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مفهوم إدارة المخاطر المصرفية -أولا 

concept of banking risk
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لدولامعظمفيالمدفوعاتنظامفيجوهريةبوظيفةتقومالماليةالمؤسسة•
تمتلكالتيوالجهاتاألفرادبينالوسيطدورتلعبأنهاكماوالقتصاديات،

للتمويللسيولةبحاجةهمالذينوأولئك(المودعون)السيولةمنفائض
التينوكللببالنسبة،(المقترضون)غيرهاأواستثماريةأواستهالكيةحاجات

األصولإدارةسوءفييكمناألكبرالخطرمثالا،،الوساطةدورتلعب
.والخصوم

يكمنيةالمالوغيرالماليةالمؤسسةبينالرئيسالختالفإنإلىنشيروهنا•
أصولبيةفأغلمنهالكلالتمويلهيكلوبالتاليوالخصوماألصولطبيعةفي

بشكلييلللتسبقابليةتتميزسائلةأصولشكلعلىهيالماليةالمؤسسات
هذاوالمنافسة،الماليةالمؤسساتأصولعنتتمايزأنالصعبومنسريع
.األصولعلىالعائدانخفاضإلىيؤدي

•



مرين وبهدف تقديم معدل عائد مرتفع وتنافسي لحملة األسهم وجذب المستث•
األصول الجدد، تقوم المؤسسات المالية بتخفيض نسبة رأس المال إلى إجمالي

فع وتعمل في ظل رافعة مالية مرتفعة أي استعمال نسبة عالية من قوة الر
راا من المالي وبالتالي تحمل مخاطر مرتفعة والستثمار في أصول أكثر خط

ن المطاليب المستخدمة في تمويلها مع المحافظة على أقل مستوى ممكن م
ية جداا السيولة، لذلك فإن أي خطأ في القرارات يمكن أن يؤدي إلى أثار سلب

على قدرة المؤسسة، من هنا كان لبد من وضع نظام إلدارة المخاطر إلدارة 
.المؤسسة المالية

ظ على المؤسسات المالية تعتمد على صورتها وسمعتها لدى الناس في الحفا•
جمهور المتعاملين معها وجذبهم لذلك فإن أي خلل قد يؤدي إلى خلل في ثقة ال

ية منها وبالتالي تراجع أعمالها، وهذا الخلل يؤثر على المؤسسات المالية المحل
مكن أن واألجنبية، فبعض األحداث قد تضعف ثقة الجمهور، ونقص الثقة هذا ي
لق ينتشر بسرعة ويؤدي إلى فشل النظام المصرفي ككل أو يؤدي إلى خ

.مشاكل في قدرة هذا النظام على الوفاء بالتزاماته
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د على مدى وإن سالمة القتصاد الوطني وفعالية السياسة النقدية ألي بلد تعتم•
سالمة النظام المالي وعلى وجه التحديد سالمة المؤسسات المالية، من هنا
تأتي أهمية الرقابة عليها وذلك من أجل المحافظة على متانة وسالمة هذا 

.الجهاز خدمة لالقتصاد

رفي مما سبق يمكن القول إن المخاطر تشكل جزءا ل يتجزأ من العمل المص•
د كما أنها تشكل مصدراا للربح في حال أحسنا إدارتها، وأن مستوى العائ

ي ذلك، والخطر مرتبطان بعالقة طردية، أو سببا للخسارة في حال أخفقنا ف
:لذلك على المصارف تبني سياسة مبنية على مبادئ نذكر منها

.فهم المخاطر وإدارتها بشكل فعال-أ •

.عدم تجنبها بل تجنب تركزها-ب •

.عدم القدرة على تحملها1-:        تجنبها في حال-ت•

(  ملهااألرباح المتوقع تحققها في حال تح)زيادة تكلفة إدارتها عن عوائدها 2•
أي النفقات أعلى من األرباح
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لذا % 1هنا يوجد خسائر % 11والنفقة هي % 10العائد : مثال•
.نتجنب هذه المخاطر

