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 وتقدير شكر
 بإحسػاف تبعو ومف ،الكريـ رسولو عمى والسالـ ،والصالة الصالحات تتـ بنعمتو الذي هلل الحمد

خراجيا الدراسة ىذه إكماؿ عمى أعانني الذي هلل الحمد. الديف يوـ إلى  .الوجود زحي   إلى وا 

 ،شةاى ن اهلل ع ة  عمةي /الة كتور األسةتاذ إلػى والعرفػاف الشػكر زيػؿبج أتقػدـ أف إال يسعني وال

 أنجػػز مػا لػػواله والتػي ،والقيَمػػة المسػتمرة وتوجيياتػػو ومالحظاتػو ،دراسػػةال ىػذه عمػػى بإشػرافو شػػرفني الػذي
 .المتواضع الجيد ىذا

 ،ربةةةةةةزع  ةةةةةةةشح حمةةة ي /الةةة كتور األسةةةتاذ ،اقشةػػػػػػالمن ةػػػػػػػػلجن اءػػػػػػألعض موصػػػوؿ والشػػػكر

 جيػػد مػػف هبػػذال لمػػاو  ،الدراسػػة ىػػذه مناقشػػة بقبػػوؿ التفضػػميم ،الةة اعور إ ةةراى م ج ةةر /الةة كتور األسةةتاذو 
 عرفػو  إثرائيػا فػي أسػيمت قيمة عممية مالحظاتو  توجيياتو  نصائح مف قدمواي لماو  ،قراءتيا في وقتو 

 .العممية قيمتيا

لػػىو   الػػذيف إلػػى ..صػػنيعيـ بجميػػؿ طوقػػوني الػػذيف إلػػى ..لػػي والمسػػاعدة العػػوف يػػد مػػد   مػػف كػػؿ ا 
 .عيد الشيخ جالؿ /لدكتور، وأخص بالذكر اوامتناني شكري عظيـ ..خالفوا والذيف الرأي افقونيو 

 .ا  جميع أصدقائي إلى وامتناني شكري تقديـ يفوتني وال

 احثةال 
 مسمح ال  ن ض اء
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  ةةةال راس ةةةصممخ

فػػي ة لػػدا المصػػارؼ المحميػػة المدرجػػة االئتمانيػػقيػػاس درجػػة المخػػاطر  ىػػذه الدراسػػة إلػػى تىػػدف
مػػف خػػالؿ تحميػػؿ المتايػػرات المػػؤثرة فػػي تمػػؾ المخػػاطر، وتحديػػد أثرىػػا عمػػى المتايػػر  بورصػػة فمسػػطيف

التػابع االمخػاطر االئتمانيػةا والمتمثمػة فػي امخػػاطر العائػد عمػى الموجػودات، مخػاطر السػيولة، مخػػاطر 
 رأس الماؿ، ومخاطر سعر الفائدةا.

تحميػػػػؿ القػػػػوائـ الماليػػػػة لممصػػػػارؼ المحميػػػػة المدرجػػػػة فػػػػي بورصػػػػة فمسػػػػطيف  ولتحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ تػػػػـ
ا 7005والمصػػػنفة كمصػػػارؼ محميػػػة حسػػػب تصػػػنيؼ سػػػمطة النقػػػد الفمسػػػطينية مػػػف الربػػػع األوؿ لسػػػنة ا

ا مصػػارؼ، وقػػد تػػـ إجػػراء مسػػح شػػامؿ 5ا، وقػػد بمػػت مجتمػػع الدراسػػة ا7002وحتػػى الربػػع الرابػػع لسػػنة ا
ا مشػػػاىدة امصػػػرؼ/ ربػػػع سػػػنةا، وقػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ نمػػػوذج 772لكميػػػة اليػػػا، وكانػػػت عػػػدد المشػػػاىدات ا

 في معالجة البيانات اإلحصائية. (Panel Data)االنحدار المتعدد 

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة طردية بيف المخاطر االئتمانية وكؿ مف العائد عمػى 
ظيػر وجػود عالقػة عكسػية بػيف مخػاطر الموجودات ومخاطر رأس المػاؿ ومخػاطر سػعر الفائػدة، بينمػا أ

 االئتماف ومخاطر السيولة.

ىميػا ضػرورة االعتمػاد عمػى فػرص نجػاح المشػروع أ سة بمجموعة مف التوصياتار الدوخمصت 
ىميػػػة أ تعزيػػػز صػػػحة القػػػرارات االئتمانيػػػة مػػػع إعطػػػاء، و باعتبارىػػػا الضػػػماف الحقيقػػػي السػػػترداد االئتمػػػاف

جعميػا أكثػر قػدرة عمػى تحمػؿ المخػاطر ىا خػط الػدفاع األوؿ، و ار خاصة لممراكز المالية لممصارؼ باعتب
اتخػػػػاذ ع التايػػػػرات فػػػػي لموضػػػػع االقتصػػػػادي، و مػػػػع ضػػػػرورة توافػػػػؽ السياسػػػػات االئتمانيػػػػة لممصػػػػارؼ مػػػػ

 .لمدا الطمب عمييا اإلجراءات الالزمة إلدارة السيولة وفقا  
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Abstract 
 

This study aims to measure the level of credit risks in the local banks 

listed in Palestine Exchange through analyzing the variables affected in that 

risks, and pointing their effects on the independent variable (Credit Risks) 

embedded in (Return on Assets Risks, Liquidity Risks, Capital Risks, and 

Interest Rate Risks). 
To achieve this, the financial statements for local banks which listed in 

Palestine Exchange according to Palestinian Monetary Authority (PMA) from 

the first quarter of (2007) till the fourth quarter of (2014) was analyzed. The 

population of the study totaled (7) banks, a general survey has been conducted 

to them, and the total observation was (224) reviews , and (Panel Data) has 

been used in analyzing statistical data. 
The results of the study shows that there is a direct correlation between 

credit risks and both return on assets and capital risks and interest rate risks, 

while showed an inverse relationship between credit risks and Liquidity risks. 
The study finally ended in a set of recommendations, which will 

highlight the importance of predicting and measurement of the risks that may 

face the banks. In particular, the credit operations risks because of their 

positive or negative effect on the growth of these banks and the time of 

revenues on assets. 
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 األول الفصل

 لم راس  العام اإلطار

 :مق م  3.3

 التطػور عمميػة فػي عمييػا االعتمػاد ـيػت التي االقتصادية القطاعات مف المصرفي القطاع يعتبر
 لمقطاعػػػات الػػػالـز التمويػػػؿو  االئتمػػػاف تقػػػديـ لاػػػرض المػػػدخرات جػػػذب بوظيفػػػة تقػػػوـ حيػػػث ،االقتصػػػادي
 ،الضػماف خطابػاتو  المسػتندية تكاالعتمػادا أخػرا خػدمات تقػديـ جانػب إلػى ،المجتمػع في االقتصادية

 إلػى المقترضػة الجيػات مػع العالقػة طبيعػة بحكػـ المصػارؼ بيػا تقػوـ التػي األعمػاؿ تمػؾ تتعرض حيث
 تواجػػػػو التػػػػي المخػػػػاطر أمثمػػػػة مػػػػفو  ،فييػػػػا تعمػػػػؿ التػػػػي البيئيػػػػةو  االقتصػػػػادية بػػػػالظروؼ تتػػػػأثر مخػػػػاطر

 سػػػعر مخػػػاطرو  ،المػػػاؿ رأس مخػػػاطر ،السػػػيولة مخػػػاطر ،الموجػػػودات عمػػػى العائػػػد مخػػػاطرا المصػػػارؼ
 دائػـ بشػكؿ ممتزمػا   المصػرؼ يكػوف حيف في ،الدقة بمنتيى ليا التحوط أو التنبؤ يصعب التيو  ،الفائدةا
 يكػوف لػف المقترضػيف فإفػ الوقػت نفػس وفي طمبيا، عند أو اجاليآ انتياء ؿحا المودعيف بأمواؿ بالوفاء

 جػوىري لسػبب وذلػؾ ،كاممػة بنسػبة أو نظاميػة بطريقة المصرؼ تجاه قروضيـ بقيمة الوفاء وسعيـ في
غيػػػر تجاريػػػة و  تجاريػػػة أنشػػػطة فػػػي توظيفػػػو تػػػـ قػػػد لممقترضػػػيف المصػػػرؼ مػػػف الممنػػػوح االئتمػػػاف فأ ىػػػو

الفشػػػؿ ، وأف ممارسػػػة تمػػػؾ األنشػػػطة يصػػػاحبيا احتمػػػاالت النجػػػاح و بسػػػيولة اسػػػتعادتيا يمكػػػف المختمفػػػة 
 .ا7003 ،كاظـابدرجات مختمفة 

 ،المصػرفية األزمػات تزايػد مسػببات أبرز أففي المجاؿ المصرفي  السابقة الدراسات تشيرو  كما
ظمػة الرقابػة الداخميػة الحوكمػة وأن فػي الواضح الضعؼ ىوانييار العديد مف المصارؼ  إلىدا والذي أ

دارةو   .ا7005 خروف،اعبد الكريـ وآ أخرا مخاطر جانب إلى االئتمانية المخاطر ا 

 إصػدارىا عنػد وضػوحا   أكثػر بصػورة المصػرفية بالمخػاطر بػازؿ لجنة اىتماـ ظير لذلؾ ةنتيجو 
 المػػػاؿ رأس تقويػػػة عمػػػى ركػػػز حيػػػث ،الجديػػػد المػػػاؿ رأس يػػػةكفا بمعيػػػار المتعمػػػؽ ا7002ا بػػػازؿ اتفػػػاؽ

 اجيػػاد، لممخػػاطر حساسػػية أكثػػر يكػػوف بحيػػث المػػاؿ لػػرأس األدنػػى الحػػد متطمبػػات خػػالؿ مػػف القػػانوني
 القطػػػػػاع مخػػػػػاطر إلدارة متكاممػػػػػة منظومػػػػػة ليتضػػػػػمف لسػػػػػوؽا بمخػػػػػاطر أيضػػػػػا   اىتمػػػػػتو  كمػػػػػا ،ا7007
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 دعػػامتيف إضػػافة خػػالؿ مػػف التشػػايؿ مخػػاطرو  السػػوؽ مخػػاطرو  االئتمػػاف مخػػاطر فػػي تتمثػػؿ المصػػرفي
 .السوؽ بانضباط الثانيةو  ،الرقابي اإلشراؼ بعمميات تتعمؽ حدىماأ جديدتيف

 اإلحصػػائيات أشػػارت حيػػث ،ا  كبيػػر  توسػػعا   شػػيد فقػػد الفمسػػطيني المصػػرفي بالجيػػاز يتعمػػؽ فيمػػاو 
 سػػػػنة نيايػػػػة حتػػػػى مصػػػػرفا   ا05ا إلػػػػى ليصػػػػؿ ازداد قػػػػد فمسػػػػطيف فػػػػي العاممػػػػة المصػػػػارؼ عػػػػدد أف إلػػػػى
الفمسػطينية،  النقػد سػمطةا ومكتبػا   فرعػا   ا736ا إلػى لتصػؿ المصػارؼ تمؾ فروع ازدادتو  كما ،ا7002ا

 .اhttp://www.pma.ps :االلكتروني الموقع عمى متاح

 مضػػطرد بشػػكؿ الودائػػع حجػػـ تنػػامي إلػػى فمسػػطيف فػػي العاممػػة المصػػارؼ انػػاتبي تشػػيرو  ىػػذا
 شػكؿ عمػى منيػا االسػتفادة يػتـ ،ادوالر مميار 76447ا نحو ا7002ا سنة نياية مع بمات حيث ،سنويا  

 مف %ا30.4ا نسبة ما أي ،ادوالر مميار 26673ا نحو المذكور التاريخ حتى بمات ائتمانية تسييالت
 بػيف الودائػع والتسػييالت إلػىحيػث يمكػف تعميػؿ الفجػوة  ،ا7003 الفمسػطينية، النقػد مطةسػا الودائػع تمؾ

مػا يصػاحبو االسػتقرار االقتصػادي فػي فمسػطيف، و انتياج المصارؼ سياسة التحػوط العاليػة بسػبب عػدـ 
 .ارتفاع لنسبة المخاطر االئتمانيةمف 

 نفػػس إلػػى تتعػػرض ألخػػراا المصػػارؼ مػػف كايرىػػا فمسػػطيف فػػي العاممػػة المصػػارؼ كانػػت لمػػاو 
 الشػديدة المتابعػةو  الحػرص تتطمب فمسطيف في االجتماعيةو  االقتصادية األوضاع أف خاصة ،المخاطر
 باػرض المخػاطر درجػة تحديػدو  قيػاس ضػرورة إلػى الحاجػة يبػرز ممػا ،المصارؼ لتمؾ االئتماني لألداء
 .مسبباتيا عمى والوقوؼ تحميميا

 فمسػطيف فػي العاممػة المصػارؼ تواجو التي المخاطر أنواع جميع دراسة أىمية مف بالرغـو  ىذا
 عمػػػػػى العائػػػػػد بمخػػػػػاطرا يتعمػػػػػؽ فيمػػػػػا خاصػػػػػة االئتمانيػػػػػة المخػػػػػاطر تػػػػػأثير لتحميػػػػػؿ الدراسػػػػػة ىػػػػػذه تػػػػػأتي

 تطػػوير خػػالؿ مػػف ذلػػؾو  ،االفائػػدة سػػعر مخػػاطرو  ،المػػاؿ رأس مخػػاطر ،السػػيولة مخػػاطر ،الموجػػودات
 مػػػف لمحػػػد الالزمػػػة الحمػػػوؿ وضػػػح بيػػػدؼ المنشػػػورة الماليػػػة ئـلمقػػػوا المػػػالي التحميػػػؿ إلػػػى يسػػػتند أنمػػػوذج

 .أدائيا تطوير عمى المصرفية اإلدارة تساعد بتوصيات الخروجو  ،مضاعفاتيا
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 :ال راس  مشكم  3.5

 حجػػػػـ لكػػػػفو  ،ودائعػػػػو حجػػػػـ تػػػػزدادو  مسػػػػتمر بشػػػػكؿ فمسػػػػطيف فػػػػي المصػػػػرفي القطػػػػاع يتطػػػػور
 ،المصػػرفي االئتمػػاف سػػوؽ انكمػػاش بسػػبب ،عالودائػػ حجػػـ مػػف بكثيػػر أقػػؿ لمعمػػالء الممنوحػػة التسػػييالت

 .العمميات تمؾ ترافؽ التي المخاطر حجـل ارتفاع مف يصاحبيا ماو 

 المدرجػػة المحميػػة المصػػارؼ لػػدا االئتمانيػػة المخػػاطر درجػػة حػػوؿ تسػػاؤالت تثػػار مػػا كثيػػرا   لػػذلؾ
 عػػف اإلجابػػة وؿتحػػا الدراسػػة مشػػكمة فإفػػ ىنػػا مػػفو  ،فييػػا المػػؤثرة المتايػػرات كافػػةو  فمسػػطيف بورصػػة فػػي

 :التالي الرئيسي السؤاؿ

 ؟فمسطيف بورصة في المدرجة المحمية المصارؼ لدا االئتمانية المخاطر درجة ىي ما 

 :التال   الفرع   األسئم  منو  شتقو 

 ؟االئتمانية المخاطر درجة في الموجودات عمى العائد مخاطر تأثير ما -0

 ؟انيةاالئتم المخاطر درجة في السيولة مخاطر تأثير ما -7

 ؟االئتمانية المخاطر درجة في الماؿ رأس مخاطر تأثير ما -1

 ؟االئتمانية المخاطر درجة في الفائدة سعر مخاطر تأثير ما -2

 

 :ال راس  أىم   3.1

 التػي ةالرئيسػ الوظيفػة باعتبػاره المصػارؼ تؤديػو الػذي االئتماني النشاط مف الدراسة أىمية تنبع
 المػدينيف قػدرة لعػدـ نتيجػة عاليػة مخػاطر عنيػا يتولػد التػيو  ،خطورةو  ةربحي األنشطة أكثر مفو  ،تقدميا
 لػػذلؾ ،المصػػرؼ يتحمميػػا خسػػائر مػػف عميػػو يترتػػب ومػػا ،اسػػتحقاقيا مواعيػػد فػػي بالتزامػػاتيـ الوفػػاء عمػػى
 فمسػطيف فػي العاممػة المحميػة المصػارؼ لدا االئتمانية المخاطر درجة تحميؿو  لقياس الدراسة ىذه تأتي
 عمػى التعرؼو  ،االئتماف مخاطر إدارة نظـ في المؤثرة العناصرو  المؤشرات ىـأ عمى الوقوؼ خالؿ مف

 الػػذي األمػػر ،االئتمانيػػة المخػػاطر درجػػة قيػػاس خاللػػو مػػف يمكػػف كمػػي نمػػوذج لصػػياغة تمييػػدا   مسػػبباتيا
 يعمػؿو  ،المصػرفية اإلدارة أداء ترشيدو  ،ةاالئتماني المخاطر ألىمية أعمؽو  أوسع فيـ إحداث في يساىـ
 مػػػع التعامػػػؿ عنػػػد شػػػاممةو  محػػػددة رؤيػػػة تقػػػديـ فػػػي بالتػػػالي يسػػػاىـو  ،أفضػػػؿ بشػػػكؿ أدائيػػػا تطػػػوير عمػػػى
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 القطػاع تنميػة نحػو لمػدفع الكبيػر األثػر لػو سػيكوف ممػا ،الصػواب نحػو االئتمػاني القػرار ترشيدو  عمالئيا
 .فمسطيف في المصرفيو  المالي

 

 ال راس : أى اف 3.4

 :خالؿ مف المصارؼ في االئتمانية رةالمخاط درجة قياس في الدراسة أىداؼ تتمثؿ

 تأثيرىػا مػداو  ،فمسػطيف فػي المحميػة المصػارؼ ليػا تتعرض التي المصرفية المخاطر ىعم التعرؼ -0
 .المصارؼ تمؾ ربحية عمى

 .المحمية المصارؼ لدا إدارتيا منيجيةو  االئتمانية المخاطر إدارة أنظمة واقع عمى الضوء إلقاء -7

 .فييا المؤثرة العوامؿ عمى الوقوؼو  ،االئتمانية المخاطر مسبباتو  أنواع يؿمتح -1

 .منو الوقاية طرؽ ىـوأ المصرفي التعثر أسباب عمى التعرؼ -2

 .االئتمانية السياسات ترشيد في ليالما التحميؿ دور بياف -3

 .تجنبيا وأ االئتمانية المحافظ مخاطر تخفيؼ في المستخدمة تالتقنيا عمى الضوء إلقاء -4

 

 :ال راس  فرض ات 3.2
 :التالية الفرضيات صياغة يمكف الدراسة مشكمة وءض في

المحميػػػػة فػػػي المصػػػارؼ  االئتمانيػػػة المخػػػاطر درجػػػة عمػػػى الموجػػػودات عمػػػى العائػػػد مخػػػاطر تػػػؤثر -0
 المدرجة في بورصة فمسطيف.

المحميػة المدرجػة فػي بورصػػة فػي المصػارؼ  االئتمانيػػة المخػاطر درجػة عمػى السػيولة مخػاطر تػؤثر -7
 .فمسطيف

محميػػػة المدرجػػػة فػػػي فػػػي المصػػػارؼ ال االئتمانيػػػة المخػػػاطر درجػػػة عمػػػى المػػػاؿ رأس مخػػػاطر تػػػؤثر -1
 .بورصة فمسطيف

المحميػػػة المدرجػػػة فػػػي فػػػي المصػػػارؼ  االئتمانيػػػة المخػػػاطر درجػػػة عمػػػى الفائػػػدة سػػػعر مخػػػاطر تػػػؤثر -2
 .بورصة فمسطيف
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 :(3) رقم شكل

 التا ع والمتغ ر المستقم  المتغ رات   ن الع ق   وضع

 

 

 

 

 

 
 

 :ال راس  تغ راتم 3.9

 احتسػػابيا يػػتـو  ،المصػػرفي االئتمػػاف مخػػاطر عمػػى تػػأثر التػػي العوامػػؿ عمػػى الدراسػػة ىػػذه تعتمػػد
 :التالية المعادالت حسب

 :التا ع المتغ ر 3.9.3

 االئتمػاف عمػى أثرىػا يػنعكس التػي المخػاطر ىػيو  ،االئتمانيػة المخاطر في التابع المتاير يتمثؿ
 مػدا النسػبة ىػذه وتقػيس ،فييػا المشػكوؾ الديوف مرحمة في دخولو أو استرداده إمكانية مداو  المصرفي

 يػتـ لذلؾ االئتمانية، التسييالت نشاط في الموجوداتاا لو المتوفرة األمواؿ توظيؼ عمى المصرؼ قدرة
 :ا7002 ،قحؼ وأبو حنفيا التالية المعادلة خالؿ مف المخاطر ىذه درجة قياس

 األجؿ قصيرة االئتمانية التسييالت
 الموجودات ماليإج

 

 موجو اتال عمى العائ  مخاطر

 الس ول  مخاطر

 المال رأس مخاطر

 الفائ ة سعر مخاطر

  رج  ق اس
 االئتمان   المخاطر
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 :المستقم  المتغ رات 3.9.5

 :ا7001 العمي،ا التالية المعادلة خالؿ مف قياسيا يتـو  ،الموجودات عمى العائد مخاطر -0

 الضريبة بعد الدخؿ صافي
 الموجودات إجمالي

 

 :(Hample & Simonson, 1999) ةالتالي المعادلة خالؿ مف قياسيا يتـو  ،السيولة مخاطر -7

 ةالسائم الموجودات
 الودائع إجمالي

 

 :ا7002 ،قحؼ أبوو  احنفي التالية المعادلة خالؿ مف قياسيا يتـو  ،الماؿ رأس مخاطر -1

 المساىميف حقوؽ إجمالي
 األصوؿ إجمالي

 

 :ا7007 احنفي، التالية المعادلة خالؿ مف اسياقي يتـو  ،الفائدة سعر مخاطر -2

 الفائدة سعر في تقمب بأي التأثير ذات الموجودات
 الفائدة سعر في تقمب بأي التأثير ذات طموباتالم

 

 :ال راس  نموذج 3.9.1

 عمػػى العائػػد امخػػاطر مػػف كػػؿ مخػػاطر ثػػرأ لقيػػاس (Panel Data) نمػػوذج الدراسػػة تسػػتخدـ
  االئتمانية المخاطر درجة عمى الفائدةا سعر مخاطر ،الماؿ رأس مخاطر ،السيولة مخاطر ،الموجودات

 :التالي النموذج خالؿ مف المصرفي األداء عمى ذلؾ انعكاساتو 

. , ,i t i t i tY X      

 :فأ حيث

Y: االئتمانيةا المخاطر ادرجة التابع المتاير إلى تشير. 

i: الدراسةا اعينة المصارؼ عدد إلى تشير. 

t: ا7002-7005ا اسنوات 6ا الدراسة سنوات عدد إلى تشير. 
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α: الزمفا رعبو  المصارؼ عبر ثابتة قيمة اوىي ألفا إلى تشير. 

β: تايػػػر إذا بمعنػػػى الحػػػدي الميػػػؿ وىػػػي لمدراسػػػة، المسػػػتقمة المتايػػػرات مػػػف متايػػػر لكػػػؿ االمعامػػػؿ بيتػػػا 
 .االمتاير

X: السيولة، مخاطر ،الموجودات عمى العائد امخاطر وىي المستقمة المتايرات مف العديد يشمؿ تجوم 
 .الفائدةا سعر مخاطرو  ،الماؿ رأس مخاطر

ε: النموذجا في الخطأ مقدار أو النموذج في خطأ حدوث احتماليةا العشوائي الخطأ. 

 ال راس : مصطمحات 3.7

 و/أو ليػا مخطػط وغيػر متوقعػة غيػر خسػائر إلػى ؼالمصػر  تعرض احتمالية :(Risks) المخاطر -0

 .ا7001 وعثماف، نايؼا معيف استثمار أو االئتمانية المحفظة عمى المتوقع العائد تذبذب

 أو العوائػد عمػى تطػرأ التػي التايرات تمثؿ التي المخاطر :(Credit Risks) االئتمان   المخاطر -7
 عثمػػاف،ا الممنوحػػة االئتمانيػػة التسػػييالت محفظػػة ليػػا تتعػػرض التػػي المخػػاطر نتيجػػة المػػاؿ رأس

 .ا7006

 فػػي المصػػرؼ قػػدرة مػػدا :(Return on Assets Risks) الموجةةو ات عمةةى العائةة  مخةةاطر -1
 ودرجػة المصػرؼ يمتمكيػا التػي العاممة الموجودات بحجـ وتتأثر ،اإليراد توليد في أصولو استاالؿ
 .ا7004 عقؿ،ا استاالليا

 فػي المحتممػة أو الحاليػة التايػرات المخػاطر ىػذه تمثػؿ :(Liquidity Risks) السة ول  مخةاطر -2
 لػػػدا السػػػيولة حجػػػـ يكػػػوف ال عنػػدما تنشػػػأو  األسػػػيـ، حممػػػة لممكيػػة السػػػوقية والقيمػػػة الػػػدخؿ صػػافي

 .(Koch & Scott, 2010) االئتمانية التسييالت منح أو التزاماتو لمقابمة يا  كاف المصرؼ

 مصػػػػالح مػػػػف كػػػػؿ لحمايػػػػة المػػػػاؿ رأس كفايػػػػة عػػػػدـ :(Capital Risks) المةةةةال رأس مخةةةةاطر -3
 المػاؿ رأس ومخػاطر المختمفػة، المصػالح أصػحاب مػف وغيػرىـ والمقرضيف والمستثمريف المودعيف

 .ا7006 عثماف،ا لاللتزامات السوقية القيمة عف لألصوؿ وقيةالس القيمة في انخفاض عنيا ينتج
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 المخػاطر عمػى يػدؿ الفائدة أسعار مخاطر إف :(Interest Rate Risks) الفائ ة سعر مخاطر -4
 فػػػي لمتايػػػر نتيجػػػة المػػػاؿ رأس وكػػػذلؾ والمسػػػتقبمية، الحاليػػػة المصػػػرؼ إيػػػرادات ليػػػا تتعػػػرض التػػػي
 .ا7004 الكراسنة،ا الفائدة أسعار

 Local Banks listed in Palestine) فمسةط ن  ورصة  فةي الم رجة  المحم ة  رفالمصةا -7

Exchange): فػػي أسػػيميا تػػداوؿ يػػتـ والتػػي فمسػػطيف، فػػي تعمػػؿ التػػي المحميػػة المصػػارؼ ىػػي 

 العاـ عف النقد لسمطة السنوي التقرير إليو أشار ما حسب مصارؼ ا5ا وعددىا فمسطيف، بورصة
 .الفمسطيني المصرفي القطاع بمؤسسات المتعمؽ ا7003ا حزيراف في الصادر ا7002ا

 

 :السا ق  ال راسات 3.2

 :العر    ال راسات 3.2.3

 م  ان ةة   راسةة  اإلسةة م  ، ال نةةوك فةةي المال ةة  المخةةاطر إ ارة : عنةةوان (5131) النخمةة   راسةة  -3
 .(5135-5119)  ال حر ن المصرف   ال رك  لمجموع 

 اإلسػػالمية البنػػوؾ ليػا تتعػػرض التػػي الئتمانيػةا المخػػاطر عمػى الضػػوء إلقػػاء إلػى الدراسػػة ىػدفت
 مػػع المخػػاطر تمػػؾ لمواجيػػة الممكنػػة األسػػاليب بيػػاف مػػع ،اإلسػػالمية التمويػػؿ لصػػيت تطبيقيػػا جػػراء مػػف

 وائحملابػ التزاميػا مػداو  ،المصرفي المجاؿ في الحاصمة التطورات مف اإلسالمية البنوؾ تصنيؼ معرفة
 .المصرفية التشريعاتو 

 اإلسػػالمية البنػػوؾ فػػي التمويػػؿ صػػيت كػػؿ أف الدراسػػة ليػػا توصػػمت التػػي نتػػائجال أىػػـ مػػف كػػافو 
 صػياة عمػى ركػزت لػذلؾ ،المخػاطر تمػؾ مع لمتعامؿ الياتو  أساليب وجود مف برغـ ،لممخاطر ضةمعر  

 نجحػػػػت كمػػػػا ،مخاطرىػػػػا االرتفػػػػاع نظػػػػرا   األخػػػػرا الصػػػػيت بػػػػاقي تجنػػػػبو  ،االمرابحػػػػةا المضػػػػموف العائػػػػد
 بالمعػػػايير الشػػػديد التزاميػػػا خػػالؿ مػػػف مخاطرىػػػا عمػػى السػػػيطرة فػػػي الدراسػػة حػػػؿم المصػػػرفية المجموعػػة
جراءاتو  ،رقابي مناخ توفيرو  ،بازؿ لجنةو  المركزية البنوؾ تصدرىا التي الرقابية  .مالئمة إدارية ا 

 الصػػيت جميػػع تضػػـ اسػتثمارية سػػمةو  محفظػػة تشػكيؿ ضػػرورة ،الدراسػػة توصػيات أىػػـ مػػف كػافو 
 اليػػدؼ عػػف البنػػوؾ تمػػؾ تحيػػد ال حتػػى المرابحػػة عمػػى االعتمػػاد عػػدـو  ،اإلسػػالمية االسػػتثمارية األدواتو 

 مػػف المخػػاطر مػػف التقميػػؿو  التنافسػػية الكفػػاءة ليػػا يحفػػظ بمػػاو  ،االقتصػػادية التنميػػة فػػي المتمثػػؿ األساسػي
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 راتالخبػ تبػادؿو  تامػة بعناية المخاطر بمراقبة البنوؾ تمؾ تقوـ أف ضرورة مع ،االستثماري التنوع خالؿ
 العػاـ المجمػس غػرار عمػى المخػاطر إلدارة عامػة ىيئػة تشكؿ فأو  ،المخاطر إدارة مجاؿ في بعضيا مع

 .اإلسالمية المالية المؤسساتو  لمبنوؾ

 ،المصرفي االئتمان مخاطر تق  م في  ورىاو  المالي التحم ل أ وات : عنوان (5131) زاوي  راس  -5
 .الجزائر   التجار   ال نوك من لع ن   راس 

 عنػد المػالي لتحميػؿ الدراسػة محػؿ البنػوؾ تعطييا التي النسبية األىمية إبراز إلى الدراسة ىدفت
 إلقػاء مػع ،االئتمانيػة المخػاطر تقميػؿ فػي المػالي التحميػؿ أدوات قػدرة مدا بيافو  ،االئتماني القرار اتخاذ
 .االئتماف مخاطر تقييـ في التحميؿ أدوات استخداـ معوقات عمى الضوء

 إجػراء تتطمػب المطبقة االئتمانية السياسات أف ،الدراسة ليا توصمت التي النتائج أىـ مف كافو 
 االئتمانيػػػة المخػػػاطر ضػػػد التحػػػوط أجػػػؿ مػػػف الماليػػػة النسػػػب باسػػػتخداـ لمعميػػػؿ المػػػالي التحميػػػؿ عمميػػػات

 ال العميػؿ فػي الثقػة تػوفير فأو  ،الماديػةو  العينيػة الضػمانات وجػود مػف بالرغـو  ،االئتماني القرار ترشيدو 
 .المخاطر تمؾ ـيلتقي المالي التحميؿ أدوات استخداـ مف يمنع

 القػػػرار اتخػػػاذ عنػػػد المػػػالي التحميػػػؿ عمػػػى التركيػػػز ضػػػرورة ،الدراسػػػة توصػػػيات أىػػػـ مػػػف كػػػافو 
 التحميػؿ أدوات تطبيػؽ البنػوؾ عمػى يجػب كمػا ،كامػؿ بشػكؿ الضػمانات عمػى االعتمػاد عدـو  ،االئتماني
 ضػػرورة مػػع ،البنػػؾ أمػػاف عمػػى المحافظػػة شػػأنيا مػػف التػػيو  ،االئتمػػاف مخػػاطر ـتقيػػي فػػي الحديثػػة المػػالي
 .كفاءة بكؿ المالي التحميؿ أدوات استخداـ عمى لممساعدة االئتماف مجاؿ في لمعامميف المستمر التدريب

 .الجزائر في العامم  التجار   ال نوك في االئتمان   المخاطر إ ارة : عنوان (5135) جيا   راس  -1

 فييػا الػتحكـ سػبؿو  ،المصرفي االئتماف مخاطر إدارة أداء عمى الضوء إلقاء إلى الدراسة ىدفت
 األساسػي الػدور توضػيح جانب إلى المصرفي العمؿ تواجو التي المخاطر مفاىيـ أىـ عرض خالؿ مف

 المخػػػػػاطر إلدارة األساسػػػػػية المبػػػػػادئ إبػػػػػراز مػػػػػع لمبنػػػػػوؾ بالنسػػػػػبة أىميتيػػػػػاو  االئتمانيػػػػػة المخػػػػػاطر إلدارة
 إدارة فػػي سياسػػتيا لتفعيػػؿ البنػػوؾ قبػػؿ مػػف اتخاذىػػا الواجػػب اإلجػػراءات عمييػػا تنطػػوي التػػيو  ،االئتمانيػػة
 .رالمخاط
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 لجػػػوء بسػػػبب تنشػػػأ االئتمانيػػػة المخػػػاطر أف الدراسػػػة ليػػػا توصػػػمت التػػػي النتػػػائج أىػػػـ مػػػف كػػػافو 
 عمػى مقدرتػو عػدـ مػع المختمفة االقتصادية والقطاعات لألفراد االئتماف أو القروض تقديـ إلى المصرؼ
 عمػى المقتػرض قػدرة عػدـ عػف ينػتج قػد السػبب وىػذا ،وفوائػده القػرض مبمػت في المتمثمة حقوقو استرجاع
 فػػي يرغػػب ال ولكنػػو السػػداد عمػػى الماليػػة القػػدرة تػػوفر أو ،المحػػدد االسػػتحقاؽ تػػاريخ فػػي بالتزاماتػػو الوفػػاء
 الػرغـ عمى أوؿ دفاع كخط الضمانات إلى ينظر لمقرار اتخاذه عند المصرؼ فأو  ،آلخر أو لسبب ذلؾ
 ،االئتماني لمقرار تعزيز بمثابة يى فالضمانات ،االئتماني القرار اتخاذ في األولى األسبقية تمثؿ ال أنيا
 .االئتماف منح عند البنوؾ ليا تتعرض التي المخاطر مف محمايةلو 

 سػػػبؿ تعزيػػػزو  ،فلمقترضػػػيا مػػػع المسػػػتمر االتصػػػاؿ ضػػػرورة الدراسػػػة توصػػػيات أىػػػـ مػػػف كػػػافو 
 القػػػرار يكػػػوف أفو  ،المسػػػاعدة تقػػػديـو  العميػػػؿ يواجيػػػا التػػػي المشػػػاكؿ بمعرفػػػة يسػػػمح ممػػػا ،معيػػػـ العالقػػػة

 أىميػػػة تقيػػػيـو  ،الممػػػوؿ بالمشػػػػروع المتعمقػػػػة مخػػػاطرلم تحميػػػؿو  دراسػػػة إلػػػى يسػػػتند البنػػػوؾ فػػػي االئتمػػػاني
 ،القروض منح في الضمانات مىع أساسي بشكؿ االعتماد عدـو  ،الحقيقي الضماف باعتبارىا المقترض

نشاءو  ،االئتماف عمى لمرقابة فعالة أنظمة تطبيؽ البنوؾ عمى يجب كما  تقػوـ االئتمانيػة لممخػاطر دائرة ا 
 .االئتماف مخاطر مراقبةو  قياسو  بتحديد

 معةةا  ر ضةةوء فةةي المخةةاطر إ ارة عمةةى الةة اخمي التةة ق ق ثةةرأ : عنةةوان (5135) رضةةوان  راسةة  -4
 .فمسط ن في العامم  الفمسط ن   ال نوك حال   راس  ،ال ول   الت ق ق

 الحديثػػة معػػاييره خػػالؿ مػػف الػػداخمي التػػدقيؽ أداء جػػودة مقػػاييس أىػػـ تحديػػد إلػػى الدارسػػة ىػػدفت
 عمميػػػات عمييػػػا تبنػػػى التػػػي القواعػػػدو  المعػػػايير تأصػػػيؿ بالتػػػاليو  ،المخػػػاطر إدارة فػػػي دوره توضػػػيح مػػػع

دارةو  الداخمي التدقيؽ  .البنؾ أصوؿ عمى فظةلممحا المخاطر ا 

 تقػػويـ فػػي يسػػيـ الػػداخمي التػػدقيؽ نشػػاط أف الدراسػػة ليػػا توصػػمت التػػي النتػػائج أىػػـ مػػف كػػافو 
دارةو  الػداخمي التػدقيؽ بػيف تعػاوف يوجػد كما ،الداخمية الرقابة أنظمةو  المخاطر إدارة تحسيفو   المخػاطر ا 
 عمميػات تحسػيف بيػدؼ لتحسػيف ةالتشػايمي بالمخػاطر يتعمػؽ فيمػا خاصػةو  ،تالمعمومػا تبػادؿ مجػاؿ في
 لتحسػػػيف الحاجػػػة مػػػداو  ،المصػػػرفية المخػػػاطر بأىميػػػة الػػػداخمي المػػػدقؽ إدراؾ كػػػذلؾو  ،المخػػػاطر إدارة

 .بيا الخاصة الداخمية الرقابة أنظمة



 

 

07 

 فػي الػداخمي لممػدقؽ تدريبيػة دورات المصػارؼ تنظػيـ ضػرورة ،الدارسػة توصػيات أىـ مف كافو 
 عمػى تطػرأ التػي الفنيػة التطػورات متابعػة مع تقييمياو  مواجيتيا كيفيةو  ةالمصرفي المخاطر إدارة أساليب
 .المخاطر بإدارة عالقتيا مداو  ،الداخمي التدقيؽ معايير

 الجيةاز فةي األمةان  رجة  عمةى المخةاطر إ ارة ثةرأ : عنةوان (5133) وت لةوة خةر ص أ ةو  راس  -2
 .يالم   المصرفي األمان  رج  عمى المؤثرة العواملو  المصرفي

 بيػػاف مػػع ،المصػػارؼ ليػػا تتعػػرض التػػي المصػػرفية المخػػاطر أنػػواع تحميػػؿ إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
 المخػػػاطر جوانػػػب أىػػػـ تحديػػػد كػػػذلؾو  ،المصػػػارؼ ربحيػػػة عمػػػى المخػػػاطر تمػػػؾ تحدثػػػو قػػػد الػػػذي األثػػػر

 مػػف اكبػػر بشػػكؿ يػػؤثر المخػػاطر أنػػواع مػػف نػػوع أي بيػػاف لاػػرض ذلػػؾو  ،قياسػػياو  مظاىرىػػا، ،المصػػرفية
 .المصرؼ ماؿ رأس عمى ثرتؤ  أف المحتمؿ مف التي المخاطر مف التحوطو  الربحية، عمى غيره

 عمػى مباشػر تػأثير ليػا المصػرفية المخػاطر أف الدراسػة ليػا توصػمت التي النتائج أىـ مف كافو 
 .الماؿ رأس مخاطر في النقصاف أو بالزيادة تاير أي كذلؾو  ،األصوؿ عمى العائد معدؿ

 أداء تحسػػيف شػػأنيا مػػف اسػػتراتيجياتو  أىػػداؼ وضػػع ضػػرورة اسػػةالدر  توصػػيات أىػػـ مػػف كػػافو 
 ،المصػػرفية بالمخػػاطر خاصػػة مسػػتقمة إدارة إنشػػاء كػػذلؾو  ،بالربحيػػة المتعمػػؽ اليػػدؼ تحديػػدو  ،المصػػرؼ
 طػػرؽو  ،أسػػاليبياو  ،المخػػاطر بػػأنواع يتعمػػؽ فيمػػا البشػػرية الكػػوادر تطػػويرو  لتػػدريب دورات إلػػى باإلضػػافة

 .قياسيا ضبط

 ال نةةوك فةةي المصةةرفي االئتمةةان مخةةاطر لق ةةاس عممةةي مةة خل : عنةةوان (5131) شةةاى ن  راسةة  -9
 .تط  ق   تحم م    راس  ،فمسط ن في التجار  

 فػي المصػرفي االئتمػاف مخػاطر درجػة عمػى تؤثر التي المتايرات أىـ تحديد إلى الدراسة ىدفت
 مػف يمكػف مقتػرح إطػار غةصػيا لاػرض وذلؾ ليا، ترجيحية أوزاف وتحديد ،فمسطيف في التجارية البنوؾ
 تأصػيؿ وبالتػالي االئتمػاف، طالبػة المنشػتت لكافػة وواقعيػة عادلػة أسػس وفػؽ المخػاطر تمػؾ قيػاس خاللو

 اإلدارة أىػػػداؼ خدمػػػة نحػػػو النفعيػػػة مبػػػدأ يحقػػػؽ بمػػػا العمميػػػات تمػػػؾ عمييػػػا تبنػػػى التػػػي والقواعػػػد المعػػػايير
 .االئتماف منح بشأف قراراىا اتخاذ لدا المصرفية
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 ،البنػوؾ فػي االئتمػاف إدارات لػدا قصػور وجود الدراسة ليا توصمت التي النتائج أىـ فم كافو 
 األمػر ،موضػوعي بشػكؿ االئتمػاف مخػاطر قياس خالليا مف يمكف لمتطوير قابمة محددة معايير غيابو 

 المقتػرح اإلطػار أفو  ،االئتمػاف منح قرار اتخاذ قبؿ المخاطر تمؾ عف واضحة صورة تقديـ يفرض الذي
 تحديػد فػي عميػو االعتمػاد يمكػف سػميما   أساسػا   ويػوفر ،المصرفي االئتماف مخاطر قياس متطمبات حقؽي

 .االئتماف بطالبي المتعمقة لممخاطر النسبية األوزاف

 وفعاليػػة كفػػاءة زيػػادة باػػرض المقتػػرح اإلطػػار تطبيػػؽ ضػػرورة ،الدراسػػة توصػػيات أىػػـ مػػف كػػافو 
 ،االئتمػػػاف مػػػنح قػػػرار بشػػػأف المناسػػػبة التوصػػػية اتخػػػاذ لػػػدا مػػػافاالئت إدارة عمييػػػا تعتمػػػد التػػػي التقػػػارير

 العمػؿ مػع االئتمػاف ضػبط فػي المصػرفية لػددارة مرشدا   باعتباره المقترح اإلطار عمى االعتماد ضرورةو 
 وزيػادة ،اسػتقراره دعػائـ تقويػة وبالتػالي ،لمبنػؾ والتطػور النمػو أىػداؼ تحقيػؽ إلػى يؤدي بما تطويره عمى
 .أدائو كفاءة

 تط  ق ةة   راسة  ،االئتمان ة  المخةةاطر فةي وأثةره المةالي التحم ةةل : عنةوان (5131) الزرقةان  راسة  -7
 .األر ن   التجار   ال نوك من ع ن  عمى

 االئتمانيػػػة المخػػػاطر مػػػف لتقميػػػؿ بأنواعػػػو المػػػالي التحميػػػؿ قػػػدرة مػػػدا بيػػػاف إلػػػى الدراسػػػة ىػػػدفت
 كػػػذلؾو  ،االئتمػػػاني القػػػرار اتخػػػاذ عنػػػد النسػػػب مػػف لمجموعػػػة المصػػػارؼ تعطييػػػا التػػػي النسػػػبية األىميػػةو 

 إفصػاح مػداو  ،مالئمتيػاو  الماليػة المعمومػات تػوفير جانب إلى النسب تمؾ استخداـ معوقات أىـ تحديد
 .المقرض يحتاجيا التي النسب عف البنوؾ

 تقميػػػؿو  المػػػالي التحميػػػؿ بػػػيف عالقػػػة وجػػػود ،الدراسػػػة ليػػػا توصػػػمت التػػػي النتػػػائج أىػػػـ مػػػف كػػػافو 
 ،لمبنػؾ اإلداريو  المػالي األداء تقيػيـ فػي اإلحصػائيةو  الماليػة النسػب اسػتخداـ كذلؾ ،االئتمانية المخاطر

 مػف أكثر الربحية عمى تؤثر التي االئتمانية القرارات دقة مف يزيدو  ،لمبنؾ التنبؤية القدرة عمى تؤثر فيي
 .غيرىا

 عمميػػات فػػي المػػالي يػػؿالتحم البنػػوؾ إدارة تعتمػػد أف ضػػرورة ،الدراسػػة توصػػيات أىػػـ مػػف كػػافو 
 تقيػػيـ فػػي اإلحصػائيةو  الماليػػة النسػػب اسػتخداـ أىميػػةو  ،لممخػػاطر التعػرض مػػف يقمػػؿ ألنػو االئتمػػاف مػنح
 محػػددة معػػايير ضػػعو  عمػػى العمػػؿ يجػػب كمػػا ،االئتمػػاف مػػف عمػػى قدرتػػو يحػػدد لكػػي لمبنػػؾ المػػالي األداء
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 ةاالسػػػتفاد عمػػػى أكػػػدتو  ،بالتزاماتػػػو فػػػاءالو  عمػػػى العميػػػؿ قػػػدرة مػػػف التأكيػػػدو  ،االئتمانيػػػة التسػػػييالت لمػػػنح
 .االئتمانية تالقرارا في المالية النسب تحميؿ نتائج مف الكاممة

 القةةةروض مةةةن الحةةة  فةةةي رىةةةا و و  االئتمان ةةة  المخةةةاطر إ ارة : عنةةةوان (5131) شةةةن   ةةةن  راسةةة  -2
 .الجزائر   لمصارفا عمى تط  ق    راس  ،المتعثرة

 بػازؿ لجنػة معايير تحميؿو  فيـ محاولةو  ،المخاطر إلدارة ـالعا اإلطار إبراز إلى الدراسة ىدفت
 .الديوف تعثر مف الحدو  المخاطر إدارة عمى عمؿت مناىج وضع في الدولية

 قروضػػيا محفظػػة بتقيػػيـ تقػػوـ المصػػارؼ أف الدراسػػة ليػػا توصػػمت التػػي النتػػائج أىػػـ مػػف كػػافو 
 المقترضيف فئات معرفة خالؿ مف ذلؾو  ،تعثرىا مؤشراتو  االئتماني نشاطيا عمى لممراقبة دورية بصفة
 القػػػروض نسػػػبةو  حجػػػـ معرفػػػةو  ،نشػػػاطيـ إدارة فػػػي قػػػدرتيـو  ،نشػػػاطيـ طبيعػػػة حيػػػث مػػػف تعثػػػرا   األكثػػػر
 .االئتمانية تالتسييال قطاعات مف عقطا كؿ في المتعثرة

 يعػػالج منيػػاج وضػػعو  ،الدوليػػة بػػازؿ بمقػػررات العمػػؿ ضػػرورة ،الدراسػػة توصػػيات أىػػـ مػػف كػػافو 
 مػػنيج تطبيػػؽ ضػػرورة مػػع ،اإلفػػالس أو التعثػػر حػػدوث مػػف الحػػد عمػػى يعمػػؿ والػػذي ،الئتمػػافا مخػػاطر

 بػػيف تكامػػؿ وجػػود ضػػرورة كػػذلؾو  ،المخػػاطر تقيػػيـ عنػػد بػػازؿ لجنػػة قبػػؿ مػػف المقتػػرح الػػداخمي التصػػنيؼ
 لتقيػػيـ بمفػػرده المػػالي التحميػػؿ اسػػتخداـ عػػف النػػاجـ مقصػػورل تفاديػػا   ذلػػؾو  ،اإلحصػػائيو  المػػالي التحميػػؿ

 .مخاطرال

 فةةي العاممةة  التجار ةة  ال نةةوك أمةةان  رجةة  عمةةى المةةؤثرة العوامةةل : عنةةوان (5112) صةة اح  راسةة  -9
 .تحم م    راس  ،فمسط ن

 المنشػػورة الماليػػة لمقػػوائـ المػػالي التحميػػؿ إلػػى يسػػتند قياسػػي نمػػوذج تطػػوير إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
 المصػػرفي الجيػػاز فػػي األمػػاف درجػػة عمػػى العوامػػؿ بعػػض تػػأثير مػػدا عمػػى الوقػػوؼ خػػالؿ مػػف لمبنػػوؾ

 الماؿا رأسو  الفائدة، سعر االئتماف، ،السيولةا لمخاطر األساسي الدور توضيح جانب إلى ،الفمسطيني
 .األماف ىامش عمى المحافظةو  ،الموجودات عمى لمعائد مرتفعة معدالت تحقيؽ في

 يتصػػؼ المخػاطر ةلػددار  إطػار وجػود أىميػة ،الدارسػة ليػا توصػمت التػي النتػائج أىػـ مػف كػافو 
 النقديػة السػيولة تعػد كما ،المصرؼ ليا يتعرض قد التي المخاطر جميع ياطي لكي المرونةو  بالشمولية
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 أيضػا   الدراسػة أظيػرتو  ،الماليػة بالتزاماتيػا الوفػاء مػف تػتمكف لكػي المصػرفية السياسات أىداؼ أىـ مف
 كفايػػة يعتبػػر كمػػا ،الرديئػػة لتسػييالت المخػػاطر معػػدالت ارتفػػاع ىػػو متعثػرل المؤديػػة العوامػػؿ أىػػـ مػف أف

 األمػػػاف مسػػػتوا عمػػػى والمحافظػػػة ،فيػػػو الثقػػػة وتػػػدعيـ ،المصػػػرؼ لسػػػالمة ضػػػروري الممتمػػػؾ المػػػاؿ رأس
 .المناسب

 مػػع المصػػرفية المخػػاطر مػػع التعامػػؿ آليػػات تطػػوير ضػػرورة ،الدراسػػة توصػػيات أىػػـ مػػف وكػػاف
 مػػػػع توافقيػػػػا مػػػػداو  ،المسػػػػتمرة مراجعػػػػةال إلػػػػى اإلدارة تمػػػػؾ إخضػػػػاع ضػػػػرورة مػػػػع غيابيػػػػا خطػػػػورة بيػػػػاف

نمػاو  ،بيػا بػاالعتراؼ االكتفػاء يتـ ال فأو  ،الخارجيةو  الداخمية تالمتايرا  التػي باألسػباب االىتمػاـ يجػب ا 
 البنػػػوؾ لػػػدا المػػػودعيف لحمايػػػة ودائػػػع، ضػػػماف مؤسسػػػة إنشػػػاء ضػػػرورة مػػػع ،حػػػدوثيا احتمػػػاؿ مػػػف تزيػػػد

 .فمسطيف في العاممة التجارية

 لممعةا  ر وفقاً  المصارف في االئتمان لمخاطر الح  ث  اإل ارة : عنوان (5117) كمال أ و  راس  -31
 .فمسط ن في العامم  المصارف عمى  تط  ق   راس  ،(II ) ازل ال ول  

 المصػػارؼ تتبناىػػا التػػي االئتمػػاف مخػػاطر أنظمػػةو  تاسػػتراتيجيا واقػػع تقيػػيـ إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
 االئتمػاف مخػاطر إدارة نظػـ تطػوير عمػى المصػارؼ يسػاعد متكامػؿ إطػار وضػعو  ،فمسػطيف في العاممة
 لمرقابػػػػة الجديػػػػدة بػػػػازؿ لجنػػػػة اتفاقيػػػػة متطمبػػػػاتا الدوليػػػػة المصػػػػرفية الرقابيػػػػة اإلرشػػػػاداتو  لممعػػػػايير وفقػػػػا  

 .اII بازؿ المصرفية

 فػػي االئتمانيػػة العمميػػة إدارة فػػي كفػػاءة وجػػود ،الدراسػػة ليػػا توصػػمت التػػي النتػػائج أىػػـ مػػف كػػافو 
 ،االئتمانيػة المحفظة في المحتممة لمخسائر المالية المخصصات كفايةو  ،فمسطيف في العاممة ؼالمصار 

 الكػافي االلتػزاـ عػدـو  ،المتعثػرة الػديوف محفظػة مػف عاليػة نسػبة معالجػة في المصارؼ معظـ نجاح أفو 
 .الئتمافا مخاطر حدة تخفيؼ أجؿ مف لممصارؼ النقد سمطة تضعيا التي اإللزامية القواعد بالضوابط

 المخػػػػػاطر إدارة تحسػػػػػيف عمػػػػػى المصػػػػػارؼ تعمػػػػػؿ أف ضػػػػػرورة ،الدراسػػػػػة توصػػػػػيات أىػػػػػـ كػػػػػافو 
 مػػع االئتمانيػػة سياسػػاتيا توافػػؽ ىعمػػ المصػػارؼ تحػػافظ أفو  ،االئتمػػاف مخػػاطر إدارة خاصػػة المصػػرفية
 االئتمػػػاف مخػػاطر إلدارة متخصصػػة إدارة جػػودو  عمػػى تأكيػػدال مػػع ،االقتصػػادية األوضػػاع فػػي التايػػرات

 .االئتماف مراقبةو  قياسو  تحديد عمى مؿتع
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 ،الم اشةةرة االئتمان ةة  التسةةي  ت مةةنح لقةةرار المحةة  ة العوامةةل : عنةةوان (5112) نصةةار  راسةة  -33
 .فمسط ن في العامم  التجار  و  اإلس م   المصارف في مقارن  تحم م    راس 

 منيػا التجاريػة سػواء غػزة قطػاع فػي العاممػة المصػارؼ كانػت إذا مػا معرفػة إلػى الدراسة ىدفت 
 ،لمعمػالء المباشرة االئتمانية التسييالت بمنح قرار اتخاذىا عند محددة معايير عمى تعتمد اإلسالمية أو
 .العوامؿ تمؾ استخداـ حيث مف بينيما فيما االختالؼ أو التطابؽ مدا معرفةو 

 اإلسػالمية ارؼالمصػو  التجاريػة المصػارؼ فأ الدراسػة، ليػا توصمت التي لنتائجا أىـ مف كافو 
 المصػػارؼ فأو  ،لمعمػػالء االئتمػػاف مػػنح قػػرار اتخػػاذ عنػػد االعتبػػار عػػيف فػػي العوامػػؿ مػػف مجموعػػة تأخػػذ

 المتعمقػػػة العوامػػػؿ لمجموعػػػة اسػػػتخداميا درجػػػة حػػػوؿ بينيمػػػا فيمػػػا تتفػػػؽ اإلسػػػالمية المصػػػارؼو  التجاريػػػة
 أربػػػاح، توليػػػد عمػػػى تػػػوقدر و  العميػػػؿ مػػػاؿ بػػػرأس المتعمقػػػة العوامػػػؿ مجموعػػػة كػػػذلؾو  ،العميػػػؿ بشخصػػػية

 .السائدة السياسيةو  االقتصادية بالظروؼ المتعمقة العوامؿ مجموعةو 

 اإلسػالمية أو منيػا التجاريػة سواء المصارؼ تركز أف ضرورة الدراسة، توصيات أىـ مف كافو 
 عنػػػػد لمعمػػػػالء الممنوحػػػػة أمواليػػػػا اسػػػػترداد لضػػػػماف السػػػػداد عمػػػػى العميػػػػؿ بقػػػػدرة المتعمقػػػػة العوامػػػػؿ عمػػػػى
 مركػػزه لمعرفػػة ماليػػا   وتحميميػػا العميػػؿ لنشػػاط الماليػػة القػػوائـ بطمػػب المتعمقػػة العوامػػؿ السػػيما ،حقاقيااسػػت

 الضػػمانات عمػػى عػػاـ بشػػكؿ المصػػارؼ تركػػز أف ضػػرورةو  ،االئتمػػاف مػػنح بعمميػػة الشػػروع قبػػؿ المػػالي
 ىعمػ العمػؿ مػع المحػددة أوقاتيػا فػي اسػتحقاقيا ىعمػ الحصػوؿ في حقوقيا لضماف العمالء مف المقدمة
 .المتطمبات تمؾ تحقيؽ تضمف التي المصرفي العمؿ في القانوني الفراغ لسد تشريعات إصدار
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 :األجن    ال راسات 3.2.5

1- Loon & Haan (2015): Location of banks and their credit ratings. 

