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  مقدمة 

تعترب البنوك من أهم املقومات االقتصادية احلديثة حيث   متثل القلب النابض الذي حيرك عجلة      

ه يف متويل االقتصاد ، كما تواجه هذه البنوك حتوالت جديدة يف ظل التنمية نظرا للدور الذي تلعب

التغريات احلديثة اليت مست األنظمة البنكية و اليت جتسدت يف تطوير األداء للزيادة يف الكفاءة من 

  .خالل استحداث تقنيات و أدوات جديدة تساعد على حتقيق األهداف املرجوة 

تصادية متغرية حتتمل درجات من املخاطر البنكية  و خاصة و تعمل البنوك التجارية يف ظروف اق

خماطر القرض الشئ الذي يفرض عليها إعطاء هذه املشكلة قدرا كبريا من األمهية  ، و القيام ببعض 

اإلجراءات الكفيلة بتقليل تلك املخاطرة إىل أدىن حد ممكن ، مستغلة يف ذلك كفاءة مسريي 

سائل املتجددة يف هذا امليدان ، اليت تفرزها الدراسات و األحباث االئتمان ، و خمتلف الطرق و الو 

املهتمة �ذا اجلانب ، خاصة مع تطور التقنيات و حداثة الوسائل اليت سهلت من مهمة البنوك يف 

التمويل ، و يف كل األحوال فهي تبحث عن الطريقة األجدر بالتقدير الفعال لتلك املخاطر ، يف 

االقتصادية تطورا سريعا ، و طلبا متزايدا على التمويل ، فكان عنصر الوقت و  وقت تعرف فيه احلياة

التكلفة أكثر اهتمامات الدراسات األكادميية و املهنية اليت تعمل جاهدة على التقليل منها إىل أدىن 

  حد ممكن مما يزيد من فرض احلصول على األرباح .

خدام طرق أكثر تطورا و مرونة مثل الطرق اإلحصائية لبنوك ميكنها أن تلجأ إىل استاو كحل هلذه     

اليت أثبتت البعض منها جدار�ا يف التنبؤ بعجز الزبائن و مبعدالت ثقة عالية و مثال يف ذلك طريقة 

  . رجال القرض ، نقاط املخاطرة ، طريقة القرض التنقيطي .......اخل 

تتكون احملفظة  ايف منح االئتمان فغالبا مكما أن النشاط الرئيسي للبنوك التجارية يتمثل         

االستثمارية للبنوك التجارية من قروض ، ففي هذا الصدد ميكن اعتبارها حمفظة ائتمانية و اليت حتتوي 

على جمموعة من املوجودات اخلطرة ، فاملخاطر اليت تعاين منها البنوك التجارية تكون نتيجة لنقص 
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خماطر املقرتض الوحيد ، مما يؤدي حتما إىل الرتكيز االئتماين املعلومات حول مالءة املقرتضني و 

السداد ، كما مت الرتكيز بشدة على أمهية إدارة  ناملفرط و الذي يصحبه عادة عجز املقرتضني ع

خماطر االئتمان و ذلك من خالل إشراف البنوك املركزية على البنوك التجارية باستخدام عدة وسائل  

  �دف إىل التحكم يف هاته املخاطر و عدم اإلفراط يف منح االئتمان .   كلها،   كمية و نوعية 

  تشمل هذه املطبوعة على ثالثة حماور أساسية حيث كل حمور يتضمن جمموعة من النقاط األساسية  

حيث تضمن احملور األول الطرق الكمية لقياس خماطر اإلقراض البنكي و خصصنا يف هذا احملور 

  تقنية التنقيط و نقاط املخاطرة و رجال القرض . الطرق الكمية منها 

و تضمن احملو الثاين دراسة إدارة حمفظة البنوك و تعرضنا إىل دراسة أدوات التمويل طويلة األجل يف 

  السوق املالية و املتمثلة يف األسهم و السندات .

ات الصرف من أما احملور الثالث خصصناه إىل عمليات الصرف املختلفة حيث تعرضنا إىل عملي

  حيث كو�ا تقنية و ليس كو�ا نظام .

  مت تقسيم برنامج املقياس إىل احملاور التالية : 

  التقنيات الكمية لقياس مخاطر اإلقراض البنكي المحور األول :

  تقنيات الصرف األجنبي المحور الثاني : 

   تقنية إدارة محفظة البنوكالمحور الثالث : 

و هذه احملاضرات إىل التطرق ملختلف تقنيات البنكية اليت تتبعها  و عليه سوف حناول من خالل

تتعامل �ا البنوك من دراسة الطرق الكمية لقياس خماطر اإلقراض البنكي و تقنية الصرف األجنيب و  

  .كذا تقنية إدارة حمافظ البنوك 
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  المحور األول : طرق تسيير مخاطر القروض البنكية 

 

تعترب سالح ذو حدين، فهي سلعة من نوع خاص مبنحها يتحصل البنك  إن القروض املصرفية      

على فوائد من الزبائن من جراء استعماهلم هلا ويف نفس الوقت يواجه خطورة تتمثل يف احتمال عدم 

قدرة تسديدها عند حلول آجاهلا أو العمد الكلي لعدم التسديد، أما يف حالة عدم منحها (أي 

يف البنك)، يتجنب هذا األخري عدم اسرتجاعها، لكن يف نفس الوقت  االحتفاظ باألموال مودعة

يتحمل خسارة عن جراء دفع فوائد مدينة ملودعي هذه األموال، وبالتايل الوقوع يف اخلطر من جانب 

 .آخر

إن تقدير قدرات املقرتض على تسديد القرض تتم عرب دراسة املستندات املالية املقدمة من طرف   

من جانب معيار السيولة ومن جانب املساحة املالية وكذا إمكانية التطور لدى  املقرتض، خاصة

صاحب القرض، هذه الطريقة رغم كثرة استعماهلا، إال أ�ا تبقى حمدودة الفعالية لذا اضطرت البنوك 

إىل البحث عن سبل أخرى تعتمد على حتاليل إحصائية حقيقية، إن الطرق املتوفرة لقياس املخاطر هي  

، و  طريقة رجال القرض طريقة نقاط املخاطرة ، (صائيني خالطريقة الكالسيكية ،  طريقة اإل  :تايلكال

 .ي)التنقيطالقرض طريقة 

  Approche classique :الطريقة الكالسيكية أوال :

هذه الطريقة هي األكثر استعماًال يف وقتنا احلاضر وتتمثل يف حتليل املصريف للعناصر األساسية    

 :1اصة بالزبون واليت تتمثل يفاخل

: يقصد �ا الثقة اليت جيب أن تكون بني املصريف واملقرتض وهي تسمح للمصريف  العنصر البشري - 

بأن تكون له فكرة للحكم على مسعة العميل والتعرف على جمموعة من العوامل يف مقدمتها مدى 

  :وميكن االعتماد على املصادر التاليةانتظام العميل يف سداد مدفوعاته للغري من موردين أو بنوك 

 .البنوك اليت يتعامل معها العميل -  

                                                           
  . 44-41، دار غريب ، مصر ، ص ص  1ة معاصرة ،دراسات نظرية و تطبيقية ، الطبعة صالح الدين حسن السيسي ، قضايا مصرفي     1
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 .املوردون الذين يقومون بالتوريد له -  

يضاف إىل ذلك مدى كفاءة اإلدارة ومدى دقة نظام العمل �ا، وطريقة إمساك  ؤسسة أما بالنسبة للم

 .حسابا�ا و مدي الوفاء بإلتزاما�ا

ح أن حتليل منتوج أي مؤسسة أو إمكانية بيعه حملياً أو خارجياً تشكل عامل : من الواضدراسة السوق

أساسي لتقدير مستقبل هذه املؤسسة، نعين بدراسة السوق معرفة قطاع نشاط املؤسسة، مكانتها يف 

هذا القطاع، مكانة القطاع يف االقتصاد وضعية املؤسسة على املستوى احمللي والدويل وكذا منتوجا�ا 

املنافسة عليها، القيام �ذه الدراسة يعين حماولة تقدير تطور رقم أعمال املؤسسة أي حصتها يف ودرجة 

 .السوق وذلك بقياس عوامل القوة والضعف فيها

هناك عدد هام من النسب املالية لذا فإن التحليل المالي مع األخذ بالحسبان عنصر الخطر: 

اء صورة صحيحة عن الوضعية املالية للمؤسسة املعنية املشكل هو حتديد البعض منها اليت ميكنها إعط

 . بالقرض

 :مزايا الطريقة الكالسيكية

 .تسمح للمصريف مبعرفة املؤسسات ماضياً، حاضراً أو مستقبال، بفضل الوثائق املدروسة- 

 .يعتمد على التفكري البشري يف التحليل وأخذ القرار- 

 :عيوب الطريقة الكالسيكية

 .الطريقة لقياس املخاطرة يتطلب وقتاً طويالً إن إتباع هذه - 

 .لدى استعمال الطريقة الكالسيكية قد يكون املصريف ذاتياً عند اختاذ القرار- 

 .هي طريقة مكلفة جداً - 

  Méthode des systèmes experts :طريقة األخصائيين  : ثانيا

ة احلاالت الصعبة واليت ال هو برنامج معلومايت يستعمل حتليل منطقي ومتخصص لغرض دراس     

يستطيع إجنازها إال شخص ذو خربة ومعرفة جد عالية يف امليدان الذي هو يف صدد الدراسة، يسمح 

 .هذا النظام بوضع طريقة مبسطة لتحليل خمتلف املعطيات حىت يتسىن هلم التوصل إىل نتائج مقبولة

الذي ميأل اجلهاز (خيزن) مبعلومات  ميكن القول إذن أن نظام األخصائيني هو وسيط بني األخصائي
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 .جتربته ومستعمل اجلهاز، مع العلم أن هذا اجلهاز حيل املشاكل املطروحة بواسطة معلومات األخصائي

 : مزايا النظام األخصائيين

 .يسمح بربح الوقت •

 .ميكن من إضافة قوانني جديدة أي يتالئم مع مميزات خمتلف القطاعات •

 : عيوب نظام األخصائيين

يطبق بدون متييز على كل املؤسسات دون األخذ باالعتبار حجم هذه املؤسسة وكذا قطاع نشاطها 

 .ووترية تنميتها

 البنكي  المحور الثاني : الطرق الكمية لقياس مخاطر اإلقراض

خاصة  خمتلفة من املخاطر البنكية،تعمل البنوك التجارية يف ظروف اقتصادية متغرية تتحمل فيها درجات       

خماطر منح القروض الشيء الذي يفرض عليها إعطاء هذه املشكلة قدرا كبريا من األمهية، و القيام ببعض 

اإلجراءات الكفيلة بتقليل تلك املخاطر إىل أدىن حد ممكن، مستغلة يف ذلك كفاءة مسريي البنوك التجارية و 

الدراسات و األحباث املهتمة �ذا اجلانب، خاصة خمتلف الطرق و الوسائل املتجددة يف هذا امليدان اليت تفرزها 

مع تطور التقنيات و حداثة الوسائل اليت سهلت من مهمة البنوك يف التمويل. ويف مجيع احلاالت فهي تبحث 

عن الطريقة األجدر بالتقدير الفعال لتلك املخاطر، يف وقت تعرف فيه احلياة االقتصادية تطورا سريعا، وطلبا 

تمويل. لذا يعترب عنصر املخاطرة من أكثر اهتمامات الدراسات األكادميية و املهنية اليت تعمل متزايدا على ال

  جاهدة على التقليل منها إىل أدىن حد ممكن مما يزيد من فرص احلصول على األرباح.

اطرة ويف ظل هذه الظروف، تعمل البنوك التجارية بإمكانيات حمدودة وأساليب كالسيكية يف التنبؤ مبخ     

القرض ، كالتحليل املايل الكالسيكي مثال، يف حني تستخدم خمتلف البنوك التجارية العاملية بعض الطرق 

تطبيق هذه  لذلك جيب اإلحصائية احلديثة و املساعدة على اختاذ القرار، واليت حققت نتائج جد مشجعة، 

  الطرق وأمهيتها يف إدارة املخاطر البنكية.
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تعترب طريقة نقاط Méthode du point risque :مخاطرةنقاط ال تقنية أوال : 

املخاطرة من الطرق اإلحصائية اليت تعتمد على توفر املعلومات الكافية حول املؤسسة الطالبة لالئتمان 

باإلضافة على تقييم جمموعة من املعايري النوعية و اليت تتم على أساسها اختاذ قرار منح االئتمان و 

  .التقليل من خماطره 

  تعريف طريقة نقاط المخاطرة : -1

لقد بينت جتارب سابقة انه ال ميكن االعتماد يف عملية التنبؤ مبدى تعرض املؤسسة لظاهرة اإلفالس 

على العوامل املالية و فقط بل يتعدى ذلك الن يشمل تقييم العناصر النوعية اخلاصة باملؤسسة مثل 

فكانت طريقة نقاط املخاطرة من بني ما توصلت نوعية الزبائن و نشاط املؤسسة ، عمر املؤسسة 

  . إليه بعض الدراسات اإلحصائية 

التقنية اليت �تم بتقييم املؤسسات وفق جمموعة  أ�او بالتايل ميكن تعريف طريقة نقاط املخاطرة على 

له من املعايري النوعية و ذلك بتخصيص لكل معيار من املعايري املستعملة سلم التنقيط حيدد من خال

نقاط املعايري نقطة تقديرية للمؤسسة مساوية �موع  إىل األخريمستوى نقطة املؤسسة لتصل يف 

 املستعملة ، و يتم اختاذ القرار بناءا على تلك النقطة التقديرية . 

  

سليمة على مبدأ العاجزة و ال اتؤسساملو بناء عليه فإن طريقة نقاط املخاطرة تعتمد على التفريق بني 

حكم على مدى تعرض مؤسسة إىل املخاطر اعتمادا على معايري  إصدار  و هو إمكانيةأساسي 

ة ، لكي يومي لتقييم املخاطر العداد اإلم البنك بو قي انه  نوعية و الشئ اإلجيايب يف هذا التحليل هو

  .2 ميكن للبنك أن حيسن اختيار املعايري املستعملة و ذلك من اجل رفع فعاليتها 

                                                           
امللتقى الدويل السابع حول إدارة املخاطر و اقتصاد سليم بن يوسف ،أمهية و دور الطرق اإلحصائية يف إدارة خماطر اإلقراض يف البنوك التجارية ، 2

 .  12 -11ص ص  ،األردن ،  2009أفريل  18-16املعرفة ، 
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لسلم تنقيط لكل معيار مستعمل حتديد مستويات النقاط ملختلف الوضعيات و يتطلب وضع ا

مثال فان سلم التنقيط كان املعيار املستعمل هو عمر املؤسسة   فإذاة ، ساملتوقعة للمؤسسة املدرو 

  :3املقرتح يكون كما يلي 

 ( املخاطرة القصوى )  1عمر املؤسسة اقل من سنتني النقطة =  -

 2سنوات النقطة =  7و  2عمر املؤسسة من  -

  3سنة النقطة =  15و 7عمر املؤسسة بني  -

  ( املخاطرة الدنيا )  4سنة النقطة =  15عمر املؤسسة اكرب من  -

فمبدأ هذه الطريقة إذن هو إمكانية تقييم املؤسسات و احلكم عليها بناء على معايري نوعية 

ر املؤسسة ، مستوى رأس املال مستقلة متاما عن حالتها املالية ، كعدد زبائن املؤسسة و عم

  اخلاص ، وضعية قطاع مشاط املؤسسة .

لكن على البنك أن يعرتف بأن درجة فعالية هذه الطريقة حتدد وفق املعايري اليت مت اختيارها ، كما 

ينبغي عليه أن يعرتف بأنه مهما بلغت درجة كفاء�ا فإنه ال ميكنها أن تزيل املخاطرة بصفة كلية 

  على تقليلها فقط . و إمنا تعمل 

  : ميكن عرض هذه الطريقة من خالل تتبع املراحل التالية  مراحل عرض طريقة نقاط المخاطرة -2

اختيار املعايري النوعية املستخدمة يف التحليل بعناية و دقة من شأنه أن  إن: اختيار المعايير -

التجارية بالنسبة للبنوك يرفع من فعالية و مدى و كفاءة هذه الطريقة يف تقدير خماطر القرض 

 ، و يستند االختيار على عاملني أساسيني مها : 

 املعيار يف تقييم املخاطر فليس جلميع املعايري النوعية نفس الوزن يف تقييم  أمهية

 كثرها داللة .األ و اختيار  املخاطر لذلك جيب ترتيبها

                                                           
-101، ص ص  2004رسالة ماجستري ، املدرسة العليا للتجارة ، اجلزائر ،   ، ةاإلحصائيبن عمر خالد ، تقدير خماطرة القرض و فق الطرق    3
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 ذلك جيب توفر املعلومة و تكلفتها فتوفرها صعب و احلصول عليها مكلف ل

دائما مقارنة قيمة املعلومة بتكلفتها اليت يكون البنك على استعداد لدفعها حىت 

 تكون هلذه املعلومة فائدة معينة . 

: بعد اختيار املعايري النوعية اليت سيتم على أساسها تقييم املؤسسات مع  إنشاء سلم تنقيط -

طريقة تتطلب إنشاء سلم تنقيط لكل إضافة بعض املعايري املالية إلثراء التحليل ، فإن هذه ال

و اجلدول املوايل معيار خمتار للدراسة و ذلك من أجل حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة .

 يعطي مثاال توضيحيا عن ذلك .

 سلم التنقيط لكل معيار مقرتح حسب طريقة نظام نقاط املخاطرة :الجدول 

النقاط                  

 المعیار

0 2 2 3 4 5 

نتماء إلى المجموعةاال  ال     نعم 

500اكبر من  عدد الزبائن اكبر من  

2500 

اكبر من 

1000 

اقل من 

500 

اكبر من 

20 

اقل 

20من  

 20اكبر من  عمر المؤسسة

 سنة

 10اكبر من 

 سنة

 5اكبر من 

 سنة

 5اقل من 

 سنة

اقل من 

سنة3  

اقل من 

سنة 1  

 SPA  SARL   AP الهیكل القانوني

  

 p IDEM:  201:املصدر : 
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 : 4يتم حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة كما يلي  :حساب النقطة النهائية  -

N جمموع النقاط /عدد املعايري املدروسة =  

  و تكون قاعدة القرار بعد حساب النقطة النهائية كما يلي : 

  فإن املؤسسة سليمة  N ≤Xإذا كانت 

  فإن املؤسسة عاجزة  N >Xإذا كانت 

نقطة  احلصول عليها باالعتماد على إنشاؤها أو  دود منح القرض اليت يتممتثل ح Xحيث 

املؤسسة و مصفوفة لبعض القيم ، و بالتايل ميكن أخذ أضعف قيمة أو اختيار تقدير لتلك القيم 

  طرق إحصائية و رياضية معقدة . ، وهي 

  :نظام نقاط المخاطر و عيوب  مزايا -3

طريقة نقاط املخاطرة من أهم الطرق اإلحصائية املستعملة تعد  نظام نقاط المخاطرة : مزايا -

 :  لقياس خماطرة القرض و تتجلى أمهيتها فيما يلي

التالئم مع خصوصيات الزبائن لتفسري العجز احملتمل لديها، بإدخال عدة عناصر (مالية أو  •

 .ستعملةغريها) كاحمليط االجتماعي، مستوى املعيشة، تنظيم اإلنتاج، أدوات التسيري امل

 .االعتماد على التجربة احملصلة من طرف املكلفني بالبيع يف امليدان •

  .إمكانية مسايرة املعطيات وجعلها حالية •

  املؤسسة حمل الدراسة  حول مل تتوفر كل املعلومات إن تسمح بتنقيط املؤسسة حىت لو. 

 لتطبيقه . ترتك كل احلرية للبنك يف اختيار معيار النموذج مع فرض منوذج حمدد 

 و  تعطي أمهية كربى للمعايري النوعية اليت بإمكا�ا أن تعكس الوضعية احلقيقية للمؤسسة

 .  تفتح جماال أوسع للدراسة 

                                                           
مساعدة يف اختاذ القرار يف البنوك التجارية  كأدواتعبادي حممد ، تقدير خماطر القرض باستخدام القرض التنقيطي و الشبكات العصبية االصطناعية    4

  . 59- 58، ص ص   2004العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة باجي خمتار عنابة ،  ، ماجستري ، قسم العلوم املالية ، كلية
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  التطورات اليت قد حتصل تعد هذه الطريقة بشكل متواصل و يومي مما يسمح مبسايرة

لزبون اليت يقوم مبلئها للمؤسسة و بالتايل التوقع باملخاطرة قبل وقوعها من خالل بطاقة ا

 الزبون عند حدوث أي تطور .

على الرغم من املزايا اليت تتصف �ا الطريقة إال انه :عيوب نظام نقاط المخاطرة -

 :   5هناك بعض الصعوبات يف تطبيقها املتمثلة فيما يلي

 

 فعالية هذه الطريقة تعتمد كلياً على املعايري املختارة لألخطار. 

 نظرا لطبيعة املعلومات اليت تتطلبها املعلومات املطلوبة حلصول على و تكلفة ا صعوبة ،

عملية احلصول عليها تعد صعبة و شاقة بالنسبة للبنك ، فهي ال نقاط املخاطرة ،فإن 

تتوفر بأكملها يف ملف طلب اإلقراض بالشكل الذي هي عليه يف الطرق األخرى ، و 

إ�ا قد تكلف البنك مصاريف بقيمة اكرب حىت إن توفرت يف احمليط الداخلي للمؤسسة ف

  من قيمة منفعتها . 

 نظرا العتماد طريقة نقاط املخاطرة على متغريات كيفية  ، صعوبة وضع سلم تنقيط

يف وضع سلم تنقيط لكل متغري من املتغريات املدروسة ، بشكل نسيب ، فإ�ا جتد صعوبة 

مجع كل املتغريات على سلم  حىت و إن سهل القيام بذلك �موعة منها فإنه يصعب

 واحد .

  إعطاء نفس الوزن لكل املتغريات فإذا كانت كل املتغريات اليت تعتمد عليها الطريقة هلا

  داللة على وضعية املؤسسة فإنه ال ميكن أن يكون لديها نفس الوزن للتعبري عن ذلك .  

CREDIT MEN   ) :   رجال القرض تقنية  :ثانيا        

  : القرضتعريف رجال - 1

أخصائيني    ظهرت هذه الطريقة يف الواليات املتحدة  األمريكية حيث يقصد برجال القرض

يقومون بدراسة و فحص قابلية استحقاق الديون و كيفية تسيري املؤسسات و ذلك  اعتمادا على 

                                                           
- 104ص ص  ،  2004رسالة ماجستري ، املدرسة العليا للتجارة ، اجلزائر ،   ، اإلحصائيةبن عمر خالد ، تقدير خماطرة القرض وفق الطرق   5
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ة مسبقا يتم مقارنتها مع نسب مثالية حمدد إىل جانب املؤشرات املالية ، بعض املؤشرات االقتصادية 

بطريقة إحصائية بعد دراسة معمقة، و تعرف طريقة رجال القرض بأ�ا التقنية اليت تسمح بإعطاء 

لكل  مؤسسة نقطة حتدد قيمتها حسب املعايري( العامل الشخصي ، العامل االقتصادي ، العامل 

 املايل ) . 

يف عدد معني حصائية معمقة إتوصل رجال القرض بعد دراسات  عرض طريقة رجال القرض:-2

يف عملها على إعطاء  تعتمد  من املؤسسات إىل نتائج اختذوها كمرجع أساسي هلذه الطريقة و اليت 

اسية و املكونة يف جمملها لوضعية على ثالث عوامل أس بناءا  قيمتها  كل مؤسسة  نقطة حتدد

  :6 و هي ؤسسة امل

ت  املسـتخدمني و مـدى وجـود انسـجام :  الذي يرتبط بكفـاءة كفـاءة املسـريين و قـدراالعامل الشخصي -

 .% 40بني خمتلف الطبقات العمالية ، و معامل ترجيح هذا العامل هو

: يبــــني موقــــع املؤسســــة يف احملــــيط االقتصــــادي، أي وضــــعيتها العامــــة يف القطــــاع العامــــل االقتصــــادي -

امــل تــرجيح هــذا االقتصــادي الــذي تنتمــي إليــه، و الوضــع التنافســي هلــا و مــدى تــأثريه علــى نشــاطها، و مع

 .% 20العامل هو 

و بالتايل يكون التقييم : يبني احلالة املالية للمؤسسة و ذلك استنادا إىل ميزانيتها العامل المالي  

  % . 40، و معامل ترجيح هذا العامل هوميزانيتها  عناصر تحليل بعضاملايل ب

نية احلقيقية للمؤسسة مع النسب يقوم العامل املايل يف حتديده على عملية مقارنة بني نسب امليزا

بعدها نلخص كل النسب املستعملة يف نسبة واحدة ( نسبة إمجالية ) ترتجم احلالة املالية ، املثالية 

                                                           
  انظر إلى :  6

امللتقى الدويل السابع حول إدارة املخاطر و اقتصاد طرق اإلحصائية يف إدارة خماطر اإلقراض يف البنوك التجارية ،سليم بن يوسف ،أمهية و دور ال -

 . 10 -09ص ص  ،األردن ،  2009أفريل  18-16املعرفة ، 

على مستوى البنوك دراسة  سعيدي حيي ، فخاري فاروق ، أمهية استخدام النماذج اإلحصائية يف الكشف املبكر عن حاالت التعثر االئتماين -

  .  367- 366، ص ص   2019،  الشلف  21، العدد  15حتليلية ، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ، ا�لد 
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و تتكون من مخسة نسب لكل منها أمهية نسبية العامل الرتجيح للمؤسسة و النسبة اإلمجالية .

  : 7 و هي اليت  اجلدول التايل CREDIT MENحمددة من مجعية 

  

  رجال القرضلطريقة  المرجعية نسب الالجدول : 

  المعامل  الصيغة الرياضية للنسبة  النسبة

  % 25  اهزة/الديون قصرية األجل اجلقيم الالقيم القابلة للتحقيق+  نسبة السيولة املختصرة

  % 25  األموال اخلاصة/جمموع الديون   نسبة االستقاللية املالية 

  % 20  م األعمال مبا فيه الضريبة /جمموع احلقوق على الزبائن رق  نسبة دوران العمالء 

  % 20متوسط املخزون ( بسعر التكلفة ) /  سعر تكلفة البضائع املباعة   نسبة دوران املخزون 

  % 10  صافيةالثابتة القيم الاألموال اخلاصة/  نسبة متويل القيم الثابتة 

 Elie Cohen .Analyse Financière.Ed.économica . 1997المصدر :                     

 نسبة اخلزينة : تبني قدرة املؤسسة على تسديد ديو�ا على املدى القصري 

 نسبة املالءة : تبني فيما إذا كانت املؤسسة مستقلة يف اختاذ قرارا�ا 

 نسبة دوران العمالء : تبني سرعة حصول املؤسسة على مواردها من الزبائن 

خزون : تبني عدد املرات اليت تتجدد فيها املخزونات نسبة دوران امل  

 نسبة التمويل للقيم الثابتة : تبني مدى تغطية األموال اخلاصة الثابتة 

                                                           
روحة صوار يوسف ، حماولة تقدير خطر عدم تسديد القرض باستعمال طريقة القرض التنقيطي و التقنية العصبية االصطناعية بالبنوك التجارية ، أط  7

  .  .  96-95، ص  2008ه ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة ايب مبر بلقايد ، تلمسان ، اجلزائر ، دكتورا
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 Yi    مع نسب مثالية  Xi بعد ذلك يتم مقارنة كل نسبة من النسب اخلمس السابقة   

 م عن طريق العالقة التالية ؤسسات ذات نفس النشاط و املقارنة تتاملاستخرجت بطرق إحصائية من 

 

  =Rللمؤسسة املدرسة     Xiللمؤسسة املثالية /النسبة  Yiالنسبة 

للمؤسسة  املثالية  كلما   Yiلمؤسسة املدروسة من النسبة   ل  Xiكلما اقرتبت النسبة   حيث  

مبعامالت  ) R1………R5(بعدها  نرفق العالقات أو النسب  ،  إىل الواحد Rاقرتبت  

 N 8  لنحصل على النسبة اإلمجالية ) Y1………Y5( الرتجيح

N=0 ,25R1+0,25R2+0,20R3+0,20R4+0,10R5 

 حيث منيز احلالتني التاليتني:

و بالتايل هناك إمكانية احلصول على  جيدة  الوضعية املالية للمؤسسة  N≥ 100 احلالة األوىل:  

  قروض.

 هناك نقص يف إمكانية بالتايل فإن  سيئة  وضعية املؤسسة املالية   N< 100احلالة الثانية:    

  احلصول على قروض.

 20% من العامل الشخصي و  40إال أن القرار النهائي ملنح القرار يعتمد على نسبة 

% من العامل املايل . 40% من العامل االقتصادي و   

بعض النقائص هلذه الطريقة مزايا إال أ�ا ال زالت تعرف مزايا و عيوب طريقة رجال القرض:   -3  

  :  9هلذه الطريقة عدة مزايا ميكن توضيحها كالتايل مزايا طريقة رجال القرض: -

                                                           
8 Cécile kharoubi et Philippe  Thomas,   analyse du risque de crédit ,2 édition, RB Edition ,paris ,2016 , p 65 .   
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أهم ما مييز طريقة رجال القرض هو الشمولية يف دراستها لوضعية العميل الطالب للقرض حيث  -

أ�ا مل تقتصر على العامل املايل فقط لدراسة وضعية حيث تناولت وضعية الزبون الطالب للقرض 

جبميع جوانبها مبا يف ذلك  العامل االقتصادي الذي  يسمح  بالتنبؤ بالصعوبات اليت ستواجهها 

املؤسسة مستقبال و ال ميكنها التحكم فيها، أما العامل الشخصي فإنه يعكس أداء املسريين و 

 مهارا�م الذي يعطي نظرة حول احمليط الداخلي للمؤسسة و الذي كلما كان مالئما زاد من ثقة

 البنك ، و�ذا فإن قرار منح القرض يكون موضوعيا و أقل عشوائية . 

إن التحليل املعتمد يف طريقة رجال القرض ال يفصل بني نتائج املتغريات املستعملة لدراسة   -

املؤسسة ، و إمنا يأخذها بعني االعتبار مجلة و هو ما يؤدي إىل حتليل شامل و منسجم للحالة العامة 

 للمؤسسة . 

من اجلدير بالذكر أن طريقة رجال القرض جتنب البنك مشقة للبحث عن منوذج كما هو احلال  -

  يف طريقة التنقيط ،  فهي تقدم منوذجا قابال لالستعمال بصفة مباشرة .

تواجه هذه الطريقة صعوبات كثرية يف التطبيق خاصة يف الدول عيوب طريقة رجال القرض:-   

لعربية، وميكن حصر هذه العيوب كالتايل:النامية ومن بينها الدول ا  

عدم توفر نظام معلومايت كفيل بتزويد املؤسسات و اهليئات املالية بكل ما يتعلق مبجال النشاط  -

 و كذا عدم وجود مؤسسات متخصصة يف بيع املعلومات . 

ملتعلقة صعوبة احلصول على املعلومات الضرورية غري الواردة يف ملف طلب القرض كاملعلومات ا -

 بالعامل الشخصي و املعلومات املرتبطة بالوضع االقتصادي و كذلك صعوبة حتديد النسب املالية .

                                                                                                                                                                                     
 101-100، ص ص  2004خماطرة القرض وفق الطرق اإلحصائية ، رسالة ماجستري ، املدرسة العليا للتجارة ، اجلزائر ،  بن عمر خالد ، تقدير  9

 .  
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تواجه بعض الدول صعوبات إلجياد مؤسسات هلا توازن هيكلي و مايل و يف نفس الوقت ، و اليت -

ذجية تعتمد على أساسها حتديد النسب املثالية ، لذلك فقد قام البنك املركزي بتحديد نسب منو 

  عليها املؤسسات لتقييم وضعيتها . 

جتمع طريقة رجال القرض كل املؤسسات على منوذج واحد لتقييمها و ذلك مهما اختلفت طبيعة   -

  نشاطها ، على الرغم من أن معايري النموذج تكون على أساس طبيعة نشاط املؤسسة .

  ( القرض التنقيطي ) تقنية التنقيط  ثالثا : 

ريقة التنقيط إحدى الطرق األكثر فعالية و املتبعة يف حتديد نسبة اخلطر و اليت ميكن أن تعترب ط

  . تساعد البنك كثريا يف اختاذ قراراته

 تعريف طريقة القرض التنقيطي -1

تعد طريقة التنقيط إحدى األساليب اإلحصائية اليت تساعد البنوك التجارية يف مواجهة خماطرة 

 .ها يف قرار منح القرض أو عدم منحهالقرض واليت تزيد من ثقت

وبصفة عامة ميكن تعريف طريقة القرض التنقيطي بأ�ا طريقة حتليل إحصائية تسمح بإعطاء نقطة 

خاصة بكل زبون تعرب عن درجة مالءتة املالية. فهي "إذن من طرق التنبؤ اإلحصائي ملعرفة احلالة 

ى ختفيض، مراقبة وتوقع عجز املقرتضني عن املالية للمؤسسة، إذ أ�ا تساعد مؤسسة اإلقراض عل

الوفاء بالتزاما�م و تعتمد هذه الطريقة بشكل كبري على تقنية إحصائية تتمثل يف التحليل اخلطي 

 .التمييزي

 و كان أول ظهور هلا يف سنوات الستينات وذلك يف الواليات املتحدة األمريكية حيث قام كل من

Beaver 1966 وE.I.Altman 1968  إعداد مناذج تعمل على الفصل بني املؤسسات ب

السليمة واملؤسسات العاجزة معتمدين يف ذلك على مبدأ التحليل التمييزي. وتبع ذلك عدة 

 .دراسات يف ا�ال خاصة الفرنسية منها اليت عرفت تطورا كبريا منذ السبعينات
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ط و حتمل يف مضمو�ا : تعود إىل أصل إجنليزي و معناها التنقيScoring )(  كلمة سكورينغ

فكرة التقييم و الرتتيب حسب معايري و مقاييس معطاة  ، و التنقيط هو نظام لتقدمي اخلطر املرتبط 

  بالتزامات ملخص يف نقطة تسمح هذه النقطة بتصنيف طبيعة و خصائص االلتزام . 