اع إن تنظيم عملية إدارة المخاطر وأدواتها ساعد في تجنب القط•
.المالي الكثير من األزمات

ملة، األساس في قياس وتقييم المخاطر هو مقدار الخسائر المحت•
ومن جهة نظر تنظيمية، فإن العبء الرأسمالي أو رأس المال 

المطلوب ما هو إل قيمة كمية كافية لمواجهة هذه الخسائر 
المحتملة، أما من وجهة نظر اقتصادية، فإن مفهوم كفاية رأس

المال يدل على مقدار الخسائر المحتملة من كل مصدر من 
" الكافي"مصادر الخطر، وتخصيص رأس المال القتصادي 

.لمواجهة هذه المخاطرة

11/12/20146



اوعينيهاستثماراتكانتسواءعمومااالستثمارقراراتتتميزكما
ديدتحفي(اعمالشركةاوالفرد)المستثمرقدرهبعدمماليةاستثمارات
.اليقينوجهعلىاالستثمارذلكعلىالمتوقعالعائد

االمرالمستقبلشكلفياالحاطهفيالقدرهعدمحالهالىذلكويرجع
.المخاطرمنبدرجهمحاطاالستثماريجعلالذي

لىعاتخاذهفييستندالماليالقرارانالماليةالدراساتفيوالمعروف
:هماالهميهغايةفيمتغيريين

العائدبينبالمبادلهالمعروفوهوالمخاطرودرجهالمتوقعالعائد•
،والمخاطر

لعائدابانالدارهفيهتشعرالذيالقرارهوالسليماوالمثلفالقرار•
.بهيطتحالتيالمخاطردرجهعلىيزيداويوازنعنهيتولدسوفالذي
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مفهومًوتعريفًالخطر-ثانيا ً

:الخطرمفهومً

ة ادارة من المهم جددا ان نفهدم معندى الخطدر قبدل الخدوض فدي تفاصديل كيفيد
المخدداطر وكددل منددا يتعددرض لمواقددف تسددودها حالددة مددن عدددم التأكددد عنددد 

نتيجدة بنشاط ما او احتمال ان تكون نتيجة النشداط القتصدادي هديقيامنا
.غير مرغوبة

:الخطر وعليه هنالك عنصران اساسيان يجب ان يتوفرا في 

حالةًعدمًالتأكدً-1

.حالةًانًتكونًاحدىًالنتائجًالمتوقعةًغيرًمرغوبة-2

ن لكددي يكددون لدددينا خطددر اصددال لبددد مددن وجددود نتيجتددي: حالةةةًعةةدمًالتأكةةد-
خسددارة محتملتددين للنشدداط القتصددادي فلددو كنددا نعددرف بددأن النتيجددة هددي

لددينا باندهل ان نقدوالفال يمكننا ( وبالتالي انتفت حالة عدم التأكد)محققة 
بهخطر نتعامل 
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مفهوم الخطر

نعرف لنناسنوات امر ل يعتريه خطر 5الستثمار في الة انتاج لها عمر انتاجي / مثال•
سنوات وان ثمنها السوقي سيتناقص 5مقدما وبشكل مؤكد بان هذه اللة ستستهلك خالل 

.مع مرور الزمن

ل مع تراجع قيمة الستثمار في هذه اللة امر مؤكد وعليه يمكننا القول اننا نتعامواذا•
.اسواق السهم في المقابل هو استثمار يحتمل المخاطرةالستثمارفيان الخطر 

في هذه الحالة والخطر هنا يتمثل في ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة السهم وبالتالي الربح•
.المرغوبة امر غير مؤكد وهي النتيجة 

ومن هنا الستثمار في سوق السهم هو استثمار تعتريه المخاطرة•

:مرغوبةانًتكونًاحدىًالنتائجًغيرً-•

لى القل يجب وهي الصفة الثانية التي تمكننا من تمييز الخطر في المفهوم القتصادي فع•
:حالتين وهذايشملان تكون احدى نتائج النشاط القتصادي غير مرغوبة 

