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   ةالمقّدم

  
جائحة وأزمة لسابقة زمات المالية والمصرفية األي االتساؤل قائم اليوم كما ف

سات المالية سياسات التي تعتمدها المؤسوال دوجهكفاية ال حول مدى 19- كوفيد
للتعامل مع مخاطر التركز اإلئتماني ومدى مواكبة المعايير الدولية والمصرفية 

الصادرة من جهات اإلختصاص للتعامل مع واقع هذه المخاطر وغيرها من 
   .األعمالطوي عليها تن التي ات المخاطرفئ
  

على مستوى  سواًء كانتركزه و نائتمما يتصل باإلالمخاطر هذه في مقدمة 
إلى تفاعل والتي قد تؤدي  و على المستوى القطاعيالنظام المصرفي أ

 وتأثيراتها على قدرات استمرارية المؤسسات المالية والمصرفيةكاسات إلنعا
هم أتماني من التركز اإلئ اطرخم كللذعتبر ت .ماليضع اللوة اومتانة سالم دتهدو

تكون الخسائر حيث  ،نوكمؤسسات المالية والبلها ال تتعرضقد  التيالمخاطر 
   .عماللألاستمراريتها ومزاولتها مما يهدد تجه عنها كبيرة ناال
  

ث ووضع استحداوتقييم الوناء التفكير ة بعادإللمؤسسات تتوقف مساعي الم 
المتغيرات تواكب  ،ةبطريقة فعالّ  طرخامال تركزإلدارة سات وسيا آليات

 بهدفية للمخاطر اإلدارة االستباق ليشمل التطور إمتدبل ، ةدتحوالت العديوال
طريقة جزء أساسي من إدارة المخاطر  وإعتباراالستراتيجية  هدافألاتحقيق 

امى الرصد نتحيث  ،ةاليومي عملياتالفي سياق  دمجها تم ،العمممارسة األ
   .ة الماليةمسالمة األنظ عززبما ي ،ئهاحتواإلسات الكفيله والسيا رخاطق للمالدقي

  
دفع بما  رالمخاط إدارة مجال يف ةالرائد تابالممارس ترشادسإلا دت أهميةازدا

هذه المخاطر إدارة ياس ورة قبضرو III و II مقرراتالفي زل بالتوصية لجنة با
    .إئتمانييد سقف تحدمن خالل ، ياإلئتمان ركزالتمن إتباع أساليب تحد و
  

 ،المالية للبنوك ةالمقدراطر وتدعيم لمخاة دعت لتكوين مخصصات لمواجهكما 
  .مما يقلل الخسائر خالل األزمات المالية
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ن كِ مَّ يُ ذي ال بالشكلجوانب اإلفصاح  على المحاسبية الدوليةركزت المعايير 
 دارةإ على المؤسساتمدى قدرة  على كمالح من الماليةالقوائم  ستخدميم

 د المعرضة لخطر اإلئتمانبنولا كافة توضيحت لدعو فعالة، يقةبطر  رخاطالم
خارج المركز المالي خرى لبنود األإلى ا ةً إضاف .كز الماليالمر فيالتي تظهر و

البيانات ة من متطلبات األطراف المستفيداء فيتساهم في است بطريقةٍ  رال تظه التي
تتعرض  قد يالت يةلنوعاو الكمية بالمخاطر  بؤتنلا نم دمينستخمال نتمكو ليةالما
  .ئهاضو فىات االستثمارية جهات القرارد توتحدييتم ، ومستقبالً  سسةمؤلالها 

  
ً إلطار داخليةهيم الحديثة للرقابة الكما دعت الحاجة إلى تطبيق المفا   وفقا

COSO)(  تيجييط اإلسترامة التخططر بمنظوأنشطة إدارة المخاالذي يربط ،
ً تزداد تعقيدة التي لمعالجة التحديات الرئيس ذلك   .ا

  
، وأنواعهافة للمخاطر، المختل اهيمالمف ء علىالضو إلقاءإلى  يبالكت ف هذادهي

لقطاعات المالية اءات التي تمكن اواإلجر والسياسات ،بل مواجهتهاسو وتركزها،
، وتقديم الفعال ابدوره افيت التعفتراوفي زمات خالل األالقيام  والمصرفية من

   . زنابشكل عادل ومتو خدمات الماليةالتمويل وال
  
   اطرهوم المخفم .1
 

 الخسائرم قي ،االتاالحتم انب مثلجوعدة  علىتعتمد و المخاطرتعاريف  تتعدد
تحقق تأثيرات و تحققالمن إمكانية  اليقين درجة ،ن تحقق الخطرم المتوقعة

   .الموضوعة فهدااأل يذنفى تعلر طالخ
  

ً رأمافتراض حالة التأكد التام يعتبر  للة ضَ مُ  تائجن ىليؤدي إ قد، عيغير واق ا
ُ  كما قد ة،يقدق وغير اتخاذ إلى  لمخاطرجانب اهمال الثقة الزائدة وإفضي ت
 نظرة توفروعدم  البياناتبعدم كفاية  تتسم ظروف في ظلخاطئة ت قرارا

   .قبللمستعن ا اضحةو
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 ، حيثالواردة في األدبيات التي تناولت المخاطرالمختلفة ض األراء فيما يلي بع
، ، وتداعياتهاهاهيتامن حيث م مخاطرمصطلح ال ينها في تعريفباختلفت فيما 

  وسبل إدارتها: 
  
معاكس عن  فيها إمكانية أن يحدث انحراف يكونحالة نه على أ 1ف الخطررّ عُ  - 

 .مولةمألا النتيجة المرغوبة المتوقعة أو
 

و أة ة في الموارد المالياحتمال وقوع الخسار نهعلى أ 2تعريف الخطركما تم  - 
  .لطويصير أو الالقاألجل  في منظورةة عوامل غير ة نتيجيالشخص

 
ه مزيج مركب من احتمال تحقق الحدث أنعلى  3يمكن تعريف الخطر - 

د لتحقق أحداث ونتائج ق إمكانيةم بها التي تقوالمهام  تتضمن جميع .ونتائجه
 للنجاح.رص ايجابية أو تهديدات قق فلى تحي إدتؤ

  
االنحراف في النتائج التي يمكن أن ه نعلى أ 4رالخط يفجرى تعركذلك  - 

االنحراف غير به  ويقصد ،تحدث خالل فترة محدودة في وقت معين
االنحراف  ، بينماالمرغوب فيه أو االنحراف العكسي عن النتائج المتوقعة

ً طرغوب فيه ال يمثل خالمر  . ا
  
 تفعر، األمريكية المتحدة الواليات في اطرمخال وإدارة يفمصرلا التنظيم ةنجل - 

 لخال من مباشر لكشب ماإ ارةخسال حدوث لاحتما نهاأعلى  المخاطر المصرفية
 من مباشر غير لكبش أو، لالما سأر يف خسائر أو لااألعم نتائج في خسائر

 لمث أن حيث، هتياوغا دافههأ قيقحت على البنك مقدرة من تحد دقيو ودجو لخال
 أعماله تقديم في االستمرار على البنك ةرقد إضعاف إلى تؤدي القيود هذه

 في ةالمتاح الفرص لاستغال ىلع قدرته من دوتح، جهة من نشاطاته وممارسة
 المصرف ربحية في شرةمبا النتائج هذه وتنعكس . لوبةمطال ةرصوبال لمالع بيئة
  .ماله سأر أو

 

