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كما أعبر عن عميق امتناني إلى كل من  ،اهلل عز وجل الذي وفقني في جميع مراحل دراستي أشكر
 العون والنصح واإلرشاد في إنجاز ىذا البحث.  يدلي قدم 

أستاذي المشرف األستاذ الدكتور محمد ظافر محبك عمى الجيود التي  الجزيل إلى الشكروأتوجو ب
 .عمى ىذا البحث تطوير البحث والباحث طوال فترة اإلشرافسبيل في لي بذليا والتوجييات التي قدميا 

الرعاية وكل التقدير والعرفان بالجميل إلى األستاذ الدكتور محمد سعيد فرىود رحمو اهلل تعالى عمى 
 والمساعدة التي قدميا لي في بداية تسجيمي عمى ىذا البحث. الصادقة

في كمية االقتصاد في  يةييئة التدريسالأعضاء جميع أتقدم بخالص الشكر ووافر االمتنان إلى كما 
األستاذ الدكتور خضر  وأخص بالشكر، وزودوني بالعمم والمعرفة دراستيلذين أعانوني في جامعة حمب ا

في  العاممين ال سيما، والعاممين اإلداريين والدكتور اسماعيل شعبان والدكتور حسن حزوري األورفمي
 المكتبات وشعبة الدراسات العميا.

المرصد الوطني لمتنافسية  وفي حمبجامعة  كمية االقتصاد في أشكر زمالئي فيبفيض من الحب و 
 عمى المساعدات التي قدموىا لي. مركز األعمال والمؤسسات السوريو 

والتي لي وأتوجو بالشكر الجزيل ألعضاء لجنة القراءة األولية لمتعقيبات والمالحظات التي قدموىا 
لى بداء و وتقييمو لبحث ىذا التفضميم بقراءة  الحكملجنة  األساتذة أعضاء أدت إلى إغناء البحث، وا  الحكم ا 

 .عميو

 جزى اهلل الجميع كل خير وبركة.

 رامي زعتري
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 المقدمة

يا، بيا، وازدياد سرعتن ية والمتعامماحيا، وكثرة المعامالت االقتصاديأدى تطور األسواق المالية وانفت
ب بدوره توفر المزيد من االئتمان، والذي يتطم ة وعددىا، الحاجة إلى توفيروارتفاع حجم الصفقات التجاري

 معمومات دقيقة وسريعة لتحديد قدرة المقترضين عمى السداد. 

الت اء وكافجوة المعمومات الموجودة بينيم، إلى إنش كما أدت حاجة المستثمرين والمقرضين لسد
وكالة تصنيف ائتماني،  594، والتي بمغ عددىا في نياية القرن العشرين ما يقارب التصنيف االئتماني

، ووكالة ستاندرد آند بورز Moody's Investors Serviceوأىميا وكالة موديز لخدمة المستثمرين 
Standard & Poor’s ووكالة فيتش لمتصنيف ،Fitch Ratings. و في تقويم قدرة وكل منيا يمارس نشاط

ة، حيث تنتشر فروع ىذه الوكاالت فيما ومات والشركات والمؤسسات المالية عمى الوفاء بالتزاماتيا الماليالحك
تتمتع بتأثير قوي في عالم كما أصبحت وكاالت التصنيف االئتماني ، متقدمة ونامية دولة 544 عمىيزيد 

 .حول العالم اكتسبت ثقة الحكومات والمستثمرينو المال، 

بة في الدفع وتعبر درجة التصنيف االئتماني عن رأي وكالة التصنيف في تقويم المالءة المالية والرغ
ة الحالية والمستقبمية بشكل كامل وفي لديون ومقابمة االلتزامات المالية عمى الوفاء بالمصدر الورقة المالي

 الوقت المحدد، بناًء عمى معايير كمية ونوعية.

ول كثيرًا عمى درجة التصنيف االئتماني التي تمنحيا وكاالت التصنيف العالمية خصوصًا كما يع
 ر في السداد.التأخ وأع حدوث مخاطر عدم الدفع قة في تو ات والمؤسسات المالية والمصرفيلمحكوم

، ودور وكاالت ووسيتناول البحث مفيوم التصنيف االئتماني ووكاالتو وأنواعو، ثم سيدرس محددات
تصنيف االئتماني في أسواق رأس المال، وبعد ذلك سيتم استعراض التصنيف االئتماني في سورية، ال

 وتحميمو، وتقديم بعض المقترحات لالرتقاء بدرجة التصنيف االئتماني لسورية.

 أهمية البحث

 في أىميتو لالقتصاد السوريتبيان و  ،في تسميط الضوء عمى التصنيف االئتماني البحثة تنبع أىمي
 الحكومةفي الوقت الذي يشيد توجو ذلك و عنى بالتصنيف االئتماني في سورية، ظل غياب الدراسات الذي ت  
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ة، وافتتاح سوق دمشق لألوراق الماليسورية نحو اقتصاد السوق االجتماعي، وتحرير االقتصاد تدريجيًا، ال
صدار سندات الدين العام.   وا 

ة المالي الجيات المصدرة لألوراق ومختمف ،فييا سات العاممةوالمؤس ،وىذا يتطمب من سورية
تمعب دورًا بارزًا  أصبحت والتي الحصول عمى درجة تصنيف ائتماني من قبل وكاالت التصنيف العالمية،

ة الحصول لسوق، وتسييل عمميمن أجل التفعيل اإليجابي ألدوات اقتصاد ا، األسواق المالية العالميةفي 
، وتنشيط سوق دمشق لألوراق المالية، قميمية والدوليةسات المالية اإلوالمؤسقروض من األسواق العمى 

ويم وزيادة كفاءتيا. حيث يعتبر التصنيف االئتماني بمنزلة الجيود التسويقية لإلصدارات المالية من خالل تق
 نحوتثمرين اتساع األسواق المالية العالمية وترابطيا، واتجاه المس في ظل وذلك درجة مخاطر االستثمار،

تعطي صورة ، والتي ماني من وكاالت التصنيف العالميةشراء السندات الحاصمة عمى درجة تصنيف ائت
 .السداد، وبالتالي تحدد مخاطر عدم ة والرغبة في الدفعءة الماليموجزة وسريعة عن المال

لمقيام بدورىا في كما يؤدي إصدار درجات التصنيف االئتماني إلى زيادة فعالية الجيات الرقابية 
حماية حقوق المستثمرين، ويشكل حافزًا لمصدري األوراق المالية ذات التصنيف االئتماني المنخفض 

 إلصالح أوضاعيا المالية وتحسين درجة تصنيفيا االئتماني.

 هدف البحث

ر ، والمعاييوتبيان أنواعو، ووكاالتو ودرجاتو ييدف البحث إلى توضيح ماىية التصنيف االئتماني
براز، إصدار درجات التصنيف االئتماني المستخدمة من قبل أىم وكاالت التصنيف العالمية في  دوره وا 

دراسة و  ،لمبمد وعمى القدرة التنافسية وتأثيره عمى االستثمارات األجنبية المباشرة ،أسواق رأس المالفي  وأىميتو
، وذلك في ظل توجو والسبل الالزمة لالرتقاء بوورية في س وآفاق تطبيقو الواقع الحالي لمتصنيف االئتماني

 الحكومة السورية وبخطى ثابتة نحو االنخراط في خضم االقتصاد العالمي.

 مشكمة البحث

التالي: بعد اتساع نشاط وكاالت التصنيف االئتماني، وامتداده  التساؤلتكمن مشكمة البحث بطرح 
وفي ظل غياب الدراسات التي  ،تزايد دورىا وأىميتياليشمل معظم الدول المتقدمة والنامية عمى حد سواء، و 

 وما ىي عالقتو بمستوىما ىو التصنيف االئتماني؟  في سورية،وحداثتيا تعنى بالتصنيف االئتماني 
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 االستثمار األجنبي المباشرىو تأثيره عمى  ماو  ؟وما ىو دوره في أسواق رأس المال العالميةالية؟ الم الخسائر
 ؟ لالقتصاد السوري وأىميتو الواقع الحالي لمتصنيف االئتماني وما ىو؟ لمبمد القدرة التنافسيةوعمى 

 فروض البحث:

 .تتعرض ليا االستثمارات الماليةتعبر درجة التصنيف االئتماني عن مستوى المخاطر المالية التي  .5

 .لمبمد زيادة القدرة التنافسيةاألجنبي المباشر و  االستثمارزيادة  يؤدي إلى ارتفاع درجة التصنيف االئتماني .6

 .أسواق رأس المال العالميةزايد أىمية التصنيف االئتماني في تت .7

 السوري. عتبر حاجة ممحة لالقتصادتطبيق مختمف أنواع التصنيفات االئتمانية ي .8

 منهجية البحث:

، وتحميميا لمؤثرة فيووالعوامل ا التصنيف االئتمانيوصف المنيج الوصفي التحميمي: حيث سيتم 
 ،اقتراح السياسات المناسبة لالرتقاء بودراسة الواقع الحالي لمتصنيف االئتماني في سورية وتحميمو، و و 

 واستخالص النتائج والتوصيات.

 الدراسات السابقة:

ولكن بشكل عام،  ندرتياموضوع البحث تبين ب تتعمقمن خالل البحث عن الدراسات السابقة التي 
 ، ومنيا:ىناك بعض الدراسات المحدودة

1. Joyce Michel Mounayar, “Country Risk: the Major Determinants of Credit Risk 

Ratings”, American University of Beirut, Beirut, 2006. 

الباحث بدراسة وتحميل المخاطر السيادية، والعوامل التي تحدد تصنيفات مخاطر االئتمان، في قام 
ظل العولمة وانفتاح التجارة وتزايد أىمية االستثمار األجنبي وسعي المستثمر نحو تقويم المخاطر التي 

د في استثماراتو يتعرض ليا البمد الذي يرغب في توجيو أموالو إليو، من أجل تقميل حاالت عدم التأك
واالستفادة من الفرص المتاحة، وتوصل الباحث إلى أن وكاالت التصنيف تستخدم نفس المتغيرات في 

 إعطاء درجات التصنيف االئتماني ولكن بأوزان مختمفة.
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2. Nada Mora, “Sovereign Credit Ratings: Guilty Beyond reasonable Doubt”, 

American University of Beirut, Beirut, 2005. 

قامت الباحثة بتتبع سموك وكاالت التصنيف االئتماني تجاه الدول التي عصفت بيا األزمة المالية 
، وذلك قبل األزمة وخالليا وبعد انتيائيا. وتوصمت إلى أن وكاالت التصنيف االئتماني ;==5اآلسيوية عام 

يض درجة التصنيف االئتماني ليذه الدول أثناء لم تستطع التنبؤ باألزمة المالية قبل حدوثيا، وقامت بتخف
األزمة، وأدى ذلك إلى تفاقم األزمة لدييا من خالل زيادة تكمفة االقتراض الالزم لعممية اإلصالح من 
المؤسسات المالية الدولية، ولم ت ِعد وكاالت التصنيف درجة التصنيف االئتماني ليذه الدول إلى ما كانت 

 عميو قبل األزمة.

 يتصنيف االئتمانالإبراز الدور الكبير الذي تمعبو وكاالت  فيمما سبق يتبين لنا أىمية الدراستين 
 ا لم تتطرق لمتصنيفمن خالل رفع أو تخفيض درجة تصنيفيا االئتماني، إال أني ،تأثيرىا عمى الدولو 

ر التصنيف في التوصل إلى دو  ياستتم االستفادة منو االئتماني في الدول العربية وكيفية االرتقاء بو. 
ات المختمفة، ودوره في إدارة األزمات المالية، ودراسة محددات التصنيف االئتماني االئتماني في االقتصاد

 .من أجل االرتقاء بياومعرفة واقعيا في سورية 
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 لالفصل األو

 

 لمتصنيف االئتماني اإلطار النظري

Credit Rating Theoretical Framework  

 
 مقدمة الفصل: مفهوم التصنيف االئتماني 

  المبحث األول: وكاالت التصنيف االئتماني

  المبحث الثاني: أنواع التصنيف االئتماني

  المبحث الثالث: درجات التصنيف االئتماني
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 مقدمة الفصل
 

 مفهوم التصنيف االئتماني
 Credit Rating Concept 

 
يدان. كمع مركر الكقت، كانت المعامالت االقتصادية في الماضي تجرم غالبان بيف أناس يعرفكف بعضيـ ج

إلى  ،كازدياد سرعتيا ،ف بياية كالمتعاممككثرة المعامالت االقتصادي ،كاتساعيا كانفتاحيا ر األسكاؽ الماليةل تطك أد
ة كعددىا الحاجة إلى تكفير المزيد ككلد ارتفاع حجـ الصفقات التجاري .كبير في المعمكمات بيف المتعامميفنقص 

 ب بدكره تكفر معمكمات دقيقة كسريعة لتحديد قدرة المقترضيف عمى السداد. كالذم يتطم ،مف االئتماف

كالرغبة في تكفير معمكمات  ،يـفجكة المعمكمات المكجكدة بين حاجة المستثمريف كالمقترضيف لسد تكما أد
سات كالشركات كاألفراد إلى إنشاء لمخاطر في إقراض الحككمات كالمؤسعف مستكل ا كمكثكقة سيمة الفيـ كمكجزة

كاسُتخِدمت ىذه المعمكمات في بداية القرف  .ة في منتصؼ القرف التاسع عشرشركات خدمات المعمكمات االئتماني
 ؼ االئتماني كتطكير صناعة تصنيؼ االئتماف كالجدارة االئتمانية.العشريف إلنشاء ككاالت التصني

ما صنؼ سندات شركة عندأكؿ مف أصدر مؤشرات الجدارة االئتمانية  John Moodyكيعد جكف مكدم 
9191ة عاـ السكؾ الحديدية في الكاليات المتحدة األمريكي

سات ذلؾ انتشر تصنيؼ الحككمات كالمؤسكبعد  .1
 Moody’s Investorsالمستثمريف  ةكانت ككالة مكديز لخدم 9191كبحمكؿ عاـ اؽ كاسع، كالسندات عمى نط

Service  ي حيف بدأ ف، في األسكاؽ العالميةحككمة تصدر سندات  09كالتي أسسيا جكف مكدم تقـك بتصنيؼ
 .2ات مف القرف الماضييان في الخمسينتصنيؼ األفراد ائتماني

 ،كتعّددت أنكاعو ،االئتمانيتصنيؼ الالعشريف كحتى اآلف، ازدىر نشاط  كخالؿ فترة التسعينيات مف القرف
صدار  االئتماني ة التصنيؼالعالمية التي تقـك بعمميك المحمية كاالقميمية  كأصبح ىناؾ العديد مف الككاالت كا 

 ،Moody’s Investors Serviceالمستثمريف  ةككالة مكديز لخدم أبرزىادرجات الجدارة االئتمانّية، كالتي مف 
منيا يمارس  ككؿ،  Fitch Ratingsكككالة فيتش لمتصنيؼ ،Standard & Poor’sكككالة ستاندرد آند بكرز 

ة فيما يزيد قكيـ قدرة الدكؿ كالشركات كالمؤسسات المالية عمى الكفاء بالتزاماتيا المالية بصكرة دكرينشاطو في ت

                                                           
1
 Hossein Asgharian, “Reformation of the Credit Rating Industry – Is there a need?”, Master Thesis, Lund 

University, Lund, Sweden, 2005, P. 09. 
2
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, Moody’s Investors Service, New York, 

2008, P. 6. 



3 
 

 

 

ع بتأثير قكم في عالـ الماؿ كاكتسبت ثقة الحككمات تتمتتشر فركع ىذه الككاالت التي دكلة، حيث تن 999 عمى
 .1كالمستثمريف في كثير مف دكؿ العالـ

بة في الدفع ة كالرغالتصنيؼ في تقكيـ المالءة المالير درجة التصنيؼ االئتماني عف رأم ككالة كتعب
المستقبمية بشكؿ كامؿ كفي الكقت لديكف كمقابمة االلتزامات المالية الحالية ك ة عمى الكفاء بالمصدر الكرقة المالي

 د.المحد

ات ؿ كثيران عمى درجة التصنيؼ االئتماني التي تمنحيا ككاالت التصنيؼ خصكصان لمحككمكما يعك 
ة، إذ أصبحت عدـ الدفع بناءن عمى معايير كمية كنكعي ع حدكث مخاطرة في تكقسات المالية كالمصرفيكالمؤس
تؤثر  ذلؾ أنياككاالت التصنيؼ االئتماني،  ؼ االئتماني التي تصدرىالدرجات التصنيحساسة  رأس الماؿأسكاؽ 

 .2كالحصكؿ عمى التمكيؿ المطمكب العالميةعمى قدرة الشركات كالدكؿ عمى الدخكؿ إلى أسكاؽ رأس الماؿ 

كباإلضافة إلى ذلؾ، فإف غياب المعمكمات الكافية التخاذ قرار االستثمار في شراء األدكات المالية 
المجكء إلى التصنيؼ االئتماني لقياس مستكل المخاطر المالية كقدرة المديف عمى إلى المستثمر يدفع  ،ةالمصدر 

 .3ؽ األكراؽ الماليةافي أسك  ىارة يؤثر عمى أسعار صد  الكفاء بااللتزامات المالية. كما أف تغيير تصنيؼ السندات المُ 

كأىـ أنكاعيا كالمعايير الكاجب تكفرىا في  لتعريؼ بككاالت التصنيؼ االئتمانياكسيتـ في ىذا الفصؿ 
في المبحث كذلؾ  ككاالت التصنيؼ االئتماني مف أجؿ الحصكؿ عمى االعتماد كالترخيص مف السمطات المحمية

مف خالؿ تقسيميا  ككاالت التصنيؼ االئتماني االئتمانية التي تقدمياأنكاع التصنيفات  التطرؽ إلىكسيتـ ، األكؿ
ي المبحث الثاني، كما سيتـ التمييز بيف درجات التصنيؼ االئتماني العامة كدرجات التصنيؼ إلى عدة معايير ف

جراءات التصنيؼ االئتماني  في المبحث كذلؾ المتعمقة بإصدار درجات التصنيؼ االئتماني االئتماني الخاصة كا 
متصنيؼ لالعناصر الرئيسية  ضحتك كالتي االئتماني اإلطار النظرم لمتصنيؼ  ىذه المباحث الثالث كتشكؿ .الثالث

 .االئتماني

  

                                                           
1
 Estrella A, “Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information”, Basel Committee on 

Banking Supervision, Working Papers, Bank of International Settlements, Basel, 2000, P. 15. 
2
 Hossein Asgharian, “Reformation of the Credit Rating Industry – Is there a need?”, op. cit., P. 28. 

3
 Ministry of Finance, “Report of the Committee on Comprehensive Regulation for Credit Rating Agencies”, 

Ministry of Finance, New Delhi, 2009, P. 14. 
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 المبحث األول
 

 Credit Rating Agenciesوكاالت التصنيف االئتماني 
 

 تمهيد:

، كمنذ ذلؾ يابدأت ككاالت التصنيؼ االئتماني ممارسة نشاطيا في بداية القرف العشريف بأعداد قميمة من
في أيمكؿ مف عاـ  ككاالت عمى نحك كبير، حيث بمغ عددىاازداد عدد ىذه ال انتياء األلفية الثانيةالكقت كحتى 

كىناؾ تكقعات بزيادة ىذا العدد في المستقبؿ  .حكؿ العالـ منتشرة تصنيؼ ائتماني ككالة 909ما يقارب الػ  9111
 خصكصان في أسكاؽ البمداف النامية.

التي تقـك االئتمانية صنيفات الت أنكاعأك  ،الحجـ مف حيثكتختمؼ ككاالت التصنيؼ االئتماني فيما بينيا 
تككف تابعة  االئتماني مف ككاالت التصنيؼ ان كما أف ىناؾ عددأك مف حيث انتشارىا الجغرافي، ، بإصدارىا

 . 1لككاالت أكبر منيا

قميمية كالعالمية، ت التصنيؼ االئتماني المحمية كاالسيتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى أىـ أنكاع ككاالك 
معايير الكاجب تكفرىا في ككاالت التصنيؼ االئتماني مف أجؿ الحصكؿ عمى االعتماد كالترخيص باإلضافة إلى ال

 كتنظيـ عالقة مختمؼ األطراؼ مع ىذه الككاالت. المحميةسمطات المف 

  :Credit Rating Agencies Types وكاالت التصنيف االئتمانيأنواع أواًل: 

لسكؽ الذم تعمؿ فيو إلى ككاالت التصنيؼ االئتماني تقسـ ككاالت التصنيؼ االتئماني حسب حجـ ا
 يمي: كسيتـ تكضيح كؿ منيا كماكككاالت التصنيؼ االئتماني العالمية،  ،االقميميةك  ،المحمية

 National and Regional Credit Rating قميميةت التصنيؼ االئتماني المحمية كاالككاال .9

Agencies: 

كتعتبر ككاالت التصنيؼ  السكؽ المحمية فقط، في نطاؽني المحمية يقتصر عمؿ ككاالت التصنيؼ االئتما
ككاالت يمتد عمؿ ، في حيف االئتماني المكجكدة في السكيد مف أبرز ككاالت التصنيؼ االئتماني المحمية

  .2دكؿ ؽ عدةأسكاقميمية إلى التصنيؼ االئتماني اال

                                                           
1
 Estrella A, “Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information”, op. cit., P. 15. 

2
 Loc. cit.  
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 : 1مف خالؿ ما يميقميمية ت التصنيؼ االئتماني المحمية كاالكيمكف إبراز أىـ ككاال

  ككالة بكنييرزBonniers Kreditfakta I Norden AB في السكيد الشركات: تقـك بتصنيؼ جميع، 
 ، كتعمؿ في السكيد.Bonnier Group، كتممكيا مجمكعة بكنيير شركة 089999 كالبالغ عددىا

  ككالة خدمة تصنيؼ السندات الكنديةCanadian Bond Rating Service ـ بتصنيؼ ما يزيد : تقك
 ، كممكيتيا خاصة، كتعمؿ في كندا.شركة 099عمى 

  ككالة أماف االئتمافCredit Safe AB في السكيد، كتممكيا الشركة  شركة 019999: تقـك بتصنيؼ
 ، كتعمؿ في السكيد.Norwegian Company النركيجية

 العامة ككالة خدمة تصنيؼ السندات Dominion Bond Rating Serviceقـك بتصنيؼ ما يزيد : ت
 ، كممكيتيا خاصة، كتمارس نشاطيا في كندا.باإلضافة إلى السندات الحككمية شركة 099عمى 

   ككالة إيغاف جكنز لتصنيؼ االئتمافEgan-Jones Credit Rating Co. 9999: تقـك بتصنيؼ 
 كتعمؿ في أمريكا. ،شركة أمريكية

  ككالة يكرك لمتصنيؼEuro Ratings AGكمقرىا الرئيسي في ألمانيا، كتعمؿ إقميميان خاصة : ممكيتيا ،
 في ألمانيا كالنمسا.

  ككالةInstantia Creditsystem AB Internationalفي السكيد : تقـك بتصنيؼ جميع الشركات ،
كتعمؿ  ،السكيدالرئيسي في كمقرىا  ،The Köster familyممكيتيا خاصة، كتعكد لعائمة ككستر ك 

 كالنمسا.إقميميان في السكيد 

  ككالة التصنيؼ اإليطاليةItalrating DCR SpA :شركة ك مصرؼ االستثمار اإليطالي  يممكياDuff 

& Phelps.كتمارس نشاطيا في السكؽ اإليطالية ، 

  ككالة اليس الماليةLace Financial Corp. مصرؼ في الكاليات  9999: تقـك بتصنيؼ أكبر
 شركة تأميف، كتعمؿ في الكاليات المتحدة األمريكية. 00ر كأكب ،ان أجنبي ان مصرف 909ك ،المتحدة األمريكية

  ككالة ميككنيMikuni & Co كمقرىا خاصةشركة، كممكيتيا  9099إصدار ك 0999: تقـك بتصنيؼ ،
 الياباف، كتمارس نشاطيا في الياباف.

                                                           
1
 Ibid., P. 21.  
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  ككالةR@S Rating Services AG ألمانيا.كتمارس نشاطيا في  ،، كمقرىا ألمانياخاصة: ممكيتيا 

  ككالةSVEA Kredit-Information ABكممكيتيا  ،: تقـك بتصنيؼ جميع الشركات في السكيد
 خاصة، كتعمؿ في السكيد.

  ككالةSVEFO Sverige ABشركة كتممكيا  ،: تقـك بتصنيؼ جميع الشركات في السكيدTelia 

AB، كتعمؿ في السكيد.كىي أكبر شركة لميكاتؼ في السكيد ، 

  ككالةUnternehmensratingagentur AG (URA) كتعمؿ في ألمانيا.خاصة: ممكيتيا ، 

  ككالةUpplysningscentralen AB (UC AB) كيممكيا في السكيدالشركات  جميع: تقـك بتصنيؼ ،
ف في السكيد كالنركيج، كتمارس نشاطيا إقميميان في امصارؼ خاصة في السكيد، كلدييا فرع 0أكبر 

 السكيد كالنركيج.

  نس جميكابيتاؿ انتككالةCapital Intelligence : ان بمد 00في  مصرؼ 099تقـك بتصنيؼ أكثر مف ،
منطقة الخميج العربي كالبحر المتكسط، ، كتعمؿ إقميميان في ، كيقع مقرىا في قبرصكممكيتيا خاصة
 .كشرقيا أكركبا حيط اليادئ، كمنطقة كسطكمنطقة آسيا كالم

 :Global Credit Rating Agencies ةككاالت التصنيؼ االئتماني العالمي .9

تقـك بتصنيؼ جميع أنكاع الديكف ك تقدـ ككاالت التصنيؼ االئتماني العالمية خدماتيا في السكؽ العالمية، 
بمختمؼ آجاليا القصيرة كالمتكسطة كالطكيمة، باإلضافة إلى تصنيؼ الديكف السيادية المقكمة بالعممة المحمية 

كككالة  ،Moody’s Investors Serviceالمستثمريف  ه الككاالت ككالة مكديز لخدمةـ ىذاألجنبية. كأى ةكالعمم
 . Fitch Ratingsكككالة فيتش لمتصنيؼ  ،Standard & Poor’sستاندرد آند بكرز 

مكاناتيا ،الطكيمة في صناعة التصنيؼ االئتماني بخبرتياكتتميز ىذه الككاالت الثالثة  المادية  الكبيرة كا 
إجراء جميع أنكاع التصنيفات مف ككنيا الكحيدة تقريبان القادرة عمى  المتزايدة كاستمدت شيرتيا، يةمنيا كالبشر 
المركبة ذات المخاطر  المالية كالمنتجات ،الديكف مختمؼ أنكاع تصنيؼالتصنيفات السيادية، ك  سيما الاالئتمانية 
 . 1لعالـباإلضافة إلى انتشارىا الكاسع في عدد كبير مف دكؿ ا ،المرتفعة

  

                                                           
 .00، 00 :، ص9990ناعي، الككيت، جبار محفكظ، "ككاالت تصنيؼ االئتماف"، مجمة الماؿ كالصناعة، بنؾ الككيت الص 1
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 :Moody’s Investors Serviceالمستثمريف  ةككالة مكديز لخدم . أ

بدأت  حيث، كأقدميا العالمية المستثمريف مف أىـ ككاالت التصنيؼ االئتماني تعتبر ككالة مكديز لخدمة
. 1في الكاليات المتحدة األمريكيةعندما قاـ جكف مكدم بتصنيؼ شركة السكؾ الحديدية  9191نشاطيا في عاـ 

، باإلضافة إلى أنيا تكفر بيانات بحثية كأدكات تحميمية لتقكيـ مخاطر أىـ مصادر التصنيفات االئتمانية تعد مفك 
مختمؼ مؤسسة في جميع أنحاء العالـ، كاكتسبت ثقة المشاركيف في  9099كتستفيد منيا أكثر مف  ،االئتماف

مف خالؿ تقديـ تقكيمات مستقمة كمكثكقة عف مستكل  ، كتساىـ في زيادة الكفاءة فييا،العالمية األسكاؽ المالية
 :3التالية ةبإجراء التصنيفات االئتماني ككالة مكديز كتقـك. 2المخاطر المالية كاالئتمانية

 999 سيادمائتماني  تصنيؼ Sovereign Ratings. 
 99999 مشركات.تصنيؼ ل 
 91999 مسندات المالية العامة.تصنيؼ ل 
 10999 عالية المخاطر  مالية المركبةال تصنيؼ لممنتجاتStructured Finance. 

 0999كما تنتشر مكاتب ككالة مكديز في معظـ المراكز المالية العالمية الرئيسية، كيعمؿ لدييا ما يقارب 
كتشمؿ قائمة عمالء ككالة مكديز مجمكعة  ائتماني. محمؿ 9999منيـ أكثر مف ك  ،مكظؼ في جميع أنحاء العالـ

باإلضافة إلى  ،كالمقرضيفات كالجيات المصدرة لألكراؽ المالية الحككمية، ككذلؾ المستثمريف كاسعة مف الشرك
 .4المصارؼ االستثمارية كالمصارؼ التجارية كغيرىا مف الكسطاء المالييف

 : Standard & Poor’sككالة ستاندرد آند بكرز  . ب

بمدان  90العالمية، كتتكزع مكاتبيا في تعد ككالة ستاندرد آند بكرز مف أبرز ككاالت التصنيؼ االئتماني 
كلكنيا بدأت  ،عاـ 909مكظؼ. كتعكد تاريخيان إلى أكثر مف  0099 عمىكيعمؿ لدييا ما يزيد  ،حكؿ العالـ

9199بإصدار درجات التصنيؼ االئتماني لألكراؽ المالية في عاـ 
5. 

                                                           
1
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 6. 

أف  قاؿ تكماس فريدماف: "إذا كانت الكاليات المتحدة األمريكية تستطيع أف تدمر أم دكلة مف خالؿ قصفيا بالقنابؿ، فإف ككالة مكديز تستطيع 2
 ف في العالـ ىما الكاليات المتحدة األمريكية كككالة مكديز."ف عظيمتيىناؾ قكتحيث أف  تصنيؼ سنداتيا، تخفيض كلة مف خالؿتدمر أم د

See: James Salo, “The Emergence of Non-Financial Rating Agencies for the Promotion of Global Standards: An 

Assessment and Empirical Analysis of Two Proprietary Databases”, Working Paper, 05-01, School of 

Geography & the Environment, University of Oxford, Mansfield, 2005, P. 5. 
3
 Moody’s website: www.moodys.com. 

4
 Loc. cit. 

5
 Standard & Poor’s Website: www.standardandpoors.com. 

http://www.moodys.com/
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ألسكاؽ المالية العالمية لممستثمريف في تقديـ المعمكمات عف اأحد أىـ ككاالت التصنيؼ االئتماني تعتبر ك 
التصنيفات االئتمانية كتقكيـ المخاطر ب تزكيدىـمف خالؿ  ،الراغبيف في اتخاذ القرارات االستثمارية األفضؿ

 كاألبحاث المختمفة التي تخص االستثمار. 

ت ، قامت ككالة ستاندرد آند بكرز بإصدار أكثر مف مميكف تصنيؼ ائتماني، كقام9998كفي عاـ 
تريميكف دكالر أمريكي مف الديكف. كما تممؾ كاحدان مف أىـ مؤشرات األسيـ  90بتصنيؼ ماقيمتو أكثر مف 

9990في عاـ  09كالتي احتفمت بعيده الػ  099األمريكية كىك مؤشر ستاندرد آند بكرز 
1. 

مف خالؿ تقكيـ  ،عالـحكؿ ال تصنيفان ائتمانيان سياديان  19أكثر مف  بإجراءستاندرد آند بكرز ككالة  كتقـك
كذلؾ باستخداـ  ،ديكنيا بشكؿ كامؿ كفي الكقت المحددب الكفاءالقدرة المالية لحككمات ىذه الدكؿ كرغبتيا في 

 .2كمية كنكعية معايير

 :Fitch Ratings ككالة فيتش لمتصنيؼ . ج

بيكا عاـ  حدثتأُ   Duffمع  ماجاالند كمف ثـ ،9110ككالة فيتش لمتصنيؼ نتيجة الندماج شركتي فيتش كا 

& Phelps كThomson Financial Bank Watch  9999في عاـ
. كتممؾ مقريف رئيسييف لإلدارة العامة 3

حكؿ العالـ، كىي جزء مف مجمكعة فيتش التي تضـ أيضان منتشران فرعان  09باإلضافة إلى  ،في نيكيكرؾ كلندف
تعد رائدة في تقديـ حمكؿ إلدارة المخاطر كالتي  Algorithmicsكالمنيجيات  Fitch Solutionsفيتش لمحمكؿ 

 .4الرئيسي في باريس مقرىايقع ك  ،.Fimalac, S.Aلمشركات كىي مممككة لػ 

العالمية،  المالية األسكاؽ معظـفي  االئتمانية تصنيفاتالتعد ككالة فيتش لمتصنيؼ أحد أىـ مف يقدـ 
، في حيف االئتمانياتيا مف عمميات التصنيؼ حكؿ العالـ، كتحصؿ عمى معظـ إيراد ان بمد 909كتغطي أكثر مف 

 :5التصنيفات االئتمانية التالية بإجراءقياميا بالبحكث المختمفة. كتقـك ككالة فيتش ل نتيجةيأتي جزء مف عكائدىا 

 990 ة حكؿ العالـسيادي ائتمانية اتتصنيف. 

 0999 .تصنيؼ لممصارؼ كالمؤسسات المالية غير المصرفية 

 9910 تأميف.ال اتشركتصنيؼ ل 

 9090 تصنيؼ لمؤسسات متنكعة حكؿ العالـ. 

                                                           
1
 Loc. cit. 

2
 Mounayar Joyce Michel, “Country Risk: the Major Determinations of Credit Risk Ratings”, American 

University of Beirut, Beirut, 2006, P. 19. 
3
 Michel Henry Bouchet, Ephraim Clark & Bertrand Groslambert, “Country Risk Assessment: a guide to global 

investment strategy”, Wiley Finance, New York, 2003, P. 94. 
4
 Fitch Ratings, “A Global Rating Agency”, Fitch Ratings, NY, www.fitchratings.com.  

5
 Fitch Ratings, “The Sovereign Rating Service”, Fitch Ratings, NY, P. 4. 

http://www.fitchratings.com/
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  ذات المخاطر المرتفعة األدكات المالية المركبةمف  1099أكثر مف. 

% 18في أبحاثيا المختمفة، كتقـك بتصنيؼ أكثر مف  مشترؾ 8999فيتش أكثر مف ككالة كما يكجد لدل 
يادية في ىكنغ ككنغ كنيكيكرؾ كلندف، كتقدـ تقاريران لمديكف الس ائتمانيان  محمالن  90مف الديكف العالمية، كلدييا 

 .مع المستثمريف ةمستمر  تاتصاال ائتمانية معمقة، كلدييا

 المعايير الواجب توفرها في وكاالت التصنيف االئتماني:ثانيًا: 

مف حيث االعتراؼ بيا مف قبؿ السمطات المحمية، فيي  نكعيفتندرج ككاالت التصنيؼ االئتماني ضمف 
 المحميةغير معترؼ بيا مف قبؿ السمطات  تصنيؼ ائتماني معترؼ بيا أك ككاالت تصنيؼ ائتماني ككاالتإما 

 . 1في كؿ بمد

Securities and Exchange Commission (SEC )قامت لجنة األكراؽ المالية كالتداكؿ األمريكية ك 
أف تعد ككالة تصنيؼ إحصائية معترؼ  بتحديد المعايير الكاجب تكفرىا في ككاالت التصنيؼ االئتماني مف أجؿ

ككاالت تصنيؼ  0. كحصمت 3كذلؾ لضماف مصداقية التصنيفات االئتمانية التي تقدميا ،NRSRO 2بيا كطنيان 
  :4كىي في الكاليات المتحدة األمريكية، عمى ىذا االعتراؼ فقط ائتماني

  ككالة مكديز لخدمة المستثمريفMoody’s Investors Service. 

 ة ستاندرد آند بكرز ككالStandard & Poor’s. 

  ككالة فيتش لمتصنيؼFitch Rating. 

  ككالةA.M Best بالتصنيؼ االئتماني لشركات التأميف. متخصصة: كىي 

  ككالة خدمة تصنيؼ السندات العامةDominion Bond Rating Service:  كىي الككالة
 كجنسيتيا كندية. ،المتحدة األمريكيةالكحيدة غير األمريكية المعترؼ فييا داخؿ الكاليات 

                                                           
1
 Marwan Elkhoury, “Credit Rating Agencies and their Potential Impact on Developing Countries”, UNCTAD, 

Geneva, 2009, P. 165. 
" Nationally Recognized Statistical Rating Organization"ككالة تصنيؼ احصائية معترؼ فييا كطنيان  NRSROأطمؽ مصطمح  2

بيدؼ تعييف مستكيات األكراؽ المالية المستخدمة  9100لعاـ  9100في البداية لممتعامميف كالكسطاء كذلؾ بقرار بكرصة األكراؽ المالية رقـ 
 كضمانات لألكراؽ المالية لممتعامميف كالكسطاء.

See: Gautam Setty and Randall Dodd, “Credit Rating Agencies: Their Impact on Capital Flows to Developing 

Countries”, Special Policy Report 6, Derivatives Study Center, Washington, D. C., 2003, P. 2. 
3
 Gautam Setty and Randall Dodd, “Credit Rating Agencies: Their Impact on Capital Flows to Developing 

Countries”, Special Policy Report 6, Derivatives Study Center, Washington, D. C., 2003, P. 0. 
4
 Marwan Elkhoury, “Credit Rating Agencies and their Potential Impact on Developing Countries”, op. cit., 

P.177.  
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 Baselالمعترؼ بيا مف قبؿ لجنة بازؿ لإلشراؼ المصرفي  التصنيؼ االئتماني يبمغ عدد ككاالت في حيف

Committee for Banking Supervision 0 نجد أف معظـ كبالمقابؿ  ،1تصنيؼ ائتماني فقط ككاالت
التي  ؿ السمطات المحمية، عمى الرغـ مف الشيرة الكاسعةمف قب غير معترؼ بيا ككاالت التصنيؼ االئتماني

 :2مثؿ ،بعضيا اكتسبيا

 The Economist Intelligence Unit . 

 Institutional Investors . 

 Euromoney . 

مثؿ لجنة المحمية حيث تقـك سمطات األكراؽ المالية نشاط التصنيؼ االئتماني ىك نشاط منظـ،  كما أف
 Commission des Operations كلجنة عمميات البكرصة الفرنسية ،SECتداكؿ األمريكية األكراؽ المالية كال

de Bourse (COB)، مف حيث  االئتماني بمراقبة ككاالت التصنيؼ ،كالييئة العامة لسكؽ الماؿ المصرية
في  ب تكفرهلما يجكاضحة  ان معايير كما تفرض  .االئتماني صناعة التصنيؼلقكاعد السمكؾ الميني في تطبيقيا 

ككاالت التصنيؼ االئتماني مف أجؿ الحصكؿ عمى االعتماد كالترخيص في مزاكلة أعماليا كتنظيـ عالقة مختمؼ 
 ىي:ك  ،3األطراؼ مع ىذه الككاالت

 :Objectivity المكضكعية .9

 يجب عمى ككاالت التصنيؼ االئتماني أف تعتمد منيجية سميمة كبالغة الدقة. كمف أجؿ التأكد مف التزاـ
 :4بمعيار المكضكعية، يجب أف تتكفر فييا الشركط التالية التصنيؼ ككالة

 الممؼ االئتماني لمعميؿ. البيانات التي يحتكييا جميع االئتماني أف تشمؿ عممية التصنيؼ 
 كأف تضع  ،أف تضع تعريفان كاضحان لدرجات التصنيؼ االئتماني التي تستخدميا في عممية التصنيؼ

 تصنيؼ.الادىا في معايير محددة العتم

                                                           
1
 Gautam Setty and Randall Dodd, “Credit Rating Agencies: Their Impact on Capital Flows to Developing 

Countries”, op. cit., P. 2. 
2
 Marwan Elkhoury, “Credit Rating Agencies and their Potential Impact on Developing Countries”, op. cit., 

P.165.  
 .00 .صمرجع سبؽ ذكره،  جبار محفكظ، "ككاالت تصنيؼ االئتماف"، 3
، المعايير 9المتعمؽ بتنظيـ العالقة بيف المصارؼ كككاالت تصنيؼ االئتماف، الممحؽ رقـ  91/90/9990تاريخ  1009مصرؼ لبناف، قرار رقـ  4

 .9990الكاجب تكافرىا في ككاالت تصنيؼ االئتماف، مصرؼ لبناف، بيركت، 
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  أف تعتمد المعايير كاإلجراءات عينيا في تصنيؼ جميع العمالء، بحيث تككف مبنية عمى معمكمات كافية
أك مف أم  ،كمف خالؿ مقابالت مع العميؿ ،مف خالؿ االفصاحات المقدمة مف العمالء كمف السكؽ

 كسيمة أخرل مكثكقة.

 أنكاع المخاطر التي يتعرض ليا العميؿ. جميعمد المعت االئتماني أف تحرص عمى أف يعكس التصنيؼ 

 أف تضع تعريفان كاضحان لمتخمؼ عف السداد Default. 

  قطاع ك  المالي كالمصرفي، قطاعالمثؿ قطاعات السكؽ  جميعأف تعتمد الطريقة عينيا في تصنيؼ
 متكسطة الحجـ.الصغيرة كال قطاع الشركاتك الشركات الكبيرة، 

  تسمى لجنة  التصنيؼككالة مف قبؿ لجنة خاصة داخؿ  االئتماني صنيؼقرارات الت جميعأف تتخذ
 التصنيؼ.

  إجراء ، كأف تقـك باالئتماني تصنيؼال معميؿ بعد نشرل لمحالة االئتمانيةأف تقـك بمراجعة مستمرة
 كمما دعت الحاجة لذلؾ. االئتماني التصنيؼالتعديالت المناسبة عمى درجة 

 ة تساعدىا في عممية التصنيؼ االئتمانيأف تعتمد أنظمة داخمية مالئم. 

 :Independency االستقاللية .9

أال  يجب، حيث االئتماني تعتبر االستقاللية مف أىـ المزايا التي يجب أف تتحمى بيا ككالة التصنيؼ
ال تخضع ألم ضغكطات سياسية كأ ،مباشر غير أكتحصؿ عمى أم منفعة خاصة مف العميؿ سكاء بشكؿ مباشر 

بمعيار  االئتماني ية قد تؤثر عمى عممية التصنيؼ. كمف أجؿ التأكد مف مدل التزاـ ككالة التصنيؼأك اقتصاد
 :1االستقاللية، يجب أف تتكفر فييا الشركط التالية

  :عمميةأم ضغكطات عمييا في  االئتماني في ككالة التصنيؼ المالؾعدـ ممارسة  يجبالممكية 
 أم عالقة بالشركة أك األداة التي يجرم تصنيفيا.، كما ال يجكز أف يككف لدييـ التصنيؼ

 كضع معايير ذات جكدة عالية لإلدارة الرشيدة  االئتماني اإلدارة الرشيدة: يجب عمى ككالة التصنيؼ
 .كمصداقيتواالئتماني  عمى استقاللية التصنيؼ ةفظاحممل كتطبيقيا

  دفع االئتماني مف خالؿ لتصنيؼ ككالة ا عمىأم ضغكطات العميؿ مصادر التمكيؿ: ال يجكز ممارسة
 .2التصنيؼ االئتماني تكاليؼ

                                                           
 ، مرجع سبؽ ذكره.91/90/9990تاريخ  1009مصرؼ لبناف، قرار رقـ  1
 دكؿ مف التصنيؼ طالبة الجيات مف رئيسي بشكؿ إيراداتيا عمى تحصؿ خاصة، مساىمة شركات ىي االئتماني التصنيؼ ككاالت معظـ فإ 2

يؼ االئتماني لديكف نحسب حجـ اإلصدار النقدم كدرجة تعقيده، إذ تتراكح تكاليؼ التصكتختمؼ رسكـ التصنيؼ االئتماني  كمصدريف، كشركات
 .دكالر أمريكي 099999دكالر أمريكي ك 09999الشركات بيف 
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 عمى ككالة التصنيؼ االئتماني التقيد بما  ائميف: عمى جميع القكمكظفكىا االئتماني إدارة ككالة التصنيؼ
 يمي:

 ال تككف ليـ عالقة قرابة مباشرة بينيـ كبيف العميؿ )أصكؿ أك فركع حتى الدرجة الثانية أ
 ضمنان(.

 ف ليـ أم عالقة استثمارية مع العميؿ.ال تكك أ 

  حتى يسمح لو  لدل العميؿاألقؿ مف تاريخ ترؾ المكظؼ لعممو انقضاء مدة سنة كاممة عمى
 .بالعمؿ لدل ككالة التصنيؼ االئتماني

  أكاف سكاءك  ،أك النقديةمنيا عدـ قبكؿ أم نكع مف أنكاع اليبات أك اليدايا مف العميؿ العينية 
 ير مباشر.غ بشكؿ مباشر أـ

 :Transparencyالشفافية  .0

كتكفير المعمكمات المناسبة لمختمؼ األطراؼ  ،التزاـ الشفافية الكافيةاالئتماني عمى ككالة التصنيؼ 
التقيد يجب عمييا  المناسبة ة كتكفير المعمكماتالشفافير ايالمعنية. كمف أجؿ التأكد مف التزاـ ككالة التصنيؼ بمع

 :1يميبما 

 التي تقـك بإصدارىا متاحة لجميع المستفيديف الحالييف كالمحتمميف في  االئتمانية نيفاتأف تككف التص
 األسكاؽ المحمية كالدكلية.

  متاحة لجميع في السكؽ مختمؼ القطاعات االئتماني لتصنيؼ عممية الأف تككف المنيجيات المتبعة في
 .المستفيديف الحالييف كالمحتمميف في األسكاؽ المحمية كالدكلية

 :Disclosure اإلفصاح .0

 مف أجؿ ،األطراؼ المعنية بالتصنيؼ لجميع المطمكبةتكفير المعمكمات  االئتماني عمى ككالة التصنيؼ
اإلفصاح عف  لذلؾ يتكجب عمى ككالة التصنيؼ .التصنيؼ االئتماني سالمةمدل الحكـ عمى  مساعدتيا في

 :2المعمكمات التالية

 فيما إذا كانت مباشرة أـ غير مباشرة )عف  االئتماني ؿ كككالة التصنيؼشكؿ العالقة التعاقدية بيف العمي
 طريؽ كسيط(.

                                                                                                                                                                                     
See: Frank Partnoy, “How and Why Credit Rating Agencies Are Not Like Other Gatekeepers”, University of 

San Diego School of Law, California, 2005, P. 12. 
 ، مرجع سبؽ ذكره.91/90/9990تاريخ  1009مصرؼ لبناف، قرار رقـ  1
 المرجع نفسو. 2
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  تعريؼ التخمؼ عف السدادDefault  درجاتمف  درجةكتحديد معدالتو الفعمية المكجكدة في كؿ 
 التصنيؼ.

 االئتماني تحديد الفترات الزمنية المقبكلة العتماد التصنيؼ. 

  ياالئتمان التصنيؼ درجاتتعريؼ. 

 كأم تغيير فييا مع تفسير أسباب ىذا  االئتماني لتصنيؼفي عممية االمنيجيات المتبعة  االفصاح عف
 التغيير.

  معميؿ.االئتماني لتصنيؼ درجة الالتغيرات في 

 التصنيؼ. درجة كتاريخ تعديؿ لمتصنيؼ االئتماني، تاريخ المتابعة األخيرة 

 ما إذا مع ذكر أسباب ىذا التكقؼ في ،عميؿعة تصنيؼ العف متاب االئتماني تاريخ تكقؼ ككالة التصنيؼ
 أم سبب آخر. ـرغبة ككالة التصنيؼ أعمى  أـكاف بناءن عمى رغبة العميؿ 

 :Resources المكارد .0

 ،اإلمكانيات الكافية لمقياـ بعمميات التصنيؼ االئتماني بدقة االئتماني يجب أف تتكفر لدل ككالة التصنيؼ
 :1مايمي كالتي تشمؿ

 بالسمعة الجيدة كالخبرة الكافية كالكفاءة  االئتماني ككالة التصنيؼ مكظفكمكارد البشرية: يجب أف يتمتع ال
 العالية.

  عمى برامج كأنظمة متخصصة تمكنيا مف إدخاؿ االئتماني : يجب أف تعتمد ككالة التصنيؼ الفنيةالمكارد
 بطريقة سميمة كمكثكقة. كتحميميا المعمكمات

 :Credibility المصداقية .0

 :2أف تتمتع بالمصداقية الكافية. كتقاس مصداقية ككالة التصنيؼ بما يمي االئتماني عمى ككالة التصنيؼ

 بالمعايير الخمسة المشار إلييا سابقان. االئتماني مدل التزاـ ككالة التصنيؼ 

 ف، يتثمر كالمس ،الحككمةمثؿ مف قبؿ مختمؼ األطراؼ  االئتماني مدل االعتماد عمى ككالة التصنيؼ
 تأميف كغيرىا.الكشركات  ،كالمصارؼ

 .عدـ إساءة استخداـ المعمكمات السرية  

                                                           
 .المرجع نفسو 1
 المرجع نفسو. 2
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كال يكجد في سكرية إطار تشريعي كقانكني ينظـ عالقة مختمؼ األطراؼ مع ككاالت التصنيؼ االئتماني، 
، كذلؾ ئتمانيلضماف مصداقية التصنيؼ االالمقبكلة كاضحة لككاالت التصنيؼ االئتماني  معاييريتـ تحديد كلـ 

لحداثة صناعة التصنيؼ االئتماني في سكرية، كالتي ال تتعدل التصنيؼ االئتماني السيادم الذم أجرتو ككالة 
 .9999كابيتاؿ انتميجنس في آب 
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 المبحث الثاني

 

 Credit Rating Types االئتماني التصنيفأنواع 

 

 تمهيد:

 تازداد فقد، االئتماني درجات التصنيؼتعددة مف تقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بإصدار أنكاع م
مف قبؿ مختمؼ  امية، كلتمبي الطمب المتزايد عمييتطكر األسكاؽ المالية العال بشكؿ كبير لتتماشى مع اأنكاعي

 ،السدادعف التأخر احتماالت تحديد ك  ،األكراؽ المالية لمصدرمالجدارة االئتمانية  تقكيـ في األطراؼ المعنية
  .الناجمة عنيا كالخسارة

كىي التصنيؼ االئتماني  ،مف خالؿ تقسيميا إلى عدة معايير التصنيفات االئتمانية كيمكف حصر أنكاع
كالتصنيؼ االئتماني حسب معيار  ،كالتصنيؼ االئتماني حسب معيار األداة المصنفة ،حسب معيار الفترة الزمنية

ىذا التصنيؼ. كسيتـ التطرؽ إلييا بالتفصيؿ في كالتصنيؼ االئتماني حسب معيار طالب  ،الجية المصنفة
 .المبحث

 أواًل: التصنيف االئتماني حسب معيار الفترة الزمنية:

لتصنيؼ االئتماني يقسـ التصنيؼ االئتماني كفقان ليذا المعيار إلى التصنيؼ االئتماني لمفترة الطكيمة كا
 ، كما يمي:1لمفترة القصيرة

 :Long-Term Credit Ratings يمةالتصنيؼ االئتماني لمفترة الطك  .9

يعبر التصنيؼ االئتماني لمفترة الطكيمة عف رأم ككالة التصنيؼ بمخاطر االئتماف ذات فترة االستحقاؽ 
 .2حدد احتماؿ عدـ الكفاء بااللتزامات المالية طكيمة المدليسنة أك أكثر، ك 

  

                                                           
طكيمة ال تقكـ ككاالت التصنيؼ االئتماني بإصدار درجات التصنيؼ االئتماني لمفترة المتكسطة، كتقتصر عمى درجات التصنيؼ االئتماني لمفترة ال 1

 شيران. 90كالتي تغطي سنة أك أكثر كدرجات التصنيؼ االئتماني لمفترة القصيرة كالتي تغطي 
2
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 8. 
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 :Short-Term Credit Ratings التصنيؼ االئتماني لمفترة القصيرة .9

اؽ يعبر التصنيؼ االئتماني لمفترة القصيرة عف رأم ككالة التصنيؼ بمخاطر االئتماف ذات فترة االستحق
 .1حدد احتماؿ عدـ الكفاء بااللتزامات المالية قصيرة المدلشيران، كي 90كالتي ال تزيد عف 

لمفترة القصيرة مختمفة رمكزان لمداللة عمى درجات التصنيؼ االئتماني االئتماني ككاالت التصنيؼ  كتستخدـ
 . 2عف الرمكز المستخدمة لمداللة عمى درجات التصنيؼ االئتماني لمفترة الطكيمة

 ثانيًا: التصنيف االئتماني حسب معيار األداة المصنفة:

تقسـ التصنيفات االئتمانية كفقان ليذا المعيار إلى التصنيؼ االئتماني السيادم، كالتصنيؼ االئتماني 
سترداد، ، كدرجات التصنيؼ االئتماني الكطنية، كتصنيفات االلشركات التأميفيؼ القكة المالية لممصارؼ، كتصن

ألدكات المالية اتصنيؼ الدعـ لممصارؼ، كالتصنيؼ االئتماني لسقؼ البمد، كتصنيؼ كتصنيؼ السندات، ك 
 كما يمي: الئتمانية.الكطنية، كأنكاع أخرل لمتصنيفات ا لشركات التأميف، كتصنيؼ القكة المالية المركبة

 : Sovereign Ratings التصنيؼ االئتماني السيادم .9

السيادية كالرغبة تعبر درجة التصنيؼ االئتماني السيادم عف رأم ككالة التصنيؼ االئتماني بالمقدرة المالية 
 .3بشكؿ كامؿ كفي الكقت المحدد لمدكلة تزامات الماليةللمقابمة اال لدفعفي ا

 :Bank Ratings لممصارؼ التصنيؼ االئتماني .9

درجة التصنيؼ االئتماني لممصارؼ عف رأم ككالة التصنيؼ االئتماني في مدل إمكانية دخكؿ  تعبر
 .4كبالتالي مدل احتياجو إلى الدعـ كالمساعدة المالية في المستقبؿ ،المصرؼ في صعكبات مالية

 :Insurer Financial Strength Ratings التأميف اتلشركتصنيؼ القكة المالية  .0

التأميف  ةقدرة المالية لشركمالفي االئتماني رأم ككالة التصنيؼ  لشركة التأميفيعكس تصنيؼ القكة المالية 
تكقؼ عف أداء الفي حاؿ  المتكقع دعدؿ االستردامحدد كما يعمى مقابمة االلتزامات المالية في المكاعيد المحددة، 

 .5الدفعات المستحقة

                                                           
1
 Ibid., P. 10. 

 المبحث الثالث.في سيتـ التطرؽ إلييا بالتفصيؿ  2
3
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Ratings: A Primer”, The McGraw-Hill Companies, NY, 2006, P. 1. 

4
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., 2008, P. 24. 

5 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, op. cit., P. 19. 
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 :National Credit Ratings اني الكطنيةدرجات التصنيؼ االئتم .0

األكراؽ  مصدرملة التصنيؼ في المالءة المالية لتعبر درجات التصنيؼ االئتماني الكطنية عف رأم ككا
كذلؾ بالمقارنة مع  ،اإلصدارات في بمد معيف عمى مقابمة االلتزامات المالية في الكقت المحددجكدة ك  المالية

.في نفس البمد المصدريف كاإلصدارات األخرل
1

 

2 تصنيفات االسترداد .0
Recovery Ratings: 

، حيث أف حجـ ىذه تياالمالية كالمكارد المتاحة لمقابمتصنيفات االسترداد العالقة بيف االلتزامات  تعكس
 .3االلتزامات كالمكارد ىي التي تحدد نسب االسترداد الفعمية

 :Bond Ratings تصنيؼ السندات .0

المبمغ األصمي بشكؿ كامؿ كفي ك قدرة الشركة المصدرة ليا عمى تسديد الفكائد  إف تصنيؼ السندات يعكس
 .4الكقت المحدد

 :Bank Support Ratings تصنيؼ الدعـ لممصارؼ .0

 المصرؼ إلنقاذالداعميف المحتمميف  رغبةعف رأم ككالة التصنيؼ بمدل يعبر تصنيؼ الدعـ لممصارؼ  
 .5كبالشكؿ الكافيكمدل قدرتيـ عمى ذلؾ في الكقت المناسب 

 :Country Ceilings التصنيؼ االئتماني لسقؼ البمد .8

بالعممة األجنبية التي يمكف أف  عف أعمى درجة تصنيؼ ائتماني يعبر التصنيؼ االئتماني لسقؼ البمد
 .6ُتعط ى ألغمب الُمْصدريف في بمد معيف

  

                                                           
1
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 30. 

، كتقكـ بتعيينيا لإلصدارات المالية ذات درجات التصنيؼ 9990في عاـ دار تصنيفات االسترداد أكؿ مرة إصبقامت ككالة فيتش لمتصنيؼ  2
 كأقؿ.  +Bاالئتماني المنخفضة لمفترة الطكيمة مف 

See: Fitch Ratings, “Inside the Ratings: What Credit Ratings Mean, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 4. 
 .0إلى  9، كالتي تأخذ مقياسان مف +9990أيار  09ستاندرد آند بكرز بإصدار تصنيفات االسترداد ألكؿ مرة في  في حيف قامت ككالة

See: Standard & Poor’s, “Commentary Report- Recovery Analytics Update: Enhanced Recovery Scale And 

Issue Ratings Framework”, Standard & Poor’s, NY, 2007, P. 1. 
3
 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, op. cit., P. 14. 

 .08 .، صمرجع سبؽ ذكره جبار محفكظ، "ككاالت تصنيؼ االئتماف"، 4
5
 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, op. cit., P. 17. 

6
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 34. 
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 :Structured Finance Ratings دكات المالية المركبةاألتصنيؼ  .1

حدكث حالة التأخر عف  المخاطر المتعمقة بيا كالتي تؤدم إلىألدكات المالية المركبة اتصنيؼ  سيعك
 .1االئتماني كذلؾ مف كجية نظر ككالة التصنيؼ ،السداد

 :National Insurer Financial Strength Ratings الكطنية التأميف اتلشركتصنيؼ القكة المالية  .99

 شركة التأميفبقدرة االئتماني الكطنية عف رأم ككالة التصنيؼ  ة التأميفلشركالقكة المالية  يعبر تصنيؼ
احتياجات سكؽ  يمبي، كىذا المخاطر االئتمانية في بمد معيف أقؿبالمقارنة مع  المالية اعمى الكفاء بالتزاماتي

 .2التأميف المحمية

 : Other Credit Rating Typesةاالئتماني اتأنكاع أخرل لمتصنيف .99

لتمبي  ،الت التصنيؼ االئتماني باستحداث أنكاع جديدة كمتنكعة مف منتجات التصنيؼ االئتمانيتقـك ككا
 كتكقع احتماؿ عدـ الكفاء بااللتزامات المالية. ،حاجة السكؽ المتزايدة في تقكيـ المخاطر المالية

 ثالثًا: التصنيف االئتماني حسب معيار الجهة المصنفة:

االئتماني كالتصنيؼ  ،الداخمياالئتماني ان ليذا المعيار إلى التصنيؼ ينقسـ التصنيؼ االئتماني كفق
 كذلؾ كما يمي: .3كتصنيؼ الييئات الرسمية ،الخارجي

 :Internal Credit Ratings التصنيؼ االئتماني الداخمي .9

كتقكيـ الداخمي تقـك العديد مف المؤسسات المالية كخصكصان المصارؼ بعممية التصنيؼ االئتماني 
 المتكفرة لدييا. كقد شجعت لجنة بازؿك  العامة المتاحة المعمكمات عمى مف خالؿ االعتماد لعمالئياخاطر الم

المصارؼ عمى القياـ بالتصنيؼ االئتماني الداخمي ألنيا تممؾ بعض المعمكمات الداخمية  4لإلشراؼ المصرفي
 .5كالتي يتعذر عمى ككاالت التصنيؼ االئتماني الكصكؿ إلييا

  

                                                           
1
 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, op. cit., P. 22. 

