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ملخص:
خماطر  مفهوم  بيان  �إىل  رئي�سيٍّ  ب�سكل  �لبحث  هذ�  يهدف 
و�أ�سكالها وم�سدرها وكيفية قيا�س هذه �ملخاطر، وبيان  �الئتمان 
�لعالقة بني  للم�رصف ودر��سة  و�أهميتها  �ملال  ر�أ�س  مفهوم كفاية 
من  �لبحث  هذ�  �أهمية  وتنبع  �ملال.  ر�أ�س  وكفاية  �الئتمان  خماطر 
عمليات  على  تاأثري  من  لها  ملا  �الئتمان  ملخاطر  �لبالغة  �الهمية 
ذ�ت  �مل�رصيف  �ملال  ر�أ�س  وكفاية  ن�ساطه،  وموؤ�رص�ت  �مل�رصف 
بال�سكل  �ملال  ر�أ�س  كفاية  ن�سبة  حتقيق  يعترب  حيث  بالغة،  �أهمية 
�لبحث  �الإد�ر�ت �مل�رصفية. ويحاول هذ�  �هتمامات  �أوىل  �جليد من 

�الإجابَة على �لت�ساوؤالت �الآتية:
�ملال ◄◄ ر�أ�س  وكفاية  �الئتمان  خماطر  من  كل  �أهمية  ما 

�مل�رصفية ودورهما يف ��ستقر�ر بيئة �لعمل �مل�رصيف؟
�ملال ◄◄ ر�أ�س  كفاية  يف  �الئتمان  ملخاطر  �أثر  هناك  هل 

�مل�رصفية؟
�ل�سورية  �مل�سارف  من  عيِّنٍة  على  تطبيقية  بدر��سة  وقمنا 
�خلا�سة )عددها �أربعة م�سارف( ملعرفة �أثر �ملتغري �مل�ستقل خماطر 
�الئتمان يف �ملتغري �لتابع كفاية ر�أ�س مال �مل�رصيف، وتبني لنا �أَّن 
هناك �أثر�ً ذ� داللة �إح�سائية بني �ملتغري �مل�ستقل خماطر �الئتمان 
و�ملتغري �لتابع كفاية ر�أ�س �ملال. وتبني من حتليل نتائج �لدر��سة 
�الإح�سائية �أَّن هناك �أثر�ً ذ� داللة �ح�سائية بني كل من ن�سبة خماطر 
عينة  �مل�سارف  يف  �مل�رصفية  �ملال  ر�أ�س  لكفاية  ون�سبة  �الئتمان 
وميكن  �ملال  ر�أ�س  كفاية  يف  توؤثر  �الئتمان  خماطَر  و�أَّن  �لدر��سة. 
تف�سري �لتغري�ت �لتي حتدث يف كفاية ر�أ�س �ملال من خالل خماطر 
بو�سع  �لبحث  و�أو�سى   ،0.87 بحدود  �لتف�سري  ون�سبة  �الئتمان 
لالأزمات  جتنبًا  و�ملنا�سبة  �ملالئمة  و�ال�سرت�تيجيات  �ل�سيا�سات 
�ملالية �لتي تنتج عن خطر �الئتمان، وخا�سة خطر �نخفا�س كفاية 

ر�أ�س �ملال.
الكلمات◄مفتاحية: خماطر �الئتمان – كفاية ر�أ�س �ملال. 

Credit Risks and their Impact on Banks Capital Ad-
equacy:

An Empirical study

Abstract:

This research aims mainly at identifying the 
concept, forms, and source of credit risks, and how 
to measure these risks, also at identifying the concept 
of capital adequacy and its importance to the banks, 
the study also aims at studying the relation between 
credit risk and capital adequacy. The importance of 
this research stems from the importance of credit risk 
because it has an impact on the bank›s operations 
and its indicators of activity. Moreover, the adequacy 
of bank capital is of paramount importance, as 

achieving a good capital adequacy ratio is one of the 
first concerns of banking departments. This research 
attempts to answer the following questions:

1. What is the importance of both credit risk 
and the adequacy of banking capital and their role in 
stabilizing the banking environment?

2. Is there an impact of credit risk on the adequacy 
of bank capital?

We have applied the study on a sample that consists 
of four private Syrian banks to evaluate the impact of 
the independent variable, credit risk, on the dependent 
variable, capital adequacy. An analysis of the results 
of the statistics shows that there is a significant 
statistical impact between the rate of credit risk and 
the rate of bank capital adequacy among the banks of 
the sample. Moreover, the study shows that credit risk 
affects capital adequacy, and the changes in capital 
adequacy due to credit risk and interpretation ratio 
can be explained by 0.87. The research recommends 
developing suitable policies and strategies in order 
to avoid financial crises resulting from credit risk, 
especially the risk of capital adequacy decline.

Keywords: credit risks - capital adequacy.

1ـ املقدمة:
�إىل  �الئتمانية  و�لت�سهيالت  �الئتمان  مبنح  �مل�سارف  تقوم 
�ل�سد�د  عدم  مبخاطر  تعرف  مبخاطر  �لن�ساط  هذ�  ويرت�فق  عمالئها 
تعرف  و�لتي  �ل�سد�د  عدم  خماطر  وتعترب  �الئتمان(،  )خماطر 
باملخاطر �الئتمانية �أحد �أ�سكال �ملخاطر �لتي تعرت�س عمليات منح 
�الئتمان يف �مل�سارف، وتن�ساأ من �حتمال عدم قيام �لعميل بدفع 
خالل  من  �مل�سارف  ت�سعى  �أخرى  ناحية  ومن  �ملقرت�سة،  �ملبالغ 
حتقيقها لالأرباح و�لقيام باحتجاز جزء من هذه �الأرباح على �سكل 
ر�أ�س  كفاية  ن�سبة  زيادة  يف  ت�ساهم  حمتجزة  و�أرباح  �حتياطيات 
�ملال، حيث تعترب كفاية ر�أ�س �ملال �مل�رصفية �أحد �لركائز �ملهمة 
�لبحث  هذ�  خالل  ومن  و��ستقر�ره،  �مل�رصيف  �لعمل  يف  و�الأ�سا�سية 
حدوثها  وم�سادر  و�أ�سكالها  �الئتمانية  باملخاطر  �لتعريف  نحاول 
�ملال �مل�رصيف وتطور  ر�أ�س  قيا�سها، وبيان ماهية كفاية  وكيفية 
�أن  ونحاول  قيا�سها،  وكيفية  �مل�رصيف  �لعمل  بيئة  يف  مفهومها 
ن�سلط �ل�سوء على �أهمية كل من مو�سوع خماطر �الئتمان ومو�سوع 
كفاية ر�أ�س �ملال �مل�رصفية وحتليل �أثر خماطر �الئتمان على ن�سبة 

كفاية ر�أ�س �ملال.

