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  دراسةملخص ال
  
لسطيني باستخدام نظـام التقيـيم المـصرفي    دراسة إلى تقييم القطاع المصرفي الف  ال  هذه هدفت

، وذلك من خالل دراسة حالة بنك فلسطين لتحديد المخاطر المـصرفية    (CAMELS)األمريكي  
التي تشكل نقاط ضعف في العمليات المالية والتشغيلية واإلدارية للمصرف، والتي تتطلب بذل             

 السلطة النقدية لمعالجة األمـر،      عناية رقابية خاصة وتحديد أولويات الرقابة الالزمة، أو تدخل        
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي االستنتاجي في جمع وتحليل البيانات الماليـة المنـشورة              

، وتشير  2007 وحتى   2004 للسنوات المالية من     CAMELS)(لبنك فلسطين استنادا إلى نظام      
وفقـا لـسياسة    ") 1"تصنيف  (أهم نتائج البحث إلى حصول بنك فلسطين على المستوى األول           

، مما يعني أن المصرف سليم بصورة أساسـية، ويعطـي           CAMELS)(التقييم المركب لنظام    
مؤشرات على أن أداءه قوي بالنسبة لألرباح، ونمو أصوله بـصورة جيـدة، كمـا أن خبـرة         
اإلدارة في متابعة مسارات األعمال المصرفية وتحليل المخاطر المتعلقة بها وتحديد مـستويات        

جيدة، باإلضافة إلى معقولية توزيع األربـاح، كمـا أن حجـم              لها مة لرأس المال الالز   مناسب
وأظهر البحث أهمية تطبيـق نظـام التقيـيم         . األصول المتعثرة منخفض ومخصصاتها كافية    

، حيث أبرز الجوانب االيجابية بتطبيق النظام ودورهـا فـي   CAMELS)(المصرفي األمريكي  
. بالمعلومات التي تكشف بعض مظاهر الضعف والقصور ومـسبباتها      التغذية الراجعة والرقابة    

 على إجراء تحليل شامل ألداء المصرف ومقارنته مـع مـستوى      CAMELS)(كما يعمل نظام    
الصناعة في البيئة المصرفية، مما يساهم في رسم سياسة وخطط محكمة لإلدارة مـن خـالل                

ة خاصة، وقد خلص الباحث إلى مجموعـة        التركيز على العناصر السلبية التي تحتاج إلى عناي       
  -:من التوصيات، كان من أهمها

 على المصارف العاملة في فلـسطين، حيـث يبـرز دور            CAMELS)(ضرورة تطبيق نظام    
النظام في التغذية الراجعة والرقابة بالمعلومات، والعمل على تفعيل المكونات األساسـية التـي    

مكون منها، وتحقيق االستفادة في التعامل معها       يتيسر بها الكشف عن مواطن الضعف في كل         
وتطوير تقنيات المعلومات في المصارف بما يساهم في إجراء التحليل لجميـع       . وقائيا وعالجيا 
 بالسرعة والسهولة الممكنة وبما يضمن سالمة انسياب المعلومات،         CAMELS)(مكونات نظام   

، العمل على إلزام سلطة النقد الفلـسطينية        السيما تلك المتعلقة بالمخاطر لضمان كفاءة اإلدارة      
 في عمليات الرقابة المكتبية والميدانية على المصارف العاملة فـي          CAMELS)(استخدام نظام   

فلسطين، ومتابعة التطورات العالمية المتعلقة بالنظم المتخصصة بالتحليـل المـالي والرقابيـة         
  .الخاصة بالمصارف
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Abstract 
 
 

This research tends to evaluate the Palestinian Banking Sector by using the 
American Banking Evaluation system (CAMELS), and this through the study 
of the condition of Palestine Bank in order  to the banking risks that constitute 
weakness points in the financial, operational and administrative transactions of 
the bank, which requires paying an especial supervising care and determining 
the required supervision preferences or the authority interference to manipulate 
the matter. The researcher has used the deductive descriptive approach in 
collecting and analyzing the published financial particulars of Palestine Bank 
based (CAMELS) system for the financial years 2004 and till 2007. The most 
important research findings refer that Palestine Bank ltd has obtained the First 
Level (Rating "1") as per the compound evaluation policy of (CAMELS) 
system, that is, the bank is essentially sound, and gives indications to its good 
performance regarding the profits, and the good growth of its assets. Moreover, 
the experience of the administration in following up the tracks of the banking 
works, analyzing the related risks and determining proper levels of necessary 
capital is good. In addition to the credibility of the profits distribution, the 
volume of the stumbling assets is low and its provisions are adequate. The 
research showed the importance of applying the American Banking Evaluation 
system (CAMELS), as it offered the positive aspects of the application of this 
system and its role in the feedback and supervision with the information that 
reveal the weakness and defect aspects and their reasons. (CAMELS) system 
also works for making a comperehensive analysis of the bank performance and 
coparing it on the industry level in the banking environment, the thing that 
contributes in drawing the precise policy and plans for administration through 
concentrating on the negative elements that need especial care. 
The researcher has come a group of recommendations, the most important are: 
The necessity of applying (CAMELS) system on the banks working in 
Palestine,  as the role in the feedback and supervision with the information is 
apparent. Working for effecting the basic elements by which revealing the 
weakness points in each elements is possible, and making use of working with 
such elements in a preventive and remedial manner. Developing the 
information techniques in the banks which contributes in making the analysis 
of all the compounds of  (CAMELS) system with the possible speed and ease 
which guarantee the ease of information flow, including that related to the risks 
to secure the administration competence. Working for obligating the 
Palestinian money authority with using (CAMELS) system in the official and 
field supervision operations on the banks working in Palestine, and following 
the international developments related to the systems specialized in the 
financial analysis, and the supervision related to the banks.  
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  اإلهداء
  

  "شهداء فلسطين"شهداء األمة اإلسالمية .... لألكرم منا جميعا

نور الدين الفرا رحمه اهللا الذي قيل في حقه من الشيخ محمود / إلى روح والدي الشيخ 

  عيد رحمه اهللا أحب الدعوة والدعاة فأصبح داعية رحمهم اهللا جميعا

  )رحمه اهللا( وروحه الطاهرة   محمدإلى ذكرى أخي

  الدة الحنونة حفظها اهللا، وأخواتي األعزاءللو

  لمن أمدتني  باإلصرار على مواصلة التعلم     زوجتي المخلصة

  إلى أبنائي ليلى و نور الدين ومحمد...........إلى أعز من في قلبي

  الزمالء واألصدقاء األعزاء.........لكل من ساعدني في انجاز هذه الدراسة

  المتواضعلهم جميعا أهدي هذا العمل 
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  شكر وتقدير
  

بعد شكر اهللا شكرا يليق بجالله وعظيم سلطانه وكبريائه وعظمته ومنه وكرمه الذي أحاطني به 

ورعايته في إنجاز هذه الدراسة وما توفقي إال باهللا و الصالة والسالم على خير خلق اهللا محمد 

  .وعلى آله وصحبه و من وااله

تقدم  بخالص الشكر لكل من كان له الفضل علي، وكان عونا لي في إنجاز هذه ال يسعني إال أن أ

الدراسة، فمن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا وأخص بالذكر األستاذ الدكتور يوسف عاشور الذي 

  .تفضل باإلشراف على هذه الدراسة، وإلى السادة أعضاء لجنة المناقشة

   المصرف اإلسالمي الفلسطينيمدير عام.... سالم صباح /      الدكتور

  .لتفضلهما بقبول مناقشة رسالتي....  على شاهين /                           و الدكتور 

ه الخصوص الذي ساعدني في التحليل وال أنسى توجيه الشكر للدكتور على شاهين على وج

  .واستأنست برأيه في موضوع هذه الدراسة

 تفضلوا به من دعم ومساندة وتحفيز، راجيا اعتبار هذا الـشكر            كما أتقدم بالشكر إلى زمالئي لما     

بمثابة شكر خاص لكل زميل منهم، ويطيب لي أن  أتقدم بالشكر والعرفان إلى ابنة أختي هبة اهللا                  

 بالكثير من المراجع المتخصصة من مصر والكويت، كما أجد لزاما علي            يهاشم الفرا التي أمدتن   

مالء ببنك فلسطين، الذين أتاحوا لي فرصة القيـام بهـذه الدراسـة،             أن أتقدم بالشكر لألخوة الز    

  .الزمة إلنجاز هذه الدراسةيانات اوساعدوني في تقديم الب

وجعله في ميزان حسناتهم يوم القيامة ، جزى اهللا الجميع خير الجزاء وجعل عملهم خالصا لوجهه

  .و باإلجابة جدير، إنه على ذلك لقدير

                                                                                                                          الباحث              
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

                      -:المقدمة: أوالً
  كون القطاع المصرفي عنصر رئيسللمصارف أهمية كبيرة في الحياة االقتصادية واالجتماعية،

 االقتصادية، كما تعمل في مجال الوساطة المالية حفي توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصال

م يحيث تتجمع لديها معظم مدخرات المجتمع وتمنح االئتمان لكافة األنشطة االقتصادية وتقد

 وكون القطاع المصرفي ،)2005الرضا عقبة، (الخدمات المصرفية على اختالف أنواعها

 خاصة في ظل الظروف ماليةالل مشاكالفلسطيني جزء من المنظومة المصرفية فإن تعرضه لل

 وتداعياتها ستزيد من مخاطر العمل المصرفي التي يعاني منها ةالسياسية واالقتصادية المضطرب

مصرفًا عربيا ومحليا ودوليا يعملون على أراضي السلطة الوطنية حيث بلغت إجمالي ) 21(

 2006، 2005، 2004 مليون دوالر خالل األعوام 5737.07، 5604، 5101.21موجوداتها 

 مليون دوالر 1903.29، 1791.36، 1422.63على التوالي، فيما بلغت التسهيالت االئتمانية 

ينعكس على  األمر الذي س،)2007سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي الثاني عشر، (لنفس األعوام 

سليم من خالل يقتضي إيجاد جهاز مصرفي قوي والفلسطيني مما شريحة واسعة من المجتمع 

سلطة النقد  (الرقابة المصرفية التي تقع مسؤوليتها بشكل رئيس على عاتق المصرف المركزي

 والتعليمات التي تكفل المحافظة على القطاع المصرفي تبوضع األنظمة والقرارا) الفلسطينية

    ).1997بشأن إنشاء سلطة النقد الفلسطينية،) 2(قانون رقم (

 نظاما موحدا لتقييم المصارف، 1979لواليات المتحدة األمريكية في العام وفي هذا اإلطار تبنت ا

   روجع هذا النظام ليعكس التغيرات في العمل المصرفي وفي إجراءات وسياسات 1996وفي عام 



 3

 وهي اختصار لستة مكونات )CAMELS(وسمي هذا النظام بنظام . الوكاالت الرقابية الحكومية

  :(Bank Rating System ,1996)رئيسية كالتالي 

  

 Capital Adequacy   المال رأس ةمالء

 Assets Quality   األصول جودة

  Management    اإلدارة 
  Earnings     )األرباح(عوائد ال

  Liquidity    السيولة 
  Sensitivity to market risk    إلي مخاطر السوقالحساسية 

  

 هو تحديد المخاطر المصرفية ، (CAMELS)م ن الغرض من استخدام نظام التقييولذلك يتضح أ

التي تشكل نقاط ضعف في العمليات المالية والتشغيلية واإلدارية للمصرف والتي تتطلب بذل 

. تدخل السلطة النقدية لمعالجة األمر عناية رقابية خاصة وتحديد أولويات الرقابة الالزمة، أو

 المؤسسات المالية بشكل شامل وعلى ممها بتقييوطبقا لهذا النظام تؤكد الوكاالت الرقابية التزا

 وعلى أساس )CAMELS(أساس موحد وهذا يتطلب تقييمها على أساس مركب لجميع مكونات 

يكون ) 5 إلى 1(منفرد لكل مكون من مكونات النظام، بحيث يحدد لكل مكون تصنيف رقمي من 

 ف النهائي للمصرف استنادا إلىتصنياألدنى، ويحدد ال) 5(األفضل و التصنيف ) 1(التصنيف رقم 

فهي ) 2،1(إن المصارف التي يكون تصنيفها . تقييمات كل مكون رئيسي من المكونات المذكورة

سليمة بصورة أساسية في معظم النواحي، وقدرتها على الصمود أمام التحديات جيدة باستثناء 

 تواجه بعض نقاط الضعف فهي) 3(التقلبات االقتصادية الحادة، أما المصارف التي تصنيفها 
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بشكل عام  قد تظهر بشكل بارز في المالءة و السيولة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات إدارية 

المصرف لتحديد وتالفي نقاط مناسبة وتقديم إرشادات واضحة من قبل البنك المركزي إلدارة 

 سوف تحيط فان عالمة استفهام كبيرة) 5،4(كب روالمصارف التي يكون تصنيفها المالضعف، 

ما يتعلق بقدرته على االستمرارية، وكون القطاع المصرفي الفلسطيني حديث العهد، بالمصرف في

فإن ذلك يتطلب المزيد من بذل العناية الرقابية للوقوف على مواطن القوة والضعف التي تواجه 

مرين تلك المصارف بهدف الوصول إلى قطاع مصرفي سليم يحافظ على حقوق المودعين والمستث

يضمن سالمة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، و المساهمة بشكل فعال في تطوير 

االقتصاد الوطني وازدهاره، وكون بنك فلسطين المصرف الوطني األكبر بين المصارف الوطنية، 

من إجمالي موجودات المصارف % 40 مليون دوالر أمريكي بنسبة 450حيث بلغت موجوداته 

تقرير سلطة النقد ( 2004 مليون دوالر في نهاية العام 1,135نية العاملة في فلسطين البالغة الوط

، فإن ذلك يتطلب تقييمه وفق أنظمة التقييم المصرفية للوقوف على مواطن القوة )2006السنوي لسنة

              .والضعف فيه
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  -:مشكلة الدراسة: ثانيا

له في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة ولعل التدهور باشر القطاع المصرفي الفلسطيني أعما

السياسي واالقتصادي نتيجة الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية منذ بداية انتفاضة 

م، عرض العمل المصرفي للعديد من المخاطر التي تتعلق بطبيعة 2000األقصى المباركة عام 

التي يعمل في إطارها القطاع المصرفي مصادر األموال واستخداماتها نتيجة تغير الظروف 

 حيث واجهت المصارف اآلثار السلبية للحصار من ركود اقتصادي وبطالة وتضخم  الفلسطيني،

وتغير في أسعار العمالت، وبالتالي عانى القطاع المصرفي الفلسطيني من ظاهرة الديون المتعثرة 

ائر القروض والتسهيالت  و الديون المشكوك في تحصيلها ، حيث بلغ مخصص مقابلة خس

، 2004 مليون دوالر خالل األعوام 151.79، 139.78، 136.96للمصارف العاملة في فلسطين 

 ولهذا تتحوط المصارف بعدة وسائل ،)2007سلطة النقد الفلسطينية، (، على التوالي 2006، 2005

 مع المخاطر التي من أهمها تدعيم رأس المال واالحتياطيات أي مالءة رأس المال بما يتناسب

تتعرض لها استخدامات المصارف، وكون بنك فلسطين المصرف الوطني األكبر بين المصارف 

الوطنية، يرى الباحث ضرورة دراسة وتقييم بنك فلسطين من خالل نظام التقييم  المصرفي 

      -: وفي هذا اإلطار فإن مشكلة البحث تدور حول السؤال التالي،)CAMELS(األمريكي 

وفق مكونات نظام التقييم المصرفي تشوب أداء بنك فلسطين د حالة ضعف ووجدى ما م

(CAMELS) ؟   

  -:ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية

  ما مدى وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين وفقا لمالءة رأس المال؟ -1
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 ما مدى وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين وفقا لجودة األصول؟ -2

 وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين وفقا للربحية؟ما مدى  -3

 ما مدى وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين وفقا لنسبة السيولة؟  -4

 ما مدى وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين وفقا للحساسية إلى مخاطر السوق؟ -5

 ما مدى وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين وفقا لنسبة لإلدارة؟ -6

 

  -:فرضيات الدراسة: ثالثا

بنك فلسطين وجود حالة ضعف تشوب " ة التالية على مشكلة الدراسة بالفرضيمد في اإلجابة اعتُ

ويتفرع من هذه الفرضية " )CAMELS( نظام التقييم المصرفي األمريكي وفق مكونات

  -:الفرضيات الفرعية التالية

  .وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق بمالءة رأس المال -1

  .وب بنك فلسطين فيما يتعلق بجودة األصولوجود حالة ضعف تش -2

  .وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق بنسبة السيولة -3

 .وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق بالربحية -4

 .وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين وفقا للحساسية إلى مخاطر السوق -5

 .وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين وفقا لنسبة لإلدارة -6
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  -: الدراسةأهداف: رابعا

 .الوقوف على مواطن القوة والضعف في أداء بنك فلسطين -1

 لمساعدة إدارة )CAMELS( لتطبيق نظام ةتحديد أنظمة المعلومات وتقنيات التحليل الالزم -2

 .بنك فلسطين في تحديد وقياس المخاطر المصرفية بدقة وكفاءة

 . فلسطينزيادة كفاءة وفاعلية العمل الرقابي لدى بنك -3

الخروج ببعض النتائج و التوصيات و تقديمها لسلطة النقد الفلسطينية للرقي بالعمل  -4

 .الرقابي على القطاع المصرفي

 . )CAMELS(إثراء المكتبات الفلسطينية ببحث جديد عن نظام التقييم المصرفي األمريكي  -5

  
  -:دراسةأهمية ال: خامسا

  -:تظهر أهمية الدراسة في

دولية واالستفادة من تجارب الدول األخرى المستخدمة لنظام التقييم المصرفي نقل التجربة ال

(CAMELS) األمر الذي يشجع المصارف العاملة في فلسطين علي استخدام هذا  النظام  في ،

تحديد وقياس المخاطر المصرفية، مما يعزز وضع القطاع المصرفي في فلسطين ويساهم في 

ن األمر الذي يحقق األهداف االستراتيجية للمصرف ويقوي دعم ثقة المودعين والمستثمري

  .دوره في المجتمع ويدعم االقتصاد الوطني
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 -:منهجية الدراسة: سادسا

  -:تتضمن منهجية الدراسة العناصر التالية

  :منهجية جمع البيانات

سطين للفترة  لهذه الدراسة من التقارير المالية السنوية المنشورة لبنك فلةجمعت البيانات الالزم

المراجع والمؤلفات العلمية، والتقارير والدوريات  باإلضافة إلى، 2007 وحتى 2004من 

والنشرات المتخصصة، وكذلك الدراسات السابقة في هذا المجال، واالستعانة بالبيانات 

والمؤشرات المالية والمصرفية للقطاع المصرفي الفلسطيني، والقوانين والتعليمات الصادرة 

  .لطة النقد الفلسطينيةعن س

  -:منهجية التحليل

استخدم المنهج الوصفي االستنتاجي في جمع و تحليل البيانات والقوائم المالية المتعلقة 

 المصرفي  األمريكي مبموضوع المشكلة بغرض الوقوف على سبل تطبيق نظام التقيي

)CAMELS(سطيني في دعم عمليات الرقابة واستخدامه في القطاع المصرفي الفل.  

  

  -:سةارمعوقات الد: سابعا

واجهت هذه الدراسة صعوبة عدم تعاون سلطة النقد الفلسطينية في  تزويد الباحـث بالمعلومـات                

حيث لم تسمح له بتوزيـع االسـتبانه المعـدة فـي هـذا              ) M( حول تقييم مكون اإلدارة      ةالالزم

  .الخصوص
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  -:مصطلحات الدراسة: ثامنا

                                         -:  اختصار لستة مكونات وهي)CAMELS(ريكي نظام التقييم المصرفي األم §

C- Capital Adequacy                                         مالءة رأس المال  
A - Asset Quality جودة األصول                                          
M – Managementاإلدارة                                                 

E – Earnings  الربحية                                                   
L – Liquidity                                                          السيولة  

S - Sensitivity to market risk          الحساسية إلى مخاطر السوق         
 

  Capital Adequacy:  مالءة رأس المال أو كفاية رأس المال §

 المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف، إال أن وتعني متانة رأس المال في مواجهة

، وذلك ألن (Efficiency) هي المصطلح األفضل من الكفاية (solvency)المالءة 

الحصول على أعلى عائد ممكن، أو المالءة في اللغة تعني المتانة أما الكفاية فتعني 

تخفيض استخدام المواد للحصول على نتائج أفضل، وليس هذا هو المعنى المقصود هنا، 

، لذلك )71، ص1993الشماع، (بل المقصود هو متانة رأس مال المصرف أو المالءة 

  .التزم الباحث باستخدام مصطلح المالءة في الدراسة

  

  G10- Group of Ten :  مجموعة العشرة §

   هي اللجنة التي أعدت تقريرها في مدينة بازل بشأن معيار كفاية رأس المال وذلك في 

بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا االتحادية، ايطاليا، اليابان، (، وهي  II، وبازلIاتفاقية بازل 

  ).السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، لوكسمبورغ
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  Financial Ratios: ماليةالنسب ال §

                              TCR – Total Classification Ratio نسبة إجمالي  التصنيف 

، )مخصصات الديون المتعثرة(هي نسبة القروض المتعثرة على حقوق الملكية والمخصصات 

ريكية إلعطائها ثم تقارن هذه النسبة مع فئات جودة األصول التي وضعتها مؤسسة التقييم األم

 ).5(إلى ) 1(التصنيف من 

                      WCR –Weighted Classification Ratioمرجحنسبة التصنيف ال  

، ثم )مخصصات الديون المتعثرة(هي نسبة المخصصات على حقوق الملكية والمخصصات  

مريكية إلعطائها تقارن هذه النسبة مع فئات جودة األصول التي وضعتها مؤسسة التقييم األ

 ).5(إلى ) 1(من  التصنيف

، مجتمعتين هم أساس (WCR)، ونسبة التصنيف المرجح (TCR)أن نسبة اجمالى التصنيف 

األصول في إعطاء حكم واقعي على المصرف فيما يتعلق بجودة األصول وفق فئات جودة 

  .(Benchmarks)التي وضعتها مؤسسة التقييم األمريكية 

                     ROAA – Return on Average Assets الموجودات العائد إلى متوسط

تعتبر هذه النسبة من أكثر النسب شيوعا على مستوى العالم، وتقيس نسبة العائد على متوسط 

األصول مدى كفاءة اإلدارة في استخدام األصول في تحقيق األرباح من خالل االستثمار في 

نسبة بالسنوات السابقة أو بمعيار الصناعة، فكلما ارتفعت هذه األصول المختلفة، وتقارن هذه ال

  .أصوله، والعكس صحيح النسبة دل ذلك على ارتفاع كفاءة المصرف في استخدام
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                                                 ROA – Return on Assetsالعائد إلى الموجودات     

 في استخدام األصول االستخدام األمثل، في تحقيق األرباح من          تقيس هذه النسبة مدى كفاءة اإلدارة     

خالل االستثمار في األصول المختلفة، وتقارن هذه النسبة بالسنوات السابقة أو بمعيار الـصناعة،              

فكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على ارتفاع كفاءة المصرف فـي اسـتخدام أصـوله والعكـس              

  .صحيح

                ROE – Return on Average Equityلكيـة       العائد إلى متوسط حقوق الم

تقيس هذه النسبة مدى اتجاه العائد على األموال المستثمرة، وتقارن هذه النسبة بالسنوات الـسابقة                

المـصرف تحقيـق    أو بمعيار الصناعة، فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على مدى قـدرة      

  .ة أو رأس المال المملوك والعكس صحيحأرباح أعلى على حقوق الملكي

  

  -: Iمكونات رأس المال وفق بازل §

  Core capital – Tier 1 رأس المال األساسي                   )1(الشريحة  .1

 Supplementary Capital -Tier 2رأس المال المساند         ) 2(الشريحة  .2

  

 -: IIمكونات رأس المال وفق بازل §

  -: الشريحة التاليةIابقة الذكر في بازليضاف إلى الشرائح س

 ديون مساعدة ذات أجل قصير لتغطية مخاطر السوق) 3(الشريحة  .3

   Tire 3 - Short- term subordinated debt covering market risk  
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  Sensitivity to market risk : تحليل الحساسية إلى السوقمؤشرات  §

Net interest income (NII). لفائدةصافي عائد ا                                       .  

 هو الفرق بين الموجودات الحساسة للفائدة مطروحا منه االلتزامات الحساسة للفائدة بعـد              

 ,MacDonald and Koch) )معـد ل الفائـدة  *  االلتزامات–معدل الفائدة * الموجودات (

2006, p171).  
Net interest margin (NIM).  الفائدةنسبة هامش                                      .  

فكلما ارتفعت  تقيس هذه النسبة صافي عائد الفائدة على إجمالي الموجودات المدرة للدخل،            

المـصرف تحقيـق أربـاح أعلـى والعكـس           هذه النسبة كلما دل ذلك على مدى قدرة         

  .(MacDonald and Koch, 2006, p171)صحيح

Rate sensitive assets (RSAs). الموجودات الحساسة لمعدالت الفائدة                    .  

االستثمارات فـي األوراق    (الموجودات ذات التأثر نتيجة التغير في سعر الفائدة وهي           هي

المالية بغرض المتاجرة وليس االحتفاظ، التسهيالت والودائع لدى المـصارف األخـرى             

 MacDonald) )لمالية المخصومة قصيرة األجـل والبنك المركزي باإلضافة إلى األوراق ا

and Koch, 2006, p171). 

Rate sensitive liabilities (RSAs).               االلتزامات الحساسة لمعدالت الفائدة     .  

الودائع التي تتصف بقصر األجـل      (هي االلتزامات ذات التأثر نتيجة التغير في سعر الفائدة وهي            

طلب، ودائع التوفير، شهادات اإليداع قصيرة األجل، باإلضـافة إلـى القـروض             كالودائع تحت ال  

 MacDonald and) )قصيرة األجل سواء أكانت من المصارف األخرى أو من البنـك المركـزي  

Koch, 2006, p171). 



 13

GAP  الفجوة                                                                                                                

، فإذا كانت النتيجـة     تقيس هذه النسبة الفجوة بين الموجودات وااللتزامات الحساسة للفائدة        

بالسالب فهذا يعني أن االلتزامات حساسة للفائدة أكثر من الموجودات والعكـس صـحيح،            

(MacDonald and Koch, 2006, p169).   
 

GAP ratio      نسبة الفجوة                                                                                                

، فإذا كانت الفجوة موجبة فان هذه النـسبة نتيجتهـا           GAPتترجم هذه النسبة قيمة الفجوة      

احد  واحد صحيح أو اكبر من واحد، أما إذا كانت النتيجة بالسالب فهذا يعني أنها اقل من و                

(MacDonald and Koch, 2006, p178).   
|GAP|                                القيمة المطلقة للفجوة                                                        

الفجوة المطلقة تقيس نسبة الموجودات وااللتزامات الحـساسة لمخـاطر الـسوق، فكلمـا       

 ,MacDonald and Koch, 2006) المخاطر الحساسة للسوقارتفعت هذه النسبة كلما زادت

p178).   
 

Target GAP    الفجـوة المـستهدفة                                                                                        

 هـامش  نسبة للتغير فيالفجوة المستهدفة للموجودات المدرة للعائد تحددها اإلدارة من خالل وضع  

 ,MacDonald and Koch) لمعدل التغير في نسب الفائدة ، باإلضافة إلى توقع اإلدارةصافي الفائدة

2006, p178). 
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  -:الدراسات السابقة: تاسعا

األساليب الحديثة إلدارة مخاطر االئتمان في المصارف  " -:، بعنوان)2007(ل أبوكمادراسة  -1

  ".المؤسسات المصرفية الفلسطينية: الة تطبيقيةح"  II بازل"وفقا للمعايير الدولية 

تمثلت مشكلة الدراسة باإلجراءات التي يجب أن تتخذها المصارف لتطوير أنظمة مخاطر االئتمان 

متطلبات اتفاقية لجنة بازل الجديدة للرقابة " وفقا للمعايير واإلرشادات الرقابية المصرفية الدولية 

دراسة إلى تطوير منهجية إدارة مخاطر االئتمان في ، حيث هدفت ال "IIالمصرفية بازل 

المصارف العاملة في فلسطين وفق اإلدارة الحديثة للمخاطر المصرفية مما يشجع على استخدام 

وخلصت الدارسة إلى العديد من النتائج . األساليب المعاصرة في تحديد وقياس المخاطر االئتمانية

  -:كان من أهمها

المصارف إستراتيجية إلدارة المخاطر، كما يتابع مجلس اإلدارة قدرة اعتماد مجلس اإلدارة ب

اإلدارة التنفيذية على إدارة أنشطة االئتمان بفاعلية وكفاءة، بحيث يمكن تحديد هذه المخاطر 

  .وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها من خالل فعالية الضوابط الرقابية على االئتمان

اختبار حساسية مخاطر رأس المال و  "-: بعنوان،)Andersson  Lindell )2007دراسـة    -2

  .، بالسويد"القواعد الحديثة لمالءة رأس المال

"Risk capital stress testing framework and the new capital adequacy rules".  

تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية بناء نموذج رياضي الحتساب نسب مالءة رأس المـال للـشريحة           

، II وفق قواعـد اتفاقيـة بـازل       ،"ديون مساعدة ذات آجال قصيرة لتغطية مخاطر السوق       "الثة  الث

 وهدفت الدراسة إلى اختبار حساسية مخاطر رأس المـال        ،  المكون الثالث من مكونات رأس المال     

  :لمكون من خاللا للسوق وفق هذا 
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  .قياس التغير في حقوق الملكية حسب سلوك التغير في أسعار الفائدة . 1

 والتـي تعتبـر   II قياس التغير في حقوق الملكية وفق قواعد الشريحة الثالثة التفاقية بازل         . 2

  .المكون الثالث من مكونات رأس المال

  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها

تحديد نموذج رياضي الحتساب نسبة مالءة رأس المال للشريحة الثالثة وفق  قواعد اتفاقية لجنة 

  .IIزل با

دراسة " دوافع الدمج المصرفي في فلسطين ومحدداته  " -:، بعنوان)2006(يدة دراسة زا -3

  ".تطبيقية على المصارف الوطنية العاملة 

وتمثلت مشكلة الدراسة في تحديد الدوافع التي تحقق الدمج المصرفي بين المصارف الوطنية 

  . خارجية التي قد تحول دون تحقيق الدمجالعاملة في فلسطين، وتحديد المحددات الداخلية وال

و هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم الدوافع التي قد تتطلب لتحقيق الدمج بين المصارف 

الوطنية العاملة في فلسطين، ومحاولة تشخيص أهم المحددات الداخلية والخارجية التي تعترض 

دراسة إلى العديد من النتائج أهمها وخلصت ال. الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين

  -:ما يلي

يعتبر الدمج المصرفي وسيلة ضرورية لمواجهة جوانب الضعف في بعض وحدات الجهاز 

المصرفي من خالل تدعيم قاعدة رأس المال، وتعظيم ربحية المصارف المندمجة، وتخفيض 

ا أن تدني حجم صافي المخاطر، ورفع القيمة السوقية ألسهم المصارف الوطنية المندمجة، كم
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الربحية لبعض المصارف الوطنية وتحقيق خسائر لدى البعض اآلخر يمثل أحد الدوافع األساسية 

  .باتجاه تحقيق الدمج المصرفي

التسهيالت االئتمانية المتعثرة في الجهاز المصرفي  " -:، بعنوان)2006(زايدة دراسة   -4

  ".ة العاملة في قطاع غزةالفلسطيني دراسة تطبيقية على المصارف الوطني

تمثلت مشكلة الدراسة في حجم الديون المتعثرة وأسبابها في الجهاز المصرفي الفلسطيني والعوامل 

المؤثرة فيها وسبل معالجتها، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة في زيادة 

 والتعرف على اإلجراءات الكفيلة للحد الديون المتعثرة لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني وأسبابها،

  -:وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها. من هذه الظاهرة

اكتفاء المصارف بالضمانات المقدمة من العمالء دون األخذ باالعتبار الغرض من التسهيالت، 

اسة أن كما أظهرت الدر. باإلضافة إلى تقديم العمالء بيانات مالية غير مدققة حسب األصول

 على التوالي شكلت أعلى نسبة تعثر للديون إلى التسهيالت 2003 حتى 2000السنوات من 

بالمصارف، هذا وأظهرت الدراسة بعض اإلجراءات الواجب على المصارف  اتباعها للحد من 

  .التعثر لعل أهمها أخذ الضمانات الكافية والمتابعة المستمرة لالئتمان

دور مصرف سورية المركزي في الرقابة على  " -:نوان، بع)2005( دراسة الرضا -5

  ".المصارف األخرى وآلية تفعيلها 

 لتفعيل الرقابة على القطاع المصرفي ةوتتمثل مشكلة الدراسة في دراسة السبل والوسائل الالزم

السوري، حيث هدفت الدراسة إلى بيان السبل الكفيلة بتفعيل الرقابة للحفاظ على سالمة المراكز 
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مالية للمصارف، والتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، وقد ركزت الدراسة على نظام تقييم ال

  -:وخلصت إلى العديد من النتائج والتي من أهمها، (CAMELS)المصارف

ضرورة التزام المصارف المركزية بمبادئ بازل للرقابة المصرفية الفعالة السيما   - أ

  .)CAMELS(صرفي مالءة رأس المال عند استخدام نظام التقييم الم

 .إلزام المصارف المتخصصة على تطبيق مبادئ إدارة المخاطر االئتمانية  - ب

إيجاد مجموعة من القوانين والتشريعات تُمكِّن المصرف المركزي من ممارسة دوره   - ت

 .الرقابي بشكل فعال، وتساعد على تطبيق مبادئ بازل

وا من القيام بالرقابة على زيادة عد المراقبين لدى المصرف المركزي السوري ليتمكن  - ث

 .مختلف الفروع المصرفية

المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة  " -:، بعنوان)2005(دراسة السيقلي  -6

  ".دراسة تطبيقية على سلطة النقد الفلسطينية " 1997عن لجنة بازل للرقابة المصرفية سنة

النقد بمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة المقرة من قبل تمثلت مشكلة الدراسة في مدى التزام سلطة 

، وأظهرت أهم نتائج الدراسة أن البيئة القانونية المصرفية )Iبازل، (لجنة بازل للرقابة المصرفية 

والتعليمات المصرفية بفلسطين مناسبة لتطبيق سلطة النقد الفلسطينية مبادئ الرقابة المصرفية 

كما . 1999، ومعاييرها المصدرة في أكتوبر 1997ة المصرفية عام المقررة بلجنة بازل للرقاب

اتضح التزام سلطة النقد الفلسطينية بشكل عام في ممارساتها الرقابية على القطاع المصرفي 

الفلسطيني بمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة، وأتاحت التشريعات والتعليمات المصرفية الفلسطينية 
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التخاذ إجراءات تصحيحية للمصارف المخالفة للنظم الرقابية كحد أدنى لسلطة النقد الصالحيات 

  .معيار كفاية رأس المال أو حالة تعرض مصالح المودعين للخطر

مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي  " -:، بعنوان)2005(كحلوت دراسة ال -7

  ".في ترشيد القرار االئتماني

حديد مواطن القوة والضعف على مستوى دوائر االئتمان المصرفي، تمثلت مشكلة الدارسة في ت

وعلى مستوى متخذي القرار االئتماني، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد 

المصارف العاملة في فلسطين على التحليل المالي كأداة من أدوات اتخاذ القرار لترشيد االئتمان 

لية المستخرجة من القوائم المالية، وخلصت الدراسة الى العديد باستخدام النسب، والمعلومات الما

  -:من النتائج من أهمها

جميع محللي االئتمان في المصارف العاملة في قطاع غزة يطلبون معلومات مالية من   - أ

الشركات التي تتقدم بطلب الحصول على ائتمان، لكن األغلبية العظمى منهم ال 

ني أن درجة االعتماد على التحليل المالي في اتخاذ تستخدم التحليل المالي، مما يع

 .القرار االئتماني ضعيف جدا

ال يوجد إدراك لدى غالبية محللي االئتمان في المصارف العاملة في قطاع غزة بدور   - ب

وأهمية التحليل المالي باستخدام النسب في عملية صنع القرار االئتماني، معتمدين 

 . الكافيةعلى الضمانات العينية والمالية
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ويعتمدون % 6الذين يعتمدون على التحليل المالي بالمصارف قلة ال تتجاوز نسبتهم   - ت

نسبة السيولة السريعة، القروض إلى الموجودات، ( بالتحليل على النسب المالية التالية 

  ).نسبة التداول، القروض إلى حقوق الملكية

لتقييم المصرفي األمريكي أثر تطبيق نظام ا " -:، بعنوان)2005(دراسة شاهين  -8

)CAMELS(حالة دراسية على بنك فلسطين .  لدعم فاعلية نظام التفتيش على البنوك التجارية

  ". المحدود 

 في دعم )CAMELS(تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية االستفادة من تطبيق نموذج التقييم المركب 

قوم به السلطة النقدية على مؤسسات القطاع فعالية نظام الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني الذي ت

  المصرفي، وهدفت الدراسة إلى بناء وتطوير نظام داعم لعمليات  الرقابة والتفتيش على مؤسسات 

وقد خلصت الدراسة إلى . القطاع المصرفي بما يزيد من فعالية وكفاءة العمل الرقابي المصرفي

  -:العديد من النتائج لعل أهمها النتائج التالية

أظهر البحث أهمية تطبيق نظام داعم لعمليات الرقابة والتفتيش المصرفية التـي تقـوم                - أ

بتنفيذها السلطة النقدية بما يؤكد صحة فرضية البحث، حيـث تـم إبـراز الجوانـب                

ودورها كرافد هام في تغذية عمليات التفتيش       ) CAMELS(اإليجابية في تطبيق النظام     

عن بعض مظاهر الضعف والقصور والتـي تـشكل   والرقابة بالمعلومات التي تكشف   

  .مداخل مهمة للبحث عن جذور المشكالت المصرفية ومسبباتها

 في تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف فـي        (CAMELS)تتمثل أهمية تطبيق نظام      -  ب

أنظمة العمل المصرفية نظرياً وتطبيقياً بما يؤدي إلى توجيه االهتمام نحوها وبالتـالي             
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أهداف المودعين والمستثمرين والمساهمين على السواء، األمـر الـذي          تحقيق خدمة   

يساهم في زيادة كفاءة العمل المصرفي وتدعيم فعاليته على الساحة المصرفية محليـاً             

وإقليمياً ودولياً، والتي أصبحت إستراتيجية ال غنى عنها لمواكبة التطورات الحاصـلة            

 .في الصناعة المصرفية

بـصورته  (سية التي يرتكز عليها نظام الرقابة والتفتـيش الحـالي           إن المنطلقات األسا   -  ت

يتطلب المزيد من التطوير والتحديث في ظـل عـصر ثـورة تكنولوجيـا              ) التقليدية

المعلومات التي تشهدها الساحة المصرفية مما يؤكد فرضية التكامل والترابط مع نظام            

 .)CAMELS( التقييم المصرفي

بـشكل   )CAMELS(ة والتفتيش الميداني بعناصر التقيـيم       ترتبط مراحل عمليات الرقاب    -  ث

جوهري إيجابياً وتتسم بالتكامل والقوة والفعالية في تطبيق عمليات الرقابة والتفتـيش             

 .المصرفي

يعمل النظام المقترح على إجراء تحليل شامل ألداء البنك وأنماط أنشطته ومقارنتها مع              - ج

ساهم في صياغة محكمة لخطط عمليـات  مستوى الصناعة في الساحة المصرفية مما ي   

التفتيش وتنفيذ مراحلها بدقة متناهية مع التركيز على العناصر السلبية التي تحتاج إلى             

 .عناية واهتمام أكبر
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مشاكل التعامل مع  " -:بعنوان، )USAID )1999دراسة وكالة التنمية الدولية األمريكية  -9

  ."المصارف في فلسطين

سة في تحديد المشاكل التي تعاني منها المصارف الفلسطينية، وذلك بموجب تمثلت مشكلة الدرا

 وهدفت الدراسة إلى إيجاد ،)CAMELS(التقييمات المعدة عن تلك المصارف من خالل نظام 

حلول وإجراءات تصحيحية الزمة المصارف التي تعاني من بعض المشاكل ولمصنفه بالمستوى 

 محددة على مستوى المصارف األخرى التي يصل تصنيفها الثالث مع تطبيق إجراءات تنظيمية

  . إلى المستوى الرابع أو الخامس)CAMELS(بموجب نظام 

 من قبل سلطة النقد )CAMELS( ولعل أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة هو تبني نظام 

  . الفلسطينية كأداة مساعدة تساهم في إحكام الرقابة على المصارف

تطبيق نظام التقييم المصرفي  " -:، بعنوان)Oexaminer Rientaion) 1998 دراسة -10

)CAMELS(على مصرف كويكر بأمريكا ". 

وتمثلت مشكلة الدراسة بمناقشة مقومات نظام التقييم المصرفي واألسس التي يتعين توفرها لقياس 

سة إلى العديد مدى فاعلية عناصر التقييم وتحليل نقاط الضعف في أداء المصرف، وخلصت الدرا

  -:من النتائج أهمها

 لدعم كفاءة وفاعلية الرقابة والتفتيش للحد من المخاطر )CAMELS(تطبيق نظام   - أ

 .المصرفية

  للكشف عن نقاط الضعف في كل )CAMELS(تفعيل العناصر األساسية لنظام   - ب

 .عنصر منها للتعامل معها وقائيا بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية
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ل بتقارير خاصة و أساليب معالجتها وبدائل العالج لتراكم الخبرة توثيق المشاك  - ت

 .الرقابية

. نسب مالءة رأس المال فـي المـصارف        "-: بعنوان ،)Matthews Ken )1996 دراسة -11

 Capital adequacy ratios for banks". "" بنيوزلندا Bulletinمصرفحالة تطبيقية على 

 بالتعليمات الـصادرة مـن المـصرف        Bulletin مصرف   تمثلت مشكلة الدراسة في مدى التزام     

، حيـث   Iن احتساب نسبة مالءة رأس المال بموجب مقررات لجنة بازلأالمركزي النيوزلندي بش

 بنيوزلندا  بموجب التعليمات التي صدرت عن البنـك          Bulletin هدفت الدراسة إلى تقييم مصرف    

 الموحدة   مالءة رأس المال   نسبة فيما يتعلق ب   I المركزي النيوزلندي استنادا إلى مقررات لجنة بازل      

  -:، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها%8 البالغة

التزام المصرف بالتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي النيوزلندي بشأن احتـساب            . 1

  -: المحددة لذلك توضيحها على النحو التاليرمالءة رأس المال وفق المعايي

مال تكونت من الشريحة األولى و المتمثلة في رأس المال األساسي مكونات رأس ال §

 .ة و المتكونة من رأس المال المساندوالشريحة الثاني

األصـول المرجحـة    ( إعطاء أوزان ترجيحية للمخاطر للبنـود داخـل الميزانيـة            §

، و البنود خارج الميزانية مثل الكفاالت و االعتمادات، إال أنهـا احتـسبت              )بالمخاطر

 %.50عامالت التحويل لها نسبة م

 الت ي  I، تعتبر قویة مقارنة بمعی ار لجن ة ب ازل     % 10نسبة مالءة رأس المال للمصرف   بلغت   . 2

 %.8حددت ھذه النسبة بـــ 
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 IIه يمكن االعتماد على نموذج احتساب مالءة رأس المال وفق الشريحة الثالثة من بازلأن . 3

 . كأداة تقييم للمصرف

ذج اإلدارة العليا بتقييم وتصنيف المنظمـات أو المؤسـسات الماليـة            وميمكن أن يزود الن    . 4

  .والمصارف
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  -: تعليق الباحث على الدراسات السابقة
  

من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين أنها التقت نحو مناقشة مشكالت محددة ذات عالقة 

باحث من النتائج التي توصلت إليها، بموضوع هذه الدراسة وهي تشكل أساسا جيدا الستفادة ال

وتأتي هذه الدراسة الستكمال الجوانب العملية لتطبيق نظام التقييم المصرفي األمريكي 

)CAMELS( تلك الفترة التي تلت انخفاض  ،2007 حتى 2004 على بنك فلسطين للسنوات من

 مقارنة بمبلغ 2004 العام  مليار دوالر أمريكي في3الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني ليصل إلى 

 األمر الذي ترتب ،)2004التقرير السنوي لبنك فلسطين، ( 2000 مليار دوالر أمريكي في العام 4.63

  .عليه زيادة في مخاطر االستثمار المتوقعة لدى المصارف
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  الفصل الثاني
  

  مالءة رأس المال وفق المعايير الدوليةم ومفه

 
  

  .ار النظري للرقابة على المخاطر المصرفيةاإلط: المبحث األول

  .اإلطار العام لمالءة رأس المال وفق المعايير الدولية: المبحث الثاني

  .تحليل البيانات المالية لمالءة رأس المال لبنك فلسطين: المبحث الثالث

  .مناقشة الفرضية األولى، خالصة التحليل:  المبحث الرابع
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  المبحث األول

  ر النظري للرقابة على المخاطر المصرفيةاإلطا

  

  -: مفهوم الرقابة المصرفية و المخاطر المتعلقة بهايتناول هذا المبحث

  -:مفهوم الرقابة المصرفية

برز في الفترة األخيرة العديد من التحديات التي واجهت القطاع المصرفي كتزايد األخطار 

توسع في تقديم الخدمات المصرفية لتلبية المصرفية الناتجة عن عمليات تبييض األموال وال

احتياجات العمالء، إضافة إلى الثورة التكنولوجية وتحديث وسائل االتصال التي اختصرت زمن 

  .إعداد الدراسات االئتمانية، وزيادة الرقابة الدولية على أعمال المصارف

 ضبط المخاطر كانيةإلمإزاء تلك التحديات كان من الضروري تطوير مفهوم الرقابة المصرفية 

المتنوعة الناتجة عن تطور األنشطة المصرفية بشكل عام، ففي مرحلة أولى اقتصر المفهوم 

التقليدي للرقابة المصرفية على رقابة وضع المصرف في لحظة زمنية معينة من خالل دراسة 

لرقابة المكتبية ا ، أومن خاللOn-Siteالقوائم المالية للمصارف سواء من خالل الرقابة الميدانية 

Off-Site ) ،والتحقق من مدى التزام تلك المصارف بالضوابط ،)2005، والرضا، 2006الكراسنة 

الرقابية وسالمة نظامها المحاسبي ورقابتها الداخلية، وفي مرحلة ثانية انتقل مفهوم الرقابة 

 لكشف التدهور المصرفية للوقوف على التغيرات الحاصلة في األوضاع المالية للمصارف، وذلك

  الحاصل فيها في وقت مبكر، ولم يتوقف مفهوم الرقابة المصرفية عند هذه المرحلة فقط، وذلك 
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نظراً لتطور األنشطة المصرفية المختلفة وتزايد المخاطر الناجمة عنها األمر الذي أدى إلى تطور 

 التي Supervision Riskوهو نظام رقابة المخاطر  المصرفية ليشمل مفهوما أوسع مفهوم الرقابة

 ومنها تعتبر بمثابة تطوير ألهداف الرقابة الميدانية، وفي سبيل ذلك فقد حاولت عدة جهات رقابية

بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا االتحادية، ايطاليا، ( وهي (Group Of Ten, G_10)مجموعة العشرة

 األمريكية، باإلضافة إلى اليابان، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة

، والشاهد، 1993الشماع، ( والتي سميت فيما بعد بلجنة بازل 1988، في العام )لوكسمبورغ

 من خالل تبني احدث  اتخاذ اإلجراءات الالزمة، )263، ص2001اتحاد المصارف العربية، 

  : ومنهانظم تقييم للمخاطر المصرفية

 Supervisory Bank Rating: نظـم التقيـيم  محاولة تطوير نظم الرقابـة باسـتخدام    -1
System:  

 يتم وفق هذا النظام تقييم المصارف وفقاً للمؤشرات الناتجة عن عملية الفحص الميداني ويطلـق               

  :، وهي كما يلي رئيسةكونات والتي تعكس أداء المصرف في ست م)CAMELS(عليها 

 Capital Adequacy رأس المال مالءة. أ

  Asset Qualityجودة األصول . ب

 Managementاإلدارة . ج

  Earningsاألرباح . ء

 Liquidityالسيولة . هـ

   Sensitivity Analysis For Market Risksتحليل الحساسية لمخاطر السوق . و
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  : مصارفاستخدام نظام لتقييم المخاطر في ال -2

ول، ويعتمد في ذلك بـشكل      يتم وفق هذا النظام تقييم المخاطر التي تتعرض لها المصارف أوالً بأ           

  .أساسي على تحديد مختلف أوجه النشاط التي يحتمل أن تعرضها للمخاطر والعمل على قياسها

كما وضعت اللجنة مجموعة من المبادئ بهدف تقليل المخاطر واحكام الرقابة عليها، وفيما يلـي                

  -:توضيح ذلك

  -:إطار لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة

ة الرقابة المصرفية الفعالة على المؤسسات المصرفية ضرورية للحفـاظ علـى بيئـة              تعتبر عملي 

قوية باعتبار أن للنظام المصرفي دوراً أساسياً في عملية تـسوية المـدفوعات وتوزيـع        مصرفية  

المدخرات، فوجود مثل هذه الرقابة إلى جانب توفر سياسة اقتصادية شاملة وفعالة يسهم في تأمين               

مالي ألي بلد، لذلك لم تعد عملية الرقابة المصرفية تقتصر على مجرد السيطرة علـى  االستقرار ال 

المخاطر المختلفة التي تواجهها المصارف بل اتجهت نحو تنمية وتطوير الوسـائل الـضرورية              

لتخفيض تلك المخاطر والتأكد من أن المصارف تعمل بطريقة سليمة وآمنـة وتمتلـك رأسـمال                

، 2003الـشاهد،  (اجهة المخاطر الناجمة عن القيـام بأنـشطتها المختلفـة         واحتياطيات كافية لمو  

توفر شـروط مـسبقة لـضمان       ، ومن هذا المنطلق أوضحت لجنة بازل أنه ال بد من            )187ص

 وقد وردت هذه الشروط ضمن المبـدأ األول مـن مبـادئ بـازل               عملية رقابة مصرفية فعالة،   

ب أن يكون لنظام إشـراف مـصرفي فعـال          يج: "  الذي ينص على ما يلي     1997الصادرة عام   

. تشترك في اإلشراف على المؤسسات المـصرفية      ) هيئة(مسؤوليات وأهداف واضحة لكل وكالة      

كما يلزم وجود إطار قـانوني      ). كافية(ينبغي أن تمتلك كل هيئة استقاللية تنفيذية وموارد مالئمة          
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لمؤسسات المصرفية وإشـرافها    شراف المصرفي، بما في ذلك أحكام تتصل بتفويض ا        مناسب لأل 

المستمر، وسلطات للتأكد من التقيد بالقوانين فضالً عن االهتمامات المتعلقة باألمـان والـسالمة،              

وتوفير حماية قانونية للمشرفين ويجب وضع ترتيبات لتبادل المعلومات بين المـشرفين وحمايـة              

 ,Basel Committee Principles for the Management of Credit Risk)."سرية هذه المعلومـات  

sep2000, P5).  
  -:كما حددت لجنة بازل ترتيبات معينة للقيام بعملية الرقابة المصرفية الفعالة تمثلت فيما يلي

  -:تحديد المخاطر المصرفية

يرتبط بالنشاط المصرفي مجموعة من المخاطر التي يترتب على المراقبين المـصرفيين فهمهـا              

مصارف تقوم بإدارتها وقياسها بشكل كاف، وتتجسد المخـاطر الرئيـسة التـي     والتأكد بأن تلك ال   

  -:تواجه المصارف بما يلي

                                                                 :مخاطر االئتمان §

يعتبر التوسع في منح االئتمان النشاط الرئيس لمعظم المصارف، وهذا يتطلب منها االنتباه             

 االئتمانية للمقترضين عند منحهم االئتمان، إذ من المحتمـل أن تتغيـر تلـك               إلى المقدرة 

المقدرة وتنخفض بعد فترة زمنية معينة نتيجة لعوامل مختلفة وبالتالي عدم قدرتهم علـى              

مخاطر فشل العميل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع        (السداد، وتعتبر مخاطر االئتمان أو      

 التي تواجه المصارف، إضافة إلى مخاطر التركز االئتمـاني        من أهم المخاطر  ) المصرف

  سبب تركز تعامل المصرف مع عميل واحد أو مجموعة محددة من العمالء أو بالتي تنشأ 
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نتيجة االهتمام بصناعات محددة أو قطاعات اقتصادية أو أقاليم جغرافية أو مجموعة مـن              

  ).(Jay, and other, 1998, P145 األنشطة ذات الحساسية لعوامل اقتصادية واحدة

  :مخاطر الدول أو التحويل §

باإلضافة إلى مخاطر االئتمان المرافقة لعملية اإلقراض، فإن اإلقراض الـدولي يتـضمن             

مخاطر دولية تتعلق باألحوال االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية للبلد األصلي للمقترض           

أجنبية، إذ تكون هـذه القـروض غيـر         حكومات   وتتضح هذه المخاطر أكثر عند إقراض     

مضمونة عادةً، أما مخاطر التحويل فتنشأ عندما يكون التزام المقترض المالي غير محـرر       

، 2003الـشاهد،  ( بالعملة المحلية وال يمكن تحويله بغض النظر عن وضعه المالي الخـاص       

  .)46ص

    :مخاطر السوق §

حركات األسـعار فـي الـسوق    تواجه المصارف خطر خسارة جزء من أصولها نتيجة لت      

بالرغم مما تقدمه المعايير المحاسبية القائمة من شفافية وتحديد لهذه المخاطر في األنشطة             

المصرفية المختلفة، وتزداد هذه المخاطر عندما تتبنى المصارف مراكز مفتوحة لعمالتها           

  .).172، ص2002حنفي، ( خالل فترات عدم استقرار أسعار الصرف

   :فائدةمخاطر سعر ال §

تشير مخاطر سعر الفائدة إلى تعرض المركز المالي للمصرف للتحركات العكـسية فـي              

أسعار الفائدة، وتؤثر على عوائد المصرف وعلى القيمة االقتصادية ألصوله والتزاماتـه،            

وبالرغم من أن هذه المخاطر تشكل جزءاً عادياً من العمل المصرفي إالّ أن اإلفراط فيهـا       
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دد عوائد المصرف وقاعدته الرأسمالية، لذلك فإن إدارة تلك المخاطر تحتل           من شأنه أن يه   

أهمية متنامية في األسواق المالية المعقدة، وكذلك في الدول التي حررت أسعار الفائدة في              

  .)47، ص2003الشاهد، ( أسواقها

   :مخاطر السيولة  §

غير أو تمويل زيـادة    تنشأ بسبب عدم قدرة المصرف على مواجهة خفض التزاماته تجاه ال          

أصوله، وذلك عندما ال تتوفر لدى المصرف السيولة الكافية وال يمتلك القـدرة للحـصول      

على األموال الالزمة سواء بزيادة االلتزامات أو التسييل الفـوري للموجـودات وبتكلفـة             

لـشديدة قـد يـؤدي إلـى إعـسار          معقولة، وهذا سينعكس على ربحيته وفي الحـاالت ا        

   . (Paul A, 1995, P128)المصرف

   :مخاطر التشغيل §

تتجسد أهم أنواع مخاطر التشغيل في قصور الرقابة الداخلية وضعف سيطرة مجلس 

اإلدارة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية ناتجة عن الخطأ أو الغش أو عدم تنفيذ القرارات 

موظفي في الوقت المناسب أو إنجاز العمل المصرفي بطريقة غير سليمة مثل تجاوز 

االئتمان السلطات االئتمانية المخولة لهم، وقد تنتج مخاطر التشغيل بسبب الخطأ في نظم 

، 2003الشاهد، ( تكنولوجيا المعلومات أو الحوادث كالحرائق الضخمة أو كوارث أخرى

  .)48ص
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 :مخاطر قانونية §

قيمة تتعرض المصارف ألشكال مختلفة من المخاطر القانونية التي يمكن أن تخفض 

مجوداتها أو تزيد من التزاماتها عما هو متوقع، وذلك بسبب عدم توفر المعلومات 

والنصائح القانونية في المصرف، كذلك قد تتعرض المصارف لتلك المخاطر بسبب 

 الدخول في صفقات معينة والتي ال يوجد لها قانون ينظم تعامل الطرف المقابل فيها

  ).173، ص2002حنفي، (

   :)الشهرة (ةمخاطر السمع §

تنشأ بسبب الفشل في التشغيل أو عدم التالؤم مع القوانين والقواعد أو نتيجة مصادر 

أخرى، وتلحق هذه المخاطر ضرراً كبيراً بالمصرف باعتبار أن طبيعة عمله تتطلب 

، 2002حنفي، ( الحفاظ على ثقة المودعين و المقترضين وبصفة عامة السوق بكامله

  .)173ص
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   الثانيالمبحث

  اإلطار العام لمالءة رأس المال بموجب المعايير الدولية

 : مفهوم مالءة رأس المال والمعايير الدولية لهيتناول هذا المبحث

زاد االهتمام بمالءة رأس المال المصرفي خالل السبعينات والثمانينات بدرجة كبيرة حتى أصبح 

د التطور المتسارع في العالم وانتشار من القضايا المعاصرة في الحياة المصرفية، خاصة بع

حيث وصل ذروة االهتمام بهذه القضية في تقرير لجنة . )1993الشماع، (الفروع خارج الدولة األم 

مقررات لجنة بال، ( 1988الصادرة في يوليو " لألنظمة المصرفية و الممارسات الرقابية" بال 

ن جديد، والتأكيد على مالءة المصرف  الذي انصب على بعث أهمية كفاية رأس المال م)1988

باعتبارها ركنا أساسيا في الصيرفة السليمة، وتنسيق وتوحيد نظم الرقابة المصرفية فيما يتعلق 

  .بهذا المجال من العمل المصرفي

 والتي ،)1993الشماع، (،  (Group Of Ten, G_10)وكانت اللجنة التي ضمت مجموعة العشرة

 Bank Of International)بازل بسويسرا، بمقر بنك التسويات اجتمعت في مدينة بال، أو 

Settlements, BIS)  قد أوصت في تقريرها أن تكون نسبة مالءة رأس المال المصرفي إلى 

كما تضمن التقرير على  أهداف . كحد أدنى% 8الموجودات بعد ترجيحها بالمخاطر االئتمانية 

مقررات لجنة (ر االئتمانية ومخاطر التمويل القطري االتفاق، مكونات رأس المال، أوزان المخاط

  ).1988بازل،

لقد استهدفت جهود لجنة بازل تحقيق هدفين هما تقوية الجهاز المصرفي والمحافظة على استقراره 

من خالل تقرير الحدود الدنيا لمالءة رأس المال، وتحسين األساليب الفنية للرقابة على المصارف، 
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أما الهدف الثاني فهو الحد من آثار المنافسة غير . ن السلطات  الرقابيةوتبادل المعلومات بي

العادلة، والتي تنتج من تطبيقات متباينة لمالءة رأس المال من السلطات الرقابية المصرفية في 

  .   البلدان المختلفة

ملة في وفي هذا السياق فقد عملت سلطة النقد الفلسطينية على تنظيم رؤوس أموال المصارف العا

وإصدار القرارات والتعميمات "  Iبازل"فلسطين ونسبة مالءتها من خالل تبنيها لمقررات لجنة 

، بشأن ترخيص )7ملحق رقم ( 20/7/1995بتاريخ ) 1(المنظمة لذلك لعل أهمها تعميم رقم 

 ،)8ملحق رقم ( 1/6/1997بتاريخ ) 4/97 د– 20(ومراقبة أعمال المصارف المحلية والتعميم رقم 

) اإلسالمية(والمصارف األخرى % 10الذي حدد نسبة  مالءة رأس المال للمصارف التجارية 

 مليون دوالر 10على أن ال يقل مبلغ رأس المال المدفوع للمصارف التجارية عن % 12

  .  مليون دوالر20عن ) اإلسالمية(وللمصارف األخرى 
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  :تعريف رأس المال

  اعتبار أن رأس المال هو المؤشر األساسي للسالمة المصرفية  رأس المال علىفيارتعددت تع

  :ومنها ما يلي

هو الحد األدنى لرأس المال كنسبة : Regulatory Capital) الرقابي (يرأس المال التنظيم

 .إلى األصول المرجحة بالمخاطر كما حددته لجنة بازل أو سلطة الرقابة المصرفية

 ).1988مقررات لجنة بال، (

هو قيمة رأس المال الذي يحتفظ به المصرف : Economic Capitalلمال االقتصادي رأس ا

  ).2006أبو كمال، (وفقا لسياسته وتحليله وبناء على تقييمه للمخاطر

رأس المال المتأتي من المدفوع :  رأس المال المصرفي على أنه)1993الشماع،(كما عرف 

وسمح لألقطار أن تشمل ضمن ". ساسيرأس المال األ" واألرباح المحتجزة، وقد سمي ب

رأس المال " قاعدة رأس المال مجموعة من المكونات األخرى لرأس المال سميت ب

 . حسبما هو معترف به في األنظمة الرقابية والمحاسبية" التكميلي" أو " المساند
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  : I"بازل"مكونات رأس المال وفق 

  ):2(و ) 1(يتكون رأس المال من شريحتين هما 

 : وتشمل (Core capital) أو رأس المال األساسي (Tier 1) )1(الشريحة  .1

 Paid-up Share Capital ( المتمثل باألسهم العادية  رأس المال المدفوع §

Common Stock( . وتقتصر على حقوق المساهمين الدائمة) األسهم

العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل، واألسهم الممتازة غير متراكمة 

 ).رباحاأل

وهي : )Disclosed Reserves(االحتياطيات المعلنة أو المفصح عنها  §

االحتياطيات التي تنشأ و أو تزداد من خالل تخصيص جزء من األرباح 

عالوة األسهم، الترحيل خالل السنة من (المحتجزة، أو أنواع أخرى مثل 

مة، أرباحها الصافية إلى حساب األرباح المحتجزة، واالحتياطيات العا

 ).واالحتياطيات القانونية

 في رؤوس أموال الشركات التابعة )Minority Interests(حصة األقلية  §

ولها ميزانية عمومية موحدة، وذلك في % 50التي تزيد الملكية فيها عن 

 .حالة عدم الملكية الكاملة للشركة التابعة المذكورة

طيات إعادة يستثنى من التعريف األساسي لرأس المال كال من احتيا §

 ).Cumulative Preference Shares(التقييم، واألسهم الممتازة المتراكمة 
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) Equity Capital(تعتبر لجنة بازل أن المكون األساسي لرأس المال هو حقوق الملكية 

ويشمل حق الملكية األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل، واألسهم . واالحتياطيات المعلنة

لدائمة غير المتراكمة وبالتالي استثناء األسهم الممتازة المتراكمة أو القابلة لالستعادة أو الممتازة ا

  ).1988مقررات لجنة بازل،( التحويل إلى مديونية

إن هذه الشريحة تتفق مع مكونات رأس المال لدى سلطة النقد الفلسطينية وهذا ما أكدته التعليمات 

والتعميم رقم ، )9ملحق رقم ( 28/2/1999بتاريخ ) 4/2/99د-13(والتعاميم الصادرة عنها رقم 

بشأن احتساب مالءة رأس المال بموجب  )10ملحق رقم ( 14/8/2001بتاريخ ) 116-2001(

  وهذا ما )Minority Interests( لجنة بازل إال أنها استثنت من هذه الشريحة حصة األقلية تقرارا