2
 Ibid., P. 26. 

 .01، ص. مرجع سبؽ ذكرهجبار محفكظ، "ككاالت تصنيؼ االئتماف"،  3
 لجنة بازؿ في الفصؿ الثاني.سيتـ التطرؽ إلى التصنيؼ االئتماني كعالقتو بمقررات  4

 إف التصنيؼ االئتماني الداخمي ليس مكضكع ىذه الدراسة. 5
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 :External Credit Ratings يؼ االئتماني الخارجيالتصن .9

 ،في إصدار درجات التصنيؼ االئتماني كىي عمميات التصنيؼ التي تقـك بيا ككاالت التصنيؼ االئتماني
رأم ككالة التصنيؼ في تقكيـ المقدرة المالية عمى الكفاء بالديكف كمقابمة االلتزامات المالية الحالية  عف كالتي تعبر

 بمية بشكؿ كامؿ كفي الكقت المحدد.كالمستق

 تصنيؼ الييئات الرسمية: .0

تقـك بعض الييئات الرسمية بنشر تكقعاتيا حكؿ احتماؿ تعثر الشركات في بمد معيف خالؿ السنتيف أك 
BDFI scoreبحساب مؤشر التعثر 9110منذ عاـ  كالذم يقـك ،التالية. كمنيا مصرؼ فرنسا سنكات الثالث

1 
 .2د خالؿ السنكات الثالث التاليةاسدالاحتماؿ تكقفيا عف  كالذم يعكسركة صناعية فرنسية ش 19999لػ  كنشره

 : ة لمتصنيفالطمبالجهة رابعًا: التصنيف االئتماني حسب معيار 

كالتصنيؼ االئتماني غير  ،يقسـ التصنيؼ االئتماني كفقان ليذا المعيار إلى التصنيؼ االئتماني المطمكب
 :3يمي، كذلؾ كما المطمكب

 :Solicited Ratingالتصنيؼ االئتماني المطمكب  .9

إعطائيا درجات التصنيؼ االئتماني ليا يمكف لمجيات المختمفة أف تطمب مف ككاالت التصنيؼ االئتماني 
كذلؾ مف  ،االئتماني تقـك بتكفير المعمكمات الالزمة كالضركرية لككالة التصنيؼ كبالتالي، المالية صداراتياإلأك 

كتسكيقيا بالشكؿ  المالية كالذم يؤدم إلى زيادة فرص نجاح إصداراتيا ،الجيدة االئتمانيةار مالءتيا أجؿ إظي
  كالكصكؿ إلى مصادر التمكيؿ ذات التكمفة األقؿ. األفضؿ،

 :Unsolicited Ratingمطمكب الالتصنيؼ االئتماني غير  .9

تماني ألم بمد أك شركة أك إصدار دكف يمكف لككاالت التصنيؼ االئتماني أف تقـك بعممية التصنيؼ االئ
ىذا الحؽ مكفكؿ لككالة التصنيؼ االئتماني في الدستكر األمريكي ك بذلؾ،  أك رغبتيا مف الجيات المعنية طمب

                                                           
متضمنة الربحية كالمالءة نسب مالية كاقتصادية  0دالة خطية لػ  ىك عبارة عفBanque de France Industry Score (BDFI score )إف  1

، كتبيف نقاط القكة كنقاط الضعؼ المكجكدة في قطاع األعماؿ، حيث تعكس القيمة المالية كالديكف كالدخؿ، كتعبر كؿ قيمة عف احتماؿ لمتعثر
 المرتفعة انخفاض مستكل المخاطر المرتبطة بقطاع األعماؿ كبالتالي المكانة المرتفعة ليذا القطاع.

See: www.banque-france.fr 
 إف تصنيؼ الييئات الرسمية خارج حدكد ىذه الدراسة. 2
 .09، ص. مرجع سبؽ ذكرهككاالت تصنيؼ االئتماف"، جبار محفكظ، " 3



20 
 

 

 

أك  أك الشركةلمدكلة  االئتمانيةإعالـ المستثمريف كالجيات المعنية بالحالة . كىي بذلؾ تقـك بتحت بند حرية التعبير
 .ة المصنفةاألداة المالي

 العامة مطمكب عمى المعمكماتالكتعتمد ككاالت التصنيؼ في إصدار درجة التصنيؼ االئتماني غير 
كالتي عادةن ما تككف غير كافية بالشكؿ  ،المنشكرة التقارير السنكية كالحسابات الماليةمثؿ  ،في السكؽ المتاحة
 حصكلو عمى درجة في حاؿالتصنيؼ  تكاليؼفع كد ياالتعاقد معالمصدر عمى  إجبار، مما يؤدم إلى 1األمثؿ
 .االئتماني تكفير المزيد مف المعمكمات لككالة التصنيؼيقـك بكبالتالي  ،بالنسبة لو مقبكلةائتماني غير  تصنيؼ

ألف  ،مطمكبالمف درجة التصنيؼ االئتماني غير  أعمىكعادة ما تككف درجة التصنيؼ االئتماني المطمكب 
 .2لمعمكمات العامة المتاحة فقطاألخيرة تستند عمى ا

مطمكب، فإف ككاالت التصنيؼ الكعمى الرغـ مف الخالؼ الذم يدكر حكؿ التصنيؼ االتئماني غير 
بالتالي ك عف نفسيا بأنيا ال تقـك بإصدار درجات التصنيؼ االئتماني المرتفعة لمتصنيؼ المطمكب  تدافعاالئتماني 

مطمكب الـ بإصدار درجات التصنيؼ االئتماني المنخفضة لمتصنيؼ غير ، كما أنيا ال تقك عمالئياالمحافظة عمى 
إبراز أىمية التصنيؼ غير قـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بجدد. باإلضافة إلى ذلؾ، ت عمالء مف أجؿ جذب

 :3مطمكب مف خالؿ النقاط الثالث التاليةال

 كالذيف يطمبكف  ،األسكاؽ الماليةفي  لمستثمريف كالمشاركيفا يخدـمطمكب الالتصنيؼ االئتماني غير  إف
راغبة في الحصكؿ الغير ممؤسسات االئتماني إجراء عممية التصنيؼ ل ككاالت التصنيؼ باستمرار مف

 .عميو
  طمب ة التصنيؼ، حيث ال يتكاليؼ عممي المصدرمطمكب يكفر عمى الغير إف التصنيؼ االئتماني

عمى رفع  و بقدرتوتكقع إال في حاؿية التصنيؼ إجراء عمم المصدر مف ككاالت التصنيؼ االئتماني
 .إضافية بمعمكماتتزكيدىا  بعد ةاالئتماني الحالي ودرجة تصنيف

  المنافسة بيف ككاالت التصنيؼ االئتماني. مستكل بزيادةمطمكب اليساىـ التصنيؼ االئتماني غير  

                                                           
1
 Alexander W. Butler, “Relationship Rating: How Do Bond Rating Agencies Process Information?”, Rice 

University, Houston, 2003, P. 1. 
2
 Marwan Elkhoury, “Credit Rating Agencies and their Potential Impact on Developing Countries”, op. cit, P. 8.  

3
 Patrick Van Roy, “Is there a difference between solicited and unsolicited bank ratings and if so, why?”, 

Working Paper Research No: 79, National Bank of Belgium, 2006, P. 6. 
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الثالثالمبحث   

 

 Credit Rating Scales درجات التصنيف االئتماني 

 

 يد:تمه

تي تعبر عف رأم ككالة التصنيؼ كال ،تقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بإصدار درجات التصنيؼ االئتماني
 ،كأصؿ القرض ،مثؿ الفكائد في الكقت المحددك بشكؿ كامؿ  المالية وعمى مقابمة التزامات المصدر كرغبتو مقدرةب

ؼ االئتماني بصفتو مؤشران لمدل قدرتيـ عمى كمبمغ التأميف كغيرىا. كيعتمد المستثمركف عمى درجات التصني
 ألمكاؿ المستحقة ليـ كالتي قامكا باستثمارىا. ااسترجاع 

 ،كشركات التأميف ،كالمصارؼ ،الشركاتك  ،الحككمات كتغطي ككاالت التصنيؼ االئتماني طيفان كاسعان مف
  .1يا درجات التصنيؼ االئتمانيمف خالؿ إعطائ ،كااللتزامات المالية المتنكعة األخرل ،كاألكراؽ المالية

تندرج  كالتي، 2كتستخدـ ككاالت التصنيؼ االئتماني العالمية حركفان أبجدية لمداللة عمى جكدة االئتماف
 :3كىي ،ضمف نكعيف مف مستكل المخاطر االئتمانية

  درجة االستثمارInvestment Grade: كتأخذ  ،كىي مؤشر النخفاض درجة المخاطر االئتمانية
( AAA ،AA ،A ،BBB( كذلؾ بالنسبة لككالة مكديز، كالرمكز )Aaa ،Aa ،A ،Baaكز )الرم

 بالنسبة لككالتي ستاندرد آند بكرز كفيتش لمتصنيؼ.
  درجة المضاربةSpeculative Grade: كتأخذ الرمكز كىي مؤشر الرتفاع درجة المخاطر االئتمانية ،

(Ba ،B ،Caa ،Ca ،C بالنسبة لككالة مكديز، كالر )( مكزBB ،B ،CCC ،CC ،C بالنسبة )
 .4لككالتي ستاندرد آند بكرز كفيتش لمتصنيؼ

كما تضيؼ ككاالت التصنيؼ االئتماني أرقامان أك إشارات عمى يميف درجة التصنيؼ لمداللة عمى مستكل 
 Aaمف  االئتماني التصنيؼ لدرجاتحيث تضيؼ ككالة مكديز أرقامان  ،تصنيؼ درجةكؿ  ضمفالجكدة االئتمانية 

عمى منتصؼ  9التصنيؼ، كالرقـ  درجةإلى النياية العميا ضمف  9، كيشير الرقـ 0أك  9أك  9ىي  Caaإلى 
                                                           
1
 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, Fitch Ratings, NY, 2009, P. 2. 

 درجة التصنيؼ ليست اختصاران ألم كممات. التي تستخدميا ككاالت التصنيؼ االئتماني لمداللة عمىاألحرؼ األبجدية  إف 2
3
 Joyce Michel Mounayar, “Credit Risk: The Major Determinations of Credit Risk Ratings”, American 

University of Beirut, Beirut, 2006, P. 17. 
 ككاالت التصنيؼ االئتماني نفس رمكز ككالتي ستاندرد آند بكرز كفيتش لمتصنيؼ. معظـتستخدـ  4
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التصنيؼ. في حيف تضيؼ ككالتا ستاندرد آند بكرز  درجةإلى النياية الدنيا ضمف  0التصنيؼ، كالرقـ  درجة
لمتعبير عف مستكل الجكدة االئتمانية  Bإلى  AAمف االئتماني إلى درجات التصنيؼ  –كفيتش لمتصنيؼ + أك 

 .1ياضمن

درجات التصنيؼ االئتماني العامة  كىماف مف درجات التصنيؼ االئتماني يبيف نكعيف رئيسي تمييزالكيمكف 
كالتي تستخدـ المقياس العالمي لمتصنيؼ، كدرجات التصنيؼ االئتماني الخاصة مثؿ درجات التصنيؼ االئتماني 

التصنيؼ االئتماني بتعييف  كما تقـك ككالة كدرجات التصنيؼ االتئماني الكطنية. ،أميفكشركات الت ،لممصارؼ
نيؼ االئتماني صقياـ ككالة التصنيؼ بمراقبة درجة التتشيراف إلى اتجاه التصنيؼ ك ة التصنيؼ ك حالة مشاىد

لمتصنيؼ كالتي تتعمؽ ، باإلضافة إلى أف ككالة التصنيؼ تقـك بعدة إجراءات ىاتغيير لاحتماؿ كبالتالي ىناؾ 
  بإصدار درجات التصنيؼ االئتماني.

 درجات التصنيف االئتماني العامة:أواًل: 

، بيدؼ 2جنبيةالية بالعممة المحمية كالعممة األُتطبؽ درجات التصنيؼ االئتماني العامة عمى االلتزامات الم
 .3لمي لمتصنيؼ، كالتي تككف قابمة لممقارنة عالميان تقكيـ القدرة عمى مقابمة االلتزامات المالية باستخداـ المقياس العا

مقابمة االلتزامات المالية بالعممة المحمية في حاؿ كاف الُمصدر  المقدرة عمىالعممة المحمية  كيقيس تصنيؼ
ؿ مخاطر انتقاك قاطنان في نفس البمد، كبالتالي ال يأخذ باالعتبار مخاطر تحكيؿ العممة المحمية إلى العممة األجنبية 

 .4كالتي يأخذ بيا تصنيؼ العممة األجنبية إلى خارج حدكد الدكلةالنقكد 

كتُقسـ درجات التصنيؼ االئتماني العامة إلى درجات التصنيؼ االئتماني لمفترة الطكيمة كدرجات التصنيؼ 
ييف تصنيفات االئتماني لمفترة القصيرة، كما أف ىناؾ ارتباطان كثيقان بينيما، كباإلضافة إلى ذلؾ فإنو يتـ تع

 .5االسترداد التي تربط بيف االلتزامات المالية كالمكارد المتاحة لمقابمة ىذه االلتزامات

  

                                                           
1
 Joyce Michel Mounayar, “Credit Risk: The Major Determinations of Credit Risk Ratings”, op. cit. 90. 

 لى أف التصنيؼ ىك بالعممة المحمية أك بالعممة األجنبية فإف التصنيؼ المعمف عادةن ىك بالعممة األجنبية.في حاؿ لـ يتـ االشارة إ 2
3
 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, op. cit., P. 3. 

4
 Loc. cit. 

5
 Hunter Richard and others, “Inside the Ratings: What Credit Ratings Mean”, Fitch Ratings, New York, 2007, 

P. 9.  
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 درجات التصنيف االئتماني لمفترة الطويمة: .1

تعكس درجات التصنيؼ االئتماني لمفترة الطكيمة رأم ككالة التصنيؼ بمخاطر االئتماف ذات فترة 
 . 1حتماؿ عدـ الكفاء بااللتزامات المالية طكيمة المدلاالستحقاؽ سنة أك أكثر، كتحدد ا

أما الرمكز المستخدمة مف قبؿ ككاالت التصنيؼ االئتماني لمداللة عمى مستكل الجكدة االئتمانية في الفترة 
 :2الطكيمة فيي كما يمي

 Aaa/AAA :تعتبر اإل الجودة االئتمانية األعمى( صدارات المصنفةAaa/AAAبأنيا ذات الجكد ) ة
االئتمانية األعمى، كاألقؿ مخاطر ائتمانية كمخاطر عدـ السداد، كتعبر عف قدرة عالية كمتميزة عمى 

 الكفاء بااللتزامات المالية.
 Aa/AA :تعتبر اإل جودة ائتمانية عالية جدًا( صدارات المصنفةAa/AA بأنيا ذات جكدة ائتمانية )

خفضة جدان، كتعبر عف قدرة عالية جدان عمى الكفاء عالية جدان، كمخاطر ائتمانية كمخاطر عدـ سداد من
 بااللتزامات المالية.

 A :تعتبر اإل جودة ائتمانية عالية( صدارات المصنفةA بأنيا ذات جكدة ائتمانية )كمخاطر عالية ،
 ائتمانية كمخاطر عدـ سداد منخفضة، كتعبر عف قدرة عالية عمى الكفاء بااللتزامات المالية.

 Baa/BBB إلتعتبر ا ئتمانية جيدة:جودة ا( صدارات المصنفةBaa/BBB بأنيا ذات جكدة ائتمانية )
، كمخاطر ائتمانية كمخاطر عدـ سداد مقبكلة، كلكف مف الممكف لمظركؼ االقتصادية أف تؤثر عمى جيدة

 قدرتيا عمى الكفاء بااللتزامات المالية. 
 Ba/BB :تعتبر اإل مخاطر مضاربة( صدارات المصنفةBa/BBب ) أنيا ذات جكدة ائتمانية دكف

 المتكسط، كمخاطر ائتمانية عالية، كتتضمف مخاطر مضاربة.
 B :تعتبر اإل مخاطر مضاربة عالية( صدارات المصنفةB بأنيا ذات جكدة ائتمانية ضعيفة، كمخاطر )

 ائتمانية عالية جدان، كتتضمف مخاطر مضاربة عالية.
 Caa/CCC :صتعتبر اإل مخاطر ائتمانية كبيرة( دارات المصنفةCaa/CCC بأنيا ذات جكدة )

  كىناؾ احتماؿ لحدكث حالة عدـ السداد. ،ائتمانية ضعيفة جدان، كمخاطر ائتمانية عالية جدان 
 Ca/CC تعتبر اإل :عالية جداً  مخاطر ائتمانية( صدارات المصنفةCa/CC بأنيا ذات جكدة ائتمانية )

 المظاىر لحدكث حالة عدـ السداد. ضؾ بعلية جدان، كىناضعيفة جدان، كمخاطر مضاربة عا

                                                           
1
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 8. 

2
 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, op. cit., P. 5. - Moody’s Investors Service, “Moody’s 

Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 8. 
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 C :تعتبر اإل المخاطر االئتمانية األعمى( صدارات المصنفةC ،بأنيا ذات الجكدة االئتمانية األدنى )
 كأصبحت حالة عدـ السداد كشيكة أك محتمة، كبالتالي ىناؾ صعكبة في استعادة أصؿ المبمغ أك الفكائد.

يتـ استخداـ الرمزيف  ،أك حالة عدـ سداد كاممة لاللتزامات المالية كفي حاؿ حدكث حالة عدـ سداد محدكدة
 التالييف:

 RD  حالة عدم سداد محدودةRestricted Default:  تشير إلى حدكث حالة عدـ سداد محدكدة
 لكاحد أك أكثر مف االلتزامات المالية.

 D  حالة عدم السدادDefault: ت المالية لمفترة الطكيمةتشير إلى حدكث حالة عدـ السداد لاللتزاما ،
 .1مف قبؿ الدائنييف ان قضائيتو الُمصِدر في حالة اإلفالس كحالة التصفية كتتـ مالحق دخكؿ عف كتعبر

 درجات التصنيف االئتماني لمفترة القصيرة: .2

ة رأم ككالة التصنيؼ بالمقدرة المالية لممصدريف لمقابمعف درجات التصنيؼ االئتماني لمفترة القصيرة  تعبر
، كتستخدـ ككالة تمؾ الفترةكتحدد مخاطر عدـ الدفع في  ان،شير  90 عف تقؿااللتزامات المالية قصيرة األجؿ كالتي 

 :2مكديز الرمكز التالية لمداللة عمى جكدة االئتماف في الفترة القصيرة

 P-1: المصنؼ  المصدر عتبريPrime-1  مالية قصيرة االلتزامات الب الكفاءقدرة عالية جدان عمى  كذبأنو
  األجؿ.

 P-2: المصنؼ  المصدر عتبريPrime-2 االلتزامات المالية قصيرة ب الكفاءعمى  عاليةقدرة  ذك بأنو
 األجؿ.

 P-3:  يعتبر المصدر المصنؼPrime-3 االلتزامات المالية قصيرة ب الكفاءقدرة مقبكلة عمى  كذ بأنو
 األجؿ.

 NP :المصنؼ  مصدرعتبر اليNot Prime  السابقة. درجات التصنيؼقع ضمف أم مف يبأنو ال 

 :3في حيف تستخدـ ككالة فيتش لمتصنيؼ الرمكز التالية لمداللة عمى جكدة االئتماف في الفترة القصيرة

                                                           
كيعرؼ اإلفالس قانكنان بأنو تكقؼ التاجر  بااللتزامات المالية. الكفاءإال بعد استحقاؽ فترة الديف كلـ يستطع المصدر  ”D“اليتـ إعطاء الدرجة  1

 السو.عف دفع ديكنو التجارية، لذلؾ فإف التاجر الذم يتكقؼ عف دفع ديكنو المدنية ال يتـ شير إف
 .9990لعاـ  00انظر: قانكف التجارة السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ 

2 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 10. 
3 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, op. cit., P. 12. 
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 F1 :قدرة مالية عمى مقابمة االلتزامات المالية في أعمى تشير إلى  أعمى جودة ائتمانية بالفترة القصيرة
 .األعمىكمف الممكف إضافة + لمداللة عمى الجكدة االئتمانية  .ةالكقت المحدد بالفترة القصير 

 F2 :تشير إلى قدرة مالية جيدة عمى مقابمة االلتزامات المالية في  جودة ائتمانية جيدة بالفترة القصيرة
 الكقت المحدد بالفترة القصيرة.

 F3 :مقابمة االلتزامات المالية  تشير إلى قدرة مالية مقبكلة عمى جودة ائتمانية متوسطة بالفترة القصيرة
 في الكقت المحدد بالفترة القصيرة.

 B :عمى مقابمة  متدنيةتشير إلى قدرة مالية  جودة ائتمانية ذات مخاطر مضاربة بالفترة القصيرة
 . عميياااللتزامات المالية في الكقت المحدد، كمف الممكف لمظركؼ االقتصادية أف تؤثر 

 C حالة عدـ السدادحدكث تشير إلى احتماؿ كبير ل فترة القصيرة:مخاطر عدم سداد مرتفعة بال 
Default .بالفترة القصيرة 

 RD :تشير إلى حدكث حالة عدـ سداد محدكدة لكاحد أك أكثر مف االلتزامات  حالة عدم سداد محدودة
 المالية.

 D :تشير إلى حدكث حالة عدـ السداد حالة عدم السداد Default الفترة القصيرة.لاللتزامات المالية ب 

المحتممة لمكرقة المالية  لمخسارةإف درجات التصنيؼ االئتماني لمفترة الطكيمة كالفترة القصيرة ليست مقياسان 
المصنفة، حيث ال تعبر درجات التصنيؼ االئتماني إال عف رأم ككالة التصنيؼ االئتماني بمستكل المخاطر 

التصنيؼ االئتماني لمفترة درجات عمى ذلؾ فإف حدكد  . كبناءن 1والمالية المرتبطة باإلصدار الذم تقـك بتصنيف
2الطكيمة كالفترة القصيرة ىي

: 

  المحتممة ألم فترة زمنية. لمخسارةال تحدد درجات التصنيؼ االئتماني النسبة المئكية 
  درجات التصنيؼ االئتماني القيمة السكقية ألم كرقة مالية مصدرة. تعكسال 
 يؼ االئتماني عف مدل سيكلة األكراؽ المالية.ال تعبر درجات التصن 
  السداد عدـ ةالمحتممة لاللتزامات المالية في حال الخسارةحدة  عفدرجات التصنيؼ االئتماني  تعبرال 

Default. 
  ال تعبر درجات التصنيؼ االئتماني سكل عف رأم ككالة التصنيؼ بمستكل المخاطر المؤدية لحدكث

 .Default ـ السداددعحالة 

 التصنيفات االئتماني لمفترة الطويمة والفترة القصيرة:درجات االرتباط بين  .3

                                                           
 أىمية التصنيؼ االئتماني في الفصؿ الثاني. سيتـ التطرؽ إلى 1

2 Loc. cit. 
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، كالفترة القصيرة التصنيؼ االئتماني لمفترة الطكيمةدرجات تقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني عادةن بإصدار 
، ذلؾ أف يمابين كثيؽ طكىناؾ ارتبا .ر أك عمى التزاماتو المالية أك عمى كمييمادِ صْ عمى المُ معان كيمكف أف يطبقا 

 Default السداد عدـمخاطر  بتقكيـتككف مرتبطة  الفترة القصيرةب Default لعدـ السدادالمخاطر المرتفعة 
 .1معيا أف تتكافؽك بالفترة الطكيمة 

أىمية  القصيرةمفترة ل ئتمانياال كالتصنيؼ الطكيمةمفترة لاالئتماني  التصنيؼيعكس االرتباط بيف كما 
يضمف عدـ حدكث التعارض بيف ك ، الطكيمةالجدارة االئتمانية لمفترة  لتقكيـ القصيرةيكلة كمخاطر الفترة عنصر الس
فترة القصيرة لاللتزامات المالية. كيبيف درجات التصنيؼ االئتماني لمك مفترة الطكيمة ل التصنيؼ االئتمانيدرجات 
 .2زر ككالة ستاندرد آند بك  ال تختمؼ عفالتي ك  ،حسب ككالة فيتش لمتصنيؼ يماالعالقة بين (9رقـ )الجدكؿ 

 ( 9الجدكؿ رقـ )

  لمتصنيؼحسب ككالة فيتش  التصنيؼ االئتماني لمفترة الطكيمة كالفترة القصيرةدرجات العالقة بيف 

 مفترة القصيرةل درجات التصنيف االئتماني مفترة الطويمةل درجات التصنيف االئتماني
 درجة االستثمار

AAA F1+ 
AA+ F1+ 

AA F1+ 
AA- F1+ 
A+ F1  أوF1+ 

A F1 
A- F2  أوF1 

BBB+ F2 
BBB F3  أوF2 

BBB- F3  أوF2 

 درجة المضاربة

BB+ B 
BB B 

BB- B 
B+ B 

B B 
B- B 

CCC C 
CC C 

C C 
RD/D D 

                                                           
1
 Ibid., P. 13. 

2
 Loc. cit. 
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يرة مفترة القصل كالتصنيؼ االئتمانيمفترة الطكيمة ل االئتماني تصنيؼالالعالقة بيف ( 9كيبيف الجدكؿ رقـ )
 .1لخدمة المستثمريف حسب ككالة مكديز

 (2الجدكؿ رقـ )

 حسب ككالة مكديز لمتصنيؼ التصنيؼ االئتماني لمفترة الطكيمة كالفترة القصيرةدرجات العالقة بيف 

 مفترة القصيرةل درجات التصنيف االئتماني مفترة الطويمةل درجات التصنيف االئتماني
 درجة االستثمار

Aaa  
Aa1  
Aa2  
Aa3 Prime 1 
A1  
A2  
A3 Prime 2 

Baa1  
Baa2 Prime 3 
Baa3  

  درجة المضاربة
Ba1  
Ba2  
Ba3  
B1  
B2  
B3 Not Prime 

Caa1  
Caa2  
Caa3  

Ca  
C  

Source: Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 10. 

                                                           
1
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 10. 
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  :Recovery Ratingsتصنيفات االسترداد  .4

ف إإف تصنيفات االسترداد ىي العالقة بيف االلتزامات المالية كالمكارد المتاحة لمقابمة ىذه االلتزامات، حيث 
االلتزامات  لمعظـيف تصنيفات االسترداد يتعيتـ ك  .1حجـ ىذه االلتزامات كالمكارد ىي التي تحدد نسب االسترداد

 .2كأقؿ Bمف  لمفترة الطكيمة االئتماني التصنيؼ درجاتذات  المالية

كما أف  .معالجة حالة عدـ السداد بعديرتكز مقياس نسب االسترداد عمى تكقع استرداد االلتزامات المالية ك 
 .3االسترداد بدقة نسبتصنيفات االسترداد ىي مقياس ترتيبي كليس محاكلة لتكقع 

 :4، كىيتصنيفات االستردادلمتعبير عف  ان رمكز ستاندرد آند بكرز ك فيتش لمتصنيؼ  تاكتستخدـ ككال

 RR1 إف األكراؽ المالية المصنفة  السداد: دمآفاق استرداد عالية جدًا لحالة عRR1  لدييا خصائص
 % مف أصؿ المبمغ كالفائدة.19% ك999استرداد بيف  األكراؽ المالية التي تـ تاريخيان 

 RR2 إف األكراؽ المالية المصنفة  السداد: دمعة آفاق استرداد مرتفعة لحالRR2  لدييا خصائص
 % مف أصؿ المبمغ كالفائدة.71% ك90استرداد بيف  األكراؽ المالية التي تـ تاريخيان 

 RR3  إف األكراؽ المالية المصنفة  السداد: دمعآفاق استرداد جيدة لحالةRR3  لدييا خصائص
 % مف أصؿ المبمغ كالفائدة.51% ك70اد بيف استرد األكراؽ المالية التي تـ تاريخيان 

 RR4  إف األكراؽ المالية المصنفة  السداد: دمعآفاق استرداد متوسطة لحالةRR4  لدييا خصائص
 % مف أصؿ المبمغ كالفائدة.31% ك50استرداد بيف  األكراؽ المالية التي تـ تاريخيان 

 RR5  كراؽ المالية المصنفة إف األ السداد: دمعآفاق استرداد دون المتوسط لحالةRR5  لدييا
 % مف أصؿ المبمغ كالفائدة.11% ك30استرداد بيف  خصائص األكراؽ المالية التي تـ تاريخيان 

 RR6  إف األكراؽ المالية المصنفة  السداد: دمعآفاق استرداد ضعيفة لحالةRR6  لدييا خصائص
  ؿ المبمغ كالفائدة.% مف أص10 أقؿ مفاسترداد  األكراؽ المالية التي تـ تاريخيان 

  

                                                           
( كالتي تأخذ بعيف NPV) Net Present Value يتـ حساب تصنيفات االسترداد عمى المستكل السيادم باالستناد إلى صافي القيمة الحالية 1

 االعتبار الدفعات المتبقية التي تمت إعادة جدكلتيا.
See: Standard & Poor’s, “Commentary Report- Recovery Analytics Update: Enhanced Recovery Scale And 

Issue Ratings Framework”, Standard & Poor’s, NY, 2007, P. 2.  
2
 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, op. cit, P. 14. 

3
 Ibid., P. 14. 

4
 Loc. cit. 
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لمداللة عمى التكقع األعمى لالسترداد، حيث تككف نسبة  9كتضيؼ ككالة ستاندرد آند بكرز الرمز +
 .1% ألصؿ المبمغ كالفائدة999االسترداد 

 درجات التصنيف االئتماني الخاصة:ثانيًا: 

التصنيؼ محددة مف بأنكاع  تقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بإصدار درجات التصنيؼ االئتماني الخاصة
لشركات االئتماني مثؿ درجات التصنيؼ االئتماني لممصارؼ، كتصنيؼ الدعـ لممصارؼ، كتصنيؼ القكة المالية 

، كدرجات التصنيؼ االئتماني الكطنية، كتصنيؼ القكة لألدكات المالية المركبة، كتصنيؼ حدة الخسارة التأميف
 .2االئتماني التصنيؼ االتئمانيدرجات  أنكاعقؼ البمد، كغيرىا مف الكطنية، كس لشركات التأميفالمالية 

تطبيقيا في االقتصاد  يجباألكسع انتشاران كالتي  درجات التصنيؼ االئتمانيكسيتـ التركيز عمى أىـ 
التصنيؼ االئتماني في سكرية، كىي درجات التصنيؼ االئتماني  أنكاعالسكرم بصفتيا مرحمة أكلى لتطبيؽ باقي 

 ، كما يمي:3ي الكطنيةيؼ االتئماننكدرجات التص لشركات التأميف،كتصنيؼ القكة المالية  ،صارؼلمم

 :Bank Ratingsدرجات التصنيف االئتماني لممصارف  .1

رأم ككالة التصنيؼ في إمكانية دخكؿ المصرؼ في عف درجات التصنيؼ االئتماني لممصارؼ  تعبر
ككاالت تأخذ ك لمدعـ الخارجي كالمساعدة المالية في المستقبؿ.  كبالتالي تحدد مدل احتياجو ،صعكبات مالية

درجات التصنيؼ االئتماني لممصارؼ المخاطر السيادية التي قد تؤثر عمى بيئة األعماؿ التصنيؼ في إصدار 
ككفاية رأس  ،درجة التنكعمثؿ االعتبار المؤشرات المالية لممصارؼ بكالعمؿ المصرفي كاالستثمار، كما تأخذ 

جكدة اإلدارة كنجاحيا في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية باإلضافة إلى كجكدة المكجكدات كالربحية،  ،ماؿال
 .4ككفاءتو القطاع المصرفي فعاليةكمدل  ،لممصرؼ، كدرجة التنظيـ في السكؽ المالي

 :5لممصارؼفيتش لمتصنيؼ الرمكز التالية لمتعبير عف درجات التصنيؼ االئتماني  ةكتستخدـ ككال

 A:  أفضؿ كأعمى جكدة تصنيؼ ائتماني كأعمى درجة مف االستقرار المالي في المستقبؿ ضمف بيئة
 تشغيمية مستقرة كمتكقعة جدان، أم أف المصرؼ قكم جدان.

                                                           
1
 Standard & Poor’s, “Global Project Finance Yearbook”, Standard & Poor’s, McGraw-Hill, New York, 2008, P. 

107. 
2
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 1. 

ذلؾ أنو يتـ استخداـ درجات التصنيؼ االئتماني العامة في إجراء التصنيؼ االئتماني السيادم كالذم يعتبر مفتاح التصنيفات االئتمانية األخرل،  3
 يستخدـ كأحد محددات التصنيؼ االئتماني لباقي أنكاع التصنيؼ االئتماني.

4 Ibid., P. 24. 
5 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, op. cit., P. 16. 
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 B : تصنيؼ قكم لمجكدة االئتمانية كدرجة استقرار مالي جيدة ضمف بيئة تشغيمية مستقرة كمتكقعة بشكؿ
 جيد، أم أف المصرؼ قكم.

 C:  تصنيؼ مقبكؿ كمناسب لجكدة االئتماف كلدرجة االستقرار المالي ضمف بيئة تشغيمية مستقرة
 كمتكقعة، كالمصرؼ في كضع مناسب.

 D : ،مف نقاط  ان أف المصرؼ يممؾ عدد ذلؾتصنيؼ متكاضع لجكدة االئتماف كلدرجة االستقرار المالي
قصكر، أك بيئة  تعاني مفك بيانات مالية الضعؼ الداخمية أك الخارجية كمنيا فركع مصرفية ضعيفة، أ

سكاء مف  تشغيمية غير مستقرة. كمف الممكف أف يحتاج المصرؼ إلى المساعدات الخارجية في المستقبؿ
 .قبؿ المؤسسيف أـ المساىميف أـ الحككمة أـ مف جيات أجنبية

 E : ،مرتفعةمخاطر  أف المصرؼ لديو ذلؾتصنيؼ ضعيؼ لجكدة االئتماف كلدرجة االستقرار المالي ،
مفركع ل نظران بالفعؿ،  يايحتاجسأك أنو  إلى الدعـ كالمساعدة الخارجية كىناؾ احتماؿ كبير أف يحتاج

 بيئة التشغيمية غير المستقرة.الأك  ،المصرفية الضعيفة جدان، أك البيانات المالية السيئة

 F :تشير إلى أف المصرؼ قد دخؿ حالة العجز عف السداد Default، نو سيدخؿ حالة العجز عف أك أ
أك إذا لـ يتـ إجراء عممية  ،أك مف صناديؽ التأميف ،السداد إذا لـ يتمؽ الدعـ الخارجي مف الحككمة

 مؽ المزيد مف التمكيؿ مف حممة األسيـ.لـ يتأك  ،االحتكاء مف مؤسسة مالية أخرل

كاألعمى  Aىي أدنى مف  التصنيؼ التي درجة" عمى يميف –"كما تضيؼ ككالة فيتش لمتصنيؼ "+" أك 
 التصنيؼ. لدرجةالتي تقع في النياية العميا أك الدنيا  لممصارؼ عمى الجكدة االئتمانية لمداللة Eمف 

 :Insurer Financial Strength Ratings لشركات التأمينالقوة المالية  تصنيف .2

لمالية لشركات التأميف عمى قدرة امرأم ككالة التصنيؼ بال لشركات التأميفالقكة المالية  تصنيؼيعكس 
معدؿ االستردادات المتكقعة كما تحدد كالعقكد في المكاعيد المحددة،  كثائؽ التأميفمقابمة االلتزامات المالية لحممة 

القكة  عتمد تصنيؼيك . نتيجة عجز شركات التأميف عف أداء الدفعات المستحقة شركات التأميففي حالة تكقؼ 
 ككالةعمييا  تحصؿأك المعمكمات التي  ،الشركة المصنفة التي تكفرىامى المعمكمات ع لشركات التأميفالمالية 

أف تتغير أك تبقى معمقة أك تخرج عف  االئتماني لتصنيؼدرجة اكيمكف ل .التصنيؼ مف المصادر المكثكقة األخرل
 .1المطمكبةحاؿ نقص المعمكمات  التصنيؼ في

                                                           
1 Ibid., P. 19. 
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التأميف عمى مقابمة االلتزامات  اتقدرة المالية لشركمإلى ال ميفلشركات التأشير تصنيؼ القكة المالية يال ك 
ليست تكصية لشراء أم كرقة مالية  لشركات التأميفمخطط ليا. كما أف درجات التصنيؼ االئتماني الالمالية غير 

 .1لمقكة المالية لممصدر ان ، فالتصنيؼ ليس ضمانياأك بيععمييا أك اإلبقاء  عنيا صادرة

 أنكاععمى شركات التأميف كشركات إعادة التأميف في جميع  لشركات التأميفلقكة المالية ا طبؽ تصنيؼيك 
ىذه  مدلكالتلمفترة الطكيمة كالفترة القصيرة، كلكف تختمؼ  درجات التصنيؼ االئتماني العامةكيتـ استخداـ  .التأميف
 ، كما يمي:لتتكافؽ مع مدخالت صناعة التأميف الرمكز

 في الفترة الطويمة: لشركات التأمينة القوة المالي تصنيف . أ

في الفترة الطكيمة عمى العممة المحمية كالعممة األجنبية، كتندرج  لشركات التأميفالقكة المالية  طبؽ تصنيؼي
 :2كىي ،االئتمانية المخاطرضمف نكعيف مف مستكل 

  آمفSecure مف  االئتماني التصنيؼدرجات : كتتضمفAAA  كحتىBBB-. 
  ضعيؼVulnerable مف  االئتماني التصنيؼدرجات : كتتضمفBB+  كحتىC. 

الرمكز التالية كذلؾ حسب ككالتي ستاندرد آند بكرز  لشركات التأميفالقكة المالية  تصنيؼ كيستخدـ في
 :3كفيتش لمتصنيؼ

 AAA :كالعقكد  الكثائؽتشير إلى أعمى قدرة مالية عمى مقابمة التزامات حممة  قوية عمى نحو استثنائي
 الكقت المحدد، كأقؿ مخاطر لمتكقؼ عف سداد المدفكعات. في

 AA  :كالعقكد في الكقت  الكثائؽالتزامات حممة  تشير إلى قدرة مالية عالية جدان عمى مقابمةقوية جدًا
 المحدد، كمخاطر منخفضة جدان لمتكقؼ عف سداد المدفكعات.

 A  :كالعقكد في الكقت المحدد،  الكثائؽمة تشير إلى قدرة مالية عالية عمى مقابمة التزامات حمقوية
 كمخاطر منخفضة لمتكقؼ عف سداد المدفكعات.

 BBB  :كالعقكد في الكقت المحدد،  الكثائؽتشير إلى قدرة مالية مناسبة عمى مقابمة التزامات حممة جيدة
 كمخاطر منخفضة لمتكقؼ عف سداد المدفكعات، كلكف مف الممكف أف تتأثر بالظركؼ المحيطة ببيئة

 األعمى.االئتماني التصنيؼ  درجاتاألعماؿ أكثر مف 

                                                           
1 Ibid., P. 19. 
2 Loc. cit. 
3 Loc. cit. 
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 BB  :كالعقكد في  الكثائؽىناؾ بعض أكجو الضعؼ عمى مقابمة التزامات حممة تممك بعض الضعف
مناسبة الالكقت المحدد، كمخاطر متكسطة لمتكقؼ عف سداد المدفكعات، حيث مف الممكف لمظركؼ غير 

 مقابمة االلتزامات المالية.عمى رتيا المحيطة ببيئة األعماؿ أف تؤثر عمى قد

 B  :كالعقكد في الكقت المحدد،  الكثائؽتشير إلى قدرة مالية ضعيفة عمى مقابمة التزامات حممة ضعيفة
عمى استمرار الظركؼ المالية رتبط استمرار القدرة يحيث  ،كمخاطر مرتفعة لمتكقؼ عف سداد المدفكعات
عادة االسترداد، كتأخذ ىذه إلكلكف ىناؾ إمكانية كبيرة  المناسبة لبيئة األعماؿ كظركؼ السكؽ،

 )عالية جدان(. RR1االسترداد  تصنيؼااللتزامات 

 CCC  :كالعقكد في  الكثائؽتشير إلى قدرة مالية ضعيفة جدان عمى مقابمة التزامات حممة ضعيفة جدًا
ؼ عمى الظركؼ المحيطة تتكق ، كىيالكقت المحدد، كمخاطر مرتفعة جدان لمتكقؼ عف سداد المدفكعات

 تصنيفاتببيئة األعماؿ. كما أف ىناؾ إمكانية مرتفعة إلى متكسطة عمى إعادة االسترداد، حيث تأخذ 
 )متكسطة(. RR4)جيدة(،  RR3)مرتفعة(،  RR2االسترداد 

 CC  :كالعقكد في  الكثائؽتشير إلى قدرة مالية ضعيفة جدان عمى مقابمة التزامات حممة ضعيفة ألبعد حد
الكقت المحدد، كمخاطر مرتفعة إلى أبعد حد لمتكقؼ عف سداد المدفكعات. كما أف ىناؾ إمكانية 

 RR5)متكسطة( أك  RR4االسترداد  تصنيفاتعادة االسترداد، حيث تأخذ إلمتكسطة أك دكف المتكسط 
 )دكف المتكسط(.

 C  :كالعقكد في الكقت  الكثائؽمة تشير إلى قدرة مالية في الحدكد الدنيا عمى مقابمة التزامات حمخطيرة
المحدد، كمخاطر كشيكة كمحتمة لمتكقؼ عف سداد المدفكعات. كما أف ىناؾ إمكانية دكف المتكسط أك 

 )ضعيفة(. RR6)دكف المتكسط( أك  RR5االسترداد  تصنيفاتعادة االسترداد، حيث تأخذ إلضعيفة 

 االئتماني التصنيؼ جكدةمداللة عمى ل Bإلى  AAمف  درجات التصنيؼعمى يميف  –كيتـ إضافة + أك 
 تصنيؼ كذلؾ بالنسبة لككالة فيتش لمتصنيؼ. درجةكؿ  ضمف

 في الفترة القصيرة: لشركات التأمينتصنيف القوة المالية  . ب

المالية لشركات التأميف عمى  لمقدرة تقكيمان في الفترة القصيرة  لشركات التأميفقدـ تصنيؼ القكة المالية ي
تصنيؼ القكة المالية كيستخدـ في تحميؿ كالعقكد خالؿ فترة سنة.  الكثائؽلحممة المستحقة ت المالية مقابمة االلتزاما
كلكف يتـ  ،في الفترة الطكيمة يتصنيؼ االئتمانفي ال المستخدمة العكامؿفي الفترة القصيرة نفس  لشركات التأميف
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لة كالمركنة المالية، كتثقيؿ أقؿ لعكامؿ القدرة السيك مثؿ بالفترة القصيرة  المتعمقةإعطاء تثقيؿ أكبر لمعكامؿ 
 .1التنافسية كاتجاه اإليرادات

لمتعبير عف تصنيؼ القكة المالية لشركات التأميف في الفترة  كتستخدـ ككالة فيتش لمتصنيؼ الرمكز التالية
 :2القصيرة

 F1: إلظيار قدرة كبيرة جدان  قدرة كبيرة عمى مقابمة االلتزامات المالية بالفترة القصيرة، كيمكف إضافة +
 عمى مقابمة االلتزامات المالية بالفترة القصيرة.

 F2: .قدرة جيدة عمى مقابمة االلتزامات المالية بالفترة القصيرة 

 F3: .قدرة مناسبة عمى مقابمة االلتزامات المالية بالفترة القصيرة 

 B: قدرة ضعيفة عمى مقابمة االلتزامات المالية بالفترة القصيرة. 

 C: .قدرة ضعيفة جدان عمى مقابمة االلتزامات المالية بالفترة القصيرة 

 :National Credit Ratingsدرجات التصنيف االئتماني الوطنية  .3

تعبر درجات التصنيؼ االئتماني الكطنية عف رأم ككالة التصنيؼ في المالءة المالية لممصدريف 
كذلؾ بالمقارنة مع المصدريف  ،المالية في الكقت المحددكاإلصدارات في بمد معيف عمى مقابمة االلتزامات 

كلكف تختمؼ مدلكالتيا  ،كاإلصدارات األخرل في نفس البمد. كيتـ استخداـ درجات التصنيؼ االئتماني العامة
 .3لتتالءـ مع المخاطر الكطنية، حيث تعكس درجات التصنيؼ االئتماني المرتفعة المخاطر االئتمانية األقؿ

لممالءة المالية لممصدريف في بمد معيف، كال  ان مقياسبصفتيا درجات التصنيؼ االئتماني الكطنية ستخدـ تُ ك 
 تعبر عف مستكل المخاطر االئتمانية مقارنة مع البمداف األخرل.

تعتمد ككاالت التصنيؼ في إصدار درجات التصنيؼ االئتماني الكطنية عمى جميع أنكاع المخاطر التي ك 
كحجـ الحصة  ،تتضمف كفاءة اإلدارةك  ،اللتزامات المالية بشكؿ كامؿ كفي الكقت المحددتؤثر عمى مقابمة ا

كالمخاطر السيادية التي تؤثر  ،الشفافية كالمالءة المالية عمى مقابمة االلتزامات الماليةمستكل ك  ،السكقية كتنكعيا
نقدية كالمالية كالبيئة القانكنية، كما يتـ كالسياسات ال ،القكة االقتصادية كالماليةك  ،عمى القدرة عمى سداد الديكف

 .4كمخاطر صرؼ العممة األجنبية ،المساعدات كالدعـ الخارجي باالعتباراألخذ 

 كيتـ إصدار درجات التصنيؼ االئتماني الكطنية لمفترة الطكيمة كالفترة القصيرة كما يمي:
                                                           
1 Ibid., P. 21. 
2 Loc. cit. 
3
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 30. 

4 Ibid., P. 31. 
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 درجات التصنيف االئتماني الوطنية لمفترة الطويمة: . أ

قدرة المالية لممصدريف مرأم ككالة التصنيؼ بال عفلتصنيؼ االئتماني الكطنية لمفترة الطكيمة درجات ا تعبر
كذلؾ بالمقارنة  ،كثر مف سنة في الكقت المحددألفي بمد معيف عمى مقابمة االلتزامات المالية ذات فترة االستحقاؽ 

 مع المصدريف اآلخريف في نفس البمد.

ر عف درجات التصنيؼ االئتماني الكطنية لمفترة الطكيمة نفس رمكز كتستخدـ ككاالت التصنيؼ لمتعبي
 ،التصنيؼ درجةدرجات التصنيؼ االئتماني العامة لمفترة الطكيمة مع إضافة أكؿ حرفيف لمبمد المعني عمى يميف 

 .1كبيف درجات التصنيؼ االئتماني العامةالكطنية كذلؾ لمتمييز بيف التصنيفات االئتمانية 

درجات التصنيؼ االئتماني الكطنية لمفترة الطكيمة لككالتي مكديز كفيتش  عفكز التالية الرم كتعبر
 :2لمتصنيؼ

 AAA(xx)/Aaa(xx):  تشير إلى أعمى مستكل مف المالءة المالية لممصدريف أك اإلصدارات، كاألقؿ
 البمد. كذلؾ بالمقارنة مع االلتزامات المالية األخرل في ذات ،مخاطر لحدكث حالة عدـ السداد

 AA(xx)/Aa(xx) : تشير إلى مستكل مرتفع جدان لممالءة المالية لممصدريف أك اإلصدارات، كمخاطر
 كذلؾ بالمقارنة مع االلتزامات المالية األخرل في ذات البمد. ،منخفضة جدان لحدكث حالة عدـ السداد

 A(xx)/A(xx) :رات، كمخاطر منخفضة تشير إلى مستكل مرتفع لممالءة المالية لممصدريف أك اإلصدا
 كذلؾ بالمقارنة مع االلتزامات المالية األخرل في ذات البمد. ،لحدكث حالة عدـ السداد

 BBB(xx)/Baa(xx) : تشير إلى مستكل متكسط لممالءة المالية لممصدريف أك اإلصدارات، كمخاطر
 ل في ذات البمد.كذلؾ بالمقارنة مع االلتزامات المالية األخر  ،مقبكلة لحدكث حالة عدـ السداد

 BB(xx)/Ba(xx) : ،تشير إلى مستكل دكف المتكسط لممالءة المالية لممصدريف أك اإلصدارات
 كذلؾ بالمقارنة مع االلتزامات المالية األخرل في ذات البمد. ،كمخاطر مرتفعة لحدكث حالة عدـ السداد

 B(xx)/B(xx) :صدارات، كمخاطر مرتفعة تشير إلى مستكل ضعيؼ لممالءة المالية لممصدريف أك اإل
 كذلؾ بالمقارنة مع االلتزامات المالية األخرل في ذات البمد. ،جدان لحدكث حالة عدـ السداد

 CCC(xx)/Caa(xx) : ،تشير إلى مستكل ضعيؼ جدان لممالءة المالية لممصدريف أك اإلصدارات
رنة مع االلتزامات المالية كذلؾ بالمقا ،مرتفعة جدان لحدكث حالة عدـ السداد كمخاطر مضاربة كمخاطر

 األخرل في ذات البمد.

                                                           
 كذلؾ بالنسبة لككالة مكديز. لتايكاف Aaa.twلمبرازيؿ،  Aaa.brمثؿ  1

2 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, op. cit., P. 23. 
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 CC(xx)/Ca(xx) : تشير إلى مستكل ضعيؼ جدان لممالءة المالية لممصدريف أك اإلصدارات، كمخاطر
مضاربة عالية كمخاطر مرتفعة جدان لحدكث حالة عدـ السداد كذلؾ بالمقارنة مع االلتزامات المالية 

 األخرل في ذات البمد.

 C(xx)/C(xx):  تشير إلى أدنى مستكل لممالءة المالية لممصدريف أك اإلصدارات، كاألعمى مخاطر
كذلؾ بالمقارنة مع االلتزامات المالية األخرل في ذات  ،مضاربة كحالة عدـ السداد قد أصبحت كشيكة

 البمد.

 D(xx): اللتزامات كذلؾ بالمقارنة مع ا ،تشير إلى أف المصدر أك اإلصدارات قد دخمت حالة عدـ السداد
 في ذات البمد. األخرل المالية

كذلؾ بالنسبة لككالة  Caaإلى  Aaمف  االئتماني تصنيؼال اتدرجعمى يميف  0أك 9أك 9تـ إضافة تك 
إلى النياية العميا ضمف  9تصنيؼ، حيث يشير الرقـ  درجةمكديز لمداللة عمى مستكل الجكدة االئتمانية داخؿ كؿ 

عف النياية الدنيا ضمف  0التصنيؼ، في حيف يعبر الرقـ  درجةمنتصؼ  عف 9الرقـ  كيعبرالتصنيؼ،  درجة
 التصنيؼ. درجة

 درجات التصنيف االئتماني الوطنية لمفترة القصيرة: . ب

تعبر درجات التصنيؼ االئتماني الكطنية لمفترة القصيرة عف رأم ككالة التصنيؼ بمقدرة المصدريف في بمد 
نة مع كذلؾ بالمقار  ،مالية في الكقت المحدد خالؿ فترة ال تتجاكز سنة كاحدةمعيف عمى إعادة دفع االلتزامات ال

 .1المصدريف اآلخريف المحمييف

، 2درجات التصنيؼ االئتماني الكطنية لمفترة القصيرة كذلؾ بالنسبة لككالة مكديز عفالرمكز التالية  كتعبر
 : N 3حرؼ ب أكؿ حرفيف لمبمد المعني ستبدؿيحيث 

 N-1: كذلؾ  ،قدرة مالية كبيرة لممصدريف عمى إعادة دفع االلتزامات المالية في الفترة القصيرة تشير إلى
 بالمقارنة مع المصدريف المحمييف اآلخريف في ذات البمد.

 N-2:  تشير إلى قدرة مالية أعمى مف المتكسط لممصدريف عمى إعادة دفع االلتزامات المالية في الفترة
 المصدريف المحمييف اآلخريف في ذات البمد. كذلؾ بالمقارنة مع ،القصيرة

 N-3: تشير إلى قدرة مالية متكسطة لممصدريف عمى إعادة دفع االلتزامات المالية في الفترة القصيرة، 
 كذلؾ بالمقارنة مع المصدريف المحمييف اآلخريف في ذات البمد.

                                                           
1
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 31. 

2
 Ibid., P. 33. 

 لتايكاف. TW4كحتى  TW-1لمبرازيؿ، ك BR-4كحتى  BR-1مثؿ  3
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 N-4:  االلتزامات المالية في الفترة تشير إلى قدرة مالية أدنى مف المتكسط لممصدريف عمى إعادة دفع
 كذلؾ بالمقارنة مع المصدريف المحمييف اآلخريف في ذات البمد. ،القصيرة

في حيف تستخدـ ككالة فيتش لمتصنيؼ الرمكز التالية لمداللة عمى درجات التصنيؼ االئتماني الكطنية 
 :1لمفترة القصيرة

 F1(xxx): كذلؾ بالمقارنة  ،زامات المالية في الكقت المحددتشير إلى قدرة مالية كبيرة عمى مقابمة االلت
التصنيؼ لمداللة عمى  درجةتـ إضافة + عمى يميف تمع االلتزامات المالية األخرل في ذات البمد، ك 

 قدرة المالية الكبيرة جدان.مال

 F2(xxx): قارنة كذلؾ بالم ،تشير إلى قدرة مالية جيدة عمى مقابمة االلتزامات المالية في الكقت المحدد
 مع االلتزامات المالية األخرل في ذات البمد.

 F3(xxx): كذلؾ بالمقارنة  ،تشير إلى قدرة مالية مناسبة عمى مقابمة االلتزامات المالية في الكقت المحدد
 مع االلتزامات المالية األخرل في ذات البمد.

 B(xxx): كذلؾ  ،ة في الكقت المحددتشير إلى قدرة مالية غير مؤكدة عمى مقابمة االلتزامات المالي
االقتصادية كالمالية أف تؤثر  لمظركؼيمكف ك  ،بالمقارنة مع االلتزامات المالية األخرل في ذات البمد

 عمييا.

 C(xxx):  تشير إلى قدرة مالية غير مؤكدة عمى نحك بعيد عمى مقابمة االلتزامات المالية في الكقت
حيث تككف مرتبطة باستمرار  ،لية األخرل في ذات البمدكذلؾ بالمقارنة مع االلتزامات الما ،المحدد

 الظركؼ االقتصادية كالمالية المناسبة.

 D(xxx):  حالة عدـ السداد أك أنيا قد أصبحت كشيكة.حدكث تشير إلى 

كذلؾ  CCCإلى  AAالتصنيؼ مف  درجة" عمى يميف –"كما تضيؼ ككالة فيتش لمتصنيؼ "+" أك 
لدرجات  كذلؾ بالنسبة F1مف  األقؿالتصنيؼ  درجةفترة الطكيمة، كعمى يميف لدرجات التصنيؼ االئتماني لم

 لدرجةيز بيف اإلصدارات التي تقع في النياية العميا أك الدنيا يالتصنيؼ االئتماني لمفترة القصيرة، كذلؾ لمتم
 التصنيؼ.

 :Rating Outlookواتجاه التصنيف  Rating Watchمشاهدة التصنيف ثالثًا: 

االت التصنيؼ االئتماني بتعييف حالة مشاىدة التصنيؼ كاتجاه التصنيؼ لإلصدارات المالية تقـك كك
 المصنفة كما يمي:

                                                           
1 Fitch Ratings, “Definitions of Ratings and Other Scales”, op. cit., P. 25. 
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إلى قياـ ككالة التصنيؼ بمراقبة  : تشير حالة مشاىدة التصنيؼRating Watchمشاىدة التصنيؼ  .9
. كىناؾ ثالثة اتجاىات قصيرةىا في الفترة الر يىناؾ احتماؿ كبير لتغي درجة التصنيؼ االئتماني، كبالتالي

 :1كىي ،لحالة مشاىدة التصنيؼ
  إيجابيPositive.تشير إلى احتماؿ رفع درجة التصنيؼ االئتماني : 

  سمبيNegative درجة التصنيؼ االئتماني. ضيخفت: تشير إلى احتماؿ 

  تطكرEvolving اتثبيتيضيا أك يخفتدرجة التصنيؼ االئتماني أك إمكانية رفع : تشير إلى. 

بدكف أف  ياالتصنيؼ االئتماني أك تخفض ةدرج لككالة التصنيؼ أف ترفع كتجدر اإلشارة إلى أنو يمكف
 إذا كاف ىناؾ ما يبرر ذلؾ. Rating Watchتكضع في حالة مشاىدة التصنيؼ 

 سابقةيكمان، كتككف إما  19كبشكؿ عاـ فإف حالة مشاىدة التصنيؼ تتـ خالؿ الفترة القصيرة أم خالؿ 
، كىي فترة جمع معمكمات إضافية كاستخداميا إلجراء ياالمالية المصنفة أك تتبع باإلصدارات المرتبطةغيرات لمت

التصنيؼ كذلؾ إما برفع  نشرمف حالة مشاىدة التصنيؼ عندما يتـ  اإلصدارخرج ي. ك التصنيؼ االئتماني تحميؿ
 .2أك تخفيضيا أك تثبيتيا االئتماني درجة التصنيؼ

قياـ ككالة التصنيؼ : تشير حالة اتجاه التصنيؼ إلى احتماؿ Rating Outlookؼ اتجاه التصني .9
حاالت  تد مف سنة إلى سنتيف. كىناؾ أربعخالؿ الفترة الطكيمة كالتي تم درجة التصنيؼ االئتماني يريتغب
 :3يؼ، كىينتجاه التصال
  مستقرStableا في الفترة الطكيمة.: تشير إلى احتماؿ بقاء درجة التصنيؼ االئتماني عمى حالي 
  إيجابيPositive.تشير إلى احتماؿ رفع درجة التصنيؼ االئتماني في الفترة الطكيمة : 
  سمبيNegative.تشير إلى احتماؿ تخفيض درجة التصنيؼ االئتماني في الفترة الطكيمة : 
  تطكرDeveloping/Evolving إذا كاف : نادران ما يأخذ اتجاه التصنيؼ حالة "تطكر"، كىذا يتـ

، أم فيما بيف رفع درجة التصنيؼ االئتماني أك ان سمبي إيجابيان أـ أكافما بيف الحالتيف فيىناؾ تردد 
 تخفيضيا في الفترة الطكيمة.

