
بحث العلميــــــــوزارة التعليم العالي و ال  

امعة عبد الحميد بن بـــاديس  مستغانمــــــــــــــــــج  

 كلية العلـــوم االقتصاديــــــة و التجارية و علوم التسيـــيـــر

 قسم العلوم المالية و المحاسبة

 مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي

ي و مراقبة التسييرتخصص تدقيق محاسب   

  

 

 

:تحت إشراف األستاذة                                                        :مقدمة من طرف الطالبة  

مقيدش فـاطمة الزهراء  . أ                     خديجة                                      يـــــاجـس  

     أعضاء لــــجنـــة المناقشـــــة        

 الصفة االسم و اللقب الرتبة عن الجامعة
"ب"أستاذ محاضر   جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  رئيسا برياطي حسين.أ 
"ب"أستاذة مساعدة   جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الزهراء  .مقيدش ف.أ   مقررا 

 مناقشا دداش أمينة.أ أستاذة مؤقتة   جامعة سعيدة  
مؤقتةأستاذ   جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  مناقشا   زعفران منصورية  .أ 

6102-6102: السنة الجامعية  

 آليات تسيير المخاطر المالية وفق النظام المحاسبي المالي
          -دراسة حالة بنك التنمية المحلية مستغانم      -

 



 

 

 

 

   ون  وله و المؤمن   و رس  عملكم  سيرى اهلل  وا ف    ق ل اعملو   ﴿
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»من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل  » 
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كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب أو من    إلىكما أتقدم بالشكر الجزيل  

.كل من أمدني بيد العون و لو بكلمة طيبة مشجعة    إلى, بعيد    

......زيال    را ج       ول شك       ؤالء أق      ل ه   ك  إل     ى  
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ال اهلل في عمرهما  ــــوالدي الكريمين أط  
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  أ 

 الـــــمقــــــدمة العــــــامة :

تبنت اجلزائر اصالحات اقتصادية جذرية منها انشاء البورصة و اخضاع املؤسسات لقوانني اقتصاد السوق و كذا 

و ظهر النظام االندماج يف االقتصاد العاملي ، خصخصة املؤسسات العمومية و جلب االستثمارات األجنبية و

واء كانت املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف الوقت احلايل ساذ أصبحت احملاسيب ليجسد هذه االصالحات ، املايل

حباجة ملحة اىل اخلدمات احملاسبية و الرقابية اجليدة و اليت تنتجها مصاحلها املتخصصة ملكيتها خاصة أو عامة ،

.لجوء اىل مكاتب و مراكز و هيئات احملاسبة و املراجعة املستقلة أو بال  

 والتقدم املالية لالبتكارات نتاجا كانت التطورات من مجلة املصرفية الصناعة شهدتقد ف من جهة أخرى و

 حجم وارتفاع املالية واملؤسسات البنوك بني املنافسة احتدام إىل أدى مما املالية، األسواق وحترير التكنولوجي

كان لزاما على املؤسسات املصرفية ، مع زيادة هذه املخاطر و تنوعها و اليت هتدد وجودها و استمرارها ، املخاطر

التحكم نيات مالية جديدة للتقليل منها ،و املالية التوجه حنو ادارة هذه املخاطر عن طريق ابتكار أساليب و تق

.فيها أو التحوط منها  

خاطر لدى أي بنك يعتمد اعتمادا كليا على مدى التزامه باألنظمة الداخلية و للم مث ان جناح أي ادارة

.التشريعات السارية و باألطر احملددة و على مدى استعداده للتعامل مع املستجدات العاملية  

ملراقبة  09/09جلنة للرقابة املصرفية مبوجب قانون النقد و القرض  بإنشاءويف اجلزائر فلقد قام املشرع اجلزائري 

البنوك من حيث شروط استغالهلا و متابعتها للقوانني حيث تقوم هذه اللجنة برصد املخالفات و كذا فرض 

 ما يعرف بالقواعد احليطة و 09/09ولقد وضع أيضا املشرع مبوجب قانون , العقوبات يف حالة األخطاء املتعمدة

.  احلذر اليت من شأهنا أن تنظم العمل املصريف يف البنوك اجلزائرية   
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  ب 

و يف الوقت ذاته تسعى اىل تقليل احتماالت تعرضها حتديث و تقوية قطاعها املصريف ، فاجلزائر كغريها تتطلع اىل

.للهزات املصرفية و الصدمات اخلارجية  

 لإلصالح بسيطة على ممارسة فقط يقتصر ال الذي للمرجعية كليا ريا تغي املايل احملاسيب النظام تبين يعترب هنا ومن

 املاليةمعايري التقارير احملاسبية الدولية ، املعايري) الدولية احملاسبية املعايري مع يتماشى النظام هذا أن كون، احملاسيب

 على جذرية تغيريات  ادخل قد املايل احملاسيب فالنظام، احلسابات مدونة تغيري على فقط يقتصر ال ،وانه(الدولية

.و تسيري املخاطر املاليةأساليب  إىل ،باإلضافة والتقييد احملاسيب التقييم ،نظم ،املفاهيم التعاريف مستوى  

 يكن مل املالية والعمليات األحداث من جمموعة معاجلة إمكانية للمؤسسات سيتيح النظام هذافان  وبالتايل

.السابق احملاسيب املخطط يفراجها إد باإلمكان  

: و من هنا جاء التساؤل الرئيسي هلذا البحث كاآليت  

في  المخاطر المالاة لتجنب وفق النظام المحاسبي المالي الجديدالمستحدثة  لاا اآلما هي 

؟     المؤسسا  البنكاة  

       و يتم تناول هذه االشكالية الرئيسية من خالل بعض األسئلة الفرعية اليت تساهم يف توضيح بعض جوانبها 

:و منها  

 هي أنواع هذه املخاطر؟ و ما؟املالية  اليت تتعرض هلا املؤسساتهي املخاطر املالية  ما .0

قارنة مع املخطط احملاسيب جاء هبا م و ما هي االستحداثات اليتلنظام احملاسيب املايل اجلديد ؟طبيعة ا ما .2

  ؟الوطين

 ؟ كيف ميكن جتنب املخاطر املالية نظريا و تطبيقيا .3
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 ؟وفق النظام احملاسيب املايلما املقصود بآليات تسيري املخاطر املالية  .4

 ؟ BDL ما هو واقع ادارة املخاطر يف بنك التنمية احمللية اجلزائر   .5

فرضاا  البحث :  أوال  

:االشكالية املطروحة و التساؤالت الفرعية السابقة فإننا ننطلق من الفرضيات التاليةو ملعاجلة   

و هو يسمح بتلبية احتياجات خمتلف مستعمليه من  اىل معايري احملاسبة الدولية ،يستند النظام احملاسيب املايل-

.املعلومات احملاسبية و املالية  

.تستخدم البنوك وسائل حديثة لتسيري املخاطر خاصة الوسائل و التقنيات احلديثة هبدف ختفيف آثار املخاطر-  

.بنك التنمية احمللية اجلزائري يطبق بالفعل قواعد ادارة و تسيري املخاطر املالية -  

:أهماة البحث: ثاناا  

:يكتسب املوضوع أمهيته من خالل   

و االسهام ،من خالل النظام احملاسيب املايل حتليل مشكلة تتعلق بتحديد و ضبط املخاطر املالية و سبل معاجلتها 

يف تسليط الضوء على أحد املواضيع اهلامة اليت تواجه املؤسسات املالية عند ممارسة نشاطها و هي ادارة املخاطر 

املخاطر املالية يف اجلزائر و لتسيري تقدمي رؤية و اقرتاح ، رفاليت تعترب اجراء وقائي من األزمات اليت متس املصا

فكان االهتمام ى لالنفتاح على املستوى الدويل ،عاصة اجلهاز املصريف اجلزائري الذي مير مبرحلة انتقالية و يسخ

.يةبعملية ادارة املخاطر املالية و تطويرها من أهم السبل لتعظيم عوائدها و جتنب حدوث األزمات املال  
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  ث 

:نهج البحثم:ثالثا  

:يتم السعي اىل توظيف عدة مناهج على النحو التايل لإلحاطة بكل جوانب املوضوع   

 و هو املنهج املناسب لالستعانة به يف التعرف على نشأة ادارة املخاطر املالية: المنهج التاريخي. 

  املخاطر املالية من  إلدارةلوصف و استعراض االطار النظري  املناسب و هو املنهج:المنهج الوصفي

 .مفاهيم و أسس و أهداف 

 اعتمدنا على هذا املنهج يف اجلانب التطبيقي من الدراسة حبيث نكون يف موضع :  المنهج التحلالي

 .املقارنة و التحليل

 صعوبا  البحث:رابعا

 :واجهتنا عدة صعوبات أثناء البحث نذكر منها

  ؛يف املكتبة اجلامعية املتخصصة يف هذا اجملالقلة املراجع 

 ة احلصول على املعلومات من البنك؛صعوب 

  يف البنوك اجلزائرية؛صعوبة اسقاط اجلانب النظري على الواقع املعاش 

  حول موضوع تسيري املخاطر املايلنقص الوعي الثقايف لدى موظفني البنك. 

 

 

 

 



                                                                           : عامة مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  ج 

 هاكل البحث  :خامسا 

علمية ،فقد مت تقسيم البحث اىل ثالث فصول ،تسبقهم مقدمة لتحقيق أهداف البحث و معاجلة مشكلته بصورة 

و تعقبهم خامتة ،تضمن تلخيص عام و اختبار للفرضيات اليت جاءت يف مقدمة البحث ،و ميكن استعراض ذلك 

:على النحو التايل  

و لقد قسمناه اىل  مفاهام أساساة حول المخاطر المالاة و النظام المحاسبي المالي الجديد:الفصل األول 

حبيث تناولنا تعريف املخاطر  ول املخاطر املاليةــــــــــــــمفاهيم أساسية حثالث مباحث تطرقنا يف املبحث األول اىل 

 الثالث حث ــــــــــــــــاملبأما  اطرـــــــــــــملخهلذه ااألنواع املختلفة املالية و مصادرها ومسبباهتا ،و تناولنا يف املبحث الثاين 

اىل الفرق بينه و بني سابقه املخطط  باإلضافةو أهم مبادئه  مفهوم النظام احملاسيب املايل اجلديد فقد تضمن

.احملاسيب الوطين  

و لقد اشتمل على ثالث  وسائل تساار المخاطر المالاة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد:الفصل الثاين 

عرضنا فيه تعريف ادارة املخطر املالية و نشأهتا و  ول تسيري املخاطر املاليةمفاهيم أساسية ح مباحث عنونا األول

و تطرقنا يف املبحث الثاين اىل تسيري املخاطر املالية الرئيسية وفقا  ذكر خصائصها و أمهيتها بالنسبة للمؤسسة ،

وأهم مؤشرات قياس هذه  و ذلك بعرض أساليب ادارة املخاطر املالية جبميع أنواعها للنظام احملاسيب اجلديد

و استحداث أدوات   داعمة لفعالية تسيري املخاطرالقومات جمموعة من امل و تناولنا يف املبحث الثالث ،املخاطر 

واقع ادارة المخاطر المالاة في بنك التنماة أما الفصل الثالث فلقد كان بعنوان  .مالية للوقاية من املخاطر 

املبحث األول تضمن عموميات حول بنك التنمية احمللية عن طريق تعريف البنك و لقد قسم اىل مبحثني  المحلاة

ادارة "و ذكر وظائفه  و أهم فروعه ،أما بالنسبة للمبحث الثاين فقد تناولنا فيه دراسة تطبيقية ملوضوع حبثنا 

".املخاطر املالية  



 
 

 أولــــل الـــــــصـــــفـــــــال
 

 

مفـاهيم أساسية حول المخاطر المالية و النظام المحاسبي  
ي الجديدــــــــــالمال  
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 تــــــــمهيــــــــــــــــــــــــد:

مما يودي إىل تعرض هذه األعمال إىل العديد من األزمات الية عديدة عند ممارسة أعماهلا ،تواجه خمتلف املنظمات خماطر م
 التحدي األساسي الذي يواجه اإلدارة هو حتديد مقدار حجم عدم التأكد الذي،تتمثل عموما يف حالة عدم التأكد ولعل 

عدم التأكد باألساس ميثل حالتني مها الفرص املتاحة , لتستطيع مبوجبه بلوغ أهدافها اإلسرتاتيجية املسطرة مسبقا به تقبل
  .والتهديدات اليت حتيط باملؤسسة باحتمالية تؤدي إما لنجاح املؤسسة أو فشلها

  املعلومات املالية م قصورا يف خدمة مستعملي 5791ويف الوقت الذي يعاين فيه املخطط احملاسيب الوطين املعتمد منذ عام 
،تعد اجلزائر واحدة من تلك الدول اليت اخنرطت يف هذا املسار باعتمادها  غريهم و احملاسبية من مقرضني و مستثمرين و
   ترمي إىل تبين نظام حماسيب جديد يتوافق واملتطلبات اليت فرضتها التغريات املالية ، سياسة إصالح جذرية لنظامها احملاسيب

.وتسعى إىل مواكبة متطلبات العوملة املالية واحملاسبية ، و احملاسبية الدولية  

من  ابتداء م والذي أصبح ساري املفعول 5009نوفمرب  51لقد كللت جهود اإلصالح بتبين نظام حماسيب جديد بتاريخ 
  .م 5050أول جانفي 

فإنه من الضروري حتديد  يلعبانه والدور احلساس الذي  و النظام احملاسيب  املخاطركل من  سيهاتكتونظرا لألمهية البالغة اليت 
.نياملفهوم هلذينمعىن دقيق   

 

ول المخاطر الماليةــــــــــــــمفاهيم أساسية ح:   حث األولــــــــــــــــــالمب       

اطر الماليةـــــــــــــاألنواع المختلفة للمخ: حث الثانيــــــــــــــــالمب      

مفهوم النظام المحاسبي المالي الجديد :  حث الثالث ــــــــــــــــالمب      
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مفاهيم أساسية حول المخاطر المالية: المبحث األول  

مفهوم المخاطر المالية:األولالمطلب   

اللغوي للخطرالمفهوم :أوال  

. تغيري ما مقارنة مع ما كان منتظرا واالحنراف املتوقعيف التوازن و حدوث  ان كلمة خطر تدل على االرتفاع:  لغة
1  

هو ذلك االلتزام الذي حيمل يف جوانبه الريبة وعدم التأكد املرفقني باحتمال وقوع النفع أو الضرر حيث يكون :اصطالحا  
 خسارةهذا األخري إما تدهور أو 

2 .  

املخاطرة املخطرتان خماطرة التجارة وهو أن يشرتي السلعة "عرفها اإلمام ابن القيم على أهنا : المفهوم الفقهي االصطالحي
حد الباحثني أويرى . يتضمن أكل املال بالباطل بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على اهلل يف ذلك واخلطر الثاين امليسر الذي

          3: املخاطرة على عدة معاين نوجزها فيما يلي مفهومأن الفقهاء استخدموا 

 ؛دون أن يكون لإلنسان تدبري فيه كل ما يعتمد على احلظ، املراهنة       
 ؛أي فعل ما يكون اخلوف فيه أغلب التصرف الذي قد يؤدي إىل الضرر ويقال خاطر بنفسه 
  احتمالية اخلسارة والضياع    . 

 

 

 
                                                           

االصطناعية  تقدير خطر عدم تسديد القرض التنقيطي والتقنية العصبية  حماولة"ختصص تسيري حتت عنوانالدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،مذكرة خترج لنيل شهادة صوار يوسف ، 1
         52ص ، 5008،جامعة تلمسان،"بالبنوك اجلزائرية  دراسة حالة بنك التنمية الفالحية

2  Alain gauvin,la nouvelle gestion du risque financier ,édition intégrale,paris,fevrier2000,p 10-11 

.(www.fnac.com) ..   

 
   أكتوبر 55-50،ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،واحلوكمة العاملية امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية ، نوال بن عمارة ،إدارة املخاطر يف مصارف املشاركة.  3

 .5 ص،5007

 

http://www.fnac.com/
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االقتصادي للخطرالمفهوم :ثانيا  

  1 " املخطط واملطلوب واملتوقع حدوثه توقع اختالفات يف العائد بني"يعرف اخلطر علي أنه

2احتمال الفشل يف حتقيق العائد املتوقع"يعرف كذلك على انه 
   .  كما 

يف أن تكون التنبؤات  احتمالية أن تكون نتائج التوقعات خاطئة فإذا كانت هناك احتمالية عالية"ويعرف أيضا على انه 
فان درجة املخاطرة ستكون  االحتمالية منخفضة أما إذا كانت،ستكون درجة املخاطرة عالية أيضا خاطئة فعند ذلك 

3.منخفضة
 

حيـث تعـرف خمـاطر التشـغيل علـى أهنـا تلـك ، املخـاطر املاليـة و( خماطر التشـغيل)و تقسم املخاطر إىل خماطر النشاط 
 و يتوقـف حجـم هـذه املخـاطر علــى طبيعـة املنتجـات، التـي تـرتبط أساســا بـالقرارات االسـتثمارية أو هبيكـل األصـولاملخـاطر 

كمـا يتوقـف حجـم هـذه املخـاطر أيضا على درجة الرفع ، ودرجـة املنافسـة، ومـدى مرونـة الطلـب عليهـا، ودرجـة تنوعهـا،
إذ كلما زادت التكلفة ترتـب علـى تغيـر معـني فـي رقـم ، نشأة على التكاليف الثابتة يف عملياهتاأي مدى اعتماد امل)التشغيلي 

  (.املبيعـات تغيـر أكبـر فـي صـايف ربـح العمليـات

مفهوم المخاطر المالية:  ثالثا  

إمكانية حدوث احنراف يف املستقبل حبيث ختتلف النواتج املرغوب يف حتقيقها عما هو "املخاطرة من املنظور املايل بأهنا  تعرف
عدم التأكد من الناتج املايل يف املستقبل لقرار يتخذه الفرد االقتصادي يف احلاضر على أساس نتائج دراسة سلوك "أو. متوقع

4 ." الظاهرة الطبيعية يف املاضي  

العائد املتوقع على احتمالية تعرض املؤسسة املالية إىل خسائر غري متوقعة و غري خمطط هلا أو تذبذب :" وتعرف أيضا ب
1  "استثمار معني  

                                                           
 .507ص  ، 5781دار اجليل للطباعة ، عمان ، ،اإلدارة املالية االستثمار والتمويل طويل األجل ،سيد اهلواري    1
 

دار النشر ،دراسة مقارنة بني النظم الوضعية  وأحكام الشريعة اإلسالمية  ،املشتقات املالية ودورها يف إدارة املخاطر ودور اهلندسة املالية يف صناعة ادواهتا ،مسري عبد احلميد رضوان   2
   253ص، 5001، 5ط،مصر   –للجامعات 

 
     511ص  5000، 5دار وائل للنشر ،عمان ، ط  ،مدخل كمي واسرتاتيجي معاصر –دارة البنوك ،مؤيد عبد الرمحان الدوري ،فالح حسني احلسيين   3
 28، ص  5787 5،دار الثقافة العربية القاهرة ،ط"إدارة أخطار املشروعات الصناعية والتجارية واألصول العلمية"عبد السالم ناشد حممود ، 4
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  2.هو حالة عدم التأكد يف اسرتجاع رؤوس األموال املقرضة أو حتصيل أرباح مستقبلية متوقعة : "و يف تعريف آخر 

الفوائد ، ،مثل القروض والتغري يف أسعار العمالت املخاطر املالية إىل أي فعل يتسبب يف ضياع األموال كذلك  تشري و
لذا فهي ( قياس اخلسائر الناجتة عنها)يسهل التنبؤ هبا وقياسها كميا  وهي خماطر... السرقة، العالية على األموال املقرتضة

.أخطار قابلة للتأمني  

أي تـرتبط باختيـار املنشـأة للخلـيط الـذي يكِّون ، املالية هي املخاطر اليت تـرتبط أساسـا بقـرارات التمويـلوبالتايل فان  املخاطر 
أدى تغيـر معـني فـي صـايف ربـح ، فكلمـا زاد اعتماد املنشأة على مصادر التمويل اليت تلزمها بأعباء ثابتـة، هيكلهـا املـايل

.وهـذا مـا يعـرف بـالرفع املـايل، السهم العادي العمليـات إلـى تغري أكرب يف ربح  

ذلك فاملخاطر املالية تتضمن وب، و تتضمن املخاطرة املالية العالقة بني فرد أو منظمة وأصل توقع دخل قد يفقد أو يتلف
3:   "عناصر ثالث  

 الفرد أو املنظمة املعرضة للخسارة.  
 الذي يسبب دماره أو زوال ملكيته خسارة مالية األصل أو الدخل. 
 خطر ميكن أن يسبب اخلسارة.    

مصادر الخطر المالي و مسبباته:المطلب الثاني  

مسببات اخلطر املايل هي جمموعة من العوامل اليت تؤدي إىل زيادة معدل تكرار اخلطر أو زيادة احتمال حدوث اخلسارة 
      .معا  املادية الناجتة عن حتقق اخلطر أو االثننيوميكن أن تزيد من شدة اخلسارة 

أيضا تعرف مسببات اخلطر بأهنا جمموعة من الظواهر اليت تؤدي إىل زيادة أو خفض احتماالت حتقق اخلطر أو زيادة أو 
 خفض شدة اخلسارة املرتتبة على حتققه أو كالمها معا

4 .  

قد يقتصر تأثريها على احتماالت أو فرص وقوع اخلسارة وقد يقتصر تأثريها مبعىن أن مسببات اخلطر أو العوامل املساعدة له 
 على قيمة اخلسارة أو شدهتا وقد تؤثر هذه املسببات على احتمال حدوث اخلسارة وشدهتا معا يف نفس الوقت مسببات

                                                                                                                                                                                                      
 5001جوان  9و1أيام  ، جامعة جيجل،تقنيات-خماطر-ومة املصرفية يف األلفية الثالثة منافسةظامللتقى الوطين حول املن،دارة املخاطر البنكية و التحكم فيها،ا حسني بلعجوز 1
 .2ص ،

2 Anne Marie Percie du sert,Risque et contrôle de risque ,Economica , Paris ,1999,p25. 
3
   53ص،5009 ،الدار اجلامعية اإلسكندرية، عني مشس، كلية التجارة(  بنوك,شركات،إدارات،أفراد)، إدارة املخاطر،طارق عبد العال محاد  
 23ص ،5007 ،عمان،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع  ،وليد امساعيل السيفو ، ادارة اخلطر و  التأمني.عيد امحد ابو بكر،د4
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ة القرارات اليت يتخذها األشخاص اخلطر هي جمموعة الظواهر الطبيعية والعامة اليت تؤثر تأثريا مباشرا أو غري مباشر يف نتيج
.أثناء حياهتم  

،وتنقسم  اقع عادة ما نربط اخلطر مبسبباتهيف وقوع اخلسارة املادية ويف الو  يأما مصدر اخلطر فنقصد به املسبب األساس
1ت خطر موضوعية،أخالقية ،طبيعية ،شخصية إىل مسببامسببات اخلطر 

          .   

