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 صدق هللا العظيم 
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 االهداء 

 



  ****  والجاللة العزةوال تراه العيون رب 0000000الى الذي تدركه العقول 

 طاعه وامتثاال  

الى شمعت عمري اللتان تنيران دربي باحترامهما اللتان غمراني بعطفهما  

 وحبهما وحنانهما منذ اول لحظات حياتي ***** ابي وامي الغالين  

 الى سندي في هذه الدنيا ***** اخوتي واخواتي  

 ******كليتي   المعرفةالى ينبوع 

الى الذين علموني نسيج الحروف *****اساتذتي اليهم اهدي جميعا  

 ثمره جهدي المتواضع  
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 شكر وتقدير                      

صا لوحدانية والصالة والسالم  المدللة اقرارا بنعمته وال اله اال هللا اخال

عتى سيد خلقه نبينا محمد المصطفى األمين وعلى اله الطيبين الطاهرين  

 وأصحابه البر الميامين وبعد ***** 

يطيب الي وأنا اختم بحثي هذا ان اتقدم ببالغ الشكر ووافر االمتنان الى   

( القتراحه  مروان رشيد حموداساتذتي وأخص بالذكر منهم )األستاذ 

موضوع البحث ومتابعه العملية المستمرة والدقيقة ولما افاض به من  

معلومات وتوجيهات قومت مسار البحث كما ال يفوتنا أن نتقدم بشكرنا  

العلوم المالية  الخالص مع فائق التقدير واالحترام الى رئيس قسم 

   والمصرفية

 ( ****    الدكتور سطم)

 

                                                               

                  

 الباحثة                          
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 المقدمة 

في سالمة نشاط تحتل ادارة الموجودات والمطلوبات اهمية كبيرة باعتبارها حجر االساس 
 بإدارةتقديرا لالهتمام المصرف واستثمار االموال بكفاءة وبمستوى مخاطر منخفض 

المالي   عندما اخذ الواردمطلع الستينات من القرن الماضي 0الموجودات والمطلوبات 
لتحسن الذي ظهر لدى الشركات لبدأت تلك االرصدة بالتناقص نتيجة للمصارف 

ولتها وازدياد الطلب على القروض نتيجة للتطور االقتصادي التجارية والصناعية في سي
ولتمويل هذا الطلب لجات المصارف الى االهتمام في ادارة مطلوباتها وذلك بممارسة 

شراء )شهادات الودائع واالقتراض من االخرين ( ثم اقراضها للزبائن لتحقيق الربح ولذلك 
ات والمطلوبات الذي يعتمد على قياس الموجود خدم مصطلح )ادارة الفجوة( في ادارةاست

اصبحت ادارة الموجودات والمطلوبات اكثر   اسعار الفائدة بين االثنين ولفترة هامش
المالي داخل وخارج  صعوبة واكثر اهمية اذ تنصرف الى تحليل كافة بنود المركز 

تأثرة ر اليها ككل متكامل يؤثر احداهما على االخر وليس كأجزاء مالميزانية لغرض النظ
بها تتطلب مراقبة شاملة وفاعلة لمستويات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للحفاظ على  

وفي هذا البحث    0تحقيق التوازن الفرعي وضمان ديمومة واستمرارية العمل المصرفي
سنناقش موضوع ادارة الموجودات والمطلوبات في المصارف التجارية من الناحية  

مصادر العلمية المتاحة ثم نختبر واقع ادارة الموجودات والمطلوبات النظرية باستخدام ال
  0في عينة من المصارف التجارية العراقية والعربية
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 المبحث االول

االطار العام  
 للدراسة 
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 االول مشكلة البحث  :

اي خلل في العالقة بينهما  تعد ادارة الموجودات والمطلوبات من اكثر مهام مدير المصرف اهمية الن 
 0سينعكس في زيادة المخاطر التي تجابه المصرف او تنعكس في التأثير السلبي على الربحية

ان جوهر عمليه ادارة الموجودات والمطلوبات يتمثل في الحفاظ على عالقه معينة مدروسة بين  
ما  من حيث االمد واسعار  تضمن التناسق بينهما او بين بعض فقراته¸ جانبي الموجودات والمطلوبات

اماد الموجودات مع اماد المطلوبات  ة¸ فالبد من تناسق  تترك هذه العالقة للصدفة وللعشوائي الفائدة فال 
   0واكبر من الفائدة على المطلوبات اوالبد من ان يكون هيكل اسعار الفائدة على الموجودات متناسب

ل  في هيكل ل خطرا على المصرف وان اي خلتمث  ان اي خلل في اآلماد سيخلق فجوة االمد التي
 0اسعار الفائدة سيودي الى خلق فجوة اسعار الفائدة 

 0ان مشكله البحث تتمثل في دراسة هذه العالقات ودورها واهميتها في نشاط المصرف التجاري 

 

 

 :_  اهمية البحثثانيا 

الذي يعد من االعمال   والمطلوباتتنبع اهمية البحث في انه يدرس موضوع ادارة الموجودات 
 0إلدارة المصرف وان اهمالها سيعرض المصرف الى مخاطر جديةاألساسية 

والبد ألية ادارة مصرفيه ان تكون على وعي كامل بأبعاد هذه القضية واثارها السلبية على ادارة  
 0مخاطر المصرف وعلى ربحيته
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 ثالثا اهداف البحث :

 0ادارة الموجودات والمطلوبات في المصارف التجاريةالتعرف على ابعاد -1

الموجودات والمطلوبات في المصارف عينه البحث والتعرف    ال دارةالوقوف على الوضع العملي -2
 0عليه

استغاللها في تحقيق اعلى عائد واقل كيفية  ادارة الموجودات والمطلوبات و ب المعرفة المتعلقة  تطوير-3
 0رةمخاط

 رابعا فرضية البحث: 