 .مواقع ال نوك، وتصن فاتيا االئتمان  

المرتبطػػة بمواقعيػػا، حيػػث تػػـ لممصػػارؼ  يػػةانتصػػنيفات االئتمالإلػػى البحػػث فػػي  ىػػدفت الدراسػػة
 داخؿ وخارج منطقة اليورو. دراسة حالة المصارؼ

الدراسػة أف الػدوؿ التػي تػـ تصػنيفيا كػدوؿ أعضػاء فػي  التي توصػمت ليػا نتائجال وكاف مف أىـ
منطقة اليػورو تصػنؼ ضػمف معػدالت مػف الوكالػة فػي منطقػة اليػورو أعمػى مػف التػي تقػع خػارج منطقػة 

وىذا يجعؿ مف المصارؼ التي تقع ضمف منطقة اليورو أفضؿ بعيدا  عمى الفشؿ في التصنيؼ  اليورو،
االئتمػػاني، كمػػا أف بمػػداف منطقػػة اليػػورو شػػيدت حػػاالت اقتػػرض تػػزداد بشػػكؿ سػػريع، وىػػذا يجعميػػا أقػػؿ 

 احتمالية مف المصارؼ الموجود في الدوؿ التي تتمقى دعما  مف حكوماتيا.

 ،، ضػػرورة االىتمػػاـ باألبحػػاث المسػػتقبمية فػػي السػػنوات القادمػػةدراسػػةوكػػاف مػػف أىػػـ توصػػيات ال
 ودراسة التأثيرات التي تعمؿ فييا المصارؼ في ظؿ التصنيفات االئتمانية والنتائج التي توصؿ إلييا.

 

2- Lucas & Others (2013): Measuring credit risk in a large banking 

system: Econometric modeling and empirics. 

 الشركات الم رج  في االتحا  األور ي.ان   في النظام المصرفي الك  ر و ق اس  رج  المخاطر االئتم

ليتمكف مف تطبيقو  (GAS)مع ارتباط  (GHST)إلى تطوير نموذج ديناميكي  ىدفت الدراسة
لية أوروبية عمى المشاكؿ ذات المدا األبعد، وأيضا  قدـ مقياسيف لممخاطر مع فريؽ كبير لمؤسسات ما

 متعددة، وقياس االستقرار البنكي الذي قاموا بتطويره ليشير إلى المخاطر االفتراضية المشتركة.

 Dynamic)أف تطبيػػػػػؽ نمػػػػػوذج وكػػػػػاف مػػػػػف أىػػػػػـ النتػػػػػائج التػػػػػي توصػػػػػمت ليػػػػػا الدراسػػػػػة 

Equiconlation)  المخػػاطر التقريبػػي يعطػػي قيػػاس جديػػػد مؤشػػر لعمػػى نظػػاـ كبيػػر لمشػػركات الماليػػة
ر االئتمػػػػاف لمفريػػػػػؽ الكبيػػػػر غيػػػػػر المتػػػػوازف، وتمػػػػت دراسػػػػػة القػػػػوة التفسػػػػػيرية لػػػػبعض المتايػػػػػرات لمخػػػػاط

االقتصادية شائعة االستخداـ لشػرح العالقػة التنظيميػة الديناميكيػة، وتقػديـ ىػذه المتايػرات، وأف االرتبػاط 
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التفسػػيرية تقػػؿ بسػػبب القػػوة  (GAZ)يصػػبح أقػػؿ ثبػػات مقارنػػة مػػع النمػػوذج الػػديناميكي، وبػػاقي عوامػػؿ 
 لممتايرات االقتصادية اإلضافية، والتي تظير أنو يفتقد لعامؿ أو أكثر لتفسير التبايف.

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة، ضرورة تطبيؽ ىذا المقتػرح لتعيػيف إخفػاؽ المخػاطر لمشػركات 
 المدرجة في االتحاد األوروبي خالؿ األزمة المالية.

 

3- Ismail (2010): Internal auditors' perception about their role in risk 

management audit in Egyptian banking sector. 

 .المصري المصارف قطاع في المخاطر إ ارة في ل ورىم ال اخم  ن الم قق ن إ راك

 يمارسػػو الػػذي الػػدور خػػالؿ مػػف المخػػاطر إدارة لمفيػػوـ شػػامؿ إطػػار تكػػويف إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
 المػؤثرة العوامؿ حوؿ الخارجييف المدققيف آراء تجميع إلى باإلضافة ،المخاطر رةإدا في الداخمي المدقؽ

 .المخاطر إدارة تدقيؽ في

 المصػػرؼ ممكيػػة بػػيف قويػػة عالقػػة ىنػػاؾ أف الدراسػػة ليػػا توصػػمت التػػي النتػػائج أىػػـ مػػف وكػػاف
 يػػروف لمصػػارؼا ىػػذه فػػي الػػداخمييف المػػدققيف أف أيضػػا  و  ،المخػػاطر عمػػى القائمػػة التػػدقيؽ عمميػػة جػػودةو 

 محاسػػػبيف تكميػػػؼ مػػػف بػػػدال   المخػػػاطر إدارة تػػػدقيؽ عمميػػػة فػػػي كبيػػػر دور ممارسػػػة عمػػػى قػػػادريف أنفسػػػيـ
 .قانونييف

 ،تطويرىػاو  سػنوية خطػة عػدادبإ الػداخمي التػدقيؽ قيػاـ ضػرورة الدراسػة، توصػيات أىـ مف وكاف
 عمػى باالعتمػاد المصػرؼ وحػدات مختمػؼ عمػى المػوارد توزيػعو  ،لمعمػؿ الػالـز الوقػتو  األىػداؼ تحديدو 

 .تطويره بيدؼ الداخمي التدقيؽ بنشاط دارةاإل اىتماـ ضرورةو  ،المخاطر
4- Stanciu (2008): Internal audit approach in banks.  

 .المصارف في ال اخمي ق الت ق منيج

 الرومػػػػاني المصػػػػرفي النظػػػػاـ فػػػػي الجوىريػػػػة التايػػػػرات عمػػػػى الضػػػػوء إلقػػػػاء إلػػػػى الدراسػػػػة ىػػػػدفت
 ،االئتمانيػػػة المخػػػاطر عمػػػى الػػػداخمي بالتػػػدقيؽ الخاصػػػة اIIا بػػػازؿ لجنػػػة متطمبػػػات تنفيػػػذ فػػػي ثمػػػةالمتمو 
 .المخاطر إدارة في دوره الداخمي المدقؽ يدرؾ خالليا مف التي النوعية الطريقة وصؼ كذلؾو 
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 الجيػود ببػذؿ مسػتمرة الرومانيػة المصػارؼ أف ،الدراسػة ليػا توصػمت التي النتائج أىـ مف وكاف
 .المصارؼ نمو في أساسي دور لو الداخمي التدقيؽ فأو  ،اIIا بازؿ التفاؽ الجديدة المتطمبات يؽلتحق

 لمػا ذلػؾو  ،الػداخمي لمتػدقيؽ الجديػدة المعػايير تطبيػؽ ضػرورة ،الدراسػة توصػيات أىػـ مػف وكاف
 طبيػؽبت ـااللتػزا مداو  ،المصارؼ تمؾ بأعماؿ المحيطة المخاطر تقييـ في أساسيو  ىاـ دور مف يمعبو
 .بازؿ مبادئ

5- Roy (2005): Credit ratings and the standardized approach to credit 

risk in Basel (II). 

 . ازل التفاق وفقاً  االئتمان مخاطر لق اس )الموح ( المع اري الم خلو  االئتمان تصن ف

 مثػػػػؿ المختمفػػػػة االئتمػػػػاف تصػػػػنيؼ اتمؤسسػػػػ عمػػػػى االعتمػػػػاد ثػػػػرأ يـيػػػػتق إلػػػػى الدراسػػػػة ىػػػػدفت
(Moodys, S&P, Fitch) مػػف الحجػػـ صػػايرةو  المتوسػػطة لممصػػارؼ المػػاؿ رأس متطمبػػات عمػػى 

 مؤسسػػػػات قبػػػػؿ مػػػػف إعػػػػدادىا تػػػػـ التػػػػي الحكومػػػػاتو  الشػػػػركاتو  لمبنػػػػوؾ االئتمانيػػػػة الجػػػػدارة تقيػػػػيـ خػػػػالؿ
 األخرا األطراؼ مع المصارؼ تعامؿ درجة تحديد في التصنيؼ ىذا يساىـ حيث ،الخارجية التصنيؼ

 .منخفضة مخاطر ذات ائتمانية محفظة تكويف آليات تحديدو  ،مرتفعة ائتمانية بجدارة تتمتع التي

 رأس متطمبػػات فػػي جوىريػػة فروقػػات وجػػود ،الدراسػػة إلييػػا توصػػمت التػػي النتػػائج أىػػـ مػػف وكػػاف
 الشػركات لقػروض المػاؿ رأس متطمبات مف ا%4ا نحو الفروؽ بمات حيث ،المقرضة لممصارؼ الماؿ

 االئتمانيػػػػة لمجػػػػدارة المختمفػػػػة التقييمػػػػات عػػػػف ناتجػػػػة الفػػػػوارؽ تمػػػػؾ كانػػػػت قػػػػدو  ،الحكومػػػػاتو  المصػػػػارؼو 
 فػػػػي المػػػاؿ رأس متطمبػػػات فأو  ،الخارجيػػػة االئتمػػػاني التصػػػنيؼ مؤسسػػػات قبػػػؿ مػػػف األخػػػرا لألطػػػراؼ
 تعتمػػد التػػي المتطمبػػات تمػػؾ مػػف أعمػػى كانػػت اIIا بػػازؿ اتفػػاؽ عمػػى تعتمػػد التػػي المصػػارؼو  المؤسسػػات

 .اIا بازؿ اتفاؽ عمى

 مخػػػاطر لمقابمػػػة المػػػاؿ رأس متطمبػػػات تحديػػػد ضػػػرورة ،الدراسػػػة توصػػػيات مػػػا أىػػػـ مػػػف وكػػػاف
 الرقػػػابي المػػػاؿ لػػػرأس احتسػػػاب آليػػػات تحديػػػد خػػػالؿ مػػػفو  ،المعيػػػاري بالمػػػدخؿ تقػػػاس التػػػيو  ،االئتمػػػاف
 .الخارجية االئتمانية الجدارة تقييـ مؤسسات عميو تعتمد التي لممصارؼ
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6- Ma (2004): The new Basle capital accord and risk management of 

Chinese state-owned commercial bank. 

 .الص ن   لمحكوم  الممموك  التجار   ال نوك في المخاطر وا  ارة المال رأس لكفا    ازل اتفاق  

 التجاريػػة المصػػارؼ أداء بتطػػوير المتعمقػػة االقتراحػػات مػػف مجموعػػة ـتقػػدي إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
 جػودة تحسػيفو  ،المػاؿ رأس كفايػة معيػار اتطبيػؽ مثػؿ بػازؿ اتفاقيػة بموجػب الصينية لمحكومة لممموكةا

 إلػػػى االئتمػػػاف مخػػػاطر إدارة مػػػف التحػػػوؿو  ،المخػػػاطر إلدارة الػػػداخمي التصػػػنيؼ نظػػػاـ بنػػػاءو  ،األصػػػوؿ
 .)اإلشرافية القدرة تحسيف مع ،المخاطر إدارة إجمالي

 لمحكومػػة الممموكػػة التجاريػػة البنػػوؾ نجػػاح ،الدراسػػة إلييػػا توصػػمت التػػي النتػػائج أىػػـ مػػف وكػػاف
 التجػػػارة منظمػػػة إلػػػى الصػػػيف انضػػػماـ بعػػػد خاصػػػةو  ،بػػػازؿ التفاقيػػػة الجديػػػد اإلطػػػار تنفيػػػذ فػػػي الصػػػينية
 .االنضماـ ذلؾ صاحب الذي الدولي االنفتاحو  ،العالمية

 منظومػػة تطػػويرب تتعمػػؽ متكاممػػة إسػػتراتيجية وضػػع ضػػرورة ،الدراسػػة توصػػيات أىػػـ مػػف وكػػاف
 عمييػا يطػرأ مػاو  ا،IIا بػازؿ اتفاقيػات خاصػةو  الدولية االتفاقيات في جاء بما االلتزاـو  ،المصرفي األداء
 .تطورات مف

7- Software and Services (2004): Credit risk management in the financial 

services industry. 

 .المال   الخ مات مؤسسات في االئتمان مخاطر إ ارة

 مؤسسػػات فػػي االئتمانيػػة المخػػاطر إدارة نظػػـ تطػػوير آليػػات عمػػى الوقػػوؼ إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
 تحميػؿ مػع وذؾ ،األوسػط الشػرؽ دوؿو  ،آسػيا ،روبػاو أ ،األمريكيػة المتحػدة الواليػات فػي الماليػة الخدمات

 .االئتماف مخاطر إدارة نظـ تطوير خالؿ مف تتحقؽ التي المنافع أىـ

 يسػاىـ االئتمػاف مخػاطر إدارة نظػـ تطػوير أف ،الدراسػة ليػا توصمت التي النتائج أىـ مف وكاف
 الػنظـ تمػؾ تطػوير يسػاعد كمػا ،األعمػاؿ خسػائر تخفػيضو  المصػرفية األىػداؼ تحقيؽ في عالية بدرجة
 .المخاطر تمؾ لمقابمة الالـز االقتصادي الماؿ رأس لمتطمبات المثمى القيمة تحديد عمى
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 رقابػػػةو  متابعػػػةو  لقيػػػاس سػػػميمة منيجيػػػات اسػػػتخداـ ضػػػرورة ،اسػػػةالدر  توصػػػيات أىػػػـ مػػػف وكػػػاف
 القيػػػاـ أىميػػػة مراعػػػاة مػػػع ،االئتمانيػػػة المحفظػػػة فػػػي التنػػػوع ضػػػرورة عمػػػى التركيػػػزو  ،االئتمانيػػػة المخػػػاطر
 في العامميف لدا المصرفية الميارات صقؿو  والخبرات القدرات لتنمية البشرية لمموارد المستمر بالتدريب

 .المجاؿ ىذا
 

 :السا ق  ال راسات عمى لتعم قا 3.2.1

 االىتمػػػاـ عمػػػى يػػػدؿ ممػػػا االئتمانيػػػة، المخػػػاطر موضػػػوع تناولػػػت التػػػي السػػػابقة الدراسػػػات عػػػددتت
 المخػػاطر بتمػػؾ تتعمػػؽ عػػدة وضػػوعاتم الدراسػػات بعػػض تناولػػت فقػػد ،المخػػاطر تمػػؾ بموضػػوع تزايػػدالم
 بػػػازؿ اتفاقيػػػة لعبتػػػو التػػػي الػػػدور تناولػػػت كمػػػا المتعثػػػرة، القػػػروض مػػػف الحػػػد فػػػي رىػػػادو و  ،إدارتيػػػا كيفيػػػةو 

 الػػبعض تنػاوؿ كمػا المصػرفي، األداء تحسػيف فػي الػداخمي التػدقيؽ وسياسػة ،المػاؿ سرأ بكفايػة المتعمقػة
 االئتمانيػػة، التسػػييالت مػػنح لقػػرار المحػػددة والعوامػػؿ المصػػرفي األمػػاف عمػػى المخػػاطر إدارة ثػػرأ اآلخػػر
 .ائتمانية مخاطر حدوث عدـ افلضم السداد عمى العميؿ بقدرة المتعمقة وخاصة

 المصػػرفي القطػػاع فػػي الدراسػػة ىػػذه لمثػػؿ لحاجػػةا ظيػػرت المخػػاطر تمػػؾ حجػػـ تزايػػد ضػػوء وفػػي
 وضػرورة ،المتسػارعة االقتصػادية التايرات ظؿ في خاصة المحمية المصارؼ عمى تطبيقياو  الفمسطيني
 التكنولوجيػػة التطػػورات مواكبػػة عمػػى والعمػػؿ ،المصػػرفية باألعمػػاؿ المتعمقػػة والتشػػريعات األنظمػػة تحػػديث
 يتعمػػؽ فيمػػا وذلػػؾ ،السػػابقة الدراسػػات لتسػػتكمؿ ةالدارسػػ ىػػذه تػػأتي لػػذلؾ االئتمانيػػة، بالمخػػاطر المتعمقػػة
 تحدثػو قػد الػذي األثر بياف مع المصرفي، االئتماف مخاطر درجة عمى تؤثر التي المتايرات أىـ بتحديد
دارتيػػػاو  الصػػحيح فياتصػػػني خػػالؿ مػػػف المصػػرؼ ربحيػػػة عمػػى المخػػػاطر تمػػؾ  دور جانػػػب إلػػػى السػػميمة ا 

 .الخصوص ىذا في المصارؼ تعطييا التي النسبية واألىمية ،المخاطر ىذه تحديد في المالي التحميؿ
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 :الحال   ال راس   م ز ما 3.2.4

 درجػة أثػر عمػى مباشػر بشػكؿ تركػز أنيػا ناحيػة مػف السػابقة الدراسػات عػف الدراسػة ىذه تختمؼ
 وضػع عمػى وتعمػؿ ،موجوداتػو طبيعػة عمػى الوقػوؼ خالؿ مف المصرؼ قيمة عمى االئتمانية المخاطر
 :يمي بما الدراسة ىذه تميزت فقد لذا منيا، لمحد المخاطر تمؾ إدارة منيجية

 البيانػات مػع مقارنػة ُمدق قػة المحميػة لممصػارؼ منشورة سنوية ربع مالية بيانات الدراسة ىذه تستخدـ -0
 بيانات أف القوؿ يمكف وبالتالي االستبانة، بأسموب األخرا لدراساتا مف الكثير عمييا تحصؿ التي
 بعيػدة عالية وبموثوقية ،موضوعي بشكؿ تساىـ فييا المستخدمة العوامؿ إثبات وطرؽ الدراسة ىذه
 .التحيز عف

 المؤشػػػرات اسػػػتخداـ خػػػالؿ مػػػف المصػػػارؼ تتبناىػػػا التػػػي االئتمػػػاف مخػػػاطر إدارة اسػػػتراتيجيات تقيػػػيـ -7
 .الماؿ رأس عمى المحافظة لىإ تيدؼ والتي بيا، متعمقةال المالية

 مػػف وُميمػػا   كبيػػرا   زءا  ُجػػ يمثػػؿ الػػذي الفمسػػطينية المحميػػة المصػػارؼ قطػػاع عمػػى الدراسػػة تطبيػػؽ تػػـ -1
 .الفمسطيني الوطني االقتصاد
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 :الثاني الفصل

  ازل التفاق وفقاً  وض طيا المصرف   المخاطر إ ارة ماى  

 :تمي   5.3

 مشػػػاكؿ أىػػػـ تتركػػػز حيػػػث ،المصػػػرفي القطػػػاع فػػػي يمػػػا  مُ و  رئيسػػػا   جػػػزءا   المخػػػاطر قضػػػية تعتبػػػر
 مػػػػف غيػػػػره مػػػػف أكثػػػػر يواجػػػػو القطػػػػاع فيػػػػذا ،المخػػػػاطر تمػػػػؾ إدارة فػػػػي خػػػػاص بشػػػػكؿ المصػػػػرفي القطػػػػاع

 يطػػػور أف القطػػػاع ىػػػذا عمػػػى الواجػػػب مػػػف فػػػإف عميػػػوو  ،المسػػػتقبؿ مخػػػاطر مشػػػكمة الماليػػػة المؤسسػػػات
 األزمػات مػف يتضػح حيػث ،عاليػة بكفػاءة المخػاطر تمػؾ مػع التعامؿ مف تمكنو التي األدواتو  األساليب
 إدارتيػا دـعػو  ،ناحيػة مػف المصػارؼ تواجييػا التػي المخػاطر تزايػد سػببيا أف العالـ عصفت التي المالية
 االسػػتمرارية، ،االربحيػػة ىػػي أبعػػاد بثالثػػة يجابيػػا  إ أو سػػمبا   تأثيرىػػا بسػػبب أخػػرا ناحيػػة مػػف جيػػدة بصػػورة
 بسػبب البػاحثيفو  المصػرفييف اىتمػاـ فييػا تزايػد التي المواضيع أىـ مف تعتبر المخاطر فأو  كما ،االنمو
 مػػف العديػػد ىنػػاؾ بػػؿ ،االئتمانيػػة طرلممخػػا فقػػط تتعػػرض ال نشػػاطياو  عمميػػا لطبيعػػة وفقػػا   المصػػارؼ أف

 بيػػا تتصػػؼ التػػي األساسػػية السػػمة حيػػث ،المصػػارؼ مػػف العديػػد أداء تراجػػع فػػي تسػػاىـ التػػي المخػػاطر
 بػػدأت ليػػذاو  ،المخػػاطر لتمػػؾ التحمػػؿو  التعامػػؿ عمػػى قػػدرتيا مػػدا ىػػي الحاضػػر الوقػػت فػػي المصػػارؼ
نشاء ،وسياسات برامج بوضع المصارؼ  تواجو التي المخاطر مف الحد في اىـتس المخاطر لتؾ إدارة وا 
دارتيا وتقيميا المصرفية بالمخاطر التنبؤ أف القوؿ يمكف حيث ،المصارؼ  الرئيسػية العوامػؿ مػف ىػي وا 

 .أىدافيا وتحقيؽ المصارؼ نجاح في تساىـ التي

 ،خطواتيػػاو  المخػاطر إدارة مبػادئ ىػـأو  مفيػػوـ عػرض يتنػاوؿ الفصػؿ ىػػذا ففػإ ذلػؾ عمػى بنػاء  و 
 .المصرفية لمرقابة بازؿ اتفاقية لمتطمبات وفقا   لممخاطر سميمة إدارة إليجاد عمييا الرقابة رؽط ىـوأ

 :المصرفي الجياز في المخاطر إ ارة مفيوم 5.5

 جميػع تحديػد خالليػا مػف يمكف التي المخاطر إدارة فف في المصرفية الصناعة مضموف يرتكز
 البػػاحثيف اىتمامػػات عمػػى اإلدارة تمػػؾ حوذتاسػػت وعميػػو ،المصػػارؼ ليػػا تتعػػرض التػػي المخػػاطر أنػػواع

 أثبتػػػتو  ،البمػػػداف مػػػف كثيػػػر فػػػي الماليػػػة األزمػػػة تركتيػػػا التػػػي السػػػمبية اآلثػػػار بعػػػد خاصػػػة ،المصػػػرفييفو 
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 التػي المصػرفيةو  الماليػة المخػاطر تزايػد مسػبباتيا أىـ مف أف المختمفة األزمات ليذه التحاليؿو  الدراسات
 ليػػػذا نتيجػػػةو  ا،7001 الشػػػمري،ا آخػػػر جانػػػب مػػػف إدارتيػػػا ضػػػعؼو  ،جانػػػب مػػػف المصػػػارؼ تواجييػػػا
 :التالية النقاط عمى يرتكز ىاـ مضموف ذات المخاطر إدارة عممية أصبحت االىتماـ

 الخسػػػائر توقػػػع طريػػػؽ عػػػف البحتػػػة المخػػػاطر مػػػع لمتعامػػػؿ عممػػػي مػػػدخؿ أو مػػػنيج عػػػف عبػػػارة ىػػػي -
 أو الخسػػائر حػػدوث إمكانيػػة مػػف ؿتقمػػ أف شػػأنيا مػػف إجػػراءات تنفيػػذو  تصػػميـو  ،المحتممػػةو  العارضػػة

 .ا7005 حماد،ا األدنى الحد إلى تقع التي لمخسائر المالي األثر

دارةو  تقيػػيـو  تحديػػد عمميػػة ىػػي -  إدارة تزويػػد بيػػدؼ ذلػػؾو  ،المحتممػػة الظػػروؼ أو األحػػداث مراقبػػةو  ا 
 .ا7007 بي،و الدر ا ليا المخطط المنشأة أىداؼ تحقيؽو  بإنجاز يتعمؽ فييا معقوؿ بتأكيد المنشأة

 متعػرؼل مياميػا مػف متكامػؿ تنظػيـ عػف بػارةع ىػي المخػاطر إدارة أف يتبػيف سبؽ ما خالؿ مف
 قػػػؿأو  الوسػػػائؿ بأفضػػػؿ المخػػػاطر مجابيػػػةو  ،المصػػػرفي العمػػػؿ أثنػػػاء تحػػػدث قػػػد التػػػي االنحرافػػػات عمػػػى

 مػف خػالؿ التػأميف عمػى أخػرا لجيات المخاطر نقؿ تتضمف رقابية إجراءات وضع خالؿ مف التكاليؼ
 تقميميػا أو ،فػي المسػتقبؿ تطػرأمف خالؿ التحوط مػف المخػاطر التػي قػد  تجنبيا أو التسييالت االئتمانية

 دراسة الظروؼ المحيطة بيـ.و  ،مف خالؿ متابعة عمالء المصرؼ

 الرقابيػػة السػػمطات أصػػبحت فقػػد ،فقػػط المعنػػي المصػػرؼ مسػػتوا عمػػى قاصػػرا   يعػػد لػػـ االىتمػػاـو 
 بيػا ينفػرد التػي النظاميػة المخاطر خاصية لذلؾ ،الدوافع أىـ مف لعموو  ،فيةالمصر  المخاطر بإدارة تيتـ

 أف حيث ،ككؿ المصرفي القطاع عمى يؤثر نوفإ المصارؼ أحد انييار حالة في أي ،المصرفي القطاع
 :ا7003 بدراف،ا مثؿ عمييا المتعارؼ المسممات مف عدد عمى مبنية المخاطر إدارة فمسفة

 .المصرفي العمؿ مف أيتجز  ال جزء المخاطر -0

 .متوقعة خسارة أو متوقع لربح مصدر ىي المخاطر -7

 .المخاطر تركز تجنب -1

دراؾو  فيـ -2  .تجنبيا عمى لمعمؿ المخاطر ا 
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دارةو   ،أصػػػولو عمػػػى لممحافظػػػة المصػػػرؼ فػػػي الميمػػػةو  ةالرئيسػػػ الػػػدوائر مػػػف تعتبػػػر المخػػػاطر ا 
 ظػػؿ فػػي المصػػرؼ السػػتمرار ضػػروريا   وجودىػػا أصػػبح حيػػث ،لػػو مسػػتوا أدنػػى إلػػى المخػػاطر تخفػػيضو 

 مثػؿ ،المصػرؼ فػي الميمػة الوظػائؼ مػف عػدد خدمػة فػي دورىػا جانػب إلى المعاصرة العالمية المنافسة
 :ا7000 ،المصرفيةو  المالية لمدراسات فمسطيف معيدا

 .العمؿ استمرارية بيدؼ واضحة رؤية تشكيؿو  وضع في المساعدة -0

 .الربحية عمى تؤثر يتلا المستقبميةو  الحالية التكاليؼ في التحكـ -7

 .المصرؼ ربحية عمى يؤثر ال بما ضدىا التحوط أو المخاطر تقدير -1

 .التسعير قرار اتخاذ في المساعدة -2

 .المخاطرو  الربحية بيف توازف خمؽ يف المساعدة -3

 .III بازؿ لمقرحات وفقا   الماؿ رأس كفاية معدؿ احتساب عمى المصرؼ مساعدة -4

 بإسػػػػتراتيجية مرتبطػػػػةو  التطػػػػوير دائمػػػػةو  مسػػػػتمرة خػػػػاطرالم إدارة أنشػػػػطة تكػػػػوف أف يجػػػػب كمػػػػا
 فػػػي المؤسسػػػة بأنشػػػطة تحػػػيط التػػػي المخػػػاطر جميػػػع مػػػع منيجيػػػة بطريقػػػة تعمػػػؿ أنيػػػا حيػػػث ،المؤسسػػػة
 .المستقبؿو  الحاضر

 داخميػػػة كأحػػػداث رؼاالمصػػػ إلييػػػا تتعػػػرض التػػػي المخػػػاطر أنػػػواع ىػػػـأ إلػػػى النظػػػر يمكػػػفو  ىػػػذا
 ا:7001 ي،العرب اإلسالمياالبنؾ  مثؿ خارجيةو 

 :تشمل ق و  ،ال اخم   األح اث - أ

 .الصندوؽ أميف لدا المتواجد النقد سرقة -0

 .الفرع في السيولة صنق -7

 .العمؿ عف نظمةاأل توقؼ -1

 :تشمل ق و  ،الخارج   األح اث - ب

 .الخصوص ىذا في السارية الضوابطو  التعميماتو  النقد سمطة بتعميمات االلتزاـ عدـ مخاطر -0

 .بازؿ ةاتفاقي مثؿ لممصارؼ الدولية اقياتباالتف االلتزاـ عدـ مخاطر -7
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 :المصرف   المخاطر إ ارة م ا ئ 5.1

 عميػػو يترتػػب حػػدث حػػدوث احتمػػاؿ ىػػي فالمخػػاطر ،بالمخػػاطر محفوفػػا   المصػػرفي العمػػؿ يعتبػػر
 مػع التعامػؿ آلليػات الالزمػة اإلجػراءاتو  التحوطػات خػذأ مػف البػد النتائج ىذه مف لمتقميؿو  ،سمبية نتائج

 .المخاطر

 لمؤسسػػات التابعػػة المصػػرفية لمرقابػػة العربيػػة المجنػػة حػػددت فقػػد ،المخػػاطر إدارة ألىميػػة نظػػرا  و 
 لمرقابػػػػة العربيػػػػة المجنػػػػةا يمػػػػي كمػػػػا ىػػػػيو  ،تطبيقيػػػػا المصػػػػارؼ ىعمػػػػ ينباػػػػي مبػػػػادئ عػػػػدة العربػػػػي النقػػػػد

 :اhttp://www.arabmonetaryfund.org الموقع عمى متاحا ا7007 ،المصرفية

 يعتبػػر الػػذي ،مصػػرؼ لكػػؿ اإلدارة مجمػػس عػػاتؽ عمػػى أساسػػي بشػػكؿ المخػػاطر إدارة مسػػئولية تقػػع -0
 يواجيػػػا التػػػي المخػػػاطر فيػػػـ يسػػػتوجب مػػػا وىػػػو ،المصػػػرؼ أعمػػػاؿ عػػػف المسػػػاىميف أمػػػاـ المسػػػئوؿ
 .وكؼء فعاؿ بأسموب تدار أنيا مف والتأكد المصرؼ

 وأخػذ قبػوؿ عمى اإلدارة عمى القائميف وتشجيع المخاطر، إدارة إستراتيجية إقرار اإلدارة مجمس عمى -7
  .تقييميا يصعب التي المخاطر تجنب عمى والعمؿ السياسات، ىذه إطار في بعقالنية المخاطر

 بعػض عضػويتيا فػي تشػمؿ ،المخػاطر" إدارة "لجنػة تسػمى مسػتقمة لجنة مصرؼ كؿ لدا تكوف أف -1
 المخػاطر إدارة سياسػات ووضػع تحديػد مسئولية المجنة بيذه ويناط ،المصرؼب تنفيذييفال المسئوليف
 مػػع ،اإلدارة مجمػػس يضػػعيا التػػي ممصػػرؼل العامػػة واإلسػػتراتيجية المخػػاطر إسػػتراتيجية إلػػى اسػػتنادا  
 .المخاطر مف واحد نوع عمى التركيز وعدـ ،والحذر الحيطة أسموب االعتبار في األخذ

 اليوميػة المسػئولية عاتقيػا عمػى وتقػع المخاطر، إدارة سياسات تطبيؽ تتولى صصةمتخ إدارة إنشاء -2
 المعتمػػػدة، والحػػػدود السياسػػػات وفػػػؽ تػػػتـ المصػػرؼ أنشػػػطة أف مػػػف لمتأكػػػد المخػػػاطر وقيػػػاس لمراقبػػة
 .المخاطر إدارة لجنة أماـ مسئولة اإلدارة تمؾ وتكوف

 مخػاطر وخاصػة ،مصػرؼ كؿ يواجييا التي الرئيسية المخاطر مف نوع لكؿ مخاطر مسئوؿ تعييف -3
 عممػو مجػاؿ فػي والخبػرة الكافيػة الدرايػة منيـ كؿ لدا تكوف أف ويشترط ،والسيولة والسوؽ االئتماف

 .باختصاصو المتعمقة بالمخاطر العالقة ذات المصرؼ ومنتجات خدمات مجاؿ وفى

http://www.arabmonetaryfund.org/ar/acbspubs?page


 

 

76 

 مستوا لتحديد ؾوذل ،مصرؼ كؿ لدا المخاطر ومراقبة لقياس محدد ونظاـ منيجية وجود ضرورة -4
 المصػرؼ ربحيػة عمى تأثيرىا وتحديد لمعرفة دقيؽ وبشكؿ قياسيا يمكف التي المخاطر مف نوع كؿ

 شػػاممة مجموعػػة إيجػػاد مػػف البػػد فإنػػو المراقبػػة، حيػػث مػػف النظػػاـ ىػػذا ولنجػػاح ،الرأسػػمالية ومالءتػػو
 احترازيػػة وحػػدودا   ،نيػػةائتما حػػدودا   المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػػى تشمػػػػػؿ التػػي والسػػقوؼ الحػػدود مػػف ومتجانسػػة
 العامػػة لمسػػيولة حػػدود وضػػع يجػػب كمػػا ،الخسػػائر مقػػدار لتقميػػؿ المتػػاجرة أو التػػداوؿ وقػػؼ تفػػرض

 مػػف المنيجيػػة تمػػؾ تعػػزز بحيػػث االسػػتثمارية، واألدوات المنتجػػات لسػػيولة حػػدود وكػػذلؾ ،مصػػرؼلم
 .والمراقبة القياس نظاـ

 وجػدت، إف العادلػة القيمػة أسػاس عمػى منيا االستثمارية وخاصة مصرؼ كؿ أصوؿ تقييـ مف البد -5
 سػػعر تػػوافر عػػدـ حالػػة فػػي المتعػػامميف عػػف باسػػتقاللية تحديػػده يػػتـ الػػذي السػػعر أو السػػوؽ سػػعر أو

 .والربحية المخاطر لقياس أساسي كمبدأ وذلؾ ،السوؽ

 المناسػػب الوقػت وفػى دوري بشػكؿ تػوفر المخػاطر، إلدارة حديثػة معمومػات أنظمػة اسػتخداـ ضػرورة -6
 .المصرؼ يواجيا التي المخاطر عف ودقيقة وشاممة تفصيمية مالية موماتمع

 معالجػػة وطريقػػة المعمومػػات أنظمػػة عمػػؿ بطريقػػة المتعمقػػة التفاصػػيؿ بكافػػة كتابيػػا   االحتفػػاظ يجػػب -7
 نظمػػةاأل مػػف المسػػتخرجة المعمومػػات مػػع توافقيػػا مػػف لمتحقػػؽ دوري بشػػكؿ ومراجعتيػػا ،المعمومػػات
 .المعموماتية

 ،مباشػػرة المصػػرؼب اإلدارة مجمػػس تتبػػع المصػػارؼب مسػػتقمة داخميػػة مراجعػػة وحػػدة دوجػػو  ضػػرورة -00
 .المخاطر إدارة فييا بما المصرؼ وأنشطة أعماؿ جميع عمى بالمراجعة وتقوـ

 بػػيف الفصػػؿ مثػػؿ المصػػرؼ قطاعػػات جميػػع فػػي وحازمػػة فعالػػة تشػػايمية ضػػوابط وضػػع مػػف البػػد -00
 .المعامالت أو اإلجراءات سمسمة لتتبع آلية ووجود ،والميمات الوظائؼ

  صحة عمى الحفاظ أجؿ مف مصرؼ لكؿ ةالرئيس المعموماتية نظمةاأل لجميع أماف ضوابط وضع -07
 قبػػؿ مػػف ةالرئيسػػ نظمػػةاأل جميػػع مراجعػػة يتعػػيف األمػػاف مػػف ولمزيػػد ،المعمومػػات وسػػرية وسػػالمة
 .االختصاص يذو  مف خارجية أخرا أطراؼ
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 المسػئوليف قبػؿ مػف عمييػا الموافقة يتـ األزمات ضد يةوقائ بإجراءات معززة لمطوارئ خطط وضع -01
 أو نظمػةاأل فػي تعطػؿ أو أزمػة أي تحمػؿ عمػى قػادر المصػرؼ أف مػف لمتأكد وذلؾ العالقة، ذوا
 .دوري بشكؿ لالختبار الخطط ىذه تخضع أف عمى االتصاالت أجيزة

 عمػػى كميػػا   دا  اعتمػػا يعتمػػد مصػػرؼ أي لػػدا المخػػاطر إدارة نجػػاح أف يتبػػيف سػػبؽ مػػا خػػالؿ مػػف
 لػذلؾ المخاطر، تمؾ مع لمتعامؿ استعداده ومدا واألىداؼ، واإلجراءات الداخمية باألنظمة االلتزاـ مدا
 والقيػاس التحديػد خالليػا مػف يػتـ عمميػة بمثابػة ألنيا أساسيا   مطمبا   المخاطر ةلددار  مبادئ وجود أصبح

 السػػواء عمػػى اإلشػػرافية والسػػمطات الماليػػة تالمؤسسػػا مسػػاعدة بيػػدؼ المخػػاطر عمػػى والرقابػػة والمتابعػػة،
 .معيا والتعامؿ االئتماف مخاطر ضبط في

 :عم يا الرقا  و  المخاطر إ ارة خطوات 5.4

 وضػػػع بيػػدؼ لممخػػاطر دائػػرة إنشػػاء ضػػرورة المصػػارؼ عمػػى الفمسػػطينية النقػػد سػػمطة فرضػػت
جراءاتو  سياسات  يػرغو  المتوقعػة خػاطرالم تتػدارؾو  ،المصػرؼ أنشطة عمى الرقابة خالليا مف تتمكف ا 
 التػي المشػاكؿ مػع لمتعامػؿ عممػي مػنيج ىي المخاطر إدارة أف حيث حدوثيا، عند لتصحيحيا المتوقعة
 إدارة ففػػػإ ذلػػػؾ عمػػػى بنػػػاء  و  ،الخطػػػوات مػػػف سمسػػػمة عػػػف عبػػػارة أنيػػػا عمػػػى يػػػدؿ فيػػػذا ،المصػػػرؼ تواجػػػو

 حػػػدوث إمكانيػػػة مػػػؿتق أف شػػػأنيا مػػػف منظمػػػة سياسػػػاتو  إجػػػراءات لنفسػػػيا ضػػػعتو  المصػػػرفية المخػػػاطر
 الخطػوات فػي متمثمػة المخػاطر إدارة مػف جوىريػا   عمػال   يعػد الػذيو  ،األدنػى الحػد إلى انخفاضياو  خسارة
 :ا7000 المصرفية،و  المالية لمدراسات فمسطيف معيدا التالية

 يػػتـ الػذي باألسػػاس مشػموال   ليػػا العػاـ السػياؽ تكػػويف خػالؿ مػػف يػتـو  ،المخػػاطر إدارة أىػداؼ تحديػد -0
 .المخاطر مفيوـل المصرؼ في اإلدارة تعريؼو  ـيتقي في ادهاعتم

 :(5135 ،)موسى أضاف ق و  ىذا

 ،بػػػػو المحيطػػػػة الظػػػػروؼو  النشػػػػاط طبيعػػػػةعمػػػػى  الوقػػػػوؼ خػػػػالؿ مػػػػف المخػػػػاطر اكتشػػػػاؼ أو تحديػػػػد -7
 لممخػػاطر شػػامؿ تبويػػب بإعػػداد المخػػاطر إدارة تقػػوـ بالمصػػرؼ المخػػاطر اكتشػػاؼ عمميػػة لتسػػييؿو 

 دليػؿ إعػداد طريػؽ عػف ذلػؾو  ،المختمفة وتألنشط مزاولو خالؿ تحدث أف المتوقع مف التي المختمفة
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 نسػػػبأو  ،الخسػػػائر أنػػػواعو  ،ليػػػا المسػػػاعدة العوامػػػؿو  المخػػػاطر مسػػػببات توضػػػيح يتضػػػمف لممخػػػاطر
 .لمواجيتيا الطرؽ

 .الجسيـ األثر ذات لممخاطر أولويات إعطاء خالؿ مف معالجتياو  المخاطر تقييـ -1

 .لممخاطرا المعرضة التسييالت احصر خاطرالم تقارير إعداد  -2

 .المخاطر مع التعامؿ أسموب اختيارو  ،البدائؿ دراسة  -3

 يمكػف التػي المشػاكؿ مػع يتعامػؿ عممػي مػنيج ىػي المخػاطر إدارة أف يتبػيف سػبؽ مػا خالؿ مف
 مجمػس قبػؿ مػف عمييا شراؼاإل يتـ المنطقية الخطوات مف سمسمة مف وفتتك فيي ،المصرؼ تواجو أف
جػػراءات وسياسػػات واسػػتراتيجيات أىػػداؼ اعتمػػاد يػػتـ حيػػث ،العميػػا واإلدارة دارةاإل  بحيػػث ،دارةاإل لتمػػؾ وا 

 .المخاطر تمؾ تحمميا ودرجة مخاطرىا، وطبيعة ،لممصارؼ المالي الوضع مع تتناسب

 :المصرف   المخاطر ق اس طرق 5.2

 االسػػػتثمارات حديػػػدت يػػػتـ حيػػػث ،ميمػػػا  و  ضػػػروريا   أمػػػرا   يعػػػد المصػػػارؼ لػػػدا المخػػػاطر قيػػػاس إف
 الكفيمة العممية واإلجراءات السياسات تضع المخاطر فإدارة ،مخاطر بأقؿ عائد أعمى تحقؽ التي الجيدة

 .توقع إف عنيا تنتج التي الخسائر تقميؿ أجؿ مف مخاطر أي بمواجية

 فػي ورد لمػا وفقػا   الػداخمي التصػنيؼ أو المعيػاري المػنيج خػالؿ مف المخاطر قياس يمكفو  ىذا
 :ا7006 الزعابي،ا يمي كما اIIا بازؿ إطار

 :المع اري المنيج -3

 رأس متطمبػػػات بالحتسػػػا األبسػػػط ىػػػي المخػػػاطر لقيػػػاس المسػػػتخدمة المعياريػػػة الطريقػػػة تعتبػػػر
 أدؽ تصػػنيفا   المػػنيج ىػػذا يتضػػمف حيػػث ،معقػػدة أنشػػطة تمػػارس ال التػػي المصػػارؼ فػػي خاصػػة ،المػػاؿ

 وسػػػائؿ يحػػػدد كمػػا ،االئتمانيػػػة المخػػػاطر لتاطيػػة رىونػػػاتبال األخػػذ إطػػػار توسػػػيع جانػػب إلػػػى ،لممخػػاطر
 .ةالرأسمالي األعباء تخفيؼ بالتاليو  ،المخاطر تمؾ لتخفيؼ جديدة
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 بػػيف التمييػػز عمػػى يسػػاعد الخارجيػػة االئتمانيػػة التقييمػػات اسػػتخداـ ففػػإ ،المػػنيج ىػػذا إطػػار فػػيو 
 :التالية طواتالخ إتباع يتطمب المنيج ىذا لتطبيؽو  ،االئتمانية المخاطر أنواع

 تبويػب يػتـ بحيػث ،فئػات إلػى االئتمانيػة المخػاطر تقسػيـ عمػى الطريقػة ىػذه تعتمػد :األصةول ت و ب - أ

 :كالتالي المقرضة لمجية وفقا   األصوؿ

 .االمركزية المصارؼو  االحكومات السيادية القروض .0

 .األخرا المصارؼ عمى االلتزامات .7

 .المساىمةو  العامة الشركات قروض .1

 .أفراد قروض .2

 .المالية األوراؽ في تتعامؿ مؤسسات قروض .3

 .اإلسكاف قروضو  ،العقاري الرىف قروض .4

 بػػأوزاف االئتمانيػػة التسػػييالت تػػرجيح عمػػى الطريقػػة ىػػذه تعتمػػد :المخةةاطر  ةةأوزان األصةةول تةةرج ح - ب

 .الممنوحة التسييالت تبويب حسبو  ،لمعميؿ االئتماني لمتقييـ تبعا   المخاطر

 األسػاليب مػف بالعديػد االئتمػاف مخػاطر تخفيػؼ عمػى الطريقػة ىذه ـتقو  :المخاطر تخف ض إمكان   - ت

 االنقديػة اتتأمينػالو  ،المحولػة كالرواتػب أخػرا أطػراؼ كفػاالت ،العقارية الرىونات ،الضماناتا مثؿ
 .قانونيا   ممزمةو  مستنديا   موثقة تكوف أف بشرط

 مؤسسػػػػات فػػػػي ىػػػػاتوافر  يجػػػػب التػػػػي المعػػػػاييرو  الشػػػػروط بعػػػػض اIIا بػػػػازؿ اتفاقيػػػػة حػػػػددت كمػػػػا
 :المعايير ىذه مفو  ،االئتماني تصنيفيا العتماد الخارجية االئتماني التصنيؼ

 لمتحقػؽ ا  خاضػعو  ،نظاميػا  و  متشػددا   االئتمانيػة التقػديرات تحديػد أسموب يكوف أف يجب :الموضوع   .0
 .المالي المركز في لمتاييرات االستجابةو  ،ةالتاريخي التجربة إلى استنادا   التأكدو 

 تكػػوف ال أف يجػػب كمػػا ،مسػػتقمة الخػػارجي االئتمػػاني التقػػدير مؤسسػػة تكػػوف أف يجػػب :سةةتق ل  اال .7
 أف يجػب كمػا ،إليػو تتوصػؿ الذي التصنيؼ في تؤثر التي االقتصاديةو  السياسية لمضاوط خاضعة
 .اإلدارة مجمس مف تنشأ قد قيود أي مف متحررة التقييـ عممية تكوف
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 أسػموبياا مثػؿ المعمومػات جميػع عف الخارجي االئتماني قديرالت مؤسسة تفصح أف يجب :اإلفصاح .1
 .االتصنيؼ عمى تطرأ التي التعديالتو  ،لمخسارة الفعمية النسبو  ،التقدير في

 اعتمػػاد جانػػب إلػػى ،سػػابقا   إلييػػا المشػػار المعػػايير مػػف مػػا حػػد إلػػى المصػػداقية تسػػتمد :المصةة اق   .2

 االئتمػػػػاني التقػػػػدير مؤسسػػػػات تقػػػػدير عمػػػػى ااالقتصػػػػاديوف ،المسػػػػتثمروفا مثػػػػؿ األخػػػػرا األطػػػػراؼ
 .تقديراتيا مصداقية عمى دليالا  يعد والذي ،الخارجي

 مػف تمكنيػا التػي الكافيػة المػوارد الخػارجي االئتمػاني التقػدير مؤسسػة تمتمػؾ أف يجػب :الموار  توفر .3
 .الجودة عالية االئتمانية التقديرات إجراء

 :ال اخمي التصن ف منيج -5

 ذلػػػؾ تسػػػتخدـ التػػػي فالمصػػارؼ ،المخػػػاطر لقيػػػاس المتقدمػػػة األسػػاليب فمػػػ المػػػنيج ىػػػذا يعتبػػر 
 ،البيانػػات ادقػػة :التاليػػة الشػػروط مػػف األدنػػى الحػػد تسػػتوفي التػػي ىػػي مخاطرىػػا تقيػػيـو  قيػػاس فػػي المػػنيج
 .ااإلفصاح عممية دقةو  ،الداخمية الرقابة القياس، أنظمة

 أو ،المخػػػاطر مكونػػػات قيػػػاس يفػػػ لممصػػػارؼ الذاتيػػػة التقػػػديرات عمػػػى المػػػنيج ىػػػذا يعتمػػػد كمػػػا
 احتسػاب ثػـ مفو  ،األصوؿ لمخاطر الترجيحية األوزاف إلى الوصوؿ بارض الرقابية السمطات بمساعدة

 ،المخػػػاطر درجػػػة مػػػع توافقػػػا   أكثػػػر المػػػاؿ رأس متطمبػػػات يجعػػػؿ ألنػػػو ،بػػػو االحتفػػػاظ الواجػػػب المػػػاؿ رأس
 تحتػػاجو  أقػػؿ لمخػػاطر تتعػػرض ،ليػػةعا جػػودة ذاتبضػػمانات  ائتمانيػػة محفظػػة تمتمػػؾ التػػي فالمصػػارؼ

 يعطػي ممػا ،الجػودة منخفضػةائتمانيػة بضػمانات  بمحفظػة االحتفػاظ حالػة فػي العكػسو  ،قػؿأ مػاؿ لػرأس
 ليػػػذا وفقػػا   تعمػػػؿ التػػي فالمصػػػارؼ ،المخػػاطر إلدارة الداخميػػة أنظمتيػػػا لتطػػوير حػػػافزا   المصػػارؼ بعػػض
 التصػػنيفات تضػػع أف ليػػا يسػػمح بشػػكؿ ئتمػػافاال مخػػاطر لتقيػػيـ الداخميػػة التقييمػػات عمػػى تعتمػػد المػػنيج
 .التعثر باحتمالية عالقة ليا التي

 ،المخػػاطر لقيػػاس المختمفػػة األسػػاليب مػػف العديػػد تسػػتخدـ المصػػارؼ أف يتبػػيف سػػبؽ مػػا وحػػوؿ
 ليػا، تعػرضت التي المختمفة المخاطر أنواع إدارة في المصرفية اإلدارة وممارسات منيجية عكست بحيث

 مؤىمػة تصبحل والمتطمبات الشروط مف األدنى الحد ستوفىي الذي المناسب ألسموبا تطبيؽ خالؿ مفو 
 لمػػاؿا رأس متطمبػػات الحتسػػاب االئتمانيػػة المخػػاطر مكونػػات قيػػاس فػػي الذاتيػػة تقػػديراتيا عمػػى لالعتمػػاد
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 ،التعثػػػر عنػػػد المديونيػػػة وقيمػػػة ،التعثػػػر احتمػػػاالتا المكونػػػات ىػػػذه تتضػػػمف حيػػػث ،ايػػػتلمواجي الالزمػػػة
 .اارةوالخس

 :المصرف   المخاطر ض ط 5.9

 التسػييالت اسػتاالؿ بفتػرة مػرورا   ،االئتماف لمنح األولى المحظة مف المخاطر ضبط عممية تبدأ
 :التالية الوسائؿ إتباع خالؿ مف ذلؾ يتـو  ،االئتماف نياية وحتى

 :ا7000 ،شاىيفا خالؿ مف ،النشاطات ل عض ح و  وضع أو تجنب -0

 اسػػػتيفاء خػػػالؿ مػػػف ذلػػػؾ يػػػتـو  ،بالتزاماتػػػو الوفػػػاء عمػػػى مقدرتػػػوو  معميػػػؿل االئتمانيػػػة الجػػػدارة دراسػػػة - أ
 المواءمػةو  ،إطػاره فػي يعمؿ الذي النشاط أو ،المركزي المصرؼ مف العميؿ عف الالزمة المعمومات

 .نشاطو في المستثمرة المالية موارده حجـو  لمعميؿ بيا المصرح التسييالت إجمالي بيف

 .االئتماف منح عمى لقائميفا لدا المتخصصة الخبرات توفير - ب

 الظػػػروؼ دراسػػػة جانػػػب إلػػػى ،العميػػػؿ لنشػػػاط التضػػػخـو  الركػػػودو  كالمنافسػػػة السػػػوؽ مجػػػاالت دراسػػػة - ت
 .العميؿ بمد في االجتماعيةاو  االسياسية