                                                           
   .الجامعية رالدا ،)كبنو، شركات، إدارات، أفراد(المخاطر  إدارة، 2007 ،حماد العال عبد طارق  1
   .لبنوك الشاملةلخدمات ا ةالفعال ةاإلدار، 1998 ،الحميدعبد أسعد ت طلع  2
 .خطاراأل رةإلدا يةمصرلا الجمعيةة جمتر )،Guide 73 ISO( الخطر إدارة معيار  3
  .األردن، اليازوري دار ،والتامين الخطر إدارة ،2009 ،إسماعيل يدول بكر، أبو مداح عيد 4
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ً إلطافو الخطر عرف -  تؤثر على احتمال وقوع أحداث  نهعلى أ COSOر قا
ذلك كال من اآلثار السلبية  ، ويشملاألعمالاف هدأ علىوتحقيق اإلستراتيجية 

السمعة)  نخفاض في اإليرادات المستهدفة أو األضرار التي لحقتاإل(مثل 
ات سوق ناشئ للمنتج جودومثل  - باإلضافة إلى التأثيرات اإليجابية (أي الفرص

  .)مبادرات توفير التكاليف وأة الجديد
  

اإلستناد عند تم  ،ممارسات الرائدةال ماشى معتيإدارة المخاطر بشكل ألغراض 
ة عن التوجيهية الصادرئ المبادعلى  5صندوق النقد العربي في الخطر عريفت

،  "COSO" للمؤسسات يةالمنظمة الراع ةناللجلمصرفية وابة ابازل للرق ةلجن
 ،عدم اليقين حول النتيجة المتوقعة :أنها ل عام علىشكب رريف المخاطعتحيث تم 
المخاطر  بعضشأ تن. ة من أي نوعالذي يمكن أن يؤدي إلى خسار ،زاأو اإلنج

أن  ، في حينثالاالمتإجراءات كفاية طر عدم ، مثل خخليةالعوامل الدا نم
  .الكلية الصدمات االقتصادية لث، مرجيخا ونيك رض اآلخالبع

  
 نأ إلى تأشارالتعريفات  إال أن أغلب ،تعريف الخطر ونيرلكثل اونافة عامة تصب
موقف معين حالة من عدم التأكد أو الشك أو الخوف من تحقق تمثل في طر يخال

  .قتصاديةإمالية أو لما قد يترتب عليه من نتائج  ربالنظ
  
   راطمخال اعأنو  .2
  
التي  قالسو ومخاطر ،انمتئإلا فيمكن تقسيمها لمخاطر ،نواع المخاطرعدد أتت

الصرف ومخاطر  أسعارت ادة ومخاطر تقلبالفائ أسعار مخاطر تغيريندرج تحتها 
واإلستراتيجية والقانونية  يليةتشغالمخاطر المثل مالية  ، ومخاطر غيرالسيولة

  .ومخاطر السمعة
  
   االئتمان مخاطر -

في ة اليالم اتقلإلستحقال د بالكامالسدا بب عدمبس المخاطر التي تنشأي ه
وائد العو، منوحمة القرض المل قيمكال رئعنها خساينتج مما  ،ددالوقت المح
مال عدم مقدرة العميل احتفي بوجه عام ان ماطر االئتمخ تتمثل .يهالمرتبة عل

                                                           
  .أعداد متفرقة ،يتقرير السنولا ،وق النقد العربيصند 5
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ً  تجاه البنك لتزاماتهاالوفاء بى علض قترملا د عن للشروط المتفق عليها وفقا
   االئتمان.نح م

  
م قدرة عدعن ناجمة  ارة محتملةخس :هي مانتئإلا رمخاطفإن  ،عليه
عند تاريخ االستحقاق وفوائده إلى البنك  ضالقر قيمةلد سدااللى رض عتقالم
 روضمثل الق ،خل الميزانيةبنود داضمن تتقد و العقد،محدد في شروط ال

   .داتالعتمااوت الضمان امثل خطاب ،نود خارج الميزانيةبوأ، داتوالسن
 

المتعلقة  مخاطرال مصادر من مصدرم وأهبر كأ روضقلا ربتتع ما عادة
 أو تزيد ،زاماتتإللبا وفاءال عدم احتمالو فعدلا عدم راطمخ نإ .االئتمانب

ً اعتم ،تنقص   . هذه المخاطر إدارة فيالكفاءة  ىعل ادا
  

تقديم  يةلمع بها تسير التي الكيفية على يةنئتماالا مخاطرال تخفيض تمدعي
 هذه .قروضلل متوازنةو ،هحصيف رييامع دااعتم ىدم يف ثلةمتم روضالق

  المالي.قف المووسالمة  جودة على ريتأث اله يكون عةتممج لمالعوا
  

ً إلمام ضالقرو ةلمحفظالفعالة  اإلدارة تتطلب ً كبير ا  محفظة بمكونات ا
 قائمينعلى ال بجي ،كذلك . ةحفظالم هذه يف الكامنة والمخاطر روضالق

 ءً سوا المحفظة تمكوناحددات طبيعة ومُ اإللمام التام ب رطامخالعلى إدارة 
 سطمتوأو  والجغرافي، القطاعي ركزالتة جردأو  ت،منتجالا ىمستو على

  .ىاألخر الخصائص ، إضافة إلىالمحفظة تصنيف
  

، رساتوالمما تجراءاإلاو اتاعتماد السياس، عند ةداراإل مجلس على لكذك
تحقيق  ،األساسية لتلك السياساتف اهدبين األأن يكون من ى التأكيد عل

 أو الفردية القروض ىومست ىعلذلك  كان اءً سو، رطالضبط الكافي للمخا
  .ككلالئتمانية ا فظةالمح توىسم على

  
 طرمخا تواجه قد دولية تنشاطاتقوم ب تيال البنوك فإن ،آخر صعيد لىع

 للبلد ةيوالسياس ماعيةجتالوا يةتصادقاال الظروف عن ناجمة ةقطري
الوفاء بالتزاماتهم  ىلع ألشخاصا ةرقد على تؤثر أن نيمك لتياو ،فيضمُ لا

  وك.نبالتجاه 
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 تأميمو سي،سياال رتقراساإل عدم لمث ملعوا من عادةً  القطرية المخاطر شأنت
 ريةحب السماح مدعو ،جيةخارلا ديونال دفع ىلولة عدلارة قد معدو ل،صوألا

ره يتطلب بدو ، وهو ماةيلحملا ةلمعلاقيمة  وانخفاض العملة، وجوخر الإدخ
   .اطرمخعن ال ةديفمت موثوقة وإفصاحاقطرية  تقييماتتوافر ضرورة 

  
 قسولا مخاطر -

أسعار  مخاطر تغيرتشتمل التي تنشأ عن تحركات أسعار السوق المخاطر  يه
  .الصرف ومخاطر السيولة ارأسعالفائدة ومخاطر تقلبات 

  
  الفائدة تغير أسعارمخاطر  

ً  ؤثريما  السوق وتغيرها فيإلختالف في أسعار الفائدة ا ةيجنتأ تنش على  سلبا
 رعيتس عملية في يراعى أن يجب عليه. ألصول الماليةة اميوقالعوائد 
بين  نيةزمال المددتناسق و ،األموال وتكلفة ،استحقاقها يدعاوم المحفظة

 ودوج ةحال في .الءالعمها من ع سدادلمتوقانك واالستحقاقات التزامات الب
 نهإف ة،ائدالف لسعر يةساالحس من ليةاع درجة على محفظةلا من كبير جزء