 0تمثل فجوة االمد مخاطر كبيرة على المصارف عينه البحث-1

 0البحث من فجوة اسعار فائدة سلبية  تعاني المصارف عينه-2

ان ادارة  و التعتمد المصارف عينه البحث اسسا علمية وموضوعية ألداره الموجودات والمطلوبات -3
 موجوداتها ومطلوباتها تعتمد على العشوائية 

 

 اسلوب البحث: 

عنه  سيعتمد البحث على االسلوب الوصفي لوصف متغيرات البحث اعتمادا على االدبيات المنشورة
   ار فرضياته واالسلوب التحليلي لغرض اختب
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ني المبحث الثا  

 ادارة الموجودات والمطلوبات
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 مفهوم ادارة الموجودات والمطلوبات اوال 

  رتبطةبمراحل متعددة وم مر الموجودات والمطلوبات قدان توجه المصارف التجارية في ادارة 
بطبيعة الظروف االقتصادية السائدة ولمدى وفرة او ندرة مصادر التمويل مما يملي على  

 المصارف ضرورة التركيز على الموجودات او التركيز على المطلوبات او كليهما  

 وان هذه المرحلة قد انحسرت بما يلي : 

 الموجودات   ))استراتيجية ادارة الموجودات((  مرحلة التركيز على  -1

تواجه   وان ادارة المصرف ال  عندما يكون هناك فيض في مصادر التمويل ,من ودائع او غيرها,
مشكلة في توفير او تعبئة المصادر المالية ,بل انها تواجه مشكلة في كيفية الحصول على فرص  

لموجودات التي سيقتنيها المصرف  االموال او انها تواجه مشكلة في تحديد انواع ا لتوظيف تلك 
  في هذه الحالة فان ادارة المصرف ستركز على جانب الموجودات في الميزانية. ان مثل هذه

يؤدي في الغالب الى ضخامة الكتلة   اقتصاديالظروف التي تحدث عندما يكون هناك تضخم 
وارتفاع  اسعار الفائدة وقلة الطلب   وتوفير السيولة لدى المصارف التجارية  النقدية في االقتصاد

على القروض بسبب ذلك .وتحدث هذه الحالة ايضا عندما يكون لدى الجهاز المصرفي ارصدة  
كبيرة من الودائع ذات الكلفة المتدنية كما حصل في االربعينات والخمسينات من القرن الماضي  

في الميزانية اكثر من التركيز  .ان تركيز االدارة يكون في هذه الحالة على جانب الموجودات 
 على جانب المطلوبات. 

 مرحلة التركيز على جانب المطلوبات)) استراتيجية ادارة المطلوبات (( -2

عندما يحدث نقص في مصادر التمويل ويزداد الطلب على االئتمان وتتوفر الفرص االستثمارية  
ة المصرف تركز حينئذ على  , فان ادار ة شديدة في السوق المالي والنقديوتكون هناك منافس

  الطلب على االموال ال شباع جانب المطلوبات بهدف البحث عن مصادر جديدة للتمويل 
واستغالل الفرص االستثمارية وزيادة معدالت ربحية المصرف .ومن االساليب   وطلبات االقتراض 

واق  التي يتبعها المصرف هنا هي اصدار شهادات االيداع والحصول على القروض من االس
 ومن البنك المركزي واية مصادر تمويل ممكنةالمالية والنقدية 
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 مرحلة ادارة االموال الشاملة -3

ان تغير الظروف االقتصادية في السبعينات والثمانينات واشتداد المنافسة بين المصارف  
تعطي  قد اضطر المصارف التجارية الن والمؤسسات المالية االخرى وتذبذب اسعار الفائدة ,

  ت معا .هذا المدخل الذي اصبح يدعىاهتمامها الى جانبي الميزانية اي الموجودات والمطلوبا
اهتمامه  المطلوبات .وهو مدخل متوازن يعطي \مدخل ادارة االموال او مدخل ادارة الموجودات 

  لكال جانبي ميزانية المصرف غرضه تحقيق اهداف االدارة في العائد والمخاطرة بما يقود الى 
القيمة السوقية لثروة المساهمين .ويعرف بانه ’’العملية المتناسقة داخليا للسيطرة على    تعظيم

  )ة  اهداف المؤسسة المصرفي إلنجاز مزيج وحجوم وكلف كل من الموجودات والمطلوبات 
 ( 3363؛2018الجبوري :

 

الميزانية للمصرف بما يحقق  ان ادارة الموجودات والمطلوبات تعني ادارة البنود داخل وخارج 
التوازن النوعي بين الموارد المالية المتاحة وبين استخداماتها في توظيفات متنوعة بما يتضمن 

توزيع علمي دقيق لتلك الموارد وايجاد نوع من التوازن والسيما بين المتغيرات االساسية ) الربحية  
 ؛المخاطر ؛السيولة ( 

عن تقلبات السوق واإلدارة السيولة وتخطيط راس المال بهدف  بما يغطي جميع المخاطر الناتجة 
تعظيم العوائد وتحقيق االمان والتشغيل السليم والنمو والتطوير المؤسسي واستمرارية االعمال 

 ( 75. 2014)عواد : المصرفية
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 المطلوبات  –اهداف ادارة الموجودات  ثانيا

المصرفية لتعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين في اطار عمليه ادارة   اإلدارة ان جهود 
   -الموجودات والمطلوبات ينطوي على مجموعة من االهداف الفرعية التالية :

تحقيق التوازن والتناسق بين خصائص وطبيعة الموارد المالية المصرف وبين خصائص  -1
 0وطبيعة االستخدامات 

بدا المبادلة بين العائد المستهدف ومستويات المخاطرة المقبولة التي  تعظيم االرباح وفق م  -2
 0يمكن السيطرة عليها 

