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 المقدمة

 المختلفة اإلدارات وتفعيل تناغم مدى على أساسي وبشكل يتوقف واالقتصادية المالية المؤسسات نجاح إن

 التى الخطط وضع أدائها على يتوقف والتي المخاطر، إدارة الهامة اإلدارات تلك ومن المؤسسات، تلك لدى

 برفع التوصية على العمل اأهدافه ضمن ومن هذه االدارة سعىتو المحتملة للمخاطر االستجابة إلى تهدف

 من المديرين نيتمك كيفية مخاطرال إدارة برامج أساسيات ومن المجاالت  مختلف فىالمؤسسات المالية  أداء

 طرحو المخاطر لمواجهة أهدافها فيها تحدد للشركات خاصة طريق خارطة نيوتكو ثاقبة نظرة اكتساب

 المخاطر إدارة المخاطر كما ان إدارة وأساسيات أهمية حول الرؤى اكتسابمن  المدراء تمكن التى اآللية

 واتخاذ المخاطر مواءمة طريق عن مضافة قيمة خلق إلى تؤدى أنيمكن  الشركات فىبشكل ناجح 

 على وقدرة نجاحا   األكثر تكون أن المبدأ بهذا تأخذ التى للشركات يؤدى الذى األمر االستراتيجية القرارات

 ومشاكل اضطرابات من عنها تمخض وما والمالية االقتصادية األزمات ظل فيف  الوقت مرور مع المنافسة

 أكثر كانت التي االستثمارية، الشركات الخصوص وجه وعلى عام، بشكل المالية المؤسسات منها عانت

 الشركات هذه في القرارات متخذي على الضروري من بات متفاوتة بدرجاتكان  وإن تضررا ، القطاعات

 من االستثمار صناعة في الجارية التطورات أن حيث استثماراتها ومنهجية نشاطاتها هيكلة في النظر إعادة

 الشديدة والمنافسة التشغيل عمليات تعقد ظل في  أخرى جهة من تقدمها التي المتنوعة المالية والخدمات جهة

 للسيطرة الالزمة اإلجراءات ووضع المحتملة المخاطر مستوى ارتفاع لمواجهة الجهود من المزيد تتطلب 

 وتقويمها المخاطر جوهر معرفة إن القول ويمكن .علمي بأسلوب إدارتها على والعمل المتوقعة اآلثار على

 في الدخول كان فإذا أهدافها لتحقيقالمؤسسات المالية  نجاح في الرئيسية العوامل من هي وإدارتها

 إلى يؤدي قد صحيحة علمية بطريقة المخاطر هذه إدارة عدم فأن أعلى أرباح على الحصول هدفه المخاطرة

 إلدارة المخاطر الرئيسي الدافع فإن لهذا، .الشركات لهذه المرجّوة األهداف تحقيق في والفشل العائدات فقدان

 آثار تفادي كيفية تخص وتجارب أفكار من واألعمال المال عالم مستوى على يطرح زال وال ُطرح هو ما

 القطاع المالي . في المختلفة األزمات
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 مفهوم المخاطر

 حياتهم مجريات سياق في الجميع يتداوله مصطلح كونها يوضحها تعريف إلى تحتاج ال كمفهوم المخاطر أن

 وما .واسع جغرافي نطاق وعلى األصعدة كافة على المختلفة األزمات تعاقب ظل في وخاصة اليومية،

 على ذلك كان سواء المالية المؤسسات نشاط بيئة بإطار المفهوم هذا ارتباط مدى معرفة هو هنا يهمنا،

 سلبا   أنشطتها مختلف على بالتالي وتؤثر تواجهها التي الخارجية والتحديات العوامل أو التحتية البنية مستوى

 تعرض احتمالية تمثل المخاطر أن هو المالية المؤسسات نشاط واقع من بالمخاطر نعنيه ما كل و .إيجابا   أو

 شكل أي على المتوقع العائد تذبذب أو/و لها مخطط وغير متوقعة غير خسائر إلى المؤسسات والمستثمرين

 آثارا   أن مفادها نظر وجهة إلى يشير ذاته حد في المفهوم وهذا .المالية خدماتها أو استثماراتها أشكال من

 الشركات أهداف تحقيق على التأثير على قدرة لها الوقوع محتملة مستقبلية أحداث عن ناجمة سلبية

 المخاطر ادارة مفهوم جاء هنا من .بنجاح ماستراتيجياته وتنفيذ والمالية والمستثمرين االفراد االستثمارية

 بقصد وذلك االستثمار، هذا تصاحب التي المخاطر وبين االستثمار على المطلوب العائد بين العالقة وهي

 أيضا تعريفها ويمكن أصحابه نظر وجهة من االستثمار ذلك قيمة تعظيم إلى يؤدي بما العالقة هذه توظيف

