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إدارة املخاطر
احتاد الشركات اإلستثمارية

إن نجاح املؤسسات املالية واالقتصادية يتوقف وبشكل أساسى عىل
مدى تناغم وتفعيل اإلدارات املختلفة لدى تلك املؤسسات ،ومن تلك
اإلدارات اهلامة إدارة املخاطر ،والتى يتوقف عىل أدائها وضع اخلطط
التى هتدف إىل االستجابة للمخاطر املحتملة ،ويسعى احتاد الرشكات
االستثامرية ومن ضمن أهدافه العمل عىل التوصية برفع أداء الرشكات
االستثامرية ىف خمتلف املجاالت ،وهو ما يدفعنا بطرح هذا الكتيب
إلضفاء الضوء عىل أساسيات برامج إدارة خماطر املؤسسات وطرح
التوجيهات العملية بشأن كيفية إجياد هذه اإلدارة ،حيث متكن املديرين
من اكتساب نظرة ثاقبة ،وتكون خارطة طريق خاصة للرشكات حتدد فيها
أهدافها ملواجهة املخاطر.
وىف إطار هذا السعى قدم مركز الدراسات االستثامرية واخلدمات

املالية التابع لالحتاد ورشة عمل حول إدارة املخاطر ،وذلك يوم األربعاء
 1ديسمرب  ،2010حيث تم طرح اآللية التى متكن املدراء الكتساب
الرؤى حول أمهية وأساسيات إدارة املخاطر والطرق املؤدية إلعداد

حملىل املخاطر ،ويمكنكم االطالع عىل هذه الورشة من خالل املوقع

اإللكرتونى لالحتاد  www.unioninvest.orgمن خالل رابط أنشطة املركز.
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وأخري ًا ،فإننا نرى أن إدارة املخاطر ىف الرشكات تستطيع أن تؤدى
إىل خلق قيمة مضافة عن طريق مواءمة املخاطر واخت��اذ القرارات
االسرتاتيجية ،األمر الذى يؤدى للرشكات التى تأخذ هبذا املبدأ أن تكون
األكثر نجاح ًا وقدرة عىل املنافسة مع مرور الوقت.
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أسعد أحمد البنوان
رئيس االتحاد

		

جدوى إنشاء إدارة للمخاطر

		

في الشركات االستثمارية

		
			

د .محمد عمر باطويح

(*)

(*) غرفة جتارة وصناعة الكويت – أستاذ االقتصاد املشارك – جامعة حرضموت للعلوم
والتكنولوجيا.

إدارة املخاطر
احتاد الشركات اإلستثمارية

محتويات المبحث
•املقدمة

أو ًال :ماذا تعني املخاطر من واقع نشاط الرشكات؟
ثاني ًا :الفرق بني املخاطر وعدم التأكد.

ثالث ًا :أهم أنواع املخاطر التي قد تواجه الرشكات.
رابع ًا :مصادر املخاطر عىل مستوى الرشكات.

خامس ًا :مسؤوليات إدارة املخاطر عىل مستوى الرشكات.

سادس ًا :إدارة املخاطر يف الرشكات االستثامرية  ...أهم الدروس
املستفادة.
سابع ًا :الرشكات االستثامرية أمام حتدي تعليامت البنك املركزي.
•اخلامتة

•املصادر
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المقدمة:

يف ظل األزمات االقتصادية واملالية ،وما متخض عنها من اضطرابات
ومشاكل عانت منها املؤسسات املالية بشكل عام ،وعىل وجه اخلصوص
الرشكات االستثامرية ،التي كانت أكثر القطاعات ترضر ًا ،وإن بدرجات
متفاوتة ،بات من الرضوري عىل متخذي القرارات يف هذه الرشكات
إعادة النظر يف هيكلة نشاطاهتا ومنهجية استثامراهتا واستيعاب الدروس
واستلهام العرب من تلك األزمة.