2- أهمية البحث:
ي�ستمد هذ� �لبحث �أهميته من �أهمية �ملتغري�ت �لتي يدر�سها، 
ُجلِّ  على  تاأثري  من  لها  ملا  �لبالغة  �الأهمّية  �الئتمان  فلمخاطر 
�ملال  ر�أ�س  وكفاية  ن�ساطه،  وموؤ�رص�ت  و�أوجه  �مل�رصف  عمليات 
�مل�رصيف ذ�ت �أهمية بالغة وح�سا�سة حيث يعترب حتقيق ن�سبة كفاية 
�مل�رصفية  �الإد�ر�ت  �هتمامات  �أوىل  من  �جليد  بال�سكل  �ملال  ر�أ�س 
ملا ملو�سوع كفاية ر�أ�س �ملال من �الأثر �ملهم على عمل �مل�رصف 
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من  �لبحث  �أهمية  �إىل  باالإ�سافة  �مل�رصيف.  �لعمل  بيئة  و��ستقر�ر 
�لناحية �لتطبيقية و�لعملية من خالل حتديد �لو�قع �حلقيقي و�لفعلي 
الأثر خماطر �الئتمان يف ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال يف �مل�سارف عينة 
�لبحث وهو ما ي�ساهم يف تو�سيح �ل�سورة للقائمني على �إد�ر�ت هذه 

�مل�سارف من �أجل تعزيز فعالية �الأد�ء لديهم.

3- أهداف البحث:
يهدف◄البحث◄اإىل:◄

�لتعريف مبخاطر �الئتمان وكفاية ر�أ�س �ملال �مل�رصفية، . 1
وبيان �أهميتهما ودورهما يف ��ستقر�ر بيئة �لعمل �مل�رصيف.

در��سة وحتليل �أثر خماطر �الئتمان يف كفاية ر�أ�س �ملال . 2
�مل�رصيف يف �مل�سارف �لتجارية �ل�سورية �خلا�سة عينة �لبحث.

�لتي . 3 و�لتو�سيات  �ملقرتحات  من  جمموعٍة  �إىل  �لتو�سل 
�ل�سورية �خلا�سة عينة  �لتجارية  �أد�ء �مل�سارف  �ساأنها حت�سني  من 

�لبحث، فيما يخ�س خماطر �الئتمان وكفاية ر�أ�س �ملال.

4- مشكلة البحث:
�مل�ستوى  على  �مل�رصيف  بالقطاع  �حلا�سلة  للتطور�ت  نظر�ً 
�لعاملي، وتز�يد �الأهمية لكل من مو�سوع خماطر �الئتمان وكفاية 
ر�أ�س �ملال، وما كان له تاأثري مبا�رص على ن�ساط �مل�سارف. �إذ تز�يد 
وحتاول  للخطر  للم�سارف  �ملايل  �ملركز  يعر�س  �الئتمان  خطر 
ما ظهر جليًا  �خلطر، وهو  هذ�  مو�جهة  �أجل  من  �مل�سارف جاهدة 

بعد �أزمة �الئتمان �ملايل عام 2007.
�تتمحور◄م�سكلة◄البحث◄حول◄الإجابة◄على◄الت�سا�ؤلت◄الآتية:

�ملال ◄◄ ر�أ�س  وكفاية  �الئتمان  خماطر  من  كل  �أهمية  ما 
�مل�رصيف ودورهما يف ��ستقر�ر بيئة �لعمل �مل�رصيف؟

�ملال ◄◄ ر�أ�س  كفاية  يف  �الئتمان  ملخاطر  �أثر  هناك  هل 
�مل�رصفية يف �مل�سارف �لتجارية �ل�سورية �خلا�سة؟

5- فرضيات البحث:
�لتي  �لتالية  �لفر�سية  على  �لدر��سة  هذه  يف  �لباحث  �عتمد 
�أثر �ملتغري �مل�ستقل )خماطر �الئتمان( يف �ملتغري  تهدف �إىل بيان 

�لتابع )كفاية ر�أ�س �ملال(:
وبني  �الئتمان  خماطر  بني  �ح�سائية  داللة  ذو  �أثر  يوجد  ال 
�ل�سورية  �لتجارية  �مل�سارف  يف  �مل�رصيف  �ملال  ر�أ�س  كفاية 

�خلا�سة.

6- منهجية البحث: 
بغية◄حتقيق◄اأهداف◄البحث◄�اختبار◄فر�سيته◄اعتمد◄الباحث◄

يف◄هذا◄البحث◄املنهجية◄العلمية◄التالية:
اجلانب◄النظري: وفيه �عتمد �لباحث على �ملنهج �لو�سفي ◄�

و�الأجنبية،  �لعربية،  �ملر�جع  من  باال�ستفادة  وذلك  �ال�ستقر�ئي 
�الئتمان  للتعريف مبخاطر  �ملحكمة  �لعلمية  و�لدوريات  و�ملقاالت 

وكفاية ر�أ�س �ملال �مل�رصيف وبيان �أهمية كل منهما. 
لعينة ◄� تطبيقية  بدر��سة  �لقيام  مت  وفيه  العملي:  اجلانب◄

�ل�سنوية للم�سارف  �لبيانات �ملالية  من �مل�سارف باالعتماد على 
– �مل�رصف  �لفرن�سي  �ل�سعودي  – بنك بيمو  �لتالية ) بنك بيبلو�س 
�لدويل للتجارة و�لتمويل – بنك عودة ( عينة �لدر��سة خالل �لفرتة 
�لزمنية من 2009 - 2015. وحتليل نتائج هذه �لدر��سة با�ستخد�م 
�ملال  ر�أ�س  كفاية  يف  �الئتمان  خماطر  �أثر  ملعرفة   SPSS برنامج 

�مل�رصيف.

7- جمتمع البحث: 
يف  �خلا�سة  �لتجارية  بامل�سارف  �لبحث  جمتمع  يتمثل 
ومت  خا�سًا.  جتاريًا  م�رصفًا  ع�رص  �أحد  عددها  يبلغ  و�لتي  �سوريا، 
فقط  �خلا�سة  �لتجارية  �مل�سارف  حقل  يف  فقط  �لبحث  ح�رص 
تتعامل  ال  �الإ�سالمية  �مل�سارف  حيث  �الإ�سالمية  �مل�سارف  دون 

باالقرت��س ومنح �الئتمان.