  .دوري بشكل تحمل باراختالقيام ب بيج
 
  تقلبات أسعار الصرفمخاطر  

أجنبية بخالف  التبعم كانت شراء أم بيع سواءً  تنفيذ المعامالت نتيجةأ تنش
على ثر ويؤ هاعاري أسفذب وما قد ينتج عن ذلك من تذباألساسية  العملة

ت اطتقصي ودراسة األسباب وأخذ اإلحتيا يستدعي ما ،بنود المركز المالي
   قد تنجم عن ذلك التذبذب. التيلتقليل الخسائر 

 ةيولالس طرمخا   
 وعدم كفايةاقها استحقإللتزامات المالية عند اد افي عدم القدرة على سدتمثل ت

دوث هجوم مفاجئ عند حخاصة  ،لمقابلة المطلوبات جلألاة يراألصول قص
فاظ حوط والحتللذلك يجب ا . في سحب الودائع العمالء ألسباب مختلفة ورغبة

 لسيولةمن مصادر توفير ا رمصدات السيولة العالية كاألصول ذنسبة من  على
م ع حجيتوسفي توفير األموال الالزمة لها الهام دورإضافةً ل ،جةعند الحا

     .ضن الحاجة إلى اإلقترااإلئتمان دو
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ة رفوالمت لاواألممن  مستغللا وحجم ةمالقائ بااللتزامات البنك سيولة تتأثر
آلية و نظامالبنك  ىدل نيكويجب أن  ،يلبالتا .في مجال اإلقراض لديه
ال ، وحجم وآجألمواللالمتوقعة تدفقات الالموازنة بين  مالهخال تطيع منيس
  . تامتزااالل
  

 الغير مالية المخاطر -
  .ومخاطر السمعةوالقانونية  واإلستراتيجية يليةتشغال مخاطرالمثل 

 
 لالتشغيطر اخم  
 بتقديم صلةذات وهي  العمليات اليومية ممارسة تشغيل منلا رطمخا نشأت

  لمختلفة. ا ات أو المنتجات المصرفيةدمالخ
  
ضعف ة، أو يلداخلاابة قالررات في نظام غود ثوجلمخاطر التشغيل  نشأت

وث ى حدي إليؤد ام، ممصرفلار في ريات األموجة على مطرة اإلدارسي
دم االلتزام ع أو القرارات،تنفيذ ي ف رتأخاء أو الب األخطية بسبئر مالخسا

  .بقواعد العمل المصرفي
  

بيانات لكتروني لللتشغيل اإلنظام ااء في طشغيل أعطال أو أخمخاطر الت تشمل
مات سيبرانية على جهقوع إللكتروني وووعدم كفاية أمن الفضاء ا ماتالمعلوو

أمين، لتاب ءً اوس ط منهاالل التحوّ ن خالتشغيل م مخاطرضبط  يتم .أنظمة البنك
  .الطوارئضد التخطيط  أو
  
 ةستراتيجيااطر مخ  

 األرباح يكون أثرها شديد على قدالتي  االستراتيجية المخاطر من الحد يجب
 خطط تبنىات غير صحيحه وجة إتخاذ قرارنتي ،نفسه مالوعلى رأس ال

رف تمكنه لمصل مالئمةراتيجية ود استعدم وج لذلك .إستراتيجية غير موائمة
ة بيئوالالمنافسة ظروف في ظل أهدافه لتحقيق  الرئيس مسارهتحديد  من

  النشاط.لة لى مزاومرتفع ع ت تاثيرذا عنه مخاطرينتج  ،ةطيالمح
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 نيةونقا مخاطر   
تندات المس فينقص  امنه ،يتعرض لها البنك بسبب مجموعة من العوامل

 مثل ،نونيةقالا جراءاتإلبا مابااللتز بنكلا تقيد عدمأوير أو سهو ب تقصبسب
التعليمات التي ب اإللتزام وعدم ،ضالقرو لمنح صوفةوالم بالحدود هالتزام معد

لضبط تهدف  التيدولية ال تجهاال، أو الجهات اإلشرافيهقد تصدر عن 
  . المالية هسالمال انضملية فرالعمليات والممارسات المص

 
 سمعةلاطر مخا  
المستثمرين والمجتمع  آراء ببسب البنك هاجيو عندما السمعة رمخاط نشأت

ؤثر سلباً على ي وبالتاليمما يسبب اهتزاز في الثقة سلبية عن البنك الالمدني 
  المصرف.تمرارية س اساأسبر تعت لعمالءثقة اأن ، علماً ة البنكأنشط

  
   راطتركز المخ ممفهو .3
 

ًء اوس ،تنويعلام دعراء ؤسسة جالمتعرض لها تلتي قد ا اطرمخال أنهاها فيرتعيمكن 
األدوات أو الضمانات طق الجغرافية أو لمنااأو على صعيد العمالء أو القطاعات 

   .تأو العمال
  

ز" في سياق المعامالت يشير مصطلح "مخاطر التركمجال اإلقراض  في
 االئتمان يف التوزيع غير المتكافئعن الناشئة  ى المخاطرلية بشكل عام إرفلمصا

 طقناألعمال أو المات اقطاع فيز كلترا من رى أوارية أخجتت قاأي عال أو
ض ريلتعفي يك بما خسائر كبيرة فى تحقيق التسبب على ةادررافية القغلجا

  . سارةالمالية للخالمؤسسات المصرفية و
  

أو ميل واحد البنك لدى ع تفاتركز توظين اإلئتمانى م كزترلمخاطر اتنشأ 
وعة مجم معفات ظيتوللتركز وأاشر، غير مب ور أاشبشكل مببه مرتبطة  طرافأ

ً التي  ةلقابالم األطراف من  نهامن بيشتركة بعوامل م من المحتمل إخفاقها إرتباطا
دى إلى ؤمما قد ي، ، وغيرها من العواملالنشاط ةطبيع ، أوىالجغراف الموقع

  .الرئيسةاألنشطة ب مايلقعلى اقدرة ال ددخسائر جسيمة تُه
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) Deutsche Bundesbank( لمانيألاالبنك المركزي  ميقدعلى سبيل المثال و
 غير عوزيالت ببسب تنشأ يتماناالئ زكترال رطمخا أن على تنص نظر ةوجه

 الصناعة قطاعات وأ) واحد مقترض زترك( ينالمنفصل المقترضين بين فئالمتكا
  ).اعيطالق زالترك( ةيرافالجغ والمناطق

  
  

  طاع المصرفيالمخاطر في الق زترك مصادر: )1شكل (
  

 Valvonis, V. (2007). The measurement and control of the: بتصرف ردالمص
risk of the credit concentration.  