إذا كاف ىناؾ تغيرات في الظركؼ  Rating Outlookكتكضع الكرقة المالية بحالة اتجاه التصنيؼ 
 .كلكنيا غير كاضحة بدرجة كبيرة بيا المحيطة

  
                                                           
1 Ibid., P. 43. 
2
 Loc. cit. 

3
 Loc. cit. 



38 
 

 

 

 :االئتماني إجراءات التصنيفرابعًا: 

بإصدار درجات التصنيؼ  تتعمؽكالتي  تقـك بيا ككاالت التصنيؼ االئتماني جد عدة إجراءات لمتصنيؼتك 
 :1االئتماني، كىي

مف الئحة مشاىدة  تقد خرج االئتماني التصنيؼدرجة تعني أف  :Confirmedتثبيت التصنيف  .9
 ـ يتـ إجراء أم تغيير ضركرم لو.كل ،التصنيؼ بعد أف تمت مراجعتو

درجة التصنيؼ االئتماني عمى حاليا، كيتـ المجكء إلييا بقاء تشير إلى  :Affirmedتأكيد التصنيف  .9
 بعد مايمي:

 .مراجعة رسمية لدرجة التصنيؼ االئتماني 

 .الحصكؿ عمى معمكمات جديدة تخص الكرقة المالية 

  أك  ،أك حاالت استحكاذ ىامة ،البيئة القانكنية التغييرات فيمثؿ في السكؽ حصمت أحداث ىامة
 حدكث اضطرابات في السكؽ.

 ير في اتجاه التصنيؼ.ييستخدـ مع التغ 

تخفيض درجة قياـ ككالة التصنيؼ بتشير إلى  :Downgradeخفض درجة التصنيف االئتماني  .0
 التصنيؼ االئتماني.

مف قبؿ ككالة  المالية فإنيا ال تعد مصنفةإذا سددت قيمة الكرقة  :Paid In Fullانتهاء عممية الدفع  .0
 سددت قيمتيا قبؿ تاريخ االستحقاؽ. أـكصمت لتاريخ االستحقاؽ أ، سكاء التصنيؼ االئتماني

ضع في حالة مشاىدة تعني أف اإلصدار قد كُ  :Rating Watch Onتفعيل مشاهدة التصنيف  .0
 .مف قبؿ ككالة التصنيؼ االئتماني كيجرم تصنيفو ،التصنيؼ

 ترمز إلى أف حالة اتجاه التصنيؼ قد تغيرت. :Revision Outlookديث حالة اتجاه التصنيف تح .0
رفع درجة التصنيؼ قياـ ككالة التصنيؼ ب تشير إلى :Upgradeرفع درجة التصنيف االئتماني  .0

 االئتماني.
ـ يعد ، كبالتالي لاالئتماني حالة التكقؼ عف التصنيؼ عف تعبر :Withdrawnالتوقف عن التصنيف  .8

 ".WR، كيرمز لو "االئتماني مف قبؿ ككالة التصنيؼ ان اإلصدار مصنف
عمى المكقع االلكتركني  اقد تـ نشرىاالئتماني التصنيؼ درجة تعني أف  :Publishedنشر التصنيف  .1

 التصنيؼ. لككالة

  .اإلصدار ؼيتصنتقـك بال  االئتماني التصنيؼ ككالةترمز إلى أف  :NRال يوجد تصنيف ائتماني  .99
                                                           
1 Ibid., P. 44. 
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ودور وكاالت التصنيف االئتماني في  لتصنيف االئتمانيمحددات ا
 أسواق رأس المال

Credit Ratings Criteria and the Credit Rating 

Agencies Role in the Capital Market  
 

 مقدمة الفصل: عممية التصنيف االئتماني

 ياديالمبحث األول: التصنيف االئتماني الس

 المبحث الثاني: التصنيف االئتماني لممصارف

 المبحث الثالث: دور وكاالت التصنيف االئتماني في أسواق رأس المال
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 مقدمة الفصل
 

 Credit Rating Process التصنيف االئتماني عممية

 

ؼ ، فإنيا تطمب مف ككاالت التصنيفي األسكاؽ المالية السنداتعندما ترغب الشركات في إصدار 
. مف أجؿ زيادة مصداقيتيا كسيكلة نفاذىا إلى أسكاؽ رأس الماؿ العالمية إعطاءىا درجة التصنيؼ االئتماني

محمؿ االئتماف ل يمكفك  ،كتقـك ككاالت التصنيؼ بتعييف محممي االئتماف المسؤكليف عف تحميؿ التصنيؼ االئتماني
، كتأخذ لعكامؿ النكعيةلتحميؿ العكامؿ الكمية كاا عممية تضمفكتإصداران في نفس الكقت.  00 يقـك بتحميؿأف 

عدة أسابيع إلى عدة أشير كذلؾ حسب درجة تعقيد  بيف عادةن  فترة زمنية تتراكحعممية التصنيؼ االئتماني 
 .1اإلصدار كحجمو

سكاء أكانت مف المصادر العامة المتاحة الممكنة عمى مختمؼ مصادر المعمكمات  ك االئتمافكيعتمد محمم
 مباشرةن  التي تـ الحصكؿ عمييا مف الُمصدر أـسكؽ مثؿ اإلحصائيات المالية كالتقارير االقتصادية المنشكرة، في ال

أك مع صانعي القرار كالمسؤكليف الحككمييف مثؿ كزير المالية أك حاكـ  لمشركة خالؿ االجتماعات مع اإلدارة العميا
حاؿ التصنيؼ االئتماني غير المطمكب  كفي .2السيادم االئتماني المصرؼ المركزم في التصنيؼ

Unsolicited Ratingمف أجؿ إعطاء  فقط ، يعتمد محممك االئتماف عمى المعمكمات العامة المتاحة في السكؽ
 .3درجة التصنيؼ االئتماني

 0 تضـكالتي  ،التقرير إلى لجنة االئتماف يقدـ، االئتماني التحميؿاالئتماف مف إجراء  محمميكبعد انتياء 
عطاء درجة التصنيؼ االئتماني عمى األقؿ يقكمكف حمميفم  Rating التصنيؼ متضمنةن اتجاه بمناقشة التقرير كا 

Outlook التصنيؼ كمشاىدة Rating Watch 4 كمف ثـ يتـ إخطار المصدر بدرجة التصنيؼ االئتماني قبؿ ،
. درجة التصنيؼ  هطمب المصدر إعطاء ( عممية التصنيؼ االئتماني بدءان مف9كيبيف الشكؿ رقـ ) نشرىا لمعمـك

 .5ىااالئتماني كحتى نشر 

  

                                                           
1
 Hossein Asgharian, “Reformation of the Credit Rating Industry – Is there a need?”, op. cit., P. 09. 

2
 Fitch Ratings, “The Rating Process”, Fitch Ratings, NY, 2006, P. 2. 

3
 Hossein Asgharian, “Reformation of the Credit Rating Industry – Is there a need?”, op. cit., P. 09. 

4
 Fitch Ratings, “The Rating Process”, op. cit., P. 2. 

5
 Barry M Jackson, “Obtaining a Municipal Credit Rating”, UK Limited, London, 2006, P. 19. 
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 (9) رقـ الشكؿ

 االئتماني التصنيؼ عممية

Source: Barry M Jackson, “Obtaining a Municipal Credit Rating”, UK Limited, London, 2006, P. 19. 

مؽ تحصؿ تغييرات جكىرية تتع ان مالـالتصنيؼ االئتماني سنكي درجة يـبإعادة تقك  االئتمافتقـك لجنة كما 
سنكيان ككالة التصنيؼ االئتماني مرتيف  بزيارةف مثؿ المؤسسات المالية يقـك بعض المصدريك ، أك بالسكؽ بالمصدر
 .1مف أجؿ تحديث المعمكمات المتعمقة بيا أك أكثر

كع مف أنكاع التصنيؼ لكؿ ن مسبقان  كيتـ اتخاذ قرار التصنيؼ االئتماني باالستناد إلى منيجيات معدة
كيتـ تطكير ىذه التصنيؼ االئتماني لممصارؼ، منيجية التصنيؼ االئتماني السيادم ك منيجية االئتماني مثؿ 

بالتالي تستمر ك  ،درجة المالءة الماليةلتعكس بدقة مع التطكرات االقتصادية الحاصمة المنيجيات باستمرار لتتالءـ 
 الغرض المطمكب منيا.في تقديـ 

                                                           
1
 Hossein Asgharian, “Reformation of the Credit Rating Industry – Is there a need?”, op. cit., P. 09. 

طمب المصدر إعطاءه 
 درجة التصنيؼ االئتماني

زيارة محممي االئتماف 
 لممصدر

قياـ محممي االئتماف 
 بتحميؿ البيانات

مناقشة لجنة االئتماف 
 لتقرير محممي االئتماف

إخطار المصدر بدرجة 
 التصنيؼ االئتماني

نشر التصنيؼ االئتماني 
 في أسكاؽ رأس الماؿ

مراقبة درجة التصنيؼ 
 االئتماف
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 صادر منيا الحؽ في سحب أم تصنيؼ ائتماني تممؾضافة إلى ذلؾ، فإف ككالة التصنيؼ االئتماني باإل
عطاء درجة التصنيؼ  في أم كقت كاف، كذلؾ في حاؿ غياب المعمكمات الكافية التخاذ القرار المناسب كا 
 .1، كبالتالي لـ يعد اإلصدار مصنفان مف قبؿ ككالة التصنيؼاالئتماني المالئمة

كىي التصنيؼ  كشرح محدداتيا ةاالئتماني اتالتصنيف أىـ أنكاععمى  التركيز الفصؿـ في ىذا كسيت
، ألىمية األكلى في أنيا في المبحث الثاني ، كالتصنيؼ االئتماني لممصارؼفي المبحث األكؿ االئتماني السيادم

حاالت التصنيؼ االئتماني في ىـ أ كاحد مفمفتاح التصنيفات االئتمانية األخرل، كالثانية بصفتيا مثاالن عف 
دكر ككاالت التصنيؼ االئتماني في أسكاؽ رأس الماؿ  سيتـ إبراز كما .كىي المصارؼالمؤسسات المالية 

كتأثيره عمى االستثمارات األجنبية المباشرة كعمى  ، كشرح أىمية التصنيؼ االئتماني في األسكاؽ المالية،العالمية
زمات ككاالت التصنيؼ االئتماني في األ ، كالدكر الياـ الذم لعبتوIIمقررات لجنة بازؿ كعالقتو ب القدرة التنافسية،

  كذلؾ في المبحث الثالث. تتعمؽ بصناعة التصنيؼ االئتماني ىامةالمالية، باإلضافة إلى اإلشارة إلى قضايا 

                                                           
1
 Fitch Ratings, “The Rating Process”, op. cit., P. 0. 
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 األول المبحث

 
  Sovereign Credit Rating السيادي التصنيف االئتماني

 

 تمهيد:

عرؼ التصنيؼ االئتماني السيادم بأنو رأم ككالة التصنيؼ االئتماني في تقكيـ الحالة المستقبمية لممقدرة يُ 
كمما حصؿ البمد عمى ك . 1المالية السيادية كرغبتيا في الكفاء بالتزاماتيا المالية بشكؿ كامؿ كفي الكقت المحدد

كفاء بااللتزامات المالية في حاؿ تعرض البمد تصنيؼ ائتماني سيادم مرتفع، كمما انخفضت احتماالت عدـ ال
كمية كمكضكعية لتحديد مخاطر  ان كاالت التصنيؼ االئتماني معايير . كتستخدـ ك 2المالية كاالقتصادية ألزماتل

صدار درجة التصنيؼ االئتماني السيادمك  ،االئتماف السيادية  .3ا 

تماني التصنيؼ االئ دكرتـ التطرؽ إلى كمف أجؿ تغطية مختمؼ جكانب التصنيؼ االئتماني السيادم، سي
محددات شرح التصنيؼ االئتماني السيادم بالعممة المحمية كالعممة األجنبية، كسقؼ البمد، ك السيادم، كالتمييز بيف 

 التصنيؼ االئتماني السيادم.

 التصنيف االئتماني السيادي:  دورأواًل: 

 :4خالؿ ما يمي ات مفاالئتماني السيادم عمى االقتصاد يؤثر التصنيؼ

العكامؿ في تحديد معدؿ الفائدة كالذم بمكجبو تقترض أىـ  أحديعتبر التصنيؼ االئتماني السيادم  .9
كنفاذ كاسع إلى أسكاؽ  ،الحصكؿ عمى تكاليؼ تنافسية كمف أجؿالحككمة مف المؤسسات المالية الدكلية. 

فعة ضمف درجة االستثمار مف قبؿ رأس الماؿ العالمية، يتعيف الحصكؿ عمى درجة تصنيؼ ائتماني مرت
معدؿ ككالة مكديز أك ككالة ستاندرد آند بكرز كككالة فيتش. حيث يعكس التصنيؼ االئتماني المرتفع 

 الفائدة المنخفض.

 يؤثر التصنيؼ االتئماني السيادم عمى التصنيؼ االئتماني لممصارؼ كالشركات كاألكراؽ المالية في البمد .9
ال يمكف لمشركات أك األكراؽ المالية المصنفة أف تحصؿ عمى تصنيؼ  لؾ أنوذ بشكؿ إيجابي أك سمبي.

                                                           
1
 Ashok Vir Bhatia, “Sovereign Credit Ratings Methodology: an Evaluation”, IMF, WP/02/170, Washington, D. 

C., 2002, P. 4. 
2
 World Economic Forum, “The Financial Development Report 2008”, World Economic Forum”, Geneva, 2008, 

P. 8. 
3
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 1. 

4
 Joyce Michel Mounayar, “Country Risk: The Major Determinations of Credit Risk Ratings”, American 

University of Beirut, Beirut, 2006, P. 14. 
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إذ ال يمكف ليا أف تتخطى المخاطر السيادية لمدكلة بأم  ،االئتماني السيادم ائتماني أعمى مف التصنيؼ
رفع أك ض درجة التصنيؼ االئتماني السيادم يؤدم إلى يخفرفع أك تفإف  بالتاليك  حاؿ مف األحكاؿ.

 .1ض الكحدات تحت السيادية المصنفةتخفي

 ذلؾ أنو ،إف التصنيؼ االئتماني السيادم المنخفض يؤثر بشكؿ سمبي عمى النمك في االقتصادات الناشئة .0
 .المطمكبةنمك الزمة لتحقيؽ معدالت اليزيد مف تكمفة اإلقراض ال

تحقة في سكؽ األكراؽ المس يالديكنالدكلة  كيعّبر التصنيؼ االئتماني السيادم عف مخاطر عدـ سداد
صندكؽ مثؿ لمحككمات األخرل كالمؤسسات المالية الدكلية  ياالمالية، كبالتالي فإف تخمؼ الحككمة عف سداد ديكن

" كىي درجة Dالنقد الدكلي كالبنؾ الدكلي ال يؤدم إلى تخفيض درجة التصنيؼ االئتماني السيادم إلى الدرجة "
في تحميؿ التصنيؼ االئتماني السيادم معمكمات أخرل تتعمؽ بالرغبة في  يؤخذ باالعتبار ذلؾ أنوعدـ السداد، 

" Dسداد الديكف المستحقة باإلضافة إلى المالءة المالية. لذلؾ فإف التصنيؼ االئتماني السيادم ال يأخذ الدرجة "
 ،د باإلمكاف تفاديياإال بعد أف تتأكد ككالة التصنيؼ االئتماني بأف حالة العجز المالي قد تحققت بالفعؿ كلـ يع

 . 2كأنيا ليست ناجمة عف عدـ رغبة الدكلة السيادية في سداد ديكنيا المستحقة

قد تمت  ياكبشكؿ عاـ فإف حالة العجز عف سداد الديكف السيادية نادرة نسبيان، حيث أف آخر مكجة من
 إلىتمؾ الفترة. كتجدر اإلشارة  خالؿ الثالثينيات كاألربعينيات مف القرف الماضي، كحدثت حاالت قميمة أخرل بعد

سداد االلتزامات المالية لمدكؿ السيادية المصنفة مف قبؿ ككالة فيتش لمتصنيؼ قد بمغت  فيأف نسبة العجز 
سداد الديكف  في، كلـ تسجؿ أم حالة مف العجز 9990ك 9110% خالؿ الفترة الممتدة بيف عامي 9.81

 .3(BBBكحتى  AAAفي التصنيؼ االئتماني السيادم )مف  رالمستحقة لمدكؿ التي أعطيت درجة االستثما
سنكات عند كؿ درجة مف درجات التصنيؼ االئتماني  0( معدالت الخسارة لمتكسط 0كيبيف الجدكؿ التالي رقـ )

 :4كذلؾ حسب ككالة مكديز لخدمة المستثمريف

  

                                                           
يختمؼ عف التصنيؼ  ان ائتماني ان سيادية، كبالتالي تعطى تصنيفعتبر المصرؼ المركزم كالمؤسسات العامة التابعة لمحككمة مؤسسات تحت اليُ  1

 االئتماني السيادم.
2
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 2. 

3
 Loc. cit. 

4
 Financial Crisis Inquiry Commission, “Credit Ratings and the Financial Crisis”, Financial Crisis Inquiry 

Commission, 2010, P. 43. 
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 (0الجدكؿ رقـ )
 نيمعدالت الخسارة عند كؿ درجة مف درجات التصنيؼ االئتما

 (9991ك 9990)متكسط السنكات بيف 
 معدالت الخسارة  درجة التصنيف االئتماني

Aaa 0.0016 
Aa1 0.0171 
Aa2 0.0374 
Aa3 0.0781 
A1 0.1436 
A2 0.2569 
A3 0.4015 

Baa1 0.6050 
Baa2 0.8690 
Baa3 1.6775 
Ba1 2.9040 
Ba2 4.6255 
Ba3 6.5230 
B1 8.8660 
B2 11.3905 
B3 14.8775 

Caa1 19.9726 
Caa2 26.8125 
Caa3 38.4017 
Ca 55.0000 
C 100.0000 

Source: Financial Crisis Inquiry Commission, “Credit Ratings and the Financial Crisis”, Financial Crisis Inquiry 

Commission, 2010, P. 43. 

سنكات عند كؿ درجة مف درجات التصنيؼ  0ة لمتكسط معدالت الخسار ( 9رقـ )كما يبيف الشكؿ التالي 
 االئتماني.
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 (9رقـ ) الشكؿ
 معدالت الخسارة عند كؿ درجة مف درجات التصنيؼ االئتماني

(9991ك 9990)متكسط السنكات بيف 

 

السابقيف أف ىناؾ ارتباطان قكيان بيف ارتفاع درجة التصنيؼ االئتماني  (9) كالشكؿ( 0)يتبيف مف الجدكؿ 
 .الماليةالخسائر  ة التصنيؼ االئتماني، كمما انخفض مستكلكمما ارتفعت درج ذلؾ أنو. الماليةكانخفاض الخسائر 

 لعممة المحمية والعممة األجنبية: التصنيف االئتماني السيادي با: ثانياً 

كالعممة لعممة المحمية درجة التصنيؼ االئتماني السيادم باتقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بإعطاء 
األجنبية، مف أجؿ التمييز في العممة التي سيتـ بيا سداد الديكف السيادية فيما إذا كانت بالعممة المحمية أك بالعممة 

 .1األجنبية، كذلؾ بغض النظر عف عممة الديف التي تـ الحصكؿ عمييا

طريؽ طرح سندات عف  أكاف فعمى سبيؿ المثاؿ، إذا تـ الحصكؿ عمى ديف سيادم بالعممة المحمية سكاء
كلكف تـ االتفاؽ عمى سداد الديف باإلضافة إلى  ،عف طريؽ مصادر أخرل أـفي سكؽ األكراؽ المالية المحمية 

لعممة األجنبية، باالفكائد المستحقة بالعممة األجنبية، فإف ككالة التصنيؼ تقـك بتعييف التصنيؼ االئتماني السيادم 
سكاء أكاف الديف الذم باإلضافة إلى الرغبة في الدفع ستتحدد بالعممة األجنبية،  نظران ألف المالءة المالية السيادية
 بالعممة المحمية. أـتـ الحصكؿ عميو بالعممة األجنبية 

  

                                                           
1
 Ibid., P. 2. 
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لعممة المحمية كالعممة األجنبية ترتبط بشكؿ رجات التصنيؼ االئتماني السيادم باباإلضافة إلى ذلؾ، فإف د
  .1ككاالت التصنيؼ االئتماني بتحديدىا في نفس الكقت لمدكلة المعنيةكتقـك  ،بعضان  مع بعضيا مباشر

كما أف تصنيؼ العممة المحمية عادةن ما يككف أعمى مف تصنيؼ العممة األجنبية، نظران ألف الحككمات 
تحصؿ عمى معظـ إيراداتيا مف الضرائب كالرسـك بالعممة المحمية، كيمكنيا عف طريؽ المصرؼ المركزم السيطرة 

صدار نقكد إضافية لتغطية مصاريفيا المختمفة  .2عمى عرض النقكد كا 

كترتكز العكامؿ التي تؤثر عمى مستكل التبايف بيف تصنيؼ العممة المحمية كتصنيؼ العممة األجنبية عمى 
 : 3ما يمي

 مستكل التكازف بيف اإليرادات العامة كالنفقات العامة لمدكلة. .9

لمتمكيؿ بالعممة المحمية بكمفة منخفضة كفترات  ان جيد ان التي تؤمف مصدر كفاءة األسكاؽ المالية المحمية ك  .9
 استحقاؽ متكسطة كطكيمة.

أكلكية الحككمة في سداد الديكف المستحقة بالعممة المحمية عمى حساب االلتزامات األخرل بالعممة  .0
 األجنبية.

 .الجديد كاإلصدار النقدم ،التضخـ معدؿ .0

 .أك رفعيا معدالت الصرؼتخفيض  .0

 مدل مشاركة األجانب في السكؽ المالية المحمية. .0

 قكة القطاع المالي كالمصرفي. .0

العممة التصنيؼ االئتماني السيادم بلعممة المحمية عف االئتماني السيادم با التصنيؼكما يمكف أال يختمؼ 
 :4كذلؾ في حاؿ تكفر أحد الشركط التالية ،األجنبية

 مثؿ دكؿ منطقة اليكرك. ،كف منضمة إلى اتحاد نقدمالدكؿ التي ال تمتمؾ عممة خاصة بيا كتك .9
 .في التداكؿ الدكؿ التي تعتمد عممة دكلة أخرل .9
أك لدييا استخداـ كبير لعممة أجنبية أخرل عمى  ،الدكؿ التي تعتمد عمى سعر صرؼ ثابت لفترة طكيمة .0

  الصعيد المحمي.

                                                           
1
 Ibid., P. 3. 

يا في حاالت نادرة يككف تصنيؼ العممة المحمية أقؿ مف تصنيؼ العممة األجنبية في حاؿ رغبت السمطات السيادية أال تتخمؼ عف سداد التزامات 2
 بالعممة األجنبية عمى حساب ديكنيا بالعممة المحمية.

3
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 3. 

4
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, The McGraw-Hill companies, NY, 2006, P. 16. 
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 :Country Ceilingsسقف البمد : ثالثاً 

، حيث تقيس تقـك بتصنيفياالبمداف التي  لجميعئتماني بتعييف درجة سقؼ البمد تقـك ككاالت التصنيؼ اال
مف أجؿ  حدكد الدكلة خارجكمف ثـ نقميا إلى  ،درجة سقؼ البمد مخاطر تحكيؿ العممة المحمية إلى العممة األجنبية

لعممة االئتماني السيادم بايؼ تصنالسقؼ البمد أعمى مف درجة ككف تمقابمة االلتزامات المالية الخارجية. كعادةن ما 
 . 1األجنبية بحكالي ثالث درجات عمى األكثر

حدكد الدكلة لعممة األجنبية يعبر عف مخاطر تحكيؿ العممة األجنبية إلى خارج باكما أف سقؼ البمد 
سقؼ  إفعمى انتقاؿ العممة األجنبية إلى الخارج، في حيف  الحككمةالناجمة عف القيكد التي يمكف أف تفرضيا ك 

المخاطر المتعمقة بمقابمة االلتزامات المالية المحمية كقدرة السمطات المحمية عمى دعـ  يعكس لعممة المحميةباالبمد 
لعممة المحمية باالقطاع المصرفي خالؿ األزمات المالية المحتممة كالتي يمكف أف تتعرض ليا. كيمثؿ سقؼ البمد 

 . 2يو في بمد معيفأعمى تصنيؼ ائتماني يمكف أف يتـ الحصكؿ عم

 :Sovereign Rating Criteria التصنيف االئتماني السيادي محددات: رابعاً 

إف تحميؿ المخاطر السيادية ىك عبارة عف مزيج متكامؿ مف العكامؿ الكمية كالنكعية كالتي تقيس المالءة 
كف أف يحدد جميع العكامؿ التي تؤثر ال يكجد نمكذج يمإال أنو المالية السيادية كالرغبة في سداد الديكف المستحقة، 

ف العكامؿ التي تأخ .عمى المالءة المالية السيادية االعتبار مف أجؿ إعطاء ذىا ككاالت التصنيؼ االئتماني بكا 
 :3مف خالؿ النقاط التالية إبرازىايمكف  السيادم درجة التصنيؼ االئتماني

 تكازف االقتصادم الكمي.ال .9
 المخاطر السياسية.ك كمدل حساسيتو لمتعرض لمصدمات االقتصادية، التركيب الييكمي لالقتصاد،  .9
 كالتمكيؿ النقدم. ،المالية العامة لمدكلة .9
 كعالقتو باستقرار االقتصاد الكمي كااللتزامات السيادية الطارئة. ،قكة القطاع المالي كالمصرفي .0

 فة إلى تركيبة الديف الخارجي.باإلضا ،كتدفؽ رأس الماؿ ،كميزاف المدفكعات ،المكارد المالية الخارجية .0

. كما أنو ال مؤشرات المالءة المالية السيادية بيف الدكؿتطكر كتقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بمقارنة 
كجد عالقة خطية بسيطة بيف التصنيفات االئتمانية السيادية ككؿ متغير مف المتغيرات المستخدمة في تحميؿ ت

المصنفة إلى اإلشراؼ كالمراقبة مف قبؿ محممي التصنيؼ االئتماني  لدكؿاتخضع جميع ك  التصنيؼ االئتماني.
                                                           
1
 Fitch Ratings, “Country Ceilings”, Fitch Ratings, NY, 2006, P. 1. 

2
 Moody’s Investors Service, “A Guide to Moody's Sovereign Ratings Summary”, Moody’s Investors Service, 

NY, 2006, P. 1. 
3
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 4. 
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سالمة التصنيؼ االئتماني  استمرارضماف  الذيف يحافظكف عمى تكاصؿ مستمر مع السمطات السيادية، مف أجؿ
 .1عبر الزمف السيادم

الئتماني السيادم أما المتغيرات التي يستخدميا محممك التصنيؼ االئتماني في إصدار درجة التصنيؼ ا
 فيمكف تسميط الضكء عمييا مف خالؿ التالي:

 Macroeconomic Policies andالسياسات االقتصادية الكميةو  األداء االقتصادي .1

Performance : 

يعتبر األداء االقتصادم كالسياسات االقتصادية الكمية مف العكامؿ اليامة المستخدمة في تحميؿ التصنيؼ 
حيث تقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بتحميؿ السياسات النقدية كالمالية المطبقة كالتي تؤثر  ،السيادم االئتماني

قدرة كالمالءة المالية معمى تكازف االقتصاد الكمي كمعدالت النمك كالتضخـ المحققة. كىذه العكامؿ تؤثر عمى ال
 لمدكلة السيادية. 

كيؤدم  ،االدخار كاالستثمار، كيعيؽ نمك القطاع الماليأف عدـ تكازف االقتصاد الكمي يؤثر سمبيان عمى  ذلؾ
إلى إضعاؼ القدرة عمى مقابمة الديكف السيادية. كبالمقابؿ فإف االقتصادات التي حققت معدالت مرتفعة مف النمك 

تحصؿ فقة مع معدالت منخفضة مف التضخـ االقتصادم كزيادة حصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي مترا
 .2ات األخرل كالتي لدييا أداء اقتصادم ضعيؼتصنيؼ ائتماني أعمى مف االقتصاددرجة عمى 

المعدؿ المرتفع مف النمك االقتصادم يدعـ قدرة الحككمات عمى سداد ديكنيا كمعالجة كعمى الرغـ مف أف 
جد عالقة ات األخرل، فإنو ال تك بالمقارنة مع االقتصادكذلؾ  ،الصدمات االقتصادية كالسياسية غير المتكقعة

العالقة كالذم يبيف  (0رقـ )التالي الشكؿ خطية بيف التصنيؼ االئتماني السيادم كمعدؿ النمك، كذلؾ كما يكضح 
كذلؾ حسب ككالة ستاندرد آند  9990التصنيؼ االئتماني السيادم كمعدؿ النمك المحقؽ في عاـ كسطي بيف 
 .3بكرز

  

                                                           
1
 Ibid., P. 5. 

2
 Loc. cit. 

3
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 8. 
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 (0الشكؿ رقـ )

 تماني السيادم كمعدؿ النمك المحقؽالتصنيؼ االئكسطي العالقة بيف 

 
 

Source: Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, The McGraw-Hill companies, NY, 

2006, P. 8. 

التصنيؼ االئتماني لمدكؿ المصنفة مف قبؿ  العالقة بيف معدؿ التضخـ ككسطي (0رقـ )كما يبيف الشكؿ 
9990ك 9111خالؿ الفترة الممتدة بيف عامي ككالة فيتش لمتصنيؼ 

1.  

                                                           
1
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 5. 

 درجة التصنيؼ االئتماني

معدؿ 
 النمك
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 ( 0الشكؿ رقـ )

 التصنيؼ االئتماني السيادم كمعدؿ التضخـكسطي العالقة بيف 

 
 

Source: Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 5. 

التصنيؼ  كسطيف معدالت التضخـ المحققة كبيف أف ىناؾ ارتباطان قكيان بي (0رقـ ) السابؽ يبيف الشكؿ
 ذلؾأعمى،  سيادم كمما انخفضت معدالت التضخـ كمما حصؿ البمد عمى تصنيؼ ائتمانيفاالئتماني السيادم، 

 AAAمف % سنكيان قد صنفت ضمف درجة االستثمار )0تضخـ أقؿ مف المعدالت  بمغت فيياأف الدكؿ التي 
% سنكيان قد صنفت ضمف درجة 0تي بمغت فييا معدالت التضخـ أكثر مف ، في حيف أف الدكؿ ال(BBBكحتى 

 .(BBB)األقؿ مف المضاربة 

ة عف سياسات غير ملعممة المحمية، كأزمة مالية ناجا بؽ أزمات الديكف السيادية انييارات فيكعادةن ما تس
رضيا مع السياسات االقتصادية باإلضافة إلى تعا ،في احتكاء األزمة المالية أخفقتمالئمة لسعر الصرؼ كالتي 

 سيما السياسة المالية.  كال ،األخرل

التي حدثت منذ منتصؼ التسعينيات مف القرف الماضي قد بينت أف  كالمالية كما أف األزمات االقتصادية
تخفيض سعر الصرؼ يمكف أف يؤثر سمبيان عمى االقتصاد كعمى المالءة المالية السيادية، كبالتالي فإف تحميؿ 

لتصنيؼ االئتماني السيادم لمدكؿ التي تعمؿ عمى تخفيض أسعار الصرؼ ينصب عمى مدل ثبات السياسة ا
 .1األصكؿ األجنبيةك  ،كمستكل االحتياطيات الدكلية ،كميزاف المدفكعات ،كمتانة النظاـ المالي ،االقتصادية الكمية

                                                           
1
 Loc. cit. 

درجة 
التصنيؼ 
 االئتماني

 معدؿ التضخـ
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أك الدكؿ التي تتعامؿ بشكؿ كامؿ  كفي حالة الدكؿ المنضمة إلى اتحادات نقدية مثؿ دكؿ منطقة اليكرك
بعممة دكلية كالدكالر، فإف السياسات النقدية كسياسات سعر الصرؼ تككف أقؿ أىمية في التقكيـ السيادم ليذه 

كذلؾ بالمقارنة مع الدكؿ التي تتعامؿ جزئيان بعممة دكلية أك تممؾ عممة محمية. كفي ىذه الحاالت فإف  ،الدكؿ
التصنيؼ  كبالتالي ينصب تركيز محممي ،تحت السيطرة المباشرة ليذه الدكؿسياسات سعر الصرؼ ليست 
كذلؾ في إصدار درجة  ،كمركنة االقتصاد ،1كالقدرة التنافسية ،كالتكيؼ الييكمي ،االئتماني عمى السياسات المالية

 .2التصنيؼ االئتماني السيادم ليذه الدكؿ

 :Structural Features الهيكميالتركيب  .2

كالتصنيؼ االئتماني السيادم المرتفع،  الجيدة لمالءة الماليةيعكس ااالقتصاد الكمي ليس كافيان ل إف تكازف
 ،االعتبار في تحميؿ التصنيؼ االئتماني السيادممف العكامؿ اليامة التي تؤخذ بكيعتبر التركيب الييكمي لالقتصاد 

لنمك، كعدـ ا في ىيكمية الخاص، كعكائؽ حيث يعكس التصنيؼ االئتماني السيادم المنخفض حالة ضعؼ القطاع
 .3كفاءة القطاع العاـ

التي لدييا معدالت  الدكؿالتي تممؾ مركنة أكبر في التعامؿ مع التقمبات االقتصادية ىي  الدكؿكما أف 
دفؽ كتقـك بتسييؿ ت ،مرتفعة مف االدخار بالنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي، كتككف منفتحة عمى التجارة العالمية

االستثمارات األجنبية المباشرة، كلدييا نظاـ مؤسساتي كقانكني فعاؿ، كثبات في الحصيمة الضريبية كاإلنفاؽ 
مرتفع بالمقارنة مع االقتصادات  سيادم الحككمي. كبالنتيجة فإف ىذه االقتصادات ستحصؿ عمى تصنيؼ ائتماني

  .4األخرل

 ككسطيمي اإلجمالي كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي ( العالقة بيف االدخار المح0كيبيف الشكؿ رقـ )
حسب ككالة فيتش لمتصنيؼ كالذم يبيف ارتفاع  9990ك 9110التصنيؼ االئتماني السيادم خالؿ الفترة بيف 

  .5درجة التصنيؼ االئتماني السيادم كمما حقؽ البمد معدالت مرتفعة مف االدخار

                                                           
  .يعرؼ المنتدل االقتصادم العالمي التنافسية بأنيا مجمكعة مف المؤسسات كالسياسات كالعكامؿ كالتي تحدد مستكل اإلنتاجية القتصاد ما 1

See: Klaus Schwab, “The Global Competitiveness Report 2010-2011”, World Economic Forum, 2010, P. 17. 
2
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 5. 

3
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 8. 

4
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 6. 

5
 Loc. cit. 
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 ( 0) الشكؿ رقـ

 ؼ االئتماني السيادم كنسبة االدخار المحمي اإلجمالي إلى الناتج المحمي اإلجماليالتصنيكسطي العالقة بيف 

 

 
 

Source: Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 6. 

 ( عمى درجة التصنيؼ االئتمانيGNI per capitaكما تؤثر حصة الفرد مف الدخؿ القكمي اإلجمالي )
ارتفاع معدؿ اإلنتاجية في النشاط  تعكسأف حصة الفرد المرتفعة مف الدخؿ القكمي  ذلؾ ،بشكؿ كبير السيادم

كىذا يؤثر  ،يككف االقتصاد أقؿ تأثران بالتقمبات االقتصادية كقادران عمى معالجتيا بشكؿ أفضؿكبالتالي االقتصادم، 
 .إيجابيان عمى درجة التصنيؼ االئتماني السيادم

ضافة إلى أف حصة الفرد مف الدخؿ القكمي اإلجمالي تظير مدل قدرة البمد عمى تحمؿ أعباء الديكف باإل
بيف  القكية ( العالقة الطردية0يبيف الشكؿ رقـ )ك  ،المالية كالرغبة في سداد االلتزامات المالية المالءةمف حيث 

 9110سيادم خالؿ الفترة الممتدة بيف التصنيؼ االئتماني ال ككسطيحصة الفرد مف الدخؿ القكمي اإلجمالي 
 .1حسب ككالة فيتش لمتصنيؼ 9990ك

  

                                                           
1
 Loc. cit. 

درجة 
التصنيؼ 
 االئتماني

 نسبة االدخار المحمي اإلجمالي إلى الناتج المحمي اإلجمالي
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 (0) الشكؿ رقـ

 الدخؿ القكمي اإلجماليحصة الفرد مف التصنيؼ االئتماني السيادم ك كسطي العالقة بيف 

 

 
 

Source: Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 6. 

بيف حصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي كدرجة التصنيؼ االئتماني  ان قكي ان ف ىناؾ ارتباطأ كما
تصنيؼ ائتماني  يحصؿ البمد عمى درجةلفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي كمما ارتفعت حصة ا ذلؾ أنوالسيادم، 

  .1(0رقـ ) بيف الشكؿسيادم أعمى كما ي

  

                                                           
1
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 8. 

درجة 
التصنيؼ 
 االئتماني

 ي اإلجماليحصة الفرد مف الدخؿ القكم
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 ( 0الشكؿ رقـ )

 التصنيؼ االئتماني السيادم كحصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجماليي كسطالعالقة بيف 

 
 

Source: Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, The McGraw-Hill companies, NY, 

2006, P. 8. 

مالي أكثر مف بمغ فييا حصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجتأف الدكؿ التي  (0رقـ )الحظ مف الشكؿ يك 
(، كما أف الدكؿ التي تجاكزت BBBكحتى  AAAدكالر أمريكي قد صنفت ضمف درجة االستثمار )مف  0099

دكالر أمريكي قد حصمت عمى أعمى درجات  30000فييا حصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي عتبة الػ 
 التصنيؼ االئتماني السيادم.

 : Political Risk المخاطر السياسية .3

شير المخاطر السياسية في سياؽ التحميؿ االئتماني السيادم إلى مخاطر ضعؼ القدرة المالية كالرغبة ت
حقكؽ  كحماية ،كلذلؾ فإف سيادة القانكف .كاإلرادة السياسية لتعبئة المكارد الالزمة لمكفاء بااللتزامات المالية

 .1لدييا التزاـ مطمؽ بالكفاء بالتزاماتيا المالية لسياديةالدكلة اتكفر الثقة بأف  ،الجيد كالتاريخ االئتماني ،الممكية

  

                                                           
1
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 0. 

 درجة التصنيؼ االئتماني

حصة 
الفرد مف 
الناتج 
المحمي 
 اإلجمالي

$ 
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كتشمؿ المخاطر السياسية كالمرتبطة بالجدارة االئتمانية السيادية شرعية النظاـ السياسي، كفعالية الحككمة 
يمكف  باإلضافة إلى أف التكترات السياسية كاالجتماعية كاألمف القكمي ، كحرية الصحافة،1في السيطرة عمى الفساد
 . 2الجدارة االئتمانية السيادية فيأف يككف ليا تأثير ىاـ 

كاالنقسامات في العرؽ أك الديف، كاحتماؿ حدكث  ،االعتبار مدل التفاكت في تكزيع الدخؿبكما يؤخذ 
 . 3الكفاء بالتزاماتياالحركب األىمية كالصراعات كالصدامات التي تؤدم إلى تكقؼ الحككمة عف 

إعادة أف غياب حاالت  ذلؾات الحككمية عمى الرغبة في سداد االلتزامات المالية، يدؿ سجؿ المدفكعك 
التخمؼ عف سداد الديكف السابقة لفترة طكيمة مف الزمف يؤثر إيجابيان عمى التصنيؼ االئتماني الجدكلة أك 

مف  عددقابؿ فإف كجكد السيادم، إذ أنو يشير إلى الحرص عمى مقابمة االلتزامات المالية في الكقت المحدد. كبالم
 التصنيؼ االئتماني السيادم.درجة ؤثر سمبيان عمى يحاالت التخمؼ عف السداد يمكف أف 

المؤسسات المالية الدكلية مثؿ صندكؽ النقد  ال سيماباإلضافة إلى أف العالقات الجيدة مع المجتمع الدكلي 
 .4عمى تقكيـ المخاطر االئتمانية السيادية التمكيؿ الدكلية تؤثر إيجابيان  ةالدكلي كالبنؾ الدكلي كمؤسس

 : Banking Sectorالقطاع المصرفي  .4

تعتبر عكامؿ إيجابية  ،كالنظاـ المالي الجيد ،كسالمة القكانيف التي تحكمو ،إف متانة القطاع المصرفي
مانية السيادية لمتصنيؼ االئتماني السيادم. كما أف مخاطر النظاـ المصرفي كالمالي ال تؤثر عمى الجدارة االئت

كالفعاؿ يشجع عمى  أف النظاـ المالي الكؼء ذلؾأيضان.  فحسب، بؿ تنعكس عمى الحالة االقتصادية العامة
ألسكاؽ الماؿ. كتعتبر نسبة االئتماف الخاص  ذات أسعار فائدة تنافسية كيقدـ بدائؿ رخيصة ،االدخار كاالستثمار

  .5كعمقو ييس اليامة لحجـ النظاـ المصرفي كالماليالمحمي إلى الناتج المحمي اإلجمالي أحد المقا

العالقة الطردية القكية بيف حجـ االئتماف الخاص المحمي كنسبة مف الناتج المحمي  (8كيظير الشكؿ رقـ )
كفقان لمدراسة التي أعدتيا  9990ك 9110التصنيؼ االئتماني السيادم خالؿ الفترة الممتدة بيف  ككسطياإلجمالي 

لمتصنيؼ، حيث يظير أنو كمما ارتفع حجـ االئتماف الخاص المحمي كنسبة مف الناتج المحمي  ككالة فيتش
  تصنيؼ ائتماني سيادم أعمى.درجة اإلجمالي كمما حصؿ البمد عمى 

                                                           
سنكيان،  Corruption Perceptions Indexبإصدار مؤشر مدركات الفساد  Transparency International تقكـ منظمة الشفافية الدكلية 1

 كيعتمد عمى قياس اإلدراؾ لمفيكـ الفساد بكسائؿ إحصائية كمسكحات تجرييا. 
See: Transparency International, “Global Corruption Report 2009”, Transparency International, Cambridge 

University Press, NY, 2008. 
2
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 7. 

3
 Loc. cit. 

4
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 7. 

5
 Loc. cit. 
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  (8الشكؿ رقـ )

 اليالتصنيؼ االئتماني السيادم كحجـ االئتماف الخاص المحمي كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمكسطي العالقة بيف 

 

 
 

Source: Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 7. 

اف مف المخاطر التي يؤثر مف خالليما القطاع المالي كالمصرفي عمى الجدارة االئتمانية كىناؾ نكعاف رئيس
ف ضعؼ النظاـ المصرفي أ حيث. 1طارئةكااللتزامات ال ،مخاطر عدـ استقرار االقتصاد الكمي ،السيادية كىما

أف إفالس مصرؼ كاحد يؤدم إلى انييار الثقة في النظاـ المصرفي  ذلؾيؤدم إلى عدـ استقرار االقتصاد الكمي، 
كبالتالي يعيؽ مف قدرة الدكلة عمى  ،كىركب رؤكس األمكاؿ إلى الخارج ،كانخفاض الكدائع بشكؿ كبير ،بشكؿ عاـ

  .2مف خالؿ األسكاؽ المالية المحمية أك األجنبية مطمكبال الحصكؿ عمى التمكيؿ

                                                           
كاحد  التزامات محتممة تنشأ مف أحداث سابقة، كيتـ تأكيد كجكدىا فقط بكقكعيعرؼ المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف االلتزامات الطارئة بأنيا  1

 أك أكثر مف األحداث المستقبمية غير المؤكدة التي ال تككف ضمف نطاؽ السيطرة بشكؿ كامؿ.
See: www.ascasociety.org  

ؿ متتابع في الكاليات المتحدة مف أبرز األمثمة عمى ذلؾ ما حدث كيحدث خالؿ األزمة العالمية الحالية مف إفالس العديد مف المصارؼ بشك 2
 900بمغ عدد المصارؼ التي انيارت  9999مصرفان، كفي عاـ  909قد بمغ  9991األمريكية، حيث إف عدد المصارؼ التي انيارت في عاـ 

 مقابؿؿ العقد الحالي كمف المتكقع أف ينخفض عدد المصارؼ العاممة في الكاليات المتحدة األمريكية إلى حكالي خمسة آالؼ مصرفان خالمصرفان، 
كقامت ككاالت التصنيؼ االئتماني بتغيير حالة اتجاه التصنيؼ  .مصرفان في العقد الماضي، كذلؾ بسبب عمميات االندماج كاالنييار 0109

 االئتماني لمكاليات المتحدة األمريكية إلى سمبي، أم أف ىناؾ تكقع بتخفيض درجة التصنيؼ االئتماني.
See: www.aljazeera.net  

درجة 
التصنيؼ 
 االئتماني

 حجـ االئتماف الخاص المحمي كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي

http://www.ascasociety.org/
http://www.aljazeera.net/
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متعددة، كتؤخذ باالعتبار في تحميؿ  Contingent Liabilitiesكما أف االلتزامات الطارئة لمحككمة 
المالءة المالية السيادية، كمنيا االلتزامات المستقبمية المتعمقة بالمعاشات التقاعدية، كاالستثمار في البنية التحتية 

عادة رسممة المصارؼ العامة  Recapitalisationلتعكيض النقص في االستثمارات العامة، كا 
1. 

( العالقة بيف درجة التصنيؼ االئتماني كحجـ االلتزامات الطارئة كنسبة مف الناتج 1يبيف الشكؿ رقـ )ك 
خفض حجـ الحظ أنو كمما انيث يكذلؾ حسب ككالة فيتش لمتصنيؼ، ح 9990الي في عاـ مالمحمي اإلج

بينيما،  كاضحة . كحيث أنو ال يكجد عالقة خطيةااللتزامات الطارئة كمما كانت درجة التصنيؼ االئتماني أعمى
قد حصمت عمى أعمى مف الناتج المحمي اإلجمالي % 0إال أف الدكؿ التي بمغت فييا االلتزامات الطارئة أقؿ مف 

 .2التصنيفات االئتمانية

 ( 1الشكؿ رقـ )

 ف التصنيؼ االئتماني كحجـ االلتزامات الطارئة كنسبة مف الناتج المحمي اإلجماليالعالقة بي

 

 
 

Source: Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 7. 

                                                           
1
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 10. 

تقـك ككالة فيتش لمتصنيؼ بإعداد تقرير نصؼ سنكم عف مؤشرات المخاطر المصرفية مف أجؿ تحميؿ تمؾ المخاطر مف منظكر التصنيفات  2
 .)تصنيؼ ضعيؼ جدان( E)تصنيؼ قكم جدان( ك Aز ىذه المؤشرات عمى كسطي التصنيؼ االئتماني لممصارؼ كالتي تتراكح بيف السيادية، كترتك

See: www.fitchratings.com  

درجة 
التصنيؼ 
 االئتماني

 حجـ االلتزامات الطارئة كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي

http://www.fitchratings.com/
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لتدخؿ المصرفي في االقتصاد بكصفو مصدران رئيسيان لالدخار كاالستثمار مف خالؿ ا القطاعتظير أىمية ك 
استمرار ضماف عف طريؽ اإلشراؼ كالتنظيـ، كالدعـ المالي، ك  هالدائـ لمحككمات كالمصارؼ المركزية لمنع انييار 

 .1والسيكلة في

في تحميؿ  ان سمبي باإلضافة إلى أف األنظمة المصرفية الضعيفة كلدييا التزامات مالية كبيرة تعتبر عامالن 
فإف النظاـ المصرفي القكم كالذم يجذب المدخرات كيكجييا بكفاءة إلى  لتصنيؼ االئتماني السيادم. كبالمقابؿا

 .2لمتصنيؼ االئتماني السيادم ان إيجابي المشاريع االستثمارية تمثؿ عامالن 

متانة النظاـ المصرفي كتستخدـ في تحميؿ التصنيؼ االئتماني  تعكسكما أف ىناؾ مؤشرات أخرل 
 :3السيادم كمنيا

 ممةنسبة القركض غير العا Non-Performing Loan  القركض المتعثرة( إلى إجمالي(
 .4القركض

 .نسبة كفاية رأس الماؿ، حسب تعريؼ لجنة بازؿ 
 .نسبة الممكية العامة كاألجنبية 

لمداللة عمى فعالية القكانيف كالتشريعات  Qualitative  تؤخذ العكامؿ النكعية ،باإلضافة إلى ذلؾ
كاإلدارة المالية المتطكرة، كالتي بدكرىا تقمؿ مف  التقانةنبية عادة ما تقترف بنقؿ المصرفية، كما أف الممكية األج

 مخاطر تعثر المصارؼ في مكاجية االلتزامات المالية.

 :Public Financeالمالية العامة  .5

د تعتبر المالية العامة عنصران ىامان في تحميؿ المخاطر السيادية. حيث تؤثر المالية العامة عمى االقتصا
المالءة  في، باإلضافة إلى تأثيرىا المباشر الضرائب كالرسـكمثؿ  العامة كالنفقات العامة مف خالؿ اإليرادات

المالية السيادية. كما أف السياسات المالية غير المناسبة تؤدم إلى عدـ استقرار االقتصاد الكمي كحدكث األزمات 

                                                           
مية الحالية إلنقاذ نظاميا المصرفي عف طريؽ التدخؿ ما تقكـ بو الحككمات في األزمة المالية العالك  مف خالؿ ما قامت يظير ذلؾ بكضكح 1

قرار خطط اإلنقاذ لو.  السريع لمنع انيياره كا 
2
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 7. 

3
 Ibid., P. 8. 

ك القركض التي يجد المصرؼ نفسو مضطران القركض غير العاممة بأنيا القركض التي لـ تعد تحقؽ لممصرؼ إيرادات مف الفكائد، أتعرؼ  4
عامؿ  لجدكلتيا بما يتفؽ كاألكضاع الحالية لممقترض، كحسب التشريعات المصرفية الحالية في الكاليات المتحدة األمريكية فإف القرض يعتبر غير

 ( يكمان. 19إذا مضى عمى استحقاؽ أم مف أقساطو مػدة تزيػد عف )

 ة القركض المصرفية غير العاممة، األكاديمية العربية لمعمكـ المالية كالمصرفية.انظر: د. جماؿ أبك عبيد، إدار 
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مانية السيادية، كيؤدم ارتفاع عبء الديف العاـ إلى إضعاؼ المالءة المالية، كبالتالي تؤثر سمبيان عمى الجدارة االئت
 .1المالية السيادية

كيختمؼ تأثير عبء الديف العاـ بيف البمداف كعمى مر الزمف، كبالتالي ال يكجد عالقة خطية بسيطة بيف 
بالنسبة إلى  أكاف اءسك  مف جية أخرل كخدمة الديف العاـ كالديف الحككمي مف جية التصنيؼ االئتماني السيادم

إال أف الحككمة المثقمة بالديكف ستحصؿ عمى ، اإليرادات الحككميةبالنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي أك 
  .2األخرل عمى حاليا العكامؿتصنيؼ ائتماني منخفض بالمقارنة مع الدكؿ األخرل مع بقاء 

جمالي الديكف الحككمية التصنيؼ االئتم كسطي( العالقة بيف 99كما يبيف الشكؿ رقـ ) اني السيادم كا 
تبعان لمدراسة التي أجرتيا ككالة فيتش  9990ك 9110كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ الفترة الممتدة بيف 

 .3لمتصنيؼ

 ( 99) الشكؿ رقـ

جمالي الديكف الحككمية كنسبة مف الناتج المحمي  كسطي العالقة بيف  اإلجماليالتصنيؼ االئتماني السيادم كا 

 
 

Source: Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 8. 

مف  ، كيمكفكيعتبر إجمالي الديكف الحككمية العامة ىك المعيار األكثر شمكالن لقياس المديكنية السيادية
ككاالت التصنيؼ االئتماني بإضافة االلتزامات المالية  . كما تقـككعبر الزمف خاللو إجراء تحميؿ مقارف بيف الدكؿ

                                                           
1
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 9. 

2
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 8. 

3
 Loc. cit. 

درجة 
التصنيؼ 
 االئتماني

 كمية كنسبة مف الناتج المحمي اإلجماليإجمالي الديكف الحك
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. 1التزامات المصرؼ المركزم كشركات القطاع العاـ كالمؤسسات المالية العامةمثؿ األخرل لمقطاع الحككمي 
كدائعيا  بعد طرحإجمالي الديكف الحككمية العامة كالتي تمثؿ أف صافي الديكف الحككمية العامة  باإلضافة إلى

 .2مؤسسات المالية تعتبر مف العكامؿ المستخدمة في تحميؿ التصنيؼ االتئماني السيادملدل ال

تصنيؼ درجة كما يالحظ أف الدكؿ التي لدييا نسبة مرتفعة مف العجز في المكازنة العامة قد حصمت عمى 
مكازنة انخفاض نسبة العجز في ال كبالمقابؿ فإف(، BBBضمف درجة المضاربة )األقؿ مف  ةسيادم منخفض

 درجةكالمدرجة ضمف  مرتفعة تصنيؼ سيادمدرجة إلى حصكؿ الدكؿ عمى  يؤدم أك تحقيؽ فائض فييا العامة
 .3(99رقـ )الشكؿ بيف (. كما يBBBكحتى  AAAاالستثمار )مف 

  (99الشكؿ رقـ )

 التصنيؼ االئتماني السيادم كالعجز في المكازنة العامة كسطي العالقة بيف

 
Source: Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, The McGraw-Hill companies, NY, 

2006, P. 10.  

في تحميؿ التصنيؼ االئتماني السيادم كالذم يظير  كيستخدـ مقياس صافي األصكؿ األجنبية السيادية
الخارجية الحككمة كالمصرؼ المركزم بأنو إجمالي ديكف  مركز الحككمة المالية بالنسبة لبقية دكؿ العالـ، كيعرؼ

                                                           
نة في التصنيؼ االئتماني السيادم ما قامت بو ككالة ستاندرد آند بكرز في تخفيض التصنيؼ االئتماني لمكاليات إف ما يبيف أىمية عجز المكاز  1

نظران الستمرار العجز في المكازنة عند مستكيات مرتفعة، باإلضافة إلى أف اتجاه  +AAإلى  AAAمف  2011آب  7المتحدة األمريكية في 
كىذا يؤدم إلى تزايد تكاليؼ اإلقراض لمحككمة األمريكية حتمؿ أف يتـ تخفيض التصنيؼ االئتماني مجددان. التصنيؼ "سمبي" ما يعني أنو مف الم

 كالشركات كالمستيمكيف، كما أثر ىذا التخفيض سمبيان عمى األسكاؽ المالية العالمية.
See: http://arabic.cnn.com/2011/business/8/6/uscredit.downgrade/index.html 
2 Ibid., P. 8. 
3
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 10. 

 درجة التصنيؼ االئتماني
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http://arabic.cnn.com/2011/business/8/6/uscredit.downgrade/index.html
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منقكصان منيا االحتياطيات الدكلية لممصرؼ المركزم كاألصكؿ األجنبية لمحككمة بالنسبة إلى الناتج المحمي 
 :أف أم .Current External Receipts (CXR)1المتحصالت الخارجية الجارية ك اإلجمالي 

االحتياطيات  - ككمة كالمصرؼ المركزم الخارجيةصافي األصكؿ األجنبية السيادية=)إجمالي ديكف الح
المتحصالت الخارجية  + الناتج المحمي اإلجمالي)الدكلية لممصرؼ المركزم كاألصكؿ األجنبية الحككمية(/

 .(CXRالجارية 

، ياكعمالت فائدتياكمعدؿ لمديكف الحككمية  بدراسة تاريخ االستحقاؽ االئتماني تقـك ككاالت التصنيؼك 
عمى تحمؿ أكبر لحككمة مركنة مالية إضافية كقدرة دل اد المخاطر التي تكاجييا الحككمة. كما يتكفر لكالتي تحد

مستكيات مرتفعة مف الديكف إذا كانت قادرة عمى الحصكؿ عمى السيكلة مف السكؽ المحمية عف طريؽ مجمكعة 
لدييا الرغبة كالقدرة عمى تكفير كاسعة مف المستثمريف مثؿ صناديؽ التقاعد كالصناديؽ االدخارية األخرل، ك 

درة عمى ا، كقمنخفضةمجمكعة كاسعة مف البدائؿ التمكيمية متضمنة فترات استحقاؽ طكيمة ذات معدالت فائدة 
 احتكاء الصدمات االقتصادية كالسياسية.

ات التي لدييا معدالت مرتفعة مف االدخار المحمي تككف لدييا القدرة عمى احتكاء كما أف االقتصاد
الختالالت المالية كأعباء الديكف بشكؿ أكبر مف االقتصادات ذات المعدالت المنخفضة مف االدخار المحمي. ا

تأخر في سداد الديكف التي تـ الحصكؿ الباإلضافة إلى أف كجكد تاريخ ائتماني جيد كالذم يظير غياب حاالت 
 ؼ االئتماني.لمتصني ان إيجابي عمييا مف أسكاؽ رأس الماؿ الدكلية يعتبر عامالن 

ف ضعؼ تأثير السياسات المالية في ضبط التكازف في  كالمحافظة عمى نسبة منخفضة  المكازنة العامةكا 
باإلضافة إلى  .2مف الديكف خالؿ الفترة المتكسطة كالطكيمة، يؤثر سمبيان عمى قدرة الحككمة عمى الكفاء بالتزاماتيا

مف حيث  السيادم العكامؿ المؤثرة عمى درجة التصنيؼ االئتماني يعتبر مف العامة مستكل المركنة في المكازنة أف
مكاجية االلتزامات المالية االستجابة بسرعة لمتغيرات التي تحدث في البيئة االجتماعية كاالقتصادية ك قدرتيا عمى 

نحك حيث يدؿ التصنيؼ االئتماني المنخفض عمى أف اإلنفاؽ الحككمي ال يتـ عمى  ،أعباء الديكفك الطارئة 
 .3فعاؿ

                                                           
1
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology op. cit., P. 9. 

2
 Loc. cit. 

3
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 99. 
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رقـ كيبيف الشكؿ  .كاإليرادات العامة العامة االعتبار نسبة الفكائد المستحقة إلى إجمالي النفقاتبكما يؤخذ 
التصنيؼ االئتماني السيادم خالؿ  بكسطينسبة مدفكعات الفائدة إلى إجمالي اإليرادات الحككمية كعالقتيا  (99)

 .1حسب ككالة فيتش لمتصنيؼكذلؾ  9990ك 9110الفترة المدركسة بيف عامي 

  (99الشكؿ رقـ )

 التصنيؼ االئتماني السيادم كمدفكعات الفائدة كنسبة مف اإليرادات الحككميةكسطي العالقة بيف 

 
 

Source: Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 9. 

إجمالي اإليرادات  إلىالفائدة  مدفكعاتمما انخفضت نسبة أنو ك (99رقـ ) الحظ مف الشكؿ السابؽي
الحككمية، كمما ارتفعت درجة التصنيؼ االئتماني السيادم، حيث إف الدكؿ التي تبمغ لدييا ىذه النسبة أقؿ مف 

 (.BBBكحتى  AAA% قد صنفت ضمف درجة االستثمار )مف 99

 :External Finances الموارد المالية الخارجية .6

ألصكؿ كااللتزامات المالية باإلضافة إلى التدفقات التجارية كالمالية بيف المقيميف كغير المقيميف إف حجـ ا
ال بد لمبمد مف الحصكؿ عمى النقد األجنبي مف أجؿ  ذلؾ أنوتقكيـ التصنيؼ االئتماني السيادم.  فيلو تأثير ىاـ 

ى النقد األجنبي عف طريؽ الصادرات مف السمع كيتـ الحصكؿ عم .مقابمة االلتزامات المالية بالعمالت األجنبية
. كتقـك ككالة التصنيؼ االئتماني بتحميؿ ميزاف العامميفأك تحكيالت  ،أك بيع األصكؿ لألجانب ،كالخدمات

                                                           
1
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 9. 