8- عينة البحث:
�أن  جرى �ختيار عينة ق�سدية لتمثل جمتمع �لبحث، و�ل�سبب 
با�رصت  �لتي  �مل�سارف  �أول  من  هي  �ختيارها  مت  �لتي  �مل�سارف 
مال  ر�أ�س  �أعلى  متلك  وهي  �ل�سورية،  �مل�رصفية  �ل�سوق  يف  �لعمل 
وي�سكل جمموع روؤو�س �الأمو�ل فيها ما يقارب 85 % من جمموع 
�ل�سورية.  �ل�سوق  يف  �خلا�س  �لتجاري  �مل�رصيف  �لقطاع  مال  ر�أ�س 
بنك  وهي:  م�سارف   4 عددها  �ختيارها  جرى  �لتي  و�مل�سارف 
بيبلو�س - بنك بيمو �ل�سعودي �لفرن�سي – �مل�رصف �لدويل للتجارة 

و�لتمويل - بنك عودة. 
و�قت�رص �لبحث على در��سة �لبيانات �ملالية للم�سارف عينة 
�لبحث من �لفرتة 2009 لغاية 2015 ب�سبب حد�ثة عمل �مل�سارف 
�خلا�سة يف �سورية قبل هذه �لفرتة وعدم تكامل �لبيانات �ملالية، 
حيث مت �لبدء بن�رص �لبيانات �ملالية تر�فقًا مع بدء عمل �سوق دم�سق 
و�لبيانات  �لقو�ئم  بتقدمي  للم�سارف  و�مللزم   2009 عام  لالأور�ق 

�ملالية ون�رصها.

9- مقدمة الدراسة:

أوالً- تعريف خماطر االئتمان:

�لتي تنتج من ف�سل �ملدين  �ملخاطر �الئتمانية هي �خل�سارة 
�ملحددة  �ل�رصوط  وفق  بالكامل  �مل�رصف  جتاه  �لتز�ماته  بتنفيذ 

و�ملتفق عليها.)1(
عن  �ملعلومات  بخطر  �ملرتبط  �خلطر  هو  �الئتمان  وخطر 
�لعالقة مع �مل�ستثمرين �ملقرت�سني )معلومات عن ن�ساط �ملقرت�س(. 

)2(

وتعد �ملخاطر �الئتمانية هي �خل�سارة �ملحتملة �لناجمة عن 
عدم قدرة �لعميل �ملقرت�س على �سد�د قيمة �ملبلغ �الأ�سلي �ملقرت�س 
يف  �ملحدد  �ال�ستحقاق  تاريخ  عند  �ملقر�س  �مل�رصف  �إىل  وفو�ئده 

�رصوط �لعقد �الئتماين. )3(
تن�ساأ  �لتي  �ملخاطر  �الئتمان هي  �إّن خماطر  �لقول:  وميكننا 
بعدم �لرغبة �أو �ملقدرة للعميل من �لوفاء بالتز�ماته جتاه �مل�رصف 

مما ي�سبب خ�سائر للم�رصف، ويعر�س مركزه �ملايل للخطر.
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ثانياً- مصادر خماطر االئتمان:

مرتبطة  تكون  م�سادر  ثالث  عن  �الئتمان  خماطر  تن�ساأ 
باملقرت�س وبطبيعة ن�ساطه، وترتبط �ي�سًا بامل�رصف نف�سه. �فيما◄
يلي◄تو�سيح◄�بيان◄لكل◄م�سدر◄من◄هذه◄امل�سادر◄�املخاطر◄التي◄قد◄

تن�ساأ◄عنه.
املخاطر◄املتعلقة◄بالعميل◄املقرت�ض:. 1

�لنوع من �ملخاطر مرتبط باملقرت�س ذ�ته، حيث يتعلق  هذ� 
و�ملركز  �الئتمانية  و�سمعته  �ملقرت�س  �لعميل  و�أهلية  ب�سخ�سية 
خماطر  وتن�ساأ  �ل�سد�د،  على  �لعميل  ومقدرة  به،  يتمتع  �لذي  �ملايل 
�الئتمان هنا عن �لت�سليل و�ملبالغة يف �ملعلومات �ملقدمة من قبل 
�ملركز  قوة  حتليل  يف  عليها  �العتماد  مت  �لتي  �لبيانات  �أو  �لعميل 
عملية  من  �ملح�سلة  �ملعلومات  كانت  �إذ�  �أو  للمقرت�س،  �ملايل 

�ال�ستعالم غري دقيقة ولي�ست بامل�ستوى �ملطلوب. )4(
املخاطر◄املتعلقة◄بن�ساط◄العميل◄املقرت�ض:. 2

يز�وله  �لذي  �لن�ساط  طبيعة  عن  �لناجتة  �ملخاطر  وتت�سمن 
�إليه،  ينتمي  �لذي  �القت�سادي  �لقطاع  ونوع  �ملقرت�س،  �لعميل 
�القت�سادية  و�حلالة  �لعميل،  بن�ساط  حتيط  �لتي  �لعامة  و�لظروف 
�ل�سائدة، و�لظروف �ل�سيا�سية و�الجتماعية، و�لتي �ستوؤثر يف مقدرة 
�لعميل �ملقرت�س على �ل�سد�د، �إذ �إّن تاأخر �ملدينني يف �ل�سد�د للعميل 
�ملقرت�س �أو �إفال�سهم و�متناعهم عن ت�سديد �لتز�ماتهم �سيوؤدي �إىل 
جتاه  بالتز�ماته  �لوفاء  من  �ملقرت�س  �لعميل  مقدرة  عدم  �أو  تاأخر 

�مل�رصف. )5(
املخاطر◄املتعلقة◄بامل�رصف:. 3

حتدث هذه �ملخاطر نتيجة للتقييم �خلاطئ من قبل موظفي 
�ملعايري  على  �العتماد  وعدم  �الئتمان،  منح  عملية  عند  �مل�رصف 
�سحة  من  �لتاأكد  لعدم  نتيجة  وهذ�  ذلك.  يف  و�ل�سليمة  �ل�سحيحة 
�ملقرت�س،  �لعميل  بخ�سو�س  جمعت  �لتي  و�لبيانات  �ملعلومات 
�ملتعلقة  �ملخاطر  من  �أنه  كما  �ملعلومات.  لهذه  �لتحليل  و�سوء 

بامل�رصف ما يعرف مبخاطر تبادل �ملعلومات. 

