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Abstract 
    For risk management, international accounting standards and international standards aimed at 
preparing financial reports to provide information that will help strengthen the understanding of 
the impact of the financial instruments (assets and financial liabilities), whether inside or outside 
the budget on the financial position, Bank's performance and cash flows and aid as well as in 
estimating the size and timing of cash flows and the risks associated with these assets and 
financial liabilities. And it is considered important to provide information on the administrative 
policies for controlling the risks associated with financial instruments, including policies relating 
to certain things, such as protection against exposure to risk,Avoid unnecessary concentration of 
risk and provide the necessary guarantees to mitigate credit risk requirements as that would 
provide an extra dimension,And independent of the financial instruments at a specified 
time.Some institutions disclose all information on risks in the form of Notes attached to the 
financial statements 
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  :مقدمة 
املالية للعمليات و األحداث اليت حدثت  اآلثارالقوائم املالية على أ�ا تعكس بصورة واضحة  إىلأنه يتم النظر  اإلشارةجتدر      

املالئمة لقياس املخاطر، أل�ا عن املعلومة احملاسبية  اإلفصاحفعال، و هذا ما ميثل أحد أهم جوانب القصور يف القوائم املالية مبا خيص 
ية ال تأخذ بعني االعتبار املخاطر املستقبلية اليت ميكن أن  تتعرض هلا البنوك، لذل فان معايري احملاسبة الدولية توجهت للتأكيد اىل أمه

علق �ذه املخاطر، ليس عن األنواع املختلفة للمخاطر اليت يتعرض هلا البنك، و تعمل تباعا على زيادة حجم االفصاح املت اإلفصاح
  .فقط إلدارة البنك بل ملختلف مستخدمي القوائم املالية

و مما ال شك فيه أيضا أن مستخدمي القوائم املالية املصرفية مهتمون مبعرفة ما يتمتع به البنك من درجة سيولة و قدرة على الوفاء   
 اإلفصاحتطبيق معايري  إنتة مبيزانية البنك و تلك اليت ال تظهر يف امليزانية، بالديون و بيان باملخاطر املتعلقة باألصول و االلتزامات املثب

سيتيح للمسامهني و املودعني و أصحاب املصلحة ارتباطا مباشرا بإدارة و متابعة عمليات البنك، حيث أن املستثمرين شركاء 
املتعلقة بتلك العمليات و موقف البنك املايل و كل ما املخاطر  إدارةللمصرف يف كل عملياته و هلم احلق يف معرفة دور املصرف يف 

 إدارةمن شأنه أن يؤثر بصورة أو بأخرى على استثمارا�م، و مما ال شك فيه أن توفري هذه املعلومات سيساعد و يسهل عملية 
املخاطر من  إدارةمن كون قضية  عن املخاطر املصرفية تنبع اإلفصاحاملخاطر املصرفية و الرقابة عليها، و هنا ميكن القول أن أمهية 

القطاع املايل بشكل عام حيث تعد املخاطر من املعامل الرئيسية لالقتصاد املعاصر  إدارةمل تكن يف  إنالبنك  إدارةالقضايا األساسية يف 
ار يف أحد القطاعات و ذلك للعالقة القائمة بني القطاعات االقتصادية املختلفة، حيث ينعكس سلبا تزايد معدالت املخاطر لالستثم

  .على القطاعات األخرى
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  :النقاط التالية إىلترجع أمهية هذا البحث  :أهمية البحث 
عن املخاطر وفقا ملعايري احملاسبة  اإلفصاحيتناول هذا البحث موضوعا ندرت فيه البحوث يف علم احملاسبة، اذ أنه يهتم بالقياس و  -

  الدولية؛
املخاطر، فلم تعد احملاسبة جمرد تسجيل و تبويب و عرض البيانات املالية لألحداث  إدارةور يف قياس و ملعايري احملاسبة الدولية د-  

  .إدار�ااالقتصادية لفرتة ما، بل غدت أداة من أجل قياس و تقييم املخاطر و 
  :نسعى من خالل تناول هذه الدراسة إىل :أهداف البحث 
املخاطر الفعالة، و البنك الذي ليس لديه نظام  إدارةيق للمخاطر كجزء جوهري من أنظمة بيان أمهية التقييم و القياس الكمي الدق-

حمدودة يف رقابة و ضبط مستويات املخاطر، و اهلدف من قياس املخاطر هو التحديد الرقمي للخسائر  إمكانيتهقياس خماطر تكون 
 إمجايلدئيا حتديد املخاطر باألرقام و ذلك للحد بشكل عام من و يتم مب. املتوقعة من كافة أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا البنك

  . املخاطر اجليدة هي اليت تقوم بتقدير املخاطر على مستوى كل من احملافظ و الصفقات إدارةو أنظمة . املخاطر اليت يتعرض هلا البنك
ال  أويث ال ميكن السيطرة على شيء ال تعرفه، املخاطر، ح إدارةبيان أن املعلومات، و نظم املعلومات ذات حيوية خاصة لعملية  -

كافة   إىلو تتعدى احملاسبة  -ملنعها واكتشافها –توجد معلومات كافية عنه، و من مث فاملعلومات ضرورية ملتابعة املخاطر و احلد منها 
حتديد متطلبات  -.  وماتلذلك فان البنوك حباجة اىل نظام يدير و يراقب و يسيطر على حمتوى و تدفق املعل. أوجه العمليات

  .عن املعلومة احملاسبية املالئمة لتقييم و قياس املخاطر وفقا ملعايري احملاسبة الدولية اإلفصاح
  :من املمكن صياغة مشكلة البحث على النحو التايل :مشكلة البحث 

  المخاطر في المؤسسات المصرفية؟ رةإدافي  هل االلتزام بمعايير المحاسبة الدولية سيعزز من دور المعلومة المحاسبية      
  :حتقيق أهداف البحث سوف نتطرق للموضوعات اآلتية إىللكي نصل  :خطة البحث 

  املخاطر يف البنوك؛ إدارة :المحور األول
  دور املعلومة احملاسبية يف تقييم و قياس خماطر البنوك؛ :المحور الثاني
  . توفري املعلومة احملاسبية املالئمة لتقييم و قياس خماطر البنوكدور املعايري احملاسبية الدولية يف:المحور الثالث

  المخاطر في البنوك  إدارة :المحور األول
  :وأنواع المخاطر التي تواجه البنوك مفهوم -1
م االجتماعية تعريف واحد و متفق عليه ملفهوم املخاطر يعترب أمرا صعب املنال كما هو احلال تقريبا يف سائر العلو  إىلإن الوصول    

