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 اإلىداء
 

 
 إلى مف نزؿ بحقيما قرآف ُيتمى إلى قياـ الساعة حيث قاؿ اهلل عز كجؿ  فييما

 
َحُدهُ 

َ
ٌا ِعََدَك اهِْمََبَ أ ا َيبْوَُغ ٌِ إِْحَساًٍا إِيا ْ ي َّلا َتْعُبُدوا إَِّلا إِيااهُ َوبِالَْواِِلَ

َ
ا َوقَََضٰ َربَُّك أ ًَ ُه َ ِِ ْو 

َ
ا أ ًَ

اهُ  افَََل َتُقن ل ًً ا قَْوًَّل َلرِي ًَ اُه ا َوقُن ل ًَ ّفٍّ َوََّل َتََْهرُْه
ُ
ا أ ًَ(23)  ٌَ ّلِ يِ ا َجََاَح اذلُّ ًَ َواْخفِْض لَُه

ا َربايَاِِن َصغِرًيا ًَ ا َل ًَ  .(24)الراْْحَةِ َوقُن راّبِ ارَْْحُْه
 

 احترامان كتقديران بران ك 
 غالي الذم لـ يبخؿ عمينا يكما بأم شيء............اطاؿ اهلل في عمرهال كالدم إلى
 ىاعمر  في اهلل أمدالتي سيرت كربت ...... الحنكنة كالدتي إلى
 التي  كانت لنا السند كالعكف خالؿ فترة الدراسة  زةيالعز  زكجتي إلى
  ماندا فمذة كبدم الغالية بنتي ........ا  إلى
  كرد ..........الغالي ابني إلى
 حفظيـ اهلل ..........  .... كأخكاتي إخكتي إلى

 إلى أصدقائي األعزاء .................... كفقيـ اهلل
 

 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
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 شكر وعرفان

 
ذُْلرُْكىْ  فَاذُْلُروِن }: كتابو العزيزلقائؿ في كىك ا، صالحاتتتـ ال نعمتوهلل الذم بكالشكر الحمد 

َ
 أ

 ْ خير األناـ النبي الصفكة  (، كالصالة كالسالـ عمى152، اآلية )لبقرةسكرة إ {تَْكُفُرونِ  َوَّلَ  ِل  َواْشُمُروا
 بعد:ثـ أما كعمى آلو كصحبو أجمعيف، صمى اهلل عميو كسمـ نبينا محمد  كالقائد القدكة

 
ه الرسالة الذم أشرؼ عمى ىذ رابح مرارلألستاذ الدكتكر  عظيـ اإلمتنافأتقدـ بجزيؿ الشكر ك فإني 

ألساتذة الكراـ أعضاء لجنة ل الشكر أيضان كؿ ك  .إلنجاز ىذا العمؿ ان جيددخر كلـ يفكاف خير المشرؼ 
لرسالة. ناقشة ىذه اعمى تفضميـ بقبكؿ م الدكتكر عزمي االطرش كالدكتكر اسالـ عبد الجكادة المناقش

ي االعزاء في معيد التنمية المستدامو الذيف لـ يبخمكا عمينا بأم معمكمات تساتذأ كال يفكتني أف أشكر
 . خالؿ فترة الدراسة

 
كافػػػػة  كاكامػػػػؿ الػػػػدعـ ككفػػػػر قطػػػػاع المصػػػػرفي الفمسػػػػطيني كالػػػػذيف قػػػػدمكا لكافػػػػة العػػػػامميف فػػػػي ا كأشػػػػكر 

مكصػػكؿ  شػكركال ر بػػاقي األخػكة الػذيف مثمػػكا مجتمػع الّدراسػػة،التسػييالت إلنجػاز ىػػذا العمػؿ، كمػػا كاشػك
 في إنجاز ىذه الدراسة. لكؿ مف ساىـك ستبانات لكؿ مف ساعدني في تكزيع اإل

 
 
 
 

 الباحث
 
 
 
 
 
 



 ج

 

 مصطمحات الدراسة:
 

 : إدارة المخاطر
ؿ عمى عبارة عف عممية تحديد كقياس كضبط كمراقبة المخاطر التي قد يتعرض ليا البنؾ كالعم ىي

تطكير االستراتيجيات المناسبة مف اجؿ ادارتيا عمى اف تشمؿ ىذه االستراتيجيات اما تجنب اك نقؿ اك 
الى المستكيات المقبكلو كقد تؤدم الى خسائر مالية اك  ثار المخاطر السمبية كتخفيضياقبكؿ اك تقميؿ أ

 (.2015 )البنؾ األىمي األردني، مادية اك غير مادية مثؿ السمعو كاالنظمو.
 

 :المخاطر
ىي احتمالية الخسارة الناجمو عف احداث مستقبمية متكقعو اك غير متكقعو تؤثر عمى ربحية البنؾ 
 كرأسمالو اك عدـ تحقيقو لالىداؼ التي تـ كضعيا حسب الخطة االستراتيجية مف قبؿ مجمس االدارة.

 (2015)البنؾ األىمي األردني، 
 

 : المخاطر االئتمانية
رغبتو عمى الكفاء بالتزاماتو حسب  عدـ المحتممو الناتجة عف عدـ قدرة العميؿ اك ي الخسائرى

 (2015)البنؾ األىمي األردني،  المكاعيد المتفؽ عمييا كالشركط المتفؽ عمييا في العقد .
 

  السياسة االئتمانية:
سييالت ح التتيدؼ إلى تنظيـ األسمكب الذم يتـ مف خاللو منالتي  مبادئ مف الىي مجمكعة 

، باإلضافة إلى أنكاع القطاعات كاألنشطة االقتصادية التي مف الممكف لمبنكؾ أف االئتمانية كدراستيا
تقكـ بتمكيميا كالطريقة التي مف خالليا يتـ قياس حجـ التسييالت التي يجب منحيا كنكعيا كمكاعيد 

بنؾ كعممو فيما يتعمؽ بمنح االستحقاؽ، ككذلؾ تحدد السياسة االئتمانية الخطكط العريضة لنشاط ال
االئتماف كالتسييالت بما يكفؿ تكظيؼ البنؾ ألمكالو يتـ بشكؿ سميـ كصحيح كيحقؽ لمبنؾ أكبر ربح 
كعائد ممكف، كالتأكد مف أف البنؾ يقـك باتخاذ ما يمـز مف اجراءات احتياطية ككسيمة لمكاجية الظركؼ 

شرط مف الشركط التي منح البنؾ االئتماف عمى  ام السمبية التي مف الممكف أف تطرأ مستقبالن عمى
)البنؾ األىمي األردني،  أساسيا كالذم ييدؼ إلى تحقيؽ الربحية دكف إغفاؿ السيكلة كمتطمبات األماف.

2015) 
 
 



 د

 

 لمرقابة المصرفية: لجنة بازل
شر تأسست لجنة بازؿ، مف قبؿ محافظي البنكؾ المركزية في الدكؿ الصناعية الع 1974العاـ  في

( كنتيجة BISالكبرل باإلضافة إلى سكيسرا كلككسمبكرغ كذلؾ بإشراؼ مف بنؾ التسكيات الدكلية )
مباشرة النييار العديد مف البنكؾ في حقبة السبعينات كبركز مخاطر لـ تكف قد ظيرت مف قبؿ مثؿ 

جية لمدكؿ النامية مخاطر التسكية باإلضافة لعامؿ ازدياد حدة مخاطر االئتماف كتفاقـ المديكنيات الخار 
)البنؾ  كزيادة الديف المشككؾ في تحصيمو كتعثر العديد مف البنكؾ ككجكد أفرع خارج الدكلة األـ ليا.

 (2015األىمي األردني، 
 

 :  II بازلاتفاقية 
ككاف ييدؼ الى تطكير  2004صدر عف لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية في العاـ  ىك االتفاؽ الذم

كتضمف ىذا االتفاؽ العديد مف  الماؿ بصكرة اكثر حساسية لممخاطر االئتمانيةاالطار العاـ لرأس 
المحاكر الميمة حيث تعمؽ المحكر األكؿ بالمتطمبات الدنيا لرأس الماؿ كالثاني بعمميات المراجعة 

 (2015)البنؾ األىمي األردني،  الرقابية كالثالث بانضباط السكؽ أك ما يسمى اإلفصاح العاـ.
 

 :التجاريةالبنوك 
كالتي تعتبر جزء مف النظاـ عبارة عف مجمكعة مف البنكؾ العاممو في منطقة جغرافية معينو، ىي

المصرفي الشامؿ في تمؾ المنطقة ، كتقكـ بالعديد مف النشاطات المصرفية خاصة المتمثمو بمنح 
 (2015)البنؾ األىمي األردني،  التسييالت بشكؿ عاـ.

 
 بنك التسويات الدوليو: 

ىك عبارة عف منظمو دكليو لمبنكؾ المركزيو كالتي تيدؼ الى تقكية كمتانو التعاكف المالي بيف البنكؾ  
ائمو مف أم جيو حككمية كيقكـ باعمالو مف لمبنكؾ المركزيو كال يخضع الم مسيعمؿ كبنؾ  مكالذ

، كقد باشر البنؾ خالؿ لجاف فرعية ككذلؾ مف خالؿ المقاءات السنكية التي يتـ عقدىا لكافة االعضاء 
 (2012ي، ل)العسك  . 17/5/1930اعمالو في مدينة بازؿ السكيسرية في 

 
 
 
 



ٍ 

 

 ممخص
 

( في IIتنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية مكضكعيا المتمثؿ في دراسة دكر تطبيؽ اتفاقية بازؿ )

ار في دكلة البنكؾ التجارية العامة في دكلة فمسطيف لما يمثؿ ىذا القطاع مف حجر زاكية لالستثم

 ليست لدييا الكثير مف المقكمات االستثمارية الضركرية لتحقيؽ النمك كالتنمية المنشكدة.

 

في الحد مف المخاطر االئتمانية كمتطمباتيا  IIبازؿ اتفاقية دكر تطبيؽ إلى ىدفت الّدراسة إلى التعرؼ 

 .في البنكؾ التجارية العاممة في دكلة فمسطيف

الدكائر كاألقساـ المعنية في ادارة المخاطر اإلئتمانية في  جميع العامميف في مف الدراسة مجتمع فتككّ 

مكظفان ( 150عمى ) الدراسة عينة (، كاشتممت246كالبالغ عددىـ ) البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف

 .عشكائية بطريقة اختيارىـ تـ%( مف مجتمع الدراسة، ك 61شكمكا ما نسبتو )

لجمع  ىي األداة الرئيسيةاإلستبانة كانت داؼ ىذه الدراسة ك أى لتحقيؽلكصفي ا المنيج اعتمد الباحث

 كالمتعمقةعامة ال البيانات : القسـ األكؿ قسـأقساـ ثالثة اإلستبانة حيث شممت ،مطمكبةبيانات الال

متطمبات كمستكل  تككف مف فقرات قياس القسـ الثاني ،ألفراد عينة الدراسة المتغيرات الديمكغرافيةب

 القسـ الثالث شمؿ فقرات قياس إدارة المخاطر اإلئتمانية( فقرة، ك 22كتككف مف ) IIبازؿ تطبيؽ اتفاقية 

 .فقرة (20كتككف مف )

عامال مف ذكم العالقة المباشرة بمكضكع إدارة المخاطر ( 134الدراسة عمى ) ىذه طبقتكقد 

أم ما  عامالن،( 150)لعينة البالغة مجمكع امف  العاممة في فمسطيفاإلئتمانية في البنكؾ التجارية 

رنامج الرـز معالجة البيانات إحصائيان باستخداـ ب تـ%( مف عينة الدراسة، كقد 89.3نسبتو )

 (.SPSSة )اإلحصائية لمعمـك اإلجتماعي



 و

 

( في IIاتفاقية بازؿ ) كبيرة لتطبيؽ كقيمة أىميةكجكد  أىميا: عدد مف النتائج إلىتكصمت الدراسة قد ك 

َتمُتع العامميف في مجاؿ إدارة  .المخاطر اإلئتمانية كالحد منيا في البنكؾ التجارية في فمسطيفإدارة 

( إلدارة المخاطر اإلئتمانية كالحد IIالمخاطر في البنكؾ التجارية بمستكلن جيد مف تطبيؽ اتفاقية بازؿ )

خاطر في البنكؾ العامميف في مجاؿ إدارة الم. كأف مستكل %(83.4)منيا كبمتكسط حسابي بمغ 

 .%(84كبمتكسط حسابي بمغ ) ةجيد جاء بدرجةالتجارية 

( لمحد مف IIحكؿ إتفاقية بازؿ ) ككرش محاضرات : عقدخمصت الدراسة الى اىـ التكصيات كقد

نشر كتعميـ ك  اإلئتمانية في البنكؾ.المخاطر  إدارة مجاؿ فيلعامميف ا تستيدؼ المخاطر اإلئتمانية

دل كافة البنكؾ لتككف الركيزة األساس في التعامؿ مع المخاطر اإلئتمانية مف أجؿ ( لIIإتفاقية بازؿ )

 كمنتجة. الكصكؿ لخدمات مصرفية سمسة، آمنة

( كزيادة التعريؼ بو كباىميتو IIكجكب التركيز عمى محكر "مخاطر السكؽ" مف محاكر اتفاقية بازؿ )

 .العاممة في دكلة فمسطيفرية المخاطر في البنكؾ التجا إدارةلدل العامميف في مجاؿ 
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The role of applying Basel II requirements in reducing credit risk in 

commercial banks operating in the State of Palestine. 

 

Prepaired by: Asem Borhan Ahmed Odeh 

Supervised by: Dr. Rabeh Morrar 

 

Abstract: 

 

The importance of this study comes from the importance of it’s topic which represented 

through the study of the role of pasel II and it’s application in the commercial banks 

working un the state of Palestine, hence this section really constitutes the corner stone in 

the investment efforts in a state with a very limited investment resources that are necessary 

to achieve the thrival and the prospective sustainable development 

The current study aimed to identify the role of applying Basel II requirements in reducing 

credit risk in commercial banks operating in the State of Palestine. 

The study population consisted of all employees working in the commercial banks in 

Palestine,  and they were (246) employers. The sample consisted of (150) individuals 

represented (61%) of the study population who were selected by a random method. 

The researcher used the descriptive approach to achieve the objectives of his study and 

used the questionnaire as a tool to collect the desired data. The questionnaire included 

three sections: The 1st one was about general information about the respondents, the 2nd 

was related to Basel II requirements and application scale, consisted of (22) items, and the 

last one was the scale for credit risk management, consisted of (20) items. 

The study was applied to (134) of (150) employers, represented (89.3%) from the sample, 

and the SPSS program was used for statistically processing the data. 

The study reveals several finding, the most important of them were: the importance and 

great value of implementing Basel II in the management and reduction of credit risk in 

commercial banks in Palestine, The risk management staff of Palestinian commercial 

banks posed a good level of implementation of Basel II for credit risk management and 

reduction with an average of (83.4%). And that the risk management level of personnel in 

designated departments in Palestinian commercial banks came to a good level with an 

average of (84%). 



 ح

 

The researcher’s final recommendations included: Holding workshops about Basel II and 

its relevance to personnel in Palestinian banks, The dissemination of Basel II and its 

concepts to all banks to be the basic concrete step for dealing with credit risk in order to 

achieve smooth, secured of and productive banking services, Emphasis should be placed 

on the axis of "market risk" in Basel II, through increasing the awareness of risk 

management personnel in Palestinian commercial banks in the importance of this axis. 
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 الفصل األول:

 اإلطار العام لمدراسة

 

 مقدمة 1.1

فائض تضـ المجتمعات منذ القدـ أشخاصان يتجاكز دخميـ النقدم مقدار حاجتيـ كبالتالي يككف لدييـ 

مف عجز مالي كالكسيط  فعف تمبية حاجاتيـ كبالتالي يعانك ، كآخركف يقؿ دخميـ النقدم مف الماؿ 

ات ذكم الكفرة كذكم العجز. ثـ تطكرت صكرة الكسيط المالي بيف رغب مف اجؿ التكفيؽالمالي كجد 

كاتخذت حديثا صكرة البنكؾ المتنكعة كمنيا التجارية، كتنكعت الكظائؼ التي تقكـ بيا البنكؾ تبعان 

لتطكر المعامالت البشرية كأنكاع السكؽ النقدية كالمالية، أما االئتماف فقد حدث عندما قاـ ذكم الكفرة 

إلى الطالبيف لو كفؽ شركط كضكابط اتفؽ عمييا الطرفيف كاليكـ يقكـ معظـ ذكم الكفرة بتقديـ الماؿ 

كيقكـ البنؾ بتمقي  فكائد ناتجة عف ىذه االيداعات بإيداع أمكاليـ لدل المصارؼ كيتقاضكف مقابؿ ذلؾ

طمبات مف يحتاجكف التمكيؿ كيتفؽ معيـ عمى تقديـ كؿ أك بعض ما يحتاجكف إليو بعد دراسة 

 (.1984)قريصة،  ضاعيـ، كىك ما يكضح التالـز بيف ذكم الكفرة )العرض( كذكم العجز )الطمب(أك 

تعتبر البنكؾ الجسـ االقتصادم األكثر أىمية في الدكلة، كما أف ليا الدكر الكبير في الكساطة بيف 

ئع، كما أف المكدعيف كالمقترضيف كتعتبر المكاف األمثؿ إليداع ما يممكو المكاطنيف مف أمكاؿ ككدا

البنكؾ ليا دكر فعاؿ في تكفير السيكلة الالزمة مف أجؿ التأثير عمى النشاط االقتصادم بشكؿ ايجابي 

حيث أنيا تقكـ بتكفير االئتماف كزيادة الطمب عمى النقد مما يعني المزيد مف االستقرار المالي في 

دكلة ىك األمر األكثر أىمية فييا فنجد الدكلة، كبما أف الحفاظ عمى االستقرار المالي كاالقتصادم في ال
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أف ىذا ىك ىدؼ البنكؾ األساسي كتقكـ بذلؾ الدكر بشكؿ فعاؿ مف خالؿ المحافظة عمى األمكاؿ 

 (.2006)الصيرفي،  ككضع سياسات ائتمانية تحافظ عمى االستقرار االقتصادم

المكاطنيف، كنجد أف القركض كما أف البنكؾ صاحبة الدكر الفعاؿ كالرئيسي في ايجاد االئتماف لكافة 

التي تمنحيا تمؾ البنكؾ ليا الدكر الكبير في دفع عجمة االقتصاد في الدكلة الى األماـ بعد االستفادة 

مف االئتماف، كما اف البنكؾ تكفر االئتماف لممشاريع الكبيرة مف أجؿ دعـ الصناعات الكبيرة كالبنية 

مشاريع الكبيرة بؿ نجدىا تدعـ المشاريع المتكسطة كالصغيرة التحتية في الدكؿ، كال تقؼ البنكؾ أماـ ال

كذلؾ لمحفاظ عمى التكازف االقتصادم داخؿ الدكلة، كبالنظر الى جانب أخر مف عمؿ البنكؾ فيي 

التي تكفر لممدخريف فييا القدرة عمى شراء االسيـ مف خالؿ اجراءات بسيطة، كقد باتت الصرافات 

)الصيرفي،  يسيؿ عمى المكاطنيف مف خالؿ العديد مف الخدمات التي تكفرىا األلية التابعة لمبنكؾ أمرا

2006.) 

كبات االئتماف المصرفي ىك المحكر األساسي لعمؿ أم بنؾ، كمف النادر اليكـ أف نجد عمى أرض 

نما تسعى المشاريع لمحصكؿ عمى االئتماف  الكاقع مشركع يعتمد في نشاطو عمى مكارده الذاتية فقط، كا 

كرة قركض أك غير ذلؾ، كىك ما يمكنيا مف تغذية رأس الماؿ. بالمقابؿ تيتـ البنكؾ عند منح في ص

االئتماف بالضماف كالربحية كالسيكلة، كمف ىنا جاءت ضركرة تخطيط سياسية االئتماف بما يتفؽ مع 

 (.2013أفضؿ استخداـ لممكارد المتاحة، كىي السياسة التي يحكميا عكامؿ عدة، تتمثؿ في )عثماف، 

  .الحفاظ عمى التكظيؼ السميـ ألمكاؿ المكدعيف كحسف استخداميا 

 .االلتزاـ بالسياسات العامة التي تضعيا الدكلة ممثمة بقرارات البنؾ المركزم 

 .تمبية احتياجات المجتمع 

أف تسييالتو المصرفية الممنكحة بثقة بالنسبة لمبنؾ بأنو سيككف عمى  يأتي عنصر األمافمف ىنا ك 

كحتى يتـ التكصؿ بشكؿ  ،ء سكؼ يتـ تسديدىا في الكقت المحدد ليا كالمتفؽ عميو مع العميؿلمعمال
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سميـ ليذا القرار فإف ذلؾ يستدعي أىمية المقترض لمتعاقد عمى االقتراض مع األخذ بعيف االعتبار 

اءة الفنية الشكؿ القانكني لممنشأة ككذلؾ السمعة التجارية لممقترض كمدل انتظامو في السداد. كالكف

كاإلدارية لمقائميف عمى إدارة المنشأة كنجاح المنشأة في أعماليا كمكانتيا في السكؽ باإلضافة الى 

المركز المالي لممنشأة كتكازف ىيكميا التمكيمي ككفاية رأس الماؿ لتحقيؽ غايات كأغراض المنشأة 

لتمكيميا. كمدة القرض التي كحجـ القرض كالتناسب بينو كبيف دخؿ المقترض كمع الحاجات المطمكب 

كمما قصرت كاف ذلؾ أفضؿ كضمانات القرض كسالمتيا كتعرضيا لتقمبات األسعار كايضا الظركؼ 

كالمخاطر التي قد يتعرض ليا نشاط العميؿ مستقبالن لألسباب السياسية كاالقتصادية كالقانكنية 

 (2008كالتكنكلكجية )الزبيدم، 

كلعؿ مف اىميا السيكلو  لمنح االئتماف المصرفي  كاجب تكفرىاال كما أف ىناؾ العديد مف األسس

النقدية التي يجب اف تتكفر بشكؿ دائـ في البنؾ مف اجؿ قدرتو عمى االستمرار في الكفاء بالتزاماتو 

عمى سيكلة ال يجب أف يؤثر تجاه العمالء كىذا يعني اف قرار القبكؿ كالرفض الخاص بمنح االئتماف 

كمف البدييي اف يككف  ،يحقؽ قدر معقكؿ مف الربحية لمبنؾيجب أف ك  مخطر،البنؾ، كيعرضيا ل

االئتماف المصرفي خاضع لمعايير السياسة االئتمانية الخاصة بالبنؾ ككذلؾ لتعميمات السمطات 

 . (2013)عثماف،  الرقابية في البمد

ط البعض منيا بطبيعة كتتعرض العمميات االئتمانية التي تقكـ بيا المصارؼ إلى مخاطر عديدة يرتب

، كلكف يستكجب األمر التنبؤ بيا  العمؿ المصرفي باإلضافة إلى مخاطر أخرل ال يمكف السيطرة عمييا

 (.2008)الزبيدم، 

كما اف مفيكـ المخاطرة يحتاج إلى تعريؼ ألنو مفيـك كاضح يستخدمو الناس حتى في محادثاتيـ 

أمر ما"، فيـ المستمع أنو يتحدث عف كضع عدـ العادية. فإذا قاؿ المتحدث: "ىناؾ مخاطرة في 

التيقف بحدكث النتائج المطمكبة كاحتماؿ أف يككف المآؿ ىك إلى أمر غير محبب إلى النفس. كىذا 
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بالضبط ما يقصد بالمخاطرة في لغة الدراسات المالية، فيي تشير إلى الكضع الذم نكاجو فيو 

الحاالت التي نكاجو فييا احتماالن كاحدا ىي حاالت احتماالف كالىما قابؿ لمكقكع. كمف الجمي أف 

 (.2013انعداـ الخطر. )عثماف، 

الى أف األزمات المالية المتعمقة بالبنكؾ كالتي مر فييا العالـ بشكؿ كبير دفعت المجتمع  ىنا كنشير

د كق ، القطاع المالي كالمصرفيكتقكية  دعـ  كالتي كاف اليدؼ منيا الدكلي الى انشاء لجنة بازؿ،

اسة نحف بصدد قراءة مكزعة عمى ثالثة اتفاقيات، كفي ىذه الدر ال بازؿ ةانشأت المجنة ما يعرؼ باتفاقي

 كما كاف ليا مف دكر في الحد مف المخاطر االئتمانية التي قد تتعرض ليا البنكؾ II اتفاقية بازؿ

 (.2010)جمدة، 

إدارة ايجاد طرؽ متطكرة لقياس مف خالؿ  ـ عمؿ القطاع المصرفييتنظالى  IIؿ كقد ىدفت اتفاقية باز 

تعاكف ككذلؾ كجكد المصرفية، كأيجاد تالئـ بيف حجـ رأس الماؿ المكجكد كحجـ رأس الماؿ،  المخاطر

سمطات الرقابة في الدكلة كذلؾ مف أجؿ مالحظة كمية المخاطر التي البيف القطاع المصرفي ك 

 (.2002كالشكاربي،  يب)الشكار تتعرض ليا البنكؾ كحمايتيا مف األزمات المالية 

لمحديث عف ثالث اشكاؿ لممخاطر كىي مخاطر االئتماف، مخاطر السكؽ،   IIكتأتي اتفاقية بازؿ

االكثر كزنا بالنسبة التفاقية بازؿ كالتي قد تدخؿ البنؾ في  ، كتعتبر مخاطر االئتمافالتشغيؿ مخاطر 

كعادة ما يرتبط عدـ السداد بالظركؼ  ودرة المقترض عف سداد دينخسائر كبيرة ناتجة عف عدـ ق

أما مخاطر السكؽ فيي تتمثؿ في التغيير الذم يطرأ عمى قيمة  ،يمر بيا السكؽقد االقتصادية التي 

األصكؿ بسبب العكامؿ االقتصادية، كتحدث تمؾ المخاطر في البنكؾ التجارية نتيجة التغييرات في 

مخاطر التشغيمية كالتي تتعمؽ بأخطاء في تنفيذ العمميات معدالت الفائدة كقيمة اسعار العمالت، أما ال

قسمة  % فاكثر كذلؾ مف خالؿ8نسبة كفاية رأس الماؿ  المالية أك باالحتياؿ، كبناء عميو تـ تحديد
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رأس الماؿ المتاح لمبنؾ أك ما يطمؽ عميو القاعدة الرأسمالية عمى المكجكدات المرجحة أك المكزكنة 

 .(2002 ،كالشكاربيي بشكار )ال حسب درجة المخاطرة

 

 مشكمة الدراسة 2.1

ض كالتسييالت العمميات اإلقر  تكما ينتج عنيا مف محددات كمعيقا االئتمانيةإف مكضكع المخاطر 

الفردية كالجماعية الطامحة لتككيف نفسيا كالنيكض بيا مف  المصرفية ليك امر يؤثر سمبا عمى الجيكد

كمف ، طف مف خالؿ تحقيؽ نكع مف التنميةاية في مصمحة الك خالؿ مشاريع استثمارية تصب في الني

يمكف اف نصؿ الى التنمية الشاممة المنشكدة، كلكف  تاالستثمارالمثؿ ىذه  التراكمية خالؿ الحصيمة

عدـ التزاـ المقترض بسداد اقساطو المستحقة يجعؿ المؤسسة المصرفية تتردد  كنتيجةكفي نفس الكقت 

في سبيؿ ضماف حقكقيا مما يعطؿ الجيكد كالمشاريع  تكـ مف اإلجراءاكثيرا كتفكر مميا كتضع 

 المذككرة انفا، كمف ىنا اتت مشكمة الدراسة المتمثمة بالسؤاؿ التالي: االستثمارية

في الحد من المخاطر االئتمانية في البنوك التجارية العاممة في  IIما ىو دور تطبيق متطمبات بازل 

 دولة فمسطين؟
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 رات الدراسةمبر   3.1

 تتجمى مبررات الدراسة من خالل األىمية المذكورة أعاله ويمكن صياغتيا كالتالي:

حاجة البنكؾ كالمؤسسات المصرفية لمحد مف درجة المخاطرة االئتمانية لدييا كبالتالي المساىمة  .1

 الفاعمة في التمكيؿ االستثمارم مما يحفز جيكد تحقيؽ التنمية الشاممة. 

الكبير عمى طمب القركض كالتسييالت االئتمانية مف قبؿ كافة األفراد كالشركات اإلقباؿ  .2

 مما يزيد مف درجة المخاطر. الفمسطينية

 حداثة مكضكع الّدراسة عمى المستكل العالمي عامةن كالمستكل المحمي خاصةن. .3

 الرغبة الذاتية لدل الباحث لمبحث في مكضكع الّدراسة الستثمارىا في مجاؿ عممو. .4

 

 الدراسة أىمية 4.1

تعتبر البنكؾ ىي القطاع المالي األىـ في الدكلة فعمييا يعتمد كاقع االقتصاد باإلضافة الى حاؿ 

السكؽ، كبالتالي فإنو كبالنظر الى تمؾ األىمية البالغة لمبنكؾ فكاف ال بد مف ايجاد اليو مناسبة تقـك 

بازؿ كالتي نظمت عمؿ البنكؾ كحاكلت  ةيكمف أجؿ ىذا األمر كجدت اتفاق بحماية القطاع المصرفي،

بقدر االمكاف حماية ىذا القطاع مف أم ازمات مالية تؤثر عمى االقتصاد الكطني كالعالمي، كبالحديث 

عف محكر الدراسة كىك البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف فإنو كنظرا النتشار ىذا النكع مف البنكؾ 

كاف ال بد مف قراءة أىمية تمؾ البنكؾ في السكؽ المالي في منطقة الضفة الغربية كقطاع غزة ف

الفمسطيني، كلمتعرؼ عمى تأثير تمؾ البنكؾ ال بد مف التعرؼ عمى مخاطر االئتماف التي قد تتعرض 

ليا تمؾ البنكؾ الف تمؾ المخاطر مف شأنيا أف تقكض عمؿ البنكؾ كبالتالي التأثير عمى كاقع السكؽ 

في قدرتيا عمى  IIؿ ؿ التعرؼ عمى أىمية اتفاقية باز أىمية الدراسة مف خالالمالي الفمسطيني، كتبرز 

ادارة مخاطر االئتماف لدل البنكؾ التجارية مف أجؿ تجنيبيا أم خطر يجعميا سببا في أزمة مالية، ىذا 
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كؾ كالتي ليا دكر كبير في ادارة البن IIباإلضافة الى العممية الرقابية التي نصت عمييا اتفاقية بازؿ 

التجارية كمف خالؿ الدراسة سنقكـ بالتعرؼ عمى فعالية تمؾ الرقابة في ادارة البنكؾ التجارية العاممة 

 في فمسطيف.

 

 كيمكف إجماؿ األىمية العممية كالتطبيقية لمدراسة بما يمي:

تنبع أىمية الدراسة مف أىمية مكضكعيا في عمـ الماؿ كاألعماؿ كاالستثمار كمككف اساسي مف  .1

 ت تحقيؽ التنمية المستدامة.مككنا

كدكرىا في الحد مف المخاطر  IIندرة األبحاث كالدراسات التي تناكلت مكضكع اتفاقية بازؿ  .2

 االئتمانية.

تحقؽ الدراسة الفائدة لممؤسسات المالية كالمصرفية بقطاعاتيا المختمفة كصكال بيا الى اعمى   .3

 درجات الفاعمية في األداء.

