للضياع وفي النهاية يؤدي إلى إفالس البنك وإغالقه
  :أساليب التعامل مع المخاطر االئتمانية   ٣/٢/٣/٥

،  الجانب الوقائي لتالفـي حـدوثها      :من جانبين األول  يتم التعامل مع المخاطر االئتمانية      
  .بية فيما لو تحققت تلك المخاطر العالجي الذي يتناول مقابلة اآلثار السلالجانب: واآلخر هو
 الـرئيس    هو أهم ما تركز عليه إدارات المصارف باعتباره المدخل         بالجانب الوقائي ولعل البدء   

، المـصارف التجاريـة   في  رفع كفاءة العملية االئتمانية     ويتم ذلك ب  ، للحد من المخاطر االئتمانية   
صارف ذاتها للحد   طات الرقابة أو الم   للمصارف بالضوابط االئتمانية التي تقررها س     والتزام هذه ا  

 أمـا   .لمرئيـة  رأس المال لدى كل مصرف لمقابلة المخاطر غيـر ا          ولكفاية، من مخاطر التركز  
وأهم ما يتبع في ذلـك  ، ع المخاطر االئتمانية عند تحققها فهو ما يتعلق بالتعامل مالجانب العالجي 

وحساب المخصـصات   ،  ذوي المراكز المالية غير الجيدة     صنيف حسابات المقترضين  هو إعادة ت  
  .مع التعامل باألسلوب الواجب مع القروض للعمالء المتعثرين، الواجبة
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  : األساليب اآلتيةباتباعوعلى ضوء ما تقدم فإن التعامل مع المخاطر االئتمانية يتم 
  )٤٨، ص٢٠٠٤سيسي، ال( :شملت ورفع كفاءة العملية االئتمانية) ١
معتمد مـن   التي يتعين أن تكون في دليل مكتوب        ، ه  وإجراءات سالمة سياسة منح االئتمان    - أ

شاد مـوظفي جهـاز     وذلك بهدف وضع معايير ومؤشرات موضوعية إلر      ، إدارة المصرف 
مراجـع  (ووضع أساس لتقييم أداء العملية االئتمانيـة للقـائمين بهـا            ، االئتمان بالمصرف 

المقبول فـي ضـوء الربحيـة       وتحديد مستوى المخاطر    ) لمصرف المركزي    ا –الحسابات  
،  االئتمـاني  ووجود حدود قصوى للعميل الواحد أو النشاط الواحد للحد من التركز          ، والكفاية

ة يموالتحلـيالت الـسل   ، لسليم للمراكز المالية للمقترضـين    واالهتمام الكافي بالتحليل المالي ا    
التصال بالعمالء ومتابعـة    تقارب فترات ا  و، ة على الضمانات  وعدم االعتماد كلي   ،للصناعات

الرقابـة علـى    واسـتمرار   ، دية المتولدة من العملية الممولـة     وكفاية األرصدة النق  ، أحوالهم
هتمـام  والعمل على تحسين موقف الضمانات عندما يتراجع موقف االئتمان مع اال          ، االئتمان

 ووجـود معـايير   ،  ملفـات العمـالء    واكتمالوتأكيد سالمة   ، بالرقابة على توثيق القروض   
 .ورقابة وضبط العملية االئتمانية، لتصنيف القروض واحتساب المخصصات

ويـع المخـاطر   وبالتـالي تن ، مع تنويع العمليات، كفاءة إدارة محفظة القروض والسلفيات      -  ب
هـة  بما يمكن من التوقع والسيطرة على كل مخاطر المحفظة في مواج        ، والقدرة على إدارتها  

إذ يتعـين   ، اع العمالء وأيضا الظروف العمليـة     األسواق المختلفة والعمالء والمنتجات وأنو    
ات والعمالء الذين   على المصارف التجارية التفهم الواضح لمستويات المخاطر في المشروع        

وتتمثل تلك  ،  مستوى المخاطر التي قررت قبولها     وأن تكون قادرة على إدارة    ، تعتزم تمويلهم 
التـسهيالت   - نـوع االئتمـان    - العمالء المـستهدفين   –األسواق المستهدفة   : فيالمخاطر  

 التقـدير  –رة على تقديم االئتمان التي تختلف من مـصرف آلخـر         د الق -االئتمانية المختلفة 
المستمر لكل أنواع المخاطر لتعذر تفادي تركز محفظة القروض والـسلفيات مـن الناحيـة              

 .العملية وصعوبة تقدير مخاطره

فبعد منح التسهيل االئتماني يتعين علـى مـسئولي         ، االئتمانفعالية الضوابط الرقابية على       -  ت
متابعـة أداء   :  لتعثـره ويـشمل ذلـك      االئتمان إدارته بالكفاية الواجبة لضمان سداده وتجنباً      

المقترضين للتأكد بصفة مستمرة من أنهم في موقف يسمح لهم بالوفاء بالقروض الممنوحـة              
 للمراقبة الداخليـة    مهماً متابعة تحديث ملفات العمالء التي تمثل أساساً      ، و روطها لش لهم وفقاً 

 .والخارجية

تنظـيم األفـراد للعمـل      : ويشمل ذلك ، كفاءة الجهاز الفني من العاملين بأجهزة االئتمان        -  ث
 تحقيـق  –)  هيكلة الوظائف- تحديد المسئوليات–هيكل تنظيمي مناسب لالحتياجات  (بفاعلية  

تحقيق مستويات مثلى للتوظيف المالي مع االسـتجابة        (مثلى للتوظيف والمهارات    مستويات  
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االنتمـاء   بناء المهارات الصحيحة ورفـع درجـة         –) لتغيرات الطلب على الموارد البشرية    
تنميـة االنتمـاء    -التـدريب والتطـوير   -تقييم األفـراد  -تحليل احتياجات المهارات  -للعمل  

 إدارة األداء لتحقيق أهـداف العمـل        –) ت والمهارات التعيين على أساس القدرا   -للمصرف
 مراقبة  – وضع األهداف وخطط التنفيذ      – تخطيط العمل    –تنمية القدرات اإلدارية والقيادية     (

 ). إدارة اإلثابة والعقاب–وقياس األداء 

  :مخاطر التركز االئتماني   ٣/٢/٣/٦
 تنـصرف    االئتمـاني  تركز في جميع الدول بوضع نظم للحد من ال        طات الرقابة لستهتم  

لرئيـسة لخـسائر    الذي يمثل أحـد األسـباب ا      ،  االئتمان الممنوح للعميل الواحد     مركز ى إل غالباً
الواحدة أو النشاط الواحد    فرغم أن مخاطر االئتمان تشمل مخاطر الصناعة        ، المصارف التجارية 

ن يترتـب عليهـا     ولكن يظل أهمها مخاطر تركز العميل المدين الواحد حيث يمكـن أ           ، وغيرها
ـ             ك حصول العميل على ميزات نتيجة لضخامة مركزه قبل المصرف الذي قد يحرم من توجيه ذل

على عدم تعثر العميل قد     كما أن الحرص الزائد من المصرف       ، القدر إلي عمالء ممتازين آخرين    
 تكوين مخصـصات    ىيل حتى ال يتوقف ويضطر المصرف إل       إمداده المستمر بالتمو   ىيضطره إل 

 رغم أن ذلك العميل قد يشهر إفالسـه فيتعثـر           ،يونيته أو حرمان األرباح من عائد معامالته      لمد
  )م٢٠٠٢ناصر، (.المصرف ذاته

  )م٢٠٠٢غنيم، (:ويمكن إيجاز المبادئ األساسية التي تحكم التركز فيما يلي) أ(
أن يقتصر هدف الحد من التركز على الحد من مخـاطر مديونيـة العميـل الواحـد علـى         •

  .صرف الواحدالم
االلتزامـات   أن تدرك إدارة المصرف المخاطر التي يتعرض لها المصرف بما فيها مخاطر            •

متابعة والسيطرة على تلك    وأن يكون لديها سياسات وإجراءات واضحة للقياس وال       ، العرضية
بحيث يتاح لجهات الرقابة تقدير فاعليـة إدارة        ، ومن ثم تأتي الموافقة على تحملها     ، المخاطر

  .رة في هذا الشأنادمصرف في السيطرة على المخاطر والتزامها بالتعليمات الصال
 االلتزامـات العرضـية     –المباشرة وغير المباشـرة     : أن يشمل مفهوم المخاطر كل أنواعها      •

 تحديد واضح لحـدود المخـاطر ووجـود         ىباإلضافة إل ، االلتزامات األخرى  –والمحتملة  
سك بالكفاية والفاعلية تكـون     مونظم لألفراد عنها تت   ، لحدودت للموافقة والرقابة لهذه ا    إجراءا

  . أو مفتش المصرف، مراقب الحسابات:محل متابعة دورية وتحقيق من جهاز مستقل مثل
 لمقابلة أثر التغير في التقنية وظروف السوق والتطـور           عملياً أن يكون المنهج الرقابي مرناً     •

  .التمويلي
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٧

م، ٢٠٠٠محمـد،   (:د من مخاطر التركز االئتماني فيما يلـي كذلك يمكن إيجاز ضوابط الح     )ب(
١٦٤(  

-%١٠ للتسهيالت االئتمانية للعميل الواحد تتراوح فيمـا بـين           تفرض معظم الدول حدوداً    •
 ويتعين االهتمام بالمتابعة ألي تركز في المخاطر االئتمانيـة        ،من رأس المال المدفوع   % ٢٥

مـع المتابعـة الدوريـة للعناصـر     ، ة واحـدة أو منطقة جغرافي،  واحداقتصاديألي نشاط  
  .األساسية التي يمكن أن تؤثر على السداد لذلك النشاط أو القطاع

؛ ألن قيمـة هـذه      ر من األمـور الحكميـة     اعتبار الضمانات عند تقدير حجم حدود المخاط       •
ـ    الضمانات الفعلية ال يتم التوصل إليها إال بعد تحصيل تلك القيمة ونظراً            ذ  لـصعوبات التنفي

  .القضائي أو تسييلها
 ،ائي الوحيد المتفق عليـه دوليـا      كفاية رأس المال بالمصارف التجارية باعتباره النظام الوق        •

ويتعين أن يسبق البحث في كفاية رأس المال حساب سليم كاف للمخصصات بما يكفل جودة               
  . القائمةالموجودات

  ):ألمان ا– الربحية –السيولة (العالقة التي تربط بين    ٣/٢/٣/٧
انخفاضـاً وفـق مـنهج       أو   ارتفاعاً درجة من المخاطر تتغير      ىعرض البنك إل  في هذه الحالة يت   

أن يكون مـستعداً لمواجهـة أي      فعند تعرض البنك للمخاطر يجب عليه        ،ستخدمهتالتشغيل الذي   
  . ألموالهSafety وهذا ال يتحقق إال من خالل ما يضمنه البنك من أمن ،خسائر محتملة

 التشابكات ساعدت في توفير عدد من السمات أصبحت من خصائص البنـوك التجاريـة               ن هذه إ
وقـد شـكلت هـذه      ، ما تسمى في بعض األحيان بالمالءة      أو   ، واألمان ، والربحية ، السيولة :هي
جعلت إدارة البنك التجاري توازن في نـشاطاتها مـن          ،  متساوي األضالع  اًسمات الثالثة هرم  ال

ت رغم ما يعتري هذه السمات من تعارض شديد بسبب التـضارب فـي        خالل مراعاة هذه السما   
  .المصالح

  واألطـول زمنـاً    ئتمان نحو المجاالت األكثر خطورة    فالربحية ال تتحقق إال من خالل توجيه اال       
 ، االئتمان المقدم لرهن العقـار     ىبين أنواع االئتمان تحت الطلب إل     التي تنحصر    ،واألكثر تنويعاً 

لذلك فهي قيد علـى  ،  االئتمان في ضمان طلبات العمالءترتبط بمدى قدرة إدارة أما السيولة فهي    
  .الربحية

 فهو السمة التي تنشأ عن قدرة البنك بشكل عام في           Solvencyما يسمى بالمالءة     وأوأما األمان   
دعم ثقة المودعين لديه لكي يتمكن من جذب المزيد من األموال لتأمين حاجة إدارة االئتمان فـي           

  )١٨٢م، ص٢٠٠٢الزبيدي، (. طلبات العمالءسد
ارة االئتمـان داخـل البنـك        السمات الثالثة إذا ما تم حصرها في إد        أن يتبينمما سبق   