  
  
  6ةرعثلمتالبنوك ا وإنعكاسه علىركز المخاطر ت .4
  

 أعمالاألكثر تأثيراً على استمرارية ب سبااألمن  اإلئتمانيمخاطر التركز تعتبر 
اإلقراضية حوظ على قدرة البنوك ومل باشرٍل مبشكتنعكس  آثارها وك كونالبن

ً دتهدي يشكل ما ،رٍ بيك ثرة بشكلٍ ؤم رئساعنها خنتج ي دق ألنه ا ستمراريتهال ا
المال  أسرلمتانة  هديدت نمخطر ال هلد يمثلما ق ،نشاطهاة ولمزا لىع هاومقدرت

ً سلبذلك  وتأثير األرباح،القدرة على تحقيق و يولةلساعية ضوو  .تصادقالاعلى ا

                                                           
6 T. Luccy “Management Accounting”, Aldine House, Adine place, London, 4th 
edition, 1996. 

نفس  من قروض
 ةبيجنالعملة األ

  
 االئتماننوع س نف

فس الوسائل ن
 نتمائااللضمان 

 منطقةلنفس ا
س القطاع نف ةيرافالجغ

 يقتصاداال

البلدان مقترضين من 
 ايً ات الصلة اقتصادذ

 يألجنبالبلد نفس ا

 اتوجود تصنيف
 رطالمخا اليةع

مقترضين لوض قر
 ةلص يذ

رة ت كبيائتمانا منح
 دواحض لمقترل

 مخاطر التركز
  نىتماإلئا
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 اطرخم في المالئم رغي التحكم بسبب مصرفيةلا األزمات من الكثير ترهظلقد 
  .الماضية سنواتال لخال زالترك

  
 عدمكان  بينها تركلمشل اعامال أن التعثرت د من حاالعديلا اتاسدر تأثبتكما 

األمر  ها،دار مديقتر من األحيان في يعدم الدقة في كثو طرخالماعلى تعرف لا
للمودعين، من الخسائر ثير في الكسبب تي الذ قاخفلى اإلإالذي أدى 

  .ككل والمساهمين، ولالقتصاد
   

في أحد ت رظهث يح ،ركزلتا رتبطة بمخاطرمكانت  ،2007م عال ةة الماليزماأل
ً ة، يكيمرألاالمتحدة  الواليات قطاعات السوق في الرهن  في سوق وتحديدا

 وفعالم بسبب الخال حاءنأجميع في زمة ألتداعيات ارت انتشوري الثانوي. العقا
علقة المتوراق األ في مرينمستث لوجودة يركب ائرعرض لخسستتوك لبنمن أن ا

  . يكيةمرألاالمتحدة  اتيالوال في لثانويالرهن العقاري ابقروض سوق 
  

أسعار لألزمة إلى االرتفاع المبالغ فيه في  هرئيسلا األسبابقتصاديون أرجع اال
مما ساهم في لبنوك، قرض من قبل ا ىلل عصوحلبات امتطل ليصالمنازل، وتق

حصول للك والبنسعت حيث ، عدد القروض زيادةو ،مةهون المقدالردد ع ارتفاع
ً مامتاه لتوأو ،فائدةعلى ال    ز.تركال مخاطرحكم في ل للتقأ ا

  
ار أسع انخفضتسواق الرهن العقاري ألأول حركة تصحيحية مع ، وبمرور الوقت

مع انخفاض قيمة ممتلكات . و2009- 2006في الفترة  مائةلا في 30حوالي بل المناز
 ص علىشخااألدرة قضت نخفاو البطالة،، وزادت اقنفاإليضا انخفض أ السكان،

  وض.قدمت القري البنوك التاالقتصاد وعلى  هرأثذلك ل وكان ،الدفع
  

 صتبدأ بنقيمر بعدة مراحل ه لكن ،مفاجئبذلك نجد أن التعثر المالي ال يحدث بشكل 
   ى التعثر الكامل. لتصل إلة وتتطور السيول
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  :7ى تؤشر لحاالت تعثُر البنوكالتبعض الدالئل 

 الصادرة لبعضاالئتمانية  قاتفاولما عليها ملتالتي تششروط الب املتزإلعدم ا - 
 .طبل استيفاء الشروالتسهيالت قدام تخسعمالء والسماح باال

ُ تي الف داات واألهماتزلإللمقابلة االقروض  اتعدم كفاية مخصص -   نشأتأ
 .أجلها نم المخصصات

المركزية  البنوكمن  ةرمات الصادلتعليبط وااوللضالبنوك بعض  عدم اتباع - 
  .افهارشإالتي تعمل تحت 

 .هطة براف المرتبطاألو حدميل الوالدى العلتوظيف القصوى ل تجاوز الحدود - 

 ها.ديدتج ولم يتم هابموافقات انتهت مدة صالحيتمل لعاستمرار ا - 

 العمالء.ن م وددد محعدلهرة التركز ظا البنوك من بعضهامعاناة  - 

  .ءالعمالالدورى عن  ة اإلجراءات المتبعة لإلستعالمكفايعدم  - 

 .ديونلل اءً وف هاإليها آلت ملكيتصول التي لألتقييم اللبنوك بإعادة ا مياعدم ق - 

 .السداد يفالء غير منتظمين عم يونياتمد والتوعمئد فوالدات يرااإل منضت - 

 اض.قترإلائع وداكلفة الولتدة واألرص لفائدةالدخل من اتغطية  انخفاض نسبة - 

 .سمهاإبد عب لجلم تسوالً صأ بتة لبعض البنوكصول الثااأل تضمن - 

 .ستجداتهمو يدم العلمالتقاكب إلدارة بما يوعدم تطور ا - 

د القواعوء ي ضف هلماليعلومات املعن كافة افصاح اإلبم زالتإلعدم ا - 
 .اسبةالدولية للمح عاييروالم زيةلصادرة عن البنوك المركابط اوضلوا

داري إلر االفك وعدم إستخدام ،لميسلوب عبأروض القظة محفعدم إدارة  - 
 .اإلدارةفي  ديثالح

  

  

  
                                                           

   .2009، نقالً عن مصدر سابق يةمالية العالمت الزماألة اإدار ،عادل رزق 7
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   ةللرقابة المصرفي لجنة بازل ئومبادك بنوبال المخاطر تركزإدارة  .5
  

، صرفي الدوليام المنظلاقرار ستا في تقوية عدةمساال إلى بازل ةلجنتهدف 
ئ مبادال، وتعميم اءعضية للدول األابية المصرفالرق عاييرووضع الم

 التي ةرقابة المصرفيل الجام فيية مصرفرسات الل الممادات ألفضاشراإلو
  .الدول من عدد من قِبلاعتمادها ا ويتهألهم، نظراً لميةعاة غبصأخذت 

  
واقتصادات لث العالم الثاول دب ةيلية والمصرفالقطاعات الما اتزمأمع تفاقم 

الوثائق  نم عدد بإصدار يةصرفة المقابللربازل لجنة  هتمتا الناشئة،اق األسو
   .رفيةخاطر المصالمدارة الخاصة بإ ةرشادياإل
  

ً رورضازل أصبح لجنة ب يرمعاي تطبيق، لذلك  الحصيفة ارة المخاطردإل يا
ضمان سالمة األداء  ىعل الحصول دفهب ،مصرفيةليات امللعالمتعلقة با
  .المصرفي

  
نشاط ه اجي توفية الترصملا طربالمخا ،م رقابياظكن ،اهتمت لجنة بازل

 لتخفيف منهابغرض امخاطر، وطرق إدارتها الها لتلك ، وأنظمة قياسرفامصلا
  المصرفي.هاز ر الجستقراا علىوالمحافظة 

  
التي ساسية ف األئاظوي مقدمة الفك والبنمستوى  لىاطر عالمخ إدارة ةفظيوتعتبر 

البنك طر التي تواجه اخالمحيث تحديد مختلف  نماإلدارات ق بين سيتهتم بالتن
التقرير عنها شكل دوري و، ومخاطر السوق بولة، ومخاطر السينئتماالر اخاطمك