 المقدمػة الضػماناتو  ،المتابعة أو المعالجة أو المنح مرحمة في سواء بدقة ائتمانية عممية كؿ دراسة - ث
 .المصرؼ مركز لتأميف

  :المخاطر تقم ل -5

 لمػاو  ،االئتمػافو  االسػتثمارات فػي التنويػع سياسػة المصػارؼ اعتمػاد مخػاطر تقميػؿ بعمميػة يعنى
 ودائػػع مػػف لػػدييا يتػػوفر مػػا باسػػتثمار المصػػارؼ تقػػوـ إذ ،اسػػتثمارية عمميػػة ىػػي االئتمانيػػة العمميػػة كانػت
 أمػػػواؿ عمػػػى لمحفػػػاظ عىتسػػػ المصػػػارؼ لكػػػوفو  ،األمػػػواؿ لتمػػػؾ يحتػػػاجوف لمسػػػتثمريف منحيػػػا خػػػالؿ مػػػف

 خػالؿ مف االستثمار تمؾ عمى المحتممة المخاطر تخفيض عمييا ففإ لذا ،مالئـ عائد تحقيؽو  مودعييا
 االئتمػاف تركػز بعػدـ االئتمانيػة المحفظػة تتسػـ أف يعنػي فػالتنوع ،االئتمانيػة المحفظػة في التوزيعو  التنوع
 أقصػى حػد وضػع خػالؿ مػف النػوع ىػذا بيػؽتط يمكػفو  ،العمػالء مػف خاصػة فئػة أو معينػة قطاعات في
 المحفظػػة فػػي التوزيػػع أو التنػػوع يأخػػذو  ىػػذا. جديػػدة مصػػرفية أسػػواؽ فػػي والػػدخوؿ ،عميػػؿ أو نشػػاط لكػػؿ

 الاػرض تنػوع إلػى باإلضػافة ،اقطػاعيال أو ،الزمػاني أو ،الجارافػي التنػوعا :مثػؿ أشػكاؿ عػدة االئتمانية
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خػػػروف، اشػػػقيري وآ السػػػوؽ تنػػػوعو  ،العمػػػالء تنػػػوع عػػػاةمرا مػػػع الفائػػػدة أسػػػعار اخػػػتالؼو  ،االئتمػػػاف مػػػف
 .ا7000

 :المخاطر أثر إلغاء -1

 المصػرفي، الجياز عمؿ بطبيعة تتعمؽ التي المخاطر مف االئتمانية المخاطر طبيعة كانت لما
 طاقتيػػا بكػػؿ المخػػاطر تمػػؾ إدارة تعمػػؿ لػػذا ،كامػػؿ بشػػكؿ حػػدتيا مػػف التقمػػيص أو تجنبيػػا يصػػعب التػػيو 

 الخطػوات إتبػاع خػالؿ مف اإلمكاف قدر أثرىا إلااء أو ،ممكف حد أدنى إلى تقميمياو  ،الخسائر مف لمحد
 :ا7005 ،حمادا التالية

 لدقػراض المصػرؼ يضػعيا التػي السياسػة تنفيػذ مدا مف التحقؽ متابعة إلى تيدؼ وىي :المتا ع  - أ
 عمميػة انتظػاـ ومػدا ،بيػا المصػرح لمتسػييالت الموضػوعة الشػروط تنفيذ إلى االطمئناف جانب إلى

 .بو المسموح األقصى الحد تجاوز وعدـ ،السداد

 الحػاالت بعػض تظيػر المصػرؼ بيػا يقػوـ التػي االئتمانيػة العمميػة نتيجة :المتعثرة الحاالت معالج  - ب
 عمػػػى السػػػيطرة أسػػػاليب بعػػػض تطبيػػػؽ فػػػي قصػػػور وجػػػود إلػػػى طبيعػػػي بشػػػكؿ تعػػػود التػػػي المتعثػػػرة
 الخسػػػائر لتقميػػػؿ الالزمػػػة اإلجػػػراءات يتخػػػذ أف مصػػػرؼال عمػػػى يتوجػػػب الحالػػػة ىػػػذه وفػػػي ،المخػػػاطر
 :اKeegan, 2004ا يمي ما خالؿ مف المحتممة

 .القرض لتصفية التمويؿ منح عقد في عمييا المنصوص الرسمية اإلجراءات في السير .0

 .القرض مف جزء السترداد ترتيبات عمؿ .7

 .القرض جدولة إلعادة ترتيبات عمؿ .1

 .إرادتو عف خارجة أسباب عف ناتجة الحالية أزمتو عمى لمتامب لممقترض األمواؿ مف جزء إعطاء .2

 العائػػػػد بػػػػيف تػػػػوازف خمػػػػؽ عمػػػػى قػػػػادر معمومػػػػات نظػػػػاـ تػػػػوفير بضػػػػرورة القػػػػوؿ يمكػػػػف وبالتػػػػالي
جػراءات ومعػايير سياسػات خػالؿ مػف لمخػاطرا ليذه حدود وضعو  ،المخاطرو   أثرىػا إلاػاء إلػى تيػدؼ وا 

 تمػؾ فػي الميمػة التايػرات مراقبػة عمػى قادرا   يكوف األىمية وبنفس دقةب ضبطيا يجب كما ،اإلمكاف قدر
جػػراءات يػػال والمتابعػػة بالمراجعػػة القيػػاـ المخػػاطر إدارة عمػػى وبالتػػالي ،المخػػاطر  وكػػذلؾ فييػػا، الػػتحكـ وا 

 .المصرؼ في المتبعة والمعايير القوانيف مع توافقيا دامو  ،لمسياسات دورية مراجعة إجراء



 

 

13 

 :المصرف   المخاطر تصن ف 5.7

 :ا7000 الكراسنة،ا كاآلتي عمييا السيطرة سائؿو  حيث مف المخاطر تصنيؼ يمكف

 لشػػػركات بتحويميػػػا المصػػػرؼ يقػػػوـ الحالػػػة ىػػػذه فػػػيو  تحمميػػػا، المصػػػرؼ يرغػػػب ال التػػػي المخػػػاطر -0
 .لمخطر المعرضة االئتمانية التسييالت بيع خالؿ مف متخصصةال ماليةال مؤسساتالو  تأميفال

 السػػيطرة يػػتـو  ،التشػػايمية باألنشػػطة تػػرتبط التػػي المخػػاطر تمػػؾ ىػػيو  ،يػػاتجنب يمكػػف التػػي المخػػاطر -7
 األمػف أنظمػة فػي ضػعؼا :مثػؿ دقػة بكػؿ متابعتيػاو  داخميػة رقابيػة سػائؿو  تطبيػؽ خػالؿ مػف عمييا

 معمومػات إعطػاء ،العمػؿ إجػراءات فػي عمييػا منصػوص ىػو كمػا الميػاـ تنفيػذ في إىماؿ ،الحمايةو 
 .اميمة ؽوثائ فقداف أو إتالؼ ،متكرر بشكؿ محاسبية أخطاء حدوث ،المصرؼ عمالء عف سرية

 يمكػػف ال لكػػف ،أساسػػي نشػػاط عػػف الناتجػػة المخػػاطر فيػػي قبوليػػا أو إدارتيػػا يمكػػف التػػي المخػػاطر -1
 مػف يتجػزأ ال زءا  جػ المخػاطر أف بسػبب أو ،إدارتيا تكمفة مف كبرأ التحويؿ تكمفة أف بسبب تحويميا
 التػػػداوؿ فػػػي الصػػػالحيات تجػػػاوزا :مثػػػؿ مناسػػػب بشػػػكؿ ضػػػياتعوي يمكػػػفو  لممصػػػرؼ، مػػػربح نشػػػاط

 .اقضاياال خسارةو  ،المالية األوراؽ أو األجنبية بالعمالت

 تحديػد يمكػف فعندئػذ ،معالجتيػاو  لقياسػيا الدقيقة الطرؽ توفر مع المخاطر وجود حالة فيو  ىذا
 ينطػػوي المصػػرؼ وبػػ يقػػوـ نشػػاط أو عمميػػة كػػؿ أف حيػػث ،منيػػا مسػػتوا كػػؿ عنػػد معيػػا التعامػػؿ أسػػموب
 أي تواجػو فعنػدما ،المخػاطر مػع لمتعامػؿ نظػاـ لديػو يكػوف أف يجب بالتاليو  ،المخاطر مف العديد عميو

 فػيو  ،معيػا لمتعامػؿ عديػدة خيػارات لػدييا تكػوف أف يتوجػب نوفإ ،مخاطر أية مصرفية أو مالية مؤسسة
 شػػبيب، آؿا يمػػي كمػػا المخػػاطر تمػػؾ مػػع التعامػػؿ يمكػػف ،معيػػا لمتعامػػؿ خيػػارات عػػدة لػػدييا الصػػدد ىػػذا

 .ا7007

 تمويػؿ مثػؿ ،مرتفعػة مخػاطر ذات قػروض مػنح عػف االمتنػاع خػالؿ مف ذلؾ يتـو  :المخاطر تجنب - أ
 .الفائدة أسعار مخاطر لتجنب األجؿ طويؿ االستثمار أو ،الموسمي النشاط ذات المنشئات

 طويمػة التسػييالت مثػؿ المخػاطر تواجػو التػي االسػتثمارات بتقمػيص ذلػؾ يكػوفو  :المخاطر تخف ض - ب
 المقتػرض سػموؾ رصػد خػالؿ مػف المخػاطر تمػؾ بتخفػيض المصػرؼ يقػوـ كما ،معينة بعممة األجؿ
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 طػرؼ إلػى المخػاطر نقػؿ خػالؿ مػف أو ،الػدفع عػف التوقػؼ مشػاكؿ إلى أدت التي األسباب معرفةو 
 .فاعمية أكثر مصرفية سياسة واعتماد ،المصرفية السياسات في النظر إعادة أو ،آخر

 لممخػػػػاطر الصػػػحيح التصػػػنيؼ تحديػػػد مسػػػؤولية المصػػػرؼ عمػػػى قػػػعيواسػػػتنادا  لمػػػا سػػػبؽ فإنػػػو 
 يمعمومػػات نظػػاـ تػػوفير خػػالؿ مػػف ، وذلػػؾوالمحتممػػة الفعميػػة خسػػائرال لمقابمػػة كافيػػة بتاطيػػة واالحتفػػاظ

 فػػي خاصػػة عميػػو تطػػرأ التػػي الميمػػة التايػػرات ومراقبػػة ،بدقػػة المخػػاطر قيػػاسو  تحديػػد عمػػى قػػادر رقػػابيو 
 .المتايرات تمؾ مع لمتعامؿ المتوفرة االستعدادات درجة وتحديد ،لممخاطر معاكسة تايرات حدوث حالة

 ككػؿ المصػرؼ عمػؿ عمى يؤثر ضعيفة أو قوية كإدارة تصنيفيا ودرجة لمخاطر إدارة عمؿ إف
 فػػي الداخميػػة الرقابػػةو  التػػدقيؽ دور تفعيػػؿ جػػاء ىنػػا مػػفو  ،األخػػرا المصػػارؼ بػػيف تصػػنيفو درجػػة وعمػػى

 عمػػى يسػػاعد توجيييػػا  و  استشػػاريا   مصػػدرا   الداخميػػة الرقابػػةو  التػػدقيؽ أصػػبح حيػػث ،المصػػرفية المؤسسػػات
 تطبيؽ خالؿ مف ذلؾ يتـ أف يمكف بالتاليو  ،المقبوؿ الحد إلى تقميمياو  المخاطر إدارة تمسؤوليا تحمؿ
 :ا7005 حماد،ا كالتالي ىيو  ،رالمخاط تمؾ إلدارة الداخمية الرقابةو  التدقيؽ خطوات أىـ

 :المخاطر إ ارة س اساتو  أى اف تق  م :أوالً 

 األزمػة حػدوث بعػد خاصػة المصػارؼ فػي المخػاطر إلدارة الداخمية الرقابةو  التدقيؽ أىمية تبرز
تبػػػاعو  حػػػدتيا مػػػف التخفيػػػؼو  متابعتيػػػا بيػػػدؼ ،المصػػػارؼب عصػػػفت التػػػي العالميػػػة  شػػػمولية أكثػػػر نيػػػج ا 
 المخػاطر أنشػطة فاعميػة بشػاف اإلدارة مجمػس إلػى موضػوعية ضػمانات يقػدـ الداخمي فالتدقيؽ ،اإلدارتي

 ادوار عػدد ىنػاؾو  ،سػميـو  فعػاؿ بشػكؿ يػدار الداخميػة الرقابػة نظػاـو  ،األعمػاؿ مخػاطر أف عمػى التأكيػدو 
 :ا7000 ،جمعةا أىميا بيا القياـ الداخمي المدقؽ عمى ينباي مياـو 

 .المصرفية الوحدات ألنشطة (Compliance test) الرقابية األدوات /الفحوصات وتقييـ إعداد -0

 بالشكؿ وتعمؿ ،فعالة الرقابية اإلجراءات أف مف لمتأكد الوحدات في نظمةألل مستقمة بمراجعة القياـ -7
 .الصحيح

 .اإلجراءات ىذه في نقص أو ضعؼ وأي ،فحوصاتيا بنتائج العمميات مخاطر دائرة زويدت -1

 باالعتمػػاد بالوحػػدة الرقابيػػة لمبيئػػة ا  صػػممخ ختمفػػةالم المصػػرؼ وحػػدات عػػف التػػدقيؽ تقريػػر تضػػميف -2
  .التقييـ معيار وكذلؾ ،النظاـ فحص عمى
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 المخػػػػاطر عمػػػػى باالعتمػػػػاد المصػػػػرؼ وحػػػػدات مختمػػػػؼ عمػػػػى التػػػػدقيؽ خطػػػػة إعػػػػداد الػػػػدائرة تتػػػػولى -3
 .التقييـ معيار حسب الوحدات وتصنيؼ

 العالميػػة المتطمبػػات وتمبػػي ،ةعاليػػ بكفػػاءة تعمػػؿ مصػػرؼلم التشػػايمية المخػػاطر إدارة أف مػػف التأكػػد -4
 .الخصوص بيذا الرقابية والسمطات

 :المصرف   األنشط  في الخسارة أماكنعمى  التعرف :ثان اً 

 أداء فػػي الحياديػػة لضػػماف وضػػعيا يػػتـ التػػي المعػػايير مػػف بػػالرغـ انػػو إلػػى الرقػػابي الفقػػو يشػػير
عػػػداد الػػػداخمي المػػػدقؽ  التػػػدقيؽو  الرقابػػػة دورو  أىميػػػة ليبػػػرز المحاسػػػبي الفكػػػر جػػػاء الرقابيػػػة التقػػػارير وا 
 عمػػى القػػدرةو  ،العمػػؿ بيئػػة فػػي متػػراكـ معرفػػي فيػػـو  خبػػرة مػػف تمتمكػػو مػػا إلػػى بػػالنظر لممصػػارؼ الػػداخمي

 بأف القوؿ يمكف عميوو  ،استمراريتياو  وجودىا حمايةو  أىدافيا تحقيؽ أجؿ مف لتحفيزىا دوائرىا كافة دعـ
 المصػػػرؼ أىػػػداؼ إلػػػى لموصػػػوؿ متكػػػامال   إطػػػارا   المخػػػاطر ائػػػرةد مػػػع يشػػػكالف الػػػداخمي التػػػدقيؽو  الرقابػػػة

 .ا7004 ،والسيد لطفيا

 مصػػػػدرىا كػػػػاف االقتصػػػػادية لالزمػػػػات الرئيسػػػػية المسػػػػببات أحػػػػد فأ إلػػػػى اإلشػػػػارة يمكػػػػف وعميػػػػو
 في اإلدارة سوء إلى باإلضافة ،الداخمي التدقيؽو  الرقابة غياب بسبب تعثرىا إلى أدت التيو  ،المصارؼ

دارة الػػػػداخمي والتػػػػدقيؽ الرقابػػػػة دور بػػػػرزي لػػػػذا ،ؼالمصػػػػار  تمػػػػؾ  حجػػػػـ وتقيػػػػيـ تحديػػػػد فػػػػي المخػػػػاطر وا 
 السػعي أو المخػاطر ىذه عف اإلحجاـ أو الدخوؿ عمى المصرؼ هقدر  توضيح إلى باإلضافة ،المخاطرة

 طرةمخاال قبوؿ عمى القدرة تمتمؾ التي تمؾ ىي الناجحة اإلدارةف لذا ،وفي المشاركة أو الخطر تقسيـ إلى
 وجودىػا أىػداؼ تحقيػؽ المخػاطر إدارة تستطيع وبيذا. المخاطرة تمؾ مع مناسب عائد تحقؽ مراعاة مع
 . ا7000 ،الصواؼا

 :االئتمان منح قرارات مراجع و  تق  م :ثالثاً 

 المصػرفية اإلدارة تفيػد التػي العمميػات أىػـ مػف االئتمػاف مػنح قػرارات مراجعػةو  تقيػيـ عممية تعد 
 المتابعػةو  المػنح مرحمػة مػف بػدءا   الالزمػة الرقابيػة اإلجػراءات تػوفر مػداو  أدائيا حةص مدا مراجعة في
 تنظيميػة خطػة وجػود مػف دالتأكػو  ،الداخميػة الرقابػة نظػاـ فحػص مػف أيضػا   البد لذلؾ ،االئتماف استردادو 
داريػػةو   ،ئتمػػافاال مػػنح قػػرار التخػػاذ المالئمػػة المحاسػػبية المعمومػػات تػػوفير سػػميـ محاسػػبي نظػػاـو  ،جيػػدة ا 
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 عميػؿ لكػؿ االئتمانيػة المعمومػات دراسػة حيث مف لواجباتيا االئتماف إدارة تتطمع أف يتوجب الذي األمر
 بدرجػػػة التنبػػػؤ ثػػػـ مػػػفو  ،السػػػميـ االئتمػػػاني القػػػرار التخػػػاذ المتاحػػػة البػػػدائؿ بػػػيف المفاضػػػمةو  ،دقيػػػؽ بشػػػكؿ

 .ا7000 ،حناا المتوقعة المخاطرة

 مػف المتسػارعة والتايػرات العولمػة عػالـ فػي تعتبػر لمصػرفيةا المخاطر أف يتبيف سبؽ ما وحوؿ
 بيئػات بػاختالؼ المخػاطر ىػذه تختمػؼ حيػث ،ياتقػدم عمى وتؤثر المصارؼ تواجو التي التحديات أكبر

 كػؼء وتػدقيؽ داخمػي ضػبط نظػاـ وضػع المصػرفية اإلدارة عمى يجب كما ،المختمفة واألنشطة األعماؿ
 عميػو أكػدت مػا وىػو ،المودعيف أمواؿ وحماية واالحتياؿ التزويرو  الاش عمميات ضبط أجؿ مف وفاعؿ
 .لممصرؼ والمحاسبي اإلداري النظاـ ضمف ا  وميم فاعال   إجراء   ذلؾ باعتبار ا7ا بازؿ لجنة

 :المصرف   لممخاطر السم م  اإل ارة 5.2

 التػاليبو  ،المختمفػة المصػرفية باألنشطة المتعمقة األعماؿ جميع تشمؿ المخاطر إدارة كانت لما
 المخػاطر إدارة تقػوـ أف يتعػيف لػذلؾ نتيجػةو  ،األنشػطة تمػؾ اخػتالؼ حسػب المخػاطر تمػؾ تتعػددو  تتنػوع

 معالجتيػػػا يػػػتـ حتػػػى حػػػدوثيا بدايػػػة فػػػي المخػػػاطر الكتشػػػاؼ المختمفػػػة المصػػػرؼ أنشػػػطة جميػػػع بمراقبػػػة
نمػػاو  المخػػاطر عمػػى القضػػاء اإلدارة أىػػداؼ مػػف فمػػيس ،اإلمكػػاف قػػدر عمييػػا السػػيطرةو   مػػع ،منيػػا لحػػدا ا 

 المخػػاطر إدارة فأل نظػػرا  و  ،منيػػا الوقايػػة تكمفػػة قيمػػة عمػػى المخػػاطر تمػػؾ تجنػػب تكمفػػة تزيػػد أال مراعػػاة
 سػػيئة أو جيػػدة إدارة بأنيػػا أحيانػػا   عمييػػا الحكػػـ يػػتـ نػػوفإ التأكػػد عػػدـ ظػػروؼ فػػي القػػرارات ذاتخػػا تتضػػمف
 المخػاطر إدارة تكػوف لكػي لمصػرؼا فػي عناصػر عػدة توافر يتوجب لذلؾ ،مناسبة غير أساليبو  بطرؽ
 :ا2010 المصرفية،و  المالية لمدراسات فمسطيف معيدا أىميا مف فعالةو  سميمة

 .المصرؼ وضع حوؿ المجتمعو  السوؽ تجاه الشفافيةو  اإلفصاح مدا -0

 .المصرفية األعماؿ عمى الرقابةو  التنظيـ مستمزمات تحقؽ مدا -7

 .المصرفية المخاطر عمى بازؿ اتفاقية متطمبات تطبيؽ مدا -1

جراءاتو  تعميمات جودو  مدا -2  ،المصػرؼ داخػؿ لممػوظفيف متاحػةو  شػاممةو  واضػحةو  مكتوبػة عمػؿ ا 
 ،االعتبػػػارييفو  عػػػادييفال عمػػػالء حسػػػاب فػػػتح ،االئتمانيػػػة التسػػػييالت بػػػرامج مثػػػؿ بنمػػػاذج مدعومػػػةو 

 .الحواالتو  المستندية تكاالعتمادا
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 الماليػػة المػػالءة زيػػادة عمػى تعمػػؿ عنػػدما فعالػةو  سػػميمة تكػػوف المخػاطر إدارة ففػػإ عامػػة بصػفةو 
 المخاطر إدارة تقوـ أف يمكف بالتاليو  الخطر، لحدوث المصاحبة السمبية اآلثار مف التقميؿو  لممصرؼ،
 :ا7007 موسى،ا التالية بالمياـ

 مجاؿ في سواء أنشطتو بكافة المتعمقة المصرؼ وضوابط بسياسات الخاصة الفنية الدراسات إعداد -0
 لمعميػػؿ أقصػػى حػػد ،ةالكبيػػر  لتركػػزاتا حػػد ،الودائػػع إلػػى المحفظػػة لحجػػـ أقصػػى حػػدا ثػػؿم االئتمػػاف
 بالسػيولة الخاصػة لمفجوات حدود وضعو  السيولة ضوابط تطبيؽ مع ،مصناعةال أقصى حد ،الواحد

 التزاميػػػا مػػػدا مػػػف لتحقػػػؽ المعنيػػػة اإلدارات ومتابعػػػة ،مراقبػػػةو  الصػػػرؼ تقمبػػػات مراقبػػػةو  سػػػعرل أو
 .ةالمقرر  بالحدود

 المخػػاطر مػػدير يكػػوف حيػػث ،المصػػرؼ فػػي والخصػػوـ األصػػوؿ إدارة لمجنػػة الالزمػػة البيانػػات إعػػداد -7
 مػا كؿ في المخاطر إدارة تشارؾ وبالتالي ،مصرؼلم التنفيذي الرئيس غالبا   سياويرأ أعضائيا، أحد
 واالسػػتخدامات المػػوارد وتسػػعير ،لألصػػوؿ التوظيػػؼ سياسػػات كوضػػع المجنػػة ىػػذه مػػف مطمػػوب ىػػو
دارةو  ،تنميتياو   .اإلستراتيجية الخطة وتعديؿ ،السيولة ا 

 المتبعػػػة اتالسياسػػػ سػػػالمة تقيػػػيـ رضاػػػب وعائػػػد تكمفػػػة يشػػػكؿ عنصػػػر لكػػػؿ ماليػػػة مؤشػػػرات وضػػػع -1
 .اإلستراتيجية ألىدافو تحقيقيا ومدا ،المصرؼب

 رأس ايػةفك معيػار يتعمػؽ فيمػا خاصػة ،تطويرىػاو  بػازؿ لجنػة ومقترحات وتوصيات متطمبات متابعة -2
 ،المصػرؼ اسػتمرارية دعػـو  ،المنافسػة عنصػر تحقيؽ عمى حرصا   بو المصرؼ التزاـ ومدا ،الماؿ

 .الدولي المصرفي السوؽ متطمبات مع وانسجامو

 . المخاطر مف نوع كؿ وتحميؿ لقياس المعتمدة والجداوؿ المؤشرات إعداد -3

 . مستمرو  دوري بشكؿ وتحميميا المخاطر عف دورية بيانات تجميع -4

  .المحمية الرقابية والسمطات المصرؼ بيف فيما مركزية تنسيؽ وحمقة مرجعية، كنقطة العمؿ -5

 . المبكرا اإلنذار مؤشراتا المصرؼ أداء سالمة مدا وتقييـ بقياس الخاصة المؤشرات وضع -6

 التوصػػػياتو  ،المصػػػرؼ ليػػػا يتعػػػرض التػػػي المخػػػاطر حجػػػـ حػػػوؿ العميػػػا لػػػددارة دوريػػػة تقػػػارير رفػػػع -7
  .المخاطر تمؾ مف لمحد مةالالز  االقتراحاتو 
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 مػع متماسػكة ؼوظػائ بثالثػة القيػاـ عمى تحرص أف يجب لممخاطر الفعالة اإلدارة ففإ بالتاليو 
 :ا7007 الدروبي،ا ىي البعض بعضيا

 .حدوثيا قبؿ توقعيا يمكف التي أو المتوقعة المخاطر مف بالوقاية تتعمؽ ىيو  :وقائ   وظ ف  -0

 غيػػر النتػػائج عمػػى التعػػرؼو  ،حػػدوثيا حػػاؿ المشػػاكؿ عػػف شػػؼبالك تتعمػػؽ ىػػيو  : اكتشةةاف   وظ فةة -7
 .تأثيرىا شدة مدا دراسةو  ،بيا المرغوب

 . تكرارىا عدـ عمى العمؿو  ،تالفيياو  المكتشفة المخاطر آثار بتدارؾ تتعمؽ ىيو  :تصح ح   وظ ف  -1

 يفػػو  ،المصػػارؼ لػػدا المشػػاكؿ مػػف العديػػد يولػػد قػػد لممخػػاطر السػػميمة اإلدارة غيػػاب ففػػإ عميػػوو 
 :لممخاطر السميمة اإلدارة في التالية المتطمبات توفير يتطمب األمر ففإ الصدد ىذا

 .المخاطر إدارة عمؿ إجراءات تحدد خارطة جودو  -0

 ،الكبيػػر األثػر ذات المخػاطر عمػػى بػالتركيز يسػمح بشػػكؿو  ،األولويػة حسػب المخػػاطر ترتيػب إجػراء -7
 .اا نادر  حدوثيا إمكانية رمخاط مع التعامؿ في الجيدو  الوقت لضياع تجنبا   ذلؾو 

 .الخطورةو  الشؾ بيف لمتمييز المخاطر إدارة مسئولي لدا واضحة رؤية تحديد -1

 .المخاطر إلدارة عالية أولوية إعطاء خالؿ مف المخاطرو  الربحية بيف توازفال تحقيؽ -2

 حسػػيفتو  االحترازيػػةو  الرقابيػػة اإلجػػراءات لتعزيػػز ميمػػا   مطمبػػا   تعػػد لممخػػاطر السػػميمة اإلدارة فإ
 يػػؤدي ممػػا ،مباشػػرة غيػػرو  ةمباشػػر  خسػػائر فػػي المصػػرؼ يوقػػع قػػد غيابيػػا أف حيػػث ،المخػػاطر إدارة بيئػػة
 .النموو  التوسع عمى قادر غير المصرؼ يجعؿو  ،العمميات تكاليؼ زيادة إلى

 :المصرف   لمرقا    ازل لجن  اتفاق   لمتطم ات وفقاً  المصارف في المخاطر إ ارة 5.9

 المسػػتواعمػػى  المصػػارؼ نشػػاط امتػػدادو  ،العالميػػة الماليػػة األسػػواؽ دتوشػػي الػػذي لمتوسػػع نتيجػػة
 عمػػػػى المػػػػاليو  المصػػػرفي التعامػػػػؿ فػػػي اسػػػػتخداميا يمكػػػف موحػػػػدة معػػػايير إلػػػػى الحاجػػػة ظيػػػػرت الػػػدولي
 في جاء كماو  ،المنافسة ظؿ في دوليا   المالي االستقرار مف عالية درجة يضمف بحيث ،الدولي المستوا
 بعػض إفػالس ىػو تطوراتياو  (I) بازؿ اتفاؽ إيجاد وراء األساسي الدافع أف السابقة الدراسات مف العديد

 ديونيػا سػداد عػف بعضػيا ؼتوقػ إلػى أدا ممػا ،خطيػرة مسػتويات إلػى أمواليا رؤوس تدنيو  ،المصارؼ
عالفو   .إفالسيا ا 
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 العمػػػؿ تنظػػػيـ شػػػأنيا مػػػف سياسػػػاتو  إجػػػراءات بوضػػع (II) بػػػازؿ لجنػػػة قامػػػت ذلػػػؾ عمػػػى بنػػاء  و 
 بػػػيف المنافسػػػة تقويػػػةو  ،المصػػػرفية الػػػنظـ اسػػػتقرار سػػػالمة تعزيػػػزو  ،المػػػودعيف أمػػػواؿ حمايػػػةو  صػػػرفيالم

 مستوا باختالؼ المصارؼ مختمؼ عمى لمتطبيؽ قابمة لتكوف القواعد المشرعوف وضع وقد ،المصارؼ
 ممزمػػة لتصػػبح عميػػو موافقتيػػا الػػدوؿ أبػػدت مػػا سػػرعاف النيػػائي تقريرىػػا بػػازؿ لجنػػة نجػػازإ بعػػدو  ،تعقيػػدىا
 حػػدد والػػذي ،المػػاؿ رأس كفايػػة معيػػار بشػػاف المجنػػة توصػػيات التقريػػر فتضػػم   حيػػث ،المصػػارؼ لجميػػع

 .أدنى كحد ا%6ػاب

 رأس تحديػد عنػد التاليػة الشػروط االعتبػار بعػيف األخػذ ضػرورة أيضا   االتفاقية تضمنت قدو  ىذا
 :ا7005 ،حمادا الماؿ

 .ألساسيا الماؿ رأس عف المساند ماؿ رأس يقؿ أال يجب -0

 عػػػػف مسػػػػاندةا اقػػػػروض مسػػػاىميو مػػػػف المصػػػػرؼ عميػػػػو يحصػػػؿ التػػػػي القػػػػروض يزيػػػػد ال أف يجػػػب -7
 .األساسي الماؿ رأس مف ا%30ا

 .األصوؿ قيمة مف ا%7ا عف المحددة غير المخاطرة مخصصات زيدت أال يجب -1

 الفػػػرؽ ىػػػذا خضػػػوع الحتمػػػاؿ ا%33ا قػػػدره خصػػػـ إلػػػى األصػػػوؿ تقػػػيـ إعػػػادة احتياطيػػػات تخضػػػع -2
 .األصوؿ بيع عند لمضريبة

 تالسػػػمطا موافقػػػة إلػػػى المسػػػاند المػػػاؿ رأس قاعػػػدة ضػػػمف إضػػػافية احتياطيػػػات أي لتكػػػويف يشػػػترط -3
 .الرقابية

 (II) بػازؿ التفػاؽ الجديػد اإلطػار تضػمف فقػد ،(I) بازؿ عمى طرأ الذي التطور سياؽ فيو  ىذا
 :ا7003 ،بدرافا ىيو  أساسية دعائـ ثالثة

 :لمالا رأس متطم ات :األولى ال اعم  - أ

 حيػث ،(I) بػازؿ اتفػاؽ في عميو كاف مما شمولية أكثر (II) بازؿ االتفاؽ الجديد اإلطار يعتبر
 بحيػث ،المػاؿ رأس مػف جػزء بتػوفير وذلؾ ،المالي لمنظاـ االستقرارو  األمف توفير لو يالرئيس اليدؼ أف

 مخػػاطرو  ،ئتمػػافاال امخػػاطر فػػي تتمثػػؿ التػػيو  ،الحػػدوث المحتممػػة المخػػاطر تاطيػػة عمػػى قػػادرا   يكػػوف
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 بعد (II) بازؿ معايير حسب الماؿ لرأس الدنيا المتطمبات تحديد جاء لذلؾ ،االسوؽ مخاطرو  ،التشايؿ
 .مجتمعة المخاطر تمؾ االعتبار في األخذ

 :يمي كما الماؿ رأس كفاية معدؿ احتساب يكوف األساس ىذا عمىو 

 المال= رأس كفا   مع ل
 الماؿ رأس إجمالي

<6% 
 السوؽ مخاطر + التشايؿ مخاطر + الئتمافا مخاطر

 مخػػػاطر قيػػػاس عمػػػى مقصػػػورة المخػػػاطرة تعػػػد لػػػـ المعػػػدؿ ىػػػذا إلػػػى لموصػػػوؿ نػػػوأ يتبػػػيف وبػػػذلؾ
 .التشايؿ ومخاطر السوؽ مخاطر أيضا   يشمؿ بؿ ،فقط االئتماف

 :المال رأس متطم ات متا ع  :الثان   ال اعم  - ب

 كػػػػػذلؾو  ،المػػػػاؿ رأس وضػػػػع فحػػػػصو  ،شػػػػراؼواإل المراجعػػػػػة عمميػػػػة فػػػػي المتابعػػػػة ىػػػػذه تتمثػػػػؿ
 تناسػبياو  المػاؿ رأس كفاية متطمبات مف لمتأكد ذلؾو  ،المتبعة الداخمية اإلجراءاتو  المصرؼ إستراتيجية

 .المخاطر تمؾ مع لمتعامؿ ينتيجيا التي اإلستراتيجية معو  المصرؼ يواجيا التي المخاطر حجـ مع

 : التال  الضوا ط المجن  ح  ت المجال ىذا وفي

 رأس كفاية عدؿمل أدنى حدا   ومؤثر متقمب باقتصاد تتسـ التي الدولة في الرقابية السمطة تفرض أف -0
 .األخرا الدوؿ في المقرر األدنى لحدا مف أعمى الماؿ

 لبػػػاقي المقػػػرر األدنػػػى الحػػػد يفػػػوؽ المػػػاؿ رأس كفايػػػة لمعػػػدؿ أدنػػػى بحػػػد المصػػػارؼ بعػػػض مطالبػػػة -7
 العديػػد عمػػى اعتمػػادا   المخػػاطر لحجػػـ المصػػرؼ تصػػورات مػػع يتناسػػب نفسػػيا الدولػػة فػػي المصػػارؼ

 :أىميا العوامؿ مف

 .ونشاطو المصرؼ ماؿ رأس مكونات طبيعة -

 .إضافي ماؿ رأس توفير عمى المصرؼ مقدرة -

 .لممصرؼ الدعـ تقديـ عمى المساىميف كبار قدرة مدا -

 ،سػػوؽ لكػػؿ النسػػبةب المػػاؿ رأس كفايػػة لمػػدا شػػامؿ تقيػػيـ نظػػاـ لػػدييا يكػػوف بػػأف المصػػارؼ مطالبػػة -1
 .المصرؼ بو يتعامؿ نشاط وكؿ
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 المصػػرؼ مػػاؿ رأس انخفػػاض دوف لمحيمولػػة مبكػػرة مراحػػؿ فػػي التػػدخؿ الرقابيػػة السػػمطة عمػػى ينباػػي -2
 إجػػراءات بإتبػاع المصػػرؼ مطالبػة السػػمطات تمػؾ عمػػى يجػب كمػػا ،المطمػوب المسػػتوا دوف مػا إلػى

 .السابقة حدوده إلى الماؿ رأس دعـ إعادة عدـ حالة في سريعة تصحيحية

 الماؿ لرأس الدنيا النسب مف أعمى مستوا تحقيؽ عمى المصارؼ تعمؿ أف الرقابية السمطة مطالبة -3
 .التنظيمي

 :إلفصاح(ا) السوق انض اط :الثالث  ال اعم  - ت

 عمميػةو  الشػفافية درجة تعزيز طريؽ عف السوؽ انضباط تدعيـ ىو الدعامة ىذه مف اليدؼ إف
 تقيػػيميـ إمكانيػػة فػػي تسػػيـ التػػي السػػوؽ فػػي لممشػػاركيف المعمومػػات مػػف مزيػػدال إلتاحػػة وذلػػؾ ،اإلفصػػاح
 سياسػػػاتو  ،حجميػػػاو  مخػػػاطرةالو  ،المػػػاؿ رأس ىيكػػػؿ عػػػف اإلفصػػػاح خػػػالؿ مػػػف مػػػاؿال رأس كفايػػػة لمػػػدا

 رأس حجػػػـ لتقػػػدير وطريقتػػػو ،المخػػػاطر مػػػع لمتعامػػػؿ وواسػػػتراتيجيات ،ومخصصػػػاتو المحاسػػػبية المصػػػرؼ
 .بو المطم الماؿ

 لجنػة عػف الصادرة الدولية بالمعايير التزامياو  الفمسطينية النقد سمطة استيفاء بمدا تعمؽي فيماو 
 المصػػرفية ةالبيئػػ متطمبػػات مػػع يػػتالءـ بمػػا المعػػايير تمػػؾ تبنػػي عمػػى عممػػت فقػػد ،المصػػرفية لمرقابػػة بػػازؿ

 .فمأمو و  فعاؿ مصرفي جياز عمى الحفاظ إلى تؤدي فعالة مصرفية رقابة تحقيؽ بيدؼ ،المحمية

 ا7ا رقػػـ المصػػارؼ قػػانوف جػػاء المػػاؿ رأس مػػف األدنػػى الحػػد بمتطمبػػات االلتػػزاـ ألجػػؿو  عميػػوو 
 :اhttp://www.pma.ps الموقع عمى متاحا التالية الضوابط ليضع ا7000ا لسنة

 أداء طبيعػػػػة مػػػع يػػػػتالءـ بمػػػا المصػػػارؼ لػػػػدا بػػػو االحتفػػػػاظ الػػػالـز المػػػاؿ رأس النقػػػػد سػػػمطة تحػػػدد -0
 .المصرفية عممياتيا في الكامنة المخاطر لمستوا النقد سمطة تقدير وحسب ليا، التابعة الشركات

 تعميمػػات بموجػػب المقػػرر األدنػػى الحػػد عػػف المػػدفوع المػػاؿ رأس يخفػػض أف مصػػرؼ ألي يجػػوز ال -7
 .النقد سمطة مف مسبقة خطية بموافقة رأسمالو يرفع أف لو ويجوز النقد، سمطة عف صادرة

 قواعػػد والمحػػدد ،المقػػررة المػػاؿ رأس كفايػػة لنسػػبة األدنػػى دبالحػػ االحتفػػاظ مصػػرؼ كػػؿ عمػػى يجػػب -1
 .النقد سمطة عف صادرة بتعميمات احتسابيا
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 ،المخصػػص المػػاؿ رأس متطمبػػات بموجبيػػا تحػػدد خاصػػة تعميمػػات إصػػدار فػػي الحػػؽ النقػػد لسػػمطة -2
 .فمسطيف في العاممة الوافدة لممصارؼ الماؿ رأس كفاية ونسبة

 خاصػػػة بتعميمػػػات تحػػػدد افػػػدةالو  المصػػػارؼ مػػػف رأسػػػمالية وديعػػػة اسػػػتيفاء فػػػي الحػػػؽ النقػػػد لسػػػمطة -3
 .تصدرىا

 فػي المدرجػة تمػؾ سػواء المخػاطر لمواجيػة كافيػا   يعػد لػـ المصػرؼ رأسػماؿ أف النقػد لسمطة تبيف إذا -4
 األدنػى الحػد عمػى يزيػد بشػكؿ رأسػمالو برفػع المصػرؼ إلػزاـ فػي الحؽ ليا فإف خارجيا، أو الميزانية
 .النقد سمطة تصدرىا التي اتالتعميم وفؽ المقرر

 مػف المقػرة التعميمػات وفػؽ المقرر األدنى الحد عف المصرؼ رأسماؿ كفاية نسبة انخفاض حاؿ في -5
 .النقد سمطة تقرره الذي الحد إلى رأسمالو برفع المصرؼ إلزاـ في الحؽ ليا فإف النقد، سمطة

 ،المػاؿ رأس لزيػادة خطػة بتقػديـ ؼالمصػر  إلزاـ في الحؽ المادة ىذه متطمبات ولتحقيؽ النقد لسمطة -6
 .لمتنفيذ الالزميف الزمني الجدوؿو  الماؿ رأس زيادة خطوات الخطة تتضمف بحيث

 اإلجػراءات اتخػاذ فػي الحػؽ ليػا فػإف النقػد، سػمطة تعميمات وفؽ رأسمالو برفع المصرؼ يمتـز لـ إذا -7
 المخاطر حجـ وتخفيض ،لممصرؼ المالي المركز عمى يحافظ بما ذلؾ لمعالجة مناسبة تراىا التي

 .بأدائو المتعمقة

 الجيػػػاز عمػػػى الرقابيػػػة السػػػمطة بصػػػفتيا الفمسػػػطينية النقػػػد سػػػمطة أف يتبػػػيف سػػػبؽ مػػػا خػػػالؿ مػػػف
 ،فمسػطيف فػي العاممػة لممصارؼ والتوجييات اإلرشادات مف العديد بإصدار تقوـ فمسطيف في المصرفي

 السػػميمة الممارسػػات وفػػؽ وأنشػػطتيا ليػػاألعما المصػػارؼ ممارسػػة ضػػماف إلػػى مجمميػػا فػػي تيػػدؼ التػػيو 
 أمػػػواؿ وحمايػػة المصػػرفي النظػػػاـ اسػػتقرار عمػػى الحفػػػاظ يحقػػؽ بمػػا ،عمييػػػا المتعػػارؼ الدوليػػة والمعػػايير
 .األسيـ حممة وحقوؽ المودعيف
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 :الثالث الفصل

 أنواعيا( مخففاتيا، تق  ميا، تحم ميا، )مصا رىا، االئتمان   المخاطر

 :تمي   1.3

 ربػح مػف عممياتيػا نشػاط تعكػس التػي المصػرفية النشاطات أىـ مف االئتمانية التسييالت تعتبر
 إدارة عمى العمؿ المصارؼ تمؾ إدارة مف يستدعي لممصرؼ ربحية األنشطة أكثر مف ألنياو  ،خسارة أو

دارةو  ،عػػػػاـ بشػػػػكؿ المخػػػػاطر  ال حجمػػػػا   تشػػػػكؿ االئتمانيػػػػة فالمحػػػػافظ ،خػػػػاص بشػػػػكؿ االئتمػػػػاف مخػػػػاطر ا 
 لزيػادة أدت المصارؼ بيف ما المنافسة حدة فزيادة ا،7003 ،بدرافا مصرؼ أي أصوؿ مف بو يستياف
 المخػػػاطر إلػػػى التعػػػرض حجػػػـ فػػػي ةزيػػػاد ذلػػػؾ رافػػػؽو  ،قبميػػػا مػػػف الممنػػػوح االئتمانيػػػة التسػػػييالت حجػػػـ

 ،التقميديػة باألسػاليب المخػاطر تمػؾ مػع التعامػؿ المصػارؼ إدارات بمقدور يكف لـ ذلؾ أماـو  ،االئتمانية
 ،كافيػػػة غيػػػر أو كافيػػػة بضػػػمانات كبيػػػرة ائتمانيػػػة تسػػػييالت عمػػػى الحاصػػػميف لعمالئيػػػا المػػػالي فػػػالتعثر
 .ائتمانيةو  نقدية لمتاعب يعرضيا

 ازديػػػػاد مػػػع خاصػػػػة تكفػػػي ال االسػػػػـو  المركػػػز أسػػػاس عمػػػػى القائمػػػة االئتمػػػػاف مػػػنح عمميػػػات إف
 عمػػػى التركيػػزو  المتزايػػد باالىتمػػاـ المصػػػارؼ إدارات بػػدأت لػػذلؾ ،العميػػؿ بنشػػػاط تػػرتبط التػػي المخػػاطر
 سػػميمة ائتمانيػػة سػػتراتيجياتاو  سياسػػات بنػػاء عمػػى المسػػتندو  ،االئتمػػاف مػػنح مجػػاؿ فػػي السػػميمة المبػػادئ

 ماليػػة أدوات ابتكػػار نحػػو المسػػتمر السػػعي إلػػى إضػػافة ،االئتمػػاف مخػػاطر تخفيػػؼ مػػف اتمكنيػػ واضػػحةو 
 االئتمانيػػة المحفظػػة عوائػػد فػػي المتوقعػػة غيػػر التذبػػذبات مػػف الحػػدو  ،المخػػاطر نقػػؿ عمػػى تسػػاعد جديػػدة

(Raspanti & Szakal, 2002). 

 عػػف الناتجػػة االئتمػػاف مخػػاطر مػػف يعػػاني المصػػارؼ مػػف كايػػره الفمسػػطيني المصػػرفي الجيػػازو 
 البطالػػػةو  االقتصػػػادي الركودكػػػ سػػػمبية آثػػػار مػػػف يسػػػببو مػػػاو  ،الحصػػػار نتيجػػػة لعمالئيػػػا المػػػالي التعثػػػر

 .التضخـو 

 مصػػادر عمػػى الوقػػوؼو  ،االئتمانيػػة السياسػػات عػػرض يتنػػاوؿ الفصػػؿ ىػػذا ففػػإ ذلػػؾ عمػػى بنػػاء  و 
 جانػػب إلػػى ،المخػػاطر لتػػؾ يالمػػال التحميػػؿ ثػػرأو  ،تقييميػػا معػػاييرو  طػػرؽو  تحميميػػاو  االئتمانيػػة المخػػاطر
 .المخاطر تمؾ مخففات عمى الوقوؼو  ،المصرفي التعثر أسباب
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 :االئتمان مخاطر أ وات من كأ اة االئتمان   الس اس  1.5

 المصػػػارؼ تمنحيػػػا التػػػي االئتمانيػػػة التسػػػييالت فػػػي أساسػػػية بصػػػفة المصػػػرفي االئتمػػػاف يتمثػػػؿ
 ماليػة بمػوارد لمتضػحية عػاـ بشػكؿ يتضػمف وفيػ وبالتػالي ،أخػرا مصػارؼو  شركاتو  أفراد مف لعمالئيا
 شػاىيف،ا المسػتردة األقسػاط أو الػدفعات قيمػة فػي متمثمػة مسػتقبمية نقديػة تدفقات عمى الحصوؿ بارض
 .ا7004

 عمػى قسػوة وأكثرىػا ممصػارؼ،ل جاذبيػة المصػرفية الفعاليػات أىـ مف المصرفي االئتماف ويعتبر
 االئتمانيػػػة السياسػػػات لػػػذلؾ ،ا7007 الزبيػػػدي،ا عديػػػدة مخػػػاطر مػػػف يتحممػػػو لمػػػا نظػػػرا   المصػػػرؼ إدارة

 فػػي السػػواء عمػػى والتطبيقيػػة األكاديميػػة والدراسػػات األبحػػاث فػػي محوريػػا   مركػػزا   االئتمػػاف قػػرارات وتحميػػؿ
 .فيو المؤثرة والعوامؿ االئتماني السموؾ وتقييـ لوضع محاولة

 يقرىػا مكتوبة سياسة عادة   تكوفو  ،فاالئتما مخاطر إدارة مياـ أىـ مف تعد االئتمانية فالسياسة
 يػػتـ ضػوئيا عمػىو  ،المعػػاييرو  الضػوابطو  التعميمػاتو  القواعػػد مػف مجموعػة وىػػي ،المصػرؼ إدارة مجمػس
 طػػو،ا المصػػارؼ كػػؿ فػػي مطبقػة نمطيػػة ائتمانيػػة سياسػػة توجػػد فػال وبالتػػالي ،االئتمانيػػة التسػػييالت مػنح

 .ا7000

 األداء ضػػػبط فػػػي معػػػا   تسػػػاىـ رئيسػػػية متايػػػرات ةأربعػػػ يتضػػػمف االئتمانيػػػة السياسػػػة مفيػػػوـ إف
 .والفائدة ،الممنوحة السداد وفترة ،االئتماف حدودو  ،االئتماف شروط في المتمثمةو  ،لممصرؼ االئتماني

 أدنػى كحػد توافرىا الواجب المالية المتطمبات تحديد يمكف االئتمانية المعايير تطبيؽ خالؿ فمف
 مخػػػػاطر لمواجيػػػة يتخػػػػذىا التػػػي األسػػػػاليب سياسػػػاتو فػػػػي حػػػددي أف لممصػػػػرؼ يمكػػػف كمػػػػا ،العميػػػؿ فػػػي

 :ا7004 شاىيف،ا األساليب ىذه بيف ومف ،االئتماف

 وتتمثػؿ ،المػالي والرفػع التشػايمي الرفػع تشػمؿ حيػث :المقترضة  لمجية  الرفةع  رج  وتح     راس  -0
 .الثابتة واألعباء التكاليؼ في الرفع مصادر

 أنػػػواع حيػػػث مػػػف سػػػواء االئتمانيػػػة المخػػػاطر وتخفػػػيض واجيػػػةلم فعالػػػة أداة يعتبػػػر حيػػػث :التنو ةةةع -7
 . لو الموجية االقتصادية والقطاعات الممنوح االئتماف
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 المصػرؼ عمييػا يحصػؿ أف المتوقػع الربحيػة مقػدار تعنػي وىػي :االئتمان ة  الجةو ة مسةتوى تح    -1
 الػػػدوري العائػػػد فػػػي تحػػػدث قػػػد التػػػي التقمبػػػات االعتبػػار فػػػي األخػػػذ بعػػػد االئتمػػػاف بمػػػنح قيامػػػو نتيجػػة

 عػػف تخمفيػػا المتوقػػع لػػديوفا لمواجيػػة المطموبػػة المخصصػػات وقيمػػة االئتمانيػػة المحفظػػة لمكونػػات
 .السداد

 فمسػػػػطيف معيػػػػدا التاليػػػػة اليامػػػػة النقػػػػاط مراعػػػػاة يتطمػػػػب االئتمانيػػػػة السياسػػػػة تنفيػػػػذو  ضػػػػعو  إف
 :ا7000 ،المصرفيةو  المالية لمدراسات

 إيػػرادات يحقػػؽ أف يجػػب عميػػوو  ،أربػػاح تحقيػػؽ ىػػو لمصػػرؼا إنشػػاء مػػف األساسػػي اليػػدؼ :الر ح ةة  -0

 .ائتمانية سياسة أي إعداد في األساسي العامؿ الربحية تعتبر لذلؾ ،تكاليفو مف أعمى

 مقابمػػػة عمػػػى المصػػػرؼ قػػػدرة تقػػػيس فيػػػي ،المصػػػرؼ لبقػػػاء عنصػػػر أىػػػـ السػػػيولة تعتبػػػر :السةةة ول  -7

 ،الودائػػػع ثبػػػات امػػػدا عمػػػى مصػػػرؼال سػػػيولة تعتمػػػد كمػػػا ،االئتمػػػاف طمبػػػاتو  المػػػودعيف سػػػحوبات
 .االئتمانيةا التسييالت مدة قصرو 

 فػي األمػافو  الثقػة عنصػر تػوفير خػالؿ مػف االئتمانيػة المخػاطر تخفيػؼ المصػرؼ يستطيع :األمان -1

 العمػالء مػف المتحقػؽ الدخؿ ىو لمتسييالت األساسي السداد مصدر أف حيث ،موعدىا في سدادىا
 أف بػػدفال السياسػػيةو  االقتصػػادية بػػالتايرات يتػػأثر الػػدخؿ أف يػػثحو  ،التسػػييالت تمػػؾ ليػػـ الممنوحػػة

 .السداد عمى العميؿ مقدرةو  ،المقدمة الضمانات توفير في متمثال   األمافو  الحماية عنصر يكوف

 والتطور ناحية، مف المصرفية الصناعة في المطرد التقني التطور أف يتبيف سبؽ ما خالؿ مف
 المصػػػارؼ قبػػػؿ مػػػف المقدمػػػة المصػػػرفية الخػػػدمات زيػػػادة إلػػػى أدا ،يػػػةاإللكترون الوسػػػائؿ اسػػػتخداـ فػػػي

 التطػػػور ىػػػذا ولمقابمػػػة ،الشػػػديدة المنافسػػػة سػػػمتو سػػػوؽ فػػػي المصػػػرفية العمميػػػات تعقيػػػد وزيػػػادة وتنوعيػػػا،
 التػي المخػاطر مسػتوا مراقبةو  ،اإلدارة لتمؾ منيجية وجود الضروري مف أصبح بو المرتبطة والمخاطر

 المخػاطر ليػذه السػمبية اآلثػار عمى لمسيطرة الالزمة الرقابية اإلجراءات وضعو  ،يالمصرف بالعمؿ تحيط
دارتيا  .سميمة بطريقة وا 
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 :مس  اتياو  االئتمان   المخاطر ط  ع  1.1

 كمػا ،المصػرؼب تحػيط التػي الخارجيػةو  الداخميػة الظػروؼ بػاختالؼ االئتمانية المخاطر تختمؼ
 لمنشػػػػاط األكبػػػػر اليػػػػاجس تعتبػػػػر حيػػػػث ،المصػػػػرؼ يايمارسػػػػ التػػػػي العمميػػػػات أنػػػػواع بػػػػاختالؼ تختمػػػػؼ
 منيػػا الحػػد عمػػى اإلدارة تعمػػؿ السػػبب ليػػذاو  ،االئتمانيػػة التسػػييالت كبيػػر بشػػكؿ تمػػس ألنيػػا يالمصػػرف
 :ا7002 السيسي،ا يمي مما يتضح ماك ومسبباتيا طبيعتيا مراعاة يتعيف لذلؾ ،عمييا والسيطرة