�م ، و بصفة أدق هي : هي طريقة إحصائية تنبؤية لعجز املقرتضني عن الوفاء بالتزاما طريقة التنقيط

  . 10التقنية اليت حتدد لكل طلب قرض نقطة قياس الحتمال إفالس املقرتض

بصفة عامة القرض التنقيطي هو طريقة إحصائية لتحليل األوضاع املالية للمؤسسات املقرتضة ملعرفة 

ة ، و هذا األخري حيسب بواسط  scoreالعاجزة من السليمة ، و هذا بفضل مؤشر يسمى النقطة 

طرق مستمدة من حتليل املعطيات أو االقتصاد القياسي ، باستعمال املتغريات األساسية للمظهر العام 

للمؤسسة ، و ذلك من خالل منوذج تقييمي على شكل معادلة خطية لعدة متغريات ( النسب املالية 

ون مع نقطة ، طبيعة القروض ، قطاع النشاطات ......) حيث ميكن مقارنة النقطة املعطاة لكل زب

  .11فصل حمددة مسبقا ، و على هذا األساس يكون رفض أو قبول طلب القرض 

طريقة التنقيط هي تعتمد على دراسة الوضعية املالية للعميل أو املؤسسة ن قد ميتد إىل دراسة    

بعض اجلوانب األخرى و اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة بتلك الوضعية ، و ذلك باستخدام 

قة التنقيط ، حبيث متنح عالمة من النقاط لكل جانب من اجلوانب اليت تتم دراستها حسب طري

مسبقا ، مث حيسب ا�موع لتتم مقارنته مع حد أدىن من هذه العالمة ،  إعدادهتصنيف معني يتم 

فإذا نزل ا�موع عن ذلك احلد يرفض طلب القرض اخلاص بذلك  العميل أو املؤسسة ، أما إذا 

  ا�موع ذلك احلد األدىن يقبل ملف طلب القرض مبدئيا و تدرس اجلوانب األخرى .  جتاوز

                                                           
  . 51، اجلزائر ، ص  13بن عمر خالد ، تقدير القرض البنكي وفق طريقة التنقيط ، جملة الدراسات االقتصادية ، العدد    10

التحوط  للمخاطر االئتمانية باستخدام االبتكارات املالية احلديثة ، حالة القرض الشعيب اجلزائري ، جملة الدراسات بنية صابرينة ، بلجياليل فتيحة ،   11

  .  77، ص  2018، جانفي  1، العدد  1التجارية و االقتصادية املعاصرة ، ا�لد 
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ميكن أن تستعمل هذه الطريقة يف قرض استثماري أو استغاليل تطلبه املؤسسة ، ويفيد يف التنبؤ 

كما ميكن استعماله يف قرض استهالكي يطلبه   Zو يسمى بتحليل املبكر حباالت التعثر املايل هلا ، 

  . 12رد و هو األغلب و املستعمل عادة الف

: إن القرض التنقيطي عبارة عن تقنية حتليل موجهة لتشخيص الصعوبات اليت  مبادئ طريقة التنقيط

تواجهها املؤسسة و هذا ملعرفة أي من املؤسسات متذبذبة عن طريق حسابات للمؤسسة و هو يقوم 

  :13على عدة مبادئ أمهها 

و مالية و اليت تعطي مؤشرات حول وضعية املؤسسات  يةاقتصادتعيني عدد من النسب  -

 ا صعوبات .لسنتني أو ثالث سنوات من قبل ملعرفة املؤسسات اليت هل

 القيام بتحليل إحصائي للمتغريات املتعلقة بالزبون -

 اختيار عدد مناسب من النسب املالية  -

 تشكيل توليفة خطية تسمى دالة التنقيط  -

ؤسس انطالقا من هذه النقطة حيث نصنف املؤسسة سليمة إعطاء نقطة أو عالمة لكل م -

  أو عاجزة 

: إن أهداف التنقيط مستعملة من طرف مؤسسات اإلقراض من أجل  أهداف طريقة التنقيط

  تقدير إمكانية السداد لدى زبائنها قبل منحه القرض و تسمح ب : 

 ار جيد للملفات من خطر اخلسارة الكلية للقرض املمنوح و ذلك بضمان اختي التقليل -

اإلسراع يف العمليات اإلدارية يف اخذ القرار و ذلك من خالل استعمال املعلوماتية اليت  -

 تسمح حبساب سريع للنقطة 

تنظيم قاعدة املعلومات املتجانسة حول املؤسسات تأكيدا للتالحم يف السياسة املتبعة يف  -

 اختيار األخطار

                                                           
   .71-70ص ص ،  2012امعية ، اجلزائر ، سليمان ناصر ، التقنيات البنكية و عمليات االئتمان ، ديوان املطبوعات اجل  12

لعلوم العايب ياسني  ، استعمال القرض التنقيطي يف تقدير خماطر القرض ، مذكرة ماجستري ، يف العلوم االقتصادية ، ختصص اقتصاد كمي ، كلية ا  13

  .  43-42، ص ص  2008-2007االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر ، 
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و اليت تؤيت مثارها تم حتليلها و توضيحها حاضرا إعداد مالحظات صغرية عن األخطار اليت ي -

 مستقبال حيث تساعد يف الرؤية الواضحة للخطر أو تسهل تسيريها 

حصول الزبون على فائدة جتارية حيث يتحصل على الرد حول القرض املطلوب يف ظرف  -

  قصري و هو ما يسمح له باستغالل الفرص املتاحة له 

منظمات القرض كثريا �ذه الطريقة أل�ا أكثر اتقانا مقارنة بطريقة  : �تم استعماالت طريقة التنقيط

النسب املالية و لكن استعماهلا قليل جدا إذ تطبق خصوصا على القروض االستهالكية و هلا 

  14حالتني

: يعتمد القرض التنقيطي بصفة عامة على التحليل التمييزي و الذي  حالة القروض الموجهة لألفراد

إحصائي يسمح انطالقا من املعطيات اخلاصة لكل فرد من السكان أن مييز بني جمموعة يعترب كمنهج 

من الفئات املتجانسة وفق معيار مت وضعه سابقا ووضع كل عنصر جديد يف الفئة اليت ينتمي إليها و 

  بالتايل جيب يف هذه املرحلة :

 حتديد الفئات و املعلومات اخلاصة بكل فئة 

 على كل طالب قرض جديد  استعمال نتائج التحليل 

  : يتم تقسيم املنظمات إىل جمموعتني : حالة القروض الموجهة للمنظمات

هلا مالءة جيدة ، و جمموعة أخرى هلا مالءة مالية غري جيدة وفقا جمموعة حتتوى على املنظمات اليت 

  للمعايري التالية : 

  تاريخ تأسيس املنظمة 

  أقدمية و كفاءة مسريي املنظمة 

 ية املنظمة خالل سنوات متتالية مردود 

                                                           
 دين ، بالل بومجعة ، أمهية استخدام طريقة التنقيط يف عملية اختاذ القرارات اإلقراض يف البنوك ، امللتقى الوطين السادس حول استخداممزياين نور ال  14

،  2008نوفمرب  24-23، سكيكدة ،  1955أوت  20األساليب الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية ، كلية العلوم االقتصادية و التسيري ، جامعة 

7  .  
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 رقم أعماهلا احملقق 

 نوعية املراقبة و املراجعة املستعملة من قبلها 

 رأمساهلا 

  طبيعة نشاطها 

  :15 لبعض نماذج التنقيط األكثر شيوعا في العالم نبذة تاريخية 

توقع خبطر القرض نظرا ملا تكسبه طريقة التنقيط من أمهية علمية و عملية بالغة فقد مت صياغة مناذج لل

من طرف خمتلف اجلهات من باحثني و هيئات خمتصة و غريهم ، إن فكرة طريقة التنقيط انبثقت عن 

حول املؤشرات إفالس  1932سنة  PJ . Fitz Patrickالدراسات اليت قام �ا  فيتز باتريك  

  CLT . Wrinokof et RF  Smithاملؤسسات ، مث تبعتها دراسات مسيت و ورينكوف 

لكن أول ظهور هلا كان يف سنوات الستينات و ذلك نتيجة الدراسات اليت قام �ا كل  1935سنة 

و اللذان اعتمدا  1968سنة   ALtmanl و التمان  1966سنة   WH Beaver من بافري 

و بعد جناح هذه  1972سنة   Edmisterعلى مبدأ التحليل التمييزي مث تليها دراسة ايدمسرت 

رقعتها اجلغرافية إىل الدول األوروبية و بالضبط إىل فرنسا حيث قام كولون الطريقة اتسعت 

Collognes  Y  مث تلتها أعمال كونان و هولدر  1977بأحباث حول طريقة التنقيط سنة

Conan et Holder   و نظرا ملالءمة هذه الدراسات مع متطلبات البنوك فقد  1979سنة

و النماذج املتحصل  1984مدة يف البنك الفرنسي سنة ظهرت دراسات بالبنوك كالنماذج املعت

،  و نظرا لألخطاء املرتكبة يف تلك الدراسات فقد ظهرت دراسات تصحيحية   BDFIعليها لدى 

و أعمال فوسرت  1977سنة   Eisenbeisلتلك األخطاء و أهم هذه األعمال أعمال ايزنبيس 

Foster   10و املستعملة عرب العاملو إليك بعض النماذج املشهورة . 1980سنة  :  

                                                           
ني  ، استعمال القرض التنقيطي يف تقدير خماطر القرض ، مذكرة ماجستري ، يف العلوم االقتصادية ، ختصص اقتصاد كمي ، كلية العلوم العايب ياس  15

  .  42-34، ص ص  2008-2007االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر ، 
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و  1966من تطرق لطريقة التنقيط و ذلك سنة  أول: يعترب   W .Beaver  أعمال بافير –أ

عاجزة  79مؤسسة سليمة و  79مؤسسة من نفس القطاع منها  158قد اجري دراسة على 

ية من نسبة مال 30وقد اختار  1964 – 1954معتمدا على املعلومات اخلاصة �ا خالل الفرتة 

العينة املسحوبة على أساس أ�ا األكثر تعبريا عن الوضعية املالية للمؤسسات و يف األخري  توصل إىل 

  النسب األكثر داللة املالية للمؤسسة و اليت متكن من التنبؤ بإفالس املؤسسة و هي : 

X1   تدفق نقدي / جمموع الديون =  

X2 جمموع الديون /جمموع األصول = 

X3ل العامل / جمموع األصول = رأس املا  

  و هذه النسبة تستعمل كل واحدة منها على حدى إي مستقلة عن بعضها 

لسنة واحدة قبل وقوع  % 87و لقد حققت الدراسة نسبة تصنيف صحيح للمؤسسات تقدر ب 

  اإلفالسخلمس سنوات قبل  % 78اإلفالس و نسبة 

انطالقا من نسب مالية  5تتكون من حتصل التمان إىل دالة : (Altman)  نموذج التمان -ب 

-  1946مؤسسة عاجزة ، خالل الفرتة  33سليمة و  33مؤسسة منها  66عينة تتكون من 

  نسبة مالية و حتصل يف األخري على املعادلة التالية :  22و استعمل يف ذلك   1965

Z=0,012 x1 + 0 ,014 x2 + 0,033 x3 + 0,006 x4 + 0,999 x5  

  رأس املال العامل / جمموع األصول =     : X1  حيث 

X2                 =احتياطات / جمموع األصول    

X3                 الفائض اإلمجايل لالستغالل / جمموع األصول =  
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             X4   األموال اخلاصة / جمموع الديون  =  

   X5               وع األصول= رقم األعمال  اإلمجايل( بدون ضريبة ) / جمم           

  حيث تكون  Z=2 ,675و كانت النقطة احلرجة احملددة هي 

Z   ≥ 2 ,675 -  . املؤسسة يف حالة جيدة :  

Z  ≤  1,816 -   . املؤسسة يف طريقها إىل اإلفالس  : 

-   2,675<Z    < 1,81  :غري متأكد من حالتها  املؤسسة . 

من  % 94يح للمؤسسات السليمة و من التصنيف الصح % 97و قد حقق هذا النموذج 

  املؤسسات العاجزة تصنيف جيد . 

وقد اهتم بالتنبؤ مبدى  1980: اجري دراسته سنة   J Ahlsonأعمال أهلسون  - ج 

تعرض املؤسسات املالية لالزمات و قد استعملت دراساته إلظهار احتمال عدم التزام العميل 

مغريات كما استنتج أن هناك أربع  6ء منوذج من بشروط االئتمان وقد توصل يف األخري إىل بنا

عوامل هلا داللة على احتمال وجود فشل املشروع و هي حجم املؤسسة، قياس األداء ، قياس 

اهليكل املايل ، قياس السيولة اجلارية ، كما استنتج أن االحنراف املعياري للنسب لدى الشركات 

  املفلسة اكرب منه الشركات الناجحة .

ة إىل األعمال السابقة هناك أعمال تصحيحية و هي األعمال اليت قام �ا بوذي باإلضاف

Bothy   حيث ساهم يف تطوير النماذج اخلطية و تعديلها بشكل جيعلها  1981يف سنة

أكثر نفعا للبنوك التجارية و لقد حصل على منوذج مشرتك بني النماذج املستعملة يف البنوك 

  ملة يف البنوك االجنليزية وهي : األمريكية و النماذج املستع

Z=0,063 x1 + 0 ,92 x2 + 0,57 x3 + 0,014 x4  

x1  = رأس املال العامل / جمموع األصول  

x2  =الفائض اخلام لالستغالل / جمموع األصول  

x3  =االحتياطات / جمموع األصول  
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x4  =أموال اخلاصة / جمموع الديون   

   (Conan&Holder)كونان و هو لدار  نموذج-د

مالية  نسبة  50 مؤسسة مستخدمان  190بدراسة على  1978سنة  كونان  و هولدار  قام 

و الشئ املميز يف عملها هو  1975-1970معلومات خاصة باملؤسسات خالل  علىباالعتماد 

صياغة دوال تنقيط لكل قطاع على انفراد و هذا ما أعطى ملتخذ القرار حرية ذاتية يف اخذ قراراته ، 

دة إىل املساعدة يف تشكيل حمفظته املالية و تنويعها حسب احتمال عجز كل فرد و مناذج التنقيط زيا

  :  التايلاخلاصة بكل قطاع هي ك

  قطاع الصناعة  -

Z=0.24 X1 + 0.22 X2 + 0.16 X3 – 0.87 X4 – 0.10X5  

  =   X1 لالستغالل/جمموع الديون إال مجايلالفائض  

 =   X2 صول األأموال دائمة/جمموع  

X3  =   األصول قيم قابلة للتحصيل + قيم جاهزة / جمموع  

 =   X4  ضريبة خارج ال أإلعمالمصاريف مالية / رقم  

X5   =  مصاريف املستخدمني/ القيمة املضافة  

  المؤسسات التجارية :

Z= 0 ,0136X2 +0 ,0197X3 +0 ,034X6 – 0 ,0185X7 – 0 ,185X8 – 0 ,0122  
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X6 / جمموع امليزانية  = أموال خاصة  

X7  فائض االستغالل اخلام / جمموع امليزانية =  

X8  احتياجات رأس املال العامل / رقم األعمال خارج الضريبة =  

  مؤسسات األشغال العمومية :

Z= 0 ,0136R2 +0 ,0197R3 +0 ,034R6 – 0 ,0185R7 – 0 ,185R8 – 0 ,0122 

  يلي وتكون قاعدة التصنيف وفق هده الدالة هو كما

 S<4  65املؤسسة يف وضعية سيئة باحتمال عجز℅  

 9≤S< 4   و اقل من  ℅ 38املؤسسة يف وضعية مشكوك فيها باحتمال عجز أعلى من

65℅  

  ℅38باحتمال عجز اقل  أو يساوي  جيدة املؤسسة يف وضعية 

  ℅38املؤسسة يف وضعية جيدة باحتمال عجز اقل او يساوي ≤9Sو

من املؤسسات العاجزة  ℅75ري إىل إن النموذج يسمح بتوقيع نسبة تش نوما توصل إليه الباحثا

سنوات مما ميكن معرفة تدهور الوضعية املالية للمؤسسة يف بدايته وميكن التحكم فيه  3خالل فرتة 

  بصفة جيدة

أنواع من  3هي دراسة قام �ا البنك الفرنسي و استعمل فيها   : نموذج بنك فرنسا -ه

 19و استعمل فيها  1985- 1972عاجزة ، حساسة ) يف الفرتة ما بني املؤسسات ( سليمة ، 

)تستعمل حسب حاجة التحليل و تكن بداية الدالة  Z ,y1 ,y3دوال نقطية (  3نسبة لتشكيل 

Z  نسب و هي كالتايل : 8اليت تشمل  
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100Z= - 1,255 X1 + 2,003 X2 – 0,824 X3 + 5,221 X4 – 0,689X5 – 1,164 

X6 + 0,706 X7+1 ,408X8-85 ,44 

   X1  =اإلمجالية ة/ النتيجة االقتصادي مصاريف مالية    

X2    =إمجايل االستثمارات + احتياجات رأس املال العامل أموال دائمة /  

 X3  =  قدرة التمويل الذايت  / إمجايل املديونية  

   X4    = رقم إال عمال خارج الرسم  لالستغالل إال مجايلالفائض /  

  X5  ديون جتارية / مشرتيات خاضعة للرسم  = 

X6 1 -)) / القيمة املضافة (ن1 -(ن –التغري يف القيمة املضافة (ن(  

 X7 تسبيقات على الزبائن / إنتاج الدورة   –إشغال قيد االجناز + حقوق الزبائن  

X8أصول ثابتة / القيمة املضافة  

  :ويكون  التصنيف كما يلي

Z <  0.25  شرات اإلفالس  حتمل املؤسسة مؤ  

 Z ≤ 0.125  ≤   0.25   حالة  املؤسسة  غري متأكد منها  

Z ≥ 0.125    حالة املؤسسة  سليمة  

إن دالة التنقيط املركزية للميزانيات لبنك فرنسا تتمتع بالكثري من املصداقية نظرا حلجم املستعمل 

  عامل. 500مؤسسة ال يقل عن  3000لصياغتها حيث قدر ب 
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 70على  1977: اجري دراساته سنة   Y .Collongnesن  أعمال كولو -ه

نسبة و انتهت دراسته باختيار ( نسب  19عاجزة ) وطبق عليها  35سليمة ،  35مؤسسة ( 

  مكونة لنموذجني 

Z1= 4 , 983 X1+60 ,066X2- 11 ,8348X3 

Z2= 4 , 6159 X1-22X4- 1 ,9623X5 

X1  مصاريف العمال / القيمة املضافة =  

X2 ريف مالية / رقم األعمال اإلمجايل =مصا  

X3  رأس املال العامل الصايف / جمموع امليزانية=  

X4  نتيجة االستغالل / رقم األعمال اإلمجايل=  

X5   رأس املال العامل الصايف / املخزونات =  

  يكون كااليت :  Z1التمييز بني املؤسسات السليمة واملؤسسات العاجزة حسب منوذج 

Z1<  5 ,455    املؤسسة يف حالة سليمة :  

Z1≥ 5 ,455   املؤسسة يف حالة عجز :  

  فهو كما يلي :  Z2أما التصنيف حسب الدالة  

Z2< 3 ,0774    املؤسسة يف حالة سليمة  

Z2≥3 ,0774 املؤسسة يف حالة عجز  
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  .مراحل إعداد النموذج التنقيطي -3

ر داللة على املالءة املالية و ربطها مبعامالت يتطلب إعداد منوذج التنقيط حتديد املتغريات األكث    

ترجيح تتغري قيمتها حسب أمهية املتغري املرتبط به ، و يتم ذلك من خالل جمموعة من اخلطوات 

  املكملة لبعضها اليت جيب احرتامها للوصول إىل نتائج مقبولة .

املعلومات املتوفرة عن  وفيما يلي املراحل األساسية إلعداد النموذج التنقيطي من خالل استغالل

   .املؤسسات

: للبدء يف إعداد النموذج البد من توفر  بناء قاعدة المعطيات و إعداد العينات  - أ

املعلومات و املعطيات اليت تعترب األساس يف احلسابات اليت تعمل للحصول على الدالة 

 : 16و متر مبا يلي SCOREالتنقيطية و من مث نقطة 

 عدة مصادر ميكننا استغالله للحصول على املعلومات اخلاصة : توجد  تجميع المعلومات

باملؤسسات فعند تقدمي لطلب قرض لدى البنك يطلب البنك منها أن تكون مصحوبة مبلف 

يتضمن عدة وثائق حتتوى على معلومات عن حالتها املالية و أهم الوثائق اليت جيب توفرها يف 

ة يف النشاط ، جدول حسابات النتائج ، ملف طلب القرض امليزانية لثالث سنوات األخري 

  خمطط اخلزينة ، املخطط املايل ....اخل 

هذه املعلومات املتحصل عليها تسمح مبعرفة الوضعية املالية للمؤسسات ، و ما نأخذه من هذه 

الوثائق امليزانية و جدول حسابات النتائج اليت نستعني �ا يف حساب النسب املختلفة اليت متثل 

  ت األساسية يف إعداد النموذج . املعطيا

 ( المعاينة ) إن املعاينة هي أخذ جزء من عناصر ا�تمع املقصود عن طريق  إعداد العينات :

السحب ، و عادة ما تؤخذ هذه العينة بطريقة تسمح باالستدالل حول معامل ا�تمع ، ممثلة 

ينة على النحو الذي يسمح هلا بذلك مرحلة أساسية لبناء النموذج اإلحصائي .فإذا مت سحب الع

                                                           
البنكية ، جملة حوليات جامعة بشار يف العلوم االقتصادية ، ا�لد  لكمية يف تسيري خماطر القروضبن جلول خالد ، استخدام األساليب اإلحصائية ا   16

   . 204- 205  ص   ، ص 2، العدد  4
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بتمثيل جمتمعها بشكل كاف مع مالحظة عالقات قوية بني عدد كبري من املتغريات ميكن أن 

 نستخلص أن النتائج املتحصل عليها قابلة للتعميم . 

 :  17و بعد سحب العينة تتطلب الدراسة تكوين العينات اجلزئية اآلتية

  لتحليل للمعطيات و إعداد النموذج و هذه العينة تستعمل ا:  التحليل عينة

  حساب دالة التنقيط . 

 من النتائج املتحصل عليها نستطيع من خالهلا التحقق : و هي العينة  عينة اإلثبات  

 و هي اليت تسمح مبراقبة فعالية النموذج يف الفرتة املستقبلية  دقيق عينة الت : 

اجليدين و غري اجليدين ، حتتوي على أكرب  و العينة عبارة عن جمموعة من ملفات القروض للزبائن

قدر ممكن من املعلومات ( جدول حسابات النتائج ، امليزانية املالية ، خمطط اخلزينة و املخطط املايل 

  ، ملف القرض ) 

  بعد عملية انتقاء العينة اليت نرغب يف دراستها نقوم بتوفيق بني املؤسسات  :انتقاء المتغيرات

ا�ا حسب ما لدينا من معلومات ( امليزانية و جدول حسابات النتائج ) و هذا اليت مت جتميع ملف

 بغرض حساب املتغريات اليت تنقسم إىل نوعني : 

  : ( المستقلة ) و اليت تنقسم إىل قسمني المتغيرات التفسيرية:   

  متغريات كمية تتمثل أساسا يف متغريات القابلة القياس الكمي  

 تغريات غري قابلة للقياس و اليت يتم ترميزها من قبل الباحث  متغريات كيفية و هي امل  

 الذي ميثل حالة الزبون بعد قيام البنك بإقراضه و منيز بني نوعني : المتغير التابع :  

  زبون مل جيد صعوبة يف التسديد و بالتايل يعترب زبون سليم  

   . زبون وجد صعوبات يف التسديد و بالتايل يعترب زبون عاجز 

  L’analyse discriminanteالتحليل التمييزي -ب 

كقاعدة يف القرض التنقيطي ،جند التحليل التمييزي و الذي ميكن تعريفه على أنه طريقة إحصائية، 

                                                           
ة و حامت كرمي بلحاوي ، قرارات منح االئتمان يف املصارف التجارية من خالل تطبيق طريقة القروض التنقيطية ، جملة الكوت للعلوم االقتصادي  17

  . 2017،  25لتجارية ، كلية االقتصاد و اإلدارة ، جامعة واسط ، العدد ا
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باالعتماد على معايري معينة ، و ال ميكن هلذه التقنية األقسام املتجانسة للمجتمع  بتصنيف تسمح 

 . وعندئذ ميكن فرد من ا�تمع ن املعلومات اخلاصة بكل مأن حتقق ذلك إال بعد معاجلة واسعة 

  . 18 ف الذي ينتمي إليهنالص إىل من ا�تمع  فرد إدراج كلهلذه العينة 

و تستعمل البنوك طريقة التحليل التمييزي للتقليل من خطر منح القروض حيث تأخذ الطريقة بعني 

ملؤسسات و حميطها لتقوم بإنشاء تركيبة أو توليفة االعتبار جمموعة من اخلصائص املشرتكة اليت تتعلق با

خطية تسمح البنك مبعرفة أي من هذه اخلصائص ميكنه متييز و بصفة دقيقة احلالية املالية للمؤسسة 

 أو الزبون . 

وهنا يستعمل التحليل التمييزي لدراسة جمتمع مكون من عينة من ملفات طلب القرض متت معاجلتها 

مل يتلقى  سليمة اليت الؤسسات امل ، األوىل متثلجمموعتنيهذه العينة من  من طرف البنك وتتكون

تتمكن من الوفاء  عاجزة اليت مل الؤسسات البنك معها مشاكل يف تسوية مستحقا�ا و الثانية امل

، و يعمل هذا األسلوب استبعاد النسب اليت ال تساعد على التمييز سواء بصفة كلية أو جزئيةبديو�ا 

الفاشلة و الشركات الناجحة إىل أن يتم الوصول إىل النسبة أو جمموعة من النسب تكون  الشركات

فيما بينها توليفة خطية ميكنها أن متيز بني الشركات الفاشلة و الشركات الناجحة و تعرف التوليفة 

  بدالة التمييز اخلطية . 

  : 19تمييزي و تشمل و هناك عدد من االفرتاضات األساسية اليت يقوم عليها التحليل ال

إن ا�تمعات اخلاضعة للدراسة منفصلة إحصائية و قابلة للتحديد و إن كانت هناك درجات  -

 تداخل معينة فيما بينها 

 إن كل مفردة يف كل جمتمع ميكن وصفها و حتديده مبجموعة من املقاييس املستقلة  -

 ستوى حمددإن متغريات التمييز ( املتغريات املستقلة ) تقاس على أساس و م -

                                                           

 
و  اإلداريةحممد طيب النعيمي ، بناء دالة التمييز باالعتماد على متغريات حتليل االحندار ، جملة تكريت للعلوم  أسوانذنون يونس الشكرجي ،   19

   . 103، ص  2007ق ، ، جامعة تكريت ، العرا 07، العدد  3االقتصادية ، ا�لد 
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عدم وجود ارتباط بيم متغريات التمييز املستخدمة يف النموذج و اليت ينجم عنها مشكلة  -

 االزدواج اخلطي املتعدد 

 إن متغريات التمييز تتبع توزيعا طبيعيا متعددا يف كل جمتمع من جمتمعات الدراسة  -

ا�تمعات هلا كثافة إن مصفوفة التباين املشرتك �تمعات الدراسة تكون مساوية أي أن هذه  -

  متطابقة حول أوساطها مع األخذ يف عني االعتبار التباينات بني كل املتغريات 

:  يسعى الباحثون من خالل استخدام هذا األسلوب على حتقيق أهداف  أهداف التحليل التمييزي

  : 20منها 

  عات من العناصر التمييز هو عملية احلصول على منوذج أو دالة قاعدة مثالية تفصل بني ا�مو

 أو املشاهدات اليت ألجريت عليها عدة قياسات أو متغريات 

  التصنيف املقصود به إسناد عنصر جديد ( ال نعلم إىل أي جمتمع ينتمي ) إىل أحد

ا�تمعات بواسطة النموذج أو الدالة أو القاعدة اليت مت إجيادها باالعتماد على ا�موعات 

 سبة اخلطأ يف إعادة التصنيف أصغر ما ميكن املصنفة سابقا ، حبيث تكون ن

  فحص مدى وجود فروق ذات داللة بني ا�موعات بالنسبة للمتغريات املستقلة 

  حتديد املتغريات املستقلة اليت تساهم بأكرب قدر من االختالف بني فئات املتغري التابع 

 ( كنسبة مئوية) تقييم دقة التقسيم  

نه قادر على حتليل جمموعة كاملة من اخلصائص اليت تتميز �ا و من مزايا التحليل التمييزي أ

املؤسسات إضافة على حتليل العالقة بني هذه اخلصائص و متر عملية التحليل التمييزي باملراحل 

 التالية : 

 النموذج : تحديد متغيرات    

ة يف ملفات زبائنه  و كخطوة أوىل للتحليل التمييزي ، يلجأ البنك إىل فرز كل املعلومات املوجود    

يتم ترمجة تلك املعلومات على متغريات تنقسم بني صنفيني يتمثل الصنف األول يف املتغريات الكمية 

                                                           
و مالية و زبريي نورة ، فعالية استخدام أسلوب التحليل التمييزي يف تقدير خماطر االئتمان ، أطروحة دكتوراه ، يف العلوم التجارية ، ختصص بنوك   20

  .  103، ص  2018-2017حماسبة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة مسيلة ، 
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اليت هلا صفة رقمية و تظهر يف شكل  قيم ، أما الصنف الثاين فإنه يتمثل يف املتغريات الكيفية اليت ال 

نوعية ، و تتم عملية اختيار املتغريات األكثر ميكن يف الغالب إجيادها على شكل أرقام و إمنا هي 

داللة على املالءة املالية عن طريق تقنية خطوة خبطوة ،و تستعمل هذه الطريقة يف حالة وجود 

 pمتغري تفسريي من بني  n، و ترتكز على االختيار بني متغريين كيفيني للتفسري لمتغريات كثرية 

غريات واحد بواحد حسب األكثر تفسريا ، تتوقف يف متغري معطى ، حيث تقوم على اختيار املت

  االختيار عند عتبة التفسري املعطاة و تنتج هذه الطريقة على : 

نقوم بتطبيق االحندار البسيط للمتغريات الكمية على املتغري الكيفي ، هذا األخري يعطينا  -

االحندار R 2تطبيق  معامل االرتباط )  حنتفظ باملتغريات اليت تعطينا نتيجة  R 2املعامل (

 ذو قيمة صغرية. 

نقوم بتطبيق املضاعف على املتغريات اليت احتفظنا �ا يف املرحلة األوىل من بني  كل التغريات  -

 األصغر لنقوم باستبعاده . 2Rخنتار املتغري الذي يعطي 

 نستمر يف تكرار نفس العملية يف كل مرحلة من هذه العملية يتناقص عدد املتغريات .   -

  زبون :النقطة النهائية لكل  نموذج و حساب صيغة الحديد ت

كل متغري من املتغريات املختارة لبناء النموذج مبعامل يسمى معامل الرتجيح ،   يتم ربط يف هذه املرحلة

حيث يعرب ذلك املعامل عن مدى داللة املتغري به على املالءة املالية للزبون ، و بعد حتديد قيم 

   ة مبتغريات النموذج و ميكن وضع دالة التنقيط يف الشكل اآليت : املرتبط عامالتامل

 

+bnR n+……+a 2R 2+ a 1R 1Z= a 

 :حيث

:Z  النقطة النهائية(score)  ،:  na ، معامل الرتجيح  n:Rأي  النسب الداخلية يف النموذج

( يعرب عن ثابتb  :، النسب املختارة يف بناء النموذج  ( النسب املالية أو مؤشرات درجة اخلطر ) 

 .اجلزء الثابت من درجة اخلطر ) 
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واعتمادا على هذه الدالة يتم حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة، واليت ميكن من خالهلا احلكم 

  .على عجز أو سالمة املؤسسة

: بعد حساب النقطة النهائية لكل مؤسسة جيب على البنك حتديد النقطة  تحديد النقطة الحرجة

  يت متثل النقطة الفاصلة بني قراري الرفض و القبول و حساب النقطة النهائية يكون احلرجة ، ال

  : 21كاأليت 

)1+n0)/(n1Z1+n0Z0Z*=(n  

  حيث : 

0Z 0: متوسط نقاطn     من املؤسسات العاجزة  

1Z  1: متوسط نقاطn  من املؤسسات السليمة  

قارنة بني النقطة النهائية هلا و النقطة بعد حتديد النقطة احلرجة ميكن تصنيف املؤسسات من خالل امل

  احلرجة و ذلك كما يلي : 

 مؤسسات سليمة و هي املؤسسات اليت تكون نقطتها أكرب أو يساوي النقطة احلرجة . -

 مؤسسات عاجزة و هي املؤسسات اليت تكون نقطتها النهائية أصغر متاما من النقطة احلرجة  -

 échantillon deلنموذج نقوم باختيار صحته : بعد استخراج ااختبار دقة النموذج  -ج

 validation   : و يتم ذلك حسب اجلدول التايل  

  

                                                           
رة حممد بوزيان ، صوار يوسف ، حماولة تقدير خطر القروض البنكية باستعمال القرض التنقيطي ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع ، إدا   21

   . 6، ص  2007، جامعة الزيتونة األردنية ، األردن أفريل ،  18-16و اقتصاد املعرفة ،   املخاطر 
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 التصنيف باستعمال منوذج التنقيط :

  A B  

AM1  n1  

B  n2  M2  

  حيث : 

A  : املؤسسات السليمة  

B  املؤسسات العاجزة :  

Mi   1.2: متثل التصنيف الصحيح =i  

ni  1.2: متثل اخلطأ يف التصنيف  =i  

  حسب العالقة التالية :  Gجناعة النموذج حتدد نسبة التصنيف الصحيح 

   )A  G= M1 ّ+ (عدد مالحظات الصنف  M2 )B ( عدد مالحظات الصنف  

  ا�موع الكلي للمالحظات 

  كبرية معناه النموذج مالئما .  Gكلما كانت 

بون طالب لغرض مقارنتها بعد قياس دقة النموذج يستعمل هذا األخري يف إعطاء نقطة لكل ز 

 و من مث لكل زبون اختاذ قرار منح القرض أو عدمه .  *Zمع نقطة 

كأي طريقة من طرق تقدير خماطر القرض تتميز طريقة  :مزايا وعيوب طريقة القرض التنقيطي

 : 22 التنقيط مبجموعة من املزايا و جمموعة من العيوب

                                                           
تنقيطي يف تقدير خماطر القرض ، مذكرة ماجستري ، يف العلوم االقتصادية ، ختصص اقتصاد كمي ، كلية العلوم العايب ياسني  ، استعمال القرض ال  22

  .  45-44، ص ص  2008-2007االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر ، 
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ة من املزايا جتعلها تطبق على نطاق واسع يف البنوك تتميز طريقة التنقيط مبجموع:  مزايا الطريقة

   : منها

السرعة (من جانب املقرض و املقرتض ) حيث تسمح للمقرتض باملعاجلة و التحليل يف  -

ظرف زمين قصري ،و بالتايل اختاذ قرار املنح أو عدمه يف حني يستفيد الزبون من ذلك 

 ويل أخرى أيضا حيث يوفر عليه زمن إضايف للبحث عن مصادر مت

البساطة فهي ختتلف من الطرق الكالسيكية حيث يتم تعويض معطيات املؤسسة يف  -

 النموذج مث حنسب النقطة و نتخذ القرار على أساسها 

أداة الختاذ القرار حيث تتخذ القرارات اخلاصة مبنح القرض على أساس النقطة املتحصل  -

 لقراربطريقة التنقيط كما تكون هناك المركزية يف اختاذ ا

أداة للمراقبة حيث ميكن منوذج طريقة التنقيط من مراقبة صحة القرارات املتخذة بشأن  -

أي مؤسسة و ذلك من خالل إعادة دراسة املتغريات املوجودة يف النموذج على عكس 

 الطرق الكالسيكية اليت تستدعي إعادة دراسة امللف بأكمله 

فطريقة التنقيط تسمح بربح الوقت ختفيض تكاليف الدراسة و حتسني نوعية اخلدمات  -

من جهة و بذل جهد من جهة أخرى و هذا ما يؤدي إىل ختفيض تكاليف دراسة 

 ملفات الزبائن 

 تقليص املعلومات املستخدمة و هذا من خالل اعتمادها على أدوات اإلعالم اآليل -

تسمح  أداة من أدوات االستقطاب فالسرعة اليت تتميز �ا يف اختاذ القرار و بساطته -

  جبلب عدد كبري من الزبائن و تنويعهم   

على الرغم من حماسن اليت تتصف �ا هذه الطريقة فهي ال  : التنقيط عيوب الطريقة

 ختلو من العيوب من أمهها :

 جيب أن تكون العينة املدروسة كبرية  -

و ذلك من أجل التمكن من معرفة تطور املؤسسة و  يلةو مرحلة العمل جيب أن تكون ط -

 ياس املؤشرات ق

 املعطيات القاعدية جيب أن تكون دقيقة و متجانسة  -
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اختيار النسب األكثر مالءمة يؤدي بالتحليل اإلحصائي إىل إنقاص املعلومات القاعدية  -

  و بالتايل ال يؤخذ بعني االعتبار ظواهر املالحظة 

 سياسي حمدود دالة التنقيط املؤلفة هلا فرتة حمددة مبعىن يف إطار اقتصادي ، مايل و  -

 نتيجة التنقيط ليست دائما موثوق منها ففي بعض احلاالت جيب القيام بدراسة معمقة  -

 الطرق الرياضية و االحصائية جد معقدة  -

من حيث مبدأ تعريف العجز فطريقة التنقيط ال تأخذ بعني االعتبار إال خماطرة جتميد  -

 العجز كنتيجة  األموال أي وجود تضارب بني مفهوم العجز يف املعطيات و

تسمح طريقة التنقيط باحلكم على احلاالت العادية و يرتك احلكم للمحل و جتربته يف  -

 تقرير احلاالت األكثر صعوبة 

ختضع هذه الطريقة بدرجة كبرية خلربة ومهارة مصمم النموذج ومقدرة احلاسب اآليل   -

 ودرجة التعقيد يف البيانات املتوفرة
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سليم بن يوسف ،أمهية و دور الطرق اإلحصائية يف إدارة خماطر اإلقراض يف البنوك التجارية  - 11

 2009أفريل  18- 16املخاطر و اقتصاد املعرفة ،  إدارةحول  امللتقى الدويل السابع،
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مساعدة يف اختاذ القرار يف البنوك التجارية ، ماجستري ، قسم العلوم  كأدواتاالصطناعية  

 . 2004علوم التسيري ، جامعة باجي خمتار عنابة ، املالية ، كلية العلوم االقتصادية و 

13- Cécile kharoubi et Philippe  Thomas,   analyse du risque 

de crédit ,2 édition, RB Edition ,paris ,2016  

سعيدي حيي ، فخاري فاروق ، أمهية استخدام النماذج اإلحصائية يف الكشف املبكر  -14

ستوى البنوك دراسة حتليلية ، جملة اقتصاديات مشال عن حاالت التعثر االئتماين على م

 .  2019،  الشلف  21، العدد  15إفريقيا ، ا�لد 

حممد طيب النعيمي ، بناء دالة التمييز باالعتماد على  أسوانذنون يونس الشكرجي ،  -15

 ، العدد 3و االقتصادية ، ا�لد  اإلداريةمتغريات حتليل االحندار ، جملة تكريت للعلوم 

 .2007، جامعة تكريت ، العراق ،  07

مزياين نور الدين ، بالل بومجعة ، أمهية استخدام طريقة التنقيط يف عملية اختاذ القرارات  -16

اإلقراض يف البنوك ، امللتقى الوطين السادس حول استخدام األساليب الكمية يف اختاذ 

،  1955أوت  20معة القرارات اإلدارية ، كلية العلوم االقتصادية و التسيري ، جا

 . 2008نوفمرب  24- 23سكيكدة ، 

سليمان ناصر ، التقنيات البنكية و عمليات االئتمان ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  -17

  . 2012،  اجلزائر
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  تقنية إدارة المحفظة في البنوك

ميكن  ، حىت انه الاحملافظ املالية يف البنوك التجارية باهتمام متزايد يف الوقت احلاضر  إدارةحتظى      

بنك جتاري من وجود وحدة إدارية على مستوى قسم خيتص تصور ان خيلو أي هيكل تنظيمي ألي 

تستخدم البنوك التجارية موارده إما ، و يف تنفيذ كافة العمليات اخلاصة باألنشطة االستثمارية للبنك 

ل أمهية كبرية بالنسبة للبنك ، حيث اإلقراض أو يف االستثمار يف األوراق املالية و جند هذا النوع ميث

  يقوم هذا األخري باختيار التشكيلة املناسبة داخل احملفظة بغرض حتقيق ألكرب عوائد بأقل خماطر . 