 بمرجع قد يفيد الميتميف في مجاؿ الّدراسة نفسيا.رفد المكتبات المحمية  .4

 تفيد تكصيات الّدراسة صانعي القرار في البنكؾ كالمؤسسات المصرفية العاممة في الكطف.  .5

 أىمية كجكد نظاـ كسياسات حماية لتمؾ البنكؾ مف أم أزمات أك عثرات مالية .6

 

 أىداف الدراسة 5.1

في البنكؾ التجارية  الدكائر المعنيةالعامميف في ل لد (IIتطبيؽ بازؿ )مستكل  التعرؼ عمى.  1

 ؟  العاممة في فمسطيف

في البنكؾ التجارية العاممة في  الدكائر المعنيةالعامميف في لدل  (IIبازؿ )مؤشرات  الكقكؼ عمى. 2

 ؟فمسطيف



8 
 

العاممة في البنكؾ التجارية  الدكائر المعنيةالعامميف في  لدل إدارة المخاطرمستكل  التعرؼ عمى. 3

   ؟في فمسطيف

في البنكؾ  الدكائر المعنيةالعامميف في لدل  إدارة المخاطرمستكل تطبيؽ مؤشرات  الكقكؼ عمى.  4

 ؟التجارية العاممة في فمسطيف

 

 أسئمة الدراسة 6.1

في البنكؾ التجارية العاممة في  الدكائر المعنيةالعامميف في لدل  (IIتطبيؽ بازؿ )ما مستكل .  1

   ؟فمسطيف

في البنكؾ التجارية العاممة في  الدكائر المعنيةالعامميف في لدل  (IIبازؿ )مؤشرات ىي ما . 2

 ؟فمسطيف

   ؟في البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف الدكائر المعنيةالعامميف في  لدل إدارة المخاطرما مستكل . 3

في البنكؾ  الدكائر المعنيةالعامميف في لدل  إدارة المخاطرمستكل تطبيؽ مؤشرات ىي ما .  4

 ؟التجارية العاممة في فمسطيف

 

 متغيـرات الدراسـة 7.1

 II: تطبيؽ متطمبات بازؿ المتغير المستقل

 ابعاد المتغير المستقل:

 إدارة المخاطر  .1

 مخففات مخاطر االئتماف .2

 مخاطر السكؽ .3
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 مخاطر التشغيؿ .4

 المخاطر االئتمانية في البنكؾالمتغير التابع: 

 

 متغير التابع:ابعاد ال

 .السياسة االئتمانية.1    

 ..السيكلة النقدية2    

 .مخاطر التركز.3

 . مخاطر الضمانات.4
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 أنموذج الدارسة 8.1

بناء عمى متغيرات الدراسة الظاىرة في الفرضيات السابقة يمكف تكضيح العالقة بينيا مف خالؿ الشكؿ 

 التالي:

 
  .أنمكذج الدارسة: 1.1شكؿ 
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 فرضيات الدراسة 9.1

 الفرضية الرئيسة األولى:

كالحد مف المخاطر  IIبيف تطبيؽ اتفاقية بازؿ  α≤0.05داللة إحصائية عند المستكل  يكجد دكر ذكال 

 االئتمانية لدل البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف.

 يتفرع عن الفرضية الرئيسة األولى فرضيات فرعية ىي كما يمي:

إدارة ) IIبيف تطبيؽ متطمبات بازؿ  α≤0.05داللة إحصائية عند المستكل  كذ يكجد دكرال  .1

 ( كبيف الحد مف المخاطر االئتمانية )السياسة االئتمانية(.المخاطر

مخفقات ) IIبيف تطبيؽ متطمبات بازؿ  α≤0.05داللة إحصائية عند المستكل  كذ يكجد دكرال  .2

 مانية )السيكلة النقدية(.( كبيف الحد مف المخاطر االئتمخاطر االئتماف

)المخاطر  IIبيف تطبيؽ متطمبات بازؿ  α≤0.05داللة إحصائية عند المستكل  كذ يكجد دكرال  .3

 (.مخاطر الضماناتلحد مف المخاطر االئتمانية )التشغيمية( كبيف ا

مخاطر ) IIبيف تطبيؽ متطمبات بازؿ  α≤0.05داللة إحصائية عند المستكل  كذ يكجد دكرال  .4

 (.مخاطر التركزلمخاطر االئتمانية )كبيف الحد مف ا (السكؽ

 

 حدود الدراسة 10.1

 تشتمؿ ىذه الّدراسة عمى الحدكد اآلتية:

 الحدكد المكانية: البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف .1

 2018/  2017الحدكد الزمانية: العاميف  .2

 كالمخاطر كاالمتثاؿ. مافكالرقابو عمى االئت الحدكد البشرية: العامميف في دكائر التسييالت .3
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 ىيكمية الدراسة 11.1

 :تشتمؿ الّدراسة عمى خمسة فصكؿ كىي مقسمة كما يمي

يعرض خمفية الّدراسة كتشمؿ مقدمة الدراسة، كمشكمتيا، كمبرراتيا، كأىميتيا،  :الفصل األول

 ، كتفصيؿ ىيكمية الدراسة.ىاحدكدك  كأىدافيا  كأسئمتيا، كفرضيات الدراسة،

 .يتضمف محتكيات اإلطار النظرم، كالدراسات السابقة  :انيالفصل الث

، كالمجتمع الذم أجريت عميو الدراسة، كعينة ايتطرؽ إلى منيج الدراسة، كأدكاتي :الفصل الثالث

جراءات التحقؽ مف صدؽ أداة الّدراسة كثباتيا، كيبيف أيضان  الّدراسة  كخصائصيا، كا 

 .بيانات الدراسةالتحميؿ اإلحصائي ل

يعرض نتائج التحميؿ اإلحصائي لمبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف المبحكثيف،  :فصل الرابعال

 كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة، كالتحقؽ مف صحة الفرضيات.

: يتضمف نتائج أسئمة الدراسة كفرضياتيا كممخص مناقشة تمؾ النتائج، كالتكصيات الفصل الخامس

 ة.التي ُقدمت بناءن عمى نتائج الدراس
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 الفصل الثاني:
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 :مقدمة 2.3

مباحث رئيسية، يتناكؿ األكؿ منيا مكضكع ماىية المخاطر االئتمانية  خمسةيتككف ىذا الفصؿ مف 

في  IIاالئتمانية، كيناقش الثالث دكر اتفاقية بازؿ  إدارة المخاطرلدل البنكؾ التجارية، كيعالج الثاني 

كيناقش كيناقش الرابع بعض مؤشرات القطاع المصرفي الفمسطيني، الحد مف المخاطر االئتمانية، 

األخير الدراسات السابقة كالتعميؽ عمييا، كتحديد أكجو الشبو كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية كبيف 

 الدراسات السابقة.

 

 ريةالمبحث األول: ماىية المخاطر االئتمانية في البنوك التجا 3.3

 مقدمة: 2.3.3

شيدت األعماؿ المصرفية لدل البنكؾ، تطكران كبيران عبر السنيف، إذ كصمت األعماؿ المصرفية إلى 

درجة كبيرة مف التطكر كالتعقيد. كبما أف الكدائع المكجكدة في البنكؾ ىي المصدر األكؿ كالرئيسي 

االئتماف تمؾ االمكاؿ كعممية منح التسييالت المصرفية ىي االستخداـ الرئيسي لألمكاؿ البنؾ، فإف 

 لمعمالء ىي الخدمة الرئيسية التي تقدميا البنكؾ.

كتعتبر المخاطر جزء ال يتجزأ مف عمؿ القطاع المصرفي خصكصان مع كجكد ارتفاع في حدة المنافسة 

لعديد كالتطكر اليائؿ في التكنكلكجيا، كزيادة حجـ المعامالت المصرفية، فالبنكؾ اليكـ أصبحت تكاجو ا

تقييـ كتحميؿ كدراسة  آلخر. كلعّؿ حسف مف المخاطر المتنكعة كالتي تتفاكت درجة خطكرتيا مف بنؾ
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دارة ىذه المخاطر مف العكامؿ المساعدة في نجاح البنؾ كضماف استمراره في السكؽ بأرباح مقبكلة  كا 

 لدل المساىميف كمخاطر متدنية.

اطر التي قد يتعرض ليا المصرفية مف أىـ أنكاع المخكتعّد المخاطر المرتبطة بعمميات التسييالت 

رىا تأثيران. كنظران الستحالة إلغاء ىذه المخاطر بشكؿ كامؿ، يجب عمى البنؾ التعامؿ مع البنؾ كأكث

 (5102)البنؾ األىمي األردني، ىذه المخاطر مف خالؿ إدارتيا بشكؿ فّعاؿ. 

 

 مفيوم المخاطر االئتمانية: 3.3.3

)ىندم، عدة تعريفات، منيا عمى سبيؿ المثاؿ، عمى أنيا تقمب في العائد المستقبمي. ليا  هالمخاطر 

 بدكف سنة نشر(

كالمعنكية المحتمؿ حدكثيا، التي يمكف قياسيا نتيجة لكقكع حادث  ا الخسائر الماديةكما تعرؼ عمى أني

 (5112سالـ كالشقيرم، )معيف، مع األخذ بعيف االعتبار جميع العكامؿ المساعدة لكقكع تمؾ الخسارة. 

كتعّرؼ المخاطر االئتمانية عمى أنيا الخسائر المحتممة التي تؤثر عمى أرباح المصرؼ كرأس مالو 

اب ذاتية كالناجمة عف عدـ قدرة المقترض عمى الكفاء بالتزاماتو في المكاعيد المحددة، كذلؾ ألسب

كيعبر عنيا مصرفيا بمخاطر  .سبب ظركؼ عامة سياسية أك اقتصاديةخاصة بالمقترض نفسو أك ب

 (5102)سمطة النقد الفمسطينية، . التعثر

ترض عمى سداد القرض كأعبائو كفقان ف في احتماؿ عدـ قدرة العميؿ المقكتعّرؼ مخاطر االئتما

 (5111)عبد الرحمف،  لمشركط المتفؽ عمييا عند منح االئتماف.

ابؿ لمبنؾ بالكفاء بالتزاماتو في حدكد الشركط كما يمكف اعتبارىا بأنيا احتماؿ عدـ قياـ الطرؼ المق

نما قد تمتد لنشاطات أخرل، مثؿ عمميات  المتفؽ عمييا، فيي ال تقتصر عمى كظيفة االقتراض فقط، كا 

 (5112)السيسي،  تبادؿ العمالت كالتحكيؿ التجارم كااليداعات النقدية.
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لسداد، أم العجز عف الكفاء بأصؿ كيمكف أيضان تعريفيا عمى أنيا مخاطر أف يتخمؼ العمالء عف ا

خسارة جزئية أك كمية ألم مبمغ مقترض  ورتبة في التاريخ المحدد، كالذم قد يتكلد عنلمتالديف كالفكائد ا

 (5112)زيكد كآخركف،  .تعثرأك تراجع في المركز االئتماني لمعميؿ، كبالتالي ازدياد احتمالية ال

ى أنيا اآلثار غير المكاتية التي قد تؤدم إلى تراجع في في ضكء ما تقدـ، يمكف تعريؼ المخاطرة عم

 ربحية البنؾ كرأسمالو نتيجة ألحداث مستقبمية متكقعة كغير متكقعة.

 

 وتطور االئتمان نشأة 4.3.3

إف كممة االئتماف مأخكذة مف األماف، فعندما يقكـ المصرؼ بمنح العميؿ قرضان، فيك يأتمنو عميو 

القرض في مكعده المحدد، إذ أف عممية إعطاء المصرؼ لنقكده ىي في  كعمى العميؿ أف يعيد مبمغ

 الكاقع ائتماف.

كيعرؼ االئتماف بأنو الثقة التي يكلييا المصرؼ لشخص ما سكاء كاف شخصان طبيعيان أـ اعتباريان بأف 

يمنحو مبمغ مف الماؿ مف أجؿ استخدامو في غرض معيف، خالؿ فترة زمنية متفؽ عمييا في العقد، 

ضمانات تمكف المصرؼ مف استرداد فيو لقاء عائد مادم متفؽ عميو، كبكحسب الشركط المكجكدة 

 القرض في حاؿ تكقؼ العميؿ عف سداد التزاماتو.

كمع تطكر العمؿ المصرفي كتراكـ الكدائع كالمدخرات لدل البنكؾ الحظت ىذه البنكؾ أف قسمان كبيران 

كرت المصارؼ باستخداـ ىذه األمكاؿ فترات زمنية طكيمة، فمف المكدعيف ال يقكمكف بسحب أمكاليـ لف

كتسميفيا لممحتاجيف مقابؿ فائدة. كبعد أف كاف يدفع المكدع عمكلة عمى أمكالو أصبح يتمقى فائدة دائنة 

تيـ منح تسييالت عمى تمؾ األمكاؿ. كبعد أف زادت ىذه العمميات الحظ مكظفك االئتماف أف باستطاع

 (5112)السنكسي كمختار،  عمية مقابمة لما لدييـ.ف مصرفية دكف كدائع
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 أىداف االئتمان 5.3.3

تسعى البنكؾ مف خالؿ القياـ بأداء كظائفيا المختمفة كالتي تقكـ عمى أساس الكساطة المالية إلى 

 تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ العامة كالتي تتمخص فيما يمي:

ميـ تراعي ىيكؿ تكمفة البنؾ، كسياسة تسعير ىدؼ الربحية: كالذم يتـ مف خالؿ قرارات إقراض س .1

سميمة لمخدمات التي يتـ تقديميا مع األخذ بعيف االعتبار سياسة البنكؾ المنافسة، كذلؾ بيدؼ 

 الحصكؿ عمى تحقيؽ أكبر ربح ممكف عند أقؿ مستكل ممكف لممخاطر. 

ات الرقابية، حيث مف ىدؼ السيكلة: كىك قياـ البنؾ باالحتفاظ بنسب السيكلة التي أقرتيا السمط .2

 المعمـك أف السيكلة تجعؿ البنؾ يتصؼ بمركز مالي قكم.

ىدؼ النمك: كىذا يتـ مف خالؿ تغطية األرباح المتكلدة مف النشاطات التشغيمية التي يقكـ بيا  .3

البنؾ، كىذا يتحقؽ بجيد ائتماني مركز كمكثؼ، تراعي شركط اإلقراض الجيد، كاستقطاب عمالء 

 المستمر ألداء كسياسات البنكؾ المنافسة بالسكؽ. جيديف كالتقييـ

ىدؼ األماف: كيتحقؽ كمحصمة طبيعية مف خالؿ تحقيؽ ىدؼ السيكلة كبناء المحفظة االئتمانية  .4

دارتيا بشكؿ جيد.  كا 

 أنواع المخاطر المصرفية 6.3.3

 يمكف تصنيؼ المخاطر المصرفية إلى مخاطر مالية كمخاطر غير مالية، كما يمي:

 المخاطر المالية 1.5.2.2

المخاطر االئتمانية: ىي المخاطر التي تنجـ عف تخمؼ أك عجز الطرؼ اآلخر عف الكفاء  -1

 بالتزاماتو تجاه البنؾ في الكقت المحدد مما يؤدم إلى تحقيؽ خسارة لمبنؾ.
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كتعرؼ أيضان عمى أنيا الخسائر المحتممة التي تؤثر عمى أرباح البنؾ كرأسمالو كالناجـ عف عدـ 

درة المقترض بالكفاء بالتزاماتو في المكاعيد المحددة ألسباب ذاتية خاصة بالمقترض، أك بسبب ق

 ظركؼ عامة سياسية أك اقتصادية، كيعبر عنيا مصرفيان بمخاطر التعثر.

كيمكف تخفيض المخاطر االئتمانية مف خالؿ تسعير االئتماف الممنكح عمى أساس حجـ المخاطر 

إنذار مبكر لحماية مركز البنؾ، حيث  ةئتماف بشكؿ مناسب ككجكد أنظمالمرتبطة بو، ىيكمة اال

 االئتمانية مرتبطة بمخاطر الطرؼ المقابؿ. إدارة المخاطرأف 

لتغيرات المفاجئة في أحكاؿ السكؽ، كالتي تؤثر عمى البنكؾ. مخاطر السكؽ: كىي الناتجة عف ا -2

 (2006صيرفي، )ال كتقسـ ىذه المخاطر إلى:

الفائدة: كىي المخاطر الناتجة عف تعرض البنؾ إلى خسائر نتيجة ىبكط أك مخاطر أسعار  .أ 

صعكد في أسعار الفكائد في السكؽ، كالتي قد يككف ليا األثر عمى عائداتو كالقيـ االقتصادية 

 ألصكلو.

نتيجة التقمبات في أسعار الصرؼ بالعمالت  مبات أسعار الصرؼ: كىي التي تنشأمخاطر تق .ب 

)قندكز،  لذم يقتضي إلمامان كامالن كدراسات كافية عف أسباب ىذه التقمبات.األجنية، األمر ا

5105) 

بدكف تحقيؽ  الكفاء بالتزاماتو في األجؿ القصيرمخاطر السيكلة: تنشأ نتيجة عدـ قدرة البنؾ عمى  -3

كتظير مخاطر السيكلة في خسائر مممكسة أك عدـ القدرة عمى تكظيؼ األمكاؿ بالشكؿ المناسب. 

)عمي ر التدفقات النقدية الداخمة لمبنؾ عف مقابمة التدفقات النقدية الخارجة منو. صك حالة ق

 (2004كالعيسى، 
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 المخاطر غير المالية 2.5.2.2

مخاطر التشغيؿ: تنشأ ىذه المخاطر عف ممارسة البنؾ ألنشطتو المختمفة، كالتي قد ينتج عنيا  -1

 الفنية كمنيا. التدريب كفاءة ب نقص فيبسب تككف قد التي البشريةأنكاع مختمفة مف األخطاء، منيا 

، كفي األخطاء اليكمية المتعمقة بالعمميات االتصاالت أك الحاسكب أجيزة خمؿ فية نتيج تحدث التي

بسبب عدـ الدقة في تنفيذىا. كقد عّرفتيا لجنة بازؿ بأنيا )مخاطر الخسارة الناتجة عف عدـ 

 (2012)الشقيرم،  فراد كالنظـ.مالئمة أك فشؿ العمميات الداخمية كاأل

لمعقكبات كالغرامات كاإلجراءات التأديبية، أك  البنؾ تعرض قد التي المخاطر ىي :القانكنية المخاطر -2

قامة  عتو نتيجة مخالفتوالتأثير عمى سم لمقكانيف كالتشريعات أك خسارتو أك ضعؼ مكقفو القانكني كا 

ف عدـ قياـ البنؾ بتكثيؽ خدماتو المختمفة كمستندات الدعاكل القانكنية عميو أك خسارتو ليا. كما ا

الضمانات كاالتفاقيات المكقعة بيف البنؾ كأطراؼ أخرل، كالتحقؽ مف استكماليا لمشركط المتفؽ 

عمييا كالمتطمبات القانكنية الالـز استكماليا، كبما يحفظ حقكؽ البنؾ، األمر الذم يؤدم إلى 

. ضائية أك غيرىا مما يؤثر عمى قدرة البنؾ عمى تحقيؽ أىدافوبطالف ىذه العقكد كرفع الدعاكل الق

 (2015)البنؾ األىمي األردني، 

قد تؤثر عمى أرباح البنؾ كرأسمالو؛ نتيجة التخاذ  التي المخاطر تمؾ ىي :اإلستراتيجية المخاطر -3

قرارات خاطئة أك التنفيذ الخاطئ ليا، كعدـ التجاكب مع التغيرات التي تحدث في القطاع 

 (2008)الشقيرم،  المصرفي.

، بسبب األفعاؿ التي المؤثرة العامة السمبية اآلراء الناتجة عف  مخاطرال  : ىيالسمعة مخاطر -4

كعالقاتو  عكس صكرة سمبية عف المصرؼ كادائوتمارس مف إدارة المصرؼ أك مكظفيو، كالتي ت

عف المصرؼ كنشاطو، ة سمبيمع عمالئو كالجيات األخرل. كما أنيا قد تنجـ عف تركيج إشاعات 

 (2007)عبد الكريـ كأبك صالح،  أك تقديـ خدمات مصرفية متدنية الجكدة لمعمالء.
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مخاطر األعماؿ: تنشأ مخاطر األعماؿ نتيجة لمتغيرات االقتصادية التي تطرأ ضمف قطاع معيف  -5

كضكح كالتي تحدث نتيجة لدكرة األعماؿ المرتبطة بيذا القطاع. كيمكف أف تحدث نتيجة لعدـ 

األىداؼ االستراتيجية لمبنؾ، كنقص في المكارد البشرية التي تعمؿ عمى تحقيؽ تمؾ األىداؼ أك 

عدـ كفاءة الكادر البشرم مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية، ككذلؾ السياسات المتبناة مف 

 (2015)البنؾ األىمي األردني، قبؿ البنؾ لتحقيؽ أىدافو االستراتيجية. 

قميمية: كىي الخسائر المحتممة الناجمة عف عدـ الكفاء بااللتزامات تجاه المصرؼ المخاطر اإل -6

نتيجة مخاطر كأحداث سياسية أك اقتصادية أك بيئية أك اجتماعية متعمقة بدكلة معينة مما يجعؿ 

. كلذلؾ يعتبر ىذا الكفاء بالتزاماتيـ تجاه المصرؼ المقترضيف أفراد كمؤسسات غير قادريف عمى

تأصؿ أك مالـز لمدكلة بغض النظر عف مستكل كفاءة المصرؼ كأدائو في تمؾ الدكلة. الخطر م

 كتتمثؿ المخاطر القطرية في ثالث عناصر ىي:

   مدل االستقرار السياسي، حيث كمما كانت الدكلة غير مستقرة سياسيان كمما زادت المخاطر

 القطرية.

  بمستكل االستقرار االقتصادم، مدل االستقرار االقتصادم، حيث يرتبط مستكل المخاطر

 (2015)البنؾ األىمي األردني،  كتحقيؽ النمك االقتصادم.

  ر مكارد طبيعية في البمد كانخفاض التعرض لمككارث، حيث يؤثر مدل تكفمدل تكافر المكارد، ك

حجـ التعرض لمككارث الطبيعية عمى درجة اعتمادىا عمى الغير كدرجة استقرار البمد 

 االقتصادم. 

 طر أمف المعمكمات كالمخاطر التقنية:مخا -7

تيديد ما سكاء  بسبب تعرؼ مخاطر أمف المعمكمات عمى أنيا المخاطر الناتجة عف قياـ عامؿ ما أك 

كاف داخمي أك خارجي باستغالؿ نقاط الضعؼ في بيئة أمف المعمكمات القائمة، كالضكابط الرقابية 



21 
 

لحاؽ خسارة الممارسة لمتأثير سمبان عمى سرية كنزاىة كدقة  كتكافر المعمكمات كاألصكؿ المعمكماتية، كا 

 عمى أعماؿ البنؾ مف خالليا.

 

 تصنيفات رئيسية، ىي: 5كتقسـ أىـ العكامؿ كالمسببات كالتيديدات ألمف المعمكمات إلى 

 أخطاء كىفكات المكظفيف أثناء العمؿ كالمخاطر البشرية عمى أمف المعمكمات. .1

 يد عبر االنترنت.قرصنة كعمميات التصؿ كالسرقة كالعمميات االحتيا .2

 البرمجيات الخبيثة كفيركسات الحاسكب. .3

 اليندسة المجتمعية. .4

 ف العمؿ كالككارث الطبيعية/ ككارث األعماؿ.ة كتعطميا عفشؿ األنظم .5

كما تعرؼ أحداث أمف المعمكمات عمى أنيا احتمالية التعرض لخسارة ما عمى أعماؿ البنؾ التجارية 

مجمكعة مف العكامؿ كالمسببات كالتيديدات الداخمية كالخارجية باستغالؿ نقاط الضعؼ ناتجة عف قياـ 

 في بيئة المعمكمات لمتأثير سمبان عمى سرية كنزاىة كدقة كتكافر المعمكمات كاألصكؿ المعمكماتية لمبنؾ.

 (5102)البنؾ األىمي األردني، 

 

دارة المخاطرخطوات قياس  6.2.2  :وا 

 مف خالؿ مجمكعة مف الخطكات نجمميا فيما يمي: دارة المخاطركا  يتـ قياس كتقييـ 

 تحديد المخاطر: 1.6.2.2

ىي تحديدىا، حيث أف كؿ منتج أك خدمة يقدميا المصرؼ  إدارة المخاطرتعتبر الخطكة األكلى في 

تنطكم عمى مخاطر عدة مثؿ مخاطر االئتماف، كمخاطر السيكلة، كمخاطر أسعار الفائدة، كالمخاطر 
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دراؾ التش غيمية. كعميو، فإف عممية تحديد المخاطر يجب أف تككف عممية مستمرة مف أجؿ فيـ كا 

 المخاطر عمى مستكل كؿ عممية أك نشاط مف أنشطة المصرؼ.

حيث يكجد مجمكعة مف األدكات المستخدمة لتحديد المخاطر كتقييميا مثؿ التقييـ الذاتي لممخاطر 

يا. كعند تنفيذ عممية التقييـ بشكؿ فعاؿ، فسينتج عنيا تحديد كتبكيب المخاطر كالمؤشرات الرئيسية ل

لمثغرات في عممية الضبط. كمف ىنا يمكف التكصؿ إلى تحديد لإلجراءات التصحيحية الكاجب اتخاذىا 

 أك قبكؿ مستكيات التعرض المحددة لممخاطر.

 

 قياس المخاطر: 2.6.2.2

رؼ، يتـ قياس مستكل ىذه المخاطر بحيث يجب بعد تحديد أنكاع المخاطر التي قد يتعرض ليا المص

األخذ بعيف االعتبار عند القياس، أف كؿ نكع مف المخاطر لو ثالث أبعاد، كىي حجـ الخطر كمدتو 

كاحتمالية حدكثو. كلذلؾ فإف القياس الصحيح لممخاطر كالذم يتـ في الكقت المناسب يعتبر أمران بالغ 

 .الدكائر المعنيةاألىمية في عممية 

 

 ضبط المخاطر: 3.6.2.2

بعد عممية تحديد المخاطر كقياسيا يتـ كضع المعايير المناسبة لضبطيا. بمعنى آخر، تجنب أك 

تخفيض الخسائر المحتممة التي قد يتعرض ليا البنؾ لدل القياـ بأنشطتو المختمفة. كىذا يتحقؽ مف 

يكد عمى بعض األنشطة خالؿ تجنب الدخكؿ في أسكاؽ معينة أك منتجات معينة، ككذلؾ كضع ق

كسقكؼ االئتماف، كتحديد الصالحيات لممستكيات اإلدارية. كأخيران، إلغاء المخاطر مف خالؿ التأميف 

 مقابميا.
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 مراقبة المخاطر: 4.6.2.2

ككنيا تبقي إدارة البنؾ قادرة عمى السيطرة عمى المخاطر  إدارة المخاطرتعتبر ىذه الخطكة جكىرية في 

كذلؾ مف خالؿ تكفر نظاـ معمكمات قادر عمى تحديد كقياس المخاطر بدقة، كنبفس  التي قد يكاجييا،

الكقت قادر عمى مراقبتيا. كيجب أف تككف عممية المراقبة عمى المخاطر عممية مستمرة كغير مقتصرة 

 (2016)سمطة النقد الفمسطينية،  عمى فترة محددة أك مرحمية.

 

 انطرق ومعايير تقييم مخاطر االئتم 8.2.2

ح بالمخاطر التي سيتعرض ليا عند من اإلحاطة كقبؿ اتخاذ القرار االئتمانيتسعى إدارة االئتماف، 

االئتماف. فالعامؿ األساسي ناتج عف عدـ رغبة العميؿ بالكفاء بالتزاماتو في مكعدىا المحدد، حيث ال 

مف الشركط يمكف منح التسييالت المصرفية ألم شخص طبيعي أك اعتبارم إالبتكفر مجمكعة 

كمنحيا التسييالت، حيث يبدأ األمر بالحكـ  نؾ إلى الثقة في الفرد أك المؤسسةبالشكؿ الذم يحفز الب

عمى المقترض كمقدرتو عمى السداد كالتاريخ االئتماني لو، ثـ الحكـ عمى حجـ التسييالت المطمكبة. 

يدر دخالن كافيان لتسديد االلتزامات  كيتـ االنتقاؿ بعد ذلؾ إلى دراسة الجدكل االقتصادية لممشركع، كىؿ

 (5112)حسنيف،  أـ ال.

لذلؾ، فإف مف األمكر المتعارؼ عمييا عند إدارة االئتماف كتحميمو كتقييمو، ضركرة تحديد المخاطر 

االئتماف عمى المستكل  يلدل محممميمو عتبر كالتي ت النماذجالمرتبطة بو مف خالؿ مجمكعة مف 

 العالمي عند المنح. 
 

 :Five C’s of Credit نموذج 2.7.2.2

 معايير ىي: 2كتقكـ ىذه القاعدة عمى دراسة أك تحميؿ الجدارة االئتمانية مف خالؿ  

 :Characterالشخصية  -1
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كيقصد بيا مجمكعة مف السمات الشخصية المتمثمة في المصداقية في منطقية الطمب االئتماني كالقدرة 

بنكؾ ككذلؾ كضعو السابقة مع ال تظ أـ متفائؿ كالتعامالكالرغبة في التسديد، كىؿ العميؿ متحف

 كالخبرات السابقة كالسمعة األدبية. االجتماعي كالعائمي

 : Capacityالكفاءة  -2

حيث يتـ التعرؼ عمى الكفاءة الفنية لشركة العميؿ مف حيث الطاقة االنتاجية، ككذلؾ جكدة المنتجات، 

تكفر الخبرة كالكفاءة المتخصصة كالعالية بالشركة. كذلؾ  كالتعرؼ عمى الكفاءة اإلدارية مف حيث مدل

)الشنبارم،  التعرؼ عمى الكفاءة المالية مف حيث كفاءة األنظمة المحاسبية كالمالية كالمعمكماتية.

2006) 

 :Capitalرأس الماؿ  -3

بو مقدار ما يممكو مف أصكؿ متمثمة في األسيـ كالسندات كاألصكؿ األخرل، ككذلؾ بيدؼ  يقصد

لتعرؼ عمى مدل مساىمة صاحب المشركع في رأس ماؿ المشركع كمدل االعتماد عمى القركض، ا

 ة التدفقات النقدية كمصادرىا.سياسة تكزيع األرباح، كمدل كفاي إضافة إلى مدل مالئمة

 :Conditionsالظركؼ االقتصادية )المناخ العاـ(  -4

ة بمعدؿ التضخـ كمعدالت النمك كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى الظركؼ االقتصادية العامة المتصم

كالدكرات االقتصادية، كظركؼ الصناعة المتصمة بالمنافسة كالطمب عمى المنتجات كالظركؼ الخاصة 

 بالشركة كالحصة السكقية كجكدة المنتجات كتطكر األداء كنظـ اإلدارة.

 :Collateralالضمانات  -5

ماف بغرض الحصكؿ عمى التسييالت قدميا العميؿ إلى البنؾ كضكتشمؿ الرىف في األصكؿ التي ي

المطمكبة. كىناؾ العديد مف الرىكنات المقبكلة لمبنؾ مقابؿ ىذه التسييالت. كمف األمثمة عمييا 

الرىكنات العقارية كاألكراؽ التجارية كاألكراؽ المالية كالتأمينات النقدية كالسيارات. كمع ذلؾ فإف البنؾ 
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المقدمة لو، كال يقبميا لعدـ رغبتو في الدخكؿ في مشاكؿ  في كثير مف األحياف يقكـ برفض الضمانة

 (2007)طو،  في المستقبؿ.

 

 CamparIنموذج  3.8.3.3

 كيقكـ ىذا النمكذج عمى دراسة كتحميؿ الجدارة االئتمانية لممقترض مف خالؿ معايير:

 ، كتتعمؽ بدراسة سمعة المقترض األدبية كالمجتمعية.Characterالشخصية  .1

 ، معرفة ىؿ تتكفر لدل العميؿ المقدرة كالرغبة في السداد.Apilityالمقدرة  .2

 .Amountالمبمغ المطمكب  .3

خاطر كالعائد، ىؿ سيتحقؽ ىامش لمتعرؼ عمى مدل التكازف بيف الم Marginالتسييالت  حيةبر  .4

 يأخذ بعيف االعتبار كمفة الكدائع. ربح مناسب

تعماؿ التسييالت الممنكحة لغايات : كذلؾ لمتعرؼ إذا ما سيتـ اسPurposeغرض التسييالت  .5

مشركعة كمبررة كشريطة عدـ تعارضيا مع سياسة البنؾ كتعميمات السمطات النقدية، كمف أجؿ 

 استغالليا في الغرض الذم منحت مف أجمو.