  :  بصفة عامة، حيث ظهر أكثر من تعريف هلذا املفهوم، و منها
   1.حالة عدم التأكد املتعلقة حبصول الربح أو اخلسارة -
   2.اخلسائر املادية احملتملة نتيجة لوقوع حادث معني -
   3.إمكانية أو احتمال اخنفاض العائد مبا يؤدي اىل حتقق خسائر أو احنرافات غري مالئمة -
   4.عدم التأكد من حتمية حصول العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه أو من مجيع هذه األمور جمتمعة- 

و . بأ�ا االخنفاض يف القيمة السوقية للمؤسسة بسبب التغريات يف بيئة األعمال أما على صعيد الصناعة املصرفية، تعرف املخاطر
  :قيمة السوقية، بأربعة مصادر رئيسية هيمنوذجيا تتحدد مصادر اخلسارة يف ال

و هي التغري يف صايف قيمة املوجودات بسبب التغري يف العوامل االقتصادية األساسية مثل أسعار الفائدة و  :المخاطر السوقية - أ
  أسعار الصرف األجنيب، و أسعار السلع، و أسعار األوراق املالية؛

على الوفاء ) املدين(ايف قيمة املوجودات بسبب التغري يف القدرة املتوقعة للطرف املقابلو هي التغري يف ص :المخاطر االئتمانية - ب
  بالتزاماته التعاقدية جتاه البنك املقرض يف املواعيد احملددة؛
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  و هي خماطرة اخلسائر النامجة عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية و األفراد و النظم؛: المخاطر التشغيلية - ج
و تشمل على اخلسائر النامجة عن الفشل يف رقابة األفراد العاملني بصورة جيدة أو الفشل يف استخدام الطرق  :طر األداءمخا -د

   5.املناسبة
  : و الشكل اآليت يوضح أنواع املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا البنوك

  أنواع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك: 01الشكل 
    

    
      

      
  

        
    

  
    
    

  
  
  
  

  
  
  

، دار صفاء للنشر و 1،ط"احلوكمة املؤسسية و األداء االسرتاتيجي للمصارف"عالء فرحان طالب، اميان شيحان املشهداين،:المصدر 
  .55،ص2011التوزيع،عمان،

    :مفهوم و خطوات إدارة المخاطر-2
  :ارة المخاطرإد مفهوم-2-1

عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع املخاطر البحتة عن طريق توقع اخلسائر العارضة "ميكن تعريف إدارة املخاطر بأ�ا     
  .6" احملتملة و تصميم و تنفيذ اجراءات من شأ�ا أن تقلل إمكانية حدوث اخلسارة أو األثر املايل للخسائر اليت تقع اىل احلد األدىن

العملية اليت تتضمن إزالة و ختفيض األخطار و السيطرة عليها و حتسني املنافع و تفادي األضرار " وقد عرفت إدارة املخاطر على أ�ا  
   7"من التعرض للخطر

اإليرادية  حتديد و حتليل و السيطرة االقتصادية على هذه املخاطر اليت �دد األصول أو القدرة" كما عرفت إدارة املخاطر على أ�ا    
  8" للمشروع

تتضمن حتديد األخطار و قياسها و الرقابة و السيطرة عليها، و جيب أن تضمن " و هناك تعريف آخر إلدارة املخاطر على أ�ا  
   9"اخلطر بشكل واضح و اجناز أهداف و اسرتاتيجيات العمل إدارةالعملية فهم 

  :تتضمن ما يلي املخاطر إدارةتعاريف السابقة نستنتج أن و مما تقدم من ال  

 البنوك لها تتعرض التي المخاطر

 هیكل قائمة الدخل

 المالمالءة رأس 

 مخاطر االئتمان

 السیولة مخاطر

 مخاطر سعر الفائدة

 السوق مخاطر

 العمالت مخاطر

 التشغیل مخاطر

 الداخلیة األنظمة

 التكنولوجیا مخاطر

 الدارةا سوء

 مخاطر األعمال

 السیاسات مخاطر

 لبنیةالمالیةا

 ةمخاطر الدول

 السیاسیة المخاطر

 المخاطر ذات العالقة

 تمخاطر األزما

 ةالمخاطر الخارجی

 حداثمخاطر األ

 هیكل المیزانیة مخاطر استراتیجیة القانونیة المخاطر

 المالیة المخاطر
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  حتديد و قياس املخاطر و حتليلها و الرقابة عليها؛ -
  األخطار و السيطرة عليها؛ إزالةختفيض و  -
  التخفيض من التأثري السليب حلدوث اخلطر؛ -
 .  حتقيق أهداف و اسرتاتيجيات العمل -

  :إدارة المخاطر خطوات 2-2-
  :املخاطر وفق اخلطوات املتتالية التالية إدارة بشكل عام، ميكن اختصار خطوات عمل  

 البنك و مفاضلتها؛ تعريف املخاطر املالية الرئيسية اليت يواجهها ·
 حتديد املستوى املالئم للتعرض للمخاطرة؛ ·
 إدارة املخاطر مبا يتوافق مع السياسة؛ إسرتاتيجيةتطبيق  ·
  .احلد منها قياس املخاطر و التقرير عنها و مراقبتها و تصفيتها حسب احلاجة و ·

التحليل  -تعريف املخاطر، -ختطيط إدارة املخاطر،  -: كما ميكن تقسيم مراحل عمل إدارة املخاطر إىل ستة عمليات رئيسية هي   
  .رقابة املخاطر و ضبطها -ختطيط االستجابة للخطر، -النوعي للمخاطر و التحليل الكمي للمخاطر، 

. يد يتم العمل به يف كل البنوك، ألن البنوك ختتلف حسب تركيبتها و حسب ظروف السوقعلما بأنه ال يوجد نظام إدارة خماطر فر   
على كل حال فإن نظم إدارة املخاطر . و على كل بنك أن يطور و يصمم برنامج إلدارة املخاطر خاص به حسب احتياجاته و ظروفه

   10.السليمة لديها أساسيات شائعة متنوعة
  البنوك مخاطر تقييم وقياس في دور المعلومة المحاسبية-3

إضافة اىل ذلك ، فإن التقييم الصحيح للمخاطر . إذا مل يتم تقييم و قياس املخاطر فإنه لن يكون باإلمكان رقابتها و احلد منها
ى و من أجل أن تسيطر البنوك بشكل كاف عل. يعطي اإلدارة نظرة واضحة ملوقف البنك و يساعد يف اقرتاح خطة اجرائية مستقبلية

التعرض للمخاطر، فإن قياس املخاطر جيب أن ميثل التعرض الكلي للمخاطر يف كل من منوذج املخاطر و خط األعمال، و أن تشتمل 
مناذج /و مهما كان حجم البنك كبريا فإنه جيب تأسيس أنظمة. على التأثري قصري األجل باإلضافة اىل التأثري طويل األجل على البنك

