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 كأحد نظم تقویم CAMELSهدف البحث الى تحدید دور نظام تصنیف المصارف 
في تحقیق السالمة المالیة للمصارف التي أصبحت اداء المصارف الموحد بعناصره الستة 

أحد المواضیع المهمة التي تشغل اهتمام االكادیمیین والمصرفیین على حد سواء في ظل 
البیئة المصرفیة والمالیة المعقدة والدینامیكیة وما تواجهه هذه البیئة من أزمات أثرت 

وقد اختیرت عینة من المصارف وتؤثر على القطاع المالي والمصرفي في الدول المختلفة ،
الخاصة في العراق لتحقیق هدف البحث ، وقد توصلت الدراسة الى ان هناك عالقة بین 

 وبین السالمة المالیة في المصارف مقاسة بمؤشرات CAMELSنتائج تصنیف نظام  
االداء المالي كما اوصت الدراسة بضرورة قیام البنك المركزي بتحدید ألیة لالشراف 

ابعة للمصارف التي یكون تقویمها ردیئا وذلك لغرض المحافظة على سالمة النظام والمت
   .المصرفي

 
  
  

  
  
  
ــ   ــــــــــــــــــــــ

  بغداد/ الكلیة التقنیة االداریة  *
  
 

 في تحقیق السالمة المالیة CAMELSاستخدام نظام التصنیف
  للمصارف 

   بحث تطبیقي في عینة من المصارف العراقیة الخاصة
  * صالح الدین محمد امین االمام.د.م.أ

  المستخلص
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  المقدمـة 
یعد وجود نظام مالي ومصرفي سلیم وفاعل قادر على حشد وتخصیص الموارد 

ئیسة لتحقیق معدالت نمو عالیة وقابلة لالستمرار ، المالیة بكفاءة من المتطلبات الر
وتسعى الدول جاهدة لتحدیث وتعمیق وتقویة نظمها المالیة والمصرفیة في الوقت الذي 
تتطلع فیه إلى تقلیل احتماالت تعرضها للهزات والمشاكل واألزمات المالیة الداخلیة 

  .والصدمات الخارجیة
 الدول من حیث مدى عمقها ومجال تركیزها وقد اختلفت اإلصالحات التي اعتمدتها

ولكن أهدافها كانت متحدة في زیادة االعتماد على آلیة السوق والحوافز الخاصة في مجال 
الوساطة المالیة والتأكید على سالمة القطاع المالي والمصرفي وتقویة جوانبه التشریعیة 

خرات وزیادة المنافسة بین والتنظیمیة وتحسین مقدرة المؤسسات المالیة على تعبئة المد
  . المصارف

لقد أحتل موضوع السالمة المالیة في المصارف أهمیة جوهریة في الوقت الحاضر 
بسبب التحدیات والمؤثرات التي أحاطت بالبیئة المصرفیة الحالیة بكل ما تحمله من قوى 

مالیة ما واتجاهات جعلت هذه البیئة بیئة تحدي أفرزت العدید من المشاكل واألزمات ال
جعل الجهود المالیة والدولیة تنصب على كیفیة تحقیق والمحافظة على السالمة المالیة 

  .في المصارف باستخدام نماذج وتقنیات عدیدة
لقد أكدت األزمة المالیة في نهایة التسعینیات من القرن العشرین واألزمة المالیة 

 Macroصادیة الكلیة  على الترابط بین التنمیة االقت2008العالمیة في عام 

Economic Development وسالمة النظام المالي Financial System 
Soundness وفي الواقع فإن ضعف المؤسسات المالیة واإلشراف والرقابة المصرفیة ، 

غیر الكافیة ونقص الشفافیة كانت هي في قلب األزمة وهو ما دفع صندوق النقد الدولي 
International Monetary Fund(IMF) لدعم الجهود لمساعدة الدول في تحدید 

  .تنفیذ السیاسات التي تبني نظم مالیة ومصرفیة سلیمة
من هذا المنطلق یحاول البحث التعرف على موضوع السالمة المالیة في المصارف 

" Rating system"CAMELS وكیفیة تحقیقه باستخدام أحد النماذج الحدیثة وهو 
جاءت محتویات البحث متضمنة أربعة مباحث تطرق المبحث ولتحقیق هدف البحث فقد 
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 CAMELSاألول إلى موضوع السالمة المالیة وتناول المبحث الثاني أساسیات نموذج 
وتضمن المبحث الثالث الجانب التطبیقي فیما إختتم البحث بالمبحث الرابع الذي أشتمل 

  .على االستنتاجات والتوصیات
  :مشكلة البحث

بحث من الحاجة إلى نظام تقویم للمصارف یعطي إشارات واضحة عن تبرز مشكلة ال
حالة المصرف وموقفه المالي من خالل مؤشرات معینة یتم في ضوءها التعرف على مـدى 
احتمالیــة تعــرض المــصرف إلــى مــشاكل وأزمــات مالیــة تــؤثر بالتــالي علــى الهــدف المهــم 

النظــام المـصرفي یحتـاج إلــى أدوات للـسیاسة النقدیـة أال وهـو الــسالمة المالیة،ولهـذا فـإن 
  .إنذار تحمیه بمجمله من األزمات والهزات المالیة

  -:ویمكن تحدید مشكلة البحث من التساؤالت اآلتیة
 .كیف یمكن للبنك المركزي أن یحقق هدف السالمة المالیة .1
 .هل یمكن اعتماد نموذج محدد لتشخیص نقاط الضعف المحتملة في المصارف .2
 على أداء دوره في تحقیـق الـسالمة المالیـة فـي CAMELSذج ما مدى قدرة نمو .3

 .المصارف
هل یمكن لهذا النموذج إعطاء إشارات ذات صلة بالسالمة المالیة في القطاع 

  .المصرفي
 

  :اهمیة البحث
  -:تكمن أهمیة البحث من خالل

إنه یتطرق إلى أحد المواضیع الحیویة المهمة التي اكتسبت أهمیة دولیـة كبیـرة  .1
 ما تتعرض له النظم المصرفیة في العـالم مـن أزمـات ومـشاكل مالیـة ذات بسبب

 .تأثیرات سلبیة على االقتصاد العالمي
ًإن موضوع السالمة المالیة هو جزءا من ستراتیجیة اقتصادیة أكثر شموال تهدف  .2 ً

إلـــى دفـــع االقتـــصاد المحلـــي والـــدولي فـــي طریـــق معـــدالت أعلـــى مـــن االدخـــار 
ٕتبط بتقویــة األنظمــة المــصرفیة وانــشاء وتطــویر األســواق واالســتثمار والنمــو مــر

 .المالیة والمؤسسات الداعمة
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تطرقه إلى أحد النماذج المصرفیة المهمة لمراقبة أداء المصارف من قبل البنوك  .3
المركزیة وتقویم أداءها للحصول على مؤشـرات محـددة تحمـي النظـام المـصرفي 

 .المالیةمن احتمالیة تعرضه إلى المشاكل واألزمات 
  

  :أهداف البحث
  -:یهدف البحث إلى تحقیق اآلتي -1

بنــاء أســاس إلطــار الــسالمة المالیــة فــي النظــام المــصرفي باســتخدام نمـــوذج  .1
CAMELSالذي هو أحد النماذج الحدیثة في النظم المصرفیة في العالم . 

  . في  المصارف العراقیةCAMELSبیان كیفیة تطبیق نموذج 
  

  ـثفرضیـة البح
  -: البحث إلى الفرضیة الرئیسة اآلتیةیستند

 وبین االداء المالي في CAMELSهناك عالقة ارتباط معنویة بین عناصر نموذج (
  )المصارف

  
  :حدود البحث

  . كحدود زمانیة للبحث لكون النظام تم تطبیقه حدیثا 2007تم اعتماد سنة 
  

  مجتمع وعینة البحث
 القطاع المصرفي أما عینة البحث یتمثل مجتمع البحث في المصارف العراقیة في

  .فهي تتمثل في عینة عمدیة شملت مصرفین من المصارف العراقیة الخاصة 
  ـاتع البیانـأدوات جم

اعتمد الجانب النظري علـى المـصادر العلمیـة المتاحـة مـن الكتـب والـدوریات وشـبكة 
  .ارف عینة البحثاإلنترنت ، أما الجانب التطبیقي فقد اعتمد على التقاریر السنویة للمص
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  دراسات سابقة 
 كأحــد CAMELSتناولـت العدیــد مــن الدراســات موضــوع الــسالمة المالیــة ونمــوذج 