 تحقيق الربحية والرغبة في زيادتها وتعظيمها ال يـتم          أنإذ  ، نها متعارضة فيما بينها   فإ، التجاري
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وهذا بدوره يـودي إلـي   ، ومن ناحية النوعإال من خالل زيادة االئتمان المقدم من ناحية المقدار       
فضمان الـسيولة  ، والعكس صحيح، الحد من السيولة وتخفيضها ويؤدي أيضا إلي زيادة المخاطر  

فتزداد ، ال تدر عائداً  شبه سائلة   نقد وموجودات   صورة  يعني حجز كمية أكبر من أموال البنك في         
وعليه فإن المشكلة التي تواجهه إدارة      ،  االمالءة المالية للبنك وتنخفض المخاطر التي يتعرض له       

االئتمان في البنوك التجارية هي معالجة التعارض بين الربحية من جهة وبين السيولة واألمـان               
 لذلك فان احتمال تعثر أو فشل إدارة االئتمان في قرارها االئتماني أو في نشاطها               ،من جهة ثانية  

ات ذات درجات عالية من المخاطر أو عندما ال يتـوافر      ما بسبب قيامها بتقديم ائتمان    إيتحدد  العام  
  . طلبات العمالء مما يحد من قرارها االئتمانيإليفاء ةزمالاللديها األموال 

  )Hample, 1994( :نتائج المخاطر االئتمانية   ٣/٢/٣/٨
  :وجود المخاطر االئتمانية داخل المصارف التجارية ينتج عنه ما يلي  

  :ئتمانيةتعثر التسهيالت اال) ١
 المقصود بالمخاطر االئتمانية هو مدى احتمال عدم تسديد المدين لقروضه المـستحقة             لما كان    

 فإن تعثر التسهيالت االئتمانية هو عـدم أو         ،فق الشروط التعاقدية بين الطرفين    عليه للمصرف و  
أن تقع قـد    ن المحتمل   أي أن المخاطر التي كان م     ، ديد المدين لقروضه المستحقة عليه    توقف تس 

ومن المسلّم به أن كافـة المـصارف   .  وأصبحت مشكلة عدم التسديد قائمة بالفعل ، وقعت بالفعل 
التي تظهر فـي القـوائم   ،  تتعرض لمشكلة القروض المتعثّرة -حتى الناجحة منها   –دون استثناء   

  .المالية تحت بند الديون المعدومة
  :فشل المصارف) ٢

 ارتفاع عدد المصارف الفاشـلة هـو        ىأن أهم العوامل المؤدية إل    صرفية  لقد أثبتت الدراسات الم   
 ،التي تقدمها هذه المصارف لعمالئها    ) الرديئة(ارتفاع معدالت المخاطر في التسهيالت االئتمانية       

 هذه األسباب هـي نفـسها أسـباب تعثُـر            أسباباً لفشل المصارف لوجدنا أن     ولو أردنا أنا نضع   
  .التسهيالت االئتمانية

  : للرقابة على المخاطر االئتمانيةةالالزمالضوابط والمتطلبات    ٣/٢/٣/٩
لكي يتم بناء نظام رقابي فعال هناك العديد من متطلبات الرقابة المصرفية المتطورة للرقابة على               

  )٢٠٠٥، شاهين( :ومن هذه المتطلبات) ٢، ١(المقررة من قبل لجنة بازل ، المخاطر المصرفية
  . اإلرشادية لمنح االئتماناإلجراءاتكفاية ) ٢ .اطر السوقضوابط الحد من مخ) ١
 .ضوابط الحد من مخاطر اإلقراض لذوي العالقة) ٤ .ضوابط الحد من تركيزات االئتمان) ٣

  .ضوابط الحد من مخاطر سعر الفائدة) ٦  .وضع حدود لكفاية رأس المال) ٥
  .لديون المشكوك فيها وكفاية مخصصات االموجوداتكفاية سياسات تقييم جودة ) ٧
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 ٨٩

  :معدل الفائدة ودورها في األمان المصرفي: رابعاً
  :مقدمة

 لم يعد اليوم وجود لالقتصاديات المنعزلة، فقد تحولنا إلى سوق مالي واحد، منـذ زمـن               
بعيد يتمثل بالعالم ككل، وغدت المنافسة شرسة ليس من المصرف المقابل لك في الشارع وإنمـا                

 وتسعى المصارف للحيلولة دون اختطـاف المقترضـين         ، أنحاء العالم  من كل المصارف في كل    
 كما يتنافس على أرصدة المودعين الكثير من المؤسسات واألدوات المالية           ،منها والمودعين لديها  

 Credit) واتحـادات االئتمـان   ، المـصارف األجنبيـة والمحليـة   : مثلة،ذات العوائد المغري

Unions)،ومؤسسات التوفير (Thrifts) ، والصناديق المشتركة(Mutual Funds)(  وحـواالت 
  . أذونات الخزينة، وأوراق الخزينةو

 فقـد رفـع النظـام       ،إلى جانب كل ذلك تفرض البيئة النقدية والمالية تحديات وضغوطاً متزايدة          
سـعر  ) ١٩٩٣سـبتمبر  ( منذ أيلول Federal Reserve System (FRS)االحتياطي االتحادي 

ن النمو االقتصادي كما رفع السعر على حواالت الخزينة ألجل سنة واحدة بمقـدار           الفائدة للحد م  
 وهو ضعف السعر السائد قبل أقل مـن  ،%)٦,٧٩(إلى %) ٣,٣٧(نقطة قاعدية، أي من    ) ٣٤٢(

  (Badger, 1995) .عام فالمخاطرة قائمة في كل مكان
  :مفهوم سعر الفائدة   ٣/٢/٤/١

 ، مبلغ معين يدفع مقابل استخدام رأس المال لفترة زمنية معينـة :ابأنه)  (Interestتعرف الفائدة 
 وفي كل األحوال فـإن    ،وسعر الفائدة هي النسبة المئوية لمقدار الفائدة منسوباً إلى المبلغ األصلي          

  .سعر الفائدة ال يدفع ثمناً لالقتراض فقط، وإنما يدفع أيضاً كنوع من المكافأة للمدخرين
 مكافـأة علـى تأجيـل       :عريف سعر الفائدة من وجهة نظر المدخر بأنـه        في ضوء ذلك يمكننا ت    

استهالكه في الوقت الحالي للمستقبل، أما من وجهة نظر المقترض فيعد سعر الفائدة علـى أنـه                 
 وكلمـا زاد سـعر الفائـدة زاد    ،كلفة اقتراض فيعد سعر الفائدة على أنه كلفة اقتراض األمـوال   

 ولذلك كانت الرغبة في االقتراض أكثـر مـن         ،(Hoarding)ز  االدخار وقل االقتراض واالكتنا   
  )٢٠٠٣دويدار، الغولي، . (فائدة سيزيد والعكس صحيح سعر الألن ،الرغبة في االدخار

  )٢٠٠٧، النعيمي، الساعي، سالم، موسى (:أنواع أسعار الفائدة   ٣/٢/٤/٢
v سعر الفائدة االسمي :(Nominal Interest Rate)  تتقاضاه البنوك من  وهو السعر الذي

عمالئها لقاء إقراضهم مبلغاً معيناً من المال، أو السعر الذي تدفعه البنوك لعمالئها علـى               
  . أموالهم المودعة لديها

v سعر الفائدة الحقيقي: (Real Interest Rate)    وهو الفرق بين سـعر الفائـدة االسـمي 
  .والتضخم
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v سعر الفائدة الحقيقي المتوقع :(Expected Real Interest)    وهو الفـرق بـين سـعر 
 .الفائدة االسمي والتضخم المتوقع

لذلك فإنه من الطبيعي أن يتطلع المدخرون إلى سعر الفائدة الذي يتقاضونه على مدخراتهم بحث               
كون في ذلك تعويض لهم عـن التـدني الحـالي أو    ي ل،يكون مساوياً لمعدل التضخم أو أكثر منه 

 ، خالل الفترة التي تبقى فيها أموالهم لـدى البنـوك          ،ذه المدخرات المتوقع في القيمة الشرائية له    
  .إضافة إلى عائد حقيقي إيجابي مناسب ألموالهم المودعة لدى تلك البنوك

  (Corrado, Jordann, 2005) :تزايد المخاطرة داخل المصرف   ٣/٢/٤/٣

ـ             ي حـين يقلـل     يتسبب العمالء الباقون على تعاملهم مع المصرف في نشوء مخاطر أخرى، فف
المودعون من آجال الودائع يزيد المقترضون من آجال القروض، كما أن اتجاه منتجات شهادات              

 فعندما ترتفع أسعار الفائدة يستعيد المودعـون الـشهادات ويـدفعون           ،اإليداع هو التصاعد دائماً   
 اتجـاه  الغرامات المترتبة على ذلك، ويعيدون استثمار أموالهم بأسعار أعلى، في حـين يتـصف   

 فإذا ما انخفضت األسعار فـإن المقترضـين         ،بالتناقص" الرهونات العقارية ذات األسعار الثابتة    "
  .يسددون ما عليهم من أرصدة ويعيدون تمويل قروضهم بأسعار أدنى

مـن  %) ٩٠-٧٥( يشكل Net Interest Incomer)(الدخل الصافي من الفوائد "ونظراً إلى أن 
 فارتفاع أسـعار    ، فإن مخاطر سعر الفائدة تكتسب أهمية خاصة       ،فمجموع الدخل العامل للمصر   

الفائدة يخلق للمصارف مخاطرة تتمثل بدفع أسعار أعلى على ودائعها وغيرها مـن مطلوباتهـا               
قياساً بما تحصل عليه من إيراداتها، فقد ارتفعت نسبة اإليرادات طويلة األجل إلـى أكثـر مـن                 

 ، وهو اتجـاه يتـسبب     في العام   %) ٨(ية قياساً بنسبة    من مجموعة الموجودات المصرف   %) ١٤(
  .باستمرار في خلق مخاطرة أكبر في سعر الفائدة

 لم ترتفع بما يتناسب (Core Deposits) أن الودائع األساسية أي القاعدية ر سوءاًومما زاد األم
ي تقل مبالغهـا     من ودائع التوفير والودائع الثابتة الت       وهي ودائع تتضمن كالً    ،مع هذه التطورات  

لتقلبات في أسعار الفائـدة     ل باستثناء الودائع األجنبية فهي أقل حساسية        ،دوالر) ١٠٠,٠٠٠(عن  
يها تقليـدياً للحمايـة مـن       لمن المصادر األخرى لتمويل المصرف، كما أن المصارف تعتمد ع         

  .ارتفاع أسعار الفائدة
  (Lamfalussy, 1993 pp: 10-12). ): المقايضات(سوق المبادالت    ٣/٢/٤/٤

 ، غير متـرابطين   ، فلنفترض أن هناك مصرفين    تقلل معامالت المشتقات من مخاطر سعر الفائدة      
  :قام كل منهما بتحليل وضع المخاطر عليه فوجدا ما يلي

  ) ط(المصرف 
 ألن مطلوباته الخاضعة إلعادة التسعير الشهري تفـوق         ،حساسة لسعر الفائدة  " مطلوباته "وجد أن 

  . وهو يواجه انخفاضاً في الدخل الصافي عندما ترتفع أسعار الفائدة، هذا النوعموجوداته من
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  ) م(المصرف 
 إذ أنه بعد تحليل مخاطرة سعر الفائدة التي يتعرض لها يجد             لما جاء أعاله،    معاكساً يواجه وضعاً 

ـ   إذ لديه موجودات خاضعة إلعادة   حساسة لسعر الفائدة،  "اته  موجود" أن وق  التسعير الـشهري تف
  . فهو يواجه انخفاضاً في الدخل الصافي عندما ترتفع أسعار الفائدة،"مطلوباته"

بان في تخفيض مخاطرة سعر الفائدة، وفي سوق المبـادالت يكتـشف    وهكذا فإن المصرفين يرغ   
مثل هذه المبـادالت تتـضمن طـرفين    ف ، ويتفقان على تنفيذ مبادلتين لسعر الفائدة  أحداهما اآلخر 

ويريـد كـل منهمـا مقابلـة        . لمخاطرة سعر الفائدة  ) Exposure(نهما تعرض   كل م ،  متقابلين
)Offset (    تم ترتيب المبادلة األولى على جانب      ، وهكذا ي  بعض المخاطرة المرتبطة بتعرضهما له

  ادلة الثانية على جانب المطلوبات والمب،الموجودات
  
  

  
  
  
  
  
  