و كلما كان . على كل حال، تعترب عملية القياس الكمي يف بعض فئات املخاطر صعبة جدا و معقدة. مخاطرتقيس مقدار التعرض لل
  . قياس املخاطر الكمية غري ممكنا، كلما كان تبين املقاييس النوعية ضروريا للسيطرة على املخاطر

إن عوامل . ني االعتبار عند قيامهم بعملية التقييمهناك جمموعة من عوامل التقييم الكمية اليت جيب على املدراء أن يأخذوها بع  
، بل هي نظرة على القضايا اليت ميكن أن تساعد املدير يف صنع القرارات من خالل إلزاميةتقييم املخاطر هذه ليست قوائم فحص 

رض البنك للمخاطر، هذا جيب أن تعكس تقييمات املخاطر كل من النظرة احلالية و املتوقعة ملدى تع. لنظام تقييم املخاطر إطار
  .التقييم هو الذي يقود أنشطة و اسرتاتيجيات إدارة املخاطر

و تظهر مؤشرات املخاطر الرئيسية كنتيجة لعملية تقييم املخاطر و اليت جيب أن تستخدم لتقدمي اشارات توقع مفيدة لكل من قياس   
  .املخاطر و منع حدوثها أو احلد منها

خاطر كمقاييس حماسبية و حدود تعكس أهداف سياسات إدارة املخاطر، فهي متغريات رئيسية ينبغي و تعمل مؤشرات قياس امل  
  .مراقبة مستواها و استقرارها من خالل ادارة املخاطر

مخسة أنواع أساسية و جوهرية من املخاطر املصرفية اليت ينبغي  2و  1و قد حددت األدبيات العلمية اليت وردت باتفاقية بازل   
 إضافةمع . املخاطر االئتمانية، خماطر السيولة، خماطرة رأس املال، املخاطر التشغيلية، املخاطر السوقية: يلها و قياسها و هيحتل

  .اإلسرتاتيجيةاملخاطر 
هذه  إدارةسنتطرق تباعا لقياس كل نوع من املخاطر املذكورة من خالل مقاييس و مؤشرات مصرفية معتمدة لغرض التمكن من   

املصرفية الالزمة و ذلك باستخدام البيانات احملاسبية التارخيية اليت من خالهلا  اإلجراءاتطر و التعرف عليها قبل وقوعها و اختاذ املخا
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حني نستخدم البيانات احملاسبية التارخيية كمقياس ملركز خماطرة املنشأة لعدة مشكالت . قد خنترب املصادر الكافية للمخاطرة املفرتضة
جودة فان هذه البيانات ستخرب احمللل ما هو حاصل و كيف نتمكن من مواجهة املستقبل من دون اآلثار السلبية هلذه حمتملة مو 

   11.املخاطر
و فيما يلي عرض أسس التقييم الكمي للمخاطر املصرفية بشكل مفصل لكل نوع من أنواع املخاطر و اليت ميكن اجياد مؤشرات   

  : اآليتلقياسها بشكل دقيق و صحيح وفق 
  : اإلستراتيجيةالمخاطر  قياس-3-1

البنك و على رأس ماله نتيجة الختاذ قرارات  إيراداتهي تلك املخاطر احلالية و املستقبلية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على 
   12.خاطئة أو التنفيذ اخلاطئ للقرارات و عدم التجاوب املناسب مع التغريات يف القطاع املصريف

أن تطور األداء العام للبنك من عام آلخر  إال، اإلسرتاتيجيةقاييس كمية يف املمارسات العملية لقياس املخاطر يصعب توفر م
يعطي مؤشرا على مدى جناح البنك يف التخطيط االسرتاتيجي، و قد تزايد يف اآلونة األخرية عدد البنوك اليت تفصح عن رؤيتها 

صورة واضحة ملستخدمي القوائم املالية يف الوقوف على التطورات  إعطاءبلي مبا يعين املستقبلية و ختطيطها االسرتاتيجي املستق
   13.املستقبلية لنشاط البنك

  ):االئتمان(مخاطر اإلقراض  قياس-3-2
بالتزاماته البنك و رأمساله و النامجة عن عدم قيام العميل بالوفاء  إيراداتاحلالية أو املستقبلية اليت ميكن أن تتأثر �ا  املخاطر هي

موجودة يف نشاطات البنك  اإلقراض، و يذكر أن خماطر اإلقراضجتاه البنك بالوقت املناسب،و تعترب القروض هي أهم مصادر خماطر 
هذا النوع من املخاطر يكمن يف تكوين خمصصات ملقابلة  إدارةأما دور املعلومة احملاسبية يف . سواء أكانت داخل امليزانية أو خارجها

جانب التقييم الشامل لبيان مدى  إىلر املتوقعة باإلضافة اىل االحتفاظ مبا يكفي من رأس املال المتصاص اخلسائر غري املتوقعة اخلسائ
  . على السداد يف الوقت املناسب و احملدد إمكانيتهقدرة املقرتض و 

و يف هذا . و متابعة املستحقات و املتأخرات يتضمن تقييم خماطر االئتمان و التعامل مع هذه املخاطر و قياس مؤشرا�ا، تصنيف 
، تربز أمهية وضع أسس موحدة لتصنيف الديون و تكوين املخصصات الالزمة ملواجهة أي نقص يف قيمتها مبا حيقق كفاية اإلطار
ت اللجنة العربية و تتلخص أسس التصنيف بتوزيع الديون اىل جمموعتني رئيسيتني، حسب توصيا ول ملقابلة االلتزامات على البنكاألص

للرقابة املصرفية الصادرة عن صندوق النقد العريب، مها جمموعة الديون املنتظمة اجليدة، و جمموعة الديون غري املنتظمة، و يندرج ضمن 
و يتم تكوين خمصصات للديون املمنوحة للعمالء  . دون املستوى و مشكوك يف حتصيلها و رديئة: الديون غري املنتظمة ثالث فئات

  :كحد أدىن وفقا للنسب التالية
  :خمصصات حمددة للديون غري املنتظمة ·

  يف املائة؛ 15دون املستوى، حبد أدىن -
  يف املائة؛ 45مشكوك يف حتصيلها، حبد أدىن  -
  .يف املائة 100رديئة،  -

  .حبد أدىن واحد يف املائة: خمصصات عامة للديون املنتظمة ·
يونية القائمة بعد استبعاد الضمانات املقابلة، يف حالة توفر ضمانات عينية أو مصرفية و حتتسب املخصصات على صايف رصيد املد