 لممخػػاطر معرضػػة جميعيػػا أف بػػؿ التسػػييالت مػػف معػػيف نػػوع عمػػى االئتمانيػػة المخػػاطر تقتصػػر ال -0
 حتػػػى تسػػتمر بػػػؿ ،فحسػػب التسػػػييالت تقػػديـ عمميػػػة عػػف النظػػػر بصػػرؼو  ،متفاوتػػػة بػػدرجات لكػػفو 

 .السداد عممية

تمػػاـو  نجػػازإ بعػػد االئتمانيػػة العمميػػة فػػي خمػػؿ عػػف االئتمانيػػة المخػػاطر تنشػػأ -7  تػػاريخ مثػػؿ ،المعاممػػة ا 
 .المقدمة الضمانات أو ،ريؼوالمصا الفوائد أو ،األقساط استحقاؽ

 أو مصػػػرؼ مػػف سػػواء عػػاـ بشػػػكؿ االئتمانيػػة التسػػييالت تصػػيب خسػػػائر ىػػي االئتمانيػػة المخػػاطر -1
 .األجؿ لبيع تمنشت أو مالية مؤسسة

 .السداد في الرغبة أو القدرة عدـ ىو االئتمانية المخاطر لحدوث الرئيسي السبب -2

 مخػػاطر بػػأف القػػوؿ مػػف بػػالرغـ ،مخػػاطر تتضػػمف الدولػػة لمؤسسػػات الممنوحػػة االئتمانيػػة التسػػييالت -3
 .السداد عف تمتنع أف فيمك ال الحكومة أف بدعوا معدومة لمحكومة الممنوحة التسييالت

 مػػػػاؿ رأسو  إيػػػػرادات عمػػػػى مباشػػػػر تػػػػأثير ليػػػػا مسػػػػتقبميةو  حاليػػػػة مخػػػػاطر ىػػػػي االئتمانيػػػػة المخػػػػاطر -4
 .ا7004 كراسنة،الا رؼالمص تجاه بالتزاماتو بالوفاء العميؿ قياـ عدـ بسبب المصرؼ

 المركػػز بيػػا يتػػأثر التػػي الخسػػائر فػػي تتمثػػؿ االئتمانيػػة المخػػاطر أف يتبػػيف سػػبؽ مػػا خػػالؿ مػػف
 يمكػف التػيو  ،المقػررة مواعيػدىا فػي بتعيداتػو الوفػاء أو بػااللتزاـ العميػؿ رغبػة أو قػدرة عدـ نتيجة المالي

 :التالية المخاطر ضمف تصنيفيا

 فػي بالتزاماتػو الوفػاء عػف العميػؿ امتنػاع أو قػدرة عػدـ ىػيو  :السة ا  عن التوقف أو التعثر مخاطر -0

 .المحدد الموعد
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 خػػالؿ مػػف ذلػػؾ يسػػتنتجو  ،لمعميػػؿ الماليػػة المػػالءة تػػدنى ىػػيو  :االئتمان ةة  الجةة ارة تةة ىور مخةةاطر -7
 .مديونيتو في الفوارؽ زيادةو  ،السوؽ في تصنيفو

 أو ،المتبقيػػة المديونيػػة اسػػترجاع بمعػػدؿ طػػةالمرتب التأكػػد عػػدـ حالػػة توافػػؽ ىػػيو  :االسةةتر ا  مخةةاطر -1

 .التعثر عقب المقدـ الضماف كفاية عدـ

 تعتبػر بنػودا  و  ،االسػنداتو  االقروض مثؿ الميزانية داخؿ البنود جانب إلى تشمؿ المخاطر ىذهو 
 أو خارجيػة عوامػؿ عػدة عف تنتج فيي ،المستنديةا االعتماداتو  الضماف اخطابات مثؿ الميزانية خارج
 :ا7007 ،ارضواف منيا داخمية ؿعوام

 :الخارج   العوامل - أ

 أو ،االقتصػػػادي الكسػػػاد أو الركػػػود مثػػػؿ االقتصػػػادية األحػػػداث فػػػي تايػػػرات حػػػدوث فػػػي تتمثػػػؿو 
 .الماؿ أسواؽ في متوقع غير انييار حدوث

 الطػرؼ عمػى سػمبية آثػار عمييػا يترتػب حيػث ،السػوؽ حركػة فػي تايػرات حػدوث فػي تتمثػؿ كمػا
 .الفائدةا أسعارو  األصوؿ أسعار في تايراتاال مثؿ المقابؿ

 : ال اخم  العوامل - ب

 :يمي فيما العوامؿ ىذه تتمثؿ و

 .الكافي التدريب عدـ أو الخبرة لعدـ سواء االستثمار أو االئتماف إدارة ضعؼ -0

 .سميمة ائتمانية سياسة توافر عدـ -7

 .التسعير سياسات في ضعؼ -1

 .عمييا الرقابةو  المخاطر متابعة إجراءات ضعؼ -2

 :االئتمان   المخاطر تحم ل 1.4

 إذا عما لمتعرؼ االئتمانية المخاطر تحميؿو  قياس يستيدؼ منياج وضع عمى المصارؼ تعمؿ
 ،المخػػػاطرة تمػػػؾ مقابػػػؿ اقتضػػػائو المناسػػػب السػػػعر تحديػػػد مػػػع ،مقبولػػػة غيػػػر أـ مقبولػػػة المخػػػاطرة كانػػػت

 إلػى باإلضػافة ،اإلداريػة صػروفاتالمو  التمويػؿ تكمفػة يقابػؿ أف عمػى الفائػدة سػعر إلى تنظر المصارؼف
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 نػوععمػى  تقتصػر ال االئتمانيػة فالمخػاطر ،المختمفػة المخاطر ضد نفسيا تأميفل مناسبا   تراه الذي القدر
 أو كبػرأ العائػد أف فيػو تشػعر الػذي ىو االئتماف اإلدارة عند األمثؿ القرار ففإ لذلؾ ،االئتماف مف معيف
 درجة حسابو  تقدير في اىتماميا جؿ   اإلدارة تمؾ تضع ذلؾ عمى بناء  و  ،بو تحيط التي المخاطر يوازف

نمػػاو  بالمخػػاطر االعتػػراؼ عػػف األمػػر يتوقػػؼ ال حيػػث ،باالئتمػػاف تحػػيط التػػي المخػػاطر  االىتمػػاـ يجػػب ا 
 مسػبقا   بيػا والتنبػؤ المخػاطر تحميػؿ جانػب إلػى ،حػدوثيا احتمػاؿ مػف تزيػد التػي العوامػؿو  أسبابيا بمعرفة
 أداء عمػػى السػػمبية آثارىػػا تجنػػبو  ،حػػدتيا تخفيػػؼو  المخػػاطر تمػػؾ فػػي الػػتحكـ االئتمػػاف إلدارة يسػػمح بمػػا
 المستثمرة األمواؿ استرداد في المساعدةو  تطويرهو  نموه عمى المحافظة بارض المصرفي الجياز مركزو 
 .ا7005 ،وفريدة صالحا عوائدىاو 

 غيػػػرو  النظاميػػػة لممخػػػاطر انعكاسػػػات نتيجػػػة ىػػػي المصػػػارؼ ليػػػا تتعػػػرض التػػػي المخػػػاطر إف
 فػي االسػتثمارات كػؿ تصيب التي المخاطر جميع ىي النظامية فالمخاطر ،ا7007 ،الزبيداا النظامية
 حيػػث ،اجتماعيػةو  سياسػيةو  اقتصػادية عوامػػؿ بفعػؿ ذلػؾو  ،المصػرؼ ظػػروؼ عػف النظػر باػض السػوؽ
 أسػػعار فػػي التايػػر الفائػػدة، أسػػعار الكسػػاد، ،االتضػػخـ مثػػؿ عمييػػا السػػيطرةو  الػػتحكـو  بيػػا التنبػػؤ يصػػعب
 ظػػػروؼ بسػػػبب تنشػػػأ فيػػػي النظاميػػػة غيػػػر المخػػػاطر أمػػػا ا،7004 ،ىنػػػديا ااألجنبيػػػة العمػػػالت صػػػرؼ
 .ااإلدارية األخطاء ،المصرفية اإلدارة اضعؼ مثؿ ،بالمصرؼ خاصة

 المختمفػة جوانبيػا تحميػؿ خػالؿ مػف االئتمانيػة بالعمميػة تحػيط التػي المخػاطر إلػى النظػر ويمكف
 :ا7007 ،موسىا كاآلتي

 : العم ل المتعمق  المخاطر - أ

 .بكفاءة نشاطو إدارةعمى  العميؿ قدرة تعنيو  العميؿ أىمية -0

 لػػػذلؾ التزاماتػػو،و  بتعيداتػػػو بالوفػػاء العميػػػؿ صػػدؽو  قػػػدرة مػػدا تعنػػػيو  :لمعميػػؿ االجتماعيػػػة السػػمعة -7
 ذلػؾ ففػإ ،التزاماتػوو  لتعيداتػو العميػؿ احتػراـ فاياب ،السمعة بعنصر االىتماـ المصرؼ عمى يجب
 االئتمانيػة التسييالت عمى لممحافظة المصرؼ يتخذىا التي تاالحتياطاو  اإلجراءات كافة أف يعني
 .ثمارىا تؤتي لف
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 فػػػػي ديونػػػو لسػػػػداد الماليػػػة القػػػدرة تػػػػوفير لمعميػػػؿ الماليػػػػة بػػػالمالءة يقصػػػد :لمعميػػػػؿ الماليػػػة المػػػالءة  -1
 عػف المػالي مركػزه سػالمة دامػ دراسػة خػالؿ مػف العميػؿ مقػدرةعمػى  التعػرؼ يمكػف حيػث ،موعدىا
 .السداد عمى ومقدرت عف واضحة فكرة إلعطاء المالية القوائـ تحميؿ طريؽ

 المنتجػة لمسػمعة المنافسػة سػوؽو  العميػؿ نشػاط دراسػة المصػرؼ عمى يجب :لالئتماف العميؿ حاجة -2
 .لنشاطو الالزمة الخاـ المواد توفير مداو  ،مرونتو مداو  ،عمييا الطمب بياف مع

 :العم ل ف و  عمل الذي  القطاع المتعمق  رالمخاط - ب

 فػػي صػػعوبة المصػػرؼ يواجػػو قػػدو  ،العميػػؿ يمارسػػو الػػذي النشػػاط بطبيعػػة المخػػاطر ىػػذه تتعمػػؽ
 .إليو نتميالم القطاع لوحدات ةالتنافسيو  التشايمية الظروؼ اختالؼ بسبب المخاطر تمؾ درجة تقدير

 :تمو ميا المطموب  العمم   المتعمق  المخاطر - ت

 ،باالئتمػػاف المحيطػػة الظػػروؼ ضػػوء فػػي ذلػػؾو  ،أخػػرا إلػػى عمميػػة مػػف المخػػاطر ىػػذه مػػؼتخت
 .تمويمو المراد بالنشاط المتوقعة المستقبمية التطوراتو  المقدمة الضماناتو 

 بضػمانات المتعمقػة المخػاطر عػف تختمػؼ ماليػة أوراؽ بضػماف المتعمقػة االئتمػاف مخاطر فمثال  
 .المالية مالءتياو  خبرتياو  الشركة بكفاءة ترتبط المقاولة لشركات االئتماف مخاطرو  ،العقاري الرىف

 :العام   الظروف المرت ط  المخاطر  - ث

 ،القانونيةو  االجتماعيةو  السياسية األوضاعو  باالقتصاد المرتبطة بالظروؼ المخاطر ىذه تتعمؽ
 .الرواج ظروؼ في تنخفضو  ،الكساد ظروؼ في تزيد فيي

 :تشملو  ،لمصرفا  ظروف المتعمق  المخاطر - ج

 .العميؿ بياناتو  لنشاط دراسة إجراء عدـ -0

 .العميؿعمى  أخرا التزامات أي الحسباف في اخذ عدـ -7

 .كافية ضمانات بدوف تسييالت العميؿ منح -1

 .السداد عمى العميؿ قدرة لبياف لمعميؿ النقدية التدفقات تحميؿ عدـ -2

 .الضعؼ نقاط تجاىؿو  ،العميؿ عند القوة بنقاط االكتفاء  -3
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 . الغ ر المتعمق  المخاطر  - ح

 أحػػػد إفػػػالس مثػػػؿ خارجيػػػة أحػػػداث بػػػأي المصػػػرؼو  العميػػػؿ تػػػأثير بمػػػدا المخػػػاطر ىػػػذه تتعمػػػؽ
 .العالية المديونية ذات العمالء

 المخػػػػاطر وقيػػػػاس تحديػػػػد ا  أساسػػػػ يسػػػػتيدؼ االئتمػػػػاني التحميػػػػؿ أف يتبػػػػيف سػػػػبؽ مػػػػا خػػػػالؿ مػػػػف
 الضػػمانات واسػػتيفاء ،الضػػوابط وضػػع ؽطريػػ عػػف أمكػػف مػػا آثارىػػا مػػف الحػػد باػػرضوذلػػؾ  ،المحتممػػة
 عمى فالحصوؿ ،المقترض جدارة عف والحكـ ،االستحقاؽ ميعاد في القرض استرداد تكفؿ التي المناسبة
 التحميػؿ أدوات واستخداـ والبيانات، المعمومات مف الكثير توافر يتطمب فيو ف،اليي   باألمر ليس القرض
 .ا  صائب ا  يائتمان ا  وحس ليةعا خبرة كمو ذلؾ ويستمـز بكفاءة، المالي

 :االئتمان مخاطر تق  م معا  رو  نماذج 1.2

 مف المخاطر تمؾ بإدارة المصارؼ تقوـ حيث ،المصارؼ تواجو التي االئتمانية المخاطر تتعدد
 عػػدة فينػػاؾ ،عمييػػا الرقابػػةو  المخػػاطر تمػػؾ متابعػػةو  قيػػاسو  تحديػػد بيػػدؼ المعػػايير مػػف مجموعػػة خػػالؿ
 مػػنح عنػػد الػػدولي مسػػتواال عمػػى االئتمػػاف مػػانحوو  محممػػو عمييػػا يعتمػػد الئتمػػافا لمػػنح معػػاييرو  نمػػاذج

 العمميػػػة بيػػػذه المتعمقػػػة الجوانػػػب بدراسػػػة لالئتمػػػاف كمػػػانح المصػػػرؼ يقػػػوـ حيػػػث ،االئتمانيػػػة التسػػػييالت
 تػزود التػي اإلرشػادية الشػروطو  األسػس مػف مجموعة تضمفت ىيو  ،ا7004 ،وآخروف الدغيـا كمقرض

 لػػػدا الثقػػػة عامػػػؿ وتػػػوفير ،الواحػػػد لمموضػػػوع الموحػػػدة المعالجػػػة لضػػػماف المختصػػػة تمػػػافاالئ إدارة بيػػػا
 الكافيػة المرونػة وتػوفير ،الخطػأ فػي الوقػوع مػف خوؼ دوف العمؿ مف يمكنيـ بما ،اإلدارة بتمؾ العامميف

 المفوضػة السػمطة نطػاؽ داخػؿ ذلػؾ كػاف طالمػا العميػا المسػتويات إلػى الرجوع بدوف التصرؼ سرعة مع
 القػػرار فمتخػػذ ،الخطػػر حالػػة ىػػي االئتمانيػػة القػػرارات فييػػا خػػذات التػػي الحالػػةف ،ا7000 شػػاىيف،ا لػػييـإ

 تحميػؿ طريػؽ عػف يسػتطيع لكنػوو  ،كاممػة بدقػة قػراره بنتػائج أيتنبػ أف يسػتطيع ال المصػرؼ في االئتماني
 لمقػػرار محػػددة موضػػوعية احتمػػاالت تقػػدير إلػػى يصػػؿ أف االئتمػػاف لعمميػػات المصػػاحبة المخػػاطر تقيػػيـو 

 .ا7000 مطر،ا االئتماف منح بخصوص يتخذه سوؼ الذي
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 :ا7002 الخطيب،ا االئتمانية المخاطر لتقييـ استخداميا يمكف التي لمنماذج تحميال   يمي فيماو 

 ال راسةة  واج ةة  عناصةةر خمسةة  ىنةةاك أن تعنةةي ىةةيو  ،(5C,S) ة ةة المعةةروف االئتمةةان نمةةوذج - أ
 :وىي ،نجم ز  اال  مغ ل ا (C)  حرف ت  أ جم عيا

 برغبػة التنبػؤ أو االسػتدالؿ خالليا مف يمكف التي الصفات مف مجموعة ىي :(Clint) الشخص   -3
 أو الشخصػػية عادتػػو خػػالؿ مػػف عمييػػا الحكػػـ يمكػػف حيػػث ،موعػػدىا فػػي التزاماتػػو سػػداد فػػي العميػػؿ

 ،لضػػرائباو  التجػػارة غرفػػة فػػي عنػػو االستفسػػار أو ،عمػػالءه أو معيػػا التعامػػؿ سػػبؽ التػػي المصػػارؼ
 .الدفع في المماطمة بسبب عميو احتجاج أو شكاوا ىناؾ كاف إذا ماو 

 فػػػي أقسػػػاط مػػػف عميػػػو مػػػا بسػػػداد العميػػػؿ قيػػػاـ إمكانيػػػة تعنػػػي :(Capacity) الةةة فع عمةةةى المقةةة رة -5

 االستدالؿ ويمكف ،الدخؿ توليد عمى المشروع قدرة عمى الوقوؼ خالؿ مف وذلؾ ،المحددة المواعيد
 ،النقديػػة والتػػدفقات ،المخػػزوف دوراف ومعػػدؿ ،النشػػاط كربحيػػة مؤشػػرات دةعػػ خػػالؿ مػػف ذلػػؾ عمػػى
 وخصػائص ،التنافسػي وموقفيػا ،منتجاتػو ونوعيػة ،مبيعاتػو وحجػـ ،نقديػة إلػى أصولو تحويؿ وقابمية
 .الحديثة اإلدارة أساليب عمى اإلدارة اعتماد ومدا ،لديو العاممة القوا

 مػػف تظيػػرو  ،لممقتػػرض المػػالي المركػػز ومتانػػة مػػالءة تعنػػي :(Capital) لمعم ةةل المةةالي المركةةز -1
 مػػع ومقارنتيػػا الماليػػة النسػػب بعػػض تحميػػؿو  ،االممكيػػة حقػػوؽا أصػػولو صػػافي عمػػى الوقػػوؼ خػػالؿ
 .السداد عمى قدرتو قياس وبالتالي ،مماثمة أخرا منشتت مع أو مالية سنوات لعدة المنشأة نشاط

 االقتصػػػػادية بػػػػالظروؼ المقتػػػػرض نشػػػػاط تػػػػأثر بمػػػػدا تتعمػػػػؽ :(Condition) العامةةةة  الظةةةةروف  -4
 كانػػت فػػإذا ،فيػػو يعمػػؿ الػػذي المجػػاؿ فػػي السػػائدة المنافسػػة وطبيعػػة ،بمػػده بيػػا تمػػر التػػي والسياسػػة
 القػػرض مػدة كانػت إذا خاصػة االئتمػاف مػنح عػدـ ىػو المنطػؽ ففػإ مرضػية غيػر المتوقعػة التنبػؤات
 .الظروؼ بتمؾ مباشر بشكؿ تتأثر أو طويمة

 لػػدرء حمايػػة تشػػكؿ ىػػيو  ،لمسػػداد القػػانوني المصػػدر الضػػمانات تعتبػػر :(Collateral) الضةةمانات -2

 :يمػػػي كمػػػا بالمخػػػاطر محكومػػػة االئتمػػػاف مػػػنح معادلػػػة تكػػػوف بػػػذلؾو  ،السػػػداد عػػػف التوقػػػؼ مخػػػاطر
 خطػر = بالنشػاط المحيطػة االقتصادية الظروؼ + الضماف + المقدرة + الماؿ رأس + الشخصيةا

 .ااالئتماف
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 ال راسةة  اج ةة و  عناصةةر خمسةة  ىنةةاك أن تعنةةي ىةةيو  ،(5P,S) ة ةة المعةةروف االئتمةةان نمةةوذج - ب
 :ىيو  ،االنجم ز   غ م ال (P)  حرف أت   جم عيا

 بشخصػػػية يتعمػػػؽ الػػػذي السػػػابؽ النمػػػوذج فػػػي الػػػوارد المعيػػػار نفػػػس ىػػػي :(People) العم ةةةل نةةةوع -3
 .العميؿ

 الػػذي السػػابؽ لنمػػوذجا فػػي الػػوارد السػػابؽ المعيػػار نفػػس ىػػي :(Payment) السةة ا  عمةةى القةة رة  -5
 .السداد عمى بالقدرة يتعمؽ

 ومػدا ،المقترضػة األمػواؿ فييػا تسػتثمر التػي األنشطة تعنيو  :(Purpose) االئتمان من الغرض -1

 مناسبة مدا جانب إلى االئتمانية ومقوماتو العميؿ وخبرات قدرات ومع المصرؼ سياسة مع توافقو
 .ا7007 ،الزبيديا السوقية الحصةو  منو المطموب الارض مع ونوعو التسييؿ ومبمت حجـ

 حيػػث مػػف المقتػػرض يقػػدميا التػػي الضػػمانات تػػوفر خػػالؿ مػػف ذلػػؾ يػػتـ :(Protection) الحما ةة   -2

 مػػف يجعػػؿ ممػػا ،بالتزاماتػػو الوفػػاء عػػف العميػػؿ عجػػز حالػػة فػػي لمتسػػبيؿ قابميتيػػا أو العادلػػة قيمتيػػا
 .ا7003 ،الخطيبا ممكنة مخاطر وبأقؿ وسميمة آمنة االقتراض عممية

 تحػػػػيط التػػػػي التأكػػػػد عػػػػدـ حالػػػػة أبعػػػػاد باستكشػػػػاؼ تتعمػػػػؽ :(Perspective) المسةةةةتق م   النظةةةةرة  -3

 كانػػت سػػواء بالعميػػؿ المحيطػػة والمسػػتقبمية البيئيػػة الظػػروؼ كػػؿ استكشػػاؼ أي ،ومسػػتقبمو باالئتمػػاف
 معػػدؿ ثػؿم االقتصػاد بمؤشػرات مصػارؼلم االئتمانيػة السياسػػة تتػأثر فقػد وبػذلؾ ،خارجيػة أو داخميػة
 تمػؾ اسػتقرار عمػى المحافظػة فػي العميػؿ قػدرة مػداو  ،الفوائػد ومعػدالت التضخـ نسبةو  ،العاـ النمو

 .ا7007 الزبيدي،ا الظروؼ

 :تشملو  ،المال    الم ءة المعروف االئتمان نموذج - ت

 يمكػػػفو  ،اسػػػتحقاقيا عنػػػد األجػػػؿ قصػػػيرة التزاماتيػػػا تسػػػديد عمػػػى الشػػػركة قػػػدرة مػػػدا ىػػػيو  :السةةة ول  -0
 :التالية بالمعادالت اقياسي

 .المتداولة الخصوـ /المتداولة األصوؿ =السيولة نسبة .0

 .المتداولة الخصوـ المخزوفا/ –المتداولة األصوؿا =السريعة السيولة نسبة .7

 .المتداولة الخصوـ –المتداولة األصوؿ =العامؿ الماؿ رأس .1
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 مػف أو ،االممكيػة احقػوؽ ؿالػداخ مػف سواء تمويؿ إلى يحتاج العميؿ نشاط توسع أف ىيو  :النشاط -7
 :التالية المعادالت خالؿ مف تقييميا يمكف حيث ،اآلخريف مف القروض في متمثمة الخارج

 .المدينة الذمـ المبيعات/ المدينة= الذمـ دوراف .0

 .يوـ 140 * المبيعات المدينة/ الذمـ التحصيؿ= فترة معدؿ .7

 .المخزوف المبيعات/ المخزوف= دوراف .1

 .األصوؿ مجموع /المبيعات =األصوؿ مجموع دوراف .2

 أسػاس تشػكؿ ىػيو  ،الخػارج مػف التمويػؿ عمػى الحصػوؿ يػتـ جمػوأ مػف الذي الارض ىيو  :الر ح   -1

 :التالية المعادالت خالؿ مف قياسيا يمكفو  ،لمعميؿ المالي الييكؿو  البناء

 .األصوؿ مجموع /الدخؿ صافي ااالستثمارا= األصوؿ عمى العائد .0

 .مبيعاتال /الدخؿ صافي الربح= ىامش .7

 .الممكية حقوؽ الدخؿ/ صافي الممكية= حقوؽ عمى العائد .1

 :(Prism) ب المعروف االئتمان نموذج - ث

 االئتمػػاني التمويػػؿ مجػػاؿ فػػي المصػػرفية الصػػناعة إليػػو توصػػمت مػػا أحػػدث النمػػوذج ىػػذا يعتبػػر
 ،العميػػؿ دالػػ القػػوة جوانػػب يعكػػس وىػػو ،بػػو تحػػيط قػػد التػػي بالمخػػاطر والتنبػػؤ ،االئتمػػاف مسػػتقبؿ وقػػراءة

 عمػػػى والقػػػدرة المخػػػاطر بػػػيف الموازنػػػة خالليػػػا مػػػف يػػػتـ قيػػػاس أداة تشػػػكيؿ عمػػػى االئتمػػػاف إدارة وتسػػػاعد
 :ا7007 ،الزبيديا وىي معيف معيار عف منيا كؿ تعبر حروؼ خمسة مف تتكوف وىي ،السداد

 ظػػػػرالمنت والعوائػػػػد االئتمػػػػاف بمخػػػػاطر الكاممػػػػة اإلحاطػػػػة بػػػػو ويقصػػػػد :(Perspective) التصةةةةور -0
 المتعمقػة اإلسػتراتيجياتو  بالعميػؿ المحيطة والعوائد المخاطر تحديد عمى القدرة بمعنى ،منو تحقيقيا
 .لمسيـ السوقية القيمة وتعظيـ ،األداء تحسيف شأنيا مف التي والتمويؿ بالتشايؿ

 خػالؿ وفوائػده القػرض تسػديد عمػى العميػؿ قػدرة بػو ويقصػد :(Repayment) السة ا  عمةى الق رة -7
 التشػػػايمية بالقػػػدرة المرتبطػػػة السػػػداد مصػػػدر نوعيػػػة تحديػػػد خػػػالؿ مػػػف وذلػػػؾ ،عمييػػػا المتفػػػؽ رةالفتػػػ

 .التزاماتو لتسديد استخداميا يتـ التي النقدية التدفقات توليد عف لمعمميات
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 المقػدـ االئتمػاف مػف الاايػة تحديػد بػو ويقصػد :(Intention or Purpose) االئتمةان من الغا   -1
 .االئتماف إليو الموجو القطاع لدراسة األساس تشكؿ والتي ،لمعميؿ

 عنصر تشكؿ والتي مصرؼ،لم المقدمة الضمانات تحديد بو ويقصد :(Safeguards) الضمانات  -2

 ،لمعميػػػؿ المػػػالي المركػػػز قػػػوة عمػػػى تعتمػػػد حيػػػث ،السػػػداد عػػػف المقتػػػرض إخفػػػاؽ حالػػػة فػػػي األمػػػاف
 .السداد فلضما االئتماف عقد في شروط مف وضعة يتـ ما إلى باإلضافة

 :عمى يشتمؿو  ،لمعميؿ اإلداري النشاط تحميؿ عمى تركز وىي :(Management) اإل ارة  -3

 ،االئتمػاف إدارة فػي وأسػموبو أعمالػو إدارة فػي العميػؿ أسػموب عمػى التعػرؼ يػتـ حيػث :العمميػات .0
 .منتجاتو تنوع ومدا

 وقػدرة ،األقسػاـ لمػدراء ةالذاتيػ والسػيرة لمعميػؿ التنظيمػي الييكػؿ عمػى الوقػوؼ يػتـ حيث :اإلدارة .7
 .والنمو النجاح نحو بو والسير العمؿ تنظيـ عمى اإلدارة

 تقيػػيـ فػػي والنمػػاذج المعػػايير مػػف مجموعػػة عمػى تعتمػػد المصػػارؼ أف يتبػػيف سػػبؽ مػػا خػػالؿ مػف
 ،المناسػػب االئتمػػاني القػػرار إلػػى والوصػػوؿ لمعميػػؿ االئتمانيػػة الجػػدارة تحديػػد بيػػدؼ ائتمانيػػة، عمميػػة كػػؿ

 حػػدة مػػف تخفيػػؼال إلػػى إضػػافة ،الجيػػدة والتركيبػػة النوعيػػة حيػػث مػػف االئتمانيػػة محافظيػػا جػػودة وضػػماف
 المصػػرؼ يتخطػػى عنػػدما االئتمػػاف مخػػاطر تػػزداد كمػػا ،المصػػرؼ قيمػػة عمػػى وتأثيرىػػا االئتمػػاف مخػػاطر

 إلػػى اديػػؤ  جيػػدة مبػػادئ إلػػى والمسػػتند الجيػػد االئتمػػاف فمػػنح ،االئتمانيػػة العمميػػة فػػي الجيػػدة النمػػاذج تمػػؾ
 .االئتمانية المحفظة استمرارية لممصرؼ ويضمف ،جيدة تسييالت

 :االئتمان   المخاطر في وأثره المالي التحم ل 1.9

 قػػد التػػي المػػؤثرة العوامػػؿ مػػف العديػػد دراسػػة المصػػارؼ فػػي االئتمػػاني القػػرار اتخػػاذ عمميػػة تطمػػب
 المػػػالي التحميػػػؿ مميػػػاتع العوامػػػؿ ىػػػذه ومػػػف ،القػػػرض سػػػداد إعػػػادة عمميػػػة تحسػػػيف أو تسػػػيير فػػػي تسػػيـ

 لتوظيػػؼ تسػػعى المصػػارؼ أف حيػػث ،ا7000 ،شػػاىيفا االىتمػػاـ محػػؿ االئتمػػاف طمػػب لتقيػػيـ الالزمػػة
 يعػػد المػػالي التحميػػؿ ففػػإ لػػذلؾ ،ليػػا تتعػػرض قػػد التػػي المخػػاطر تقميػػؿ مػػع عائػػد أعمػػى لتحقيػػؽ أصػػوليا
 القػوة نقػاط تحديد مع الناجحة نيةاالئتما القرارات لصناعة أساسية ةقاعدو  االئتمانية لممعمومات كمصدر

 .المقترضيف عند مسبباتياو  الضعؼ نقاط تحديد أيضا  و  ،يجابيتياا  و 
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 ضػابط عمػى ينباػي منخفضػة مخػاطر ذات سميمة ائتمانية قرارات إلى الوصوؿ أجؿ مف عميوو 
 مفو  ،ةزمالال المعمومات عمى الحصوؿ مف تمكنو التي المناسبة التحميمية األدوات يستعمؿ أف االئتماف

 أسػػاس عمػػى التحميػػؿ ىػػذا يقػػوـ حيػػث ،بالنسػػب المػػالي التحميػػؿ اسػػتخداميا يمكػػف التػػي األدوات تمػػؾ أىػػـ
 بيػػػدؼ محػػػددة معػػػايير إلػػػى ا  اسػػػتناد أو ،الػػػبعض ببعضػػػيا عالقتيػػػا خػػػالؿ مػػػف الماليػػػة القػػػوائـ مكونػػػات
 زنػػاد، أبػػوو  لػػدورياا التحميػػؿ موضػػوع العميػػؿ لػػدا السػػائدة الظػػروؼو  المؤشػػرات عػػف بمعمومػػات الخػػروج
 االسػتمرار عمػى القػدرةو  االقتػراضو  السػيولة بػيف الػربط أىميػة بيػاف يػتـ النسػب تمػؾ خالؿ فمف ا،7001

 التػػي المعمومػػات جػػودة تحديػػد يػػتـ أيضػػا   خالليػػا مػػفو  ،بالتزامػػاتيـ الوفػػاء عمػػى قػػدرتيـو  لمعمػػالء النمػػوو 
 بصػػػورة أىػػػدافيـ تحقػػػؽ بالتػػػاليو  ،ـزالػػػال التمويػػػؿ عمػػػى حصػػػوليـ إلػػػى يػػػؤدا ممػػػا ،المقترضػػػوف يقػػػدميا
 .ا7000 ،قافر ز الا إفالسيـ فرص مف يقمؿو  االقتصادي النمو عمى ينعكس مما ،مقبولة

 ذلػػؾو  ،نسػػباأل ـباالسػػتخدا المػالي التحميػػؿ فػػي إتباعيػا يتوجػػب التػػي األسػس مػػف العديػػد فينػاؾ
 :ا7004 عقؿ،ا األسس ىذه مفو  التحميؿ عممية لضبط

 القػوائـ فػي الػواردة البيانػات فيـ ىو لمتحميؿ الرئيسي فاليدؼ ،المالي لتحميؿا ألىداؼ واضح تحديد -0
 .االئتماني القرار متخذ تساعد دالالت ذات تكوف بحيث ،المالية

 .معينة اقتصادية عالقات لتعكس النسب تركيب يتـ حيث ،منطقية بطريقة النسب تركيب -7

 تقسػػيميا يمكػػف التػيو  ،الماليػػة النسػب مػػف عػدد اسػػتخداـ يػػتـ لمعميػؿ المػػالي المركػز تحميػػؿ فعنػد
 مػػف اليػػدؼ عمػػى ذلػػؾ يتوقػػؼو  ،معينػػة ظػػاىرة تػػدرسو  تقػػيس مجموعػػة كػػؿ بحيػػث ،مجموعػػات عػػدة إلػػى

 معمػػومتيف بػػيف العالقػة إليجػػاد محاولػة الماليػػة النسػػب تعتبػر كمػػا. ا7000 ،والشػريؼ العصػػارا التحميػؿ
 ،التمويػؿ محػؿ العميػؿ حقيقػة عػف أفضػؿ بفيػـ ئتمػافاال دائػرة تػزود فيػو لذا ،المالية القوائـ في خاصتيف

 :ا7004 عقؿ،ا التالية النسب مف مجموعة احتساب يتـ االئتماني التحميؿ لااياتو 

 .السيولة نسبة -0

 .النشاط نسبة -7

 .المديونية نسبة -1
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 :الس ول  نس   :أوالً 

 بأقػػؿو  وقػػت بأقصػػر نقديػػة إلػػى أصػػولو تحويػػؿ عمػػى العميػػؿ قػػدرة مػػدا قيػػاس خالليػػا مػػف يػػتـ
 :التالية المعادالت خالؿ مف قياسيا يمكفو  ،خسائر

 =الت اول نس  
 المتداولة الموجودات

 المتداولة المطموبات

 فيػػي ،لمصػػناعة كمعيػػار المصػػارؼ كافػػة فػػي عميػػو متفػػؽ ىػػو كمػػا ا7:0ا ليػػا النمطيػػة فالنسػػبة
 عاليػػة النسػبة كانػت فكممػػا بالتزاماتػو، الوفػاء عمػى العميػػؿ قػدرة المصػرؼ يضػمف الػػذي األمػاف حػد تمثػؿ
 .ا7000 ،معمر أبوا التزاماتو تسديد عمى القدرة لديوو  ،العميؿ لدا عالية السيولة أف عمى دؿ

 السر ع = الس ول  نس  
 السمعي المخزوف – المتداولة الموجودات

 المتداولة المطموبات

 االعتمػاد دوف بالتزاماتو فاءبالو  االلتزاـ عمى العميؿ ةقدر  تظير فيي ا0:0ا ليا النمطية النسبة
 .(Gitman, 2006) المخزوف عمى

 ثان ًا: نسب النشاط:

 االستخداـ عمى قدرتو ثـ مفو  ،المطموباتو  الموجودات إدارة في العميؿ كفاءة مدا تقيس ىيو 
 :التالية المعادالت خالؿ مف قياسيا يمكفو  ا،7000 ،مطرا تالموجودا لتؾ األمثؿ

 ل=األصو مجموع  وران مع ل
 المبيعات صافي

 األصوؿ مجموع

 لجميػػع نمطػػي معػػدؿ يوجػػد الو  ،أربػػاح لتوليػػد ألصػػولو العميػػؿ اسػػتخداـ فعاليػػة مػػدا تقػػيس ىػػيو 
 .(Gitman, 2006) أخرا إلى صناعة مف يختمؼ فيو ،العمالء

 المت اول = األصول مجموع  وران مع ل
 المبيعات صافي

 المتداولة األصوؿ مجموع
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 مؤشر يعتبر المعدؿ ىذا فارتفاع ،المبيعات توليد عمى المتداولة األصوؿ درةق مدا تقيس ىيو 
 .ا7002 ،فريدو  السعايدةا إيجابي

 الثا ت = األصول مجموع  وران مع ل
 المبيعات صافي

 المتداولة األصوؿ مجموع

 ؤشرم يعتبر المعدؿ ىذا فارتفاع ،المبيعات توليد عمى المتداولة األصوؿ قدرة مدا تقيس ىيو 
 .ا7000 الشديفات،ا إيجابي

 الم  ن = الذمم  وران مع ل
 المبيعات

 المدينة الذمـ
 

 الم  ن = الذمم تحص ل فترة متوسط
 يـو 140 * المدينة الذمـ

 المبيعات

 أداة كفػاءةو  البيػع بسياسػة عالقتياو  المدينة الذمـ لتحصيؿ لمعميؿ الالزمة المدة عف تعبر ىيو 
 ،مطػرا بالعكس العكسو  ،جيد مؤشر يعتبر التحصيؿ فترة متوسط أو الدوراف معدؿ دزا فكمما ،االئتماف
 .ا7007

 ال ائن = الذمم  وران مع ل
 المبيعات تكمفة

 الدائنة الذمـ
 

 ال ائن = الذمم تس    فترة متوسط
 يـو 140 * الدائنة الذمـ

 المبيعات
 

 الػذمـ دوراف معػدؿ انخفػض فكمما ،الشراءو  البيع سياسةو  إدارة في العميؿ كفاءة عف تعبر ىيو 
 ضػػاوطات تخفػػيض فػػي إيجػػابي مؤشػػر يعتبػػر لمعميػػؿ الممنػػوح االئتمػػاف تسػػديد فتػػرة متوسػػط زادو  الدائنػة
 .السيولة
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 المخزون=  وران مع ل
 المبيعات تكمفة

 المخزوف
 

  المخزون= االحتفاظ فترة متوسط
 يـو 140 * المخزوف

 المبيعات تكمفة

 ،كفػػؤ بشػػكؿ الماليػػة المػػوارد اسػػتاالؿو  المخػػزوف إدارة فػػي العميػػؿ كفػػاءة مػػدا عػػف رتعبػػ ىػػيو 
 ،بػالعكس العكػسو  ،جيػد مؤشػر كػاف بو االحتفاظ فترة متوسط انخفضو  المخزوف دوراف معدؿ زاد فكمما
 .ا7000 ،مطرا المخزوف إدارة مخاطر مف يزيد ألنو

 :الم  ون   نس   :ثالثاً 

 األصول= إلى القروض نس  
 الديوف إجمالي نسبة

 الموجودات إجمالي

 فكممػا ،معميػؿل لمتمويػؿ االقتػراض عمػى القػدرةو  المػالي الرفع عمى االعتماد مدا عف تعبر وىي
 .ا7000 ،الذبيديا الممكية حقوؽ انخفضت المالي الرفع زاد

 =الممك   حقوق إلى القروض نس  
 الديوف إجمالي نسبة

 الممكية حقوؽ إجمالي

 يػػؤدي قػػد الزيػػادة حالػػة فػػي ألنػػو ،االئتمػػاف مػػانح لممصػػرؼ حمايػػة النسػػبة تمػػؾ انخفػػاض يعتبػػرو 
 .ا7004 ،عقؿا التمويؿ مخاطر زيادة إلى يؤدي ىذاو  ،التزاماتو سداد عمى العميؿ قدرة عدـ إلى ذلؾ

 وأف االئتمػػػاف، طػػػالبي المصػػػرؼ لعمػػػالء الماليػػػة القػػػوائـ عمػػػى يػػػتـ المػػػالي التحميػػػؿ فػػػإف وبػػػذلؾ
 درجػةو  االئتمػاف منح قرار عمييا يتوقؼ التي العوامؿ إحدا تمثؿ التحميؿ ىذا عنيا يصدر التي جالنتائ

 :يمي فيما القوائـ ىذه تتمثؿو  ،بو تحيط التي المخاطر

 خػالؿ مػف معينػة لحظػة خػالؿ لمعميػؿ المػالي الوضع تعكس التي القائمة وىي :العموم   الم زان   -0
 فيوضح الخصوـ جانب أما ،االئتماف طالب العميؿ اراتاستثم يوضح الذي األصوؿ جانب عرض
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 احقػػوؽ المػػالؾ خػػالؿ فمػػ أو ،اااللتزامػػاتا الايػػر مػػف االقتػػراض خػػالؿ مػػف تحويمػػو تػػـ مػػا مقػػدار
 .المساىميفا

 صػافي وتظيػر معينػة، ماليػة فتػرة خالؿ والنفقات اإليرادات توضح التي القائمة وىي :ال خل قائم  -7

 .ممياتالع تمؾ مف المتولد الربح

 ،اإليػػرادات مػػف والخػػارج الػػداخؿ النقػػدي التػػدفؽ توضػػح التػػي القائمػػة وىػػي :النقةة ي التةة فق قائمةة  -1
 تقػػدـ فيػػي وبالتػػالي معينػػة، ماليػػة فتػػرة خػػالؿ ألنشػػطتو العميػػؿ ممارسػػة عػػف الناتجػػة النفقػػات وكػػذلؾ

 .النقدية واستخدامات مصادر عف مفيدة معمومات

 المػاؿ رأس فػي تحدث التي التايرات تظير التي القائمة وىي :المساىم ن حقوق في التغ ر قائم  -2
 فإنيػا وبالتػالي الماليػة، الفتػرة خػالؿ المحتجػزة األربػاح فػي التايػرات إلػى باإلضػافة ،خفضػا   أو زيادة

 .المساىميف حقوؽ عمى حدثت التي التطورات توضح

 جربػػوع،ا ىمػا سػييفأسا شػػرطيف تػوفر مػف البػػد المسػتخدميف باحتياجػات القػػوائـ ىػذه تفػي ولكػي
 :ا7007

 االعتماد باإلمكاف ليكوف المصداقية مف معقوؿ بقدر المالية القوائـ توفرىا التي المعمومات تتسـ أف -0
 .القرارات واتخاذ والرقابة التخطيط عممية في بيا والوثوؽ عمييا

 سػػػتخدامياا عمػػػى القػػػدرة منيػػػا المشػػػتقة المؤشػػػرات تظيػػػرو  لممقارنػػػة قابمػػػة المعمومػػػات تمػػػؾ تكػػػوف أف -7
جػػػػراء ،المػػػػالي مركزىػػػػا عمػػػى والوقػػػػوؼ ،المنشػػػػأة أداء لتقيػػػػيـ كأسػػػاس  مػػػػف كبيػػػػر بقػػػػدر المقارنػػػات وا 

 .الموضوعية

 حقػػؿ فػػي األىميػػة البالاػػة الموضػػوعات أحػػد يعػػد المػػالي التحميػػؿ أف يتبػػيف سػػبؽ مػػا خػػالؿ مػػف
 أو باالسػتثمار تتعمػؽ التػي ءسػوا المالية اإلدارة قرارات كافة تقييـ خاللو مف يتـ حيث المصرفية، اإلدارة

 المصػرؼ، موقػؼ تقيػيـ فػي األىميػة غايػة فػي وسػيمة يعػد المػالي التحميؿ فإف ذلؾ إلى إضافة ؿ،مويالت
 ،المصػػرؼ تواجػو التػػي والتيديػدات الفػػرص اكتشػاؼكػػذلؾ  ،مسػبباتياو  الضػػعؼ نقػاط حديػػدت فػي وكػذلؾ
 .الاايات تمؾ لتحقيؽ اتاألدو  أو الوسائؿ أنسب مف يعتبر المالي التحميؿ فإف لذلؾ
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 :منيا الوقا   طرقو  أس ا يا المصرفي التعثر مخاطر 1.7

 مخػػػاطر أىميػػػا المخػػػاطر مػػػف العديػػػد طياتيػػػا فػػػي تحمػػػؿ المصػػػرفي االئتمػػػاف عمميػػػة كانػػػت لمػػػا
 قدرتػو مػف تحػدو  ،أعمالػو نتػائجو  لممصرؼ المالي المركز عمى مباشرة بصورة تؤثر فيي لذلؾ ،االئتماف

 .البمد اقتصاد عمى سمبا   يعكس بما ،التنمية عممية في دوره ممارسةو  تالتسييال منح عمى

 تجػػػاه بااللتزامػػػات الوفػػػاء عمػػػى المػػػدينيف قػػػدرة عػػػدـو  المتعثػػػرة الػػػديوف ظػػػاىرة تصػػػاعد لتفػػػاديو 
 األزمػػات أسػػباب أحػػد بأنيػػا الظػػاىرة تمػػؾ إلػػى ينظػػر بػػات لػػذلؾ األمػػواؿ، إدارة فػػي الفشػػؿ أو المصػػارؼ
 خػالي مصػرؼ يوجػد ال نػوأ الواضػح مػف بات كما ،المصارؼ أداء عمى الجوىري األثر ذات المصرفية

 الجوانػػب جميػػع مػػف ومدروسػػة محسػػوبة االئتمانيػػة التسػػييالت تكػػوف أف يجػػب لػػذلؾ ،المخػػاطر تمػػؾ مػػف
 .ا7002 الخزرجي،ا المصرفي لمعمؿ األماف مف قدر أكبر لضماف

 تقسػيـ يمكػفو  ،االئتمػاني التعثػر إلػى فتػؤدي بعضيا أو جميعيا تشترؾ التي عوامؿ عدة فيناؾ
 :عوامؿ ثالثة إلى األسباب ىذه

 :المصرف تخص عوامل :أوالً 

 أىميػا المصػرفي التعثػر عمميػة فػي سػببا   تكػوف المصػرؼب تتعمؽ التي العوامؿ مف العديد ىناؾ
 :ا7002 الخزرجي،ا

 .االئتمانية التسييالت منح دراسة قصور -0

 ،المػػاؿ رأسو  السػػوؽ ،اإلدارة مخػػاطر :حيػػث مػػف موضػػوعيا   تحمػػيال   االئتمػػاف مخػػاطر تحميػػؿ عػػدـ -7
 .والضمانات

 .بالتسييالت خرواآل الحيف بيف تحصؿ التي لمتجاوزات السميمة المعالجة عدـ -1

 .اإلقراض في التوسع عممية تتضمنيا التي المخاطر حساب عمى أرباحيا بزيادة المصارؼ اىتماـ -2

 إلػى القػرض يصػؿ أف بعػد إال الممولػة والمشػاريع ضػيفالمقتر  أوضػاع بمتابعػة المصػارؼ قيػاـ عػدـ -3
 .التعثر مرحمة

 .المموؿ المشروع جدوا عمى اعتماده مف أكثر الضمانات عمى االئتماني القرار اعتماد -4
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 :العم ل تخص عوامل :ثان اً 

 أىميػػا المصػػرفي التعثػػر عمميػػة فػػي سػػببا   تكػػوف بالعميػػؿ تتعمػػؽ التػػي العوامػػؿ مػػف العديػػد ىنػػاؾ
 :ا7007 ،الزبيديا

 .لممصرؼ والكاممة الصحيحة والمعمومات البيانات تقديـ عدـ -0

 .أجميا مف الممنوحة الارض غير في االئتمانية التسييالت استخداـ -7

 .االستثمارية العميؿ لعمميات المدروس غير التوسع -1

 .العميؿ لدا والفنية اإلدارية الكفاءات توفر عدـ -2

 .روعالمش إدارة عمى قدرتوو  الشخصية العوامؿ -3

 : العم ل  المح ط الظروف تخص عوامل :ثالثاً 

 التعثػر عمميػة فػي سػببا   تكػوف بالعميػؿ المحيطػة بػالظروؼ تتعمؽ التي العوامؿ مف العديد ىناؾ
 :ا7007 ،الزبيداا أىميا المصرفي

 باإلضػافة ،المصػرؼب االئتمػاف نشػاط عمػى تػوثر التػي واالجتماعية واالقتصادية السياسية الظروؼ -0
 .الطبيعية والكوارث روبالح إلى

 .الصرؼ أسعار استقرار عدـ -7

 .نظمةاألو  بالتشريعات متوقع غير تاير -1

 المشػكالت مػف يزيػد ليػا حػؿ وضع دوف المصارؼب التعثر حاالت استمرار أف فيو الشؾ ومما
 سمبية آثار ليا الظاىرة يذهف ،قطاعاتو بجميع االقتصاد إلى آثارىا تمتد والتي ،التعثر ىذا عمى المترتبة
 دراسػػػة إلػػػى تعمػػػد المصػػػارؼ معظػػػـ جعػػػؿي الػػػذي األمػػػر ،السػػػمعةو  والربحيػػػة والسػػػيولة اإليػػػرادات عمػػػى

جراءاتيػػا سياسػػاتيا  وحقػػوؽ المػػودعيف أمػػواؿ عمػػى محافظػػةلم وذلػػؾ ،المتايػػرات مػػع لتتناسػػب االئتمانيػػة وا 
 :السمبية اآلثار ىذه مفو  ،فالمساىمي

 يػؤدي ممػا ،تحصػيميا فػي المشػكوؾ لمػديوف صػاتمخصو  احتيػاطي تكػوف يتطمػب المصرفي التعثر -0
 .الرقابية طاتمالس لدا احتياطي عمؿ بسبب المصرؼ أمواؿ في انخفاض إلى
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 .المحاماةو  القضاء مصاريؼ مثؿ المتعثرة الديوف تحصيؿ تكمفة ارتفاع -7

 .المتعثرة الديوف لتحصيؿ الجيدو  الوقت بذؿ -1

 .االستثمار عمى العائد ضانخفا -2

 .الضائعة الفرصة تكمفة زيادةو  ،المصرؼ أمواؿ دوراف معدؿ مف اإلقالؿ -3

 .السيولة انخفاض بسبب لالئتماف جديدة برامج عرض عدـ بسبب المصرؼ ربحية انخفاض -4

 وعمػػى ،المصػػارؼ فػػي المسػػؤوليف اىتمػػاـ مػػف واسػػعا   حي ػػزا   يأخػػذ الػػذي األمػػر ىػػذا ألىميػػة نظػػرا  و 
 بػدورىا ركػزت التػي المقػررات مػف العديػد زؿبػا لجنػة وضعت ،االئتماف إدارات مسؤولي الخصوص وجو
 والمعالجػػات االحتياطػػات مػف المزيػػد خػذأ وضػػرورة ،االئتمػػاف مخػاطر إدارة لكيفيػػة السػميمة األسػػس عمػى
 .منيا والتخفيؼ المخاطر ىذه لتدارؾ

 تنفيػذو  صػياغة خػالؿ مػف تفادييػا عمى العمؿ ىو المتعثرة الديوف مع لمتعامؿ الطرؽ أفضؿ إف
 خػػذأ مػػع العميػػؿ لنشػػاط النقديػػة لمتػػدفقات وفقػػا   االئتمانيػػة التسػػييالت مػػنح يػػتـ أف حيػػث ،انيػػةائتم سياسػػة

 إدارة توصػؿ حالػة فػيو  ىػذا. ذلػؾ األمػر تطمػب إذا لنقدية تحويميا يمكف التي القويةو  الكافية الضمانات
 أو الفشػػؿ ةمرحمػػ فػػي دخػػؿ قػػد نػػوأ مؤشػػرات ظيػػورو  لمعميػػؿ الماليػػة المػػالءة تحميػػؿ خػػالؿ مػػف االئتمػػاف
 ،الزبيػػػديا أىميػػػا التعثػػػر معالجػػػة فػػػي تسػػػاعد أمػػػور عػػػدة إلػػػى المجػػػوء يتطمػػػب ذلػػػؾ ففػػػإ ،المػػػالي التعثػػػر
 :ا7007

 .األقساط لتسديد سماح فترة العميؿ منح -0

 .الديف جدولة إعادة -7

 .أخرا مرة بنشاطو نيوضمل فرصة منحوو  ،قضائيا   العميؿ مالحقة عدـ -1

 .المصرؼ لحلصا ميالتسيي الضمانات إلى المجوء -2

 لػدا المتعثػرة الػديوف نشػوء إلػى تػؤدي كثيػرة وعوامػؿ أسػبابا   ىنػاؾ أف يتبػيف سػبؽ مػا خػالؿ مف
 المصػارؼ انػدفاع ازداد كممػا تزداد المخاطر مف عالية درجة تتضمف االئتمانية فالتسييالت المصارؼ،

 مػع االئتمانيػة لزبػائفا لمراكػز الػدقيؽ التحميػؿ مػف يػتمكف فالمصػرؼ، منحػو فػي التسػرع أو اإلقػراض في
 حيػث ومفاجئػة، متعػددة متايػرات وجػود توقع ظؿ في المستقبؿ في التحصيؿ بمشاكؿ التنبؤ نحو العمؿ
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 األسػػػػس إتبػػػػاع ر الػػػػذي يسػػػػتوجبمػػػػاأل ،كميػػػػة بصػػػػورة االئتمػػػػاف خسػػػػائر تفػػػػادي المصػػػػارؼ تسػػػػتطيع ال
 .لمتعثر تجنبا   ومتابعتو االئتماف، منح عمميات في السميمة المصرفية

 :االئتمان مخاطر خففاتم 1.2

 تقنيػات اسػتخداـو  ،المخػاطر تمػؾ مػع التعامػؿ إدارة أسموب في االئتماف مخاطر مخففات تتمثؿ
 تحمػؿ فػي يرغػب ال نػوأ أو ،العاليػة المخػاطرة تحمػؿ العميػؿ قبػوؿ مػدا عمى الوقوؼو  ،التحوط أدواتو 
 التقنيػػػػات إلػػػػى إضػػػػافة ،المخػػػػاطر تمػػػػؾ قبػػػػوؿو  تحمػػػػؿ فػػػػي معتػػػػدؿ نػػػػوأ أو ،االئتمػػػػاف مخػػػػاطر قبػػػػوؿ أو