مسببات الخطر الموضوعية:أوال   

ويقصد هبا خصائص الشيء املعرض للخطر واليت تزيد من احتمال وقوع اخلطر أو تزيد من شدة اخلسارة املالية الناجتة عن 
.حتقق اخلطر أو االثنني معا  

وهي تلك املسببات اإلضافية اليت تزيد من درجة اخلطر أو تزيد من فرص وقوع اخلسارة وتتميز هذه املسببات بسهولة التعرف 
وميكن القول أن درجة التحكم يف هذه ، وحتديدها بدقة عن طريق دراسة النواحي الفنية واملادية للشيء املعرض للخطرعليها 

الذي يصعب معه تفادي  للخطر األمرالعوامل املوضوعية حمددة ألهنا من املكونات الطبيعية للشخص أو الشيء املعرض 
.نتائجها الضارة   

مسببات الخطر األخالقية:ثانيا  

التهاون و االمهال أو التالعب مما  :مثل  هي املسببات املتمثلة أساسا يف الصفات األخالقية اليت يتحلى هبا الشخص نفسه
.سوف يؤدي اىل وقوع خطر املسؤولية املدنية اجتاه اآلخرين  

مسببات الخطر الطبيعية:ثالثا  

  .املادية نتيجة لظواهر طبيعية كالفيضانات والزالزل وقوع اخلطر ،وبالتايل اخلسارة  اىل تؤديهي العوامل اليت 

مسببات الخطر الشخصية:رابعا  

جمموعة من املسببات أو العوامل املساعدة اليت يكون للعنصر البشري تأثري فيها أو تنتج بسبب تدخله يف جمريات  يقصد هبا
األمور أو تأثريه أو مشاركته سواء كانت هذه املشاركة أو ذلك التأثري سلبا أم إجيابا ،ويفرتض عادة أن يكون التدخل البشري 
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منفعة ،إال أن تدخله هذا قد يزيد من درجة اخلطورة او من فرص وقوعها وبالتايل يف الظواهر الطبيعية بقصد احلصول على 
  1:  يكون ناتج تدخله حتقق اخلطر وميكن التفرقة بني نوعني من مسببات اخلطر الشخصية ومها

مسببات اخلطر الشخصية اإلرادية هي مسببات اخلطر اليت تكون يف صورة عوامل مساعدة تؤدي إىل زيادة درجة   أ
اخلطورة أو زيادة حجم اخلسارة املرتتبة على حتقق اخلطر نتيجة فعل إرادي متعمد واملقصود منه إحداث الضرر أو 

 ؛زيادة حجمه
جمموعة من العوامل املساعدة اليت تؤدي بشكل عفوي وبدون قصد  ويقصد هبا سببات اخلطر الشخصية الالإراديةم  ب

 .إىل زيادة حتقيق اخلطر أو زيادة شدة اخلسائر الناجتة عن حتقق اخلطر

اجراءات الحد من المخاطر المالية:المطلب الثالث  

2: التالية قحناول التعامل معها من خالل الطر  الدائماملالية اليت تتميز بالتغيري  نظرا لطبيعة املخاطر
 

تحاشي أو تفادي المخاطرة:  أوال  

إن التعرض للمخاطرة غري مسموح له بان يدخل ، للحظةيتم حتاشي املخاطرة عندما يرفض الفرد أو املنظمة قبوهلا حىت ولو 
 حيز الوجود ويتحقق ذلك عن طريق جمرد عدم القيام بالعمل املنشئ للمخاطرة ،فإذا أردت عدم املخاطرة بفقد مدخراتك يف 

فوفا مشروع فيه جمازفة ،عليك أن ختتار مشروعا ينطوي على خماطرة اقل وإذا كان من احملتمل أن يكون استخدام منتج ما حم
. تصنعه وال تبيعه باملخاطر فال  

ويعد تفادي املخاطرة احد أساليب التعامل مع املخاطر ولكنه تقنية سالبة وليست اجيابية وهلذا السبب يكون أحيانا مدخال 
غري مرضي للتعامل مع املخاطر كثرية فلو استخدم تفادي املخاطرة بشكل مكثف ،حلرمت املنشاة من فرص كثرية لتحقيق 

. الربح و رمبا عجزت عن حتقيق أهدافها  
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: ميكن أن نلجأ إيل هذه الطريقة يف األحوال اآليت  - 

  ؛إجياد طريقة عملية ملواجهة اخلطرعندما يتعذر 
 إذا كان من املمكن توقع اخلطر قبل حتققه. 

تقليل المخاطرة:  ثانيا  

والتحكم فيها،وما برامج السالمة وتدابري منع اخلسارة سوى األوىل من خالل منع املخاطرة :ميكن تقليل املخاطرة بطريقتني
أمثلة حملاوالت التعامل مع املخاطرة عن طريق تقليل فرصة حدوثها وبعض التقنيات يكون اهلدف منها منع حدوث اخلسارة 

هو الوسيلة وتقول وجهة نظر أن منع اخلسارة .يف حني أن البعض اآلخر يكون منه التحكم يف شدة اخلسارة إذا وقعت 
القضاء على املخاطرة ومع ذلك فان منع  األفضل للتعامل مع املخاطرة فإذا أمكن القضاء متاما على احتمال اخلسارة فسيتم

حدوث اخلسارة ميكن أن ينظر له على انه مدخل غري كاف للتعامل مع املخاطرة،فمهما حاولت واجتهدت يف احملاولة لن  
.اخلسائر باإلضافة إىل ذلك فانه بعض األحيان قد يكلف منع اخلسائر أكثر من اخلسائر نفسهامتنع مجيع  تستطيع أبدا أن  

واملخاطرة ميكن تقليلها بشكل إمجايل من خالل استخدام قانون األعداد الكبرية فعن طريق دمج عدد كبري من وحدات 
1.موعة ما التعرض ،ميكن التوصل لتقديرات دقيقة بشكل معقول للخسائر املستقبلية جمل                 

:االحتفاظ بالمخاطرة:ثالثا  

ا غري حمدود تقريبا من تواجه عددرمبا يكون االحتفاظ باملخاطرة األسلوب األكثر شيوعا للتعامل مع املخاطرة فاملنظمات 
لتفادي املخاطرة أو تقليلهاحياهلا ،وعندما ال يتم اختاذ إجراء اجيايب ، ويف معظم األحوال ال يتم القيام بشيءاملخاطر ،  

.،يتم بذلك االحتفاظ باحتمال اخلسارة الذي تنطوي عليه تلك املخاطرة أو حتويلها    

دراك املخاطرة واالحتفاظ باملخاطرة قد يكون شعوريا أو ال شعوريا ويتم االحتفاظ الشعوري أو الواعي باملخاطرة عندما يتم إ
ويف هذه احلاالت حيتفظ الشخص .ا ال يتم إدراك املخاطرة ،فيتم استبقاؤها ال شعوريا أما عندم، تقليلهاو وال يتم حتويلها أ

.املعرض للمخاطرة بالعواقب املالية للخسارة احملتملة دون إدراك انه يفعل ذلك  
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ة ووجود أيضا االحتفاظ باملخاطرة قد يكون طوعيا أو غري طوعي ،ويتميز االحتفاظ الطوعي باملخاطرة بادراك وجود املخاطر 
اتفاق أو موافقة ضمنية على حتمل اخلسائر ذات الصلة ،ويتم اختاذ قرار االحتفاظ مبخاطرة ما طواعية ألنه ال توجد بدائل 
 أخرى أكثر جاذبية أما االحتفاظ غري الطوعي باملخاطرة فيحدث عندما يتم االحتفاظ ال شعوريا باملخاطرة وأيضا عندما 

.اطرة أو حتويلها أو التقليل منهاال يكون باإلمكان حتاشي املخ  

واالحتفاظ باملخاطرة أسلوب مشروع للتعامل مع املخاطرة ،بل انه يكون يف بعض احلاالت الطريقة األفضل ،وجيب على كل 
منظمة أن تقرر أي املخاطر جيب أن حتتفظ هبا وأيها ينبغي عليها أن تتفادها أو حتوهلا بناء على هامش االحتماالت اخلاص 

فاخلسارة اليت قد تكون كارثة مالية بالنسبة ملنظمة ما قد يسهل حتملها بالنسبة ملنظمة أو قدرهتا على حتمل اخلسارة ، اهب
1.تؤدي إىل خسائر معينة صغرية نسبيا أخرى ،وكقاعدة عامة ،فان املخاطر اليت ينبغي االحتفاظ هبا هي تلك اليت  

اقتسام المخاطرة:رابعا  

،يتم حتويل احتمال اخلسارة من الفرد إىل وعندما يتم اقتسامها صورة من صور االحتفاظ باملخاطرةيعد اقتسام املخاطرة 
اجملموعة إىل جانب اجملموعة ،ومع ذلك فاالقتسام احد صور االحتفاظ الذي يتم يف ظله االحتفاظ باملخاطرة احملولة إىل 

الطرق بواسطة األفراد واملنظمات،ومن األمثلة البارزة للطرق اليت  خماطر أفراد اجملموعة اآلخرين ويتم اقتسام املخاطرة بعدد من
يتم عن طريقها اقتسام املخاطرة يف املؤسسة حني يتم جتميع استثمارات عدد كبري من األشخاص وجيوز لعدد من املستثمرين 

.أن جيمعوا رأس ماهلم ،حبيث يتحمل كل منهم جزءا فقط من خماطرة فشل املشروع   
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اليةــــــــــــــــاطر المـــــــــــــــــــــــــلمخاواع ـــــــــــــــأن : لمبحث الثانيا   

الكالسيكي تصنف  فطبقا للتقسيم.اليت تواجهها املؤسسات املالية هناك عدة مقاييس تصنف على أساسها املخاطر 
 خماطر األعمال وخماطر األحداث، ،خماطر التشغيل املخاطر املالية :املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك إىل أربعة أنواع رئيسية هي

:املوايل (5-5) مثلما يوضحه الشكل رقم،  

أنواع المخاطر :  (1-1)شكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21ص ، 2225 ، الجزء الثاني. 2موسوعة بازل ، دليلك الى إدارة المخاطر المصرفية، نبيل حشاد:  المصدر  

 المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية

 مخاطر األحداث مخاطر األعمال مخاطر التشغيل المخاطر المالية

 املخاطر السياسية

 املخاطر ذات العالقة

 خماطر أزمات البنوك

 خماطر خارجية أخرى

 املخاطر القانونية

 خماطر السياسات

املاليةالبنية   

 

 خماطر الدولة

خماطر إسرتاتيجية 
 األعمال

األنظمة الداخلية و 
 خماطر التشغيل

 خماطر التكنولوجيا

 سوء اإلدارة

 خماطر االئتمان

 خماطر السيولة

   خماطر أسعار
 الفائدة

خماطر أسعار 
 الصرف 

 خماطر التضخم

 خماطر التسعري
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.نشاطهااليت تواجهها املؤسسات يف  املالية و على املخاطر املبحث الرتكيزيف املطالب املوالية من هذا  و سوف حناول  

ومخاطر السيولة (مخاطر القرض) االئتمانيةالمخاطر :المطلب األول  

المخاطر االئتمانية:   أوال   

 إىلو سبب هذه املخاطر يرجع ،االثنني معا عند موعد استحقاقهو التزامه برد أصل أو فوائده أ أوو هي عدم قدرة العميل 
العامة اليت حتيط بالعميل و  للظروفأو نتيجة  االئتماننشاطه أو بسبب العملية اليت منح من أجلها  إىلالعميل ذاته أو 
1.االئتمانبسبب املؤسسة اليت متنح  أواملؤسسة املالية   

:اليت ميكن أن حنددها فيما يلي و هناك عدة صور للمخاطر االئتمانية و  

و تنشأ بسبب السمعة االئتمانية للعميل ووضعه املايل و : إليهالمخاطر المتعلقة بالعميل و بالقطاع الذي ينتمي   أ
 اإلنتاجألن لكل قطاع اقتصادي درجة من املخاطر الختالف أساليب التشغيل و  إليهبالقطاع الذي ينتمي 
 ؛لوحدات هذا القطاع

 مبلغها، هذا اخلطر مرتبط بالعملية املراد متويلها و كذا مدهتا إن:الذي تم تمويله بالنشاطالمخاطر المرتبطة   ب
 2 ؛مثل هذه العملية مهما كانت طبيعتها إمتامومدى توفر شروط جناح 

االجتماعية ات السياسية و و حتدث نتيجة الظروف االقتصادية و التطور :المخاطر المتعلقة بالظروف العامة  ت
 ،     وغريها

3 ؛و هذه املخاطر من الصعب عادة التنبؤ هبا و التحكم فيها و أخذ االحتياطات الكافية ملواجهتها
 

كثريا ما تقع املؤسسات املالية ضحية أخطاءها هي و ليست فقط :المخاطر المتصلة بأخطاء المؤسسة المالية  ث
 . وبالتايل متثل مشكلة الديون املتعثرة يف أحد جوانبها األساسية مشكلة املؤسسة ذاهتا، أخطاء الغري

                                                           
 598ص ،5005,عمان،مؤسسة الوراق ،االئتماينتمان املصريف والتحليل إدارة االئ، محزة حممود الزيبيدي  1

 15،ص، 5000, قسنطينة،جامعة منتوري ،(تقنيات تطبيقات,عمليات)التجاريةالوجيز يف البنوك ،عبد احلق  أبو عرتوس  2
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كن بيعها و تسييلها عند عدم أخذ الضمانات الشخصية للعميل و العينة الكافية اليت مي)ونذكر على سبيل األخطاء 
برية ختصيص نسبة ك،دات و الوثائق الالزمة لة املستنالسماح للعميل باستخدام التسهيالت املمنوحة إليه قبل تكم،الضرورة

(. ..من القروض ملتعامل واحد   

خاطر السيولةم:  ثانـــيــــا  

بسبب سوء  1عند مواعيد استحقاقها األجلتنشأ هذه املخاطر عن عدم قدرة املؤسسة املالية على تسديد التزاماهتا قصرية 
2 :تسيري املوارد املتوفرة لديها و قد تقف عدة أسباب وراء التعرض ملخاطر السيولة نذكر منها  

  ؛االستحقاقعدم التناسق بني األصول و االلتزامات من حيث أجال  إىلضعف ختطيط  السيولة بالبنك مما يؤدي 
  ؛لةعلى استخدامات يصعب حتويلها ألرصدة سائ األصولسوء توزيع 
  التزامات فعلية إىلالعرضية  االلتزاماتالتحول املفاجئ لبعض. 

.كما تساهم بعض العوامل اخلارجية مثل الركود االقتصادي و األزمات احلادة يف أسواق املال يف التعرض ملخاطر السيولة  

المخاطر التشغيلية ومخاطر أسعار الفائدة:  المطلب الثاني   

خماطر التعرض للخسائر اليت تنجم عن "خماطر عرفتها جلنة بازل للرقابة املصرفية على اهنا و هي : المخاطر التشغيلية: أوال
3. عدم كفاية أو اخنفض العمليات الداخلية أو األشخاص أو األنظمة أو اليت تنجم عن أحداث خارجية  

:4ة منهاالتسبب يف خسارة كبري و ميكن حتديد أنواع املخاطر التشغيلية املتعلقة بأحداث معينة و اليت على احتمال   

استعمال املمتلكات أو التحايل  إساءةالغش أو  إىلتلك األفعال من النوع الذي يهدف  : االحتيال الداخلي  أ
 ؛فيهاعن املؤسسة أو العاملني  املسئولنيعلى القانون و اللوائح التنظيمية من طرف 

ت أو القانون من طرف عمالء الغش أو استعمال املمتلكا إىلاليت هتدف  األفعالو هي : االحتيال اخلارجي  ب
 ؛البنك

                                                           
1 sophie brana,Michel Cazals,Pascal Kanffmann ,économie monitaire et financiere,2éme 

Edition,dunod ,paris,2003 ,p114 
 8،9ص  ،مرجع سابق،حسني بلعجوز 2
 8 ص، 5003, أبو ظيب، صندوق النقد العريب، إدارة املخاطر التشغيلية وكيفية احتساب املتطلبات الرأمسالية هلا، جاسم املناعي  3
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اشرتاطات قوانني و هي األعمال اليت ال تتفق مع طبيعة الوظيفة و  : ممارسات العمل و األمان يف مكان العمل  ت
 ؛الصحة و السالمة

 ؛أخرى أحداثو هذا بسبب كارثة طبيعية أو أي  : املوجودات املادية األضرار يف  ث
 .الكمبيوتر أنظمةتوقف العمل و اخللل يف األنظمة مبا يف ذلك   ج

قروض  إىلخطر سعر الفائدة مرتبط مباشرة بعملية حتويل ديون أو قروض قصرية األجل  إن: مخاطر أسعار الفائدة:  ثانيا
ينخفض الناتج البنكي و من مث ،ئدته يف حالة ارتفاع سعر الفائدةلة األجل فان البعض يتعرض الخنفاض أو تدهور فايطو 

1، تكلفتها املتوسطة هوامش الفائدة على القروض اجلارية و ارتفاع  قضيب بسبب التبديل السريع للديون بسب الصايف  

ومتس خماطرة سعر الفائدة كل املتعاملني يف املصارف سواء كانوا مقرضني أو مقرتضني فاملقرض يتحمل خطر اخنفاض عوائده 
 أما املقرتض فيتحمل ارتفاع تكاليف ديونه بارتفاعها،الفائدة اخنفضت معدالت  إذا

2.  

هي املخاطر الناجتة عن احتمال حدوث اختالف :فيما خيص خماطر سعر الفائدة املرتبطة باألوراق املالية فتعرف على أهنا أما
بني معدالت العائد املتوقعة ومعدالت العائد الفعلية بسبب حدوث تغري يف أسعار الفائدة السوقية خالل املدة 

،   بني أسعار السندات و سعر الفائدةدة بسبب العالقة العكسية ئتتعرض االستثمارات ملخاطر سعر الفا.االستثمارية  

ارتفاع أو اخنفاض سعر  الحتماالتو تكون السندات طويلة األجل معرضة هلذه املخاطر أكثر من القصرية األجل تبعا       
فانه يتحمل خماطر ،ئدة لسعر الفا التوقعات املستقبلية إىلجريئة تستند  إسرتاتيجيةاستخدم البنك  فإذا.الفائدة يف املستقبل 

،    أرباح عالية يف حالة صحة توقعاتهحتقيق  إىلأو ، نبؤات و ما ينتج عن ذلك من خسائرعدم صحة هذه التوقعات و الت
أقل جرأة و ذلك بتنويع مدة استحقاق األوراق املالية حبيث تكون موجوداته منها ذات خماطر متكافئة  إسرتاتيجيةأو أن يتبع 

.3احلد األدىن إىلمتقابلة تقريبا هبدف تقليل خماطر سعر الفائدة  أو  

 

 

 

                                                           
 .9ص، مرجع سابق، حسني بلعجوز 1

2 Sylvie de coussergues,gestion de la banque,EditionDunod,paris,p106 
 

 575، ص  5003,عبد املنعم السيد علي ،نزار سعد الدين العيسى ،النقوذ و املصارف و األسواق املالية ،دار احلامد  ،عمان  3
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مخاطر أسعار الصرف و مخاطر مالية أخرى: المطلب الثالث  

:مخاطر أسعار الصرف  

تلك املخاطر املتعلقة بتقلب أو تدهور قيمة أرصدة البنوك من العمالت األجنبية من جهة و كذا تقلب قيمة العمالت  هي
1.اليت مت بواسطتها تقدمي القروض  

من سوء تطابق و  و تنشأ، بنك ما احمللية و العمالت األخرىتنتج خماطر العملة من التغريات يف أسعار الصرف بني عملة 
ب يف تعرض البنوك خلسائر نتيجة حلركات أسعار الصرف املعاكسة يف فرتة يكون له فيها مركز مفتوح داخل أو رمبا تتسب

2 .بعملة أجنبية واحدة- فوري أو آجل- خارج امليزانية العمومية  

و اليت من شأهنا التأثري على القيم  النقديةالسلطات  تتخذهااليت  اإلجراءاتوحيدث هذا اخلطر كذلك بسبب السياسات أو 
 منيز وضعيةو ميكن أن ، نقديا بالنسبة للمؤسسات املالية ختفيض قيمة العملة الذي ميثل خطرا كإجراءللقروض املمنوحة  

 املخاطر و اليت ميكن أن تكون وضعية قصرية أو وضعية طويلة إزاءاملؤسسة 
3:  

:من اخلصوم مبعدالت ثابتة و يف هذه احلالة ثابتة أقلها البنك مبعدالت عندما تكون األصول اليت ميلك:وضعية قصرية-أ  

 عند ارتفاع معدل الفائدة:وضعية مالئمة. 
 معدل الفائدةخنفاض عند ا:وضعية غري مالئمة. 

:عندما تكون األصول اليت ميلكها البنك مبعدالت ثابتة أكرب من اخلصوم مبعدالت ثابتة و يف هذه احلالة:طويلة وضعية- ب  

 ؛عند اخنفاض معدل الفائدة:  وضعية مالئمة 
 عند ارتفاع معدل الفائدة:  وضعية غري مالئمة. 

نتيجة وجود  القوة الشرائية للمبلغ املستثمرهي املخاطر الناجتة عن احتمال حدوث احتمال اخنفاض يف :  مخاطر التضخم
أن  إىل باإلضافة، املالية طويلة األجل األوراقكما أن أكثر أدوات االستثمار تعرضا هلذه املخاطر هي ،تضخم يف االقتصاد 

                                                           
 .12أبو عرتوس عبد احلق ،مرجع سابق ،ص  1

 901،ص  5001،االسكندرية،تطبيقات احلوكمة يف املصارف ،الدار اجلامعية( التجارب,املبادئ,املفاهيم)لشركات  طارق عبد العال محاد ،حوكمة  2

3
 .901 نفس املرجع السابق ص 
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كانت معدالت التضخم مرتفعة بنسب تزيد عن معدالت الفائدة على القروض   إذاهذا اخلطر ميكن أن يشمل القروض 
. منوحةامل  

رة أعباء و ربطها يتعني على البنك دراسة أسعار املنتجات املقرضة اليت يتم حتميلها للعالء يف صو 1:  مخاطر التسعير
املضاف الذي مييز بني  فكلما زادت املخاطر ارتفع العائد املتوقع من التسهيالت و يتعلق األمر باهلامش، مبستوى املخاطر

نسبة  إليهااألساسي من خالل تكلفة األموال التارخيية أو السوقية مضاف  اإلقراضلذلك يتحدد سعر ،عميل وآخر
 اإلقراضأصول و خصوم البنك بصفة دورية يتم مناقشة سعر  إدارةو باجتماع جلنة ،الدين  إدارةاالحتياطي وتكلفة 

.األساسي  

املؤسسات املالية و على  إيراداتهي املخاطر احلالية واملستقبلية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على : اإلستراتيجيةالمخاطر 
عدم التجاوب املناسب مع التغريات يف القطاع املصريف  ئة أو التنفيذ اخلاطئ للقرارات ورأس ماهلا نتيجة الختاذ قرارات خاط

.2  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 58-51أيام ، االردن، جامعة الزيتونة ، املخاطر واقتصاد املعرفة ادارة، متر العلمي الدويل السنوي السابعاملؤ ،(ادارهتا و احلد منها-قياسها-دهاحتدي)املخاطر االئتمانية ،  معاريف فريدة، مفتاح صاحل  

 .3ص ،5009 ، أفريل
 

  29 ص،  5001,أبو ظيب ، نقد العريبصندوق ال ، قابة على البنوك و ادارة املخاطرأطر أساسية و معاصرة يف الر ،الكراسنة  إبراهيم  2
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النظام المحاسبي المالي الجديد : المبحث الثالث  

المالي  االنتقال من المخطط المحاسبي الى النظام المحاسبي:  المطلب األول   

ومواكبة التطور ، اجلديدة يعترب تبين اجلزائر للنظام احملاسيب املايل خطوة عمالقة للتكيف مع السياسات االقتصادية واملالية
وتقدمي معلومات موثوق فيها وذات مصداقية ألهنا ، إىل تطوير املمارسات احملاسبيةوهذا ما سيؤدي ، احلاصل يف دول العامل

.تستعمل معايري حماسبية متطورة ومطبقة يف أغلب دول العامل   

،من خالل التأثري على  و قد نتج عن االنتقال لتطبيق النظام احملاسيب املايل تأثريات على عدة جوانب مرتبطة باحملاسبة  
املؤسسات ومهنة ، بائي اجلزائريالسيما النظام اجل، اليت كانت تعتمد على مبادئ وقواعد املخطط احملاسيب الوطيناملمارسات 

مبا يسمح بتوفيق البيئة احملاسبية يف اجلزائر مع ، ،واليت كان ينبغي تكييفها لتكون مهيأة لتطبيق النظام احملاسيب املايل احملاسبة
. املايل متطلبات تطبيق النظام احملاسيب  

ونص على أن تغيري الطرق ، الفصل السادس منه إىل تغيري الطرق والتقديرات احملاسبية 55-09كما خصص القانون   
احملاسبية ال يتم إال إذا كانت مفروضة بنص قانوين جديد أو إذا كانت تسمح بتحسني نوعية القوائم املالية املعروضة 

 للمؤسسة املعنية
-09-51منه والقرار الصادر يف  53و  51يف املادتني  08/511 وقد تناول املرسوم التنفيذي رقم ،1

    528-2و  5- 528يف الفقرتني   5008

لقيام بإعادة املعاجلة بأثر رجعيمنه تغيري الطرق احملاسبية وشروط ا  

 2:  النظام احملاسيب املايل يف العناصر التالية إىلو ميكن تلخيص دوافع االنتقال 

 انتقال االقتصاد اجلزائري من االقتصاد االشرتاكي اىل اقتصاد السوق ؛ 
 البنك الدويل و املنظمة العاملية للتجارة قصد االلتزام باملعايري ،صندوق النقد الدويل ، ضغوطات اهليئات الدولية

 ؛الدولية

                                                           
1
 .يب املايلاملتضمن النظام احملاس 55/ 09من القانون 27املادة   

 ص، جلزائر، الوطنية لالقتصاديني اجلزائريني عن اجلمعية جملة تصدر،  00 العدد، جملة جديد االقتصاد، العاملي بالنسبة للشركات الدوليةأمهية التوحيد احملاسيب ، شنوف شعيب  2

17 
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 ؛باجلزائراألجنبية القائمة أو املقيمة  احتياجات الشركاتمالئمة املخطط احملاسيب الوطين مع  عدم 
 و خاصة ، عامتتعلق بعدة مواضيع هتم احملاسبة الدولية بشكل  اليت، تبين اجملتمع الدويل ملعايري احملاسبة الدولية

 ؛والعرض واإلفصاح، القياس التقييم
 هذه التغريات جيب أن تكون يف مستوى التطورات ، غريات جذرية يف امليدان احملاسيبإفرازات العوملة اليت تقضي ت

 .و بالتايل ارتباط احلاسبة بالتوجه االقتصادي اجلديد، ار املعايري احملاسبية الدوليةاالقتصادية يف إط

ام المحاسبي الماليتعريف النظ:  ثانيالمطلب ال  

 و هذا هو السبيل ، املتجانسة وضع جمموعة من املعايري والقواعد واملبادئ، مسبقاواليت تتطلب ، احملاسبة هي تقنية تسجيل
تفرض على املؤسسة ليس  األخريةهذه اخلاصية  1 ، قابلة للمقارنة، وصادقةا ،يد للحصول على معلومات موثوق هبالوح

 السابقة لفهم أفضل ملختلف التغرياتبل أيضا تلك اليت ختص الدورة ، املعلومات احملاسبية على الدورة فقط تقدمي
2.  

