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دون انتظار... ـــــاء بــــــإ�� من علم�ي العط .. ..  إ�� من علم�ي النجاح و الص�� 

 . أ�ي

ان ـــ. إ�� من ك.. ل إ�� ما أنا فيھــانت الصعاب ألصإ�� من علمت�ي و ع

 . . أمي.ا سر نجا�� و حنا��ا بلسم جرا��.ـــــدعاؤه

 باسمھ أينما وجدوا. إ�� جميع أفراد أسر�ي العز�زة و الكب��ة �ل

 . إ�� مال�ي �� ا�حياة أينما �ان

 إ�� أصدقائي رفقاء در�ي من داخل ا�جامعة و خارجها.

، إ�� أساتذ�ي الكرام الذين أناروا درو�نا  عمر براهي�يإ�� األستاذ املشرف 

 . بالعلم و املعرفة

 يب�� ��ا إال إ�� �ل من يقتنع بفكرة فيدعو إل��ا و �عمل ع�� تحقيقها، ال 

 . وجھ هللا و منفعة الناس

 . إليكم أهدي ثمرة هذا العمل املتواضع

 



 

 
 

 
 

 

 

أرى لزامـــــــا ع�ـــــــ� ��ـــــــجيل الشـــــــكر و إعالمـــــــھ و �ســـــــبة الفضـــــــل أل�ـــــــحابھ،       

 استجابة ملا قيل :

 عالمة شكر املرء إعالن حمــــده     فمن كتم املعروف م��م فما شكر            

أوال � عــز و جــل ع�ــ� أن هــدا�ي لســلوك طر�ــق البحــث و التشــبھ  فالشــكر       

 بأهل العلم و إن �ان بي�ي و بي��م مفاوز.

كمـا أخـص بالشـكر أسـتاذي الكــر�م و معل�ـي الفاضـل املشـرف ع�ـ� هــذا         

فقد �ان حر�صا ع�ـ� قـراءة �ـل مـا أكتـب ثـم يـوج�ي إ�ـ� اهي�ي عمر بر البحث 

 و ألطف إشارة، فلھ م�ي وافر الثناء و خالص الدعاء.ما يرى بأرق عبارة 

كمــــا أشــــكر الســــادة األســــاتذة و �ــــل الــــزمالء و �ــــل مــــن قــــدم �ــــ� فائــــدة أو         

أعـــان�ي بمرجـــع، أســـأل هللا أن يجـــز��م ع�ـــي خ�ـــ�ا و أن يجعـــل عملهـــم �ـــ� م�ـــ�ان 

 حسنا��م.
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 المقدمة العامة

 

تعتبر الهندسة المالية عملية تطويرية من خالل الدور الذي تلعبه في تنشيط البورصات المالية العالمية، فهي 
المضاربة، واالستثمار، التي تدور جميعا حول إدارة تعمل على ابتكار أدوات مالية جديدة ألغراض التحوط، و 

المخاطر، ويقصد بهذه األخيرة إمكانية حدوث انحراف معاكس عن النتيجة المرغوب فيها أو المتوقعة، حيث 
إن وجود هذه االنحرافات قد يؤدي إلى الحد من مسعى المؤسسات المالية)وخاصة منها البنوك(إلى البقاء 

المخاطر إما عن طريق التغيرات التي تحدث في األسواق من خالل  اوقد تنش ،ي نشاطهاوالنمو واالستقرار ف
ما أن  تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة ...أو من خالل أعمال وعمليات مع اإلطراف الخارجية ... وا 

 وقد يؤدي ذلك إلى العصف بالكيان التنظيمي ،خطاء أو غشأتنشا من خالل المؤسسة كحاالت وجود 
في التخفيض أو التقليل تساعد المفكرين والدارسين تطوير أساليب وأدوات قد  ض واالقتصادي،وقد حاول بع

نهاءهذه المخاطرأ والتي تتمثل في أدوات الهندسة المالية والتي تبرز أهميتها من خالل إيجاد حلول مبتكرة  ،وا 
قد تبدو الهندسة المالية ضرورية مع التغيرات االقتصادية،و  ةوأدوات مالية جديدة تتماشى مع اعتبارات الكفاء

إلى جانب  ر،الجذرية الهائلة،التي تتمثل في تغير أسلوب إدارة الموارد االقتصادية إلى النمط االقتصادي الح
 ترابط أسواق التمويل الدولية بفعل ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .

وبالذات في أسواق  ،دة غير متكافئة بالنسبة للبنوكإن هذا الوضع الحديث يفرض ضغوطا تنافسية حا
التمويل والخدمات المصرفية والمالية، ويستدعي ذلك بالضرورة تطوير منتجات الهندسة الملية بحيث تكون 

 الية.عمستحدثة وذلك لتضمن للبنوك قدرا من المرونة ونصيبا سوقيا وافرا يساعدها على االستمرار بف

 أوال: إشكالية البحث 

 مما سبق تتضح إشكالية الدراسة في التساؤل المحوري األتي :

 ما دور الهندسة المالية في إدارة المخاطر البنكية؟ -

 لسابق يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:اوانطالقا من التساؤل 

 ما الهدف من استعمال أدوات الهندسة المالية في البنوك؟  -
 ؟  BNP PARIBASما المخاطر التي يتعرض لها بنك   -

 ؟ماهي األدوات التي يستعملها البنك إلدارة هذه المخاطر  -
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 ثانيا:فرضيات البحث 

 انطالقا من التساؤالت الفرعية السابقة وإلمكانية اإلجابة عليها، فان الدراسة تتطلب اختبار الفروض التالية:   

 لمخاطر ؛يهدف استعمال أدوات الهندسة المالية في البنوك إلى التقليل من ا  -
- BNP PARIBAS  مجموعة بنكية عالمية تتعرض لعدة أنواع من المخاطر)خطر القرض، خطر

 السوق، خطر تشغيلي...(؛ 

 أدوات مالية حديثة ومبتكرة إلدارة المخاطر. BNP PARIBASيستعمل بنك   -

 ثالثا:أسباب اختيار الموضوع 

الطالع على موضوعات الهندسة المعرفة واالرغبة في كان السبب نحو اختيار هذا الموضوع   -
المالية، باعتبارها من احدث المواضيع وأهمها في الوقت الحالي، مع تزايد أهمية البنوك من جهة، 
وتفاقم المخاطر المرتبطة بها من جهة أخرى والتي من شانها تهديد اقتصاديات دول وليس فقط بنك 

 معين؛
لصعوبته، وقلة العارفين به، على األقل في محيطنا  يعتبر هذا الموضوع حديثا، والدراسات فيه قليلة  -

. 

 رابعا: أهمية البحث

باعتباره  ،أهمية هذا الموضوع في كونه يعالج احد المواضيع الحديثة نسبيا في مجال الهندسة المالية ىتتجل
من حين كما أن االبتكارات واإلبداعات المالية التي تظهر  واالستقصاء، موضوع مطروح على طاولة البحث 

كونها دائما تبحث عن هذه االبتكارات إليجاد الحلول الجذرية  ،ألخر هي الوجه الحقيقي للهندسة المالية
 للمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها البنوك .

 خامسا: أهداف البحث

 بناءا على ما تقدم فان هذا العمل يهدف أساسا إلى الكشف عن مختلف جوانب الهندسة المالية من جهة،
 والتعرف على واقع واثر إدارة المخاطر في البنوك من جهة أخرى،باإلضافة إلى األهداف التالية :

 ؛أدواتها في إدارة المخاطر المالية من خالل إبراز دورالتطرق لمفهوم الهندسة المالية وتحديد أهميتها _ 

 ؛تسليط الضوء على إدارة المخاطر ومعرفة مدى تأثيرها على البنوك_ 
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 .ة هذه المخاطراألدوات المستعملة لمواجه، و BNP PARIBASاولة معرفة المخاطر التي يواجهها بنك مح_ 

 سادسا: المنهج المستخدم في البحث 

، البحث اعتمادا على اإلجراءات واالعتبارات المنهجية التي تستند إلى معالجة المشكلة البحثية إنجازتم 
ق وصف ظاهرة البحث وتشخيصها بغرض استيعاب عناصر عن طريبإتباع المنهج الوصفي التحليلي، 

دارة المخاطر  اإلطار النظري المرتبط ، ثم حاولنا إسقاط ذلك على على مستوى البنوكبالهندسة المالية وا 
 . BNP PARIBASالواقع من خالل استعراض حالة تطبيقية ممثلة في حالة البنك الفرنسي 

 صعوبات البحث  :سابعا

 ؛لتي تتعلق بالهندسة الماليةقلة المراجع ا_ 

 ؛قلة الدراسات السابقة_ 

نظرالحداثته،مما جعلنا نقوم بدراسة حالة  ،عدم قدرة الجهاز المصرفي على تقديم معلومات حول الموضوع_ 
 بنك فرنسي.

 دراسات سابقة  ثامنا:

تراتيجيات للتغطية من حدود الهندسة المالية في تفعيل اس :ر بعنوانتيمذكرة ماجس (2011ل )بوعكاز نوا_ 1
جامعة سطيف،عالجت الموضوع من خالل تطرقها الى المفاهيم ب المخاطر المالية في ظل األزمة المالية،

ثم كيفية استعمال أدوات الهندسة المالية في تغطية المخاطر ، الخاصة بالهندسة المالية وتغطية المخاطر
براز دورها في تفاقم األزمات بسبب التطبيق الخا  ؛طئألدواتهاوا 

: المنتجات بحث مقدم في إطار المؤتمر الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية العالمية بعنوان_ 2
يث عالج موضوعه من خالل توضيح ، ح2009، جامعة سطيف،بأدوات مستحدثة لتغطية المخاطرالمشتقة، 

لى،وكيفية استعمالها لتغطية و لمالية بالدرجة األوهي من أدوات الهندسة امفاهيم الغامضة للمشتقات المالية، ال
حداث أزمات مالية ، وكيف تساهمالمخاطر  سنة األمريكي طكانهيار صندوق التحو  ،في تفاقمها وا 

بسبب العقود اآلجلة التي كان يتعامل بها في بورصة  1995 سنة ،وانهيار بنك بار ينجزاألمريكي1998
 ؛طوكيو

للطالبة بن خزناجي  ،جات وتطبيقات االبتكار والهندسة الماليةتولي حول منبحث مقدم إلى المؤتمر الد_ 3
(جامعة 2013-2009دور المشتقات المالية في إدارة مخاطر السوق )دراسة تحليلية للفترة  :بعنوان ،أمينة
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 األول يتمثل في اإلطارالنظري للمشتقات :واشتملت الدراسة على جانبين أساسيين، 2014، برج بوعريريج
دارة مخاطر السوق،أما الثاني فهو عبارة عن دراسة تحليلية لدور المشتقات المالية في إدارة مخاطر  المالية وا 

 على مستوى الدول الصناعية العشر. السوق 

 تاسعا: هيكل الدراسة 

الفصل األول إلى حيث تطرقنا في ، لدراسة موضوع بحثنا دراسة وافية تناولنا الموضوع في ثالثة فصول
 :قسمنا هذا الفصل إلى ثالث مباحثالمالية، و هندسة المالية واستراتيجياتها في تطوير الخدمات لا

 ؛أساسيات الهندسة المالية: المبحث األول

 ؛أدوات الهندسة المالية و استراتيجياتها: المبحث الثاني

 فوائد ومخاطر أدواتها.، أثار الهندسة المالية: المبحث الثالث

 كاألتي: إلى ثالث مباحث هالمخاطر البنكية وقد قسمنا إدارة فقد تطرقنا فيه إلى أما الفصل الثاني

 ؛المخاطر البنكية ةماهي: المبحث األول

 ؛مبادئ القيام بعملية إدارة المخاطر البنكية وأدواتها: المبحث الثاني

 أدارة المخاطر البنكية باستعمال المنتجات المالية .: المبحث الثالث

ثالث  ى  وقسمناه إل BNP PARIBASالفرنسي  ل الثالث حيث تناولنا فيه دراسة حالة البنكوأخيرا الفص
 مباحث:

 ؛التعريف بالبنك محل الدراسة: المبحث األول

 ؛ BNP PARIBASالمبحث الثاني: المخاطر التي يتعرض لها بنك

 .BNP PARIBASإدارة المخاطر لدى بنك : المبحث الثالث



 

 

 

 

 الفصل األول
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 في تطوير الخدمات المالية
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 تمهيد

تميزاالقتصاد العالمي بتذبذب مستمر بفعل التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تحدث في بعض 

 في شركة معينة في قطاع مهام،أو جانب التغيرات التي قد تحدث في احد القطاعات االقتصادية  إلىالدول 

حيث ترتب على ذلك زيادة هامش المخاطرة المحيطة باالستثمار، كل هذه التغيرات والمخاطر أدت إلى 

ضرورة البحث عن أدوات ومنتجات مالية جديدة تقدم حلول فعالة تساعد منشآت االعمال في تحقيق األهداف 

ة المالية، والتي ظهرت لمواجهة االستراتيجية التي تخطط لها، وأهم ما توصل إليه المهندسون الماليون الهندس

 المخاطر التي تتعرض لها تلك المنشآت.

نذكر من بين المنتجات المالية المبتكرة من قبل المهندسين الماليين أسلوب التمويل بالهامش وأسلوب البيع 

ثمار، وأهم على المكشوف، واألوراق المالية المستخدمة المطورة من األوراق المالية التقليدية، وصناديق االست

 تلك المنتوجات والتي سنتناولها في هذا الفصل هي عقود المشتقات المالية بأنواعها المختلفة والتوريق.

 :مايليومن خالل هذا الفصل سنحاول إجالء الغموض عن الهندسة المالية من خالل 

 ؛أساسيات الهندسة المالية -

 ؛أدوات الهندسة المالية واستراتيجياتها -

 .المالية، فوائد ومخاطر أدواتهاآثار الهندسة  -

 المبحث األول: أساسيات الهندسة المالية

تعتبر الهندسة المالية مصدرا من مصادر اإلبداع واالبتكار الذي تحتاج إليه المؤسسات المالية على اختالف  

مر الذي يضمن أنواعها وبخاصة منها البنوك، ومن أجل تلبية االحتياجات التمويلية واالستثمارية للعمالء، األ

 لها بقائها واستمرارية نشاطها في ظل بيئة تسودها التنافسية.

 المطلب األول: ماهية الهندسة المالية
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 في البنوك.  ابتكار أدوات مالية وحلول خالقة لمشاكل التمويل ر الهندسة المالية مصدرا إلبداع وتعتب

 الفرع األول: مفهوم الهندسة المالية

 الية مختلف التعاريف المتعلقة بمصطلح الهندسة المالية:نعرض في النقاط الت

دو حديثا من مفهوم قديم قدم التعامالت المالية لكنه يبهي: (Financial Engineeringالهندسة المالية )

إن معظم تعاريف الهندسة المالية مستخلصة من جهات نظر الباحثين الذين  حيث المصطلح والتخصص،

يات، أو مصممي المنتجات المالية في المؤسسات المالية، لهذا نجد اختالف تعريفات يطورون النماذج والنظر 

 هذا المصطلح بحسب الزاوية التي يمكن النظر فيها.

إن مصطلح الهندسة المالية يستعمل لوصف تحليل البيانات المحصلة من وجهة نظر األسواق المالية:  .أ

التحليل عادة شكل الخوارزميات الرياضية أو النماذج المالية. من السوق المالية بطريقة علمية. يأخذ مثل هذا 

ويسمح جارة العمالت، تسعير الخيارات وتستخدم الهندسة المالية كثيرا في السوق المالية، خاصة في ت

استعمال أدوات وتقنيات الهندسة المالية للمهندسين الماليين من فهم أفضل لسوق المالية، وبالتالي فهم أفضل 

 1ويعتبر هذا مهما جدا بالنسبة للمتعاملين.ف المتعاملين في السوق. من طر 

إن مفهوم الهندسة المالية يتضح أكثر من خالل العملية وجهة نظر اإلدارة المالية بالمؤسسات:  نم .ب

الكمية التحليلية المصممة لتحسين العمليات المالية للمؤسسة، وذلك من خالل استخدام النماذج الكمية 

 التقنية حيث تتضمن مجموعة النشاطات التالية: والبرامج

  تعظيم قيمة المؤسسة؛ 

  التفاوض حول التمويل والتحوط في الصفقات التي تنعكس مباشرة على قيمة ضريبة الشركة أخذ بعين

 االعتبار المخاطر التنظيمية والسياسية؛

                                                           
، بحث مقدم في إطار مؤتمر حول األزمة االقتصادية العالمية ، "الهندسة المالية واضطراب النظام المالى العالمي"م أحمد قندوزعبد الكري1

 .2:،ص2010 ديسمبر 16-15من منظور االقتصاد العالمي، جامعة الكويت، يومي 
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 تنظيم صفقات المبيعات بشكل يراعي مصالح كل من الزبون والشركة؛ 

 1صفقات الشراء بشكل يوازن مصالح كل من المورد والشركة. تنظيم 

عرفت الهندسة المالية على انها: "عملية التصميم والتطوير ألدوات التعريف الشامل للهندسة المالية:  .ج

 وآليات مالية مبتكرة، والصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل".

 أنواع من األنشطة: 3من والتعريف المقدم يشير إلى أن الهندسة المالية تتض

 بطاقات االئتمان؛مثل ابتكار أدوات جديدة  .1

ابتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيض التكاليف كعمليات التبادل التجاري من خالل الشبكة  .2

 2العالمية والتجارة االلكترونية؛

 داد صيغ تمويلية.ابتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية، مثل إدارة السيولة أو الديون، أو إع .3

واالبتكار المقصود ليس مجرد االختالف عن السائد، بل البد أن يكون هذا االختالف متميز إلى درجة 

تحقيقية لمستوى أفضل من الكفاءة والمثالية ويعني أن تكون األداة التمويلية المبتكرة تحقق ما ال تستطيع 

 األدوات السائدة تحقيقه.

 مشتقات" الهندسة المالية:البينما عرف "صاحب موسوعة 

أنها عملية خلق منتجات مالية جديدة، ويشار إليها أحيانا بالهندسة المالية وهو االبتكار الذي أدى إلى 

 تحسين فرص إدارة المخاطر.

 الفرع الثاني: نشأة الهندسة المالية وتطورها

 وي الشهرة الذائعة من أمثالفي بداية الثمانينات بدأت وول ستريت االستعانة ببعض األكاديميين من ذ

                                                           
، 2011دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ، "يل و اإلستثمارالهندسة المالية اإلطار النظري و التطبيقي ألنشطة التمو"محب خلة توفيق، 1

 . 79ص:
المالية، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل  اليات تنشيط سوق فلسطين لألوراق المالية في ضوء منتجات الهندسةخالد محمد نصار، 2

 103،ص: 2006شهادة ماجيستر في المحاسبة والتمويل، الجامعة اإلسالمية ، غزة ،فلسطين، 
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Fisker Balack وكذاRichardRollمنتجات أسواق المال وكلما زادت هذه المنتجات تعقيدا كلما  لتطوير

 كانوا حائزين على درجات علمية متقدمة في العلوم، حتى أنه أطلق عليهم ميينيزاد االستعانة باألكاد

Scientiste Rocketتحاول أن تعبث بالعالم بابتكارات رياضية ولكنها  ومن المثير أن وول ستريت كانت

عديمة الفائدة ومع ارتفاع كفاءة السوق لم يعد الخداع ممكنا في المدى الطويل وفي منتصف الثمانينات 

أخذت هذه العملية اسما أكثر استساغة وهو الهندسة المالية وقد ساهمت العديد من العوامل في نمو الهندسة 

كانت المخاطرة دائما حاضرة، فإن تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف زاد زيادة محسوسة و بينما المالية، 

 1في السنوات األخيرة.

 

ويؤكد صاحب موسوعة المشتقات أن وول ستريت قد استفادت كثيرا من البحوث التي تقوم بها المؤسسات 

ل الهندسة المالية وعلى الرغم من األكاديمية، وان تطور الحاسب الشخصي قد أدى دورا خطيرا في تقدم مجا

جانب واحد أن المهندسين الماليين يعملون غالبا في مؤسسات مالية إال أن ممارسة الهندسة المالية ليست ذو 

هذا المنتج لعمالئها وهؤالء العمالء إما تبيع وذلك أن مؤسسة مالية قد تطور منتجا جديدا ولكن عليها أن 

و مؤسسات حكومية. ولكي يقوم هؤالء العمالء بتقويم هذا المنتج توطئة شركات، أو صناديق استثمار، أ

 1لشركائه، فيجب أن يكون لديهم أفراد ذو مهارة في الهندسة المالية.

م لالرتقاء بصناعة الهندسة المالية، وأصبح هذا 1992أنشئ االتحاد الدولي للمهندسين الماليين في عام 

تلخيص العوامل المساهمة في تطور مفهوم . ويمكن 2أنحاء العالمعضو من شتى  2000االتحاد يضم نحو 

 الهندسة المالية فيما شهدته األسواق المالية العالمية من تطورات في مجاالت االبتكار المالية فيما يلي:

                                                           
 .104نفس المرجع،ص: 1

"، دار النشر المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتهاسمير عبد الحميد رضوان، "1

 93-91، ص ص :2005للجامعات، مصر، 

، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة "2008"دور الهندسة المالية اإلسالمية في معالجة األزمة المالية العالمية زكريا خلف هللا، 2

 .43،  ص :2013/2014ماستر أكاديمي في العلوم االقتصادية، تخصص مالية وبنوك، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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  تاحة اتساع وتعدد أدوات االستثمار المتاحة في أسواق المال، وقد أدى ذلك إلى زيادة سيولة السوق، وا 

 من التوصيل عن طريق جذب مستثمرين جدد وتقديم فرص جديدة للباحثين عن التمويل؛مزيد 

  إيجاد أدوات إدارة المخاطر والتي تمكن من إعادة توزيع المخاطر المالية طبقا لتفضيالت المستثمرين

 للمخاطرة؛

  1األسواق العالميةتطوير أدوات المراجعة بين األسواق، بما يحسن التكاليف ويزيد العائد واالنفتاح على 

 المطلب الثاني: أسباب ظهور وانتشار الهندسة المالية:

إن التطور المذهل والسريع في نفسية المعلومات وثورة االتصاالت والتحول من اقتصاديات تعمل على كثافة 

 العمل إلى اقتصاديات تعتمد على كثافة المعرفة ترك بصماته على أساليب التمويل للحكومات والشركات

عن تطوير، مكتفيا بما قدمته المنظومة المالية عزف وعلى تمويل المصرفي الذي ركن طويال إلى التقليد، و 

المصرفية من أدوات تقليدية لم تعد تستجيب وال تتالءم مع متغيرات العصر والتطور المذهل في تقنية 

من خالل التطرق إلى النقاط  المعلومات ما ساعد على ظهور الهندسة المالية وانتشارها. ويتضح لنا ذلك

 التالية:

 الفرع األول: أسباب ظهور الهندسة المالية

تعددت النظريات حول أسباب وجود ونشوء االبتكار المالي الذي هو أساس الهندسة المالية، لكن يمكن 

 تلخيصها في انها استجابة لقيود تعيق األهداف االقتصادية، كالربح، السيولة، وتقليل المخاطرة.

تحقيق األهداف االقتصادية هي التي تدفع المتعاملين لالبتكار واالختراع فالحاجة لتجاوز هذه القيود من أجل 

 كما هو شأن النشاط البشري في سائر أوجه الحياة اإلنسانية.

 حيث توجد عوامل ساعدت على ابتكار أدوات عديدة أو الهندسة المالية نذكر منها:

                                                           
قى الدولي مداخلة مقدمة في إطار الملت الهندسة المالية كمدخل علمي لتطوير صناعة المنتجات المالية اإلسالمية"،محمد كريم قروف،"1

 .4،ص :2011فيفري  24و 23غرداية، يومي حول: "االقتصاد اإلسالمي ...ورهانات المستقبل"، المركز الجامعي، 
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عنيفة في " وهو االمر الذي ترتب عليه حدوث تقلبات  Bretton Woodsز "انهيار اتفاقية بريتون وود .أ

أسعار الصرف فكانت مدعاة لتطوير عقود الصرف اآلجل والبحث عن آلية للتحوط ضد المخاطر تقلبات 

 أسعار الصرف؛

رة من زيادة سريعة في معدالت أسعار الفائدة قصيزيادة حدة التضخم في بداية الثمانينات وما صاحبها  .ب

 1؛األجل

فعت المستثمرين للبحث عن حماية أصولهم المالية من دانهيارات أسواق األوراق المالية العالمية المتتالية  .ج

 خالل أسواق المشتقات المالية؛

ها المحموم دفع هذه المؤسسات إلى سباقالمنافسة الشرسة فيما بين المؤسسات المالية والمصرفية في  .د

كار لخلق أدوات مالية جديدة إلدارة المخاطر وتقديم الحلول لمشاكل التمويل والقفز استنفار دوائر البحث واالبت

 2فوق القيود التي تفرضها السياسات النقدية.

 ويشير البعض أن عوامل ظهور الهندسة المالية المهمة هي:

ألصول من قامت المؤسسات المالية لتسهيل تحويل ااالحتياجات المختلفة للمستثمرين وطالبي التمويل:  .أ

وحدات الفائض إلى وحدات العجز المالي من بنوك، شركات تامين، شركات استثمار، سماسرة ...ويمكن 

القول أن هذه المهمة كان من الممكن لألفراد القيام بها بأنفسهم من دون الحاجة لوجود هذه المؤسسات، ولكن 

من عدم الفعالية وقلة في الكفاءة ء كثير أصبح من المسلم به اآلن أن قيام األفراد بهذا العمل يؤدي لشي

المدركة، وعلى الرغم من ذلك فإن ظهور االحتياجات الجديدة والمتطورة لوسائل تمويل مختلفة من حيث 

التصميم وتواريخ االستحقاق جعل من العسير على هذه الوسائط بصورتها التقليدية ومهامها القديمة اشباع 

                                                           
 .78سمير عبد الحميد رضوان، مرجع سابق، ص: 1

 79نفس المرجع، ص :2
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ذلك ظهرت الحاجة لالبتكار وابتداع وسائل جديدة لي أسواق المال عموما، و رغبات المستثمرين والمتدخلين ف

 1لتغطية تلك االحتياجات.

مما ال شك فيه أن تقنية الحاسوب قد أثرت على القطاع تقنية المعلومات ومفهوم السوق العريض:  .ب

أشياء أساسية في هذا  المالي بصورة كبيرة، سواء في حدوده ومفهومه أو طريقة عمله، فقد أثر الحاسوب على

السوق مثل ماهية النقود نفسها، وعلى أشياء فرعية مستحدثة مثل كيفية عمل التحوالت النقدية بين 

ولكن ظهور شبكات االتصال بالذات ساعد على تحويل األسواق العالمية المتعددة والمنفصلة إلى العمالء،

ويصل مداه إلى وصول المعلومة المرسلة نظرا ألن  سوق مالي كبير، تنعدم فيه الحواجز الزمانية والمكانية

هناك احتياجات مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم المترابط بواسطة هذه الشبكات فقد أصبح من السهل 

تصميم االحتياجات ومقابلتها باالعتماد على قاعدة عريضة وواسعة من المشاركين في هذا السوق العالمي 

و  األوراق واألدوات المالية  مبتكرود عدد المشاركين في هذه األسواق، كلما تمكن زالما الكبير، وبالطبع ك

مصمموها من العمل بصورة اقتصادية مقبولة، أي أنهم يجدون مساحة واسعة للحركة، وكلما صمموا أو 

 ابتكروا أداة جديدة وجدوا من يطلبها ويقبلها.

عالية في سوق المال مدى مقدرة السوق على مقابلة يعني مفهوم الف ظهور مفهومي الكفاءة والفاعلية: .ج

احتياجات المشاركين فيه، بينما تعني الكفاءة المدى الذي تستطيع فيه هذه األسواق مقابلة هذه االحتياجات 

يأخذان أهمية بتكلفة قليلة أو بوفورات ملحوظة، وبسرعة وبدقة عاليتين وهذين المعيارين )الكفاءة والفعالية( 

الة توسع قاعدة المشاركين، وتوجه األسواق عموما نحو درجات عالية من تجويد الخدمات للعمالء أكبر في ح

وتقديمها ولذلك نجد أدوات أو وسائل مالية مثل )تبادل أسعار الفائدة( تحل محل طرق التمويل القديمة نسبيا 

 مثل إعادة تمويل القروض.

                                                           
 .11، ص:1996سبتمبر  17لة المقتصد، العدد "، مجالهندسة المالية: األبعاد العامة واألسس للتمويل اإلسالميالجلي أبو ذر محمد أحمد، "1
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مكنة بعد التقدم الذي حققته النظرية المالية، حسن هذا أصبحت الهندسة المالية م تطور النظرية المالية: .د

من تقييم األوراق المالية، ومن العالقة بين أنواعها المختلفة يفترض الفهم الجيد القتراح أنواع جديدة من 

 1األوراق المالية التي ال توجد ولكن يمكن اقتراحها.

واق المنظمة الجديدة لألسهم، المستقبليات أدت زيادة عدد األس زيادة عدد األسواق المنظمة الجديدة: .ه
والمبادالت واالبتكارات في االتصاالت وتقنيات الحاسبات خالل السنوات األخيرة إلى تخفيض تكاليف التجارة 
واألدوات المالية النمطية شكل كبير جدا، ومن ثم زيادة مجاالت استخدام الهندسة المالية بشكل واسع. 

ممكن إنتاج عقود مالية حسب الطلب وبتكاليف معقولة، بشكل يشمل تشكيلة وكنتيجة لذلك أصبح من ال
 واسعة من الحاجات االستثمارية والحاجة إلى إدارة المخاطر التي تواجه منشآت األعمال.

إن الوقاية من المخاطر المالية هي واحدة من المهام الرئيسية التي  زيادة المخاطر والحاجة إلى إدارتها:.و
ركات االهتمام بها، فاستخدام المشتقات لتجنب هذه المخاطر هو استراتيجية عملية ولكن تعتمد يجب على الش

اعتمادا كبيرا على مهارات المتعاملين ودقة التنبؤات. كما أن التحول االقتصادي من اقتصاديات تركز على 
المحيط االقتصادي العالمي العمالة إلى اقتصاديات كثيفة المعرفة، أدى إلى تقلبات كبيرة وغير متوقعة في 

ككل، مما شكل خطرا كبيرا على مؤسسات األعمال وهدد وجودها. وترتب على ذلك ضرورة إنتاج منتجات 
 جديدة.