 Repaymentالتسديد  .6

كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى مصادر التسديد األخرل أك البديمة لممقترض كمدل مالئمة التدفقات 

 دية مع الدفعات المستحقة مف أجؿ ضماف التسديد.النق

 Insuranceالضمانة  .7

كىي التعرؼ عمى الضمانات التي يقدميا العميؿ كدراستيا مف كافة النكاحي مثؿ استقرار قيمتيا، 

 (2015)البنؾ األىمي األردني،  سيكلة بيعيا عند الحاجة، سيكلة تقديرىا، إمكانية تكثيقيا.
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 Camelنموذج  .4.8.3.3

 معايير، ىي: 2ذا النمكذج عمى دراسة كتحميؿ الجدارة االئتمانية لممقترض مف خالؿ ى يعتمد

 .Capital Adequacyمالئمة رأس الماؿ  .1

 .Asset qualityجكدة األصكؿ  .2

 .Managementاإلدارة  .3

 .Earningsاألرباح أك الفكائد  .4

 (2015)البنؾ األىمي األردني،  .Liquidityالسيكلة  .5
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 االئتمانية إدارة المخاطر المبحث الثاني: 2.3

 مقدمة: 2.4.3

المخاطر ىي جزء طبيعي مف القرار االئتماني، كمف الصعب جدان أف يككف ىناؾ قرار ائتماني خالي 

مف المخاطر، فالقرار االئتماني في جكىره، محاكلة لمسيطرة عمى ىذه المخاطر، كخفضيا إلى 

بطاليا نيائيان مستكيات م  حاالت التي يمكف فييا ذلؾ.في ال قبكلة كتحجيميا كا 

كتمثؿ المخاطر جزء ال يتجزأ مف طبيعة نشاط العمؿ المصرفي، لدرجة أف البعض يرل أف البنؾ 

بمثابة مؤسسة لتحمؿ المخاطر. كما يذىب البعض اآلخر إلى القكؿ بأف العمؿ المصرفي بمجممو، ىك 

، ىك الذم قادر بخبرتو عمى بعض المخاطر المحسكبة، كالرجؿ المصرفي الناجحلعبارة عف تحمؿ 

 التقييـ كالتقدير السميـ ليذه المخاطر.

كانسجامان مع تكصيات لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية التي تؤكد عمى ضركرة أف تتكفر أسس سميمة 

 االئتمانية سيتـ الحديث في ىذا الفصؿ عف ىذه األسس. إلدارة المخاطر

 

 تمانتوفر بيئة مناسبة إلدارة مخاطر االئ 3.4.3

 لضماف إدارة مسؤكلة لمخاطر االئتماف يمتـز البنؾ ممثالن بمجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية بما يمي:

 .تكفير سياسات كصالحيات كضكابط منح كتجديد االئتماف كمتابعتو كاعتمادىا مف مجمس اإلدارة 

  تكيات المخاطر كمس كالنمك تحديد االستراتيجية بشكؿ كاضح مف خالؿ تحديد األىداؼ كالعائد

 المقبكلة.

 إدارة مخاطر االئتماف. يةسياسالئتماف كتزكيد المستكيات الكظيفية بنشر الكعي إلدارة مخاطر ا 

  االئتمانية. إدارة المخاطرالتأكد مف تكافؽ سياسة منح المكافآت مع استراتيجية 

 دراسة كمنح كمتابعة كمعالجة. د إجراءات عمؿ إلدارة االئتماف مفإعدا 
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 كد مف أنو يتـ تكزيع المخاطر االئتمانية بشكؿ جيد مف خالؿ الصالحيات كالمنتجات، كأف يتـ التأ

 تقييميا دكريان كتعديميا إف لـز األمر.

  دارتيا مف خالؿ تكفير األنظمة كالبرامج كاإلجراءات المالئمة التعرؼ عمى المخاطر االئتمانية كا 

االستثمار  نتجات كالبرامج الجديدة التي ينكمملمتعرؼ عمى المخاطر، كينطبؽ ىذا األمر عمى ال

 بيا.

  التحقؽ مف القدرات كالميارات اإلدارية كالكظيفية لممكظفيف المسؤكليف عف تقديـ األنشطة االئتمانية

 كأف يمتمككا القدرات لدراسة االئتماف كتحميؿ مخاطره كتقييميا ككضع االستراتيجيات المالئمة لذلؾ.

 س في سياساتو االئتمانية مف اطر االئتماف لديو مف خالؿ ما يحدده المجميقكـ البنؾ بإدارة مخ

كشركط مختمفة، بحيث تتضمف نسب كاضحة لمحدكد القصكل لالئتماف الممنكح، كبحيث  سقكؼ

يحدد التركزات االئتمانية عمى مستكل العميؿ كالقطاع كنكع االئتماف، حيث يعتبر البنؾ التنكيع في 

 .إلدارة المخاطرناصر المحفظة أحد أىـ الع

 ؿ مف الدقيؽ عمى البيئة القانكنية كالتشريعية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في ك التعرؼ

تعامالت البنؾ، كمف ثـ تحديد المخاطر االئتمانية المترتبة عمى ذلؾ.  البمداف التي تدخؿ في نطاؽ

 (2015)البنؾ األىمي األردني، 

 

 ضوابط سميمة لمنح االئتمانالعمل وفق إجراءات و  4.4.3

عمى المصارؼ العمؿ كفؽ قكاعد كضكابط محددة لمنح االئتماف المصرفي، كالتي تشمؿ بشكؿ عاـ 

تعريؼ كتحديد األسكاؽ كالقطاعات االقتصادية المستيدفة، كالتعرؼ الدقيؽ عمى العمالء كالمخاطر 

ضمانات المقدمة كمصادر السداد. المحيطة بيـ، كالغرض مف منح التسييالت المصرفية كىيكميا كال

 كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ، يتكجب مراعاة بعض األمكر مف:
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o .كضع ضكابط كشركط كاضحة كمحددة لممكافقة عمى منح االئتماف بأنكاعو كقطاعاتو المختمفة 

o  أف تتكفر المعمكمات الشاممة عف العمالء كمشاريعيـ كاألطراؼ المرتبطيف بيـ ليتـ تقييـ المخاطر

 فضؿ.بشكؿ أ

o   أف تشمؿ ضكابط منح االئتماف تقييـ لمخاطر االئتماف بالمقارنة مع العائد المتحقؽ منو كمع

 مستكل الربحية.

o كتحديد سقكؼ كمية لمقطاعات كأنكاع  ئتماف لمعميؿ الكاحد أك لمجمكعتوتحديد سقكؼ لمنح اال

 التسييالت المختمفة كأف تخضع لمدراسة كالتقييـ الدكرم.

o  النماذج المعتمدة لمختمؼ خدمات االئتماف كالدراسة االئتمانية كالتجديد كالتنفيذ االعتماد عمى

 كالجكانب القانكنية كالتكثيقية.

o  تحديد المستكيات اإلدارية كالمجاف المختصة في قرارات االئتماف كمتابعتيا كمعالجتيا كتقميص

 االعتماد عمى الفرد الكاحد في اتخاذ القرارات.

o بط لمنح االئتماف لذكم الصمة مثؿ المسؤكليف في البنؾ كحسب تعميمات كضع إجراءات كضكا

 الجيات الرقابية.

o  ،تختمؼ إجراءات المكافقة عمى منح االئتماف في البنؾ باختالؼ المقترضيف كتبعان لنكع االئتماف

عمى  كالمكافقة لمناسبة لكؿ نكع في عممية التقييـكذلؾ لضماف تكفير الخبرات كالمكارد كاألدكات ا

 (2011)سمطة النقد الفمسطينية،  المنح.
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جراءات القياس والمتابعة 2.2.3  توفر إدارة حصيفة لالئتمان وا 

يجب عمى المصرؼ تأسيس نظاـ إدارم مالئـ إلدارة كمتابعة القرارات االئتمانية كتنفيذىا، كفقان  

ـ كمتابعة االئتماف. ديد كتقييسقكؼ المعتمدة خالؿ مراحؿ منح كتجلمجمكع مف الشركط كالضكابط كال

كقد يختمؼ عدد كطبيعة كىيكؿ اإلدارات كاألقساـ التي يتككف منيا النظاـ اإلدارم مف مصرؼ إلى 

آخر حسب المحفظة االئتمانية المكجكدة لديو كلكف كفي جميع األحكاؿ يتكجب مراعاة األمكر التالية 

 بالحد األدنى.

 لمخاطر االئتماف. العمالء بما يضمف إدارة جيدة اباتاإلدارة كالمتابعة المستمرة المنتظمة لحس 

  .تكفير نظاـ تقييـ كمراقبة حسابات االئتماف كتصنيفيا كتعميمات تككيف المخصصات الالزمة 

  استقاللية كحياد المكظفيف القائميف عمى مراقبة كتقييـ حسابات االئتماف بحيث ال يكجد عالقات

المكظفيف المشاركيف في منح االئتماف كتنفيذىا، كبالتالي تبعية إدارية أك شخصية فيما بينيـ كبيف 

دارة المخاطريجب الفصؿ التاـ ما بيف مياـ الدراسة كمياـ القرار كالتنفيذ كالمراقبة   .كا 

 دارة المخاطرمثؿ نظاـ مكديز لمتصنيؼ  تقييـ المخاطر االئتمانية،االعتماد عمى نظاـ داخمي ل  كا 

اـ يمتاز بتصنيؼ االئتماف إلى فئات متدرجة المخاطر، كمف ثـ االئتمانية. كبحيث أف ىذا النظ

 االعتماد عميو لتقييـ مخاطر كؿ عميؿ.

 .تكفير نظاـ لتقييـ ىيكؿ كمككنات محفظة االئتماف كتكزيعاتيا 

  ضركرة دراسة التأثيرات االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية المحيطة كالمستجدة، كأثر ذلؾ عمى

 تراح التكصيات المالئمة.مخاطر االئتماف كاق
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 المالية  ؿ عمى تصنيؼ العمالء بحسب المالءةيتـ تصنيؼ مخاطر االئتماف داخميان، كبحيث يشم

كمقدرتيـ عمى السداد، باإلضافة إلى تصنيؼ التسييالت الممنكحة لمعمالء تبعان لحركة نشاط 

 ات الجيات الرقابية.الحساب كانتظاـ السداد، كيقكـ البنؾ بتصنيؼ التسييالت تبعان لتعميم

 متركزات كتحديد ل يتبع البنؾ عدة أساليب لمتخفيض مف المخاطر االئتمانية، مثؿ كضع حدكد

تباع سياسة التأميف عمى بعض العمالء كالضمانات لمتخفيض مف  الضمانات المقبكلة كالشركط كا 

تباع سياسة بناء المخصصات بناء عمى المخاطر المحتممة. ألىمي األردني، )البنؾ ا المخاطر كا 

2015) 

 

 التحقق من كفاية الرقابة عمى مخاطر االئتمان 2.2.3

الداخمي لمخاطر االئتماف، ينبغي عمى المصرؼ فصؿ التبعية  مف أجؿ ضماف استقاللية التقييـ

اإلدارية أك أم عالقات أك ارتباطات أخرل بالقائميف عمى مياـ المكافقة عمى منح االئتماف كمتابعة 

 ، كذلؾ مف خالؿ ما يمي:كتنفيذ العمميات

 كجكد نظاـ مستقؿ لتقييـ مخاطر االئتماف كآليات رفع التقارير. -

جراءات كمياـ منح االئتماف، ككجكد  - فعاؿ لمراقبة االئتماف  قسـكجكد نظاـ لمتحقؽ مف سالمة كا 

 مف حيث القرار كالتنفيذ كالمتابعة كالمعالجة.

)سمطة النقد  تصحيحية المناسبة في كقت مبكر.اإلجراءات العالجية كال اتخاذتكفر إنذار قبؿ  -

 (2011الفمسطينية، 
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 السياسة االئتمانية في المصارف 7.4.3

يمكف تعريؼ السياسة االئتمانية عمى أنيا مجمكعة مف المعايير كاألنظمة الداخمية كالتعميمات  التي 

يتناسب مع السياسة تحدد استراتيجية االئتماف المصرفي، ككذلؾ شركطو كنطاؽ الصالحيات بما 

 (5102)مرار،  العامة لمبنؾ.

 

 أىداف السياسة االئتمانية 8.4.3

   أف تككف المرجع كالمصدر الرئيسي في فيـ ككيفية ممارسة البنؾ لنشاطو في مجاؿ االئتماف مع

التاـ لجميع القكانيف كاألنظمة كقكاعد السمكؾ كالتعميمات كالممارسات المصرفية كاألخالقية  الفيـ

 لصادرة عف الجيات الرقابية المحمية كالدكلية كسياسة البنؾ الداخمية.ا

  دارة عمؿ لممكظفيف في البنؾ في كافة األقساـ كالدكائر لبياف حدكد مسؤكلياتيـ أف تككف مرجعان كا 

كحاجاتيـ ككيفية تطبيقيا عند منح التسييالت كمراعاة مبادئ الحككمة مف شفافية كمكضكعية عند 

 المنح.

 أىداؼ البنؾ كاستراتيجياتو المعتمدة كبما يمكف البنؾ مف االستغالؿ األمثؿ لممكارد. ترجمة 

  بناء محفظة تسييالت ذات جكدة عالية، كمخاطر مقبكلة كبمعدالت عكائد مرضية ألصحاب

 العالقة.

 .المكازنة ما بيف عناصر السيكلة كالربحية كالمخاطرة في بناء المحفظة االئتمانية 

 ت، كتكزيع التسييالت عمى أكبر عدد ممكف مف القطاعات المستيدفة تجنبان لخطر ب التركزاتجن

التكظيفات في قطاع محدد أك منطقة جغرافية محددة، أك عدد محدد مف العمالء، كعمى أف تككف 

 التكزيعات ضمف حدكد مخاطر محددة تكضحيا سياسة إدارة مخاطر االئتماف.
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  خالؿ محفظة تسييالت عالية  النكعية لمتسييالت، كذلؾ مفتحديد المعايير كالمستكيات الكمية ك

، كأقؿ مخاطر ممكنة كالحصكؿ عمى الضمانات الكافية، ككذلؾ االلتزاـ بالتركزات عمى الجكدة

مستكل العميؿ كالقطاع كتحديد كاضح لمصالحيات كمعايير محددة لمتصنيؼ االئتماني مف حيث 

  المخاطرة كالجكدة.

 االئتمانية أركان السياسة 9.4.3

 لمسياسة االئتمانية العديد مف األركاف، كتشمؿ ما يمي:

 .تحديد األقاليـ كالمناطؽ الجغرافية التي يخدميا البنؾ 

 .تحديد المجاالت كاألنشطة االقتصادية التي يخدميا البنؾ 

 .تحديد أنكاع القركض كالتسييالت التي يمنحيا البنؾ 

 .تحديد أنكاع الضمانات كالنسب المثمى 

 .تحديد الحدكد القصكل آلجاؿ االستحقاؽ 

 .تحديد شركط كمعايير منح االئتماف كالتركز االئتماني 

 .تسعير الفائدة عمى القركض كالمصركفات اإلدارية 

 .تحديد السمطات كالمسؤكليات االئتمانية 

 .تحديد البيانات كالتقارير ألغراض الرقابة 

 (2004)عيسى، صرفية. إصدار دليؿ إجراءات الحصكؿ عمى التسييالت الم 
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 في الحد من المخاطر االئتمانية IIدور تطبيق متطمبات بازل المبحث الثالث:  4.2

 مقدمة: 1.4.2

أدت االنييارات المالية لعدد كبير مف البنكؾ إلى حدكث اختالالت كعجز كبير في القطاع المصرفي 

إلى كضع شركط كمعايير مف أجؿ  في العالـ، مما جعؿ الخبراء كالميتميف بالقطاع المصرفي لمسعي

تشكمت لجنة بازؿ لإلشراؼ  1974تعزيز كسالمة كمتانة الكضع المالي لمبنكؾ. لذا، كفي العاـ 

عمى أف سالمة القطاع المصرفي تتكقؼ عمى مكاجية  اكا منياكالرقابة المصرفية، كالتي قامت كادر 

% 8 ، كحددت1988الماؿ في العاـ  ة رأسالمخاطر التي تتعرض ليا البنكؾ بإصدار اتفاقية كفاي

 كحد أدنى لكفاية رأس الماؿ لمكاجية مخاطر االئتماف.

، كالتي جاءت بثالث 2004سنة  IIكلكف لكجكد بعض القصكر في ىذه االتفاقية، ظيرت اتفاقية بازؿ 

 ركائز أساسية كىي الحد األدنى لمتطمبات رأس الماؿ، كالمراجعة اإلشرافية كانضباط السكؽ. كقد

جاءت ىذه االتفاقية بعدة طرؽ كأساليب مف أجؿ قياس مخاطر االئتماف كمخاطر السكؽ كمخاطر 

 التشغيؿ.

كمف الجدير ذكره أف لجنة بازؿ تعتبر تنظيـ غير رسمي، أم أنيا ليست كليدة اتفاؽ أك معاىدة دكلية، 

نما ىي مجرد تفاىـ بيف البنكؾ المركزية لمدكؿ الصناعية التي تعمؿ عمى ت نسيؽ المكاقؼ فيما يتعمؽ كا 

بممارسة البنكؾ ألعماليا بأكبر قدر مف المينية كالحرفية، كأف قرارات ىذه المجنة كتكصياتيا ال تتمتع 

 بأم صفة قانكنية أك إلزامية، رغـ أنيا أصبحت مع مركر الكقت ذات قيمة كبيرة.
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 مفيوم لجنة بازل: 2.4.2

، حيث تككنت مف مجمكعة مف الدكؿ الصناعية 1997العاـ تأسست لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية في 

العظمى )كندا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الياباف، بمجيكا، ىكلندا، لككسمبكرغ، إسبانيا، السكيد، بريطانيا، 

الكاليات المتحدة( تحت إشراؼ بنؾ التسكيات الدكلية، حيث مقره في مدينة بازؿ السكيسرية، كذلؾ بعد 

الديكف الخارجية لمدكؿ النامية كازدياد نسبة الديكف المشككؾ في تحصيميا كتعثر بعضيا، تفاقـ أزمة 

باإلضافة إلى حدة المنافسة القكية مف جانب البنكؾ اليابانية لمبنكؾ األكركبية كاألمريكية بسبب نقص 

 (2001يد، )عبد الحم في رأس الماؿ، كقد أطمؽ عمى ىذه المجنة لجنة األنظمة كالرقابة المصرفية.

 

 أىداف لجنة بازل: 3.4.2

 كاف اليدؼ مف تشكيؿ لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية تحقيؽ غايتيف أساسيتيف ىما:

 المساعدة في متانة وتقوية واستقرار النظام المصرفي العالمي: 1.3.4.2

ر أزمة جسداد مديكنيتيا كتفبعد تفاقـ المديكنية لمدكؿ النامية، كنظران لتدني القدرة لدل ىذه الدكؿ عمى 

الديكف العالمية، كالتي طالت معظـ ىذه الدكؿ خاصة في أمريكا الالتينية. كعندما أعمنت المكسيؾ 

مميار  80أنيا عاجزة عف سداد ديكنيا الخارجية كالبالغة في تمؾ الفترة  1982بصفة رسمية في العاـ 

مميار دكالر في  239جدكلتيا  دكالر. كمف الجدير ذكره أف إجمالي المديكنية لمدكؿ النامية، كالتي تـ

 (2004)صباح،  .1983العاـ 
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 إزالة المنافسة غير العادلة بين البنوك: 2.3.4.2

حيث تقكـ بعض البنكؾ كبشكؿ متعمد إلى تقديـ خدماتيا بيكامش ربح متدنية نكعان ما بالمقارنة 

ضافة إلى لمحفظة التسييالت الضخمة جدان في ظؿ ضعؼ في رؤكس األمكاؿ في تمؾ البنكؾ باإل

)الشكاربي  استحداث أدكات مالية جديدة جعمت مف تمؾ البنكؾ مف تحقيؽ ىكامش ربح عالية.

 (2002كالشكاربي، 

 

 :IIأسباب ظيور اتفاقية بازل  4.4.2

، حيث أنو كبعد سمسمة Iيجب عمينا الحديث عف اتفاقية بازؿ  IIقبؿ التطرؽ بالحديث عف اتفاقية بازؿ 

التي قامت بيا لجنة بازؿ لإلشراؼ كالرقابة المصرفية، قدمت تكصياتيا بشأف  مف الجيكد كاالجتماعات

لتصبح بعد ذلؾ اتفاقية  1988، كذلؾ في العاـ Iنسبة كفاية رأس الماؿ، كالتي عرفت باتفاقية بازؿ 

 عالمية، كبعد القياـ بالعديد مف الدراسات كاألبحاث كالتجارب، تـ كضع نسبة عالمية لكفاية رأس الماؿ

، ككانت ىذه 1992%. كأكصت المجنة مف خالليا عمى تطبيؽ ىذه النسبة في العاـ 8قدرت 

كالذم أصبح بعد  Peter Cookالتكصيات مبنية عمى مقترحات تقدـ بيا الخبير المصرفي االنجميزم 

 ذلؾ رئيسان ليذه المجنة. لذلؾ، سميت ىذه نسبة كفاية رأس الماؿ السابؽ بنسبة بازؿ أك نسبة ككؾ.

 (2013، حاؿ)مفتاح كر 

 حيث أصبحت كفاية رأس الماؿ حسب اتفاقية بازؿ األكلى كما يمي:

 رأس الماؿ اإلجمالي                (       1988نسبة كفاية رأس الماؿ )

 األصكؿ المرجحة بالمخاطر االئتمانية                                             
= ≥ 8% 
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 اقية بازؿ األكلى كاف ليا مجمكعة مف السمبيات كالمتمثمة بما يمي:كمف الجدير ذكره، أف اتف

 الذم يختاره البنؾ لاللتزاـ بمعيار كفاية رأس الماؿ ىك عدـ تككيف المخصصات  قد يككف الثمف

الكافية، كىك مف شأنو أف يسرع مف استنزاؼ البنؾ. لذا، يتعيف عمى البنؾ متابعة كافة 

 سمطات الرقابية.المخصصات الالزمة مف جانب ال

  محاكلة البنكؾ التيرب مف االلتزاـ باالتجاه لبدائؿ االئتماف التي تدرج خارج الميزانية، مع إغفاؿ

 الرقابية. مر الذم ينبغي متابعة مف الجياتتضمينيا لمقاـ النسبة، األ

 اقية عدـ قدرة البنكؾ عمى التفرقة بيف المخاطر العامة كالمخاطر التي تقاس بمكجب معيار اتف

 بازؿ.

  البنكؾ تككف في كضع تنافسي أضعؼ مف المؤسسات المالية التي تؤدم خدمات مشابية، حيث

 أف معيار نسبة كفاية رأس الماؿ يضيؼ تكمفة إضافية.

  إعطاء كضع مميز لمخاطر مديكنيات حككمات كبنكؾ دكؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية

 اقتصادية. عمى الرغـ مف أف بعضيا يعاني مف مشاكؿ

  تركيز اتفاقية بازؿ األكلى عمى المخاطر االئتمانية مع عدـ أخذ التطكرات اليائمة التي تشيده

 (2007)كالب،  الصناعة المصرفية بالحسباف.
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 كالشكؿ أدناه يكضح التطكر الذم حصؿ في مقررات بازؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: يكضح التطكر الذم حصؿ في مقررات بازؿ1.2شكؿ )
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 IIاتفاقية بازل  5.4.2

تقريران بعنكاف التكافؽ العالمي لقياس رأس الماؿ،  2004أصدرت لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية في العاـ 

كمعيار رأس الماؿ كالمعركؼ اختصاران بمقررات لجنة بازؿ الثانية كالذم صدر بصكرتو النيائية في 

 Capital Adequacy Ratioالماؿ  . كبحسب ىذا التقرير تحتسب نسبة كفاية رأس2006العاـ 

“CAR” :(2016)سمطة النقد الفمسطينية،  لمبنكؾ كما يمي 

 نسبة كفاية رأس الماؿ 

 

 

 حيث قسمت لجنة بازؿ رأس الماؿ إلى شريحتيف كىما:

يحة األكلى رأس الماؿ األساسي، كيتككف مف )رأس الماؿ المدفكع + االحتياطات + األرباح الشر  -

 المحتجزة(.

رأس الماؿ المساند كيتككف مف )االحتياطات غير المعمنة + احتياطات إعادة تقييـ األصكؿ +  -

 المخصصات لمكاجية أم مخاطر غير محددة + قركض مساندة + أدكات رأس مالية أخرل(.

 (2008كنة، )خصا

  )الشريحة األكلى + الثانية(حيث أف نسبة رأس الماؿ التنظيمي 

 االصكؿ المرجحة بالمخاطر                                   

 %.12، يجب أف ال تقؿ ىذه النسبة عف الفمسطينية ككفقان لتعميمات سمطة النقد

 

 

 

 رأس الماؿ التنظيمي =
األصكؿ المرجحة بالمخاطر )مخاطر االئتماف  

 + مخاطر السكؽ + المخاطر التشغيمية(

≥ 8.% 
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 IIمحاور اتفاقية بازل  4.4.2

 حاكر كىي:مف ثالث م IIيتككف اتفاؽ بازؿ 

 المحور األول: الحد األدنى لمتطمبات رأس المال 1.6.4.2

فقد حددت اتفاقية بازؿ الثانية حجـ رأس الماؿ الذم يجب عمى المصرؼ تأمينو لتغطية المخاطر بػِ 

، I% مف األصكؿ المرجحة بالمخاطر، كبالتالي لـ يتغير الحد األدنى لكفاية رأس الماؿ عف بازؿ 8

أكثر شمكلية في معالجة المخاطر التي قد تتعرض ليا البنكؾ، حيث قدـ  يعتبرالجديد إال أف اإلطار 

المقترح الجديد لالتفاقية بعض األساليب البسيطة كالمعقدة بالنسبة لقياس المخاطر، حيث تـ إضافة 

تعرض ليا كبذلؾ أصبح تصنيؼ المخاطر التي ت نكع جديد مف المخاطر تمثؿ في المخاطر التشغيمية.

لبنكؾ إلى مخاطر االئتماف كمخاطر السكؽ كمخاطر التشغيؿ. كبناء عميو، تحسب نسبة كفاية رأس ا

 (2012)مبارؾ،  الماؿ.

 

 لمحور الثاني: المراجعة اإلشرافيةا 2.6.4.2

كالمراقبة اإلشرافية كفقان التفاقية بازؿ الثانية إلى تشجيع المؤسسات المصرفية  وتيدؼ إجراءات المراجع

كالتفريؽ بيف المعامالت منخفضة المخاطر كتمؾ المرتفعة المخاطر  إلدارة المخاطراـ جديد لتبني نظ

كمنح المؤسسات المصرفية القدرة عمى تحديد نسبة كفاية رأس الماؿ عمى أساس مستكل المخاطر التي 

 تتعرض ليا بالنسبة لكؿ معاممة، ككضعت المجنة أربعة مبادئ رئيسية تمثمت بما يمي:

األكؿ: يتعيف عمى البنكؾ القياـ بعممية تقييـ شاممة لمدل كفاية كتناسب رأس الماؿ مع حجـ المبدأ 

 كطبيعة المخاطر التي تكاجييا.
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المبدأ الثاني: ينبغي عمى المراقبيف القياـ بمراجعة كتقييـ التقديرات الداخمية لكؿ بنؾ بشأف نسبة كفاية 

كااللتزاـ بمعدؿ رأس الماؿ. كلممراقبيف الحؽ في أف  رأس الماؿ، باإلضافة إلى قدرتيا عمى اإلشراؼ

 يتخذكا ما يركه مناسبان مف إجراءات رقابية في الحاالت التي تستمـز ذلؾ.

المبدأ الثالث: عمى المراقبيف أف يتكقعكا قياـ البنكؾ بتحقيؽ مستكل رأس ماؿ أعمى مف الحد األدنى 

يف القدرة عمى مطالبة البنكؾ بتكفير أية احتياجات المطمكب االحتفاظ بو، كأف يككف ليؤالء المراقب

 إضافية مطمكبة مف رأس الماؿ.

المبدأ الرابع: يجب عمى المراقبيف التدخؿ في مراحؿ مبكرة لمنع انخفاض رأس ماؿ البنؾ عف الحد 

األدنى المطمكب االحتفاظ بو، كليـ الحؽ في اتخاذ إجراءات الزمة لعالج جكانب القصكر كرفع نسبة 

 (2008)غنيـ،  فاية رأس الماؿ إلى الحد المطمكب.ك

 

 المحور الثالث: انضباط السوق )اإلفصاح العام( 3.6.4.2

كالحفاظ عمى متانة الجياز  إدارة المخاطرييدؼ إلى تحقيؽ غايات المجنة مف حيث الكفاءة في 

ؼ االئتماني المصرفي، كذلؾ مف خالؿ استخداـ المؤسسات المصرفية لألساليب الداخمية لمتصني

كقياس المخاطر بكافة أنكاعيا المختمفة، كلتحقيؽ المحكر الثالث ال بد مف تكفر بيئة عمؿ منظمة 

كتطبيؽ القكانيف كالتشريعات لمتعامؿ مع العمالء بكؿ شفافية. كما يجب إلزاـ البنكؾ بنشر البيانات 

 بشكؿ يسيؿ الحصكؿ عمييا.
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 اختبارات لقياس المخاطر 7.4.2

 اختبارات األوضاع الضاغطة )التحمل(: 1.7.4.1

المستخدمة لتقييـ اآلثار المحتممة عمى الكضع  إدارة المخاطرتعتبر اختبارات التحمؿ أحد أساليب 

المالي لمبنؾ لحدث معيف أك لمجمكعة مف المتغيرات المالية، كيككف تركيز ىذه االختبارات في العادة 

 تحقؽ.عمى أحداث استثنائية كلكنيا قابمة لم

إدارة كتعتبر اختبارات التحمؿ أك األكضاع الضاغطة جزء مكمؿ كأساسي مف منظكمة سياسة 

في البنكؾ لما ليا مف تأثير في صناعة القرارات عمى المستكل اإلدارم كاالستراتيجي لكؿ المخاطر 

المخاطر. لذا،  مف مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية. ىذا باإلضافة لككنيا ذات بعد مستقبمي في تقييـ

يجب كضع أىداؼ االختبارات كتحديد السيناريكىات كتقييـ النتائج، كتحديد اإلجراءات الكاجب اتخاذىا 

تأتي في سياسة عممية التقييـ  إدارة المخاطربناء عمى نتائج الفحكصات كىي أسمكب قيـ مف أساليب 

نكؾ حسب تعميمات السمطات الرقابية الداخمي لكفاية رأس الماؿ بحسب المحكر الثاني، كىي ممزمة لمب

 .10/2014رقـ 

 

 أىداف اختبارات األوضاع الضاغطة: 2.7.4.2

 .الكصكؿ إلى فيـ أفضؿ لإلطار العاـ لمخاطر المصرؼ 

 .تقييـ الكيفية التي يمكف ألكضاع التحمؿ أف تؤثر عمى اإليرادات 

 .تقييـ كفاية رأس الماؿ الداخمي 

 ر.تعزيز عممية تحديد كضبط المخاط 

 المخاطر المستخدمة في عممية قياس مخاطر السكؽ،  ر أدكات إدارة مخاطر مكممة إلدكاتتكفي

 كذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى التقييـ الكامؿ لممخاطر.
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 .(2015)البنؾ األىمي األردني،  تحسيف فعالية إدارة مخاطر السكؽ في البنكؾ 

 

 I CAAPاختبار التقييم الداخمي لكفاية رأس المال  3.7.4.2

ىي عممية التقييـ الداخمي لكفاية رأس الماؿ لكافة عناصر المخاطر الكمية التي تتضمف مخاطر 

االئتماف كالسكؽ كالتشغيؿ كالسيكلة كأسعار الفكائد كالتركزات االئتمانية كاالستراتيجية، كالسمعة، كدكرة 

، إدارة المخاطرة التنفيذية، األعماؿ، كالنكعية التي تتضمف )الحاكمية المؤسسية، مجمس اإلدارة، اإلدار 

التدقيؽ الداخمي، إجراءات الضبط كالرقابة الداخمية( أك التي مف الممكف أف يتعرض ليا البنؾ ضمف 

 إطار تعميمات السمطات الرقابية كالسياسية الداخمية كتعميمات لجنة بازؿ.

