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    مــــقدمة
 

 

  أ

 مً مىاضيع الهامت جدا في الىكذ الساهً بما لها مً دوز في ئًجاد حلٌى مبخىسة اليتحعخبر الهىدست الم

ل وغدازة املخاظس حيث جلىم هره ألاخيرة على ئبخياز أدواث ماليت جدًدة لحل مشاول  ملشاول الخمٍى

ل وئدازة املخاظس املسجبعت به والخخىف فضال عً ئًجاد ف ت أهثر لفئاث مخىىعت مً رص ئسذزالخمٍى ماٍز

 .املخعامليين

ولعل مً أبسش الجىاهب في مجاٌ الهىدست املاليت هى ئدازة املخاظس والري ٌعخبر مً املىاضيع ألهثر أهميت 

مً العمل املالي واملطسفي في الىكذ الحالي هما جلعب ئدازة املخاظس مً دوز بازش في الحد مً ألازاز السلبيت 

 .للمخاظس املخخلفت على أوشعت البىىن واعمالها

 مً خالٌ املإسست هحاالث وجىد اخعاء أوغش وكد ًإدي ذلً ئلى العطف بالىيان الخىظيمي ثوكد وشأ

س أساليب وأدواث كد حساعد في الخخفيض أو  ين والباحثيين جعٍى وإلاكخطادي وكد حاٌو بعض املفىٍس

الخلليل أو ئهتهاء مدة املخاظس والتي جخمثل في أدواث الهىدست املاليت والتي جبرش أهميتها مً خالٌ ئًجاد 

أدواث ماليت جدًدة حيث أن الىضع الحدًث بغسض ضغىظاث جىافسيت حادة غير  و حلٌى مبخىسة 

ل والخدماث املطسفيت واملاليت وذلً لخضمً للبىىن  مخيافئت باليسبت للبىىن وبالراث في أسىاق الخمٍى

 .ًا وافساقكدزا مً املسوهت وهطيبا سى

 :إشكالية البحث:أوال

 :مما سبم جخضح ئشياليت الدزاست في الدساٌؤ املحىزي ألاحي

 ماهى دوز الهىدست املاليت في ئدازة املخاظس البىىيت؟-

 :وئهعالكا مً الدساٌؤ السابم ًمىً ظسح الدساؤالث الفسعيت الخاليت

 ماهي أساسياث الهىدست املاليت وما الهدف في ئسخعماٌ أدواتها في البىىن؟-

 ؟أذهس ألادواث املخمثلت مً ظسف البىىن إلدازة املخاظس-

 ؟ما املخاظس التي ًخعسض لها البىً-

 

 

 



    مــــقدمة
 

 

  ب

فسضياث البحث : زاهيا

 :لإلجابت على الدساؤالث السابلت فان الدزاست جخعلب ئكتراح الفسضياث الخاليت

  مً املخاظسللخلليلئسخعماٌ أدواث الهىدست املاليت - 

 (.خعس الدشغيل.خعس السىق .زصقخعس اٌ) دازة مخاظسهاإلشاملت كلت ئهخمام البىىن بدزاست  - 

 :أهمية البحث: ثالثا

هرا العمل ٌعالج أحد أهم املىاضيع الحدًثت وسبيا في عالم املاليت وهى الهىدست املاليت باعخبازه مىضىع 

معسوح على مجاٌ البحث  وإلاسخلطاء هما أن إلابخيازاث وإلابداعاث املاليت التي جظهس مً حين ألخس هي 

ت للمخاظس ,الىجه الحليلي للهىدست املاليت وىنها جبحث عً هره إلابخيازاث إلًجاد الحلٌى الجرٍز

 .والتهدًداث التي جخعسض لها البىىن

 :أهداف البحث: رابعا

والخعسف على واكع , ئن هرا العمل يهدف في أساس ئلى الىشف عً جىاهب الهىدست املاليت مً جهت

 :إلادازة املخاظس في البىىن مً جهت أخسي باإلضافت ئلى ألاهداف الخاليت

 .دازة املخاظس املاليتئجلدًم مفهىم الهىدست املاليت وجحدًد أهىاعها واهميتها مً خالٌ ئبساش دوزها في  -

 .ئبساش دوز ئدازة املخاظس في االبىىن- 

ت على البىً واملخاظس التي جىاجهها وألادواث املسخعملت في مىاجهت          -  محاولت ئسلاط الدزاست الىظٍس

 .هره املخاظس

 :أساسيات إختيار املوضوع: خامسا

ئن السبب إلخخياز مىضىع الهىدست املاليت ألهه مً أهم املىاضيع في الىكذ الحالي باإلضافت ئلى السغبت في 

 .معسفت الدوز الري جلعبه ئدازة املخاظس في البىىط ومىاهبت البىىن الىظىيت لخعىز الخىىىلىجيا

 :املنهج املستخدم في البحث: سادسا

 .مً أجل إلاجابت على ئشياليت البحث جم إلاعخماد على املىهج الىضعي واملىهج الخحليلي

 .وهى املىهج املىاسب لىضف ئسخعساض الجاهب الىظسي للهىدست املاليت واملخاظس البىىيت:املىهج الىضفي



    مــــقدمة
 

 

  ج

 

 :هيكل البحث: سابعا

ين وفطل جحليلي  , وخاجمت عامت (جعبيلي)جضم هره الدزاست ملدمت عامت وزالق فطٌى فطليين هظٍس

 :وجخضمً هره الفطٌى في

 ًخمثل في إلاظاز الىظسي أساسياث الهىدست املاليت بحيث جعسكىا ملفهىم الهعىدست املاليت :اللفل  وو 

 .ووشأتها وأهميتها مع ئبساش ئستراجيجياث الخعامل بأدواث الهىدست املاليت

جمىع هره م ًدزس ئدازة املخاظس البىىيت وألادواث املسخعملت فيها وأخيرا جلىياث جحليل :اللفل الثاني

 (إلائخمان سعس الطسف والفائدة)املخاظس

 البىىن لىالًت مسخغاهم وذلً بهدف معسفت جخمثل في دزاست حالت لعيىت مً: اللفل الثالث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الففففففففففففففففففـصل ألاول  

 أساسياتل اهندسةل ملااية
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 :ثمهيذ

ت   ؤنبدذ ٍغ بطلؤههلالًم٨ًلألخضلؤنلًى٨غل اضألاع اظيلجاصًهلفيلجيكُِل ابوعناثللاهىضؾتل ملااُتلٖملُتلجٍُو

تلبهوعةلٖامت ًٞالًٖل زغ اظيل,ل ملااُتل اٗاملُتلألال٦ظ لبونٟهالببخ٩اع ثلحضًضةلفيل مليكإثلإلاؾدثماٍع

هوع ؾو ١ل ملااُت اىاقئتألا ملغ ٦ؼ اٗاملُت ُتألْا ل,لؤخضزخهلفيل اخ٨ٟيرإلاؾتر جُجيلالميكإثل ملااُتألا ملهٞغ

الألاججٗصلمًل ملم٨ًل اظ ٞهيلجمخل٪ل ا٣ضعةٖلىلجسٌُٟلج٩اا٠ُل ايكاَاثل ا٣اثمتألا اخ٣لُصلمًلمساََغ

غلمىخجاثلألازضماثلألاؤؾو ١لحضًضة  .جٍُو

صلبااهامللألا ؾلوبل ابُ٘ل هظ٦غمًلبينلَظٍل ملىخجاثل ملااُتل ملبخ٨غةلمًل٢بصل ملهىضؾينل ملااُينلؤؾلوبل اخمٍو

لألا ألاع ١ل ملااُت ملؿخسضمت ملُوعةلمًل ألاع ١ل ملااُت اخ٣لُضًت  .ألانىاص٤ًلإلاؾدثماع,لٖلىل مل٨كٝو

 .ألاؤَملجل٪ل ملىخجاثلألا اتيلجدىاألااهافيلَظ ل اٟهصلهيل٣ٖوص ملكخ٣اثل ملااُتألاؤهو ٖها ملسخلٟت

لألامًلزال٫لَظ ل اٟهصلؾىداألا٫لبحالء اٛموىلًٖل اهىضؾت ملااُتمًلزال٫

.لؤؾاؾُاثل اهىضؾت ملااُت -

 .ؤصألا ثل اهىضؾت ملااُت-

 .ؤزاع اهىضؾت ملااُتٞو ثضلألالمساَغلؤصألا تها-

 ثماهية لهىذسة االية: املبحث ألاو 

وماًُل٤لٖلُهل ْهغلفيل اؿىو ثل ملايُتلمٟهوملحضًضلفيلٖاامل ملا٫لبك٣ُهل اٗلميلألا ٧اصًميلألَا

 . اهىضؾت ملااُتلألا اظيلًدب٘لبم٩اهُتللبؾخٗما٫لؤ٦ثرلمًلٖاثضلمًل اه٣ٟاثل اُومُتلاألصألا ثل ملااُت

 مفهومثألاوشأة لهىذسة االية:  املطلث ألاو 

 مفهومث لهىذسةث االية .1

ل1:لَىا٥لٖضةلمٟاَُملالهىضؾت ملااُتمًلبُنهال٧األحي

لٖلىلؤجها اخدو٫ل انهاجيلالمىخجل ملاليلاخدؿينلبًغ ص جهلؤألاج٣لُصل ملساَغةلممالًجٗصلاهالصألاعلُٞخُٛيرل-ل حٗٝغ

 .ؤألايإل اؿو١ل ملالي
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غلألا اتزألاٍضلبخ٣ىُاثلمااُتلمبخ٨غةلألانُاٚتخلو٫لٖملُتلالمكا٧صل ملااُت-  .لللجهمُملجٍُو

ايُتلؤألالٖلمُتللخصلمؿاثصلؤألالجهمُملمىخجاثلألازضماثلمُٟضةل-  .لللهيل اخُب٤ُل اٗلميلملباصتلٍع

بُتل ملخٛيرةل- للهيل اٗملُتل اتيلحؿمذلبةٖاصةلنُاٚتلألاجغ٦ُبل ملىخجاثل ملااُتل ملوحوصةلإلؾخدها٫ل مليزةل اًٍغ

 1.فيلْصل ملىارللإلا٢خهاصيل اٗامل

تلمًل صألا ثل ملااُتل لجضًضةلألاجهمُمل ملغ ٦ؼل ملااُتل ملسخلٟتمًلزال٫ل- غلمجمٖو للهيلٖملُتلبًجاصلألاجٍُو

ب٣اللخاحاثل ملخٗاملُينلفيل ؾو ١ل ملااُتبةؾخسض مل ؾااُبل ألا خضةلؤألالؤ٦ثرلمًلَظٍل صألا ثلألَا

 . ا٨مُتألا اىماطجلألا ابر مجلإلاخهاثُتل مل٣ٗضةلإلص عةل ملساَغلبإًٞصلنوعةلمم٨ىتل

ألامًلزال٫لمالؾب٤لًم٨ًلحٍٗغ٠ل اهىضؾتل ملااُتٖلىلؤجهالجل٪ل اٟلؿٟتل اتيلتهخملبةص عةل صألا ثل ملااُتلزاعجل

 مليز هُتلباإلياٞتلبلىلبىو٥ل ملغ٦ؼ ملاليلألاخؿاباثل عباحلألا لخؿاثغ اتيلحكمصلٖلىل ألاع ١ل ملااُتلألا صألا ثل

تلألحا٫ل٢اصمتل  .إلاؾدثماٍع

تل-لل تلمًل صألا ثل ملااُتلم٘لٖىانغل ملغ٦ؼل ملاليلِٞك٩صلبغ مجلمااُتلألابؾدثماٍع خُثلًم٨ًلبؾخٗما٫للمجمٖو

 ل.ل2تهضٝلبلىلجد٤ُ٣لؤٖلىلٖاثضلبإصوىلمساَغة

 :وشأة لهىذسة االية .2

غل فيلبض ًتل اثماهِىاثلبضؤثلألاألا٫لؾتًرذلإلاؾخٗاهتلببٌٗل ٧اصًمُينلمًلطألايل اكهغةلمًلؤمثا٫لألا٦ظ لاخٍُو

٧لمالػ صلإلاؾخٗاهتلباأل٧اصًمُينلألالمًل ملثيرلؤنلألاألا٫ل)مىخجاثلؤؾو ١ل ملا٫لألال٧لمالػ صثلَظٍل ملىخجاثلح٣ُٗض ل

ايُتلألالا٨نهالٖضًمتل اٟاثضةلألالم٘لبعجٟإل٦ٟاءةل اؿو١ل ذل٧اهذلجداألا٫لؤنلحٗبذلبااٗااملبةبخ٩اع ثلٍع  (ؾتًر

صلألالفيلمىخه٠ل اثماهِىاثل زظثلَظٍل اٗملُتلبؾمالؤ٦ثرلبؾدؿاٚتلألال ألااملٌٗضل لخض ٕلمم٨ىالفيلل ملضىل اٍُو

َول اهىضؾتل ملااُتلألا٢ضلؾاَمذل اٗضًضلمًل اٗو مصلفيلهمول اهىضؾتل ملااُتلألالبِىمال٧اهذل ملساَغةلص ثمال

اصةلمدؿومتلفيل اؿىو ثل زيرةلألالًا٦ضلناخبل لػ صلٍػ خايغةلٞةنلج٣لبلؤؾٗاعل اٟاثضةلألاؤؾٗاعل اهٝغ

ذل٢ضلبؾخٟاصل٦ثير لمًل ابدورل اتيلج٣وملبهال ملاؾؿاثل ٧اصًمُتلبنلجُوعل تل ملكخ٣اثلؤنلألاألا٫لؾتًر موؾٖو

 3ل. لخاؾبل اشخص يل٢ضلؤصىلصألاع لزُير لفيلج٣ضملمجا٫ل اهىضؾت ملااُت

                                                           
 16جلٌل كاظم مدلول العارفً وعلً عبودي نعمة الجبوري،هندسةالمالٌة وأدواتها المشقة، ص 1
 18جلٌل كاظم مدلول العارفً وعلً عبودي نعمة الجبوري ، الهند سة المالٌة وأدواتها المشقة، ص 2
م ، 2015-2014 زٌنب بوشن، الهندسة المالٌة ودورها فً إدارة المخاطر فً البنوك، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر ، سنة 3

 05ص



 ؤؾاؾُاثل اهىضؾتل ملااُت:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اٟهصل ألا٫ل

 

 

3 

اإلعج٣اءلبهىاٖتل اهىضؾتل ملااُتلألال نبذلَظ لإلاجداصلل1992لؤوكإلإلاجداصل اضألاليلالمهىضؾُينل ملااُينلفيلٖام

م٨ًلجلخُول اٗو مصل ملؿاَمتلُٞخُوعلمٟهومل اهىضؾتل2000ًًملهدول لًٖولمًلقتىلؤهداءل اٗااملألٍا

 : ملااُتلفيلمالقهضجهل ؾو ١ل ملااُتل اٗاملُتلمًلجُوع ثلفيلمجاالثلإلابخ٩اع ثل ملااُتلُٞمالًلي

اصةلؾُواتل اؿو١لألالٚخاختلل,لللبحؿإلألاحٗضصلؤصألا ثللإلاؾدثماع ملخاختلفيلؤؾو ١ل ملا٫- ألال٢ضلؤصىلبظا٪لبلىلٍػ

ص ينلحضصلألاج٣ضًملٞغملحضًضةلالباخثُينلًٖل اخمٍو ٤لحظبلمؿدثمٍغ صلًٖلٍَغ ضمًل اخمٍو  ل.مٍؼ

ينل- للبًجاصلؤصألا ثلبص عةل ملساَغلألا اتيلجم٨ًلمًلبٖاصةلجوػَ٘ل ملساَغل ملااُتلَب٣الاخًُٟالثل ملؿدثمٍغ

 ل.المساَغة

ضل اٗاثضلألالإلاهٟخاحلٖلىل ؾو ١ل اٗاملُت- ٍؼ غلؤصألا ثل ملغ حٗتلبينل ؾو ١لبمالًدؿًل اخ٩اا٠ُلألٍا  1.للجٍُو

 أهمية لهىذسة االية:  املطلث لثاوي

لألاه٣صل ملساَغلبالل نلبؾخٗمااهالجوؾ٘لبهوعةل٦بيرةلزال٫ل بنل اٗغىل ؾاس يلالهىضؾتل ملااُتلَول اخدٍو

ملمًل اخ٣ُٗضل او ؾ٘لاألصألا ثل اهىضؾتل  اؿىو ثل زيرةلاِكمصلؤٚغ ىلإلاؾدثماعلألال ملًاعبتلألالٖلىل اٚغ

ينلألال ملاؾؿاث خُثلج٨مًلؤَمُتل اهىضؾتل ملااُتلل, ملااُتلباللؤجهال٢ضلج٩ونلمُٟضةلألامهمتلباايؿبتلالمؿدثمٍغ

 :ُٞماًليل

 :أهميةإد رة اخاطز .1

لللخُثلهيلجل٪ل اتيلجخملمًلزالاهالحٍٗغ٠ل ملساَغلألالجدضًضل٢ُاؾهالألالمغ ٢بتهالألا اغ٢ابتلٖليهالألاطا٪لبهضٝل

ل:يمانلمالًليل

 عل ملو ٤ٞلٖلُهلمًل٢بصلمجلـلإلاص عةلؤنلٖملُتلإلجساطل ا٣غ ع ثل ملخٗل٣تلٍبنل ملساَغلمًليمًلإلاللل-

لل.ًخدمصل ملساَغلجخ٤ٟلم٘ل َض ٝلإلاؾتر ججُتلالماؾؿتل ملااُت

ل. نل اٗاثضل ملخو٢٘لًىاؾبلم٘لصعحتل لخُغ-لل

لؤَمُتل٦بيرةلفيل ملاؾؿاثل ملااُتل،لخُثلجم٨نهالمؿب٣البحلمًلَظ ل اخٍٗغ٠لؤنلبص عةل ملساَغلج٨دـجٌي

لمًل مًلججىبل زاعل اؿلبُتل اتيلًم٨ًلؤنلجسل٣هالمسخل٠لؤهو ٕل ملساَغل ملااُتلألاطا٪لمًلزال٫لمجمٕو

.ل اٗملُاثل اتيلمًلقإجهالجدضًضلَظٍل ملساَغلألا٢ُاؾهالألا اغ٢ابتلٖليها،ألابااخاليلجم٨ُنهالمًلؤص ءلوكاَاتها
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 :أهميةثإد رةث لسيولة .2

اءلبمسخل٠لإلااتز ماث،لألاحبلٖلىل هٓغ لألَمُتل اؿُواتلفيلؤص ءلمسخل٠ل اٗملُاثلألا وكُتلألا اٞو

 ملاؾؿاثل ملااُتلجوايهالؤَمُتلزانتلألنله٣ول اؿُواتلؤألالألاحوصلٞاثٌلٞيهالالًسضمل ملاؾؿتلخُثل

ل1:تهضٝلبص عةل اؿُواتلفيل ملاؾؿاثل ملااُتلٖلىلبزخالٝلؤهو ٖهالبلىل حي

ُٟتهالٖلىل خؿًلألاحه،لألابًجاصلمساَغل اٗؿغل  ملداٞٓتلٖلىلل- ؾخمغ عل ملاؾؿتل ملااُتلفيلؤص ءلألْا

 . ملاليلٖنها

شلل- الثلألاإلاؾدثماع ثلفيلجاٍع اءلبةاتزماتهاللألاجدهُصل اخمٍو  اخإ٦ضلمًلم٣ضعةل ملاؾؿتل ملااُتلٖلىل اٞو

 .لبؾخد٣ا٢ها

ضملحٍٗغٌل ملاؾؿتل ملاليل- لملساَغةلةخماًتل نو٫لمًلٖملُتل ابُ٘ل يُغ عيلٖىضل لخاحت،لألٖا

ص  .ل٦بيرةلٖلىل ملضىل اٍُو

تلز٣تل ملخٗاملينلم٘- ملفيل اخٗامصلمٗها،لألالج٣ٍو ا٪لمًلزال٫لط ملاؾؿتل ملااُتلألابااخاليلبؾخمغ َع

 .لملوحوص تهملل لجُضةلةإلاص ع

 2.ل ألاػل ا٣ُوصل ا٣اهوهُتجحؿُيرل ألاع ١ل ملااُتلألاثلل-

 :ألاسث لقيودث لقاهوهية ثج أهميةث اىافسةث االيةثألا .1

حاثلثمًللصٞ٘لعجلتلإلابخ٩اعل ملاليلمًلؤحصلبؾخدض رىحٗمصل ملاؾؿاثل ملااُتلٖص:لث اىافسةث االية1-1

لُتل ملخجضصةلاٗمالئهال غلمىخجاثلمااُتل٢اثمتلبهضٝلجلبُتلمسخل٠لإلاخخُاحاثل اخمٍو مااُتلحضًضةل ألالجٍُو

تلجم٨نهال تل ملخاختلاهالألااًلًخد٤٣لطا٪لبط ل٧اهذلق٩لُتلمىخجاتهالمخىٖو ألابٚخىاملمسخل٠ل اٟغملإلاؾدثماٍع

ولما لفيل ابِئتل اتيلةمًلقإههل نلٌؿاٖضلٖلىلمو حهتل ملىاٞـلمًلبؾخ٣ُابلؤ٦برلٖضصلمًل اٗمالءلألَا

ت  .جيكِلٞيها،ألالبااخاليلجد٤ُ٣ل اب٣اءلألاإلاؾخمغ ٍع

لجيكِل ملاؾؿاثل ملااُتلفيلبِئتلجٟغىل ا٨ثيرلمًل ا٣ُوصل ا٣اهوهُتل:ثثجاألاسث لقيودث لقاهوهية1-2

ول مغل اظ لحٗلهالج٨ٟغلفيلبًجاصلخلو٫لمىاؾبتلاخجاألاػَا،لألا٧انلطا٪لمًلزال٫لبؾخسض مليألا اخىُٓمُتلألَا

 1. اهىضؾتل ملااُت

                                                           
1

 13زٌنب بوشن ،الهندسة المالٌة ودورها فً إدارة المخاطرفً البنوك، ص 
2

 13زٌنب بوشن،مرجع سابق ، ص 



 ؤؾاؾُاثل اهىضؾتل ملااُت:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اٟهصل ألا٫ل

 

 

5 

 .إستر ثجيةث لحعاملثبأدألا تث لهىذسةث االية:  املطلث لثالح

َض ٝل اتيلٌؿعىل ملخٗاملونلبلىلجىُٟظحهالباؾخسض مل ٣ًهضلباؾتر جُجُتل اخٗامصلبإصألا ثل اهىضؾتل ملااُتل

ل2:ُٞمالًليللَغ١لبلىلؤَمهاثخُثلن,َاجهل صألا ث

ل٩ًونلم٣بواللل:إستر ثيجيةث لحبوط .1 لَولججىبل ملساَغل٢ضعلإلام٩انلألالٖلُهلٞةنل اخدٍو  اخدٍو

لفيلؾلبُاثل بط لمالب٢ترنللباايكاٍل لخ٣ُ٣يلألابظا٪لًم٨ًلجد٤ُ٣لبًجابُاثلجوػَ٘ل ملساَغلصألانل او٢ٕو

لُهلٞةنل ظ ل اخدو٫لًم٨ًلؤنلًخملمًلزال٫ل ا٣ٗوصل ملؿخ٣بلُتلألال لخُاع ثلألال٣ٖوصل ملباصالثلألٖا ت،لألَا  ملجاٞػ

 اخدو٫ل ملاليلبةؾخٗما٫ل ملكخ٣اثلًم٨ًلبٖخماصٍل٦إص ةلألص عةل ملساَغل ملخمثلتلفيل ا٣ٗوصلآلاحلتل

ل،ألا ملؿخ٣بلُاثلألا لخُاع ثلألا ملباصالث لبطلحؿخٗمصلمكخ٣اثل اٗملتلبك٩صلٞاٖصلفيلبص عةلمساَغل اهٝغ

ليظلمساَغل ؾٗاعلحػل ملااُونلٖلىلمساَغل اه٣ٟاثلٖىضل٢ُامهملبااذ٥ حىبيلألابك٩صلٖام،لًغ ألٍا

صلمساَغل اؿٗغلمًلزال٫لجثبُذلؾٗغل اخباص٫ل٧ي ل نلًٍؼ ىالًداألا٫ل اخدٍو ،لألَا شلالخ٤،لل اهٝغ ًخملبخاٍع

زغلٞةنل ملساَغل اتيلًيبغيلججىبهالهيلمساَغةلهٓامُتل ألالمساَغل اؿو١لألابمالؤنل اؿٗغلمخٛيرل ألابمٗنىل

ل اؿو١لًد٤٣ل اغبذلؤألال لخؿاعةلٖلىلألا٠٢لجدغ٧اثل ؾٗاع،لٞةنل٧اهذلجل٪للزال٫لٖمغل ا٣ٗضلٞةنل جدٍو

لًد٤٣ل اغبذلبمالبط ل٧انلباإلججاٍل ملٛاًغلٖلىلمغ٦ؼلث اخدغ٧اثلفيلالا وبلُٞهلٞةنل ملخدٍو حاٍل ملخو٢٘لألا ملٚغ

 .لؾو١لًد٤٣ل لخؿاعة ٫

جهالمضعألاؾتلبك٩صلؤألالبأزغلؤماللفيل٥ ملساَغلألا٫لللحٗنيلجدمصلصعحتلٖااُتلمً:إستر ثيجيةث اضاربة .2

و ٘لألَا ماًدظبللجد٤ُ٣لؤعباحلعؤؾمااُتلفيل اٛاابلألاجىُويلَظٍلإلاؾتر جُجُتلٖصلصعختلٖااُتلمًل اٞغ