 الفرع الثاني: أهم العوامل التي ساهمت في انتشار الهندسة المالية

الحلول للمشاكل التي  إن أهم العوامل التي ساهمت في انتشار الهندسة المالية هو نجاحها في تقديم  
 لم يكن لها حلول في ظل األدوات المالية التقليدية ونذكر منها:

 هما، في يزيادة السيولة حيث ترتبط سيولة أصل مالي بسهولة عقد المتعامل لعمليات الشراء والبيع أو كل
خطر ظل شروط سعرية عادلة )سعر السوق(، حيث أن وضع كمية هامة من أصل سائل، ال يعرضه إلى 

انخفاض كبير في سعره عكس األصول ضعيفة السيولة التي تتميز ببطء في التداول، إضافة إلى أن طرح 

                                                           

"، رسالة مقدمة ضمن "حدود الهندسة المالية في تفعيل استراتيجيات لتغطية من المخاطر المالية في ظل األزمة الماليةبوعكاز نوال، 1
ة فرحات عباس، سطيف، جامع متطلبات الحصول على شهادة ماجستير في العلوم االقتصادية، في الدراسات المالية والمحاسبية المعمقة،

 .26، ص: 2001
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كميات كبيرة من هذه األصول قد يعرضها إلى خطر االنخفاض الكبير في سعرها. وطرحت الهندسة المالية 
 ؛1ل ووضع نظام لتداولهاأدوات مشتقة لألصول، ضعيفة السيولة من التحضير على زيادة دوران هذه األصو 

 
  ،خفض تكلفة المعامالت من خالل الدخول بتعامالت معنية وخلق مراكز كبيرة الحجم بتكلفة قليلة نسبيا

 إذ أن تكاليف التعامل بأدوات الهندسة المالية تكون غالبا أقل من تكاليف التعامل بطرق التقليدية؛

 امل التي ابتكرتها في إعادة توزيع المخاطر على تسمح الهندسة المالية من خالل أدواتها وطرق التع

الماليين بشكل أكثر كفاءة، وتتجلى أبرز مظاهر هذا التوزيع للمخاطر في عملية التحوط أو  الفاعلين

 ؛التغطية

  ( التحوط ضد تقلب أسعار الفائدة من خالل األدوات المشتقة عن طريق أداة المبادلةSwap فتحمي )

ملية مبادلة ألسعار الفائدة مع شركة محلية فتدفع الشركة األجنبية سعر فائدة ثابت الشركة نفسها بتنفيذ ع

 2المرجعي؛ للشركة المحلية وتحصل على سعر معوم مستند إلى السعر

  الميزات الضريبية والتي تشجع زيادة التعامل باألوراق المالية فتزيد سيولتها، وقضت التشريعات الضريبية
أي  ين في نفس الشركة معاملة الفوائد،تعامل التوزيعات على األسهم المملوكة للعاملعلى سبيل المثال بأن 

 3.خصم قيمتها من اإليرادات قبل حساب األرباح، ألن الضريبة تكون بعد توزيع األرباح
 
 

 المطلب الثالث: أهمية الهندسة المالية

                                                           
 .224، ص: 1999، مؤسسة الشباب الجامعة للنشر، اإلسكندرية، مصر، البورصات والهندسة المالية"فريد النجار، "1
، )2011-2007دراسة حالة السوق المالي للفترة  (دور الهندسة المالية في خفض مخاطر المحافظ الماليةربيع بوصبيع العائش، " 2

-19 ، ص ص:2012-2011مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في علوم التسيير، تخصص مالية األسواق، جامعة ورقلة، 

20 

، منشأة المعارف، 2"، جا"لفكر الحديث في إدارة المخاطر، الهندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقاتمنير إبراهيم هندي،  3

 .188-187، ص ص: 2003اإلسكندرية، 
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عمالها توسع بصورة كبيرة خالل أن است إن العرض األساسي للهندسة المالية هو التحوط ونقل المخاطر، إال

السنوات األخيرة ليشمل أغراض االستثمار والمضاربة، وعلى الرغم من التعقيد الواسع ألدوات الهندسة المالية 

 إال أنها قد تكون مفيدة ومهمة بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات، حيث تكمن أهمية الهندسة المالية فيما يلي:

 اطر: . أهمية إدارة المخ1

إن المقصود من إدارة المخاطر هو: "تلك العملية التي يتم من خاللها تعريف المخاطر وتحديدها وقياسها 

 ومراقبتها والرقابة عليها، وذلك بهدف ضمان ما يلي:

  أن المخاطر من ضمن اإلطار الموافق عليه من قبل مجلس اإلدارة؛ 

 تتفق مع األهداف االستراتيجية للمؤسسة المالية؛ أن عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر 

 أن العائد المتوقع يتناسب مع درجة الخطر؛ 

 أن تخصيص رأس المال والموارد يتناسب مع مستوى المخاطر؛ 

 أن القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر واضحة وسهلة الفهم؛ 

  مخاطر.أن حوافز األداء المطبقة في المؤسسة المالية منسجمة مع مستوى ال 

يتضح من هذا التعريف أن إدارة المخاطر تكتسي أهمية كبيرة في المؤسسات المالية، حيث تمكنها مسبقا من 

تجنب اآلثار السلبية التي يمكن أن تخلفها مختلف أنواع المخاطر المالية، وذلك من خالل مجموعة من 

 1ها، وبالتالي تمكينها من أداء نشاطاتها.العمليات التي من شأنها تحديد هذه المخاطر وقياسها والرقابة علي

 . أهمية إدارة السيولة:2

                                                           

"، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، 2008،"دور المشتقات المالية وتقنية التوريق في أزمة سرارمة مريم 1
 .67، ص: 2012-2011تخصص مالية، جامعة منتوري )قسنطينة(، 
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نظرا ألهمية السيولة في أداء مختلف العمليات واألنشطة والوفاء بمختلف االلتزامات، وجب على المؤسسات 

المالية توليها أهمية خاصة ألن نقص السيولة أو وجود فائض فيها ال يخدم المؤسسة. حيث تهدف إدارة 

 ولة في المؤسسات المالية على اختالف أنواعها إلى اآلتي:السي

   بعاد نخاطر العسر المالي المحافظة على استمرار المؤسسة المالية في أداء وظيفتها على أحسن وجه، وا 

 عنها؛

 وتحصيل الذمم والتمويالت واالستثمارات في تاريخ  التأكد من مقدرة المؤسسة المالية على الوفاء بالتزاماتها

 ستحقاقها؛ا

  حماية األصول من عملية البيع االضطراري عند الحاجة، وعدم تعريض المؤسسة المالية لمخاطرة كبيرة

 على المدى الطويل؛

  ثقة المتعاملين مع المؤسسة المالية وبالتالي استمرارهم في التعامل معها، وذلك من خالل اإلدارة تقوية

 الجيدة لموجوداتهم؛

  ة وبيع األصول دون تحمل خسارة؛تسييل األوراق المالي 

  توريق أصول بغرض إصدار صكوك، لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين وتغطية جزء من العجز في

 1الموازنة.

 . أهمية المنافسة المالية وتجاوز القيود القانونية:3

ث منتجات تعمل المؤسسات المالية على دفع عجلة االبتكار المالي من أجل استحداالمنافسة المالية:   .أ

مالية جديدة أو تطوير منتجات مالية قائمة بهدف تلبية مختلف االحتياجات التمويلية والمتجددة لعمالئها، 
متنوعة تمكنها  تشكيلة منتجاتهاواغتنام مختلف الفرص االستثمارية المتاحة لها ولن يتحقق ذلك إال إذا كانت 2

                                                           

 .165،ص: 2013ر والتوزيع، عمان، "، الذاكرة للنشالهندسة المالية لألعمال االستراتيجيةسعد علي حمود العنزي، "1
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أنه أن يساعد على مواجهة المنافسة في البيئة التي من استقطاب أكبر عدد ممكن من العمالء، وهوما من ش

 ؛تحقيق البقاء واالستمرارية تنشط فيها، وبالتالي

تنشط المؤسسات المالية في بيئة تفرض الكثير من القيود القانونية والتنظيمية  تجاوز القيود القانونية:.ب

ك من خالل استخدام الهندسة وهو األمر الذي جعلها تفكر في إيجاد حلول مناسبة لتجاوزها، وكان ذا

 1المالية.

 المبحث الثاني: أدوات الهندسة المالية واستراتيجياتها

رغم مرور أكثر من ربع قرن على التعامل بأدوات الهندسة المالية، إال أن المختصون والمتعاملون الزالوا 

الحذر من التعامل بهذه ينقسمون وبصورة واضحة إلى فريقين متعاكسين، ففي حين يصر الفريق األول على 

األدوات الجديدة وعدم التعامل بها إطالقا بسبب المخاطر الكبيرة التي تصاحبها، الفريق اآلخر يرى بأنها 

تمثل الدواء الشافي المعاصر للعديد من المشاكل والمصاعب التي تواجه المتعاملين في األسواق المالية وفيما 

 ية واستراتيجياتها.سنتعرض ألهم أدوات الهندسة الماليلي 

 المطلب األول: التوريق والمشتقات المالية

يعد التوريق والمشتقات المالية من أهم منتجات الهندسة المالية حيث يعتبر التوريق فن تمويلي ظهر في 

مطلع الثمانينات من هذا القرن في نطاق الهندسة المالية حيث سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف التوريق 

ام بمجموعة من عناصره كما سنتطرق أيضا إلى تعريف المشتقات المالية وخصائصها لمساهمتها في واإللم

تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسات المالية وذلك خاصة من خالل قدرتها على إدارة تقلبات أسعار 

قدرتها على تغطية  معنى آخر من خاللبالفائدة، أسعار الصرف، أسعار األوراق المالية وأسعار المدخالت، 

دارة المخاطر، على اعتبار المخاطر هي أحد محددات الثروة التي تسعى كل منشأة أعمال إلى تعظيمها.  وا 

                                                           

 .37،ص :2009"، الدار الجامعية، اإلسكندرية، "المشتقات والهندسة الماليةفريد النجار،  1
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 ومن هنا يمكن التطرق إلى أهم األدوات فيما يلي:

  مفهوم التوريق وانواعه 

 مفهوم المشتقات المالية وخصائصها 

 الفرع األول: مفهوم التوريق وأهميته

وريق على أنه: أداة قانونية اقتصادية تمويلية حديثة لتنمية األسواق المالية في االقتصاد الوضعي يعرف الت

وقد ظهرت فكرة التوريق كإحدى اآلليات في الثمانينات من القرن الماضي في أمريكا لتفعيل قانون الرهن، 

ييل في البورصات. والتوريق وذلك لتحويل أصول مالية مرهونة غير سائلة إلى أصول مالية أو قابلة للتس

المصرفي هو أداة مالية مستحدثّة، تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة 

كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معد ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خالل منشأة متخصصة 

 1للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك. أوراق مالية تقليال للمخاطر، ضمانالالكتتاب في شكل 

 همية التوريق:أ

دود بين القروض حتعتبر عملية التوريق بمثابة دمج بين أسواق االئتمان وأسواق رأس المال ألنها تزيل ال

المصرفية واألوراق المالية، وهنا يبرز دورها وأهميتها كأداة للهندسة المالية ويمكن إجمال أهداف ودوافع 

 ق في:التوري

   رفع كفاءة الدورة االقتصادية واإلنتاجية ومعدل دورانها، عن طريق تحويل األصول غير السائلة إلى

 أصول سائلة إلعادة توظيفها؛

  تسهيل تدفق التمويل لعمليات االئتمان بضمان الرهون العقارية، وبشروط أسعار أفضل وفترات سداد

 أطول؛

                                                           
 .5، ص: 2009،" المكتب الجامعي الحديث، مصر، لتوريقا" محمد أحمد غانم،1
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 توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات  تحليل مخاطر االئتمان لألصول، من خالل

 المختلفة؛

 تنشيط السوق األولية في بعض القطاعات االقتصادية مثل العقارات والسيارات؛ 

  تنشيط سوق األوراق المالية من خالل تعبئة مصادر تمويل جديدة، وتنويع المعروض فيها من منتجات

 ؛مالية وتنشيط سوق تداول السندات

 1يف وطأة المديونية، مما يساعد في تحقيق معدالت أعلى لكفاءة رأس المال.تخف 

 

 األطراف المتدخلة في التوريق:

 أوال: الممول )المنشأ(

ويطلق عليه مصطلح البادئ أو المقرض األصلي وهو الذي يكون له قروض أو ديون أو مستحقات مالية 

لية التوريق تملكه لألصل ثم بيعه أو نقله لشركة التوريق في ذمة اآلخرين أو مالكا محل التوريق ودوره في عم

 2وأحيانا يقوم بخدمة األوراق المالية بتحصيل المستحقات نيابة عن شركة التوريق.

 ثانيا: شركة التوريق

تعرف أيضا بالشركة ذات الغرض الخاص وهي شركة تنشأ لتحول إليها الحقوق المالية المضمونة بأصول 

اق مالية تكون مضمونة بحصيلة هذه الحقوق المالية واألصول الضامنة لها، وهي بهذا وتقوم بإصدار أور 

تعتبر الشركة القائمة بعملية التوريق كما يطلق عليها المصدر ويتمثل دورها في االلتزام بسداد قيمة األصل 

                                                           

دمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، مذكرة مق دور الهندسة المالية في إدارة المخاطر المالية"،خالد بوخلخال، " 1
 .80-79، ص ص :2012-2011(، 3تخصص مالية المؤسسات، جامعة الجزائر )

 .437-436 : منير إبراهيم الهندي، مرجع سبق ذكره، ص ص2
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صدار األوراق المالية بالقيمة الكاملة ل ألصل وكسب الفرق ثم المنشأ بمبلغ أقل من القيمة األصلية له، وا 

 خدمة وضمان مستحقات حملة األوراق المالية.

 ثالثا: شركة خدمة الدين

تتطلب عملية التوريق أن تتولى جهة معنية عملية خدمة الدين حيث تقوم باستالم المدينين الناشئة عن 

المستثمرين في  األوراق التجارية في تواريخ استحقاقها وتسليمها إلى شركة التوريق لتقويم بسداد حقوق 

 2مواعيدها، وفي كثير من الحاالت يكون الممول هو نفسه الجهة المسؤولة عن خدمة الدين.

 

 

 

 التصنيف االئتمانيارابعا: شركة 

تستطيع هذه الشركة حماية المستثمرين من مشاكل عدم المعرفة بالمخاطر االئتمانية، وذلك عن طريق جمع 

ت الالزمة، والتصنيف الجيد يؤدي إلى توسيع قاعدة االستثمار المعلومات وا عداد الدراسات وتحليال

 والمستثمرين من خالل زيادة حجم الطلب على األوراق المالية.

 خامسا: شركة الترويج وتغطية االكتتاب

تقوم هذه الشركة بعمليات الطرح العام والخاص من خالل إعداد نشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد القيام 

راسات المستقلة للممول بهدف توفير اإلفصاح الكامل والشفافية الالزمة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ بالد

 1قرارات االستثمار.

 
                                                           

ملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر "، مذكرة مك2008دور الهندسة المالية في زيادة حدة األزمة المالية العالمية جعفري مفيدة، " 2
 .54، ص :2014-2013أكاديمي في العلوم االقتصادية، تخصص مالية وبنوك، جامعة أم البواقي، 

  55ص:. مرجع سابق، ،جعفري مفيدة 1
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 الجهات المنشأة للقروض

 الشركة الفدرالية )مؤسسة الرهن(

 بناء المحفظة

ار األوراق الماليةإصد  

ن مؤسسينمستثمري  

 بيع األوراق المالية

 تدفقات مالية

 التوريقة بين األطراف المتدخلة في عملية (: برنامج المبادل01-01الشكل رقم )

 438: منير إبراهيم هندي، المرجع السابق، ص: المصدر
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ظ أن عملية التوريق تتطلب عدة أطراف)منشأة القروض و مؤسسة الرهن و مستثمرين ...( و من خالل الشكل نالح
 يجب أن تكون كل هذه األطراف موجودة حتى تتم عملية التوريق.

 
 الفرع الثاني: أنواع التوريق

إن المؤسسة األصلية الدائنة صاحبة محفظة توريق تستطيع إما أن تقوم بإصدار سندات على قروضها 

طرحها على الجمهور لالكتتاب فيها دون وسيط بينها وبين المستثمرين ويسمى التوريق في هذه الحالة وت

ما أن تحيلها إلى شركة توريق لتتولى ذلك وتدخل  التوريق المباشر أو الداخلي، وهي صورة نادرة الحدوث، وا 

إطار هذين النوعين الرئيسي التوريق وهو ما يسمى بالتوريق الخارجي وهو األكثر شيوعا في إلى محفظة 

 تندرج أنواع التوريق الثالثة التالية:

 أوال: توريق الديون 

وهذا النوع هو المقصود األصلي من كلمة توريق، والذي بمقتضاه تقوم مؤسسة مالية متخصصة في التمويل 

واحدة ثم تتولى في تجميع ديونها المتشابهة والمتجانسة في أغراضها وأجالها وضماناتها في محفظة مالية 

بنفسها أو عن طريق شركة توريق بإصدار سندات أو صكوك مالية عليها جمهور المستثمرين لالكتتاب فيها، 

وتقوم بذلك لغرض الحصول على سيولة مبكرة قبل حلول آجال ديونها على الغير، لتحول الحقوق اآلجلة 

 للغير بفائدة، وهذا النوع هو المستخدم دوليا. الغير السائلة إلى أصول عاجلة سائلة تمكنها من إعادة إقراض

 ثانيا: توريق األصول

خرى المدرة للدخول، استحدثت المؤسسات المالية اإلسالمية تورقها في غير الديون من األصول المالية األ

صكوك ربوية حيث تقوم المؤسسات مباشرة عن طريق وسيط )شركة التوريق( بطرح صكوك قابلة للتداول 

 1صولها المدرة للدخول،بقيمة أ

                                                           
ماجيستر في  مذكرة ضمن متطلبات شهادة، 2007الهندسة المالية و أثرها على األزمة المالية العالمية لسنة المانسبع رابح أمين ،1

 . 183، ص: 2011-2010، 3،جامعة الجزائراالقتصاديةالعلوم 
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تبيعها للجمهور لالكتتاب فيها ثم تستأجرها منهم تأجيرا تمويليا، يحصل حملة الصكوك على أقساط اإلجارة و  

كعائد عن صكوكهم مخصوما منه عمولة متفق عليها تستحقها نظير إداراتها ثم تقوم المؤسسة باستالم هذه 

 ود ملكيتها إليها مرة أخرى في نهاية المدة.الصكوك بشراء جزء من قيمتها بصفة دورية وتع

 ثالثا: توريق الدخول

بمقتضى هذا النوع من التوريق تقوم بعض المؤسسات بتوريق دخولها التي تستحقها في المستقبل بنفسها أو 

 1عن طريق شركة التوريق وذلك بنفس طريقة توريق الديون.

 الفرع الثالث: مفهوم المشتقات وخصائصها

الهندسة المالية تضع مجموعة واسعة ومتعددة من األدوات المالية فكما تطرقنا في الفرعين السابقين إن أدوات 

إلى مفهوم التوريق وأنواعه وهو أحد أدوات الهندسة المالية سنتطرق اآلن إلى المشتقات المالية والتي اعتبرها 

إلى مفهوم المشتقات المالية،  طرق وعليه سنتاالقتصاديين من أدوات الهندسة المالية بالدرجة األولى 

 خصائص المشتقات المالية ثم أنواع المشتقات المالية كالتالي:

  :مفهوم المشتقات المالية 

  تعرف المشتقات المالية على انها: "عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصول المالية محل التعاقد ولكنها

وكعقد بين الطرفين على تبادل المدفوعات  األصول.ال تقتضي أو تتطلب استثمار األصل المالي من هذه 

على أساس السعر أو العوائد، فإن أي انتقال لملكية األصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرا غير 

 2ضروري".

                                                           

 .184نفس المرجع، ص: 1
"، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير في العلوم التجارية، دور المشتقات المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالميةأمال لعمش، " 2

 .73، ص: 2012-2011تخصص دراسات مالية، جامعة سطيف، 
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نما هي عقود كسائر أنواع العقود تمثل ترتيبات بين  كما تعرف أيضا: أنها ليست أصول عينية وال مالية وا 

حدهما بائع واألخر مشتري، وسنعرض في هذا المقام التعريف الذي وقع عليه اختيار صندوق النقد طرفين أ

( وهو أحد المؤسسات التابعة لصندوق النقد BIS( وهو تعريف بنك التسويات الدولية )FMIالدولي )

اقد، ولكنها ال : "المشتقات المالية هي عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصول المالية محل التع الدولي

تقضي أو تتطلب استثمارا ألصل المال في هذه األصول، وكعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على 

أساس األسعار أو العوائد، فإن أي انتقال لملكية األصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرا غير 

 1ضروري".

 ويمكن أن نلخص مفهوم المشتقات المالية كما يلي:

   يتم تسويتها بتاريخ مستقبلي، ال تتطلب استمارات مبدئية أو تتطلب مبلغ مبدئي صغير مقارنة  عقود،هي

 على قيمة األصل موضوع العقد. ويتضمن العقد ما يلي:( المكاسب/الخسائر)بقيمة العقود، تعتمد قيمتها 

  تحديد سعر التنفيذ في المستقبل؛ 

 تحديد الكمية التي سيطبق عليها السعر؛ 

 تحديد الزمن الذي سيسري فيه العقد؛ 

  تحديد الشيء موضوع العقد )سلعة، مؤشر أسعار، سعر ورقة مالية، سعر صرف عملة أجنبية، سعر

 2.(..فائدة

 

  :خصائص المشتقات المالية 

                                                           
 30، ص: 2003"، الدار الجامعية لنشر والتوزيع، مصر، إدارة المخاطر ...(-المشتقات المالية )المفاهيمطارق عبد العال حماد، "1
؟"، مداخلة مقدمة في إطار المؤتمر الدولي حول "األزمة المنتجات المشتقة: أدوات مستحدثة لتغطية الخطر أم لصناعةبن رجم محمد خميسي، "2

 .5-4، ص ص: 2009أكتوبر  21-20واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية"، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي  المالية
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 مما سبق ومن تعريفات المشتقات المالية يمكن حوصلة خصائصها فيما يلي: 

حيث جرى التطبيق على إثبات قيم األدوات المالية التقليدية كاألسهم  . طبيعة العمليات خارج الميزانية:1

والسندات داخل الميزانية كخصوم أو أصول مما يسهل التعرف على أرصدتها وتتبع تغيرات عكس األدوات 

المشتقة، وهذا ما يجعل المجال مفتوحا من أجل التعرض لمخاطر عدم اإلفصاح عن قيمتها باإلضافة 

 لرقابة عليها.لمخاطر ضعف ا

ذا كان هذه التعقيد:.2 يكون في معظم األحيان غموض حول كيفية استخدام هذه األدوات، وكيفية تقييمها، وا 

األدوات تحقق األغراض االقتصادية أم ال، كما أن المؤسسات قد تتعرض بمخاطر فهم شروط وآثار بعض 

 المشتقات مما يعرضها إلى نتائج وخيمة.

المشتقات تتسم بدرجة سيولة عالية يسهل تسويتها إما عن طريق البيع أو الشراء  بعض عقود.السيولة: 3

قبل تاريخ االستحقاق. إال أنه في الوقت نفسه قد يصعب أحيانا التخلص من بعض أنواع عقود المشتقات في 

 وحالة من الذعر. السوق مما ينتج عنه مشاكل نقص السيولة

ويرجع ذلك إلى التقديم السريع والنمو المتزايد في مجال االبتكار  .عدم الوضوح في القواعد المحاسبية:4

واستخدام األدوات المالية المشتقة والذي ال توكبه استجابة محاسبية مماثلة وسريعة من اجل الرقابة على 

األنشطة. إذ يالحظ وجود فجوة واسعة بين الواقع االقتصادي الذي تمارس فيه تلك األنشطة تلك  تأثيرات

 1ين االستجابة تجاه التعبير عن اآلثار المحاسبية الناتجة عنها.وب

 المطلب الثاني: أنواع المشتقات المالية

                                                           
 .6ص:  ، مرجع سابق،بن رجم محمد خميسي1
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لقد أدى التغير المستمر في البيئة االقتصادية والمالية واالستثمارية إلى ضرورة البحث عن أدوات ومنتجات 

البحث عن منتجات مالية جديدة أقل  مالية جديدة، فالتضخم والتغير في أسعار الصرف وأسعار العمالت

 تكلفة وأدنى مخاطر وأعلى عائد.

 وسوف نتناول كل نوع من عقود المشتقات بشكل موجز كما يلي:

 تعرف عقود الخيارات على انها:. عقود الخيارات: 1

نه أو بيع عقد يقوم بموجبه محرر العقد أو البائع بإعطاء مشتري العقد الحق )وليس االلتزام( في أن يشتري م"

 .1أو في تاريخ معين"له شيئا ما )سلعة أو أداة مالية( بسعر معين وخالل فترة زمنية معينة 

كما تعرف على انها: "عقود ثانوية مشتقة من عقود أساسية تمنح لحاملها حق شراء أو بيع عدد من األسهم 

 .2بسعر محدد وخالل مدة نفاذ معينة مقابل مبلغ محدد يسمى عالوة الخيار"

يقوم  أحدهمابناءا على التعريفين السابقين يتبين أن الخيارات نوع من المشتقات المالية، تقوم بين طرفين، 

بتحرير عقد الخيار ويسمى )بائع الخيار( لطرف آخر يسمى )مشتري الخيار(، حيث يمنح هذا العقد الحق 

أو أصال ماليا، سعر معين ن سلعة دون االلتزام للمشتري في شراء أو بيع محل العقد الذي يمكن أن يكو 

يسمى )سعر التنفيذ( خالل فترة معينة أو تاريخ معين يسمى )تاريخ التنفيذ( وذلك مقابل مبلغ يحصل عليه 

 .3البائع مقابل تحرير العقد يسمى )عالوة الخيار(

شكل الموالي تقسم الخيارات إلى نوعين حسب موعد التنفيذ وحسب طبيعة شروط العقد والأنواع الخيارات: 

 يوضح لنا ذلك:

                                                           

 .41طارق عبد العال حماد،مرجع سابق، ص: 1
 .350، ص :2010ي، عمان، "، دار اليازور األسواق المالية: إطار في تقييم وتنظيم األدواتأرشد فؤاد التميمي ،"2
، 2008"، دار النفائس، عمان، اآلثار االقتصادية ألسواق األوراق المالية من منظور االقتصاد اإلسالميزكريا سالمة عيسى شنطاوي، "3

 .150ص: 
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 أنواع الخيارات 

 حسب موعد التنفيذ حسب طبيعة شروط العقد

الخيار 

 األمريكي

الخيار 

 األوروبي
 خيار البيع خيار الشراء

يعطي للمستثمر )حامل 

الخيار( الحق في شراء أو 

ق سعر متفببيع أوراق مالية 

عليه سلفا، مع إمكانية تنفيذ 

العقد في أي لحظة وحتى قبل 

 تاريخ انتهائه.

 

 

يعطي للمستثمر )حامل 

الخيار( الحق في شراء أو 

بيع أوراق مالية بسعر متفق 

عليه سلفا مع وجوب تنفيذ 

 العقد في يوم استحقاق العقد

 

 

عقد بين بائع )محرر( الخيار 

ومشتري )حامل( الخيار، 

األخير شراء أصل  يتيح لهذا

مالي في يوم االستحقاق أو 

قبله بسعر محدد مع الحق في 

تنفيذ العقد من عدمه مقابل 

تدفع لبائع الخيار  ةمكافأ

الملزم بتنفيذ العقد إذا رغب 

 المشتري في ذلك.

عقد بين بائع )محرر( الخيار 

ومشتري )حامل( الخيار، 

يتيح لهذا األخير بيع أصل 

قاق أو مالي في يوم االستح

قبله بسعر محدد مسبقا مع 

الحق في تنفيذ العقد من 

عدمه حيث يلزم بائع الخيار 

بتنفيذ العقد إذا رغب 

 المشتري في ذلك

هاشم فوزي دباس العبادي، "الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات المالية"، المصدر: 

  98-96، ص ص: 2008مؤسسة الوراق، عمان، 

 (: أنواع الخيارات02_01الشكل رقم )

 

 

حسب الشكل نالحظ ان أنواع الخيارات تنقسم حسب موعد التنفيذ إلى خيار أمريكي و خيار أوربي، أما 
 حسب طبيعة شروط العقد فهي تنقسم إلى خيار الشراء و خيار البيع.

قبلية عقود آجلة قابلة لتداول في البورصة، تعطي لمشتريها الحق تعتبر العقود المست. العقود المستقبلية: 2
سلفا على أن يتم التسليم في تاريخ  محددفي شراء أو بيع قدر معين من األصول المالية أو العينية بسعر 

 .1الحق

                                                           

 .253ص: ،2010"، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، األسواق المالية والنقدية في عالم متغيرالسيد متولي عبد القادر،"1
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تعرف على انها "اتفاقية بين طرفين من أجل تبادل أصل مالي مقابل نقدي في تاريخ . العقود اآلجلة: 3

 1دد، على أن تتم التسوية النقدية بعد انتهاء فترة العقد المتفق عليها أو في تاريخ االستحقاق".حستقبلي مم

 :أوجه االختالف بين العقود اآلجلة والعقود المستقبلية 

تختلف العقود المستقبلية عن العقود اآلجلة في نوع العقد ووجود السوق وكذلك فرص تحقيق األرباح وتاريخ 

 لعقد والجدول التالي يوضح ذلك: تسوية ا

 (:اوجه االختالف بين العقود االجلة و العقود المستقبلية01_01لجدول رقم )ا

 العقود اآلجلة العقود المستقبلية وجه االختالف

هي عقود غير شخصية ونمطية موحدة من  دــنوع العق
 .حيث قيمتها وتواريخ التسليم

هي عقود شخصية وغير نمطية تحدد 
 الطرفين. ضيها باتفاق وتراشروط

عدم وجود سوق ثانوي لها، حيث يتم  تتيح وجود سوق ثانوي  وجود السوق 
 تداولها في السوق غير المنظمة

تتيح للمضاربين فرصة تحقيق األرباح ويتم  تحقق األرباح
االحتفاظ بهوامش متحركة لتعكس تحركات 
األسعار ويتحقق الربح أو الخسارة يوميا 

 أو انخفاض األسعار. عند ارتفاع

ال تتيح الفرصة للمضاربين في تحقيق 
الربح ويحدد الهامش مرة واحدة يوم 

توقيع العقد ويتحقق الربح والخسارة في 
 تاريخ السليم

يتم تسوية العقد في أي وقت قبل تاريخ  دــتسوية العق
 االستحقاق

 يتم تسوية العقد في تاريخ االستحقاق

 .83 :صمرجع سابق،  ،عبادي شم فوزي دباسهاالمصدر: 

 : . عقود المبادالت4

تعرف بأنها: اتفاق بين طرفين على تبادل قدر معين من األصول المالية أو المعنية، تحدد آنيا وفقا لقيمة 

 .1د في وقت الحق وهي عقود ملزمة لطرفي العقد"لتعاقالصفقة، على أن يتم التبادل لألصول محل ا

                                                           
"، مداخل مقدمة في إطار المؤتمر الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي المشتقات المالية ومخاطرهابزاز حليمة وهدى بن محمد، "1

 .06، ص: 2009الدولي وبديل البنوك اإلسالمية"، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية،قسنطينة، 
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بين منتجات الهندسة المالية التي تحظى باألهمية من قبل المستثمرين باعتبار أنها تعتبر عقود المبادالت من 

 مجموعة من األهداف التي تتمثل في:تحقق 

   التحوط من مخاطر التقلب في أسعار الفائدة وأسعار العمالت، وكذا المخاطر المصاحبة لالستثمارات

 ذات اآلجال الطويلة؛

  والناتجة عن القيود التي تفرض في األسواق تختلف من دولة إلى أخرى تخفيض التكاليف التمويلية التي

 يف التشغيلية والضرائب المرتفعة؛الكالتك

  تمكين مختلف المؤسسات من توسيع حجم عملياتها باعتبار أن المبادالت من آليات التحوط ضد

ة باستخدام اقتصاديات هذا الشكل فإنها تغطي تكاليف المنتجات التحوطيبالمخاطر لتقلبات األسعار، و 

 الحجم؛

 إتاحة الفرصة لألسواق التي ال تتمتع بتصنيف جيد للدخول في أسواق جديدة؛ 

 2تمكين المضاربين من تعظيم أرباحهم. 

 أنواع المبادالت:

 هناك نوعان من أنواع المبادالت وهي مبادلة أسعار الفائدة ومبادلة العمالت والشكل يوضح االختالف بينهما:

                                                                                                                                                                                           

 .187-186ابق، ص ص: السيد متولي عبد القادر، مرجع س1
 .81هاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سابق، ص: 2
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 أنواع المبادالت

 مبادالت العمالت مبادالت أسعار الفائدة

لفائدة يلتزم فيها الطرفان بدفع أسعار ا

بمستويات مختلفة، كمبادلة سعر 

عر الفائدة الثابت مقابل آخر ثابت أو س

قاصة بين عائم، على أن تحدث م

ل أحد قب السعرين ويدفع الفرق فقط من

 الطرفين لآلخر  

 أساس شراء عملة علىديقوم هذا العق

وبيع عملة أخرى بالسعر الفوري، 

ة بيع العملة عادوفي ذات الوقت إ

 األولى وشراء عملة ثانية على أساس

ق بين رسعر مبادلة آجل يحدد بالف

أسعار الفائدة حينها على اإلبداع 

 واإلقراض لكل من العملتين 

 (: أنواع المبادالت03-01رقم )الشكل 

 

 

من خالل الشكل نالحظ أن المبادالت نوعان: مبادالت أسعار الفائدة التي يلتزم فيها الطرفان بدفع أسعار 

 الفائدة و مبادالت العموالت التي تقوم أساسا على شراء عملة و بيع أخرى بالسعر الفوري 

 هندسة الماليةالمطلب الثالث: استراتيجيات التعامل بأدوات ال

باستراتيجيات التعامل بأدوات الهندسة المالية، األهداف التي يسعى المتعاملون إلى تحقيقها باستخدام يقصد 

 هاته األدوات، حيث نتطرق إلى أهمها فيما يلي:

 الفرع األول: استراتيجية المضاربة

 87-86هاشم فوزي دباس العابدي، مرجع سابق، ص ص: المصدر: 
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الموازنة السعرية حقيقية كانت أم تهدف استراتيجية المضاربة إلى االستفادة من عدم . تعريف المضاربة: 1

آخر أمال في تحقيق بشكل أو بتصورية، المضاربة تعني تحمل درجة عالية من المخاطرة ولكنها مدروسة 

أرباح رأس مالية غالبا، كما يمكن اعتبار المضاربة عملية مالية تهدف إلى االستفادة من تغيرات السوق عن 

( فميزة المضاربة هي plus-valueلقيم من أجل تحقيق قيمة زائدة  )طريق التنبؤ بتطورات أسعار األصول وا

ية تختلف تماما عن أنشطة لمعين، فهذه العم قبول الخطر، والمقامرة، حول التطورات المستقبلية ألصل

وعمليات التغطية أو التحوط حيث يختلف المتحوطون عن المضاربين في كونهم يتفادون التعرض التقلبات 

لسريعة في السوق ويتخلون عن أي شكل من أشكال المراهنة حول ارتفاع أو انخفاض السعر والتحركات ا

 وبالتالي يمكن استنتاج بعض الخصائص المميزة للمضاربين كما يلي:

 استعدادهم لتحمل مخاطر عالية؛ 

  الغرض من التعامل بأدوات الهندسة المالية وهو تحقيق الربح العالي؛ 

  ة اعتمادا على تنبؤاتهم؛مون بعملية المضاربو يق 

  يعتمدون على اآلجال القصيرة؛ 

 1يقمون بالبيع والشراء المستمرين للعقود وعدم االحتفاظ بها لفترة طويلة نسبيا. 

