
التجاريةفي المصارف مخاطر السوق 

المفهوم واألنواع ونسب القياس

إعداد 

الدكتور انس هشام المملوك



محتويات المحاضرة 

.مفهومًمخاطرًالسوقً-أولاً

اً .أنواعًمخاطرًالسوق-ثانيا

ًا .النسبًالماليةًالخاصةًبقياسًمخاطرًالسوق–ثالثا
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مقدمة

لقدًأدىًانخراطًالبنوكًوخاصةًالكبيرةًمنهاًفيًأنشطةًالتداولًإلى

.تعرضهاًإلىًمخاطرًالسوقً،ًوهيًمخاطرًتختلفًعنًمخاطرًالئتمانً

عيفًإنًمخاطرًالسوقًالتيًيواجههاًالبنكًلًتنتجًبالضرورةًعنًأداءًض

مخاطرًتنتجًعنًيللمصدرًأوًعنًبيعًأدواتًماليةًأوًأصولً،ًوإنماً

.التغيراتًالعكسيةًألسعارًالسوقً

ًتسليطًالضوءًعلىًمفهومًمخاطرًهًالمحاضرةهذسنحاولًمنًخالل

زًعنًالسوقًوأنواعها،ًثمًنتناولًبالدراسةًكيفيةًإدارتهاًوذلكًبالتركي

منًجهةً،ًوأساليبًالقياسًمنًجهة11ًالمبادئًالتيًتضمنتهاًاتفاقيةًبازلً

.أخرى

3



السوقمفهوم مخاطر -أولا 

 هيًمخاطرًالخسارةًالناتجةًعن:مخاطر السوق:

ًبماًفيًذلكًاألصولً)ًالتغيراتًفيًقيمةًاألصولًوالخصوم

ةًالتغيراتًفيًاإليراداتًنتيجو/ًو،ً(والخصومًخارجًالميزانيةً

سعارًتغيراتًفيًأسعارًالعوائدًوأسعارًصرفًالعمالتًاألجنبيةًوأ

.األسهم

أسهمً،ً)الخسارةًالناتجةًعنًفقدانًمكانةًمحفظةًاألصولًيهو

اتًبسببًالتطورًغيرًالمالئمًلمؤشر(ًالخ....سنداتً،ًموادًأوليةً،ً

ساسيةًمعدلتًالفائدةً،ًأسعارًاألسهمًوالسنداتًوالمنتجاتًاأل)السوقً

(ً.ًً،ًمعدلتًالصرف



البنكًإنًاعتبارًخطرًالسوقًالخسارةًالتيًتتكبدهاًمحفظةًأصول

ظةً،ًفإنًنتيجةًالتقلباتًفيًأسعارًاألدواتًالماليةًالمكونةًللمحف

بعةًخطرًالسوقًيمكنًأنًيأخذًعدةًأشكالًيمكنًتصنيفهاًإلىًأر

:أنواعًهيً

.مخاطرًأسعارًالفائدةً

.مخاطرًأسعارًالصرف

.مخاطرًأسعارًاألوراقًالماليةً

.مخاطرًأسعارًالسلع

أنواعًمخاطرًالسوق-ثانيا ً



ا  أنواع مخاطر السوق–ثالثا

.وفيما يلي إشارة موجزة لكل نوع من األنواع األربعة 

2-1أسعارًالفائدةًوهيًعبارةًعنًالخسائرًالتيًيتحملهاًالبنكًنتيجةًتقلبات:ًمخاطر أسعار الفائدة

.فيًالسوقً،ًوالتيًقدًيكونًلعاًاألثرًالسلبيًعلىًعائداتًالبنكًوقيمةًأصولهً

يً،ًبعبارةًأخرىً،ًخطرًمعدلًالفائدةًهوًالخطرًالذيًيظهرًفيًالسوقًخاللًعمليةًإقراضًبنك

لمدةًثالثةًأشهرً،ًيمكنًأنًيتعرضًلخطرًتراجعًمعدل%5ًحيثًأنًالبنكًمثالًإذاًاقترضًبمعدلً

لىًأساسًالفائدةًقبلًانقضاءًمدةًاقتراضهً،ًفيًالوقتًالذيًلًيستطيعًإعادةًتوظيفًأموالهًإلًع

.مثال4ً%

2-2لتاليًوهيًالمخاطرًالناتجةًعنًتذبذبًأسعارًالعمالتًاألجنبيةً،ًوبا:ًمخاطر أسعار الصرف

بأسبابًالتأثيرًعلىًاألصولًواللتزاماتًالمسعرةًبالعمالتًاألجنبيةً،ًاألمرًالذيًيقتضيًإلم ًا اما