٣ًوصلبلىلحُٛيرلل اٗضًضلمًل ملًاعبين،لألاطا٪لؤنلحُٛيرلبؿُِلفيلؾٗغل ملاقغلبا٢صلمًلألا خضلباملاثتللًم٨ًلؤن

الفيلؤؾو ١ل لخُاع ثلنلباملئتلؤألالؤ٦ثرلبطل٦15بيرلب٣ُمتل ا٣ٗضلحٗاص٫ل لالا٦ثرلقُٖو حضلبؾتر جُجُتل اخدٍو

اصةل ل لجاهبلآلازغلمًل ملٗاملتلألٖا لَولمالا٨ًلجخُلبل ؾو ١ل اىاجختلؤنل٩ًونلَىا٥لَٝغ ٩ًونل اُٝغ

 .ل ملًاعبت

بونل ين،ٌؿعىل ملًاعبونلبلىلجد٤ُ٣لبٌٗل اٗو ثضلمًلبُ٘لألاقغ ءل ا٣ٗوص،بطلًٚغ ٞٗلىل اى٣ٌُلمًل ملخدَو

بخدمصلمساَغلج٣لباثل ؾٗاعلؤماللفيلجد٤ُ٣لالاعباحل اىاججتلًٖلَظٍل اخ٣لباثلٖلمالؤههلاِـلاضىل

ل. ملًاعبينلؤيلمغ٦ؼلفيل اؿو١ل حي

                                                                                                                                                                                
1

 14زٌنب بوشن،الهندسةالمالٌة ودورها فً إدارة المخاطرفً البنوك ، ص 
2

 31زٌنب بوشن،مرجع سابق، ص 
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لىلَظ لٞةنل ملؿذ مالٚغيهلم اكغ ءلؤألال اٗمالثل اتيلبقترىلزُاعلخ٤ل اكغ ء،لألالمخال٥لزُاعبمغلفيلرألٖا

٤لب٢خىامل اٟغمل اتيلؾخدضرلاهلألا اتيللالاؾخٟاصةلمًلج٣لباثلالاؾٗاعلألا جد٤ُ٣ل اغبذلحغ ءلطا٪لًٖلٍَغ

ج٩ونلٖليهإخو ٫ل اؿو١لألاالاؾٗاعل ملؿخ٣بلُت،لِٞكتريل اُوملخ٤ل لخهو٫لٖلىلؽحٗخمضلٖلىلجو٢ٗاجهلملال

 لٖىضمالجغجٟ٘ل ؾٗاع،لألااخد٤ُ٣لَظ ل اهضٝلًلجإل ملؿدثمغألانلبلىلبؾخٗما٫لصؤؾهملبؿٗغلمدضصلابُٗهالٙ

خ٣هملفيل لخُاعلٖىضمالجد٤٣لجو٢ٗاتهملبةعجٟإلؾٗغل ألاع ١ل ملااُتلؤألال اؿل٘لألا اٗمالثلبؿٗغل

ظ لماٌؿم ًلألَا لبؾتر جُجُتل اخض ألا٫لألابهدكاعلؤؾٗاعلىمىسٌٟ،ألابُٗهالبؿٗغلؤٖلىلايرح٘ل اٟغ١لبينل اؿٍٗغ

اصةلقٗبيلىٖغل اؿل٘ل ؾاؾُتلألٕاؽ اكغ ءلٖىضمالٌؿخٗملهلالمًاعبتلٖلىلبهسٟاىل لجض ألا٫ل اٗمالثلةلٍػ

اصةلحجمل اخض ألا٫ل اُومي،لؤنبذلةالاحىبي ؾخٗما٫ل صألا ثل ملااُتلل لفيل اٗاامليمًل اىٓامل ملاليلألابعجٟإلٍػ

لمًلزال٫ل٣ٖوصل لخُاع ثلألا ملؿخ٣بلُتلألاآلاحلتلألال ملباصالثل اتيلقملذلؾو١ل قٗبُتلفيل ملًاعبتلألا اخدٍو

ل1.ل لخُاع ث

أدألا تث لهىذسةث االيةث: وي املبحث لثا

غل ٤لحٗمُمملألاجٍُو ًل ملخٛيرةلًٖلٍَغ ًبظ٫ل ملهىضؾونلحهوصل٦بيرةلاخلبُتلبخخُاحاثلألاعٚباثل ملؿدثمٍغ

ج٣اثل ملااُتلبإهو ٖهالفبخ٨غلماٌؿمىلباام ل٣ٞضل٥باثلألااظ٫ٙبخ٩اعل ملىخجاثل ملااُتلحضًضةلجلبيل اغ ألا

 ملسخلٟت،لألا اتيلبضؤلبؾخٗمااهالفيلؤألا ثصل اؿبُٗىاث،لزملبػص صل اخٗامصلبهالفيلجهاًتل ا٣ٗضلهٟؿهلألا٦ظ لبض ًتل

٩ي80ثلؤؾو ١لزانتلبها،لبك٩صلخو ليلؤ اثماهِىاثلخُثلول .للباملئتللمًلن٣ٟاتهالبااضألاالعل مٍغ

 .ثقاتث االيةثألاخصائصهاشمفهومث لم:  املطلث ألاو 

٤ل٩َُلتهال لألٞا تلمًل ا٣ٗوصل ملااُتل اتيلجدىٕو ل ملكخ٣اثلٖلىلؤجهالمجمٖو ال(structure)حٗٝغ لألامساََغ

(risks)لألاآحااهال(modcrities)لَظٍل صألا ثل ملكخ٣تلجبٗالاضعختلثلٖامالؤألالؤ٦ثرل٦مالث30ل اتيلجترألا حلبينل هٕو

لٖلُهلؤنلَظٍلالاصألا ثلجغجبِلبٗال٢تلَغصًتلم٘لصعختلح٣ُٗضألا،(complesity)ح٣ُٗضَال َالمًللمًل ملخٗاٝع

لhybrid.2)لؤألالهجُىتل(intermediate)لؤألالألاؾُُُتل(basic)هاخُتل٧وجهالؤؾاؾُتل

وش ئلباتز مالمخباصاللثنل٧اهذلم٦مالؤنلمٗٓمل ملكخ٣اثل ملااُتلهيلمًلؤصألا ثلزاعجل مليز هُت،لألجهالألا

لبلًدؿببلفيلجض٤ٞل(مبضجيلبؾدثماع)صيلمبضجيله٤ٞ٤لصؾببلؤيلثثمكغألاَا،لباللؤجهالبمال ولٚ  ،لؤألالؤجهالألَا

                                                           
1

 31زٌنب بوشن،الهندسةالمالٌة ودورها فً إدارة المخاطرفً البنوك ، ص
 هشام فوزي العبادي وجلٌل كاظم العارفً، الهندسة المالٌة وأدواتها بالتركٌز على إستراتٌجٌات الخٌارات المالٌة، الطبعة 2

 53م ص 2912الثانٌة، الوراق عمان األردن، سنة 
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ج٣اثل ملااُتلبمهُلحلفصجيلألااظ لًُل٤ل ابٌٗلٖلىل امببُالًخمثصلفيل اهاملل امؽصيليئُُصلنه٤

ت) م٨ًلجلخُولمٟهومل امل(إلاؾدكاع ثل اهٍٟغ :لج٣اثل ملااُتل٦ماًليفألٍا

شلمؿخ٣بلي،لال ٣هالبخاٍع يلنٛيرلم٣اعهتلتؾدثماع ثلمبضثُتلؤألالجخُلبلمبلٜلمبضل جخُلبلهيل٣ٖوصلًخملحؿٍو

خًمًل ا٣ٗضللألال مل٩اؾبةب٣ُمتل ا٣ٗوص،لألاحٗخمضل٢ُم ل ا٣ٗض،لألٍا ل لخؿاثغ،لٖلىل٢ُمتل نصلمويٕو

 1:ماًلي

 .لجدضًضلؾٗغل اخىُٟظلفيل ملؿخ٣بص - 

 .جدضًضل ا٨مُتل اتيلؾُُب٤لٖليهال اؿٗغ- 

 .ل ا٣ٗضٌجدضًضل اؼمًل اظيلؾِؿيرلفي- 

ل ا٣ٗض -  لٖملتلؤحىبُت،لل)للجدضًضل اش ئلمويٕو ؾلٗت،لماقغ،ل ؾٗاع،لؾٗغلألاع٢تلمااُت،لؾٗغلنٝغ

 .ل(...ؾٗغلٞاثضة

ٟاثل ام :لج٣اثل ملااُتلًم٨ًلخونلتلزهاثههالُٞماًليفممالؾب٤لألامًلحٍٗغ

شلمؿخ٣بليلللللللللللل-للل ٣هالفيلجاٍع  .لًخملجىُٟظَالألاحؿٍو

لؤألالؾٗغل اٟاثضةلؤألاؾٗغل ألاع ١لف٢ُمتل املًخملحُٛير-للل ج٣اثل ملااُتلبؾخجابتلالخُٛيرلفيل اهٝغ

 .ج٣اثلؾٗغلٞاثضةلمدضصف ملااُتلبمٗنىلؤنل٩ًونلبعجباٍل ا٣ٗوصل ملااُتلالم

 ل.للًتتج٣اثل ملااُتلٖاصةلبؾدثماع ثلمبضف٢ضلًخُلبل٣ٖوصل ام - 

 .لحؿخٗمصل ملكخ٣اثلملو حهتل ملساَغلهدُجتل اخُٛيرلفيل ؾٗاعلجل٪ل نو٫ل- 

يرلطا٪فجدضصل٣ٖوصل ام  -  لؾٗغل اؿلٗت،ل اٟاثضةلألٚا  2.لج٣اثل ملااُتلؾٗغل اهٝغ

 

 

 

                                                           
 54هشام فوزي العبادي وجلٌل كاظم العارفً،الهندسةا لمالٌة وأدواتها بالتركٌزعلى إستراتٌجٌات الخٌارات المالٌة، ص 1
 57-56 هشام فوزٌا لعبادي وجلٌل كاظم العارفً ، مرجع سابق، ص 2
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 عقودث لخيارثألاثعقوثدث املادالت:  املطلث لثاويث

 : تعقودث لخيار .1

٣ضلٌُٗىل٧امصل لخ٤لفيلؤألال ابُ٘لملوحوصلمٗينلبؿٗغلمدضصلمؿب٣اليمًلمضةلػمىُتلمُٗىت،ل  لخُاعلَٖو

٘ل ًل اُوم،لٞهيلج٣ضمل٢ضعةل٦بيرةلفيل اٞغ ألاحٗضل٣ٖوصل لخُاع ثلمًلؤ٦ثرل صألا ثل ملبرمجتل ملخو ٞغةلالمخاحٍغ

ت .ل ملاليلألابص عةل ملساَغلألاجدؿينلٖاثض ثل ملداِٞلإلاؾدثماٍع

حؿغيل٣ٖوصل لخُاع ثلٖاصةلٖلىل ألاع ١ل ملااُتل٧األؾهملألا اؿىض ثلألا٦ظ ٥لٖلىل ملاقغ ثل ؾو ١ل ملااُت،ل

٤لَظ ل ملٟهوملحكمصل٣ٖوصل لخُاع ثلًٞاللملغ ٢بتل اكتريل لىلألٞا ألاحؿغيلؤًًالٖلىل اٗمالثل حىبُتلألٖا

تل اٗىانغلالاؾاؾُتل ل1:ألا اباج٘لألامجمٖو

شل اخٗا٢ض (1  جاٍع

ل نصلمدصل اخٗا٢ض (2  هٕو

 .٦مُتل ا٣ٗوصلألا٦مُتل نصلفيل٧صل٣ٖض (3

تلبينل اُغفيل ا٣ٗضلٖىضل اخىُٟظل ا٣ٗض (4  ؾٗغل اخىُٟظلؤيل اؿٗغل اظيلبموحبهلؾِخملحؿٍو

شل اخىُٟظل (5 ل عألابي)جاٍع بط ل٧انل)ؤألالزال٫ل اٟترةل اؼمىُتل اتيلٌؿغيلزالاهالل(بط ل٧انل لخُاعلمًل اىٕو

٩ي ل مٍغ  ( لخُاعلمًل اىٕو

ظ ل لخُاعلالًسخل٠ل (6 ل٢متل اٗالألاةلؤألال مل٩اٞئتل اتيلًخوحبلٖلىلمكتريل لخُاعلصٞٗهالملدوعل لخُاعلألَا

م٨ًل ملخاحغةل شلمدضصلإلهتهاثهلألا ملىهوملٖلُهلفيل ا٣ٗضلألٍا ٩يلباللؤنلجىُٟظلفيلجاٍع ًٖل لخُاعل مٍغ

٩يلٌٗضلؤ٦ثرلجض ألاال ٩يلألاالاعألابيلٖلىلخضلؾو ءلألاا٨ًل لخُاعل مٍغ  .بالخُاعلالامٍغ

لبهجلتر لألا٢ضلبؾخٗمصلالاٞغ صلخ٣و١ليألا لخُاع ثل٢ضًمتل٢ضملالاػ٫لبطلبٖخمضثلفيل ا٣غنل اخاؾ٘لٖكغلٝ

تلؤألاإلاٞتر ىل ملص،ل٦مال٧اهذل٣ٖوصل  لخُاعلا٨ؿبل لخ٤لفيلقغ ءلالاع ض يلألابؾخٗما٫ل ملل٨ُتل ا٨ٍٟغ

٨ُتلفيل ا٣غنل اخاؾ٘لٖكغلألا٢ضلألاحضثل٣ٖوصل لخُاع ثلمًل٢بصل  لخُاع ثلؾاثضةلفيل اوالًاثل ملخدضةل مٍغ

ل2.م1973 ملاؾؿؿينلفيلبوعنتلق٩ُاٚولؾىتل

                                                           
1

 80-79هشام فوزي العبادي وجلٌل كاظم العارفً،الهندسة المالٌة وأدواتها بالتركٌز على إستراتٌجٌات الخٌارات المالٌة،  ص 
2

 81 نفس المرجع السابق، ص هشام فوزٌا لعبادي وجلٌل كاظم العارفً، 
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ألامىظلطا٪ل لخينلجوؾٗذلقٗبُتل٣ٖوصل لخُاع ث،لألاجمثصل٣ٖوصل لخُاعلطألالألا خضةلمًل صألا ثل اتيل

ؿخٗملهال ملًاعبونلاخد٤ُ٣لي ؾخٗملهال ملؿدثمغألانلالخُُٛتليضلمساَغلحُٛيرلالاؾٗاعلفيلٚيرلمهالخهملألَا

.لالاعباح

لٖلىلؤجهالب:ل املادالت( 2 ُينلؤألالؤ٦ثرلملباصاتل اتز ماثلؤص ةلؤألال ٦ثرلألاجباص٫لثحٗٝغ ٞا١لبينلَٞغ

٣تلٌؿخُٟظلمنهالحمُ٘لؤَغ ٝل ا٣ٗضل(موحوص ن) اٟو ثضل ملد٣٣تلٖلىلؤنو٫لمااُتل  ل.بٍُغ

َولألاحوصلمٗاًيرلألا مل٣اًِـل ملسخلٟتلخؿبل ا٣وةل ملاؾؿتل ملااُتلل(swap)ؤنلؾببلجُوعل اٗملُاثل اخباص٫ل

ألاجهيُٟها،لألاؤنلقغألاٍلإلاٞغ ض يلألالإلاٞتر ض يلجسً٘لالمغ٦ؼل ملاليلاهظٍل ملاؾؿاثلألااظا٪لٞةنل ملاؾؿتل

(لchange price) اتيلاللحؿخُُ٘ل لخهو٫لٖلىل٢غىلبؿٗغلزابذلحؿخُُ٘لإلنض عل اؿىض ثلبؿٗغلمخٛيرل

ألامًلزملبحغ ء ثلمباصاتلبااٟو ثضل ملخٛيرةلبلىل اٟو ثضلزابخت،لألامًل ملا٦ضلبإنلَظٍل ملاؾؿاثل اتيلجىٟظل

ل1.ٖملُاثل اخباص٫لجد٤٣ل عباحلهدُجتلاهظٍل ملباصالث

 :أهو عثعقودث املادالت .1

ل. ل:مملادالتث سعارث لفائذة2-1 ًلتزملبضٞ٘لمباصاتل ؾٗاعل زغلألاهيلمباصاتل ؾٗاعلٞاثضةلمدضصةلمًلَٝغ

ظ اثلمسخلٟت،لألَا بٟاثضةلزابخت،لؤألالزابختل-لةرل ؾٗاعل اٟاثضةلزابلمباصاتم٩اهُت لٌٗنيل  اٟاثضةلبمؿخٍو

 (.BASIC SWAP)متلحؿمىل ملباصاتل ؾاؾُتلتٖابل اثابختلةألا نل ملباصاتل اٟاثض-لبٗاثمت

اثلةؾٗاعل اٟاثضؤبنل اهضٝلمًلمباصاتل َو ٤لجو٢٘ل اؿِىاٍع صلألاطا٪لًٖلٍَغ لَولجسٌُٟلج٩لٟتل اخمٍو

.لل ملدخملتلملؿاعلؤؾٗاعل اٟاثضةل اؿو٢ُت

:لألاممالؾب٤لًم٨ىىال اتر٦يزلٖلىلبٌٗل ملالخٓاث

ل زغلخؿبل٧صٌٗنيلجباص٫ل اضٞٗاثل اتيل٩ًونلل(جباص٫لؤؾٗاعل اٟاثضة)حٗخبرل -ل لملتزملبهالبلىل اُٝغ لَٝغ

٣ٖضل اخباص٫ل اظيلًدضصل ا٣ُمتل اتيلجددؿبلٖلىلؤؾاؾهل اٟاثضةلباإلياٞتلبلىلؾٗغل اٟاثضةلألامضةل

 .لمخٛيرةلألاؤل صألا ثل ملااُتل اتيلجدمصلبمالٞاثضةلزابختلؤألال ا٣ٗض،لاهظ لالجوحضلجباص٫لفيلؤنو٫ل ملااُت،ل

٤لبااؿىضلألااهظ لؾمُذلَظٍل اٗملُاثلبدباص٫ل ا٪-  بونلألاجدضصل ؾٗاعل اثابختلالؿىض ثلبموحبل٧وبونلمٞغ

(CAUPON SWAP)لؤمال ؾٗاعل ملخٛيرةلٞهيلجغجبِلباؾٗاعلبخضىل ؾو ١ل ملااُتلفيلألا٢ذلمٗين،لألاؤقهغلل،

                                                           
1

 81هشام فوزي العبادي وجلٌل كاظم العارفً،الهندسة المالٌة وأدواتها بالتركٌزعلى إستراتٌجٌات الخٌارات المالٌة، ص 
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ؾختلقهوعلؤألالل(LIBOR 6M )لؤألال(LIBOR 3M)مالجدضصل ؾٗاعل اٟاثضةلزالزتل قهغلٝبل(LIBOR)َظٍلالاؾٗاعل

 .ل(LIBOR 1 YR)ؾىتلألا خضةل

لبماؤنلالجوحضلجباص٫ل نو٫لؤألال لخهوملبصلًخمل اخباص٫لبااٟاثضةلٞةنلَظٍل اٗملُاثلاللجضزصليمًل-

 .ل مليز هُاثلألاجٓهغلفيلخؿاباثلهٓامُت

ينل١ًخملصٞ٘لث -   1.زغلبضاللمًلصٞ٘ل اٟاثضةلمًل٢بصل٧صلَٝغاأل مل اٟاثضةلمًل٢بصلؤخضل اُٞغ

 :لث لعمطةعقودثمملادالت 2-2

 SPOT)ألاهيلٖملُتل ملباصاتلبينلٖملُخينلمٗىِخينلفيلقغ ءلبخض َمالألابُ٘ل زغىلٖلىلؤؾاؽل اؿٗغل ٞوعيل

PRICE) اؿٗغلآلاحصل اظيلًخمل) صةلبُ٘لالاألالىلألاقغ ءل اثاهُتلًموحبلؾٗغلمباصاتلٕ،لألافيل او٢ذلهٟؿهل 

٤ل اٟغ١ل ا٣اثملب  .لنلؤؾٗاعل اٟاثضةل اؿاثضةلخُيئضلٖلىلإلابض ٕلألاإلاٞغ ض يلا٩صلمًل اٗملخينيجدضًضٍلألٞا

ألالمىذلٞغملبؾدثماعلؤألالبٞتر ىلابٌٗل ملاؾؿاثل اتيلج٩ونلٚيرلمٗغألاٞتل٫ألا اهضٝلمًلجباص٫ل اٗمالثلٌ

ملمًلمالءمتهالألاقهغتهالفيلؤؾو ١لمُٗىتلألاجخسظل٣ٖوصلمباصاتل اٗمالثلق٩لين .للفيلبٌٗلالاؾو ١،لبااٚغ

لتل حصلجدضرلفيلؤؾو ١لعؤؽل ملا٫لًُل٤لٖليهالمباصالثللع ؾمااُتل:ل ألا٫ل ٣ٖوصلمباصاتلمخوؾُتلؤألالٍَو

CAPITAL MARKITINGيلؤ٦ثرلمًلؤٚغ ىل املألال بت،لألاجلجإلاهالٖاصةلياعٌٛلبلٖلىل ٚغ يهال اُاب٘ل اخدَو

صلألحصلمًلؤؾو ١لع ؽل ملا٫بلىلإلا١ ملاؾؿاثل ملااُتل اتيلجلجإل .للجغ ىلٍَو

غ ىل:ل اثاوي خٗامصلٞيهال ملًاعبونلأٚل هيل٣ٖوصلمباصاتل٢هغةل حصلألا اتيلجدضرلٖاصةلفيلؤؾو ١ل اى٣ضلألٍا

ل اٗمالثلألاؤؾٗاعل اٟاثضةلٖلىلجل٪ل اٗمالث ل2.لجد٤ُ٣ل عباحلمًلحغ ءلز٣صلؤؾٗاعل اهٝغ

 عقودث اسحقملطيةثألاآلاجطة:  املطلث لثالح

 FACTUR CONTARCT لعقودث اسحقملطيةث (1

لججغيلبُنهملفيلألا٢ذل ينلألافيل مل٣ابصلًدضصلقغألاٍل اخباص٫ل اتيلؾٝو  ا٣ٗوصل ملؿخ٣بلُتلَولبجٟا١لبينلَٞغ

كاعل٦ظا٪لبلىلبنلمثصلَظٍل ا٣ٗوصللما فيل ملؿخ٣بصلٞهيلبجٟا٢اثلموخضةلٖىضلجض ألااهالفيل ابوعنت،لألَا

،لألاهيلؤ٦برلبوعنتلمااُتلفيل(LIFE) ملخض ألااتلفيل ابوعنتلمثصل ا٣ٗوصل ملؿخ٣بلُتل ملااُتل اتيللًخملجض ألااهال

.للم1982خُثلحجمل ا٣ٗوصل ملخض ألاات،األألاع ١ل ملااُتل اتيلٞخدذلٖامللؤعألابالمً

                                                           
1

 82 ،نفس المرجع السابق، ص هشام  فوزي العبادي وجلٌل كاظم العارفً 
2
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خونلألاألاصػ)ألاجُوعثل ؾو ١ل ملؿخ٣بلُتل ملااُتلبٗضلبجهُاعل ملؤؾٗاعلٕملخُثلًبض لهٓاملث1973ٖاملل(بٍغ ألٍا

تل٧املتلخؿبل اٛغىلألا اُلبل البدٍغ بَو .ل اٗمالثلألاؤنبدذلجخدغ٥لنٗوص لؤألَا

خملجض ألا٫ل اٗضًضلمًل اؿل٘لألا ملٗاصنلألا ألاع ١ل ملااُتلفيلالاؾو ١ل ا٣ٗوصل ملؿخ٣بلُتلألاؤبغػلؤهو ٕل ا٣ٗوصل ألٍا

وث،ل ملاقِىت، الخوم،ل اؿل٘ل اٛظ ثُت،ل ا٣ًُ،ل اى٠ ل لخام،لألا٢ضلٍمؿخ٣بلُتلهيل ملخمثلتلخبوب،ل اٍؼ

ع٦ؼثلؤؾو ١ل ا٣ٗوصل ملؿخ٣بلُتلفيلوكاَهال اخ٣لُضيلفيلؤؾو ١لججاعةل ملو صلؤٖالٍ،لألاآلانلألام٘لبصزا٫لؾٗغل

 اٟاثضةلألامٗض٫ل ا٣ٗوصل ملؿخ٣بلُت،ل٦ماقغلاألؾهملألامالؤملخهلَبُٗتل ؾو ١ل اؿل٘لالاؾاؾُت،لحٛيرثل

م٨ًلبصزا٫ل اخجاعةلاٛيرل اؿل٘لالماؾؿتل٧اؾٗاعل اٟاثضةلألاماقغ ثلالاؾهمل َظٍل ا٣ٗوصلبك٩صل٦بير،لألٍا

٤لالخض ألا٫لفيلؤاذ٫ألا ا٣ٗوصل ملؿخ٣بلُتل ألا٦ظا٪لجخميزلَظٍل ا٣ٗوصلبإجهال٣ٖوصلل(SSFS)مينلألا٦ظا٪لمهضثل اٍُغ

ان،لؤخضَمالمكتريلألاآلازغلباج٘،لؤيلؤجهالبهظ ل اك٩صلحٗضل همُُتلجإزظلق٨اللهمُُالًلتزملبم٣خًاةل اُٞغ