 

وجدت المضاربة عندما ظهرت طبقة من المتعاملين في األسواق المالية هدفهم . استراتيجية المضاربة: 2

عند ارتفاع أسعارها والحصول على فارق السعر كربح رأسمالي، وتحقيق  شراء أوراق مالية بقصد إعادة بيعها

 هذا الهدف يتوقف على:

  وجود فروق األسعار بين الربح والشراء؛ 

                                                           

 .261السيد متولي عبد القادر،مرجع سابق، ص:  1
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 .1زيادة عدد الصفقات التي تتم وسرعتها، مع زيادة كمية األوراق المتعامل بها 

م اليقين والمخاطرة والمجازفة، فإن بما أن معرفة المتعاملين بفروق األسعار أمر تقديري، يدخل في عد

استخدام العقود المشتقة في المضاربة يتم عن طريق محاولة استغالل التقلبات السوقية المتوقعة في األسعار 

الصرف والفائدة والتأثير المرتبط بذلك على بعض األصول أو االلتزامات، بما يسمح بتحقيق معدالت و 

 2قيمة عقود المشتقات المرتبطة بتلك األصول أو االلتزامات. مكاسب نتيجة حدوث زيادات سعرية في

فمثال يمكن استخدام العقود اآلجلة للمضاربة، فالمستثمر الذي يعتقد أن قيمة الجنيه اإلسترليني مثال سترتفع 

 بالنسبة لدوالر األمريكي يمكنه أن يضارب عن طريق اتخاذ مركز طويل في عقد آجل.

 ية التحوط والتحكمالفرع الثاني: استراتيج

 . تعريف التحوط:1

عموما التحوط هو الحماية من خسائر محتملة، ففي األسواق المالية يرتكز التحوط على تقليل أو منع 

المخاطر )الخسائر المحتملة( نتيجة التقلبات السعرية، فإن القيام بالتغطية )أو التحوط( يعني اتخاذ مركز 

ليست سلوك أو تصرف في أرباح شاذة متوقعة بل هي تغيير الخطر ، فهي 2ض أنواع المخاطرعموازنة ب

المتأصل أو المالزم لألصل المراد امتالكه أو هي نقل وترحيل مؤقت لخطر محتمل في السوق لدى المتعامل 

في أسواق أخرى، حيث يكون الهدف من هذه العملية الحفاظ على الحصة السوقية لموجود معين أو تثبيت 

 ة اللتزام معين أو الحد من الخسائر التي تنطوي عليها مخاطر االستثمار خالل مدة محددة.الكلفة القائم

 . استراتيجية التحوط:2

يهتم المتحوطون بإقالل من المخاطرة التي يوجهنها بالفعل، ويتضح دور المشتقات المالية في التحوط من 

تقلبات األسعار السوقية للسلع وألذونات الخزانة خالل استخداماتها، فمثال نستخدم العقود اآلجلة للوقاية من 
                                                           

 .170، ص: 2002،  دار الفكر، دمشق، بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي دراسة نقدية تحليلية"شعبان محمد إسالم البر واري، "1
 .7، ص: 2003"، الدار الجامعية، اإلسكندرية، راجعة في أسواق المالمشاكل المأحمد صالح عطية، " 2
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أو السندات أو القروض أو حتى أسعار الفائدة وعندها تسمى العقود اآلجلة لألسعار الفائدة، حيث بإمكان 

المستثمر المحتاج إلى قرض معين مثال أن يقوم بشراء عقد آجل ألسعار الفائدة بمعدل فائدة ثابت محدد 

ف اآلخر بالتنفيذ خالل فترة محددة في العقد وبذلك يضمن حماية نفسه من مخاطر مسبقا، وأن يلزم الطر 

لتقليل خطر تذبذب أسعار صرف العمالت، وذلك بإلزام العقود ارتفاع سعر الفائدة كما تستعمل العقود اآلجلة 

 1اآلجلة لسعر الصرف في السوق العالمية.

 

 

 

 . استراتيجية التحكيم )المراجعة(:3

أنواع المضاربة تتم تقييد أو تثبيت ربح عديم المخاطرة عن طريق الدخول بشكل متزامن في  هي نوع من

معامالت في سوقين أو أكثر، حيث تكون المضاربة ممكنة عندما يصبح هناك عدم توافق )أو عدم توازن( 

ية المراجعة بين سعر عمليات التسليم اآلجل ألصل ما والسعر النقدي ففي واقع األمر استخدام استراتيج

 يجعل من المستبعد وجود تفاوت كبير بين أسعار أصل معين في أسواق مختلفة.

تهدف الهندسة المالية من خالل استراتيجية التحكيم إلى ابتكار فرص تحكيم خالية من المخاطر، والسبب في 

ة العالية، ففي األسواق ذلك يرجع إلى عدم كفاءة األسواق ألن التحكيم ذاته ال يتحقق في األسواق ذات الكفاء

تامة الكفاءة أو عالية الكفاءة ال يوجد تباين في السعرين سوق وأخرى وهذا أمر نادر التحقق إن لم يكن 

 2مستحيال في الواقع.

 المبحث الثالث: آثار الهندسة المالية، فوائدها ومخاطر أدواتها
                                                           

 .300-299هاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سابق، ص ص:  1
 .45المانسبع رابح أمين، مرجع سابق، ص: 2
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اسة النقدية والمؤسسات المالية، ثم نتطرق سنتناول في هذا المبحث آثار الهندسة المالية على كل من السي

إلى الفوائد العديدة التي تحققها أدوات الهندسة المالية للمتعاملين بها، وكذلك المخاطر الناجمة عن استعمالها 

 وفي األخير سنتطرق إلى واقع وتحديات الهندسة المالية.

 المطلب األول: آثار الهندسة المالية

ية على المتغيرات االقتصادية حسب مدى تأثير صناعة االبتكار المالي عليها تتعدد آثار الهندسة المال

 كاآلتي:

 الفرع األول: آثار الهندسة المالية على المؤسسات المالية

قد أدى استخدام الهندسة المالية في ابتكار وتطوير أدوات تمويلية جديدة إلى تناقص الحاجة إلى العمل 

في الوساطة المالية، فمن ناحية أصبح بإمكان أصحاب الفوائض المالية  المصرفي والذي يكمن أساس عمله

االتصال مباشرة مع ذوي العجز، من خالل سوق األوراق المالية وآلية التوريق، وانحصر من ثم دور 

المؤسسات المالية وخاصة المصارف في تحقيق الوساطة بين الطرفين، وهو ما أدى إلى ما يسمى "انكماش 

ومن ناحية أخرى ساهم التطور التقني والمالي في إمكانية الموازنة بين آجال األصول والمطلوبات الوساطة"، 

 المالية لألفراد والمؤسسات، بحيث تقلص دور البنوك حتى في هذا الجانب.

تسببت فيها الهندسة المالية على قطاع المؤسسات ومن األمثلة الواقعية التي توضح اآلثار الكارثية التي 

 1995وانهيار بنك بارينجز األمريكي سنة  1998الية تذكر: انهيار صندوق التحوط األمريكي سنة الم

بسبب انهيار العقود اآلجلة التي كان يتعامل بها البنك في بورصة طوكيو نتيجة الزلزال الذي ضرب مقاطعة 

تريت بسبب أزمة (، خامس أكبر بنك استثماري في وول سBear Sturnsكوبي في اليونان، أزمة بنك )

 1الرهن العقاري ...الخ.

                                                           

 .13ص:  ، مرجع سابق،المانسبع رابح أمين1
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 ة المالية الفرع الثاني: آثار الهندسة المالية على السياس

إن أدوات السياسة النقدية مثل: نسبة االحتياطي االلزامي أو معدل الفائدة، لن تجدي كثيرا على المدى 

 من تجاوز قيود السياسة النقدية. المتوسط، نظرا لقدرة المؤسسات المالية على ابتكار أدوات مالية تمكنها

على سبيل المثال: تستخدم المؤسسات المالية عمليات إعادة الشراء لحل مشكلة االحتياطي االلزامي، حيث 

في  ثمن أعلى، فهاتان البيعتانبيبيع البنك سندات حكومية بثمن محدد على أن يعيد شرائها من نفس البائع 

كما يمكن للبنوك االقتراض ت ين سعر البيع وسعر الشراء مع رهن السنداالحقيقة قرض بفائدة تساوي الفرق ب

من سوق الدوالر األوروبي )األورو دوالر(، أو اللجوء لغيرها من األدوات التي تمكنها من الحصول على 

 1السيولة، والنتيجة في األخير هي نقص فعالية السياسة النقدية وضعف أثرها االقتصادي.

 ز أهم آثار اإلبداع المالي على السياسات النقدية فيما يلي:وعموما يمكن إيجا

   من الصعب جدا إدراك كل ما يحيط باالبتكار المالي، واألصعب من ذلك توقع نتائجه من الناحية

 العملية، فهو يضيف عنصر عدم اليقين إلى البيئة االقتصادية التي فيها البنوك المركزية؛

  ي االبداعات المالية يمكن أن تغير من الطريقة التي يتأثر بها االقتصاد إن تتبع التطورات التي تحدث ف
نتيجة عمل السياسة النقديةكما أنه يحتمل أن تؤدي إلى التأثير على محتوى ومداوالت المؤشرات التي 

 ستخدمها البنك المركزي للرقابة على المؤسسات المالية.ي
كفاءة النظام المالي، األمر الذي يسهل عمل السياسة  إذن االبتكار المالي يمكن أن يساعد على زيادة

النقدية، لكنه في نفس الوقت يعقد البيئة التي تعمل فيها السياسة النقدية وللتعامل مع هذا التعقيد، تحتاج 
، علما 2البنوك المركزية إلى مراقبة الوضع المالي، بمتابعة التطورات مباشرة وبمحاولة توقع نتائج االبتكارات

                                                           

مركز البحوث شركة الراجحي المصرفي لالستثمار، ديسمبر "، صناعة الهندسة المالية: نظرات في المنهج اإلسالميسامي سويلم، "1
 .06، ص: 2000

 .11، ص: 2008، مؤسسة الرسالة، لبنان ، الهندسة المالية اإلسالميةعبد الكريم أحمد قندوز، 2
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نتائج االبتكارات( في بادئ االمر مضللة، وذلك ما يجعل البنوك المركزية أمام حتمية األخذ )تبدو ها قد أن
 1بعين االعتبار التغيرات التي تحدثها االبتكارات المالية.

 ر الهندسة المالية على نمو الديناالفرع الثالث: آث

ع رفكما يعتقد الكثيرون أو ما أسماه علماء المالية بالفي الحقيقة أن االبتكار المالي لم يؤدي إلى زيادة الدين 

المالي، هذا األخير مصطلح رياضي هندسي ال عالقة له باالقتصاد في الحقيقة، وهذا التوسع الكبير في 

 الدين يعني أمرين:

   ريد في وقت قصير؛أأولهما إمكانية الحصول على ما 

 مقابل تقريبا )أو بمقابل صغير جدا(. ريده من دون أستطيع الحصول على ما نيأوالثاني أن 

فقد عمل علماء الرياضيات على ء لقد كان اإلبداع المالي سببا في توسيع نطاق هذين النوعين من اإلغرا

ابتكار األدوات المالية الجديدة التي نجحت في كسر حواجز الحيطة وضبط النفس حين وعدت بتخليص 

ج والجهلة، بل وأيضا للشركات ذن منتجاتهم السامة ليس فقط للس، وباع تجار الديالسيئةه بقاعو الدين من 

 2الجشعة واألفراد الذين يفترض فيهم الحكمة والوعي.

 الفرع الرابع: آثر الهندسة المالية على األسواق المالية

ا إلى قسمت ابتكارات الهندسة المالية األسواق المالية حسب نوعية وطبيعة األوراق المالية وتواريخ استحقاقه

أسواق رأس المال وأسواق النقد حيث تجمع المدخرين والمستثمرين في لقاءات مباشرة لشراء وبيع هذه األوراق 

وذلك كنتيجة للتطورات التكنولوجية السريعة باإلضافة إلى الديناميكية التي اتصفت بها أسواق المال مما نتج 

معدومة في أواخر  سوق مشتقات االئتمان كانت شبه ان عنه أنواع عديدة من أدوات االستثمار المختلفة حيث

تسعينات القرن الماضي لكنها نمت بدرجة غير عادية في مطلع القرن الواحد والعشرين بعدما أقر الكونغرس 

                                                           

 .11ص:مرجع سابق، ، عبد الكريم أحمد قندوز1
 .31-30المانسبع رابح أمين، مرجع سابق، ص ص: 2
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يمنع تنظيم وتقييد أسواق المشتقات، ولهذا السبب ال توصف مشتقات االئتمان  2000األمريكي تشريعا عام 

( مع أنها كذلك في الحقيقة ألنها في هذه الحالة ستخضع Insurance)القانونية بالتأمين في العقود والوثائق 

 لقوانين التأمين بل توصف بأنها مقايضة لتتمتع بحماية هذا التشريع.

إلى  1998تريليون دوالر سنة  100( مرات، فانتقال من 6وقد تضاعف حجم هذه المشتقات أكثر من ستة )

بعد ذلك، فهو نمو  2008تريليون دوالر سنة  600إلى حوالي  2005دوالر سنة تريليون  330أكثر من 

 غير متوافر في أي قطاع من قطاعات االقتصاد الحقيقي.

وبالتالي تمكن المستثمرون في السنوات األخيرة من المتاجرة في األوراق المالية المتنوعة في األسواق المحلية 

دولة، وال يقتصر األمر على أسواق  30رت هذه األسواق في حوالي والدولية على حد سواء، حيث نمت وتطو 

وألمانيا، بل يوجد أيضا في العديد من الدول النامية مثل البرازيل الدول المتقدمة مثل اليابان وانجلترا وكندا

 1وتايالند.والتشيلي والهند وكوريا وماليزيا والمكسيك وتايوان 

ال العالمية باتجاه المستثمرين نحو تشكيل محافظ استثمارية دولية ويمكن تفسير االتجاه نحو أسواق الم

انطالقا من دوافع عديدة كالمقارنة بين حجم سوق المال المحلي وحجم سوق المال األجنبي، واكتشاف 

المستثمرين أن معدل العائد على األوراق المالية غير المحلية أعلى من عائد األوراق المحلية وذلك بسبب 

النمو المختلفة بين الدول، كون نظرية االستثمار تعتمد على محافظ استثمارية تتميز بالتنويع لتقليل معدالت 

األصول ذات معامالت ارتباط صفقة وبناء على هذا يمكن القول بأن هذا االتجاه المخاطر من خالل انتقاء 

تثمار الجيد، فضال عن كان له ما يبرره سواء من حيث الفائدة أو من حيث الخطر وهي معايير االس

                                                           

"، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي استخدام الهندسة المالية لتعزيز إدارة المخاطر البنكية"عبد الحكيم تيطري،  1
 .16-15ص:،  2013/2014أم البواقي، في علوم التسيير، تخصص مالية و تأمينات وتسيير المخاطر، جامعة العربي بن مهيدي،
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الدراسات التي تتوقع استمراره )االتجاه( ونموه كلما زادت ثورة االتصاالت وتداعت العوائق التي تمنع تدفق 

 1رؤوس األموال عبر الحدود و هذا ما تهتم به الهندسة المالية.

 المطلب الثاني: فوائد ومخاطر الهندسة المالية

ون وبصورة واضحة إلى فريقين متعاكسين، ففي حين يصر الفريق األول الزال المختصون والمتعاملون ينقسم

على الحذر من التعامل بهذه األدوات الجديدة وعدم التعامل بها إطالقا بسبب المخاطر الكبيرة التي 

تصاحبها، الفريق اآلخر يرى بأنها تمثل الدواء الشافي للعديد من المشاكل والمصائب التي تواجه المتعاملين 

 األسواق المالية وفيما يلي أهم الفوائد والمخاطر. في

 الفرع األول: فوائد أدوات الهندسة المالية

تحقق أدوات الهندسة المالية العديد من الفوائد للمتعاملين بها إذا ما تم استعمالها بصورة صحيحة، ومن أبرز 

 الفوائد نذكر ما يلي:

ة في األدوات المالية التقليدية مثل مخاطر تقلب األسعار يتم إدارة المخاطر المتجمع. إدارة المخاطر: 1

ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية من خالل عقود أدوات الهندسة المالية، إذ يمكن تجزئة هذه 

دارة كل نوع منها على حدا من خالل عملية التحوط، فتستعمل المستقبليات والعقود  المخاطر المتجمعة وا 

 مبادالت للتحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية؛اآلجلة والخيارات وال

إذ يمكن تعزيز فرص تحقيق اإلدارات اإلضافية وزيادة األرباح من خالل زيادة فرص  االستثمار:.2

عن االستثمار وتنويع المحافظ االستثمارية للمؤسسات المالية ودخول المتعاملين في األسواق المالية، فضال 

 تنويع الخدمات المالية التي تقدم للمتعاملين بما يخدم أغراضهم في بناء المحافظ االستثمارية؛

                                                           
 .16، مرجع سابق، ص: عبد الحكيم تيطري 1
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يسمح التعامل بأدوات الهندسة المالية بتقليل تكاليف المعامالت التقليدية، إذ يتم دفع هامش بسيط .الكلفة: 3

اليف االقتراض أو تحديد الحدود الدنيا الحدود العليا لتكفقط ألغراض التعاقد، كما يمكن من خاللها تحديد 

للعوائد المحققة من االستثمارات في الودائع أو القروض، كما يمكن استعمالها في عمليات المواجهة )التحكيم( 

 1للحصول على هيكل تكاليف مناسب للمتعاملين؛

بها من تحسين سيولتهم  تمكن المتعاملينتتمتع أغلب أدوات الهندسة المالية بالسيولة العالية. السيولة: 4

 بصورة عامة؛

لقد أدى تعدد أدوات الهندسة المالية إلى إيجاد األسواق المنظمة والموازنة المتخصصة في .االقتصاد العام: 5

التعامل بهذه األدوات مما أدى إلى التوسع الكبير في التعامل بها، وما يتحقق نتيجة ذلك التعامل من إيجاد 

 ادة فرص تحقيق اإليرادات المتمثلة في الرسوم والعموالت وغيرها؛فرص العمل الواسعة وزي

من أبرز وظائف أدوات الهندسة المالية أنها تزود الستكشاف السعر المتوقع في السوق الحاضر:  أداة.6

 المتعاملين بالمعلومات كما سيكون عليه سعر األصل الذي أبرم عليه العقد في تاريخ التسليم؛

وهي ميزة أخرى للهندسة المالية تتمثل في سرعة تنفيذ ستراتيجيات االستثمارية: .سرعة تنفيذ اال7

 2االستراتيجيات االستثمارية، نظرا لمرونتها إضافة إلى سيولتها المتميزة؛

 الفرع الثاني: مخاطر أدوات الهندسة المالية

د أنها تخلق أنواع جديدة من بالرغم من الفوائد التي يمكن تحقيقها باستعمال أدوات الهندسة المالية، نج

المخاطر في طبيعة عملها أعلى من مثيلتها في األدوات المالية التقليدية وهذا من شأنه خلق صعوبات كبيرة 

للبنوك في حال استعمال هذه األدوات بشكل غير مدروس وال يستند إلى أسس سالمة قوية، كالمخاطر 

                                                           

، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أـكاديمي في العلوم "2008دور الهندسة المالية في تأجيج أزمة فريال،"هامل 1
 .36، ص:2013ماي، ڤالمة،  8االقتصادية، تخصص مالية ونقود، جامعة 

 .22-16هاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سابق، ص ص :2
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مخاطر العمليات ...وقد تصل هذه التهديدات التي تواجه النظامية والمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق و 

المؤسسات البنكية إلى حد اإلفالس كما حدث مع بنوك عالمية كبيرة في العديد من الدول شكل انهيارها آثار 

وخيمة على نظمها المصرفية والمالية وكذا سالمة واستقرار اقتصاديتها، وتشير األرقام  المتعلقة في ما 

( فقط من هذه التعامالت هدفها سوء التسيير %3إلى%1باألدوات المشتقة إلى ما نسبته ) يخص التعامل

 1شديدة في المستقبل.للمخاطر، بينما يتجه باقي إلى عمليات رهان ومضاربة 

 أدوات الهندسة المالية إلى: اويمكن تقسيم المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو 

 ؛سعري لألصول محل العقدوذلك نتيجة للسلوك ال. مخاطر السوق: 1

تتمثل في المشاركة الناشئة عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزامات يتضمنها  .مخاطر االئتمان:2

 ؛العقد

تنشأ نتيجة أن المشتقات المالية تنفذ عملياتها في تاريخ مستقبلي وقد يتعرض أحد .مخاطر التسوية: 3

 ؛ع التسوية في تاريخ االستحقاقاألطراف لخسارة كبيرة مما يجعله ال يستطي

خفاق.المخاطر التشغيلية: 4 اإلدارة في وضع الترتيبات الفنية في تجهيزات  نتيجة لعدم كفاءة تنظم الرقابة وا 

 ؛التعامل بالمشتقات

 2نتيجة لعدم القدرة على تنفيذ العقود..مخاطر قانونية: 5

 يةالمطلب الثالث: واقع الهندسة المالية وآفاقها المستقبل

إن األسواق المالية وتطورها حقيقة واقعية نظرا للتزايد المستمر لحجم التعامالت المالية يوما بعد آخر، ناهيك 

للتعامالت عن األنواع واألصناف العديدة لألدوات المالية المتداولة والمصدرة محليا ودوليا فهذا التوسع سمح 

                                                           

 .52المانسبع رابح أمين، مرجع سابق، ص: 1
مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي  "،2008دور الهندسة المالية في زيادة حدة األزمة المالية جعفري مفيدة، " 2

 .44، ص: 2014في العلوم االقتصادية، تخصص مالية وبنوك، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
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نعرفه في واقع الهندسة المالية وكذلك آفاقها المستقبلية بالتحكم حتى باالقتصاد الحقيقي وهذا ما س ةالمالي

 إضافة إلى أهم العوامل المحفزة النتشارها.

 الفرع األول: واقع الهندسة المالية واآلفاق المستقبلية لصناعتها

" حول هذا الموضوع كالم ألحد أساتذة األعمال في العصر الحاضر، وهو سامي سويلمنقل الدكتور "

"Peter Orucker "" منشورا في مجلةEconomist يشير "االبتكار أو الموتتحت عنوان  1999"، عام"

في هذه المقالة أن الصناعة المالية تعاني اليوم من التدهور أو الموت أو التراجع نظرا لكون المؤسسات 

ه عاما، حيث أن هذ 30المسيطرة على الخدمات المالية لم تقدم أي ابتكارات ذات أهمية على مدى 

المؤسسات بدال من قيامها بتقديم خدمات مالية لعمالئها أصبحت تتاجر لمصلحتها مع المؤسسات األخرى، 

 .21ا تخسره مؤسسة أخرى مالمؤسسة هو تربحه أن نكون في النهاية امام "مباراة صفرية"، آلن ما 

 

ست أكثر من عمليات ويذهب صاحب المقال إلى أن أهم االبتكارات المشتقات زعموا أنها عملية لكنها لي

ونتيجة لذلك فإن منتجات الصناعة المالية هذه أصبحت الس فيقاس القمار التي تجري في مونتوكارلو أو 

تبعتها  2008سلعا نمطية من صعوبة التسويق وانخفاض الربحية خاصة بعد وقوع أزمة مالية عالية سنة 

 2مالي مشكوك فيه. موجات متتالية من القوانين والتشريعات المقيدة ألي تعامل

أما اآلفاق المستقبلية للهندسة المالية فقد أشار "بيتر دراكر" إلى أن الصناعة المالية إذا أرادت النهوض 

 واالستمرار فأمامها طريقان هما:

 استبدال الهندسة القائمة بأخرى مستحدثة؛األول: 
                                                           

إلدارية بكلية "، السعودية: جامعة أم القرى، قسم العلوم الهندسية الماليةالمحاسبة المالية وتحديات اسلطان بن عايض البقمي،" 2

 .09المجتمع، بدون سنة،ص: 

 
 .9ص:مرجع سابق،  ،سلطان بن عايض البقمي2
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ات الحالية هيكلة نفسها لتصبح مبرعة تكيف المؤسسات مع الواقع الجديد ويتمثل في إعادة المؤسسالثاني: 

 ومبتكرة في خلق منتجات جديدة بالفعل.

إن أحد عوامل التغيير الرئيسية في عالم المال بصفة عامة هو التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات 

ي واالتصاالت، ويضاف إلى ذلك التطور القانوني والمؤسساتي وقد تضمنت التطورات المستقبلية المحتملة ف

 مجال االبتكار المالي ما يلي:

 إمكانية تخفيض تكاليف النماذج والبرامج التي يمكن أن تستعمل لتسعير األدوات النمطية؛ 

  قدرة مسيري المؤسسات في كل دول العالم على تبني الهندسة المالية وتطبيقها في مشاريعهم؛ 

  ها أكثر نشطة للهندسة المالية واستعمالها إن تزايد التعامل بأدوات الهندسة المالية في المؤسسات سيجعل

سيكون أسهل.هذه العوامل كلها مجتمعة ستؤدي إلى انتشار الهندسة المالية، وستؤكد ضرورة التعامل بها من 

 1طرف المؤسسات المالية، خاصة مع زيادة المخاطر المرتبطة باألنشطة االقتصادية.

 ة الماليةالفرع الثاني: العوامل المحفزة النتشار الهندس

 يصنف فينرتي مجموعة من العوامل التي تحفز الهندسة المالية وهي:

  الرغبة في إدارة المخاطر؛ 

  االستفادة من المزايا الضريبية عن طريق األوراق المالية التي تخفض الحجم الكلي للضرائب المدفوعة من

 ية؛قبل المؤسسة وكذلك عن طريق تقدير األرباح والخسائر لألغراض الضريب

  تخفيض تكاليف اإلصدار والوكالة؛ 

  التزام أو تجنب التعليمات؛ 

  تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف؛ 

                                                           
 .9سامي إبراهيم السويلم، مرجع سابق، ص: 1
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  التقدم التكنولوجي؛ 

  التحايل المحاسبي؛ 

   انفتاح االقتصاديات لدول اآلخذة في النمو والتزايد التجارة الدولية وهو ما أدى إلى اتساع األسواق وزيادة

 ل الدولي ألنشطة التجارة واالستثمار؛الطلب على التموي

 مصادر االبتكار موحدة عبر المشاريع والصناعات؛ 

  قوة وحجم السوق؛ 

  .1الشروط االقتصادية الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .21طارق عبد العال حماد،مرجع سابق، ص: 1
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 خالصة الفصل

انطالقا مما سبق يمكننا في األخير تعريف الهندسة المالية بأنها "تصميم، وتطوير والتنفيذ ألدوات وآليات 
 تكرة، والصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل.مالية مب

إن جوهر العمل التجاري واالستثماري هو التعرض للمخاطرة، فأي عملية تجارية أو استثمارية تنطوي على 
إلدارة هي تحديد المخاطر لسلسلة من الوظائف لها مستويات مختلفة من المخاطر الوظيفة األساسية 

العمل، وذلك لفهم مستوى المخاطر التي ترغب الثقافة المؤسسية في تحمله الرئيسية التي يتعرض لها هذا 
 وتقرير طبيعة ومدى المخاطر التي تكون المنشأة في استعداد لمواجهتها ومراجعة هذا القرار بانتظام.

 وكإجمال لما سبق فإنها عبارة عن أدوات ووسائل تتيح لمستخدميها قدرا كبيرا من التحوط ضد المخاطرة وهي
في غاية األهمية ألي سوق مالي في مرحلة التطور والنضج. كما أن دخول هذه األدوات لألسواق المالية 
البد من أن يكون في إطار سليم للجهات الرقابية بوضع ضوابط قوية من حيث المالءمة المالية للشركات 

 من جهة أخرى. التي ستقوم بها من جهة والتدريب إليجاد الخبراء الالزمين في هذا المجال 
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 دمهيت

بعد أن تطرقنا في الفصل األول إلى الهندسة المالية وطبيعة أعمال البنك جاء دور إدارة المخاطر لتنال 
ا البنوك نصيبها من الدراسة والتحليل، في هذا اإلطار يمكن القول بداية أن أهم المخاطر التي تتعرض له

تعود في معظمها لطبيعة النظام البنكي المنتهج كما أن التباين الموجود بين البنوك من حيث المبادئ 
واألسس التي تحكم معامالتها سيكون سببا جوهريا الختالف نظرة كل بنك إلى مفهوم المخاطرة وعامال من 

ذلك على األدوات والوسائل التي عوامل االختالف كذلك في أنواع المخاطر التي يتعرض لها وسينعكس 
 تستخدم في إدارتها والحماية منها من خالل ما يلي:

 ؛المخاطر البنكية ماهية  -
 ؛إدارة المخاطر البنكية وأدواتها مبادئ القيام بعملية  -
 إدارة المخاطر البنكية باستعمال المنتجاتالمالية.  -
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 المبحث األول: ماهية المخاطر البنكية

تطورات المتسارعة على صعيد تحرر الخدمات المالية وازدياد عملية التطوير في التكنولوجيا إن ال
تجعل نشاطات البنوك أكثر تنوعا وتعقيدا وتعرض للمخاطر لذلك خصصنا هذا المبحث لماهية المخاطر 

وامل المؤثرة بها البنكية مقسما إلى ثالث مطالب حيث سنتناول في المطلب األول ماهية المخاطر البنكية والع
والمطلب الثاني سنتعرض فيه إلى أنواع المخاطر البنكية أما المطلب الثالث واألخير فسنتطرق فيه إلى 

 المخاطر في األعمال البنكية.

 المطلب األول: مفهوم المخاطر البنكية والعوامل المؤثرة بها

فية نشأتها وتطورها من خالل سيتم تحديد مفهوم المخاطر والتعرض لجذورها التاريخية لمعرفة كي
 الفرعين األول والثاني أما الفرع الثالث فقد خصص للعوامل المؤثرة في المخاطر.

 الفرع األول: مفهوم المخاطر البنكية

في البداية يمكننا اإلشارة إلى مفهوم المخاطرة حيث تختلف تعاريف المهتمين بها طبقا للبيئة التي ينتمي إليها 
الذي يسعى إلى تحقيقه وعلى الرغم من اختالف اآلراء الرامية لتحديد مفهوم المخاطرة كل باحث والهدف 

 فإننا سنتعرض لبعض هذه التعاريف كما يلي:

 (يعرفهاMilton على أنها"الحالة التي يمكن لمتخذ القرار أن يحدد ويضع فيها توزيعات احتمالية لحدث )
 .1على ضوء الدراسات السابقة"

  (ويعرفهاrWebste"على أنها"فرصة تكبد أذى أو ضرر أو خسارة )2. 
 (أماJoël bessis فقد عرف المخاطرة على أنها "اآلثار الغير مواتية على الربحية الناتجة عن العديد من )

عوامل عدم التأكد وأن قياس المخاطرة يتطلب الوقوف على تأثير األمور غير المواتية التي تتم في ظل 
 .لربحية"اظروف عدم التأكد على 

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير في علوم االقتصاد ، جامعة  محمد لخضر  تفاقيات بازل"،النظام المعرفي الجزائري واتومي إبراهيم، "1

 .57، ص 2008-2007بسكرة، 
، مداخلة مقدمة في إطار المؤتمر العلمي الدولي السنوي ”إدارة المخاطر المصرفية، اإلشارة إلى حالة الجزائر“بالعجوز حسين بوقره رابح، 2

 .02، ص 2007أفريل  16/17طر واقتصاد المعرفة، األردن يومي السابع حول إدارة المخا



إدارة المخاطر البنكيةالفصل الثاني:                                                                             

 

 
47 

 ( يعرف كل منwilliamz et Heinse المخاطرة على أنها )¡ الشك الموضوعي فيما يتعلق بموقف معين"
 .1أي أن الخطر هو حالة عدم التأكد"

 

 إن التعاريف السابقة تشترك في معنى واحد للمخاطرة وهو النتيجة المحتملة في المستقبل لفعل ما.