و العناصر املقيدة على ، وتستند دائما السجالت احملاسبية املتعلقة بتنفيذ القواعد واملبادئ املدرجة يف النظام احملاسيب املايل
من أن أعماهلا  و احملاسب هو املسئول يف املؤسسة عن التأكد، احملاسبية وطنيا ودوليا واألنظمةخمطط احلسابات و القانون 

ينبغي أن تستند احملاسبة إىل أسس  و حىت ميكن إنتاج معلومات موثوق هبا ، تطابق هذه املصادر والقوانني واألنظمة احملاسبية
 ثابت تتضمن إىل حد ما أن تكون املعلومات اليت تنشرها املؤسسات متماثلة حىت ميكن إجراء املقارنات فيما بينها،

معاجلة العمليات  هبا  اليت يتم اإلجراءاتو هذه األسس تشتمل على جمموعة من االفرتاضات واملبادئ اليت حتكم الطرق و 
3  املالية

 :    

    : (المحاسبة المالية)مفهوم النظام المحاسبي المالي :  أوال 

املالية واحملاسبية للمؤسسات اجملربة  األعمالوالنصوص التنظيمية اليت تنظم  اإلجراءاتالنظام احملاسيب املايل هو جمموعة من 
،ووفقا للمعايري املالية واحملاسبية الدولية املتفق عليها على تطبيقه وفقا ألحكام القانون  

                                                           
1 Pierre Cabane, L’essentiel de la finance à l’usage des managers, Eyrolles, 2ème Edition, Paris, P 10. 
2 Jean-Guy Degos, Amal Abou Fayad, Premiers pas en comptabilité financière, ETHEQUE, 2003 

ص ( 02:  املادة)، احملاسيب املايلاملتضمن النظام  و09/55،حتتوي القانون رقم   5007نوفمرب  51،الصادرة بتاريخ  ،العدد األربع والسبعون يدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةاجلر   3

1 
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والذي يدعى ، 5009 نوفمرب 51املؤرخ يف  09/55 جاء مفهوم النظام احملاسيب املايل يف املادة الثالثة من القانون رقمو قد 
احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية : " احملاسبة املالية كالتايل"يف صلب هذا القانون 

أي )ة وممتلكات الكيان تعكس صورة صادقة عن الوضعية املاليوعرض كشوف ، وتسجيلها، وتقييمها، وتصنيفها، عددية
.ووضعية خزينته يف هناية السنة املالية ، جناعته و(املؤسسة   

تفسري ومعاجلة ، طريقة جلمع ل التعريف السابق ميكن القول بأن احملاسبة املالية وفقا للنظام احملاسيب املايل هيالوعليه من خ
هذه ، االقتصاديةو خترج وتبقى يف الوحدة ، واليت تدخل، ختضع للقياس النقدي، معلومات متعلقة بتدفقات حقيقية ومالية

 االقتصاديةتشريعية أو مادية سيكون هلا أثر على األموال داخل هذه الوحدة ، التدفقات الناشئة أساسا عن أحداث اقتصادية
. (املؤسسة)  

:في النظام المحاسبي المالي  األساسيةالفرضيات : ثانيا  

 الفكري للمحاسبة اإلطار ولكنها تكون أساسا لبناء، ميكن التحقق من صحتهاتعرف الفروض عموما بأهنا متثل مقدمات ال 
أما من الناحية احملاسبية فهي متثل أساسا يستخدم يف اشتقاق املبادئ ، األخريةيصلح لالستدالل والتوصل إىل نتائج هذه ،

ذاهتا جتد تربيرها الفكري يف الفروض احملاسبية  أي أن املبادئ احملاسبية حبد، احملاسبية اليت تستعمل يف إعداد القوائم املالية
فهي إما مالئمة أو غري مالئمة الشتقاق مبادئ ، ولكن الفروض نفسها ال حتتاج إىل برهان وال داعي إلثبات صحتها

  1.ةحماسبية تراعي األهداف العامة والبيئة االقتصادية واالجتماعية والقانونية والسياسية اليت تعمل يف إطارها املؤسس

 تتمثل يف مبدئي حماسبة  إلعدادهاتعترب القوائم املالية هي أهم خمرجات النظام احملاسيب وعليه فان الفرضيات األساسية 
2.اللواستمرارية االستغ، التعهد  

:المبادئ المحاسبية في النظام المحاسبي المالي  : ثالثا  

فعندما يواجه احملاسبني ، إرشادية لتوجيه العمل احملاسيب يف حاالت معينةتعترب املبادئ احملاسبية مبثابة تعميمات أو قواعد 
وعليه ميكن القول بأن املبادئ احملاسبية املتعارف عليها هي ، وع إىل هذه املبادئحماسبية حتتاج إىل حلول يتم الرجمشاكل 

                                                           
1
 11,13ص ص ,5008،  ،االردن ،عمان وىلال،الطبعة ا ،دار احلامد للنشر والتوزيع قياس بنود قائمة املركز املايل:  ،أسس احملاسبة املالية رضوان حلوة حنان وآخرون 

 75ص  ,5001.املالية الدولية احلديثة ،الدار اجلامعية ،مصرطارق عبد العال محاد ،دليل احملاسب إىل تطبيق معايري التقارير  2
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قيام بعملية القياس احملاسيب وعملية تسجيل وذلك لل، جمموعة قواعد عريضة مت تبنيها نتيجة للتطبيق املهين للفكر احملاسيب
1.املالية و إعداد القوائم املاليةالعمليات 

 

:الدورة المحاسبية  

إىل فرتات زمنية ( حياة املشروع)حيث أنه يتم تقسيم العمر الزمين للمؤسسة ، ميكن تسمية هذا املبدأ بالدورية أو السنوية
وبالتايل حتديد نتيجة أعمال الفرتة املالية من ربح أو خسارة و كذلك إعطاء صورة عن متساوية تسهل عملية القياس احملاسيب 

إن مبدأ الفرتة احملاسبية جاء نتيجة لفرض االستمرارية وذلك حىت تتم عملية ، املركز املايل للمؤسسة يف هناية تلك الفرتة
وعادة ما تكون الدورة احملاسبية ، الية لألطراف املستخدمة هلاالقياس احملاسيب لألحداث و املعامالت املالية و تقدمي القوائم امل

2.سنة
 

:مبدأ استقاللية الدورات  

لكن يستوجب هذا املبدأ تقسيم حياة املؤسسة املستمرة إىل فرتات رة احملاسبية بفرضية االستمرار ،يرتبط مبدأ استقاللية الدو 
تعترب العناصر ، أي عندما حتدد الدورة احملاسبية، ونواجتها الفعلية فقطيعين ربط كل دورة بنفقاهتا ، أو دورات حماسبية مستقلة

 اليت تعكس الواقع االقتصادي يف هناية هذه الدورة هي تلك اليت تتعلق هبذه الدورة
3.  

:التكلفة التاريخية مبدأ  

على أساس ، واألعباء وتعرض يف القوائم املالية بتكلفتها التارخيية املنتوجات احملاسبة عناصر األصول واخلصوم وتسجل يف 
وتتميز التكلفة ، قيمتها عند تاريخ معاينتها دون األخذ يف احلسبان أثار تغريات األسعار أو تغريات القدرة الشرائية للعملة

       بالكامل عند حدوث الصفقةوذلك ألن األسعار حمددة ومعروفة ، التارخيية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها
ومن هنا تكون ، وهي غري قابلة للجدل أو التغري كما أهنا واقعية لتوافر املستندات والوثائق املؤيدة هلا، أو املعاملة التجارية

                                                           
 07النشر،ص  رضوان حممد العنايت ،مبادئ احملاسبة وتطبيقاهتا ،اجلزء األول ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة السادسة ،عمان ،األردن ،بدون سنة  1

 1،ص (  13: املادة )ون ،مرجع سبق ذكره ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد االربع والسبع  2
3 Bernheim Yves, L'essentiel Des US GAAP : Référentiel comptable Américain et enjeux del'harmonisation 

internationale, Mazars et Guerard, Editions Maxima, 2
ème

 Edition, Paris, 1999, P 116   
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عة وغري خاض، البيانات املالية املعدة مبوجب التكلفة التارخيية دقيقة وهلا أساس حقيقي وموضوعي قابل للصحة والتحقق
1للحكم الشخصي 

 .  

:مبدأ استقاللية الذمة المالية  

والفكرة ، أي أن هلا شخصية معنوية مستقلة عن املالك، تعترب املؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها
هذا يعين أن يكون هلا ، األساسية هلذا املبدأ تكمن يف حتديد وتوضيح جبالء مسؤولية املؤسسة جتاه الغري خاصة املالك

 استقالل مايل عن مالكيها حبيث يصبح للمؤسسة كافة حقوق مزاولة أعماهلا التجارية كالبيع و الشراء وحق التقاضي وتصبح 

مالكيها وكأهنا إيرادات  منفصلة عن أصول ومصاريف وخصوم و إيراداهتا (االتزاماهت )ومصاريفها وخصومها(ممتلكاهتا)أصوهلا 
 األهلية امشخص طبيعي ت

2
.  

: مبدأ الوحدة النقدية  

يتم للقياس و التحليل استخدامها وعلى ذلك ، يقوم هذا املبدأ على أساس أن النقود هي أساس املعامالت االقتصادية
أي، وبناء على هذا األساس يتم ترمجة مجيع العمليات املالية اليت تقوم هبا املؤسسة على أساس النقد، احملاسيب  

وأن يشكل الدينار اجلزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجيل معامالت ، م مبدأ الوحدة النقديةباحرتاتلتزم كل مؤسسة 
وال تدرج يف احلسابات إال املعامالت واألحداث ، كما أنه يشكل وحدة قياس املعلومة اليت حتملها القوائم املالية، املؤسسة

  أن تذكر يف امللحق بالقوائم املالية املعلومات غري القابلة للتحديد الكمي واليت ميكن غري أنه ميكن ، اليت ميكن تقوميها نقدا
 أن تكون ذات أثر مايل

3 .  

 

  

 

 

                                                           
 32 35ص ص 5777،سنة  ،الطبعة األوىل ،دار وائل، األردن ،مبادئ احملاسبة ،حممد اخلاليلة ،حممد أبو نصار نعيم دمهش 1
 03رضوان حممد العنايت ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
 

 55ص (  50: املادة ) اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد السابع والعشرون ،مرجع سبق ذكره ،  3
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النظام المحاسبي المالي  ميةخصائص و أه: المطلب الثالث  

:خصائص النظام المحاسبي:  أوال  

 ميتاز مميزات النظام احملاسيب املايل بثالث مميزات
1:               

 و إنتاج  اختيار البعد الدويل ملطابقة املمارسة احملاسبية مع املمارسة العاملية لضمان التكيف مع االقتصاد املعاصر
 أمريكية، ن ثالث مرجعيات حماسبية أوروبيةومن ضم، املعلومات املفصلة اليت تعكس الوضعية املالية للمؤسسة

IFRS/IAS؛ 
  من  هذا ما حيد، وطرق التقييم و إعداد القوائم، وواضحة ملبادئ و قواعد التسجيلاحتوائه على نصوص صرحية

 ؛اخلاطئة اإلرادية و الالإرادية التأويالت
 منهم  و هذا لتلبية حاجات املسامهني احلاليني، يوفر املعلومات املالية الواضحة واملتوافقة وقابلة للمقارنة و اخذ القرار

الذي يقدم مفاهيم ، فان النظام احملاسيب املايل حيتوي على اإلطار التصوري أو املفاهيميو هلذا ، أو املستقبليني
 :متمثلة  يف 

 ؛االتفاقيات احملاسبية -
 ؛اخلواص النوعية للمعلومة املالية -
 .املبادئ احملاسبية األساسية -

يف املخطط احملاسيب الوطينهلذا فان النظام يسهل و يساعد على شرح قواعد املعاجلة لبعض األحداث الغري مدرجة    

جدول تغريات رؤوس، جدول تدفقات اخلزينة، جدول حسابات النتائج، امليزانية:  إعطاء مناذج يف القوائم املالية  

.األموال اخلاصة و املالحق     

.تقدمي قائمة احلسابات  

.قواعد سري احلسابات  

                                                           
   52-55ص، 5050، اجلزائر، ،دار هومة 5 ج  / FRS/ IAS ، احملاسبة املالية وفق املعايري الدوليةالواضح يف ، بن ربيع حنيفة  1
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:أهمية النظام المحاسبي المالي:  ثانيا   

 
1: النظام احملاسيب املايل فيما يليتكمن أمهية    

 ؛لصادقة للوضعية املالية للمؤسسة يسمح بتوفري معلومة مالية مفصلة ودقيقة تعكس الصورة ا 
  ؛املاليةضيح املبادئ احملاسبية الواجب مراعاهتا عند التسجيل احملاسيب والتقييم وكذا إعداد القوائم تو 
  ؛كما أنه يسمح بإجراء املقارنة ،  املستقبليةيستجيب الحتياجات املستثمرين احلالية 
 يساهم يف حتسني تسيري املؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات اليت تشكل أساس الختاذ القرار وحتسني 
 ؛طراف املهتمة باملعلومة املالية اتصاهلا مع خمتلف األ 
 ؛يت ترتكز على مبادئ حمددة بوضوح يسهل عملية مراقبة احلسابات ال 
  احملاسبة   سيما يف جماالت ،ال االستثمار األجنيب املباشر نظرا الستجابته الحتياجات املستثمرين األجانبيشجع                 

  ؛املالية
  املالية  لثقة يف الوضعيةمما يدعم شفافية احلسابات وتكريس ا، دوليايضمن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية املتعامل

 ؛للمؤسسة
  ؛مع األنظمة احملاسبية العاملية النظام احملاسيب املايل املطبق يف اجلزائرانسجام 
 سواء داخل الوطن أو خارجه، يسمح مبقارنة القوائم املالية للمؤسسة مع مؤسسة أخرى تنتمي لنفس القطاع 

 ؛الدوليةأي مع الدول اليت تطبق املعايري احملاسبية 

 املؤسسة باإلضافة إىل التكلفة التارخيية املعتمدة يف املخطط يعتمد على القيمة العادلة يف تقييم أصول 

 ؛للمؤسسة لومات مالية تعكس الواقع احلقيقيا يسمح بتوفري معمم، احملاسيب الوطين

 سيولة  متثل يف قائميت،  تقدمي صورة وافية عن الوضعية املالية للمؤسسة من خالل استحداث قوائم مالية جديدة
 .الوظيفةباإلضافة إىل جدول حسابات النتائج حسب ، اخلزينة وتغيري األموال اخلاصة

                                                           
 لية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ك، قسم العلوم االقتصادية، ذكرة ماجستريماملايل يف املؤسسات اجلزائرية ،شكالية تطبيق النظام احملاسيب ا، بورزوق أمينة 1

 508،ص 5055،  تلمسان، جامعة أيب بكر بلقايد، التسيري
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المقارنة بين المخطط المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي المالي : الرابع المطلب  

  :من حيث وجود اإلطار المفاهيمي من عدمه:أوال 

على إطار تصوري يف حني حيتوي النظام احملاسيب املايل على إطار  يمل حيتو  5791إن املخطط احملاسيب الوطين لسنة 
تصوري حيدد املبادئ واالتفاقيات احملاسبية وفرضيات إعداد القوائم املالية باإلضافة إىل اخلصائص النوعية للمعلومة املالية 

.وكذا تعريف األصول واخلصوم واألموال اخلاصة واألعباء والنواتج   

توجد بعض املبادئ احملاسبية اليت استحدثها النظام احملاسيب املايل واليت مل تكن :  بادئ المحاسبيةمن حيث الم:ثانيا
هذا املبدأ كان له ,نذكر من بينها مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على املظهر القانوين ، موجودة يف املخطط احملاسيب الوطين

تقوم مؤسسة بتأجري طائرة لنقل عماهلا ، مثال يف إطار عقود اإلجيار التمويليف، تأثري وانعكاس كبريين على املعاجلة احملاسبية
فوفقا للمخطط احملاسيب ال تسجل هذه الطائرة ضمن أصول املؤسسة ألهنا ، شهرية إجياريهملدة معينة مقابل تسديد دفعات 

أما وفقا للنظام احملاسيب املايل ووفقا للمعايري ،  و تدر  منافع اقتصادية  للمؤسسةرغم أهنا موجودة اقتصاديا ، ال متلكها قانونا
1. تسجل ضمن أصول املؤسسة احملاسبية الدولية فإن هذه الطائرة  

تكن موجودة يف يتضمن النظام احملاسيب املايل العديد من املصطلحات اليت مل :  التعاريف من حيث المصطلحات و:ثالثا 
اخلدمات اجلاري ، التقاول العام، األدوات املالية املشتقة، الضرائب املؤجلة، املخطط احملاسيب الوطين مثل القيمة العادلة

كما خيتلف تعريف النظام احملاسيب املايل للمصطلحات املعهودة يف املخطط احملاسيب ، اخل....حقوق مانح االمتياز، تقدميها
 هلذه العناصر أما مقارنة باملعايري احملاسبية الوطين كاألصول واخلصوم واألعباء وهو ما يؤثر على طريقة التسجيل احملاسيب

 الدولية فاملصطلحات الواردة فيها متوافقة إىل حد بعيد مع تلك الواردة يف النظام احملاسيب املايل مع وجود بعض االستثناءات، 

لتصوري جمللس معايري فمثال اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل قام بتعريف بعض املصطلحات اليت مل خيصها اإلطار ا
.واتفاقية الوحدة النقدية  (املؤسسة)،اتفاقية الكيان  احملاسبة الدولية بالتعريف ونذكر على سبيل املثال  

جند أن املخطط احملاسيب الوطين قد أوجب على كل املؤسسات : من حيث عدد ونوع القوائم المالية:رابعا   

أن تعد سنويا كل من امليزانية، مهما كان حجمها أو نوعها واخلاضعة ألحكام املخطط احملاسيب الوطين  

                                                           

 31،ص  5050،  اجلزائر، دار هومة، ،اجلزء األول لواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري احملاسبية الدوليةا، بن ربيع حنيفة  1 
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. وجدول حسابات النتائج إضافة إىل القوائم املالية امللحقة  

النتائج وجدول  إعداد كل من امليزانية وحساب( غري الصغرية)يف حني أن النظام احملاسيب املايل قد أوجب على املؤسسات 
تدفقات اخلزينة وجدول تغريات لألموال اخلاصة باإلضافة إىل ملحق يبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة ويوفر معلومات 

أي أن النظام احملاسيب املايل قد استحدث قائمتني ماليتني جديدتني مها قائمة تدفقات ، مكملة للميزانية وحلساب النتائج
.تغريات األموال اخلاصة باإلضافة إىل تكييف كل من امليزانية وحساب النتائج وفقا للمعايري احملاسبية الدولية  اخلزينة وقائمة  

مل يراع حجم، وعلى العكس من املخطط احملاسيب الوطين والذي من خالل القوائم املالية اليت يفرضها  

اليت ال  حيث يسمح للمؤسسات الصغرية، هذه املشكلة جند أن النظام احملاسيب املايل قد تدارك، وإمكانيات املؤسسات
تعرف مبحاسبة اخلزينة وتقوم على إعداد دفرت ، يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها احلد املعني أن متسك حماسبة مبسطة

1 (إيرادات وخسائر صافية)خزينة يربز التدفق الصايف لألموال   

:  حيث عرض وتقديم القوائم المالية من: خامسا  

يتم تقدمي امليزانية حسب املخطط احملاسيب الوطين برتتيب عناصر األصول حسب : تقديم الميزانية  

.درجة سيولتها وعناصر اخلصوم حسب درجة استحقاقها   

 
عناصر غري جارية أما حسب النظام احملاسيب املايل فتصنف عناصر امليزانية إىل عناصر جارية و  كما حتتوي امليزانية2  

.الوطيناملخطط احملاسيب  عكس ما كانت عليه وفق، مبا يسمح بإجراء مقارنة على معلومات   السنة السابقة   

حيث  لف يف الكيفية اليت يتم عرضه هباوهو خيت، يعرب جدول حسابات النتائج عن أداء املؤسسة:  تقديم حساب النتائج
فاملخطط  3طبيعتها وإما أن تصنف حسب وظائف املؤسسة،فإما أن تصنف األعباء حسب  يوجد منوذجني متعارف عليهما

                                                           
 39ص ،نفس املرجع  1

 
 22املادة رقم ، 55-09أحكام القانون تضمن تطبيق م امل 5008ماي  51املؤرخ يف ،08/511املرسوم التنفيذي رقم   2

 
 508ص ، ،مرجع سبق ذكره 5 اجلزء، شنوف شعيب  3

 



 الفصل األول :                               مفاهيم أساسية حول المخاطر المالية و النظام المحاسبي المالي الجديد

 35 

،نتيجة    القيمة املضافة)احملاسيب الوطين صنف األعباء حسب طبيعتها بشكل يسمح حبساب األرصدة الوسيطية للتسيري 
  ( ... االستغالل

 ، وإما حسب  الوظيفة ما حسب الطبيعةا، أما حسب النظام احملاسيب املايل فإنه ميكن تقدمي حساب النتائج بطريقتني
ويسمح حساب النتائج حسب الطبيعة بتحديد جماميع التسيري الرئيسية ومن بينها الفائض اإلمجايل لالستغالل الذي يسمح 

النتيجة العملياتية اليت ختتلف عن نتيجة االستغالل حسب املخطط احملاسيب الوطين ، االقتصادية للمؤسسة املرد وديةبقياس 
.ألن هذين األخريتني تستعمالن يف حساب النتيجة املالية، إليرادات املالية واألعباء املاليةال حتتوي على ا  

رغم األمهية البالغة جلدول تدفقات اخلزينة الذي يسمح مبعرفة وتتبع حركة التدفقات :  تقديم جدول تدفقات الخزينة
مها يف تسيري خزينتها وكذا مدى حاجتها للتمويل الستخدام تلك التدفقات ومدى حتك هتاواحتياجا، النقدية يف املؤسسة

فنجد أن املعيار احملاسيب الدويل السابع ، أما على مستوى املعايري الدولية، إال أن املخطط احملاسيب الوطين قد أمهله، اخلارجي
يعادهلا وذلك بإعداد قائمةوما  عن التغريات الفعلية يف النقدية يلزم املؤسسات بتقدمي معلومات"  التدفق النقدي قائمة"  

.التدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خالل الفرتة إىل تدفقات من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية   

 وليةفيتم تقدمي جدول تدفقات اخلزينة بنفس الكيفية اليت تنص عليها املعايري احملاسبية الد، أما من خالل النظام احملاسيب املايل
 ويوصي كذلك بإعداد جدول تدفقات اخلزينة وفقا للطريقة املباشرة،

1.  
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:خالصة الفصل  

املؤسسة لذا وجب ال يف تسيري أصبح يلعب دورا أساسيا  وفعا املالية  من خالل هذا الفصل يتبني أن اإلحاطة مبعىن املخاطر
اليت حتيط هبذا املفهوم حىت تتمكن املؤسسة من التحكم جيدا على هذه األخرية ضرورة الدراية الواسعة جبميع اجلوانب 

.باخلطر وما ميكن أن يرتتب عنه  

.اخلطرمفهوم اخلطر وأنواعه وتقسيماته ومسبباته وكل ما خيص مفهوم  إىلخالل ما عرضناه يف الفصل توصلنا  منف   

فعالة من شاهنا نقل املؤسسة من موقع دفاع  فقد وجب على املؤسسات ضرورة تبين خطة، السريعةوالتطورات  ونظرا للظروف
سالمة و ذلك من خالل أساليب و تقنيات التعامل مع تلك املخاطر اليت هتدد  و.املخاطرإىل موقع هجوم اجتاه التعامل مع 

.ااستقرار الوضع املايل هل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 الـــفصـــــــل الــــثانــــي
 

بي المالي  ـــــر المخاطر المالية وفق النظام المحاســــوسائل تسيي
جديدــــال  
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:تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 وضبط وقياس بتحديد تتكفل فهي املشروعات إدارة جمال يف العلوم أهم من علم الراهن الوقت يف املخاطر إدارة تعترب
تسيري املخاطر من منشأة إىل   تل خي ،ولكن مالية أو ،جتارية صناعية كانت سواء املنشأة هلا تتعرض اليت املخاطر

