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 "المخاطر االئتمانيةمفاهيم عامة في 

نستتيط ت ييف تتخ ر بطتتف حانتتود  ا تتك  تت ح ر يالتت  ةتت   تت    ر بستتاف  د   د   -
 ا تتتك   فتتت  ح يتتتا ر يةتتتاس  ي أ تتتت ر بستتتاف     ر يةتتتاس  ي أ تتتت نيتتتا     تتتف 

 ةف  حك ةغا ف   ةا ى  ةي قتد
 ة  ر ضف في ر ية  ز حي ةنشا ر بطف حأ   ل   ر بطف : -

حي ح   ر بستاف  ر عيل تك  يفخ  لى  نو رالبيالخ ر نس         خطر املوضوعي:-1

 ر بستتتاف  ر ةي قيتتتك  ىتتتمر ر نتتت ع ةتتت  رحبطتتتاف  ةلتتت  ر    ستتت  حاستتتيب رح 
 ةأا س ر يشيت ةثس)رالن فرخ ر ةي افي(

ةتمة   مةنت   01111حعفض    شفلك يتاة    لتى ر ةةيللتات  ت  يا  مثال:

ةنتزس  011%   0 لى ةناز يح لتس  تاح  حا ةي ستط لتا  ىنتاي ةتا  أتاف  
لس  اح ,حإنو ة  ر ةةل  حي حيض رح  رح     لت    ت    ييفض  ل فت 

ةنتتتزس    ضتتتًا حتتتي   تتت رح 01ر ةنتتتازس ر يتتتي يييتتتفض  ل تتتفت ل تتت    نتتتى ىتتت  
ةنتازس  ىتمر  ينتي     001 بفى  ل    ت   ر ةنتازس ر يتي يييتفض  ل تفت 

%    ر بستاف  ر عيل تك  ىتمر 01ىناي ربيالخ حي ر بساف  ر ةي قيك حنسحك 
 ف ر ة ض  ي.رالبيالخ  سةى ر بط

ىتتت   ا تتتك  تتت ح ر يالتتت  ر ةحن تتتك  لتتتى يأتتت  فرت ر شتتتبص   خطرررر اصي: ررري:-2

ر يأل تتك حةتتثال: ةتت  ر ةةلتت      لتت    تت  نا شبعتت   ةستتم      تت    طتتا  
ر أتف ض حتتي   تت  ر ةعتتافخ رح س يبيلتتخ يأ  فريتتو  تت  ر ثتتاني حتتي   طتتا  
ر أتتف ض  شتتبص ةتتا ,   حتت   ىتتمر رالبتتيالخ حتت   ر شبعتت   حنتتا ر  لتتى 

 يأ  فرت ر شبع ك   لى ر يفاف  ر ساحأك.ر 
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ر بستتتاف  ر ة يةلتتتك ني فتتتك ر ةبتتتاطف  رال يةان تتتك : ةلتتت  ييف عيتتتا  لتتتى  نيتتتا:  -
فحتتتض حيتتتض ر يةتتتال  رال يةتتتا   لستتت ر      تتت ح قتتت فييح  لتتتى ستتت ر  ر تتت    

 حا لاةس حي ر  قت ر ة   
    فتت    ضتتًا  ا تتك رال يةتتا  ر يفتتافي ىتتي     أتت ح ر ةتت ف  حيز  تت  ر ةشتتيفي -

 حا سلت  ر ب ةات آل   لى     يح ر س ر  ةسيأحالً 
 ر ةلاحا : -**ةعاضلك ر ةباطف 

ىي ر ةأافنك ح   ر ةباطف  رال يةان ك  ر ةلاحتا  )ر ةتف   (  لةأتفض    ةتز   
 رال يةا .

 (Credit Risk &Trade Creditامل:اطرة االئتمانية واالئتمان اصتجاري: )

 Financial Risk &Business (لعملأواًل المخاطر المالية ومخاطرة ا
Risk : ) 

 ينشا ر ةباطف  رال يةان ك  لشفلك ة  ةع ف   ىةا: -
 :ر يتتتي ىتتتي ر يةتتتاس  تتت ح ر تتت حت    ر تتت حت ةيتتتابفًر  ر ةبتتتاطف  ر ةا  تتتك 

 حسح  ظف خ ةا  ك ىي حي رحساس نأص ر س   ك حا نسحك  لية س.
 :ىتي ر يةتاس  ت ح ق تاح  ة تس رال يةتا  حا ت حت حستح   ةباطف  ر يةتس

 ظف خ ةفيحطك حانشطك  ةس ر ية س  ر رف  م ي ر ية س.
حةثاًل:  ةل      ييفض ر يةس   ى ي ى ف    يفرفت , لةا  ةلت     ييبتم رال رف  
قتتفرفرت ستت  ك يضتتت ر شتتفلك حتتي ةعتتا  ,   ةلتت     ييحتتت رال رف  س استتك ةييةتت   
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 ن   حطتت س ةتت م  ةةلنتتك  ىتتمر ر ييةتت  حيتتاب ف ر تت حيات حشتتلس حيتتاب ف ر تت حيات  لتت ر
 ةباطف  حا نسحك  ةانح رال يةا  )ر ةعفخ(.

 Individual Customersثانيًا : العمالء األفراد والمخاطرة االئتمانية:)
&Credit Risk) 

   ةفة ع رال يةا  ر ةةن ح ة  قحس شفلك  يةال يا ى  ة علك ر ي رةس  -
 ر يا  ك:

  ةل ك ر يةا . ةحلغ لس -0
 ط س حيف  رال يةا . -2
     ر يةال  -3

 ح   ر ييفض  لةباطف رال يةان ك حبلت ر       نييي حأ اح ر ية س حا  حت.  -
 يمر  ةل  ق اسو حا  فح ر للي  لة  ن     ةل  ي ل لو يحيًا  ط س حيف  
رال يةا .  م  ةل  ر ي ر  ر ةباطف  حي     ر  فح ر للي  لة  ن    فز  ًا 

 فحةا حي     )يأل ص( حيف  رال يةا .
     ك شفلك ييية  حلثاحك  لى  ة س  ر   حأط حي ةيظح  ةليا يل    -

 ةيفضك  لةباطف ر يفاف ك.
 : المخاطر االئتمانية المجمعة:ثالثاً 
 :ةل  يعن خ ر يةال   س  حل  ر يةس  ر عنا ك لةا  لي  
 .  ينشا ةباطف ر حل ر  ة   ف 
 ى  ر ة قخ ر مي ييفز ح و   رف  ر ةنشا  ة  ة رفيك  اإلعسار:مفهوم :رابعًا 

رال يزرةات ر ةسي أك  ل يا حي رف خ رسي أاقيا ف ح ز ا   ة ف  رييا ر ةي ر  ك    
 ر ةطا    ر ةي ر  ك.
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 ىمر ةا  يفخ حازةك ر س   ك  ربس ر ةنشا   ى  ة  ر  االت ر ةمقيك ,  ي    
ىمر ر ن ع ة  ر عشس )رإل ساف ر عني( ة     رف  ر ةنشا  يسيط ت ر يبلص ة 

 بالس س اسييا ر يي يسيط ت حة فحيا ز ا   فع   ر نأ  ك  يس    رال يزرةات.

 :أنواع اإلعسار 
: ى  يلي ر  افك ر يي يل   ح يا ر ةنشا    ف قا ف  العسر المالي الفني -  

 ر ةطا   . لى س ر  ر يزرةاييا حا ف ح ة      فةا ي ر ة ف  رت  لحف ة  
ى  يلي ر  ا ك ر يي يل   ح يا ر ةنشا    ف قا ف   العسر المالي الحقيقي: -  

 لى س ر  ر يزرةاييا حسح     ر ةطا    ر ةي ر  ك  لحف ة   فةا ي 
ر ة ف  رت ر ةي ر  ك   ر فاىز     يا,  ي    فز  ة  ر ة ف  رت ر ثاحيك 

 لةنشا  ,  يل    ةة  ك ة  ر ةطا    ر ةي ر  ك,  ال   ف  ىاةش  ةا 
 ر ةنشا  حي طف أيا إل ال   ا ك رإلحالس.

:  فيحط ر عشس حا  االت ر يي ال  يناس  ح يا ر يا   ر ةي أت مفهوم الفشل - ت
ةت رالسيثةافرت ,     ن ةا الييناس    فر رت ر ةنشا  ةت ق فييا  لى 

 يغط ك ر يلا  خ ر يي يي ةليا.
 :العوامل الداخلية للفشل 
 نشا     ح  لة ييا.ضيخ   رف  ر ة (0
  ح لعا   ر س اسات ر يشغ ل ك ر ةبيلعك ةثس س اسات ر ح ت  ر يسي ف  (2

  رالنياج.
  ففر  ر ي سيات   ف ر ةطل حك  ر لف     ى يلن   ف ا   ف ةيط ف . (3
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رال يةا  ر للي  لى ةعا ف ر ية  س ر باففي لاساس حي ية  س  (4
 رالسيثةاف حي ر ة ف  رت ر ثاحيك.

 ر ة ف  رت ر ثاحيك ة  ر ةطا    ر ةي ر  ك.ية  س فز  ة   (5
   ح لعا     رف  ف س ر ةاس. (6

 :العوامل الخارجية للفشل 
ر ظف خ رالقيعا  ك ر ة  طك حح  ك ر ةنشا  ر ةناحسك,    ح ي حف ةعا ف   (0

 ر ية  س ر الزةك إلففر  ر ي سيات ر ضف ف ك.
 رفيعاع للعك ر ةعا ف ر ية  ل ك. (2
  لةسيثةف.ر ي قيات ر ةيشا ةك  (3
 :مفهوم اإلفالس ( 

 ش ف ةعي ح رإلحالس ة  ر نا  ك ر أان ن ك   ى  ا ك رإلحالس ر أضا ي ر مي 
يييفض  و ر ةنشآت لني فك  ي قعيا    س ر     نيا حي ة    رسي أاقيا ح    
 يح  نيا   حالسيا  ح لح ة  ر ة لةك ر ةبيعك حغفض يعع ييا,  ح ييا يةي  ًر 

  س ر     نيا.
 ةثاس:
(فن تتو رستتيف  ني ةتت  ر حضتتا ت 0101110111يي قتتت شتتفلك)ر عا(  ا  تتا ح تتت) -

%(  يشتتتتتتتلس ر تتتتتتت     41ستتتتتتتن  ًا ة أأتتتتتتتك حتتتتتتتم ي ىتتتتتتتاةش فحتتتتتتتح  فةتتتتتتتا ي )
%( ة   فح ر ةح يات,  يييأت  ر عتا  نيتا حيأت  ح شتف ط ر يةان تك 0ر ةي  ةك)

%(  لتتى ر تتف ح ةتت     ةيتت س 21ةيستتاىلك يستتيط ت ز تتا   ةح ياييتتا حنستتحك)
(فن تتك رستتيف  ني, لةتتا ستتيز ر  201110111ح ر ة  نتتك ستت ز ر  حةأتت رف )ر تتمة



 أ.أنس خلوف                         8102-8102العام -السنة الرابعة              إدارة مخاطر االئتمان   

 

 
6 

%(ةت   فتح ر ةح يتات ,  ةتت ر يلتح    للعتك 5نسحك ر      ر ةي  ةك   تى )
 %( سن  ًا.05ية  س ر مةح ر ة  نك ىي )

 ر ي ل س:
 يي قت ر عا ي أ ت ىاةش فحح  فةا ي ق فه: -

 /حفح /فن و رسيف  ني401110111(=%0101110111(*)41)
 (فن و رسيف  ني لةا  لي:0110111يي ةس ةنيا      ةي  ةك ةأ رفىا ) -
 فن و رسيف  ني0110111(=%0101110111(*)0) -
    ر يغ ف حي ر س اسك رال يةان ك س فحت ىاةش ر فحح رإلفةا ي حةأ رف: -

 (فن و رسيف  ني ح :400110111(فن و رسيف  ني   عس   ى )0110111)
 فن و رسيف  ني.400110111(=%0201110111(*)41)
  يعتتتتتتتتس رستتتتتتتتيف  ني فن تتتتتتتتو(5110111)حةأتتتتتتتت رف ر ةي  ةتتتتتتتتك ر تتتتتتتت     يتتتتتتتتز ر  ح نةتتتتتتتتا-

 : لي لةا رسيف  ني فن و(6110111)  ى
 فن و رسيف  ني.6110111(=%0201110111(*)5)

 فن و رسيف  ني ح 3110111 ةا للعك ر ية  س رإلضاح ك حس خ يل   
 رسيف  ني.فن و 3110111(=%201110111(*)05)

 المقارنة:
 السياسة المتساهلة السياسة الصارمة

  ل   ر فحح ح يا:                               
 فن و رسيف  ني300110111

400110111-6110111-
3110111= 

 فن و رسيف  ني300110111
   نو ال  ر ي  يمه ر س اسك.نستنتج إذا: 
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 معايير إدارة المخاطر االئتمانية في المصارف

البنؾ هو المنشأة التػ  تببػؿ ونون ػي تػ  ت ػوني الػونوف بػنف متػساو وم   ػيت  (1
المجتمػػػػل بالببػػػػوؿ بيلشػػػػن يت الم ػػػػفوبي ويػػػػد البنػػػػوؾ تػػػػ  ت ػػػػوني الػػػػونوف( 

مف البنػػػؾ هػػػو المنشػػػتت التػػػ  تت ػػػا مػػػف ا تجػػػيس تػػػ  النبػػػوو ومجمػػػؿ البػػػوؿ 
 فستي ل ي.

نعػػػسؼ ا اتمػػػيف المأػػػست  بأنػػػت تيػػػؾ ال ػػػوميت المبومػػػي ليعمػػػ   التػػػ  نػػػتـ  (2
بمبتضػػػػػيهي تاونػػػػػو اؤتػػػػػساو والم   ػػػػػيت والمنشػػػػػتت تػػػػػ  المجتمػػػػػل بػػػػػيؤمواؿ 
وتوااوهي والعمو ت الم تفبي وين ي والمأيسنؼ وتعي وافوة مو ويد مق يط 

   تواسنخ مفووة.ت
تميف المأػست  بنػي  ويػد مجمووػي مػف الشػسوط ومػف بنن ػي وجػوو انمنح ا  (3

الضمينيت الت  ت فؿ ليبنؾ ا تساو مموالت ت  فيؿ توقؼ العمنؿ وف ال واو 
 ت ا اتميننػيبيلت  ن بووف مني   ياس وننطوي هاا المعند ويد مي ن مد 

نم ػف مف ن تفػ  بأفػو تيػؾ إقساض وال يفنيت فتػد إنػت ونفتوي ويد مف ـو 
 المعين  ليو لي ويد إفواهي.

 ي تقدمها البنوك لعمالئها نوعانالتسهيالت االئتمانية الت: 

هػػ  ت ػػ ن ت ااتميننػػي تبػػوـ ليعمػػ   وتبػػوب ضػػمف  ت ػػ ن ت ااتميننػػي مبيشػػسة  -1
                                                                                     مفسوات ا أوؿ ومف ممثيت ي البسوض وال يفنيت والف يبيت الجيسني مونني.

هػػ  ت ػػ ن ت ااتميننػػي تبػػوـ ليعمػػ   وتبػػوب  ت ػػ ن ت ااتميننػػي منػػس مبيشػػسة  -2
ضػػػػػمف ا لتاامػػػػػيت العسضػػػػػني ومػػػػػف ممثيت ػػػػػي ا وتمػػػػػيوات م ػػػػػتنونت و طيبػػػػػيت 

( مػػػف %50-%70الضػػميف. تمثػػػؿ الت ػػػ ن ت ا اتميننػػػي المبيشػػسة مػػػي ن ػػػبتت ب
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إجميل  مأوؿ المأسؼ وه  الت  تولػو النأػنب اؤ بػس مػف الػوفؿ التشػ ني  
 ليمأيسؼ.

 والت  تمثؿ اإلطيس المتضػمف لمجمووػي  نبـو  ؿ بنؾ بوضل  ني تت ا اتمينني
مػػف المعػػيننس والشػػسوط اإلسشػػيوني التػػ  تػػاوو ب ػػي إواسة مػػنح ا اتمػػيف الم تأػػي 
لضػػميف المعيلجػػي الموفػػوة ليموضػػوع الوافػػو وتػػوتنس ويمػػؿ الثبػػي لػػو  العػػيمينف 
بيإلواسة بمي نم ن ـ مف العمؿ ووف  وؼ مف الوقوع ت  ال طأ وتوتنس المسونػي 

 ػسوي التأػسؼ بػووف السجػوع إلػد الم ػتونيت العينػي طيلمػي مف الػؾ  ال يتني مػل
 وا ؿ نطيؽ ال يطي المفوضي إلن ـ.

  الفيلػػػػي التػػػػ  تت ػػػػا تن ػػػػي البػػػػساسات ا اتميننػػػػي هػػػػ  فيلػػػػي ال طػػػػس تمت ػػػػا البػػػػساس
بوقػي  يميػي ول نػت ن ػتطنل ا اتمين  ت  البنؾ   ن تطنل مف نتنبأ بنتػيا  قػساس  

المأػػيفبي لعمينػػيت ا اتمػػيف مف نأػػؿ إلػػد تبػػونس  تفينػػؿ الم ػػيطسوػػف طسنػػؽ 
افتمي ت موضووني مفووة ليبساس الػاي  ػوؼ نت ػا  تػيلبساس ال ػينـ هػو البػساس 
الػػاي تشػػعس تنػػت اإلواسة بػػأف العياػػو الػػاي  ػػوؼ نتولػػو ونػػت نػػوااي مو نانػػو ويػػد 
وسجي الم يطس الت  تفنط بت. نم ف لمفيؿ ا اتميف مف مجؿ تفينؿ الم ػيطس 

 تمينني مف ننطيؽ مف تطبنؽ نمياج المعيننس ا اتمينني المعسوتي.ا ا
  البنوؾ ت  الفببي ال يببي مف التيسنخ اهتمت م ي ي بيإلواسة الفأػنفي لصأػوؿ

وال أػـو تػ  فػػنف مف البنػوؾ تػ  العأػػس الفػونث مأػبفت ت ػػتـ بشػ ؿ  بنػػس 
ؽ معػػوؿ ب نفنػػي إواسة الم ػيطس( بيإلضػػيتي إلػد المفيتظػػي ويػد تفبنػػبيلم ػيطس 

مستفل مف العياو ؤأفيب فبوؽ المي ني. إواسة الم يطس ت  البنوؾ تبـو ويد 
مبيوئ إواسة الم يطس ت  البنوؾ هػ  ومينػي نػتـ مػف   ل ػي ووو مف المبيوئ. 

 ب التفونو والبنيس والمتيبعي والمساقبي( مف الم يطس الت  نواج  ي البنؾ.
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  العونػػػو مػػػف التفػػػونيت تػػػ  إواسة البنػػػوؾ   نسهػػػي مػػػف الم   ػػػيت الميلنػػػي تواجػػػت
الم يطس التػ  تنشػك  نتنجػي لمميس ػت ي ؤنشػطت ي. تتعػو الم ػيطس التػ  تواجػت 
البنػػػػوؾ تػػػػ  العأػػػػس الفػػػػونث ومػػػػػف ممثيػػػػي هػػػػا  الم ػػػػيطس بم ػػػػيطس ال ػػػػػنولي 
وم ػػػػيطس  ػػػػعس الفياػػػػوة وم ػػػػيطس ال ػػػػوؽ وم ػػػػيطس ا اتمػػػػيف وم ػػػػيطس  ػػػػعس 

لم ػيطس التشػ نيني والم ػيطس الأسؼ وم يطس سمس الميؿ وم يطس الت ػوني وا
 البطسني(.