 

 أىداف عممية التقييم الداخمي لكفاية رأس المال: 4.7.4.2

 لضماف كفاية رأس الماؿ. إلدارة المخاطرب أفضؿ استخداـ أسالي 

  ،تحديد مسؤكليات مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية في تطكير عممية التقييـ الداخمي لرأس الماؿ

 ككضع أىداؼ لرأس الماؿ تتناسب مع ىيكؿ مخاطر البنؾ كالبيئة الرقابية لديو.

 لتي مف الممكف أف يتعرض ليا البنؾ في ظؿ التقييـ الشامؿ لعناصر المخاطر )الكمية كالنكعية( ا

 األكضاع المالية أك الضاغطة لمبنؾ.

  الفائدة، التركز، ضمف الدعامة األكلى )مخاطر السيكلومعالجة المخاطر التي لـ يتـ تغطيتيا ،

 السمعة، االستراتيجية، دكرة األعماؿ(.

 بط بيف تمؾ المخاطر كمستكيات يا البنكؾ ككيفية الر ة كمستكيات المخاطر التي قد تكاجفيـ طبيع

 رأس الماؿ.
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 اؿ كاٍؼ لمكاجية مؿ المسؤكلية لضماف تكفر رأس مأكد مف استمرار إدارة البنكؾ في تحالت

)سمطة النقد  يزيد عف متطمبات الحد األدنى المقرر مف السمطات الرقابية. المخاطر، كبما

 (2016الفمسطينية، 

 سمطة النقد الفمسطينية. كىذا التقييـ ممـز لمبنكؾ حسب تعميمات

 

 IIأساليب قياس المخاطر االئتمانية حسب بازل  8.4.2

يتـ قياس المخاطر االئتمانية مف خالؿ عدد مف األساليب، كالتي تطرقت ليا تعميمات بازؿ كسمطة 

النقد الفمسطينية، كالتي أصدرت تعميماتيا بيذا الخصكص لتككف مكضع التطبيؽ لدل البنكؾ، مع 

ض أساليب القياس تمييدان لالنتقاؿ ليا في حاؿ تكفرت بعض الشركط لدل البنكؾ الستخداـ إعطاء بع

األساليب األكثر تعقيدان كاألكثر دقة في عممية االحتساب. كمف األساليب التي يتـ قياس مخاطر 

 االئتماف بيا ما يمي:

 Standardized Approachالطريقة المعيارية  1.8.4.2

ص أكزاف ترجيحية لمخاطر التعرضات االئتمانية، مع األخذ بعيف االعتبار، كتككف مف خالؿ تخصي

 إذا كاف التعرض مضمكف بضمانة مؤىمة أك مكفكلة بكفالة مقبكلة.

ات االئتمانية؛ لتخفيض القيمة المرجحة بالمخاطر عند احتساب نسبة كىنا يحؽ لمبنؾ استخداـ المخفف

 كفاية رأس الماؿ. 
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 .8/3127أوزان المخاطر وفقًا لألسموب المعياري حسب تعميمات سمطة النقد يبين  (أ -2.3جدول )

 أوزان المخاطر فئات األصول 
% عمى النقد الكرقي كالمعدني كسبائؾ 1تعطي كزف مخاطر  النقد كالذىب -1

 الذىب المحتفظ بيا في البنؾ.
الحككمة الفمسطينية بالعممة المحمية تعطى المطالبات عمى  المطالبات عمى الجيات السيادية كالمصارؼ المركزية -2

%. أما المطالبات بالعمالت األخرل 1كالممكلة بيا كزف مخاطر 
%، كيتـ تطبيؽ ىذا الكزف 51كالممكلة بيا فتأخذ كزف مخاطر 

% بشكؿ سنكم كتدريجيان. 2عمى مدار أربع سنكات، كبمعدؿ 
مي كالمطالبات المفركضة مف قبؿ سمطة النقد أم االحتياطي اإللزا

كالكديعة الرأسمالية كالكدائع المفركضة األخرل، فتأخذ كزف 
%، كتعامؿ المطالبات عمى سمطة النقد الفمسطينية 1مخاطر 

معاممة المطالبات عمى الحككمة الفمسطينية. أما المطالبات عمى 
الحككمات األخرل، كالمصاريؼ المركزية خارج فمسطيف، فتعامؿ 

التي تصدرىا ككاالت التصنيؼ كفقان لتقييـ الجيات السيادية 
 المعترؼ بيا كما يمي:

 غير مصنؼ 2 2 2 3 5 0 درجة جكدة االئتماف

 %011 %021 %011 %011 %21 %51 %1 كزف المخاطر

يحي كيستثنى مف ذلؾ، المطالبات عمى الحككمة المركزية األردنية كالبنؾ المركزم األردني بعممة الدينار األردني فقط، حيث تعطى كزف ترج
 %. كىذا بشكؿ مؤقت كقابؿ لمتعديؿ.21
يحدد تعرضات مخاطر المؤسسات غير التجارية كالجمعيات  - المطالبات عمى المؤسسات غير التجارية كمؤسسات القطاع العاـ -3

كالمؤسسات كالنكادم كالجامعات كالبمديات كالجمعيات غير 
 %.100المعترؼ بيا كالمجاف كزف مخاطر 

ات لمؤسسات القطاع العاـ معاممة يجكز أف تعامؿ التعرض -
 التعرض لمشركات.

يجكز كبشكؿ استثنائي استخداـ كزف المخاطر الذم يتكافؽ  -
مع درجة التصنيؼ الممنكحة لممطالبة عمى الحككمة 
الفمسطينية لتعرضات مؤسسات القطاع العاـ بشرط كجكد 
كفالة حككمية غير مشركطة كال رجعة عنيا، كشركط 

 سمطة النقد الفمسطينية. الحصكؿ عمى مكافقة
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( يبين أوزان المخاطر وفقًا لألسموب المعياري حسب تعميمات سمطة النقد ب -2.3جدول )
8/3127. 

 

 أوزان المخاطر فئات األصول 
المطالبات عمى مؤسسات التنمية متعددة األطراؼ كالمنظمات  -4

 الدكلية األخرل.
 ة.تعامؿ معاممة التعرضات لممؤسسات المالي -

%، كىي 0تخضع بنكؾ التنمية متعددة األطراؼ لكزف مخاطر  -
كما يمي: )البنؾ الدكلي إلعادة اإلعمار كالتنمية، مؤسسة 
التمكيؿ الدكلية، البنؾ اآلسيكم لمتنمية، البنؾ األفريقي لمتنمية، 
البنؾ األكركبي إلعادة اإلعمار كالتنمية، بنؾ التنمية لمبمداف 

ر األكركبي، صندكؽ االستثمار األمريكية، بنؾ االستثما
األكركبي، البنؾ اإلسالمي لمتنمية، بنؾ التسكيات الدكلية، 
صندكؽ النقد الدكلي، صندكؽ النقد العربي، البنؾ المركزم 
األكركبي، المفكضية األكركبية، بنؾ االستثمار لدكؿ الشماؿ، 

 بنؾ التنمية لدكؿ الكاريبي، بنؾ مجمس التنمية األكركبي(.
تنطبؽ عمى المطالبات عمى المصارؼ درجة كاحدة أقؿ تفضيالن  - لبات عمى المصارؼالمطا -5

 عف الدرجة المعطاة لمجية السيادية لمبمداف المنشأة بيا.

المطالبات عمى المصارؼ العاممة في فمسطيف كالممكلة بالعممة  -
المحمية، كذات أجؿ استحقاؽ أدنى مف ثالث شيكر كغير قابمة 

لمطالبات بالعمالت األجنبية كالممكلة بيا %. أما ا20لمتجديد 
كذات أجؿ استحقاؽ أدنى مف ثالث شيكر كغير قابمة لمتجديد 

 %.100%. كالمطالبات األخرل 50

المطالبات عمى المصارؼ العاممة خارج فمسطيف كزف درجة  -
كاحدة أقؿ مف الدرجة المعطاة لتقييـ ائتماف البمد األـ، باستثناء 

األردف بعممة الدينار األردني فقط، كذات المصارؼ العاممة في 
أجؿ استحقاؽ أدنى مف ثالث شيكر، كغير قابمة لمتجديد، حيث 

%، كىذا مؤقت، كقابؿ لمتعديؿ مستقبالن، 50تعطى كزف ترجيحي 
 ككما يبيف الجدكؿ أدناه:

 

 غير مصنؼ 2+2 2 3 5 0 درجة جكدة االئتماف
  %011 %021 %011 %011 %21 %51 كزف المخاطر

تعطي المطالبات عمى المؤسسات المالية التي تحتسب متطمبات  - المطالبات عمى المؤسسات المالية األخرل -6
رأس الماؿ المرجح بالمخاطر معاممة المطالبات عمى المصارؼ 

( 5رقـ ) البندالتي تعمؿ خارج فمسطيف. ككما ىك مبيف في 
تخضع  أعاله، تعامؿ المطالبات عمى المؤسسات المالية التي ال

 لمتطمبات رأس الماؿ المرجح معاممة المطالبة عمى الشركات. 
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( يبين أوزان المخاطر وفقًا لألسموب المعياري حسب تعميمات سمطة النقد ج -2.3جدول )
8/3127. 

 أوزان المخاطر فئات األصول
تعطى مطالبات الشركات كزف مخاطر ترجيحي حسب التصنيؼ  - المطالبات عمى الشركات -7

 رجي لمشركة المعنية كما يمي:الخا
 غير مصنؼ 2+2 2 3 5 0 درجة جكدة االئتماف

 %011 %021 %011 %011 %21 %51 كزف المخاطر
 
 قركض مضمكنة بالكامؿ برىف عقار سكني. - قركض رىف العقار السكني غير المستحقة -8

العقار ألغراض سكنية كليست تجارية مف قبؿ المديف أك أحد  -
 المستأجريف لديو.

تعتمد تكزيع أكزاف المخاطر عمى نسبة التمكيؿ مف قيمة العقار كفقان  -
 لمجدكؿ أدناه:

 كزف العقار نسبة التمكيؿ مف قيمة العقار
 < =22% 32% 
 >22 %- 011% 21% 
 >011% 011% 
 %.100كفي حاؿ عدـ انطباؽ الشركط أعاله تعطى كزف ترجيحي  -

يعطي الجزء غير المضمكف مف قرض رىف العقار السكني المتأخر  - قركض رىف العقار السكني المستحقة السداد -9
ًن كزف مخاطرة  %، كذلؾ بعد 100عف السداد ألكثر مف تسعيف يكمان

 استبعاد المخصصات.
التعرضات المضمكنة برىف عمى العقارات التجارية تعطي كزف  - المطالبات الضمكنة بعقارات تجارية -10

 % بغض النظر عف نكع العقار.100ترجيحي 

التعرضات التي تنطكم عمى تأجير العقارات التجارية التي تعطي  -
 %.100المستأجر الحؽ في شرائيا يطبؽ عمييا كزف المخاطر 

 تعطى المطالبات ضمف محفظة ائتماف التجزئة األكزاف الترجيحية التالية:  المطالبات ضمف محفظة ائتماف التجزئة -11

ك مجمكعة أفراد أك % في حاؿ كاف التعرض تعرضان. إما لفرد أ75 -
 منشآت صغيرة كمتكسطة كبشرط استيفاء الشركط التالية:

 ألؼ دكالر. 100أف ال تتجاكز قيمة االئتماف لألفراد  -

 200أف ال تتجاكز قيمة االئتماف لممنشأة الصغيرة كالمتكسطة مبمغ  -
 ألؼ دكالر.

 %.100بخالؼ ما ذكر أعاله، تعطى كزف مخاطر بنسبة  -
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بين أوزان المخاطر وفقًا لألسموب المعياري حسب تعميمات سمطة النقد ( يد -2.3جدول )
8/3127. 

 

 أوزان المخاطر فئات األصول
االئتماف المستحؽ السداد باستثناء قركض رىف العقار  -12

 السكني
يعطى لمجزء غير المضمكف مف االئتماف كالذم مضى عمى  -

اف يـك بعد استبعاد المخصصات المحددة األكز  90استحقاقو 
 التالية:

 % لمتسييالت.20% إذا كانت المخصصات المحددة أقؿ مف 150
% 20% إذا كانت المخصصات المحددة مساكية أك أكبر مف 100

 مف مبمغ االئتماف.
 % لكؿ مف التعرضات أدناه:150يعطى كزف مخاطر  - فئات المطالبات مرتفعة المخاطر -13

 رأس الماؿ المغامر. -

 استثمارات الممكية الخاصة. -

 الئتماف المعاد جدكلتو/ ىيكمتو.ا -

 صناديؽ االستثمار الجماعي. -
 .03-0% عمى كافة التعرضات في البنكد مف 011ينطبؽ كزف مخاطر  بنكد أخرل -14
يتـ معادلة بنكد خارج الميزانية كمطالبات ائتمانية مف خالؿ  - بنكد خارج الميزانية -15

 استخداـ معامؿ تحكيؿ االئتماف. ككما في الجدكؿ أدناه:
 ويلمعامل التح البند

بدائؿ االئتماف المعطى بيع األصكؿ مع حؽ الرجكع، المشتريات المستقبمية لألصكؿ، االرتباطات المحتممة 
 عند السحب

011% 

 %21 تسييالت إصدار أكراؽ مالية، تسييالت ضماف االكتتاب المتجدد، االلتزامات العرضية المرتبطة باألداء.
 %51 لتجارة.االلتزامات المرتبطة با

 
 

 ويلمعامل التح تاريخ االستحقاق السقوف االئتمانية الممتزم بيا
 %21 أجؿ استحقاؽ يزيد عف سنة - 
 %51 أجؿ استحقاؽ أقؿ أك يساكم سنة - 
  %1 حؽ قانكني باإللغاء التمقائي - 
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 Internal Rating Approachطريقة التصنيف الداخمي  2.8.4.2

لتصنيؼ الداخمي لمعمالء مف خالؿ االعتماد عمى البيانات المالية كالبيانات تعتمد ىذه الطريقة عمى ا

 الداخمية الخاصة بكؿ عميؿ، كذلؾ بيدؼ احتساب الخسائر المتكقعة. كتقسـ إلى طريقتيف:

  الطريقة األساسية: كفييا يتـ احتساب نسبة احتمالية التعثر الخاصة بالعمالء، كالتعرض عند

البيانات الداخمية، كيتـ الحصكؿ عمى الخسارة عند التعثر مف الجيات  باالعتماد عمى التعثر

 الرقابية.

  الطريقة المتقدمة: عند استخداـ ىذا األسمكب يتـ االعتماد بشكؿ كامؿ عمى البيانات الداخمية

 كدكف الحاجة إلى أم مصادر خارجية.

 

 ات مخاطر االئتمان:مخفف 5.3.:

ات كأساليب ممحقة بمنح االئتماف أك عمى مخفف اف عمى عقكدترتكز أساليب تخفيؼ مخاطر االئتم

 تؤدم إلى خفض لمخاطر االئتماف يعترؼ بيا عند تحديد متطمبات رأس الماؿ.

ضمف ىذا األسمكب، يتـ االستعاضة عف الكزف الترجيحي لمطرؼ المقابؿ بالكزف الترجيحي الخاص 

ـ تقسيـ المطالبة إلى جزئيف إذا كانت التغطية بالضماف سكاء كانت التغطية جزئية أك كمية، كبحيث يت

جزئية )الجزء المغطى يعطى كزف مخاطر ترجيحي خاص بالضماف، كالجزء الغير مغطى يعطى كزف 

 (5102)سمطة النقد الفمسطينية،  مخاطر ترجيحي لمطرؼ المقابؿ(.
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 سمطة النقد الفمسطينية. كالمنيج المعتمد لتخفيؼ المخاطر االئتمانية ىك المنيج البسيط حسب تعميمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : نمكذج اتفاقية بازؿ 2.2شكؿ 
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 مؤشرات القطاع المصرفي الفمسطيني المبحث الرابع: 5.2

 مقدمةال 1.5.2

عمى الرغـ مف الظركؼ السياسية في فمسطيف كاجراءات االحتالؿ االسرائيمي الخاصة بالجانب 

في االقتصاد الفمسطيني خصكصا ما يتعمؽ بالسيطرة عمى االقتصادم كالتي شكىت كحّدت مف تعا

المعابر كعدـ كجكد عممة كطنية بما ساىـ في تبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد االسرائيمي اال اف 

القطاع المصرفي الفمسطيني شيد نمكا مطردا عمى كافة االصعدة، مما عزز مف مكانتو في االقتصاد 

زيد مف االستثمار كالتكسع لتمتع ىذا القطاع بمتانة مالية جيدة كعممو كفؽ الفمسطيني كجعمتو جاذبا لم

 .منظكمة مؤسسية كرقابية فاعمة

                                                                    ةالنمو في مؤشرات الموجودات والمطموبات ورأس المال المدفوع والتسييالت المباشر ( 2.2جدول )

 بالغ باالف الدوالراتالم
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البياف

 15,826.7 14,190 12,602 11,815 11,191 10,051.88 9337.3 8794.7 المكجكدات كالمطمكبات

%6 - نسبة النمك  8%  11%  6%  7%  13%  12%  
 1,157.7 1,077 961 976 928 894.75 874.6 809.6 رأس الماؿ المدفكع

%8 - بة النمكنس  2%  4%  5%  - 1.5%  12%  7%  
 8,027.6 6,871.9 5,824.8 4,895.1 4,480.1 4,199.3 3,550.7 2,885.9 التسييالت المباشرة

%23 - نسبة النمك  18%  7%  9% 19% 18% 17%  
 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

ت ككذلؾ رأس الماؿ المدفكع يظير الشكؿ أعاله، بعض مؤشرات النمك في المكجكدات كالمطمكبا

كالتسييالت المباشرة، حيث يتبيف أف ىناؾ نمك في مكجكدات القطاع المصرفي بشكؿ متكاتر ككاف 

نمكان الفتان، كىذا يدؿ عمى زيادة أثر القطاع المصرفي الفمسطيني في  2017ك  2016نمكه في العاـ 

 15.8المصرفي في فمسطيف بمغت  االقتصاد الفمسطيني، كمف الجدير ذكره أف مكجكدات القطاع

، كككف رأس الماؿ يشكؿ خط الدفاع ألم مؤسسة مصرفية 2017مميار دكالر كما في نياية العاـ 
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عممت البنكؾ عمى تمكيؿ جزء مف أرباحيا بشكؿ سنكم إلى رأس الماؿ مف أجؿ أف يكاكب ذلؾ 

لكفاية رأس الماؿ لمبنكؾ العاممة في التعميمات الصادرة عف السمطات الرقابية المتمثمة بالحدكد الدنيا 

فمسطيف، كمف خالؿ الجدكؿ أعاله نالحظ أف ىناؾ نمك ممحكظ في رأس الماؿ المدفكع حيث بمغ 

 2016، ككانت نسبة النمك األعمى في نياية العاـ 2017مميار دكالر كما في نياية العاـ  1.15

مكجكدات، أما فيما يتعمؽ بمؤشر % كىذا النمك يتناسب مع مؤشرات النمك في ال12حيث بمغت 

التسييالت االئتمانية فنالحظ أف ىناؾ ارتفاع في المحفظة االئتمانية، حيث بمغت تسييالت القطاع 

 %. 17كبسنة نحك  2017مميار دكالر في نياية العاـ  8المصرفي أكثر مف 

 المبالغ باالف الدوالرات                                التسييالت المباشرة حسب العمالت( 3.2جدول )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البياف

  3,183.7  2,460.9  1,984.7  1,443.6  1,510.7  1,367.6  863.6   866.7  شيقؿ إسرائيمي

%24 %30 نسبة التركز  32%  34%  29%  34%  36%  40%  

  1,128.8  972.0   863.2   582.7   471.1   549.7   420.9   246.2  دينار أردني

%8 نسبة التركز  12%  13%  10%  12%  15%  14%  14%  

  3,590.0  3,375.1  2,929.4  2,838.7  2,464.1  2,255.1  2,245.9  1,756.6 دكالر أمريكي

%61 نسبة التركز  63%  54%  55%  58%  50%  49%  45%  

  125.1   63.9   47.5  30.1   34.2   26.9   20.3   16.4  عمالت أخرل

%1 نسبة التركز  1%  1%  1%  1%  1%  1%  1%  

  8,027.6  6,871.9  5,824.8  4,895.1  4,480.1  4,199.3  3,550.7  2,885.9 المجمكع

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

تسييالت تشير بيانات سمطة النقد الفمسطينية أعاله، أف عممة الدكالر ىي العممة األكثر تركزان في ال

% 45مميار دكالر كبنسبة تركز  3.59المصرفية، حيث بمغ حجـ التسييالت الممنكحة بعممة الدكالر 

كىذا يعكد إلى الفائدة المنخفضة عمى التسييالت الممنكحة بعممة الدكالر  2017كما في نياية العاـ 

الستيالكية المعمرة كالسيارات العالمية باإلضافة إلى أنو يتـ تقييـ السمع ا (Libar)الرتباطيا بفائدة 
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مميار دكالر كما في نياية العاـ  3.18بمبمغ  ؿكالمنشآت السكنية بعممة الدكالر، تمييا عممة الشيك

% كىذا يعكد إلى أف ىناؾ جزء مف المكظفيف كالتجار يتعاممكف بعممة 40، كبنسبة تركز 2017

ر التقمب في أسعار الصرؼ، ثـ تأتي عممة الشيكؿ كمدخكالتيـ بنفس العممة كىذا الشيء يجنبيـ مخاط

% أما بقية العمالت فبمغ حجـ التسييالت الممنكحة 14مميار دكالر كبنسبة تركز  1.12الدينار بمبمغ 

، كأخيران نالحظ أف منح التسييالت في 2017% كما في العاـ 1مميكف دكالر كبنسبة تركز  125فييا 

العكس يتـ التعامؿ بالعديد مف العمالت كىذا ناتج عف  فمسطيف ال يقتصر عمى عممة كاحدة بؿ عمى

 عدـ كجكد عممة كطنية في فمسطيف. 

 المبالغ باالف الدوالرات               التسييالت المباشرة حسب القطاع )عام وخاص(( 4.2جدول )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البياف
  1,474.2  1,418.8  1,452.6  1,239.8  1,373.3  1,407.5  1,101.1  837.2  القطاع العاـتسييالت 

 %18 %21 %25 %25 %31 %34 %31 %29 نسبة التركز
  6,553.4  5,453.1  4,372.2  3,655.3  3,106.8  2,791.8  2,449.6  2,048.7 تسييالت القطاع الخاص

 %82 %79 %75 %75 %69 %66 %69 %71 نسبة التركز
  8,027.6  6,871.9  5,824.8  4,895.1  4,480.1   4,199.3  3,550.7  2,885.9 المجمكع

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

مف خالؿ الجدكؿ أعاله، نالحظ أف المحفظة االئتمانية تتكزع ما بيف القطاع العاـ كالقطاع الخاص، 

كبنسبة تركز  2017العاـ  مميار دكالر كما في نياية 1.74حيث بمغت تسييالت القطاع العاـ 

% كمف الجدير 82مميار دكالر كبنسبة تركز  6.55%، في حيف بمغت تسييالت القطاع الخاص 18

تسييالت القطاع ؿ فترة الدراسة أعاله ىي في جانب ذكره أف الزيادة في التسييالت الممنكحة خال

 سنكات مف الدراسة. الخاص، يقابمو ثبات في تسييالت القطاع العاـ خاصة خالؿ آخر ثالث 
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 توزيع صافي التسييالت المباشرة )قروض، جاري مدين، تمويل تأجيري(:  (5.2جدول )

 المبالغ باالف الدوالرات  

صافي التسييالت 
 المباشرة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 6,588.9 5,632.5 4,639.9 3,853.8 3,207.7 2950.3 2531.7 1978.0 القركض

%71 %70 %71 %69 سبة التركزن  79%  80%  82%  82% 

 1,380.6 1,199.6 1,155.4 1,021.0 1,258.4 1238.1 1010.3 900.4 جارم مديف

%28 %29 %28 %30 نسبة التركز  20%  19%  17%  17% 

 58.1 39.7 29.5 20.3 14.0 10.9 8.7 7.5 تمكيؿ تأجيرم

 %1اقؿ مف  %1اقؿ مف  %1اقؿ مف  %1اقؿ مف  %1ؿ مف اق %1اقؿ مف  %1اقؿ مف  %1اقؿ مف  نسبة التركز
 8,027.6 6,871.9 5,824.8 4,895.1 4,480.1 4199.3 3550.7 2885.9 المجمكع

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

باإلشارة إلى تكزيع التسييالت المباشرة نالحظ أف القركض احتمت المرتبة األكلى في التكزيع حيث 

% في حيف احتمت المرتبة 82، كبنسبة تركز 2017مميار دكالر، كما في نياية العاـ  6.58بمغت 

 2017مميار دكالر، كما في نياية العاـ  1.38مديف حيث بمغت  انية تسييالت حسابات الجارمالث

% ، كتتنكع 1مميكف دكالر بنسبة تركز  58% تمتيا تسييالت التأجير التمكيمي بمبمغ 17كبنسبة تركز 

ركض التي تقدميا البنكؾ العاممة في فمسطيف إلى معتمدييا بيف القركض االستيالكية المتمثمة في الق

كيؿ العمميات التجارية كقركض أخرل مقدمة يارات كقركض المشاريع الصغيرة كتمشراء البيكت كالس

كض في إلى الحككمة مف أجؿ تمكيؿ نفقاتيا، كبالنظر إلى الجدكؿ أعاله نالحظ أف تسييالت القر 

تزايد خالؿ فترة الدراسة كىذا يعكد إلى حالة التفاؤؿ االقتصادم النسبي ككذلؾ التطكر في منظكمة 

سمطة النقد الفمسطينية مف خالؿ إنشاء مكتب استعالـ ائتماني يساعد البنؾ عمى اتخاذ قرار ائتماني 

 سميـ دكف تردد مع مراعاة كدراسة المخاطر المحيطة. 
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 المبالغ باالف الدوالرات   اجمالي ودائع العمالء ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة: توزيع (6.2جدول )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الكدائع
 1,127.8 1102 1039 994 857 787.5 778.3 782.8 قطاع غزة

 %9 %10 %11 %11 %10 %11 %12 %12 نسبة التركز
 10,845.6 9502.7 8615.2 7940.5 7446.7 6696.6 6194.2 6019.6 الضفة الغربية

 %91 %90 %89 %91 %90 %89 %88 %88 نسبة التركز
 11,973.4 10,604.7 9654.2 8934.5 8303.7 7484.1 6972.5 6802.4 المجمكع

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

، 2017ك  2010ف خالؿ العاـ يظير في الشكؿ أعاله، حجـ الكدائع لدل البنكؾ العاممة في فمسطي

حيث تبيف مف خالؿ الجدكؿ أعاله ارتفاع كبير في حجـ الكدائع كتحديد في منطقة الضفة الغربية، 

 1.12% في حيف بمغت في قطاع غزة 91مميار دكالر كبنسبة تركز  10.84حيث بمغت الكدائع 

تراجعت خالؿ فترة الدراسة  %، كمف المالحظ أف الكدائع في قطاع غزة9مميار دكالر كبنسبة تركز 

أعاله كىذا يعكد إلى الظركؼ السياسية التي يعيشيا القطاع كتعرضو ألكثر مف حرب كمرت الكثير 

مف المنشآت كالمرافؽ كالمباني باإلضافة إلى الحصار الذم تفرضو السمطات اإلسرائيمية عمى القطاع 

أما في الضفة الغربية فيناؾ حالة مف منذ سنكات كاالرتفاع الممحكظ في نسبة الفقر كالبطالة. 