   14.وجدت إنعالية اجلودة و قابلة للتسييل يف آجال و مستوفية للشروط القانونية و الفوائد املعلقة 
  :رف علىو حىت يتسىن إدارة خماطر االقراض جيب توافر نظم معلومات تتيح البيانات الضرورية للتع 
  من حيث درجة املالءة؛ Ratingتصنيف ائتماين للعمالء  -
  ؛)للمناطق اجلغرافية/ للنشاطات/ للعميل( الرتكزات يف منح االئتمان  -
  منتظمة و غري منتظمة؛ إىلتصنيف القروض  -
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  كفاية املخصصات و مدى جودة الضمانات و تقييمها؛  -
   15.القروض املتعثرة -
خماطر االئتمان على القروض أل�ا ختضع ألعلى معدالت التعثر، و تقوم معظم النسب على فحص صايف  و تركز مؤشرات قياس  

  :و من أهم مؤشرات قياس خماطر االئتمان. خسائر القروض و القروض املتعثرة
  القروض اليت استحقت و مل تسدد؛/خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ·
  القروض غري املنتظمة؛ إمجايل/خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ·
  طويلة األمد؛ اإلجيارالقروض الكلية و عقود /نسبة األصول غري العاملة ·
  طويلة األمد؛ اإلجيارالقروض الكلية و عقود /نسبة الديون املعدومة الصافية اليت يتعذر حتصيلها من القروض ·
  رأس املال السهمي؛ إىلأو  األمدطويلة  راإلجياالقروض الكلية و عقود  إىلنسبة املخصصات السنوية خلسائر القروض  ·
  رأس املال السهمي؛ إىلطويلة األمد أو  اإلجيارالقروض الكلية و عقود  إىلنسبة احتياطي خسائر القروض  ·
  .رأس املال السهمي إىلنسبة األصول غري العاملة  ·

  :قياس مخاطر السيولة-3-3
القدرة على االقرتاض ملواجهة مسحوبات الودائع و الطلب الصايف على تتمثل خماطر السيولة يف عدم االحتفاظ بنقدية كافية و 

و ملواجهة خطر السيولة، قد يندفع البنك اىل اقرتاض أموال طارئة بتكلفة عالية ملواجهة . القروض و االحتياجات النقدية األخرى
بنك اىل عرض معدالت فائدة عالية جلذب احتياجاته الوقتية من النقدية خمفضا مكاسبه و قد يدفع اخنفاض مستوى السيولة ال

   16:املخاطر أعاله فانه يكمن يف اآليت إدارةأما دور املعلومة احملاسبية لغرض . إيداعمودعني للتعامل بشهادات 
  املوائمة الزمنية إلدارة املوجودات و املطلوبات و التدفقات النقدية املطلوبة؛ -
أولوية عند توظيف تلك األموال لالستثمارات ذات  إعطاءلبنك من الودائع من خالل السيطرة على مصادر و استخدامات أموال ا -

  العائد املضمون؛
خماطر السيولة على أن تكون تلك اآللية جزء من الرقابة الداخلية للبنك يتم من خالهلا التدقيق املنتظم  إدارةوضع آلية للتحكم يف  -

  . السيولة و حتديد املشاكل و املعوقات اليت تواجه عسر السيولة يف البنك ارةإدللمعلومات احملاسبية الواردة بشأن عملية 
فئات حسب آجال استحقاقها و معدالت الفائدة املرتتبة عليها وفق  إىلمبا أن سيولة األصول و االلتزامات يف امليزانية متدرجة   

و حموريا يف تقييم خماطر السيولة، حيث أن هذا التقييم  الشروط التعاقدية، فيمكن االستنتاج بأن عنصر الزمن يشكل دورا حامسا
يعتمد على مدى قدرة البنك يف حتقيق املواءمة و املقابلة بني آجال و أحجام األصول و االلتزامات املالية للبنك، مع األخذ بعني 

  .السيولة و الرحبية و املخاطرحتقيق التوازن الثالوثي بني كل من  إطاراالعتبار تلبية احتياجات البنوك من السيولة يف 
اجلغرايف وفق مؤشرات  اإلقليموتقدر البنوك احتياجا�ا للسيولة بناءا على اخلربة و متوسط السيولة للبنوك املناظرة باحلجم و   

  :السيولة التالية
  جمموع األصول؛/االدخارقيمة النقدية و الودائع واجبة األداء من مؤسسات : Cash Position Indicatorمؤشر مركز النقدية -
  جمموع األصول؛ إىلاملالية احلكومية  األوراققيمة : مؤشر األوراق املالية السائلة -
جمموع  إىل اإلجياراتو هي تساوي قيمة القروض الصافية و :  Capacity Ratioنسبة القدرة على الوفاء بااللتزامات املالية -

  غالبا ما يتم اعتبارها من بني األصول األقل سيولة يف البنوك؛ اراتاإلجياألصول، و هو مؤشر سليب ألن القروض و 
  و هي تساوي قيمة األصول قصرية األجل يف السوق النقدية اىل االلتزامات املتقلبة؛:  Hot Money Ratioنسبة السيولة السريعة -
  جمموع األصول؛/يةو هي تساوي قيمة الودائع األساس:  Core Deposit Ratioنسبة الودائع األساسية -
الودائع ألجل /و هي تساوي الودائع حتت الطلب:  Deposit Composition Ratioاإلفالسنسبة ودائع الصلح الواقي من  -
  تقيس هذه النسبة استقرار قاعدة التمويل، و االخنفاض يف هذه النسبة يعين استقرار أكرب يف الودائع). حسابات التوفري املصرفية(
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  األصول إمجايل/حقوق امللكية إمجايلنسبة  -
  .األصول إمجايل/نسبة االلتزامات املتقلبة  -
 و بصفة عامة فإن نظام السيولة املتبع بالبنك يتعني أن يتيح كحد أدىن البيانات و املعلومات اآلتية لإلدارة العليا للبنك ،حىت تتمكن 

  :من اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب
  ر السيولة باملقارنة باالحتياجات احلالية و املستقبلية؛مدى كفاية مصاد -
  ؛األوقاتاملقدرة على توفري سيولة بتكلفة مناسبة يف أي وقت من  -
  نقدية دون خسائر تذكر؛ إىلحتديد حجم األصول القابلة للتحويل  -
  احلدود االئتمانية؛/حتديد احلجم املتوقع استخدامه من االرتباطات -
  17.وارد قصرية األجل املستخدمة يف متويل أصول ذات آجال طويلةحتديد حجم امل -
  :قياس مخاطر سعر الفائدة-3-4
ان . البنك و رأمساله الناجتة عن التغريات املعاكسة يف سعر الفائدة إيراداتهي املخاطر احلالية و املستقبلية اليت هلا تأثري سليب على    

�ديد كبري لقاعدة األرباح و رأس املال بالنسبة اىل البنك، و ان اهلدف الرئيسي من ادارة  خماطر سعر الفائدة الكبرية ميكن أن تشكل
وميكن تلخيص أهم مؤشرات قياس خماطر سعر الفائدة املطلوبة  .على مستويات مقبولة بالنسبة للبنك اإلبقاءخماطر سعر الفائدة هو 