.خسارة او احتمال تحقيق عائد اقل من العائد المتوقعاحتمال •
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تعريف الخطر

هوًحالةًيوجدًاحتمالًلتحققًالخسارةًاوًاحتمالًلتحققًالربحً:ًالخطرً•
نتائجًغيرًمرغوبةًومغايرةًلماًهوًمتوقعً

:يليالخطر كما متراجحةوتكون •

0<الخطر<1
تيجة أي لكي يكون لدينا خطر نتعامل معه ل بد ان تكون قيمة احتمال وقوع ن•

.سلبية اكبر من الصفر او اصغر من الواحد

عليه ل كان احتمال وقوع الخسارة مثال هو الصفر يكون لدينا ربح اكيد وفاذا•
.يوجد مخاطر

كدة ولو كان احتمال وقوع الخسارة هو الواحد الصحيح يكون لدينا خسارة مؤ•
وعليه ل وجود للخطر ايضا 

واقل فلكي يوجد خطر ل بد ان يكون احتمال وقوع الخسارة اكبر من الصفر•
.من الواحد ومن هنا يمكننا ان نقيس الخطر
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نشأةًوتطورًإدارةًالمخاطر-رابعا ً

رغم حداثة مصطلح إدارة المخاطر إل أن الممارسة الفعلية له قديمة•

فالمخاطر موجودة في جميع المجالت وفي كل األزمنة •

ا لتطوير مقاييس من شأنها تقلل احتمال تعر• ضه لذلك يسعى اإلنسان دائما

.للمخاطر

يات التعامل ولقد كان لتطور األعمال التجارية األثر البالغ في تطور أساليب وتقن•

.مع المخاطر

:يةويمكن تقسيم مراحل تطور إدارة المخاطر في المصارف إلى المراحل التال•
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ع عشر  ، في منتصف القرن التاس"تخطيط الربح"مدرسة :المرحلةًاألولى

بدأ الهتمام بإدارة األصول والخصوم فدي المصدارف، وكدان محدور اهتمدام إدارة 

ف، ومدن المصارف في تلدك الفتدرة هدو التخطديط لتحقيدق األربداح لمدالك المصدار

، حيددث ركددزت هدددذه "تخطدديط الددربح"هنددا نشددأت مدرسددة أطلددق عليهددا مدرسددة 

المدرسة جل اهتمامها على قياس حساسية سعر الفائدة،

ف في ذلدك وجدود العديدد مدن البدرامج التدي وضدعتها إدارة المصدارساعدهاًولقد 

لبدرامج ، ورغدم السدتعمال المكثدف لهدذه الهةام ًالفائةدةبشأن توقعاتهدا المختلفدة 

جددة فدإن المصدارف لدم تحدرر بعددد مدن المخداطر، ويعدود السددبب فدي ذلدك إلدى الحا

خداذ القدرار لبرامج لتحديث المعلومات حول إعادة التسعير والتي لم تكدن كافيدة لت

.المناسب
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تنويع محفظة األصول 1959عام :المرحلةًالثانية-4

إلى إمكانية تخفيض المخاطر من Markowitzأشارت دراسة •

لة ل تضع كل البيض في س"خالل تنويع محفظة األصول، 

ويميز ماركويتز بين نوعين من المخاطر، مخاطر ". واحدة

اطر نظامية وهي المخاطر التي ل يمكن تجنبها بالتنويع كمخ

بها السوق، والنوع الثاني مخاطر غير نظامية التي يمكن تجن
.بالتنويع
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تنويع محفظة األصول 1959عام :المرحلةًالثانية-4

والذي 1964في عام " تقييم األصول الرأسمالية"Sharpeثم جاء نموذج شارب •

توقع أن يعتبر امتداداً للنموذج السابق، ويقتضي هذا النموذج بأن العائد الذي ي

غير يحصل عليه المستثمرين هو لتعويضهم عن المخاطر النظامية، أما المخاطر

نويع، ومن النظامية فإنها تنشأ عن خطر المستثمر الذي لم يحاول التخلص منها بالت

.ثم ال مجال لتعويضه عنها
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تعريفًإدارةًالمخاطرًفيًالمصارف-خامسا ً