تعرف احملفظة املالية على أ�ا جمموعة اختيارات من األوراق املالية ، :  أوال : تعريف المحفظة المالية

يتم اختيارها بعناية و بدقة فائقة ، لتحقيق جمموعة من األهداف  ،اق وتشكل مزجيا متجانسا من هذه األور 

لذلك جندها تتكون من عدد مناسب من  و  ،اليت تدار بطريقة تعمل على زيادة يف قيمتها و الغايات 

األوراق املالية ( أسهم ، سندات ، صكوك .....) تتباين و ختتلف من حيث القيمة ، معدل العائد املتولد 

  . 23، مدة استحقاقها عنها 

كما تعرف بأ�ا جمموعة من األصول املالية أو األوراق املالية املنقولة ، اليت ميسكها املستثمر بغرض املتاجرة 

و االستثمار ، أي بغرض تنمية قيمتها السوقية و حتقيق التوظيف األمثل ملا متثلها هذه األصول من 

  .  24أموال

ة األوراق املالية هي توليفة �موعة أوراق مالية ختتلف يف قيمة عائدها ، و عليه ميكن القول بأن حمفظ    

مدة استحقاقها ، نوعها .....اخل يتم اختيارها بدقة باالعتماد على خاصية التنويع ، وذلك بغرض تعظيم 

ة ما عائدها و ختفيض خطرها أي حتسني العالقة بني العائد و اخلطر ، لذلك جند أن احملفظة املالية عاد

تتكون  من عدد مناسب من األوراق املالية ( أسهم ، سندات ، مشتقات مالية ) تتباين و ختتلف فيما 

  بينها من حيث قيمتها ، معدل العائد املتولد عنها ، مدة استحقاقها . 

                                                           
  .  16، ص  2010صر ، جالل عصران ، االستثمار غري املباشر يف حمفظة األوراق املالية ، دار التعليم اجلامعي ، م  23

  .  267، ص  2005حممد صاحل احلناوي ، حتليل و تقييم األسهم و السندات ، مؤسسة النشر اجلامعية ، مصر ،   24
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يتم توظيف أموال البنك الفائضة :   ثانيا : أولويات االستثمار في األوراق المالية من طرف البنوك

الستثمار يف األوراق املالية من خالل املفاضلة بني هذه األوراق املالية املعروضة يف السوق وفقا ملقتضيات با

  :  25الضمان اليت يتبعها البنك كما يلي

: نظرا التسام هذه السندات بدرجة عالية من السيولة و ثبات  السندات التي تصدرها الحكومة - 1

  بة األوىل لدى البنك . نسيب يف قيمتها جندها حتتل املرت

: يعترب االستثمار يف رأس مال البنك املركزي على نفس  االستثمار في رأس مال البنك المركزي- 2

  اجلاذبية مع السندات احلكومية .

: إن االستثمار يف شهادات اإليداع القابلة للتداول و اليت تصدرها االستثمار في البنوك التجارية - 3

لة الثالثة بعد السندات احلكومية و االستثمار يف رأس مال البنك املركزي ، حيث توفر البنوك تأيت يف املرح

  الضمان للبنك و ملودعيه .

: يأيت االستثمار يف هذه يف املرتبة الرابعة من الرتتيب و  االستثمار في سندات مؤسسات األعمال- 4

األعمال املضمونة حيث تعود األولوية  ذلك ملا توفره من ضمان إال أنه البد أم منيز بني سندات مؤسسات

  للسندات املضمونة .

: تعترب األسهم فرصة استثمارية كبرية خاصة إذا كانت من الدرجة األوىل حيث  االستثمار في األسهم- 5

  تتصف أسعارها باالستقرار و الثبات و يقبلها البنك املركزي كضمان لطلب القروض .  

: هناك عدة مبادئ البد للمستثمر صاحب احملفظة أو القائم على  ةثالثا : مبادئ تكوين محفظة مالي

  :  26تشكيلها أن يراعيها عند تكوينه للمحفظة املالية و ذلك ليتحصل على تشكيلة أوراق مالية ناجحة

                                                           
،  22د موسى بن منصور ، خدمات البنوك التجارية يف جمال األوراق املالية ، دراسة حالة بنك الراجحي السعودي ، جملة دراسات اقتصادية ، ا�ل  25

   . 25، ص  2020،  01العدد 

  انظر اىل :    26

املالية على مستوى البنك التجاري ، مذكرة ماجستري ، علوم التسيري ، ختصص إدارة مالية ، جامعة  األوراقحمفظة  إدارةبوزيد سارة ،  -

  .  7، ص  2007-2006قسنطينة ، 
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: و يعين  إمكانية قياس قيمة العائد املتوقع من األوراق املالية املشكلة للمحفظة املالية  مبدأ الكمي -1

ابل إمكانية قياس درجة اخلطر اليت تنطوي عليها احملفظة املالية و لقياس العائد و اخلطر البد و باملق

من توفر املعلومات الكافية عن العائد و املعطيات االقتصادية املتوقعة يف املستقبل و اليت يعتمد 

  عليها يف تقييم العائد املتوقع من احملفظة املالية ككل .

به اشتمال احملفظة املالية على معظم األوراق املالية املتداولة يف سوق  : و يقصد مبدأ الشمول -2

األوراق املالية من أسهم سندات حكومية اذونات اخلزانة ..... و ذلك حىت يتم حتقيق عائد مرتفع 

  و مستقر نسبيا بأقل خماطرة ممكنة .

صاحب تكوين حمفظة : و يهدف هذا املبدأ إىل ختفيض درجة املخاطرة اليت ت مبدأ االرتباط -3

األوراق املالية يف ظل درجة االرتباط بني العوائد احملققة من االستثمار بني أوراق مالية لشركات 

خمتلفة ،  فمعامل ارتباط عوائد األوراق املالية املشكلة للمحفظة له عالقة طردية مع درجة املخاطرة 

  اخلاصة �ذه احملفظة املالية . 

ودة ورقة مالية ما إمكانية بيعها أو شرائها يف السوق دون أية عوائق و : و نقصد جب مبدأ الجودة -4

دون خسارة و تتوقف جودة الورقة املالية عن بعدها عن املخاطرة الناجتة عن تقلبات السوق كما 

ميكن القول أن توافر جودة يف الورقة املالية يعين توافر وزيادة يف قابلية السوق و حتسن فرص 

  تروجيها . 

: إن التشكيل اجليد للمحفظة يتطلب جتميع أنواع األوراق املالية أي ذات خصائص  دأ التنويعمب -5

  متنوعة و ميكن أن يأخذ التنويع عدة أشكاال أمهها : 

 تنويع قطاعي : تنويع قطاعات النشاط االقتصادي - 

 تنويع سوقي : أسواق حاضرة ، مستقبلية ، أسواق حملية و أجنبية  - 

 ق املالية : األسهم و السندات ....التنويع يف األورا - 

التنويع يف نوعية الورقة املالية : أسهم ممتازة ، أسهم عادية ، سندات متغرية الفائدة ، سندات ثابتة الفائدة 

  ، سندات املسامهة ، شهادات االستثمار

                                                                                                                                                                                     

  .  6، ص 2018دام منوذج ترينور ، فيفري عمار شهاب امحد األمحد ، تقييم أداء حمافظ األوراق املالية باستخ -
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الستثمار يف : إن اآللية اليت يتبعها البنك ل رابعا : أهداف محفظة األوراق المالية بالنسبة للبنك 

  :  27احملفظة املالية هي

: إن ترك البنك األموال جممدة أو ترك املدخرين أمواهلم مودعة لدى البنك ال يعد استثمارا  الربحية -1

مهما مضى الوقت  ، و هلذا يتم استثمارها يف جماالت متعددة أمهها األوراق املالية ، هذه األخرية 

ول على عائد جمزي و الذي يتحقق يف صورة أرباح اليت يكون أهم هدف من تكوينها هو احلص

 رأمسالية و فوائد . 

: هي قدرة البنك على الوفاء مبسحوبات املودعني ، و تلبية احتياجات املقرتضني يف نفس السيولة  -2

الوقت دون اللجؤ إىل بيع أوراق مالية خبسائر كبرية أو االقرتاض مبعدالت فائدة مرتفعة ، و بالتايل 

موارده يف حمفظة مالية يتيح له إمكانية حتويلها إىل نقود سائلة يف وقت قصري ملواجهة ما فاستثمار 

 قد يطرأ من سحوبات غري متوقعة .

: حيدث هذا عندما يتعرض خلسائر رأمسالية كبرية تفوق حقوق امللكية لديه ، تجنب اإلفالس  -3

شرتيت �ا أو خسائر نامجة عن نامجة عن بيع أوراق مالية بقيمة أقل من القيمة اليت سبق أن ا

الفشل يف اسرتداد قروض سبق أن قدمها للغري ، و بالتايل فتملك البنك للمحفظة املالية يعين 

استعمال مكونا�ا يف حالة وقوعه يف مشكلة إفالس ، باإلضافة إىل حتقيق دخل إضايف جينبه 

 اإلفالس . 

بكبار املودعني الدولة اليت يسعى البنك : يقصد المحافظة على عالقة قوية مع كبار المودعين  -4

إىل توثيق عالقته معها ، و ذلك من خالل توفري رهونات لودائع احلكومة يف شكل سندات 

حكومية ، و بالتايل يصبح البنك جمرب على استثمار جزء من موارده لشراء السندات بالرغم من 

رباح املتولدة من استثمار ودائع اخنفاض عائدها ، إال أنه من املمكن تعويض ذلك من خالل األ

 احلكومة .

و اليت تقوم بتشجيع البنوك التجارية  بإنشاء احملافظ  :تنفيذ تعليمات و توجهات البنوك المركزية  -5

  .28االستثمارية ، ضمن قيود و ضوابط حمددة ختتلف وفقا لظروف كل بلد 

                                                           
،  22د موسى بن منصور ، خدمات البنوك التجارية يف جمال األوراق املالية ، دراسة حالة بنك الراجحي السعودي ، جملة دراسات اقتصادية ، ا�ل  27

  25، ص  2020،  01العدد 

  . 292، ص  2006، دار وائل ، األردن ،  3نوك ، الطبعة زياد رمضان ، حمفوظ جودة ، االجتاهات املعاصرة يف إدارة الب  28
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قروض و السلف لديه قليلة عندما تكون الطلبات على ال :استثمار الفائض من أموال البنك  -6

ففي هذه احلالة يكون لدى البنك أمواال فائضة البد أن يسعى إىل استثمارها بدال من تركها 

 .  29جممدو يف خزانته

من متنوعة تتكون حمفظة األوراق املالية من  أوراق مالية : 30مكونات األوراق المالية في البنوكخامسا : 

ر ، و تتفاوت هذه األوراق من حيث العائد و السيولة و تواريخ حيث النوع و احلقوق و جهة اإلصدا

االستحقاق و إمكانية التسويق و عملية اإلصدار ، و درجة املخاطرة فاآللية اليت حتكم االستثمارات 

يف ، إذ ختتلف أجال حمفظة األوراق املالية اخلاصة مبحفظة األوراق املالية هي املوازنة بني الرحبية و السيولة 

انب إىل جلبنوك بغرض حتقيق هدف مزدوج هو تكوين خط دفاعي وقائي الحتياطات السيولة النقدية ا

  :  و ميكن تصنيف تلك االستثمارات إىل ا�موعات التالية،عائد مناسب لعملية االستثمار 

  أوراق مالية حكومية                    أوراق مالية مضمونة من احلكومة 

 ومية                االستثمارات املباشرة أوراق مالية غري حك 

      صناديق االستثمار 

  : هي تلك الصكوك اليت تصدر من قبل الدولة نفسها و من أبرزها : األوراق المالية الحكومية

درها احلكومة لغرض االقرتاض العام ، و قصرية األجل تص دوات دين : هي أ نةيالخز  اتأذون - 

بني ثالثة أشهر و أنثى عشرة شهرا ، و هي ال حتمل سعر فائدة حمددا ، و ترتاوح فرتة استحقاقها ما 

إمنا تباع خبصم أي بسعر يقل عن قيمتها االمسية على أن يسرتد مشرتيها قيمتها االمسية يف تاريخ 

  .االستحقاق 

:هي السندات اليت تصدرها الدولة و تطرحها لالكتتاب بغرض متويل بعض  السندات الحكومية - 

 يرتاوح أجل هذه السندات بني مخس إىل عشر سنوات . ،ض اخلاصة كاملشروعات اإلنتاجية األغرا

                                                           
  . 104،ص  2016، دار اجلنادية ، األردن ،  1خلفان محد عيسى ،  إدارة االستثمار و احملافظ املالية ، الطبعة   29

    30 انظر إىل : 

  .  151، ص  2002عبد املطلب عبد احلميد ، البنوك الشاملة ، الدار اجلامعية ، مصر ،  -

   . 220-216، ص  2001ة االستثمار يف البنوك التجارية ، الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية ، بامحد صالح عطية ، حماس -

  . 176-172، ص ص  2013حممد مصطفى السنهوري ، إدارة البنوك التجارية ، الطبعة األوىل ، دار الفكر اجلامعي ، مصر ،  -
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:  هي أوراق مالية تصدرها وحدات قطاع األعمال و يتم ضما�ا  األوراق المالية المضمونة من الحكومة

من  من قبل احلكومة من حيث سداد قيمتها و فوائدها يف حالة السندات ، أو من حيث ضمان حد أدىن

  األرباح يف حالة األسهم .

: و تشمل األسهم و السندات الصادرة عن كافة منظمات األعمال غري  األوراق المالية غير الحكومية

  احلكومية .

 سهم : هي قيام البنك باملسامهة يف تكوين املشروعات اجلديدة عند تداول أ االستثمارات المباشرة

  حد إسهام البنك يف الدراسات األولية اخلاصة باملشروع . املشروع ألول مرة بل قد يصل األمر إىل

: خيتلف دور البنك باعتباره مستثمرا تقليديا ألموال و مدخرات العمالء عن دوره   صناديق االستثمار

  ه أمينا لالستثمار .نكمستثمر ألموال و مدخرات هؤالء العمالء و لكن بصفة كو 

اق مالية يف البورصة و أوراق مالية أخرى غري مقيدة يف البورصة و أن حمفظة األوراق املالية تتكون من أور  

تتصف تلك األوراق باجلمود لعدم تداوهلا يف سوق األوراق املالية ، فاهلدف منها إجياد عالقات وروابط 

  فيها . دائمة بني البنك و الشركات اليت يسهم فيها دون التخلص من تلك األوراق أو االجتار

األسهم و السندات أداة مهمة من أدوات اختاذ القرار بالنسبة ملدراء حمافظ األوراق املالية يعترب تقييم   

  سواء يف البنوك التجارية أو يف املؤسسات املالية األخرى .

تشمل احملفظة كافة األوراق املالية اليت حيتفظ �ا البنك و اليت تتكون من أسهم و سندات باإلضافة إىل 

ه احملفظة متثل بالنسبة للبنك أصال من أصوله املتداولة حيث يستطيع بيعها يف أي وقت أذون اخلزينة و هذ

 يشاء .
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  :  األسهم

: يعرف السهم بأنه صك أو مستند يعطي إىل مالكه جزء من رأمسال الشركة و يثبت التعريف األول

ال الشركة عند حقوقه كشريك ، فالسهم يف حقيقته جزء من رأمسال شركة املسامهة حيث يقسم رأس م

تأسيسها إىل أجزاء متساوية ، ميثل كل جزء منها سهما و ميثل هذا السهم بصك يثبت ملكية املساهم له 

.31   

: يعرف السهم على أنه املشاركة يف ملكية مؤسسة أو شركة ، و يتم إثباته بصكوك قانونية  التعريف الثاني

ميثل جمموع األسهم نصيب مالكها من رأمسال الشركة بناء  ميكن تداوهلا بيعا و شراء يف األسواق املالية ، إذ

   32على قيمة السهم االمسية عند التأسيس .

هو عبارة عن ورقة مالية تثبت امتالك حائزها جلزء من رأس مال املؤسسة اليت أصدرته  التعريف الثالث  : 

  ه الورقة .مع االستفادة من كل احلقوق و حتميل كل األعباء اليت تنتج عن امتالك هذ

السهم هو جزء من رأس مال الشركة املسامهة إذ ميتلك حامل السهم احلق يف حضور جلسات اهليئة العامة 

للمسامهني و مناقشة ميزانية الشركة و انتخاب أعضاء جملس إدار�ا، و حيصل حامل السهم على نسبة من 

سنة مالية حسب نتائج أعمال الشركة ، و يف صايف أرباح الشركة يف �اية كل فرتة حمددة غالبا يف �اية كل 

  حالة تصفية الشركة يستلم حامل السهم نصيبه مما يتبقى من أصول الشركة بعد سداد ديو�ا و التزاما�ا . 

  : 33وميكننا استنتاج اخلصائص العامة اليت تتميز �ا األسهم

ه االمسية و على هذا السهم هو  ورقة تثبت ملكية صاحبها جزء من رأس املال يف حدود قيمت - 

 أساس فحامل السهم هو شريك يف املؤسسة  . 

                                                           
  .178، ص  2014االقتصاد النقدي ، دار اخللدونية ، اجلزائر ، العلواين عديلة ، املسري يف    31
  .  208، ص  1999ناظم حممد نوري الشمري ،أساسيات االستثمار العيين و املايل ، دار وائل ، األردن ،   32

  انظرا إىل :   33

  . 86 - 82، ص ص  2007طاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، الطبعة السادسة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  -

   . 282، ص  2006 زياد رمضان ، االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك ، الطبعة الثالثة ، دار وائل ، األردن ، -
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يسمح صاحب السهم لصاحبه باالستفادة من عائد هو ربح السهم أو احلصة و كذلك يتحمل  - 

 جزء من اخلسارة يف حالة حتقيق املؤسسة خلسائر .

ة باألفق الدخل الذي يدره السهم هو دخل متغري و هو مرتبط بالنتائج اليت حتققها املؤسس - 

 االقتصادي هلذه املؤسسة .

السهم هو ورقة مالية غري حمددة األجل و أجله النظري هو حياة املؤسسة ذا�ا و بالتايل فالسهم  - 

 يعترب بالنسبة للمؤسسة مصدر متويل دائم .

صاحب السهم له احلق يف املشاركة تسيري املؤسسة وذلك عن طريق املشاركة يف عملية التصويت  - 

رات املتخذة اخلاصة بأمور مثل انتخاب أعضاء جملس اإلدارة تعديل النظام الداخلي على القرا

 للمؤسسة أو تعديل رأس املال .

يشكل السهم موضوعا للمضاربة يف البورصة تتحدد قيمته اجلارية أو السوقية و هي غري القيمة  - 

 االمسية على أساس العائد احملقق و سعر الفائدة .

 سة أصحاب األسهم هم آخر من يستويف حقوقهم باعتبارهم شركاء .   يف حالة تصفية املؤس - 

  :  : تقسم األسهم إىل عدة أنواع  أنواع األسهم

 : 34: و تنقسم بدورها إىل  حسب الشكل - 

: يسجل اسم حاملها على وجه الصك و ميكن ملالك هذا السهم أن يبيعه  األسهم االسمية   

اسم املالك اجلديد على ظهر الصك يف جدول خاص  ملستثمر آخر ، و يف هذه احلالة يسجل

  يسمى جدول التنازالت ، و يسجل اسم املشرتي يف دفاتر الشركة .

: فهي عبارة عن صكوك تصدرها الشركات و تتداول بني املستثمرين بدون   األسهم لحاملها   

  هم . كتابة اسم املالك على وجه الصك بل تنقل امللكية مبجرد احليازة الفعلية للس

: يتم تقسيم األسهم حسب احلصة اليت يدفعها املساهم حسب الحصة التي يدفعها المساهم 

  : 35إىل ما يلي 

                                                           
 262-261ص ص ،  1999اإلدارة املالية االستثمار و التمويل التحليل املايل ، الطبعة األوىل ، دار حامد ، األردن ، حممد سعيد عبد اهلادي ،   34

.   
،  2006- (200رشيد بوكساين ، معوقات أسواق األوراق املالية العربية و سبل تفعيلها ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر ،   35

  .  57ص 
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: و متثل حصة عينية من رأس مال الشركات ، كاملسامهة بتثبيتات مادية ، أو أسهم عينية     

  وجودات اليت تقابلها خمزونات و ال جيوز للشركة تسليم هذه األسهم إىل أصحا�ا إال عند تسليم امل

: و هي األسهم اليت تدفع يف مقابلها مسامهات نقدية و ال تصبح قابلة للتداول  أسهم نقدية   

  بالطرق التجارية إال بعد تأسيس الشركة بصفة �ائية أي عند صدور العقد التأسيسي للشركة .

  لباقي نقدا .: و هي األسهم اليت تدفع بعض قيمتها عينا و يسدد اأسهم مختلطة    

  : و تنقسم إىل : حسب الحقوق التي تتمتع بها صاحبها 

:هي صكوك ملكية و هلا ثالثة قيم منها امسية ، دفرتية ، سوقية و القيمة األسهم العادية     

االمسية تتمثل يف القيمة املدونة على قسيمة السهم و عادة ما يكون منصوصا عليها يف عقد 

دفرتية فتعادل قيمة حقوق امللكية ( االحتياطات ، األرباح احملتجزة ، التأسيس ، أما القيمة ال

األسهم العادية ) مقسوما على عدد األسهم العادية املصدرة ، أما القيمة السوقية فهي القيمة اليت 

  .  36يباع �ا السهم يف السوق و قد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة االمسية

: ميثل السهم املمتاز مستند ملكية له قيمة دفرتية و امسية و سوقية شـأنه شأن األسهم الممتازة    

السهم العادي ، و حلامل السهم املمتاز أولوية على محلة األسهم العادية ، و ذلك يف الربح املوزع 

  . 37سنويا أو يف اقتسام أصول الشركة عند إفالسها أو عند تسييل أصوهلا 

 

ميكن للبنوك أن جتري عمليات على األسهم لصاحل الزبائن و هذه العمليات العمليات على األسهم : 

  هي : 

 شراء و بيع األسهم بناء على طلب الزبون  - 

 تشكيل احملفظة املالية لصاحل الزبون دائما و تسريها بالشكل الذي حيقق أفضل توظيف مايل ممكن  - 

  تقدمي قروض بناء على حصوله على أسهم - 

على فكريت التوظيف و املضاربة ، و فكرة التوظيف هي العملية اليت بواسطتها  و تقوم تلك العمليات

يستطيع األفراد تشغيل أمواهلم و ذلك بشراء األسهم على أمل احلصول على عوائد من وراء هذا 

                                                           
  .  235ص  ،  2010دار التعليم اجلامعي ، مصر ، عصران جالل عصران ، االستثمار غري املباشر يف حمافظ األوراق املالية ،  36
نطينة ، مسرية لطرش ، كفاءة سوق رأس املال و أثرها على القيمة السوقية للسهم دراسة حالة ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، جامعة قس  37

  .  31، ص  2010 – 2009
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التشغيل . أما فكرة املضاربة فتقوم على أساس التحكيم املرتبط بالتغريات اليت حتدث على قيمة السهم 

ظتني خمتلفتني نتيجة لتغريات معدالت الفائدة . و على أساس هذه املعايري و التقديرات يقوم يف حل

البنك ببيع األسهم أو شرائها ، و عندما يقدم على ذلك يتوجب عليه أن يقوم بدراسة الوضع الذي 

ا يتعلق توجد عليه حالة البورصة حاليا ، و التطورات اليت يتوقع حدوثها يف املستقبل و خاصة فيم

  حبية األسهم اليت ترتبط بصفة أساسية مبدى صحة املؤسسة اليت أصدر�ا. ر بتطورات الفوائد و 

: إن فكريت التوظيف و املضاربة اللتان ذكرنامها سابقا يتطلبان من املستثمرين أو مسريي  تقييم األسهم

شراء من أجل حماولة حتقيق احملفظات املالية لألسهم بتقييم هذه األسهم عند كل حلظة بيع أو حلظة 

  مكاسب رأمسالية حاليا أو يف املستقبل و حماولة احلصول على تدفقان صافية إجيابية أثناء حيازة السهم 

و باعتباره وثيقة ملكية جلزء من رأس مال املؤسسة فإن دخل السهم يتغري مع تغري مردودية هذه  

ف مسبقا قيمة احلصص اليت يعطيها و ال القيمة املؤسسة و األرباح اليت حتققها و ال ميكن  أن نعر 

احلقيقية للسهم ذاته نظرا للطابع العشوائي الذي يغلب على هذه األسهم من حيث أسعارها املستقبلية 

و األرباح اليت حتققها ، و ترتبط هذه التقديرات بوضع البورصة حلظة اختاذ القرار و كذلك بوضع 

  و أفاق تطورها . املؤسسة من حيث مردوديتها احلالية

إن الطابع العشوائي هلذه األسهم يعين أن حجم املخاطر بالنسبة للمستثمر يكون مرتفعا ن و حائز 

السهم ال ميكن مكافأته إال إذا حققت املؤسسة أرباحا صافية باإلضافة إىل أن احلصص اليت ميكن 

ني بالقيمة احلقيقية للسهم يف احلصول عليها مستقبال ال ميكن معرفة قيمتها هذا فضال عن عدم اليق

  حالة بيعه مستقبال .

فاملستثمر عندما يقدم على شراء هذا السهم فإن األفق االقتصادي بالنسبة إليه غري مؤكد ، و يدل 

هذا األمر على أن إقدامه على شراء السهم إمنا يعين قيامه بعملية خماطرة على رأس املال (املبلغ املوظف 

احلصص ) اليت جينبها مستقبال ، تعترب تقييم األسهم عملية ضرورية و حساسة ) و على املداخيل ( 

جدا بالنسبة حلامليها ، حيث تسمح له بتقدير قيمة السهم يف حلظة معينة ، و من أهم النماذج اليت 
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، و حسب   Gordin Shapiro تستعمل يف تقييم أسعار األسهم جند منوذج جور دون شابريو 

 :  ميكن إجياده بواسطة الصيغة التالية  p0السعر التوازين هذا النموذج فإن 

p0 =
�1

� − �
 

   1:  هو عبارة عن احلصة اليت يعطيها السهم يف الزمن  		�1حيث  

: ميثل معدل العائد املتوقع من طرف املشرتي ( تكلفة رأس املال من وجهة نظر البائع ، و هي تلك  � 

كي  حيصل على املبلغ عند البيع ) و يشمل هذا املعدل أيضا إضافة إىل التكلفة اليت جيب أن يتقبلها ل

  طابع العشوائي و املتغري للحصص .نسبة مردودية السهم عالوة اخلطر املرتبطة بال

: ميثل معدل منو احلصص و هذا املعدل حسب منوذج جور دون شابري و هو معدل ثابت و هذا يعطي �

 :  

�1=D0(1+	�)1	   

%  10دج و كان معدل العائد املتوقع هو  100ا كانت احلصة اليت يعطيها سهم معني هي مثال : إذ

  % ميكننا حساب السعر التوازين للسهم كما يلي :  6عدل النمو السنوي هو مبينما 

p0 =
��

���
→ 	p0 =

���

�,���,��	
=2500DA  

  

دج و مقابل ذلك فهو يقبل  2500و هذا يعين أن حامل هذا السهم ميكنه بيعه يف هذه اللحظة مقابل 

  % سنويا . 10أن يتنازل عن العوائد املستقبلية املتوقع و اليت نسبتها 

و ميكن من جهة أخرى تقييم اخلطر املرتبط بالسهم مقارنة مع وضع السوق املالية ، و يستعمل يف ذلك 

  التقييم بواسطة الصيغة التالية : للسهم و مقارنته مبعدل العائد املتوقع للسوق ، و يتم هذا  βمعامل بيطا 
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=
���

����
β  

  حيث أن : 

β  هو معامل السهم :  

i     هو معدل الفائدة اخلايل من كل املخاطر :  

Rm  هو معدل الفائدة املتوقع للسوق املالية :  

منيز يف هذا  و ميكن أن نستنتج اخلطر املرتبط بالسهم و مقارنته باخلطر اإلمجايل للسوق املالية و ميكن أن 

  ا�ال ثالثة أوضاع هي : 

% فهذا يؤدي إىل أن  1يف هذه احلالة إذا زاد العائد املتوقع للسوق املالية ب  β=1:   الوضع األول

%  و العكس صحيح ، و هذا يعين أن اخلطر املرتبط �ذا السهم يعادل متاما اخلطر  1السهم يرتفع ب

  اإلمجايل للسوق املالية . 

% فهذا يؤدي إىل زيادة  1يف هذه احلالة إذا زاد العائد املتوقع للسوق املالية ب  β<1:     انيالوضع الث

%  فهذا سوف يؤدي إىل  1%  ،  وإذا اخنفض العائد املتوقع للسوق املالية ب 1السهم بأكرب من 

سوق املالية %   ، و هذا يعين أن اخلطر املرتبط بالسهم أكرب من خطر ال 1اخنفاض السهم بأكثر من 

  .باعتبار أن التغريات يف السهم أكرب من التغريات احلاصلة يف السوق املالية .  

% فهذا يؤدي إىل  1يف هذه احلالة إذا زاد العائد املتوقع للسوق املالية ب  β>1:     الوضع الثالث

هذا سوف يؤدي إىل %  ف 1%  ،  وإذا اخنفض العائد املتوقع للسوق املالية ب 1زيادة السهم بأقل من 

  %   ، و هذا يعين أن اخلطر املرتبط بالسهم أقل  من خطر السوق املالية .  1اخنفاض السهم بأقل من 
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  βو ميكن أن نستنتج يف األخري أن املخاطر املرتبطة بالسهم تكون أكرب يف حالة ما إذا كان معامل السهم 

الية كبرية إذا حتققت توقعا�م ، و لكنهم سوف كبريا ، و يف هذه احلالة حيقق املستثمرون مكاسب رأمس

يتعرضون إىل خسائر رأمسالية كبرية إذا مل تكن توقعا�م صائبة ، و عليه فإن املستثمرون الذين ال يقبلون 

املخاطرة سوف يشرتون هذه األسهم ، و أما املستثمرون الذين ال يقبلون املخاطرة فإ�م ميتنعون عن شراء 

مييلون أكثر إىل شراء  أسهم  أقل خطورة ( و لكن العائد أقل ) أو يوظفون أمواهلم يف هذه األسهم ، و 

 شراء السندات عدمية اخلطورة . 