ملةًتختلفًتقلباتًأسعارًالصرفً،ًويتجسدًخطرًالصرفًعادةًفيًحالةًتسعيرًنشاطًتبادليًبع

.عنًالعملةًالمرجعيةً،ًأوًأنهًتطلبًعمليةًصرفًلمًيتمًتغطيتهاً

2-3بةًفيًوهيًالمخاطرًالتيًتنشأًنتيجةًالتغيراتًغيرًالمرغو:ًمخاطر أسعار األوراق المالية

يرهاًأوًأسعارًمحفظةًالستثماراتًالماليةً،ًوذلكًبسببًعواملًخارجيةًكالظروفًالقتصاديةًوغ
.عواملًداخليةًكالهيكلًالتمويليًمثالًا
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تكملة ألنواع مخاطر السوق

2-4وهيًماًيصطلحًعلىًتسميتهاًبمخاطرً:ًمخاطر أسعار السلع

عًالمختلفةًالتضخمًالناتجةًعنًالرتفاعًالعامًوالمستمرًفيًسلةًأسعارًالسل

.،ًومنًثمًانخفاضًالقوةًالشرائيةًللعملةً(ًالخ....موادًأوليةً)

:رًإنًكلًنوعًمنًأنواعًمخاطرًالسوقًالسابقةًالذكرًلهًبعدينًمنًالمخاط

والمخاطرًالخاصةً،ًأماًالمخاطرًالعامةًفهيً(ًالنظامية)المخاطرًالعامةً

المخاطرًالمرتبطةًبالسوقً،ًفيًحينًالمخاطرًالخاصةًهيًالمخاطرً

.المرتبطةًببنيةًالمحفظةًالخاصةًبالبنكً
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جبًالتيًيالتشغيليةماًهيًاألحداث

إعالمكمًبهاً؟؟
إنًاإلدارةًالسليمةًسبق نخلص إلى القول مما 

حددًتلدارتهالمخاطرًالسوقًتستلزمًوجودًسياسةً

أهدافًالبنكًوتحتويًعلىًإرشاداتًلحمايتهًمنً

أسعارًالتأثيراتًالسلبيةًالناتجةًعنًالتغيراتًفي

السوق



ا  ل المبادئ الخاصة بالممارسات السليمة إلدارة مخاطر التشغي-رابعا

IIحسب  مقررات بازل 

-القياسًالدقيقًلمخاطرًالسوقًوالسيطرةًعليهاًبشكلًكافً؛

توفيرًرأسًالمالًالالزمًلمواجهةًمخاطرًالسوقً؛

السوقًإيجادًمعاييرًكميةًونوعيةًواضحةًالمعالمًفيماًيتعلقًبإدارةًمخاطر

لقًوضعًحدودًمناسبةًوتنفيذًإجراءاتًرقابةًداخليةًمالئمةًفيماًيتع

بعملياتًالنقدًاألجنبي؛ً

مكنًأنًتؤثرًمتابعةًوفحصًالتحركاتًوالتقلباتًالكبيرةًفيًالسوقًالتيًي

سلبااًعلىًالبنكًوتؤديًإلىًتحقيقًالخسائرً؛
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ا  ل المبادئ الخاصة بالممارسات السليمة إلدارة مخاطر التشغي-رابعا

IIحسب  مقررات بازل 

ادرًتحديدًمصادرًاإليرادًوقياسًمكوناتهًبانتظامًوتفصيلًلفهمًمص

المخاطر؛

ًضرورةًوجودًإشرافًفعالًمنًجانبًاإلدارةًالعلياًووضعًسياسات

وإجراءاتًمالئمةًإلدارةًمخاطرًالسوقً؛

اتً؛ضرورةًوجودًإدارةًمستقلةًوسلطةًواضحةًلضمانًتنفيذًالمسؤولي
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ا  أهم النسب المالية لقياس خطر السوق-خامسا

اًإلىًيمكنًاعتمادًبعضًالمؤشراتًالماليةًلقياسًمخاطرًالسوق،ًوالتيًتتفرعًبدوره

مخاطرًأسعارًالصرفً،ًمخاطرًأسعارًالفائدةًومخاطرًأسعارًالسلعً،ًومنًأهمًالنسب:

:والعائد المستخدمة في قياس مخاطر سعر الصرف والفائدة

1- مخاطر أسعار الصرف:

مًالشركاتًبماًأنًالمخاطرةًتحثًنتيجةًلتقلباتًأسعارًصرفًالعمالتًًاألجنبيةًقيدًقيا

ستالمًبعمالتًبتقييمًأصولهاًوالتزامهاًبالعمالتًاألجنبيةً،ًأوًأنهاًتوقعًعقودااًللدفعًأوًال

نًالماليتينًأجنبيةً،ًفإنًقياسًهذاًالنوعًمنًالمخاطرًيمكنًأنًيتمًباستخدامًإحدىًالنسبتي

:التاليتينً

 القيمة السوقية لألصول \القيمة الدفترية لألصول = النسبة األولى

 ملكية القيمة السوقية لحقوق ال\القيمة الدفترية لحقوق الملكية = النسبة الثانية.