  م ثػػس الم ػػيطس التػػ  تواجػػت البنػػوؾ هػػ  م ػػيطس ا اتمػػيف وتبػػـو البنػػوؾ بػػ واسة
م ػػػػيطس ا اتمػػػػيف مػػػػف  ػػػػ ؿ مجمووػػػػي مػػػػف المعػػػػيننس وت ػػػػمد بمعػػػػيننس إواسة 
م يطس ا اتميف. معيننس إواسة م يطس ا اتميف ومينػي نػتـ مػف   ل ػي بتفونػو 

 الم يطس ا اتمينني والسقيبي وين ي( ت  البنؾ.وقنيس ومتيبعي 
 :أهم معايير إدارة المخاطر االئتمانية في البنوك تتضمن 

 تواتس المنيخ الم اـ إلواسة الم يطس ا اتمينني. (1

 تواتس إجسا ات  ينمي لمنح ا اتميف. (2

 تواتس إجسا ات ليتعيمؿ مل ا اتميف ومتيبعتت. (3

 . يطس ا اتميننيتواتس المنيخ الم اـ إلواسة الم (4

A. :توافر المناخ المالئم إلدارة المخاطر االئتمانية 

o نػػيخ الم اػػـ إلواسة الم ػػيطس ا اتميننػػي نعنػػ  مواتبػػي مجيػػس إواسة تػػواتس الم
 البنؾ ويد ا  تساتنجني وال ني يت ال يمي لمنح ا اتميف ت  

مو  ا تعواو البنؾ لتفمؿ الم يطس وم تو  السبفني المطيوب ونتنجي  .1
الػػػؾ ويػػػد جػػػووة مففظتػػػت ا اتميننػػػي وويػػػد تنػػػوع الم ػػػيطس ا اتميننػػػي 

 وويد فووو الم يطس ا اتمينني.
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تفونػػػػػػو منػػػػػػواع ا اتمػػػػػػيف المم ػػػػػػف منفػػػػػػت ليعمػػػػػػ   وتفونػػػػػػو البطيوػػػػػػيت  .2
 بالأنيويت( والمنيطؽ الج ساتني المم ف منف ي ا اتميف.

 وضل فووو قأو  ؤجؿ منح ا اتميف وم س لت عنس ا اتميف. .3

ونو إسشيوات وف ب ن بي البسوض إلد اؤأوؿ مو ن بي  ؿ نوع مػف تف .4
منواع ا اتمػيف إلػد اؤأػوؿ( و ب ن ػبي  ػؿ نػوع مػف منػواع ا اتمػيف إلػد إجمػيل  

 المففظي ا اتمينني مو فبوؽ المي ني(.

تفونو نووني الضمينيت و نفني تبننم ي والج ي الت  تبنم ي والع قػي بػنف  .5
 ضمينيت.فجـ ا اتميف وقنمي ال

وطػػػي  مجيػػػس اإلواسة  .6 وضػػػل قواوػػػو مػػػنح ا اتمػػػيف ل بػػػيس الم ػػػيهمنف وا 
واإلواسة العينػػػي والعػػػػيمينف تػػػػ  البنػػػػؾ ومقػػػػيسب ـ ووضػػػل قواوػػػػو المواتبػػػػي ويػػػػد مػػػػنح 

لمػػػنح ا اتمػػػيف وقواوػػػو الفأػػػوؿ ويػػػد المعيومػػػيت والم ػػػتنوات الواجػػػب تواتسهػػػي 
ي الم ػػػتبيي ل اتمػػػيف ا اتمػػػيف وأػػػ فنيت مػػػنح ا اتمػػػيف ووضػػػل قواوػػػو المساجعػػػ

 وقواوو تأننؼ ا اتميف وت ونف الم أأيت.

B. :توافر اإلجراءات السليمة لمنح االئتمان تتضن التالي 

 -المعيننس الم امي لمنح ا اتميف وتت وف ها  المعيننس مف اآلت  ً-:أولاً
لنووني الم يطس المستبطػي بطيلػب المعيوميت ال يتني إلجسا  تبننـ شيمؿ  .1

م ينني تأننفت ااتميننًي وتبًي لنظيـ تأننؼ وا ي  البنؾ.ا اتميف   وا 

 اؤهيني البينونني لطيلب ا اتميف ت  تفمؿ ا لتااـ. .2

معستػػػي  ػػػمعي طيلػػػب ا اتمػػػيف و بستػػػت ومس ػػػا  تػػػ  الأػػػنيوي بالبطػػػيع(  .3
 وال سض مف ا اتميف.



 أ.أنس خلوف                            8102-8102العام –السنة الرابعة         إدارة مخاطر االئتمان   

 

-00- 
 

طبنعػػػػي الم ػػػػيطس الفيلنػػػػي والم ػػػػتببيني لطيلػػػػب ا اتمػػػػيف وليأػػػػنيوي بالبطػػػػيع(  .4
 و  الف ي ني ليتطوسات ا قتأيوني والع قي بنف الم يطس والسبفني.وم

مأػػػػػػيوس ال ػػػػػػواو ومػػػػػػو  التػػػػػػااـ العمنػػػػػػؿ ب ػػػػػػواو ا لتاامػػػػػػيت ال ػػػػػػيببي ونوونػػػػػػي  .5
 الضمينيت المببولي.

 التبونس لفووو ا اتميف ونتـ تبونس فووو ا اتميف مف   ؿ  -ثيننًي 
ووضػػػػل فػػػػووو ليأػػػػنيويت وضػػػػل فػػػػووو ل يتػػػػي بنػػػػوو وا ػػػػؿ و ػػػػيسج المنااننػػػػي  -1

بالبطيوػػػػيت( والمنػػػػيطؽ الج ساتنػػػػي والػػػػووؿ ووضػػػػل فػػػػووو ل اتمػػػػيف المم ػػػػف منفػػػػت 
 بي  تنيو ويد وسجي التأننؼ ا اتمين  ليعمنؿ.

وضػػل فػػووو ل اتمػػيف المم ػػف منفػػت إلػػد فبػػوؽ المي نػػي ويػػد م ػػتو  العمنػػؿ  -2
جميل  العم   اوي الع قي واوي المأيلح المتوا يي مل  البنؾ. الوافو وا 

c- توافر إجراءات التعامل مع االئتمان ومتابعته 

o مؿ مل ا اتميف ومتيبعتت بيآلت  نتضمف تواتس إجسا ات التعي 
 تواتس نظيـ ليتعيمؿ مل ميفيت ا اتميف وتفونث بنينيتت وم تنوات ي. .1

متيبعػي التنفنػا ل اتمػيف لمعستػي بمػػو  ا لتػااـ بيل ني ػيت وا جػسا ات والبػػواننف  .2
مػو  تػواتس ضػمينيت   طػي   –الوضل الميل  الفيل  ليعمنؿ  –والتعينميت السقيبني 

 –مػػو  ا ػػت واـ العمػػ   ليفػػووو ا اتميننػػي  –مني ػػب وتبػػًي ليفيلػػي الفيلنػػي ليعمنػػؿ 
 مو  جووة ا اتميف والتأننؼ وت وف الم أأيت(.

مػػو   التأػػننؼ الػػوا ي  ل اتمػػيف والػػاي ن ػػيوو ويػػد بمػػنح ا اتمػػيف ومتيبعػػي .3
تفونػػػػػو  أػػػػػياا المففظػػػػػي ا اتميننػػػػػي والتس ػػػػػاات  –ت ػػػػػعنس ا اتمػػػػػيف  –جووتػػػػػت 

 تفونو البسوض المتع سة ومو   فيني الم أأيت(. –ا اتمينني 

d- توافر إجراءات كافية للرقابة على مخاطر االئتمان 

o ني   تتضمف ا جسا ات ال يتني ليسقيبي ويد م يطس ا اتميف ت  وجوو مي 
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لمساجعي ا اتميف ب وؼ التعسؼ ويد بمو   في ة الم  ولنف وف نظيـ م تبؿ  (1
مػو  جػووة  –مو    مي إجػسا ات التعيمػؿ مػل ا اتمػيف  –منح ا اتميف ومتيبعتت 

 مو    مي نظيـ التأننؼ ا اتمين (. –المففظي ا اتمينني 

 –سقيبػي وا ينػي ليتأ ػػو مػف اإلبػػ غ وػف ا  ػتثني ات تػػ  بال ني ػيت ا اتميننػػي  (2
 الفووو ا اتمينني(. –اإلجسا ات ا اتمينني 

 .وفوة  يأي   تشيؼ الت  ن ت ا اتمينني المتع سة ت  وقت مب س (3
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 ومراحله ، منح االئتمان المصرفي وأسسه ومعاييره 

 والعوامل المؤثرة في القرار االئتماني 

 

 

  أشكال االئتمان المصرفي -1

اشارت الكثير من الدراسات واالبحاث في الفكر المالي والمصرفي ان لالئتمان 
 : المصرفي عده اشكال منيا

مباشرة إلى الزبون ويسمى أيضا ىو االئتمان الذي يقدم بصورة  االئتمان النقدي: -أ
 باالئتمان أو بالتسييالت االئتمانية المباشرة ويشمل:

القروض: ويعرف القرض بصورة عامة عمى انو إمكانية شراء مادة أو  (3) 
استدانة مبمغ بموجب وعد بالسداد, إن القروض تعتبر من أىم النشاطات 

عتبر أىم ما تقوم االئتمانية التي تحقق أرباحا لممصارف وان منح القروض ي
 بو المصارف لتمويل اإلنتاج واالستيالك والتوزيع.

السمف: ىي عبارة عن مبالغ نقدية تقدميا المصارف التجارية إلى  (4) 
موظفييا و زبائنيا الدائمين ألغراض تجارية أو اجتماعية مقابل تعيد 

 المستفيد بإرجاع السمفة مع مبمغ الفائدة دفعة واحدة.

م ىو عممية ائتمانية يضع المصرف بمقتضاىا عمميات الخصم: الخص (5) 
تحت تصرف زبونو قيمة الورقة التجارية )كمبيالة أو سند أذني( ودون انتظار 
اجل السداد ويقوم المصرف بتحمل اجل الدين وتحصيل الورقة التجارية من 

 المدين بقيمتيا في موعدىا. 

مدينا الدفع من تحت الحساب: يسمح البنك لزبونو أن يصبح حسابو  (6) 
 في حدود مبمغ معين أي أن يغطي الحساب في حدود معينة. 
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ىو االئتمان الذي يقدم بصورة غير مباشرة إلى الزبون  االئتمان التعهدي: -ب
 ويسمى أيضا باالئتمان أو بالتسييالت االئتمانية الغير المباشرة ويشمل:

مصرف االعتماد المستندي: ىو عبارة عن خطاب أو كتاب يتعيد بموجبو ال .3
بأداء االلتزامات التي تترتب عمى المتعامل والمتصمة باالعتمادات المستندية 
أي إن المصرف يضم ذمتو إلى ذمة الزبون في أداء االلتزامات التي تنجم عن 
ىذا االعتماد ويستخدم االعتماد المستندي في المعامالت الخارجية الخاصة 

 باالستيراد والتصدير .

ن أىم الخدمات المصرفية التي تقدميا المصارف خطاب الضمان: تعتبر م .4
لزبائنيا لتسييل أعماليم مع الحكومات والشركات ويعرف بأنو تعيد كتابي 

 يتعيد البنك بكفالة احد زبائنو في حدود  مبمغ معين تجاه طرف ثالث.

بطاقة االئتمان: ىي البطاقة التي تصدرىا المصارف تمكن حامميا الحصول  .5
 لبضائع دينًا.عمى حاجياتو من ا

يتضمن ىذا النوع من االئتمان قيام الشركات بتقديم طمب  االئتمان االيجاري: -جـ
إلى المصرف يتضمن عدد األصل و نوعو ثم يقوم المصرف بشراء ىذا األصل ثم 
 تأجيره إلى  المستفيد منو و في نياية مدة اإليجار يحق لممستفيد من األصل تممكو 

 

 مانيةاالئت المخاطر مفهوم-2

 قدرة عدم بسبب البنك يتحمميا أن يمكن التي الخسائر في تتمثل االئتمانية المخاطر

 عدة نضيف أن يمكن كما .وفوائده القرض أصل لسداد لديو النية وجود عدم أو الزبون

 :كاألتي ىي و  االئتمانية المخاطر أكثر توضح والتي أخرى احتماالت

 الخسارة ركني عمى تركز والتي المخاطر أنواع من نوع ىي االئتمانية المخاطر -

 .والمستقبل
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 أن يمكن جميعيا أن بل القروض, من معين نوع عمى االئتمانية المخاطر تقتصر ال

 تقديم بعممية فقط تتعمق ال نياأ كما متفاوتة, بدرجات ولكن لمبنك بالنسبة خطر تشكل

 .عميو المتفق بمغلمم الكامل التحصيل عممية انتياء حتى تستمر بل فحسب القروض

 انجاز بعد االئتمانية العممية في خمل عن االئتمانية المخاطر تنشأ أن يمكن -

 توقيتات في أو (الفوائد+القرض) االئتماني المبمغ  في كان سواء , عقدىا

 .السداد

 يواجييا وال المقرض جرائيا من يتضرر محتممة خسارة ىي االئتمانية المخاطر

 مالية, مؤسسة أو بنكا, كان سواء قرضا يمنح شخص كل تصيب فييولذلك  المقترض

 .ألجل تبيع أعمال منشأة أو
 عدم أو استطاعتو عدم بسبب المقترض ىو االئتمانية المخاطر وراء الرئيسي السبب إن

 .وفوائده القرض أصل برد قيامو أوعدم التزامو

  أسس منح االئتمان: –3
ى قواعد وأسس مستقرة ومتعارف االئتمان المصرفي يجب أن يتم استنادًا إل

 عمييا, وىي: 
توفر األمان ألموال المصرف:   وذلك يعني اطمئنان المصرف إلى أن المنشأة  - أ

التي تحصل عمى االئتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة ليا مع 
 فوائدىا في المواعيد المحددة لذلك. 

ائد من القروض تحقيق الربح:  والمقصود بذلك حصول المصرف عمى فو   - ب
التي يمنحيا تمكنو من دفع الفوائد عمى الودائع ومواجية مصاريفو المختمفة, 

 وتحقيق عائد عمى رأس المال المستثمر عمى شكل أرباح صافية. 

السيولة:  يعني احتفاظ المصرف بمركز مالي يتصف بالسيولة, أي توفر   - ت
األصول التي يمكن تحويميا النقدية و  -قدر كاٍف من األموال السائمة لدى المصرف 

لمقابمة طمبات  -إلى نقدية إما بالبيع أو باالقتراض بضمانيا من المصرف المركزي
السحب دون أي تأخير, وىدف السيولة دقـيق ألنو يستمزم الموازنة بين توفير قدر 
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مناسب من السيولة لممصرف وىو أمر قد يتعارض مع ىدف تحقيق الربحية, ويبقى 
 مصرف الناجحة ميمة المواءمة بين ىدفي الربحية والسيولة. عمى إدارة ال

ويقوم كل مصرف بوضع سياستو االئتمانية بعد مراعاة األسس أعاله وطبقًا 
 لحاجة السوق. 

 معايير منح االئتمان:  – 4
أبرز منظومة ائتمانية لدى   5C'Sويعتبر نموذج المعايير االئتمانية المعروفة بـ 

مان عمى مستوى العالم عند منح القروض, والتي طبقًا ليا يقوم محممي ومانحي االئت
المصرف كمانح ائتمان بدراسة تمك الجوانب لدى عميمو المقترح كمقترض أو كعميل 

 ائتمان. وفيما يمي استعراض ليذه المعايير:  
تعد شخصية العميل الركيزة األساسية األولى في القرار : Character الشخصيةأ( 

وىي الركيزة األكثر تأثيرًا في المخاطر التي تتعرض ليا المصارف,  االئتماني
وبالتالي فإن أىم مسعى عند إجراء التحميل االئتماني ىو تحديد شخصية العميل 
بدقة. فكمما كان العميل يتمتع بشخصية أمينة ونزيية وسمعة طيبة في األوساط 

بالتزاماتو كان أقدر عمى إقناع  المالية, وممتزمًا بكافة تعيداتو وحريصًا عمى الوفاء
المصرف بمنحو االئتمان المطموب والحصول عمى دعم المصرف لو. وقياس عامل 
معنوي كعامل األمانة والنزاىة بدرجة دقيقة أمر تكتنفو بعض الصعوبات من الناحية 
العممية, ويتم التغمب عمى ىذه الصعوبات من خالل االستعالم الجيد وجمع البيانات 

مومات عن العميل من المحيطين العممي والعائمي لو, لمعرفة المستوى المعيشي والمع
وموارده المالية والمشاكل المالية التي يعانييا, ومستواه االجتماعي وسجل أعمالو 

التي قام بيا وماضيو مع المصرف ومع الغير وسابق تصرفاتو مع المصارف 
العاممين بيا, وبموردييا والمصارف األخرى. ويتم ذلك عن طريق االتصال بالمنشأة و 

 التي سبق لمعميل المقترح التعامل معيا.  
وتعني باختصار قدرة العميل عمى تحقيق الدخل وبالتالي : Capacity القدرة ب( 

قدرتو عمى سداد القرض وااللتزام بدفع الفوائد والمصروفات والعموالت. ... ومعيار 
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في مقدار المخاطر التي يتعرض ليا المصرف القدرة أحد أىم المعايير التي تؤثر 
عند منح االئتمان. وعميو البد لممصرف عند دراسة ىذا المعيار من التعرف عمى 
الخبرة الماضية لمعميل المقترض وتفاصيل مركزه المالي, وتعامالتو المصرفية السابقة 
سواء مع نفس المصرف أو أية مصارف أخرى. ويمكن الوقوف عمى الكثير من 

لتفاصيل التي تساعد متخذ القرار االئتماني من خالل استقراء العديد من المؤشرات ا
, مثل مؤشرات ربحية النشاط ومعدل  التي تعكسيا القوائم المالية الخاصة بالمقترض

دوران المخزون والتدفقات النقدية وقابمية تحويل أصولو إلى نقدية , وحجم مبيعاتو 
نافسي , وخصائص القوى العاممة لديو , ومدى إعتماد ونوعية منتجاتو وموقفيا  الت

. فكمما كانت نتائج دراسة ىذا الجانب إيجابية اإلدارة عمى أساليب اإلدارة الحديثة .
زاد اطمئنان متخذ القرار إلى قدرة المقترض محل الدراسة عمى سداد القرض 

 م االتفاق عمييا. المطموب وفق الشروط المقترحة لمقرض وفي مواعيد السداد التي سيت
يعتبر رأس مال العميل أحد أىم أسس القرار االئتماني, : Capital رأس المالجـ( 

وعنصرًا أساسيًا من عناصر تقميل المخاطر االئتمانية باعتباره يمثل مالءة العميل 
المقترض وقدرة حقوق ممكيتو عمى تغطية القرض الممنوح لو, فيو بمثابة الضمان 

فشل العميل في التسديد.  إذ كمما كان رأس المال كبيرًا انخفضت اإلضافي في حال 
 .المخاطر االئتمانية والعكس صحيح في ذلك, فرأس مال العميل يمثل قوتو المالية

يقصد بالضمان مجموعة األصول التي يضعيا العميل :  Collateralالضماند( 
لمعميل تحت تصرف المصرف كضمان مقابل الحصول عمى القرض, وال يجوز 

التصرف في األصل المرىون, فيذا األصل سيصبح من حق المصرف في حال عدم 
قدرة العميل عمى السداد. وقد يكون الضمان شخصًا ذا كفاءة مالية وسمعة مؤىمة 
لكي تعتمد عميو إدارة االئتمان في ضمان تسديد االئتمان. كما يمكن أن يكون 

كون ضامنًا لمعميل . وعمومًا فإن ىناك الضمان ممموكًا لشخص آخر وافق أن ي
العديد من اآلراء تتفق عمى أن الضمان ال يمثل األسبقية األولى في اتخاذ القرار 
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االئتماني, أي عدم جواز منح القروض بمجرد توفر ضمانات يرى المصرف 
 المقترض أنيا كافية. 