ــد هــذا الموضــوع مــن المواضــیع  ــسالمة المــصرفیة اذ یع ــق ال المؤشــرات المهمــة فــي تحقی
الحیویة المهمة في ظل البیئة المالیـة المعقـدة ونتیجـة االزمـات المالیـة العدیـدة والمتكـررة 
والتي تتـرك أثـارأ سـلبیة فـي مجـاالت عدیـدة واخرهـا كـان االزمـة المالیـة العالمیـة فـي عـام 

2008.   
التــي تطرقــت الــى ) Hirtle& Lopez,1999(فمــن الدراســات المهمــة هــي دراســة 

 وتاثیرهـا  CAMELSموضوع المعلومات التي یمكن الحصول علیها من استخدام نموذج
لمــصرفي ، وقــد توصــلت الدراســة الــى ان نظــام تــصنیف علــى تتابعیــة المراقبــة واالشــراف ا

CAMELS ـــدة حـــول الظـــروف الحالیـــة والمـــستقبلیة  یعمـــل علـــى تقـــدیم معلومـــات مفی
للمصارف وانه یساعد في تحدید توقیـت وتتابعیـة االشـراف والمتابعـة علـى المـصارف ذات 

  . رفدرجات التصنیف المتدنیة ،وانه یعطي تبصر أكبر الى الظروف المالیة للمص
الــى المقارنــة بــین انظمــة الرقابــة ) Cole& Gunther,1998(كمــا هــدفت دراســة 

والمتابعة المیدانیة والمكتبیة من خالل تقویم المحتوئ المعلومـاتي خـالل فحـص المـصرف 
، وقـــد توصـــلت الدراســـة الـــى ان المحتـــوئ المعلومـــاتي لنظـــام  CAMELبأعتمــاد نظـــام 

CAMELــساعد المــصرف بــشكل  المــستقئ مــن فحــص المــصرف المیــدا ني یمكــن ان ی
 CAMELسریع في بعض االجراءات المـصرفیة ،وان المعلومـات المتـضمنة فـي تـصنیف

  .تعتمد للتنبؤء بفشل المصرف 
الـى تحلیـل ) Gilbert& Meyer &Vaughan,2002(فـي حـین تطرقـت دراسـة 

 وتحدیــد نـسبة الفــشل فــي CAMELSظـروف المــصارف التـي تــم تقویمهـا وفــق نمـوذج 
 وفق النموذج اسـتنادأالى مـدئ زمنـي تـراوح 5، 4، 3صارف التي تم تقویمها بدرجات  الم

وقد توصلت الدراسـة الـى ان هنـاك عـدد مـن المـصارف ذات التقـویم  . 1998-1990بین 
  .الردئ قد تعرضت للفشل بعكس المصارف ذات التقویم القوي والجید 

 الى موضوع تطرقت )Santo so &Batunanggar,2007(كما ان دراسة 
االستقرار المالي وكیف یمارس كأحد االهداف االساسیة للبنك المركزي من خالل مناقشة 
جوانب استقرار النظام المالي ودور وظیفة البنك المركزي في صیانة والمحافظة على 
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استقرار النظام المالي من خالل االدوات ونظم الرقابة والمتابعة ومؤشرات السالمة المالیة 
 الذي یساهم في تحدید موقف المصارف الحالیة CAMELS مؤشرات نظام ومنها

  .وتاثیرها على االستقرار المالي 
  

  المبحث األول
  السالمة المالیة في النظام المصرفي

  

لقــد اكتــسب موضــوع الــسالمة المالیــة فــي النظــام المــصرفي أهمیــة كبیــرة فــي اآلونــة 
ظم المالیة والمصرفیة الدولیة وقد تركت آثـار األخیرة بعد األزمات العدیدة التي عصفت بالن

  .سلبیة على معدالت النمو االقتصادي للدول وتحقیق االستقرار االقتصادي والنقدي فیها
  -:سیتطرق هذا المبحث إلى الجوانب المرتبطة بموضوع السالمة المالیة وكاآلتي

  

 Financial System Conceptمفهوم النظام المالي : ًأوال 
طرق إلى موضوع السالمة المالیة البد من التطرق إلى مفهـوم النظـام المـالي قبل الت

تجمیـع األسـواق، المؤسـسات، " هـو Financial Systemالذي تـرتبط بـه، فالنظـام المـالي 
، األسـالیب والتقنیـات التـي مــن خاللهـا یـتم تـداول األسـهم والــسندات القـوانین، التـشریعات

". ، وتقـدیم الخـدمات المالیـة عبـر العـالمق الوساطة المالیةواألوراق المالیة األخرى، وتحقی
)Rose , 2003 , 2(  

ً، وهو الذي یحدد كال مـن كثر اإلبداعات في المجتمع الحدیثوالنظام المالي هو واحد من أ
، ومـا یحـدث فـي هـذا النظـام لـه تـأثیر ئتمان الذي سوف یتاح في االقتـصادكمیة وكلفة اال

  .قتصاد الوطنيقوي على صحة وسالمة اال
ــة مــن خــالل مالحظــة وظائفــه  ــاة الیومی ــالي فــي الحی ــة المتمیــزة للنظــام الم ــرز األهمی وتب

  )Rose , 2003 , 7(-:اد، إذ أن له وظائف أساسیة هيالمختلفة التي یؤدیها في االقتص
  
  

 .Saving Function     وظیفة االدخار .1
 .Wealth Function     وظیفة الثروة .2
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 .Liquidity Function     وظیفة السیولة .3

 .Credit Function     وظیفة االئتمان .4
 .Payments Function     وظیفة المدفوعات .5
 .Risk Protection Function   وظیفة حمایة الخطر .6
 .Policy Function     وظیفة السیاسة  .7

  
 Bank Regulationتنظیم المصرف  : ًثانیا

ًتعد المـصارف مـن أكثـر المؤسـسات المالیـة تنظیمـا كثیفـا ن والتـشریعات  بـالقوانیً
، وهــذا یعكـس بــشكل كبیـر الــدور الجـوهري لهــا والـذي تلعبــه فـي نظــام واللـوائح التنظیمیـة

  .المدفوعات وفي تقدیم االئتمان لألشخاص والمنظمات
 تــستخدم بعــض Supervision والرقابــة Regulationٕوان مــصطلحات التنظــیم 

، فتنظــــیم المــــصرف ًنیــــاًا وتقاألوقــــات بــــشكل متبــــادل ، فــــي حــــین أنهــــا مختلفــــة مهنیــــ
Regulation الصیغ واإلصدارات من قبل الجهات المختـصة لقواعـد محـددة أو " یشیر إلى

، بینمــا الرقابـة المــصرفیة ٕن الحــاكم لهیكـل واجــراءات الـصیرفةلـوائح تنظیمیـة تحــت القـانو
Supervision تركـز بـشكل رئیـسي علـى األمــان والـسالمة للمـصارف وتتـضمن مالحظــات 

افیة ورقابیة مستمرة لضمان أن المصارف تعمل بـشكل احتـرازي ووقـائي بالتناسـق مـع إشر
  ) Fraser & Gup & Kulari , 2001 , 50. (التشریعات

وتتنوع المؤسسات المالیة الوسیطة ضمن النظام المالي وتختلف بشكل كبیر فـي 
ــنظ ــي معظــم ال ــة الكلیــة لكــن ف ــسبیة مقاســة بموجوداتهــا المالی ــة تعــد أهمیتهــا الن م المالی

المصارف من أكثر المؤسسات المالیة الوسیطة أهمیة ولهذا فهي تخضع لضوابط محكمـة 
ًمن التنظیم كونها تلعب دورا جوهریا في تأثیراتها وآثارها المالیة واالقتصادیة ضمن النظام  ً

 " Rose , 2003 , 43. " المالي في أي بلد
 
 
 

  -:مصارف هيوبشكل أساسي هناك خمسة أسباب لتنظیم ال
" Macdonald & Koch , 2006 , 4 " 
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 .لضمان األمان والسالمة للمصارف واألدوات المالیة .1
To ensure the safety and soundness of banks and Financial 
instruments. 

  .لتقدیم نظام مالي كفوء وتنافسي .2
To provide an efficient and competitive Financial system. 

 .ق االستقرار النقديلتحقی .3
To provide monetary stability. 

 .المحافظة على سالمة ونزاهة نظام المدفوعات الوطني .4
To maintain the integrity of the nations payment system. 

 .لحمایة الزبائن من تعسف مؤسسات منح االئتمان .5
To protect consumers from abuses by credit-granting. 