  :باملوازات مع األسهم توجد أمام املستثمرين فرص أخرى للتوظيف املايل و املتمثلة يف السندات السندات 

املؤسسات لتمويل عمليا�ا ، إذ يتعهد املقرتض : هي حقوق دائنية كو�ا قروضا تقرتضها  تعريف األول

  .  38بأن يدفع مبلغا مقابل اقرتاضه مضافا إليه الفوائد احملددة بنسبة معينة ، و يف تاريخ معني

: هي أوراق مالية ذات دخل ثابت و تتمتع بقابلية التداول ، و متثل عقد طويل األجل  التعريف الثاني

   39فعات دورية من الفوائد ، اليت متثل كلفة استخدام األموال .تلتزم املؤسسة مبوجبه بتسديد د

: هي عبارة عن صكوك مديونية ، تثبت حق حاملها يف احلصول على قيمة الصك  التعريف الثالث

  . 40باإلضافة إىل الفوائد املرتتبة عن حياز�ا يف املواعد احملددة و هي قابلة للتداول 

مالية تثبت دائنية حاملها للمؤسسة اليت أصدر�ا و على هذا األساس السند هو ورقة :  الرابع التعريف

فالسند هو عبارة عن إثبات لعملية قرض و يستفيد حامل السند من كل احلقوق اليت يستفيد منها دائنو 

املؤسسة اآلخرين و خاصة االستفادة من الفائدة و ميكننا أن نستنتج اخلصائص العامة اليت تتميز �ا 

  :  41و جنملها فيما يليالسندات 

                                                           
  .  214ناظم حممد نوري الشمري ، مرجع سبق ذكره ، ص   38
  .  172، ص  2015رة املالية ، الطبعة الثانية ، دار املسرية ، األردن ، عدنان تايه النعيمي ، أساسيات يف اإلدا  39
  .  74، ص  2009عبد الغفار حنفي ، السيد عبد الفتاح ، األسواق املالية ، دار اجلامعية ، مصر ،   40
  .  89 -87طاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، مرجع سبق ذكره ، ص ص   41
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السند وثيقة قرض تثبت أن حامله دائن جتاه املؤسسة اليت أصدرته يف حدود قيمته االمسية و تبعا  - 

لذلك يستفيد حامل السند من دخل ثابت و معرف مسبقا يتمثل يف الفائدة و حيصل عليه طوال 

 .عمر السند 

دة زمنية معينة و بالتايل فاملؤسسة جمربة السند هو عبارة عن ورقة مالية ذات أجل أي أ�ا تصدر مل - 

 يف يوم ما على دفع مبلغه عند حلول أجل استحقاقه للشخص الذي حيمله .

 حامل السند ليس له أي حق للتدخل يف شؤون تسيري املؤسسة . - 

السند يشل موضوعا للمضاربة يف البورصة إال أن قيمته اجلارية تتحدد على أساس سعر الفائدة  - 

 السوق املالية حلظة اختاذ قرار البيع .السائد يف 

يف حالة تصفية املؤسسة أو إفالسها متنح األولوية حلملة السندات على محلة األسهم يف اسرتجاع  - 

 رأس املال املوظف باعتبارهم دائنني للمؤسسة . 

  : و تنقسم إىل :  أنواع السندات

  :42: و تنقسم بدورها إىل  من حيث األجل  

  : و يتم تداوهلا بالقيمة االمسية مع إضافة العموالت و املصاريف .يرة األجلالسندات القص   

:وهي سندات تزيد أجاهلا عن اخلمس سنوات ،  تصدر مبعدالت فائدة أعلى  السندات الطويلة األجل

  من السندات القصرية األجل .   

  :  43: تنقسم إىل من حيث عائد السند

من السندات يقدم عائدا مماثال لكل السنوات إىل غاية �اية مدة  :هذا النوع سندات ذات معدل ثابت   

القرض ، و هذا النوع من السندات يزداد الطلب عليه يف حالة اخنفاض معدالت الفائدة يف البنوك إذ ميكن 

  أن حيصل املستثمر على عائد اكرب من السوق . 

                                                           
  .  217- 216سبق ذكره ، ص ص  ناظم حممد نوري الشمري ، مرجع   42
دكتوراه ، يف العلوم التجارية ، جامعة بسكرة ،  أطروحةمسيحة بن حمياوي ، دور األسواق املالية العربية يف متويل التجارة اخلارجية ، دراسة حالة ،    43

  .  43، ص  2014-2015
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ري معدل الفائدة حسب املعدل السائد : و يف هذا النوع من السندات يتغ سندات ذات المعدل المتغير

  بالسوق أو حسب معدل التضخم ، و غالبا ما تكون معدالت الفائدة تصاعدية . 

  : و تنقسم إىل :  من حيث ملكية السند

:و هي السندات اليت يسجل اسم صاحبها عليها و يتم تقييد ذلك يف سجالت الشركة و  سندات اسمية

  عند بيعه يف السوق املايل حيث يتم تفويض الوسيط كتابيا لبيع السند .يتم التنازل عن السند كتابة ، 

:و هي السندات اليت ال حتمل اسم حاملها و يتم نقل ملكيتها من شخص إىل اخر  سندات لحاملها

  مبجرد التسليم . 

  من حيث درجة الضمان : و تنقسم إىل :

ال ثابتة غري منقولة كأراضي ، مباين ...  :إذ تقدم بعض الشركات أصو  سندات مضمونة برهن أصول عينية

كضمان حلقوق السندات و إن مل تستطع الشركة سداد قيمة السندات أو فوائدها ميكن حلملة السندات 

  العمل على بيع هذه األصول .

:و هذه السندات ضما�ا الوحيد املركز االئتماين للشركة و مقدر�ا على حتقيق  سندات غير مضمونة

  ك فإن محلة السندات يتساوون مع الدائيني العاديني . األرباح لذل

: عادة ما تكون هذه اجلهات حكومية تضمن السندات من حيث  سندات مضمونة من جهات أخرى

 .  44سداد فوائدها الدورية يف مواعيد االستحقاق

عروفة مسبقا على مقارنة باألسهم تعترب السندات أقل خطورة فاملداخيل املنتظرة سنويا متقييم السندات : 

عكس مداخيل السهم اليت تتميز بالعشوائية و األخطار اليت ميكن تصورها تتمثل على وجه اخلصوص يف 

إمكانية إفالس املدين (اجلهة اليت أصدرت السند ) باإلضافة إىل األخطار املرتبطة بالتضخم الذي يؤدي 

  إىل تآكل القيمة احلقيقية للسند . 

                                                           
  .  77-76، ص ص  2009، الدار اجلامعية ، مصر ، حممد صاحل احلناوي ، االستثمار يف البورصة ، مدخل اختاذ القرارات   44
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وقي للسند أو القيمة االقتصادية للسند جيب األخذ بعني االعتبار السنوات اليت و عند تقدير السعر الس

حتصل فيها التدفقات النقدية اخلاصة مبداخيل السند و على هذا األساس فإن القيمة االقتصادية للسند هي 

ة احلالية للقيمة عبارة عن جمموع القيم احلالية للتدفقات النقدية اخلاصة مبداخيل  السند باإلضافة إىل القيم

  االمسية للسند و اليت يتم اسرتجاعها يف أخر املدة ، و ميكن إجياد السعر السوقي للسند كما يلي :  
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  :  حيث أن

Po   :  هو السعر اجلاري أو السوقي للسند  

R1    ،R2  ،Rn    :السنوية للسند هي املداخيل   

i   :هو معدل اخلصم الذي يتمثل يف معدل الفائدة اجلاري   

n  :هي مدة السند   

Vn  :هي القيمة االمسية للسند   

و ما ميكن مالحظته من خالل هذه العالقة أن القيمة اجلارية للسند تتغري عكسيا مع معدل الفائدة ، 

ند منخفضا  ، و يكون من مصلحة املستثمرين شراء فكلما كان معدل الفائدة مرتفعا كلما كان سعر الس

هذه السندات .  بينما إذا كان معدل الفائدة منخفضا فهذا يعين أن سعر السند يكون مرتفعا و من 

  مصلحة حائزي السندات القيام ببيعها . 

ا كان سنوات إذ 5% سنويا ملدة  8دج مت إصداره مبعدل فائدة ثابت  1000مثال : سند قيمته االمسية 

% فإنه ميكن إجياد القيمة السوقية للسند يف  10معدل الفائدة اجلاري للسند يف �اية السنة اخلامسة هو 

  �اية السنة اخلامسة كما يلي : 
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= 924,18 

دج هي أقل من القيمة االمسية هلذا السند ،  924,18و اليت مبلغها  و نالحظ أن القيمة السوقية للسند

دج و منه نستنتج أن العائد  75,82و معىن ذلك أن حامل هذا السند قد حتمل خسارة رأمسالية قدرها 

احلقيقي للسند ال يتمثل يف الفوائد املستلمة خالل مدة السند فقط و إمنا يتمثل أيضا يف العائد الرأمسايل أو 

  اخلسارة الرأمسالية احملققة حلظة بيع السند .

: على الرغم من أن لكل بنك سياسات و  سا  : قواعد وضع سياسات إدارة محفظة البنكداس

اسرتاتيجيات استثمارية خاصة به ،  إال أن هناك جمموعة من القواعد جيب مراعا�ا عند بناء سياسات و 

  :  45نها ما يلياسرتاتيجيات االستثمار و اليت نذكر من بي

: مبا أن البنك يعمل يف سوق متغرية لذا فان طبيعة  ضرورة توفر األموال الالزمة لالستثمار -1

التزاماته تتغري بتغري االستثمار فاملبالغ املودعة اجلارية ميكن التحكم فيها أما الودائع ألجل و 

وفري األموال الالزمة اليت السندات فمن الصعب التحكم فيها األمر الذي جيرب البنك على ضرورة ت

 حيتاجها . 

: تعترب األوراق املالية ذات اجلودة العالية ضمان حلقوق املودعني فهي تقلل  جودة األوراق المالية -2

من املخاطر و بالتايل ميكن هلذا النوع من األوراق املالية أن يكون احتياطات السيولة اليت قد يلجأ 

 البنك إىل تصنيفها عند احلاجة .

: تؤدي هذه القاعدة إىل احلصول على عائد مرتفع بأقل خطر ممكن و بالتايل فان  نوع األوراقت -3

 االعتماد على التنويع يؤدي إىل تقليل املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك إىل أقل حد ممكن . 

 : ترتبط درجة املخاطرة ارتباطا وثيقا بتاريخ معيار هيكلة أجال استحقاقات االستثمار -4

االستحقاق فكلما زادت املدة زادت احتماالت التغري يف معدالت الفائدة السوقية ، و بالتايل 

التأثري يف القيمة السوقية لألوراق املالية و من ذلك حتاول البنوك هيكلة استحقاقات توظيفا�ا ضد 

  التغريات يف معدالت الفائدة .  

                                                           
  .  165-160عبد احلميد عبد املطلب  ، البنوك الشاملة عمليا�ا و إدار�ا ، الدار اجلامعية ، مصر ، ص ص   45
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ختتلف خطوات إدارة حمفظة األوراق : البنوكا : خطوات إدارة محفظة األوراق المالية في بعسا

املالية  من بنك ألخر حسب ظروف البنك و أسلوب إدارته و حجم توظيفاته. و أهم هذه اخلطوات 

  : 46ما يلي 

على إدارة البنك مراعاة حتديد و توضيح  األهداف اليت تسعى إىل  تحديد األهداف : -1

 باإلضافة إىل مدى قابليتها للقياس . حتقيقها من حيث الكم ، النوع ، الوقت و املكان

على الرغم من أنه ال ميكن إجراء تنبؤات  تحليل الظروف االقتصادية الحالية و المستقبلية : -2

دقيقة عن الظروف االقتصادية العامة كأسعار الفائدة و معدالت التضخم ، إال إنه ميكن استخدام 

شيد ، فقرار االختيار بني شراء أوراق مالية هذه التنبؤات كمؤشرات تساعد على اختاذ القرار الر 

طويلة أو قصرية األجل يتوقف على توقعات صعود و نزول معدالت الفائدة و معدالت التضخم 

 يف املستقبل .

فيما يتعلق بالتوفيق بني متطلبات الرحبية و متطلبات  دراسة ظروف البنك الداخلية : -3

ر احتماالت جلوء البنك إىل رهن األوراق املالية يف حالة السيولة و إجياد التوازن بينهما و كذا تقدي

 االقرتاض مع حتديد نسبة املخاطرة املقبولة بالنسبة له و للمحفظة .

من األفضل أن تكون السياسات العامة للمحفظة  وضع السياسات العامة للمحفظة : -4

 ة احملفظة املالية .مكتوبة حيث أ�ا متثل اإلطار العام الذي يسرتشد به القائمون على إدار 

أي القيام بعمليات الشراء و البيع الفعلي حملتويات احملفظة على ضوء  التنفيذ و المتابعة : - 

مبتابعة و تقييم األداء  األهداف احملددة و السياسات العامة املوضوعة ، كما تقوم اإلدارة العليا.

و الشكل التايل يوضح تها. لتتأكد من كفاءة احملفظة و اكتشاف األخطار قبل وقوعها ملعاجل

 خطوات إدارة احملفظة يف البنوك التجارية . 

 

 

 

 

 

                                                           
  .  296-292ص ص  ،  2006، دار وائل ، األردن ، ثالثة يف إدارة البنوك ، الطبعة العاصرة زياد رمضان ، االجتاهات امل  46
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 التنفيذ و املتابعة

  الشكل : خطوات إدارة المحفظة

  حتديد األهداف 

      

  حتليل الظروف االقتصادية احلالية و املستقبلية 

  

  دراسة ظروف البنك الداخلية

  

  وضع السياسات العامة للمحفظة

  

 

 اسرتاتيجيةالعوامل املؤثرة يف صياغة : هناك بعض  في بناء سياسة االستثمارا : العوامل المؤثرة مناث

  : 47معينة إلدارة حمفظة البنك ميكن ذكر ما يلي 

لكل نوع من الودائع خصائصه املميزة لذا فعند وضع السياسة اخلاصة  :  طبيعة هيكل الودائع - 

ر املناسب لكل نوع من الودائع ، فإذا  باالستثمار يف األوراق املالية فالبد من البحث عن االستثما

كانت نسبة ودائع األفراد هي األكرب بني جمموع الودائع فإن البنك يتبع سياسة استثمارية طويلة 

املدى نظرا ملا تتميز به هذه الودائع من استقرار و على عكس هذه الودائع جند ودائع الشركات و 

 رض على البنك إتباع سياسة استثمارية أقل مدى . املؤسسات الكبرية تتميز باستقرار أقل مما يف

ملركز حقوق املسامهني تأثري واضح يف جانب مصادر البنك و من مث  :مركز حقوق المساهمين  - 

يف األموال املخصصة لالستثمار ، و يبدأ ذلك من خالل العالقة اليت تربط بني هذه احلقوق و 

                                                           
  .  173-165عبد املطلب عبد احلميد ، البنوك الشاملة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  47
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معها ثقة املودعني يف البنك ، و بالتايل زيادة  الودائع ، حيث كلما زادت حقوق املسامهني زادت

 نسبة الودائع ، و من مث زيادة توظيفات البنك أي زيادة استثماراته . 

و بالتايل فمركز حقوق املسامهني يؤثر على الودائع من جهة ، و يؤثر على استخدام و توظيف البنك 

ق املسامهني يستطيع أن جيابه قدر أكرب ألمواله من جهة أخرى ، فالبنك الذي يتمتع مبركز قوى حلقو 

   .  همن املخاطر يف استثمارات

: لسياسة اإلقراض األثر الواضح يف اختيار البنك لسياسته االستثمارية املالئمة و  سياسة اإلقراض - 

ذلك من زاويتني الزاوية األوىل خاصة بالقروض متوسطة األجل اليت تتميز باملخاطر و يف هذه 

نك أن ينتهج  سياسة استثمارية تسمح له بتخفيض درجة املخاطر يف حمفظته املالية احلالة على الب

، أما الزاوية الثانية فهي متعلقة بصغر حجم القروض املمنوحة فكلما كان حجم القروض صغري  

كلما دل ذلك على عدم توفر فرص مالئمة ، و عدم وجود عمالء ذوى مستويات مالية مرتفعة ، 

البنك إتباع سياسة استثمارية نشطة و مرنة ،  و ذلك لتغطية النقص يف القروض و بالتايل فعلى 

 من جهة و لتوفري القروض يف وقت طلبها من جهة أخرى .

إن الرحبية و السيولة هدفان متعارضان من جهة و مرتافقان من  :متطلبات الربحية و السيولة  - 

ية مبا حيقق العائد األقصى و يضمن قدر جهة أخرى فمن ناحية على البنك أن يدير حمفظته املال

مالئم من السيولة ، و من جهة أخرى فان االستثمار باملوارد املالية املتاحة يعين عدم نقص األموال 

السائلة ، و لذلك لكي يتبع البنك سياسة استثمارية مالئمة ال بد أن يتعرض إىل متطلبات الرحبية 

 . و السيولة اليت ختتلف من بنك إىل أخر 

إن األوراق املالية املتوفرة يف السوق هي العامل املؤثر يف طبيعة  :توفر االستثمارات المالئمة  - 

السياسة االستثمارية اليت سينتهجها البنك إلدارة حمفظته االستثمارية و لتحديد فرص االستثمارات 

ة ، حتليل قروض املالئمة البد أن يتم ذلك يف إطار حتليل هيكل السوق اخلاص باألوراق املالي

 البنك ، حتليل هيكل ودائع البنك و تغرياته . 

:  قبل رسم أي سياسة استثمارية من قبل البنك البد القيود القانونية و توجيهات سياسة الدولة  - 

عليه أن يرجع إىل القيود القانونية الواردة يف القانون اخلاص بأعمال البنوك و التعليمات اليت يضعها 

 .  البنك املركزي
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: و ذلك ألن غدارة احملفظة املالية هي عملية  توفر الموارد البشرية الفنية إلدارة االستثمار -

مستمرة تستلزم املتابعة املستمرة لألسواق و األسعار و إجراء تنبؤات و استقرار اإلحصاءات و 

كثري من ذلك الختاذ القرار املناسب لذا فالعامل البشري مهم جدا ألن أي خطأ يكلف البنك ال

 اخلسائر . 

: يف إطار نشاطا�ا الرحبية تقوم البنوك  عمليات البنوك التجارية في مجال األوراق المالية :  تاسعا

بالعديد من العمليات حلسا�ا اخلاص و حلساب عمالئها و من بينها تلك العمليات املتعلقة باألوراق املالية 

  ، و من بينها :

  :  48: و تتم من خالل جال األوراق المالية لحساب عمالئهاعمليات البنوك التجارية في م -1

القيام خبدمات االكتتاب : عند قيام الشركات بإصدار أوراق مالية جديدة بغية زيادة رأمساهلا أو  - 

متويل احتياجا�ا من املال بطرح أوراق مالية لالكتتاب ألول مرة و ذلك عن طريق البنك الذي 

 يتويل بدوره هذه العملية.

لقيام بعملية السمسرة : يقوم البنك التجاري يف نطاق دوره كبنك استثمار بتقدمي خدمات ا - 

السمسرة يف األوراق املالية ، و ذلك عن طريق الوساطة بني املستثمرين و اجلهة املصدرة من جهة 

 و بني املستثمرين فيما بينهم من جهة أخرى . 

األوراق املالية حلساب العمالء و إدار�ا حلسا�م  حفظ األوراق املالية : يقوم البنك خبدمة حفظ  - 

كذلك بأمر منهم ، كما يقوم البنك أيضا بتحصيل أقيامها و فوائدها الدورية أو أرباحها السنوية 

 لصاحل عمالئه 

تقدمي النصح و املشورة : يقوم البنك بتقدمي نصائح و إرشادات لعمالئه حول إصدارا�م اجلديدة ،  - 

لديه من معلومات حديثة عن السوق الرأمسايل و عن تغريات العرض و الطلب  و ذلك ملا يتوفر

                                                           
  أنظرا إىل :    48

لية بوزيد سارة ، إدارة حمفظة األوراق املالية على مستوى البنك التجاري ، دراسة حالة ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ، خنصص إدارة ما -

  .  140 – 131ص ، ص  2007-2006، جامعة قسنطينة ، 

  

موسى بن منصور ، خدمات البنوك التجارية يف جمال األوراق املالية ، دراسة حالة بنك الراجحي السعودي ، جملة دراسات اقتصادية ،  -

   .  24-22ص ، ص  2020،  01، العدد  22ا�لد 
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على األموال ، كما يقدم االستشارات  املالية اليت من شأ�ا تسهيل أعمال العمالء أصحاب 

 الفوائض املالية حول كيفية استثمار أمواهلم .

امر العمالء بشراء أو بيع عقد صفقات األوراق امللية حلساب العمالء : يقوم البنك بتنفيذ أو  - 

األوراق املالية اليت يرغب العمالء يف بيعها أو شرائها ، و ذلك بأن يتويل قسم البورصة يف البنك 

تنفيذ عمليات البورصة أي بيع و شراء األوراق املالية من بورصة األوراق املالية حلساب العمالء ، 

م صفقا�م على األوراق املالية مفيد للعمالء يعترب هذا املسلك الذي يتبعه العمالء من أجل إمتا

أين يتجنبون االتصال بالسمسار و هم ال يعرفونه و مفيد للبنك الذي حيصل على عمولته من 

 العميل و السمسار معا .

تكوين و إدارة حمفظة األوراق املالية : من أجل حمافظة البنك على عمالئه القدامى و جذب  - 

وير خدماته وفق ما يريده العمالء و من بني أمهها إدارة حمفظة عمالء جدد البد عليه من تط

األوراق املالية اليت أصبحت عنصر مهم من خدمات البنك املقدمة لعمالئه نظرا ألن إدارة حمفظة 

األوراق املالية تتطلب اخلربة و الوقت الالزم لذلك اجته املدخرين إىل اهليئات اليت تتوفر على هذه 

أهم هذه اهليئات البنوك اليت تسعى جاهدة إىل جذب املدخرين كبارا أو صغارا  الشروط و من بني

أين جندها يف حالة املستثمرين الصغار تلجأ غلى إنشاء صناديق استثمار و شركات استثمار 

 الستثمار مدخرا�م الضعيفة مقابل امتالكهم صكوك تصدر عن هذه املؤسسات . 

  اق املالية اليت يقوم البنك بإدار�ا حلساب العميل نذكرها كما يلي : و هناك ثالثة أنواع احملفظة األور 

  حمافظ ثابتة التكوين : يكون تصرف البنك فيها مقيد وفق نظامها األساسي املتفق

 عليه

  حمافظ شبه ثابتة التكوين : أقل تقيدا من سبقتها  إذ ميكن للبنك االختيار بني

 ساسي للمحفظة .جمموعة األوراق املقيدة يف القانون األ

  حمافظ مرنة التكوين : يعطى للبنك هنا حرية احلركة يف تكو�ا و اختيار األوراق

 املالية املناسبة .

  و تتم عملية عرض خدمات البنك يف جمال إدارة حمفظة األوراق املالية من خالل : 

 يعين االلتزام : إن املقصود بإيداع احملافظ املالية لدى بنك جتاري ال دور البنك كأمين حفظ 

باحملافظة املادية عليها فقط، و إمنا أيضا احملافظة القانونية على حقوق العميل املرتبطة �ذه األوراق 
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من خالل االلتزام و املتابعة املستمرة و هذا للمحافظة على احلقوق الناشئة عن هذه األوراق 

إجياره خلزائنه ،  إن عملية احلفظ  املودعة، مما يربر حصوله على أجر من األجور الذي يتقاضه من

 تتم مبوجب عقد وديعة يلتزم من خالله كال من العميل و البنك بالتزامات معينة و املتمثلة يف :

 على البنك بوصفه مودعا لديه أن  االلتزام بتسليم محفظة األوراق المالية و المحافظة عليها :

تضمنها القائمة اليت حددها العميل ، و يسجل يتسلم احملفظة املالية حمل عقد اإليداع و اليت ت

فيها بيانات هذه األوراق املشكلة للمحفظة املالية ، و البد على البنك أن يلتزم ماديا و قانونيا ،  

كما يقوم بتقييدها يف حساب لديه باسم العميل بغرض تسهيل خدمة هذه األوراق و قيد 

 العمليات اليت تتم بشأ�ا . 

 ال جيوز للبنك أن يستعمل موجودات  دم استعمال المحفظة المالية المودعةالتزام البنك بع :

احملفظة املودعة لديه ، و هذا دون تلقي إذن من صاحبها فال جيوز له أن حيل حمل املوجودات 

املودعة لديه أوراق مالية أخرى ، كما ال ميكن له أن يرهنها كضمان لديه عليه و لو كان ينوي 

 دائن املر�ن قبل موعد ردها أو يستخدمها بأية طريقة أخرى .استعاد�ا من ال

 مبا أن احملفظة حبوزة البنك فمن  االلتزام بقبض مستحقات العميل و المحافظ على حقوقه :

يتحصل على عوائدها مباشرة أو مبباشرة هذه احلقوق بنفسه و سحب  نأالصعب على صاحبها 

ىل أموال ، و من مث يلتزم البنك بقبض مستحقات موجودات احملفظة يف كل مرة حيتاج فيها إ

املالية و عوائدها و أرباحها و قيمتها إذا استحقت أو استهلكت ، و يقوم بتقييدها يف  األوراق

حساب املودع ، كما جيب عليه احملافظة على كل احلقوق املتصلة �ا كاستبداهلا مثال أو إضافة  

 كربونات األرباح املرفقة بالسهم .

 البد على البنك أن يبلغ عميله بكل أمر  تزام بإخطار العميل و الحصول على التعليماتاالل :

 يتعلق باحملفظة املالية اليت يف حوزته ، أو حيصل على موافقته يف أي قرار يتخذه بشأ�ا .

 مبا أن البنك يقبل األوراق املالية كودائع لديه  االلتزام برد موجودات المحفظة المودعة لديه :

 فالبد عليه أن يلتزم بردها يف موعدها للشخص املعين و بنفس املوجودات .

 إن البنك يف جمال احملافظ املالية ال يقتصر فقط على دوره كأمني  دور البنك كأمين استثمار :

حفظ بل يتعدى إىل دوره كأمني استثمار فللبنك أن ميسك حسابات عميله و يديرها و جيري 

وائد و األرباح املالية الناشئة عن تداوهلا و ينقل ملكيتها عن طريق القيد املقاصة و التسوية للع

الدفرتي ، و حىت تتم العملية ال بد أن تتم يف شكلها القانوين ، و ذلك مبوجب اتفاق مكتوب و 
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عقد صريح وواضح ، و بالتايل يصبح البنك هو املسؤول عن هذه احملافظ املالية من حيث إدار�ا 

�ا لصاحل مالكها و ذلك من خالل الثقة و املسؤولية املمنوحة للبنك من طرف و االحتفاظ 

 العميل .و يتم من خالل ما يلي : 

 إن إدارة حمفظة األوراق املالية من طرف البنك حلساب  عقد إدارة محفظة األوراق المالية :

لبنك يتفق فيه الغري يتم مبوجب اتفاق مكتوب و هو عقد وكالة موقع من الطرفني العميل و ا

الطرفان على أمور عديدة من بينها حتديد اهلدف من الغدارة حتديد نطاق الوكالة املعطاة للبنك 

، حتديد مواعيد و طرق إخطار العميل ن حتديد أجر و عمولة البنك ، حتديد رغبات العميل 

ا الختيار و قدرته على حتمل املخاطر ، فهذا العقد حيدد العمليات اليت يرتك القرار بشأ�

 البنك و تلك اليت حيتفظ �ا لصاحل صاحب احملفظة .

 يتلخص دور البنك يف هذا مسك حسابات موجودات محفظة األوراق المالية و إدارتها :

بقيامه بإجراء قيد دفرتي لألوراق املالية اليت يتم إيداعها مث يقوم بتعديل قيود األوراق املالية 

العميل و أوامره بالبيع أو الشراء أو التحويل ، حبيث ميثل باخلصم و اإلضافة حسب تعليمات 

رصيد احلساب ما ميلكه العميل فعال من كل نوع من األوراق املالية ، وفضال عن مسك 

حسابات األوراق املالية على النحو السابق فإن البنك ميسك حساب نقدي للعميل املودع ، 

تعامل يف األوراق املالية ، و يسمى هذا خيصص إلضافة أو خصم املدفوعات الناشئة عن ال

احلساب باسم حساب شيكات العميل كما يقوم مبوافاة أصحا�ا بكشف حسايب و تفصيلي 

بصفة دورية ، و يتضمن هذا األخري كل العمليات اليت يتم تنفيذها و رصيد كل نوع من 

ى مستوى غدارة مستقلة األوراق املالية ، أما عن إدارة هذه املوجودات فإن البنك يزاوهلا عل

تابعة مباشرة ألحد أفراد اإلدارة العليا يف البنك الذين يتمتعون بدرجة عالية من اخلربة املعرفة يف 

 هذا ا�ال . 

 إن البنك املسؤول عن تداول األوراق املالية املكونة للمحفظة املالية  تداول األوراق المالية :

البورصة سواء كان أمر شراء ، بيع ، استبدال ، و هذا يقوم بدور كبري يف عملية حتويل أوامر 

من خالل تلقي أوامر البورصة مث حتويلها إىل مسسار لتنفيذها فيما خيص تلقي أوامر البورصة 

تكون من العميل مصدر األمر بشروط و خصائص معينة ، و فور تلقي البنك هذه األوامر 

ة ورودها ، إضافة إىل البنك يف هذه يقوم بقيدها يف دفاتره بتسلسل حسب تاريخ و ساع

املرحلة يكون ملزم بتقدمي بعض التوضيحات العملية فيما خيص شروط و نوع األوامر حىت ال 
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يقع خطأ ، و يكون أيضا جمرب على أن حييط عميله علما بالنتائج مع إعطائه تفصيال تاما 

م عميله ، و أخريا يتم تنفيذ عنها، تلي مرحلة إصدار األمر مرحلة حتويله إىل مسسار معني باس

 األمر من طرف السمسار مث يبلغ  البنك بذلك .

  يقوم البنك بدور عضو تسوية إذا مت االتفاق على ذلك و إال ينتهي  التسوية و المقاصة :

دوره عند حد التداول فقط ، فإذا قام �ذا  الدور فهذا يعين أنه سيقوم بتسوية مالية على 

املقاصة ، و هذا عن طريق فتحه لدى أحد هذه البنوك حساب تسوية  حسابه مباشرة يف بنك

و حساب جاري ، على اعتبار أن بنوك املقاصة حتدد من طرف اهليئة يف البورصة القائمة على 

ىل إالتسوية و املقاصة ، حيث تقوم هذه األخرية باالطالع و اخلصم و اإلضافة من و 

 لتسوية عمليات تداول األوراق املالية . حسابات البنك املدير لدى بنك املقاصة 

 : عمليات البنوك التجارية في مجال األوراق المالية لحسابها الخاص - 2

تكمن عمليات البنوك يف جمال األوراق املالية حلسا�ا اخلاص يف االستثمار فيها باعتبار أن األوراق    

يعة الفوائض املالية للبنوك ، إذ يأيت االستثمار املالية من بني أهم الفرص االستثمارية األكثر مالئمة لطب

يف األوراق املالية بالنسبة للبنوك يف املرتبة الثانية بعد القروض من حيث أمهيتها كمجال الستثمار موارد 

البنك املالية ، و ذلك على اعتبار أن االستثمارات املالية هي األكثر رحبية يف فرتة اخنفاض الطلب على 

ظرا للمزايا اليت حتققها األوراق املالية للبنك فإنه  يقوم كذلك بتكوين حمفظة أوراق مالية القروض ، و ن

  خاصة به و يسهر على إدار�ا لتحقيق الربح الذي يريده .  

يتم توظيف أموال البنك الفائضة باالستثمار أولويات االستثمار في األوراق المالية من طرف البنوك  : 

من خالل املفاضلة بني هذه األوراق املالية املعروضة يف السوق وفقا ملقتضيات الضمان يف األوراق املالية 

  :  49اليت يتبعها البنك كما يلي

: نظرا التسام هذه السندات بدرجة عالية من السيولة و ثبات نسيب يف  السندات التي تصدرها الحكومة

  قيمتها جندها حتتل املرتبة األوىل لدى البنك . 

                                                           
،  22لة بنك الراجحي السعودي ، جملة دراسات اقتصادية ، ا�لد موسى بن منصور ، خدمات البنوك التجارية يف جمال األوراق املالية ، دراسة حا  49

   . 25، ص  2020،  01العدد 



  مطبوعة المقياس:                                                                    تقنيات بنكية 

 
 

62 
 

: يعترب االستثمار يف رأس مال البنك املركزي على نفس اجلاذبية  ر في رأس مال البنك المركزياالستثما

  مع السندات احلكومية .

: إن االستثمار يف شهادات اإليداع القابلة للتداول و اليت تصدرها البنوك االستثمار في البنوك التجارية 

الستثمار يف رأس مال البنك املركزي ، حيث توفر الضمان تأيت يف املرحلة الثالثة بعد السندات احلكومية و ا

  للبنك و ملودعيه .

: يأيت االستثمار يف هذه يف املرتبة الرابعة من الرتتيب و ذلك  االستثمار في سندات مؤسسات األعمال

ملا توفره من ضمان إال أنه البد أم منيز بني سندات مؤسسات األعمال املضمونة حيث تعود األولوية 

  لسندات املضمونة .ل

: تعترب األسهم فرصة استثمارية كبرية خاصة إذا كانت من الدرجة األوىل حيث  االستثمار في األسهم

 تتصف أسعارها باالستقرار و الثبات و يقبلها البنك املركزي كضمان لطلب القروض .  

ساسية تتمثل يف منح وظيفة البنوك التجارية األ المحفظة االئتمانية للبنوك التجارية:  :اعاشر  

االئتمان أو القروض لألشخاص الطبيعيني و املعنويني ، و ذلك من خالل تكوين حمفظة ائتمانية 

  تتميز بتنوع عمالءها و كذا تواريخ استحقاقها .

 :   تعريف محفظة القروض -1

غي ال ختتلف سياسة تشكيل حمفظة القروض عن سياسة تشكيل حمفظة األوراق املالية إذ ينب     

كما ينبغي مراعاة ،   على البنك أن ال يقتصر القروض اليت يقدمها على عدد حمدد من العمالء 

طبيعة و مدى االرتباط بني أنشطة العمالء الذين حيصلون على القروض و تتدخل التشريعات يف 

  بعض الدول يف تشكيلة حمفظة القروض .