درس مدى يجب عمى الباحث االئتماني أن ي:conditions الظروف المحيطةهـ( 
تأثير الظروف العامة والخاصة المحيطة بالعميل طالب االئتمان عمى النشاط أو 

 المشروع المطموب تمويمو.
ونخمص إلى أن الدراسة المتعمقة ليذه المعايير مجتمعة يمكن أن تقدم صورة 
واضحة عن وضع العميل طالب القرض أو االئتمان ومركزه االئتماني, إال أن ىذه 

فاوت في أىميتيا النسبية فيناك بعض المراجع تميل إلى التركيز عمى المعايير تت
المعايير الثالثة األولى كما ينظر إلى الضمان عمى أنو أقل ىذه المعايير أىمية. كما 
أنو من الطبيعي أال تستوفي جميع المعايير الخمسة أعاله الحد األمثل ليا فالضعف 

عيار اآلخر عمى أن تكون الدراسة التي في أحد المعايير يمكن أن يعوض بقوة الم
 أجريت ليذه المعايير الخمسة بشكل كامل ومتوازن.

 :) لالطالع ( 5C'Sتدرج القروض وفقا للمعايير االئتمانية المعروفة -5
ويقصد بتدرج القروض تقسيميا إلى مستويات بحسب درجة المخاطرة        

تمك التي تعتمد عمى ثالث من  االئتمانية المحيطة بيا, وأشير أشكال الدرجات
, حيث ينتج عند لعناصر المخاطرة االنتمائية ىي الشخصية والقدرة وراس الما

 ( تسع درجات لممخاطرة االئتمانية وىي:;دمجيا )
 الشخصية + القدرة + رأس المال = مخاطرة ائتمانية منخفضة جدا. -
 فضة جدا إلى متوسطة.رأس المال = مخاطرة ائتمانية منخ –الشخصية + القدرة  -
الشخصية + قدرة غير كافية + رأس المال = مخاطرة ائتمانية منخفضة جدا إلى  -

 متوسطة.  

 قدرة   +  رأس المال + شخصية ضعيفة  = مخاطرة ائتمانية متوسطة. -

 شخصية ضعيفة  = مخاطرة ائتمانية عالية.  -قدرة  +  رأس المال   -
 = مخاطرة ائتمانية عالية. القدرة + رأس المال -شخصية  -
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 رأس المال = مخاطرة ائتمانية عالية جدا. -القدرة  -شخصية  -

 القدرة = مخاطرة ائتمانية عالية جدا.  –الشخصية   –رأس مال  -
 رأس المال = المخادع.       –شخصية    –القدرة  -

إذا كانت ىذه وعمى وفق ىذه الدرجات, تستطيع اإلدارة المصرفية أن تحدد فيما      
الدرجات متوفرة عند المقترض أم ال, وعمى ضوء ذلك يمكن اتخاذ القرار المناسب 

 .وفي منح القرض أو رفض
 
 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار االئتماني:  - 6

ىناك مجموعة عوامل مترابطة ومتكاممة تؤثر في اتخاذ القرار االئتماني في أي 
 مصرف, وىي: 
:  بالنسبة لمعميل تقوم عوامل:  الشخصية, رأس المال, صة بالعميلأ.العوامل الخا

وقدرتو عمى إدارة نشاطو وتسديد التزاماتو, والضمانات المقدمة, والظروف العامة 
والخاصة التي تحيط بالنشاط الذي يمارسو العميل, تقوم جميعيا بدورىا في تقييم 

وتحديد مقدار المخاطر  مدى صالحية العميل لمحصول عمى االئتمان المطموب,
االئتمانية ونوعيا والتي يمكن أن يتعرض ليا المصرف عند منح االئتمان, فعممية 
تحميل المعمومات والبيانات عن حالة العميل المحتمل سوف تخمق القدرة لدى إدارة 

 االئتمان عمى اتخاذ قرار ائتماني سميم. 

 :  وتشمل ىذه العوامل: ب.العوامل الخاصة بالمصرف

درجة السيولة التي يتمتع بيا المصرف حاليًا وقدرتو عمى توظيفيا, ومفيوم  - أ
السيولة يعني قدرة المصرف عمى مواجية التزاماتو, والتي تتمثل بصفة أساسية في 
عنصرين ىما:  تمبية طمبات المودعين لمسحب من الودائع, وأيضًا تمبية طمبات 

 اجات المجتمع. االئتمان, أي القروض والسمفيات لتمبية احتي

نوع االستراتيجية التي يتبناىا المصرف في اتخاذ قراراتو االئتمانية ويعمل في  - ب
 إطارىا, أي في استعداده لمنح ائتمان معين أو عدم منح ىذا االئتمان.
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 اليدف العام الذي يسعى المصرف إلى تحقيقو خالل المرحمة القادمة.  - ت

ادر البشرية المؤىمة والمدربة عمى يمتمكيا المصرف وخاصًة الكو  يالقدرات الت - ث
القيام بوظيفة االئتمان المصرفي, وأيضًا التكنولوجيا المطبقة وما يمتمكو المصرف 

 من تجييزات الكترونية حديثة. 

 :  ويمكن حصر ىذه العوامل بما يمي: ج. العوامل الخاصة بالتسهيل االئتماني
 الغرض من التسييل.  .3

القرض أو التسييل, أي المدة التي يرغب العميل  المدة الزمنية التي يستغرقيا .4
بالحصول عمى التسييل خالليا,  ومتى سيقوم بالسداد وىل تتناسب فعاًل مع 

 إمكانيات العميل. 

 مصدر السداد الذي سيقوم العميل المقترض بسداد المبمغ منو.  .5

 طريقة السداد المتبعة, أي ىل سيتم سداد القرض أو التسييل دفعة واحدة في .6
نياية المدة, أم سوف يتم سداده عمى أقساط دورية, وذلك بما يتناسب مع طبيعة 

 نشاط العميل ومع إيراداتو وموارده الذاتية وتدفقاتو الداخمة. 

نوع التسييل المطموب وىل يتوافق مع السياسة العامة لإلقراض في المصرف أم  .7
 يتعارض معيا. 

ة خاصة, حيث إنو كمما زاد المبمغ ثم مبمغ ىذا القرض أو التسييل ولذلك أىمي .8
عن حد معين كان المصرف أحرص في الدراسات التي يجرييا خاصًة أن نتائج 
عدم سداد قرض بمبمغ ضخم تكون صعبة وقد تؤثر عمى سالمة المركز المالي 

 لممصرف. 

ويمكن أن نضيف إلى ىذه العوامل ضرورة االلتزام بالقيود القانونية حيث تحدد 
لقانونية التي يصدرىا المصرف المركزي, إمكانية التوسع في االئتمان أو التشريعات ا

تقميصو والحد األقصى لمقروض ومجاالت النشاط المسموح بتمويميا بحيث ال يحدث 
 . صرفأي تعارض بين سياسة المصرف االئتمانية والتشريعات المنظمة لمعمل الم
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 مراحل منح القرض  -7
 يمكن إيجازىا في سبعة خطوات رئيسية وىي:يمر منح القرض بمراحل متعددة 

يقوم البنك بدراسة طمب العميل لتحديد مدى  الفحص األولي لطلب القرض: -أ
صالحيتو المبدئية وفقا لسياسة اإلقراض في البنك, وخاصة من حيث غرض القرض 

, وفي ضوء ىذه األمور يمكن و مقابمة المقترض  وأجل االستحقاق وأسموب السداد
رار مبدئي إما باالستمرار في استكمال دراسة الطمب أو االعتذار عن قبولو اتخاذ ق

   مع توضيح األسباب لمعميل حتى يشعر بالجدية في معاممة طمبو.
ويتضمن تجميع المعمومات التي يمكن الحصول  التحليل االئتماني للقرض:-ب

ن حيث شخصيتو عمييا من المصادر المختمفة لمعرفة إمكانيات العميل اإلئتمائية م
وسمعتو وقدره عمى سداد القرض بناءا عمى المعامالت السابقة بالبنك, ومدى مالئمة 
رأس مالو من خالل التحميل المالي, باإلضافة إلى الظروف االقتصادية المختمفة 

 التي يمكن أن ينعكس أثرىا عمى نشاط المنشأة. 
ي سيستخدم فيو, مقدار القرض, والغرض الذ حول  التفاوض مع المقترض:-ج

وكيفية صرفو, وطريقة سداده, ومصادر السداد, والضمانات المطموبة, وسعر الفائدة 
 والعموالت المختمفة.

تنتيي مرحمة التفاوض إما بقبول العميل التعاقد أو عدم قبولو لشروط  اتخاذ القرار:
ب القرض      البنك, وفي حالة قبول التعاقد يتم إعداد مذكرة القتراح الموافقة عمى طم

 وبناءا عمى ىذه المذكرة يتم موافقة عمى منح القرض من سمطة االئتمانية المختصة.
يشترط لبدء استخدام القرض توقيع المقترض عمى اتفاقية القرض,  صرف القرض:-د

وكذلك تقديمو لمضمانات المطموبة واستفاء التعيدات وااللتزامات التي ينص عمييا 
 اتفاق القرض.

اليدف من ىذه المتابعة ىو االطمئنان عمى حسن  ة القرض والمقترض:متابع -ه
سير المنشأة وعدم حدوث أي تغيرات في مواعيد السداد المحددة. وقد تظير من 
خالل المتابعة أيضا بعض التصرفات من المقترض والتي تتطمب اتخاذ اإلجراءات 
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جيل السداد, أو تجديد القرض القانونية لمواجيتيا لمحفاظ عمى حقوق البنك, أو تتطمب تأ
  لفترة أخرى.

يقوم البنك بتحصيل مستحقاتو حسب النظام المتفق عميو, وذلك إذا  تحصيل القرض: -و
لم تقابمو أي من الظروف السابقة  عند المتابعة و ىي اإلجراءات القانونية أو تأجيل 

 السداد أو تجديد القرض مرة أخرى.
 :إجراءات منح القرض و تحصيله 
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 المقدمة:

ل ترررر متتع رررر مصاص عرررراملدرررر  لمل لرررر ليممالمخاااا  رتعررررلعمل علرررريمل لدررررل  م  ع  رررر ملرررر م
ترلتصامصنشر ام لا للامل صنرأ,م  ممداخميا  لستخ لل تي م,م ق متنشأمىذهمل لخ الملر مو للريم

نت جرامتي رلمل ورل لمل تر م علريم ر م ا لىر مل صنرأ,م  يرذلمتتكر امل صنر أممخ رجي و لليم
 يمكف  رامل  مل لر يممتدعيم رأس الم ل و االحتي  يا   يذهمل لخ المصع ام س ئيم ىلير م

مصل م تن سبملعمل لخ المل ت متتعلعم ي ملستخ لل تمل صنأ.

  :االطار الكلي إلدارة المخاطر 

مل لخ  المل صنك امم تك  مو  ام) كسبم  للامكيملدلل(مل م  ملإلا لمل ك  مإل للا
مل لست   تمل ت   ا:

م جنامل ت ق  م)لج  ملإل للا(.م-

م جنام  للامل لخ الم)لج  ملإل للا(.م-

م جناملالئتل  م)ملج  ملإل للا(.م-

م جنام  للامل ل ج  لتم ل لا  ص ت.م-

م جنام  للامل ا للئ.ل  جنامل ت ج ي ام نولام  ل متكن   ج  مل لع  ل تم,مم-

 استراتيجية إدارة المخاطر والويكل التنظيمي إلدارة المخاطر:

  ملالستللت ج امل خ دامصإ للامل لخ المتق ممو ىمت ض حمل قلم  للامل صنأمل مل لخ المل ق ئلام
مو ىم م  تعلل م  ع ي ملككم منو م متا  ل م  ى مل لخ ال م  للا م تي ل م  للتي . م ك ف ا  ل لكتل ا

ململ ت م تعلعم ي مل صنأمكإ للتي مك ثمتشليملي لي مل ل لمل ت   ا:ل لخ ا

 .جللءلتم  للامل لخ الم جل عم ن لعمل لخ ال   ضعمس  س تم لا
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 .ل تا  لم لإلشلللمو ىمتاص  مل المل لخت فام ل لتع  امإل للامل لخ ال 
 .تا  لم   لتمق   م نل ذجملن سصامإل للامل لخ ال 
 لق لنامص  ك   مل لقللا.تق  مم لللقصامل لخ الم 
 .ل عمل تق ل لمل لن سصام  ىم جنام  للامل لخ الم ل مثمم  ىملج  ملمإل للا 
  ا.لدللمصأ ضيملع   لمل دن وامل لدل  ل عملست ىمل لعل ام لخيمل 

  الويكل التنظيمي  إلدارة المخاطر

 

 

 

 

 

 

 

 تصنيف المخاطر االئتمانية

ذ رررأمكسررربمتدرررنلمل لخررر الملالئتل ن رررام ررر ىمكررريملدرررللمصلجلررر عمل ررر    م كررريم ئررراملررر مل فئررر ت,م م
كر ن  مل  يمم9(مل در  لمصتر ل  م4/مم /ب597تع  ل تملج  مل نق م ل تس  لم خ دامل قلللملقرمم)

 مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة

 المدير العام

 مدير  إدارة المخاطر

أمن المعلومات ومركزية  مدير  إدارة المخاطر

 استمرارية العمل

 مخاطر السوق مخاطر االئتمان

 لجنة إدارة المخاطر
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مممصتكرر   مل لن نرر تم ل لجيررام خارر لمل تسرر  لمصعرر ملللجعررامل فرر تمملدررلل تع  الترروم  قرر ممل م2009
ملم علالء.م   ل م   مل فئ تمل لعتل ام تدن لمل     م:

 .ل     مل لنتجا 
 لت ن امل لخ ال.    م 
 .مو   ام/ملقص  امل لخ ال     
 . ًم    مو   امتتا بملىتل لً مخ د
 .مل     مغ لمل لنتجا
 .م    م   مل لست ىمل ع  يمل لقص ي
 . م    ملشك أمصتكد  ي
     مل  ئا. -

 أهم المخاطر المصرفية:

 تتعرض البنوك التج ري  لمعديد من المخ  ر نذكر منه :
 Credit Riskالمخ  ر االئتم ني : 

 Interest Rate Riskمخ  ر أسع ر الف ئدة: 
 Foreign Exchange Riskمخ  ر أسع ر الصرف: 

 Liquidity Riskمخ  ر السيول :
 ر القدرة عمى الوف ء ب اللتزام  .مخ  

 Credit Riskأوالً: املخاطر االئتمانية:

مل لتع ل مق لا يملعومو ىمل    ءمص  تزلل تومصسصبمتللجعم ى مل لخ المل ن تجامو مو م
ملالئتل ن ا م   لخ الا مل س ل " مو  متخ فو م   ملالئتل ن  مص  نسصامم-للكزه مل لخ ال  ق م

مل مم– ى مل نت جامل فع  ام لخ الملتع  امل صع  م-  صنأ  ى مل لخ الامل كثلمش  وً 
ص  مكيمل لخ المل ت مالم زليمق  سي مدعصً م  ي  ا,م   تع ليملعمىذهمل لخ الم ل تق  يم

ملني م للوىمل    :
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 و ممتلك زملالئتل  مو ىمقا عملع  م  م شخ صملع ن  . .1
 ضل لام ج  م  للاملئتل ن املش  ا. .2
  تللقبمل لخ الم  اًلمصأ ي.متاص  م جللءلتملق ص امتت صعمول   تملالئتل   .3
 ضل لاملال تزلممصق لو م ض لصاملنحملالئتل  مل د  لامو مل س اامل نق  ام ل صنأ. .4
   متك  م لد امل لخدد تمك   ام لق ص امل     مل لشك أم  ي . .5
  مل تلكرزم رر ملخرر الملالئتلر  م نشررأمونرر ل م كر  مورر  ملرر مل جير تمل لق ص رراملررلتصامصعل  رر تم .6

يام  م ررر ملنررر ا مجيلل  ررراملكررر  ام  م يرررممنشررر ا تملقتدررر   املتشررر صيامقررر م نشررر ا تملتشررر ص
تي  للتمتررررنثلمو ررررىم لك ن رررر تيمم  ق رررر ممصرررر لجصتيممل تع ق  ررررامصسررررصبمتررررأثلىممصدرررر لاملتشرررر صيامصرررر  

غ لىرر ,م  مل تلكررزم رر ملخرر الملالقررللعم رر يمو ررىملرر ىمتررأثلم  لءملالقتدرر   امم ل س  سرر ام م
 متلثررريمل ص  نررر تمل ت   ررراممنررر ا مجيلل  ررراملع نرررا.ل تم  مل صنرررأمصررر  تا للتمل الكقرررام ررر مقا وررر

لالقتدرر  يم:مكسرربمل لنرر ا مل جيلل  ررامم كسرربمل قارر ع كرر مل لدرر للمل تلكررزملالئتلرر ن م

م
مل تلكزمل قا و :
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م

 إلدارة مخاطر االئتمان  :.

 شرخ صم ق ممل لدللمصتن  عم ت ز عمنش ا توملإلقللض ام  تأك مل مو مم ج  متلكزمغ لملصللملرعم
  ملجل وررررام شررررخ صم رررر مقا ورررر تملقتدرررر   ام  ملنرررر ا ملع نررررامص إلضرررر  ام  ررررىمل كدرررر يمو ررررىم
ل ضررررل ن تم ع ن ررررامل ك   ررررا.م  ملج رررر م  للامل صنررررأمىرررر مل جيرررراملم لسررررن يمصشرررركيملئ سرررر مورررر م  للام
لخررر الملالئتلررر  مك رررثم قررر مملج ررر ملإل للامص ضرررعملسرررتللت ج ام س  سررر ام  للامل لخررر الم صلللجعرررام

يمتعرر  يمتفلضررومل تي  ررللتم رر مل وررل لمل لك اررامص  صنررأ.م  ررىمج نرربملج رر ملإل للام  جرر م لقتررللحم 
م  ىمل صنأمو ام ج  م ي م  لم  م  للاملخ الملالئتل  م  ىلي :

م ج  ملالئتل  /م لئلاملالئتل  :م-

م ى مل جيامل لسن  امو ملللقصام كس متنف ذمس  ساملالئتل  مل ل ض وامل مقصيملج  ملإل للا.

م لئلامل ت ق  مل  لخ  :م-

 ى مل جيامل لسن  اممو ملللقصام ت ق  مول  ام  للاملخت لمل لخ الم  مل صنأم  تأك مل مت ل قي م
ملعمل س  س تم لالجللءلتمل لعتل ا.

م لئلاملخ الملالئتل  :م-
م ى مل جيامل لسن  امو متا  لمل نو ممل للكزيم تق ل لملخ الملالئتل  م لللجعامل س  س تمذلت

مل عالقاملض  ام  ىملسن   تي مو متفع يمل نو ممل  لخ  م ق   ملخ الملالئتل  .
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م ىمم س   بمتخف لملخ الملإلئتل  :
 ل تن  عمل مخاليمت ز عمل نش ا تملالقللض ام  تكق مل مو مم ج  متلكزمغ لملصللملعم

  شخ صم  ملجل وام شخ صمل مقا و تملقتد   ام  ملن ا ملع نا.
 ل لستللم إل للاملإلئتل ن ام علالءمل صنأم  قً م لنيج امتق  ممل ض و ام  لضكامتأخذمل تق  مم

 ل خصلام ل لعل امل ا   ا.ميصع  ملالوتص لمل ع لليمل كل ام ل ن و امص إلض  امو ىمو ل

مىذلمص إلض  ام  ىم ج  منو ممل ل ق تم لق صام عتل مو ى:
 لررام  صنررأمتيارر مك  ررام كرر لتمل نشرر املك فررام جرر  ملئتل ن رراملخت فررامو ررىملسررت ىملإل للامل ع 

ص لجص تم دالك  تملك  امتق ممو ىملص  مل فديمصر  مول  رامل تسر   م ل ص رعم ول  رامل تق ر مم
  ل  للساملالئتل ن ا.

 .تك  يمل   م لئتل ن م للم  للسامل قا و تملالقتد   ام ل س ل مل لستي  ا 
 ص  س  سرر تم لالجررللءلتم ل اررلمل تشرررل ع امم كرر لتملق صررام ضررصام  تأكرر ملرر ملال ترررزلممل درر لم

 كررذ أملال تررزلممصشررل امل ل ل قرر تمملالئتل ن ررام سرراللامل ت ث رر مل قرر ن ن م  تسرري التمل للن كررام
  لستكل يملجللءلتمل كد يمو ىمل ضل ن تمل الزلا.