(Lamfalussy, 1993 pp: 10)  
  )٢( الشكل -مبادلة الموجودات  : المبادلة األولى

  مبادلة سعر الفائدة ـ جانب الموجودات) ٢(شكل 
  ):ط(المصرف 

  :كما يأتي) م(و) ط(المبادلة األولى بين المصرفين ) 5(يعكس الشكل 
  ) ط(المصرف 

  %).٩(لديه قروض بسعر فائدة ثابت قدره 
  
  

  ) :م(المصرف 
 London يتغيـر حـسب حركـة الاليبـور      فهـو ،لديه قروض ذات سعر فائدة قابل للتعديل

Interbank (Offered Rate , LIBOR)+ ــدة  ١٥٠ ــة قاع أي ) (basis Points نقط
+)١,٥.(%  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) ١٠٠(رض بمبلغ   ق
مليون دوالر بسعر   
فائدة قابل للتعديل هو 

 ١٥٠+ الاليبـــور 
 .نقطة قاعدية

) ١٠٠(قرض بمبلغ   
مليون دوالر بسعر   
ــو  ــدة ثابــت ه فائ

 .لمدة سنتين%) ٩(

مدفوعات ذات أسعار فائدة ثابتة بسعر فائدة على 
 . نقطة قاعدية٤٧+ أوراق الخزينة لمدة سنتين 

 مدفوعات ذات أسعار فائدة ثابتة بسعر الاليبور

ذو الموجودات ) م(المصرف 
 .الحساسة لسعر الفائدة

  ذو المطلوبات ) ط(المصرف 
 .الحساسة لسعر الفائدة
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 ٩٢

فإنهما يتفقـان علـى   . ارة االئتمانية ألحدهما اآلخرم كل من المصرفين بالتأكد من الجد    بعد أن قا  
) ١٠٠(أصل المبلغ قدره     أن أي   ،)Amount Notational(سمي   الفائدة بمبلغ ا   تبادل مدفوعات 

  . مليون دوالر من الدين ولمدة سنتين
 جانـب الـسعر الثابـت مـن         إلىنقطة قاعدية مسعرة    ) ٤٧(الفارق أعاله أو تكلفة المبادلة هو       

) ط( فان المصرف    ،%)٧,٥( فإذا كان سعر الفائدة على حوالة الخزينة لمدة سنتين هو            ،المعاملة
خـالل  ) م(لى المـصرف    إ%) ٧,٩٧=٠,٤٧%+٧,٥٠٠( أي  ،  %)٧,٩٧(يقدم سعر فائدة قدره     

 أي بـسعر    ،)م(على سعر متغير من المصرف      ) ط( مقابل ذلك يحصل المصرف      ،أجل المبادلة 
  ". نقطة قاعدية ١٠٣+الاليبور 

وهي السعر  %) ٩,٠٠(على أساس الفرق بين      %)١,٠٣(نقطة قاعدية أو    ) ١٠٣ (الـيتم حساب   
لى المـصرف   الذي تم تحويله إ   %) ٧,٩٧( البالغ   لسعر المتغير  وا ،)ط(الثابت لقروض المصرف    

تخفـيض مخـاطرة      وهكذا يمكن من خالل هذه المعاملة      ،%)١,٠٣=٧,٩٧-%٩,٠٠( أي   ،)م(
  .سعر الفائدة
  
  
  
  
  
  

  
(Lamfalussy, 1993 pp: 11)  

  )٣( الشكل –مبادلة المطلوبات :المبادالت الثانية 
  جانب المطلوبات– مبادلة سعر الفائدة) ٣(شكل 

  ):٣(يتعاقد المصرفان باإلضافة لذلك على مبادلة للمطلوبات، كما يعكس ذلك الشكل 
مــدفوعات لمــدة ســنتين ذات ســعر ثابــت ) م(يقــدم للمــصرف ) ط(فالمــصرف 

نقطة قاعدية  ) ٤٧%+٧,٥٠٠(ي  أ هو العائد الجاري لحوالة الخزينة لمدة سنتين         ،%)٧,٩٧(قدره
  .بسعر الاليبور) م(وعات لمدة سنتين من المصرف  مقابل مدف،%)٠,٤٧أو 

يمدد أفق إعادة تسعير المطلوبات ويقلل تعرضه لمخـاطرة سـعر الفائـدة           ) ط(ثم إن المصرف    
  . األعلى

 
ــغ  ــات بمبل مطلوب

مليون دوالر  ) ١٠٠(
ــنتين ذات  ــدة س لم

 .سعر فائدة ثابت

ــغ  ــات بمبل مطلوب
 مليون دوالر ) ١٠٠(

لمدة سنتين مـستندة    
 .إلى الاليبور

تفترض مدفوعات بسعر فائدة ثابت على أوراق 
 . نقطة قاعدية٤٧+ الخزينة لمدة سنتين 

تقترض مدفوعات بسعر فائدة قابـل للتعـديل بـسعر          
.الاليبور

ذو المطلوبات ) ط(المصرف 
 .الحساسة لسعر الفائدة

ذو الموجودات ) م(المصرف 
 .حساسة لسعر الفائدةال
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 فهو يقلل من تعرضه النخفاض األسعار من خـالل          ،فيقوم باإلجراء المعاكس  ) م(أما المصرف   
وهكـذا  ، بت مقابل تدفق آخـر ذي سـعر متغيـر   مبادلة تدفق الفوائد من مطلوبات ذات سعر ثا    

  .فالمصرفان يكسبان من خالل عملية التبادل
  

  ) Cabs and Floors(أو األرضيات ، السقوف والقواعد

، "القواعـد أو األرضـيات      "و" السقوف"يمكن للمصرفين كذلك استعمال سوق المبادالت لترتيب        
 يستند الى الاليبـور ذي سـعر        حدد سقفاً ي )ط(فالمصرف  ائدة،  لغرض الحد من تقلبات سعر الف     

هذا يضمن للمصرف   مليون دوالر ولمدة سنتين، و    ) ١٠٠(غ  وذلك بمبل ،  )م(من المصرف    %)٦(
سـعر   العقد عندما ترتفع األسعار فوق       أجلخالل  %) ٦(استالم الفرق بين سعر الاليبور و     ) ط(

لى الاليبور بسعر   مستندة إ " ة  قاعدة أو أرضي  " شتريي) م(ن المصرف   باإلضافة لذلك فإ  . االيبور
) م(هذا يضمن للمـصرف     و ،مليون دوالر ولمدة سنتين   ) ١٠٠(بمبلغ  ) ط(من المصرف   %) ٦(

وسعر الاليبور خالل أجل العقد عندما ترتفـع األسـعار فـوق سـعر              %) ٦(الفرق بين   استالم  
  .الاليبور

ستندة إلى الاليبور بـسعر     م" قاعدة أو أرضية    " يشتري  ) م(باإلضافة لذلك أيضاً فإن المصرف      
 اسـتالم ) م(وهذا يـضمن  . مليون دوالر وألجل سنتين) ١٠٠( بمبلغ  ) ط(من المصرف   %) ٦(
  . جل العقد عندما تنخفض األسعار دون سعر الاليبوروسعر الاليبور خالل أ%) ٦(رق بين الف

والر مـن   مليـون د  ) ١٠٠(تضمنان تحويل مبلغ إضافي بمقـدار       بعبارة أخرى إن المعاملتين ت    
 كما أنهما   ،لى قروض ذات أسعار قابلة للتعديل     ذات أسعار الفائدة الثابتة إ    ) ط (قروض المصرف 

 وهكـذا يـستطيع     ،ذات األسعار القابلة للتعـديل    ) م(يحددان مبلغاً معادالً من قروض المصرف       
  .  وكالهما يكسب من المعاملة،المصرفان تقليل مخاطرة سعر الفائدة

  )(Badger, 1995 pp. 32-37:  إلدارة مخاطر سعر الفائدةت الجيدةالسياسا   ٣/٢/٤/٥
لى نفس األسس المستعملة في إدارة األنـواع األخـرى مـن            تستند إدارة مخاطرة سعر الفائدة إ     

 فالمـصارف   .السيطرة أو الرقابة  والمتابعة  والقياس  و وهي تشخيص المخاطرة     ،المخاطر المالية 
لـى  ، وبذلك فهي بحاجـة إ     لعالوة مقابل الحصول على الحماية    العاملة في سوق المشتقات تدفع ا     

  . سياسة سليمة للحصول على أفضل ما تحققه لها هذه العالوة
 Risk Management Systems  نظم إدارة المخاطرة –أ 

يتطلب و ،  البد إلجراءات المصرف ونظمه من أن تحدد وتشخص مصادر مخاطرة سعر الفائدة           
ع  فإذا لـم يـستط   ها، حول الحسابات داخل الميزانية العمومية وخارج      ئماًذلك توافر المعلومات دا   

   .نه ال يستطيع قياسهاالمصرف تحديد تعرضه للمخاطرة فإ
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 Simulation Modelsنماذج المحاكاة : ب

يـد  ، فنماذج الفجوة الساكنة ال تف     التعرض للمخاطرة بعد أن يتم تحديدها     ) ييمأو تق (البد من قياس    
تنبؤ باآلثار المترتبة على كل من األرباح ورأس المال جراء تحركات أسعار الفائـدة               في ال  كثيراً

المطلوب صياغة سيناريوهات على شكل نظم لبرمجيـات متحركـة ديناميكيـة         ، إذن   في السوق 
األرباح والخـسائر عبـر الوقـت     وقادرة على تحريك كل من الميزانية العمومية وكشف الدخل          

رة سـعر الفائـدة التـي       نه ما لم يستطع المصرف قياس مخـاط       ة أخرى إ  ، بعبار القادم المستقبل 
  .نه لن يتمكن من فهمهايتعرض لها فإ

 Periodic Reviewالمراجعة الدورية - ج  

 على األقل وفي األوقات اإلضافية      من الضروري مراجعة التعرض لمخاطرة سعر الفائدة فصلياً       
الضطرابات الماليـة العنيفـة هنـاك حاجـة         نه في أوقات ا   ، بل إ  وعندما تتطلب الظروف ذلك   

  . للمراجعة الشهرية
 Written Policiesالسياسات المدونة . د

 من المهم تدوين الـسياسات      لمخاطرة التي يرغب بها المصرف ويقبلها فإن      بعد تحديد التعرض ل   
 ففي حالة معاملـة     ،مل على ملف أو صورة بالمخاطر التي يعمل في إطارها المصرف          تالتي تش 

لمشتقات ال بد من وضع الثوابت الخاصة بكل من المخـاطرة االئتمانيـة ومخـاطرة الـسيولة                 ا
  . والمخاطر الرقابية

 Audit Coverageمدى شمولية التدقيق . هـ

هنا ال بد مـن     و ، بانتظام للتدقيق الداخلي باستمرار    من الضروري قيد المعامالت في دفاتر يومياً      
 والترحيل وإعداد الكشوفات حول معامالت المـشتقات وال بـد   تجزئة المسؤوليات الخاصة بالقيد  

  . من تدقيق المراجعة الدورية
 Keep Cleanنظافة المحافظ . و

نه من ا لمطلوب التأكد من دقـة التكنولوجيـا   ، ثم إالبد من تجنب التكدس أو التركز في المحافظ 
اإلفـصاح الكامـل عـن       جـداً  ومن المهم    ،المستخدمة في القياس والرقابة  وتحديثها باستمرار      

 إذ ال يمكـن الـسماح بالتعريفـات الغامـضة         ،تضمنها استراتيجيات المـشتقات   المخاطر التي ت  
 البد من االستعداد لمواجهة آية انقطاعـات   وأخيراً،للمخاطرة وال االعتماد على التسعير النظري    

   .في السوق
لمشتقات بعد تكوين الغطاء البد إلدارة المصرف من صياغة استراتيجيات ا: في النهايـة  

ن إدارتـه    مدى تعرضه لمخاطر سعر الفائدة فـإ        على فهم   فإذا لم يكن المصرف قادراً     ،التأميني
 كما يمكن من خالل التغطية ضد المخاطر المالية الحد من           .سوف ال تستطيع متابعتها أو رقابتها     

لة األجل بأسعار فائدة ثابتة،     مخاطر اإلفالس، فالبنك التجاري الذي يقدم قروضاً متوسطة أو طوي         
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في الوقت الذي تتغير فيه أسعار الفائدة على الودائع، التي تمثل المصدر األساسـي لإلقـراض،                
يمكنه أن يغطي مركزه ضد مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى مستوى قد يفوق سعر                

د مبادلة أسعار فائدة، بمقتـضاها      ويمكن للبنك تحقيق ذلك بإبرام عقو     . الفائدة الثابت على القرض   
  )١٢، ص٢٠٠٦هندي، . (تتم مبادلة سعر الفائدة الثابت على القروض بسعر فائدة متغير