 مفهوم المخاطر البنكية:

 مفهوم المخاطرة قام الباحثون بوضع تعاريف عدة للمخاطرة البنكية.انطالقا من 

"التقلبات في القيمة السوقية للبنك كما أنها ترتبط بحالة عدم التأكد من استرجاع ¡فهناك من عرفها بأنها 
 رؤوس األموال المقرضة أوفى تحصيل أرباح مستقبلية متوقعة"

 ئة للمديرين وتتمحور حول نقطتين:وهذه المخاطرة قد تكون نتيجة لإلدارة السي

 .االختيار الغير الئق للزبائن ولطريقة توزيع المخاطر على مستوى الميزانية وخارج الميزانية بالبنك 
  لمواجهة دون تأخر متطلبات المدفوعات نحو المودعين لنمط وأسلوب تشكيل تصميم السيولة

 .2والمقرضين
نتائج أو الخطر الذي ال يستطيع أن يتحكم فيه أو يقدره رغم أن ويمكن القول أن الخطر البنكي هو تدني ال

بالعمل البنكي سواء رغب البنك أو لم يرغب وهذا يق كل بنك يعيش مع الخطر ويتضح كذلك أن الخطر لص
 لتنوع مصادر الخطر.

 الفرع الثاني: الجذور التاريخية للمخاطر البنكية

ي تضم األزمات البنكية وأزمات سعر الصرف إلى أواخر القرن يرجع تاريخ األزمات المالية العالمية والت
لذلك فهي ليست ظاهرة جديدة في االقتصاد العالمي  1929التاسع عشر وتبلورت أزمة الكساد الكبيرة في 

وخالل العقدين األخيرين عانت كثير من الدول سواء الصناعية أو الناشئة أو دول التحول من التخطيط 

                                                           
 .12، ص 2004، دار الكتاب األكاديمية، المنصورة، ”مبادئ إدارة الخطر والتأمين“محمد توفيق البلقيني، 1
2-,Zuhayr mikdashi"la mondialisation, des marchés bancaire et financières "défis et promesses édition  

économica paris 1990 p: 46.     
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بينما سادت األزمات  1986-1975 الفترة  خر من هذه األزمات وبدرجات متفاوتة وخاللالمركزي من نوع آ
 .1سياسات التحرير المالي التي انتشرت خالل تلك الفترةبوارتبط ذلك  1997-1987البنكية خالل في الفترة 

هة طلبات خيمت على النظام المالي العالمي أزمة تعثر البنوك العالمية لمواج 2007ومنذ شهر فيفري 
مخض عن ذلك من انعدام ثقة تالسيولة كنتيجة لسلسلة الخسائر المترتبة عن حجوزات الرهانات العقارية وما 

المستثمرين في المؤسسات المالية وما تحدثه من آليات مالية حديثة كآليات تحويل القروض إلى سندات 
 األخرى فضال عن انعدام الثقة فيما بينها. مركبة وشهادات الجدارة االئتمانية وغيرها من اآلليات الحديثة

لقد ارتبطت بوادر األزمة بصورة أساسية باالرتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك االحتياط الفدرالي 
وهو ما شكل زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها  2004األمريكي عام 

حيث توقفت عدد كبير من المقترضين عن سداد  2007لثاني من عام وتفاقمت األزمة بحلول النصف ا
األقساط المالية المستحقة عليهم وبعد أن وجدت البنوك نفسها أمام أزمة سيولة حادة لجأت إلى التوسع 

لها بالبيع ومن ذلك حسم الكمبياالت والتسهيالت االئتمانية حيث ساعد ذلك على وتسيي بالديون بتوسعيها
 .2الفقاعة في سوق االئتمان وجعل االقتصاد اقتصادا ورقيا ال حقيقيا زيادة حجم

 الفرع الثالث: العوامل المؤثرة في المخاطر

بعد معرفة مفهوم المخاطر البنكية سنتطرق في هذا الفرع إلى معرفة العوامل المؤثرة فيها وتوجد العديد من 
 :هذه العوامل البنكية ومن بين هذه العوامل نذكر ما يلي

العديد من الدول والتنظيمات المهنية المتخصصة بفرض العديد من القيود  قامت:التغيرات التنظيمية .أ
التنظيمية على عمل البنوك وذلك للتقليل من مخاطر المنافسة فيما بينها، والمحافظة على حدود معقولة من 

المخاطر ومثال ذلك ما قامت به المخاطر خوفا من االزمات المالية األمر الذي كان له آثار إيجابية على 
 اتفاقيات "بازل" المختلفة حول تحديد المخاطر المختلفة بالبنوك وكيفية قياسها واإلشراف عليها.

أدى عدم استقرار األسواق العالمية وعدم االستقرار المستمر ألسعار  :عدم استقرار العوامل الخارجية .ب
ألدوات تغطية مستقلة خاصة بالشركات المتعددة الجنسيات الفائدة وأسعار الصرف العمالت وابتداع البنوك 

 إلى وجود مخاطر لم تكن موجودة سابقا مثل مخاطر التسعير ومخاطر السياسة ومخاطر سعر الفائدة.

                                                           
ورقة بحث مقدمة إلى مؤتمر السليمة لمخاطر العملية البنكية"، االدارةدور مؤشرات اإلنذار المبكر في ابن سانية عبد الرحمن، "-1

 .07، ص: 2008المخاطر البنكية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، 
 .74، ص :2013، الذاكرة لنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، ارية"إدارة المصارف التجأسعد حميد العلي، "-2
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: تجبر المنافسة البنوك على تقديم أفضل الخدمات بأقل األسعار وهذا ما أثر سلبا مع توسع المنافسة .ج
ت الكثيرة مقابل اكتساب العمالء حيث أدى ذلك إلى ازدياد المخاطر ومثال ذلك البنوك في تقديم التسهيال

 2مخاطر االئتمان.
والتي تعتبر من العوامل االيجابية على مخاطر العمل البنكي نتيجة زيادة قدرة  التطورات التكنولوجية: .د

دارتها بطريقة أفضل ولكن نجم عن ذلك أيضا آثارا سلبية تمثلت في مخاطر  البنوك على تحديد مخاطرها وا 
 .1التجارة االلكترونية

 المطلب الثاني:أنواع المخاطر البنكية

هناك العديد من مصادر المخاطر البنكية فالمخاطر التي تواجه البنوك متعددة مما يستوجب التعرض ألنواع 
تصنيفات اختلفت على أعمال البنوك وقد  هاتأثير و المخاطر البنكية وتحليلها من حيث مجاالتها وأسبابها 

الدارسين وسنعتمد في هذا المطلب على التصنيف الذي يقسم المخاطر إلى المخاطر البنكية باختالف 
 مخاطر مالية في فرع أول ومخاطر غير مالية في فرع ثاني كما يلي:

 الفرع األول: المخاطر المالية

لبنك وهذا النوع من المخاطر يتطلب وتتضمن جميع المخاطر المرتبطة بإدارة األصول والخصوم المتعلقة با
شراف مستمرين من قبل إدارة البنك وفقا لتوجه حركة السوق واألسعا ر والعموالت واألوضاع رقابة وا 

 ومن أهم المخاطر المالية ما يلي:، االقتصادية

 خطر االئتمان )خطر القرض(:  (1
مقترض على الوفاء بأصل القرض هي مخاطر تحدث نتيجة تخلف العمالء عن الدفع أي نتيجة عدم قدرة ال

وفوائده أو أنه ال يرغب في ذلك لسبب أو آلخر ويتسبب العجز عن السداد في خسارة كلية أو جزئية ألي 
وتنشأ مخاطر االئتمان من تراجع المركز االئتمان للطرف اآلخر والتراجع  2ملغ مقرض إلى الطرف المقابل

د وهذا النوع من الخاطر ذو أهمية بالغة حيث أن عجز عدد هنا يعني أن احتمال التخلف عن السداد يزدا

                                                           
 .22، ص:2005"، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، ، "قياس وإدارة المخاطر بالبنوك منهج علمي وتطبيقي عمليسمير الخطيب2
 .22ص: مرجع سابق، ،سمير الخطيب 1
 "مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي ي البنوك التجارية حالة البنوك الجزائريةتسيير المخاطر االئتمانية فرزيق كمال و كورتل فريد،" -2

 .03، ص:2007أفريل 17-16الدولي السنوي حول إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، األردن يومي 
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قليل من العمالء المهمين عن الدفع يمكن أن يتولد عنه خسائر كبيرة وهو ما قد يؤدي لإلعسار ويمكن لنا 
تمييز بعدان للمخاطر حيث يتمثل البعد األول في كم المخاطر والذي يعني المبلغ الذي يمكن أن يفقد أما 

كانت وستظل مخاطر االئتمان أهم ..ي فهو نوعية المخاطر وتعني احتمال التخلف عن الدفعالبعد الثان
 3مخاطر التي تتعرض لها البنوك على الرغم من استحواذ المخاطر المصرفية األخرى وخصوصا مخاطر 

لنامية أن وتشير الدراسات الخاصة باألزمات المصرفية في الدول المختلفة سواء الدول المتقدمة أو الدول ا
معظم الدول التي حدثت بها أزمات مصرفية كانت أهم أسبابها تعثر االئتمان ومن الجدير بالذكر أن هناك 

ن اختلفت حدتها من دولة إلى أخرى خالل الفترة) 131 ( 2000-1975دولة عانت من أزمات مصرفية وا 
 .1في تلك الدولوكان تعثر االئتمان هو أهم األسباب التي أدت إلى األزمات المصرفية 

مما سبق يتضح أنه يصعب تقويم وتحديد بدقة المخاطر االئتمانية المتراكمة عبر مجموعة المعامالت لكن 
القطاعات وحتى الجغرافيا ألن التنويع يحمي البنك و يمكن تقليلها من خالل التنويع حسب شرائح القروض 

 مانية ما يزال يشكل تحديا فهو أهم خطر تأثير المخاطر االئتلمن تكدس المخاطر إن القياس الكمي 

بالنسبة للبنك وأكثر ضررا وقد يكون داخليا أو خارجي فكلما كانت الظروف المحيطة بالبنك غير مستقرة كلما 
 2كان هناك احتمال الرتفاعها

 خطر عدم السيولة:  (2
مقدرة البنك على اإليفاء  تنشأ هذه المخاطر من عدم كفاية السيولة لمتطلبات التشغيل العادية وهي تقلل من

تكلفة ببالتزاماته التي حانت آجالها وربما تكون هذه المخاطر نتيجة الصعوبة في الحصول على السيولة 
أوجه إدارة األصول والخصوم في األعمال البنكية  حدمعقولة عن طريق االقتراض أو تعذر بيع األصول وأ
لى مخاطر تمويل السيولة من خالل الترتيب المناسب هو تخفيض مخاطر السيولة وبينما يمكن السيطرة ع

للتدفقات النقدية المطلوبة والبحث عن مصادر تمويل جديدة لتمويل عجز السيولة يمكن معالجة مخاطر 
 .  3ل األصول من خالل تنويع محفظة األصول ووضع قيود على المنتجات ذات السيولة المنخفضةيسيت

                                                           
 .36 -35، ص ص: 2005" ، بدون دار نشر، بيروت، لبنان، ، "دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفيةنبيل حشاد3

 
 .36ص:  مرجع سابق، بيل حشاد،ن 1
 .235"مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، مصر، بدون سنة، ص : إدارة االئتماننفيسة محمد بشرى،" 2
 .43، ص: 2008"، مركز التطوير للدراسات العليا والبحوث، القاهرة، تقييم وإدارة المخاطرعاطف عبد المنعم و محمد محمود كاشف ،"-3
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 وتترتب مخاطر السيولة عن:

 ؛االموال في أصول ذات سيولة منخفضة جدا مثل شراء سندات طويلة األجل شراء العقارات توظيف 
 ؛السحب المكثف للمودعين 
 ؛إفالس مقترض أو مجموعة مقترضين 
 ؛منح قروض بمبالغ كبيرة 

 4وبالتالي فهي مخاطر ناجمة عن الفشل في المطابقة بين المسحوبات النقدية للعمالء والتسديدات.

 مالءة:خطر عدم ال (3
فنقول أن البنك له  تعرف المالءة البنكية بالرصيد الصافي للبنك بمعنى الفرق بين قيمة التزاماته واستعماالته 

على التزاماته كما تعرف عدم المالءة للبنك باحتمال عدم قدرته على مالءة مالية في حالة تفوق استعماالته 
السوقية ألصول البنك إلى مستوى أقل للقيمة السوقية  الوفاء بالتزاماته ويحدث ذلك عندما تنخفض القيمة

اللتزاماته وهذا يعني أنه إذا اضطر إلى تسييل جميع أصوله فلن يكون قادرا على تسديد جميع التزاماته 
ويمكن تعريف خطر عدم المالءة على أنه تلك الحالة التي يسجل فيها  1وبالتالي تتحقق خسارة لكل المودعين

مواله الخاصة وذمته المالية إلى درجة يستحيل فيها تغطية المخاطر والخسائر المحتملة البنك عجز في أ
الوقوع بحيث ال يتوفر ال على سيولة وال أصول أخرى يواجه بها خصومه. وعليه فإن خطر عدم المالءة 

ولة فال أوسع من خطر السيولة واإلختالف يظهر في كون عدم المالءة يستلزم عدم السيولة أما عدم السي
يستلزم بالضرورة عدم مالءة البنك وبصفة عامة فإن عدم إمتالك األموال الخاصة الالزمة والكافية لتغطية 
الخسائر الممكنة الوقوع يجعل البنك في حالة عدم المالءة ويعتبر خطر عدم المالءة المالية كنتيجة لمختلف 

لذي ينجم عن فشل البنك في استرداد أمواله المخاطر التي يتعرض لها البنك  بما في ذلك خطر القرض ا
 . 2وخطر عدم السيولة الذي يؤثر على رأس مال البنك واحتياطاته

 خطر معدل الفائدة: (4

                                                           
 .228، ص :2001"،الدار الجامعية، اإلسكندرية ،مصر،  التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوكق عبد العال حماد،" طار 4

 
 .228ص : مرجع سابق، ،طارق عبد العال حماد1
حة مقدمة لنيل شهادة "، أطروعلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة أم البواقي 2تأثير تطبيق اتفاقية بازل زبير عياش،"-2

 .86، ص: 2012-2011دكتوراه في علوم التسيير، جامعة أم البواقي، الجزائر، 



إدارة المخاطر البنكيةالفصل الثاني:                                                                             

 

 
52 

وهي المخاطر الناتجة عن تعرض البنك للخسائر ملموسة في حالة عدم اتساق أسعار الفائدة على كل من 
دم توافر نظام معلومات لدى البنك يمكنه من صاعد هذه المخاطر في حالة عتااللتزامات واألصول وت

الوقوف على معدالت تكلفه االلتزامات ومعدالت العائد على األصول أو يساعده على تحديد مقدار الفجوة 
 صول وااللتزامات لكل عملة من حيث إعادة التسعير ومدى الحساسية لمتغيرات أسعار الفائدة. ألبين ا

ة المحتملة للبنك والناجمة عن التغيرات غير المالئمة لسعر الفائدة ويتمثل فائدة بالخسار لسعر ا رويعرف خط
في مدى حساسية التدفقات النقدية سلبيا للتغيرات التي تطرأ على مستوى أسعار الفائدة وتحصل هذه 

 1المخاطر عندما تكون تكلفة الموارد أكبر من عوائد االستحقاقات وتزداد بزيادة ابتعاد

إذن مخاطرة سعر الفائدة تمس كل المتعاملين في البنوك سواء عن مردودية تلك االستخدامات  تكاليف الموارد
كانوا مقرضين أو مقترضين فالمقرض يتحمل خطر انخفاض عوائده إذا انخفضت معدالت الفائدة أما 

 .2المفترض فيتحمل ارتفاع تكاليف ديونه بارتفاعها

ديدا كبيرا لقاعدة األرباح ورأس المال بالنسبة إلى البنك ومن أهم فخطر سعر الفائدة الكبير يمكن أن يشكل ته
 أسباب خطر سعر الفائدة نجد:

 .المنافسة بين البنوك فالعميل يتجه إلى البنوك التي تقترح معدالت فائدة منخفضة 
  زيادة   يؤدي خطر سعر الفائدة في حالة حدوثه إلىية و روض بأسعار فائدة امتياز قسوء تسير الموارد وتقديم

 األعباء وتخفيض قيمة المردودية.
 خطر الصرف األجنبي: (5

تجة عن التعامل بالعمالت األجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العمالت األمر الذي يقتضي اهي مخاطر ن
إلماما كامال ودراسات وافية عن أسباب تقلبات األسعار أي أن حيازة البنك لموجودات والتزامات بالعمالت 

 رض عليه مخاطر سعر الصرف.األجنبية يف

إن البنوك التجارية من أهم المتدخلين في سوق الصرف فطبيعة عمل البنك تقتضي منه أن يلعب دور 
المقايض والمبدل للعمالت األجنبية لتلبية طلبات زبائنه فيما يخص عمليات الصرف وكذلك مختلف العمليات 

 األخرى التي تتم على العملة الصعبة.
                                                           

1-Sylvie de coussergues"،la gestion de la banque"،édition Du NOD ،paris  ،1992،p  :106.  
 .15، ص: 2005عمان،االردن، "، عمال المصرفية والتمويلاألإدارة المخاطر المالية في عبير فوزان العبادي،"  -2
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لصرف هي: المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد تتأثر بها ايرادات البنك ورأسماله نتيجة ومخاطر سعر ا
للتغيرات المغايرة في حركة سعر الصرف وينتج عن عملية سعر الصرف العديد من المخاطر التي تؤثر على 

 .1البنك وعلى المستثمرين على حد سواء

 خطر السوق:  (6
لمتعلق بالمكاسب الناشئ عن تغيرات وظروف السوق المرتبطة بأسعار المخاطر السوقية هي عدم التأكد ا

المخاطر السوقية تلك المخاطر باألصول وأسعار الفائدة والسيولة السوقية ووفقا لنظرية المحفظة يقصد 
هم أو محفظة مالية سالمنتظمة التي ال يمكن التخلص منها بالتنويع ويعبر عنها ب "بيتا" أو تقلب عائد 

ة للعائد على المحفظة السوقية وبقدر ما يستطيع البنك أن يتحوط من مخاطر محفظته المالية من بالنسب
 .2خالل التنويع الجغرافي والتنويع في المنتجات أو الدخول في عقود المشتقات فإن المخاطر تنخفض

 الفرع الثاني: المخاطر الغير مالية

 المخاطر التشغيلية: (1
ت الخاصة بمخاطر السوق ومخاطر االئتمان نسبيا إال أن تعريف مخاطر على الرغم من وضوح التعريفا

م تعريفها بشكل شائع بأنها أنواع تالتشغيل تطور بصورة سريعة خالل السنوات القليلة الماضية في البداية 
 المخاطر غير القابلة للقياس التي يواجهها البنك مع ذلك قامت العديد من التحليالت األخرى بتحسين هذا
التعريف إلى حد كبير وكما أوضحت لجنة بازل للرقابة البنكية يمكن تعريف مخاطر التشغيل على أنها: 
مخاطر الخسائر النقدية التي تنشأ من عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األشخاص أو األنظمة أو 

قياس فهناك مجموعة من التي تنشأ من أحداث خارجية هذا النوع من المخاطر ليس له طريقة واضحة لل
الطرق مثل طريقة المصفوفة التي تساعد البنك على محاولة تحديد األحداث التي لها أكبر تأثير على البنك 
ثم تحليل تلك الخسائر وربما نمذجتها وهذه المخاطر تعتبر ثاني أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك بعد 

 .3األخيرة بفعل تطور أعمال البنوك وتغير أساليب العملنة ي اآلو المخاطر االئتمانية حيث زاد االهتمام بها ف

 
                                                           

،جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، جوان  27، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد "إدارة المخاطر البنكية مع إشارة لحالة الجزائر"، بوعشة مبارك -1

 .230، ص :2007
 .151طارق عبد العال حمادي، مرجع سابق، ص : -2

3-eric lamarque," gestion bancaire"، Node et pearSoN, collection dirigée par jérom caby، éducation France, 2003, 
p: 67 
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 المخاطر التشغيلية

حتيال الداخلياال  

 ممارسات العمل

 االحتيال الخارجي

الممارسات المتعلقة 
 بالعمالء واألعمال

أضرار في الموجودات 
 المالية

دارة المعامال تالتنفيذ وا   

أنواع المخاطر التشغيلية(:01_02)الشكل رقم   

، دار الصفاء لنشر والتوزيع،عمان، "الواقع والتطبيقات العملية:إدارة المصارف "طارق راشد الشمري  المصدر:

 .200 :، ص2009األردن، 

 

 ويشمل هذا النوع من المخاطر ما يلي:

المخاطر التشغيلية التي اصبح لها دور بارز في تشكيل طبيعة  تظهر لنا أهمية 04من خالل الشكل رقم 
وحدود المخاطر التي تتعرض لها البنوك وهذا راجع إلى تفرعاتها التي تتعلق بكل األنشطة والممارسات 

 القائمة في البنك.

 تتعرض البنوك ألنواع أخرى من المخاطر تختلف أهميتها من بنك آلخر نذكر منها:
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 :تيجيةااإلستر المخاطر  (2
و على رأس ماله البنك  إيراداتهي تلك المخاطر الحالية والمستقبلية التي يمكن أن يكون لها تأثير على 

نتيجة التخاذ قرارات خاطئة أو التنفيذ الخاطئ للقرارات و عدم التجاوب المناسب مع التغيرات في القطاع 
مخاطر االستراتيجية وكذلك إدارة البنك العليا التي المسؤولية الكاملة عن الالبنكي و يتحمل مجلس إدارة البنك 

مثل مسؤوليتها في ضمان وجود إدارة مخاطر استراتيجية مناسبة للبنك والسياسات المتعلقة باستراتيجيات تت
 .1العمل تعد حاسمة لمعرفة القطاعات التي سيقوم البنك بالتركيز عليها في المدى القصير والطويل

 مخاطر قانونية: (3
تها اخفض من أموالها أوتزيد منالتزامتالبنوك ألشكال عديدة من المخاطر القانونية التي يمكن أن  تتعرض

بصورة مفاجئة إما نتيجة لعدم توافر المعلومات والقواعد القانونية أو نتيجة لعدم دقتها أو لعدم االلتزام بها أو 
القانونية الناتجة عن الدخول في أنواع لعدم كفاية المستندات القانونية هذا فضال عن التعرض للمخاطر 

 .2جديدة  من المعامالت التي لم تنظم من الناحية التشريعية

 مخاطر السمعة: (4
تنشأ مخاطر السمعة في حالة توافر رأي عام سلبي اتجاه البنك وهذا الخطر يؤثر على عدد من العمالء لدى 

 البنك ويخفض نشاطه إلى أقصى حد مما يقلل االرباح.

 النظامي: الخطر (5
هو ظاهرة عدم مالءة عامة يتعدى حدود الدولة الواحدة وقد يؤدي إلى أزمة مالية ينتج خطر النظام بسبب 

 3إفالس سلسلة من البنوك نتيجة إلفالس بنك واحد أو أكثر وقد يحدث نتيجة انهيار السوق المالي.

 الخطر التنظيمي:  (6
نظيمات الموضوعة من قبل البنك أو تنافي هذه التنظيمات والت اإلجراءاتينتج هذا الخطر نتيجة عدم تطبيق 

 .3مع القوانين المعمول بها

                                                           
 .228بوعشة مبارك، مرجع سابق، ص -1
 .173، ص: 2002"،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،مصر،  إدارة المصارفعبد الغفار حنفي، "2
 .243، ص: 2009مة للنشر، عمان، األردن،، دار أسا"البنوك التجارية والتسويق المصرفيسامر جلدة، "3

 
 .243سامر جلدة، مرجع سابق، ص:  3
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 المطلب الثالث: المخاطر في األعمال البنكية

تعد الصناعة البنكية من أكثر الصناعات التي تحتوي على المخاطر وقد لوحظ تعاظم هذه المخاطر في 
مخاطر وهو ما سنحاول التعرف عليه في هذا المطلب ماضية وقد تعددت مصادر هذه اللالسنوات القليلة ا

 من خالل فرعين مصادر المخاطر البنكية والبنك كمصدر للمخاطر.

 الفرع األول: مصادر المخاطر البنكية

 أوال: البيئة الداخلية للمؤسسة

انب اإلداري وتتمثل في مختلف المكونات والعناصر التي بإمكانها التأثير سلبا عليها سواء تعلق األمر بالج
سمى بعبارة أخرى يمكن تجميعها فيما يالتكنولوجي الموارد المالية والبشرية التموين التسويق اإلنتاج...أو 

سلسلة القيمة وما تتضمنه من نشاطات مساعدة وبالتالي فإن هذه العناصر في حالة كونها ضعيفة مقارنة 
 .بالمؤسسات المنافسة فسوف تشكل خطرا دائما على المؤسسة

 

 البيئة الخارجية للمؤسسة:اثانيا: 

وتتمثل في مختلف العوامل الموجودة خارج المؤسسة والتي يمكن أن تؤثر سلبا عليها أو تشكل أخطار 
مختلفة على المؤسسة وعادة ما تجمع في العناصر التالية البيئة  االقتصادية واالجتماعية البيئة السياسية و 

 .1لبيئة الثقافية، البيئة التكنولوجيةالقانونية، البيئة التنافسية ا

                                                           
 .287-27، ص ص: 2007"،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية، مصر، إدارة البنوك في بيئة العولمة واإلنترنتطارق طه ،" -1
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لعملمخاطر ا  

 القروض

 األسواق

مشاكل 
 عمليات

مشاكل 
 االقتصاد
ةمشاكل قانوني  

ةمشاكل بيئي  

مصادر المخاطر البنكية (:02-02)الشكل رقم   

 .14:، ص2012األردن، ،، دار الميسر"وك المعاصرةبنإدارة ال،"دريد كمال آل شبيب: المصدر

 

  نالحظ من خالل هذا الشكل أن مصادر المخاطر البنكية قد تكون في البيئة الخارجية للبنك مثلما
مختلفة وكذا مشاكل الوك أنشطتها فيها البنهو الحال بالنسبة لألسواق أي السوق التي تمارس 

 لقتصاد الكلي حيث أن األداء العام القتصاد الدولة أو االقتصاد العالمي له تأثير كبير على أعمااال
البنوك خاصة من حيث النتائج بينما تتمثل مخاطر البيئة الداخلية في ظروف العمل داخل البنك في 

منحها لعمالئه وبالتالي مخاطر عدم االستحقاق أو من حيث حد ذاته سواء من حيث القروض التي ي
ؤدي األخطاء التشغيلية إلى احتمال التعرض إلى مخاطر تالعمليات التي ترتبط بالعنصر البشري إذ 

 كثيرة تؤثر على أعمال البنوك.
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بيئة 
 السوق 

 البنك كمنتج
 للمخاطر

ة البيئ
ةياآلن  

ر بيئة غي
 نشطة

منطقة 
 النشاط

: البنك كمصدر للمخاطر(03_02)الشكل رقم  

 الفرع الثاني: البنك كمصدر للمخاطر

عة نابعة من محيطه خالل ممارسة نشاطه فإنه في في الوقت الذي يمكن فيه أن يتعرض البنك لمخاطر متنو 
مخاطر يؤثر بها على أنشطة المتعاملين اآلخرين المتواجدين في نفس اللالوقت ذاته يمكن أن يكون مصدر 

 . 1البيئة

 ويمكن تجسيد الفكرة في الشكل التالي:

 

 .46 :األردن، ص ،يع، عمانز ائل للنشر والتو دار و  ،"ة البنوكإدار ، ": فالح حسن الحسني ومؤيد عبد الرحمن الدوري رالمصد

                                                           
 .07،نفس المرجع، ص: فالح حسن الحسني ومؤيد عبد الرحمن الدوري 1
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من خالل الشكل نالحظ أن البيئة اآلنية قد تتسبب مثال في خسارة بنك ما إلى تشكيل مخاطر على 
البنوك األخرى أو المؤسسات األخرى كون البنك هو أحد أهم المتعاملين االقتصاديين وعليه فإن حالته المالية 

عالقة مباشرة مع هذا البنك، أما في ما يخص عالقة البنك بالبيئة السوقية  مثال ستؤثر حتما على كل ماله
فإنه يحتمل أن يشكل البنك مخاطر على الناشطين في ذات السوق فالوزن الذي يمثله البنك يجعل من هذا 

غير األخير قادرا على التأثير في السوق عن طريق تصرفاته مثل ابتكار منتجات جديدة بينما تتأثر البيئة 
المباشرة  أو العامة من حيث التوسع الجغرافي للبنك وما له من تأثيرات على البيئة العامة من حيث 
استقطاب األيدي العاملة أو التأثير على األوضاع االقتصادية كالتضخم مثال ما نستخلصه من خالل ما 

 عنيحدة بل متعددة مما يسبق هو أن هناك عدة مصادر للمخاطر التي تواجه المؤسسات البنكية ليست وا
أنها ستكون مختلفة فيما بينها من عدة نواح كاألولوية التي تمثلها للبنك مثال أو جسامة الخطر الذي يمكن 
أن تتسبب فيه بالتالي التكلفة التي يستوجب دفعها لقاء تغطية الخسائر المنجرة عن التغطية أي على النتيجة 

 للبنك. اإلجمالية

 :ادئ القيام بعملية إدارة المخاطر البنكية وأدواتهاالمبحث الثاني: مب

كما هو معلوم فإن الصناعة البنكية قد خطت خطوات كبيرة في مجال إدارة المخاطر وما تزال في تطور مع 
نكية واألدوات ازدياد المخاطر وتنوعها وهو ما يستدعي فهم مبادئ ومسؤوليات القيام بعملية إدارة المخاطر الب

ستفادة من هذه األخيرة وابتكار وتطوير أدوات أخرى تؤدي نفس الغرض وهو ما سيتم لذلك لالالمستخدمة 
مكونات عملية إدارة المخاطر البنكية ومبادئها، مسؤولياتها  ا المبحث وذلك من خاللالتعرف عليه في هذ

 وأدواتها. 

 المطلب األول: مكونات عملية إدارة المخاطر

ة المخاطر التحديد الدقيق لمفهومها ثم الخطوات الواجب إتباعها إلدارة يتطلب الحديث عن عملية إدار 
 .ر وبالتالي نجاح البنك واستمرارهالمخاطر بهدف الوصول إلى إدارة فعالة للمخاط

 الفرع األول: ماهية إدارة المخاطر

لمسؤولين عن يمكن تعريف إدارة المخاطر على أنها مجموعة الواجبات واألنشطة الوظيفية التي يبذلها ا
المشروع للتحكم في األخطار التي يتعرض لها البنك والتي من شأنها خلق ظروف آمنة معقولة قبل حدوث 
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الحادث وبالتالي إرساء خطة للتخفيف من الآلثار المادية السلبية أثناء وقوع الخسارة وحماية المشروع من أي 
 .1تعرض لها المؤسسةتخسارة مفاجئة نتيجة ألي ظروف 

كن تعريف إدارة المخاطر البنكية على أنها الترتيبات اإلدارية التي تهدف إلى حماية أصول وأرباح البنك ويم
من خالل تقليل فرص الخسائر المتوقعة إلى أقل حد ممكن سواء تلك الناجمة عن الطبيعة أو األخطاء 

 .2البشرية أو األحكام القضائية

ا لكل متعامل في السوق إن مدير أحد األصول أو الخصوم قد كما عرفها فرانسيس بأنها"تعني شيئا مختلف
يطلب الحماية ضد تقلب األسعار وعلى النقيض من ذلك قد يبحث آخر عن الحماية ضد عدم تقلب 

 .3األسعار

 وتعتمد اإلدارة الشاملة للمخاطر على العناصر الرئيسية التالية:

 ؛بنكعليها أنشطة ال ي نطو ت التعريف الدقيق للمخاطر التي 
  الحد من المخاطر بشكل فعال بناءا على قياس دقيق وصحيح للمخاطر والتقييم لإلجراءات والطرق و

 ؛لمراقبة والمتابعةلاألدوات من خالل إطار سليم 
 4بنية تنظيمية وبشرية وفنية مناسبة. 