ملختص للتملم جي :
أمكجزءمل مول  ام  للام"م  لامى لامتستخ ممل مقصيمل صن مstress testingتعتصلملختص للتمل جي م"م

ل لخ الم,م ق ملز ل تم ىل امىذهملالختص للتم  مويمل زلامل ل   ام لالقتد   امل ع  ل ام   مويم
لز    منسصامل تعثلم  ىمل لد للم  مل سن لتمل ق   امل ل ض ا,مك ثمتعللم جنامص زيم إلشلللم

مصأني  ل  ضعمل ل   م  صنأم ملصك توم  مملآل  امل لستخ لام تق  مم"و ىمل لد للملختص للتمل جي 
ملالختص للتم مىذه منت ئج متع  مك ث مل قللللت, ملتخ ذ م   منت ئجي  مل  م لالستف  ا مول لمدعصا وي

م,م ل م ىمم ى للملختص للتمل جي :"لنشللتم النذللمل لصكلمص  نسصامإل لللتمل لد لل

 تعز زمول  امتك   م ضصامل لخ ال. -1
  تو.تكس  م  للامل صنأم ل سل  وم س  م -2
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 تق  مم ضعمل صنأم  مك  امل زل تمل ش   ا. -3
 ل لس و ام  م ضعم تك   مك   مل لخ المل لقص  ا. -4
 ل تأك مل مل ت ل  ملعمل جي تمل لق ص ام ل ق لامو ىمل عليم  مويمل س ن ل  ى تمل لع ام. -5
 و ليملس و مو ىمل تنصنمص ضعمل صنأمتكتمول لمض غاا. -6

 Interest Rate Riskثانياً: خماطرة أسعار الفائدة: 

م تويلملخ الم سع لمل ف ئ ام  ملتج ى  مىل :
ل تي للتم  م سع لمل ف ئ ام  مل س  مل نق يم ل لتلث ام  مل ع ئ مو ىملستعل يم .1

 ل ل لي,م ولالءمىذلمل س  مىممل لقلض  م ل لقتلض  .
لستثل لمل تي للتم  م سع لمل ف ئ ام  مس  مل علالتم ل لتلث ام  مل ع ئ مو ىم .2

  ص عمل علالتمل جنص ا,م ولالءمىذلمل س  مىممل لشتل  م ل ص ئع  .
 أواًل: التغيرا  في أسع ر الف ئدة في السوق النقدي:

تنشررأمىررذهمل لخرر المنت جررام تق صرر تم سررع لمل ف ئرر ام ل ترر مقرر متررن يم  ررىمتكق رر مخسرر ئلم رر م
ام سرع لمل ف ئر ا) يمك  امو ممت ل ر مججر يمتسرع لمكريملر ملال تزللر تم ل در يمل كس سر

مو ممتا ص مت ل  ملستكق  مول   تملإلقللعملعمت ل  ملستكق  ملالقتللع(,م لثاًل:
  متع ق مل صنأملعم ك مل علرالءمو رىم سر  مسرعلم  ئر املعر  ,م كر ثمللتفر عم ر م سرع لم
ل ف لئ مل س ئ ام  مل س  ,م إ مل صنأم ك  مق م خيم ر ملسرتثل لمذ م خريملرنخفعم, ىر م

م ك يم قيمو مل ع ئ م  مل س  .صاص عامل
مل مسص :  ضحمل لث يمل ت   م
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م
م

م
م

 ث نيً : التغيرا  في أسع ر الف ئدة في سوق العمال :
تنشأمىذهمل لخ المون م ج  ملختاللم  مسرعلمل ف ئر امونر متر ل  مشرللءم ص رعمل عل رام ر م

ل لق  ضرررا(م,م تكلررر مىرررذهمل لخررر الم ررر مل تي رررلمل عكسررر مل لكتلررريم ررر م)ول  ررر تمل تصررر  ي
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 سع لمل ف لئر مخراليم ترلامور ممل تار ص م ر مل لصر   م  م ر متر ل  مل كر مل ع ئر م ير .م لثر يم
ق  ممل صنأمصعل   تمشللءم  مص عمولالتم جنص امكجزءمل مول   توم  م  للامل لر ليممذ أ:

ذ رأمصق  لروملرثاًلمصشرللءمول راملسرتل  ن ملر مسر  م  ملالستثل لمصيلعمتكق ر مل لصر ح.م م
ل علالتمل جنص املق صيمص عمل   اللمون ل م ك  ملل   مل ف ئ امو ىملالستل  ن م و ىملر م

ملل   مل ف ئ امو ىمل   الل.
 Foreign Exchange Riskث  ثً :ملخ الم سع لمل دللم

 ىررر مل لخررر المل تررر مقررر متنشرررأمنت جرررامل تق صررر تم  مل تي رررللتمل عكسررر ام ررر م سرررع لمدرررللم
ك  مل صنأم كرتفومصل جر  لتمل علالتم  م  ملللكزمل علالتمل ت م تمملالكتف ومصي ,م إذلم
 ررإ مل خاررلم كلرر م رر ملنخفرر عملرر مول رراملع نررام كثررلملرر مل لا  صرر تملرر منفرر مل عل ررام

ذلمك  مل عك م يم   ل صنأم كتفومصلا  ص تمل مول املع نام كصلملر ممسعلمل دلل,م لا
مل ل ج  لتم إ مل خالم كل م  مللتف عم سع لمل دللم يذهمل عل ا.
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م
 :Liquidity Riskمخ  ر السيول   :رابع ً 

مص  تزلل تم م إل ف ء م   مل تشي ي م لتا ص ت مل ك   ا مل س   ا مت  ل مو م ملكتل ي مو  تعصل
م م مل لك  . مل  قت م   مل ل   ا مدع صامل لنسسا م و  مل س   ا م  للا مس ء مو  متنتج ق 

ل كد يمو ىمل س   امصتك فاملعق  ام ى مل   وىمصلخ الامتل  يمل س   ا,م  متعذلمص عم
 د ي,م ى مل   وىملخ الامص عمل د ي.مصلعنىمجخلمى مل لخ المل ن جلامو مز   ام

يمل ا بمغ لملت قعام  مسكبمل   لئعم  ىم لجام عجزموني مل لدللمو مت ص امك ل
مل م ملعي  م  دصح م   و مل لت كا مل نق  ا م شصو مل نق  ا مخالي مل  مل لسك ص ت و ى

مل ضل ليمص عمجزءمل م د  ومخاليم قتمقد لم صأسع لملنخفضا.

 أسباب مخاطر السيولة:
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  م لخ ر م خر لج ,م ل ع للريمل  لخ  رام لكر م  متكر  منت جرامسر ءمئ لخ المل س   املنشر
ل لنسسررامصخدرر لي م جيررامججرر يملالسررتكق  م كرريملنيرر مكلرر م  م رر متخارر ام لصررام درر يم

ورررر ممتن  ررررعم درررر يمل لنسسررررام ورررر مملالكتفرررر ومصأدرررر يمسرررري امل تك  رررريم سرررر   امصتك فررررام
لنخفضامق م ك  مسصبمل م سص بملخ المل س   ا,م  خ لًلم رأ مل تكر يمل لفر جبم رصععم

عل  ررر تملررر مخررر لجملال تزللررر تمل لنسسرررامل علضررر ا)ل تعي لتم ل ضرررل ن تم  ملررر  عللمص  
مل ل زلن ا(م  ىمل تزلل تم ع  ام ن يم  ىملخ المل س   ا.

 مل لك  ملالقتد  يم ل زل تمل ك  امل ت مق متع ن ملني مإص  نسصام  ع لليمل خ لج ا,م 
ل س ل مل ل   امتعّ مل م ىممل ع لليمل خ لج امل ت متن يم  ىم زل تمس   ام  م

مل لنسس تمل ل   ا
مك جام لال  املخ المل س   امل مخاليملآلت :ل مىن متصلزمل 

 ت و لمل ل ليمصل م تن سبم جج يمل   لئعمل لكتفومصي . .1
لللو ام  متك  مل ت  ق تمل نق  امل  لخ امتق صيمل ت  ق تمل نق  امل خ لجام  علالتم .2

 صشكيملن سبملل م ست و متخا اً مس  لً م يذهمل س   ا.
%مل م  لئعم5ل لدللمل للكزيمو  امتس  يملالكتف ومص    لئعملال زلل ام  ىم .3

 %مل مل سل يمل صنأ.10ل زص ئ م م

مت ز عمل ل ج  لتم ل لا  ص تمو ىم س  ملالستكق  م  لجامل س   ا:
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 خ مسً  مخ  رة القدرة عمى الوف ء ب اللتزام  :

 تعرررللمىرررذهمل لخررر الامصعررر ممقررر لامل صنرررأمو رررىمتيا رررامل خسررر ئلمل لت  ررر املررر مك  رررام نررر لعم
معدم كف ي  رأس الم لل لخ المل خلىم ذ أمل مخاليم

   لسررت ىمل  نررىمل لا رر بملرر مل  مل لرر يمىرر م ل ررام  لخرر المل ترر م تعرر  متيا تيرر ,م ررإ م
لنررومل ررالزممموى المالئاامالمسااتل قضرر امل س سرر امل لتدرر امصكف  ررامل  مل لرر يمىرر متك  رر م

  لق ص امىذهمل لخ ال



 أ.أنس خلوف                               8102-8102العام -السنة الرابعة            إدارة مخاطر االئتمان   

 

 

35 

 

 Camelsهقوهاث نظام التقيين املصريف 

 املقذهت:

ُتعتبر المصارف أكثر القطاعات االقتصادية خضوعًا لمرقابة والتنظيم وذلك يعود 
 لما يمي:

 تحتل المصارف دور هام في استقرار االقتصاد. - أ
 المالية بسهولة داخل الجهاز المصرفي.تنتقل األزمات  - ب
 highlyيتميز هيكل رأس المال المصارف بنسبة رفع مالي مرتفعة  - ت

leveraged تحتاج لتدعيم سالمة الجهاز المصرفي 

  8811حملت تارخييت عن اتفاق بازل 

اتجهت بعض الدول إلى تطوير أنظمة الرقابة لتكفلل فعاليلة الرقابلة المصلرفيةن وملن 
هلللذل اللللنظم نظلللم التقيللليم التلللي تسلللتند إللللى نتلللا.  فحلللص الرقابلللة الميدانيلللة. وفلللي هلللذا 
اإلطللار كانللت لمجهللات الرقابيللة فللي الواليللات المتحللدة األميركيللة دورًا هامللًا إذ عمللدت 

وهللو نظللام موحللد تللم  تطبيقلل   CAMELأطمللع عميلل   لتطللوير نظللام لمتقيلليم بالم  للرات
ن وهو نظام يتّم بمقتضال تقييم المصلارف وفقلًا لمعلايير رقابيلة معينلة 8988منذ عام 

تمثللللل ركللللا.ز لممصلللللرف وهللللي : رأس المللللال ن وجلللللودة األصللللول واإلدارةن واألربلللللاح 
ليغطللي  CAMELSالمحققللة ن والسلليولة. وتطللور هللذا النظللام فبصللب  يعللرف بنظللام 

 حساسية لمخاطر السوعن إضافة لممعايير الخمس سالفة الذكر.ال
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تعتبر السمطات الرقابية رأس المال المصرفي هو الم  ر األساسي لمسالمة 
المصرفيةن باعتبارل مقياسًا موضوعيًا سهل التحديد وقاباًل لمتطبيع والقياس عمى 

مصرف األصعب في المستوى الدولي. هذا بالمقارنة مع المقاييس األخرى لسالمة ال
 التحديد والقياس.

المجنة تعقد اجتماعاتها في مدينة بال أو بازل في سويسرا ن وهي مقر بنك وكانت 
بر.اسة  Bank for International Settlements, BISالتسويات الدولية 

( من بنك انجمترا ومن هنا جاءت التسمية ب "لجنة بال أو بازل أو  Cookeكوك)
 كوك"

 : Camelsهقوهاث نظام التقيين املصريف 

عمى إجراء التحميل ال امل لممصرف وذلك بهدف  CAMELSيعتمد نظام التقييم 
التبكد من سالمة وضع المصرف ومدى قدرت  عمى تحمل المخاطر المصرفية 

 واألسموب الذي تدار ب  هذل المخاطر نحيث يتم ذلك من خالل ما يمي:
تحديد مخاطر المصرف ومدى تبثرل بها ووضع حدود *تقييم المخاطر : وتتضمن 

 قصوى لممخاطر التي يتعرض لها المصرف .
*الرقابة عمى التعرض لممخاطر : وتتضمن السياسات واإلجراءات المتخذة من قبل 
إدارة المصرف بهدف الحفاظ عمى سرية المعمومات وتدعيم االتصاالت بين 

أداء النظم وتوفير التبهيل المستمر  المستويات اإلدارية المختمفة ب بن سالمة
 لمعاممين في المصرف 
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*متابعة هذل المخاطر : وت تمل عمى متابعة إجراء االختبارات الدورية لمنظم لمتبكد 
من سالمتها وفاعميتها وسالمة إجراءات المراجعة الداخمية والخارجية التي تكفل 

 ف من حدتها .الرقابة عمى المخاطر التي يتعرض لها المصرف والتخفي
 من ستة مقومات وهي: Camelsيتكون نظام التقييم المصرفي 
 Capital Adequacyكفاية رأس المال              
   Asset Qualityجودة األصول                

 Managementاإلدارة                           
 Earningsالعوا.د )األرباح(                    

 Liquidity                           السيولة   
    Sensitivity to market risk الحساسية إلى مخاطر السوع  

ن هللو تحديللد المسللبع  CAMELSإن الغللرض األساسللي مللن اسللتخدام نظللام التقيلليم 
لممخللللاطر المصللللرفية التللللي ت للللكل نقللللاط ضللللعف فللللي العمميللللات الماليللللة والت للللغيمية 

 واإلدارية لممصرف والتي تطمب:
 بذل عناية رقابية خاصة. -8
 تحديد أولويات الرقابة الالزمة. -2
 تدخل السمطة النقدية لمعالجة األمر. -3

ببن  أداة رقابية فّعالة لتقييم قوة الم سسلات الماليلة ب لكل  CAMELSقد أثبت نظام 
موحد. وأيضًا أثبت هذا النظام فّعاليت  في تحديد الم سسات التي تحتاج إللى اهتملام 

 خاص.
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لهذا النظام فإن الوكاالت الرقابية تمتزم في اللتبكيد عمى أن جميع الم سسات وطبقًا 
 المالية جرى تقييمها ب كل  امل وعمى أساس موحد.

 التصنيف الرقوي للبنوك حسب هعايري جلنت بازل ودالالته:

يتطمللب إجللراء تصللنيف رقمللي لكللل مصللرف  حسللب معللايير لجنللة بللازل فللإن تطبيقلل 
ر السلللت األساسلليةن ويحللدد لكللل عنصلللر تصللنيف رقمللي ملللن باالسللتناد إلللى العناصلل

 (األدنى5( األفضلن والتصنيف)8( حيث يكون التصنيف)8-5)

ويتم تحديد التصنيف النها.ي لممصرف استنادًا إلى تقييمات كلل عنصلر ر.يسلي ملن 
العناصلللر الملللذكورة والتلللي تبخلللذ فلللي االعتبلللار جميلللع العواملللل المللل ثرة فلللي تقييملللات 

                             ة لها.العناصر المكون

( ت للير إلللى وجللود م للاكل جديللة وهامللة 5(أو)4ان المصللارف التللي يكللون تصللنيفها)
جراء عالجي خاص بها.  فيها مما يتطمب تطبيع رقابة جادة وا 

( فهي ب كل علام تواجل  بعلض نقلاط الضلعفن 3أما المصارف التي يكون تصنيفها)
لتصلحيحها فلي إطلار زمنلي معقلول ن فقلد يل دي  وتستوجب اتخاذ اإلجراءات الالزملة

ذلك إلى ظهلور م لاكل بلارزة فلي الملالءة والسليولةن مملا يتطملب ملن البنلك المركلزي 
إدارية مناسبة وتقديم إر ادات واضحة للددارة وتالفلي نقلاط الضلعف  اتخاذ إجراءات

 المذكورة.
(فهللي سللميمة بصللورة أساسللية فللي 2و8أمللا المصللارف التللي يكللون تصللنيفها المركللب)

معظلم النللواحين وتعتبللر ذات إدارة راسلخةن وأن قللدرتها عمللى الصلمود أمللام التحللديات 
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جيلدة باسللتثناء التقمبللات االقتصللادية الحللادة. إال أن ذللك يتطمللب وجللود إ للراف رقللابي 
 مة المصرفية األساسية.كحّد أدنى لضمان استمرارية وصالحية السال

و لتحديد التقييم المركب لممصارف التي لها فلروع متعلددةن فلإن البنلك المركلزي يمجلب 
عادة الستخدام البيانلات التلي جمعلت ملن الجلوالت التفتي لية لتملك الفلروعن حيلث يلتم 
 تنظيم المالحظات الهامة في تقرير التفتيش الموحد لهذل المصارف ب كمها النها.ي.

 CAMELSف اآلن ب يء من التفصيل عمى كل مفردة من مفرداتوسنتعر 

 :Capital Adequacyأوالً : كفايت رأس املال 

بللرز اسللتخدام كفايللة رأس المللال فللي منتصللف القللرن الماضللي بمعادلللة بسلليطة تعبللر 
علللن العالقلللة بلللين رأس الملللال والودا.لللع ثلللم تطلللور الحقلللًا بقيلللام لجنلللة بلللازل لد لللراف 

( والللذي أ للتمل عمللى وضللع قواعللد وأسللس 8عللداد معيللار بللازل)والرقابللة المصللرفية بإ
عمللى مسللتوى العللالم لقيللاس كفايللة رأس المللال مللن خللالل تحديللد العالقللة بللين موحللدة 

رأس المللال المصللرفي والموجللودات الخطللرة المرجحللة داخللل وخللارج الميزانيللة وحللددت 
 (دولة 811%( وطبقت  المصارف العاممة في أكثر من )8نسبت  ب)

 :أس املالتعريف ر

يعتبر رأس المال المصرفي هو الم  ر األساسي لمسالمة المصرفيةن وقد يعرف بما 
 يمي:

 :Regulatory Capital  رأس املال التنظيوي)الرقابي(

هو الحّد األدنى لرأس المال كنسبة إلى األصول المرجحة بالمخاطر كما حددت  
 لجنة بازل أو سمطة الرقابة المصرفية.
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 :Economic Capital االقتصاديرأس املال 

هو قيمة رأس المال الذي يحتفظ ب  المصرف وفقًا لسياست  وتحميم  وبناء عمى 
 تقييم  لممخاطر.

وتعتبلللر ملللالءة رأس الملللال العنصلللر الحاسلللم فلللي مواجهلللة مخلللاطر العملللل المصلللرفي 
والتلللي أصلللبحت فلللي تزايلللد مسلللتمر نتيجلللة لمتطلللورات المتسلللارعة فلللي مجلللاالت عملللل 
البنللوك تكنولوجيللًا كالصلليرفة االلكترونيللة بصللفة عامللة وعبللر  للبكة االنترنللت بصللفة 

س المللال لمواجهللة المخللاطر خاصللة والتللي تطمبللت تعللدياًل فللي الحللّد األدنللى لكفايللة رأ
ن الناجمة عن ممارسة هذا العمل عبر قنلوات ووسلا.ل جديلدة لهلا مخاطرهلا الخاصلة 

 وبالتالي يجب أن يكون لها تغطيتها الخاصة أيضًا.

