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 ��ف�ة لل���ك فى �ل م�ا-�  ال	�اسات ال�
  االئ��ان وال	��لة  

 د.��ر

  ه�%$ م#�! ع�! القادر
  م!رس االق��اد و ال�ال�ة العامة

�3ة لألق��اد ال	�اسي و االح�اء و ال�4�3ع�  ع:� ال�9ع�ة ال�
  -المقدمة:

تقــ�م مع"ــ! االن�ــ�ة االق��ــاد�ة فــي ال�قــ� ال�اضــ� ��ــفة اساســ�ة علــي ال�ــ�مات 
ال'ال�ـة ال�ـي �قــ�مها ال0"ـام ال'�ـ�في خ��صــًا فـي ,ـل ت�*�ــ( ال�ـ'�ل ال'ـالي ال�ــي 
�ق�م بها ال*0ـ8 ال'�7ـ56 فـي ال�قـ� ال�اضـ� و ال�اقـع ان ال�ـ�مات ال'��0عـة ال�اصـة 

ال0"ــام ال'ــالي هــي ال�ــي �'?ــ< ان ت�ــ�ر �ال�ســا;ة و ادارة ال'�ــا;� و ال�ــي ی�*عهــا 
االق��ــاد�ات ال��یEــة لــDل8 �ع�*ــ� الCهــاز ال'�ــ�في مــ< اهــ! االجهــ6ة فــي االق��ــاد 

  الق�مي.
�ق� و ال'�ع�م �ادارة ج��ة وواع�ة لالق��اد�ات الGل�ة I'ل�! و الIفال0"ام ال'الي و ال

7'ـا ان ت�ل�ـل ال��ـ��ات و ال�0"�! ال�Dر ت'Eل ام�را ال غ0ـي ع0هـا لالسـ�'�ار ال0'ـ�، 
ال�ـــي ت�اجـــه ت��Lـــ� ال�ـــ�مات ال'ال�ـــة فـــي الـــ�ول ال0ام�ـــة و ال�ـــي م0هـــا م�ـــ� ل�ع"ـــ�! 
ال'0ــافع و ت�فــ�Q ال'�ــاذی� لــDلC� 8ــO علــي ال*0ــ�ك ان ت�*ــع س�اســات م0ف��ــة قابلــة 
�ــ�رات ال'�ــ�ف�ة ال�ـــي ت�ــ�ث مــع االســ�Cا�ة لل�غ�ــ� ت*عـــًا �للــ�عل! و االســ�فادة مــ< ال

  ل�Iق و الع'الء.لالح��اجات ا
�ــ�ر ال�ــ�مات ال'�ــ�ف�ة و درجــة ت�0عهــا و ;*�عــة ال�ــ�اخل ب�0هــا و بــ�< �و ن��Cــة ل
اع'ــــال ال�ــــأم�< و ال�ــــ��فة االســــ�E'ارLة و تق�0ــــات تــــ�ف�� تلــــ8 ال�ــــ�مات و ال�ــــ�وLل 
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ال'�6ای� ب�جه عام،أد5 الي ت6ایـ� م�ـا;� الع'ل�ـات ال'�ـ�ف�ة و اتIـامها ب�رجـة أك*ـ� 
��  ا�8.م< ال��اخل و ال

و اسف� ذل8 ع< تعا,! االه�'ام �إدارة ال'�ا;� 7أساس ل�Iع�� ال�ـ�مات ال'�ـ�ف�ة 
ــــات ال'�ــــ�ف�ة ت�ــــ'ل  ــــة �الع'ل� ــــ�ل ان تعــــ�د ال'�ــــا;� ال'�علق ــــة و �'?ــــ< الق ال'��لف
م�ـــا;� االئ�'ــــان و م�ـــا;� الIــــ�ق و م�ـــا;� ســــع� الفائـــ�ة و م�ــــا;� الIــــ��لة و 

ال'�ـا;� القان�ن�ـة و ال'�ـا;� ال0اج'ـة م�ا;� ال��غ�ل و م�ا;� ال�عامـل الـ�ولي و 
  ع< اه�6از ثقة ال'�عامل�<.

والزالـ� م�ـا;� االئ�'ـان احـ� اهـ! هـDه ال'�ـا;� و ت�'Eـل ال�CانـO ال�ئ�Iـ�ة ل'�ــا;� 
االئ�'ان في ت�قف الع'�ل ع< ال�فاء�ال�6اماته ال�عاق��ة و هDا یـ�ل علـي الق�ـ�ر فـي 

فــي تق�ــ�! جــ�دة االصــ�ل و عــ�م تGــ�L<  دراســة الCــ�ارة االئ�'ان�ــة للع'�ــل و االخفــاق
ال'���ـــــات الGاف�ـــــة ل�غ��ـــــة ال�Iـــــائ� ال'��'لـــــة، و مـــــ< ثـــــ! تعـــــ� إدارة ال'�ـــــا;� 
ال'��ف�ة اح� االدوات ال�ئ��Iة لل�فـاa علـي سـالمة ال'�اكـ6 ال'ال�ـة لل*0ـ�ك و ح'ا�ـة 
ام�ال ال'�دع�< و تع'ل الIل�ات ال�قاب�ـة علـي ال'Iـ��5 القـ�مي ل�ضـع اال;ـ� ال�ـي 

Iلة م< ت��Iان و ال'�اع� علي ادارة ال�Iاسات ال'��ف�ة لل*�0ك في ,ل م�ا;� االئ
  اجل ض*b اداء الع'ل ال'��في.

:d�*?لة ال�م-  
ت�جع م�?لة ال*�d الي ارتفاع مع�الت ال�ع�E في س�اد الق�وض االئ�'ان�ة في الف��ة 
االخ�ـــ�ة علـــي الـــ�غ! مـــ< ارتفـــاع معـــ�الت ال0'ـــ� االق��ـــاد5 ح�ـــd ت�ـــ�� اح�ـــائ�ات 
ال*0ـــ8 ال'�7ـــ56 الـــي ارتفـــاع نIـــ*ة الـــ�ی�ن غ�ـــ� ال'0�"'ـــة و الـــ�ی�ن ال�ـــي ت��ـــاج الـــي 

ل�جـــ�د عالقـــة ع?Iـــ�ة بـــ�< م�ــــا;�  و ن"ــــ�اً  ٢٠١٦% ســـ0ة ٥م�ا�عـــة خاصـــة الـــي 
االئ�'ان و ر��oة ال*80 فأن ذلـ8 یـpث� تـأث�� سـل*ي علـي ر��oـة ال*0ـ8 و �ال�ـالي علـي 

  ال0'� االق��اد5 في م��. 
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  -اهداف البحث :

 ال�ع�ض لل'�اكل ال�ي ت�اجه ال*�0ك و م0ها م�?لة ال�ی�ن ال'�ع�Eة .١

 ه ال*�0ك ال'��Lة.ت�ل�ل ان�اع ال'�ا;� مفه�مها و ان�اعها ال�ي ت�اج .٢

 دور ال�Iاسات ال'��ف�ة و ال0ق��ة في م�اجهة ,ل م�?لة ال�ی�ن ال'�ع�Eة. .٣

تق��! ال�Iاسات ال'��ف�ة في م�اجهـة ال'�ـاكل و ال'�ـا;� ال'��'لـة مـ< خـالل  .٤
 ن'�ذج اح�ائي.

  -فروض البحث :

 ال�Iاسات ال0ق��ة ذات دور ا�Cابي في عالج ال�ی�ن ال'�ع�Eة. .١

 ة تلعO دور رئ�Iي في م�اجهة ال'�ا;� ال'��لفة.ال�Iاسات ال'��ف� .٢

ــــــة و  .٣ ــــــ�! دور ال�Iاســــــات ال0ق�� ام?ان�ــــــة اســــــ���ام ال0'ــــــاذج االح�ــــــائ�ة فــــــي تق�
 ال'��ف�ة في م�اجهة ال'�اكل و ال'�ا;� ال'��ف�ة

: d�*اسل�ب ال-  
�ع�'� ال*�d علي ال'0هج ال��ل�لي لل*�انات و االح�ـائ�ات ال'�احـة الث*ـات الفـ�وض 

 س��الص ال0�ائج.لال

:d�*ة ال�  -خ
 :=رئ�	� �=الي م�#% ال�#>ت$ تق	�$ 

  ال��#> االول علي @��#Aف�ة�� االزمات ال�

االسال�O و االدوات الG'�ة لق�اس م�ا;� ت�67 االئ�'ان  اما ال'*�d الEاني ف��0اول
 ال'��في

  ل�0لv في ال0ها�ة الي اه! ال0�ائج وال��ص�ات. 
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  -ال�راسات الIا�قة : 
  ٢٠٠٤ال'عه� ال'��في س0ة  –ال*80 ال'�567  –ادارة االزمات  –ج'ال ه�اش 

و ق� ت��ث� عـ< تع�Lـy االزمـات و ا�عـاد االزمـة و اسـ*اب ن�ـp االزمـة اسـل�ب 
 تق��! ال'�ا;� ال'��'لة في ال*�0ك.

  ــــــاء ادارة االزمــــــات  –م�'ــــــ�د ع*ــــــ� ال�ــــــاف} م�'ــــــ� ع*ــــــ� هللا�مــــــ�5 اه'�ــــــة ان
Lـــــ5�0 ال'�ـــــ�ف�ة�ال*�0ك ال'�ـــــ�Iت'� الpغ�ـــــ�ات العال'�ـــــة ، ال'ـــــ�ة فـــــي ضـــــp ال'

الIادس لالدارة االزمات االق��ـاد�ة ، و قـ� ت0ـاول مـ�5 ام?ان�ـة ت��یـ� االزمـات 
 و عالقاتها �االزمات االخ�5 و اس*ابها.

  >Iا صالح علي حL�7فـاد5 االزمـات ال'�ـ�ف�ة  –ز� –إدارة ال'�ا;� ض�ورة ل
الدارة االزمــــات االق��ـــاد�ة ، ح�ــــd ال'ــــpت'� الIـــ5�0 الIــــادس لـــ –ورقـــة ع'ـــل 

ت0اول� ال�راسة اه! ال'�ا;� ال�ي تع�ضـ� لهـا ال*0ـ�ك و ��ـفة خاصـة م�ـا;� 
 االئ�'ان.

  ـــاد�ـــل ح ال'ـــpت'� الIـــ5�0 الEـــاني  –ورقـــة ع'ـــل  –ادارة االزمـــات ال'ال�ـــة  –ن*�
الدارة االزمـــات و الGـــ�ارث، ح�ـــd ت0اولـــ� ازمـــات ال*0ـــ�ك و اســـ*ابها و اثارهـــا و 

 عالجها.

  ــأث�� علــي  – ٢٠٠١اح'ــ� ع*ــ� ال�ــاف} ع*ــ� ال�هــاب�دور الIاســة ال0ق��ــة فــي ال
رسـالة ماجIـ���  –ه�?ل االئ�'ان �ال*�0ك في ,ل ب�نـامج االصـالح االق��ـاد5 

،و ق� ت0اول� دراسة ه�?لة دور ال�Iاسة ال0ق��ة علـي ه�?ـل االئ�'ـان �ـال*�0ك، و 
ال�ول�ــة عل�ــه و تCــارب �عــQ دور االئ�'ــان ال'�ــ�في و دوره و اثــ� ال'�غ�ــ�ات 

 ال�ول.
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  5اد5 في ,ـل  –٢٠٠٠اح'� م�'� اح'� ب�و��دور الفائ�ة 7'0"! لل0�ا{ االق
�*�( علي ج'ه�رLة م�� الع��oة �رسـالة ماجIـ���  -الع�ل'ة االق��اد�ة مع ال

،و قـــ� ت0اولـــ� دراســـة ت��Lـــ� ســـع� الفائـــ�ة 7ـــاداة ت�ـــ����ة لل0�ـــا{ االق��ـــاد5 
 ل'الي و ال0ق�5.  خالل ف��ة االصالح ا

  5��'ـة  –  ٢٠٠٢ال'عه� ال'��في ال*80 ال'�567 الCـان و معال'�م�ـا;� االئ
و ق� ت0اول� ال�راسة مpشـ�ات ال�عـ�ف علـي الـ�ی�ن ال'�عEـ�ة و  –ال�ی�ن ال'�ع�Eة 

 ال'عالCة ال'��ف�ة لل�ی�ن ال'�ع�Eة.     