  :من نظام املعلومات كما يلي
  االلتزامات احلساسة؛ –األصول احلساسة = عر الفائدة فجوة االستحقاق ملخاطر س -
  ؛X 100األصول  إمجايل/الفجوة املرتاكمة لكامل املدة= معدل الفجوة  -
  .االلتزامات احلساسة جتاه سعر الفائدة/األصول احلساسة جتاه سعر الفائدة= معدل احلساسية  -
  :قياس مخاطر كفاية رأس المال-3-5

، و كلما زادت إليها اإلشارةءة يف رأس املال مبخاطر جودة األصول، و مجيع خماطر البنك اليت سبق وترتبط خماطر عدم املال
املخاطر اليت يتحملها البنك ملا زاد مقدار رأس املال املطلوب لكي يتمكن من مزاولة نشاطه، كما تتأثر خماطر رأس املال بسياسة توزيع 

و ميكن تلخيص أهم مؤشرات قياس عدم املالءة ). رباح اليت يوزعها و مقدار األرباح احملتجزةأي مقدار األ( اليت يتبعها البنك اإلرباح
   18:يف رأس املال املطلوبة من نظام املعلومات كما يلي

  األصول؛ إمجايل/حقوق املسامهني -
  األصول املرجحة بأوزان املخاطر؛/من رأس املال األوىلالشرحية  -
  .رجحة بأوزان املخاطراألصول امل/رأس املال اخلاص -
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  :قياس مخاطر سعر الصرف-3-6
و . البنك و رأس ماله نتيجة للتغريات املغايرة يف حركة سعر الصرف إيراداتهي املخاطر احلالية و املستقبلية اليت قد تتأثر �ا 

ميكن تلخيص أهم مؤشرات قياس خماطر و . تقييم مركز مأخوذ بالعملة احمللية مقابل عمالت أجنبية إعادةتتمثل احتمالية اخلسارة من 
  :أسعار الصرف املطلوبة من نظام املعلومات كما يلي

  رأس املال اخلاص؛/ز املفتوح يف كل عملةكاملر  -
  .رأس املال اخلاص/املراكز املفتوحة إمجايل -
  : قياس مخاطر التشغيل-3-7
خماطر  إنو . شخاص و األنظمة أو حدوث ظروف خارجيةهي املخاطر النامجة عن ضعف يف الرقابة الداخلية أو ضعف يف األ   

 اخلسارة الناجتة عن احتمالية عدم كفاية أنظمة املعلومات، فشل تقين، خمالفة أنظمة الرقابة، االختالس، الكوارث الطبيعية تؤدي مجيعها
ء األنشطة يف البنك، و هي تشمل الرقابة التكلفة عند أدا إدارةو ميكن قياس خماطر التشغيل من خالل كفاءة . خسائر غري متوقعة إىل

 إمجايلاألصول أو نصيب العامل من  إمجايلو الرتكيز على بعض املؤشرات اليت تقيس نصيب العامل من  اإلنتاجيةعلى التكاليف و 
  .املصروفات

  قياس مخاطر البنوك دور المعايير المحاسبية الدولية في توفير المعلومة المحاسبية المالئمة لتقييم و: المحور الثاني
  :ترى جلنة بازل للرقابة املصرفية أن تستويف معايري احملاسبة الدولية ثالثة معايري عامة

املخاطر و املمارسات السليمة يف  إدارةيف  –أو تكون متسقة و غري معوقة على األقل  -ينبغي أن تسهم معايري احملاسبة ·
  ارا رشيدا موثقا لتوليد معلومات حماسبية عالية اجلودة يف املصارف؛البنوك؛ كما ينبغي أن توفر اط

 إدارةاملركز املايل للبنك، و  إثباتنظام للسوق من خالل التشجيع على شفافية  إجيادجيب أن تسهل معايري احملاسبة  ·
  املخاطر؛ إدارةتعرضات املخاطر و أنشطة 

  .الفعال على املصارف اإلشرافينبغي أن تسهل معايري احملاسبة و ال تعوق  ·
  :و باإلضافة اىل املعايري العامة 

شامال بدرجة كافية تسمح بتقييم املركز املايل للبنك و أدائه و التعرضات للمخاطر و أنشطة ادارة  اإلفصاحينبغي أن يكون * ·
  املخاطر؛

  تقدما و لكن أيضا يف األسواق الناشئة؛نبغي أن تكون معايري احملاسبة الدولية مالئمة للتنفيذ يف األسواق املالية األكثر ي ·
  :توجد أيضا معايري نوعية معينة ترتكز عليها احملاسبة عالية اجلودةو  ·

  ينبغي أن تولد مبادئ احملاسبة معلومات حماسبية وثيقة الصلة و ذات معىن؛ - 
  ينبغي أن تولد مبادئ احملاسبية قياسات متسقة لبنوك متماثلة أو ذات صلة ببعضها؛ - 
  أال يكون ملعايري احملاسبة أساس نظري سليم فقط، بل يكون قابال للتطبيق عمليا أيضا؛ - 
  جيب أال تكون معايري احملاسبة معقدة بصورة مغاىل فيها بالقضية حمل الدراسة؛ - 
  جيب أن تكون معايري احملاسبة دقيقة بدرجة تكفي لضمان اتساق و ثبات التطبيق؛ - 
احملاسبة مبعاجلات بديلة، و عندا يتم السماح مبعاجلات بديلة أو تكون التعديالت ضرورية عند تطبيق  ينبغي أال تسمح معايري - 

   19.مبادئ احملاسبة ينبغي اشرتاط تقدمي افصاحات متوازية
  :ما يلي عن املعلومة احملاسبية املالئمة لقياس املخاطر يف البنوك وفق املعايري احملاسبية الدولية اإلفصاحمن أهم متطلبات و 
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  :االرتباطات و االلتزامات المحتملة بما في ذلك البنود خارج الميزانية-1
متثل هذه التعهدات و االلتزامات مواقف أو ظروف تتوقف نتيجتها النهائية على أحداث مستقبلية رمبا حتدث أو ال حتدث، لقد    

تقع بعد تاريخ امليزانية و اليت ترتبط بصناعة البنوك، حيث استلزم  التعامل مع األحداث اليت) 10(توىل املعيار احملاسيب الدويل رقم 
   20:عنها وفقا لشروط هذا املعيار كما يلي اإلفصاح
باختيار البنك منفردا بدون حتمل مصروفات  إلغاؤهاطبيعة و مقدار االرتباطات اخلاصة بالتسهيالت االئتمانية اليت ال ميكن  ·

  أو جزاءات كبرية؛
  :االرتباطات و االلتزامات احملتملة الناجتة من بنود خارج امليزانية و تشمل تلك البنود املرتبطة مبا يليطبيعة و مقدار  ·