 مستوى على الحدوث محتملة خسائر عليها تترتب قد والتي بها، التنبؤ يمكن ال التي األحداث إدارة بأنها

 باألنشطة القيام تتضمن المخاطر إدارة إن .مناسب بشكل معها التعامل يتم لم إذا او المؤسسة المالية الشركة

 وأن .عليها المترتبة واآلثار مسبباتها مع والتعامل وقياسها لها تتعرض التي المخاطر بتحديد الخاصة

 التطور من الشركات والمؤسسات والمستثمرين تمكين في يتمثل المالية المخاطر إلدارة الرئيسي الغرض

 االستثمارية الشركات نشاط في المحتملة المخاطر جميع أن كما.وكفاءة فعالية أكثر بشكل مأهدافه وتحقيق

 من مستمرين وإشراف ا رقابة يتطلب الذي األمر والمطلوبات، الموجودات إدارة في والمؤسسات المالية تتمثل

 باألطراف والعالقة االقتصادية واألوضاع واألسعار السوق وحركة لتوجه ووفق ا .الشركات هذه إدارات قبل

ا المخاطر إدارة أسلوب طريق عن والمؤسسات الشركات تحقق وعندئذ العالقة، ذات األخرى  أو ربح 

 يستدعي ما بقدر الخطر، مفهوم على التعرف فقط ليس تقتضي الضرورة فإن األساس، هذا وعلى .خسارة

 لتفادي المجال هذا في األخرى التجارب من االستفادة جانب إلى ومصادره أنواعه على التعرف األمر

 .دولية أم كانت محلية االستثمارات مختلف من النتائج أفضل على الحصول بغرض المحتملة التحديات
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 وعدم التأكد ةالفرق بين المخاطر

 الوقوع متأكد غير أمر وقوع احتمال هي المخاطرة أن ذلك التأكد وعدم المخاطرة بين وثيقا   ارتباطا   هناك

 أو العائد تقلب لمدى نسبيا   مقياسا   تعني ةالمخاطر كانت إذا .الخطر يكتنفها فال المتوقعة لألمور بالنسبة أما

 وضع معها يمكن التي الحالة هي ةالمخاطر فإن بالتالي، مستقبال ، عليها الحصول سيتم التي النقدية التدفقات

 في تساعد كافية تاريخية معلومات تتوافر أن يجب وهنا المستقبلية، النقدية التدفقات بشأن احتمالي توزيع

 االختالفات درجة هي ما لمشروع ةطراخمفال الموضوعية باالحتماالت تسمى وهذه االحتماالت، هذه وضع

  المخاطرة زيادة معناه كان االختالفات هذه مدى زاد وكلما .متوقع أو مقّدر نقدي تدفق عن النقدي تدفقه في

 ةالمخاطر و معين لمشروع االحتمالي التوزيع بتقدير القيام فيها يمكن التي المواقف بتلك ةمرتبط والمخاطرة

 الذي هو المستثمر المال رأس إلى نسبتها في أو قيمتها في العوائد هذه فتذبذبالعوائد  انتظام عدمتعني ايضا 

 بالتنبؤات المتعلقة التأكد عدم حالة إلى أساسا   العوائد انتظام عدم عملية وترجع المخاطرة، عنصر يشكل

 تحقيق هو العادي المستثمر إليه يسعى ما وأن ،ةالمخاطر من معينة درجة استثمار لكل أن كما المستقبلية،

 فإن وبالتالي،ه وعمر المستثمر طبيعة وفق يتحدد ةالمخاطر من لديه مقبول مستوى عند ممكن عائد أعلى

 المستثمرين رفض إلى يؤدي جديدة أو قائمة استثمارات عليها تنطوي التي ةالمخاطر مستوى في التغير

 التأكد عدم يخص وفيما .المتوقع العائد معدل في مالئمة زيادة ذلك على يترتب لم ما ةالمخاطر هذه قبول

 احتمالي توزيع وضع في عليها لالعتماد تاريخية معلومات القرار لمتخذ فيه تتوافر ال موقف عن يعبر فهو

 توزيع أي وضع معها يتعذر التي الحالة هو :التأكد عدم فإن األمر واقع وفي .المستقبلية النقدية للتدفقات

 التوزيع عليه يطلق ولذلك الشخصية الخبرات على ذلك في ويعتمد بيانات أي توافر لعدم موضوعي احتمالي

 تقدير يمكن ال وبالتالي الكافية، المعلومات فيها تتوفر ال التي المواقف بتلك ويرتبط الشخصي االحتمالي

 في يكمن التأكد وعدم المخاطر بين الجوهري الفرق أن سبق ما خالل من ويتضح .االحتماالت توزيع