 تمػؾ حػدة لتخفيػؼ النيائيػة المحصػمة تشػكؿ التػيو  ،االئتمانيػة المحفظة مخاطر تخفيض في المستخدمة
 .(Raspanti & Szakal, 2002) المخاطر

 الكميػػػة المخػػػاطر تخفيػػػؼ فػػػي مينيػػػة اةدكػػػأ التحػػػوط اسػػػتراتيجيات اسػػػتخداـ أىميػػػة تظيػػػرو  ىػػػذا
 المخػػػاطر تخفيػػػؼ فػػػي المسػػػتخدمة التقنيػػػاتو  األدوات عمػػػى (II) بػػػازؿ اتفاقيػػػة ركػػػزت لقػػػدو  ،لممصػػػرؼ
 لتمػػؾ التعرضػػات لمختمػػؼ جزئػػي أو كمػػي غطػػاء تػػوفير بيػػدؼ ذلػػؾو  ،(Bomfim, 2001) االئتمانيػػة
 :(Price Waterhouse Coopers, 2006) مثؿ المحتممة المخاطر

 :الضمانات - أ

 المرتفعػة المخػاطر ذات ييالتالتسػ فػي خاصةو  ،االئتماني القرار في ميما   دورا   يؤدي الضماف
 فػػي أخطػػاء اكتشػػاؼ حالػػة فػػي لمسػػداد بػػديؿ مصػػدر وجػػود فػػي المصػػرؼ يرغػػب غالبػػا  و  ،الكبيػػرة القػػيـ أو

 رىػػػف ،العقاريػػػة الرىونػػػات ،النقديػػػة االحجػػػوزات مثػػػؿ التزاماتػػػو تسػػػديد مػػػف يػػػتمكف أف دوف العميػػػؿ خطػػط
 شػػروط عػػدة الضػػماف فػػي يتػػوافر أف يجػػب وعميػػو ،اتػػأميف بوليصػػة تجييػػر ،حػػؽ حوالػػة ،الماليػػة األوراؽ
 :أىميا

 .التقييـ سيولة -0

 .ؿالتسيي سيولة -7

 .لمضماف النسبي االستقرار -1

 .االئتماف مف التاطية نسبة -2

 .لزاميتوا  و  القانوني التوثيؽ وفاعمية سالمة -3



 

 

45 

 :الكفاالت - ب

 آخػر طػرؼ المصػرؼ يطمػب األحياف بعض فيو  ،المديفو  المصرؼ بيف االئتمانية ةيمالعم تتـ
 المػديف عجػز أو امتنػع حالػة فػي عميػو المصػرؼ يعػود بحيػث ،أصولو حمايةو  المنح قرار لتعزيز يؿككف
 ماليػة كفالػة أو ،المصػرؼ لػدا محولػة رواتػب لػدييـ أشػخاص بكفالػة إمػا ذلػؾ يػتـو  ،التزاماتو سداد عف
 غطػاء   تػوفر فإنيػا بالتػاليو  ،السػداد عػف المػديف عجز حالة في لو ممزمة تكوف بحيث آخر مصرؼ مف

 إصػدارىا تػـ إذا المقبولػة الكفػاالت خػالؿ مػف االئتمانيػة الحمايػة وتكػوف .لمقيمة واستقرارا   تنفيذيا  و  قانونيا  
 ليػا ىػيو  ،االماليػة المؤسسػاتو  ،المصػارؼو  ،العػاـ القطػاع فػي السػيادية االوحػدات :التاليػة الجيات مف

 .(Price Waterhouse Coopers, 2006) العميؿ مخاطر وزف مف أقؿ مخاطر أوزاف

 :المال   المشتقات - ت

 يػػتـ ثنائيػػة عقػػود خػػالؿ مػػف االئتمػػاف مخػػاطر لتخفيػػؼ حديثػػة أداة االئتمانيػػة المشػػتقات تعتبػػر
 عندما الحاؿ ىو كما ،االئتماف لمخاطر التعرضات بإدارة ألطرافيا تسمحو  ،الخاص القطاع في تداوليا
 بتحويػؿ الخسػائر مػف نفسػو حمايػةل يتجػوف ،تػوالتزاما سػداد عمػى عميمػو قدرة عدـ مف ما مصرؼ يخشى

 .(Croahy, et al., 2001) المصرؼ مياـ ضمف االلتزامات تبقى بينما ،آخر لطرؼ المخاطر

 التػػالي خػػالؿ مػػف المخػػاطر تمػػؾ تخفػػيض فػػي يسػػاعدىا الماليػػة لممشػػتقات المصػػارؼ فاسػػتخداـ
(Price Waterhouse Coopers, 2006): 

 .ديف ألي تمانيةاالئ المخاطر عمى السيطرة -0

 .مانيائت تعثر حصوؿ عند المنشئ لمطرؼ القيمة دفع اآلخر الطرؼ يمتـز الخسائر ضد التحوط -7

 .االئتمانية المحفظة في التنوع توفيرو  التركيز مخاطر تقميؿ -1

 .باألصوؿ المرتبطة المخاطر تقميؿ حيث مف يتأمين كاطاء العمؿ -2

 فػػػي وخاصػػػة االئتمػػػاني، القػػػرار فػػػي ميمػػػا   دورا   تػػػؤدي الضػػػمانة أف يتبػػػيف سػػػبؽ مػػػا خػػػالؿ مػػػف
 ىػي الضػمانات تكوف أف ينباي ال ذلؾ مف وبالرغـ الكبيرة، القيـ أو المرتفعة المخاطر ذات التسييالت

 ألف تعثػػػرت الضػػػمانات عمػػػى اعتمػػػدت التػػػي االئتمانيػػػة التسػػػييالت مػػػف فكثيػػػر االئتمػػػاف، مػػػنح أسػػػاس
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 مكممػة أنيػا فييػا األصػؿ ألف ،عدمػو مػف االئتمػاف لمػنح كافيػا   أساسػا   تصػمح ال ذاتيا حد في الضمانات
 .لالئتماف الجزئي أو الكمي التحوط ىو الضماف وجود مف اليدؼ وأف لمعميؿ، االئتمانية لمجدارة

 :المصرف   المخاطر أنواع 1.9

 تنقسػػـو  ،نموىػػاو  نشػػاطيا عمػػى تػػؤثر مخػػاطر عػدة إلػػى عمميػػا طبيعػػة بحكػػـ المصػػارؼ تتعػرض
 .العمميات مخاطرو  ،اليةم مخاطر :قسميف إلى

 :المال   المخاطر :أوالً 

  النوع ىذاو  ،المصرؼ لدا المطموباتو  الموجودات بادراه المتعمقة المخاطر جميع تتضمف وىي
 ،العمػػوالتو  ،األسػػعارو  ،السػػوؽ حركػػة لتوجػػو وفقػػا   اإلدارة قبػػؿ مػػف مسػػتمرة رقابػػة يتطمػػب المخػػاطر مػػف
 :يمي ما المالية المخاطر أنواع أىـ مفو  ،العالقة ذات اؼباألطر  العالقةو  ،االقتصادية األوضاعو 

 :االئتمان   المخاطر - أ

 المػػالءة عمػػى الحكػػـ تتطمػػب ىػػيو  ،لممصػػارؼ الرئيسػػي النشػػاط القػػروض مػػنح عمميػػات تشػػكؿ
 ألسػػباب الػػزمف مػػع العميػػؿ مػػالءة تػػنخفض قػػد ألنػػو ،دائمػػا   صػػحيح غيػػر ذلػػؾ كػػاف فا  و  ،لمعميػػؿ الماليػػة

 .معينة عوامؿو 

 تعػػد االئتمػػاف حمػػن عػػف التعاقػػد فػػؽو  األداء فػػي العميػػؿ قبػػؿ مػػف التقصػػيرو  االئتمانيػػة اطرفالمخػػ
 .ا7007 ،تاللوةو  خريص أبوا المصارؼ تواجييا التي الرئيسية المخاطر مف

 إما بسبب استحقاقو تاريخ في التمويؿ سداد لعدـ نتيجة المصارؼ في االئتمانية المخاطر تنشأ
 الضػػػماف إلػػػى المصػػػرؼ يمجػػػأ الحالػػػة ىػػػذه فػػػيو  ،متعمػػػدة مماطمػػػة أو ،فػػػالساإل أو التعثػػػر سػػػببو لعجػػػز
 وجود لعدـ أو ،التمويؿ دائرة في العامميف مف أخطاء نتيجة المخاطر تمؾ تنشأ قدو  ،آمنا   مالذاا  باعتباره
 فػػي ؼضػػع مػع المصػػرؼ لػدا رشػػيدة ائتمانيػػة سياسػة تػػوفر لعػدـ أو ،خبػػراتيـ فػػي نقػصو  كػػافي تػدريب

 ىػو ربػح مػف يتحقػؽ مػا بػؿ ،مستمر بشكؿ المصرفي االئتماف تالـز أنيا كما ،عمييا ةرقابيال إلجراءاتا
 السيسػػيا يمػػي مػػا فػػي تتمثػػؿ أركػػاف ثالثػػة عمػػى يقػػوـ الػػذي المخػػاطر تمػػؾ مػػع الكػػؼء التعامػػؿ عػػف نػػاتج

 :ا7002
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 مػػدا مػػف لمتحقػػؽ االئتمانيػػة لمعمميػػة الدوريػػة المراجعػػة إلػػى وتيػػدؼ :االئتمان ةة  المخةةاطر مراجعةة  -0
 ،االئتمانيػػػة لممخػػػاطر التعػػػرض مػػػدا وتقيػػػيـ ،االئتمانيػػػة والمعػػػايير واإلجػػػراءات بالسياسػػػات االلتػػػزاـ
 .لممصرؼ العميا اإلدارة إلى بذلؾ تقارير وتقديـ

 فػي العمػالء لجػدارة المؤيػدة والنوعيػة الكمية لمعناصر تقييـ إلى وتيدؼ :االئتمان   المخاطر تحم ل -7
 تحقيػػؽ عمػػى المقتػػرض لقػػدرة وفقػػا   إمػػا الػػديف اسػػترداد الحتمػػاالت قيػػيـوت ،االئتمػػاف عمػػى الحصػػوؿ
ما ،وفوائده الديف أصؿ لسداد تكفي نقدية تدفقات  .لمضمانات الفوري لمتسييؿ نتيجة وا 

 رقابتيػػاو  نشػاطاتو لتنميػػة الوسػائؿ لكافػػة المصػرؼ اسػتخداـ إلػػى وتيػدؼ :االئتمان ةة  المخةاطر إ ارة -1
جػػراءات اسياسػػات االئتمانيػػة اإلسػػتراتيجية مػػف لػػؾذ ويتكػػوف ،االئتمػػاف مػػنح فػػي  ،االئتمػػافا مػػنح وا 
 السياساتو  ،وتحصيموا ،ورقابتو ،ومتابعتو ،وصرفو االئتماف منح اعممية االئتمانية الوظيفة تنظيـو 

عداد ،لمقروض المحاسبية  .عنيا التقارير وا 

 :التالية بالمعادلة االئتمانية المخاطر قياس ويمكف

 األجؿ قصيرة ئتمانيةاال التسييالت
=% 

 الموجودات إجمالي

 التمويػؿ، عمميػة فػي االموجػوداتا أموالػو توظيػؼ عمى المصرؼ قدرة مدا المعادلة ىذه تقيس
 كمػا الموجػودات، عمى العائد في انخفاض إلى يؤدي أموالو توظيؼ عمى المصرؼ قدرة انخفاض حيث
 فػػي المخػػاطرة درجػػة اتجػػاه تعكػػس والتػػي ألصػػوؿ،ا جػػودة قيػػاس مؤشػػرات أبػػرز مػػف النسػػبة ىػػذه تعتبػػر
 التسػييالت فػي النمػو استمرار يرافؽ حيث والسياسية، االقتصادية التطورات ظؿ في االئتمانية ةالمحفظ

 مػػػف الفتػػػرة خػػػالؼ اوىػػػذ السػػػابقة، السػػػنوات مػػػع مقارنػػػة المتعثػػػرة التسػػػييالت نسػػػبة فػػػي تراجػػػع االئتمانيػػػة
محؿ الدراسة ارتفاع  ةة لممصارؼ الفمسطينيالمالي المراكز مف تبيف حيث ا،7000ا سنة حتى ا7005ا

 االقتصػػادية األوضػػاع سػػوء نتيجػػة أخػػرا إلػػى سػػنة مػػف فييػػا المشػػكوؾ الػػديوف مخصصػػاتؿ فػػي معػػد
 يبيف لممصارؼ المالية البيانات عمى السابقة المعادلة وبتطبيؽ الفترة، تمؾ خالؿ فمسطيف في والسياسية
 بورصػػػة فػػػي المدرجػػػة المحميػػػة المصػػػارؼ مػػػف ؼمصػػػر  لكػػػؿ االئتمانيػػػة اطرالمخػػػ حجػػػـ التػػػالي الجػػػدوؿ
 .فمسطيف
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 :(3) رقم ج ول

 االئتمان مخاطر لمخاطر العام المتوسط حسب ال راس  ع ن  لممصارف تصاع ي ترت ب

 االئتمان مخاطر المصرف اسم .م

 %10.7 الفمسطيني التجاري .0

 $11.5 الوطني .7

 %12.0 الفمسطيني اإلسالمي .1

 %14.2 القدس .2

 %24.6 الفمسطيني االستثمار .3

 %25.0 العربي اإلسالمي .4

 %25.3 فمسطيف .5
 

فمسػػطيف  بنػؾ فأ إال ،موضػوع الدراسػةالمصػػارؼ بػالرغـ مػف تراجػع حجػػـ الػديوف المتعثػرة لػدا 
اف التػػي عمػػؿ مخصصػات مخػػاطر االئتمػػ إلػػىره ، ممػػا يضػطأكبػػر المصػارؼ لتمػػؾ المخػػاطر مػػف يعتبػر

، حيػث بمػت المتوسػط العػاـ التسػييالت إجمػالي إلػىالخسػائر منسػوبة يتـ تحميميا عمػى حسػاب األربػاح و 
مصػارؼ متوسػطات  أربعةقد حققت %ا، و 17.26ما نسبتو ا ية لتؾ المصارؼلدرجة المخاطر االئتمان

 .معدالت أكبر مف المتوسط العاـمصارؼ  ثالثةبينما حققت  ،قؿ مف المتوسط العاـأ
 

 

 :الس ول  مخاطر - ب

 عػف النػاتج االلتزامػات فػي الػنقص مواجيػة عمػى المصػرؼ قػدرة عػدـ عػف السيولة مخاطر تنشأ
 سػػيولة تكػػوف وعنػػدما ،ا7003 شػػاىيف،ا االئتمػػاف وطمبػػات الودائػػع عمػػى كبيػػرة بسػػحوبات العمػػالء قيػػاـ

 فائػدة بأسػعار االقتػراض أو أصػولو، مػف أصػؿ بيػع نتيجػة خسػائر إلػى يتعػرض قد كافية غير المصرؼ
 القصػوا الحػاالت وفػي ،ربحيتػو فػي يػؤثر ممػا اإلقػراض مػف عمييػا تحصػؿ التػي الفائدة سعر مف أعمى
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 النقديػػة السػػيولة وتعػػد ،لممصػػرؼ ليػػةالما المػػالءة انعػػداـ إلػػى السػػيولة كفايػػة عػػدـ تػػؤدي أف الممكػػف مػػف
 التالية: لألسباب توفيرىا عمى المصارؼ تسعى التي األساسية األىداؼ مف وتوفيرىا النقدية وشبو

 يػػتـ فقػػد ،أنواعيػػا بجميػػع الودائػػع سػػحب مواجيػػة مػػف تمكػػف فيػػي :الو ائةةع سةةحب لمقا مةة  السةة ول  -0

 الكافيػػػة السػػػيولة لتػػػدبير فرصػػػة ارةلػػػدد تعطػػػى مؤشػػػرات أو دالئػػػؿ أو مقػػػدمات بػػػدوف يػػػامن السػػػحب
 .السحب طمبات لمواجية

 عمػى الطمػب لزيػادة نتيجػة لمسػيولة الحاجػة تزيػد حيث :والسمف ات القروض تم    ألغراض الس ول  -7

 بأصػػوؿ المصػػرؼ يحػػتفظ الوضػػع ىػػذا ولتجنػػب الودائػػع، فػػي االنخفػػاض مػػف أكبػػر بدرجػػة القػػروض
 الودائػػػع مػػػف أكبػػػر بدرجػػػة القػػػروض زادت فػػػإذا لسػػػحب،ا المؤكػػػدة العمػػػالء احتياجػػػات لتمبيػػػة سػػػائمة
 والسػػمفيات القػػروض فػػي الزيػػادة لمقابمػػة إضػػافية مػػوارد تػػدبير مػػف فالبػػد ذلػػؾ، تتوقػػع اإلدارة وكانػػت
 .تمويؿ كمصدر

 ا:7007 الحميد، عبدا التالية الخطوات خالؿ مف بيا والتنبؤ السيولة حجـ تقدير كفيمو 

جمػػالي الودائػػع ليإلجمػػا شػػيرية زمنيػػة سمسػػمة إعػػداد -0  لنسػػبة وفقػػا   الودائػػع تعػػديؿ ويػػتـ القػػروض، وا 
 .لمقانوف وفقا   احتجازىا المطموب االحتياطيات

 .ماضية زمنية فترة خالؿ والقروض الودائع لحركة خريطة رسـ -7

 زمنيػػػة سمسػػػمة إليجػػػاد الفتػػػرة، خػػػالؿ شػػػير كػػػؿ فػػػي القػػػروض إجمػػػالي مػػػف الودائػػػع إجمػػػالي طػػػرح -1
 .الودائع إلجمالي المستخرج الفرؽ ونسب ،والقروض عالودائ بيف لالختالفات

 .اآللي والحاسب اإلحصائية األساليب باستخداـ والقروض الودائع في الموسمية درجة استخراج -2

 خػالؿ بينيمػا الفػرؽ باحسػ ثػـ شػيري، بشػكؿ العػاـ خالؿ المتوقعة والقروض الودائع حركة باحس -3
 .ةمئوي نسبة شكؿ في يكوف وحسابيا الفترة، تمؾ

 :التالية بالمعادلة السيولة مخاطر قياس يمكفو 

 السائمة الموجودات
=% 

 الودائع إجمالي
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 قصػػػيرة المصػػػارؼ التزامػػػات بػػيف االسػػػتحقاؽ آجػػػاؿ فػػي التوافػػػؽ مػػػدا عمػػى المؤشػػػر ىػػػذا يعبػػر
 أزمػػػات فػػػي الوقػػػوع دوف مػػػاتااللتزا تمػػػؾ مواجيػػػة عمػػػى قػػػادرة تكػػػوف بحيػػػث السػػػائمة، وأصػػػوليا األجػػػؿ
 نسػبة عنػد بيػا االحتفػاظ الواجب ةالقانوني لمسيولة األدنى الحد النقد سمطة تعميمات حددت وقد يولة،الس
 المعرضػػة المطموبػػات مواجيػػة عمػػى المصػػارؼ قػػدرة مػػدا المؤشػػر ىػػذا يوضػػح عػػاـ وبشػػكؿ. %ا73ا
 السػػابقة السػػنوات مػػع مقارنػػة %ا26.1ا إلػػى ليصػػؿ ا7002ا سػػنة فػػي انخفػػاض سػػجؿ حيػػث مسػػحب،ل

 احتياجاتػػو وتقػػدير سػػيولتو بػػإدارة مطالػػب المصػػرؼ فػػإف ذلػػؾ وعمػػى ،ا7002النقػػد الفمسػػطينية،  اسػػمطة
 عمػى السػيولة توزيػع أو السػيولة، عمػى الطمػب ومػدا والحاضػر الماضػي فػي الودائػع حركة بدراسة منيا
 مػف عػوفالمود يسػحبيا التػي األمػواؿ بمقػدار السػيولة احتياجات تتعمؽ إذ الموجودات، مف مختمفة أنواع

 المصػػرؼ يحػػدده بمػػا االلتػػزاـ مػػع فيػػو يعمػػؿ الػػذي المجتمػػع تجػػاه االئتمػػاف تػػوفير جانػػب إلػػى حسػػاباتيـ
 يبػػيف لممصػػارؼ الماليػػة البيانػػات عمػػى المعادلػػة وبتطبيػػؽ ،الودائػػع تجػػاه قػػانوني احتيػػاطي مػػف المركػػزي
 .فمسطيف بورصة يف المدرجة المحمية المصارؼ مف مصرؼ لكؿ السيولة مخاطر حجـ التالي الجدوؿ

 :(5) رقم ج ول

 الس ول  لمخاطر العام المتوسط حسب ال راس  ع ن  لممصارف تصاع ي ترت ب

 الس ول  مخاطر المصرف اسم .م

 %37.0 الفمسطيني التجاري .0

 %33.20 نيػػػػػالوط .7

 %46.00 الفمسطيني اإلسالمي .1

 %57.10 دسػػػػػػالق .2

 %51.10 الفمسطيني االستثمار .3

 %013.0 العربي الميػاإلس .4

 %031.40 سطيفػػػفم .5
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نػو يحػتفظ ، حيػث أقؿ المصػارؼ لمخػاطر السػيولةري أف البنؾ التجايتبيف مف الجدوؿ السابؽ أ
 ،عمػى نسػبة لتمػؾ المخػاطرأ فبنػؾ فمسػطي أف بينما نجػد ،لمواجية السحوبات ةمف السيول بمستوا كاؼ  
حيػث  تسديدىا بسبب مماطمػة بعػض العمػالء،و تأخر في تصفيتيا أ وجود تسييالت تـ إلىويعود ذلؾ 

مصػػػػارؼ  سخمػػػػ تقػػػػد حققػػػػا، و %65.00ابمػػػػت المتوسػػػػط العػػػػاـ لدرجػػػػة مخػػػػاطر السػػػػيولة مػػػػا نسػػػػبتو 
 .عمى مف المتوسط العاـالنسبة، بينما حقؽ مصرفاف معدالت أ ليذهقؿ مف المتوسط العاـ متوسطات أ

 

 :الفائ ة سعر مخاطر - ت

 عػػف عبػػارة وىػػي ،المصػػارؼ تواجييػػا التػػي السػػوؽ مخػػاطر أىػػـ مػػف الفائػػدة سػػعر مخػػاطر تعػػد
 & Rose) :بسػػبب تنشػػأ مخػػاطر وىػػي. الفائػػدة أسػػعار فػػي تاييػػرات إلػػى الماليػػة المؤسسػػة تعػػرض

Hudgins, 2005). 

 أو التمويػػؿ إعػػادة تكمفػػة اخػػتالؼ بالتػػاليو  ،المطموبػػاتو  األصػػوؿ اسػػتحقاؽ بػػيف مػػا المواءمػػة عػػدـ -0
 .االستثمار

 ثػـ ،مرتفػع فائدة بسعر عميو حصؿ بتمويؿ ماطى اآلف السائد الفائدة بسعر لقرض المصرؼ قديـت -7
 عمػػى الفائػػدة سػػعر كػػاف فػػإذا ،أعمػػى فائػػدة بسػػعر تمويمػػو إعػػادة إلػػى القػػرض أجػػؿ خػػالؿ رارهطاضػػ

 أجػؿ توافػؽ عػدـ بسػبب سػينخفض المصػرؼ عائػد ففػإ التمويؿ إعادة سعر ارتفاع مع ثابتا   القرض
 :ا7000 ،االنعيمي الفائدة سعارأل أنواع عدة يوجد كما ،الودائع أجؿ مع القروض

 معينػا   مبماػا   إقراضػيـ لقاء عمالئيا مف المصارؼ تتقاضاه الذي السعر وىو :االسمي الفائ ة سعر .0

 .لدييا المودعة أمواليـ عمى لعمالئيا المصارؼ تدفعو الذي السعر أو الماؿ، مف

 .والتضخـ االسمي الفائدة سعر بيف لفرؽا وىو :الحق قي الفائ ة سعر .7

 .المتوقع والتضخـ االسمي الفائدة سعر بيف الفرؽ وىو :المتوقع الفائ ة سعر .1

 يتقاضػػونو الػػذي الفائػػدة سػػعر إلػػى المػػدخروف يتطمػػع أف الطبيعػػي مػػف نػػوفإ سػػبؽ مػػا خػػالؿ مػػف
 عػػف ليػػـ تعويضػػا   ذلػػؾ يشػػكؿ حتػػى منػػو أكثػػر أو التضػػخـ لمعػػدؿ مسػػاويا   يكػػوف ثيػػبح ،مػػدخراتيـ عمػػى
 لػػدا أمػػواليـ فييػا تبقػػى التػػي الفتػرة خػػالؿ المػػدخرات ليػذه الشػػرائية القيمػػة فػي المتوقػػع أو الحػػالي التػدني

 .المصارؼ تمؾ لدا المودعة ألمواليـ مناسب إيجابي حقيقي عائد إلى إضافة ،المصارؼ
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 :التالية بالمعادلة الفائدة سعر مخاطر قياس يمكفو  ىذا

 الفائدة أسعار في تقمب بأي التأثير ذات الموجودات
=% 

 الفائدة أسعار في تقمب بأي التأثير ذات المطموبات

 السػيولة مػف مقبولػة مسػتوياتب ظاالحتفػا عمػى المصػرؼ قػدرة مػدا لقياس النسبة ىذه وتستخدـ
 :ا7007 احنفي، مف كؿ وتشمؿ ،العمالء سحوبات أو التمويؿ عمميات لمواجية

 قصػػيرة الماليػػة األوراؽ فػػي االسػػتثمارات وىػػي الفائػػدة سػػعر فػػي تقمػػب بػػأي التػػأثر ذات الموجػػودات -0
 .االحتفاظ لارض ليسو  المتاجرة بارض ألجؿ

 ودائػعو  ،األجػؿ بقصػر تتصػؼ التي الودائع ىيو  الفائدة سعر في تقمب بأي التأثر ذات المطموبات -7
 قصػػيرة القػػروضو  ،النقديػػة اتينػػتأمالو  ،المركزيػػة المصػػارؼ ودائػػعو  ،الماليػػة المؤسسػػاتو  المصػػارؼ

 .األخرا المصارؼ أو المركزي المصرؼ مف سواء المصرؼ عمييا حصؿ التي األجؿ

 تايػػرات لمخػػاطر معرضػػا   األخػػرا المصػػرفية القطاعػػات كسػػائر الفمسػػطيني المصػػرفي فالقطػػاع
 ممػػا والشػػيكؿا، ،األردنػػي الػػدينار ،األمريكػػي االػػدوالر المتداولػػة األساسػػية العمػػالت عمػػى الفائػػدة أسػػعار

 الفوائػػػد أسػػػعار عمػػػى ذلػػػؾ وتػػػأثير العمػػػالت تمػػػؾ صػػػرؼ أسػػػعار فػػػي التقمبػػػات ومتابعػػػة مراقبػػػة يسػػػتوجب
 .بيا المتعمقة

 فػي الػتحكـ مػف الفمسػطينية النقػد سػمطة حػـر الوطنيػة العممػة غيػاب أف ىنػا كربالذ الجديرمف و 
 االقتصػادية مشػاكمو ومعالجػة حيػة،نا مػف الفمسػطيني المجتمػع أىػداؼ لتحقيػؽ رئيسػة كػأداة النقد عرض
 ،االسػتثمار فػرص وتشػجيع البطالػة، معػدالت وخفػض ،التضخـ مكافحة عمى كالعمؿ أخرا، ناحية مف
 اختزؿ وبالتالي النقدية، السياسة في ركيزة أىـ تعتبر التي الفائدة سعر عمى التأثير النقد سمطة أفقد كما
 النقديػة السياسػة غيػاب ظػؿ فػي المصػارؼ عمػى شػراؼباإل تيػاميم وحصػر النقد، سمطة مياـ مف جزءا  
 .الفعالة

 مخػػاطر حجػػـ التػػالي الجػػدوؿ يبػػيف لممصػػارؼ الماليػػة البيانػػات عمػػى السػػابقة المعادلػػة وبتطبيػػؽ
 .فمسطيف بورصة في المدرجة المحمية المصارؼ مف مصرؼ لكؿ الفائدة سعر
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 (:1) رقم ج ول

 الفائ ة سعر لمخاطر العام لمتوسطا حسب ال راس  ع ن  لممصارف تصاع ي ترت ب

 الفائ ة سعر مخاطر المصرف اسم .م

 %41.0 الفمسطيني التجاري .0

 %42.7 الوطني .7

 %43.3 الفمسطيني االستثمار .1

 %47.7 فمسطيف .2

 %57.1 القدس .3

 %077.7 العربي اإلسالمي .4

 %050.6 الفمسطيني اإلسالمي .5
 

، حيػث كوف ىناؾ تفاوت بيف قيـ االصوؿ وتكمفػة الخصػوـدما تتحدث مخاطر سعر الفائدة عن
ا نيػض لتمػؾ المخػاطر، ألالمصػارؼ تعػر   أكثػرىػي  اإلسػالميةف المصارؼ السابؽ أ يتضح مف الجدوؿ

مػا  المصارؼ ، حيث بمت المتوسط العاـ لتمؾال تتوافؽ مع سياسات التمويؿ واالستثمار لمبنوؾ التجارية
، بينمػػػػا حقػػػػؽ مصػػػػرفيف قػػػػؿ مػػػػف المتوسػػػػط العػػػػاـت خمػػػػس مصػػػػارؼ أ، وقػػػػد سػػػػجم%ا67.72نسػػػػبتو ا

 .متوسطات أقؿ مف المتوسط العاـ
 

 :المال رأس مخاطر - ث

 كفاية أىمية تبرز متعارضةو  متعددة بأطراؼ المرتبطة سماتوو  المصرفي العمؿ خصوصية إف
 المػػودعيف جػػذب بيػػدؼ المػػاؿ رأس كفايػػة ييميػػا المصػػرؼ فػػإدارة ،األطػػراؼ لتمػػؾ المصػػرفي المػػاؿ رأس
 خػالؿ مػف ودائعيػـ لحمايػة مالءتػوو  المصػرؼ بقػوة المػودعيف ييػتـ حػيف فػي ،المستثمريفو  المقترضيفو 

 المودعيف أمواؿ عمى لممحافظة الماؿ رأس بكفاية ييتـف المركزي المصرؼ أما ،الماؿ رأس إلى نظرتيـ
 .ممصرؼل المالية مالءةال تدنى عدـ خالؿ مف
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 لتعزيػػػز خاصػػػة أىميػػػة النقػػػد سػػػمطة أولػػػت لػػػذلؾ تمػػػويمي، مصػػػدر المصػػػرؼ مػػػاؿ رأس ربػػػيعتو 
 الػػدفاع خػػط باعتبػػاره أمواليػػا رؤوس تػػدعيـ خػػالؿ مػػف فمسػػطيف فػػي العاممػػة لممصػػارؼ الماليػػة المراكػػز
 أي انخفػاض حػاؿ فػي خػاص بشػكؿو  ،محتممةال المخاطر تحمؿ عمى قدرة أكثر وجعمو ،األخيرو  األوؿ
 مػف أدنػى حد فوجود ذلؾ عمىو  ،االنخفاض ىذا يستوعب مخصص وجود عدـو  األصوؿ، بنود مف بند

 .المصرفية الصناعة في االستقرار لتوفير ضروريو  حيوي متطمب يعتبر الماؿ رأس معيار

 لػػتعكس ضػػروريا   يعػػد مصػػرؼ لكػػؿ المػػاؿ رأس كفايػػة لمتطمبػػات مالئمػػة دنيػػا حػػدود وضػػع إف
 وعمػػى الخسػػائر امتصػػاص عمػػى تػػوقدر  وكػػذلؾ اعتبػػاره، فػػي المصػػرؼ يأخػػذىا أف يجػػب التػػي المخػػاطر

 عػف تقػؿ أال يجػب المػاؿ رأس لكفايػة الػدنيا الحدود فإف دولية، أنشطة ليا التي مصارؼلم بالنسبة األقؿ
 .ا7003 حشاد،ا وتعديالتيا الماؿ رأس لكفاية الدولية بازؿ لجنة متطمبات

 :التالية بالمعادلة الماؿ رأس مخاطر قياس يمكفو 

 الممكية حقوؽ
=% 

 الموجودات إجمالي

 عمػػىو  ،الموجػػودات تمويػػؿ فػػي المػػاؿ رأس عمػػى المصػػرؼ اعتمػػاد مػػدا إلػػى النسػػبة ىػػذه تشػػير
 إلييػا ينظػر نػوأ إال ،التقميديػة النسب بيف مف تعد الموجودات مجموع إلى الماؿ رأس نسبة أف مف الرغـ

 أفضػػػػؿ حمايػػػػة تحقيػػػػؽ يعنػػػػي النسػػػػبة ىػػػػذه فزيػػػػادة ،المػػػػاؿ رأس كفايػػػػة مػػػػدا قيػػػػاس عنػػػػد شػػػػديد باىتمػػػػاـ
 .المركزي المصرؼ إليو ييدؼ ما وىو لممودعيف،

 المػػػاؿ رأس أىميػػػةو  مفيػػػوـ عمػػػى التركيػػػز خػػػالؿ مػػػف المػػػاؿ رأس بكفايػػػة بػػػازؿ لجنػػػة تيػػػتـ كمػػػا
 ذلػؾ عمػى بنػاء  و  ،المػاؿ رأس زيػادة األمػر تطمػبي المصػرؼ مخػاطر ادتز  فكمما ،المخاطر إلى المستند

 :(BIS, 2001) التالية المتطمبات بمراعاة ـتت الماؿ رأس مخاطر إدارة ففإ

 .الماؿ رأس كفاية معدؿل األدنى الحد تحديد -0
 .بو المسموح األدنى الحد عف تقؿ الماؿ رأس كفاية بمعدؿ السماح عدـ -7

 .لممصرؼ اإلستراتيجية الخطة مع يتالءـ بحيث ،الماؿ رأس تحديد يجب المصرؼ تأسيس عند -1

 .التشايمية بالعمميات البدء بعد إضافي دعـ قديـت عمى المساىميف قدرة مف التأكد -2

 .تسويقية أـ ائتمانية كانت سواء المتوقعة الخسائر جميع لتاطية كافي الماؿ رأس أف مف التأكد -3
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 مجمػػوع إلػػى الممتمػػؾ المػػاؿ لػػرأس أدنػػى كحػػد %ا6ا نسػػبة بػػازؿ لجنػػة مقػػررات تحػػدد وقػػد ىػػذا
 :ا7006 العزير، عبدا التالية بالمعادلة عنيا عبرتو  ،بالمخاطر المرجحة الموجودات صافي

 المال= رأس كفا   مع ل
 المساندا + ااألساسي الماؿ رأس إجمالي

*000<6% 
 االئتمانية بالمخاطر المرجحة الموجودات مجموع

 بمػػػػت لممصػػػػارؼ المػػػػاؿ سرأ كفايػػػػة أف الدراسػػػػة محػػػػؿ لممصػػػػارؼ البيانػػػػات تحميػػػػؿ وتشػػػػير ىػػػػذا
 ،ا7002اسػػمطة النقػػد الفمسػػطينية،  السػػابقة السػػنوات مػػع مقارنػػة ،ا7002ا سػػنة نيايػػة فػػي ا%04.10ا

 قػدرتيا يعػزز وىػذا ا،%6ا عػف تقػؿ أال تتطمػب التػي بػازؿ لجنػة لتوصيات الدنيا الحدود مف أعمى فيي
 .المالي االستقرار وبياف ،والصدمات المخاطر تحمؿ عمى

 يبػػيف لممصػػارؼ الماليػػة البيانػػات عمػػى االمػػاؿ رأس مخػػاطر اقيػػاس السػػابقة المعادلػػة وبتطبيػػؽ
 بورصػػػة فػػػي المدرجػػػة المحميػػػة المصػػػارؼ مػػػف مصػػػرؼ لكػػػؿ المػػػاؿ راس مخػػػاطر حجػػػـ التػػػالي الجػػػدوؿ
 .فمسطيف

 :(4) رقم ج ول

 المال رأس لمخاطر العام المتوسط حسب ال راس  ع ن  لممصارف تصاع ي ترت ب

 المال رأس مخاطر المصرف اسم .م

 %02.30 الفمسطيني التجاري .0

 %02.70 نيػػػػػػالوط .7

 %02.70 الفمسطيني اإلسالمي .1

 %04.50 دسػػػػػػالق .2

 %05.70 الفمسطيني االستثمار .3

 %70.00 العربي الميػاإلس .4

 %73.60 سطيفػػػػفم .5
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لماؿ المتصػاص الخسػائر التػي يمكػف أف س اكفاية رأإلى عدـ س الماؿ يعزا وجود مخاطر رأ
، %ا06.32مصػػارؼ ا، حيػث حقػػؽ المتوسػػط العػػاـ لتمػػؾ الالمػػودعيف والمسػػاىميف ؿأمػػواتطػػاؿ تحػدث و 

وىػػذا يعػػزز موقفيػػا فػػي السػػوؽ  ،مػػس مصػػارؼ انخفػػاض بسػػيط عػف المتوسػػط العػػاـعميػو فقػػد سػػجمت خو 
 مف المتوسط العاـ. أعمىمتوسطات  ، بينما حقؽ مصرفا  دا اتساع القاعدة االئتمانية ليامو 

 ات:الموجو  عمى العائ  مخاطر - ج

 العػػػادي السػػػيـ سػػػعر تعظػػػيـ خػػػالؿ مػػػف المػػػالؾ ثػػػروة تعظػػػيـ ىػػػو لػػػددارة األساسػػػي اليػػػدؼ إف
 ويتحقػؽ ربحيػة، أكثػر إيػرادات وتولػد ونموىػا إيراداتػو حماية عمى المصرؼ قدرة عمى وتعتمد لممصرؼ،

 فتكػػو  والػذي االئتمانيػة، المحػافظ مخػاطر مػف لمحػد االئتمػػاف مخػاطر مخففػات اسػتخداـ خػالؿ مػف ذلػؾ
 .ا7006 عثماف،ا المصرؼ قيمة عمى والمحافظة لممالؾ، القيمة تحسيف ليا النيائية المحصمة

 مػداو  ،المتاحػة المػوارد اسػتخداـ فػي اإلدارة فعاليػة مػدا الموجػوداتعمػى  العائػد معػدؿ يقػيسو 
 كػػسعت فيػػي بالتػاليو  ،التمويميػػة المصػػادر مختمػؼ مػػف المتاحػػة األمػواؿ مػػف العوائػػد تحقيػؽ عمػػى قػدرتيا

 Rose) التمويميةو  االستثمارية سياستيا رسـ في اإلدارة كفاءة ومدا ،التمويميةو  التشايمية األنشطة ثرأ

& Hudgins, 2005). 

 :التالية بالمعادلة الموجودات عمى العائد معدؿ قياس يمكفو 

 الضريبة بعد الدخؿ صافي
=% 

 الموجودات إجمالي

 معػدؿ زاد فكممػا ،المصػرؼ أصػوؿ اسػتاالؿ فػي اإلدارة ءةكفػا عمى لمحكـ النسبة ىذه وتستخدـ
 .أمانا   أكثر المصرؼ أصبح كمما االستثمار عمى العائد

 القػرار، لصػانعي الرئيسػيف المحػدديف ىمػا بالمخػاطرة مقرونػا   العائد أف يتبيف سبؽ ما خالؿ مف
 زيػػادة إلػػى تػػؤدي المخػػاطرة زيػػادة أف حيػػث بينيمػػا، المتػػوازي واالرتبػػاط الوثيقػػة العالقػػة عػػف ذلػػؾ وينػػتج
 بمبػػدأ الماليػة العمػوـ فػي المبػدأ ىػذا يعػرؼو  بالمخػاطرة، األخػذ لتقميػؿ نتيجة تكوف العائد قمػة فأو  العائد،

 .اوالمخاطرة العائد بيف التبادلية العالقػةا
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 مخػػاطر حجػػـ التػػالي الجػػدوؿ يبػػيف لممصػػارؼ الماليػػة البيانػػات عمػػى السػػابقة المعادلػػة وبتطبيػػؽ
 .فمسطيف بورصة في المدرجة المحمية المصارؼ مف مصرؼ لكؿ الموجودات عمى دالعائ

 :(2) رقم ج ول

 الموجو ات عمى العائ  لمخاطر العام المتوسط حسب ال راس  ع ن  لممصارف تصاع ي ترت ب

 العائ  مع ل المصرف اسم .م
 الموجو ات عمى

 %0.7 الفمسطيني التجاري .0

 %0.3 الوطني .7

 %0.3 الفمسطيني مياإلسال .1

 %0.4 القدس .2

 %0.7 الفمسطيني االستثمار .3

 %0.7 العربي اإلسالمي .4

 %7.7 فمسطيف .5
 

ا قػدرة الموجػودات فػي خمػؽ إيػرادات، حيػث كممػا زاد ف معدؿ العائد عمى الموجودات يبيف مػدإ
عمػى عائػد عمػى قػؽ أأمانػا ، ومػف الجػدوؿ يتبػيف أف بنػؾ فمسػطيف يح أكثػرصػبح المصػرؼ ىذا المعػدؿ أ
وسػط العػاـ ، حيػث بمػت المتءتو في استخداـ موارده في تحقيؽ أعمى عائدمما يدؿ عمى كفا ،الموجودات

عمػػػى مػػػف العربػػػي قػػػد حققػػػا أ اإلسػػػالميالبنػػػؾ بنػػػؾ فمسػػػطيف و  أفعميػػػو نجػػػد %ا، و 0.65ليػػػذا المعػػػدؿ ا
 .أقؿ مف ىذا المعدؿ األخراالمصارؼ  تبينما حقق ،المتوسط العاـ
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 :(األعمال )مخاطر مال  ال غ ر المخاطر : اً ثان

 :مثؿ مصارؼ تمارسيا التي لألعماؿ نتيجة المخاطر ىذه وتحدث

 :التشغ ل مخاطر - أ

 الخسػػارة مخػػاطر وىػػي ،الحػػوادث أو الفنيػػة أو البشػػرية ألخطػػاءل نتيجػػة التشػػايؿ مخػػاطر تنشػػأ
 عػػدـ إلػػى إمػػا الداخميػػة العوامػػؿ دوتعػػو  خارجيػػة، أو داخميػػة عوامػػؿ عػػف الناتجػػة المباشػػرة وغيػػر المباشػػرة
ما التقنية، أو األفراد أو التجييزات كفاية  بسػبب البشػرية المخػاطر تكػوف وبينمػا ،منيػا أي قصػور إلػى وا 
 لػي،آلا والحاسب االتصاالت أجيزة تطاؿ التي األعطاؿ مف تكوف قد الفنية المخاطر فإف ،األىمية عدـ
 عػػػف والخػػروج العمميػػات، تنفيػػػذ فػػي الدقػػة عػػدـ امنيػػػ يػػدةعد ألسػػباب تحػػدث فقػػػد العمميػػات مخػػاطرة اأمػػ

 .التشايؿ عمى لمسيطرة الموضوعة الحدود

 ،نظمػةاأل وتوقػؼ السػجالت، حفػظ وفػي العمػؿ فػي الدقػة عػدـ مػف تنػتج التػي لممشػكالت ونظػرا  
 مقػػدرةال التكػاليؼ مػػف أكثربػ التشػايؿ تكػػاليؼ زيػادة المتوقػع مػػف يكػوف الرقابيػة، بالضػػوابط االلتػزاـ وعػدـ
 .ا7007 ،وغربي لقميطيا اإليرادات عمى سمبا   سيؤثر الذي األمر ليا،

  القانون   المخاطر - ب

 ،الرقابية السمطات عف الصادرة التشريعاتو  القوانيف مع تطابؽال أو توافؽال عدـ عف تنتج ىيو 
 ،محػدد بشػكؿ تزامػاتلاالو  الحقػوؽ إظيار عدـ أو ،الاموض العقود يشوب عندما المخاطر تمؾ تظيرو 

 ،العكسػػية األحكػػاـ أو ،تنفيػػذمل قابمػػة مايػػرل دعػػاءاتإ وجػود أو ،ذمتنفيػػل قابمػػةال غيػػر العقػػود عػػف تنػػتج كمػا
 .(Rose, 2005) المصرؼ ربحية عمى ا  سمبي ا  ثر أ لو يكوف مما

 :السمع  مخاطر - ت

 فػػي خسػػائر عنػػو ينػػتج ممػػا ،المصػػرؼ عػػف سػػمبي انطبػػاع لوجػػود نتيجػػة السػػمعة مخػػاطر تنشػػأ
 فػػي السػبب يعػػود وقػد ،األخػرا المنافسػػة مصػارؼال إلػى مػػالءعال تحػوؿ إلػى يػػؤدي أو ،لتمويػؿا مصػادر

 الجػػودةو  الدقػػةو  بالسػػرعة العمػػالء خدمػػة لعػػدـ كنتيجػػة أو ،المصػػرؼ موظفػػوو  مػػديرو تصػػرفات إلػػى ذلػػؾ
 زعزعػػة النيائيػػة محصػػمتو يكػػوف والػػذي المصػػرؼ لػػدا األمػػاف أنظمػػة فػػي ضػػعؼ بسػػبب أو ،المطموبػػة
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 تعرضػو أو ،األمػواؿ غسػيؿ عمميػات مثػؿ قانونية غير أنشطة ممارسة ذلؾ أمثمة مفو  ،المصرؼب الثقة
 .(Koch & Scott, 2010) متكررة سطو لعمميات

 المػػالي المركػػز عناصػػر ضػػمف تظيػػر ال الماليػػة غيػػر المخػػاطر أف يتبػػيف سػػبؽ مػػا خػػالؿ مػػف
 ،مسػػتقبال   تطػػرأ قػػد احتماليػػة زامػػاتالت ضػػمفتت فيػػي ،عمييػػا المتفػػؽ المحاسػػبية لممبػػادئ طبقػػا   لممصػػرؼ

 .قياسيا الصعب مف يكوف بالتاليو 
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 الرا ع: الفصل

 لم راس  التط  قي اإلطار

 :تمي   4.3

جراءاتيػػو  الدراسػػة منيجيػػة تعتبػػر  مػػف يالتطبيقػػ الجانػػب نجػػازإ خالليػػا مػػف يػػتـ ا  رئيسػػ محػػورا   اا 
 إلػى لمتوصػؿ اإلحصػائي التحميػؿ إلجػراءات المطموبة البيانات عمى الحصوؿ يتـ طريقيا عفو  ،الدراسة
 األىػػػداؼ تحقػػػؽ بالتػػػاليو  ،الدراسػػػة بموضػػػوع المتعمقػػػة الدراسػػػة أدبيػػػات ضػػػوء فػػػي تفسػػػرىا التػػػي نتػػػائج
 .المرجوة

 وصػػػػفا   يتضػػػػمف كمػػػػا ،الدراسػػػػة عينػػػػةو  مجتمػػػػعو  المتبػػػػع لممػػػػنيج صػػػػفا  و  الفصػػػػؿ ىػػػػذا ويتضػػػػمف
 التػػػي اإلحصػػػائية بالمعالجػػػات الفصػػػؿ ينتيػػػيو  ،الدراسػػػة بيانػػػات لجمػػػع بيػػػا اـيػػػقال تػػػـ التػػػي لدجػػػراءات
 مػػف بكػػؿ المتعمقػػة المخػػاطر أثػػر دراسػػة خػػالؿ مػػف النتػػائج اسػػتخالصو  ،البيانػػات تحميػػؿ فػػي اسػػتخدمت

 العالقػػة طبيعػػة توضػػيحو  ،الفائػػدة أسػػعار وتقمبػػات ،المػػاؿ رأسو  ،السػػيولةو  ،األصػػوؿ عمػػى العائػػد معػػدؿ
 .االئتمانية المخاطر عمى تأثيرىا وقوة ،المتايرات ىذه بيف

 :ال راس  منيج   4.5

 :التالية المناىج الدراسة تتبع

 العمميػة المػادة إلعػداد الالزمػة الثانويػة انػاتالبي عمػى الحصػوؿ خاللػو مػف يػتـ :االسةتقرائي المنيج -0
 خػالؿ مػف وذلػؾ ،النظػري اإلطػار عػدادإل االستنباطية أو القياسية الطريقةعمى  باالعتماد والنظرية
 ،العمميػػة والمجػػالت ،والػدوريات ،الكتػػب فػي المتمثمػػة واألجنبيػػة العربيػة العمميػػة المراجػع إلػػى الرجػوع

 البحػػػػوث إلػػػػى باإلضػػػػافة ،النقػػػػد سػػػػمطةو  المصػػػػارؼ تصػػػػدرىا لتػػػػيا والنشػػػػرات ،السػػػػنوية والتقػػػػارير
 .والدراسات

 القػوائـ تحميؿ خالؿ مف التطبيقية الدراسة نتائج وتفسير تحميؿعمى  يعتمد والذي :الوصفي المنيج -7

 مؤشػػػرات اسػػػتخداـ تػػػـ حيػػػث ،فمسػػػطيف بورصػػػة فػػػي المدرجػػػة المحميػػػة مصػػػارؼلم المنشػػػورة الماليػػػة
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 مػػف الدراسػػة فرضػػيات الختبػػار المصػػارؼ لتمػػؾ الماليػػة القػػوائـ بنػػود لتحميػػؿ الالزمػػة المػػالي التحميػػؿ
 .(E-views) اإلحصائي البرنامج استخداـ خالؿ

 : ال راس مجتمع 4.1

 بورصػػة فػػي المدرجػػة المحميػػة مصػػارؼمل االئتمانيػػة المخػػاطر درجػػة قيػػاس إلػػى الدراسػػة تسػػعى
 عػػاـ إلػػى ا7005ا عػػاـ مػػف بػػدءا   اتسػػنو  ا6ا مػػدتيا زمنيػػة سمسػػمة تحميػػؿ بيانػػات خػػالؿ مػػف فمسػػطيف

 ،مكتبػا  و  فرعػا   ا142ا بواقػع مصػارؼ، ا5ا عػددىاو  عينتيػاو  الدراسػة مجتمػع تحديػد تػـ وعميو ا،7002ا
ا مشػاىدة لكػؿ 17ا بواقػع لمصػارؼا لتمػؾ ةسنوي ربع التقارير مف الدراسة لارض البيانات توفير تـ وقد

 يكػػوف بالتػػاليو  ،10/07/7002 تػػاريخ وحتػػى 10/01/7005 تػػاريخ مػػف ابتػػداء   الدراسػػة محػػؿ مصػػرؼ
 ىي:و  ،الدراسة موضوع المصارؼ لجميع مشاىدة ا772ا عدد ىناؾ

 (:9) رقم ج ول

 ال راس  مجتمع  شمميا والتي فمسط ن في العامم  المحم   المصارف
 م5134 عام نيا   في ىي كما

 الرمز المصرف اسم .م
 سن 

 التأس س

 الفروع ع  

 والمكاتب

 PCB 1994 5 الفمسطيني التجاري ؾالبن .3

 TNB 2006 7 الوطني البنؾ .5

 ISBK 0775 07 الفمسطيني اإلسالمي البنؾ .1

 QUDS 1995 75 القدس بنؾ .4

 PIBC 1995 02 الفمسطيني االستثمار بنؾ .2

 AIB 1995 07 العربي اإلسالمي البنؾ .9

 BOP 1960 32 المحدود فمسطيف بنؾ .7
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  :ال راس خطوات 4.4

 الماليػة البيانػات عيػجمت تػـ الدراسػة لمجتمػع الممثمػة لممصػارؼ الماليػة البيانػات تحميؿ ألغراض
ا 5ا إلػى ممحػؽ رقػـ ا0كما ىي موضػحة مػف ممحػؽ رقػـ ا الدراسة موضوع بالمصارؼ المتعمقة الربعية

 ا7002ا سػنةل بعالربع الرا حتىو  ا7005ا سنةل الربع األوؿ مف الفترة عف المعتمدة ميزانياتيا واقع مف
 كالتالي: ، وىيالدراسة لمتايرات وفقا  

 : المتغ رات المستقم :أوالً 

يػتـ قياسػيا مػف خػالؿ المعادلػة حيػث  ،اX1اويشػار إلييػا بػالرمز  ،الموجةو ات عمةى العائة  مخاطر - أ
 التالية:

 الضريبة بعد الدخؿ صافي
 الموجودات إجمالي

 يتـ قياسيا مف خالؿ المعادلة التالية:يث ح، اX2ويشار إلييا بالرمز ا، الس ول  مخاطر - ب

 السائمة الموجودات
 الودائع إجمالي

 يتـ قياسيا مف خالؿ المعادلة التالية:حيث  ا،X3، ويشار إلييا بالرمز االمال سرأ مخاطر - ت

 المساىميف حقوؽ إجمالي
 األصوؿ إجمالي

 ف خالؿ المعادلة التالية:يتـ قياسيا محيث ا، X4، ويشار إلييا بالرمز امخاطر سعر الفائ ة - ث

 الفائدة سعر في تقمب بأي التأثير ذات الموجودات
 الفائدة سعر في تقمب بأي التأثير ذات المطموبات

 

 : المتغ ر التا ع:ثان اً 

 يتـ قياسيا مف خالؿ المعادلة التالية:حيث ا، Y1، ويشار إلييا بالرمز ااالئتمان   المخاطر - أ

 األجؿ قصيرة االئتمانية التسييالت
 الموجودات إجمالي
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 ويوضح الجدوؿ التالي قيـ مؤشرات األداء لمسنوات والمصارؼ محؿ الدراسة.
 