 :ونورد هلخصاً ألهن وظائف رأس املال يف املصارف

 قاعدة أساسية لنمو وتطور المصرف. .8
 depositor protectionالدا.نين.الودا.ع ببنواعها وحماية حماية  .2
 زيادة القدرة في الحصول عمى األصول الثابتة. .3
 امتصاص وتغطية الخسا.ر غير المتوقعة. .4
تدعيم ثقة المودعين والسمطات الرقابية في قدرة المصرف عمى مواجهة  .5

 الم كالت.
 تمثيل المالكين في إدارة المصرف. .6

دمة في أحد البنوك والتي تستند لمتوضي  أجرى التحميل في ضوء النماذج المستخ
بازلن وكذلك النماذج إلى  نموذج تقييم كفاية رأس المال حسب ماأقرت  لجنة 
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األميركية التي ّتم تعميمها من خالل برام  المساعدات الفنية 
 لمدولن والتي أخذت فيها أغمب الدول العربية.USAIDاألمريكية

ظامن تطبيقًا عمى الميزانية العمومية وقد  مل التقييم العناصر الستة المكونة لمن
 نوبالقدر الذي توفرت لنا مع  البيانات الالزمة لمتقييم.2188,2181لمبنك لمسنوات 

 

 0200 0202 البيان
   أواًل: رأس المال التنظيمي
ثانيًا: الموجودات والبنود 
خارج الميزانية المرجحة 

 بالمخاطر

  

النقد واألرصدة  ( أ
النقدية واألوراع 

 المالية

95484733 812584449 

ب( التسهيالت   
اال.تمانية     والموجودات 

 الثابتة األخرى

95484733 812584449 

 7431268 8887817 ج(البنود خارج الموازنة
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ثالثًا: نسبة كفاية رأس 
 المال

2111 2118 

   رأس المال التنظيمي
÷ ÷ ÷ 

الموجودات والبنود خارج 
الميزانية المرجحة 

 بالمخاطر

  

 %86.29 %85.5 نسبة كفاية رأس المال
 CAPITAL -تقيين كفايت رأس املال

باسلللتعراض نسلللبة كفايلللة رأس الملللال السلللابقةن يتبلللين لنلللا أن هنلللاك ارتفاعلللًا فلللي هلللذل 
ن وأن هذل النسلبة فلي السلنتين موضلوع  2181مقارنة مع العام  2188النسبة لمعام 

البنلوك األخلرى ن كملا أن هلذل النسلبة تعتبلر جيلدة يم هي أعمى من مثيالتها فلي التقي
% ن وكلذلك حسلب النسلبة 8حسب مقررات لجنة بازل والتي قررت الحّد األدنلى لهلا 

%لمبنللوك التجاريللة(. وبالتللالي فهللي تعطللي الثقللة 81المقللررة مللن سللمطة النقللد السللورية)
 عند التعامل مع هذا البنك.
 مثال عن كفاية رأس المال
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ماسبع فإن  يمكن تصنيف البنلك بالنسلبة لكفايلة رأس الملال فلي المرتبلة تبسيسًا عمى 
 األولى.

لديلل  نفللس خصللا.ص المصللرف الللذي يصللنف  (0المصرر ا الررصن يصررما  ) ررمال  
( حيلللللث تتجلللللاوز نسلللللب كفايلللللة رأس الملللللال المتطمبلللللات القانونيلللللةن ولكلللللن 8رأسلللللمال )

. فعمللى سللبيل المصللرف يمللر بنقللاط ضللعف فللي عامللل أو أكثللر مللن العوامللل المللذكورة
تواجل   المثال قد تكون ربحيلة المصلرف قويلة ويلدير نملول بصلورة جيلدة ولكلن أصلول 
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م اكل مرتفعة نسبيًا فضاًل عن إخفاع اإلدارة في االحتفلاظ بلرأس ملال كلاف لتلدعيم 
نقلللاط الضلللعف  المخلللاطر المالزملللة لمسلللارات األعملللال . ورغلللم ذللللك يمكلللن تصلللحي 

 المذكورة من خالل برام  زمنية معقولة بدون إ راف تنظيمي عن كثب.
  (3المص ا الصن يصما  ) مال  

يتوافللع مللع كفايللة رأس المللال والمتطمبللات التنظيميللة لممللالءة المصللرفية ولكللن هنللاك 
نقللاط ضللعف ر.يسللية فللي عامللل أو أكثللر مللن العوامللل المللذكورة . ممللا يتطمللب إ للرافًا 

أو المساهمين السميم لمقضايا ذات ال لبن ن واتخلاذ /لضمان مناق ة اإلدارة و تنظيمياً 
الخطلوات الضلرورية لتحسللين كفايلة رأس المللال. وملن أسلباب التصللنيف أيضلًا وجللود 
مسلتوى مرتفلع لوصلول التلي تواجل  م لاكل مقارنلة بلرأس الملالن فضلاًل علن ضللعف 

عواملل مل ثرة بدرجلة كبيلرة ربحية المصرف وضعف نمو أصول . وهي في حّد ذاتهلا 
عمللللى رأس المللللال ممللللا يللللنعكس سللللمبًا عمللللى قللللدرة المصللللرف والمسللللاهمين فللللي تمبيللللة 

 المتطمبات الالزمة لتدعيم رأسمال .
ي هد م اكل حادة بسبب عدم كفاية رأس الملال  (4المص ا الصن يصما  ) مال  

يكلون للدى  المالزمة لمسارات األعملال والعمميلات المصلرفية. حيلث لتدعيم المخاطر
المصللرف مسللتوى عللال مللن الخسللا.ر فللي القللروض المتعثللرة والتللي تتجللاوز أكثللر مللن 

كمللللا يعللللاني المصللللرف مللللن خسللللا.ر كبيللللرة فللللي معامالتلللل   نصللللف إجمللللالي رأسللللمال ن
 أو تحقيع نتا.  سمبية في ربحيت . /المصرفية والعمميات اال.تمانية ن و

ي تمبيلة المتطمبلات التنظيميلةن وبناًء عمى ماسبع فقد يعاني المصلرف أو ال يعلاني فل
 ولكن من الواض  عدم وجود كفاية في رأس المال.
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فللإذا لللم تتخللذ اإلدارة أو المسللاهمين إجللراًء فوريللًا لتصللحي  االخللتالالت ن فإنلل  يتوقللع 
اإلعسار الو يك لممصرف. مما يتطمب وجود إ راف تنظيملي لضلمان اتخلاذ اإلدارة 

 لتحسين كفاية رأس المال.والمساهمين اإلجراءات المناسبة 
تعتبللر متعسللرة. بحيللث تتطمللب إ للرافًا رقابيللًا :(5المصررا ا ال ررن يصررما  ) ررمال ا  

قويللًا لتالفلللي خسلللا.ر الملللودعين والللدا.نينن حيلللث أن خسلللا.ر االسلللتثمارات والعمميلللات 
المصللرفية وعمميلللات اإلقلللراض تقللارب أو تتجلللاوز رأس الملللال اإلجمللالي ن ملللع وجلللود 

 تمنع إجراءات اإلدارة والمساهمين من االنهيار الكمي لممصرف.ببن احتمال ض.يل 

 :Assets Quality ثانياً: جودة األصول

تعتبللر جللودة األصللول ذات أهميللة خاصللة فللي نظللام التقيلليم ألنهللا الجللزء الحاسللم فللي 
ن لللاط البنلللك اللللذي يقلللود عممياتللل  نحلللو عممياتللل  نحلللو تحقيلللع اإليلللرادات ن ألن حيلللازة 

ة سوف يعني توليد دخل أكثر وتقييم أفضلل لكلل ملن السليولة البنك عمى أصول جيد
 واإلدارة ولرأس المال.

 ويتم تصنيف جودة األصول باالستناد إلى دراسة القضايا التالية:
 حجم ونوع األصول المتعثرة بالنسبة إلجمالي رأس المال. -8
حجلللللم واتجاهلللللات  جلللللال تسلللللديد القلللللروض التلللللي فلللللات موعلللللد تسللللللديدهان  -2

 خذة إلعادة جدولتها.واإلجراءات المت
التركيزات اال.تمانية الكبيلرة ومخلاطر المقتلرض الوحيلد أو المقترضلين ذوي  -3

 العالقة.
 حجم ومعاممة اإلدارة لقروض الموظفين. -4
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فّعاليلللللة إدارة محفظلللللة القلللللروض بلللللالنظر إللللللى االسلللللتراتيجيات والسياسلللللات  -5
 واإلجراءات والضوابط والتعميمات النافذة.

متعمقلللللللللللللة باال.تملللللللللللللان )مطالبلللللللللللللاتن مالحقلللللللللللللة الن لللللللللللللاطات القانونيلللللللللللللة ال -6
 المقترضين...الخ(

مسللللتوى المخصصللللات المكونللللة لمواجهللللة الخسللللا.ر القللللروض واال.تمانللللات  -7
 المتعثرة.

أسللاليب إدارة األصللول األخللرى مثل)االسللتثمار بللاألوراع الماليللةن األصللول  -8
 بياالت...الخ(.الثابتة ن الكم

 بالمؤش ات ال الية:( ي صا 0صول  المص ا الصن ي م  صميا جودة )
 حجم األصول المتعثرة ال تتجاوز نسبة محدودة من رأس المال. -8
وجود اتجال إيجابي وثابت في عمميات سداد القروض التي فات موعد  -2

 تسديدها أو تمك التي تّم تمديدها.
الضبط الجيد لمتركيزات اال.تمانية وقروض الموظفين بما يعطي حدًا أدنى  -3

 من المخاطرة.
جيد لمحفظة القروضن ووجود رقابة فعالة عمى عممياتها ومتابعة الضبط ال -4

 االلتزام بالمعايير والضوابط التي تضعها اإلدارة في هذا الخصوص.
احتفاظ اإلدارة بالمخصصات الكافية والالزمة لمقابمة الخسا.ر المتوقعة  -5

 في القروض.
ر األصول المصرفية األخرى)غير اال.تمانية( التي تحتوي عمى مخاط -6

 مصرفية طبيعية ال تثير أي تهديد بالخسا.ر.
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يظهللر خصلللا.ص م للابهة لجلللودة  (0المصرر ا الرررصن يرر م  صرررميا جررودة )صرررول  
( ولكن ي لهد نقلاط ضلعف أو عيلوب فلي واحلد أو أكثلر ملن 8األصول المصنفة ب)

العوامللل المللذكورةن فللاإلدارة قللادرة عمللى معالجللة نقللاط الضللعف بنفسللهان كمللا تتصللف 
% من إجمالي رأس المال( 25صول المتعثرة )ال تتجاوز بالعادة بوجود حجم من األ

 بواحدة أو أكثر من الخصا.ص التالية:
ي لللهد المصلللرف اتجاهلللات سلللمبية فلللي مسلللتوى اال.تملللان والقلللروض التلللي فلللات  .8

أو في مستوى مخصص الخسا.ر المكونة /تسديدها والتي تم تمديدها و  موعد
 لمواجهتها.

ال.تملللللان واإلجلللللراءات الالزملللللة لممتابعلللللة توجلللللد نقلللللاط ضلللللعف فلللللي معلللللايير ا .2
 والتحصيل.

تثيللللر القللللروض الممنوحللللة لممللللوظفين بعللللض المالحظللللات المخالفللللة لوصللللول  .3
 والترتيبات التنظيمية الموضوعية ب بنها.

انخفلللاض العا.لللد عملللى األصلللول غيلللر اال.تمانيلللة والتلللي تعكلللس أخطلللارًا تجلللاوز  .4
 ر.األخطار الطبيعيةن ولكن ال تثير تهديدات بالخسا.

يظهر نقاط ضلعف ر.يسليةن والتلي إذا  (3المص ا الصن ي م  صميا جودة )صول  
لللم يللتم تصللحيحها مبا للرة إلللى هللالك رأس المللال أو اعسللار المصللرف ممللا يسللتدعي 
وجود إ راف رقلابي قلوي لضلمان اتخلاذ اإلدارة خطلوات فوريلة لتلدارك األملر ودراسلة 

نيف بزيللادة حجللم اال.تمللان نقللاط الضللعف وتصللحي  العيللوب. كمللا يتميللز هللذا التصلل
% من رأس المال اإلجمالي( باإلضافة إلى واحد أو اكثر من 41المتعثر)ال يتجاوز 
 الخصا.ص التالية:
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استمرارية زيادة مستويات اال.تمان المتعثرة والتي قلد تل ثر عملى رأس الملال أو  .8
 ت دي إلى حدوث اإلعسلار إذا للم يلتم المسلارعة فلي اتخلاذ اإلجلراءات الالزملة

 لمحّد منها.
اال.تمانلللات المصلللنفة الردي.ة)الم لللكوك فيهلللا والموللللدة لمخسلللا.ر(تتجاوز ب لللكل  .2

 كبير المخصصات المكونة ب بنها مما تثير تهديدات لرأس المال.
تثيللر األصللول غيللر اال.تمانيللة خسللا.ر ر.يسللية فللي رأس المللال وقللد تتسللبب فللي  .3

 إعسار المصرف.

 MANAGEMENT -ثالثا: اإلدارة

إن إدارة المصللرف تعتبللر مللن المكونللات األساسللية لمحكللم عمللى مللدى سللالمة ونجللاح 
ن ذلللك يعتمللد عمللى مللدى قللدرة اإلدارة  المصللرف فللي تحقيللع أهدافلل  اإلسللتراتيجيةن وا 
عمى التعامل مع التغيرات االقتصادية التي فرضت وجودها في االتجاهات كافة ن و 

 توزيعها .  عمى سالمة الفصل بين المهام و المس وليات و

 5إللى  8يتم تصنيف المصرف حسب إدارات  من Camelsو بموجب نظام التقييم  
وذلللك اسللتنادا إلللى دراسللة مجموعللة مللن العوامللل تتمثللل بمللدى فهللم اإلدارة لممخللاطر 
المرافقللللة ألداء المصللللارف لن للللاطاتها و سللللالمة التللللدقيع الللللداخمي و الخللللارجي فللللي 

تيجيات  المناسبةن و االلتزام بالقوانين  و المصرف ووضع  وتطوير الخطط واالسترا
الت للريعات الناظمللةن وتوجلل  اإلدارة لتغميللب المصللمحة العامللة لممصللرفن ورفللع كفللاءة 

نعكس فلي جلودة األصلول يالموارد الب رية و تبهيمهم التبهيل المناسب األمر الذي سل
 و كفاية رأس المال واألرباح و السيولة . 
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 Earnings رابعاً: الرحبيت

تعتبللر الربحيللة الهللدف الر.يسللي لممصللارف و هللو أهللم العناصللر السللتمرار المصللرف 
في أداء ن اط  ن و يتم قياس الربحية من خالل تحميل العا.د الذي يحقق  المصلرف 

 الذي يعتمد و يتبثر ب كل مبا ر بمدى جودة األصول .

ديلد وذللك بموجلب دراسلة الع 5إللى  8و يتم تصلنيف المصلرف بموجلب ربحيتل  ملن 
ملللن القضلللايا الهاملللة ذات العالقلللة بمكونلللات اللللدخل التلللي يحققهلللا المصلللرف و تلللبثير 

و كفايلللة المخصصلللات الخاصلللة بخسلللا.ر القلللروض ن و ملللدى األربلللاح االسلللتثنا.ية ن 
ن كملللا يعتبلللر اتجلللال كفايلللة األربلللاح لمواجهلللة الخسلللا.ر و دفلللع حصلللص أربلللاح معقوللللة

ابلة عمللى بنللود اللدخل و النفقللات عمللى مكونلات الللدخل و فعاليلة إعللداد الموازنللة و الرق
 غاية من األهمية في هذا السياع .

% . أملللا  8( نسلللبة ربحيلللة أكثلللر ملللن 8حيلللث يحقلللع المصلللرف اللللذي يلللتم تصلللنيف  )
% ن أملللا 8%و1’75( نسلللبة ربحيتللل  تتلللراوح بلللين 2المصلللرف اللللذي يلللتم تصلللنيف  )
%ن و 1’75% و1’51( نسللبة ربحيتلل  تتللراوح بللين 3المصللرف الللذي يللتم تصللنيف  )

%ن املللللا 1’51%و 1’25( نسلللللبة ربحيتللللل  بلللللين 4المصلللللرف اللللللذي يلللللتم تصلللللنيف )
%أو اللللدخول فلللي 1’25( نسلللبة ربحيتللل  أقلللل ملللن 5المصلللرف اللللذي يلللتم تصلللنيف  )

 .  الخسا.ر

 Liquidity خاهساً : السيولت
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ت ير السيولة إلى مدى قدرة المصرف عمى توفير األموال الالزمة ألداء المصرف 
عنصر السيولة هاما في التعامل مع  الوقت المحددن لذا يعتبراللتزامات  في 

 المودعين .
و ذلك بموجب دراسة 5إلى 8و يتم تصنيف المصرف حسب عنصر السيولة من 

مجموعة من القضايا ذات العالقة بعنصر السيولة وهي : حجم و مصادر األموال 
ن تواريخ استحقاع السا.مة ن و مدى تقمب الودا.ع تحت الطمب و مدى االنسجام بي

األصول و الخصومن ومدى العالقة مع المصارف األخرى ألغراض االقتراض و 
  ذلك تمبية إلحتياجات السيولة .

  Sensitivity of Market Riskسادساً: حساسيت خماطر السوق

تعتبر المخاطر المصرفية من األمور بالغة األهمية في جدول أعمال إدارات 
المصارفن وذلك نتيجة التطورات المالية و المصرفية التي حدثت ومازالت تحدث 
عمى المستوى الدولي ن حيث جعمت تمك التطورات المصارف أكثر عرضة لوزمات 

البد من التركيز  Camelsم المالية ن لذلك عند تصنيف المصارف وفع نظام التقيي
 عمى العديدات من الموضوعات في هذا الخصوص:

مخاطر اال.تمان: وتتمثل في ف ل أو عدم قدرة المتعامل عمى الوفاء بالتزامات  في 
الوقت المحدد ن كما يمكن أن تظهر تمك المخاطر في حالة عدم قدرة المصرف 

ظهار غمى تكوين مخصصات كافية لتجنب تعرض المودعين لخس ا.ر محتممة وا 
 فيها نتيجة عدم استبعاد الفوا.د المهم ة .  ةالدخل المحقع بصورة مغاال
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مخاطر السعر : و تتمثل عمى نوعين من المخاطر ن األولى مخاطر تغير أسعار 
الفا.دة و مخاطر تغيرات أسعار الصرف ن و التي تحدث نتيجة التغير العكسي في 

 تمك األسعار . 

: و يتمثل هذا النوع من المخاطر بعدم توفر األموال السا.مة لموفاء مخاطر السيولة 
بالتزامات المصرف  في الوقت المحدد ن وذلك نتيجة عدم االنسجام و التطابع بين 
 جال و تواريخ استحقاع األصول و الخصوم نمما يضطر المصرف إلى عممية 

 االقتراض أحيانا .  االقتراض  بتكمفة مرتفعة فضال عن احتمال عدم توفر عممية
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 (التركٌز على التوارٌخ هاملجنة بازل للرقابة على أعمال البنوك: )

 ل لمر إلضتتتت ديمإوتتتتومو و تتتتمر  جم     تتتت امم01اجتمعتتتتتمدتتتتبممل فتتتتيمرتتتت  لمدتتتتبم    تتتت ام
ح تتتتثمت تتتتر م تتتت  ممII رتتتت  لممI ضتتتتعتمت  تتتت  تم تتتتم تمرممتتتت  اتمرتتتت  لم مف تتتت مرتتتت  لم

 اوت    تمشرهماو ام يمدبمح لمأ التماومؤ  يماوم و يماوتع ملممعماوم   فماول و ي.
 تو فتتمم0974تأ  تموجفيمر  لمولجفيمول ق ريمعلومأعم لماورف كمدبمف   تيماوعت مم 

 منممح دظبماورف كماوم و  يموعش ةمل لم ب:
  وفتتتلانمأ تتتر ف  نماو تتت  لنم    تتت انمم)رلج وتتت نموفتتتلانمد ف تتت نمإ ي و تتت نماو  رتتت ننمو و تتتمر  جن

م.0975اومملويماومتحلةنماو ال  تماومتحلة(م عملتما لماجتم عمدبمشر يم
 ت لفماولجفيمإوومتح  نممف  مم ف ع يماو ق ريماوم  د يمع وم ً م او   لمإوتومد تمم 

 مشت كمو   ماو ق ريمر نممختلفماول لممنمخالل:
 تر للماومعل م تمعلوماوم ت ىماو يفب. -0
    لةمد عل يمتمف  تماو ق ريماوم  د يمعلوماوم ت ىماوع ومب. -2
  ضعماوحلماأللفومومع    ماو ق ريمدبماومج التماوتبمتتيلبم وك. -3
 المتملتتكماولجفتتيمأطم تتلي تم ق ر تتينم وتت اموم ا ات تت ماو تتفيماوم ف ف تتينم ووف تت متعمتتلم 

ضتتتتلماومم   تتتت تمعلتتتتومتعمتتتت مماوم تتتتت ىماومتتتت مبمدتتتتبممجتتتت لماو ق رتتتتيممعتتتت    م ا شتتتت لاتمألد
اوم تتت د يموال تتتتف لةممف تتت نم تشتتتجعماولجفتتتيمعلتتتوما تتتتخلاممأ تتت و بم معتتت    مم حتتتلةنمل نم

 اوم  امرخ    يماول لماوتبمت غبمدبمتير قممثلم   ماومع    .
 تتم تم تت  ماو ث متتيمم0988أ تتمماو ثتت لقماوتتتبم تتل تمعتتنماولجفتتيمو فتتتمدتتبماوعتت مم  

 تم أاماومتتتت لم  تتتتم تمد متتتت مرعتتتتلمرتتتت  لم(م تضتتتتمفتماوحتتتتلماأللفتتتتومومتيلرتتتت0988)اتف ق تتتتيم
accord0992%موحلمألفومووف  يم أاماوم لممعمف   يماوع مم8 حللتمف ريمم. 