  0ضمان بقاء المخاطر ضمن الحدود المرسومة من خالل تخمينها وتقويمها باستمرار -3

التعرف على قدرة المصرف على امتصاص الخسائر من خالل معرفة طبيعة سيولة وبيعية   -4
القدرة على الحصول على مصادر التمويل))المطلوبات ((  ومدى وفرتها واين  الموجودات ومدى 

 .مصادرها

السيطرة على مكونات الموجودات والمطلوبات وتحديد خصائصها من حيث الحجم والكلف  -5 
 0والعوائد

   0تطوير السياسات االدارية لغرض تقليل الكلف وتعظيم العوائد-6
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  ودائع تحت الطلب

 

ألجل وودائعودائع   

اريةادخ  

 راس المال 

 واالحتياطيات

احتياطي من 

الدرجة االولى 

 كالنقد

احتياطي من 

الدرجة الثانية 

 كحواالت الخزينة

قروض 

وتسهيالت 

 مختلفة

استثمارات مالية 

مختلفة كاالستثمارات 

 في االسهم والسندات

الموجودات الثابتة 

 ألغراض المصرف

( الية ادارة الموجودات والمطلوبات 1شكل )  

دار الكتاب للنشر والتوزيع \,ادارة المصارف الطبعة االولى 2012المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على الشمري ,صادق,  

 بغداد العراق



 

 
 

 المبحث الثالث 

   ادارة المخاطر المصرفية
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 المخاطر وادارة المخاطر المصرفية 
: مفهوم المخاطر  أوالا

ينبع الخطر أساسًا كناتج عدم تأكد الفرد من نتيجةةة قراراتةةه بصةةفة عامةةة, هةةذه الحالةةة مةةن 
عدم التأكد تجعله في حالة قلق وخوف من نتيجة تلك القرارات وهذا ما يسمى بالمخاطر, ولم تعد 

 (. 7, 2017المخاطر قيدًا على األعمال بل أصبحت من مصادر الميزة التنافسية بينها )شباب, 

تبر المخاطرة عنصرًا مرتبطًا باتخاذ أي قرار مةةالي, فمعظةةم المسةةائل المرتبطةةة باتخةةاذ وتع
والتنبةةةؤ بةةةاإلفالس, توظيةةةف او اسةةةتثمار المةةةوارد الماليةةةة للمشةةةروع القةةةرارات الماليةةةة والتةةةي تتضةةةمن 

واختيةةار وادارة المحفظةةة االسةةتثمارية, وتقيةةيم المخةةاطر, والتخطةةيط المةةالي, وتحليةةل االسةةتثمارات, 
وسةةواها تتضةةمن بعةةض أشةةكال تحليةةل المخةةاطر الماليةةة وذلةةك مةةن أجةةل تحديةةد كيةةف أن العوامةةل 
الخارجيةةةةة والمتعلقةةةةة بالبيئةةةةة االقتصةةةةادية العامةةةةة, والعوامةةةةل الداخليةةةةة المتعلقةةةةة بالعمليةةةةات الماليةةةةة 

 (.19, 2014للمؤسسة أو المنظمة يمكن أن تؤثر على حصيلة القرارات المالية )عبد الحي, 

بتعريف المخاطر على أنها الخسائر  (Cabedo & Tirado, 2004, 184)مت دراسة وقد قا
المحتملة فةةي ثةةروة المشةةروع والناتجةةة عةةن تفاعةةل المشةةروع مةةع كةةل مةةن العوامةةل الداخليةةة والعوامةةل 
الخارجيةةة, وأشةةارت الدراسةةة إلةةى أن البيئةةة التةةي تعمةةل فيهةةا المؤسسةةات والتةةي تتميةةز بمسةةتوى عةةال 

التنبؤ بسةةلوك المشةةروع بالمسةةتقبل, وذلةةك لوجةةود مجموعةةة مةةن  الصعب تجعل من  لتأكد  من عدم ا
 العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على ثروة المشروع.

( أن المخاطر بوجه عام, تمثةةل تلةةك التهديةةدات التةةي 177, 2011بينما يرى )جاب هللا , 
تواجه المؤسسات وتقلل من احتماالت أو فرص تحقيقهةةا ألهةةدافها. وتعةةد المخةةاطر أو عةةدم التأكةةد 
مةةةن السةةةمات المالزمةةةة لكافةةةة األنشةةةطة التةةةي تمارسةةةها المؤسسةةةات, وكافةةةة القةةةرارات التةةةي تتخةةةذها 

واء كانةةةت متعلقةةةة بتحديةةةد األهةةةداف أو وضةةةع االسةةةتراتيجيات أو تةةةدبير المةةةوارد الالزمةةةة اإلدارة, سةةة 
وتخصيصها على الفرص االستثمارية المتاحة, وتنشأ المخاطر نتيجة التغيرات المستمرة فةةي بيئةةة 

 أعمال المؤسسات.    

( أن المخةةةةاطر هةةةةي مقيةةةةاس الحتماليةةةةة وتبعةةةةات عةةةةدم 207, 2012ويةةةةرى )خيةةةةر الةةةةدين, 
ول إلةةى أهةةداف المشةةروع كمةةا تةةم تحديةةدها والتخطةةيط لهةةا مسةةبقا, وتكمةةن المخةةاطر فةةي حالةةة الوصةة 

عدم التأكد البيئي ألن الخطر يتشكل في نقص المعرفة عن األحداث المستقبلية, وعليه فأن هناك 
مكونين رئيسيين للخطةةر, المكةةون األول: احتمةةال حةةدوث الخطةةر والمكةةون الثةةاني أثةةر هةةذا الخطةةر 

 على النتائج.المحتمل 
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 مفهوم إدارة المخاطرثانيا  
إن إدارة المخاطر هي جزء أساسي في اإلدارة االستراتيجية ألي مؤسسة, وهي اإلجراءات  
التي تتبعها المؤسسات بشكل منظم لمواجهة المخاطر المصاحبة ألنشطتها, بهدف تحقيق المزايا 