ثالثاً- أشكال خماطر االئتمان:

من◄اأهم◄اأ�سكال◄املخاطر◄الئتمانية◄ما◄ياأتي:◄
خماطر◄ال�سيولة:. 1

مبوؤ�رص�ت  وثيقًا  �رتباطًا  للم�رصف  �الئتماين  �لن�ساط  يرتبط 
�أهمها  ومن  �ملايل،  �الأد�ء  موؤ�رص�ت  وخا�سة  �مل�رصف  يف  �الإد�ء 
يعد  للم�رصف  و�الئتماين  �الإقر��سي  �لن�ساط  �إن  �إذ  �ل�سيولة،  درجة 
قيام  ب�سبب  �ل�سيولة  خطر  ينتج  �ل�سيولة.  درجة  على  �سغٍط  عامَل 
�مل�رصف باتباع �سيا�سة �ئتمانية تو�سعية وعدم �عتماده على مبد�أ 

�ملو�ءمة بني م�سادر �الأمو�ل و��ستخد�ماتها. )6(
خماطر◄الت�سعري:. 2

فمن �ملهم �أن يتم ت�سعري عمليات �الئتمان بناء على �ملخاطرة 
من  �ملطلوب  �لعائد  بني  �لربط  يتم  �أن  يجب  حيث  �الإد�رة،  وتكلفة 
�الئتمان �ملمنوح وبني درجة �ملخاطرة، باالإ�سافة �إىل �الأخذ بعني 
�ملطلوب  �لعائد  �إّن  �أي  �مل�رصف.  يتحملها  �لتي  �لتكاليف  �العتبار 
وهذ�  ربح،  وهام�س  �خلدمة  تكاليف  من  ُكاّلً  يغطي  �خلدمة(  )�سعر 

حتدده �إد�رة �مل�رصف وهو ما يعرف ب�سعر �الإقر��س �الأ�سا�سي.
خماطر◄عدم◄القدرة◄على◄ال�سداد:◄. 3

تنتج عندما تكون م�سادر �لعميل ومو�رده �ملالية �سو�ء �لذ�تية 
�مل�رصف  ويو�سى  بالتز�ماته،  �لوفاء  من  متكنه  ال  �لذ�تية  غري  �أو 
باالنتباه لطبيعة هيكل �ملركز �ملايل للعميل خالل �ل�سنو�ت �ل�سابقة 

من �أجل حتديد مقدرة �لعميل على �لوفاء بالتز�ماته.
خماطر◄تاآكل◄ال�سمانات:. 4

تنتج عندما يكون �ل�سمان غرَي كاٍف وال يغطي حجم �لدين، 
�لت�رصف به. ولتفادي هذ� �خلطر  �إىل حتمل خ�سائر عند  باالإ�سافة 
يجب على �مل�رصف طلب �ل�سمانات �لتي تكون كافية لتغطية حجم 
يكوَن  و�أاّل  �لت�سييل  ب�سهولة  �ل�سمان  يتمتع  �أن  ويجب  �الئتمان، 

ًة لفقد�ن �لقيمة مع مرور �لزمن. ِعْر�سَ
خماطر◄الرتكيز:. 5

يحدث خطر �لرتكيز عندما يتم توجيه �الئتمان �إما �إىل عمالء 
يحدث  كذلك  حمددة،  جغر�فية  ِمْنطقة  �أو  معني  قطاع  �أو  حمددين 
خطر �لرتكيز عندما يتبع �مل�رصف �سيا�سة �العتماد على نوع حمدد 
من �ل�سمانات. وميكن للم�رصف تفادي هذ� �خلطر بالقيام باإن�ساء 
و�لقطاعات  �لعمالء  حيث  من  بالتنويع  تت�سم  �ئتمانية  حمفظة 
و�ملناطق �جلغر�فية، و�أي�سًا �لتنويع من حيث �ل�سمانات �ملطلوبة 

ومن حيث تو�ريخ ��ستحقاق �لت�سهيالت �الئتمانية �ملمنوحة. 
املخاطر◄القانونية:. 6

تغري  �الئتماين  بالن�ساط  �ملرتبطة  �لقانونية  �ملخاطر  من 
و�لعمالء  �مل�رصف  بني  �لعالقة  حتكم  �لتي  و�الأنظمة  �لقو�نني 
�ملوؤ�س�ساتي  للهيكل  �لقانونية  �لطبيعة  تغري  و�أي�سًا  �ملقرت�سني، 
للعميل �ملقرت�س مثل عمليات �الندماج و�ال�ستحو�ذ و�لتنازع بني 

�ل�رصكاء.

رابعاً- قياس خماطر االئتمان:

يف �لقطاع �مل�رصيف �ل�سوري ميكن ح�ساب خماطر �الئتمان 
من   2004 لعام   94 رقم  �ملركزي  �مل�رصف  قر�ر  �إىل  باال�ستناد 

خالل �لن�سب �لتالية: 
ن�سبة �لديون �ملعدومة �إىل �إجمايل �لت�سهيالت �الئتمانية ◄♦

و�لقرو�س.
�إجمايل ◄♦ �إىل  �الئتمانية  �لت�سهيالت  تدين  خم�س�س  ن�سبة 

حمفظة �لت�سهيالت �الئتمانية و�لقرو�س.
على◄ الئتمان◄ خماطر◄ قيا�ض◄ يف◄ اعتمدنا◄ هذا◄ بحثنا◄ �يف◄

الن�سبة◄التالية:
�لديون �ملعدومة / �إجمايل �لت�سهيالت �الئتمانية و�لقرو�س؛ 
بال�سكل  �الئتمان  خماطر  عن  تعرب  �لن�سبة  هذه  �أن  �لباحث  يرى  �إذ 
�لديون  حجم  �العتبار  بعني  تاأخذ  الأنها  وذلك  و�لدقيق،  �ل�سحيح 
�لت�سهيالت  حجم  �إجمايل  �إىل  من�سوبة  معدومة  �عتبارها  مت  �لتي 

�الئتمانية.

رابعاً- خماطر االئتمان وأثرها على استقرار بيئة العمل املصريف:

توؤثر  �لتي  �ملخاطر  �أنو�ع  �أكرث  من  �الئتمان  خماطر  تعترب 
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�لنظام �ملايل عامة و�لنظام �مل�رصيف ب�سكل خا�س، و�إن  يف بيئة 
�الأثر �لكبري لهذه �ملخاطر كان حا�رص�ً يف �الأزمة �ملالية �لعاملية 
بع�س  يف  �لديون  �سد�د  ف�سل  �أن  كيف  وقتها  ولوحظ   ،2007 عام 
Lehman Broth� م�رصف وباالأخ�س  �لعاملية  �ملالية   ململوؤ�س�سات 

ers قد �أدى �إىل �إحد�ث حالة من �لذعر �ملايل �متدت لتطال �لنظام 
�مل�رصيف على م�ستوى �لعامل. )7(

�أنها خماطر  �أن من �مل�ساكل �ملرتبطة مبخاطر �الئتمان هي 
ذ�ت تاأثري يف عدة جو�نب يف �الأد�ء �ملايل �مل�رصيف، فهي توؤثر يف 
درجة �ل�سيولة، باالإ�سافة �إىل تاأثريها يف �لعائد �مل�رصيف وهو ما 
على  �مل�رصف  قدر�ت  من  ويحد  للم�رصف  �ملايل  �ملركز  �سي�سعف 

مو�جهة �الأزمات.