  
 The Basle Committee Looks :لجنة بازل وإدارة مخاطرة سعر الفائدة   ٣/٢/٤/٦

at Management of Interest Rate Risk (Spring, 1997 pp: 28-29) 
 تم تطبيق شروط الرقابة على رأس المال، التي وضـعتها           ١٩٩٧هاية عام   اعتباراً من ن  

لجنة بازل على مخاطرة السوق الناشئة عن عمليات التمويل التي تزاولها المصارف، يضم هـذا               
تؤكد هذه المبادئ على    . قاعدة تغطي تطبيقات واسعة إلدارة مخاطرة سعر الفائدة       ) ١٢(المقترح  

ة إلدارة المخاطرة، تحدد بموجبها مخاطرة سعر الفائدة القدرة على          ضرورة صياغة عملية متكامل   
كما موضحة بمجموعات   _وهذه المبادئ   . قياسها ورقابتها من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا        

  : هي-متجانسة
  :ور مجلس اإلدارة واإلدارة العلياد) أ
ءات إدارة مخـاطرة سـعر   ينبغي على مجلس إدارة المصرف أن يوافق على سياسات وإجرا  . ١

الفائدة، وأن يتم إبالغه بانتظام عن مخاطرة سعر الفائدة التي يتعرض لها المصرف لكي يـتمكن              
  .من تحمل مسئولياته

ينبغي على اإلدارة العليا أن تتأكد من أن هيكل أعمال المصرف ومـستوى مخـاطرة سـعر     . ٢
 السياسات واإلجراءات المناسبة للرقابـة      الفائدة التي يتحملها تدار بشكل فاعل، وأنه قد تم وضع         

على هذه المخاطر والحد منها، وأن نتأكد أيضاً من وجود موارد كافية لتقيـيم مخـاطرة سـعر                  
  .الفائدة وممارسة الرقابة عليها

ينبغي أن يكون للمصرف نشاط محدد في مجال إدارة المخاطر، يتضمن واجبـات واضـحة               . ٣
 بما يتعرض له المصرف من مخـاطر، وال بـد أن             ومجلس اإلدارة  غ اإلدارة العليا  المعالم إلبال 

كما يجـب أن يكـون لـدى    . يتمتع هذا النشاط باالستقالل عن اإلدارة اليومية ألعمال المصرف        
وحدات مسئولة عن تصميم وإدارة النظام المتعلق بإدارة        . المصارف األكبر حجماً واألكثر تعقيداً    

  .مخاطرة سعر الفائدة
  :ت واإلجراءاتالسياسا) ب
ن سياسات المصرف وإجراءاته المتعلقة بمخاطرة سعر الفائدة معرفـة      ومن الضروري أن تك   . ٤

كما ينبغي أن تعالج هذه السياسات مخـاطر        . تعريفاً جيداً، ومتالئمة مع طبيعة وتعقيدات أنشطته      
  .المصارف على أساس موحد، وكذلك على مستوى المصارف التابعة
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ان أن تحدد المصارف ماهية المخاطر الكامنـة فـي المنتجـات واألنـشطة             من األهمية بمك  . ٥
وكذلك قبل اعتمادها وبدء    . والتأكد من وجود عمليات تنظمها وسائل رقابة مناسبة عليها        . الجديدة

أو اللجنة التنفيذية مسبقاً بالمبادرات األساسية المناسبة       . وال بد من قيام مجلس اإلدارة     . العمل بها 
  . هذه المخاطر وإدارتهاللوفاء من

  
  :نظم قياس المخاطر والرقابة عليها) جـ
من الضروري أن تكون لدى المصارف نظم لقياس مخاطرة سعر الفائدة تـتحكم فـي كـل                 . ٦

المصادر المادية لمخاطرة سعر الفائدة، وقادرة على تقييم أثر التغيرات في سعر الفائـدة بطـرق        
 أن يفهم مدراء المخاطر، وإدارة المصرف ككل جيداً تلـك   كما ينبغي . تتناسب مع نطاق أنشطتها   

  .االفتراضات األساسية التي يستند إليها النظام
بتعين على المصارف أن تضع وتنفذ حدود العمليات والممارسـات األخـرى التـي تبقـى                . ٧

  .المخاطرة في حدود المستويات التي تتالءم مع سياساتها الداخلية
 بقياس مدى تعرضها للخسارة في أحول سوق قاسية بما فيها انهيـار       على المصارف أن تقوم   . ٨

كما أن عليها أن تنظر في النتائج عند وضع ومراجعة سياسـاتها حـول              . االفتراضات الرئيسية 
  .مخاطرة سعر الفائدة وحدود تلك المخاطرة

ـ               . ٩ . دةينبغي أن تكون لدى المصارف نظم معلومات كافية للرقابة على مخـاطرة سـعر الفائ
  .وإبالغ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة عنها في الوقت المناسب

  :وسائل الرقابة المستقلة) د
يجب أن تكون لدى المصارف وسائل رقابة داخلية كافية على عمليات إدارة مخاطرة سعر              . ١٠

ن وينبغي أن يكـو   . كما أن عليها أن تقيم مدى كفاية وتكامل هذه الوسائل بصورة دورية           . الفائدة
األفراد الذين يتحملون مسؤولية تقييم إجراءات الرقابة مستقلين عن تدقيق األنشطة التـي كلفـوا               

  .برقابتها
بصورة دورية دراسة مستقلة للتأكد مـن كفايـة ومـصداقية           . ينبغي أن تجري المصارف   . ١١

  .وأن تحيط السلطات الرقابية المختصة علماً بتلك الممارسات. عمليات إدارة المخاطرة
  :تزويد السلطات الرقابية بالمعلومات) هـ
يجب أن تحصل السلطات الرقابية في الدول العشر من المصارف وبانتظام على المعلومات             . ١٢

الكافية التي تساعد تلك السلطات على تقييم مستوى مخاطرة سعر الفائـدة التـي تتعـرض لهـا         
لعمالت ضمن محافظ االستثمار    ويجب أن تتضمن تلك المعلومات آجال االستحقاق وا       . المصارف
والعوامل األخرى ذات الصلة بالموضوع مثل الفرق بين أنشطة التداول واألنـشطة            . المصرفية
  ). غير التداول(األخرى 
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  قياس كمي
  ألثر إدارة المخاطر على درجة األمان المصرفي

  :مقدمة
يتناول هذا الفصل دراسة أثر إدارة المخاطر المتعلقة بكل من السيولة واالئتمان ومالءة   

رأس المال وتقلبات أسعار الفائدة ومعدل العائد على االستثمار على درجة األمان المصرفي 
  .وقوة تأثيرها على األمان المصرفيوتوضيح طبيعة العالقة بين هذه المتغيرات 

 في التحليل ةمتقدمال وهو أحد البرامج Eviewsولتحقيق هذا الغرض تم استخدام برنامج 
، وقد تم تصميمه للتعامل مع المشاكل اإلحصائية هاوتقدير القياسي وبناء النماذج االقتصادية

والمتعدد ) autocorrelation(مثل االرتباط الذاتي  ،الناتجة عن تقدير نماذج االنحدار
)multicollinearity ( واختالف التباين)heteroskedasticity (خطاء صياغة النماذج أو
)misspecification .( تحليل السالسل الزمنية وأساليب فحص جذر الوحدة حيث يعمل على
)unit roots ( واختبار التكامل المشترك)cointegration tests ( ياناتبالإضافة إلى تحليل 

 برنامج التحليل اإلحصائي يختلف عن هو  و.)Panel data analysis (من خالل نموذج
SPSSًغير  ولكنهيستخدم في مجاالت تطبيقية متعددةو  والذي يعتبر برنامجاً شهيراً أيضا 

 .أدوات فحص مشاكل االنحدار وتصحيحها  تحليل االنحدار لعدم وجودمتخصص في حاالت
Greene, 2003)(  

  
  : خطوات الدراسة٤/١

 للمـصارف   ،) وقائمـة األربـاح والخـسائر      ،الميزانية العمومية ( تم جمع القوائم المالية     - أ
ـ  )٢٠٠٧-١٩٩٧( الفترة ما بين عـامي       المدرجة ضمن عينة الدراسة عن     ن ، وذلـك م

، واستمرت فترة جمع البيانـات      )، أو بالبريد االلكتروني   بالبريد العادي (المصارف نفسها   
  .شهرحوالي عشرة أ

مخـاطر الـسيولة، مخـاطر رأس       (المتعلقة بمتغيرات الدراسة    مالية  النسب  استخراج ال   -  ب
مـن  ) المال، مخاطر العائد على إجمالي األصول، مخاطر االئتمان، مخاطر سعر الفائدة          

 مدى تأثيرها   إلىلتعرف  دامها في عملية التحليل المالي ل     القوائم المالية للمصارف، الستخ   
  .لمصرفيعلى درجة األمان ا

 علـى برنـامج   (Excel)تم تفريغ نتائج النسب المالية المـستخدمة بواسـطة برنـامج          -  ت
eviews       أثرهـا علـى    من المتغيرات التي تم قيـاس   اً ، التي تمثل كل نسبة منها متغير

 .درجة األمان المصرفي
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 :تم إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات المدخلة من خالل االختبارات التالية  -  ث

F. Test (1إليجاد معادلة التقدير لألمان المصرفي باستخدام  :    
yit = Ziα + β Xit + εit  

Hausman Test (2 إليجاد طبيعة ونوع العالقة بين متغيرات الدراسة المستقلة 
  :ومتغيرها التابع وتحديد معنوية نموذج تقدير درجة األمان المصرفي باستخدام

ฟ= χ2[K-1]=[b-B']´ ψ'-1 [b-B']   
  
  :)Panel data analysis (الدراسة  األسلوب المستخدم في تقدير نموذج٤/٢

  : هيPanel data analysisهناك ثالثة أساليب لتحليل البيانات المالية من خالل نموذج 
١. Pooled Ordinary Least Square (OLS)  
٢. Fixed Effect  
٣. Random Effect 
  

الدراسة تم إجـراء اختبـارات المفاضـلة    وبغرض تحديد أسلوب التحليل األكثر مالءمة لبيانات       
  : التالية

  
 أو (Pooled OLS) من أجل المفاضلة بين أسلوب (F-test)   إجراء اختبار٤/٢/١

(Fixed Effect):  بهدف اختبار األسلوب األفضل لتقدير النموذج المطلوب باستخدام المعادلة
  :التالية

 
F(n-1,nT-N-K)= (e'epooled- e'eLSDV)/ (n-1) 

 (                    e'eLSDV )/ (nt-n-k) 
  

  :حيث

∞α = 3α =2 α = ١α  H0:  
ثابتة عبر الزمن وعبر المصارف، أي أنها قيمة واحـدة لـدى كـل        ) ألفا(قيمة  : الفرض العدمي 

مصرف وعبر الفترة الزمنية للدراسة والتـي تمتـد   ) ١٢(المصارف عينة الدراسة والتي عددها     
  . Pooled بول الفرض العدمي نستخدم أسلوبسنة وفي حالة ق) ١١(عبر 
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∞α ≠ 3α ≠2 α ≠ ١α  H1:   
غير ثابتة عبر الزمن وعبر المصارف، أي أنها قيمة متغيـرة تتغيـر        ) ألفا(قيمة  : الفرض البديل 

من مصرف آلخر من المصارف عينة الدراسة، كما أنها تتغير عبر سنوات الدراسة، وفي حالة                
   .Fixed Effectم أسلوب قبول الفرض البديل نستخد

  :وتشير

F : رمز االختبار(F-test)  

n-1 : ١-)عدد السنوات* عدد المتغيرات (درجة حرية تعني عدد المشاهدات  

 nT : السنوات(عدد المشاهدات الزمنية )* المصارف(عدد المشاهدات المقطعية(  

N :عدد المصارف المستخدمة في النموذج.  