تحديد العمليات التي يقوم بها المصرف لتهيئة بيئة العمل المناسبة بغرض•

تقليل المخاطر التي من المحتمل التعرض لها وإدارتها وقياسها بطريقة تمكن من

ائر التي أثرها السيء على عملية اتخاذ القرارات والتحوط لها ثم كيفية عالج الخس

.يمكن أن تحدث بسببها

• ً لًمجموعةًمنًاإلجراءاتًوالتدابيرًالتيًيقومًبهاًالمصرفًمنًأج:ًوهيًايضا
تحديدًالمخاطرًالمحتملةًوتقليلًالخسارةًإلىًأدنىًحدًممكنًوبأقلًتكلفة

15



النقدية في في حال أقدمت المؤسسة على الستثمار في أصل ما ولم تحصل على التدفقات•
األوقات المتفق عليها تكون الخسارة قد وقعت، وللحد من هذه المخاطر يجب دراسة

ل مستقل وتحليل كل فرصة استثمارية كتقديم قرض أو الستثمار في السندات، بشك
دف تقليل للوقوف على وضع الطرف المقابل ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته وذلك به

.مخاطر الئتمان

مالية فإنها وهنا نشير إلى أنه وفيما يتعلق باستثمارات المؤسسات المالية في األوراق ال•
عادة ما تكون أقل خطراا كون مصدريها هم ذوي الكفاءة المالية العالية كالحكومات 

امة ومناخ والشركات الكبيرة، ولكن يجب النتباه إلى أن تغير الظروف القتصادية الع
احة لخدمة السوق وظروف التشغيل الخاصة بالشركات تؤثر على التدفقات النقدية المت
توظيف الدين وكذلك األمر بالنسبة لألفراد فإن التغيرات التي تطرأ على مستوى ال

ر أي ما هو حجم المخاط"وصافي الثروة تؤثر في قدرتهم على سداد القرض وفوائده 
".الئتمانية لهذا العميل

، تقتضي لتفادي خسائر المؤسسات المالية المحتملة والناجمة عن عمليات اإلقراض مثالا •
ومراجعة أن تقوم هذه المؤسسات بجمع المعلومات المتعلقة بالمقترض المحتمل وبمراقبة

تطور وضعه في حال حصل على القرض
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:بفرض لدينا ميزانية لمصرف ما على النحو التالي: مثال•

من القروض هي قروض % 6.25أن إدارة المصرف وجدت أن وبفرض •
6.25)% مليون 5وتوجب إعدامها األمر الذي يعني إعدام " متعثرة"رديئة 

مليون، المعالجة المحاسبية لهذا 75أي أن إجمالي القروض أصبح ( 80× 
مالي األمر تكون بتخفيض صافي حقوق الملكية بالنقص الحاصل في إج

مليون 75إلى 80القروض، أي أن مبلغ إجمالي القروض سينخفض من 
بنفس وهذه الخسارة ستنعكس مباشرة على حقوق الملكية والتي ستنخفض

من هذه الحقوق وهكذا تصبح 50% مليون وهو ما يمثل نسبة 5المبلغ أي 
:الميزانية على الشكل التالي
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الملكيةحقوق10,000,000نقدية20,000,000

ودائع90,000,000قروض80,000,000

100,000,000100,000,000



حقوقًالملكية5,000,000نقدية20,000,000

ودائع90,000,000قروض80,000,000

ديون معدومة--5,000,000

الصافي75,000,000

95,000,00095,000,000
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:أهدافًإدارةًالمخاطر-سادسا ً

المساعدة على اتخاذ القرار المناسب؛-

مخاطر ضمان البقاء والستمرار من خالل تعظيم العائد وتقليل ال-
في ظل قيود رأس المال؛