  املستندية؛ االعتمادبدائل االئتمان املباشر و اليت تشمل ضمانات عامة للمديونيات، و ضمانات القبول البنكية و  -
ة خبطابات ضمان حسن األداء و خطابات ضمان ابتدائية و غريها من خطابات االلتزامات احملتملة املرتبطة باملعامالت املتعلق -

  الضمان املرتبطة مبعامالت معينة؛
  عقود الصرف اآلجل و غريها من املشتقات املالية مثل عقود االختيار و العقود املستقبلية و عقود املبادالت؛ -
خارج امليزانية مثل تعهدات تغطية االئتمانات و تسهيالت  االرتباطات األخرى و اليت تشمل البنود األخرى اليت تقع -

  ).اإلصدار(االكتتاب
ألنه قد ) غري القابلة لإللغاء( و يكون من األمهية ملستخدمي القوائم املالية للبنك أن يطلعوا على االرتباطات و االلتزامات النهائية    

ء بااللتزامات، فعلى سبيل املثال التسهيالت غري املستخدمة و اليت يلتزم �ا يكون هلا تأثري مستقبلي على السيولة و القدرة على الوفا
البنك ميكن أن تقدم مثاال جيدا ملا حيدث ملوقف السيولة يف البنك اذا ما قام غالبية العمالء باستخدامها يف نفس التوقيت و ليكن يف 

عن هذه االلتزامات اليت ال ميكن  اإلفصاحو هكذا فإن . غريهاحالة وجود نقص مفاجئ يف األموال يف السوق ألسباب اقتصادية أو 
  . امليزانية أو يف أي مكان آخر يعد من األمور اهلامة ملستخدمي القوائم املالية للبنك إيضاحاتو تلك االرتباطات ضمن  إلغاؤها

هدات، و ما يشبه ذلك تشكل جزءا هاما من املستندية و التع االعتمادو كذلك فإن البنود خارج امليزانية مثل خطابات الضمان و   
القوائم املالية لن  مستخدمي عنها يف القوائم املالية ، و بدون معرفة حجم هذه العمليات فإن اإلفصاحأعمال البنك، و بالتايل جيب 

رض هلا البنك يعتمد على تقييم أن تقييم خماطر األعمال اليت يتع إىلو يرجع ذلك ( تقييم عادل للمركز املايل للبنك  إجراءيتمكنوا من 
  ).البنود الظاهرة يف امليزانية و البنود خارج امليزانية على حد سواء

  :تواريخ استحقاق األصول و االلتزامات-2
عنها و ذلك أل�ا تقدم نظرة شاملة عن موقف  اإلفصاحالنقاط اليت جيب  أهمو االلتزامات من  األصولتعد تواريخ استحقاق 

و االلتزامات حسب تواريخ استحقاقها تركز على الفرتة املتبقية من تاريخ امليزانية، و هي  األصولعملية ربط  إنلبنك، السيولة يف ا
. تقدم لنا نظرة واضحة ملوقف القدرة املالية للبنك و كذلك الطلبات على سيولة البنك و املوارد اليت يتم من خالهلا تلبية هذه الطلبات

ري السليمة بني األصول و اخلصوم يف فرتات زمنية معينة يف املستقبل، خاصة يف حالة جتاوز االلتزامات لقيمة و يف حالة املقابلة غ
ال تظهر بشكل واضح  أموراألصول يف هذه الفرتة الزمنية، فان هذا سوف يعطي مؤشرا خطرا ملستخدمي القوائم املالية للبنك و هي 

  .يف القوائم املالية للبنك
مثاال  30االستحقاق اليت تطبق على األصول و االلتزامات ختتلف من بنك آلخر، و قد أورد املعيار احملاسيب الدويل رقم تواريخ  إن  

   21:للفرتات املستخدمة يف التبويب كاآليت
  مبالغ مستحقة حىت ثالثة شهور؛ -
  مبالغ مستحقة من ثالثة شهور اىل سنة؛ -
  مبالغ مستحقة من سنة اىل مخسة سنوات ؛ -
  .مبالغ مستحقة ألكثر من مخسة سنوات-
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ألن هذا يضمن تنظيم . جيب أن تكون فرتات االستحقاق اليت يتبعها البنك هي نفسها اليت تطبق عل كل من األصول و اخلصومو 
فمثال  موقف السيولة بصورة أوضح، و ميكن التعبري عن تواريخ االستحقاق بأكثر من طريقة، إظهار إىلتواريخ االستحقاق و يؤدي 

  .السداد أو عن طريق الفرتة األصلية حىت تاريخ السداد إعادةميكن أن يتم ذلك عن طريق الفرتة املتبقية حىت تاريخ 
  :تركز األصول و الخصوم و البنود خارج الميزانية-3
ت االفصاح هذه عبارة عن البنوك مطالبة باإلفصاح عن أي تركيزات كبرية لألصول و اخلصوم أو البنود خارج امليزانية، ان عمليا 

و ميكن . للبنك) األموال املتاحة( وسائل متكن من حتديد املخاطر احملتملة و الكامنة و اليت تؤثر على حتقق األصول و االلتزامات 
  :عن أي تركز يف األصول و االلتزامات و البنود خارج امليزانية كما يلي اإلفصاح

  عينة أو جمموعة دول أو أقاليم داخل الدولة؛عن طريق املناطق اجلغرافية مثل دول م -
  عن طريق جمموعات العمالء مثل احلكومات و اهليئات العامة و املشروعات التجارية؛  -
  اخل؛...عن طريق قطاعات الصناعة مثل صناعي، جتاري، عقاري، زراعي -
  .عنها بواسطة البنك اإلفصاحأي تركزات أخرى للمخاطر يكون من املناسب  -
  :قروض و السلفيات الرديئةال-4

عن السياسة اليت على أساسها يتم حتديد القروض و السلف غري القابلة للتحصيل، و عن املبلغ  اإلفصاحينبغي إلدارة املصرف 
حيث تعترب . و اسرتدت خال الفرتة إعدامهااملخصص كمؤونة ملواجهة هذا النوع من اخلسائر، و كذلك القروض و السلف اليت مت 

اليت يستخدمها البنك قبل اختاذ القرار  األدواتئر يف القروض و السلفيات املمنوحة مؤشرا هاما عن مدى صحة الدراسات و اخلسا
  .مبنح االئتمان أو عدمه

  :تعامالت األطراف ذوى العالقة-5
 على الطرف اآلخر الختاذ تكون األطراف ذات عالقة اذا كان لدى أحدمها القدرة على مراقبة الطرف اآلخر أو ممارسة تأثري كبري

باإلفصاح عن معامالت األطراف ذوى العالقة، و عندما يدخل ) 24(قرارات مالية و تشغيلية، و يطالب املعيار  احملاسيب الدويل رقم 
  :عن األمور التالية اإلفصاحذوى عالقة فانه جيب  أطرافالبنك يف معامالت مع 