االستقرار السياسي كاالقتصادم النسبي ككذلؾ ىناؾ بعض المساعدات مف الدكؿ المانحة كالتي تعمؿ 

 عمى تحسيف البنية التحتية كبعض المرافؽ العامة. 
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 ف الدوالراتالمبالغ باال                        توزيع ودائع العمالء حسب العمالت:  (7.2جدول )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البياف

 4039.7 3506.3 3229.6 2750.5 2409.9 2323.6 2115.8 1728.9 شيقؿ إسرائيمي

 %34 %33 %33 %30 %29 %31 %30 %26 نسبة التركز

 2805 2643.7 2477.2 2299.4 2106.0 1740.4 1801.4 1852.5 دينار أردني

 %23 %25 %26 %26 %25 %23 %26 %27 نسبة التركز

 4723.6 3956.1 3578.6 3550.4 3460.6 3063.0 2718.5 2853.4 دكالر أمريكي

 %39 %37 %37 %40 %42 %41 %39 %42 نسبة التركز

 405 498.7 368.9 334.2 327.2 357.1 336.8 367.6 عمالت أخرل

 %4 %5 %4 %4 %4 %5 %5 %5 نسبة التركز

 11973.4 10604.7 9654.2 8934.5 8303.7 7484.1 6972.5 6802.4 المجمكع

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

تشير بيانات سمطة النقد الفمسطينية إلى أف عممة الدكالر احتمت المرتبة األكلى مف حيث تكزيع الكدائع 

الشيكؿ المرتبة  % في حيف احتمت عممة39مميار دكالر كبنسبة تركز  4.7حيث بمغ حجـ الكدائع 

% تمتيا 34كبنسبة تركز  2017مميار دكالر كما في نياية العاـ  4الثانية حيث بمغ حجـ الكدائع 

% تمتيا الكدائع 23مميار دكالر كنسبة تركز  2.8الكدائع بعممة الدينار حيث بمغ حجـ الكدائع 

أف الزيادة في الكدائع يتيح % كمف المعمكـ 4مميكف دكالر كبنسبة تركز  405بالعمالت األخرل بمبمغ 

لمبنكؾ العاممة بشكؿ كبير زيادة قدرتيا عمى منح التسييالت المصرفية بجميع أشكاليا المختمفة كىذا 

ما حصؿ فعالن في الحالة الفمسطينية حيث انعكست الزيادة في الكدائع عمى الزيادة في منح التسييالت 

 بشكؿ إيجابي. 
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 المبالغ باالف الدوالرات                        حسب المنطقة الجغرافية: توزيع التسييالت( 8.2جدول )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المػنػطػقة
 7,041.1 5,960.1 5,129.6 4,319.9 3,985.4 3,767.8 3249.4 2,680.8 الضفة الغربية

 3,824.9 3,590.6 3,184.6 2,678.5 2,639.2 2,548.0 2119.6 1,730.6 راـ اهلل كالبيرة

 150.9 111.6 127.1 105.2 85.5 75.6 71.3 56.3 الراـ

 197.6 125.9 86.7 72.3 65.9 63.2 67.5 55.3 العيزرية

 664.4 401.4 341.4 293.6 258.5 229.8 209.6 168.4 بيت لحـ

 35.3 13.8 22.9 5.6 4.7 8.7 12.5 8.1 بيت جاال

 419.0 358.1 299.9 251.4 204.2 175.0 164.7 136.6 الخميؿ

 146.5 116.1 95.1 80.4 68.9 60.2 50.3 39.7 أريحا

 170.7 143.2 123.2 110.1 96.5 83.8 73.9 62.1 طكلكـر

 844.6 673.1 510.2 455.3 335.6 322.3 306.4 278.0 نابمس

 85.1 55.0 40.7 33.0 22.4 15.5 14.5 12.7 سمفيت

 49.7 28.6 26.7 14.6 10.9 9.7 7.7 6.9 طكباس

 106.3 82.9 71.9 59.4 53.0 49.6 39.2 32.0 قمقيمية

 345.4 259.8 199.2 160.6 140.1 126.4 112.2 94.2 جنيف

 986.5 911.9 695.2 575.2 494.7 431.5 301.3 205.1 قػػطػاع غػػزة

 649.9 596.3 455.1 394.4 339.1 299.1 204.3 146.2 غزة

 87.3 80.9 59.2 47.8 41.0 35.1 24.0 15.5 خانيكنس

 66.6 59.0 45.2 37.1 31.3 25.0 17.9 9.0 رفح

 59.2 56.3 44.3 34.9 26.9 23.7 17.7 10.7 دير البمح

 58.9 56.3 41.6 28.4 27.9 24.6 19.5 10.8 النصيرات

 64.7 63.2 49.8 32.6 28.5 24.0 17.9 13.0 جباليا

 8,027.6 6,871.9 5,824.8 4,895.1 4,480.1 4,199.3 3,550.7 2,885.9 المجمكع الكمي

 

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

تشير بيانات سمطة النقد أعاله إلى أف التسييالت المصرفية تتكزع ما بيف الضفة الغربية كقطاع غزة، 

مميار دكالر كما  7.04حيث كاف لمضفة الغربية النصيب األكبر مف التسييالت االئتمانية حيث بمغت 

% مف المجمكع الكمي لمتسييالت في حيف كانت الحصة 88، كبنسبة تركز 2017في نياية العاـ 

ذا 12مميكف دكالر كبنسبة  986.5األقؿ مف نصيب قطاع غزة حيث بمغت  % مف المجمكع الكمي، كا 

كانت الحصة األكبر نظرنا إلى تكزيع التسييالت في الضفة الغربية نالحظ أف حصة راـ اهلل كالبيرة 
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% مف تسييالت 54% مف المجمكع الكمي كبنسبة 48مميار دكالر، كبنسبة تركز  3.82حيث بمغت 

الضفة الغربية، كىذا يدؿ عمى كجكد تركز في ىذه التسييالت في مدينة راـ اهلل كالبيرة كبالتالي كجكد 

خالؿ االستثمار في المدف  ىيكمي في التكزيع لذا يجب العمؿ عمى تقديـ حكافز تشجيعية مف خمؿ

 أكبر كتكزيع الثركة بشكؿ أفضؿ. تنميةاألخرل إلحداث 

 المبالغ باالف الدوالرات            توزيع اجمالي ودائع العمالء حسب نوع الوديعة  (9.2جدول )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البياف

 4704.8 4207.5 3776.0 3505.7 3339.1 2984.5 2773.0 2680.6 كدائع جارية

 %39 %40 %39 %39 %40 %40 %40 %39 نسبة التركز
 3936.1 3466.2 3141.9 2837.3 2582.9 2264.8 2027.1 1844.4 كدائع تكفير

 %33 %33 %33 %32 %31 %30 %29 %27 نسبة التركز
 3332.5 2931.0 2736.4 2591.5 2381.6 2234.9 2172.4 2277.4 كدائع الجؿ

 %28 %27 %28 %29 %29 %30 %31 %34 ة التركزنسب
  11,973.4  10,604.7  9,654.2  8,934.5  8,303.7  7,484.1  6,972.5  6,802.4 الكدائع

 %13 %10 %8 %8 %11 %7 %2.5 - نسبة النمك
 

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

ث نالحظ أف الحسابات الجارية احتمت يظير في الشكؿ أعاله، تكزيع الكدائع حسب نكع الحساب حي

% مع كجكد ثبات في حصة ىذه الحسابات 39مميار دكالر كبنسبة تركز  4.7المرتبة االكلى بمبمغ 

خالؿ فترة الدراسة، كىذا يعكد بشكؿ أساسي إلى التطكر في العمميات كالخدمات المصرفية التي تقدميا 

يكات كبطاقات الصراؼ اآللي كحفظ األمكاؿ البنكؾ ألصحاب ىذا الحساب مف خالؿ الدفع بالش

كالتحكيالت كاإليداعات كتحكيؿ ركاتب المكظفيف كيعتبر االرتفاع في حجـ ىذه الحسابات مؤشر 

إيجابي لدل البنكؾ ألنو يزيد مف قدرتيا عمى تكسيع المحفظة االئتمانية كاستثمارىا خاصة إذا عممت 

العائد عمى االستثمار مف ىذه األمكاؿ باإلضافة إلى أف أصحاب ىذه الحسابات ال تشارؾ البنؾ في 

أف البنؾ ال يقكـ بدفع فكائد دائنة عمى ىذه الحسابات، كتمثؿ حسابات التكفير المرتبة الثانية بمبمغ 

، تمتيا حسابات الكدائع ألجؿ بمبمغ 2017% كما في نياية العاـ 33مميار دكالر كبنسبة تركز  3.93
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% حيث نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف نسبة النمك في حجـ 28ة تركز مميار دكالر كبنسب 3.33

 . 2017% كما في نياية العاـ 13الكدائع بمغت 

 المبالغ باالف الدوالرات                           ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافية (10.2جدول )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المػنػطػقة
 10,845.6 9,502.7 8,615.2 7,940.5 7,446.7 6696.6 6194.2 6019.6 الضفة الغربية

 4,470.2 3,960.7 3,653.2 3,457.5 3,304.7 3,048.4 2,841.6 2,829.4 راـ اهلل كالبيرة

 450.3 401 451 431 411 376.1 360.9 329.4 الراـ

 396.8 342.6 271.7 257.4 243.3 229.3 219.1 213.1 العيزرية

 967.5 794.0 727.5 671.9 593.2 527.8 481.4 466.6 بيت لحـ

 53.5 35.0 23.5 19.1 16.6 15.8 13.0 14.6 بيت جاال

 1,088.3 926.6 834.8 730.2 683.5 573.3 516.4 482.5 الخميؿ

 132.3 107.9 101.8 98.1 94.0 88.1 82.9 79.0 أريحا

 514.1 440.9 401.7 368.3 348.3 299.6 269.3 263.1 طكلكـر

 1,560.3 1,462 1,230 1,078 1,007 899.0 826.6 802.3 نابمس

 132.7 114.5 94.1 80.5 65.1 35.5 28.3 24.7 سمفيت

 85.4 69.0 66.3 62.0 50.9 40.5 33.6 30.1 طكباس

 218.4 174.5 157.9 146.8 136.2 135.3 123.8 120.7 قمقيمية

 773.2 674.0 601.2 540.3 492.7 427.9 397.3 364.0 جنيف

اع غػػزةقػط  782.8 778.3 787.5 857 994 1,039 1,102 1,127.8 

 802.2 771.4 736.8 716.0 633.2 572.0 577.3 579.6 غزة

 126.9 131.6 125.0 114.2 89.7 82.2 72.5 76.8 خانيكنس

 57.5 60.9 53.8 49.8 42.3 42.1 38.5 38.9 رفح

 40.7 42.9 35.2 36.5 28.0 28.4 28.9 27.4 دير البمح

 47.2 43.8 39.0 35.0 30.2 30.2 26.8 27.3 النصيرات

 53.3 51.6 48.8 42.7 33.3 32.6 34.2 32.8 جباليا

 11,973.4 10,604.7 9,654.2 8,934.5 8,303.7 7,484.1 6,972.5 6,802.4 المجمكع الكمي

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

خالؿ الجدكؿ أعاله، نالحظ أف كدائع العمالء تتكزع ما بيف الضفة الغربية كقطاع غزة كأف مف 

مميار دكالر كنسبة تركز  10.84الضفة الغربية تمثؿ الحصة األكبر مف ىذه الكدائع حيث بمغت 

% كبالنظر إلى تكزيع 9مميار دكالر كبنسبة تركز  1.12% في حيف احتؿ قطاع غزة بمبمغ 91

مميار  4.47في الضفة الغربية نرل أف الحصة األكثر كانت في مدينة راـ اهلل كالبيرة بمبمغ  الكدائع
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% مف حصة الكدائع في الضفة 41% مف المجمكع الكمي في فمسطيف كبنسبة 37دكالر كبنسبة تركز 

مدينة  % مف المجمكع الكمي ثـ تمتيا13مميار دكالر كبنسبة  1.56الغربية، تمتيا مدينة نابمس بمبمغ 

% كمف الجدير ذكره أف الكدائع متركزة في مدينة راـ 9مميار دكالر كبنسبة تركز  1.089الخميؿ بمبمغ 

 اهلل كالبيرة كما ىي التسييالت.
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 الدراسات السابقة: المبحث الخامس:  6.2

 مقدمة:  1.6.2

يانات كنتائج متطمبات ىناؾ العديد مف األبحاث كالدراسات التي تناكلت مكضكع الدراسة كالمتعمقة بب

بازؿ في الحد مف المخاطر االئتمانية، كلتحقيؽ مزيد مف الفيـ لمعالقة بيف متطمبات بازؿ كالمخاطر 

االئتمانية قاـ الباحث باستعراض العديد مف الدراسات ذات العالقة لالستفادة منيا كتكظيؼ نتائجيا بما 

 يخدـ ىذه الدراسة كفيما يمي بعض ىذه الدراسات: 

دراسة واقع البنوك  –المصرفية وفق بازل  إدارة المخاطربعنوان "بدراسة ( 2014النجار ) امتق

كالتي تحدثت عمى أف سالمة الجياز المصرفي في الدكؿ ىك الكسيمة األنجح  العمومية الجزائرية

النفتاح لمحفاظ عمى االستقرار االقتصادم فييا كمع التطكر اليائؿ الذم طرأ عمى ىذا القطاع كنتيجة 

السكؽ كحرية رؤكس األمكاؿ إال أنيا مرت بالكثير مف الظركؼ التي كادت تؤدم إلى انييارىا كذلؾ 

بسبب تزايد مخاطر االئتماف، كجاء في أىداؼ الدراسة بأنيا تسعى إلى التعرؼ عمى ماىية المخاطر 

زائر كالتعرؼ عمى أىـ االئتمانية كتقنياتيا ككذلؾ مخاطر االئتماف التي تتعرض ليا البنكؾ في الج

، كقد تكصمت الدراسة إلى اقتصار البنكؾ التجارية العمكمية الجزائرية بصفة أساسية  iiمبادئ بازؿ 

ة مخاطر االئتماف تكاد تنحصر ر ة دكف االىتماـ بباقي أنكاع المخاطر كأف أداءعمى نسبة ككؾ لممال

 خارجية.  في الرقابة كاإلشراؼ المصرفي سكاء كانت رقابة داخمية أك
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المصارف وفقًا ( بعنوان "اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في 2007وجاءت دراسة أبو كمال )

دراسة تطبيقية عمى المصارؼ العاممة في فمسطيف، حيث ىدفت الدراسة "  iiبازل لممعايير الدولية "

مة في تبناىا البنكؾ العامإلى تقييـ لكاقع االستراتيجيات كاألنظمة الخاصة بدائرة المخاطر التي ت

ـ لمساعدة المصارؼ عمى تطكير النظـ المتعمقة بمخاطر االئتماف فمسطيف ككضع إطار كامؿ كسمي

كفقان لممعايير كاإلرشادات الرقابية الصادرة عف لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية كالمجاف الدكلية األخرل 

المتعمقة بكفاءة إدارة المحفظة االئتمانية في ذات العالقة، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج 

البنكؾ العاممة في فمسطيف باإلضافة إلى االلتزاـ بالتشريعات كالتعميمات كالضكابط التي يتـ إصدارىا 

مف سمطة النقد الفمسطينية مف أجؿ التخفيؼ مف المخاطر االئتمانية، ككذلؾ ىناؾ صعكبة في قياس 

لعدـ كجكد األدكات كالمقكمات الالزمة لتطبيؽ األساليب المتقدمة حيث  iiالمخاطر االئتمانية كفؽ بازؿ 

 يتـ االكتفاء مف قبؿ البنكؾ باستخداـ المنياج المعيارم المكحد لقياس مخاطر االئتماف. 

 

( دراسة بعنوان "نظرة عامة عمى استعداد الدول العربية لتطبيق مقترح 2006الوي )وأجرى البب

حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الترتيبات المتعمقة بكيفية اإلعداد  ii كفاية رأس المال بازل

في الدكؿ العربية كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كالتي بينت أف  iiلتطبيؽ معايير بازؿ 

كأف ىناؾ  iiمعظـ البنكؾ المركزية في الدكؿ العربية قد عزمت عمى تطبيؽ كفاية رأس الماؿ بازؿ 

عة مف تمؾ البنكؾ قد أصدرت قراران صريحان بذلؾ كمف ضمنيا فمسطيف، كذلؾ قامت البنكؾ مجمك 

المركزية بدراسة تحضيرية لمتعرض عمى مدة االلتزاـ بتطبيؽ المبادئ األساسية المتعمقة بمعايير اتفاقية 

 بازؿ كأف ىناؾ حاجة إلى تأىيؿ كتدريب ككادر السمطات الرقابية.
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في الجياز المصرفي الفمسطيني  المتعثرة( بعنوان "التسييالت االئتمانية 2006)بينما دراسة زايدة 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى رف الوطنية العاممة في قطاع غزة دراسة تطبيقية عمى المصا –

ظاىرة التعثر في التسييالت الممنكحة التي تتعرض ليا البنكؾ العاممة في فمسطيف كتحديد حجـ ىذه 

متعثرة كمخصصاتيا في الجياز المصرفي، ككانت نتائج الدراسة تشير إلى اف ىناؾ ديكف الديكف ال

متعثرة لدل جميع البنكؾ العاممة في فمسطيف كبشكؿ متفاكت ما بيف البنكؾ المحمية كالكافدة كاألكضاع 

اسة السياسية كاالقتصادية تساىـ بشكؿ كبير في ارتفاع نسبة التعثر في المصارؼ، حيث أكصت الدر 

 بأنو يجب عمى المصارؼ أف تتخذ الكسائؿ التي تحد مف ىذه الظاىرة مف خالؿ التأكد مف سالمة

 كيؿ كمراقبة الكضع المالي لمعميؿ بشكؿ مستمر. القرار االئتماني كالغرض مف التم

 

حيث ىدفت الدراسة إلى  "دراسة بعنوان "إدارة مخاطر االئتمان المصرفي( 2005واجرى أبو كرش )

ؽ ثالث أىداؼ رئيسية فجاء في اليدؼ األكؿ بأنيا تريد إظيار التأثيرات التي تحدثيا إدارة تحقي

مخاطر االئتماف المصرفي في الصناعة المصرفية، أما اليدؼ الثاني فكاف حكؿ كيفية بياف أىمية 

األخير فكاف حكؿ التحميؿ المالي كاالئتماني كأداة في اتخاذ القرارات المالية الرشيدة أما اليدؼ الثالث ك 

 المالي لممشاريع.  مالية المستخدمة في التنبؤ بالتعثرتحميؿ األدكات ال

كما أشارت الدراسة إلى أف مكضكع التحميؿ المالي كاالئتماني ليما أىمية كبيرة في البنكؾ التجارية 

مكضكع بأف نظران لممنافسة الشديدة في ىذا القطاع، كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج كاف مف أىميا 

استراتيجية تقييـ االئتماف مف المكاضيع الحديثة التي تمثؿ مكانة ىامة لدل القطاعات المختمفة 

كخاصة في الجياز المصرفي، ككذلؾ ىناؾ العديد مف الطرؽ كالمعايير لتقييـ مخاطر االئتماف 

 االئتماني. المصرفي المطبقة في العديد مف المؤسسات المالية كالمصرفية عند اتخاذ القرار 
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( بعنوان"النظام الرقابي المصرفي في سورية ومتطمبات مبادئ بازل 2005) وفي دراسة الرضا

حيث ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى المبادئ األساسية لمرقابة  ،األساسية لمرقابة المصرفية الفعالو

مجمكعة الدكؿ العشر  المصرفية التي أعدتيا لجنة بازؿ الدكلية بالتعاكف مع السمطات الرقابية في

كالتي كانت الغاية منيا إيجاد قكاعد ارشادية لتقييـ متانو كأداء النظاـ الرقابي عمى المصارؼ باالضافو 

الى القاء الضكء عمى ما تـ تطبيقو في الجميكرية السكرية،كخمصت الدراسة الى انو كبالرغـ مف أىمية 

كلككنيا قكاعد  ات السمطات الرقابية لممصارؼىذه المبادئ في القاء الضكء عمى مسؤكليات ككاجب

استرشادية ييتدل بيا عند عممية التقييـ اال انيا ال تعتبر عالجا لتصميح الخمؿ االقتصادم القائـ اك 

 ضماف لعدـ ظيكر تعثر في القطاع المصرفي في المستقبؿ.

 

عن لجنة بازل لمرقابة  ( بعنوان"المبادئ األساسية الفعالو الصادرة2005) وكانت دراسة السيقمي

ىدفت الى تقييـ مدل التزاـ   دراسة تطبيقية عن سمطة النقد الفمسطينية-1997المصرفية سنة 

كأشارت اىـ نتائج  1997سمطة النقد الفمسطينية بمبادلء اتفاقية بازؿ لمرقابة المصرفية في العاـ 

تعمقو بالقطاع المصرفي في فمسطيف الدراسة الى اف البيئة القانكنية المصرفية ككذلؾ التعميمات الم

تكفر ظركفا كشركطا مناسبة لقياـ سمطة النقد الفمسطينية بتطبيؽ معايير بازؿ لمرقابة المصرفية كقد 

ظير اف ىناؾ التزاـ بشكؿ كبير مف قبؿ سمطة النقد في القياـ بممارساتيا الرقابية عمى المصارؼ 

يمات كالسياسات كالبيئة المناسبة التي مف شأنيا اف العاممو في فمسطيف كذلؾ مف خالؿ تكفير التعم

كاف لسمطة النقد الفمسطينية الصالحيات الكاممو التخاذ تدابير  تعزز مف سالمة المؤسسات المالية،

جراءات تصحيحية بحؽ المصارؼ المخالفو كالحد األدنى لكفاية رأس الماؿ،كقد خمصت الدراسة الى  كا 

ىميا ضركرة اف يككف ىناؾ تعميمات كنصكص مصرفية قانكنية مجمكعة مف التكصيات كاف مف أ
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مفيكمو ككاضحة تتناكؿ جكانب القصكر في معايير بازؿ لمرقابة المصرفية في عمؿ سمطة النقد 

 ياـ بتدريب مكظفييا عمى إدارة مراقبة المصارؼ ليذه المبادئ.الى القالرقابي إضافة 

 

"، حيث ىدفت عمى تمويل المؤسسات الصغيرة iiل ( دراسة بعنوان "اثر باز2004واجرى حداد )

عمى تمكيؿ المشاريع الصغيرة كالمتكسطة التي  iiالدراسة الى التعرؼ عمى مدل تاثير اتفاقية بازؿ 

تعتبر احدل الركائز األساسية في االقتصاد الكطني في فمسطيف كنظرا الىميتيا في القطاعات 

 د كبير في خمؽ فرص عمؿ جديده كتخفيض معدؿ البطالو،باالضافو الى انيا تسيـ الى ح ،المختمفو

اف ترتفع تكمفو التمكيؿ ليذه المشاريع النيا  iiكأكضحت الدراسة بانو عند البدء بتطبيؽ اتفاقية بازؿ 

تيدؼ الى تدعيـ متطمبات كفاية راس الماؿ لممصارؼ مف خالؿ ربطيا بصكرة اشمؿ في كافة 

أيضا اف المصارؼ في فمسطيف ستجد نفسيا مضطره لمتقيد بيذه  كذكرت الدراسة المخاطر المصرفية،

تفاقية حيث اف عدـ االلتزاـ بيا سيؤثر سمبا عمى تصنيفيا كبالتالي سيككف ىناؾ صعكبة في اال

الحصكؿ عمى التمكيؿ مف المصارؼ الدكلية كاإلقميمية كبالتالي ارتفاع تكمفو التمكيؿ ليا سينعكس 

كخمصت الدراسة الى انو يتكجب عمى المصارؼ  ماف لمقطاعات المختمفو،عمى قدرتيا عمى منح االئت

العاممو في فمسطيف البدء في تييئة أكضاعيا لمتعامؿ مع ىذه االتفاقية مف خالؿ تطكير األنظمة 

 كير أساليب لقياس المخاطر.طلدييا كتدريب الككادر كت إدارة المخاطرالداخمية كتحسيف مستكل 

 

 مخاطر أساسية تواجو الجياز المصرفي"  8( بعنوان "2001ىمي المصري )دراسة البنك األوفي 

ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ المخاطر التي قد تكاجو البنكؾ كما ىي الكسائؿ كالنظـ الرقابية التي 

يجب أف تتبعيا تمؾ البنكؾ لمكاجية ىذه المخاطر في إطار رؤية لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية حيث 

اسة أف مف أىـ المخاطر التي تتعرض ليا البنكؾ ىي مخاطر عدـ التزاـ العميؿ بالكفاء أكضحت الدر 
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مخاطر  –مخاطر سعر الفائدة  –مخاطر السكؽ مخاطر التشغيؿ  –مخاطر الدكلة  –بالمديكنية 

كمخاطر السمعة، كخمصت الدراسة إلى أف ىناؾ مجمكعة مف الكسائؿ  –المخاطر القانكنية  –السيكلة 

ية لتجنب البنؾ الكقكع في ىذه المخاطر منيا كضع حدكد دنيا لكفاية رأس الماؿ يساعد عمى الرقاب

امتصاص الخسائر ككذلؾ كضع قكاعد ارشادية كتعميمات لمنح التسييالت المصرفية، باإلضافة إلى 

كضع ضكابط كأساليب قياس مختمفة لمحد مف المخاطر التي قد يتعرض ليا المصرؼ، ككذلؾ تكفير 

ـ رقابة داخمي بقدر كاٍؼ كمناسب لحجـ النشاط كالتحكط مف خالؿ التأميف ضد الطكارئ التي قد نظا

 تنشأ.

 

( دراسة بعنوان "العوامل المحددة لقرار منح التسييالت االئتمانية 1999وأجرى معال وظاىر )

العكامؿ حيث ىدفت الدراسة إلى البحث عف نمكذج مناسب يتضمف نية" المباشرة في المصارف األرد

المحددة في القرار االئتماني التي يجب أف تأخذىا إدارة البنكؾ األردنية بعيف االعتبار عند منح 

التسييالت كما يساعد عمى تكظيؼ األمكاؿ بأفضؿ صكرة كأقؿ مخاطرة، كخمصت نتائج الدراسة إلى 

عة مف المعايير أنو ال يتـ منح التسييالت في البنكؾ بصكرة عشكائية بؿ أنيا تعتمد عمى مجمك 

الكاجب تكفرىا مثؿ المالءة المالية، اإلدارية كمركزية المخاطر لمعميؿ كالغرض مف ىذه التسييالت كقد 

أكصت الدراسة بضركرة قياـ إدارة البنكؾ في األردف بتبني مجمكعة مف ىذه المعايير ألىميتيا في 

التي يمكف أف تتعرض ليا ىذه  رإدارة المخاطاتخاذ القرار االئتماني ذلؾ مف أجؿ التخفيؼ مف 

األمكاؿ، كعمى إدارة البنكؾ األردنية أف تكلي اىتماـ كبير بالمالءة المالية لمعميؿ كقدرتو عمى الكفاء 

 بالتزاماتو. 
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 الدراسات األجنبية : 2.6.2

 Credit Rating and theبعنوان دراسة ب  Patrick van Roy (2005) قام

standardized approach to crelit risk in basel ii  تصنيف االئتمان والمدخل المعياري

ىذه الدراسة إلى تقييـ أثر االعتماد عمى حيث ىدفت  iiالموحد لقياس مخاطر االئتمان وفقا لبازل 

عمى متطمبات رأس الماؿ لممصارؼ المتكسطة  Moodys , fitchشركات التصنيؼ المختمفة مثؿ 

ال أنو كبالرغـ مف كجكد فكارؽ جكىرية في متطمبات رأس الماؿ كصغيرة الحجـ كخمصت الدراسة إ

لممصارؼ المقرضة كالتي تعتبر نتيجة لتقييـ الجدارة االئتمانية مف قبؿ شركات التصنيؼ إال أف ىذه 

ركات الفكارؽ ىي بسيطة إلى حد ما كأف متطمبات رأس الماؿ الالزمة لمقابمة المطالبات عمى الش

 .Iمف التي تعتمد عمى بازؿ ii كالمصارؼ كالحككمات أعمى في المصارؼ التي تعتمد عمى بازؿ 

 

 challenges to Japaneseبعنوان  Kentaro tamura  (2005)دراسة وفي 

compliance with the basel capital accord “Domestic politics international 

banking standards ابة اليابان التفاقية بازل لكفاية رأس المال: "الظروف تحديات استج

حيث ىدفت الدراسة إلى تكضيح أثر المتغيرات السياسية عمى السياسية، ومعايير البنوك الدولية" 

تطبيؽ معايير اتفاقية بازؿ الخاصة بكفاية رأس الماؿ في الياباف كالتعرؼ عمى مدل استجابة البنكؾ 

المعايير كأكضحت ىذه الدراسة إلى ضعؼ االستجابة لتطبيؽ معيار كفاية العاممة في الياباف ليذه 

رأس الماؿ يشير إلى محدكدية تسميط الضكء عمى المتغيرات كآليات التنفيذ عمى المستكل الدكلي كالتي 

تدفع إلى مستكل منيجية شاممة في اعتماد كمعايير بازؿ، كخمصت الدراسة عمى أف تطبيؽ ىذه 

مستكل المحمي يحتاج عمى تشاكر مشترؾ بيف السمطات المحمية كأف السياسة الداخمية المعايير عمى ال

 لمياباف كطبيعة الحكـ المؤسسي يؤثراف عمى مدل استجابة الياباف ليذا المعيار.
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 The new basel capital accord and riskبعنوان  Xiaofaug ma(2004)دراسة وفي 

management of chirese state – owned commercial bank  اتفاقية بازل لكفاية رأس

دارة المخاطرالمال  حيث ىدفت الدراسة إلى تقديـ جارية الممموكة لمحكومة الصينية في البنوك الت وا 

مجمكعة مف االقتراحات لمبنكؾ التجارية المممككة لمحككمة الصينية بمكجب اتفاقية بازؿ مثؿ التركيج 

ككذلؾ تحسيف  إلدارة المخاطرة األصكؿ كبناء نظاـ تصنيؼ داخمي لكفاية رأس الماؿ كتحسيف جكد

القدرة عمى اإلشراؼ كقد خمصت الدراسة إلى أف باستطاعة المصارؼ المممككة لمحككمة الصينية أف 

مف خالؿ كضع اإلستراتيجية التي تتعمؽ بصناعة البنكؾ  iiتنجح في تنفيذ اإلطار الخاص في بازؿ 

 الكطنية.

 

 االستفادة من الدراسات السابقة:أوجو  3.6.2

عمى العديد  السابقة اشتممت الدراساتكمكضكعيا، كقد  الحالية الدراسات السابقة أىمية الدراسة أظيرت

 أىميا: مف المزايا كالخصائص التي شكمت قيمة مضافة كحققت العديد مف الفكائد لمدراسة الحالية

 مكمات.بالكثير مف المع اإلطار النظرم لمدراسةإثراء  .1

  يا.مشكمة الدراسة، كبياف أىمية الدراسة كمبررات صياغةفي  ساعدت .2

 .منيج الدراسةكاختيار مساعدة في تحديد ال .3

 بالشكؿ المناسب. أداة الدراسةكتصميـ  إلى إعدادالباحث كتكجيو  إرشاد .4

ستفاد التي اشتممت عمييا الدراسات السابقة كالتي شكمت قيمة مضافة ا غنيةمصادر المعمكمات ال .5

 منيا الباحث.

 .مناقشة نتائج الدراسة الحاليةإثراء أفكار الباحث لنتائج الدراسات السابقة في  مساىمة .6
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 :ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة .4.2.2

 :ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة بما يمي ختمؼيمكف أف ت

ة في البنكؾ التجارية العاممة في إف عينة الدراسة شممت جميع العامميف في الدكائر المعني .1

 فمسطيف.

 2016تـ الحديث في الدراسة عف اختيار التقييـ الذاتي لكفاية رأس الماؿ الذم أقر في العاـ  .2

 حسب تعميمات السمطات الرقابية في فمسطيف.
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 الفصل الثالث

 اإلطار المنيجي لمدراسة

 

 مقدمة  1.3

، ككذلؾ مجتمع جراء دراستوإل التي اختارىا الباحث ية الدراسة، كأدكاتيايستعرض ىذا الفصؿ منيج

 كخصائصيا، كالطريقة التي اتبعيا الباحثالدراسة، كعينة الّدراسة  عميو الباحث لالّدراسة الذم أجر 

ة لبيانات اإلحصائي، كطريقة المعالجة ة، ككيفية التحقؽ مف ثبات األداةلمتأكد مف صدؽ أداة الدراس

 الدراسة.

 

 اسةمنيج الدر  2.3

إلنجازىا  المنيج الكصفي البيانات كالمعمكمات الالزمة ليذه الدراسة اعتمد الباحثطبيعة  بناءن عمى

كاقع الكتحميؿ  فيك يقكـ عمى تحديدأغراض الدراسة، الئـ كتحقيؽ أىدافيا حيث أف ىذا المنيج ي

 ما لظاىرة دقيؽ كصؼ عمى رتكزكي كصفيا، كتفسيرىا، كالتنبؤ بيا، عف طريؽمشكمة الّدراسة الحالي ل

، عالكة عمى ككنو المنيج مضمكنيا فيـ غرضب كمية أك نكعية صكرة عمى كتقديمو محدد مكضكع أك

 األكثر شيكعان كاستخدامان في دراسة الظكاىر اإلنسانية كاإلجتماعية كما ىك الحاؿ بالنسبة ليذه الدراسة،

 .لمدراسة الحالية األنسبالمنيج أنو  كبالتالي رأل الباحث
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 :لمعموماترئيسين من مصادر اوقد تم استخدام مصدرين 

لمعالجة اإلطار النظرم لمبحث، كالتي  ثانكيةمصادر البيانات ال إلىتـ الرجكع : ثانويةال المصادر .1

كالتقارير،  ،كالمقاالت ،كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة، كالدكريات ،تتمثؿ في الكتب

كالمطالعة في مكاقع  ،سة، كالبحثاابقة التي تناكلت مكضكع الدر كالدراسات الس ،كاألبحاث

 .المختمفة اإلنترنت

لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث، تـ جمع البيانات األكلية مف خالؿ : المصادر األولية .2

ليذا الغرض ةستباناإل كقد تـ تفريغ كتحميؿ البيانات ، كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصا ن

 . "Statistical Package for the Social Sciences, SPSS" اإلحصائيـ البرنامج باستخدا

 

 مجتمع الدراسة 3.3

في البنكؾ التجارية  الدكائر المعنيةمكظؼ مف العامميف في مجاؿ ( 246)يتككف مجتمع الّدراسة مف 

 العاممة في فمسطيف.