  ها  – ١٩٩٨ناد�ة اب� ف��ة�و ت�صـل�  ١٩٩٦بG0ًا تCارLًاسـ0ة  ١٥ت0اول� دراس
الــي تــأث� معــ�ل العائــ� علــي االصــ�ل تــأث��ًا ســل*�ًا �?ــل مــ< ال��ــة الIــ�ق�ة مــ< 

 ال�دائع ،ومع�ل ال0'� االج'الي وودائع الCهاز ال'��في.

  دراسةBerger ـة ت*لـغ  – ١٩٩٥�?L0اول� ع�0ـة مـ< ال*0ـ�ك االم��بG0ـًا  ٤٨٠٠ت
 Oـــة بـــ�< ال�0ـــ� ـــه ت�جـــ� عالقـــة ;�د�ـــة م�ج* الIـــ�قي لل*0ـــ8 و ت�صـــل� الـــي ان

��ه ، و ق� ت! ق�ـاس ال���oـة �اسـ���ام معـ�ل العائـ� علـي االصـ�ل�oو معـ�ل  ور
 العائ� علي ح( ال'ل�Gة.
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  ال'*�d االول
  االزمات ال'��ف�ة

�'ــــع االق��ــــاد5 مــــ< خــــالل تC'�ــــع ال'ــــ�خ�ات و C'ال*0ــــ�ك دور هامــــًا فــــي ال Oتلعــــ
ال���oـــة فــي خ�ـــb ال�0'�ـــة و ت�ق�ـــ( اســ�E'ارها فـــي الق0ـــ�ات ال�ـــي ت�قــ( مـــ< خاللهـــا 

معــ�الت ال0'ــ� مــ< خــالل ت'�Lــل م��لــف االن�ــ�ة االق��ــاد�ة و مــ< ثــ! فــإن ســالمة 
ال0"ـام ال'ـالي تــ0ع?� علـي اداء اق��ــاد�ات الـ�ول فGل'ــا 7ـان ال0"ــام ال'�ـ�في قــ�5 

  كان اق��اد هDه ال�ول ق�Lًا اق��اد�ًا.
ائـــ�ة و اســـعار ال�ـــ�ف و م�ـــا;� و ت'Eـــل م�ـــا;� االئ�'ـــان و الIـــ��لة و اســـعار الف

ال��ـغ�ل و م�ـا;� الIــ�ق و م�ـا;� ال'ــالءة ال'ال�ـة و الع�یـ� مــ< ال'�ـا;� االخــ�5 
  ال�ي �'?< ان تpث� علي ارoاح ال*�0ك و الق�'ة االق��اد�ة لها.

اال ان ال'�ـا;� االئ�'ان�ـة ت'Eـل اك*ـ� ال'�ــا;� ال�ـي �'?ـ< ان ت�عـ�ض لهـا ال'�ف"ــة 
d �قـ�م ال*0ـ8 �ـاق�اض الع'�ـل م*لـغ م�ـ�د لغـ�ض م�ـ�د خـالل االس�E'ارLة لل*�0ك ح�

ف��ة م��دة مقابل ح��ل ال*80 علي عائـ� مـاد5 م�فـ( عل�ـه وت0�ـأ م�ـا;� االئ�'ـان 
  م< ت�قف الع'�ل ع< ال�Iاد و ت0قI! م�ا;� االئ�'ان الي ن�ع�< ال�0ع االول:

  لع'�ل لالت6اماتهم�ا;� 7'�ة ت�عل( �الق�'ة الي س���Iها ال*80 ن��Cة ع�م س�اد ا 
  ال�0ع الEاني:

ی�'Eل في م�ا;� ال�Cارة و تع0ي ت0اقv ال�Cارة االئ�'ان�ة للع'الء و م< ث! اعIار  
  ال*80.

�ف�ة:�  -تع�C3 االزمات ال�
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تع�ف االزمة ال'��ف�ة �أنها هي ع�م ق�رة ال*80 علي ال�فاء �ال�6اماتـه و ال�ـي �'?ـ< 
  ان ت�'Eل في ال�الي:

��قة االداء علي ال�غ! مـ< ان ال�ق�ـ�! الفعلـي ع6C ال*80 ع< تل* .١I'6اماته ال��ة ال
الص�له تغ�ي ج'�ع ال�6اماته �'ا ف�ها حق�ق ال'Iاه'�<، االم� ال5D یpد5 الي 
 Oـ�I� >ـارع ال'ـ�دع��Iد5 الـي تpـ��لة م'ـا یـIلل vان �?�ن ال*80 في حالة نق

 ودائعه! و م< ث! ت�قف ال*80 ع< ال�فع و تع�Eه.

ل ال*80 اقل م< خ��مه و ال تغb حق�ق ال'Iـاه'�< و جـ6ء مـ< ان ت�Gن اص�  .٢
حق�ق الغ�� و ه0ا ی0قI! االم� الـي حـال��< ال�الـة االولـي : اذا 7ـان ال*0ـ8 ل��ـه 
��ع ان �فـــي �ال�6اماتـــه فـــي اوقـــات االســـ��قاق و �ال�ـــالي �الIـــ��لة الGاف�ـــة و �Iـــ

ـــ�! 7�ـــفها اال ب�اســـ�ة ال�قا�ـــة ال�ارج�ـــة مـــ<  ت�ـــ*ح االزمـــة غ�ـــ� ,ـــاه�ة و ال ی
 خالل ال*80 ال'�567.

 ع6C ال*80 ع< تغ��ة ال�6اماته �ال�Gف�ة ال�ي ت�� �أم�ال ال'�دع�<. .٣

ت*�یــــ� مل'ــــ�س فــــي اصــــ�ل ال*0ــــ8 و ای�اداتــــه �Iــــ*O م�الفــــة القــــ�ان�< و الق�اعــــ�  .٤
 ال'ق�رة.

�ف�ة�  -:١االس�اب ال�ي تFد@ الي وج�د االزمات ال�
�ـ�! و ان�فـاض معـ�الت االخ�الالت االق��ـاد�ة الGل�ـة مEـل  .١�زLـادة معـ�الت ال

 ال0'�.

س�اسـات االقــ�اض مEــل االفـ�ا{ فــي تقــ��! االئ�'ــان و ال�'�Lـل غ�ــ� الGــفء اث0ــاء  .٢
 م�حلة ال��سع في دائ�ة االع'ال.

ال��فقات ال�اس'ال�ة و ال�Iاسة ال0ق��ة ن��Cة لالن�فاض اسعار الفائـ�ة العال'�ـة و  .٣
ــــة  ــــي الــــ�ول ال0ام� ــــالي تــــ�فقها ال �ــــالي زLــــادة �ال �ــــ�فقات ال0ق��ــــة و �ال �و زLــــادة ال

                                                 
المؤتمر السنوي السادس الدارة االزمات  –مدي اهمية انشاء ادارة لالزمات المصرفية  –د/ محمود عبد الحافظ محمد  ١

 ٦٩: صـ٦٦صـ  ٢٠٠١سنة  –في مصر 
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�لــO ت�فــ�Q ل'عــ�وض ال0قــ�5 ف�'ــا �عــ�ف �ال'عــ�وض ال0قــ�5 االمــ� الــ5D ی�
 �"اه�ة ال�عق��!.

ال��ــ�ر ال'ــالي و دخــ�ل م0افIــ�< جــ�د فــي الIــ�ق تــpد5 الــي مL6ــ� مــ< دخــ�ل  .٤
 ال*�0ك في ع'ل�ات ت0��5 علي م�ا;�ة 7*��ة.

 ال��خل ال�?�مي ال'�6ای�. .٥

Eع�  -: �٢ ال'اليال
  -ت�ج� الع�ی� م< ال'فاه�! ال�اصة �ال�ع�E ال'الي ن�7D ف�'ا یلي �عQ م0ها:

ال'فه�م االق��اد5 و �ق�� �ه تلـ8 ال'�ـ�وعات ال�ـي ال �?فـي دخلهـا ل�غ��ـة نفقاتهـا 
او هي ال'��وعات ال�ي �قل ف�ها مع�ل العائ� الي االسـ�E'ارات ب�Gلف�هـا ال�ف��Lـة عـ< 

  تGلفة رأس ال'ال.
ــة ال�6اماتــه ال'Iــ��قة علــي الــ�غ! مــ<  ــ! یــ�'?< مــ< مقابل و �عــ� ال'�ــ�وع م�عEــ�ًا اذا ل
زLادة اص�له ع< خ��مه و ه� ما �ع�ف �ازمة ال��Iلة س�اء في االجـل الق�ـ�� او 

  االجل ال��Lل االم� ال5D یpث� �الIلO علي ال'0اخ االس�E'ار5.
ن��ـه ق�ـ��ة او م��سـ�ة او ال'ف�م ال'��في : �ق�� �ه عCـ6 ال'ـ�ی< عـ< سـ�اد م�ی� 

�'0ه ذل8 م< اصل و ع�ائ� وف�ائ� وع'�الت.�  ;�Lلة االجل �'ا ی
  العالمات ال�اصة �ال�ع�E ال'الي:

االعIـار ال'ـالي او ضـغb الIـ��لة و ال�ــي ف�هـا ال یـ�! الIـ�اد ��ـ�رة م0�"'ــة و  .١
 ه� �'Eل اولي م�احل ال'�ض و �'?< عالجه.

ل�ــًا عــ< ســ�اد ال�6اماتــه ن"ــ�ًا لIــ�اء ال�ضــع ال�عEــ� ال'ــالي و هــ� ت�قــف ال'ــ�ی< 7 .٢
 ال'الي.

 الف�ل ال'الي و ه� االفالس و ی0�هي �ال��ف�ة ل�الح ال�ائ�0<. .٣

                                                 
البنك  –المعهد المصرفي المصري  –لتنبؤ بتعثر الديون و المعالجة المالية و المصرفية لها  –محمد يحي النادي  ٢

 ٦: صـ ٥صـ – ٢٠٠٢ –المركزي المصري 
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و �'Eـــــل االس��ـــــعار ال'*?ـــــ� اولـــــي الـــــ�رجات ال�ع�Cـــــل �ـــــالعالج مـــــ< خـــــالل م�ا�عـــــة 
ال�Iه�الت االئ�'ان�ة ال'ق�مـة لل'�ـ�وع و �ال�ـالي االس��ـعار ال'*?ـ� �عالمـات ال��ـ� 

  مع�فة هل هDا ال�ع�E ی�جع الي اس*اب داخل�ة مEل:و 
 .ةLال�*�ات االدار vل نقEم 

 . �0ل�ج�ةG� نقv ال�*�ات ال

 .)L�I� ضعف س�اسات ال

 .اج�ة� ان�فاض االن

 .اض�� ال��سع في االق

 .ع�م 7فا�ة رأس ال'ال 

  ام انها ت�جع الي اس*اب خارج�ة مEل:
 .اد�ة�� ال�قل*ات االق

 .ةIش�ة ال'0اف 

 في ق�'ة الع'لة. االن�فاض �'�I'ال 

 .اد�ة�� ع�م اس�ق�ار ال�Iاسات االق

% مـــ< حـــاالت ٩٠و تعــ� االســـ*اب ال�اخل�ــة اكEـــ� اه'�ـــة و ال�ــي ی�جـــع ال�هـــا حــ�الي 
  ال�ع�E �'ع0ي ان االدارة هي ال'��Iلة في ال'قام االول ع< ال�ع�E ال'الي.