 :(7ج ول رقم )

 ق م  مؤشرات األ اء لمسنوات والمصارف محل ال راس 
 

 الفترة اسم المصرف
 ر ع السنو  

مخاطر العائ  
 عمى الموجو ات

 مخاطر
 الس ول 

 مخاطر
 رأس المال

 مخاطر
 الفائ ةسعر 

المخاطر 
 االئتمان  

X1 X2 X3 X4 Y 

 ال نك التجاري الفمسط ني

q1-2007 0.32 81.41 17.98 56.27 29.25 

q2-2007 0.11 87.35 18.20 58.31 30.08 

q3-2007 0.24 89.59 17.20 48.13 25.61 

q4-2007 0.40 92.39 16.80 46.27 24.62 

q1-2008 -1.73 96.19 14.15 28.44 13.98 

q2-2008 -0.83 84.89 13.89 41.21 13.69 

q3-2008 -0.15 85.91 21.09 49.37 13.11 

q4-2008 0.21 86.12 23.38 54.58 14.18 

q1-2009 0.34 80.85 23.89 61.37 15.42 

q2-2009 0.59 77.45 21.09 59.67 17.07 

q3-2009 0.73 69.97 19.09 63.43 22.57 

q4-2009 1.90 69.27 20.55 66.49 24.23 

q1-2010 0.36 61.95 20.58 75.17 29.78 

q2-2010 0.56 56.20 19.91 82.34 33.03 

q3-2010 1.07 58.86 17.55 73.63 30.75 

q4-2010 1.26 59.11 16.26 71.51 28.86 

q1-2011 0.15 63.53 16.76 68.56 29.43 

q2-2011 0.19 62.53 16.04 67.90 29.45 

q3-2011 0.45 63.66 16.78 66.71 32.14 

q4-2011 0.49 62.99 16.63 68.41 33.44 

q1-2012 0.37 58.11 16.06 72.31 37.31 

q2-2012 0.00 59.29 15.60 70.60 38.87 

q3-2012 0.07 60.93 15.11 69.06 38.58 

q4-2012 0.03 59.47 15.08 69.91 39.83 

q1-2013 0.27 65.31 15.25 63.29 39.58 

q2-2013 0.18 49.66 13.92 60.94 39.12 

q3-2013 0.12 64.03 12.31 59.44 39.40 

q4-2013 0.08 59.09 11.98 63.87 42.14 

q1-2014 0.12 52.57 12.70 72.10 47.03 

q2-2014 0.27 53.29 11.13 69.58 46.42 

q3-2014 0.37 55.52 14.64 72.87 44.66 

q4-2014 0.55 54.13 13.00 66.82 46.10 
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 الفترة اسم المصرف
 ر ع السنو  

مخاطر العائ  
 عمى الموجو ات

 مخاطر
 الس ول 

 مخاطر
 رأس المال

 مخاطر
 الفائ ةسعر 

المخاطر 
 االئتمان  

X1 X2 X3 X4 Y 

 ال نك الوطني

q1-2007 0.25 155.97 5.31 122.20 22.63 

q2-2007 0.75 123.11 49.68 102.18 28.42 

q3-2007 0.95 97.61 36.55 57.40 23.28 

q4-2007 1.11 92.29 31.48 62.74 25.33 

q1-2008 0.06 91.53 24.65 46.74 22.43 

q2-2008 0.24 88.20 24.90 53.54 22.36 

q3-2008 0.54 50.03 26.01 69.30 29.51 

q4-2008 -0.65 66.87 26.51 77.73 40.06 

q1-2009 0.31 71.55 22.98 66.39 36.84 

q2-2009 0.96 80.46 18.75 45.67 27.19 

q3-2009 0.97 81.49 14.56 35.55 23.04 

q4-2009 1.40 78.04 17.68 48.03 28.19 

q1-2010 0.19 79.28 17.99 47.33 27.44 

q2-2010 0.84 81.73 19.16 50.60 30.74 

q3-2010 0.46 83.54 17.08 42.56 26.97 

q4-2010 0.13 82.42 18.17 46.82 27.19 

q1-2011 0.18 61.08 16.38 53.40 30.66 

q2-2011 0.04 95.53 17.08 107.26 36.20 

q3-2011 0.20 68.61 12.99 51.62 31.68 

q4-2011 0.31 70.34 11.83 49.16 30.84 

q1-2012 0.24 47.24 14.01 68.29 40.78 

q2-2012 0.50 16.23 13.68 62.49 40.04 

q3-2012 0.81 52.63 14.09 74.25 46.52 

q4-2012 0.86 65.28 14.63 69.57 40.69 

q1-2013 0.21 21.09 13.66 71.07 42.17 

q2-2013 0.52 57.80 12.94 84.23 46.99 

q3-2013 0.73 61.80 11.11 72.23 43.33 

q4-2013 0.97 61.57 10.38 70.55 43.11 

q1-2014 0.35 59.51 10.46 74.22 45.81 

q2-2014 0.47 65.55 8.62 54.05 35.87 

q3-2014 0.74 51.09 9.58 76.91 49.27 

q4-2014 0.87 55.42 11.77 62.98 43.92 

 ال نك اإلس مي الفمسط ني

q1-2007 1.46 146.14 9.26 170.46 39.12 

q2-2007 1.46 146.14 9.26 170.46 39.12 

q3-2007 1.46 146.14 9.26 170.46 39.12 

q4-2007 1.46 146.14 9.26 170.46 39.12 

q1-2008 -0.83 255.94 7.16 169.14 29.10 

q2-2008 -0.83 255.94 7.16 169.14 29.10 

q3-2008 -0.83 255.94 7.16 169.14 29.10 
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 الفترة اسم المصرف
 ر ع السنو  

مخاطر العائ  
 عمى الموجو ات

 مخاطر
 الس ول 

 مخاطر
 رأس المال

 مخاطر
 الفائ ةسعر 

المخاطر 
 االئتمان  

X1 X2 X3 X4 Y 

q4-2008 -0.83 255.94 7.16 169.14 29.10 

q1-2009 0.10 287.06 7.24 164.68 27.93 

q2-2009 0.03 275.12 11.51 144.84 27.44 

q3-2009 0.01 259.92 11.56 139.20 27.15 

q4-2009 -0.02 259.91 12.04 153.06 29.58 

q1-2010 -0.13 216.89 11.79 177.04 37.50 

q2-2010 -0.08 179.44 9.76 150.99 37.39 

q3-2010 -0.16 188.45 12.93 167.67 39.41 

q4-2010 0.67 626.91 13.52 710.74 47.83 

q1-2011 -0.10 153.37 13.53 217.86 49.48 

q2-2011 2.82 143.64 12.87 230.64 51.78 

q3-2011 1.29 146.97 12.89 204.43 49.19 

q4-2011 1.15 147.04 13.34 186.88 47.69 

q1-2012 0.36 151.55 13.41 200.08 48.81 

q2-2012 0.76 143.92 13.71 200.54 50.63 

q3-2012 1.14 139.95 13.62 196.16 50.03 

q4-2012 1.51 158.11 13.58 216.51 49.53 

q1-2013 0.39 159.11 13.15 208.59 48.27 

q2-2013 0.79 138.83 12.52 197.90 50.65 

q3-2013 1.16 133.66 12.35 211.17 52.10 

q4-2013 1.51 137.83 12.30 231.96 53.55 

q1-2014 0.44 134.97 12.20 204.66 51.30 

q2-2014 0.80 125.85 11.56 230.39 55.64 

q3-2014 1.14 105.88 10.95 203.90 55.43 

q4-2014 1.58 99.82 11.35 209.71 59.30 

  نك الق س

q1-2007 0.23 103.22 31.19 42.84 20.50 

q2-2007 0.59 102.09 25.49 33.61 17.94 

q3-2007 0.52 100.26 21.63 38.59 20.15 

q4-2007 0.50 96.55 19.00 28.11 17.05 

q1-2008 -0.05 85.68 20.57 36.58 21.56 

q2-2008 -0.42 82.22 19.26 40.20 24.60 

q3-2008 -0.83 138.72 17.68 57.08 35.44 

q4-2008 -1.92 49.35 17.24 77.58 49.30 

q1-2009 0.70 55.44 17.07 68.11 45.34 

q2-2009 0.92 55.16 15.36 66.06 43.70 

q3-2009 1.22 65.28 14.32 54.90 35.49 

q4-2009 1.96 63.12 14.67 56.71 36.97 

q1-2010 0.51 56.76 13.48 74.46 47.43 

q2-2010 1.42 45.40 15.56 79.73 52.30 
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 الفترة اسم المصرف
 ر ع السنو  

مخاطر العائ  
 عمى الموجو ات

 مخاطر
 الس ول 

 مخاطر
 رأس المال

 مخاطر
 الفائ ةسعر 

المخاطر 
 االئتمان  

X1 X2 X3 X4 Y 

q3-2010 1.75 44.04 14.63 80.72 51.48 

q4-2010 1.49 49.80 11.82 70.26 46.64 

q1-2011 0.41 35.12 11.91 87.29 59.57 

q2-2011 0.72 34.38 11.54 86.26 58.53 

q3-2011 1.11 33.52 11.80 90.80 62.31 

q4-2011 1.40 34.48 11.67 90.08 61.66 

q1-2012 0.39 29.49 12.18 96.53 65.45 

q2-2012 0.57 29.49 12.30 98.53 66.62 

q3-2012 0.70 34.67 11.88 89.60 61.26 

q4-2012 0.94 34.83 12.06 90.47 60.90 

q1-2013 0.32 37.10 12.25 88.19 58.68 

q2-2013 0.74 37.40 12.38 94.05 57.98 

q3-2013 1.07 40.25 12.18 89.86 55.03 

q4-2013 1.37 40.28 12.21 85.82 54.00 

q1-2014 0.42 37.86 12.24 89.43 56.28 

q2-2014 0.86 39.77 11.31 83.51 53.63 

q3-2014 1.16 41.36 10.97 76.00 51.16 

q4-2014 0.39 42.59 10.54 73.64 50.22 

  نك االستثمار الفمسط ني

q1-2007 0.54 69.59 28.44 78.53 39.07 

q2-2007 1.24 71.37 28.74 77.39 39.32 

q3-2007 1.57 77.59 26.39 65.47 33.93 

q4-2007 2.00 83.00 25.68 55.97 29.78 

q1-2008 0.85 87.33 24.35 45.78 27.41 

q2-2008 1.39 85.12 29.41 68.17 30.71 

q3-2008 1.64 94.27 28.68 55.65 23.78 

q4-2008 1.88 95.98 28.28 52.66 23.58 

q1-2009 0.43 102.00 31.55 50.54 21.67 

q2-2009 1.16 73.58 28.90 78.32 38.35 

q3-2009 1.43 78.31 24.71 62.44 34.35 

q4-2009 1.51 78.40 24.87 61.02 33.02 

q1-2010 0.54 70.80 25.99 72.16 37.37 

q2-2010 1.15 65.51 26.28 78.75 40.53 

q3-2010 1.47 67.92 25.21 73.81 38.60 

q4-2010 1.47 69.47 24.10 67.68 36.45 

q1-2011 0.31 67.32 23.84 65.75 34.84 

q2-2011 0.26 63.67 23.63 66.14 34.22 

q3-2011 0.56 65.96 27.37 76.81 34.38 

q4-2011 1.14 70.93 26.45 65.49 32.25 

q1-2012 -0.15 72.27 27.57 70.73 33.92 
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 الفترة اسم المصرف
 ر ع السنو  

مخاطر العائ  
 عمى الموجو ات

 مخاطر
 الس ول 

 مخاطر
 رأس المال

 مخاطر
 الفائ ةسعر 

المخاطر 
 االئتمان  

X1 X2 X3 X4 Y 

q2-2012 0.27 68.41 28.32 72.45 34.03 

q3-2012 0.55 60.08 26.57 77.03 37.41 

q4-2012 0.85 63.03 25.49 72.04 36.64 

q1-2013 0.28 62.09 24.62 68.24 35.64 

q2-2013 0.58 50.10 24.80 72.51 37.36 

q3-2013 0.98 65.67 23.80 61.42 34.13 

q4-2013 0.72 73.02 23.45 61.09 34.15 

q1-2014 0.34 67.41 23.49 58.51 34.14 

q2-2014 0.70 79.07 22.66 59.29 35.23 

q3-2014 0.86 72.51 21.12 51.46 31.32 

q4-2014 1.18 74.74 21.39 54.94 31.84 

 ال نك اإلس مي العر ي

q1-2007 0.56 125.25 16.11 122.58 39.23 

q2-2007 1.07 123.45 15.84 114.60 39.83 

q3-2007 1.34 126.81 14.33 113.64 34.89 

q4-2007 2.07 23.36 13.43 126.62 31.87 

q1-2008 0.50 113.46 11.80 112.42 29.66 

q2-2008 1.23 114.35 13.22 113.91 32.68 

q3-2008 1.69 111.64 14.12 118.81 34.85 

q4-2008 20.65 123.10 156.44 118.14 368.35 

q1-2009 0.44 127.48 15.71 119.74 35.19 

q2-2009 0.75 134.34 15.64 117.85 34.47 

q3-2009 0.89 182.74 16.79 126.39 21.22 

q4-2009 0.94 105.02 16.97 127.61 31.21 

q1-2010 0.21 157.00 17.48 128.92 36.17 

q2-2010 0.27 155.23 17.45 128.91 36.31 

q3-2010 0.47 149.09 17.39 128.84 37.42 

q4-2010 -0.71 194.63 16.86 129.44 27.28 

q1-2011 0.35 144.91 17.95 129.49 37.15 

q2-2011 0.57 135.23 18.99 129.28 43.45 

q3-2011 0.54 143.76 19.03 129.30 43.99 

q4-2011 0.22 147.57 18.75 129.00 44.40 

q1-2012 0.24 133.49 17.43 126.04 42.56 

q2-2012 0.26 151.86 16.91 124.06 43.75 

q3-2012 0.08 126.27 15.21 123.95 45.90 

q4-2012 0.38 145.71 15.40 123.60 45.67 

q1-2013 0.25 142.87 21.67 124.66 0.04 

q2-2013 0.64 145.41 14.72 123.25 45.15 

q3-2013 0.89 152.60 14.09 123.06 43.52 

q4-2013 1.06 141.77 13.42 119.18 40.84 
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 الفترة اسم المصرف
 ر ع السنو  

مخاطر العائ  
 عمى الموجو ات

 مخاطر
 الس ول 

 مخاطر
 رأس المال

 مخاطر
 الفائ ةسعر 

المخاطر 
 االئتمان  

X1 X2 X3 X4 Y 

q1-2014 0.46 139.89 13.40 119.63 42.69 

q2-2014 0.68 140.82 13.37 124.02 45.95 

q3-2014 0.84 133.69 12.27 118.96 41.97 

q4-2014 1.02 127.87 12.05 118.40 43.98 

  نك فمسط ن

q1-2007 1.30 59.88 9.49 61.90 39.85 

q2-2007 2.51 52.79 12.12 62.11 38.14 

q3-2007 3.28 63.50 10.66 58.15 33.21 

q4-2007 2.94 65.83 10.58 54.92 27.60 

q1-2008 0.94 57.86 10.81 65.72 34.19 

q2-2008 1.36 63.68 10.25 59.19 27.84 

q3-2008 1.75 64.13 10.51 57.90 29.45 

q4-2008 2.74 69.56 11.82 55.42 26.74 

q1-2009 0.76 66.92 12.21 59.11 23.66 

q2-2009 1.38 60.59 11.70 64.88 26.28 

q3-2009 1.82 59.67 11.52 66.00 26.50 

q4-2009 2.69 61.16 11.77 66.48 26.56 

q1-2010 1.86 47.33 10.02 77.19 36.38 

q2-2010 1.28 50.98 10.23 76.80 32.95 

q3-2010 1.86 48.50 10.02 78.43 36.38 

q4-2010 2.44 51.93 10.61 78.85 35.24 

q1-2011 0.91 41.87 11.86 90.83 40.99 

q2-2011 1.40 38.35 11.69 93.21 47.38 

q3-2011 20.50 43.84 122.67 90.62 440.19 

q4-2011 2.14 46.75 9.95 87.33 36.83 

q1-2012 0.80 44.23 12.67 92.57 45.02 

q2-2012 1.41 39.03 12.36 98.27 50.04 

q3-2012 2.04 49.23 11.89 82.46 45.21 

q4-2012 2.49 48.05 11.02 84.04 48.68 

q1-2013 0.66 30.74 10.76 53.03 42.66 

q2-2013 1.13 45.64 10.49 84.65 46.98 

q3-2013 1.65 48.70 10.26 82.51 45.73 

q4-2013 2.26 52.64 10.73 86.46 46.83 

q1-2014 0.53 47.32 11.13 23.43 7.07 

q2-2014 0.93 51.67 9.94 24.50 8.01 

q3-2014 1.45 49.33 10.77 27.27 8.88 

q4-2014 1.66 44.46 11.55 71.70 47.50 
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 :ال راس  لمتغ رات اإلحصائي التحم ل نتائج 4.2

 اإلحصػائي برنػامجال عمػى المسػتخدمة الماليػة النسػب نتػائج تفريػت تػـ السابقة البيانات ضوء في
(E-views)، المخػاطر درجة عمى أثرىا قياس تـ التي المتايرات مف متايرا   منيا نسبة كؿ تمثؿ حيث 

 .االئتمانية

 لاػػرض (Fixed Effect) اختبػػار خػػالؿ مػػف المدخمػػة لمبيانػػات اإلحصػػائي التحميػػؿ إجػػراء تػػـ
 المشػاىدات لجميػع االئتمانيػة المخاطر لدرجة التقدير معادلة وإليجاد ،المذكورة المتايرات دالالت تحديد
 :كاآلتي النتائج وكانت شاىدة،م ا772ا وعددىا رؼ،لممصا

 :(2) رقم ج ول

 (Fixed effect) اخت ار نتائج

 

 ائتمانيػػة المخػػاطر درجػػة عمػػى المػػذكورة المتايػػرات ثػػرأ لقيػػاس االنحػػدار معادلػػة تكػػوف وبالتػػالي
 التالية: المعادلة ؽوف

01 1 2 3 436.00 6.0397 0.503 0.353 0.0433Y X X X X e      

 التأث ر التأث ر ق م  االرت اط معامل المؤشرات
 مع الع ق  نوع

 التا ع المتغ ر

 طردية عالقة معنوية ا0.000ا 4.017 الموجودات عمى العائد

 عكسية عالقة معنوية ا0.007ا -0.030 السيولػػة معدؿ

 طردية عالقة معنوية ا0.000ا 0.131 الماؿ سرأ معدؿ

 طردية عالقة معنوية ا0.001ا 0.021 الفائدة سعر معدؿ

R التح    معامل
2

 0.705 

 0.061 العشوائي الح 



 

 

71 

R) التحديد معامؿ أف يتضح السابؽ الجدوؿ مف
2
 فػي المتمثمػة المسػتقمة المتايرات قدرة يفسر (

 ،ةحػد عمػى كػال   الفائػدةا سػعر مخػاطر المػاؿ، رأس مخػاطر ،السػيولة مخػاطر ،الموجػودات عمػى االعائد
 يرجع %ا6.1ا نسبتو ما وىناؾ ،%ا70.5ا بمقدار تابع كمتاير االئتمانية المخاطر عمى التأثير عمى
 .العشوائي الحد إلى باإلضافة أخرا عوامؿ إلى

 

 ات:الفرض  اخت ار 4.9

    المخةاطر  رجة  عمةى الموجةو ات عمةى العائة  مخةاطر تةؤثر :األولةىاخت ار الفرضة 

 .االئتمان  

 المخػػاطرو  الموجػػودات عمػػى العائػػد بػػيف االرتبػػاط معامػػؿ قيمػػة أف وفقػػا  لمجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح
 العائػػد زاد كممػا نػوأ أي ،طرديػة عالقػة يمػابين العالقػة أف إلػى ذلػؾ ويشػير ،ا4.017ا يسػاوي االئتمانيػة

 .صحيح العكسو  ،االئتمانية المخاطر زادت الموجودات عمى

 يػػػتـ بالتػػػاليو  ،ا0.03ا مػػػف أقػػػؿ ىػػػيو  ،ا0.000ا يسػػػاوي المشػػػاىد المعنويػػػة مسػػػتوا أف وبمػػػا
 العالقة تفسير في معنوي يعتبر النموذج أف ذلؾ يدؿو  ،البديمة ةالفرضي قبوؿو  الصفرية الفرضية رفض

 ،الدراسػة محػؿ مجتمػعال ىعمػ النتػائج تعمػيـو  ،االنحػدار معادلػة عمػى االعتمػاد إمكانية مع األثر قياسو 
 ىعمػػػ بتػػػأثيره التنبػػػؤو  القيػػػاس عمػػػى القػػػدرة لػػػو االموجػػػودات عمػػػى العائػػػد امعػػػدؿ المسػػػتقؿ المتايػػػر أف أي

 .ا7000 ،تاللوةو  خريص اأبو دراسة مع النتيجة ىذه تتفؽو ، االئتمانية المخاطر ابعاالت االمتاير

 االئتمان   المخاطر  رج  عمى الس ول  مخاطر تؤثر :الثان    الفرض  اخت ار. 

 يسػاوي االئتمانيػة المخػاطرو  السػيولة بػيف االرتبػاط معامػؿ قيمػة أف وفقا  لمجػدوؿ السػابؽ يتضح
 السػػػيولة مخػػػاطر زادت كممػػػا نػػػوأ أي ،عكسػػػية عالقػػػة يمػػػابين العالقػػػة أف إلػػػى ذلػػػؾ ويشػػير ،ا0.030-ا

 .صحيح العكسو  ،االئتمانية المخاطر انخفضت

 يػػػتـ بالتػػػاليو  ،ا0.03ا مػػػف أقػػػؿ ىػػػيو  ،ا0.007ا يسػػػاوي المشػػػاىد المعنويػػػة مسػػػتوا أف وبمػػػا
 العالقػة تفسػير فػي معنػوي النموذج أفذلؾ عمى  يدؿو  ،البديمة الفرضية قبوؿو  الصفرية الفرضية رفض

 ،الدراسػة محػؿ مجتمػعال ىعمػ النتػائج تعمػيـو  االنحػدار معادلػة عمػى االعتمػاد إمكانية مع ،األثر قياسو 
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 التػػابعا االمتايػػر ىعمػػ بتػػأثيره التنبػػؤو  القيػػاس عمػػى القػػدرة لػػو االسػػيولة امخػػاطر المسػػتقؿ المتايػػر أف أي
 تمتمػؾ ألنيػا المخاطر لتمؾ تتعرض لـ الدراسة موضوع المصارؼ أف بيف، وبذلؾ يتاالئتمانية المخاطر
 عاطمػة موارد لدييا بأف مؤشرا   يعطي ىذاو  ،بالتزاماتيا الوفاء عمى قادرة فيي بذلؾو  ،السيولة مف فائض
 .ا7006 اصباح، دراسة إليو توصمت ما مع النتيجة ىذه تتفؽ، و توظيؼ بال

 االئتمان   المخاطر   رج عمى المال رأس مخاطر تؤثر :الثالث   الفرض  اخت ار. 

 المخػاطر درجػةو  المػاؿ راس مخػاطر بػيف االرتبػاط معامػؿ قيمػة أف وفقا  لمجدوؿ السابؽ يتضح
 زادت كممػػػا نػػػوأ أي ،طرديػػػة عالقػػػة يمػػػابين العالقػػػة أف إلػػػى ذلػػػؾ ويشػػػير ،ا0.131ا يسػػػاوي االئتمانيػػػة
 .صحيح العكسو  ،االئتمانية المخاطر زادت الماؿ رأس مخاطر

 يػػػتـ بالتػػػاليو  ،ا0.03ا مػػػف أقػػػؿ ىػػػيو  ،ا0.000ا يسػػػاوي المشػػػاىد المعنويػػػة توامسػػػ أف وبمػػػا
 العالقػة تفسػير فػي معنوي النموذج أفويشير ذلؾ إلى  ،البديمة الفرضية قبوؿو  الصفرية الفرضية رفض

 ،الدراسػة محػؿ مجتمػعال ىعمػ النتػائج تعميـو  ،االنحدار معادلة عمى االعتماد إمكانية مع ،األثر قياسو 
 التابعا االمتاير ىعم بتأثيره التنبؤو  القياس عمى القدرة لو االماؿ رأس امخاطر المستقؿ المتاير أف أي

 .(Software and Services, 2004) دراسة مع النتيجة ىذه تتفؽو  ،االئتمانية المخاطر

 االئتمان   المخاطر  رج  عمى الفائ ة سعر مخاطر تؤثر :الرا ع  الفرض   اخت ار. 

 المخػاطر درجػةو  الفائدة سعر مخاطر بيف االرتباط معامؿ قيمة أف قا  لمجدوؿ السابؽوف يتضح
 زادت كممػػػػا نػػػػوأ أي ،طرديػػػػة عالقػػػػة يمػػػػابين العالقػػػػة أف إلػػػػى ذلػػػػؾ ويشػػػػير ا0.021ا يسػػػػاوي االئتمانيػػػػة
 .صحيح العكسو  ،االئتمانية المخاطر ادتز  الفائدة سعر مخاطر

 يػػػتـ بالتػػػاليو  ،ا0.03ا مػػػف أقػػػؿ ىػػػيو  ،ا0.001ا يسػػػاوي المشػػػاىد المعنويػػػة مسػػػتوا أف وبمػػػا
 العالقػة تفسػير فػي معنػوي النموذج أف ذلؾ عمى يدؿو  ،البديمة الفرضية قبوؿو  الصفرية الفرضية رفض

 ،الدراسػة محػؿ مجتمػعال ىعمػ النتػائج تعميـو  ،االنحدار معادلة عمى االعتماد إمكانية مع ،األثر قياسو 
 االمتايػػػر ىعمػػػ بتػػػأثيره التنبػػػؤو  القيػػاس عمػػػى القػػػدرة لػػػو االفائػػدة عرسػػػ امخػػػاطر المسػػػتقؿ المتايػػر أف أي

 .االئتمانية المخاطر التابعا
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 .معالقات السابقةل ممخصا   يوضح الجدوؿ التاليو 

 (:9) رقم ج ول

 التا ع والمتغ ر المستقم  التغ رات   ن الع قات

 الع ق  اتجاه المستقم  المتغ رات التا ع المتغ ر

 ئتمانيةاال المخاطر

 الموجودات عمى العائد طردية عالقة

 السيولة مخاطر عكسية عالقة

 الماؿ رأس مخاطر طردية عالقة

 الفائدة سعر مخاطر طردية عالقة

 

ا السػػابؽ أف ىنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف اتجػػاه العالقػػات بػػػيف 7يظيػػر مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ ا
اؿ، مخػػػاطر سػػػعر الفائػػػدةا وكػػػؿ مػػػف المخػػػاطر متايػػػرات االعائػػػد عمػػػى الموجػػػودات، مخػػػاطر رأس المػػػ

 االئتمانية، بينما تظير العالقة العكسية بيف مخاطر السيولة ودرجة المخاطر االئتمانية.
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 :ال راس  نتائج 2.3
 تسػػاعد التػػي المؤشػػرات تحميػػؿ خػػالؿ مػػف االئتمانيػػة المخػػاطر درجػػة قيػػاس إلػػى سػػةالدرا ىػػدفت

 اإلحصائي والتحميؿ النظري اإلطار في عرضو تـ ما عمى وبناء   المخاطر، تمؾ تجنب عمى المصارؼ
 التالية: النتائج إلى التوصؿ تـ الدراسة لبيانات

 ومخػاطر ،المػاؿ سرأ ومخػاطر ،داتالموجػو  عمػى العائد مخاطر متايرات بيف طردي ارتباط وجود -0
 مػع عكسػية بعالقػة فيػرتبط السػيولة مخػاطر متايػر أمػا ،االئتمانيػة المخػاطر درجػة مػع ائػدةالف سعر
 .االئتمانية المخاطر درجة

 خػط وتعتبرىػا ،االئتمانيػة التسػييالت مػنح قػرار اتخاذ عند المادية الضمانات عمى المصارؼ تعتمد -7
 المشػروعات بجػدوا المتعمقػة األساسػية الضػمانات إلػى النظػر توجػبي كػاف حػيف فػي ،األوؿ الػدفاع
 .والنجاح االستمرار عمى قدرتيا ومدا ،الممولة

 مػف تػزداد ا7000ا حتػى ا7005ا مػف لسػنواتا خػالؿ فييػا المشػكوؾ الديوف مخصصات أف تبيف -1
 لسياسػػيةاو  االقتصػػادية األوضػػاع سػػوء نتيجػػة الػػديوف مػػف العديػػد تعثػػر يفسػػر ممػػا أخػػرا، إلػػى سػػنة

 األمػر ،المخصصػات تمػؾ حجـ تراجع لوحظ فقد الالحقة السنوات في أما ،الفترة تمؾ خالؿ السائدة
 المخػػاطر لتفػػادا االئتمػػاف مػػنح فػػي تحفظيػػة سياسػػة انتيػػاج نحػػو المبذولػػة الجيػػود إلػػى يشػػير الػػذي

 .عنيا الناتجة

 ممػػا ،بػػازؿ اتفاقيػػة فػػي المقػػررة المعػػدالت مػػف أعمػػى المػػاؿ سرأ لكفايػػة معػػدالت المصػػارؼ تطبػػؽ -2
 .بذلؾ المصارؼ والتزاـ النقد سمطة تطبقو الذي الرقابي الدور إلى يشير

 السػػػنوات فػػػي عميػػػو كانػػػت عمػػػا مقارنػػػة السػػػائمة األصػػػوؿ حجػػػـ فػػػي انخفاضػػػا   ا7002ا عػػػاـ ؿسػػػج   -3
 مػف وبػالرغـ ،مختمفػة استثمارات في األمواؿ توظيؼ حجـ عمميات ارتفاع إلى ذلؾ ويعزا ،السابقة

 .النقدية السمطة متطمبات ضمف ومف جيدة بيا المحتفظ السيولة نسبة تزاؿ ال نخفاضاال ؾذل

 تعزيػػػػز إلػػػػى أدت المصػػػػارؼ عمػػػى النقػػػػد سػػػػمطة تطبقيػػػػا التػػػي الحصػػػػيفة والتعميمػػػػات السياسػػػات إف -4
 لممخػػػاطر عرضػػػة القطػػػاع ىػػػذا يبقػػػى ذلػػػؾ مػػػف بػػػالرغـ نػػػوأ إال ،المصػػػارؼ ليػػػذه الماليػػػة السػػػالمة
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 مباشػػر بشػػكؿ يتػػأثر الػػذيو  ،الفمسػػطيني االقتصػػاد قطاعػػات فػػي كبػػرأ بشػػكؿ جيػػةالخار  والصػػدمات
 .والصدمات المخاطر تمؾب

 اتعػػػػويـ الفائػػػػدة أسػػػػعار تحديػػػػد سياسػػػػة فػػػػي النقػػػػد سػػػػمطة تتػػػػدخؿ ال الوطنيػػػػة العممػػػػة غيػػػػاب نتيجػػػػة -5
 تمػػؾ لبمػػداف الخػػارجي بالسػػوؽ الحػػاؿ بطبيعػػة تتػػأثر التػػيو  السػػوؽ آلليػػات تركتيػػا حيػػث ،ااألسػػعار
 .العمالت
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 :ال راس  توص ات 2.5
 :التوصيات أىـ يمي فيما الدراسة ليا توصمت التي النتائج ضوء في

 الفػػػرص ىػػذه أف باعتبػػػار المشػػروع نجػػػاح فػػرص إلػػػى النظػػر االئتمػػػاني القػػرار متخػػػذي عمػػى يتعػػيف -0
 المخػاطر مػف وحمايتػو االئتمػاني، القػرار صػحة وتعزيػز االئتماف، السترداد الحقيقي الضماف تشمؿ
 .ليا يتعرض قد التي

 خػػػالؿ مػػف فمسػػطيف فػػي العاممػػة لممصػػارؼ الماليػػػة المراكػػز لتعزيػػز خاصػػة أىميػػة إعطػػاء ضػػرورة -7
 ىعمػػ قػػدرة أكثػػر جعميػػاو  ،األوؿ الػػدفاع خػػط باعتبارىػػا الماليػػة تيػػامالء وزيػػادة أمواليػػا رؤوس تػػدعيـ
 .لمصارؼا لتمؾ التنافسية القدرة وتعزيز المتوقعة، غيرو  المتوقعة المخاطر تحمؿ

 تنػػػوع سياسػػػة وانتيػػػاج عمييػػػا، الطمػػػب لمػػػدا وفقػػػا   السػػػيولة دارةإل الالزمػػػة اإلجػػػراءات اتخػػػاذ ضػػػرورة -1
 تصػػاحب التػػي لممخػاطر تجنبػػا   ،الربحيػػةو  السػيولة بػػيف الموازنػػة وتحقيػؽ ،األمػػواؿ اسػػتخداـ مجػاالت

 .الفمسطيني المصرفي القطاع بيا مري التي الطبيعية غير الظروؼ عادة

ػػ -2  مراقبػػة يسػػتجوب األمػػر كػػاف االئتمانيػػة بالمخػػاطر مباشػػر بشػػكؿ مرتبطػػة األصػػوؿ جػػودة تكانػػ الم 
 عمػػى ظالمحفػػ وذلػػؾ ،لمصػػرفيةا اإلدارة ؿقبػػ مػػف مسػػتمر بشػػكؿ االئتمانيػػة المحفظػػة سػػالمة متابعػػةو 

 .دائـ بشكؿ المصرفية السالمةو  المصرفي األماف درجة

 فػػػي سػػػواء   االقتصػػػادية األوضػػػاع فػػػي اتالتايػػػر  مػػػع تتوافػػػؽ ممصػػػارؼل االئتمانيػػػة سياسػػػات وضػػػع -3
 بالتقمبػػات تتصػػؼ فمسػطيف فػػي االسػػتثمار بيئػة أف وخاصػػة ،معينػػة قطاعػات فػػي أو ككػػؿ االقتصػاد
 .عاـ بشكؿ االئتماف مخاطر توقعات مف يزيد مما واالقتصادية، السياسية

 قبػؿ مػف المطبقػة نػةاالدائو  االمدينػة الفائػدة أسػعار تطػورات ومتابعة بمراقبة النقد سمطة قياـ ضرورة -4
 عػف تػنجـ قػد التػي المخػاطر درجػة لتخفيض وذلؾ ككؿ، المصرفي الجياز مستوا عمىالمصارؼ 
 .والمستثمريف المودعيف عمى أثرىاو  ،األسعار تمؾ في التايرات
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 :المقترح  راساتال  2.1

 :التالية الدراسات بإجراء الباحث يوصي

 االئتمانية لممصارؼ الفمسطينية.دور مؤسسات تصنيؼ االئتماف في تعزيز القاعدة  -0

 .طرؽ تسعيرىاو  المالية المشتقات مخاطر -7

 .المصرفيةالمالية و  المؤسسات في الحوكمة -1

 .اIIIا بازؿ اتفاقية ضوء في الماؿ رأس كفاية لمعدؿ الجديد اإلطار متطمبات -2
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 عةةةةالمراج
 

 .العر    المراجع أواًل:

 .األجن    المراجع ثان ًا:

 .االلكترون   المواقع لثًا:ثا
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 المراجةةةةةةةةةع

 الكريـ القراف. 

 :العر    المراجع:أوالً 

 الجيةةاز فةةي األمةةان  رجةة  عمةةى المخةةاطر إ ارة ثةةرأ ا:7000ا محمػػد، تاللػػوةو  مولػػود، خػػريص أبػػو -0
، المصػػرفيةو  الماليػػة األبحػػاث مجمػػة ،الم   ةة  التجار ةة  المصةةارف عمةةى تحم م ةة   راسةة  -المصةةرفي

 .الفمسطيني المصرفي المعيد درىايص، 0ع

 ال ول   لممعا  ر وفقاً  المصارف في االئتمان لمخاطر الح  ث  اإل ارة ا:7005ا ميرفت، كماؿ أبو -7
قسػـ  ،غيػر منشػورة ماجسػتير رسػالة، فمسػطيف فػي العاممػة المصارؼ عمى تطبيقية دراسة ،II ل از

 ، فمسطيف.بازةاإلسالمية  الجامعةإدارة األعماؿ، كمية التجارة، 

 ، غزة، فمسطيف.2، مطبعة آفاؽ، طاإل ارة المال   واتخاذ القراراتا: 7000أبو معمر، فارس ا -1

، عمػػػػاف، 0ط ،والتوزيػػػػع لمنشػػػػر سػػػػيرةمال دار ،المعاصةةةةرة ال نةةةةوك إ ارة ا:7007ا دريػػػػد، يببشػػػػ آؿ -2
 األردف.

 المحاسػػػب مجمػػػة، 5  ةةةازل ظةةةل فةةةي المصةةةرف   لممخةةةاطر الح  ثةةة  اإل ارة ا:7003ا عمػػػي، بػػػدراف -3

 .71ع الثالث، الفصؿ، المجاز

 المتعثةةرة، القةةروض مةةن الحةة  فةةي و ورىةةا االئتمان ةة  المخةةاطر إ ارةا: 7000ا فاطمػػة شػػنة، بػػف -4
، ورقمػة– مربػاح قاصدي جامعة، غير منشورة ماجستير رسالة، الجزائر   لممصارف تط  ق    راس 

 الجزائر.

 اكتشاف عن المستقل الخارجي الحسا ات مراجع مسئول   م ى ا:7007ا محمود يوسؼ جربوع، -5
، 47، مػجالرافػديف تنميػة مجمػػة ،ال ول ة  المراجعة  لمعا  ر وفقاً  المال   القوائم في والغش األخطاء

 ، العراؽ.72ع

 ذات الخة مات ،المراجعة  ،الجةو ة رقا ة  ،التأك ة  الجةو ة/ ورقا   الت ق ق ا:7000ا حمدأ، جمعة -6
 وزيع، عماف، األردف.لمنشر والت صفاء دار ،الع ق 
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 فػػػي ةاسػػػتبياني دراسػػػة التجار ةةة ، ال نةةةوك فةةةي االئتمان ةةة  المخةةةاطر إ ارة ا:7007ا افيػػػفح جيػػػاد، -7
 لجزائر.ا، ورقمة -مرباح قاصدي جامعة ،ورقمة بوالية العاممة التجارية البنوؾ مف مجموعة

بيػػروت،  ،عربيػػةال المصػػارؼ اتحػػاد، المصةةرف   المخةةاطر إ ارة إلةةى  ل مةةك ا:7003ا نبيػػؿ، حشػػاد -00

 لبناف.

 مخةةةاطر  نةةةوك( -شةةةركات -إ ارات –أفةةةرا ) المخةةةاطر إ ارة ا:7005ا العػػػاؿ عبػػػد طػػػارؽ حمػػػاد، -00
 والتوزيػػػع، والنشػػػر لمطباعػػػة الجامعيػػػة الػػػدار ،الصةةةرف وأسةةةعار والمشةةةتقات واالسةةةتثمار االئتمةةةان

 .مصر اإلسكندرية،

 االسةةتثمار   االئتمان ةة  سةةاتالس ا ترشةة   فةةي المحاسةة    المعمومةةات  ورا: 7000ا نعػػيـ حنػػا، -07
 غػزة، ،05ع ،التجػارة لكميػة العمميػة المجمػة ،التجار ة  ال نةوك فةي المال ة  األوراق محفظ  م وتق 

 فمسطيف.

 المال ةة ، القةةوائم تحم ةةل المصةةرف  ، الس اسةةات ،المصةةارف إ ارةا: 7007ا الافػػار دبػػع حنفػػي، -01
 لمنشػر، الجديػدة الجامعػة دار، ول نةان صةرم في والتجار   اإلس م   ال نوك التنظ م  ، الجوانب

 .مصر ،اإلسكندرية

 التجار ةةة  ال نةةةوك فةةةي الح  ثةةة  اإل ارة ا:7002ا السػػػالـ عبػػػد قحػػػؼ، أبػػػوو  الافػػػار عبػػػد حنفػػػي، -02
 الػػػدار ،العر  ةةة  ال نةةةوك –التنظ م ةةة  الجوانةةةب –المال ةةة  القةةةوائم تحم ةةةل المصةةةرف   الس اسةةةات
 اإلسكندرية، مصر. ،الجامعية

 غ ةةةر والقةةةروض تحصةةة ميا فةةةي المشةةةكوك الةةة  ون مشةةةكم  ا:7002ا حسػػػيف يرةسػػػم الخزرجػػػي، -03
 المركػػػػزي البنػػػؾ واألبحػػػػاث لدحصػػػاء العامػػػػة لممديريػػػة مقػػػػدـ بحػػػث ،المصةةةةارف لةةةة ى المسةةةتر ة

 ، العراؽ.آذار العراقي،

 ،لمنشػر والتوزيػع المعػارؼ ةأمنشػ ،ال نةوك فةي المخةاطر وا  راك ق ةاس ا:7003ا سػمير الخطيػب، -04
 .مصر ،اإلسكندرية

 أحةةة  عمةةةى  ةةةالتط  ق مخةةةاطره وق ةةةاس المصةةةرفي االئتمةةةان تكمفةةة  ا:7002ا منػػػاؿ، الخطيػػػب -05
 سوريا. ،حمب جامعة، غير منشورة ماجستير رسالة ،السور   التجار   المصارف
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 الموقػػع فػػي منشػػور بحػػث ،اإلسةة م   المصةةارف فةةي المخةةاطر إ ارة ا:7007ا محمػػد، الػػدروبي -06
www.kantakji.orgمصر ،. 

 ترش   في و وره االئتماني التحم ل ا:7004ا إيماف وانجرو، ماىر واألميف، العزيز عبد الدغيـ، -07
 تشػػريف جامعػة مجمػػو ،السةةوري الصةةناعي المصةرف عمةةى  ةةالتط  ق المصةةرفي اإلقةةراض عمم ةات
 .سوريا ،1ع ،76مج ،العممية والبحوث لمدراسات

 دار ،0ط ،الحاسةةوب  اسةةتخ ام المةةالي التحم ةةل ا:7001ا الػػديف نػػور زنػػاد، أبػػوو  مؤيػػد الػػدوري، -70
 ، األردف.عماف ،لمنشر وائؿ

 ، األردف.عماف والتوزيع، لمنشر الوراؽ مؤسسة ،الح  ث  اإل ارة أسال با: 7000ا حمزة الذبيدي، -70

 التة ق ق معةا  ر ضةوء فةي المخةاطر إ ارة عمةى الة اخمي التة ق ق ثةرأ ا:7007ا إيياب رضواف، -77
 قسػـغيػر منشػورة،  ماجسػتير رسػالة فمسػطيف، فػي العاممػة الفمسػطينية البنوؾ حالة دراسة ،ال ول  

 ، فمسطيف.بازة اإلسالمية الجامعة التجارة، كمية، والتمويؿ المحاسبة

 المصةةرفي، االئتمةةان مخةةاطر تق ةة م فةةي و ورىةةا المةةالي التحم ةةل أ واتا: 7001ا سػػعيدة ،زاوي -71
 قاصػػدي جامعػػة، غيػػر منشػػورة ماجسػػتير رسػػالة ،الجزائر ةة  التجار ةة  ال نةةوك مةةن لع نةة   راسةة 
 ، الجزائر.ورقمة-مرباح

  راسة  الفمسةط ني، المصةرفي الجيةاز فةي المتعثرة االئتمان   التسي  ت ا:7004ا دعاء ،زايدة -72
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، الجامعػة غةزة قطاع في العامم  الوطن   المصارف عمى تط  ق  

 اإلسالمية بازة، فمسطيف.

 لمنشػر الػوراؽ دار، االئتمةاني والتحم ل المصرفي االئتمان إ ارة ا:7007ا محمػود حمزة، الزبيدي -73

 عماف، األردف. التوزيع،و 

 عمػػى تطبيقيػػة دراسػػة ،االئتمان ةة  المخةةاطر فةةي وأثةةره المةةالي التحم ةةل ا:7000ا صػػالح، الزرقػػاف -74
 قسػػـ اإلدارة الماليػػة والمصػػرفية، ،غيػػر منشػػورة دكتػػوراه الةرسػػ، األردنيػػة التجاريػػة البنػػوؾ مػػف عينػػة
 ، األردف.الخاصة اإلسراء جامعة

http://www.kantakji.org/
http://www.kantakji.org/
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 اإلسةة م   لممصةةارف المةةال رأس متطم ةةات الحتسةةاب نمةةوذج تطةةو ر ا:7006ا تيػػاني، الزعػػابي -75
 اإلسػػالمي البنػػؾو  العربػػي اإلسػػالمي البنػػؾ عمػػى تطبيقيػػة دراسػػة ، ةةازل لجنةة  مقةةررات إطةةار فةةي

 ، فمسطيف.ازةب اإلسالمية الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة، ،غزة بقطاع الفمسطيني

 والتحم ةةةل لةةةر ارة الةةةوج ز الممخةةةص ا:7002فريػػػد، نضػػػاؿ عبػػػد اهلل او  جميػػػؿ فيصػػػؿ ،السػػػعايدة -76
 األردف. ،التوزيعو  لمنشر العربي المجتمع مكتبة، 0ط، المالي

 النقدية، والسياسات األبحاث دائرة ،5134 لعام السنوي التقر ر ا:7003ا الفمسطينية النقد سمطة -77

 .فمسطيف اهلل، راـ حزيراف،

 الضةمانات" المصةرفي االئتمةان معاصرة مصرف   قضا اا: 7002ا حسػف الديف صالح السيسي، -10
 ، مصر.القاىرة العربي، الفكر دار ،0ط ،المستن   " االعتما ات –المصرف  

 وتشةةةك ل االئتمان ةة  الس اسةةات ترشةة   فةةي المةةالي التحم ةةل أ وات  ور ا:7004ا عمػػى شػػاىيف، -10
 جامعػػة مجمػػة ،فمسػػطيف فػػي العاممػػة البنػػوؾ عمػػى ميدانيػػة دراسػػة ،ال نةةوك فةةي االئتمةةان محفظةة 
 .سوريا ػ،1ع ،76مج والقانونية، االقتصادية العموـ سمسمة العممية، والبحوث لمدراسات تشريف

 لواقةةع التعةةرض مةةع المصةةارف فةةي واالسةةتثمار التمو ةةل مخةةاطر إ ارة ا:7003ا عمػػي شػػاىيف، -17
 "االسػػتثمار األوؿ الػػدولي السػػنوي العممػػي المػػؤتمر ،فمسةةط ن فةةي العاممةة  المصةةرف   المؤسسةةات
  ، فمسطيف.اإلسالمية الجامعة التجارة، كمية "،التنمية آفاؽ بيف فمسطيف في والتمويؿ

التجار   في م خل عممي لق اس مخاطر االئتمان المصرفي في ال نوك ا: 7000ا شاىيف، عمي -11
  ، مصر.7، ع7مجمة البحوث التجارية، جامعة بنيا، مج ،تحم م   تط  ق    راس  -فمسط ن

 ،عمػػػاف ،0ط التوزيػػػع،و  لمنشػػػر وائػػػؿ دار، مةةةاليال تحم ةةةلالو  اإل ارةا: 7000ا مػػػدوفخ الشػػػديفات، -12
 األردف.

 المةةةةالي األ اء فةةةةي وأثرىةةةةا المصةةةةرف   المخةةةةاطر إ ارة إسةةةةترات ج   ا:7001ا صػػػػادؽ، الشػػػمري -13
 األردف.، عماف، التوزيعو  لمنشر العممية اليازوري دار، التجار   لممصارف

 والحة  إ ارتيةا –ق اسةيا –تحم ميةا االئتمان ة  المخةاطر ا:7005ا معػارفي، فريدةو  مفتاح، صالح -14
 .األردف ،الزيتونة جامعة، واإلدارية االقتصادية العموـ كمية ،منيا
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 فمسةط ن، فةي العاممة  التجار ة  ال نوك أمان  رج  عمى ثرةالمؤ  العوامل ا:7006ا بيية صباح، -15
 الجامعػػػػةقسػػػػـ إدارة األعمػػػػاؿ، كميػػػػة التجػػػػارة،  ،غيػػػػر منشػػػػورة ماجسػػػػتير رسػػػػالة ،تحم م ةةةة   راسةةةة 

 فمسطيف. بازة، اإلسالمية

 فةةي التشةةغ م   المخةةاطر تحجةة م فةةي الةة اخمي والتةة ق ق الرقا ةة  أثةةر ا:7000ا محمػػد، الصػػواؼ -16
 .العراؽ، الموصؿ ،التقني المعيد ،التجار   المصارف

 .مصر، اإلسكندرية ،المعرف   المعمومات ونظم ال نوك إ ارة ا:7000ا طارؽ، طو -17

لمنشػر  الجامعيػة الػدار ،وا  اراتيةا عمم اتيةا الشةامم : ال نوكا: 7007ا المطمب عبد الحميد، عبد -20
 ، مصر.اإلسكندرية والتوزيع،

 وفقةةاً  المصةةرف   المخةةاطر إ ارة عمةةى والخارج ةة  خم ةة ال ا الرقا ةة  ا:7006ا محمػػد العزيػػز، عبػػد -20
 باػداد، جامعػة ،والماليػة المحاسػبية لمدراسػات العػالي لممعيػد مقػدـ تطبيقػي بحػث ،5  ةازل لقرارات
 .العراؽ

(: المخةاطر التشةغ م   حسةب متطم ةات  ةازل 7005عبد الكػريـ، نصػر وأبػو صػالح، مصػطفى ا -27
II رسػالة ماجسػتير غيػر حال  ال نوك العامم  في فمسةط ن،  راس  لط  عتيا وس ل إ اراتيا في ،

 منشورة، جامعة فيالدلفيا، األردف.

 االئتمةةةان مخةةةاطر تكمفةةة  ق ةةةاس التكةةةال ف، محاسةةة   فةةةي  راسةةةات ا:7000ا محمػػػد ربػػػو، عبػػػد -21
 مصر. شمس، عيف جامعة التجارة، كمية ،التجار   لم نوك المصرفي

 عمةى تط  ق    راس  -ال نوك ق م  عمى ئتماناال  مخاطر مخففات ثرأا: 7006ا محمد، عثماف -22
 الماليػػػػة العمػػػػوـ كميػػػػة، (Tobin's Q) معا لةةةة   اسةةةةتخ ام األر ن ةةةة  التجار ةةةة  ال نةةةةوك قطةةةةاع

 األردف. ،عماف ،المصرفيةو 

 والتوزيػػع، لمنشػر البركػة دار ،المةالي والتحم ةل اإل ارة ا:7000ا عميػاف والشػريؼ، رشػاد العصػار، -23

 .األردف عماف، ،0ط

 لمنشػر العربػي المجتمػع مكتبػة، المةالي والتحم ةل المال ة  اإل ارة في مق م ا: 7004ا مفمح عقؿ، -24

 ، األردف.عماف، ويعنالتو 
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 والتوزيػػع، لمنشػر الػذاكرة ،المخةاطر إ ارة مةة خل التجار ة  المصةارف إ ارة ا:7001ا سػعدأ العمػي، -25
 ، األردف.عماف

ي العراقةي فةي تحسة ن كفةاءة االئتمةان ال ور الرقا ي لم نك المركز ا: 7003كاظـ، منى عبػاس ا -26
، رسالة ماجستير غير منشػورة، المعيػد المصرفي،  حث تط  قي في ع ن  من المصارف العراق  
 العالي لمدراسات المحاسبية والمالية، جامعة باداد، العراؽ.