األنشطة. والتركيز األساسي إلدارة المخاطر الجيدة هو المستدامة من كل نشاط ومن محفظة كل  
التعةةرف علةةى هةةذه المخةةاطر ومعالجتهةةا. ويكةةون هةةدفها هةةو إضةةافة أقصةةى قيمةةة مضةةافة مسةةتدامة 
لكل أنشطة المؤسسة, لذا البد من فهم الجوانب اإليجابية المحتملةةة لكةةل العوامةةل التةةي تةةؤثر علةةى 

فض كةةال مةةن احتمةةال الفشةةل وعةةدم التأكةةد مةةن تحقيةةق المؤسسة, فهي تزيد من احتمال النجاح وتخ
 (.2, 2009األهداف العامة للمؤسسة )عبد القادر, 

 

 : أهداف إدارة المخاطرثالثا
 (: 51, 2012تتحدد األهداف التي تسعى إدارة مخاطر المؤسسات إلى تحقيقها في اآلتي )غالي, 

عتبةةار المصةةادر التةةي تتعةةرض تأخةةذ اإلدارة فةةي اال تحديد مصادر المخاطر االستراتيجية:   -1
لها المؤسسات وذلةةك عنةةد تقيةةيم البةةدائل االسةةتراتيجية ووضةةع األهةةداف المرتبطةةة بهةةا, مةةن 

 أجل تطوير آليات التعامل مع المخاطر المرتبطة.
يعطةةي نمةةوذج إدارة مخةةاطر المشةةروع, القةةدرة علةةى تحسين قرارات التفاعل مـ  المخـاطر:  -2

سةةةتجابات للمخةةاطر والتةةةي تتمثةةةل فةةي تجنةةةب المخةةةاطر, التحديةةد واالختيةةةار بةةين بةةةدائل اال 
 تخفيض المخاطر والمشاركة في المخاطر وقبول المخاطر.

يكسةةةب النمةةةوذج للمشةةةروعات قةةةدرات أفضةةةل, تخفــيا المفاجــلت التشـــغيلية والخســا ر:  -3
وذلةةك مةةن خةةالل تحديةةد األحةةداث المحتملةةة واالسةةتعداد بةةردود األفعةةال, الةةذي يخفةةف مةةن 

 ر ويقلل من التكاليف أو الخسائر التي ترتبط بحدوثها.تأثير تلك المخاط
يواجةةةةه كةةةةل مشةةةةروع العديةةةةد مةةةةن تحديــــد إدارة مخــــاطر المشــــروا المتعــــددة والمتداخلــــة:  -4

المخةةاطر التةةي تةةؤثر علةةى قطاعةةات مختلفةةة مةةن المنظمةةة, ويسةةهل نمةةوذج إدارة مخةةاطر 
جابات الفعالة في مواجهةةة المشروع االستجابة الفعالة للتأثيرات المتداخلة, كما يوفر االست

 المخاطر المتعددة.
بتطبيةةق نمةةوذج مخةةاطر المشةةروع, يصةةبح المشةةروع فةةي وضةةع تحديــد الفــرم المتاحــة:  -5

يمكنه من التحديد واإلدراك الكامل للفرص التي قد تتوافر له, وذلك مةةن خةةالل األخةةذ فةةي 
 االعتبار النطاق الكامل لألحداث المحتملة.
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التةةةةي يمكةةةةةن أن تتعةةةةرض لهةةةةةا المؤسسةةةةةات, يجعلهةةةةا فةةةةةي وضةةةةةع يسةةةةمح إلدارتهةةةةةا بتقةةةةةدير 



 

االحتياجات الكلية من األموال المطلوبة لكل نشاط بصورة سليمة, األمر الذي يحسن من 
 عملية تخصيص األموال على األنشطة المطلوب القيام بها.

أن الهةةةدف الرئيسةةةي إلدارة المخةةةاطر هةةةو دعةةةم إدارة المشةةةروع  (86, 2018ويةةةرى )التميمةةةي, 
لتتمكن من تحديد المخاطر تحديدًا صحيحًا وقياسةةها وبالتةةالي الحةةد منهةةا ومراقبتهةةا بشةةكل صةةحيح 
علةةى مسةةتوى المشةةروع ككةةل, كمةةا تهةةدف إلةةى التأكةةد مةةن اسةةتيفاء كافةةة المتطلبةةات القانونيةةة وعلةةى 

واآلليات  هك المتعلقة بإدارة المخاطر وحصر إجمالي التعرض للمخاطر وتحديد تركيزاتاألخص تل
 التي يجب إتباعها لتالفيه. 

 

 : اساليب مواجهة المخاطر في المؤسسات المالية والمصرفية رابعا
يقع على عاتق إدارة الخطر في المؤسسات المالية والمصرفية اتخةةاذ كافةةة اإلجةةراءات والوسةةائل   

التةةي مةةن شةةأنها أن تمنةةع وقةةوع المخةةاطر داخةةل المؤسسةةات الماليةةة أو المصةةرفية  أو العمةةل قةةدر 
المستطاع في الحد أو التقليل من آثارها عنةةد وقوعهةةا وذلةةك فيمةةا يتعلةةق بأخطةةار السةةرقة والحرائةةق 
وأخطةةار أخةةرى  شةةأنها فةةي ذلةةك شةةأن المؤسسةةات الصةةناعية أو الخدميةةة عنةةد تعرضةةها لمثةةل هةةذه 
األخطةةار  إال أنةةه  هنةةاك بعةةض األخطةةار تتعةةرض لهةةا المؤسسةةات الماليةةة أو المصةةرفية  حصةةرًا 
دون المؤسسات الصناعية أو الخدميةةة  مثةةال ذلةةك األخطةةار الناجمةةة عةةن القةةروض الممنوحةةة مةةن 