لٖىضلجاعيل شلهمُي،لؤيلؤنل ا٣ٗضل ملؿخ٣بليلًجبلباٛاٍئ لر٣ٖوصلؤحلتلألاا٨نهالملالحجملألاقغألاٍلهمُُت،لألاجاٍع

.للإلاهتهاءل٣ِٞ

خمل اخٗامصلفيل ا٣ٗوصل ملؿخ٣بلُتلآلاجُت :لألٍا

ل اخٗامصلَول: لعقودث اسحقملطيةثاعذالتث لفائذة .1 مٗض٫ل اٟاثضةلٖلىل اوص ج٘لللألامنهال٩ًونلمويٕو

 .ل ملؿدىض ثلؤألال٢غألاىلمُٗىتلألا

خملٞيهالجض ألا٫ل اٗمالثل ملدلُتلم٣ابصل اٗمالثل حىبُت: لعقودث اسحقملطيةثألسعارث لصزف .2  .للألٍا

تلمًلالاؾهملألا اؿىض ثل: لعقودث اسحقملطيةثاؤشز تثالاسهم .3 خملٞيهالجض ألا٫لماقغ ثلملجمٖو لألٍا

 .لًخملجض ألااهالفيلؾو١ل ألاع ١ل ملااُتل اتي

 1.ل ا٣ٗوصل ملؿخ٣بلُتلملاقغ ثل ابوعنت .4

 :  لعقودثآلاجطة (2

شلالخ٤لبؿٗغلف٣ًهضلبهالجل٪ل ا٣ٗوصل اتيلًلتزملٞيهال اباج٘لؤنلٌؿلمل ام جغيل اؿل٘لمدصل اخٗا٢ضلفيلجاٍع

ُل٤لٖلُهلؾٗغل اخىُٟظ،لألافيلمثصلَظٍل ا٣ٗوصل٢ضلًىولٖلىلصٞ٘لحؼءلنٛيرل ًخ٤ٟلٖلُهلألا٢ذل اخٗا٢ض،لألٍا

شل ادؿلم،لألامًلؤمثلتلٖلىل ا٣ٗوصلآلاحلتل٣ٖوصلالا٢غ ىلاكغ ءل ا٣ٗاع ثل ٖلىلؤنلًاحصل اباقيلختىلجاٍع

ُتل ينل اىٖو ٣وصل اخهضًغلألاإلاؾتر ص،لٟٞيلَظٍل ا٣ٗوصلًدضصل اُٞغ شلإلاؾخد٣ا١لألامٗض٫ل اٟاثضةلفيل)ألٖا جاٍع

٣تلألام٩انل ادؿلُم،لألا٦ُُٟتلل(خااتل ا٣غألاى،لألا لجوصةلؤألال اغجبتلفيلخااتل اؿل٘ ٍغ ٦مالًدضصل ا٨مُتل،ألَا

                                                           
 عبد الحكٌم نٌطري، إستخدام الهندسة المالٌة لتعزٌز إدارة المخاطر البنكٌة، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر أكادٌمً، ص 1
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ل ا٣ٗضلآلاحصلبإههلحـ ٗٝغ تل ا٣ٗضلألَا ينلًلتزمانلبموحبهلبؾخالملؤألالحؿلُمل٦مُتلمًلؤنصل)ألٍا ٣ٖضلبينلَٞغ

موي٘ل اخ٣اٖضل اؿلُٗتل٧اابنلألا اىِٟل)مٗينلبؿٗغلمٗينلفيلػمانلمدضصلألام٩انلمدضصلألا٢ضلج٩ونل نو٫ل

ألا اظَبلألا ملاقُتلؤألالمااُتل٧ااؿىض ثلألا اوص ج٘لألا اٗمالثل حىبُتلألاالًخًمًلالااتز مل ملكاعلباُهل اضٞ٘ل

ٕلٞٗلُتلألاجهاثُتليصًتل اخٗا٢ضلبإجهالٖملُتلقغ ءلألابج اٟوعيلا٣ُمتل اون٠،ألابهمالصٞ٘لمبلٜلؤألاليلإلزباثل

ضلمدضصلفيل ملؿخ٣بص .لألا٢اهوهُتلا٨نهالماحلتل اخىُٟظل اٟٗليلبلىلمٖو

ينلبمالًىُويلٖلُهلطا٪ل ظ لٌٗنيلؤههلبمجغصلببغ مل ا٣ٗضلاللٌؿخُُ٘لؤيلمًل اُٞغ لمساَغلٖضملمًألَا

غيلفيلؾلٗتلفيل ملؿخ٣بص ل1. ا٣ضعةلٖلىل ادؿلُم،لألامساَغللخضألارلحُٛيرلحَو
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 :أألاجهثإلاخحالفثبينث لعقودث اسحقملطيةثألاآلاجطة - 

ل ا٣ٗضلألاألاحوصل اؿو١لألاطا٪لٞغىلجد٤ُ٣ل عباحل جسخل٠ل ا٣ٗوصل ملؿخ٣بلُتلفيل ا٣ٗوصلآلاحلتلفيلهٕو

تل ا٣ٗضلألا لجضألا٫ل اخاليلًوضحلطا٪ شلحؿٍو :لألاجاٍع

لؤألاحهلإلازخالٝلبينل ا٣ٗوصلآلاحلتلألا ملؿخ٣بلُتل:01جذألاوثرقمث

ل77اٗباصيلمل لَاقملٞوػيل: اصذر

ل

ل

 ا٣ٗوصلآلاحلتل ا٣ٗوصل ملؿخ٣بلُتلؤألاحهلإلازخالٝل

ل ا٣ٗضل هيل٣ٖوصلٚيرلشخهُتلألاهمُُتلموخضةلمًلهٕو

شل ادؿلمل خُثل٢ُمتهالألاجو ٍع

يرل هيل٣ٖوصلشخهُتلألٚا

همُُتلجدضًضلقغألاَهالبةجٟا١ل

ينل ألاجغ ض يل اُٞغ

ٖضملألاحوصلؾو١لزاهويلاها،لجدُذلألاحوصلؾو١لزاهويلألاحوصل اؿو١ل

خُثلؾِخملجض ألااهالفيل اؿو١ل

.لٚيرل ملىٓمت

خملةجدُذل ملًاعبينلٞغمجد٤٣ل عباحل لجد٤ُ٣ل عباحلألٍا

إلاخخٟاّلبهو مللمخدغ٦تللاخ٨ٗـل

جدغ٧اثل ؾٗاعلألابخد٤ُ٣ل اغبذلؤألالبٖخباعل

.للًومُالٖىضلبعجٟإلؤألالبهسٟاىل ؾٗاع

جدُذل اٟغنتل ملًاعبينلفيل

دضصل اهاملل جد٤ُ٣ل اغبذلألٍا

مغةلألا خضةلًوملجو٢ُ٘ل ا٣ٗضل

ألابخد٤ُ٣ل اغبذلألا لخؿاعةلفيل

شل ادؿلُم .لجاٍع

تل ا٣ٗضل شلحؿٍو تل ا٣ٗضلفيلؤيلألا٢ذل٢بصلجاٍع ًخملحؿٍو

إلاؾخد٣ا١لل

ل

تل ا٣ٗضلٝ شليًخملحؿٍو لجاٍع

إلاؾخد٣ا١ل
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:للألاجخ٩ونل ا٣ٗوصلآلاحلتلمًلٖضةلبىوصلعثِؿُتلمًلبينلَظٍل ابىوص

تل٣ِٞلخُثلالًخملجباص٫لَظٍل ملبااٜلفيل:VALEUR لقيمةث .1 شللحٗضل٢ُمتلَظٍل ا٣ٗوصلهٍٓغ جاٍع

لجضٞ٘لألالج٣بٌ  ل.إلاؾخد٣ا١لألاا٨ًلحؿخٗمصل٣ِٞلإلخدؿابل اٟاثضةل اتيلؾٝو

َولؾٗغل اٟاثضةل اظيلًخملإلاجٟا١لٖلُهلبينل:لCONTRABCT  INTRES  ROTE سعزث لفائذةث .2

ولٌكبهلبلىلخضل٦بيرلؾٗغل اخىُٟظلفيل٣ٖوصل لخُا ينلألَا  .ع اُٞغ

ينلب٣ُمتل اٟغ١لبينلؾٗغلٞاثضةلماقغلمٗين تلؤألال مل٣بويتلبينل اُٞغ خمل اٟاثضةل ملضٖٞو ل.ألٍا

 :CONTRACT  FLOOT   INGDATINGثاريخثجسويةث لعقذث (1

شلًخملجدضًضلؾٗغل اٟاثضةل شلبض ًتل اٟترةل اتيلحُٗى،لألابهظ ل اخاٍع تل ا٣ٗضل٢بصلًوميلٖمصلمًلجاٍع لًخملحؿٍو

 عهخهلم٘لؾٗغل اٟاثضةل ا٣ٗضل ملظ٧وعلفيلؤٖالٍلألابااخاليل١خؿبل ملاقغل اظيلهولٖلُهل ا٣ٗضلألا اظيلجملم

ت،لؤيلؤنل اٟغ١لبينلؾٗغل  اٟاثضةل ا٣ٗضلبينلؾٗغلٞاثض ل ملاقغلةًخملبخدؿابل اٟاثضةل مل٣بويتلؤألال ملضٖٞو

لج٣بٌلم٘لبٖخباعل ا٣ٗضلألامضةل ا٣ٗض .لل اتيلؾٝو

 :CONTRACT   PERIODEمذةث لعقذث (2

خملجدضًضَالٖاصةلبثالزتلقهوعل شلبحغ ءل ا٣ٗضلألٍا لخُثلجبضؤلمضةل ا٣ٗضلفيل ملؿخ٣بصلبٗضلٞترةلمُٗىتلفيلجاٍع

 .بلىلؾىت

 .فو ئذث لهىذسةث االيوثألاأرارهاثألاخاطزثأدألا تها:  املبحث لثالح

لىلبؾيخاألا٫لفيلَظ ل ملبدثلؤزاعلَىضؾتل ملااُتلفيل٧صل اؿُاؾتل اى٣ضًتلألال ملاؾؿاثل ملااُت،لزملهخُغ١ل

ؾخٗمااهالب اٟو ثضل اٗضًضةل اتيلجد٣٣هالؤصألا ثل اهىضؾتل ملااُتلالمخٗاملينلبها،ألا٦ظا٪ل ملساَغل اىاحمتلًٖل

.للألافيلآلازيرلؾيخُغ١لبلىلألا ٢٘لألاجدضًاثل اهىضؾتل ملااُت

. دث لهىذسةث االيةئألا ف:  املطلث ألاو 

ؾخٗمااهالبهوعةلصخُدت،ألالبجمللملخٗاملينلبهالبط لما٫اٗضًضلمًل اٟو ثضل جد٤٣لؤصألا ثل اهىضؾتل ملااُتل

:لمًلؤبغػل اٟو ثضلهظ٦غلماًلي

ًخملبص عةل ملساَغل ملخجمٗتلفيل صألا ثل ملااُتل اخ٣لُضًتلمثصلمساَغلج٣لبلالاؾٗاعل:لإد رةث اخاطز .1

ل اٗمالثل حىبُتلمًلزال٫ل٣ٖوصلؤصألا ثل اهىضؾتل ملااُت،لبطلًم٨ًلججؼثتلَظٍل ألامساَغل ؾٗاعلنٝغ
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،لٞدؿخٗمصل ملؿخ٣بلُاثلألا ا٣ٗوص،لة ملساَغل ملخجم٘ لمنهالٖلىلخض لمًلزال٫لٖملُتل اخدٍو لألابص عةل٧صلهٕو

ل اٗمالثل حىبُتحألاآلاحلتلألا لخُاع ثلألا ملباصالثلالذ ليضلمساَغلج٣لبل ؾٗاعل اٟاثضةلألاؤؾٗاعلنٝغ  .لألٍا

اصةلٞغمل:مارذإلاسد .2 ؼلٞغملجد٤ُ٣لإلاص ع ثلإلاياُٞتلألاػٍاصةل عباحلمًلزال٫لٍػ لبطلًم٨ًلحٍٗؼ

تلالماؾؿاثل ملااُتلألاصزو٫ل ملخٗاملينلفيل ؾو ١ل ملااُت،لًٞاللًٖل ٘ل ملداٞٔلالاؾدثماٍع إلاؾدثماعلألاجىَو

٘ل لخضماثل ملااُتل اتيلج٣ضمل ملخٗاملينلبمالًسضملؤٚغ يهملفيلبىاءل ملداٞٔللإلاؾذ تزمجىَو  .ل ٍع

لٌؿمذل اخٗامصلبإصألا ثل اهىضؾتل ملااُتلبخ٣لُصلج٩اا٠ُل ملٗامالثل اخ٣لُضًت،لبطلًخملصٞ٘ل:كطفةت و .3

غ ىل اخ٣اٖض جغ ىلؤألال٠ً١لإلا٫ل٦مالًم٨ًلمًلزالاهالجدضًضل لخضألاصل اٗلُالاخ٩ا،َامللبؿُِل٣ِٞلأٚل

جدضًضل لخضألاصل اضهُالاٗو ثضل ملد٣٣تلمًلإلاؾدثماع ثلفيل اوص ج٘لألا ا٣غألاى،ل٦مالًم٨ًلبؾخٗمااهالفيل

 .لمخٗامليناصالخهو٫لٖلىل٩َُصلج٩اا٠ُلمىاؾبلل( اخد٨ُم)ٖملُاثل ملو حهتل

جمخ٘لؤٚلبلؤصألا ثل اهىضؾتل ملااُتلبااؿُواتل اٗااُتلجم٨ًل ملخٗاملينلبهالٞييلجدؿينلؾُواتهمل:ل لسيولة .4

 .بهوعةلٖامت

ًجاصل  ؾو ١ل ملىٓمتلألا ملو ػهتلبلا٣ضلؤصىلحٗضصلؤصألا ثل اهىضؾتل ملااُتلبلىل:إلاقحصادث لعام .5

 ملخسههتلفيل اخٗامصلبهضٍل صألا ثلممالؤصىلبلىل اخوؾ٘ل ا٨بيرلفيل اخٗامصلبها،لألاماًخد٤٣لهدُجتلطا٪ل

ثل اخٗامصلفيلبًجاصلٞغمل اٗمصل او ؾٗتلألاػٍاصةلٞغملجد٤ُ٣لإلاًغ ص ثل ملخمثلتلفيل اغؾوملألا اٗموال

ا يَر  .لألٚا

اث٠لؤصألا ثل اهىضؽ:أدألا تثإسحكشافث لسعزث احوقعثفيث لسوقث لحاضز .6 ل ملااُتلؤجهالةلمًلؤبغػلألْا

شل ادؿلُم  .لجؼألاصل ملخٗاملينلباملٗلوماثل٦مالؾ٩ُونلٖلُهلؾٗغل نصل اظيلؤبغملٖلُهل ا٣ٗضلفيلجاٍع

تلجىُٟظل:ماريةذسزعةثثىفيذثإلاستر ثيجياتثإلاسد .7 لألاهيلميزةلؤزغىلالهىضؾتل ملااُتلجخمثصلفيلؾٖغ

ت،لهٓغ لملغألاهتهالبياٞتلبلىلؾُواتهال ملخميزة  .إلاؾتر جُجُاثلإلاؾدثماٍع

  رارث لهىذسةث االيةث:  املطلث لثاوي

:لٖضصلؤزاعل اهىضؾتل ملااُتلٖلىل ملخٛير ثلإلا٢خهاصًتلخؿبلمضىلجإزيرلنىاٖتلإلابخ٩اعل ملاليلٖليهال٧اآلحيثث

  رارث لهىذسةث االيةثعلىث اؤسساتث االية .1

لُتلحضًضةلبلىلجىا٢ٌل لخاحتلبلىل اٗمصل غلؤصألا ثلجمٍو ألا٢ضلؤصىلبؾخسض مل اهىضؾتل ملااُتلفيلببخ٩اعلألاجٍُو

ألا ثٌل ملااُتل٧ٝانلؤصخابل ٫م ملهغفيلألا اظيلًم٨ًلؤؾاؽلٖملهلفيل اوؾاَتل ملااُت،لٞمًلهاخُتلؤنبذلبة

جها٫لمباقغةلم٘لصألايل اعجؼ،لألامًلزال٫لؾو١ل ألاع ١ل ملااُتل،لمًلزملصألاعل ملاؾؿاثل ملااُتلألازانتلإلا

ولماؤصىلبلىلماٌؿمىل ابىو٥ ين،لألَا ،لألامًلهاخُتلؤزغىل"للبه٨مافل اوؾاَتل"لفيلجد٤ُ٣ل اوؾاَتلبينل اُٞغ
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ألا ملُلوباثل ملااُتلاإل٢غ ىلل،آحا٫ل نو٫للألاعل اخ٣نيلألا ملاليلفيلبم٩اهُتل ملو ػهتلبينٍؾاَملفيل اذ

.للحىلفيلَظ ل لجاهبح،لبدُثلج٣لولصألاعل ابىو٥لل ملااُتلألا ملاؾؿاث

لٞيهال اهىضؾتل ملااُتلٖلىل٢ُإل ملاؾؿاثلثألامًل مثلتل او ٢ُٗتل اتيلجوضحلالازاعل ا٩اعزُتل اتيلحؿبب

٩يلؾىتل:ل ملااُت لالامٍغ ٩يلؾىتلب,مل1998هظ٦غلبجهُاعلنىضألا١ل اخدٍو ىجؼلالامٍغ ملبؿببل1995جهُاعلبى٪لباٍع

بجهُاعل ا٣ٗوصلآلاحلتل اتيل٧انلًخٗامصلبهال ابى٪لفيلبوعنتلَو٦ُولهدُجتل اؼاؼ ٫ل اظيليغبلم٣اَٗتل٧وبال

ذلبؿببلؤػ ًل ا٣ٗاعيلمفيل اُوهان،لؤػمتل ابى٪لهامـلؤ٦برلبى٪لبؾدثماعيلفيلألاألا٫لؾتًر .للبلخ...ةل اَغ

 : أرارث لهىذسةث االيةثعلىث لسياسةث االية .2

وؿبتلإلاخخُاَيلإلااتز ميلؤألالمٗض٫ل اٟاثضة،لاًلججضيل٦ثير لٖلىل ملضىل:للبنلؤصألا ثل اؿُاؾتل اى٣ضًتلمثص

ع لا٣ضعةل ملاؾؿاثل ملااُتلٖلىلببخ٩اعلؤصألا ثلمااُتلجم٨نهالمًلججاألاػل٢ُوصل اؿُاؾتل اى٣ضًتلٌ ملخوؾِ،لمٔ

حؿخسضمل ملاؾؿاثل ملااُتلٖملُاثلبٖاصةل اكغ ءللخصلمك٩لتلإلاخخُاَيلمًلهٟـل:للٖلىلؾبُصل ملثا٫

 اباج٘لبثمًلؤٖلى،لٞهاجانل ابُٗخانلفيل لخ٣ُ٣تل٢غىلبٟاثضةلحؿاألايل اٟغ١لبينلؾٗغل ابُ٘لألاؾٗغل اكغ ءلم٘ل

ًل اؿىض ثل٦مالًم٨ًلالبىو٥لإلا٢تر ىلمًلؾو١ل اضألاالعلفيل المًلل( ألاعألا،ل اضألاالع)َع ؤألال الجوءلاٛيَر

 صألا ثل اتيلجم٨نهالمًل لخهو٫لٖلىل اؿُوات،لألابااىدُجتلفيل زيرلهيله٣ولٞٗااُتل اؿُاؾتل اى٣ضًتل

الإلا٢خهاصي مومالًم٨ًلبًجاػلؤَملؤزاعلإلابض ٕل ملاليلٖلىل اؿُاؾاثل اى٣ضًتلُٞماًلي.لألاي٠ٗلؤزَغ :لألٖا

بخ٩اعل ملالي،لألا نٗبلفيلطا٪لجو٢٘لهخاثجهلمًل اىاخُتلإلصع ٥ل٧صلماًدُِلباإلل اهٗبلحض لمً- 

ت  .لل اٗملُت،لٞهول٠ًًُلٖىهغلٖضمل ا٣ُينلبلىل ابِئتلإلا٢خهاصًتل اتيلٞيهال ابىو٥ل ملغ٦ٍؼ

٣تل اتيلًخإزغلبهال - ٢خهاصلإلالبنلجدب٘ل اخُوع ثل اتيلجدضرلفيلإلابض ٖاثل ملااُتلًم٨ًلؤنلحٛيرلفيل اٍُغ

ل٦مالؤههلًدخمصلؤنلجاصيلبلىل اخإزيرلٖلىلمدخوىلألامض ألاالثل ملاقغ ثل،هدُجتلٖمصل اؿُاؾتل اى٣ضًت

 . اتيلٌؿخسضمهال ابى٪ل ملغ٦ؼيلفيل اغ٢ابتلٖلىل ملاؾؿاثل ملااُت

اصةل٦ٟاءةل اىٓامل ملالي،ل مغل اظيلٌؿهصلٖمصل اؿُاؾتل  -  بطنلإلابخ٩اعل ملاليلًم٨ًلؤنلٌؿاٖضلٖلىلٍػ

 اى٣ضًتل،ا٨ىهلفيلهٟـل او٢ذل٣ٌٗضل ابِئتل اتيلحٗمصلٞيهال اؿُاؾتل اى٣ضًتلألاالخٗامصلم٘لَظ ل اخ٣ُٗض،ل

تلبلىل ع ٢بتل اوي٘ل ملالي،لبمخابٗتل اخُوع ثلمباقغةلألابمداألااتلجو٢٘لهخاثجلمجدخاجل ابىو٥ل ملغ٦ٍؼ

تلؤمال(هخاثجلإلابخ٩اع ث)إلابخ٩اع،لٖلمالؤجهال٢ضلجبضألال لمفيلباصتل مغلمًللتلألاطا٪لماًجٗصل ابىو٥ل ملغ٦ٍؼ

خباعل اخٛير ثل اتيلجدضثهالإلابخ٩اع ثل ملااُت خخمُتل ل.لزظلبٗينلإلٖا
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 أرار لهىذسةث االيةثعلىثهموث لذين .3

اصةل ٫إلافيل لخ٣٣تلؤنل ٘ل لًًل٦مالٌٗخ٣ضل ا٨ثيرألانلؤألالمصبخ٩اعل ملاليلاملًاصيلبلىلٍػ ؤؾماٍلٖلماءل ملااُتلبااٞغ

ظل اخوؾ٘ل ا٨بيرلفيل اضًًل ال٢تلاهلباإل٢خهاصلفيل لخ٣ُ٣ت،لألَا اض يلَىضس يلاٖل  ملالي،لَظ ل زيرلمهُلحلٍع

ًل :لٌٗنيلؤمٍغ

ضلفيلألا٢ذل٢هير:لؤألااهمال -للللللللللللللللل  .لبم٩اهُتل لخهو٫لٖلىلماؤٍع

بال: اثاوي-  ضلصألانلم٣ابصلج٣ٍغ  .ل(ؤألالم٣ابصلٚيرلحض )للؤهىالوؿخُُ٘ل لخهو٫لٖلىلمالؤٍع

غ بببض ٕل ملاليلؽإلاا٣ضل٧انل ينلفيلإلٚا ايُاثلءلفيلجوؾُ٘لهُا١لَظًًل اىٖو لٖلىل٣ٞضلٖمصلٖلماءل اٍغ

ضثلبخسلُول ببخ٩اعل صألا ثل ملااُتل لجضًضةل اتيلهجخذلفيل٦ؿغلخو حؼل ملدُُتلألايبِل اىٟـلخينلألٖا

ًًالل جلألا لجهلت،لبصلألاطة،لألابإلججاعل اضًًلمىخجاتهمل اؿامتلاِـل٣ِٞلالـؾيئل ٫ٌلٖو ٢بمً اضًًل

.للالكغ٧اثل لجكٗتلألا ٞغ صل اظًًلًٟترىلٞيهمل لخ٨متلألا اوعي

 .يةوث  سو قث ااعلىأرزث لهىذسةث االيةث .4

شلبؾخد٣ا٢ها بُٗتل ألاع ١ل ملااُتلألاجو ٍع ُتلألَا ل لىل٢ؿمذلببخ٩اعل اهىضؾتل ملااُتلالاؾو ١ل ملااُتلخؿبلهٖو

ً ًلألال ملؿخثثمٍغ لفيلا٣اء ثلمباقغةلاكغ ءلألابُ٘لَظٍلؤؾو ١لعؤؽل ملا٫لألاؤؾو ١ل اى٣ض،لخُثلججم٘ل ملضزٍغ

ٗتلباإلياٞتلبلىل اضًىام٨ُتل  اتيلبجهٟذلبهالؤؾو ١ل، ألاع ١لألاطا٪ل٦ىدُجتلالخُوع ثل اخ٨ىواوحُتل اؿَغ

ل٧اهذلقبهللإلاثخمانقخ٣اثمصةلفيلؤصألا ثلإلاؾدثماعل ملسخلٟتلخُثلؤنلؾو١ليٌلؤهو ٕلٖضن ملا٫لممالًيخجلٕ

ًل،مٗضألامتلفيلؤألا زغلحؿُٗىاثل ا٣غنل ملاض ي لا٨نهالهمذلبضعحتلٚيرلٖاصًتلفيلمُل٘ل ا٣غنل او خضلألا اٗكٍغ

ٗاثلٖامللٚغؽنبٗضمالؤ٢غل ا٩و ٩يلحكَغ صلؤؾو ١ل ملكخ٣اثلألااهظ ل اؿببلالليلبمى٘لجىُٓملألاج٣ي2000الامٍغ