 ،المخةةاطر وا  ارة ال نةةوك عمةةى الرقا ةة  فةةي ومعاصةةرة أساسةة   أطةةرا: 7004ا بػػراىيـإ كراسػػنة،ال -27
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A 

 (5134-5117) م نك التجاري الفمسط نيسنو   المنشورة لالر ع لمقوائم  (: ال  انات المال  3رقم )ممحق 
 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2010 ال نو 

 58,224,059.0 59,551,139.0 44,436,611.0 52,696,678.0 57,491,547.0 60,987,072.0 57,142,705.0 40,858,126.0 51,031,839.0 62,158,812.0 57,449,914.0 64,572,062.0 54,900,850.0 50,443,152.0 44,521,874.0 42,910,839.0 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 23,056,861.0 18,384,197.0 16,317,268.0 11,773,941.0 12,294,565.0 11,463,192.0 12,226,600.0 20,702,456.0 15,098,308.0 10,206,639.0 10,382,247.0 6,523,201.0 5,994,522.0 6,601,859.0 5,855,573.0 5,428,429.0 مط  النق  الفمسط ن  أرص ة ل ى س

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 81,280,920.0 77,935,336.0 60,753,879.0 64,470,619.0 69,786,112.0 72,450,264.0 69,369,305.0 61,560,582.0 66,130,147.0 72,365,451.0 67,832,161.0 71,095,263.0 60,895,372.0 57,045,011.0 50,377,447.0 48,339,268.0 مجموع الموجو ات السائم 

 1,371,947.0 2,369,567.0 1,442,312.0 1,418,930.0 1,371,628.0 1,371,336.0 1,408,504.0 1,441,185.0 1,417,812.0 1,692,578.0 1,847,414.0 1,844,223.0 1,738,710.0 1,651,287.0 1,568,975.0 1,876,887.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 30,346,087.0 27,076,666.0 24,651,130.0 21,885,048.0 20,551,669.0 21,167,474.0 21,144,314.0 19,105,050.0 16,322,550.0 15,595,500.0 9,291,650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مع ة لم  ع  -مال   ل ستثمار أوراق

 31,718,034.0 29,446,233.0 26,093,442.0 23,303,978.0 21,923,297.0 22,538,810.0 22,552,818.0 20,546,235.0 17,740,362.0 17,288,078.0 11,139,064.0 1,844,223.0 1,738,710.0 1,651,287.0 1,568,975.0 1,876,887.0  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 103,355,452.0 99,209,532.0 85,772,673.0 83,169,016.0 82,700,002.0 86,663,097.0 75,456,353.0 70,257,441.0 69,628,808.0 76,951,906.0 73,641,061.0 68,065,590.0 64,032,430.0 61,925,305.0 56,789,225.0 54,550,889.0 ورائع العم ء

 26,714,027.0 25,609,089.0 15,302,203.0 15,089,431.0 12,417,860.0 11,695,934.0 8,897,719.0 278,378.0 1,329,286.0 1,319,761.0 1,474,672.0 1,462,900.0 1,447,891.0 1,255,570.0 412,311.0 246,625.0 المؤسسات المصرف   و  و ائع ال نوك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 و ائع سمط  النق 

 7,449,291.0 7,593,990.0 7,035,247.0 5,809,753.0 5,629,707.0 5,187,245.0 5,217,807.0 5,601,247.0 5,834,543.0 5,962,815.0 4,790,805.0 4,382,429.0 434,214.0 493,403.0 471,334.0 4,578,004.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 137,518,770.0 132,412,611.0 108,110,123.0 104,068,200.0 100,747,569.0 103,546,276.0 89,571,879.0 76,137,066.0 76,792,637.0 84,234,482.0 79,906,538.0 73,910,919.0 65,914,535.0 63,674,278.0 57,672,870.0 59,375,518.0 الو ائع  إجمالي

 2,156,322.0 1,784,263.0 793,426.0 494,685.0 2,502,967.0 965,990.0 708,777.0 356,976.0 217,038.0 171,866.0- 815,141.0- 1,570,297.0- 352,396.0 208,934.0 91,138.0 263,187.0  الضر   صافي ال خل ق ل 

 171,495,617.0 166,421,664.0 140,986,259.0 136,045,770.0 132,031,209.0 133,039,465.0 119,250,011.0 104,824,328.0 105,342,175.0 111,482,093.0 97,712,668.0 90,955,335.0 88,813,639.0 85,908,664.0 80,536,492.0 83,304,179.0 الموجو ات  إجمالي

 27,877,328.0 29,205,680.0 28,075,034.0 28,002,012.0 27,130,576.0 25,403,611.0 25,146,398.0 25,043,615.0 24,628,289.0 23,512,335.0 13,570,054.0 12,873,248.0 14,920,501.0 14,777,039.0 14,659,243.0 14,976,990.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 49,491,743.0 51,169,090.0 46,570,875.0 40,518,073.0 31,987,045.0 30,022,863.0 20,353,561.0 16,168,198.0 14,941,205.0 14,617,406.0 13,372,641.0 12,712,448.0 21,867,582.0 22,003,702.0 24,223,044.0 24,370,313.0 صافي التسي  ت االئتمان  

 128,282.0 80,385.0 108,811.0 25,089.0 430,789.0 476,126.0 187,070.0 95,337.0 491,163.0 943,867.0 1,440,339.0 2,010,093.0 78,301.0 137,882.0 220,748.0 102,371.0 المخصص الخاص

 49,620,025.0 51,249,475.0 46,679,686.0 40,543,162.0 32,417,834.0 30,498,989.0 20,540,631.0 16,263,535.0 15,432,368.0 15,561,273.0 14,812,980.0 14,722,541.0 21,945,883.0 22,141,584.0 24,443,792.0 24,472,684.0 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 81,338,059.0 80,695,708.0 72,773,128.0 63,847,140.0 54,341,131.0 53,037,799.0 43,093,449.0 36,809,770.0 33,172,730.0 32,849,351.0 25,952,044.0 16,566,764.0 23,684,593.0 23,792,871.0 26,012,767.0 26,349,571.0 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 ر الفائ ةاسعأمجموع المطمو ات ذات التأثر  تقمب 
46,828,813.5

3 
44,611,348.25 49,431,457.85 51,187,076.10 58,255,833.30 62,969,093.97 66,535,543.62 60,778,011.16 59,977,854.57 72,216,917.81 83,613,763.69 81,726,568.54 84,939,326.32 88,382,408.21 109,594,418.6 113,747,016.0 

 79,583,698.0 76,391,339.6 66,044,958.2 64,040,142.3 63,679,001.5 66,730,584.7 58,101,391.8 54,098,229.6 53,614,182.2 59,252,967.6 56,703,617.0 52,410,504.3 49,304,971.1 47,682,484.9 43,727,703.3 42,004,184.5  األجلو ائع  ء استثناجم ع و ائع العم ء 

 
 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 1.257362746 1.072133854 0.562768319 0.363616598 1.895738908 0.726092818 0.594362209 0.340546901 0.20603144 0.154164669- 0.834222437- 1.726448482- 0.3967814 0.243204806 0.113163608 0.31593493 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 59.10532795 58.85794065 56.1962907 61.95035467 69.26828378 69.96897117 77.44540561 80.8549439 86.11521831 85.90953406 84.88937539 96.19047356 92.38534718 89.5887834 87.35033821 81.41279374 مخاطر الس ول 

 16.25541719 17.54920561 19.91331226 20.58278769 20.54860832 19.09479341 21.08712426 23.8910332 23.37932457 21.09068315 13.88771208 14.15337319 16.79978567 17.20087161 18.20198848 17.97867788 مخاطر رأس المال

 71.50786177 73.63122046 82.33892861 75.16793783 66.49138948 63.43190004 59.67223513 61.37226859 54.58015056 49.3711319 41.21393904 28.43794872 46.27065034 48.13305542 58.30975306 56.26785949 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 28.85889673 30.74665207 33.03220848 29.78267755 24.22688184 22.56688495 17.06797411 15.42408934 14.18349773 13.11188695 13.68567789 13.97658312 24.62187367 25.61290209 30.07710343 29.25461038 مخاطر االئتمان
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 Mar 2011 Jun 2011 Sep 2011 Dec 2011 Mar 2012 Jun 2012 Sep 2012 Dec 2012 Mar 2013 Jun 2013 Sep 2013 Dec 2013 Mar 2014 Jun 2014 Sep 2014 Dec 2014 ال نو 

 18,146,132.0 98,203,197.0 99,728,943.0 85,774,763.0 101,008,497.0 107,985,736.0 69,326,882.0 85,103,304.0 63,451,973.0 67,029,221.0 62,616,734.0 58,436,155.0 73,370,338.0 72,998,159.0 68,686,989.0 65,998,430.0 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 18,253,221.0 26,182,125.0 18,934,913.0 16,062,941.0 18,633,657.0 16,636,146.0 14,054,505.0 14,354,405.0 26,488,974.0 25,421,167.0 23,528,953.0 25,468,350.0 11,383,095.0 12,163,824.0 18,333,891.0 19,683,441.0 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 90,319,452.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ل ى ال نوك ومؤسسات مال   أرص ة

 126,718,805 124,385,322 118,663,856 101,837,704 119,642,154 124,621,882 83,381,387.0 99,457,709.0 89,940,947.0 92,450,388.0 86,145,687.0 83,904,505.0 84,753,433.0 85,161,983.0 87,020,880.0 85,681,871 مجموع الموجو ات السائم 

 742,122.0 709,470.0 707,541.0 737,443.0 1,244,008.0 1,239,923.0 1,050,811.0 1,232,086.0 1,154,625.0 1,172,239.0 1,239,250.0 1,309,930.0 1,303,025.0 1,331,145.0 1,353,500.0 1,435,945.0 مال   لممتاجرة أوراق

 3,004,903.0 13,976,001.0 7,349,029.0 7,376,553.0 7,073,434.0 4,000,506.0 4,000,319.0 4,000,055.0 12,449,333.0 13,315,243.0 13,317,080.0 17,702,515.0 17,579,472.0 17,577,415.0 24,044,142.0 23,804,119.0 مع ة لم  ع -مال   ل ستثمار أوراق

 3,747,025.0 14,685,471.0 8,056,570.0 8,113,996.0 8,317,442.0 5,240,429.0 5,051,130.0 5,232,141.0 13,603,958.0 14,487,482.0 14,556,330.0 19,012,445.0 18,882,497.0 18,908,560.0 25,397,642.0 25,240,064 األجلمجموع استثمارات قص رة 

 155,309,186.0 163,573,810.0 156,355,419.0 142,365,727.0 142,911,308.0 146,532,790.0 125,292,914.0 116,783,987.0 110,521,971.0 114,056,297.0 110,025,775.0 110,355,310.0 105,821,447.0 106,517,782.0 114,765,268.0 111,202,732 ورائع العم ء

 64,545,192.0 47,367,749.0 53,511,963.0 37,646,400.0 43,975,948.0 33,496,348.0 29,412,912.0 22,683,341.0 25,975,129.0 25,256,644.0 22,796,012.0 21,410,745.0 19,261,646.0 17,683,434.0 17,124,463.0 16,975,063.0 المؤسسات المصرف   و  و ائع ال نوك

 0.0 0.0 0.0 858,861.0 2,299,974.0 2,256,572.0 2,199,192.0 2,194,186.0 2,144,772.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 و ائع سمط  النق 

 14,257,725.0 13,103,747.0 12,801,617.0 12,829,481.0 13,280,631.0 12,337,801.0 10,987,372.0 10,620,820.0 12,596,536.0 12,408,455.0 12,470,021.0 12,617,048.0 9,476,190.0 9,576,373.0 7,269,102.0 6,693,249.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 234,112,103 224,045,306 222,668,999 193,700,469 202,467,861 194,623,511 167,892,390 152,282,334 151,238,408 151,721,396 145,291,808 144,383,103 134,559,283 133,777,589 139,158,833 134,871,04 الو ائع  إجمالي

 1,538,015.0 1,016,046.0 709,810.0 274,886.0 199,530.0 272,920.0 369,519.0 498,740.0 62,167.0 126,480.0 4,824.0- 671,369.0 832,514.0 754,809.0 332,190.0 251,994.0  الضر   في ال خل ق ل صا

 279,352,043.0 271,278,697.0 262,443,866.0 229,450,822.0 237,296,000.0 229,453,526.0 203,730,665.0 187,329,235.0 186,169,212.0 186,505,065.0 179,900,485.0 179,600,303.0 168,803,636.0 167,720,832.0 173,546,788.0 .168,719,155 الموجو ات  إجمالي

 36,314,006.0 39,716,093.0 29,217,505.0 29,141,864.0 28,425,815.0 28,256,722.0 28,353,321.0 28,567,390.0 28,068,650.0 28,185,489.0 28,058,417.0 28,843,391.0 28,066,455.0 28,139,714.0 27,843,156.0 28,281,553.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 128,793,403.0 121,143,567.0 121,829,754.0 107,913,153.0 99,995,302.0 90,412,214.0 79,699,407.0 74,147,890.0 74,159,491.0 71,950,943.0 69,921,129.0 67,001,756.0 56,448,400.0 53,897,282.0 51,111,698.0 49,655,784.0 صافي التسي  ت االئتمان  

 24,040.0 23,107.0 25,221.0 29,385.0 7,631.0 4,618.0 2,991.0 3,484.0 190,358.0 229,868.0 229,892.0 31,032.0 68,440.0 96,766.0 55,472.0 33,060.0 المخصص الخاص

 128,817,443 121,166,674 121,854,975 107,942,538 100,002,933 90,416,832.0 79,702,398.0 74,151,374.0 74,349,849.0 72,180,811.0 70,151,021.0 67,032,788.0 56,516,840.0 53,994,048.0 51,167,170.0 49,688,844 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 132,564,468 135,852,145 129,911,545 116,056,534 108,320,375 95,657,261.0 84,753,528.0 79,383,515.0 87,953,807.0 86,668,293.0 84,707,351.0 86,045,233.0 75,399,337.0 72,902,608.0 76,564,812.0 74,928,908 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 198,390,990 186,423,329 186,707,252 160,956,351 169,598,260 160,920,969 139,075,019 125,422,016 125,818,354 125,488,447 119,985,879 119,001,381 110,220,350 109,278,499 112,762,821 109,294,41 ر الفائ ةاسعأوع المطمو ات ذات التأثر  تقمب مجم

 119,588,073 125,951,833 120,393,672 109,621,609 110,041,707 112,830,248 96,475,543.8 89,923,670.0 85,101,917.7 87,823,348.7 84,719,846.8 84,973,588.7 81,482,514.2 82,018,692.1 88,369,256.4 85,626,103  األجلو ائع  ءاستثنا جم ع و ائع العم ء 
 

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 0.550565152 0.374539546 0.270461646 0.119801706 0.084084856 0.118943476 0.18137623 0.266237141 0.03339274 0.067815853 0.002681482- 0.373812844 0.493184874 0.450038908 0.191412358 0.149357078 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 54.12740451 55.51793261 53.29159269 52.57483605 59.09192373 64.03228539 49.66358928 65.31138996 59.46964676 60.93431147 59.29149632 58.11241292 62.98594278 63.65937945 62.53349365 63.52873712 مخاطر الس ول 

 12.99937012 14.64032872 11.13285879 12.7007015 11.97905359 12.31479093 13.91706104 15.24983007 15.0769559 15.11245231 15.59663222 16.05976745 16.62668866 16.77770952 16.04360203 16.76250275 مخاطر رأس المال

 66.81980258 72.87293131 69.58034204 72.10435171 63.86880083 59.44362715 60.94087071 63.2931258 69.9053864 69.06475823 70.59776632 72.30607895 68.4078184 66.71267319 67.89898574 68.55694096 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 46.10433545 44.65649841 46.42126176 47.03105967 42.13948065 39.40327942 39.11998569 39.58159013 39.83445501 38.57854638 38.86655948 37.30603728 33.44027495 32.13511486 29.45124977 29.43102933 مخاطر االئتمان

 



 

 

C 

 (5134-5117لوطني )ام نك سنو   المنشورة لالر ع لمقوائم  (: ال  انات المال  5رقم )ممحق 
 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2010 ال نو 

 22,496,012.0 24,948,955.0 22,654,890.0 24,650,172.0 26,157,580.0 43,138,908.0 23,861,853.0 6,798,672.0 5,991,158.0 2,934,385.0 3,078,414.0 2,818,557.0 2,296,224.0 753,010.0 3,896,281.0 711,078.0 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 9,589,462.0 11,987,657.0 7,892,898.0 8,839,483.0 7,941,350.0 11,620,317.0 5,094,904.0 6,114,712.0 3,647,076.0 5,959,443.0 4,928,144.0 2,469,776.0 2,128,197.0 1,798,787.0 1,731,944.0 1,540,964.0 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 65,632,158.0 71,121,177.0 61,302,646.0 64,230,167.0 62,385,509.0 76,890,503.0 60,433,708.0 42,595,352.0 34,426,167.0 28,277,883.0 63,540,354.0 69,998,358.0 48,636,863.0 43,848,985.0 23,894,973.0 25,979,774.0 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 97,717,632.0 108,057,789 91,850,434.0 97,719,822.0 96,484,439.0 131,649,728 89,390,465.0 55,508,736.0 44,064,401.0 37,171,711.0 71,546,912.0 75,286,691.0 53,061,284.0 46,400,782.0 29,523,198.0 28,231,816 مجموع الموجو ات السائم 

 2,471,100.0 290,458.0 300,780.0 298,638.0 288,939.0 323,865.0 299,802.0 37,227.0 46,686.0 101,667.0 92,300.0 0.0 167,250.0 0.0 0.0 0.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 1,980,970.0 2,043,596.0 2,072,786.0 6,058,459.0 5,925,379.0 6,223,567.0 5,407,418.0 3,854,759.0 5,041,363.0 13,312,672.0 13,893,813.0 9,637,990.0 10,135,806.0 7,350,126.0 4,971,257.0 6,446,273.0   ع مع ة لم -مال   ل ستثمار أوراق

 4,452,070.0 2,334,054.0 2,373,566.0 6,357,097.0 6,214,318.0 6,547,432.0 5,707,220.0 3,891,986.0 5,088,049.0 13,414,339.0 13,986,113.0 9,637,990.0 10,303,056.0 7,350,126.0 4,971,257.0 6,446,273.0  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 66,994,629.0 64,735,812.0 59,960,357.0 64,137,545.0 64,126,205.0 57,738,200.0 44,418,427.0 38,033,266.0 31,765,446.0 31,602,871.0 25,119,607.0 22,454,860.0 16,904,052.0 15,084,751.0 15,011,751.0 13,125,221.0 ورائع العم ء

 25,696,418.0 37,316,070.0 28,802,491.0 28,580,345.0 30,154,758.0 71,746,979.0 46,889,025.0 24,791,465.0 27,796,635.0 38,907,245.0 45,196,531.0 39,160,844.0 35,310,417.0 24,795,876.0 5,579,664.0 4,692,528.0 المؤسسات المصرف   و  و ائع ال نوك

 18,817,672.0 20,742,217.0 16,735,946.0 23,781,671.0 21,538,796.0 25,652,463.0 14,102,041.0 10,376,690.0 1,327,669.0 0.0 7,700,000.0 17,631,582.0 2,205,501.0 1,261,911.0 822,561.0 0.0 و ائع سمط  النق 

 7,046,455.0 6,548,410.0 6,886,324.0 6,754,697.0 7,819,378.0 6,413,461.0 5,682,864.0 4,379,439.0 5,003,209.0 3,785,724.0 3,100,769.0 3,009,895.0 3,075,111.0 6,395,770.0 2,566,358.0 283,108.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 118,555,174 129,342,509 112,385,118 123,254,258 123,639,137 161,551,103 111,092,357 77,580,860.0 65,892,959.0 74,295,840.0 81,116,907.0 82,257,181.0 57,495,081.0 47,538,308.0 23,980,334.0 18,100,857 الو ائع  إجمالي

 211,087.0 777,984.0 1,288,700.0 315,470.0 2,284,038.0 1,939,335.0 1,418,036.0 346,264.0 649,641.0- 603,723.0 281,355.0 68,719.0 1,016,462.0 732,558.0 418,067.0 129,340.0  الضر   ل صافي ال خل ق 

 158,139,737.0 170,255,668.0 153,922,067.0 163,330,599.0 162,661,833.0 199,740,569.0 147,932,347.0 113,060,994.0 99,938,744.0 110,775,082.0 116,699,859.0 116,797,493.0 91,850,326.0 76,863,506.0 55,976,179.0 52,535,391.0 الموجو ات  إجمالي

 28,732,777.0 29,075,659.0 29,484,557.0 29,385,590.0 28,761,776.0 29,084,127.0 27,739,825.0 25,977,706.0 26,490,267.0 28,817,463.0 29,057,960.0 28,796,146.0 28,916,587.0 28,090,037.0 27,810,601.0 2,789,184.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 42,997,898.0 45,915,801.0 47,311,058.0 44,817,618.0 45,849,576.0 46,026,266.0 40,217,842.0 41,655,745.0 40,037,248.0 32,692,453.0 26,099,753.0 26,198,494.0 23,265,807.0 17,894,426.0 15,910,745.0 11,887,129.0 صافي التسي  ت االئتمان  

 655,161.0 301,660.0 20,479.0 2,823.0 50,285.0 20,961.0 18,996.0 1,192.0 263,737.0 210,817.0 168,888.0 130,450.0 257.0 257.0 203.0 0.0 المخصص الخاص

 43,653,059.0 46,217,461.0 47,331,537.0 44,820,441.0 45,899,861.0 46,047,227.0 40,236,838.0 41,656,937.0 40,300,985.0 32,903,270.0 26,268,641.0 26,328,944.0 23,266,064.0 17,894,683.0 15,910,948.0 11,887,129 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 48,105,129.0 48,551,515.0 49,705,103.0 51,177,538.0 52,114,179.0 52,594,659.0 45,944,058.0 45,548,923.0 45,389,034.0 46,317,609.0 40,254,754.0 35,966,934.0 33,569,120.0 25,244,809.0 20,882,205.0 18,333,402 ر الفائ ةاسعأ ات ذات التأثر  تقمب مجموع الموجو 

 102,744,441 114,064,857 98,234,473.7 108,117,797 108,505,352 147,924,887 100,609,608 68,605,009.2 58,396,313.7 66,837,562.4 75,188,679.7 76,957,834.0 53,505,724.7 43,978,306.8 20,437,560.8 15,003,304 ر الفائ ةاسعأت ذات التأثر  تقمب مجموع المطمو ا

 51,183,896.6 49,458,160.4 45,809,712.7 49,001,084.4 48,992,420.6 44,111,984.8 33,935,678.2 29,057,415.2 24,268,800.7 24,144,593.4 19,191,379.7 17,155,513.0 12,914,695.7 11,524,749.8 11,468,977.8 10,027,668  األجلو ائع  ءتثنا اسجم ع و ائع العم ء 
 

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 0.133481315 0.456950426 0.837241875 0.193148131 1.404163446 0.970926943 0.958570609 0.306263007 0.65003918- 0.54499892 0.241092836 0.058836023 1.1066504 0.953063473 0.746865912 0.246195941 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 82.42375993 83.54390976 81.72828897 79.28312059 78.03713399 81.49107345 80.46499995 71.54952394 66.87270031 50.03202198 88.20221905 91.52597996 92.28838898 97.60713823 123.1142068 155.9694991 مخاطر الس ول 

 18.16923282 17.07764525 19.15551004 17.99147874 17.68194509 14.56095131 18.75169668 22.97671821 26.50650382 26.01439103 24.89973874 24.65476378 31.48229109 36.54534962 49.68292137 5.309152453 مخاطر رأس المال

 46.82017662 42.56483208 50.59843159 47.33498022 48.02913197 35.55497644 45.66567628 66.39299887 77.72585475 69.29877049 53.53831738 46.73589693 62.73930532 57.40286714 102.1756228 122.1957575 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 27.18981251 26.96873563 30.73702096 27.43981732 28.18705234 23.04302337 27.18664499 36.84360408 40.06178825 29.51246111 22.36485393 22.43069892 25.33013002 23.28078295 28.42413556 22.62689736 مخاطر االئتمان



 

 

D 

 

 Mar 2011 Jun 2011 Sep 2011 Dec 2011 Mar 2012 Jun 2012 Sep 2012 Dec 2012 Mar 2013 Jun 2013 Sep 2013 Dec 2013 Mar 2014 Jun 2014 Sep 2014 Dec 2014 ال نو 

 30,268,457.0 38,589,800.0 45,376,550.0 37,289,441.0 33,078,529.0 38,962,720.0 32,910,233.0 25,660,186.0 34,570,609.0 21,898,897.0 13,305,368.0 11,647,289.0 13,147,458.0 13,188,707.0 13,188,707.0 10,561,939.0 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 55,364,041.0 57,623,454.0 32,953,595.0 31,246,825.0 28,709,230.0 22,381,969.0 22,258,727.0 21,760,941.0 17,811,883.0 16,588,494.0 12,964,779.0 11,868,376.0 13,137,750.0 11,072,139.0 11,072,139.0 10,911,871.0 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 229,700,421.0 146,446,359.0 264,556,604.0 171,320,189.0 179,420,284.0 159,823,151.0 107,515,991.0 11,923,949.0 115,326,751.0 80,510,106.0 10,965,376.0 69,640,848.0 114,898,239.0 97,573,670.0 97,573,670.0 60,872,320.0 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 315,332,919 242,659,613 342,886,749 239,856,455 241,208,043 221,167,840 162,684,951 59,345,076.0 167,709,243 118,997,497 37,235,523.0 93,156,513.0 141,183,447 121,834,516 121,834,516 82,346,130 مجموع الموجو ات السائم 

 520,880.0 533,800.0 514,750.0 614,150.0 3,441,992.0 2,798,251.0 2,745,915.0 3,038,050.0 2,989,301.0 3,018,251.0 2,989,364.0 6,165,127.0 3,198,802.0 3,334,506.0 3,334,506.0 3,694,837.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 5,545,413.0 5,386,095.0 5,446,794.0 5,677,271.0 2,197,178.0 2,062,945.0 1,983,652.0 2,397,973.0 2,423,856.0 3,621,161.0 3,613,161.0 6,789,947.0 4,982,429.0 5,018,051.0 51,018,051.0 4,500,359.0  مع ة لم  ع -مال   ل ستثمار أوراق

 6,066,293.0 5,919,895.0 5,961,544.0 6,291,421.0 5,639,170.0 4,861,196.0 4,729,567.0 5,436,023.0 5,413,157.0 6,639,412.0 6,602,525.0 12,955,074.0 8,181,231.0 8,352,557.0 54,352,557.0 8,195,196.0  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 353,824,711.0 331,064,512.0 318,061,489.0 255,652,882.0 250,947,918.0 247,257,597.0 206,517,401.0 200,303,945.0 183,084,604.0 151,909,567.0 135,910,699.0 122,346,250.0 115,890,037.0 96,081,231.0 81,451,919.0 76,108,068.0 ورائع العم ء

 154,964,693.0 130,451,093.0 193,567,297.0 137,039,603.0 131,168,764.0 100,816,961.0 65,809,196.0 63,921,183.0 51,354,866.0 55,678,754.0 73,707,433.0 43,616,314.0 66,236,042.0 54,901,752.0 14,717,822.0 26,820,917.0 المؤسسات المصرف   و  و ائع ال نوك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 239,458.0 548,113.0 10,000,000.0 12,064,343.0 2,551,150.0 8,889,340.0 23,217,530.0 12,289,416.0 17,829,653.0 22,042,989.0 21,602,787.0 و ائع سمط  النق 

 60,170,444.0 13,464,600.0 11,450,497.0 10,352,402.0 9,630,012.0 9,574,265.0 8,595,777.0 7,165,138.0 10,402,936.0 15,963,772.0 10,896,653.0 8,021,580.0 6,298,756.0 8,760,805.0 9,322,499.0 10,277,756.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 568,959,848 474,980,205 523,079,283 403,044,887 391,746,694 357,888,281 281,470,487 281,390,266 256,906,749 226,103,243 229,404,125 197,201,674 200,714,251 177,573,441 127,535,229 134,809,528 الو ائع  إجمالي

 5,926,383.0 4,509,989.0 3,083,331.0 1,878,000.0 5,120,243.0 3,563,037.0 2,130,622.0 814,909.0 3,020,100.0 2,349,060.0 1,454,414.0 610,300.0 778,262.0 450,708.0 66,185.0 322,370.0  الضر   صافي ال خل ق ل 

 679,908,084.0 606,087,002.0 657,967,204.0 540,964,128.0 529,598,977.0 487,038,548.0 406,569,145.0 381,468,386.0 350,890,034.0 288,734,268.0 291,160,716.0 249,881,648.0 247,399,123.0 223,666,382.0 169,244,335.0 .176,612,799 الموجو ات  إجمالي

 80,010,532.0 58,046,422.0 56,725,667.0 56,595,759.0 54,966,018.0 54,116,126.0 52,616,920.0 52,110,219.0 51,321,193.0 40,673,483.0 39,830,384.0 35,012,842.0 29,259,576.0 29,059,198.0 28,899,306.0 28,937,773.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 298,630,685.0 298,620,948.0 235,999,473.0 247,806,171.0 228,289,517.0 211,033,340.0 191,038,977.0 160,848,581.0 142,792,387.0 134,308,569.0 116,580,420.0 101,911,802.0 76,299,928.0 70,851,937.0 61,267,165.0 54,148,017.0 صافي التسي  ت االئتمان  

 1,051,281.0 669,914.0 191,631.0 276,631.0 667,563.0 449,591.0 262,604.0 114,077.0 467,677.0 322,971.0 136,668.0 88,380.0 746,374.0 749,707.0 561,666.0 56,451.0 المخصص الخاص

 299,681,966 299,290,862 236,191,104 248,082,802 228,957,080 211,482,931 191,301,581 160,962,658 143,260,064 134,631,540 116,717,088 102,000,182 77,046,302.0 71,601,644.0 61,828,831.0 54,204,468 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 305,748,259 305,210,757 242,152,648 254,374,223 234,596,250 216,344,127 196,031,148 166,398,681 148,673,221 141,270,952 123,319,613 114,955,256 85,227,533.0 79,954,201.0 116,181,388 62,399,664 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 485,457,216 396,848,980 448,016,771 342,710,806 332,522,985 299,535,488 232,732,380 234,118,535 213,698,782 190,252,585 197,329,200 168,327,959 173,364,202 154,898,270 108,312,576 116,848,024 ر الفائ ةاسعأمجموع المطمو ات ذات التأثر  تقمب 

 270,322,079 252,933,287 242,998,977 195,318,801 191,724,209 188,904,804 157,779,294 153,032,214 139,876,637 116,058,909 103,835,774 93,472,535.0 88,539,988.3 73,406,060.5 62,229,266.1 58,146,564  األجلو ائع  ء استثناعم ء جم ع و ائع ال
 

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 0.871644732 0.744115776 0.468614694 0.347157954 0.966815123 0.731571867 0.524049113 0.213624256 0.860697001 0.813571599 0.499522745 0.244235623 0.31457751 0.201509049 0.039106183 0.18252924 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 55.42270164 51.08836336 65.55158274 59.5111023 61.57245146 61.79801121 57.79822699 21.08995341 65.28020134 52.62971704 16.23140953 47.23921005 70.34051957 68.61077609 95.53008761 61.08331601 مخاطر الس ول 

 11.76784537 9.577242509 8.621351741 10.46201699 10.37879988 11.11126136 12.9416904 13.66042926 14.62600474 14.08682221 13.67986195 14.01177008 11.82687135 12.9922064 17.07549384 16.38486744 مخاطر رأس المال

 62.98150461 76.90854009 54.04990691 74.22416157 70.55038609 72.22654263 84.23028531 71.07454393 69.57139357 74.25441912 62.49435612 68.29243144 49.1609755 51.61723288 107.2649107 53.40241271 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 43.9222142 49.27031054 35.86796904 45.80824461 43.10610989 43.32990497 46.98806571 42.1656386 40.69434101 46.51632448 40.03988642 40.78402829 30.84082396 31.67750842 36.2004229 30.65916927 مخاطر االئتمان

 



 

 

E 

 (5134-5117) الفمسط ني س مياإلم نك سنو   المنشورة لالر ع لمقوائم  (: ال  انات المال  1رقم )ممحق 
 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2010 ال نو 

 19,241,606.0 26,719,659.0 16,852,173.0 14,322,855.0 22,499,320.0 18,558,880.0 29,629,753.0 17,662,762.0 38,331,440.3 38,331,440.3 38,331,440.3 38,331,440.3 22,986,557.5 22,986,557.5 22,986,557.5 22,986,557.5 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 136,248,292.0 164,239,315.0 170,152,194.0 150,124,393.0 153,858,672.0 169,786,443.0 152,589,552.0 149,239,118.0 8,193,061.5 8,193,061.5 8,193,061.5 8,193,061.5 2,315,442.25 2,315,442.25 2,315,442.25 2,315,442.25 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 7,570,051.0 7,540,904.0 18,316,057.0 7,580,764.0 14,053,293.0 14,828,566.0 23,880,456.0 26,699,208.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,619,502.50 2,619,502.50 2,619,502.50 2,619,502.50 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 163,059,949 198,499,878 205,320,424 172,028,012 190,411,285 203,173,889 206,099,761 193,601,088 46,524,501.8 46,524,501.8 46,524,501.8 46,524,501.8 27,921,502.2 27,921,502.2 27,921,502.2 27,921,502 مجموع الموجو ات السائم 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,541,764.8 1,541,764.8 1,541,764.8 1,541,764.8 1,786,890.25 1,786,890.25 1,786,890.25 1,786,890.25 مال   لممتاجرة  أوراق

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 1,060,833.50 1,060,833.50 1,060,833.50 1,060,833.50 مع ة لم  ع  -مال   ل ستثمار أوراق

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,641,764.8 1,641,764.8 1,641,764.8 1,641,764.8 2,847,723.75 2,847,723.75 2,847,723.75 .2,847,723  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 8,117,664.0 85,128,278.0 98,453,510.0 62,758,494.0 64,649,041.0 73,641,952.0 65,237,885.0 67,443,586.0 16,936,529.0 16,936,529.0 16,936,529.0 16,936,529.0 16,814,780.7 16,814,780.7 16,814,780.7 16,814,780.7 ورائع العم ء

 96.0 19,953.0 0.0 4,417,250.0 3,980,819.0 0.0 5,102,040.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 المؤسسات المصرف   و  ال نوكو ائع 

 10,378,681.0 12,834,516.0 9,251,674.0 7,547,167.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 و ائع سمط  النق 

 7,513,796.0 7,349,114.0 6,718,305.0 4,593,619.0 4,629,579.0 4,527,145.0 4,573,246.0 0.0 1,241,691.5 1,241,691.5 1,241,691.5 1,241,691.5 2,291,452.25 2,291,452.25 2,291,452.25 2,291,452.25  أخرىمال    ناتتأم و ائع 

 26,010,237.0 105,331,861 114,423,489 79,316,530.0 73,259,439.0 78,169,097.0 74,913,171.0 67,443,586.0 18,178,220.5 18,178,220.5 18,178,220.5 18,178,220.5 19,106,233.0 19,106,233.0 19,106,233.0 19,106,233 الو ائع  إجمالي

 2,390,821.0 576,858.0- 311,751.0- 391,232.0- 69,929.0- 20,970.0 82,332.0 293,326.0 626,971.8- 626,971.8- 626,971.8- 626,971.8- 850,332.25 850,332.25 850,332.25 850,332.25  الضر   صافي ال خل ق ل 

 357,610,287.0 362,997,890.0 368,493,487.0 304,701,476.0 298,546,437.0 311,566,885.0 313,631,078.0 302,733,068.0 75,437,372.5 75,437,372.5 75,437,372.5 75,437,372.5 58,205,996.5 58,205,996.5 58,205,996.5 58,205,996.5 الموجو ات  إجمالي

 48,365,522.0 46,927,237.0 35,978,400.0 35,936,513.0 35,930,671.0 36,021,569.0 36,096,894.0 21,907,215.0 5,403,472.5 5,403,472.5 5,403,472.5 5,403,472.5 5,388,594.50 5,388,594.50 5,388,594.50 5,388,594.50 حقوق المساىم ن إجمالي

 171,061,933.0 143,069,459.0 137,763,474.0 114,259,991.0 88,301,851.0 84,588,939.0 86,053,546.0 84,557,511.0 21,950,451.0 21,950,451.0 21,950,451.0 21,950,451.0 22,768,403.5 22,768,403.5 22,768,403.5 22,768,403.5 صافي التسي  ت االئتمان  

 244,051.0 0.0 70,791.0 49,910.0 575,919.0 131,933.0 242,983.0 409,372.0 421,961.3 421,961.3 421,961.3 421,961.3 216,191.00 216,191.00 216,191.00 216,191.00 المخصص الخاص

 171,305,984 143,069,459 137,834,265 114,309,901 88,877,770.0 84,720,872.0 86,296,529.0 84,966,883.0 22,372,412.3 22,372,412.3 22,372,412.3 22,372,412.3 22,984,594.5 22,984,594.5 22,984,594.5 22,984,594 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 171,305,984 143,069,459 137,834,265 114,309,901 88,877,770.0 84,720,872.0 86,296,529.0 84,966,883.0 24,014,177.0 24,014,177.0 24,014,177.0 24,014,177.0 25,832,318.2 25,832,318.2 25,832,318.2 25,832,318 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 24,102,586.0 85,326,715.7 91,286,914.2 64,568,283.9 58,066,914.4 60,863,238.3 59,582,268.0 51,594,343.3 14,198,136.2 14,198,136.2 14,198,136.2 14,198,136.2 15,154,759.5 15,154,759.5 15,154,759.5 15,154,759 ر الفائ ةاسعأمجموع المطمو ات ذات التأثر  تقمب 

 6,210,013.0 65,123,132.7 75,316,935.2 48,010,247.9 49,456,516.4 56,336,093.3 49,906,982.0 51,594,343.3 12,956,444.7 12,956,444.7 12,956,444.7 12,956,444.7 12,863,307.2 12,863,307.2 12,863,307.2 12,863,307  األجلو ائع  ء استثناجم ع و ائع العم ء 
 

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 0.668554873 0.158914973- 0.084601495- 0.12839845- 0.02342315- 0.006730497 0.026251225 0.09689262 0.83111557- 0.83111557- 0.83111557- 0.83111557- 1.460901455 1.460901455 1.460901455 1.460901455 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 626.9068175 188.4518854 179.4390521 216.8879703 259.9136543 259.9158706 275.1181912 287.0563377 255.9354022 255.9354022 255.9354022 255.9354022 146.1381856 146.1381856 146.1381856 146.1381856 مخاطر الس ول 

 13.52464506 12.92768864 9.763646108 11.79400687 12.03520342 11.56142412 11.50934857 7.236479036 7.162858834 7.162858834 7.162858834 7.162858834 9.257799581 9.257799581 9.257799581 9.257799581 مخاطر رأس المال

 710.7369487 167.6725254 150.990168 177.0372295 153.0609487 139.1987584 144.8359249 164.6825555 169.1361224 169.1361224 169.1361224 169.1361224 170.4568008 170.4568008 170.4568008 170.4568008 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 47.83473497 39.4133032 37.38559265 37.49899492 29.57725836 27.1495281 27.4378249 27.93137584 29.09758157 29.09758157 29.09758157 29.09758157 39.11693789 39.11693789 39.11693789 39.11693789 مخاطر االئتمان

 



 

 

F 

 

 Mar 2011 Jun 2011 Sep 2011 Dec 2011 Mar 2012 Jun 2012 Sep 2012 Dec 2012 Mar 2013 Jun 2013 Sep 2013 Dec 2013 Mar 2014 Jun 2014 Sep 2014 Dec 2014 ال نو 

 51,962,144.0 50,696,910.0 72,544,372.0 70,586,404.0 57,866,947.0 53,574,925.0 46,265,335.0 48,119,646.0 40,513,004.0 37,164,747.0 22,832,527.0 25,234,049.0 22,307,243.0 21,086,285.0 20,509,756.0 24,924,971.0 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 57,230,639.0 85,078,309.0 57,794,964.0 52,757,138.0 52,697,879.0 58,385,053.0 108,438,323.0 112,581,897.0 114,049,936.0 122,277,879.0 116,357,985.0 124,391,964.0 123,326,844.0 124,783,448.0 115,410,423.0 .120,639,700 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 91,906,698.0 73,254,802.0 72,969,078.0 94,093,782.0 85,203,589.0 91,867,138.0 54,507,354.0 44,978,998.0 33,095,568.0 21,377,138.0 33,277,462.0 27,244,920.0 30,765,165.0 17,507,925.0 11,925,565.0 13,105,783.0 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 201,099,481 209,030,021 203,308,414 217,437,324 195,768,415 203,827,116 209,211,012 205,680,541 187,658,508 180,819,764 172,467,974 176,870,933 176,399,252 163,377,658 147,845,744 158,670,454 موع الموجو ات السائم مج

 1,033,570.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 1,849,083.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مع ة لم  ع  -مال   ل ستثمار أوراق

 2,882,653.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 134,437,988.0 152,146,834.0 124,959,051.0 117,016,071.0 110,824,670.0 123,825,509.0 118,248,117.0 105,738,029.0 92,697,751.0 102,302,710.0 80,303,335.0 84,095,670.0 83,304,842.0 82,370,799.0 83,605,273.0 86,998,088.0 ورائع العم ء

 55,193,318.0 34,336,742.0 26,206,062.0 34,328,294.0 21,448,000.0 19,662,501.0 23,762,090.0 14,603,196.0 16,821,568.0 16,129,801.0 28,744,751.0 21,007,700.0 24,953,290.0 15,550,000.0 10,497,602.0 5,408,972.0 مؤسسات المصرف   الو  و ائع ال نوك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 2,500,000.0 4,500,000.0 0.0 2,861,967.0 و ائع سمط  النق 

 11,833,503.0 10,939,210.0 10,382,966.0 9,759,875.0 9,768,600.0 9,007,236.0 8,689,502.0 8,924,859.0 9,168,084.0 8,272,916.0 8,288,843.0 9,105,342.0 9,210,058.0 8,740,702.0 8,827,121.0 8,185,470.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 201,464,809 197,422,786 161,548,079 161,104,240 142,041,270 152,495,246 150,699,709 129,266,084 118,687,403 129,205,427 119,836,929 116,708,712 119,968,190 111,161,501 102,929,996 103,454,497 الو ائع  إجمالي

 9,426,664.0 6,764,187.0 4,365,570.0 2,331,998.0 7,562,595.0 5,787,083.0 3,809,818.0 1,758,899.0 6,375,022.0 4,706,652.0 3,056,141.0 1,435,222.0 4,528,982.0 4,881,274.0 10,400,076.0 376,967.0-  الضر   صافي ال خل ق ل 

 595,259,913.0 594,637,297.0 547,261,297.0 532,948,646.0 501,959,570.0 500,097,745.0 480,161,754.0 451,259,986.0 422,861,243.0 411,718,718.0 399,879,267.0 397,248,632.0 392,905,894.0 377,617,279.0 368,425,047.0 .364,760,074 الموجو ات  إجمالي

 67,539,672.0 65,111,492.0 63,253,373.0 65,040,355.0 61,764,397.0 61,764,397.0 60,095,296.0 59,350,391.0 57,428,754.0 56,082,718.0 54,838,120.0 53,277,979.0 52,432,796.0 48,666,432.0 47,404,401.0 49,343,737.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 352,961,215.0 329,627,323.0 304,508,209.0 273,396,500.0 268,801,784.0 260,531,131.0 243,203,692.0 217,800,822.0 209,428,454.0 206,000,160.0 202,475,008.0 193,881,731.0 187,389,712.0 185,757,883.0 190,759,350.0 .180,500,894 صافي التسي  ت االئتمان  

 399,379.0 14,215.0 22,434.0 45,355.0 262,357.0 41,247.0 38,578.0 0.0 377,381.0 293,424.0 0.0 92,462.0 225,766.0 1,920,456.0 1,323,376.0 348,379.0 المخصص الخاص

 353,360,594 329,641,538 304,530,643 273,441,855 269,064,141 260,572,378 243,242,270 217,800,822 209,805,835 206,293,584 202,475,008 193,974,193 187,615,478 187,678,339 192,082,726 180,849,273 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 356,243,247 329,641,538 304,530,643 273,441,855 269,064,141 260,572,378 243,242,270 217,800,822 209,805,835 206,293,584 202,475,008 193,974,193 187,615,478 187,678,339 192,082,726 180,849,273 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 169,871,881 161,668,280 132,182,702 133,605,463 115,997,472 123,396,251 122,911,401 104,417,647 96,903,431.5 105,164,290 100,965,645 96,946,229.6 100,391,552 91,804,363.2 83,282,756.8 83,009,946 ر الفائ ةاسعأمجموع المطمو ات ذات التأثر  تقمب 

 102,845,060 116,392,328 95,593,674.0 89,517,294.3 84,780,872.6 94,726,514.4 90,459,809.5 80,889,592.2 70,913,779.5 78,261,573.2 61,432,051.3 64,333,187.6 63,728,204.1 63,013,661.2 63,958,033.8 66,553,537  األجلو ائع  ء استثناجم ع و ائع العم ء 
  

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 1.583621506 1.137531573 0.797712176 0.437565236 1.506614367 1.157190381 0.793444702 0.389775086 1.507591936 1.143171732 0.76426593 0.361290609 1.15268874 1.292651124 2.822847167 0.10334656- مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 99.81866411 105.8793796 125.8500969 134.9668538 137.8250244 133.661292 138.8264207 159.1140805 158.111563 139.9474993 143.9188866 151.5490403 147.0383541 146.9732385 143.6371804 153.3722154 مخاطر الس ول 

 11.34624901 10.94978272 11.5581667 12.20386908 12.30465573 12.35046501 12.51563572 13.15215017 13.58099257 13.62160998 13.71366923 13.41174637 13.34487387 12.88776619 12.86676934 13.52772425 مخاطر رأس المال

 209.7128984 203.8999475 230.3861537 204.6636778 231.9568997 211.1671749 197.9004934 208.5862188 216.5102223 196.1631498 200.5385173 200.0843085 186.8837308 204.4329184 230.6392503 217.8645825 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 59.29531072 55.43334141 55.642197 51.29884503 53.55048495 52.09604194 50.65036729 48.26504205 49.52651903 50.03419835 50.634035 48.80614189 47.69328098 49.19210357 51.7769765 49.48482766 مخاطر االئتمان

 



 

 

G 

 (5134-5117الق س )ل نك سنو   المنشورة الر ع لمقوائم    انات المال  (: ال4رقم )ممحق 
 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2010 ال نو 

 28,807,022.0 32,563,876.0 15,651,396.0 14,956,236.0 17,804,301.0 17,170,358.0 20,486,670.0 13,713,464.0 18,239,402.0 12,130,540.0 7,063,727.0 5,833,781.0 6,607,211.0 5,791,172.0 3,210,932.0 4,288,920.0 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 40,009,030.0 21,448,919.0 20,384,269.0 49,597,533.0 25,681,050.0 32,773,662.0 16,923,795.0 22,336,631.0 13,633,994.0 166,545,911.0 15,885,408.0 14,328,183.0 8,889,798.0 17,374,417.0 7,630,776.0 6,701,028.0 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 113,483,949.0 74,095,758.0 85,684,200.0 100,867,434.0 131,408,383.0 129,266,289.0 100,303,784.0 85,954,408.0 72,541,570.0 114,933,161.0 138,621,990.0 138,051,820.0 177,333,146.0 128,257,416.0 125,077,772.0 99,705,009.0 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 182,300,001 128,108,553 121,719,865 165,421,203 174,893,734 179,210,309 137,714,249 122,004,503 104,414,966 293,609,612 161,571,125 158,213,784 192,830,155 151,423,005 135,919,480 110,694,957 مجموع الموجو ات السائم 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 8,417,726.0 8,661,734.0 5,979,404.0 5,949,518.0 5,639,794.0 5,438,666.0 5,290,018.0 4,531,771.0 4,519,208.0 5,125,127.0 5,130,795.0 6,331,199.0 5,693,455.0 5,648,828.0 5,391,645.0 6,156,873.0 مع ة لم  ع  -مال   ل ستثمار أوراق

 8,417,726.0 8,661,734.0 5,979,404.0 5,949,518.0 5,639,794.0 5,438,666.0 5,290,018.0 4,531,771.0 4,519,208.0 5,125,127.0 5,130,795.0 6,331,199.0 5,693,455.0 5,648,828.0 5,391,645.0 6,156,873.0  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 287,215,750.0 225,239,566.0 193,404,360.0 223,798,789.0 201,263,074.0 207,283,205.0 174,192,546.0 139,311,060.0 145,703,493.0 140,554,995.0 118,225,669.0 108,041,701.0 99,877,233.0 86,597,065.0 69,365,689.0 66,154,588.0 ورائع العم ء

 15,643,826.0 21,747,091.0 37,129,210.0 27,787,909.0 31,717,132.0 25,992,201.0 34,791,531.0 41,776,960.0 34,877,947.0 43,207,388.0 32,921,506.0 29,148,718.0 43,919,841.0 27,262,345.0 35,709,224.0 25,490,620.0 المؤسسات المصرف   و  و ائع ال نوك

 42,915,150.0 25,611,425.0 19,046,966.0 21,932,825.0 28,819,460.0 26,892,324.0 27,295,279.0 27,169,739.0 18,896,447.0 16,524,020.0 36,255,091.0 40,525,016.0 50,674,853.0 37,172,633.0 24,346,980.0 11,953,720.0 و ائع سمط  النق 

 20,309,787.0 18,274,150.0 18,527,845.0 17,929,455.0 15,268,971.0 14,343,977.0 13,372,520.0 11,813,080.0 12,123,052.0 11,364,072.0 9,109,984.0 6,946,879.0 5,258,569.0 0.0 3,712,389.0 3,645,967.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 366,084,513 290,872,232 268,108,381 291,448,978 277,068,637 274,511,707 249,651,876 220,070,839 211,600,939 211,650,475 196,512,250 184,662,314 199,730,496 151,032,043 133,134,282 107,244,895 الو ائع  إجمالي

 6,354,155.0 6,121,147.0 4,575,992.0 1,854,295.0 6,530,744.0 4,045,356.0 2,770,036.0 1,882,757.0 5,000,503.0- 2,191,995.0- 1,046,787.0- 110,499.0- 1,270,615.0 1,140,137.0 1,099,554.0 362,515.0  الضر   صافي ال خل ق ل 

 426,533,834.0 350,511,826.0 323,184,999.0 360,268,697.0 332,871,365.0 330,433,131.0 300,175,231.0 268,531,606.0 260,504,377.0 264,295,395.0 248,739,954.0 238,622,234.0 253,455,241.0 221,257,341.0 186,258,824.0 .160,421,728 الموجو ات  إجمالي

 50,433,196.0 51,276,450.0 50,279,667.0 48,563,970.0 48,815,783.0 47,332,489.0 46,110,322.0 45,828,631.0 44,910,642.0 46,723,382.0 47,915,870.0 49,090,899.0 48,150,626.0 47,853,759.0 47,481,193.0 50,028,913.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 198,950,665.0 180,439,680.0 169,037,361.0 170,888,637.0 123,047,261.0 117,274,920.0 131,176,449.0 121,739,315.0 128,424,949.0 93,658,414.0 61,181,016.0 51,449,995.0 43,214,806.0 44,581,574.0 33,410,365.0 32,887,866.0 صافي التسي  ت االئتمان  

 1,420,720.0 2,045,872.0 1,743,032.0 179,815.0 1,053,867.0 692,089.0 831,218.0 846,957.0 4,083,061.0 2,774,747.0 1,274,727.0 286,003.0 493,358.0 32,726.0 351,936.0 100,094.0 المخصص الخاص

 200,371,385 182,485,552 170,780,393 171,068,452 124,101,128 117,967,009 132,007,667 122,586,272 132,508,010 96,433,161.0 62,455,743.0 51,735,998.0 43,708,164.0 44,614,300.0 33,762,301.0 32,987,960 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 208,789,111 191,147,286 176,759,797 177,017,970 129,740,922 123,405,675 137,297,685 127,118,043 137,027,218 101,558,288 67,586,538.0 58,067,197.0 49,401,619.0 50,263,128.0 39,153,946.0 39,144,833 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 297,152,733 236,814,736 221,691,334 237,737,268 228,765,499 224,763,737 207,845,665 186,636,184 176,632,100 177,917,276 168,138,089 158,732,305 175,759,960 130,248,747 116,486,516 91,367,793 ر الفائ ةاسعأمجموع المطمو ات ذات التأثر  تقمب 

 218,283,970 171,182,070 146,987,313 170,087,079 152,959,936 157,535,235 132,386,335 105,876,405 110,734,654 106,821,796 89,851,508.4 82,111,692.8 75,906,697.1 65,813,769.4 52,717,923.6 50,277,486  األجلو ائع  ء استثناجم ع و ائع العم ء 
  

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 1.489718867 1.746345357 1.415904827 0.514697784 1.961942266 1.224258593 0.922806319 0.701130503 1.91954663- 0.829373134- 0.42083589- 0.04630708- 0.501317311 0.515299061 0.590336595 0.225976247 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 49.79724477 44.04289544 45.39950021 56.75820315 63.1228911 65.28330284 55.16251318 55.43874125 49.34522809 138.7238143 82.21936546 85.67735375 96.54517405 100.2588603 102.0920216 103.2169942 مخاطر الس ول 

 11.82396143 14.62902139 15.55754975 13.47993051 14.66505928 14.32437748 15.36113484 17.0663825 17.23988 17.67846996 19.26343928 20.57264245 18.99768409 21.62810001 25.49205025 31.18587091 مخاطر رأس المال

 70.26323093 80.71595928 79.73238887 74.45949514 56.71350026 54.90461949 66.05751678 68.11007376 77.57775482 57.08174617 40.19704174 36.58183929 28.1074364 38.59010471 33.61242754 42.84314126 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 46.6435835 51.47891358 52.30359129 47.43366227 36.96540884 35.49127161 43.69995771 45.33519045 49.29857628 35.43702076 24.59637666 21.56127455 17.05027122 20.14919541 17.93760117 20.50088003 مخاطر االئتمان



 

 

H 

 

 Mar 2011 Jun 2011 Sep 2011 Dec 2011 Mar 2012 Jun 2012 Sep 2012 Dec 2012 Mar 2013 Jun 2013 Sep 2013 Dec 2013 Mar 2014 Jun 2014 Sep 2014 Dec 2014 ال نو 

 49,934,842.0 58,208,699.0 69,156,766.0 48,091,861.0 46,509,133.0 59,191,541.0 47,546,775.0 40,103,400.0 77,592,976.0 77,705,906.0 57,929,438.0 56,064,775.0 46,782,642.0 46,190,629.0 31,884,298.0 27,040,835.0 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 69,232,412.0 60,585,872.0 48,699,757.0 41,987,717.0 38,231,412.0 36,122,110.0 35,379,290.0 34,726,012.0 31,036,252.0 38,543,366.0 29,900,725.0 28,912,652.0 32,615,192.0 32,123,021.0 37,583,522.0 34,437,589.0 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 131,010,848.0 110,305,502.0 87,278,714.0 84,359,242.0 98,396,472.0 78,445,408.0 66,961,812.0 80,283,852.0 35,173,886.0 25,797,254.0 28,329,834.0 31,570,818.0 60,192,655.0 54,902,713.0 65,343,238.0 72,490,724.0 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 250,178,102 229,100,073 205,135,237 174,438,820 183,137,017 173,759,059 149,887,877 155,113,264 143,803,114 142,046,526 116,159,997 116,548,245 139,590,489 133,216,363 134,811,058 133,969,148 مجموع الموجو ات السائم 

 89,474.0 98,445.0 102,232.0 106,216.0 116,043.0 114,248.0 130,303.0 138,293.0 138,293.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 8,632,547.0 8,660,175.0 21,529,771.0 21,046,407.0 19,820,772.0 19,046,409.0 13,212,360.0 8,447,828.0 7,801,886.0 8,070,133.0 8,737,067.0 8,339,805.0 7,502,792.0 7,535,846.0 7,815,262.0 8,649,994.0 مع ة لم  ع  -مال   ل ستثمار أوراق