خامساً- مفهوم كفاية رأس املال:

�ملخاطر  حتمل  على  �مل�رصف  قدرة  هي  �ملال  ر�أ�س  كفاية 
و�الحتياطيات(،  �ملال  )ر�أ�س  �لذ�تية  مو�رده  على  باالعتماد 
ويكون ذلك باالحتفاظ مبقد�ر حمدد من �الأمو�ل بالن�سبة لالأ�سول 

�مل�ستثمرة. )8(
وهي مدى متانة وقدرة ر�أ�س مال �مل�رصف و�أمو�له �خلا�سة 
على �مت�سا�س خماطر وخ�سائر ف�سل �لعمليات �ال�ستثمارية كمخاطر 

عدم �ل�سد�د و�النخفا�س قيمة �ال�ستثمار�ت. )9(
�إىل درجة  ر�أ�س مال �مل�رصف  ن�سبة  �ملال هي  ر�أ�س  وكفاية 
�ملخاطرة لديه، وتعترب كفاية ر�أ�س �ملال موؤ�رص على مقدرة �مل�رصف 

يف �سد�د �لتز�ماته وحتمل �خل�سائر. )10(
ر�أ�س مال  باأنها مقدرة  �ملال  ر�أ�س  ُنعرف كفاية  �أن  وميكننا 
على  قدرته  ومدى  �ملختلفة،  �ملخاطر  �سد  �حليطة  على  �مل�رصف 
للم�رصف  �ملايل  �ملركز  ُيعر�س  ال  مبا  و�الأزمات  �خل�سائر  مو�جهة 

للخطر.

سادساً- أهمية كفاية رأس املال:

�إن كفاية ر�أ�س �ملال �ستوفر للم�رصف قدرًة ت�سّهل �لتعامل مع 
�ل�سيولة وتزيد من قدرته على مو�جهة �خل�سائر، وهذ� ما  م�سكالت 

�لر�سا لالأطر�ف �ملتعاملة )�ملودعني و�ملالك(  �إىل حتقيق  �سيوؤدي 
��ستقر�ر�ً يف  �أكرث  و�مل�رصيف خا�سة  عامة  �ملايل  �لنظام  و�سيكون 

حال كانت �مل�سارف متلك ر�أ�س �ملال �ملتني و�لكايف. )11(
�ملال  ر�أ�س  لكفاية  معايري  و�سع  من  و�لغاية  �لهدف  و�إّن 
�أمو�له  �أدنى من  �أن �مل�رصف يحتفظ بحد  �لتاأكد من  �مل�رصيف هو 
��ستيعاب  الأجل  وذلك  لها،  يتعر�س  �لتي  �ملخاطر  ملو�جهة  �لذ�تية 
�لد�فع  �مل�رصف  �إد�رة  �إعطاء  مع  �خل�سائر  هذه  �آثار  و�مت�سا�س 

و�حلافز لو�سع �ل�سيا�سات �ل�سلمية يف �ال�ستثمار. )12(

:III سابعاً- كفاية رأس املال وبازل

بعد حالة �لذعر �لتي �سادت يف �لنظام �ملايل �لعاملي نتيجة 
�الأزمة �ملالية �لتي حدثت عام 2007 وحاالت �الإفال�س و�النهيار 
�لتي طالت �لعديد من �مل�سارف �لعاملية و�ملوؤ�س�سات �ملالية ب�سبب 
بتعديل  بازل  جلنة  على  �لقائمني  ذلك  دفع  �آنذ�ك،  �الئتمان  �أزمة 
بها  ظهرت  �لتي  �لق�سور  �أوجه  ب�سبب   )II )بازل  �ل�سابقة  �التفاقية 
خالل �الأزمة �ملالية. �أطلقت �للجنة �آنذ�ك ما عرف باتفاق بازل 2.5 
وبخا�سة  باالأزمة  ت�سببت  �لتي  �حلديثة  �لدين  �أدو�ت  مع  للتعامل 
توريق �لديون، على �أن يتم تطبيق هذ� �التفاق فقط بني عامي 2009 
ما  وهذ�  وت�سويات جديدة،  �لتو�سل التفاقات  يتم  ريثما   2011 و 
�للجنة يف  �جتمعت  2010 حينما  عام  �أيلول   12 بالفعل يف  كان 
و�أ�سدرت  �ل�سوي�رصية،  بازل  �لدولية مبدينة  �لت�سويات  ببنك  مقرها 
�للجنة جمموعة من �لوثائق مت �لت�سديق عليها يف 12 ت�رصين �الأول 
من نف�س �لعام خالل �جتماع قادة �لدول �لـ 20 �لكربى يف �سيوؤول 
�أن يتم تنفيذ و�اللتز�م ببنود �التفاقية من  �لكورية �جلنوبية، على 

عام 2012 لغاية عام 2019. )13(
وقد مت تغيري ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال وزيادتها لت�سبح 10.5 
و�ل�سوق  )�الئتمان  �لثالث  �ملخاطر  �أنو�ع  على  �الإبقاء  ومت   ،%

و�لت�سغيل( وطرق و�أ�ساليب ح�سابها.
III◄تكون◄على◄ بازل◄ لتفاقية◄ املال◄�فقاً◄ راأ�ض◄ �ن�سبة◄كفاية◄

ال�سكل◄الآتي:

�تفاقية  تطبيق  خالل  من  �إّنه  �لقول:  ميكن  �لباحث  وبر�أي 
حتمل  على  �مل�سارف  قدرة  زيادة  يف  �التفاقية  �ست�ساهم   III بازل 
تكوين  يف  �لقدرة  وتعزيز  �ل�سدمات  وخماطر  �خل�سائر  و�مت�سا�س 
�مل�سارف  و�ستكون  �ملالية،  و�ل�سالبة  باملتانة  يتمتع  مال  ر�أ�س 
يف  �سي�ساعد  كله  وهذ�  �ملالية  �الأزمات  مع  �لتعامل  على  قادرة 

��ستقر�ر بيئة �لعمل �مل�رصيف وزيادة درجة �الأمان لدى �مل�سارف.
�ملال  ر�أ�س  كفاية  قيا�س  يف  �لباحث  �عتمد  �لبحث  هذ�  ويف 
للم�سارف عينة �لبحث على �لن�سبة �لتالية كونها �سادرة من �للجان 