  
افظـة علــى ن الغـرض األساســي لألمـان والــسالمة فـي المــصارف هـو ألجــل المحإ

، ومـع األمـان  والمحافظة علـى االسـتقرار المـالي،الثقة المحلیة والدولیة، حمایة المودعین
  .والسالمة فالنظام المالي سیحقق تخصیص كفوء للموارد االقتصادیة
 وتنافـسي هـي أهـداف ومع أن هدف األمـان والـسالمة وتحقیـق نظـام مـالي كفـوء

 ،مـان والـسالمة علـى االهـداف األخـرىمترابطة ، لكن على الغالب هناك أفـضلیة لهـدف األ
ـــة والفحـــص  ـــن خـــالل الرقاب ـــسالمة م ـــق هـــدف األمـــان وال ـــات التنظـــیم لتحقی وتـــصمم آلی

Supervision and Examination. ( Macdonald & Koch , 2006 , 5 ).  
إلـى األدوار التـي یلعبهـا البنـك المركـزي فـي  " Rose , 2003 , 372" ویـشیر 

ٕالنظام المالي والتي تغیرت عبر األزمان وان أهم دور من هذه األدوار فـي الوقـت الحاضـر 
ــى نظــام مــالي وصــیرفي ســلیم  ــق بالمحافظــة عل ــا یتعل  Maintains a soundهــو م

Banking and Financial System  وهـو ینـشئ ویؤسـس نظـام صـیرفة سـلیم بـالفحص
لمنظم للمصارف والتأكد من إتباع الضوابط والتعلیمات ، لهذا فإن التنظیم یعتمـد لتحقیـق ا

األمـان والــسالمة واالسـتقرار للمــصارف لغـرض تحقیــق ثقـة الجمهــور فیهـا وتجنــب الفــشل 
  .المؤسساتي

قـد بینـا بـأن البنـك المركـزي ) Mishkin & Eakins , 2000 , 30(كمـا أن 
مــالي والمــصرفي لــضمان ســالمته ولغــرض حمایــة الجمهــور یعمــل علــى تنظــیم القطــاع ال



      Issue / Mansour Journal-Al)31 (1020                         1020) 13( العدد /مجلة المنصور

 9

 من خالل اعتماد أنـواع مختلفـة مـن التنظـیم Bank Panicواالقتصاد من الفزع المصرفي 
 Restrictions on assets andالقیــود علــى الموجــودات والنــشاطات (مــن بینهــا 

activities ( عمـل المـصارف إذ أن هناك قیود توضع من قبل البنك المركزي حـول كیفیـة 
، فقبــل أن یــضع الجمهــور أموالــه فــي لموجــودات التــي یمكــن أن یحــتفظ بهــاومــا هــي ا

ٕالمصرف فهو یرید أن یعرف بأن هذه األموال في مكان أمـین وسـلیم وان المـصرف سـوف 
ًیكـون قــادرا علــى مقابلــة التزاماتــه نحــوه وأحــد الطـرق لعمــل هــذا هــو تقییــد المــصرف مــن 

، أو على لمصرف من مسك موجودات خطرة معینة، أو تقیید اةرالمشاركة في نشاطات خط
األقل من مسك كمیـة أكبـر لتلـك الموجـودات الخطـرة ممـا یبعـدها عـن العقالنیـة المـصرفیة  

))Banking Rationality(( 
 

 Financial Soundness Conceptمفهوم السالمة المالیة  : ًثالثا
 المالیـة مـن وجهـات نظـر مختلفـة، فقـد ةتطرق الكتاب والباحثون إلى مفهوم السالم

عملیـة تقـویم مركـزة لعملیـات "بأنـه  ) Mishkin & Eakins , 2000,523(أشـار إلیـه 
  ."المصرف من خالل مراقبة المخاطرةوأنشطة 

إن هذا المفهوم یعكس التركیز الكبیر علـى إدارة المخـاطرة فـي المـصارف وقـد أوضـح بـأن 
"  Sound Risk Management" ســـلیمة فیهـــا هنـــاك أربعـــة عوامـــل إلدارة مخـــاطرة 

  -:تتضمن
 .نوعیة شروط اإلشراف والرقابة من قبل مجلس اإلدارة في المصرف .1
 .كفایة السیاسات والحدود لكل النشاطات التي تحتوي مخاطر ذات أهمیة .2
 .نوعیة نظم الرقابة واإلشراف على المخاطر .3
ـــشاطات ا .4 ـــال والن ـــة لمنـــع االحتی ـــة الداخلی ـــل بعـــض كفایـــة الرقاب لمحرمـــة مـــن قب

  .المستخدمین
التقویم المتخصص الستقرار النظام المالي بهدف "كما عرفت السالمة المالیة بأنها 

 Financial Stability(تحدید حالة أي ضعف موجود فیه في أي فترة زمنیة 
Review , 2006, 103. (  

إلشرافیة إن هذا التعریف یشیر إلى الوظیفة التي تؤدیها الجهات الرقابیة وا
  . المرتبط باستقرار نظامها الماليلتحقیق هدفها
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وضــع المعــاییر وتحــسین "بأنهــا   ) Flannery ,2007,2(  فــي حــین عرفهــا 
  .)اهمة في تحقیق االستقرار الماليالرقابة التي تؤدي إلى المس

إن هــذا التعریــف یوضــح الــسالمة المالیــة مــن حیــث أدواتهــا التــي تـــستخدمها 
  .ٕشرات والمعاییر واجراءات الرقابة ألجل تحقیق هدفها األساسيوالمتمثلة بالمؤ

 Financial stabilityویــشیر الـــبعض إلیـــه مـــن منظــور االســـتقرار المـــالي 
الحالـة التـي یكـون فیهـا النظـام المـالي (دف للسالمة المالیـة ویعـرف بأنـه بوصفه مرا

ـــــــز ـــــــه ومـــــــن ثـــــــم تعزی ـــــــادرأعلى مقابلـــــــة متطلبات كم  االداء االقتـــــــصادي وتـــــــراق
   ))  .          Gjedrem ,2005,1))((الثروة

الــسالمة المالیــة ) Santo so & Batunanggar , 2007 , 5(واعتبـر      
ًواالستقرار المالي بكونها مفهوما واسعا یبنى على خمسة ركائز هي ً:-  

  
 Stable macroeconomic Conditions. ظروف اقتصاد كلي مستقرة .1

. 
 Sound regulation and    . سات المالیةتنظیم ورقابة سلیمة للمؤس .2

supervision of Financial institution 
 Sound and efficient Financialأسواق ومؤسسات مالیة وسلیمة .3

institution    and markets 
 Safe and reliable Financial . بنیة تحتیة قویة وأمینة .4

infrastructures 
 Effective financial safety nets. علةشبكات أمان مالي فا  .5    

  
الحالة "عرف السالمة واالستقرار المالي بأنها )  Shinasi , 2004 , 2(كما أن 

التي فیها النظام المالي یخصص موارده بكفاءة بین األنشطة ویدیر ویقدر المخاطر 
  ".المالیة ویمتص الصدمات

استقرار المؤسسات ((االستقرار المالي بأنه ) Crockettو1997(وعرف  
 &Santo so ) ((واالسواق االساسیة التي تجمل النظام المالي 

Batunanggar,2007,5 ((  
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  -:وقد بین ان هذا یتطلب 
استقرار المؤسسات الرئیسة في النظام المالي مـع درجـة عالیـة مـن الثقـة التـي  -1

  .تمكنها من مواصلة التزاماتها التعاقدیة بدون التدخل او الدعم الخارجي
استقرار االسواق الرئیسة بشكل یمكن المشاركین من االداء بشكل یـنم عـن ثقـة  -2

باالسعار التي تعكس القوى األساسیة التـي ال تتقلـب جوهریـا وبـصورة ملحوظـة 
  . خالل الفترات القصیرة 

  
  لماذا النظم المالیة السلیمة مهمة : ًرابعا

 Why are Sound Financial Systems important 
، ، صـنادیق التقاعـدألوراق المالیـة، سـوق االنظم المالیة للدول المـصارفتشمل 

عمــل ٕ، كـل هــذه المؤسـسات والمنــشآت تقـدم صــیغ واطـار ات التــأمین، البنـك المركــزيشـرك
خــالل ، والمــساعدة فــي نقــل اإلدخــارات إلــى اســتثمارات مــن لتنفیــذ المعــامالت االقتــصادیة
ًلنظام المالي السلیم یعـد أساسـیا وجوهریـا لـدعم ، لذلك فإن اممارسة دور الوساطة المالیة ً

  .النمو االقتصادي
 تقلـل مــن هـذا مـن جانــب ومـن جانـب آخــر فـإن مــشاكل النظـام المـالي یمكــن أن   

، إذ أن هنــاك كلــف مادیــة كبیــرة إلنقــاذ المؤســسات المالیــة ذات فاعلیــة الــسیاسة النقدیــة
 Economic االقتــصادي المــشاكل فــضال عــن آثــار هــروب رأس المــال وعمــق الركــود

Recessions جمیعها عوامل ذات آثار سلبیة عند عدم إعطاء موضـوع الـسالمة المالیـة ،
  .األهمیة التي یستحقها

ٕلهذا فإن تأسیس وایجاد نظام مالي أكثر استقرارا والـذي یمكـن مـن خاللـه تجنـب 
 & Mishkin( األزمات المالیة یعد الهدف المهم للبنوك المركزیة فـي األقطـار المختلفـة

Eakins , 2000 , 223( .  
  