  شتها.لمناقإلدارة العليا ورفعها ل
  

ا أو نهم فيحدوثها من أجل التخفع المخاطر" المتوقحجم  ساسي هو"قيسااأل الهدف
ً التحكم فيها وليس إلغاءها     .نهائيا

  
تهدف  التي ،IIبازل من ثة ثاللا يزةركاللته واتن ،خاطرالم ا يخص تركزميف نيناما يع

ت شدد  .لماليةنقل المعلومات اعملية سين تح ن خالللسوق ما لى تعزيز سلوكإ
 وال الخاصةماألاركين ليس فقط بمدى مالئمة لمشإعالم اى عل تهاياي توصللجنة فا

ً بل  ،البنكمخاطر لمواجهة   المخاطرلتقييم  ة المعتمدةنظماألهج ولمناا أيضا
  . والألما فايةك بواحتسا
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 كتواجه البن التيعن المخاطر دوري فصاح بشكل يتم اإلهذه الركيزة أن  تتطلب

طر المخاو ،لتصنيفام اظن شرحو ،المال ة رأسكيبتر تشتمل علىث حيب
 تفاصيلو ،)التشغيلر السوق، مخاط اإلقراض، مخاطر رطوتقييمها (مخا

يون ت الدصصاخم ،ةعثرن المتجم الديوتحقاق، حساال (مواعيدلقروض ا
، القروض) من المستفيدهت عاالمخصصات والقطاو كوك في تحصيلها،المش

 لمحفظة،اصيل اتفو ،يفهان وتعاراالئتمرة مخاطر اظيمي لوظائف إداالتن الهيكلو
المخاطر تلك  تقليل ليبأساو ،يحةشر عن الدفع لكلالتأخر  ليةماحتاب ااحتسو

  .معالجةاليب وأسال
  

 بدأالممنها  ،جنة بازللوضعتها  لفعّالةا يةصرفالم للرقابةة اسيأس ك مبادئهنا
 سياسات من وجود قابيةالر السلطة تتأكد نأ لىعي ينص الذ )19( رقم سيساألا

 تركز،لا خاطرم ومراقبة وقياس دحديلت ،رفلدى المصا مالئمة اءاتجروإ
سياق  يفك ذل ،اسبمنال تالوق في منها الحد أو عليها لسيطرةاو عنها الغبإلوا

  . (Large Exposure)ما يعرف بإطار التعرضات الكبيرة 
  

ً ح الرقابية السلطات عتض  على يةمصرفال اتعرضالت لتقييد يةاحتراز دودا
   .منها طةابمتر مجموعات ىعل وأ فردي كلبش واءً س ألخرى،ا األطراف

  
 مالءةلا ددته أن ممكن المالي مالنظا في مةلمها المالية لمؤسساتا حدألفالخسارة 

قد تكون كارثية  عواقب حدوث تماليةاح مع ،لها مشابهة ةمالي ساتلمؤس المالية
  .لميالعا المالي رتقراالسا تهديد فيقد يتسبب  مما ،ض األحيانفي بع

  
  مخاطر ال تركزد مؤشرات في إعداة ممستخدلا البيانات .6
  

رق ونتائج ل طحويانات ع مؤشرات وبوضو الئتمانية بدقةر اتحديد المخاط
دنى أل هام تقليلومن ثحكم فيها توال اطرتلك المخ على إدارة دساعيقياسها 

   .وياتمستال
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ا مفي ةانيئتمرات قياس المخاطر االشؤمإعداد تستخدم في  التيالبيانات  تتمثل أهم
   :يلي

  

  بعادي بصورة رات النشاط االقتصمحفظة القروض على قطاعتوزيع بيانات 
 سنوية.

  عينيالن ضماالب تسهيالتالإلى  القروض ظةمحفتوزيع.  

 صول المعتمدة داخل البنكاألدة جو انات عنبي.  

 لتحديد مع التسهيالت الممنوحة  لضمانات القائمةوافق اعن مدى ت اتبيان
       .صصاتالمخمقدار 

 في  مانتظمان ايتها لضتحديد وضع تتوجباالئتمانية التي الحاالت  قارير عنت
 .باب تعثر الديونأسيد وتحد، سدادال

  
  8االئتمانيكز ترمخاطر ال سقيا طرق .7
 
 الكمية ساليباأل ستخداما خالل من انيتماالئ التركز مخاطر قياس وكللبن مكني
  :تاليةال

 الفردي ركزلتا مخاطر قياس )Single Name Concentration( باستخدام 
 :التاليين األسلوبين إحدى

 
  عدلةالميئات أسلوب الجز :األولاألسلوب )GA tmenjusty AdtGranulari(  

  
 لمالا سرأ متطلبات تقدير عكسي ذيال الفردي زالترك مخاطر سلقيا

 في التركز اطرمخ ةبللمقا المعدلة تالجزيئا وبأسل استخدام يتم، الالزمة
  .الشركات تمانائ ةفظمح

   :التالية دلةللمعا وفقا المعدلة تالجزيئا حساب يتم 
  

  
                                                           

 .II زلقررات باية من مثانللدعامة الفقاً كز والترمخاطر ورقة ، 2019، كزى المصرىالبنك المر 8
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 متضمنة( فقط كاتالشر دىل البنك توظيفات جماليإ (EAD) :تمثل ثحي
مثل ي )(cو، تلمخصصاا خصم بدون ،)المتوسطةو يرةالصغ روعاتالمش

 يف بما المقترضة الشركات مديونيات افةك التوظيفات تضمنت. تابالحد الث
 ،القروضو ،االئتمانية تالتسهيالو المخصومة، التجارية األوراق كذل
 أشكال من رآخ شكل وأي ،يةالميزان خارج نودلباو هم،واألس ،الدين تدواأو

  .المالي معالد
 

 هيرفاندال مؤشرHerfindahl Index (HI) -  :يمثل مدى يأ إلى قيسي 
 بين النسبة هذه وتقع .البنك توظيفات من يركب جانب العمالء من يلقل عدد
 لدى للتركز ىمستو أعلى( صحيح وواحد )كزالتر من مستوى أدنى( صفر
  .)البنك
 

ا فقو [Herfindahl Index (HI)] فاندالرمؤشر هي ويتم إحتساب
  اآلتية:للمعادلة 

  

  
  

  .لثابتلحد اا  Cوتمثل 

 

 يفردالالتركزرمؤش :الثانى ألسلوبا )ICI - Individual Concentration Index 

 

مخاطر التركز الفردي تركز الفردى لقياس لمؤشر اسلوب أيمكن تطبيق 
 بمحفظتي التركز مخاطر ل الالزمة لمقابلةالما رأس لتقدير متطلبات

 (ICI) ىردز الفكلترمؤشر احتساب ايتم   ة.والتجزئ كاتشرال تمانائ
 Adjustment Factor (AF)التعديلومعامل م مؤشر هيرفاندال بإستخدا

  :ةلتاليا للمعادلة فقاو كلوذ
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ح
ي

  ث
  

 منض مرتبطين الءعم أو عميل لك لدى البنك توظيفات إجمالي )X(تمثل 
 تتضمن حيث ،تركاوالش التجزئة بمحفظة عميل 1000 أكبر

 من أداة بأي تخفيضها يتم أال ىعل. والمتوسطة لصغيرةا تشروعاالم
  .)راالعتبا في اتمانضال من نوع أي خذأ يتم ال( المخاطر تخفيف أدوات