،م٘لؤجهال٦ظا٪لفيلل(I NSURANCE)لفيل ا٣ٗوصلألال اوزاث٤ل ا٣اهوهُتلبااخإمينلجون٠لمكخ٣اثلإلاثخمان

 لخ٣ُ٣تلألجهالفيلَظٍل لخااتلؾخسً٘لا٣و هينل اخإمينلبصلجون٠لبإجهالم٣اًًتلاخخمخ٘لبدماًتلَظ ل

٘ل ل. ادكَغ

لُونلصألاالعلؾىتل100مغ ث،لٞةهخ٣ا٫لمًلل(6)ملكخ٣اثلؤ٦ثرلمًلؾختل يا٠ٖلحجملَظٍلثألا٢ضل لمل1998لجٍغ

لُونلصألاالعلؾىتل330بلىلؤ٦ثرلمًل لُونلصألاالعلؾىتل600ملبلىلخو ليل2005لجٍغ لبٗضلطا٪،لٞهولهمول2008لجٍغ

غلفيلؤيل٢ُإلمًل٢ُاٖاثلإلا٢خهاصل لخ٣ُ٣ي .للٚيرلمخٞو



 ؤؾاؾُاثل اهىضؾتل ملااُت:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اٟهصل ألا٫ل

 

 

18 

تلفيل ؾو ١ل ملدلُتل ألابااخاليلجم٨ًل ملؿدثمغألانلفيل اؿىو ثل زيرةلمًل ملخاحغةلفيل ألاع ١ل ملااُتل ملخىٖو

لصألااتل،لألاال٣ًخهغل مغلٖلىلؤؾو ١ل30ألا اضألااُتلٖلىلخضلؾو ء،لخُثلهمذلجُوع ثلَظٍل ؾو ١لفيلخو ليل

 اضألا٫ل ملخ٣ضمتلمثصل اُابانلألابهجلتر لألا٦ىض لألاؤملاهُا،لبصلًوحضلؤًًالفيل اٗضًضلمًل اضألا٫ل اىامُتلمثصل

الألا مل٨ؿُ٪لألاجا صلألا ادكُليلألا اهىضلألا٧وعٍالألاماايًز .لللألا نلألاجاًالهضي ابر ٍػ

تلصألااُت،ل ًلهدولحك٨ُصلمداٞٔلبؾدثماٍع م٨ًلجٟؿيرلإلاججاٍلهدولؤؾو ١ل ملا٫ل اٗاملُتلبةججاٍل ملؿدثمٍغ ألٍا

٦دكاٝلبحملؾو١ل ملا٫ل ملدليلألاحجملؾو١ل ملا٫ل حىبيلألاحال٢المًلصألا ٞ٘لٖضًضةل٧امل٣اعهتلبينلٍبن

ًلؤنلمٗض٫ل اٗاثضلٖلىلالاألاع ١ل ملااُتلٚيرل ملدلُتل طا٪لبؿببلألاةليمًلٖاثضل ألاع ١ل ملدصؤٖلىل ملؿدثمٍغ

لاخ٣لُصلثؾدثماعلح٘إلاةليمٗضالثل اىمول ملسخلٟتلبينل اضألا٫،ل٧ونلهٓغ مضلٖلىلمداٞٔلبؾدثماعلجخميزلبااخىٕو

لٖلىلَظ لًم٨ًل ا٣و٫لبإنلَظ ل ألابىاء. ملساَغلمًلزال٫لبهخ٣اءل نو٫لط ثل ملٗامالثلألابعجباٍلن٣ٟتل

رل لخُغلألاهيلمٗاًيرلإلاؾدثماعل لجضًضة،لًٞالليبغعٍلؾو ءلمًلخُثل اٟاثضةلؤألالمًلحيججاٍل٧انلاهلماإلا

 ٖذل اٗو ث٤ل اتيلجمى٘لصهمول٧لمالػ صثلزوعةلإلاجهاالثلألاث ٫ألال(إلاججاٍ)ًٖل اضع ؾاثل اتيلجخو٢٘لبؾخمغ عل

ظ لماتهخملبهل اهىضؾتل ملااُتل .لجض٤ٞلعئألاؽلالامو ٫لٖبرل لخضألاصلألَا

 مخاطزثأدألا تث لهىذسةث االية:  املطلث لثالح

ملمًل ٞو ثضل اتيلم٨ًلجد٣٣هالبةؾخٗما٫لؤصألا ثل اهىضؾتل ملااُت،لهجضلؤجهالجسل٤لؤهو ٕلحضًضةلمًل ٫بااٚغ

ظ لمًلقإههلزل٤لنٗوباثل٦بيرةلرمًلمثُصىل ملساَغلفيلَبُٗتلٖملهالؤٖص َالفيل صألا ثل ملااُتل اخ٣لُضًتلألَا

تل٧املساَغل البىو٥لفيلخا٫لبؾخٗما٫لَظٍل صألا ثلبك٩صلٚيرلمضعألاؽلألااِؿدىضلبلىلؤؾـلؾالمتل٢ٍو

ألا٢ضلجهصلَظٍل اتهضًض ثل اتيلجو حهل...لجماثُتلألامساَغل اؿو١لألامساَغل اٗملُاثت اىٓامُتلألا ملساَغلألاإلا

الي ملاؾؿاثل ابى٨ُتلبلىلخضلإلاٞالؽل٦مالخضرلم٘لبىو٥لٖاملُتل٦ب عةلفيل اٗضًضلمًل اضألا٫لق٩صلبجهُاَع

ُتلألا ملااُتلألا٦ظا٪لؾالمتلألا ؾخ٣غ علب٢خهاصًتها،لألاحكيرلالاع٢امل ملخٗل٣تلفيلبؤزاعلألازُمتلٖلىلهٓمهال ملهٞغ

لؾوءَظٍل اخٗامالثلَضٞهالمًل٣ِٞلل(لباملئت3لباملئتلبلىل1)ج٣تلبلىلماوؿبخهلفصألا ثل امألماًسول اخٗامصلبا

.لل نلألامًاعبتلقضًضةلفيل ملؿخ٣بصٍعباقيلبلىلٖملُاثل ٫ ادؿُيرلالمساَغ،لبِىمالًخجهل

م٨ًلج٣ـ :لؤصألا ثل اهىضؾتل ملااُتلبلىلمل ملساَغل اتيلًخٗغىلاهالمؿخسضمو يألٍا

 لل.ل اؿلو٥ل اؿٗغيلاألنو٫لمدصل ا٣ٗضهدُجتلألاطا٪ل:مخاطزث لسوق - 

اءلبةاتز ماثلًخًمنهال:لمخاطزثإلائحمان -  ل مل٣ابصلفيل اٞو جخمثصلفيل ملكاع٦تل اىاقئتلًٖلحٗثرل اُٝغ

 .لل ا٣ٗض
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شلمؿخ٣بليلألا٢ضلًخٗغىليجيكالهذ:لمخاطزث لخسوية -  حتلؤنل ملكخ٣اثل ملااُتلجىٟظلٖملُاتهالفيلجاٍع

غ ٝللخؿاعة شلي٦بلؤخضلَ  تلفيلجاٍع ل.إلاؾخد٣ا١عةلممالحٗلهلالٌؿخُُ٘ل ادؿٍو

هدُجتلاٗضمل٦ٟاءةلجىُٓمل اغ٢ابتلألال زٟا١لإلاص عةلفيلألاي٘ل اترجِباثل اٟىُتلفيل:مخاطزث لخشغيطيةث- 

 .ججهيز ثل اخٗامصلباملكخ٣اثل

.للهدُجتلاٗضمل ا٣ضعةلٖلىلجىُٟظل ا٣ٗوصل: مخاطزثقاهوهية -
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 :ث لفصلخالصة

تلببخ٩اع ثلحضًضةلفيل ملاؾؿاثل ٍغ بهُال٢الممالؾب٤لًم٨ىىالحٍٗغ٠ل اهىضؾتل ملااُتلٖلىلؤجهالٖملُتلجٍُو

تلألا زغل اظيلؤخضزخهلفيل اخ٨ٟيرلإلاؾتر جُجيلالماؾؿاثل ملااُتلألا ام ُتمإلاؾدثماٍع .للٞع

غل اٗمصل اخجاعيلألا تلاهالىؾدثماعيلَول اخٗغإلاألابنلحَو تلألابؾدثماٍع لالمساَغة،ٞإيلٖملُتلججاٍع

ُٟتل ؾاؾُتل٫ اثلمسخلٟتلمًل ملساَغ،لخُثلؤنل اْو ص عةلهيلجدضًضل ملساَغ،لألامًلؤحصلإلمؿخٍو

لمًلَظٍل ملساَغل٢امذل اهىضؾتل ملااُتلبةبخ٩اعلؤصألا ثلحضًضةلجدُذلملؿخسضميهال٢ضعل٦بيرلمًل  اخدٍو

ليضل ملساَغ،لألاهيلفيلٚاًتل َمُتلأليلؾو١لماليلفيلمغخلتل اخُوعلألا اىضجل٦مالؤنلصزو٫لَظٍل  اخدٍو

ت٩ًونلفيلبَاعلؾلُملالجهاثل اغ٢ابُتلبوي٘ليو بِل١مًلؤنللاللبض صألا ثلاألؾو ١ل ملااُتل لمًلخُثلألٍا

بلإلًجاصل لخبر ءل االػمينلفيلَظ ل ملجا٫  .  ملالثمتل ملااُتلالكغ٧اثل اتيلؾخ٣وملبهالمًلحهتل اخضٍع
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:لثانيالفــــــــــــــــــصل ا  

 إدارة املخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر البنكية
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 :ثمهيد

ىا في الُطل ألاٛو بلى الهىذظة اإلاالُة وؾبُهة ؤنماٛ البىٚ حاء دوس بداسة اإلاخاؾش لحىاٛ  بهذ ؤن ثؿْش

هطُبها مً الذساظة والحدلُل، في هزا ؤلاؾاس ًمً٘ الٓٛى بذاًة ؤن ؤهم اإلاخاؾش التي ثحهشع لها البىٕى 

جهىد في مهكمها لؿبُهة الىكام البىٙي اإلاىحهج، ٖما ؤن الحباًً اإلاىحىد بين البىٕى مً خُث اإلابادت 

ا الخحالٍ هكشة ٗل بىٚ بلى مُهىم اإلاخاؾشة، ونامال مً  وألاظغ التي ثد٘م مهامالتها ظُٙىن ظببا حىهٍش

ٖزلٚ في ؤهىام اإلاخاؾش التي ًحهشع لها وظِىه٘غ رلٚ نلى ألادوات والىظاثل التي . نىامل الاخحالٍ

 : جعحخذم في بداستها والخماًة مىه مً خالٛ ما ًلي

 ماهُة اإلاخاؾش البىُ٘ة  -

 ؤدوات بداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة -

 بداسة اإلاخاؾش اإلاالُة باظحهماٛ اإلاىحجات اإلاالُة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة:                                             الُطل الثاوي

 

 

27 

 

 

 ماهيةث اخاطرث لملىكيةث:  املبحث ألاو 

زا في هُغ اليشاؽ، ومً اإلاهم في  لٙل بىٚ دسحة مهُىة مً اإلاخاؾش ثخحلِ باخحالٍ وشاؾه الشثِس ي ٖو

ٗاهد  هزا اإلابدث ؤن هحهٍش نلى اإلاُاهُم اإلاخحلُة التي ثدُـ باإلاخاؾش البىُ٘ة مً جهاٍسِ ونىامل التي 

زا ؤهىانها اإلاخحلُة، ٖما ظٍى ًحم الحؿّش بلى ؤهم اظحخذامات مىاسد البىٚ  ظببا في بوشائها وثىىنها ٖو

ُة والاظخثماس في ألاوساّ اإلاالُة مً خالٛ  : والتي ثحمثل في الٓشوع اإلاطَش

-  ٛ  مُهىم اإلاخاؾش البىُ٘ة ومطادسها   : اإلاؿلل ألاو

 ؤهىام اإلاخاؾش البىُ٘ة : اإلاؿلل الثاوي  -

 الهىامل اإلاارش في اإلاخاؾش  البىُ٘ة : اإلاؿلل الثالث -

 مفهومث اخاطرث لملىكيةثألامطادرهاثثث:  املطلث ألاو 

ثحهذد اإلاخاؾش البىُ٘ة بحهذد اإلاطادس وهزا ساحو لهىامل داخلُة خاضة بالبىٚ ونىامل خاسحُة مدُؿة 

 .به 

 : مفهومث اخاطرث لملىكية- 1

 اإلادُؿة باخحماالت ثدٓٔ ؤو نذم ثدٓٔ الهاثذ uncertaintyَحيشإ نً خالة نذم الحإٖذ : "Riskاإلاخاؾشة 

و نلى الاظخثماس  1".اإلاحْى

ُها ٖزلٚ بإنها  مً٘ جهٍش اخحماٛ الخعاسة في اإلاىاسد اإلاالُة ؤو الصخطُة هخُجة نىامل يير مىكىسة في : ٍو

ل ؤو الٓطير  .2"ألاحل الؿٍى

ٖما ًدذد مُهىم الخؿش في ٗىهه ًحُٔ مو خالة ثإٖذ في ؤن ٖال منهما ًدمل نىطش الشٚ ونذم الُٓين في 

ؤخذاذ اإلاعحٓبل، بعبل جًُير خاالت الؿبُهُة ونذم ثباتها، ولً٘ في خالة الخؿش ٌعحؿُو محخز الٓشاس 

                                                           
 .25م، 2005 سمٌر الخطٌب، قٌاس وإدارة المخاطر بالبنوك منهج علمً وتطبٌق عملً ،منشاة المعارف اإلسكندرٌة مصر، 1
 26 سمٌر الخطٌب، مرجع سابق،  ص 2
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ؤن ًػو اخحماالت بدذوذ خاالت اإلاعحٓبل وانحمادا نلى الخبرة العابٓة والذساظات ؤلاخطاثُة، وما بلى 

خُة  1"رلٚ مً مهلىمات ثاٍس

هة ويير مخؿـ لها ؤو ثزبزب : "ؤما اإلاخاؾشة البىُ٘ة َهي اخحمالُة جهشع البىٚ بلى خعاثش يير محْى

و نلى اظخثماس مهين   .2"الهاثذ اإلاحْى

مً٘ بنؿاء جهٍشِ آخش للمخاؾش البىُ٘ة هى خالة نذم الحإٖذ في اظترحام سئوط ألامىاٛ اإلآشغة ؤو : "ٍو

هة    .3"ثدطُل ؤسباح معحٓبلُة محْى

مً خالٛ الحهاٍسِ العابٓة ًحضر ؤن الخؿش لطُٔ بالهمل اإلاطشفي ظىاء سيل البىٚ ؤو لم ًشيل وهزا 

 .لحىىم مطادس الخؿش 

 : مطادرث اخاطر- 2

ً هما  : َاإلاخاؾش البىُ٘ة ثشحو بلى مطذٍس

ؿلٔ نليها اإلاخاؾش الهامة وهي ثارش بشٙل مباشش نلى الىكام اإلاطشفي ٖٙل ألنها : اخاطرث لىظامية2-1  ٍو

مشثبؿة بدالة نذم الحإٖذ والحيبا الذُْٔ بما ٌعحجذ مً ؤخذاذ وثؿىسات معحٓبلُة، هخُجة نىامل 

 : ًطهل الحد٘م َيها مثل

ادة خذة الحضخم والحىحه هدى الهىإلاة باإلغاَة بلى اشحذاد اإلاىاَعة ما بين البىٕى ثحهشع لها البىٕى  ٍص

بشٙل نام بدُث ال ثحمً٘ مً ؤن ثحجىبها ألنها ولُذة نىامل ًطهل الحد٘م َيها ؤو الحيبا باخحماالت 

 " .خطىلها

ادة اإلاخاؾش "وهي جهني . ومو ييرها  ؤن البىٕى بلى هىم في اإلاخاؾش بعبل مجمىنة محًيرات هامة ؤدت بلى ٍص

 التي 

مً٘ ثجىل هزا الىىم :ث اخاطرثغيرث لىظامية2-2  وهي مخاؾش خاضة السثباؾها باإلاخاؾش الذاخلُة للبىٚ ٍو

ة للبىٚ و في اإلادُكة الاظخثماٍس  . مً اإلاخاؾش بالحىَى

 : وهىإ نىامل ؤرشت في اإلاخاؾش البىُ٘ة مً خُث حجمها وثىىنها هزٖش منها
                                                           

 03، ص 2009-2008 خضراوي نعٌمة، إدارة المخاطر البنكٌة ، مذكرة مقدمى لنٌل شهادة الماجستر ، سنة 1
 16م، ص2003 طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر، الدار الجامعٌّة اإلسكندرٌة ،2
 27سمٌر الخطٌب، مرجع سابق، ص3
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َٓذ َشغد الهذًذ مً الذٛو ُْىدا ثىكُمُة نلى البىٕى للحٓلُل :  لحغير تث لحىظيميةثألاإلاشر فية- 3

ُة العلمُة مثل الالتزام بهالْة مهُىة  مً مخاؾش اإلاىاَعة، ولخصجُو البىٕى نلى الالتزام باإلابادت اإلاطَش

 بِىما ظادت ألاصمات البىُ٘ة خالٛ في الُترة 1986-1975بين ألاصمات وبذسحات  محُاوثة وخالٛ الُترة 

ش اإلاالي التي اهخششت خالٛ ثلٚ الُترة1987-1997  2007ومىز شهش َُُشي . 1 واسثبـ رلٚ بعُاظات الحدٍش

خُمد نلى الىكام اإلاالي الهالمي ؤصمة جهثر البىٕى الهاإلاُة إلاىاحهة ؾلبات العُىلة ٖىخُجة لعلعلة 

ً في  ة وما ثمخؼ نً رلٚ مً اوهذام رٓة اإلاعخثمٍش الخعاثش اإلاترثبة نً حجىصات الشهاهات الهٓاٍس

بة وشهادات  ل الٓشوع بلى ظىذات مٖش اإلااظعات اإلاالُة وما ثدحه مً آلُات مالُة خذًثة ٖألُات ثدٍى

 .الجذاسة الاثحماهُة وييرها مً آلالُات الخذًثة ألاخشي َػال نً اوهذام الثٓة َُما بُنها 

لٓذ اسثبؿد بىادس ألاصمة بطىسة ؤظاظُة باالسثُام اإلاحىالي لعهش الُاثذة مً حاهل بىٚ الاخحُاؽ الُذسالي 

ٙي نام  ة مً خُث خذمتها وظذاد ؤْعاؾها 2004ألامٍش ادة في ؤنباء الٓشوع الهٓاٍس  وهى ما شٙل ٍص

ُد نذد ٖبير مً اإلآترغين نً ظذاد 2007وثُاْمد ألاصمة بدلٛى الىطِ الثاوي مً نام   خُث ثْى

ألاْعاؽ اإلاالُة اإلاعحدٓة نليهم وبهذ ؤن وحذت البىٕى هُعها ؤمام ؤصمة ظُىلة خادة لجإت بلى الحىظو 

بالذًىن بحىظُهها وجعلُما بالبُو ومً رلٚ  خعل ال٘مبُاالت والخعهُالت الاثحماهُة خُث ظانذ رلٚ 

ادة حجم الُٓانة في ظّى الاثحمان وحهل الاْحطاد اْحطادا وسُْا ال خُُٓٓا   2.نلى ٍص

 أهو عث اخاطرث لملىكية:  املطلث لثاوي

هىإ الهذًذ مً مطادس اإلاخاؾش البىُ٘ة َاإلاخاؾش التي ثىاحه البىٕى محهذدة مما ٌعحىحل الحهشع 

ذ اخحلُد  ألهىام اإلاخاؾشة البىُ٘ة وثدلُلها مً خُث مجاالتها وؤظبابها وثإريرها نلى ؤنماٛ البىٕى ْو

ثطيُُات اإلاخاؾش البىُ٘ة باخحالٍ الذساظين وظىهحمذ في هزا اإلاؿلل نلى الحطيُِ الزي ًٓعم 

 .اإلاخاؾش بلى مخاؾش مالُة ومخاؾش يير مالُة

 :  اخاطرث االية .1

و ثحػمً حمُو اإلاخاؾش اإلاشثبؿة بةداسة ألاضٛى والخطىم اإلاحهلٓة بالبىٚ وهزا الىىم مً اإلاخاؾش ًحؿلل 

ة العّى وألاظهاس والهمىالت وألاوغام  ٓا لحىحه خٖش ً مً ْبل بداسة البىٚ َو ابة وبششاٍ معحمٍش ْس

 : الاْحطادًة ومً ؤهم اإلاخاؾش اإلاالُة ما ًلي

                                                           
، جامعة ستوري، قسنطٌنة، 27، مجلة العلوم اإلنسانٌة العدد "إدارة المخاطر البنكٌة مع إشارة لحالة الجزائر" وعشة مبارك، 1

 . 230، ص 2007الجزائر جوان 
 34 طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر، ص 2
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  (خملرث لقرض)ثخملرثالائحمانث1-1

اء بإضل .هي مخاؾش ثدذذ هخُجة ثخلِ الهمالء نً الذَو  ؤي هخُجة نذم ْذسة اإلآترع نلى الَى

ىانذه ؤو ؤهه ال ًشيل في رلٚ لعبل ؤو آلخش، و ًخعبل العجض نً العذاد في خعاسة ٗلُة ؤو  الٓشع ْو

ض الاثحماوي للؿٍش آلاخش  حضثُة ألي مبلٌ مٓشع بلى الؿٍش اإلآابل وثيشا مخاؾش الاثحمان مً ثشاحو اإلاٖش

وهزا الىىم مً اإلاخاؾش رو ؤهمُة بالًة خُث ؤن . والتراحو هىا ٌهني ؤن اخحماٛ الحخلِ نً العذاد ًضداد

عجض نذد ْلُل مً الهمالء اإلاهمين نً الذَو ًمً٘ ؤن ًحىلذ نىه خعاثش ٖبيرة وهى ما ْذ ًادي لإلنعاس 

مً٘ لىا ثمُيز بهذان للمخاؾش  خُث ًحمثل البهذ ألاٛو في ٖم اإلاخاؾش والزي ٌهني اإلابلٌ الزي ًمً٘ ؤن .ٍو

ٗاهد وظحػل مخاؾش ... ًُٓذ ؤما البهذ الثاوي َهى هىنُة اإلاخاؾش وجهني اخحماٛ الحخلِ نً الذَو 

 .الاثحمان 

ُة وؤن اخحلُد خذتها مً دولة بلى ؤخشي 131ومً الجذًش بالزٖش ؤن هىإ  ٗاهد مً ؤصمات مطَش  دولة 

ُة في ثلٚ  (2000-1975)خالٛ الُترة  ٗان جهثر الاثحمان هى ؤهم ألاظباب التي ؤدت بلى ألاصمات اإلاطَش و

 .الذٛو 

م وثدذًذ بذْة اإلاخاؾش الاثحماهُة اإلاتراٖمة نبر مجمىنة اإلاهامالت، لً٘  مما ظبٔ ًحضر ؤهه ًطهل ثٍٓى

و ًدمي  و خعل ششاثذ الٓشوع والٓؿانات وختى الجًشاَُا ألن الحىَى ًمً٘ ثٓلُلها مً خالٛ الحىَى

ٗاهد الكشوٍ اإلادُؿة بالبىٚ يير . البىٚ ذ ًٙىن داخلُا ؤو خاسجي َٙلما  باليعبة للبىٚ هى ؤٖثر غشسا ْو

ٗان هىإ اخحماٛ لإلسثُانها  .معحٓشة ٗلما 

 : ثخملرثعدمث لضيولة1-2

ثيشإ هزه اإلاخاؾش مً نذم ُٖاًة العُىلة إلاحؿلبات الخشًُل الهادًة وهي ثٓلُل مً مٓذسة البىٚ نلى 

ؤلاًُاء بالتزاماثه التي خاهد آحالها ،وسبما ثٙىن هزه اإلاخاؾش هخُجة الطهىبة في الخطٛى نلى ظُىلة 

، وؤخذ ؤوحه بداسة ألاضٛى والخطىم في ألانماٛ البىُ٘ة  ٔ الاْتراع ؤو جهزس بُو ألاضٛى مهٓىلة نً ؾٍش

ل العُىلة مً خالٛ الترثِل  هى ثخُُؼ مخاؾش العُىلة، وبِىما ًمً٘ العُؿشة نلى مخاؾش ثمٍى

ل عجض العُىلة  ل حذًذة لحمٍى ًمً٘ .اإلاىاظل للحذَٓات الىٓذًة اإلاؿلىبة والبدث نً مطادس ثمٍى



 بداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة:                                             الُطل الثاوي

 

 

31 

و مدُكة ألاضٛى ووغو ُْىد نلى اإلاىحجات رات العُىلة  مهالجة مخاؾش جعُِل ألاضٛى مً خالٛ ثىَى

 1: اإلاىخُػة وثترثل مخاؾش العُىلة نً

لة ألاحل، ششاء  - ثىقُِ ألامىاٛ في ألاضٛى رات ظُىلة مىخُػة حذا مثل ششاء ظىذات ؾٍى

 .الهٓاسات 

 .السخل اإلا٘ثِ للمىدنين  -

 . بَالط مٓترع ؤو  مجمىنة مً اإلآترغين -

 .مىذ ْشوع بمبالٌ ٖبيرة  -

 2وبالحالي اإلاخاؾش هاحمة نً الُشل في اإلاؿابٓة بين اإلاسخىبات الىٓذًة للهمالء والخعذًذات

 ثخملرثعدمث االءةث1-3

جهٍش اإلاالءة البىُ٘ة بالشضُذ الطافي للبىٚ بمهنى الُّش بين ُْمة التزاماثه وبظحهمالثه، َىٓٛى ؤن 