  ؛)اخل...أو محلة األسهم الرئيسيةفرضا العالقة مع املديرين (طبيعة العالقة ·
  ؛)اخل...قروض و سلفيات أو بنود خارج امليزانية(نوع املعاملة ·
البنك لألطراف ذوى العالقة و معامالت هذا  إقراضعنها سياسة  اإلفصاحعناصر املعاملة، و تشمل العناصر اليت جيب  ·

  :الطرف و املبلغ الذي متثله املعاملة أو نسبتها لكل من
املبالغ القائمة يف بداية و �اية العام و   إمجايلأيضا  اإلفصاحأو سلفية، ودائع و تعهدات، و كمبياالت، و رمبا يشمل  كل قرض  -

  كذلك التغيريات اليت تطرأ على هذه احلسابات خالل العام؛
  العموالت املدفوعة؛ئيسية للدخل، و مصروف الفوائد، و األنواع الر  -
  ل الفرتة ملواجهة خسائر القروض و السلفيات، و املخصصات املكونة هلا يف تاريخ امليزانية؛قيمة املصروفات احململة خال -
  .االرتباطات غري القابلة لإللغاء و االلتزامات احملتملة و االرتباطات عن البنود خارج امليزانية -
  :عن األصول المرهونة اإلفصاح-6

فتها ضمانا، ألن مبالغ و قيم هذه األصول سوف تقدم مؤشرا هاما على مدى املرهونة بص األصولعن  اإلفصاحينبغي على البنوك 
  .أصوله، وعن مدى سالمة مركزه املايل و مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته يف الوقت احملدد إدارةقدرة املصرف على 
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  :عن أنشطة األمانة اإلفصاح-7
ا ينتج عنه حيازة البنك ألصول مملوكة للغري، و مثل هذه األصول ال جيب ميكن أن تعمل البنوك كأمناء إلدارة أموال الغري، و هو م

هذه األموال مثل صناديق االستثمار و  إدارةأن تدخل ضمن القوائم املالية للبنك، و ذلك ألنه حيوزها نيابة عن طرف ثالث بغرض 
عن أي  اإلفصاحجيب أن يشتمل هذا  ة و هامة،فانهاألموال بدرجة كبري  إدارةشارك البنك يف أنشطة أمناء  إذاصناديق املعاشات، و 

   22.األموال إدارةخدمات حفظ األصول ليست جزء من أنشطة أمناء  إن. هلذه األصول إدارتهالتزامات حمتملة يف حالة فشل البنك يف 
  عن المخاطر اإلفصاح-8

ية عن املخاطر املصرفية اليت تواجه أداء املصرف املصرف أن تقدم معلومات كاف إدارةعلى  30وفق املعيار احملاسيب الدويل رقم 
  23: عن اإلفصاحلنشاطه،لذا جيب 

األسس اليت يتم مبوجبها يتم حتديد املخاطر املصرفية العامة و املعاجلة احملاسبية هلذه األعباء، و  :بالنسبة لمخاطر االئتمان-8-1
عن أية  اإلفصاحكما على املصرف .اجهة املخاطر األخرىاملبالغ املخصصة هلذه املخاطر بشكل منفصل عن تلك املخصصة ملو 

يعترب .تركزات هامة يف أصول املصرف أو التزاماته، سواء من حيث املناطق اجلغرافية، العمالء و األطراف ذات العالقة أو الصناعة
خماطر  إدارةدى كفاءة املصرف يف عن املبالغ املخصصة ملواجهة اخلسائر احملتملة يف القروض و السلفات مؤشرا هاما عن م اإلفصاح

عن هذه املبالغ على غاية من األمهية سواء كانت هذه املبالغ خمصصة ملواجهة قروض بعينها أم ملواجهة  اإلفصاحاالئتمان، لذا يعترب 
  .العامة اإلقراضخماطر 

 أسعار الفائدة و ذلك من خالل خماطر تغري إىلاملصرف أن تبني مدى تعرض املصرف  إدارةعلى  :بالنسبة لمخاطر السوق -8-2
عن  اإلفصاحاملصرف  إدارةتقدمي ايضاحات تبني تقلبات معدالت الفائدة و الطريقة اليت تراقب و تدار �ا مثل هذه املخاطر، و على 

  .ت األجنبيةعن التقلبات اهلامة يف أرصدة العمال اإلفصاحخماطر اخلسائر الناشئة عن التغريات يف معدالت أسعار الصرف، من خالل 
فقد تطلب املعيار توزيع األصول و اخلصوم حسب طبيعتها و درجة سيولتها و تواريخ  :بالنسبة لمخاطر السيولة -8-3

  .استحقاقها
املصرف على الرغم من أ�ا قد تكون أعدت مبا يتفق مع املبادئ و  إدارةو هنا ميكن القول أن القوائم املالية و التقارير اليت تعدها 

تضمنت  إذا إالأ�ا لن تقدم معلومات مالئمة و موثقة ختدم أغراض مستخدمي هذه القوائم،  إالاسات احملاسبية املقبولة عموما، السي
املصرف بإدارة املخاطر كافة و املبالغ اليت ختصصها ملواجهة هذه املخاطر و  إدارةمعلومات كافية و مفصلة عن الطريقة اليت تقوم �ا 

الطارئة، مبا يتماشى مع أصول احملاسبة احلديثة و التطورات االقتصادية العاملية، و ما حصل من أزمات مالية مصرفية  التزامات املصرف
احملاسيب عن  اإلفصاحعاملية قدميا و حديثا، ألن ذلك بدون أدىن شك سوف يقلل من احتماالت حدوثها مستقبال، انطالقا من أن 

  .هذه املخاطر و الرقابة عليها إدارةشكلة متهيدا حللها من خالل املخاطر املصرفية ميثل التعريف بامل
عنها، حيث  اإلفصاحاملخاطر اليت تتعرض هلا املشتقات املالية و ضرورة  32كما تناولت معايري احملاسبة الدولية يف معيارها رقم     

  :و لقد صنفت املخاطر بناء على هذا املعيار كما يليتعترب املشتقات املالية من األدوات االستثمارية اهلامة يف القطاع املصريف، 
حتقيق اخلسائر بل تشمل أيضا املخاطرة املرتتبة عن امكانية  إمكانيةو هي ال تعين فقط املخاطرة اليت تشمل  :المخاطر السعرية ·

  :حتقيق األرباح و املكاسب واليت تشمل على
  أداة مالية ما نتيجة التغري يف أسعار صرف العملة؛و هي املخاطرة الناجتة عن تغري قيمة : خماطر العملة-

  و هي املخاطرة اليت تنجم عن التغري يف قيمة أداة مالية نتيجة التغري يف أسعار     : خماطر أسعار الفائدة -    
  الفائدة اجلارية؛