ء لألفراد أو المؤسسات العامة أو الخاصة  إذ أن عملية اإلقراض هذه ال تخلو  قبل المصارف سوا
 واالقتصةةاديةمن الكثير من المخاطر  بحكم عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل ومتغيراته السياسةةية 

%   بةةةالرغم مةةةن قيةةةام إدارة المخةةةةاطر فةةةي المؤسسةةةات الماليةةةة بدراسةةةة جميةةةةع  100أو الطبيعيةةةة 
متوقعةةةة سةةةواء داخةةةل المؤسسةةةة الماليةةةة نفسةةةها   مةةةن خةةةالل دراسةةةة المؤسسةةةة ذاتهةةةا ال االحتمةةةاالت

والمتمثلة في تحليل الوظيفة التجارية )وظيفة العمل والموقف المالي( والوظيفةةة اإلداريةةة مةةن جهةةة 
لذلك يجب , أخرى . أو دراسة محيطها الخارجي من الناحية االقتصادية أو السياسية أو الطبيعية

ف والمؤسسةةةةةات الماليةةةةةة األخةةةةةرى  إتبةةةةةاع األسةةةةةاليب المناسةةةةةبة لمواجهةةةةةة المخةةةةةاطر علةةةةى المصةةةةةار 
المصةةرفية المحتملةةة والعمةةل علةةى التخفيةةف مةةن آثارهةةا المتوقعةةة مةةا دام القضةةاء عليهةةا  أمةةرا غيةةر 

 :(topic-m/t768http://islamfin.yoo7.co) ممكن  ومن هذه األساليب هو
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 : مراحل إدارة المخاطر في المؤسسات المالية والمصرفيةخامسا

http://islamfin.yoo7.com/t768-topic


 

( ان الغايةةةة مةةةن ادارة المخةةةاطر هةةةي تخفيةةةف احتمةةةاالت 58: 57, 2010يةةةرى )النحلةةةة,  
حدوث الخسارة, وتخفيض النتائج المالية للخسارة عند وقوعها, والخطوة االساسية في هذا االتجةةاه 

بتعةةرف جميةةع مصةةادر الخطةةر المتوقةةع, وتحليلهةةا, وتقةةدير الحةةد االقصةةى لقيمةةة الخطةةر تبةةدأ عةةادة 
المتوقع منها, ثم بعد ذلك تأتي مرحلةةة التعامةةل مةةع هةةذه المخةةاطر, وعليةةه يشةةير النحلةةة الةةى وجةةود 

 اربعة مراحل في ادارة المخاطر في العمل المصرفي, وهي:
اطر اإلقةةراض قةةد ال تكةةون نتيجةةة سةةبب تحديةةد المنةةاطق التةةي قةةد تنةةتج عنهةةا المخةةاطر, فمخةة  -1

مباشةةةر يتعلةةةق بةةةالمقترض وشةةةروط القةةةرض, بةةةل قةةةد تكةةةون نتيجةةةة ظةةةروف عامةةةة تةةةؤثر فةةةي 
االقتصةةاد القةةومي, أوفةةي القطةةاع الةةذي ينتمةةي اليةةه المقتةةرض, وتةةؤدي الةةى شةةح المةةواد الخةةام 

 مثال, وتعطيل االنتاج.

ميةةل معةةين, وتقةةويم مخةةاطر قيةةاس درجةةة الخطةةر, ويتةةراوح القيةةاس عةةادة بةةين تقةةويم وضةةع ع -2
صناعة أو قطاع معين من االقتصاد, وكذلك تقويم غرض القةةرض, وطبيعةةة المشةةروع الةةذي 

 سوف يمول.

 تحديد مستوى المخاطر التي يمكن القبول بها, وهذا يتطلب موازنة بين المخاطر والمردود. -3

م مناسةةةب إدارة العمةةةل بمسةةةتوى مقبةةةول مةةةن المخةةةاطر, وهةةةذا يتطلةةةب التأكةةةد مةةةن وجةةةود نظةةةا -4
للموافقة والرقابة والمتابعة, مع تفويض الصالحيات للعناصر االكثر كفاية ضمن السياسات 

 العامة الموضوعة.

 
  

 
 -تعريف خطر سعر الفائدة:سادسا 

يعرف خطر سعر الفائدة بانه تلك الخسارة المتوقعة )المحتملة(بسبب التغيرات في سعر الفائدة  

لسعر الفائدة تأثير على عمليات استثمارية وتمويلية كثيرة فان اثاره  زيادة او نقصان ,ولما كان  

تظهر على كل المتعاملين في المال فاذا كان هناك توقعا بارتفاع سعر الفائدة في السوق اثر على  

كلفة االقتراض النقدي اي اثر سلبي على المقترض وكانت هذه الزيادة بمثابة عائد على  

لية بالعكس فتوقع ارتفاع سعر الفائدة يعني توقع عائد للمودع وتوقع  المقرض من المؤسسات الما 

خسارة للمؤسسات المالية القابلة لإليداع واالمر كذلك في حالة توقع انخفاض سعر الفائدة  مما  

يعني عائدا للمقترض وكلفه وخسارة على المؤسسة المالية المقرضة اما بالنسبة للمدخرين فهي  

 ( 216, 2012ئدا متوقعا للمؤسسة المالية القابلة لإليداع )الجميل ,خسارة متوقعه له وعا
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 -سعر الفائدة والقيمة الزمنية للنقد: خطرسابعا 



 

لفهم خطر سعر الفائدة البد من العودة للقيمة الزمنية للنقد, والمقصود بالقيمة الزمنية للنقد هو ان  

اليوم هي ليست قيمة دوالر بعد سنة وال هي قيمة  القيمة تتغير بمرور الزمن فقيمة دوالر 

الدوالر قبل سنة وتحكم عالقة النقد بالزمن من خالل عدة قوانين اقتصادية منها قانون االفضلية  