  -م�احل ال�ع%� ال�الي:
��ع ال'�ـا�ع لهـا مـ< مع�فـة ال��ـ�رة ��'� ال�ع�E ال'الي �الع�یـ� مـ< ال'�احـل ال�ـي �Iـ

فـي ال�عEـ�  ال��حلـة االولـيال0اج'ة م< ال�عامل ال'��في مع هـDه ال�ـ�7ة ح�ـd ت*ـ�أ 
  ت"ه� م< خالل ال0قا{ ال�ال�ة:

 .ادة ال'�6ونLوع و ز��ات ال'C� ال0قv في ال�لO علي م0

 'ي للI0اف� ��وع.ضعف ال'�قف ال

 .ة عل�ها���Iال�ف و ع�م ال�قا�ة و الG� الL6ادة في حIاب ال
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 .ان�فاض مع�ل دوران االص�ل 

 .اف�ةGان�ة ال'� ع�م مق�رة ال'��وع ال���ل علي ال�Iه�الت االئ

م'ــــا یــــpد5 الــــي ق�ــــ�ر ال�ــــ�ف( ال0قــــ�5 الــــ�اخل و تــــأث� ارoــــاح ال��ــــغ�ل وعــــ�م قــــ�رة 
الل�6امــات االخــ�5 مEــل القــ�وض ن��Cــة ال'�ــ�وع علــي ت�ق�ــ( ر��oــة م0اســ*ة للIــ�اد ا

  ل0قv ال��Iلة في االجل الق���.
  ال��حلة ال%ان�ة:

ت�Iــ! هــDه ال'�حلــة �االضــافة الــي مــا ســ*( �عــ�م قــ�رة ال'�ــ�وع علــي مقابلــة ال�6اماتــه 
��ع مقابلـــة خ�ـــ�مه �الCارLـــة �?فـــاة و ال'�ـــ?لة ان اصـــ�ل ال'�ـــ�وع ال'��ولـــة ال تIـــ

Iـــ��قة فـــي االجـــل الق�ـــ�� و �ال�ـــالي �"هـــ� راس ال'ـــال ال'��اولـــة ا5 االل�6امـــات ال'
.OالIال�  

و ه0ا في ال'�حلة االولي او الEان�ة �ع�د سـ*O ال�عEـ� الـي ع�امـل ادارLـة او مال�ـة او 
  تL�Iق�ة ا5 ع�امل ت�جع الي ال�ق�0ة ال'ال�ة.

  -ال��حلة ال%ال%ة:
ــــة علــــي عــــ�م قــــ�رة ال'�ــــ�وع علــــي اســــ���ام ال�Iاســــة  ال'ال�ــــة او تع�'ــــ� هــــDه ال'�حل

ال'�ـــ�ف�ة العاد�ــــة فــــي ال��ــــ�ل علــــي ال0ق��ــــة ال'�ل�oــــة لالســــ���امها فــــي م�اجهــــة 
االل�6امـــات ال'Iـــ��قة و صـــع�oة ح�ـــ�له علـــي م�ـــادر ت'�Lل�ـــة ل'�اجهـــة اح��اجاتـــه 

��قات دائ�0ه و ت�I! هDه ال'�حلة �ال0قا{ ال�ال�ة:Iة و س�اد مLارCال-  
  ـــ�وع و عـــادة�لي لل'Lـــ�'�مـــا ی�'Eـــل هـــDا االخـــ�الل فـــي ضـــألة اخـــ�الل اله�?ـــل ال

 حق�ق ال'ل�Gة �الق�اس الي االل�6امات واج*ة ال�Iاد مع اس�'�ار ت�اع� ال�ی�ن.

  !�تأكل راس مال ال'��وع ن��Cة لع�م ق�رة ال'��وع علي اس��داد االم�ال ال�ي یـ
 اتفاقها في دورات ن�ا;ه.

 ان�ـــة فـــي غ�ـــ� االغـــ�اض ال'���ـــة لهـــ'�ا و خاصـــة اســـ���ام ال�Iـــه�الت االئ
 الق�وض ق���ة االجل.
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 .ائع ور�7دها� ت��! ال'�6ون الIلعي ن��Cة ل�*ا;p ح�7ة دوران ال*

  هاز ال'��في مع ع�م وج�د م�ادر واض�ةCوع ل�5 ال��تعا,! م�ی�ن�ات ال'
 لل�Iاد.

  -ال��حلة ال�اJعة:
و  و هي م�حلة ال�ع�E الGامل او الف�ل ال'الي و ف�ها �?�ن ال'��وع م��قف �الGامل

ت�Gن الق�'ة ال�Iق�ة اقل م< مC'�ع ال���م و في هDه ال'�حلة �?�ن ال'��وع غ�ـ� 
قـــادر علـــي ســـ�اد ال�6اماتـــه ق*ـــل الغ�ـــ� �?امـــل ق�'�هـــا و تقـــ�م الCهـــات ال�ائ0ـــة �ات�ـــاذ 

  االج�اءات القان�ن�ة به�ف س�اد م�ی�نای�ه!.
ع�امــــل االدارLــــة و و ت'Eــــل ال'�حلــــة الEالEــــة و ال�ا�عــــة العIــــ� ال'ــــالي القــــان�ني الن ال

ال�Iــ�Lق�ة لــ! تعــ� 7اف�ــة و یــ�! اللCــp الــي االجــ�اءات القان�ن�ــة ل�فــ}  حقــ�ق ال*0ــ8 و 
  ال�ائ�0<.

  -اس��ات��Cة ال�عامل مع ال�ی�ن ال'�ع�Eة تع�'� علي االس� ال�ال�ة:
اه'�ة ت��8L ال�ی�ن ال'�ع�Eة م'ا �قلل ال�اجة الي ت�ع�! م��ـv الـ�ی�ن غ�ـ�  .١

ا�Cاب�ــــًا علــــي اج'ــــالي االرoـــاح و یــــ0ع?� فــــي ال0ها�ــــة علــــي ال'0�"'ـــةم'ا یــــpث� 
 ت��I< ن�ائج اع'ال ال*�0ك س�اء م< ح�d االی�دات او االرoاح ال'�ققة.

إت�ــــاذ االجــــ�اءات القان�ن�ــــة الســــ��داد مIــــ��قات ال*0ــــ8 و هــــي وســــ�لة الســــ��داد  .٢
حق�ق ال*80 �االضافة الي انها وسـ�لة لل�ـغb علـي الع'�ـل لل��صـل الـي تIـ�Lة 

 ق*�لة لل'�ی�ن�ة.م

االخD في االع�*ار ع�0 اع�اد ال�L�Iات ان ت�0اسـO مـع ام?ان�ـات الع'�ـل ال'ال�ـة  .٣
 و ق�رته علي ال�Iاد.

دراســـة االعفـــاءات و ال��Iـــ��ات ال'ق�مـــة مـــ< جانـــO الع'�ـــل و ال��قـــ( مـــ< انهـــا  .٤
ضــــ�ورLة و م0اســــ*ة للقــــ�رات الع'�ــــل ال'ال�ــــة ح�ــــي ال ت�ــــ�ع ف�صــــة ال���ــــ�ل 

 ن�ة.ال6Cئي لل'�ی� 
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االســــ�0اد الــــي دراســــة شــــاملة ل'ق�مــــات الع'�ــــل االئ�'ان�ــــة ال�ال�ــــة و ال'Iــــ�ق*ل�ة  .٥
 ل'ع�فة ق�رته علي االس�'�ار في ن�ا;ه ح�ي ی�! اب�ام ال�L�Iة ام ال.

ــــي االســــ�'�ار و  ــــ�رة عل ــــه الق ــــ�اف� ل�� �ــــاذا وجــــ� ان ال'�ــــ�وع ت ــــ! ســــ*( ف و اســــ�0ادًا ل
ال�عEـ� الـي القـ�رة علـي الIـ�اد مـ�ة اخـ�5 االن�الق م�ة اخ�5 و ت��Lـل ال'�ـ�وع مـ< 

ف�ق�م ال*0ـ8 �ات�ـاذ مC'�عـة مـ< االجـ�ءات ال�ـي مـ< شـانها مIـاع�ة ال'�ـ�وع و ال�ـي 
  ت�'Eل في ال0قا{ ال�ال�ة:

 ال�Cولة. .١

 ال�ق< ال0ق�5. .٢

 رس'لة ال�ی<. .٣

��قات ال*80. .٤I0ازل ع< ج6ء م< م� ال

 ش�اء �عQ االص�ل م< الع'�ل س�ادًا لل'�ی�ن�ة. .٥

  -یلي ل��ح 7ل واح�ة م< ال0قا{ الIا�قة علي ح�5: و ف�'ا
  اوًال: ال9!ولة:

و �ق�ـــ� بهـــا مـــ0ح ت�Iـــ��ات لل'�ـــ�وع ال'ق�ـــ�ض ن"ـــ�ًا ل�جـــ�د عـــ�م ت�افـــ( زم0ـــي بـــ�< 
ـــالي اســـ��0اف ال'�ـــ�وع  �ـــة ال�ارجـــة و �ال ـــ�فقات ال0ق�� �ـــة ال�اخلـــة و ال ـــ�فقات ال0ق�� �ال

  ن�ا;ه و ت�ق�( عائ� م0اسO �?في ل�Iاد ال�ی�ن.
  ان�ًا: ال#ق= ال�ق!@:ث

و �ق�� �ه تق��! ت'�Lل اضافي لل'��وع و ه� واح� م< اخ�� الق�ارات ال�ي ی��Dها 
ال*80 ن"�ًا الن اذا 7ان الق�ار خ�أ فان ذل8 ��اعف م< خIارة ال*80 و م< ث! فه� 

  اخ�� م< ق�ار م0ح االئ�'ان
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  : ٣ثال%ًا: رس�لة ال!ی=
�ــة فــي راســ'ال ال'�ــ�وع ال'�عEــ� و �?ــ�ن عــادة و �ق�ــ� بهــا ال'Iــاه'ة �ق�'ــة ال'�ی�ن

لل�ــ�7ات الG*�ــ�ة ال�ــي ت�جــع اســ*اب تع�Eهــا الــي ال�اجــة لL6ــادة راســ'الها ل'�اجهــة مــا 
  عل�ها م< دی�ن 

  راJعًا: ت�ازل ال��R ع= جQء م= دی�نه ال��ع%�ة:
و �ق�ــ� بهــا ت�لــي ال*0ــ8 عــ< الع�ائــ� ال'��قــع ال��ــ�ل عل�هــا ح�ــي ��فــف العــOء 

  ال�اص �ال�ی�ن ال�ارج�ة لل'��وع و م< ث! ت��I< ق�رته علي 
  -خام	ًا: ش�اء JعT اص�ل الع��ل س!ادًا لل�!ی�ن�ة:

و هـــي ال�الـــة ال�ـــي �?ـــ�ن ف�هـــا ال*0ـــ8 م�ـــ�� ان �قـــ�م ��ـــ�اء عقـــارات م�ی0ـــة ســـ�ادًا 
��صــًا فــي حالــة اذا 7ــان ال'�ــ�وع لــ�� ل��ــه تــ�فقات نق��ــة ت'?0ــه مــ< لل'�ی�ن�ــة خ

  س�اد ال'�ی�ن�ة 
  -سادسًا:اع!ام ال!ی=:

و هي ال�الة ال�ي �?�ن ف�ها الع'�ل ت�قف ت'امـًا عـ< الIـ�اد لف�ـ�ة ;�Lلـة و لـ! تIـف� 
  االج�اءات القان�ن�ة و ال'�اوالت ع< ا�ة ن�ائج ا�Cاب�ة.