ٖما جهٍش نذم اإلاالءة للبىٚ بةخحماٛ نذم . البىٚ له مالءة مالُة في خالة ثُّى بظحهماالثه نلى بلتزاماثة

اء بةلتزاماثه ُة ألضٛى البىٚ بلى معحىي ؤْل . ْذسثه نلى الَى دذذ رلٚ نىذما ثىخُؼ الُٓمة العْى ٍو

ُة اللتزاماثه ،وهزا ٌهني ؤنها برا بغؿش بلى جعُِل حمُو ؤضىله َلً ًٙىن ْادس نلى جعذًذ  للُٓمة العْى

مً٘ جهٍشِ خؿش نذم اإلاالءة نلى ؤهه ثلٚ الخالة  حمُو بلتزاماثه وبالحالي ثحدٓٔ خعاسة لٙل اإلاىدنين ٍو

التي ٌسجل َيها البىٚ عجض في ؤمىاله الخاضة ورمحه اإلاالُة بلى دسحة ٌعحدُل َيها جًؿُة اإلاخاؾش 

ش ال نلى ظُىلة وال ؤضٛى ؤخشي ًىاحه بها خطىمه ىم، بدُث ال ًحَى ونلُه َةن . والخعاثش مدحملة الْى

خؿش نذم اإلاالءة ؤوظو مً خؿش العُىلة والاخحالٍ ًكهش في ٗىن نذم اإلاالءة ٌعحلضم نذم العُىلة، ؤما 

وبطُة نامة َةن نذم بمحالٕ ألامىاٛ الخاضة .نذم العُىلة َال ًلتزم بالػشوسة نذم مالءة البىٚ 

ىم ًجهل البىٚ في خالة نذم اإلاالءة ،ٌهحبر خؿش نذم اإلاالءة  الالصمة والٙاَُة لحًؿُة الخعاثش مم٘ىة الْى

اإلاالُة ٖىخُجة إلاخحلِ اإلاخاؾش التي ًحهشع لها البىٚ بما في رلٚ خؿش الٓشع الزي ًىجم نً َشل 

ش نلى سؤط ماٛ البىٚ وبخحُاؾات  .3البىٚ في اظترداد ؤمىاله وخؿش نذم العُىلة الزي ًَى

 : ثخملرثمعدوث لفائدة1-4

                                                           
 62 سمٌر الخطٌب، قٌاس وإدارة المخاطر بالبنوك منهج علمً وتطبٌق عملً، ص1
 32 ص 29 دهمش أمٌرة مرجع سابق، ص 2
  30 دهمش أمٌرة، المخاطر البنكٌة وآلٌة تسٌرها مقدمة لنٌل شهادة الماستر فً العلوم التجارٌة، جامعة مسٌلة، ص3
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وهي اإلاخاؾش الىاثجة نً جهشع البىٚ لخعاثش ملمىظة في خالة نذم اجعاّ ؤظهاس الُاثذة نلى ٗل مً 

، وثحطانذ هزه اإلاخاؾش في خالة نذم ثىاَش هكام مهلىمات لذي البىٚ ًم٘ىه مً  الالتزامات وألاضٛى

ٍى نلى مهذالت ثٙلِ ؤلالتزامات ومهذالت الُاثذة نلى ألاضٛى ؤو ٌعانذه نلى ثدذًذ مٓذاس  الْى

الُجىة بين ألاضٛى وؤلالتزمات لٙل نمله مً خُث بنادة الخعهير ومذي الخعاظُة إلاحًيرات ؤظهاس 

 .الُاثذة

هٍش خؿش ظهش الُاثذة بالخعاسة اإلادحملة للبىٚ والىاحمة نً الحًيرات يير اإلاالثمة لعهش الُاثذة  َو

حمثل في مذي خعاظُة الحذَٓات الىٓذًة ظلبُا للحًيرات التي ثؿشؤ نلى معحىي ؤظهاس الُاثذة،  ٍو

ادة ابحهاد   .وثدطل هزه اإلاخاؾش نىذما ثٙىن ثٙلُة اإلاىاسد ؤٖبر مً نىاثذ الاظحدٓاْات وثضداد بٍض

ثٙالُِ اإلاىاسد نً مشدودًة ثلٚ الاظحخذامات برن مخاؾشة ظهش الُاثذة ثمغ ٗل اإلاحهاملين في البىٕى 

ٗاهىا مٓشغين ؤو مٓترغين ،َاإلآشع ًحدمل خؿش اهخُاع نىاثذه برا اهخُػد مهذالت الُاثذة  ظىاء 

 .1ؤما اإلآترع َُحدمل اسثُام ثٙالُِ دًىهه باسثُام

َخؿش ظهش الُاثذة ال٘بيرة ًمً٘ ؤن ٌشٙل تهذًذ ٖبير  لٓانذة ألاسباح دسط اإلااٛ باليعبة بلى البىٚ ومً 

 : ؤهم ؤظباب خؿش ظهش الُاثذة هجذ

 .اإلاىاَعة بين البىٕى َالهمُل ًحجه بلى البىٕى التي ثٓترح مهذالت َاثذة مىخُػة  -

ادي خؿش ظهش الُاثذة في خالة خذورة  - ة ٍو ظىء جعير اإلاىاسد وثٓذًم ْشوع بإظهاس َاثذة بمحُاٍص

ادة ألانباء وثخُُؼ ُْمة اإلاشدودًة   .بلى ٍص

 

 : ثخملرث لطرفث جىبي1-5

هى خؿش هاثج نً الحهامل بالهمالت ألاحىبُة وخذوذ ثزبزبد في ؤظهاس الهمالت ألامش الزي ًٓحض ي بإلااما 

ٗامال ،ودساظات واُْة نً ؤظباب ثٓلبات ألاظهاس ؤي ؤن خُاصة البىٚ إلاىحىدات والتزامات بالهمالت 

 .ألاحىبُة ًُشع نلُه مخاؾش ظهش الطٍش 

                                                           
 43م، ص 205 نبٌل حشاد، دلٌلك إلى إدارة المخاطر المصرفٌة، بٌروت لبنان، 1
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ة مً ؤهم اإلاحذخلين في ظّى الطٍش َؿبُهة نمل البىٚ ثٓحض ي مىه ؤن ًلهل دوس  بن البىٕى الحجاٍس

زلٚ مخحلِ  اإلآاًؼ واإلابذٛ للهمالت ألاحىبُة لحلبُة ؾلبات صباثىه َُما ًخظ نملُات الطٍش ٖو

 .الهملُات ألاخشي التي ثحم الهملة الطهبة  

ومخاؾش الطٍش هي اإلاخاؾش الخالُة واإلاعحٓبلُة التي ْذ ثحإرش بها بًشادات البىٚ وسؤظماله هخُجة للحًيرات 

يحج نً نملُة ظهش الطٍش الهذًذ مً اإلاخاؾش التي ثارش نلى البىٚ  ة ظهش الطٍش ٍو اإلاًاًشة في خٖش

ً نلى خذ ظىاء  .1ونلى اإلاعخثمٍش

 : ثخملرث لضوو 1-6

ُة هي نذم الحإٖذ اإلاحهلٔ باإلاٙاظل الىاش ئ نً جًيرات وقشوٍ العّى اإلاشثبؿة بإظهاس  اإلاخاؾش العْى

ُة ثلٚ اإلاخاؾش  ة اإلادُكة ًٓطذ باإلاخاؾش العْى ُة، ووَٓا لىكٍش ألاضٛى وؤظهاس الُاثذة والعُىلة العْى

هبر ننها ب و َو ؤو ثٓلل ناثذ ظهم ؤو مدُكة مالُة " بِحا"اإلاىحكمة التي ال ًمً٘ الحخلظ منها بالحىَى

ٓذس ما ٌعحؿُو البىٚ ؤن ًحدٛى مً مخاؾش اإلادُكة اإلاالُة مً  ُة ،ٍو باليعبة للهاثذ نلى اإلادُكة العْى

و في اإلاىحجات ؤو الحدٛى في نٓىد اإلاشحٓات َةن اإلاخاؾش ثىخُؼ و الجًشافي في الحىَى  2.خالٛ الحىَى

 :  اخاطرث لغيرث االية .2

 : ث اخاطرث لخشغيطية2-1

ُات الخاضة بمخاؾش العّى ومخاؾش الاثحمان وعبُا بال ؤن جهٍشِ مخاؾش  نلى الشيم مً وغىح الحهٍش

ُها بشٙل شاجو بإنها  هة خالٛ العىىات الٓلُلة اإلااغُة ،في البذاًة رم جهٍش الخشًُل ثؿىس بطىسة ظَش

ؤهىام اإلاخاؾش يير الٓابلة للُٓاط التي ًىاحهها البىٚ مو رلٚ ْامد الهذًذ مً الحدلُالت ألاخشي 

ابة البىُ٘ة ًمً٘ جهٍشِ مخاؾش  ما ؤوضخد لجىة باٛص للْش بحدعين هزا الحهٍشِ بلى خذ ٖبير ٖو

مخاؾش الخعاثش الىٓذًة التي ثيشإ مً نذم ُٖاًة ؤو َشل الهملُات الذاخلُة ،ؤو : الخشًُل نلى ؤنها

ٓة واضخة  ألاشخاص ؤو ألاهكمة ؤو التي ثيشإ مً ؤخذاذ خاسحُة ، هزا الىىم مً اإلاخاؾش لِغ له ؾٍش

ة التي جعانذ البىٚ نلى مداولة ثدذًذ  ٓة اإلاطَُى للُٓاط َهىالٚ مجمىنة مً الؿّش مثل ؾٍش

ألاخذاذ التي لها ؤٖبر ثإرير نلى البىٚ رم ثدلُل الخعاثش وسبما همزحتها وهزه اإلاخاؾش جهحبر ؤهم اإلاخاؾش 
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التي ثحهشع لها البىٕى بهذ اإلاخاؾش الاثحماهُة خُث صاد ؤلاهحمام لها في آلاوهة ألاخيرة بُهل ثؿىس ؤنماٛ 

 1.البىٕى وجًُير ؤظالُل الهمل 

 

 

 

 

 

 

  اخاطرث لخشغيطية: 01 لشكلثرقمث

  ؾاّس سشذ الشمشي بداسة اإلاطاٍس الىاْو والحؿبُٓات الهلمُة داس الطُاء والحىصَو نمان: اطدر

شمل هزا الىىم مً اإلاخاؾش ما ًلي  :َو

م   ثكهش لىا ؤهمُة اإلاخاؾش الخشًُلُة التي ؤضبذ لها دوس باسص في جشُ٘ل ؾبُهة 01مً خالٛ الشٙل ْس

وخذود اإلاخاؾش التي ثحهشع لها البىٕى وهزا ساحو بلى ثُشناتها التي ثحهلٔ بٙل ألاوشؿة واإلاماسظات 

 .الٓاثمة في البىٚ

 2:ثحهشع البىٕى ألهىام ؤخشي مً اإلاخاؾش ثخحلِ ؤهمُتها مً بىٚ ألخش هزٖش منها 

 :ث اخاطرثإلاصتر ثيجيةث2-2

هي ثلٚ اإلاخاؾش الخالُة واإلاعحٓبلُة التي ًمً٘ ؤن ًٙىن لها ثإرير نلى بًشادات البىٚ ونلى سؤط ماله هخُجة 

الثخار ْشاسات خاؾئة ؤو الحىُُز الخاؾئ للٓشاسات ونذم الحجاوب اإلاىاظل مو الحًيرات في الٓؿام البىٙي 

زلٚ بداسة البىٚ الهلُا التي  حدمل مجلغ بداسة البىٚ اإلاعاولُة الٙاملة مً اإلاخاؾش ؤلاظتراثُجُة، ٖو ٍو

ثحمثل معاولُتها في غمان وحىد بداسة مخاؾش بظتراثُجُة مىاظبة للبىٚ والعُاظات اإلاحهلٓة 
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يز نليها في اإلاذي الٓطير  ة الٓؿانات التي ظُٓىم البىٚ بالتٖر باظتراثُجُات الهمل جهذ خاظمة إلاهَش

ل   . والؿٍى

 :ثمخاطرث لقاهوهيةث2-3

ذ مً  ثحهشع البىٕى ألشٙاٛ نذًذة مً اإلاخاؾش الٓاهىهُة التي ًمً٘ ؤن ثخُؼ مً ؤمىالها ؤو ثٍض

التزاماتها بطىسة مُاحئة، بما هخُجة لهذم ثىاَش اإلاهلىمات والٓىانذ الٓاهىهُة ؤو هخُجة لهذم دْتها ؤو 

لهذم الالتزام بها ؤو لهذم ُٖاًة اإلاعخىذات الٓاهىهُة، هزا َػال نً الحهشع للمخاؾش الٓاهىهُة الىاثجة 

هُة   . نً الذخٛى في ؤهىام حذًذة مً اإلاهامالت التي لم ثىكم مً الىاخُة الخشَش

 :ثمخاطرث لضمعةث2-4

ثيشإ مخاؾش العمهة في خالة ثىاَش سؤي نام ظلبي اثجاه البىٚ وهزا الخؿش ًارش نلى نذد مً الهمالء 

ىخُؼ وشاؾه بلى ؤْص ى خذه ما ًٓلل ألاسباح   .لذي البىٚ ٍو

 :ث لخملرث لىظاميثث2-5

ذ ًادي بلى ؤصمة مالُة ًيحج خؿش الىكام  هى قاهشة نذم مالءة نامة ًحهذي خذود الذولة الىاخذة ْو

ذ ًدذذ هخُجة انهُاس العّى اإلاالي   1.بعبل بَالط ظلعلة مً البىٕى هخُجة إلَالط بىٚ واخذ ؤو ؤٖثر ْو

  : لخملرث لحىظيمي2-6

ًيحج هزا الخؿش هخُجة نذم ثؿبُٔ ؤلاحشاءات والحىكُمات اإلاىغىنة مً ْبل البىٚ ؤو ثىافي هزه 

 .الحىكُمات مو الٓىاهين اإلاهمٛى بها

  لعو ملث اؤثرةثفيث اخاطرث لملىكيةث:  املطلث لثالحث

ة الهىامل اإلاارشة َيها وثىحذ الهذًذ  ة مُهىم اإلاخاؾش البىُ٘ة ظيحؿّش في هزا الُشم بلى مهَش بهذ مهَش

 :مً هزه الهىامل البىُ٘ة ومً بين هزه الهىامل هزٖش ماًلي 
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 ْامد الهذًذ مً الذٛو والحىكُمات اإلاهىُة اإلاحخططة بُشع الهذًذ مً : لحغير تث لحىظيميةث .1

الُٓىد الحىكُمُة نلى نمل البىٕى ورلٚ للحٓلُل مً اإلاخاؾش اإلاىاَعة َُما بُنها، واإلاداَكة نلى خذود 

ٗان له آراس اًجابُة نلى اإلاخاؾش ومثاٛ رلٚ  ا مً ألاصمات اإلاالُة ألامش الزي  مهٓىلة  مً اإلاخاؾش خَى

ٛ "ماْامد به اثُاُْات  ُُُة ُْاظها وؤلاششاٍ " باص اإلاخحلُة خٛى ثدذًذ اإلاخاؾش اإلاخحلُة بالبىٕى ٖو

 .نليها 

ؤدي نذم بظحٓشاس ألاظىاّ الهاإلاُة ونذم ؤلاظحٓشاس اإلاعحمش ألظهاس : عدمث صحقر رث لعو ملث لخارجيةث .2

ٗات اإلاحهذدة  الُاثذة وؤظهاس  ضٍش الهمالت وابحذام البىٕى ألدوات جًؿُة معحٓلة خاضة بالشش

الجيعُات بلى وحىد مخاؾش لم ثً٘ مىحىدة ظابٓا مثل مخاؾش الخعهير ومخاؾش العُاظة ومخاؾش ظهش 

 1.الُاثذة 

 ثجبر اإلاىاَعة البىٕى نلى ثٓذًم ؤَػل الخذمات بإْل ألاظهاس وهزا ماؤرش ظلبا مو ثىظو : اىافضةث .3

البىٕى في ثٓذًم الخعهُالت ال٘ثيرة مٓابل اٖخعاب الهمالء خُث ؤدي رلٚ بلى اصدًاد اإلاخاؾش ومثاٛ رلٚ 

 .مخاؾش الاثحمان 

ادة ْذسة  :  لحملور تث لحكىولوجية .4 والتي جهحبر مً الهىامل الاًجابُة نلى مخاؾش الهمل البىٙي هخُجة ٍص

ٓة ؤَػل وإلاا هجم نً رلٚ ؤًػا ؤراس ظلبُة ثمثلد في مخاؾش  البىٕى نلى ثدذًذ مخاؾشها وبداستها بؿٍش

 . الحجاسة الال٘تروهُة

 أدألا تثإد رةث اخاطرث لملىكية:  املبحث لثاويث

ًحؿلل الخذًث نً نملُة بداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة الحدذًذ الذُْٔ إلاُهىمها رم الخؿىات الىاحل بثبانها 

 .إلداسة اإلاخاؾش بهذٍ الىضٛى بلى بداسة َهالة للمخاؾش وبالحالي هجاح البىٚ واظحمشاسه 

 : ماهيةثإد رةث اخاطرث لملىكيةث .1

ًمً٘ جهٍشِ بداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة نلى ؤنها مجمىنة الىاحبات وألاوشؿة الىقُُُة التي ًبزلها 

اإلاعاولىن نً اإلاششوم للحد٘م في ألاخؿاس التي ًحهشع لها البىٚ، والتي مً شإنها خلٔ قشوٍ آمىة 

ىم الخعاسة  مهٓىلة ْبل خذوذ الخادذ ،وبالحالي بسظاٛ خؿة للحخُُِ مً آلاراس اإلاادًة العلبُة ؤرىاء ْو

 .وخماًة اإلاششوم مً ؤي خعاسة مُاحئة هخُجة ألي قشوٍ ثحهشع لها اإلااظعة 
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ة التي تهذٍ بلى خماًة ؤضٛى وؤسباح البىٚ  مً٘ جهٍشِ بداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة نلى ؤنها الترثِبات ؤلاداٍس ٍو

هة الى ؤْل خذ ممً٘ ظىاء ثلٚ الىاحمة نً الؿبُهة ؤو ألاخؿاء  مً خالٛ ثٓلُل َشص الخعاثش اإلاحْى

ة ؤو ألاخٙام الٓػاثُة   .البشٍش

ها َشاوعِغ بإنها جهني شِئا مخحلُا لٙل محهامل في العّى بن مذًش ؤخذ ألاضٛى ؤو الخطىم ْذ  ٖما نَش

ًحؿلل الخماًة غذ ثٓلل ألاظهاس ونلى الىُٓؼ مً رلٚ ْذ ًبدث آخش نً الخماًة غذ نذم ثٓلل 

 :  وجهحمذ ؤلاداسة الشاملة نلى الهىاضش الشثِعُة الحالُة . ألاظهاس

 .الحهٍشِ الذُْٔ للمخاؾش التي ثىؿىي نليها ؤوشؿة البىٚ  -

الخذ مً اإلاخاؾش بشٙل َهاٛ بىاءا نلى ُْاط دُْٔ وصخُذ للمخاؾش والحُُٓم لإلحشاءات  -

 .والؿّش وألادوات مً خالٛ بؾاس ظلُم للمشاْبة واإلاحابهة 

ىُة مىاظبة  - ة َو  .بيُة ثىكُمُة وبشٍش

د  (COSO, 2004) ملخطا لإلؾاس اإلاحٙامل بداسة مخاؾش اإلاششوم 2004في نام  (COSO)ٖما وشش  ،ونَش

(COSO, 2004)  ل ألاَشاد بداسة اإلاخاؾش بإنها نملُة ثىُز بىاظؿة مجلغ بداسة اإلاىكمة وؤلاداسة  ٗو

لحؿبُٔ ؤلاظتراثُجُة اإلاىغىنة نبر اإلاىكمة ومهممة لحدذًذ ألاخذاذ اإلادحملة التي سبما ثارش نلى اإلاىكمة 

ير ثإُٖذ مهٓٛى باليعبة الهجاص ألاهذاٍ الحالُة   :1وبداسة الخؿش لٙي ًٙىن غمً اإلاخاؾش اإلآبىلة لحَى

ٍى مهها ودنمها :إلاصتر ثيجيةث .1  . ألاهذاٍ الهالُة اإلاعحىي، الْى

هالُة اظحخذام اإلاىاسد : لعمطياتثث .2  . ُٖاءة َو

ش: لحقاريرث .3  . الانحماد نلى الحٓاٍس

 ؤلارنان الٓىاهين وألاهكمة اإلاؿبٓة ٖما خذدت رماهُة مٙىهات لها مً خالٛ بغاَة مٙىن :إلاذعانث .4

 .(وغو ألاهذاٍ)حذًذ ؤؾلٔ نلُه 

  :ثخملو تثإد رةث اخاطرث لملىكية .2

ة ورلٚ ختى ثٙىن نملُة مىكمة مما ٌعانذ  ثمش نملُة بداسة اإلاخاؾش بمجمىنة مً الخؿىات الػشوٍس

 :نلى ثدُٓٔ الىحاثج مً خاللها ثحمثل هزه الخؿىات في 

 ثبديدث اخاطر: أألاالث
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لٙي ًحمً٘ البىٚ مً بداسة اإلاخاؾش البذ ؤوال مً ؤن ًدذدها َٙل مىحج ؤو خذمة ًٓذمها البىٚ ثىؿىي 

نليها نذة مخاؾش وهي مخاؾش ظهش الُاثذة، مخاؾش ألاْشاع، مخاؾش العُىلة ومخاؾش الخشًُل َحدذًذ 

 .اإلاخاؾش ًجل ؤن ثٙىن نملُة معحمشة 

 قياشث اخاطرث: ثاهياث

بن الخؿىة الثاهُة بهذ ثدذًذ اإلاخاؾش هي ُْاظها خُث ؤن ٗل هىم مً اإلاخاؾش ًجل ؤن ًىكش بلُه بإبهاده 

د الزي ًحم في الُٓاط رو ؤهمُة باليعبة إلداسة  هحبر الْى الثالرة مذثه واخحمالُة الخذوذ لهزه اإلاخاؾش َو

 .الخؿش

 ضملطث اخاطرث: ثالثاث

 : هىا ثإجي الخؿىة الثالثة خُث ًحم بثبام رالرة ؤظالُل لػبـ اإلاخاؾش وهي 

 ثجىل بهؼ اليشاؾات؛- 

 1.ثٓلُل اإلاخاؾش ؤو بلًاء ؤرشها- 

 مر قملةث اخاطر: ر بعا

نلى البىٕى ؤن جهمل نلى بًجاد هكام مهلىمات ْادس نلى ثدذًذ اإلاخاؾش بذْة وبىُغ ألاهمُة ًٙىن ْادسا 

 2.نلى مشاْبة الحًيرات اإلاهمة في وغو اإلاخاؾش

 أهد فثإد رةث اخاطرث لملىكيةث .3

 : بن ؤي هكام إلداسة اإلاخاؾش ًجل ؤن ٌهمل نلى ثدُٓٔ الهىاضش الحالُة

ً الحىُُز بين َ٘شة ٗلُة نً حمُو اإلاخاؾش -   .بنؿاء مجلغ بداسة البىٚ واإلاذًٍش

ابة الذاخلُة ورلٚ إلداسة مخحلِ ؤهىام اإلاخاؾش في حمُو وخذات البىٚ-   .وغو هكام للْش

ىم الخعاثش اإلادحملة -   .الخُلىلة دون ْو

 .الحإٖذ مً خطٛى البىٚ نلى ناثذ مىاظل للمخاؾش التي ًىاحهها- 

 .اظحخذام بداسة اإلاخاؾش ٖعالح ثىاَس ي   -
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ات -  ٗاَة اإلاحؿلبات الٓاهىهُة وفي ٗل ألاْو  .اظخُُاء 

 .خطش بحمالي الحهشع للمخاؾش  - 

ض اإلاخاؾش    -   .ثدذًذ ثٖش

وبالحالي َةن الهذٍ ألاظاس ي إلداسة اإلاخاؾش هى ثدُٓٔ الحىلُُة اإلاثلى مً الهاثذ واإلاخاؾشة ولحدُٓٔ رلٚ 

البذ مً ؤن ًحمدىس ؤلاؾاس الهام إلداسة اإلاخاؾش خٛى وحىد هُٙل واضر للهملُات ًحإلِ مً اإلاشاخل 

 : الحالُة

 جهٍشِ اإلاخاؾش؛   - 

 الخذ مً اإلاخاؾش؛- 

 ُْاط اإلاخاؾش؛  - 

 1.مشاْبة اإلاخاؾش- 

 طروث ليضلث االية:  املطلث لثاوي

ض نليها البىٕى نىذما ثٓذم نلى مىذ الٓشع للمىكمات بر  جهحبر الذساظة اإلاالُة مً ؤهم ألاوحه التي ثٖش

ة َُما ًحهلٔ بىضُها اإلاالي الخالي  ٓة مُطلة واظحيحاج الخالضات الػشوٍس ضها اإلاالي بؿٍش ثٓىم بٓشاءة مٖش

واإلاعحٓبلي وسبدُتها ومذي ْذستها ثىلُذ ثذَٓات هٓذًة، ثُ٘ي لخعُير ٖمالُاتها وؤداء التزاماتها وبالحالي ًحم 

اظحيحاج هٓاؽ ْىتها وغهُها، والتي جعانذها نلى ثدذًذ ْشاسها النهاجي اإلاحمثل في مىذ الٓشع ؤم ألٛو 