اي ان استالم دوالر اليوم افضل افضل من استالمه بعد سنة وتنبع هذه االفضلية من حاجة  

د زمن معين ومن هنا ضهر سعر الخصم وسعر الفائدة  الفرد لهذ المبلغ اليوم بدال من استالمه بع

لمعالجة العالقة الزمنية للنقد .والقانون الثاني الذي يحكم العالقة بين النقد والزمن يتمثل بقانون  

التناقص التدريجي والمستمر لوحدة النقد فدوالر اليوم اعلى قيمة من دوالر بعد سنة والسبب  

عاني منه الوحدة النقدية الورقية ومن هنا يفضل الفرد دوالر  يتمثل بالتناقص التدريجي الذي ت

 اليوم عن دوالر بعد سنة وينعكس هذا فيما يسمى بسعر الفائدة 

يتضح مما سبق بان خيار الحصول على دوالر اليوم حاليا بدال من دوالر بعد سنة مستقبال  

بلية يعد خطر مما يعني ان  والقاعدة التي تحكم خطر سعر الفائدة فإي تناقص في القيمة المستق

هذا التعويض النسبي الذي يحصل عليه الدوالر مستقبال والذي يسمى سعر الفائدة عن القيمة  

المفقودة والمتناقصة في الدوالر فماذا اذا تغير سعر الفائدة في االنخفاض مما يعني ان هناك  

)الجميل  عر الفائدة.خسارة متوقعة مستقبال ربما تلحق بهذا الدوالر وهو ما يسمى خطر س

2018 .198 ) 

 فجوة االمد في المؤسسة المالية  ثامنا 

تحدث الفجوة عندما يكون هناك اماد للموجودات واماد للمطلوبات , اي بعبارة اخرى ان ارصد  

الموجودات في الميزانية يكون لها امد لكل موجود من الموجودات , وكذلك المطلوبات يكون 

المطلوب من المطلوبات , وفجوة االمد يمكن تقديرها للكل على اساس تقدير امد  لها امد من 

المطلوبات وهنا يمكن حساب ذلك من         مؤسسة المالية وكذلك محفظة  محفضه الموجودات لل

 خالل االتي:  

 دارة حساسية الفائدة فجوة الموارد كأسلوب ال تاسعا  

دات والمطلوبات للتغير في سعر الفائدة وفي بداية  تشير حساسية الفائدة الى استجابة الموجو

التسعينات اخذت البنوك التجارية بعين االعتبار اثر حساسية الفائدة على التغيرات في قيام  

اي على ميزانيتها العامة ومن ثم اثر ذلك على تدفقات الفائدة الدائنة    –الموجودات والمطلوبات 

 ية الفائدة لألسباب التاليةوالمدينة , وقد تزداد االهتمام بحساس

التجارية وزيادة درجة التكامل المالي , وقد  ارتفاع درجة المنافسة بين المصارف  .1

 انعكس       ذلك في تضييق هامش اسعار الفائدة واالتجاه نحو سعر فائدة موحد نسبيا. 

  اكثر تقلبا , مما يتطلب ادارة ي اسعار الفائدة يجعل عائد المصارفان التقلبات ف .2

 مالءمة لهامش الفائدة بهدف تحقيق االستقرار فيه قدر االمكان

سيصبح محل ثقة العمالء   تقرار عوائد المصرفان نجاح ادارة هامش الفائدة واس  .3

 (273, 2015)الجنابي ,بالمصرف وهذه الثقة تعتبر عنصرا جوهريا في نجاحه.  
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 عاشرا: جيوب االستحقاق 

المناسبة الستجابة الموجودات والمطلوبات للغير في سعر الفائدة مهمة في  تعتبر الفترة الزمنية  

الحفاض على هامش فائدة مناسبا , فالبنك الذي يملك حجم كبير من المطلوبات الحساسة لسعر  

ة  الفائدة يؤثر بصورة سلبية على هامش الفائدة خالل الفترة التي تكون فيها موجوداته الحساس

حساسة للتغيير في سعر الفائدة , وعلى البنوك من اجل الحصول على فجوة  ال  اقل من مطلوباته

مناسبا ان تعيد ترتيب استحقاق موجوداتها مع استحقاق مطلوباتها , وتعطي البنوك في هذه  

Maurityالحالة اوقات االستحقاق  ( ان  2متعددة تدعى بجيوب االستحقاق. ويشير الجدول رقم) 

التغير في سعر الفائدة خالل معظم فترات السنة المالية , فارتفاع  مطلوبات احد البنوك حساسة  

معدل استحقاق المطلوبات يجعل هامش الفائدة في وضع سيئ في حين ان انخفاض معدل  

استحقاق المطلوبات يؤدي الى تحسين هامش الفائدة الصافي وبالتالي تحسين ربحية البنك ,  

ي ان حساسية الفائدة يمكن ان تتغير بصورة سريعة  والصعوبة في استخدام هذه االستراتيجية ه

اذا كان استثمارات البنك في موجودات ذات حساسية متباينة ويبين الجدول التالي الميزانية  

. (278, 2015)الجنابي الحساسة لتغيير في سعر الفائدة الحد بنوك التجارية  
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الموجودات   الكلي 
غير 