�لرقابية ملقرر�ت بازل:
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ثامناً- كفاية رأس املال وأثرها على استقرار بيئة العمل املصريف:

�إن كفاية ر�أ�س �ملال توؤثر يف �ملركز �ملايل للم�رصف وتوؤثر 
يف عمله من عدة جو�نب، �أهمها �أّن �الأمو�ل �لتي حُتتجز لزيادة كفاية 
بناء مركز  ر�أ�س مال �مل�رصف وبالتايل  �ستزيد وتقوي  �ملال  ر�أ�س 
وقنو�ت  �لتمويل  م�سادر  يف  و�لتنوع  باملرونة  يتمتع  قوي  مايل 
��ستقر�ر  يف  �ست�ساهم  �ملال  ر�أ�س  كفاية  فاإن  وبالتايل  �ال�ستثمار، 

بيئة �لعمل �مل�رصيف و�لنظام �ملايل. )14(

10- الدراسات السابقة:

الدراسات العربية:

در��سة مفتاح◄�معاريف )2007(:
�ملخاطر �الئتمانية حتليلها – قيا�سها – �إد�رتها و�حلد منها.

يف  �الئتمانية  باملخاطر  �لتعريف  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت 
�لقطاع �مل�رصيف �جلز�ئري وبيان �أ�سكالها وما هي �أ�ساليب �إد�رتها 
بغية �حلد منها وتقليلها، ودر��سة �أثر هذه �ملخاطر على �ملركز �ملايل 
للم�رصف. و��ستنتجت هذه �لدر��سة �أن �ملخاطر �الئتمانية متثل �أهم 
و�أكرث �ملخاطر �لتي تعرت�س عمليات �مل�رصف، ويجب معرفة هذه 
�إد�رة �الئتمان  �أن ي�ساعد  �ملخاطر وحتديدها بدقة، وهذ� من �ساأنه 
�ملخاطر  هذه  من  �لتحوط  على  قدرتها  من  ويزيد  �مل�سارف  يف 

وجتنب �أثارها �ل�سلبية على �الأد�ء �ملايل للم�رصف.
در��سة �ساهني )2010(:

�لبنوك  يف  �مل�رصيف  �الئتمان  خماطر  لقيا�س  عملي  مدخل 
�لتجارية يف فل�سطني.

�ملخاطر  موؤ�رص�ت  وقيا�س  حتديد  �لدر��سة  من  �لهدف  كان 
�الئتمانية وذلك من خالل حتليل معايري وموؤ�رص�ت قيا�س خماطر 
قيا�س  موؤ�رص�ت  يحدد  مقرتح  مدخل  وتطوير  �مل�رصيف،  �الئتمان 
فل�سطني،  يف  �لعاملة  �لتجارية  �لبنوك  من  لعينة  �الئتمان  خماطر 
وكان من �أهم نتائج هذه �لدر��سة �أن �أوجه �لق�سور �لتي تو�جه �إد�ر�ت 
�الئتمان يف �لبنوك هو غياب معايري حمددة قابلة للتطوير ميكن من 
خاللها قيا�س خماطر �الئتمان ب�سكل مو�سوعي، و�أن �الإطار �ملقرتح 
لقيا�س خماطر �الئتمان يعمل كمر�سد الإد�رة �مل�رصف للوقوف على 

حقيقة �ملركز �ملايل للمن�ساأة طالبة �الئتمان.
در��سة عبيدات )2011(:

حمدد�ت كفاية ر�أ�س �ملال يف �لبنوك �لتجارية �الأردنية.
حتدد  �لتي  �لعو�مل  �أهم  على  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هدفت 
�لتجارية �الأردنية، ومن نتائج  �لبنوك  درجة كفاية ر�أ�س �ملال يف 
�لدر��سة وجود عالقة طردية بني درجة كفاية ر�أ�س �ملال يف �لبنوك 
وعالقة  �الأ�سول،  على  �لعائد  ومعدل  �ل�سيولة  وخماطر  �لتجارية 
�لتجارية وخماطر  �لبنوك  ر�أ�س �ملال يف  عك�سية بني درجة كفاية 
ر�أ�س  كفاية  درجة  قيا�س  على  بالعمل  �لدر��سة  و�أو�ست  �الئتمان. 
ر�أ�س  �أو  �لود�ئع،  �إىل  �ملال  ر�أ�س  مثل  �أخرى  مالية  �ملال مبوؤ�رص�ت 

�ملال �إىل �لقرو�س.

الدراسات األجنبية:

:)Mekasha 2011( در��سة
 Credit risk management and its impact on performance

on Ethiopian commercial bank

هدفت �لدر��سة �إىل بيان كيف �أنه من �ملمكن �أن توؤثر �ملخاطر 
�ملال  ر�أ�س  كفاية  ومنها   ( �مل�رصف  �أد�ء  موؤ�رص�ت  يف  �الئتمانية 
�مل�رصيف (. وطبقت هذه �لدر��سة حول �أد�ء �لبنك �لتجاري �الأثيوبي، 
وكان من نتائج هذه �لدر��سة كيف �أن �إد�رة �ملخاطر �الئتمانية فيه 
�ساعدت على تقليل �آثار �الأزمات �ملالية، وبينت �أي�سًا وجود عالقة 
و�أد�ء  �الئتمانية  �ح�سائية بني كل من �ملخاطر  عك�سية ذ�ت داللة 
�مل�رصف �ملتمثل بن�سبة �ل�سيولة وبالعائد على �الأ�سول وكفاية ر�أ�س 
ز�دت معدالت وموؤ�رص�ت  �الئتمان  قلت خماطر  كلما  �إّنه  �أي  �ملال، 

�الأد�ء لدى �مل�رصف.
 : )Harris & et al. 2014 ( در��سة

Higher Capital Requirements, Safer Banks 

�ملال  ر�أ�س  كفاية  �أهمية  بيان  �لدر��سة  هذه  من  �لهدف  كان 
مبركز  يتمتع  وجعله  �ملالية،  �مل�رصف  مقدر�ت  تعزيز  يف  ودورها 
مايل يكون قادر�ً من خالله على مو�جهة خماطر �الأزمات �ملالية، 
و�أظهرت �لدر��سة �أنَّ وجود ن�سبة عالية لكفاية ر�أ�س �ملال تزيد من 
درجة �ال�ستقر�ر �ملايل للم�رصف يف ظل �لظروف �ملختلفة، حيث �إّن 
زيادة �ملقدر�ت و�الحتياطيات �ملالية لكفاية ر�أ�س �ملال �ستوؤثر يف 