  

وتسعى المصارف المركزیة الـى صـیانة سـالمة واسـتقرار نظمهـا المالیـة مـستندة الـى 
  )  (Santoso&Batnnanggar,2007,4-:ثالثة اسباب أساسیة 
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ان المؤسسات المالیة وباالخص المصارف لهـا ادوار مهمـة تؤدیهـا كمؤسـسات  -1
ـــة فـــي االقتـــصادقـــالوســـیطة وهـــي تـــسلك كـــأدوات انت وهـــذه  ، للـــسیاسة النقدی

المصارف تتعرض جوهریا إلى مستویات عالیة من المخاطرة في عملیاتها ،لهذا 
  .استقرار محتمل مهم للنظام الماليفهي تشكل عامل عدم 

ــل االزمــات الم -2 ــصادك ــة لالقت تــدني النمــو االقتــصادي  ،الیــة لهــا تطبیقــات فاجع
 سلبیة علـى الحیـاة الـسیاسیة واالجتماعیـة والدخل، وهذه االحداث توجد تأثیرات

 . ي تحدید االزمة بشكل سریع وفاعللو ان سرعة القیاس فشلت ف
 . یرة عند محاولة تخفیفه او تعدیلهعدم االستقرار المالي یولد كلف مالیة كب -3

 تأسـیس المعهـد الـدولي والمنتـدى الـدولي 1999ونتیجة هذه االهمیة فقـدتم فـي عـام 
 ومنتـدى  FSI( Financial stability institute(االستقرار المـالي التي سمیت معهد 
، وان معهـد االسـتقرار المـالي FsF( forum  Financial stability(االسـتقرار المـالي 

الرقابیـة فـي  تأسسس من قبل لجنـة بـازل لالشـراف والرقابـة المـصرفیة لمـساعدة الـسلطا
لمالي قصد تحسین االستقرار في النظم المالیة وان منتدى االستقرار ا ،تقویة نظمها المالیة

الدولیة والتركیز نفسه قد أشـر كـذلك مـن قبـل صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي الـذین 
 Financial sector Assessmentقــــدموا برنــــامج تقــــویم القطــــاع المــــالي 

program(FSAP) وق صـند، وهو برنامج ركز جهـود تقویة النظم المالیة لدول العالم ل
النقد الدولي والبنك الدولي لزیادة فاعلیة هذه الجهود فـي تحـسین الـسالمة المالیـة للنظـام 

 ,Santoso& Batunanggar (1999المالي في الدول االعضاء وقد قدم في أیار عام 
2007, 4(    .  

  
  
  
  
  

 Financial Soundness Policiesسیاسات تحقیق السالمة المالیة  : ًخامسا
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لمحافظة على االستقرار والسالمة المالیة لألقطار المختلفة یستوجب إن تحقیق وا
   " www.QCB.org " -:تبني سیاسة مالیة ذات شقین 

، مـاليوقائي موجه نحو الحیلولة دون وقوع األزمات والمـشاكل فـي النظـام ال: الشق األول
  -:ومن األمثلة على الحاالت التي یكون النظام المالي فیها في ضائقة هي

 .وجود مشاكل في السیولة .1
.                   ًالتدهور الذي یعتري نوعیـة الموجـودات نظـرا لزیـادة القـروض الردیئـة والمتعثـرة .2

"Unperformed Loans"  

ـــاني  .3 ـــز االئتم ـــادة الترك ـــي قطاعـــات عرضـــة Credit Concentrationزی  ف
  .للتقلبات

ة استمرار الرقابة واإلشراف على وتؤكد اإلجراءات الوقائیة التي تحول دون ذلك على ضرور
المصارف والمؤسسات المالیة بصورة منتظمة وذلك بهدف تحقیق سرعة التشخیص المبكر 

  .لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي) اإلنذار المبكر(
عالجي في طبیعته ، ویـسعى إلـى احتـواء األزمـة وتطویقهـا فـي أسـرع وقـت : الشق الثاني

  .العدوى بهاممكن ومنع انتشار 
  

   FSIs (Financial Soundness indicators(مؤشرات السالمة المالیة : ًسادسا
لتفادي األزمات المالیة التي یمكن أن تـصیب الـنظم المالیـة فـي الـدول المختلفـة 
ًوالتي تترك آثارا سلبیة كبیرة على اقتصادیات تلـك الـدول بـدأت المنظمـات المالیـة الدولیـة 

ولي بالعمل على اشتقاق مؤشرات سـالمة مالیـة علـى مـستوى االقتـصاد كصندوق النقد الد
، ة تعــرض القطاعــات المالیــة لألزمــاتالكلــي لتكــون جــرس إنــذار مبكــر عــن مــدى حــساسی

جــودة الموجــودات وكفایــة رأس المــال والربحیــة (وتــشمل هــذه المؤشــرات جوانــب عدیــدة كـــ 
  ).والسیولة

 2000فـي أوائـل سـنة ) FSIsلمالیـة مؤشـرات الـسالمة ا(بدأ االهتمـام بموضـوع 
مالیــة فــي تــسعینیات القـــرن مــن قبــل صــندوق النقــد الــدولي اســتجابة ألزمــة الــسوق ال

، وقد كثف نشاطاته في مجال تحلیل النظم المالیة وفي مشروع مؤشرات الـسالمة العشرین
 إلیجـاد مؤشـرات وقائیـة كلیـة Financial Soundness indicators Projectالمالیـة 

Macro Prudential indicators لتقویم النظم المالیة الدولیة وكان الهدف األساسي 

http://www.QCB.or
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 هـو للمــساهمة فـي زیــادة شـفافیة الــنظم المالیـة الدولیــة FSIsلمؤشـرات الـسالمة المالیــة 
، لغرض التمییز بین النظم ًوضوحا لنقاط قوة وضعف هذه النظموللحصول عل صورة أكثر 

وقـد ترافقـت هـذه الجهـود مـع إجـراءات تحـسین ضـبط الـسوق ، معتلـةالمالیة الـصحیحة وال
Market Discipline التــي هــي أحــد الــدعامات األساســیة فــي تحدیــد كفایــة رأس المــال 

الممتلك والمحدد من قبل لجنة بازل لإلشراف والرقابة المصرفیة في بنك التسویات الـدولي 
 Financial stability(( .والتـــي ســـوف تعـــزز نـــشاط وقـــوة النظـــام المـــالي الـــدولي

Review2006,104((  
 اجتمعت الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي لتحدید الئحة 2006وفي عام 

ــنظم المالیــة  إرشــادیة تتــضمن مجموعــة موحــدة للمؤشــرات لغــرض تقــویم االســتقرار فــي ال
 2006الدولیة والتي قدمت من قبل صندوق النقد الدولي في الشهر الثاني عشر من عـام 

  ).Financial Soundness indicators (FSI)مؤشرات السالمة المالیة (ما یسمى فی
إن إیجاد مؤشـرات الـسالمة المالیـة هـو جـزء مـن تكثیـف الجهـود الدولیـة لتقویـة 
ــدولي ، وقــد كانــت األزمــة المالیــة المكلفــة فــي تــسعینات القــرن  اســتقرار النظــام المــالي ال

همیــة اســتقرار النظــام المــالي للــدول كمتطلــب العــشرین قــد دفعــت إلــى المقدمــة موضــوع أ
أساســي للرفاهیـــة واالزدهـــار االقتـــصادي ، ومـــن خــالل مؤشـــرات الـــسالمة المالیـــة ســـعى 
صندوق النقد الدولي إلى التعـاون المـستمر مـع المؤسـسات الدولیـة واسـتجابته فـي زیـادة 

  .ًالحاجة إلتاحة البیانات دولیا عن سالمة األنظمة المالیة الدولیة
ضال عـن هـذا فـإن منـــع األزمـات أو الوقایـة منهـا یمكـن أن یتحـسن مـن خـالل ف