اجملال املايل يشمل جمموعة من األساليب و  يف املخاطر تسيريفة و خصوصية اجملال اليت تنشط فيه ،أخرى حسب طبيع
 ،خماطر االئتمان خماطر ،مثل سؤسسة املاليةتعص  بامل اليت املخاطر طبيعة مع تتناسباالسرتاتيجيات اليت 

خماطر ممكنة لذا تعد عائد ممكن بأقل أقصى حتقيقالية  يف املسؤسسة يهدف إىل امل املخاطرتسيري ،ف وغريها...السيولة   

. اخلطر من التخلص أو التجنب يف اليت تتخذها ألمهية القرارات نظر سؤسسةامل يف اإلدارات أهم من إدارة املخاطر  

و حتديد كيفيتها و الوسائل املستعملة نقوم يف هذا الفصل بالتعرف على تسيري املخاطر املالية  نأمما سبق رأينا   
اخل....فيها  

. مفاهيم أساسية حول تسيير المخاطر المالية:المبحث األول     

.وفقا للنظام المحاسبي الجديدتسيير المخاطر المالية الرئيسية :المبحث الثاني     

مقومات داعمة لفعالية تسيير المخاطر: المبحث الثالث      
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ول تسيير المخاطر المالية ـــــــــــاهيم أساسية حـــــــــــــــمف:حث األولـــــــــــــــــالمب  

و خصائصهامفهوم تسيير المخاطر المالية :لب األولــــــطـــــــــــــــالم  

وكـذا التـداخل بينهـا وبـني مفاهيم ، زاويـة الـيت ينظـر منهـالواختلفـت نظـرا ل اليةاملخـاطر امل تسيري   تعار يتعـددت 
.املخاطر لتسيريمع مرور الزمن حصلت عدة تغـريات علـى هـذه التعـاري  نـتج عنهـا مفهومـا جديـدا مني و أخرى كالتأ  

ةــــــــــــــــاطر الماليــــــــــالمخ( إدارة)ر ــــــــــــــــــف تسييــــــــعريــــت:  أوال  

:املخاطر املالية و اليت لعل من أمهها ما يلي( تسيري) إلدارة  تعار يهناك عدة   

  املخــاطر هــي عمليــة التفكــري بشــكل منهجــي يف مجيــع املخــاطر احملتملــة أو املشــاكل قبــل تسيري
من شأهنا أن جتنب هذه املخاطر أو احلد من أثارها أو التعامل مع هذه  إجراءاتحــدوثها و وضع 

 ؛1 ة عليهامتكن هذه العملية من معرفة املخاطر وإعداد إسرتاتيجية للسيطر حيث ، اآلثار
 ل الوسائل و أقل التكالي  وذلك جماهبة املخطر بأفض إىلاملخاطر هي تنظيم متكامل يهدف  إدارة

ن طريق اكتشاف اخلطر وحتليله و قياسه و حتديد وسائل جماهبته مع اختيار أنسب هذه الوسائل ع
 لتحقيق اهلدف املطلوب

2
 ؛ 

 اإلدارة العليـا مـن أجـل حتديـداملخـاطر مـن خـالل الرقابـة املالئمـة مـن قبـل جملـس اإلدارة و  يتم تسيري ، 
 . 3قيـاس متابعة ومراقبة كافة املخاطر ذات الصلة وإعداد التقارير عنها 

 

قياسـها وتقيمهــا وكــذا ، ـل وقوعهـاإذن ميكـن القـول بـأن إدارة املخـاطر املالية هـي عبـارة عـن عمليـة حتديـد املخـاطر احملتم
مــن خــالل الرقابــة املســتمرة علــى مجيــع اإلدارات املكونة ، إعــداد خطــط لتجنبهــا أو التقليــل منهــا و الســيطرة عليهــا

.املاليةللمسؤسسة   

                                                           
1
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                                                         خصائص تسيير المخاطر المالية : ثانيا

                     :1املخاطر يف املسؤسسات بشكل عام مبجموعة من اخلصائص هي تسيريتا  مي

 مثل خماطر اإلفالس؛، معظم املخاطر اليت قد تتعرض هلا املسؤسسات هي املخاطر املالية بالدرجة األوىل 
 وتشـرتك املسؤسسـات املاليـة عمومـا يف ثالثـة خمـاطر ، تتنـوع هـذه املخـاطر حسـب جمـال ختصـص كـل مسؤسسـة

 ؛اطر االئتمان وخماطر السيولةخم، خماطر السوق:  هامة هي
 عن مما يقـود املسؤسسـات إىل البحـث الـدائم ، املخاطر بقدرة تنبسؤية خصوصا يف جمال حتديد اخلسائر تسيريتا  مي

 ؛سائر وثثارها إىل أد ى حد ممكنأو التخفيض من اخل، البديل األمثل للتخلص
  معه التعاملو ، احللول فيما يتعلق بكيفية مواجهة اخلطر إجيادمتتا  ادارة املخاطر املالية بأهنا تعمل على     

 ؛املالية املشتقات:  مثلأو ابتكار األدوات و األساليب اجلديدة ، أو حتويله باستخدام األساليب املتاحة،
  بصــورة املخاطر اليت تواجه خمتل  األنشطة اليت تقوم هبا املسؤسسات تنعكس بالضرورة على حقوقها و التزاماهتا

  وبــني بــاقي الوظائ ، وتتميــز إدارة املخــاطر يف هــذا اجلانــب بوجــود ارتبــاط قــوي بينهــا، ســلبية أو إجيابيــة

 . وإدارة األصول واخلصوم، مراقبة التسيري: األنظمة األخرى املوجودة داخل املسؤسسة مثل و، 

نشأة تسيير المخاطر المالية: ثالثا  

نشأت إدارة املخـاطر مـن انـدماج تطبيقـات اهلندسـة يف البـرامج العسـكرية والفضـائية والنظريـة املاليـة والتـأمني يف القطاع   
تحـول مـن االعتمـاد علـى إدارة التـأمني إلـى فكـر إدارة املخـاطر املعتمـد علـى علـم اإلدارة يف حتليـل التكلفـة املـايل وكـان ال

حيـث كـان أول ظهـور ملصــطلح . والعائــد والقيمـة املتوقعــة واملـنهج العلمـي الختـاذ القـرار يف ظـل ظـروف عـدم التأكـد
،حيـث طـرح املسؤلــ  ثنــذاك فكــرة خمتلفـة متامـا وهـي أن  0391عـام " يفـوـارفرد بيسـنز ر ه"ـاطر يف جملـة إدارة املخ

ومـن بـني أوىل املسؤسسـات الـيت . شخصـا مـا بـداخل املنظمـة ينبغـي أن يكـون مسـئوال عــن إدارة خمـاطر املنظمـة البحتـة  

وتبني أن هناك طرقا   واخلصومالـيت ركـزت علـى إدارة األصـول ، قامــت بـإدارة خماطرهــا وممارسـة إدارة املخـاطر هـي البنـوك
1أجنـع للتعامل مع املخاطرة مبنع حدوث اخلسائر واحلد من نتائجها عند استحالة تفاديها 

 .  

                                                           
1
،  ،ختصص حماسبة ،مذكرة ماجستري املسؤسسية على اسرتاتيجيات إدارة املخاطر يف شركات التأمني األردنية املدرجة يف بورصة ثر تطبيق احلاكميةأ، أماين عادل مسعود  

 72:  ،ص ،األردن جامعة الزرقاء
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وعنـدما قـررت رابطـة مشـرتي ، ولـة وانتشـرت مـن مسؤسسـة إىل أخـرىو لقـد بـدأت فلسـفة إدارة املخـاطر منطقيـة ومعق   
كـان التغـري إشـارة إىل أن حتـوال مـا جيـري حيث بـدأت   0329التـأمني تغـري امسهـا إىل مجعيـة إدارة املخـاطر والتــأمني فــي 

كمـا كـان يقـوم قسـم التـأمني يف رابطـة اإلدارة األمريكيـة " إدارة املخـاطر"مجعيـة إدارة املخـاطر والتـأمني بنشـر جملـة امسهـا 
باإلضـافة إىل ذلـك قـام معهـد التـأمني ، بنشـر جمموعـة عريضـة مـن التقـارير والدراسـات ملسـاعدة مـديري املخـاطر

حيصـل فيهـا النـاجحون علـى  األمريكـي بوضـع برنـامج تعليمـي فــي إدارة املخــاطر يتضــمن سلســلة مــن االمتحانـات
املهـين للمتخـرجني مـن وأصـبح االسـم  0329دبلـوم يف إدارة املخـاطر وقــد تــم تعــديل املــنهج الدراسـي هلـذا الربنـامج يف 

كادمييـة تـم نقلها إىل الدراسة األقاعـات ألنـه يف الواقـع كثـريا مـن املفـاهيم الـيت نشـأت يف "   ميـل إدارة املخـاطر"نـامج الرب 
 عامل األعمال وتطبيقها فيه

2.  

أهمية و أهداف تسيير المخاطر المالية:  المطلب الثاني  

وجود تسيري خماطر فاعلة يف املسؤسسة املالية مهم جدا الستمرار هذه األخرية يف القيام بنشاطاهتا وختطي املطبات اليت  إن
النهوض  حتقيقها و اليت من شأهنا إىلاملخاطر املالية يف األهداف اليت تسعى  تسيري أمهيةو تكمن مدى ، تواجهها

.بالبنك و قيمته  

أهمية تسيير المخاطر المالية:  أوال  

 تكمن أمهية إدارة املخاطر املصرفية يف النقاط التالية
3:                                                 

 ؛عني والدائنني واملستثمريناحملافظة على األصول املوجودة حلماية مصاحل املود 
  ؛والسيطرة على املخاطر يف األنشطةإحكام الرقابة 
  ؛النوعي لكل نوع من أنواع املخاطرحتديد العالج 

                                                                                                                                                                                              
1
 امللتقى العلمي الدويل حول األ مـة املاليـة واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ،أمهية بناء أنظمة إلدارة املخاطر ملواجهة األ مات يف املسؤسسات املالية ، عصماين عبد القادر  

 . 02 : ،ص 7003اكتوبر، 70/  70، ،جامعة فرحات عباس سطي 
 .  90:  طارق عبد العال،مرجع سبق ذكره ،ص  2
قسم العلوم ، ،مذكرة ماجستري غري منشورة دراسة حالة البنك الوطني الجزائري-دور نظام التقييم المصرفي في دعم الرقابة على البنوك التجارية ، عاشوري صوريا 3

 90:،ص 7000/7000، جامعة سطي  اجلزائر، ختصص دراسات مالية و حماسبية معمقة، التجارية
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  ـن خالل الفوريـة أو مالعمـل علـى احلـد مـن اخلسـائر وتقليلهـا إىل أد ى حـد ممكـن وتأمينهـا مـن خـالل الرقابـة
 ؛ حتويلها إىل جهات خارجية

 ة لألحداث و السيطرة على اليت يتعني القيام هبا فيما يتعلق مبخاطر معينة للرقاب اإلجراءاتديد التصرفات و حت
 ؛اخلسائر

 ؛و ذلك هبدف منها أو تكرار حدوثهاالدراسات قبل اخلسائر أو بعد حدوثها  إعداد 
  محاية صورة البنك بتوفري الثقة املناسبة لدى املودعني و الدائنني و املستثمرين حبماية قدراهتا على توليد األرباح

 .تقلص األرباح أو عدم حتقيقها إىلرغم أي خسائر عارضة قد تسؤدي 

المخاطر المالية إدارةأهداف :  ثانيا  

يف املسؤسسة املصرفية احملافظة على أصوهلا و محايتها من اخلسائر اليت ميكن  إدارهتااهلدف من عملية ضبط املخاطر و  إن
فتعد ، الستمرار البنك وسالمة وجودهأن تتعرض هلا خالل تقدمي خدماهتا لعمالئها و ذلك ألمهية مثل هذه احلماية 

 إىل  وظيفة إدارة املخاطر من أهم الوظائ  يف البنك فتهدف إدارة املخاطر بشكل رئيس
1

:  

:استقرار األرباح أو المكاسب (1  

إىل أقل مستوى  حيث تساهم إدارة املخاطر يف خفض التباينات يف الدخل الناتج عن اخلسائر املرتبطة باملخاطر البحتة
باإلضافة إىل ذلك فإن خفض التباين يف الدخل ميكن أن يساعد يف تعظيم االستقطاعات الضريبية عن اخلسائر ، ممكن
. الضرائب على األرباحوتقليل   

:استمرارية النمو (2  

    أهداف إدارة املخاطر عندما يكون النمو هدفا تنظيميا هاما تصبح الوقاية من التهديدات اليت تواجه النمو أحد أهم
كما تعتمد إسرتاتيجية إدارة املخاطر على اإلعداد لتسهيل استمرارية النمو يف حالة حدوث خسارة هتدد النمو ،

.االقتصادي للبنك   

 

                                                           
،قسم احملاسبة  ،كلية التجارة ،مذكرة ماجستري غري منشورة إدارة املخاطر يف املصارف العاملة يف قطاع غزة ،دور املدقق الداخلي يف تفعيل إبراهيم رباح إبراهيم املدهون  1

 93:  ،ص 7000،  ،فلسطني غزة  - ، اجلامعة اإلسالمية والتمويل
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:تعظيم قيمة البنك (3  

للمنظمة وهو معيار  فتعظيم القيمة هو اهلدف النهائي، تساهم قرارات إدارة املخاطر يف تعظيم القيمة السوقية للبنك
.معقول لتقييم القرارات املسؤسسية   

مبادئ و مهام تسيير المخاطر المالية:المطلب الثالث   

الماليةمبادئ تسيير المخاطر : أوال  

 إن حسن إدارة املخاطر بالبنوك تستوجب االلتزام باملبادئ األساسية اآلتية
1 :  

 اإلدارةالسياسة العامة أما  بإعدادتم هت( جلنة إدارة املخاطر) أن يكون لدى كل بنك جلنة مستقلة تسمى .0
 املخاطر بشكل دوري؛،كما تقوم مبراقبة وقياس  املخاطر فتتوىل تنفيذ تلك السياسات إلدارةاملتخصصة 

 ؛ديه خربة كافية يف اجملال املايللكل نوع من املخاطر الرئيسية تكون ل( خماطر مسئول) تعيني .7
نظام حمدد لقياس و مراقبة املخاطر يف كل بنك لتحديد مستوى كل نوع من املخاطر اليت ميكن قياسها  وضع .9

االحرتا ية  األسق و حتديد  الرأمساليةو بشكل دقيق ملعرفة و حتديد تأثريها على رحبية البنك و مالءته 
 ؛و السيولة و السوق لالئتمان

 ؛يةكمبدأ أساسي لقياس املخاطر و الرحب  قييم موجودات كل بنك و خاصة االستثماريةت .2
 ؛خاطر ووضع ضوابط أمان مالئمة هلاستخدام أنظمة معلومات حديثة إلدارة املا .9
 رورة وجود وحدة تدقيق داخلي مستقلة بالبنوك تتبع جملس اإلدارة بالبنك مباشرة وتقوم بالتدقيق جلميعض .1

 ؛ال البنك مبا فيها إدارة املخاطرأعم
املسئولني  الذي يعده املسامهني، إدارة املخاطر بشكل أساسي على عاتق جملس اإلدارة لكل بنكقع مسسؤولية ت .2

  و كفسؤ؛ التأكد من أهنا تدار بأسلوب فعال و عن أعمال البنك و هو ما يستوجب فهم املخاطر اليت يواجهها
 على اإلدارة إىل قبول وأخذ املخاطر على جملس اإلدارة إقرار إسرتاتيجية إدارة املخاطر وتشجيع القائمني .8

                                                           
اجمللد ، جملة دراسات حماسبية و مالية، يف املخاطر املصرفية باملخاطراستعمال أمنوذج عائد رأس املال املعدل ، نرباس حممد عباس العامري وصالح الدين حممد أمني اإلمام  1

 080, 023: ص ص, 7007، جامعة بغداد، الفصل الرابع،70 لعدد،ا السابع
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 ؛املخاطر اليت يصعب عليهم تقييمهابعقالنية يف إطار هذه السياسات والعمل على جتنب 

وسرية  وضع ضوابط أمان جلميع األنظمة املعلوماتية الرئيسة لكل بنك من أجل احلفاظ على صحة وسالمة .3
 ؛املعلومات

من أن  وقائية ضد األ مات يتم املوافقة عليها من قبل املسئولني للتأكدضع خطط للطوارئ معز ة بإجراءات و . 00
 .البنك قادر على حتمل أي أ مة 

المخاطر المالية (تسيير)مهام إدارة :ثانيا   

1ميكن إبرا  مهام إدارة املخاطر املصرفية فيما يلي 
 :  

داخليا لوحدات العمل والعمل وضع سياسة وإسرتاتيجية إدارة املخاطر مع إعداد سياسة وهيكل للمخاطر  (0
 ؛ على إنشاء بيئة مالئمة

 ؛التشغيلي فيما خيص إدارة املخاطرالتعاون على املستوى االسرتاتيجي و  (7
 ويشمل التعليم املالئم مع التنسيق مع خمتل  الوظائ  فيما خيص إدارة، بناء الوعي الثقايف داخل البنك (9

 ؛املخاطر مع تطوير عمليات مواجهة اخلطر
 ؛و أصحاب املصاحل اإلدارةوتقدميها جمللس التقارير عن املخاطر  إعداد (2
 ؛كتشاف املخاطر اخلاصة بكل نشاط اقتصاديا  (9
 ليل كل خطر من األخطار اليت  م اكتشافها ومعرفة طبيعته ومسبباته وعالقته باألخطار األخرى؛حت (1
 ؛ياس درجة اخلطورة واحتمال حدوثها وتقدير حجم اخلسارةق (2
والتكلفة  أنسب وسيلة إلدارة كل من األخطار املوجودة لدى الفرد أو املسؤسسة حسب درجات األمان راختيا (8

 .الال مة

 

 
                                                           

 . 98، 92 : ص، مرجع سابق، رباح إبراهيم املدهون إبراهيم   1
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خطوات عملية التعامل مع الخطر: الرابع المطلب  

ن العملية تتضمن أمع املخاطر البحتة يوحي ضمنيا ب إن القول بان إدارة املخاطر متثل منهجا أو مدخال علميا للتعامل
:سلسلة منطقية من اخلطوات ميكن توضيح هذه اخلطوات يف الشكل التايل  

المخاطر إدارةعملية :( 1-2)الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"الخطر إدارةمعيار "الخطر إلدارةالجمعية المصرية : المصدر  

 

 تقرير األهداف و الغايات

 فحص الخطر 

 تحليل الخطر 

 تعريف الخطر

 وصف الخطر

 تقدير الخطر

 تــقييــــم الخطر

الوسيلة المناسبة لمواجهة الخطرتحديد البدائل و اختيار   

 تــنفـــيــــذ القـــرار

 الــتقييـــم و الـــمراجــعة
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اتــــــــــــــــــايـــــــــــاألهداف و الغ رـــــــقريـــــت: أوال  

املخاطر اخلاص هبا بدقة للحصول  تتمثل اخلطوة األوىل إلدارة املخاطر يف تقرير ما تود املسؤسسة أن يفعله برنامج إدارة 
هناك العديد من األهداف احملتملة  .حمددةجيب وضع خطة ، على أقصى فائدة من النفقات املرتبطة بإدارة املخاطر

ظ على بقاء املسؤسسة وتقليل التكالي  املرتبطة باملخاطر البحتة إىل احلد املتنوعة لوظيفة إدارة املخاطر ،وتشمل احلفا
األد ى ومع ذلك فاهلد ف األول إلدارة املخاطر هو ضمان استمرارية وجود املسؤسسة ككيان يف االقتصاد وتسهم إدارة 

تة بينها وبني بلوغها املخاطر يف بلوغ أهداف املسؤسسة عن طريق ضمان أال حتول اخلسائر املرتبطة باملخاطر البح
ولكن مع األس  فان خطوة عملية إدارة املخاطر اليت يرجح أن يتم جتاهلها هي تقرير أهداف وغايات .أهدافها 

الربنامج ونتيجة لذلك تكون جمهودات إدارة املخاطر مفككة وغري متسقة يف كثري من املسؤسسات وينبع كثري من عيوب 
. ف للربنامج حمددة بوضوحبرامج إدارة املخاطر من غياب أهدا  

:يعرف فحص اخلطر بأنه مجيع إجراءات حتليل وتقييم اخلطر :ر ـــــــــــــــــــخطــــــــــــــــص الــــــــــــــــــــــــــــحــــــــف:  ثانيا  

تحليل الخطر  .1  

اخلطر رتقدي، اخلطر  وص، تعري  اخلطره بدور ويتضمن حتليل اخلطر   

يهدف تعري  اخلطر إىل حتديد تعرض الشركة لعدم التأكد ،وهذا ما  : ( تحديد الخطر)الخطر  تعريف 1 .1
يتطلب معرفة جوهرية باملسؤسسة والسوق اليت تشارك فيه والبيئة القانونية والثقافية اليت تتواجد ضمنها ويتطلب ذلك الفهم 

املسؤسسة والفرص   عوامل احليوية لضمان جناحذلك ال املسؤسسة االسرتاتيجية والتشغيلية و يشمل السليم ألهداف
تعري  مجيع  والتهديدات املرتبطة بتحقيق تلك األهداف جيب أن تتم  عملية تعري  املخاطر بأسلوب منهجي لضمان 

.األنشطة اهلامة للمسؤسسة و كذلك تعري  مجيع األخطار النامجة عن تلك األنشطة  

 و هناك طرق عديدة لتعري  اخلطر نذكر منها
1
 :  

                                                           
 إدارة املخاطر ، دراسة نظرية املسؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع حولالتقليل من ثثار املخاطر ،فة يف دور إدارة املعر امللكاوي ، م اخللوف إبراهي.أديب العمري ،د 1

  09 ص،جامعة الزيتونة األردنية ، 7002نيسان  08-01، واقتصاد املعرفة
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فأي ، إن املنظمات والفرق العاملة على مشروع ما مجيعها لديها أهداف: التحديد املعتمد على األهداف . أ
 سواء جزئيا أو كليا يعترب خطورة؛حتقيق هذه األهداف إىل خطر حدث يعرض 

طرق بديلة يف عملية حتليل السيناريو يتم وضع سيناريوهات خمتلفة قد تكون :  التحديد املعتمد على السيناريوب . ب
لذا فإن أي حدث يولد سيناريو خمتل  عن ، لتحقيق هدف ما أو حتليل للتفاعل بني القوى يف سوق أو معركة

مبعىن التعرض ملشكلة أو خطر ال يوجد له حل . يعرف على أنه خطورة، الذي  م تصوره وغري مرغوب به
 ؛ملتوفرة ضمن السيناريوهات ا

 ؛للمخاطر عبارة عن تفصيل مجيع املصادر احملتملةوهو : التحديد املعتمد على التصني  . ت
 . يف العديد من املسؤسسات هناك قوائم باملخاطر احملتملة: مراجعة املخاطر الشائعة . ث

  باستخدام جدول  يهدف وص  املخاطر إىل عرض األخطار اليت  م تعريفها بأسلوب منهجي: وصف الخطر 2.1 

واستخدام أسلوب مصمم بطريقة جيدة ضروري . وفحص األخطارلتسهيل عملية وص  منفصل لوص  املخاطر  
حتماالت كل وإذا أخذنا يف احلسبان نتائج وا. للتأكد من إجراءات تعري  ووص  وفحص األخطار بطريقة شاملة 

يصبح من املمكن إعطاء األولوية لألخطار الرئيسية واليت حتتاج إيل التحليل بطريقة أكثر خطر يتضمنها اجلدول ،
،تكتيكية  سرتاتيجيةاىل ا ختاذ القراراتوميكن تصني  األخطار اليت  م تعريفها واملصاحبة لألنشطة وال. تفصيال 
.ومن الضروري دمج إدارة املخاطر ضمن مرحلة التصور للمشروعات وخالل مراحل تنفيذ مشروع معني . ،تشغيلية    

 :تقدير الخطر 3.1

 سبيل املثال ىعل.مال التحقق والنتائج احملتملةتقدير املخاطر بأسلوب كمي أو شبه كمي أو نوعي من حيث احت ميكن
النتائج من حيث التهديدات أو فرص النجاح قد تكون مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة إال أهنا تتطلب تعريفات ،

.خمتلفة من حيث التهديدات وفرص النجاح   

:رـــــطــــالخ يمـــــــقيــــت . 2  

 إعدادها  م اليت اخلطر األخطار ومقاييس تقدير بني مقارنة إجراء الضروري من ،فانه املخاطر على التعرف يتم أن بعد
 االجتماعية والعوامل القانونية واملتطلبات العالقة ذات و التكالي  العوائد تتضمن قد اخلطر ،مقاييس املسؤسسة بواسطة
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ذات  األخطار اجتاه قرارات الختاذ اخلطر تقييم يستخدم لذلك املصلحة أصحاب ،و اهتمامات والبيئة واالقتصادية
 معاجلته أو قبوله جيب اخلطر كان إذا وفيما األمهية

1
 

 من كل  ويصن، اخلطر حدوث واحتمال اخلطر لتأثري احملتمل احلجم قياس على املخاطر تقييم عملية نصت و
 كالتايل والتأثري االحتمال

2
.،منخفض ،متوسط عايل:   

تحديد البدائل و اختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة الخطر:   ثـــــــالـــــثـــــــــا  

 من املرحلة هذه حدا وتعد على خطر كل ملواجهة املناسبة الوسيلة اختيار مرحلة تأيت وحتليلها املخاطر حتديد بعد
 بشان القرار املشروع أصحاب يتخذ أحيانا ،و كل خطر مع التعامل يف املتاحة الطرق أنسب بشأن القرار اختاذ مراحل
  ملواجهة املناسبة الوسيلة الختيار معيار تطبيق أو املختلفة املخاطر مع مسبقة للتعامل خطة جيدون قد أحيانا و ذلك

 اسرتاتيجي قرار صانع إمنا و فقط املخاطر إدارة برنامج عن مسئوال املخاطر مدير يعترب ال احلاالت هذه معني ويف خطر
 احتمال االعتبار بعني يأخذ املخاطر مدير ،فان خطر معني ملواجهة معينة وسيلة اختيار قرار والختاذ املسؤسسة خيص
 اختيار وميكن اخلطر ملواجهة املتاحة واملوارد للخطر املساعدة والعوامل املادية احملتملة اخلسارة وحجم اخلسارة وقوع

 من كان مواجهة اخلطر يف املساعدة للوسيلة دقيقا االختيار كان ،وكلما التكالي  عن املزايا فيها تزيد الوسيلة اليت
 مواجهة يف األكثر الفعالية ذو القرار أي اختاذ، املخاطر ومقاومة مواجهة يف أكثر وفعالية اكرب كفاءة يوجد أن شانه

3يف الوقت املناسب  املناسب القرار اختاذ أي املخاطر ومقاومة
 .  