 وإما تاريخية بيانات أساس على فإما .النقدية للتدفقات االحتمالي التوزيع تقدير بمقتضاها يتم التي الطريقة

  .القرار لمتخذ الشخصي الحكم أساس على

 انواع المخاطر 

 وهما والمؤسسات وقرارات المستثمرين الشركات نشاط تواجه التي الكلية المخاطر من نوعان يوجد

 :التالي النحو على
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 .السوق بمخاطر وتعرف )بالتنويع تخفيضها أو تجنبها يمكن ال مخاطر( نظامية  مخاطر .1

 .)بالتنويع تخفيضها أو تجنبها يمكن مخاطر( نظامية  غير مخاطر .2

 

 )نظامية مخاطر( بالتنويع تجنبها يمكن ال مخاطر .1

 االستثمار، عائد من التأكد عدم إلى وتؤدي عام، بشكل السوق في تؤثر عوامل عن الناتجة المخاطر تلك هي

 -:الخصائص من عدد المخاطر ولهذه

 عام بشكل السوق في تؤثر عوامل عن تنتج. 

 معين قطاع أو معينة شركة على تأثيرها يقتصر ال. 

 مثل الكساد والتضخم، ارتفاع الفائدة، ) ترتبط هذه العوامل بالظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية

 (االستقرار السياسي في المنطقة،  األزمات االقتصادية،

 :تكون درجة المخاطرة مرتفعة في عدة حاالت منها 

a)  أساسية.الشركات التي تنتج سلعا  غير 

b) .الشركات التي تتصف أعمالها بالموسمية 

c) .شركات تنتج سلعا تتعرض لسرعة التقادم 

  )نظامية غير مخاطر( بالتنويع  تجنبها يمكن التي المخاطر .2

 معين، قطاع أو معينة صناعة أو معينة شركة من المتوقعة العوائد مقدار على تؤثر التي المخاطر تلك هي

 أو معينة بشركة تتعلق عوامل عن الناتجة المخاطر " بأنها كذلك وتعّرف .الكلي السوق نظام على تؤثر وال

 :المخاطر تلك أمثلة ومن ككل االقتصادي النشاط في المؤثرة العوامل عن مستقلة وتكون معين بقطاع

 اإلدارية األخطاء. 

 الشركة تنتجه لما منافسة جديدة اختراعات ظهور. 

 المنافسين من اإلعالنية الحمالت. 

 الشركة هذه خدمة أو لسلعة بالنسبة المستهلكين أذواق تغير. 

 الشركة تلك على تؤثر جديدة قوانين ظهور. 
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 سلعا   تنتج التي الشركات تلك فهي النظامية غير المخاطر من كبيرة بدرجة تتصف التي الشركات وأما

 السوق حالة على أو االقتصادي النشاط مستوى على تعتمد ال مبيعاتها أن حيث .معّمرة غير استهالكية

 .السوق على تطرأ التي للتغيرات حساسة غير الشركات هذه تكون وقد كبيرة بدرجة

  ةالمخاطر مصادر

  -:اآلتي في إيجازها يمكن الشركات، مستوى على ةللمخاطر مصادر عدة هناك

 .االلتزامات سداد عن التوقف ةمخاطر .1

 .الفائدة سعر ةمخاطر .2

 .السوق ةمخاطر .3

 .الشرائية القوة ةمخاطر .4

 اإلدارة ةمخاطر .5

 االلتزامات سداد عن التوقف ةمخاطر .1

 المالي المركز سالمة في التغير عن ينشأ الذي الكلية المخاطر من الجزء ذلك في المخاطر تلك تتمثل

 .التوقف احتمال تعني بل فعلي توقف حدوث تعني ال المخاطر وتلك .للشركة

 الفائدة سعر ةمخاطر .2

 االستثمارات كافة تصيب مخاطر أنها أي .عامة بصفة السوق في الفائدة أسعار مستوى في التغير إلى تشير

 .ذاته االستثمار وظروف طبيعة عن النظر بغض

 

 

 

 

 

مع بقاء العوامل األخرى على حالها فإن هناك عالقة عكسية بين سعر  -: قاعدة عامة

الفائدة في السوق والقيمة السوقية لألوراق المالية المتداولة أي أن التقلب في معدل 

الفائدة في السوق يؤثر على العائد المتوقع من االستثمار وبالتالي على القيمة السوقية 

برز هذه المخاطر عندما يضطر المستثمر لبيع السندات التي يملكها لألوراق المالية وت

لحاجته إلى النقد الجاهز فإذا كانت أسعار الفائدة السائدة في السوق أعلى من أسعار 

الفائدة التي تحملها سنداته فإنه سيضطر لبيع سنداته بأقل من قيمتها االسمية والعكس 

بأعلى من قيمتها االسمية إذا كانت أسعار أيضا صحيح بمعنى أنه سيتمكن من بيعها 

 .الفائدة السائدة في السوق أقل من الفائدة التي تحملها السندات
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 السوق ةمخاطر .3