نىًيجبًأنًلًوفيًاألحوالًالعاديةًيجبًأنًلًتتخطىًالقيمةًالدفتريةًالقيمةًالسوقيةً،ًبمع

اًكلماًأعطتمنًالواحدًتتجاوزًالنسبتينًالسابقتينًالواحدً،ًوكلماًكانتًأصغرً مؤشرا

.إيجابيااًعنًوضعًالبنكً
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مخاطر أسعار الفائدة

2-ًمخاطر أسعار الفائدة:

ًمنًأهمًالمؤشراتًالمستخدمةًفيًقياسًمخاطرًأسعارًالفائدةًنجد.

 ائدة الخصوم الحساسة لسعر الف\األصول الحساسة لسعر الفائدة = النسبة األولى.

ظًالماليةًتتمثلًاألصولًالحساسةًلسعرًالفائدةًفيًالقروضًوالستثماراتًفيًالمحاف.

ًأماًاللتزاماتًالحساسةًلسعرًالفائدةًبتمثلًفيًالودائعًوالسنداتًواألسهم.

ًبهطرًالمتربصًتقيسًهذهًالنسبةًحساسيةًالبنكًلتغيرًسعرًالفائدةً،ًوبالتاليًمستوىًالخ،

دتًعنًفكلماًكانتًهذهًالنسبةًمساويةًللواحدًنقولًأنًالبنكًفيًوضعًمريحًأماًإذاًابتع

ئدةًمبلغًالواحدًزادًالخطرًعلىًالبنكًألنهًعندماًيفوقًمبلغًاألصولًالحساسةًلسعرًالفا

أنًالبنكًاللتزاماتًالحساسةًلسعرًالفائدةًفإنًالنسبةًتكونًأكبرًمنًالواحدً،ًوهذاًيعني

.معرضًللخسارةًنتيجةًانخفاضًأسعارًالفائدةً

دةً،ًفإنًوعندًزيادةًاللتزاماتًالحساسةًلسعرًالفائدةًعنًاألصولًالحساسةًلسعرًالفائ

.البنكًمعرضًللخسارةًنتيجةًارتفاعًأسعارًالفائدةً
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مخاطر أسعار الفائدة

كنًاشتقاقًنسبةًأخرىًمنًهذهًالنسبًوهيًمم:

 دة م\مدة استحقاق األصول الحساسة لسعر الفائدة = النسبة الثانية

.استحقاق الخصوم الحساسة لسعر الفائدة 

دةًاستحقاقًمالتعاقديةإنًتفسيرًهذهًالنسبةًيعودًإلىًتفسيرًالعالقةًبين

هذهًاألصولًوالخصومًالحساسةًلسعرًالفائدةً،ًفإذاًكانتًمدةًاستحقاق

خطرًاألصولًأكبرًمنًمدةًاستحقاقًالخصومً،ًفهذاًسوفًيعرضًالبنكًل

فيًهذهًإعادةًالتمويلً،ًوهوًالخطرًالناتجًعنًقيامًالبنكًبتمويلًالقروض

ةًلسعرًأماًإذاًكانتًمدةًاستحقاقًأصولًالحساس.ًالفترةًبسهرًفائدةًأكبرً

ذلكًالفائدةًأقلًمنًمدةًاستحقاقًالخصومًالحساسةًلسعرًالفائدةً،ًفإن

كانًأقلًمنًسيدفعًالبنكًإلىًإعادةًاستثمارًالودائعًبسعرًفائدةًمختلفًوإذا

.السعرًالسابقًفهذاًسيعرضهًلخطرًإعادةًالستثمارً
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مخاطر أسعار الفائدة

 ع إجمالي الودائ\( غير المؤمنة)الودائع غير المغطاة= النسبة الثالثة.