درجة 
التصنيؼ 
 االئتماني

 مدفكعات الفائدة كنسبة مف اإليرادات الحككمية
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كذلؾ مف أجؿ إعطاء درجة التصنيؼ االئتماني  ،كقائمة المركز المالي الخارجي كالديكف الخارجية ،المدفكعات
 يمي: ، كذلؾ كما1السيادم

 :Balance of Paymentsميزان المدفوعات  . أ

يعرؼ ميزاف المدفكعات بأنو السجؿ األساسي المنظـ الذم تدكف فيو جميع المعامالت االقتصادية التي تتـ 
سنة ما تككف  بيف حككمات كمكاطنيف كمؤسسات محمية لبمد ما مع مثيالتيا لبمد أجنبي خالؿ فترة معينة عادةن 

عف تقدير مالي لجميع المعامالت التجارية كالمالية التي تتـ بيف الدكلة كالعالـ الخارجي  يضان كىك عبارة أ كاحدة.
  .2ما تككف سنة خالؿ فترة زمنية معينة غالبان 

إف نقطة البداية في تحميؿ ميزاف المدفكعات ىي الحساب الجارم كالذم يعبر عف جميع المبادالت مف 
حيث تقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بتحميؿ المككنات الرئيسية  ،مقيميفالسمع كالخدمات التي تتـ مع غير ال

كتستعرض مدل تنكع الصادرات كالمستكردات مف السمع  ،لمحساب الجارم لتحديد نقاط القكة كنقاط الضعؼ فيو
 ة. كدفعات الفائدة، باإلضافة إلى دخؿ غير المقيميف كتحكيالتيـ كالتي تكفر العمالت األجنبي ،كالخدمات

دخؿ غير المقيميف كتحكيالتيـ تتحدد بدرجة كبيرة مف أحداث ليست تحت سيطرة البمد كتؤثر  كنظران ألف
االعتبار التقمبات المحتممة ليذه ببشكؿ كبير عمى صانعي القرار، فإف ككاالت التصنيؼ االئتماني تأخذ 

 .3التحكيالت الناجمة عف األزمات المحمية كالخارجية الممكنة

فإف التقمبات في إيرادات الحساب الجارم تدخؿ في تقكيـ التصنيؼ االئتماني السيادم،  ،عمى ذلؾ كعالكةن 
أك خدمة كاحدة فقط مثؿ كاحدة فإذا كاف االقتصاد يعتمد بشكؿ رئيسي في عكائده عمى الصادرات مف سمعة 

الي يؤدم إلى إضعاؼ الجدارة كبالت ،النفط، فإف ذلؾ يزيد مف احتماالت التعرض لألزمات كالدكرات االقتصادية
 بكسطيكعالقتيا ية صادرات السمعالإجمالي نسبة السمع األساسية مف  (90رقـ )االئتمانية السيادية. كيمثؿ الشكؿ 

 .4كذلؾ حسب ككالة فيتش لمتصنيؼ 9990ك 9999التصنيؼ االئتماني السيادم خالؿ الفترة بيف عامي درجة 

  

                                                           
1
 Ibid., P. 9. 

حساب ك ، يشمؿ ىذا الحساب عمى جميع المبادالت مف السمع كالخدمات(يتركب ميزاف المدفكعات مف خمسة حسابات ىي: الحساب الجارم ) 2
حساب رأس الماؿ ك التحكيالت مف طرؼ كاحد )كىي المبادالت التي تتـ بيف الدكلة كالخارج بدكف مقابؿ مثؿ اليبات كالمنح كاليدايا كالمساعدات(، 

يك كالخطأ )مف أجؿ فقرة السك ميزاف حركة الذىب كالنقد األجنبي، ك ، في مركز الدائنية كالمديكنية لمدكلة( جميع العمميات التي تمثؿ تغيران )كىي 
 .مكازنة ميزاف المدفكعات مف الناحية المحاسبية(

 .9990جامعة حمب، كمية االقتصاد، انظر: د. حسف حزكرم، "الحسابات المالية القكمية"، 
3
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 9. 

4
 Ibid., P. 10. 
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 ( 90الشكؿ رقـ )

 السمعية إجمالي الصادرات إلىالتصنيؼ االئتماني السيادم كنسبة الصادرات مف السمع األساسية طي كسالعالقة بيف 

 
 

Source: Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 10. 

درات مف السمع، كمما إجمالي الصا إلىكيتبيف مف الشكؿ السابؽ أنو كمما انخفضت نسبة السمع األساسية 
% حصمت 09الدكؿ التي تبمغ فييا ىذه النسبة أقؿ مف  ذلؾ أفحصؿ البمد عمى تصنيؼ ائتماني سيادم أعمى. 

كىذا يعني أف البمد لديو تنكع  .(BBBكحتى  AAAاالستثمار )مف  درجةسيادم ضمف درجة تصنيؼ عمى 
عمى الصادرات مف السمع األساسية  فقط كال يعتمد ،كبير في الصادرات مف السمع ذات القيمة المضافة العالية

 كالمكاد األكلية.

كما تقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بتحميؿ العكامؿ المؤثرة عمى ميزاف الحساب الجارم كالعالقة بيف 
 االدخار كاالستثمار، حيث إف ارتفاع العجز في ميزاف الحساب الجارم يؤثر سمبان عمى تكازف االقتصاد الكمي،

لتدفقات المرتفعة لالستثمار األجنبي المباشر كنمك الصادرات بشكؿ كبير إلى تخفيؼ مف أف تؤدم اكيمكف 
 .1ارتفاع العجز في ميزاف الحساب الجارم مخاطر

ف االلتزامات المرتفعة مف سداد القركض الخارجية كدفعات الفكائد المرتبطة بيا تزيد إف ،يضاؼ إلى ذلؾ
ف المدفكعات كاالقتصاد إلى الصدمات الخارجية، حيث تقـك ككالة التصنيؼ االئتماني مف احتماالت تعرض ميزا

بتقكيـ عبء الديكف الخارجية عف طريؽ نسبة خدمة الديكف )دفعات الديكف الخارجية ذات فترة االستحقاؽ 

                                                           
1
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 13. 

درجة 
التصنيؼ 

 الئتمانيا

 السمعية إجمالي الصادرات إلىنسبة الصادرات مف السمع األساسية 
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تحصالت الخارجية الممضافان إلييا جميع فكائد الديكف الخارجية بالنسبة إلى  األجؿ كالطكيمة األجؿ المتكسطة
  .1( كنسبة خدمة فكائد الديكفCurrent External Receiptsالجارية 

 :External Balance Sheet and Debtوالديون الخارجية الميزانية  . ب

كالكفاء  تقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بدراسة قدرة االقتصاد عمى معالجة العجز في ميزاف المدفكعات
كجد مستكل معيف مف المديكنية الخارجية يمكف أف يؤدم إلى حدكث حالة العجز عف ال يك ، بالديكف الخارجية

 .2السداد فيي تختمؼ حسب حالة البمد المعني

( GDPاالعتبار احتماالت تقمب الناتج المحمي اإلجمالي )بككالة التصنيؼ االئتماني  تأخذكما  
تحميؿ السياسات االقتصادية كاألداء االقتصادم ( كالتي تعتبر جزءان مف CXR)المتحصالت الخارجية الجارية ك 

التصنيؼ االئتماني  بكسطيالحساب الجارم كعالقتو  نسبة الفائض أك العجز في (90رقـ )الكمي. كيمثؿ الشكؿ 
 .3كذلؾ حسب ككالة ستاندرد آند بكرز ،السيادم

  (90الشكؿ رقـ )

 أك العجز في الحساب الجارم التصنيؼ االئتماني السيادم كنسبة الفائض كسطي العالقة بيف

 
 

Source: Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, The McGraw-Hill companies, NY, 

2006, P. 10.  
                                                           
1
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 10. 

2
 Loc. cit. 

3
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 10. 
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 ان الحظ أف الدكؿ التي حصمت عمى التصنيؼ االئتماني السيادم المرتفع ىي الدكؿ التي سجمت فائضكي
في الحساب الجارم قد حصمت عمى تصنيؼ ائتماني  ان أف الدكؿ التي حققت عجز في الحساب الجارم، في حيف 

 سيادم منخفض. 

 :1مايميمف خالؿ  إبرازىاأف العكامؿ األخرل كالتي تحدد سالمة المديكنية الخارجية لمدكلة يمكف  كما

 .رغبة غير المقيميف في شراء األصكؿ المحمية 
  المتحصالت الخارجية الجارية(CXR الالز ).مة لخدمة الديكف الخارجية 
 .فترة االستحقاؽ كىيكؿ األصكؿ كالخصـك األجنبية 
 .التكزع بيف األصكؿ كالخصـك األجنبية حسب القطاعات االقتصادية 

تقـك ككالة التصنيؼ االئتماني بتقكيـ صافي الديكف األجنبية بالنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي ك 
(GDPكبالنسبة إلى ) خارجية الجارية المتحصالت ال(CXR مف أجؿ تحديد عبء الديكف األجنبية. كيبيف )

المتحصالت إلى  بالنسبةالتصنيؼ االئتماني السيادم بصافي الديكف األجنبية  كسطي عالقة (90رقـ )الشكؿ 
  .كذلؾ حسب ككالة ستاندرد آند بكرز (،CXR)الخارجية الجارية 

                                                           
1
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 10. 
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  (90الشكؿ رقـ )

 الجارية الخارجية المتحصالتاالئتماني السيادم كصافي الديكف األجنبية بالنسبة إلى التصنيؼ  كسطي العالقة بيف
Current External Receipts (CXR) 

 
 

Source: Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, The McGraw-Hill companies, NY, 

2006, P. 90.  

أف الدكؿ التي تزيد فييا األصكؿ األجنبية عمى الديكف األجنبية قد  (90رقـ ) مف الشكؿ السابؽ كيتبيف
حققت درجة تصنيؼ ائتماني سيادم مرتفعة مثؿ الصيف كماليزيا كالمممكة العربية السعكدية كعدد مف دكؿ الخميج 

السداد  العربي، كما أف معظـ الدكؿ ذات التصنيؼ االئتماني السيادم المرتفع تككف ديكنيا األجنبية مستحقة
 . 1بالعممة المحمية

 International Liquidity Ratio ككاالت التصنيؼ االئتماني بحساب نسبة السيكلة الدكليةكتقـك 
(ILR كالتي تعبر عف السيكلة مف األصكؿ األجنبية في الجياز المصرفي متضمنة احتياطيات المصرؼ )

لمحمية لغير المقيميف بغض النظر عف تاريخ االستحقاؽ المركزم منسكبة إلى الخصـك األجنبية كالديكف بالعممة ا
 كالديكف الخارجية ذات فترة االستحقاؽ المتبقية األقؿ مف سنة. 

تدؿ عمى أف األصكؿ األجنبية السائمة قصيرة األجؿ تزيد  9( األكبر مف ILRإف نسبة السيكلة الدكلية )
لمتصنيؼ االئتماني السيادم خصكصان لمدكؿ التي  ان يجابيإ عمى الخصـك األجنبية قصيرة األجؿ، كىذا يعتبر عامالن 

                                                           
1
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 90. 

 درجة التصنيؼ االئتماني

صافي الديكف 
األجنبية بالنسبة 

 المتحصالتإلى 
 الجارية الخارجية
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تعتمد عمى أسكاؽ رأس الماؿ الدكلية في الحصكؿ عمى التمكيؿ باإلضافة إلى الدكؿ التي تعتمد عمى نظاـ سعر 
 .1صرؼ مدار كاقتصاد يعتمد عمى الدكالر في جزء مف تعامالتو

ؼ االئتماني المنخفض كالتي تسعر ديكنيا بالعممة كما أف السيكلة الدكلية تككف ميمة لمدكؿ ذات التصني
األجنبية أك لدييا كمية كبيرة مف الديكف بالعممة المحمية كيممكيا المستثمركف األجانب خارج حدكد الدكلة، كبالتالي 

 عمى النفاذ إلى األسكاؽ المالية العالمية. كمثاؿ ة الدكلةفإف الصدمات السياسية أك االقتصادية تضعؼ مف قدر 
 .2معظـ دكؿ أمريكا الالتينية تقـك باالحتفاظ بكميات كافية مف االحتياطيات بالعمالت األجنبية أف عمى ذلؾ، نجد

كحيث أف قيمة األصكؿ كالدخؿ تتأثر بالتقمبات االقتصادية، فإف الديكف تككف ثابتة كفقان لجدكؿ زمني 
نبية ينخفض كمما حقؽ البمد فإف عبء الديكف األج محدد مسبقان كغير مرتبط باألداء االقتصادم لمبمد، كبالتالي

مف النمك االقتصادم. كما أف االستثمارات في األكراؽ المالية األجنبية تتبع الحالة االقتصادية  ةمرتفع معدالت
في  مشكالتال تككف غطاءن آمنان لمدكؿ التي تعاني مف أزمة اقتصادية كتكاجو  قدكىي  ،ر فيياستثم  لمبمداف المُ 

 . 3د ديكنياسدا

باإلضافة إلى أف المقياس الرئيسي لمقدرة عمى الكفاء بالديكف األجنبية يرتكز عمى مقياس الديف الخارجي 
نسبة صافي الديف الخارجي إلى  (90رقـ )الصافي بالنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي. كيمثؿ الشكؿ 

كذلؾ حسب الدراسة التي  ،االئتماني السيادمالتصنيؼ  بكسطي( كعالقتو CXR)المتحصالت الخارجية الجارية 
9990ك 9110أجرتيا ككالة فيتش لمتصنيؼ خالؿ الفترة الممتدة بيف عامي 

4. 

  

                                                           
1
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 11. 

2
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 90. 

3
 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 11. 

4
 Loc. cit. 
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  (90الشكؿ رقـ )

المتحصالت الخارجية الجارية التصنيؼ االئتماني السيادم كصافي الديف الخارجي بالنسبة إلى كسطي العالقة بيف 
(CXR) 

 
 

Source: Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 11. 

 المتحصالت الخارجية الجاريةيتبيف مف الشكؿ السابؽ أنو كمما انخفضت نسبة صافي الديف الخارجي إلى 
 كمما حقؽ البمد درجة مرتفعة مف التصنيؼ االئتماني السيادم.

العكامؿ التي تؤثر عمى درجة  مف تعتبرخرل غير السيادية كما أف الديكف الخارجية لمقطاعات األ
إجمالي الديكف  إلىباإلضافة إلى أف ارتفاع حصة االلتزامات المالية السيادية  ،التصنيؼ االئتماني السيادم

مؿ نسبيان مع ثبات العكا ةتصنيؼ ائتماني منخفضدرجة الخارجية كارتفاع الديكف العامة بالعممة األجنبية تؤدم إلى 
 األخرل. 

نسبة صافي الديكف السيادية بالعممة األجنبية إلى االحتياطيات مف العمالت  (90رقـ )كيمثؿ الشكؿ 
كذلؾ  ،9990ك 9110التصنيؼ االئتماني السيادم خالؿ الفترة الممتدة بيف عامي  بكسطياألجنبية كعالقتو 

 . 1حسب ككالة فيتش لمتصنيؼ

  

                                                           
1
 Loc. cit. 

درجة 
التصنيؼ 
 االئتماني

 المتحصالت الخارجية الجاريةصافي الديف الخارجي بالنسبة إلى 
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  (90الشكؿ رقـ )

التصنيؼ االئتماني السيادم كصافي الديكف السيادية بالعممة األجنبية بالنسبة إلى االحتياطيات مف  طيكس العالقة بيف
 العمالت األجنبية

 
 

Source: Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2007, P. 11. 

مرتفعة لصافي الديكف السيادية بالعممة األجنبية إلى أف النسبة السالبة كال (90رقـ ) يتبيف مف الشكؿ السابؽ
 درجة تؤدم إلى حصكؿ البمد عمى ،كالتي تعني أف اإليرادات أكبر مف الديكف ،االحتياطيات مف العمالت األجنبية

درجة ، في حيف نجد أف النسبة المكجبة كالمرتفعة منيا تؤدم إلى حصكؿ البمد عمى ةتصنيؼ سيادم مرتفع
تخفيؼ مف الف الدكؿ مف ارتفاع نسبة االحتياطيات مف العمالت األجنبية يمكّ  ذلؾ أف. ةمنخفض تصنيؼ سيادم

 .1آثار العجز في ميزاف المدفكعات

كيمكف لمحككمات أف تمنح القركض بآجاؿ استحقاؽ طكيمة كمعدالت فائدة منخفضة بعممتيا المحمية سكاء 
، كما أف األصكؿ المقكمة بالعممة المحمية ىي أقؿ عرضة األسكاؽ األجنبيةفي في األسكاؽ المحمية أك أكاف 

ما يككف أعمى مف  لعممة المحمية عادةن بالمتقمبات في أسعار الصرؼ، كبالتالي فإف التصنيؼ االئتماني السيادم 
 لعممة األجنبية.باالتصنيؼ االئتماني السيادم 

نسبة الديكف السيادية المقكمة بالعممة  فإف ككاالت التصنيؼ االئتماني تقـك بحساب ،باإلضافة إلى ذلؾك 
األجنبية منقكصان منيا إجمالي احتياطيات المصرؼ المركزم مف النقد األجنبي إلى إجمالي االحتياطيات مف النقد 

                                                           
1
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 90. 

درجة 
التصنيؼ 
 االئتماني

 بالعممة األجنبية بالنسبة إلى االحتياطيات مف العمالت األجنبية صافي الديكف السيادية
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حيث تشير الحصيمة السالبة إلى أف األصكؿ السيادية المقكمة بالعممة األجنبية ىي أكبر مف الديكف ك األجنبي. 
 . 1ىذا ينعكس إيجابيان عمى التصنيؼ االئتماني السيادم فإف كبالتالي ،يةبالعممة األجنب

كمف خالؿ تحميؿ الديف العاـ الخارجي، تقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بالتمييز بيف الديكف المصدرة في 
ييئات الثنائية الحككمات كالف الديكف التي تقدميا أحيث  ،األسكاؽ المالية كالديكف غير المصدرة في ىذه األسكاؽ

 تـ الحصكؿ عمييا مف األسكاؽ المالية. يمتعددة األطراؼ غالبان ما تككف بشركط أفضؿ مف تمؾ التي ك 

كتقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بحساب صافي القيمة الحالية لمديكف الخارجية، حيث إف الديكف 
 . 2ذات معدالت الفائدة المتدنية ضةالمنخفالخارجية المناسبة مف منظكر التصنيؼ االئتماني ىي الديكف 

 :3كيمكف تمخيص محددات التصنيؼ االئتماني السيادم حسب ككالة ستاندرد آند بكرز بما يمي

Political Risk المخاطر السياسية .9
4: 

 .استقرار المؤسسات السياسية 
 .المشاركة الشعبية في العممية السياسية 
 .شفافية السياسات الحككمية 
 .األمف العاـ 
 مخاطر الجيكسياسية.ال 

 :Income and Economic Structure الدخؿ كالتركيب الييكمي لالقتصاد .9
 .االزدىار كالتنكع كدرجة اعتماد االقتصاد عمى تكجيات السكؽ 
  التفاكت في تكزيع الدخؿ.درجة 
 .كفاءة القطاع المالي 
 كربحيتيا تنافسية القطاعات األخرل غير المالية. 
 .كفاءة القطاع العاـ 
 المتبعة إلجراءات الحمائيةا. 
 .مركنة سكؽ العمؿ 

 

                                                           
1 Fitch Ratings, “Sovereign Rating Methodology”, op. cit., P. 12. 
2
 Loc. cit. 

3
 Standard & Poor’s, “Sovereign Credit Rating: A Primer”, op. cit., P. 4. 

الكفاء بالتزاماتيا المالية بتعبر المخاطر االقتصادية عف القدرة المالية لمحككمة  ، في حيفالكفاء بديكنيابتعبر المخاطر السياسية عف رغبة الدكلة  4
 في الكقت المحدد مف خالؿ مؤشرات كمية كنكعية.
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 :Economic Growth Prospects آفاؽ النمك االقتصادم .0
  اتحجـ المدخرات كاالستثمار. 
 .معدؿ النمك االقتصادم 

 :Fiscal Flexibility المركنة المالية .0
 .االتجاه العاـ لإليرادات الحككمية كنفقاتيا كحجـ العجز أك الفائض 
 ت كفعاليتيا.مركنة اإليرادا 
 النفقات. إدارة كفاءة 
 .شفافية التقارير المالية 
 .المعاشات التقاعدية 

 :General Government Debt Burden عبء الديف الحككمي .0
 .الديف الحككمي اإلجمالي كالصافي كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي 
  المستحقة لفكائدا إلىالعامة نسبة اإليرادات. 
 استحقاقيا. عمالت الديكف كتاريخ 
 كاتساعيا المحمية رأس الماؿ سكؽ عمؽ. 

 : Contingent Liabilities االلتزامات الطارئة .0
  كمتانتيا ماليةالحجـ المؤسسات العامة غير. 
 كالمصرفي القطاع المالي متانة. 

 :Monetary Flexibility المركنة النقدية .0
 .تقمبات األسعار خالؿ الدكرات االقتصادية 
 ي منح االئتماف.مستكل التكسع ف 
 .نظاـ سعر الصرؼ 
 .استقاللية المصرؼ المركزم 
 .فعالية أدكات السياسة النقدية 

 :External Liquidity السيكلة الخارجية .8
 .أثر السياسات المالية كالنقدية عمى الحسابات الخارجية 
 .ىيكؿ الحساب الجارم 
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 .تدفقات رأس الماؿ 
 .كفاية االحتياطيات 

 :External Debt Burden عبء الديف الخارجي .1
 .الديف الخارجي اإلجمالي كالصافي 

 .فترة استحقاؽ الديكف، كعمالت الديكف كحساسيتيا لمتغيرات في معدؿ الفائدة 
  الحصكؿ عمى التمكيؿ.سيكلة 
 .عبء خدمة الديكف  

زيج كبعد استعراض المتغيرات المستخدمة في تحميؿ التصنيؼ االئتماني السيادم، يتبيف أنيا عبارة عف م
ىناؾ ارتباطان كما أف  .متكامؿ مف العكامؿ الكمية كالنكعية، كالتي تعكس مستكل المخاطر المالية في االقتصاد

كمما ارتفعت درجة ذلؾ أنو  المالية،الخسائر مستكل قكيان بيف ارتفاع درجة التصنيؼ االئتماني كانخفاض 
أنو ال يكجد عالقة خطية بسيطة بيف درجة فة إلى ، باإلضاالماليةالتصنيؼ االئتماني، كمما انخفضت الخسائر 

 .1التصنيؼ االئتماني السيادم كالمتغيرات المستخدمة فيو

  

                                                           
. كيرجع ظيكر االختالفات بيف ككاالت التصنيؼ العالمية إلى في التصنيؼ االئتماني السيادمبكرز عادةن ما تختمؼ ككالتي مكديز كستاندرد آند  1

س عدة أسباب، كمنيا صعكبة قياس المخاطر السيادية فيما يتعمؽ بمدل االستقرار السياسي، ككذلؾ صعكبة اتفاؽ ككاالت التصنيؼ عمى تحديد نف
 تصنيؼ. كتزداد االختالفات في حالة التصنيؼ السيادم لمدكؿ النامية. الكزف الترجيحي لممتغيرات المستخدمة في ال

 .0، ص. 9990د. ناجي التكني، " مؤشرات الجدارة االئتمانية"، جسر التنمية، العدد الرابع كاألربعكف، المعيد العربي لمتخطيط، الككيت، انظر: 



75 
 

 

 

 المبحث الثاني

 Bank Credit Rating التصنيف االئتماني لممصارف

 تمهيد: 

صنيؼ التصنيؼ االئتماني لممصارؼ أحد أىـ أنكاع التصنيفات االئتمانية التي تقدميا ككاالت الت يعتبر
كتعبر درجة التصنيؼ االئتماني لممصارؼ عف رأم ككالة التصنيؼ االئتماني في مدل إمكانية دخكؿ  .االئتماني

 .1كبالتالي مدل احتياجو إلى الدعـ كالمساعدة المالية في المستقبؿ ،المصرؼ في صعكبات مالية

التصنيؼ االئتماني  كاتخطكمف أجؿ تغطية جكانب التصنيؼ االئتماني لممصارؼ، سيتـ التطرؽ إلى 
 لممصارؼ كمحددات التصنيؼ االئتماني لممصارؼ.

 :Bank Credit Rating Processالتصنيف االئتماني لممصارف  خطواتأواًل: 

عندما يقدـ المصرؼ طمبان لككالة التصنيؼ االئتماني مف أجؿ الحصكؿ عمى درجة تصنيؼ ائتماني، فإف 
 :2التالية ككالة التصنيؼ تقـك باتباع الخطكات

 Analysing the Bank's Economic andتحميل البيئة االقتصادية والتشغيمية لممصرف  .1

Operating Environment: 

تؤثر الحالة االقتصادية العامة لمبمد عمى أداء عمؿ المصرؼ بشكؿ عاـ، حيث تأخذ ككاالت التصنيؼ 
نمك ك الءة المالية لممصرؼ مثؿ حجـ االقتصاد، االعتبار المخاطر االقتصادية التي تؤثر عمى المباالئتماني 

أسعار ك معدالت البطالة، ك االدخار كاالستثمار، ك النمك في اإلقراض، ك التضخـ، ك الناتج المحمي االجمالي، 
عكائد السندات، كأسعار العقارات، باإلضافة إلى االستقرار السياسي كالتغيرات الييكمية في االقتصاد ك الصرؼ، 

أك سيكاجييا في المستقبؿ مثؿ أك التي يعاني منيا في الحاضر شيدىا االقتصاد في الماضي كاألزمات التي 
 .3كأزمات السيكلة ،كتخفيض قيمة العممة ،ارتفاع معدالت التضخـ

                                                           
1
 Moody’s Investors Service, “Moody’s Rating Symbols & Definitions”, op. cit., P. 24. 

2
 Fitch Ratings, “Bank Rating Methodology”, Fitch Ratings, NY, 2004, P. 2.  

 يتـ الحصكؿ عمى معظـ مؤشرات الحالة االقتصادية العامة مف خالؿ تحميؿ المخاطر السيادية كالتصنيؼ االئتماني السيادم. 3
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كدرجة التركيز فييا، كتأثير  ،كما يتـ تحميؿ السكؽ المصرفية كالمنافسة القائمة كالمحتممة في ىذه السكؽ
النظاـ المصرفي مثؿ دكر المصرؼ المركزم ككزارة المالية، كالتقارير المالية المقدمة فيما إذا  يفالجيات الرقابية 

 المصرؼ. عمؿ كانت تعكس بدقة أداء

 :Preparation of a Bank Questionnaireبالمصرف  المتعمقإعداد االستبيان  .2

كاضيع متنكعة لعرضو عمى إدارة بناءن عمى تحميؿ البيانات العامة المتاحة يتـ إعداد استبياف يغطي م
المصرؼ المعني بالتصنيؼ، كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى البيانات الالزمة كالتي تشكؿ إطار التحميؿ إلعطاء 

 درجة التصنيؼ االئتماني لممصرؼ.

 :Meeting with Bankاالجتماع بإدارة المصرف  .3

دارة العميا لممصرؼ بيدؼ الحصكؿ عمى بعد إعداد االستبياف، فإف الخطكة التالية ىي عقد اجتماع مع اإل
 . كيعتمد عدد االجتماعاتكتقكيميا معمكمات عامة عف أنشطة المصرؼ المتنكعة كمناقشة البيانات المقدمة

 عمى درجة التعقيد في المصرؼ. كمدتيا

دارة ككف ىناؾ اتصاالت دكرية بيف ككالة التصنيؼ االئتماني ك كبعد ذلؾ ست نات لمراجعة البيا ،المصرؼا 
 المالية لممصرؼ كالتطكر المستمر في أداء عممو.

 :Analysis of the Bankالمصرف  بيانات تحميل .4

ف لتحميؿ التصنيؼ االئتماني كالذم يعتمد بشكؿ رئيسي عمى االستبياف ااثن فعادةن ما يككف ىناؾ محمال
ف أىـ المكاضيع التي ك  ،كالمعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف إدارة المصرؼ يتـ تحميميا ىي مخاطر االئتماف، ا 

اإلدارة ك اإليرادات كالربحية، ك التكريؽ، ك رأس الماؿ، ك التمكيؿ كالسيكلة، ك المخاطر التشغيمية، ك مخاطر السكؽ، ك 
 الحككمة، كالممكية. ك كاالستراتيجية، 

 Approach to Differingاختيار النموذج المناسب إلجراء التصنيف االئتماني  .5

Structures: 

تأخذ  يافي تصنيؼ المصارؼ، فإن ان أساسي ان نمكذج ككالة التصنيؼ االئتماني ى الرغـ مف استخداـعم
كالمصارؼ التقميدية الخاصة،  ،االعتبار خصكصية كؿ نكع مف أنكاع المصارؼ مثؿ مصارؼ االستثمارب

 فية أـ ال.المصرؼ الذم يجرم تصنيفو فيما إذا كاف جزءان مف مجمكعة مصر عمؿ باإلضافة إلى طبيعة 
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 :Draft Reportإعداد مسودة التقرير  .6

بإعداد  فك عقب االجتماع األكلي مع إدارة المصرؼ كتحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا، يقـك المحمم
مسكدة تقرير التصنيؼ االئتماني لممصرؼ. كيأخذ التقرير أشكاالن متعددة حسب االتفاؽ بيف المصرؼ كككالة 

جكانب  جميعأك تقريران مطكالن يحمؿ  ،تقريران مف صفحة كاحدة يمخص التصنيؼ االئتمانيالتصنيؼ، فيككف إما 
 التصنيؼ االئتماني. 

 :Presentation of Draft Report to Bankعرض مسودة التقرير عمى المصرف  .7

تقـك ككالة التصنيؼ بعرض مسكدة تقرير التصنيؼ االئتماني عمى إدارة المصرؼ بدكف إخطاره بدرجة 
 التصنيؼ االئتماني، كذلؾ لسببيف:

 .إعطاء الفرصة إلدارة المصرؼ لممكافقة عمى البيانات الكاردة في التقرير 
 كبالتالي تطمب  ،السماح إلدارة المصرؼ بتحديد المعمكمات الكاردة في التقرير كالتي تعتبرىا سرية

 استبعادىا مف التقرير.

 Amendment andمى لجنة االئتمان إجراء التعديل عمى مسودة التقرير وتوزيعها ع .8

Subsequent Circulation of Report to Credit Committee: 

إدارة تقـك ككالة التصنيؼ االئتماني بإجراء التعديالت عمى مسكدة التقرير بناءن عمى المالحظات الكاردة مف 
كتضـ ىذه  ،سبعة أعضاء المصرؼ. كيتـ تشكيؿ لجنة االئتماف كالتي تتككف لدل ككالة فيتش لمتصنيؼ مف

المجنة مجمكعة خاصة بكؿ بمد تتككف مف محمميف اثنيف أك أكثر تقـك بزيارة المصرؼ المعني بالتصنيؼ مف أجؿ 
إجراء التحميؿ ككتابة التقرير، كتضـ المجنة أيضان كاحدان أك أكثر مف كبار المحمييف الذيف يممككف الخبرة الطكيمة 

لدل ككالة  األخرل افبمدالار باقي أعضاء لجنة االئتماف مف محممي مصارؼ في ككالة التصنيؼ، كيتـ اختي
ف ىذه التركيبة المتنكعةالتصنيؼ االئتماني  لمجنة االئتماف ليا ىدفاف اثناف، كىما: . كا 

 لممصرؼ ضماف المكضكعية في التصنيؼ االئتماني. 
  بيف الدكؿ المختمفةلممصارؼ ضماف تكحيد عممية التصنيؼ االئتماني. 
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 ;Credit Committee Meetingاجتماع لجنة االئتمان وتحديد درجة التصنيف االئتماني  .9

Assignment of Ratings: 

تجتمع لجنة االئتماف مف أجؿ استعراض التقرير النيائي المعد مف قبؿ محممي االئتماف، حيث يتـ تقديـ 
مقارنة ىذه البيانات مع نظيراتيا في المصارؼ ك  ،التقرير كاستعراض البيانات السرية غير الكاردة في التقرير

 كبالتالي ضماف قدر أكبر مف االتساؽ في إجراء التصنيؼ االئتماني. ،المحمية كاألجنبية

المخاطر ك مخاطر السكؽ، ك مخاطر االئتماف، ك الربحية،  عمى لجنة االئتماف االئتماف كمحمم يعرضكما 
الحالة االقتصادية كالبيئة التنظيمية، ك اإلدارة كاالستراتيجية، ك التنكيع، ك  التمكيؿ كالسيكلة، كرأس الماؿ،ك التشغيمية، 

كحجـ الدعـ الخارجي المحتمؿ. كتستخدـ ىذه المعمكمات مف أجؿ إعطاء درجة التصنيؼ االئتماني، كيتـ تحديث 
 ىذا التقرير كمراجعتو مف قبؿ لجنة االئتماف مرة في السنة عمى األقؿ. 

 :Dissemination of the Ratingsالئتماني نشر درجة التصنيف ا .11

تقـك لجنة االئتماف بإخطار المصرؼ بدرجة التصنيؼ االئتماني كالذم يككف غير قابؿ لمتعديؿ، حيث 
في كذلؾ  أك قبكلو رجة التصنيؼ االئتمانيبإعادة النظر في د تممؾ ككالة التصنيؼ حؽ رفض طمب المصرؼ

 فر معمكمات جديدة.حاؿ تك 

المصرؼ رسميان بدرجة التصنيؼ االئتماني المعطاة، يتـ نشر ىذا التصنيؼ لممستثمريف  كبعد إخطار
 كالجميكر بمختمؼ كسائؿ اإلعالـ كاألخبار الصحفية كمكاقع االنترنت.

 :Bank Credit Rating Criteriaالتصنيف االئتماني لممصارف  محدداتثانيًا: 

ف العكامؿ الكمية كالنكعية في إصدار درجات التصنيؼ تستند ككاالت التصنيؼ االئتماني عمى مجمكعة م
 كتغطي ىذه العكامؿ المكاضيع الرئيسية التالية: .االئتماني لممصارؼ

 :Risk Managementمخاطر اإلدارة  .1

كمدل فيـ اإلدارة العميا  ،تقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بدراسة احتماؿ تعرض المصرؼ إلى المخاطر
ؿ التي تتبعيا في الحد مف خطكرتيا. كفي حاؿ قاـ المصرؼ بتكريؽ بعض األصكؿ أك ينكم كفعالية الكسائ ،ليا
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تـ دراسة الدكافع الكامنة كراء ذلؾ كالتي منيا إدارة أفضؿ لمخاطر التركيز، كالتخمص مف تالقياـ بذلؾ، فإنو 
 .1السيكلة تكفيرك مشكمة القركض أك مف األصكؿ ذات الكثافة العالية برأس الماؿ، كتنكيع التمكيؿ، 

باإلضافة إلى أف ككالة التصنيؼ االئتماني تقـك بتقكيـ جيكد المصرؼ في تطكير أنظمتو اإلدارية مف 
 .2أجؿ الحد مف مخاطر االئتماف كالمخاطر التشغيمية كمخاطر السكؽ

 :Credit Riskمخاطر االئتمان  .2

رة المقترض عمى الكفاء بالتزاماتو في المحتممة الناجمة عف عدـ قد الخسارةإف المخاطر االئتمانية ىي 
بالمقترض نفسو، كيعبر  المتعمقةظركؼ القتصادية أك االسياسية أك العامة الظركؼ مل نظران المكاعيد المحددة، 

 .3عنيا مصرفيان بمخاطر التعثر

داخؿ تقـك ككالة التصنيؼ االئتماني بدراسة جميع مخاطر االئتماف سكاء أكانت ناجمة عف أنشطة البنكد ك 
 ـالميزانية العمكمية مثؿ القركض كاألكراؽ المالية ذات الدخؿ الثابت كالكدائع كالقركض فيما بيف المصارؼ، أ

الغرض مف يتـ تحميؿ ، ك 4أنشطة البنكد خارج الميزانية العمكمية مثؿ الضمانات كخطابات االعتماد كالمشتقات
زامات المالية كالتحكـ بمعدؿ الفائدة أك التقميؿ مف مخاطر استخداميا فيما إذا كانت مف أجؿ إدارة األصكؿ كااللت

 .5االئتماف كالتنكيع

 ،كأنكاعيا ،باإلضافة إلى دراسة ىيكؿ الميزانية العمكمية لممصرؼ كمحفظة القركض مف حيث حجميا
ار القركض االعتببكقطاعاتيا الرئيسية. كما يتـ األخذ  ،كتكزعيا الجغرافي ،كعمالت القركض ،كفترات االستحقاؽ

إعادة جدكلتيا كمدل كفاية االحتياطيات المخصصة مف أجؿ تغطيتيا، كخسائر  تغير العاممة أك التي تم

                                                           
المحفظة االئتمانية مف حيث عدد  تنكيعة قركضيا مف خالؿ تجنب التركيز كاالتجاه نحك تحرص المصارؼ عمى تخفيض المخاطر في محفظ 1

 استحقاؽ القركض. فترات لإلقراض لكؿ قطاع كعدـ التركيز عمى نكع كاحد مف الضمانات كتنكيع  أقصى العمالء أك قطاعات السكؽ ككضع حد
 . 0، ص. 9990إدارتيا كالحد منيا"، جامعة بسكرة، الجزائر،  –قياسيا  –ية تحميميا انظر: د. مفتاح صالح كأ. معارفي فريدة، "المخاطر االئتمان

2
 Fitch Ratings, “Bank Rating Methodology”, op. cit., P. 0. 

 ، ص.9990فمسطيف، كرقة عمؿ،  -، جامعة بيرزيت"IIد. نصر عبد الكريـ كمصطفى أبك صالح، "المخاطر التشغيمية حسب متطمبات بازؿ  3
99. 

االعتماد، كاألكراؽ  عمى خطابات األكلى المجمكعة تشمؿ. مجمكعتيف مف العمكمية الميزانية خارج بالبنكد المتعمؽ التجارية المصارؼ نشاط يتككف 4
  .االئتماف مات منحكالتزا العمالت، تبادؿ كأسعار الفائدة، بأسعار تتعمؽ التزامات عمى المجمكعة الثانية كالضمانات. كتتضمف المقبكلة، التجارية

 .9990الككيت، انظر: عبد اهلل محمد العبيداف، "تأثير أنشطة البنكد خارج الميزانية العمكمية عمى كفاءة البنكؾ التجارية الككيتية"، جامعة الككيت، 
5
 Fitch Ratings, “Bank Rating Methodology”, op. cit., P. 0. 
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كيتـ تقكيـ جكدة األصكؿ كمقارنة النسب المالية مع المصارؼ األخرل المحمية  .القركض كمعدالت االسترداد
 .1كالعالمية

ميؿ الكدائع كمحفظة القركض فيما بيف المصارؼ كتح ،كما يتـ تحميؿ المخاطر الناجمة عف التكريؽ
 .2كمحفظة األكراؽ المالية مف حيث الحجـ كتاريخ االستحقاؽ

 :Market Riskمخاطر السوق  .3

تعرؼ مخاطر السكؽ بأنيا المخاطر الحالية كالمستقبمية التي مف الممكف أف تؤثر عمى إيرادات المصرؼ 
كمخاطر التقمبات في  ،كمخاطر أسعار الصرؼ ،ت أسعار الفائدةكتشمؿ المخاطر الناجمة عف تقمبا .كرأسمالو

 .3القيمة السكقية لألكراؽ المالية كالتي تؤدم إلى تقمب العكائد كانخفاض الربحية

 :Operational Riskالمخاطر التشغيمية  .4

فاية التي تنجـ عف عدـ الك لمخسارةبأنيا مخاطر التعرض  II تعرؼ المخاطر التشغيمية حسب لجنة بازؿ
أك إخفاؽ العمميات الداخمية أك األشخاص أك األنظمة أك التي تنجـ عف أحداث خارجية. كيشمؿ ىذا التعريؼ 

 :4كمف ىذه المخاطر .كبيرة رائخسكتنطكم المخاطر التشغيمية عمى احتماؿ التسبب في  .عمى المخاطر القانكنية

 مي المصرؼ كتيدؼ إلى الغش أك االحتياؿ الداخمي: كىي تمؾ األفعاؿ التي تصدر مف قبؿ عام
 إساءة الممتمكات أك التحايؿ عمى القانكف كالمكائح التنظيمية.

  االحتياؿ الخارجي: كىي تمؾ األفعاؿ التي يقـك بيا طرؼ خارج المصرؼ كتيدؼ إلى الغش أك
 إساءة الممتمكات أك التحايؿ عمى القانكف كالمكائح التنظيمية.

  فة كقكانيف ف العمؿ: كىي األعماؿ التي تنسجـ مع طبيعة الكظيسات العمؿ كاألماف في مكاممار
 اتفاقية ينتج عنيا دفع تعكيضات عف إصابات شخصية. الصحة كالسالمة أك أم

  عماؿ: كىي اإلخفاؽ غير المتعمد أك الناتج عف المتعمقة بالعمالء كالمنتجات كاألالممارسات
 ء محدديف.اإلىماؿ في الكفاء بااللتزامات المينية تجاه عمال

  المادية: كىي الخسائر أك األضرار التي تمحؽ بالمكجكدات الماديةاألضرار في المكجكدات.  

                                                           
1
 Standard & Poor’s, “Financial Institutions Criteria: Bank Rating Analysis Methodology Profile”, Standard & 

Poor’s, NY, 2004, P. 0. 
2
 Fitch Ratings, “Bank Rating Methodology”, op. cit., P. 0. 

 .99ص.  ،مرجع سبؽ ذكره، "II د. نصر عبد الكريـ كمصطفى أبك صالح، "المخاطر التشغيمية حسب متطمبات بازؿ 3
 .8، ص. 9990قد العربي، "إدارة المخاطر التشغيمية ككيفية احتساب المتطمبات الرأسمالية ليا"، صندكؽ النقد العربي، أبك ظبي، نصندكؽ ال 4
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 ال سيما ،: كىي أية أعطاؿ أك خمؿ في األنظمة كالتي تعيؽ العمؿتكقؼ العمؿ كالخمؿ في األنظمة 
 .أنظمة تقانة المعمكمات كاالتصاالت

 دارة المعامالت: كىي اإلخفاؽ ف ي تنفيذ المعامالت أك إدارة العمميات كالعالقات مع مختمؼ التنفيذ كا 
 األطراؼ.

 :Reputation Risk السمعةمخاطر  .5

السمعة كالتي تعتبر  مخاطرإف المخاطر األخرل التي تقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني بالنظر إلييا ىي 
رؼ ؿ المصشكؿ إيجابي عمى أداء عمىامة في النظاـ المصرفي، حيث أف الصكرة الجيدة لمعالمة التجارية تؤثر ب

 . 1عمى المدل الطكيؿ

كبيرة في العمالء أك  خسارةكالتي تؤدم إلى كتنتج مخاطر السمعة عف اآلراء العامة السمبية المؤثرة 
كالتي تعكس صكرة سمبية عنو كعف  ،مف خالؿ األفعاؿ التي تمارس مف قبؿ إدارة المصرؼ أك مكظفيو ،األمكاؿ

 ،كما أنيا تنجـ عف تركيج إشاعات سمبية عف المصرؼ كنشاطو .مع عمالئو كالجيات األخرلأدائو كعالقاتو 
 .2كعدـ تقديـ الخدمات المناسبة لعمالئو ،بشكؿ جيد كذلؾ لعدـ نجاحو في إدارة المخاطر المصرفية

 :Funding and Liquidity Riskالتمويل والسيولة مخاطر  .6

ف عدـ قدرة أ ذلؾالتكافؽ بيف مصادر األمكاؿ كاستخداماتيا، عدـ  عف السيكلةك  التمكيؿ مخاطر تنشا
المصرؼ عمى التسييؿ الفكرم لألصكؿ بتكمفة مقبكلة تؤثر عمى ربحيتو، كما أف اإلخفاؽ في المحافظة عمى 

 .3مستكيات سيكلة مالئمة قد تؤدم إلى انييار المصرؼ

تمكيؿ  كبالتحديد ،في المصرؼ كتنكعيا بتحميؿ ىيكؿ قاعدة التمكيؿ االئتماني تقـك ككالة التصنيؼك 
ف أ ذلؾكاتجاىات مصادر التمكيؿ كالسيكلة في المصرؼ.  ،كتركز الكدائع كالقركض ،كتمكيؿ الشركات ،التجزئة

أك  االستحقاؽ لمقركض تاريخالخطر الرئيسي الذم يكاجو التمكيؿ في المصرؼ ىك عدـ قدرتو عمى تجديد 
كما أف كجكد قاعدة متنكعة لمتمكيؿ كمستقرة كتنكع العمالء يمكف  ،ة معقكلةبشكؿ كامؿ أك ضمف تكمف استبداليا

أف تحد مف ىذه المخاطر. باإلضافة إلى أف ككالة التصنيؼ تقـك بتحميؿ تركيبة كدائع المصرؼ كمصادر 
 . 4اإلقراض األخرل مف حيث حجميا كتاريخ استحقاقيا كتكزعيا الجغرافي كعمالتيا

                                                           
1
 Fitch Ratings, “Bank Rating Methodology”, op. cit., P. 7. 

 .99، ص. مرجع سبؽ ذكره"، IIبازؿ د. نصر عبد الكريـ كمصطفى أبك صالح، "المخاطر التشغيمية حسب متطمبات  2
 .0، ص. المرجع السابؽ 3

4
 Standard & Poor’s, “Financial Institutions Criteria: Bank Rating Analysis Methodology Profile”, op. cit., P. 5. 
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يؼ االئتماني بتحميؿ مصادر السيكلة الداخمية لممصرؼ مثؿ األكراؽ المالية، كما تقـك ككالة التصن
كتسييالت إعادة الخصـ مف  ،كاالئتماف مف المصارؼ األخرل ،كمصادر السيكلة الخارجية مثؿ أسكاؽ رأس الماؿ

ية التي تحتفظ محفظة األكراؽ المال بتحميؿتقـك  االئتماني المصرؼ المركزم. باإلضافة إلى أف ككالة التصنيؼ
بيا المصارؼ مف حيث السيكلة لمكاجية أم أزمة محتممة، كخطة الطكارئ في حاؿ تعرض المصرؼ إلى 

 .1صعكبات مالية

 :Capitalرأس المال  .7

محتممة، لذلؾ تقـك ككالة التصنيؼ باألخذ  خسارةيعتبر رأسماؿ المصرؼ بمثابة األماف المتصاص أية 
ة في تحميؿ التصنيؼ االئتماني. كما تقـك بحساب النسبة المئكية مف رأس تفاياالعتبار حجـ رأسماؿ المصرؼ ككب

سمعة ك حقكؽ صغار حممة األسيـ، ك كمستكيات الديكف،  ،الماؿ إلى إجمالي األصكؿ، كحجـ األسيـ الممتازة
عادة تقكيـ األصكؿ، ك المصرؼ،  رباح، كنسب تكزيعات األ ،معدؿ نمك رأس الماؿك الديكف،  خسارةاحتياطيات ك ا 

 .2إلى مصادر رأس الماؿ الخارجية كالتمكيؿ طكيؿ األجؿ النفاذكقدرة المصرؼ عمى 

كبنؾ  باإلضافة إلى دراسة سياسة اإلدارة في تعديؿ نسب كفاية رأس الماؿ طبقان لمقررات لجنة بازؿ
جاىزة السيكلة كالبتة مثؿ األصكؿ الثا الثابت كرأس الماؿ العامؿ كفي أشكاؿ تكظيؼ رأس الماؿ ،التسكيات الدكلية

 .3كالقدرة عمى زيادة رأس الماؿ ،محتممة، كتكزيعات األرباح خسارةأية لمكاجية 

 :Securitisationالتوريق  .8

إف النمك السريع لسكؽ التكريؽ عمى مدل السنكات القميمة الماضية مف حيث الحجـ كالنكع قد فرض عمى 
الميزانية العمكمية  في الياـ تأثيرىاللتصنيؼ االئتماني لممصرؼ ككاالت التصنيؼ االئتماني األخذ بيا في تحميؿ ا

كبالتالي  ،ف التكريؽ يزكد المصرؼ بالسيكلة اإلضافية كالتمكيؿ بأقؿ التكاليؼذلؾ أكالتمكيؿ كمخاطر االئتماف. 
 يساعده عمى إدارة مخاطر االئتماف بكفاءة، أم أنو يمثؿ بديالن مناسبان لمتمكيؿ. 

كالدكافع  ،كالمخاطر المرتبطة بو ،تصنيؼ بتقكيـ أثر التكريؽ عمى المصرؼ مف حيث الفكائدكتقـك ككالة ال
كما تقـك ككالة التصنيؼ االئتماني بتحميؿ  .كالذم يؤدم إلى إدارة المخاطر بشكؿ أكثر فعالية ،الكامنة كراءه

 .4الئتماف المحتممةجزء ىاـ مف تحميؿ مخاطر اباعتباره  ،جكدة األصكؿ التي قاـ المصرؼ بتكريقيا

                                                           
1
 Fitch Ratings, “Bank Rating Methodology”, op. cit., P. 7. 

2
 Standard & Poor’s, “Financial Institutions Criteria: Bank Rating Analysis Methodology Profile”, op. cit., P. 5. 

3
 Fitch Ratings, “Bank Rating Methodology”, op. cit., P. 7. 

4
 Ibid., P. 1.  
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باإلضافة إلى أف التكريؽ يساعد المصرؼ عمى زيادة قاعدة رأسمالو، كبالتالي تقـك ككالة التصنيؼ بدراسة 
 Return on Equityكعمى العائد عمى حقكؽ المساىميف  ،كعمى اإليرادات ،نسب رأس الماؿ فيتأثيره 

(ROE)1. 

 :Earnings and Performanceاإليرادات واألداء  .9

تقـك ككالة  حيث .إف الدخؿ الذم يحصؿ عميو المصرؼ يؤثر عمى مقدرتو عمى سداد التزاماتو المالية
 قدرتو عمى تكليد األرباح. كما تقـك بمقارنة أداء مدلك  ،ثباتياك إيرادات المصرؼ  اتجاهالتصنيؼ االئتماني بتحميؿ 

كفي ىذا اإلطار يتـ النظر  .المصرؼ كتحميؿ أرباح كؿ قسـ مف أقساـ ،المصرؼ مع المصارؼ األخرل عمؿ
 :2إلى مايمي

 تكاليؼ التمكيؿ.ك  ،حجـ اإلقراضك  ،صافي اإليرادات لكؿ قسـ مف أقساـ المصرؼ 

  عف العمكالت كاإليرادات األخرل. الناجمةاإليرادات 

 عمى تبني رؤيتو المستقبمية. هتطكر إيرادات المصرؼ فيما إذا كانت تساعد 

 ستثنائية كالضرائب المستحقة.كالنفقات اال اإليرادات 

كما تقـك ككالة التصنيؼ االئتماني بتعديؿ بعض أرقاـ قائمة الدخؿ لتتمكف مف إجراء المقارنة مع 
المصارؼ األخرل في نفس البمد كمع مصارؼ البمداف األخرل. باإلضافة إلى أنيا تقـك بدراسة اآلفاؽ المستقبمية 

كخططو المستقبمية كالعكامؿ الخارجية  كتكقعاتو المصرؼ يعدىانيات التي كذلؾ باالستناد إلى الميزا ،لإليرادات
 .3المؤثرة عميو

 :Market Environmentبيئة السوق  .11

 :4كمنيا .المصرؼ كالتي تؤثر عمى المالءة المالية لو بيا عمؿالتي ي بيئةالىناؾ عدد مف المظاىر في 

                                                           
 أمثمة عمى نسب رأس الماؿ:  1

  = إجمالي الديكفالديكف إلى حقكؽ المساىميف
حقكؽ المساىميف

 

 إجمالي الديكفإلى إجمالي األصكؿ =  الديكف
إجمالي األصكؿ

 

  العائد عمى حقكؽ المساىميفReturn on Equity= صافي األرباح بعد اقتطاع الضرائب
 حقكؽ المساىميف

 

See: C. Van Horne and M. Wachowicz, “Fundamentals of Financial Management”, Twelfth Edition, Prentice 

Hall, Edinburgh, 2005, P. 154. 
2
 Fitch Ratings, “Bank Rating Methodology”, op. cit., P. 8. 

3
 Ibid., P. 1.  

4
 Loc. cit. 
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 القتصادم.كآفاؽ النمك ا ،كحجمو استقرار االقتصاد الكمي لمبمد 

 مثؿ ارتفاع معدالت التضخـ. ،االضطرابات الييكمية التي تكاجو االقتصاد 

 .االستقرار السياسي في البمد 

 كحاالت االندماج. ،ىيكؿ القطاع المصرفي كحجمو 

 كالمنافسة مع المصارؼ األخرل  ،كحصتو السكقية ،المركز التنافسي لممصرؼ في القطاع المصرفي
 المصرفية.كالمؤسسات المالية غير 

 مف، كمكقؼ السمطات الرقابية أك تكقفو عف ذلؾ حاالت تأخر المصرؼ عف سداد التزاماتو المالية 
 كخطط ضماف الكدائع.  ،دعـ المصارؼ كالمؤسسات المالية األخرل

 المستخدمة المعايير المحاسبية كمعايير إعداد التقارير المالية. 

 :Diversification of Businessالتنويع في األعمال  .11

 الجغرافي االنتشارتقـك ككالة التصنيؼ االئتماني بتحميؿ مختمؼ األنشطة التي يقدميا المصرؼ مف حيث 
كالخدمات كالمنتجات التي يكفرىا  ،التي يغطييا كمف حيث القطاعات االقتصادية ،عالميان  أـمحميان  أكاف سكاء

 حجـ فركعاالعتبار بباألخذ  االئتماني ة التصنيؼمنتجات جديدة، كما تقـك ككال إيجادكقدرتو عمى  ،لعمالئو
 .1جديدة كتقديـ منتجاتالمصرؼ كقدرتو عمى حماية أعمالو التجارية 

 :Management and Strategyاإلدارة واالستراتيجية  .12

ككالة التصنيؼ  ذلؾ أفإف اإلدارة الفعالة كاالستراتيجية الكاضحة لممصرؼ ىي عناصر أساسية لنجاحو. 
الالمركزية، كتماسؾ اإلدارة، كمدل  الييكؿ التنظيمي لممصرؼ مف حيث المركزية أك تقـك بتحميؿي االئتمان

استقالؿ اإلدارة عف تأثير المساىميف أك الحككمة، كأداء اإلدارة في بناء مزيج متكامؿ مف المنتجات المصرفية 
 . 2كقدرتيا عمى تعزيز مكانة المصرؼ في السكؽ

مف خالؿ تقكيـ مصداقية اإلدارة عف طريؽ مقارنة  ،كخطط النمك تراتيجية اإلدارةكما يتـ تحميؿ سالمة اس
ف األداء المالي لممصرؼ خالؿ السنكات  األداء الماضي كالخطط المكضكعة مع األداء الحالي لممصرؼ. كا 

ألحكاؿ األخيرة يقدـ مقياسان أكثر مكضكعية في سبيؿ الحكـ عمى كفاءة اإلدارة كالتي تخضع في كثير مف ا
 .3معكامؿ الشخصيةل

                                                           
1
 Loc. cit. 

2
 Standard & Poor’s, “Financial Institutions Criteria: Bank Rating Analysis Methodology Profile op. cit., P. 0. 

3
 Fitch Ratings, “Bank Rating Methodology”, op. cit., P. 1. 
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 :Corporate Governanceالحوكمة  .13

يصعب إيجاد تعريؼ كاحد متفؽ عميو لمفيـك الحككمة، نظران لتداخمو مع العديد مف الجكانب اإلدارية، 
يتيـ كاالقتصادية، كالقانكنية، كالتنظيمية، كاالجتماعية، كالمالية. ككؿ المعنييف بو ينظركف إلى ىذا المفيـك كفقان لرؤ 

 .1كأىدافيـ

رؼ مف خالؿ نيا األساليب التى يدار بيا المصيعرؼ بنؾ التسكيات الدكلية الحككمة في المصرؼ بأك 
المساىميف  حقكؽكالتي تحدد كيفية كضع األىداؼ لممصرؼ كالتشغيؿ كحماية  ،مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا

 . 2المكدعيف حقكؽظـ السائدة كبما يحقؽ حماية مع االلتزاـ بالعمؿ كفقان لمقكانيف كالن ،ةكأصحاب المصمح

، حيث يقـك محممك 3كتقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني باستعراض مبادئ الحككمة المرتبطة بالمصرؼ
 :1االئتماف بدراسة الجكانب التالية

                                                           
 .999، ص. 9999د. عمرك ىشاـ محمد، "اتخاذ القرارات االستثمارية في القطاع المالي"، الطبعة األكلى، دار طالس، دمشؽ،  1

2
 Bank for International Settlements, “Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations”, Bank for 

International Settlements, Basel, 2005, P. 4. 
 ىي: I إف مبادئ الحككمة في المصارؼ حسب لجنة بازؿ 3

  :كأف يككنكا عمى دراية تامة بالحككمة كبالقدرة عمى إدارة  ،يجب أف يككف أعضاء مجمس اإلدارة مؤىميف تمامان لمراكزىـالمبدأ األكؿ
كعف صياغة  ،كسالمة مكقفو المالي ،دارة مسؤكليف بشكؿ تاـ عف أداء المصرؼك يككف أعضاء مجمس اإل .العمؿ بالمصرؼ

تعارض في  تؤدم إلىكأف يبتعدكا عف اتخاذ القرارات التي  ،استراتيجية العمؿ بالمصرؼ كسياسة المخاطر كتجنب تضارب المصالح
اختيار المدراء  اإلدارة كتتضمف كاجبات مجمس .مما يشجع عمى زيادة الكفاءة اإلدارة المصالح، كأف يقكمكا بإعادة ىيكمة مجمس

عمى دراية كافية  اإلدارة كأف يككف أعضاء مجمس .بما يضمف تكفر الكفاءات القادرة عمى إدارة المصرؼ كمراقبتيـ كتعيينيـ التنفيذييف
ة بتشكيؿ لجاف لمساعدتو كمنيا لجنة كيقكـ مجمس اإلدار  .بمبادئ كأسس األنشطة المالية لممصرؼ التي يجب اتباعيا كبالبيئة التشريعية

كأف تأخذ القرارات  يا،كتقكـ لجنة المراجعة بالتعاكف مع مراقبي الحسابات كتراجع تقاريرىـ كتتسمم ،تنفيذية كلجنة مراجعة داخمية
ا يشكؿ مجمس اإلدارة التصحيحية فى الكقت المناسب لتحديد أكجو الضعؼ فى الرقابة كعدـ التكافؽ مع السياسات كالقكانيف كالنظـ. كم

السمعة كغير ذلؾ مف ك التشغيؿ، ك السيكلة، ك السكؽ، ك ف إدارة مخاطر االئتماف، أتضع المبادئ لإلدارة العميا بش كالتي لجنة إدارة المخاطر
 داؼ المصرؼالمخاطر، كلجنة األجكر التى تنظـ األجكر كتضع مبادئ تعييف اإلدارة التنفيذية كالمسؤكليف بالمصرؼ بما يتماشى مع أى

 .كاستراتيجيتو

  :االعتبار مصالح المساىميف ب ان خذآ كمعاييره يجب أف يكافؽ مجمس اإلدارة عمى األىداؼ االستراتيجية لممصرؼ كقيـ العمؿالمبدأ الثاني
اسات االستراتيجية كيجب أف يتأكد مجمس اإلدارة مف أف اإلدارة التنفيذية تطبؽ السي .كالمكدعيف كأف تككف ىذه القيـ سارية في المصرؼ

أك  المدراءكأىميا تعارض المصالح مثؿ اإلقراض لمعامميف أك  ،كتمنع األنشطة كالعالقات كالمكاقؼ التي تضعؼ الحككمة ،لممصرؼ
 .المساىميف ممف ليـ السيطرة أك األغمبية أك إعطاء مزايا تفضيمية

 يشجع عمى  ان إداري ؤكليات كالمحاسبة في المصرؼ كأف يضع ىيكالن المبدأ الثالث: يجب عمى مجمس اإلدارة أف يضع حدكدان كاضحة لممس
 المحاسبة كيحدد المسؤكليات.