 والمعمم على (Call Report)يقي الموجودة بدليل أوضحه نموذج تقرير مالءة رأس المال التطب

ملحق رقم ( 22/7/2003بتاريخ ) 102(جميع المصارف العاملة بفلسطين بموجب التعميم رقم 

 ألي مصرف أن يحوز أو يمتلك أية أسهم منفردا أو ة، وذلك لعدم سماح سلطة النقد الفلسطيني)11

جاوزت القيمة اإلجمالية لهذه األسهم أو باالشتراك مع آخرين في رأسمال شركة أخرى إذا ت

من رأسمال % 10من قيمة النقدية لصافي أصول المصرف وبما ال يتجاوز % 25الشركات 

ملحق رقم ( 21/7/1998بتاريخ ) 4/7/98 د - أ44(الشركة، وذلك بموجب تعميم سلطة النقد رقم 

15( .  
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 Supplementary(كميلي أو رأس المال المساند أو الت (Tier 2) ) 2(الشريحة  .2

Capital (ويشمل ما يلي: 

 :)Undiscovered Reserves(االحتياطيات غير المعلنة  §

يشترط لقبول هذه االحتياطيات ضمن مكونات رأس المال المساند أن تكون معتمدة من 

كما تتكون من ذلك الجزء من اإلرباح الصافة بعد الضريبة، . قبل المراقب على المصرف

ورغم أن هذا االحتياطي غير معلن في الميزانية العمومية إال . باح محتجزةعلى شكل أر

. أنه يشترط أن يتمتع بالنوعية والصفات نفسها التي يتمتع بها احتياطي رأس المال المعلن

غير خاضع لالستقطاع منه على شكل ) غير المعلن(باإلضافة إلى أن هذا االحتياطي 

، بل يجب أن يكون متاحا لمواجهة أية )مطلوبات (مخصصات أو لمواجهة أية التزامات

ويظهر من ذلك أنه على الرغم أنها غير معلنه إال أنها . خسائر غير متوقعة في المستقبل

  .مرت من خالل إعداد حساب األرباح والخسائر، واعتمدت من قبل السلطات الرقابية

 الموجودات ):Asset Reevaluation Reserves(احتياطيات إعادة تقييم الموجودات  §

حيث تسمح بعض الدول بإعادة تقييم أصولها . الثابتة واألوراق المالية طويلة األجل

وينشأ هذا النوع من االحتياطيات، بوجه . الثابتة، من حين إلى آخر طبقا لسعر السوق

خاص، في المصارف التي تتضمن ميزانيتها العمومية مبالغ كبيرة من المساهمات 

حافظها االستثمارية، مقومة بالتكلفة التاريخية، والتي يمكن بيعها في م) األسهم(

باألسعار السائدة في السوق، واستخدام األرباح المتحققة منها لمقابلة خسائر 

 .   المصرف
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وقد رفضت لجنة بازل شمول االحتياطيات الناشئة عن تنزيل أقيام الموجودات الثابتة 

  .هذا التعريف لرأس المال المساندالتي يشغلها المصرف ضمن ) المباني(

 ):االحتياطيات العامة لخسائر القروض(المخصصات العامة  §

تنشا هذه المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة في المستقبل، على أال تكون 

مخصصة لمواجهة ديون محددة بعينها، وهي مؤهلة للشمول ضمن مكونات رأس 

  .المال المساند

 ):حق ملكية/ دين (أدوات رأس المال الهجينة §

وتشمل مجموعة من األدوات تجمع بين صفات رأس المال والدين، مثل األسهم 

  :الممتازة المتراكمة، ويجب أن تفي بالمتطلبات التالية

 .أن تكون غير مضمونة ومن الدرجة الثانية ومدفوعة بالكامل .1

سلطات أنها غير قابلة لالستعادة برغبة حاملها، وبدون الموافقة المسبقة لل .2

 .الرقابية

أن تكون متاحة لإلسهام في استيعاب خسائر المصرف بدون اضطراره  .3

 .للتوقف عن العمل وهي بذلك تختلف عن الدين من الدرجة الثانية

قد تتضمن أدوات رأس المال االلتزام بدفع الفائدة إال أنها يجب أن تسمح  .4

 المصرف الوفاء بتأجيل أعباء خدمة الدين  في الحاالت التي ال تسمح ربحية

 .تبمثل  هذه االلتزاما
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 :الديون طويل األجل من الدرجة الثانية §

وتشمل أدوات الدين التقليدية غير المضمونة، من الدرجة الثانية، التي ال يقل الحد 

عن خمس سنوات، واألسهم الممتازة ذات األجل المحدد ) أجلها(األدنى الستحقاقها 

هنا من استهالكها من خالل خصم متراكم         وال بد . والقابلة لالستعادة

)Cumulative Discount Amortization( سنويا خالل الخمس سنوات % 20 قدره

، وذلك لكي يعكس القيمة المتناقصة لهذه األدوات كمصدر )حتى االستحقاق( األخيرة 

 واللجنة متفقة على أن أدوات الدين هذه تعاني من أوجه. قوة مستمرة للمصرف

قصور عديدة لو أريد اعتبارها ضمن مكونات رأس المال، وذلك بالنظر الستحقاقها 

بتاريخ محدد، وعدم قدرتها على امتصاص الخسائر، باستثناء ما يحصل عند تصفية 

ومثل هذه الخصائص تعزز ضرورة القيود على مبدأ شمولها ضمن قاعدة . المصرف

  ).6ص-5، ص1، فقرةIبازل (رأس المال 

شريحة (كونات هذه الشريحة مع مكونات رأس المال المساند لدى سلطة النقد الفلسطينية اتفقت م

  .)8ملحق رقم ( 1/6/1997بتاريخ ) 4/97 د– 20(من خالل التعميم رقم ) رأس المال الثانية
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، أضافت شريحة جديدة  1996المنعقدة في يناير " IIبازل "ومن الجدير بالذكر أن مقررات لجنة 

ة مخاطر السوق وطالبت المصارف االحتفاظ بجزء من رأس المال بموجب هذه الشريحة  لمقابل

  : تفصيلها على النحو التالي1997اعتبارا من نهاية عام

 : ديون مساعدة ذات أجل قصير لتغطية مخاطر السوق(Tire 3)) 3(الشريحة  .3

               Short- term subordinated debt covering market risk (Tire 3) 

        وتتكون هذه الشريحة من القروض المساندة وذلك بعد موافقة السلطة الرقابية على أن تتوفر

  :      في هذه القروض الشروط التالية

 .أن تكون القروض غير مضمونة ومدفوعة بالكامل  - أ

 .تاريخ االستحقاق عند إصدارها ال يقل عن سنتين  - ب

ابية خوفا من انخفاض رأس المال وتدني نسبة ال تسدد إال بموافقة السلطات الرق  - ت

 .المالءة عن الحد األدنى

من الشريحة األولى لرأس مال % 250يجب أن ال تزيد الشريحة الثالثة عن   - ث

 ).16، صII ،1996بازل (المصرف 

إال أن الكثير  من " IIبازل "وتحاول سلطة النقد التمهيد لتطبيق هذه الشريحة وفق متطلبات 

ل دون تطبيقها بالوقت الراهن، لعل أهمها غياب شركات التصنيف المحلية بالدرجة العقبات تحو

األولى، و عدم وجود أنظمة تصنيف ائتماني داخلي في العديد من المصارف، باإلضافة إلى عدم 

كما أن عدم . )122، ص2006أبو كمال، (توفر بيانات تاريخية شاملة ومتكاملة يمكن االعتماد عليها 

وارد المناسبة لدى الكثير من المصارف في التكنولوجيا المتطورة وأنظمة  جمع توفر الم

  ).7، ص2006اتحاد المصارف العربية، (" IIبازل "المعلومات حال دون تطبيق 
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  :أوزان المخاطرة، وكيفية احتساب الموجودات الخطرة

 :المخاطرة) ترجيح(مبررات اللجنة لوزن  §

ة رأس المال المصرفي األخذ بنسبة المخاطر  تقييم مالءفضلت لجنة بازل لغرض

 حسب أصناف الموجودات، وذلك تبعا لمخاطرتها (Weighted Risk Ratio)الموزونة 

  :وقد أوردت االيجابيات التالية. النسبية

تؤلف قاعدة أكثر عدالة في المقارنة الدولية بين النظم المصرفية ذات الهياكل  .1

 .المختلفة

زانية العمومية والمخاطر التي يتعرض لها المصرف تعيد الفقرات خارج المي .2

 .بسببها إلى داخل الميزانية بعد إخضاعها للقياس

  .ال تمنع المصرف من مسك الموجودات السائلة ذات المخاطر المتدنية .3

 :هيكل األوزان §

 تشتمل على جميع فقرات اختارت اللجنة خمسة أوزان للمخاطر لقياس متانة رأس المال
عمومية بداخلها وخارجها، من خالل تحويل األصول إلى أصول مرجحة الميزانية ال

، %100، %50، %20، %10، %0، وهي Assets) (Risk Weighedبالمخاطر
هي أصول يتم استردادها وال تحتاج إلى تغطية من رأس % 0فاألصول من فئة مخاطرة 

فهي على % 100المال لحمايتها وعلى العكس من ذلك تماما األصول من فئة المخاطر 
من إجمالي رأس المال لتغطيتها وفق % 8درجة عالية من المخاطر وتحتاج جميعها إلى 

للمصارف األخرى % 12للمصارف التجارية، و% 10الموحد، و إلى "  Iبازل"معيار 
ملحق ( 1/6/1997بتاريخ ) 4/97 د– 20(العاملة في فلسطين وفق تعميم سلطة النقد رقم 

دول يوضح أوزان المخاطر وفق أصناف الموجودات داخل ، وفيما يلي ج)8رقم 
                        -:الميزانية
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  )1(جدول رقم 
  أوزان الموجودات المرجحة بالمخاطر

وزن المخاطرة وفق  لجنة   وداتـــوجـــالم

  "Iبازل"

وزن المخاطرة وفق 

  1سلطة النقد الفلسطينية

دول منظمة )تحكوما(مطالبات النقدية وسبائك الذهب على 

  التعاون االقتصادي
0%  0%  

المطالبات على المؤسسات العامة المحلية باستثناء الحكومات 

  المركزية وما تضمنه من قروض

0% ،10% ،20% ،

50%  

  حسب تقدير كل دولة

20%  

المطالبات على المصارف ومؤسسات القطاع العام  §

  .ودول منظمة التعاون االقتصادي

متعددة الجنسيات أو مطالبات المطالبات على المصارف  §

  .مضمونة من قبل المصارف

20%  

  

20%  

  

20%  

  

ــت % 50 إذا كانـــ

األرصدة تستحق بعـد     

  سنة

  %70  %50  قروض مضمونة بالكامل برهن عقار سكني

جميع المطالبات األخرى مثل المطالبات على المصارف خارج 

منظمة التعاون االقتصادي، واألسهم، والعقارات، والمنشآت، 

  .مبانيوال

100%  100%  

  )الجدول من إعداد الباحث(
  

، %100(كما وضعت اللجنة لألصول خارج الميزانية معامالت لتحويلها إلى مخاطر ائتمانية 
 لتحول إلى مخاطر تبالمعامال) األصول خارج الميزانية(بضرب قيمتها %) 0، 20%، 50%

التي تصنف البنود داخل الميزانية وفقا لها االئتمان، ثم تصنف القيمة العادلة وفقا لنوع المخاطرة 

                                                   
  .22/7/2003بتاریخ ) 102(جة بتعمیم سلطة النقد رقم   المدرCALL REPORTنماذج نسبة مالءة رأس المال الموجدة بدلیل الـ  1
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، وبالتالي يمكن تحديد رأس المال المطلوب لمقابلة التعرض لهذه )55، ص1993عبد الفتاح، (
المخاطر، وفيما يلي يوضح معامالت تحويل االئتمان للبنود خارج الميزانية إلى داخل الميزانية 

  )2( رقم  جدول                             -:العمومية
  معامالت تحويل الموجودات خارج الميزانية

                    

معامل التحويل وفق    الموجودات خارج الميزانية

  "Iبازل"لجنة 

معامل التحويل وفق 

  1سلطة النقد الفلسطينية

البدائل لالئتمان مثل الضمانات العامة للديون يضمنها االعتماد 

  .ض واألوراق الماليةالمستندية القائمة لضمان القرو
100%  100%  

وسندات الطلب، واالعتمادات ) الكفاالت(سندات حسن األداء 

  .المستندية المرتبطة بمعامالت معينة
50%  50%  

  %20  %20  االعتمادات المستندية المضمونة بشحنات البضاعة

اتفاقيات البيع وإعادة الشراء، بيع موجودات مع حق الرجوع، التي 

   فيها المخاطرةيتحمل المصرف
100%  100%  

المشتريات المستقبلية للموجودات، واألسهم المدفوعة جزئيا التي 

  .تمثل التزام
100%  

100%  

  

  %50  %50  )تعهدات تغطية األوراق المالية( تسهيالت إصدار األوراق المالية 

تسهيالت معززة وغير مسحوبة استحقاقاتها األصلية لمدة تزيد عن 

  .سنة
50%  50%  

سهيالت معززة وغير مسحوبة استحقاقاتها األصلية لمدة تزيد عن ت

  .سنة مع حق الرجوع عنها بدون شرط وفي أي وقت
0%  0%  

  )الجدول من إعداد الباحث(

  
                                                   

  .22/7/2003بتاریخ ) 102(  المدرجة بتعمیم سلطة النقد رقم CALL REPORT  نماذج نسبة مالءة رأس المال الموجدة بدلیل الـ  1
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  المبحث الثالث

  ة رأس المال لبنك فلسطينتحليل البيانات المالية لمالء

 ،)CAMELS(يم المصرفي األمريكي  تصنيف مالءة رأس المال وفق نظام التقييتناول هذا المبحث

    .2006 حتى 2003وتحليل البيانات المالية لبنك فلسطين للسنوات المالية من 

  :رأس المالمالءة  

 في منتصف القرن الماضي بمعادلة بسيطة (Capital Adequacy)  رأس المالمالءة برز استخدام 

بقيام لجنـة بـازل لإلشـراف        توجت   إلى أن تعبر عن العالقة بين رأس المال والودائع ثم تطور          

شتمل على وضع قواعد وأسـس موحـدة علـى     ا والذي "I بازل"عداد معيار   إبة المصرفية   والرقا

ة رأس المال من خالل تحديـد العالقـة بـين رأس المـال المـصرفي      مالءمستوى العالم لقياس    

وطبقتـه   ) %8(  الميزانية و حـددت نـسبته بــ    والموجودات الخطرة المرجحة داخل وخارج    

   .دولة) 100(  من أكثرالمصارف العاملة في 

  
Minimum Total Capital Ratio = Total  Regulatory  Capital    > 8% 

                                             Total Risk- Weighted Assets 

 

%) 12(ريـة، و  للمـصارف التجا %) 10( هذه النـسبة بـــ   ةكما حددت سلطة النقد الفلسطيني    

  .للمصارف األخرى

 بالنمو ووضـع  مصرفتعتبر أمراً هاماً ألنها تسمح لل(Capital Adequacy)  إن مالءة رأس المال

الخطط الالزمة تجاه أية خسائر مستقبلية، ولدى تقييم عنصر رأس المـال يجـب أن يؤخـذ فـي      
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 مع وجود مـشكالت فـي        ذو األصول الجيدة   مصرفاألصول واألرباح، فال   االعتبار أيضاً جودة  

  .(Bank Rating System ,1996) مستوى أعلى من رأس المال األرباح يحتاج إلى

تعتبر مالءة رأس المال العنصر الحاسم في مواجهة مخاطر العمل المصرفي والتي أصبحت              كما  

 ة تكنولوجياً كالـصيرف  مصارفنتيجة للتطورات المتسارعة في مجاالت عمل ال      " في تزايد مستمر    

الحد األدنـى    االلكترونية بصفة عامة وعبر شبكة االنترنت بصفة خاصة والتي تطلبت تعديالً في           

ة رأس المال لمواجهة المخاطر الناجمة عن ممارسة هذا العمل عبر قنوات ووسائل جديـدة               لمالء

، 2006الكراسـنة،   ( اً تغطيتها الخاصـة أيـضا     ملها مخاطرها الخاصة، وبالتالي يجب أن يكون مه       

وبذلك فإن إجراء تقييم سليم وفق مقومات محددة للعناصر المرتبطة بقـضايا رأس       ،)2005اهين،وش

  في دعم عمليات التفتيش كما يليالمال، سوف يؤدي إلى تصنيف صحيح له ويساهم

 (1996, Bank Rating System):-  

  .مستوى جودة رأس المال والوضع المالي  - أ

 . رأس المالحجم األصول المتعثرة بالنسبة إلجمالي  -  ب

 .مسارات وتطورات األنشطة المحلية واإلقليمية المتعددة  -  ت

 .تطور شبكة العمل والفروع  -  ث

 .أداء األرباح ودورها في نمو رأس المال  - ج

 .الدخول إلى أسواق رأس المال  - ح

 .كفاية المخصصات المكونة لمواجهة خسائر القروض  - خ

 .مدى تركز المخاطر وارتباطها باألنشطة غير التقليدية  -  د
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 ، )CAMELS( تصنيف مالءة رأس المال وفق نظام التقييم المصرفيأسس 

: (1996, Bank Rating System)-  

  -:يتصف بالمؤشرات التالية) 1(المصرف الذي يصنف رأسماله  -1

  .أداء قوي لألرباح  - أ

 .النمو الجيد لألصول  -  ب

خبرة اإلدارة جيدة في متابعة مـسارات األعمـال المـصرفية،             -  ت

 بها وتحديد المستويات المناسبة لـرأس       وتحليل المخاطر المتعلقة  

 .المال الالزم لها

معقولية توزيعات األرباح على المساهمين، مع المحافظـة علـى           -  ث

قدرة المساهمين والشركات القابضة علـى زيـادة رأس المـال           

تعطي عائد للمساهمين   : معقولية توزيع األرباح  (بصورة مقبولة،   

 ).دون إعاقة نمو رأس المال المطلوب

جم المنخفض لألصول المتعثرة، وكفاية المخصصات المكونة       الح  - ج

 .لمقابلتها

 لديه نفس خصائص المصرف الذي يصنف رأسـماله  )2(المصرف الذي يصنف رأسماله    -2

ة رأس المال المتطلبات القانونية، ولكن المصرف يمر بنقاط         مالءحيث تتجاوز نسب    ) 1(

 سبيل المثال قـد تكـون ربحيـة         فعلى.  ضعف في عامل أو أكثر من العوامل المذكورة       

المصرف قوية ويدير نموه بصورة جيدة ولكن أصوله تواجه مشاكل مرتفعة نسبياً، فضالً             
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عن إخفاق اإلدارة في االحتفاظ برأس مال كاف لتدعيم المخـاطر المالزمـة لمـسارات               

ورغم ذلك يمكن تصحيح نقاط الضعف المذكورة من خـالل بـرامج زمنيـة              .  األعمال

 . بدون إشراف تنظيمي عن كثبمعقولة

ة رأس المال والمتطلبات التنظيميـة      مالء يتوافق مع    )3(المصرف الذي يصنف رأسماله      -3

للمالءة المصرفية ولكن هناك نقاط ضعف رئيسية في عامـل أو أكثـر مـن العوامـل                 

أو المـساهمين الـسليم     /مما يتطلب إشرافاً تنظيمياً لضمان مناقـشة اإلدارة و        .  المذكورة

ومن أسباب  .  ة رأس المال  مالءقضايا ذات الشأن، واتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين        لل

التصنيف أيضاً وجود مستوى مرتفع لألصول التي تواجه مشاكل مقارنة بـرأس المـال،              

وهي في حـد ذاتهـا عوامـل     .  فضالً عن ضعف ربحية المصرف وضعف نمو أصوله       

 سلباً على قدرة المصرف والمـساهمين       مؤثرة بدرجة كبيرة على رأس المال مما ينعكس       

  .في تلبية المتطلبات الالزمة لتدعيم رأسماله

ة رأس المـال  مـالء  يشهد مشاكل حادة بسبب عـدم     )4( يصنف رأسماله    ذيالمصرف ال  -4

حيـث يكـون لـدى      .  لتدعيم المخاطر المالزمة لمسارات األعمال والعمليات المصرفية      

روض المتعثرة والتي تتجاوز أكثر من نـصف   المصرف مستوى عاٍل من الخسائر في الق      

إجمالي رأسماله، كما يعاني المصرف من خـسائر كبيـرة فـي معامالتـه المـصرفية                

وبنـاء على مـا سـبق فقـد        .  أو تحقيق نتائج سلبية في ربحيته     /والعمليات االئتمانية، و  

 عدم وجـود  يعاني المصرف أو ال يعاني في تلبية المتطلبات التنظيمية، ولكن من الواضح  

فإذا لم تتخـذ اإلدارة أو المـساهمين إجـراء فوريـاً لتـصحيح              .  ة في رأس المال   مالء
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مما يتطلب وجود إشراف تنظيمـي      .  االختالالت، فإنه يتوقع اإلعسار الوشيك للمصرف     

 .لضمان اتخاذ اإلدارة والمساهمين اإلجراءات المناسبة لتحسين كفاية رأس المال

بحيث تتطلب إشرافاً رقابيـاً قويـاً       .   تعتبر معسرة  )5(مالها  المصارف التي يصنف رأس    -5

لمالفاة خسائر المودعين والدائنين، حيث أن خسائر االستثمارات والعمليـات المـصرفية            

وعمليات اإلقراض تقارب أو تتجاوز رأس المال اإلجمالي، مع وجود احتمال ضئيل بـأن    

 .لكلي للمصرفتمنع إجراءات اإلدارة والمساهمين من االنهيار ا

سلطة النقد الفلسطينية والتي تستند إلي نموذج تقيـيم         بأجرى التحليل في ضوء النماذج المستخدمة       

 رأس المال حسب ما أقرته لجنة بازل، وكذلك النماذج األمريكية التي تم تعميمها من خـالل     مالءة

 الدول العربية ومنهـا      للدول، والتي أخذت فيها أغلب     USAIDبرامج المساعدات الفنية األمريكية     

  .فلسطين

 بنـك فلـسطين   لوقد شمل التقييم العناصر الستة المكونة للنظام، تطبيقا علي الميزانية العموميـة             

، كمـا    وبالقدر الذي توفرت معه البيانات الالزمة للتقييم       2007،  2006،  2005 ،2004للسنوات  

ل وفـق مكونـات نظـام       اعتمد الباحث في تصنيف المصرف فيما يتعلـق بمـالءة رأس المـا            

)CAMELS(،   باإلضافة إلى معيـار سـلطة   %8معيار لجنة بازل التي حددت مالءة رأس المال ،

، و تعتبر متوسط نسب مـالءة     %10النقد الفلسطينية والتي حددت المالءة للمصارف التجارية بـ         

م مـالءة رأس  رٍأس المال أساسا في اختبار الفرضية األولى، وفيما يلي جدول يوضح خالصة تقيي          

  :2007 حتى 2004المال لبنك فلسطين للسنوات من 
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  )3(جدول رقم 

  يوضح خالصة تقييم مالءة رأس مال بنك فلسطين

 

  
  
  

  %14.06 = %18.71% + 13.80 % + 11.39% + 12.33= متوسط نسبة مالءة رأس المال 
                                                          4  

  
أساسا فـي تـصنيف المـصرف وفـق         % 14.06  نسبة مالءة رأس المال البالغة        تعتبر متوسط 

 (CAMELS).ظام التقييم المصرفي مكونات ن
  

  
  

 2007 2006 2005 2004 بيــــــــــــــــــــان

  65,588,375  44,231,557  31,565,148  26,635,567  )1ملحق رقم ( رأس المال التنظيمي: أوال
         دات والبنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطرالموجو: ثانيا

 307,807,216 292,223,708 252,447,579 204,376,776 ) 2ملحق رقم    (البنود داخل الميزانية

 42,677,127 28,387,436 24,568,562  11,654,765  )3ملحق رقم   ( البنود خارج الميزانية

 350,484,343 320,611,144 277,016,141  216,031,541     المجمـــــــــــــــــوع

          نسبة مالءة رأس المال: ثالثا
  65,588,375  44,231,557  31,565,148  26,635,567  رأس المال التنظيمي

÷          
 350,484,343  320,611,144  277,016,141  216,031,541  الموجودات والبنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر

  %18.71  %13.80  %11.39  %12.33   المالنسبة مالءة رأس
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  )1(شكل رقم 

18.71%

13.80%

12.33%

11.39%
2004
2005
2006
2007

  
 -: ما يلييظهر الرسم البياني

، أعلـى مـن    2007 حتى   2004 نسب مالءة رأس المال لمصرف فلسطين للسنوات من          §

% 10، ومعيـار سـلطة النقـد الفلـسطينية          %8النسب المطلوبة وفق معيار لجنة بازل       

 .اريةللمصارف التج

، مقارنـة   2006، وارتفاعها في سنة     2005لوحظ انخفاض نسبة مالءة رٍأس المال لسنة         §

 .2004مع سنة 

، إال أن ارتفاعاً ملحوظاً في هذه النسبة        2005رغم انخفاض نسبة مالءة رٍأس المال لسنة         §

 لتصل إلى أعلى مستوى لها مقارنة بالسنوات السابقة ال سيما سنة            2007سجل بنهاية سنة    

2004. 

 إلى اتخـاذ اإلدارة قـرار بـشأن    2007يعزى سبب ارتفاع نسبة مالءة رأس المال لسنة        §

 والتي كان لها    2005زيادة رأس المال باإلضافة إلى تسوية الديون المتعثرة في نهاية سنة            

  . أثراً على نسبة المالءة
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  المبحث الرابع
  الفرضية األولىمناقشة 

  
ية األولى وفق تصنيف مالءة رأس المال بعد تحليـل البيانـات             مناقشة الفرض  يتناول هذا المبحث  

، وفـق نظـام التقيـيم المـصرفي        2007 حتـى    2004المالية لبنك فلسطين للسنوات المالية من       

  . ثم خالصة التحليل،)CAMELS(األمريكي 

  

  -:القائلةاألولى  الفرضية مناقشة

  ".س المالوجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق بمالءة رأ" 

، والتي تقيس مدى قوة أو ضعف %14.06باستعراض متوسط نسبة مالءة رأس المال البالغة 

، وسلطة النقد %)I ) "8بازل"مالءة رأس مال المصرف، وبمقارنتها مع النسب المقررة من اتفاقية 

ستوى للمصارف التجارية، ووفقا لسياسة التقييم المركب نجد أنها تقع في الم% 10الفلسطينية 

األول، مما يجعلنا نرفض الفرضية األولى القائلة وجود حالة تضعف تشوب بنك فلسطين فيما 

يتعلق بمالءة رأس المال، ونقبل الفرضية البديلة القائلة ال يوجد حالة تضعف تشوب بنك فلسطين 

  .فيما يتعلق بمالءة رأس المال
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  :خالصة التحليل

ـ لبلغت نسبة مالءة رأس المال       . 1 ، 12.33%،  2007 حتـى    2004 مـن     الماليـة  نواتسل

  .، على التوالي%18.71، %13.80، %11.39

، 2005لـسنة     في هذه النسب   نخفاضالوحظ  رأس المال السابقة،    مالءة  باستعراض نسب    . 2

 .2004مقارنة مع العام  2007وارتفاع للعام 

 إال  2004 مقارنة مع العـام      2005على الرغم من انخفاض نسبة مالءة رأس المال لسنة           . 3

، وكـذلك   %8 التي قررت الحد األدنى لهـا        "Iبازل"حسب مقررات لجنة    أنها تعتبر جيدة    

 .)للبنوك التجارية% 10(  من سلطة النقد الفلسطينية ةحسب النسبة المقرر

اتخاذ إدارة المصرف إجراءات جيدة لتحسين رأس المال التنظيمـي لمواجهـة االرتفـاع         . 4

ـ        اطر والتـي وصـلت قيمـة االرتفـاع فيهـا           المطرد في األصـول المرجحـة بالمخ

 في حين بلغت الزيادة فـي رأس        2004 مقارنة مع العام     2007للعام  $  134,452,802

 مما ترتب عليه ارتفاع نـسبة مـالءة رأس          2007للعام  $  38,952,808المال التنظيمي   

 مـع  جيدة وبالتالي فهي تعطي الثقة عند التعامـل       ، والتي تعتبر    %18.71المال لتصل إلى  

 .مصرفهذا ال

، وبمقارنة هذه النسبة مـع معيـار لجنـة    % 14.06متوسط نسبة مالءة رأس المال      بلغ   . 5

للمـصارف  % 10 ة، ونسبة المالءة المحددة من قبل سلطة النقد الفلـسطيني   %)I) "8بازل"

وهذا ما أكدته دراسـة شـاهين        التجارية، يصنف المصرف بموجبها في المستوى األول      

)2005.( 
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فإنه يمكن تـصنيف     بنـاء على مؤشرات التصنيف السـابقة     تأسيسا على ما سبق و     و تقدم   لكل ما 

، ممـا يعطـي   )1أي التـصنيف رقـم       (  رأس المال في المرتبة األولي     لمالءة بالنسبة   مصرفال

  :مؤشرات على ما يلي

  .أداء قوي لألرباح -

 .النمو الجيد لألصول -

ل المصرفية، وتحليل المخاطر المتعلقة بهـا       خبرة اإلدارة جيدة في متابعة مسارات األعما       -

 .وتحديد المستويات المناسبة لرأس المال الالزم لها

معقولية توزيعات األرباح على المساهمين، مع المحافظة على قدرة المساهمين والشركات            -

تعطـي عائـد   : معقولية توزيع األربـاح (القابضة على زيادة رأس المال بصورة مقبولة،  

 ).ن إعاقة نمو رأس المال المطلوبللمساهمين دو

 .الحجم المنخفض لألصول المتعثرة، وكفاية المخصصات المكونة لمقابلتها -
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  الفصل الثالث

  

  وأثرها على جودة األصول ئتمانمخاطر اال

  

  .اإلطار النظري لمخاطر االئتمان: المبحث األول

  .بنك فلسطينتحليل البيانات المالية لجودة األصول ل: المبحث الثاني

  .مناقشة الفرضية الثانية: المبحث الثالث
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  ث األولالمبح

  ري لمخاطر االئتماناإلطار النظ

  :مخاطر االئتمانلاإلطار النظري  يتناول هذا المبحث

لقد أصبح موضوع إدارة االئتمان وتقويم المخاطر الشغل الشاغل في اآلونة األخيرة لكثيـر مـن                

المصرفي، وأساتذة االقتصاد على السواء من أنحاء العالم، وتجاوز االهتمـام           العاملين في القطاع    

األفراد إلى تنظيم الجهود في ندوات ولقاءات، وبحوث جماعية تجريهـا المؤسـسات والهيئـات                

  .)1986اتحاد المصارف، (العلمية المصرفية 

، 1995 و أوائل عام   1994إن توالي األزمات المالية والمصرفية منذ أزمة المكسيك في نهاية عام            

باإلضافة إلى األزمات المالية في دول جنوب شرق أسيا والبرازيل وروسيا  وتركيا واألرجنتـين،      

أدى إلى وضع إدارة المخاطر المصرفية في أعلى  أولويات المصرفيين على المستوى العـالمي،               

 وعام  1997من عام   خاصة بعد  األزمة التي مرت بها دول جنوب شرق آسيا في النصف الثاني               

  ).19، ص2005، 2حشاد ( العالمي د والتي كان لها أثرا ملحوظا على االقتصا1998

  :تعريف االئتمان

حين يضع  ) فرد أو شركة  ( المصرفي بأنه الثقة التي يوليها المصرف للعميل         يمكن تعريف االئتمان  

ين الطرفين، ويقوم المقتـرض  تحت تصرفه مبلغا من النقود أو يكلفه فيه لفترة محددة يتفق عليها ب         

في نهايتها بالوفاء بالتزامه، وذلك لقاء عائد معين يحصل عليه المصرف من المقترض، يتمثل في               