سيولةًإنًالودائعًغيرًالمغطاةًهيًالودائعًالتيًلمًيتمًتأمينهاًبغطاءًمنًال

غيرًفيًوهيًغالبااًتكونًأكثرًحساسيةًإلىًالت.ًلحالتًالسحبًالمفاجئً

عرًفائدةًأسعارًالفائدةًوذلكًألنًالمودعينًسيسحبونهاًعندًحصولهمًعلىًس

.ًقتراضًأعلىًمنًقبلًالمنافسينًمماًيؤثرًسلباًعلىًعملياتًاإلقراضًوال

كحدًأدنىً،ًوذلكًحسبًنسبة0ًكحدًأعلىً،1ً:ًفيًالنسبهوتتمثلًحدودً

سيولةًالبنكً
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اريخ أثر ارتفاع معدل الفائدة على أرباح المؤسسة المالية عندما يتجاوز ت

استحقاق األصول لتاريخ استحقاق الخصوم  

ًبيعًسندات)علىًفرضًوجودًمؤسسةًماليةًأصدرتًخصوم مليون100ًبقيمةً(ًمثالًا

شراءًسنداتًمنًمؤسس)دولرًتستحقًبعدًسنةًوذلكًلتمويلًشراءًأصولً ةًماليةًما،ًمثالًا

خصومًمليونًدولرًتستحقًبعدًسنتين،ًمعًالعلمًأنًكلفةًال100تبلغًقيمتهاً(ًمنحًقروض

%.10،ًوالفائدةًعلىًاألصولًتبلغً%9علىًالمؤسسةًالماليةً

ًبقيمةًمليونًدولر،ًأماًأرباحهاًفيً%1ًفيًنهايةًالسنةًاألولىًتبلغًأرباحًالمؤسسةًالمالية

طيعًإعادةًالسنةًالثانيةًفهيًغيرًمحددةًفإذاًبقيًمعدلًالفائدةًعلىًماًهوًعليهًفإنهاًتست

وفيًحالً%.1ًومنًثمًفيًنهايةًالعامًتحققًأرباحًبمعدلً%9ًتمويلًأصولهاًعندًمعدلً

تصلًتغيرًمعدلًالفائدةًوعلىًفرضًأنهًقدًازدادًفإنًكلفةًخصومًالمؤسسةًالماليةًقد

إلىً ًا %.1ًًوبالتاليًفيًنهايةًالعامًتحققًالمؤسسةًالماليةًخسائرًبمعدلً%11ًفرضا

ًفيًالعامًالثانيًفإنًخسائرًالمؤسسةًالماليةً%1ًوإذاًماًارتفعًمعدلًالفائدةًبأكثرًمن

.ًًسوفًتزدادًبمعدلًأكبرًمنًالمعدلًالسابق

رًمنًتاريخًبالنتيجةًنجدًأنًالمؤسسةًالماليةًالتيًتمتلكًأصولًذاتًتاريخًاستحقاقًأكب

استحقاقًالخصومًالممولةًلهاًفإنهاًقدًتعرضًنفسهاًلمخاطرًإعادةًالتمويل

(refinancing riskً)ًوهذاًالخطرًهوًنوعًمنًمخاطرًمعدلًالفائدةًوفيهًتكونًكلفة

.ًًالتمويلًأكبرًمنًالعائدًالمحققًعلىًاألصولًالمستثمرة
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اريخ انخفاض معدل الفائدة على أرباح المؤسسة المالية عندما يتجاوز تأثر

استحقاق الخصوم لتاريخ استحقاق األصول

تكونًالمؤسسةًالماليةًمعرضةًلمخاطرًمعدلًال ًا فائدة،ًفيًهذهًالحالةًأيضا

فهيًتواجهًعدمًتأكدًحولًمعدلًالفائدةًالذيًمنًخاللهًتستطيعًإعادة

ةًعلىًفرضًاستثمارًأموالهاًفيًالسنةًالثانية،ًوكماًناقشناًفيًالحالةًالسابق

مليونًدولرًتستحقًبعد100ًأنًالمؤسسةًالماليةًأصدرتًخصومًبقيمةً

مليونًدولرًتستحق100ً،ًلتمويلًأصولًبقيمةً%9سنتينًوبكلفةًتمويلً

%1ً،ًفيًنهايةًالعامًاألولًتحققًأرباحًبمعدلً%10بعدًعامًوبمعدلًفائدةً

معدلًقيمتهاًمليونًدولرًأماًفيًنهايةًالعامًالثانيًوعلىًفرضًانخفاض

سةًعندًالفائدةًالذيًأدىًإلىًانخفاضًمعدلًالعائدًالمكتسبًمنًقبلًالمؤس

،ً%8إعادةًالستثمارًفيًأصولًجديدةًفيًالعامًالثانيًحيثًوصلًإلىً

%.1وبالتاليًأصبحتًخسائرًالمؤسسةًالماليةًفيًالعامًالثانيً
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ا  فجوة العائد-سادسا