 8,722,021.0 8,758,620.0 21,632,003.0 21,152,623.0 19,936,815.0 19,160,657.0 13,342,663.0 8,586,121.0 7,940,179.0 8,070,133.0 8,737,067.0 8,339,805.0 7,502,792.0 7,535,846.0 7,815,262.0 8,649,994.0  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 494,228,499.0 473,784,350.0 444,462,153.0 414,145,844.0 401,177,301.0 387,046,780.0 353,566,604.0 345,446,017.0 334,256,777.0 315,314,230.0 311,534,393.0 307,389,125.0 315,726,133.0 306,490,911.0 303,897,938.0 .296,894,809 ورائع العم ء

 70,396,313.0 50,897,155.0 38,339,235.0 14,828,794.0 24,208,892.0 23,715,323.0 25,831,117.0 30,360,547.0 34,214,897.0 44,521,460.0 33,486,513.0 15,589,931.0 21,134,551.0 22,528,169.0 14,324,606.0 18,971,964.0 المؤسسات المصرف   و  و ائع ال نوك

 0.0 5,015,775.0 10,002,397.0 10,000,000.0 10,000,000.0 1,500,000.0 2,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 28,526,093.0 28,526,093.0 49,250,169.0 45,651,596.0 45,551,520.0 49,773,230.0 41,085,910.0 و ائع سمط  النق 

 22,752,072.0 24,225,528.0 23,039,907.0 21,719,164.0 19,278,569.0 19,409,057.0 19,323,387.0 17,281,075.0 19,350,334.0 21,312,860.0 20,372,407.0 23,006,703.0 22,345,206.0 22,865,597.0 24,177,619.0 24,486,989.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 587,376,884 553,922,808 515,843,692 460,693,802 454,664,762 431,671,160 400,721,108 418,087,639 412,822,008 409,674,643 393,919,406 395,235,928 404,857,486 397,436,197 392,173,393 381,439,672 الو ائع  إجمالي

 2,638,699.0 7,367,423.0 5,144,041.0 2,267,620.0 7,284,649.0 5,525,748.0 3,639,207.0 1,554,015.0 4,510,691.0 3,326,599.0 2,632,587.0 1,791,475.0 6,531,794.0 5,113,736.0 3,306,461.0 1,810,661.0  الضر   صافي ال خل ق ل 

 669,362,172.0 636,206,367.0 596,674,935.0 536,452,748.0 532,128,819.0 517,674,901.0 488,923,486.0 489,064,190.0 480,906,793.0 474,994,037.0 458,564,746.0 461,069,090.0 467,680,177.0 458,930,218.0 456,287,459.0 .439,645,303 الموجو ات  إجمالي

 70,547,283.0 69,786,518.0 67,478,542.0 65,646,381.0 64,991,920.0 63,076,079.0 60,515,778.0 59,908,798.0 57,985,686.0 56,411,746.0 56,384,668.0 56,145,617.0 54,578,746.0 54,162,459.0 52,648,201.0 52,369,745.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 336,171,649.0 325,484,764.0 319,986,352.0 301,906,965.0 287,349,992.0 284,889,258.0 283,454,755.0 286,995,170.0 292,863,010.0 290,973,426.0 305,496,472.0 301,788,847.0 288,376,020.0 285,937,689.0 267,070,931.0 .261,917,769 صافي التسي  ت االئتمان  

 284,483.0 319,504.0 91,706.0 45,277.0 275,111.0 379,170.0 263,944.0 28,166.0 99,046.0 236,144.0 231,909.0 183,557.0 554,407.0 593,421.0 481,568.0 207,675.0 المخصص الخاص

 336,456,132 325,804,268 320,078,058 301,952,242 287,625,103 285,268,428 283,718,699 287,023,336 292,962,056 291,209,570 305,728,381 301,972,404 288,930,427 286,531,110 267,552,499 262,125,444 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 345,178,153 334,562,888 341,710,061 323,104,865 307,561,918 304,429,085 297,061,362 295,609,457 300,902,235 299,279,703 314,465,448 310,312,209 296,433,219 294,066,956 275,367,761 270,775,438 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 468,762,044 440,214,564 409,172,775 361,298,799 358,382,209 338,779,932 315,865,123 335,180,594 332,600,381 333,999,227 319,151,151 321,462,538 329,083,214 323,878,378 319,237,887 310,184,917 ر الفائ ةاسعأمجموع المطمو ات ذات التأثر  تقمب 

 375,613,659 360,076,106 337,791,236 314,750,841 304,894,748 294,155,552 268,710,619 262,538,972 254,035,150 239,638,814 236,766,138 233,615,735 239,951,861 232,933,092 230,962,432 225,640,054  األجلو ائع  ء استثناجم ع و ائع العم ء 
 

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 0.394210953 1.158024091 0.86211783 0.422706382 1.368963443 1.067416633 0.744330576 0.317752768 0.937955351 0.700345423 0.574092759 0.388548059 1.396636916 1.114273107 0.724644286 0.411845865 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 42.59243236 41.35956666 39.76693719 37.86437309 40.2795713 40.25264486 37.40453747 37.10065774 34.83416853 34.67300904 29.48826466 29.48827188 34.47892007 33.51893059 34.37537079 35.12197546 مخاطر الس ول 

 10.53947862 10.96916372 11.30909613 12.2371227 12.21356891 12.18449627 12.37735141 12.24967994 12.05757266 11.87630614 12.29590118 12.17726762 11.67010036 11.80189425 11.5383844 11.91181724 مخاطر رأس المال

 73.63611394 75.99995897 83.51241374 89.42871261 85.8195272 89.86042428 94.04690177 88.19408447 90.46960007 89.60490866 98.53182304 96.5313753 90.07849879 90.79548857 86.25785706 87.29484331 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 50.22268408 51.16024939 53.62825439 56.27838913 54.00008076 55.03246486 57.97527898 58.68251568 60.89808135 61.25833239 66.62013918 65.45414853 61.6609457 62.30526511 58.53128893 59.57479068 مخاطر االئتمان

 



 

 

I 

 (5134-5117لمال   لمقوائم ر ع السنو   المنشورة ل نك االستثمار الفمسط ني )(: ال  انات ا2رقم )ممحق 
 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2010 ال نو 

 46,479,177.0 43,937,892.0 34,427,921.0 62,227,308.0 65,114,300.0 60,622,150.0 53,791,516.0 50,540,612.0 54,649,284.0 54,094,200.0 42,765,154.0 37,232,880.0 36,250,205.0 23,863,172.0 20,633,352.0 19,656,809.0 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 16,235,457.0 15,596,048.0 13,524,376.0 13,678,704.0 13,824,110.0 12,892,760.0 11,755,703.0 11,898,038.0 12,010,145.0 11,464,176.0 11,652,950.0 11,107,327.0 9,346,845.0 8,914,331.0 9,012,011.0 9,355,777.0 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 74,926,973.0 67,003,326.0 66,860,137.0 47,571,904.0 62,357,964.0 69,528,360.0 43,455,331.0 75,249,275.0 74,418,397.0 80,058,789.0 68,951,208.0 111,887,093.0 105,493,902.0 93,027,772.0 68,848,295.0 70,687,151.0 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 137,641,607 126,537,266 114,812,434 123,477,916 141,296,374 143,043,270 109,002,550 137,687,925 141,077,826 145,617,165 123,369,312 160,227,300 151,090,952 125,805,275 98,493,658.0 99,699,737 مجموع الموجو ات السائم 

 418,657.0 618,505.0 544,972.0 177,289.0 809,690.0 851,220.0 851,217.0 801,426.0 801,426.0 1,299,970.0 1,250,370.0 979,381.0 1,117,653.0 866,738.0 865,676.0 979,248.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 15,276,270.0 16,025,687.0 16,571,505.0 16,663,878.0 12,062,410.0 10,577,016.0 11,971,087.0 11,832,572.0 12,265,110.0 16,499,287.0 13,885,773.0 1,580,708.0 14,338,379.0 14,347,635.0 13,386,861.0 16,541,301.0 مع ة لم  ع  -مال   ل ستثمار أوراق

 15,694,927.0 16,644,192.0 17,116,477.0 16,841,167.0 12,872,100.0 11,428,236.0 12,822,304.0 12,633,998.0 13,066,536.0 17,799,257.0 15,136,143.0 2,560,089.0 15,456,032.0 15,214,373.0 14,252,537.0 17,520,549  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 135,978,806.0 130,948,079.0 121,656,589.0 116,115,493.0 112,899,089.0 120,142,464.0 117,293,784.0 99,179,272.0 104,713,597.0 109,488,696.0 101,653,001.0 100,847,269.0 91,844,997.0 90,377,155.0 73,132,534.0 79,009,039.0 ورائع العم ء

 24,050,357.0 15,981,150.0 8,017,243.0 11,285,474.0 23,850,094.0 20,770,531.0 10,115,253.0 19,690,277.0 23,957,750.0 23,582,294.0 22,552,515.0 27,943,373.0 29,862,486.0 22,050,945.0 21,113,088.0 17,225,974.0 المؤسسات المصرف   و  و ائع ال نوك

 17,531,563.0 18,750,738.0 23,879,297.0 25,560,561.0 25,161,385.0 21,970,706.0 3,891,578.0 773,121.0 275,520.0 4,283,975.0 6,262,245.0 43,217,246.0 50,163,773.0 40,353,803.0 35,722,830.0 39,004,026.0 ائع سمط  النق و 

 20,569,415.0 20,633,810.0 21,716,675.0 21,438,619.0 18,303,107.0 19,786,162.0 16,832,191.0 15,350,142.0 18,034,620.0 17,108,856.0 14,471,742.0 11,470,926.0 10,163,147.0 9,365,280.0 8,031,597.0 8,031,352.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 198,130,141 186,313,777 175,269,804 174,400,147 180,213,675 182,669,863 148,132,806 134,992,812 146,981,487 154,463,821 144,939,503 183,478,814 182,034,403 162,147,183 138,000,049 143,270,391 الو ائع  إجمالي

 3,921,708.0 3,746,574.0 2,793,752.0 1,286,624.0 3,705,906.0 3,558,159.0 2,482,512.0 866,051.0 4,093,090.0 3,716,073.0 3,059,880.0 2,199,110.0 5,003,122.0 3,574,483.0 2,501,874.0 1,112,635.0  الضر   صافي ال خل ق ل 

 266,725,202.0 255,577,471.0 243,907,626.0 240,136,983.0 245,639,257.0 248,551,947.0 213,983,152.0 203,300,956.0 218,113,908.0 226,815,670.0 219,844,524.0 257,545,315.0 250,567,250.0 227,920,064.0 202,252,153.0 .206,597,745 الموجو ات  إجمالي

 64,294,003.0 64,442,299.0 64,105,675.0 62,412,201.0 61,100,075.0 61,409,719.0 61,847,198.0 64,143,221.0 61,681,344.0 65,053,101.0 64,655,658.0 62,701,370.0 64,356,903.0 60,153,284.0 58,119,562.0 58,748,077.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 97,231,041.0 98,641,483.0 98,866,901.0 89,739,656.0 81,098,530.0 85,381,035.0 82,062,025.0 44,064,579.0 51,426,546.0 53,930,993.0 67,511,286.0 70,603,181.0 74,610,601.0 77,328,133.0 79,530,825.0 80,720,067.0 صافي التسي  ت االئتمان  

 0.0 0.0 0.0 0.0 156,000.0 0.0 0.0 0.0 220,000.0 220,000.0 220,000.0 220,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المخصص الخاص

 97,231,041.0 98,641,483.0 98,866,901.0 89,739,656.0 81,254,530.0 85,381,035.0 82,062,025.0 44,064,579.0 51,646,546.0 54,150,993.0 67,731,286.0 70,823,181.0 74,610,601.0 77,328,133.0 79,530,825.0 80,720,067 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 112,925,968 115,285,675 115,983,378 106,580,823 94,126,630.0 96,809,271.0 94,884,329.0 56,698,577.0 64,713,082.0 71,950,250.0 82,867,429.0 73,383,270.0 90,066,633.0 92,542,506.0 93,783,362.0 98,240,616 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 166,855,015 156,195,718 147,288,788 147,693,583 154,246,884 155,037,096 121,155,235 112,181,579 122,897,359 129,281,420 121,559,312 160,283,942 160,910,053 141,360,437 121,179,566 125,098,312 ر الفائ ةاسعأمجموع المطمو ات ذات التأثر  تقمب 

 104,703,680 100,830,020 93,675,573.5 89,408,929.6 86,932,298.5 92,509,697.3 90,316,213.7 76,368,039.4 80,629,469.7 84,306,295.9 78,272,810.8 77,652,397.1 70,720,647.7 69,590,409.4 56,312,051.2 60,836,960  األجلو ائع  ء استثناجم ع و ائع العم ء 
 

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

لمتغ رات المستقم ا  
 1.470317754 1.465924984 1.145413961 0.535787526 1.508678232 1.431555473 1.160143673 0.425994554 1.876583679 1.638366961 1.39183817 0.853873036 1.996718246 1.568305544 1.237007351 0.538551377 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 69.47030185 67.91621534 65.50611194 70.80149766 78.40491239 78.30698926 73.58434161 101.9964863 95.98339824 94.2726679 85.11779704 87.32741209 83.00131706 77.58708642 71.3721906 69.58851463 مخاطر الس ول 

 24.10495991 25.2143895 26.2827678 25.99024949 24.87390483 24.70699576 28.9028353 31.55087033 28.27941811 28.68104351 29.40971957 24.34576222 25.68448311 26.39227234 28.73618952 28.43597204 مخاطر رأس المال

 67.67909708 73.80847303 78.74555773 72.16347548 61.02335894 62.44264974 78.31632572 50.54178884 52.65620202 55.65397525 68.17036648 45.78329496 55.97327882 65.46563362 77.39205953 78.53072868 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 36.45363853 38.59553137 40.53456738 37.37019383 33.0152969 34.3513845 38.34975989 21.67455573 23.57783897 23.77745462 30.70865026 27.41388676 29.77667712 33.92774275 39.32260983 39.07112684 مخاطر االئتمان



 

 

J 

 

 Mar 2011 Jun 2011 Sep 2011 Dec 2011 Mar 2012 Jun 2012 Sep 2012 Dec 2012 Mar 2013 Jun 2013 Sep 2013 Dec 2013 Mar 2014 Jun 2014 Sep 2014 Dec 2014 ال نو 

 23,201,298.0 26,589,724.0 63,703,378.0 94,043,839.0 92,498,310.0 91,236,269.0 77,464,060.0 86,907,522.0 80,592,468.0 73,075,212.0 58,330,863.0 61,390,697.0 68,929,705.0 60,015,379.0 66,907,264.0 61,805,614.0 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 33,383,917.0 27,010,102.0 26,783,902.0 20,777,342.0 38,092,018.0 22,572,994.0 2,331,170.0 20,935,895.0 20,394,959.0 20,431,228.0 16,887,884.0 21,110,528.0 19,109,447.0 12,471,831.0 16,712,400.0 16,490,333.0 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 124,985,683.0 122,459,714.0 87,137,830.0 32,082,509.0 24,750,794.0 27,391,779.0 15,998,765.0 13,422,869.0 15,722,590.0 9,265,758.0 30,880,355.0 35,525,324.0 34,890,639.0 33,711,971.0 39,121,896.0 57,832,042.0 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 181,570,898 176,059,540 177,625,110 146,903,690 155,341,122 141,201,042 95,793,995.0 121,266,286 116,710,017 102,772,198 106,099,102 118,026,549 122,929,791 106,199,181 122,741,560 136,127,989 مجموع الموجو ات السائم 

 5,945,220.0 0.0 0.0 153,656.0 153,656.0 0.0 443,374.0 0.0 475,702.0 1,027,849.0 31,949.0 0.0 1,027,849.0 1,124,589.0 626,447.0 565,691.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 1,209,891.0 1,150,065.0 1,146,353.0 4,983,245.0 6,436,282.0 10,842,857.0 12,015,882.0 14,114,806.0 13,552,076.0 14,155,919.0 14,382,055.0 15,752,135.0 14,774,737.0 20,534,045.0 15,197,076.0 15,560,762.0 مع ة لم  ع  -مال   ل ستثمار أوراق

 7,155,111.0 1,150,065.0 1,146,353.0 5,136,901.0 6,589,938.0 10,842,857.0 12,459,256.0 14,114,806.0 14,027,778.0 15,183,768.0 14,414,004.0 15,752,135.0 15,802,586.0 21,658,634.0 15,823,523.0 16,126,453  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 184,281,904.0 185,679,209.0 188,137,078.0 171,721,823.0 167,291,635.0 159,911,248.0 146,936,912.0 144,506,982.0 138,053,319.0 133,155,716.0 116,370,127.0 116,329,672.0 117,637,453.0 122,058,915.0 132,721,031.0 .142,353,508 م ءورائع الع

 43,778,996.0 43,724,592.0 22,427,817.0 31,907,783.0 30,621,540.0 39,976,491.0 29,517,820.0 34,832,287.0 32,580,232.0 22,459,305.0 23,674,889.0 30,915,747.0 27,747,605.0 2,997,216.0 22,855,246.0 21,299,087.0 رف   المؤسسات المصو  و ائع ال نوك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 393,512.0 0.0 0.0 0.0 9,215,854.0 15,432,080.0 16,832,556.0 17,926,681.0 و ائع سمط  النق 

 14,860,088.0 13,412,878.0 14,066,664.0 14,288,997.0 14,829,156.0 15,113,586.0 14,742,995.0 15,959,589.0 14,140,954.0 15,453,417.0 15,044,022.0 16,057,814.0 18,708,406.0 20,523,791.0 20,380,196.0 20,625,496.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 242,920,988 242,816,679 224,631,559 217,918,603 212,742,331 215,001,325 191,197,727 195,298,858 185,168,017 171,068,438 155,089,038 163,303,233 173,309,318 161,012,002 192,789,029 202,204,772 الو ائع  إجمالي

 3,796,079.0 2,780,517.0 2,098,355.0 992,620.0 2,060,471.0 2,802,244.0 1,560,280.0 765,545.0 2,196,373.0 1,351,430.0 608,133.0 352,829.0- 2,779,413.0 1,284,549.0 694,344.0 843,729.0  الضر   صافي ال خل ق ل 

 320,813,772.0 323,788,450.0 300,961,761.0 289,980,397.0 288,024,977.0 284,941,763.0 268,859,922.0 270,715,380.0 258,689,765.0 244,017,944.0 226,398,816.0 233,788,635.0 243,457,857.0 230,136,886.0 263,488,539.0 .273,546,430 الموجو ات  إجمالي

 68,610,388.0 68,384,901.0 68,210,568.0 68,110,038.0 67,553,137.0 67,803,120.0 66,681,880.0 66,639,870.0 65,934,528.0 64,846,096.0 64,120,331.0 64,456,330.0 64,387,773.0 62,998,144.0 62,256,944.0 65,214,529.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 102,149,259.0 101,405,448.0 106,033,878.0 98,992,107.0 98,374,467.0 97,259,227.0 100,442,298.0 96,476,242.0 94,779,144.0 91,287,630.0 77,034,191.0 79,305,038.0 78,511,236.0 79,128,973.0 90,165,625.0 95,292,031.0 صافي التسي  ت االئتمان  

 868,904.0 415,124.0 349,693.0 268,941.0 1,489,002.0 1,355,079.0 1,224,458.0 2.0 1,716,670.0 1,716,396.0 1,526,667.0 1,525,602.0 1,474,230.0 1,325,054.0 1,325,054.0 0.0 المخصص الخاص

 103,018,163 101,820,572 106,383,571 99,261,048.0 99,863,469.0 98,614,306.0 101,666,756 96,476,244.0 96,495,814.0 93,004,026.0 78,560,858.0 80,830,640.0 79,985,466.0 80,454,027.0 91,490,679.0 95,292,031 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 110,173,274 102,970,637 107,529,924 104,397,949 106,453,407 109,457,163 114,126,012 110,591,050 110,523,592 108,187,794 92,974,862.0 96,582,775.0 95,788,052.0 102,112,661 107,314,202 111,418,484 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 200,536,150 200,110,460 181,360,031 178,422,583 174,265,255 178,221,738 157,402,237 162,062,252 153,415,753 140,442,623 128,323,908 136,547,408 146,252,703 132,938,451 162,263,191 169,463,465 ر الفائ ةاسعأمجموع المطمو ات ذات التأثر  تقمب 

 141,897,066 142,972,990 144,865,550 132,225,803 128,814,559 123,131,661 113,141,422 111,270,376 106,301,055 102,529,901 89,604,997.8 89,573,847.4 90,580,838.8 93,985,364.6 102,195,193 109,612,201  األجلو ائع  ء استثناجم ع و ائع العم ء 
 

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 1.183265599 0.858744961 0.697216481 0.342305897 0.715379278 0.983444466 0.58033194 0.282785928 0.849037456 0.553824025 0.268611387 0.15091794- 1.141640296 0.558167368 0.263519621 0.308440874 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 74.74483761 72.50718555 79.0739782 67.41218417 73.01843562 65.67449852 50.10205744 62.09267542 63.02925251 60.07665657 68.4117352 72.27447175 70.93086074 65.95730733 63.66625769 67.32184787 مخاطر الس ول 

 21.38635993 21.12024101 22.66419753 23.48780769 23.45391629 23.79543079 24.80171812 24.61621131 25.48787657 26.57431455 28.32184909 27.57034361 26.44719451 27.37420545 23.62795142 23.84038753 مخاطر رأس المال

 54.93935829 51.45689862 59.29086104 58.5116227 61.08699467 61.41628078 72.50596561 68.23985755 72.04187926 77.03344714 72.45326524 70.73204545 65.49489309 76.81198315 66.13588748 65.74779047 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 31.84067142 31.31842658 35.23167782 34.13751689 34.15483894 34.13301931 37.35859821 35.6375179 36.63814995 37.41021193 34.02588068 33.92168229 32.24838868 34.38343778 34.21994192 34.83577943 مخاطر االئتمان

 



 

 

K 

 (5134-5117اإلس مي العر ي )م نك ل  انات المال   لمقوائم ر ع السنو   المنشورة ل(: ا9رقم )ممحق 
 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2010 ال نو 

 42,664,476.0 42,694,467.0 47,449,787.0 46,762,683.0 6,083,346.0 61,333,231.0 53,696,186.0 66,442,981.0 52,095,951.0 46,194,057.0 71,967,580.0 106,633,107.0 92,234,043.0 82,226,779.0 60,160,228.0 54,706,571.0 نوكنق    في الصن وق ول ى ال 

 26,625,349.0 22,611,189.0 21,639,005.0 21,804,035.0 21,143,390.0 20,441,132.0 20,660,370.0 20,463,790.0 20,809,809.0 20,624,489.0 19,557,658.0 18,517,320.0 17,749,047.0 16,737,442.0 16,843,178.0 15,040,564.0 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 96,155,879.0 72,220,707.0 70,331,249.0 70,994,120.0 69,921,438.0 102,179,730.0 85,644,710.0 69,406,583.0 75,200,628.0 84,324,758.0 85,292,030.0 89,631,237.0 59,524,905.0 43,172,278.0 31,777,592.0 35,381,815.0 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 165,445,704 137,526,363 139,420,041 139,560,838 97,148,174.0 183,954,093 160,001,266 156,313,354 148,106,388 151,143,304 176,817,268 214,781,664 169,507,995 142,136,499 108,780,998 105,128,950 مجموع الموجو ات السائم 

 0.0 0.0 58,371.0 0.0 0.0 0.0 77,394.0 77,904.0 79,068.0 94,861.0 116,163.0 125,838.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مع ة لم  ع  -مال   ل ستثمار أوراق

 0.0 0.0 58,371.0 0.0 0.0 0.0 77,394.0 77,904.0 79,068.0 94,861.0 116,163.0 125,838.0 0.0 0.0 0.0 0.0  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 82,271,674.0 87,860,389.0 85,698,965.0 84,856,620.0 85,173,887.0 89,436,312.0 76,768,760.0 86,001,906.0 78,599,498.0 91,192,907.0 80,369,411.0 89,017,896.0 649,111,133.0 57,231,433.0 47,757,403.0 41,086,772.0 ءورائع العم 

 137,382.0 1,996,028.0 2,015,326.0 1,866,608.0 5,274,991.0 9,473,631.0 40,589,619.0 34,442,390.0 39,838,014.0 41,502,106.0 71,579,237.0 97,490,899.0 73,786,638.0 51,830,213.0 37,591,621.0 40,200,376.0 المؤسسات المصرف   و  و ائع ال نوك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 و ائع سمط  النق 

 2,595,291.0 2,384,940.0 2,098,906.0 2,168,893.0 2,058,837.0 1,753,948.0 1,739,585.0 2,174,629.0 1,873,734.0 2,692,455.0 2,685,936.0 2,797,481.0 2,627,896.0 3,022,179.0 2,766,295.0 2,650,288.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 85,004,347.0 92,241,357.0 89,813,197.0 88,892,121.0 92,507,715.0 100,663,891 119,097,964 122,618,925 120,311,246 135,387,468 154,634,584 189,306,276 725,525,667 112,083,825 88,115,319.0 83,937,436 الو ائع  إجمالي

 2,016,646.0- 1,375,770.0 771,155.0 610,652.0 2,775,490.0 2,620,414.0 2,372,011.0 1,361,834.0 6,289,417.0 5,375,918.0 4,104,699.0 1,812,556.0 6,248,511.0 3,655,072.0 2,581,208.0 1,301,280.0  الضر   صافي ال خل ق ل 

 285,894,583.0 292,083,825.0 289,127,369.0 288,841,913.0 295,376,770.0 294,238,727.0 315,947,321.0 310,723,824.0 30,453,683.0 318,567,667.0 333,737,577.0 360,410,045.0 301,647,607.0 272,900,484.0 240,141,461.0 .232,119,023 الموجو ات  إجمالي

 48,202,730.0 50,803,295.0 50,458,989.0 50,480,951.0 50,130,846.0 49,416,274.0 49,424,241.0 48,820,977.0 47,640,847.0 44,995,459.0 44,105,770.0 42,545,748.0 40,516,511.0 39,099,580.0 38,029,584.0 37,405,503.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 77,987,350.0 109,292,989.0 104,968,614.0 104,480,380.0 92,173,018.0 62,451,006.0 108,918,942.0 109,337,714.0 112,176,249.0 111,034,390.0 109,070,085.0 106,890,618.0 96,134,363.0 95,212,331.0 95,654,785.0 91,057,075.0 صافي التسي  ت االئتمان  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المخصص الخاص

 77,987,350.0 109,292,989 104,968,614 104,480,380 92,173,018.0 62,451,006.0 108,918,942 109,337,714 112,176,249 111,034,390 109,070,085 106,890,618 96,134,363.0 95,212,331.0 95,654,785.0 91,057,075 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 85,004,347.0 92,241,357.0 89,813,197.0 88,892,121.0 92,507,715.0 100,663,891 119,097,964 122,618,925 120,311,246 135,387,468 154,634,584 189,306,276 725,525,667 112,083,825 88,115,319.0 91,057,075 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 65,670,503.6 71,594,165.6 69,673,940.2 68,950,815.3 72,491,851.6 79,646,357.7 101,057,305 102,408,477 101,840,364 113,957,134 135,747,772 168,387,070 572,984,550 98,634,438.2 76,892,329.3 74,282,044 ر الفائ ةاسعأمجموع المطمو ات ذات التأثر  تقمب 

 62,937,830.6 67,213,197.6 65,559,708.2 64,915,314.3 65,158,023.6 68,418,778.7 58,728,101.4 65,791,458.1 60,128,616.0 69,762,573.9 61,482,599.4 68,098,690.4 496,570,016 43,782,046.2 36,534,413.3 31,431,380  األجلو ائع  ء استثناجم ع و ائع العم ء 
 

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 0.70538097- 0.471018893 0.266718091 0.211413916 0.939643967 0.890574136 0.750761549 0.438277948 20.65240188 1.687527818 1.22991814 0.502914951 2.071460491 1.33934244 1.074869783 0.560608942 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 194.632051 149.0940371 155.2333573 157.000234 105.016294 182.7408927 134.3442496 127.4789793 123.1026965 111.6375882 114.3452282 113.4572337 23.36347323 126.812677 123.4529923 125.2467969 مخاطر الس ول 

 16.86031596 17.39339554 17.45216621 17.47701726 16.97183093 16.79461929 15.6431904 15.71201602 156.4370621 14.12430189 13.21570391 11.80481748 13.43173626 14.32741321 15.83632574 16.11479426 مخاطر رأس المال

 129.4406809 128.8392095 128.9050062 128.9210586 127.6111908 126.3885681 117.8519094 119.7351318 118.1370935 118.8056089 113.913165 112.4232849 126.622204 113.6355891 114.5957208 122.5828873 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 27.27835875 37.41836406 36.30531913 36.1721673 31.20523594 21.22460447 34.47376659 35.18806913 368.3503536 34.85425594 32.68139176 29.65805739 31.86975821 34.88902973 39.8326822 39.22861376 مخاطر االئتمان



 

 

L 

 

 Mar 2011 Jun 2011 Sep 2011 Dec 2011 Mar 2012 Jun 2012 Sep 2012 Dec 2012 Mar 2013 Jun 2013 Sep 2013 Dec 2013 Mar 2014 Jun 2014 Sep 2014 Dec 2014 ال نو 

 34,488,006.0 223,127,124.0 110,858,899.0 101,324,260.0 99,258,177.0 102,984,222.0 91,083,041.0 78,907,358.0 76,704,836.0 59,176,301.0 48,091,957.0 47,094,557.0 41,349,125.0 35,492,702.0 28,153,560.0 45,902,919.0 ل نوكنق    في الصن وق ول ى ا

 37,512,141.0 38,326,188.0 35,490,273.0 37,414,083.0 49,211,131.0 39,878,811.0 38,542,773.0 43,227,308.0 39,900,577.0 36,338,059.0 35,991,343.0 34,215,531.0 22,943,742.0 23,764,018.0 22,200,773.0 23,464,797.0 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 187,736,698.0 6,642,958.0 72,271,096.0 94,219,081.0 80,479,423.0 55,437,416.0 46,763,459.0 54,569,543.0 46,650,235.0 53,984,560.0 61,962,039.0 62,152,400.0 60,289,291.0 64,865,115.0 69,993,841.0 81,163,798.0 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 259,736,845 268,096,270 218,620,268 232,957,424 228,948,731 198,300,449 176,389,273 176,704,209 163,255,648 149,498,920 146,045,339 143,462,488 124,582,158 124,121,835 120,348,174 150,531,514 مجموع الموجو ات السائم 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مع ة لم  ع  -ارمال   ل ستثم أوراق

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 134,342,107.0 135,985,236.0 127,957,788.0 116,257,778.0 110,592,681.0 103,639,829.0 97,373,076.0 104,121,204.0 91,031,595.0 97,337,743.0 79,368,970.0 94,492,185.0 80,767,010.0 83,255,258.0 85,768,154.0 100,681,880 ورائع العم ء

 57,782,596.0 55,320,806.0 17,664,185.0 41,529,260.0 43,619,188.0 18,076,242.0 17,689,958.0 13,742,288.0 16,155,707.0 15,562,032.0 11,557,813.0 9,235,847.0 222,640.0 83,909.0 208,853.0 383,302.0 المؤسسات المصرف   و  و ائع ال نوك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 و ائع سمط  النق 

 11,004,508.0 9,236,648.0 9,623,791.0 8,741,129.0 7,279,284.0 8,234,582.0 6,238,297.0 5,818,612.0 4,851,023.0 5,498,125.0 5,247,059.0 3,744,446.0 3,430,139.0 2,999,428.0 3,017,491.0 2,814,090.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 203,129,211 200,542,690 155,245,764 166,528,167 161,491,153 129,950,653 121,301,331 123,682,104 112,038,325 118,397,900 96,173,842.0 107,472,478 84,419,789.0 86,338,595.0 88,994,498.0 103,879,272 الو ائع  إجمالي

 5,728,630.0 4,572,074.0 3,359,050.0 2,271,953.0 4,972,463.0 3,817,360.0 2,593,062.0 990,404.0 1,442,476.0 279,628.0 873,335.0 790,382.0 645,675.0 1,603,490.0 1,688,562.0 1,103,574.0  الضر   صافي ال خل ق ل 

 561,908,064.0 544,723,127.0 493,291,625.0 489,661,081.0 468,497,348.0 428,649,391.0 403,220,278.0 394,157,662.0 376,112,720.0 370,178,994.0 339,444,301.0 330,458,511.0 300,088,560.0 297,460,477.0 298,854,831.0 .315,054,802 الموجو ات  إجمالي

 67,729,769.0 66,835,139.0 65,953,703.0 65,622,340.0 62,875,886.0 60,391,509.0 59,354,160.0 85,406,145.0 57,906,881.0 56,314,944.0 57,407,917.0 57,589,583.0 56,252,613.0 56,599,561.0 56,763,658.0 56,554,814.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 247,125,470.0 228,643,788.0 226,685,141.0 209,052,625.0 191,325,328.0 186,542,841.0 182,057,771.0 173,691.0 171,759,593.0 169,926,024.0 148,518,353.0 140,640,101.0 133,226,391.0 130,853,953.0 129,845,094.0 .117,047,337 صافي التسي  ت االئتمان  

 0.0 2,368.0 6,674.0 18,481.0 299,031.0 313,523.0 290,804.0 266,862.0 141,311.0 107,329.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المخصص الخاص

 247,125,470 228,646,156 226,691,815 209,071,106 191,624,359 186,856,364 182,348,575 440,553.0 171,900,904 170,033,353 148,518,353 140,640,101 133,226,391 130,853,953 129,845,094 117,047,337 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 203,129,211 200,542,690 155,245,764 166,528,167 161,491,153 129,950,653 121,301,331 123,682,104 112,038,325 118,397,900 96,173,842.0 107,472,478 84,419,789.0 86,338,595.0 88,994,498.0 103,879,27 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 171,558,815 168,586,159 125,175,683 139,207,589 135,501,873 105,595,293 98,418,658.1 99,213,621.1 90,645,900.2 95,523,530.4 77,522,134.1 85,266,814.5 65,439,541.7 66,773,609.4 68,838,981.8 80,219,030 ر الفائ ةاسعأمجموع المطمو ات ذات التأثر  تقمب 

 102,771,711 104,028,705 97,887,707.8 88,937,200.2 84,603,401.0 79,284,469.2 74,490,403.1 79,652,721.1 69,639,170.2 74,463,373.4 60,717,262.1 72,286,521.5 61,786,762.7 63,690,272.4 65,612,637.8 77,021,638  األجلو ائع  ء استثناجم ع و ائع العم ء 
 

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

قم المتغ رات المست  
 1.019495958 0.839339065 0.680946083 0.463984803 1.061364172 0.89055533 0.643088193 0.251271026 0.383522259 0.075538592 0.257283742 0.239177377 0.215161484 0.53905985 0.565010776 0.350280013 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 127.8677959 133.6853864 140.8220504 139.8907033 141.7716864 152.5967315 145.4141282 142.8696661 145.7141099 126.2682193 151.8555732 133.4876525 147.5745906 143.7617036 135.2310274 144.9100587 مخاطر الس ول 

 12.05353212 12.26956149 13.37012421 13.40158378 13.42075601 14.08878918 14.7200335 21.66801593 15.39615065 15.21289563 16.91232312 17.427175 18.74533738 19.02759034 18.99372274 17.95078623 مخاطر رأس المال

 118.4020827 118.9556074 124.0223015 119.6257819 119.1800154 123.0648158 123.2503402 124.662423 123.5999916 123.9463193 124.0598484 126.0425625 129.0042486 129.3004764 129.2792189 129.4945498 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 43.97969807 41.97431258 45.95357584 42.69333078 40.83808133 43.5187463 45.15094625 0.044066377 45.66705242 45.90374569 43.75337944 42.55907968 44.39569139 43.99036616 43.44754728 37.15142136 مخاطر االئتمان

 



 

 

M 

 (5134-5117(: ال  انات المال   لمقوائم ر ع السنو   المنشورة ل نك فمسط ن )7رقم )ممحق 
 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2010 ال نو 

 178,412,674.0 186,839,070.0 127,882,706.0 183,849,725.0 132,523,164.0 111,138,442.0 125,482,423.0 45,813,400.0 69,508,400.0 51,332,795.0 74,395,230.0 79,111,679.0 54,842,231.0 53,147,255.0 24,047,825.0 27,773,622.0 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 141,812,788.0 121,859,307.0 98,157,469.0 95,634,269.0 150,465,957.0 129,953,744.0 120,554,283.0 225,836,259.0 116,251,096.0 81,026,753.0 85,600,125.0 66,201,523.0 75,177,893.0 54,758,534.0 4,569,324.0 50,028,592.0 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 361,818,124.0 312,556,908.0 375,503,982.0 326,835,412.0 381,450,254.0 411,047,620.0 356,778,630.0 343,994,890.0 430,102,253.0 432,201,655.0 377,455,227.0 310,249,552.0 354,308,183.0 308,234,389.0 255,794,328.0 257,408,833 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 682,043,586 621,255,285 601,544,157 606,319,406 664,439,375 652,139,806 602,815,336 615,644,549 615,861,749 564,561,203 537,450,582 455,562,754 484,328,307 416,140,178 284,411,477 335,211,047 مجموع الموجو ات السائم 

 9,620,467.0 9,072,055.0 9,478,650.0 22,635,880.0 21,362,124.0 14,792,842.0 15,045,372.0 12,759,110.0 8,965,904.0 9,017,541.0 7,975,227.0 4,595,958.0 3,210,421.0 2,891,833.0 2,432,812.0 4,360,933.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 262,748,261.0 244,303,998.0 247,405,266.0 218,073,497.0 210,403,643.0 213,329,315.0 185,049,891.0 159,746,487.0 99,599,779.0 92,640,663.0 112,566,928.0 94,952,241.0 84,100,727.0 45,746,121.0 21,693,935.0 15,578,279.0 مع ة لم  ع  -مال   ل ستثمار أوراق

 272,368,728 253,376,053 256,883,916 240,709,377 231,765,767 228,122,157 200,095,263 172,505,597 108,565,683 101,658,204 120,542,155 99,548,199.0 87,311,148.0 48,637,954.0 24,126,747.0 19,939,212  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 1,205,950,955 1,159,777,218 1,098,106,868 1,159,777,218 980,943,466.0 1,005,940,107 911,747,201.0 845,338,736.0 811,100,583.0 804,299,822.0 756,919,240.0 699,024,656.0 652,170,543.0 583,506,272.0 484,277,634.0 506,866,071 ورائع العم ء

 19,926,307.0 28,897,877.0 8,736,747.0 28,897,877.0 2,420,979.0 217,154.0 383,971.0 0.0 623,948.0 115,529.0 1,078,651.0 797,127.0 787,949.0 182,843.0 795,607.0 24,362,199.0 المؤسسات المصرف   و  و ائع ال نوك

 41,867,735.0 47,354,085.0 30,255,562.0 47,354,085.0 65,376,237.0 52,287,716.0 49,937,509.0 43,883,417.0 41,274,432.0 43,639,342.0 54,506,050.0 55,275,955.0 52,283,342.0 42,223,051.0 23,807,286.0 0.0 و ائع سمط  النق 

 45,531,980.0 44,933,477.0 42,762,706.0 44,933,477.0 37,736,181.0 34,555,739.0 32,777,996.0 30,699,542.0 32,339,177.0 32,342,331.0 31,460,510.0 32,253,176.0 30,471,398.0 29,460,144.0 29,876,726.0 28,549,582.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 1,313,276,9 1,280,962,6 1,179,861,8 1,280,962,6 1,086,476,8 1,093,000,7 994,846,677 919,921,695 885,338,140 880,397,024 843,964,451 787,350,914 735,713,232 655,372,310 538,757,253 559,777,85 الو ائع  إجمالي

 37,732,105.0 27,730,826.0 17,720,284.0 27,730,826.0 34,536,063.0 23,437,245.0 16,286,147.0 8,187,989.0 28,548,262.0 17,926,328.0 13,519,383.0 8,568,304.0 25,002,997.0 25,109,126.0 15,866,155.0 8,298,978.0   الضر  صافي ال خل ق ل 

 1,545,038,022 1,490,163,210 1,381,909,004 1,490,163,210 1,281,830,469 1,285,025,811 1,177,050,200 1,083,660,054 1,042,262,963 1,022,084,734 991,223,601.0 913,223,510.0 849,146,602.0 766,060,600.0 632,652,178.0 638,363,112 الموجو ات  إجمالي

 163,882,590.0 149,254,656.0 141,333,976.0 149,254,656.0 150,879,817.0 148,074,937.0 137,703,766.0 132,270,189.0 123,169,873.0 107,399,330.0 101,625,222.0 98,723,545.0 89,874,558.0 81,653,374.0 76,668,452.0 60,603,543.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 544,471,708.0 542,118,393.0 455,278,560.0 542,118,393.0 340,503,133.0 340,521,055.0 309,299,630.0 256,363,278.0 278,705,964.0 300,984,459.0 275,928,703.0 312,232,695.0 234,377,437.0 254,441,195.0 241,323,942.0 254,381,150 صافي التسي  ت االئتمان  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,231,399.0 3,777,542.0 3,777,542.0 0.0 2,351,902.0 301,980.0 301,980.0 470.0 المخصص الخاص

 544,471,708 542,118,393 455,278,560 542,118,393 340,503,133 340,521,055 309,299,630 256,363,278 281,937,363 304,762,001 279,706,245 312,232,695 236,729,339 254,743,175 241,625,922 254,381,620 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 816,840,436 795,494,446 712,162,476 782,827,770 572,268,900 568,643,212 509,394,893 428,868,875 387,271,647 402,642,663 396,470,858 411,780,894 321,688,585 303,079,149 265,450,689 274,320,832 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 1,035,908,2 1,014,213,8 927,297,303 1,014,213,8 860,859,865 861,634,491 785,144,820 725,493,785 698,785,005 695,408,064 669,873,025 626,575,243 585,714,007 521,165,867 427,373,397 443,198,655 ر الفائ ةاسعأمو ات ذات التأثر  تقمب مجموع المط

 928,582,235 893,028,457 845,542,288 893,028,457 755,326,468 774,573,882 702,045,344 650,910,826 624,547,448 619,310,862 582,827,814 538,248,985 502,171,318 449,299,829 372,893,778 390,286,874  األجلو ائع  ء استثناجم ع و ائع العم ء 
 

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 2.442147343 1.860925422 1.282304692 1.860925422 2.694276961 1.823873482 1.383640817 0.755586493 2.739065189 1.75389842 1.363908505 0.938248294 2.944485315 3.27769448 2.507879614 1.300040344 مع ل العائ  عمى إجمالي األصول

 51.9344813 48.49909415 50.98428601 47.33310551 61.15540953 59.66508498 60.59379299 66.9235819 69.56231988 64.12575095 63.68166116 57.86019244 65.8311263 63.49675927 52.79028271 59.88287064 مخاطر الس ول 

 10.60702634 10.01599389 10.22744447 10.01599389 11.77065303 11.52310994 11.69905634 12.20587476 11.81754292 10.5078695 10.25250225 10.81044716 10.58410383 10.65886615 12.11857869 9.493584742 مخاطر رأس المال

 78.8525847 78.43458352 76.79980017 77.18566788 66.47642929 65.99587385 64.87909995 59.11406596 55.42071506 57.90020037 59.18597148 65.71930483 54.92246747 58.15406724 62.11212274 61.89568233 سعر الفائ ةمخاطر 

 المتغ ر التا ع
 35.24002 36.37979983 32.94562512 36.37979983 26.56381957 26.49916072 26.2775224 23.65716786 26.74046511 29.44809261 27.8371805 34.19017268 27.60152799 33.21423853 38.14480538 39.84897392 مخاطر االئتمان



 

 

N 

 

 Mar 2011 Jun 2011 Sep 2011 Dec 2011 Mar 2012 Jun 2012 Sep 2012 Dec 2012 Mar 2013 Jun 2013 Sep 2013 Dec 2013 Mar 2014 Jun 2014 Sep 2014 Dec 2014 ال نو 

 159,968,658.0 296,305,136.0 533,264,192.0 476,392,195.0 423,520,959.0 578,954,246.0 326,310,949.0 331,433,503.0 212,727,507.0 279,038,061.0 218,106,411.0 145,965,241.0 128,943,621.0 128,854,462.0 179,321,297.0 158,173,389 نق    في الصن وق ول ى ال نوك

 186,253,666.0 221,049,891.0 222,651,090.0 213,548,794.0 214,885,767.0 217,340,665.0 209,613,472.0 209,126,937.0 183,928,206.0 148,873,675.0 119,485,699.0 119,464,955.0 126,927,126.0 104,407,623.0 109,995,343.0 119,385,777 أرص ة ل ى سمط  النق  الفمسط ن  

 581,758,608.0 512,756,610.0 357,680,266.0 253,715,985.0 350,748,099.0 152,342,872.0 306,231,652.0 218,038,764.0 415,857,478.0 313,302,972.0 199,241,026.0 328,968,851.0 388,400,504.0 324,636,633.0 212,363,388.0 251,274,547 ل ى ال نوك ومؤسسات مال    أرص ة

 927,980,932.0 1,030,111,637 1,113,595,548 943,656,974.0 989,154,825.0 948,637,783.0 842,156,073.0 758,599,204.0 812,513,191.0 741,214,708.0 536,833,136.0 594,399,047.0 644,271,251.0 557,898,718.0 501,680,028.0 528,833,713 مجموع الموجو ات السائم 

 7,367,695.0 7,052,533.0 7,071,404.0 7,460,692.0 7,085,308.0 74,733,438.0 78,119,404.0 76,430,955.0 33,428,321.0 10,111,294.0 9,904,957.0 11,207,427.0 11,891,657.0 12,733,408.0 12,544,112.0 12,774,814.0 مال   لممتاجرة  أوراق

 22,671,941.0 221,816,547.0 210,265,293.0 198,749,873.0 185,979,437.0 143,581,047.0 144,041,752.0 117,829,792.0 124,021,725.0 149,431,071.0 211,281,389.0 217,535,447.0 222,324,362.0 222,090,525.0 221,811,800.0 270,689,869 مع ة لم  ع  -مال   ل ستثمار أوراق

 30,039,636.0 228,869,080.0 217,336,697.0 206,210,565.0 193,064,745.0 218,314,485.0 222,161,156.0 194,260,747.0 157,450,046.0 159,542,365.0 221,186,346.0 228,742,874.0 234,216,019.0 234,823,933.0 234,355,912.0 283,464,683  األجلمجموع استثمارات قص رة 

 1,908,480,620 1,894,207,238 1,783,337,519 1,712,320,298 1,668,535,234 1,689,356,750 1,617,283,453 1,580,712,663 1,488,572,164 1,377,664,862 1,290,068,192 1,272,653,709 1,242,780,471 1,145,641,852 1,149,215,211 1,173,744,217 ورائع العم ء

 753,769.0 12,934,626.0 173,986,038.0 143,315,862.0 124,399,691.0 92,944,472.0 85,504,863.0 97,639,490.0 70,208,048.0 36,695,620.0 15,626,892.0 409,838.0 32,904,572.0 40,395,926.0 59,623,728.0 18,132,672.0 المؤسسات المصرف   و  ائع ال نوكو 

 24,086,209.0 94,363,431.0 116,247,811.0 59,612,680.0 9,020,699.0 84,237,560.0 63,914,656.0 69,485,096.0 66,203,034.0 16,735,083.0 951,850.0 6,518,163.0 48,609,569.0 33,350,442.0 48,218,351.0 23,183,061.0 و ائع سمط  النق 

 154,043,455.0 86,669,149.0 81,565,033.0 78,988,121.0 77,028,031.0 81,211,680.0 78,677,558.0 720,160,010.0 65,921,538.0 74,419,682.0 68,682,939.0 64,407,558.0 53,788,460.0 53,187,729.0 51,144,317.0 47,881,797.0  أخرىمال    تأم ناتو ائع 

 2,087,364,053 2,088,174,444 2,155,136,401 1,994,236,961 1,878,983,655 1,947,750,462 1,845,380,530 2,467,997,259 1,690,904,784 1,505,515,247 1,375,329,873 1,343,989,268 1,378,083,072 1,272,575,949 1,308,201,607 1,262,941,747 الو ائع  إجمالي

 40,222,506.0 36,120,254.0 24,522,676.0 12,543,622.0 53,037,996.0 38,594,438.0 24,717,737.0 14,362,620.0 49,966,888.0 37,084,095.0 23,614,269.0 13,169,970.0 41,868,275.0 31,651,986.0 21,767,354.0 13,788,557.0  الضر   صافي ال خل ق ل 

 2,424,773,961 2,498,126,207 2,625,933,331 2,388,271,411 2,348,045,943 2,335,796,683 2,181,799,362 2,160,676,225 2,004,494,095 1,815,130,286 1,676,243,017 1,653,525,568 1,953,960,732 154,382,795.0 1,559,110,802 1,508,813,694 الموجو ات  إجمالي

 280,106,578.0 269,085,922.0 261,000,135.0 265,854,893.0 252,018,974.0 239,760,746.0 228,958,550.0 232,415,736.0 220,973,509.0 215,840,340.0 207,166,691.0 209,495,588.0 194,399,762.0 189,382,318.0 182,312,995.0 178,967,248.0 حقوق المساىم ن إجمالي

 1,151,825,644 221,816,547.0 210,265,293.0 168,749,873.0 1,099,702,271 1,068,153,503 1,025,073,373 921,659,417.0 975,859,279.0 820,668,795.0 838,805,932.0 744,392,210.0 719,632,086.0 679,574,649.0 738,680,635.0 618,455,284.0 صافي التسي  ت االئتمان  

 3,025,222.0 2,502,847.0 1,821,461.0 1,803,340.0 1,829,775.0 1,994,205.0 1,994,205.0 0.0 1,574,072.0 1,574,072.0 0.0 0.0 0.0 2,000,000.0 2,000,000.0 0.0 المخصص الخاص

 1,154,850,866 224,319,394.0 212,086,754.0 170,553,213.0 1,101,532,046 1,070,147,708 1,027,067,578 921,659,417.0 977,433,351.0 822,242,867.0 838,805,932.0 744,392,210.0 719,632,086.0 681,574,649.0 740,680,635.0 618,455,284.0 إجمالي التسي  ت االئتمان  

 1,181,865,280 450,685,627.0 427,601,990.0 374,960,438.0 1,292,767,016 1,286,467,988 1,247,234,529 1,115,920,164 1,133,309,325 980,211,160.0 1,059,992,278 973,135,084.0 953,848,105.0 914,398,582.0 973,036,547.0 901,919,967.0 ر الفائ ةاسعأمجموع الموجو ات ذات التأثر  تقمب 

 1,648,413,510 1,652,506,779 1,744,968,771 1,600,403,292 1,495,220,551 1,559,198,409 1,473,405,335 2,104,433,346 1,348,533,186 1,188,652,328 1,078,614,188 1,051,278,914 1,092,243,563 1,009,078,323 1,043,882,108 992,980,577.1 ر الفائ ةاسعأمجموع المطمو ات ذات التأثر  تقمب 

 1,469,530,077 1,458,539,573 1,373,169,889 1,318,486,629 1,284,772,130 1,300,804,697 1,245,308,258 1,217,148,750 1,146,200,566 1,060,801,943 993,352,507.8 979,943,355.9 956,940,962.7 882,144,226.0 884,895,712.5 903,783,047.1  األجلو ائع  ء استثناجم ع و ائع العم ء 
 

 

 Mar 2007 Jun 2007 Sep 2007 Dec 2007 Mar 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dec 2008 Mar 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dec 2009 Mar 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dec 2011 المتغ رات

 المتغ رات المستقم 
 1.658814663 1.445893882 0.933865141 0.525217609 2.258814235 1.652302971 1.132906051 0.664728007 2.492743088 2.04305417 1.408761663 0.796478159 2.142738813 20.50227553 1.396139003 0.913867435 عمى إجمالي األصول مع ل العائ 

 44.45707162 49.33072713 51.67169686 47.3191999 52.64307767 48.70427714 45.63590324 30.73744111 48.05197777 49.23329136 39.03304557 44.22647272 46.7512637 43.84011174 38.34883135 41.87316749 مخاطر الس ول 

 11.55186349 10.77151031 9.939328311 11.13168678 10.73313641 10.26462396 10.49402406 10.75662023 11.02390421 11.89117617 12.35898905 12.669631 9.949010685 122.6706111 11.69339567 11.86145438 مخاطر رأس المال

 71.69713622 27.27284588 24.50485057 23.42912188 86.45995502 82.50829273 84.64979043 53.02710898 84.04015092 82.46407602 98.27353367 92.56678415 87.32924933 90.61720593 93.2132603 90.82956785 مخاطر سعر الفائ ة

 المتغ ر التا ع
 47.50239249 8.879317081 8.007259382 7.065774527 46.83478508 45.72972942 46.98293486 42.65606324 48.68356966 45.21266607 50.0408308 45.01848804 36.82940369 440.1880721 47.37832834 40.98950629 مخاطر االئتمان





 

 

O 

 (:2ممحق رقم )

 (Fixed Effect)اخت ار التحم ل اإلحصائي لم  انات الم خم  من خ ل 
Dependent Variable: Y01   

Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)  

Date: 08/04/15 Time: 19:22   

Sample: 2007Q1 2014Q4   

Periods included: 32   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 224  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Cross-section SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 36.00566 2.282306 15.77600 0.0000 

X1 6.039716 0.410951 14.69691 0.0000 

X2 -0.050377 0.016568 -3.040620 0.0027 

X3 0.353532 0.063880 5.534303 0.0000 

X4 0.043340 0.017308 2.504024 0.0130 

     
 Effects Specification   

     
Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
R-squared 0.921501 Mean dependent var -0.851957 

Adjusted R-squared 0.917815 S.D. dependent var 3.409077 

S.E. of regression 0.841112 Sum squared resid 150.6908 

F-statistic 250.0403 Durbin-Watson stat 1.611854 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 Unweighted Statistics   

R-squared 0.058567 Mean dependent var 47.15523 

Sum squared resid 1078548. Durbin-Watson stat 1.958351 

 