، كمــا أن هــذه المؤشــرات ســوف توجــد ًلمخــاطر معتمــدا علــى تلــك المؤشــراتتقــویم مــنظم ل
ــةالفــرص الواســعة للمراقبــة  اهــات غیــر ، وتحدیــد أي اتجالمــستمرة الســتقرار الــنظم المالی

فــي برامــج رات ق النقـد الـدولي اعتمــد هـذه المؤشــدو أن صنــ، كمـاًمرغوبة فیها أوال بأول
 FSAPs( Financial Sector Assessment Programs (ـاليتقـویم القطـــاع المـ

  .لتقویم استقرار النظم المالیة ألعضائه
مؤشـر سـالمة مالیـة ) 39(أما بالنسبة لهذه المؤشـرات وتـصنیفاتها فهـي تغطـي 

  indicatorsمؤشر وقائي جزئي  ) 12(، منها  االستقرار المالي لقطاع الصیرفةلتحقیق
Micro Prudentialالمجموعـة الجوهریـة( والتـي تـسمى بــ (The Core Set والتـي 
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تستمد بیاناتها من عملیة اإلشراف والرقابة وهي تمثل مجموعة مؤشرات للقطاع الـصیرفي 
مات ینبغـي ویوضح صندوق النقد الدولي بأن هذه المجموعة من المعلو السلیم والصحیح،

وان هــذه المؤشـرات هــي الوجـه االخــر  ،الـصندوقان تجمـع مـن قبــل الـدول االعــضاء فـي 
 واسع االنتشار دولیا الذي یغطـي الجوانـب المتنوعـة التـي هـي وثیقـة CAMELSلنظام 

ــــصلة بالمخــــاطرة ــــة الموجــــودات،ال ــــل راس المــــال، نوعی ــــاح،االدارة  مث ــــسیولة، االرب  ، ال
  .  القتصادیةوالحساسیة الى التقلبات ا

 ((Santo so &batuanggr ,2007,12))    ))  HIRle &lopez,1999,6((        
))W W W-World bank.org ((  

  
 مؤشــر ســالمة مالیــة أضــیفت الــى المجموعــة )27( فهــيىأمــا المؤشــرات االخــر

 وهي مؤشرات أضـافیة )) encouraged set((ة وتسمى بالمجموعة المساعدة او الداعم
 وهي للمؤسـسات ))(( macro prudential indicatorsكلیة رات وقائیة  مؤشىوتسم
  .  والمؤسسات غیر المالیةىیة االخرالمال

  -:النقد الدولي االتيالمجموعة الجوهریة الصندوق وتمثل المصطلحات الفنیة لمؤشرات 
  capital adequacyكفایة راس المال  -1

  خاطرة بالمةالموزون راس المال الى الموجودات - 
  بالمخاطرة نةو الموجودات الموز الى  راس المال االساسي- 

 رة الى راس المالعث صافي تخصیصات القروض المت- 

  Assets qualityنوعیة الموجودات  -2

  رة الى مجموع القروض االجمالیة عث القروض المت-     
  التوزیع القطاعي للقروض الى القروض الكلیة  -    
   EARNINGS and profitabilityاالرباح  -3 

   العائد على الموجودات -    
   العائد على حق الملكیة -   
  هامش الفائدة الجمالي الدخل  -   
   المصاریف من غیر الفائدة الجمالي الدخل -   
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   Liquidity السیولة -4
   الموجودات السائلة الى اجمالي الموجودات -  
   الى المطلوبات قصیرة االجل  الموجودات السائلة-  
   sensitivity to wArket riskالى مخاطرة السوق لحساسیة  ا-5 

  ویل الخارجي الى راس المال ح  صافي الموقف في الت-   
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  المبحث الثاني
 CAMELSنظام تصنیف 

CAMELS Rating system 
 

وجیهـات إن الجهات الرقابیة واإلشـرافیة تختبـر وتفحـص المـصارف وتقـدم لهـا الت
ٕ، وان الهدف من ذلـك هـو  سیاسات توظیف األموال فیهااإلشرافیة التي تتطلب تغییرات في

ــالي  ــل تــدهور المركــز الم لــضمان األمــان والــسالمة للنظــام المــصرفي بتحدیــد المــشاكل قب
  .ًللمصرف إلى النقطة التي یصبح فیها معسرا ویتعرض للفشل

المركزیـة المركـز المـالي لكـل مـصرف وتقیم السلطات اإلشـرافیة الممثلـة بـالبنوك 
، وهم یقیمون المصارف استنادا إلى نظام تدریج المؤسسات د المخاطر التي تواجههملتحدی

 أو CAMELS Modelالمالیة الذي یشمل ستة أصـناف عامـة لـألداء والـذي یعـرف بــ 
CAMELS System.  

ة المهمـة فـي إن تحقیق األمان والسالمة المصرفیة كأحد أهـداف البنـوك المركزیـ
ــصنیف مــستویات أداء المــصارف  ــق هــذا النمــوذج كنظــام لت الوقــت الحاضــر دعاهــا لتطبی

  .وتحدید درجة المخاطرة فیها
  .سیتطرق هذا المبحث إلى الجوانب المهمة المرتبطة بهذا النظام 

  
 CAMELSتعریف نظام تصنیف  : ًأوال 

ت إلى تحوالت رئیسیة في إن التغیر في البیئة المالیة للمؤسسات المصرفیة قد أد
ًالتفكیر حول عملیات مراقبة المصارف التي أعطت تركیزا كبیرا على تقویم السالمة المالیة  ً
ٕلعملیات إدارة المصرف آخـذین بنظـر االعتبـار المخـاطرة، وان هـذا التحـول فـي التفكیـر قـد 
 انعكـــس فـــي تركیـــز جدیـــد علـــى إدارة المخـــاطرة مـــن خـــالل اعتمـــاد نمـــوذج حـــدیث أال

  .)(CAMELS System   Mishkin&Eakins, 2000, 523وهو
 Supervisory Meanوسـیلة إشـرافیة " بأنه CAMELSیمكن تعریف نظام 

للتحقــق مــن أن المــصارف تعمــل بــشكل جیــد وأنهــا قــد تحتــاج إلــى اشــراف ومراقبــة دقیقــة 
  ""www.rbap.orgوشدیدة الحرص  

http://www.rbap.org
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 ســتة مجــاالت للتقــویم  یعتمــدAcronymكمــا یعــرف بأنــه لفظــة ألوائــل حــروف 
حـــول نـــشاطات المـــصرف بهـــدف تحقیـــق ســـلوك عقالنـــي فــــي إدارة توظیفــــــات اموالـــه 

)Mishkin & Eakins , 2000,522(.  
إن هذا التعریف یركز على الهدف األساسي من نظام التصنیف الذي یـسعى إلـى 

  . تحقیق العقالنیة في إدارة األموال
نظام لتحدید األمان "بأنه " Fraser & Gup & Kolari , 2001 , 50"وعرفه 

والسالمة للمـصارف مـن خـالل التعامـل مـع مـشاكل المـصارف غیـر المتوافقـة مـع القواعـد 
  ".والتشریعات المصرفیة

إن هذا التعریف یسعى إلى تحقیق الموائمة بین أداء المصرف واللوائح التنظیمیة 
  .التي یصدرها البنك المركزي

قــابي لتقــویم ســالمة المؤســسات المالیــة علــى أســاس نظــام ر"وكــذلك عــرف بأنــه    
.  " موحــد بهــدف تحدیــد المــصارف التــي تتطلــب تركیــز وانتبــاه وعنایــة إشــرافیة خاصــة

www.Bis.org"  
ـــد     ـــشمولي الموحـــد لتـــصنیف المـــصارف لتحدی ـــف االتجـــاه ال یوضـــح هـــذا التعری

 علـى سـتة عوامـل عندما سلطات الرقابة المصرفیة تقیمه اعتمـادا.المصارف ذات المشاكل
بالتركیز على العناصر أو العوامـل التـي یـتم االعتمـاد علیهـا .إلدارة المخاطر التي تواجهه 

ًفي إجراء عملیة التقویم أو التصنیف للمصارف ضـمن النظـام المـالي ، منـصرفا إلـى إدارة 
  .المخاطر الكامنة في تلك العناصر وكیفیة التصدي لها

منــتج رقــابي یقــیم مجــاالت مختلفــة مــن " بأنــه كمــا عرفــه صــندوق النقــد الــدولي
  "www.imf.org" عملیات المصارف التجاریة لتحدید السالمة المالیة لنشاطاته 

بأنه تصنیف عددي لجودة الظروف المالیة )) Hirtle& Lopez ,1999,3((وعرفه 
  )).للمصرف ، مظاهر المخاطرة ، واالداء الكلي 