طريقة مو�جهة خماطر �الأزمات.
و�لفرق بني هذه �لدر��سة و�لدر��سات �ل�سابقة هو �أن �لدر��سات 
�مل�رصف  �الأد�ء  موؤ�رص�ت  يف  �الئتمان  خماطر  �أثر  تناولت  �ل�سابقة 
ككل )�إما من جهة �الأد�ء �ملايل �أو �الأد�ء �لت�سغيلي( ومت �عتبار كفاية 
خماطر  ملو�سوع  �لتطرق  يجر  ومل  �الأد�ء،  موؤ�رص�ت  من  �ملال  ر�أ�س 
�إىل  ر�أ�س �ملال ب�سكل مبا�رص وم�ستقل، باالإ�سافة  �الئتمان وكفاية 
�لعربية  �جلمهورية  يف  �ملو�سوع  هذ�  تناولت  در��سة  وجود  عدم 
�أثر خماطر �الئتمان يف كفاية  �أما يف بحثنا هذ� فدر�سنا  �ل�سورية. 
�الأخرى،  �الأد�ء  موؤ�رص�ت  مع  �لربط  دون  مبا�رص  ب�سكل  �ملال  ر�أ�س 
�الئتمان يف  �لفعلي و�حلقيقي ملخاطر  �الأثر  وذلك ملحاولة معرفة 

ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال يف �مل�سارف �لتجارية �ل�سورية �خلا�سة.

11. إجراءات الدراسة:
متثل �مل�سارف َعينَِّة �لدر��سة ما يقارب 85 % من �لر�سملة 
�مل�رصفية  �ل�سوق  م�ستوى  على  �خلا�سة  �لتجارية  �مل�رصفية 
قبل  من  �ملمنوح  �الئتمان  حجم  يبني   )1( رقم  و�جلدول  �ل�سورية، 
هذه �مل�سارف خالل �لفرتة �لزمنية �ملمتدة من 2009 حتى 2015، 
وكذلك يبني �جلدول حجم �لتعرث �ملايل لعمالء هذه �مل�سارف ممثاًل 
بحجم �لديون �ملعدومة، ويظهر �جلدول �أي�سًا متو�سط ن�سبة خماطر 
�الئتمان للم�سارف عينة �لدر��سة ومتو�سط ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال 

لهذه �مل�سارف.
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مخاطر االئتمان وأثرها في كفاية رأس املال املصرفي
تطبيقية" "دراسة 

أ. محمدعلي عبود مجيد احلريث
د. حسن أحمد اسماعيل حزوري

جدول رقم )1(
البيانات المالية للبنوك عينة الدراسة مجتمعة

اإجمايل◄الت�سهيالت◄الأعوام
متو�سط◄ن�سبة◄كفاية◄راأ�ض◄اإجمايل◄الديون◄املعد�مةالئتمانية◄�القر��ض

املال
متو�سط◄ن�سبة◄خماطر◄

الئتمان

200998,650,174,2561,044,571,8320.117350.0096

2010133,380,350,5811,192,175,9870.1484750.0083

2011120,400,617,7144,604,534,1920.198450.035275

2012101,176,019,7476,097,211,6130.237550.053175

2013105,079,803,18623,725,037,4520.250750.2353

2014114,983,481,60835,782,664,9160.239150.3146

2015127,989,209,38338,010,770,7760.25780.2969

المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالية المنشورة

ممنوح  �ئتمان  حجم  �أكرب  �أن  �ل�سابق  �جلدول  من  يالحظ 
كان يف عام 2010 ويعزو �لباحث هذ� �إىل تاأثر �ل�سوق �مل�رصفية 
حيث  �ل�سورية،  �لعربية  �جلمهورية  به  متر  �لذي  �حلايل  بالو�سع 
�الئتمان  حجم  بد�أ  �سورية  يف  �الأزمة  مع  وتر�فقًا   2010 عام  بعد 
نتيجة  �ملعدومة  �لديون  حجم  ز�د  باملقابل  ينخف�س،  �ملمنوح 
ويالحظ  �مل�سارف،  هذه  من  �ملقرت�سني  للعمالء  �ملايل  للتعرث 
حتى   2010 عام  من  بدًء  �الئتمان  خماطر  ن�سبة  مبتو�سط  �لزيادة 
فيه.  �الأثر  �ل�سورية  لالأزمة  ما  وهذ�   2014 عام  ن�سبة  �أعلى  بلغت 
�أي�سًا �لزيادة يف متو�سط ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال وهذ� ما  ويالحظ 
يربره �سعي �إد�ر�ت هذه �مل�سارف للتحوط �أكرث جتاه �ملخاطر �لتي 

تعرت�س عمل �مل�سارف بخا�سة خماطر �الئتمان. ويف هذه �لدر��سة 
�عتمد يف �جلانب �لعملي من �لدر��سة على �لبيانات �ملالية �ل�سنوية 
�لدر��سة و�ملن�سورة يف  �ل�سورية �خلا�سة عينة  للم�سارف �لتجارية 
�لقو�ئم �ملالية وللفرتة �لزمنية منذ عام 2009 ولغاية عام 2015 
با�ستخد�م برنامج SPSS من خالل �لنماذج �الح�سائية �لتي تعطى 
بالعالقات �خلطية وغري �خلطية، وجرى �ختيار �لنموذج �لذي يعطي 

�أكرب معامل حتديد. 
وبعد ح�ساب كل من ن�سبة خماطر �الئتمان ون�سبة كفاية ر�أ�س 
�ملال لكل عام خالل فرتة �لدر��سة وبا�ستخد�م برنامج SPSS كانت 

�ملخرجات متمثلة باجلدول �الآتي:
جدول رقم )2(

 أثر مخاطر االئتمان في نسبة كفاية رأس المال في المصارف عينة البحث

Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Adequacy Capital Ratio

Equation
Model Summary Parameter Estimates

R Square Sig. Constant b1 b2 b3

Linear 0.792 0.025 0.154 -0.189

Quadratic 0.871 0.004 0.163 0.231 -0.541

Cubic 0.758 0.035 0.152 1.185 -5.324 7.532

Compound 0.652 0.042 0.149 1.764

Growth 0.712 0.041 -1.625 0.561

Exponential 0.638 0.048 0.172 0.631

.The independent variable is Credit Risks

 SPSS المصدر: الحاسب اآللي باالعتماد على برنامج 

من◄جد�ل◄التحليل◄الح�سائي◄ال�سابق◄نالحظ◄ما◄ياأتي◄:
�الئتمان( . 1 )خماطر  �مل�ستقل  �ملتغري  بني  �لعالقة  �أن 

عند  معنوية  عالقة  هي  �ملال(  ر�أ�س  كفاية  )ن�سبة  �لتابع  و�ملتغري 
 Sig قيمة  كانت  Sig حيث  قيمة  بداللة  وذلك   ،%  99 ثقة  م�ستوى 

.%  0.01 �أقل من  0.004 وهي 
�لرتبيعي . 2 للنموذج  �ملقابلة   R2 �لتحديد  معامل  قيمة  �أن 

�لنموذج  0.87 وبالتايل فاإن  Quadratic كانت �الأعلى حيث بلغت 

بني  �لعالقة  لدر��سة  �الأن�سب  �لنموذج  هو   Quadratic �لرتبيعي 
�ملتغريين.