 للعديد نتيجة المال رأس سوق على تطرأ التي والهبوط الصعود التجاهات نتيجة تنشأ التي المخاطر وهي

 كانت سواء االستثمار على المطلوب العائد ومعدل المتوقعة النقدية التدفقات على تؤثر التي األسباب من

 المثال سبيل فعلى .وثيقة عالقات المعنية بالدولة تربطها أخرى دول في أو نفسها الدولة في المؤثرة األسباب

 تتأثر كما العربية الدول دول مستوى على االستقرار عدم ادت الى  2008 نهاية العالمية المالية األزمة

 السوق في النفسية بالعوامل أيضا   تتأثر وكما العامة، واالقتصادية السياسية بالظروف المالية األوراق أسعار

 التأخر حتى أو المؤكدة غير والمعلومات اإلشاعات و السوق في الذعر حاالت أو معينة ألسهم الوالء مثل

 المناسب الوقت مرور بعد المالية األوراق شراء قرار واتخاذ الصحيحة المعلومات على الحصول في

 .األسعار وارتفاع

 الشرائية القوة ةمخاطر .4

 شراء تم التي للنقود الشرائية فالقوة التضخم، معدالت الرتفاع نتيجة المتوقعة العوائد تغير احتمال وهي

 ارتفعت لو فيما سنتين، أو سنة بعد النقود من الكمية لنفس الشرائية القوة عن تختلف اليوم بها استثمار

 القوة بانخفاض تأثرا   أكثر مثال   كالسندات الثابت الدخل ذات االستثمارات تكون وعادة التضخم معدالت

 لعوائد الحقيقية القيمة فإن التضخم معدالت ارتفعت فإذا االستثمارات، من غيرها من للنقود الشرائية

 أي .العائد لهذا االسمي المعدل وعن االستثمار على العائد معدل انخفاض إلى يؤدي مما تنخفض االستثمار

 .الشرائية قوتها في وبالتالي، الحقيقية، قيمتها في النخفاض المستثمرة األموال تعرض

 اإلدارة ةمخاطر .5

 من االستثمار أو التسويق أو اإلنتاج مجال في خاطئة قرارات التخاذ نتيجة تنشأ التي المخاطر تلك وهي

 على لتأثيرها نتيجة المنشأة تصدرها التي المالية لألوراق السوقية القيمة على عكسية آثارا   تترك أن شأنها

 اإلدارة أخطاء تترك و األوراق تلك في االستثمار على المطلوب العائد ومعدل المتوقعة النقدية التدفقات

 نتيجة خاطئة قرارات فاتخاذ االستثمار على العائد على وبالتالي الشركة أعمال نتائج على سلبية آثارا  

 المالية الشركات أو البنوك من الكثير وهناك الشركة أرباح على يؤثر قد دقيقة غير أو مكتملة غير معلومات

 .جيدة ألرباح تحقيقها من الرغم على السيولة بمتطلبات الوفاء في الفشل بسبب لإلفالس تعرضت التي

 



 8 

 ةالمخاطر إدارة مسؤوليات

التي  والعمليات الداخلية بالضوابط وااللتزام المخاطر إدارة مبادئ لتطبيق الالزمة السياسات وضع .1

 .الشركة تواجه التي المخاطر ومعالجة تحديد إلىتهدف 

 مخاطر :المخاطر هذه وتشمل المخاطر جوانب كافة وإدارة لقياس المخاطر إلدارة متكامل إطار إنشاء .2

 المالية ....الخ . والمالءة السيولة

 .الشخصية ومسؤولياتهم عملهم بيئة داخل المخاطر تماما   يدركون الموظفين جميع أن من التأكد .3

لضمان تقسيم جميع المخاطر الالزمة  وتوجيهات إداريةوضع وإصدار سياسات وإجراءات ومبادئ  .4

 اإلدارة بالتنسيق مع مستشارين محددين عند الضرورة. التي تنفذ داخل الشركة أو

 تنفيذ ورصد أي مخاطر محددة عن طريق التدابير الرقابية. .5

االضطالع الفعّال والخبرة لتمكينهم من  التأكد من رفد جميع الموظفين بالمعلومات الالزمة والتدريب .6

 المخاطر. لممارسات مهام إدارة

التوصيات المقدمة إلى الرئيس التنفيذي  تقديم تقارير منتظمة بالمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك .7

 اإلدارة الفعّالة للمخاطر. ومجلس اإلدارة التي تدعم

 

 