  المبدأ الرابع: يجب أف يتأكد مجمس اإلدارة مف كجكد مبادئ كمفاىيـ لإلدارة التنفيذية تتكافؽ مع سياسة المجمس، كأف يمتمؾ المسؤكلكف
، كأف تنفذ أنشطة المصرؼ كفقان لمسياسات كالنظـ التي كضعيا مجمس اإلدارة بالمصرؼ الميارات الضركرية إلدارة أعماؿ المصرؼ

 ككفقان لنظاـ فعاؿ لمرقابة الداخمية.

  المبدأ الخامس: يجب عمى مجمس اإلدارة أف يقر باستقالؿ مراقبي الحسابات كبكظائؼ الرقابة الداخمية باعتبارىا جكىرية لحككمة
 =بار المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف اإلدارة عف عمميات كأداء المصرؼ، كيجب عمىالمصارؼ لتحقيؽ أىداؼ الرقابة كاخت
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 في تكجيو المصرؼ نحك تحقيؽ أىدافو. ككفاءتو استقاللية مجمس اإلدارة 

 العميا كالمساىميف في إدارة مختمؼ العمميات المصرفية. تضارب المصالح بيف اإلدارة 

 التقارير سالمة كالتي تؤدم إلى  ،كتدقيقيا رقابة مجمس اإلدارة عمى عمميات مراجعة الحسابات
 .كمكضكعيتيا المالية لممصرؼ

  التي تتجاكز معايير السكؽ  كالمكافآت ، حيث أف التعكيضاتكمكافآتيـ مجمس اإلدارةتعكيضات
 ف تؤدم إلى استنزاؼ المكادر المالية لممصرؼ.يمكف أ

  ىيكؿ الشركة القابضة في حاؿ كاف المصرؼ عمى شكؿ شركة قابضة، كدرجة تعقيد عممية صنع
 القرار.

 كجدت. فممكية األسيـ مف قبؿ المدراء التنفيذييف، كدكافع االستحكاذ إ 

أف التطبيؽ الكامؿ ليذه  ذلؾة لو. إف تطبيؽ مبادئ الحككمة في المصرؼ يؤثر عمى الجدارة االئتماني
المبادئ يؤثر إيجابيان عمى درجة التصنيؼ االئتماني، في حيف إف التطبيقات الضعيفة ليا تؤثر سمبيان عمى أداء 

 .2لوكبالتالي عمى درجة التصنيؼ االئتماني  ،عمؿ المصرؼ

  
                                                                                                                                                                                     

اإلدارة العميا لممصرؼ أف تقر بأىمية كظائؼ المراجعة كالرقابة الفعالة الداخمية كالخارجية مف أجؿ سالمة المصرؼ عمى المدل =
قؽ مف أف القكائـ المالية تمثؿ المكقؼ المالي لممصرؼ فى جميع جكانبو الطكيؿ، كيجب عمى مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا لممصرؼ التح

عمميـ بالتكافؽ مع المعايير المطبقة كأف يشارككا في عمميات الرقابة  فالخارجييف يمارسك  ؿ التأكد مف أف مراقبي الحساباتكذلؾ مف خال
 ى لجنة المراجعة الداخمية كتابة التقارير إلى مجمس اإلدارةكما يجب عم .الداخمية بالمصرؼ المرتبطة باإلفصاح في القكائـ المالية

 .مباشرة

 عمى المدل كأىدافو دارة مف أف سياسات األجكر كالمكافآت تتناسب مع استراتيجية المصرؼ دأ السادس: يجب أف يتأكد مجمس اإلالمب
 .التنفيذييف بأىداؼ المصرؼ كالمدراءكأف ترتبط حكافز اإلدارة العميا  ،الطكيؿ

 عمى كتبعان لدليؿ لجنة بازؿ عف الشفافية في المصارؼ فإنو مف الصعب  .المبدأ السابع: تعد الشفافية ضركرية لمحككمة الفعالة كالسميمة
لمساىميف كأصحاب المصالح كالمشاركيف اآلخريف في السكؽ أف يراقبكا بشكؿ صحيح كفعاؿ أداء إدارة المصرؼ في ظؿ نقص ا

كيعد  .لـ يحصؿ المساىمكف كأصحاب المصالح عمى معمكمات كافية عف ىيكؿ ممكية المصرؼ كأىدافو كىذا يحدث إذا .الشفافية
كيككف اإلفصاح فى الكقت  .لممصارؼ المسجمة فى البكرصة لتحقيؽ االنضباط فى السكؽ كال سيمااإلفصاح العاـ المالئـ ضركريان 

كحجـ  كىيكميا كيككف متالئمان مع حجـ الممكية .لتقارير الدكرية كالسنكيةالمناسب كالدقيؽ مف خالؿ مكقع المصرؼ عمى اإلنترنت كفي ا
كمف المعمكمات التي يجب اإلفصاح عنيا المعمكمات المتعمقة بالبيانات المالية، التعرض لممخاطر،  .تعرض المصرؼ لممخاطر

كالمجاف كىيكؿ الحكافز  كالمدراءمجمس اإلدارة  المكضكعات المرتبطة بالمراجعة الداخمية كبالحككمة في المصرؼ كمنيا مؤىالت أعضاء
 .كالمدراءكسياسات األجكر لمعامميف 

 كاإلدارة العميا ىيكؿ عمميات المصرؼ كالبيئة التشريعية التي يعمؿ مف خالليا،  اإلدارة مجمسبدأ الثامف: يجب أف يتفيـ أعضاء الم
ندما يقـك بخدمات نيابة عف عمالئو الذيف يستغمكف الخدمات حيث يمكف أف يتعرض المصرؼ لمخاطر قانكنية بشكؿ غير مباشر ع

 كاألنشطة التي يكفرىا المصرؼ لممارسة أنشطة غير شرعية مما يعرض سمعة المصرؼ لمخطر.

See: Bank for International Settlements, “Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations”, op. cit., 

P. 6–18. 
1
 Fitch Ratings, “Bank Rating Methodology”, op. cit., P. 1. 

2
 Ibid., P. 10. 
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 :Ownership and Supportالممكية والدعم  .14

ح لممصرؼ ىي مف العكامؿ اليامة المؤثرة عمى درجة التصنيؼ االئتماني لو إف الممكية كحجـ الدعـ المتا
طكيمة المدل، حيث تقـك ككالة التصنيؼ االئتماني بدراسة درجة استقرار المساىميف  أـقصيرة المدل  أكانت سكاء

نقاذه في ،في المصرؼ  وحاؿ تعرض باإلضافة إلى القدرة كالرغبة مف قبميـ أك مف الحككمة في دعـ المصرؼ كا 
 .1صعكبات ماليةل

النظر إلى مستكل ممكية الحككمة في النظاـ المصرفي، كمدل قدرة المصارؼ العامة عمى منافسة  كما يتـ
 .2المنافسة في السكؽ المصرفية فيالمصارؼ الخاصة، ككذلؾ مدل تدخؿ الحككمة كتأثيرىا 

اني لممصارؼ، يتبيف أنيا عبارة عف مزيج كبعد استعراض المتغيرات المستخدمة في تحميؿ التصنيؼ االئتم
في صعكبات مف العكامؿ الكمية كالنكعية، كالتي تعبر عف رأم ككالة التصنيؼ في مدل إمكانية دخكؿ المصرؼ 

المالية  عكس مستكل المخاطرمالية، كبالتالي مدل احتياجو إلى الدعـ كالمساعدة المالية في المستقبؿ، أم أنيا ت
مصارؼ، كما أنو ال يكجد عالقة خطية بسيطة بيف درجة التصنيؼ االئتماني لممصارؼ التي تتعرض ليا ال

 كالمتغيرات المستخدمة فيو.

  

                                                           
1
 Loc. cit. 

2
 Standard & Poor’s, “Financial Institutions Criteria: Bank Rating Analysis Methodology Profile”, op. cit., P. 0.  
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 الثالثالمبحث 
 

 دور وكاالت التصنيف االئتماني في أسواق رأس المال 
The Credit Rating Agencies Role in the Capital Markets 

 

 تمهيد:

كأخذت أىمية متزايدة  ،ماني أحد أىـ الالعبيف في النظاـ االقتصادم العالميتعتبر ككاالت التصنيؼ االئت
كتزايد  ،بعد انفتاح األسكاؽ المالية كاندماجيا ال سيما ،منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف كحتى الكقت الراىف
 . المرتفعةاإلصدارت مف المنتجات المالية المركبة ذات المخاطر 

ا المبحث عمى أىمية ككاالت التصنيؼ االئتماني، كالخدمات غير التصنيفية التي كسيتـ التركيز في ىذ
 كاالستثمار األجنبي المباشر تقدميا، باإلضافة إلى أىمية التصنيؼ االئتماني لمدكؿ النامية كالمستثمريف

بمقررات  ، كعالقتولمبمد ، كتأثيره عمى القدرة التنافسيةماني في األسكاؽ الماليةكالمؤسسات، كأىمية التصنيؼ االئت
تـ اإلشارة إلى تالذم لعبتو ككاالت التصنيؼ االئتماني في األزمات المالية، كأخيران س الياـ ، كالدكرIIلجنة بازؿ 

 قضايا ميمة مختمفة تتعمؽ بصناعة التصنيؼ االئتماني.

 The Importance of the Credit Ratingأواًل: أهمية وكاالت التصنيف االئتماني 

Agencies: 

إف األىمية المتزايدة لككاالت التصنيؼ االئتماني في النظاـ االقتصادم العالمي تعكد إلى السببيف الرئيسيف 
 : 1التالييف

  9189بيف المقرضيف كالمقترضيف في األسكاؽ المالية منذ عاـ  ان كسيطبكصفيا تغير دكر المصارؼ، 
بعيدان عف  يدة تساعدىـ في الحصكؿ عمى التمكيؿف نحك استخداـ أدكات مالية جدبعد تكجو المستثمري

صدار  ،المصارؼ  .في أسكاؽ رأس الماؿ كعمميات التكريؽ األكراؽ الماليةكمنيا صناديؽ االستثمار كا 
كىذا أدل إلى تعاظـ دكر ككاالت التصنيؼ االئتماني في تكفير المعمكمات الالزمة مف أجؿ تحديد 

 ية. مخاطر االئتماف ليذه األدكات المال
 القطاع الخاص في  تراجع دكر الدكلة في النشاط االقتصادم مقابؿ تزايد دكر إلى العكلمة أدت

زالة  ،كاستخداـ الصناديؽ االستثمارية، كاندماج األسكاؽ المالية العالمية ،تخصيص المكارد المتاحة كا 
                                                           
1
 Hossein Asgharian, “Reformation of the Credit Rating Industry – Is there a need?”, op. cit., P. 25.  
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درجات  في إصدارنيؼ زيادة االعتماد عمى ككاالت التص كىذا أدل إلى .القيكد أماـ حركة رأس الماؿ
التصنيؼ االئتماني لمختمؼ اإلصدارات كالمصدريف في أسكاؽ رأس الماؿ. كما أف التصنيؼ 

 االئتماني السيادم يعتبر مف أىـ العكامؿ المؤثرة عمى تدفؽ االستثمارات األجنبية المباشرة.

 Non-ratingني ثانيًا: خدمات غير التصنيف االئتماني التي تقدمها وكاالت التصنيف االئتما

Activities Offered by Credit Rating Agencies: 

ـ خدمات استشارية غير خدمات التصنيؼ االئتماني مقابؿ دفع يتقدبككاالت التصنيؼ االئتماني  تقـك
 التي الفنية الجكانب مف خالليا عمى كتركزكذلؾ بالتزامف مع إجراء عممية التصنيؼ االئتماني  ،إضافية تكاليؼ
مساعدة الشركات عمى تحسيف درجة التصنيؼ  كبالتالي ،درجة التصنيؼ االئتماني عمى سمبيان  تؤثر أف يمكف

 :1كمنيا .االئتماني لدييا

 االئتماني خدمة تقكيـ التصنيؼ Rating Assessment Service كىي خدمة استشارية تقدميا :
كيؼ تتغير درجة التصنيؼ  ، كتبيف مف خالليا لمشركاتأجرمقابؿ  ككاالت التصنيؼ االئتماني

كما تتضمف استشارات في عمميات االندماج  .في حاؿ اتباع استراتيجية معينة لدييا االئتماني
كبالتالي مساعدة الشركات عمى تحسيف درجة  ،كاالستحكاذ كبيع األصكؿ كالعديد مف الخدمات األخرل

 التصنيؼ االئتماني لدييا.

 حمكؿ لممخاطر  إيجاد خدمةRisk Solutionsتقدميا بعض ككاالت التصنيؼ  ات: كىي خدم
، كتقديـ األبحاث المختمفة، IIاالئتماني مف أجؿ مساعدة المصارؼ في تطبيؽ مقررات لجنة بازؿ 

 كتكفير خدمات التدريب الداخمي أك الخارجي.

 The importance of Credit Ratings toثالثًا: أهمية التصنيف االئتماني لمدول النامية 

Developing Countries: 

 تكاجو الدكؿ النامية صعكبة في تكفير التمكيؿ الالـز لزيادة االستثمارات نظران النخفاض الدخكؿ كاالدخارات
كىذا يجعؿ  .مف جية أخرل كضعؼ النظاـ المالي في تخصيص المكارد المتاحة نحك قنكات االستثمار مف جية

محصكؿ عمى التمكيؿ الالـز لزيادة مستكل االستثمار كدفع عجمة مف أسكاؽ رأس الماؿ العالمية مصدران ميمان ل

                                                           
1
 Ibid., P. 27. 
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النمك االقتصادم. كمف أجؿ ذلؾ يتكجب عمى الدكؿ النامية الحصكؿ عمى درجة تصنيؼ ائتماني مناسبة تعكس 
 . 1مالءتيا المالية مف أحد ككاالت التصنيؼ االئتماني تساعدىا في النفاذ إلى األسكاؽ المالية العالمية

 ذلؾ أفكمدل تكفرىا. لمدكؿ النامية التصنيؼ االئتماني دكران ميمان في تحديد كمفة التدفقات المالية  كيمعب
يمكف أف يؤدم إلى زيادة تكمفة التمكيؿ، كىركب رؤكس  ةتصنيؼ ائتماني مرتفعدرجة اإلخفاؽ في الحصكؿ عمى 

خال ؿ في النظاـ المالي، كبالتالي حدكث الرككد األمكاؿ إلى الخارج، كانخفاض االستثمارات األجنبية المباشرة، كا 
لشريحة كاسعة مف  التصنيؼ االئتمانياالقتصادم. كما أف التصنيؼ االئتماني السيادم يؤثر بصكرة مباشرة عمى 

الشركات كالمؤسسات كالمقترضيف داخؿ الدكلة، كىذا يمقي العبء عمى ككاالت التصنيؼ االئتماني في إعطاء 
 .2ي دقيقة كفي الكقت المناسبدرجات تصنيؼ ائتمان

إخفاؽ ككاالت التصنيؼ في إعطاء درجات تصنيؼ ائتماني دقيقة يؤدم إلى تفاقـ األزمة التي  كال شؾ أف
تخفيض درجة التصنيؼ االئتماني أثناء فترة االنكماش في الدكؿ النامية تؤثر عمى قدرة  ذلؾ أفيعاني منيا البمد. 

في حيف إف رفع  .كبالتالي تؤثر سمبان في معالجة أكضاعيا المالية المطمكب، االقتصاد في الحصكؿ عمى التمكيؿ
كبالتالي  ،درجة التصنيؼ االئتماني خالؿ فترة التكسع االقتصادم تؤدم إلى زيادة تدفقات رؤكس األمكاؿ إلى البمد

 .3مف الممكف أف تؤدم إلى مخاطر اإلفراط في التمكيؿ كمخاطر التضخـ

 The Importance of واالستثمار األجنبي المباشر صنيف االئتماني لممستثمرينرابعًا: أهمية الت

Credit Ratings to Investors and FDI : 

ذ قرار االستثمار عف طريؽ تمعب ككاالت التصنيؼ االئتماني دكران ىامان في مساعدة المستثمريف في اتخا
كما أف  .في البمد ئتماف لمصدرم األكراؽ الماليةبدرجة التصنيؼ االئتماني كالتي تعكس مخاطر اال تزكيدىـ

كالتي تحتكم  لمبمداف كاإلصدارات المالية ككاالت التصنيؼ االئتماني تزكد المستثمريف بتقارير التصنيؼ االئتماني
معمكمات تفصيمية كتحميمية عف المخاطر المالية، كىذا يساعد المستثمريف في اتخاذ قرار االستثمار باستخداـ 

 .4س العائد كالمخاطرةمقيا

باإلضافة إلى أف ككاالت التصنيؼ االئتماني تقـك بتحميؿ مخاطر مختمؼ أنكاع األكراؽ المالية المركبة 
 Asset-backedكمنيا األكراؽ المالية المضمكنة بأصكؿ  ،Structured Financeذات المخاطر المرتفعة 

                                                           
1
 Gautam Setty and Randall Dodd, “Credit Rating Agencies: Their Impact on Capital Flows to Developing 

Countries”, Special Policy Report 6, Derivatives Study Center, Washington, D. C., 2003, P. 1. 
2
 Loc. cit. 

3
 Loc. cit. 

4
 Ministry of Finance, “Report of the Committee on Comprehensive Regulation for Credit Rating Agencies”, op. 

cit., P. 14.  
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Securities، قارية كاألكراؽ المالية المضمكنة بالرىكف العMortgage-backed Securities، عف  كالناجمة
كالتي تعتبر مف أكثر األكراؽ المالية تعقيدان نظران لغياب المعمكمات الكافية إلجراء  Securitizationالتكريؽ 

 . 1المخاطر مف قبؿ المستثمريفقياس تحميؿ الجدارة االئتمانية ك 

كعامؿ ميـ في  ،FDI االستثمار األجنبي المباشرأحد أبرز محددات  التصنيؼ االئتماني كبذلؾ يعتبر
كىناؾ عالقة ارتباط إيجابية بيف درجة التصنيؼ االئتماني لمبمد كتدفقات االستثمار األجنبي  جذب المستثمريف،

تؤدم إلى زيادة تدفقات االستثمار األجنبي % 9بػ  السيادم حيث أف تحسف درجة التصنيؼ االئتماني المباشر.
  .2%0.009 بػالمباشر 

 The Importance of Credit Ratings toخامسًا: أهمية التصنيف االئتماني لممؤسسات

Corporations : 

ىناؾ العديد مف المزايا التي تحصؿ عمييا المؤسسات بعد الحصكؿ عمى درجة التصنيؼ االئتماني، 
 :3كمنيا

: إف أم شركة تقـك Capital Market Accessقميمية كالعالمية النفاذ إلى أسكاؽ رأس الماؿ اال .9
بإصدار الديكف في أسكاؽ رأس الماؿ العالمية يتكجب عمييا الحصكؿ عمى درجة تصنيؼ ائتماني 
مناسبة مف أجؿ جذب شريحة كاسعة مف المستثمريف. كما تقـك بعض الدكؿ مثؿ الكاليات المتحدة 

لشركات أف تقكـ األمريكية بكضع شرط الحصكؿ عمى تصنيؼ ائتماني في حاؿ أرادت إحدل ا
أىـ ككاالت التصنيؼ االئتماني مثؿ  أحد بإصدار الديكف، كبالتالي تقـك ىذه الشركات بالبحث عف

مف أجؿ طمأنة المستثمريف لمحصكؿ عمى تصنيؼ ائتماني ككالة ستاندرد آند بكرز كككالة مكديز 
راض كالحصكؿ عمى كىذا يمنحيا القدرة عمى االقت .ككسب المزيد مف الشرعية في إصدار الديكف

  فرص تمكيمية طكيمة األجؿ.

: إف أم شركة ترغب في بناء Build up Market Reputationفي السكؽ  السمعة الحسنةبناء  .9
 ،يتكجب عمييا الحصكؿ عمى درجة تصنيؼ ائتماني مناسبة ،في األسكاؽ المالية الدكلية حسنةسمعة 

 األجانب كال سيمابر ميمة في جذب المستثمريف مف أجؿ زيادة انتشار عالمتيا التجارية كالتي تعت
 .منيـ

                                                           
1
 Ibid., P. 14.  

2
 Miroslav Mateev, “Determinants of Foreign Direct Investment in Central and Southeastern Europe: New 

Empirical Tests”, American University in Bulgaria, 8
th

 Global Conference on Business & Economics, Florence, 

2008, P. 24. 
3
 Hossein Asgharian, “Reformation of the Credit Rating Industry – Is there a need?”, op. cit., P. 28. 
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: يمكف لمشركات أف تخفض مف تكمفة التمكيؿ Lower Cost of Fundingتخفيض تكاليؼ التمكيؿ  .0
درجة التصنيؼ  ذلؾ أففي حاؿ حصكليا عمى درجة تصنيؼ ائتماني تقع ضمف درجة االستثمار. 

يمنح الشركة مقدرة أكبر عمى المساكمة مف  كىذا، االئتماني المرتفعة تعكس مخاطر االئتماف األقؿ
 أجؿ الحصكؿ عمى تسييالت ائتمانية بسعر فائدة منخفض. 

: يعتبر التصنيؼ Distinguish Oneself from the Competitionالتميز عف المنافسيف  .0
ات التي في القطاع كال سيمااالئتماني أداة ميمة لمشركات في التميز عف باقي المنافسيف في السكؽ 

 تككف فييا درجة المنافسة محدكدة كمقتصرة عمى عدد قميؿ مف الشركات مثؿ القطاع المصرفي. 

 Credit Ratings and the Financialسادسًا: التصنيف االئتماني واألسواق المالية 

Markets : 

ية، مف خالؿ زيادة تمعب ككاالت التصنيؼ االئتماني دكران أساسيان كمحكريان في األسكاؽ المالية العالم
كما أف القكانيف  .المخاطر الماليةعف مستكل  الشفافية عف طريؽ تكفير المعمكمات لممقترضيف كالمقرضيف

المنظمة لألسكاؽ المالية قد عززت مف دكر ككاالت التصنيؼ االئتماني، حيث يكجد ثالثة أنكاع مف المتطمبات 
 :1اني، كىيالقانكنية كالتي تزيد مف أىمية التصنيؼ االئتم

  قيكد االستثمارInvestment Restrictions كتشير إلى القيكد المفركضة عمى المؤسسات المالية :
عمى االستثمار في األدكات المالية اآلمنة لمحد مف تعرضيا لممخاطر. فمثالن ال يسمح  تمزمياكالتي 

االستثمار مف قبؿ ككاالت لمصناديؽ االستثمارية في االستثمار إال في السندات الحاصمة عمى درجة 
 ،التصنيؼ االئتماني العالمية كذلؾ مف أجؿ تجنب انخفاض القيمة السكقية لمصناديؽ االستثمارية

 كبالتالي حماية أمكاؿ المستثمريف.
  متطمبات اإلفصاحDisclosure Requirements إف متطمبات اإلفصاح تمـز المؤسسات المالية :

مات حكؿ االستثمارات المصنفة ضمف درجة المضاربة بالمقارنة عمى الكشؼ عف المزيد مف المعمك 
 مع االستثمارات المصنفة ضمف درجة االستثمار كذلؾ في تقاريرىا الفصمية.

  متطمبات االحتياطيReserve Requirements تفرض السمطات الرقابية عمى الشركات االلتزاـ :
تحكط مف مخاطر االئتماف كما أكردتو اتفاقية رأس الماؿ مف أجؿ اللبمتطمبات االحتياطي القانكنية 

، باإلضافة إلى أف المؤسسات المالية في الكاليات المتحدة األمريكية تحصؿ عمى خصـ في IIبازؿ 
 متطمبات االحتياطي القانكنية المفركضة عمييا إذا حصمت عمى درجة تصنيؼ ائتماني مرتفعة. 

                                                           
1
 Hossein Asgharian, “Reformation of the Credit Rating Industry – Is there a need?”, op. cit., P. 29. 
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 :1الية تبرز في العكامؿ التاليةكما أف أىمية التصنيؼ االئتماني لألسكاؽ الم

 كتحفيز النمك فييا المساىمة في زيادة عمؽ السكؽ المالية. 
 .زيادة استقرار األسكاؽ المالية كتعزيز األماف فييا 
 .زيادة كفاءة األسكاؽ المالية عف طريؽ تكفير معمكمات دقيقة 
 محميان كعالميان  يازيادة ترابطك ؽ المالية اسك تعزيز االندماج في األ. 
 المعمكمات عف الفرص االستثمارية.تكفير ك  ،تسييؿ الحصكؿ عمى القركض 
 .إمداد متخذم القرارات االستثمارية بإطار فعاؿ لممفاضمة بيف الفرص االستثمارية المتاحة 

 :Credit Rating and Competitiveness سابعًا: التصنيف االئتماني والقدرة التنافسية

أحد محددات كالذم يعني احتماؿ التخمؼ عف سداد الديكف السيادية،  ،سيادميعتبر التصنيؼ االئتماني ال
الذم يصدره المنتدل االقتصادم العالمي، كتندرج  9999-9999تقرير التنافسية العالمية كما يبينيا  ،التنافسية
 . تكازف االقتصاد الكمي مقطع ضمف

مؤشر التنافسية اإلجمالي حسب قيمة حساب  مؤشر التصنيؼ االئتماني السيادم أكزانان مختمفة في كيأخذ
لمدكؿ  مف قيمة المؤشر اإلجمالي لمتنافسية %9.0كزنان قدره يأخذ  مرحمة النمك التي بمغيا االقتصاد، حيث

% مف قيمة المؤشر اإلجمالي لمتنافسية 9.00المعتمدة عمى عكامؿ اإلنتاج في تعزيز تنافسيتيا، كتنخفض إلى 
% مف قيمة المؤشر اإلجمالي لمدكؿ 9.80، ثـ تنخفض إلى في تعزيز تنافسيتيا كفاءةلمدكؿ المعتمدة عمى ال

حيث أف ارتفاع درجة التصنيؼ االئتماني السيادم تعني تكازنان أكبر  المعتمدة عمى االبتكار في تعزيز تنافسيتيا.
 .2قيمة مؤشر التنافسية اإلجمالي إيجابيان عمى كىذا ينعكس ،في بيئة االقتصاد الكمي

 Institutional Investorالتصنيؼ االئتماني السيادم حسب ككالة  (0التالي رقـ )كيبيف الجدكؿ 
  كقيمة مؤشر التنافسية اإلجمالي لمدكؿ العربية. )درجة التصنيؼ االئتماني السيادم األعمى( 999ك 9س بيف بمقيا

                                                           
 .0، ص. 9990د. ناجي التكني، " مؤشرات الجدارة االئتمانية"، جسر التنمية، العدد الرابع كاألربعكف، المعيد العربي لمتخطيط، الككيت،  1

2
 Klaus Schwab, “The Global Competitiveness Report 2010-2011”, World Economic Forum, 2010, P. 45. 
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  (0الجدكؿ رقـ )
 اإلجمالي لمدكؿ العربية كقيمة مؤشر التنافسية السيادم التصنيؼ االئتماني

 قيمة مؤشر التنافسية اإلجمالي التصنيف االئتماني السيادي الدولة
 5.10 76.7 قطر

 4.89 76.5 اإلمارات

 4.59 75.0 الككيت

 4.95 72.2 السعكدية

 4.61 69.1 عماف

 4.54 68.4 البحريف

 4.65 59.2 تكنس

 3.96 55.9 الجزائر

 4.08 53.3 المغرب

 4.00 51.4 مصر

 3.74 50.9 ليبيا

 4.21 45.5 األردف

 3.79 29.5 سكرية

 3.89 29.4 لبناف

 3.14 19.9 مكريتانيا

Source: Klaus Schwab, “The Global Competitiveness Report 2010-2011”, World Economic Forum, 

2010, P. 15, 403. 

رتباط بيف التصنيؼ االئتماني السيادم كقيمة معامؿ اال حساب، (4السابؽ رقـ )مف خالؿ الجدكؿ يمكف ك 
عني أنو يكجد عالقة طردية قكية جدان بيف ارتفاع ي، ك 9.19بمغ ي كالذممؤشر التنافسية اإلجمالي لمدكؿ العربية 

 . 1درجة التصنيؼ االئتماني السيادم كزيادة القدرة التنافسية

  

                                                           
، كيتـ الحصكؿ مف قيمة المؤشر 1/3)األفضؿ(، كيحسب باالستناد إلى بيانات رقمية كالتي تشكؿ حكالي  7 – 1تتراكح قيمة مؤشر التنافسية بيف  1

شكؿ ت كالتيمسح رأم قطاع األعماؿ في الدكؿ المدرجة  بيانات ى، باإلضافة إلعمييا مف مصادر متنكعة مثؿ البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي
 مف قيمة مؤشر التنافسية اإلجمالي. 2/3حكالي 
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 II Credit Ratings and Basel Capital : التصنيف االئتماني ومقررات لجنة بازلثامناً 

Accord: 

IIانبثؽ مشركع بازؿ 
مف أجؿ تجنب  G10عف جيكد المؤسسات المالية العالمية كالدكؿ العشر الكبرل  1

حدكث األزمات المصرفية، كتخفيض نسبة الديكف المشككؾ في تحصيميا، كبالتالي تالفي تعثر المؤسسات 
 .2المالية

 كالسيما 9188الصادرة عاـ  Iبازؿ  مقرراتىك تعديؿ قكاعد  IIات بازؿ يعتبر اليدؼ الرئيسي لمقرر ك 
ىذه  قياساالعتبار التقدـ الحاصؿ في بآخذة  المحتممة،مخاطر التغطية مف أجؿ رأس الماؿ ل المتطمبات القانكنية

دارتياك  المخاطر ألزمت لجنة  . كىذا أدل إلى زيادة االعتماد عمى ككاالت التصنيؼ االئتماني العالمية، حيثا 
 II. كيتككف اتفاؽ بازؿ ابي المتعمقةبازؿ المصارؼ عمى استخداـ التصنيؼ االئتماني لتحديد متطمبات رأس الماؿ 

 : 3كىي ،مف ثالثة محاكر رئيسية

  لرأس الماؿ  القانكنيةالمتطمباتRegulatory Capital Requirements. 
  عمميات المراجعة الرقابيةSupervisory Review Process. 
 انضباط السكؽ مف خالؿ اإلفصاحMarket Discipline through Disclosure  . 

مف تقاس  Credit Riskالالزمة مف أجؿ تغطية مخاطر االئتماف  لرأس الماؿ القانكنيةالمتطمبات  إف
 : 4، ىمااثنيف مدخميف خالؿ

  المعيارماألسمكب Standardized Approach : قدميا مؤسسات تقكيـ تالتي  االئتمافيقيس مخاطر
 Exportكككاالت ائتماف الصادرات  مثؿ ككاالت التصنيؼ االئتماني ،مخاطر االئتماف الخارجية

Credit Agencies. 

                                                           
كذلؾ  ،تحت إشراؼ بنؾ التسكيات الدكلية 9100في نياية عاـ  G10تأسست لجنة بازؿ لإلشراؼ المصرفي مف مجمكعة الدكؿ العشر الكبرل  1

 .اجتماعات دكرية سنكيان  0أك  0، كتعقد 9100كعقدت أكؿ جمسة في شير شباط مف عاـ  .اؽ المصرفيةبعد االضطرابات التي حدثت في األسك 
كتيدؼ إلى سف التشريعات المصرفية مف أجؿ تقكية كدعـ القطاع المصرفي، كتفرض ضغطان عمى المصارؼ في تحديد نسب كفاية رأس الماؿ 

بمجيكا، ك أستراليا، ك لجنة بازؿ مف المصارؼ المركزية لمجمكعة مف الدكؿ كىي األرجنتيف،  كتتألؼ كتطكير إدارات المخاطر كسياساتيا الداخمية.
ندكنيسيا، ك اليند، ك ىكنغ ككنغ، ك ألمانيا، ك فرنسا، ك الصيف، ك كندا، ك البرازيؿ، ك  يطاليا، ك ا  ىكلندا، ك المكسيؾ، ك المككسمبكرغ، ك ككريا الجنكبية، ك الياباف، ك ا 
 المممكة المتحدة، كالكاليات المتحدة األمريكية.ك تركيا، ك سكيسرا، ك السكيد، ك اسبانيا، ك جنكب أفريقيا، ك ة، سنغافكر ك السعكدية، ك ركسيا، ك 

See: Bank for International Settlements, “History of the Basel Committee and its Membership”, Bank for 

International Settlements, Basel, 2009, P. 1, 7. 
 .0ص.  كابيتاؿ ستاندردز، الككيت، "، II. أماني بكرسمي، "التصنيؼ االئتماني كعالقتو باتفاقية بازؿ د 2

3
 Marwan Elkhoury, “Credit Rating Agencies and their Potential Impact on Developing Countries”, UNCTAD, 

Geneva, 2009, P. 167. 
4
 Loc. cit. 
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  أسمكب التصنيؼ الداخميInternal Rating Based Approach كيحتاج إلى أخذ مكافقة الجيات :
خداـ التصنيؼ الداخمي لقياس مخاطر كمف خاللو تقـك المصارؼ باست .اإلشرافية مف أجؿ تطبيقو

 :، ىماأسمكبيف فرعييفإلى  أسمكب التصنيؼ الداخمي االئتماف. كينقسـ

o  أسمكب التصنيؼ الداخمي األساسيFoundation Internal Rating Based Approach :
كالذم يقيس  Probability of Defaultاحتماؿ التعثر بحساب بمكجبو المصارؼ  تقـك

باالستناد إلى التصنيؼ كذلؾ  ةمعين زمنية فترة خالؿ القرض سداد عف العميؿ تعثر احتماؿ
بيا، كلكف عمييا االعتماد عمى الجيات اإلشرافية لقياس مخاطر االئتماف  المتعمؽالداخمي 
 األخرل.

o  أسمكب التصنيؼ الداخمي المتقدـAdvanced Internal Rating Based Approach :
بيا  المتعمؽمخاطر االئتماف باالستناد إلى التصنيؼ الداخمي  جميعبمكجبو تقيس المصارؼ 

 الذم القرض مف كالذم يقيس الجزء Loss Given Defaultالخسارة عند التعثر متضمنان 
 Exposure at Defaultكالتعرض عند التعثر التعثر،  حدكث حالة سيسترجعو المصرؼ في

 .التي تسحب إذا حدث التعثر كىك خاص بالتزامات القركض كيقيس مبمغ التسييالت

 Operational Riskالتشغيؿ  الالـز مف أجؿ تغطية مخاطر لرأس الماؿكما أف المتطمبات القانكنية 
 : 1تقاس مف خالؿ ثالثة أساليب، كىي

  أسمكب المؤشر األساسيBasic Indicator Approach : يحدد حجـ رأس الماؿ كنسبة مئكية مف ك
  إجمالي دخؿ المصرؼ.

 المعيارممكب األس Standardized Approachأنشطة : حيث يقسـ أنشطة المصارؼ إلى ثمانية ،
 المصرفية التجارية كاألعماؿ المصرفية التجزئة كأعماؿ كالمبيعات كالتجارة الشركات تمكيؿ ىيك 

دارة الككالة كخدمات كالتسكية كالمدفكعات  مف ةنسبكيعطي كزنان معينان لكؿ نشاط ب ،كالسمسرة األصكؿ كا 
 بيف ماكتتراكح  التشغيؿ مخاطر لتغطية الماؿ لرأس المطمكب المعامؿ النسبة ىذه تمثؿك  ،الدخؿ إجمالي

 %.98% ك99
  أسمكب القياس المتقدـAdvanced Management Approach كيعتمد عمى قياـ المصرؼ :

  .كتنفيذه ؼ خاص بو لقياس مخاطر التشغيؿيبتصميـ نظاـ تصن

                                                           
1
 Loc. cit. 
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التصنيؼ االئتماني يستخدـ لقياس كزف المخاطر كالتي مف خالليا تتحدد المتطمبات  أف يالحظكمما تقدـ 
ككاالت التصنيؼ  حيث يعتمد األسمكب المعيارم عمى ،II 1القانكنية لرأس الماؿ كذلؾ حسب مقررات لجنة بازؿ 

 :2(0رقـ ) االئتماني في تحديد درجة مخاطر االئتماف، كما يبيف الجدكؿ التالي

  (0قـ )الجدكؿ ر 
 IIدرجة التصنيؼ االئتماني كما يقابميا مف كزف مخاطر االئتماف كفؽ معايير بازؿ 

 وزن المخاطر درجة التصنيف االئتماني
 AA-  99%إلى  AAAمف 
 A-  09%إلى  +Aمف 
 BBB-  999%إلى  +BBمف 

 BB-  909%أقؿ مف 
 %999 غير مصنؼ 
 .6كابيتاؿ ستاندردز، الككيت، ص "، IIماني كعالقتو باتفاقية بازؿ د. أماني بكرسمي، "التصنيؼ االئتالمصدر: 

صادر مف ككالة الئتماني االتصنيؼ درجة ال، يتـ ربط كؿ قرض تجارم ب(0رقـ ) ككفقان لمجدكؿ السابؽ
 .التصنيؼ بيدؼ تقميؿ عنصر المخاطرة كعدـ تعريض أمكاؿ المكدعيف في المؤسسات المالية لمخاطر االئتماف

% لممؤسسات ذات التصنيؼ االئتماني 909ك ،% لممؤسسات غير المصنفة999ـ تخصيص نسبة يت حيث
 ،عدـ الخضكع لمتصنيؼلدافعان لممؤسسات ذات الجدارة االئتمانية المنخفضة  يكجد، مما -BBاألقؿ مف  المنخفض

الكثير مف الدكؿ عمى األمر الذم يؤدم إلى رفع درجة المخاطر عمى التزامات المؤسسات المالية. كلذلؾ فرضت 
المصارؼ أال يتـ منح أم قرض إال بعد خضكع الجية المقترضة لعممية التصنيؼ مف قبؿ ككالة تصنيؼ ائتماني 

 .3مكثكقة تتسـ بالحيادية كالمكضكعية مف أجؿ تقميؿ المخاطر كالعبء عمى القطاع المصرفي

 :Credit Ratings and the Financial Crises: التصنيف االئتماني واألزمات المالية تاسعاً 

ؾ إجماع مطمؽ بدكر ككاالت التصنيؼ االئتماني العالمية في حدكث األزمات المالية إلخفاقيا في ىنا
إعطاء درجات تصنيؼ ائتماني دقيقة. كسيتـ التركيز عمى األزمة المالية التي بدأت في عدد مف الدكؿ اآلسيكية 

كذلؾ كاستمرت لعدد مف السنكات، ك  ،كركبية كدكؿ أمريكا الجنكبيةكامتدت إلى بعض الدكؿ األ ،9110في عاـ 

                                                           
ال يأخذاف باالعتبار درجة التصنيؼ كىما عمميات المراجعة الرقابية كانضباط السكؽ مف خالؿ اإلفصاح  IIيف اآلخريف التفاؽ بازؿ إف المحكر  1

 االئتماني.
 .0، ص مرجع سبؽ ذكره"،  IIد. أماني بكرسمي، "التصنيؼ االئتماني كعالقتو باتفاقية بازؿ  2
 .0، ص المرجع السابؽ 3
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كتحكلت إلى أزمة اقتصادية بامتياز،  9998األزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالـ كتفجرت في عاـ 
 ؼ ائتماني دقيقة.باإلضافة إلى أسباب إخفاؽ ككاالت التصنيؼ االئتماني في إعطاء درجات تصني

 : 1997اني واألزمة المالية التي حدثت عام التصنيف االئتم .1
كتتبعو  ،تعرؼ األزمة المالية بأنيا حالة اضطراب تصيب النظاـ المالي لدكلة معينة أك مجمكعة مف الدكؿ

 ،كمف ثـ اختالؿ النظاـ المالي كالنظاـ االقتصادم ،حدكث سمسمة مف االنييارات في األسكاؽ كالمؤسسات المالية
غيرىا مف  كأانخفاض قيمة العممة أك عجز في ميزاف المدفكعات أك زيادة معدالت البطالة  كبالتالي تؤدم إلى

 . 1االختالالت الجكىرية في االقتصاد

قد بدأت في عدد مف الدكؿ اآلسيكية في تمكز مف عاـ  1997إف األزمة المالية التي حدثت في عاـ 
الحككمة عف دعـ عممتيا المحمية كأدل ذلؾ إلى  ( بعد تكقؼThai bahtبانييار العممة التايمندية ) 1997

عممة ك  ،(Ringitt) اماليزي، كعممة (Peso) ثـ تبعيا انييار عممة الفمبيف .%90 بمقدار انخفاض قيمتيا
(، كامتدت األزمة لتشمؿ عمالت دكؿ أخرل مثؿ الدكالر السنغافكرم كعممة تايكاف كدكالر Rupee) اسيينك أند

باإلضافة إلى أف األزمة قد أدت إلى انييار العديد مف المؤسسات المالية  ،متفاكتة ىكنغ ككنغ كلكف بدرجات
فالسيا  .2كالشركات الصناعية كالتجارية كا 

كأزمة  ،9111ثـ أزمة البرازيؿ في عاـ  ،9118كما أف األزمة اآلسيكية قد تبعتيا أزمة ركسيا في عاـ 
ف ىذه األزمات قد سمطت .9999األرجنتيف في عاـ  حيث أخفقت  ،الضكء عمى التصنيؼ االئتماني السيادم كا 

ككاالت التصنيؼ االئتماني في تكقع األزمات المالية قبؿ حدكثيا، باإلضافة إلى أنيا أدت إلى تفاقـ ىذه األزمات 
 بعد أف قامت بتخفيض درجات التصنيؼ االئتماني خالؿ األزمة كالتي أدت إلى زيادة تكمفة التمكيؿ الالزمة لعممية

 . 3اإلصالح االقتصادم

درجة ككالة التصنيؼ االئتماني برفع عمى أنو قياـ  Failed Ratingالتصنيؼ  في خفاؽاإلكيعرؼ 
 ،شيران. كباالستناد إلى ىذا التعريؼ 99بمقدار ثالث درجات أك أكثر خالؿ فترة  أك خفضيا التصنيؼ االئتماني

                                                           
1
 R. Carmen and R. Kenneth, “Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International 

Historical Comparison”, University of Maryland, Maryland, 2008, P. 3-7. 
2
 Franklin Allen and Douglas Gale, “An Introduction to Financial Crises”, University of Pennsylvania and New 

York University, NY, 2007, P. 1.  
3
 Nada Mora, “Sovereign Credit Ratings: Guilty Beyond Reasonable Doubt?”, Lecture and Working Paper 

Series No. 1, American University of Beirut, Beirut, 2005, P. 9.  
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لمفترة الطكيمة لككالتي ستاندرد آند بكرز كمكديز خالؿ الفترة بيف  كبالنظر إلى التصنيفات السيادية بالعممة األجنبية
 :1فإنو يتـ التكصؿ إلى مايمي ،(0كالتي يبينيا الجدكؿ رقـ ) 9999ك 9110عامي 

 .أخفقت الككالتاف في تكقع األزمة اآلسيكية 
 .أخفقت ككالة ستاندرد آند بكرز في تكقع أزمة األرجنتيف كأزمة ركسيا 
 كديز في تكقع أزمة ركسيا.أخفقت ككالة م 

كذلؾ بالمقارنة مع الفترة بيف  9999إلى  9111حاالن خالؿ الفترة مف  التصنيؼ كاف أقؿفي خفاؽ اإلف كا  
  (.0رقـ )كما يبيف الجدكؿ  .9118ك 9110عامي 

                                                           
1
 Marwan Elkhoury, “Credit Rating Agencies and their Potential Impact on Developing Countries”, op. cit., P. 

100. 
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 ( 0الجدكؿ رقـ )
 9999ك 9110 بيفالتصنيؼ االئتماني خالؿ الفترة  في خفاؽاإل

 زوكالة ستاندرد آند بور 

مقدار  التصنيف المعدل التصنيف في خفاقاإل البمد العام
 التعديل

 0- (9118كانكف الثاني  8) -BBB (9110أيمكؿ  0) A تايمند 9110
 0- (9118آذار  99) -B (9110تشريف األكؿ  99) BBB إندكنيسيا 9110
 99- (9110كانكف األكؿ  99) +B (9110تشريف األكؿ  90) -AA ككريا 9110
 0- (9118أيمكؿ  90) -BBB (9110كانكف األكؿ  90) +A ماليزيا 9110
 0+ (9111كانكف الثاني  90) -BBB (9118شباط  98) +B ككريا 9118
 0- (9118تشريف األكؿ  91) -B (9118أيار  99) -BB ركمانيا 9118
 0- (9118آب  90) -B (9118حزيراف  1) -BB ركسيا 9118
 0- (9999تمكز  99) -B (9999تشريف الثاني  90) BB األرجنتيف 9999
 0- (9999تمكز  90) B (9999شباط  90) -BBB األكرغكام 9999

 وكالة موديز

مقدار  التصنيف المعدل التصنيف في خفاقاإل البمد العام
 التعديل

 0- (9110كانكف االكؿ  99) Ba1 (9110نيساف  8) A2 تايمند 9110
 0- (9110كانكف األكؿ  99) Ba1 (9110لثاني تشريف ا 90) A1 ككريا 9110
 0- (9118آذار  99) B3 (9110كانكف األكؿ  99) Baa3 إندكنيسيا 9110
 0- (9118أيمكؿ  90) Baa2 (9110كانكف األكؿ  99) A1 ماليزيا 9110
 0- (9118آب  99) B3 (9118آذار  99) Ba2 ركسيا 9118
 0- (9118تمكز  90) B2 (9118تمكز  90) Ba2 مكلدكفا 9118
 0- (9118تشريف الثاني  0) B3 (9118أيمكؿ  90) Ba3 ركمانيا 9118
 0- (9999تمكز  09) B3 (9999أيار  0) Baa3 أكرغكام 9999

Source: Ashok Vir Bhatia, “Sovereign Credit Ratings Methodology: an Evaluation”, IMF, 

WP/02/170, Washington, D.C., 2002, P. 40. 

كأثبتت ىذه األزمات أف ككاالت التصنيؼ االئتماني تتبع الدكرات االقتصادية في إعطاء درجات التصنيؼ 
نظران ألنيا تعتمد بشكؿ رئيسي عمى المعمكمات العامة المتاحة في السكؽ، حيث قامت ككاالت  ،1االئتماني

ية بدرجات كبيرة. إال أف الدكر المنتظر مف عدد مف الدكؿ اآلسيك ل التصنيؼ السيادم التصنيؼ االئتماني بتخفيض

                                                           
كقت االزدىار، كتقكـ بخفض درجة التصنيؼ االئتماني السيادم التصنيؼ االئتماني السيادم  ةبرفع درجتقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني  أم أف 1

 كقت الرككد. 
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كبالتالي تقـك بتخفيض  ،ككاالت التصنيؼ االئتماني أف تشير إلى حاالت ضعؼ االقتصاد قبؿ حدكث األزمة
 درجة التصنيؼ االئتماني. 

ف محددات التصنيؼ االئتماني خالؿ األزمة اآلسيكية كانت ترتكز عمى العكامؿ التالية  :1كا 

 .معدؿ التضخـ 

 .نسبة الديكف الخارجية إلى الصادرات 

 .حاالت التعثر السابقة 

 .تفاكت سعر الفائدة، كىك الفرؽ بيف معدالت الفائدة لعممتيف 

 .معدؿ الصرؼ الحقيقي 

ف إخفاؽ ككاالت التصنيؼ االئتماني في تكقع أزمة المكسيؾ كاألزمة المالية اآلسيكية يعكد إلى أنيا لـ ك  ا 
 Internationalكاعتبارات السيكلة العالمية  ،Contingent Liabilityت الطارئة تأخذ باالعتبار االلتزاما

Liquidity2. كلذلؾ قامت ككالة مكديز بإدخاؿ عكامؿ جديدة في تحميؿ التصنيؼ االئتماني، كىي: 

  لمبمداف األخرل. الماليةتحميؿ أكبر لمخاطر ديكف الفترة القصيرة كالمالءة 

 ركض الفترة القصيرة لممقترضيف المحمييف كالمالءة المالية ليـ.زيادة التركيز عمى مخاطر ق 

 .تحميؿ مخاطر ضعؼ النظاـ المصرفي 

 .زيادة التركيز عمى مخاطر قركض الفترة القصيرة لممقترضيف األجانب كالمالءة المالية ليـ 

 ر.األخذ باالعتبار الحساسية المتزايدة لمخاطر انتقاؿ األزمة المالية مف بمد ما إلى آخ 

تكضح دكر ككاالت  بدراسة 9111( في عاـ StiglitzكLiu ك Ferriقاـ فيرم كليك كستيغميتز ) كقد
عف طريؽ بناء نمكذج يبيف مدل قصكر  ،9110التصنيؼ االئتماني في األزمة المالية التي حدثت في عاـ 

ع المتكقعة كمقارنتيا م مف خالؿ حساب التصنيفات االئتمانية ،التصنيؼ االئتماني في تكقع األزمة المالية
 مايمي: تكصمكا إلى. ك مف قبؿ ككاالت التصنيؼ االئتماني التصنيفات االئتمانية المعينة

  :التصنيفات االئتمانية المتكقعة التي تـ حسابيا كانت أقؿ مف التصنيفات إف قبؿ حدكث األزمة المالية
 .مف قبؿ ككاالت التصنيؼ االئتماني االئتمانية المعينة

  التصنيفات االئتمانية المتكقعة التي تـ حسابيا كانت تنسجـ إلى حد كبير مع إف األزمة المالية: خالؿ
 .مف قبؿ ككاالت التصنيؼ االئتماني التصنيفات االئتمانية المعينة

                                                           
1
 Marwan Elkhoury, “Credit Rating Agencies and their Potential Impact on Developing Countries”, op. cit., P. 

109. 
2
 Ibid., P. 100. 
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  :التصنيفات االئتمانية المتكقعة التي تـ حسابيا كانت أعمى مف التصنيفات إف بعد األزمة المالية
يذه الدكؿ ل. كىذا أدل إلى تفاقـ األزمة المالية مف قبؿ ككاالت التصنيؼ االئتماني معينةاالئتمانية ال

نظران النخفاض درجة التصنيؼ االئتماني  ،مف خالؿ زيادة تكمفة اإلصالح الالزمة لمعالجة األزمة
 .1المعينة مف قبؿ ككاالت التصنيؼ االئتماني

 :2118ة التي حدثت عام التصنيف االئتماني واألزمة المالية العالمي .2
كالتي تفجرت في  ،في حدكث األزمة المالية العالمية الحاليةدكران ىامان ككاالت التصنيؼ االئتماني لعبت 

9998الكاليات المتحدة األمريكية في شير أيمكؿ مف عاـ 
تعتبر مف التداعيات الناجمة مف أحد مسبباتيا أنيا ، ك 2

المالييف مف المقترضيف لشراء العقارات كالمساكف في الكاليات المتحدة  إخفاؽعف أزمة الرىكف العقارية بعد 
كأدل ذلؾ إلى حدكث ىزة قكية لالقتصاد األمريكي ككصمت تبعاتيا إلى  .األمريكية في تسديد ديكنيـ لممصارؼ

 .3أكركبا كآسيا مطيحة في طريقيا بعدد مف أكبر المصارؼ كالمؤسسات المالية العالمية

                                                           
1
 Nada Mora, “Sovereign Credit Ratings: Guilty Beyond Reasonable Doubt?”, op. cit., P. 90. 

ني العالمية في المرتبة العاشرة ت ككاالت التصنيؼ االئتمافي تقرير لشركة ارنست آند يكنغ العالمية عف أسباب األزمة المالية العالمية، جاء 2
 .أحد أىـ أسباب األزمة، إلى جانب الرىف العقارم كانييار المؤسسات األمريكيةبكصفيا 

See: www.alrroya.com/node/22357 
 استعراض بعض تداعياتيا عمى عدد مف الدكؿ، كمنيا:مف خالؿ  كعمقيا يمكف معرفة شمكؿ األزمةك 

  9998% في الربع الرابع مف عاـ 0.9الكاليات المتحدة األمريكية: حصؿ انكماش في االقتصاد بنسبة. 
  9.9بنسبة  9998فرنسا: ىبط الناتج المحمي اإلجمالي في الربع الرابع مف عاـ.% 

 في كانكف الثاني 8.0كارتفع معدؿ البطالة مف  ،%9.9بنسبة  9998الرابع مف عاـ  ألمانيا: ىبط الناتج المحمي اإلجمالي في الربع %
 .9991% في شباط 8.0إلى  9991مف عاـ 

  9.8بنسبة  9998إيطاليا: ىبط الناتج المحمي اإلجمالي في الربع الرابع مف عاـ.% 

 مميار دكالر. 090% مف قيمتيا البالغة 09دة األمريكية حكالي المممكة العربية السعكدية: فقدت االستثمارات السعكدية في الكاليات المتح 

  8بنسبة  9998دبي: انخفضت أسعار المنازؿ في الربع األخير مف عاـ.% 

 كتعطؿ المالييف مف العماؿ. ،الصيف: إغالؽ العديد مف المصانع 

  بالمقارنة مع العاـ السابؽ. 9998% في عاـ 09تايكاف: تدىكرت صادراتيا بنسبة 

 01بما يعادؿ  9998فضت أسعار النفط بيف تمكز ككانكف األكؿ مف عاـ انخ.% 

  مقارنة بضعؼ ىذا الرقـ في عاـ  9998مميار دكالر في عاـ  000انخفضت تحكيالت رأس الماؿ الخاص إلى األسكاؽ الناشئة إلى
9990. 

األزمة االقتصادية الراىنة"، ندكة الثالثاء االقتصادية الثانية  نبيؿ مرزكؽ، "السياسات االقتصادية في سكرية في ضكء كد.زياد زنبكعة  د.انظر: 
 .0، ص. 9991ف، جمعية العمـك االقتصادية السكرية، دمشؽ، يكالعشر 

 إف أبرز ضحايا األزمة المالية ىـ: 3
  الفيدراليانة كاالحتياطي جيكد المسؤكليف األمريكييف في كزارة الخز  إخفاؽإفالسو بعد  أعمفمصرؼ االستثمار األمريكي ليماف براذرز 

 إنقاذه.في األمريكي 

 .انخفاض حاد في األسكاؽ المالية العالمية 

 كىي أكبر الصناديؽ األمريكية العاممة في مجاؿ االدخار كاإلقراض لمجمكعة جي  ،بيعت مؤسسة كاشنطف ميكتشكاؿ لمخدمات المالية
 =.مميار دكالر 9.1بػ  JPMorgan بي مكرغاف المصرفية العمالقة

http://www.alrroya.com/node/22357
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كأخفقت في تعديؿ التصنيفات  ،االت التصنيؼ االئتماني التنبؤ بالمخاطر االئتمانيةكلـ تستطع كك
االئتمانية لتتكافؽ مع ظركؼ السكؽ، نظران لألخطاء التي ارتكبتيا في عممية التصنيؼ االئتماني كحدكث تضارب 

تصنيفات االئتمانية التي كالتي أثرت عمى ثقة المتعامميف في السكؽ كمصداقية ال بينيا كبيف المصدريف المصالح
 . 1تقدميا

كما أف التصنيفات االئتمانية المضخمة لألكراؽ المالية المرتبطة بالرىف العقارم قد ساىمت في حدكث 
 :2األزمة المالية مف خالؿ مايمي

  إف التصنيفات االئتمانية المضخم ة التي قامت ككاالت التصنيؼ االئتماني بتعيينيا قد أدت إلى زيادة
مثؿ األكراؽ المالية  Structured Financeر األكراؽ المالية المركبة ذات المخاطر المرتفعة إصدا

كاألكراؽ  Residential Mortgage-backed Securitiesالمضمكنة بالرىكف العقارية السكنية 
مثؿ  Collateralized Debt Obligationsالمالية المضمكنة بمجمكعة مف أدكات الديف المختمفة 

 ات الشركة أك القركض مف المصارؼ التجارية.سند

  إف متطمبات رأس الماؿ القانكنية ترتكز في جزء منيا عمى التصنيؼ االئتماني ألصكؿ المؤسسات
التي قامت ككاالت التصنيؼ االئتماني بتعيينيا  المالية، كبالتالي فإف التصنيفات االئتمانية المضخمة

                                                                                                                                                                                     

 = الحككمة األمريكية عمى تأميـ الجزء األكبر مف نشاط شركةعممت American International Group (AIG)  العمالقة كأكبر
 مميار دكالر. 80كذلؾ بعد شراء ديكنيا المتعثرة بمبمغ  ،شركة تأميف في العالـ

 لبكرصة.تيس في اكر أميف البمجيكية اليكلندية فانييار سعر المجمكعة المصرفية كالت 

  اضطرت الحككمة البريطانية لمتدخؿ إلنقاذ مصرؼBank of Scotland  مميار جنيو  99عف طريؽ قياـ مصرؼ لكيدز بشرائو بمبمغ
 استرليني.

 .عشرات اآلالؼ مف مكظفي المصارؼ كالمؤسسات المالية في الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا يفقدكف كظائفيـ 

 الـ عف األزمة بعد تفجرىا بما يمي: قادة العبعض كما تحدث  
 .الرئيس األمريكي السابؽ جكرج بكش: االقتصاد األمريكي في خطر كقطاعات رئيسية في النظاـ المالي األمريكي ميددة باإلغالؽ 

 ساس بالمسؤكلية الرئيس الركسي السابؽ فالديمير بكتيف: ىذا لـ يعد انعدامان لإلحساس بالمسؤكلية مف جانب بعض األفراد، بؿ عدـ إح
 لدل النظاـ كمو الذم يتباىى بالزعامة العالمية.

  :التي  ةزمة المالياألداخؿ الكاليات المتحدة ىك الذم أدل إلى  عدـ الشعكر بالمسؤكليةرئيس الكزراء البريطاني السابؽ غكردكف براكف
 يعاني منيا العالـ.

 باف: األزمة ىي األخطر منذ قرف كلـ تنتو بعد كستستغرؽ مزيدان مف الكقت الرئيس السابؽ لالحتياطي الفدرالي األمريكي آالف غرينس
 كأتكقع انييار العديد مف المؤسسات المالية الكبرل بسبب القسكة االستثنائية ليذه األزمة.

 ثر فقران.األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي مكف: األزمة المالية تيدد معيشة مميارات األشخاص عبر العالـ خصكصان األك 

  رئيس البنؾ الدكلي ركبرت زكليؾ: األزمة ستؤثر سمبان عمى الدكؿ النامية التي تكاجو بالفعؿ ضغكطان عمى ميزاف المدفكعات ألف األسعار
 المرتفعة تؤدم إلى تضخـ فكاتير الكاردات. 