  .)15، ص2004السيسي، (الفوائد و العموالت 
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وعرف االئتمان المصرفي على أنه من أهم الفعاليات المصرفية جاذبية إلدارة المصارف التجارية             

ة الوسيطة، ومع ذلك يعتبر من أكثر األدوات االقتصادية حساسية لما لـه مـن               والمؤسسات المالي 

تأثيرات ضارة على مستوى المصرف والمؤسسات المالية الوسيطة بـل تـصل أضـراره إلـى                

  ).17، ص2002الزبيري، (االقتصاد الوطني لو لم يحسن استخدامه 

رف مقابـل فائـدة أو عمولـة         كما عرف االئتمان المصرفي بأنه عملية بمقتضاها يرتضى المص        

معينة، أن يمنح عميال بناءا على طلبه سواء حاال أو بعد وقت تسهيالت في صورة أموال نقدية أو                  

صور أخرى، وذلك لتغطية عجز السيولة لتمكنه من مواصلة نشاطه، أو إقراض العميل ألغراض              

و تعهد المصرف نيابة عـن  استثمارية، أو تكون في شكل تعهد متمثلة في كفالة المصرف للعميل أ      

  ).94، ص1999ارشيد وجودة، (العميل لدى الغير 

  :ويرى الباحث أن جميع التعاريف السابقة لالئتمان تتضمن ما يلي

 .تولد ثقة بين المقترض والمصرف . 1

 .تقدم القروض للمحتاجين لها سواء أكان لالستثمار أو لتغطية عجز السيولة . 2

 .مقدم منه للمصرفيمنح االئتمان للعميل بموجب طلب  . 3

 .يتقاضى المصرف فوائد وعموالت مقابل منح العميل االئتمان . 4

يمنح االئتمان بأوجه مختلفة منها داخل بنود الميزانية مثل القروض المباشرة ومنها خارج              . 5

 .بنود الميزانية مثل الكفاالت واالعتمادات المستندية

 .يعتبر االئتمان من أهم أنشطة المصرف وأكثرها ربحية . 6

 .مخاطر االئتمان بالغة على المصرف واالقتصاد الوطني . 7
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وفي هذا السياق البد من التعرف على مخاطر االئتمان لما لها من أهميـة بالغـة تـنعكس علـى        

  .المصرف سلبا وتداعياتها تؤثر على االقتصاد الوطني إذا لم يحسن استخدامه

  :تعريف مخاطر االئتمان

سائر المالية المحتملة الناتجة عن عدم قدرة المقترض علـى          تعرف مخاطر االئتمان على أنها الخ     

وهنا يأتي دور إدارة مخاطر االئتمان في إبقاء        . الوفاء بشروط القرض كاملة في المواعيد المحددة      

  .(Sinkey, 1993)التعرض للمخاطر االئتمانية ضمن مستويات ومستويات أمنة 

درة المتعامل معه على الوفاء بالتزاماته بـسبب         المخاطر الناتجة عن عدم ق     كما تعرف بأنها تلك     

 أقـدم المخـاطر بالنـسبة    –فالمخاطرة االئتمانيـة  " تراجع مركزه االئتماني أو تخلفه عن السداد    

وهي المخاطرة األكثر شيوعاً من بين كل المخاطر التي ال تزال قياسها الكمـي صـعباً     مصرف  لل

  ).647، ص2005 و شاهين، 179، ص2002الزبيدي، ( للغاية

وعرفت أيضا بأنها المخاطر الحالية والمستقبلية الناتجة التي يمكن أن تتأثر بها إيرادات المصرف              

وتعتبـر  . ورأسماله الناجمة عن عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه المصرف بالوقت المناسب           

فـي نـشاطات    القروض من أهم مصادر مخاطر اإلقراض، ويذكر أن مخاطر اإلقراض موجودة            

  ).37، ص2006الكراسنة، (المصرف سواء كانت داخل الميزانية أو خارجها 

من خالل استعراض الباحث لتعاريف مخاطر االئتمان، يرى الباحث للتقليل من هذه المخاطر             

  :مراعاة ما يلي

 .عدم تركيز االئتمان سواء في قطاع معين أو أشخاص معينين §

  .وجود إدارة ائتمانية رشيدة §
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  .د عمليات متابعة االئتمان ومراقبة المخاطر أوالً بأولتشدي §

  .االلتزام بقواعد وضوابط منح االئتمان الصادرة عن السلطة النقدية والبنك §

    فية لمقابلة الديون المشكوك فيهارصد المخصصات الكا §

  

  :أهمية االئتمان المصرفي

كبر  من استثمارات المـصرف،       تكمن أهمية االئتمان بالنسبة للمصرف في كونه يمثل الجزء األ         

الذي بدوره يولد الجزء األكبر من العوائد واألرباح بما يضمن اسـتمرارية المـصرف وتحقيـق                

في حين أن االئتمان له بالغ األهمية على مستوى  نمو االقتصاد الوطني وارتقائه              . أهدافه التنموية 

  ).2005الكحلوت، (

در إشباع الحاجات التمويلية للقطاعـات االقتـصادية        لذلك يعتبر االئتمان المصرفي من أهم مصا      

المختلفة، وبالمقابل يعتبر أداة حساسة قد تؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة باالقتصاد إذا لم يحـسن                

   ).5، ص1988، ومصطفى، 27-26، ص2002الزبيدي، (استخدامه 

لـسلطات النقديـة    وال شك أن أهدافًا بهذه األهمية والشمول تستدعي اهتماما خاصا أيـضا مـن ا              

والمالية للرقابة على االئتمان وحسن توجيه مساره خوفا من اإلفراط فـي عمليـة التوسـع فـي                  

الظروف االقتصادية غير المستقرة، أو القصور في منح االئتمان للقطاعات الرئيسية واإلنتاجيـة،             

سسات المـصرفية   لذلك حظيت سياسة االئتمان باهتمام كبير من قبل السلطات النقدية وحددت للمؤ           

  ).1986اتحاد المصارف العربية، (قواعد وأسس التباعها في نطاق منح االئتمان 
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  :السياسة االئتمانية للمصرف

 حصيلة عوامل وعناصر مختلفة داخل المـصرف وخارجـه،          تعتبر السياسة االئتمانية للمصرف   

  :المصرفية وأهمهاتشكل مع بعضها البعض أهدافا ومحددات وإجراءات اإلقراض في المؤسسة 

 :العوامل التي تحدد قدرة المصرف على اإلقراض وأهمها . 1

حجم موارد المصرف المتاحة لإلقراض وتتكون من ودائع المـصرف وأموالـه             §

مطروحا منه األصـول الثابتـة واالحتيـاطي        ) رأسمال واالحتياطيات ( الخاصة  

 .النقدية بالصندوق ولدى المصرف المركزي

من عملية اإلقراض ليس مجرد تشغيل لموارد المصرف        ربحية القروض فالهدف     §

 .وإنما تأمين لسالمة القرض والعائد المناسب لها

الوضع االقتصادي العام فال يكفي مجرد توفر المواد لدى المصرف حتـى يقـوم               §

بتوزيع القروض بأي شروط متوفرة، بل يلزم دراسة تطور األوضاع االقتصادية           

الكساد والرواج السائدة والمنتظرة في السوق خوفـا        ومستقبلها والتأكد من دورات     

مما يتطلـب معرفـة دقيقـة       . من الدخول في مراحل األزمة االقتصادية الخانقة      

بالوضع االقتصادي العام ووضع القطاعات وعدم تركيز اإلقراض في القطاعـات       

 .غير المجدية أو الخطرة

راسة طلبات القروض   مدى توفر كادر وظيفي ائتماني كفؤ بالمصرف قادر على د          §

 .وتحليلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها

 . دور السلطات النقدية والمالية في تحديد سياسة اإلقراض لدى المصارف . 2
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تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز اإلشراف والرقابة علـى سياسـة اإلقـراض أو مـنح               

 االقتصادية والمالية فـي  االئتمان لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على مجمل الحياة  

لذا سعت المصارف المركزية منذ فترة طويلة إلـى متابعـة أوضـاع اإلقـراض           . البالد

اتحـاد  (والرقابة عليها واتخاذ اإلجراءات المباشرة وغير المباشرة بشأن الرقابـة عليهـا             

  ).37-36ص ،1984، و البساط، 1986المصارف العربية، 

  

  :صرفيةالرقابة المبالترتيبات الخاصة 

وعلـى المـراقبين    .  مجموعة واسعة من المخـاطر     ينطوي العمل المصرفي بطبيعته على تحمل     

المصرفيين أن يتفهموا طبيعة هذه المخاطر، وان يتأكدوا مـن أن المـصارف المعنيـة تقـدرها                 

حيث يـشكل مـنح القـروض النـشاط األساسـي لمعظـم        . وتتصرف على أساسها بشكل مالئم    

ة اإلقراض من المصارف الحكم علـى المـالءة الماليـة للمقترضـين             وتقتضي عملي . المصارف

، 2003مقررات لجنة بازل الجديدة وأبعادها بالنسبة للصناعة المصرفية العربية، اتحـاد المـصارف العربيـة،                (

 والن الحكم على هذه المالءة ال يكون صحيحا دائما، كما أن المالءة يمكـن أن تـنخفض               ).46ص

 معينة وبالتالي فان المخاطر الرئيسية التي تواجهها المصارف هي مخاطر           ألي مقترض و ألسباب   

وال تقتصر هذه المخاطر على القروض فحسب بل أيضا على سائر المخاطر التي هـي               . االئتمان

داخل الميزانية العمومية أو خارجها كالضمانات، والقبول المصرفي، واالستثمارات فـي األوراق            

ل مصرفية خطيرة لعدم تكوين احتياطي لبعض األصول المزمع شـطبها،           وقد نشأت مشاك  . المالية

كمـا أن   . باإلضافة إلى تقصير تلك المصارف القيام عند اللزوم بتعليق االعتراف بدخل الفوائـد            

المصارف قد تحمل مخاطر كبيرة تجاه مقترض وحيد، أو مجموعة من المقترضين ذوي الـصلة               
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دة للمشاكل المصرفية ألنها تمثل تكثيف للمخاطر االئتمانيـة        بالمصرف، تعتبر من األسباب المعهو    

من قانون المـصارف    " 1"فقرة  " 16" وفي هذا السياق نصت المادة رقم        ).179، ص 2002الزبيدي،  (

  : على ما يلي2002لسنة ) 2(رقم 

 : مع الغيرقال يجوز ألي مصرف مرخص سواء بمفرده أو باالتفا . 1

أو مشروع بنسبة تزيد مجموعهـا علـى        حيازة حصة في شخص اعتباري واحد         - أ

أو حيازة حصة في مجموعة أشخاص اعتبارية أو مـشاريع بنـسبة يـزد              % 10

من قاعدة رأس مال المصرف غير الخاضع ألي التزامات         % 50مجموعها على   

فإذا رغب المصرف في حيازة حصة تزيد على هذه النسبة تعين عليه الحـصول              

 .على موافقة سلطة النقد

من قاعدة رأس مال    % 10ن لشخص أو مجموعة أشخاص يتجاوز عن        منح ائتما   -  ب

المصرف غير الخاضع لي التزامات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من            

سلطة النقد، وفي جميع األحوال يجب أن ال تتجاوز قيمة االئتمان الممنـوح عـن         

  .من رأسمال المصرف غير الخاضع لي التزامات% 25نسبة 

 الشاملة التـي يجـب علـى    نحدود االئتما ":5 ورد من مبادئ لجنة بازل المبدأ       وهذا يتفق مع ما   

المصارف أن تضعها على صعيد المقترضين األفراد، وأيضا على صعيد األطراف ذات الـصلة               

بالمصرف والذي يجب أن تجمل تعرضاتهم المحتملة للمخاطر المختلفة فـي الـدفاتر المـصرفية       

 Basel Committee Principles for the)ويتضمن البنود التالية ". نيةوالتجارية داخل وخارج الميزا

Management of Credit Risk, sep2000, P11).:  
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أحد العناصر الرئيسة في إدارة مخاطر االئتمان، هو وضع حد أعلى للتعرضـات           - أ

المحتملة للمخاطر على المقترضين األفراد أو المقترضين ذوي االرتباط المـالي           

كما انه البد أن ترسـي الحـدود للقطاعـات االقتـصادية والمواقـع              . همفيما بين 

 . التنويع الكافي لمحفظة االئتمانةمما يقتضي ضرور. الجغرافية ومنتجات معينة

على المصارف األخذ باالعتبار الدورات االقتصادية وأسعار الفائـدة وتحركـات             -  ب

 .السوق باإلضافة إلى أوضاع السيولة
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   الثانيالمبحث

  .بنك فلسطينتحليل البيانات المالية لجودة األصول ل

من منظور نظام التقييم المصرفي Assets Quality)  ( ل جودة األصويتناول هذا المبحث مفهوم

  : باإلضافة إلى تحليل البيانات المالية لجودة األصول)CAMELS(األمريكي 

  :)CAMELS(من منظور نظام  ل جودة األصومفهوم: أوال

 ألنها الجزء الحاسـم    المصرفي األمريكي،  تعتبر جودة األصول ذات أهمية خاصة في نظام التقييم        

 على أصـول    مصرف الذي يقود عملياته نحو تحقيق اإليرادات، ألن حيازة ال         مصرففي نشاط ال  

ويـتم   جيدة سوف يعني توليد دخل أكثر وتقييم أفضل لكل من السيولة واإلدارة ولـرأس المـال               

  -:ودة األصول باالستناد إلى دراسة القضايا التاليةتصنيف ج

 .حجم وشدة األصول المتعثرة بالنسبة إلجمالي رأس المال . 1

 حجم واتجاهات آجال تسديد القروض التي فات موعد تسديدها، واإلجـراءات المتخـذة              . 2

  .إلعادة جدولتها

  .ي العالقةالتركزات االئتمانية الكبيرة ومخاطر المقترض الوحيد أو المقترضين ذو . 3

  .حجم ومعاملة اإلدارة لقروض الموظفين . 4

والـسياسات واإلجـراءات    قروض بالنظر إلـى االسـتراتيجيات       فعالية إدارة محفظة ال    . 5

 .والضوابط والتعليمات النافذة

  ).إلخ... مطالبات، مالحقة المقترضين(النشاطات القانونية المتعلقة باالئتمان  . 6

  . المتعثرةواالئتمانئر القروض مستوى المخصصات المكونة لمواجهة خسا . 7
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االستثمار بـاألوراق الماليـة، األصـول الثابتـة،         (أساليب إدارة األصول األخرى مثل       . 8

 ).إلخ....والكمبياالت

 ، )CAMELS( وفق نظام التقييم المصرفيجودة األصول أسس تصنيف 

: (1996, Bank Rating System)-  

  : بالمؤشرات التاليةيتصف) 1(المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله 

  .حجم األصول المتعثرة ال تتجاوز نسبة محدودة من رأس المال §

وجود اتجاه إيجابي وثابت في عمليات سداد القروض التي فات موعد تسديدها أو              §

  .تلك التي تم تمديدها

الضبط الجيد للتركيزات االئتمانية وقروض الموظفين بما يعطي حداً أدنى مـن             §

  .المخاطرة

جيد لمحفظة القروض، ووجود رقابة فعالة علـى عملياتهـا ومتابعـة            الضبط ال  §

 .االلتزام بالمعايير والضوابط التي تضعها اإلدارة في هذا الخصوص

احتفاظ اإلدارة بالمخصصات الكافية والالزمة لمقابلة الخـسائر المتوقعـة فـي             §

  .القروض

طر مصرفية  التي تحتوي على مخا   ) غير االئتمانية (األصول المصرفية األخرى     §

  .طبيعية ال تثير أي تهديد بالخسائر

 

 يظهر خـصائص مـشابهة لجـودة األصـول          )2(المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله       

ولكن يشهد نقاط ضعف أو عيوب في واحد أو أكثر من العوامل المـذكورة،             ) 1(المصنفة بـ   
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مـن األصـول   فاإلدارة قادرة على معالجة نقاط الضعف بنفسها، كما تتصف بوجـود حجـم      

بواحدة أو أكثر مـن الخـصائص    ) من إجمالي رأس المال   % 25ال تتجاوز بالعادة    ( المتعثرة  

  -:التالية

يشهد المصرف اتجاهات سلبية في مستوى االئتمان والقـروض التـي فـات موعـد           §

 .أو في مستوى مخصص الخسائر المكونة لمواجهتها/تسديدها والتي تم تمديدها و

  .ايير االئتمان واإلجراءات الالزمة للمتابعة والتحصيلتوجد نقاط ضعف في مع §

تثير القروض الممنوحة للموظفين بعض المالحظات المخالفة لألصـول والترتيبـات            §

  .التنظيمية الموضوعية بشأنها

انخفاض العائد على األصول غير االئتمانية والتي تعكس أخطاراً تجـاوز األخطـار              §

 .الخسائرالطبيعية، ولكن ال تثير تهديدات ب

  

 يظهر نقاط ضعف رئيسة، والتـي إذا لـم يـتم     )3(المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله       

تصحيحها مباشـرة فإن ذلك يؤدي إلى هـالك رأس المــال أو إعـسار المـصرف ممـا                 

يستدعي وجود إشراف رقابي قوي لضمان اتخاذ اإلدارة خطـوات فوريـة لتـدارك األمـر               

كما يتميز هذا التصنيف بزيادة حجم االئتمان المتعثر        . عيوبودراسة نقاط الضعف وتصحيح ال    

باإلضافة إلى واحد أو أكثـر مـن الخـصائص          ) من رأس المال اإلجمالي   % 40ال يتجاوز   (

  -:التالية

استمرارية زيادة مستويات االئتمان المتعثرة والتي قد تؤثر على رأس المال أو تؤدي              §

 .في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد منهاإلى حدوث اإلعسار إذا لم يتم المسارعة 
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تتجـاوز بـشكل كبيـر    ) المشكوك فيها والمولدة للخـسائر ( المصنفة الرديئة    االئتمان §

  .المخصصات المكونة بشأنها مما تثير تهديدات لرأس المال

المال وقد تتـسبب فـي إعـسار    تثير األصول غير االئتمانية خسائر رئيسة في رأس     §

  . المصرف

 يظهر ضعف عام في العديد من العناصر المـذكورة  )4( يتم تصنيف جودة أصوله المصرف الذي 

مما تبرز الحاجة إلى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة من قبل السلطة النقدية إلعـادة تقويـة         

األوضاع وتوفير الحماية الالزمة ألموال المودعين ويتميز هذا التصنيف بكبـر حجـم االئتمـان               

من إجمالي رأس المال، ورغم ذلك تتـوفر احتمـال قبـول نجـاح     %  60ل إلى المتعثر وقد يص

  .إجراءات اإلدارة لتحسين جودة تلك األصول

 تظهر مستوى عال من األصول المتعثـرة والتـي          )5(المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله       

ـ      % 60تهدد رأس المال بصورة حادة حيث يتجاوز نسبة          ي من إجمالي رأس المـال أو تـسبب ف

وجود مركز سلبي له مما يتطلب وجود إشراف رقابي قوي للحد من استنزاف رأس المال أكثـر                 

ورغم ذلك قد يوجد احتمال ضئيل بنجاح إجراءات        .  من ذلك، وتوفير الحماية للمودعين والدائنين     

  ).62-59، ص2006الكراسنة، ، (AMELS Rating systemفاإلدارة في تحسين جودة أصول المصر
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  : فيما يتعلق بجودة األصولبنك فلسطينالتحليل المالي ل: نياثا
  

  : بالنسب التالية)CAMELS(تقاس جودة األصول بموجب نظام 
  

  = %المخـــصــصـــات  = (WCR)نسبة التصنيف المرجح  .1
  المخصصات+  حقوق الملكية                                              

  
صات الديون المتعثرة من حقوق الملكيـة والمخصـصات         وتقيس هذه النسبة حجم مخص    

  :فكلما قلت هذه النسبة فهذا يعطي مؤشر على
 .حجم الديون المتعثرة لدى المصرف قليلة §

 .ديناميكية منتظمة في تحصيل أقساط القروض والفوائد المستحقة عليها §

 . قوية للمصرفوأداء إدارة ائتمان جيدة وربحية أفضل وفرص النم §

  
   = %القـــروض المتعثـــرة = (TCR)مالي التصنيف نسبة إج . 2

  المخصصات+  حقوق الملكية                                             
  

 تقيس هذه النسبة حجم القروض المتعثرة إلى حقوق الملكية والمخصصات، فكلما قلت 
  :هذه النسبة كان أفضل ألنها تعطي المؤشرات التالية

 . المتعثرة إلى حقوق الملكية قليلحجم مخصص الديون §

 .مالءة رأس المال قوية §

 .مخصصات الديون المتعثرة كافية لمواجهة هذه المخاطر §

 .إمكانية شطب ديون متعثرة منخفضة نسبيا §

 .سياسة منح ائتمان رشيدة §

 CAMELS)ربحية أفضل مما يتيح فرصة أكبر لنو المصرف وتحقيق أهدافه  §

Rating system).   
  
  
  



 69

  :  الوقوف على مدى جودة األصول بالمصرف، يتم القيام بالخطوات التاليةألغراض
  

  :ل حسب درجة المخاطر المحيطة بهاتصنيف األصو  - أ
 

في إطار تحديد المخاطر المرتبطة باألصول، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية التعمـيم رقـم               
بتـاريخ  ) 4/7/2001 د -93(والتعميم رقم ،  )12ملحق رقم   ( 1/6/1997بتاريخ  ) 97 /4د  -19(

والذي يحدد اإلطار العام ألسـس تكـوين مخـصص الـديون            ،  )13ملحق رقم   ( 22/7/2001
  :المشكوك فيها على النحو التالي

  
  )4(جدول رقم

  الديون القائمة

المشكوك في   دون النموذجية  تحت المراقبة  البيان
المخصص   المصنفة خسائر  تحصيلها

  المطلوب
فترة بعد تاريخ 
  االستحقاق

مستحق من ال
   أشهر3-شهر

-3المستحق من 
  اشهر6

-6المستحق من
   شهر12

 12المستحق من
    شهر فما فوق

    %100  %50  %20  %0  نسبة المخصص

المجموع  الكلي           قيمة المخصص
  للمخصص

  
  )المصدر النموذج المرفق مع تعميم سلطة النقد  المذكور أعاله( 

  
طين أعدت ونشرت وحدد بها مخصص الديون       هذا ولما كانت البيانات المنشورة لبنك فلس      

المشكوك فيها وفقا لما ورد أعاله والذي يتفـق مـع المؤشـرات التـي حـددها  نظـام           
(CAMELS) وهي :  

 %.20أصول دون المستوى المطلوب 

 %.50أصول مشكوك فيها 

 %.100أصول في مستوى الخسارة 

  .    اعتمد الباحث المخصص ألغراض التحليل
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 2007 وحتى 2004لمالية التي تتعلق بتقييم جودة األصول للسنوات من تحديد النسب ا  - ب
  :يوضحها الجدول التالي

  )5(جدول رقم 
 2007 2006 2005 2004 بيـــــــــــــــــــان

 90,218,428  56,252,148  43,599,411  31,065,876  حقوق الملكية

  7,838,996  5,513,252  6,366,800  13,384,935  القروض المتعثرة 
  7,838,996  5,551,913  6,060,798  13,274,740  )مخصص الديون المشكوك فيها(المخصصات 
  98,057,424  61,804,061  49,660,209  44,340,616  المخصصات+ حقوق الملكية 

WCR 8  %8.98  %12.20  %29.94  ) المخصصات+حقوق الملكية(÷  المخصصات%  
TCR8  %8.92  %12.82  %30.19 )المخصصات+حقوق الملكية(÷القروض المتعثرة%  

  

  :للسنوات المذكورة هي (WCR) ،(TCR)ويتبين مما سبق أن  متوسط نسب 
  

  RWC( = 29.94 + %12.20 + % 8.98 + %8% = 14.78%(متوسط نسبة 
                                                   4  

  

  % RTC( = 30.19 + %82.12 + % 28.9 + %8% = 89.14(متوسط نسبة 
                                                  4   

  

، على التـوالي أساسـا فـي        14.78%    ،14.98%،    (TCR)،  (WCR)تعتبر متوسط  نسب     و

 (CAMELS).تصنيف المصرف وفق مكونات نظام التقييم المصرفي 
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دة األصـول   مع فئات جـو    إجراء المقارنة بين متوسط النسب المبينة في الجدول السابق            -  ت

)Benchmarks(  و المبينة في  الجـدول      مؤسسة التقييم األمريكية المذكورة      التي وضعتها

 :التالي

  )6(جدول رقم 

درجة 
التصنی
  ف

  نـوع
   التصنیف

  نسبة األصول المرجحة
(WCR) Weighted Classification Ratio 

(TCR) Total 
Classification Ratio 

  %20أقل من   %5أقل من   قویة  1
  %50 -20  %15 -5من   مرضیة  2
  %80 -50  %35 - 15من   جیدة بعض الشيء  3
  %100 -80  %60 - 35من   حدیة  4
  فأكثر% 100  فأكثر% 60  غیر مرضیة  5

 

 تقع في درجة تصنيف مرضـية،       (WCR)وبذلك يتضح أن تصنيف بنك فلسطين لمؤشر        

الرسـومات   يقع في درجة تصنيف قوية، وتظهـر         (TCR)كما أن تصنيف البنك لمؤشر      

  :البيانية ذلك كما يلي
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  )2(شكل رقم 
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يظهر الرسم البياني انخفاض مضطرد للديون المتعثرة و مخصصاتها، لينتقـل تـصنيف              §

إلى المستوى الثـاني أي      ،، جيدة بعض الشيء   2004  لسنة الثالث المصرف من المستوى  

 .2007، 2006، 2005 للسنواتمرضية 

، 2006،  2005يعزى سبب االنخفاض المضطرد للديون المتعثرة ومخصصاتها للسنوات          §

 -:)2007التقرير السنوي لبنك فلسطين، ( إلى ما يلي 2004، مقارنة مع سنة 2007

 .2006، 2005تحصيل ديون مشكوك فيها للعامين  . 1

 قرار بتسوية   2004 أيار   21العمومية لبنك فلسطين المنعقدة بتاريخ      اتخاذ الجمعية    . 2

 مع االحتفاظ بحق متابعتهـا      2006،  2005الديون المتعثرة القديمة خالل العامين      

 .وتحصيلها

عدم تصنيف المصرف مديونية القطاع العام ضمن الديون المتعثرة، وعدم تكوين            . 3

مدينين القطاع العام بالتزاماتهم،    ، وذلك إلمكانية وفاء     2007مخصصات لها لسنة    

 .بعد التزام السلطة الوطنية تسديد رواتب ومستحقات موظفي القطاع العام بانتظام
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  المبحث الثالث

  الفرضية الثانيةمناقشة 

:مناقشة الفرضية الثانية، خالصة تحليل البيانات المالية لجودة األصوليتناول هذا المبحث   

 

  : ثانيةالفرضية المناقشة 
  
".وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق بجودة األصول"   

، %14.78باستعراض متوسط النسب لكل من المخصصات و القروض المتعثرة البالغة 

على التوالي، والتي تقيس مدى قوة أو ضعف جودة األصول، وبمقارنتها مع النسب % 14.98

تقع في المستوى الثاني، أي أنها مرضية مما يجعلنا المقررة وفقا لسياسة التقييم المركب نجد أنها 

بجودة األصول،  نرفض الفرضية الثانية القائلة وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق

.ونقبل الفرضية البديلة القائلة ال يوجد حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق بجودة األصول  
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 :خالصة التحليل

 جودة األصول، ومقارنتهـا مـع     ىوالتي تقيس مد  ) 5(بالجدول رقم    الموضحة   باستعراض النسب 

  :يتضح ما يلي) 6الجدول رقم  (النسب المقررة وفقا لسياسة التقييم المركب

باستعراض متوسط النسب لكل من المخصصات و القروض المتعثـرة البالغـة             §

 على التوالي، والتي تقيس مدى قـوة أو ضـعف جـودة           % 14.98،  14.78%

األصول، وبمقارنتها مع النسب المقررة وفقا لسياسة التقييم المركب نجد أنها تقع            

  .في المستوى الثاني

 أقـل  إنها حيث 2004 سنة ل في المستوي الثالث   WCR)( نسبة المخصصات    تقع §

ـ  حـصلت ا   ، في حـين      أي مرضية نوعا ما     تقريبا %35من   ، 2005 سنواتل

أي % 15لغت نـسبها أقـل مـن        ، على التصنيف الثاني حيث ب     2007،  2006

 .مرضية مما يظهر تحسن ملحوظ بهذه النسب

 2004سنة  لقع أيضا في المستوي الثانيت (TCR) القروض المتعثرةنسبة كما أن  §

 ،%20 أقـل مـن      تصنيف قـوي    وصلت إلى  في حين ،  %50 أقل من    نهاإحيث  

 :، وقد يعود ذلك لما يلي2007، 2006، 2005للسنوات 

 دوالر أمريكـي للعـامين      2,751,502 فيها بلغت    تحصيل ديون مشكوك    - أ

2005 ،2006. 