الخؿىات الهملُة التي ثٓىم بها البىٕى ؤرىاء الحدلُل اإلاالي هي الاهحٓاٛ مً اإلايزاهُة اإلاداظبُة للمىكمة الى 

 .اإلايزاهُة اإلاالُة، رم الُٓام بىغو هزه ألاخيرة في ضىسة مخحطشة جه٘غ ؤهم اإلاىاضل اإلاالُة

مً٘ للبىٚ ؤن ًٓىم بىىنين مً الحدلُل   :ٍو

 .ثدلُل مالي نام ويهذٍ بلى اظحخالص ضىسة نً الىغهُة اإلاالُة الهامة للمىكمة- 

هحمذ في -  - ثدلُل خاص هذَه الىضٛى بلى دساظة ألاوحه اإلاالُة التي لها نالْة بؿبُهة الٓشوع َو

ش اإلاالُة في شٙل  ثدلُله هزا نلى دساًة اليعل اإلاالُة التي ثٓىم بةقهاس الهالْات اإلاىحىدة في الحٓاٍس

 .خعابي 

مً٘ ثطيُِ اليعل أليشاع الحدلُل اإلاالي بلى اإلاجمىنات الشثِعُة الحالُة   :ٍو

 :وضلث لضيولةث: أألاالث
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بما  (الخطىم اإلاحذاولة)ثِٓغ مذي ْذسة الهمُل مٓذم ؾلل الاثحمان نلى ظذاد التزاماثه ْطيرة ألاحل 

لها الى هٓذًة خالٛ َترة صمىُة ْطيرة وعبُا  ؤي ألاضٛى )لذًه مً هٓذًة وؤضٛى ؤخشي ٖما ًمً٘ ثدٍى

 1:دون الحهشع لخعاثش هامة في الُٓمة الخُُٓٓة لألضٛى وؤهم هزه اليعل ماًلي  (اإلاحذاولة

ماشش نلى مذي ْذسة الهمُل مٓذم ؾلل الاثحمان نلى ظذاد الخطىم اإلاحذاولة : وضملةث لحد ألاوث- 1

لها الى  ل، بمهنى ؤنها ثكهش بمٙاهُة جًؿُة ألاضٛى التي ًمً٘ ثدٍى مً ألاضٛى اإلاحذاولة في ألاحل الٍٓش

اغُة الحالُة   :هٓذًة ظاثلة للخطىم اإلاحذاولة وثدعل هزه اليعبة باظحهماٛ اإلاهادلة الٍش

  لخطومث احد ألالة/  ضووث احد ألالةث= وضملةث اد ألالةث

ثِٓغ مذي ْذسة الهمُل نلى ظذاد التزاماثه ْطيرة ألاحل دون ؤلاغؿشاس : وضملةث لحد ألاوث لضريعةث- 2

هني رلٚ ؤن ثلٚ اليعبة جعتهذٍ الىضٛى بلى ماشش ٌهبر نً ظشنة الهمُل في ظذاد  لبُو مخضوهه َو

 :التزاماثه ْطيرة ألاحل ثدخعل هزه اليعبة  باإلاهادلة الحالُة 

  لخطومث احد ألالة/ ث اخسألانث– ضووث احد ألالةث= وضملةث لحد ألاوث

 :وضملةث لرفعث االيث: ثاهياث

و الُترة  ل اخحُاحات وشاؽ ألانماٛ بىاظؿة الاْتراع وهى ما ًادي بلى َس و اإلاالي نملُة ثمٍى ًٓطذ بالَش

و اإلاالي بداسة الذًىن ؤو الٓشوع ومً  اإلاالُة للمٓترع ولً٘ مً خالٛ ؤمىاٛ الًير ًؿلٔ نلى وعل الَش

: هزه اليعل 

 

 : معدوثالاقتر ضث- 1

ل ؤضىله مً ؤمىاٛ الاْتراع  .ٌهذ ماشش للمذي الزي وضل بلُه الهمُل مٓذم ؾلل الاثحمان في ثمٍى

 إجماليث ضوو / إجماليث لقرألاضث= معدوثالاقتر ضث

ٖما اسثُو هزا اإلاهذٛ اصدادت دسحة اإلاخاؾش التي ًمً٘ ؤن ثحهشع لها البىٕى اإلآشغة للهمُل في خالة 

 2.مىده ؤلااثحمان
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 :معدوثجغمليةث لفو ئد- 1

ة َهى ٌهذ ماشش للمذي الزي َُه لطافي سبذ الهملُات  ًِٓغ مذي ْذسة الهمُل نلى ظذاد َىاثذه العىٍى

 ....جًؿُة الُىاثذ اإلاعحدٓة العذاد نلى الهمُل مٓذم ؾلل الاثحمان

 فو ئدث لقرألاض/  لربحثقمللث لفو ئدثألا لضر ئلث= معدوثجغمليةث لفو ئدث

 وضلث لرببيةث: ثالثاث

و اإلاالي التي ثيحجها  ة لعُاظات ؤلاْتراع وبظخثماس ألاضٛى والَش بة ؤو اإلاشتٖر جهذ ماشش للحإريرات اإلاٖش

اإلاىكمة نلى الذخل اإلاحىلذ مً الهملُات، وضافي الذخل بهباسة ؤخشي ثكهش لىا وعل الشبدُة مذي ْذسة 

 .اإلاىكمة نلى ثىلُذ ألاسباح مً اإلابُهات ؤو مً ألامىاٛ اإلاعخثمشة 

 :معدوث لعائدثعلىثالاصخثمارث- 1

ًِٓغ هزا اإلاهذٛ مذي الشبدُة التي خٓٓتها اإلاىكمة مً اظخثماسها لألضٛى في ؤوشؿتها اإلاخحلُة ًؿلٔ 

 1:نليها مهذٛ ناثذ نلى بحمالي ألاضٛى خُث ًحم اخخعاب هزا اإلاهذٛ باإلاهادلة الحالُة 

 إجماليث ضوو / ضافيث لدخلثبعدث لضريملةث= معدوث لعائدثعلىثالاصخثمارث

 : معدوث لعائدثعلىث اطكية- 2

ًِٓغ هزا اإلاهذٛ الشبدُة الهاثذة نلى ؤمىاٛ اإلاالٕ اإلاعخثمش في اإلاششوم لزا ًؿلٔ نلُه ؤًػا مهذٛ 

 .الهاثذ نلى اظخثماسات خملة ألاظهم

 حقووث اطكية/ ضافيث لدخلث= ألامعدوث لعائدثعلىث اطكيةث

 .خُث ؤن خّٓى اإلالُ٘ة ثمثل سؤط اإلااٛ اإلاذَىم وألاظهم الهادًة وألاسباح اإلادحجضة

مً خالٛ مػانِ خٔ اإلالُ٘ة  (RoA)بالهاثذ نلى ألاضٛى  (RoE)ًشثبـ مهذٛ الهاثذ نلى خِ اإلالُ٘ة 

(EM) خُث ؤن هزا ألاخير ٌعاوي ألاضٛى مٓعىمة نلى بحمالي خّٓى اإلالُ٘ة : 

ٛ /ضافي الذخل )= الهاثذ نلى خّٓى اإلالُ٘ة  ٛ ) * (بحمالي ألاضى  (بحمالي خّٓى اإلالُ٘ة/بحمالي ألاضى

  لرفعث االي*  لعائدثعلىث ضووث= إذنث لعائدثحقووث اطكيةث

                                                           
 .19نظراوي نعٌمة مرجع سابق، ص - 1



 بداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة:                                             الُطل الثاوي

 

 

42 

 : هامشث لربح- 3

ًِٓغ وعبة الذخل الطافي الزي ثدٓٔ ؤو ثىلذ نً ٗل وخذة مً اإلابُهات وبالحالي َهى ٌهؿي ماشش إلادلل 

ؤلاهحمان اإلاطشفي نً اإلاذي الزي ًمً٘ ؤن ثىخُؼ َُه ؤسباح الهمُل ْبل ؤن ثحهٍش لخعاثش َهلُة، ؤي 

بة)ْبل ؤن ًحدٛى ضافي الذخل   .بلى ُْمة ظالبة (ضافي الشبذ بهذ الػٍش

 ضافيث امليعات/ ضافيث لدخلث= هامشث لربحث

 : وه٘زا َةن

 مىُهة ألاضٛى * هامش الشبذ = الهاثذ نلى ألاضٛى 

ًٓىم هامش الشبذ بُٓاط ْذسة البىٚ نلى العُؿشة نلى الىُٓات وثدُُؼ الػشاثل ورلٚ ألن ضافي 

لما ٖبر هامش الشبذ ٗلما دٛ  الذخل ٌعاوي بحمالي ؤلاًشادات مؿشوخات منها اإلاطشوَات والػشاثل، ٗو

ة رلٚ ًحم ثدلُل ألاهىام اإلاخحلُة غذ  رلٚ نلى ُٖاءة البىٚ في خُؼ اإلاطشوَات والػشاثل وإلاهَش

 : اإلاطشوَات والػشاثل ٖماًلي

 بحمالي ؤلاًشادات / مطشوَات الٓىانذ = وعبة مطشوَات الٓىاثم - 

/ وعبة اإلاطشوَات ألاخشي بخالٍ الٓىانذ = وعبة اإلاطشوَات ألاخشي بخالٍ الٓىانذ   - 

 بحمالي ؤلاًشادات

بة -  بة الذخل = وعبة الػٍش  بحمالي ؤلاًشادات/ غٍش

لما اهخُػد ؤي وعبة مً اليعل ألاسبهة ؤدوى بلى اسثُام  مجمىنة هزه اليعبة وهامش الشبذ ٌعاوي ٗو

   .1سبدُة البىٚ

 معاييرثلجىةثبازوث لدألاليةثإلد رةث اخاطرث لملىكيةث:  املطلث لثالح

 ٛ  .ثمغ لجىة باٛص ألاظاط مىغىم بداسة اإلاخاؾش وهي بثُاُْة ثيشإ مً ْبل لجىةخاضة ثذدى باص

 : جعرييثلجىةثبازو : أألاال
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ابة ألهه ًمً٘ ثؿبُٔ  ٌهحبر سؤط اإلااٛ اإلاطٍش ؤٖثر اإلاطادس للخماًة مً اإلاخاؾش وهي الىظُلة الُهالة للْش

هات اإلاخحلُة ورلٚ ؤن سؤط اإلااٛ اإلاؿلىب له دوس  مهاًير سؤط اإلااٛ بطىسة مىخذة نلى اإلااظعات والخشَش

 .في مىاحهة مخاؾش ألاضٛى واظحٓشاس اإلاطاٍسِ وبىاء الثٓة ،خاضة في خالة ألاصمات اإلادحملة ؤو الُهلُة

ُة في نهاًة نام  ابة اإلاطَش ة َىُة ال 1974ومً هزا اإلاىؿٔ ثإظعد لجىة باٛص للْش  وهي لجىة اظخشاٍس

ة ٍض  .جعخىذ بلى ؤًة اثُاُْة دولُة وبهما ؤوشئد بٓشاس مً مداَكي البىٕى اإلاٖش

ُة والذٛو الطىانُة  ابة اإلاطَش  مجمىنة الذٛو الطىانُة الهشش َهي مالُة مً ٖباس ممثلي ظلؿات الْش

عشا، اإلامل٘ة :  بلذ11خُث ثحإلِ مً  ذ، ظَى بلجُٙا، ٖىذا، َشوعا، ؤإلااهُا، بًؿالُا، الُابان، هىلىذا، العٍى

عمبىسى وبظباوهُا وؤضبذ الهذد  ُ٘ة، رم اهكمد بهذ رلٚ لٖى  ونادة 13اإلاحدذة، الىالًات اإلاحدذة ألامٍش

ات الذولُة  .ما ثجحمو هزه اللجىة في مٓش بىٚ الخعٍى

Bank for international settlement (Bis) ًعانذها نذد مً َّش الهمل م ا َو ابة ؤسبو مشات ظىٍى  للْش

ذ ثم اوشاء هزه اللجىة بهذ ؤصمة البىٚ ألاإلااوي  ابة نلى اإلاطاٍسِ ْو الُىُين لذساظة مخحلِ حىاهل الْش

herscatt ٙي َشهٙلين ُة بين البىٕى ورلٚ franklin والبىٚ ألامٍش ابة اإلاطَش  ويشغها ألاظاس ي ثدعين الْش

 : في رالرة حىاهل هي 

ُة-  ابة اإلاطَش ة للحهامل مو مشٙلة الْش ٍض  .َحذ مجاٛ خىاس بين البىٕى اإلاٖش

ة ثلٚ العلؿات معاولُة ومشاْبة وثىكُم جهاملها -  ابُة اإلاخحلُة ومشاٖس الحيعُٔ بين العلؿات الْش

ُة ابة اإلاطَش هالُة الْش  .مو اإلااظعات اإلاالُة ألاحىبُة بما ًدٓٔ ُٖاءة َو

دٓٔ -  ً والجهاص اإلاطشفي ٍو ابي مهُاسي ًدٓٔ ألامان للمىدنين واإلاعخثمٍش ثدُيز معانذة هكام ْس

 1.الاظحٓشاس في ألاظىاّ اإلاالُة الهاإلاُة

بن هزه اإلااظعات اإلاالُة جهكُم الهاثذ نلى خّٓى اإلاعاهمين ولً ًإجي رلٚ الا باالهخشاؽ في ألاوشؿة 

رلٚ اإلاخاؾشة الهالُة خُث ؤهه مً اإلاهشوٍ ؤهه ٗلما صادت اإلاخاؾش اإلاطاخبة ليشاؽ ما َان هىإ دسحة 

نالُة الخحماٛ الخطٛى نلة ناثذ ؤٖبر وهزا الاهخشاؽ ًدحاج بلى حجم ؤٖبر مً سؤط اإلااٛ للمىاحهة ؤو 

ل  .ثذنُم هزه اإلاخاؾشة الهاإلاُة وثدُٓٔ الاظحٓشاس للماظعة اإلاالُة في اإلاذي الؿٍى
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حضر مً رلٚ ؤن الهالْة بين سؤط اإلااٛ واإلاخاؾش نالْة ورُٓة واهؿالْا مً هزه الهالْة َٓذ ؤضذست  ٍو

ابة البىُ٘ة مٓشسات مهُاس ُٖاًة سؤط اإلااٛ اإلادذد ب   ٖدذ ؤدوى لحًؿُة مخاؾش %8لجىة باٛص للْش

 سؤت اللجىة ؤهمُة اخحُاف البىٕى بشؤط اإلااٛ إلاىاحهة مخاؾش العّى 1996الاثحمان َٓـ وفي نام 

 بلضام البىٕى باخحُاف بشؤط اإلااٛ إلاىاحهة مخاؾش الخشًُل ؤًػا خُث 2وؤخيرا سؤت اللجىة في اثُاّ باٛص 

 :ؤن 

 مجموعث خملاءث ارجحة/  مو وث لخاضةث لطافيةث= وضملةثكوكث

ة اظحٓشاس الىكام اإلاطشفي الهالمي والهمل نلى بًجاد :   ولهل مً بين ؤهذاٍ لجىة باٛص  اإلاعانذة في ثٍٓى

ابة نلى ؤنماٛ  آلُات للحُِ٘ مو اإلاحًيرات البىُ٘ة الهاإلاُة وبغاَة بلى ثدعين ألاظالُل الُىُة للْش

 .البىٕى 

ُة اهحماما ٖبيرا باإلداسة واإلاخاؾش البىُ٘ة خُث ؤن هىإ ال٘ثير مً  ابة اإلاطَش ذ اهحمد لجىة باٛص للْش ْو

الىراثٔ ؤلاسشادًة التي ؤضذستها اللجىة والخاضة باإلداسة حمُو اإلاخاؾش البىُ٘ة وقهش اهحمام لجىة باٛص 

ض 2باإلاخاؾش البىُ٘ة ؤٖثر وغىخا نىذ بضذاسها الثُاّ باٛص   واإلاحهلٔ بمهذٛ ُٖاًة سؤط اإلااٛ خُث ٖس

 .الاثُاّ نلى بداسة اإلاخاؾش بطىسة واضخة وؤنؿى للبىٕى الخٔ في اخحُاس البذاثل اإلاىاظبة للُٓاط 

ومً الجذًش بالزٖش ؤن هىإ بهؼ الىراثٔ التي ثطذس للجىة وثٙىن ملضمة للبىٕى التي ثشيل في مضاولة 

وشاؽ اإلاطشفي بِىما هىإ مً الىراثٔ التي ثطذسها لجىة باٛص لِعد بلضامُة ولً٘ بسشادًة وهي ثمثل 

ؤظغ حذًذة إلداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة ؤو بداسة خطىم البىٚ بطُة نامة ومً رم َةن ثبىيها مً ْبل 

ابُة الىؾىُة ؤو البىٕى ْذ ؤدي بلى هحاثج اًجابُة  .1العلؿات الْش

ضت بطُة سثِعُة نلى الخذ ألادوى 01 ًالخل باٛص 02 وباٛص 01نىذ اإلآاسهة بين اثُاُْة باٛص   ْذ ٖس

يز نلى مخاؾش الاثحمان ولِغ بداسة اإلاخاؾش لالثحمان وهزا باإلغاَة 8%اإلاؿلىب لشؤط اإلااٛ وهى   مو التٖر

، وفي نام   ؤغاَد اللجىة مخاؾش العّى 1969بلى ؤن اللجىة خذدت ؤوصان اإلاخاؾش لٙل ؤضل مً ألاضٛى

. 

 . بمهذٛ سؤط اإلااٛ %8، ٌهحبر ؤشمل وؤنكم مً مجشد ثدُٓٔ وعبة اٛ 02ؤما باليعبة لباٛص 
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 ٌهحبر جًيرا شامال للثٓاَة البىُ٘ة والتي ٌهحبر مدىسها اداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة 2خُث ؤن اثُاّ باٛص 

 : في الىٓاؽ الحالُة 02والخٙىمة واهػباؽ العّى وثحمثل مداوس اثُاُْة باٛص 

 محؿلبات الخذ ألادوى لشؤط اإلااٛ  - 

ابُة -   اإلاشاحهة الْش

 .اهػباؽ العّى وؤلاَطاح- 

 

مً٘ الحهبير ننها مً خالٛ الشٙل الحالي  :ٍو

ٛ  :02 لشكلثرقمث   الذناثم الثالرة الثُاُْة باص

 

 

 

 

 

 

يل بىشً، مشحو ظابٔ، ص : اطدر  .73 ٍص

وسٖضت لجىة باٛص نلى غشوسة ثُانل هزه الذناثم الثالرة لحدُٓٔ َهالُة بؾاس سؤط اإلااٛ الجذًذ َال 

ًُ٘ل ثدذًذ خذ ؤدوى إلاحؿلبات سؤط اإلااٛ ثدُٓٔ وثذنُم الثٓة والعالمة بالىكام البىٙي، ولزلٚ َال بذ 

زلٚ ؤلاششاٍ واإلاشاْبة  .1مً اإلاضح بين مهذٛ بداسة َهالة واهػباؽ العّى  ٖو
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 الذعائم الثالثت

 الذعامت الثانيت الذعامت األولى

 

 الذعامت الثالثت

 

الحذ األدنى لمتطلباث 

 رأس المال
المزاجعت الزقابيت 

 لمتطلباث رأس المال

 انضباط السوق 



 بداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة:                                             الُطل الثاوي

 

 

46 

ضت باٛص  ولً٘ مو جًُير شامل نً % 08 في مدىسها ألاٛو نلى الخذ ألادوى إلاهذٛ ُٖاًة سؤط اإلااٛ وهى 2ٖس

ؿة 1اثُاّ باٛص   َُما ًحهلٔ بُُُ٘ة خعاب ؤوصان اإلاخاؾش بدُث جعحؿُو البىٕى ؤن ثخحاس مً بُنها شٍش

 .ؤن ثدٓٔ اإلاهاًير الالصمة لٙل ؤظلىب 

ذ ؤغاٍ اثُاّ باٛص   وحىب اخحُاف البىٚ بشؤط اإلااٛ إلاىاحهة مخاؾش الخشًُل وؤغاٍ ؤمىس ٖثيرة 2ْو

 ألنذاد وعبة مالثمة حذًذة جعمى وعبة 2منها مخُُات مخاؾش الاثحمان والحىسٍٔ إلاا ظهد لجىة باٛص 

ؼ اليعبة العابٔ خُث ؤضبدد هزه اليعبة ُْذ الحىُُز في " مإ دوهى"  وسٖضت 31/12/2006لحهٍى

 : هزه اليعبة نلى مداوس 

 %8أنثيقلثرأشثماوث لخاصثعًث -1

 : ونلى هزا ألاظاط بدعل

دة ألاولى)بحمالي سؤط اإلااٛ  دة الثاهُة+الشٍش دة الثالثة+ الشٍش  (الشٍش

مخاؾش +   مخاؾش الاثحمان 8 ≤____________________________________________

 مخاؾش العّى + الخشًُل 

 

 اإلاحابهة الخزسة نىذ الُٓام باألنماٛ البىُ٘ة -2

 الشُاَُة في ألاظىاّ - 3

 ٛ ض نلى اظتراثُجُات 2وؤغاٍ اثُاّ باص ابُة والزي ًٖش  اإلادىس الثاوي واإلاحهلٔ بهملُات اإلاشاحهة الْش

ٓة ظلُمة  .وظُاظُات البىٚ لحدُٓٔ محؿلبات الخذ ألادوى لشؤط اإلااٛ بؿٍش

ُة ألن الحؿبُٔ العلُم الثُاّ باٛص  يز نلى بداسة اإلاخاؾش اإلاطَش ذ ثم التٖر  بجمُو محؿلبات بما ًػمً 2ْو

ا ٍى  1.بداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة بداسة ظلُمة ثجهل ؤداءه حُذا ْو

 جهحبر بمثابة دلُل نمل شبه محٙامل إلداسة 2 التي ؤضذستها لجىة باٛص والىاسدة في نهاًة اإلادىس 20الىراثٔ 

ابة الذاخلُة والخاسحُة الُهالة للبىٕى  .اإلاخاؾش البىُ٘ة وللْش

 ؤبشصت الىٓظ 2008لً٘ ألاصمات اإلاالُة التي معد الىكام اإلاالي الذولي والىكام اإلاطشفي الظُما ؤصمة 

 والتي مً بين ؤلاحشاءات التي 2009 في 3 وهى ما ثمخؼ نىه قهىس اثُاُْة باٛص 2الىاضر في اثُاُْة باٛص 
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دة ألاولى مً  ُو في الشٍش ض وعبة اإلاىاسد الزاثُة للبىٕى بدُث ًحىحل نلى اإلاطاٍس الَش حاءت بها جهٍض

د الخاغش بلى % 2سؤط اإلااٛ التي جشٙل اخحُاؾاتها الطلُة اإلاالُة مً ؤظهم وؤسباح مً  مً  % 5,4في الْى

دة بغاَُة بمٓذاس  مً سؤط اإلااٛ إلاىاحهة ؤصمات مٓبلة وهى ما  % 2,5ؤضىلها باإلغاَة الى ثخطُظ شٍش

و بحمالي الاخحُاؾي الطلل بلى   %.7ًَش

ُو مً وعبة ألاضٛى الزاثُة للمطاٍسِ والتي ًشمض لها بـ  خالُا  % 4 مً Tier 1مً حهة ؤخشي ظِحم التَر

جُا بهزه ؤلاحشاءات ابحذاءا مً % 6بلى   وضىال بلى بذاًة 2013 ًىاًش 1ومً اإلاُترع ؤن ًبذؤ الهمل ثذٍس

 .     2019 وثىُُزها بشٙل نهاجي في 2015الهمل بها في نام 

ادة وعبة ُٖاًة اإلااٛ مً  ض ؤلاضالخات % 105خالُا بلى % 8بن الىٓؿة اإلادىسٍة لإلضالح اإلآترح هي ٍص وثٖش

اإلآترخة ؤًػا نلى حىدة سؤط اإلااٛ بر ؤنها ثحؿلل ْذسا ؤٖبر في سؤط اإلااٛ بر ؤنها ثحؿلل ْذسا ؤٖبر في سؤط 

 .اإلااٛ اإلاٙىن مً خّٓى اإلاعاهمين في بحماٛ سؤط ماٛ البىٚ

جشمل هزه الخضمة مً ؤلاضالخات ؤًػا انحماد مٓاًِغ حذًذة بخطىص العُىلة الصلد جعحىحل 

ً، خُث ظُهين نلى البىٕى ثٓذًم ؤدوات  الخطٛى نلى اإلاىآَة مً ؾٍش ْادة دٛو مجمىنة الهشٍش

 1.ؤٖبر ظُىلة مٙىهة بشٙل ؤظاس ي ألضٛى نالُة مثل العىذات

 مً ؾٍش البىٕى الهشبُة ظُترثل نلُه بحشاء جهذًالت ؤظاظُة في 3لإلشاسة َةن ثؿبُٔ ثىضُات لجىة 

، بغاَة بلى ؤغهاٍ ْذساتها الحىاَعُة في العّى الذولُة مما ْذ  ل وهُٙل ألاضٛى هُٙل مطادس الحمٍى

 .ًىه٘غ ظلبا نلى وشاؾاتها وسبدها

 إد رةث اخاطرث لملىكيةثباصحعماوث اىحجاتث االية:  املبحث لثالح

ثػمً نملُة بداسة اإلاخاؾش اظتراثُجُات ثمً٘ اإلااظعة مً بداسة اإلاخاؾش اإلآترهة باألظىاّ اإلاالُة وهي 