وف الكلیـة للمـصارف یـستند الـى القـوائم تـصنیف رقـابي للظـر( وعرف ایضا بأنه
 www.en.wiki))))((المالیــة لهــا وعلــى الفحــص المیــداني مــن قبــل الــسلطة الرقابیــة 

pedio.org  5الــى رقــم   االقــوى1واوضــحت الموســوعة بــأن التــصنیف یتــدرج مــن رقــم 

http://www.Bis.org
http://www.imf.org
http://www.en.wiki
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 االضـعف وهـو تـصنیف لتقـویم االدارة العلیـا للمـصرف النقـاذ المـصارف بالنـسبة للتـي لهـا
  .تصنیف سیئ

نظـام رقـابي موحـد " بأنـه CAMELSمما تقدم یمكـن لنـا تحدیـد تعریـف لنظـام 
فعال لتقویم أداء المصارف لتحدید جدارتها المالیة من خالل تشخیص نقاط قوتها وضعفها 
باعتمـاد سـتة عناصــر جوهریـة لتمكــین الـسلطة اإلشــرافیة مـن التــدخل لتـصحیح األوضــاع 

  ". القطاع المصرفيوحمایة السالمة المالیة في
  

   CAMELS CAMELS System Componentsعناصر نظام  : ًثانیا
تـــستخدم الـــسلطات الرقابیـــة ســـتة عناصـــر أو مكونـــات أساســـیة لتقـــویم األمـــان 

 لكل من هذه العناصر ، وهو نظام تصنیف Scoreوالسالمة للمصارف معتمدة على درجة 
حیث كل حرف یـشیر ) CAMELS(مة وتقویم لعدة عناصر حروفها األولیة تشیر إلى كل

ًإلى عامل مختلف، فلو نظرنا إلى واقع المصارف نجد مـثال أن مـصرفین لهـم تقریبـا نفـس  ً
حجــم األعمــال فــي الــسوق مــع نفــس قاعــدة الزبــائن والظــروف االقتــصادیة ، كمــا نجــد أن 

یس أحدهما یبقى واآلخر یفشل ، مـاهي الحـسابات لهـذه النتیجـة المختلفـة؟ هـذا الـسؤال لـ
سهل اإلجابـة ، إذ أن النجـاح أو الفـشل للمـصارف یعتمـد بـشكل كبیـر علـى مجموعـة مـن 

  CAMELS .(org.dallasfed.www(العناصر المهمة التي یتمثل معظمها في نظام 
 یحدد الجودة الكلیة لموقـف المـصرف مـن خـالل عناصـره CAMELSإن نظام 

 Macdonal & Koch , 2006 , 5() Fraser & Gup & Kolari(شیر إلى التي ت

, 2001 , 51( 
 : Capital adequacy C  كفایة رأس المال

 : Asset quality A  جودة الموجودات

 : Management quality M  جودة اإلدارة

  : Earning E  األرباح

 : Liquidity L  السیولة

 : Sensitivity to market  risk S  الحساسیة إلى مخاطرة السوق
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وتعمل الجهـات الرقابیـة علـى تقـویم المـصارف مـن خـالل العناصـر أو المكونـات 
 یـــشیر إلـــى مقـــدرة Capital Componentالـــسابقة، فعنـــصر أو مكـــون رأس المـــال 

المصرف في المحافظة على رأس المال المتناسب مع طبیعة ومحتـوى كـل أنـواع المخـاطر 
قیاس، مراقبة والسیطرة على تلك المخاطر، أي إنه یشیر إلـى قیمـة رأس ومقدرته لتحدید، 

  .المال التنظیمي الذي تتطلبه المصارف لحمایتها
 یعكـس قیمـة مخـاطرة Assets qualityفـي حـین ان عنـصر جـودة الموجـودات 

االئتمان الموجودة والمرتبطة بمحفظة القـروض واالسـتثمارات وكـذلك نـشاطات بنـود خـارج 
، كما أنها تؤشر الحجم النسبي لمشاكل وخسائر Off-Balance Sheet itemsیة المیزان

ـــل  ـــن قب ـــروض م ـــان والق ـــضمان االئتم ـــد ل ـــق المعتم ـــان والتوثی ـــروض ، شـــروط االئتم الق
  .المصارف

 فهو یعكس كفاءة Management qualityأما بالنسبة لعنصر  جودة اإلدارة 
ا لتحدید، قیاس، مراقبة ورقابة المخاطر، ومدى ٕمجلس اإلدارة ونظم اإلدارة العلیا واجراءاته

ــا، إذ إن  وجــود واســتخدام الــسیاسات والعملیــات إلدارة المخــاطر ضــمن أهــداف اإلدارة العلی
جودة اإلدارة تقیم في ضوء رقابـة سیاسـات المـصرف وأدائـه، مـن خـالل مالحظـة والتعـرف 

لمـال، الـسیولة، الودائـع، على سیاسات المصرف المتعلقـة باالئتمـان، االسـتثمارات، رأس ا
ًوالموازنات العامة لتحدیـد فیمـا إذا كـان المـصرف سـائرا بـشكل جیـد، وهـو مقیـاس جـوهري 

   .للنجاج المؤسسي
 ال یعكــس فقــط كمیــة واتجــاه Earning Componentكمــا أن عنــصراألرباح 

  .األرباح لكن كذلك العوامل التي ربما تؤثر على احتمالیة أو نوعیة األرباح
ـــة المـــصادر Liquidity component عنـــصرمكون الـــسیولة ویعكـــس  كفای

  .المالیة والمحتملة للمصرف في مواجهة احتیاجات السیولة وفي إدارة األموال
 Sensitivity toوبالنــسبة للعنــصر األخیــر وهــو الحــساسیة لمخــاطر الــسوق

Market Risk ت  فهـو یعكــس الدرجـة التـي یمكــن أن تـؤثر فیهـا التغییــرات فـي معــدال
ًالفائـدة، معــدالت التحویــل الخـارجي، وأســعار أدوات الملكیــة عكـسیا علــى األربــاح أو علــى 

، كما أنها تأخذ باالعتبار مقدرة المـصرف Economic Capitalرأس المالي االقتصادي 
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ًلتحدیـد، قیـاس، مراقبــة، والـسیطرة علــى مخـاطر األســعار، ومخـاطرة الــسوق تـرتبط أساســا 
  .لكیة للتغییرات في معدالت الفائدةبحساسیة الدخل وحق الم

 من قبل مجلس 13/11/1979وفیما یتعلق بنظام التصنیف هذا فقد تم تبنیه في 
وبعــد عـدة ســنوات أثبــت بأنـه أدارة اشــرافیة ورقابیــة  ،اقبـة المؤســسات المالیـة الفیــدراليمر

أ یـشمل وكـان النظـام ابتـداء ، للمؤسـسات المالیـة علـى أسـاس موحـدفعالة لتقویم السالمة
ــصر 1997 وفــي عــام CAMELخمــسة عناصــر ضــمن مــصطلح نظــام  ــم اضــافة العن  ت

السادس له وهو عنصر الحساسیة الى مخاطر السوق فأصبح یطلق علیة نظام التصنیف 
CAMELS .  

  

  Level of Ratingمستویات التصنیف  : ًثالثا
 Uniform Financialتحــت نظــام تـــصنیف المؤســسات المالیـــة الموحــد 

Institution Rating System (UFIRS) فإن كل مـصرف یخـضع لتـصنیف عـددي 
، والبنـك المركـزي مـن خـالل سـلطته CAMELSلكل مكون مـن المكونـات الـستة لنظـام 

الرقابیة یضع مستوى تقویم كل عنصر ضمن مسؤولیة فریق التفتـیش والرقابـة المیدانیـة 
ًوان تقویم العناصر الستة یأخذ اتجاها تنازلیا بحیث یعك س المستوى األول أفضل مستوى ٕ

فــي األداء والمــستوى الخــامس أدنــى مــستوى فــي األداء، أي أن الــسلطة اإلشــرافیة علــى 
أي أن المـصرف ) 1(المصارف تحدد لكل مصرف عالمة على مقیـاس یتـدرج مـن عالمـة 

وهذه التصنیفات أو الدرجات ) ردئ( والتي تشیر إلى أن المصرف 5)(إلى عالمة ) ممتاز(
   "Rose &  Hudgins , 2006 , 528" -:هي

1. Strong                         أداء قوي 
2. Satisfactory                  أداء مرضي 
3. Fair                           أداء مقبول 
4. Marginal                      أداء هامشي 
5. Unsatisfactory        أداء غیر مرضي 
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جودة / فایة رأس المالًدد استنادا إلى حكم المفتش لكأي أن التصنیف العددي یح
الحساسیة للتعـرض إلـى مخـاطر ، موقف السیولة وسجل األرباح. الموجودات، جودة اإلدارة