( COSO،2004ملخصا لإلطار المتكامل إدارة مخاطر المشروع ) 2004( في عام COSOكما نشرت )
( إدارة المخاطر بأنها:"عملية تنفذ بواسطة مجلس إدارة المنظمة واإلدارة وكل COSO،2004وعرفت اللجنة )

األفراد لتطبيق االستراتيجية الموضوعة عبر المنظمة ومصممة لتحديد األحداث المحتملة التي ربما تؤثر على 
دارة الخطر لكي يكون ضمن المخاطر المقبولة لتوفير تأك يد معقول بالنسبة النجاز األهداف المنظمة وا 

 التالية:

 ؛األهداف العالية عالية المستوى، الوقوف معها ودعمهااالستراتيجية: (1
 ؛كفاءة وفعالية استخدام المواردالعمليات: (2

                                                           
 .49، ص :2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "الوجيز في البنوك التجاريةق، "بوعتروس عبد الح -1
،      2002"مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر،  لبنوك التجارية  وتقييم طلبات االئتمان"بن عامر نعيمة، 2

 .82ص :
 .03"،دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان، األردن، ص: ر الماليةإدارة المخاطخالد وهيب ا لراوي، "3
 .09، ص: 2009" ،المركز العربي للدراسات، لبنان،  2البنوك وفقا لبازل في إدارة المخاطر التشغيلية نبيل حشاد، "4
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 ؛االعتماد على التقارير: التقارير (3
ضافة مكون جديد اإلذعان القوانين واألنظمة المطبقة كما حددت ثمانية مكونات لها من خالل إاإلذعان: (4

 ؛1أطلق عليه)وضع األهداف(
 الفرع الثاني: خطوات إدارة المخاطر البنكية

تكون عملية منظمة مما يساعد على  تىتمر عملية إدارة المخاطر بمجموعة من الخطوات الضرورية وذلك ح
 تحقيق النتائج المرجوة من خاللها تتمثل هذه الخطوات في:

 أوال: تحديد المخاطر

ن البنك من إدارة المخاطر البد أوال من أن يحددها فكل منتج أو خدمة يقدمها البنك تنطوي عليها لكي يتمك
عدة مخاطر وهي مخاطر سعر الفائدة، مخاطر اإلقراض، مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل فتحديد 

 المخاطر يجب أن تكون عملية مستمرة.

 ثانيا: قياس المخاطر

المخاطر هي قياسها حيث إن كل نوع من المخاطر يجب أن ينظر إليه بأبعاده عد تحديد بإن الخطوة الثانية 
ه واحتمالية الحدوث لهذه المخاطر ويعتبر الوقت الذي يتم فيه القياس ذو أهمية بالنسبة إلدارة تالثالثة مد
 المخاطر.

 ثالثا: ضبط المخاطر

 طر وهي: هنا تأتي الخطوة الثالثة حيث يتم إتباع ثالث أساليب لضبط المخا

 ؛تجنب بعض النشاطات 
 .تقليل المخاطر أو إلغاء أثرها 

 رابعا: مراقبة المخاطر

كون قادرا يعلى البنوك أن تعمل على إيجاد نظام معلومات قادر على تحديد المخاطر بدقة وبنفس األهمية 
 .1على مراقبة التغيرات المهمة في وضع المخاطر

                                                           
المؤتمر العلمي السنوي الدولي السابع حول :إدارة "،ورقة بحث مقدمة في  إدارة المخاطر في البنوك التجاريةفي دور المدقق الداخلي أحمد حلمي، "1

 .04، ص :2007أفريل 18-16المخاطر ،عمان، 
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 الفرع الثالث: أهداف إدارة المخاطر

 عمل على تحقيق العناصر التالية:يأي نظام إلدارة المخاطر يجب أن إن 

 ؛إعطاء مجلس إدارة البنك والمديرين التنفيذيين فكرة كلية عن جميع المخاطر 
 ؛وضع نظام للرقابة الداخلية وذلك إلدارة مختلف أنواع المخاطر في جميع وحدات البنك 
 ؛الحيلولة دون وقوع الخسائر المحتملة 
 ؛ن حصول البنك على عائد مناسب للمخاطر التي يواجههاالتأكد م 
 ؛استخدام إدارة المخاطر كسالح تنافسي 
 ؛استفاء كافة المتطلبات القانونية وفي كل األوقات 
  ؛التعرض للمخاطر إجماليحصر 
 .تحديد تركز المخاطر 

د والمخاطرة ولتحقيق ذلك وبالتالي فإن الهدف األساسي إلدارة المخاطر هو تحقيق التوليفة المثلى من العائ
البد من أن يتمحور اإلطار العام إلدارة المخاطر حول وجود هيكل واضح للعمليات يتألف من المراحل 

 التالية:

 ؛تعريف المخاطر 
 ؛الحد من المخاطر 
 ؛قياس المخاطر 
 .2مراقبة المخاطر 

 المطلب الثاني: مبادئ ومسؤولية القيام بعملية إدارة المخاطر البنكية

هذا المطلب إلى فرعين الفرع األول يحتوي على المبادئ التي يمكن للبنك استخدامها لتسيير مخاطره  قسم
 والفرع الثاني هو مسؤولية القيام بعملية إدارة المخاطر البنكية.

 

                                                                                                                                                                                           
 .304-303، ص ص :2012، دار المسير للنشر والتوزيع ،األردن، "إدارة المخاطرشقيري  نوري موسى وآخرون،"  1
 .55عمان، األردن، ص:  ، دار المسيرة للنشر والتوزيع،"إدارة المخاطر الماليةخالد وهيب الراوي، "2
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 الفرع األول: مبادئ إدارة المخاطر البنكية

 هناك عدة مبادئ ويمكن إجمالها فيما يلي:

 دارة واإلدارة العلياأوال: مسؤولية مجلس اإل

مخاطر بشكل أساسي على عاتق مجلس اإلدارة لكل بنك وهو مسؤول أمام المساهمين على لتقع مسؤولية ا
أعمال البنك مما يستوجب فهمه للمخاطر التي يواجهها البنك والتأكد من أنها تسير بأسلوب فعال وعليه يتم 

ويجب أن يقوم مجلس اإلدارة بمراجعتها والموافقة عليها  وضع سياسات المخاطر من قبل اإلدارة العليا للبنك
ويجب أن تتضمن سياسات إدارة المخاطر تعريف أو تحديد المخاطر وأساليبأو منهجيات قياس إدارة ومراقبة 

 1المخاطر.

 ثانيا: إطار إدارة المخاطر

إلدارة العليا على البنك وضع هيئة مستقلة تسهر على تطبيق االستراتيجيات الموضوعة من طرف ا
عليها من طرف مجلس اإلدارة كما على اإلدارة العليا للبنك أن تخصص وتوفر الموارد التمويلية ق والمصاد

 للموظفين ولدعم إدارة المخاطر الذي تم اختياره.

 ثالثا: تكامل عملية إدارة المخاطر

ت التبادلية بين المخاطر إن تكامل عملية إدارة المخاطر يهدف إلى ضمان وتحديد فهم طبيعة العالقا
المختلفة في البنك حيث ال يمكن تقييم أثر خطر معين بمعزل عن بقية المخاطر األخرى ذات العالقة بعمل 
البنك كما أن عملية إدارة المخاطر تتسم بالشمولية على مستوى المؤسسة ككل مما يؤدي إلى تطبيق إدارة 

لمخاطر بشكل متكامل إضافة إلى التمكن من فهم العالقات المخاطر بشكل متكامل يؤدي إلى تطبيق إدارة ا
 المتبادلة بين المخاطر المختلفة واآلثار المرتبطة بها بشكل جيد.

 رابعا: محاسبة خطوط األعمال

                                                           
 .92زبير عياش، مرجع سابق، ص: -1
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من المعروف أن أنشطة البنك يمكن تقسيمها إلى خطوط أعمال مثل نشاط التجزئة ونشاط الشركات لذا فإن 
خطوط األعمال يجب أن يكونوا مسؤولين عن إدارة المخاطر المصاحبة لخط المسؤولين عن كل خط من 

 المناط بهم. لاألعما

 خامسا: تقييم وقياس المخاطر

م التقييم والقياس بطريقة كمية تيجب أن يو ة وبشكل منتظم ودوري صفيينبغي تقييم جميع المخاطر بصورة و 
األحداث المحتملة وغير المحتملة ر بالحسبان تأثيكلما كان ذلك عمليا وممكنا وأن يأخذ تقييم المخاطر 

 .1الحدوث

 سادسا: المراجعة المستقلة 

 يجب أن يتولى تقييم المخاطر قسم تتوفر فيه الشروط التالية:

 ؛أن يتمتع باالستقاللية التامة 
 ؛أن يكون لديه السلطات والصالحيات الكافية إلدارة المخاطر 
 ؛دارة المخاطرالقدرة على اختيار فعالية أنشطة إ 
 .رفع التقارير وتقديم التوصيات العالجية لضمان فعالية عملية إدارة المخاطر 

 لطوارئ لسابعا: التخطيط 

عتبار ضرورة وجود خطط عملية يمكن تطبيقها في حالة حدوث طوارئ على إدارة المخاطر أن تأخذ في اال
حة عن كيفية التعامل مع الظروف غير محددة والهدف من هذا الجانب هو أن يكون لدى البنك صورة واض

 العادية بشكل كفء وفعال في الوقت المناسب.

 مسؤولية القيام بعملية إدارة المخاطر في البنوك :الفرع الثاني

أصبحت مسؤولية المحافظة على النظام البنكي مسؤولية مشتركة بين عدد من الالعبين الرئيسيين الذين 
ر المالية ومخاطر التشغيل ويطلق على ذلك شراكة إدارة المخاطر ويمكن يديرون أبعاد مختلفة من المخاط

 تحديد الشركاء في عملية إدارة المخاطر كالتالي:

                                                           
 26 -24نبيل حشاد، مرجع سابق، ص ص: 1
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 أوال: المراقبون أو السلطات اإلشرافية:

ال يستطيع المراقبون أن يمنعوا انهيار إفالس بنك ولكن دورهم الرئيسي هو تسهيل عمليات إدارة المخاطر 
بيئة جيدة إلدارة المخاطر في البنوك من أهم عناصرها وجود إطار عام إلدارة المخاطر وهذا  وتشجيع وجود

 يلعب دورا هاما في التأثير في المسؤولين أو الشركاء اآلخرين في إدارة المخاطر.

 ثانيا: المساهمون 

ختلفة و تعيين تقع مسؤولية إدارة البنك على مجلس اإلدارة حيث هو من يقوم بوضع االستراتيجيات الم
الموظفين وخصوصا اإلدارة العليا ووضع سياسات التشغيل تقع عليه مسؤولية أن يكون البنك قويا ويعمل 

 بصورة جيدة.

 ثالثا: اإلدارة التنفيذية:

وهي اإلدارة المسؤولة عن تطبيق السياسات التي يضعها مجلس اإلدارة ويجب أن يكون لدى المديرين 
 .1درة على المنافسة ولديهم دراية كافية بإدارة المخاطر البنكيةالتنفيذيين الخبرة والق

 رابعا: لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي

مجلس اإلدارة إلدارة المخاطر لتعد لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي بمثابة امتداد لوظيفة أو مهمة سياسية 
اخلية ونظم المعلومات وعلى الرغم من أن لجنة ويجب أن تقوم هذه اللجنة بالتزام البنك باألنظمة الرقابية الد

التدقيق الداخلي تلعب دورا هاما في مساعدة اإلدارة على إدارة المخاطر بصورة سليمة إال أن المسؤولية تقع 
 على عاتق جميع المستويات في البنك.

 خامسا: المدققين الخارجيين 

ين قت الخاصة بإدارة المخاطر ويجب أن يهتم المدقوهم غالبا ما يلعبون دورا تقييميا  في عمليات المعلوما
نما يجب أن يكون تدقيقهم  ةالخارجيين ليس فقط بالفحص التقليدي لعناصر الميزاني وقائمة الدخل فحسب وا 

 مركزا على المخاطر.

 
                                                           

 .26ص: نبيل حشاد، مرجع سابق،1
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 سادسا: الجمهور العام أو المتعاملين مع البنك:

في مجال إدارة المخاطر وذلك من خالل  ئبيقع على عاتق المتعاملين مع البنك وخصوصا المودعين ع
مطالبة إدارة البنك باإلفصاح عن المعلومات المالية والتحليل المالي حتى يتمكنوا من تقييم أداء البنك 

 .1والمخاطر المحيطة بأنشطته وأعماله

 المطلب الثالث: أدوات إدارة المخاطر البنكية

تقوم باالستعانة  ببعض األدوات الضرورية لذلك وقد لوحظ أن  خالل قيام البنوك بعملية إدارة المخاطر فإنها
هناك الكثير من تلك األدوات منها ما هو معروف ومنها ما غير ذلك كما أن هناك من األدوات ما يمكن 
القول عنه أنه تقليدي لكن يتم استعمالها نظرا لخصائصها االيجابية مثل النسب المالية وهناك منها ما هو 

 .بفعل متطلبات التطور الذي مس النشاط البنكي مثلما هو الحال بالنسبة للمعايير الدولية حديث نتج 

 الفرع األول: طريقة النسب المالية

تعتبر الدراسة المالية من أهم األوجه التي تركز عليها البنوك عندما تقدم على منح القروض للمنظمات إذ 
تنتاج الخالصات الضرورية فيما يتعلق بوصفها المالي الحالي تقوم بقراءة مركزها المالي بطريقة مفصلة واس

والمستقبلي وربحيتها ومدى قدرتها على توليد تدفقات نقدية تكفي لتسيير عملياتها وأداء التزاماتها وبالتالي يتم 
ول استنتاج نقاط قوتها وضعفها والتي تساعدها على تحديد قرارها النهائي المتمثل في منح القرض أم ال وأ

الخطوات العملية التي تقوم بها البنوك أثناء التحليل المالي هي االنتقال من الميزانية المحاسبية للمنظمة إلى 
 2.الميزانية المالية ثم القيام بوضع هذه األخيرة في صورة مختصرة تعكس أهم المناصب المالية

 ويمكن للبنك أن يقوم بنوعين من التحليل:

 ؛لى استخالص صورة عن الوضعية المالية العامة للمنظمةتحليل مالي عام ويهدف إ 
  وتحليل خاص هدفه الوصول إلى دراسة األوجه المالية التي لها عالقة بطبيعة القروض ويعتمد في تحليله

 .1هذا على دراسة النسب المالية التي تقوم بإظهار العالقات الموجودة في التقارير المالية في شكل حسابي
 لنسب ألغراض التحليل المالي إلى المجموعات الرئيسية التالية:ويمكن تصنيف ا

                                                           
 .25نبيل حشاد، مرجع سابق، ص: 1
 .146، ص: 2001،" ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، البنوك تتقنيا»الطاهر لطرش، 2

 
 .251، ص:1999، نوائل لنشر والتوزيع، عما ر"، دا إدارة االئتمانجودة، " عبد المعطي رضاء محفوظ أحمد1
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 أوال: نسب السيولة

تقيس مدى قدرة العميل مقدم طلب االئتمان على سداد التزاماته قصيرة األجل )الخصوم المتداولة( بما لديه 
صول المتداولة( من نقدية وأصول أخرى كما يمكن تحويلها إلى نقدية خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا )أي األ

 دون التعرض لخسائر هامة في القيمة الحقيقية لألصول وأهم هذه النسب ما يلي:

تعتبر مؤشر على مدى قدرة العميل مقدم طلب االئتمان على سداد الخصوم المتداولة من :نسبة التداول .أ
ي يمكن تحويلها  إلى األصول المتداولة في األجل القريب بمعنى أنها تظهر مدى إمكانية تغطية األصول الت
 نقدية سائلة للخصوم المتداولة وتحتسب هذه النسبة باستعمال المعادلة الرياضية التالية:

 نسبة التداولة =األصول المتداولة/الخصوم المتداولة.   

لبيع  طرارضاالتقيس مدى قدرة العميل على سداد التزاماته قصيرة األجل دون نسبة التداول السريعة: .ب
عنى ذلك أن تلك النسبة تستهدف الوصول إلى مؤشر يعبر عن سرعة العميل في سداد التزاماته مخزونه وي

 قصيرة األجل تحتسب هذه النسبة بالمعادلة التالية:
 المخزون/الخصوم المتداولة.-نسبة التداول السريعة = األصول المتداولة

 ثانيا: نسبة الرفع المالي

يؤدي إلى رفع القدرة  ياجات نشاط األعمال بواسطة االقتراض وهو مايقصد بالرفع المالي عملية تمويل احت
و القروض ومن أ      ولكن من خالل أموال الغير يطلق على نسب رفع المالي إدارة الديون للمقترضالمالية 

 هذه النسب:

 معدل اإلقتراض: -أ
 يعد مؤشر للمدى الذي وصل إليه العميل مقدم طلب االئتمان في تمويل أصوله من أموال االقتراض 

 .2معدل االقتراض =إجمالي القروض/إجمالي األصول

كلما ارتفع هذا المعدل ازدادت درجة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك المقرضة للعميل في حالة 
 منحه االئتمان.

 

                                                           
 .40،ص : 2001"،الدار الجامعية الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر،  إدارة البنوك وتكنولوجيا المعلوماتطارق طه، "2
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 الفوائد:  معدل تغطية-ب

يقيس مدى قدرة العميل على سداد فوائده السنوية فهو يعد مؤشر للمدى الذي يمكن فيه لصافي ربح العمليات 
 تغطية الفوائد المستحقة السداد على العميل مقدم طلب االئتمان...

 1معدل تغطية الفوائد=الربح قبل الفوائد والضرائب/فوائد القروض.

 ثالثا: نسب الربحية

شر لتأثيرات المركبة أو المشتركة لسياسات االقتراض واالستثمار األصول والرفع المالي التي تنتهجها تعد مؤ 
تظهر لنا نسب الربحية مدى قدرة عمليات وصافي الدخل بعبارة أخرى المنظمة على الدخل المتولد من ال

 المنظمة على توليد األرباح من المبيعات أو من األموال المستثمرة.

 عائد على االستثمار: معدل ال .أ
يقيس هذا المعدل مدى الربحية التي حققتها المنظمة من استثمارها لألصول في أنشطتها المختلفة يطلق 

 عليها معدل عائد على إجمالي األصول حيث يتم احتساب هذا المعدل بالمعادلة التالية: 

 .معدل العائد على االستثمار=صافي الدخل بعد الضريبة/إجمالي األصول

 معدل العائد على الملكية: .ب
ا يطلق عليه أيضا معدل العائد يقيس هذا المعدل الربحية العائدة على أموال المالك المستثمرة في المشروع لذ

 استثمارات حملة األسهم.على 

 معدل العائد على الملكية=صافي الدخل/حقوق الملكية و

 العادية واألرباح المحتجزة.حيث أن حقوق الملكية تمثل رأس المال المدفوع واألسهم 

( من خالل مضاعف حق الملكية ROA( بالعائد على األصول )ROEيرتبط معدل العائد على حق الملكية)
(EMحيث أن هذا األخير يساوي األصول مق )ومة على إجمالي حقوق الملكية:س 

 لي حقوق الملكية(العائد على حقوق الملكية= )صافي الدخل/إجمالي األصول (*)إجمالي األصول/ إجما

                                                           
1

 .40ص:  مرجع سابق، ،طارق طه
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 2إذن العائد على حقوق الملكية =العائد على األصول*الرفع المالي.

 هامش الربح: .ج
يقيس نسبة الدخل الصافي الذي تحقق أو تولد عن كل وحدة من المبيعات، وبالتالي فهو يعطي مؤشر 

عرض لخسائر لمحلل االئتمان المصرفي عن المدى الذي يمكن أن تنخفض فيه أرباح العميل قبل أن تت
 فعلية، أي قبل أن يتحول صافي الدخل )صافي الربح بعد الضريبة( إلى قيمة سالبة.

 هامش الربح=صافي الدخل/صافي المبيعات.

 وهكذا فإن: 

 العائد على األصول=هامش الربح*منفعة األصول.

ن صافي الدخل يقوم هامش الربح بقياس قدرة البنك على السيطرة على النفقات وتخفيض الضرائب وذلك أل
يساوي إجمالي االيرادات مطروحا منها المصروفات والضرائب وكلما كبر هامش الربح كلما دل ذلك على 
كفاءة البنك في خفض المصروفات والضرائب ولمعرفة ذلك يتم تحليل األنواع المختلفة ضد المصروفات 

 والضرائب كما يلي:

 االيرادات. نسبة مصروفات الفوائد=مصروفات الفوائد/إجمالي

 .اإليراداتنسبة المصروفات األخرى بخالف الفوائد=نسبة المصروفات األخرى بخالف الفوائد/إجمالي 

 .اإليراداتنسبة الضريبة=ضريبة الدخل/إجمالي 

 

( وكلما انخفضت أي نسبة من النسب األربعة أدى إلى ارتفاع 1مجموع هذه النسب وهامش الربح يساوي )
 .1ربحية البنك

 الثاني: معايير لجنة بازل الدولية إلدارة المخاطر البنكية الفرع

                                                           
براهيمي عبد هللا، " 2 ، مجلة الباحث، العدد الثالث، كلية العلوم االقتصادية، سة تحدي جديد"تسيير الخطر في المؤسمداني بن بلغيت وا 

 .46جامعة ورقلة، العدد الثالث، ص :
 .84-82، ص ص: 2001"، الدار الجامعية، اإلسكندرية ،مصر،  تقييم أداء البنوك التجاريةطارق عبد العال حماد، " -1
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تمس لجنة بازل باألساس موضوع إدارة المخاطر وهي اتفاقية تنشأ من قبل لجنة خاصة تدعى لجنة بازل 
 السويسرية وتنبثق على عدة اتفاقيات في شكل مرقم.

 أوال: تعريف لجنة بازل

ماية من المخاطر وهي الوسيلة الفعالة للرقابة ألنه يمكن يعتبر رأس المال المصرف أكثر المصادر للح
تطبيق معايير رأس المال بصورة موحدة على المؤسسات والتشريعات المختلفة وذلك أن رأس المال المطلوب 
له دور في مواجهة مخاطر األصول واستقرار المصارف وبناء الثقة خاصة في حالة األزمات المحتملة أو 

 .الفعلية

وهي لجنة استشارية فنية ال  1974ا المنطلق تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام ومن هذ 
نما أنشئت بقرار من محافظي البنوك المركزية  تستند إلى أية اتفاقية دولية وا 

مجموعة الدول الصناعية العشر فهي مؤلفة من كبار ممثلي سلطات الرقابة المصرفية و الدول الصناعية  
بلدا: بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، المملكة  11تتألف من حيث 

سبانيا وأصبح العدد  وعادة ما  13المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، ثم انظمت بعد ذلك لوكسنبورغ وا 
 تجتمع هذه اللجنة في مقر بنك التسويات الدولية

(BIS)BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENT  للرقابة أربع مرات سنويا ويساعدها عدد
من فرق العمل من الفنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على المصارف وقد تم إنشاء هذه اللجنة بعد أزمة 

وغرضها األساسي تحسين الرقابة  FRANKLINوالبنك األمريكي فرنكلين  herstattالبنك األلماني 
 لبنوك وذلك في ثالث جوانب هي: بين ا1المصرفية

 ؛فتح مجال حوار بين البنوك المركزية للتعامل مع مشكلة الرقابة المصرفية 
  التنسيق بين السلطات الرقابية المختلفة ومشاركة تلك السلطات مسؤولية ومراقبة وتنظيم تعاملها مع

 ؛المؤسسات المالية األجنبية بما يحقق كفاءة وفعالية الرقابة المصرفية

                                                           
 ،جدة ،السعودية،" مكتبة الملك فهد الوطنية، ضايا في الصناعة المالية اإلسالميةإدارة المخاطر تحليل قطارق هللا خان وحبيب أحمد، "-1

 .103 -102، ص ص: 2003
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  تحفيز مساعدة نظام رقابي معياري يحقق األمان للمودعين والمستثمرين والجهاز المصرفي ويحقق االستقرار
 .1في األسواق المالية العالمية

إن هدف المؤسسات المالية تعظيم العائد على حقوق المساهمين ولن يأتي ذلك إال باالنخراط في األنشطة 
لنشاط ما فإن هناك درجة  عروف أنه كلما زادت المخاطر المصاحبةذات المخاطر العالية حيث أنه من الم

حتمال الحصول على عائد أكبر وهذا االنخراط يحتاج إلى حجم أكبر من رأس المال للمواجهة أو عالية ال
 تدعيم هذه المخاطر العالمية وتحقيق االستقرار للمؤسسة المالية في المدى الطويل.

رأس المال والمخاطر عالقة وثيقة وانطالقا من هذه العالقة فقد أصدرت  ويتضح من ذلك أن العالقة بين
كحد أدنى لتغطية مخاطر   % 8لجنة بازل لرقابة البنكية مقررات معيار كفاية رأس المال المحدد ب 

رأت اللجنة أهمية احتفاظ البنوك برأس المال لمواجهة مخاطر السوق وأخيرا  1996االئتمان فقط وفي عام 
 برأس المال لمواجهة مخاطر التشغيل أيضا حيث أن:  باالحتفاظالزام البنوك  2للجنة في اتفق بازل رأت ا

 .2نسبة كوك=األموال الخاصة الصافية/مجموع األخطار المرجحة

ولعل من بين أهداف لجنة بازل: المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي العالمي والعمل على إيجاد 
ضافة إلى تحسين األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك.آليات للتكيف م  ع المتغيرات البنكية العالمية، وا 

وقد اهتمت لجنة بازل للرقابة المصرفية اهتماما كبيرا باإلدارة والمخاطر البنكية حيث أن هناك الكثير من 
لبنكية وظهر اهتمام لجنة بازل الوثائق االرشادية التي أصدرتها اللجنة و الخاصة بإدارة جميع المخاطر ا

والمتعلق بمعدل كفاية رأس المال حيث ركز  2التفاق بازل  إصدارهابالمخاطر البنكية أكثر وضوحا عند 
 االتفاق على إدارة المخاطر بصورة واضحة وأعطى للبنوك الحق في اختيار البدائل المناسبة للقياس.

تصدر للجنة وتكون ملزمة للبنوك التي ترغب في مزاولة ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الوثائق التي 
وهي تمثل أسس  إرشاديةولكن  إلزاميةنشاط المصرفي بينما هناك من الوثائق التي تصدرها لجنة بازل ليست 

                                                           
، المؤتمر العلمي الدولي حول اصالح النظام وتسيير المخاطر المصرفية بالبنوك الجزائرية" 2بازل طيبة عبد العزيزومرايمي محمد، " -1

 .93، ص :2008مارس   12و11لمية الراهنة، جامعة ورقلة ،الجزائر، يومي المصرفي الجزائري في ظل التطورات العا
ورقة بحث مقدمة إلى ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحويالت االقتصادية، جامعة الشلف،  "،المخاطر والتنظيم االحترازينعيمة بن عامر، " 2

 .90ديسمبر ، ص:  15و14يومي 
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جيدة إلدارة المخاطر البنكية أو إلدارة خصوم البنك بصفة عامة ومن ثم فإن تبنيها من قبل السلطات الرقابية 
 .1و البنوك قد أدى إلى نتائج إيجابيةالوطنية أ

بصفة رئيسية على الحد األدنى  تقد ركز  1يالحظ بازل  02وبازل  01عند المقارنة بين اتفاقية بازل 
مع التركيز على مخاطر االئتمان وليس إدارة المخاطر لالئتمان وهذا % 8المطلوب لرأس المال وهو 

اللجنة  أضافت 1969ر لكل أصل من األصول، وفي عام باإلضافة إلى أن اللجنة حددت أوزان المخاط
 مخاطر السوق.

 كمعدل رأس المال.%8يعتبر أشمل و أعم من مجرد تحقيق نسبة الـ  2أما بالنسبة لبازل 

الحكومة مخاطر البنكية و يعتبر تغيرا شامال للثقافة البنكية والتي يعتبر محورها إدارة  ال 2حيث أن اتفاق بازل 
 ق.وانضباط السو 

 في النقاط التالية: 2وتتمثل محاور اتفاقية بازل  

 ؛متطلبات الحد األدنى لرأس المال 
 ؛المراجعة الرقابية 
 2.انضباط السوق واإلفصاح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .32-92"، مرجع سابق، ص ص: رة المخاطر المصرفيةدليلك إلى إدانبيل حشاد، " 1
، ورقة "لتخفيف من حدة األزمات المالية الحاليةفي االحديثة إلدارة المخاطر االئتمانية للبنوك  باليسألا دور"، حرفوش سهام و صحراوي إيمان 2

 .15، ص: 2009أكتوبر  21 20ة العالمية، جامعة سطيف ،يومي:بحث قدمت للملتقى العلمي الدولي حول االزمة المالية واالقتصادية  الدولية والحوكم
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ثةالدعائم الثال   

 الدعامة الثانية الدعامة الثالثة الدعامة األولى

الحد األدنى 
 لمتطلبات رأس المال

المراجعة الرقابية  انضباط السوق 
 لمتطلبات رأس المال

: الدعائم الثالثة التفاقية بازل(4_2)الشكل رقم  
 لتالي:تعبير عنها من خالل الشكل اويمكن ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 558:مرجع سابق، ص ،ر : طارق عبد العال حمادالمصد

 

لى ضرورة تفاعل هذه الدعائم الثالثة لتحقيق فعالية إطار رأس المال الجديد، فال يكفل ركزت لجنة بازل عو 
ج تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال تحقيق وتدعيم الثقة والسالمة بالنظام البنكي، ولذلك فالبد من المز 

 والمراقبة. اإلشرافبين معدل إدارة فعالة وانضباط السوق وكذلك 
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ولكن مع تغيير شامل %8محورها األول على الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال وهو في   2ركزت بازل 
فيما يتعلق بكيفية حساب أوزان المخاطر بحيث تستطيع البنوك أن تختار من بينها شريطة  1عن اتفاق بازل 

 أن تحقق المعايير الالزمة لكل أسلوب.

ال لمواجهة مخاطر التشغيل وأضاف أمور كثيرة منها وجوب احتفاظ البنك برأس الم 2وقد أضاف اتفاق بازل 
إلعداد نسبة مالئمة جديدة تسمى بنسبة "ماك  2مخففات مخاطر االئتمان والتوريق كما سعت لجنة بازل 

وركزت هذه النسبة  31/12/2006دونو" لتعويض النسبة السابقة حيث أصبحت هذه النسبة قيد التنفيذ في 
 على محاور:

 :%8مال الخاص عن أن ال يقل رأس  (1
 وعلى هذا األساس يحسب: 

 إجمالي رأس المال )الشريحة األولى+الشريحة الثانية+الشريحة الثالثة(

 مخاطر االئتمان+مخاطر التشغيل+مخاطر السوق 

 

 ؛المتابعة الحذرة عند القيام باألعمال البنكية (2
 الشفافية في األسواق. (3

ق بعمليات المراجعة الرقابية والذي يركز على استراتيجيات المحور الثاني والمتعل 2وأضاف اتفاق بازل 
 وسياسات البنك لتحقيق متطلبات الحد األدنى لرأس المال بطريقة سليمة.

بجميع متطلباته بما يضمن  2سليم التفاق بازل لوقد تم التركيز على إدارة المخاطر المصرفية ألن التطبيق ا
 عل أداءه جيدا وقويا.إدارة المخاطر البنكية إدارة سليمة تج

تعتبر بمثابة دليل عمل شبه متكامل إلدارة  2التي أصدرتها لجنة بازل والواردة في نهاية المحور  20الوثائق 
 .1المخاطر البنكية وللرقابة الداخلية والخارجية الفعالة للبنوك

                                                           
مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ،جامعة  "،مقررات لجنة بازل وأهميتها في تقليل المخاطر االئتمانية في البنوك التجاريةبونيهي  مريم، "1

 .45، ص: 2010المدية، 

≥ 8  
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أبرزت النقص  2008أزمة  لكن األزمات المالية التي مست النظام المالي الدولي والنظام المصرفي ال سيما
والتي من بين االجراءات  2009في  3خض عنه ظهور اتفاقية بازل موهو ما ت 2الواضح في اتفاقية بازل 

التي جاءت بها تعزيز نسبة الموارد الذاتية للبنوك بحيث يتوجب على المصارف الترفيع في الشريحة األولى 
في الوقت الحاضر إلى %2ؤلفة من أسهم وأرباح من الصلبة الم احتياطاتهامن رأس المال التي تشكل 

من رأس المال لمواجهة أزمات %2.5من أصولها باإلضافة  إلى تخصيص شريحة إضافية بمقدار 5.4%
 .%7مقبلة وهو ما يرفع إجمالي االحتياطي الصلب إلى 

حاليا إلى %4من  tier1من جهة أخرى سيتم الترفيع من نسبة األصول الذاتية للمصارف والتي يرمز لها بـ 
وصوال إلى بداية العمل  2013يناير  1ومن المفترض أن يبدأ العمل تدريجيا بهذه االجراءات إبتداءا من 6%

 20191وتنفيذها بشكل نهائي في  2015بها في عام 

حاليا إلى %8إن النقطة المحورية لإلصالح المقترح هي زيادة نسبة كفاية رأس المال من 
المقترحة أيضا على جودة رأس المال إذ أنها تتطلب قدرا أكبر من رأس المال  حاتاإلصالوتركز 10.5%

 المكون من حقوق المساهمين في إجمال رأس مال البنك.

لت تستوجب الحصول امقاييس جديدة بخصوص السيولة الز  اعتمادأيضا  اإلصالحاتتشمل هذه الحزمة من 
تعين على البنوك تقديم أدوات أكبر  لسيولة يحيث س على الموافقة من طرف قادة دول مجموعة العشرين،

 مكونة بشكل أساسي ألصول عالية مثل السندات.