م
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 I نقاط القوة والضعف فً إطار كفاٌة رأس المال بازل

 نقاط القوة: -أواًل 

م -0 ماوع ومب ماوم  دب ماوفظ م ما تم ا  متم  ي مدب مر  لمم.اإل   م متير ق مرلء دمف 
اوالحمينما تفعتمف بموف  يم أاماوم لمدبممعظمماوم   فماول و يم تعل التهم

 مم م الممنماال تم ا م اوثميمدبماوفظ مماوم  دب.
ماو ا عموتير قم -2 مألىماالفتش   ماوم   فمعلوماومف د ي: ماوتف  تمدبمقل ة إ اوي

مو فتم م اوتب ماو ق ر ي ماو     ت مدب ماوف  ق مافح    مإوو ماوع وم مح ل االتف ق
 م   فممع فيمم  ةمعلومأخ ى.ُتو بم

 اوم  علةمعلومتفظ ممعمل  تماو ق ريمعلوممع    م أاماوم لمدبماوم   ف. -3
ماوع للم -4 م فتظ  ن مأ  م محملي ممج ل ماومفشآتماوم  د ي مدب ماوم   م ن م عل وم

مف  معلومغ ا ماومفشآتماألخ ىنمرلمأقحمم وكماومع   مم   مبماوم   فمدبم
مح ثمأنم ج بم مأعم و  ن ممعم م م ماأل  لماوخي ة مر   لة م أاماوم ل    لة

مم ؤ و يم مض عفممن مقل مولم   ف ماوم و ي ماوم او  مر المي ماال تم م ت  عل
ماوم ا اتم م اتخ   ماوم   فن مإلا ات ممج وا ماخت    مدب ماوعم م ي اوجمع  ت
م أامم لماوم  فمرم   م تم ماقتضوماألم م   لة محتومو  ماومف  رين اوم و ي

ماوم مأم ال ممن م دقمجل لة مومخ ي  ماوم  ف متع ض معفل ماوخ  ي    م ن
ماو ق ر ين ماوج  ت مد عل يممتمل  ات مأوث  مل   مإوو ماو   ل مشأفه ممن    

ممن معمل  مولم   م نن مدب ماوج  تماو ق ر ي م   فل ماوم   فمرم  م    فل مرل ن
  ات  .

ماوع لطمأ مولم تثم ماومل ةمعلومتو  نمدو ةم   عيم -5 أ ر ممنماومت حمولم   م
م ال ممو ف تهمعن معلو ممتفق مأ ل ب مخالل ممن م  وك ماوم و ين ماومؤ   ت مي

  عف    مل و ً .
ممنمح ثم -6 ماألقل ماأل  ل ماوم   فمفح  متت جه مإوومأن متير قماومع     لع 

ح   ةماأل  لمم م متض هممتولفيمل جيماومخ ي ة.مألنماوم   فم تض فمضمن
م م ت عومأ ضً  مرلم رم  ممم رلن ممنماالحتف ظمر أ م ل ماأل  لماألم  إوومر ع
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اوخي ةنم ا ترلاو  مرأ  لمأقلممخ ي ةنمإ امم م عبمعل   م   لةمعف   م أام
 اوم ل.

 نقاط الضعف: -ثانياً 
مم   تً م ت وحً مولم ت  فمم1وممتعتل مف تريم أاماومت لماومحت تريم دتقمق اعتلمرت  لم -0

دتبمجم تتعماوحت التنم  وتتكمر تربماوتيتت  اتماوور ت ةماوتتتبمشت لت  ماأل تت اقماوم و تتيم
ختتتاللماوعمتتتلماألخ تتت .مومتتتلمأثرتتتتتماوتجتتت  بنمأفتتتهمالمت جتتتلمعالقتتتيمث رتتتتيمرتتت نمتعثتتت م
اوم تتتت  فم ف تتتتريممالءت تتتت نماوتتتتتبممتتتتتنماومفتتتت  ضمأنمتعرتتتت معتتتتنمقتتتتل ت  معلتتتتتوم

 ا ت ع بماو لم ت.
ر تت يً مماومف ج تتيماوم تتتخلميموتتت ج  ماأل تت لنمتفتتتامدتتبمأدضتتلماألحتت الممم   تت ًم -2

عالقتتتتيممفخفضتتتتيموممتتتتلا ماوتعتتتت ضمومختتتت ي مااللتمتتتت ن.مد تتتت  ماومف ج تتتتيمالممت  ا
 ت اعبماوف  ق تمر نمعمالءماوم  فماو  نم  فف نمضمنمففاماوفلي.

رمعفتتومأنمأ  انماومختت ي مم تريتتيمدمتتيمرتتأف اعمدلتت تم)اوم جتت لات(مت ظ فتت تمدتتبم
دتتبما تتتثم  اتممم تت  فمأختت ىنمت تتل ف تمولعمتتالءنما تتتثم  اتمدتتبمأ  اقمم و تتين

 تيلتتتبماالحتفتتتت ظممAAAعمتتت  ات.مدمتتتثالماومتتتت ضموشتتت ويم اتمت تتتف فمالتمتتتت فبم
%(نماوميل رتتتيموم اج تتتيممختتت ي مقتتت ضموشتتت ويم8رتتتففاماوف تتتريممتتتنم أاماومتتت لم)

نعلتتوماوتت غمممتتنماوفتت  قماوور تت مدتتبماحتم و تتيماوتعثتت مومتت مBBت تتف ف  مااللتمتت فبم
م ظ  ممنمد ا قماوت ف ف ن.

فت ماالتف ق تيماوم ت  فمعلتوما تتخلاممأ ت و بمدبمرعضمأف اعماوتع مالتمنمالمتح -3
الممIح تتثمأنمرتت  لمRisk Mitigation(ممRMاو تت ي ةمعلتتومتخفتت ضماومختت ي )

ت تتتم مإالممرتخفتتت ضممتيلرتتت تم أاماومتتت لممم رتتتلماوضتتتم ف تماوفمل تتتيم ضتتتم ف تم
 اوحو ميماوم و  ي.

مDiversification Riskرعتتتت نماالعترتتتت  ممختتتت ي ماوتف  تتتتعممIالمتأختتتت مرتتتت  لم -4
 ي مالمتمت نمدميمر وم ج لاتنمإفم مأ ضً مرو ف يمت   ع ت م عل تهمدتتنمت   تعمد ومخ

علمتتً مرتتأنممتتنمشتتأنم تت اماوت   تتعمأنم خفتتفمماومختت ي مغ تت ممتتأخ  مدتتبماالعترتت  من
 حجمماوخي ماوولب

 Operational Riskمخ ي ماوتشغ لممI أخ  ًامالمتع وامر  لم -5
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 IIبازل 
     مشه عاً  لطوهعٍ  عقٍ ه  لهًيتض عط هم  أصهر    لجنةه   9111فٌ شهر  زيٍه

 هذ   لمش عع قالق  أ كً   ئٍس  هٌ:

مطوجلههً   لزههر   رةههي لكأًٍهه   أو  لمههًت ع لههذً ٍرههرا  لههي طوٍهه  ألٍههً   ٍههًو  -9

 لههي أسههًلٍي أكقهه  ر هه  مةرههً  9111 لمخههًو  مهه   بسههجعي  لماٍههً ً  لمسههطخر  فههٌ اههً  

 أسجعي  ل ًٍو  لر خجٌ.

  ة لًو  لسعق. بسطخر     مقت لماًٍٍ   -5

 طشنٍع عسًئت  ل  ًل   بمة  عذ     ق  فٌ  ل  ًل  اجي  للةعك. -5

     ٍط   بةطرًء م  عقٍ   لًيت. 5005فٌ شر  زي 

    ٍطاهه م ماٍههً  كأًٍهه  لاههرا  ةط ههًر   رفههع لنةهه  لههًيت لطزههرٍ   لماٍههً  عطوههع   

 لٍاكو  لطغٍ    فٌ هٍكت عممً سً    سع ق  لمًلٍ  ع للةعك.

 طًة   لةظً   لمًلٌ ع لمص فٌ.طايٍي م -9

 طايٍي طةًفسٍ  لٍ  مؤسسً   لنرًي  لمص فٌ. -5

 ٍنًر  لطع فق لأكل   ر  ممك  لٍ  زن   أو  لمًت  لموجعي عزن   لمخهًو   لطهٌ  -5

 ٍطا م لرً  للةك.

طوعٍ   لزع   ع لطأًه  لٍ  مسهؤعلٌ  للةهك ع لسهجوً   ل  ًلٍه   لعوةٍه  فٍمهً ٍطاجهق  -5

 ع لاال   لٍ  زن   أو  لمًت ع لمخًو  ل ًٍو ع ر  ا  لمخًو 

 يًٍرا ر ن   لشأًفٍ  لًلةسل  لجمخًو   لطٌ ٍطا م لرً  للةك. -2

م مر  ل ممم  اتموجفي م إن مع م ممف  معل ه ماوعمل مم0999 رلأ مرع م مقرلمم2114 افت و من
 أ ضً متمتماالجتم ع تمماورف كماوم و  يم او  ل تماو ق ر يمولل لماوعش ماوور ىنممح دظب

دبممل فيمر لمر     امدبممم مرفكماوت    تماول و يم أ رحتمق ا اتهممل ميمولل لماوعش م
م أم مور قبماول لمدلممتو نمق ا اتهممل ميمافم مأخ تماو فيماال تش   ي.م2116مف مع مم

 كانت كما يمي: IIان أهداف اإلطار المعدل بازل 
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م -0 مافت  ج معلو ماوم   ف مإللا ةمتشج ع م أشمل مأدضل م      ت مم    ت
لخ لمأ  و بممتملميموم  اماومخ ي م اومخ ي م خ  يماومخ ي مااللتم ف ينم ا 
مأ مم ممن م عتر  م  ا م أن مولمخ ي ن ماولاخلب ماوت ف ف مأفظمي متير ق  خ  ي
مرمف  مم مفيقم مف دعماإلي  ماومعلل.م  مونمتحم قم وكممنمخاللمممت ح ت  

م مأط:) ماوثالثي ماإلش اد ينماأل و ن م اوم اجعي ماأللفومومتيلر تم أاماوم لن اوحل
  افضر يماو  ق(موملخلم  تفلمإو هماإلي  ماومعلل.

ماوم لم -2 م أا موف  ي مم ت   ت معلو ماومح دظي مدب م    م ماوجل ل ماإلي   تير ق
 مممعماومخ ي ماومحتمليم تغ   ماألعم لماوم  د ي.لتت ا

 risk transparency andاومخ ي شف د يم اإلد  حمعنمتح  نمأ  و بماو -3
disclosureم 

  أوجه االختالف بني اتفاق بازلII  واتفاق بازلI  

 يمكن حصر االختالف بين المؤتمرين بالنقاط الثالث التالية:
ممماالختتتتتتتالفماوختتتتتت طمر حت تتتتتت بممتيلرتتتتتت تموف  تتتتتتيم أاماومتتتتتت لموتغ  تتتتتت ممف ج تتتتتتيمتتتتتتت ج  م -0

 أ ضتتتً مإضتتت ديمفتتت عمجل تتتلممتتتنماومختتت ي نم تتتبماأل تتت لمرمختتت ي مااللتمتتت نمتغ  تتت ًامجتتت   ً م
 شغ ل ينم مي وريماوم   فمر الحتف ظمر أامم لموم اج ت  .اومخ ي ماوت

لا ةماوم تت فممدتتبمتحم تتقمفتت عمتعفتتبموف  تتيم أ اماومتت لماويتت قماوتتتبم  تتتخلم  ممتتالكم ا 
متتنماوتتت ا نمرتت نماومختت ي ماوتتتبم ت قع تت ماوم تت فم حجتتمم لتتاماومتت لماوتت طم  تتتي عمأنم

 ومخ ي م  ؤلطمإوومج بماو لالعم  م لمإووم رح يماوم  فم فم   م رلما
إضتتت ديمرفتتت لمتتعلتتتقمرتتتل  م  لتتت تماو ق رتتتيمعلتتتوماوم تتت  فمدتتتبمم اقرتتتيموف  تتتيم أاماومتتت لم -2

 أ تت و بمإلا ةماومختت ي .مرح تتثمأ تتر ممتتنمم متت تم تت  ماو  لتت تم دتتعمف تتبموف  تتيم أام
 دبمأ مرم تتتت فماومتتتت لمعفتتتتلمظ تتتت  مظتتتت  فمجل تتتتلةماقت تتتت ل يمخ  تتتتيمر وميتتتت عماوم تتتت

إلا ةم ق تت اماومختت ي موتتلىماوم تت  فنماألمتت ماوتت طم تتؤلطمإوتتوممحتتللنم م اجعتتيمأ تت و بم
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ض   ةمتلخلماوم اقر نمدبمم حليممرو ةمومفعمافخفت ضممعتللموف  تيم أاممت لماوم ت فم
 عنماوحلماأللفوم انم يلر اماتخ  ماألج اءماوت ح حبماو   ع.

  تتتبممMarket Disciplineدتتتبماو تتت قمإضتتت ديممتيلرتتت تمتتعلتتتقمر وشتتتف د يم اإلد تتت ح -3
متيلر تمتتعلقمرتت حيمم  تلممتنماومعل مت تمول ت قمحت لممتلىموف  تيم أاماومت لنم حجتمم

فنم أ  و رهمدبمإلا ت  م ق     نم  وكمعر ماإلد ت حماومخ ي ماوتبم تع ضمو  ماوم  م
اوتت طم شتتولمجتت ءم ل  تتبمأ ممحتت  طموجعتتلمافضتتر يماو تت قمأوثتت مد عل تتينم تت اماإلد تت حم

وتتت طم جتتتبمأنم ف تتتجممروتتتلماألحتتت الممتتتعماإلد تتت حماوتتت طمأوتتتلتمعل تتتهممعتتت   ماومح  تتتريما
اول و ينم  فم ؤلطم  اماإلد  حمإووم   لةمل جيماألم نمر وف ريمولم   فنموم م جتبم
أنمتف تت ماوم تت  فمعتتنماومختت ي ماوتتتبمتتعتت ضمو تت م او    تت تماوتتتبمتترع تت مدتتبمألا ةم

 ب:  مونمت ض  م وكمر وشولماوت وماومخ ي 
 

    

 أا اوم ل
اومخ ي  اوتشغ ل ي مخ ي  او  ق مخ ي  االلتم ن

مف ري  أا اوم ل 
(Tier1=min4%Told=min8%) 

 

 

                                                                                        

 

 

 
 
 
 

 تتغٌر ال ال تتغٌر

تغٌٌر  تتغٌر ال

 جذري
 جدٌد



 أ.أنس خلوف                        8102-8102العام -السنة الرابعة              إدارة مخاطر االئتمان   

 

  21 
 

 :الدعائم الثالث لإلطار الجديد المقترح 
م(م ل   يم ب:مpillarsتم مماتف ق يمر  لماوجل لمعلومثالثيم و ل )

 Minimum Capitalاوحل لماولف  مومتيلر تموف  يم أاماوم لم -0
Requirements 

  Supervisory Review of Capitalاومت رعيماو ق ر يمووف  يم أاماوم لمم -2
 Market Disciplineافضر يماو  ق(ممتيلر تماإلد  حم اوشف د يمممم -3

م ف ض م   ماولع لمماوثالثمر وشول:
م
م

   

 

 

 

 

 

 

 

 

مختت ي ماوتشتتغ لمومتت متحتتلثف مضتتمنماوف تتريماومح تت ريموتت أامم2 ومتتلمأضتت دتموجفتتيمرتت  لم
مختتت ي ماوخ تتت ل ماوتتتتبمتفشتتتأممتتتنمعتتتلمموفتتت ءةمأ مدشتتتلماوعمل تتت تمم" تتت مرأف تتت ع دتاومتتت لنم م

اومخت ي ماومتعلمتيمرتألاءممنمد تبم"اولاخل يم األد الم اوتفظمنمأ متفشتأمفت جتيمألحتلاثمخ  ج تي
 قلمتفشأمر تربم جت لمثغت اتمدتبمفظت مماو ق رتيمنماوخلم تمأ ماومفتج تماوم  د يماومختلفي

 ت ي ةماإللا ةمعلتوممج  ت تممأ م ق رتيم مفأ مضتعنممدبماألشخ طم ماألفظمتياولاخل ينم

 الدعائم األساسٌة الثالثة

Three Basic Pillars 

 الحدود الدنٌا لمتطلبات رأس المال

Minimum Capital Requirements 

 المتابعة الرقابٌة لرأس المال

Supervisory Review of Capital             

 انضباط السوق

(Market Discipline(Disclosure 
Rules) 
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اومختتتتت ي ماو تتتتت رقممنماوتع  تتتتتفماوتتتتتتبمتحتتتتتلثمدتتتتتبماوم تتتتت فنم قتتتتتلمتضتتتتتماو  م تتتتتيماألمتتتتت  
 اوم ف ف ي.م ووفهما ترعلماومخ ي ماال ت ات ج يم اومخ ي ماوف شليمعنماو معي.

م ح تتتت ر تماوعمل تتتت تمإلا ةمدتتتتبمأخيتتتت ءم جتتتت ل:ماولاخل تتتتيماوعمل تتتت تموفتتتت ءةمرعتتتتلمم  م تتتتل 
مدتبماألخي ءمدب:ممتتمثلمقلم اوتبنماولاخلبم اوتلق قماو ق ريمأفظميمدبم اوضعفنماوعمالء
ماإل م لم اوخ ت ل مر ربم خ  ل مو مماوم  حمغ  ماور  ف تمإووم اولخ لماور  ف تمإلخ ل
ممتتنماالحت تت لمعمل تت ت:ممدتتبمتتمثتتلمقتتلم (نق تتلمرتتل نمأ مرم تتل)ماألدتت المر تت م ت تتربماوتتتب
ماوف شليم اوخ  ل نماور  ف تممع وجيم خيأنمتخ  لمل نماوتلا لمعمل  تم مناوم ظف نمقرل  

ث وث.مي فم أطماو ق ر يم اوج  تم اوم   م نماوعمالءممعماوعالقيمعن  

أم ماوخ  ل ماوف شليمعنماألفظمينمتتمثلمدبم:ماف    مأفظميماوومر  ت منماألعي لمدبم
.أفظميماالت  التمنم أخي ءماور مجي  

رعضماورف كمقلمالمتملكم ممنحل ثمخ   ةمم و يممغ  ممت قعيماوتشغ لماووتؤلطممخ ي م
 .مي ممحتمليم الحمينممم م عفبم ق ع  مدبممخ مخ ي ماوتشغ لاووف ءةمول ق ريمعلوم

م2مقومات البنٌة األساسٌة للقطاع المصرفً الالزمة لالستجابة لبازل 
 تي   ماوفظمماومح  ر يم -9
 االعتم لمعلوممؤ   تمتم  مماوجلا ةمااللتم ف يمم -5
رتت لمج تت لمم2تيتت   ماووفتت ءاتماورشتت  يم:م تيلتتبماألختت م مت رعتتيمأحوتت مماتفتت قمرتت  لم -5

 تيلتبمف ع تيمم2ور  ةمدبمم لانماوتل  بم فظمماوتعل ممرشولمعت منمالنمتفف ت مأحوت ممرت  لم
مج لم ضعماوفظمماومح  تر يمع و يممنماووف ءاتماورش  يم  اءمدبماوتحل لماوم وبمأ مدبم

  م اجعت  مأ ممنمح ثماووف ءاتماوفف يماوتوف و ج يممدبممج لمتمف  تماومعل م تم.

