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 :خــــــاطر المـــــاليةالمأوال: 

 

  قليلتالتحليل المالي وكذلك األدوات المالية المختلفة من أجل السيطرة على المخاطر وتعرف إدارة المخاطر المالية على أنها  استخدام أساليب 

فمن  ائد،العآثارها الغير مرغوب بها، ويمكن أن تأخذ شكل سلبي وهو عندما تكون العوائد الحقيقية أقل من العوائد المتحققة أو عدم التأكد من 

الخاصة بتحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وقياسها، والتعامل مع  القيام باألنشطةعليها  المالية بالشركة وجبدارة االهذا المنطلق فإن 

 ة.والخارجيالشركة في ظل المنافسة المحلية  الستمرار نشاطمسبباتها، واآلثار المترتبة عليها، فوجود إدارة المخاطر أصبح ضرورياً 
 

 

  :أهداف إدارة المخاطر المالية 

  الخسائر.الوقاية من 

 .تعظيم درجة االستقرار في األرباح 

 .تقليل تكلفة إدارة الخسائر المالية المحتملة 
 

 

 اف يجب القيام باألنشطة االتية: ولتحقيق هذه االهد 

 .تحديد الخسائر المحتملة 

 .تقييم األساليب البديلة للتعامل مع الخطر 

 .تطبيق األساليب المناسبة لمعالجة الخطر 

  نتائج األساليب التي تم االعتماد عليها في إدارة الخطر.متابعة وتقييم 

 .تطوير وتعديل أداء وممارسات إدارة المخاطر للتوصل إلى نتائج أفضل 
 

 

 ؤثر على إدارة المخاطر المالية: العوامل التي ت 

 .التغيرات التنظيمية واإلشراقية 

 .عدم استقرار العوامل الخارجية 

 .المنافسة 

 خارج الميزانية. تزايد حجم الموجودات 

 .التطورات التكنولوجية 
 

 :أساليب التعامل مع المخاطر 

 . نقل الخطر الي الغير.3                              . تجنب الخطر.1

 . قبول الخطر.4                              تقليل الخطر. . 2

 
 

 :مراحل إدارة المخاطر المالية 

 الوقوف على طبيعة المخاطر .1

 قياس حجم تلك المخاطر  .2

 .بحث عن سبل التعامل مع المخاطر  .3
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  :أنـواع المخاطـر 
 

 :أوالً: مخاطر االئتمان

 .لمستنديهاتشمل المخاطر االئتمانية البنود داخل الميزانية مثل القروض والسندات والبنود خارج الميزانية مثل خطابات الضمان أو االعتمادات 

 :االئتمانية نتيجة لعوامل خارجية وعوامل داخلية منهاتتحقق المخاطر 
 

 خارجيـة:العوامـل ال- أ

 .تغيرات في االوضاع االقتصادية كاتجاه االقتصاد نحو الركود او الكساد وغيرها 

  رتب عليها آثار سلبية على الطرف المقابل.يتغيرات في حركة السوق 

 داخليـة:العوامـل ال- ب

  سواء لعدم الخبرة او لعدم التدريب الكافي.بالشركة ضعف إدارة االئتمان او االستثمار 

 .عدم توافر سياسة ائتمانية رشيدة 

 .ضعف سياسات التسعير 

 .ضعف إجراءات متابعة المخاطر والرقابة عليها 
 

 ثانياً: مخاطر السوق

 السوق وتشمل المخاطر التاليــة: تعرف مخاطر السوق بمخاطر التعرض إلى الخسائر الناتجة عن عوامل

 :مخاطر أسعار الفائدة 

تنشأ عن تقلبات أسعار الفائدة بما قد يؤدي الى تحقيق خسائر ملموسة للشركة في حالة عدم تناسق آجال إعادة تسعير كل من االلتزامات 

 واألصول.

 :مخاطر التسعير 

غير إلى ى هذا التدار الصرف وأسعار الفوائد، حيث يؤالزمن، بسبب التدني في أسعهو خطر تدني القيمة السوقية الحد األدوات المالية بمرور 

 تغير في قيمة األصل. 

 :مخاطر أسعار الصرف 

يقتضي إلماما كامال ودراسات وافية عن  الذيوهي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعمالت األجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العمالت، االمر 

 األسعار.أسباب تقلبات 

 :أنواع مخاطر الصرف األجنبي 

 -يمكن تقسيم مخاطر الصرف األجنبي إلى ثالثة اقسام أساسية وهي: 

  مخاطر الصفقة 

وهي التي تحدث عندما يكون العقد مسمي بعملة اجنبية، بمعنى ان الشركات التي تمارس عمليات البيع والشراء بعمالت متعددة غير عملتها 

 لمثل هذه المخاطر. المحلية هي التي تتعرض

 :مخاطر محاسبية 

وتواجه هذه المخاطر الشركات متعددة الجنسية بحيث يجب على هذه الشركات إصدار قوائم مالية ختامية لجميع الفروع في مختلف الدول في 

د حلية حسب سعر الصرف السائقائمة واحدة بعملة الدولة االم، وهذا يسبب تحويل قيم جميع أصول او خصوم الفروع األجنبية الى العملة الم

 مما يؤدي إلى اختالف في القيم وبالتالي سميت بالمخاطر المحاسبية.
 