 يوليها البنك التجاري لشخص ماحني  : " تعرف القروض على أ�ا الثقة اليت التعريف األول

يضع حتت تصرفه مبلغا من النقود، ويكفله لفرتة حمددة يتفق عليها الطرفني ، ويقوم املقرتض 
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يف �اية املدة احملددة بالوفاة بالتزاماته جتاه البنك من خالل تسديد املبلغ املفرتض 

  .50والفائدة"

 الثقة بني األفراد، ويتجسد القرض يف ذلك ميكن تعريفها بأ�ا من أفعال  :التعريف الثاني

الفعل الذي يقوم بواسطته شخص ما هو الدائن (ويف حالة القروض البنكية الدائن هو البنك 

نفسه)، مبنح أمواله إىل شخص آخر وهو املدين، على أن يلتزم األخري بتسديد القرض مع 

هو يثق يف أن هذا فوائده يف وقت الحق، فعندما يقوم البنك بإقراض شخص معني، ف

الشخص مستعد وقادر على القيام بعملية التسديد يف تاريخ االستحقاق وفق الشوط والصيغ 

   51املتفق عليها.

 القروض هي تلك اخلدمات املقدمة للعمالء، واليت من خالهلا يتم تزويد التعريف الثالث :

ن يتعهد املدين بسدادة األفراد واملؤسسات واملنشآت يف ا�تمع باألموال الالزمة، على أ

 52األموال املقرتضة مع فوائدها والعموالت يف تاريخ االستحقاق.

: تعرف القروض على أ�ا تلك اخلدمات املقدمة للعمالء، واليت مبقتضاها يتم تزويد التعريف الرابع

لك األموال األفراد واملؤسسات واملنشآت يف ا�تمع باألموال الالزمةـ، على أن يتعهد املدين بسداد ت

  53"ملصاريف دفعة واحدة أو على أقساطوفوائدها والعموالت املستحقة عليها وا

حمفظة القروض كإحدى أهم االستثمارات املصرفية بأ�ا التشكيلة احملددة من قروض عدة خمتلفة النوع 

الختيار ، و تواريخ االستحقاق ، حيتفظ �ا البنك و يقوم بإدار�ا إدارة كفوءة و احملافظة على ا

الناجح لتشكيلة القروض ، مما يسمح بتخفيض املخاطر دون التضحية بالعائد املتوقع من ذلك 

  . 54االستثمار 

                                                           
  .  72،  ص  2010عصام حسني ،أسواق االوراق املالية ، البوصة ، دار أسامة ، األردن ،   50
  .  55، ص  2010الطاهر لطرش ، تقنيات بنكية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،   51
  . 43، ص  2010مهند حنا نقوال عيسى ، إدارة خماطر احملافظ االئتمانية ، الطبعة األوىل ، دار الراية ، األردن ،   52
سات و عبد العزيز الدغيم ، التحليل االئتماين و دوره يف ترشيد عمليات اإلقراض املصريف ، املصرف الصناعي السوري ، جملة جامعة تشرين للدرا  53

  .  194،  2006، جامعة تشرين سوريا ،  3، العدد  28، ا�لد  البحوث العلمية
  . 152، ص  2006لالستثمار ، احتاد املصارف العربية ، بريوت ،  االسرتاتيجيةرزق عادل ، دعائم اإلدارة   54
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و ميكن القول أن كل بنك ميتلك حمفظة عمالء ختتلف عن البنك اآلخر، فهناك حمافظ لألفراد أو 

من هنا جاءت احلاجة  للجمعيات أو مؤسسات متوسطة و صغرية  ، كما قد تكون حملية أو إقليمية

لتصنيف العمالء و جماال�م و قطاعا�م ، إذ جيب التفرقة بني األفراد ، املؤسسات ، احلرفيني ، 

  .  55لضمان السري احلسن للمحفظة املصرفية 

و بناء على ما تقدم يف التعاريف السابقة ميكن إعطاء تعريف شامل حمفظة القروض يقصد �ا سلة 

و اليت تعتمد يف تكوينها على موقف البنك من العالقة بني العائد و املخاطرة ، من القروض املمنوحة 

و مدى إسهام كل قرض مضاف إىل احملفظة أو خارج منها يف احلجم الكلي للمخاطرة و العائد 

اإلمجايل للمحفظة و يتم تنويعها من خمتلف األنشطة الصناعية و التجارية لتقليل املخاطر ألدىن 

  فاظ على مستويات مقبولة و مؤكدة من العائد . حدودها و احل

: متثل القروض جزء كبري من استخدامات موارد البنوك و هي اليت تولد  أهمية محفظة القروض-2

أكرب قدر من الدخل و حتمل أيضا خماطرة كبرية ،إذ يقوم البنك بالتفاوض على شروط االقرتاض مع  

.  56املقدم و كذلك الضمانات و معدل الفائدة كل مقرتض حسب فرتة استحقاق و نوع القرض 

و تعد القروض املصرفية املورد األساسي الذي يعتمد عليه البنك للحصول على إيراداته و كذلك 

تشغل حيزا كبريا من استخداماته و لذلك تويل البنوك  أمهية بالغة للقروض املصرفية . و تكمن 

  57أمهيتها يف : 

يزانيات البنوك التجارية يشري دائما إىل زيادة الفوائد و العموالت إن ارتفاع نسبة القروض يف م -

، باعتبارها أهم مصدر لإليرادات و اليت متكن البنك التجاري من دفع الفوائد املستحقة 

للمودعني ، و حتقيق وفورات من األرباح تزيد من إمكانية احتفاظ البنك بقدر من السيولة 

 مالء . ملواجهة احتياجات السحب من الع

                                                           
موعة من البنوك التجارية اجلزائرية ، بشريي عفاف ، مدى مسامهة النماذج الرياضية يف إدارة خماطر االئتمان للمحافظ االستثمارية ، دراسة جم  55

  .  40- 39، ص  2018أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية ، ختصص بنوك ، مالية و حماسبة ، جامعة مسيلة ن 
  .  58، ص  2003طارق عبد العال محاد ، تقييم أداء البنوك التجارية حتليل العائد و املخاطرة ، الدار اجلامعية ، مصر ،   56
  .  45- 44ند حنا نقوال عيسى ، إدارة خماطر احملافظ االئتمانية ، مرجع سبق ذكره ، ص ص مه  57
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تعد القروض املصرفية اليت متنحها البنوك التجارية من الركائز األساسية لعملية خلق النقود و  -

 اليت تنشأ عنها زيادة الودائع و النقد املتداول .

تلعب دورا هاما يف متويل الصناعة و التجارة و اخلدمات ، فاألموال املقرتضة متكن من شراء  -

لعمال لالزمة لعملية اإلنتاج  و متويل املبيعات اآلجلة و احلصول املواد األولية و دفع أجور ا

 على السلع اإلنتاجية .

تساعد القروض الوسطاء جتار اجلملة و التجزئة يف احلصول على السلع و ختزينها مث بيعها إما  -

 بالنقد أو ألجل فهي تستخدم يف عمليات اإلنتاج و التوزيع و االستهالك .  

البنوك من اإلسهام يف النشاط االقتصادي و بالتايل حتقيق الرخاء يف منح القروض ميكن  -

 ا�تمع .

تعمل على خلق فرص العمالة و زيادة القوة الشرائية ، اليت بدورها تساعد على التوسع يف  -

 استغالل املوارد االقتصادية و حتسني مستوى املعيشة . 

  : 58 و تتمثل فيما يليأهداف محفظة القروض : -3

متثل الرحبية احلافز الرئيسي و األكرب من استثمار أموال البنك و مبا فيها م الربحية : تعظي -

حمفظة البنك ، إذ أن جناح احملفظة يف تعظيم الرحبية هو يعطى للمحفظة مسة النجاح ، حيث 

يكون من خالل نسب مقبولة و ممكنة مبنية على سياسات و أسس تسعري القروض يف 

 البنك .

إن أحد أهداف تشكيل احملفظة هو التأمني ضد املخاطر ، إذ يعمل  طرة :تخفيض المخا -

البنك على ضبط مكونات حمفظته من خالل السيطرة على تركيز حمفظة القروض ضمن قطاع 

 أو منطقة جغرافية معينة .

أن اغلب املؤسسات املالية تستخدم احملفظة كمصدر أوىل للسيولة و لتقليل  إدارة السيولة : -

 السيولة .خماطر 

                                                           
على عائد خماطرة املصرف ، مذكرة  أثرهاقاسم حممد محود ، حتليل مدى تركيز و تنويع حمفظة القروض باستخدام منوذج هريشان هريفندال و   58

  . 2019بالء ، العراق ، ماجستري يف العلوم املالية و املصرفية ، كلية كر 
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: يعين تعظيم الثروة و منو رأس املال و باحملصلة زيادة القيمة الرأمسالية إذ منو احملفظة النمو  -

يعد اهلدف اجلوهري الذي جيب على كل بنك حتقيقه حيث أنه يعترب مؤشرا لنجاح العملية 

 االستثمارية .

  تلبية حاجات االئتمان املشروعة و جعلها يف صاحل ا�تمع .  -

: ميكن عند إدارة حمفظة القروض األخذ بنظر االعتبار أسس  س إدارة محفظة القروضأس-4

  عديدة و من أمهها : 

التحفظ و العقالنية يف اختاذ القرارات اليت تعىن بإدارة حمفظة القروض لغرض جتنب املخاطر  -

 املرتفعة .

 لكل منها . إعداد قائمة مبجموعة من القروض كبدائل متاحة لالستثمار ووضع أولويات -

 حتديد التوقيت املناسب عند اختيار و بناء هيكل حمفظة القروض اليت تالئم أهداف البنك . -

املراقبة و املتابعة املستمرة لطلبات القروض و كذلك التقلبات اليت تطرأ على أسعار الفائدة و   -

 كذلك قيمة القروض اليت تتكون منها احملفظة .

 عمليات إدارة حمفظة القروض .االستعانة خبرباء و خمتصني يف  -

  : نذكر أمهها :  االعتبارات األساسية المؤثرة في تكوين محفظة القروض-5

: متثل متطلبات السيولة العقبة األكرب بالنسبة للمستثمرين إذ تعترب السيولة  متطلبات السيولة -

ألكثر سيولة ، حمور اهتمام املستثمرين و تأيت أذونات اخلزينة يف مقدمة قائمة املوجودات ا

بينما تعترب املوجودات املادية بشكل عام أقل سيولة ، و بالتايل تتطلب اعتبارات السيولة من 

املستثمرين ضمان توفري كايف من األموال ملواجهة االلتزامات و األعباء الطارئة و من دون 

 اخلروج عن مسار اخلطة االستثمارية . 

الزمين لالستثمار و اإليرادات املادية على املدى  : هناك عالقة بني األفق األفق الزمني -

الطويل و القصري يف حمفظة القروض ، كما أن هذه العالقة ال تعترب عالقة مثالية إذ كلما 

 تزداد مدة االستثمار كلما تزداد خماطرة االستحقاق للدائنيني و خماطر التضخم .
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ل مباشر بالضرائب و عادة ما يتم : تتأثر القرارات االستثمارية بشكالمحددات الضريبية  -

االستثمارية يف ضوء عدة اعتبارات ضريبية  ، سواء كانت ضرائب  االسرتاتيجيةتقييم أداء 

شخصية أم تلك املفروضة على املشاريع االستثمارية و غريها ، و بالتايل تعترب القضايا 

 االستثمارية .  لالسرتاتيجيةالضريبية حمورية بالنسبة 

: إن هذه االعتبارات تفرض على املستثمرين أن يأخذوا القانونية و التنظيمية  االعتبارات -

بنظر االعتبار اللوائح و القوانني يف الدول اليت يعملون فيها ، إذ أن هلذه االعتبارات أثار كبرية 

 على املشروعات االستثمارية . 

من أهم  تعد حمفظة القروض الضوابط األساسية لتشكيل محفظة القروض :  -  6

االستثمارات اليت يقوم �ا البنك و حيكم قرار االستثمار يف حمفظة القروض و تشكيلها 

  :  59العديد من الضوابط والسياسات نذكر منها

حيث يتم تشكيل حمفظة القروض يف  ضوابط االتساق مع األهداف األساسية للبنك : -

ضوء األهداف املخطط هلا و ذلك ضمن إطار أهداف البنك الرئيسية بشكل عام ، فالبنك 

الذي يتمتع مبركز قوي حلقوق املسامهني مبقدرة أن جيابه قدرا ألكرب من املخاطر النامجة عن 

 االستثمار يف حمفظة القروض . 

و ذلك باالستناد إىل طبيعة هيكل  و الربحية : ضوابط التنسيق بين متطلبات السيولة -

الودائع و التزاماته حيث ختتلف متطلبات الرحبية و السيولة من بنك آلخر و تتأثر بالظروف 

 البيئية و أنواع الودائع و نسبة الودائع إىل رأس املال . 

 ودائع يف البنك ما ففي حال كانت ودائع األفراد و املؤسسات الصغرية متثل نسبة كبرية من هيكل ال

فإن ذلك يعين استقرارا نسبيا كبريا يتيح للبنك عندئذ إتباع سياسة استثمارية أطول مدى من بنك 

 .  متثل ودائع الشركات و املؤسسات الكبرية نسبة كبرية من هيكل ودائعه آلخر

 رية حمافظة البنك الذي تنخفض فيه نسبة رأس املال إىل الودائع ينبغي عليه إتباع سياسة استثما

للغاية عند تشكيل حمفظة القروض لضمان حتقيق عائد مرغوب فيه ، يف حني ال يصح ذلك بالنسبة 

                                                           
القتصاد ، جامعة افني فائق ، أثر تنويع حمفظة القروض يف عائد و خماطر احملفظة دراسة تطبيقية ، مذكر ماجستري يف العلوم املالية و املصرفية ، كلية ا  59

   . 49-46، ص ص  2015حلب ، 
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لبنك ميلك رأس نال كبري نسبيا مقارنة بالودائع ، إذ أن السياسة االستثمارية احملافظة لن متكنه من 

 .  حتقيق العائد املرغوب فيه

املصرفية السليمة  اإلدارةحيث أن لبنك :  ضوابط تحدد نسبة المخاطر المقبولة لدى ا -

هي اليت تقدر املخاطر تقديرا سليما و تتخذ القرارات املناسبة بشأن املخاطر املقبولة ، و ما 

حتمله منها و املخاطر غري املقبولة و اليت جيب جتنبها و من مث يعمل على بناء حمفظة ميكن 

حيقق عوائد مرتفعة من حمفظة القروض خالل  القروض ، فالبنك الباحث عن العائد املرتفع قد

  األجل الطويل على عكس البنك املتجنب للمخاطر. 

و ذلك باالستناد إىل مستوى الطلب  ضوابط تحديد حجم المحفظة و توزيع مخصصاتها : -

على القروض و مقدار الربح املتوقع حتقيقه و توقيته ، باإلضافة إىل إمجايل احلدود املسموح �ا يف 

ح القروض ، يف الوقت الذي يسعى فيه البنك إىل حتقيق عائد يفضل احلصول على العائد من

الذي حيقق له درجة معينة من األمان ، لذا على إدارة االستثمار يف البنك أن يعمل على 

ختصيص موارده املتاحة بني االستثمار يف حمفظة القروض و األوراق املالية و تلعب الظروف 

 ا حامسا يف توزيع خمصصات احملفظة كاأليت :االقتصادية دور 

  يف حالة الركود االقتصادي : ينخفض الطلب على النقود رغم حماولة البنك ختفيض معايري

بات اقرتاض يتقدم �ا أفراد و مؤسسات لقبول طلبات االقرتاض ، و رغم استعداده لتلبية ط

البنك نفسه مضطرا إىل توجيه ما ليس هلم ودائع لديه ، و نتيجة هلذا النقص يف الطلب جيد 

 تبقى من خمصصات حمفظة القروض إىل االستثمار يف األوراق املالية .

  يف حالة الرواج االقتصادي و حيدث العكس وزيادة الطلب على االقرتاض مما سيدفع البنك

 إىل احلصول على أكرب قدر ممكن من املوارد املالية و لزيادة خمصصات حمفظة القروض .

وضع أسس  البنك إذ جيدر على :  ط الحد من تركيزات اإلقراض و أسس تنويعهاضواب -

، حيث اإلقراضوابط وأساسيات عامة للحد من تركيزات ضتنويع مكونات حمفظة القروض و 

جال االستحقاق من العوامل املؤثرة يف تعد جماالت التنويع ومستويا�ا واحلدود القصوى آل

ضوابط تتعلق بتحديد وإبراز أهم معامل الرتكيز يف كل نشاط  تشكيلة احملفظة. باإلضافة إىل
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مستوى  واحلدود احلقيقية هلذه الدرجات، والكفيلة بتخفيض املخاطر ألدىن مستويا�ا وحتقيق

 مرغوب به من العائد.

ومن ضروريات العمل  بنك حيث تعد عملية التنويع من األمور احملددة قانونا بالنسبة لل

حتدد املزيج األمثل من  تواسرتاتيجياخطط على وضع  لبنوكوتعمل ا بالنسبة لإلدارة،

املكونة للمحفظة من حيث العائد، الضمان، تواريخ و ختتلف القروض القروض، 

  للمخاطر وغريها.لبنك ا لاالستحقاق، العمالء ودرجة تقب

ا إدار�ا وإن اختالف أنواع القروض اليت تتضمنها احملفظة يتوقف على الفلسفة اليت تتبناه

 بناء على ما تقدم جتتهد الباحثة على ما.بنك واليت ال خترج عن سياسات االستثمار لدى ال

  يلي:

  الذكر هي من أهم املتطلبات و الشروط اليت تؤثر بشكل أو  نفةأأن الضوابط

بآخر يف سياسة استثمار البنك يف أية حمفظة استثمارية لذا ينبغي أخذها 

 . باحلسبان

 تتمثل يف االتساق مع األهداف األساسية للينك إمنا تلخص و الضوابط اليت 

تنطوي مسبقا على كل ما يليها من ضوابط حيث أ�ا تتجسد يف تشكيل حمفظة 

 .القروض ضمن احلدود اليت حتقق للبنك السيولة و األمان و الرحبية 

  و يتوضح أن ما حيكم حمفظة القروض من ضوابط و أسس حيكم أية حمفظة

 فيها البنك مبا فيها حمفظة األوراق املالية ، إذ أن ما يدفع البنك يستثمر 

  لالستثمار يف احملافظ االستثمارية ، عموما هي حقيقة واحدة مفادها حتقيق

و جنسد ذلك من خالل  مستوى مقبول من العوائد بأدىن املخاطر املمكنة .

 الشكل التايل : 
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  الشكل : ضوابط تشكيل محفظة القروض 

  
  

ختتلف األوراق املالية عن مقارنة بين محفظة األوراق المالية و محفظة القروض : - 7 

  :  القروض يف جوانب معينة من أمهها

يتم اإلقراض  بناء على اتفاق مباشر بني البنك و بني املقرتض تتحدد فيه طبيعة التعاقد :  -

طر اليت قد يتعرض هلا قيمة القرض و معدل الفائدة و الضمانات الالزمة للحد من املخا

البنك ، أما يف حالة االستثمار يف األوراق املالية فال يوجد اتفاق مباشر بني البنك و بني 

املنظمات املصدرة لتلك األوراق ، فالقيمة االمسية للورقة و كذا معدل الفوائد يف حالة 

رقة دون تدخل من السندات أو العائد ، يف حالة األسهم يتحدد من قبل املنظمة املصدرة للو 

املشرتي ، و يالحظ أن وجود قيمة امسية مدونة على الورقة ال يعين أ�ا تباع و تشرتى بتلك 

القيمة ، و ذلك ألن القيمة السوقية للورقة قد تزيد أو تقل أو تساوي القيمة االمسية ، و 

يل للمنظمة املصدرة ذلك وفقا لعوامل عديدة من بينها املستوى العام لسعر الفائدة و املركز املا

   هلا .

مبا أن للورقة قيمة سوقية قد ختتلف عن قيمتها االمسية ، فإن العائد املتولد مكونات العائد :  -

عنها ال يتضمن فقط قيمة الفوائد أو األرباح احملددة ، بل يتضمن أيضا األرباح أو اخلسائر 

أهداف البنك 

الرئسية 

متطلبات 

السيولة و 

الرحبية 

مستوى 

املخاطر 

 املقبولة

حجم احملفظة 

و توزيع 

خمصصا�ا 

حدود 

الرتكيزات 

االقراضية و 

أسس التنويع 
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ة للورقة عن القيمة السابقة هلا ، أما الرأمسالية اليت تنشأ جراء ارتفاع أو اخنفاض القيمة السوقي

القروض فليس هلا قيمة سوقية ، و من مث يقتصر العائد املتولد عنها على الفوائد املتفق عليها 

  .  يف عقد االقرتاض

لألوراق املالية سوق تباع و تشرتى فيه  مما يتيح حلاملها فرصة حتويلها إىل مخاطر التسويق :  -

ما القروض بشكلها العادي فليس هلا مثل هذه السوق ، و من نقدية يف أي وقت يشاء ، أ

مث ال يستطيع املقرض اسرتداد قيمة القرض قبل حلول تاريخ االستحقاق ، لذا ميكن القول 

بأن األوراق املالية أقل عرضة ملخاطر التسويق ، و هذا و تقاس خماطر التسويق بالوقت الذي 

عندما يقتضي األمر ذلك و اخلسائر الرأمسالية اليت قد  يستغرقه حتويل االستثمار إىل نقدية ، 

تنجم عن ذلك ، و لعل هذا يفسر التفاوت بني معدالت الفائدة على القرض و معدالت 

الفائدة على السندات لنفس املقرتض ، فمخاطر التسويق كبرية يف حالة القروض ، لذا 

ليت يصدرها املقرتض ، و ذلك يطلب املستثمر معدل عائد أعلى مما يطلبه على السندات ا

  .  تطبيقا لفكرة العالقة الطردية بني املخاطر و العائد

بينما ختدم القروض هدف الرحبية ، ختدم األوراق املالية هدف الرحبية و هدف االستثمار :  -

هدف السيولة ، حملفظة األوراق املالية و احملفظة االئتمانية أمهية كبرية و كالمها يندرجان ضمن 

فظة االستثمارية للبنك التجاري ، إذ تتفاوت أوزان كال  منهما يف احملفظة الكلية للبنك ،  احمل

كل حسب درجة تقبله للمخاطرة.
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  وق الصرف األجنبي سالمحور : 

إن أسواق الصرف األجنيب هي األسواق اليت حتول فيها عملة إىل عملة أخرى و كما يف كل      

األسواق فان سوق الصرف األجنيب ميكن حتليله بأدوات الطلب و العرض و يف الواقع فان سوق 

أكثر األسواق احتادا  فهي،  الصرف األجنيب يقرتب كثريا من النموذج االقتصادي للمنافسة الكاملة 

يف العامل حيث تتوافر هلا احدث و أسرع وسائل االتصال فيما بني املراكز العاملية ( األسواق ) و 

يهتم إال قليال بنفقات النقل الن العمليات تتم  و هو ال،  تتعامل بسلع ( العمالت ) متجانسة متاما 

النقود ، فضال عن توفر شروط املنافسة  تسويتها عن طريق األرصدة املصرفية و ليس عن طريق شحن

األخرى و هي حرية الدخول و اخلروج منها ، و البد أن نتذكر أن سوق الصرف شا�ا شان كافة 

األسواق ال تعرب عن مكان جغرايف حمدد و لكنها تشري إىل طلب و عرض العمالت األجنبية أينما  

يكون بالنسبة للصرف األجنيب فيمكن تصور  ظهر مااكان مكانه و هذا املفهوم غري املكاين للسوق 

  وجود  طلب على عملة معينة يف أجزاء العامل بالوقت الذي يتيسر هلا عرض يف أجزاء أخرى .

كما يعد سوق الصرف من أضخم و أهم األسواق املالية يف العامل ، حيث أن أمناط التعامل         

ات األعوان االقتصادية من عمالت صعبة و  فيه خيتلف عن باقي األسواق ، فهو وسيلة لسد حاجي

   كذا ملجأ لتحديد قيمة كل العمالت األجنبية و هكذا تنجر عنه تدفقات هامة . 

يعترب سوق الصرف من بني أقدم أوجه العوملة االقتصادية ، منذ كان يستخدم نظام املعدنني يف  كما 

الد مؤسسات بريتون وودز  ،حيث املبادالت التجارية بني الكيانات املختلفة و خاصة بعد مي

توسعت سوق الصرف األجنيب و سوق العمالت عامة ، و بدأت بوادر عوملة أسعارها تظهر و 

تتطور إىل درجة أن سعر الصرف بالنسبة للعمالت األجنبية أصبح يكاد يكون موحدا يف إي سوق 

العوامل يؤدي إىل تغري من األسواق ، و أن إي تغري حيدث يف سعره يف سوق ما نتيجة لعامل من 

    . سعر الصرف يف بقية األسواق
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يف العامل ، وتتوافر له وسائل اتصال   و سوق الصرف األجنيب من أكثر األسواق احتادا وسعة       

فورية بني املراكز املالية العاملية ،وتعترب أسواق لندن و نيويورك و سنغافورة املالية أكرب املراكز املالية 

لعامل ، حيث يعترب الدوالر األمريكي ، اليورو ، الني الياباين ، اجلنيه االسرتايل ، و الدوالر حجما يف ا

 الكندي من أهم العمالت اليت يتم التداول �ا عامليا .

الغـرض األساسـي لنشـأة سـوق الصـرف هـو تسـوية صـفقات : تعريف سوق الصـرف األجنبـيأوال :  

ليــات البــد مــن امــتالك عملــة البلــد الــدائن ، لــذا تلجــأ املؤسســات التجــارة اخلارجيــة و للقيــام �ــذه العم

  .إىل البنكني اللذين بدورمها يلجأن إىل سوق الصرف 

    : هناك تعريفات عديدة نذكر من بينها  

، البنــوك  ،املؤسســات  ،عــرف ســوق الصــرف األجنــيب بأ�ــا اإلطــار التنظيمــي الــذي يقــوم فيــه األفــراد ي

يف مجيــع املواقــع ، فهــي تتكــون مــن البنــوك و و هــذا و بيــع العمــالت األجنبيــة مساســرة العمــالت بشــراء 

املكاتــب الصــريفة و املراكــز املاليــة الكــربى يف العــامل كســوق نيويــورك ، لنــدن ، بــاريس ..... اخل وهــي 

  .  60أسواق تتوفر فيها شروط املنافسة الكاملة

و شــراء العمــالت األجنبيــة املختلفــة إي فســوق الصــرف األجنــيب هــو وســيلة الــيت يــتم مــن خالهلــا بيــع 

   .  تسهيل استبدال العمالت األجنبية يبعضها البعض

هـــو املكـــان الـــذي يـــتم فيـــه تبـــادل العملـــة الوطنيـــة مقابـــل  العمـــالت األجنبيـــة القابلـــة   ســـوق الصـــرف

ة بـني للتحويل  ، و عندما نقول مكان فان ذلك ال يعين أنه  حمدد حبيز جغرايف و إمنا يقصـد بـه شـبك

وكالء الصرف  يتصلون فيما بينهم بطرق خمتلفة مثل اهلاتف و الـتلكس و إي وسـيلة الكرتونيـة أخـرى 

، وبطبيعة احلال فان تبادل العملة الوطنيـة مقابـل العمـالت األجنبيـة يـتم بشـكل عـام إمـا لغـرض متويـل 

                                                           
 . 111،ص 2018ية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،حممد راتول ، االقتصاد الدويل مفاتيح العالقات االقتصادية الدول 60
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روط املاليـــة بـــني خمتلـــف التجـــارة اخلارجيـــة أو للقيـــام بعمليـــات ماليـــة حبتـــه لالســـتفادة مـــن اخـــتالف الشـــ

  . 61األسواق على الصعيد الدويل .

ســوق الصــرف هــو الســوق الــذي تنفــذ فيــه عمليــات شــراء و بيــع العمــالت األجنبيــة و ال يوجــد مكــان 

هلـــذه األســـواق ففـــي العـــادة تـــتم العمليـــات بـــني البنـــوك بواســـطة أجهـــزة تـــداول إلكرتونيـــة أو معلوماتيـــة 

ات االتصـــال أو أقمـــار صـــناعية ، يــتم إنشـــاؤها مـــن قبـــل شـــركات مرتبطــة فيمـــا بينهـــا عـــن طريقــة شـــبك

ســـاعة ، و هـــذا نتيجـــة اخـــتالف التوقيـــت يف  24و تعمـــل  Reutiersاخلـــدمات املاليـــة مثـــل رويـــرت 

هـــذه األســـواق فعنـــدما تغلـــق األســـواق يف الواليـــات املتحـــدة تبـــدأ أســـواق طوكيـــو بالعمـــل و بعـــد ذلـــك 

نغفورة و بعــدها بسـاعتني تبـدأ أسـواق نيـودهلي بالعمـل لتليهــا بسـاعتني تنفـتح أسـواق هونـغ كونـغ و سـا

بعــد ذلــك أســواق البحــرين و الشــرق األوســط و بعــدها بســاعتني تبــدأ األســواق األوروبيــة يف العمــل و 

أسـواق طوكيـو يف اإلغــالق ، و يف منتصـف ســاعات عمـل األســواق األوروبيـة تبــدأ األسـواق األمريكيــة 

 .62يف العمل 

املكان الذي جتري فيه تبادل العمالت الدولية املختلفة بيعا وق الصرف األجنيب سيعترب        

وشراء, وسوق الصرف ليست كغريها من األسواق املالية أو التجارية, إذ أنه ليس حمددا مبكان معني 

جيمع البائع واملشرتي, وإمنا يتم التعامل يف سوق الصرف بواسطة أجهزة اهلـاتف والتلكس والفاكس 

) يف البنوك العاملة يف خمتلف املراكز Rooms Dealingخل غرف التعامل بالصرف األجنيب (دا

املالية مثل: نيويورك, لندن, طوكيو, فرانكفورت, سنغافورة, هونغ كونغ, سان فرانسيسكو, سيدين, 

زيوريخ, تورنتو, بروكسل, البحرين, هونغ كونغ ...إخل, ويعمل كشبكة تتجه على توحيد ا�ال 

  القتصادي الدويل.ا

Reuter وتكون غرف التعامل يف البنوك مزودة بأجهزة املعلومات مثل رويرت وتيلرات (

Monitor وداوجونز , ...إخل), واليت تعرض على شاشا�ا التغريات الفورية اليت تطرأ على أسعار (

  ساعة. 24لى مدى العمالت املختلفة وأسعار الفائدة على الودائع بالعمالت احلرة آلجال خمتلفة ع
                                                           

 .  384، ص  2013، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  االقتصاد النقدي و البنكي طاهر لطرش ،  61
 .  109-108ص ص  ، 2004-2003عبد ا�يد قدي ، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  62
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وجيري التعامل بني البنوك يف جمال الصرف األجنيب إما حلسا�ا اخلاص: عندما تقوم بتغطية مراكزها 

املكشوفة بالعمالت األجنبية أو يف حماوال�ا حتقيق أرباح من عمليات املضاربة يف النقد األجنيب, وإما 

  ئها املصدرين واملستوردين.أ�ا تشارك يف السوق باعتبارها مؤسسات وسيطة بني عمال

هذه كناية عن أسعار نسبية للعمالت وتعرف  لبنوك تعترب نسبة التحويل بني العمالت اليت تقوم �ا ا

  ).change de taux change, de Coursغالبا بأسعار الصرف أو معدالت الصرف (

رض والطلــب ) تبعــا لتغــريات العــjour le jour auوتتقلــب هــذه األســعار مــن يــوم إىل آخــر (

  .63للعمالت

كمـا أن سـوق الصـرف األجنـيب لـيس ســوق منظمـة مثـل أسـواق األوراق املاليـة أو البضـائع ، إذ لــيس    

هلــا مكــان مركــزي جيتمــع فيــه املتعــاملون ، كمــا أ�ــا ليســت قاصــرة علــى بلــد واحــد ، فهــي جمــرد إمكانيــة 

  .  64و زمان يتم بواسطتها مجع املشرتي و البائع للصرف األجنيب يف كل مكان 

سوق الصرف األجنيب هو اإلطار املؤسسي الـذي تـتم خاللـه عمليـات شـراء و بيـع العمـالت األجنبيـة 

، حيث أن نسبة ضعيفة فقط من عمليات شراء و بيع العمالت األجنبيـة تـتم مبتـاجرة حقيقيـة للعملـة 

 حســابات األطــراف ، يف حــني أن النســبة األكــرب منهــا تــتم بتحويــل ودائــع بنكيــة بعمــالت أجنبيــة بــني

  :  65املتعاقدة . يعمل سوق الصرف وفق ثالثة مستويات هي

: املعــامالت بــني البنــوك التجاريــة و عمالئهــا حيــث تتــوىل البنــوك النيابــة عــن  المســتوى األول -

 عمالئها يف شراء و بيع العمالت األجنبية من أسواق الصرف لتلبية حاجيا�م املختلفة منها

عـــامالت بـــني البنـــوك عـــن طريـــق وســـطاء يتـــوىل الوســـطاء شـــراء و بيـــع : امل المســـتوى الثـــاني -

 العمالت األجنبية حلساب البنوك التجارية فيما بينها ملوازنة رصيدها من العمالت األجنبية .

  : املعامالت بني البنوك و خمتلف فروعها األجنبية .   المستوى الثالث -

                                                           
 . 2مفتاح صاحل ، املالية الدولية ، مطبوعة ، كلية االقتصادية و التسيري ، جامعة بسكرة ، ص  63
 . 47ص ،  1997النقود الدولية و عمليات األجنيب ، دار غريب ، مصر ، مدحت صادق ،  64
 . 38ص    2016-2015بودخدخ كرمي ، حماضرات املالية الدولية ،قسم االقتصاد،  جامعة جيجل ، 65
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( نظــام بنــك اجلزائــر  1995تأسيســه إال يف ســنة  يعتــرب ســوق الصــرف يف اجلزائــر حــديثا  ، إذ مل يــتم

) و يعـــرب ذلـــك يف واقـــع األمـــر عـــن حتـــول جـــذري يف  1995ديســـمرب  23املـــؤرخ يف  08 -95رقـــم 

تنــاول املســائل املاليــة و النقديــة الوطنيــة ، حيــث أن تأســيس ســوق الصــرف ميثــل حتــوال عميقــا يف نظــام 

بل العمالت حرة التحويل يتم حتديده يف سوق الصرف الوطين على أساس أن سعر صرف الدينار مقا

الصرف بني البنوك .كما يكرس تأسيس سوق الصرف أيضـا ، إىل جانـب تأسـيس السـوق النقديـة يف 

بدايـة التســعينات ، االجتـاه حنــو إعطـاء األســواق دورهـا الكامــل يف ضـبط النشــاط االقتصـادي و حتديــد 

  .66سلوك األعوان االقتصاديني 

  : 67:يتميز سوق الصرف األجنيب بعدة خصائص أمهها  ق الصرف األجنبيخصائص سو ثانيا : 

: هي اخلاصية األساسية لسوق الصرف األجنيب حيث يتم فيه  استخدام عمالت دولية مختلفة-1

استخدام نقود خمتلفة تتكون يف الغالب من نقود البلدان ذات القوى االقتصادية املؤثرة كالدوالر 

 ، االورو ... اخل كما هو معلوم فان التعامل داخل البلد يتم بالعملة احمللية األمريكي ،الني الياباين

فاملنتجون الذين يصدرون سلعهم إىل اخلارج البد أن حيولوا العمالت األجنبية اليت يتقاضو�ا إىل 

 عملة بلدهم ، كما أن األجانب الذين حيصلون على عملة حملية البد أن حيولو�ا إىل عمالت بلدا�م

  و يتم ذلك يف سوق الصرف األجنيب .