یـتم الوصـول الیـه  .، وكل األبعاد الستة لألداء تجمع في تصنیف عددي كلي موحدالسوق
 1تي یتم تقیمها من درجة من خالل أخذ مجموع تصنیف كل عنصر من العناصر السنة ال

  . 5الى 
كمــا أن هــذا التــصنیف یعتمــد علــى القــوائم المالیــة للمــصرف والفحــص المكتبــي 
للمراقبین والمفتشین وهو ال یرتبط بالجمهور لكن فقط لإلدارة العلیا للمصرف للحیلولة دون 

  . فشل المصرف الذي لدیه تصنیف سیئ
أ للنمــوذج یــتم تحدیــد طبیعــة ومــن خــالل تحدیــد درجــة التــصنیف للمــصارف وفقــ

ــك  ــة والرقابــة االشــرافیة التــي یعتمــدها البن الظــروف المالیــة للمــصرف وكــذلك ألیــة المتابع
  . )1(زي وكما موضحة في الجدول رقم المرك

  
  CAMELSتصنیف عناصر ) 1(جدول 

درجة 
  تصنیف

  طبیعة أوضاع المصارف

  المصارف سلیمة وفق كل االعتبارات  1

 ومستقرة وهي ممتثلة ومتوافقة بشكل جوهري مع المصارف سلیمة  2
  .ین والتشریعات واللوائح التظیمیةالقوان

3  
المصارف تظهر بعض الحاجة لتركیز االشراف في واحد اواكثر من 

 تتضمن عناصر التقویم وتتطلب اشرافأ اكثر من االعتیادي وربما
  .فرض أنشطة وفعالیات محددة

غیر سلیمة وغیر أمینة والمخاطرة المصارف عموما تظهر ممارسات   4
  .دعي الحاجة ألموال تأمین الودائعتست

اسع وفشل المصارف تظهر ممارسات غیر أمینة وغیر سلیمة بشكل و  5
  .المصرف محتمل بشكل كبیر

Sources :www.fed partnership.gov  
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  CAMELSمزایا نظام تصنیف  : رابعأ 
   -: والتي تتمثل في األتيCAMELSم تصنیف هناك العدید من المزایا التي یحققها نظا

  توفیر مدخل شمولي وموحد لتقویم اداء المصارف  -1
ـــة المبنیـــة علـــى مؤشـــرات محـــددة تتـــصف  -2 عـــرض وجهـــة نظـــر الـــسلطة النقدی

 . بالموضوعیة 
تحسین الرقابة المالیة واعطاء اشارات عن مركز المصرف المالي، تقویم افـضل  -3

 . لنقاط القوة والصعف فیه 
 . دقیق لالثارالمحتملة التي قد تنجم عن االزمات المالیة تحلیل -4
اعطاء صورة واضحة عن مستوى السالمة المالیـة والمـصرفیة التـي یتمتـع بهـا  -5

 .القطاع المصرفي في البلد 

 یساعد نظام التصنیف السلطة الرقابیة في تحدید المصارف التي هـي فـي حاجـة -6
    .الى العنایة واالهتمام 
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   الثالث المبحث
   الجانب التطبیقي

لغرض تحقیق هدف البحث فقد تم دراسة وتحلیل نظام االشراف والمراقبة المعتمد 
فنتیجـة لتطـور القطـاع .  دائرة مراقبة الصیرفة واالئتمـانمن قبل البنك المركزي العراقي في

 1991الـسنة  12  بـشكل كبیـر منـذ صـدور القـانون رقـم ىالمصرفي في العراق الذي تنام
الذي سمح للقطاع الخاص بانشاء المصارف الخاصة اذ تم تأسیس العدیـد مـن المـصارف 

وفــي ظــل التطــورات التــي . 2008 نهایــة عــام  مــصرف خاصــا33التــي وصــل عــددها الــى 
حصلت في القطاع المصرفي في العراق وانتقاله مـن نظـام االقتـصاد المخطـط الـى اقتـصاد 

تــصادیة علــى العــالم بكــل مایحملــه مــن متغیــرات اقالیــة الــسوق وانفتــاح االقتــصاد العــراق 
، فقد حاول البنك المركـزي العراقـي متابعـة التطـورات الحاصـلة وسیاسیة واجتماعیة وتقنیة

في هذا القطاع والعمل علـى تحقیـق سـالمتة المالیـة مـن التعـرض الـى االزمـات والمـشاكل 
یق اهدافه واغراضه االساسـیة المالیة ولهذا فقد عمل البنك المركزي العراقي ومن اجل تحق

التي تمثل اسبقیة متقدمة منها وهو موضـوع الـسالمة المالیـة لغـرض احكـام الرقابـة علـى 
  . المصارف الخاصة

ــي ابتــداءأ مــن عــام  ــي اعتمــدها البنــك المركــزي العراق ومــن ضــمن االجــراءات الت
ق المعیـار  هو اعداد دلیل تفتیش في ضوء وسائل الرقابـة الحدیثـة مـن خـالل تطبیـ2006

، أعتمــاد االسـالیب النوعیـة والكمیــة بCAMELالـوطني لتـصنیف المــصارف وفقـأ لنظـام 
ولغرض تقریر فاعلیة تطبیق هذا النظام بما ینسجم والمعاییر الدولیة التي یلتزم بها البنك 
ــد اتخــذ عــددأمن  ــراق عــضوا فیهــا فق ــدولي كــون الع ــد الــدولي والبنــك ال مــع صــندوق النق

ر المصارف وباالخص المصارف الخاصة لـضمان تطبیـق هـذا النظـام بمـا االجراءات لتطوی
  : في في العراق ومن وهذه االجراءاتیؤدي الى سالمة النظام المصر

السماح للمصارف االجنبیة بفتح فروع ومكاتب في العراق والدخول كمشارك في  -1
  . اموال المصارف الخاصة وبدون حدودرؤوس 

) نوعیة الموجودات(ا یتعلق بعنصر االئتمان فیماعداد الئحة ارشادیة لتصنیف  -2
ــأ  ــة الالزمــة لمواجهــة مخــاطره وفق ــزام المــصارف لوضــع المخصــصات المالی وال
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 اذ تـــم تـــصنیف 2007للتـــصنیف الـــدولي المتعـــارف علیـــه واعتبـــارا مـــن عـــام 
 -):2(االئتمان ومخصصاته كماهو محدد في جدول 

 تصنیف االتمان المصرفي) 2(جدول 

  الفترة  المخصصات  ننوع االئتما
    بدون مخصص  االئتمان الممتاز
  غیر مجدول  من مجموع مبالغ االئتمان%2  االئتمان الجید

  یوم 90 اقل من   من مجموع مبالغ االئتمان%10  االئتمان المتوسط

من مجموع مبالغ % ؟25  االئتمان دون المتوسط
  االئتمان

 یوم واقل 90اكثر من 
   یوم180من 

   یوم180  من مجموع مبالغ االئتمان%50  االئتمان الردئ

من مجموع مبالغ %100  االئتمان الخاسر
  االئتمان

  اكثر من سنة

  اللوائح االرشادیة الصادرة من البنك المركزي العراقي: المصدر
  

ملیار دینار ) 50(زیادة رؤوس اموال المصارف العراقیة الخاصة بما الیقل عن  -3
  . رملیون دوال) 35(اقي او مایعادل عر

 للمصارف لغرض متابعة ةاستحداث وظیفة مراقب االمتثال في الهیاكل التنظیمی -4
مدى التزام المصارف بالقوانین واللوائح التنظیمیة والقواعد المصرفیة والتحویطة  

ركـزي العراقـي ومجلـس وتكلیفه برفع تقاریر دوریة بذلك لمجلـس ادارة البنـك الم
 .ادارة المصرف

هـا كفایـة راس یمیة الخاصـة بتطبیـق قـانون المـصارف ومناصدار اللوائح التنظ -5
ـــة الخاصـــة ، االمـــال، االســـتثمار المـــصرفي، تـــصنیف االئتمـــان لنـــسب القانونی

 . باالئتمان
   مــن CAMELوقــد اعتمــد البنــك المركــزي العراقــي علــى تطبیــق نظــام التــصنیف 

  -:صنیف وكاالتيي بأعتماد درجات التخالل قسم التفتیش المیداني وقسم التدقیق المكتب
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  التقویم  الدرجة
  ممتاز او قوي  1
  جید جدا  2
  جید  3
  حدي  4
  ضعیف  5