 

 عينة الدراسة 4.3

 :ستطالعيةاإل الدراسة عينة. 1.4.3

 تقنيف بغرضتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية  ، حيث( مكظؼ30مف ) ستطالعيةاإل الدراسة عينة نتتككّ 

 .عينةال عمى لمتطبيؽ اصالحيتي مف كالتحقؽ الدراسة، أداة
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 . عينة الدراسة:2.4.3

ة الختيار اإلحصائيتـ اختيار عينة الّدراسة بحيث تككف ممثمة لمجتمعيا باالعتماد عمى األسس 

 مجتمعيا مف%( 2) مقدارىا خطأ بنسبةكتـ حساب حجـ عينة الّدراسة ت بالطريقة العشكائية، العينا

 رقـ ممحؽ في كاضح ىك كما كذلؾ، www.surveysystem.comباستخداـ مكقع حساب العينات 

 (150حيث بمغت )، (2)

 

 :الدراسة لعينة الديمغرافية الخصائص 5.3

 (6) استبعاد تـ كقد %(،93.3) بنسبة بمغت استبانة (140) استرجاع تـ ( استبانة،150تـ تكزيع )

 %(89.3) ما نسبتو ككنت استبانة، (134) لمتحميؿ خضع كبذلؾ ستبانات لعدـ صالحيتيا لمتحميؿ،إ

 خصائص (1.3) رقـ الجدكؿ يكضحك الدراسة، %( مف مجتمع54.4نسبتو ) كما الدراسة، عينة مف

 تكسنكا الكظيفي، كالمسمى العممي، كالمؤىؿ كالعمر، الجنس، لمتغيرات: كفقان  الديمغرافية العينة

 .العمؿ دائرةك  الخبرة،

 

http://www.surveysystem.com/
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 معينة لخصائص الديمغرافية : األعداد والنسب المئوية لم(1.3) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % المئوية النسبة العدد تصنيف المتغير المتغير

 الجنس
 69.4 93 ذكر

 30.6 41 ىأنث

 العمر

 61.9 83  34أقؿ مف 
 22.4 30 44 ىإل 35مف 

 11.2 15 54إلى  45أكثر مف 
 4.5 6 55أكثر مف 

 المؤىل العممي
 0.7 1 دبمـك فأقؿ
 88.1 118 بكالكريكس
 11.2 15 ىماجستير فأعم

 المسمي الوظيفي

 50.7 68 مكظؼ
 31.3 42 رئيس قسـ 

 12.7 17 مدير مساعد
 5.2 7 فأعمى ديرم

 سنوات الخبرة

 18.7 25 سنكات 5أقؿ مف 
 29.9 40 كاتسن 10 ىإل 6مف 
 20.1 27 سنة 15إلى  11مف 
 19.4 26 سنة 20إلى  16مف 

 11.9 16 سنة فأكثر 21

 العمل دائرة

 16.4 22 دائرة المخاطر
 11.2 15 دائرة اإلمتثاؿ
 53.7 72 دائرة اإلئتماف

 18.7 25 بة عمى اإلئتمافدائرة الرقا

 100.0 134 المجموع 



73 
 

 :الجنس لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع .1.5.3

مػػػا نسػػػبتو ك  الػػػذككر، مػػػفىػػػـ الدراسػػػة  مفػػػردات%( مػػػف 22.2) مػػػا نسػػػبتو ( أف0.3يبػػػيف جػػػدكؿ رقػػػـ )

 .مف اإلناث%( 31.2)

 

 : العمر لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع .2.5.3

%( 22.4،  كأف )عػاـ( 34)الػذيف أعمػارىـ أقػؿ مػف ىـ مف مف المبحكثيف  (%61.9) تبيف أف ما نسبتة

( 54ك  45%( تتػراكح بػيف )11.2( عػاـ، كأف مػا نسػبتو )44ك  35ىـ مػف الػذيف أعمػارىـ تتػراكح بػيف )

 عاـ. 55%( أعمارىـ أكثر مف 4.5عاـ، كأف ما نسبتو )

 

 : المؤىل العممي لمتغير فقاً و  العينة أفراد توزيع .3.5.3

 المبحكتيف حممة الدبمكـ أك أقؿ، كما نسبتو مفىـ الدراسة  مفردات%( مف 1.2) ما نسبتو بيف أفت

 حممة الماجستير فأعمى.%( مف 00.5) حممة )البكالكريكس(، كما نسبتو%( مف 22.0)

 

 : الوظيفي المسمى لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع .4.5.3

كما نسبتة  ،يعممكف كرئيس قسـ%( 31.3) كما نسبتةكمكظفيف، يعممكف  (%50.7)ما نسبتو تبيف أف 

 كمدير فأعمى.يعممكف  (%5.2)كالنسبة المتبقية كىي  ،مدير يعممكف كمساعد (12.7%)
 

 

 : سنوات الخبرة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع .5.5.3

%( 52.2)ما نسبتو ك سنكات،  (2)مف رتيـ أقؿ الذيف سنكات خب مفىـ %( 18.7)ما نسبتو  بيف أفت

 مف%( ىـ 20.1( سنكات،  كما نسبتة )10( سنكات إلى )6الذيف تتراكح سنكات خبرتيـ بيف ) مفىـ 
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الذيف تتراكح  مف%( ىـ 19.4( سنة،  كما نسبتة )15( سنة إلى )11الذيف تتراكح سنكات خبرتيـ بيف )

الذيف سنكات  مفىـ  (%11.9)كالنسبة المتبقية كىي سنة، ( 20( سنكات إلى )16سنكات خبرتيـ بيف )

 ( سنة. 21خبرتيـ أكثر مف )

 

 : دائرة العمل لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع .6.5.3

 مػفىػـ %( 00.5)مػا نسػبتو ك  الػذيف يعممػكف فػي دائػرة المخػاطر، مػفىػـ %( 02.2) ما نسبتو بيف أفت

كمػا ، %( ىػـ مػف الػذيف يعممػكف فػي دائػرة اإلئتمػاف53.7بتو )الذيف يعممكف في دائرة اإلمتثػاؿ، كمػا نسػ

 %( ىـ مف الذيف يعممكف في دائرة الرقابة عمى اإلئتماف.18.7نسبتو )

 

 أسموب وأداة جمع البيانات 6.3

األدبيات  إلىأداةن لجمع البيانات، فبالرجكع  اإلستبانة، ك المسح بالعينةالحالية أسمكب الّدراسة استخدمت 

كتـ تعديميا  ستبانةإ، طكر الباحث حد مف مخاطر اإلئتمافكعالقتيا بال (IIبازؿ )كلفحص  السابقة،

 ( مف المحكميف مف ذكم اإلختصاص.8بناءن عمى طمب تكجييات )

القسػـ األكؿ معمكمػات عامػة عػف المبحػكثيف مػف حيػث:  ضػـمػف ثالثػة أقسػاـ رئيسػة،  اإلسػتبانة تككنت

حػيف  فػي العمػؿ كدائػرة الخبػرة كسػنكات ،الػكظيفي كالمسػمى ،لعممػيا كالمؤىػؿ العمريػة، كالفئػة الجنس،

 ىي:ك  ( محاكر4)يتككف مف الذم ( IIبازؿ )ضـ القسـ الثاني مقياس 

 ( فقرات.8، كيتككف مف )إدارة المخاطر محكر .1

 ( فقرات.5مخففات مخاطر االئتماف، كيتككف مف ) محكر .2

 ( فقرات.4مخاطر السكؽ، كيتككف مف ) محكر .3

 ( فقرات.5، كيتككف مف )طر التشغيؿمخا محكر .4
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 كىي: محاكر (4)الذم تككف مف  مخاطر اإلئتمافكضـ القسـ الثالث مقياس 

 ( فقرات.5، كيتككف مف )السياسة اإلئتمانية محكر .1

 ( فقرات.5السيكلة النقدية، كيتككف مف ) محكر .2

 ( فقرات.5مخاطر التركز، كيتككف مف ) محكر .3

 .( فقرات5(مف مخاطر الضمانات، كيتككف  محكر .4

ـ خماسػػي، عمػػى نمػػط ليكػػرت ختيػػار مػػف سػػمّ زت فػػي اإلالّدراسػػة ترّكػػأداة  مػػىجابػػة ععممػػان بػػأف طريقػػة اإل

(Likert Scale :كذلػػػؾ كمػػػا يػػػأتي ،)،كتػػػـ ،كال أكافػػػؽ بشػػػدة، كال أكافػػػؽ، كمحايػػػد، كأكافػػػؽ أكافػػػؽ بشػػػدة 

كقد ُأعطي لكؿ  (،Likert Scale)عمى نمط ليكرت  لإلجابة عف فقرات اإلستبانة ـ خماسيسمّ  استخداـ

 (.2.3) الجدكؿكتـ تفسير الدرجات حسب الكسط الحسابي كما ىك مكضح في  ،فقرة كزف مدرج

  : مقياس ليكرت وتفسيراتو(2.3)جدول 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابة

 1 2 3 4 5 الوزن المدرج

 1.80 - 1   2.60 -1.81 3.40 -2.61 4.20 -3.41 5.00 -4.21 الوزن النسبي

 ضعيفة جدا ضعيفة متكسطة جيدة جيدة جدان  تفسير الدرجة

 

مخاطر متغيران تابعان ىك الّدراسة ، كما تحكم (IIبازؿ )الحالية متغيران مستقالن ىك الّدراسة كبذلؾ تحكم 

 كالمؤىؿ العمرية، كالفئة س،الجنالمتغيرات المستقمة الثانكية اآلتية: الّدراسة ، كما تشمؿ اإلئتماف

 . العمؿ كدائرة الخبرة، كسنكات لكظيفي،ا كالمسمى العممي،
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 ة:تاليتباع الخطوات الااإلستبانة بولقد تم بناء 

بعد اطالع الباحث عمى األدب كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسػة، كاسػتطالع آراء نخبػة مػف 

قػاـ الباحػث  يػر الرسػمي،المقػابالت الشخصػية ذات الطػابع غعف طريػؽ  محكرالمتخصصيف في ىذا ال

 ة:تاليكفؽ الخطكات ال اإلستبانةببناء 

 .اإلستبانةالرئيسية التي شممتيا  محاكرتحديد ال .1

 .محكرصياغة فقرات كؿ  .2

 ( فقرة.50في صكرتيا األكلية كالتي شممت ) اإلستبانةإعداد  .3

العػامميف الدراسة، كأغمػبيـ مػف  جاؿمفي  فيمف المحكميف، المتخصص (8عمى ) اإلستبانةعرض  .4

 .في القطاع المصرفي الفمسطيني

عػػادة الصػػياغة بعػػد إجػػراء التعػػديالت التػػي أكصػػى بيػػا المحكمػػكف .5  مػػف حيػػث الحػػذؼ كاإلضػػافة كا 

فػػػي صػػػكرتيا النيائيػػػة  اإلسػػػتبانةبنػػػاءن عمػػػى تكجييػػػات المشػػػرؼ بمػػػغ عػػػدد فقػػػرات ك بعض الفقػػػرات، لػػػ

 أكافػػػؽ،قػػػرة كزف مػػػدرج كفػػػؽ سػػػمـ ليكػػػرت الخماسػػػي )أكافػػػؽ بشػػػدة، ( فقػػػرة، كقػػػد ُأعطػػػي لكػػػؿ ف42)

( يبػػػيف 3(  كالممحػػػؽ رقػػػـ )1، 2، 3، 4، 5، ال أكافػػػؽ، ال أكافػػػؽ بشػػػدة( أعطيػػػت األكزاف )محايػػػد

 في صكرتيا النيائية. اإلستبانة
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 صدق أداة الدراسة 7.3

 أف تشمؿ اسو، كما يقصد بالصدؽس ما أعدت لقياقيصالحة لمف أنيا يعني التأكد  صدؽ اإلستبانة

، كقد لكؿ مف يستخدميا كاضحة فقراتيا كمفرداتياأف تككف ، ك متحميؿل الالزمةالعناصر  جميع اإلستبانة

تـ التأكد مف صدؽ فقرات كذلؾ لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة، كقد  اإلستبانةقاـ الباحث بتقنيف فقرات 

 بطريقتيف: اإلستبانة

 
 

 ىري لألداة )صدق المحكمين(:الصدق الظا .1.7.3

عمى مجمكعة مػف المحكمػيف  لمتحقؽ مف ذلؾ كبعد تصميـ أداة الدراسة في صكرتيا األكلية تـ عرضيا

محػػكر ، كالمتخصصػػيف فػػي النجػػاحفػػي جامعػػة ية ( أعضػػاء مػػف أعضػػاء الييئػػة التدريسػػ8تألفػػت مػػف )

بتحكػيـ أداة الدراسػة.  تفضػمكالػذيف ( أسماء المحكميف ا2. كيكضح الممحؽ رقـ )الدراسة كالبحث العممي

لقيػػػاس مػػػا كضػػػعت  اإلسػػػتبانة بأبعادىػػػا كفقراتيػػػاآرائيػػػـ فػػػي مػػػدل مالئمػػػة  إبػػػداءحيػػػث قػػػامكا مشػػػككريف ب

نتمػػي إليػػو، كمػػدل كفايػػة تالػػذم  لممحػػكر منيػػاكمػػدل مناسػػبة كػػؿ  فقػػراتال كدقػػةكضػػكح كػػذلؾ ألجمػػو، ك 

أك حػػػذؼ أك مػػػف تعػػػديؿ  قترحػػػاتيـ كتكجييػػػاتيـتقػػػديـ م إلػػػىالدراسػػػة باإلضػػػافة  محػػػاكرلتغطيػػػة  فقػػػراتال

، ككػػػػػذلؾ فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالبيانػػػػػات األكليػػػػػة )الخصػػػػػائص الشخصػػػػػية كالكظيفيػػػػػة( المطمكبػػػػػة مػػػػػف  إضػػػػػافة

 .ثيف، إلى جانب مقياس ليكرت المستخدـ في اإلستبانةالمبحك 

يالت التػػي اتفػػؽ بػػإجراء التعػػد الباحػػثالمالحظػػات كالتكجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكف قػػاـ  إلػػى كاسػػتنادان 

ضػػػافة بعضػػػيا حػػػذؼ تعػػػديؿ صػػػياغة العبػػػارات ك بنػػػاءن عمػػػى ذلػػػؾ عمييػػػا معظػػػـ المحكمػػػيف، حيػػػث تػػػـ  كا 

 .(50( بدؿ )42) اإلستبانةليصبح عدد فقرات  البعض اآلخر
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 :اإلستبانةتساق الداخمي لفقرات صدق اإل  . 2.7.3

( 31ستطالعية البالغ حجميا )إلتساؽ الداخمي لفقرات اإلستبانة عمى عينة الدراسة ااإلتـ حساب 

 التابعة لو.  لممحكررتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية ، كذلؾ بحساب معامالت اإلمكظفان 

درجة الكمية لممحكر الذم تتبع كال المحكررتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات ( يبيف معامالت اإل3.3جدكؿ )

(، حيث إف 0.01أك  0.05مستكل داللة ) رتباط المبينة دالة عندكالذم يبيف أف معامالت اإل ،لو

 صادقة لما كضعت لقياسو. اإلستبانة (، كبذلؾ تعتبر فقرات0.05قؿ مف )أالداللة لكؿ فقرة مستكل 

 : معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية لممحور الذي تتبع لو(أ -4.4)جدول 

 الفقرة #
 معامل 
 اإلرتباط

القيمة 
الية اإلحتم

(Sig.) 
  إدارة المخاطرمحور 

0.  
االئتواًيح الوحافظ كافح في الثٌك لعوالء الذاخلي التصٌيف في الوخاطش دائشج تساهن

واالستثواسيح
0.75 1.111 

 1.111 0.79تغطيكافحالعولياخفيالثٌكإلداسجالوخاطشتساهندائشجالوخاطشفياعذادسياساخ  .5

 1.111 0.80حذيذوضثظالوخاطشالتيقذيتعشضلهاالثٌكتساهندائشجالوخاطشفيت  .3

 1.111 0.73يتوتعالعاهلييفيدائشجالوخاطشتالخثشجالكافيحلتٌفيزالوهامالوطلىتحهٌهن.  .2

 1.111 0.69تساهندائشجالوخاطشفيصٌعالقشاساخاالستشاتيجيحعلًهستىيالثٌك.  .2

 1.111 0.75يوايخصالقشاساخاالئتواًيحعلًهستىيالثٌكتلعةدائشجالوخاطشدوساهشكضياف  .2

لذائشجالوخاطشدوسههنفيالحذهيالوخاطشالتيقذيتعشضلهاالثٌك)السىق،االئتواى،  .2

التشغيل(.
0.760 1.111 

 1.111 0.41تعتثشدائشجالوخاطشهيالذوائشراخاألهويحالكثيشجفيالثٌك  .2

 إلئتمانمحور مخففات مخاطر ا

 1.111 0.71 يكجد لدل البنؾ سياسة كاضحة لقبكؿ الضمانات  .0

 1.112 0.86 تؤثر قيمة الضمانات عمى حجـ االصكؿ المرجحة بالمخاطر  .5

 1.111 0.83 تؤثر درجة قبكؿ الضمانات عمى حجـ االصكؿ المرجحة بالمخاطر  .3

 1.111 0.78 فات المخاطر االئتمانيةلدل العامميف في دائرة االئتماف الخبرة الكافية في تصنيؼ مخف  .2

 1.111 0.65 يمتـز البنؾ في احتساب درجة قبكؿ الضمانات كفؽ تعميمات الجيات الرقابية  .2
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 : معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية لممحور التابعة لو(ب -4.4)جدول 

 الفقرة #
 معامل 
 اإلرتباط

القيمة 
اإلحتمالية 

(Sig.) 
 محور مخاطر السوق

 1.111 0.66 تساىـ التكظيفات غير االئتمانية في الحد مف مخاطر السكؽ التي قد يتعرض ليا البنؾ.  .0

 1.111 0.33 تساىـ التكظيفات االئتمانية في رفع نسبة مخاطر السكؽ التي قد يتعرض ليا البنؾ.  .5

 1.111 0.56 لدل البنؾ اليات كاضحة كبسيطة الحتساب مخاطر السكؽ  .3

 1.111 0.52 يساىـ تنكع اجاؿ االستحقاؽ في الحد مف مخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بمخاطر السكؽ  .2

 محور مخاطر التشغيل

 1.111 0.53 يتكفر لدل البنؾ نظاـ الي لتحديد كضبط المخاطر التشغيمية  .0

 1.111 0.73 تعدد مخاطر التشغيؿ سببا رئيسيا في صعكبة ادارتيا   .5

 1.111 0.71 ر التكعية المستمرة بمخاطر التشغيؿ مف اىـ عناصر تقميؿ األخطاء التشغيميةتعتب  .3

 1.111 0.73 االئتماف(-تساىـ مخاطر التشغيؿ في ارتفاع درجة المخاطر األخرل )السكؽ  .2

 1.111 0.62 يعد ارتباط مخاطر التشغيؿ بالعنصر البشرم سببا في ارتفاع نسبة ىذه المخاطر.  .2

 سياسة اإلئتمانيةمحور ال

 1.111 0.83 تحدد السياسة االئتمانية صالحيات منح االئتماف عمى مستكل البنؾ  .0

 1.111 0.69 يتكفر لدل البنؾ سياسة ائتمانية كاضحة كمعتمدة مف مجمس االدارة  .5

 1.111 0.81 كجكد سياسة ائتمانية معتمدة في البنؾ يقمؿ مف المخاطر االئتمانية المحتممو  .3

 1.111 0.77 اجراءات عمؿ تفصيمية تساعد عمى تطبيؽ السياسة االئتمانية يكجد  .2

 1.111 0.67 يكجد معرفة كافية لدل العامميف في الدكائر المعنية بالمخاطر االئتمانية في البنؾ  .2

 محور السيولة النقدية

 1.111 0.77 لدل البنؾ استراتيجية كاضحة لتحديد نسبة التسييالت الى الكدائع  .0

 1.111 0.83 تعتبر نسب السيكلة المعتمدة مف الجيات الرقابية كافية لتكفير ما يمـز مف النقد السائؿ  .5

3.  
يؤثر عدـ كجكد سيكلو نقدية كافية لدل البنؾ عمى المخاطر المتعمقة بسمعة البنؾ لدل 

 العمالء
0.75 1.111 

 1.111 0.84 سيكلولدل العامميف في البنؾ المعرفة كالخبرة الكافية لقياس مخاطر ال  .2

 1.111 0.77 يتكفر لدل البنؾ خطط طكارْل الدارة العجز في السيكلو  .2
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: معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية لممحور الذي تتبع (ج -4.4)جدول 

 لو

 الفقرة #
 معامل 

 اإلرتباط

القيمة 

اإلحتمالية 

(Sig.) 

 محور مخاطر التركز

 1.111 0.73 ياسة االئتمانية في البنؾ عمى التنكع في نسب التركز تحرص الس  .0

 1.111 0.82 تساىـ النسب المحددة مف سمطة النقد بخصكص التركز عمى تقميؿ المخاطر المحتممو  .5

 1.111 0.82 يمتـز البنؾ بالنسب المحددة مف الجيات الرقابية بخصكص التركزات  .3

 1.111 0.81 ت البنؾ االئتمانية بخصكص التركزتؤثر الظركؼ االقتصادية في قرارا  .2

 1.111 0.61 تؤثر الظركؼ السياسية في قرارات البنؾ االئتمانية بخصكص التركز  .2

 محور مخاطر الضمانات

 1.111 0.58 يقـك البنؾ بشكؿ دكرم بتقييـ الضمانات المكجكده  .0

 1.111 0.79 يأخذ البنؾ في االعتبار درجة سيكلة الضمانو المتكفرة  .5

 1.111 0.84 تعتبر قيـ الضمانات عرضة لمتقمب في قيمتيا صعكدا كىبكطا  .3

 1.111 0.79 تتأثر قيمة الضمانة باالكضاع السياسة السائدة  .2

 1.111 0.70 يتكفر لدل البنؾ االساليب المناسبة في احتساب قيمة الضمانو  .2

 (05.0االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة ) *
 

 أداة الدراسةثبات  8.3

نفػػس  لػػك تكػػرر تطبيقيػػا عمػػى أمػػا ثبػػات أداة الدراسػػة فيعنػػي التأكػػد مػػف أف اإلجابػػة سػػتككف كاحػػدة تقريبػػان 

سػػػتطالعية نفسػػػيا العينػػػة اإل . كقػػػد أجػػػرل الباحػػػث خطػػػكات الثبػػػات عمػػػىمختمفػػػةفػػػي أكقػػػات  المجمكعػػػة

 بالطريقة التالية: 
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 ;Cronbach's Alpha معامل كرونباخ ألفا. 1.8.3

 ( أف معامالت الثبات مرتفعة.4.3يبيف جدكؿ )حيث 

 الستبانة.لمعامل الثبات ) طريقة ألفا كرونباخ( : (4.3)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات محورال #

 0.85 8إداسجالوخاطشهحىس .1

 0.83 5هحىسهخففاخهخاطشاإلئتواى .2

 0.55 4هحىسهخاطشالسىق .3

 0.66 5هحىسهخاطشالتشغيل .4

 0.81 5هحىسالسياسحاإلئتواًيح .5

 0.85 5هحىسالسيىلحالٌقذيح .6

 0.81 5هحىسهخاطشالتشكض .7

 0.79 5 هحىسهخاطشالضواًاخ .8

 0.82 5 ستبانة الدرجة الكمية لإل

 

(، كقيمػة معامػؿ 1.22-0.85) تتػراكح مػا بػيف ألفػا كركنبػاخ معامؿقيمة يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 

تتمتػػػع بدرجػػػة عاليػػػة مػػػف الثبػػػات تطمػػػئف   كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف اإلسػػػتبانة (0.82) الثبػػات الكمػػػي تسػػػاكم

 الدراسة.تطبيقيا عمى عينة  إلىالباحث 

 

 المعالجة اإلحصائية لمبيانات 9.3

، العمميات الحسابية عميياقبؿ الشركع بإجراء  كتدقيقيا بمراجعتيا الباحث قاـالّدراسة بعد جمع بيانات 

في فرقمية،  إلىبتحكيؿ اإلجابات المفظية  كذلؾالحاسكب بإعطائيا أرقامان معينة،  إلى ثـ تـ إدخاليا

درجات،  (3كمحايد )درجات،  (4) كمكافؽدرجات،  (5) مكافؽ بشدةة أعطيت اإلجابة بالفقرات المكج
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، بحيث كمما فتـ عكسيا ما في الفقرات السالبةكأجة كاحدة، در غير مكافؽ بشدة درجتيف، ك كغير مكافؽ 

دارة المخاطر( IIالدرجة ازدادت درجة تطبيؽ بازؿ )ازدادت  في  الدكائر المعنيةالعامميف في لدل  كا 

 كالعكس صحيح. البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف 

ية، كالمتكسطات الالزمة لمبيانات باستخراج األعداد، كالنسب المئك  اإلحصائيةتمت المعالجة ثـ 

 بكاسطة، α≤0.05عند المستكل الّدراسة حرافات المعيارية، كقد فحصت فرضيات نإلالحسابية كا

 اآلتية: اإلحصائيةات اإلختبار 

 .(t.test ( اختبار  .1

 التكرار كالمتكسط الحسابي كالنسب المئكية .2

 (.(Standardized regressionحدار المعيارم نإلمعامؿ ا .3

 

 (.SPSS)ة اإلجتماعيلمعمـك  اإلحصائيةبرنامج الرـز  عف طريؽ الحاسكب بكاسطةتـ ذلؾ كقد 
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 رابعالفصل ال

 نتائـج الدراسـة


 مقدمة 2.5

فػػػي الحػػػد مػػػف  دكرىػػػاك  (IIبػػػازؿ )يتضػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ عرضػػػان كػػػامالن كمفصػػػالن لنتػػػائج الدراسػػػة، حػػػكؿ 

 ألسػاليبفرضػياتيا باسػتخداـ ا ختبػارالّدراسػة كا، كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عػف أسػئمة المخاطر اإلئتمانية

 ة المناسبة. اإلحصائي

 

 نتائج أسئمة الدراسة 3.5

فـي البنـوك  الـدوائر المعنيـةالعـاممين فـي لدى  (IIتطبيق بازل )ما مستوى  :األول السؤال. 1.2.4

  ؟ التجارية العاممة في فمسطين

المئكيػػة  ةالنسػػبك نحػػراؼ المعيػػارم، الحسػػابي، اإل المتكسػػط ،عػػددال تػػـ اسػػتخراجلإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ 

، فػي البنػكؾ التجاريػة العاممػة فػي فمسػطيف الػدكائر المعنيػةالعامميف في  لدل( IIمؤشرات بازؿ )لمستكل 

 .يكضح ذلؾ (1.4كالجدكؿ )

مؤشــرات لمســتوى نحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية، واإل   ،عــدد: ال(2.5)جــدول 

 في البنوك التجارية العاممة في فمسطين. الدوائر المعنيةالعاممين في  لدى( IIازل )ب

 )%(الوزن النسبي نحراف المعيارياإل  المتوسط الحسابي العدد المتغير

134 4.17 0.34 83.4%  (IIبازل ) مستوى  
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العػػامميف فػػي  لػػدل (IIتطبيػػؽ بػػازؿ )أف مسػػتكل ( 1.4يتضػػح مػػف المعطيػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

، إذ بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي فػػي البنػػكؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي فمسػػطيف جػػاء بدرجػػة جيػػدة الػػدكائر المعنيػػة

 (%83.4)(، كبمغ الكزف النسبي ليا 4.17ليذه الدرجة )

 

فـي البنـوك  الـدوائر المعنيـةالعـاممين فـي لـدى  (IIبـازل )مؤشـرات ىـي ما  :الثاني السؤال . 2.2.4

 ؟ اممة في فمسطينالتجارية الع

بػازؿ مؤشػرات لمتعػرؼ عمػى  One Sample T Testاختبػار  ، تػـ اسػتخداـسػؤاؿىػذا ال عػفلإلجابػة ك 

(II)  كقػػػد تػػػـ احتسػػػاب فػػػي البنػػػكؾ التجاريػػػة العاممػػػة فػػػي فمسػػػطيف الػػػدكائر المعنيػػػةالعػػػامميف فػػػي لػػػدل ،

يػػػذا المتغيػػػر كترتيبيػػػا تبعػػػان محػػػاكر المتعمقػػػة بكاألنحػػػراؼ المعيػػػارم كالػػػكزف النسػػػبي لم المتكسػػػط الحسػػػابي

 .يكضح ذلؾ (2.4)رقـ كالجدكؿ  .لذلؾ

 ( IIمحور من محاور بازل )المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل : (2.4)جدول 

 المحور #
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 اإلختبار

القيمة 
 حتماليةاإل
(.Sig) 

 الترتيب

%86 0.54 4.3 المخاطر إدارة محور  .1  27.5 0.000 1 

2.  
مخففات مخاطر  محور

 اإلئتماف
4.3 0.55 86%  28.8 0.000 1 

%72 0.51 3.6 مخاطر السكؽ محور  .3  15.3 0.000 3 

%82 0.51 4.1 مخاطر التشغيؿ محور  .4  25.0 0.000 2 

 ستبانةالدرجة الكمية لإل
 

4.1 0.33 82%  39.2 0.000  
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المعتمدة في ىذه الدراسة األربعة ىا محاكر مف خالؿ  (IIبازؿ )مؤشرات  (2.4الجدكؿ رقـ )يبيف 

كبنفس  إدارة المخاطرىك محكر   (IIبازؿ )كيتضح مف ىذه النتائج أف أكؿ مستكل مف مستكيات 

مخاطر  محكركأخيران  ثـ جاء محكر مخاطر التشغيؿ مخففات مخاطر اإلئتماف محكر المرتبة جاء

 كما يمي: ىميةحسب األ (IIبازؿ )يب مؤشرات كيمكف تكضيح ترتالسكؽ، 

%( أم 86حصؿ عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )، "إدارة المخاطر محكر: "األكؿ محكرال .1

 .جيدة جدان  بدرجة تقدير

بكزف نسبي  األكلى أيضاحصؿ عمى المرتبة ، مخففات مخاطر اإلئتماف" محكر: "الثاني محكرال .2

 محكر ماى (IIبازؿ )مف مؤشرات  يفأم أف أكؿ مؤشر جيدة جدان،  %( أم بدرجة تقدير86قدره )

 مخففات مخاطر اإلئتماف. محكرك  إدارة المخاطر

%( أم 82بكزف نسبي قدره ) نيةحصؿ عمى المرتبة الثا مخاطر التشغيؿ"، محكر: "الرابع محكرال .3

 .جيدةبدرجة تقدير 

%( أم 72خيرة بكزف نسبي قدره )حصؿ عمى المرتبة األ مخاطر السكؽ"، محكر: "الثالث محكرال .4

 مخاطر السكؽ". محكر"ىك  (IIبازؿ )مف مؤشرات مؤشر رابع كآخر أم أف  جيدةبدرجة تقدير 

فػي البنػكؾ التجاريػة العاممػة فػي  الػدكائر المعنيػةالعػامميف فػي  لدل (IIبازؿ )كلمتعمؽ أكثر في مؤشرات 

( كذلػػؾ IIبػػازؿ )كأبعػػاد  محػػاكرانة كالمتعمػػؽ بتػػـ تحميػػؿ كافػػة فقػػرات الجػػزء الثػػاني مػػف اإلسػػتب فمسػػطيف،

 :يميككانت النتائج كما  بالترتيب حسب الكسط الحسابي كالكزف النسبي لكؿ محكر
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 إدارة المخاطر محورتحميل فقرات أواًل: 

الدوائر  لكل فقرة من فقرات محوروالترتيب حتمالية المتوسط الحسابي والقيمة اإل: (3.4) جدول

 المعنية

# 

 
 رةالفق

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 اإلختبار

القيمة 

 حتماليةاإل

(.Sig) 

 الترتيب

1.  
الذاخلي التصٌيف في الوخاطش دائشج تساهن

االئتواًيح الوحافظ كافح في الثٌك لعوالء

واالستثواسيح

4.0 80%  11.3 0.000 5 

سياساخ  .2 اعذاد في الوخاطش دائشج إلداسجتساهن

العولياخفيالثٌكتغطيكافحالوخاطش
4.2 84%  16.2 0.000 4 

تساهندائشجالوخاطشفيتحذيذوضثظالوخاطش  .3

التيقذيتعشضلهاالثٌك
4.3 86%  20.6 0.000 3 

يتوتعالعاهلييفيدائشجالوخاطشتالخثشجالكافيح  .4

لتٌفيزالوهامالوطلىتحهٌهن.
4.2 84%  18.0 0.000 4 

صٌ  .5 في الوخاطش دائشج القشاساختساهن ع

االستشاتيجيحعلًهستىيالثٌك.
4.2 84%  18.5 0.000 4 

يخص  .6 فيوا هشكضيا دوسا الوخاطش دائشج تلعة

القشاساخاالئتواًيحعلًهستىيالثٌك
4.2 84%  18.4 0.000 4 

7.  
الوخاطش هي فيالحذ دوسههن الوخاطش لذائشج

االئتواى، )السىق، الثٌك لها يتعشض قذ التي

التشغيل(.