ةـــــــعـــــوالمراج مــــــــالتقيي و قرارــــــال ذـــــــتنفي: رابـــــــعا  

1.تنفيذ القرار :   فمثال إذا كان القرار هو حتويل اخلطر إىل جهة أخرى هي شركة التامني فال بد من اختيار املسؤمن 
 تصميم من بد فال اخلسارة منع أسلوب  راختيا يقضي القرار كان ،ولو التامني على التعاقد معه،مث والتفاوض املناسب
 خاص صندوق أو إدارة بإنشاء تقوم أن املسؤسسة فعلى الذايت القرار التامني كان وإذا اخلسارة وقوع ملنع معني برنامج
. الغرض هلذا  

                                                           
 3 ص اخلطر إدارة ،معيار األخطار إلدارة املصرية جلمعيةا  1
 09 ،ص  7008 ، ،جامعة القاهرة والبحوث  العليا الدراسات تطوير ،مركز املخاطر وإدارة كاسب،تقييم سيد. ،د الكاش  حممود حممد.،د املنعم عبد عاط   2

 
3
 23 سابق،ص ،مرجع موسى نوري ،شقريي سالم عزمي سامةأ 
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:1 مها لسببني اطراملخ إدارة برامج يف واملراجعة التقييم إدراج جيب : التقييم والمراجعة.2   

 أخرى خماطر وختتفي جديدة خماطر وتنشأ تتغري فاألشياء الفراغ يف تتم ال املخاطر إدارة عملية إن: األول 
 الذي الشيء.واملستقبل احلاضر املثلى يف تكون ال قد املاضي يف مناسبة كانت اليت التقنيات فإن ،ولذلك
 ؛واملستمر املتواصل االنتباه ضرورة يستدعي

 من املخاطر إدارة برامج ومراجعة تقييم إجراء يسمح حيث، أحيانا ترتكب األخطاء أن هو الثاين والسبب 
 .التكالي  تصبح باهظة أن قبل القرارات تصويب اوكذ، ترتكب اليت األخطاء هذه اكتشاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 19طارق محاد عبد العال ،مرجع سابق ،ص  
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تسييــــــــــــــــــــــر المخاطر المالية الرئيسية وفقا للنظام المحاسبي الجديد : المبحث الثاني  

.سيتم الرتكيز على األساليب املتبعة إلدارة املخاطر االئتمانية و خماطر السيولة إضافة إىل خماطر أسعار الفائدة و أسعار الصرف  

أساليب إدارة المخاطر االئتمانية: المطلب األول   

املسؤسسة املالية يف تسيري املخاطر االئتمانية احملتملة احلدوث على االستعالم املصريف لتقييم حجم املخاطر النامجة تعتمد 
     ، االئتمان لتجنب حدوث املخاطر إدارةو كذلك الرتكيز على األسلوب الوقائي من طرف ،من قرار منح االئتمان

.ن يتطلب مواجهة ثثارها السلبية على أداء املسؤسسة أو على األسلوب العالجي يف حالة حدوث خماطر أي  

االستعالم و التحري بكل الطرق و الوسائل  إىل قبل منح البنك لالئتمان  يلجأ:   رفيـــــعالم المصــاالست:أوال 
و املالية و مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته يف مواعيد استحقاقها وفقا للشروط  الشخصيةاملمكنة عن وضعية العميل 

  :  1 و من أهم مصادر احلصول على نذكر، املتفق عليها

  مقابلة شخصية مع العميل تكش  للبنك جانب كبري عن شخصيته  إجراء إن: القرضمقابلة مع طالب  إجراء.1
و مسعته و مدى صدقه يف املعلومات املقدمة عن وضعية املسؤسسة و نشاطها و مركزها التنافسي و خططها املستقبلية  

االئتمان على تقييم و معرفة حجم  إدارة مسئولكما تكش  عن ماضي املسؤسسة و تعامالهتا املالية و هو يساعد 
.املخاطر اليت قد تواجه االئتمان املمنوح  

كان   إذار اهلامة يف قرار االئتمان خصوصا يعد التنظيم الداخلي للبنك من املصاد: الداخلية من البنكالمصادر .2
:و تتحدد مصادر املعلومات الداخلية من خالل، طالب القرض ممن سبق هلم التعامل مع البنك  

  طبيعة العالقة  مدينا و اليت حتدد أوما كان دائنا  إذااحلسابات املصرفية للعميل اليت تكش  عن وضعيته
 ؛العملية مع البنك

 ؛ة عليهوبحالية للعميل و سجل الشيكات املسالوضعية امل 
   يف سداد التزاماته حسب تواريخ االستحقاق املتفق عليها كفاءتهالتزام العميل بشروط العقد و. 

                                                           
، املسؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع ،ادارة املخاطر و اقتصاد املعرفة ، جامعة ( إدارهتا و احلد منها–قياسها  -حتديدها)مفتاح صاحل  ،معاريف فريدة املخاطر االئتمانية   1

 2ص , 7002أفريل  08-01الزيتونة ،أيام 
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البنوك األخرى و املوردين و نشرات دائرة  تساعد األقسام اخلارجية املتمثلة يف: المصادر الخارجية للمعلومات .3
االئتمان باملعلومات عن املقرتضني   إدارةالعامة و الغرف التجارية و اجلرائد الرمسية و احملاكم على تزويد  اإلحصاءات

.عن املدينني من شأنه أن يساعدها على تقييم حجم اخلطر مبادلة املعلومات بني البنوك  أنكما   

االئتمان هتتم بتحليل قوائم السنوات  فإدارةهي من أهم مصادر احلصول على املعلومات : القوائم الماليةتحليل :ثانيا
القوائم املستقبلية و حتليلها و الوقوف على امليزانية النقدية التقديرية اليت تكش  الوضعية  إعداداملاضية للمسؤسسة و 

االئتمان مبعلومات عن املركز املايل للمقرتض و مدى قدرته على  إدارةاملالية للمسؤسسة يف تاريخ معني و هو ما يزود 
كفل سداد قيمة القرض مع الفوائد توليد تدفقات نقدية ت  

أساليب تسيير مخاطر االئتمان :  ثالثا  

 فيما يلي االئتمانيةاملخاطر  إدارةوتتمثل أساليب 
1:  

    السليم خلفض  األسلوباألصول هي االجتاه النظري و  تنويعجند أن يف التمويل احلديث ،:  تنويع مخاطر االئتمان.1
و تنويع املخاطر له .ود خطر ضمن حمفظة  االستثمارات مستوى من املستويات نتوقع معه وج أيتقلبات العائد على 

ة يف و لقد ترتب على عدم التنويع كثريا يف احلاالت لفشل مسؤسسات مالي.تتعدى أمهيته النظرية العلمية  أمهية عملية
.التسعينات  الثمانينات و   

هذا النوع  إىليشار ، الكبرية لالستثمارات يف نوع واحد من القروض األعدادتنويع خماطر االئتمان اعتمادا على قانون 
يتحمل املقرض خسارة من  أناحتمال  أنة يف جمال تنويع املخاطر تتم املقارنة على أساس بقانون األعداد الكبري 

مكونة من نوع واحد من أنواع القروض سوف خيتل  عن اخلسارة الفعلية اليت حيققها لعدد من كنتيجة حملفظة   اإلقراض
 القروض اليت ينتمي إليها هذا القرض حمل الدراسة و يعتمد قانون األعداد الكبرية على معامل االختالف املعياري 

 

 

                                                           
 299-290ص ص ، 7000/ 7000، القاهرة، دار النهضة العربية، 7،ط  إدارة البنوك التجارية، ابتهاج مصطفى عبد الرمحن 1
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  :حيث

 معامل االختالف =                 نسبة القروض الرديئة 
                                       نسبة القروض الجيدة

حجم العينة                                         

                                     

اذ ينخفض معامل (حجم القروض )ياري و حجم العينة بني معامل االختالف املع عكسيةيتضح وجود عالقة 
الصفر عندما يكون حجم القروض ما ال هناية و هذا ما  إىلأن يصل  إىل،االختالف املعياري بزيادة حجم القروض

.الكبرية األعدادتنتجه مزايا قانون   

 أنو  األصولالكبرية أن املسؤسسات املالية مل تستطع تنويع حمافظها بتكوين عديد من  األعدادلكن يكش  قانون 
.و مل تستطع حتقيق الرتاكمات املالية اليت متكنها من حتقيق مزايا التنويع يف ظل األعداد الكبرية، احملفظة مل تكن كبرية  

 إىلالنظرية احلديثة حملفظة االستثمار فان الفضل يرجع  إليهبالرغم من التقدم الكبري الذي توصلت :  تنويع المحفظة.2
الكفاءة يف تنويعها ،        أمهيةو الذي أبر  أمهية اختيار احملفظة و  0393 اجلهود الكالسيكية اليت قدمها ماركوفيتش

و ما الت نظريته هي األساس املرجعي لتنويع أصول احملفظة و ينطوي تنويع احملفظة على التباين يف العائد على أصول 
.املنشأة عندما تتكون من األصول العديدة حمفظة  

 التسميات يف اختلفت وان تساعد حملل االئتمان يف دراسته و تقييمه و اليت اليت التالية م اقرتاح املناهج و لقد 
: قواسم عدة يف تشرتك أهنا ،إال واملصطلحات  

: 1  التالية اآللية وفق ويطبق:  (5  P's) 1. منهج  

تكوين صورة عامة  ثل يفتتم املخاطر لتحليل األوىل الركيزة أن بذلك يقصد : العمالء أو األشخاص تقييم  أ
 ؛اخل..... واملصداقية االستقامة حيث من أخالقه وكذلك ومسؤهالته االجتماعية وحالتهالعميل  ن شخصيةع

  أو التسهيالت؛ى القرضعل احلصول من اهلدف معرفة يأ :التسهيالت أو القرض من الغرض تقييم  ب

                                                           
1
 023-027ص ص  7007,الطبعة األوىل, مسؤسسة الورق للنشر و التو يع , محزة حممود الزيبدي ادارة االئتمان املصريف و التحليل االئتماين   
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و فوائده مبا فيها  القرض تسديد يف العميل إمكانية احتماالت سةدرا يأ : السداد على العميل قدرة تقييم  ت
   ؛التسديد هذا توقيت وكذلك للتسديد الال مةاألموال مصادر 

احتماالت توفر احلماية لألموال املستثمرة يف القرض و ذلك من خالل تقومي  استكشافي أ  : الحماية  ث
 للتسبيل قابليتها حيث من أو قيمتها العاملة حيث من ،سواء العميل سيقدمها اليت الكفاالت الضمانات أو

 ؛ وفوائده أصل القرض بتسديد هبالتزامات الوفاء عن العميل عجز لو فيما
د احمليطة مبستقبل التأك عدم حالة أبعاد واكتشاف املستقبل على متفحصة نظرة بإلقاء كوذل: التوقعات  ج

 رثااآل مث ،ومن بالعميل احمليطةواخلارجية  الداخلية املستقبلية البيئية الظروف استكشاف يأ أي القرض ،
 رثتع أو القرض خسارة احتمال عن أستنش اليت املخاطر ،وتقومي القرض مصري على الظروف هلذه املتوقعة

 . التسهيالت

:1 التالية اخلمسة الركائز على اعتمادا االئتمان خماطر بتحليل ويقوم  : (5c’s)  2.منهج 

   هتهانز  التجارية مسعته: العميل مثل شخصية عن معلومات على احلصول إىل االئتمان حملل يسعى: الشخصية  أ
 ؛مسؤسسة كان إذا السنوية وأرباحه يراداتهإ  منية عن ،وسلسلة فردا كان إذا الشهر دخله،
   ، و ذلك بالتعرف على امكانيات العميل كفاءته يف ادارة أمواله:  طاقة العميل و قدرته على التسديد  ب

 ؛السداد جدول يف احملددين القرض باملقدار والتوقيت تسديد يف اليت سيستخدمها األموالمصادر ومن مث 
يعترب امللجأ األخري الذي  مال أنه اعتبار على العميل مال رأس كفاية لعنصر دقيقة سةدرا : المال رأس  ت

 متويل هيكل ةدراس  ذلك بويتطل. السداد املقرتض عن رثتع ما إذا القرض اسرتداد يف سيعتمد عليه املقرض
 ؛املايل الرفع خماطر لتقومي كدساس املنشدة

 بتقييم هذه الضمانات من ، ءاخبرب  باالستعانة أو مبفرده ،سواء االئتمان مسئول يقوم: الضمانات المقدمة  ث
 حرية من البنك متنع عليها قيودا كانت هناك إذا ،وعماللتسبيل  قابليتها حيث من أو العادلةحيث قيمتها 
 .السداد عن عجز العميل حال يف عليها احلجز رادأ ما إذا هبا التصرف

 .االئتماين يف قراءة مستقبل االئتمان التحليل يف املصرفية الصناعة إليه توصلت ما أحدث يعترب وهو  ج
 

                                                           
 023نفس املرجع،ص  1



الجديد اليــــــــــالم بيـــــالمحاس النظام وفق المالية المخاطر رــــتسيي وسائل                        : الثاني الفصل  

 

 54 

  : (PRISM   )منهج.3

 خالهلا من تُوا ن قياس أداة تشكيل على االئتمان إدارة يساعد ،حيث العميل لدى القوة نبواج جاملنه هذا يعكس
: يلي فيما معايريه وميكن تلخيص. السداد على والقدرة املخاطر بني  

     يقها بعد منح االئتمان ،حتق املنتظر والعوائد االئتمان مبخاطر الكاملة اإلحاطة به يقصد ما هو : التصور  أ
 :يف الفاعلية أو القدرة هي التفسريية و مضمون هذه األداة

 ؛االئتمان منحه عند بالعميل حتيط اليت والعوائد املخاطر حتديد 
 القيمة وتعظيم األداء حتسني هناأش من واليت العميل عند والتمويل التشغيلاتيجيات إسرت  راسةد 

 .رارات الق كل حوله تدور أنب جي يالذ اهلدف باعتباره الواحد للسهم السوقية
لفائدة خالل القرض أو ا تسديد على العميل قدرة حتديد هو املتغري هذا ومضمون :  القدرة على التسديد  ب

  ؛ الفرتة املتفق عليها
 إدارة يهم وما. اخلارجية أو الداخلية سواء التسديد نوعية مصادر لتحديد خاصا اهتماما تويل االئتمان فإدارة  ت

 العمليات قدرة تعكس ،ألهنا ماتاز تال من العميل بذمة ما تسديد الداخلية يف املصادر دور هو االئتمان
 ؛املستحقة تزاماتهال تسديد يف استخدامها العميل يستطيع اليت الداخلية النقدية توليد التدفقات على التشغيلية

ألن ثخر ما تفكر ,من االئتمان املقدم للعميل  الغاية حتديد يف هذا املعيار مضمون لثيتم:االئتمان من الغاية  ث
 ؛1 االئتمان مبلغ العميل السرتداد موجودات تصفية هو ادارة االئتمان  يف 

شخصية كضمان له  كفاالت أو عينية ضمانات من للبنك املقرتض يقدمه فيما لثوتتم: الضمانات  ج
املقرتض  عجز احتماالت ومواجهة( حاملمنو  االئتمان) أمواله السرتجاع له كضمان شخصيةالالسرتجاع أمواله 

 شروط من يتم وضعه ما عن ،فضال للعميل املايل املركز قوة على البنك يعتمد أن ميكن كما، السداد على
 د؛السدا لضمان

   : من كل حتليل على االئتمان إدارة تركز:  اإلدارة  ح
 االئتمان من االستفادة كيفية وحتديد اإلدارة يف العميل بأسلو  على التعرف:  العمليات 

 ؛استخدامه وجماالت

                                                           
1
 . 511-511نفس المرجع ، ص ص   
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 وحتديد األقسام راءملد الذاتية والسرية، القرض طالبة للمسؤسسة التنظيمي اهليكل راسةد:  اإلدارة 
 .والنمو حالنجا  على العميل قدرة

 فرداالقرض ، بطال قدرة مدى جمملها يف حتدد أساسية ركائز على يُبىن االئتمان خماطر حتليل أن تقدم مما تجنستن   
 وجتميد التسديد عدم خماطر من منأم يف األخري هذا جيعل ،مما البنك جتاه ماتهابالتز  الوفاء ،على مسؤسسة أو كان
 وتشرتك واحدة مضامينها أن ،حيث االئتمان منح ملعايري ةثالثالنماذج ال بني تعارض يوجد ال أنه الحظنا كما. األموال
 على ،واليت االئتمان منح عملية تكتن  اليت واملخاطر العميل مالءة حتديد يف لثواملتم راستهاد من املتوخى اهلدف يف

. عدمه من ضااإلقر  رارق أساسها يـُتَّخذ  

مخاطر السيولة إدارة: المطلب الثاني   

سيري تاالستخدامات و  ةوديمردموارد جديدة بتكلفة هامشية أقل من متوسط  إجياديتمثل تسيري خماطرة السيولة يف 
 و تسيري طويل املدى (تسيري اخلزينة)قصري املدى 

.املسؤشرات الشاملة للتحويل  إىلباإلضافة ،1  

 لذلك جند، التسيري الشامل لألصول و اخلصوم عملية جديدة يف البنوك: (الخزينةتسيير )التسيير قصير المدى :أوال 
أي تسيري األصول اململوكة من عملة حملية أو عمالت أجنبية دائما باالهتمام بتسيري خزينتها ،قامت  األخريةأن هذه 

.و قوانني الصرف  النقديةمع احرتام القوانني   

:تسيري اخلزينة البنكية احلديث غري من ثفاقه بسبب  

  تزايد بشكل مساير و عدد العمليات تتضاع  و ت،السوق الذي فيه أو عليه خزينة البنوك تعمل بتطوير واسع
 ؛القتصاد السوق

  يف احلسابات و يأخذ بعني االعتبار ، املعرتف به اإلمجايلاالرتباط املتبادل بني توا ن اخلزينة و التوا ن املايل
  :هذا االرتباط املتبادل ميكن حتليله كما يلياالقتصادية للمصريف ،

التطور و لكن جيهل الزمن و يعرف موارده املتاحة له ، لفرتة حمددة منطية رحبه ،ليكن بنك يريد أو يبحث عن تغ
1:ميزانيته البسيطة تتمثل يف املعادلة التاليةاملستقبلي ملعدل الفائدة ،  

                                                           
1
( غري منشورة)،مذكرة خترج ماجستري يف علوم التسيري-لة بنك الفالحة و التنمية الريفية دراسة حا-ليا يدي نبيلة ،تسيري خماطرة السيولة البنكية على مستوى البنوك التجارية  

 .19،12،ص ص  7009جارة ،اجلزائر ،جوان ،املدرسة العليا للت
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D= L+C 

املوارد املقرتضة:  D 

القروض:   C  

السيولة النقذية:  L  

أخذنا بعني االعتبار ضع  أمهية قيمة  إذااالستخدامات و املوارد املسؤقتة يتم جتاهلها الشيء الذي ال يعترب غري عقالين 
.مبالغهم داخل امليزانية البنكية   

املرتقب ملعدالت الفائدة خالل هذه الفرتة  تتعلق بالتطورأي نفسها اليت تغطي الربح و اليت   L و C اهليكلة العظمى  
.احملددةلألصول   

و لكنها بذلك ترفع  Lو حيدد     Cمن   سوف يرفعن معدل الفائدة خالل هذه الفرتة ،توقع البنك ارتفاع م إذا
  .خماطرة السيولة

  r Δ C  =Δ R  يلي كما   Cاملنتظرة من ارتفاع يف  ةوردياملردنفرتض اآلن أن البنك يقدر منو 

يف ،  Δ Iو بنفس الطريقة البنك يقدر منو خماطرة السيولة عرب تكلفة و لتكن   ميثل معدل الفائدة للرصيد ، r إن
   Δ R – Δ I= Δ P  :البنك ينتج  عرب اجملموع ربح

ختل  أقسام هيكلة يتم تسيري خماطرة السيولة على املدى الطويل بتجديد السق  مل : التسيير طويل المدى:ثانيا 
.بطريقة تسمح بتجنب األجل االستحقاق ،  

اليت ألموال ،خمتل  أسواق رؤوس ا إىلالبنك هو جلوء رة السيولة طويلة و قصرية األجل ،العامل الرئيسي لتسيري خماط
لكن تدخله يف حقات على مستوى اخلصوم و األصول ،و بأقل تكلفة ملستتعديالت سريعة ، بإجراءتساعد البنك 

.و هلا أمهية واسعةعناصر اليت جيب اعتبارها جوهرية ،و نوعية املسامهة هذه ال املروديةاألسواق يرتبط مبتغريات كاحلجم   

.ربح جيب أن نعدم مشتقة الربح بالنسبة للتعديالت يف هيكلة األصول للحصول على أعظم  

                                                                                                                                                                                              
 19نفس املرجع ، 1
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X =L/C 

dP / dX =dR /dX – ΔI / dX =0 

dR /dX = Δ I / dX 

 إىلتكون تساوي  إضافيةتقرض عندما مردودية واحدة وحدة نقدية أن هيكلة أصول البنك تكون عظمى ، هذا يعين
.تكلفة السيولة النامجة عن التعديالت يف هيكلة األصول   

.السيولةجيب أخذ بعني االعتبار دالة املنفعة للبنك و مدى تقديرها و مراعاهتا ملخاطرة   

مرتفعة من بنك حيب     Xوتضييع االستغالل يكون لديه نسبة  السيولة ،البنك احلذر و الذي ال حيب خماطرة 
1املخاطرة و الذي لديه نسبة أقل  

 . 

 للتحويل شاملةال المؤشرات: ثالثا

 :(األساس الفائض )ي القاعد والفائض التحويل مسؤشر يف أساسا لثتتم شاملةرات مبسؤش كذلك السيولة خطر قياس ميكن

 كما. األصول جالث و اخلصوم جالث بني التجانس عدم أو االختالف درجة يقيس مسؤشر وهو:  التحويل مؤشر.1
 .البنك يواجههي أ ميكني الذ التحويل خطر عن إشارة أو فكرة يعطى

 باملدة يرتبط معني ترجيح مبعامل واخلصوم األصول كل ترجيح أوالب جي املسؤشر هذاب وحلسا

 : 2 التالية العالقة وفق ،وذلك األعداد طريقة باستخدام ،وذلك  منية فئة لكل املتوسطة

 المرجحة األصول\ المرجحة الخصوم= واحدة لفترة التحويلشر مؤ 

                                                           
 .11:ص ،نفس املرجع 1
االقتصادية ،جامعة فرحات عباس ، ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم  -دراسة واقع البنوك التجارية العمومية -جنار حياة ،ادارة املخاطر املصرفية وفق اتفاقيات با ل 2

 087 -023ص ص , 7002سطي  ،
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 استخداماته من أكرب موارده ألن وذلك، بالتحويل يقوم ال البنك أن يعين هذا: 0<  املسؤشر كان ذاا 
 ؛ ( يقرض مما رثأك يقرتض البنك)املرجحة

 اختالف عن هنا للحديث جمال وال الوترية بنفس هتتلك واخلصوم األصول أن يعين فهذا:0 =  املسؤشر كان إذا 
 ؛اآلجال

 األجل وطويلة متوسطة استخدامات إىل األجل قصرية موارده حيول البنك: 0>  املسؤشر كان إذا أما. 