 الحساسة 

اشهر  6 سنة  اشهر  3   الموجودات  لمدة شهر  

 نقد في الصندوق   صفر صفر صفر صفر 13205 13205

 ادوات قصيرة االجل  1504 1504 1504 1504 صفر   1504

 سندات استثمار  300 3120 4081 5731 26370 32101

 قروض تجارية  27281 29930 35421 38153 664 38817

 قروض استهالكية 2307 5783 11680 20731 11410 32141

 قروض اخرى 2098 879 1703 3673 18045 21718

 اخرى صفر صفر صفر 560 6112 6672

 المجموع  33490 41216 54389 70352 75806 146158

المطلوبات   الكلي 
غير 

 الحساسة 

المطلوبات و راس   لمدة شهر  اشهر 3 6اشهر سنة 
 المال 

طلبودائع  صفر صفر صفر صفر 31632 31632  

 ودائع طلب عليها فائدة  9107 9107 9107 9107 صفر 9107

 ودائع ادخار صفر صفر صفر صفر 6843 6843

 حسابات السوق النقدية  20012 20012 20012 20012 صفر 20012

 شهادة ادخار 1341 3426 6204 10493 8845 19338

 شهادة ايداع  2794 11412 19897 30630 1448 32078

 ودائع حكومية 380 1607 3014 7781 3883 11664

 قروض قصيرة 3379 3559 3559 3559 صفر 3559

 مطلوبات اخرى  صفر صفر 35 167 944 1091

 االسهم  صفر صفر صفر صفر 10834 10834

 المجموع  37013 49123 61822 81749 64409 146158

 

( 2جدول رقم )  

الفائدة الميزانية العامة الحساسة للتغير في سعر   
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 واستنادا للجدول المذكور يمكن استخراج مقاييس حساسية الفائدة التالية 

 

%90.4=37013\33490حساسية الفائدة لمدة شهر= -1  

دينار3523=37013- 41216حساسية الفائدة المطلق=  

 

 2-حساسية الفائدة النسبي لمدة 3  اشهر 41216 =%84 

 49123      

دينار 7907= 49123-41216اشهر=3الفائدة المطلق لمدة حساسية   

 

 3-حساسية الفائدة النسبي لمدة 6اشهر=54389=%88 

 61822 

 

دينار 7436=61822-54389اشهر=6حساسية الفائدة المطلق لمدة   

 

 4-حساسية الفائدة النسبي لمدة سنة =70352=%86

 81749 

 

دينار11397=81749-70352سنة=حساسية الفائدة المطلق لمدة   

 

 5-نسبة الفائدة غير الحساسة=الموجودات غير  الحساسة   

المطلوبات غير الحساسة                                     

 

 

                    

                                  

 1.18=      70806 

64409   

دينار 11397=64409-75806=الفائدة غير المطلقة الحساسة   

تقيس مخاطر سعر الفائدة فاذا كانت الفجوة مساوية الى الواحد صحيح  وهذه المقاييس السابقة 

فانه المصرف يستطيع تجنب مخاطر سعر الفائدة والعكس لو كانت اقل من الواحد يتعرض 

 المصرف الى مخاطر سعر الفائدة  
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 صعوبات تطبيق نموذج االمد  :الحادي عشر

 تعترض تطبيق نموذج االمد العديد من الصعوبات منها 

ان تحقيق المقابلة بين امد الموجودات وامد المطلوبات يعد مكلفا , ذلك ان اعادة     .1

هيكلة   الميزانية بالموجودات والمطلوبات لتحقيق المقابلة باآلماد يعد امرا صعبا  

 ومكلفا. 

من التعرض لمشاكل التباين في اآلماد والتغير في سعر الفائدة   لغرض تحقيق الحماية .2

 فان العملية ليست ساكنة انها هي عملية ديناميكية متحركة ولذا قد تكون صعبة التحقيق  

قد يكون امرا ممكنا في حالة تغير سعر الفائدة تغيرا بسيطا ولكن الحالة تعتقد وتصعب         .3

    (221, 2011)الجميل دة كبيرا.  عندما يكون التغير في سعر الفائ 
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 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات 

من خالل االطالع على الكثير من االدبيات التي تناولت دراسة ادارة الموجودات والمطلوبات  
-على المصارف التجارية تبين االتي: تأثيرهاوكيفية   

ان ادارة الموجودات والمطلوبات هي عملية يمكن خاللها ادارة المؤسسات المالية  بشكل عام  -1
0ميزانيتها العمومية من اجل مواجههوالمصارف على وجه الخصوص وترتيب   

المخاطر في   ال دارة تعد ادارة الموجودات والمطلوبات من اهم االدوات التي تستخدم -2 
0المصارف خاصة اذا عرفنا ان الصناعة المصرفية تتعرف الى العديد من المخاطر  

في اسعار الفائدة  تتعامل الفجوة مع عامل الزمن بوصفه متغير اساسي نتيجة للتغير والتذبذب -3
0واالخذ بنظر االعتبار التدفقات النقدية ووقت حدوثها   

بنظر االعتبار المخاطر    تأخذالستراتيجية للميزانية العمومية التي  باإلدارةفي اطار ما يعرف 
0المفترضة  

تعمل المصارف على تصنيف موجوداتها وفق اسعار الفوائد وذلك لتجنب تعرض للخسائر -5
0جة االختالفالمتحققة نتي   

المالية والمصرفية وتوفر التقنية والعمليات   للمؤسسات ان االدارة الفعالة تقدم ع اسس سليمة  -6
.االدارية الضرورية لقياس المخاطر ومتابعتها والسيطرة عليها  
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 التوصيات:-

 

والمطلوبات واعتماد على اسس صحيحة وسليمة اذا   الموجوداتضرورة تبني المصارف ادارة -1
0رغبت بتحقيق االرباح والحفاظ على موجودات ومطلوبات المصرف  

ضرورة قيام المصارف بادارة الفجوة بين موجودات المصرف ومطلوباته وبين اسعار الفائدة  -2
0والمدفوعه المأخوذة   

االستراتيجيات المناسبة لتحديد مخاطر اسعار الفائدة والسيما في     ضرورة تبني المصارف-3
 النشاط االقتراضي و االستثماري سواء على المستوى المحلي او الدولي  

ضرورة دراسة اوضاع المصارف والعمل على تطويرها والتشجيع على االستثمار الموجودات  -4
 من خالل زيادة ثقة في المؤسسات المصرفية  

