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غضننر ع اسننسي .سننر ا تهننع التادانند لننا اةااال المخننسدعال ا تتمسلرننف ةاا ننف   لرلرننف لننا 

بغداة : الجسمعف المسترصنعاف : للرنف ا ةااال الا صتصنسة :  –مصعف ا ) ا سلف مسجسترع( ا 

 ا   0202صسم تةااال ا امسل ، 

خاطر وخاصًةالمخاطرة االئتمانية ، وان تدرك المصارف وعلى نحو متزايد الحاجة لقياس وادارة الم          
 Assetsاحدددد الحلدددول الجدددتراتيجية التدددد تجددداعد ردددد ادارة المخددداطرة االئتمانيدددة  دددو تجدددنيد الموجدددودا  

Securitization  ، حيدددن ان المصدددارف والماججدددا  الماليدددة تواجددددت ملددد لة حقيقيدددة تتم دددل ردددد حجددددم
القروض الى الزبائن ونلدو  المخداطرة االئتمانيدة  عن طريق منح المخاطرالتد تواجهها من خالل عملياتها

مدددن خدددالل عددددم التجدددديد لتلدددك القدددروض ،  و دددد حظدددد  دددقا الموادددوع با تمدددام  بيدددر مدددن  بدددل البددداح ين 
والمختصدددين المصدددرريين ، اق يبدددين بيدددض البددداح ين ان تجدددنيد الموجدددودا  يددداد  الدددى خ دددض المخددداطرة 

، رد حين يبين باح ون أخرون أن عملية تجنيد الموجودا  االئتمانية عن طريق تحويلها الى المجت مرين 
التاد  الى خ ض المخاطرة االئتمانية وانما على الي س من قلك  د تزيد منها وتخ ض مخداطرة الجديولة 
، وعليددت رددان ملدد لة الدراجددة الحاليددة تتم ددل رددد اخددتالف وجهددا  نظددر البدداح ين والمختصددين المصددرريين 

و ددر   دقا الدراجدة الدى التيدرف 0ا  وأ  مدن المخداطر يداد  الدى تخ ي هداحول موادوع تجدنيد الموجدود
علددددى مددددد  مجددددا مة عمليددددة التجددددنيد رددددد نجددددال اليمددددل المصددددررد ، وأ ددددر تلددددك اليمليددددة رددددد المخدددداطرة 

حددد المصددارف ليم ددل حالددة الدراجددة ل ونددت أ (  Bank of Americaو ددد اختيددر مصددرف  0االئتمانيددة
اما منهج الدراجة رقد  دان  ائمدًا علدى  0اليالمية ال بر  والقائدة رد األوراق المالية المامونة بالموجودا 

دراجدددة تحليليدددة للمصدددرف مجدددال الدراجدددة مدددن خدددالل التيدددرف علدددى انلدددطتت الرئيجدددية واليمليدددا  الخاصدددة 
 بمجموعة من االجتنتاجا  ا مها:و د خرج   قا الدراجة 0باالوراق المالية المامونة بالموجودا 

وجود عال ة مابين تجنيد الموجودا  و المخاطرة االئتمانية وبقلك رهو يجاعد المصرف على الدتخل  مدن  -
 0المخاطرة االئتمانية عن طريق تحويلها إلى  اعدة عرياة من المجت مرين

 وعرا   قا الدراجة مجموعة من التوصيا   ان ا مها :
من المخاطرة االئتمانية للمصرف عن طريق عملية التجدنيد ردان المصدرف عليدت ان يقدوم من أجل التخل   -

بنقل الموجودا  المجدندة الدى الهيئدا  قا  ال درض الخدا  ليدر التابيدة لدت مدن أجدل الدتخل  مدن المخداطرة 
 0االئتمانية

اق أن جميد  المصدارف  تيد المخاطرة مدن المحدددا  االجاجدية للجدلوك المدالد وخاصدًة المخداطرة االئتمانيدة -
الجداد لقلك رإن على المصرف ان ياخق بنظر االعتبار طبييدة تدواريا االجدتحقاق وأجديار  تتا ر بحاال  عدم

                                0ال ائدة والجدارة االئتمانية من خالل قلك
 