 وخصومه أصوله بني التوافق عدم بقياس للبنك يسمح قصرية  منيةات فرت  خالل التحويل مسؤشرب حسا ،فإن بالتايل و
 .أخرى جهة من بالبنك يرتبص يالذ السيولة تطور خطر ومنه الزمن عرب السيولة تطور عن فكرة ،وبتكوين جهة من

 .األساس عن فرتة ابتعدنا كلمازايدة  مت بالضرورة تكون أن بجي املعتمدة الرتجيح معامالت فإن لإلشارة و

 األجل قصرية اخلصوم ترجيح أو انب مقارنة هامة أو كبرية ترجيح أو ان األجل طويلة للخصوم ختصص أنب جيا كما
 :التقنية هلذه توضيحي ثالم يلي وفيما. األجل طويلة  يادة املوارد بفعل التحويل عن الناجم اخلطر لتقليص ضمانا وهذا

 مؤشر التحويل(:1-2)جدول رقم

De coussergues.S, Gestion de la Banque, 2: المصدر
eme

 Edition,Dunod,Paris, 1996, p.215 

 

 الخصوم المرجحة األصول المرجحة (المدة السنوية)الترجيح ومــــــــــالخص ولــــــــاألص رةـــــــــــــــــــــــــــــــالفت

 28 27 0.00 2800 2700 أسبوعأقل من 
 970 790 0.09 1200 9000 أيام t <8>شهر
 0921 812 0.01 8100 9200 شهر>t>أشهر9
 7021 0992 0.92 9800 2700 أشهرt<9>أشهر1

 0900 0800 0.29 7000 7200 أشهرt<1>سنة
 0900 9000 0.9 0000 9200 سنة> t >سنة7
 2300 08300 9.9 0200 9200 سنةt<7>سنوات 9

 00790 90000 2.9 0900 2000 سنوات9أكثر من 
 79020 98900 . 90900 90900 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 0.93=98900\79020= فان مسؤشر التحويل: و منه

 وطويلة استخدامات متوسطة إىل األجل قصرية موارده بتحويل يقوم البنك أن يعين ،فهذا 0 من أقل املسؤشر أن مبا
 .األجل

 .يقرتض مما ثرأك يقرضي أ املرجحة موارده من أكرب استخداماته أن يعين وهذا

 ( :األساس) الفائض القاعدي .2

 توفره يالذ السيولة هامش إذن لثمي فهو. السائلة من األصول املستحقة اخلصوم حبطر  األساس فائضب حسا يتم
 :1 التالية بالعالقةب وحيس. احتياجات التمويل لتغطية السائلة األصول

 المستحقة الخصوم – السائلة األصول= ( القاعدي)األساس فائض

 :حيث أن 

 هذا عنب يرتت أن دون سائل نقد إىل حتويله ميكن ،أو السيولة شديد األصل به يقصد:السائل األصل 
 ؛القيمة يف هامة خسائر التحويل

 ياملركز  البنك من ضا،االقرت  ساعة 72 ملدة ضااالقرت  لثم، جدا القصرية القروض يف لثويتم: املستحق اخلصم 
 .يوم 90 من األقل والودائع

 : سالبا أو موجبا يكون أن إما، حالتني أمامنا حُتطر  األساس فائضب وحبسا

 احلالة هذه يف والبنك، األجل طويلة مبوارد متويله  م السائلة األصول من جزء أن يعين: باملوج األساس فائض 
 ؛السيولة يف فائض على يتوفر

 القصرية مبوارده الطويلة أصوله من جزء ميول البنك أن يعين: بالسال األساس فائض. 

 مسح كلما  موجبا كان كلما ،حيث اليومية السيولة إلدارة تقنية عن عبارة األساس فائض ،فإن بالتايلو 
 .اليومية السيولة يف املسجلة تاالتغيري  مبواجهة للبنك

                                                           
1 Gouslity, H, Gestion de Liquidité dans les Banques, Revue Banque, N° 533, p.64 
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 : مالية لقياس مخاطر السيولة أهم النسب ال : رابــــــــــــعـــــا  

 البنكية املخاطر لقياس نطاق واسع على استخدمت اليت التقنيات رثأك من(السيولةنسب ) املاليةسب الن أداة أن جند
 .السيولة خماطر قياس يف املستخدمة املاليةب النس خالله أهم من نلخص جدوال يلي وفيما. السيولة خماطر خاص وبشكل

 ولةـــــــــــــــــــنسب السي:  22 - 22جدول رقم 

 ولــــــــــــــــــــــــــالمدل اريةــــــــــــــــة المعيـــــــــــــــالنسب ةــــــــــــالنسب
 إمجايل األصول النقدية شديدة السيولة 

 األصول
االحتياطي النقدي يف :تشمل األصول النقدية شديدة السيولة (%90-%70: ) ترتاوح ما بني

الودائع قصرية األجل يف البنوك األخرى و ، البنك املركزي
 .احلكومية و غري احلكومية املضمونةاألوراق املالية 

 إمجايل األصول النقدية شديدة السيولة
 الودائع

كلما ارتفعت هذه النسبة كلما دلت على قدرة البنك احلفاظ  (%29-%90: ) ترتاوح ما بني
 .على مصداقية و ثقة املودعني فيه

 القروض
 األموال املقرتضة+  الودائع

النسبة )مقارنتها مع سابقتها  جيب
 %20حيث تكون أقل من ( الثانية

تعكس هذه النسبة مقدرة البنك على متويل القروض بواسطة 
 .ودائع العمالء و األموال املقرتضة من بنوك أخرى

 القروض
 إمجايل األصول

كلما ارتفعت هذه النسبة كلما دلت على سيولة أقل و عدم  %10تكون أقل من 
 .يف أصول البنكالتنويع 

 Peter Rose, Commercial Bank Management; Measuring and Evaluation Bank:المصدر 

Performance, McGraw Hill Irwin Edition, 2002, p 160. -

 القصري املدى يف السيولة بالبنك إدارة على بآخر أو بشكل تتوق  البنكية السيولة خماطر إدارة أنج نستنت تقدم مما
 إمكانيات ،حتديد الصافية التمويلية وتسيري االحتياجات بقياس يسمح مما وخصومه أصوله إدارة على ي،أ واملتوسط
  . الطارئة للحاالت التخطيط عن ،فضال السوق إىل الولوج ومتطلبات

 منح)  التحويل عن خطر فكرة إعطاء على تعمل وخمتصرة شاملة مسؤشرات فهي األساس وفائض التحويلمسؤشرات  أما
 السيولة هامش بتحديد تسمح ،كما يرتبص بالبنك يالذ (جارية ودائع أساس على األجل وطويلة متوسطة قروض
 .اليومية التمويل لتغطية احتياجات السائلة األصول توفره أن ميكني الذ بالبنك

 خماطر قياس يف أو الذكر السابقة التقنيات تطبيق يف سواء املستخدمة التقنيات رثأك من املاليةب النس تظل حني يف
 .مباشر بشكل السيولة
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.تسيير مخاطر أسعار الفائدة و الصرف: المطلب الثالث  

املصرفية ذات احلساسية للفائدة مع اخلصوم املصرفية ذات  األصولو هي تعين مقارنة : مخاطر أسعار الفائدة  إدارة.1
.للعائداملولدة  األصولو هذا لتقييم ، خمتلفةاحلساسية للفائدة عرب فرتات  منية   

1املعادلة التالية  مباستخداو يتم حساب فجوة حساسية الفائدة 
  :  

الخصوم الحساسة لسعر الفائدة\األصول الحساسة لسعر الفائدة = النسبة األولى  

هو ما يعد وضعا فهذا يعين أن البنك ميتلك أصول حساسة و ة موجب مبعىن اكرب من الصفر كان ناتج املعادل فإذا
  املالية، األوراقعوائد ،)البنك من استثماره ألصول ألن ذلك يعين أن الفوائد اليت حيصل عليها استثماريا مفضال ،

الفوائد املدفوعة للعمالء و فوائد القروض اليت اقرتضها ) اليت يقوم بسدادها عن التزاماته يفوق الفوائد (االئتمان املصريف
عادلة سالب مبعىن أما اذا كان ناتج املالفجوة املوجبة حلساسية الفائدة ،ما يطلق عليه لة متثل رحبية ،أي أن احملص( بنكال

و هو وضع غري مفضل من وجهة النظر االستثمارية و هو ما يطلق أصغر من الصفر ،فالبنك ميتلك خصومة حساسة ،
.عليه بالفجوة السالبة  

 و ميكن اشتقاق نسبة أخرى من هذه النسبة و هي
2:  

ر الفائدة لسع الحساسة الخصوم استحقاق مدة \ الفائدة لسعر الحساسة األصول استحقاق مدة= الثانية النسبة   

 كانت ،فإذا الفائدة لسعر واخلصوم احلساسة األصول استحقاق مدة بني العالقة تفسري إىل يعود النسبة هذه تفسري إن
 ،وهو التمويل إعادة خلطر البنك رض يعو سوف فهذا، اخلصوم استحقاق مدة من أكرب األصول هذه استحقاق مدة
 أصول استحقاق مدة كانت إذا أما. أكرب فائدة بسعر الفرتة هذه القروض يف بتمويل البنك قيام عن جالنات اخلطر
 إعادة إىل البنك سيدفع ذلك ،فإن الفائدة لسعر احلساسة اخلصوم استحقاق من مدة أقل الفائدة لسعر احلساسة

.االستثمار   إعادة خلطر سيعرضه فهذا السابق السعر من أقل كان وإذا، خمتل  فائدة بسعر الودائع ستثمارا  

                                                           
 93 ص,مرجع سبق ذكره ,حممد توفيق عمرو  1
 10ص  ،نفس املرجع . 2
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الودائع إجمالي  \  (المؤمنة غير) المغطاة غير الودائع=  لثالثةا النسبة  

 تكون غالبا وهي. ئاملفاج بالسح حلاالت السيولة من بغطاء مينهاأت يتم مل اليت الودائع هي املغطاة غري الودائع إن
 من فائدة أعلى سعر على حصوهلم عند املودعني سيسحبوهنا ألن ،وذلك الفائدة أسعار يف التغري إىل حساسية رثأك
. ضاواالقرت  ضاإلقر ا عمليات على سلبا رسؤثي مما، املنافسني قبل  

. البنك سيولة نسبةب حس ،وذلك أد ى كحد 0، أعلى كحد 0:  يف النسبة حدود لثوتتم  

:مخاطر أسعار الصرف  إدارة.2  

انية العمومية القياسية داخل و خارج امليز  مبا يف ذلك العمليات ، نكينبغي حتديد حجم عمليات العمالت األجنبية بالب
جيب على احمللل أن املخاطرة ، إلدارةو عند تقييم تعرض بنك ما ملخاطرة العملة و كفاية تقنياته يف الصرف األجنيب ،

 إىلتلك األسواق و الوصول  إىلوصول البنك  إلمكانيةيعي البيئة التنظيمية و ظروف السوق يف الدول ذات الصلة و 
كما أن توافر أدوات حتوط  . السيولة إىلو قد تفتقر هذه األسواق ول النامية غالبا ما يكون مقيدا ،أسواق العملة يف الد

  .قد يكون حمدودا كافية 

خماطرة العملة هو السياسات اليت  إلدارةاحملدد الرئيسي  إنهذه العوامل جيب أن تعكسها سياسات البنك و عملياته و 
ت احملتملة يف تقلب تضع قيودا على التعرض ملخاطرة العملة و اليت جيب أن يعاد تقييمها بصورة منتظمة لعكس التغريا

املستحيل فعليا يف بيئة املتاجرة الديناميكية الطبيعية أن حيتفظ بنك يعمل بنشاط يف أسواق و لكن أسعار الصرف ،
حيث تتناوب املراكز القصرية و الطويلة بالعمالت املختلفة أي اة بكل العمالت و يف كل األوقات ،العملة مبراكز مغط

خماطرة العملة يقوم البنك بتحديد مراكزه املفتوحة  إدارةعدد من األوقات أثناء اليوم و يف أوقات معينة حتددها سياسة 
 إلجراءو يكون ذلك عادة عن طريق الرتتيب طية تعرضات املخاطرة الزائدة ،الضرورية لتغ اإلجراءاتو يتخذ كافة 

 إجراءالفورية و اآلجلة كل يوم وضع املخاطر بالنسبة لبنك يزاول عددا أكرب من املعامالت  إدارةمبادالت و تقتضي 
1.اخلسائر غري احملققة يوميا على األقل/رمسي الحتساب املكاسب   

                                                           
 10نفس املرجع،ص  1
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تضمن دفرت الصرف األجنيب تساب ينبغي أن تاالح مثل هذهل تكرار أكرب من هذا مرغوب ،االحتساب مبعد إجراءو 
  البنك بتصورات مستقبلية لعمليات الصرف األجنيب بالبنك  إدارةالفعالة و يزود  لإلدارةو هذا شرط مسبق بأكمله ،

 و املخاطرة املرتبطة هبا
1.  

تزاماهتا وال أصوهلا بتقييم الشركات قيام عند األجنبية العمالت صرف أسعار لتقلبات نتيجة حتدث املخاطرة أن مبا
 أن ميكن املخاطر من النوع هذا قياس ،فإن أجنبية بعمالت أو االستالم للدفع عقودا توقع أهنا ،أو األجنبية بالعمالت

:  2املاليتني التاليتني  النسبتني إحدى باستخدام يتم  

صولألل السوقية القيمة \ صولألل الدفترية القيمة=  األولى النسبة  

  الملكية لحقوق السوقية القيمة \ الملكية لحقوق الدفترية القيمة=  نيةثاال النسبة

 السابقتني تتجاو  النسبتني ال أن بجي ،مبعىن السوقية القيمة الدفرتية القيمة تتخطى ال أنب جي العادية األحوال ويف
.البنك وضع إجيابيا عن اتمسؤشر  أعطت كلما أصغر كانت ،وكلما الواحد  

:و فيما يلي مناذج تلخص قياس و تسيري املخاطر املالية يف املسؤسسات املالية يف اجلدول التايل  

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
   270,270: تطبيقات احلوكمة يف املصارف ،مرجع سابق ،ص ص ( املفاهيم ،املبادئ ،التجارب)طارق عبد العال محاد ،حوكمة الشركات 
 العلوم ،كليةراه دكتو  ،رسالة التجارية األردنية املصارف يف تطبيقي مقرتح منوذج:  اتيجياالسرت  املايل التحليل مدخل باستخدام املصرفية املخاطر ،إدارة عمرو توفيق حممد2

 93ص ، 7001 ، ،األردن ،عمان واملصرفية املالية للعلوم العربية ،األكادميية واملصرفية املالية
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مقاييس تقليدية و متقدمة إلدارة المخاطر: (23-22)جدول رقم  
(طرق إدارة المخاطرة)أساليب   المخاطرة المالية المقاييس التقليدية المقاييس المتقدمة  

حتليل االئتمان  -أ   
توثيق االئتمان -ب  
رقابة االئتمان -ت  
تقييم خاص للمخاطر  -ث

 االئتمانية

درجة تركز القروض -أ  
منو القروض  معدل -ب  
املرتفعة اإلقراضمعدالت  -ت  
القروض /  االحتياطات-ث

 غري املسددة

األصول/متوسط القروض  -أ  
إمجايل / القروض غري املسددة  -ب

 اخلسائر
إمجايل اخلسائر/خسائر القروض -ت  
/ احتياطي خسائر القروض  -ث

  القروض

مخاطر االئتمان .1  

خطة السيولة -أ  
سيولة للطوارئ  خطة -ب  
منوذج التكلفة أو التغري -ت  
تطوير مصادر التمويل -ث  

(املقرضة)األموال املشرتاة  -أ  
اإلقراضتكالي   -ب  
األصول السائلة -ت  
الودائع / االقرتاض  -ث  

الودائع /القروض  -أ  
الودائع/ األصول السائلة   -ب  

مخاطر السيولة.2  

إدارة الفجوة املتحركة -أ  
التدفق  حتليل -ب  

سلسلة الفجوات -أ  
حتليل التدفق -ب  
الفجوات املتحركة  -ت  

/ األصول احلساسة لسعر الفائدة  -أ
 اخلصوم احلساسة 

الفجوة  -ب  

مخاطر سعر الفائدة.3  

ختطيط رأس املال -أ  
سياسة لتو يع األرباح -ب  
مالئمة رأس املال  -ت  

/ األصول اخلطرة املعدلة -أ
 حق امللكية

النمو يف األصول باملقارنة  -ب
 بالنمو يف حق امللكية

الودائع/ حق امللكية  -أ  
 -حق امللكية على األصول ج -ب

   األصول/ إمجايل الديون

مخاطر الرافعة.4  

؛كلية  2التجارة ؛العدد جلة العلمية لالقتصاد و المموذج تجريبي ؛نفية في البنوك التجارية المصرية ؛تحليل المخاطر المصر نادية أبو فخرة ؛:المصدر
  .212 : ص؛ 1991؛ جامعة عين شمس التجارة ؛
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:كما يوضح اجلدول التايل يوضح أهم املخاطر و مقاييسها  

أهم مؤشرات قياس المخاطر المالية: (24-22 )رقمجدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص ،  مرجع سابق,تثمار و المشتقات و أسعار الصرف مخاطر االئتمان و االس(بنوك –شركات -أفراد)المخاطر طارق عبد العال حماد ،:المصدر 
239 

 

 

 

 

 

 نوع المخاطرة المؤشرات المستخدمة في القياس
إمجايل القروض/ صايف أعباء القروض -  
إمجايل القروض/ الديون املشكوك يف حتصيلها خمصص -  
القروض اليت استحقت و مل تسدد/ خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها  -   

 املخاطر االئتمانية

إمجايل األصول / الودائع األساسية -  
إمجايل األصول/ اخلصوم املتقلبة -  
سلم االستحقاقات النقدية -  

 خماطر السيولة

إمجايل األصول / اجتاه سعر الفائدةاألصول احلساسة  -  
إمجايل اخلصوم/ اخلصوم احلساسة اجتاه سعر الفائدة -  
اخلصوم احلساسة -األصول احلساسة   -  

 خماطر سعر الفائدة

القاعدة الرأمسالية/ املركز املفتوح يف كل عملة -  
القاعدة الرأمسالية / إمجايل املراكز املفتوحة  -  

 خماطر أسعار الصرف

عدد العمال/ إمجايل األصول  -  
عدد العاملني / مصروفات العمالة  -  

 خماطر التشغيل
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لفعالية تسيير المخاطرمقومات داعمة :  المبحث الثالث  

تبني ثقافة تسيير المخاطر في المؤسسة  : األولالمطلب   

 قيم تبين خالل ،وذلك من وإدارته اخلطر مع التعامل بكيفية تتعلق قوية ثقافة لنفسها تبين أن املسؤسسة على جيب
 اخلطر إدارة مبدأ ،وجعل اخلطر حتمل باملسسؤولية اجتاه التحلي مبادئ غرس ،وكذا ملواجهته واالستعداد باخلطر الشعور
 العمال من أو عليها واملسئول املسؤسسة صاحب من هذا كان املسؤسسة سواء داخل الفاعلني كافة يال م يومي عمل
 ضرورة يستدعي الذي ،األمر هم يواجههم إمنا مسؤسستهم تواجهه الذي اخلطر أن لديهم شعور بناء خالل من وذلك

 املبنية املستقبلية أهدافها وإسرتاتيجياهتا خيدم اليت املسؤسسة داخل وإدارته اخلطر مفهوم تفعيل حول عام ثقايف خلق إطار
.1  خماطر من عنه ينجر وما يكتنفه الغموض الذي املستقبل وهذا باملستقبل والتنبسؤ التوقع على أساسا  

 املتداخلة  األطراف وبني املسؤسسة داخل التنظيمات خمتل  بني الفعال واالتصال الشفافية تعزيز نبغيأنه ي إىل باإلضافة
 اخلاصة املعلومات سريورة لضمان حسن هذا ،و فعاليتها من التحسني و املخاطر إدارة عملية لتسهيل املشاركة أو

 هذه وفهم سري عرقلة شاهنا من اليت تعقيدات كل ،بعيدة عن عالية وانسيابية سهولة بكل املسؤسسة داخل باخلطر
. املعلومات  

 حيث اخلطر إدارة على برامج التكنولوجيا تطبيق عن احلديث دون اخلطر إدارة فعالية مقومات عن احلديث ميكن الو 
 املخاطر إدارة معلومات نظام بينها ،ومن داخل املسؤسسة العمليات كافة ربط يف ودورها املعلومات نظم أمهها يف يتمثل
 خاصة للكمبيوتر بيانات قواعد ،وكذا إجياد معني خبطر متعلقةدقيقة  و معلومات بيانات على باحلصول يهتم والذي
. 2 املستقبلية اخلسارة مبستويات التنبسؤ يف استخدامها أجل من اخلطر إدارة وحتليل بيانات بتخزين  

 

 

 

                                                           
1
 Ouvrage collectif coordonné par Frank Moreau, Comprendre et gérer les risques, édition d’organisation 

,paris  , 2002,p165. 
2
نوفمرب  71-79،جامعة شل  ،يومي  املسؤسسات يف املخاطر إدارة إسرتاتيجية حول دويل ،ملتقى األعمال معلومات نظم على باإلعتماد التسويقية البيئية املخاطر ،إدارة جماهدي تحفا  

 .09،ص  7008
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استحداث أدوات مالية للوقاية من المخاطر المالية: المطلب الثاني   

و على وجه التحديد خماطر احلد من املخاطر اليت يتعرض هلا ، للبنك فرصةتعترب التغطية من بني األساليب اليت تعطي 
يتم  تغري أسعار األوراق املالية و العمالت اليت ميتلكها أو اليت يرغب يف شرائها أو بيعها يف املستقبل لذلك سوف

.عقود املبادلة و العقود املستقبلية عقود اخليار ،:الرتكيز على   

.عقود الخيار: أوال  

و هو اتفاق يعطي لطرف ما احلق يف بيع أو شراء عدد من األوراق : (حقوق االختيار)تعريف عقود الخيار  -1
املالية و رمبا العمالت من طرف ثاين بسعر حمدد متفق عليه مقدما على أن يتم التنفيذ يف أي وقت خالل املدة اليت 

 يذ يف التاريخ احملدد النتهاء العقداالنتهاء أو التنفتنقضي بني تاريخ ابرام العقد و تاريخ 
1.  

:ن من حقوق االختيارو هناك نوعا  

ة او مكافأة و هو الذي يتضمن حق اختيار الشراء لعدد من األوراق املالية مقابل عالو :خيار الشراء   أ
 يدفعها حملرر العقد؛

 .عالوة يدفعها حملرر العقدمقابل و هو الذي يتضمن حق اختيار البيع لعدد من الوراق املالية :البيعيار خ  ب

 :   و ميكن اجراء مقارنة مابني خيار الشراء و خيار البيع على النحو التايل

 

 

 

 

                                                           
 7002/7009،الدار اجلامعية ،االسكندرية ( مدخل التحليل األساسي و الفين)حممد صاحل احلناوي و ثخرون ،االستثمار يف األوراق املالية و مشتقاهتا   1

 .903:ص،
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.مقارنة مابين خيار الشراء و خيار البيع ( 25-22: )جدول رقم   

( البائع)محرر العقد  مشتري العقد  نتيجة الخيار لمشتري العقد أنواع  
المربح الخيار الخيار الخاسر العقد   االلتزام  الحقوق االلتزام  الحقوق 

سعر  ›سعر السوق
ال ينفذ العقدالتنفيذ   

  ‹سعر السوق
 سعر التنفيذ
 تنفيذ العقد  

( أو ال ينفذ)ينفذ 
اخليار بالشراء لألصل 
حمل التعاقد و سعر 
أو )التنفيد يف موعد 
قبل االنتهاء من 

( الصالحية  

دفع عالوة 
حملرر العقد 
متثل تكلفة 
 شراء اخليار

يستلم عالوة 
متثل تكلفة اخليار 

من مشرتي 
(اخليار  

بيع األصل حمل 
التعاقد للمشرتي و 
بسعر التنفيذ يف 

أو فبل )موعد 
االنتهاء من 
(الصالحية  

 

خيار 
 الشراء

  ‹سعر السوق  
ال ينفذ  سعر التنفيذ

 العقد 

 ›سعر السوق 
 سعر التنفيذ 
  تنفيذ العقد

 (أو ال ينفذ) ينفذ 
اخليار بالبيع لألصل 
حمل التعاقد و بسعر 

 النتفيذ

دفع عالوة 
حملرر العقد 
متثل تكلفة 
 شراء اخليار

يستلم عالوة 
متثل تكلفة اخليار 

من مشرتي 
 اخليار

شراء األصل حمل  
التعاقد من مالك 

اذ قرر ) احلق 
و بسعر ( التنفيذ
 التنفيذ 

خيار 
 البيع

   121 ,121:   ص ص، 2225 ، دار الشروق ،عمان ، (بورصاتمؤسسات ، أوراق ،)،األسواق المالية  محمود محمد الداغر:المصدر

ذلك يتبع عقود اخليار  عند االلزام مبمارسة احلق يف تاريخ معني فان:  أما بالنسبة ملوعد تنفيذ العقد املربم فيأخذ شكلني
املدة احملصورة ما بني االتفاق و حىت انتهاء صالحية العقد فان بينما اعطاء حق التنفيذ لعقد اخليار خالل األوروبية ،

 ذلك يتبع عقود اخليار األمريكية
1.  