 .المخاطر التشغيلية أو االقتصادية 

 وهي المخاطرة التي تنتج على العمليات التي تتضمن عمالت أخرى.
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 :كيفية إدارة مخاطر الصرف األجنبي 
 

 الصرف األجنبي:أهم الطرق المستخدمة في إدارة مخاطر 

 توصيل التدفقات النقدية هي محاولة الموائمة بين المدفوعات والمقبوضات بالعمالت االجنبة بحيث تحدث في نفس الوقت.  .1

عبارة عن عقد تقوم الشركة بشرائه وينص على انه في تاريخ معين سيتم صرف كمية من العملة بسعر  المستقبلية وهياستخدام العقود   .2

ذا تتخلص الشركة من مخاطرة سعر الصرف ألنها تعرف مسبقا كم ستدفع او تقبض حسب السعر المحدد بالعقد ويسمى هذا وبه معين،صرف 

 السعر بالسعر االمامي.

عبارة عن ورقة مالية تعطي لحاملها الخيار بالبيع أو شراء العملة في فترة  الخيارات وهييمكن الحد من مخاطر سعر الصرف باستخدام   .3

  يكون هنا إلزام بتنفيذ االتفاق لمشتري الخيار.معينة وال

 خاطر السيولة:م 

لمطلوب مخاطر السيولة تبين الكم النقدي ا الخارجة، فانتظهر مخاطر السيولة في حالة قصور التدفقات النقدية الداخلة مقابلة التدفقات النقدية 

لتغطية االحتياجات من السيولة لغرض سداد االلتزامات في الوقت المحدد، ويجب على الشركة أن تضع سياسة شاملة للسيولة وخطة تمويل 

 للطوارئ التي تدعم تنوع مصادر التمويل وتحافظ على وجود مخزون من السيولة كافي. 

 

 داخلية وخارجية: لة من عوامل تتحقق مخاطر السيو 

 -في: عوامل داخلية تتمثل  .1

 .ضعف تخطيط السيولة مما يؤدي إلى عدم التناسق بين األصول وااللتزامات من حيث آجال االستحقاق 

 .سوء توزيع األصول على استخدامات ذات درجات متقاربة مما يؤدي إلى صعوبة التحول ألرصدة سائلة 

  االلتزامات العرضية إلى التزامات فعلية.التحول المفاجئ لبعض 

 :في تتمثلعوامل خارجية  .2

 .الركود االقتصادي وما يترتب عليه من التعثر 
 

  السمعةمخاطر: 

 .ات العمالءفشلها في تحقيق متطلباحتمالية انخفاض ايرادات الشركة او فقدان لبعض عمالئها نتيجة لترويج اشاعات سلبية عن نشاط الشركة ب

 على مجلس االدارة ان يتعامل مع مخاطر السمعة باآلتي:لهذا يجب 

 .السيطرة على مخاطر السمعة من اجل الحفاظ علي سالمة وقوة الشركة 

  .ان تكون لديها فهم كامل بكل مكونات مخاطر السمعة 

  .ان يكون لديها االلتزام والتقيد بكافة القوانين والنظم 

  .ان تكون على درايا تامة بمكامن هذه المخاطر ومصادرها 

 .ان يكون لديها انظمة واجراءات وسياسات قادرة على اكتشاف المخاطر والتعامل معها 
 

 مخاطر السعر: 

 نعكسة سوف لنالخسائر الناتجة عن التغيرات المان قياس مخاطر السعر هي مهمة من اجل فهم الخسائر المحتملة وتطمين االدارة بان هذه  

 تؤدي الي نفاذ راس مال الشركة، وهذا يتطلب توفر انظمة معلومات إلدارة مخاطر السعر ولضمان االلتزام مع الحدود الموصوفة.

 

 

 
 



5 
 

 :ثالثاً: مخاطر التشغيل

 احتمالية الخسارة التي قد تنشأ عن فشل أو عدم كفاية كل من:

 .العمليات الداخلية 

 )العاملين )غش، اختالس، سرقة. 