K :عدد المعالم المقدرة بدون الحد الثابت (.ة أو درجات الحريةمعامالت المتغيرات المفسر(  

:e'epooledع مربعات األخطاء للنموذج المقيد مجمو.  

e'Elsdv:مجموع مربعات األخطاء للنموذج غير المقيد  .Least Square Divination 

Variance  
رفض الفرض العـدمي  ، وبالتالي ن)(P. value < 0.05أشارت نتائج االختبار إلى أن قيمة وقد  

H0: α=0 ونقبل الفرض البديل ،  α #0:H1.   أي أن الترجيح كان لـصالح أسـلوب (Fixed 

Effect).           ألف ا  ( وهذا ما يوضحه فعالً النموذج الرياضي لكل بنك حيث أن قيمة( α    تتغير بتغيـر 
  )Z نتیجة للتغیر في قیمة αالتغير في قيمة  (Zقيمة 

  
   :نموذج رياضي لكل مصرف

 
:ional BanksNat 

  
(1)  Bank of Palestine LTD   
BH_BOP = -1.85 - 1.57 + 1.13 * ROA_BOP + 0.05 * IR_BOP + 0.17 * CPR_BOP - 
0.10 * CR_BOP + 0.05 * LR_BOP 
 
(2) AL- Quds Bank for Development & Investment  
BH_QB = 7.45 - 1.57 + 1.13 * ROA_QB + 0.05 * IR_QB + 0.17 * CPR_QB - 0.10 * 
CR_QB + 0.05 * LR_QB 
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(3) Palestine Investment Bank 
BH_PIB = 7.91 - 1.57 + 1.13 * ROA_PIB + 0.05 * IR_PIB + 0.17 * CPR_PIB - 0.10 * 
CR_PIB + 0.05 * LR_PIB 
 
(4)Commercial Bank of Palestine 
BH_CBOP = 1.19 - 1.57 + 1.13 * ROA_CBOP + 0.05 * IR_CBOP + 0.17 * 
CPR_CBOP - 0.10 * CR_CBOP + 0.05 * LR_CBOP 
 

:Arab Banks 
(1) Cairo Amman Bank 
BH_CAB = -4.46 - 1.57 + 1.13 * ROA_CAB + 0.05 * IR_CAB + 0.17 * CPR_CAB - 
0.10 * CR_CAB + 0.05 * LR_CAB 
 
(2) Arab Bank 
BH_AB = -4.91 - 1.57 + 1.13 * ROA_AB + 0.05 * IR_AB + 0.17 * CPR_AB - 0.10 * 
CR_AB + 0.05 * LR_AB 
 
(3) Bank of Jordan 
BH_JOB = -2.76 - 1.57 + 1.13 * ROA_JOB + 0.05 * IR_JOB + 0.17 * CPR_JOB - 0.10 
* CR_JOB + 0.05 * LR_JOB 
 
 
 
 (4)  Egyptian Arab Land Bank 
BH_EALB = 1.59 - 1.57 + 1.13 * ROA_EALB + 0.05 * IR_EALB + 0.17 * 
CPR_EALB - 0.10 * CR_EALB + 0.05 * LR_EALB 
 
(5) Jordan Ahli Bank 
BH_JAB = -4.46 - 1.57 + 1.13 * ROA_JAB + 0.05 * IR_JAB + 0.17 * CPR_JAB - 0.10 
* CR_JAB + 0.05 * LR_JAB 
 
(6) Jordan Commercial Bank 
BH_JCB = -1.59 - 1.57 + 1.13 * ROA_JCB + 0.05 * IR_JCB + 0.17 * CPR_JCB - 0.10 
* CR_JCB + 0.05 * LR_JCB 
 
(7) Union Bank for Saving & Investment 
BH_UBFSI = 4.68 - 1.57 + 1.13 * ROA_UBFSI + 0.05 * IR_UBFSI + 0.17 * 
CPR_UBFSI - 0.10 * CR_UBFSI + 0.05 * LR_UBFSI 
 
(8) The Housing Bank for Trade & Finance 
BH_HBFTF = -2.58 - 1.57 + 1.13 * ROA_HBFTF + 0.05 * IR_HBFTF + 0.17 * 
CPR_HBFTF - 0.10 * CR_HBFTF + 0.05 * LR_HBFTF 

 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٢

:هذه النماذج كانت تطبقاً للمعادلة التالية  
 

The functional forms of one-way panel data models are as follows.  
Fixed group effect model: , where . 
Fixed group effect model: , where .  
 
The notations used in this document are,  

  

  

 Random) من أجل المفاضلة بين أسلوب (Hausman Test)  إجراء اختبار٤/٢/٢ 

Effect)  أو(Fixed Effect).  

  
  :باستخدام المعادلة التالية

  
ฟ= χ2[K-1]=[b-B']´ ψ'-1 [b-B'] 

  
  :حيث

H0 : no correlationال يوجد ارتباط ذاتي بين المتغيرات :    الفرض العدمي   
H1 : correlationيوجد ارتباط ذاتي بين المتغيرات  :        الفرض البديل      

 إلي تدوير مصفوفة المعامالت ´['b-B]، وتشير  [K-1] عند درجات حرية χ2 توزيع ฟتتبع و
  ، (Random Effect) و (Fixed Effect)المقدرة للنموذج 

  .ي مصفوفة المعامالتباين مضروب ف معكوس مصفوفة الت إلىψ'-1 [b-B']كما تشير
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 ١٠٣

 وهو ما يعني رفض )(P. value < 0.05أشارت نتائج االختبار إلى أن قيمة وقد 
 أي أن .H1: correlation، وقبول الفرض البديل  H0 : no correlationالفرض العدمي 

  .Fixed effectالترجيح كان لصالح أسلوب 

 معنوية وكفاءة أكبر في تقدير  ذو(Fixed effect)ن أسلوب التحليل فإ لى ذلك،وبناء ع
، هذا ومن الجدير (Panel Data)بيانات الدراسة عن أساليب التحليل األخرى داخل نموذج 

المتغيرات المهملة التي تختلف في  في التحكم تساهم Fixed effect طريقة استخدام بالذكر أن
(Cross-sectional) إن التغاير في  وفي هذه الحالة ف، وعبر الزمنحسب عدد المصارف

معادلة التقدير  وعبر الزمن، وبالتالي ستصبح المصارفعبر ) α(النموذج يكون في المقطع 
  :    )١(لألمان المصرفي على النحو التالي 

yit = Ziα + β Xit + εit  
:حيث أن        

y  : األمان المصرفي(تشير إلى المتغير التابع(  

i  :مصرفا١٢ً (تشير إلى عدد المصارف عينة الدراسة( i = (1,2, ………..,12)  

t  : ٢٠٠٧-١٩٩٧إحدى عشرة سنة من (تشير إلى عدد سنوات الدراسة(  

Z :              متغيرات غير مرئية تؤثر في درجة األمان المصرفي تختلف من مـصرف آلخـر
  )١ رقم  اإلحصائيانظر الملحق. (غير العوامل المدرجة في النموذج

α : ر المصارف وعبر الزمنوهي قيمة ثابتة عب(تشير إلى ألفا(  

β  : وهي الميل الحدي بمعنـى  –المعامل لكل متغير من المتغيرات المستقلة للدراسة (بيتا 
  βستتغير درجة األمان المصرفي بمقدار % ١٠ بمقدار x إذا تغير المتغير

X :       مخـاطر   -مخـاطر الـسيولة   : (متجه يشمل العديد من المتغيرات المستقلة وهـي 
  ). العائد على إجمالي األصول- مخاطر سعر الفائدة-أس المال مخاطر ر-االئتمان

 ε : احتمالية حدوث خطأ في النموذج أو مقدار الخطأ في النموذج(الخطأ العشوائي.(   

 للنمـوذج التـي تـضمنت        على المتغيـرات المفـسرة     Xitشتمل المتجه   هذا كما ا  
  .المتغيرات المستقلة

                                                
 
(1) William H. Greene, 2003, Fifth Edition Econometric Analysis, New York University, 

Prentice Hall, PP. 283-305. 
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 ١٠٤

بينمـا تـم   .  تتغير عبر المصارف وعبر الزمنXشارة إلى أن قيمة  لإلX إلى قيمة i + tتم إضافة : مالحظة

  . تتغير عبر المصارف وال تتغير عبر الزمنZ لإلشارة إلى أن قيمة Z فقط إلى Iإضافة 

  

   :نموذج الدراسة العام أ٤/٣

، نماذج) ٤(، وذلك بواسطة (Fixed effect) نتائج تحليل تعرض الدراسة فيما يلي أهم
 لكل نموذج مع النموذج السابق له، وذلك بهدف قياس ما إذا كان اسة اختبار أجرت الدروقد

لهذا النموذج حسن من القوة التفسيرية السابق له ي بالنسبة للنموذج إضافة متغير إلى كل نموذج
. )١١(انظر جدول  - (P. value < 0.05)  خالل ويتم االستدالل على معنوية النموذج منأم ال،

 على بيانات الدراسة لمعالجة االنحدار، قامت الباحثة (Fixed effect)حليل وبتطبيق أسلوب ت
باستخدام متغيرات الدراسة وإدخالها على مراحل متعددة الختبار القوة التفسيرية لكل متغير من 
متغيرات الدراسة على درجة األمان المصرفي، من خالل إضافة كل متغير على النموذج الذي 

بناء على معنوية نماذج توضح القوة التفسيرية للمتغيرات عند إدخالها ) ٤ (يليه، ليصبح لدينا
 > P. value)باالعتماد على قيمة) Husman Test(  و(F-test) النموذج ككل من خالل اختبار

  )٢للمزيد انظر الملحق اإلحصائي رقم ( وهي على النحو التالي(0.05

  

 إجمالي الموجودات العائد علي :متغيرين فقط هما مع هذا النموذج في  تم التعامل):١(النموذج
 الرغم ين على مؤشر األمان المصرفي، وعلى لقياس أثر هذين المتغير،ومخاطر سعر الفائدة

إجمالي   لهذا النموذج من أن العائد على- الختبار معنوية المتغيرات– مما أظهرته نتائج التحليل
أظهرت النتائج عالقة بينما شر األمان المصرفي،  يرتبط بعالقة طردية ومعنوية مع مؤاألصول

، إال أنه بإجراء عكسية وغير معنوية لمؤشر مخاطر سعر الفائدة مع مؤشر األمان المصرفي
  . عدم معنوية النموذج يتبين- الختبار معنوية النموذج ككل– Husman Testاختبار 

  

ة رأس مال البنك على تغطية  قدرتم إضافة متغير يعكس مدى في هذا النموذج ):٢(النموذج
التحسين في  مقارنة بالنموذج السابق، ومدىمتغير هذا ال، وذلك بهدف قياس أثر إضافة المخاطر

إجمالي   إلى أن معدل العائد على، وقد توصلت الدراسةالحالي )٢( رقم القوة التفسيرية للنموذج
 ، بينمامؤشر األمان المصرفي ومخاطر سعر الفائدة يرتبط بعالقة طردية ومعنوية مع األصول

إال أنه بإجراء اختبار  . ترتبط بعالقة عكسية مع مؤشر األمان المصرفيمخاطر رأس المال
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 ١٠٥

Husman Test –عند إضافة  ككل عدم معنوية النموذج يتبين- الختبار معنوية النموذج ككل 
قوة التفسيرية ، وهو ما يعني أن إضافة هذا المؤشر لن يحسن من المؤشر كفاية رأس المال

  . الحالي مقارنة بالنموذج السابق)٢( رقم لنموذجل

  

 وذلك بهدف اختبار ما ، بمخاطر االئتمانفي هذا النموذج تم إضافة متغير يتعلق ):٣(النموذج 
 السابق تحسن من القوة بالنسبة للنموذج النموذجهذا  إلى  المذكورمتغيرالإذا كانت إضافة 

، (P. value .001 < 0.05)  خالل االستدالل على معنوية النموذج منويتم التفسيرية للنموذج، 
 ومخاطر سعر الفائدة و إجمالي األصول  أن مؤشر معدل العائد على أظهرت الدراسةوقد

 مؤشر  بينمامخاطر رأس المال يرتبط بعالقة طردية ومعنوية مع مؤشر األمان المصرفي،
 مع مؤشر (P. value .059 < 0.10)وية عند   مخاطر االئتمان  يرتبط بعالقة عكسية ومعن

معنوية هذا  إلى - الختبار معنوية النموذج ككل– F-testوتشير نتائج اختبار  .األمان المصرفي
 )٢ (مقارنة بالنموذج رقم   الحالي)٣(رقم النموذج، وهو ما يعني أفضلية تطبيق النموذج 

  .السابق

 

مخاطر السيولة، وذلك بهدف اختبار ما ب متغير يتعلقفي هذا النموذج تم إضافة  ):٤(النموذج 
 ويتم يحسن من القوة التفسيرية للنموذج، الحاليمتغير إلى النموذج هذا الإذا كانت إضافة 

 أظهرت نتائج وقد، (P. value .0012 < 0.05)  خاللاالستدالل على معنوية النموذج من
 مخاطر رأس المالة وومخاطر سعر الفائد إجمالي األصولالدراسة أن مؤشر معدل العائد علي 