 

 

 

                                                           
 071:  صنفس املرجع ، 1
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:عقود المبادلة: ثانيا  

   ، لتدفقات النقدية خالل فرتة الحقةهو اتفاق بني طرفني أو أكثر لتبادل سلسلة من ا: تعريف عقود المبادلة -1
    و عقود املبادلة تستخدم لتغطية خماطر تقلبات سعر الصرف عقد االختيار ،لألطراف على خالف و هو عقد ملزم 

.  1أو تقلبات أسعار الفائدة أو كليها معا    

و على الرغم من توسع عقود املبادلة لتشمل أنواع عديدة من األصول إال أهنا غالبا ما ترتكز يف أدوات دين و تدعى 
2مببادلة أسعار الفائدة و مبادلة عمالت 

  .  

فائدة ثابت بآخر متغري على أساس     فاذا كان عقد املبادلة على أساس سعر الفائدة فانه يتم مبادلة سعر  

.لق عقد املبادلة بعمالت فانه يتم التبادل على أساس عملة متغرية بعملة ثابتةأما اذا تع  LIBOR 

:مثال توضيحي لعقد المبادلة-2  

(A) و (B) مايل تقدر على أصل  7002-0-0من  ابتدءاملدة سنتني        لنفرتض أنه  م اجراء عقد مبادلة بني 

(B) للبنك(  % 9)تدفقات بسعر فائدة ثابتة تقدر ب    (A) مليون دوالر  على أن يدفع البنك 900قيمته ب      

.لثالثة أشهر  LIBOR تدفقات بسعر    (A)   يقدم يف املقابل للبنكو هذا األخري 

 : (B) إىل(A)  اشهر من دخول االتفاقية بدفع 9بعد  7002-2-0حتدث املبادلة األوىل للمدفوعات يف  

قيمة عقد املبادلة  ×عدد األيام  ×معدل الفائدة الثابت   

                           910  

مليون دوالر  929=  900000000× 30   × 0.09  

            910  

                                                           
1
 007:ص، 7000القاهرة مصرفية ،دار غريب ، مدحت صادق ،أدوات و تنقيات 

 098:ص،مرجع سابق ، حممود حممد الداغر 2
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. (% 7.9)يف السوق هو   LIBOR  على افرتاض أن سعر(A) فيدفع اىل البنك   (B) أما البنك   

قيمة عقد املبادلة ×عدد األيام  ×معدل الفائدة املتغري   

                         910  

مليون دوالر  9.079=900000000× 30  ×0.079  

           910  

بينما يدفع البنك،  (B) مليون دوالر اىل البنك  9.29  (A) و يدفع ، 7002-2-0لتبادل الثاين فيحدث يف أما ا 
مليون دوالر   9.929هو( % 7.2)وفق السعر املتغري اجلديد و ليكن  البنك   (A) اىل البنك    (B)  

.قيمة عقد املبادلة × 910⁄عدد األيام ×( معدل الفائدة الثابت  –معدل الفائدة املتغري = ) صايف التدفق  

 

العقود المستقبلية :ثالثا  

ة أو عملة عقد يلزم الطرفني املتعاقدين على تسليم أو تسليم أو استالم سلع:"ميكن تعري  العقد املستقبلي على أنه 
مبثابة يعد العقد املستقبلي كما هو احلال يف عقود اخليارات ،  وأو ورقة مالية ،بسعر متفق عليه يف تاريخ حمدد ،أجنبية 

 ورقة مالية قابلة للتداول،

حيث ميكن للمستثمر بسهولة أن كل من أعراض املضاربة و التحوط ،  و لذا يتم استخدامها يفو تتمتع بسيولة عالية ،
و يف هذه احلالة سيلزم املشرتي اجلديد مبضمون العقد بطبيعة بالسعر السائد يف السوق ، أي وقت يبيع العقد يف

.1احلال  

هي عقود يتم تداوهلا لتسليم كميات معينة من العمالت األجنبية بتاريخ ":و تعرف عقود العملة املستقبلية على أهنا
2العقد حيث يتم االتفاق على سعر العملة األجنبية بتاريخ ، مستقبلي حمدد

 .  

                                                           
1
،جامعة اجلزائر  ( غري منشورة)رشيد بوكساين ،معوقات أسواق األوراق املالية العربية و سبل تفعيلها  ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،ختصص نقود و مالية  
 .18:،ص  7009/7001،

 .737: ، ص  7001،مكتبة اجملتمع العريب ،عمان ،  7حممد عقل ،وجهات نظر مصرفية ،ج  مفلح 2



الجديد اليــــــــــالم بيـــــالمحاس النظام وفق المالية المخاطر رــــتسيي وسائل                        : الثاني الفصل  

 

 71 

1و يتضمن التعاقد يف العقود املستقبلية على توفر شروط تتمثل يف 
 :  

 دة اليت مبوجبها يتم ابرام العقد؛و هي الكمية و الوح: وحدة التعامل 
 ذي ينبغي و الفرتة الزمنية خالل الشهر ال و تتضمن األشهر اليت يتم فيها التعامل على العقد: شروط التسليم

ة و وسيلأن يتم فيه التسليم و املواصفات الواجب توافرها بالسلعة موضوع التعامل من حيث النوعية و اجلودة 
 تسليم األصل؛ يتم التسليم اليت مبوجبها

  تقبلية بنظام التقلبات السعرية ،حيث تفرض حدا أد ى تعمل أسواق العقود املس:حدوث تقلبات األسعار    
و يف اليوم املوايل يتم التعامل بأعلى سعر العقد حمل التعاقد و ذلك كل يوم ،و ذلك حسب ، ا أقصىو حد

 ؛وصل اليه العقد يف اليوم املعين
  يفرض هامش مبدئي يودعه  من خماطر عدم القدرة على الوفاء ، نظرا ملا ترتتب عليه التعاقدات:نظام اهلوامش

   و يف صورة ادوات اخلزانة معه ،و يكون يف صورة نقدية ،بيت السمسرة الذي يتعاملون اطراف العقد لدى 
 اخل؛...  و سندات حكوميةأ
  ري يف التسوية اليومية ملراكز اطراف التعاقد مع كل تغ بإجراءتتميز العقود املستقبلية :التسوية السعرية اليومية

و سعر العقد اجلديد يتحدد بإحالل العقد بعقد جديد ،بل ان بيت التسوية نفسه يقوم سعر العقد اجلديد ،
 .قود املماثلةال عن الععلى اساس التسوية و الذي ينشر يف صح  امل

تفعيل دور اليقظة اإلستراتيجية  : المطلب الثالث    

بنشر املعلومات لغرض  اخلاصة واملعاجلة البحث عمليات من جمموعة بأهنا اإلسرتاتيجية اليقظة دور تعري  ميكن 
2استعماهلا 

 .  

 بالتغريات مسبق علم املسؤسسة على تكون خالله من ،الذي املعلومات بتوفري خاصة سريورة بأهنا أيضا تعريفها وميكن
 الفرص استغالل و واكتشاف التهديدات جتنب وهذا لغرض فيه تعمل الذي احمليط يف وحتدث املستقبل يف حتدث اليت
. التأكد املتعلقة بعدم املخاطر تقليل ،وكذا املتوفرة  

                                                           
 .13رشيد بوكساين ،مرجع سابق ،ص  1
  022بو يدي جملد ،إدارة املخاطر يف املسؤسسات الصغرية واملتوسطة ،مرجع سابق ،ص 2
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 : 1 التالية باملراحل املخاطر معاجلة يف اإلسرتاتيجية اليقظة مسار ومير 

 اىل حتديد األعوان  هتدف ،فهي مبعرفتها املسؤسسة ترغب اليت املخاطر حتديد يف يتمثل: املستهدف الشيء  
 ؛إليها تلجأ أن اليت ميكن املعلومات مصادر إىل باإلضافة و املواضيع اليت مراقبتها

 و كذا املتوقعة ، املخاطر حول املعلومات مجع قابلية هلم الذين األفراد تعيني يف تتمثل فهي:  املالحقة
 ة اليت يتم استعماهلا لتحقيق ذلك؛املناسب تزويدهم بالطرق و الوسائل 

 من خالل نشر  ،وذلك املسؤسسة داخل باملخاطر اخلاصة املعلومات حركية هنا نقصد: واحلركة السري
 و وضعها يف متناول أصحاب القرار؛و معاجلتها  املعلومات اليت  م مجعها 

 نقطة اىل نقطة قوة تصلح  إىل حتويلها لغرض املتوقعة باملخاطر اخلاصة املعلومات معاجلة وتعين: املعاجلة
 عن هامة معلومات استقاء على قدرهتا من خالهلا تنافسية ميزة تكسب املسؤسسة  الختاذ القرارات و جتعل

 .للمسؤسسة املستقبلي القرار يف صنع فعاال توظيفا ،وتوظيفها املتوقع اخلطر

 نظري ،وهذا املسؤسسة داخل املخاطر إدارة يف ومهما كبريا دورا تلعب اإلسرتاتيجية اليقظة إن يتبني هذا خالل من
 حول دالئل أو إشارات أي ترصد عملية من خالل ،وكذا فيها يعمل اليت البيئة عن الناجتة املخاطر تتبع يف مسامهتها
 على دائما املسؤسسة تبقى اإلسرتاتيجية ،فاليقظة أدائها على مسؤثرة عنها خسارة تنجر أن ميكن وأحداث متوقعة خماطر
   . ممكن مستوى اقل إىل التأكد عدم درجة تقليل ومنه قادم أي خطر ملواجهة استعداد

 

 

 

 

 

 

                                                           
  028،ص نفس املرجع   1
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           :خالصة الفصل 

 ،يتوقفان املعقدة اليوميةاملالية  احلسن للعمليات السري وضمان اليةامل للمخاطر السليمة اإلدارة أن إىل األخري يف خنلص
 للتخفي  ،سواء املخاطر هذه إلدارة مالئمة بيئة وتطوير جعة احلساباتاومر  الداخلية الرقابة فعالية على األوىل بالدرجة
 أوجه كل وحماربة اخلارجية تار ثاملسؤ ومتابعة  املعلومات تكنولوجيا استخدام خاللمن  ،وذلك فيها التحكم أو منها

 حجنا  املساعدة على العوامل من احملتملة املخاطر جململراسة والد والتحليل التقييم حسن أن كما، لغشا أو االحتيال
.رارهاستم وضمان البنك  

كان لزاما عليها البحث عن السبل   أو املخاطر املالية ككل ونظرا للتغريات يف النشاط االقتصادي و أسعار الفائدة
و أفضل وسيلة لتجنب ، لتلك املخاطر إدارهتااجملدية للتخلص من املخاطر أو التخفي  من حدهتا من خالل مراحل 

تستند على املوضوعية و الواقعية يف  إجراءاتو يتحقق ذلك بوضع ضوابط و خاطر هي األخذ باجلانب الوقائي ،امل
.اختيار الضمانات املناسبة و استخدام األدوات املالية للتغطية   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 

 BDLواقع ادارة المخاطر المالية في بنك التنمية المحلية
 DREفرع مستغانم  
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 : تمهيد

  ، بعد االطالع على أنواع املخاطر املالية وإجراءات التعامل معها ،وأساليب تسيريها و فق النظام احملاسيب اجلديد
 .سوف يكرس هذا الفصل دراسة حاالت عملية لتوضيح مجيع الذي كان يعاجل يف القسم السابق

،أما اقتصاديا فقد طرأ د بالنسبة للبنوك االخرى هالعجديدة بنك التنمية احمللية هو من البنوك  و على العموم فان
و لكن بالنسبة ، ظام احملاسيب املايل اجلديدعلى بنك التنمية احمللية عدة تغريات حماسبية و مالية من جراء دخول الن

 .جملمع االستغالل فالتغريات كانت طفيفة

ر و إىل كيفية تعامله مع املخاط لذلك سنتطرق يف هذا الفصل إىل معرفة كل التفاصيل حول بنك التنمية احمللية
 .املالية اليت تواجهه يف أعماله

 عموميات حول بنك التنمية المحلية:أوال 

 قياس المخاطر المالية  ببنك التنمية المحلية:  ثانيا
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عموميات حول بنك التنمية المحلية : أوال  

،لذلك فبنك التنمية  كل بنك له تعريف خاص و ذلك حسب الدور املعتمد عليه يف اجملتمع االقتصادي و املايل
،و املتفرع منه عدة أقسام و مديريات كمجمع  احمللية له تعريف شامل و ملم للنشأة و الدور املهم القائم به

. االستغالل مبستغامن  

لمحة تعريفية لبنك التنمية المحلية .1  

.لبنك التنمية احمللية استجابة كبرية من طرف اجلزائري الذي يعرف مبوجب مرسوم جزائري خاص  

 :تعريف بنك التنمية المحلية 1.1

بنك التنمية احمللية هو أحدث البنوك يف اجلزائر،و انبثق من القرض الشعيب اجلزائري و قد تأسس مبوجب مرسوم 
برأس مال قدره سبعة ماليني دينار جزائري مقره الرئيسي سطاوايل  03/30/5858املؤرخ يف  58/558رقم 

  .والية تيبازة

يات املألوفة و يعترب بنك الودائع يقوم بكل العمليات هو بنك للدولة خاضع للقانون التجاري و يتوىل العمل
،متوسطة و طويلة األجل  ،يقوم بتقدمي قروض قصرية ،و خدمات متفرقة ،صفقات قروض ،توفري حلسابات جاريةا

لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع الفالحي حيث يوجد بنك خاص هلذا القطاع و هو بنك الفالحة و 
 . (BADR) الريفيةالتنمية 

وكالة موزعة على  505يعترب بنك التنمية احمللية من أكثر الشبكات البنكية على الصعيد الوطين إذ حيتوي على 
 .شخصا 0533مديرية جهوية و يشغل أكثر من  58

 .دج مما ميكنه من القيام بالعمليات املذكورة أعاله 58.533.333.333يبلغ رأس املال االجتماعي للبنك 
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 :وظائف بنك التنمية المحلية 1.1

 :تلخص وظائف بنك التنمية احمللية يف النقاط التالية

 القيام بالعمليات املألوفة. 
 متويل االستثمار اإلنتاجي املخططة يف طرق اجلماعات احمللية. 
 متويل عمليات الرهن. 
 متويل عمليات االسترياد و التصدير. 
 متويل القروض العقارية. 
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 الهيكل التنظيمي الوطني لبنك التنمية المحلية : (1-3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق الداخلية لبنك التنمية المحلية :المصدر

 

 رئيس مدير عام

PDG 

 المراقبة المفتشية العامة ملحق بالمديرية العامة مستشار

مديرية الشؤون  سكرتاريا
 القانونية و المنازعات

 مدير االعالم اآللي

مديرية التنظيم و 
 المراقبة و التسيير

 مديرية المحاسبة العامة

مديرية تطور االعالم 
 اآللي و النقد

مشروع تابع رئيس 
 مدير عام

قسم التعهدات و 
 العالقات الخارجية

مدير تمويل القروض 
 و السكن

مديرية القروض 
الموجهة و 
الصناعة و 
 الخدمات 

 المفتشية الجهوية

قسم االستغالل و 
 التنشيط التجاري 

مديرية شبكة 
 االستغالل

مديرية األسواق و 
 رؤوس األموال

مديرية األسواق و 
 رؤوس األموال

مديرية مجمع 
 االستغالل

 وكاالت

تسيير الوسائل و قسم 
 الموارد البشرية

 مديرية الوسائل و العتاد

 مديرية الموارد البشرية

 مديرية التكوين 

مديرية حماية التراث و 
 تسيير األرشيف

قسم التنظيم و 
 األنظمة االعالمية
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 (DRE)لمحة تعريفية لمديرية مجمع االستغالل .1

يتفرع بنك التنمية احمللية من عدة أقسام و مديريات من بينها مديرية جممع االستغالل فرع مستغامن الذي تطور من 
 .سنة إىل أخرى

 :المحلية الجهوية لوالية مستغانم تعريف بنك التنمية 1.1

بن "ة مبستغامن و كان يشمل آنذاك وكالة رمسي، 35/30/5858أنشأ بنك التنمية احمللية لوالية مستغامن يف 
 .مازونة و سيدي علي، وادي رهيو، تيارت، الة غليزانو أيضا وك"سليمان

مراكز جديدة لفوج االستغالل مبستغامن وكالة الدهرة و عدة  51/55/5885برز هذا التقدم يف الشبكة بفتح يف 
يات إىل اهاية سنة وال 0وكالة مقسمة على  55قصر الشاللة و زمورة و ما ميثل ، وكاالت أخرى بعني تادلس

1330. 

 :مخطط مديرية مجمع االستغالل (1-3)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق الداخلية لبنك التنمية المحلية: ر المصد

 مدير مجمع االستغالل

 سكرتاريا المدير

قسم الشؤون االدراية القانونية  قسم القروض و التنشيط التجاري
 الميزانية

 قسم المراقبة من الدرجة األولى

مصلحة المراقبة و 
 المحاسبة

 مصلحة الشؤون القانونية

 مصلحة تسيير المستخدمين

 

 مصلحة االدارة و الرسائل

 

 مصلحة دراسة القرض

 مصلحة التنشيط التجاري

 مصلحة األمانة و التعهدات 
خلية المراقبة و 

 المحاسبة
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 : مديرية مجمع االستغالل مهام 3.1

 :املتمثلة يفو 

 :قسم القرض و التنشيط التجاري1.3.2 .  

 :هذا الفرع خيتص يف جتميع املوارد و املراحل التجارية اخلاصة بالوكاالت و مراقبة املشاريع حىت حتقيقها

 متابعة ملف زبائن الوكاالت يوميا و يف جمال القانون. 
  بوظائف وكاالت جمموعة االستغالل و متابعة حتقيقهاهتيئة املشروع السنوي اخلاص. 
  ضمان مراقبة احرتام كل ما يتعلق بالقواعد الداخلية و اخلارجية فيما خيص قواعد األمان من طرف

 .الوكاالت
  هتيئة الدراسات االقتصادية و االجتماعية لبناء وكاالت جديدة مبا أنه مسؤول عن اجلانب التجاري

عن العالقات التفتيشية اخلاصة و إعطاء تقرير ملدير االستغالل العام عن نتائج  ألجل الطرف املسؤول
 .نشاطه

 كما يعمل ضمان انتشار املعلومة. 
 التأكد من التسيري اإلداري اخلاص بالقروض. 
 إرسال يوميا تقارير خاصة بكل النشاطات إىل جمموعة االستغالل. 
 لضمان التسيري املايل املرتبط مبجموعة االستغال. 
 تأمني املهمات اخلاصة باملركز. 
 إرسال احلاالت املطلوبة من طرف املديرية الرئيسية للقروض و إعطائهم تقارير يوميا و على طلباهتم. 

 :مصلحة دراسة القروض

الضرائب و التأمني و مدى مسامهة القرض يف تنمية و تطوير املشروع أو جتديده و  دورها دراسة و مراقبة ملفات
 .دراسته من الناحية احملاسبية و امليدانية
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 :هذا املكتب مكلف مبا يلي:  مصلحة األمانة و التعهدات

 اقية مراقبة مصداقية التصاريح املتعلقة بالقروض يف جمال املفاوضات مع اختاذ احلذر و مراقبة مصد
 .استعمال القرض مع احرتام شكله و مضمونه و ضماناته

  تسيري ملفات الوافدين على طلب القروض و الوكاالت و إبالغ مديرية جمموعة االستغالل عن كل جتاوز
 .يف جمال توزيع القروض

 ختزين و تسيري حمفظة فعاليات األوراق اليت مل يتم احملاسبة عليها من طرف الوكاالت. 
 لتحاليل اليومية اخلاصة باختاذ قواعد احلذر عند مالحظة أي نقص جيب إبالغ املصلحة من خالل ا

 .القانونية
 مسك ملف اللذين مل يتم الدفع هلم بالتعاون مع املصلحة الرئيسية للمخاطرة مبديرية مراقبة التعاقد. 
 مديرية شبكة جمموعة )ل تأسيس و نقل تقرير النشاطات فصليا املرتكزة على تعاقدات جمموعة االستغال

 .و مديرية جمموعة االستغالل باإلضافة إىل مديريات القرض(  االستغالل

 :و هذه املصلحة مكلفة مبا يلي:  مصلحة التنشيط التجاري

 مساعدة الوكاالت لتحقيق أهداف االستغالل يف جمال البنوك و جتميع املوارد و توثيق القروض. 
  اخلاصة مبديرية جممع االستغالل و مساعدة الوكاالت لتحقيقه حتقيق مشروع املعامالت التجارية. 
  تسيري ملف زبائن الوكاالت و توطيد العالقات بني الوكاالت. 

 :قسم إدارة الميزانية و األعمال القضائية2.3.2. 

هذه املصلحة بدراسة امليزانية بشكل دقيق و متابعة القروض من الناحية القانونية و القضائية يف حالة بعض  تقوم
 :املشاكل و تضم املصاحل التالية

 

 

 

 



DRE( مستغانم فرع   (BDL)  المحلية التنمية بنك في المالية المخاطر ادارة واقع :  الثالث الفصل   
 

  82 

 :مصلحة الشؤون القانونية

 : تتمثل مهامها يف

  يكون هناك حل النزاعات و اسرتجاع الديون يف حالة وجود أسباب أو ظروف لدى املقرتض و بالتايل
حصر للمقرتض يف وضع قانوين و متابعته من ضمان تسديد الديون عن طريق االتصال باملقرتض 

 .و هذا عن طريق تنبيه بإرسال شعار كتنبيه أول( تسديد القرض وقت استحقاقه)لإلقراض 
  مالية  مساعدة الوكاالت يف اإلطار القانوين حلل املشاكل االجتماعية كانتهاك بعض احلقوق و مشاكل

 .كالدفاع عن حقوق البنك يف حالة وجودها
 و هذا يف حالة القيام ببيع الضمانات السمية ... املوثق، باإلضافة إىل املتابعة بالعالقات مع احملامني

 .باملزاد العلين و توزيع األموال املوجودة بالبنك على املورثني

مات اإلدارية و الوسائل الضرورية فهي تقوم بدراسة هتتم هذه املصلحة بتقدمي اخلد:  مصلحة اإلدارة و الوسائل
 .امليزانية و كل ما يتعلق هلا بدراسة اليومية و توفري مجيع الوسائل الضرورية

 هتتم هذه املصلحة بكل ما هو شخص فهي تعول على القيام بالتسيري األحسن : مصلحة تسيير المستخدمين
الشخصية الذاتية :  و اجليد و هذا كل ما خيص العمال و هذا من خالل قيامها بدراسات متعددة تتمثل فيما يلي

التكوين اجليد ، للعمال و مسعتهم األخالقية يف إطار مشوارهم املهين كما هتتم أيضا باملراقبة و منح التقاعد
  .....لإلطارات

 :قسم المراقبة من الدرجة األولى3.3.2. 

 : يف إطار مهامه هو مكلف بـ

 حتقيق املراقبة و احملاسبة يف مديرية االستغالل و وكاالهتا. 
  مراقبة و متابعة متوسط أيام احملاسبة اآلتية من الوكاالت و احلاالت اليومية من مديرية احملاسبة العامة

 .لةو مصداقية الكتابات و الوجه احلسن لكل وكا( احلاالت/  األرقام/  امليزانية)
 نقل كل حاالت التواصل و حاالت الوكاالت إىل مديرية احملاسبة العامة. 
 مراقبة فرتات التعهدات مبختلف طبيعتها. 
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 التأكد بطريقة هامة من احرتام تطبيق التعليمات و القواعد الداخلية و اخلارجية للمعاملة البنكية. 
 