4.5 90%  27.6 0.000 2 

األهويح  .8 راخ الذوائش هي الوخاطش دائشج تعتثش

الكثيشجفيالثٌك
4.7 94%  31.1 0.000 1 

 

( أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر كانتا 3.4كتبيف النتائج مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

ر ذات األىمية الكبيرة في البنؾ". كقد "تعتبر دائرة المخاطر مف الدكائ ( التي نصت عمى8الفقرة رقـ )

( التي نصت عمى "لدائرة المخاطر دكر 7، ثـ الفقرة رقـ ))%94احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي )
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ميـ في الحد مف المخاطر التي قد يتعرض ليا البنؾ )السكؽ، االئتماف، التشغيؿ(." كقد احتمت المرتبة 

 .)%90الثانية بكزف نسبي )

  

 اإلئتمان: مخففات مخاطر محورحميل فقرات تثانيًا: 

مخففـات  لكـل فقـرة مـن فقـرات محـوروالترتيـب حتمالية المتوسط الحسابي والقيمة اإل(: 4.4)جدول  

 مخاطر اإلئتمان.

 الفقرة #
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 اإلختبار

القيمة 

حتماليةاإل

(.Sig) 

 الترتيب

%4.521 لقبكؿ الضمانات يكجد لدل البنؾ سياسة كاضحة .1  25.2 1.111 0

2. 
تؤثر قيمة الضمانات عمى حجـ االصكؿ 

 المرجحة بالمخاطر
4.422%  21.2 1.111 5

3. 
تؤثر درجة قبكؿ الضمانات عمى حجـ االصكؿ 

 المرجحة بالمخاطر
4.322%  20.2 1.111 3

4. 
لدل العامميف في دائرة االئتماف الخبرة الكافية 

 فات المخاطر االئتمانيةفي تصنيؼ مخف
4.322%  20.0 1.111 3

5. 
يمتـز البنؾ في احتساب درجة قبكؿ الضمانات 

 كفؽ تعميمات الجيات الرقابية
4.222%  24.7 1.111 2

 

( أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر كانتا 4.4كتبيف النتائج مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

قد احتمت المرتبة . ك "يكجد لدل البنؾ سياسة كاضحة لقبكؿ الضمانات" مى( التي نصت ع1الفقرة رقـ )
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تؤثر قيمة الضمانات عمى حجـ التي نصت عمى " (2، ثـ الفقرة رقـ ))%90األكلى بكزف نسبي )

 .)%88قد احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي )" ك  االصكؿ المرجحة بالمخاطر

  

 : يلمخاطر التشغ تحميل فقرات محورثالثًا: 

محور مخاطر لكل فقرة من فقرات والترتيب حتمالية المتوسط الحسابي والقيمة اإل: (5.4)جدول 

 التشغيل.

 الفقرة #
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 اإلختبار

القيمة 

 حتماليةاإل

(.Sig) 

 الترتيب

1. 
يتكفر لدل البنؾ نظاـ الي لتحديد كضبط المخاطر 

 التشغيمية
4.222% 15.7 1.111 0

3 1.111 17.7 %4.021 تعدد مخاطر التشغيؿ سببا رئيسيا في صعكبة ادارتيا  .2

3. 
تعتبر التكعية المستمرة بمخاطر التشغيؿ مف اىـ 

 عناصر تقميؿ األخطاء التشغيمية
4.125% 18.1 1.111 5

4. 
تساىـ مخاطر التشغيؿ في ارتفاع درجة المخاطر 

 تماف(االئ-األخرل في البنؾ )السكؽ
4.021% 15.6 1.111 3

5. 
يعد ارتباط مخاطر التشغيؿ بالعنصر البشرم سببا 

 في ارتفاع نسبة ىذه المخاطر.
4.222% 15.7 1.111 0

 

( أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر كانتا 5.4كتبيف النتائج مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

الفقرة . ك "البنؾ نظاـ الي لتحديد كضبط المخاطر التشغيمية يتكفر لدل ( التي نصت عمى"1الفقرة رقـ )
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يعد ارتباط مخاطر التشغيؿ بالعنصر البشرم سببا في ارتفاع نسبة ىذه التي نصت عمى " (5رقـ )

 .)%84بكزف نسبي )ك  بالتساكم المرتبة األكلى اقد احتمت." ك المخاطر

 

 مخاطر السوق: محورتحميل فقرات رابعًا: 

محور مخاطر لكل فقرة من فقرات والترتيب حتمالية المتوسط الحسابي والقيمة اإل: (6.4)جدول 

 السوق.

 الفقرة #
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 اإلختبار

القيمة 

 حتماليةاإل

(.Sig) 

 الترتيب

1. 
تساىـ التكظيفات غير االئتمانية في الحد مف 

 مخاطر السكؽ التي قد يتعرض ليا البنؾ.
2.6 52% -2.6 0.009 4 

2. 
تساىـ التكظيفات االئتمانية في رفع نسبة 

 مخاطر السكؽ التي قد يتعرض ليا البنؾ.
4.1 82% 17.9 0.000 1 

3. 
لدل البنؾ اليات كاضحة كبسيطة الحتساب 

 مخاطر السكؽ
4.0 80% 17.2 0.000 2 

4. 
يساىـ تنكع اجاؿ االستحقاؽ في الحد مف 

 ة بمخاطر السكؽمخاطر أسعار الفائدة المرتبط
3.9 78% 14.8 0.000 3 

 

( أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر كانتا 6.4كتبيف النتائج مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

تساىـ التكظيفات االئتمانية في رفع نسبة مخاطر السكؽ التي قد  ( التي نصت عمى"2الفقرة رقـ )

التي نصت  (3، ثـ الفقرة رقـ ))%82كلى بكزف نسبي )قد احتمت المرتبة األ. ك "يتعرض ليا البنؾ.
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قد احتمت المرتبة الثانية بكزف "،  ك لدل البنؾ اليات كاضحة كبسيطة الحتساب مخاطر السكؽ عمى "

 .)%80نسبي )

 

فــي البنــوك  الــدوائر المعنيــةالعــاممين فــي  لــدى إدارة المخــاطرمــا مســتوى  :الثالــث الســؤال. 3.2.4

   ؟ي فمسطينالتجارية العاممة ف

المئكيػػة  ةالنسػػبك نحػػراؼ المعيػػارم، ، المتكسػػط الحسػػابي، اإلالعػػدد تػػـ اسػػتخراجلإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ 

، العػػػامميف فػػػي الػػػدكائر المعنيػػػة فػػػي البنػػػكؾ التجاريػػػة العاممػػػة فػػػي فمسػػػطيفلػػػدل  إدارة المخػػػاطرلمسػػػتكل 

 .يكضح ذلؾ (7.4كالجدكؿ )

 لــدى إلدارة المخــاطرنحرافــات المعياريــة، والنســب ة، واإل ، والمتوســطات الحســابيعــدد: ال(8.4)جــدول 

 في البنوك التجارية العاممة في فمسطين الدوائر المعنيةالعاممين في 

 )%(الوزن النسبي نحراف المعيارياإل  المتوسط الحسابي العدد المتغير

%84 0.37 4.2 134  الدوائر المعنيةمستوى   

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

العػػػامميف فػػػي لػػػدل  إدارة المخػػػاطرأف مسػػػتكل ( 7.4يتضػػػح مػػػف المعطيػػػات الػػػكاردة فػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ )

فػي البنػكؾ التجاريػة العاممػة فػي فمسػطيف كانػت )جيػدة(، إذ بمػغ المتكسػط الحسػابي ليػذه  الدكائر المعنية

 %(.84(، كبمغ الكزف النسبي ليا )4.2الدرجة )
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الــدوائر العــاممين فــي لــدى  إدارة المخــاطرمســتوى تطبيــق مؤشــرات  ىــيمــا  :الرابــع الســؤال .4.2.4

 ؟في البنوك التجارية العاممة في فمسطين المعنية

لمتعرؼ عمى كجكد فػركؽ ذات  One Sample T Testاختبار  ، تـ استخداـسؤاؿىذا ال عفلإلجابة ك 

فػي البنػكؾ التجاريػة  المعنيػةالػدكائر العامميف فػي  لدل إدارة المخاطرإحصائية في مستكل تطبيؽ داللة 

كاإلنحػراؼ المعيػػارم كالػكزف النسػػبي لممحػػاكر  المتكسػط الحسػػابيالعاممػة فػػي فمسػطيف، كقػػد تػـ احتسػػاب 

 .يكضح ذلؾ (8.4)رقـ كالجدكؿ  .الخاصة بيذا المتغير كترتيبيا تبعان لذلؾ

 دارة المخاطرإمحور من محاور المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل : (8.4)جدول 

 في البنوك التجارية العاممة في فمسطين الدوائر المعنيةاإلئتمانية لدى العاممين في 

 محورال #
المتوسط 
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 اإلختبار

القيمة 
حتمالية)اإل

Sig). 
 الترتيب

%80 0.67 4.0 .السياسة اإلئتمانية محور  .1  18.5 0.000 3 
%86 0.66 4.3 . السيولة النقدية محور   .2  23.6 0.000 1 
%84 0.64 4.2 .مخاطر التركزمحور    .3  21.7 0.000 2 
%84 0.60 4.2 .مخاطر الضماناتمحور   .4  22.4 0.000 2 

 ستبانةالدرجة الكمية لإل
  الدوائر المعنيةالمتعمقة ب
 .اإلئتمانية

4.2 0.37 84%  37.0 0.000  

 (2018طينية، )المصدر: سمطة النقد الفمس

في البنكؾ  الدكائر المعنيةالعامميف في لدل  اإلئتمانية إدارة المخاطر( مؤشرات 8.4الجدكؿ رقـ )يبيف 

المعتمدة في ىذه الدراسة كيتضح مف ىذه األربعة ىا محاكر مف خالؿ  التجارية العاممة في فمسطيف

 "محكر السيكلة النقدية" ثـ يميو ىكاإلئتمانية  إدارة المخاطرالنتائج أف أكؿ مستكل مف مستكيات 
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السياسة  "محكر أخيران جاء ك  مخاطر التركز" كبنفس المرتبة جاء "محكر مخاطر الضمانات" "محكر

 اإلئتمانية".

 

 كما يمي: ىميةحسب األ اإلئتمانية إدارة المخاطركيمكف تكضيح ترتيب مؤشرات 

%( أم 86ة األكلى بكزف نسبي قدره )حصؿ عمى المرتب محكر السيكلة النقدية"،": الثانيالمحكر  .1

ىك محكر  اإلئتمانية إدارة المخاطرأكؿ مؤشر مف مؤشرات  كبذلؾ يككف .جيدة جدان بدرجة تقدير 

 محكر السيكلة النقدية"."

عمى المرتبة  حصالك"محكر مخاطر الضمانات" ، "مخاطر التركز محكر":  كراف الثالث كالرابعالمح .2

 .جيدة%( أم بدرجة تقدير 84ي قدره )بكزف نسببالتساكم ك الثانية 

%( 80، حصؿ عمى المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره )"السياسة اإلئتمانية محكر": األكؿ محكرال .3

السياسة  محكر"ىك  اإلئتمانية إدارة المخاطرأخر مؤشر مف مؤشرات أم أف جيدة أم بدرجة تقدير 

 ."اإلئتمانية

فػػػي البنػػػكؾ  الػػػدكائر المعنيػػػةالعػػػامميف فػػػي  لػػػدل اإلئتمانيػػػة إدارة المخػػػاطركلمتعمػػػؽ أكثػػػر فػػػي مؤشػػػرات 

تـ تحميؿ كافة فقرات الجزء الثالث مف اإلسػتبانة كالمتعمػؽ بمحػاكر كأبعػاد  التجارية العاممة في فمسطيف،

حيػث كانػت  اإلئتمانية كذلؾ بالترتيب حسب الكسط الحسابي كالكزف النسبي لكؿ محػكر، إدارة المخاطر

 :النتائج كما يمي
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 :السيولة النقدية محورتحميل فقرات أواًل: 

محور السيولة لكل فقرة من فقرات والترتيب  حتماليةالمتوسط الحسابي والقيمة اإل: (9.4)جدول 

 النقدية.

# 

 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 اإلختبار

القيمة 

 حتماليةاإل

(.Sig) 

 الترتيب

1. 
اضحة لتحديد نسبة لدل البنؾ استراتيجية ك 

 التسييالت الى الكدائع
4.5 90%  19.5 0.000 1 

2. 
تعتبر نسب السيكلة المعتمدة مف الجيات 

 الرقابية كافية لتكفير ما يمـز مف النقد السائؿ
4.3 86%  18.4 0.000 3 

3. 

يؤثر عدـ كجكد سيكلو نقدية كافية لدل البنؾ 

عمى المخاطر المتعمقة بسمعة البنؾ لدل 

 ءالعمال

4.4 88%  21.4 0.000 2 

4. 
لدل العامميف في البنؾ المعرفة كالخبرة 

 الكافية لقياس مخاطر السيكلو
4.2 84%  17.5 0.000 4 

5. 
يتكفر لدل البنؾ خطط طكارْل الدارة العجز 

 في السيكلو
4.3 86%  17.2 0.000 3 

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

( أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر كانتا 9.4كؿ رقـ )كتبيف النتائج مف خالؿ الجد

 "،لدل البنؾ استراتيجية كاضحة لتحديد نسبة التسييالت الى الكدائع( التي نصت عمى"1الفقرة رقـ )

يؤثر عدـ كجكد ( التي نصت عمى "3، ثـ الفقرة رقـ ))%90قد احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي )ك 
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قد احتمت المرتبة ك  ،"ءكافية لدل البنؾ عمى المخاطر المتعمقة بسمعة البنؾ لدل العمالسيكلو نقدية 

 .)%88الثانية بكزف نسبي )

 

 :مخاطر التركز محورتحميل فقرات ثانيًا: 

محور مخاطر لكل فقرة من فقرات والترتيب  حتماليةالمتوسط الحسابي والقيمة اإل: (10.4)جدول 

 التركز.

# 

 
 الفقرة

ط المتوس

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 اإلختبار

القيمة 

 حتماليةاإل

(.Sig) 

 الترتيب

1. 
تحرص السياسة االئتمانية في البنؾ عمى التنكع 

 في نسب التركز 
4.222%  14.1 1.1115

2. 
تساىـ النسب المحددة مف سمطة النقد 

 بخصكص التركز عمى تقميؿ المخاطر المحتممو
4.222%  15.6 1.1115

3. 
يمتـز البنؾ بالنسب المحددة مف الجيات الرقابية 

 بخصكص التركزات
4.222%  18.5 1.1115

4. 
تؤثر الظركؼ االقتصادية في قرارات البنؾ 

 االئتمانية بخصكص التركز
4.222%  16.0 1.1115

5. 
تؤثر الظركؼ السياسية في قرارات البنؾ 

 االئتمانية بخصكص التركز
4.322%  18.4 1.1110

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

( أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر 10.4كتبيف النتائج مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

تؤثر الظركؼ السياسية في قرارات البنؾ االئتمانية بخصكص  " ( التي نصت عمى5كانتا الفقرة رقـ )
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 يامارقكأ ات األربعة األخرلالفقر باقي ، ثـ )%86سبي )قد احتمت المرتبة األكلى بكزف نك  "،التركز

 لكؿ منيا. )%84بكزف نسبي )ك  بالتساكم قد احتمت المرتبة الثانيةك (. 1،2،3،4)

 

 :مخاطر الضمانات محورتحميل فقرات ثالثًا: 

محور مخاطر لكل فقرة من فقرات والترتيب حتمالية المتوسط الحسابي والقيمة اإل: (11.4)جدول 

 انات.الضم

# 

 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 اإلختبار

القيمة 

 حتماليةاإل

(Sig.) 

 الترتيب

%86 4.3 يقـك البنؾ بشكؿ دكرم بتقييـ الضمانات المكجكده .1  19.5 0.000 1 

2. 
يأخذ البنؾ في االعتبار درجة سيكلة الضمانو 

 المتكفرة
4.2 84%  20.5 0.000 2 

3. 
مانات عرضة لمتقمب في قيمتيا تعتبر قيـ الض

 صعكدا كىبكطا
4.1 82%  16.6 0.000 3 

%82 4.1 تتأثر قيمة الضمانة باالكضاع السياسة السائدة .4  16.1 0.000 3 

5. 
يتكفر لدل البنؾ االساليب المناسبة في احتساب 

 قيمة الضمانو
4.0 80%  12.1 0.000 4 

 (2018)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

( أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر 11.4ف النتائج مف خالؿ الجدكؿ رقـ )كتبي

قد احتمت ك  "،يقكـ البنؾ بشكؿ دكرم بتقييـ الضمانات المكجكده" ( التي نصت عمى1كانتا الفقرة رقـ )

عتبار درجة يأخذ البنؾ في اال( التي نصت عمى "2، ثـ الفقرة رقـ ))%86المرتبة األكلى بكزف نسبي )

 .)%84قد احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي )ك  ،"سيكلة الضمانو المتكفرة
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 السياسة االئتمانية:تحميل فقرات رابعًا: 

السياسة  لكل فقرة من فقرات محوروالترتيب حتمالية المتوسط الحسابي والقيمة اإل: (12.4)جدول 

 .االئتمانية

# 

 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 بيالنس

قيمة 

 اإلختبار

القيمة 

حتماليةاإل

(Sig). 

 الترتيب

1. 
تحدد السياسة االئتمانية صالحيات منح 

 االئتماف عمى مستكل البنؾ
4.1 82% 15.2 0.000 3 

2. 
يتكفر لدل البنؾ سياسة ائتمانية كاضحة 

 كمعتمدة مف مجمس االدارة
4.2 84% 17.0 0.000 1 

3. 
لبنؾ يقمؿ كجكد سياسة ائتمانية معتمدة في ا

 مف المخاطر االئتمانية المحتممو
4.16 83% 16.8 0.000 2 

4. 
يكجد اجراءات عمؿ تفصيمية تساعد عمى 

 تطبيؽ السياسة االئتمانية
4.0 80% 12.9 0.000 4 

5. 
يكجد معرفة كافية لدل العامميف في الدكائر 

 المعنية بالمخاطر االئتمانية في البنؾ
3.9 78% 9.4 0.000 5 

 (2018در: سمطة النقد الفمسطينية، )المص

( أف أعمى فقرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المحكر 12.4كتبيف النتائج مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

يتكفر لدل البنؾ سياسة ائتمانية كاضحة كمعتمدة مف مجمس ( التي نصت عمى"2كانتا الفقرة رقـ )

كجكد ( التي نصت عمى "3، ثـ الفقرة رقـ ))%84قد احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي )ك  ،"االدارة



97 
 

كجاءت في المرتبة الثانية  "،سياسة ائتمانية معتمدة في البنؾ يقمؿ مف المخاطر االئتمانية المحتممو

 . )%83بكزف نسبي )

 

 نتائج فرضيات الدراسة 1.4

 بين  ≥α 0.05داللة إحصائية عند المستوى دور ذووجد يال  . الفرضية الرئيسة األولى:1.3.4

 والحد من المخاطر االئتمانية لدى البنوك التجارية العاممة في فمسطين (II) تطبيق اتفاقية بازل

تطبيؽ ( بيف α≤0.05عند المستكل )قكية تفيد بكجكد عالقة طردية  الرسالةالمعطيات الكاردة في 

كبذلؾ تككف ، مسطيفكالحد مف المخاطر االئتمانية لدل البنكؾ التجارية العاممة في ف (II) اتفاقية بازؿ

داللة إحصائية  يكجد دكر ذك. كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى "قد رفضت الصفرية الفرضية

كالحد مف المخاطر االئتمانية لدل البنكؾ  (II) بيف تطبيؽ اتفاقية بازؿ  ≥α 0.05عند المستكل

 ."التجارية العاممة في فمسطيف
 

 

 

 

 

بين  ≥α 0.05داللة إحصائية عند المستوىدور ذو ال يوجد  :الفرعية األولى. الفرضية 2.3.4

 (( وبين الحد من المخاطر االئتمانية )السياسة االئتمانيةإدارة المخاطر( )II) تطبيق متطمبات بازل

عند المستكل دكر كبير كجكد  تبيف الرسالة ىذه في مف خالؿ التحميالت اإلحصائية التي تمت

(α≤0.05 ) اتفاقية بازؿ مف (ارة المخاطرإد)محكر  تطبيؽبيف (II) في  كالحد مف المخاطر االئتمانية

قد  الصفرية ، كبذلؾ تككف الفرضيةلدل البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف ()السياسة االئتمانيةمحكر 

 ≥α 0.05داللة إحصائية عند المستكلدكر ذك يكجد . كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى "رفضت

( كبيف الحد مف المخاطر االئتمانية )السياسة إدارة المخاطر( )II) متطمبات بازؿ بيف تطبيؽ

 ."(االئتمانية
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بين  ≥α 0.05داللة إحصائية عند المستوىدور ذو ال يوجد  :الفرعية الثانية. الفرضية 3.3.4

لسيولة وبين الحد من المخاطر االئتمانية )ا (مخفقات مخاطر االئتمان( )II) تطبيق متطمبات بازل

 (النقدية

عند دكر كبير كجكد ب رسالتو ىذه فيالتحميالت اإلحصائية التي تكصؿ ليا الباحث ك تفيد البيانات 

كالحد مف  (II) اتفاقية بازؿفي  (مخفقات مخاطر االئتمافمحكر )تطبيؽ بيف ( α≤0.05المستكل )

، كبذلؾ تككف العاممة في فمسطيفلدل البنكؾ التجارية  ()السيكلة النقديةفي محكر  المخاطر االئتمانية

داللة إحصائية دكر ذك يكجد  . كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى "قد رفضت الصفرية الفرضية

كبيف الحد مف  (مخفقات مخاطر االئتماف( )II) بيف تطبيؽ متطمبات بازؿ ≥α 0.05عند المستكل

 ".(المخاطر االئتمانية )السيكلة النقدية

 

 بين  ≥α 0.05  ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند المستوى :ة الثالثةالفرعيالفرضية  .3.3.4

مخاطر وبين الحد من المخاطر االئتمانية ) (المخاطر التشغيمية( )II) تطبيق متطمبات بازل

 (الضمانات

عند المستكل دكر كبير كجكد الرسالة  ىذه فيأظيرت البيانات كنتائج التحميالت اإلحصائية 

(α≤0.05 ) اتفاقية بازؿفي  (المخاطر التشغيميةمحكر )طبيؽ تبيف (II) كالحد مف المخاطر االئتمانية 

 ، كبذلؾ تككف الفرضيةلدل البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف( مخاطر الضمانات)في محكر 

داللة إحصائية عند دكر ذك يكجد . كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى "قد رفضت الصفرية

كبيف الحد مف المخاطر  (المخاطر التشغيمية( )II) بيف تطبيؽ متطمبات بازؿ ≥0α 05.المستكل

 ".(مخاطر الضماناتاالئتمانية )
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بين  ≥α 0.05ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند المستوى الفرضية الفرعية الرابعة: 4.3.4

 (.ر التركزمخاط( وبين الحد من المخاطر االئتمانية )مخاطر السوق) (II) تطبيق متطمبات بازل

عند دكر كبير كجكد الرسالة تبيف  ىذه فيمف خالؿ البيانات كنتائج التحميالت اإلحصائية الكاردة 

كالحد مف المخاطر  (II) اتفاقية بازؿفي ( مخاطر السكؽمحكر )تطبيؽ بيف ( α≤0.05المستكل )

 ، كبذلؾ تككف الفرضيةلدل البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف( مخاطر التركز)في محكر  االئتمانية

داللة إحصائية عند دكر ذك يكجد . كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى "قد رفضت الصفرية

( كبيف الحد مف المخاطر االئتمانية مخاطر السكؽ) (II) بيف تطبيؽ متطمبات بازؿ ≥α 0.05المستكل

 ".(مخاطر التركز)
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          الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج ممخص
 

 مقدمة 1.5

 إلػػىضػػافة عميػػو باإل ءن امػػا اسػػتنتجو الباحػػث بنػػالّدراسػػة ك التػػي تكصػػمت ليػػا نتػػائج الالفصػػؿ  كضػػح ىػػذاي

جػػراء مقارنػػات مػػع تحميػػؿ نتػػائج الّدراسػػة ك  التكصػػيات بعػػض  صػػكالن إلػػىك الدراسػػات السػػابقة إف كجػػدت، ا 

 نتائج الدراسة.لمبنية عمى ا
 

 ومناقشتيا الّدراسة نتائج ممخص 2.5

 ممخص النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: .1.2.5

الــدوائر العــاممين فــي لــدى  (IIتطبيــق بــازل )مــا مســتوى  :ممخــص نتــائج الســؤال األول .1.1.2.5

 ؟ في البنوك التجارية العاممة في فمسطين المعنية

جارية في البنكؾ الت الدكائر المعنيةالعامميف في لدل  (IIتطبيؽ بازؿ )أظيرت النتائج أف مستكل 

، كبمغ الكزف النسبي لو (4.17) ، إذ بمغ الكسط الحسابي ليذا المستكلةجيدكاف  العاممة في فمسطيف

الدكائر العامميف في لدل  (IIتطبيؽ بازؿ )مف  عزك الباحث ىذه النتيجة كالمستكلكي%(، 83.4)

لمجاؿ في البنكؾ في البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف إلى اىتماـ العامميف في ىذا ا المعنية

، كىذا يعتبر مؤشر جيد عمى إمكانية كاستخداميا كتكظيفيا في أعماليـ( IIبازؿ )التجارية باتفاقية 

 في البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف. إدارة المخاطرإحداث نقمة نكعية في مستكل 
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ــانينتــائج ممخــص  .1.1.2.5 ــدوائر ن فــي العــامميلــدى  (IIبــازل )مؤشــرات ىــي مــا  :الســؤال الث ال

 ؟في البنوك التجارية العاممة في فمسطين المعنية

العـــاممين فـــي لـــدى  (IIبـــازل )ترتيػػػب محػػػاكر كأبعػػػاد  سػػػتعراض( ال2.4) الجػػػدكؿ نتػػػائج إلػػػىبػػػالرجكع 

 كاإلنحػراؼ المعيػارم الكسػط الحسػابيحسػب  في البنوك التجارية العاممة فـي فمسـطين الدوائر المعنية

كانت الباحث ىنا ترتيب المجاالت ككذلؾ أكؿ فقرتيف مف كؿ مجاؿ، حيث  ، سيستعرضكالكزف النسبي

 :ميالنتائج كما ي

(، كيعػزك الباحػث II"جػاء فػي المرتبػة األكلػى مػف بػيف محػاكر اتفاقيػة بػازؿ ) إدارة المخػاطر"محكر  .1

ىذه النتيجة إلى الجيػكد التػي تبػذليا البنػكؾ فػي سػبيؿ الحػد مػف مخػاطر اإلئتمػاف ممػا يعػزز فػرص 

لتػػػػكفير بيئػػػػة آمنػػػػة لمعمميػػػػات جػػػػراءات الداعمػػػػة النجػػػػاح كالػػػػربح كاإلسػػػػتدامة لمبنػػػػؾ، كغيرىػػػػا مػػػػف اإل

 فقد كانت أعمى فقرتيف كما يمي: حكرأما بخصكص ترتيب فقرات ىذا المالمصرفية. ك 

"تعتبػر دائػػرة المخػاطر مػػف الػدكائر ذات األىميػػة الكبيػرة فػػي ( التػي تقػػكؿ "8جػاءت الفقػرة رقػػـ ) . أ

المرتبة األكلى كيػرل الباحػث أف ىػذا يؤكػد مػا تػـ ذكػره أعػاله فػي إطػار مػا تقػكـ بػو  في البنؾ".

سػة كانسػيابية البنكؾ مف جيكد تيدؼ لمحد مف المخاطر اإلئتمانيػة كضػماف سػير اعماليػا بسال

 كأماف.

( التػػي تػػنص عمػػى "لػػدائرة المخػػاطر دكر ميػػـ فػػي الحػػد مػػف المخػػاطر التػػي قػػد 7الفقػػرة رقػػـ ) . ب

في المرتبة الثانيػة كيعػزك الباحػث ذلػؾ  جاءت". (بنؾ )السكؽ، االئتماف، التشغيؿيتعرض ليا ال

أف جػػكىر العمميػػة المصػػرفية ىػػك ضػػماف عػػدـ كجػػكد مخػػاطر تيػػدد اإلئتمػػاف الػػذم ىػػك أىػػـ  إلػػى

 ركائز اإلقتصادية لدل البنؾ أك عمى األقؿ تخفيؼ ىذه المخاطر ألقؿ درجة ممكنة.لا

إدارة "جػػػػاء أيضػػػػان فػػػػي المرتبػػػػة األكلػػػػى بالتسػػػػاكم مػػػػع محػػػػكر  "مخففػػػػات مخػػػػاطر اإلئتمػػػػاف"محػػػػكر  .2

"، كيػػرل الباحػػث أف ىػػذه النتيجػػة تػػاتي فػػي نفػػس إطػػار اإلىتمػػاـ األكؿ لػػدل البنػػكؾ كىػػك المخػػاطر
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السػػػػعي التمػػػػاـ كافػػػػة العمميػػػػات اإلئتمانيػػػػة كالمصػػػػرفية بأمػػػػاف كبأقػػػػؿ احتمػػػػاؿ لممخػػػػاطرة كالخسػػػػارة. 