�في :اثار ال�ع%� ال�الي علي ال9�  -هاز ال�
�'Eــل الCهــاز ال'�ــ�في احــ� ادوات ال�ولــة فــي ت0ف�ــD س�اســ�ها االق��ــاد�ة، مــ< خــالل 
ـــل ال'*اشـــ� لل��ـــb ال�0'�ـــة او مـــ< خـــالل ال'Iـــاه'ة ال'*اشـــ�ة فـــي م�ـــ�وعات  L�'�ال
�ال�ــة و ال'�'Eلــة فــي تعEــ� �ال��ــة لــDل8 فــأن تعــ�ض الق�ــاع ال'�ــ�في الــي هــ6ات م

ته! تــpد5 الــي الع�یــ� مـ< الIــل*�ات ال�ــي تــpث� ��ــ?ل �عـQ م�ی�0ــه عــ< ســ�اد مـ�ی�ن�ا
  م*اش� علي الق�اع ال'��في و ال�ي ت�'Eل في ال�الي:

                                                 
 –كلية تجارة  –رسالة دكتوراه بعنوان دور السياسات المصرفية في ادارة االزمات  –حمد عبد العظيم الشيمي محمد ا ٣

  ١٣٠: صـ ١٢٥صـ – ٢٠٠٦سنة  –جامعة عين شمس 
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تO�0C جـ6ء 7*�ـ� مـ< االرoـاح و اح�Cازهـا فـي صـ�رة م���ـات ل'�اجهـة تلـ8  .١
 ال�ی�ن م'ا یpد5 الي ان�فاض فائQ ال0�ا{ الCار5.

ال'�عEـــ�L< عـــ< ســـ�اد تC'�ـــ� جانـــO مـــ< امـــ�ال ال*0ـــ8 ن��Cـــة عـــ�م قـــ�رة الع'ـــالء  .٢
 ال�6اماته'� م< ث! تع��ل دورة راس'ال في ال*80 م< عائ� اس�E'ارها.

 اس��داد االم�ال ال�ي ت! اق�اضها لها تأث�� ا�Cابي علي ارoاح ال*80. .٣

ال�ـــأث�� علـــي القـــ�ار االئ�'ـــاني و اصـــاب�ه �ـــال��دد فـــي مـــ0ح تIـــه�الت أو اق��ـــام  .٤
pد5 الي زLادة مع�الت ال��Iلة ل�5 مCاالت ج�ی�ة لل��,ف و ه� االم� ال5D ی

 الCهاز ال'��في.
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  ال��#> ال%اني
�في�  االسال�Z و االدوات ال��Yة لق�اس م�ا-� ال��.Q االئ��ان ال�

�قــ�م هــD ال'*�ــd ب�راســة االســال�O و االدوات الG'�ــة و ال�ــي �CــO علــي ال*0ــ8 الق�ــام 
ال�عEـــ� فـــي االن�ـــ�ة االئ�'ان�ـــة فـــي ا;ـــار بهـــا و ت�*�قهـــا �7ـــ� ادنـــي لق�ـــاس م�ـــا;� 

  ع'ل�ة ال�ق��! ال�اخلي لGفا�ة راس ال'ال ل�یها.
Internal Capital Adequacy Assessment: (ICAA) 

�*�ــ( اســال�O اضــاف�ة اخــ�5 لق�ــاس ال'�ــا;� االئ�'ان�ــة و �و �'?ــ< ان �قــ�م ال*0ــ8 ب
ال'�ـــــا;� ل��ـــــه و ��ـــــفة عامـــــة فال*0ـــــ8 هـــــ� ال'Iـــــ��ل االول و ال�ئ�Iـــــي عـــــ< ادارة 

  ت���v رأس ال'ال الالزم ل'قابلة تل8 ال'�ا;�.
  -و ت�جع م�ا;� ال��67 االئ�'اني الي ن�ع�< اساس�< :

ـــــ�ع االول  Single Nameو هـــــ� م�ـــــا;� ال��7ـــــ6 االئ�'ـــــاني الفـــــ�د5 (  ال0

Concentration :(-  
ف�ـة و ه� �ع0ي ال'�ا;� ال�ي ق� ت0�أ ع< ال��اخل ب�< االن��ة ال'��لفة داخل  .١

 dـًا ح�ـ�م�ا;� واح�ة مEل ق�ام ال*80 �'0ح ق�وض لل��7ة 7*��ة و ل'�ردیها ا�
ت�ــأث� تلــ8 ال'�اكــ6 ��ــ?ل ســل*ي فــي حالــة تــ�ه�ر الCــ�ارة االئ�'ان�ــة لل�ــ�7ة م'ــا 

 �O*I خIائ� 7*��ة ل�5 ال*80.

ال'�ـــا;� ال�ـــي قـــ� ت0�ـــأ مـــ< معامـــل م�ـــا;�ة م�ـــ��ك او تـــ�اخل بـــ�< معـــامالت  .٢
ال'Eال ق� ت0�أ هDه ال'�ا;� م< معامل م�ـا;� واحـ� مEـل ال'�ا;� علي س*�ل 

ان ی�عامل ال*80 مع م0�ـأة مـا غ�ـ� مIـCلة ح�ـd ان تعامـل ال*0ـ8 مـع م0�ـأة مـا 
غ�ـــ� مIــــCلة ت0�ــــأ م�ـــا;� ال��7ــــ6 فــــي ف�ــــة م�ـــا;� االئ�'ــــان و 7ــــDا م�ــــا;� 
الIـــ�ق، مEـــل ق�ـــام ال*0ـــ8 �'ـــ0ح قـــ�وض او تIـــه�الت ائ�'ان�ـــة الـــي هـــDه ال�ـــ�7ة 
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ة الــي االســ�E'ار فــي اســه! نفــ� ال�ــ�7ة فهــDه ال'�اكــ6 ت�ــأث� ســل*ًا ع0ــ� �االضــاف
 ت�ه�ر ال�Cارة االئ�'ان�ة لل��7ة.

ال�*ع�ـــة االق��ـــا�ة ال'*اشـــ�ة مEـــل االع�'ـــاد علـــي عـــ�د م�ـــ�ود مـــ< الCهـــات او  .٣
الع'ـــالء الG*ـــار و �ال�ـــالي حـــ�وث عـــ�و5 ال�عEـــ� بـــ�< الع'ـــالء ال�ـــي ی�جـــ� ب�ـــ0ه! 

Qا�?ة �غ�� ال0"� ع< م�ا;� الق�اع او ال'�ا;� الCغ�اف�ة. عالقات ع'ل م

 االع�'اد علي م��ر م���ك و رئ�Iي لل�'�Lل او ال���ل علي االئ�'ان. .٤

  -): Sectoral Concentrationف��'Eل في ال��67 الق�اعي (  اما ال�0ع الEاني
و ی0�ج هDا ال�0ع ع< ال��67ات الG*�5 ل�5 مC'�عة م< اال;�اف ال�ي �?�ن اح�'ـال 

  خفاقها في ال�Iاد م�ت*b �ع�امل م���7ة مEل ا
  .5اد�� ال0�ا{ االق

  .ف�افيCال'�قع ال 

 .الع'لة 

  -اسال�O ال�� م< م�ا;� ال��67 االئ�'اني ی�! م< خالل:
ت�عــ�د االســال�O ال�ــي �'?ــ< مــ< خاللهــا ال�ــ� مــ< م�ــا;� ال��7ــ6 االئ�'ــاني و ال�ــي 

  -ن�7D م0ها علي س*�ل ال'Eال ال ال���:
د داخل�ــة : �'ع0ــي وضــع حــ� ائ�'ــاني لل�عــامالت ال*0ــ8 لــ�5 الع'�ــل وضــع حــ�و  .١

ال�اح� و D7ا الع'الء ال'�ت*��< �ه �'ا �ع?� درجة ال'�ا;�ة ال'I'�ح بها علي 
ان تـــ�! ال'�ا�عـــة ال'Iـــ�'�ة لهـــDه ال�ـــ�ود و 7ـــDل8 �'?ـــ< وضـــع حـــ�ود للق�ـــاع و 

 ان��ة ال*80.

ـــي م�ا�عـــة م�ف"ـــ .٢ ة ال*0ـــ8 ��ـــ?ل مIـــ�'� و �'ـــا ادارة ال'�ـــ�ف} االئ�'ان�ـــة : �'ع0
�ه ال�Cی�ة �غ�ض معالCـة و ت�ـ�OL ا5 مـا ��'?0ه م< اج�اء تع��الت في ان�

�ق*ل.I'ق� �"ه� في ال 
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ت��Lل ال'�ـا;� �'ع0ـي ب�ـع اصـل القـ�ض الـي شـ�v اخـ� و ت�رLـ( لCـ6ء مـ<  .٣
م�ف"ـة القـ�وض ل��ـه او ���Lقـة غ�ـ� م*اشـ�ة مـ< خـالل شـ�اء م�ـ�قات ائ�'ان�ـة 

 انات.لل���ل علي ض'

االح�فــاa ب�اســ'ال اضــافي فــ�ق ال�ــ� االدنــي لــ�اس ال'ــال ال�قــابي ال'�لــ�ب فــي  .٤
ل'قابلــة االخ�ــار ال�ــي �'?ــ< ان  ٢ا;ــار العامــة االولــي مــ< مقــ�رات ل0Cــة �ــازل 

 ت��ث.

وجــ�د س�اســـة واضـــ�ة لـــ�5 ال*0ـــ8 �ـــادارة ال'�ـــا;� و الع'ل�ـــات ال'�ت*�ـــة بهـــا و  .٥
م�ثقــة 7'ــا انهــا ت��ــع لل'�اجعــة  �CــO ان تقــ�م علــي وجــ�د اجــ�اءات دق�ق�ــة و
 ال�ورLة ل'عالCة ا5 تغ��ات م'?< ان ت��ث.

وج�د ن"ام فعال ل���ی� و ق�اس و م�ا�عة م�ـا;� االئ�'ـان و �CـO ان ی�'اشـي  .٦
 هDا ال0"ام مع ;*�عة ن�ا{ ال*80 و تعق�ه.

وضـــع حـــ�ود ل��7ـــ6 م�ـــادر ال�'�Lـــل فـــي اســـ�اق مع�0ـــة مEـــل ســـ�ق االن�ـــ� ب0ـــ8  .٧
��5 مق*�ل ال��0ع.ال��رL( ،و ص�اI0ادًا هلي م� غة س�اسة ال�'�Lل�ة اس

 اج�اء ع'ل�ات م�اجعة تف�ل�ة لل'�ا;� ال'���ة �الق�اعات ال'��لفة. .٨

 ت�*�( اخ�*ارات ح�وث س�0ار�Lهات ت�ل�ل�ة لالزمات. .٩

 م�اجعة دق�ق�ة لالداء االق��اد5 لل'ق��ض�< ال�ال��<. .١٠

 االن��ة ال�Cی�ة.م�اجعة صالح�ات االع�'اد الالزمة لالع'ال و  .١١

ـــة  .١٢ م�اجعـــة اســـال�O ت�فـــ�Q ال'�ـــا;� ال'�*عـــة مـــ< ح�ـــd ق�'�هـــا و مـــ�5 قان�ن�
 س�Lانها و ت0ف�Dها.