نملُة دًىامُُ٘ة ًجل ؤن ثحؿىس مو اإلاىكمة وؤنمالها وثإرش نلى ال٘ثير مً ؤْعام اإلاىكمة شاملة الخضاهة 

ة بُة والعلو ومالُة الشٖش ٔ والىىاحي الٓاهىهُة والػٍش  .واإلابُهات والخعٍى

وثحػمً نملُة بداسة اإلاخاؾش ٗل مً الحدلُل الذاخلي والخاسجي والجضء ألاٛو مً الهملُة ًحػمً ثدذًذ 

هم نالْتها الىرُٓة ات اإلاخاؾش اإلاالُة التي ثىاحه اإلاىكمة َو  .ووغو ؤولٍى

 1.إد رةثمخاطرثالائحمان:  املطلث ألاو 
                                                           

1
 57 عبدالحكٌم بٌطري، مرجع سابق، ص



 بداسة اإلاخاؾش البىُ٘ة:                                             الُطل الثاوي

 

 

48 

ػات  جهحمذ مخاؾش الاثحمان والؿّش اإلاعحخذمة في بداستها لذسحة مهُىة نلى حجم وجهُٓذ الحهٍى

ٗات الحإمين واثدادات الاثحمان ٗلها  ٗات  ألامىاء للىداجو وشش ً وشش ٗالبىٕى واإلاعخثمٍش واإلااظعات اإلاالُة 

رات جهشع بعل ثإُٖذها نلى ألاْشاع واإلاحاحشة وسيم ؤن مخاؾش الاثحمان ثشثبـ باالْتراع َهي ٖزلٚ 

ٗات  .هم سثِس ي ويالبا ما ًيس ى باليعبة لُ٘اهات ؤنماٛ ؤخشي مثل الشش

 .وشأةثألاإد رةثمخاطرثالائحمان -1

وشإت مخاؾش الاثحمان الحٓلُذًة مً خالٛ الاْتراع والاظخثماس وؤوشؿة مىذ الاثحمان وجهني بهاثذ ماٛ 

 .اإلآترغين ؤو دَو مٓابل البػانة اإلابانة

 .اإلاشحٓات: ٖزلٚ ثيشإ مخاؾش الاثحمان مً خالٛ ؤداء ألاؾشاٍ اإلآابلة في اثُاْات جهاْذًة مثل

ٗامال ظىاء ظبل نذم ْذسة الؿٍش اإلآابل ؤو نذم سيبحه  اء به  ونىذما ًٙىن الالتزام اإلاالي لم ًحم الَى

اء بالتزاماثه وثيحج الخعاسة ؤماًٖ بداسة مخاؾش الاثحمان َةن بخذي ثٓىُاتها ألاظاظُة هي الحٓلُل،  بالَى

يز ٖبير نلى ؤلاداسة اليشؿة لحهشع  وجهحمذ الحٓىُات اإلاعحخذمة نلى هىم اإلاىكمة ونمىما ًىحذ ثٖش

ة والاثحماهُة  با بانحباس ؤهمُة الاثحمان في اإلااظعات الحجاٍس الاثحمان في اإلااظعات اإلاالُة، وهزا لِغ يٍش

 ٛ  .هخُجة ؤوشؿة ؤلاْشاع واإلاحاحشة وبداسة ألاضى

 : ومو هزه الحٓىُات ًمً٘ اظحخذامها بىاظؿة ؤي مىكمة

 حهل وقُُة مخاؾش الاثحمان سظمُة - 

 انحباس َشص ثىىم جهشع الاثحمان - 

ش الحإٖذ-  ة والذَو التي ثَى  ثؿلل ثٓىُات الخعٍى

 الحهامل مو ؤؾشاٍ نالُة الجىدة - 

 اظحخذام اثُاْات الطافي النهاجي خُث ًٙىن مم٘ىا- 

 سضذ وثدذًذ ُْمة العّى للهٓىد الٓاثمة- 

 2ألاظائيثإد رةثمخاطرثالائحمان. 2

ش دنم هام اظتراثُجُات وث٘حُُ٘ا لإلداسة ومجلغ ؤلاداسة وبداسة مخاؾش  وقُُة معحٓلة إلداسة اإلاخاؾش ثَى

الاثحمان ووغو العُاظة، ًمً٘ دخىلهما في وقُُة ؤلاششاٍ نلى اإلاخاؾش ؤو في اإلاىكمات ألاٖبر ٗىقُُة 
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ش  جل ؤن جشمل بداسة جهشع الاثحمان وغو خذود جهشع لالثحمان مىاظبة وسضذ وثٍٓش معحٓلة ٍو

ض ألاخشي لالثحمان ثيحمي  الحهشغات غذ الخذود نلى ؤظاط مجمو مهضص ْاهىهُا والػمان وثٓىُات الحهٍض

ٓة وث٘شاس مىاحهة ظُاظات الاثحمان  .ؤًػا لىقُُة بداسة اإلاخاؾش مو ثدذًذ ؾٍش

وفي اثُاّ مو مبادت بداسة اإلادُكة ٗل مً مخاؾش اثحمان الطُٓة ومخاؾش اثحمان مدُكة الحهشغات 

ٗاهد ألاٖثر ثإرش  ش مُهىمه مو اإلااظعة الحٓلُذًة التي   ًجل ألاخز بهين الانحباس الحىىم الزي ًمً٘ ثطٍى

ٗاهد  بمخاؾش الاثحمان مً خالٛ نملُات بْشاغها، والهالْة الحٓلُذًة بين اإلااظعة اإلاالُة والهمُل 

 .مؿبهة بىاظؿة مذًش الهالْة ؤو معاوٛ الخعاب مو ؤخز الاْتراع دوسا سثِعُا

ٗاهد مطلخة  با في ْانذة نمالئها ، و ٗاهد اإلااظعات اإلاالُة يالبا بْلُمُة في ؾبُهتها وثمد ٍْش خُا  وثاٍس

 .ٗل مً الهمالء واإلااظعات اإلاالُة ؤلاْلُمُة لزلٚ جهلٔ نلى الشحاء ؤلاْلُمي 

ٗالهٓاسات وفي خالة ثٓطير الهمُل في  ٗان ؤلاْشاع ًٓىم نادة نلى ألاضٛى الهُىة مثل اإلاهذات ٖبذًل  و

الٓشع واإلااظعة اإلاالُة ثذجض نلى ألاضٛى اإلاشهىهة وثدطل نلى ألاْل اظترداد حضجي وجهشع الاثحمان 

ٗان مبلٌ الٓشع، وجهحمذ اإلاخاؾش نلى اخحماٛ الذَو اإلآترع  .ألاْص ى 

و ؤوشؿة  ذ ًٙىن ضهبا نلى اإلاىكمات ثىَى ض الاثحمان ْو والُىم ثىاحه ٖثير مً اإلاىكمات جهشع مٖش

ٗاٍ لحٓلُل الحهشع َمثال   :ؤنمالها بشٙل 

و يير مشيىب َُه مً وحهة هكش  ذ ًٙىن الحىَى الطاوو ْذ ًٙىن له نمالء ٖثيرون في هُغ الطىانة ْو

ألانماٛ في مداولة لحٓلُل الحهشع للطىانة خُث هاالء الهمالء ًبٓىن الطاوو في ؤنماله، مو هزا ًمً٘ 

و مو وشىء الُشص يز وثبدث نً ؾّش ؤلاداسة الحهشع والحىَى  .1ؤن جهتٍر ؤلاداسة بالتٖر

 إد رةثمخاطرثصعرث لفائدة:  املطلث لثاويث

سيم ؤن ؤنماٛ الخماًة ثحػمً نادة مشحٓات مً اإلامً٘ بنادة ثشثِل ألاوشؿة لحذجُم الحهشع بعهش 

الُاثذة وجعحؿُو البىٕى نلى ؤظاط ؤظلىبها بغاَة اظتراثُجُات خماًة داخلُة بمشحٓات ظهش الُاثذة 

مثل اإلاعحٓبلُات واإلآاًػات والخُاسات وثدل مشحٓات ظهش الُاثذة مدل الحهشع بعهش الُاثذة مو 

 .الحهشع ألداء ألاؾشاٍ اإلآابلة وسَو اإلاعاثل ألاخشي 

 :مضحقملطياتثصعرث لفائدة .1
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خ معحٓبال  و هي هخُجة بداسة الحهشع ألظهاس الُاثذة ؤو ؤظهاس دخل رابحة للذخٛى في العهش ؤو اإلاهذٛ لحاٍس

وبةثمام الطُٓة مً خالٛ وظُـ ثىحذ نمىالت للششاء ؤو البُو ومحؿلبات هامش ومخاؾش ألاظاط انحباس 

 .مو الخماًة بهٓىد اإلاعحٓبلُات واإلاشحٓات ألاخشي 

وثيشإ مخاؾش ألاظاط  نىذما جعحخذم الهٓىد لخماًة ؤظهاس الُاثذة يير ؤظهاس الهٓذ اإلاهني مثال جهشع 

 : لعهش اْتراع ثمد بداسثه مدص ي بهٓذ ًىسو دوالس وثحم بداسة اإلاخاؾش ٖما ًلي

 :ثمضحقملطياتث لضىدث1-1

ً خماًة ؤوغام العىذ اإلاىحىدة ؤو اإلاػانُة ألوغام العذ دون ششاء  هزه اإلاعحٓبلُات ثخُذ للمعخثمٍش

ؤو بُو العىذات اإلاهُىة وهي مُُذة إلظتراثُجُات ثخُُؼ ألاضٛى الح٘حُُ٘ة في بداسة الحهشع ألظهاس 

لة ألاحل، ومعحٓبلُات العىذ ًمً٘ اظحخذامها للخماًة مً مخاؾش العىذ وظهش الُاثذة ؤو  الُاثذة ؾٍى

 1.جًُير ثخطُظ ألاضٛى ؤو جهذًل  مذة اإلادُكة

و اإلاههذالت بِبو نٓذ معحٓبلُات العىذ ٌششؽ ؤن َاثذة الهٓذ اإلاهني  واإلاُترع ًم٘ىه الخماًة غذ َس

ممارلة للحهشع َةرا اسثُهد ؤظهاس الُاثذة ًىخُؼ ظهش العىذ اإلاهني ًجل ؤن ًحٓاع نٓذ 

َالخعاسة  (ًشثُو ظهش العىذ اإلاهني)اإلاعحٓبلُات بإظهاس َاثذة ؤنلى بالعّى َةرا اهخُؼ ؤظهاس الُاثذة 

نلى نٓىد اإلاعحٓبلُات ًجل ؤن ثحٓاع بإظهاس َاثذة العّى ألاْل وهزه ًُترع نذم وحىد جًُير في 

مً٘ ؤن ثارش مخاؾش ألاظاس ي في الُانلُة النهاثُة للخماًة  بداسة جهشع اإلاىكمة امحذاد الاثحمان ٍو

ش مهكم الخاالت نً معإلة الهٓذ اإلاهني ومعحٓبلُات العىذ مُُذة  وباْتراع ؤن نٓىد اإلاعحٓبلُات ثَى

عحؿُو مذًش اإلادُكة جهذًل  في يذاسة اإلادُكة لخعهُل ثخطُظ ألاضٛى ؤلاظتراثُجُة الح٘حُُ٘ة َو

 2.ثشحُذ

ألاضٛى بششاء ؤو بُو نٓىد معحٓبلُات دون جًُير اإلاملٕى الُهلي لألوساّ اإلاالُة ومضاًا اظحخذام 

ات الُهلُين للعىذات جشمل بعهىلة الحىُُز والخعلُو واخحماٛ ثٓلُل  معحٓبلُات العىذ ٖممثل للمشتًر

 3.ثٙالُِ الطُٓة

 ثإنهاءثعقدثمضحقملطياتث1-2
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ة نٓذ معحٓبلُات بمٓاضحه مو نٓذ معحٓبلُات آخش ؤو بخعلُم ؤو ْبٛى جعلُم  نىذ الاهٓػاء جعٍى

 ٖما هى معمىح به، ٖما هى معمىح بهً وللخعلُم مىذ نٓىد معحٓبلُات العىذ للعىذات –اإلاهني 

الٓابلة للخعلُم ب٘شبىهات مخحلُة ومىانُذ اظحدٓاّ مخحلُة، ٌعحخذم نامل الاهدشاٍ للعىذات 

لها ْبل الخعلُم َهٓذ معحٓبلُات اإلاشتري ًمً٘  والحبادٛ  جشمل العىذات الٓابلة للخعلُم ونىامل ثدٍى

 .بنهاثه بُو نٓذ اإلاعحٓبلُات في هُغ مىنذ معحٓبلُات في هُغ مىنذ جعلُمه

 : خيار تثصعرث لفائدة -2

وجشمل الًؿاء وألاسع اإلاعحخذمة للخماًة غذ مخحلِ ؤظهاس الُاثذة اإلاشحهُة ؤو ؤظهاس ألاضٛى مدل 

الىكش وسيم ؤن اظتراثُجُات الخُاس ثحػمً نادة خُاسات مباششة َُمً٘ بوشاءها مً خُاسات ثجاسة 

الاظخبذاٛ وجشبه ؤنماٛ خُاسات الحإمين بذَو ؤخذ ألاؾشاٍ لُٓلل ؤو ٌعحهُذ اإلاخاؾش بِىما الؿٍش ألاخش 

ذ دَهه ثٙلُة الاْتراع  الُهاٛ ؤو ًٓلل الهاثذ الُهاٛ نلى  ًٓبل اإلاخاؾش مٓابل ْعـ الخُاس الزي ًٍض

 1.ألاضٛى باليعبة للخامين 

هحمذ جعهير خُاسات ظهش الُاثذة نلى نىامل نذًذة بما َيها ؤحل الاهٓػاء وظهش اإلاػاسب وثؿاًش ظهش  َو

الُاثذة اإلاشحعي وثاخز ألاظهاس نادة في هٓاؽ ؤظاط إلابلٌ الهٓذ الطىسٍة ومىاضُة مشتري الخُاس 

باليعبة لدجم الهٓذ وظهش اإلاػاسب ومىانُذ بنادة الىغو وؤحل الاهٓػاء وظهش الُاثذة اإلاشحعي ًمً٘ 

ثلبُتها بخُاسات مهذلة لشيبات الهمل في ظّى مباشش ومخاؾش ألاظاط مدل انحباس في الخماًة مو خُاسات 

ظهش الُاثذة خُث ؤنها مو خماًات لعهش الُاثذة ومو الخُاسات نلى معحٓبلُات َةن جًيرات العهش ْذ 

ثدذذ هخُجة جًيرات في العهش ألادوى اإلاهني ؤو ؤظهاس الُاثذة ؤو بعبل الحًُير في ألاظاط وألادوى اإلاهني 

ًً٘ ؤن ًحًير خالٛ ؤحل نٓذ اإلاعحٓبلُات لزلٚ البذ مً الخشص نىذ اإلآاسهة لخُاس  (ألاسخظ للخعلُم)

نلى نٓذ اإلاعحٓبلُات مو خُاس نلى ألادوى راثه وخُث للمشتري ثد٘م نلى مماسظحه َةن الخُاس ًُُذ 

حداش ى غشوسة الذخل في ظهش  هة للخماًة ْذ ثدذذ ؤوال ثدذذ، ٍو اإلاخاؾش الؿاسثة خُث الخاحة اإلاحْى

ش خماًة غذ مشاهذ ظهش الُاثذة في ؤظىء خالة  الُاثذة ختى لُترة صمىُة ْطيرة َةن الخُاسات ظٍى ثَى

 2.ومشاهذة اإلاشوهة وؤخعً خالة

 : وثحم بداسة اإلاخاؾش ٖما ًلي

 : ثغملاءثألاأرضيات2-1
                                                           

  .80-79ص- زٌنب بوشن مرجع سابق، ص- 1
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ير الخماًة مً الحًيرات في ؤظهاس الُاثذة نلى َترة صمىُة والًؿاء هى  هي خُاسات لعهش الُاثذة خضمة لحَى

عمى ؤخُاها ضِٓ )مجمىنة مً خُاسات ظهش الُاثذة للخماًة غذ اسثُام ؤظهاس الُاثذة والًؿاء  َو

Celing)  و ؤظاظا مٙىن في خُاسات همىرج ؤوسبي ْطير واهٓػاء ٗل حاس مٓابل لجذٛو الاْتراع اإلاحْى

نىذ  (َّى ظهش يؿاء اإلاػاسبة)للخامي، ومٓابل نالوة الًؿاء َةن مشتري الًؿاء مدمي في ألاظهاس ألانلى 

 1.الُترة الضمىُة التي ًٌؿيها الًؿاء

  ( لضعرث اعرألاضثبينث لملىوكثبطىدن)صعرث لطيبرألاث2-2

هى نالمة الاظتهذاء اإلاعحخذمة في اجعام ٖبير ؤو العهش اإلاشحعي ألظهاس الُاثذة لألحل الٓطير  (اللُبرو)

دعل مً رماهُة بىٕى  ، ٍو واللُبرو ٖزلٚ هى العهش بين البىٚ والبىٕى الشثِعُة للطُٓات لدجم العّى

عحخذم  ة باهحكام َو ة ظهش الُاثذة ونٓىد اإلاعحٓبلُات وثشثِبات  (اللُبرو)نلى ألاْل مشاٖس لخعٍى

ؿاوي والين الُاباوي والذوالس ال٘ىذي  2.الاْتراع وؤظهاس اللُبرو وجعىذ ًىمُا للجىة البًر

 إد رةثمخاطرثصعرث لطرف:  املطلث لثالح

سيم ؤن مىاَعة الخماًة ثحػمً نادة اإلاشحٓات مً اإلامً٘ ؤخُاها ثذجُم الحهشع لخؿش ظهش الطٍش 

مً خالٛ الحهذًالت الخزسة ألوشؿة ثشثِل نملُات ألانماٛ لحٓلُل اإلاخاؾش َهي شٙل مً الخماًة 

ذ ثحػمً حهىد، ولً٘ ًمً٘ ؤن ثٙىن وظُلة ْابلة للخُاة لحٓلُل الحهشع للمخاؾش وانحماد  الذاخلُة ْو

ؤظلىب مخاؾش الطٍش ألاحىبي 

 

 

 هقلثمخاطرثصعرث لطرف -1

ؤخُاها ًٙىن مً اإلامً٘ هٓل مخاؾش ظهش الطٍش بلى الهمالء ؤو اإلاىسدًً َمثال ْذ ثدذذ الحًيرات 

ادة الهلء في اإلآاضة وهٓلها بلى  مىهجُة الخعهير لحه٘غ ؤظهاس الطٍش وفي بهؼ الطىانات جعانذ ٍص

 .الهمُل النهاجي

 عقودث اضحقملل -2
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ة سؤط بين ؤظىاّ الىٓذ الذاخلُة والذولُة وخماًة مخاؾش الطٍش  جعهُل ؤظىاّ الطٍش ألاحىبي خٖش

ألاحىبي وخماًة جهشع لخؿش الطٍش ألاحىبي بمشحٓات مثل نٓىد اإلاعحٓبلُات ثمىو الحهشع إلاخاؾش 

ؤظهاس الطٍش مو الحهشع ألداء ألاؾشاٍ اإلآابلة لزلٚ مً اإلاهم َهم مخاؾش الاثحمان وثحم بداسة اإلاخاؾش 

 :ٖما ًلي

 : ثجضعيرثعقودث اضحقملل2-1

ٌه٘غ جعهير اإلاعحٓبلُات بالُّش في ؤظهاس الُاثذة بين الهملُحين نلى مذي َترة الضمىُة التي جًؿيها 

ّش ظهش الُاثذة ْذ ًٙىن مىحبا ؤو ظالبا بما ًترثل نً هزا مً ؤن ظهش اإلاعحٓبلُات  اإلاعحٓبلُات َو

و  .ًٙىن بهالوة ؤو بخطم باليعبة لعهش اإلاْى

و مىحل ؤو  و ؤو ؤظهاس الُاثذة اإلاهىُة ًٌير جعهير اإلاعحٓبلُات، وظهش اإلاْى والحًير في ؤي مً العهش اإلاْى

 .1ظالل ٌعاوي ظهش اإلاعحٓبلُات ؤو ًٙىن شامال في العهش

 : ث اضحقملطياتثغيرث لقابطةثلطخضطيم2-2

ة الىٓذًة للمعحٓبلُات في مىنذ  هزه اثُاُْات جهاْذًة خُث ال ًدذذ جعلُم للهملة ومثل نٓذ الخعٍى

و ًٓاسن بعهش اإلاعحٓبلُات الحهاْذي ؤو الذَو هٓذا واإلاعحٓبلُات  اإلاعحٓبلُات َةن العهش الحجاسي للمْى

 .يير الٓابلة لخعلُم يالبا جعحخذم لخماًة نمالت العّى اإلاىحجة خُث ًطهل الخعلُم

 ثإنهاءثعقدث اضحقملطياتث2-3

َىس ببشام نٓذ اإلاعحٓبلُات ًٙىن ظهش الطٍش اإلادذد باليعبة إلآذاس ومىنذ الخعلُم ولألخذ الخعلُم 

ٓا لششوؽ اإلاعحٓبلُات نىذ الاظحدٓاّ نلى اإلاىكمة ؤن ثٓذم جهلُمات للماظعة اإلاالُة نلى ألاْل . َو

ٓة مً نذة ؾّش   .ْبل الاظحدٓاّ بُىم ؤو بُىمين ونٓذ اإلاعحٓبلُات ًمً٘ بنهاثه بؿٍش

 .الالتزام بالخعلُم ؾبٓا ألخٙام نٓذ اإلاعحٓبلُات -          

بنهاء نٓذ اإلاعحٓبلُات بششاء ؤو بُو نٓذ مٓاؾهة بإظهاس العّى العاثذة مو ما ًيحج مً ٖعل ؤو - 

 خعاسة؛ 

ة-   2.ثدذًذ ؤو هٓل معحٓبل الهٓذ إلاىنذ آخش باألظهاس الجاٍس

                                                           
 73 شقٌري نوري موسى وأخرون، إدارة المخاطر ، ص1
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 ثجارةث املادالتث -3

ثجاسة اإلابادالت في العّى بين اإلااظعات اإلاالُة ال٘بيرة ونمالئها وسيم انها مخشابهة بال ؤن هىإ بهؼ 

الُشوّ الهامة بين الطٍش ألاحىبي مبادالت الهملة، َحمُل مبادالت الطٍش ألاحىبي لحٙىن رات آحاٛ 

ؤْطش لالظحدٓاّ ورات الحًيرات بين ألاؾشاٍ اإلآابلة ،وثمُل مبادالت الهملة بلى جًؿُة َترات ؤؾٛى 

 :   وثحػمً ثبادالت محهذدة بين ألاؾشاٍ وثحم بداسة اإلاخاؾش َيها ٖما ًلي

  ( لطرفث جىبي)عقودث ايدالتث1 -3

بظحخذمد ب٘ثاَة وخاضة بىاظؿة اإلااظعات اإلاالُة إلداسة ألاسضذة الىٓذًة، والحهشع للمخاؾش في 

عحخذم ٖزلٚ لخعهُل ثجاسة اإلاعحٓبلُات ؤو َّش ظهش الُاثذة بين الهملُحين ،وثحٙىن  نمالت مخحلُة َو

و ونملُة اإلاعحٓبلُات  و .مبادالت الطٍش ألاحىبي مً نملُة اإلابادالت باإلاْى خ اإلاْى حم ششاء نملة في ثاٍس ٍو

و وظهش اإلاعحٓبلُات ًحم وغهها نىذ نمل الحجاسة  ل مً ظهش اإلاْى خ اإلاعحٓبلُات ٗو مو بُو ن٘س ي في ثاٍس

 1.هى ضافي الحٙلُة ؤو ٖعل الىاثج نً اإلابادالت  (هٓاؽ اإلاعحٓبلُات)والُّش 

وباليعبة للماظعات يير اإلاالُة َةن مبادالت الطٍش ألاحىبي جعحخذم يالبا لخعهُل الاظخثماس ؤو 

شع ؤخشي  الاْتراع الٓطير آلاحل في نمالت يير داخلُة، وهي ثىحذ بشٙل َهاٛ في اظخثماس نملة ْو

 .ومذة مبادالت الطٍش ألاحىبي اظاظا خىالي ظىة ؤو ؤْل 
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خالضةث لفطلث لثاويثث

مً خالٛ هزا الُطل خاولىا ؤلاإلاام بجضثُات بداسة اإلاخاؾش بما ؤهه الاهحمام ألاظاس ي للبىٕى هي اإلاخاؾش 

.  التي ًمً٘ ؤن ثحهشع لها

ىم الخعاسة في اإلاىاسد اإلاالُة ٖما ؤنها  شؿش مهم خُث مما ظبٔ ًم٘ىىا جهٍشِ اإلاخاؾش نلى ؤنها اخحماٛ ْو

يهذد ُٖان اإلااظعة اإلاالُة في ؤي لخكة وفي ٗل خين، لزلٚ وحل نلى ٗل ماظعة ؤن جهمل نلى بًجاد 

ألهىام اإلاخاؾش : العبل العلُمة إلاىاحهة هزه اإلاخاؾش لحٓلُل منها ؤو ثجىبها َٓذ ثم نشع في هزا الُطل

وألهم ألادوات التي جعانذ البىٕى في مىاحهة مخحلِ اإلاخاؾش التي ًمً٘ ؤن ثحهشع لها وثىاولىا ؤًػا 

ُُُٖة بداسة اإلاخاؾش ثم اهحٓلىا بلى ثدلُل اإلاخاؾش وهزا مً خالٛ ٗل خؿش نلى خذي و وغو ؤهم العبل 