 بينما مؤشر مخاطر  يرتبط بعالقة طردية ومعنوية مع مؤشر األمان المصرفي،ومخاطر السيولة
مع مؤشر األمان (P. value .0148 < 0.10) يرتبط بعالقة عكسية ومعنوية عند االئتمان 
معنوية هذا  إلى -ككل  الختبار معنوية النموذج –F-testوتشير نتائج اختبار .المصرفي

  .السابق مقارنة بالنموذج) ٤(رقم النموذج، وهو ما يعني أفضلية تطبيق النموذج 
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 ألثر إدارة المخاطر على درجة األمان (Fixed effect)نتائج نموذج انحدار ) ٩(جدول رقم 
  المصرفي

  Model (1) Model (2) Model (3) Model (4) 

نوع العالقة 
مع درجة 
 األمان

 المصرفي

 التأثير

  األصولمعدل العائد على 
1.855746*** 

(0.0088) 
1.198242** 

(0.004) 
1.03** 

(0.015) 
1.1257*** 
(0.0075) 

 معنوية طردية

  سعر الفائدة
-0.025593 
(0.1075) 

0.058*** 
(0.00) 

0.051904*** 
(0.00) 

0.05093*** 
(0.00) 

 معنوية  طردية

   رأس المالكفایة
-0.183*** 

(0.00) 
0.18843*** 

(0.00) 
0.1688*** 

(0.00) 
 معنوية طردية

     االئتمانمعدالت
-0.07* 

(0.059) 

-0.1064** 

(0.0148) 
 معنوية عكسية

     السیولةمعدل 
0.0489* 
(0.09) 

 معنوية طردية

No Observations 132 132 132 132 

R2 0.736552 0.915 0.912 0.916 

(P-value) 
Hausman test 

0.0538 0.17 0.001 0.0012 

Constant 11.77*** -0.1908*** 1.1509 -1.5666 

F test(model 2v model 1) 28.3***   

F test(model 3 v model 2) 26.03***  

F test(model 4 v model 3) 20.23*** 

 

  10.  معنویة عند درجة أقل من  *

  05.معنویة عند درجة أقل من   **

  01.عند درجة أقل من  معنویة  ***
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  :وحول ما سبق يتبين ما يلي

 :معدل العائد علي إجمالي الموجودات. ١

%) ١٠( بمقدار إجمالي الموجودات ىالعائد علأنه كلما زاد معدل ) ٤(يتضح من النموذج رقم  
 . إيجابا%) ١١,٢(بمقدار  األمان المصرفي سيترتب عليه زيادة في درجة

خريوش والزعبي والعبادي، (بقة على ذلك حيث أشارت دراسة وقد أكدت الدراسات السا
إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة األمان المصرفي ومعدل العائد ) ٢٠٠٤

 قامت بتحليل العالقة بين (Molyneax,1992) أخرى لـ، وقد خلصت دراسةعلى الموجودات
المتاحة ومعدل العائد على االستثمار خالل ومعدل العائد على الموجودات ) األمان المصرفي(

 بين ةفي ثماني عشرة دولة أوروبية، إلى وجود عالقة إيجابية طردي) ١٩٨٩-١٩٨٦(الفترة 
 & smith(ومعدل العائد على إجمالي الموجودات، كما أن دراسة ) األمان المصرفي(

stulz,1996 ( باستخدامPanel Dataمان واالستثمارات،  ، أوجدت أثر معنوي وطردي بين األ
وهو ما تتوافق مع ما توصلت إليه الدراسة الحالية في نتائجها حول العالقة بين األمان 

   .المصرفي ومعدل العائد علي إجمالي الموجودات
  
 :مخاطر سعر الفائدة.٢

سيترتب عليه %) ١٠(بمقدار   سعر الفائدةهوامش أنه كلما زادت) ٤(يتضح من النموذج رقم 
إيجابا، حيث أنه كلما ارتفعت هوامش أسعار %)٠,٥(بمقدار  األمان المصرفي درجةزيادة في 

 . الفائدة كلما زادت درجة ربحية المصارف وبالتالي التأثير إيجاباً على درجة األمان المصرفي

 ,Amiyatosh Purnanandam) دراسة  على ذلك حيث أشارتوقد أكدت الدراسات السابقة

، كما األمان المصرفيومعنوية وطردية بين مخاطر سعر الفائدة  على وجود عالقة (2004
بأن هناك أثر لمخاطر سعر الفائدة على ربحية أيضاً ) ٢٠٠٢الرشدان،( دراسة أوضحت

   . ومن ثم درجة األمان المصرفيالمصارف
  
  :مخاطر رأس المال. ٣
سيترتب عليه ) %١٠(بمقدار   رأس المالمالءة أنه كلما زادت) ٤(يتضح من النموذج رقم  

 إيجاباً، وهذا يعني أنه كلما زادت درجة %)١,٦٨(زيادة في درجة األمان المصرفي بمقدار
  بعضوقد أكدت. مالءة رأس المال عن الحدود المتعارف عليها تعززت درجة األمان المصرفي

إلى وجود عالقة طردية بين ) ٢٠٠٢غانم، ( دراسة  على ذلك حيث أشارتالدراسات السابقة
  .ومن ثم درجة األمان المصرفي خاطر رأس المال والربحيةم
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  :مخاطر االئتمان.٤
تأثرت درجة األمان %) ١٠( بمقدار  االئتمانهوامش أنه كلما زادت) ٤(يتضح من النموذج رقم 

 دراسة  على ذلك حيث أشارتوقد أكدت الدراسات السابقة. سلباًً%) ١(المصرفي بمقدار
إلى وجود عالقة سالبة وذات داللة إحصائية بين درجة  )٢٠٠٤ خريوش والزعبي والعبادي،(

 إلى وجود عالقة (Beven, 2000)أشارت دراسة ، كما األمان المصرفي ومخاطر االئتمان
عن ) ٢٠٠٢غانم، (سالبة بين المديونية والقروض طويلة وقصير األجل، كذلك كشفت دراسة 

ومن ثم درجة  الربحية من جهة أخرىتمان من جهة ووجود عالقة عكسية بين مخاطر االئ
   .األمان المصرفي

  
  :مخاطر السيولة.٥

سيترتب عليه زيادة %) ١٠( بمقدار  السيولةدرجة أنه كلما زادت) ٤(يتضح من النموذج رقم 
 على ذلك الدراسات السابقةبعض وقد أكدت .  إيجاباً%)٠,٤٨(في درجة األمان المصرفي بمقدار

إلي وجود عالقة معنوية ) Jose M. Berrospide &et.al.,2008 (دراسة حيث أشارت
إلى ) ٢٠٠٢غانم، ( السيولة، كما توصلت دراسة درجةالمصرفي و  األماندرجةطردية بين 

  . وجود عالقة طردية بين مخاطر السيولة من جهة والربحية من جهة أخرى
 

  :وبناًء على ما تقدم یتضح ما یلي

اللة إحصائية بـين معـدل العائـد علـى إجمـالي        ذات د  )طردية (توجد عالقة معنوية   )١
  . ودرجة أمان الجهاز المصرفي الفلسطيني(ROA)الموجودات 

 ودرجة  (IR) ذات داللة إحصائية بين مخاطر سعر الفائدة         )طردية (توجد عالقة معنوية   )٢
  .أمان الجهاز المصرفي الفلسطيني

ـ   ذات داللة إحصائية بـين مخـاطر       )طردية (توجد عالقة معنوية   )٣  رأس المـال    الءة م
(CAR)ودرجة أمان الجهاز المصرفي الفلسطيني .  

  (CR)االئتمـان هوامش  ذات داللة إحصائية بين مخاطر )عكسية( توجد عالقة معنوية )٤
  .ودرجة أمان الجهاز المصرفي الفلسطيني

 (LR) الـسيولة   درجـة  ذات داللة إحصائية بين مخـاطر )طردية (توجد عالقة معنوية  )٥
 .از المصرفي الفلسطينيودرجة أمان الجه
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 ١٠٩

  :ويوضح الجدول التالي ملخصات لهذه العالقات
  

  يوضح العالقات بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع) ١٠(جدول 
  اتجاه العالقة  المتغيرات المستقلة  المتغير التابع

  عالقة طردية (LR)مخاطر السيولة 
   عكسيةعالقة (CR)مخاطر االئتمان 

  عالقة طردية (CAR)مخاطر رأس المال 
  عالقة طردية (IR)مخاطر سعر الفائدة 

  درجة األمان المصرفي

  عالقة طردية  (ROA)معدل العائد على إجمالي الموجودات

  .وبالتالي تكون الدراسة قبلت الفرضيات
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 ١١٠

  : النتائج والتوصيات٤/٤
  :  النتائج٤/٤/١
  

  :نتائج التاليةفي ضوء ما تقدم يمكن استخالص ال

لما كانت عملية التحليل المالي لها دور هام في تحديد مكـامن الـضعف والقـوة فـي                   .١
السياسية المالية المتبعة، لذلك لم تعد هذه العملية قاصرة على المحتوى الكمـي لألرقـام          
الدفترية التي تظهرها البيانات المالية المنشورة، وإنما يتعدى اهتمام المحلل المالي إلـى             

لبحث فيما وراء هذه األرقام من دالالت، وهذا يتطلب وجود معـايير متعـددة لقيـاس                ا
  .األداء ومقارنة النتائج التي يتم التوصل إليها به

 بحيـث يغطـى  ، يتصف بالـشمولية ،  في كل مصرف   إطار إلدارة المخاطر   أهمية توفر  .٢
 المخـاطر مـة إدارة  ، حيث يتم خالله تحديـد أنظ جميع المخاطر التي قد يتعرض لها

 بالمرونة حتى يتوافق مع التغيرات في بيئـة األعمـال   وإجراءاتها، كما يجب أن يتصف    
 .ويكون إطاراً فاعالً إلدارة المخاطر

تعد السيولة النقدية وشبه النقدية وتوفيرها من األهداف األساسـية للمـصارف، وذلـك               .٣
 تـتمكن مـن الوفـاء       لكي. الحتياجها المستمر إلى  مستويات محددة من السيولة النقدية        

، حيث أظهرت نتائج الدراسة التحليلية أنه كلمـا         بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها    
سيترتب عليه زيادة في درجـة األمـان المـصرفي          % ١٠زادت درجة السيولة بمقدار     

  .إيجاباً. % ٤٨بمقدار 
فـاع معـدالت     هو ارت  تعثر المصارف  ىأهم العوامل المؤدية إل   أظهرت الدراسة أن من      .٤

، وقـد   التي تقدمها هذه المصارف لعمالئهـا     ) الرديئة(المخاطر في التسهيالت االئتمانية     
تأثرت درجة  % ١٠بينت نتائج الدراسة التحليلية أنه كلما زادت هوامش االئتمان بمقدار           

 .سلباً% ١األمان المصرفي بمقدار 

عيم الثقة فيه والمحافظة    رأس المال الممتلك ضروري لسالمة المصرف وتد      يعتبر كفاية    .٥
،، حيث أشارت نتائج الدراسة التحليليـة أنـه كلمـا زادت            على مستوى األمان المناسب   

سيترتب عليه زيادة في درجة األمان المصرفي بمقـدار         % ١٠مالءة رأس المال بمقدار     
  .إيجاباً% ١,٦٨

برام عقـود   يمكن للبنك تغطية مركزه ضد مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بـإ             .٦
بمقتضاها مبادلة سعر الفائدة الثابت على القروض بـسعر         حيث تتم   مبادلة أسعار فائدة،    
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 ١١١

،وقد أوضحت نتائج الدراسة التحليلية أنه كلما زادت هوامش سـعر الفائـدة             فائدة متغير 
  .إيجاباً. % ٥سيترتب عليه زيادة في درجة األمان المصرفي بمقدار % ١٠بمقدار 

 كل من مخاطر السيولة، مخاطر االئتمان، مخـاطر رأس المـال،            أوضحت الدراسة أن   .٧
مخاطر سعر الفائدة، ومعدل العائد على إجمالي الموجودات من المؤثرات الهامـة فـي              

  .درجة األمان المصرفي
على المتغير  ) المخاطر المصرفية (تم اختبار مدى تأثير مجموعة من المتغيرات المستقلة          .٨

 F. test ونمـوذج  Fixed Effectباسـتخدام أسـلوب   ) فيدرجة األمان المصر(التابع 
 عن الفترة موضوع الدراسة من خالل خمـس نـسب           موضوع الدراسة للبنوك التجارية   