See: www.aljazeera.net/eBusiness/aspx.htm  
1
 Siegfried Utzig, “The Financial Crisis and the Regulation of Credit Rating Agencies: A European Banking 

Perspective”, WP No. 188, Asian Development Bank Institute, Tokyo, 2010, P. 1. 
2 Financial Crisis Inquiry Commission, “Credit Ratings and the Financial Crisis”, Financial Crisis Inquiry 

Commission, Washington, D.C., 2010, P. 3. 

http://www.aljazeera.net/eBusiness/aspx.htm
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زيادة  كىذا أدل إلى ،يجب أف تحتفظ بيا المؤسسات المالية قد أدت إلى انخفاض نسبة األصكؿ التي
 مستكل المخاطر التي مف الممكف أف تتعرض ليا ىذه المؤسسات.

 لألكراؽ المالية المركبة ذات المخاطر المرتفعة  يلتصنيؼ االئتماندرجات اإف االنخفاض السريع ل
حيث أثرت عمى قدرتيا  ،الماليةقد أدت إلى حدكث الصدمات لممؤسسات  9990كالتي بدأت في عاـ 

 في السيكلة.  مشكالتحدكث أدت إلى عمى الكفاء بالتزاماتيا المالية ك 

كباإلضافة إلى ذلؾ، فإف ككاالت التصنيؼ االئتماني قد قامت بتصنيؼ ديكف العديد مف المؤسسات 
ىذه المؤسسات التي كانت ف حيث إ، ضمف درجة االستثمار المالية التي لعبت دكران رئيسيان في األزمة المالية

 Residential Mortgage-backed Securitiesاألكراؽ المالية المضمكنة بالرىكف العقارية السكنية بتحتفط 
، ماعدا شركة 9990حتى تشريف الثاني مف عاـ لـ يتـ إعادة تقكيميا مف قبؿ ككاالت التصنيؼ  ،أك تؤمف عمييا
امت ككاالت التصنيؼ االئتماني بتخفيض تصنيفيا في حزيراف مف كالتي ق Lehman Brothersليماف براذرز 

بعد أف كانت تتمتع بدرجة تصنيؼ ائتماني مرتفعة ضمف درجة االستثمار كذلؾ قبؿ أسبكع مف إعالف  9990عاـ 
 إفالسيا. 

كاف لدييا تصنيؼ ائتماني مرتفع ضمف  American International Group (AIG) كما أف شركة
مار حصمت عميو مف قبؿ جميع ككاالت التصنيؼ االئتماني العالمية مكديز كستاندرد آند بكرز درجة االستث

التصنيؼ االئتماني لعدد مف درجات  (0رقـ )مف محاكلة إنقاذىا. كيبيف الجدكؿ كاحد كفيتش كذلؾ قبؿ يـك 
 .1مف إعالف إفالسيا أك إنقاذىا كاحد المؤسسات المالية الكبرل قبؿ يـك

  

                                                           
1
 Ibid., P. 01. 
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 ( 0رقـ )الجدكؿ 
 مف إفالسيا أك إنقاذىا كاحد قبؿ يـك لعدد مف المؤسسات الماليةالتصنيؼ االئتماني 

ستاندرد  موديز الحالة التاريخ الشركة
 فيتش آند بورز

 +A2 A A إعالف حالة اإلفالس 90/91/9998 ليماف براذرز

AIG 90/91/9998 
مميار دكالر  80حصؿ عمى قرض بقيمة 

الفدرالي األمريكي  مف البنؾ االحتياطي
 %01.1مقابؿ حصة بمغت 

A2 A- A 

 90/99/9998 سيتي غركب
مميار دكالر كتمقى  99حصؿ عمى 

مميار دكالر مف  099ضمانات عمى 
 مكجكداتو مف كزارة الخزانة األمريكية 

Aa3 AA- AA- 

Merrill Lynch 90/91/9998  حصكؿ صفقة لمتممؾ مف قبؿBank 

of America 
A2 A A+ 

Bear Stearns 90/90/9998  حصكؿ صفقة شراء مف قبؿ
JPMorgan  

Baa1 BBB BBB 

Source: Financial Crisis Inquiry Commission, “Credit Ratings and the Financial Crisis”, Financial 

Crisis Inquiry Commission, Washington, D.C., 2010, P. 39. 

ة المالية قبؿ حدكثيا، ف ككاالت التصنيؼ االئتماني قد أخفقت في تكقع األزمأ (0رقـ ) كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ
قبؿ حدكث األزمة المالية بأياـ قميمة.  المؤسساتالتصنيؼ االئتماني ليذه درجات أم تعديؿ عمى ب حيث لـ تقـ

 Securities andلجنة األكراؽ المالية كالتداكؿ األمريكية كىذا أدل إلى فرض شركط كضكابط جديدة مف قبؿ 

Exchange Commission .عمى ككاالت التصنيؼ االئتماني بعد األزمة المالية 

 : في إعطاء درجات تصنيف ائتماني دقيقة أسباب إخفاق وكاالت التصنيف االئتماني .3
اإلشارة إلى نقاط القكة ك  ،إف إخفاؽ ككاالت التصنيؼ االئتماني في إعطاء درجات تصنيؼ ائتماني دقيقة

لضعؼ التي يعاني منيا مصدر األكراؽ المالية قبؿ دخكلو في صعكبات مالية يعكد إلى األسباب الرئيسية كنقاط ا
 التالية: 

 :Information Riskمخاطر المعمومات  . أ

معظـ  ذلؾ أفتعتبر مخاطر المعمكمات مف أىـ الصعكبات التي تكاجو ككاالت التصنيؼ االئتماني. 
رة مف الدكلة التي يتـ تصنيفيا كيتـ التأكد منيا مف المصادر األخرل المتاحة بيانات االقتصاد الكمي تؤخذ مباش

. كتعتمد جكدة البيانات التي يتـ الحصكؿ عمييا عمى مستكل التعاكف مع كالبنؾ الدكلي مثؿ صندكؽ النقد الدكلي
معظـ الدكؿ بإبراـ  ككاالت التصنيؼ االئتماني كقدرة الدكلة عمى تزكيدىا ببيانات إحصائية دقيقة. كما تقـك
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المعمكمات الالزمة إلجراء عممية التصنيؼ  جميعاتفاقيات مع ككاالت التصنيؼ االئتماني تمتـز بمكجبيا بتقديـ 
 . 1االئتماني

البيانات الرسمية. كتعتبر  التأكد مفمحممي التصنيؼ االئتماني لدييـ قدرة محدكدة عمى  كذلؾ فإف
الشفافية. فعمى الرغـ مف قياـ  ضعؼي مف أكثر المعمكمات التي تعاني مف المعمكمات المتعمقة بالقطاع المال

ككاالت التصنيؼ االئتماني بتدقيؽ حجـ االحتياطيات الرسمية، إال أنو مف الصعكبة بمكاف التأكد مف قدرة 
مف خالؿ العقكد اآلجمة  Illiquid Reservesالمصرؼ المركزم عمى استرجاع االحتياطيات غير السائمة 

Forward Contracts  أك المشتقات المالية األخرلDerivatives Transactions أك اكتشاؼ التغطية غير ،
 .Short-term External Debtالكاممة لمديكف الخارجية قصيرة المدل 

كعمى الرغـ مف جيكد ككاالت التصنيؼ االئتماني في تدقيؽ اإلحصائيات التي تحصؿ عمييا مف خالؿ 
ادر أخرل، إال أف عدـ دقة المعمكمات ىي العامؿ الرئيسي في إخفاؽ ككاالت التصنيؼ مقارنتيا مع مص

االئتماني في إصدار درجات تصنيؼ ائتماني دقيقة كمناسبة، كبالتالي فإف مراجعة مختمؼ البيانات المتكفرة مف 
 .2قبؿ المستثمريف كككاالت التصنيؼ االئتماني تحتاج إلى جيكد أكبر

 :Analytical Resource Constraintsالتحميل  إيرادات مصادر عمى القيود المفروضة . ب

مف الصعكبات التي تكاجييا ككاالت التصنيؼ االئتماني كالتي تؤدم إلى إخفاقيا في إصدار درجات 
ككاالت التصنيؼ االئتماني ذلؾ أف التحميؿ.  إيرادات مصادر تصنيؼ ائتماني دقيقة ىي القيكد المفركضة عمى

التصنيؼ كالتي  عمميةاألرباح مف كؿ تصنيؼ تقـك بإجرائو، كتحصؿ عمى اإليرادات بشكؿ رئيسي مف بجني تقـك 
دكالر أمريكي سنكيان أك أكثر لإلصدارات  909999دكالر أمريكي سنكيان لإلصدارات الصغيرة ك 09999تتراكح بيف 

حمميف اثنيف أك ثالثة يقكمكف بزيارة األكبر. كتتضمف تكاليؼ التصنيؼ الركاتب كنفقات التنقؿ لفريؽ مككف مف م
الدكؿ المعنية بالتصنيؼ مرة كؿ سنتيف عمى األقؿ كذلؾ في حالة التصنيؼ السيادم. كال تقـك أم ككالة تصنيؼ 

 . 3باإلفصاح عف إيراداتيا كالتكاليؼ التي تتكبدىا مف خالؿ قياميا بعممية التصنيؼ االئتماني

ىدة مف أجؿ الحفاظ عمى مستكيات معينة مف األرباح مف خالؿ كتسعى ككاالت التصنيؼ االئتماني جا
تضاعؼ  فقد .تبسيط العمميات كالتي أدت إلى تخفيض كبير لركاتب محممي االئتماف السيادم لكؿ ساعة عمؿ

                                                           
بإجراء  ال تقـك ككالة ستاندرد آند بكرز بعممية التصنيؼ االئتماني السيادم بدكف تكقيع اتفاقية مع الدكلة المعنية، في حيف تقـك ككالة مكديز 1

 نيؼ السيادم بدكف إخطار الدكلة المعنية مف أجؿ القياـ بإجراء التصنيؼ االئتماني لمشركات العاممة داخؿ الدكلة. التص
See: Ashok Vir Bhatia, “Sovereign Credit Ratings Methodology: an Evaluation”, op. cit., P. 40-47 
2
 Ashok Vir Bhatia, “Sovereign Credit Ratings Methodology: an Evaluation”, IMF, WP/02/170, Washington, 

D.C., 2002, P. 40. 
3
 Ibid., P. 44. 
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محمالن في  99إلى  9110محمميف في بداية عاـ  99عدد محممي االئتماف السيادم لككالة ستاندرد آند بكرز مف 
دكلة  10إلى  09كبالمقابؿ ارتفع عدد الدكؿ السيادية المصنفة مف قبميا مف  .9999ر تمكز مف عاـ نياية شي

إلى  0.9يعني انخفاض نصيب كؿ محمؿ ائتماني لكؿ دكلة سيادية مصنفة مف  كىذا .كذلؾ خالؿ الفترة نفسيا
. كال تكجد 9999ر مف عاـ في نياية شير آذا 0.0. في حيف تبمغ ىذه النسبة لدل ككالة فيتش لمتصنيؼ 0.0

 . 1أم بيانات تخص ككالة مكديز

مثؿ صندكؽ النقد  متعددة كتقـك ككاالت التصنيؼ االئتماني باالعتماد عمى البحكث التي تقـك بيا جيات
الدكلي كاألكاديمييف كالمصارؼ االستثمارية ككذلؾ البحكث التي تقـك بيا ككاالت التصنيؼ االئتماني األخرل، 

أجؿ االرتقاء بمعايير التصنيؼ االئتماني بشكؿ مستمر. كعمى الرغـ مف الجيكد الكبيرة التي تبذليا كذلؾ مف 
صدار منيجيات  إيراداتككاالت التصنيؼ االئتماني لزيادة  بكؿ نكع مف أنكاع التصنيؼ  متعمقةالتحميؿ كا 

غير الكافية لجمع  لإليراداتاف نتيجة إخفاؽ ككاالت التصنيؼ االئتماني ك أحد أسباب االئتماني، إال أنو تبيف أف
جراء عممية التصنيؼ االئتماني بشكؿ جيد  .2كمكضكعي البيانات كالتأكد منيا كا 

 :Revenue Biasانحراف اإليرادات  . ج

نتيجة لالعتماد  اإليراداتمف الصعكبات التي تكاجييا ككاالت التصنيؼ االئتماني ىي انحراؼ ىيكؿ 
األكراؽ المالية، حيث ال تحصؿ ككاالت  ماالئتماني التي تتمقاىا مف مصدر التصنيؼ  إيراداتالمفرط عمى 

نظران ألف جميع التصنيفات االئتمانية  ،التصنيؼ االئتماني عمى إيرادات مف مستخدمي التصنيؼ االئتماني
 . 3السيادية كجزءان ىامان مف أبحاث التصنيؼ االئتماني تككف متكفرة مجانان 

ف مشكمة انحراؼ اإلي نظران ألف ككاالت التصنيؼ االئتماني تحصؿ عمى جزء ىاـ مف  ،رادات قد تزايدتكا 
ألكراؽ المالية ا ممصدر لحيث ال يمكف  ،اإليرادات مف خالؿ نشاطات التصنيؼ االئتماني لمكحدات تحت السيادية

كالتي تحدد عمى تصنيؼ ائتماني بدكف أف تككف الدكلة حاصمة عمى التصنيؼ االئتماني السيادم،  كأف يحصم
. كما أنو في حاؿ حدكث أم تخفيض في التصنيؼ االئتماني السيادم يـل درجات التصنيؼ االئتمانيبشكؿ كبير 

 . األرباحكمف ثـ جني المزيد مف  الدكلة سيتبعيا تخفيضات لدرجة التصنيؼ االئتماني لمعظـ المصدريف ضمف

معينة تحت السيادية في بمد ما كمما زادت اإليرادات، كبالنتيجة فإنو كمما زاد عدد التصنيفات االئتمانية ال
زيادة الضغط عمى ككاالت التصنيؼ االئتماني مف قبؿ الشركات كالمؤسسات المالية  إلى ىذا يؤدمفإف كبالتالي 

                                                           
1
 Ibid., P. 44. 

2
 Ibid., P. 40. 

3
 Loc. cit. 
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كغيرىا مف الكحدات الحاصمة عمى تصنيؼ ائتماني مف أجؿ التساىؿ في قرارات التصنيؼ االئتماني السيادم 
 .1عمى تصنيفاتيا االئتمانية بشكؿ مباشركالتي تؤثر 

 :Other Incentive Problemsالحوافز األخرى  مشكالت . د

مف الصعكبات التي تكاجييا ككاالت التصنيؼ االئتماني ىي قدرتيا عمى الحفاظ عمى عالقات جيدة مع 
التصنيؼ االئتماني تنظـ عمؿ ككاالت كاعد السمكؾ الميني التي ذلؾ أف قمصدرم األكراؽ المالية كالمستثمريف. 

. كما مف أجؿ تحسيف درجة التصنيؼ االئتماني تمنع محممي االئتماف مف إعطاء نصائح لمصدرم األكراؽ المالية
ال يحؽ ذلؾ أنو  ،كاألكراؽ المالية التي يحممكنيا يتكجب عمى محممي االئتماف اإلفصاح عف استثماراتيـ الخاصة

 ألكراؽ المالية التي يحممكنيا. مف أجؿ إعطاء درجة التصنيؼ االئتماني للتصنيؼ ليـ التصكيت في لجنة ا

ز كمكديز بتكظيؼ محمؿ االئتماف الذم عمؿ سابقان لدل الككالة األخرل أك ر ستاندرد آند بك  كال تقـك ككالتا
ؼ بتكظيؼ محمؿ كذلؾ ضمف اتفاقية مكقعة بينيـ، في حيف تقـك ككالة فيتش لمتصني لمتصنيؼ عند ككالة فيتش

 .2االئتماف الذم عمؿ سابقان لدل ككالتي ستاندرد آند بكرز كمكديز

كما أف دكافع ككاالت التصنيؼ االئتماني في الحصكؿ عمى إيرادات إضافية قد أدت إلى حدكث تضارب 
ة تقكيـ خدمتقدـ ككالة ستاندرد آند بكرز ففي المصالح مف خالؿ استشارات التصنيؼ االئتماني التي تقدميا. 

أف ككاالت  كىذا يعنيالتصنيؼ، في حيف تقدـ ككالة مكديز كككالة فيتش لمتصنيؼ خدمات إدارة المخاطر. 
التصنيؼ االئتماني تقـك بعممية التصنيؼ االئتماني مف جية كخدمات استشارية مف جية أخرل، كالتي تؤثر عمى 

كيدات المستمرة مف قبؿ ككاالت التصنيؼ بالتزاميا عمى الرغـ مف التأ تقدمياجكدة التصنيفات االئتمانية التي 
 . 3بقكاعد السمكؾ الميني كاالستقاللية في تقديـ ىذه الخدمات

 :Issues of Concern: قضايا مختمفة مهمة عاشراً 

إلى الدكر الميـ الذم تمعبو ككاالت التصنيؼ االئتماني في النظاـ المالي العالمي فإنو مف األىمية  نظران 
 : 4التي تحيط بصناعة التصنيؼ االئتماني، كمنيا اليامة ستعراض بعض الجكانببمكاف ا

: تكاجو ككاالت التصنيؼ االئتماني عقبات في الدخكؿ إلى Lack of competitionضعؼ المنافسة  .9
 909صناعة التصنيؼ االئتماني كالتي تفرضيا السمطات المحمية. فعمى الرغـ مف كجكد ما يزيد عمى 

                                                           
1
 Ibid., P. 40. 

2
 Loc. cit. 

3
 Ibid., P. 40. 

4
 Marwan Elkhoury, “Credit Rating Agencies and their Potential Impact on Developing Countries”, op. cit., P. 

100. 
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ككاالت فقط مف الحصكؿ عمى ترخيص  0ائتماني حكؿ العالـ، إال أنو لـ تتمكف سكل  ككالة تصنيؼ
ككالة تصنيؼ إحصائية معترؼ بيا بكصؼ كؿ منيا  SECلجنة األكراؽ المالية كالتداكؿ األمريكية مف 

ككاالت تصنيؼ ائتماني عالمية كىي ككالة مكديز لخدمة المستثمريف كككالة  0كمنيا  ،NRSROكطنيان 
% مف صناعة التصنيؼ 89تاندرد آند بكرز كككالة فيتش لمتصنيؼ كالتي تتحكـ مجتمعة بأكثر مف س

 االئتماني حكؿ العالـ. 

إلى الكقت الكافي لتحصؿ عمى ثقة المتعامميف في األسكاؽ  تحتاج ككاالت التصنيؼ االئتماني ذلؾ أف
 إلى النتائج السمبية التالية:ضعؼ المنافسة في صناعة التصنيؼ االئتماني  لالمالية. كما أد

 .ارتفاع تكمفة الحصكؿ عمى التصنيؼ االئتماني 

 .ضعؼ االبتكار في صناعة التصنيؼ االئتماني 

 .انخفاض جكدة التصنيفات االئتمانية 

 .إمكانية حدكث تضارب المصالح كالممارسات الضارة بالمنافسة 

يجب عمى السمطات المحمية أف  ،ل المنافسةكمف أجؿ االرتقاء بصناعة التصنيؼ االئتماني كزيادة مستك 
 تشجع عمى إنشاء المزيد مف ككاالت التصنيؼ االئتماني مف خالؿ تخفيؼ القيكد المفركضة عمييا.

 قامت عندما 9109 عاـ منذ يظير المصالح تضارب بدأ: Conflicts of Interestsتضارب المصالح  .9
الجية التي تدفع تكاليؼ التصنيؼ االئتماني مف  تغييرب SEC األمريكية كالتداكؿ المالية األكراؽ لجنة

مف % مف إيرادات ككاالت التصنيؼ االئتماني تأتي 19أصبحت ك المستثمريف إلى المصدريف، 
تضارب المصالح عندما تقـك  يحدث يمكف أف . كما1التصنيؼ االئتماني نفقاتالذيف يدفعكف  المصدريف

مات االستشارية لمشركات التي تقـك بتصنيفيا كالتي قد تككف ككاالت التصنيؼ االئتماني بتقديـ الخد
كىذا يؤثر عمى  ،مجبرة عمى دفع قيمة ىذه الخدمات مقابؿ الحصكؿ عمى تصنيؼ ائتماني مرتفع

. كمف أجؿ ذلؾ قامت المنظمة الدكلية لمجاف األكراؽ كمكضكعيتيا استقاللية عممية التصنيؼ االئتماني
بإصدار  International Organization of Securities Commissions (IOSCO)2المالية 
لتجنب حدكث تضارب المصالح، حيث ُتمـز مف خالليا ككاالت التصنيؼ  السمكؾ الميني قكاعد

                                                           
1
 Frank Partnoy, “How and Why Credit Rating Agencies Are Not Like Other Gatekeepers”, op. cit., P. 12. 

كتضـ  .9180في عاـ  the International Organization of Securities Commissionsأنشئت المنظمة الدكلية لمجاف األكراؽ المالية  2
كتقدـ مساعدات فنية ألعضائيا فيما يتعمؽ بتنظيـ أسكاؽ األكراؽ  .% مف األسكاؽ المالية حكؿ العالـ10لجاف أسكاؽ األكراؽ المالية ألكثر مف 

 المالية.
See: www.iosco.org  

http://www.iosco.org/
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االئتماني بأال تتأثر بالعالقة القائمة أك المحتممة مع الشركات أك أم طرؼ آخر في إصدار درجات 
 .1التصنيؼ االئتماني

: تكاجو ككاالت التصنيؼ االئتماني تحديات تتعمؽ بشفافية المنيجيات Transparencyالشفافية  .0
كاإلجراءات التي تتبعيا في إصدار درجات التصنيؼ االئتماني. كمف أجؿ زيادة الشفافية قامت المنظمة 

ث السمكؾ الميني لككاالت التصنيؼ االئتماني، حي قكاعدبكضع  IOSCOالدكلية لمجاف األكراؽ المالية 
تطمب مف ككاالت التصنيؼ االئتماني أف تنشر المنيجيات التي تستخدميا في عممية التصنيؼ 

بيا في إطار القكاعد التي كضعتيا ليا كذلؾ مف  المتعمقةكتفصح عف قكاعد السمكؾ الميني  ،االئتماني
 . شكبيا الكثير مف الغمكضصناعة التصنيؼ االئتماني كالتي ي أجؿ االرتقاء بالشفافية في

: يكاجو المستثمركف كالمقترضكف مخاطر عدـ دقة ككاالت التصنيؼ Accountabilityالمسؤكلية  .0
كىذا يمقي العبء عمى ىذه الككاالت في تكفير درجات  .االئتماني في إصدار درجات التصنيؼ االئتماني

بكضع  IOSCOتصنيؼ ائتماني دقيقة. كمف أجؿ ذلؾ قامت المنظمة الدكلية لمجاف األكراؽ المالية 
قكاعد معينة ترشد ككاالت التصنيؼ االئتماني في إنشاء قكاعد خاصة بيا مف أجؿ زيادة الشفافية في 
عممية التصنيؼ االئتماني، كمعالجة أفضؿ لممعمكمات السرية، كزيادة قدرة المتعامميف في السكؽ عمى 

 . 2الثقة بككاالت التصنيؼ االئتمانيالحكـ عمى جكدة التصنيفات االئتمانية التي تقدميا، كبالتالي زيادة 

تزايد أىمية ككاالت التصنيؼ االئتماني في النظاـ االقتصادم العالمي في ظؿ العكلمة  كمما تقدـ يتبيف
كتغير دكر المصارؼ، كأىمية التصنيؼ االئتماني لمدكؿ النامية في النفاذ إلى األسكاؽ المالية العالمية كالحصكؿ 

يادة مستكل االستثمار كدفع عجمة النمك االقتصادم، كتحديد كمفة التدفقات المالية، عمى التمكيؿ الالـز لز 
باإلضافة إلى الدكر الياـ الذم تمعبو ككاالت التصنيؼ االئتماني في مساعدة المستثمريف كجذب االستثمارات 

                                                           
ذ إجراءات ضد ككاالت التصنيؼ االئتماني كالتي تعد مف بيف الالعبيف المسؤكليف قدمت اإلدارة األمريكية قانكنان لمجمس الككنغرس يتعمؽ باتخا 1

ماني عف األزمة المالية العالمية، كييدؼ إلى إلغاء تعارض المصالح بيف ككاالت التصنيؼ االئتماني كالمصدريف، ذلؾ أف ككاالت التصنيؼ االئت
كراؽ المالية عالية المخاطر كالمتعمقة بالقطاع العقارم األمريكي درجات تصنيؼ ائتماني قد ساعدت في زيادة حدة األزمة المالية نتيجة إلعطاء األ

ديـ مرتفعة كالتي تدؿ عمى انخفاض مخاطر ىذه األكراؽ المالية. كمف بيف مكاد القانكف األمريكي مادة تمنع ككاالت التصنيؼ االئتماني مف تق
تي تصنؼ منتجاتيا المالية، كما تمـز بعض مكاد القانكف ككاالت التصنيؼ االئتماني بالكشؼ عف الخدمات االستشارية مقابؿ أجر إلى المؤسسات ال

 أية رسـك تحصؿ عمييا كأم تعارض في المصالح، كيجبر مشركع القانكف الجديد المصارؼ عمى إعالف التصنيفات األكلية التي حصمت عمييا.
See: www.albaitalkuwaiti.wordpress.com/2009/10/10/573 

كىك: "ىؿ يجب عمى االتحاد األكركبي إنشاء ككالة تصنيؼ ائتماني خاصة  9999قامت قناة يكركنيكز بإجراء استطالع في شير أيار مف عاـ  2
%. كىذا يبيف ضعؼ ثقة دكؿ االتحاد األكركبي بككاالت التصنيؼ االئتماني 0% ال أعمـ 99%، ال 80بو" ككانت اإلجابات كما يمي: نعـ 

 .، كذلؾ نتيجة لألزمة المالية العالميةالمية المكجكدة حاليان الع
See: www.euronews.net  

http://www.euronews.net/
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لمية كبناء السمعة في السكؽ األجنبية المباشرة، كأىمية التصنيؼ االئتماني لممؤسسات في النفاذ إلى األسكاؽ العا
 كتخفيض تكاليؼ التمكيؿ كالتميز عف المنافسيف. 

أف القكانيف المنظمة لألسكاؽ المالية العالمية قد عززت مف دكر ككاالت التصنيؼ مف خالؿ  يتبيفكما 
في تعزيز  االستثمار كمتطمبات اإلفصاح كمتطمبات االحتياطي، كأىمية التصنيؼ االئتمانيالمفركضة عمى قيكد ال

كالدكر الذم لعبتو ، IIالقدرة التنافسية، باإلضافة إلى أىمية التصنيؼ االئتماني في تطبيؽ مقررات لجنة بازؿ 
تزايد أىمية التصنيؼ االئتماني في أسكاؽ رأس الماؿ  كبالتاليككاالت التصنيؼ االئتماني في األزمات المالية. 

سكاء  ،مف جميع مزايا التصنيؼ االئتمانيالسكرم مف أجؿ االستفادة  العالمية، كالتي تعتبر حاجة ممحة لالقتصاد
 أكاف لمحككمة أـ لقطاع األعماؿ بشقيو العاـ كالخاص.

إال أنو يجب تطكير المعايير التي تستخدميا ككاالت التصنيؼ في إصدار درجات التصنيؼ االئتماني 
لتكاكب التطكرات العالمية، كزيادة المنافسة بيف ككاالت التصنيؼ االئتماني مف خالؿ تخفيض عقبات الدخكؿ إلى 

كتشجيع إنشاء المزيد منيا، باإلضافة إلى زيادة الرقابة كاإلشراؼ عمييا مف قبؿ الحككمة لمنع حدكث السكؽ 
 .كضماف مصداقية التصنيفات االئتمانية تضارب المصالح
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 الثالثالفصل 

 

 التصنيف االئتماني في الجمهورية العربية السورية

Credit Rating in the Syrian Arab Republic 

 
 الفصل: واقع التصنيف االئتماني في الدول العربية مقدمة

 المبحث األول: التصنيف االئتماني في سورية

 السيادي لسورية التصنيف االئتماني تحميلالمبحث الثاني: 

 السياسات المقترحة لالرتقاء بدرجة التصنيف االئتماني السيادي لسوريةالمبحث الثالث: 
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 مقدمة الفصل
 

 تماني في الدول العربيةواقع التصنيف االئ
Credit Rating in the Arab World 

 

بعد أف تـ استعراض اإلطار النظرم لمتصنيؼ االئتماني، كتبياف مفيكمو كالتعريؼ بككاالت التصنيؼ، 
كأنكاع التصنيفات االئتمانية التي تقدميا كدرجاتيا في الفصؿ األكؿ، كشرح محددات التصنيؼ االئتماني السيادم، 

براز دكر ككاالت التصنيؼ في أسكاؽ رأس الماؿ العالمية في الفصؿ الثاني، كالتص نيؼ االئتماني لممصارؼ، كا 
 سيتـ التطرؽ في الفصؿ الثالث إلى التصنيؼ االئتماني في سكرية. 

كفي البداية البد مف اإلشارة إلى كاقع التصنيؼ االئتماني في الدكؿ العربية، حيث سيتـ التركيز عمى 
االئتماني السيادم لمدكؿ العربية لدل أىـ ككاالت التصنيؼ االئتماني العالمية. ذلؾ أف التصنيؼ  التصنيؼ

االئتماني السيادم )كما يتبيف مف الفصؿ الثاني( يعتبر مف أىـ العكامؿ المؤثرة في قرارات االستثمار، كيؤثر عمى 
لعالمية كتحديد تكمفتيا، كفي جذب إمكانية حصكؿ الدكلة عمى القركض الدكلية مف أسكاؽ رأس الماؿ ا

، كاتخاذ قرارات االستثمار مف قبؿ المستثمريف كتعزيز القدرة التنافسية لمدكلة االستثمارات األجنبية المباشرة
 . 1كالشركات متعددة الجنسيات

كما يمثؿ التصنيؼ االئتماني السيادم سقفان أعمى لمتصنيؼ االئتماني، ال يمكف لممصارؼ كالمؤسسات 
الدكؿ الناشئة كالنامية  كخاصةالشركات العاممة داخؿ حدكد الدكلة أف تتجاكزه. كلذلؾ تسعى جميع دكؿ العالـ، ك 

الدكؿ العربية، إلى الحصكؿ عمى تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة ال تقؿ عف درجة االستثمار، مع  ال سيمامنيا 
درجة المضاربة، كالتي تؤثر عمى النمك االقتصادم محاكلة تجنب الحصكؿ عمى تصنيفات ائتمانية سيادية ضمف 

 .2ليا بشكؿ عاـ

كحصمت معظـ الدكؿ العربية عمى درجات التصنيؼ االئتماني السيادم لدل أىـ ككاالت التصنيؼ 
( درجات التصنيؼ االئتماني السيادم لمدكؿ العربية المصنفة مف قبؿ 8االئتماني العالمية، كيبيف الجدكؿ رقـ )

ندرد آند بكرز، كككالة مكديز لخدمة المستثمريف، كككالة فيتش لمتصنيؼ، كككالة كابيتاؿ انتميجنس، ككالة ستا
  :3، باإلضافة إلى حالة اتجاه التصنيؼ، كما يمي9999كذلؾ في شير تمكز مف عاـ 

                                                           
1
 Joyce Michel Mounayar, “Country Risk: The Major Determinations of Credit Risk Ratings”, op. cit., P. 14. 

2
 Ibid., P. 90. 

 .9999لكتركني لككاالت التصنيؼ االئتماني المذككرة، تمكز، المكقع اال 3
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 (8الجدكؿ رقـ )

 العالمية االئتمانيالتصنيؼ االئتماني السيادم لمدكؿ العربية كفقان ألىـ ككاالت التصنيؼ 

 الدولة
وكالة ستاندرد آند 

 بورز
Standard & 

Poor’s 

 وكالة موديز

Moody’s 

 وكالة فيتش لمتصنيف

Fitch Rating 

وكالة كابيتال 
 انتميجنس

Capital 

Intelligence 

 األردن
BB Ba2 - BB 
 مستقر - - مستقر

 اإلمارات
- Aa2 - AA- 
 مستقر - - -

 البحرين
A A2 A A 

 مستقر مستقر - مستقر

 تونس
BBB Baa2 BBB BBB 
 مستقر مستقر - مستقر

 السعودية
AA- Aa3 AA- AA- 
 مستقر مستقر مستقر مستقر

 عمان
A A2 - A 

 مستقر - - مستقر

 قطر
AA- Aa2 - AA- 
 مستقر - مستقر مستقر

 الكويت
AA- Aa2 AA AA- 
 مستقر مستقر سالب مستقر

 لبنان
B B1 B B 

 مستقر مستقر - إيجابي

 ليبيا
A- - BBB+ - 
 - مستقر - مستقر

 مصر
BB+ Ba1 BB+ BBB- 
 مستقر مستقر مستقر مستقر

 المغرب
BBB- Ba1 BBB- BBB- 
 مستقر مستقر - مستقر

 اليمن
- - - B 

 مستقر - - -
 .9999لككاالت التصنيؼ االئتماني، تمكز،  ةقع االلكتركنياالمك المصدر: 
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( تبايف أداء الدكؿ العربية كاختالؼ درجات التصنيؼ االئتماني السيادم 8لجدكؿ السابؽ رقـ )كيتبيف مف ا
فيما بينيا. كيمكف تقسيـ الدكؿ العربية إلى مجمكعتيف مف الدكؿ، كىما مجمكعة الدكؿ التي تقع ضمف درجة 

 (:1لي رقـ )االستثمار، كمجمكعة الدكؿ التي تقع ضمف درجة المضاربة، كما يبيف الجدكؿ التا

 (1الجدكؿ رقـ )

 ف درجة االستثمار كدرجة المضاربةمالتصنيؼ االئتماني السيادم لمدكؿ العربية ض

 درجة االستثمار 
Investment Grade 

 درجة المضاربة 
Speculative Grade 

 األردف اإلمارات
 لبناف البحريف
 مصر تكنس
 اليمف السعكدية
  عماف
  قطر
  الككيت
  ليبيا

  المغرب
 

(، يتبيف أف دكؿ الخميج العربي كدكؿ المغرب العربي قد صنفت ضمف درجة 1كمف الجدكؿ السابؽ رقـ )
االستثمار، مدعكمة بمعدالت نمك مرتفعة، كاإلنتاج النفطي الكبير، كبنية تحتية متطكرة، كارتفاع حصة الفرد مف 

، كتبمغ حصة الفرد 9999% في عاـ 98.0في قطر  الناتج المحمي اإلجمالي. حيث يبمغ معدؿ النمك المخطط لو
، باإلضافة إلى استقرار بيئة 9991دكالر أمريكي في عاـ  08999مف الناتج المحمي اإلجمالي أكثر مف 

 .1االقتصاد الكمي، ككفاءة أسكاؽ السمع، كمستكيات منخفضة مف الفساد

لتطكر المؤسساتي، كتطبيؽ يعكد إلى ا يةؼ االئتماني السيادم في السعكدارتفاع درجة التصني إففي حيف 
التصنيؼ االئتماني في اإلمارات العربية المتحدة ارتفاع ك قكاعد الحككمة، كارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة. 

بمدان، كما أكرده تقرير التنافسية  901عالميان بيف  0، حيث حصمت عمى المرتبة يعكد إلى كفاءة أسكاؽ السمع
 .2، باإلضافة إلى تكازف االقتصاد الكمي كالبنية التحتية المتطكرة9999-9999العالمية 

                                                           
1
 Klaus Schwab, “Global Competitiveness Report 2010-2011”, op. cit., P. 00. 

2
 Loc. cit. 
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كبالمقابؿ فإف تراجع درجة التصنيؼ االئتماني في لبناف كمصر كاألردف كاليمف كالمصنفة ضمف درجة 
لمالية المضاربة، يعكد إلى ضعؼ كفاءة أسكاؽ العمؿ، كانخفاض جكدة البنية التحتية العامة، كضعؼ كفاءة إدارة ا

 .1العامة، كانخفاض الشفافية

كسيتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى كاقع التصنيؼ االئتماني في سكرية في المبحث األكؿ، كتحميؿ 
في المبحث الثاني، كما سيتـ تقديـ بعض  SWOTالتصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية باستخداـ تحميؿ 

  رجة التصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية في المبحث الثالث.السياسات كالمقترحات كالتي تؤدم إلى االرتقاء بد

                                                           
1
 Ibid., P. 08. 
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 المبحث األول
 

 Credit Rating in Syriaالتصنيف االئتماني في سورية 
 

 تمهيد:

مف قبؿ ككالة كابيتاؿ  9999حصمت سكرية عمى أكؿ تصنيؼ ائتماني سيادم ليا في شير آب مف عاـ 
Capital Intelligenceانتميجنس 

مى التصنيؼ االئتماني السيادم بالعممة األجنبية لمفترة . حيث حصمت ع1
"، كفي المقابؿ حصمت B"، كعمى التصنيؼ االئتماني السيادم بالعممة األجنبية لمفترة القصيرة "-BBالطكيمة "

 "، كعمى التصنيؼ االئتماني السيادمBBسكرية عمى التصنيؼ االئتماني السيادم بالعممة المحمية لمفترة الطكيمة "
"، كالذم يعكس اتجاه تغيير Stable"مستقران  Outlook". ككاف اتجاه التصنيؼ Bبالعممة المحمية لمفترة القصيرة "

 .2شيران  90إلى  99درجة التصنيؼ االئتماني مف قبؿ ككالة التصنيؼ خالؿ الفترة المقبمة كالتي تمتد مف 

 Capitalحسب ككالة كابيتاؿ انتميجنس ( التصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية 99كيبيف الجدكؿ رقـ )

Intelligence :كما يمي 

 (99الجدكؿ رقـ )

 نسجالتصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية حسب ككالة كابيتاؿ انتمي

 Foreign Currencyالتصنيف االئتماني السيادي بالعممة األجنبية 

 )درجة المضاربة( -Long Term BBفي الفترة الطكيمة 
 )درجة المضاربة( Short Term Bصيرة في الفترة الق

 Stableمستقر  شيران( 90ك 99تغير درجة التصنيؼ بيف احتماؿ ) Outlookاتجاه التصنيؼ 

 Local Currencyالتصنيف االئتماني السيادي بالعممة المحمية 

 )درجة المضاربة( Long Term BBفي الفترة الطكيمة 
 ة المضاربة()درج Short Term Bفي الفترة القصيرة 
 Stableمستقر  شيران( 90ك 99تغير درجة التصنيؼ بيف احتماؿ  ) Outlookاتجاه التصنيؼ 

Source: Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, Capital Intelligence, 

Limassol, 2010, P. 1. 

                                                           
مؿ في منطقة الخميج العربي كالبحر كتع، كمقرىا الرئيسي قبرص، ممكيتيا خاصة قميميةاؿ انتميجنس ككالة تصنيؼ ائتماني تعد ككالة كابيتا 1

كتمت اإلشارة إلييا في بمدان،  00مصرؼ في  099تقكـ بتصنيؼ أكثر مف ، ك كمنطقة كسط أكركبا كشرقياالمتكسط، كمنطقة آسيا كالمحيط اليادئ، 
مف أم جية عامة أك خاصة، كذلؾ بتصنيؼ سكرية مف تمقاء نفسيا بدكف طمب ؿ انتميجنس ككالة كابيتا. كقامت المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ

في ظؿ االنفتاح االقتصادم الذم تشيده سكرية، كىذا سيؤدم إلى طمب العديد مف المؤسسات السكرية مثؿ المصارؼ كشركات التأميف الحصكؿ 
 عمى درجة التصنيؼ االئتماني، أم أف سكرية تعد سكقان كاعدة ليا في مجاؿ التصنيؼ االئتماني.

2
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, Capital Intelligence, Limassol, 2010, P. 1. 
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ة لمتصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية، كالتمييز بيف كسيتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى العكامؿ الرئيسي
التصنيؼ االئتماني السيادم بالعممة األجنبية كالعممة المحمية لسكرية، كشرح محددات التصنيؼ االئتماني السيادم 

 لسكرية. 

 :1العوامل الرئيسية لمتصنيف االئتماني السيادي لسوريةأواًل: 

  كمنيا: تدعـ التصنيؼ االئتماني السيادم،تمتمؾ سكرية عددان مف العكامؿ التي 

 .اإلصالحات االقتصادية الجارية 

 .انخفاض الديكف الخارجية كالديف العاـ 

 .المركز الجيد لمسيكلة الدكلية 

 كمنيا: ،العكامؿ التي تقيد التصنيؼ االئتماني السيادمكما تممؾ سكرية عددان آخر مف 

 .اختالؿ التركيب الييكمي لالقتصاد 

 لتزامات الطارئةإف االContingent Liabilities  كمتكلدة عف ارتفاع تدخؿ الدكلة  ،المحتممة مرتفعة
 في النشاط االقتصادم.

 .غمكض ىيكمية صنع السياسات، باإلضافة إلى الضعؼ المؤسساتي 

 .إف المخاطر الجيكسياسية مرتفعة نسبيان 

 .إف اإلفصاح المالي محدكد 

تشير إلى تمركز سكرية ضمف درجة المضاربة مف حيث  BBئتماني باإلضافة إلى أف فئة التصنيؼ اال
الجكدة االئتمانية، كالتي تعبر عمى أف القدرة عمى مقابمة االلتزامات المالية في الكقت المحدد غير آمنة مف 

 التغيرات في الظركؼ الداخمية كالخارجية المحتممة.

الئتماني السيادم لسكرية كالمستخدمة في ( أىـ مؤشرات التصنيؼ ا99كيمخص الجدكؿ التالي رقـ )
 :2إصدار درجة التصنيؼ االئتماني، كذلؾ حسب ككالة كابيتاؿ انتميجنس، كما يمي

  

                                                           
1
 Ibid., P. 1. 

2
 Loc. cit. 
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 (99الجدكؿ رقـ )

 المؤشرات الرئيسية لمتصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية

 2118 المؤشر
 

2119 
 )تقديرات(

2111 
 )توقعات(

 99.0 99.9 91.0 عدد السكاف )مالييف(
 00.8 01.8 01.0 الناتج المحمي اإلجمالي اإلسمي )مميار دكالر أمريكي(
 9099 9009 9091 حصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي )دكالر أمريكي(
 0.9 0.8 0.0 الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي )النسبة المئكية لمتغير(
 0.0 9.8 90.9 التضخـ حسب مؤشر أسعار المستيمؾ )النسبة المئكية(
 -0.0 -0.9 -9.0 ميزاف المكازنة )نسبة مئكية مف الناتج المحمي اإلجمالي(

 0.0 0.9 0.9 مدفكعات الفائدة )نسبة مئكية مف إيرادات المكازنة(
 09.0 09.8 09.0 الديف الحككمي )نسبة مئكية مف الناتج المحمي اإلجمالي(

 -0.9 -0.8 -0.1 حمي اإلجمالي(رصيد الحساب الجارم )نسبة مئكية مف الناتج الم
 09.9 00.0 90.0 الديف العاـ الخارجي )نسبة مئكية مف إيرادات الحساب الجارم(

 90.1 90.9 90.9 األصكؿ األجنبية الرسمية )مميار دكالر أمريكي(
 حسب سمة عمالت حقكؽ السحب الخاصة نظاـ سعر الصرؼ

Source: Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, Capital Intelligence, 

Limassol, 2010, P. 2. 

 التصنيف االئتماني السيادي بالعممة األجنبية والعممة المحمية لسورية:ثانيًا: 

يعكس حسف سيطرة الحككمة  BBإف التصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية بالعممة المحمية لمفترة الطكيمة 
رفي كالنقدم محميان، باإلضافة إلى محدكدية انتقاؿ رؤكس األمكاؿ. كما أف االختالؼ بيف عمى النظاـ المص

يقتصر عمى درجة كاحدة  BBكالعممة المحمية  -BBالتصنيؼ االئتماني السيادم لمفترة الطكيمة بالعممة األجنبية 
 :1فقط. كىذا االختالؼ البسيط ناتج عف العكامؿ التالية

 صغر القاعدة الضريبية. 
 .القصكر في إدارة اإليرادات الضريبية كتحصيميا 
 .غياب سكؽ الديكف الحككمية 
 بعد. ضعؼ القطاع المصرفي، كالذم يسيطر عميو المصارؼ العامة التي لـ يتـ إصالحيا 

                                                           
1
 Loc. cit. 
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كمف المرجح أف يؤدم احتكاء االلتزمات الطارئة لممصارؼ العامة كمؤسسات القطاع العاـ، إلى إضافة 
 ف المحمية لمحككمة في الفترة المتكسطة.المزيد مف الديك 

 التصنيف االئتماني السيادي لسورية: ثالثًا: محددات

يمكف استعراض محددات التصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية مف خالؿ تقسيميا إلى عدة عكامؿ تتعمؽ 
لمالية العامة، كالتمكيؿ بكؿ مف السياسة كالسياسات، كالتركيب الييكمي لالقتصاد كالنمك، كالنقكد كالمصارؼ، كا

 الخارجي. كذلؾ كما يمي:

 :Politics and Policiesالسياسات السياسة و  .1

االنفتاح السياسي، كمؤشرات الحككمة، مدل حالة النظاـ السياسي، ك  عكامؿ السياسة كالسياساتتشمؿ 
 كذلؾ كما يمي: .الجارية كالمخاطر الجيكسياسية، كاإلصالحات االقتصادية

Political Systemاسي النظاـ السي .أ 
1: 

حيث جاء مؤشر عدـ االستقرار السياسي في المرتبة االخيرة بالنسبة  ،ف الحالة السياسية في سكرية مستقرةإ
. مما عامالن  90، مف بيف 9999-9999لمعكامؿ األكثر إعاقة ألداء األعماؿ كما أكرده تقرير التنافسية العالمية 

 .2التي تشيدىا سكريةيشير إلى حالة االستقرار السياسي 

Political Opennessاالنفتاح السياسي  .ب 
3: 

تكاجو سكرية عددان مف التيديدات الخارجية كالضغكطات الدكلية، كمنيا العقكبات المفركضة مف قبؿ 
 الكاليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى حالة عدـ االستقرار السياسي في البمداف المجاكرة.

  

                                                           
ان. ، مؤكدة أنيا قد تقـك بتخفيضيا مجددBa2إلى  9999كانكف الثاني  09خفضت ككالة مكديز التصنيؼ االئتماني السيادم لمصر يـك االثنيف  1

اسي عمى بررت ككالة مكديز ذلؾ بالزيادة الكبيرة كالكاضحة في المخاطر السياسية في ىذا البمد. كأكدت الككالة أنيا قمقة مف أف يؤدم الرد السي
اعية االضطرابات التي تشيدىا مصر إلى تدىكر جديد في المالية العامة الضعيفة أصالن. كأشارت إلى أف مصر ستكاجو تحديات سياسية كاجتم

كاقتصادية، كىي ارتفاع معدالت البطالة كالتضخـ كالفقر. كأكضحت أنيا يمكف ليا أف تعيد النظر في تصنيؼ ديكف البالد عمى أنيا مستقرة 
Stable ان إذا تراجع التكتر السياسي. لكف إذا استمر تدىكر الكضع، فإنو يمكف لمككالة أف تخفض درجة التصنيؼ االئتماني السيادم لمصر مجدد. 

See: www.arabianbusiness.com/arabic/603545. 
2
 Klaus Schwab, “Global Competitiveness Report 2010-2011”, op. cit., P. 314. 

3
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, op. cit., P. 0. 
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 :Governance Indicatorsمؤشرات الحككمة  .ج 

يعرؼ البنؾ الدكلي الحككمة بأنيا األعراؼ كالتقاليد كالمؤسسات التي تطبقيا السمطة في البمد، كتتضمف 
مف خالؿ مؤشرم المحاسبة كالمساءلة كاالستقرار السياسي، كقدرة الحككمة عمى  آلية اختيار الحككمات كمراقبتيا

ؤشرم فعالية الحككمة كجكدة النظاـ التشريعي، كاحتراـ المكاطنيف صياغة سياسات فعالة كتطبيقيا مف خالؿ م
 .1كالدكلة لممؤسسات االقتصادية كاالجتماعية مف خالؿ مؤشرم سيادة القانكف كمكافحة الفساد

تعاني سكرية مف ضعؼ في مؤشرات الحككمة التي يصدرىا البنؾ الدكلي سنكيان، كذلؾ بالمقارنة مع عدد ك 
ندكنيسيا، إ" مثؿ دكؿ BBسط كشماؿ أفريقيا، كالدكؿ ذات التصنيؼ السيادم المشابو لسكرية "مف دكؿ الشرؽ األك 

بالمقارنة مع  9991كتقدمت سكرية في قيمة معظـ مؤشرات الحككمة في عاـ  كاألردف، كالفيميبيف، كتركيا، كفيتناـ.
 ، إال أنيا بقيت تحتؿ مراتب متأخرة في جميع المؤشرات.9998عاـ 

+(. كتشير القيمة المرتفعة إلى أداء أفضؿ في مؤشر 9.0ك -9.0مة مؤشر الحككمة بيف )كتأخذ قي
 9) الحككمة، في حيف تشير القيمة المنخفضة إلى ضعؼ األداء في المؤشر. كيتـ حساب الترتيب المئكم بيف

ية. كيبيف الجدكؿ التالي ( كالذم يشير إلى النسبة المئكية مف الدكؿ التي يككف ترتيبيا أدنى مف الدكلة المعن999ك
9991ك 9990 بيف عامي( ترتيب سكرية في مؤشرات الحككمة 99رقـ )

2: 

 (99الجدكؿ رقـ )

 9991ك 9990ترتيب سكرية في مؤشرات الحككمة بيف عامي 

 مؤشر الحوكمة
2116 2117 2118 2119 

 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب
 -9.00 0.0 -9.00 0.0 -9.00 0.0 -9.00 0.8 كالمساءلةالمحاسبة 

 -9.08 99.0 -9.00 90.8 -9.08 90.0 -9.09 90.9 االستقرار السياسي
 -9.09 00.0 -9.09 90.0 -9.89 99.0 -9.18 90.0 فعالية الحككمة
جكدة النظاـ 
 التشريعي

0.8 9.00- 1.9 9.90- 90.9 9.99- 90.0 9.90- 

 -9.00 08.9 -9.00 00.0 -9.00 09.9 -9.89 90.9 سيادة القانكف
 -9.10 90.9 -9.91 99.9 -9.90 99.9 -9.19 98.1 مكافحة الفساد

Source: World Bank, “Governance Indicators”, World Bank, Washington, D. C., 2010. 

                                                           
1
 Daniel Kaufmann and others, “The Worldwide Governance Indicators, Methodology and Analytical Issues”, 

the World Bank, Policy Research Working Paper 5430, Washington, D. C., 2010, P. 4. 
2
 World Bank, “Governance Indicators”, World Bank, Washington, D. C., 2010. 



122 
 

 

 

التي تشمميا  999الػ  (، أف ترتيب سكرية يندرج مف بيف أدنى البمداف99كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
 الدراسة في ثالثة مجاالت، كىي:

 .المحاسبة كالمساءلة 

 .مكافحة الفساد 
 .جكدة النظاـ التشريعي 

 في المجاالت الثالث األخرل، كىي: 01ك 99كحصمت عمى الترتيب المئكم بيف 

 .االستقرار السياسي 
 .فعالية الحككمة 

 .سيادة القانكف 

مف رئاسة مجمس الكزراء القاضي بتشكيؿ  9999نيساف  90تاريخ  0989القرار رقـ  في سكرية كصدر
مة لمكقاية منو، كآليات مكافحتو. كما أقرت لجنة ميمتيا تحديد كتكصيؼ جرائـ الفساد، كاقتراح الضكابط الالز 

ا الحككمة مشركع القانكف المتضمف تصديؽ سكرية عمى اتفاقية إنشاء األكاديمية الدكلية لمكافحة الفساد بصفتي
، كىذا 9999منظمة دكلية كالتي تـ تكقيعيا مف قبؿ رئيس كفد سكرية إلى المؤتمر كالذم عقد في النمسا عاـ 

 .1سيؤدم بمجممو إلى تحسف ترتيب سكرية في مؤشرات الحككمة

Geopolitical Riskالمخاطر الجيكسياسية  .د 
2: 

النسبي في منطقة الشرؽ  تتعرض سكرية لمخاطر جيكسياسية ىامة، مما يعكس حالة عدـ االستقرار
. كما أف فشؿ جيكد السالـ العربية اإلسرائيمية، كعدـ كسط كالعالقات الخارجية المتكترة مع عدد مف الدكؿاأل

االستقرار السياسي كاألمني في العراؽ، كالعداء الدكلي تجاه إيراف نظران لبرنامجيا النككم، يمكف أف تؤدم إلى 
 مخاطر عمى االقتصاد السكرم.

تتعرض سكرية إلى عدد مف العقكبات المفركضة مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية، كتتضمف حظر ك 
التصدير إلييا بشكؿ عاـ باستثناء الغذاء كالدكاء كمكاد محدكدة، باإلضافة إلى العقكبات المالية المفركضة عمى 

 المصرؼ التجارم السكرم. ال سيمااألفراد كعمى مؤسسات محددة، 

                                                           
1 
See: www.youropinion.gov.sy 

2
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, op. cit., P. 0. 
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، 9999رغـ مف ذلؾ، فإف العالقات السكرية األمريكية قد شيدت تحسنان ممحكظان خالؿ عاـ كعمى ال
باإلضافة إلى قرار الكاليات المتحدة األمريكية برفع المنع عف انضماـ سكرية إلى منظمة التجارة العالمية، كالذم 

ضات النضماـ سكرية إلييا، بعد ء المفاك بدك  اعتبار سكرية عضك مراقب في منظمة التجارة العالمية، أدل إلى
. كمع ذلؾ فإف تطبيع العالقات الثنائية بيف البمديف اليزاؿ بعيد المناؿ دراسة مذكرة سياسة التجارة الخارجية لسكرية

حراز  سرائيؿ، كىذا يتطمب بدكره إعادة مرتفعات الجكالف إلى سكرية، كا  في ظؿ غياب اتفاؽ السالـ بيف سكرية كا 
 .1القضية االسرائيمية الفمسطينية تقدـ مممكس في حؿ

يراف عالقات قكية، كتشتركاف في بعض المصالح االستراتيجية. باإلضافة إلى تنامي  كما يربط سكرية كا 
العالقات الثنائية مع تركيا، كالتي تكفر فرصان ىامة لمتجارة كاالستثمار مع دخكؿ اتفاؽ التجارة الحرة بيف البمديف 

 .9990حيز التنفيذ في عاـ 

Economic Reformsاإلصالحات االقتصادية  .ق 
2: 

بعد ثالثة عقكد مف السياسات الحمائية المتبعة، بدأت سكرية بتحرير االقتصاد منذ التسعينيات مف القرف 
، حيث تـ تبسيط اإلجراءات 9990إلى  9999الماضي، كما اتخذت بعض الخطكات اإلضافية خالؿ الفترة مف 

بعد أف كصمت إلى مستكيات مرتفعة بشكؿ كبير، كما تـ تخفيض ضريبة الدخؿ، الجمركية، كخفض معدالتيا، 
كتقميؿ عدد أسعار الصرؼ الرسمية، كتـ فتح الباب كاسعان أماـ المصارؼ الخاصة كشركات التأميف الخاصة لبدء 

 .3نشاطيا في سكرية

                                                           
ثاني مف عاـ تستمد منظمة التجارة العالمية جذكرىا مف االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة )الغات( التي دخمت حيز التنفيذ في األكؿ مف كانكف ال 1

، اإلطار القانكني كاألداة الدكلية الكحيدة لتنظيـ حركة التجارة الدكلية، عف 9110لمية في عاـ . ككانت الغات كحتى إنشاء منظمة التجارة العا9108
في طريؽ كضع قكاعد تجارية مقبكلة مف قبؿ األطراؼ المتعاقدة فييا. كفي نياية جكلة أكرغكام لممفاكضات المتعددة األطراؼ التي كانت تجرم 

بكصفيا إحدل المنظمات المتخصصة في  9/9/9110بدءان مف  WTOشاء منظمة التجارة العالمية إطار الغات، اتفقت الدكؿ األعضاء عمى إن
الرئيسية  إطار منظمة األمـ المتحدة. كبتشكيؿ منظمة التجارة العالمية، إلى جانب كؿ مف صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي يكتمؿ بناء المؤسسات

عدد الدكؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية استمر ه التجارية كالنقدية كالتنمكية. باإلضافة إلى أف التي تحكـ كتنظـ االقتصاد العالمي بمحاكر 
دكلة مراقبة في طكر االنضماـ. كتجدر اإلشارة  09دكلة معظميا مف الدكؿ النامية، يضاؼ إلييا  909إلى  9999بالزيادة، حتى كصؿ في عاـ 

، كقد تقدمت بشكؿ 9109، إال أنيا انسحبت منيا في عاـ 9108المؤسسة التفاقية الغات في عاـ  90كؿ الػ إلى أف سكرية كانت كاحدة مف بيف الد
 بطمب لالنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية. 9999رسمي عاـ 

See: www.syrecon.org 
2
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, op. cit., P. 0. 

، كىي بنؾ بيمك السعكدم الفرنسي، كبنؾ سكرية كالميجر، 9999مصرفان حتى نياية عاـ  90بمغ عدد المصارؼ الخاصة العاممة في سكرية  3
 سكرية، كبنؾ بيبمكس، كبنؾ سكرية كالخميج، كبنؾ الشاـ، كبنؾ سكرية الدكلي –سكرية، كبنؾ عكدة  -كالبنؾ الدكلي لمتجارة كالتمكيؿ، كالبنؾ العربي 

سكرية. في حيف يبمغ عدد شركات  –سكرية، كبنؾ البركة  -سكرية، كبنؾ فرنسبنؾ، كبنؾ الشرؽ، كبنؾ قطر الكطني  –اإلسالمي، كبنؾ األردف 
، كىي شركة االتحاد العربي إلعادة التأميف، كالشركة المتحدة لمتأميف، كالشركة السكرية 9999شركة تأميف في نياية عاـ  90التأميف الخاصة 

 =سكرية، كالشركة السكرية الككيتية لمتأميف، –لعربية لمتأميف، كالشركة السكرية الدكلية لمتأميف، كالشركة الكطنية لمتأميف، كشركة التأميف العربية ا



124 
 

 

 

ح االقتصادم، كركزت عمى اإلصال 9999ك 9990كما أكدت الخطة الخمسية العاشرة كالممتدة بيف عامي 
 .1عمى تحكيؿ االقتصاد مف اقتصاد مخطط نحك اقتصاد السكؽ االجتماعي

 كبنيت سياسة الحككمة في اإلصالح االقتصادم عمى أربعة محاكر أساسية، كىي:

 .تكازف االقتصاد الكمي 
 .تنافسية االقتصاد 
 .االنفتاح عمى التجارة كاالستثمار األجنبي 

  البشرم كالبنية التحتية االجتماعية.االستثمار في رأس الماؿ 

الخطة الحككمية إلى إصالح شامؿ لمسياسة كاإلدارة الضريبية، كاإلدارة المالية، كالخدمات، كدعـ  كدعت
عادة ىيكمة شركات اسات االقتصاد الكمي، ك إلى تعزيز السياسة النقدية، كالتنسيؽ بيف سي دعتاألسعار. كما  ا 

زالة العقبا ت أماـ الدخكؿ إلى السكؽ، كالتخفيض التدريجي لمحكاجز الجمركية كغير الجمركية أماـ القطاع العاـ، كا 
 :2التجارة الدكلية. كتتضمف القيكد غير الجمركية البنكد التالية

 الصادرات، كحظر االستيراد  عمى قيكدالمثؿ حصص االستيراد، ك  .القيكد الكمية عمى االستيراد كالتصدير
 .كالتصدير

  مثؿ مكافحة اإلغراؽ .يةالقيكد السعر. 
 مثؿ منح التراخيص، كمعايير الصحة كالسالمة، كالتعبئة كالتغميؼ، كالمصاقات،  .القيكد التنظيمية

 .كالعالمات التجارية
 مثؿ القيكد عمى تحكيؿ األمكاؿ .قيكد االستثمار. 
 مثؿ إجراءات التخميص الجمركي .قيكد الجمارؾ. 