م�اجعـــة اســـ��ات�Cة ال*0ـــ8 ال�'�Lل�ـــة لل�أكـــ� مـــ< وجـــ�د ت0ـــ�ع فعـــال فـــي م�ـــادر و  .١٣
 اجال ال�'�Lل.

�'�ة لالس��ات��Cة الع'ل. .١٤I'ال'�اجعة ال 

  -ال\�ق ال��Yة لق�اس م�ا-� االئ��ان:
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�الالضافة الي ماس*( فانه �OC علي ال*80 الق�ام �ق�ـاس م�ـا;� االئ�'ـان او ال��7ـ6 
: >��  األئ�'اني و ی�! ذل8 ���Lق

  -: Granularity Adjustment ( GA )ال\�3قة االولي : اسل�ب ال3Q9[ات ال�ع!لة 
���م هDه ال��Lقة لق�ـاس م�ـا;� ال��7ـ6 االئ�'ـاني الفـ�د5 و ال�ـي تع?ـ� تقـ�ی�Iو ت 
 b7ات فق��67 في م�ف"ة ق�وض ال���ل*ات راس ال'ال الالزمة ل'قابلة م�ا;� ال�  م

  ;*قًا لل'عادلة ال�ال�ة  GAو ت�! حIاب ;�Lقة ج6ئ�ات ال'ع�لة 
GA = EAD X Herfindahl Index X C                                       (1) معادلة 

:dح�  
EAD =    8ـاه'ات ال*0ـIـل اج'ـالي مE'ـ�وعات ت�ـ'0ة ال'��لـ�5 ال�ـ�7ات فقـb م

  ال�غ��ة و ال'��س�ة و ب�ون خ�! ال'���ات
ـــ8 االوراق  �ـــ'< 7افـــة مـــ�ی�ن�ات ال�ـــ�7ات ال'ق��ضـــة �'ـــا فـــي ذلـــ8 �'ـــا فـــي ذل�و ت
ال�CارLــة ال'��ــ�مة و ال�Iــه�الت االئ�'ان�ــة و القــ�وض و ادوات الــ�ی< و االســه! و 

  ?ال ال�ع! ال'اليال*�0د خارج ال'6ان�ة او ا5 ش?ل اخ� م< اش
HI = ش� ه��ف�0الpم  

و ه� �ق�� الي ا5 م�E'� 5ل ع�د قل�ل م< الع'الء جانO 7*�� م< تعامالت ال*80 
 5��و تقع هDه الI0*ة ب�< صف� و ال�اح� ال���ح ح�d ��ـ�� ال�ـف� الـي ادنـي مIـ
 !�م< ال��67 اما ال�اح� ال���ح فه� ��ـ�� الـي اعلـي مIـ��5 لل��7ـ6 لـ�5 ال*0ـ8 و یـ

  Iاب مpش� ه��فان�ال وفقًا لل'عادلة ال�ال�ة :ح
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  ) 2معادلة رق! ( 
C = اب�Eل ال�� الE'�  

  -و ال5D ی�! ت��ی�ه وفقًا لل�Cول ال�الي : 
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  ) ١ج�ول رق! ( 
اح��ال 
�  ال�ع%
PD 

١٠  %٩  %٨  %٧  %٦  %٥  %٤  %٣  %٢  %١  %٠,٥%  

ال#! 
 eال%اب

C 
٠,٩٦٣  ٠,٩٥٩  ٠,٩٥٥  ٠,٩٤٨  ٠,٩٣٩  ٠,٩٢٧  ٠,٩٠٩  ٠,٨٨٥  ٠,٨٤٨  ٠,٧٨٤  ٠,٧٧٣  

  - املصدر:
  ١١صـ  – ٢قطاع  الرقابة و 0رشاف و -دة تطبیق مقررات جلنة �زل  –خماطر الرتكز وفقاً ! �امة الثانیة من مقررات جلنة �زل  - رصيالبنك املركزي امل

یــــ�! حIــــاب ال'عادلــــة الIــــا�قة علــــي اســــاس م��ســــb ثــــالث ســــ�0ات لI0ــــ*ة الــــ�ی�ن و 

ال'�ع�Eة ال�Cی�ة ال�ي ح�ث� خالل العام الي اج'الي م�ف"ة الق�وض في ب�ا�ـة العـام 
% و تعــ�ف الــ�ی�ن ال'�عEــ�ة ٠,٥علــي ان �?ــ�ن ال�ــ� االدنــي ل'عــ�ل اح�'ــال ال�عEــ� 

ال�ـي اسـ��ق� خـالل العـام و لـ! یـ�! ال�Cی�ة في هDا ال�أن علي انها رص�� القـ�وض 
ی�مًا م< تارLخ االس��قاق و ب0اء علي مع�ل اح�'ال  ٩٠س�ادها خالل م�ة ت�L6 ع< 

 �Eع�  ال'��Iب ی�! ت��ی� مق�ار ال�� الEاب� م< ال�Cول الIاب(. PD ال
 Individual Concentrationال��ــار الEـــاني : اســـل�ب مpشـــ� ال��7ــ6 الفـــ�د5 

Index Approach ( ici ) 

�ل*ــــات راس ال'ــــال ل'قابلــــة م�ــــا;� ال��7ــــ6 ��CــــO اســــ���ام هــــDا ال'pشــــ� ل�قــــ�ی� م
و یـــ�! اح�Iـــاب ال��7ـــ6 الفـــ�د5 �اســـ���ام مpشـــ� ه��فانـــ�ال و  �ال'�ف"ـــة االئ�'ان�ـــة

  معامل ال�ع�یل 
Adjustment Factor (AF) :ال�ة�  و ذل8 وفقًا لل'عادلة ال
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  ح�d : ٣معادلة رق! 
X  >'ضــ >�� ١٠٠٠ت'Eــل اج'ــالي ت�,�فــات ال*0ــ8 لــ�5 7ــل ع'�ــل او ع'ــالء مــ�ت*

ع'�ل �'�ف"ة ال�6Cئـة و ال�ـ�7ات �االضـافة الـي ال'�ـ�وعات ال�ـغ��ة و ال'��سـ�ة 
علي اال ی�! ت�ف��ها �ـأ5 اداة مـ< ادوات ت�فـ�Q ال'�ـا;� ال یـ�! اخـD ا5 نـ�ع مـ< 

  ال�'انات في االع�*ار.
�ـــ'< هـــDا ال�صـــ�� 7افـــة�ـــة  و ی LارC�ال'ـــ�ی�ن�ات ال'ق��ضـــة �'ـــا فـــي ذلـــ8 االوراق ال

ـــ�د  ـــ�ی< و االســـه! و ال*0 ـــة و القـــ�وض و ادوات ال ال'��ـــ�مة و ال�Iـــه�الت االئ�'ان�
  خارج ال'�ازنة و ا5 ش?ل اخ� م< اش?ال ال�ع! ال'الي.

Y 6ئـةC� ت'Eل اج'الي ال��,�فات في 7ل م�ف"ة م< م�ف"�ي ال�ـ�7ات و ال

علــي اال یــ�! ت�ف��ــها �ــأ5 اداة مــ< ادوات ت�فــ�Q ال'�ــا;� ( ال یــ�! اخــD ا5 نــ�ع 
�'< هDا ال�ص�� 7افة م�ی�ن�ات ال'ق��ضة �'ا في �م< ال�'انات في االع�*ار) و ی
ذلـ8 االوراق ال�CارLــة ال'��ــ�مة و ال�Iـه�الت االئ�'ان�ــة و القــ�وض و ادوات الــ�ی< 

  ا5 ش?ل اخ� م< اش?ال ال�ع! ال'الي. و االسه! و ال*�0د خارج ال'�ازنة و
و ب0اء علي ال0��Cة ی�! ال���ل عل�ها م< ت�*�( ال'عادلة الIا�قة فانه �'?ـ< ت��یـ� 
معـــ�ل رأس ال'ـــال االضـــافي ال'�لـــ�ب ل'قابـــل م�ـــا;� ال��7ـــ6 االئ�'ـــاني I07ـــ*ة مـــ< 

�ل*ـات راسـ'ال ال'�ـا;� االئ�'ـاني �ال�عامـة االولـي ل'�ف"0ـي ال�ـ�7ات و ال�6Cئـ�ة م



�ف�ة لل���ك فى �ل م�ار االئ��ان وال	��لة     ال	�اسات ال�� ه�%$ م#�! ع�!القادر د/      
٢٦/٥/٢٠١٨ 

 ٣٣المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ـــ�< مpشـــ� ال��7ـــ6 الفـــ�د5  ـــة ب ـــ5D ی*ـــ�< العالق ـــالي و ال �و  ICIمـــ< خـــالل الCـــ�ول ال
  راس'ال ال'�ل�ب ل'قابلة م�ا;� االئ�'ان.

  ) ٢ج!ول رق$ ( 
  ج!ول مع!ل رأس ال�ال االضافي ال�\ل�ب ل�قابل م�ا-� ال��.Q االئ��اني

  رأس ال'ال ال'�ل�ب ( % )  ( % ) ICIمpش� ال��67 الف�د5 

٠,٠  >  ICI≥ ٠  ٠,١  

٠,١  > ICI ≥  ٢ ٠,٢  

٠,٢  >  ICI≥  ٤ ٠,٤  

٠,٤  >  ICI≥  ٦ ١,٠  

١,٠  >  ICI≥  ٨ ١٠٠  
  - املصدر:

   ٢قطاع  الرقابة و 0رشاف و -دة تطبیق مقررات جلنة �زل  –خماطر الرتكز وفقاً ! �امة الثانیة من مقررات جلنة �زل  - رصيالبنك املركزي امل

  
 ق�اس ال��67 الق�اعي ی�ع�< علي ال*�0ك اس���ام ;�Lقة مpش� ال��67 الق�اعي 

Sectoral Concentraction Index ( SCI )  5��لق�اس م�ـا;� ال��7ـ6 علـي مIـ
�ل*ـــات راس ال'ـــال ل'قابلةهـــDا ال0ـــ�ع مـــ< ال'�ـــا;� و �الق�اعـــات االق��ـــاد�ةل�ق�ی� م

pشـــ� ال��7ـــ6 الق�ـــاعي هـــ� �CـــO ان �?ـــ�ن ال0�ـــاق الـــ5D یـــ�! علـــي اســـاس حIـــاب م
اج'الي ت�,�فات ال*80 في ال��7ات ال'��لفة و ی�! حIاب مpش� ال��67 الق�اعي و 

  -فقًا لل'عادلة ال�ال�ة:
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٤معادلة رق!           



�ف�ة لل���ك فى �ل م�ار االئ��ان وال	��لة     ال	�اسات ال�� ه�%$ م#�! ع�!القادر د/      
٢٦/٥/٢٠١٨ 

 ٣٤المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                         

 

 

 

 

 

 

 

: dح�-  
X  ــها�ت'Eــل ق�'ــة ال�عــامالت ال�اصــة �?ــل ق�ــاع مــ< الق�اعــات علــي اال یــ�! ت�ف�

�أ5 اداة مـ< ادوات ت�فـ�Q ال'�ـا;� �'ع0ـي ال یـ�! اخـD ا5 نـ�ع مـ< ال�ـ'انات فـي 
  االع�*ار.