 
(Σ Υ) ةوالتجزئ كاترالش محفظتي من كل في التوظيفات إجمالي ثلتم 

 أي اخذ تمي ال( راطالمخ تخفيف أدوات من أداة يبأ تخفيضها ميت أال على
 التوظيفات ةكاف الرصيد هذا نيتضم  .اإلعتبار) في ناتالضما من نوع
 ،الئتمانيةا تيالهالتسو ،المخصومة التجارية وراقاأل ذلك في بما
 شكل أيو ،الميزانية خارج ودالبنو ،األسهمو ،الدين أدواتو ،روضالقو

  .المالي مالدع أشكال نم آخر
  

 لسابقة،ا ادلةالمع تطبيق من ايهعل لحصوال يتم التي النتيجة على بناءً 
 التركز مخاطر لمقابلة المطلوب اإلضافي المال سرأ معدل تحديد نمكي

 الشركات لمحفظتي األصول المرجحة اليإجم من كنسبة( االئتماني
   .)والتجزئة

  
  ز القطاعىالترك قياسSectoral Concentration Index) ( 
  

 متطلبات لتقدير القطاعي كزالتر خاطرم لقياس هاستخدام للبنوك كنمي
 يتم الذي النطاق يكون أن على ،مخاطرال من نوعال هذا لمقابلة الالم رأس
 في لبنكا توظيفات إجمالي هو القطاعي زركالت رشمؤ بحسا أساسه على

  .شركات محددة
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  ة:تاليالر باستخدام المعادلة شذا المؤه يتم احتساب
  

  
  

 وال المحددة، القطاعات من قطاع بكل الخاصة التوظيفات يمةق )(Χ تمثل
 من نوع أي خذأ يتم ال( المخاطر تخفيف دواتأ نم أداة يبأ تخفيضها يتم

   .)بارالعتا يف ناتالضما

 تحديد يتم بقة،السا المعادلة من عليها الحصول يتم التي النتيجة على بناءً 
 من كنسبة( يلقطاعازالترك رمخاط ةلمقابل مطلوبال يإلضافا المال رأس

  .)الشركات لمحفظة األصول المرجحة إجمالي
 
  نيئتمااالكز مخاطر التر تجنبإجراءات  .8
 
ة اإلدارمن خالل  زر التركخاطم مئمالحو نج على عالت مؤسسات أنتوقع من الي

وأن تحدد  اإلدارة،سواًء على مستوى اإلدارات المعنية أو مجلس  لمخاطرلالحصيفة 
ر خاطراءات لتحديد ماسات وإجسييتم وضع وأن  واضحة،بصورة يات مسؤولال

المؤسسات  مدتعبغي أن تين .عنهاواإلبالغ إدارتها و ،ورصدها ،اهسوقيا ،زكالتر
  .مخاطرها للع تحملم ىلما يشكل ترّكز مادي يتماشلي ف عمعريت على

  
ن ز الناشئة عخاطر التركمت مستوى تحدد المؤسسا أن يجب ذلك،ى لع ةوعال

ا هلدى تحمد متحديو هااستعداد لقبول تكون علىتي فة الاالت التعرض المختلح
  .فيالجغرط اانموذج األعمال والحجم والنش اراالعتب في األخذمع  ز،التركمخاطر ل

 
الجديرة  رضاتهاتعو رطالخن مواطلشامل حليل ت على المؤسسات إجراءكذلك يتعين 

َ على  ،اتجاهاتهاتتعلق بلك تقديرات ذ بما في ،بالرصد الدورى ان حسبذ في الأخُ أن ت
  :يليما 
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  .ي قطاع معينطر فخاكثر تفصيالً لبيئة المتعراض أاس -

 رتحديد معدالت الخطو ضين الحاليينترللمقة االئتمانيت ااسالدر عدادإ -
  .ذلكباالئتماني المتعلقة 

  .متهايف المخاطر وقيأساليب تخفجعة مرا -

  .هاقود التي تم التعاقد عليالعاستعراض  -

  .تمويله مدةولى التنوع الفعال ع ةافظمان المحلض التمويل،ستراتيجية جعة ارام - 

 .األعمال داءأتيجية امراجعة استر -

  مايلى:اإلجراءات مكن أن تتضمن ي سبق ما إضافة إلى
  
 ة العمل لمعالجة ديل استراتيجيتع عن طريق ،القروض محفظة في عتنويال

 ريق:طعن  روريةزات غير الضالترك
 
 محافظ فيى غرافالتوسع الج ىلإلمصارف اى تسع: يفاالجغر عيتنوال - 

ل مث ،المحتملةوالغير مواتية  االقتصاديةلتصدى للظروف لتمان اإلئ
الجغرافية اطق المن يفوع ومكاتب عن طريق فتح فر ،والتضخم ادالكس
  .تعددةأسواق م فيواجد لتتلفة واالمخ

  
 اقتصادية يراتلتغة عرضت صناعة معينتإذا : القطاعي عيوالتن -

 ليبالتا ،فضخمن كونكات سيللشر دقدوران الن إن معدلف ،باتذوتذب
لقروض افظ حام في التنويع ،لذلك . التزاماتهاتسديد لى تنخفض قدرتها ع

 تحال تعرض في رمعرضة للخطللقيمة ايقلل من ات عاالصناب حسب
  لصدمة مفاجئة. عةالصناه ذه

  
 لمصارفاتشجع  التياألمور من : تكارعيد أحجام الشعلى صلتنويع ا -

هذه موجودات افظ محهو تنوع رة يشركات الكبالعلى التعامل مع 
    .يرةوالصغ طةلشركات المتوسمقارنةً باالشركات 

  
 .األفرادو ءظ على أساس العمالافلمحابنوك لتنويع ى التسع: الءعمع التنوي - 

 بيناط رتبإلمعامل اع بشكل كبير إذا كان التنو امن هذستفادة مكن اإلم
من حيث  بينهمط ة إرتباقوجد عالأنه ال ي أي ،فضن منخترضيء المقهؤال
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 أاليتوجب لذلك  .ئةوض التجزقر فيالتوسع  ،مثال ذلك ،سدادعلى القدرة ال
ً كز جغرو ترأواحد  رفطروض مع الق وأ ستثماراتالاكل  تكون  يف افيا

  .مكان واحد
  

  و المالية أؤسسة للم لإلقراض سواءً ود حد وضعطريق عن  ،لسقوفاوضع
  .لعميالنشاط أو سقف لكل حسب 

  
 خالل  المخاطر منلية وتحويل العقود المستقب فيالتحوط يق رن طع ،التغطية

شتقات خرى (مثل المراف األاألط مخاطر اية منشراء الحملقروض وا بيع
  .)ماناتلضوا الئتمانيةا

 
  الشركاء والمساهمين  ثلم ،ةقالعال يذو لألطراف اإلقراض من لحدا

   غيرهم.و يذيينيرين التنفوالمد
 
 ل عدم حاوفي  ،ن على القروض لصالح البنكقيام العميل بالتأمي :نميتأال

  .ألموالهاة المانحة الجهأولبنك ا انلعدم فقد ضمانك هنا يكون ،داالسد
 
 الدوليةة المحاسبير معايخاطر في ظل إدارة الم .9
  
 طرلخا في زكرلتا جةدر نع حإلفصاا وبجو ليةدولا المحاسبة رمعايي بلطتت
 لعمااأل بيعةطب لقةلمتعا رىألخا تإلفصاحاا نم ضحةوا نتك مل إذا ،مانيالئتا
 دتع .رةللخسا يرهوجو ركبي رضتع يف ستتسبب تنكا إواذ ،ليلماا كزالمرو
 عليها وصلمنصا حإلفصاا لبنود متمم جانب يتمانالئا زكرلتا طرخ على قابةرلا