مالية، وقد أظهرت نتائج االختبار أن هناك أربع متغيرات تربطها عالقة معنوية طرديـة    
 عكسية  قة معنوية ذات داللة إحصائية بدرجة األمان المصرفي، ومتغير آخر يرتبط بعال         

بدرجة األمان المصرفي، وذلك من خالل تطبيق النموذج التالي للتنبؤ بدرجـة األمـان              
 :للجهاز المصرفي الفلسطيني

 
yit = Ziα + β Xit + εit  
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 ١١٢

  : التوصيات٤/٤/٢
ظر إلى دورها   ضرورة قيام المصارف بالتركيز على الدور الفاعل لعملية التحليل المالي بالن           .١

األساسي في الكشف عن نقاط الضعف في األداء المـصرفي وترشـيداً إليجـاد التطـور                
 . المناسب

العمل على تطوير ثقافة وآليات التعامل مع المخاطر المصرفية، وبيان خطورة غياب ذلـك،              .٢
وما يترتب عليها من انعكاسات سلبية على درجـة األمـان المـصرفي، تحقيقـاً لعناصـر          

 .ط واالستقرار والتعامل في السوق المالياالنضبا

التطوير المستمر للضوابط الرقابية والمصرفية الالزمة لضمان حسن إدارة المخاطر، وبيان            .٣
  .قوة تأثيرها على األمان المصرفي

 لسياسات إدارة    من قبل سلطة النقد واإلدارة المصرفية      تحديد واضح ضرورة أن يكون هناك      .٤
  . ومتابعتها والسيطرة عليهاالمخاطر وأساليب قياسها 

من قبل اإلدارة المصرفية وذلـك      ،  المخاطر للمراجعة المستمرة   ةداريجب أن يخضع إطار إ     .٥
  ٠تغيرات الداخلية والخارجيةمحتى تتوافق مع ال، جراءاتاإلسياسات والمراجعة ب

ر لكي يتمكن كل بنك من إدارة السيولة بكفاءة ال بد من أن يحدد مصادر األمـوال ومـصاد              .٦
الطلب عليها، وتحديد التدفقات النقدية ومعرفة مواطن التعارض بـين الـسيولة والربحيـة              

  . لحل أية تعارضاتةواألمان، وتحديد اإلجراءات الالزم
إدارة االئتمان تتعرض على عدد من المخاطر عند اتخاذ القرار االئتماني، وال يكفـي إدارة                .٧

وإنما يجب االهتمام أيـضاً بمعرفـة أسـبابها         االئتمان عند نقطة االعتراف بهذه المخاطر،       
العوامل التي تزيد من احتماالت حدوثها، إذ كلما تمكنت إدارة االئتمان مـن تحديـد سـبب                 
المخاطر كلما تمكنت من أن تتحوط أكثر وتسيطر على هذه المخاطر مما سيكون له تـأثير                

 .سيطة تعمل بأموال اآلخرينبالغ األهمية في نمو البنك واستقراره باعتباره مؤسسة مالية و

يجب أن يكون رأس المال الممتلك كافياً لتغطية الموجـودات الثابتـة التـي يحتـاج إليهـا                .٨
 .المصرف، ومواجهة الخسائر التشغيلية الناجمة عن عمليات اإلقراض واالستثمار

لكي يكون المصرف قادراً على فهم مدى تعرضه لمخاطر سعر الفائدة وتالشـي مخـاطر                .٩
س، ال بد له من صياغة إطار تطبيقي الستراتيجيات المشتقات بعـد تكـوين الغطـاء                اإلفال

 .التأميني

ــة    .١٠ ــوذج الدراس ــق نم ــى تطبي ــل عل ــاً                                العم ــاره تطبيقي ــم اختب ــذي ت  ال
)yit = Ziα + β Xit + εit(    لغرض الوقوف على تأثير كل مـن العوامـل المتعلقـة 
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 ١١٣

لمذكورة على درجة األمان المصرفي وبالتالي الكشف عن مدى تـأثير    بالمخاطر المصرفية ا  
 .كل عامل في تحقيق درجة األمان المصرفي المطلوبة لكل مصرف

ضرورة بإنشاء مؤسسة ضمان ودائع، لحماية المودعين لدى البنوك التجارية العاملة في             .١١
  .فلسطين

ـ           .١٢ دى اسـتقرار تـأثير     ضرورة القيام بالمزيد من الدراسات واألبحاث للوقوف علـى م
المتغيرات على درجة األمان المصرفي، والتنبؤ بما يمكن أن يكون عليه الوضـع فـي               

 . لتفادي السلبيات المتعلقة بهاةالمستقبل بغرض اتخاذ اإلجراءات الالزم

  

  : الدراسات المقترحة٤/٥
 .-تحليلية دراسة –العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين  .١

 .آليات التعامل مع المخاطر المصرفية وانعكاساتها على درجة األمان المصرفي .٢

 .أثر الهيكل التنظيمي على إدارة المخاطر المصرفية .٣

 .أثر نظم المعلومات اإلدارية على إدارة المخاطر المصرفية .٤

 .األمان المصرفي في ظل التمويل الخارجي .٥

 .لخارجية للبنوك التجارية العاملة في فلسطيناألمان المصرفي في ظل االستثمارات ا .٦

  .تقييم األداء المالي للمصارف التجارية العاملة في فلسطين .٧
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١١٤  

  المصادر والمراجع
  

v الكتب العربية:  
، دار "مدخل تحليلي كمي معاصـر    : إدارة المصارف "،  )م٢٠٠٢(أأل علي، رضا صاحب،      .١

 .عمان :، األردن للطباعة والنشر والتوزيعالفكر

، الطبعـة  " مدخل تحليلي كمـي معاصـر   –إدارة المصارف   "،  )م٢٠٠٢(أبو حمد، رضا،     .٢
  .عمان :األردناألولى، دار الفكر للطباعة، 

، دار وائـل للنـشر،    "إدارة االئتمـان  "،  )م١٩٩٩(ارشيد، عبد المعطي، وجودة، محفوظ،       .٣
 .عمان :األردن

 .كلية المحاسبة: ، ليبيا"اقتصاديات النقود والمصارف" ،)م١٩٩١(األمين، صالح  .٤

، مؤسـسة الـوراق،   "مدخل إداري ومحاسبي : البنوك"،  )م٢٠٠٣(البديري، حسين جميل،     .٥
 .عمان: األردن

 ، الطبعة الرابعة،    "- أساسيات إدارة األعمال   –اإلدارة  "،  )م٢٠٠٨(برنوطي، سعاد نائف،     .٦
  .عمان :دناألر دار وائل للنشر والتوزيع،

، الطبعة الثانيـة،    "- أصولها العلمية والعملية   –إدارة المصارف   " ،)م٢٠٠٦(جبر، هشام    .٧
 .نابلس :فلسطين ،  جامعة النجاح الوطنية–عمادة البحث العلمي 

، معهد فلسطين للدراسـات     "برنامج تدريبي حول تحليل االئتمان    "،  )م٢٠٠٢(جبر، هشام،    .٨
 .رةالبي :فلسطين ،المالية والمصرفية

 مدخل كمـي واسـتراتيجي    –إدارة البنوك   "،  )م٢٠٠٠(الحسيني، فالح، والدوري، مؤيد،      .٩
  .عمان :األردن، دار وائل للنشر، "-معاصر

، مركز بحوث دراسات ماليـة      "دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية    " ،)٢٠٠٥(حشاد، نبيل  .١٠
 .عمان :األردن ،ومصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

 -)٢(، موسـوعة بـازل   "دليلك إلى إدارة المخاطر المـصرفية    "،  )م٢٠٠٥(حشاد، نبيل،    .١١
  .الجزء الثاني

 تحليـل العائـد     –تقيـيم أداء البنـوك التجاريـة        "،  )م٢٠٠٥(حماد، طارق عبد العال،      .١٢
 .جامعة عين شمس:  ، الدار الجامعية، القاهرة"والمخاطرة

 أفراد، إدارات، شـركات، بنـوك،       –ارة المخاطر   إد"،  )م٢٠٠٧(حماد، طارق عبد العال،      .١٣
  .الدار الجامعية: ، اإلسكندرية"-مخاطر االئتمان واالستثمار والمشتقات وأسعار الصرف
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 ١١٥

، "– تحليل العائد والمخـاطرة      –تقييم أداء المصارف التجارية     "،  )م١٩٩٩(حماد، طارق  .١٤
 .الدار الجامعية: اإلسكندرية

، "– تحليل العائـد والمخـاطرة       –داء البنوك التجارية    تقييم أ "،  )م١٩٩٩(حماد، طارق،    .١٥
  .الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر

دار : ، اإلسـكندرية  "اقتصاديات االئتمان المـصرفي   "،  )م١٩٩٧(الحمزاوي، محمد كمال،     .١٦
 . المعارف

 .دار الوحدة للطباعة والنشر: ، بيروت"التحليل االئتماني"، )م١٩٩٣(حمود، سمير سليم،  .١٧

 مـدخل القيمـة     –اإلدارة المالية   " ،)م٢٠٠٧(، محمد صالح، العبد، جالل إبراهيم     الحناوي .١٨
 .الدار الجامعية: ، اإلسكندرية"-واتخاذ القرارات

: المؤسـسات الماليـة   " ،)م٢٠٠١(الحناوي، محمد صالح، عبد السالم، السيدة عبد الفتاح        .١٩
  .الدار الجامعية: ، اإلسكندرية"البورصة والبنوك التجارية

: اإلدارة الحديثة في البنوك التجارية    " ،)م٢٠٠٤( عبد الغفار، أبو قحف، عبد السالم      حنفي، .٢٠
، " البنـوك العربيـة    – الجوانـب التنظيميـة      –السياسات المصرفية تحليل القوائم الماليـة       

 .الدار الجامعية: اإلسكندرية

، "مـدخل معاصـر فـي اإلدارة الماليـة    "، )م٢٠٠٢(حنفي، عبد الغفار، قرياقص، رسمية   .٢١
  .الدار الجامعية: اإلسكندرية

 السياسات المصرفية، تحليل القـوائم      –إدارة المصارف   "،  )م٢٠٠٢(حنفي، عيد الغفار،     .٢٢
 دار الجامعـة    "-المالية، الجوانب التنظيمية، البنوك اإلسالمية والتجارية في مصر ولبنـان           

  .مصر: الجديدة للنشر، اإلسكندرية
 مقررات لجنة بازل، تحـديات  –صارف اإلسالمية  الم" ،)م٢٠٠٨(خصاونة، أحمد سليمان     .٢٣

عـالم الكتـب الحـديث للنـشر        : ، الطبعة األولى، عمـان    "-العولمة، إستراتيجية مواجهتها  
 .والتوزيع

دار : ، مصر، االسكندرية  "مبادئ االقتصاد النقدي  "،  )٢٠٠٣(دويدار، محمد، أسامة، الغولي    .٢٤
 .الجامعة الجديدة

التحليل المـالي للقـوائم الماليـة واإلفـصاح         "،  )م٢٠٠٠(الراوي، خالد، سعادة، يوسف    .٢٥
  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: ، الطبعة األولى، عمان"المحاسبي

، دار وائل للنشر    "االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك    "،  )م٢٠٠٠(رمضان، زياد سليم،     .٢٦
 .عمان: والتوزيع، األردن

، دار  "االتجاهات المعاصرة في المصارف   " ،)م٢٠٠٠(رمضان، زياد، جودة، محفوظ أحمد     .٢٧
  .وائل للنشر والتوزيع
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، الطبعـة   "إدارة االئتمان المـصرفي والتحليـل االئتمـاني       "،  )م٢٠٠٢(الزبيدي، حمزة،    .٢٨
 .الوراق للنشر والتوزيع: األولى، عمان

، الطبعـة األولـى،     "الملخص الوجيز لإلدارة والتحليل المالي    "،  )م٢٠٠٤(السعايدة، فريد  .٢٩
 . مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع:عمان

الـدار الجامعيـة للطباعـة      : ، بيـروت  "إدارة المصارف " ،)م١٩٩٣(سلطان، محمد سعيد   .٣٠
  .والنشر

، مؤسـسة شـباب الجامعـة،       "إدارة البنوك "،  )م١٩٨٩(سلطان، محمد سعيد، وآخرون،      .٣١
  .مصر: اإلسكندرية

 مـدخل   -مـصارف اإلسـالمية   إدارة المصارف التقليدية وال   "،  )م١٩٨٦(سويلم، محمد،    .٣٢
  .مصر: مكتبة الجالء، القاهرة ،"–مقارن