 فكانتا كما يمي: حكربخصكص أعمى فقرتيف في ىذا المك 

" كىذا يأتي يكجد لدل البنؾ سياسة كاضحة لقبكؿ الضمانات( التي تنص عمى "1الفقرة رقـ ) .أ

في السياؽ الذم يسعي اليو البنؾ مف خالؿ مأسسة كتنظيـ كافة اإلجراءات المصرفية كعدـ 

النجاح  ظاـ محدد كانت األمكر أكضح كفرصكمما كاف ىناؾ نفتركيا لمقرارات الفردية األنية 

حتمالية المخاطر كالخسارة أقؿ.   أعمى كا 

تػػػؤثر قيمػػػة الضػػػمانات عمػػػى حجػػػـ (  فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة كالتػػػي تقػػػكؿ "2جػػػاءت الفقػػػرة رقػػػـ ) . ب

البنكؾ في التعامػؿ "، كيرل الباحث أف ىذا يأتي ضمف استراتيجية االصكؿ المرجحة بالمخاطر

 .لممخاطرمع الضمانات كاسس تقييميا كربطيا باألصكؿ المرجحة 

( كيعزك IIمحكر "مخاطر التشغيؿ" حصؿ عمى المرتبة الثانية بيف المحاكر الرئيسة التفاقية بازؿ ) .3

( كشػػدد عمػػى IIالباحػػث ذلػػؾ إلػػى ىػػذا المحػػكر كػػاف مػػف المحػػاكر التػػي ركػػزت عمييػػا اتفاقيػػة بػػازؿ )

 المحكر ىما:اىميتو في الحد مف المخاطر اإلئتمانية في البنكؾ. ككانت أعمى فقرتيف في ىذا 

 يتكفر لدل البنؾ نظاـ الي لتحديد كضبط المخػاطر التشػغيمية( التي تنص عمى "1الفقرة رقـ ) . أ

بخصػػكص اإلىتمػػاـ الكبيػػر  استعرضػػو الباحػػث كثيػػران جػػاءت فػػي المرتبػػة األكلػػى كىػػذا يؤكػػد مػػا "

داراتيػػاالػػذم تكليػػو ا مػػف أجػػػؿ لتنظػػيـ كمأسسػػة أعماليػػا كأنشػػطتيا اإلداريػػة كالتشػػغيمية  لبنػػكؾ كا 

 .ضماف اإلستدامة كالنمك

تعتبػػػر التكعيػػػة المسػػػتمرة بمخػػػاطر ( جػػػاءت فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة كتػػػنص عمػػػى "3الفقػػػرة رقػػػـ ) . ب

إدراؾ إدارات " كىػػػذا يعػػػزكه الباحػػػث إلػػػى التشػػػغيؿ مػػػف اىػػػـ عناصػػػر تقميػػػؿ األخطػػػاء التشػػػغيمية

خراجيػػا مػػف الػػكرؽ إلػػ ى الكاقػػع، كعميػػو البنػػكؾ ألىميػػة العنصػػر البشػػرم فػػي تنفيػػذ المخططػػات كا 

زمة مف تعميـ كتدريب إلكسػاب عاممييػا الياتي ىذا في إطار سعي البنكؾ لتكفير كافة السبؿ ال
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كصػػكال لتجنبيػػا كالحػػد منيػػا ممػػا يصػػب فػػي مصػػمحة البنػػؾ  ؿالمعرفػػة الشػػاممة بمخػػاطر التشػػغي

 كالعامميف عمى حد سكاء.

كمف خالؿ اطالع الباحث كخبرتو حصؿ محكر "مخاطر السكؽ" عمى المرتبة الثالثة كاألخيرة،  .4

كدراستو المتعمقة في ىذا المجاؿ فانو يعزك ذلؾ الى اف ىذا المحكر كاف مف اقؿ المحاكر التي 

( في الحد مف المخاطر اإلئتمانية كعميو جاءت في الترتيب األخير. IIركزت عمييا اتفاقية بازؿ )

 أما بخصكص أعمى فقرتيف في ىذا المحكر فكانتا كما يمي:

تساىـ التكظيفات االئتمانية في رفع نسبة مخاطر السكؽ ( كالتي تنص عمى "2الفقرة رقـ ) . أ

احتمت المرتبة األكلى كىذا يعزكه الباحث إلى أىمية التكظيفات  ."التي قد يتعرض ليا البنؾ

اإلئتمانية كدكرىا المحكرم في الحد مف المخاطر اإلئتمانية كالسيطرة عمييا ضمف اإلمكانات 

 احة.المت

لدل البنؾ اليات كاضحة كبسيطة الحتساب مخاطر  ( كالتي نصت عمى "3الفقرة رقـ ) . ب

" جاءت في المرتبة  الثانية كيرل الباحث أف ذلؾ ىك نتاج السياسة العامة لمبنكؾ السكؽ

كالتي تقـك عمى النظاـ كاتباع المناىج العممية كالمنطقية في إدارة تنفيذ أعماليا مما يعزز مف 

 كيقمؿ مف احتماالت المخاطر كالخسارة. نجاح كالتميزفرص ال

 

 

 

 

 



114 
 

الدوائر العاممين في  لدى إدارة المخاطرما مستوى  ثالث:لممخص نتائج السؤال ا .2.1.2.5 

 ؟  في البنوك التجارية العاممة في فمسطين المعنية

البنكؾ التجارية العاممة  في الدكائر المعنيةلدل العامميف في  إدارة المخاطرمستكل أظيرت النتائج أف 

العامميف في  لدل إدارة المخاطرجاء بدرجة جيدة، حيث بمغ الكسط الحسابي لمستكل  في فمسطيف

(، كبذلؾ فإف الكزف النسبي يساكم 4.2) في البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف الدكائر المعنية

في البنكؾ التجارية  لدكائر المعنيةافي  عامميفال مدل كعي %(. كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى84)

تحقيؽ عمى  الحد مف المخاطر اإلئتمانية كانعكاسات ذلؾ عممية كأىمية لحساسية العاممة في فمسطيف

فيـ بذلؾ يسخركف كافة جيكدىـ لمكصكؿ  البنؾالنجاح كالتطكر المنشكد لكافة قطاعات العمؿ في 

.منيا اإلئتمانية كالحد إدارة المخاطرمتميز في لمستكل 

 

لدى  إدارة المخاطرمستوى تطبيق مؤشرات ىي ما  :السؤال الرابعنتائج ممخص  .3.1.2.5

 ؟في البنوك التجارية العاممة في فمسطين الدوائر المعنيةالعاممين في 

لدل  إدارة المخاطرترتيب محاكر كأبعاد مستكل تطبيؽ ( لمناقشة 8.4) الجدكؿ نتائج بالرجكع إلى

الكسط الحسابي كالكزف في البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف حسب  ائر المعنيةالدك العامميف في 

، سيتطرؽ الباحث فيما يمي الى ترتيب تمؾ المحاكر كسيمقي الضكء عمى أكؿ فقرتيف مف كؿ النسبي

 :ميكما ي محكر، كذلؾ

 ة المخاطرإدار مف بيف محاكر مستكل تطبيؽ  جاء في المرتبة األكلى، "محكر السيكلة النقدية" .1

في البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيف، كيعزك الباحث ىذه  الدكائر المعنيةالعامميف في لدل 

ىداؼ التي يسعى الييا البنؾ مف حيث النتيجة إلى اىمية السيكلة النقدية كدكرىا في تحقيؽ األ
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تبة عمى انشطة انشاء استثمارات جديدة أك منح إئتمانات لمعمالء أك سداد التزامات نقدية متر 

 كأعماؿ البنؾ. 

 فقد كانت أعمى فقرتيف كما يمي: حكرأما بخصكص ترتيب فقرات ىذا الم

لػدل البنػػؾ اسػتراتيجية كاضػػحة لتحديػد نسػػبة التسػييالت الػػى ( التػي تقػػكؿ "1جػاءت الفقػرة رقػػـ ) . أ

"، فػػي المرتبػػة األكلػػى كيػػرل الباحػػث أف ىػػذا يػػأتي فػػي إطػػار مػػا تحػػدث عنػػو فػػي عديػػد الكدائػػع

النظاـ كالمكائح التي تضبط  ىالفقرات في ىذه الرسالة كىك اعتماد البنكؾ في كافة اجراءاتيا عم

ربػػػاؾ العمػػػؿ كربمػػػا الحػػػاؽ فة لتحػػػدث كتػػػؤدم إلػػػى إاإلجػػػراءات بيػػػدؼ عػػػدـ تػػػرؾ مجػػػاؿ لمصػػػد

الػرئيس ىػك حمايػة كتحصػيف البنػؾ مػف كػؿ التيديػدات  ؼالخسائر فػي البنػؾ كبالتػالي فػإف اليػد

 محتممة.كالمخاطر ال

يؤثر عدـ كجػكد سػيكلو نقديػة كافيػة لػدل البنػؾ عمػى المخػاطر ( التي تنص عمى "3الفقرة رقـ ) . ب

فاتػػت فػي المرتبػة الثانيػػة كقػد ذكػر الباحػػث ىػذا فػي بدايػػة  ."المتعمقػة بسػمعة البنػػؾ لػدل العمػالء

 البنكؾ.ىذه الفقرة كحدد اىمية السيكلة النقدية كدكرىا في تحقيؽ اإلستدامة ألعماؿ كانشطة 

الثانيػػػة كىػػػذا مؤشػػػر  المرتبػػػةحصػػػال معػػػا عمػػػى  ك"مخػػػاطر الضػػػمانات" ،"مخػػػاطر التركػػػز" حػػػكرمم .2

إيجػػابي يػػدؿ عمػػى التقػػارب فػػي اىميػػة ىػػذه المحػػاكر كعػػدـ امػػتالؾ محػػكر ألفضػػمية كبػػرل أك مطمقػػة 

ىػي محصػمة لعػدد مػف األنشػطة الناتجػة عػف عػدد مػف  إدارة المخػاطرعمى باقي المحاكر حيػث اف 

كر كميػػػا تصػػب فػػػي خانػػة ضػػػماف سػػير أعمػػػاؿ البنػػؾ باإلتجػػػاه الصػػحيح كبالحػػػد األدنػػى مػػػف المحػػا

 كما يمي: يفمجالة في كؿ مجاؿ مف ىذيف العمى فقر أجاءت ك  المخاطر.

تؤثر الظركؼ السياسية في قرارات البنؾ االئتمانية بخصكص ( التي تنص عمى "1الفقرة رقـ ) . أ

ر مخػاطر التركػز كيػرل الباحػث أف ىػذا يؤكػد عمػى " جاءت فػي المرتبػة األكلػى فػي محػك التركز

المشػػكمة كالكارثػػة المزمنػػة التػػي يعيشػػيا شػػعبنا الفمسػػطيني الػػذم يػػرزح تحػػت اإلحػػتالؿ ممػػا يعقػػد 
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الظركؼ السياسية األمر الذم يمقي بظاللو عمى كافة مناحي الحياة فػي فمسػطيف كمػف ضػمنيا 

ؿ كاضح مف قبػؿ العػامميف فػي ىػذه البنػكؾ األعماؿ البنكية كالمصرفية كىذا األمر مفيكـ كبشك

 حيث أعطت اجاباتيـ المرتبة األكلى ليذه الفقرة. 

، أتت في "يقكـ البنؾ بشكؿ دكرم بتقييـ الضمانات المكجكدة"التي نصت عمى  (1الفقرة رقـ ) . ب

المركػػز األكؿ فػػي محػػكر مخػػاطر الضػػمانات كيػػرل الباحػػث أف ىػػذا أمػػر منطقػػي كطبيعػػي ألف 

كؾ تعتمػد عمػى لػكائح كانظمػة كاضػحة تقػـك عمػى منيجيػة منطقيػة عمميػة مدركسػة إجراءات البن

 بيدؼ ضماف سير أعماؿ البنؾ كالحد مف المفاجآت كالمخاطر. 

مستكل تطبيؽ حصؿ عمى المرتبة الثالثة كاألخيرة بيف المحاكر الرئيسة  "السياسة اإلئتمانيةمحكر " .3

كيعػػزك  ،فػػي البنػػكؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي فمسػػطيف نيػػةالػػدكائر المعالعػػامميف فػػي لػػدل  إدارة المخػػاطر

الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى سياسػػػات كانظمػػػة البنػػػكؾ التجاريػػػة فػػػي التركيػػػز عمػػػى المحػػػاكر السػػػابقة )النقديػػػة 

مانية كذلؾ بسػبب التغيػر كالديناميكيػة فػي تمػؾ تكالتركز كالضمانات( بدرجة أكبر مف السياسات اإلئ

رتيف فػي ىػذا عمػى فقػأمػا بخصػكص أ رنة بالسياسة اإلئتمانية.المحاكر يستكجب متابعة اكبر لو مقا

 كما يمي: المحكر فكانتا

يتكفر لدل البنؾ سياسة إئتمانية كاضحة كمعتمدة مف مجمس "التي نصت عمى  (2الفقرة رقـ ) . أ

المػػػػكائح ، كىػػػػذا يؤكػػػد مػػػػا أكرده الباحػػػث سػػػػابقان بخصػػػكص األكلػػػىالمرتبػػػػة  جػػػاءت فػػػي ،"اإلدارة

 . ات المحددة كالحاسمة التي تحكـ عمؿ البنؾ كنشاطاتوكاألنظمة كالسياس

كجػػكد سياسػػة إئتمانيػػة معتمػػدة فػػي البنػػؾ يقمػػؿ مػػف المخػػاطر " ( التػػي نصػػت عمػػى3الفقػرة رقػػـ ) . ب

يأتي متكافقػا كمتناغمػان تمامػا مػع الفقػرة السػابقة كىذا  الثانية احتمت المرتبة، "اإلئتمانية المحتممة

 كف كلكائح العمؿ الخاصة بالبنكؾ.النظاـ كالقانعف كالحديث ىنا 
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 الدراسة: فرضيات نتائج مناقشة .2.2.5

  ≥α 0.05داللة إحصائية عند المستوىو ذ دوروجد يال " الفرضية الرئيسة األولى:. 1.2.2.5

والحد من المخاطر االئتمانية لدى البنوك التجارية العاممة في  (II) بين تطبيق اتفاقية بازل

 ".فمسطين

داللة إحصائية عند  يكجد دكر ذكالفرضية البديمة التي تنص عمى " كقبكؿ الصفرية فرضيةالتـ رفض 

كالحد مف المخاطر االئتمانية لدل البنكؾ التجارية  (II) بيف تطبيؽ اتفاقية بازؿ  ≥α 0.05المستكل

ة مف كقد يعكد السبب في ذلؾ حسب رأم الباحث الى اعتبار المخاطر االئتماني "العاممة في فمسطيف

اىـ المخاطر التي قد تؤثر عمى نتائج اعماؿ البنكؾ لما ليا مف كزف ترجيحي عالي جدا في اتفاقية 

بازؿ، حيث تطرقت االتفاقية الى احتساب الخسائر المتكقعة كالخسائر الغير متكقعو كتـ اخذىا في 

االقتصادية تتعمؽ  الحسباف، ككذلؾ تـ الحديث عف تحديد التركزات االئتمانية ككضع سقكؼ لمقطاعات

بحجـ االئتماف كتحديد المستكيات اإلدارية بشكؿ سميـ ككضع مصفكفو لمصالحيات، كؿ ذلؾ انعكس 

بشكؿ إيجابي عمى الحد مف المخاطر االئتمانية في القطاع المصرفي مما كاف لو اثر عمى ربحية 

راسات السابقة الى اف الدكؿ البنؾ كالحفاظ عمى محفظة ائتمانية سميمو كخالية مف العيكب، كتشير الد

التي قامت بتطبيؽ معايير بازؿ في مؤسساتيا المالية كمنيا دكلو فمسطيف انخفضت نسب التعثر في 

% حسب التقارير الصادرة عف 2.2المحفظة االئتمانية لدييا، حيث بمغت نسبة التعثر في فمسطيف 

 السمطات الرقابية كىي مف افضؿ النسب عالميا.
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بين  ≥α 0.05داللة إحصائية عند المستوىدور ذو ال يوجد  :الفرعية األولىلفرضية ا . 2.2.2.5

 (( وبين الحد من المخاطر االئتمانية )السياسة االئتمانيةإدارة المخاطر( )II) تطبيق متطمبات بازل

داللة إحصائية دكر ذك يكجد الفرضية البديمة التي تنص عمى " كتـ قبكؿ الصفرية الفرضيةرفضت 

( كبيف الحد مف المخاطر إدارة المخاطر( )II) بيف تطبيؽ متطمبات بازؿ ≥α 0.05د المستكلعن

كيعزك الباحث ذلؾ الى االىتماـ الكبير بضركرة اف يككف ىناؾ دائرة  "(االئتمانية )السياسة االئتمانية

مؤسسية كتعميمات كالحاكمية ال iiفي البنؾ تعني بإدارة المخاطر المصرفية حسب تعميمات اتفاقية بازؿ 

السمطات الرقابية كعمى اف يككف ليا دكر فاعؿ مف خالؿ تطبيؽ انظمو تقييـ شاممو لممحفظة 

االئتمانية كتصنيؼ العمالء تبعا لمعايير كاسس محددة كمف خالؿ االشراؼ عمى كافو مخاطر 

إلدارة مف اجؿ اف العمميات في البنؾ كعمى اف تككف تبعية ىذه الدائرة الى لجنة المخاطر في مجمس ا

يككف ىناؾ استقاللية في عمميا، كىذا كمو كمتغير مستقؿ في ىذه الفرضية ينعكس باإليجاب عمى 

المتغير التابع المتمثؿ بالسياسة االئتمانية ألنو عندما يككف ىناؾ كادر مؤىؿ في دائرة المخاطر فانو 

 .يعمؿ عمى اف تككف ىناؾ سياسة ائتمانية قكيو كمدركسة المخاطر

 

بين  ≥α 0.05داللة إحصائية عند المستوىدور ذو ال يوجد :الفرعية الثانيةالفرضية  .3.2.2.5

وبين الحد من المخاطر االئتمانية )السيولة  (مخفقات مخاطر االئتمان( )II) تطبيق متطمبات بازل

 (النقدية

داللة إحصائية ذك دكر يكجد  الفرضية البديمة التي تنص عمى " كقبكؿ الصفرية الفرضيةتـ رفض  

كبيف الحد مف  (مخفقات مخاطر االئتماف( )II) بيف تطبيؽ متطمبات بازؿ ≥α 0.05عند المستكل

" كقد يرجع السبب في ذلؾ حسب رأم الباحث الى اعتبار (المخاطر االئتمانية )السيكلة النقدية

الت الممنكحة في حالو الضمانة المصدر البديؿ لمدفع كالتي يعبر عنيا بالممجأ الذم يرافؽ التسيي
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الفشؿ ، لذا يجب اف يككف لدل البنكؾ سياسة كاضحو لمضمانات يتـ اخذىا بالحسباف عند دراسة 

الطمبات االئتمانية لممعتمديف مف قبؿ لجاف التسييالت المختصة، مع مراعاه اف تككف الضمانة مستقرة 

مكانية نقميا الى كليست محال لتقمبات سعرية كاسعو ، كسيكلو تسكيقيا كبيعيا كا لديمكمة في قيمتيا كا 

مكاف اخر، كعمى اف يتـ تقييميا بشكؿ دكرم، حيث أعطت اتفاقية بازؿ افضمية لمضمانات النقدية 

%،كؿ ما ذكر أعاله سكؼ يؤثر 0كالذىب كالمعادف باعتبارىا خالية مف المخاطر كبكزف ترجيحي 

 النقدية. بشكؿ إيجابي عمى المتغير التابع المتمثؿ بالسيكلة 

 

بين  ≥α 0.05ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند المستوى :الفرعية الثالثةالفرضية  4.2.2.5

مخاطر وبين الحد من المخاطر االئتمانية  (المخاطر التشغيمية( )II) تطبيق متطمبات بازل

 (الضمانات

ة إحصائية عند داللدكر ذك يكجد  الفرضية البديمة التي تنص عمى " كقبكؿ الصفرية الفرضيةتـ رفض 

كبيف الحد مف المخاطر  (المخاطر التشغيمية( )II) بيف تطبيؽ متطمبات بازؿ ≥α 0.05المستكل

"،كيعزك الباحث ذلؾ الى إمكانية ارتباط المخاطر التشغيمية بالعنصر (مخاطر الضماناتاالئتمانية )

خالقي كالديني لدل البشرم الذم مف الصعب ضبط سمككو اإلنساني كالختالؼ الكازع الذاتي كاأل

العامميف ، كمف ىنا يمكف لإلدارة الضعيفة لممخاطر التشغيمية اف ينعكس سمبا عمى المالءة المالية 

كاستمرارية عمؿ البنؾ، كلغرض تحقيؽ متطمبات السمطات الرقابية فيما يتعمؽ بمعايير تطبيؽ لجنة 

تشغيمية مف اجؿ التأكد مف اف بازؿ فقد حرصت البنكؾ عمى اف يككف ىناؾ قسـ خاص بالمخاطر ال

كافة المخاطر التشغيمية مسيطر عمييا لتصؿ الى درجة مقبكلة مف مجمس اإلدارة كبالتالي الحد مف 

 مخاطر الضمانات كتخفيضيا الى مستكيات مقبكلة. 
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بين  ≥α 0.05ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند المستوىالفرضية الفرعية الرابعة:  5.2.2.5

 (.مخاطر التركز( وبين الحد من المخاطر االئتمانية )مخاطر السوق) (II) لتطبيق متطمبات باز

داللة إحصائية عند دكر ذك يكجد الفرضية البديمة التي تنص عمى " كقبكؿ الصفرية الفرضيةتـ رفض 

( كبيف الحد مف المخاطر االئتمانية مخاطر السكؽ) (II) بيف تطبيؽ متطمبات بازؿ ≥α 0.05المستكل

"،كيعزك الباحث ذلؾ الى احتمالية تركيز اتفاقية بازؿ عمى مخاطر التذبذب في القيمة (تركزمخاطر ال)

العادلة كالتدفقات النقدية لألدكات المالية نتيجة التغير في أسعار السكؽ المتمثؿ في سعر الفائدة 

المكجكدة في  كأسعار العمالت كاألسيـ كما الى ذلؾ، مف ىنا يمكف القكؿ الى انو كمما كانت الكدائع

البنكؾ ككذلؾ التسييالت الممنكحة مكزعو عمى كافة العمالت المتداكلة كليست متركزة في عممو كاحده 

فاف ذلؾ يككف افضؿ كاقؿ خطكرة، باإلضافة الى االلتزاـ بعدـ االحتفاظ بمراكز مالية مفتكحو، حيث 

عنى بإدارة مخاطر السكؽ ركزت اتفاقية بازؿ عمى ضركرة اف يككف ىناؾ قسـ مختص في البنؾ م

كيعمؿ عمى الحد مف ىذه المخاطر كمراقبتيا كقياسيا بعده أساليب منيا تحديد السقكؼ كتحميؿ 

 الحساسية، كؿ ذلؾ يساىـ الى درجة كبيرة جدا مف الحد مف مخاطر التركز .
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 واستنتاجاتيا خالصة نتائج الدراسة 3.5

 إجماؿ نتائج الدراسة كما يمي: يمكفكمناقشتيا،  اكأسئمتيفرضيات الدراسة  طالع عمىبعد اإل

اإلئتمانيػػة فػػي البنػػكؾ التجاريػػة  إدارة المخػػاطر( فػػي IIاتفاقيػػة بػػازؿ )كقيمػػة  أىميػػةالنتػػائج  أظيػػرت .1

الػدكر البػارز الػذم تمعبػو محػاكر في فمسطيف كذلؾ مف خالؿ اإلرتبػاط الكثيػؽ بينيمػا كمػف خػالؿ 

اإلئتمانيػة ككػذلؾ مػف خػالؿ اإلسػتجابة المرتفعػة التػي المخػاطر إدارة ( في محاكر IIتفاقية بازؿ )ا

 .أظيرىا مجتمع الدراسة ألداة القياس )اإلستبانة(

بمسػتكلن  فػي فمسػطيففػي البنػكؾ التجاريػة إدارة المخػاطر أثبتت الدراسػة تمتػع العػامميف فػي مجػاؿ  .2

يػػا كبمتكسػػط حسػػابي بمػػغ اإلئتمانيػػة كالحػػد من إلدارة المخػػاطر( IIجيػػد مػػف تطبيػػؽ اتفاقيػػة بػػازؿ )

(83.4.)% 

فػػي البنػػكؾ إدارة المخػػاطر العػػامميف فػػي مجػػاؿ لػػدل ( IIبخصػػكص مؤشػػرات تطبيػػؽ اتفاقيػػة بػػازؿ ) .3

" كمحكر "مخففات المخاطر" في المرتبػة األكلػى إدارة المخاطر، جاء محكر "في فمسطيفالتجارية 

 معان، بينما جاء محكر "مخاطر السكؽ" في المرتبة األخيرة.

كسيمة ىامة كمؤثرة  اإلئتمانية تعتبر إلدارة المخاطر( IIمف خالؿ الدراسة أف اتفاقية بازؿ ) ظير .4

المصرفية كينعكس مردكدىا اإليجابي عمى كافة عناصر العممية المصرفية  األنشطة ممارسةفي 

 .في فمسطيففي البنكؾ التجارية 

فػػػي مجػػػاؿ فػػػي البنػػػكؾ التجاريػػػة العػػػامميف فػػػي ىػػػذا اللػػػدل  إدارة المخػػػاطرفيمػػػا يتعمػػػؽ بمؤشػػػرات  .5

فػي المرتبػة  "السياسػة اإلئتمانيػة"كمحػكر  في المرتبة األكلى "السيكلة النقدية"، جاء محكر فمسطيف

 األخيرة.

بمسػتكلن  فػي فمسػطيففػي البنػكؾ التجاريػة  إدارة المخػاطرالعامميف في مجاؿ  أظيرت الدراسة تمتع .6

 %(.84جيد كبمتكسط حسابي بمغ )
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 دراسةال توصيات 4.5

 استنادان إلى النتائج التي تكصمت إلييا الّدراسة، يقدـ الباحث التكصيات التالية:

اإلئتمانية في البنكؾ مخاطر ال إدارة مجاؿ فيلمعامميف ة يبيتدر  كدكرات عمؿ ككرش محاضرات عقد .1

 تعمؽ بيا.ككؿ ما ي ( لمحد مف المخاطر اإلئتمانيةIIلتكفير المعرفة الالزمة ليـ حكؿ إتفاقية بازؿ )

داراتيا العميا لتككف الركيزة األساس في التعامؿ مع IIنشر كتعميـ إتفاقية بازؿ ) .2 ( لدل كافة البنكؾ كا 

 المخاطر اإلئتمانية كالحد منيا مف أجؿ الكصكؿ لخدمات مصرفية سمسة، آمنة كبناءة كمنتجة.

مانية في كافة البنكؾ العاممة ( لمحد مف المخاطر اإلئتIIتعزيز إجراءات تطبيؽ اتفاقية بازؿ )ضركرة  .3

في فمسطيف مما يزيد مف سالسة العممية المصرفية األمر الذم سيحسف بدكف شؾ فرص اإلستثمار 

 مما يعزز النمك اإلقتصادم كصكال لتحقيؽ التنمية المستدامة المنشكدة.

بو كباىميتو  ( كزيادة التعريؼIIكجكب التركيز عمى محكر "مخاطر السكؽ" مف محاكر اتفاقية بازؿ ) .4

 لدل العامميف في مجاؿ إدرة المخاطر في البنكؾ التجارية الفمسطينية.

 دراسة ليشمؿبحث ال نطاؽ تكسيعاإلئتمانية ك  بإدارة المخاطرالمزيد مف األبحاث ذات العالقة إجراء  .5

 .اإلئتمانية بإدارة المخاطرأخرل تؤثر أك تتأثر  متغيرات كقياس 

عف البيانات المالية خاصة المتعمقة بالمخاطر المحيطة بالبنؾ مما زيادة اإلفصاح كبشكؿ شفاؼ  .6

 يحفز البنكؾ عمى تحسيف ممارسة أعماليا كبما يحقؽ المتانة كاالستقرار لمجياز المصرفي.

 االحتفاظ بخطة طكارئ خاصة بالسيكلة لدل البنكؾ لمكاجية السحكبات المفاجئة مف العمالء.ضركرة  .7

ت المتعمقة بإدارة المخاطر في الجامعات الفمسطينية مف أجؿ تكفير ضركرة تدريس بعض المساقا .8

 كادر بشرم كفؤ.
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 المالحق

 رسالة طمب تحكيم أداة الّدراسة ) اإلستبانة((: 1)رقم ممحق 

 مبسـم اهلل الرحمن الرحي

 دسجامعة الق

 عمادة الدراسات العميا

 بشريةالموارد المؤسسات وتنمية البناء برنامج الماجستير في 

...................................................   حضرة الدكتكر  المحتـر

 تحية طيبة كبعد،،،

 

في الحد من المخاطر االئتمانية في  IIدور تطبيق متطمبات بازل قكـ الباحث بإجراء دراسة حكؿ "ي

تطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير "، كذلؾ استكماالن لمالبنوك التجارية العاممة في دولة فمسطين

أرجك التكـر بتحكيـ إستبانة الدراسة لما عيدناه فيكـ مف  .في بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية

 في البحكث العممية.   خبرة كمعرفة

 

 حترام والتقدير.وتفضموا بقبول فائق اإل

     

 عاصم عودةإعداد الطالب: 

 ررابح مراالدكتور المشرف: د. 
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 (اإلستبانةأسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الّدراسة ): (2)رقم ممحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العمل التحكيم سم المشارك فيإ الرقم

 النجاح الكطنيةجامعة  رابح مرار الدكتكر  .1

 البنؾ األىمي األردني السيد مجدم العطارم  .2

 البنؾ األىمي األردني السيد سامر حمايؿ  .3

 نؾ األىمي األردنيالب السيد إسماعيؿ صبيحات  .4

 بنؾ اإلسكاف لمتجارة كالتمكيؿ السيد راغب حمداف  .5

 البنؾ اإلسالمي الفمسطيني السيد أحمد اشتية  .6

 سمطة النقد الفمسطينية السيد رامي تخماف  .7

 البنؾ العربي السيد إبراىيـ أبك عمبة  .8
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 (: اإلستبانة في صورتيا النيائية3ممحق رقم )

 مـ الرحمن الرحيبسم اهلل

 دسجامعة القـ

 اعمادة الدراسات العمي

 بشريةة الموارد المؤسسات وتنميفي بناء ال برنامج الماجستير

 

 ،،،وبعدطيبة تحية 

في الحد من المخاطر االئتمانية في البنوك التجارية  IIدور تطبيق متطمبات بازل " بإجراء دراسة حكؿ يقـك الباحث

"، كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في بناء المؤسسات كتنمية  ندولة فمسطي العاممة في

بتعبئة ىذه االستبانة  التعاكف ؾرجك منألذا المكارد البشرية، كقد كقع عميؾ االختيار عشكائيان لتككف ضمف عينة الدراسة، 

ىي ألغراض البحث الّدراسة عممان بأف بيانات ، في كقت ال يتجاكز العشر دقائؽ في تعبئتيا بما يتكافؽ مع كجية نظرؾ

 لؾ حسف تعاكنؾ.يف شاكر كال يطمب منؾ كتابة اسمؾ أك ما يشير إليؾ، ، كسيتـ الحفاظ عمى سريتيا العممي فقط،

 

 ام والتقدير وتفضموا بقبول فائق االحتر 

 

 الباحث: عاصم برىان احمد عوده

 0595490242جوال:  
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 ( أمام اإلجابة التي تنطبق عميك. Xات الشخصية : الرجاء وضع عالمة ) الجزء األول: البيان

 الجنس            )    ( ذكر                          )   (  انثى-1

 44-35)    (                       34اقل من الفئة العمرية     )    (-2

 فأكثر 55)    (                       45-54)    (                     

 المستوى التعميمي   )    ( دبموم فأقل   )   ( بكالوريوس     )   ( ماجستير      )   ( دكتوراه-3

 )    ( رئيس قسم   )   ( مساعد مدير   )   ( مدير فأعمى)    ( موظف   المستوى الوظيفي   -4

 )    ( دائرة االئتمان  )   ( دائرة الرقابة عمى االئتمان( دائرة المخاطر  )    ( دائرة االمتثال       ) الدائرة -5

 سنة فأكثر 21(  )  20-16(  ) سنة   15-11(   )  سنة  10-6(  ) سنوات فأقل  5(   )سنوات الخبرة -6

 لمحد من المخاطر االئتمانية.   IIالجزء الثاني: يناقش ىذا المحور كل ما يتعمق بمدى تطبيق البنوك التجارية العاممة في فمسطين متطمبات بازل 
 يرجى قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واالجابة عمييا بوضع دائرة حول رمز االجابة التي تراىا/ترينيا مناسبة. 

 إدارة المخاطرالمحور االول:  الرقم
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      مية الكبيرة في البنؾتعتبر دائرة المخاطر مف الدكائر ذات األى 1
لدائرة المخاطر دكر ميـ في الحد مف المخاطر التي قد يتعرض ليا البنؾ )السكؽ،  2

 االئتماف، التشغيؿ(.
     

      تمعب دائرة المخاطر دكرا مركزيا فيما يخص القرارات االئتمانية عمى مستكل البنؾ 3
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