م

م
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 IIIبازل 

مر  لم م مIIIإنممم  اتموجفي متلخلمتعل التمج    يمعلوماومر لئماوتبمتخطمإلا ةمم وم
مااللتم ماالتف ق  تمخ ي  مدب مإق ا    متم م اوتب ماأل    يمم ن ماوفم ي مإ ج   م  مون او  رمين
مرم م لب:م3ومم  اتمر  لم

ضتت   ةم جتت لمشتت  حيممتتنم أاماومتت لمخ  تتيمرتغي تتيممختت ي مااللتمتت نم ضتت   ةمتم تت ممم-0
مختتتتت ي مااللتمتتتتت نمر وشتتتتتولماو تتتتتح  ممتتتتتنمختتتتتاللماوفمتتتتت  جم األ تتتتت و بماومعتمتتتتتلةمر إلضتتتتت ديم

عتل لممحفظتيماومت  ضمرفت ءمعلتومالختر  اتماوج تلم ماوتع ضت تمولمخت ي منموت وكم جت بمت
مل جيماومخ ي ةم.م

تحل تتلماومختت ي ماوع متتيمحتت لمااللتمتت نم ماوخ  تتيمروتتلمت تت  لمالتمتت فبم مضتت   ةم جتت لم-2
 تتت ممم مفتتتتبمرتتت نمتحل تتتتلماوخيتتت م  قتتتتتمحل ثتتتهنمر إلضتتتت ديمإوتتتومإلا ةماوضتتتتم ف تمر وشتتتتولم

ماومف  بم.م
 تتت لماومؤ  تتت تماوم و تتتيماوور تتت ةمتير تتتقماال ترتتت يماووتتتفءم)م دمتتت مومرتتتلأماوتف  تتتعم(مرتتت نمأم-3

م تحل ثم متي   مفم  جمتم  مماومخ ي ماوتبمتعتملمعل   ماوم   فم.
ومتتت م ختتتطمم ضتتت عممختتت ي مااللتمتتت نمدوتتت نمر ضتتتعمف تتتريممم3اإلضتتت ديماوم متتتيمورتتت  لمم-4

نمح تثموت نماوت  تعمدتبممتف مااللتمت نمLeverage Ratioجل تلةم تبمف تريماو ادعتيماوم و تيم
 اعتمتتت لماوم تتت  فمعلتتتومت ج حتتت تم تتتغ  ةمم2117قرتتتلماأل متتتيماوم و تتتيماوتتتتبمحتتتلثتمعتتت مم

ولمختت ي مرفتت ءمعلتتومفظتتمماوتم تت مماولاخل تتيمولم تت  فموتت نممتتنمأ تتممم تترر تمأ متتيمااللتمتت نم
نماوت  تعمو ضعمف ريماو ادعيماوم و يم  وكمرغت ضماوحتلممتم3آف اكنم   امم ملدعموجفيمر  لم

دتتبممتتف مااللتمتت نم متخفتت ضماعتمتت لماوم تت  فمدتتبممتتف مااللتمتت نمعلتتوماووتتممااللتمتت فبمرتتلالم
قتتت اض.م متتوتتت نمف تتتريماو ادعتتتيماوم و تتتيممتتتنماوشتتت  حيماأل وتتتوممتتتنم أاممتتتنمف ع تتتيم جتتت لةماال
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اوم لمف ريمإوومإجم وبماأل  لملاخلم مخ  جماوم  اف يم مرتل نمأ  انمت ج ح تيمعلتومأنمالم
م%نم تح بم دقماومع لويماوت و يم:م3تملمعنم

  اوش  حي األ وو    اوم ل  أاف ريماو ادعيماوم و يم=م
  األ  ل  لاخل خ  ج اوم  اف ي
 3 %م م

 

 بالنسبة لمعٌار كفاءة رأس المال الفروقات األساسٌة بٌن اتفاقٌات بازل: 

 عماًٍ  كأًٍ   أو  لمًت: I طأً ٍ  لًيت  (9

Basel I and the standard of capital adequacy 

 طررا  لي طز ٍق هرفٍ  أسًسٍ : I  لًيت

 طايٍي سالم  ع سط      لةظً   لمص فٌ  لرعلٌ. -9

  لزر م   لمةًفس  غٍ   لاًرل  لٍ   لمصً ا  لرعلٍ . -5

 اجي أ لا  أ سً   ئٍسٍ : Iشطم   طأً ٍ  لًيت      

  ل س    عت: مكعةً   أو  لمًت: -

  أو  لمًت   سًسٌ ع أو  لمسًةر.ٍطكع   أو  لمًت م  ش ٍزطٍ  

  ل س   لقًةٌ: ةظً  أعي    لمخًو : -

 ًم  لنة  لًيت لط نٍح كت أصت م  أصعت  لمصهً ا لهأعي   مخهًو ا ططةًسهي 

 مع ر ن   لمخًو   لطٌ ططا م لرً.

  ل س   لقًل  ةسل  كأًٍ   أو  لمًت: -

نزههه  % لةسهههل   أو  لمهههًت مههه   نمهههًلٌ   صهههعت  لم 1ع هههز   لزهههر   رةهههي 

 لًلمخًو .

  ل س   ل  لع مخًو   لسعق: -

ططمقههت لًلمخههًو   لزًلٍهه  ع لمزطمجهه   لطههٌ لرههً طههأقٍ  اجههي كههت مهه  صههًفٌ  لههرخت 

 ع ل سم   لسع ٍ  لمجكٍ  زمج    سر .

 عماًٍ  كأًٍ   أو  لمًت: II طأً ٍ  لًيت  (5

Basel II and the standard of capital adequacy 
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ع لههي   9111اههً   Iأوج هه  منمعاهه  مهه   لم ط زههً  ناههًرا  لةظهه  فههٌ لههًيت 

 . عهرف  لشكت أسًسٌ  لي:5005لطولٍق  بطأً ٍ  اً  

 طايٍي سالم  عمطًة   لةظً   لمص فٌ. - أ

يٍههًرا  لمسههًع ا  لطةًفسههٍ  لههٍ   لمصههً ا مهه  خههالت ط ههٍٍق  لأنههعا لههٍ   - ي

  ب طصًرً لجمصً ا.مطوجلً   أو  لمًت  لطةظٍمٌ ع أو  لمًت 

o  عز صً  اجي طز ٍهق   ههر ا  لطهٌ طسهاي  لٍرهً  طأً ٍه  لهًيتII  لنةه  لهًيت

 .Iلع ع قالق  راًئ  أسًسٍ  لطوعٍ  لًيت 

)أيمه   له ه   5001علسلي  بيم   لمًلٍ   لاًلمٍ   لطهٌ زجه  لًلاهًل  فهٌ اهً  

معاه  مه   لا ً ً(  طأق  ل هًئمع  اجهي لنةه  لهًيت لج  ًله   لمصه فٍ  اجهي من

 لطٌ طمك   لمصهً ا مه  معنره   III ل ع ار  لنرٍرا ططر ج  م   طأً ٍ  لًيت 

 5095 لخسًئ   لمزطمج  عط  طزرٍر معاهر يمةهٌ لجطولٍهق  لطهر ٍنٌ  لطهر ء   مه  

 .5091ع ةطرًء   لًبلطي    لكًمت لًلطولٍق اً  

 عماًٍ  كأًٍ   أو  لمًت: III طأً ٍ  لًت  (5

Basel III and the standard of capital adequacy 

م   لت مزًفظٌ  لمصً ا  لم كيٍ  عهٍئ   ل  ًله  لجنةه   5090أصر   اً  

 لًيت. طمطًي لأةرً:

 ايي  مطوجلً   أو مًت  لمصً ا. - أ

 فا  مسهطعًٍ   لسهٍعل   لمصه فٍ  عةسهي  ل  فاه   لمًلٍه  لجمصهً ا ذلهك  - ي

 لطايٍي  ل  ًل  ع ر  ا  لخو  فٌ  ل وًع  لمص فٌ.

ٍمك   II لي  طأً ٍ  لًيت  III ً  م  نمج   نصالزً   لطٌ ط    ًفرً لًيت  ةوال

 طخجٍص  لطوع    فٌ  لراًئ    سًسٍ  للًيت  لقًةٍ  عفق  لشكت  لطًلٌ:
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 III لراًم   II لراًم   I لراًم    III لراًم   II لراًم   I لراًم  

 لزر   رةي 
لمطوجلً  
  أو  لمًت

 لم نا  
  ل  ًلٍ 

 ة لًو 
  لسعق

طايٍي  لزر  
 بةي ل أو 
 لمًت 

عمطوجلً  
  لسٍعل 

طايٍي 
 لم  نا  
  ل  ًلٍ 

طايٍي 
 ة لًو 
   لسعق

 

 

 :المؤشرات المستخدمة فً قٌاس كفاٌة رأس المال 

عظٍأ   أو  لمًت ةسل  ز عق  لمجكٍ   لي  لعر ئع: طأٍر فٌ  اوًء صع ا ا   (1

 لمطمقج  لًلعظٍأ   لع ًئٍ ض فً طأًع هذ   لةسل  ٍشٍ   لي  ر ا   مع ت  لخًص  

لجمص ا اجي طغوٍ  ةسل  أاجي م   لعر ئع علًلطًلٌ ٍةاكو لشكت  ٍنًلٌ اجي 

  لمالءا  لمًلٍ  لجمص ا علًلطًلٌ اجي   ر ء  لمًلٌ له.

هذ   لةسل  فٌ  لطالٍ  ا  عظٍأ   أو ةسل  ز عق  لمجكٍ   لي  بلطي مً : طأٍر  (2

 لمًت كأر ا  مً  لطغوٍ  نيء م   بلطي مً  عهذ   لةسل  م جعي ةسل   لرٍ   لي 

 ز عق  لمجكٍ .

 ةسل  كأًٍ   أو  لمًت: (3

 مثال:

لةأط م أ  صًفٌ  ل لح لار  ل  ٍل  لألعا  لجٍ    خالت  لسةع    لخمو  لمً ٍ  

 ً  هٌ ملٍةه فٌ  لنرعت أرةً .لش ك   لسال  ع لش ك   لعوةٍ  ك

 والمطلوب:

 زسًي مخًو   بسطقمً  فٌ  لشكطٍ   لسًل طٍ  أً:

 زسًي ماًمت  بخطالا. -

  لطلًٍ . -

  بةز  ا  لماًٍ ً -

 

 

 IIIبازل  IIبازل 
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  لسة 
صًفٌ  ل لح لار  ل  ٍل  

 ) لش ك   لسال (
صًفٌ  ل لح لار  ل  ٍل  

 ) لش ك   لعوةٍ (

5002 12 22 

5005 52 50 

5005 990 20 

5001 20 22 

5001 50 20 

 550 510  لمنمعع

 الحل:

 ةزسي  لعسك  لزسًلٌ   لًح  لش كطٍ 

ارر  ÷(= منمعع صًفٌ  ل لح لار  ل  ٍل  X لمطعسو  لزسًلٌ   لًح ) لش ك  

  لسةع  

       =510 ÷ 2  =55 

 550 ÷ 2  =25(= Y لمطعسو  لزسًلٌ   لًح ) لش ك  

 لمً أ   لمطعسوٍ  مخطجأٍ  ة ع  لزسًي ماًمت  بخطالا 

 x 900%الوسط الحسابي  ÷ماًمت  بخطالا =  بةز  ا  لماًٍ ً 

 

 X لش ك  

  لعسو  لزسًلٌ – ل لح   لعسو  لزسًلٌ  ل لح
 لعسو  –) ل لح 

 5 لزسًلٌ(

12 (55) 1 19 

52 (55) -9 9 

990 (55) 55 9925 

20 (55) -55 555 

50 (55) -95 525 

 5950  لمنمعع

 

𝛔
 
 

∑     ̅ 
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 555=  2 ÷ 5950 لطلًٍ  = 

𝛔  √   

            بةز  ا  لماًٍ ً = 
 

  

 X 900 = %27,41% 55 ÷ 20,83 بخطالا = ماًمت 

 Y لش ك  

  لعسو  لزسًلٌ – ل لح   لعسو  لزسًلٌ  ل لح
 لعسو  –) ل لح 

 5 لزسًلٌ(

22 25 9 9 

50 25 5 55 

20 25 -5 95 

22 25 9 9 

20 25 -5 95 

 50  لمنمعع

 95=  2 ÷ 50 لطلًٍ  = 

          بةز  ا  لماًٍ ً = 
 

  

 X 900 = %6,92% 54 ÷      بخطالا = ماًمت 

اةر  أ لًزهةالزظ ممً سلق أ  ش ك   لسال  ططا م لمخًو ا أكل  م  زٍ  ار  قلً  

 مسطعى ماٍ .

   زًل  ار   لطأكر طشٍ   لي  لماجعمً   لطٌ ٍط   لطاًمت مارً هٌ ماجعمً  مسط لجٍ  

علًلطًلٌ فرٌ غٍ  ما عف  لر    ب أةه لًنمكً  ط رٍ   زطمًت زرعقرً م  خالت ر  س  

  لمً ٌ ع لزً  .

 عفٌ هذ   لزًل  ة ع  لًسطخ  ج  ل ٍم   لم نز  أع  لمطع ا  لزرع   لزًب  ع سطامًلرً

 فٌ م ًٍٍو أع ماًرب   لطشط .

خالت  لاً   ل ًر   LHمقًت:  لنرعت  لطًلٌ ٍط م   لطعيٍع  بزطمًلٌ   لًح ش ك  

 ع لموجعي زسًي مخًو   بسطقمً   لمطع ا  لرً.
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 LHش ك  

  لزًل   ب طصًرٍ 
 زطمًت زرع  

PI 
  ل ٍم   لمطع ا  RI ل لح  لمطع ع 

 15x150%=22,5 920 %92 اًرٍ 

 60x300%=180 500 %50  يرهً 

 25x450%=112,5 520 %52 ط خ 

 592    لمنمعع

 

 LHش ك  

 زطمًت 

 PIزرع  

 ل لح 

 RI لمطع ع 

- ل لح  لمطع ع
  ل ٍم   لمطع ا 

) ل لح 
 ل ٍم  - لمطع ع

 لمطع ا (
5 

 ل ٍم  -) ل لح  لمطع ع

 لمطع ا (
5PIX 

92% 920 
920-592=-

952 
55552 (55552X92=)%5015852 

50% 500 
500-592=-

92 
552 (552X50=)%952 

52% 520 
520-

592=952 
91552 (91552X52=)%5225852 

             لمنمعع

 

𝛔  √          

           ماًمت  بخطالا = 
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 التصنيف االئتماني

 تعريؼ التصنيؼ االئتماني:

التصػػػػنيؼ االئتمػػػػاني  رػػػػارل  ػػػػف ر م مسمػػػػؿ مت صػػػػص  ة م   ػػػػ  مت صصػػػػ    ػػػػي المػػػػ  ل 
الماليػػ  ةغر ػػ  الم ػػاطر االئتمانيػػ  العامػػ  لمم   ػػ  د  م  ػػغرتيا ةر رتيػػا  ػػي الة ػػا  رالتزاماتيػػا 

الماليػػ  التػػي تةا ييػػال  ة المػػ  ل االئتمانيػػ   صػػغار معػػيف مػػف ال ػػنغاا  ة  م التزامػػاا ماليػػ  
   رى ل ةذلؾ ا تماغًا  مى الم اطر ذاا الع   .

 أهم شركات التصنيف العالمية:

 قػط مػف غةلػ  سػةؿ العػالـل لكػف اننتػيف  23ةكالػ  تصػنيؼ ائتمػاني تعمػؿ  ػي  051ىناؾ نسة 
 ىما ةكال  مةغيز ةةكال %مف  ةؽ التصنيؼ العالمي ل81ىذه الةكاالا تستكراف 

% مػػف  ػةؽ التصػػنيؼ العػػالمي 01 نػػغ رػةرزل تمييمػػا ةكالػ   يػػتش التػي تيػػيمف  مػى   ػتانغرز 
% مميار غةالر.  يما تتنا س را ي الةكاالا  مػى سصػ   ػة ي  ال تزيػغ 351المقغرل  يمتو رنسة

% مف س ـ ال ةؽ كنيػرًا ما نػار ىػذا االستكػار الن نػي ل ػةؽ ةكػاالا التصػنيؼ 6 يمتيا  مى 
الكنير مػف   مػاا اال ػتمياـ سػةؿ  يػان المنا  ػ ل  لػى سػغ  ف الكػةن رس االئتماني العالمي  

األميركي رغ  منا ش  الم أل  لت ييؿ منح الترا يص لةكاالا  غيغل ةا ػقاط كػؿ السػةا ز  مػاـ 
 يػػاـ المزيػػغ مػػف ةكػػاالا التصػػنيؼ االئتمػػانيل لمتقميػػؿ مػػف ال ػػيطرل شػػرو الكاممػػ  التػػي تتمتػػ  ريػػا 

رغ  نػغ رػةرز ة يػتشل  اصػ  ة ف   ػيس  شػرك   نػرةف األميركيػ  لمطا ػ  ةكاالا مةغيز ة تانغ
مازالػا مانمػػ   ػي األذىػػاف ل ةىػػي الم ػيس  التػػي ن مػا  ػػف  يػػاـ ةكػاالا التصػػنيؼ رت مػػيض 
تصػػنيؼ شػػرك   نػػرةفل ممػػا  غى  لػػى   ػػ س الشػػرك  الشػػييرلل ة  ػػارل سممػػ    ػػيميا لمميػػاراا 

ف كاف الكنير مف المرا  ريف يرةف  ف م رغ نشػة  ةكػاالا  غيػغل لػف يق ػى  مػى الغةالراا . ةا 
ةنمػػةذ منمػػت التصػػنيؼ الشػػييرل ألف معظػػـ سكةمػػاا العػػالـ تتعامػػؿ مػػ  ةاسػػغل مػػف ىػػذه   ػػطةل

 الةكاالا الن ت الشييرل كأمر رغييي ممرةغ منو.
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 خطوات قياس مخاطر االئتمان:  

و المعٌاري وٌعتمد األسلوب ٌتم قٌاس مخاطر االئتمان باالعتماد على األسلوب النمطً ا

النمطً أو المعٌاري على ترجٌح األصول بأوزان للمخاطر وفق نوع التسهٌل والتقٌٌم 

 االئتمانً للعمٌل.

 وتطبٌق هذا األسلوب ٌتطلب إجراء الخطوات التالٌة:

 تبوٌب األصول وفقاً لنوع الدٌن، وذلك على النحو التالً: (1

 الحكومات والبنوك المركزٌة 

 غٌر المركزٌة ووحدات الحكم المحلً. الحكومات 

 البنوك 

 بنوك التنمٌة الدولٌة 

 الشركات 

  عمالء التجزئة 

 قروض برهن عقاري ألغراض تجارٌة 

 قروض برهن عقاري ألغراض سكنٌة 

 .مؤسسات تتعامل باألوراق المالٌة 

ترجٌح القروض بااوزان مخااطر بساٌطة تبعااً للتقٌاٌم االئتماانً للعمٌال وحساب تبوٌاب  (2

% وترتحا  كلماا ازدادت المخااطر أو 151ٌل وتتاراو  االوزان مان صاحر حتاى التساه

 تدنً مستوى التقٌٌم االئتمانً للعمٌل.

 standard& Poorsاالعتماااد علااى مؤسسااات تقٌااٌم خارجٌااة ت اا  التصاانٌ    (3

Moody’s ,Fitch وهً مؤسسات خارجٌاة تخ ا  لمعااٌٌر مؤهلاة ٌجاب اساتٌحاؤها )

رافٌة بأعمال التقٌٌم ولذلك فإن علٌها أن تستوفً المعاٌٌر حتى تسمح لها السلطات االش

 التالٌة:

 بحٌث تكون مهام تصنٌحات االئتمان شدٌدة الدقة ومنتظمة. الموضوعية:

ٌجب أن تخ ا  مؤسساة التصانٌ  ألي  اسوط سٌاساٌة أو اقتصاادٌة قاد  االستقاللية:

 تؤثر على التصنٌ .
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إن التصنٌحات ٌجب ان تكون متوفرة للمؤسسات المحلٌة واألجنبٌة وبشروط  الشفافية:

 متساوٌة

 –ٌجب ان ٌتم اإلفصا  عن المعلومات التالٌة: طارق التصانٌ  المساتخدمة  اإلفصاح:

 معدالت التعثر. –الحترة الزمنٌة  –تعرٌ  التعثر عند الدف  

ٌجااب أن ٌترافااق ماا  وجااود تطبٌااق المؤسسااة للمعاااٌٌر األربعااة السااابقة  المصددقاقية:

اجراءات داخلٌة تمن  إساءة استخدام المعلومات السرٌة ٌؤدي إلاى مصاداقٌة المؤسساة 

 وبالتالً تصبح مؤهلة لالعترا  بها.