  .III و II زلبا رراتلمق فقاو ةــلثالثا ةامعدلا في
  

 نيمك كافي وىبمست ليةلماا البيانات في طرلمخاا كتل نع حفصالإل رورةض هناك
  .ت صائبةخاذ قراراجل إتأمن  ةالمثيل الشركاتب ةرنلمقاايل ولتحللفهم واا نم
  

  :الئتمانيا زكرلتا طرمخا نع حلإلفصا ساسيةألا تلباطلمتا 9.1
  

ً للمعيار  ةيأ نع حإلفصاا يتعينفإنه  ،)IFRS 7( ةيلمالا اريرلتقل يلودلا طبقا
 لجأ نم ،لماليا زكرلما قائمة رجخا ودنلبوا تمازااللتوا ولألصا في زاتكرت
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 بتجن شأنها نم راراتق ذتخاا في للمساهمة تماولمعلا رفيوتو قئقاحلا ضيحوت
    .زكرلتا طرخام
  

صاحات في يم إفتقدب مطالبة المنشآت إلىلمعيار الدولي ا اهدف هذي 9.2
  :مييالمستخدمين من تقمالية تمكن لقوائمها ا

  
 ولألداء الماليأة كز المالي للمنشأهمية األدوات المالية للمر.  

  ة عن األدوات المالية التي تتعرض لها المنشأة الناشئر خاطومدى المطبيعة
أة منشال والطريقة التي تدير بها إدارة ر،اية فترة التقريترة وفي نهخالل الف

 لك المخاطر.ت
  

  افاتواالنحرات ثرالتع 9.3
  

بة السداد لقروض واجيخص ا نقاط من بينها ما عدة )IFRS 7( تناول المعيار
  منشأة اإلفصاح عن:جب على الي حيث ،تقريرالفترة  تة في نهايةالمثب

  
 الفائدة أو صندوق سداد أو  لمبلغ األصليالفترة لتعثرات خالل  ةتفاصيل أي

  .ادسدلقروض واجبة الا االسترداد لتلكوط شر ض أوالقرو

 ريرنهاية فترة التقسداد المتعثرة في قروض واجبة الالدفتري لل المبلغ.  

  وض بشأن عادة التفاإ ت معالجته أو تمتثر قد تمالتع ما إذا كانتوضيح
 دار.المالية لإلص د القوائمماشروط القروض واجبة السداد، قبل اعت

  
ً  إدارة المخاطر 9.4   )IFRS 7( يةلمالا اريرللتق ليدولار امعيلل طبقا

  
 أنواعمن  نوعخاطر لكل ة المإدارفي ا ستراتيجيتها حعلى المنشأة توضي

ائم ستخدمي القومّكِن هذا التوضيح مينبغي أن يُ  .ط منهاور التحالتي تقر خاطرالم
 .يفية إدارة المنشأة لكل مخاطرةكور، كيفية نشوء كل خطم ييقالمالية من ت

 خاطر أومجمله من جميع المبند في أة تتحوط لنشما إذا كانت الم ،لكن ذتضمي
تكون المعلومات  لكي لبند ولماذا.اخاطر م كوناتأو متتحوط من مكون 

  :)على سبيل المثال وليس الحصرمايلي (ينبغي أن تتضمن  ،ةفيمستو
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 اطرللتحوط من التعرض للمخ استخدامها وكيفيةحوط التي تستخدم تأدوات ال.  

 له وأداة التحوط  ين البند المتحوطصادية بقتالقة اإللعيفية تحديد المنشأة لك
  .التحوط فعالية بغرض تقويم

 مصادر عدم فاعلية التحوط. ماحوط وتمنشأة لنسبة الكيفية تحديد ال 
  

البنود المتعلقة بة الغ التاليلمبفي شكل جدول، عن ا على المنشأة اإلفصاح
من التحوط  نوعطر لكل بحسب صنف المخاوط الموسومة على أنها أدوات تح

  كما يلي:
  
  عن  - نفصلبشكٍل م -األصول المالية (التحوط  اتتري ألدوالدفالمبلغ

  .)اليةلتزامات الماال

 ركز المالي التي تتضمن أداة التحوطمستقلة في قائمة المد اللبنوا.  

 إلثبات  المستخدمة على أنها أساس التحوط ادلة ألداةلعفي القيمة ا غيرالت
  .للفترةالتحوط عدم فاعلية 

 ط.وات التحدوألسمية إلا المبالغ 
  

  المالية األدوات عن الناشئة المخاطر ومدى طبيعة 9.5
  

 مييتق من ليةالما ئمقواال دميخستم تساعد التي وماتلالمع نع اإلفصاح يجب
أه المنش لها قد تتعرض التي المالية األدوات عن الناشئة المخاطر ىومد طبيعة

  :اإلفصاحاتذه فيما يلي بعض ه  .يرالتقر فترة يةنها في
  
 خاطر االئتمانيةلما : 

االئتمانية  للمخاطرم تعرض المنشأة ييتقالية من لمين مستخدمي القوائم التمك
بحسب  صحن تفلى المنشاة أع رة لمخاطرها االئتمانية،كزات الكبيتروفهم ال

ل مبلغ الدفتري لألصوإجمالي ال عن ئتمانيةدرجات تصنيف المخاطر اال
قروض وعقود على االرتباطات بة والتعرض للمخاطر االئتماني المالية

   .ليالضمان الما
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 مخاطر السيولة : 
  عن:على المنشأة اإلفصاح  يجب ،ةالسيولر طلتجنب مخا

  
  بما في ذلك (ة المشتقر امات المالية غيقاق االلتزآلجال استحتحليل نتائج

التعاقدية  حقاقاالست الذي يظهر آجال ،)صدرةعقود الضمان المالي المُ 
  ية.المتبق

 يجب أن يشمل مشتقة. االلتزامات المالية ال تحقاقجال اسليل آلتحتائج ن
لمشتقة لتزامات المالية اة لتلك االالمتبقي ستحقاق التعاقديةالآجال ال تحليال
 .لنقديةقها التعاقدية أساسية لفهم توقيت التدفقات احقاكون آجال استتي الت

 مخاطر السوق : 
 قيمة المعرضةلل ،المثالبيل سعلى ، يةساسحالداد تحليل بإعشأة المنتقوم 

معدالت الفائدة  مثل(اطر رات المخيعكس الترابط بين متغيبحيث  ،للمخاطر
يل ستخدام تحلمكن لها ايو المالية، رإدارة المخاطتستخدمه  )لصرفوأسعار ا

  اإلفصاح عن:والحساسية 
  
 دة دالمح فتراضات الرئيسةاالوية تحليل الحساستخدمة في سالطريقة الم

 .المقدمة بياناتلل

 تعكس علومات اللطريقة المستخدمة والقيود التي قد ينتج عنها مهدف ا، 
 .لألصول وااللتزامات ة العادلةالقيم ،بصورة كلية

 