: سوق الصرف األجنيب ليس هلا مكان مركزي واحد حمدد و ليسـت قاصـرة  غير محدود المكان-2

علــى بلــد واحــد بــل هــي مكــانيزم جيمــع بــني بــائعي و مشــرتي خمتلــف العمــالت ،أي أ�ــا تتكــون مــن 

نـــيب كســـوق لنـــدن ، طوكيـــو ، األفـــراد و املؤسســـات و البنـــوك ، كمـــا تشـــمل أهـــم مراكـــز الصـــرف األج

نيويورك ....اخل و هذه املراكز ترتبط ببعضها البعض عن طريق شـبكات اتصـال مسعيـة و مسعيـة بصـرية 

  و غريها ، تضمن االتصال الدائم و اآلين ببعضها البعض و هي تشكل سوق دولية واحدة 

                                                           
 . 384، ص  2013طاهر لطرش ، االقتصاد النقدي و البنكي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  66

 . 114-113حممد راتول ، االقتصاد الدويل ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  67
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عة دون توقــف : ســوق الصــرف األجنــيب يعمــل علــى مــدار الســاعة اســوق يعمــل علــى مــدار الســ-3

نتيجـــة للتوزيـــع اجلغـــرايف للـــدول و األســـواق  ، فهـــو يتبـــع دوران الشـــمس حـــول األرض ، فيبـــدأ الســـوق 

عملـــه أوال يف املراكـــز املاليـــة يف أســـيا مث نيوزيلنـــده مث ســـيدين يف  اســـرتاليا تتبعهـــا طوكيـــو هونـــغ كونـــغ و 

ألسـيوية مازالـت نشـطة يبـدأ التـداول سنغافورة و بعد ساعات قليلة ، بينمـا تكـون األسـواق يف املراكـز ا

يف اخلليج العريب و غريها مـن دول الشـرق األوسـط ، و بعـد ذلـك يف وقـت متـأخر مـن يـوم  العمـل يف 

طوكيو،  تفتح األسواق األوروبية و الحقا يف بداية فرتة ما بعد الظهر يف أوروبا يبدأ التداول يف أسواق 

دما يصــل الوقــت إىل مــا  بعــد الظهــر و . م . أ  يكــون اليــوم الــو .م . أ  و أخــريا تــتم الــدائرة ، و عنــ

  التايل قد بدأ يف منطقة أسيا حيث تفتح األسواق هناك . 

شـهد سـوق الصـرف تطـورات و تزايـد كبـري يف حجــم عوامـل تطـور سـوق الصـرف األجنبـي : -ثالثـا 

  : 68التعامل فيه نتيجة لعوامل متعددة أمهها

يف التجــارة الدوليـــة خــاص و قــيم االســتثمارات املباشــرة و غـــري ارتفــاع قــيم املعــامالت النفطيــة  -

 املباشرة ، و التبادالت السلعية و اخلدمية بشكل عام .

 تزايد انفتاح اقتصاديات العامل على بعضها . -

تطور وسائل االتصـال السـلكية و الالسـلكية الـيت أسـهمت يف خـزن و حتليـل و تطـوير و نشـر  -

 املعلومات على مدار الساعة .

دخـــول أســـواق جديـــدة يف االســـتثمارات املاليـــة و الـــيت أســـهمت يف زيـــادة درجـــات التحـــوط و  -

 التأكد من أمهها أسواق املشتقات .

 ظهور أسواق اليورو دوالر بعد احلرب العاملية الثانية توسعت لتشمل عدة مناطق يف العامل .  -

  الدولية .  تعاظم التعامل بالعمالت األوروبية ضمن سلسلة من أسواق العمالت -

:  و ميكن تصنيف األطراف املشاركة يف نشـاط سـوق الصـرف  المتعاملون في سوق الصرف رابعا: 

  :  69األجنيب إىل ما يلي

                                                           
 . 2ص ،  2020- 2019خماطر الصرف ، جامعة الوادي ،  إدارةبوصبيع صاحل رحيمة ،مطبوعة سياسات و  68
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:كاملســـتوردين و املصـــدرين ، الســـياح ، املســـتثمرين  الـــذين يتبـــادلون  المســـتخدمون التقليـــديون-1

م إضافة إىل املضاربني  بالعمالت األجنبية الذين العملة احمللية بالعمالت األجنبية بغية تسوية معامال�

  يبحثون عن حتقيق أرباح يف األجل القصري .

: يقومـــون بـــدور الوســـيط بـــني األطـــراف البائعـــة و املشـــرتية للصـــرف  سماســـرة الصـــرف األجنبـــي-2

األجنـــيب ، و يعتمـــدون علـــى ممارســـتهم و خـــرب�م و معـــرفتهم بظـــروف الســـوق و حجـــم املخـــاطر الـــيت 

عــن عمليــات الصــرف ، حيــث يقومــون بتجميــع أوامــر الشــراء و البيــع للعمــالت لصــاحل بنــوك أو تــنجم 

، كما يقومون بضمان االتصـال بـني البنـوك و إعطـاء التسـعرية املعمـول �ـا يف البيـع و  آخرينمتعاملني 

ء مهمـــة و يتـــوىل هـــؤالالشـــراء دون اإلفصـــاح عـــن أمســـاء املؤسســـات البائعـــة أو املشـــرتية هلـــذه العملـــة .  

ترتيــب صــفقات العمــالت عــن طريــق مؤسســات مسســرة مرخصــة تتــوىل هــذه العمليــة  ، حيــث أن كــل 

مركز مايل يكون له عادة عدة مساسرة مرخصني عن طريقهم تسوي البنوك التجارية تدفقا�ا الداخلة و 

  اخلارجة من الصرف األجنيب .

نبيــة للمســتخدمني التقليــدين و تعمــل  :و هــي تقــوم ببيــع و شــراء العمــالت األج البنــوك التجاريــة-3

كبيــــوت مقاصــــة بــــني البــــائعني و املشــــرتين للصــــرف ، فهــــي تقــــوم أيضــــا بتنفيــــذ أوامــــر الشــــراء و البيــــع 

لعمالئهــا ، كمــا أ�ــا تبيــع و تشــرتي العمــالت لصــاحلها اخلــاص ، و تتعامــل أيضــا مــع بعضــها الــبعض 

  لتسوية معامالت زبائنها . 

لبنوك املركزية من وراء تدخلها يف سوق الصـرف األجنـيب إىل التـأثري علـى :�دف االبنوك المركزية -4

سـعر الصــرف و احملافظــة علــى اسـتقراره و ذلــك مــن خــالل عمليــات السـوق املفتوحــة عــن طريــق بيــع و 

شراء العمالت املختلفة من أجل التأثري على مستوى العرض و الطلـب هلـذه العمـالت ، حيـث تلعـب 

                                                                                                                                                                                     
  : إىلانظر  69

 . 87-86، ص ص  2016اقتصاديات سعر الصرف ، الدار اجلامعية ، مصر ،  ،عبد املطلب عبد ا�يد  -

 . 113، ص  2018حممد راتول ، االقتصاد الدويل مفاتيح العالقات االقتصادية الدولية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  -

 .  2003لدار اجلامعية ، مصر ، ويل ، ادكامل بكري ، االقتصاد ال -
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املــنظم لســوق الصــرف للحفــاظ علــى الصــرف يف حــدود معينــة ، مــن خــالل مســار البنــوك املركزيــة دور 

  شراء أو بيع العمالت حسب االجتاه الذي تريده ألسعار الصرف .

: هــي عبــارة عــن بيــوت مرخصــة للمتــاجرة يف العمــالت الصــعبة حيــث تشــرتي  محــالت الصــيرفة-5

و تبيعها بسعر أعلى يكون أيضـا قريبـا العمالت بسعر معني يكون يف الغالب قريبا من سعر البنوك ،  

  من سعر البنوك .

: و هـــؤالء يتعـــاملون مببـــالغ ضـــخمة مثـــل شـــركات التـــأمني  المؤسســـات الماليـــة غيـــر المصـــرفية-6

  الشركات العاملية .

: و هي األماكن اليت تتداول فيها العمالت األجنبية و األوراق املالية بعد إصدارها و البورصات  -7

يها املتعاملون �ـدف البيـع و الشـراء و تقسـم البورصـات إىل مركزيـة و حمليـة ، و ال يقتصـر اليت يلتقي ف

معىن البورصة كسوق على جمرد أ�ا مكان التقاء البائع و املشرتي بـل يعتمـد إىل ذلـك التنظـيم الشـامل 

م ال ميكـــن الـــذي يتنـــاول أعضـــاؤها و املتعـــاملون �ـــا و عـــادات التعامـــل ذا�ـــا أل�ـــا بـــدون ذلـــك التنظـــي

  . 70اعتبار هذه األسواق بورصات 

يتمثــــل املتــــدخلون يف ســـــوق الصــــرف يف كــــل البنـــــوك  و  08-95حســــب نظــــام بنــــك اجلزائـــــر رقــــم 

املؤسسات املالية ، ميكن لبنك اجلزائـر أن يعطـي ترخيصـا للهيئـات املاليـة غـري البنكيـة للتـدخل يف هـذه 

للصرف قصد القيام بعمليـات صـرف بـني الـدينار السوق ، كما ميكنه أن يعتمد أي هيئة أو أي وكيل 

و العمالت األجنبيـة حـرة التحويـل . ميكـن هلـؤالء املتـدخلني القيـام بعمليـات الصـرف ملصـلحة زبـائنهم 

  : 71أو ملصلحتهم اخلاصة ، و يقومون على وجه التحديد بالعمليات التالية 

 بة أجنبية حرة التحويل .بيع العملة الوطنية إىل البنوك غري املقيمة مقابل عمالت صع -

                                                           
  . 33ص   2010سعر الصرف و إدارته يف ظل الصدمات االقتصادية ، الطبعة األوىل ، دار صفاء ، األردن ، عبد احلسني عبد اجلليل الغايل ، 70

 . 385طاهر لطرش ، االقتصاد النقدي و البنكي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ص  71
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 بيع عمالت صعبة حرة التحويل مقابل العملة الوطنية يف حساب بالدينار القابل للتحويل . -

 شراء و بيع عمالت صعبة أجنبية حرة التحويل مقابل عمالت صعبة أجنبية حرة التحويل . -

تمـدة يف سـوق شراء و بيع عمالت صعبة حرة التحويل مقابل العملة الوطنية بني الوسـائط املع -

  الصرف بني البنوك . 

  :  72: من بني أهم وظائف سوق الصرف األجنيب ما يلي وظائف سوق الصرف األجنبي:  خامسا

: يســمح ســوق الصــرف األجنــيب بنقــل القــوة الشــرائية مــن دولــة إىل  تســوية المــدفوعات الدوليــة-1

تصـادية عـن طريـق خمتلـف أسـواق أخرى و يسهل تسوية املـدفوعات الدوليـة النامجـة عـن املعـامالت االق

  التعامل بالعمالت األجنبية كالكمبياالت و احلواالت و غريها . 

: و يـتم حتديـد أسـعار العمـالت األجنبيـة مـن خـالل  تحديد أسعار الصرف للعمالت المختلفـة-2

  تالقي قوى العرض و الطلب و تكوين نقطة لتوازن .

 وسيلة لالئتمـان يف العالقـات االقتصـادية الدوليـة : يقوم سوق الصرف بتوفري الصرف و االئتمان-3

مــن خــالل البنــوك الــيت تقــدم قروضــا للمصــدرين و املســتوردين ،فضــال عــن متويلهــا لتحركــات رأس املــال 

  الطويل األجل و القصري . 

: تتمثــــل الوظيفــــة األساســــية لعمليــــات املراجحــــة يف تضــــييق الفروقــــات يف  عمليــــات المراجحــــة-4

ق أرباح فورية من وراء ذلك ، و بذلك ميكن تعريفها بأ�ا العمليـة الـيت يـتم مـن خالهلـا األسعار و حتقي

  .  73احلصول على الربح دون التعرض إىل خطر احنراف موجود بني األسعار احملددة 

                                                           
 40- 37،  ص ص  2010،  األردنجليل عبد احلسن الغاليب ، سعر الصرف و إدارته يف ظل الصدمات االقتصادية ، دار صفاء ،  عبد احلسني 72

. 
  . 121،  ص  2008،  األردنسعود جايد مشكور العامري ،املالية الدولية ، دار زهران ،  73
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و تــؤدي املراجحــة إىل اســتقرار أســعار الصــرف ألنــه بتكــرار هــذه العمليــة يــزداد طلــب املــرجحني علــى 

السـعر ممـا يـؤدي إىل ارتفاعـه يف سـوق معينـة و باملقابـل سـيزداد عـرض هـذه العملـة يف العملة منخفضة 

السوق ذات السعر املرتفع حىت يتساوى سـعر صـرفها يف السـوقيني ، و تسـمى هـذه العمليـة باملراجحـة 

املزدوجة ،و هناك املراجحة الثالثية و اليت تتطلب وجود ثالث عمالت ، و مراجحة أسـعار الفائـدة ، 

بذلك تعمل املراجحة على تكامـل األسـواق و تقـارب األسـعار فيهـا ، و قـد أدى التطـور يف وسـائل  و

االتصـــال ووقـــوف املتعـــاملني مجـــيعهم يف آن واحـــد علـــى خمتلـــف التطـــورات الســـعرية و االقتصـــادية إىل 

  تضييق فرص حتقيق األرباح . 

ســـتمر و بـــذلك ســـيواجه األفـــراد و : تتميـــز أســـعار الصـــرف بتعرضـــها للتقلـــب و التغـــري امل التغطيـــة-5

املشــروعات خطــر الــدفع أكثــر أو االســتالم مــن العمــالت األجنبيــة ، و لتجنــب مثــل هــذه املخــاطر ، 

  فهم يلجؤون إىل ما يسمى بالتحوط أو التغطية مستخدمني خمتلف أساليب التغطية .

معـرض ألخطـار الصـرف : و تعين يف لغة الصرف االحتفـاظ مبركـز مفتـوح بعملـة أجنبيـة  المضاربة-6

لتحقيق أربـاح مـع القبـول باحتمـال اخلسـارة و تعـين شـراء أو بيـع اجـل للعمـالت بقصـد االسـتفادة مـن 

الفرق بني السعر اآلجـل يـوم التعاقـد و السـعر اآلين يـوم االسـتحقاق ، و ميكـن التمييـز بـني نـوعني مـن 

  : 74املضاربني يف سوق الصرف األجنيب 

لــذي يتوقــع ارتفــاع ســعر صــرف العملــة يف املســتقيل فيــدخل مشــرتيا هلــا : و هــو ا مضــارب الصــعود-أ

بالســعر الفــوري متخــذا بــذلك مركــزا طــويال أو مركــزا دائنــا( مبعــىن أن أصــوله مــن العملــة األجنبيــة تكــون 

  اكرب من التزاماته منها) .

                                                           
 .  276، ص  2016تجارة اخلارجية ، دار التعليم اجلامعي ، مصر ، حممود يونس حممد ، علي عبد الوهاب جنا ، االقتصاد الدويل و ال 74
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هلــا  : وهــو الــذي يتوقــع اخنفــاض ســعر صــرف العملــة يف املســتقبل فيــدخل بائعــا مضــارب الهبــوط-ب

بالسعر الفوري متخذا بذلك مركزا قصريا أو مركزا مدينا يعين أن أصوله من العملـة األجنبيـة تكـون أقـل 

  من التزاماته منها .  

: يعترب حتويل األموال أو القوة الشرائية مـن بلـد ألخـر هـو أهـم  تحويل األموال أو القوة الشرائية-7

عـــن طريـــق شـــيكات ترســـل عـــن طريـــق وســـائل وظـــائف ســـوق الصـــرف األجنـــيب و يـــتم هـــذا التحويـــل 

االتصال احلديث ،  فعند تسوية عملية ملقـيم مـا يقـوم البنـك احمللـي بإصـدار تعليماتـه البنكيـة إىل بنكـه 

املراسل يف اخلارج بأن يـدفع مبلغـا معينـا مـن العملـة السـائدة هنـاك إىل شـخص أو مؤسسـة أو حسـاب 

ألموال و القدرة الشرائية من بلد ألخر و قد تكون تلـك ما يف بنك ما لتسوية تلك العملية و تتحول ا

العمليــة عمليــة تصــدير أو اســترياد ســلعة مــا أو عمليــة اســتثمار مقــيم يف اخلــارج أو غــري مقــيم يف داخــل 

  البلد أو نتيجة للسياحة أو غري ذلك .

ئع و دفـع : هـذا يسـمح للمشـرتى بالوقـت الكـايف لبيـع البضـا تقديم  االئتمان للتجـارة الخارجيـة-8

الثمن إىل املصدر حيث أن املصـدرين يسـمحون عـادة بثالثـة أشـهر للمسـتورد لكـي يـدفع املسـتحقات 

و مع ذلك فإن املصدر يقوم عادة خبصم التزام املستورد بالـدفع لـدى القسـم اخلـاص لبنكـه التجـاري و 

  ني موعد الدفع . يستلم املدفوعات يف احلال و يقوم البنك بتحصيل املدفوعات املستحقة عندما حي

: يسمح سوق الصرف األجنيب بـإجراء عـدة  تزويد التسهيالت للتغطية و المضاربة و التحكيم-9

  عمليات متعلقة بتجارة الصرف األجنيب كمضاربة و املراجحة يف الصرف . 

  :  75:يوجد نوعان من أسواق الصرف األجنيب مها أنواع أسواق الصرف األجنبيسادسا :

                                                           
  :  انظر إىل 75

عبد احلسني جليل عبد احلسن الغاليب ، سعر الصرف و إدارته يف ظل الصدمات االقتصادية ، الطبعة األويل ، دار صفاء ، األردن ،  -

  . 37-34، ص ص  2011

 .  76، ص  2003دار جمد املؤسسة اجلامعية ، لبنان ،  بسام احلجار ، العالقات االقتصادية الدولية ، -
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:إن العمليـــة الـــيت تـــتم طبقـــا للســـعر اآلين تتضـــمن دفـــع و اســـتالم الصـــرف  نـــيســـوق الصـــرف اآل-1

األجنــيب خــالل يــوم أو يــومني بعــد عقــد املعاملــة ، و تعــد العمليــات اآلنيــة هــي األكثــر أمهيــة يف ســوق 

الصرف و تستحوذ على االهتمام األكرب ، ألن حتركا�ا مستمرة ، فضال عن أمهيتها الكبرية يف إمجـايل 

الت و عادة ما يتم التسليم و التسلم للعمالت املباعة خالل يـومي عمـل عـدا يـوم التعاقـد علـى التعام

ـــتم فيهـــا التســـليم يف نفـــس اليـــوم ، و تعـــد أســـعار العمليـــات اآلنيـــة هـــي  العمليـــة ، و هنـــاك حـــاالت ي

الـيت حتسـب علـى أساسـها املعـامالت اآلجلـة ، و إن كـان هنـاك   Base Ratesاألسـعار األساسـية 

ــــة و األجــــل و تســــتخدم ســــوق الصــــرف اآلين كأســــاس تــــأ ثري متبــــادل بــــني األســــعار يف الســــوقني اآلني

  للتسويات الدولية و كذلك كجهاز لالئتمان الدويل.

: و هــو الســوق الــذي يــتم فيــه بيــع و شــراء عمــالت حمــددة علــى أن يــتم  ســوق الصــرف األجــل-2

جــل) و اســتحقاق العقــود اآلجلــة يــتم عــادة التســليم يف اســتحقاقات حمــددة مســبقا (البيــع و الشــراء األ

لفرتات  تكاد تكون منطية شهر ،شهرين ، ثالثة أشهر ، ستة أشهر ، و سنة  ، و العمليات اليت تقل 

عن ستة أشهر هي األكثر تداوال و سوقها دائما نشطة و عميقة ،  أما العقود اليت تزيد عن ذلك إي 

كـن التعاقـد علـى مـدة تزيـد السـنة  أيضـا أو يقـل عنهـا و ملدة  سنة فهي أقل و سوقها خفيفـة ،كمـا مي

لكن ذلك يتطلب تغيريات يف األسعار املعطاة ، و لكن التنميط السابق يسـتفاد منـه تسـهيل عمليـات 

التعاقد و توحيدها يف خمتلف األسواق .  لقد تطورت أسواق الصرف األجـل كثـريا منـذ انتشـار أسـعار 

 بسبب تدويل األسواق املالية من أجـل التحـوط مـن خمـاطر الصـرف يف الصرف العائمة يف بلدان العامل

املعـــامالت الدوليـــة ، وتقلـــل أســـواق الصـــرف األجـــل املخـــاطر املرتبطـــة بالتجـــارة اخلارجيـــة باملقابلـــة بـــني 

  املستوردين و طلب املصدرين على العمالت األجنبية عند سعر صرف معني . 

                                                                                                                                                                                     

 . 89. ص  2012عدنان نايه النعيمي ، إدارة العمالت األجنبية ، دار املسرية ، األردن ،  -
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ني مبقدار الفرق بني أسـعار الفائـدة السـائدة يف البلـدين ، و قـد و تتحدد األسعار اآلجلة لتبادل عمليت

تكون األسعار اآلجلة املعلنة أعلى و هنا يسمى الفرق عالوة أو أقل من األسعار اآلنيـة السـائدة و يف 

هذه احلالة تسمى الفرق خصما ، كما يتحدد السعر األجل بتفاعل الطلب اآلجل مع العرض اآلجـل 

  ية نتيجة عمليات التغطية و املضاربة و املراحبة . من العمالت األجنب

: إن ســوق الصــرف األجنــيب هــو مكــان لتبــادل العمــالت  ســابعا : عمليــات ســوق الصــرف األجنبــي

األجنبيــة ، و يــتم تقســيم العمليــات الــيت تــتم داخلــه حســب املــدة الــيت تــتم فيهــا الصــفقة ، و منيــز بــني 

  عاجلة و اآلجلة . نوعني من الصفقات ، حيث جند الصفقات ال

: متثــل هــذه العمليــات اجلانــب األكــرب مــن نشــاط ســوق الصــرف  عمليــات الصــرف العاجلــة -1

األجنيب ، و تتميز بفرت�ا القصرية دون أن تتجاوز يومني من تاريخ إجـراء الصـفقة و حيـدث التـوازن 

و ميكــن يف ســوق الصــرف العاجــل مــن خــالل العمليــات الــيت يقــوم �ــا املتــدخلون يف هــذا الســوق 

 :  76تلخصها فيما يلي

يقصد �ا القيام بعمليات بيـع و شـراء العمـالت يف ألسـواق صـرف منفصـلة  :عمليات المراجحة  -

، و عنـــد نقـــاط زمنيـــة معينـــة لالســـتفادة مـــن اختالفـــات ســـعر إحـــدى العمـــالت ، و بالتـــايل حيصـــل 

يرجـع سـعر العملـة إىل  املرجح على ربح يف مدة قصرية جدا . و ميكـن هلـذا النـوع مـن العمليـات أن

مستوى التوازن ، نتيجة توازن العرض و الطلب و هنا يستقر سعر العملة و ال يشرتط أن يعـود إىل 

قيمته األوىل بل ميكن أن حيـدث تغـري حسـب السـوق و مـن مميـزات هـذا السـوق جنـد انعـدام عنصـر 

 ملتعاملني . املخاطرة ، الن السوق يعمل يف ظروف الـتأكد و املعطيات متوفرة لدى ا

حيــث يــتم تســديد املســتحقات الناجتــة عــن عمليــات التصــدير و االســترياد  و  :عمليــات التســوية  -

التحـــوالت الرأمساليـــة ، حبيـــث يعتـــرب هـــذا الســـوق مصـــدر ســـيولة هلـــذه العمليـــات ، و يتميـــز ســـوق 

 الصرف العاجل بعدة مميزات نذكر منها : 

 الختالل الزمين أنه سوق مستمر على املستوى العاملي نتيجة ا 

                                                           
. مذكرة  2016-1990اجي يوسف ، أثر تقلبات سعر صرف األورو دوالر على التوازن الداخلي و اخلارجي ، دراسة حالة االقتصاد اجلزائري ح 76
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  ميكن أن جند يف بعض الدول أسواق صرف أجنيب تستخدم سوق الصـرف الثابـت و أخـر

 مرن

  هو مكان ميكن اللجؤ إليه لتغطية األخطار او احلصول على أرباح 

  تستخدم فيه التسعرية املباشرة و غري املباشرة 

 ع األول يف الســوق و تســتعمل فيــه رمــوز معينــة للعمــالت و يعتــرب الــدوالر األمريكــي املرجــ

هنــاك ترتيــب تسلســلي ( الــدوالر ، اليــورو ، الــني ، اجلنيــه اإلســرتليين ، الفرنــك السويســري 

. (..... 

: يعــرف ســوق الصــرف األجــل علــى أنــه جــزء مــن ســوق الصــرف  عمليــات الصــرف اآلجلــة -2

عليـه حاليـا  األجنيب ، و هو اإلطار التنظيمي الذي يتم فيه شراء و بيع النقد األجنيب بـثمن متفـق

، ال يشــرتط فيــه التســوية اآلنيــة بــل يــتم االتفــاق بــني املتعــاملني علــى تــاريخ حمــدد للتســليم و الــذي 

يــــوم مــــن تــــاريخ إبــــرام  180أو  90أو  30جيــــب أن يزيــــد عــــن يــــومني ، و ميكــــن أن يصــــل إىل 

دالت الصفقة . و خيتلف هذا السعر األجل عن األول من عدة نواحي نذكر منها الفارق بني معـ

الفائدة بالنسبة للعمالت املعينة ، فارتفاع أو اخنفاض يف السعر األجل لعملة ما يتناسـب عكسـيا 

مع سعر الفائدة . و كلما زاد الفرق بني أسعار فائدة للعملتني و زادت مدة العقد األجل ، كلما 

 ة : زاد الفرق بني السعر العاجل و األجل للعملة ، و ميكن أن جند العمليات التالي

يقصــد �ــا عمليــة شــراء و بيــع العمــالت مــن طــرف املضــاربني ، و االســتفادة مــن  :المضــاربة  -

تغـــري ســـعر إحـــدى العمـــالت و يســـتند املضـــاريون إىل التنبـــؤ بأســـعار الصـــرف ، و هـــو مـــا جعلهـــا 

توصــف بعمليــات املخــاطرة ، أل�ــا تقــوم علــى التوقعــات فــيمكن أن حيقــق هــؤالء املضــاربني رحبــا أو 

ناجتــة عــن الفــرق بــني الســعر املســتقبلي و الســعر احلــايل ، و لقــد أدت املضــاربة إىل حــدوث خســارة 

أزمات كان سببها هجمات املضاربني على عملة معينة يف سوق النقد األجنيب ، و منيز بـني نـوعني 

مــن املضــاربة النــوع األول تكــون فيــه تقلبــات األســعار خفيفــة و حمــدودة و هــو مــا يســمى باملضــاربة 

وازنيـــة ، أمـــا النــــوع الثـــاين و هــــو األخطـــر و يـــؤدي إىل تقلبــــات كبـــرية يف ســــوق النقـــد و يســــمى الت

باملضاربة غري التوازنية ، و هو ما دفع بالكثري من الـدول إىل التفكـري يف كيفيـة التصـدي للهجمـات 

 اليت ميكن أن حتدث على العملة احمللية نتيجة املضاربة .  



  تقنيات بنكية                                               مطبوعة المقياس:                      

 

87 
 

طر سعر الصرف ، اليت مـن املمكـن أن يتعـرض هلـا املسـتثمر يف �دف إىل جتنب خما :التغطية  -

الســوق ، و ذلــك قصــد جتنــب اخلســارة يف ســعر الصــرف ، و هنــا يقــوم املســتورد بشــراء مبــالغ مــن 

العملـة لــدفع مبلــغ التسـوية التجاريــة أجــال ، الن ذلـك أقــل خمــاطرة ، و يقـوم املصــدر بــنفس العمليــة 

غ و بصــفة أخــرى ميكــن للمــدين احلصــول علــى مبلــغ الصــفقة عــم طريــق اتفــاق بتســليم مســبق للمبلــ

بشــراء مســـبق ، و ميكـــن للـــدائن أن يـــدفع مبلـــغ الصـــفقة ببيـــع مســـبق تفاديـــا للمخـــاطرة ، و تنقســـم 

 التغطية يف هذا السوق إىل ثالث أقسام و هي : 

  عمليات البنوك 

  سوق العقود اآلجلة ملقايضة العمالت 

  سوق عقود اخليارات 

ول مـــن التغطيـــة تكـــون فيـــه البنـــوك الطـــرف الرئيســـي يف العمليـــة ، حبيـــث يقـــوم املســـتورد أو يف النـــوع األ

املصدر بإعطاء أمر الشراء أو البيع للبنك للحصول على العملـة ، و هـذا لتجنـب خطـر سـعر الصـرف 

 يف املســتقبل . أمــا النــوع الثــاين فهــو ســوق مقايضــة العمــالت . و لقــد عرفــت هــذه الطريقــة تطــورا كبــريا

خالل التسعينات ، و هي ميزة الدول ذات األسواق املتطورة و تقنية تسـمح لشـريكني بتسـهيل عمليـة 

االقـرتاض بــني عملتــني خمتلفتـني ، فهــي عمليــة يــتم فيهـا شــراء أو بيــع عملـة مقابــل أخــرى ، و يف نفــس 

شـــهر ، ثالثـــة الوقـــت يـــتم بيعهـــا أو شـــراؤها ، إال أن عمليـــة الـــدفع تـــتم يف مواقيـــت خمتلفـــة ( أســـبوع ، 

أشــهر ....) و يــتم اللجــؤ يف هــذه العمليــة إىل البنــوك . فعمليــة املقايضــة تســمح بإمكانيــة املبادلــة بــني 

، بالــدفع بعملــة  Bمقابــل التــزام مماثــل مــن الشــركة  Aطــرفني بالــدفع بعملــة معينــة مــن طــرف الشــركة 

املقايضـــة تقـــدم عـــدة أخـــرى و مبعـــدل صـــرف متفـــق عليـــه مســـبقا ، و بقـــي أن نشـــري إىل أن عمليـــات 

اجيابيات فهي تسمح خبفض تكلفة االقرتاض و احلـد مـن خطـر الصـرف .أمـا النـوع الثالـث فهـو سـوق 

عقود اخليارات و هو اآللية املالية  اليت تعطي خيار الشراء أو البيع و ليس اإلجبـار عنصـر مـن العمليـة 

لـى خـالف النـوعني اآلخـرين للتغطيـة ، و هذا يف تاريخ و سعر حمددين مسبقا بالعملـة األجنبيـة ، و ع

فــإن ســوق اخليــار يعتــرب شــرطيا ، أي إذا كــان التغــري يف ســوق الصــرف يف صــاحل املعــين ميكــن لصــاحب 

  هذا اخليار عدم تنفيذه و يف حالة العكس لديه احلق يف األمر . 
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ة و يتعلــق التحكــيم يف أســعار الفائــدة احملليــ : التحكــيم ( المراجحــة علــى أســعار الفائــدة ) -

األجنبيــة و معــىن التحكــيم هــو حتويــل األرصــدة الســائلة مــن ســوق و عملــة معينــة إىل ســوق و 

عملة أخرى ، و هذا لالستفادة مـن الفـرق يف أسـعار الفائـدة و ميكـن أن تشـكل هـذه العمليـة 

خطــر علــى االقتصــاد أل�ــا تســبب تــدفق رؤوس األمــوال قصــرية األجــل فالســوق ذو املعــدالت 

لتــه األجــل يكــون علــى أســاس اخلصــم أمــا الســوق الــذي تكــون فيــه املعــدالت املرتفعــة ســعر عم

منخفضـــة فـــإن الســـعر اآلجـــل هلـــذه العملـــة يكـــون علـــى أســـاس العـــالوة ، و مهـــاك مـــا يســـمى 

التحكــيم علــى أســعار الفائــدة املغطــاة و التحكــيم علــى أســعار الفائــدة دون تغطيــة ، غــري أن 

مكشــوفة ، و هلــا تكلفتهــا إن كانــت مغطــاة و لــذلك املضــارية بالفوائــد هلــا خماطرهــا إن كانــت 

يتعني على احملكم أن يقارن بني الفائدة اليت جينيها و بني العالوة و اخلصم علـى العملـة ، ألن 

املقارنـة هــي الفيصــل يف اختــاذ قــرار االســتثمار يف العملــة الـيت تــدر لــه رحبــا أوفــر ، و بــذلك فــإن 

لــــيت يقــــوم �ـــا املضــــاربني ، و ميكــــن إعــــداد صــــيغة عمليـــة التحكــــيم تعــــد مــــن أهـــم العمليــــات ا

 التحكيم بالعالقة التالية : 

�� − ��

��
= (�∗ − �) 

  حيث : 

CT    سعر الصرف اآلجل :  

CC   سعر الصرف العاجل : 

  : سعر الفائدة األجنيب (للعملة األجنبية) ∗� 

  : سعر الفائدة احمللي( للعملة احمللية )  �  
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  لمراجعقائمة ا

حممــــد راتــــول ، االقتصــــاد الــــدويل مفــــاتيح العالقــــات االقتصــــادية الدوليــــة ، ديــــوان املطبوعــــات  .1

  . 2018اجلامعية ، اجلزائر ،

  . 2013طاهر لطرش ، االقتصاد النقدي و البنكي  ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  .2

  

 و التسيري ، جامعة بسكرة. مفتاح صاحل ، املالية الدولية ، مطبوعة ، كلية االقتصادية .3

 .1997مدحت صادق ، النقود الدولية و عمليات األجنيب ، دار غريب ، مصر ،  .4

   2016-2015بودخدخ كرمي ، حماضرات املالية الدولية ،قسم االقتصاد،  جامعة جيجل ، .5

.  

-2019بوصبيع صاحل رحيمة ،مطبوعة سياسات و إدارة خماطر الصرف ، جامعة الوادي ،  .6

2020. 

 .2016عبد املطلب عبد ا�يد ن اقتصاديات سعر الصرف ، الدار اجلامعية ، مصر ،  .7

  . 2003كامل بكري ، االقتصاد الدويل ، الدار اجلامعية ، مصر ،  .8

عبد احلسني عبد اجلليل الغايل ،سعر الصرف و إدارته يف ظل الصدمات االقتصادية ، الطبعة  .9

  .  2010األوىل ، دار صفاء ، األردن ، 

  .2008عود جايد مشكور العامري ،املالية الدولية ، دار زهران ، األردن ، س .10

حممود يونس حممد ، علي عبد الوهاب جنا ، االقتصاد الدويل و التجارة اخلارجية ،  .11

  . 2016دار التعليم اجلامعي ، مصر ، 

،  بسام احلجار ، العالقات االقتصادية الدولية ، دار جمد املؤسسة اجلامعية ، لبنان .12

2003   . 