باألداة املالية نفسها، أو بسبب  و هي خماطر تنجم عن التقلبات يف األسعار و ذلك نتيجة لعوامل خاصة: املخاطر السوقية -   
  .عوامل أخرى تؤثر على األوراق املالية األخرى املتداولة يف األسعار ذا�ا
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( و هي النوع الثاين من املخاطر و اليت ترتتب عن امكانية فشل أحد األطراف موضوع العقد يف األداء  :المخاطر االئتمانية ·
متفق عليه، حيث ألزم هذا املعيار كل مؤسسة باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة مبدى  يف الوقت احملدد ملا هو) الوفاء بالتزامات

  .تعرضها ملخاطر االئتمان لكل فئة من األصول املالية
و هي املخاطر اليت ميكن التعرض هلا نتيجة الفشل يف تأمني األموال الالزمة من أجل الوفاء بااللتزامات  :مخاطر السيولة ·

  .ما، و اليت قد حتدث نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مايل ما بقيمته العادلةاملستحقة يف وقت 
و هي املخاطر اليت تنجم عن تقلبات التدفقات النقدية املستقبلية املرتبطة بأداة مالية ما من حيث  :مخاطر التدفق النقدي ·

  .مقدارها
القوائم املالية ألمهية األدوات املالية ضمن امليزانية العمومية و حيث يعترب اهلدف الرئيسي هلذا املعيار هو زيادة فهم مستخدمي     

  . خارج امليزانية العمومية بالنسبة للمركز املايل للمنشاة و أدائها و تدفقا�ا النقدية
  عن المخاطر المصرفية اإلفصاحاألهداف المرجوة من :المحور الثالث

لتحقيق جمموعة  إمناهذه ليست غاية حبد ذا�ا و  اإلفصاحصرفية ألن عملية عن املخاطر امل اإلفصاحهنالك أهداف هامة جدا من   
  :من األهداف، و هذه األهداف ميكن تلخيصها مبا يلي

متكني مستخدمي القوائم املالية من الوقوف على نوعية املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك مبوبة حسب طبيعة كل نوع من أنواع  -1
  املخاطر؛

  س املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك بالنسبة لكل نوع من أنواع املخاطر؛قيا إمكانية -2
تطوير الفكر احملاسيب حبيث ال تقتصر القوائم املالية على أحداث وقعت بالفعل، و لكن جيب أن متتد لتشمل األحداث  -3

  املستقبلية؛
  احملاسيب عن املخاطر املصرفية؛ اإلفصاحو  املتممة للقوائم املالية اإليضاحاتعالقة مباشرة بني  إجيادالعمل على  -4
  .عن املخاطر سوف يساعد بشكل أساسي يف عملية الرقابة على هذه املخاطر اإلفصاحان  -5
  :خاتمة 

د املخاطر، هذا جبانب أن املعايري احملاسبية املذكورة أعاله ق إدارةلقد راعت املعايري احملاسبية الدولية و بشكل مباشر قدرة البنك على 
خارجها، و من حيث حتديد قيمة  إبقائهاامليزانية العامة بدال من  إىلاملخاطر  إدخالساعدت على االعرتاف باملخاطر، من حيث 

مفهوم القيمة العادلة يف تقييم املوجودات و املطلوبات املالية بدال من التكلفة التارخيية اليت تعترب  بإتباعاملخاطر من خالل السماح 
حول املخاطر و  اإلفصاحذلك مسحت هذه املعايري بالتوسع يف  إىلود الفقري يف النموذج احملاسيب املعاصر، باإلضافة األخرية العم

  .إدار�ا
معلومات عالية  إنتاجهذا التطور اجلديد يف املفاهيم احملاسبية كان اهلدف النهائي هلا هو حتقيق أهداف العملية احملاسبية و هي      

من كافة األطراف املهتمة باالقتصاديات املصرفية من خالل متثيلها العادل للوضع املايل و نتائجه و املخاطر الكامنة  اجلودة و مقبولة
  .يف عمل تلك املؤسسات املالية

املالية و هلذا فان املعايري احملاسبية جاءت لتلبية حاجات ادارة املخاطر، فلم تعد احملاسبة جمرد تسجيل و تبويب و عرض البيانات    
من جهة، و إظهار القيمة السوقية من جهة  إدار�الألحداث االقتصادية لفرتة ما، بل غدت أداة من أجل قياس و تقييم املخاطر و 

  .أخرى
حملاسبة دور هام جيب أن تقوم به يف تقليل الغش املايل للمؤسسات و ذلك من خالل توفري معلومات سليمة ا مما سبق نرى أن ملهنة   

املخاطر يف املؤسسات املالية، و ذلك حتقيقا لشعار هام جيب أن ترفعه تلك املؤسسات و هو أن  إدارةاملمارسات اليت تقوم �ا تعزز 
  .  املخاطر إدارةالسياسات احملاسبية املختارة يف خدمة 
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املختلفة يف املؤسسات املالية �دف حتقيق  إن هذه الصورة املثالية اليت جيب أن تتمتع و تقوم �ا مهنة احملاسبة يف تطوير و بناء األطر
  .أهداف و قيم معتمدة على االستقاللية و الشفافية و املساءلة و القابلية للمقارنة

 اإلجراءاتمن حرية يف االنتقاء يف تطبيق السياسات و املبادئ و )اإلبداعيةاحملاسبة ( اال أن املمارسات العملية ملهنة احملاسبة     
صدور معايري احملاسبة (دف التأثري على مستخدمي التقارير احملاسبية عند اختاذهم القرارات جعلت من تلك التحسينات احملاسبية �

  .يف العملية احملاسبية يف أكثر األحيان ال حتقق أهدافها) الدولية خاصة باملخاطر
سلبا على نوعية املعلومات اليت تظهرها القوائم املالية  سوف يؤثر اإلبداعيةان قيام العديد من املؤسسات يف استخدام أساليب احملاسبة 

  .و نشر بيانات مالية غري متفقة مع واقع احلال
ال شك أن هذا التحدي الذي تواجهه مهنة احملاسبة يعد اليوم أكثر خطورة مما كان عليه يف األيام املاضية و بشكل خاص مع تزايد    

هذا الفساد مرحليا عن  إخفاءأو يكتشف �ا الفساد و التعثر املايل، و عادة يتم  سهاإفالحجم الشركات و املؤسسات اليت تعلن 
موجودات خمالفة للواقع يف بيانا�ا املالية أو تضخم  إظهارطريق قيام الشركة بإخفاء خسائر من بيانا�ا املالية أو استبعاد املطلوبات أو 

  .ات حماسبية خاطئةايرادا�ا أو تقليل مصاريفها عن طريق اجراء معاجل
  :الهوامش
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