من طرف البنوك العربية سيترتب عليه إجراء تعديالت أساسية في  3لإلشارة فإن تطبيق توصيات لجنة بازل 
لسوق الدولية مما قد هيكل مصادر التمويل وهيكل األصول، إضافة إلى أضعاف قدراتها التنافسية في ا

 .2ينعكس سلبا على نشاطاتها وربحيتها

 

 

                                                           
11

 .46ص:  مرجع سابق، ،بونيهي  مريم
حول :النمو  9، ورقة بحث مقدمة للمؤتمر على النظام المصرفي اإلسالمي" 3، "تأثير مقررات لجنة بازل رحال فاطمةمفتاح صالح و 2

 .10، ص: 2013سبتمبر  9/10والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي، تركيا، 
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 المبحث الثالث: إدارة المخاطر البنكية باستعمال المنتجات المالية

تتضمن عملية إدارة المخاطر استراتيجيات تمكن المؤسسة من إدارة المخاطر المقترنة باألسواق المالية وهي 
ة وأعمالها وتأثر على الكثير من أقسام المنظمة شاملة الخزانة عملية ديناميكية يجب أن تتطور مع المنظم

 والمبيعات والتسويق والنواحي القانونية والضريبية والسلع ومالية الشركة.

وتتضمن عملية إدارة المخاطر كل من التحليل الداخلي والخارجي والجزء األول من العملية يتضمن تحديد 
 تواجه المنظمة وفهم عالقتها الوثيقة. ووضع أولويات المخاطر المالية التي

 المطلب األول: إدارة مخاطر االئتمان

تعتمد مخاطر االئتمان والطرق المستخدمة في إدارتها لدرجة معينة على حجم وتعقيد التعرضات والمؤسسات 
ذات تعرض المالية كالبنوك والمستثمرين وشركات األمناء للودائع وشركات التأمين واتحادات االئتمان كلها 

باالقتراض فهي كذلك هم رئيسي ترتبط بسبب تأكيدها على اإلقراض والمتاجرة ورغم أن مخاطر االئتمان 
 .وغالبا ما ينسى بالنسبة لكيانات أعمال أخرى مثل الشركات

دارة مخاطر االئتمان   الفرع األول: نشأة وا 

نشطة منح االئتمان وتعنى بعائد مال تنشأ مخاطر االئتمان التقليدية من خالل االقراض واالستثمار وأ
المقترضين أو الدفع مقابل البضاعة المباعة.كذلك تنشأ مخاطر االئتمان من خالل أداء األطراف المقابلة في 

 اتفاقات تعاقدية مثل: المشتقات.

غبته وعندما يكون االلتزام المالي لم يتم الوفاء به كامال سواء بسبب عدم قدرة الطرف المقابل أو عدم ر 
 بالوفاء بالتزاماته وتنتج الخسارة.

أما عن إدارة مخاطر االئتمان فإن إحدى تقنياتها األساسية هي التقليل، وتعتمد التقنيات المستخدمة على نوع 
ير على اإلدارة النشطة لتعرض االئتمان في المؤسسات المالية، وهذا ليس بالمنظمة وعموما يوجد تركيز ك

دارة غريبا باعتبار أهمية ا الئتمان في المؤسسات التجارية واالئتمانية نتيجة أنشطة اإلقراض والمتاجرة وا 
 .صولألا

 ومع هذه التقنيات يمكن استخدامها بواسطة أي منظمة:
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 ؛جعل وظيفة مخاطر االئتمان رسمية 
 1؛اعتبار فرص تنوع تعرض االئتمان 
 ؛تطلب تقنيات التسوية والدفع التي توفر التأكد 
 ؛طراف عالية الجودةالتعامل مع أ 
 ؛استخدام اتفاقات الصافي النهائي حيث يكون ممكنا 
 1رصد وتحديد قيمة السوق للعقود القائمة. 

 الفرع الثاني: وظائف إدارة مخاطر االئتمان 

 وظيفة مستقلة إلدارة المخاطر توفر دعم هام استراتيجيا وتكتيكيا لإلدارة ومجلس اإلدارة.

دارة مخاطر االئتمان ووض على المخاطر أو في المنظمات  اإلشرافع السياسة، يمكن دخولهما في وظيفة وا 
األكبر كوظيفة مستقلة ويجب أن تشمل إدارة تعرض االئتمان وضع حدود تعرض لالئتمان مناسبة ورصد 

قانونيا والضمان وتقنيات التعزيز األخرى لالئتمان معزز وتقرير التعرضات ضد الحدود على أساس مجمع 
 أيضا لوظيفة إدارة المخاطر مع تحديد طريقة وتكرار مواجهة سياسات االئتمان.تنتمي 

وفي اتفاق مع مبادئ إدارة المحفظة كل من مخاطر ائتمان الصفقة ومخاطر ائتمان محفظة التعرضات يجب 
ا بمخاطر األخذ بعين االعتبار التنوع الذي يمكن تصوير مفهومه مع المؤسسة التقليدية التي كانت األكثر تأثر 

االئتمان من خالل عمليات اقراضها، والعالقة التقليدية بين المؤسسة المالية والعميل كانت مطبعة بواسطة 
 دورا رئيسيا. اإلقراضمدير العالقة أو مسؤول الحساب مع أخذ 

صلحة المؤسسات المالية غالبا اقليمية في طبيعتها وتمت قريبا من قاعدة عمالئها، وكانت م توتاريخيا كان
 كل من العمالء والمؤسسات المالية االقليمية لذلك تعلق على الرجاء االقليمي.

 وكان االقراض يقوم عادة على األصول العينية مثل المعدات كبديل كالعقارات.

وفي حالة  تقصير العميل في القرض والمؤسسة المالية تحجز على األصول المرهونة وتحصل على األقل 
 2ض االئتمان األقصى كان مبلغ القرض، وتعتمد المخاطر على احتمال الدفع المقترض.استرداد جزئي وتعر 

                                                           
1

 .102، ص: 2002،عمان ،، مؤسسة الوراق 2"، طالمصرفي والتحليل االئتماني نإدارة االئتما"، حمزة محمود الزبيدي
 .102، ص: 2002، مؤسسة الوراق ،عمان ،2"، ط، "إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتمانيحمزة محمود الزبيدي 1
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واليوم تواجه كثير من المنظمات تعرض مركز االئتمان وقد يكون صعبا على المنظمات تنويع أنشطة 
 أعمالها بشكل كاف لتقليل التعرض فمثال:

التنويع غير مرغوب فيه من وجهة نظر  الصانع قد يكون له عمالء كثيرون في نفس الصناعة وقد يكون 
األعمال في محاولة لتقليل التعرض للصناعة حيث هؤالء العمالء يبقون الصانع في أعماله، مع هذا يمكن 

 1.أن تعترف اإلدارة بالتركيز وتبحث عن طرق إلدارة التعرض والتنويع مع نشوء الفرص

 

 ةالثاني: إدارة مخاطر سعر الفائدالمطلب 

مال الحماية تتضمن عادة مشتقات من الممكن إعادة ترتيب األنشطة لتحجيم التعرض بسعر الفائدة رغم أن أع
وتستطيع البنوك على أساس أسلوبها اضافة استراتيجيات حماية داخلية بمشتقات سعر الفائدة مثل 

ع التعرض المستقبليات والمقايضات والخيارات وتحل مشتقات سعر الفائدة محل التعرض بسعر الفائدة م
 .اف المقابلة ورفع المسائل األخرى ألداء األطر 

 ر الفائدةعت سياالفرع األول: مستقبل

أو المعدل لتاريخ مسقبال في السعر  وهي نتيجة إدارة التعرض ألسعار الفائدة أو أسعار دخل ثابتة للدخول 
 وبإتمام الصفقة من خالل وسيط توجد عموالت للشراء أو البيع ومتطلبات هامش.

ومخاطر األساس اعتبار مع الحماية بعقود المستقبليات والمشتقات األخرى وتنشأ مخاطر األساس عندما 
تستخدم العقود لحماية أسعار الفائدة غير أسعار العقد المعني مثال تعرض لسعر اقتراض تمت إدارته محمي 

 بعقد يورو دوالر وتتم إدارة المخاطر كما يلي: 

لمستقبليات تتيح للمستثمرين حماية أوضاع السند الموجودة أو المضاعفة هذه ا مستقبليات السند: .أ
ألوضاع السند دون شراء أو بيع السندات المعنية وهي مفيدة الستراتيجيات تخفيض األصول التكتيكية التي 
                                                                                                                                                                                           

 ، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة،أساسيات إدارة المخاطر المالية"كارين أ.هورشر تعريب عطاء هللا وارد خليل ومحمد عبد الفتاح،"  2
 .117-116،  ص ص: 2008

 
، ورقة بحث مقدمة من المؤتمر الدولي حول منتجات "إشكالية استخدام المشتقات المالية كأداة للتحوط من المخاطرالعايب وليد، "1

 .24والتطبيقات االبتكار والهندسة المالية، جامعة برج بوعريريج، ص: 
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يلة يستخدمها مديرو األموال والمحفظة المهنيون. كذلك يمكن أن تساعد في إدارة التعرض ألسعار الفائدة طو 
األجل، ومستقبليات السند يمكن استخدامها للحماية من مخاطر السند وسعر الفائدة أو تغيير تخصيص 

 2األصول أو تعديل مدة المحفظة.
 

والمقترض يمكنه الحماية ضد رفع المعدالت ببيع عقد مستقبليات السند بشرط أن فائدة العقد المعنى مماثلة 
عقد المستقبليات بأسعار  صينخفض سعر السند المعني يجب أن يتقاللتعرض فإذا ارتفعت أسعار الفائدة 

فائدة أعلى بالسوق فإذا انخفضت أسعار الفائدة )يرتفع سعر السند المعني( فالخسارة على عقود المستقبليات 
بأسعار فائدة السوق األقل وهذه يفترض عدم وجود تغيير في إدارة تعرض المنظمة امتداد  صيجب أن تتقا

مان ويمكن أن تؤثر مخاطر األساس في الفاعلية النهائية للحماية وباقتراض أن عقود المستقبليات توفر االئت
حماية ضد أسعار فائدة السوق فهي ال تعالج مسائل أخرى مثل تدني جودة ائتمان الحامي والتي تختلف في 

لتسهيل تخصيص  لمحفظةاالت عن مسألة العقد المعني ومستقبليات السند مفيدة في إدارة احمعظم ال
 1ة التكتيكية ويستطيع مدير المحفظة تعديل ترجيحيجياألصول االسترات

تغيير المملوك الفعلي لألوراق المالية ومزايا استخدام مستقبليات  دون  األصل بشراء أو بيع عقود مستقبليات 
 .2تكاليف الصفقةتمال تقليل السند كممثل للمشتريات الفعليين للسندات تشمل بسهولة التنفيذ والتسليم واح

 إنهاء عقد مستقبليات: .ب
ول تسليم بأو بتسليم أو قآخر  مستقبليات نقضاء يمكن تسوية عقد مستقبليات بمقاصته مع عقداالعند 

للتسليم بكوبونات مختلفة  ةالقابل اتالمعني.كما هو مسموح به، وللتسليم ضد عقود مستقبليات السند للسند
فة، يستخدم عامل االنحراف للسندات والتبادل تشمل السندات القابلة للتسليم وعوامل ومواعيد استحقاق مختل

تحويلها قبل التسليم فعقد مستقبليات المشتري يمكن انهائه ببيع عقد المستقبليات في نفس موعد تسليمه 
 وبالمثل عقد المستقبليات المباع يمكن مقاصته بشراء عقد مستقبليات في نفس موعد تسليمه.
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 الفرع الثاني: خيارات سعر الفائدة

وتشمل الغطاء واألرض المستخدمة للحماية ضد مختلف أسعار الفائدة المرجعية أو أسعار األصول محل 
النظر ورغم أن استراتيجيات الخيار تتضمن عادة خيارات مباشرة فيمكن انشاءها من خيارات تجارة االستبدال 

د األطراف ليقلل أو يستبعد المخاطر بينما الطرف اآلخر يقبل المخاطر وتشبه أعمال خيارات التأمين بدفع أح
مقابل قسط الخيار الذي يزيد دفعه تكلفة االقتراض الفعال أو يقلل العائد الفعال على األصول بالنسبة 

 .1للحامين

ويعتمد تسعير خيارات سعر الفائدة على عوامل عديدة بما فيها أجل االنقضاء وسعر المضارب 
اير سعر الفائدة المرجعي وتؤخذ األسعار عادة في نقاط أساس لمبلغ العقد الصورية ومواصفة مشتري وتط

الخيار بالنسبة لحجم العقد وسعر المضارب ومواعيد اعادة الوضع وأجل االنقضاء وسعر الفائدة المرجعي 
اعتبار في الحماية مع يمكن تلبيتها بخيارات معدلة لرغبات العمل في سوق مباشرة ومخاطر األساس محل 

ى لسعر الفائدة ومع الخيارات على مستقبليات أذون السندات خر عر الفائدة حيث أنها مع حمايات أخيارات س
فإن تغيرات السعر قد تحدث نتيجة تغيرات في السعر األذن المعني أو أسعار الفائدة أو بسبب التغيير في 

أن يتغير خالل أجل عقد المستقبليات لذلك البد من األساس واألذن المعني )األرخص للتسليم( يمكن 
على خيار على اإلذن ذاته وحيث للمشتري تحكم مع الحرص عند المقارنة لخيار على عقد المستقبليات 

فيد المخاطر الطارئة حيث الحاجة المتوقعة للحماية قد تحدث أو ال تحدث، ويتحاشى يممارسته فإن الخيار 
ئدة حتى لفترة زمنية قصيرة فإن الخيارات سوف توفر حماية ضد مشاهد سعر ضرورة الدخل في سعر الفا

 الفائدة في أسوء حالة ومشاهدة المرونة ألحسن حالة.

 2وتتم إدارة المخاطر كما يلي:

هي خيارات لسعر الفائدة حزمة لتوفير الحماية من التغيرات في أسعار الفائدة على فترة  غطاء وأرضيات: .أ
الفائدة والغطاء)ويسمى أحيانا  أسعارمجموعة من خيارات سعر الفائدة للحماية ضد ارتفاع  زمنية والغطاء هو

مكون من خيارات نموذج أوروبي قصيرة وانقضاء كل خيار مقابل لجدول االقتراض  ا( أساسceilingصقف 
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ر غطاء سعفوق المتوقع للحامي، ومقابل عالوة الغطاء فإن مشتري الغطاء محمي من األسعار األعلى )
 .1المضاربة ( عند الفترة الزمنية التي يغطيها الغطاء

 ك بلندن(:و نين البالسعر المعروض ب)سعر الليبرو .ب
)الليبرو( هو عالمة االستهداء المستخدمة في اتساع كبير أو السعر المرجعي ألسعار الفائدة لألجل القصير 

ات لحجم السوق ويحسب من ثمانية بنوك على ك والبنوك الرئيسية للصفقبنوالليبرو كذلك هو السعر بين ال
 اإلقراضوأسعاراألقل مشاركة بانتظام ويستخدم )الليبرو( لتسويد سعر الفائدة وعقود المستقبليات وترتيبات 

 3الليبرو تسند يوميا للجنيه  البريطاني والين الياباني والدوالر الكندي.

                                                 المطلب الثالث:إدارة مخاطر سعر الصرف             

حماية تتضمن عادة المشتقات من الممكن أحيانا تحجيم التعرض لخطر سعر الصرف من الرغمأن منافسة
خالل التعديالت الحذرة ألنشطة ترتيب عمليات األعمال لتقليل المخاطر فهي  شكل من الحماية الداخلية وقد 

أن تكون وسيلة قابلة للحياة لتقليل التعرض للمخاطر واعتماد أسلوب مخاطر  تتضمن جهودا ولكن يمكن
 الصرف األجنبي. 

 الفرع األول: نقل مخاطر سعر الصرف 

التغيرات على أحيانا يكون من الممكن نقل مخاطر سعر الصرف إلى العمالء أو الموردين فمثال قد تحدث 
صناعات تساعد زيادة العبء في المقاصة ونقلها إلى منهجية التسعير لتعكس أسعار الصرف وفي بعض ال

 1العميل النهائي.

 الفرع الثاني: عقود المستقبل 

حركة رأس المال بين أسواق النقد الداخلية والدولية وحماية مخاطر الصرف  األجنبيأسواق الصرف  تسهل
لمخاطر التعرض  بمشتقات مثل عقود المستقبليات تضع األجنبيالصرف  لخطر وحماي تعرض األجنبي
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الصرف مع التعرض ألداء األطراف المقابلة لذلك من المهم فهم مخاطر االئتمان وتتم إدارة المخاطر  سعارأ
 كما يلي:

 تسعير عقود المستقبل: .أ
غطيها تالفرق في أسعار الفائدة بين العملتين على مدى فترة الزمنية التي بيعكس تسعير المستقبليات 

الفائدة قد يكون موجبا أو سالبا بما يترتب عن هذا من أن سعر المستقبليات يكون المستقبليات وفرق سعر 
 .بعالوة أو بخصم بالنسبة لسعر الموقع

ر المستقبليات، وسعر الموقع موجب أو يسعر الموقع أو أسعار الفائدة المعنية يغير تسعالوالتغير في أي من 
 2سعر.شامال في ال يكون سالب يساوي سعر المستقبليات أو 

 المستقبليات غير القابلة للتسليم: -ب
اتفاقيات تعاقدية حيث ال يحدث تسليم للعملة ومثل عقد التسوية انقدية للمستقبليات في موعد هذه    

المستقبليات فإن السعر التجاري للموقع يقارن بسعر المستقبليات التعاقدي أو الدفع نقدا و المستقبليات غير 
 تخدم لحماية عمالت السوق المنتجة حيث يصعب التسليم.القابلة لتسليم غالبا تس

 عقد المستقبليات: إنهاء -ج
عقد المستقبليات يكون سعر الصرف المحدد بالنسبة لمقدار وموعد التسليم وألخذ التسليم وفقا  إبرامفور 

بل لشروط المستقبليات عند االستحقاق على المنظمة أن تقدم تعليمات للمؤسسة المالية على األقل ق
 االستحقاق بيوم أو يومين.

 بطريقة من عدة طرق:إنهاؤهوعقد المستقبليات يمكن 

 ؛االلتزام بالتسليم طبقا ألحكام عقد المستقبليات 
 ؛بأسعار السوق السائدة مع ما ينتج من كسب أو خسارة ةعقد المستقبليات بشراء أو بيع عقد مقاص إنهاء 
 1سعار الجاريةتحديد أو نقل مستقبل العقد لموعد آخر باأل. 
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 : تجارة المبادالت الثالث الفرع

تجارة المبادالت في السوق بين المؤسسات المالية الكبيرة وعمالئها ورغم أنها متشابهة إال أن هناك بعض 
لتكون ذات آجال  األجنبيومبادالت العملة فتميل مبادالت الصرف  األجنبيالفروق الهامة بين الصرف 
لتغيرات بين األطراف المقابلة وتميل مبادالت العملة إلى تغطية فترات أطول أقصر لالستحقاق وذات ا

 وتتضمن تبادالت متعددة بين األطراف و تتم إدارة المخاطر فيها كما يلي: 

 عقود المبدالت )الصرف االجنبي(: .أ
ي عمالت ف للمخاطر استخدمت بكثافة وخاصة بواسطة المؤسسات المالية إلدارة األرصدة النقدية والتعرض

مختلفة ويستخدم كذلك لتسهيل تجارة المستقبليات أو فرق سعر الفائدة بين العملتين وتتكون مبادالت الصرف 
مستقبليات ويتم شراء عملة في تاريخ الموقع مع بيع عكسي في لمن عملية مبادالت بالموقع وعملية ا األجنبي

يتم وضعهما عند عمل التجارة والفرق )نقاط  تاريخ المستقبليات وكل من سعر الموقع وسعر المستقبليات
 2المستقبليات( هو صافي التكلفة أو كسب الناتج عن المبادالت.

تستخدم غالبا لتسهيل االستثمار أو االقتراض  األجنبيوبالنسبة للمؤسسات غير المالية فإن مبادالت الصرف 
مارعملة وقرض أخرى ومدة مبادالت استثفي القصير األجل في عمالت غير داخلية وهي توجد بشكل فعال 

 1ة أو أقل.نأساسا حوالي س األجنبيالصرف 
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 :خالصة الفصل

إن المخاطر المالية التي تواجه كل كيان حي يسعى لنمو ويتطور ويحقق مبتغاه من هذا الوجود هي عبارة 
وتفسيرا لما سبق هو  مظلم ال تعرف متى تهجم عليك أو تظهر لك أو تفاجئك هذه المخاطر ج نفق عن ولو 

 مواجهة المستقبل المجهول الصفات والمالمح.

إن المخاطر هي شطر مهم يهدد كيان المؤسسة االقتصادية في أي لحظة وفي كل حين، لذلك وجب على 
كل مؤسسة تسعى لنمو وتستمر على أن تعمل على ايجاد السبل السليمة لمواجهة هذه المخاطر لتقليل منها 

 أو تجنبها.

هذا وكما تقدم فقد تم عرض في هذا الفصل ألهم المالمح التي تساعد البنوك في مواجهة هذه المخاطر  فمن
من مخاطر االئتمان ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرف وغيرها بما أنها ليست في معزل عن البيئة 

شأتها والعوامل المؤثرة فيها ثم فهي تؤثر وتتأثر بها وقد تناولنا في هذا الفصل مفهوم المخاطر في البنوك ون
انتقلنا إلى كيفية إدارة المخاطر وأهدافها وأدواتها... ثم انتقلنا إلى تحليل المخاطر وهذا من خالل كل خطر 

 على حدى ووضع أهم السبل لمواجهته من عقود المستقبليات إلى الخيارات و المبادالت والعقود اآلجلة.

ي يمكن من خاللها بناء أساسات محكمة لمعالجة هذا الموضوع ونجد أن إن هذا الفصل يمثل القاعدة الت
 المخاطر من أهم أهداف وجود الهندسة المالية.
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 تمهيد 

دارة المخاطر،هذه األخيرة التي أ حدثت العديد من لقد تناولنا في الجزء النظري كل من الهندسة المالية وا 
التغيرات،سواء على المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي، إذ أصبحت جل المنظمات تسعى من اجل 

حتى ال تبقى دراستنا نظرية سنقوم بإسقاطها على ، و االستثمار في المعرفة،ذلك لالستفادة من عوائدها الكبيرة
برزين المخاطر التي يتعرض لها البنك وكيفية الفرنسي مBNP PARIBASالواقع من خالل دراسة حالة البنك 

 إدارة هذه المخاطر وذلك باستعمال أدوات الهندسة المالية والمتمثلة أساسا في المشتقات المالية.

في حين لم  فرنسي وهو بنكBNP PARIBASالدراسة تشمل على بنك  هذه هذاوكما سبق اإلشارة له فان
جزائري،ويرجع ذلك إلى الوضعية التي تعيشها البورصة الجزائرية من هذه الدراسة على بنك إجراء يتسنى لنا 

نظرا لحداثة الموضوع، أما  فهو غير قادر على تقديم هذه الخدمة ،جهة،والجهاز المصرفي من جهة أخرى 
دولة، ويعتبر أول بنك  85يعتبر من البنوك العريقة والكبيرة فهو ينتشر في أكثر من BNP PARIBASبنك 

االورو من حيث نتائجه، كما يعتبر من أولى البنوك التي تستعمل عقود المشتقات والتي اعتبرها في منطقة 
لدى البنك ة المالية بالدرجة األولى، ولدراسة مدى فعالية إدارة المخاطر ساالقتصاديون من أدوات الهند

 : يفي هذا الفصل إلى   ما يل باستعمال المشتقات فقد تطرقناBNP PARIBAS الفرنسي 
 ؛التعريف بالبنك محل الدراسة_ 
 ؛  BNP PARIBASالمخاطر التي يتعرض لها بنك_ 

 . BNP PARIBASمخاطر لدى بنك_ إدارة ال

 
 المبحث األول: التعريف بالبنك محل الدراسة 

من اكبر البنوك في أوروبا فهو ينتشر في عدة دول ويمارس   BNP PARIBASيعتبر البنك الفرنسي 
وقد صنف في إطار ترتيب لكبرى المؤسسات العالمية من حيث رقم األعمالواألرباح  نشاطات مختلفة

 ...واألصول
 سنتطرق إلى: BNP PARIBASولنتعرف أكثر علىبنك هذا  
 ؛BNP PARIBASتعريف بنك _ 
 نتائج نشاط البنك._ 

  BNP PARIBAS: تعريف بنك المطلب األول
ومساهميه ومعرفة المراحل التي   BNP PARIBASريف بالبنكسنتطرق في هذا المطلب إلى فرعين وذلك للتع

 مر بها في نشأته كاألتي:
 نشأة البنك؛_ 
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 ومساهميه.BNP PARIBAS البنك _ 
 BNP PARIBASالفرع األول: نشأة البنك 

، 1848عاموذلك  بتأسيس بنك يحمل اسمه في مدينة أمستردام louis Raphaëlفي بداية الثمانينات قام   
أسس بنك ادمج مع بنك القرض والوديعة لهولندا والذي انشأ في أمستردام، وفي عام  1860ن عام وفي لند
 .la banque de parisقامت مجموعة بنكين رأسماليين بإنشاء بنك باريس  1869

لم تجد التجارة المساعدة  1848حداث سياسية وعن ثورة إفي ظل األزمة االقتصادية والمالية الناتجة عن    
مارس  8المكتب الوطني للخصم في باريس عام  أسيسمعتادة لدى البنكين لتنفيذ عمليات الخصم،فتم تال

من سلطة الدولة 1854والمكتب الوطني للخصم في ميلوز في نفس الوقت،ثم تحرر هذا األخير في 1848
ومع  لفرنسا،وأصبح يسمى مكتب الخصم لميلوز وعرف نمو كبيرا لشرائه عدة مؤسسات في الشمال الشرقي 

موسال أللمانيا عرف مكتب الخصم لميلوز وضعية خاصة فمن و االلزاس  وضم 1870الهزيمة الفرنسية في 
فقسم إلى قسمين ، جهة مقره االجتماعي في االلزاس ومن جهة أخرى فهو يتداول رؤوس أموال فرنسية

 .رضوجمعت الشبابيك المتواجدة في فرنسا في فرع واحد سمي البنك الوطني للق
تم إنشاء بنك باريس وهولندا وهو نتيجة اندماج بنك باريس وبنك القرض والوديعة لهولندا،  1872في عام    

تم إنشاء البنك الوطني للتجارة والصناعة من طرف وزير مالية سابق و بمساهمة من بنك باريس  1901وفي 
نقص موارد البنك تم االستحواذ عليه من وهولندا والمكتب الوطني للخصم لباريس والشركة العامة، ونتيجة ل

 طرف البنك للقرض.
أصبح المكتب الوطني للخصم لباريس ثالث بنك فرنسي بعد توسعه وحقق تطورا على 1929في سنة 

 المستوى الدولي ويعتبر البنك الفرنسي األكثر انتشارا في الواليات المتحدة األمريكية.
تم اندماج 1922الوطني للقرض مكتب الخصم لميلوز وفي عام  لمية الثانية امتص البنكابعد الحرب الع

تأثر نشاط المكتب الوطني للخصم لباريس ، و البنك الوطني للقرض مع البنك الفرنسي للتجارة والصناعة
إال أن سياسته الحذرة جعلته أكثر تضررا من غيره حيث احتل في  1929باألزمة االقتصادية العالمية لعام 

، 1930شباكا في  571فاتسع نشاطه وأصبح يضم أكثر من  ،بة الثالثة لبنوك الودائعالمرت 1945عام 
إال أن األزمة االقتصادية العالمية جعلت البنك يعاني صعوبات  ،واستطاع أن يضم إليه مكتب الخصم لميلوز

صندوق مالية فانخفضت ودائعه واضطر للجوء إلعادة الخصم لدى البنك المركزي، وإلعادة التمويل من 
وتوسع في  ،1932الودائع، وبذلك أصبح البنك في وضعية خطيرة، وتمت تصفيته بجمعية عامة في ابريل 

 .1947،كما فتح فروعا في عدة دول أخرى مثل لندن عام 1940شمال أفريقيا حيث ظهر في الجزائر عام 
ارة والصناعة والمكتب الوطني ع بنوك ودائع وهي: البنك الوطني للتجبتم تأميم بنك فرنسا وأر  1946في عام 

 للخصم بباريس، والقرض الليوني والشركة العامة حيث حولت أسهم هذه البنوك إلى الدولة.
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( لم يكن من البنوك المؤممة )اختار بنك باريس وهولندا أن يكون بنك أعمال1945ديسمبر 2قانون  في إطار
يران ونيويورك ولندن ولوكس  ...مبورغ وغيرهاوأصبح لديه فروع في روسيا وا 

االتحاد المالي للمؤسسات  ةمفتش قديم في المالية شركته المسماjacques de Fouchierأسس 1946في 
 .L’UNION FINANCIERE D’ENTREPRISE Française ETRANGERE (UFEFE)الفرنسيةواألجنبية 

إنشاء  la banque française Acceptationو UFEFE))اندماجوقد ترأس االتحاد الفرنسي للبنوك الناشئ عن 
 laأربعة شركات جديدة تكتلت في شركة واحدة نظرا الحتياجات التمويل المتزايدة سميت الشركة البنكية 

compagnie Bancaire. 
أعلن وزير المالية الفرنسي اندماج كل من البنك الوطني للتجارة و الصناعة والمكتب الوطني  1996في 

هذا االندماج جعل البنك يحتل المرتبة األولى في  la banque nationale de paris-(BNP)–للخصم لباريس 
 فرنسا والثانية في أوروبا والسابعة على المستوى العالمي من حيث مجموع الميزانية.

عادة تنظيم هيكلي للشركة المالية لباريس وهولندا حيث قسم المشاركون فيها إلى إ تم  1966وبموجب قانون 
 سية:أربع فروع أسا

 بنك باريس وهولندا يواصل النشاط المالي والبنكي القديم؛_ 
 _omnium de participation financière؛يضم مساهمات البنك الصناعية في فرنسا 
 _omnium de participation  bancaire يشكل قطب المشاركة المالية والبنكية الفرنسية؛ 
 _PARIBAS international شاطات البنك خارج فرنسا.يعمل على مراقبة ن 

 في شكلين:     PARIBASتم تأميم الشركة المالية لباريس وهولندا وظهرت باسم  1982فيفري 13وبموجب قانون 
 ؛PARIBASالشركة المالية _ 

 PARIBAS._ البنك 

وبموجب  1987في عام التأميم،و ( التي لم تصل ودائعها إلى مليار فرنك فلم يشملها (cbأما الشركة البنكية 
 الشركة المالية لباريس وهولندا . صةتمت خوص 1986جويلية 2قانون 

جويلية 19بموجب قانون 1993عام  البنك الوطني لباريس في أكتوبر ةتمت خوصص 1993في عام   
1993. 

على اندماج الشركة المالية  1998ماي 12المنعقدة في  PARIBASت الجمعية العامة للمساهمين للبنك قصاد
PARIBAS  والبكPARIBAS  والشركة البنكيةcbةلتكوين المجموعة المسماPARIBAS  بعد عرض مشروع

عرضين  BNP، اصدر البنك الوطني لباريس 1999فيفري 1والشركة العامة في  PARIBASاالندماج بين 
النهائية وقد قيم مجلس األسواق المالية هذا العرض المزدوج واصدر النتائج  PARIBASلشراء الشركة العامة 
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من حقوق التصويت للشركة العامة % 32من رأس المال و BNP، 37%ك البنك الوطني لباريس لالتالية:يمت
 .PARIBASلمجموعة لحقوق تصويت  %65رأس المال و %65و

على إنشاء مجموعة جديدة  2000ماي  23صادقت الجمعية العامة المختلطة المنعقدة في  2000في عام 
روبي،وهو يستمد قوته من الخطين و انت منذ نشأتها في الصف األول الفرنسي واألك BNP PARIBASسميت 

وموظفيه،وشكل بنك الغد وأصبح مرجع  ،عمالئه ،البنكيين الكبيرين المكونين له،وقد تطور لصالح مساهميه
 على المستوى العالمي.