�ـــ'< هـــDا ال�صـــ�� 7افـــة مــــ�ی�ن�ات ال�ـــ�7ات ال'ق��ضـــة �'ـــا فـــي ذلــــ8 االوراق �و ی
ن�ــة و القــ�وض و ادوات الــ�ی< و االســه! و ال�CارLــة ال'��ــ�مة و ال�Iــه�الت االئ�'ا

  ال*�0د خارج ال'�ازنة و ا5 ش?ل اخ� م< اش?ال ال�ع! ال'الي.
و ب0ــاء علــي ال0��Cــة ال�ــي یــ�! ال��ــ�ل عل�هــا مــ< ال'عادلــة الIــا�قة یــ�! ت��یــ� راس 
�ل*ــات راس ال'ــال �ــة ال��7ــ6 الق�ــاعي I07ــ*ة مــ< م ال'ــال االضــافي ال'�لــ�ب ل'قابل

ن �ال�عامـة االولـي ل'�ف"ـة ال�ـ�7ات مـ< خـالل الCـ�ول ال�ـالي الـ5D ل'�ا;� االئ�'ـا
  �'Eل العالقة ب�< مpش� ال��67 الق�اعي و راس ال'ال ال'�ل�ب.

  ) ٣ج!ول رق$ ( 
  ج!ول ن	Z ال��.Q الق\اعي .�	�ة م= م�\ل�ات راس ال�ال ل��ا-� االئ��ان

  رأس ال'ال ال'�ل�ب ( % )  ( % ) SCIمpش� ال��67 الق�اعي 

٠,٠  >  SCI≥ ٠  ١٢  

١٢  > SCI ≥  ٢ ١٥  

١٥  >  SCI ≥  ٤ ٢٠  

٢٠  >  SCI ≥  ٦ ٢٥  

٢٥  >  SCI ≥  ٨ ١٠٠  

�'Eـــل ال*0ـــ8 االهلـــي واحـــ� مـــ< اك*ـــ� ال*0ـــ�ك ال'�ـــ�Lة و اقـــ�مها و یهـــ�ف ال*0ـــ8 الـــي 
ــة  ت�ق�ــ( ال�ــ�ازن ال'الئــ! بــ�< ال'�ــا;�ة و العائــ� و الــي تقل�ــل االثــار الIــل*�ة ال'��'ل
علـي االداء ال'ـالي لل*0ــ8 و ان 7ـان ق*ــ�ل ال'�ـا;�ة هــ� اسـاس ال0�ــا{ ال'ـالي و �عــ� 

ن ال'�ــــ�في و ان 7ــــان ه0ــــاك انــــ�اع اخــــ�5 مــــ< أهــــ! انــــ�اع ال'�ــــا;� خ�ــــ� االئ�'ــــا
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ال'�ـــا;� مEـــل خ�ـــ� الIـــ�ق و خ�ـــ� الIـــ��لة و االخ�ـــار ال��ـــغل�ة االخـــ�5 و 7'ـــا 
س*( و اشـارنا �قـ�م ال*0ـ8 �'�اجعـة دورLـة لل�Iاسـات و ن"ـ! ادارة ال'�ـا;� و تعـ�یلها 

�*�قات.�  ���d تع?� ال�غ��ات في االس�اق و اف�ل ال
���ی� و تق��! و تغ��ة ال'�ا;� ال'ال�ة �ال�عاون مع ال�ح�ات و تق�م ادارة ال'�ا;� ب

ال��غل�ة في ال*80 و �'Eل خ�� االئ�'ان ال��� ال0ـاتج عـ< ق�ـام احـ� اال;ـ�اف �عـ�م 
ال�فــاء ب�عه�اتــه و هــ� ی�'�7ــ6 ��ــ?ل اساســي فــي ان�ــ�ة االقــ�اض ال�ــي ی0�ــأ ع0هــا 

ان ت��'ل اص�ل ال*0ـ8 الق�وض و ال�Iه�الت و ان��ة االس�E'ار ال�ي ی��تO عل�ها 
ــ�ی< �االضــافة الــي ال��ــ� ال0ــاتج عــ< االدوات ال'ال�ــة خــارج ال'�6ان�ــة  علــي ادوات ال
مEــل ارت*ا;ــات القــ�وض و �قــ�م ال*0ــ8 �ق�ــاس خ�ــ� االئ�'ــان مــ< خــالل القــ�وض و 

  -ال�Iه�الت ال'ق�مة لل*�0ك و الع'الء و ذل8 م< خالل ال'?�نات ال�ال�ة:
مــ< ق*ــل الع'�ــل او  Probability Of Defaultاح�'ــال االخفــاق او ال�ــأخ�  .١

 الغ�� في ال�فاء �ال�6اماته ال�عاق��ة.

0�ج م0ــه ال*0ــ8 ال�صــ��  .٢��ــ�ر ال'Iــ�ق*لي ال'ــ�جح لــه الــI� 5Dــ�ال'�7ـ6 ال'ــالي و ال
 . Exposure At Defaultال'ع�ض لالخفاق 

 . Loss Given Defaultخ�� االخفاق االف��اضي  .٣

  -ی�! ت��0ف ال�ی�ن في ال*80 االهلي الي ارoع ف�ات رئ��Iة هي : و
 .دی�ن ج��ة 

 .ا�عة عاد�ة� دی�ن ت��اج الي م

 .ا�عة خاصة� دی�ن ت��اج الي م

 .ة'"� دی�ن غ�� م0

و �قــ�م ال*0ـــ8 االهلـــي ال'�ـــ�5 �الع'ــل علـــي ال�ـــ� مـــ< م�ــا;� االئ�'ـــان مـــ< خـــالل 
  �عQ ال�سائل ال�ي ت�'Eل في :

 ال�ه< العقار5.ال�'انات مEل   .أ 
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 ره< اص�ل ال0�ا{ مEل االالت و ال*�ائع .  .ب 

 ره< االدوات ال'ال�ة مEل ادوات ال�ی< و حق�ق ال'ل�Gة.  .ج 

 -ال'��قات ال'ال�ة:  .د 

و هـي الفــ�ق بــ�< عقـ�د ال*�ــع و ال�ــ�اء علـي مIــ��5 7ــل مـ< الق�'ــة و ال'ــ�ة و �?ــ�ن 
�'ـة العادلـة لـالداة ال'*لغ ال'ع�ض ل��� االئ�'ان في ا5 وق� م< االوقات م��د �الق

  ال�ي ت�ق( م0فعة عامة ل�الح ال*80 .
ت�ت�O ال'قاصة و ذل8 عـ< ;�Lـ( ق�ـام ال*0ـ8 �الـ�خ�ل فـي اتفاق�ـات ت�ـف�ة   .ه 

 !�رئ��Iة مع اال;�اف االخ�5. و ال�ي ت'Eـل حCـ! هـام مـ< ال'عـامالت و یـ
ت�ف�Q خ�� االئ�'ان ال'�احO للعق�د ال�ي في صـالح ال*0ـ8 عـ< ;�Lـ( 

��ف�ة ال�ئ��Iة و ذل8 النه اذا ما ح�ث تع�E ی�! انهاء و تIـ�Lة اتفاق�ات ال
 ج'�ع ال'*الغ م< ال��ف االخ� �اج�اء ال'قاصة.

  ) ٤ج!ول رق$ ( 
�ات خ	ائ� االض�#الل في ال��Qان�ة س�ة �ال��R االهلي  ٢٠١٧ج!ول م�

 @��  ال�

  تق��! ال*80
ق�وض و 
  تIه�الت %

٢٠١٧  

ق�وض و 
  تIه�الت %

٢٠١٦  

 vم��
خIائ� 

  االض'�الل %
٢٠١٧  

م��v خIائ� 
  االض'�الل %

٢٠١٦  

  %٢,٧  %٣,١  %٧١  % ٧٢,٥  دی�ن ج��ة
دی�ن ت��اج الي 

 م�ا�عة عاد�ة
٢٧,٢  %٣٣,٩  %٢٤  %٢٢,٩%  

دی�ن ت��اج الي 
 م�ا�عة خاصة.

٣٥  %٣٢,٨  %٣  %٢,٥ %  

دی�ن غ�� 
 م0�"'ة.

٣٥,١  %٣٠,٢  %٢  %٢,١ %  
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  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ االج'الي

  -ال�ي ت��� الي اض'�الل الق�وض:االدلة 
 صع�oات مال�ة 7*��ة ت�اجه ال'ق��ض�< او ال'�ی<. .١

 م�الفة ش�و{ اتفاق�ة الق�ض مEل ع�م ال�Iاد. .٢

 ت�قع افالس ال'ق��ض او دخ�له في دع�5 ت�ف�ة او اعادة ه�?لة. .٣

 ت�ه�ر ال�ضع ال�0افIي لل'ق��ض. .٤

  ) ٥ج!ول رق$ ( 
�@ ال���د ال�ع�ضة ل�\� االئ��ان خارج �ال��Qان�ة في ال��R االهلي ال�

٣١/١٢/٢٠١٦  

���0ةIادات م'�  ١٠٠٠١٢٩٤٨ اع

  ١٠١٨١٧٥٦٣ خ�ا�ات ض'ان

  ١٩٢١٥٩٦٩ اوراق مق*�لة ع< تIه�الت م�ردی<

  ١١٥٦٩٨٧ ت�ارLح ال��!

  ٢٢٢٢٠٣٤٦٧ االج'الي

  - ال��!ر:
 @��  اع!اد م�ف�قة –ال�9لة االق��ادAة  –ال��R االهلي ال�

% مـ< ال�ـ� االق�ـي ال'عـ�ض ل��ـ� االئ�'ـان ٤٤الCـ�ول الIـاب( ان و نالح} م< 
% فــــي اخــــ� ســــ0ة ٤٠نــــاتج عــــ< القــــ�وض و ال�Iــــه�الت لل*0ــــ�ك و الع'ــــالء مقابــــل 

% اخــــ� ســــ0ة ٣١% مقابــــل ٢٥ال'قارنــــة ب�0'ــــا ت'Eــــل االســــ�E'ارات فــــي ادوات الــــ�ی< 
  ال'قارنة.

��ة و اال�قاء علي ا�I5 �ع6ز ق�رة االدارة في الDـان االم� ال'�ل�� االدني ل��� االئ
  -ال0اتج ع< 7ل م< م�ف"ة الق�وض و ال�Iه�الت و ادوات ال�ی< ب0اء علي ما یلي:

% م< م�ف"ة الق�وض و ال�Iه�الت م�0فعة في اعلي درجات م< درجات ٩٥ .١
 ال�ق��! ال�اخلي مقابل نف� الI0*ة في س0ة ال'قارنة.
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م�ــأخ�ات او مpشــ�ات % مــ< م�ف"ــة القــ�وض و ال�Iــه�الت ال ی�جــ� عل�هــا ٩١ .٢
 % في اخ� س0ة ال'قارنة.٨٣اض'�الل مقابل 

�هـــا ��ـــ'انات  .٣��القـــ�وض العقارLـــة ال�ـــي ت'Eـــل مC'�عـــة هامـــة �ال'�ف"ـــة تـــ! تغ
 عقارLة.