ام المصارف بدراسة حساسية كل فقرات الموجودات والمطلوبات لبيان تباين في  ضرورة قي-5
   واآلماداسعار الفائدة 

قوة العمل المصرفي بشكل يمكنها من استيعاب وادارة   وكفاءة ضرورة العمل على رفع قدرات -6
 متطلبات الرقابة المصرفية استغالل التقنيات ونظم المعلومات الحديثة  

بادارة  تعنى بادارة المخاطر الموجودات  داخل المصرف تربط بصورة مباشرة انشاء وحدات -7
 المصرف تكون مسؤولة عن الوضع الخطط الخاصة بما يواجه من مخاطر 
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 المصادر 
 أواُل: الكتب 

الطبعةةة األولةةى, دار   ",ادارة المشةةاريع المعاصةةرة( )(,2012خيةةر الةةدين, موسةةى أحمةةد) .1
 وائل للنشر والتوزيع, عمان, األردن.

 _مدخل تطبيقي( )ادارة المصارف2018,عبد العزيز شويش عبد الحميد, الجبوري  .2
 )ادارة البنوك مدخل تطبيقي(  2014د شياع عواد, عضي .3
 والتوزيع للنشر الكتاب دار\ االولى الطبعة المصارف ادارة,2012,صادق, الشمري  .4
 مقدمة في ادارة الموسسات المالية 2018الجميل ,سرمد كوكب  .5
  ادارة البنوك التجارية واالعمال المصرفية 2015الجنابي .هيل عجمي جميل  .6

 
 ثانياا: الرسا ل واإلطاريح 

ــوم (, "إدارة مخةةةةاطر المشةةةةاريع" 2017شةةةةباب, نسةةةةمة, ) .1 ــتير فــــي العلــ ــالة ماجســ , رســ
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير, جامعةةة التجارية غير منشورة, 

 د. طاهر موالي سعيدة, الجزائز.
(, "اسةةتخدام تقنيةةات الهندسةةة الماليةةة فةةي إدارة 2014عبةةد الحةةي, محمةةد عبةةد الحميةةد, ) .2

كليةةة االقتصةةاد,  ,راه غيــر منشــورةأطروحــة دوتــوالمخةةاطر فةةي المصةةارف االسةةالمية", 
 جامعة حلب, سوريا.

اساليب إدارة المخاطر االئتمانية في البنوك التجارية في ظل (, " 2016, سارة, )زديري  .3
, كليةةة العلةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة رسالة ماجستير غيـر منشـورة,  " مقررات لجنة بازل

 وعلوم التسيير, جامعة قاصدي مرباح ورقلة, الجزائر.  
توظيف الهندسة المالية في استخدام الةةرأس  (, " 2018التميمي, وردود علي محيسن, ) .4

 المةةةال االسةةةتثماري )المخةةةاطر( كمصةةةدر تمويةةةل فةةةي المؤسسةةةات الصةةةغيرة والمتوسةةةطة
ــورة", )دراسةةةة ميدانيةةةة( ــر منشـ ــتير غيـ ــالة ماجسـ , كليةةةة االقتصةةةاد وادارة االعمةةةال, رسـ

 الجامعة االسالمية في لبنان. 
(  "إطةةةار مقتةةةرح للةةةدور الحةةةوكمي للمراجةةةع فةةةي 2012غةةةالي, اشةةةرف محمةةةد احمةةةد   ) .5

رســالة دوتــوراه فــي تحسةةةين أداء إدارة المخةةةاطر بمنشةةة:ت األعمةةةال: دراسةةةة تطبيقيةةةة"  
جةةارة باإلسةةماعيلية  جامعةةة قنةةاة السةةويس  جمهوريةةة   كليةةة التالمحاســبة غيــر منشــورة

 مصر العربية.
, "اهمية بناء انظمة إلدارة المخاطر لمواجهة االزمةةات (2009عبد القادر, عصماني, ) .6

واالقتصادية الدوليةةة الماليالملتقى العلمي الدولي حول االزمة في المؤسسات المالية",  

العلوم االقتصادية وعلوم التسيير, جامعة فرحةةات , كلية اكتوبر  21  –  20للفترة من  
 سطيف, الجزائر. –عباس 



 

 

 ثالثاا: المجالت والدوريات 
(, "طبيعةةةة وأهميةةةة إدارة وتقيةةةيم مخةةةاطر األنشةةةطة 2011جةةةاب هللا, محمةةةد فةةةرج ظريةةةف, ) -1

, كليةةةة التجةةةارة, جامعةةةة بةةةور مجلـــة العلـــوم التجاريـــةالمصةةةرفية ودور المراجةةةع اتجاههةةةا", 
 . 1, الجزء 2د سعيد, العد

( بعنةةوان "ادارة المخةةاطر المصةةرفية ومةةدى التةةزام المصةةارف 2015رهيةةف, بلسةةم حسةةين, ) -2
 السةةادس العةةدد الجامعةةة االقتصةةادية للعلةةوم بغةةداد كليةةة مجلةةةالعراقيةةة بمتطلبةةات بةةازل", 

 . واألربعون 
 رابعاا: األخرى 

(, "قيةةةاس وتحليةةةةل وادارة المخةةةاطر الماليةةةةة", مركةةةز ابحةةةةاث فقةةةةه 2010النحلةةةة, مةةةةروان, ) -1
  .comhttps://www.kantakjiالمعامالت االسالمية. 

   topic-http://islamfin.yoo7.com/t768منتدى التمويل االسالمي  -2

يونيو    –  العدد الثامن   مايو مجلة البنوك    المصري  األهليقطاع البحوث   البنك   -3
1997. 

 المصادر االجنبية:
 

1- Cabedo, J. D. and Tirado, J. M., (2004), "The Disclosure of Risk in Financial 

Statements", Accounting Forum, Vol. 28, No. 2. 
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