 عدات، كالتأميف االجتماعي، كالمنافسة، كاالمتيازات الحصرية.مثؿ اإلعانات كالمسا .تدخؿ الحككمة 

اخ األعماؿ، كجذب عمى إصالح القطاع المصرفي، كتحسيف من العاشرة الخطة الخمسية كشممت
 تحديث األطر القانكنية كالتنظيمية. ال سيماجنبية المباشرة، االستثمارات األ

                                                                                                                                                                                     

ركة العقيمة لمتأميف، كشركة المشرؽ العربي لمتأميف، كشركة الثقة السكرية لمتأميف، كالشركة اإلسالمية السكرية لمتأميف، كشركة أدير لمتأميف، كش=
 كشركة االتحاد التعاكني لمتأميف.

، كالمكقع االلكتركني لالتحاد السكرم لشركات التأميف، www.banquecentrale.gov.sy: المكقع االلكتركني لمصرؼ سكرية المركزم، انظر
sy.org-www.sif. 

1
 الخطة الخمسية العاشرة، هيئة التخطيط والتعاون الدولي. 

2 The Heritage Foundation, “2010 Index of Economic Freedom”, The Heritage Foundation, Washington, D.C., 

2010. 
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مى مدل السنكات القميمة الماضية، كلكف ماتزاؿ كتيرة كقد تـ إجراء العديد مف اإلصالحات االقتصادية ع
اإلصالح بطيئة نكعان ما، نظران لمتركيز عمى السياسات سيمة التنفيذ نسبيان. كمف أبرز اإلصالحات االقتصادية 

 التي تمت يمكف إجماليا فيما يمي:

 .تكحيد سعر الصرؼ 

 .تخفيض الرقابة عمى الصرؼ األجنبي 

 1لجمركيةتخفيض معدالت التعرفة ا. 

 .رفع القيكد المفركضة عمى االستيراد 

  سمنت.الطاقة كالكيرباء كاالتصاالت كاإلالسماح لمقطاع الخاص باالستثمار في 

 2تخفيض الحد األدنى لرأس الماؿ لبدء النشاط التجارم. 

  شركة حتى  91، كقد تـ إدراج أسيـ 9991افتتاح سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية في شير آذار مف عاـ
9999ياية عاـ ن

3. 

  دارة المالية العامة، مع تقديـ المساعدة مف المؤسسات الدكلية المتعددة  الفنيةتحديث اإلدارة الجمركية، كا 
 األطراؼ.

 .صالحو  إزالة الدعـ عمى الطاقة تدريجيان، كا 

 .الكصكؿ إلى مرحمة متقدمة لبدء تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة 

 كتبسيط إجراءات االستثمار. ،تحسيف المعايير المحاسبية 

كماتزاؿ سكرية بحاجة إلى بذؿ جيكد كبيرة كخطكات إضافية في عممية اإلصالح الشامؿ، كالتي تتعمؽ 
 بالنقاط التالية:

 .إصالح أكبر لشركات القطاع العاـ كالمصارؼ العامة 

 .تحسيف الخدمات العامة 

                                                           
 .9999كما يبيف تقرير تمكيف التجارة العالمية  99.0إلى  99.1المطبقة عمى المستكردات مف  انخفض متكسط التعرفة الجمركية 1

See: Robert Z. Lawrence and others, “The Global Enabling Trade Report 2010”, World Economic Forum, 

Geneva, 2010, P. 350 
 999,999 ، كالذم يحدد الحد األدنى لرأسماؿ شركات األشخاص التضامنية كالتكصية البسيطة99/90/9999تاريخ  9908تـ إصدار القرار رقـ  2

 .ليرة سكرية 0,999,999الشركات المساىمة المغفمة الخاصة ك  ،سكرية ليرة 099,999 الشركات المحدكدة المسؤكليةك  ،ليرة سكرية
See: www.syrecon.org 

، كالذم نص عمى 99/99/9990/ الصادر عف رئيس الجميكرية بتاريخ 00تأسست سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية بمكجب المرسـك التشريعي رقـ / 3
لألكراؽ المالية في سكرية، تعرؼ باسـ "سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية". كنص التشريع عمى أف تتمتع السكؽ بالشخصية االعتبارية،  إنشاء سكقان 

 اء.كاالستقالؿ المالي كاإلدارم، كترتبط بييئة األكراؽ كاألسكاؽ المالية، كتعمؿ تحت إشرافيا، كيدير السكؽ مجمس إدارة مككف مف تسعة أعض
See :www.dse.sy 

http://www.syrecon.org/
http://www.dse.sy/
http://www.dse.sy/
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 .إصالح القضاء 

 المزيد مف تحرير األسكاؽ كتحرير التجارة. 

 .المزيد مف اإلصالح الضريبي، مف أجؿ تعزيز المنافسة كنمك القطاع الخاص 

 تزاؿ حماية الممكية ضعيفة. ما 

 1صعكبة إنفاذ العقكد. نظران لطكؿ الفترة الزمنية التي يتطمبيا الفصؿ في نزاع تجارم أماـ المحكمة. 

 أساس قانكني لمتحكيـ. عدـ كجكد 

 (. 2ؽ رقـ صعكبة ممارسة أنشطة األعماؿ )الممح 

 :Economic Structure and Growth التركيب الهيكمي لالقتصاد والنمو .2

مدل تنكع االقتصاد كالقاعدة اإلنتاجية، كالمناخ عكامؿ يشمؿ التركيب الييكمي لالقتصاد كالنمك 
 االستثمارم، كالنمك االقتصادم المحقؽ، كمعدالت البطالة كضغكطات سكؽ العمؿ. كذلؾ كما يمي:

Production Base and Economic Diversityاإلنتاجية كتنكع االقتصاد  القاعدة .أ 
2: 

تكاجو سكرية تحديات مشابية لتمؾ التي تكاجييا باقي دكؿ منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا، كال سيما 
الستيعاب  ليككف أكثر صالبة في تحمؿ األزمات كتكليد فرص العمؿ الكافية القاعدة اإلنتاجيةفيما يتعمؽ بتنكيع 

 .3دكالر أمريكي 9099النمك السريع في قكة العمؿ. كما تبمغ حصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي حكالي 

% مف عائدات 90، كباألسعار الجارية % مف الناتج المحمي اإلجمالي90كيشكؿ اإلنتاج النفطي حكالي 
نفط الخاـ يتجو نحك االنخفاض، ذلؾ أنو يبمغ % مف عائدات التصدير. إال أف حجـ اإلنتاج مف ال09المكازنة، ك

% مف ذركة حجـ اإلنتاج التي كصؿ إلييا في منتصؼ التسعينيات مف القرف الماضي. إال أنو مف 09حكالي 
الجديدة المستخدمة كجيكد التنقيب عف النفط في استقرار حجـ اإلنتاج خالؿ السنكات  اناتالمتكقع أف تساعد التق
تكقعات حجـ اإلنتاج النفطي عمى المدل الطكيؿ غير مؤكدة. كتبمغ حجـ االحتياطيات النفطية المقبمة، كلكف تبؽ 

                                                           
يكمان، كتشمؿ كقت إقامة الدعكل  809يبيف تقرير سيكلة ممارسة أنشطة األعماؿ أف الفصؿ في نزاع تجارم أماـ المحكمة في سكرية يستغرؽ  1

نفاذه، كما تحتاج إلى   ة.% مف قيمة المطالب91.0إجراء، كتكمؼ  00كسير المحاكمة كالحصكؿ عمى حكـ كا 
See: World Bank, “Doing Business 2011”, World Bank, Washington, D. C., 2010, P. 117. 
2
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, op. cit., P. 0. 

3
 Robert Z. Lawrence and others, “The Global Enabling Trade Report 2010”, World Economic Forum, Geneva, 

2010, P. 350. 
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عامان مع مستكل إنتاج يبمغ  98مميار برميؿ، كالتي مف المتكقع أف تنفد في  9.0المؤكدة في سكرية حكالي 
 .1برميؿ يكميان، كذلؾ في حاؿ لـ يتـ احراز اكتشافات ىامة 000199

% مف الناتج المحمي اإلجمالي، كتعتبر مف القطاعات االستراتيجية، ذلؾ أنيا 99حكالي  كتشكؿ الزراعة
تشغؿ حكالي خمس قكة العمؿ، كما تشكؿ خمس الصادرات غير النفطية. كيعتبر قطاع الزراعة شديد الحساسية 

محدكدية المكارد  عة مفقطاع الزرا كما يعانيلمتغيرات في اليطكالت المطرية كعمى كجو التحديد الحبكب كالقطف، 
كالذم سكؼ يتأثر بإزالة  ،المائية. كيعتمد اإلنتاج الزراعي بشكؿ كبير عمى اإلعانات المقدمة مف قبؿ الدكلة

 الحكاجز الحمائية في كجو التجارة.

% مف الناتج المحمي اإلجمالي، في حيف تشكؿ الصناعة التحكيمية 00كما يشكؿ قطاع الخدمات حكالي 
% مف إجمالي القيمة المضافة، كالتي تتركز في الصناعات الغذائية كالنسيجية 99أقؿ مف  غير النفطية

 كالمالبس، كتبدك إمكانية رفع أسعارىا محدكدة.

باإلضافة إلى ذلؾ، فإف سكرية تعاني مف الحجـ الكبير لمقطاع غير الرسمي، كالذم يفرض آثاران سمبية 
 عمى المالية العامة كالنمك االقتصادم.

Investment Climateلمناخ االستثمارم ا .ب 
2: 

تمارس الدكلة دكران ميمان في النشاط االقتصادم، مف خالؿ ممكيتيا لمجمكعة مف الشركات العامة، 
كمشاركتيا في أنشطة إنتاجية كبيرة. باإلضافة إلى دكرىا في الرقابة عمى األسعار، كتقديـ اإلعانات، كتكفير 

% مف إجمالي 91العاـ حكالي ثمث الناتج المحمي اإلجمالي، كيكظؼ حكالي  القركض المكجية. كيشكؿ القطاع
النفط  سيما ال. كما أف العديد مف الشركات العامة ىي شركات احتكارية أك تييمف عمى األسكاؽ، مؿقكة الع

 كالغاز، كالمرافؽ العامة، كالمصارؼ كالتأميف.

لشركات الصغيرة كالعائمية، كالتي تككف أنشطتيا كما أف القطاع الخاص ينمك بثبات، كلكف يغمب عميو ا
% مف الناتج المحمي 99مكجية بشكؿ أساسي نحك السكؽ المحمية. كتقدر صادرات القطاع الخاص بحكالي 

                                                           
نتاجو في شير آذار مف عاـ  1 % مف 09، لحكالي 9999قامت كزارة النفط كالثركة المعدنية في سكرية بطرح مناقصة لمتنقيب عف البتركؿ كتنميتو كا 

مفة بعركضيا ليذه المناقصة، شركة عالمية مف جنسيات مخت 99. كتقدمت 9999مساحة سكرية، كانتيت المناقصة في شير كانكف األكؿ عاـ 
دفة إلى زيادة أبرزىا شركة تكتاؿ الفرنسية كبترككندا الكندية كايني االيطالية كغالؼ ساندز البريطانية. كذلؾ في إطار خطط كبرامج كزارة النفط اليا

 قديمة.األراضي السكرية كتطكير كتنمية الحقكؿ ال كافةاإلنتاج، مف خالؿ تكسيع نشاطات االستكشاؼ لتشمؿ 
See: www.petroleum.gov.sy  
2
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, op. cit., P. 0. 

http://www.petroleum.gov.sy/
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، كتشكؿ المنتجات الزراعية كالصناعات الغذائية كالنسيج كالمالبس حكالي 9998اإلجمالي غير النفطي في عاـ 
 % منيا.09

نية تعتبر عكامؿ تعيؽ تنافسية االبنية التحتية التق ال سيماخ االستثمارم كالبنية التحتية كما أف المنا
% مف الناتج 99.1االقتصاد السكرم. باإلضافة إلى أف استثمارات القطاع الخاص تعتبر متكاضعة، كتشكؿ 

 .9998% مف الناتج المحمي اإلجمالي غير النفطي في عاـ 90المحمي اإلجمالي ك

Economic Growthاالقتصادم النمك  .ج 
1: 

كفقان  9990إلى  9990% سنكيان خالؿ الفترة مف 0ارتفع معدؿ النمك الحقيقي في سكرية ليبمغ 
لإلحصائيات الرسمية، مع نمك قكم لمقطاعات الييدرككربكنية، كالتي عكضت األثر السمبي لتراجع اإلنتاج 

 بالعديد مف النقاط اإليجابية، كىي: النفطي. كما ترافؽ نمك القطاع غير النفطي في سكرية

 .اإلصالحات االقتصادية الجارية، كزيادة الثقة كالفرص االستثمارية 
 .تدفؽ الالجئيف العراقييف، كالذم عزز الطمب عمى البناء كالخدمات 
  ،إلييـ زيادة الصادرات  كبالتالياستعادة الشركاء التجارييف الرئيسييف لسكرية عافيتيـ جراء األزمة المالية

 .العامميفكتحكيالت  ،كتزايد أعداد السياح ،مف السمع كالخدمات
 المباشرة. ، كالتي ساىمت في زيادة االستثمارات األجنبيةالعربي في منطقة الخميج المالية كفرة السيكلة 

%، نظران لمتراجع في االقتصاد العالمي كاقتصاد منطقة 0.0إلى  9998إال أف النمك قد تباطأ في عاـ 
شرؽ األكسط، كأزمة الجفاؼ التي أثرت عمى اإلنتاج الزراعي. كلكف يبدك أف معدالت النمك قد عاكت االرتفاع ال

% كفقان لتقديرات ككالة كابيتاؿ انتميجنس، نظران لالنتعاش القكم في قطاع الزراعة، 0.8إلى حكالي  9991في عاـ 
. باإلضافة إلى أف 9999ارتفاع سنكم ليا منذ عاـ كالزيادة المتكاضعة في اإلنتاج النفطي، كالتي سجمت أكؿ 
كفقان لمتقديرات الرسمية لنمك الناتج المحمي اإلجمالي  ،قطاع الصناعة كالتجارة الداخمية قد تباطأت بشكؿ ممحكظ

 .9998% في عاـ 0.0% بعد أف كاف 9.8كالذم انخفض إلى  ،غير الزراعي

  

                                                           
1
 Ibid., P. 0. 
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 Unemployment and Labour Market Pressureالبطالة كضغكطات سكؽ العمؿ  .د 
1: 

، كلكنو 9990% في عاـ 8.0 مقابؿ، 9998% في عاـ 99.1ارتفع معدؿ البطالة الرسمي بشكؿ حاد إلى 
، كما أف حكالي ثمثي العاطميف عف العمؿ لـ يسبؽ ليـ أف 9991% في منتصؼ عاـ 8.0عاكد االنخفاض إلى 

 حصمكا عمى عمؿ مف قبؿ.

ف ك  تبمغ حكالي ك اؿ تحديان كبيران، ذلؾ أف قكة العمؿ تنمك بمعدالت سنكية مرتفعة فرص العمؿ اليز  تكليدا 
سنة كالتي تبمغ  90%، كمف المتكقع أف تنمك بمعدالت متزايدة نظران لمنسبة الكبيرة لمفئة العمرية األقؿ مف 0.0
أف ينمك االقتصاد . كمف المتكقع 2%90%، باإلضافة إلى انخفاض معدؿ مشاركة اإلناث في قكة العمؿ إلى 08

% عمى مدار العقد القادـ، كىذا سيؤدم إلى استيعاب الكافديف الجدد 0% إلى 0غير النفطي بمعدالت ال تقؿ عف 
 .3إلى سكؽ العمؿ، نظران لتحسف اإلنتاجية كزيادة رأس الماؿ في االقتصاد

 :Money and Bankingالنقود والمصارف  .3

كمعدالت التضخـ، كالسياسة النقدية، كالقطاع المصرفي.  سعر الصرؼ عكامؿ يشمؿ النقكد كالمصارؼ
 كذلؾ كما يمي:

Exchange Rate and Inflationسعر الصرؼ كمعدالت التضخـ  .أ 
4: 

إف استقرار سعر الصرؼ، كالرقابة الرسمية عمى معامالت النقد االجنبي، قد ساعدا عمى تسجيؿ معدالت 
عندما قفز مؤشر أسعار  9998ك 9990ة، باستثناء عامي الماضي 90منخفضة مف التضخـ خالؿ السنكات الػ 

، باإلضافة إلى الجفاؼ عالميان  المكاد الغذائية% عمى التكالي، نظران الرتفاع أسعار 90.9% ك99.9المستيمؾ إلى 
 .الذم شيدتو سكرية في ىذه السنكات

                                                           
1
 Loc. cit. 

مف   909أف ترتيب سكرية في مؤشر الفرص كالمشاركة في االقتصاد  يبيف تقرير فجكة الجندر كالذم يصدره المنتدل االقتصادم العالمي سنكيان  2
 ، أم أف ىناؾ فجكة كبيرة بيف المرأة كالرجؿ في المشاركة في قكة العمؿ.بمدان  900بيف 

See: Ricardo Hausmann and others, “The Global Gender Gap Report 2010”, World Economic Forum, Geneva, 

2010, P. 284. 
عمى إيجاد  9999طالب لمعمؿ، كمف المتكقع أف تقكـ المكازنة العامة لمدكلة في عاـ  999999يبمغ عدد الكافديف الجدد إلى سكؽ العمؿ أكثر مف  3

في القطاع االقتصادم، في حيف يعكؿ عمى القطاع الخاص تأميف  91199في القطاع اإلدارم ك 00099فرصة عمؿ مكزعة عمى  00099حكالي 
 عمؿ المتبقية.فرص ال

See: www.syrianfinance.org  
4
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, op. cit., P. 0. 

http://www.syrianfinance.org/
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راجع الحاد في أسعار ، نظران لمت9991% في عاـ 9.8كما انخفض معدؿ التضخـ السنكم بشكؿ كبير إلى 
% في 0.0السمع العالمية، كاستقرار أسعار المكاد الغذائية المحمية. كلكف مف المرجح أف يرتفع معدؿ التضخـ إلى 

 ، مع بدء االقتصاد في التعافي مف األزمة، كاإلصالحات المتعمقة بدعـ أسعار الطاقة.9999عاـ 

Monetary Policyالسياسة النقدية  .ب 
1: 

كرية المركزم استقاللية محدكدة في أداء ميامو، كتبدك السياسة النقدية مقيدة إلى حد ما، يممؾ مصرؼ س
نظران لنظاـ سعر الصرؼ، حيث يتـ ربط الميرة السكرية بحقكؽ السحب الخاصة، باإلضافة إلى قمة األدكات 

 الالزمة إلدارة السيكلة في النظاـ المصرفي.

قياـ بعمميات السكؽ المفتكحة، فإف المصرؼ المركزم يعتمد عمى عدـ إمكانية الك  غياب المركنة كفي ظؿ
األدكات النقدية المباشرة في التحكـ بعرض النقكد مثؿ استخداـ القركض المكجية في المصارؼ العامة، كفرض 
حد أقصى كحد أدنى لمعدالت الفائدة عمى الكدائع بالعممة المحمية سكاء أكاف في المصارؼ العامة أـ المصارؼ 
الخاصة، كاستخداـ معدالت متباينة لمتطمبات االحتياطي القانكني المفركضة عمى المصارؼ، مف أجؿ تشجيع 

تعيؽ المصارؼ عمى زيادة نسبة إقراضيا لممشاريع االستثمارية. كعمى الرغـ مف فعالية ىذه الكسيمة، فإنيا 
 .المنافسة في القطاع المصرفي، كىذا يقمؿ مف فعالية السياسة النقدية

كال تزاؿ الجيكد جارية لكضع سياسة نقدية تستند أكثر إلى أدكات السكؽ، كالتي بدأت مع القياـ بمزاد 
  .9999سندات الخزينة في النصؼ الثاني مف عاـ 

Banking Sectorالقطاع المصرفي  .ج 
2: 

ارؼ المصارؼ العامة عمى القطاع المصرفي، كلكف تراجعت حصتيا تدريجيان مع بدء دخكؿ المص تييمف
. المصرفية % مف إجمالي المكجكدات00، حيث أصبحت تشكؿ 9990الخاصة إلى السكؽ المصرفية منذ عاـ 

% مف إجمالي مكجكدات المصارؼ 09 يكيعتبر المصرؼ التجارم السكرم أكبر المصارؼ العامة، كيشكؿ حكال
 العامة.

%، 99ات المرجحة بالمخاطر حكالي كيعتبر رأسماؿ القطاع المصرفي مناسبان، ذلؾ أنو تبمغ نسبة المكجكد
%. إال أف البيانات المالية لممصارؼ العامة ليست 0حكالي  Leverage Ratio كما تبمغ نسبة الرافعة المالية

كافية، نظران لمضعؼ في جكدة المعايير المحاسبية المستخدمة، باإلضافة إلى انخفاض جكدة أصكؿ المصارؼ 
%. كتقـك المصارؼ العامة 0حكالي  Non-performing Loanر العاممة العامة، حيث تبمغ نسبة القركض غي

                                                           
1
 Loc. cit. 

2
 Ibid., P. 8. 



131 
 

 

 

القركض بأسعار فائدة مدعكمة  متضمنة Quasi-fiscal Activitiesبممارسة عدد مف األنشطة شبو المالية 
 القركض المعدكمة لمؤسسات القطاع العاـ.حجـ لقطاعات محددة، باإلضافة إلى ارتفاع 

ضعيفة نكعان ما، كلكنيا زادت بشكؿ كبير مع  Financial Intermediation كتعتبر الكساطة المالية
ليذا القطاع. كتضاعفت نسبة ائتماف القطاع الخاص إلى الناتج المحمي اإلجمالي لتصبح  التدريجيالتحرير 

كقد انعكس ذلؾ في نمك متكسط اإلقراض السنكم ليصؿ إلى ، 9990% في عاـ 99 مقابؿ 9991% في عاـ 99
 .9991% مف الناتج المحمي اإلجمالي المقدر في عاـ 09%، كما يشكؿ إجمالي االئتماف المحمي 91حكالي 

باإلضافة إلى أف سرعة كتيرة نمك االئتماف ال تخمك مف المخاطر، ذلؾ أنيا يمكف أف تحد مف قدرة 
ات االقتصادية، كيرافؽ المصارؼ عمى تقكيـ الجدارة االئتمانية، كبالتالي جعؿ القطاع المالي أكثر عرضة لمصدم

 .1لقطاع المصرفي نسبيان ا عمىاإلشراؼ التنظيـ ك  ذلؾ ضعؼ

% مف الناتج المحمي 08يعادؿ  M2كما أف مستكل صؾ النقكد يبدك مناسبان، ذلؾ أف عرض النقكد 
مف % 90، في حيف تبدك نسبة الكدائع بالدكالر األمريكي معتدلة، كتشكؿ 9991اإلجمالي المقدر في نياية عاـ 

( نسبة عرض النقكد إلى الناتج المحمي اإلجمالي بيف 90كيبيف الجدكؿ التالي رقـ ) الناتج المحمي اإلجمالي.
كذلؾ حسب بيانات مصرؼ سكرية المركزم كالذم يبيف استقرار عرض النقكد خالؿ تمؾ  9999ك 9990عامي 
 .2الفترة

 (90الجدكؿ رقـ )

 9999ك 9990في سكرية بيف عامي  مالينسبة عرض النقكد إلى الناتج المحمي اإلج

 2111 2119 2118 2117 2116 2115 2114 السنة
إلى  نسبة عرض النقكد

 الناتج المحمي اإلجمالي
85 80 77 73 68 72 76 

  .9999مصرؼ سكرية المركزم، نشرة اإلحصائيات النقدية كالمصرفية، المصدر: 

                                                           
ا لدرجة التصنيؼ االئتماني السيادم لدبمف تخفيضان حادان كذلؾ بخمس عف تخفيضي 9999كانكف األكؿ  90أعمنت ككالة مكديز يكـ الجمعة  1

، كما حذرت مف تخفيضو مرة ثانية في حالة عدـ تحديد أيرلندا مدة زمنية Negativeسمبية  Rating Outlookدرجات مع حالة اتجاه التصنيؼ 
كبيذا يبقى الحذر  .ؽ بيف سندات االئتماف األيرلندية كنظيرتيا األلمانيةإلعادة االستقرار إلى قطاعيا المالي، ىذا التخفيض المفاجئ قد عمؽ الفار 

ة مييمنان عمى أسكاؽ السندات بخصكص منطقة اليكرك، ال سيما كأف ككالة مكديز تراجع تصنيؼ إسبانيا كاليكناف مع احتماؿ تخفيضو، ىذا عالك 
 .2011 عاـصنيؼ االئتماني لبمجيكا عمى إعالف ككالة ستاندرد آند بكرز عف احتماؿ تخفيضيا لدرجة الت

See: www.arabic.euronews.net/2010/12/17/moody-s-is-christmas-grinch-for-ireland 
2
 .9999 آذار، ، مصرؼ سكرية المركزم،الشيرية نشرة اإلحصائيات النقدية كالمصرفية  
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النفطية، كالدعـ الحككمي ألسعار الطاقة،  العائدات، كمستكل الشفافية المالية عكامؿ العامةتشمؿ المالية 
كعجز المكازنة العامة، كتمكيؿ المالية العامة، كحجـ الديكف العامة، كاألكراؽ المالية الحككمية، كااللتزامات 

 الطارئة. كذلؾ كما يمي:

 :1الشفافية المالية .أ 

الحسابات المالية المنشكرة لمحككمة ليست شاممة، كال تصدر نخفضة نسبيان، ذلؾ أف تعتبر الشفافية المالية م
بالكقت المناسب، كال تعد كفقان لممعايير الدكلية. كتعد المكازنة العامة لمدكلة عمى أساس نقدم، كتشمؿ الفكائض 

المالية المنفذة مف قبؿ التشغيمية كالنفقات الرأسمالية لممؤسسات العامة. في حيف ال تتضمف األنشطة شبو 
المؤسسات العامة كالممكلة مف قبؿ المصارؼ، مما يجعؿ مف الصعب تقكيـ المكقؼ المالي األساسي. باإلضافة 
إلى عدـ قياـ الحككمة بنشر البيانات الكافية لمديكف العامة، أك مصادر تمكيؿ المكازنة، أك خدمة الديكف، كالتي 

 الئتماني السيادم لسكرية.تعد نقطة ضعؼ في تحميؿ التصنيؼ ا

 :2انخفاض العائدات النفطية .ب 

إلى حكالي  9990% مف الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ 90انخفضت العائدات النفطية في سكرية مف 
النفطية.  المشتقات، نظران لتراجع اإلنتاج مف النفط الخاـ، كارتفاع االستيالؾ المحمي مف 9991% في عاـ 0.0

% مف اإليرادات 09نخفاض الحاد في إنتاج النفط، كالذم كاف يعد المصدر الرئيسي لػ كعمى الرغـ مف اال
% مف الناتج المحمي 0% ك0، فإف المكازنة العامة قد حافظت عمى عجز يتراكح بيف 9990في عاـ  الحككمية

، ليرتفع العجز في ، عندما قامت الحككمة بمكاجية التباطؤ في الدكرة االقتصادية9991اإلجمالي، باستثناء عاـ 
 .9991% مف الناتج المحمي اإلجمالي المقدر في عاـ 0المكازنة العامة لمدكلة إلى 

% مف الناتج المحمي اإلجمالي غير النفطي في عاـ 99.9كما انخفض العجز في الميزاف غير النفطي مف 
 .9991% في عاـ 99.8، قبؿ أف يعاكد االرتفاع إلى 9990% في عاـ 99.0إلى  9990

سيما  قد قابميا ارتفاع أرباح شركات القطاع العاـ كالفإف ذلؾ باإلضافة إلى تراجع إيرادات النفط الخاـ، 
االتصاالت، كالمصرؼ التجارم السكرم. كقامت الحككمة باتخاذ جممة مف اإلجراءات اليامة فيما يتعمؽ  مؤسسة

 سيع قاعدة الضرائب غير المباشرة.برفع كفاءة اإلدارة الضريبية، كالحد مف التيرب الضريبي، كتك 

                                                           
1
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, op. cit., P. 8. 

2
 Loc. cit. 
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كما أف كطأة ضبط اإلنفاؽ العاـ قد تأثرت بزيادة اإلنفاؽ مف قبؿ المؤسسات العامة. حيث انخفضت 
% في عاـ 8إلى أقؿ مف  9990% مف الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ 90اإلنفاؽ العاـ مف  في نسبة زيادةال

، كذلؾ مف أجؿ 9991الناتج المحمي اإلجمالي المقدر في عاـ % مف 99، كلكنيا عاكدت االرتفاع إلى 9998
 دعـ النمك االقتصادم. كما انخفضت ميزانية الدفاع لمبالد بالنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي.

Energy Subsidiesالدعـ الحككمي ألسعار الطاقة  .ج 
1: 

إلى  9998ك 9990عامي  تخفيض الدعـ الحككمي عمى سعر النفط، كالتي ارتفعت بيفبدأت الحككمة 
، المدعكمة % مف الناتج المحمي اإلجمالي، نظران التساع الفجكة بيف األسعار العالمية كاألسعار المحمية90حكالي 

بشكؿ لمكقكد كالغاز  %. كما ارتفعت األسعار المحمية909النفطية المستكردة بمقدار  المشتقاتكزيادة حجـ 
ى التكالي، كالتي تعد أكثر منتجات الطاقة المدعكمة، باإلضافة إلى % عم09% ك909بػ  9998ممحكظ في عاـ 

 إزالة الدعـ تدريجيان عمى أسعار البنزيف.

ارتفاع أسعار الطاقة، قامت الحككمة مف خالؿ الشركة السكرية لتخزيف اآلثار الناجمة عف كلمتخفيؼ مف 
ليا بشراء كمية مف المازكت بأسعار منخفضة، تسمح ليـ مف خال ،كتكزيع المكاد البتركلية بإصدار قسائـ لألسر

. 9991كذلؾ في نياية عاـ  لفئات مستيدفة مف المكاطنيف التحكيالت النقديةاآللية بأسمكب كلكف تـ استبداؿ ىذه 
 .9998% في منتصؼ عاـ 90كما ارتفعت أجكر العامميف في القطاع العاـ بحكالي 

ألسعار العالمية إلى انخفاض كبير في فاتكرة الدعـ الحككمي، كقد أدت ىذه التدابير كبالتزامف مع تراجع ا
كزيادة الشفافية المالية، مف خالؿ جعؿ تكمفة دعـ استيالؾ الطاقة أكثر كضكحان. كما أف النمك في الدعـ 

 الحككمي لـ ينعكس بشكؿ كامؿ في المكازنة العامة كذلؾ لسببيف ىما:

 ال تنطكم غير المحتسبةار، كالتي تعتبر مف اإليرادات إف دعـ أسعار الطاقة عف طريؽ تخفيض األسع ،
 .مباشرةعمى تحكيالت نقدية 

 المكاد البتركلية،  إف تكمفة دعـ المنتجات المستكردة تحسب مف قبؿ الشركة السكرية لتخزيف كتكزيع
 كالمصارؼ العامة التي تمكؿ عممية المشتريات.

مف قبؿ الحككمة، كتضاؼ إلى عجز المكازنة في عامي كبالمقابؿ فإف المبالغ التعكيضية تحسب مباشرة 
ع آلية أنيا لـ تض ذلؾ، سياسة الحككمة غير كاضحة في ىذا المجاؿكعمى الرغـ مف ذلؾ، فإف  .9991ك 9998

 .لتعديؿ األسعار تمقائيان 

                                                           
1
 Ibid., P. 1. 
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Budget Deficitعجز المكازنة العامة لمدكلة  .د 
1: 

، كلكف مف المتكقع انخفاض 9999لضرائب في عاـ ا عمى ةجديد زيادةال تتضمف المكازنة العامة أم 
% مف الناتج المحمي اإلجمالي، باإلضافة إلى انخفاض عجز الميزاف غير النفطي 0.0عجز المكازنة إلى حكالي 

 % مف الناتج المحمي اإلجمالي غير النفطي.99.0إلى 

 في تعديؿلم نظران  جمالي،% مف الناتج المحمي اإل9لي النفطية بحكا العائداتكمف المتكقع أف تزداد 
أف  المتكقع، كعكدة الربح لمشركة السكرية لتخزيف كتكزيع المكاد البتركلية. كمف لممشتقات النفطيةاألسعار المحمية 

برميؿ يكميان، في حيف بقي متكسط سعر  009999% ليصؿ إلى حكالي 9ينخفض اإلنتاج النفطي بحكالي 
لنفط الخاـ برميؿ ادكالر أمريكي ل 09ار العاميف الماضييف، حيث بمغ تصدير النفط الخاـ بدكف تغيير عمى مد

9999لخاـ الثقيؿ، إال أنو عاكد االرتفاع في بداية عاـ برميؿ النفط ادكالر أمريكي ل 09ؼ كالخفي
2. 

Public financesتمكيؿ المالية العامة  .ق 
3: 

ج المحمي اإلجمالي، مما يتطمب % مف النات8% إلى 0تراكح عجز المكازنة غير النفطي في سكرية مف 
دارتيا بذؿ المزيد مف الجيكد خالؿ السنكات المقبمة لمكصكؿ إلى مستكيات يمكف التحكـ بيا مف حجـ الديف ، كا 

 كبالتالي منع تفاقمو.

% مف إجمالي اإليرادات العامة، تبقى حساسة 99كما أف فكائض المؤسسات العامة كالتي تشكؿ حكالي 
ية كالسياسية، كمرتبطة بارتفاع التكاليؼ اإلدارية، كبالتالي فإف ىناؾ مخاطران مف استمرار تكريد لمتطكرات االقتصاد

فكائضيا المالية إلى المكازنة العامة لمدكلة. باإلضافة إلى أف اإلنفاؽ عمى التنمية يعتبر مف أىـ بنكد النفقات، كال 
 مستمر.يمكف تخفيضيا بالنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي بشكؿ 

                                                           
1
 Ibid., P. 99. 

كذلؾ ردان ، بية المكحدة في القمة األكركبيةالزعماء األكركبييف إلى تقديـ الدعـ لمعممة األكرك  9999كانكف األكؿ  90دعت الحككمة اإلسبانية في  2
ا مع احتماؿ تخفيضو نظران لمشككؾ التي تحكـ حكؿ قدرتيا عمى تمكيؿ أقاليميا عمى ككالة مكديز التي أعمنت مراجعة التصنيؼ االئتماني إلسباني

يذكر أف إسبانيا تعاني مف عجز في المكازنة يقدر  .السنة المقبمة، كخكفان مف عدـ قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا في مجاؿ تخفيض عجز المكازنة
ي، كارتفاع البطالة بنسبة عشريف نقطة مئكية، كىك ما قد يجبرىا عمى طمب بإحدل عشرة نقطة كعشر نقطة مئكية مف الناتج المحمي اإلجمال

 مساعدة مالية مف االتحاد األكركبي كصندكؽ النقد الدكلي.
See: www.arabic.euronews.net/2010/12/15/moody-s-puts-spain-on-debt-watch. 

3
 Ibid., P. 99. 
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كيعتبر إصالح اإليرادات العامة مرتبطان بتطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة. حيث يقدر صندكؽ النقد 
% مف الناتج المحمي اإلجمالي، كىذا يرتكز عمى العكامؿ 0الدكلي أف مساىمة الضريبة يمكف أف يصؿ إلى 

 التالية:

 .معدؿ الضريبة 
 .اتساع قاعدة الضرائب 
 ريبة.عدد اإلعفاءات الض 

Government Debtالديكف العامة  .ك 
1: 

في % 09.8إلى  9998% مف الناتج المحمي اإلجمالي المقدر في عاـ 09.0 مف الديكف العامة انخفضت
9991عاـ 

9999% في عاـ 909. في حيف بمغت ذركتيا 2
3 . 

عة، حيث بمغت كما أف إجمالي الديكف العامة بالنسبة إلى إجمالي إيرادات المكازنة العامة تبدك مرتف
، مترافقة مع ضعؼ اإلدارة الضريبية كضيؽ القاعدة الضريبية، كلكنيا ما تزاؿ معتدلة كفقان 9991% في عاـ 900

% مف اإليرادات المقدرة، كحكالي 90لممعايير الدكلية. باإلضافة إلى أف عبء خدمة الديكف العامة يبمغ حكالي 
 .9999ك 9991عامي  خالؿ% مف الناتج المحمي اإلجمالي، كذلؾ 0.0

% منيا مستحقة 19% مف إجمالي الديكف، كما أف 00كتقدر الديكف المستحقة بالعممة المحمية بحكالي 
السداد لممصرؼ المركزم كالمصارؼ العامة األخرل، كىذا يعكس قمة المخاطر المرتبطة بيا خالؿ الفترة القصيرة. 

% مف الناتج المحمي 0، كتبمغ صافي الديكف المحمية كتحافظ الحككمة عمى كدائع كبيرة لدل ىذه المصارؼ
9991% مف اإليرادات في عاـ 90اإلجمالي، ك

4 . 

                                                           
1
 Loc. cit. 

ـ االعتماد عمى تقديرات ككالة كابيتاؿ انتميجنس لمديكف الداخمية، كتقديرات صندكؽ النقد الدكلي لمديكف في ظؿ غياب البيانات الرسمية، ت 2
 الخارجية.

عندما ألغت الحككمة الركسية الحجـ األكبر مف الديكف السكرية التي تحققت  9990، تحقؽ االنخفاض األكبر لمديكف في عاـ 9999منذ عاـ  3
 خالؿ الحقبة السكفياتية.

في األجؿ  A1+في األجؿ الطكيؿ ك  AA- عند مستكل 9991آب  90ثبتت ككالة ستاندارد آند بكرز التصنيؼ االئتماني السيادم لمسعكدية  4
ف إككالة ستاندارد آند بكرز  تكقال. Stable  القصير. كلفتت الككالة في بياف ليا إلى أف الكضع المالي العاـ لممممكة العربية السعكدية مستقر

أف السعكدية تتمتع حاليان بقدر  تالتصنيفات التي حصمت عمييا السعكدية تعكس مدل مكقع الحككمة السعكدية المتيف خارجيان كماليان، كأضاف
يا ياستاستثنائي مف المركنة المالية، ما يتيح ليا حماية اقتصادىا الداخمي مف تداعيات األزمة العالمية، خصكصان في ما يتعمؽ بعممية تكسيع س

 .المالية
See: www.arabianbusiness.com/arabic/564760. 
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باإلضافة إلى أف مخاطر العممة األجنبية تبدك مرتفعة إلى حد ما، حيث تبمغ الديكف بالعممة األجنبية 
حككمة قد ابتعدت عف القركض % مف إجمالي الديكف، كلكف شركط السداد تبدك مكاتية بشكؿ كبير. كما أف ال00

التجارية خالؿ العقد الماضي، حيث أف معظـ الديكف الخارجية مستحقة السداد خالؿ الفترة المتكسطة كالطكيمة 
 .1قميميةمات األجنبية كصناديؽ التنمية االالحكك  سيما ال ،األجؿ، كتـ اقتراضيا مف مصادر رسمية

 :Government Securitiesاألكراؽ المالية الحككمية  .ز 

 9990تـ إقرار التشريعات كالتعميمات التنفيذية المرتبطة بإصدار األكراؽ المالية الحككمية في عامي 
إصدار سندات الخزينة المستحقة السداد ألكثر مف سنة، باإلضافة إلى أذكنات الخزينة  مف أجؿ، 9998ك

ستزيد مف الخيارات المتاحة في تمكيؿ  المستحقة السداد ألقؿ مف سنة. كما أف تطكير سكؽ السندات الحككمية
المكازنة العامة لمدكلة، كستعزز مف إدارة السيكلة. ذلؾ أف التحكؿ نحك اإلصدارات المالية المستندة إلى أدكات 

 .2السكؽ، ستتطمب االعتماد عمى أساليب إدارة الديكف العامة األكثر كفاءة كتطكران 

Contingent Liabilitiesااللتزامات الطارئة  .ح 
3: 

يمكف أف تنشأ االلتزامات الطارئة مف الخسائر المحتممة لممصارؼ العامة كمؤسسات القطاع العاـ. حيث 
 ، كلكف يتبيف أف9991% مف الناتج المحمي اإلجمالي في نياية عاـ 00بمغت إجمالي أصكؿ المصارؼ العامة 

% 00لعامة االقتصادية تبمغ حكالي بشكؿ كاؼ. كما أف ديكف المؤسسات ا مستكل القركض المتعثرة غير محدد
 .4مف إجمالي مكجكدات المصارؼ العامة، كالتي تتضمف القركض التي قدمت ليا بأقؿ مف أسعار السكؽ

% مف إجمالي ديكف 09% ك09كفي أكقات األزمات المحتممة، يمكف أف ترتفع مخاطر الديكف إلى ما بيف 
% 91% ك90ى أف االلتزامات السيادية الطارئة تشكؿ بيف المصارؼ العامة لمقطاع غير الحككمي، مما يدؿ عم

 مف الناتج المحمي اإلجمالي.

  

                                                           
قميمية، مثؿ: الصندكؽ العربي لإلنماء في الككيت، كالصندكؽ اإف معظـ الديكف العامة الخارجية لسكرية حصمت عمييا مف مؤسسات مالية  1

 السعكدم لمتنمية، كالبنؾ اإلسالمي لمتنمية في جدة، كصندكؽ األكابؾ.
See: www.syrianfinance.org 

مميارات ليرة سكرية. كستكجو إلى  0، كقد بمغت قيمة المزادات 9999تـ إجراء مزاد ألذكنات كسندات الخزينة خالؿ النصؼ الثاني مف عاـ  2
ة في كالمتضمف إحداث سكؽ سندات الخزين 99/99/9990/ تاريخ 09االستثمار في قطاع الطاقة. كذلؾ بعد صدكر المرسـك التشريعي رقـ /

 سكرية.
See: www.syrianfinance.org 
3
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, op. cit., P. 99. 

 ال تقترض المؤسسات العامة االقتصادية مف المصارؼ الخاصة عادة. 4
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 :External Finances التمويل الخارجي .5

الحساب الجارم، كاتفاقية الشراكة األكركبية المتكسطية، كحجـ  عكامؿ يتضمف التمكيؿ الخارجي
 . كذلؾ كما يمي:رجية الخاصة، كالديكف الخااالحتياطيات الدكلية، كالديف العاـ الخارجي

Current Accountالحساب الجارم  .أ 
1: 

الخارجي لسكرية كاف مناسبان خالؿ السنكات األخيرة، كمف المتكقع لمسيكلة الدكلية أف الكضع المالي إف 
فصاح مالي 9999ك 9999تبؽ ضمف مستكيات آمنة خالؿ الفترة بيف عامي  ، كلكف يعكقيا نقص البيانات كا 

 محدكد ليا.

كأعقدىا في  التقانيةكما أف صادرات البالد غير متنكعة بشكؿ كبير، كال يتـ استخداـ أحدث األساليب 
، كالتي تشكؿ القسـ األكبر العامميفاإلنتاج، كتشمؿ النفط، كالنسيج، كالمنتجات الزراعية، كالسياحة، كتحكيالت 

 سيما الجنبي تبقى معرضة لمصدمات الخارجية، مف إيرادات الحساب الجارم. كنتيجة لذلؾ، فإف تدفقات النقد األ
 تقمبات أسعار السمع األساسية. 

، بعد 9990كأظيرت إحصائيات صندكؽ النقد الدكلي أف الحساب الجارم أصبح في حالة عجز في عاـ 
% مف الناتج المحمي اإلجمالي، كتضاعؼ حجـ العجز بمقدار 0انخفاض نسبة صافي الصادرات النفطية إلى 

% مف الناتج المحمي اإلجمالي، كما 0، كالتي تشكؿ 9998مرات ليصؿ إلى مميارم دكالر أمريكي في عاـ خمسة 
% مف الناتج المحمي اإلجمالي 0كالتي تشكؿ  9991مميار دكالر أمريكي في عاـ  9.0ارتفع العجز إلى حكالي 

 المقدر.

، كذلؾ كما 9998ك 9990بيف عامي  ( مؤشرات التجارة الخارجية لسكرية90كيبيف الجدكؿ التالي رقـ )
 :2يمي

  

                                                           
1
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, op. cit., P. 99. 

 ، المكتب المركزم لإلحصاء.9999المجمكعة اإلحصائية لعاـ  2
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 (90الجدكؿ رقـ )

 9998ك 9990مؤشرات التجارة الخارجية في سكرية بيف عامي 

 )المبالغ بمالييف الميرات السكرية(

 2119 2118 2117 2116 2115 2114 المؤشرات
 088009 090018 001900 090999 090099 901990 الصادرات

 090990 801091 080000 009090 099001 090991 المستوردات
 -990880 -909099 -990090 -90099 -08901 -08990 الميزان التجاري

الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار 
 الجارية

9900819 9090009 9090100 9990890 9000909 9091909 

نسبة الميزان التجاري إلى الناتج 
 المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية

6.16%- 5.18%- 1.54%- 5.23%- 5.38%- 8.97%- 

 ، المكتب المركزم لإلحصاء.9999المجمكعة اإلحصائية لعاـ المصدر: 

(، أف نسبة العجز في الميزاف التجارم بالنسبة إلى الناتج المحمي 90نالحظ مف الجدكؿ السابؽ رقـ )ك 
%. 9.0ا انخفض العجز إلى عندم 9990، باستثناء عاـ 9990% منذ عاـ 0% ك0اإلجمالي قد تراكحت بيف 

%، نظران لالنخفاض الحاد في الصادرات، نتيجة 1ليبمغ حكالي  9991بشكؿ كبير في عاـ  العجز كبالمقابؿ ارتفع
لألزمة المالية العالمية، كالتي أدت إلى تراجع كبير في الطمب عمى السمع كالخدمات مف الشركاء التجارييف 

 الرئيسييف لسكرية.

 9998( تكزع الصادرات كالكاردات لسكرية حسب الكتؿ الدكلية خالؿ عامي 90تالي رقـ )كيبيف الجدكؿ ال
9991ك

1. 

  

                                                           
 المرجع السابؽ. 1
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 (90الجدكؿ رقـ )

 9991ك 9998تكزع الصادرات كالكاردات حسب الكتؿ الدكلية خالؿ عامي 

 الصادرات المستوردات الكتل الدولية
2118 2119 2118 2119 

 52.5 50.8 16.4 15.5 البمدان العربية

 30.2 33.6 23.6 29.2 دول االتحاد األوروبي

 0.3 0.7 18.1 23.5 دول أوروبية أخرى

 2.3 2.8 9.6 5.5 البمدان األمريكية

 5.4 5.5 31.2 25.2 بمدان آسيوية مختمفة

 0.4 0.4 0.4 0.3 دول أفريقية

 0.0 0.2 0.5 0.6 دول أوقيانوسية

 8.9 6.0 0.2 0.2 بمدان أخرى

 111 111 111 111 المجموع
 ، المكتب المركزم لإلحصاء.9999المجمكعة اإلحصائية لعاـ المصدر: 

إف انخفاض حجـ الصادرات كارتفاع فاتكرة المستكردات مف المشتقات النفطية كالتي تشكؿ حكالي ثمث 
لمحمي % مف الناتج ا90، قد أدل إلى تدىكر الفائض التجارم النفطي مف 9998المستكردات السمعية في عاـ 

. 9990% مؤخران. حيث أصبح الميزاف النفطي في حالة عجز منذ عاـ 9إلى أقؿ مف  9990اإلجمالي في عاـ 
بالتالي كعمى الرغـ مف أف إصالح نظاـ الدعـ قد ساىـ في تخفيض حجـ المستكردات مف المشتقات النفطية، ك 

كصؿ ، بعد أف 9991اإلجمالي في عاـ  % مف الناتج المحمي9ساعد في تقميص العجز في الميزاف النفطي إلى 
 . 9998% في عاـ 0 إلى

قد قابميا عدد مف العكامؿ فإنو الحساب الجارم،  فيباإلضافة إلى تدىكر اإلنتاج النفطي كتأثيره السمبي ك 
 اإليجابية، كمنيا:

  لى ، بعد تعزيز الكصكؿ إ9998ك 9990النمك القكم الذم تحقؽ في الصادرات غير النفطية بيف عامي
 األسكاؽ العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرل.

  مف إجمالي الصادرات مف الخدمات.00نمك قطاع السياحة كالسفر، كالذم يشكؿ حكالي % 

  العامميفزيادة تحكيالت. 
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 مقابؿ % مف الناتج المحمي اإلجمالي9كما أف عجز الميزاف الجارم غير النفطي انخفض إلى أقؿ مف 
بعد انخفاض عائدات  9991ع في عاـ اتسعاكدت اال% عمى مدار السنكات الخمسة الماضية، كلكف الفجكة 0.8

 الصادرات، نظران لضعؼ الطمب الخارجي كانخفاض األسعار.

االستثمار األجنبي المباشر، مما  تدفقات مف خالؿ إلى حد كبير كتـ تغطية العجز في الحساب الجارم
كتـ تمكيؿ المستكردات مف المشتقات النفطية مف صافي  ،لى االقتراض الخارجيتجنب الحاجة إ ساعد عمى

سمنت، كزيادة كشركات اإل ،زيد مف المصارؼ الخاصةاألصكؿ األجنبية لممصارؼ العامة. كما أف افتتاح الم
ستثمارات قطاع السياحة كالعقارات، قد ساىمت في تدفؽ المزيد مف االفي اىتماـ المستثمريف مف منطقة الخميج 
، كالذم كاف يتركز في السابؽ في 9991ك 9990مميار دكالر بيف عامي  9.0األجنبية المباشرة لتصؿ إلى حكالي 

قطاع الطاقة. كمف المتكقع أف يزداد االستثمار األجنبي المباشر بشكؿ مستمر مع قياـ الحككمة بتحسف المناخ 
 9990بيف عامي  لسكرية فؽ االستثمار األجنبي المباشرتدصافي ( 90كيبيف الجدكؿ التالي رقـ ) االستثمارم.

9991ك
1. 

 (90الجدكؿ رقـ )

 9991ك 9990 عامي بيف المباشر األجنبي االستثمار تدفؽصافي 

 2119 2118 2117 2116 2115 السنة
 المباشر األجنبي االستثمار تدفؽ

 )القيمة الحالية لمدكالر األمريكي، بالمالييف(
080 001 9909 9000 9000 

Source: UNCTAD, “World Investment Report 2010”, UNCTAD, New York and Geneva, 

2010. 

% مف الناتج المحمي اإلجمالي عمى المدل 0% ك9كمف المتكقع أف يتراكح العجز في الحساب الجارم بيف 
دة القدرة التصديرية بدالن المتكسط. كما يجب السعي نحك جذب االستثمار األجنبي المباشر كالذم يؤدم إلى زيا

 االستثمار األجنبي المكجو إلى القطاعات األقؿ إنتاجية مثؿ العقارات. االعتماد عمى مف

 :Pan-Euro-Med المتكسطية اتفاقية الشراكة األكركبية .ب 

عمى الرغـ مف تنامي العالقات التجارية بيف سكرية كباقي الدكؿ العربية كتركيا، فإف االتحاد األكركبي 
الشريؾ التجارم الرئيسي لسكرية، كأكبر جية خارجية مانحة، عمى الرغـ مف أف سكرية ال تعتمد عمى  يزاؿال

، كافؽ االتحاد األكركبي رسميان عمى تكقيع اتفاقية الشراكة 9991المساعدات الخارجية. كفي تشريف األكؿ مف عاـ 
                                                           
1
 UNCTAD, “World Investment Report 2010”, UNCTAD, New York and Geneva, 2010. 
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حرة بيف سكرية كاالتحاد األكركبي عمى مدل تجارة ية، كالتي مف شأنيا إنشاء منطقة مع سكر  المتكسطية األكركبية
 . 1عامان  99

كمف ىذه في الكقت الراىف،  تكقيع ىذه االتفاقية إال أف الحككمة السكرية قد قررت عدـ المضي قدمان في
االرتقاء  لمخاكؼ التي قد تحدث في حاؿ تـ فتح األسكاؽ المحمية أماـ المنافسة األجنبية، كذلؾ قبؿاألسباب ا

 ، كتقكية المؤسسات، كتعزيز القدرة التصديرية لسكرية.كزيادة إنتاجيتيا المحمية لصناعةبا

International Reservesاالحتياطيات الدكلية  .ج 
2: 

مستقرة نسبيان عمى مدل السنكات السبع الماضية، حيث  مف العمالت األجنبية بقيت االحتياطيات الدكلية
 % مف الناتج المحمي اإلجمالي،00% إلى 09التي تشكؿ حكالي مف مميار دكالر أمريكي، ك  90بمغت حكالي 

كىي بذلؾ تعتبر األماف في  ،3مميار دكالر أمريكي 98كحسب اإلحصائيات الرسمية فإف االحتياطيات الدكلية تبمغ 
ت كجو الصدمات الخارجية المؤقتة التي قد تحدث في المستقبؿ. باإلضافة إلى تعقيد عممية إدارة االحتياطيا

األجنبية في المصرؼ المركزم كالمصرؼ التجارم السكرم. كما أف األصكؿ األجنبية في ميزاف المدفكعات غير 
مميار دكالر في شير  90.8معركفة بدقة كلكف تبدك أنيا مرتفعة. كبمغ إجمالي كدائع المصارؼ السكرية حكالي 

 المصارؼ العامة الجزء األكبر منيا. كتأخذ، 9999آذار مف عاـ 

ف الحفاظ عمى مستكيات كافية مف االحتياطيات الدكلية لو أىمية كبيرة في سكرية، نظران لقمة أدكات  كا 
التمكيؿ الخارجية المتكفرة لدل الحككمة حاليان، نتيجة لضعؼ األنظمة المالية كالقانكنية المحمية، كالعقكبات 

حساب رأس الماؿ ال يزاؿ بعيدان، كيتكقؼ األمريكية المفركضة عمى المصرؼ التجارم السكرم. كما أف تحرير 
 عمى تعزيز القطاع المالي كحسف إدارة النقكد.

Public External Debtالديف العاـ الخارجي  .د 
4: 

سنة الماضية. كتكقفت  90في سكرية يبدك جيدان خالؿ الػ  ةالخارجي المالية إف سجؿ ميزاف المدفكعات
، كما تخمفت عف مقابمة التزاماتيا مف الديكف لمجمكعة 9180اـ الحككمة عف خدمة الديكف لمبنؾ الدكلي في ع

 مف البمداف في نياية الثمانينيات كبداية التسعينيات مف القرف الماضي. 

                                                           
% مف 90.0مف االتحاد األكركبي  % مف إجمالي الصادرات، في حيف بمغت نسبة المستكردات09.9بمغت نسبة الصادرات إلى االتحاد األكركبي  1

 .9991إجمالي المستكردات كذلؾ في عاـ 
 ، المكتب المركزم لإلحصاء.9999: المجمكعة اإلحصائية انظر

2
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, op. cit., P. 99. 

3
 See: www.syrianfinance.org 

4
 Capital Intelligence, “Sovereign Rating, Syrian Arab Republic”, op. cit., P. 99. 
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كبدأت الحككمة السكرية في إعادة فتح قنكات االتصاؿ مع الدائنيف الخارجييف في منتصؼ التسعينيات مف 
ديكنيا مع فرنسا كألمانيا كالياباف كغيرىا مف الدكؿ، كبالتالي استطاعت القرف الماضي، كعممت عمى إعادة جدكلة 

، كتفاكضت مع بكلندا 9999تخفيؼ عبء الديكف. كما سددت الدفعات المتأخرة المستحقة لمبنؾ الدكلي في عاـ 
لتخفيؼ عبء الديكف  9998، كمع التشيؾ كسمكفاكيا في عاـ 9990، كمع ركمانيا في عاـ 9990في عاـ 

 مستحقة.ال

ف الجزء األ % منيا كالتي 00كبر مف الديكف لسكرية، كانت قد كرثتيا مف االتحاد السكفيتي، كتـ إلغاء كا 
، كتمت المصادقة عمييا مف قبؿ البرلماف الركسي في عاـ 9990مميار دكالر أمريكي في عاـ  90.0تشكؿ 
، في حيف يتـ سداد الجزء أعكاـ 99 عمى مدلمميار دكالر نقدان  9.0كافقت سكرية عمى سداد  حيث. 9998

 مميار دكالر أمريكي مف خالؿ الصادرات السكرية. 9.9المتبقي كالذم يبمغ 

% مف الناتج المحمي 00سكرية قد انخفض بشكؿ كبير مف ل، فإف الديف العاـ الخارجي ذاكنتيجة لي
% 00ج المحمي اإلجمالي ك% مف النات90إلى  9990% مف إيرادات الحساب الجارم في عاـ 908اإلجمالي ك

مميار  0.8الديف العاـ الخارجي في سكرية حكالي  كما بمغ .9990مف إيرادات الحساب الجارم في نياية عاـ 
% مف إيرادات الحساب الجارم في عاـ 00% مف الناتج المحمي اإلجمالي ك99.0دكالر أمريكي، كالذم يشكؿ 

9991
الخارجية قد تـ الحصكؿ عمييا مباشرة مف قبؿ الحككمة كتحمؿ . باإلضافة إلى أف جميع الديكف العامة 1

 كبالتالي تعد سكرية مكانان آمنان لممقرضيف الخارجييف. ،ضمانات سيادية

كما أف حجـ الديف العاـ الخارجي يبمغ أقؿ مف األصكؿ األجنبية الرسمية لسكرية، ذلؾ أف صافي األصكؿ 
% مف 00% مف الناتج المحمي اإلجمالي ك90لذم يشكؿ حكالي مميار دكالر أمريكي، كا 99األجنبية يبمغ 

كخدمة الديكف العامة  ( حجـ الديكف العامة الخارجية90كيبيف الجدكؿ التالي رقـ )إيرادات الحساب الجارم. 
كالذم يبيف أف حجـ الديكف العامة ، اإلحصائيات الرسمية، حسب 9999ك 9990في سكرية بيف عامي  الخارجية
ىك أقؿ مما أكردتو ككالة كابيتاؿ انتميجنس، إال أنو يؤكد انخفاض حجـ الديكف العامة الخارجية كخدمتيا الخارجية 

 .2بشكؿ عاـ في سكرية

  

                                                           
1
 See: Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation, www.dhaman.org 

 .في سكرية كزارة الماليةبيانات  2

http://www.dhaman.org/
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 (90الجدكؿ رقـ )

 9991ك 9990 عامي بيف حجـ الديكف العامة الخارجية كخدمة الديكف العامة الخارجية

 2111 2119 2118 2117 2116 السنة
عامة الخارجية )مميكف دكالر حجـ الديكف ال

 أمريكي(
0001 0900 0988 0990 0010 

خدمة الديكف العامة الخارجية )مميكف دكالر 
 أمريكي(

000 018 090 000 098 

 المصدر: كزارة المالية.