ف على مصدر الخطر وقياس احتمالية وقوعه والس- يطرة التعرُّ
عليه؛

نسب تقليل تكلفة التعامل مع المخاطر إلى أدنى حد باستخدام أ-

اعد الطرق التي تالءم طبيعة العمل المصرفي التجارية، مما يس
على تخفيف اآلثار السلبية للمخاطر؛

نقدية إن إدارة المخاطر تساعد على تحقيق استقرار التدفقات ال-

لب العوائد ودعم تقلبها، مما يعطي المصرف ميزة تنافسية ويجنبه تق
المفاجأة ويعزز درجة الثقة به؛

جميع إعطاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين فكرة كلية عن-
المخاطر التي يواجهها المصرف؛

توسيع الرقابة الداخلية لتتبع أداء المصرف و-



:مراحل إدارة المخاطر في المصارف -سابعا  

التعرفًعلىً
المخاطر

تقييمًالمخاطر

تحويل المخاطرتجنب المخاطر 

قبول المخاطر 
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:التعرفًعلىًالمخاطر-أ

نة تعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كونها تسمح بمعرفة المخاطر الظاهرة والكام•

السجالت، القوائم المالية، جداول : هذه األخيرة من أدوات التعرف عليها)

لنظام ، حتى تكون الرؤية واضحة لمسيري المخاطر، كما أن(التدفقات النقدية

فة أقل، وأول الرقابة الداخلية دوراا كبيراا في التخفيض من حدة المخاطر وبتكل

لموجود من خطوة لتعيين المخاطر تبدأ بتقييم واختبار نظام الرقابة الداخلية ا
حيث كفاءته وفعاليته
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:تقييمًالمخاطر-ب

لدىوالضعفالقوةمواطنالمخاطرتقييميظهرأنيجب•

التيالمخاطرلكافةشاملةالتقييمعمليةتكونوأنالبنك،

العملياتالسيولة،السوق،اإلقراض،مخاطرمثلتواجهه
.السمعةومخاطرالقانونية
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:المخاطرتجنب-ج•

بعمليةوأبنشاطالقياميتجنبأنللبنكيمكنالحالةهذهفي•

عنتقلبهاالقياممنالمرجوةالفائدةأنرأىإذامعينة

.النشاطلهذاالمخاطر

:المخاطرتحويل-د•

راءشمثلبثمن،ولكنآخرطرفإلىالمخاطرتحويليمكن•

فالتوالكالتحوط،ضمانات،علىالحصولتأمين،بوليصة
.الحكومية
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:قبولًالمخاطر-ه

دةجيإدارةهناكأناعتبارعلىالمخاطرتقبلأنالبنكإلدارةيمكن

ائدةالففإنأخرىناحيةومنناحية،منهذاالبنكفيالمخاطرإلدارة

بها،القيامعنالناجمةالتكلفةتفوقالنشاطاتهذهمنالمرجوة

يجبةالماليالمؤسساتفإناتخاذه،تمالذيالخيارعنالنظروبغض

ياساتسوجودالعليا،اإلدارةرقابةكافية،رقابةأنظمةلديهايكونأن

البنكعنالخسائرأثرمنتقللوإجراءاتوتقارير،
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:دراسةًالبدائلًواختيارًأسلوبًالتعاملًمعًالمخاطر

ونها تعتبر هذه المرحلة حاسمة في عملية تسيير المخاطر ك•

لتي ينبغي تتعلق باتخاذ القرار، وتبنى على دراسة التقنيات ا

استخدامها للتعامل مع كل مخاطرة 
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Process of Risk Management 
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:أنواع المخاطر المصرفية-سابعا  