إمكانٌة تخحٌ  المخاطر: تستطٌ  البنوك اساتخدام عادة أساالٌب فنٌاة لتخحٌا  المخااطر  (4

ى نوع ال امانات المقدماة شارٌطة االئتمانٌة التً تتعرض لها وهذه األسالٌب تعتمد عل

 أن تكون موثقة مستندٌاً وملزمة قانوناً. وقد تكون ال مانات كالتالً:

 .ال مانات: وقد خددت اللجنة أنواعاً محددة من ال مانات على سبٌل الحصر 

  الكحاااالت: هااً القااروض الم اامونة بواسااطة طاار  ثالااث وٌقتصاار علااى الوحاادات

% 21دات الحكام الحاالً وكال جهاة وزن مخاطرهاا الحكومٌة والبنوك المركزٌة ووح

 أو أقل. شرٌطة أال ٌزٌد وزن المخاطر للكحٌل عن المدٌن.

  التصحٌة: وهاذه فاً حالاة وجاود  امانات ودائا  للقاروض الممنوحاة للعمٌال فاً نحاس

 البنك وبنحس العملة.

 :Measurement of Credit Risks ياس الم اطر االئتماني  

 :Rating Agenciesةكاالا التصنيؼ االئتماني ةغةرىا  ي تسغيغ م اطر االئتماف 

يم أ  سيانًا كؿ طرؼ التعا غ االئتماني )المصرؼ المقرض ةالعميؿ طالن االئتماف (  لى 
ال ياا المت صص  رالتصنيؼ االئتماني ةذلؾ مف   ؿ السصةؿ  مى غر   تصنيؼ 

ئتمافل سيت  ف لمصرؼ يك ن مف ىذا التصنيؼ لم غارل االئتماني  لم ي  طالر  اال
   الم اطرل مف  ي  مةنة   ةرالتالي يمكف ات اذ القرار االئتماني غر السصةؿ  مى تسغيغ 

رنا   مى غر   التصنيؼ سيت كمما زاغا غر   التصنيؼ كمما كاف العميؿ طالن االئتماف 
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ر   التصنيؼ كمما كاف العميؿ يتمت  ر غارل ةكما ل ائتماني   كرر ةىة ما يمنح المصرؼ غ
طالن االئتماف يتمت  ر غارل ة ا  ائتماني   كرر ةىة ما يمنح المصرؼ غر   مف النق  
ةاألماف ألمةالو التي  يقر يا لمعم  ل ةرالمقارؿ  إف العميؿ طالن االئتماف  نغما 
 يسصؿ  مى تصنيؼ  يغ مف  رؿ ةك ا التصنيؼ المعتمغل  إنو  يكةف  اغرًا  مى

السصةؿ  مى االئتماف المطمةن غةف مشاكؿل سيت  ف غر   التصنيؼ  تعطيو كما ل  
ائتماني  ةصةرل س ن  لمييئاا لمانس  ل ئتماف. ية غ ن ن  مف ةك ا ا لتصنيؼ 

 ,standard & Poor'ss)االئتماني ةالتي تعترر معتمغل  مى الم تةى العالمي ةىي 
Moody's- Fitch)     ةمف   ؿ ةكاالا التصنيؼ يمكف السصةؿ  مى تسغيغ غر

 ال غارل االئتماني  لم ي  طالر  االئتماف.

الا التصنيؼ االئتماني  ا غا  ي ت ييؿ  طةاا  ممياا منح االئتماف ةالتمةيؿ ا ف ةك
 مى الم تةى العالمي كةف  نيا م   اا مت صص   ي غرا   ال غارل االئتماني  ةتسغيغ  

الم اطرل االئتماني . تصنؼ ةكاالا التصنيؼ االئتماني ال غارل االئتماني  ة ؽ  غر اا
م تةياا م تمم  لمم اطر  ةكؿ م تةى يقارمو رمز مسغغ معتمغ مف  رؿ الةكال ل ةال غةؿ 

 التالي ية ح ذلؾ:

 ( م تةياا التصنيؼ االئتماني لغى كؿ ةكاالا التصنيؼ العالمي 0 غةؿ ر ـ )
 لمتصنيماا الم تعمم  مف  رؿ ةكاالا التصنيؼغر   الم اطر  

S&P Fitch Rating Moody's التقييـ 

AAA AAA Aaa  مقغرل  الي   غًا  ي الة ا  رااللتزاـ االئتماني
 )األكنر  مانًا(

AA+ AA+ Aa1 
مقغرل  ةي   ي الة ا  رااللتزاـ االئتماني ) غارل 

 AA AA Aa2  الي (
AA- AA- Aa3 
A+ A+ A1 

مقغرل  ةي  لكنيا معر   لمتغير ر رن رعض 
 الظرةؼ ) غارل ائتماني  متة ط   لى  الي (

A A A2 
A- A- A3 

BBB+ BBB+ Baa1 
مقغرل متة ط  ةمعر   ل طر التغني ) غارل 

 ائتماني  متة ط   لى    ؿ مف متة ط (
BBB BBB Baa2 

BBB- BBB- Baa3 
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ة  c( منؿ 0ةية غ غر اا تصنيؼ   ؿ م تةى مف الغر اا المة س   ي ال غةؿ ر ـ )
D   ةلكف تعتررىا ةكاالا ا لتصنيؼ ذاا غر   م اطر مرتمع  ةال ينصح  اال تنمار ريذه

 الم تةياا ألف استمالي  المشؿ  ي ال غاغ  الي   غًا.

 أسس التصنيف االئتماني:
 المرترط رمئ  تصنيؼ معين .تقييـ معغؿ التعنر التراكمي  (0
 مقارن  تصنيماا الم اطر م   ةزاف الم اطر. (3
مقارن  التصنيماا طةيم  األ ؿ لمعغؿ ن ت  نةاا م  معغؿ التعنر التراكمي طةيم   (2

 األ ؿ.
 تت مف التصنيماا  ر  غر اا لتصنيؼ الم اطر. (1
الغةلي  سةؿ كماي  ر س الماؿ  ي تسغيغ  IIااللتزاماا رالتعميماا  مف  راراا رازؿ (5

 .ةزف الم اطر لمرنةؾ ةالتي تعكس م اطر  م  ىا المعمي 
 :عوامل التحميل المالي عند القيام بالتصنيف االئتماني

 الررسي  ةا يراغاا. .0
 المة ةغاا)تقييـ غر   األصةؿ( .3
اؿ ةالقرةض السالي  غر   التمةيؿ ةال يةل )ر س الم -المةارغ المالي  ةالتغ قاا النقغي  .2

 ة يرىا.(
 .كماي  ر س الماؿ .1

 كيف تتم عممية التصنيف من قبل وكاالت التصنيف:
تصغر ةكالػ  التصػنيؼ االئتمانيػ  منػؿ  ػتانغرغ  نػغ رػةرزل مػةغيز  ة  يتشػر تقريػرًا تقييميػًا يعرػر 

لم   ػػػ  ماليػػػ  مػػػا ة ػػػغرتيا  مػػػى  Credit Worthiness ػػػف ة يػػػ  نظرىػػػا لممػػػ  ل الماليػػػ 
اال تراض معتمغل رذلؾ  مى المعطياا ةالمعمةماا المتة رل لتمػؾ الم   ػ   ػةا  مػف الم   ػ  
نم يا  ة مف مكاتن التغ يؽ المعتمغل ل  ة مػف  ػ ؿ التقػارير السكةميػ  ةالشػركاا اال تشػاري  
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ظاىرل متعغغل األة ػو  لي ةتعترر الم  ل الما Time Snapshotالمعتمغل  ي ة ا زمني مسغغ
ةمتشػعر ل ةىػػي  رػػرز التسػغياا التػػي تةا ػػو ةكػاالا التصػػنيؼ  ػػي تقييميػا لمم   ػػاا سيػػت ال 

الززز,من  ةالمتعمقػػػ  رعةامػػػؿ متعػػػغغل منػػػؿ  تة ػػػغ معاغلػػػ  ةاسػػػغل  ت مػػػ  تشػػػعراا المػػػ  ل الماليػػػ  
عةامػػؿ. لػػذلؾل ة يرىػػا مػػف ال العممززة  المكززان  نززود السززندات  التززروف االقتصززادية والسززيادية

لمتعريػر  ػف المػ  ل الماليػ  لم   ػ  مػا  AAA,BBB,Cت ت غـ ةكاالا التصػنيؼ رمػةزًا منػؿ 
رغػػض النظػػر  ػػف ا ػػت ؼ العممػػ  ةالػػزمف ة يرىػػا مػػف العةامػػؿ التػػي تػػغ ؿ  ػػي تقيػػيـ المػػ  ل 

  يـ الم   ػاا  ةري  المالي . ةما ىة  غير رالذكر  ف التصنيؼ ليس غ ةل لمم تنمريف رشرا 
 ة التعامؿ م  الم   اا المالي  ذاا التصنيؼ العالي  ة االرتعاغ  ف تمػؾ األ ػؿ تصػنيمًال ةال 
يعترػػر التصػػنيؼ سقيقػػ  مطمقػػ  رػػؿ ىػػة م ػػرغ ر م ةتة ػػ   ػػف ة ػػ  الم   ػػ  المػػالي السػػالي. 
التصػػػػػنيؼ مػػػػػرترط رة ػػػػػ  ة غا  الم   ػػػػػ  المػػػػػالي ةىػػػػػي رػػػػػغةرىا مرترطػػػػػ  رالػػػػػغةرل اال تصػػػػػاغي  

متغيػػرلل سيػػت مػػف الممكػػف  ف يتغيػػر تصػػنيؼ الم   ػػ  ارتما ػػًا ةان ما ػػًا س ػػن ةاالئتمانيػػ  ال
 الم     ةالظرةؼ المسيط  ريا.

 ف  رػػرز العناصػػر التػػي تركػػز  مييػػا ةكػػاالا التصػػنيؼ  ػػي تقييميػػا لمػػ  ل الم   ػػاا الماليػػ  
ف مػػف  ػػي تسصػػيؿ الػػغية ىػػي استماليػػ  الع ػػز  ػػي الة ػػا  رااللتزامػػاا الماليػػ  لمغيػػر  ة الع ػػز 

 مػراف المػغى الزمنػي الطةيػؿ  ة القصػير رمعنػى س ػر ت ػتقر  ةكػاالا التصػنيؼ  الغير  ةا   ي
 Capacity and Willingness toالغ     مىةالقغرل  مع ىما ال   ا ياف  ي  ممي  التقييـل

pay 
 عنػػغ ت ػػػاةم  ميػػػ  المعطيػػػاا ةالظػػػرةؼل  ػػػإف التقيػػػيـ العػػػالي لمم   ػػػاا الماليػػػ  يعكػػػس  ػػػع  
ة ػػغرل تمػػؾ الم   ػػاا رػػااللتزاـ ر ػػغاغ غيةنيػػا لػػغى الغيػػر  ة تسصػػيؿ غيةنيػػا مػػف الغيػػرل ةىػػذا 

ةغ رن ػػػام  مػػػاـ األزمػػػاا الماليػػػ  يعكػػػس مػػػف ناسيػػػ    ػػػرى  ػػػغرل الم   ػػػ  الماليػػػ   مػػػى الصػػػم
 مػػػى تمييػػػػز الم   ػػػاا الماليػػػ  النا سػػػػ  ذاا المػػػ  ل الماليػػػػ   ةاال تصػػػاغي  ل ةرالتػػػالي القػػػػغرل

ال يغل ةالتي تعمػؿ ة ػؽ  طػ  ا ػتراتي ي  ةا ػس  المعػالـ  ػف تمػؾ الم   ػاا الماليػ  الةر يػ . 
المالي  يقـة  مى   اس ا تراض   ف المغ ؿ المم مي األ ا ي لتقييـ الم  ل المالي  لمم   اا
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ةا ت غاـ ىػذه اال ترا ػاا  مػى  نيػا  Hypothetical Stress Scenarios ينارية ال غط 
لتصنيؼ الم   ػاا لمئػاا رمزيػ  رنػا   مػى  ػغرل تمػؾ الشػركاا  مػى  Benchmarksمقاي   

التي تصػنؼ  تسمؿ ةمةا ي  األزماا المالي  ةاال تصاغي  رأ ؿ  رر.  من  الم   اا المالي 
تتميػػػػز رأنيػػػػا ذاا مػػػػ  ل ماليػػػػ   اليػػػػ  ت ػػػػعميا لمةا يػػػػ   Bستػػػػى  AAAة ػػػػؽ  ػػػػينارية مػػػػاريف 

 األزماا المالي  ةاال تصاغي   ي زمف مسغغ.
اللتػزاـ رالػغيةف ةينغرج تسا ىذا ال ينارية م تةياا متعغغل تعكس  غرل الم     الماليػ   مػى ا

  ػػػ  مػػػا رالة ػػػا  رالػػػغيةفل رينمػػػا   المطمقػػػ  لم  رػػػيف القػػػغرل ةال ػػػع AAAيؼ لمغيػػػرل  مػػػنً  تصػػػن
يرػػيف رػػأف الم   ػػ  مازالػػا ت ػػتطي  الصػػمةغ  مػػاـ األزمػػاا الماليػػ  ةلكنيػػا  ر ػػ   Bيؼ تصػػن

لمم اطر رشكؿ  كرر مف  يرىا  ي ىذا ال ينارية ةما ىة  غير رالذكر  ف ىذا التصػنيؼ لػيس 
مطمػػؽ  يػػة متغيػػر رتغيػػر ة ػػ  المػػ  ل الماليػػ  لمم   ػػ   كمػػا   ػػا   ػػإف التصػػنيؼ ال يعكػػس 

م     المالي  لكنػو يعرػر  قػط  ػف ر م ةكالػ  التصػنيؼ سػةؿ المػ  ل السقيق  الكامم  لة   ال
 المالي  لمشرك  ة ؽ معطياا مسغغل.

  Investmentة ػػغ  امػػا رعػػض ةكػػاالا التصػػنيؼ رتصػػنيؼ الم   ػػاا الماليػػ  مػػاريف  
Grada ةSpeculative  Grada    ةىػذيف التصػنيميف يعك ػاف غر ػ  الم ػاطر المستممػ .

ةىػػي ا ػػؿ  BBBستػػى  AAA  لمم   ػػ .  ػػالنةع األةؿ يمنػػؿ الشػػرائح مػػاريف  ػػي المػػ  ل الماليػػ
ةتمنػػؿ   مػػى  Dستػػى  BB طػةرل ة كنػػر مػػ  ل ماليػ  ل رينمػػا النػػةع النػاني يمنػػؿ الشػػرائح مػاريف 

 طػػةرل ة  ػػػؿ مػػػ  ل ماليػػػ . ةت ػػػغر ا شػػػارل  لػػى  ف ىنػػػاؾ  ػػػغل مػػػغارس  ػػػي  مميػػػ  التصػػػنيؼل 
-0رينمػػا تعتمػػغ م   ػػاا   ػػرى التػػر يـ العشػػرم) AAA تعتمػػغ رعػػض الم   ػػاا مػػن  نظػػاـ 

(سيػػػت تعترػػػر ىػػػذه الطريقػػػ  م تصػػػرل لقيػػػاس م ػػػاطر االئتمػػػاف رشػػػكؿ كمػػػي . ةرالتػػػالي  ػػػإف 01
المعيار األ ا ي الذم تعتمغه ىذه الم   اا لمتصنيؼ ىة  غرل العميػؿ  مػى الة ػا  رالتزاماتػو 

  مػػاؽ ةالػػذم يعنػػي التعنػػر  ػػي ت ػػغيغ الماليػػ   تتػػراةم رػػيف  ػػغرل  ةيػػ  ألرعػػغ سػػغ ةتصػػؿ  لػػى ا
 االلتزاماا المالي .
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 رمو, التصنيف االئتماني ودالئمها:
   مى م تةى  ي ال ةغل )  مى ال نغاا  ةغل ة  ميا م اطرل(  .0

AAA 

 م تةى  ةغل  الي)م اطرل  ميم   غًا( .3

AAA+ 

AA 

AA- 

 مقغرل  الي   مى الغ  )م اطر  ميم ( .2

A+ 

A 

A- 

 لمغ  )متة ط ال ةغل(مقغرل كا ي   .1

BBB+ 

BBB 

BBB- 

 استماؿ الة ا  رالغيف م  ة ةغ  غـ التأكغ مف ذلؾ )  ؿ مف متة ط ال ةغل( .5

BB+ 
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BB 

BB- 

 م اطر  غـ  غاغ ال نغ  ة الغيف)م اطرل  الي ( .6

B + 

B 

B- 

 استماؿ  الي لعغـ ال غاغ )م اطرل  الي   غًا( .7

CCC      + 

CCC 

CCC- 

 االلتزاـ  مى غر اا الم اطرل ة غـ  .8

CC 

  م  الم اطرل .9

D 

 أهمية التصنيف االئتماني:
ي يؿ  مى الم     السصةؿ  مى التمةيؿ الذم تريػغه مػف  ػ ؿ األ ػةاؽ المسميػ   .0

 ة ال ار يػػػػ  ل ةذلػػػػؾ ال تمػػػػاغ كنيػػػػر مػػػػف ال يػػػػاا الممةل )منشػػػػ ا  ة   ػػػػراغ(  مػػػػى 
 معر   التصنيؼ االئتماني لم ي  طالر  اال تراض  ة مصغرل ال نغ.
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ي ػػا غ المقػػرض  ػػي تسغيػػغ  يػػاره  ػػي شػػرا  ال ػػنغ مػػف  غمػػو ل ةتسغيػػغ السكػػـ  ػػي  .3
 م تةى  غارل الم     ة ةغتيا ة عاليتيا  ي ت يير  مةرىا.

 يعكس  ةل المركز المالي لمم      ة الرنؾ ةالقغرل  مى الة ا  رااللتزاماا المالي . .2
 و  ي ال ةؽيعكس  مع  ةمصغا ي  الم      ة الرنؾ ةالمة   الرياغم ل .1
 ي نر التصنيؼ اي اريًا  مى النتائج التشغيمي  ةالررسي  لمم    . .5
 ي ا غ  ي التة و نسة األ ةاؽ العالمي  رنق   كرر. .6
يمػػنح الم ػػتنمرةف المزيػػغ مػػف النقػػ   ػػي التعامػػؿ مػػ  الم   ػػاا  ة الرنػػةؾ المصػػنم   .7

 رغر    الي .
تتةا ر لػغييـ مصػاغر   ػرى مصغا ي  التصنيماا ىام  لصغار الم تنمريف الذيف ال  .8

 لممعمةماا ت ا غىـ  ي ات اذ القرار.
 ىة تأكيغ  مى ن ام  يا اا ةا تراتي ياا الم      ة الرنؾ .9
كمػػا  نػػو يعػػغ مػػف العناصػػر األ ا ػػي  ال ػػتيما  متطمرػػاا مػػ  ل ر س المػػاؿ ة قػػًا  .01

 الغةلي .-2التما ي  رازؿ