 قـرار بتـسوية     2004 أيار   21اتخاذ الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ        -  ب

 دوالر أمريكـي    5,079,555الديون المتعثرة القديمة، حيث بلغت قيمتها       
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ــسنة  ــسنة 536,080، و2005ل ــي ل  164,372، و2006 دوالر أمريك

 .2007دوالر لسنة 

 104,230,699تصنيف المصرف مديونية القطـاع العـام البالغـة          عدم    -  ت

، وذلك لقدرة مـدينين     2007دوالر أمريكي ضمن الديون المتعثرة لسنة       

القطاع العام الوفاء بالتزاماتهم، وذلك بعد التزام السلطة الوطنيـة تـسديد          

 .رواتب ومستحقات موظفي القطاع العام بانتظام

ظ في قيمة القروض المتعثرة للسنوات      ترتب على ما سبق انخفاض ملحو       -  ث

 انعكس بشكل واضـح علـى    2004 مقارنة بسنة    2007،  2006،  2005

، لينتقل المصرف مـن التـصنيف الثالـث إلـى     (TCR, WCR)نسب 

 فيمـا يتعلـق بجـودة       2007،  2006،  2005التصنيف الثاني لألعـوام     

  .األصول
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  الفصل الرابع

  

 بالربحية و السيولةتقييم األداء المصرفي فيما يتعلق 

  

  .)CAMELS(مفهوم الربح و السيولة من منظور نظام : المبحث األول

  .لبنك فلسطين المالية للربحية والسيولة تحليل البيانات: المبحث الثاني

  .مناقشة الفرضيات الرابعة والخامسة: المبحث الثالث
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  المبحث األول

  )CAMELS(نظور نظام مفهوم الربح و السيولة من م

 التقيـيم المـصرفي األمريكـي    مفهوم الربح و السيولة مـن منظـور نظـام    يتناول هذا المبحث  

)CAMELS(:-  

  -:أوال الربحية

، فهـي   مصرف إلى األرباح كأحد العناصر الهامة لضمان استمرارية أداء ال         مصرفتنظر إدارة ال  

ا من خالل تحديد نسبة العائد على متوسط        قاس فعاليته تتتأثر بشكل مباشر بمدى جودة األصول، و        

  -:األصول كنقطة البداية لتقييم األرباح، وذلك باإلضافة إلى دراسة وتحليل العوامل التالية

مدى كفاية األرباح لمواجهة الخسائر، وتدعيم كفاية رأس المال، ودفع حـصص أربـاح               -

  .معقولة

 .لضرائبنوعية وتركيب عناصر الدخل الصافي بما في ذلك تأثير ا -

 .حجم واتجاهات العناصر المختلفة للدخل الصافي -

مدى االعتماد على البنود االستثنائية أو عمليات األوراق المالية، واألنشطة ذات المخاطر             -

 .العالية أو المصادر غير التقليدية للدخل

 .فعالية إعداد الموازنة والرقابة على بنود الدخل والنفقات -

 . الخاصة بخسائر القروضتياكفاية المخصصات واالحتياط -

هذا وعادة ما يتم تحديد نسب الربحية ألغراض التصنيف باالستناد إلى أداء المصارف             

األدنى ذات الصفات المتشابهة، إال أن التركيز عليها بمعزل عن العوامل األخرى سيؤدي إلى              

 مصدر األربـاح    قد يعكس المصرف أرباحاً عالية جداً، لكن      : نتائج مضللة، فعلى سبيل المثال    
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، كما أنه بـالرغم     )عالية المخاطر (قد يتأتى من حدث لمرة واحدة أو من نشاطات غير تقليدية            

 من ارتفاع نسبة الربحية، فإن االحتفاظ باألرباح يبقى غير كاف للـسماح بنمـو رأس المـال            

  .والحفاظ على سير خطى نمو األصول

  ، )CAMELS( وفق نظام التقييم المصرفيالربحية أسس تصنيف 

: (1996, Bank Rating System)-  

  -:يتصف بالمؤشرات التالية) 1(المصرف الذي تُصنف أرباحه  -1

يوفر الدخل الكافي تحقيق متطلبات تكوين االحتياطي الالزم لنمو رأس المال و دفع توزيع               -

  .األرباح المعقولة للمساهمين

 .نود الدخل والنفقاتسالمة أوضاع الميزانية والتخطيط والرقابة القوية على ب -

 .االتجاه اإليجابي في فئات الدخل والنفقات الرئيسية -

 .االعتماد بحد أدنى على البنود االستثنائية ومصادر الدخل غير التقليدية -

 %.1نسبة الربحية بالعادة فوق  -

 يولد دخالً كافياً لتلبيـة متطلبـات االحتياطيـات          )2(المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه       -2

إال أن المصرف قد يشهد     .  يوفر نمو لرأس المال ويدفع حصص أرباح معقولة       الالزمة، و 

اتجاهات سلبية تبدأ باالعتماد على الدخل االستثنائي لزيادة األرباح الصافية، مما يتطلـب             

تحسين قدرة اإلدارة في التخطيط والرقابة على العمليات المصرفية، كما يتوجـب علـى              

أو قريبة منها   % 1وتكون نسبة الربحية    . رقابة تنظيمية اإلدارة دراسة نقاط الضعف دون      

  %).1و % 0,75بين (
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 يظهر نقاط ضعف رئيسة في واحدة مـن أكثـر           )3(المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه       -3

العوامل المذكورة، وقد يشهد المصرف انخفاضاً في أداء األرباح بسبب إجراءات اإلدارة            

بين (وتبلغ نسبة الربحية هنا بين      .   الالزمة تياطياأو عدم فعاليتها، مما يعيق تكوين االحت      

، األمر الذي يتطلب وجود رقابة تنظيميـة لـضمان اتخـاذ اإلدارة              %)0,75و   % 0,5

 .خطوات مناسبة لتحسين أداء األرباح المصرفية

 يشهد مشاكل حادة في الربحية وقد يكون صـافي          )4(المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه       -4

الربح إيجابي ولكنه غير كاف لالحتفاظ باالحتياطي المالئم ونمو رأس المال المطلـوب،             

ويجـب أن تتخـذ   .  ويتطلب هنا ضرورة تقوية أداء األرباح لمنع الخسارة برأس المـال      

يتطلـب مـن البنـك      كمـا   .  اإلدارة إجراء فوري لتحسين الدخل والرقابة على النفقات       

المركزي أو اإلدارة تقييد العمليات غير اإليجابية بوسـائل إلغـاء أو وقـف التـرخيص                

الممنوح لها وفرض متطلبات أساسية على مجلس اإلدارة التنفيذية و المساهمين لخفـض             

حيث أنـه بـدون إجـراءات       .  نمو األصول من خالل تعليق بعض األنشطة المصرفية       

وتكـون نـسبة    .  ور الخسارة بصورة تهدد المالءة المـصرفية      تصحيحية فورية قد تتط   

 % ).0,50و % 0,25(الربحية هنا بين 

 يشهد خسائر بصورة تعرض مالءتـه للمخـاطر         )5(المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه       -5

مما يتطلب وجود رقابة تنظيمية قوية لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية، حيث أنه بدون إجراء             

    وتبلغ نـسبة الربحيـة هنـا أقـل مـن      .  تتسبب باإلعسار الوشيك   فوري فإن الخسائر قد   

 .أو الدخول بالخسائر %) 0,25(
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  -:السيولة: ثانيا

خسائر وبالتالي التأثير على كفاءة قاعدة رأس المـال، أمـا           إلى  إن مشكالت جودة األصول تؤدي      

و رأس المال، إال    عنصر السيولة فهو غير متداخل بشكل قوي مع جودة تلك األصول أو األرباح أ             

ذلك ال بد من دراسة القضايا التـي        لأنه يعتبر مهماً من الناحية العملية في التعامل مع المودعين،           

  -:)2005شاهين، ( تتعامل مع هذا العنصر كما يلي

والمتاحة لتلبية التزامات   ) األصول سريعة التحويل إلى نقد    (حجم ومصادر األموال السائلة      -

  .المصرف اليومية

 . تقلب الودائع والطلب على القروضمدى -

 .مة تواريخ استحقاق األصول والخصومءمدى مال -

 .مدى االعتماد على اإلقراض ما بين المصارف لتلبية احتياجات السيولة -

 ).أنظمة المعلومات اإلدارية(مة عمليات اإلدارة للتخطيط والرقابة واإلشراف ءمدى مال -

 

 االحتفـاظ بأصـول سائلة كافية لتلبيـة       يئيسية ه لما كانت إحـدى مسئوليات اإلدارة الر     

االلتزامات اليومية، وزيادة األرباح إلى حدها األقصى وتقليل المخاطر إلى الحد األدنى، فإن األمر              

القـروض  (يتطلب المعرفة التامة بهذه المسئوليات، وكذلك تطورات الميزانية، وبقاعدة العمـالء            

اإلدارة التي تحتفظ بمستوى عـاٍل من األصـول الـسائلة تأخـذ            ، والبيئة االقتصادية، ف   )والودائع

بمخاطر قليلة وتجني أرباح منخفضة، وبالعكس فإن اإلدارة التي تحتفظ بمـستوى مـنخفض مـن     

  .  األصول السائلة تجني أرباح قوية، ولكنها تحتفظ بأصول عالية المخاطر
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  ،)CAMELS( وفق نظام التقييم المصرفيالسيولة أسس تصنيف 

: (1996, Bank Rating System)-  

 يتصف بفهم اإلدارة الشامل لبيان الميزانية وبيئـة         )1(المصرف الذي تيم تصنيف سيولته      

  -:العمالء والبيئة االقتصادية إلى جانب العوامل التالية

توفر األصول السائلة لتلبية تقلب الودائع والطلب على القروض بشكل طبيعي باإلضـافة              -

  .غير المتوقعةالطلبات إلى 

 .محدودية االعتماد على عمليات االقتراض بين المصارف الحتياجات السيولة -

 .توفر متطلبات الرقابة واإلشراف القوي على العمليات -

امتالك اإلدارة الخبرة الكافية واالستخدام المربح لعمليات اإلقراض بين المصارف لمقابلة            -

 .احتياجات السيولة

 له نفس خصائص التـصنيف المـذكورة ولكـن          )2(سيولته  المصرف الذي يتم تصنيف      -1

المصرف يشهد نقاط ضعف واحدة أو أكثر من تلك العوامـل ويمكـن تـصحيح نقـاط                 

الضعف هذه من خالل تطبيق إطار زمني معقول بدون رقابة تنظيميـة، فعلـى سـبيل                 

مناسـبة أو  قد يلبي المصرف احتياجاته من السيولة ولكن تنقصه الخبرة اإلدارية ال  : المثال

أو اإلشراف الفعال للعمليات، أو قد يشهد المصرف مـشكالت فـي            /التخطيط والرقابة و  

السيولة وقد تتخذ اإلدارة رد فعل مناسب، لكن قد تفشل في اتخاذ الخطوات الـضرورية               

في منع تكرار تلك المشكالت، أو قد تغفل اإلدارة أو تتناول بشكل غير مناسب االتجاهات               
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 سبيل المثال انخفاض مستوى األصول السائلة، وزيـادة تقلـب الودائـع،             على. (السلبية

 ).إلخ.....وارتفاع درجة االعتماد على عمليات االقتراض بين المصارف

 في عدد من العوامـل       تظهر نقاط ضعف رئيسة    )3(المصرف الذي يتم تصنيف سيولته       -2

ظهـور مـشكالت    لـى   إويشير إلى عدم الحنكة في إدارة السيولة مما يؤدي          . المذكورة

تـدارس اإلدارة الفـوري لالتجاهـات       إلى  متكررة في السيولة، كما تبرز الحاجة أيضاً        

السلبية لتجنب األزمات في قدرة المصرف على تلبية االلتزامات اليومية، ويتطلب األمـر            

 .وجود رقابة تنظيمية لضمان تدارس اإلدارة بالشكل المناسب لألمور الهامة

 يشهد مشاكل سيولة حادة ممـا تتطلـب رقابـة           )4(تصنيف سيولته   المصرف الذي يتم     -3

تنظيمية فورية قوية لذلك يجب أن تتخذ إجراءات فورية لتقوية مركز الـسيولة لـضمان               

كما يجب أن يقـوم المـصرف بـالتخطيط المكثـف     .  تلبية المصرف الحتياجاته الحالية 

 .قعةللتعامل مع احتياجات السيولة القصيرة المدى وغير المتو

 يتطلب مساعدة البنك المركزي أو مساعدة ماليـة      )5(المصرف الذي يتم تصنيف سيولته       -4

وتبرز الحاجة لمثل هذه المساعدة الفوريـة       .  خارجية لتلبية احتياجاته الحالية من السيولة     

 .لمنع انهيار المصرف بسبب عدم قدرته على تلبية طلبات الدائنين والمودعين
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.  
  المبحث الثاني

  لبنك فلسطينتحليل البيانات المالية للربحية والسيولة 

 تصنيف لكل من الربحية والسيولة وفق مكونـات نظـام التقيـيم المـصرفي               يتناول هذا المبحث  

 2003 بموجب تحليل البيانات المالية لبنك فلسطين للسنوات الماليـة مـن             )CAMELS(األمريكي  

  -:2006حتى 

   -:الربحية: أوال

 في صافي الربح بالتغير في اإليرادات والمصروفات، وتـرتبط زيـادة اإليـرادات               رتبط التغير ي

بزيادة نشاط المصرف في توظيف األموال المتوفرة لديه من خالل زيادة استثماراته، كما يؤشـر               

النقص في اإليرادات إلى زيادة حجم المصروفات، أو تقليص المصرف أنـشطته  فـي توظيـف                

ارة العليا بالتنسيق بين مصادر األموال الداخلية والخارجية لديه لرسم سياسة           أمواله، لذلك تهتم اإلد   

توظيف أموال تهدف إلى توجيه استثماراته للمجاالت األكثر ربحية، بما يحقق أعلى عائد ممكـن               

للمالئمة بين السيولة والربحية، لذلك البد من معرفة سبب التغير في صـافي الـربح بالزيـادة أو         

  .وامل التي أدت لحدوث هذا التغيرالنقص، والع

  -:المستخدمة في النشاط المالي بتقييم األداء المصرفيالمفاهيم مدى إمكانية استخدام 

 العاملون بالمصارف أن المصارف التجارية تختلف عن األنشطة أو المؤسسات غير الماليـة              يرى

 والتقيـيم للمؤسـسات غيـر    ، مما يعني أن المفاهيم المستخدمة في التحليل     )341، ص 2002حنفي،  (

، لكن هذه النتيجـة غيـر    (MacDonald, 2006, P71-72)المالية ال تتالءم مع المصارف التجارية

صحيحة مع وجود العديد من الخصائص المتشابهة بين المؤسسات المالية وغيـر الماليـة، فهـذه            
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 النوعين، مما يعني    المؤسسات تعمل من أجل مبدأ أساسي وهو الربح أو العائد مؤشر أساسي لكال            

يـتالءم مـع المـصارف      ) الربح أو العائد  (أن ما يطبق على الشركات الخاصة بهذا الخصوص         

التجارية أيضا، ويتضح ذلك من خالل شراء منظمات األعمال المواد األولية وتصنيعها بشكل سلع              

بـين اإليـرادات   أو خدمات، ثم بيعها بسعر أعلى من تكلفتها بحيث يولد ذلك عائد يتمثل بـالفرق    

و التحليل في المجال    . المتولدة من المبيعات و تكلفة العناصر الداخلة في العملية اإلنتاجية والبيعية          

المصرفي يتفق مع هذه المفاهيم، حيث يحصل المصرف التجاري على األمـوال مـن الـدائنين                

  ).343-342، ص2002حنفي، (والمالك، وتسعى اإلدارة إلى تعظيم استثمارات المالك 

ويرى الباحث أنه ال يوجد فرق كبير بين المؤسسات غير المالية  عموما والمصارف التجارية من                

  :الناحية المالية حيث  نجد أن  كال من المصرف التجاري والمؤسسات غير المالية يقومان بما يلي

ـ                . 1 ذا تحصل على األموال من عدة مصادر سواء من الدائنين أو المالك أو االثنين معا، وه

 .المؤسسات غير المالية و المصارف التجارية ينطبق على كل من

توجه إنفاق األموال للحصول على المواد األولية، وعنصر العمل، ورأس المال العـادي،              . 2

 .بالمقابل توجه األموال في المصارف التجارية لالستثمار واالئتمان

 ما تم إنفاقه، وهـذا المفهـوم        استرداد هذه األموال حيث تتوقع أن يتم استرداده  بما يفوق           . 3

ينطبق على كل من المصارف التجارية من خالل الفرق بين الفوائـد الدائنـة والمدينـة،                 

وعلى المؤسسات غير المالية من خالل الفرق بين تكلفة اإلنتـاج وسـعر البيـع للـسلع                 

  .والخدمات
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 تقـيس مـدى قـدرة     وفي هذا اإلطار سوف تتعرض الدراسة ألهم النسب المالية التي يمكـن أن            

  .المؤسسات غير المالية أو المصرف على تحقيق الربح

  -:الربحية) معدالت(نسب 

1. Return on Total Assets 

 (ROA) =  Net income   = %  
                Total assets 

 
(Peter S. Rose, 1999, P158, and Michael C. Ehrhardt, 2005, P454). 

ءة اإلدارة في استخدام األصول االستخدام األمثل، في تحقيق األرباح من           تقيس هذه النسبة مدى كفا    

خالل االستثمار في األصول المختلفة، وتقارن هذه النسبة بالسنوات السابقة أو بمعيار الـصناعة،              

فكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على ارتفاع كفاءة المصرف فـي اسـتخدام أصـوله والعكـس              

  .صحيح

2. Return on Equity 

 (ROE) =      Net   income          = %                                                     
             Average Total  equity 
 
(Eugene F. Brigham, 1989, P276, and Michael C. Ehrhardt, 2005, P454). 

وتقارن هـذه النـسبة بالـسنوات       تقيس هذه النسبة مدى اتجاه العائد على األموال المستثمرة،          

المصرف  السابقة أو بمعيار الصناعة، فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على مدى قدرة               

  .تحقيق أرباح أعلى على حقوق الملكية أو رأس المال المملوك والعكس صحيح

3. Return on Total Average Assets 

(ROAA) =     Net  income       = Industry average = 1%  
              Average Total assets 
 
((CAMELS) rating system 1996, updated April 2008). 
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  مدى كفاءة اإلدارة في استخدام األصول فـي   (ROAA)تقيس نسبة العائد على متوسط األصول

 الـسابقة أو  تحقيق األرباح من خالل االستثمار في األصول المختلفة، وتقارن هذه النسبة بالسنوات  

بمعيار الصناعة، فكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على ارتفاع كفاءة المـصرف فـي اسـتخدام                 

 المـصرف وفـق مكونـات نظـام         مأصوله والعكس صحيح، كما تعتبر هذه النسبة أساسا لتقيـي         

)CAMELS(،          تعتبـرا أساسـا     2007 حتى   2004 باإلضافة إلى أن متوسط نتائجها  للسنوات من 

  . الفرضية الرابعةرالختبا

 :ي التال)7( رقم خالصة ألهم النسب التي تتعلق بالربحية يلخصها الجدول
 

 2007 2006 2005 2004 البيــــــــــــــان

 847,650,800 602,555,348 496,734,025 431,728,060  الموجودات

  725,103,074  549,644,686 464,231,042 382,605,741  متوسط الموجودات
 73,235,288 49,925,779 37,332,643 28,141,095  حقوق الملكيةط متوس

 20,579,398 13,903,924 14,684,244 5,660,271  األرباح

      )ROAA(الموجودات متوسط معدل العائد علي 

 %2.84 %2.53 %3.16 %1.48  متوسط الموجودات÷ ) األرباح(العائد = 

          )ROA(معدل العائد علي الموجودات 
  %2.43  %2.31  %2.96  %1.31  الموجودات÷ ) األرباح( العائد =

          )ROE(معدل العائد علي حقوق الملكية 
  %28.1  %27.85  %39.33  %20.11   حقوق الملكية متوسط÷) األرباح(العائد = 

  

  ROAA = (1.48 + %3.16 + %2.53 + %2.84% = 2.50%(متوسط نسبة 
                                                 4  

  ROA(  = 1.31 + %2.96 + %2.31 + %2.43% =  2.25%(متوسط نسبة 
                                                 4     

  ROE( = .1102 +%39.33 + %27.85 + %28.1%  =28.85%(متوسط نسبة 
                                                  4  
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 :يظهر الرسم البياني

والعائد علـى الموجـودات   ، (ROAA) أن نسب العائد على متوسط الموجودات      §

(ROA)،              متقاربة إلى حد بعيد ويمكن اعتمادها في القياس للـسنوات الـسابقة أو

 . )CAMELS(معيار نظام التقييم المصرفي 

، 2006،  2005رسم البياني أيضا ارتفاع نسب الربحيـة للـسنوات          كما يظهر ال   §

 . هي األعلى2005، إال أن سنة 2004، مقارنة مع سنة 2007
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، 2006على الرغم من انخفاض نسبة الربحية كما يظهر بالرسم البيـاني لـسنة               §

 .2004، إال أنها تبقى أعلى من معدل ربحية سنة 2005 مقابل سنة 2007

  

  -:السيولة: ثانيا

مـن خـالل     الحصول على األموال الالزمة عند الحاجة إليهـا          مصرفقدرة ال مدى  هي  السيولة  

بالنظر إلى  ) اإلقراض واالقتراض (التطابق في التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات السوق النقدي          

كز عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية والمرا     وموعدي االستحقاق لمصادر األموال واستخدامها،      

 .(MacDonald, 2006, P78 and Compton, 1991, P247-248) المحتفظ بها من تلك العمالت

 وبدون خسارة   قدرة الموجودات للتحول إلى نقد بسرعة،     السيولة بأنها   ) 1993(كما عرف الشماع    

عن كلفة الشراء، ويرى البعض أن السيولة عبارة عن قدرة المصرف على مقابلة التزاماته بشكل               

 من خالل تحويل أي أصل من األصول إلى نقد سائل وبسرعة وبدون خسارة في القيمـة،                 فوري

حيث تستخدم هذه النقدية بتلبية طلبات المودعين للسحب من ودائعهـم، وتقـديم االئتمـان لتلبيـة           

   ).187، ص2002حنفي،(احتياجات المجتمع 

 الذي تقـاس بـه سـيولة بقيـة          وتتفاوت الموجودات بدرجة سيولتها، فالنقدية هي السائل المطلق       

الموجودات، فهناك موجودات قريبة من النقدية وأخرى بعيدة عنها إال أنها مهمـا بعـدت فأنهـا                 

وتتحوط المصارف لمواجهة متطلبـات الـسيولة باالحتياطيـات         . تتضمن على درجة من السيولة    

وتوظف البـاقي فـي     ) احتياطيات أولية (واالستثمارات، فالمصارف تستبقي جزء من الودائع نقدا        

احتياطيـات  (موجودات قريبة جدا من النقد تعتبر خط الدفاع الثاني في حماية سـيولة المـصرف    
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، ثم في القروض واالستثمارات، وكلما قصر أجل الموجودات بصورة عامة كلما زاد ذلك              )الثانوية

والعكـس  من سيولة المصرف، وفي المقابل كلما زاد أجل المطلوبات تحسنت سيولة المـصرف              

صحيح، وتعتبر أهم هذه المطلوبات هي ودائع العمالء فكلما قصرت آجالها أي ازداد الطلب عليها               

  .كلما تدهور سيولة المصرف وازداد الضغط على الموجودات

  -:مكونات السيولة

  -:يمكن تصنيف مكونات السيولة حسب سرعتها إلى مكونين هما

وهي عبارة عن النقد لـدى المـصرف وتحـت    ): االحتياطيات األولية (السيولة الحاضرة    -1

 :تصرفه وتشمل ما يلي

 .النقدية بالخزينة   - أ

 .الودائع لدى المصارف األخرى ولدى المصرف المركزي  -  ب

  .الشيكات برسم التحصيل  -  ت

تتكون السيولة في هذه الحالة مـن األصـول         ): االحتياطيات الثانوية (السيولة شبه النقدية     -2

 :رهنها مثلالتي يمكن تصفيتها أو بيعها أو 

 .أذونات الخزانة  - أ

 .الكمبياالت المخصومة  -  ب

 ).األسهم والسندات(األوراق المالية   -  ت

  :وتتميز هذه األصول بما يلي

 .قصر آجال استحقاقها  - أ
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 .)187، ص2002حنفي،( سرعة التصرف بها سواء بالبيع أو بالرهن  - ب

  .ويةوتتميز ميزانية بنك فلسطين باشتمالها على مكونات السيولة األولية والثان

  -:عالقة السيولة بمالءة رأس المال

 المصرف مرتبطة بصورة مباشرة وغيـر مباشـرة بـسيولة المـصرف      مالأن مالءة رأس    

  -:(MacDonald, 2006, P78)ولدرجة كبيرة كما يظهر ذلك في المجاالت التالية 

التضحية بجزء من اإليرادات في حال قيام المصرف بتصفية بعض الموجودات، مما             §

عليه عدم نمو رأس المال، فكلما زاد الطلب على السيولة يضعف مـالءة رأس    يترتب  

 .المال

قصر آجال ودائع العمالء، بمعنى أن الغالبية منها تحت الطلب يؤثر بصورة مباشـرة               §

على استثمارات المصرف، بحيث يحتفظ بنسبة كبيرة من هذه الودائـع فـي صـورة           

 مهمة لإليراد يؤدي إلى ضعف في تحقيـق      احتياطيات أولية وثانوية مما يفقده مصادر     

األرباح الصافية ينعكس على نمو رأس المال ومالءته، وفي هذا اإلطار بلغ إجمـالي              

) 307,7(مليون دوالر أمريكـي منهـا   ) 649(، 2007ودائع بنك فلسطين خالل سنة  

 .ودائع تحت الطلب% 47مليون دوالر أمريكي بنسبة 

ب مشكالت السيولة تتمثل بانخفاض غير متوقـع        قد يحقق المصرف خسائر عامة بسب      §

في الودائع مما يجبر المصرف على تصفية بعض موجوداته بخسارة، وقـد يـضطر              

 الذي أقرض به عمالءه، األمر الذي       ةالمصرف لالقتراض بكلفة أعلى من سعر الفائد      
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ينعكس سـلبا علـى اإليـرادات، وصـافي الـربح الـذي هـو جـزء مـن رأس                                 

 .ل وبالتالي  يضعف المالءةالما

ويمكن النظر إلى أن جودة األصول أيضا تلعب دورا غير مباشر  في متطلبات الـسيولة                

، )15، ص USAID)  ،1999ومخاطرها، حيث أكدت دراسة وكالة التنمية الدولية األمريكيـة        

بأن جودة األصول تفسد إلى أن تصل نقطة عندها المصرف ال يتلقى دفعات للقروض مما               

عكس على التدفقات النقدية الداخلة بحيث تصبح بطيئة، وأن إشـاعات عـن المـصرف         ين

سوف تبدأ وقد يسحب المودعون نقودهم، مما يؤثر على السيولة لدرجـة يـصل عنـدها              

المصرف غير قادر على تلبية جميع  الدفعات النقدية للمودعين مما يواجه إعسار قد يتخذ               

يأتي مصطلح السيولة هي سبب فـشل المـصارف،         قرار بشأنه إقفال المصرف ومن هنا       

لذلك  على إدارة المصرف لكي تتفادى مشاكل ومتطلبات ومخاطر السيولة يجب أن تقوم              

  :بما يلي

  .استقطاب ودائع تكون آجالها طويلة -1

احتياطيـات أوليـة،    (تقسيم أصول المصرف بموجب متطلبات السيولة إلـى          -2

 ).ول ثابتةاحتياطيات ثانوية، قروض، استثمارات، أص

 :على اإلدارة استخدام التحليل المالي لما له بالغ األهمية في معرفة -3

 .موقف السيولة كنتيجة لوجود ودائع تحت الطلب §

التنسيق بين مصادر األموال الداخلية والخارجية لرسم سياسة التوظيـف           §

  المناسبة للعمل على المواءمة بين السيولة والربحية، وهذا ما أكدته
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  -:لةنسب السيو

هذه النسب تختص بقياس مدى قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته قصيرة األجل فـي مواعيـد                

حـددت سـلطة النقـد       استحقاقها دون أي تأخير قد يعرض المصرف للخطر، وفي هذا الـسياق           

بند ،  )8ملحق رقم   ( 1/6/1997 الصادر بتاريخ    )4/97 د -20(بالتعميم رقم    الفلسطينية نسبة السيولة  

  -:ولة ما يليالسي

 . من مجموع االلتزامات السائلة% 25أال يقل مجموع الموجودات السائلة عن   - أ

من مجموع االلتزامـات    % 4أال يقل مبلغ األوراق النقدية الموجودة في الخزينة عن            -  ب

 .السائلة

/  7/6الـصادر بتـاريخ    ) 67(بموجب التعميم رقـم     %  6ثم عدلت نسبة السيولة لتصبح      

ملحق ( 5/3/2003الصادر بتاريخ   ) 35/2003( كما أكد التعميم رقم      ،)16ملحق رقم   (2001

إلجمالي العمالت، وتقاس هذه النسبية كما      % 6بأال تقل نسبة السيولة النقدية عن       ،  )14رقم  

  -:يلي

  

   الموجودات السائلة=  نسبة السيولة . 1

  المطلوبات السائلة                        
تماد المصرف على موجوداته السائلة فـي تغطيـة         تشير هذه النسبة إلى مدى اع     

الودائع، فكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل ومصدر أمان لإلدارة، وحـددت             

سلطة النقد الفلسطينية  بسط هذه النسبة النقدية للمصرف، واألرصدة النقدية لـدى          

لها سلطة النقد الفلسطينية والمستحق على المصارف، ومقامها بالودائع التي تـشم          
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النسبة في الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائـع، وتقـارن بالـسنوات            

  %.25السابقة وبمعيار سلطة النقد الفلسطينية 

 

  نقد في الصندوق =نسبة السيولة النقدية  . 2

                                                                    االلتزامات السائلة
 ، فـي سـداد الودائـع    الـسريعة بة إلى مدى كفاية األصول النقدية تشير هذه النس  

وحددت سلطة النقد الفلسطينية بسط هذه النسبة بالنقـد فـي الخـزائن الجديـدة               

والصناديق والصراف اآللي للمصرف، ومقامها بالودائع التي تشملها النسبة فـي           

هر فأقل، وتقارن   الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع المربوطة لمدة ش       

حتـى  % 4هذه النسبة بالسنوات السابقة وبمعيار سلطة النقد الفلـسطينية وهـي            

  . حتى تاريخه% 6، ثم 6/2001

ونظرا لعدم إفصاح البيانات المالية المنشورة من بنك فلسطين عن تفاصـيل هـذه    

  .الودائع، اعتُمد في التحليل على الودائع المفصح عنها بالتقارير المالية

د تم اعتماد هذه المعايير في تصنيف المصرف فيما يتعلـق بالـسيولة وفـق مكونـات نظـام                   لق

)CAMELS(           كونها مرتبطة بالواقع الفلسطيني وصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، كمـا تعتبـر ،

هذه النسب أساسا في اختبار الفرضية الخامسة، وفيما يلي جدول يوضح أهم النسب المالية لبنـك                

  :2007 حتى 2004سنوات من فلسطين لل
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  : التالي)8( رقم خالصة ألهم النسب التي تتعلق بالسيولة يلخصها الجدول

  .يوضح تفصيل بنود الموجودات والمطلوبات السائلة )4(ملحق رقم * 

  

  %6.52= %  8.45% + 4.91% + 4.72% + 7.98= متوسط نسبة السيولة النقدية 
   سنوات4                                                   

  

  %59.37 = %66.28% + 57.26% + 53.44% + 60.49 = )القانونية(متوسط نسبة السيولة 
   سنوات4                                                        

  

  

  

  

  

  

 2007 2006 2005 2004 السنــــــــة  / البيــــــــــــان
 54,842,431 22,191,050 17,878,929 24,858,950  نقد في الصندوق

 649,162,264 452,331,575 378,493,145 311,597,748  )ودائع العمالء( مطلوبات سائلة  

 488,694,777 301,890,675 234,848,388 235,828,120  *سائلةالموجودات ال

 737,304,804 527,188,128 439,454,383 389,864,383  *المطلوبات السائلة

مطلوبات ÷ نقد في الصندوق  =لة النقديةنسبة السيو
  سائلة

7.98%  4.72%  4.91% %8.45 

 66.28% %57.26 %53.44 %60.49  مطلوبات سائلة÷ موجودات سائلة = نسبة السيولة
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 :يظهر الرسم البياني

، 2005 أدنى مستوى لها في سنة  لتبلغ2006، 2005 انخفاض بنسبة السيولة للسنوات  §

 .2007سنةلوتحسن ملحوظ 

، مقارنة 2006، 2005 للسنوات  النقدية السيولةةيالحظ من الرسم البياني انخفاض نسب §

، %6، لتصبح دون معيار سلطة النقد الفلسطينية لهذه النسبة والبالغة 2004مع سنة 

  .2007وارتفاع لسنة

، إال أن نسبة السيولة مازالت أعلى 2006، 2005 للسنوات سيولةرغم انخفاض نسب ال §

 %.25من معيار سلطة النقد الفلسطينية البالغ 

، رغم انخفاض نسب 2005، مقارنة مع سنة 2006لوحظ ارتفاع نسب السيولة لسنة  §

 .السيولة بصورة عامة كما يتضح من الرسم البياني أعاله
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  المبحث الثالث

  مناقشة الفرضيات الثالثة والرابعة 

  -:مناقشة الفرضيات

  -:القائلةالثالثة الفرضية مناقشة 

".وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق بالربحية"   

، والتي تقيس مدى قوة أو ضعف ربحية % 2.50 البالغة (ROAA)باستعراض متوسط نسبة 

في المستوى المصرف، وبمقارنتها مع النسب المقررة وفقا لسياسة التقييم المركب نجد أنها تقع 

األول، مما يجعلنا نرفض الفرضية الرابعة القائلة وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما 

يتعلق بالربحية، ونقبل الفرضية البديلة القائلة ال يوجد حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق 

  .بالربحية

  -:القائلةالرابعة  الفرضية مناقشة

  ".ن فيما يتعلق بالسيولةوجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطي" 

على التوالي % 71.18، %6.15باستعراض متوسط نسب السيولة النقدية، ونسبة السيولة والبالغة 

والتي تقيس مدى قوة أو ضعف سيولة المصرف، وبمقارنتها مع النسب المقررة من سلطة النقد 

ول، مما يجعلنا نرفض الفلسطينية ووفقا لسياسة التقييم المركب نجد أنها تقع في المستوى األ

فيما يتعلق بالسيولة، ونقبل  الفرضية الخامسة القائلة وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين

  .فيما يتعلق بالسيولة الفرضية البديلة القائلة ال يوجد حالة تضعف تشوب بنك فلسطين
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  -:خالصة التحليل

 -:الربحية: أوال

، والعائـد   (ROAA)جوداتبلغ متوسط نسبة كل من العائد على متوسط المو         -1

على التـوالي، وبمقارنـة هـذه     % 2.50%  ،2.25 (ROA)على الموجودات 

،  والمتوسط العام لمعـدل      %1النسب مع معيار نظام التقييم المصرفي البالغ        

 تضع هـذه    1%1.20العائد علي الموجودات للمصارف الوطنية في فلسطين        

 .)2005(سة شاهين ، مما يتفق مع درا)1(النسب المصرف بالتصنيف رقم 

، (ROAA)رغم انخفاض نسبة كل من العائد علـى متوسـط الموجـودات              -2

علـى التـوالي، لـسنة    % 1.48%  ،1.31 (ROA)والعائد على الموجودات    

 2007،  2006،  2005 إال أن ارتفاع لهذه النـسب خـالل األعـوام            2004

، عزز مكانة المصرف في التصنيف األول وفق مكونات         2004مقارنة بسنة   

 .نظام التقييم المصرفي

، 2005 للـسنوات    (ROE)ارتفاع نسبة العائد إلى متوسط حقـوق الملكيـة           -3

على التوالي، مقارنة   % 28.10،  %27.85،  %39.33، لتبلغ   2007،  2006

 %.20.11 البالغة 2004مع سنة 

  

  

                                                   
  ،2007، الصادر في أيار 2006اظهر تقرير سلطة النقد الفلسطينية الثاني عشر لسنة   1

  %.1.20يار الصناعة للعائد على الموجودات     متوسط مع
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، 2006 للـسنوات    (ROE)رغم التراجع بنسبة العائد إلى حقـوق الملكيـة           -4

على التوالي، مقارنة مع نـسبتها لعـام        % 28.10،  %27.85، البالغة   2007

للمـصارف   ، إال أنها بقيت أعلى من معيار الصناعة       %39.33 البالغة   2005

 .1%13الوطنية في فلسطين البالغ 

في ضوء المؤشرات السابقة، إضافة إلى أن تكلفة الفرصة البديلة ممثلة فـي              -5

، وهي أقـل    2% 3.50 كانت   2007، وحتى   2004معدل الفائدة للسنوات من     

  .من معدل العائد علي حقوق الملكية التي حققها المصرف

للـسنوات   (ROE) ، (ROA)،  (ROAA)ارتفاع مطرد بنـسب الربحيـة    -6

، لتصل أعلى مستوى لها بـسنة       2004، مقارنة بسنة    2007،  2006،  2005

، ولعل ذلك يرجع لقرار اإلدارة بتسوية الديون المتعثرة التـي بلغـت             2005

 .2005 دوالر أمريكي في نهاية عام 5,079,555

  

  

  

  

                                                   
، ص در   2006  ل سنة  ، تقرير سلطة النقد الفلسطينية الثـاني عـشر  %13متوسط معيار الصناعة للعائد على حقوق الملكية  1

  .2007في أیار 
ن متوسط أسـعار   بشأ11/3/2008بتاريخ ) الجندي(مقابلة مع السيد عماد الغاليني مساعد مراقب ببنك فلسطين فرع الرمال       2

  % .3.5، والدائنة %12الفائدة، حيث أفاد أن متوسط الفائدة المدينة 
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إن ارتفاع نسب الربحية سابقة الذكر يدلل على مدى قدرة المـصرف علـى               -7

 :توليد األرباح، كما يعطي مؤشر إلى أن المصرف

 

يوفر الدخل الكافي تحقيق متطلبات تكوين االحتياطي الالزم لنمـو رأس             - أ

  .مينالمال و دفع توزيع األرباح المعقولة للمساه

سالمة أوضاع الميزانية والتخطيط والرقابة القوية علـى بنـود الـدخل              -  ب

 .والنفقات

 .االتجاه اإليجابي في فئات الدخل والنفقات الرئيسية  -  ت

  .االعتماد بحد أدنى على البنود االستثنائية ومصادر الدخل غير التقليدية  -  ث
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  -:السيولة: ثانيا

على التوالي،  % 59.37،  %6.52 النقدية   متوسط نسبة السيولة، والسيولة    بلغ   -1

 ةوبمقارنة هذه النسب مع نسب السيولة المحددة من قبل سلطة النقد الفلسطيني           

على التوالي، يصنف المصرف بموجبها فـي المـستوى األول،          % 25،  6%

 ).2005(وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما ورد بدراسة شاهين 

ضمن التـصنيف األول، إال  رغم أن متوسط نسب السيولة وضعت المصرف         -2

، 2005إلى أدنى مستوياتها في سـنة   أن نسبة السيولة النقدية انخفضت لتصل 

 على  2006،  2005للسنوات  % 4.91،  %4.72حيث وصلت هذه النسبة إلى      

التوالي، مما ترتب عليه تراجع مستوى المصرف من المـستوى األول إلـى             

، مما يعنـي أن المـصرف كـان         المستوى الثاني فيما يتعلق بالسيولة النقدية     

 :يواجه نقطة ضعف في واحدة أو أكثر من العوامل التالية

توفر األصول السائلة لتلبية تقلب الودائع والطلب على القـروض بـشكل             - أ

 .الطلبات غير المتوقعةإلى طبيعي باإلضافة 

 .توفر متطلبات الرقابة واإلشراف القوي على العمليات  -  ب

افية واالستخدام المربح لعمليات اإلقراض بـين       امتالك اإلدارة الخبرة الك     -  ت

 .المصارف لمقابلة احتياجات السيولة
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  الفصل الخامس

  

  التعرف على مخاطر السوق ومدى استجابة المصارف للتعامل مع هذه المخاطر

  

  .)CAMELS( من منظور  واإلدارةلحساسية إلى السوقلاإلطار النظري : المبحث األول

  . ل البياناتتحلي :المبحث الثاني

  .اإلطار العام لجمع المعلومات والبيانات: المبحث الثالث
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  المبحث األول 

  )CAMELS(إلدارة من منظور وا لحساسية إلى السوقلاإلطار النظري 

  -:مخاطر السوقلحساسية ال: أوال

 حديثا نسبيا مقارنة مـع  Sensitivity to market riskيعتبر تحليل الحساسية إلى السوق    

 ، وذلك  1997 حيث أنجز هذا المكون سنة       ،)CAMELS(مكونات نظام التقييم المصرفي األمريكي      

 مصارففي ضوء التطورات المالية والمصرفية التي حدثت على المستوى الدولي، والتي جعلت ال            

فإنـه ال   ،(Camels rating system, update: February 24, 2008) أكثر عرضة لألزمـات المالية

بد من التركيز على العديد من الموضوعات في هذا الخصوص ومنها حساسية صافي أرباح البنك               

للتوقعات المختلفة للتغير في أسعار الفائدة، والتقلبات في مراكز الصرف األجنبي، وفـي أسـعار               

   :نحو التاليتوضيحها على ال، (MacDonald and Koch, 2006, P79-80) األوراق المالية

  

  :أسعار الفائدةمخاطر   -  أ

 أسعار الفائدة على العمالت حيث تؤثر على عمليات السوق النقدي خاصة عندما              مخاطر هيو

جال استحقاق عمليات اإلقراض واالقتراض غير متطابقة، وتكمن هذه الخطـورة فـي          آكون  ت

ء كان ذلك في المبـالغ      التغير العكسي المحتمل في أسعار الفوائد خالل فترة عدم التطابق سوا          

  ).172، ص2002حنفي، ( المقرضة أو المقترضة، أو تاريخ الحق المتعلق بكل منها
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  :أسعار الصرف مخاطر  -  ب

ظهر واضحاً في التغيرات في أسعار الصرف للعمالت األجنبية، وتكمن هذه المخاطر فـي      ت و

حتفـاظ بأوضـاع    نتيجة التغير العكسي المحتمل في أسعار الصرف لهذه العمالت بـسبب اال           

  ). 669،ص2005شاهين، (ز عمالت غير متالئمة إلى حد كبير ومراك

 :األوراق الماليةمخاطر االستثمار في   - ت

وهي المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف من التغيرات العكسية في أسـعار الـسوق،               

الية والتي قد تتسبب في حدوث خسائر م      . وتنشأ من التذبذبات في أسواق السندات واألسهم      

  ).39، ص2006كراسنة، (للمصرف 
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 ، )CAMELS( وفق نظام التقييم المصرفيالحساسية إلى مخاطر السوق أسس تصنيف 

: (1996, Bank Rating System)-  

 تتـصف  )1(ن المصارف التي تصنف حساسيتها إلى مخـاطر الـسوق     إ ذلك ف  في ضوء  . 1

 -:بالمؤشرات التالية

  .وق لديه كبيرة  درجة التحكم بمخاطر الس-

 . صافي أرباح المصرف قادرة على مواجهة التغيرات العكسية ألسعار الفائدة -

 .ا تكاد ال تذكرجد مخاطر الممارسات اإلدارية متدنية -

 .مستوى األرباح و مالءة رأس المال قويان في مواجهة مخاطر السوق -

 لـديها خـصائص     )2(حساسيتها إلى مخـاطر الـسوق       المصارف التي تصنف     . 2

إال أن هناك ضعف في نقطة واحدة أو أكثـر          ) 1(تشابهة كما في التصنيف رقم      م

من العوامل المذكورة، فدرجة التحكم بمخاطر السوق قوية، ومـستوى األربـاح            

  .والمالءة لرأس المال قويان في مواجهة مخاطر السوق

فـإن درجـة الـتحكم       )3 (حساسيتها إلى مخاطر السوق   المصارف التي تصنف     . 3

صـافي أربـاح    لسوق لديه منخفضة وتحتاج إلـى تحـسين، كمـا أن            بمخاطر ا 

ة، ويواجـه   على مواجهة التغيرات العكسية ألسعار الفائـد      غير حساسة المصرف  

، باإلضافة إلى أن مستوى األرباح و مـالءة رأس       الممارسات اإلدارية  شاكل في م

ابـة  المال غير قويين في مواجهة مخاطر السوق، األمر الذي يستوجب وجود رق           

 . المناسبةةتنظيمية لضمان اتخاذ اإلدارة أو هيئة المساهمين اإلجراءات التصحيحي
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 تظهر ضعف عام فـي      )4 (حساسيتها إلى مخاطر السوق   المصارف التي تصنف     . 4

عدد من العوامل المذكورة، مما يبرِز الحاجة إلى إجراء تصحيحي الزم من قبـل          

حقيقية فـي الـتحكم بمخـاطر       المصرف المركزي خاصة إذا كان هناك مشكلة        

 على مواجهة التغيـرات العكـسية       غير حساسة صافي أرباح المصرف    السوق، و 

، باإلضافة إلى أن مستوى      الممارسات اإلدارية  شاكل في مة، ويواجه   ألسعار الفائد 

 .األرباح و مالءة رأس المال غير قويين في مواجهة مخاطر السوق

 يـشهد   )5 (ها إلى مخاطر الـسوق    المصارف التي تصنف  التي تصنف حساسيت       . 5

 غير حـساسة  صافي أرباح المصرف    مشاكل حادة في التحكم بمخاطر السوق، و      

،  الممارسـات اإلداريـة  ة، و فـي على مواجهة التغيرات العكسية ألسعار الفائـد      

باإلضافة إلى أن مستوى األرباح و مالءة رأس المـال ضـعيفان فـي مواجهـة      

 غير فاعلة على اإلطالق وتتطلب      لتلك العوام مخاطر السوق، مما يعني أن جميع       

إجراءات رقابية تصحيحية قوية، حيث إنه بدون هذه اإلجراءات  الفوريـة فـإن              

 .خسائر فادحة قد تتسبب بإعسار المصرف
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  -:اإلدارة: ثانیا
 في تحقيق أهدافه، ويتم ذلـك       مصرفيعتبر األداء اإلداري مكوناً أساسياً للحكم على مدى نجاح ال         

من خالل تفاعل العديد من العوامل المرتبطة بالمهام والمسئوليات المناطة باإلدارة والقدرة علـى              

التعامل مع التطورات والمتغيرات البيئية والمصرفية وتحقيق الرقابة الالزمة في هذا الخـصوص،   

  -:رةوفيما يلي أهم القضايا التي يتعين أخذها في االعتبار لتحديد التصنيف المالئم لإلدا

  -:يستند تصنيف اإلدارة إلى دراسة العوامل التالية

  .فهم المخاطر المالزمة للنشاطات المصرفية والبيئية واالقتصادية السائدة -

األداء المالي للمصرف بالنظر إلى نوعية األصول، وكفاءة رأس المال، واألرباح            -

 .والسيولة

ت العمـل    جميـع مجـاال    تطوير وتنفيذ الخطط والسياسات واإلجراءات والضوابط فـي        -

 .الرئيسة

 .قوة ومالءمة وظيفة وأعمال التدقيق الداخلي والخارجي -

 .االلتزام بتشريعات وأنظمة البنك المركزي السارية المفعول -

 .االتجاهات نحو تغليب المصلحة العامة للمصرف -

 .اهمينااللتزام بالقوانين والتشريعات ووجود تفاعل بين مجلس اإلدارة والهيئة العامة للمس -

 .تطبيق مبادئ اكتساب الخبرة والمهارات الوظيفية مع مراعاة اإلحالل الوظيفي -

 المركزي ومراعاة الدقة في التقارير والبيانات       مصرفالتجاوب مع اهتمامات وتوصيات ال     -

 .المالية
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توفير برامج تدريبية للموارد البشرية واستقطاب فعال لها وإنها تعمل بدرجة عاليـة مـن           -

  .الجودة

 

 ، )CAMELS( وفق نظام التقييم المصرفياإلدارة أسس تصنيف 

: (1996, Bank Rating System)- 

 -:بالمؤشرات التالية) 1(تتصف اإلدارة التي يتم تصنيفها  -1

  .قوة معدل األداء المالي في جميع المجاالت -

 .الفهم المالئم والقدرة على االستجابة للتغيرات في البيئة االقتصادية -

لتزام بعمليات التخطيط ودقة تنفيذ السياسات واإلجراءات والـضوابط الرقابيـة           مراعاة اال  -

 .الفعالة في مجاالت العمل

 .دقة ومالءمة وظيفة التدقيق الداخلي والخارجي -

 .مراعاة القوانين واألنظمة بشكل جيد وقدرة عالية على إدارة المخاطر -

 .ال تتوفر دالئل على تغليب المصلحة الذاتية -

 .ن مجلس اإلدارة التنفيذية والهيئة العامة والمساهمين معاً بصورة وثيقةيعمل كل م -

 .والتدريب المعقول) اإلحـالل( التعمق اإلداري والتناوب  -

 .تجاوب اإلدارة والهيئة العامة والمساهمين مع توصيات البنك المركزي -
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حيث تعتبـر   ) 1( لديها خصائص مشابهة كما في التصنيف        )2(اإلدارة التي يتم تصنيفها      -2

مراعية للقوانين واألنظمة وأن تطبيقات إدارة المخاطر مرضية نسبياً باإلضافة إلى تـوفر     

العناصر األخرى، السابق ذكرها، وكما توجد بعض العيوب التي يسهل تـصحيحها دون             

ـ الحاجة إلى رقابة تنظيمية، وكما توجد بعض نقاط الضعف المحددة المتعلقـة بوا             دة أو  ح

جاالت المذكورة مما يتعين توجيه االهتمام الحذر لألوضاع المالية والظروف          أكثر من الم  

  .المصرفية المرتبطة بأعمال المصرف

 تظهر نقاط ضعف رئيسة في واحد أو أكثر مـن العوامـل             )3(اإلدارة التي يتم تصنيفها      -3

المذكورة حيث تتصف بالعادة بإساءة االستخدام بشكل بارز من قبل الموظفين، وتجاهـل             

المتطلبات التنظيمية والتقييم الضعيف للمخاطر والعمليات التخطيطيـة لمـسار األعمـال            

أو األداء /المصرفية، وردود الفعل غير المالئمة في معالجـة المـصاعب االقتـصادية و           

االقتصادي الضعيف، مما يتطلب وجود رقابة تنظيمية لـضمان اتخـاذ اإلدارة أو هيئـة               

 .ية المناسبةالمساهمين اإلجراءات التصحيح

ممـا  .   تظهر ضعف عام في عدد من العوامل المـذكورة         )4(اإلدارة التي يتم تصنيفها      -4

برز الحاجة إلى إجراء تنظيمي قوي لضمان اتخاذ اإلجراء التصحيحي الالزم من قبـل              ي

البنك المركزي، خاصة إذا ما تفشت عمليات إساءة االسـتخدام مـن قبـل المـوظفين،                

لتنظيمية واإلدارية التي قد تدمر األداء المالي لدرجـة احتمـال أن            والتجاهل للمتطلبات ا  

 .يواجه المصرف اإلعسـار
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 هي غير فاعلة على اإلطالق وتتطلب إجراء رقابي فـوري       )5(اإلدارة التي يتم تصنيفها      - 5

حيث تظهر هذه اإلدارة عيوب في معظم العوامل المذكورة أعاله، ويعاني المصرف مـن       

مما يستوجب األمر على البنك المركزي أو الهيئة العامـة          .  الماليضعف شديد في أدائه     

  .الموجودات وإجراء التغيير الفوري لإلدارة للمساهمين فرض الوصاية على
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  المبحث الثاني

  تحليل البيانات

  -:الحساسية لمخاطر السوقتحليل : أوال

ساسية مثل العناصر األخـرى لنظـام    إن تقييم الحساسية لمخاطر السوق ال يعتمد على نسب أ         

(CAMELS)              وإنما يتوقف بدرجة كبيرة على مكونات الميزانية العموميـة واألنـشطة التـي 

 يحتاج إلـى عناصـر مـن المفتـشين     مكون فإن هذا البسبب صعوبة هذا التحليل   تتضمنها، و 

عـين أخـذها فـي    يتمتعون بخبرة وكفاءة فنية عالية، وبالتالي هناك العديد من العوامل التي يت     

  -:(Oexaminer Rientaion, 1998, p18) االعتبار عند إجراء التفتيش أهمها 

مدى حساسية هيكل األصول وااللتزامات للتغيرات العكسية في أسعار الفوائـد وأسـعار              -

  .الصرف وأسعار األسهم

 .مدى قدرة اإلدارة على قياس وضبط درجة التعرض للمخاطر -

 .لها البنك جراء المتاجرة باألوراق الماليةدرجة المخاطرة التي يتعرض  -

مدى توفر إدارة قوية لتطبيق فعال للـسياسات واإلجـراءات الالزمـة إلدارة ومراقبـة                -

 .المخاطر االئتمانية

مدى وجود نظام رقابة داخلية فعال لمراقبة العمليات المصرفية باإلضافة إلى وجود نظام              -

 .فعال للتدقيق الداخلي

 .ة هيكل الميزانية في مواجهة مخاطر السوقمدى مالءمة ومرون -

 .مدى وجود وتطبيق إجراءات كافية تسمح بإجراء مراجعة وتقييم دوري إلدارة المخاطر -
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 .مدى قدرة اإلدارة على مراقبة التغيرات الجارية في البيئة التنافسية المصرفية -

مخـاطر قبـل   مدى إجراء وتطبيق دراسات فنية كافية حول حصر ومراقبة جميع أنواع ال   -

 .الشروع في الدخول في أية مشروعات جديدة، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة

مدى وجود نظم معلومات إدارية كافية تضمن انسياب وتدفق المعلومات ضـمن تقـارير               -

مالية لإلدارة العليا تحدد جميع المخاطر المحيطة بالعمليـات واألنـشطة بـشكل دقيـق               

 .ومنضبط

 يتمتع باالستقاللية التامة من حيث الصالحيات والمهام وقادر على القيام           وجود جهاز رقابة   -

 .بواجباته بما يتالءم وطبيعة وحجم المخاطر
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  -:نسب و مؤشرات الحساسية إلى مخاطر السوق
 
 

1. GAP =  RSAs –RSLs       
 

(MacDonald and Koch, 2006, p169) 
  

، فإذا كانت النتيجة بالـسالب      ت وااللتزامات الحساسة للفائدة   تقيس هذه النسبة الفجوة بين الموجودا     

فهذا يعني أن االلتزامات حساسة للفائدة أكثر من الموجودات والعكس صحيح، وفي هـذا اإلطـار         

  -: (MacDonald and Koch, 2006, p172)البد من توضيح ما يلي 

  
سيؤدي إلى ارتفـاع فـي      في حال كانت النتيجة موجبة وارتفعت معدالت الفائدة فإن ذلك            §

أما في حال انخفاض معدالت     . أسعار الفائدة الدائنة والمدينة وزيادة في صافي عائد الفائدة        

الفائدة فان ذلك سيؤدي إلى انخفاض في أسعار الفائدة الدائنـة والمدينـة يترتـب عليـه                 

 .انخفاض في صافي عائد الفائدة

لفائدة يترتب على ذلك ارتفاع في أسعار       في حال كانت النتيجة بالسالب وارتفعت معدالت ا        §

الفائدة الدائنة والمدينة وانخفاض في صافي عائد الفائدة، وفي حـال انخفـاض معـدالت               

الفائدة فإن ذلك سيترتب عليه انخفاض أسعار الفائدة الدائنة والمدينة وزيادة فـي صـافي               

 .عائد الفائدة

يترتب على ذلـك ارتفـاع الفائـدة        في حال كانت النتيجة صفر وارتفعت معدالت الفائدة          §

الدائنة والمدينة وال يحدث أي تغيير على صافي عائد الفائدة، وفي حال انخفاض معـدالت     

وال يحدث أي تغييـر      الفائدة فإن ذلك سيترتب عليه انخفاض أسعار الفائدة الدائنة والمدينة         

 .على صافي عائد الفائدة
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2. GAP =  RSAs  
                 RSLs 

(MacDonald and Koch, 2006, p178) 
 
 

 موجبـة  GAPالمذكورة أعاله فإذا كانت قيمة الفجوة ) 1(تترجم هذه النسبة ناتج المعادلة رقم     

فان هذه النسبة نتيجتها واحد صحيح أو اكبر من واحد، أما إذا كانت النتيجة بالـسالب فهـذا                  

المعادلة السابقة مؤشر كـافي للوقـف       وال تعتبر هذه النسبة أو ناتج       . يعني أنها اقل من واحد    

على مخاطر السوق الحساسة للفائدة دون تحديد معيار من قبل إدارة المـصرف، إال أن هـذه          

النسبة وناتج المعادلة السابقة توضحان وجود مخاطر حساسة للتغير في أسعار الفائدة مقابـل              

 .ت النسبة واحد أو اقلالفجوة سواء كانت النتيجة سالبة أو موجبة في المعادلة، أو كان

 
  

3.   |     GAP     |  = %  
      Earning assets 
(MacDonald and Koch, 2006, p178) 

 

الفجوة المطلقة تقيس نسبة الموجودات وااللتزامات الحساسة لمخاطر السوق، فكلما ارتفعت هـذه             

النسبة أو النسب السابقة إال   النسبة كلما زادت المخاطر الحساسة للسوق، ولكن ال يوجد معيار لهذه            

  .المعيار التي تحدده  إدارة المصرف من خال ل نسبة الفجوة المستهدفة

  

4.  Target GAP     = (Allowable % change in NIM)(Expected NIM) 
    Earning assets Expected % change in interest rates 
(MacDonald and Koch, 2006, p178) 
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نسبة للتغير في هـامش  ستهدفة للموجودات المدرة للعائد تحددها اإلدارة من خالل وضع الفجوة الم 

  . لمعدل التغير في نسب الفائدة ، باإلضافة إلى توقع اإلدارةصافي الفائدة

في ضوء ذلك تحدد اإلدارة نسبة الفجوة المستهدفة، ثم تضرب هذه النسبة بـالموجودات المـدرة                

اري بقيمة الفجوة الفعلية للوقوف علـى درجـة االنحـراف إن وجـد              للدخل ويقارن الرقم المعي   

  .والمخاطر المترتبة على ذلك
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  -:تحليل الحساسية لمخاطر السوق
  

  يوضح الموجودات وااللتزامات الحساسة للفائدة) 9(جدول رقم 
  2007  2006  2005  2004  لفائدةالحساسة لالموجودات 

  143,587,513  260,492,883  232,010,023  159,071,054  التسهيالت االئتمانية
  359,701,596  230,587,351  177,237,850  178,482,118  أرصدة لدى المصارف

  16,804,561  2,442,553  2,439,173  588,774  ودائع لدى سلطة النقد الفلسطينية
  3,264,380  3,151,839  193,277  5,042,303  موجودات مالية متوفرة للبيع

  623,358,050  496,674,626  411,880,323  343,184,249   الحساسة للفائدةموجودات المجموع
  ثابتة% 4.8نسبة الفائدة   1 ذات المعدل الثابت لإليرادموجوداتلا

  74,054,465  15,346,968  10,000,000  15,000,000  استثمارات محتفظ بها لتاريخ استحقاقها
  697,412,515  512,021,594  421,880,323  358,184,249   المجموع

  
  2007  2006  2005  2004  االلتزامات الحساسة للفائدة

  649,162,264  452,331,575  378,493,145  311,597,748  ودائع العمالء
  5,387,800  2,502,617  1,035,274  1,066,658  ودائع المصارف

  52,283,342  43,864,479  31,446,724  52,292,807  ودائع سلطة النقد الفلسطينية

  706,833,406  498,698,671  410,975,143  364,957,213  المجموع
 
 

  -:التاليةمؤشرات التحليل الحساسية إلى السوق من خالل هذا ويتم 

 . الفائدة ربحنسبة هامش صافي -1

 . االستثمار بين الموجودات وااللتزامات الحساسة للفائدةقياس فجوة -2

نسبة الفجوة المطلقة، أو قياس قيمة الفجوة مقارنة الفجوة المستهدفة من اإلدارة مع  -3

 .المستهدفة من األصول الحساسة للفائدة مع الفجوة الفعلية

  
                                                   

  . فان الموجودات ذات الدخل الثابت ال تدرج ضمن الموجودات الحساسة للفائدةGAPعند احتساب قيمة الفجوة   1
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2004:- 
Net Interest Income = (338,141,946 * 6.91%1) +(5,042,303 *6%) + (15,000,000 * 4.8%)                                                            

– (364,957,213 * 1.43%) = 19,169,258$     
 

Net Interest Margin = 19,169,258  = 5.35% 
                                   358,184,249  2  
 
GAP = RSAs – RSLs = 343,184,249 -  364,957,213 = - 21,772,964    
 
GAP Ratio = R S As  = 343,184,249 = 0.94 
                      R S Ls     364,957,213 

 
األصول الحساسة إلى مخاطر السوق أعلى من أن الخصوم  GAP Ratio والـ GAPتعني كل من 

 سالبة و GAP الحساسة لمخاطر السوق في حال التغيرات العكسية ألسعار الفائدة، وذلك ألن قيمة 

  .1 اقل من GAP Ratioالـ 

  
|      GAP       |  =   21,772,964   =  6.08%   
Earning assets      358,184,249 

 تعني أنه كلما ارتفعت هذه النسبة زادت المخاطر الحساسة للسوق ولكن            GAPالنسبة المطلقة للـ      

  .ال يوجد لها معيار إال نسبة الفجوة المستهدفة من قبل اإلدارة

  

                                                   
كما وردت بتقرير سلطة % 1.43، والودائع %6.91للقروض ) دينار، دوالر، شيقل( للعمالت الثالثة 2004متوسط سعر الفائدة لسنة   1

  .2007، الصادر بأيار 2006النقد السنوي الثاني عشر لسنة 
 

 باإلضـافة إلـى موجـودات                                          )9(ة للفائـدة المـذكورة بالجـدول رقـم     األصول المدرة للدخل تشمل كل مـن األصـول الحـساس     2
  .15,000,000 و استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق البالغة 5,042,303 البالغة مالية متوفرة للبيع
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Target    GAP =  (Allowable % change in NIM) (Expected NIM)      
Earning assets         Expected % change in interest rates   

 

ات المدرة للعائد تحددها إدارة المصرف كمعيـار لقيـاس أداء   الفجوة المستهدفة للموجود لما كانت   

المصرف فيما يتعلق بالحساسية للسوق والتغير في أسعار الفائدة، وفي ضوء عدم تحديد إدارة بنك               

أن إدارة بنك فلسطين توقعـت     وة المستهدفة، افترض الباحث من باب التوضيح        فلسطين لنسبة الفج  

NIM 5%     باإلضافة إلى رغبتها بالتغير في   ، من إجمالي األصول المدرة للدخل NIM  5 بنـسبة %

 :، فأن نسبة الفجوة المستهدفة هي%6معدل فائدة بالزيادة أو بالنقص، كما توقعت 

 
 Target    GAP =  5% * 5.35%  =  4%  
Earning assets            6% 

  
  -:يالحظ ما يلي بمقارنة نسبة الفجوة المستهدفة من قبل اإلدارة مع نسبة الفجوة المطلقة

زيادة مخاطر األصول والخصوم الحساسة لسعر الفائدة نتيجة لزيادة نسبة الفجوة المطلقـة    §

 %. 4، عن نسبة الفجوة المستهدفة %6.08البالغة 

 دوالر أمريكي تمثل مخـاطر للـسوق أعلـى مـن            7,445,594ة الفجوة بـ     زيادة قيم  §

  -:ل اإلدارة، وفيما يلي توضح ذلكالمخاطر المستهدفة من قب

  14,327,370 = 358,184,249األصول المدرة للدخل × % 4نسبة الفجوة المستهدفة = الفجوة المستهدفة 
  7,445,594 = 14,327,370 الفجوة المستهدفة 21,772,964 -  الفجوة الفعلية=           قيمة االنحراف في الفجوة 
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2005:- 
 
Net Interest Income = (411,880,323 * 7.81%1) + ( 10,000,000 * 4.8%) 
                                    – ( 410,975,143 *2.13%) = 23,894,082 
 
Net Interest Margin = 23,894,082  = 5.66% 
                                   421,880,323   
 
GAP = RSAs – RSLs = 411,880,323 – 410,975,143  = 905,180 
 
GAP Ratio = R S As  =  411,880,323   = 1 
                      R S Ls      410,975,143   

 

 الحساسة إلى مخاطر الـسوق أعلـى مـن    لموجوداتن اأ GAP Ratio والـ GAPتعني كل من 

  الحساسة لمخاطر السوق في حال التغيرات العكسية ألسعار الفائدة، وذلك الن قيمـة  لتزاماتاال

GAP  و الـ موجبةGAP Ratio  1تساوي.  