مل�ـــ�ن  ٨٤٢٨القـــ�وض و ال�Iـــه�الت ال�ـــي تـــ! تق�'هـــا علـــي اســـاس م0فـــ�د ت*لـــغ  .٤
 مل��ن ج�0ه في اخ� س0ة ال'قارنة . ٥٢٥٨ج�0ه مقابل 

�*�( ع'ل�ات اخ�*ار اك�E ح�افة ع�0 مـ0ح القـ�وض و ال�Iـه�الت قام ال*80 ب .٥�
 .٣١/١٢/٢٠١٦خالل ال0Iة ال'ال�ة ال'0�ه�ة في 

  ) ٦ج!ول رق$ ( 
 @��  ٢٠١٦م�Cq الق�وض و ال�	ه�الت في ال��R االهلي ال�

  ب�ان
ق�وض و تIه�الت 

  للع'الء
ق�وض و تIه�الت 

  لل*�0ك
  ٦٨٠٣٨٩  ٣١٩١٠٤٤١١  ق�وض ال ی�ج� عل�ها م�أخ�ات او اض'�الل

ق�وض ال ی�ج� عل�ها م�أخ�ات و ل�� عل�ها  
 اض'�الل

٢٤٣٨٠٥١٩  -  

  -  ٨٤٢٨٤٥٢ ق�وض م�ل اض'�الل
  ٦٨٠٣٨٩  ٣٥١٩١٣٣٨٢ االج'الي

  -  )١٨٧٩٢٠٩٣( ���! م��v خIائ� االض'�الل
  ٦٨٠٣٨٩  ٣٣٣١٢١٢٨٩ ال�افي

  - ال��!ر:
 @��  م�ف�قةاع!اد  –ال�9لة االق��ادAة  –ال��R االهلي ال�

مل��ن ج�0ه مقابل  ٢١٠١٠ی*لغ اج'الي م��v اض'�الل الق�وض و ال�Iه�الت 
مل�ـ�ن  ٣٧٩٤مل�ـ�ن ج�0ـه مقابـل  ٦٣٨٥م0هـا  ٢٠١٦مل��ن ج�0ـه عـ< سـ0ة  ٨٨٦٩

 ١٤٦٢٥ج�0ه عـ< سـ0ة ال'قارنـة و �'Eـل اضـ'�الل القـ�وض م0فـ�دة و ال*ـاقي ال*ـالغ 
 �'C'اضـــ'�الل علـــي اســـاس ال vـــل م��ـــE'� ـــان مل�ـــ�ن ج�0ـــه'�عـــة ل'�ف"ـــة االئ
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مل�ــ�ن ج�0ــه خــالل ســ0ة ال'قارنــة و ف�'ــا یلــي شــ�ح مف�ــل لGــل واحــ�  ٥٠٧٥مقابــل 
  م0ها علي ح�5:

 ق�وض و تIه�الت ال ی�ج� عل�ها م�أخ�ات و ل��I م�ل اض'�الل: .١

یــــ�! تق�ــــ�! الCــــ�دة االئ�'ان�ــــة ل'�ف"ــــة القــــ�وض و ال�Iــــه�الت ال�ــــي ال ی�جــــ� عل�هــــا 
اضـــ'�الل و ذلـــ8 �ـــال�ج�ع الـــي ال�ق�ـــ�! الـــ�اخلي ال'Iـــ���م م�ـــاخ�ات و ل�Iـــ� م�ـــل 

  ب�اس�ة ال*80.
ل! ی�! اع�*ار الق�وض ال'�'�نة م�ل اض'�الل �الI0*ة للف�ة غ�� ال'0�"'ة و ذل8 

  �ع� االخD في االع�*ار قابل�ة تل8 ال�'انات لل����ل.
  ) ٧ج!ول رق$ ( 

 Rاد ال����@ ان�اع الق�وض و ال�	ه�الت لل���ك و االف�  االهلي ال�

  م�ا�عة عاد�ة  ج��ة  ب�ان
م�ا�عة 
  خاصة

  االج'الي

  -االف�اد:
  حIا�ات جارLة م�ی0ة

٨٦٣٤٠٥٩  -  -  ٨٦٣٤٠٥٩  

١٦٨٢٢١١  -  -  ١٨٦٢٢١١ ��اقات ائ�'ان  
  ٢٦٢٠٦٣٨٧  -  -  ٢٦٢٠٦٣٧٨ ق�وض ش���ة
  ٢٢٣٨٤٢٧  -  -  ٢٢٣٨٤٢٧ ق�وض عقارLة
  ٢٠٧٠٣٥٦  -  -  ٢٠٧٠٣٥٦ ق�وض س�ارات

  -ال'pسIات:
 حIا�ات جارLة م�ی0ة

١٠٢٧٦٧٦٣١  ٨٥٦٩١  ١٤٤٧١٩٩٧  ٨٨٢٠٩٩٣٤  

  ١١٠٥٣٤٥٨٨  ٥٠٢٥٨٦٨  ١٦٠٠٤١٢٥  ٨٩٥٠٤٥٩٥ ق�وض م*اش�ة
  ٦٤٧٩٠٧٦١  -  ٩٥٣٠٤٣٩  ٥٥٢٦٠٣٢٢ ق�وض م���7ة

اج'الي الق�وض و ال�Iه�الت 
 للع'الء

٣١٩١٠٤٤١١  ٥١١١٥٥٩  ٤٠٠٠٦٥٦١  ٢٧٣٩٨٦٢٩١  

اج'الي الق�وض و ال�Iه�الت 
 لل*�0ك

٦٨٠٣٨٩  -  -  ٦٨٠٣٨٩  

  - املصدر:
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  ا�داد م>فرقة –ا<= 0ق>صادیة  –0هيل املرصي البنك 
  -ق�وض و تIه�الت ت�ج� عل�ها م�اخ�ات و ل��I م�ل اض'�الل:

 ٩٠ی�م او اكEـ� مـ<  ٣٠هي الق�وض و ال�Iه�الت ال�ي ت�ج� عل�ها م�اخ�ات ح�ي 
ی�مًا و ل0Gها ل��I م�ل اض'�الل ح�d ی�جـ� لهـا م��ـv خIـائ� وفقـًا ل'عـ�الت 
االخفاق ال�ار��Lة لGل ن�ع علي ح�5 اال اذا ت�اف�ت معل�مات اخ�5 معل�مات اخ�5 

�جــ� عل�هــا م�ــأخ�ات 7'ــا فــي الCــ�ول و ت�'Eــل القــ�وض و ال�Iــه�الت للع'ــالء ال�ــي ی
  ال�الي:

  ) ٨ج!ول رق$ ( 
  ق�وض وت	ه�الت عل�ها م�أخ�ات ال�اصة J#	اب االف�اد

  @��  ٢٠١٧ال��R االهلي ال�

  ب�ــان
حIا�ات 
جارLة 
  م�ی0ة

�اقات �
  ائ�'ان

ق�وض 
  ش���ة

ق�وض 
  عقارLة

ق�وض 
  س�ارات

  االج'الي

  ٣٦٣٥٩٢  -  -  -  ٣٦٣٥٩٢  -  ی�م ٣٠م�أخ�ات ح�ي 
 ٣٠م�أخ�ات اك�E م< 
 ٦٠ی�م و ح�ي الي 

  ی�م
-  ١٢٥٢٠٧  -  -  -  ١٢٥٢٠٧  

 ٦٠م�أخ�ات اك�E م< 
  ی�م ٩٠ی�م ح�ي 

٥٩٩٢٨٤  ٤٧٣٥٠  ٥٢٧٢٥  ٤٣٤٤٨٥  ٦٤٧١١  ١٣  

 ٩٠م�أخ�ات اك�E م< 
  ی�م

-  -  -  -  -  -  

  ١٠٨٨٠٨٣  ٤٧٣٥٠  ٥٢٧٢٥  ٤٣٤٤٨٥  ٥٥٣٥١٠  ١٣ االج'الي
  - املصدر:
  ا�داد م>فرقة –ا<= 0ق>صادیة  –0هيل املرصي البنك 
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  ) ٩ج!ول رق$ ( 
  ق�وض وت	ه�الت عل�ها م�أخ�ات ال�اصة J#	اب ال�Fس	ات

  @��  ٢٠١٧ال��R االهلي ال�

  ب�ــان
حIا�ات 
  جارLة م�ی0ة

ق�وض 
  م*اش�ة

ق�وض 
  م���7ة

  االج'الي

  -  ٧٧٨٠٤٧٦  ٣٥٠٤٤١٩٦  ٤٢٨٢٤٦٧٢  ی�م ٣٠م�أخ�ات ح�ي 
ی�م و ح�ي  ٣٠م�أخ�ات اك�E م< 

  ی�م ٦٠الي 
٦٤٤٨٩١  ٦٦٤٨٩١  -  -  

 ٩٠ی�م ح�ي  ٦٠م�أخ�ات اك�E م< 
  ی�م

٤٧٩٤٢٩  ٢٩٩٥٤٤  ١٠٤٨٩٧٣  -  

  -  ٤٧١٢٦٧٨  ٨٨٠٧٥٧٥  ١٣٥٢٠٢٥٣  ی�م ٩٠م�أخ�ات اك�E م< 
  -  ١٣٢٤٢٥٨٣  ٤٤٨١٦٢٠٦  ٥٨٠٥٨٧٨٩ االج'الي

  -  ٤٩٥٣٩٤  ٨٢٧٠٧٦  ١٢٢٣٤٧٠  الق�'ة العاد�ة لل�'انات
  - املصدر:
  ا�داد م>فرقة –ا<= 0ق>صادیة  –0هيل املرصي البنك 

  
  -ق�وض و تIه�الت م�ل اض'�الل ��فة م0ف�دة:

�الI0ــ*ة للقــ�وض و تIــه�الت الع'ــالء ح�ــd بلــغ رصــ�� القــ�وض و ال�Iــه�الت م�ــل 
اضــــ'�الل ��ــــفة م0فــــ�دة ق*ــــل االخــــD فــــي االع�*ارال�ــــ�فقات ال0ق��ــــة مــــ< ال�ــــ'انات 

  .٢٠١٦مل��ن ج�0ه في اخ�  ٥٢٥٨مل��ن ج�0ه مقابل  ٨٥٩٠
  -ق�وض و ت	ه�الت ت$ اعادة ه�tل�ها:
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�ــ'< ان�ــ�ة اعــادة اله�?لــة و ت��یــ� ت�ت�*ــات الIــ�اد و ت0ف�ــD بــ�امج االدارة �و هــي ت
ــــي  ــــة عل الL�*Cــــة و تعــــ�یل و تأج�ــــل الIــــ�اد و تع�'ــــ� س�اســــات ت�*�ــــ( اعــــادة اله�?ل

س�'�ار الIـ�اد و ذلـ8 ب0ـاء مpش�ات و معای�� ت��� الي ان ه0اك اح�'االت عال�ة لال
علـــي ال�?ـــ! ال���ـــي لـــالدارة و ت��ـــع تلـــ8 ال�Iاســـات لل'�اجعـــة ال'Iـــ�'�ة و مـــ< 
ال'ع�ـــاد ت�*�ـــ( اعـــادة اله�?لـــة علـــي القـــ�وض ;�Lلـــة االجـــل خاصـــة قـــ�وض ت'�Lـــل 

  .٢١٤٤٦٥الع'الء و ق� بلغ� الق�وض ال�ي ت! اعادة ال�فاوض ��أنها 
  االس���اذ علي ال�'انات خالل العام:

�الI0ـــ*ة  ٢٠١٧قـــ� بلغـــ� الق�'ـــة ال�ف��Lـــة لالصـــ�ال ال�ـــي تـــ! اال ســـ���اذ عل�هـــا ســـ0ة 
الف ج�0ه م��5 فـي حـ�< بلـغ االج'ـالي  ١٣٧٥٤٩لالراضي و العقارات و ال'*اني 

الـــف ج�0ـــه م�ـــ�5 امـــا �الI0ـــ*ة ل'�ـــا;� ت�7ـــ6 االئ�'ـــان ت*عـــًا للق�اعـــات  ٢٥٤٨٧٠
لي و الـ5D یهـ�! ب��ل�ـل اهـ! حـ�ود خ�ـ� الCغ�اف�ـة و ال�ـي یـ�! ب�انهـا فـي الCـ�ول ال�ـا