27

المخاطر 

عملية  مالية 



:المخاطرًالمالية:ًأوال ً

عنهاينجمالمصرف،وخصومأصولبإدارةالمتعلقةالمخاطرهي•

وإشرافا ًرقابةالمخاطرمنالنوعهذايتطلبمالية،خسائر

وحركةالسوقلتوجهوفقا ًالمصرفإدارةقبلمنمستمرين

الصلةذاتباألطرافوالعالقةاالقتصاديةواألوضاعاألسعار
:هيأقسامثالثةإلىوتصنف

:االئتمانمخاطر-1•

نك،البتواجهالتيالرئيسيةالمخاطرمنواحدةالئتمانمخاطرتعد•

سدادعلىآخرطرفقدرةعدمعنالناشئةالمخاطرتلكوهي
.استحقاقهاوقتالماليةالتزاماته

•
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لًوهيًالمخاطرًالتيًتنتجًعنًحركةًاتجاهاتًالصعودًوالنزو:مخاطرًالسوق

التيًتطرأًعلىًاألسواقًلعواملًاقتصاديةًأوًاجتماعيةًأوًسياسية

ر تعتبر مخاطر أسعار الفائدة من أهم المخاط: مخاطرًأسعارًالفائدة-•
.التي تواجهها المصارف وأكثرها تعقيداا 

ر غير أن ارتباط مؤشر الليبور الذي تستخدمه المصارف عادة كسع•
إنها تتأثر مرجعي لتحديد أسعار أدواتها المالية المختلفة بأسعار الفائدة ف

وبصورة غير مباشرة بهذا النوع من المخاطر وعلى ذلك فإن تغير
عير السعر المرجعي لن يكون باإلمكان تغير هامش الربح في في تس

ثر المنتجات وتتفاوت حدة مخاطر هامش الربح من منتج آلخر، كما تؤ
كذلك أسعار الفائدة على العائد الموزع على المودعين والمستثمرين و

على أسعار األوراق المالية وأسعار صرف العمالت، مما يؤثر على 
.أصول وخصوم المصرف ومن ثم على ربحيته

•
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:الصرفأسعارمخاطر•

خاللنمعمالئها،حاجاتلتلبيةاألجنبيةبالعمالتالمصارفتحتفظ

لمستندياوالعتمادوالتحويالتالخارجيةوالستثمارالتمويلعمليات
.المصرفيةالخدماتمنوغيرهاالدوليةالمرابحاتودائعوقبول

:التسعيرمخاطر-•

يجةنتالمصرفيتكبدهاالتيالخسارةفيالسعرمخاطرتتمثل

واقأستذبذباتمنوتنشأالسوقية،لألسعارالمعاكسةللتغيرات

.والسلعواألسهمالسندات
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:مخاطرًالسيولة

ي تنشأ مخاطر السيولة عن عدم قدرة المصرف على مواجهة النقص ف•

ولة اللتزامات أو على تمويل الزيادة في األصول، وعندما تكون سي

واء عن المصرف غير كافية يتعذر عليه الحصول على أموال كافية س

ه بسرعة طريق زيادة اللتزامات أو تحمل تكلفة معقولة بتحويل أصول
إلى أصول سائلة مما يؤثر في ربحيته
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ا  :مخاطر األعمال: ثانيا

تحدث مخاطر األعمال نتيجة النشاط المصرفي

الممارس، وينتج عنها مجموعة من المخاطر هي 

  .
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:المخاطر التشغيلية-1

لعمليات مخاطر التعرض للخسائر التي تنتج عن عدم كفاية أو فشل ا•

.  الداخلية، والعنصر البشري، واألنظمة واألحداث الخارجية

33



:المخاطرًالقانونية-2

ظمة يتعلق هذا النوع من المخاطر بالوضعية القانونية للمن•

نشأ وت. ونوع نشاطها الذي تمارسه، ومدى عالقتا بالمساهمين
المخاطر القانونية
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:المخاطرًالسياسية

ة من وهي المخاطر الناتجة عن القوانين والتشريعات الصادر•

الدولة أو السلطات الحكومية، كفرض الضرائب، تغير

خاطر كما تنجم الم. السياسات النقدية أو التمويلية، وغيرها
.مةالسياسية من الضطرابات والمقاطعات والتأميم والعول
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