 
 
 

|      GAP       |  =     905,180  =  0.21%   
Earning assets      421,880,323 

 

 تعني انه كلما ارتفعت هذه النسبة زادت المخاطر الحساسة للسوق ولكن            GAPلمطلقة للـ     النسبة ا 

 2004 هذه النسبة مع سنة      ةالفجوة المستهدفة من قبل اإلدارة، وبمقارن     ال يوجد لها معيار إال نسبة       

 .يالحظ انخفاض ملحوظ في مخاطر الحساسية إلى السوق% 6.08حيث بلغت 

 

  

  

  
                                                   

كما وردت بتقرير سلطة % 2.13، والودائع %7.81للقروض ) دينار، دوالر، شيقل( للعمالت الثالثة 2005متوسط سعر الفائدة لسنة   1
  .2007، الصادر بأيار 2006النقد السنوي الثاني عشر لسنة 
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2006:- 
 
Net Interest Income = (496,674,626 * 8%1) + (15,346,968 * 4.8%) 
                                    – ( 498,698,671 * 2.5%)  = 28,003,157 
 
Net Interest Margin = 28,003,157  = 5.47 % 
                                   512,021,594 
 
GAP = RSAs – RSLs = 496,674,626 – 498,698,671  = - 2,024,045 
 
GAP Ratio =  496,674,626   = 1                                                                     
                       498,698,671    

 

أن الموجودات الحساسة إلى مخاطر الـسوق أعلـى مـن     GAP Ratio والـ GAPتعني كل من 

 ساسة لمخاطر السوق في حال التغيرات العكسية ألسعار الفائدة، وذلك الن قيمـة  االلتزامات الح

GAP موجبة و الـ GAP Ratio 1 تساوي.  
 

 
|      GAP       |  =   2,024,045 = 0.40% 
Earning assets     512,021,594   

 

لحساسة للسوق ولكن    تعني انه كلما ارتفعت هذه النسبة زادت المخاطر ا         GAPالنسبة المطلقة للـ      

 .ال يوجد لها معيار إال نسبة الفجوة المستهدفة من قبل اإلدارة

  

  

  

  

  
                                                   

كما وردت بتقرير سـلطة  % 2.5، والودائع %8.0للقروض ) دينار، دوالر، شيقل( للعمالت الثالثة 2006توسط سعر الفائدة لسنة م  1
  .2007، الصادر بأيار 2006النقد السنوي الثاني عشر لسنة 
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2007:- 
Net Interest Income = (623,358,050 * 9%) + (74,054,515 * 4.8%) 
                                     – ( 706,833,406 * 3.5%)= 34,917,670  
 
Net Interest Margin =  34,917,670   = 5.01%  
                                    697,412,515 
 
GAP = RSAs – RSLs = 623,358,050 – 706,833,406 = - 83,475,356 
 
GAP Ratio =   623,358,050  = 0.88 
                        706,833,406 

مخاطر الـسوق أعلـى مـن     الحساسة إلى لتزامات  أن االGAP Ratio والـ GAPتعني كل من 

  الحساسة لمخاطر السوق في حال التغيرات العكسية ألسعار الفائدة، وذلك الن قيمـة  لموجوداتا

GAP سالبة و الـ GAP Ratio 1 اقل من.  

 
|      GAP       |  = 83,475,356 = 12% 
Earning assets    697,412,515 

 
ت هذه النسبة زادت المخاطر الحساسة للسوق ولكن         تعني انه كلما ارتفع    GAPالنسبة المطلقة للـ      

 .ال يوجد لها معيار إال نسبة الفجوة المستهدفة من قبل اإلدارة

 
 

 يوضح أهم مؤشرات تحليل الحساسية لمخاطر السوق ) 10(جدول رقم 
      

Annual 2004 2005 2006 2007 
Interest Margin 5.35% 5.66% 5.47 % 5.01% 

GAP -21,772,964 905,180 -2,024,045 -83,475,356 
GAP Ratio  0.94 1 1 0.88 

|GAP| 6.08% 0.21% 0.4% 12% 
 
 

  :ويالحظ من الجدول أعاله ما يلي
 

 للسنوات محل الدراسة األمر الـذي تعـذر         د ادراة المصرف الفجوة المستهدفه    ي تحد عدم . 1

 .CAMELS وفق نظام  للسوقلبنكقياس مدى قوة أو ضعف حساسية ا
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، حتى  2004ى الرغم من عدم تحديد إدارة بنك فلسطين الفجوة المستهدفة للسنوات من             عل . 2

فـي    أن هناك مخـاطر    تظهر ) 10(الواردة بالجدول رقم    النسب واألرقام    إال أن    2007

 . في حال ارتفاع أسعار الفائدةبنكجانب االلتزامات يمكن أن يتعرض لها ال

، مقارنـة  2006، 2005الجدول أعاله للسنتين لوحظ تحسن في جميع المؤشرات الواردة ب  . 3

 .2004بسنة 

 2007زيادة قيمة الفجوة و نسبة الفجوة المطلقة وانخفاض هامش الفائدة الـصافية لـسنة                . 4

 .2006، 2005، 2004بالسنوات  مقارنةً

ولعدم إمكانية إعطاء الباحث حكم واقعي على قوة أو ضعف حساسية البنك للسوق من خـالل                

ات الواردة سابقا لجأ الباحث إلعداد استبانة لتجميـع البيانـات األزمـة لتحليـل               تحليل البيان 

الحساسية للسوق من خالل توزيعها على موظفي دائرة مراقبة البنوك بسلطة النقد الفلسطينية،             

 .وسيأتي الحقا في هذا الفصل توضيح ذلك
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  -:رةعلية اإلدااتحليل كفاءة وف: ثانيا

 -:المؤشرات اإلدارية وفاعلية كفاءة اإلدارة من خالل دراسة يمكن تحليل

تقاس المؤشرات اإلدارية إلدارة البنك من خالل دراسة رأي الجهات الرقابية بسلطة النقد             

على جهـاز التفتـيش      يتعينوتحليها للوصول إلى مدى قوة أو ضعف إدارة البنك، ولذلك           

                               قـضايا المتعلقـة بـأداء اإلدارة وأهمهـا        والرقابة المصرفية بحث وتحليل العديد مـن ال       

: (1996, Bank Rating System)-  

  .مدى التقيد بالقوانين واألنظمة والتعليمات السارية §

مدى قدرة اإلدارة على التخطيط والمرونة في التكيـف مـع            §

 .األحوال المتغيرة

 .ة النقديةمدى دقة البيانات والمعلومات المقدمة للسلط §

مدى تجاوب اإلدارة مع تقارير التدقيق الداخلي وتدعيم نظام          §

 .الرقابة الداخلية

 .مدى خبرة ومعرفة أعضاء اإلدارة العليا بالسوق المصرفي §

مدى وجود خطط واضحة للتعيين ووضـع المناسـب فـي            §

 .المكان المناسب

مدى قدرة اإلدارة على التعامل مع المخاطر وإدارتها بـشكل           §

 .جيد

 .مدى قدرة اإلدارة على مواجهة التقلبات في سوق األعمال §
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 النقد لجأ الباحث إلعداد استبانة تضم مجموعة من األسئلة          ةولدراسة رأي الجهة الرقابية لسلط    

لعرضها و توزيعها على موظفي دائرة مراقبة البنوك بسلطة النقد الفلسطينية إلمكانية تحليلهـا       

دارة بنك فلسطين وفق المؤشرات اإلدارية، وسيأتي الحقا        والوصول إلى مدى قوة أو ضعف إ      

  .في هذا الفصل توضيح ذلك
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  المبحث الثالث

  اإلطار العام لجمع المعلومات والبيانات

  

  -:المقدمة: أوال

يتناول هذا المبحث وصف لمنهج الدراسة وإلفراد مجتمع الدراسة وعينتها وكذلك أداة الدراسة             

  .ق إعدادها، وذلك إلمكانية اختبار مدى صحة الفرضيات الخامسة والسادسةالمستخدمة وطر

  -:فرضيات الدارسة: ثانيا

وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق بالحساسية إلى مخـاطر     " الفرضية الخامسة   

  ".السوق

  ".وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق باإلدارة" الفرضية السادسة 

  -:جتمع وعينة الدراسةم: ثالثا

يناقش هذا المبحث قوة أو ضعف بنك فلسطين وفق مكونات نظام التقييم المصرفي فيما يتعلق                

بالحساسية للسوق واإلدارة، وذلك من خالل وجهة نظر موظفي دائـرة مراقبـة المـصارف               

ائرة بسلطة النقد الفلسطينية، وعليه فأن مجتمع الدراسة الميداني يقتصر علـى العـاملين بـد              

 موظفـا  67البالغ عددهم ) الضفة الغربية وقطاع غزة  (مراقبة المصارف بسلطة النقد بفرعيها      

، ولصغر حجم مجتمع الدراسة فان عينة الدراسة تمثل كامل عـدد            31/12/2007حتى تاريخ   

  .موظفي الدائرة أي باستخدام أسلوب الحصر الشامل
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  -:وصف أداة جمع المعلومات: رابعا

ـ    صمم الباحث ا   ء اختبـار  اجـر ، و إل للتحليـل ةستبانة خاصة إلمكانية تجميع البيانات الالزم

 الفرضيتين ليتحقق من مدى صحة أو عدم صحة تلك الفرضيات، حيث تكونت االستبانة مـن              

  :قسمين رئيسين يمكن توضيحها فيما يلي

  تقييم اإلدارة فنيا وإداريا: القسم األول

  -:محوريين وهما تقييم اإلدارة من ويتناول هذا القسم

ويتكون هذا المحور من خمسة عشر فقرة تهدف إلى تقييم إدارة           ) التقييم الفني ( المحور األول   

  .بنك فلسطين فنيا من وجهة نظر دائرة مراقبة المصارف

ويتكون هذا المحور من تسع فقرات تهدف إلى تقييم إدارة بنك           ) التقييم اإلداري (المحور الثاني   

  . وجهة نظر دائرة مراقبة المصارففلسطين إداريا من 

  تحليل حساسية بنك فلسطين للسوق: القسم الثاني

ويتكون هذا القسم من تسع فقرات تهدف إلى تقييم حساسية بنك فلسطين للسوق من وجهة نظر             

  .دائرة مراقبة المصارف

 كما وقد تم تحديد أوزان إجابات كل فقرة من فقرات االستبانة وفق معيار ليكارد الخماسي

    -:يلي

  )11(جدول رقم

  ضعيف جدا  ضعيف  متوسط  قوي  قوي جدا  التصنيف

  5  4  3  2  1  الترميز
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  -:صدق وثبات االستبانة: خامسا

تم اختبار االستبانة قبل الشروع بتوزيعها وتحليلها بهدف الوصول بها  إلى الشكل النهائي من               

  -:خالل ما يلي

 صدق االستبانة §

إعدادها بشكلها المبدئي على مجموعة من أعضاء هيئـة         عرض الباحث االستبانة بعد     

التدريس بالجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر بغـزة المتخصـصون فـي المحاسـبة             

واالقتصاد واإلحصاء لتحكيمها، وقد استجاب الباحث ألراء السادة المحكمـين وقـام            

  . بإجراء ما يلزم من التعديالت في ضوء أرائهم المقدمة

  -:يع االستبانةتوز: سادسا    

 موظفا مراقبا بـدائرة     67لم يتمكن الباحث من توزيع االستبانة على أفراد العينة المكونة من            

مراقبة المصارف بسلطة النقد، وذلك لعدم تعاون سلطة النقد الفلسطينية مع الباحث من خـالل      

  .السماح له بتوزيع االستبانة

  -:مناقشة فرضيات الدراسة: سابعا

اون سلطة النقد من خالل عدم السماح بتوزيع االستبانة لم يتمكن الباحـث مـن               نتيجة عدم تع  

اختبار صحة الفرضيات الخامسة والسادسة، ولذلك لم يتمكن الباحث من إعطاء تقييم واقعـي               

  .لمدى قوة أو ضعف بنك فلسطين فيما يتعلق بالحساسية للسوق واإلدارة
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  الفصل السادس

   العامةالنتائج والتوصيات

  

تقييم بنك فلسطين بموجب جميع مكونات نظام التقييم المصرفي األمريكي  :المبحث األول

)CAMELS(واختبار الفرضية الرئيسة ،.  

  .النتائج و التوصيات العامة: المبحث الثاني

  . والمالحقعالمراج: المبحث الثالث
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  المبحث األول

، )CAMELS(ات نظام التقييم المصرفي األمريكي تقييم بنك فلسطين بموجب جميع مكون

  واختبار الفرضية الرئيسة

د تصنيف يحدالمكونات وت على أساس منفرد لكل مكون من )CAMELS(  نظاممكوناتبعد تقييم 

على أساس مركب لجميع مكونات  المصرف  تقييم األمر يتطلب،)5 إلى 1(من  لكل مكون رقمي

)CAMELS( ةرئيسال.  

فهي سليمة بصورة أساسية في معظم النواحي، وقدرتها ) 2،1( التي يكون تصنيفها  إن المصارف

على الصمود أمام التحديات جيدة باستثناء التقلبات االقتصادية الحادة، أما المصارف التي تصنيفها 

فهي تواجه بعض نقاط الضعف بشكل عام  قد تظهر بشكل بارز في المالءة و السيولة، مما ) 3(

تخاذ إجراءات إدارية مناسبة وتقديم إرشادات واضحة من قبل البنك المركزي إلدارة يستوجب ا

فإن لديها ) 5،4(ركب والمصارف التي يكون تصنيفها الم. المصرف لتحديد وتالفي نقاط الضعف

          . على االستمراريةا فيما يتعلق بقدرتهمشكالت حرجة للغاية
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 -:(CAMELS)ن بموجب مكونات نظام  فلسطيبنكالتقييم المركب ل

، (CAMELS)نظـام    إن تقييم بنك فلسطين سيجري استنادا للتصنيف المركب لجميع مكونـات          

للمكون الرابع، وفيما يلي    " 2"لثالث مكونات وتصنيف    "  1"حيث حصل المصرف على  تصنيف       

  -:توضيح ذلك

  )12(جدول رقم 

  تصنيفدرجة ال  التصنيف  متوسط النسبة للفترة  المكون

    مالءة رأس المال
14.06%  

  "1"  قوية

  WC14.78%  جودة األصول
TC14.98%  

  "2"  مرضية بعض الشيء

  "1"  قوية  ROAA (2.50%(  الربحية

  السيولة
  %6.52السيولة النقدية 

  %59.37السيولةالقانونية
  "1"  قوية

  

مكونات األربعـة   متوسط درجة التصنيف هي نتيجة التصنيف الكلي للمصرف استنادا إلى نتائج ال           

  -:المذكورة أعاله وفيما يلي توضيح ذلك

  1 = 1.25 = 1 + 1 + 2 + 1= التصنيف الكلي لبنك فلسطين 
                                        4  

  ".1"يالحظ من التصنيف الكلي للمكونات األربعة أن بنك فلسطين حصل على تصنيف رقم 
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  :  ةلرئيسة القائلاختبار الفرضية ا
  

وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين وفق مكونات نظام التقييم المصرفي األمريكي " 

"(CAMELS)  

حصل بنك فلسطين علـى    (CAMELS) باستعراض التصنيف الكلي ألهم أربع مكونات من نظام

 علـى    أساسية في معظم النواحي، وقدرتـه      بصورةأن المصرف سليم     مما يعني " 1"تصنيف رقم   

ثناء التقلبات االقتصادية الحادة، مما يجعلنـا نـرفض الفرضـية           ام التحديات جيدة باست   الصمود أم 

الرئيسة القائلة وجود حالة ضعف تشوب بنك فلسطين وفق مكونـات نظـام التقيـيم المـصرفي                 

، ونقبل الفرضية البديلة القائلة ال يوجد حالة ضعف تشوب بنـك فلـسطين     (CAMELS)األمريكي  

  .(CAMELS)تقييم المصرفي األمريكي وفق مكونات نظام ال
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  المبحث الثاني

   العامةالنتائج والتوصيات

  -:النتائج العامة: أوال

حصول بنك فلسطين على المستوى األول وفقا لسياسة التقييم المركب، مما يعني أن المصرف  - 1

بمكونات نظام سليم بصورة أساسية وال يوجد حالة ضعف تشوب بنك فلسطين فيما يتعلق 

  .)CAMELS(التقييم المصرفي األمريكي 

" Iبازل"، وبمقارنة هذه النسبة مع معيار لجنة % 14.06متوسط نسبة مالءة رأس المال  بلغ  - 2

للمصارف التجارية يصنف % 10 ة، ونسبة المالءة المحددة من قبل سلطة النقد الفلسطيني8%

 .بمالءة رأس المالالمصرف بموجبها في المستوى األول فيما يتعلق 

اتخذت إدارة المصرف إجراءات جيدة لتحسين رأس المال التنظيمي ترتب عليه ارتفاع نسبة  - 3

، %11.39، %12.33، مقارنة مع النسب 2007لسنة % 18.71مالءة رأس المال لتصل إلى

 .، على التوالي2006، 2005، 2004للسنوات % 13.8

 إال أنها 2004 مقارنة مع العام 2005ل لسنة على الرغم من انخفاض نسبة مالءة رأس الما - 4

، وكذلك حسب النسبة %8حسب مقررات لجنة بازل التي قررت الحد األدنى لها تعتبر جيدة 

 ).للبنوك التجارية% 10(  من سلطة النقد الفلسطينية ةالمقرر

فإنه يمكن  بنـاء على مؤشرات التصنيف السـابقة تأسيسا على ما سبق وولكل ما تقدم  - 5

، مما )1أي التصنيف رقم  (  رأس المال في المرتبة األوليلمالءة بالنسبة مصرفتصنيف ال

  :يعطي مؤشرات على ما يلي
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  .أداء قوي لألرباح §

 .النمو الجيد لألصول §

خبرة اإلدارة جيدة في متابعة مسارات األعمال المصرفية، وتحليل المخاطر المتعلقـة             §

 .لمال الالزم لهابها وتحديد المستويات المناسبة لرأس ا

معقولية توزيعات األرباح على المساهمين، مع المحافظـة علـى قـدرة المـساهمين            §

: معقولية توزيع األربـاح   (والشركات القابضة على زيادة رأس المال بصورة مقبولة،         

 ).تعطي عائد للمساهمين دون إعاقة نمو رأس المال المطلوب

 .مخصصات المكونة لمقابلتهاالحجم المنخفض لألصول المتعثرة، وكفاية ال §

، %14.78باستعراض متوسط النسب لكل من المخصصات و القـروض المتعثـرة البالغـة               - 6

على التوالي، والتي تقيس مدى قوة أو ضعف جودة األصول، وبمقارنتها مع النسب             % 14.98

 .المقررة وفقًا لسياسة التقييم المركب نجد أنها تقع في المستوى الثاني

 %35 أقـل مـن      إنها حيث   2004 سنة ل  في المستوي الثالث   WCR)(خصصات   نسبة الم  تقع - 7

ـ  حـصلت ا   ، في حـين      أي مرضية نوعا ما    تقريبا ، علـى   2007،  2006،  2005 سنواتل

أي مرضية مما يظهر تحسن ملحـوظ بهـذه   % 15التصنيف الثاني حيث بلغت نسبها أقل من    

 .النسب

 نهـا إ حيث 2004سنة  ل المستوي الثانيقع أيضا فيت (TCR) القروض المتعثرةنسبة كما أن  - 8

، 2006،  2005للـسنوات    ،%20 أقل من    تصنيف قوي   وصلت إلى  في حين ،  %50أقل من   

 :، وذلك لما يلي2007
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 .2006، 2005 دوالر أمريكي للعامين 2,751,502تحصيل ديون مشكوك فيها بلغت  §

ية الـديون المتعثـرة    قرار بتـسو 2004 أيار  21اتخاذ الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ       §

 دوالر  536,080، و 2005 دوالر أمريكي لـسنة      5,079,555القديمة، حيث بلغت قيمتها     

 2007 دوالر لسنة 164,372، و2006أمريكي لسنة 

، والعائـد علـى   (ROAA)بلغ متوسط نسبة كل من العائد على متوسط الموجـودات       - 9

 النسب مع معيـار     على التوالي، وبمقارنة هذه   % 2.50%  ،2.25 (ROA)الموجودات

،  والمتوسط العام لمعدل العائد علـي الموجـودات          %1نظام التقييم المصرفي البالغ     

تضع هذه النسب المصرف بالتصنيف رقـم       % 1.20للمصارف الوطنية في فلسطين     

)1(. 

، 2006،  2005 للـسنوات    (ROE) ارتفاع نسبة العائد إلى متوسط حقوق الملكيـة          - 10

 2004على التوالي، مقارنة مع سـنة       % 28.10،  %27.85،  %39.33، لتبلغ   2007

 %.20.11البالغة 

، 2007، 2006 للـسنوات  (ROE) رغم التراجع بنسبة العائد إلى حقـوق الملكيـة          - 11

 البالغـة   2005على التوالي، مقارنة مع نـسبتها لعـام         % 28.10،  %27.85البالغة  

ة فـي فلـسطين     للمصارف الوطني  ، إال أنها بقيت أعلى من معيار الصناعة       39.33%

 %.13البالغ 
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، وحتى  2004 تكلفة الفرصة البديلة على الودائع ممثلة في معدل الفائدة للسنوات من             - 12

، وهي أقل من معدل العائد علي حقوق الملكيـة التـي حققهـا              %3.50 كانت   2007

 .المصرف

علـى التـوالي،    % 59.37،  %6.52متوسط نسبة السيولة، والـسيولة النقديـة        بلغ    - 13

، %6 ةهذه النسب مع نسب السيولة المحددة من قبل سلطة النقـد الفلـسطيني    وبمقارنة  

 .على التوالي، يصنف المصرف بموجبها في المستوى األول% 25

 رغم أن متوسط نسب السيولة وضعت المصرف ضمن التصنيف األول، إال أن نسبة              - 14

لت هذه  ، حيث وص  2005إلى أدنى مستوياتها في سنة       السيولة النقدية انخفضت لتصل   

 على التوالي، مما ترتب عليـه       2006،  2005للسنوات  % 4.91،  %4.72النسبة إلى   

تراجع مستوى المصرف من المستوى األول إلى المستوى الثاني فيما يتعلق بالـسيولة      

النقدية، مما يعني أن المصرف كان يواجه نقطة ضعف فـي واحـدة أو أكثـر مـن                 

 :العوامل التالية

لتلبية تقلب الودائع والطلـب علـى القـروض         توفر األصول السائلة     §

 .الطلبات غير المتوقعةإلى بشكل طبيعي باإلضافة 

 .توفر متطلبات الرقابة واإلشراف القوي على العمليات §

امتالك اإلدارة الخبرة الكافية واالستخدام المربح لعمليات اإلقـراض          §

 .بين المصارف لمقابلة احتياجات السيولة
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 بتقيـيم  ،)CAMELS( تطبيق نظـام التقيـيم المـصرفي األمريكـي         أظهرت الدراسة أهمية   - 15

المصارف، حيث أبرز الجوانب االيجابية بتطبيق النظام ودروها في التغذية الراجعة والرقابـة     

 .بالمعلومات التي تكشف بعض مظاهر الضعف والقصور ومسبباتها

 القوة والـضعف التـي       تتمثل أهمية تطبيق نظام التقييم المصرفي األمريكي بإظهار مواطن         - 16

تحتاج  إلى اهتمام خاص وبالتالي تحقيق خدمة أهداف المودعين والمـستثمرين والمـساهمين              

على السواء، مما يساهم بشكل فاعل بزيادة كفاءة العمل المصرفي، والتي أصبحت إستراتيجية             

 .ال غنى عنها لمواكبة التطورات المصرفية

ل شامل ألداء المصرف ومقارنته مـع مـستوى         ، على إجراء تحلي   CAMELS)( يعمل نظام    - 17

الصناعة في البيئة المصرفية، مما يساهم في رسم سياسة وخطط محكمة لإلدارة مـن خـالل             

 .التركيز على العناصر السلبية التي تحتاج إلى عناية خاصة
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  -:التوصيات العامة: ثانيا

فجوة، وذلـك مـن خـالل       ضرورة وضع اإلدارة معيار يمكن من خالله قياس ال         . 1

دراسة تُحدد اإلدارة من خاللها الفجوة المستهدفة للتقليل مـن مخـاطر الـسوق              

 .والتغيرات العكسية في أسعار الفائدة

تنظيم دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال التقييم والرقابة المصرفية من            . 2

ابي والتعامـل   أجل تنمية القدرات الفنية للنهوض بمتطلبات العمل المصرفي والرق        

 .معه بكفاءة

تطوير تقنيات المعلومات في المصرف، بما يساهم في إجـراء التحليـل لجميـع               . 3

، بالسرعة والسهولة الممكنة وبمـا يـضمن سالسـة          CAMELS)(مكونات نظام   

انسياب المعلومات، السيما تلك المتعلقة بالمخاطر وإظهار مواطن الضعف فيهـا           

جتها والنهوض بالمصرف، وبمـا يعـزز ثقـة         بما يضمن كفاءة اإلدارة في معال     

 .المتعاملين والمساهمين على حد سواء

، فـي عمليـات الرقابـة       CAMELS)(حث سلطة النقد الفلسطينية باستخدام نظام        . 4

المكتبية والميدانية على المصارف العاملة في فلسطين بما يضمن الوصـول إلـى     

 .قطاع مصرفي سليم

قة بالتحليل المالي للمصارف وخاصة تلك الـنظم        متابعة التطورات العالمية المتعل    . 5

، واالستفادة من خبرات الـدول والمـصارف   CAMELS)(المتخصصة مثل نظام  

 .العالمية في هذا المجال
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العمل على تشجيع الجامعات بعقد دورات متخصصة لمثل هـذه الـنظم بكليـات               . 6

  .التجارة على غرار الجامعات العالمية ال سيما األمريكية منها

، بتقييم المـصارف، حيـث      )CAMELS(بيق نظام التقييم المصرفي األمريكي      تط . 7

أبرز الجوانب االيجابية بتطبيق النظام ودروها في التغذيـة الراجعـة والرقابـة             

 .بالمعلومات التي تكشف بعض مظاهر الضعف والقصور ومسبباتها

مواطن  في الكشف عن    )CAMELS(تفعيل المكونات األساسية التي يتسم بها نظام         . 8

 .الضعف في كل مكون منها وتحقيق االستفادة في التعامل معها وقائيا وعالجيا

 التي تعرض لها المصرف وأسبابها وطـرق معالجتهـا بتقـارير            توثيق المشاكل  . 9

خاصة بهدف تراكم الخبرة وزيادة كفاءة اإلدارة التي تحد مـن التعـرض لهـذه               

 .المشاكل مستقبال

، رات والقضايا األخرى ذات العالقة برأس المال      الوقوف على العديد من االعتبا     . 10

 -:بهذه المكونات، لعل أهمها التي تتعلق جودة األصول، الربحية، السيولة،

ألنشطة غيـر   الوقوف على مستوى مخاطرة السوق والمخاطر المتعلقة با        §
مدى قوة العوائد وتأثرها بعناصر غيـر   التقليدية وكذلك تركز المخاطر، و    

  .تقليدية
مدى حاجـة   المكونة لتغطية الخسائر المتوقعة، و    ية المخصصات   مدى كفا  §

 إلى رأس مال إضافي لتدعيم المركز المالي لمقابلـة أنـشطته            مصرفال

  .المحتملة
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ميزانية ذات تأثير على قاعـدة       في أنشطة خارج ال    مصرفمدى دخول ال   §

 .المالرأس 

                      وأخيـرا يوصــي الباحــث بـإجراء المزيــد مــن األبحـاث حــول  تقيــيم         . 11

 -: ومنها،)CAMELS(المصارف باستخدام نظام التقييم المصرفي األمريكي 

 .تقييم القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل كامل §

 .تقييم بنك فلسطين فيما يتعلق بالحساسية للسوق §

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 139

  المبحث الثالث 

   والمالحق عالمراج

  -:المراجع العربية: أوال 

  -:لكتبا  - أ

 .القران الكريم -1

 الدراسات واألبحاث، - دياما، مقارنة أداء البنوك العاملة في فلسطين، جمعية البنوك،أبولبن -2

 .2007، 32مجلة البنوك في فلسطين، العدد 

وأثرها على " المالءة المصرفية"  خليل، مقررات لجنة بازل حول كفاية رأس المال ،الشماع -3

 .1993 المصارف العربية، المصارف العربية، مجلة اتحاد
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 .2004 لسنة رأس المال التنظيمي) 1/1(ملحق رقم   - أ

 .2005 لسنة رأس المال التنظيمي) 1/2(ملحق رقم   - ب

 .2006 لسنة رأس المال التنظيمي) 1/3(ملحق رقم   - ت

 .2007 لسنة رأس المال التنظيمي) 1/4(ملحق رقم   - ث

 

 .2007، 2006، 2005، 2004البنود داخل الميزانية للسنوات ) 2(رقم  ملحق  .2

 .2004البنود داخل الميزانية لسنة ) 2/1(ملحق رقم   - أ
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 .2007البنود خارج الميزانية لسنة ) 3/4(ملحق رقم   - ث

  .يوضح تفصيل بنود الموجودات والمطلوبات السائلة) 4(ملحق رقم .  4
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  -:رأس المال التنظيمي) 1(ملحق رقم 
  

 2004 سنة ل)1/1( ملحق رقم رأس المال التنظيمي

 $المبلغ  البيــــــــــــــــان
  األساسي  رأس المال -أ

 21,680,000 رأس المال المدفوع
 2,463,527 االحتیاطي القانوني

   االختیارياالحتیاطیات
 340,000 اإلصدار) خصم(عالوة 

   الخزینةأسھم إصدارالوة ع
  أخرىاحتیاطیات 

  احتیاطي مخاطر مصرفیة عامة
  

  المدورة) الخسائر (األرباح
  األقلیةحقوق 

  
  -:یطرح

  خسائر الفترة
   الخزینةأسھمتكلفة شراء 

  النقص في أي من المخصصات المطلوبة
  الشھرة

 24,483,527 األساسي  مجموع رأس المال 
  
  )المساند ( اإلضافي رأس المال -ب

  احتیاطي إعادة التقییم
 2,152,040 االحتیاطیات العامة للعملیات المصرفیة

  االحتیاطیات العامة للعملیات غیر المصرفیة
   المؤھلةالمساندةالقروض 

  
 2,152,040 مجموع رأس المال المساند

  
 67,5,63526  والمسانداألساسيمجموع رأس المال 
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  -: یطرح-ج

   لم تدمج بیاناتھا المالیةإذا مالیة تابعة وشركاتاستثمارات في بنوك 
  أخرىاستثمارات في رأس مال بنوك وشركات مالیة 

  )ج(مجموع 
   

 567,63526, مجموع رأس المال التنظیمي
  

  -:الموجودات المرجحة بالمخاطر
  

 204,376,776 )2(ملحق رقم البنود داخل المیزانیة 
  11,654,765 )3(البنود خارج المیزانیة المرجحة بالمخاطر ملحق 

   المرجحة بالمخاطرالموجوداتمجموع 
  216,031,541 

   المال التنظیميرأس
 %12.33 =%----------------------------------------=نسبة مالءة رأس المال

  مخاطرمجموع الموجودات المرجحة بال           
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 2005 سنة ل)1/2( ملحق رقم رأس المال التنظيمي

 $المبلغ  البيــــــــــــــــان
  األساسي  رأس المال -أ

 24,693,296 رأس المال المدفوع
 4,271,951 االحتیاطي القانوني

   االختیارياالحتیاطیات
  اإلصدار) خصم(عالوة 
  زینة الخأسھم إصدارعالوة 

  أخرىاحتیاطیات 
  احتیاطي مخاطر مصرفیة عامة

  
  المدورة) الخسائر (األرباح
  األقلیةحقوق 

  
  -:یطرح

  خسائر الفترة
   الخزینةأسھمتكلفة شراء 

  النقص في أي من المخصصات المطلوبة
  الشھرة

 28,965,247 األساسي  مجموع رأس المال 
  
  )المساند ( اإلضافي رأس المال -ب

  احتیاطي إعادة التقییم
 2,949,901 االحتیاطیات العامة للعملیات المصرفیة

  االحتیاطیات العامة للعملیات غیر المصرفیة
   المؤھلةالمساندةالقروض 

  
 2,949,901 مجموع رأس المال المساند

  
 148,91531,  والمسانداألساسيمجموع رأس المال 

  
  -: یطرح-ج
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 350,000  لم تدمج بیاناتھا المالیةإذا مالیة تابعة وشركاتاستثمارات في بنوك 
  أخرىاستثمارات في رأس مال بنوك وشركات مالیة 

 350,000 )ج(مجموع 
   

 148,56531, مجموع رأس المال التنظیمي
  

  -:الموجودات المرجحة بالمخاطر
  

 252,447,579 )2(ملحق رقم البنود داخل المیزانیة 
 24,568,562 )3(البنود خارج المیزانیة المرجحة بالمخاطر ملحق 

 141,016277,  المرجحة بالمخاطرالموجوداتمجموع 
   

   المال التنظیميرأس
 %11.39 =%----------------------------------------=نسبة مالءة رأس المال

  مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر           
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 2006 سنة ل)1/3( ملحق رقم رأس المال التنظيمي