لقيمة . 3 �لرتبيعي  �جلذر  هو   )R( �الرتباط  معامل  �أن  مبا 
معامل �لتحديد )R2( فاأن قيمة معامل �الرتباط هي 0.933، وهذ� 

يدل �أن �الرتباط قوي بني متغري�ت �لدر��سة.
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من . 4  %  87 �إّن  �لقول  ميكن  �لتحديد  معامل  خالل  ومن 
�لتغري�ت �حلا�سلة يف �ملتغري �لتابع )ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال( ميكن 
تف�سريها من خالل �ملتغري �مل�ستقل )خماطر �الئتمان(، وهذ� منطقي 
�لتي تعتمد عليها �مل�سارف يف زيادة  �لعو�مل  �أغلب  �إن  �إذ  ومربر؛ 
�ملوجود�ت   – �الحتياطيات   – )�الأرباح  مالها  ر�أ�س  كفاية  ن�سب 

�ملرجحة باملخاطر( تتاأثر مبخاطر �الئتمان. 
�النموذج◄الأمثل◄يعطى◄بالعالقة:

ACR=b0+b1 CR+b2CR2

ACR=0.163+0.231 CR-0.541CR2

وبالتايل ميكن للباحث رف�س فر�سية �لعدم وقبول �لفر�سية 
�مل�ستقل  للمتغري  �ح�سائية  داللة  ذي  معنويٍّ  �أثٍر  بوجود  �لبديلة 
يف  �ملال  ر�أ�س  كفاية  ن�سبة  �لتابع  �ملتغري  يف  �الئتمان  خماطر 

�مل�سارف عينة �لبحث.
باأن  �لقول  �لتحليل �الح�سائي ميكننا  باالعتماد على نتائج 
خماطر �الئتمان لها تاأثري يف ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال يف �مل�سارف 
بوجود  �ل�سابقة  �لدر��سات  نتائج  مع  يتو�فق  وهذ�  �لبحث،  عينة 
�أنه  �إال  �ملال،  ر�أ�س  كفاية  ن�سبة  يف  �الئتمان  ملخاطر  تاأثري  عالقة 
هنا مت در��سة �أثر خماطر �الئتمان يف ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال ب�سكل 
مبا�رص، �أما �لدر��سات �ل�سابقة تو�سلت �إىل وجود �لعالقة مع �عتبار 
نتائج  ومبقارنة  �الأد�ء.  موؤ�رص�ت  �أحد  هي  �ملال  ر�أ�س  كفاية  �أن 
�لتحليل �الح�سائي مع كل من ن�سبة خماطر �الئتمان ون�سبة كفاية 
ر�أ�س �ملال ميكننا �لقول �إن �مل�سارف عينة �لبحث جلاأت �إىل زيادة 
�لذي يوؤثر يف  ر�أ�سمالها ملو�جهة تز�يد خطر �الئتمان  ن�سبة كفاية 

موؤ�رص�ت �الأد�ء كافة.

12. النتائج:
تعرت�س . 1 �لتي  �ملخاطر  �أهم  من  �الئتمان  خماطر  تعّد 

عمليات �مل�سارف، وتوؤثر هذه �ملخاطر يف ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال 
زيادة  �مل�سارف  على  �أوجب  �الئتمان  خماطر  �زدياد  �أّن  حيث  من 
�ملايل  �ملركز  على  �ملخاطر  هذه  �أثر  من  للحد  ر�أ�سمالها  كفاية 

للم�رصف.
يف . 2 �ال�ستقر�ر  عملية  يف  �لبالغ  �الأثر  �ملال  ر�أ�س  لكفاية 

�لعمل �مل�رصيف، ولها �لدور �لفعال يف حتقيق كفاءة �لعمل �مل�رصيف 
وحتقيق �الأهد�ف �ملن�سودة.

هناك �أثر ذو داللة �ح�سائية ملخاطر �الئتمان يف كفاية . 3
ر�أ�س �ملال يف �مل�سارف �لتجارية �ل�سورية �خلا�سة عينة �لدر��سة، 
كانت  �ملال  ر�أ�س  كفاية  يف  حدثت  �لتي  �لتغري�ت  من   0.87 و�إن 
ب�سبب �ملخاطر �الئتمانية �لتي تعر�ست لها. حيث لوحظ زيادة ن�سبة 
كفاية ر�أ�س �ملال يف �مل�سارف عينة �لدر��سة، وهذ� يف�رص من رغبة 
�مل�سارف عينة �لدر��سة للحيطة من �أثر �الأ�رص�ر �ملالية �لتي تنتج 

عن خماطر �الئتمان.

13. التوصيات: 
خماطر . 1 مو�سوع  �إيالء  �مل�رصف  �إد�ر�ت  �لباحث  يو�سي 

للتعامل  �ملنا�سبة  �لطرق  الإيجاد  وذلك  �أكرب،  �هتمامًا  �الئتمان 
�ملالئمة  و�ال�سرت�تيجيات  �ل�سيا�سات  وو�سع  �ملخاطر،  هذه  مع 

لالأزمات  جتنبًا  وذلك  �الئتمان  خماطر  حتليل  �سوء  يف  و�ملنا�سبة 
�ملالية �لتي تنتج عنها، وخا�سة خماطر �نخفا�س كفاية ر�أ�س �ملال 
كون �أن خماطر �الئتمان وخماطر كفاية ر�أ�س �ملال لهما تاأثري كبري 

على �ملركز �ملايل للم�رصف.
�أن . 2 �لدر��سة  عينة  �مل�سارف  يف  �الإد�رة  �لباحث  يو�سي 

لتحديد  وذلك  وحتليلها  �القرت��س  طلبات  مع  للتعامل  خطة  ت�سع 
�ملخاطر �لتي قد تنتج عن هذه �لقرو�س و�لت�سهيالت �الئتمانية.

�لبحث زيادة . 3 �الإد�رة يف �مل�سارف عينة  �لباحث  يو�سي 
ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال وذلك من خالل زيادة ن�سبة �قتطاع �الأرباح 
�أجل مو�جهة �نخفا�س ن�سبة �القتطاع  يف حال حتققها، وذلك من 

يف حال حتقق �خل�سائر ب�سبب خماطر �الئتمان.
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