 :Private External Debt الخاصةالديكف الخارجية  .ق 

، بمغت الديكف األجنبية لممصارؼ 9991ـ تبدك منخفضة جدان. كفي نياية عا الخاصةإف الديكف الخارجية 
 مميكف دكالر أمريكي.  099 حكاليالخاصة 

كما أف التزامات المصارؼ الخاصة بالعممة األجنبية تقدر بحكالي مميار دكالر أمريكي في نياية عاـ 
خاطر المرتبطة ، كالتي تعكس بشكؿ كبير انتقاؿ كدائع المكاطنيف السكرييف إلييا مف الخارج. كلكف تبدك الم9991

كيبيف  .1مميار دكالر أمريكي 9.0التي تممكيا، كالتي تقدر بحكالي  المكجكدات األجنبيةبيا قميمة، نظران لحجـ 
األجنبية لممصارؼ الخاصة التقميدية كاإلسالمية باإلضافة إلى حجـ  االلتزامات( حجـ 98الجدكؿ التالي رقـ )

9999ك 9990 المكجكدات األجنبية التي تممكيا بيف عامي
2. 

 (98الجدكؿ رقـ )

 9999ك 9990األجنبية كحجـ المكجكدات األجنبية لممصارؼ الخاصة بيف عامي  االلتزاماتحجـ 

 2111 2119 2118 2117 2116 2115 السنة
 )مقدرة(

األجنبية )مميكف ليرة  االلتزاماتحجـ 
 سكرية(

9001 9800 0000 99000 90910 91919 

ة )مميكف ليرة حجـ المكجكدات األجنبي
 سكرية(

00009 01090 990009 909099 909000 900900 

 .9999مصرؼ سكرية المركزم، نشرة اإلحصائيات النقدية كالمصرفية، المصدر: 
  
                                                           

1
 .9999 آذار، مصرؼ سكرية المركزم،، الشيرية نشرة اإلحصائيات النقدية كالمصرفية  

2
 .9998في عاـ في سكرية بدأت المصارؼ اإلسالمية عمميا   
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 المبحث الثاني
 

 تحليل التصنيف االئتماني السيادي لسورية
Analyzing Syria’s Sovereign Credit Rating  

 

 تمهيد:

صنيؼ االئتماني السيادم لسكرية الذم أصدرتو ككالة كابيتاؿ انتميجنس في شير آب يتبيف مف تقرير الت
"، -BB، أف سكرية حصمت عمى التصنيؼ االئتماني السيادم بالعممة األجنبية لمفترة الطكيمة "9999مف عاـ 

سكرية عمى "، كفي المقابؿ حصمت Bكعمى التصنيؼ االئتماني السيادم بالعممة األجنبية لمفترة القصيرة "
"، كعمى التصنيؼ االئتماني السيادم بالعممة BBالتصنيؼ االئتماني السيادم بالعممة المحمية لمفترة الطكيمة "

  ".Stable"مستقران  Outlook". ككاف اتجاه التصنيؼ Bالمحمية لمفترة القصيرة "

لدرجة التصنيؼ االئتماني مطابقة  جاءت التي حصمت عمييا سكريةالسيادم فإف درجة التصنيؼ بالتالي ك 
ما تزاؿ بعيدة عف دكؿ الخميج لكنيا ك  ،يؼ االئتماني السيادم لمبناف كاليمفالسيادم لألردف، كأفضؿ مف التصن
 .اإلمارات كالتي صنفت ضمف درجة االستثمارك كقطر العربي مثؿ المممكة العربية السعكدية 

ف أف معظـ المتغيرات التي استندت إلييا ككالة كابيتاؿ انتميجنس في إصدار درجة التصنيؼ يتبيكما 
التالي فإف ىذا التصنيؼ يعكس كاقع ب، ك حد بعيد كاقع ىذه المتغيراتاالئتماني السيادم لسكرية جاءة مطابقة إلى 

 .1االقتصاد السكرم

، كمف ثـ سيتـ SWOTيؿ كسيتـ في ىذا المبحث تحميؿ التصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية باستخداـ تحم
تقديـ بعض السياسات كالمقترحات كالتي تيدؼ إلى االرتقاء بدرجة التصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية كذلؾ في 

 المبحث الثالث.

لمتصنيؼ  Strengthsعمى تحميؿ البيئة الداخمية مف خالؿ تحديد نقاط القكة  SWOTكيرتكز تحميؿ 
التي يعاني منيا، باإلضافة إلى تحميؿ البيئة الخارجية  Weaknessesالضعؼ االئتماني السيادم لسكرية، كنقاط 

التي  Threatsكالتي مف الممكف استثمارىا، كالتيديدات  Opportunitiesمف خالؿ استعراض الفرص المتاحة 
   (:98تكاجو التصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية. كما يكضح الشكؿ التالي رقـ )

                                                           
كتأثيره ، كدكره في أسكاؽ رأس الماؿ العالمية، إلى أىمية التصنيؼ االئتماني صدكر تقرير ككالة كابيتاؿ انتميجنسبعد الحككمة السكرية تنبيت  1

  .مف المؤسسات اإلقميمية كالدكلية عمى االستثمارات األجنبية المباشرة كتسييؿ الحصكؿ عمى القركض
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 (98رقـ ) الشكؿ

 SWOTتحميؿ 

 

 :Strengthsنقاط القوة أواًل: 

تممؾ سكرية عددان مف نقاط القكة في التصنيؼ االئتماني السيادم، كالتي يمكف مف خالليا االعتماد عمييا 
 في استثمار الفرص المتاحة، كمعالجة التيديدات المكجكدة. كمنيا:

 استقرار الحالة السياسية، كزيادة االنفتاح عمى دكؿ العالـ.  .9

 انخفاض معدؿ التضخـ، كاستقرار سعر الصرؼ، كمستكيات مناسبة لعرض النقكد. .9

 ارتفاع معدؿ النمك، كانخفاض معدؿ البطالة، كاستقرار االقتصاد الكمي. .0

 انخفاض عجز المكازنة العامة كالديف العاـ الخارجي. .0

 تخفيض الرقابة عمى الصرؼ األجنبي، كتكحيد سعر الصرؼ. .0

 حتياطيات الدكلية.مستكيات كافية مف اال .0

طالؽ األكراؽ المالية الحككمية. افتتاح سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية، .0  كا 

 المعدالت الضريبة. انخفاض .8

الترخيص لممصارؼ الخاصة التجارية كاالستثمارية، كالسماح بإنشاء شركات التأميف الخاصة كشركات  .1
 إعادة التأميف، باإلضافة إلى متانة القطاع المالي كالمصرفي.

 السماح لمقطاع الخاص باالستثمار في الطاقة، كالكيرباء، كاالتصاالت، كاالسمنت.  .99

 تخفيض الحد األدنى لرأس الماؿ لبدء النشاط التجارم.  .99

 SWOTتحميل 

 البيئة الخارجية

External Factors 

 التهديدات

Threats 

 الفرص

Opportunities  

 البيئة الداخمية

Internal factors 

 نقاط الضعف

Weaknesses 

 نقاط القوة
Strengths  
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 يد عاممة فتية، كارتفاع العمر المتكقع في الحياة. .99

 ارتفاع أرباح المؤسسة العامة لالتصاالت كالمصرؼ التجارم السكرم. .90

 :Weaknessesنقاط الضعف ثانيًا: 

تممؾ سكرية عددان مف نقاط الضعؼ، كالتي تعيقيا مف استثمار الفرص المتاحة، كمعالجة التيديدات 
 المكجكدة، كبالتالي تؤثر سمبيان عمى درجة التصنيؼ االئتماني السيادم، كمنيا:

 ضعؼ مؤشرات الحككمة، كضعؼ الحسابات المالية لمحككمة. .9

 األعماؿ، باإلضافة إلى تراجع مؤشر التنافسية. تراجع مؤشر سيكلة ممارسة أنشطة  .9

 ارتفاع عجز الحساب الجارم، نتيجة انخفاض حجـ الصادرات كارتفاع فاتكرة المستكردات.  .0

 ضعؼ استقاللية المصرؼ المركزم، كقمة أدكات إدارة السيكلة. .0

 قمة تنكع الصادرات. .0

 تراجع مساىمة الزراعة في الناتج المحمي اإلجمالي. .0

 كلة الكاضح في النشاط االقتصادم، كضعؼ أداء معظـ شركات القطاع العاـ الصناعي.تدخؿ الد .0

 انخفاض معدؿ مشاركة اإلناث في قكة العمؿ. .8

 الحجـ الكبير لمقطاع غير الرسمي في االقتصاد. .1

 ماتزاؿ البنية التحتية العامة بحاجة إلى التطكير. .99

 :Opportunitiesالفرص ثالثًا: 

العكامؿ كالتي تشكؿ فرصان استثمارية ميمة، كيمكف استثمارىا كبالتالي تحقيؽ التنمية تممؾ سكرية عددان مف 
 االقتصادية كاالجتماعية، كبالتالي تحسيف درجة التصنيؼ االئتماني السيادم، كمنيا: 

رفع المنع عف انضماـ سكرية إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أصبحت سكرية عضك مراقب في  .9
 .9999 المنظمة في عاـ

 (.Pan-Euro-Medالتكقيع المحتمؿ التفاقية الشراكة األكركبية المتكسطية ) .9
 تفعيؿ اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرل كدخكليا حيز التنفيذ. .0

يراف. .0  تنامي العالقات الثنائية مع دكؿ المنطقة، كالتي تكفر فرصان ىامة لمتجارة كاالستثمار، مثؿ تركيا كا 

 ت األجنبية المباشرة.تزايد االستثمارا .0

 االستقرار كاالنفتاح السياسي كاالقتصادم، كتحسف العالقات مع الكاليات المتحدة األمريكية. .0
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 :Threatsالتهديدات رابعًا: 

تكاجو سكرية عددان مف التيديدات كالتي تؤثر سمبيان عمى درجة التصنيؼ االئتماني السيادم، كفي قدرتيا 
 ، كتحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كمنيا: عمى خمؽ الثركة في االقتصاد

 المخاطر الجيكسياسية الممكنة، كحالة عدـ االستقرار السياسي في البمداف المجاكرة. .9

 العقكبات األمريكية المفركضة عمى سكرية.  .9

 فشؿ جيكد السالـ العربية اإلسرائيمية.  .0

 انخفاض العائدات النفطية. تراجع حجـ اإلنتاج مف النفط الخاـ في سكرية، كبالتالي .0

 .العامميفتقمب تحكيالت  .0

 أزمة الجفاؼ التي تمر بيا سكرية. .0

 المنافسة الخارجية الشديدة عمى األسكاؽ المحمية.  .0

االستقرار السياسي، كاالنفتاح االقتصادم،  مما تقدـ يتبيف أف سكرية تممؾ عددان مف نقاط القكة كأىميا
، امؿ التي تدعـ التصنيؼ االئتمانيتعد مف أىـ العك حات الجارية، كالتي كاإلصالكانخفاض الديكف الخارجية، 

تعاني كمعالجة نقاط الضعؼ التي  ،االعتماد عمييا في استكماؿ اإلصالح االقتصادم الذم تشيده سكريةكيمكف 
، ية التحتيةكتبسيط اإلجراءات الحككمية الناظمة لقطاع األعماؿ، كتطكير البن ،تعزيز تنافسيتيا السيما، منيا

 كبالتالي االرتقاء بدرجة التصنيؼ االئتماني السيادم.

سكؼ يمّكف سكرية مف زيادة حجـ  ،كما أف استثمار الفرص المتاحة السيما االنفتاح االقتصادم كالسياسي
صيد صادراتيا كزيادة تنكعيا، مما يعكض تراجع حجـ اإلنتاج النفطي، كيخفض عجز الميزاف الجارم، كيزيد ر 

طع األجنبي. كيستعرض المبحث الثالث جممة مف السياسات المقترحة كالتي ستؤدم إلى االرتقاء باالقتصاد الق
 السكرم كتحسيف درجة التصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية.
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 المبحث الثالث
 

 السياسات المقترحة لالرتقاء بدرجة التصنيف االئتماني السيادي لسورية
Suggested Policies to Improve  

Syria’s Sovereign Credit Rating  
 

 تمهيد:

جراء تحميؿ  ، كالذم يتضمف تحديد نقاط SWOTبعد استعراض التصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية، كا 
القكة، كنقاط الضعؼ، كالفرص االستثمارية، كالتيديدات. يمكف تقديـ مجمكعة مف المقترحات كالسياسات اليادفة 

لتصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية، مف خالؿ االستناد عمى نقاط القكة كمعالجة نقاط إلى االرتقاء بدرجة ا
 الضعؼ في استغالؿ الفرص المتاحة في ظؿ التيديدات المكجكدة. 

كسيتـ في ىذا المبحث استعراض السياسات المقترحة لرفع درجة التصنيؼ االئتماني السيادم، كذلؾ حسب 
 التصنيؼ االئتماني في إصدار درجة التصنيؼ االئتماني السيادم، كما يمي: العكامؿ التي تستخدميا ككاالت

 :Politics and Policiesالسياسات و السياسة أواًل: 

 زيادة االنفتاح السياسي كاالقتصادم عمى مختمؼ دكؿ العالـ. .9

 تحسيف مؤشرات الحككمة، كاالعتماد عمى قكاعد الحككمة الرشيدة. .9

كتحرير التجارة، كاستمرار تخفيض الحكاجز الجمركية كغير الجمركية أماـ التجارة المزيد مف تحرير األسكاؽ  .0
 الدكلية.

اإلجراءات الجمركية، كاإلسراع نحك الكصكؿ إلى الحككمة  ال سيمااستكماؿ تبسيط اإلجراءات الحككمية،  .0
 االلكتركنية.

صالحكاالقتصادم اإلدارمصالح اإلاستكماؿ عممية الحد مف الفساد، ك  .0 النظاـ القضائي، كتعزيز سمطة  ، كا 
نشاء المحاكـ لتقاضي كتسريعيا، كأتمتة الدعاكم، كزيالقانكف، كتبسيط إجراءات ا ادة أعداد القضاة، كا 

صالح القطاع العاـ.  المتخصصة، كا 

 االستثمار في رأس الماؿ البشرم. .0

 تقميص تدخؿ الدكلة في النشاط االقتصادم. .0
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 :Economic Structure and Growthاد والنمو لالقتص ثانيًا: التركيب الهيكمي

االرتقاء بالبنية التحتية بشكؿ عاـ، كالتكامؿ مع الدكؿ المجاكرة في مشاريع البنية التحتية كالطاقة، ذات  .9
األكلكية في تعزيز تنافسية االقتصاد السكرم، كتطكير التشريعات الجاذبة لالستثمار فييا، كجذب المزيد مف 

 نبية المباشرة.االستثمارات األج

يجاد المزيد مف فرص العمؿ، الستيعاب الضغكطات المتزايدة لسكؽ العمؿ. .9  تحسيف المناخ االستثمارم، كا 

 التطكير المؤسساتي، كاالرتقاء بكافة أسكاؽ السمع كأسكاؽ العمؿ. .0

تاجيتيا، إنشاء ترابط شبكي بيف منشآت األعماؿ سكاء أكاف محميان أـ مع الدكؿ األخرل، مف أجؿ زيادة إن .0
 كتحقيؽ القيمة المضافة المرتفعة، كبالتالي االرتقاء بتنافسية االقتصاد السكرم، كزيادة معدالت النمك.

جراءات  .0 تأسيس الشركات، كبالتالي تقميص حجـ القطاع غير الرسمي، كزيادة تبسيط اإلجراءات الحككمية، كا 
 فرص العمؿ المتاحة، كالحد مف الفساد.

ية القكة العاممة، مف خالؿ زيادة التدريب، كاإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير، كربط مخرجات زيادة االىتماـ بتنم .0
 التعميـ مع احتياجات سكؽ العمؿ، كتطكير التعميـ العالي.

صالحيا. .0  اإلسراع في إعادة ىيكمة شركات القطاع العاـ الصناعي، كا 

 ة عمى ذلؾ.زيادة مشاركة اإلناث في االقتصاد، مف خالؿ إصدار تشريعات مشجع .8

إنشاء العناقيد الصناعية، كاالىتماـ بالمراحؿ النيائية مف سمسمة اإلنتاج ذات القيمة المضافة العالية، كتنكيع  .1
القاعدة اإلنتاجية، كتحسيف جكدة السمع كالخدمات المقدمة لتكاكب احتياجات السكؽ العالمية، كبالتالي زيادة 

كالسياسي الذم تشيده سكرية، كالمفاكضات الجارية لالنضماـ حجـ الصادرات. في ظؿ االنفتاح االقتصادم 
(، Pan-Euro-Medإلى منظمة التجارة العالمية، كالتكقيع المحتمؿ التفاقية الشراكة األكركبية المتكسطية )

 كدخكؿ عدد مف اتفاقيات التجارة الحرة حيز التنفيذ، سكاء أكاف مع الدكؿ العربية أـ مع الدكؿ األخرل. 

 :Money and Banking: النقود والمصارف ثالثاً 

 الحفاظ عمى استقرار أسعار الصرؼ، كعمى انخفاض معدالت التضخـ.  .9

كالعمؿ عمى إيجاد  كالتشريعات الناظمة ليا، كرفع مستكل الشفافية كاإلفصاح، تطكير سكؽ األكراؽ المالية، .9
 مية.أدكات مالية جديدة كمتطكرة، تكاكب تطكرات األسكاؽ المالية العال

يجاد منتجات مصرفية جديدة تتناسب مع احتياجات المجتمع المتزايدة. .0  تسييؿ الحصكؿ عمى االئتماف، كا 

تحقيؽ استقالؿ المصرؼ المركزم، كاستخداـ أدكات السياسة النقدية األكثر فعالية كالمستندة إلى آليات السكؽ،  .0
دة كفاءة النظاـ المصرفي، كتحسيف أدكات إدارة مف خالؿ القياـ بعمميات السكؽ المفتكحة، كالتي تؤدم إلى زيا

 النقكد.
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كتطبيؽ قكاعد في المصارؼ العامة كالخاصة،  المحاسبية العالميةك  التدقيؽ زيادة االعتماد عمى معايير .0
 زيادة الشفافية كاإلفصاح كتطبيؽ أخالقيات العمؿ.كالتي تؤدم إلى ، فيياالحككمة 

المصرفي، مف أجؿ تجنب حدكث األزمات المصرفية، كتخفيض نسبة لإلشراؼ  IIتطبيؽ مقررات لجنة بازؿ  .0
 الديكف المشككؾ في تحصيميا، كبالتالي تالفي تعثر المؤسسات المالية كالمصرفية.

 لقطاع المصرفي.عمى ازيادة اإلشراؼ كالتنظيـ  .0

 : Public Financesرابعًا: المالية العامة 

عايير الدكلية لمسالمة كالشفافية المالية، بحيث تتضمف األنشطة شبو كاالمتثاؿ إلى المزيادة الشفافية المالية،  .9
 كاإلفصاح عف حجـ الديكف العامة، كطرؽ تمكيؿ المكازنة العامة.، Quasi-fiscal Activitiesالمالية 

 المحافظة عمى انخفاض عجز المكازنة العامة، كعمى مستكل متدف مف الديكف العامة. .9

لية المستندة إلى أدكات السكؽ، كاالعتماد عمى أساليب إدارة الديكف العامة األكثر التحكؿ نحك اإلصدارات الما .0
 كفاءة كتطكران.

 .ضريبية، كمكافحة التيرب الضريبيرفع كفاءة اإلدارة ال .0

 اإلسراع نحك تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة. .0

 النفطية. العائداتاض العمؿ عمى زيادة إيرادات المؤسسات العامة، كالتي تعكض جزءان مف انخف .0

 : External Financesخامسًا: التمويل الخارجي 

 الحفاظ عمى مستكيات آمنة لالحتياطيات الدكلية. .9

 تخفيض العجز في الحساب الجارم، مف خالؿ زيادة حجـ الصادرات كتقمص فاتكرة المستكردات. .9

 جذب المزيد مف االستثمارات األجنبية المباشرة. .0

 ت منخفضة مف الديكف العامة الخارجية، كالديكف الخارجية لمقطاع الخاص.المحافظة عمى مستكيا .0

يتبيف مما تقدـ أنو يمكف لسكرية أف ترتقي بدرجة التصنيؼ االئتماني السيادم في حاؿ طبقت مجمكعة 
ؼ كالسياسات المقترحة لتصبح ضمف درجة االستثمار، كبالتالي تستفيد مف المزايا اإليجابية لمتصني اإلجراءات

مف المؤسسات اإلقميمية كالدكلية. كما  كتخفيض كمفة االقتراضة االستثمارات األجنبية المباشرة االئتماني في زياد
أف التصنيؼ االئتماني السيادم يؤثر عمى التصنيؼ االئتماني لجميع الشركات كالمؤسسات كاإلصدارات المالية 

 كزيادةحاجة ممحة في سبيؿ تطكير أدائيا، ئتماني في سكرية، كالتي يعتبر حصكليا عمى درجة التصنيؼ اال
  ، كتطكير استراتيجيات أعماليا.، كتعزيز كفاءتياقدرتيا التنافسية
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 النتائج والتوصيات

Findings and Recommendations 

، كالتعريؼ بككاالت التصنيؼ لمتصنيؼ االئتماني مف حيث مفيكموبعد استعراض اإلطار النظرم 
ع التصنيفات االئتمانية التي تقدميا، كالتمييز بيف درجات التصنيؼ االئتماني كذلؾ في الفصؿ كأنكا االئتماني،

األكؿ. كبعد شرح عممية التصنيؼ االئتماني كمحددات التصنيؼ االئتماني السيادم كالتصنيؼ االئتماني 
براز دكر ككاالت التصنيؼ االئتماني في أسكاؽ رأس اني. كبعد استعراض كاقع في الفصؿ الث الماؿ لممصارؼ، كا 

، كتقديـ بعض السياسات كالمقترحات كالتي تؤدم إلى االرتقاء ، كتحميموفي سكريةالتصنيؼ االئتماني السيادم 
 بدرجة التصنيؼ االئتماني السيادم لسكرية، فإنو يمكف التكصؿ إلى النتائج كالتكصيات التالية:

 :Findings أواًل: النتائج

الكفاء بالديكف كمقابمة بني عف رأم ككالة التصنيؼ في تقكيـ المالءة المالية كالرغبة يعبر التصنيؼ االئتما .9
تحدد درجة التصنيؼ االئتماني ك االلتزامات المالية الحالية كالمستقبمة بشكؿ كامؿ كفي الكقت المحدد، 

مستكل اني كانخفاض ىناؾ ارتباطان قكيان بيف ارتفاع درجة التصنيؼ االئتمكما أف  مستكل المخاطر المالية.
 .المحتممة الماليةالخسائر 

التصنيؼ االئتماني، كما أنو  كنكعية في إصدار درجاتتستخدـ ككاالت التصنيؼ االئتماني معاييران كمية  .9
 ال تكجد عالقة خطية بسيطة بيف درجات التصنيؼ االئتماني كالمتغيرات المستخدمة فيو.

بعد انفتاح األسكاؽ كاندماجيا،  ال سيما، اـ االقتصادم العالميتزايدت أىمية التصنيؼ االئتماني في النظ .0
 ،نحك استخداـ أدكات مالية جديدة في الحصكؿ عمى التمكيؿ كتكجو المستثمريفكتغير دكر المصارؼ، 

كما يستخدـ التصنيؼ االئتماني  المخاطر المرتفعة.كتزايد اإلصدارات مف المنتجات المالية المركبة ذات 
المخاطر، كالتي مف خالليا تتحدد المتطمبات القانكنية لرأس الماؿ، كذلؾ حسب مقررات  في قياس كزف

 .IIلجنة بازؿ 

فكمما ارتفعت  ،يمعب التصنيؼ االئتماني دكران ميمان في تحديد كمفة التدفقات المالية لمدكؿ كمدل تكفرىا .0
 ضت كمفتو.كانخف التمكيؿدرجة التصنيؼ االئتماني كمما تعددت مصادر الحصكؿ عمى 

نظران النخفاض مستكل  زيادة االستثمارات األجنبية المباشرةيؤدم إلى ارتفاع درجة التصنيؼ االئتماني  .0
ستثمريف في اتخاذ قرار تمعب ككاالت التصنيؼ االئتماني دكران ميمان في مساعدة المك  .المخاطر المالية

 .االستثمار، عف طريؽ تزكيدىـ بدرجة التصنيؼ االئتماني
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حصكؿ عمى درجة التصنيؼ االئتماني، كمنيا العديد مف المزايا التي تحصؿ عمييا المؤسسات بعد ال ىناؾ .0
التميز عف ك النفاذ إلى أسكاؽ رأس الماؿ العالمية، كبناء السمعة في السكؽ، كتخفيض تكاليؼ التمكيؿ، 

 المنافسيف.

زيادة ك  لمبمد يادة القدرة التنافسيةز تخفيض تكمفة االقتراض ك يؤدم إلى ارتفاع درجة التصنيؼ االئتماني  .0
 مستكل اإلنتاجية في االقتصاد.

 .تميجنسنلدل ككالة كابيتاؿ ا ضمف درجة المضاريةحصمت سكرية عمى التصنيؼ االئتماني السيادم  .8
أف قدرتيا عمى مقابمة االلتزامات  التي حصمت عمييا سكريةكتعبر درجة التصنيؼ االئتماني السيادم 

، ككاف اتجاه قت المحدد غير آمنة مف التغيرات في الظركؼ الداخمية كالخارجية المحتممةالمالية في الك 
مف  عمى درجة التصنيؼ االئتماني كالشركات في سكرية في حيف لـ تحصؿ المؤسسات .التصنيؼ مستقران 

 .ككاالت التصنيؼ االئتماني

ككاالت التصنيؼ االئتماني  ي تقدمياىناؾ حاجة كأكلكية لالقتصاد السكرم لمختمؼ أنكاع التصنيفات الت .1
. كذلؾ في الكقت الذم يشيد تكجو ، مف أجؿ االستفادة مف المزايا اإليجابية لمتصنيؼ االئتمانيةيمالعال

غياب اإلطار  باإلضافة إلى .االقتصاد العالمي نطاؽخراط في سكرية نحك تحرير االقتصاد تدريجيان كاالن
 ؿ ككاالت التصنيؼ االئتماني في سكرية.القانكني كالتشريعي الذم ينظـ عم

لمتعمقة بكؿ مف تطبيؽ مجمكعة مف اإلجراءات ابة يمكف تحسيف درجة التصنيؼ االئتماني السيادم لسكري .99
كالمالية العامة، كالتمكيؿ السياسة كالسياسات، كالتركيب الييكمي لالقتصاد كالنمك، كالنقكد كالمصارؼ، 

 لرئيسية لمتصنيؼ االئتماني السيادم.كالتي تشكؿ المحددات ا الخارجي.

 :Recommendations ثانيًا: التوصيات

 كىي حصكؿ سكرية عمى التصنيؼ االئتماني السيادم مف ككاالت التصنيؼ االئتماني العالميةضركرة  .9
كالذم يساعدىا في  ككالة مكديز لخدمة المستثمريف، كككالة ستاندرد آند بكرز، كككالة فيتش لمتصنيؼ.

كتحديد  ،كالحصكؿ عمى قركض مف المؤسسات االقميمية كالدكلية ،إلى أسكاؽ رأس الماؿ العالمية النفاذ
 .تكمفتيا

لتصبح ضمف درجة  ،سكريةللالرتقاء بدرجة التصنيؼ االئتماني السيادم  الالزمةضركرة تطبيؽ السياسات  .9
مف أجؿ مخاطر المالية، االستثمار لدل ككالة كابيتاؿ اتميجنس، كالتي تشير إلى انخفاض مستكل ال

، كتخفيض لمبمد لقدرة التنافسيةكتعزيز ا، االستثمارات األجنبية المباشرة المزيد مف مساعدتيا عمى جذب
 قتراض.كمفة اال
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ككاالت التصنيؼ االئتماني قبؿ حصكؿ المصارؼ العامة كالخاصة عمى التصنيؼ االئتماني مف ضركرة  .0
كنقاط المصارؼ كتحديد نقاط القكة التي تتمتع بيا  ،IIبازؿ قررات لجنة تطبيؽ م مف أجؿ ،العالمية

 الضعؼ التي تعاني منيا.

عمى درجة  دمشؽ لألكراؽ الماليةحصكؿ جميع الشركات المساىمة كالشركات المدرجة في سكؽ ضركرة  .0
 ،مةكتطبيؽ قكاعد الحكك، المخاطر الماليةكتحديد مستكل  ،مف أجؿ زيادة الشفافية ،التصنيؼ االئتماني

تنشيط سكؽ دمشؽ بالتالي ك  ،زيادة فعالية الجيات الرقابية لمقياـ بدكرىا في حماية حقكؽ المستثمريفك 
 لألكراؽ المالية، كزيادة كفاءتيا.

ضركرة حصكؿ الشركات عمى درجة التصنيؼ االئتماني مف أجؿ النفاذ إلى أسكاؽ رأس الماؿ العالمية،  .0
باإلضافة إلى أنو يشكؿ حافزان  ؼ التمكيؿ، كالتميز عف المنافسيف.كبناء السمعة في السكؽ، كتخفيض تكالي

لمشركات ذات التصنيؼ االئتماني المنخفض عمى إصالح أكضاعيا المالية، كتحسيف درجة تصنيفيا 
 االئتماني.

كضع اإلطار التشريعي كالقانكني في سكرية كالذم يمكف مف خاللو لممؤسسات كالشركات كاإلصدارات  .0
 التصنيؼ االئتماني. درجة كالحصكؿ عمى العالمية التعامؿ مع ككاالت التصنيؼ المالية مف

كره المتزايد في أسكاؽ رأس الماؿ، لمحككمة كالمؤسسات كد الكعي بأىمية التصنيؼ االئتماني زيادة .0
 كالمستثمريف كالمصارؼ كمختمؼ اإلصدارات المالية.

إصدار درجات التصنيؼ االئتماني، لتكاكب تطكر تطكير المعايير التي تستخدميا ككاالت التصنيؼ في  .8
لتجنب  أسكاؽ رأس الماؿ العالمية، كزيادة الشفافية في عمميا، كزيادة اإلشراؼ عمييا مف قبؿ الحككمة

، باإلضافة إلى زيادة المنافسة بيف كضماف مصداقية التصنيفات االئتمانية حدكث تضارب المصالح
 تخفيض عقبات الدخكؿ إلى السكؽ كتشجيع إنشاء المزيد منيا. ككاالت التصنيؼ االئتماني مف خالؿ
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  المؤشرات المستخدمة في تحميل التصنيف االئتماني السيادي لسورية
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 بعض المؤشرات االقتصادية المستخدمة في تحميل التصنيف االئتماني السيادي لسورية

 المخطط لها المقدرة  بعض المؤشرات االقتصادية
2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2111 2111 

          االجتماعيةو  البنيويةالمؤشرات 
 99.10 99.00 99.90 91.00 91.90 98.10 98.00 90.18 90.00 عدد السكاف )مميكف نسمة(

الناتج المحمي اإلجمالي اإلسمي )مميار دكالر 
 أمريكي(

99.89 90.91 98.88 00.00 09.00 01.98 01.00 00.80 09.19 

حصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي )دكالر 
 أمريكي(

9900 9010 9000 9000 9991 9091 9009 9099 9100 

حصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي 
 0.0 0.9 9.0 9.8 0.0 9.8 0.9 0.0 -9.1 بالعممة المحمية )النسبة المئكية لمتغير(

الترتيب في مؤشر التنمية البشرية/عدد الدكؿ 
 المدرجة

- - - 991/989 990/989 - - - - 

ب في تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ/عدد الترتي
 الدكؿ المدرجة

- - - - 900/989 908/980 900/980 - - 

          األداء االقتصادي الكمي
الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي حسب أسعار 

 السكؽ )النسبة المئكية لمتغير(
9.0 0.1 0.9 0.9 0.0 0.0 0.8 0.9 0.0 

 008 008 000 000 089 099 009 009 000 يكميان( إنتاج النفط الخاـ )ألؼ برميؿ
سعر تصدير برميؿ النفط الخاـ )دكالر أمريكي 

 لمبرميؿ(
90.1 00.0 08.9 00.0 00.0 80.9 00.9 08.0 00.0 
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 المخطط لها المقدرة  بعض المؤشرات االقتصادية
2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2111 2111 

التضخـ حسب مؤشر أسعار المستيمكيف 
 )المتكسط(

0.9 0.0 0.0 99.9 0.0 90.9 9.8 0.0 0.0 

 - - - 99.1 8.0 8.9 8.9 99.0 99.8 ئكية(معدؿ البطالة الرسمي )النسبة الم
          المالية العامة

إجمالي اإليرادات )نسبة مئكية مف الناتج المحمي 
 اإلجمالي(

91.1 90.9 90.0 90.0 99.0 99.0 99.9 99.0 99.0 

 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 99.9 90.9 اإليرادات النفطية
ناتج المحمي إجمالي النفقات )نسبة مئكية مف ال

 اإلجمالي(
09.1 09.9 98.0 91.9 90.8 90.1 98.9 90.9 90.0 

الميزاف الكمي )نسبة مئكية مف الناتج المحمي 
 اإلجمالي( 

0.9- 0.1- 0.9- 0.0- 0.9- 9.0- 0.9- 0.0- 0.8- 

الميزاف غير النفطي )نسبة مئكية مف الناتج 
 -99.9 -99.0 -99.8 -99.0 -99.0 -90.0 -90.0 -99.0 -99.9 المحمي اإلجمالي غير النفطي(

)نسبة مئكية مف  1الميزاف غير النفطي األساسي
 الناتج المحمي اإلجمالي غير النفطي(

99.9- 98.0- 90.9- 99.9- 8.0- 1.0- 99.0- 99.0- 99.9- 

مدفكعات الفائدة )نسبة مئكية مف إجمالي 
 اإليرادات(

0.0 0.9 8.9 0.8 0.0 0.9 0.9 0.0 0.1 

                                                           
كائد(. كبما أف الميزاف غير غير النفطية منقكصان منيا المصاريؼ غير النفطية مع استبعاد صافي مدفكعات الفكائد )مدفكعات الفكائد منقكصان منيا مقبكضات الف العائداتالميزاف غير النفطي األساسي عمى أنو  يعرؼ 1

 ى الطمب المحمي.النفطية التي تأتي مف خارج حدكد الدكلة، فإنو يعتبر مقياسان أكثر أىمية مف الميزاف األساسي الكمي في معرفة أثر السياسة النقدية عم العائداتالنفطي األساسي يستبعد 
See: Paulo Medas and Daria Zakharova, “A Primer on Fiscal Analysis in Oil-Producing Countries”, IMF, WP/09/56, 2009, P. 5. 
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 المخطط لها المقدرة  بعض المؤشرات االقتصادية
2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2111 2111 

ف الحككمة المركزية )نسبة مئكية مف الناتج ديك 
 المحمي اإلجمالي(

990.1 991.0 00.9 00.0 00.0 09.0 09.8 09.0 09.0 

 99.9 99.0 99.9 99.8 90.9 90.9 09.1 00.0 00.0 المحمية
 99.0 99.9 99.0 99.0 90.0 99.0 90.9 00.9 89.0 الخارجية

لي ديكف الحككمة المركزية )نسبة مئكية مف إجما
 اإليرادات(

099.0 090.1 998.0 980.1 900.9 909.0 900.0 901.8 909.1 

صافي ديكف الحككمة المركزية: الديف الحككمي 
منقكصان منو األصكؿ المالية الحككمية )نسبة 

 مئكية مف الناتج المحمي اإلجمالي(
80.0 89.0 00.0 09.9 99.8 90.0 90.0 98.0 91.0 

          والمصارفالنقود 
إجمالي األصكؿ )نسبة مئكية مف الناتج المحمي 

 اإلجمالي(
999.9 18.0 81.9 89.0 01.9 00.1 80.9 - - 

 - - 98.1 90.8 90.0 99.0 90.9 1.8 8.0 غير المصرفية الخاصةديكف ال
 - - 99.9 99.0 90.0 99.0 99.0 99.9 90.9 ديكف المؤسسات العامة االقتصادية

          ةالموارد المالية الخارجي
ميزاف الحساب الجارم )نسبة مئكية مف الناتج 

 المحمي اإلجمالي(
9.8 9.0- 9.0- 9.8- 9.9- 0.1- 0.8- 0.9- 0.8- 

ميزاف الحساب الجارم مع استبعاد النفط )نسبة 
 مئكية مف الناتج المحمي اإلجمالي(

99.0- 0.8- 0.8- 9.1- 9.9 9.0- 9.8- 9.1- 9.8- 
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 المخطط لها المقدرة  بعض المؤشرات االقتصادية
2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2111 2111 

المباشر )نسبة مئكية مف االستثمار األجنبي 
 الناتج المحمي اإلجمالي(

9.0 9.0 9.0 9.0 9.8 0.0 0.9 0.9 0.9 

الديف العاـ الخارجي )نسبة مئكية مف الناتج 
 المحمي اإلجمالي(

89.0 00.9 90.9 99.0 90.0 99.0 99.0 99.9 99.0 

الديف العاـ الخارجي )نسبة مئكية مف إيرادات 
 الحساب الجارم(

990.9 900.. 09.8 00.0 00.0 90.0 00.0 09.9 91.1 

صافي الديف العاـ الخارجي: إجمالي الديف العاـ 
الخارجي منقكصان منو األصكؿ األجنبية الرسمية 

 )نسبة مئكية مف الناتج المحمي اإلجمالي(
9.0 9.1 00.9- 91.9- 90.0- 90.9- 99.0- 91.9- 90.9- 

العاـ  صافي الديف العاـ الخارجي: إجمالي الديف
الخارجي منقكصان منو األصكؿ األجنبية الرسمية 

 )نسبة مئكية مف إيرادات الحساب الجارم(
9.0 0.0 80.0- 08.0- 00.0- 00.9- 00.0- 00.9- 00.9- 

إجمالي األصكؿ األجنبية الرسمية )مميار دكالر 
 أمريكي(

90.09 90.09 90.00 90.08 90.99 90.98 90.90 90.80 90.00 



 
 

 

 

 

 ق الثانيالممح

 

 سورية في تقرير سهولة ممارسة أنشطة األعمال

 الصادر عن البنك الدولي 

Doing Business Report – World Bank 
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 سهولة ممارسة أنشطة األعمال في سورية

Ease of Doing Business in Syria 
سية الدكؿ مف تنافيصدر البنؾ الدكلي تقرير سيكلة ممارسة أنشطة األعماؿ سنكيان كالذم يقيس 

خالؿ بحث أثر اإلجراءات الحككمية كحماية حقكؽ الممكية عمى الشركات المحمية الصغيرة كالمتكسطة 
مرتبة كاحدة  في التقرير ، كتراجعت سكريةالحجـ عمى مدل دكرة حياتيا كالعمؿ عمى تحسينيا كاالرتقاء بيا

900/980كأصبحت في المركز 
المتغيرات التي ة أنشطة األعماؿ أحد كيعتبر الترتيب في تقرير ممارس .1

 التصنيؼ االئتماني السيادم. تأخذىا ككاالت التصنيؼ االئتماني باالعتبار في إصدار

 GCIكتبمغ عالقة االرتباط بيف تقرير سيكلة ممارسة أنشطة األعماؿ مع مؤشر التنافسية العالمية 
. 2ف ىناؾ عالقة ارتباط قكية بينيما، أم أ9.01ىي  WEFالذم يصدره المنتدل االقتصادم العالمي 

 كيقيس تقرير سيكلة ممارسة أنشطة األعماؿ مايمي:

 درجة تعقيد اإلجراءات الحككمية مثؿ عدد إجراءات تأسيس مشركع. 
 النتائج المترتبة عمى االلتزاـ بمتطمبات اإلجراءات الحككمية مثؿ الكقت كالتكمفة إلنفاذ العقكد. 
  نية لمممكية مثؿ حماية المستثمريف ضد ممارسات أعضاء مجمس نطاؽ كسائؿ الحماية القانك

 .اإلدارة

 .العبء الضريبي الكاقع عمى منشآت األعماؿ 

كيقدـ تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ قياسان كميان لإلجراءات الحككمية عمى مدل دكرة حياة الشركات 
 :المحمية الصغيرة كالمتكسطة الحجـ، كالمتمثمة في المراحؿ التالية

كالحد  ،كالتكمفة ،كالكقت ،يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ اإلجراءات بدء النشاط التجاري: .1
. كيستند ترتيب دنى لرأس الماؿ الالزمة لتأسيس شركة محمية ذات مسؤكلية محدكدة كتشغيميااأل

 %، كىي:90مؤشرات فرعية تأخذ كؿ منيا كزنان قدره  0البمداف إلى 

 التكاليؼ الرسمية فقط. كتشمؿمف متكسط الدخؿ القكمي لمفرد.  : كنسبة مئكيةالتكمفة 

                                                           
1
 World Bank, “Doing Business Report 2019”, World Bank, Washington, D. C., 2011, P. 197. 

2
 GCI: Global Competitiveness Index. 

WEF: World Economic Forum. 
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 عدد األياـ التقكيمية الالزمة لمتسجيؿ كليس أياـ العمؿ. كىي : الوقت 

 كتتضمف اإلجراءات  .عدد اإلجراءات الالزمة لمتسجيؿ في أكبر مدينة تجاريةكىي : اإلجراءات
 قة لمتسجيؿ مثؿ ختـ الشركة.السابقة لمتسجيؿ مثؿ اسـ الشركة، كاإلجراءات الالح

 يداع ذلؾ المبمغ  ،: كنسبة مئكية مف متكسط الدخؿ القكمي لمفردالحد األدنى لرأس المال المدفوع كا 
 لدل أحد البنكؾ.

كالتكمفة التي  ،كالكقت ،يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ اإلجراءاتاستخراج تراخيص البناء:  .2
 ،لمحصكؿ عمى كافة المكافقات الضركرية ،ة كالمتكسطةتتكبدىا إحدل مؤسسات األعماؿ الصغير 

. كاالتصاالت ،كالصرؼ الصحي ،كالمياه ،كتكصيؿ خدمات الكيرباء ،لبناء مستكدع تجارم
 %، كىي:00.0 ان قدرهمؤشرات فرعية تأخذ كؿ منيا كزن 0يستند ترتيب البمداف إلى ك 

 مؿ التكاليؼ الرسمية فقط.: كنسبة مئكية مف متكسط الدخؿ القكمي لمفرد. كتشالتكمفة 

 عدد األياـ التقكيمية الالزمة لبناء مستكدع في مدينة رئيسية كليس أياـ العمؿ.كىي : الوقت 

 كتشمؿ جميع المستندات ذات الصمة .عدد اإلجراءات الالزمة لبناء مستكدعكىي : اإلجراءات، 
كالحصكؿ عمى  ،مطمكبةكاستيفاء كافة اإلشعارات ال ،كالحصكؿ عمى كافة المكافقات الالزمة
كالياتؼ األرضي، ككذلؾ  ،كالصرؼ الصحي ،كالمياه ،تكصيالت المرافؽ المتعمقة بالكيرباء

 تسجيؿ المستكدع بعد إتماـ بنائو.

 ،كالكقت ،يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ سمسمة اإلجراءات الكاممة الالزمة تسجيل الممكية: .3
كبالتالي استخدامو بطريقة  ،كنقؿ سند الممكية ،منشأة أخرلكالتكمفة لقياـ منشأة بشراء عقار مف 

. آمنة في تكسعيا، كاستخدامو كضماف لمحصكؿ عمى قركض جديدة، أك بيعو إلى منشأة أخرل
 :%، كىي00.0 ان قدرهمؤشرات فرعية تأخذ كؿ منيا كزن 0يستند ترتيب البمد إلى ك 

 ليؼ الرسمية فقط.: كنسبة مئكية مف قيمة العقار، كتشمؿ التكاالتكمفة 

 عدد األياـ التقكيمية الالزمة لنقؿ الممكية كليس أياـ العمؿ.كىي : الوقت 

 كتشمؿ  .بعقار نقالن قانكنيان  المرتبطعدد اإلجراءات الالزمة لنقؿ سند الممكية كىي : اإلجراءات
ت الالحقة كاإلجراءا ،مثؿ سداد الضرائب المستحقة عمى نقؿ الممكية ،اإلجراءات السابقة لمتسجيؿ

 ككذلؾ التسجيؿ في أكبر مدينة تجارية. ،مثؿ تسجيؿ سند الممكية ،لمتسجيؿ
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يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ الحقكؽ القانكنية لممقترضيف  الحصول عمى االئتمان: .4
كحماية  ،قراضفي تسييؿ اال كالتي تصؼ مدل فعالية قكانيف الضمانات كاإلفالس ،كالمقرضيف

. كنطاؽ تغطيتيا ،المقرضيف، باإلضافة إلى نكعية نظـ المعمكمات االئتمانيةحقكؽ المقترضيف ك 
 :يستند ترتيب البمداف إلى مؤشريف فرعييف، ىماك 

 ( 11-1مؤشر قوة الحقوق القانونية:)  كىي اإلجراءات الحككمية كالقكاعد المتعمقة بالضماف غير
دل حماية حقكؽ المقترضيف مف %. كىي م09.0 ان قدرهالحيازم لألصكؿ المنقكلة. كيأخذ كزن

 .خالؿ قكانيف الضمانات العينية كاإلفالس

 :ىاكمدل تكفر  تيانطاؽ المعمكمات االئتمانية كنكعيكىي  مؤشر مدى عمق المعمومات االئتمانية 
 .%00.0 ان قدرهمف خالؿ السجالت العامة كالخاصة لممعمكمات االئتمانية، كيأخذ كزن

ر ممارسة أنشطة األعماؿ شفافية معامالت األطراؼ ذكم العالقة، يقيس تقري حماية المستثمرين: .5
عف االستغالؿ غير المشركع لممعمكمات الداخمية السرية، كقدرة  ،كمسؤكلية أعضاء مجمس اإلدارة

المساىميف عمى مقاضاة أعضاء مجالس اإلدارة في حاؿ ارتكابيـ أم شكؿ مف أشكاؿ سكء 
 :%، كىي00.0 كزنان قدرهمؤشرات فرعية، تأخذ كؿ منيا  0يستند ترتيب البمداف إلى . ك السمكؾ

 ( 11-1مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجالس اإلدارة:)  كىي قدرة المساىميف عمى تحميؿ
كقدرتيـ عمى رفع  ،الطرؼ ذم العالقة المسؤكلية في حاؿ كجكد معامالت األطراؼ ذكم العالقة

 .فدعكل بصكرة مباشرة أك غير مباشرة كسرياف القانك 

 ( 11-1مؤشر نطاق اإلفصاح:)  بالمكافقة كاإلفصاح عف معامالت  المتعمقةكىي المتطمبات
 .األطراؼ ذكم العالقة

 ( 11-1مؤشر سهولة قيام المستثمرين بإقامة الدعاوى :) كىي نكع األدلة كالقرائف التي يمكف
ندات الداخمية لمشركة كالقدرة عمى االطالع مباشرة عمى المست ،جمعيا قبؿ المحاكمة كأثناء سيرىا
 .المعنية كاالستعانة بمفتش حككمي

يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ مجمكع العبء الضريبي الذم تتحممو شركة  دفع الضرائب: .6
كمجمؿ الكقت الذم تستغرقو في االمتثاؿ  ،إضافة إلى عدد المدفكعات ،صغيرة أك متكسطة الحجـ
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مؤشرات فرعية، يأخذ كؿ منيا  0ند ترتيب البمداف إلى يستك  لقكانيف الضرائب خالؿ سنة معينة.
 : %، كىي00.0 ان قدرهكزن

 بما في ذلؾ ضرائب االستيالؾ )ضريبة  ،إجمالي عدد مرات دفع الضرائبكىي : المدفوعات
 .الضريبة المستحقة عمى السمع كالخدمات(ك ضريبة المبيعات، ك القيمة المضافة، 

 نكيان إلعداد اإلقرارات الضريبية كسداد الضرائبعدد الساعات الالزمة سكىي : الوقت. 

 :كىي االلتزامات الضريبية لمشركة كنسبة مئكية مف األرباح قبؿ تحمؿ  إجمالي سعر الضريبة
كالضريبة عمى  ،كاشتراكات الضماف االجتماعي ،كافة األعباء الضريبية. كتشمؿ ضريبة األرباح

كالضريبة  ،كالضريبة عمى تكزيعات أرباح األسيـ ،يةكالضريبة عمى نقؿ الممك ،األمالؾ كالعقارات
كضرائب  ،كرسـك النظافة ،كالضرائب عمى الصفقات كالمعامالت المالية ،عمى األرباح الرأسمالية

 .كغيرىا دالمركبات كاستيالؾ الكقك 

 ال سيما، لمتجارة يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ المتطمبات اإلجرائية التجارة عبر الحدود: .7
كما يتعمؽ بذلؾ مف كقت كتكمفة  ،عدد المستندات الالزمة الستيفاء معامالت االستيراد كالتصدير

. كتغطي )باستثناء التعريفات الجمركية( لعمميات التصدير كاالستيراد عف طريؽ النقؿ البحرم
ثناء النقؿ أ، ك كالميناء ،كاإلجراءات الالـز استيفاؤىا في الجمارؾ ،كالنماذج المطمكبة ،المستندات

مؤشرات فرعية،  0يستند ترتيب البمداف إلى . ك الداخمي إلى أكبر مدينة تجارية في البمد المعني
 :%، كىي00.0 ان قدرهيأخذ كؿ منيا كزن

 :كتشمؿ كافة المستندات الالزمة إلتماـ  عدد المستندات الالزمة إلتمام التصدير واالستيراد
كمستندات  ،جمركيالتخميص الكمستندات  ،المصرفية المستندات كتتضمفالتصدير كاالستيراد. 

 .كمستندات النقؿ ،المناكلة

  :كتشمؿ إعداد المستندات، كالتخميص عدد األيام التقويمية الالزمة إلتمام التصدير واالستيراد
الجمركي، كالرقابة الفنية، كأعماؿ المناكلة في الميناء، كمحطة البضائع، كالنقؿ الداخمي كأعماؿ 

 .كلة. كال تدخؿ في الحساب المدة الزمنية التي يستغرقيا النقؿ البحرمالمنا

 :كتشمؿ التكاليؼ الرسمية المستخدمة عمى حاكية  التكمفة الالزمة إلتمام التصدير واالستيراد
بالمستندات  المتعمقةبالدكالر األمريكي. ىي التكاليؼ الرسمية فقط. كيتـ إدارج جميع التكاليؼ 

 .ي كالكسطاء الجمركييف، كرسـك المناكلة كالنقؿ الداخميكالتخميص الجمرك
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كمدل تعقيد اإلجراءات لتسكية  ،كالتكمفة ،يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ الكقت إنفاذ العقود: .8
مؤشرات فرعية، يأخذ كؿ منيا  0يستند ترتيب البمداف إلى . ك دعكل تجارية بيف شركتيف محميتيف

 %، كىي:00.0 ان قدرهكزن

 نفاذه. اإلجراءات: عدد  كىي خطكات رفع دعكل قضائية كالحصكؿ عمى حكـ كا 

 :األياـ التقكيمية التي يستغرقيا الفصؿ في نزاع تجارم أماـ المحكمة. كتشمؿ  عدد كىي الوقت
نفاذه ،كسير المحاكمة ،كقت إقامة الدعكل  .كالحصكؿ عمى حكـ كا 

 :ـ اإلنفاذ كنسبة مئكية مف قيمة المطالبةكىي أتعاب المحاميف كالرسـك القضائية كرسك  التكمفة. 

يقـك تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ بدراسة الكقت كالتكمفة المتعمقيف  تصفية النشاط التجاري: .9
. كالنتائج المترتبة عمييا ،التي تككف مؤسسات محمية طرفان فييا ،بإجراءات دعاكم شير اإلفالس

 ىك: ، ك يستند ترتيب البمداف إلى مؤشر فرعي كاحدك 

 :كاحتماؿ  ،مثؿ سعر اإلقراض ،كعكامؿ أخرل ،كالتكمفة ،كىك دالة الكقت معدل استرداد الدين
كيأخذ استمرار الشركة في مزاكلة عمميا. كتحسب السنتات التي يستردىا الدائنكف عف كؿ دكالر. 

 ،إلعسارمع استقطاع التكاليؼ الرسمية إلجراءات ا ،باالعتبار القيمة الحالية لمديكف المستردة
 .كمراعاة استيالؾ األصكؿ

 : 9999ك 9998كفيما يمي ترتيب سكرية في تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ بيف عامي 
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 9999ك 9998ترتيب سكرية في تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ بيف عامي 

 2008 2009 2010 2111 المرحمة المؤشر

 140 137 143 144 األعمال )الترتيب( أنشطة ممارسة سهولة 

 .. 125 133 134 التجاري )الترتيب( النشاط بدء 1

  13 8 7 0 عدد اإلجراءات 

  )43 17 17 90 الكقت )باألياـ 

  ( القكمي الدخؿ متكسط مف %التكمفة )55.7 18.2 27.8 08.9 لمفرد 

  
القكمي  الدخؿ متكسط مف %الماؿ ) لرأس األدنى الحد
 لمفرد(

000.9 1,012.5 4,353.8 3,673.3 

 .. 131 132 134 البناء )الترتيب( تراخيص استخراج 2

  26 26 26 90 عدد اإلجراءات 

  )128 128 128 998 الكقت )باألياـ 

  ( القكمي الدخؿ متكسط مف %التكمفة )658.3 697.0 540.3 008.0 لمفرد 

 .. 72 82 81 الممكية )الترتيب( تسجيل 3

  4 4 4 0 عدد اإلجراءات 

  27 19 19 91 (الكقت )باألياـ 

  28.1 28.0 28.0 90.1 العقار( قيمة مف  %) التكمفة 

 .. 180 181 168 االئتمان )الترتيب( عمى الحصول 4

  ( 99-9مؤشر قكة الحقكؽ القانكنية) 1 1 1 9 

  ( 0-9مؤشر عمؽ المعمكمات االئتمانية) 0 0 0 9 

  
تغطية السجالت العامة لممعمكمات االئتمانية )% مف 

 لسكاف الراشديف(عدد ا
9.9 0.0 0.0 0.0 

  
تغطية المراكز الخاصة لممعمكمات االئتمانية )% مف 

 عدد السكاف الراشديف(
9.9 0.0 0.0 0.0 

 .. 114 119 119 )حماية المستثمرين )الترتيب 5

  ( 99-9مؤشر قكة حماية المستثمريف) 4.3 4.3 4.3 0.0 

 .. 101 105 111 الضرائب )الترتيب( دفع 6

  )20 20 20 99 المدفكعات )عدد المرات سنكيان 

  )336 336 336 000 الكقت )بالساعات سنكيان 

  )46.5 43.5 42.9 09.1 إجمالي سعر الضريبة )% مف األرباح 

 .. 114 118 121 الحدود )الترتيب( عبر التجارة 7

  8 8 8 8 عدد المستندات الالزمة إلتماـ التصدير 

   9 9 9 1 مة إلتماـ االستيرادعدد المستندات الالز 

  )19 15 15 90 الكقت الالـز إلتماـ التصدير )أياـ 

  )23 21 21 99 الكقت الالـز إلتماـ االستيراد )أياـ 
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 2008 2009 2010 2111 المرحمة المؤشر

  
التكمفة الالزمة إلتماـ التصدير )بالدكالر األمريكي لكؿ 

 حاكية(
9,919 1,190 1,190 1.300 

  
الر األمريكي لكؿ التكمفة الالزمة إلتماـ االستيراد )بالدك 

 حاكية(
9,090 1,625 1.625 1.760 

 .. 175 176 176 العقود )الترتيب( إنفاذ 8

  55 55 55 00 عدد اإلجراءات 

  )872 872 872 809 الكقت )باألياـ 

  ( التكمفة% )29.3 29.3 29.3 91.0 مف قيمة المطالبة 

 .. 84 87 95 التجاري )الترتيب( النشاط تصفية 9

  30.7 29.5 29.5 90.0 سترداد الديف )سنت عف كؿ دكالر(معدؿ ا 

  )4.1 4.1 4.1 0.9 المدة الزمنية )بالسنكات 

  9 9 9 1 (التفميسة التكمفة )% مف قيمة مكجكدات 

 

مرتبة  سيكلة ممارسة أنشطة األعماؿكيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف سكرية تراجعت في مؤشر 
، إال أنيا حافظت عمى قيمة 9999بالمقارنة مع عاـ  9999عاـ  ( في900/980كاحدة كاحتمت المركز )

معظـ المتغيرات التي يتألؼ منيا المؤشر، كىذا يفرض عمى سكرية بذؿ المزيد مف الجيكد في تبسيط 
 الترتيب، كمنيا:  إجراءات ممارسة أنشطة األعماؿ كبالتالي التحسف في

 .التكسع في إنشاء النافذة الكاحدة 

 ت المقدمة عف طريؽ االنترنت.تحسيف الخدما 

 .تكحيد المستندات كالكثائؽ 

 .تحديد المجاالت المتداخمة بيف الييئات الحككمية كدمجيا 

 .تطبيؽ حدكد زمنية إلزامية في كؿ مرحمة 

 .استخداـ أنظمة المتابعة الداخمية لتتبع اإلجراءات كتحديد العقبات 

 .خفض الحد األدنى لرأس الماؿ أك إلغاؤه 

 كتبسيط عممية دفع الضرائب.تخفيض ال ،  ضرائب كالرسـك

 .تحديد مسؤكلية أعضاء مجمس اإلدارة كتسييؿ إمكانية مقاضاتيـ 

 .تحسيف اإلدارة الجمركية 

 .تخفيض عدد المستندات الالزمة لمتجارة 
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 .تبسيط اإلجراءات في المكانئ 

 .إنشاء محاكـ متخصصة، كالشركع في أتمتة إدارة الدعاكم  
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 ليةنقاط بحثية تا

 

 أىمية التصنيؼ االئتماني في سكرية مع اقتراح إنشاء ككالة تصنيؼ ائتماني محمية. .9
 التصنيؼ االئتماني لممؤسسات المالية في سكرية. .9
 .التصنيؼ االئتماني السيادم لسكريةأثر المتغيرات االقتصادية عمى  .0
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Abstract 
 

The Credit Rating industry has developed in parallel with the development 

of capital markets; the role of Credit Rating Agencies (CRAs) has expanded to 

reach most developed and emerging economies, due to the importance of Credit 

Rating to sovereignties, financial institutions, corporates and securities. 

Credit Rating expresses the opinion of CRAs on the creditworthiness and 

willingness of issuer to meet its current and future obligations in full and in a 

timely manner, based on the qualitative and quantitative factors that address the 

likelihood of default. The higher the Credit Rating, the lower the credit risk. 

Due to the absence of studies concerning Credit Rating in Syria, this paper 

comes to shed light on the Credit Rating and the prospects of its application to 

the Syrian economy at a time when Syria is moving towards social-market 

economy, an increase in the openness of the economy, the recent opening of the 

Damascus Securities Exchange (DSE), and the issuing of treasury bills. 

The objective of this paper is to clarify the Credit Rating concept, agencies, 

and types, explain the sovereign and bank Credit Rating criteria, the role of 

Credit Rating in the capital markets, as well as the current situation of Credit 

Rating in Syria and how to improve it. 

This paper recommends the necessity of obtaining the Sovereign Credit 

Rating from major international CRAs - Standard & Poor’s, Moody’s, and Fitch, 

and raising the Sovereign Credit Rating to reach the Investment Grade which 

means having a lower credit risk. 

Moreover, the banks, companies listed in DSE, corporates and securities 

should obtain Credit Rating. Thus, the Government should establish a regulatory 

framework supporting and organizing Credit Rating. 
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