 :هي مكلفة مبا يلي : مصلحة المراقبة العامة

  املراقبة احملاسبية للوكاالت التابعة هلاضمان. 
 التأكد من أن الوكاالت املرتبطة هبا تقوم بتقنية ملفات. 
 التجارة اخلارجية تبعا لتواريخ حمددة لقاعدة التبادالت. 
 اإلشعار بكل خلل داخل السلم اهلرمي. 
 صلتؤمن زيارات املراسل احمللي ملديرية فرع االستغالل حيث يقدم هلا تقرير متوا. 
 القيام مبهام املراقبة و التفتيش املربمج من خالل جدول من طرف مديرية فرع االستغالل. 

 :مكلفة مبا يلي: خلية المراقبة من الدرجة األولى

 حترير املهمات و تقدميها إىل املعنيني هبا . 
 متابعة تطبيق إرشادات السلم اهلرمي املتخصص يف هذه املادة. 

 

 ببنك التنمية المحلية المالية  قياس المخاطر:ثانيا 

 اجراءات منح القروض في البنك.1

 : لوثائق المطلوبة عند منح القرض في بنك التنمية المحليةا 1.1

 قرض االستثمار 1.1.1

  طلب القرض 
 القانون األساسي للمؤسسة عند فتح احلساب 
  نسخة طبق األصل عن السجل التجاري 
 دراسة تقنية و اقتصادية 
 ختامية و  حصائل(T.C.R)  للسنوات املالية الثالثة األخرية 
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  حمضر مداوالت اجلمعية العامة تعني املسري و تسمح له باحلصول على القرض 
 عقد امللكية أو الرتخيص أو الكراء 
 رخصة اقامة املشروع من طرف السلطات املختصة 

 قرض االستغالل 1.1.1

 طلب القرض 
 طبق األصل عن السجل التجاري  نسخة 
 القانون األساسي 
  حمضر مداوالت اجلمعية العامة تعني املسري و تسمح له باحلصول على القرض 
  ميزانية ختامية آلخر ثالث سنوات 
  خمطط متويل تقديري 
  جدول حسابات النتائجT.C.R 

:سياسة بنك التنمية المحلية في مجال الضمانات  1.1   

البنك يف جمال الضمانات  جمموعة من الشروط اليت هتدف اىل احلفاظ على مصاحل البنك و ميكن تتضمن سياسة 
:تلخيص هذه الشروط كما يلي   

  سا بتقدمي ضمانات عينية أو مالية؛تسهيالت متويلية للعميل جيب أن يكون مرتبطا أساان منح 
  حتويل ملكية عقار اىل البنك ، رهن عقار لفائدة : )الضمانات العينية هي عبارة عن عقارات تتمثل يف

 ؛(البنك و ميكن أن يأخذ ذلك شكل كفالة عينية 
  األوىل استثنائيا ميكن قبول ضمان من الدرجة الثانيةيتعني أساسا أن يكون الضمان العقاري من الدرجة  

ن التزاماته حممية من خالل دراسة معطيات عدة منها قيمة العقار االلتزامات يف حالة ما تأكد للبنك أ
 هن األول؛اليت من أجلها مت تسجيل الر 

   ميكن أن يشرتط البنك ضمان ثانوي يضاف اىل الرهن العقري أو الضمان املايل ،يكون موضوعه منقول
 .كالرهن احليازي على عتاد أو حمل جتاري 
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:أما فيما خيص الضمانات املالية فهي تتمثل يف   

.،األوراق التجارية من قبل البنك  (البنكية)الصكوك املضمونة الدفع ، سندات الصندوق، القيم املنقولة  

:في البنكو أهم مؤشرات الخطر أنواع المخاطر المالية .1  

:المخاطر الرئيسية في البنك  1.1  

.التنمية احمللية خماطر االئتمان ،خماطر السيولة ،خماطر أسعار الصرف  تغطي حاليا ادارة املخطر يف بنك  

حبيث ال يتمكن العميل من سداد التزاماته للبنك وفقا للبنود و الشروط أو خماطر عدم التسديد :االئتمانخاطر م  

.الواردة يف االتفاقية بني العميل و البنك  

بوعوده و التزاماته و توفري األموال الالزمة يف املكان و الوقت  خماطر عدم متكن البنك من الوفاء:السيولةمخاطر 
.احملددين  

تكون يف حالة ارتفاع سعر العملة األجنبية مقابل عملة اجلزائر فمثال اذا قام البنك  : مخاطر أسعار الصرف
 حتويل هذا املبلغغ املعدات سيكون بالعملة الصعبة فيتم  فان مبل، بتمويل عميل لشراء معدات من خارج اجلزائر

و اعطاء القرض بذلك املبلغ لكن يف حالة ارتفاع سعر صرف العملة األجنبية يظهر هذا  اىل الدينار اجلزائري 
.النوع من اخلطر  

و يف هذا الدليل مت التطرق سوى للمخاطر املمكنة حاليا و ميكن مستقبال اضافة املخاطر األخرى اليت جيب أن 
.تؤخذ يف نشاطات البنك   

:بنك التنمية المحلية  الخطر في مؤشرات حساب 1.1  

 يضم اجلدول التايل حساب خمتلف املخاطر اليت تواجه بنك التنمية احمللية 
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التنمية المحلية بنكحساب مؤشرات الخطر في : (1-3)جدول رقم   

 نوع المخاطرة 1355 1351 1350 1350 1358
 

3.88% 
 
 
 

1.19% 

 
3.67% 

 
 
 
5.03% 

 
3.08% 

 
 
 

3.55% 

 
0.20% 

 
 
 

1.17% 

 
1.33% 

 
 
 

1.34% 

:المخاطر االئتمانية  
املشكوك يف  خمصص الديون-

امجايل القروض/ حتصيلها  
احتياطي خسائر -

القروض /القروض   

 
55.87% 

 
62.63% 

 
80.76% 

 
67.11% 

 
46.95% 

:مخاطر السيولة  
الودائع/ القروض  

 
76.96% 

 
86.16% 

 
82.26% 

 
79.21% 

 
79.89% 

:أسعار الفائدةمخاطر   
األصول احلساسة جتاه سعر 

امجايل األصول/ الفائدة   
 

5.88% 
 

8.06% 
 

0.45% 
 

 
0.30%  

 
0.80% 

:مخاطر رأس المال  
امجايل األصول/ حقوق امللكية  

  1111،  1111 ، 1113، 1112، 1112: من اعداد الطالبة اعتمادا على التقارير المالية لبنك التنمية المحلية للسنوات : المصدر  

 

:من خالل اجلدول أعاله ميكن القول أن   

 و ذلك بالنسبة ملخصص الديون املشكوك يف حتصيلها %  0اىل  1خاطر االئتمانية يف حدود نسبة امل
،هذا ما يدل %  1اىل امجايل القروض ،أما احتياطي القروض اىل امجاليي القروض فالنسب مل تتعدى 

 .ليلة اخلطورة بالبنكعلى أن املخاطر االئتمانية ق
  1355و هذا على سنوات الدراسة %  83اىل %  83نسب خماطر السيولة مرتفعة فهي ترتاوح بني-

و هي %  53،03حيث قدرت ب  1350و قد سجل بنك التنمية احمللية أعلى نسبة سنة  1358
 .نسبة مرتفعة
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  53،53،و املقدرة ب 1350كذلك بالنسبة ملخاطر أسعار الفائدة فقد سجل البنك أعلى قيمة سنة 
. % 

  8،85اىل  1355سنة %  0،53أما خماطر رأس املال نالحظ أن النسبة يف تزايد حيث ارتفعت من 
 .1358سنة % 

 .و ماميكن احلكم عليه أن بنك التنمية احمللية معرض ملخاطر السيولة أكثر مقارنة مع باقي املخاطر    
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:خالصة الفصل   

  من بني أهم البنوك يف القطاع املصريف اجلزائري واحدمن خالل هذا الفصل مت التوصل اىل أن بنك التنمية احمللية 
: ها فيما يليتلخيص ن،ميكببنك التنمية احمللية  املالية املخاطر إدارة بآلية يتعلق فيما ماأ   

اليومية ،ومن بني أهم هذه املخاطر خطر االئتمان يواجهه بنك التنمية احمللية عدة خماطر مالية يف نشاطاته -
وخطر السيولة ،نظرا لطبيعة النشاط املصريف الذي يكاد ينحصر يف تلقي الودائع و منح القروض ،و فيما خيص  

كيفية ادارة هذه املخاطر فان تبين أنظمة لتنظيم القروض و قياس خماطرها و استحداث نظام لتنقيط العالء يعدان 
 .سية يف مسار التحكم يف هذا النوع من املخاطرمرحلة أسا

كذلك الحظنا افتقار البنك اىل قوانني و نصوص تشريعية حتدد تقنية تغطية و قياس خماطر القرض ،خماطر -
السيولة وخماطر أسعار الفائدة ،حيث أن ادارة هذه املخاطر يعتمد فقط على مؤشرات تؤخذ كمعايري لتحديد 

 .مستواها
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    الخاتـــــــــــــــــمة العــــــــــــــــــــامة

 ،هذه األخرية اىل األرباح اليت هتدف اىل حتقيقها  باإلضافةو طبيعة عمل البنوك ان اجملال اخلاص بالنشاط املصريف 
اليت أصبحت مفهوما لصيقا بالعمليات املصرفية ،و كل هذا أدى اىل اشتداد املنافسة و ارتفاع نسبة املخاطرة 

و بالتايل فان السمة ، ،حيث كلما كانت املخاطر احمليطة مبنح القروض كبرية ،كلما كان العائد املتوقع كبريا
 .املخاطر و ليس جتنبهااألساسية اليت أصبحت حتكم نشاط البنوك هي كيفية ادارة 

منا من املمكن اختاذ احتياطات و اجراءات للحد او هذا يعين أنه ال ميكن تفادي املخاطر يف العمل املصريف و 
 .منها

 البنوك على معني هتديد أثر من التقليل أجل من فعالة لطرق اختيار لعملية ممارسة إال هي ما املخاطر ،إدارة إذن
 ومالية عملية عوائق لوجود يعود ببساطة وذلك كامل بشكل حدهتا تقليص أواملخاطر  كلجتنب   ميكن ال ،و

 قدر اخلسائر لتفادي املخاطر إدارة تستخدم اخلسائر،بينما من معني مستوى تتقبل أن البنوك على ،لذلك
 جيوز وال بعضيهما مع مربوطتني عمليتني مها البنوك عمل الستمرارية التخطيط و املخاطر فإدارة. اإلمكان
 فإن ،وعليه العمل الستمرارية التخطيط لعملية املدخالت من الكثري توفر املخاطر إدارة ،فعملية فصليهما
 التخطيط لعملية مهمةو  واسعة مساحات سيغطي البنوك يف املالية املخاطر إلدارة حديثة أساليب استخدام

 . عملها الستمرارية

بالدرجة كما أن االدارة السليمة للمخاطر املالية و ضمان السري احلسن للعمليات املصرفية اليومية املعقدة يتوقفان 
،و ذلك من األوىل على فعالية الرقابة الداخلية و مراجعة احلسابات و تطوير بيئة مالئمة الدارة  هذه املخاطر 

 .املؤثرات اخلارجية و حماربة مجيع أوجه الغش و االحتيالخالل استخدام تكنولوجيا املعلومات و متابعة 

 :اختبار الفرضيات. أوال

يستند النظام احملاسيب املايل اىل معايري احملاسبة الدولية ،و هو يسمح بتلبية  ، الفرضية األولىفيما خيص 
 وجود ورغم املايل احملاسيب فالنظامن املعلومات احملاسبية و املالية،فقد حتققت أيضا احتياجات خمتلف مستعمليه م

 سلالتصوري جمل اإلطار على ،ألنه يعتمد الدولية احملاسبية املعايري مع كبري حد إىل يتوافق أنه إال الفوارق بعض
 واألجنبيني احملليني طرف املستعملني من املالية القوائم قراءة تسهيل شأنه من ،وهذا الدولية احملاسبة معايري
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 نوعية ذات ومالية حماسبية تقدمي معلومات من الوطنية االقتصادية املؤسسات ،ومتكني واملالية احملاسبية للمعلومات
 . شفافية وأكثر

،تستخدم البنوك وسائل حديثة لتسيري املخاطر خاصة الوسائل و التقنيات احلديثة هبدف ختفيف  الثانيةالفرضية 

ألن بنك التنمية احمللية ميلك برجميات و تقنيات خاصة به  متكنه من قياس  و قد مت اثبات صحتها  .آثار املخاطر

.املخاطر املستقبلية املمكنة  

و قد مت نفي .بنك التنمية احمللية اجلزائري يطبق بالفعل قواعد ادارة و تسيري املخاطر املالية، الثالثةالفرضية  أما

األساسية هي ادارة املخاطر املالية اليت  وظيفتها خاصة وظيفة أو ادارة صحة هذه الفرضية ألن البنك  ال يضم و 

.تواجهها ،باإلضافة اىل نقص ثقافة ادارة املخاطر لدى أغلب موظفي الشركة  

 : نتائج الدراسة.ثانيا

 :النتائج النظرية 

 هلا البنك  يتعرض اليت املخاطر مواجهة إىل يهدف متكامل تنظيم عن عبارة هي املصرفية املخاطر إدارة

األنسب ملواجهتها و   الوسيلة واختيار املخاطر هذه ومراقبة حتديد ،قياس خالل من العملية هذه ،وتتم

 .ير عنها و ارساهلا جمللس االدارةكذا اعداد التقار 

 عن تصدر اليت اجلديدة و الشروحات هبا املعايري تأيت اليت واملستجدات التطورات مع التواصل ضرورة 

 .معها املايل احملاسيب النظام الدولية ،وتكييف احملاسبة املعايري جملس

 فيها ، والتحكم قياس املخاطر عملية لنجاح ضروريا شرطا بات بالبنوك الداخلية الرقابة نظام فعالية إن 

 .إدارهتا فعالية ضمان مث ومن
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 ومات حول يلعب االتصال دورا فعاال يف عملية ادارة املخاطر املالية و ذلك من خالل توفري شىت املعل

 .املخاطر احملدقة بالبنك

 :النتائج التطبيقية

 إدارهتا أن املالية حيث خاطرامل قياس و تغطية تقنيات حتدد نصوص تشريعية إىل اجلزائرية البنوك افتقار 

 .مستواها لتحديد معينة اعتماد مؤشرات يف تنحصر تكاد

  املخاطر اليت تواجههاالبنك ال حيتوي على ادارة خاصة وظيفتها الرئيسية هي تسيري. 

 انعدام ثقافة ادارة املخاطر املالية يف بنك التنمية احمللية. 

 :فاق البحثآ.ثالثا

و يف اخلتام ال يزال  هذا املوضوع أمامه الكثري من البحث و العمل و التغيري ،اذ تبقى الكثري من املوضوعات و 

 :اشكاليات حبوث جديدة نذكر منها على سبيل املثال  مبثابةتكون النقاط اليت ميكن أن 

 ادارة املخاطر املالية يف صياغة اسرتاتيجية املؤسسة  أمهية. 

  بنوك التجارية اجلزائرية الرقابة املصرفية يف التفعيل. 

  دور النظام حملاسيب املايل يف معاجلة املخاطر يف املؤسسة. 
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 :المراجع باللغة العربية .1

 :الكتب

 
 .2221/ 2222،دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2،ط  إدارة البنوك التجاريةابتهاج مصطفى عبد الرمحن ، .1
أبو  ،صندوق النقد العريب ،أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و ادارة المخاطر،إبراهيم الكراسنة  .2

   2222,ظيب
،معهد السياسات االقتصادية  اطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر، إبراهيم الكراسنة .3

 . 2212ظيب ،  ابو ،2ط صندوق النقد العريب،
 . 2222, قسنطينة،جامعة منتوري ،(تقنيات تطبيقات,عمليات)الوجيز في البنوك التجارية،أبو عرتوس عبد احلق  .4
 2222،دار احلامد ،األردن ، نوري موسى ،إدارة الخطر والتأمين شقيري  -أسامة عزمي سالم  .5
 جلزائر، ،دار هومة 1 ج  /FRS/ IAS ، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية، بن ربيع حنيفة .2

،2212. 
 أبو ظيب, العريبصندوق النقد , إدارة المخاطر التشغيلية وكيفية احتساب المتطلبات الرأسمالية لها, جاسم املناعي .2

,2224 
الطبعة , مؤسسة الورق للنشر و التوزيع ,  ادارة االئتمان المصرفي و التحليل االئتماني،محزة حممود الزيبدي  .8

 .2222,األوىل

 ،دار احلامد للنشر والتوزيع قياس بنود قائمة المركز المالي:  أسس المحاسبة المالية، رضوان حلوة حنان وآخرون  .9
  .2228،  ،االردن ،عمان وىلال،الطبعة ا

،اجلزء األول ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة السادسة ،عمان  مبادئ المحاسبة وتطبيقاتهارضوان حممد العنايت ،  .12
 .،األردن ،بدون سنة النشر

 ادواتهاالمشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ،مسري عبد احلميد رضوان   .11
 .2225،  1ط،مصر   –دار النشر للجامعات ،دراسة مقارنة بني النظم الوضعية  وأحكام الشريعة اإلسالمية  ،

 . 1985دار اجليل للطباعة ،عمان، اإلدارة المالية االستثمار والتمويل طويل األجل،اهلواري   سيد   .12
الدار اجلامعية ، عني مشس، كلية التجارة،(  بنوك،شركات،إدارات،أفراد) إدارة المخاطر,طارق عبد العال محاد   .13

 .2222,اإلسكندرية
تطبيقات احلوكمة يف املصارف ،الدار  (التجارب,المبادئ,المفاهيم)لشركات احوكمة طارق عبد العال محاد ،   .14

 .2225،االسكندرية,اجلامعية
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،الدار اجلامعية دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة طارق عبد العال محاد ،   .15
 .2222.،مصر

  العليا الدراسات تطوير ،مركز المخاطر وإدارة تقييمكاسب، سيد. ،د الكاشف حممود حممد.،د املنعم عبد عاطف   .12
 .  2228 ، ،جامعة القاهرة والبحوث

،دار الثقافة العربية "أخطار المشروعات الصناعية والتجارية واألصول العلمية إدارة"عبد السالم ناشد حممود ،   .12
 .1989 1القاهرة ،ط

،دار احلامد  ،عمان  النقوذ و المصارف و األسواق الماليةعبد املنعم السيد علي ،نزار سعد الدين العيسى ،   .18
,2224 . 

 ،عمان،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع  ،ادارة الخطر و  التأمينوليد امساعيل السيفو ، .عيد امحد ابو بكر،د   .19
2229 

دار وائل للنشر ، مدخل كمي واستراتيجي معاصر–إدارة البنوك ،مؤيد عبد الرمحان الدوري ،فالح حسني احلسيين    .22
 .  2222 ، 1،عمان ، ط  

( مدخل التحليل األساسي و الفني)و مشتقاتها االستثمار في األوراق المالية حممد صاحل احلناوي و آخرون ،   .21
 .2224/2225،الدار اجلامعية ،االسكندرية 

 .1993،الدار اجلامعية ،بريوت،"مقدمة في مبادئ التأمين"خمتار حممود اهلانسي    .22
 .2221،دار غريب ،القاهرة  أدوات و تنقيات مصرفيةمدحت صادق ،   .23
 .2222مكتبة اجملتمع العريب ،عمان ، ، 2،ج وجهات نظر مصرفية مفلح حممد عقل ،   .24
 2225 ، اجلزء الثاين. 2موسوعة بازل ، دليلك الى إدارة المخاطر المصرفية، نبيل حشاد   .25
 .1999،سنة  ،الطبعة األوىل ،دار وائل، األردن مبادئ المحاسبة، ،حممد اخلاليلة ،حممد أبو نصار نعيم دمهش   .22

 

 :المجالت

  22 العدد، جملة جديد االقتصاد، المحاسبي العالمي بالنسبة للشركات الدوليةأهمية التوحيد ، شنوف شعيب   .22
 .،اجلزائر عن اجلمعية الوطنية لالقتصاديني اجلزائريني جملة تصدر،

؛منوذج جترييب ؛اجمللة العلمية لالقتصاد و تحليل المخاطر المصرفية في البنوك التجارية المصرية نادية أبو فخرة ؛   .28
 .1998؛كلية التجارة ؛جامعة عني مشس ؛  2التجارة ؛العدد 
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 استعمال أنموذج عائد رأس المال المعدل بالمخاطر، نرباس حممد عباس العامري وصالح الدين حممد أمني اإلمام   .29
 جامعة بغداد، الفصل الرابع،21 لعدد،ا السابعاجمللد ، جملة دراسات حماسبية و مالية، في المخاطر المصرفية

،2212. 

 :الملتقيات

،دور إدارة املعرفة يف التقليل من آثار املخاطر ،دراسة نظرية املؤمتر العلمي  إبراهيم اخللوف  امللكاوي.أديب العمري ،د   .32
 .،جامعة الزيتونة األردنية 2222نيسان  18-12الدويل السنوي السابع حول إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة ،

صرفية يف األلفية الثالثة ،امللتقى الوطين حول املنظومة املادارة المخاطر البنكية و التحكم فيهاحسني بلعجوز ،   .31
 . 2225جوان  2و2جامعة جيجل ، أيام ,تقنيات -خماطر-منافسة

على المحتوى المعلوماتي للقوائم  7ملتقى وطني حول أثر تطبيق ايياس عادل عاشور و عبد الرزاق خليل،   .32
 .2228،جممع الرياض منوذج جامعة األغواط ،اجلزائر ،أفريل  المالية

، امللتقى أهمية بناء أنظمة إلدارة المخاطر لمواجهة األزمات في المؤسسات المالية ر ،عصماين عبد القاد   .33
 22/  21العلمي الدويل حول األزمـة املاليـة واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ،جامعة فرحات عباس سطيف ،

 .2229اكتوبر،
،ملتقى دويل حول  على نظم معلومات األعمال إدارة المخاطر البيئية التسويقية باإلعتمادتح جماهدي ،فا   .34

 . 2228نوفمرب  22-25إسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املؤسسات ،جامعة شلف ،يومي 

املؤمتر العلمي  ، (إدارتها و الحد منها–قياسها  -تحديدها)المخاطر االئتمانية  ،مفتاح صاحل  ،معاريف فريدة   .35
 .2222أفريل  18-12الدويل السنوي السابع ،ادارة املخاطر و اقتصاد املعرفة ، جامعة الزيتونة ،أيام 

،املؤمتر العلمي الدويل (ادارتها و الحد منها-قياسها-تحديدها)المخاطر االئتمانية مفتاح صاحل ،معاريف فريدة ،    .32
 .2222أفريل ،  18-12عرفة ،جامعة الزيتونة  ،االردن ،أيام السنوي السابع ،ادارة املخاطر واقتصاد امل

،امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية  إدارة المخاطر في مصارف المشاركةنوال بن عمارة ،   .32
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 : الملخص

 ،سياسية ،اجتماعية اقتصادية معيقات يتضمن متقلب جد حميط يف اليوم االقتصادية املؤسسات تنشط
 أو فشلها يف سببا تكون أن ميكن وكثرية متعددة أخطار تواجه املؤسسات جعل هذه ما هذا. وبيئية ،تكنولوجية

 ،تأثريات االنفتاح ،سياسات مستمر بشكل القوانني متعددة كتغري األخطار هذه مصادر ،طبعا أدائها ضعف
 جديدة أشكال مستمر بشكل يفرز حد ذاته يف املؤسسة نشاط أن ،كما واألجنبية احمللية القوية ،املنافسة العوملة

 مصادر إدراك ضرورة األخرية هذه على يفرض ما. خطر السيولة و سعر الفائدة  كخطر التهديدات و املخاطر من
 مع للتعامل السليمة املنهجية وإجياد األخطار اجليد هذه التشخيص من تتمكن حىت هتددها اليت املالية املخاطر

 ظل يف واالستمرارية للمؤسسة البقاء تضمن اليت الوظيفة هي املخاطر إدارة باختصار املخاطر،ألنه أنواع كل
 .واملتقلبة املعقدة البيئية الظروف

،أسعار الفائدة ،ادارة املخاطر،حتليل اخلطر ،عقود اخليار ،خماطر املخاطر املالية  :الكلمات المفتاحية
.السيولة  

Résumé : 

Aujourd’hui les entreprises économiques se trouvent dans un environnement très 

révulsé qui englobe des obstacles économiques , sociaux, technologiques ,tous 

ces facteurs faire ces entreprises face aux multi-risques qui peuvent être la cause 

de leurs échec, surement les sources de ces risques sont beaucoup comme le 

changement des lois, les effets de la mondialisation, la compétitivité local et 

étrangère . en plus que l’activité de l’entreprise elle-même peut créer des 

nouveaux risques et menaces comme le  Risque de taux d'intérêt et le risque de 

liquidité .  tous ça obligent à ces dernières de reconnaitre les sources de ses 

risques financier  pour bien diagnostiquer et gérer et trouver la meilleure 

stratégie pour les traités .tous simplement la gestion des risques est la seul 

fonction qui assure la continuité de l’entreprise dans des conditions 

d’environnement complexes et volatiles . 

Les mos clé :entreprises économiques , risques ,gestion des risques. 



 

 




