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 الملخص
 

 المستقرة غير هنةاالر  الظروف ظل في الخاص التقليدي المصرفي النظام رااستقر  مدى تحديد سةاالدر  هذه تناولت
 بنشاط المتعلقة الظروف بعض تغير ضابافتر  وذلك المحيطة، األوضاع في أتطر  قد التي المفاجئة تاوالتغير 

 للمحفظة جهد تااختبار  ءاإجر  خالل من التعثر معدالت وزيادة العقارية الضمانات كفقدان المستقبل في المصارف
 اعتبار على وذلك وأرباحها، للمصارف الخاصة األموال كفاية على السابقة العوامل تأثير مدى إلى للوصول االئتمانية

  للمصرف. الرئيسي النشاط يمثل االئتمان أن
 األساليب من تعد (، والتيMicro) المحفظة مستوى على جهد تااختبار  تطبيق على سةاالدر  هذه في الباحثة اعتمدت
 وقوع ضاافتر  على األول السيناريو نيب   سيناريوهين، بتطبيق وذلك المصارف، ائتمان مخاطر قياس في الحديثة
 الممنوحة االئتمانية التسهيالت مقابل المرهونة العقارية الضمانات قيمة من%  03 نسبة باستبعاد تاريخية أحداث

 التعثر معدالت زيادة ضاافتر  على الثاني السيناريو نيوب   القطر، في هنةاالر  األوضاع بسبب (المباشرة وغير المباشرة)
 الصغيرة الشركات وتسهيالت دااألفر  تسهيالت فئتي من لكل المباشرة المنتجة التسهيالت من%  51 انتقال خالل من

 الممنوحة والتسهيالت العقارية التسهيالت فئتي من لكل المباشرة المنتجة التسهيالت من%  53 و والمتوسطة،
 )رديئة بتحصيلها، مشكوك المستوى، دون) المنتجة غير الديون من مختلفة مستويات 0 إلى وذلك الكبرى، للشركات

 على األول السيناريو تطبيق خالل من تبين وقد عاملة، خاصة تقليدية مصارف (9) من مؤلفة لعينة التوالي على
 تطبيق خالل من تبين بينما العينة، مصارف من مصارف لخمسة واألرباح الكفاية نسبة انخفاض سةاالدر  عينة

 المصارف مرور أن إال المستويات، كافة على العينة مصارف لجميع واألرباح الكفاية نسبة انخفاض الثاني السيناريو
 كفاية نسبة بانخفاض يتسبب لن -الجهد تااختبار  بسيناريوهات ضهااافتر  تم لتياو  - مستقبالا  المجهدة بالظروف

 تحول إلى أو فية،ااإلشر  الجهات قبل من المقرر األدنى الحد دون ما إلى العينة مصارف من ألي الخاصة األموال
 المصرفي النظام في والثقة رااالستقر  لتعزيز المناسبة التوصيات حااقتر  تم وقد خسائر، إلى أرباح من أعمالها نتيجة

 .السوري التقليدي الخاص
 

 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

                          
                     

                           
 

 
Abstract 

 

This study deals with determining the stability of the banking system under  

unstable conditions and sudden changes in the environment, first; On the 

assumption that certain conditions related to the future activity of banks will 

change, such as the loss of real estate guarantees and the increase in default 

rates through “stress testing” the credit portfolio, to the extent that previous 

factors affect the adequacy of banks' own funds and profits.  

In this study, the researcher applied “Micro stress testing”, which is one of the 

modern methods in measuring the credit risk in banks, by applying two 

scenarios, the first scenario assumed the excluding 30% of collateral pledged 

real estate against credit facilities granted (direct and indirect) due to the current 

situation in the country. The second scenario is based on the assumption of 

increased default rates through the transfer of 10% and 15% of the direct 

productive facilities to 3 different levels of non-performing (sub, doubtful, bad) 

debts, respectively, The results of applying the first scenario on the study sample 

showed a decrease in the capital adequecy ratio and profits of five sample 

banks. The second scenario showed that the adequacy ratio and profit of all the 

sample banks was low at all levels, while the banks' adequacy - which have been 

assumed under stress test scenarios - will not fall below the threshold set by the 

supervisory authorities or to shift their business results from profits to losses. 

Therefore; appropriate recommendations have been proposed to promote 

stability and confidence in the traditional Syrian private banking system. 

 