وذلك من خالل عدد من النسب المالیة لقیـاس مؤشـرات االداء لعناصـر التقـویم  -6
CAMEL وقـد تــم اختیــار مــصرفین تـم تقــویمهم وفــق نظــام CAMEL لعــام 

ة الـصیرفة واالئتمـان وكـان مدیریة مراقب/ من قبل البنك المركزي العراقي 2007
 -):3(تصنیفهم كماهو محدد في جدول 

 
  للمصارف عینة البحثCAMELتصنیف نظام ) 3(جدول 

  2مصرف   1مصرف   نظام التصنیف الموحد
  CAMEL 5  2المكونات 

  C 5  1رأس المال 
  A 5  2جودة االصول 

  M 5  2االدارة 
  E 4  2الربحیة 
  L 3  1السیولة 

  

عــدل العائــد علــى حــق المكیــة ومعــدل العائــد علــى الموجــودات  موقـد تــم احتــساب
 وذلــك لغــرض تحدیــد مــدى وجــود عالقــة بــین 2006/2007بالنــسبة للمــصرفین للــسنوات 

معدل العائد على حق الملكیة ومعدل العائد على الموجودات وبین درجة تصنیف المصرف 
  :)4( وكما هو مدرج في جدول CAMELوفق نظام التصنیف 

   معدل العائد على حق الملكیة والعائد على الموجودات لعینة البحث)4(جدول 
  

  ROE ROA  
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2006  2007  2006  2007  
  %1.7  %10.31-  %5.74  %29.58-  1مصرف 
  %7و4  %0.3  %24.85  %1.6  2مصرف 

  
ان معـدالت العائـد للمـصرف االول كانـت سـالبة ) 4(نالحظ من خـالل الجـدول رقـم       
) 2744338000(حقیــق خــسارة للمـصرف فــي تلــك الــسنة مقــدارها  وذلــك لت2006فـي عــام 

، فـي حـین ان المـصرف الثـاني كانـت  كانت معـدالت العائـد منخفـضة2007 دینار وفي سنة
 اذ حقـق صـافي ربـح مقـداره 2007 ومرتفعة في سـنة 2006معدالت العائد مقبولة في سنة 

 ممـــا 2007 عـــام دینـــار فـــي) 9680381000( و 2006دینــار فـــي عـــام ) 497789000(
یعطینا دالالت ومؤشرات على ان المصرف الذي كان تصنیفه ضـعیفا كـان ضـعیفا ایـضا فـي 
معدالت العائد وان المصرف الذي كان تقیمه جید جدا كان ذو معدالت عائد جیدة ایضا ممـا 

  .لعائد وبین درجة التصنیف للمصارفیدل على وجود عالقة بین معدالت ا
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  المبحث الرابع
  تاجات والتوصیاتاالستن

  
من خالل الجانب النظـري والتطبیقـي للدراسـة فقـد تـم التوصـل الـى مجموعـة مـن    

  -:كن ان تحقق هدف البحث وهي كاألتي والتوصیات التي یمتاالستنتاجا
  

  :  من االستنتاجات التي تشمل األتيتم التوصل الى عدد : تاالستنتاجا: اوأل
لیــة قــد المالیـة وعولمــة االســواق الماان التوسـع الــسریع فــي صــناعة الخــدمات  -1

، وزادت كـــذلك المخـــاطر فـــي القطـــاع المـــالي عـــززت فـــرص النمـــو االقتـــصادي
، ولـذلك فقـد اصـبح  فـي صـیانة اسـتقرار النظـام المـاليووضحت بقوة التحـدیات

عمـال علـى المـستوى المحلـي موضوع استقرار النظام المالي أحد بنود جدول اال
  . والدولي

لي المــستقر ال یــسهل فقــط كفــاءة الوســاطة المالیــة وتخــصیص ان النظــام المــا -2
 .  السیاسة النقدیةالموارد لكن كذلك یمنح قناة فاعلة النتقال آلیات

 CAMEL تطبق السلطة الرقابیة في البنك المركزي العراقـي نمـوذج تـصنیف  -3
دس وهـو الحـساسیة الـى مخـاطر  بعدم تطبیـق المكـون الـساCAMELولیس 
 . السوق

 مــن االســالیب االشــرافیة الفاعلــة لتقــویم اداء CAMELSم تــصنیف یعــد نظــا -4
.  قـدرتها علـى التكیـفالمصارف وتحدید مدى قوة ومتانة مراكزها المالیة ومـدى

، كمـا انـه یـضمن ان المـصارف تـسیر فـي مع أي متغیرات ذات عالقة بنـشاطها
 . االتجاة الصحیح اوعكسه

لقـوة والـضعف فـي اداء التعـرف علـى عناصـر اCAMELS یهي تطبیق نظام  -5
 Earlyالمصارف مما یعزز من قدرات السلطة الرقابیة الخاصة باالنذار المبكر 

warning system  . 

 فـي عملیـة التخطـیط CAMELSامكانیة االعتمـاد علـى نتـائج التقـویم لنظـام  -6
للتفتیش على المصارف بالتركیز على عناصر الضعف فـي اداءهـا او التخطـیط 
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 لعنصر او اكثـر مـن عناصـر الـضعف فـي اداء المـصارف لمهام فحص محدودة
 .  الضعیفوكذلك تحدید دوریة التفتیش على المصارف ذات التقویم

یطبــق هــذا النظــام بــشكل موحــد علــى كافــة المــصارف مــن قبــل قــسم الرقابــة  -7
المیدانیــة فــي البنــك المركــزي العراقــي ویــتم فــي نهایــة كــل تفتــیش یجــري علــى 

 . المصارف وفقأ لهذا النظامداء المصارف اعداد تقویم ال
 التقویم لكل عنصر من عناصر النموذج في ىیقوم فریق التفتیش بوضع مستو -8

انیــة حیــث ان التقــویم النهــائي یكــون مــن مــسؤولیة رئــیس القــسم الرقابــة المید
 . بالتعاون مع المفتش المسؤول

 المصارف هناك ادلة ومؤشرات على وجود ترابط بین معدالت العائد التي تحققها -9
 .CAMELSوبین درجة التصنیف وفق نظام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  صالح الدین محمد امین االمام                               .د

 30

  -:التوصیات: ثانیا
   -:        یمكن ایراد عدد من التوصیات التي تخدم هدف البحث وكاالتي 

یجب على كل مـصرف ان یحقـق االلتزامـات المالیـة المتعلقـة برأسـماله  -1
مالیـا ان لـضمان اسـتمرار الثقـة فیـه اذ ال یمكـن للمـصرف غیـر الملـي 

  . واقتصاده الوطنيیخدم اهدافه
یجــب ان ال یقتــصر دور الــسلطة الرقابیــة علــى جهــود حــل المـــشاكل  -2

وعالجها وانما ینصب كذلك على الجهود الوقائیة والتحسب قبل حـدوث 
  .المشاكل

قیام البنك المركزي العراقي بتطـویر مؤشـرات الـسالمة المالیـة اسـتجابة  -3
 .الي والمصرفيالنظام المالى حاجة تقویم متانة وقوة 

ضرورة قیام البنك المركزي بتقویم اداء المصرف لتحقیق هدف السالمة  -4
و  بأضــافة العنـصر الـسادس لـه وهــCAMELSالمالیـة وفـق نمـوذج 

 . عنصر الحساسیة الى مخاطر السوق
قیام البنك المركزي العراقـي بتحدیـد ألیـة لالشـراف والمتابعـة للمـصارف  -5

ــة خاصــة مــن المــراقبین التــي یكــون تقویمهــا ر ــك بتحدیــد لجن ــا وذل دئی
تمــارس نــشاطها فــي المــصارف وفــق ضــوابط ولــوائح ارشــادیة محــددة  

  . فیما یتعلق بنشاط االئتمان واالستثمار المصرفي
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       Using CAMEL’S Rating System in Achieving Financial 
Soundness in Banks 

 
Ass.Prof.Dr. S. M. A. AL-Imam 

ABSTRUCT 
 

 

The research aims to determine the CAMELS rating 
system role as one of uniform Banks evaluation systems with its 
sixth elements in verifying financial soundness in banks which 
become one of the significant subject which has an academic and 
bankers interest all the same through the dynamics and 
complexity Financial and Banking Environment, and what this 
environment faces from crises influence on banking and financial 
sector in deferent countries. 

As ample was chosen from private banks in Iraq to verify 
the research aim, the research concluded that there is a relation 
between Camels rating system results and financial Soundness in 
banks measured by Finical performance indicators, and the 
research recommended the necessity which the central bank has 
to determine the mechanism for supervising the bank which have 
a bad evaluation to preserve the financial soundness of the 
financial system. 
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