 BNP PARIBASالفرع الثاني:التعريف بالبنك 

 :تسمية ومقر البنك االجتماعي_ا

  BNP PARIBASالتسمية:

 .Boulevard-italiens.75009 paris 16المقر االجتماعي 

 (2013موظف ) 205350عدد الموظفين:

دارة العقارات   الصناعة:الخدمات المصرفية االستثمارية وا 

PDG:JEAN LAURENT BONNAFE  

 مدة حياة البنك ونشاطه االجتماعي:-ب

جانفي إلى 01،ونشاطه االجتماعي يمتد من 1993سبتمبر 17سنة تحسب ابتدءا من99مدة حياة البنك 
 .ديسمبر لكل سنة31

 الشكل القانوني:_ج

Bnp PARIBAS   مساهمة معتمدة من نوع بنك،تخضع للقانون النقدي والمالي المتعلق بمؤسسات  شركة
بواسطة  القطاع البنكي،كما أن القواعد الخاصة المرتبطة بشكل مؤسسات القطاع البنكي تجعله يسير

ولكونه مؤسسة قرض فهو يخضع للقوانين والتشريعات  ،نصوص القانون التجاري المتعلق بالشركات التجارية
 ول له ممارسة العمليات التالية:خلى مؤسسات القرض،ويعالمطبقة 

 منح القروض والحصول عليها من كل شخصية معنوية أو مادية سوءا في فرنساأو الخارج؛ -
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ارية وكل العمليات المرتبطة بها مع كل شخصية مادية أو معنوية سوءا في تنفيذ عمليات استثم -
 فرنسا أو خارجها؛

 ممارسة كل عمليات البنوك وكل العمليات المرتبطة بها؛ -
كما يمكنه أيضا ممارسة كل نشاط أخر أو عملية أخرى غير تلك المذكورة أعاله، كعمليات الترجيح  -

 ددة بالقانون البنكي. والسمسرة...وذلك في ظل الشروط المح

لصالحه أو لصالح الغير بممارسة كل العمليات المالية القيام BNP PARIBASوبصفة عامة، يمكن للبنك 
 والعمليات على العقارات وعلى المنقوالت. ،والزراعية ،والصناعية ،والتجارية

  BNP PARIBASمساهمي البنك:_د

 رأس المال االجتماعي*

سهم،بقيمة 1245162809،مكون من اورو 2490325618الماالالجتماعي إلى رأسديسمبر ارتفع  31في 
 اورو لكل سهم.2اسمية 

 قام على أساس حقوق التصويت كمايلي:2014ديسمبر 31وقد كان تكوين مساهمي البنك في 

 ؛%4.9مساهمون فرديون  -
 ؛%5.5األجراء  -

- SFPI) ؛%10.3) الشركة الفدرالية لمساهمة االستثمارات 
 ؛%46.1مؤسساتييون أوروبيون مستثمرون  -
 ؛%30مستثمرون مؤسساتيون خارج أوروبا  -
 ؛% 1.0الدوق األكبر للوكسمبورغ  -

 .%2.2آخرون وغير معروفون  -
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 يمكن توضيح تكوين المساهمين في الشكل التالي:

 على أساس حقوق التصويت 2013ديسمبر  31(: تكوين مساهمي البنك في 1-3الشكل رقم )

 

 
 .80للبنك، ص: 2013تقرير السنوي : الرالمصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%1لوكسومبورغ 

%2,2آخرون و غير معروفون 

%5,5األجراء

%30مستثمرون مؤسساتيون خارج أوربا 

%46,1مستثمرون مؤسساتيون أوربيون 

SFPI 10,3%

%4,9مساهمون فرديون 
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 سوق األسهم: *

أصبح  PARIBASو BNPالتي قرر المساهمون اندماج كل من 2000ماي 23منذ الجمعية المنعقدة قي 
 2003جوان  30( حتى تاريخ  13110ولكن رمزه في السوق لم يتغير وبقي ) BNP  ،BNP PARIBASالسهم

أكتوبر  18رسميا في بورصة باريس في  BNPقد سجلت أسهم و  ،ISIN(fr0000131104أين أصبح )
 ، أول تاريخ تسجيل في البورصة بعد الخوصصة.1993

، وفي بورصة نيويورك seaq internationalفي لندن  BNP Paribas، تم تداول 2000سبتمبر 25ابتداء من 
(francfort ومنذ ،)في بورصة طوكيو، ولإلشارة فان سهم  2000مارس 13BNP PARIBAS  دخل تكوين

كما دخل في  ،2000سبتمبر 18منذ  Dow Jones stoxxوفي المؤشر  1993نوفمبر 17منذ  40CACالمؤشر
 .عدة مؤشرات أخرى هامة
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 BNP PARIBAS*سعر السهم 

لى غاية  BNP PARIBAS 56.65كان سعر سهم  2013خالل عام  تم سجل ارتفاع بنسبة  ديسمبر،31اوروا 
 DJبالمئة( والمؤشر18+)cac40بالمائةوهذا االرتفاع االيجابي فاق كل من المؤشر 33

STOXX+(19 والمؤشر)بالمئةDJ EURO STOXX+(25.9والشكل البالمائة )لنانسبة الزيادة في يوضح الي ت
 .DJ STOXX BANKSوكذلك  dj euro stoxxو cac40مقارنة مع   BNP PARIBASسعر السهم

 

 

 

 2013مع مؤشرات أخرى خالل  BNP PARIBA(: مقارنة سهم 2-3الشكل رقم )

 

 

 .82، ص: 2014التقرير السنوي  المصدر:   
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اورو للسهم والشكل التالي يوضح  1.50توزيعات قدرت 2013اقترح مجلس اإلدارة على الجمعية العامة 
 .2013إلى غاية  1998تطور التوزيعات من 

 (2013 -1998(: تطور التوزيعات )3-3الشكل رقم)

 .82، ص:2014التقرير السنوي، المصدر:

(عرفت بشكل بطيء 2003إلى  1998نالحظ من خالل الشكل أن قيمة التوزيعات خالل السنوات )من  
(حيث بلغت التوزيعات  2005إلى  2003للسهم الواحد ثم نالحظ ارتفاع ملحوظ في توزيعات السنوات )من

للسهم ثم قفزت  2.53فقد بلغت  2005أما في عام  2004في   1.93اورو للسهم الواحد ثم 1.40خالل سنة 
وهو انخفاض كبير في  0.97اورو للسهم ومنها انخفضت مباشرة الى  3.26إلى  2007التوزيعات خالل 

 1.20ثم انخفضت التوزيعات حيث بلغت  2010قيمة التوزيعات )بالنسبة للسهم الواحد(ثم ارتفعت حتى عام 
 . 2014وحتى  2013وبقيت على ثبات في عام  2012اورو للسهم خالل  1.50اورو للسهم ومنها 

 bnp paribasالمطلب الثاني: نتائج نشاط البنك 

يعتبر البنك رائد أوروبي للخدمات البنكية والمالية وذلك من خالل تنوع نشاطه وتفرعه إلى عدة مجاالت    
أخرى وسنتطرق في هذا المطلب إلى نتائج البنك  أما عن نتائج نشاط البنك فقد كانت تتغير من سنة إلى

 في الفرع األول وميزانيته في الفرع الثاني. 2014خالل 
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 2014الفرع األول: نتائج نشاط البنك خالل 

: البنك واحد واحد من اكبر البنوك واهمها في الواليات المتحدة وفي اسيا وهو bnp paribasنشاط البنك-1
 دولة. 85كثر من يمتلك شبكة كبيرة في ا

 ويتفرع نشاط البنك إلى ثالث مجاالت كبرى هي:

 بنك التمويل واالستثمار؛-ا

 إدارة األصول والخدمات؛ -ب

 بنك التجزئة. -ج

 بنك التمويل واالستثمار -ا

تتجمع مجموعة خبرات البنك في مجال الطاقة، المواد األولية الهياكل السياسية التجهيزات وتمويل األصول 
لالستجابة الحتياجات عمالئه في هذا المجال  bnp paribasة واحدة خصصت من طرف البنك في هيئ

 ،تتكفل هذه الهيئة بالخدمات التالية:

 تمويل المواد األولية بكل أشكالها؛-

 تمويل مؤسسات مجال الطاقة ،الحديد ،المناجم؛-

 تمويل عمليات التصدير؛-

 لبحري، والعقارات؛تمويل المشاريع في مجال الطاقة والمجال ا

 تمويل المؤسسات اإلعالمية.-

 إدارة األصول والخدمات :-ب

ثرائها بخدمات قيمة وهي مقسمة إلى  يضم النشاطات المرتبطة بجمع،إدارة، وتقييم االدخار والممتلكات وا 
 ثالث نشاطات كبرى:

 *التسيير المؤسساتي والخاص: 

دارة األصول ويضم كذل  كالسمسرة واالدخار ونشاطات الخدمات العقارية.يضم كل من البنك الخاص وا 
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 *التأمينات: 

دولة ويمنح كل من عقود تامين الحياة وعقود تامين جماعية للتقاعد تامين على 31يتاجر في أكثر من 
 bnp paribasالقروض وكما انه يقدم عقود في مجال التامين على الخسائر وعقود وبذلك صنف 

assurance بعة في التامين على الحياة في فرنسا، وفي المرتبة الثالثة في تامين القروض في في المرتبة الرا
 العالم.

 *خدمات مرتبطة باألوراق المالية .

يعتبر رائد أوروبي في مجال الخدمات المرتبطة باألوراق المالية للمؤسسات المالية وهو يمنح منتجات   
 تستجيب لحاجات الزبائن

 بنك التجزئة-ج

 وره كل من بنك التجزئة في فرنسا وبنك التجزئة في العالمويضم بد  

يوفر لزبائنه قاعدة واسعة من المنتجات والخدمات بدءا بالحسابات الجارية وحتى المنتجات *بنك التجزئة: 
 األكثر تعقيدا وذلك سواء في مجال التمويل أو في مجال إدارة الممتلكات.

 يدة منها :يقدم خدمات عد*بنك التجزئة في العالم: 

 منح قروض عقارية؛-

 التأجير مع ضمان العقارات.-

 2000أحسن النتائج منذ نشأته في    bnp paribasحقق البنك: 2013/2014نتائج نشاط البنك العام  -2
فقد استفاد البنك من التطور الذي عرفه االقتصاد العالمي حيث ارتفع مستوى المالية للمؤسسات وعرفت 

 ية و األسيوية ارتفاعا حيويا،ويمكن تلخيص النتائج في الجدول اآلتي: البورصات األوروب
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 .2013مقارنة بسنة  2014(: نتائج البنك خالل سنة 1-3الجدول رقم)

 2014/2013 2013 2014 الوحدة بمليون اورو

 %2.0+  38409 39168 المنتجات البنكية الصافية

 %1.6+ 12441 12642 النتيجة اإلجمالية لالستغالل

 %62.5- 7842 2937 نتيجة االستغالل

 - 46.6% 397 212 إجمالي العناصر خارج االستغالل

 -61.8 % 8239 3149 النتيجة قبل الضريبة

 % 96.7- 4818 157 النتيجة الصافية للمجموع

 .82، ص: 2014:التقرير السنوي  المصدر

 

في نشاط البنك راجع للزيادة في مداخيل كل 2014الى سنة2013لإلشارة فان التطور الملحوظ من سنة 
أقطاب المجموعة بما فيها :ارتفاع مداخيل بنك التجزئة والخدمات المالية كما ارتفعت مداخيل بنك التجزئة 

 في العالم ومداخيل بنك التمويل واالستثمار.

 BNP PARIBASالفرع الثاني:ميزانية البنك

 األصول  - 1

مليار اورو حيث سجلت 2014،2077.4ديسمبر31في  BNP PARIBASمجموعةبلغ إجمالي الميزانية لل   
مليار اورو، وتضم  1810.5والذي قدر ب 2013ديسمبر31بالمائة مقارنة بإجمالي ميزانية 15زيادة قدرها

 مايلي: BNP PARIBASالعناصر األساسية لألصول في المجموعة

 األدوات المالية بالقيمة السوقية؛ -

 على الزبائن؛ الديون والذمم -

 األصول المتاحة للبيع؛  -
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 حسابات التسوية وأصول أخرى؛  -

وهي نفس النسبة في  2014ديسمبر 31من مجموع في  % 90هذه األصول األخرى تتمثل في مجموعها 
 .2013ديسمبر31ميزانية 

 بالمئة زيادة في األصول ناتجة عن الزيادة في كل من :15-

 وهذه الزيادة ناتجة  من الزيادة في األدوات المشتقة %19ب في األدوات بالقيمة السوقية 

مليار اورو في  567.4ار اورو لتصل إلى يمل 44.9)تمثل زيادة  %7الديون والذمم على الزبائن ب -
 ( 2014ديسمبر 31

مليار اوروفي 110.1ملير اورو لتصل إلى  21.4)تمثل زيادة ب  %24حسابات التسوية وأصول أخرى ب -
 (2014مبرديس 31

 هذه الزيادة يقابلها نقصان في :

مليار اورو لتنقص بذلك في  14.2)وتمثل انخفاض ب   %25-الديون والذمم على مؤسسات القرض ب-
 مليار اورو.  43.3إلى  2014ديسمبر 31

 الخصوم -2

 2014ديسمبر31مليار اورو في 1984.1خارج رؤوس األموال  BNP PARIBASبلغت خصوم مجموعة 
مليار اورو وتتمثل 17190.6والتي بلغة  2013ديسمبر31بالمئة مقارنة بميزانية 15ة تصل إلى بزياد

 في:BNP PARIBASالعناصر األساسية لخصوم مجموعة 

 األدوات المالية بالقيمة السوقية؛-

 الديون اتجاه مؤسسات القرض؛-

 الديون اتجاه الزبائن؛-

 الديون المتمثلة في أوراق مالية؛-

 لتسوية وخصوم أخرى؛بات ااحس-

 االحتياطات التقنية لشركات التامين.-
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بالمئةمن إجمالي الخصوم)خارج رؤوس االموال( في 97هذه الخصوم المذكورة تمثل في مجموعها
 (.2013ديسمبر31زانيةيبالمئة في م98)كانت تمثل نسبة 2014ديسمبر31

 وزيادة شملت كل من: 2015سمبردي31بالمئة كانت نسبة الزيادة في الخصوم مقارنة بميزانية 15

 بالمئة؛20األدوات المالية بالقيمة السوقية -

مليار أورو في 90.4ملياراورو لتصل إلى 5.8بالمئة)تمثلزيادة17الديون اتجاه مؤسسات القرض ب-
مليار 641.5مليار اورو لتصل إلى88بالمائة )تمثل زيادة  16( والديون اتجاه الزبائن ب2014ديسمبر31

 (.2014ديسمبر31 اورو في

 

 BNP PARIBASالمبحث الثاني: المخاطر التي يتعرض لها البنك 

في خطر القرض و خطر السوق        BNP PARIBASتشتمل المخاطر التي يتعرض لها بنك  
و خطر السيولة و كذلك خطر التشغيل و مخاطر التأمين كلها تعتبر   Souverainو خطر سيادي 

ك. و منها مخاطر رئيسية و هي التي تؤثر على نتائج البنك و استمرار مخاطر مهمة بالنسبة للبن
يته،    و سمعته في سوق المنافسة و قد تؤثر أيضا على اإلستراتيجية التجارية للبنك، و هذه 
المخاطر مرتبطة بمحيط اإلقتصاد الكلي و السوق و تأثر على نتائج البنك و مرتبطة كذلك بالقوانين 

البنك و تسييره و عملياته و سنتطرق في هذا المبحث إلى بعض هذه المخاطر من و بإستراتيجيات 
 خالل ما يلي، 

 مخاطر مالية )خطر القرض(.   -

 مخاطر غير مالية )خطر تشغيلي(. -

 مخاطر مالية المطلب األول:

 BNPمن خالل هذا المطلب سنتعرف بعض من المخاطر المالية التي يتعرض لها بنك  

PARIBAS. 
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 ع األول: خطر القرضالفر 

يعرف خطر القرض على أنه خطر الخسائر المالية الناتجة عن عدم قدرة المدين على الوفاء  
بالتزاماته التعاقدية، و يظهر في نشاطات اإلقراض للبنك و في تعامالته في السوق مع أطراف قد 

 يصيبها العجز.

 

 تكلفة مخاطر القرض: -1

 BNP PARIBASفي بنك  2014-2013رض خالل سنة (: تكلفة مخاطر الق2-3الجدول رقم )
 2014ديسمبر  31 2013ديسمبر  31 الوحدة بمليون أورو

 442358 417735 مخاطر القرض

 .288: التقرير السنوي، ص: المصدر

  نالحظ من خالل الجدول أن تكلفة المخاطر في بنكBNP PARIBAS  2013خالل سنة  
 أورو. 442358إلى  2014و ارتفعت في سنة مليون أورو  417735وصلت قيمتها إلى 

و لإلشارة فإن األطراف التي يتعامل معها البنك في منح القروض تتمثل في اإلدارات المركزية و 
 البنوك المركزية و المؤسسات و الهيئات و زبائن التجزئة........ و غيرها.

 تنويع محفظة القروض: -2

 التنويع في االطراف:  -أ

لقروض بالنسبة للبنك من حيث األطراف انشغال ثابت و يشكل موضوع يعتبر تنويع محفظة ا
 متابعة دقيقة و منتظمة للبنك.

 التنويع في القطاعات: -ب  

 تنص أدبيات إدارة المخاطر المرتبطة بالقطاعات، على عدم تركيز القروض الممنوحة في قطاع واحد.

قطاع من القطاعات بنسبة بذلك، حيث لم يتجاوز أي  BNP PARIBASو قد عملت مجموعة 
 و هو ما سيوضحه الشكل التالي:10%
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 2014ديسمبر  31(: توزيع اإللتزامات التجارية حسب القطاعات في 4-3الشكل رقم )

 
 287، ص: 2014: التقرير السنوي المصدر

%6التغذية 

%2التامين 

%2كيمياء خارج الصيدلة 

%6بناء و شغال عمومية 

%5التوزيع 

%6الطاقة خارج الكهرباء 

التجهيزات غير اإلعالم اآللي و 
%6اإللكترونيك 

%6مالية 

%9العقارات 

%3إعالم آلي و تجهيزات إلكترونية 

%5المعادن و المواد 

%9التجارة و تجارة الجملة 

% 2الصحة و الصيدلة 

%8خدمات المؤسسات 

%3خدمات اإلتصال 

%6نقل 

%6كهرباء و غاز

%10أخرى 
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ال يركز في منح القروض على قطاع واحد حيث تتنوع  BNP PARIBASنالحظ من خالل الشكل أن 
 قطاع مختلفة النشاط. 20التي يتعامل معها في منح القروض و التي تتعدى  القطاعات

 التوزيع الجغرافي: -ج

متوازن و مستقر مع  BNP PARIBASيعتبر التوزيع الجغرافي لمحفظة القروض لمجموعة  
من المحفظة و  %25جزء أوربي حيث يتصدر التوزيع الجغرافي للمحفظة دول أوربا، فرنسا تمثل 

و قد انخفض مقارنة مع توزيع  %69ي دول أوربا حيث يصل مجموع التوزيع في أوربا إلى باق 44%
 . %71و الذي بلغ نسبة  2013

 ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

 2014ديسمبر  31(: التوزيع الجغرافي لاللتزامات التجارية 5-3الشكل رقم )

 

 
 .290، ص: 2014: التقرير السنوي المصدر

 

 

 

%25فرنسا 

%12بلجيكا 

%2لوكسومبورغ 

%11إيطاليا 

%19بلدان أورروبية أخرى 

%16امريكا الشمالية 

%8آسيا و المحيط الهادي 

%7باقي دول العالم 
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 لفرع الثاني: خطر السوق ا

تنتج مخاطر السوق عن تقلبات معايير السوق المتمثلة في معدالت الفائدة، معدالت الصرف،  
أسعار األدوات المالية )أسهم، سندات...( أسعار المواد األولية، درجة تقلب هذه األسعار، هوامش 

فظة التجارية للبنك و المحفظة القروض إضافة إلى سيولة األدوات المالية. و يمس خطر السوق المح
 اإلستثمارية.

 قياس خطر السوق: -أ

يتم تقدير الخسائر التي من المحتمل أن تظهر نتيجة تطور غير مرغوب في ظروف السوق باستعمال 
و تأخذ  BNP PARIBASأو كما يسميها البنك  valeur à risqueطريقة تسمى القيمة على الخطر 
تغيرات من شأنها إحداث تغير في قيمة المحفظة خاصة معدالت هذه الطريقة في اإلعتبار عدة م

الفائدة، أسعار الصرف، هوامش القروض، أسعار مختلف األوراق المالية، أسعار المواد األولية، و 
 شدة تقلبات هذه األسعار و كذلك اإلرتباط بينهما.

ريقة الموصى بها من طرف و قد تم إعداد هذه الطريقة باإلعتماد على نموذج داخلي يتوافق مع الط
 المراقبين البنكيين الدوليين لتقدير المبالغ المقترضة للخطر و ذلك في ظل المعطيات التالية:

 أيام. 10تغير المحفظة لفترة حيازة  -

 %99أيام الخسائر المحتملة يجب أن تكون أقل في  10بمعنى على أفق  %99هامش ثقة  -
 الموافقة. GEaRمن الحاالت من القيمة 

 معطيات تاريخية خالل سنة تداول. -

 
 2014(: مخاطر السوق لعام 3-3الجدول رقم )

 الخطر بمليون أورو
 31 2014عام 

ديسمبر 
2014 

 2013عام 
 

31 
ديسمبر 
2013 

 متوسط أقصى متوسط أدنى

 68 77 56 99 70 50 خطر معدل الفائدة

 53 51 49 65 52 37 خطر القرض
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 53 43 44 83 45 19 خطر سعر الصرف

 61 65 40 92 43 20 خطر سعر السهم

خطر سعر المواد 
 األولية

9 16 37 31 11 10 

 (139) (133) )122(  )126(  أثر المقاصة

 مجموع القيمة
 على الخطر

73 100 136 98 114 106 

 334، ص: 2014: التقرير السنوي المصدر

مليون أورو و حد  73ورو مع حد أدنى مليون أ 10، 2014بلغت المخاطر اإلجمالية المتوسطة لعام 
 126مليون أورو بعد األخذ بعين اإلعتبار أثر المقاصة بين مختلف أنواع المخاطر ) 136أقصى 

 مليون أورو(.

 خطر السيولة:-ب

 األدواتكما سبق و أن ذكرنا فإن خطر السوق يشمل أيضا خطر السيولة الناتج عن العمليات على 

الضرورية للوفاء بالتزامات  األموالإلى صعوبات يواجهها البنك في جميع  المالية، و التي قد تؤدي

 المرتبطة باألدوات المالية.

و تتم متابعة خطر السيولة في إطار سياسة السيولة اإلجمالية للبنك و المصادق عليها من طرف 

اماته تجاه في كل لحظة على الوفاء بالتز المديرية العامة، و التي تهدف إلى جعل البنك قادر 

عمالئه،و احترام المعايير المفروضة من طرف المراقبين البنكيين المحليين: و تخفيض تكلفة إعادة 

 التمويل إلى أدني حد ممكن، إضافة إلى مواجهة أزمات السيولة المفاجئة.
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 المطلب الثاني: مخاطر غير مالية

هو الخطر التشغيلي و  BNP PARIBASمن بين المخاطر الغير مالية التي تمس نشاط البنك  
الذي سنتطرق إليه في الفرع األول أما الفرع الثاني سنتطرق إلى بعض العوامل التي تتأثر بها ربحية 

 البنك.

 الفرع األول: الخطر التشغيلي:

يمثل الخطر التشغيلي خطر الخسارة الناتجة عن عدم مالئمة أو عجز النظام الداخلي)العمال، أنظمة 
ي( أو عن حدث خارجي قد يكون طبيعيا أو مفتعال )الحرائق، الزالزل، الفيضانات  أو لآلاإلعالم ا

 أيضا اإلعتداءات(.

 و عليه يضم الخطر التشغيلي:

 الخطر المحاسبي:  -

 ناتج عن مجموع العوامل التي تعرقل تحقيق أهداف دقة و صدق المعلومات المحاسبية.

 الخطر اإلداري: -

 تعرقل العمل الجيد للبنك. ناتج عن مجموع العوامل التي

خطر اإلعالم اآللي: ناتج عن مجموع العوامل القادرة على إفساد أمن نظام اإلعالم اآللي، و  -
دائما على تحسين التحكم في هذا الخطر، و ذلك بوضع  BNP PARIBASقد عمل بنك 

 قواعد إجراءات رقابة ومتابعة صارمة.

 

 الخطر القانوني و الخطر الضريبي: -

ذين الخطرين عن مجموع العوامل المعيقة ألهداف األمن القانوني و الضريبي، فالبنك ينتج ه
BNP PARIBAS  يخضع للقوانين الضريبية و القوانين المطبقة على مؤسسات قطاعات

نشاطه، المتمثلة خاصة في البنوك، التأمينات و الخدمات المالية، و ذلك في مختلف الدول 
عليه أن يحترم اإلندماج في األسواق و أن تكون األولوية  التي يتواجد فيها، كما يجب
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لمصلحة العمالء. و قد عمل البنك على تطوير نصوص للرقابة الداخلية من شأنها اكتشاف، 
 قياس، و التحكم في المخاطر ذات الطبيعة القانونية.

 خطر الموارد البشرية: -

 رية للبنك.ناتج عن عدم المالئمة النوعية أو الكمية للموارد البش 

 2008و الشكل التالي يوضح الخسائر المرتبطة بالخطر التشغيلي )توزيع متعلق بأنواع األحداث من 
 (2014إلى 

 2014(: خسائر مرتبطة بالخطر التشغيلي لسنة 6-3الشكل رقم )

 

 2014-2008(: خسائر مرتبطة بالخطر التشغيلي لسنة 7-3الشكل رقم )

%59زبائن، منتوجات و عمليات تجارية 

%1الخسائر الواقعة في األصول المادية 

%2انقطاع النشاط، و خلل في النظام 

بعة تنفيذ، توزيع و تسيير الطرق المت
17%

%3غش داخلي 

%17غش خارجي 

%1العمليات المادية و االمن في العمل 
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 359، ص: 2014: التقرير السنوي المصدر

مرتبط بخسائر متنوعة   BNP PARIBASنالحظ من خالل الشكل أن الخطر التشغيلي في بنك 
تتمثل في أطراف داخلية للبنك كالعمليات المادية و األمن في العمل و الغش الداخلي و أطراف 

 خارجية كالزبائن و المنتوجات و العمليات التجارية.

 .2014ر مقارنة مع نسب كانت أكب 2008و نالحظ أن نسب سنة 

 الفرع الثاني: العوامل التي تؤثر على ربحية البنك

 BNP PARIBASزيادة على المخاطر السابقة التي تطرقنا إليها و التي يتعرض لها البنك 
 و يذكر منها:  BNP PARIBASسنتطرق اآلن إلى عوامل أخرى تأثر بها ربحية البنك 

 .ظروف السوق أو الظروف اإلقتصادية 

 .المداخيل المحصلة من نشاطات السمسرة تتأثر بانخفاض السوق 

 .كل تغير في معدالت الفائدة قابل للتأثير على المنتجات البنكية الصافية أو على ربحية البنك 

   كل ارتفاع في المخصصات أو كل التزام مخصصة غير كافي قد يؤثر على نتيجة االستغالل
 و على الوضعية المالية للبنك.

 سارة تؤثر على سمعة البنك التنافسية ، تخفض قدرته.كل خ 

%18زبائن، منتوجات و عمليات تجارية 

%1الخسائر الواقعة في األصول المادية 

%2انقطاع النشاط، و خلل في النظام 

بعة تنفيذ، توزيع و تسيير الطرق المت
37%

%4غش داخلي 

%36غش خارجي 

%2العمليات المادية و االمن في العمل 
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 .كل انقطاع أو عجز في نظام اإلعالم اآللي يمكن أن يؤدي إلى خسارة معتبرة 

  أحداث غير متوقعة قد تسبب توقف في نشاط البنك و تسبب خسائر و تكاليف إضافية مثل
 الكوارث الطبيعية.

 لدول األوربية األخرى، و في الواليات المتحدة البنك يخضع للقوانين المهمة في فرنسا و في ا
األمريكية و في آسيا و في عدد آخر من الدول أين يمارس نشاطه و عدم احترام القوانين 
يعرض البنك إلنذارات قد تصل إلى توقيف بعض النشاطات من طرف السلطان أو سحب 

 اإلعتماد منه ....

 
 BNP PARIBASالمبحث الثالث: إدارة مخاطر السوق لدى بنك 

جاهدا من أجل إدارة المخاطر التي يتعرض لها، فإذا كان يفرض إجراءات  BNP PARIBASيعمل بنك 
صارمة في سياسة منح القروض و يتحمل مشتقات القروض، التسويق إلدارة المخاطر و يضع قواعد للرقابة 

حماية أنظمة اإلعالم اآللي و يبرم الداخلية و ذلك للتحكم في المخاطر القانونية و الضريبية، و يعمل على 
عقود التأمين على المخاطر المفاجئة التي تمس نشاطه ........ فال شك أنه يعمل على إدارة مخاطر السوق 

 خاصة و أنها تعتبر أكثر خطورة عليه، و لذلك سنتطرق إلى: 
 جهاز إدارة المخاطر في بنك BNP PARIBAS. 

  أدوات إدارة مخاطر السوق لدى بنكBNP PARIBAS. 

 .قياس فعالية إدارة مخاطر السوق باستعمال عقود المشتقات 

 BNP PARIBAS المطلب األول: جهاز إدارة المخاطر في بنك
تعد من العناصر األساسية في تسيير نشاطه، و لهذا BNP PARIBAS إن إدارة المخاطر في بنك

 سنتطرق في هذا المبحث إلى:
 .أهداف جهاز إدارة المخاطر 

 م إدارة المخاطر في بنك تنظيBNP PARIBAS. 

إن إدارة المخاطر تعد عنصرا أساسيا في تسيير نشاطات البنك حيث يسخر لها الوسائل و الطرق كي تؤدي 
 مهامها بطريقة فعالة و ناجعة.   

 و مهمة اللجان الساهرة على إدارة المخاطر هي استشارة مديرية البنك حول سياسة المخاطر و المساهمة في
المراقبة و السهر على تطابق سياسة البنك مع أهدافه خاصة فيما يتعلق بالمردودية و تقوم كذلك بتقديم 
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التقارير و إعالم المديرية بجميع أقسامها السيما مجلس اإلدارة بقوانين المخاطر التي قد يتعرض لها البنك، 
 اطر مع المؤسسات األخرى.للقوانين البنكية فيما يخص المخ conformitéكما تصمن المطابقة 

 
 الفرع األول: أهداف جهاز إدارة المخاطر

 ضمان مراقبة و متابعة هادفة للخطر. -

 اإللتزام في حالة خطر ما بتقديم معلومات كاملة شاملة ودقيقة. -

الحرص على تمكين خبراء المخاطر من تحسين الطرق و اإلجراءات المعمول بها و مطابقتها  -
 ي يستعملها المنافسون الدوليون اآلخرون.للمقاييس الدولية الت
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 BNP PARIBAالفرع الثاني: تنظيم إدارة المخاطر في بنك 
 (: جهاز إدارة المخاطر في البنك8-3الشكل )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 378 ص: 2014: التقرير السنوي المصدر

 لجنة المراقبة الداخلية للمخاطر و المطابقة 
 (BNP PARIBAS)موجهة إلتخاذ القرارات الخاصة بالمخاطر و سياساتها على مستوى مجموعة 

 لجنة المراقبة الداخلية

 لجنة المراقبة عن بعد
 )التنسيق بين عمليتي المراقبة عن بعد(

 اللجنة التنفيذية للمجموعة
تتمثل مهمتها في جمع المعلومات ودراسة التحاليل       
و القرارات المتخذة من طرف لجان المخاطر، السيولة     

 و رأس المال 

 لجنة رأس المال
اينة و  مصادقة كل مع

اإلجراءات المتخذة لتحقيق 
 مصداقية البنك

 

 لجنة القرض )المديرية العامة(
تصادق على المبادالت، و المتابعة السنوية 
 للزبائن أو المجموعات التي تفوقعدد معين

 

 لجنة السيولة
المسؤولة عن التمويا المتوسط 

، و BNP PARIBASاألجل لـ 
 مراقبة السيولة

 رـــــان المخاطــــم لجـــــأه

 لجنة المخاطر 

تعاين جميع المخاطر 
 المهمة

 لجنة مخاطر السوق 
 التتحليل مخاطر السوق و المباد

 لجنة المدينين 
دود و التعرض للمخاطر بالنسبة تراقب الح

 لبعض المتعاملين في حالة عدم التسديد

 ة دلجنة النشاطات الجدي
 و المبادالت اإلستثنائية
 تهتم بالنشاطات الجديدة

 و المبادالت اإلستثنائية 
 

 لجان تغطية البلدان
تثبت الحدود مع البلدان مع األخذ بعين 
اإلعتبار شروط السوق، اإلستراتيجية 

 التجارية و آفاق المردودية

 لجنة تحكيم المخاطر 
تحلل و تقرر حول المخاطر المعروفة بعد 
 ردراسة معمقة بالتعاون مع خبراء المخاط
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 BNP PARIBASارة مخاطر السوق لدى بنك المطلب الثاني: أدوات إد

تتمثل مخاطر السوق في تلك الخسائر الناتجة عن تقلبات معايير السوق المتمثلة أساسا في أسعار 
األسهم، معدالت الفائدة، و أسعار الصرف و عليه سنتطرق في هذا المطلب إلى العناصر األساسية 

 ستعملة من طرف البنك في إدارة مخاطر السوق.التي تتأثر بتقلبات هذه المعايير و األدوات الم

 العناصر األساسية المتأثرة بمخاطر السوق لدى البنكالفرع األول: 

تتمثل األدوات المالية التي تتعرض لمخاطر السوق، و التي يقوم البنك بإدارتها في: السندات  
و األوراق المالية األخرى ذات الحكومية، و السندات و األوراق المالية ذات الدخل الثابت، و األسهم 

 الدخل المتغير، و الديون المتمثلة بأوراق مالية.