توظيفاتًوالعوائدًتقومًلجنةًالموجوداتًوالمطلوباتًبالبنكًبتحديدًسياسةًالبنكًالمتعلقةًبال

إبقاءًالتفاوتًبينًالمطلوباتًالىيسعىًالبنك .وذلكًوفقاًلستحقاقاتًمحفظةًالبنك

مارًوالموجوداتًوحقوقًأصحابًالستثمارًالمطلقًبحدودًضيقةًمنًتوظيفاتًالستث

.طويلةًاألجل

سائدًبالسوقًيأخذًالبنكًهامشًأمانًعندًالتمويلًبأسعارًثابتةًبحيثًيتجاوزًمعدلًالسعرًال

.المخاطرًفيًحالًتقلباتًأسعارًالعوائدذههامشًأمانًلتغطيةًهب

الودائعًلدىًالبنكًفيًحالًانخفاضًالعائدًأنًالبنكًيأخذًبعينًالعتبارًمخاطرًانخفاض

تجاوزًمعدلالمدفوعًللودائعًلذاًيقومًالبنكًبأخذًهامشًأمانًعندًتسعيرًتمويالتًبحيثًي

.المخاطرذهالعائدًالسائدًفيًالسوقًلتغطيةًه

رحًتكلفةًلقدًتمًاحتسابًفجوةًالعائدًعلىًأساسًاخذًصافيًاألصولًالمولدةًللربحًبعدًط

وًأثرهًعلىًحقوقً %2بالعائدًأخذًأثرًتغيرًمعدلواللتزاماتًالتيًقدًتنتجًعنهاً

.الملكيةًبعدًخصمًالضريبة
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ا  أساليب تخفيف مخاطر السوق–سابعا

الواجبات والمسؤوليات 

نكًلتفعيلًتفعيلًالعالقاتًالخارجيةًمعًالبنوكًالمحليةًوالخارجيةًفيماًيخدمًمصالحًالب

.رجيةقنواتًاستثماريةًأوًلتلبيةًاحتياجاتًالبنكًفيماًيخصًعملياتًالتجارةًالخا

ًتحديدًحساباتًالتسويةًلدىًالبنوكًاألخرى(Nostro Accounts).

ًفتحًحساباتًالبنوكًاألخرىًلدىًبنكًالمحليًصاحبًالتعامل(.(Vostro Accounts

ًدودًالبنوكًوالمؤسساتًالتيًسوفًيتمًالتعاملًمعهاًمعًالحوتحليلًودراسةًالبلدان

.التعاملًالمقترحة

أوًإعدادًاآلليةًالمناسبةًلطلبًتسهيالتًائتمانيةًمباشرةًوغيرًمباشرةًمنًالبنوك

.المؤسساتًالماليةًاألخرىًلغاياتًالتجارةًالدوليةًوأسواقًالنقدًوغيرها

ًالعقودًمعًالبنوكًوالمؤسساتًالماليةوتوقيعًالتفاقيات.

متابعةًالمشاكلًالعالقةًبينًالبنكًوبينًمراسليه.

تحديثًملفاتًالمراسلينًواألطرافًالتيًيتعاملًمعهاًالبنك.
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أخيراا 

ًنخلصًفيًاألخيرًإلىًاستنتاجًمدىًأهميةًعمليةًإدارةًمخاطرًالسوق

هًلجنةًلضمانًسالمةًالنشاطًالمصرفيًلكلًبنكًوربحيتهً،ًفبعدماًأقرت

،ًأصبحًخطرًالسوقًمنًالمكونات1996ًبازلًفيًتوصياتهاًمنذً

قياسهاًاألساسيةًللمخاطرًالماليةًالتيًيستوجبًتشخيصهاً،ًمراقبتهاًو

خاطرًورغمًتعددًطرقًالقياسًواختالفهاًإلًأنًاإلدارةًالسليمةًوالفعالةًلم

علىًالسوقًترتكزًبالدرجةًاألولىًعلىًبنيةًهيكليةًصلبةًوواضحةً،

عامالتًسياساتًوطرقًدقيقةًلتسييرًالمعلومةً،ًوإعدادًوتسطيرًحدودًالت

.ةًوالتنظيميةًوتقييمًاألداءً،ًومنًثمًالستجابةًللمتطلباتًوالشروطًالقانوني
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