  .  2012عدنان نايه النعيمي ، إدارة العمالت األجنبية ، دار املسرية ، األردن ،  .13

حاجي يوسف ، أثر تقلبات سعر صرف األورو دوالر على التوازن الداخلي و  .14

. مذكرة دكتوراه ، يف العلوم  2016-1990اخلارجي ، دراسة حالة االقتصاد اجلزائري 

  . 2019-2018مالية ، جامعة أدرار ،  االقتصادية ، ختصص نقود و
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  األجنبي  تقنيات الصرف: المحور          

الصرف هو عبارة عن عملية تظهر عندما يتم تبادل خمتلف العمالت فيما بينها فكل دولة هلـا   

العمـالت اخلارجيـة  اسـتعمالعملتها اخلاصة تستعمل يف عمليات الدفع الداخلية، وتظهر الضـرورة إىل 

قـــوم عالقـــات جتاريـــة أو ماليـــة بـــني شـــركات تعمـــل داخـــل الـــوطن مـــع شـــركات تعمـــل خارجـــه، عنـــدما ت

وحتتــــاج الشــــركات املســــتوردة إىل عملــــة البلــــد املصــــدر لتســــديد الســــلع املســــتوردة، وتضــــطر بــــذلك إىل 

الذهاب إىل سوق الصرف لشراء عملة البلد املصدر كي تتم هذه العملية، ويف الواقع ليست الشركات 

وم بالتجارة مـع اخلـارج هـي فقـط الـيت حتتـاج العمـالت الدوليـة بـل كـل شـخص يتنقـل إىل خـارج اليت تق

البلــد الــذي يقــيم فيــه حيتــاج إىل عمــالت الــدول الــيت يــود الــذهاب إليهــا ولــو كــان ســائحا وجيــد نفســه 

 .حينئذ مضطرا للقيام بعمليات الصرف

عالقات االقتصادية الدولية املتعددة األطراف تعد أسعار الصرف األجنيب يف غاية األمهية بالنسبة للو  

لذلك فهي تشكل حمور اهتمامات املختصني ، فضال عن كو�ا أداة تربط بني أسعار السلع يف 

 . السوق احمللي و أسعارها يف السوق األجنيب

سلعة تقتضي تسوية املعامالت و املدفوعات الدولية ، وجود أداة لتسويتها و مقياسا للقيمة فاقتناء و 

معينة أحيانا من بلد ما ، ال يتم قيمتها بالعملة احمللية ، بل يتطلب حتديد نسبة الوحدات بالعملة 

  احمللية إىل العمالت األجنبية و هو ما يطلق عليه يف األدبيات االقتصادية بسعر الصرف .

  :هناك تعاريف عديدة لسعر الصرف نذكر منها تعريف سعر الصرف:أوال :

صرف على أنه عدد الوحدات النقدية اليت تبدل �ا وحدة من العملة احمللية إىل يعرف سعر ال  

وميكن تعريف . 77االقتصادياتاحمللي وباقي  االقتصادأخرى أجنبية وهو �ذا جيسد أداة الربط بني 

سعر الصرف على أنه عدد الوحدات من عملة معينة الواجب دفعها للحصول على وحدة واحدة من 

  عملة أخرى. 

                                                           
 103، ص. 2004الكلية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  صاديةاالقتعبد ا�يد قدي، املدخل إىل السياسات  77
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الصرف األجنيب هو العملية اليت مبقتضاها استبدال العملة احمللية بعمالت األجنبية ، و سعر الصرف 

هو السعر الذي يتم مبوجبه استبدال العملة احمللية بعمالت األجنبية ، أي السعر الذي يتم مبوجبه 

  . 78حتويل العملة احمللية إىل العملة األجنبية

أنه عبارة عن عدد الوحدات من هذه العملة مثال اليورو اليت يعرف سعر صرف عملة معينة ب    

تدفع من اجل احلصول على وحدة واحدة من العملة األجنبية  مثل الدوالر األمريكي ، يعرب حسابيا 

يقتضي سعر الصرف أن تتحدد  1€=  0.9212$عن سعر الصرف اليورو مقابل الدوالر كما يلي

ثال عندما نقول سعر صرف اليورو بالدوالر فهذا يعين أن هذا قيمة العملة يف سوقني خمتلفتني فم

السعر هو سعر صرف اليورو بالدوالر يف سوق منطقة اليورو ، و عندما نقول سعر صرف الدوالر 

  . 79مقابل باليورو فهذا يعين سعر صرف الدوالر باليورو يف السوق األمريكية 

  : 80ميكن تعريف سعر الصرف االجنيب من وجهتني للنظر 

: أنه سعر وحدة العملة األجنبية الواحدة بداللة العملة احمللية ، إي انه عبارة عن عدد  األولى

  الوحدات من العملة الوطنية ( دينار جزائري مثال ) اليت تدفع مثنا لوحدة واحدة من العملة األجنبية

ليه فإنه عندما يرتفع سعر ( الدوالر األمريكي مثال ) يف فرتة معينة و يسمى بالسعر املباشر ، و ع 

الصرف األجنيب فإن العملة احمللية تنخفض قيمتها بالنسبة للعملة األجنبية ، و عندما ينخفض سعر 

  الصرف األجنيب فإن العملة احمللية ترتفع قيمتها بالنسبة للعملة األجنبية . 

احمللية بداللة العملة  : ميكن تعريف سعر الصرف أيضا أنه سعر الوحدة الواحدة من العملة الثانية

األجنبية ، أي عدد الوحدات من العملة األجنبية اليت تدفع مثنا لوحدة واحدة من العملة احمللية ، و 

                                                           
 . 203، ص  2004فليح حسن خلف ، العالقات االقتصادية الدولية ، الطبعة األوىل ، مؤسسة الوراق ، األردن ،  78
 . 72-71، ص ص  2017ئر ، مسعود جميطنة ، دروس يف املالية الدولية ، الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزا 79

  . 116، ص  2018حممد راتول ، االقتصاد الدويل ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  80
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يسمى بالسعر التباديل .و سعر الصرف يتغري من فرتة ألخرى ارتفاعا و اخنفاضا تبعا �موعة العوامل 

  املؤثرة فيه .

ة اليت يتم على أساسها تبادل العملة الوطنية مقابل عملة أجنبية سعر الصرف هو عبارة عن العالق    

معينة ، ويتغري هذا السعر يوميا يف سوق الصرف تبعا لتغري العرض و الطلب على الصرف األجنيب 

.81   

يعرف سعر الصرف بأنه سعر عملة بعملة أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتني ، فأحدى العملتني تعترب 

خرى تعترب مثنا هلا . و يعرف أيضا بأنه ذلك املعدل الذي يتم على أساسه تبادل سلعة و العملة األ

 .  82عملة دولة ما ببقية عمالت دول العامل 

يقصد بسعر الصرف يف بلد ما ذلك املعدل الذي يتم مبوجبه تبادل عملة مع عمالت باقي دول 

صول على وحدات من عمالت العامل ، أي عدد الوحدات اليت تدفع من عملة بلد ما مقابل احل

  . 83البلدان األخرى 

 و يف الواقع هناك طريقتان لتسعري العمالت و مها : 

هو عدد الوحدات من العملة األجنبية اليت جيب  ): Cotation directالتسعير المباشر(

دفعها للحصول على وحدة واحدة من العملة الوطنية، ويف الوقت الراهن قليل من الدول تستعمل 

يقة التسعري املباشر وأهم الدول اليت تستعمل هذه الطريقة هي بريطانيا العظمى، ويف املركز املايل طر 

 EURO 2=£1يف لندن، يقاس اجلنيه اإلسرتليين كما يلي:      

عدد الوحدات من العملة الوطنية الواجب دفعها للحصول على  هو التسعير غير المباشر: -

، ومعظم الدول يف العامل تستعمل هذه الطريقة يف التسعري مبا يف وحدة واحدة من العملة األجنبية

                                                           
 . 2015، ص  2013طاهر لطرش ، االقتصاد النقدي و البنكي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  81

 .  120، ص  2010، مكتبة حسني العصرية ، لبنان ،  األوىلالسياسة النقدية ، الطبعة و عالقتها ب األجنيبحللو موسى بوخاري ، سياسة الصرف  82

 .  7، ص  2016املوسوي ،تقلبات أسعار الصرف ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  جميد  ضياء 83



  تقنيات بنكية                                               مطبوعة المقياس:                      

 

93 
 

    األمريكي بعدد من الوحدات من الدينار كما يلي: $ويف اجلزائر يقاس  ذلك اجلزائر،

1$=70DA    

  :  84فيما خيص أساليب الصرف فهو ميتاز بأسلوبني

النقد الوطين لقاء وحدات من  : و هو الذي تتم عملية املبادلة فيه بني وحدات من الصرف اليدوي

  النقد األجنيب يدا بيد ما بني الصراف و املشرتي .

: و هو الذي تتم عملية املبادلة فيه على أوراق حمسوبة على اخلارج و تعطي  الصرف المحسوب

حاملها احلق يف حتويلها يف اخلارج إىل نقود أجنبية مثل الكمبياالت املسحوبة إىل اخلارج ، األوراق 

  الية املقومة بالعملة الصعبة .امل

يوجد نوعني للصرف، يتميز كل نوع منها خبصائص أساسية ويطرح خيارات  أنواع الصرف:ثانيا  :

  :85 أمام املقدم على شراء العمالت األجنبية ونتحدث هنا عن الصرف نقدا والصرف ألجل

  :Change au comptantالصرف نقدا    -1

ملية تسليم واستالم العمالت حلظة إبرام عقد الصرف، أن تتم ع هو  يقصد بالصرف نقدا  

ساعة من حلظة  48ومطبقني سعر الصرف السائد حلظة إبرام العقد، و متتد فرتة الصرف نقدا إىل 

  إبرام العقد.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن سعر الصرف يتغري باستمرار خالل اليوم تبعا لعرض العمالت والطلب 

رف بإعالم زبائنهم �ذه األسعار والسهر على تنفيذ أوامرهم فيما يتعلق عليها، ويقوم وكالء الص

نفرق هنا بني نوعني لسعر الصرف النقدي ومها (سعر الشراء  نبإجراء عمليات الصرف، من املهم أ

 وسعر البيع ).

                                                           
 . 140للنشر ، جامعة اجلزائر ، ص  أطلسمشعون مشعون ، البورصة ،  84
 . 109-97البنوك ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  طاهر لطرش ، تقنيات 85
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هو عدد الوحدات من  :Prix d’achat ou Bid priceسعر الشراء    -

 . نك لشراء وحدة واحدة من العملة األجنبيةالعملة الوطنية اليت يدفعها الب

هو عدد الوحدات من العملة : Prix de vente ou Ask priceسعر البيع  -

الوطنية اليت يطلبها البنك لبيع وحدة واحدة من العملة األجنبية، ويكون سعر البيع دوما أكرب من 

   « Spread »سعر الشراء، وميثل الفرق بينهما هامش البنك 

  سعر الشراء –هامش البنك = سعر البيع أي:   

أسعار شراء وليع الدوالر مقابل الدينار يف السوق اجلزائرية  كانت  2014أكتوبر  23بتاريخ  مثال:

  كما يلي:

 DA 82.30 = $ 1سعر شراء الدوالر :         

  DA 83.57=  $ 1سعر بيع الدوالر :        

  ع دوالر واحد كما يلي:وميكن حساب هامش البنك من عملية شراء وبي

  . DA    1.27  =  82.30 –83.57هامش البنك =           

  : Cours croisésحساب األسعار المتقاطعة  -  

عند تبادل العمالت يف مركز مايل معني، قد يكون سعرا عمليتني مقابل بعضيهما البعض غري   

لى عالقة العملتني بعملة ثالثة وتسمى متوفر ولضرورة التبادل جيب حتديد سعر تبادهلما ويتم بناء ع

من سعر العمالت يف املراكز املالية،  انطالقااألسعار احملسوبة �ذه الطريقة باألسعار املتقاطعة، إذا 

  ميكننا أن حنسب سعر أي عملة بداللة عملة أخرى.

  كانت أسعار الدوالر كما يلي            2014أكتوبر  23بتاريخ     
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  دينار جزائري 83.57=  $ 1     

  جنيه مصري         7.15=  $ 1     

    من هذه املعطيات حساب سعر صرف الدينار مقابل اجلنيه املصري كما يلي:  انطالقاوميكننا   

                                                                         . دينار جزائري 11.69=  7.15/ 83.57  جنيه مصري= 1

  التحسن أو التدهور في قيمة عملة مقابل عملة أخرى: -  

الزمن، ويكون حتسن يف سعر عملة مقابل أخرى إذا كان سعر  تتغري أسعار العمالت عرب  

 Depéciationهذه العملة يف �اية الفرتة أكرب من سعرها يف بداية الفرتة، ويكون هناك تدهور  

مقابل العملة األخرى إذا كان سعرها يف �اية الفرتة أقل من سعرها يف بداية الفرتة  يف سعر العملة

  وميكن أن حنسب التحسن يف سعر العملة مقابل عملة أخرى يف شكل معدل كما يلي:

                    C =
0

01

Ct

CtCt  100 

  عر العملةهو التغري يف س : Cحيث أن:     

                 Ct1 : هو السعر يف �اية الفرتة  

             Ct0 : هو السعر يف بداية الفرتة  

  مثــــال: 

  . 80.71DA=  $1:  2014أوت   6يف اجلزائر:      سعر الدوالر  يف             

  . 83.57DA=  $1: 2014أكتوبر  23  سعر الدوالر يف                            
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والسؤال املطروح هنا : هل حدث حتسن أم تدهور يف قيمة الدوالر مقابل الدينار وما هي قيمة هذا 

 التغري؟

    C =
0

01

Ct

CtCt 
100    C =  

71.80

71.8057.83 

  
100 

                                                               C= 3.54             

مقابل الدينار وذلك  % 3.54مبقدار وهذا يعين أن قيمة الدوالر األمريكي قد ارتفعت أو حتسنت 

وهذا يعادل متاما القول أن الدينار  23/10/2014إىل  06/08/2014خالل الفرتة املمتدة من 

                                                                                  بنفس النسبة أمام الدوالر األمريكي يف نفس الفرتة. اخنفضقد 

  عمليات التحكيم في أسواق الصرف: -

تؤدي التغريات املستمرة ألسعار العمالت يف خمتلف املراكز املالية، إىل ظهور أسعار خمتلفة   

يف األسعار يدفع وكالء  االختالفهذا  لعملة ما مقارنة بعملة أخرى يف مراكز مالية خمتلفة، إن

من فروق  لالستفادةالصرف إىل القيام بعمليات التحكيم ما بني األسعار يف خمتلف املراكز املالية 

األسعار، حيث يقومون بالشراء يف املركز املايل حيث سعر العملة منخفض وإعادة البيع يف املركز 

ر عملة األورو مقابل الدوالر منخفض يف سوق نيويورك فإذا كان سعاملايل حيث سعر العملة مرتفع، 

مقارنة عن ما هو عليه يف سوق لندن فان وكالء الصرف يشرتون على الفور األورو مقابل الدوالر يف 

  نيويورك وإعادة بيعه يف لندن، و العملية ميكن أن تنجز يف حلظات معدودة و من دون أي خطر.

كزين ماليني فال معىن لعملية التحكيم و لن يكون هناك أي بيع وإذا كانت األسعار هي نفسها يف مر 

أو شراء لالستفادة من فرق السعر ، و لكي تكون لعملية التحكيم معىن يكفي أن يكون سعر البيع 

  يف أحد املراكز املالية أكرب من سعر الشراء يف مركز مايل آخر .
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املختلفة لالستفادة من فروق األسعار ، و كذلك أن لوكالء الصرف هلم مصلحة يف تداول العمالت 

و هذا بسبب كايف يربر طلب العمالت و عرضها ألغراض أخرى غري األغراض اخلاصة بتسديد 

الصفات التجارية ، و يف احلقيقة توجد عدة أنواع للتحكم فيما يتعلق بتبادل العمالت و ميكن 

  اختصار هذه األنواع فيما يلي :

و هي تلك العمليات اليت تنجم عن املقارنة بني سعر عملة  : عمليات التحكيم المباشر -

 معينة بداللة عملة أخرى يف مركزين ماليني خمتلفني .

: هذا النوع من العمليات يظهر عندما تكون هناك ثالث  عمليات التحكيم غير المباشر -

عمالت حيث ال تكون إحدى هذه العمالت املسعرة مباشرة بداللة إحدى العملتني 

 و لكنهما مسعرة بداللة العملة الثالثة .  رتنياآلخ

: ينشأ هذا النوع من التحكيم عندما يكون هناك  عمليات التحكيم على معدالت الفائدة -

  فرق يف معدالت الفائدة على عملة معينة يف مركزين ماليني خمتلفني .

ألجل إذا كان تسليم و  تعترب عملية الصرف:  Change à trme الصرف ألجل -2

الم العمالت يتمان بعد فرتة معينة من تاريخ إبرام العقد ، مطبقني سعرا للصرف حيسب بناء است

ئد حلظة إبرام العقد ،و نكون بصدد عملية الصرف ألجل إذا كان تنفيذ اعلى سعر الصرف الس

 . ساعة من تاريخ إبرام العقد 48العملية يتم بعد 

و عمليات الصرف نقدا يتمثل يف تاريخ  ومن هنا نالحظ أن الفرق بني عملية الصرف ألجل

ساعة  48التسليم و االستالم حيث يكون متأخرا بالنسبة للصرف ألجل و يكون يف أقل من 

بالنسبة للصرف نقدا و تستعمل عملية الصرف ألجل من طرف الشركات العملة يف التجارة 

وقعة يف أسعار صرف العمالت ، اخلارجية لتفادي األخطار النامجة عن التقلبات احملتملة و غري املت

حيث أن سعر الصرف املطبق عند التسليم و االستالم هو سعر الصرف السائد حلظة إبرام عقد 

 الصرف ، ومهما كان سعر الصرف السائد حلظة تنفيذ العقد ( تاريخ االستحقاق ) 
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فادي لت لدولية يف التجارة االيت تعمل وتستعمل عملية الصرف ألجل من طرف الشركات   

األخطار النامجة عن التقلبات احملتملة وغري املتوقعة يف أسعار صرف العمالت، كما أ�ا تستعمل 

سعر العملة اليت يشرتو�ا وبطبيعة احلال  ارتفاعأيضا من طرف املضاربني حينما يتوقعون مستقبال 

  فإ�م سوف يتكبدون خسائر إذا مل تكن توقعا�م هذه صائبة.

  يم وتسعير العمالت في سوق الصرف ألجل:ثمن تأجيل التسل -

حيسب سعر الصرف يف عمليات الصرف ألجل على أساس سعر الصرف نقدا السائد حلظة   

تكلفة فرتة  –باإلضافة إىل سعر الصرف نقدا حلظة إبرام العقد  - باالعتبارإبرام العقد، ويأخذ 

صرف نقدا ويف هذه احلالة أن يكون سعر الصرف ألجل أكرب من سعر ال املمكن، ومن االنتظار

، ويستعمل هذا األخري لوصف احلالة Reportيكون مثن تأجيل التسليم موجبا: نسميه مراحبة 

  اليت يكون فيها مثن التأجيل موجبا أي:

  سعر الصرف ألجل = سعر الصرف نقدا + المرابحة   

قل من كما ميكن يف حاالت أخرى أن يكون سعر الصرف ألجل أ                     

 Deportسعر الصرف نقدا ويف هذه احلالة يكون مثن تأجيل التسليم سالبا نسميه وضيعة  

ويستعمل للداللة على تلك احلالة اليت يكون فيها مثن التأجيل سالبا، ويدفع املقدم من طرف املشرتين 

  ويستفيد منه البائعون بينما املؤخر يدفعه البائعون ويستفيد منه املشرتون.

   صرف ألجل = سعر الصرف نقدا + الوضيعةسعر ال

                                                                                           

كيفية حساب مثن تأجيل التسليم ( سواء كان مقدما أو مؤخرا )، ففي احلقيقة ميكن  أما عن  

ء و سعر البيع،  ويتم حساب كال السعرين للبنوك حساب سعرين للصرف ألجل ومها سعر الشرا
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على أسعار الفائدة على خمتلف العمالت والسائدة يف سوق الصرف الوطين (سوق مابني  باالعتماد

دوفيز) وميكن حساب مثن تأجيل التسليم  - البنوك) وسوق الصرف الدويل قصري األجل (سوق األورو

  يف حاليت البيع والشراء كما يلي:

يف هذه احلالة حيسب  ليم في حالة حساب سعر الشراء ألجل:تأجيل التس ثمن -

  مثن التأجيل كما يلي:

     Re ou De = 
)36000/(1

)36000/).((

tIee

tIeeIpn



 Cac 

  مثن تأجيل التسليم  (مراحبة) :Re     حيث أن:

              De: (وضيعة) مثن تأجيل التسليم  

              Ipn : ق الوطين ملا بني البنوكمعدل الفائدة على اإلقراض يف السو 

                        Iee : يف السوق الدويل قصري األجل ( سوق األورو االقرتاضمعدل الفائدة على-

  دفيز )

               t :أجل التسليم مقاسا باأليام وميكن أن يقاس أيضا بالشهور 

               Cac :هو سعر الشراء يف سوق الصرف نقدا  

أكرب  Ipnأنه كلما كان معدل الفائدة على اإلقراض يف السوق الوطين ملا بني البنوك  ويالحظ  

، يكون مثن التأجيل موجبا (مراحبة)  Ieeمن سعر الفائدة يف سوق الصرف الدويل قصري األجل 

  ويكون بالتايل سعر الشراء ألجل أكرب من سعر الشراء نقدا والعكس صحيح.

يف هذه احلالة حيسب مثن التأجيل   حساب سعر البيع ألجل:ثمن تأجيل التسليم في حالة 

  كما يلي :
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Re ou De = 
)36000/(1

)36000/).((

tIee

tIeeIpn



 Cvc 

  حيث أن:  

 Re  هو مثن تأجيل التسليم مراحبة:  

De هو مثن تأجيل التسليم وضعية  : 

Ipn هو معدل الفائدة على اإلقراض يف السوق الوطين ملا بني البنوك  :  

Iee  دفيز –ل الفائدة على االقرتاض يف السوق الدويل قصري األجل سوق االورو : هو معد  

t  هو اجل التسليم مقاسا باأليام و ميكن أن يقاس أيضا بالشهور   :  

Cvc:  ًسعر البيع يف سوق الصرف نقدا  

يف  اضرت االقميكن أن يقال هنا كذلك حيث أنه عندما يكون معدل الفائدة على  الشيءونفس   

الفائدة على اإلقراض يف سوق الصرف الدويل  معدل  رف الوطين ملا بني البنوك أكرب من سوق الص

قصري األجل يكون مثن التأجيل سالبا (وضيعة) ويكون بالتايل سعر البيع ألجل أكرب من سعر البيع 

      نقدا والعكس صحيح .

مالت الصعبة حتت شكل هو الذي يتم فيه معاجلة عمليات اخلزينة بالع: الصرف ما بين البنوك 

إقراض أو اقرتاض باستعمال قواعد دقيقة للمعدالت و فرتات حساب الفائدة ، هو سوق لرؤوس 

األموال على املدى القصري األجل ، أين يقوم حمرتفوا القطاع البنكي بالعمليات فيما بينهم فهو جزء 

، و هيئات مالية أخرى  من النظام النقدي أين يكون الدخول إليه مقصور على مؤسسات القروض
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كاخلزينة العمومية ، البنوك املركزية ......اخل هذه العمليات يتم إ�اؤها باهلاتف ، و هنا يتم تبادل 

  .86احتياطيات الصرف بني البنوك اليت متلك فوائض  و البنوك اليت تعاين من عجز عن طريق البيع 

  : 87:و تتمثل فيما يلي  أهمية سعر الصرفا  :لثثا

ب سعر الصرف دورا مهما يف النشاطات االقتصادية اخلارجية اليت يقوم �ا أي بلد سواء  يلع -

 كان ذلك النشاط جتاري أو استثماري .

حيتل سعر الصرف مركزا حموريا يف السياسة النقدية حيث ميكن أن يستخدم كهدف أو كأداة  -

األخرى قد يكون أو ببساطة كمؤشر ، و استخدام سعر صرف  النقد كهدف جتاه العمالت 

 عامال لتخفيض التضخم و هذا ما يتالءم مع اهلدف النهائي للسياسة النقدية .

كون أن سعر الصرف ميثل التكاليف و األسعار سواء داخل البلد أو خارجه فإنه ميكن أن  -

 يستخدم كمؤشر على تنافسية البلد و بالتايل على ميزان املدفوعات بالنهاية .

العملة الوطنية إىل ارتفاع قيمة السلع املنتجة حمليا و املوجهة  يؤدي ارتفاع سعر صرف -

للتصدير و اخنفاض أسعار الواردات ،  و حيدث العكس عند اخنفاض قيمة العملة الوطنية 

 حيث تزداد تنافسية السلع املنتجة حمليا و ترتفع أسعار السلع املستوردة .

  : 88وظائف ميكن إجيازها كاأليت: يقوم سعر الصرف بعدة  وظائف سعر الصرف :رابعا

: حيث يعتمد املنتجون احملليون على سعر الصرف لغرض قياس و مقارنة األسعار وظيفة قياسية-1

و لذلك يعترب سعر الصرف من وجهة نظر هؤالء  مع أسعار السوق العاملية ( لسلعة حملية )  احمللية

  ية .العامل األسعار األسعار احمللية و  بني  وصل بأنه حلقة 

يستخدم سعر الصرف يف تطوير صادرات معينة إىل مناطق معينة من خالل أي : وظيفية تطويرية-2

ومن جانب أخر ميكن أن يؤدي سعر الصرف إىل االستغناء أو  ،  دوره يف تشجيع تلك الصادرات

                                                           
، جامعة شوقي طارق ، أثر تغريات أسعار الصرف على القوائم املالية ، مذكرة ماجستري ، ختصص حماسبة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري   86

  .  18، ص  2009باتنة ، 
 . 121ة النقدية ، مرجع سبق ذكره ، ص و عالقتها بالسياس األجنيبحللو موسى بوخاري ، سياسة الصرف  87
 . 150-149، ص ص  2002عرفان تقي احلسيين ،التمويل الدويل ، الطبعة الثانية ، دار جمدالوي ،األردن ،  -  88
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يف  ،  ةتعطيل فروع صناعية معينة أو تعويضها بالواردات اليت تكون أسعارها اقل من األسعار احمللي

و بالتايل يؤثر سعر الصرف  ، حني ميكن االعتماد على سعر صرف مالئم لتشجيع واردات معينة

  على الرتكيب السلعي اجلغرايف للتجارة اخلارجية لألقطار .

و ذلك  ،  : ميارس سعر الصرف وظيفة توزيعية على مستوى االقتصاد الدويل وظيفة توزيعية-3

حيث تقوم هذه األخرية بإعادة توزيع الدخل الوطين العاملي و ، جية ل ارتباطه بالتجارة اخلار عبف

  الثروات الوطنية بني أقطار العامل.

لتنفيذ هذه السياسة و حتقيق أهدافها تستعمل السلطات العديد من  أدوات سعر الصرف:: خامسا

  األدوات و الوسائل أمهها :

يل توازن ميزان املدفوعات فإ�ا تقوم : عندما ترغب السلطة يف تعد تعديل سعر الصرف العملة -1

بتخفيض قيمة العملة أو إعادة تقوميها يف حالة سعر الصرف الثابت ، أما يف حالة سعر الصرف 

العائم فإ�ا تعمل على التأثري على حتسن أو تدهور قيمة العملة ، و تستخدم سياسة ختفيض 

  العملة على نطاق واسع لتشجيع الصادرات .

:يف ظل أسعار صرف ثابتة  تلجأ السلطات النقدية إىل احملافظة   طات الصرفاستخدام احتيا -2

على سعر صرف عملتها ، فعند ا�يار عملتها تقوم ببيع العمالت الصعبة لديها مقابل العملة 

احمللية ، و عندما تتحسن العملة تقوم بشراء العمالت األجنبية مقابل العملة احمللية. و عندما 

  ت غري كافية يقوم البنك املركزي بتخفيض العملة احمللية .تكون االحتياطا

: عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك املركزي باعتماد سياسة سعر استخدام سعر الفائدة  -3

  الفائدة املرتفعة لتعويض خطر ا�يار هذه العملة .

عملة الصعبة : تقتضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع املشرتيات و املبيعات لل مراقبة الصرف -4

  إىل رخصة خاصة ، و يتم استخدامها ملقارنة خروج رؤوس األموال .

: يهدف نظام أسعار الصرف املتعدد إىل ختفيض أثار حدة إقامة سعر صرف متعدد  -5

  التقلبات يف األسواق و توجيه السياسة التجارية خلدمة بعض األغراض احملددة . 
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يتحدد سعر صرف أي عملة من خالل تفاعل :  العرض و الطلب على الصرف األجنبي :سادسا

  : 89قوى العرض و الطلب ، و ينشأ الطلب والعرض على الصرف األجنيب كما يلي

تعرف بأنه الكميات املختلفة من العملة اليت يكون املتعاملون الطلب على العملة األجنبية : -1

نقصد باملتعاملني مجيع  قادرون على طلبها عند خمتلف األسعار خالل فرتة زمنية معينة ، و

األشخاص الطبيعيني و االعتباريني الذين يقبلون على طلب العملة لتلبية احتياجا�م من واردات 

  . السلع و اخلدمات و غريها

و يتأثر الطلب على الصرف األجنيب مبجموعة العمليات املسجلة يف اجلانب املدين من ميزان 

الدولة و العامل اخلارجي و اليت تتطلب تسويتها وجود عملة املدفوعات ،أي العمليات اليت تتم بني 

أجنبية ، حيث تؤدي هذه العمليات إما زيادة الطلب عليه أو اخنفاض الطلب عليه ، و عليه 

  احملددات األساسية للطلب على العملة الصعبة تتمثل يف ما يلي : 

 واردات السلع  -

 واردات اخلدمات  -

  التحوالت وحيدة اجلانب للخارج -

 صادرات رؤوس األموال قصرية و طويلة األجل  -

 واردات الذهب لألغراض النقدية  -

فكلما ازداد حجم هذه العمليات ازداد طلب الدولة على العملة األجنبية و العكس صحيح ، 

غري أن حجم الواردات ال يتوقف فقط على سعر الصرف و منه فإن الطلب على الصرف 

  ه عوامل الطلب على الصرف األجنيب ومن  ذلك :األجنيب يتوقف على ما يطلق علي

  

  

  

  

  

   

                                                           
 . 129-123حممد راتول ، االقتصاد الدويل ، مرجع سبق ذكره ، ص ص   89
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  Tc  سعر الصرف

  Pg  أسعار السلع و اخلدمات املستوردة 

  Pgl  أسعار السلع و اخلدمات احمللية املنافسة 

  Nc  عدد املستهلكني 

  Nes  مدى أمهية السلع املستوردة

  G  أذواق املستهلكني و العادات و التقاليد 

  R  دخل املستهلكني 

  إي أن الطلب على العملة الصعبة دالة يف هذه العوامل ميكن كتابتها كما يلي :  

Qd=f(Tc ,Pg,Pgl,Nc,Nes,G,R) 

حيث أنه من بني تلك العوامل سعر الصرف وحده هو الذي يتغري آنيا ، بينما بقية العوامل 

على العملة بداللة  األخرى تتغري على فرتات متوسطة أو طويلة األجل ، فانه تتم الدراسة الطلب

السعر ، و يفرتض ثبات بقية العوامل و يكون الطلب على الصرف األجنيب دالة يف سعر الصرف 

    Qd=f(Tcأي :                                                                             (

  و بالتايل يكون منحىن الطلب على الصرف األجنيب كما يلي :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و نالحظ العالقة العكسية بني الكميات املطلوبة من الصرف األجنيب و سعر الصرف ، حيث 

                                            ميكن التعبري عنها رياضيا كما يلي :      
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Qd=a-bTc  

ىل هي ميل دالة الطلب و تشري إ bتشري إىل الطلب املستقل عن سعر الصرف ، بينما  aحيث  

امليل احلدي للطلب على الصرف و اإلشارة السالبة تشري إىل اجلاه العكسي للعالقة حيث يعرب عنها  

   ��∆/��∆=bكما يلي : 

  و تعين التغري الذي حيصي يف سعر الصرف عندما تتغري الكميات املطلوبة بوحدة واحدة . 

ميات املختلفة من العملة  : تعرف عرض العملة األجنبية بأنه الك عرض العملة األجنبية-2

اليت يكون املتعاملون ( بنوك مركزية ، بنوك جتارية ، مساسرة العملة ، جتار العمالت يف الداخل و 

  اخلارج .....) قادرون على عرضها عند خمتلف األسعار خالل فرتة زمنية معينة . 

مليات اليت تتم بني الدولة و تتمثل العوامل املؤثرة يف كميات عرض العملة األجنبية يف جمموع الع

ود الدائنة يف ميزان نو العامل اخلارجي و اليت تتطلب تسويتها وجود عملة أجنبية ، و هي كافة الب

  املدفوعات ومن  ذلك :  

 صادرات السلع و اخلدمات  -

 التحوالت أحادية اجلانب للداخل -

 واردات رؤوس األموال قصرية و طويلة األجل  -

 النقدية صادرات الذهب لألغراض  -

و عليه فإنه إضافة إىل سعر الصرف فغن عرض الصرف األجنيب يتوقف أيضا على جمموعة من 

 العوامل األخرى منها : 
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  Tc  سعر الصرف

  Pe  األسعار يف العامل اخلارجي  

 Pn  األسعار الوطنية / أسعار السلع احمللية 

  Nc  عدد املستهلكني األجانب للسلع الوطنية 

  Pc  البلدان البديلة أو املكملة األسعار يف 

  G  أذواق املستهلكني األجانب  و عادا�م  و تقاليد هم 

  R  تغري مداخيل املستهلكني  األجانب 

  إي أن عرض العملة الصعبة هو دالة يف جمموعة هذه العوامل أي :

Qs=f(Tc ,Pn,Pe,Nc,Pc,G,R)  

  

ددة للعرض ال تتغري على املدى القصري و إذا ما استثنينا سعر الصرف فإن العوامل األخرى احمل

بالتايل فإنه على املدى القصري تكون الكمية املعروضة من الصرف متوقفة على سعر الصرف أي 

                                                             :  )Qs=f(Tc   

  و يكون منحىن الصرف األجنيب كما يلي : 

  

  

  

  

  

  

  

  

ىن العالقة الطردية بني سعر الصرف و الكميات املعروضة و منه و اليت ميكن التعبري و يظهر املنح

   QS=a+bTcعنها خطيا كما يلي :                 
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هي ميل دالة  bهي كمية العرض على الصرف املستقلة أي غري املرتبطة بالسعر بينما  aحيث 

  لصرف ، حيث ميكن كتابتها كما يلي :  العرض و ميكن التعبري عمها بأ�ا امليل احلدي لعرض ا

                                                               b=∆��/∆��                            

و تعين التغري الذي حيصل يف سعر الصرف األجنيب عندما تتغري الكميات املعروضة من الصرف 

  بوحدة واحدة .