 $المبلغ  البيــــــــــــــــان
  األساسي  رأس المال -أ

 36,299,146 رأس المال المدفوع
 5,662,343 االحتیاطي القانوني

   االختیارياالحتیاطیات
  اإلصدار) خصم(عالوة 
  ة الخزینأسھم إصدارعالوة 

  أخرىاحتیاطیات 
  احتیاطي مخاطر مصرفیة عامة

  
  المدورة) الخسائر (األرباح
  األقلیةحقوق 

  
  -:یطرح

  خسائر الفترة
 179,070-  الخزینةأسھمتكلفة شراء 

  النقص في أي من المخصصات المطلوبة
  الشھرة

 41,782,419 األساسي  مجموع رأس المال 
  
  )المساند ( ضافياإل رأس المال -ب

  احتیاطي إعادة التقییم
 3,999,138 االحتیاطیات العامة للعملیات المصرفیة

  االحتیاطیات العامة للعملیات غیر المصرفیة
   المؤھلةالمساندةالقروض 

  
 3,999,138 مجموع رأس المال المساند

  
 557,78145,  والمسانداألساسيمجموع رأس المال 

  
  -: یطرح-ج
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 1,550,000  لم تدمج بیاناتھا المالیةإذا مالیة تابعة وشركاتاستثمارات في بنوك 
  أخرىاستثمارات في رأس مال بنوك وشركات مالیة 

 1,550,000 )ج(مجموع 
    

 557,23144, مجموع رأس المال التنظیمي
  

  -:الموجودات المرجحة بالمخاطر
  

 292,223,708 )2(قم ملحق رالبنود داخل المیزانیة 
 28,387,436 )3(البنود خارج المیزانیة المرجحة بالمخاطر ملحق 

 320,611,144  المرجحة بالمخاطرالموجوداتمجموع 
    

   المال التنظیميرأس
 %13.80 =%----------------------------------------=نسبة مالءة رأس المال

  حة بالمخاطرمجموع الموجودات المرج           
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 2007 سنة ل)1/4( ملحق رقم رأس المال التنظيمي

 $المبلغ  البيــــــــــــــــان
  األساسي  رأس المال -أ

 59,769,737 رأس المال المدفوع
 7,730,896 االحتیاطي القانوني

   االختیارياالحتیاطیات
  اإلصدار) خصم(عالوة 
 650,066  الخزینةأسھم إصدارعالوة 

  أخرىاحتیاطیات 
  احتیاطي مخاطر مصرفیة عامة

  
  المدورة) الخسائر (األرباح
  األقلیةحقوق 

  
  -:یطرح

  خسائر الفترة
   الخزینةأسھمتكلفة شراء 

  النقص في أي من المخصصات المطلوبة
  الشھرة

 68,150,699 األساسي  مجموع رأس المال 
  
  )المساند ( اإلضافيس المال  رأ-ب

  احتیاطي إعادة التقییم
 3,999,138 االحتیاطیات العامة للعملیات المصرفیة

 63,187 االحتیاطیات العامة للعملیات غیر المصرفیة
   المؤھلةالمساندةالقروض 

  
 4,062,325 مجموع رأس المال المساند

  
 024,21372,  والمسانداألساسيمجموع رأس المال 

  
  -: یطرح-ج
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 6,624,649 الشركات المصرفیة والشركات المالیة وغیر المالیةستثمارات في الا
  الفرق بین المخصص الفعلي واإللزامي للقروض المصنفة

 6,624,649 )ج(مجموع 
   

 375,58865, مجموع رأس المال التنظیمي
  

  -:الموجودات المرجحة بالمخاطر
  

 307,807,216 )2(ملحق رقم المیزانیة البنود داخل 
 42,677,127 )3(البنود خارج المیزانیة المرجحة بالمخاطر ملحق 

 350,484,343  المرجحة بالمخاطرالموجوداتمجموع 
   

   المال التنظیميرأس
 %18.71 =%----------------------------------------=نسبة مالءة رأس المال

  الموجودات المرجحة بالمخاطرمجموع            
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  -:البنود داخلي الميزانية) 2(ملحق رقم 
  

  2004لسنة ) 2/1(البنود داخل الميزانية ملحق رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  $المبلغ   البيـــــــــــــــــان
الوزن 

  الترجيحي

قيمة األصل 
المرجح 
  بالمخاطر

  0  %0  57,346,004  نقد وأرصدة نقدية لدى سلطة النقد الفلسطينية
  35,773,945  %20  178,482,118  أرصدة نقدية لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

  5,042,303  %100  5,042,303  موجودات مالية للمتاجرة
  OECD 15,000,000  20%  3,000,000استثمارات لدى دول 

  0  %0  15,297,109  تسهيالت ائتمانية للسلطة الوطنية بالصافي
  143,773,945  %100  143,773,945  رة بالصافيتسهيالت ائتمانية مباش

  1,234,127  %100  1,234,127  استثمارات عقارية
  13,442,737  %100  13,442,737  ممتلكات وعقارات بالصافي

  2,109,719  %100  2,109,719   أخرىموجودات
  204,376,776  مجموع األصول داخل الميزانية المرجحة بالمخاطر
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  5200سنة ل )2/2(الميزانية ملحق رقم البنود داخل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  $المبلغ   البيـــــــــــــــــان
الوزن 

  الترجيحي

قيمة األصل 
المرجح 
  بالمخاطر

  0  %0  57,417,261  نقد وأرصدة نقدية لدى سلطة النقد الفلسطينية
  35,447,570  %20  177,237,850  أرصدة نقدية لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

  193,277  %100  193,277  رةموجودات مالية للمتاج
  OECD 10,000,000  20%  2,000,000استثمارات لدى دول 

  0  %0  36,728,905  تسهيالت ائتمانية للسلطة الوطنية بالصافي
  195,281,118  %100  195,281,118  تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي

  1,132,685  %100  1,132,685  استثمارات عقارية
  14,411,701  %100  14,411,701  افيممتلكات وعقارات بالص

  3,981,228  %100  3,981,228  موجودات ثابتة
  252,447,579  مجموع األصول داخل الميزانية المرجحة بالمخاطر
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  200سنة ل )2/3(البنود داخل الميزانية ملحق رقم 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  $المبلغ   البيـــــــــــــــــان
الوزن 

  الترجيحي

قيمة األصل 
المرجح 

  المخاطرب
  0  %0  68,151,485  نقد وأرصدة نقدية لدى سلطة النقد الفلسطينية

  46,117,470  %20  230,587,351  أرصدة نقدية لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
  3,069,394  %100  3,151,839  موجودات مالية للمتاجرة

  OECD 15,346,968  20%  3,069,394استثمارات لدى دول 
  0  %0  43,882,700  الوطنية بالصافيتسهيالت ائتمانية للسلطة 

  216,610,183  %100  216,610,183  تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي
  1,237,685  %100  1,237,685  استثمارات عقارية

  15,934,485  %100  15,934,485  ممتلكات وعقارات بالصافي
  6,102,652  %100  6,102,652  موجودات ثابتة

  292,223,708  ة المرجحة بالمخاطرمجموع األصول داخل الميزاني
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  2007لسنة ) 2/4(البنود داخل الميزانية ملحق رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  

  $المبلغ   البيـــــــــــــــــان
الوزن 

  الترجيحي

قيمة األصل 
المرجح 
  بالمخاطر

  0  %0  125,728,801  نقد وأرصدة نقدية لدى سلطة النقد الفلسطينية
  71,940,319  %20  359,701,596  مصرفيةأرصدة نقدية لدى مصارف ومؤسسات 

  3,264,380  %100  3,264,380  موجودات مالية للمتاجرة
  10,046,262  %100  10,046,262  متوفرة للبيعموجودات مالية 

  OECD 74,054,465  20%  14,810,893استثمارات لدى دول 
  0  %0  67,109,934  تسهيالت ائتمانية للسلطة الوطنية بالصافي

  176,477,579  %100  176,477,579  تمانية مباشرة بالصافيتسهيالت ائ
  1,237,685  %100  1,237,685  استثمارات عقارية

  24,571,510  %100  24,571,510  ممتلكات وعقارات بالصافي
  5,458,588  %100  5,458,588  أخرىموجودات 

  307,807,216  مجموع األصول داخل الميزانية المرجحة بالمخاطر
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  -:الميزانيةخارج البنود ) 3( رقم ملحق
  
  

   2004 لسنة )3/1(البنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر ملحق 
  
 

  $التأمينات  $المبلغ   البيــــــان
معامل 
  التحويل

نسبة 
  المخاطرة

الوزن 
  الترجيحي

قيمة األصل 
المرجح 
  بالمخاطر

  682,212  %20  %100  %20  3,411,058  17,046,935 اعتمادات مستندية
كفاالت بمسؤولية 

  عمالء
28,716,946  10,972,553  100%  100%  100%  10,972,553  

  11,654,765  مجموع األصول خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر
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 2005 لسنة )3/2(البنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر ملحق 
  
  

  $التأمينات  $المبلغ   البيــــــان
معامل 

  ويلالتح
نسبة 

  المخاطرة
الوزن 

  الترجيحي

قيمة األصل 
المرجح 
  بالمخاطر

  1,599,719  %20  %100  %20  2,265,734  10,264,329  اعتمادات مستنديه
سحوبات مقبولة 

  مكفولة
10,327,638  0  20%  100%  20%  2,065,528  

كفاالت بمسؤولية 
  عمالء

33,166,746  12,263,431  100%  100%  100%  20,903,315  

  24,568,562  ع األصول خارج الميزانية المرجحة بالمخاطرمجمو
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  2006 لسنة )3/3(البنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر ملحق 
  
  
  

  $التأمينات  $المبلغ   البيــــــان
معامل 
  التحويل

نسبة 
  المخاطرة

الوزن 
  الترجيحي

قيمة األصل 
المرجح 
  بالمخاطر

  1,260,413  %20  %100  %20  1,213,232  7,515,299  اعتمادات مستندية
سحوبات مقبولة 

  مكفولة
8,038,261  0  20%  100%  20%  1,607,652  

كفاالت بمسؤولية 
  عمالء

37,972,182  12,452,812  100%  100%  100%  25,519,370  

  28,387,435  مجموع األصول خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر
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 2007 لسنة )3/4(ج الميزانية المرجحة بالمخاطر ملحق البنود خار
  

 

  
  

ـ               *   ضـمن   ةنظرا لعدم إفصاح البيانات المالية عن التأمينات لكل من الكفاالت واالعتمادات وإدراجهـا  بالميزاني
إيضاح التأمينات باإلجمالي اضطر الباحث ألخذ رقم مجموع البنود خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر من تقريـر     

 .مدقق الحسابات كرقم إجمالي دون تفصيل
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  $التأمينات  $المبلغ   البيــــــان
معامل 
  التحويل

نسبة 
  المخاطرة

الوزن 
  الترجيحي

قيمة األصل 
  المرجح بالمخاطر

    %20  %100  %20    5,089,612  اعتمادات مستندية
سحوبات مقبولة 

  مكفولة
7,196,559    20%  100%  20%    

كفاالت بمسؤولية 
  عمالء

42,083,085    100%  100%  100%    

  *42,677,127 مجموع األصول خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر
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  يوضح تفصيل بنود الموجودات والمطلوبات السائلة) 4(ملحق رقم 

  
  2007  2006  2005  2004  الموجودات السائلة

  125,728,801  68,151,485  57,417,261  57,346,002  نقد وأرصدة نقدية لدى سلطة النقد

  359,701,596  230,587,351  177,237,850  178,482,118  أرصدة نقدية لدى مصارف ومؤسسات مالية

  3,264,380  3,151,839  193,277  0  أوراق مالية للمتاجرة

  488,694,777  301,890,675  234,848,388  235,828,120  مجموع الموجودات السائلة

  

  2007  2006  2005  2004  المطلوبات السائلة

  52,283,342  43,864,479  31,446,724  52,292,807  ودائع وأرصدة سلطة النقد الفلسطينية

  5,387,800  2,502,617  1,035,274  1,066,658  ودائع المصارف والمؤسسات المصرفية

  649,162,264  452,331,575  378,493,145  311,597,748  ودائع العمالء

  30,471,398  28,489,457  28,479,240  24,907,170  تأمينات نقدية

  737,304,804  527,188,128  439,454,383  389,864,383  مجموع المطلوبات السائلة
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  يوضح أسماء محكمي االستبانه) 5(ملحق رقم 
  

  
  مكان العمل  طبيعة العمل  االسم  م
   غزة-هرجامعة األز   بجامعة األزهرقتصاداالأستاذ   د معين عطا رجب.أ  1
   غزة-الجامعة اإلسالمية  أستاذ المراجعة بكلية التجارة  يوسف محمود جربوع. د  2
   غزة-الجامعة اإلسالمية  نائب رئس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية  على عبد اهللا شاهين. د  3
   غزة-الجامعة اإلسالمية  عميد التعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية  سمير صافي. د  4
   غزة-سلطة النقد   مراقب مصارف بسلطة النقد الفلسطينية  سيف الدين عودة. د  5
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
   غزة–الجامعة اإلسالمية 

   قسم المحاسبة والتمويل–كلية التجارة 
  الدراسات العليا

  
   المحترمين–دائرة مراقبة المصارف بسلطة النقد الفلسطينية / السادة

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد،،،
  

دور سلطة النقد الفلسطينية في الرقابة على القطاع المصرفي الفلسطيني بموجب نظام : الموضوع
  )CAMELS(التقييم المصرفي األمريكي 

  
باإلشارة إلى الموضوع أعاله، يقوم الباحث بإعداد دراسة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة             

  .تير من كلية الدراسات العليا بالجامعة اإلسالميةالماجس
  Mوتهدف هذا االستبيانه إلى تقييم المكونين الثالث والسادس من النظام المـذكور، وهمـا اإلدارة  

، لبنك فلسطين، لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالمساعدة فـي الحـصول             Sوالحساسية إلى السوق    
ستبانه، مع العلم أن المعلومات التي سيتم الحـصول عليهـا           على المعلومات والبيانات الواردة باال    

  . لغرض البحث العلمي فقطمسوف تكون سرية وستستخد
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
  
  
  

  احمد الفرا: الباحث   
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  :الخبرةسنوات :                      المؤهل العلمي:                               المسمى الوظيفي

قوي   الفقرة
  جدا

ضعيف   ضعيف  متوسط  قوي
  جدا

  تقييم اإلدارة فنيا وإداريا: أوال
            التقييم الفني  - أ

            .مدى التزام اإلدارة بالقوانين واألنظمة والتشريعات المعمول بها  -1
            .تباع السياسات واإلجراءات الداخليةامدى تحري الدقة في   -2
 على التخطيط والمرونة فـي التكيـف مـع األحـوال            مدى قدرة اإلدارة    -3

  .المتغيرة
          

ـ مدى دقة البيانات والمعلومات والتقارير الدور     -4 ة المقدمـة لـسلطة النقـد    ي
  .الفلسطينية

          

مدى تجاوب اإلدارة مع تقارير التدقيق الـداخلي وتـدعيم نظـام الرقابـة              -5
  .الداخلية

          

            .رير التدقيق الخارجي مدى تجاوب اإلدارة مع تقا  -6
            .مدى تجاوب اإلدارة مع توصيات سلطة النقد الفلسطينية  -7
            .مدى قدرة اإلدارة على قياس وضبط درجة التعرض للمخاطر  -8
            .مدى قدرة اإلدارة على مراقبة التغيرات في البيئة التنافسية المصرفية  -9

            .انة جيدة للمصرفمدى قدرة اإلدارة على خلق مك  -10
            .مدى قدرة اإلدارة على توفير أفضل الخدمات المصرفية  -11
مدى قدرة اإلدارة على تحديد المخاطر المصرفية التي يمكن أن تواجههـا              -12

  .عند الخوض في مشاريع جديدة
          

مدى قدرة اإلدارة على تحديد المخاطر المصرفية التي يمكن أن تواجههـا              -13
  .د تقديم خدمات مصرفية جديدةعن

          

مدى قدرة اإلدارة على وضع سياسات واضحة لمنح االئتمان للحـد مـن               -14
  .مخاطره

          

            .مدى قدرة اإلدارة على توفير نظم لحفظ السجالت  -15
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  الفقرة
قوي 

  جدا
ضعيف   ضعيف  متوسط  قوي

  جدا
            التقييم اإلداري  - ب

ـ        مدى قدرة اإلدارة على     -1  إلدارة  ة تحديد حجم المـوارد البـشرية الالزم
  .وتشغيل أنشطة المصرف المختلفة

          

مدى وجود خطط واضحة للتعيين ووضع الرجل المناسب فـي المكـان              -2
  .المناسب

          

مدى قدرة اإلدارة على وضع معايير لكل وظيفة داخل المـصرف بمـا               -3
  .يحقق أعلى كفاءة ممكنة

          

            .دارة على وضع وصف وظيفي ودليل عمل لكل وظيفةمدى قدرة اإل  -4
مدى قدرة اإلدارة على رسم خطوط الصالحيات والـسلطات الممنوحـة             -5

  .للموظفين
          

مدى قدرة اإلدارة على وضع نماذج عمل غير معقدة لتسيير العمل داخل              -6
  . المصرف

          

 إلكـساب المـوارد     مدى قدرة اإلدارة على توفير برامج تدريب فعالـة          -7
  .البشرية درجة عالية من الجودة

          

            .مدى خبرة ومعرفة أعضاء اإلدارة العليا والوسطى بالسوق المصرفي  -8
مدى موضوعية واستقاللية دوائر الرقابـة الداخليـة فـي أداء مهامهـا               -9

  .ووظائفها الرقابية
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  الفقرة
قوي 

  جدا
ف ضعي  ضعيف  متوسط  قوي

  جدا
            تحليل الحساسية إلى السوق: ثانيا

            
مدى حساسية هيكل األصول بالمصرف للتغيرات العكسية في أسـعار            -1

  .الفوائد
          

مدى حساسية هيكل االلتزامات بالمصرف للتغيرات العكسية في أسعار           -2
  .الفوائد

          

يرات العكسية  مدى حساسية هيكل األصول وااللتزامات بالمصرف للتغ        -3
  .في أسعار الصرف

          

مدى حساسية هيكل األصول وااللتزامات بالمصرف للتغيرات العكسية          -4
  .في أسعار أسهم المصرف

          

مدى حساسية هيكل األصول وااللتزامات بالمصرف للتغيرات العكسية          -5
  .للعمليات األجنبية

          

 المتاجرة بـاألوراق    مدى المخاطرة التي يتعرض لها المصرف جراء        -6
  .المالية

          

مدى وجود إجراءات كافية تسمح بـإجراء ومراجعـة وتقيـيم دوري              -7
  .إلدارة المخاطر

          

ـ         -8  إلدارة ومراقبـة    ةمدى فعالية تطبيق السياسات واإلجـراءات الالزم
  .مخاطر االئتمان للمصرف

          

تـدقيق  مدى وجود نظم معلومات إداريـة كافيـة تـضمن انـسياب و          -9
المعلومات ضمن تقارير مالية إلدارته العليا تحـدد جميـع المخـاطر            

  .المحيطة بالعمليات واألنشطة بشكل دقيق
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  )6(ملحق رقم 
  

 :مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة

  ):المبدأ السادس ـ مبادئ بازل ( ة رأس المال مالء .1

ة رأس  مـالء  المتطلبات الحصيفة والمالئمة ل    يجب أن يضع المشرفون المصرفيون حداً أدنى من       "

المال لجميع المصارف، وينبغي أن تعكس هذه المتطلبات المخاطر التي يأخذها المـصرف علـى       

عاتقه ويجب أن يحددوا مكونات رأس المال مع اإلبقاء في األذهـان قـدرتها علـى امتـصاص                  

أال تقل هذه المتطلبات عـن تلـك       الخسائر وبالنسبة للمصارف النشطة دولياً على أقل تقدير يجب          

، حيث يشكل رأس المال المملـوك  " وتعديالتها  لالتي وضعت في اتفاقية بازل الخاصة برأس الما       

عنْْصر أمانٍ هاماً في العمل المصرفي، فهو مصدر إيراد دائم لحملة األسـهم ومـصدر تمويـل                 

ة للنمو المستقبلي، كما أنه     للمصرف، ويسهم في تحمل المخاطر وامتصاص الخسائر، ويوفر قاعد        

يشكل سبباً رئيساً لتأكد حملة األسهم من أن المصرف مدار بشكل سليم وآمن، لذلك فـإن تـوفير                  

ة رأس المال ضروري لخفض مخاطر وخسائر المودعين والمقترضين         مالءالحد األدنى لمعدالت    

ية، وهنا يجب علـى     والمساهمين اآلخرين في المصرف ولتحقيق االستقرار في الصناعة المصرف        

المراقبين المصرفيين تشجيع المصارف على العمل بمـستوى رأسـمال يفـوق الحـد األدنـى                

المفروض، وإذا ما انخفض مستوى رأس المال عن الحد األدنى المفروض، فإنـه يترتـب علـى      

المراقبين التأكد من أن المصرف يملك خطط واقعية إلعادة الحد األدنى إلى طبيعته فـي الوقـت                 

                                                                                                                                                       .(Basel Committee Principles for the Management of Credit Risk, sep2000, P12) .لمحددا
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 :نإدارة مخاطر االئتما

إن جزءاً هامـاً مـن أي   ):" المبدأ السابع ـ مبادئ بازل (معايير منح االئتمان والرقابة عليه   - أ

نظام إشراف هو تقييم سياسات المصرف وممارساته وإجراءاته فيما يتعلـق بمـنح القـروض           

، حيث تعتبـر عمليـة تقيـيم        "والقيام باستثمارات وإدارة مستمرة لقروض وحافظات االستثمار      

مصرف وإجراءاته المتعلقة بمنح االئتمان وإدارة محفظته جزءاً هامـاً مـن عمليـة         سياسات ال 

الرقابة المصرفية، وهذا يتطلب الحفاظ على سياسات إقراض مكتوبة وحصيفة تتعلق بالموافقـة        

على منح القرض وإجراءات إدارته والمستندات الالزمة وفقاً للمعايير الموضـوعة مـن قبـل          

رف والواضحة بالنسبة للموظفين المختصين بتلك العملية، كمـا يجـب   مجلس اإلدارة في المص  

على المصارف أن تقوم بعملية الرقابة المستمرة للعالقات االئتمانية بما فيها الوضـع المـالي                

للمقترضين معتمدة في ذلك على نظم معلومات توفر تفاصيل أساسـية عـن حالـة المحفظـة                

 .تماناالئتمانية بما فيها درجة تصنيف االئ

(Basel Committee Principles for the Management of Credit Risk, sep2000, P12). 

                                                                      

المبدأ الثامن  (تقييم نوعية الموجودات وكفاية االحتياطيات والمدخرات لمقابلة خسائر القروض          -  ب

يجب أن يكون المشرفون المصرفيون على قناعة بـأن المـصارف تـضع             ):" ـ مبادئ بازل  

سياسات وأساليب وإجراءات مالئمة لتقييم األصول وكفاية المئونـات واالحتياطيـات لمقابلـة             

، أي يجب على المراقبين المصرفيين تقييم السياسات التي يتبعها          "خسارة القروض وأن تتقيد بها    

ة احتياطياته إضافة إلى المراجعة الدورية للقروض الفردية        المصرف لتقييم جودة أصوله وكفاي    

ليقتنعوا بأن المصرف يقوم بالمراجعة الدورية لتلك السياسات وينفذها بـشكل متتـابع، كـذلك               
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التأكد من أن المصرف يتخذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة المشاكل االئتمانية، وإذا ما تولد لديهم           

فإنهم يطالبون المصرف بتدعيم وتعزيز إجـراءات اإلقـراض         شعور بأن هذه المشاكل مقلقة،      

 .ومعايير منح االئتمان وبشكل عام تعزيز قوته المالية

يجـب أن يكـون   ): " المبدأ التاسع ـ مبـادئ بـازل   (مخاطر التركز و التعرضات الضخمة   -  ت

 المشرفون المصرفيون على قناعة بأن لدى المصارف نظم معلومات تمكّن اإلدارة من تحديـد             

التركزات داخل الحافظة ويجب على المشرفين وضع حدود حصيفة لتقييـد حـاالت انكـشاف        

يتمتعون بصلة قرابة قوية لمجلـس إدارة       المصارف لمقترضين أو لمجموعة المقترضين الذين       

 ".المصرف

يجب على المراقبين المصرفيين وضع حدود حصيفة لتقييد تعامل المصرف مـع مقترضـين              -  ث

المقترضين المتصلين بإدارة المصرف، وهذه الحدود تقدر عادة بنسبة مـن  فرديين أو مجموعة    

، وفي حال كانت المصارف صغيرة جداً أو منشأة حديثاً فقد تواجه            %25رأس المال تصل إلى     

حدود تطبيقية بما يخص التنوع، وبالتالي تحتاج إلى مستويات عالية من رأس المـال لـتعكس                

ترتب على المراقبين المصرفيين مراقبة كيفية معالجة المصرف        المخاطر التي تنتج عنها، كما ي     

 .لمخاطر التركز والطلب منه موافاتهم بتقارير تتعلق بالتعرضات التي تفوق الحدود المخصصة

(Basel Committee Principles for the Management of Credit Risk, sep2000, P14).                                       

بغية منع إسـاءة االسـتعمال      ): " المبدأ العاشرـ مبادئ بازل   (اإلقراض المتصل أو المرتبط       - ج

الناشئة عن اإلقراض المحابي يجب أن يكون لدى المشرفين المصرفيين متطلبات بأن تقـرض              

راقبة مـنح  المصارف شركات وأفراد بما يتناسب وقدرتهم على تسديد تلك القروض، وأن تتم م     

  ".  االئتمان مراقبة فعالة، وأن تتخذ خطوات مناسبة أخرى للسيطرة على المخاطر أو تخفيضها 
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يجب توفر القدرة لدى المراقبين لمنع ازدياد االستخدام السيئ لعملية إقراض الفريق المتـصل              - ح

بة، وذلـك   قراضات تتم وفقاً للسوق الحرة وكلها خاضعة للرقا       بالمصرف والتأكد من أن تلك اإل     

 .لحماية المصرف من أي مخاطر تنشأ من التعامل بصورة تمييزية لهؤالء العمالء

يجـب أن يكـون المـشرفون       ):" المبدأ الحادي عشرـ مبادئ بازل     (تحويلمخاطر الدول وال    - خ

المصرفيون على قناعة بأن لدى المصارف سياسات وإجراءات مالئمة لتحديد ورصد ومراقبة            

قراضية واالستثمارية الدولية واإلبقاء علـى  لخطر الكامن في أنشطتها اإل  مخاطر البلد وتحويل ا   

 Basel Committee Principles for the Management of)".احتياطيات مالئمة ضد هذه المخاطر

Credit Risk, sep2000, P15)                                                              
 )المبدأ الثاني عشرـ مبادئ بازل (إدارة مخاطر السوق  . 2

يجب أن يكون المشرفون المصرفيون على قناعة بأن لدى المصارف نظماً تقيس وترصد بدقة               "  

وتراقب مخاطر السوق على نحو مالئم، وينبغي أن تكون لدى المشرفين سلطات لفـرض حـدود          

  ".ن اقتضى األمر ذلك معينة أو كلفة رأسمالية خاصة على حاالت االنكشاف للمخاطر السوقية إ

يترتب على المراقبين التأكد من قيام المصارف بقياس وضبط مخاطر السوق بشكل صحيح ودقيق  

 أنشطته التجارية، وذلك وفقاً ن لمقابلة تلك المخاطر، خاصة الناتجة عموتوفير رأس المال الالز

صرف بوضع حدود مناسبة لمعايير كمية ونوعية إلدارة مخاطر السوق إضافة إلى قيام إدارة الم

  .وتنفيذ ضوابط داخلية كافية بما يتعلق بالصرف األجنبي

(Basel Committee Principles for the Management of Credit Risk, sep2000, P16). 
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 ):المبدأ الثالث عشرـ مبادئ بازل(إدارة المخاطر األخرى .  3

بأن لدى المصارف عملية شاملة إلدارة يجب أن يكون المشرفون المصرفيون على قناعة  " 

، وذلك من أجل تحديد وقياس )ما في ذلك مجلس إدارة مالئم وإشراف من اإلدارة العليا(المخاطر 

  ".ورصد ومراقبة كل المخاطر األخرى حيث يكون مالئماً االحتفاظ برأسمال ضد هذه المخاطر 
(Basel Committee Principles for the Management of Credit Risk, sep2000, P17). 

                                                                        

 :)المبدأ الرابع عشرـ مبادئ بازل(توفر نظم الرقابة الداخلية  .4

يجب على المشرفين المصرفيين تحديد بأن لدى المصارف ضوابط داخلية مالئمة لطبيعة وحجم             " 

أن تشمل ترتيبات واضحة لتفويض السلطة والمسؤولية، وفـصل المهـام التـي             أعمالها، وينبغي   

تنطوي على إلزام المصرف، ووضع أمواله وتعليل أصوله ومطالبيه، وتـسوية هـذه العمليـات               

وحماية أصوله، ورقابة داخلية أو خارجية مستقلة مالئمة واختبار التقييد بهذه الضوابط فضالً عن              

 ,Basel Committee Principles for the Management of Credit Risk)".فذة األنظمة والقوانين النا

sep2000, P17).                                                                        
   يجب أن يحدد المشرفون المصرفيون بأن لـدى        :" )المبدأ الخامس عشرـ مبادئ بازل    (كما نص

" اعرف عميلـك  "ات وإجراءات مالئمة بما في ذلك القواعد الصارمة         المصارف سياسات وممارس  

بحيث تعزز وجود معايير أخالقية ومهنية عالية المستوى في القطـاع المـالي، وتحـول دون أن          

، وتهدف عملية الرقابة الداخلية إلـى      "يستخدم المصرف عن قصد أو غير قصد عناصر إجرامية          

ز بطريقة حصيفة بالتوافق مع الـسياسات واالسـتراتيجيات         التأكد من أن األعمال المصرفية تنج     

الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة في المصرف، وأن التعامالت كافة تتم فـي نطـاق الـسلطات        
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المناسبة وأن حساباتها محفوظة كافة بصورة آمنة، وكذلك وجود تدقيق سـليم للمعلومـات وفـي               

التعرف وتقييم وإدارة والسيطرة على مخـاطر       التوقيت المناسب وأن إدارة المصرف قادرة على        

 .(Basel Committee Principles for the Management of Credit Risk, sep2000, P18) .العمل

                                                                      

  :اإلطار العام لعملية الرقابة المصرفية المتطورة. 5

على العناصر األساسية التي تشكّل إطاراً عاماً ) 20- 19- 18- 17- 16( بازل اشتملت مبادئ

  : للرقابة المصرفية الفعالة والتي يمكن استعراضها بالنقاط اآلتية

الفحص (يجب أن يتكون أي نظام رقابي فعال من بعض أشكال الرقابة في الموقع  §

  ).ميدانيالفحص الخارجي أو ال(والرقابة خارج الموقع ) الداخلي

يجب أن يكون هناك اتصال منظم بين المراقبين المصرفيين وإدارة المصرف في إطار  §

 .فهمهم لعمليات تلك المؤسسة المصرفية

يجب أن يتوفر لدى المراقبين المصرفيين الوسائل الالزمة لتجميع ومراجعة وتحليل  §

 .س فردي وموحدالتقارير الحصيفة والنتائج اإلحصائية الواردة من المصارف على أسا

ينبغي توفر االستقاللية التامة للمراقبين المصرفيين في الحصول على المعلومات الرقابية  §

 .أو من خالل استخدام المدققين الخارجيين) داخل المصرف(إما من خالل فحوص محلية 

إن أحد أهم عناصر الرقابة المصرفية هو أن يكون المراقبون مؤهلين وقادرين على  §

 Basel Committee Principles for)مال المصرفية وفقاً لقواعد موحدةموعة األعمراقبة مج

the Management of Credit Risk, sep2000, P20).  
                                             