 .األنظمة 

 .أحداث خارجية 
 

 :استراتيجيات إدارة المخاطر المالية 

 :يمكن تحديد ثالثة استراتيجيات رئيسية إلدارة المخاطر المالية وهي

 

 استراتيجية ترك الموقف مفتوح: .1

الخطر على ما هو عليه، ويمكن أن تعتمد الشركة على هذه االستراتيجية حينما يكون مستوى الخطر منخفض  ىويقصد بذلك االحتفاظ بمستو

 .سياسة قبول الخطربشكل ال يبرر التكلفة المتوقعة إلدارته، وتندرج تحت هذه االستراتيجية 
 

 :استراتيجية تحمل مخاطر محسوبة .2

ر المناسبة لتدنيه اتخاذ كافة التدابي منها ثمفي تحمل أكثر  ال ترغب الشركة بالشركة والتيويقصد بذلك تحديد مستويات الخطر التي يمكن تحملها 

عة قتوى الرالتنويع، والتغيير في مسويندرج تحت هذه االستراتيجية سياسات تخفيض الخطر مثل  المقبولالمخاطر بالشركة حتى هذا المستوى 

 .التشغيلية والمالية
 

 :استراتيجية تغطية كل الخطر .3

ويقصد بذلك تحييد مصدر الخطر بالنسبة للشركة، أي تدنية الخطر إلى الصفر، ويندرج تحت هذه االستراتيجية سياسات تحويل الخطر مثل 

 .لي إلى طرف ثالث بواسطة عقود التأمينالتغطية الكاملة أو التأمين ضد الخطر باستخدام أدوات الهندسة المالية، تحويل الخطر الما
 

 

 :خطوات ادارة المخاطر المالية 

 وال: تحديد المخاطر:أ

 يجب ان تكون عملية مستمرة ويجب ان تفهم المخاطر على مستوى كل عملية.                        

 

 ثانيا: قياس المخاطر:

 الثالثة، وهي حجمه، مدته، واحتمالية الحدوث.يجب ان ينظر اليه بأبعاده                        

 

 :ثالثا: ضبط المخاطر

 وهي تجنب او وضع حدود على بعض النشاطات، تقليل وإلغاء أثر هذه المخاطر.  
 

 رابعا: مراقبة المخاطر:

مراقبة التغيرات المهمة في وضع العمل على ايجاد نظام معلومات قادر على تحديد وقياس المخاطر بدقة وبنفس االهمية يكون قادر على   

دادات المخاطر لالستعانظمة التقارير التي تبين التغيرات المعاكسة في وضع  ن الرقابة على المخاطر تعنى تطورالمخاطر، بشكل عام فا

 الشركة للتعامل مع هذه المتغيرات. ىالمتوفرة لد
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 أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية:

س اعلى قياس القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الغير، في الفترة المحددة الستحقاقها، وتحقيق تدفقات نقدية صافية. ويعتمد قيوهي تعتمد 

 المخاطر المالية في الشركة على مجموعة النسب والمؤشرات المالية.
 

 

 الداخلية: مخاطر المراجعةثانيا: 
 

 .المراجع في تعديل تقريره بشكل مالئم بحيث يعكس أي خطأ جوهري في القوائم الماليةالمخاطر المترتبة على فشل هي    
 

 مكونات مخاطر المراجعة: 

 :المخاطر المالزمة .1

تمثل احتماالت وجود خطأ جوهري في تقديرات احدى الحسابات دون ان تؤخذ في االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية وتختلف الحسابات 

قدير المخاطر باستخدام عدة أساليب تحليلية وكذلك باستخدام المعلومات المتوفرة عن المنشأة والصناعة وكذا باستخدام والتقديرات ويتم ت

 .معلومات المراجعة الشاملة

 :مخاطر الرقابة الداخلية .2

الداخلية ويتم تقدير مخاطر وتمثل احتماالت عدم القدرة على منع حدوث او اكتشاف خطأ جوهري في الوقت المناسب من خالل نظام الرقابة 

 .الرقابة الداخلية باستخدام نتائج اختبارات نظام الرقابة الداخلية
 

 :مخاطر االكتشاف .3

تمثل احتماالت ان تؤدى إجراءات المراجع الى االقتناع بعدم وجود خطأ جوهري في حين ان مثل هذا الخطأ موجود فعال ويتم االعتماد على 

 .أساسي للحد من مخاطر االكتشافاختبارات التحقق بشكل 
 

 العالقة بين مكونات مخاطر المراجعة: 

ر طتختلف المخاطر المالزمة ومخاطر الرقابة الداخلية عن مخاطر االكتشاف في أنهما تحدثان بشكل مستقل عن عملية المراجعة بينما تعتمد مخا

 :ين مكونات مخاطر المراجعة كما هو مبين في المعادلة التاليةاالكتشاف على فعالية إجراءات المراجع ويمكن التعبير عن العالقة ب

 مخاطر االكتشاف× الرقابة الداخلية  مخاطر ×المالزمة المخاطر  = مخاطر المراجعة

عالقة بين فالوعلى هذا األساس فانه عند زيادة أي من المخاطر فان اآلخر سوف ينخفض لتبقى مخاطر المراجعة عند المستوى المقبول وبالتالي 

 .كل من المخاطر المالزمة ومخاطر الرقابة الداخلية من ناحية ومخاطر االكتشاف من ناحية أخرى هي عالقة عكسية

 