  عادة ما يتم التمييز بني عدة أنواع من سعر الصرف: صرف: أنواع سعر الا  :بعسا

يعرف سعر الصرف الثنائي بأنه سعر عملة أجنبية بداللة وحدات عملة  :االسميسعر الصرف  -1

حملية ، و يؤدي  التعادل بني عنصري العرض و الطلب يف أسواق الصرف األجنيب إىل وضع أسعار 

  90مالت .صرف امسية يتم على أساسها تبادل الع

هو مقياس عملة إحدى البلدان اليت ميكن تبادهلا بقيمة عملة بلد آخر، يتم تبادل العمالت   

أو عمليات شراء وبيع العمالت حسب أسعار العمالت بني بعضها البعض، ويتم حتديد سعر 

ن لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها يف سوق الصرف يف حلظة زمنية ما، وهلذا ميك االمسيالصرف 

سعر  فارتفاعلسعر الصرف أن يتغري تبعا لتغري الطلب والعرض، وبداللة نظام الصرف املعتمد يف البلد 

  .91بالنسبة للعمالت األخرى االمتيازعملة ما يؤثر على 

  :إىل االمسيوينقسم سعر الصرف   

  .أي املعمول به فيما خيص املبادالت اجلارية الرمسية :سعر الصرف الرسمي -

وهذا  أو األسواق غري الرمسية  وهو السعر املعمول به يف األسواق املوازية : الموازي سعر الصرف  -

  يف نفس الوقت لنفس العملة يف نفس البلد.  امسييعين إمكانية وجود أكثر من سعر صرف 

                                                           
 . 120، ص  2010، مكتبة حسن العصرية ، لبنان ،  األوىلاسة النقدية ،الطبعة و عالقتها بالسي األجنيبحللو موسى بوخاري ، سياسة الصرف  90
 . 103، ص  2004عبد ا�يد قدي ، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  91
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   سعر الصرف الحقيقي: -2

دة واحدة يعرب سعر الصرف احلقيقي عن عدد الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء وح  

قرارا�م  اختاذيف  االقتصادينيمن السلع احمللية، وبالتايل يقيس القدرة على املنافسة وهو يفيد املتعاملني 

تكاليف إنتاج املواد املصدرة بنفس املعدل ال يدفع  ارتفاعالصادرات بالتزامن مع  مداخيل ارتفاعفمثال 

العوائد مل يؤد إىل أي تغيري يف أرباح املصدرين  يف االرتفاعإىل التفكري يف زيادة الصادرات ألن هذا 

بنسبة عالية، فلو أخذنا بلدين كاجلزائر والواليات م أ يكون سعر  االمسيةمداخيلهم  ارتفعتوإن 

  الصرف كاآليت:

  

  حيث: 

TCR سعر الصرف احلقيقي :  

TCN االمسي: سعر الصرف  

Pusمؤشر األسعار بأمريكا :  

Pdzمؤشر األسعار باجلزائر :  

فتعطينا القدرة  TCN/Pdzالقدرة الشرائية للدوالر األمريكي يف أمريكا أما  Pus/$1وتعطينا 

الشرائية للدوالر يف اجلزائر، وعليه فإن سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري مقابل الدوالر يعكس 

سعر الصرف احلقيقي   ارتفعالفرق بني القدرة الشرائية يف أمريكا والقدرة الشرائية يف اجلزائر، وكلما 

  كلما زادت القدرة التنافسية للجزائر.

Pdz

PusTCN

Pus

PdzTCN
TCR

.

/$1

/
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يعرب سعر الصرف الفعلي عن املؤشر الذي يقيس متوسط التغري يف سعر  سعر الصرف الفعلي: -3

صرف عملة ما بالنسبة لعدة عمالت أخرى يف فرتة زمنية ما و بالتايل مؤشر سعر الصرف الفعلي 

هو يدل على مدى حتسن أو تطور عملة بلد ما بالنسبة  يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية و

  �موعة من العمالت األخرى . 

بالنسبة لعمالت  Aمبعدالت الصرف الثنائية أو املزدوجة  لعملة  هو معدل وسطي مرجح   

عالقات جتارية، ومعدالت الرتجيح يف املعدل الوسطي  Aالبلدان اليت يقيم معها البلد املصدر للعملة 

ترتبط باحلصص النسبية للمبادالت التجارية الثنائية يف التجارة الدولية اإلمجالية للبلد املعين،  املرجح

وباإلمكان االنتقال من معدل الصرف الفعلي إىل معدل الصرف الفعلي احلقيقي، هذا األخري هو 

ء معدل الصرف الفعلي مصححا بعد األخذ باالعتبار لتوازن معدالت التضخم مع نفس الشركا

 التجاريني.

هو عبارة عن قياس صرف بلد معني بالنسبة ملنطقة نقدية حمددة أي بالنسبة لعمالت الشركاء 

التجاريني الكبار هلذا البلد من شان قياس سعر الصرف الفعلي أن يسمح مبتابعة تطور القدرة 

قتصاديني و صناع التنافسية السعرية لالقتصاد الوطين و هو أمر مهم للغاية بالنسبة للمتعاملني اال

   القرار يتم قياس الصرف الفعلي االمسي باعتماد األسعار التعادلية االمسية للعمالت .

: ينطوي التعامل يف سوق الصرف على عدة خماطر  ثامنا :مخاطر عمليات الصرف األجنبي       

  : 92فيما يلي ميكن توضيحها 

فهي تنشأ بسبب تغريات قيمة العملة و الـيت : و تعد من أكثر املخاطر وضوحا  المخاطر المالية-1

حتدث بصورة مفاجئة و حبدة يف بعض األحيان ، و هذه التقلبات تتكرر باستمرار يف ظل نظام تعومي 

  أسعار الصرف .

                                                           
 .  136-133،ص ص  1997مدحت صادق ، النقود الدولية و عمليات الصرف األجنيب ، دار غريب ، مصر ،  92
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: و تســمى كــذلك خبطــر الطــرف املقابــل و هــي تلــك املخــاطر املرتتبــة علــى  المخــاطر االئتمانيــة-2

حيصل عليها املتعامل معه ، أي أ�ا تلك اليت تنشأ عن عدم مقدرة  مواجهة متطلبات التسهيالت اليت

  الطرف املتعامل معه على الوفاء بالتزامات التعامل يف األوقات احملددة هلا . 

: و تتمثل يف املخاطر اليت يتعرض هلا البنك عندما جيد صعوبة يف احلصـول علـى  مخاطر التمويل-3

صـــريف ، و يضـــطر إىل ســـداد  أســـعار فائـــدة  باهظـــة علـــى الودائـــع األرصـــدة الالزمـــة لتمويـــل نشـــاطه امل

  ساعة من أجل متويل أحد احلسابات بالعملة األجنبية .  24النقدية املودعة ملدة 

: قـــد يـــنجم عـــن عمليـــة تقيـــيم املراكـــز  المخـــاطر الناجمـــة عـــن إعـــادة تقيـــيم المراكـــز المفتوحـــة-4

، و اليت جتري عادة مرة كل شهر ، حيـث تقيـيم كافـة املفتوحة للعمالت األجنبية حتقق خسائر للبنك 

املراكز املفتوحة للعمالت األجنبية على أساس سعر معلن يف السوق يف �اية عمل اليوم الذي يتم فيـه 

  إعادة التقييم .

: و تتعلــــق هــــذه املخــــاطر بالتعامــــل بــــالعمالت  المخــــاطر المترتبــــة علــــى التغييــــرات التنظيميــــة-5

ج ســواء بالنســبة للبنــوك أو املشــروعات التجاريــة بســبب تغــري القــوانني املنظمــة ملراقبــة األجنبيــة مــع اخلــار 

  العمالت األجنبية .

: و هــي املخــاطر املتعلقــة بعمليــات التصــدير و  مخــاطر الصــرف المرتبطــة بالعمليــات التجاريــة-6

ين حلظــة االســترياد ذلــك أن تســديد هــذه العمليــات ميكــن أن يــتم بســعر صــرف خمتلــف عــن الســعر اآل

إبرام الصفقة و بذاك يكون خطـر الصـرف هـو نتيجـة الفـارق الـزمين الـذي ميكـن أن يوجـد بـني تسـديد 

  هذه العمليات و االتفاق عليه .
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  خيارات الصرف ودورها في تغطية مخاطر الصرف:ا :تاسع

يتعرض املتعاملون يف سوق الصرف األجنيب إىل عدة خماطر نامجة باألساس على التغريات   

استخدام بعض تقنيات التغطية اليت املستمرة ألسعار الصرف، لذا يلجأ املتعاملون يف هذه السوق إىل 

  جند خيارات الصرف.  التقنيات من أهم هذهتوفرها إمكانية ختفيض خماطر تقلبات أسعار الصرف و 

  تعريف خيارات الصرف: -1

ولكن فقط إذا رغب  ،حمدد ار هو اتفاق للتعامل يف تاريخ مستقبلي حمدد وبسعريعقد اخل

وتتوفر هذه الرغبة يف حالة ما إذا كانت التغريات السعرية  )93(مشرتي العقد يف حدوث هذا التعامل

لألصل حمل العقد عند التاريخ احملدد يف صاحل املشرتي، وحيصل املشرتي على العقد لقاء عالوة 

عرب عقود اخليار عن القدرة أو احلق يف وت، (مكافأة) يدفعها للبائع (حمرر العقد) عند إبرام العقد

  االختيار بني بديلني مها: إما ممارسة هذا احلق أو االمتناع عن تنفيذه.

ميكن التفريق بني نوعني من خيارات الصرف وهي خيارات  أنواع خيارات الصرف:-2

  الشراء وخيارات البيع: 

ء مبلغ معني من العملة فهو ذلك اخليار الذي يعطي لصاحبه احلق يف شرا خيار الشراء: -

حمدد مسبقا وعلى هذا  استحقاقاألجنبية مقابل العملة الوطنية بسعر معني ويف أجل 

يعترب ملزما للمشرتي بل ميكنه أن ينفذ قرار الشراء أو يتنازل  األساس، فإن خيار الشراء ال

  على اخليار.

معني من العملة الصعبة هو ذلك اخليار الذي يعطي احلق لصاحبه يف بيع مبلغ  خيار البيع: -

معني حمدد مسبقا، وخيار البيع ال يعترب  استحقاقمقابل العملة الوطنية بسعر معني ويف تاريخ 
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هو اآلخر ملزما لصاحبه بل ميكن البائع أن ينفذ هذا اخليار أو يتنازل عنه حسب تطورات 

  سوق الصرف.

شراء أو خيار البيع سواء تعلق األمر خبيار ال :Prix de l’optionسعر الخيار -3

هو و  « Prix de l’exercice »فإن الصفقة تتم على أساس سعر يسمى سعر املمارسة 

حمل العملة السعر احملدد مسبقا يف عقد اختيار الشراء والذي يسمح ملشرتي العقد بشراء 

أو هو السعر احملدد مسبقا يف عقد اختيار البيع والذي يسمح ملشرتي ، العقد �ذا السعر

  : 94حمل العقد �ذا السعرالعملة عقد ببيع ال

طة هي السعر املدفوع بواسو  ، « Prime »ويتضمن سعر املمارسة عالوة أو مكافأة  

يار وتسمى أيضا سعر اخليار، وعليه فإن املكافأة تعين التضحية مشرتي العقد للحصول على حق اخل

 قابلة لالسرتداد مهما كانت التغريات يار تقدميها، إذا هي غري(التكلفة) اليت جيب على مشرتي اخل

  املستقبلية.

والفرق بني سعر املمارسة وسعر الصرف نقدا (السعر يف السوق تاريخ انتهاء صالحية العقد    

   Valeur intrinséque de l’option) يسمى القيمة الذاتية أو األصلية للخيار 

لتجارة اخلارجية اللجوء إىل خيارات ميكن للمتعاملني يف ا كيفية عمل عقود خيارات الصرف:-4

الصرف للحد من أخطار الصرف على قيمة عائدا�م أو مدفوعا�م بالعملة الصعبة املتأتية من 

  صفقا�م التجارية اخلارجية.

  :ميكن للمصدرين الذين مل حيصلوا على عائدا�م فورا أن يلجئوا إىل شراء في حالة التصدير

العملة األجنبية اليت تتم بواسطتها املعاملة عند حلظة التحصيل، فإن سعر  أرتفعخيارات بيع، فإذا 

املصدرين املعنيني ليس من مصلحتهم ممارسة اخليار بل يقوموا ببيع مبلغ العائدات من العملة الصعبة 

سعر  اخنفضيف سوق الصرف نقدا حيث سعر الصرف مرتفع وهو أعلى من سعر اخليار، ولكن إذا 
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املعنية، فعليه القيام مبمارسة اخليار ألنه يف هذه احلالة ليس من مصلحتهم  صرف العملة الصعبة

  القيام ببيع عائداهم يف سوق الصرف نقدا حيث سعر الصرف منخفضا وهو أقل من سعر اخليار.

  ميكن للمستوردين الذين مل يسددوا قيمة واردا�م فورا أن يلجئوا إىل : االستيرادفي حالة

سعر صرف عملة الدفع األجنبية يف سوق الصرف نقدا عند  اخنفضفإذا شراء خيارات شراء، 

حلظة القيام بالدفع فإن املستوردين املعنيني ليس من مصلحتهم ممارسة اخليار بل يقومون بشراء 

مبلغ الصفقة يف سوق الصرف نقدا حيث سعر الصرف نقدا منخفضا وهو أقل من سعر اخليار، 

املعنية يف سوق الصرف نقدا حلظة القيام بالدفع، فمن مصلحة  سعر صرف العملة ارتفعأما إذا 

هؤالء املستوردين ممارسة اخليار ألنه ليس من مصلحتهم شراء مبلغ الصفقة يف سوق الصرف نقدا 

 حيث سعر الصرف مرتفعا وهو أعلى من سعر اخليار.

  

ملستوردين على و�ذه الكيفية، نالحظ أن اللجوء إىل خيارات الصرف قد أتاح للمصدرين وا

السواء إمكانية جتنب اخلسائر احملتملة النامجة عن تغيري سعر الصرف اخلاص بالعمالت الصعبة 

  املستعملة يف عمليات الدفع.

  :  ميكن تقسيم العوامل املؤثرة على سعر العملة إىلالعوامل المؤثرة على سعر العملة :  : عاشرا

  : 95 تؤثر على سعر العملة ما يلي من العوامل الفنية اليت العوامل الفنية : -1

إن املعلومات اليت تصل إىل السوق بشأن أسعار ظروف السوق ( اإلشاعات و األخبار ) :  -

العمالت و احلالة االقتصادية و اإلشاعات و التقارير و التصرحيات الرمسية تؤثر على أسعار 

العمالت ملعلومة العمالت كما أن جتاوب السوق ملعلومة معينة خيتلف عن جتاوب سوق 

أخرى ، فاملعلومات السيئة تؤثر يف السوق بشكل أسرع من املعلومات اجليدة ، كما أن 

جتاوب املتعاملني يف السوق مع نفس املعلومة قد ال يكون متناغما أو متناسقا فكل متعامل 

  حيلل املعلومة من زاوية معينة و يتجاوب معها بطريقة ختتلف عن متعامل آخر .

إن أسعار العمالت األجنبية تتأثر بالكميات املطلوبة و  متعاملين ووضعياتهم :خبرة ال -

املعروضة من هذه العمالت و تعكس خربة املتعاملني يف سوق العمالت األجنبية جتاه حركة 
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األسعار ، كما أن القدرة التفاوضية للمتعاملني و األساليب املستخدمة من قبلهم لتنفيذ 

اه أسعار العمالت األجنبية بالوضعيات اليت يتخذها املتعاملون أو عمليا�م تؤثر على اجت

  بالوضعيات اليت يرغبون باختاذها .

: إن الكميات املتعامل �ا سواء كانت الكميات المتعامل بها و درجة السيولة المطلوبة  -

معروضة أو مطلوبة تؤثر على أسعار صرف العمالت ، و كذلك احلاجة إىل السيولة تؤثر 

  ى معطيات العرض و الطلب هلذه العملة .عل

: فكلما كانت حاجة  مدى الحاجة للعملة المطلوبة و مدى التنويع في العمليات -

املتعاملني من عملة معينة اكرب ، زاد الطلب عليها و بالتايل فإن سعرها مييل إىل االرتفاع ،   

ديدة لتنفيذها يؤثر على كذلك فإن التنويع يف عدد العمليات املطلوبة و اكتشاف أساليب ج

  أسعار العمالت .

: إن ارتفاع املردود  التغيرات في األسواق المالية و األسواق األخرى غير سوق العمالت -

الذي جينيه املستثمرون يف السوق النقدي من عملة معينة يؤدي إىل زيادة أسعار صرف هذه 

ألسهم يؤدي إىل زيادة األرباح العمالت نتيجة زيادة الطلب عليها ، كما أن ارتفاع أسعار ا

الرأمسالية هلذه األسهم و بالتايل زيادة الطلب على العمالت لشراء هذه األسهم و يؤدي إىل 

  ارتفاع أسعار صرفها .

تتمثل هذه العوامل يف خمتلف حسابات العوامل األساسية ( العوامل االقتصادية ) :  -2

ث يعد التوازن و االختالل االقتصادي ميزان املدفوعات اخلارجية للبلد مصدر العملة حي

يف ميزان املدفوعات من بني أهم العوامل املؤثرة يف سعر الصرف ، إىل جانب كمية النقود 

و أسعار الفائدة و التضخم و اليت تؤثر يف حتديد سعر الصرف و تقلباته ، و تتأثر 

  بدورها بالسياسات النقدية و املالية املتبعة يف ذلك البلد .

: يعد ميزان املدفوعات حلقة الوصل اليت تعكس عالقة البلد بالعامل  المدفوعات ميزان -

اخلارجي و يؤثر على سعر الصرف من خالل خمتلف بنوده ، و يكون تأثري ميزان املدفوعات 

  : 96على سعر الصرف من خالل ما يلي
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لصادرات :  عندما يتم تصدير سلع خلارج بلد ما فإن قيمة هذه ا و التصدير داالستيرا -

تدفع عادة للمصدر بعملة األجنبية ، و عند قيام املصدر ببيع تلك العملة مقابل العملة 

الوطنية ، فهذا يعين زيادة الطلب على العملة الوطنية مما يؤدي إىل رفع سعرها ، و يف حالة 

ية استالم املصدر لقيمة صادراته بعملته الوطنية ، فحىت  حيصل املستورد على العملة الوطن

للمصدر البد أن يبيع مقابلها عملة أجنبية ، و هذا بدوره يزيد الطلب على العملة الوطنية 

، إي أنه كلما كان  دمما يؤدي إىل ارتفاع سعرها . و حيدث العكس متاما يف حالة االستريا

كلما أدى ذلك إىل حتسني ميزان املدفوعات لصاحل الدول   دالتصدير أكرب من االستريا

  ارتفاع قيمة عملتها و زيادة احتياطي الدولة من العمالت األجنبية .  املصدرة و

: تكون عادة نفقات السياح األجانب يف بلد ما بالعملة الوطنية لذلك  النفقات السياحية -

البلد ، و حىت حيصلوا على مثل هذه األموال عليهم ببيع عملة أجنبية ليحصلوا على العملة 

الطلب على العملة الوطنية و سريفع سعرها يف أسواق العمالت الوطنية و هذا بدوره سيزيد 

  األجنبية .

: يؤدي تصدير اخلدمات إىل زيادة الطلب على  تصدير و استيراد الخدمات األخرى -

العملة احمللية و بالتايل ارتفاع سعرها ، كما أن استرياد اخلدمات يؤدي إىل زيادة عرض  

رها و من أمثلة ذلك عمليات التامني ، الشحن الربي ، العملة احمللية و بالتايل اخنفاض سع

  البحري ، اجلوي ، باإلضافة إىل عموالت البنوك . 

: عندما تتحقق أرباح يف اخلارج ألفراد يقيمون يف بلد ما ، يرغبون  أرباح االستثمارات -

نية ، و بإدخال هذه األرباح إىل بلدا�م فإن عليهم عرض العملة األجنبية لشراء العملة الوط

  هذا يؤدي إىل زيادة الطلب على عملتهم الوطنية و رفع سعرها يف األسواق العاملية .

و حيدث العكس عندما حيقق غري املقيمني أرباحا يف بلد ما و يرغبون يف إخراجها فهذا يؤدي إىل 

  زيادة عرض العملة الوطنية و بالتايل اخنفاض سعرها يف األسواق العاملية .

: و تشمل احلواالت اليت ترد إىل بلد ما من مواطنيه الذين يعملون يف  ربينحواالت المغت -

اخلارج أو املبالغ اليت تؤدي هلم عن طريق اإلرث و غري ذلك من احلواالت املشا�ة و اليت 

 تكون يف اجلانب الدائن و احلواالت الصادرة و اليت تكون يف اجلانب املدين من احلساب 
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و تشمل املبالغ اليت ترد إىل بلد ما من اخلارج دون مقابل و تقسم  : المساعدات الخارجية  -

إىل مساعدات خاصة و دولية و مساعدات حكومية و مثل ذلك هذه املساعدات ترد 

بالعملة األجنبية و حني حتول إىل العملة الوطنية يؤدي ذلك إىل زيادة الطلب على العملة 

لة خروج املساعدات بلد معني إىل البلدان الوطنية و رفع سعرها ، و حيدث العكس يف حا

  األخرى . 

: و هي انتقال األموال من بلد إىل آخر  التحويالت الرأسمالية و االستثمارات الخارجية -

لتحول يف البلد املستقبل هلا إىل أصول عينية أو موجودات مالية ، حيث تتأثر حركة رؤوس 

ت فعادة ما تنتقل هذه األموال وراء الربح األموال �يكل أسعار الفوائد على خمتلف العمال

  ا�زي و هذا ما يعرف باألموال الساخنة .

إن انتقال رؤوس األموال من بلد إىل آخر يزيد الطلب على العملة اليت تتجه إليها رؤوس األموال 

العمالت و يرفع سعرها يف األسواق ، و يؤدي إىل زيادة عرض العمالت اليت خترج منها رؤوس 

  وال و بالتايل اخنفاض أسعارها . األم

و تتمثل يف األموال اليت تنتقل من بلد إىل آخر كقروض حكومية أو القروض الدولية :  -

دولية حلكومة أو مواطين البلد اآلخر ، و حال منح القرض فإن ذلك يؤدي إىل زيادة الطلب 

الذي سيمنح القرض  على عملة البلد الذي حتول إليه قيمة القرض و زيادة عرض عملة البلد 

و هذا يؤدي إىل رفع سعر العملة الوطنية للبلد املقرتض و اخنفاض سعر العملة الوطنية للبلد 

  املقرض و يكون الوضع عكس ذلك عند تسديد القروض .

: و هي تدفق األموال إىل بلد ما من بلدان أخرى العتقاد  تحويل األموال بقصد المضاربة -

 ذلك البلد سوف يرتفع خالل فرتة قصرية من الزمن مما ميكنهم من احملولني أن سعر العملة يف

حتقيق ربح رأمسايل وفري خالل فرتة قصرية ، و خروج األموال من بلد ما العتقاد أصحاب 

األموال أن عملة هذا البلد سوف تتعرض مما ميكنهم من جتنب خسارة رأمسالية خالل فرتة 

  قصرية من الزمن .
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ال إىل بلد ما يزيد الطلب على عملته و يؤدي إىل ارتفاع سعرها و هذا بدوره إن تدفق رؤوس األمو 

يؤدي إىل اخنفاض أسعار بعض العمالت األجنبية األخرى ألن زيادة الطلب على عملته يرافقه زيادة 

  عرض بعض العمالت األخرى ، أما خروج األموال فتأثريه على عكس ذلك متاما . 

الدخل من املؤثرات املهمة يف سعر الصرف و يأيت أثره  : يعتربالدخل و سعر الصرف  -

  : 97باجتاهني مها 

إن حدوث تغري يف الناتج احمللي اإلمجايل قد يدفع إىل تغري مشابه يف احلساب اجلاري  بالزيادة و 

النقصان فعند الزيادة سينتعش احلساب اجلاري دافعا الطلب على العملة احمللية حنو األمام و الذي 

  ىل خفض سعر الصرف األجنيب ، و العكس يؤدي إىل رفعه و هذا هو األثر الرئيس .يؤدي إ

مع افرتاض حرية حركة رأس املال فإن زيادة التدفق الرأمسايل تؤدي إىل زيادة الدخول النقدية يف الدول 

 ذات املستقبلة له ، مما يدعو إىل تنشيط طلبها الكلي مبا فيه الواردات من البلد املصدر له ، و يف

الوقت يرتتب على التدفق الرأمسايل اخنفاض الدخول النقدية يف البلد املصدر له ، و الذي يؤدي إىل 

اخنفاض الطلب الكلي الداخلي  مبا فيه الطلب على الواردات ، و نتيجة احلالتني أي زيادة الطلب 

يف احلساب اجلاري على صادرات البلد املعىن بتصدير رأس املال و اخنفاض وارداته يتحقق فائض 

يعوض العجز يف حساب رأس املال طويل األجل الناجم عن التدفق الرأمسايل اخلارج مؤديا إىل رفع 

  قيمة العملة احمللية و خفض سعر الصرف األجنيب جتاهها  .

: إن زيادة كمية النقود تؤدي إىل ارتفاع مستوى األسعار و بالتايل جعل سلع  كمية النقود -

ألقل قدرة على منافسة سلع الدول األخرى مما يتسبب يف زيادة الواردات و  الدولة املعنية

اخنفاض الصادرات و يقابل ذلك زيادة يف الطلب على عمالت تلك الدول و اخنفاض يف 

  الطلب  على العملة احمللية مما ينجم عنها ارتفاع يف أسعار صرف العمالت األجنبية .
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ن تغريات الطلب على األصول املالية من أهم األسباب : يعترب االقتصاديون أ سعر الفائدة -

اليت تقف وراء التقلبات قصرية األجل يف أسعار صرف العمالت املرتبطة بشكل كبري بسعر 

فائد�ا ذلك أن ارتفاع سعر الفائدة سيدفع العملة لالرتفاع بسبب زيادة الطلب عليها و أن 

  ض بسبب زيادة عرضها .اخنفاض سعر الفائدة سيدفع سعر العملة لالخنفا

  : تأيت العالقة بني التضخم و سعر الصرف من عدة قنوات أمهها :  التضخم المحلي و العالمي

القناة اليت تؤكد سريان مفعول نظرية تعادل القوة الشرائية و اليت تؤكد على اخنفاض سعر  -

 ستوى األسعار.صرف العملة احمللية مقابل العمالت األخرى بنفس النسبة اليت يرتفع �ا م

قناة خفض قيمة العملة أي رفع سعر الصرف و الذي يؤدي إىل رفع األسعار نتيجة ارتفاع  -

 أسعار السلع املستوردة مقومة بالعملة احمللية .

و يف احلياة العملية غالبا ما تقوم الدول بتخفيض قيمة عملتها كوسيلة للتغلب على مشاكلها 

خلارجية للعملة يؤدي إىل اخنفاض أسعارها مقومة بوحدات النقد االقتصادية ذلك أن ختفيض القيمة ا

األجنبية مما يؤدي إىل تنشيط الصادرات ، كما أن أسعار السلع األجنبية مقومة بعملة تلك الدولة 

تصبح مرتفعة مما يؤدي إىل احلد من الواردات ، على أن النتيجة النهائية لتخفيض قيمة عملة بلد ما 

   ونة الطلب و العرض لصادراته و وارداته . تتوقف على مدى مر 

:  هناك خطوات تنفيذية جيب مراعا�ا عند القيام بعمليات  عمليات شراء و بيع العمالت األجنبية

  :  98شراء و بيع العمالت األجنبية ميكن تلخيصها فيما يلي

املقابلة لتنفيذ جيب أن تقوم اجلهة الراغبة يف شراء أو بيع العمالت األجنبية باختيار اجلهة  -

العملية حبيث تكون جهة موثوقة و تتمتع بسمعة جيدة و ذلك ملا سيرتتب على عملية 

التنفيذ من التزامات مالية خمتلفة ،و يفضل يف هذا ا�ال االتصال بأكثر من جهة يف أن 

واحد للحصول على أحسن العروض املتوفرة يف السوق ، و من املتعارف عليه أن تعامل 
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فيما بينها أو مع عمالئها بالعمالت األجنبية ال يتم إال ضمن سقوف يكون متفق البنوك 

 عليها إما يف اتفاقية الرتاسل بني البنوك أو بني البنك و عميله .

يتم طلب أسعار اجلهات املختلفة يف آن واحد و بشكل ال يظهر إي تأخري أو تباطؤ يف  -

الحظة ضرورة توحيد األسعار إذا متت عملية اختيار األسعار و مقارنتها ، كما جيب م

 التسمية بالطريقتني األوروبية و األمريكية و ذلك بأخذ األسعار التبادلية ألحدى الطريقتني .

جيب أن ال يبني طالب السعر للجهة املقابلة اجتاه تعامله كرغبته يف شراء عملة ما مثال بطلبه  -

لبيع ، بل جيب أن يطلب اجتاهي السعر سعر الشراء أو رغبته يف بيع عملة ما بطلبه سعر ا

دون اإلفصاح عن اجتاه تعامله و هذه نقطة هامة جدا يف التعامل أل�ا ال ترتك للجهة املقابلة 

أية إمكانية للتأثري على احد طريف السعر ، باإلضافة إىل أن الفرق بني سعري الشراء و البيع 

تها و يعطيها األمان يف التعامل طاملا أن يبني للجهة طالبة السعر مدى دقة األسعار و مالءم

 اجلهة املقابلة مل تستطع حتديد اجتاه التعامل .

إذا ما مت حتديد اجتاه التعامل و اجلهة و السعر فيجب إثبات ذلك مباشرة بإعالم اجلهة  -

املقابلة باملوافقة على بيع أو شراء العملة املطلوبة حسب احلال باإلضافة إىل املبلغ املشمول 

 بالعملية و السعر املتفق عليه و تاريخ التسليم .

يف حالة الشراء جيب أن حيدد املشرتى للجهة املقابلة الذي يرغب يف قيد العملة املشرتاه فيه  -

و يطلب منها حتديد احلساب الذي سيستلم العملة املباعة ، أما يف حالة البيع فيجب أن 

الذي ترغب يف قيد العملة املباعة فيه و حيدد  يطلب البائع من اجلهة املقابلة حتديد احلساب

 هو حسابه الذي سيستلم العملة املشرتاة .

 بعد ذلك يتم إجراء التحويل الالزم لدفع املبلغ املباع أو مثن املبلغ املشرتي  -

بعد االتفاق على ذلك يتم تعزيز العملية من قبل البنكني املشرتي و البائع وفق النماذج  -

 اخلاصة .

ذلك تنفيذ القيود احملاسبية الالزمة بتاريخ احلق كما يتم تدقيق العملية من واقع  يتم بعد -

 السجالت للتأكد من سري التسليم وفق األسس املتفق عليها . 
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  قائمة البحوث لألعمال الموجهة 

  اهلدف من البحوث املقدمة للطلبة يف إطار األعمال املوجهة: 

 تداوهلا يف احملاضرة تكملتا كل ما يتعلق بتقنيات البنكية التطرق إىل النقاط اليت مل يتم  - 

 كما �دف األعمال املوجهة إىل حتكم الطالب باجلانب املنهجي إلعداد البحوث العلمية  - 

   جو من التشوق و النقاش العلمي املثمر بني الطلبة إحداث  -

 الحسابات البنكية و الودائع البنكية

 أمهيته  تعريف احلساب البنكي و أنواعه و - 

 إجراءات فتح احلساب البنكي - 

 العمليات على احلساب البنكي - 

 حاالت و إجراءات غلق احلساب البنكي  - 

 تعريف الودائع و أنواعها و أمهية الودائع  - 

 

01  

  وسائل الدفع

 تعريف وسائل الدفع التقليدية و أشكاهلا  - 

  وسائل الدفع االلكرتونية تعريفها و أشكاهلا  - 

02 

  سة االقراضيةالقروض و السيا

 تعريف القروض و أنواعها  - 

  السياسة االقراضية يف البنوك التجارية  - 

03  

  القروض الموجهة لتمويل نشاطات االستغالل

 قروض االستغالل العامة  - 

 تسهيالت الصندوق  - 

 السحب على املكشوف  - 

 القروض املومسية  - 

   قروض الربط - 

04  
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  قروض االستغالل الخاصة 

 تسبيقات على البضائع  - 

 تسبيقات الصفقات العمومية - 

 القروض بااللتزام ( الضمان االحتياطي ، الكفالة ، القبول )   - 

  القروض املقدمة لإلفراد - 

05 

  القروض الموجهة لتمويل نشاطات االستثمار 

 قروض االستثمار الكالسيكية  - 

 قروض متوسطة األجل  - 

 قروض طويلة األجل  - 

  حله ، أنواعه ، مزاياه و عيوبه )  االئتمان االجياري ( تعريفه ، أطرافه ، مرا - 

06 

  الضمانات البنكية

  تعريفها و أنواعها - 

07 

  مخاطر العمل البنكي

تعريفها أنواعها ( خماطر القرض ، خماطر الفائدة ، خماطر الصرف ، خماطر  - 

  السيولة ، خماطر السوق ، خماطر تشغيلية ) 

08 

  تقنيات تمويل البنكي قصير األجل للتجارة الخارجية

 تقنيات القرض

 تقنيات اخلاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصدير  - 

 التسبقات بالعملة الصعبة  - 

 عملية حتويل الفاتورة  - 

 تقنيات التسوية و الدفع

 االعتماد املستندي ( تعريفه،  الوثائق املطلوبة ، أنواعه )  - 

  التحصيل املستندي  - 

09 

  رجيةاألجل للتجارة الخا طويل  تقنيات تمويل البنكي

 قروض املشرتى  - 

 قروض املورد - 

10 



  تقنيات بنكية                                               مطبوعة المقياس:                      

 

123 
 

 التمويل اجلزايف  - 

  القرض االجياري الدويل  - 

  عمليات الصرف

 تعريف سعر الصرف  - 

 أنواعه - 

  خيارات الصرف و تغطية أخطار الصرف   - 

11 

  تقنيات تمويل في البنوك اإلسالمية

 مفهوم البنوك اإلسالمية و خصائصها  - 

 صيغة التمويل عن طريق بيع املراحبة  - 

 ة التمويل عن طريق املشاركة  صيغ - 

 صيغة التمويل عن طريق املضاربة   - 

 صيغة التمويل باالستصناع   - 

 صيغة التمويل عن طريق بيع السلم  - 

 صيغة التمويل بالتأجري مع الوعد بالتملك   - 

  

  البنك و األسواق املالية ( إدارة حمفظة البنوك )

12 

 

                                                           
  