 تصنف هذه األدوات المالية في ثالث مجموعات هي:

 محفظة تداول: –أ 

و تضم األوراق المالية التي يكتسبها البنك أو يبيعها بنية إعادة بيعها أو إعادة شرائها في أجل ال 
اإلستفادة من تقلبات األسعار، و عادة ما تكون األوراق المالية التي  أشهر، و ذلك قصد 06يتعدى 

 تضمها هذه المحفظة ليست محل تغطية.

 محفظة توظيف:-ب

أشهر و عادة ما  06تضم هذه المحفظة األوراق المالية التي يكتسبها البنك بنية حيازتها لمدة لفوق 
 تكون محل تغطية من طرف البنك.

 محفظة اإلستثمار: -ج

تضم هذه المحفظة األوراق المالية ذات الدخل الثابت، التي يكتسبها البنك بنية االحتفاظ بها بصفة 
 دائمة. و تعتبر هذه األوراق محل تغطية دائمة من طرف البنك.

 و إلى جانب هذه المجموعات الثالث هناك أيضا:
لمشابهة التي يرغب أوراق مالية أخرى يحوزها البنك لألجل الطويل،و هي األسهم و القيم ا -

البنك في امتالكها بصفة دائمة و ذلك للحصول على ربحية لمدة طويلة، و تكون محل تغطية 
 دائمة من طرف البنك.
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 الديون الممثلة في أوراق، و تمثل ديونا للبنك أو عليه باألورو أو بعمالت أخرى. -

 مخاطر السوق  الفرع الثاني: األدوات المالية المستعملة من طرف البنك في إدارة

إلدارة مخاطر السوق كل أنواع عقود المشتقات تقريبا،      و  BNP PARIBASيستعمل البنك  
 ذلك باعتباره يتواجد في دول تتميز بأسواق مالية كبيرة و نشطة تقدم منتجات متطورة.

الصرف، كما  تتنوع عقود المشتقات هذه بين عقود مشتقات على األسهم، على معدات الفائدة و على أسعار
تصنف العمليات على هذه العقود إلى عمليات مغلقة و عمليات اختيارية، العمليات المغلقة  هي تلك التي 

 يجب إتمامها، أما العمليات اإلختيارية فيمكن تنفيذها أو عدم تنفيذها.  

هو ما توضحه الجداول و قد تزايد استعمال البنك لهذه العقود في السنوات األخيرة تبعا لتزايد مخاطر السوق 
 التالية:

 (: األدوات المشتقة المستعملة من طرف البنك4-3الجدول رقم )

 2014ديسمبر  31 2013ديسمبر  31 الوحدة بمليون أورو

 651 295  835 216 أدوات مشتقة على معدل الفائدة

 211 57 310 32 أدوات مشتقة على سعر الصرف

 425 18 494 18 أدوات مشتقة على القروض

 112 33 809 34 أدوات مشتقة على األسهم

 099 8 304 3 أدوات مشتقة أخرى 

 األدوات المالية المشتقة و المستعملة 

 في إدارة المخاطر
8 363 19 766 

 180، ص 2014: التقرير السنوي المصدر

 BNPنالحظ من خالل الجدول التزايد الكبير في استعمال األدوات المشتقة من طرف بنك 

PARIBAS  2014ديسمبر  31مليون أورو خالل  19766حيث بلغ  2014و  2013وذلك  خالل سنة 
و هذا ما يعني اإلهتمام الكبير بهذه األدوات المالية و التنوع في استعمالها من طرف البنك حيث نجد 
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، أدوات األدوات المشتقة على معدل الفائدة، أدوات مشتقة على سعر الصرف، أدوات مشتقة على القرض
 مشتقة على األسهم  و أدوات مشتقة أخرى و التي تستعمل في إدارة مخاطر البنك.

 المطلب الثالث: قياس فعالية إدارة مخاطر السوق باستعمال عقود المشتقات:

تزداد فعالية إدارة المخاطر كلما كان اإلرتباط قويا بين سعر األصل محل التغطية في السوق الحاضر 
شتقات المستخدم و تقاس قوة اإلرتباط كما هو معروف بما يسمى بمعامل اإلرتباط، و سعره عقد الم

فلو أن معامل اإلرتباط يساوي الواحد الصحيح، فإن هذا يعني أنه إذا ما استخدمت نسبة المالئمة 
 فسوف تتم تغطية مخاطر السعر بالكامل.

ية حتى و لو استخدمت نسبة مالئمة أما إذا كان معامل اإلرتباط أقل من الواحد الصحيح فإن التغط
لن يترتب عليها التخلص الكامل من المخاطر حيث ستبقى جزء لن تتم تغطيته يطلق عليه مخاطر 
األساس و هي مخاطر ناتجة عن اختالف ظروف العرض و الطلب بين السوقين و سوق العقود 

 المشتقة.

وق باستخدام عقود المشتقات لدى البنك سنحاول من خالل هذا المطلب قياس فعالية إدارة مخاطر الس
BNP PARIBAS  و ذلك بحساب معامل بين سعر األصول التي يقوم البنك بإدارتها في السوق الحاضر

و حتى سنة  2007و سعرها في سوق العقود المشتقة و ذلك اعتمادا على معطيات إحصائية منذ سنة 
 المتغيرين: العالقة بين  صياغة يف20SPSSV، و سنعتمد على مخرجات برنامج 2013

Y  متغير تابع وX .متغير مستقل 

 : سعر األصل في السوق الحاضر.Xحيث يمثل 

Y.سعر األصل في سوق العقود المشتقة : 

 2013إلى  2007من  Yو  Xو الجدول التالي يقدم لنا قيم المتغير بين 

 2013إلى  2007من  Yو   X( قيم المتغيرين 5-3الجدول رقم )

tY tX لسنةا 

24326175 

25240173 

461352 

444738 

2007 

2008 
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27870297 

30908153 

35305120 

37504704 

37674481 

506373 

471112 

535772 

610008 

631919 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 
 المجموع 274 661 3 103 829 218

 2013لى إ 2007: من إعداد الطالبة باإلعتماد على التقارير السنوية للبنك من المصدر

 تحصلنا على النتائج التالية: SPSSو باإلعتماد على برنامج 

 v20SPSS(: نتائج برنامج 6-3الجدول رقم )

Corrélations 

 Xt yt 

Xt 

Corrélation de 

Pearson 
1 ,907** 

Sig. (bilatérale)  ,005 

N 7 7 

yt 

Corrélation de 

Pearson 
,907** 1 

Sig. (bilatérale) ,005  

N 7 7 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 

(bilatéral). 

 "20VSPSS: من إعداد الطالبة بناءاً على برمجية المصدر

907.0R 822.02 R 01.0  

اك عالقة قوية نسبيا و طردية بين سعر هذا يعني أن هن R=0.907( 6-3من خالل الجدول رقم )
 األصول في السوق الحاضر و سعرها في سوق العقود المشتقات.

 2R (0.0907) =2 0.822 =معامل التحديد هو: 

من مخاطر السعر و يضل  %82هذا يعني أن باستعمال عقود المشتقات المختارة تساهم في تجنب 
صدر المخاطر األساس هو أن ظروف العرض      و م %18االستثمار عرضة لمخاطر أساس قوامها 
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و الطلب في السوق الحاضر و التي تؤثر في سعر األصل في ذلك السوق قد تختلف عن ظروف 
 العرض و الطلب في سوق أداة التغطية المستخدمة.

 اختيار معنوية معامل االرتباط للتأكد من معنويته اإلحصائية:  -

 من خال الجدول نالحظ أن:

Sig α = 0.005 

 0.005 <0.01حيث:

 ومنه معامل اإلرتباط له معنوية إحصائية أي أنه دال إحصائيا.
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 خالصة الفصل:
يستعمل أنواع مختلفة من عقود  BNP PARIBASمن خالل هذا الفصل استخلصنا أن بنك  

بات معدالت الفائدة، المشتقات في تغطية مخاطر السوق التي يتعرض لها، و المتمثلة أساسا في خطر تقل
أسعار الصرف و أسعار األوراق المالية، و تعتبر إدارة الخاطر لدى البنك باستعمال عقود المشتقات فعالة 

من مخاطر السوق، و ما يؤكد صالبة البنك في مواجهة المخاطر هو أن األزمات  %82حيث تغط نسبة 
بين هذه األزمات: أزمة األسواق الناشئة و هي  التي كانت تمس أسواق العالم، لم تهدده بشكل خطير، و من

أزمات عمة مست كل الدول الناشئة و السبب تراجع سيولة األصول، و كذلك أزمة السقوط العام في أسواق 
األسهم ناتج عن ارتفاع كبير في أسعار الفائدة طولية األجل، و أزمة فقدان الثقة في الدوالر األمريكي و 

ة عامة تؤدي إلى تعديالت عامة في أسعار الصرف، و ارتفاع كبير في معدالت اإلقتصاد األمريكي بصف
 الفائدة طويلة األجل.

و بالرغم من أهمية عقود المشتقات في تغطية مخاطر  السوق، إال أنها ترتبط في حد ذاتها بمخاطر 
خاطر السوق المرتبطة تتمثل  في المخاطر اإلئتمانية  المرتبطة بالطرف اآلخر الذي يتعاقد معه البنك و م

 بهذه األدوات، و لذلك يعمل البنك على التنبؤ بهذه المخاطر و قياسها.

 

 



 

 

 

 

 الخاتمة العامة
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نمو أدوات الهندسة المالية وتطورها أصبح من أهم النجاحات في  فإنمن خالل الدراسة التي قمنا بها، 
تشار دولي واسع النطاق، حيث عم التعامل بها التاريخ المالي المعاصر، فقد تطور من مجرد تصورات إلى ان

 وتخلل استعمالها كل أرجاء النظام الدولي . ،في المؤسسات واألسواق خاصة منها البنوك

إن مفهوم هندسة  المالية نجده قد أطلق مفهوما جديدا في االقتصاد، فهو االبتكار الذي احدث تطورا على 
ل أهدافه الواضحة والجلية من خالل جلب أكثر عوائد بأقل مستوى القطاع المالي ألي كيان، وهذا بفض

تكاليف وبدون مخاطر، هذه المنتجات نجد بأنها تعمل على تعميم االستفادة بين األطراف المتعاملة، وهذا 
سيىء أكله إذا أحسن استعمالها بطرق صحيحة وسليمة، وقد تكون هي المسبب للمخاطر واألزمات إذا 

 النتائج والتوصيات المقترحة: استعمالها وفيما يلي

 نتائج الفرضيات 

 بالنسبة لفرضيات نتائج الدراسة سنوردها من خالل النقاط التالية :

*توصلنا إلى إثبات صحة الفرضية التي مفادها استعمال أدوات الهندسة المالية من طرف البنك يهدف إلى 
وك عديدة )مخاطر سعر الفائدة،مخاطر أسعار طر،هذا كون المخاطر التي تتعرض لها البناخمالتقليل من ال

تستطيع ( بالدرجة األولى )المشتقات (إذ من خالل استعمال أدوات الهندسة المالية...الصرف،مخاطر السيولة
عادة النوع األكثر ظهور  تعتبرالبنوك إدارة وتقليل المخاطر التي تتعرض لها خاصة مخاطر السوق التي 

 وك؛للمخاطر التي تواجهها البن

يتعرض لعدة أنواع من المخاطر   BNP PARIBAS*توصلنا إلى إثبات وصحة الفرضية التي مفادها أن بنك
بنك يمارس نشاطات مختلفة تجعله يتعرض لعدة كونال تتم إدارتها باستعمال أدوات مالية حديثة ومبتكرة،هذا

دية، مخاطر التامين ..(لذلك مخاطر القرض،مخاطر السوق،مخاطر تشغيلية،مخاطر سياالمخاطر) أنواع من 
 ؤكما انه يعمل على التنب ،فهو يستعمل عقود المشتقات التي تعتبر من أدوات الهندسة المالية المبتكرة

 .وقياسها حتى التكون سببا في وقوعه في خسارة ،بالمخاطر المرتبطة بها

 أخرى نتائج 

 وقد توصلنا إلى نتائج أخرى منها:هذا    

ف بين االقتصاديين حول اآلثار الناجمة عن استخدامات الهندسة المالية على مختلف *ما يزال هناك اختال
لكن يمكن القول عموما إن نتائجها ستكون إفالس  ،المتغيرات االقتصادية، ويرجع ذلك إلى حداثة استخدامها
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حقيق أهداف منشات الشركات إن لمتتقيد بقيود تنظيمية وقانونية،بينما ستكون نتائجها زيادة كفاءة السوق وت
 ؛األعمال وبشكل خاص البنوك في حالة انقيادها بالقوانين

ن على تحديد وتقييم الخسائر المالية الناتجة ع*إن إدارة المخاطر المالية هي عملية نظامية ومنتظمة تعمل 
توقع حدوث تحقق األخطار التي تصيب المؤسسات واألفراد،هذه اإلدارة ينبغي أن تتميز بالدقة والقدرة على 

 ف المؤسسة في حد ذاتها ؛لهذه المخاطر الن حدوثها قد يك

الذي كان محل الذي كان محل دراستنا، فإنه يستعمل عقود المشتقات إلدارة  BNP PARIBAS*بالنسبة للبنك
 فإنه يتنبأ بالمخاطر المرتبطة لذلكو  ،إجمالية للميزانية عملية معينة أو في تغطية المخاطر سواء في تغطية

بل كانت إدارته ر، وجدنا أن هذه األدوات لم تحقق له خسائ،اذ بهذه األدوات من خالل نماذج داخلية للبنك
 بالمائة. 82للمخاطر فعالة حيث تجاوزت نسبة 

 التوصيات والمقترحات 

 توصلنا من خالل بحثنا إلى جملة من التوصيات التي نلخصها فيمايلي:

وإلدارة المخاطر وتبيان حدودها حتى يتسنى للمؤسسة المالية االستفادة  ضرورة وضع أسس للهندسة المالية_ 
 من أدواتها ومنتجاتها؛

دارة المخاطر المالية خاصة أننا في عصر  ،ضرورة توجيه البحث إلى تطوير المنتجات المالية لتحوط_  وا 
 عها؛سمته األساسية التقلبات الكبيرة في األسعار وارتفاع المخاطر على اختالف أنوا 

أن تسعى إدارة المخاطر في البنوك إلى التأكد باستمرار من أنه يجري تطوير المنتجات البنكية وتحديثها _ 
 ، وأن تتم العملية بصورة مبدعة وخالقة وليس بمجرد إجراءات وخطوات روتينية فقط؛ركما لزم األم

يوفر الحماية من  خدمات البنك، مماتكثيف العمل التواصلي الذي يرفع من ثقة الزبائن والمجتمع ككل في _ 
 أخرى.المخاطر من جهة، ويزيد من حجم المحفظة وكذا الزيادة في حجم الودائع من جهة 

 آفاق البحث

 دور االبتكار واإلبداع المالي لمعالجة المواقف الصعبة التي تمر بها المؤسسة؛_ 

 دور الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر المالية؛_ 

 محددات نجاح إدارة المخاطر البنكية وآفاقها المستقبلية في الجزائر._ 
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قائمة المراجع

باللغة العربية -أ
الكتبأوال: 

 .2003"، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مشاكل المراجعة في أسواق المالأحمد صالح عطية، "  .1
.2013لذاكرة لنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، ، اإدارة المصارف التجارية"أسعد حميد العلي، " .2
.2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "الوجيز في البنوك التجارية"بوعتروس عبد الحق،  .3
، مؤسسة الوراق ،عمان، 2"، طالمصرفي والتحليل االئتماني ن، "إدارة االئتماحمزة محمود الزبيدي .4

 .2001األردن 
، عمان، األردن، بدون التوزيع"، دار المسيرة للنشر و  ارة المخاطر الماليةإدخالد وهيب ا لراوي، " .5

سنة.
.2012دريد كمال آل شبيب، إدارة البنوك المعصرة، دار الميسر، عمان، األردن،  .6
"، دار اليازوري، عمان، األسواق المالية: إطار في تقييم وتنظيم األدواترشد فؤاد التميمي ،"ال .7

.2010األردن، 
"اآلثار االقتصادية ألسواق األوراق المالية من منظور االقتصاد يا سالمة عيسى شنطاوي، زكر   .8

 .2008"، دار النفائس، عمان، اإلسالمي
.2009، دار أسامة للنشر، عمان، األردن،البنوك التجارية والتسويق المصرفي"سامر جلدة، " .9

للنشر، عمان، األردن،  سامر جلدة، البنوك التجارية و التسويق المصرفي، دار أسامة.10
2009.

"، مركز البحوث شركة صناعة الهندسة المالية: نظرات في المنهج اإلسالميسامي سويلم، ".11
.2000الراجحي المصرفي لالستثمار، ديسمبر 

"، الذاكرة للنشر والتوزيع، الهندسة المالية لألعمال االستراتيجيةسعد علي حمود العنزي، ".12
.2013عمان، 

"، السعودية: جامعة المحاسبة المالية وتحديات الهندسية الماليةيض البقمي،"سلطان بن عا.13
.سنة المجتمع، بدون إلدارية بكلية أم القرى، قسم العلوم ا

دارة المخاطر بالبنوك منهج علمي وتطبيقي عمليسمير الخطيب .14 "، منشأة ، "قياس وا 
.2005المعارف، اإلسكندرية، مصر، 



عـــة المراجـــقائم

122 

لمشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة اسمير عبد الحميد رضوان، ".15
. 2005"، دار النشر للجامعات، مصر، المالية في صناعة أدواتها

"، دار الفكر ناشرون األسواق المالية والنقدية في عالم متغيرالسيد متولي عبد القادر،".16
.2010وموزعون، عمان، 

المالية من منظور إسالمي دراسة نقدية  بورصة األوراقشعبان محمد إسالم البرواري، ".17
.2002،  دار الفكر، دمشق، تحليلية"

.2012، دار المسير للنشر والتوزيع ،األردن، إدارة المخاطر"شقيري نوري موسى وآخرون،" .18
طارق هللا خان و حبيب أحمد، إدارة المخاطر و تحليل قضايا في الصناعة المالية .19

.2003وطنية، جدة، السعودية، اإلسالمية، مكتبة الملك فهد ال
،" إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالميةطارق هللا خان وحبيب أحمد، ".20

.2003 ،مكتبة الملك فهد الوطنية، جدة ،السعودية
طارق راشد الشمري، إدارة المصارف: الواقع و التطبيقات العلمية، دار الصفاء للنشر و .21

.2009ردن، التوزيع، عملن، األ
"،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،  إدارة البنوك في بيئة العولمة واإلنترنتطارق طه ،".22

.2007مصر، 
"،الدار الجامعية الجديدة ،اإلسكندرية،  إدارة البنوك وتكنولوجيا المعلوماتطارق طه، ".23

.2001مصر، 
"، الدار الجامعية اطر ...(إدارة المخ-المشتقات المالية )المفاهيمطارق عبد العال حماد، ".24
.2003مصر، اإلسكندرية، لنشر والتوزيع، ل

"، الدار الجامعية، اإلسكندرية ،مصر،  تقييم أداء البنوك التجاريةطارق عبد العال حماد، ".25
2001.

"،الدار  التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد،" .26
.2001صر، الجامعية، اإلسكندرية ،م

.2001،" ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، البنوك تتقنيا»الطاهر لطرش، .27
دارة المخاطرعاطف عبد المنعم و محمد محمود كاشف ،".28 "، مركز التطوير للدراسات تقييم وا 

.2008العليا والبحوث، القاهرة، مصر،
.2002كندرية، مصر، "،دار الجامعة الجديدة ،اإلس إدارة المصارفعبد الغفار حنفي، " .29
لبنان، بيروت، ، مؤسسة الرسالة، الهندسة المالية اإلسالميةعبد الكريم أحمد قندوز، .30

2008.
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، نوائل لنشر والتوزيع، عما ر"، دا إدارة االئتمانعبد المعطي رضاء محفوظ أحمد جودة، ".31
.1999األردن، 

 مصرفية والتمويلإدارة المخاطر المالية في األعمال العبير فوزان العبادي،" .32
.2005"،عمان،األردن، 

، مؤسسة الشباب الجامعة للنشر، اإلسكندرية، البورصات والهندسة المالية"فريد النجار، ".33
.1999مصر، 

.2009"، الدار الجامعية، اإلسكندرية، "المشتقات والهندسة الماليةفريد النجار، .34
، دار وائل للنشر و التوزيع، لبنوكإدارة افالح حسن الحسني و مؤيد عبد الرحمان الدوري، .35

عمان، األردن، بدون سنة.
أساسيات إدارة المخاطر كارين أ.هورشر تعريب عطاء هللا وارد خليل ومحمد عبد الفتاح،" .36

.2008مصر، ، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة، المالية"
نشطة التمويل و الهندسة المالية اإلطار النظري و التطبيقي أل محب خلة توفيق، ".37

. 2011دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، اإلستثمار"، 
.2009،" المكتب الجامعي الحديث، مصر، "التوريق محمد أحمد غانم،.38
، دار الكتاب األكاديمية، المنصورة، ”مبادئ إدارة الخطر والتأمين“محمد توفيق البلقيني، .39

.2004مصر، 
إدارة المخاطر، الهندسة المالية باستخدام التوريق  ا"لفكر الحديث فيمنير إبراهيم هندي، .40

.2003، منشآت المعارف، اإلسكندرية، 2"، جوالمشتقات
" ،المركز العربي للدراسات،  2إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك وفقا لبازل نبيل حشاد، ".41

.2009لبنان، 
نشر، بيروت، لبنان، " ، بدون دار ال، "دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفيةنبيل حشاد.42

2005.
"مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، مصر،  إدارة االئتماننفيسة محمد بشرى،" .43

بدون سنة.
هاشم فوزي دباس العبادي، الهندسة المالية و أدواتها بالتركيز على استرااتيجيات الخيارات .44

.2008المالية، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، 
مذكرات و الرسائلالثانيا: 
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"، مذكرة دور المشتقات المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالميةأمال لعمش، ".45
-2011مكملة لنيل شهادة ماجستير في العلوم التجارية، تخصص دراسات مالية، جامعة سطيف، 

2012.

لوم "مذكرة ماجستير في الع "لبنوك التجارية  وتقييم طلبات االئتمانبن عامر نعيمة، .46
.2002االقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر، 

دراسة حالة بنك  -على مستوى البنك التجاري  إدارة محفظة األوراق الماليةبوزيد سارة، .47
BNP PARIBAS–  ،مذكرة ماجستير في علوم التسيير، تخصص إدارة مالية، جامعة منتوري

.2007-2006قسنطينة، 

ة المالية في تفعيل استراتيجيات لتغطية من المخاطر المالية "حدود الهندسبوعكاز نوال، .48
"، رسالة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة ماجستير في العلوم في ظل األزمة المالية

.2001، سطيف االقتصادية، في الدراسات المالية والمحاسبية المعمقة، جامعة فرحات عباس،
يتها في تقليل المخاطر االئتمانية في البنوك مقررات لجنة بازل وأهمبونيهي مريم، ".49

.2010مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ،جامعة المدية،  التجارية"،
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير  النظام المعرفي الجزائري واتفاقيات بازل"،تومي إبراهيم، ".50

.2008-2007في علوم االقتصاد ، جامعة  محمد لخضر بسكرة، 
مذكرة مكملة  "،2008دور الهندسة المالية في زيادة حدة األزمة المالية مفيدة، " جعفري .51

ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم االقتصادية، تخصص مالية وبنوك، جامعة 
.2013/2014، العربي بن مهيدي أم البواقي

"، 2008لية العالمية دور الهندسة المالية في زيادة حدة األزمة الماجعفري مفيدة، "  .52
مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم االقتصادية، تخصص مالية 

.2014-2013وبنوك، جامعة أم البواقي، 
مذكرة مقدمة ضمن  دور الهندسة المالية في إدارة المخاطر المالية"،خالد بوخلخال، " .53

(، 3ير، تخصص مالية المؤسسات، جامعة الجزائر )متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسي
2011-2012.
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 آليات تنشيط سوق فلسطين لألوراق المالية في ضوء منتجات الهندسةخالد محمد نصار، .54
المالية، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستر في المحاسبة والتمويل، الجامعة اإلسالمية 

.2006، غزة ،فلسطين، 
دراسة  (دور الهندسة المالية في خفض مخاطر المحافظ الماليةالعائش، " ربيع بوصبيع .55

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في )2011-2007حالة السوق المالي للفترة 
.2012-2011 ،علوم التسيير، تخصص مالية األسواق، جامعة ورقلة

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة على تمويل ال 2تأثير تطبيق اتفاقية بازل زبير عياش،".56
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة أم البواقي، الجزائر، أم البواقي

2011- 2012.
"دور الهندسة المالية اإلسالمية في معالجة األزمة المالية العالمية زكريا خلف هللا،  .57

تر أكاديمي في العلوم االقتصادية، تخصص "، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماس2008
.2013/2014مالية وبنوك، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي

"، مذكرة مكملة لنيل 2008،"دور المشتقات المالية وتقنية التوريق في أزمة سرارمة مريم.58
-2011شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص مالية، جامعة منتوري )قسنطينة(، 

2012.
"، مذكرة مكملة استخدام الهندسة المالية لتعزيز إدارة المخاطر البنكيةعبد الحكيم تيطري، " .59

ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في علوم التسيير، تخصص مالية و تأمينات وتسيير 
 .2013/2014 ،المخاطر، جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي

، 2007لمالية و أثرها على األزمة المالية العالمية لسنة الهندسة االمانسبع رابح أمين ، .60
.2011-2010، 3،جامعة الجزائراالقتصاديةمذكرة ضمن متطلبات شهادة ماجيستر في العلوم 

، مذكرة مكملة ضمن متطلبات "2008دور الهندسة المالية في تأجيج أزمة هامل فريال،".61
ماي، ڤالمة،  8تخصص مالية ونقود، جامعة  نيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم االقتصادية،

2013.
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ثالثا: الملتقيات و المؤتمرات

، بحث مقدم في إطار "النظام المالى ، "الهندسة المالية واضطرابعبد الكريم أحمد قندوز.62
-15مؤتمر حول األزمة االقتصادية العالمية من منظور االقتصاد العالمي، جامعة الكويت،يومي 

 .2010ديسمبر  16
 الهندسة المالية كمدخل علمي لتطوير صناعة المنتجات المالية اإلسالمية"،حمد كريم قروف،"م .63

مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي حول: "االقتصاد اإلسالمي ...ورهانات المستقبل"، المركز 
.2011فيفري  24و 23الجامعي، غرداية، يومي 

؟"، ة: أدوات مستحدثة لتغطية الخطر أم لصناعةالمنتجات المشتقبن رجم محمد خميسي، ".64
مداخلة مقدمة في إطار المؤتمر الدولي حول "األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية"، 

.2009أكتوبر  21-20جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 
إطار  مقدمة في ة"، مداخلالمشتقات المالية ومخاطرهابزاز حليمة وهدى بن محمد، ".65

المؤتمر الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية"، جامعة األمير 
.2009، عبد القادر للعلوم اإلسالمية،قسنطينة

، مداخلة ”إدارة المخاطر المصرفية، اإلشارة إلى حالة الجزائر“بوقره رابح، و بالعجوز حسين .66
الدولي السنوي السابع حول إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، األردن مقدمة في إطار المؤتمر العلمي 

.2007أفريل  16/17يومي 
السليمة لمخاطر العملية  اإلدارةدور مؤشرات اإلنذار المبكر في ابن سانية عبد الرحمن، ".67

 ورقة بحث مقدمة إلى مؤتمر المخاطر البنكية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف،البنكية"،
2008.

تسيير المخاطر االئتمانية في البنوك التجارية حالة البنوك رزيق كمال و كورتل فريد،" .68
"مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي السنوي حول إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة،  الجزائرية

 .2007أفريل 17-16األردن يومي 
"،ورقة بحث  في البنوك التجاريةدور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر أحمد حلمي، ".69

أفريل 17-16مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي الدولي السابع حول :إدارة المخاطر ،عمان، 
2007.



عـــة المراجـــقائم

127 

، وتسيير المخاطر المصرفية بالبنوك الجزائرية" 2بازل طيبة عبد العزيزومرايمي محمد، ".70
ي ظل التطورات العالمية الراهنة، النظام المصرفي الجزائري ف إصالحالمؤتمر العلمي الدولي حول 
.2008مارس   12و11جامعة ورقلة ،الجزائر، يومي 

ورقة بحث مقدمة إلى ملتقى المنظومة  المخاطر والتنظيم االحترازي"،نعيمة بن عامر، " .71
.2010ديسمبر  15و  14يومي  المصرفية الجزائرية والتحويالت االقتصادية، جامعة الشلف،

الحديثة إلدارة المخاطر االئتمانية للبنوك  ب، "دور األساليإيمان حرفوش سهام و صحراوي .72
، ورقة بحث قدمت للملتقى العلمي الدولي حول في التخفيف من حدة األزمات المالية الحالية"

.2009أكتوبر  21 20االزمة المالية واالقتصادية  الدولية والحوكمة العالمية، جامعة سطيف،يومي:
، على النظام المصرفي اإلسالمي" 3، "تأثير مقررات لجنة بازل طمةمفتاح صالح ورحال فا.73

 9/10حول :النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي، تركيا،  التاسعورقة بحث مقدمة للمؤتمر 
.2013سبتمبر 

، ورقة علمية المشتقات المالية من أدوات التحوط والتغطية ضد المخاطرمليان حكيم، .74
، 1ر الدولي حول منتجات والتطبيقات االبتكار والهندسة المالية، جامعة سطيفمقدمة إلى المؤتم

.2014 ماي 60-05يومي 
، ورقة بحث قدمت إلى دور المشتقات المالية في إدارة مخاطر السوق"قايدي خميسي، " .75

ماي  -06-05المؤتمر الدولي حول منتجات االبتكار والهندسة المالية، جامعة برج بوعريريج، يوم 
2014.
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الهندسة المالية مجال تستغل فيه معارف و كفاءات المجاالت األخرى )رياضيات، اقتصاد، 
اعد على اتخاذ القرارات معلوماتية...( لدراسة المعلومات بطريقة علمية عميقة و دقيقة تس

اإلستثمارية و اإلستراتيجية للتقليل من التعرض ألخطار و تقلبات األسواق و البورصات 
المخاطر الناتجة عن البيئة  باإلضافة إلى صياغة حلول خالقة لمشاكل التمويلو السيولة و

 .اإلقتصادية للمؤسسات البنكية )المنافسة، السوق ...(

البنكية التقليدية أن اإلعتماد على منتج وحيد يعتبر فير كافي للتأقلم ولقد بينت الممارسة  
مع متطلبات العمالء، و من هنا برزت الهندسة المالية كأداة مناسبة إليجاد حلول مبتكرة و 

أدوات مالية جديدة تتماشى مع اعتبارات الكفاءة اإلقتصادية للمؤسسات.

باإلعتماد على تقارير  BNP PARIBASنك مكنتنا الدراسة التي قمنا بها على ب كما 
في التعرف على المخاطر و إدارتها األمر  هنشاطاته السنوية األخيرة من تحليل استراتيجيات

الذي ساهم في  تقليل التكاليف و زيادة العائدات و اإلنفتاح على األسواق العالمية. 
 الكلمات املفتاحية:

تقاتالهندسة المالية، إدارة المخاطر، المش
Résumé 

L’ingénierie financière est une branche qui exploite les connaissances et les compétences d’autres 

domaines (mathématiques, économie, informatique …)  pour étudier l’information d’une manière 

profonde et adéquate afin de prendre des décisions stratégiques sans risque et éviter de s’exposer à la 

volatilité des marchés boursiers. Elle permet également de trouver des solutions aux problèmes liées au 

crédit à la liquidité et à l’environnement des institutions bancaires. 

Alors que les pratiques bancaires classiques se limitent à un seul produit qui s’est avéré par la 

suite insuffisant devant les besoins sans cesse croissants des opérateurs, l’ingénierie financière s’est 

placée comme un instrument incontournable susceptible d’apporter de nouvelles solutions et des outils 

financiers innovants nécessaires à l’accompagnement de la performance et la compétitivité des 

établissement économiques bancaires.     

L’étude menée sur la base des rapports annuels récents de la banque BNP PARIBAS nous a 

permis d’analyser sa stratégie en matière de connaissance et gestion des risques afin de maitriser les frais, 

augmenter la rentabilité et permettre une ouverture sur les marchés mondiaux.

Mots clés: 

L’ingénierie financière, Gestion des risques, Les dérivés.
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