  IFRS 9)( المعيار وفق المتوقعة االئتمانية لخسائرتقدير اح واإلفصا 9.6
  
ً س  توفيرطلب تيفIFRS 9 أما المعيار ،تحققهاالخسائر حين برف تعيُ كان ابقا

، حاليةالظروف العن عن األحداث السابقة، ومن مصادر متعددة  معلومات
خسائر ال تقييم بغرضومدعومة  تعثرالحدوث لتوقعات معقولة  إلى افةً إض

ً لتحوط لها مسبقاوللديون  المتوقعة والمخصصات     .ا

ً  المالية لألدوات صلفم بشكل توفير هذه المعلومات ميت  الذي ارلمعيلهذا اوفقا
 ياسعمليات الق عمويد ،يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر

  .ات المالية والمطلوبات الماليةودلموجل
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بتكوين مخصصات خسائر  ديد يقضيبناء نموذج ج فالمعيار يستهد نأ يثح
تنبؤ بما هامة لليعتبر خطوة ف ،ائر االئتمان المتوقعةسخالقروض على أساس 

مر الذي يعزز من ألالتحوط ألي مخاطر محتملة، وهو اثم  ،ستقبالً يمكن حدوثه م
  .األدوات الماليةتعلقة بفصاح الممتطلبات اإل

على الرغم من  رالمخاطوط في مقابلة والتحوك البن قوةيد من يز تطبيق المعيار
ها تتشدد يجعلمما  ،لمعيارتطبيق هذا ا المؤسسات عندا ههتواجتحديات  دوجو

على حجم اإلئتمان ألثر بعض ا للتطبيقسيكون و ،تمان والقروضعند منح اإلئ
 اونجائحة كوريرات نتيجة تأثمركزية الض البنوك ى قيام بعوهو ما أفضى إل

 بما يمكن البنوك من ،زمةإلى حين إنتهاء األهذا المعيار بيق تط جيلبتأبالتوجيه 
  .ئحةر الجاذلك بغرض التخفيف من أث منح اإلئتمان للعمالء فياإلستمرار 

ً اإلدارة العليا للمؤسسات دور تلعب ً هام ا منظمة الوالقواعد ياسات الس تطبيقفي  ا
طة ويجب على المعنيين إحا ،يراتمتغوالحرص على مواكبة الللتحوط اإلئتماني 

السوق على الوضع  في وإنعكاسات المتغيراتالمخاطر ودرجة ارة بمدي إلدا
ه إستراتيجية إلدارة المخاطر ويترجم رؤية ئتمانى ككل، وهو مايشكل بحد ذاتاإل

  .اإلئتماناصة تركز وخ ،اإلدارة تجاه تفعيل المخاطر

  

  صندوق النقد العربيفي أطر إدارة المخاطر  .10
  

ً لرصد ومراقبة وتقييوق أفضل الممارسات المتعارف عليها دولييتبنى الصند م ا
تحقيق أهدافه لصندوق على تي يمكن أن تؤثر في قدرة اال المخاطر ةالجعوم

 من آثار ة أو الحدّ ءات وتدابير للوقاياإلستراتيجيّة، وما يضعه ويطبّقه من إجرا
  . تلك المخاطر

  
سياسة إدارة المخاطر في الصندوق إلى ضمان ُحسن إدارة المخاطر التي تهدف 

غ أهدافه، والمبادرة باتخاذ ما همته وبلوبم ضلنهويق قدرة الصندوق على اقد تُع
  اعيات المخاطر المحتملة. من تدللحدّ يلزم 

  
 اثحدعلى تدارك األ دوق العملاسة إدارة المخاطر في الصنا تستهدف سيكم

السلبية المحتملة من خالل تحديد، وقياس، ورصد، ومراقبة، والتقرير عن 
بها، ورفع المسموح  وياتتلمسلمخاطر ضمن الحدود وا احتمالية التعّرض

ن اتساق مهام ضما إضافةً إلىين التنفيذيين. س المديرمجلالتقارير لإلدارة العليا و
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مما يساعد في تعزيز  ،لرائدةا اتلممارسندوق مع اإدارة المخاطر في الص
  االنضباط المؤسسي لجهة التعامل مع المخاطر.

   
المراجعة  لجنة لتشكيلصندوق ة باإطار الحوكم يتضمنمن جهة أخرى، 

. تقوم اللجنة بمهامها وفقاً التنفيذيين ديرينعن مجلس الموالمخاطر، المنبثقة 
فية، هامه اإلشرالس على القيام بماعدة المجلميثاق ينظم عملها، ويهدف إلى مس

المخاطر  يق سياسات إدارةمالية، ومتابعة تطبالبيانات المن خالل مراقبة سالمة 
ومراقبة فعالية مكتب التدقيق الداخلي ومناقشة تقاريره،  قييمتالداخلية، و ابةوالرق

 المخالفاتاستقاللية مدقق الحسابات الخارجي ومناقشة تقاريره، وتلقي بالغات 
  .والتوصية بشأنها

  
من حدة إدارة المخاطر ضتم إنشاء و الحوكمة بالصندوق، زيز إطاربغرض تع

ثالثة مل تتش التي وقالصند حوكمة فيال مةظومن البناء المؤسسي، لتعّزيز
مكتب و وحدة إدارة المخاطرو ميةات التنظي، تتمثل في الوحدخطوط دفاع

    .يعلى التوال ق الداخليالتدقي
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  الخالصة .11
 

 ساهمت في االقتصاديةلية والظروف األزمات الما أن ، يتضحبقسضوء ما  في
االقتصادية و النقديةياسات بالسالمعنية  عبها السلطاتتلالتي  ارامل األدوتك

ية والمحاسبية عايير الماللمالمعنية بوضع االدولية ليمية واإلقوالهيئات المالية 
 لبية، وتقليل اآلثار السألزماتتداعيات اتعزيز القدرة على مواجهة  بهدف

د لوال وجو رهاأث يتضاعفن أن من الممك التي كان ،رتركز المخاطعن  جمةالنا
  .حاكمة أطرسياسات وووقواعد  هأنظم

  
ً عر ثكاألهم المخاطر أتماني من اطر التركز اإلئمخ لى قدرة البنوك تأثيرا

ة يهدد من استمراريما ، بكبيرة تجه عنهاناوتكون الخسائر ال والمؤسسات المالية
   زاولة هذه البنوك ألعمالها.م
  

عن  لمالية التي إبتعدت ونأترير االدولية للتقحصل تغيير جوهرى في المعايير ا
بح التركيز بل أص ،ةعلى أنها أحداث تاريخيلمعلومات المالية ل ةالنظرإقتصار 

خدمي يوجه مست بشكلٍ اليوم على إلقاء الضوء على تلك البيانات وعرضها 
المخاطر التي تنطوي عليها عمليات المصارف والمؤسسات  كارالبيانات إلد

ع نطاق اإلفصاحات المطلوبة وسَ . لذلك تاإلئتمان بتركز صةً ما يتصلخا ،المالية
عن إلزامية اإلفصاح عن  )IFRS 7( يارعالم فيليشمل ما تمت اإلشاره إليه 

ارات قرالتخاذ إلقة العال اتطراف ذاألين والمستخدميدعم وهو ما  التركز
سهم يبحيث  .لةحتمالخسائر المتقليص و لفةختالممخاطر الصائبة والتغلب على ال

أهم  لموثوقة أحد، حيث يعد توافر المعلومات اإدارة المخاطرأطر  زفي تعزي
ت وقحتملة في الاتها المومواجهة تداعيوقياسها  ؤ بالمخاطرمقومات التنب

  .ةية الالزمالمناسب وبالكيف
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