دراسات نظرية وتطبيقيـة    / قضايا مصرفية معاصرة  "،  )م٢٠٠٤(السيسي، صالح الدين،     .٣٣
:  الطبعة األولى، القـاهرة " االعتمادات المستندية– الضمانات المصرفية   –االئتمان المصرفي   
 .دارة الفكر العربي

، الطبعة الـسادسة، دار  "مقدمة في النقود والمصارف   "،  )ـ م ـــ(شافعي، محمد زكي،   .٣٤
 .النهضة العربية

 .دار وائل للنشر: ، عمانإدارة وتحليل مالي، )م٢٠٠١(الشديفات، خلدون إبراهيم .٣٥

إدارة المخاطر االئتمانية من وجهتي النظر المصرفية       "،  )م٢٠٠٢(الشواربي، عبد الحليم،     .٣٦
 .المعارفمنشأة : ، اإلسكندرية"والقانونية

اإلدارة المالية اطـر نظريـة وحـاالت        " ،)٢٠٠٣(الصياح، عبد الستار والعامري، سعود     .٣٧
  .دار وائل للنشر والتوزيع: ، الطبعة األولى، عمان"عملية

األعمال المـصرفية والجـرائم الواقعـة       "،  )م٢٠٠٠(الطويل، نائل عبد الرحمن صالح،       .٣٨
 .نعما: ، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن"عليها

: ، اإلسـكندرية  "عملياتها وإداراتها : البنوك الشاملة " ،)م٢٠٠٢(عبد الحميد، عبد المطلب    .٣٩
 .الدار الجامعية

من المزايـا النـسبية إلـى التبـادل         : االقتصاد الدولي "،  )م١٩٩٠(عبد الخالق، جودة،     .٤٠
  .، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية"الالمتكافئ

، الطبعـة   "الطرق المحاسبية الحديثة  : لعمليات المصرفي ا"،  )م٢٠٠٠(عبداهللا، خالد أمين،     .٤١
  .عمان: الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن

، الطبعة األولـى،  "- منهج نقدي ومصرفي  –النقود والمصارف   "،  )م١٩٩٩(عبداهللا، عقيل  .٤٢
  .دار الحامد للنشر: عمان
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  .ة عين شمسمكتب: ، القاهرة"إدارة المنشآت المالية"، )م١٩٨٧(عساف، محمود .٤٣
دار البركة  : ، الطبعة األولى، عمان   "اإلدارة والتحليل المالي  "،  )م٢٠٠١(العصار، وآخرون  .٤٤

  .للنشر والتوزيع
، الطبعة األولـى،  "مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي    " ،)م٢٠٠٦(عقل، مفلح محمد   .٤٥

  . وزيعمكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ودار أجنادين للنشر والت: عمان
 فكر ما بعـد     –محاور التحديث الفعال في المصارف العربية       "،  )م٢٠٠٣(الغندور، كامل،  .٤٦

 .، اتحاد المصارف العربية"–الحداثة 

صناعة قرارات االئتمان والتمويـل فـي إطـار اإلسـتراتيجية       "،  )م٢٠٠٢(غنيم، أحمد،    .٤٧
 .ــــ: ، بور سعيد"الشاملة للبنك

، " النظرية والتطبيق في القوائم الماليـة      –المتوسطة  المحاسبة  "،  )م٢٠٠٢(الفداغ، فداغ  .٤٨
  .الوراق للنشر والتوزيع: عمان

مناهج البحـث والتحليـل اإلحـصائي فـي العلـوم      "، )٢٠٠٤(الفرا، ماجد، مقداد، محمد    .٤٩
 .، فلسطين، غزة"اإلدارية

 .، سلطة النقد الفلسطينية، فلسطينم٢٠٠٢لسنة ) ٢(قانون المصارف رقم  .٥٠

: ، الطبعة األولى، عمان   "تقويم األداء باستخدام النسب المالية    " ،)م٢٠٠٧(الكرخي، مجيد    .٥١
 .دار المناهج للنشر والتوزيع

إدارة " ،)م١٩٩٧(اللوزي، سليمان أحمد، زويلف، مهدي حسن، الطراونة، مدحت إبراهيم،         .٥٢
  .، الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع"المصارف

قياس تكلفة مخاطر االئتمان المـصرفي فـي       "،  )م٢٠٠٢ (محمد، محمد محمود عبد ربه،     .٥٣
  . اإلسكندرية: ، الدار الجامعية، مصر"البنوك التجارية

 األساليب واألدوات واالسـتخدامات     –التحليل المالي واالئتماني    "،  )م٢٠٠٠(مطر، محمد  .٥٤
 .دار وائل للنشر: ، عمان"العملية

، "أساسيات فـي اإلدارة الماليـة      ")م٢٠٠٧(النعيمي، عدنان تايه، الخرشة، ياسين كاسب        .٥٥
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: الطبعة األولى، عمان

اإلدرة المالية  "،  )٢٠٠٧(النعيمي، عدنان، الساعي، سعدون، سالم، أسامة، موسى، شقيري        .٥٦
 .دار المسيرة: ، األردن، عمان-النظرية والتطبيق–

، "- مدخل اتخـاذ القـرارات     –ف التجارية   إدارة المصار "،  )م١٩٩٦(هندي، منير إبراهيم   .٥٧
 .المكتب العربي الحديث: الطبعة الثالثة، اإلسكندرية

الجـزء  ،  "التوريق والمشتقات : إدارة المخاطر باستخدام  "،  )م٢٠٠٦(هندي، منير إبراهيم   .٥٨
  .منشأة المعارف:  اإلسكندرية،التوريق: األول
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v الدوريات العربية:  
، االجتماع الثالـث  يم الداخلي للمخاطر االئتمانية   متطلبات تطبيق التقي  ـــ، ـــــ،    .١

  .م٢٠٠٣عشر للجنة الرقابة المصرفية، أبو ظبي، ديسمبر، 
بناء المؤسسات من أجل األسواق، تقرير عـن التنميـة فـي عـام              "ــــ، ــــ،  .٢

  .، البنك الدولي، مركز األهرام للترجمة والنشر"٢٠٠٢
، المؤتمر العلمـي األول لالسـتثمار   "رفيإدارة مخاطر االئتمان المص"أبو كرش، شريف،   .٣

 مـارس  ٩والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصر، الجامعة اإلسـالمية،      
  ).م٢٠٠٥(

، مجلـة التمويـل     "قضايا في تحرير سعر الفائـدة     "بيرييرا لييت، سيرجيو، سندراراجان،      .٤
 .١٩٩٠، ديسمبر )٤(، العدد)٢٧(والتنمية، المجلد 

، معهـد الدراسـات     مؤشرات تقييم أداء المـصارف التجاريـة      محمد رمضان،   جوهر،   .٥
  .م١٩٧٦، )٥( عدد – المصرف المركزي المصري –المصرفية 

، مجلة مؤتـة للبحـوث      االتجاهات المعاصرة في التحليل المالي    الحسني، صادق محمد ،      .٦
يا بجامعة مؤتـة،  ، عمادة البحث العلمي والدراسات العل     )٥(، العدد   )١٠(والدراسات، المجلد   

  .م١٩٩٥عمان، تشرين ثاني، 
، أيلول )١٠٨٥(، مجلة سبتمبر، العدد )"٢(حول تطبيق اتفاقية بازل "الخاوي، أحمد،  .٧

    pph.newsweekprint/com.sept26.www://httpصفحة إلكترونية. ٢٠٠٣
التطـورات االقتـصادية    "  سات النقدية بـسلطة النقـد الفلـسطينية،       دائرة األبحاث والسيا   .٨

 .م٢٠٠٢آذار : ، رام اهللا)"٢٠٠١و٢٠٠٠(والمصرفية في فلسطين بين عامي 

رسـالة   (-" محددات الربحية في المصارف التجارية األردنية     "،  )٢٠٠٢.(الرشدان، أيمن  .٩
 . عمان-، جامعة آل البيت )ماجستير غير منشورة

مخاطر االئتمـان فـي البنـوك       ": ، رسالة دكتوراة بعنوان   )م١٩٨٩( شحاتة   سليمان، حياة  .١٠
  . جامعة القاهرة– الجيزة –، مصر "التجارية مع إشارة خاصة لمصر

، المـؤتمر   "إدارة  مخاطر التمويل واالستثمار في المصارف الفلـسطينية        "شاهين، علي،    .١١
نميـة والتحـديات المعاصـرة،      العلمي األول، االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق الت        

 .م)٢٠٠٥( مارس، ٩الجامعة اإلسالمية، 
الرقابة المصرفية في ظل التحوالت االقتصادية العالمية ومعـايير لجنـة           "شلبي، ماجدة،    .١٢

 .م٢٠٠٢، المجلة االقتصادية، القاهرة، "بازل
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نـة   مقترحـات لج   –حول المعيار الجديد لمعيار كفاية رأس المال      "شلش، أبو الوفا فهمي،    .١٣
  .م٢٠٠١، النشرة االقتصادية لبنك مصر، العدد األول والثاني، "–بازل

مشاكل التسهيالت االئتمانية في البنوك التجارية العاملة فـي         "الطراونة، مدحت إبراهيم،     .١٤
، )٧(، العدد )١٧(، المجلد   - سلسة العلوم اإلنسانية واالجتماعية    –، مجلة مؤتة    "جنوب األردن 

 .م٢٠٠٢جامعة مؤتة، عمان، 

، مجلـة التكـاليف، المجلـد     المفهوم والمبادئ–المراجعة اإلدارية  عليان، عبد الرحمن،     .١٥
  .م١٩٨٢، الجمعية العربية للتكاليف ، القاهرة، سبتمبر، )٣(، العدد )١١(
، الدراسات المالية   "لجنة بازل بين التوجهات القديمة والحديثة     "عمر، محمود عبد السالم،      .١٦

  .م١٩٩٦لعربية للعلوم المصرفية، العدد األول، والمصرفية، األكاديمية ا
مدى استجابة المصارف الدولية والعربيـة لقـرارات لجنـة          "عمر، محمود عبد السالم،      .١٧

، الدراسات المالية والمصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المـصرفية، العـدد الثـاني،             "بازل
  .م١٩٩٦يونيو 

فكـر مـا بعـد      ( في المـصارف العربيـة       محاور التحديث الفعال  "الغندور، حافظ علي،     .١٨
 ). م٢٠٠٣( اتحاد المصارف العربية، ،)"الحداثة

اإلطار الجديد لحساب معيار كفاية رأس المال المقترح من         " محمود، محمود عبد العزيز،    .١٩
، بحوث في مقرات لجنة بازل الجديدة وأبعادهـا بالنـسبة      "قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية    

  .م٢٠٠٣عربية، اتحاد المصارف العربية، للصناعة المصرفية ال
معدل كفاية رأس المال للبنوك وفقاً التفاقية بازل والتطبيق         "محمود، محمود عبد العزيز،      .٢٠

، سلسلة أوراق للمناقشة، المعهد المصرفي، القـاهرة، ينـاير،          "في جمهورية مصر العربية   
  .م١٩٩٦

أثر تطبيق قـانون المـصارف      " ،   - ماس –معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني       .٢١
 .٢٠٠٨، فلسطين، "الفلسطيني على أداء القطاع الخاص

مجلة البنـوك فـي األردن، المجلـد        " هيكل أسعار الفائدة المصرفية   "ملحم، محمد فضل،     .٢٢
 .١٩٩٩، )٤(، العدد )١٨(
، "- دراسة تطبيقيـة –الحكم على كفاية رأس المال في البنوك التجارية       . "المليجي، هشام  .٢٣

 .٤١٢-٣٢٩، ص)٢٦(، عددلة العلمية لكلية التجارةالمج

، اتحـاد المـصارف   "مخاطر التمويل اإلسالمي وأساليب التعامل معهـا  "ناصر، الغريب،    .٢٤
 ).م٢٠٠٢. (العربية

، مجلـة البنـوك فـي    "إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيهـا     "النجار، فايق،    .٢٥
 .م٢٠٠٥، )٢٧(فلسطين، العدد
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قياس المخاطرة اإلستراتيجية باسـتخدام مؤشـرات ماليـة ذات          "لدين،  النعيمي، شهاب ا   .٢٦
 –، مجلـة دراسـات      "طبيعة إستراتيجية دراسة تطبيقية في عينة من المصارف السودانية        

 .م٢٠٠٢، )١(، العدد)٢٩(، المجلد -العلوم اإلدارية 
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