 .إلاىاحهحه مً نٓىد اإلاعحٓبلُات بلى الخُاسات واإلابادالت وألاحلة

بن هزا الُطل ًمثل الٓانذة التي ًمً٘ مً خاللها بىاء ؤظاظات مد٘مة إلاهالجة هزا اإلاىغىم وهجذ ؤن 

 .اإلاخاؾشمً ؤهم ؤهذاٍ وحىد الهىذظة اإلاالُة
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 :تمهيد

للذ جىاولىا في الجضء الىغشي ول مً الهىذظت اإلاالُت واداسة اإلاخاطش،هزه ألاخيرة التي أحذزذ العذًذ مً 

الخؼيراث، ظىاء على اإلاعخىي الىلي أو على اإلاعخىي الجضئي، إر أصبحذ حل اإلاىغماث حععى مً احل 

ت حاولىاظىلى  الاظدثماس في اإلاعشؿت،رلً لالظخـادة مً عىائذها الىبيرة، وحتى ال جبلى دساظدىا هغٍش

ـُت مبرصًٍ اإلاخاطش التي ًخعشض لها  إظلاطها على الىاكع مً خالٌ دساظت حالت بىً الـالحت والخىمُت الٍش

البىً وهُـُتإداسة هزه اإلاخاطش ورلً باظخعماٌ أدواث الهىذظت اإلاالُت واإلاخمثلت أظاظا في اإلاشخلاث 

ـُت ال ٌعخخذم الهىذظت اإلاالي الداسة مخاطشه  .اإلاالُت  الا ان بىً الـالحت و الخىمُت الٍش

: لزا  جطشكىا في هزا الـصل إلى ما ًلي

التعريف بالبنك محل الد ا رسة؛ 

ـُت  اإلاخاطش التي ًخعشض لها بىً الـالحت و الخىمُت الٍش
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 يةمفاهيم عامة حىل بنك الفالحة و التنمية الريف:املبحث الاول 

ش اللطاع الـالحي لزٌ مً  ت التي تهخم بالخطٍى ـُت مً أهم البىىن الجضائٍش ٌعخبر بىً الـالحت والخىمُت الٍش

 :خالٌ هزا الـصل ظيخطشق إلى 

 1نشأة و تملىر بنك الفالحة و التنمية الريفية: اململطل  ول 

ـُت بمىحب اإلاشظىم سكم خ 105/88أوش ئ بىً الـالحت و الخىمُت الٍش  م، هي مؤظعت 1982 ماسط 13 بخاٍس

  الزي حذد نهائُا الىغام الاظاس ي للبىً 01\88مالُت وطىُت جيختي إلى اللطاع العمىمي، و أهمل بلاهىن 

خ  ـُت إلى 12/01/1988بخاٍس ل، ؿخحٌى بىً الـالحت و الخىمُت الٍش  و وطع طشق العمل و إحشاءاث الخحٍى

ش اللطاع الـالحي و جشكُت العالم  ـُت إلاهمت جطٍى ششهت راث أظهم و حاء البىً الـالحت و الخىمُت الٍش

ـي في بذاًت اإلاشىاس جيىن البىً مً   41 ووالت مخىاٌص عنها مً طشؾ   و اصبح الُى ًخيىن م140ًالٍش

ت لالظخؼالٌ و ت في مجمعاث حهٍى ت حهٍى   ووالت على اإلاعخىي الىطني322مذًٍش

 مهام و أهداف بنك الفالحة و التنمية الريفية: اململطل الثاني

مهام بنك الفالحة و التنمية الريفية  .1

ل اللطاع الـالحي و رلً مً  ـُت ٌععى إلى جحلُم أهذاؿه اإلاخمثلت في جمٍى إن بىً الـالحت و الخىمُت الٍش

خالٌ جحذًذ مخخلف اإلاهام التي حعاعذه على جذعُم هزا اللطاع الحُىي، و لهزا ؿئهه ًمىً جلخُص أهم 

ـُت ؿُما ًلي : مهام بىً الـالحت و الخىمُت الٍش

ت لخذعُم اللطاع الـالحي، الشي، الصُذ -  إمياهُاث اإلاالُت اإلامىىحت مً كبل الذولت الجضائٍش

. واليشاطاث الحشؿُت                

لت ألاحل لإلظدثماساث الضساعُت الىبيرة-  ت طٍى  . اللُام بمىح كشوض إظدثماٍس

ل لششاء ججهيزاث و معذاث :  ظىىاث مثل5اللُام بمىح كشوض كصيرة ألاحل التي جخعذي -  جمٍى
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ل كطاع الصُذ البحشي و وان هزا إبخذاءا مً ظىت  .  م2002صساعُت، و جمٍى

اإلاىاد ؤلاظتهالهُت، ششاء البزوس، و هى كشض : مىح كشوض مىظمُت لخذعُم اللطاع الـالحي مثل - 

. كابل للخجذًذ

لت ألاحل-  . اللُام بجمُع الىدائع اإلاخىظطت و الطٍى

ل مخخلف العملُاث اإلاخعللت بالخجاسة -  الخعامل مع مؤظعاث اللشض العمىمُت ألاخشي و جمٍى

 1.الخاسحُت

أهداف بنك الفالحة و التنمية الريفية  .2

ـُت ؿُما ًلي : جىحصش أهذاؾ بىً الـالحت و الخىمُت الٍش

 . الحـاظ على حصخه في العىق و الخأكلم مع هزه الخؼيراث - 

 . حلب الضبائً لخحلُم أهبر سبح ممىً- 

ش حىدة الخذمت و العالكاث مع الضبائً -   . جطٍى

 . إبلاء أهبر بىً في البلذ- 

. العمل على جىظُع شبىخه لخلبُت ول اإلاخطلباث عبر التراب الىطً- 

اشتران الضساعت في التراهم الىطني و جىمُت هصُبها في مجاٌ الاهخاج الىطني   - 

ش و حعمُم اظخعماٌ الاعالم الالي  -  اعادة جىغُم الجهاص الـالحي بخطٍى

جىظُع الاساض ي الـالحُت و جحعين حىدة الخذماث  -

الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية : اململطل الثالث

ـُت هيل مؤظعت جمخلً هُيل ٌعخبر هلاعذة جىغُم، حُث ٌعمح   بىً الـالحت و الخىمُت الٍش

م مخطط بخلذًم بصـت شيلُت هُيل البىً، و هزا العالكاث الدعلعلُت حعب اإلاعؤولُت في  طٍش

. مخخلف أحضاءه، و إلجمام دوسه على أحعً وحه
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ـُت حعب ما هى مىضح في   بحُث ًمىً أن هخطشق إلى الهُيل الخىغُتي لبىً الـالحت و الخىمُت الٍش

 1.الشيل

 

ـُت ووالت معخؼاهم :املصدر ت العامت لبىً الـالحت و الخىمُت الٍش اإلاذًٍش  

ـُت:01شكل رقم  :الهُيل الخىغُتي لبىً الـالحت و الخىمُت الٍش  
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العامة 
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املخاطر التي تىاجه بنك الفالحة و التنمية الريفية و كيفية معالجته :املبحث الثاني 

ـُت و التي جخمثل في خطش عذم الدعذًذ و  حشمل اإلاخاطش التي ًخعشض لها بىً الـالحت و الخىمُت الٍش

اإلاخاطش الاحخماعُت و الاكخصادًت و منها العُاظُت واللاهىهُت و ظيخطشق في هزا اإلابحث إلى بعع هزه 

 :اإلاخاطش مً خالٌ ما ًلي

: مخاطر عدم التسديد:اململطل  ول 

خ الاظخحلاق بشظالت حعتى  خ اظخحلاق لهزا على البىً بئعالم الضبىن كبل نهاًت جاٍس ليل كشض جاٍس

". بشظالت جيبيهُه"هزه الشظالت 

خ إرا ظذد اإلابلؽ ؿال بأط و في حالت ما إرا لم ٌعذد هىان مشاحل و خطىاث مخبعت  و في هزا الخاٍس

وملعمت إلى ؿتراث 

خ الاظخحلاق15بعذ : الفترة  ولى-  . إبالغ الضبىن مشة زاهُت:  ًىم مً جاٍس

لت ودًت15بعذ : الفترة الثانية-  .  ًىم بعذ الـترة ألاولى إبالػه بذؿع الذًً بطٍش

إسظاٌ سظالت إهزاس كبل اجخار ؤلاحشاءاث اللاهىهُت اإلابرمت و :  ًىم بعذ الـترة الثاهُت15بعذ : الفترة الثالثة- 

:  أًام كبل اجخار ؤلاحشاءاث اللاهىهُت و ًطلب مىه دؿع الذًً وامال و هىا هميز بين حالخين8مهلت 

 :حالة الاستجابة .1

ادة اإلاذة أي إعادة حؼُير  ًأحي الضبىن إلى البىً و ًخحاوس مع لجىت الذساظت جخخز اللجىت كشاساث ظىاء بٍض

خ الاظخحلاق أو إطاؿت له وكذ إطافي لذؿع الذًً  1.جاٍس

 :حالة عدم الاستجابة .2

 2إرا لم ًذؿع الذًً ًخىحه البىً إلى الظماهاث اإلاخـم عليها في العلذ، و هزا حعب هىعُت

ت جباع باإلاضاد العلني لخحصُل الذًً و هىان إحشاءاث جخخز لخحصُل  الظماهاث، إرا واهذ طماهاث علاٍس

الذًً مً بُنها إرا اظخىث كُمت الذًً مع مبالؽ العلاس ؿئن البىً ٌعخىلي على ألاصلي و إرا صادث اللُمت 
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ادة إلى اإلاذًً و أما إرا واهذ كُمت الظمان ال جىـي ؿئن البىً ٌشترن مع الذائىين  عىه حعاد هزه الٍض

ت لألمىس كاهىهُت أما  ً في اإلاطالبت باألصٌى ػير اإلاشهىهت إرا وحذث و إرا لم جىحذ ؿُخم الدعٍى آلاخٍش

. باليعبت للظماهاث الشخصُت ؿُخلذم شخص زالث ًخعهذ بشد الذًً في عجض صاحبه عً العذاد

 : حالة إلافالس .3

بعذ الذساظت اللاهىهُت و إعالن حالت ؤلاؿالط ًصذس حىم و ٌعين مصـى و هزا اإلاصـى هىحىصلت ول 

 :الظماهاث و اإلامخلياث و ًلىم اإلاصـى بترجِب الذائىين حعب الترجِب اللاهىوي

. دؿع أحىس العاملين: إلاجراء- 

.  دؿع أحىس العاملين:الضرائل- 

. دؿع اإلاصاٍسف لللظاء و الحيام: املصاريف القضائية- 

في ألاخير ًأحي دوس البىً، هىا ًمىً أن جيىن خعاسة للبىً في حالت ما إرا واهذ كُمت اإلامخلياث : البنك- 

بمبالؽ كلُلت أي جىصَع اإلابالؽ على ؤلاحشاء، الظشائب و اإلاصاٍسف اللظائُت و في ألاخير ًبلى ال للبىً أي 

ش يء هىا جغهش الخعاسة لزا عىذ دؿع ملف طلب اللشض ًطلب مً اإلالترض جلذًم الىزائم الخاصت بيل 

 1.مصلحت اإلازوىس أعاله

 : حالة الكىارث الملبيعية و الحىادث .4

ًجب على صاحب اإلاششوع أن ًيىن مؤمً لذي مصلحت الخأمين، ألهه في حالت حذور مثل هزه اليىاسر 

 .حعىض له كُمت الخعاسة مً طشؾ الصىذوق الجهىي الـالحي أي مصالح الخأمين على اليىاسر

: و هزا وله ساحع إلى

. ؿلذان العمُل ألهمُت اظخمشاس الخعامل مع البىً- 

. عذم حشص العمُل على الىؿاء بالتزاماجه- 

. إجالؾ ظمعخه الشخصُت- 
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. جذهىس اإلاشهض اإلاالي للملترض- 

ت في إداسة العمُل ليشاطه و إطاؿت إلى رلً جشاحع اإلالذسة ؤلاهخاحُت -  جشاحع الىـاءة ؤلاداٍس

املخاطر الاقتصاديةاملخاطر املتعطقة بالعمطية اململطىبة تمىيطهاواملخاطر املتعطقة :اململطل الثاني 

: بالعمطية اململطىبة تمىيطها

 :ملخاطر الاقتصاديةا .1

و هي التي جخشج عً إداسة اإلالترض و عً جأزيره و مً أمثلتها أهذاؾ خطط الخىمُت الاكخصادًت 

والاحخماعُت و ما ًطشأ عليها مً حعذًالث و ما ًخطلب جىـُزها مً إصذاس كشاساث اكخصادًت و مالُت وهلذًت 

 1.كذ جؤزش على بعع ألاوشطت في الذولت

هما أن هزه اإلاخاطش جحذر آزاسها في الحُاة الاكخصادًت و الجهاص اإلاصشفي أًظا مما ًؤزش على عذم كذسة 

اإلالترض على ظذاد ما حصل علُه مً اللشض و هزلً عذم كذسة البىً على اظترداد هزا اللشض إطاؿت 

. إلى اإلاخاطش جزبزب أظعاس الصشؾ في حالت اكتراض العمالء مً الخاسج

: املخاطر املتعطقة بالعمطية اململطىبة تمىيطها .2

جخخلف هزه اإلاخاطش حعب طبُعت ول عملُت ائخماهُت و عشوؿها و ًمىً إبشاصها رلً مً جحلُل بعع 

صىس اإلاخاطش على أظاط مذي هـاءة اإلالاٌو و خبرجه في العملُاث التي ًلىم بدىـُزها ظىاءامً حُث 

. ظالمت الذساظاث التي ٌعذها للذخٌى في العطاء أو مً حُث إداسة الخىـُز وؿلا للبرامج اإلاىطعُت

 :املخاطر الاجتماعية، السياسية و القانىنية .3

و منها هاشئت عً الخبعُت الاكخصادًت لذولت أحىبُت و ما ًىجم عً مخاطش حشوب العالكاث الذولُت،و 

عاث التي حعمح ببعع الذًىن اإلاصشؿُت اإلامىىحت للعمالء أو التي جؤزشعلى  هزلً إصذاس بعع الدشَش

 2.جىصَع الذخل بين ؿئاث اإلاجخمع
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:  خالصة الفصل 

ـُت ًخعشض للمخاطش مثله مثل البىىن  مً خالٌ هزا الـصل اظخخلصىا أن بىً الـالحت و الخىمُت الٍش

م أدواث جللُذًت كذًمت  حُث أنها ال حعخخذم أدواث  الهىذظت اإلاالُت مً  ألاخشي  و ًلىم بئداستها عً طٍش

 مشخلاث

 

 

 



 

 

 

 

 

 خــــــــاتمة
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ٌػخبر اللطاع املالي بصفت غامت و اللطاع البىيي بصفت خاصت غصب الاكخصاد ألي بلذ حُث أن ظالمخه  

جىػىغ غلى ظالمت أداء الاكخصاد غمىما، باغخباس أن البىىن هي املعؤوٌ ألاٌو غً جمىیالألوشطت 

الاكخصادیت   و مً الطبُعي اهه  ًخػشض لػذة مخاطش ،الن املخاطش امش مالصم للػمل املصشفي هظشا لطبُػت 

غمله مىذ البذاًت ، مً حُث امللذاس و الىىع ، الامش الزي فشض غلى اداسة البىىن إغطاء  معالت املخاطش 

الػىاًت التي حعخحلها لخبلى هزه ضمً الحذود اللابلُت للعُطشة غليها، والا ادث الى تهذًذ وجىدها  

وإداسة املخاطش مؼ غيرها مً إلاداساث في البىىن الجؤدي دوسها بشيل فاغل مالم ًىً هىان هظام سكابي 

 ظلُم  و ًجب غلُه إداساتها بالطشق املىاظبت مً اجل   الحذ منها   

فخفادي املخاطش ولُا معخحُل مىه الخحلم بل أن الضشوسة البػذ غً املخاطش غير محعىبت و اللبٌى بما 

هى محعىب منها هى جحلُم لغاًاث البىىن  

ش و ابخياس أدواث جذًذة مً اجل مػالجتها و الحذ منها و مً هىا جم ابخياس ادواث الهىذظت  لزا جم جطٍى

املالُت فمً خالٌ الذساظت التي كمىا بها، فئن همى أدواث الهىذظت املالُت وجطىسها أصبح مً أهم 

خ املالي املػاصش، فلذ جطىس مً مجشد جصىساث إلى اهدشاس دولي واظؼ الىطاق، حُث  الىجاحاث في الخاٍس

. غم الخػامل بها في املؤظعاث وألاظىاق خاصت منها البىىن، وجخلل اظخػمالها ول أسجاء الىظام الذولي 

إن مفهىم هىذظت املالُت هجذه كذ أطلم مفهىما جذًذا في الاكخصاد، فهى الابخياس الزي احذر جطىسا غلى 

معخىي اللطاع املالي ألي هُان، وهزا بفضل أهذافه الىاضحت والجلُت مً خالٌ جلب أهثر غىائذ بؤكل 

جيالُف وبذون مخاطش، هزه املىخجاث هجذ بؤنها حػمل غلى حػمُم الاظخفادة بين ألاطشاف املخػاملت، وهزا 

. وفُما ًلي الىخائج والخىصُاث امللترحت. وله إرا أحعً اظخػمالها بطشق صحُحت وظلُمت

وكذ جاءث هزه  الذساظت الزبار أهمُت اظخػماٌ أدواث الهىذظت املالُت في امليشآث امللُت و املصشفُت في 

ذ الخؤهذ ما إرا واهذ لها فائذة هبيرة في الجهاص املصشفي الجضائشي ألنها جذغم بشيل  املجخمؼ الجضائشي و هٍش

ذ مً غىائذها و ًيىن لها زازير فػاٌ في ابخياس طشق جذًذة  ت  وجٍض ؼ أهثر املحافظ الاظدثماٍس فػاٌ جىَى

للُاط و جحعين إداسة املخاطش و الحماًت مً املخاطش الىبيرة التي ًمىىان ًخػشض لها  للبىً الجضائشي  

و كذ ادخل بىً الجضائش مجمىغت مً الخغيراث في اللىاهين املىظمت الداسة البىىن وهزا محاولت مىه لشفؼ 

ت و هزا الاظخفادة ما امىً مً ملشساث لجىت باٌص الهادفت الى حماًت البىىن . معخىي اداء البىىن الجضائٍش

ت ال حعخخذم اطالكا في الجهاص املمصشفي  و في الخخام جىصلىا ان ادواث الهىذظت املالُت فيي البىىن الجضائٍش

. و هذا للىضػُت الاكخصادًت في الجضائش 
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 : نتائج الفرضيات

:  باليعبت لفشضُاث امللترحت  جىصلىا إلي الىخائج الخالُت

إن اظخػماٌ الهىذظت املالُت تهذف للخللُل مً املخاطش  :  الفرضية ألاولى

اظخيخجىا غذم صحت الفشضُت و رلً بعبب أن البىً محل الذساظت ال ٌعخخذم الهىذظت املالُت إلداسة _

مخاطشها، 

كلت اهخمام البىىن بئداسة املخاطش : الفرضية الثانية 

فُت فلذ الحظىا أن البىً مهخم  اظخيخجىا صحتها و بػذ الذساظت الخطبُلُت لبىً الفالحت و الخىمُت الٍش

باألخطاس املخػللت بامللترض فلط، هؤخطاس إلافالط و أخطاس غذم الدعذًذ و مخجاهلين ألاخطاس ألاخشي التي 

جطشكىا إليها في الجاهب الىظشي، هما جبين لىا أن البىً ًلىم بذساظت دكُلت و شاملت حٌى طلب اللشض 

كبل اجخار كشاس اللشض أو غذم مىحه كصذ الخؤهذ مً اظترجاع مبلغ اللشض و الفىائذ املترجبت غىه غىذ 

خ الاظخحلاق   .جاٍس



 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع

 

 

 

 



 قائمت املصادر واملزاجع

 

 :الكتب- 1

الهىدضت املاليت وأدواتها بالترليز على اضتراجيجياث "هاشم فوسي العبادي وجليل ماظم العارض ي  (1

 .2012الطبعت الثاهيت، عمان ألاردن، الوراق " الخياراث املاليت

الهىدضت املاليت وأدواتها املشخقت مفاهيم "جليل ماظم مدلول العارض ي وعلي عبودي وعمت الجبوري  (2

 .2016هظزيت وجطبيقيت الطبعت ألاولى عمان ألاردن الدار املىهجيت ضىت 

ميشأة املعارف، إلاضنىدريت " علميجطبيقي وقياص وإدارة املخاطز بالبىوك مىهج علمي "ضمير الخطيب (3

 .2005مصز 

 طزيق عبد العال حماد، إدارة املخاطز، الدار الجامعيت إضنىدريت (4

ضمير عبد الحميد رضوان، املشخقاث املاليت ودورها في غدارة املخاطز ودور الهىدضت املاليت في صىاعت  (5

 .2005أدواتها، دار اليشز للجامعاث، مصز 

 .هفيطت محمد بشزى ، إدارة إلائخمان ، مزلش جامعت القاهزة للخعليم املفخوح، القاهزة مصز (6

 املذكرات- 2

ن الهىدضت املاليت ودورها في إدارة املخاطز في البىوك مذلزة منملت ضمً مخطلباث هيل شسييب بو (1

شهادة ماضتر أمادًمي في علوم الدطيير جخصص ماليت وجأميىاث ووطير مخاطز، جامعت أم البواقي 

2014/2015. 

محمد عبد الحميد عبد الحي اضخخدام جقىياث الهىدضت املاليت في إدارة املخاطز في املصارف إلاضالميت  (2

  2014أطزوحت مقدمت لىيل درجت الدلخوراه في املاليت واملصزفيت جامعت حلب ضوريا 

مذلزة منملت ضمً " اضخخدام الهىدضت املاليت لخعشيش إدارة املخاطز البىنيت"عبد الحنيم جبطزي  (3

مخطلباث هيل شهادة ماضتر امادًمي في علوم الدطيير، جخصص ماليت وجأميىاث وحطيير املخاطز، جامعت 

 .2013/2014العزبي بً مهدي أم البواقي 



 قائمت املصادر واملزاجع

 

مذلزة مقدمت  دراضت مقارهت بين البىوك الاضالميت والخقليدًت، إدارة املخاطز البىنيت  "خضزاوي وعيمت (4

، 2008 ضىت . في العلوم الاقخصادًت فزع هقود وجمويل جامعت بطنزةهيل شهادة املاجطخيرضمً مخطلباث 

2009 

مقدمت لىيل شهادة املاضتر في العلوم مذلزة دهمش أميرة، املخاطز البىنيت وآليت حطيرها  (5

 .2014/2015 مطيلت،جخصص بىوك دامعت محمد بوضياف الخجاريت،

 امللتقيات واملؤتمرات - 3

املؤجمز العالمي . " الجشائزيت وحطيير املخاطز املصزفيت بالبىوك2 باسل  "ة عبد العشيش ومزاًمي محمدطيبي (1

لزاهىت، جامعت ورقلت، الجشائز العامليت االدولي حول إصالح الىظام املصزفي الجشائزي في ظل الخطوراث ا

  2008 مارص 12 و 11ًومي 

 :املجالت- 4

، 27، مجلت العلوم إلاوطاهيت العدد "إدارة املخاطز البىنيت مع إشارة لحالت الجشائز"بوعشت مبارك،  (1

 ، قطىطيىت، الجشائز جوانمىخوريجامعت 



 
 :ملخص الدراسة

جعحبر الهندسة املالية من املفاهيم الحديثة التي دخلد عالم املال و الاسخثمار و هي جعني 

 .املبحكزةعمليات الحصميم و الحطويز و الحنفيذ لكل من ألادوات و العمليات املالية 

رغم ظهورها في السنوات ألاخيرة كان الغزض ألاساس ي من اسحعمالها هو الححوط من 

املخاطز و لقد ثوسع اسحعمالها خالل السنوات ألاخيرة ليشمل أغزاض الاسخثمار و  

املضاربة إن عملية ثطويز أدوات  الهندسة املالية بحجدد مسحمز و بصورة متزايدة و بنمو 

مسحمز حتى آلان ،و لهذا  من خالل دراساثنا هزيد معزفة دور الهندسة املالية في إدارة 

مخاطز البنوك الجزائزية  

و في ألاخير اسحخلصنا إن البنوك الجزائزية ال جعحمد على أدوات الهندسة املالية في إدارة 

.  مخاطزها و هذا راجع إلى الظزوف الاقحصادية التي جعيشها الجزائز حاليا

: كلمات املفحاحية 

. الهندسة املالية ،املشحقات املالية ، املخاطز البنكية 
 

Résumé 

L'ingénierie financière est l'un des concepts modernes qui sont entrés dans le 

monde de la finance et de l'investissement, et cela signifie la conception, le 

développement et la mise en œuvre de chacun des outils et des processus 

financiers innovants. 

Malgré son émergence ces dernières années, son objectif principal était de 

couvrir les risques et son utilisation s'est élargie ces dernières années pour 

inclure les investissements et la spéculation. Le rôle de l'ingénierie financière 

dans la gestion des risques des banques algériennes 

Enfin, nous avons conclu que les banques algériennes ne s'appuient pas sur des 

outils d'ingénierie financière pour gérer leurs risques, et cela en raison des 

conditions économiques que connaît actuellement l'Algérie. 

Mots clés  

L’ingénierie financière , les dérivés, les risque bancaire. 

 

أدوات الهندسة املالية ،الهندسة املالية ، املخاطز البنكية:الكلمات املفحاحية   

Mots clés : les processus financier, l’ingénierie financière, les risques bancaires 