و یـــ�!  ٢٠١٧االئ�'ـــان لل*0ـــ8 �الق�'ـــة ال�ف��Lـــة م�زعـــة حIـــO الق�ـــاع الCغ�افـــي ســـ0ة 
  -ت�زLع الق�اعات الCغ�اف�ة وفقًا ل'ا یلي:

  ) ١٠ج!ول رق$ ( 
  ٢٠١٧خ\� االئ��ان لل��J Rالق��ة ال!ف��3ة م�زعة ح	Z الق\اع ال9غ�افي س�ة 

  الق��ة Jااللف

  القاه�ة الG*�5   ــــــــــــــــــــانب�ــــ

االس?�0رLة 
  وال�ل�ا

س�0اء و 
  الق0اة

ال�جه 
  االج'الي  دول اخ�5   الق*لي

اذون خ6انة واوراق 
  ح?�م�ة اخ�5 

٢٥٩٧٠٢٥٦
١٠٨٤١٢  -  -  ٤

٤  
٢٦٠٧٨٦٦٨

٨  
اص�ل مال�ة �غ�ض 

  ال'�اج�ة:
 >ادوات دی 

  ق�وض و
تIه�الت 

  لل*�0ك

  
٧٩٠  

١٣٢٣٩٢  

  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  

٨٢٣٢٣٩  

  
٧٩٠  

٩٥٥٦٣١  
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ق�وض و تIه�الت 
  لالف�اد

  ق�وض االف�اد
          

  ٧٥٣٦٤١٦  -  ٤٩٩٣١٧  ١٨٦٥٠٨٠  ٥١٧٢٠١٩  حIا�ات جارLة م�ی0ة
٢٦٨١٠٠٣  -  ٨٣٣٤٦  ٦٠٥٨١١  ١٩٩١٨٤٦  ��اقات ائ�'ان  

١٠٠٥٦٧٥  ٩٢٠٧٥١٤  ق�وض ش���ة
٣  

٥٤٣٧٦٨
٢٤٧٠١٩٤٧  -  ٠  

  ٢٤٦٩١٧٦  -  ٤٢٩٨٧٣  ٣٩٩٤٤٣  ١٦٣٩٨٦٠  ق�وض عقارLة
  ٢١٥٩٢٩٠  -  ٢٨٥٠٤  ٤٣٩٠٧٠  ١٦٩١٧١٦  س�اراتق�وض 

            ق�وض ل'pسIات

١١٧٢٨٠٤٠  حIا�ات جارLة م�ی0ة
١  

١٢٨٠٩٢٠
٧  

١٣٦٩٠٢
١٣١٤٥٨٦٣  -  ٨

٦  

١٤٠٦٣٢٧١  ق�وض م*اش�ة
٩  

١١٠٤٠٣١
٨  

٥٢٩٨٧٩
١٥٦٩٧١٨٣  -  ٩

٦  
  ٧١٦١٦٩٠١  ٤٠٦٨١١  -  ٢٩٠١٥٦٦  ٦٨٣٠٨٥٢٤  ق�وض م���7ة
  ٩٥٥٦  -  -  -  ٩٥٥٦  ق�وض اخ�5 
  ٢١٩٩٢  ٢١٩٩٢  -  -  -  م��قات مال�ة

اس�E'ارات مال�ة ادوات 
  دی<

١٨٧٦٥٨٠١
١٨٧٧٣٧١٩  ٧٩١٨٠  -  -  ٩

٩  
  ١٣٥٢٤١٢٢  ٧٤٨٥٩  -  -  ١٣٤٤٩٢٦٣  اص�ل اخ�5 

االج'الي في نها�ة س0ة 
٢٠١٧  

٨٠٦٨٧٧١٨
٣  

٤٠١١٧٢٤
٨  

١٣٤٦٥٤
٧  

٢٤٩٠٢٠
٥  

٨٦٢٦٣١١٨
٣  

االج'الي في نها�ة س0ة 
٢٠١٦  

٥٣٤٢٧٨٤٠
٩  

٣٠٩٥٢٩٤
٩  

٩٠٧١٢٢
٥٧٥١٤٦٣٧  ٨٤٣٧٩٥  ٥

٨  
  - املصدر:

  ا�داد م>فرقة –ا<= 0ق>صادیة  - رصيالبنك املركزي امل

و ب0اًء علي ما تق�م �'?< الق�ل ان ه0ـاك عالقـة ع?Iـ�ة بـ�< درجـة ال��7ـ6 االئ�'ـاني 
 5��ــــي ال'Iــــ ــــي ان درجــــة ال��7ــــ6 االئ�'ــــاني ســــ�اء عل ــــ�ك �االضــــافة ال ــــة ال*0 ��oو ر

��5 الCف�افي تpث� I'اعي او ال�في ر��oة ال*80 و ذل8 ما ت! ا��احه م< خالل الق
ال�Cوال الIا�قة لل*80 االهلي و �ال�ـالي فقـ� ت�صـل ال*احـd الـي مC'�عـة مـ< ال0�ـائج 

  -و ال��ص�ات ال�ال�ة:
  -ال��ائج :

ان ق�ام ال*80 �'0ح الق�وض الـي مق�ـ�ض واحـ� او ق�اعـات اق��ـاد�ة مع�0ـة او  .١
ة م�ـــا;� عـــ�م الIـــ�اد فـــي ,ـــ�وف م0ـــا;( جغ�اف�ـــة م�ـــ�دة قـــ� یـــpد5 الـــي زLـــاد
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�ــ�! و الIGــاد ال'ــالي االمــ� الــ5D ی�ــ�ك اثــاره الIــل*�ة علــي �اق��ــاد�ة مEــل ال
 حC! االرoاح ال'��ققة م< م�ف"ة الق�وض و علي راس مال ال*80.

�'< ادارة ال'�ا;� ج6ء خاصة �'�اق*ة و تق�ی� و ادارة خ�� ال��67 ووضـع  .٢�ت
لق�ـاع او صـ0اعة مع�0ـة و اج�اءاخ�*ـار ح�ود ق�ـ�5 ل�Cـ! القـ�وض ال''�0حـة 

االوضاع ال�اغ�ة لق�اس خ�� ال��67 فـي ,ـل ال"ـ�وف االق��ـاد�ة ال'��لفـة 
 لالت�اذ االج�اءات ال'الئ'ة لل�قل�ل او ال�� م< م�ا;� ال��67 االئ�'اني.

ه0ــــاك الع�یــــ� مــــ< ال�ســــائل ال�ــــي �'?ــــ< اســــ���امها لل�ــــ� مــــ< م�ــــا;� ال��7ــــ6  .٣
 �0�ع في م�ف"ة الق�وض و ال�ق��� �Iق�ف ائ�'ان�ـة تI0ـC! مـع االئ�'اني اه'ها ال

ق�رة ال*80 علي ت�'ل ال�Iائ� ف�ًال ع< ال�غ��ـة و ال�ـأم�< ضـ� م�ـا;� عـ�م 
 ال�Iاد.

  -ال��ص�ات:
 وضع ال��اغة ال'الئ'ة ل�,�فة ال�قا�ة و ال'�ا�عة في ادارة ال'�ا;� االئ�'ان�ة. .١

٢. ���یـــ� و ق�ـــاس و م�ا�عـــة م�ـــا;� اعـــ�اد و ت0ف�ـــD س�اســـات و اجـــ�اءات م0اســـ*ة ل
 ال��67 االئ�'اني.

ال�أكـ� مـ< ان االسـ��ات��Cات ال'�*عــة تغ�ـي 7افـة اوجـه ان�ــ�ة ال*0ـ8 مـع ال�أك�ــ�  .٣
 علي وج�د �7ادر مpهلة ذو خ*�ات ف�0ة في 7افة ان��ة ال*80.

و ات�ـاذ مـایل6م مـ< اجـ�اءات  Stress Testingت�*�ـ( بـ�امج اخ�*ـارات ال��'ـل  .٤
 ال�أن. ت�����ة في هDا
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  ال'�اجع
ال'ـــpت'�  –مـــ�5 اه'�ــة ان�ــاء ادارة لالزمــات ال'�ــ�ف�ة  –م�'ــ�د ع*ــ� ال�ــاف} م�'ــ�  .١

 ٦٩: صـ٦٦صـ  ٢٠٠١س0ة  –ال5�0I الIادس الدارة االزمات في م�� 

ال'عهـ�  –ل�p*0 ب�عEـ� الـ�ی�ن و ال'عالCـة ال'ال�ـة و ال'�ـ�ف�ة لهـا  –م�'� ��ي ال0اد5  .٢
 ٦: صـ ٥صـ – ٢٠٠٢ –ال*80 ال'�567 ال'��5  –ال'��5 ال'��في 

رسـالة د7�ـ�راه �ع0ـ�ان دور ال�Iاسـات ال'�ـ�ف�ة فـي  –م�'� اح'� ع*� الع"ـ�! ال�ـ�'ي  .٣
ـــــة تCـــــارة  –ادارة االزمـــــات  :  ١٢٥صــــــ – ٢٠٠٦ســـــ0ة  –جامعـــــة عـــــ�< شـــــ'�  –7ل�

 ١٣٠صـ

0"ــام ال0قــ�5 و اق��ــاد�ات ال0قــ�د و ال*0ــ�ك مــع دراســة خاصــة لل –الIــ�� ع*ــ� ال'ــ�لي  .٤
سـ0ة  –ج'ه�رLـة م�ـ� الع��oـة  –القـاه�ة  –دار ال0ه�ة الع��oـة  –ال'��في ال'��5 

٢٠٠٠. 

 –م0�ـــأة ال'عـــارف  –اق��ـــاد�ات االئ�'ـــان ال'�ـــ�في  –م�'ـــ� 7'ـــال خل�ـــل ال�'ـــ6او5  .٥
 .٢٠٠٠س0ة  –ج'ه�رLة م�� الع��oة  -اإلس?�0رLة 

٦.  Oلــ�االثــ� علــي االق��ــاد ال'�ــ�5 ق�ــا�ا ال�عEــ� ال'�ــ�في و  –ع*ــ� ال0*ــي ع*ــ� ال'
�ـ�b القـ�مي  –دراسة حالة ب80 القـاه�ة ��ج'ه�رLـة م�ـ� الع��oـة  -القـاه�ة  –معهـ� ال

 .٢٠٠٣س0ة  –

ال��ل�ـل االئ�'ـاني و دوره فـي ت�شـ�� ع'ل�ـات ال�'�Lـل ال'�ـ�في  –ع*� هللا االم�< علـي  .٧
الIـ�دان  – ٧٩العـ�د  –ب0ـ8 ف��ـل االسـالمي الIـ�داني  –مCلة ال'ـال و االق��ـاد  –

٢٠١٦  . 
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اثـ� م�ـا;� ال��7ـ6 االئ�'ـاني الق�ـاعي فـي ر��oـة راسـ'ال  –سCي ف��ي م�'� یـ�ن�  .٨
�ي Lـ�Gق�ة علي ب80 االسـ?ان االردنـي و ال*0ـ8 االردنـي ال�*�ال'�ارف ال�CارLة دراسة ت

 .٢٠١٣الع�اق س0ة  – ١١٤الع�د  – ٣٥ال'Cل�  –مCلة ت0'�ة ال�اف�ی<  –

 االهلي ال'��5 س�0ات م��لفة. الق�ائ! ال'ال�ة لل*80 .٩
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