وال شك أن الكثري من الرشكات االستثامرية يف دولة الكويت قد
تطورت رغم كل التحديات التي واجهتها ،ولكن مستقبل تطورها
تكيفها مع التحديات واملستجدات املحيطة هبا .حيث
يتوقف عىل طريقة ّ
أن التطورات اجلارية يف صناعة االستثامر من جهة ،واخلدمات املالية
املتنوعة التي تقدمها من جهة أخرى ـ يف ظل تعقد عمليات التشغيل
واملنافسة الشديدة ـ تتطلب املزيد من اجلهود ملواجهة ارتفاع مستوى
املخاطر املحتملة ووضع اإلجراءات الالزمة للسيطرة عىل اآلثار املتوقعة
والعمل عىل إدارهتا بأسلوب علمي.
ويمكن القول إن معرفة جوهر املخاطر وتقويمها وإدارهتا هي من
العوامل الرئيسية يف نجاح الرشكات االستثامرية لتحقيق أهدافها ،فإذا
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كان الدخول يف املخاطرة هدفه احلصول عىل أرباح أعىل فأن عدم إدارة

هذه املخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إىل فقدان العائدات والفشل
املرجوة هلذه الرشكات.
يف حتقيق األهداف
ّ

هلذا ،فإن الدافع الرئييس من الكتابة يف هذا املوضوع هو التذكري ملا

ُطرح وال زال يطرح عىل مستوى عامل املال واألعامل من أفكار وجتارب
ختص كيفية تفادي آثار األزمات املختلفة يف قطاع الرشكات االستثامرية

يف دولة الكويت ،ناهيك عن التعليامت الصادرة عن بنك الكويت

املركزي اخلاصة بإلزام الرشكات االستثامرية اخلاضعة لرقابته برضورة

تعزيز الدور الرقايب فيها.

ومن هذا املنطلق ،فإن إبداء الرأي حول فكرة اجلدوى من إنشاء
إدارات للمخاطر عىل مستوى هذه الرشكات ،والذي أثار جد ً
ال حوهلا

بني مؤيد ومعارض ،هو جمرد حماولة جادة لإلجابة بكل وضوح وشفافية،
عىل املقصود من هذا العنوان :جدوى إنشاء إدارة املخاطر يف الرشكات
االستثامرية.

أوال :ماذا تعني المخاطر من واقع نشاط الشركات

من البدهي ،أن املخاطر كمفهوم ال حتتاج إىل تعريف يوضحها كوهنا

مصطلح يتداوله اجلميع يف سياق جمريات حياهتم اليومية ،وخاصة يف
ظل تعاقب األزمات املختلفة عىل كافة األصعدة وعىل نطاق جغرايف
واسع .وما هيمنا ،هنا ،هو معرفة مدى ارتباط هذا املفهوم بإطار بيئة

نشاط الرشكات االستثامرية سواء كان ذلك عىل مستوى البنية التحتية
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أو العوامل والتحديات اخلارجية التي تواجهها وتؤثر بالتايل عىل خمتلف
أنشطتها سلب ًا أو إجياب ًا.
وخالصة ذلك ،هي أن كل ما نعنيه باملخاطر من واقع نشاط الرشكات

االستثامرية هو أن املخاطر متثل احتاملية تعرض الرشكات االستثامرية إىل
خسائر غري متوقعة وغري خمطط هلا و/أو تذبذب العائد املتوقع عىل أي
شكل من أشكال استثامراهتا أو خدماهتا املالية .وهذا املفهوم يف حد ذاته
يشري إىل وجهة نظر مفادها أن آثار ًا سلبية نامجة عن أحداث مستقبلية
حمتملة الوقوع هلا قدرة عىل التأثري عىل حتقيق أهداف الرشكات االستثامرية
املنشودة وتنفيذ اسرتاتيجياهتا بنجاح.

من هنا ،جاء مفهوم ادارة املخاطر ،وهي العالقة بني العائد املطلوب

عىل االستثامر وبني املخاطر التي تصاحب هذا االستثامر ،وذلك بقصد

توظيف هذه العالقة بام يؤدي إىل تعظيم قيمة ذلك االستثامر من وجهة
نظر أصحابه ويمكن تعريفها أيضا بأهنا إدارة األحداث التي ال يمكن
التنبؤ هبا ،والتي قد ترتتب عليها خسائر حمتملة احلدوث عىل مستوى

الرشكة ،إذا مل يتم التعامل معها بشكل مناسب.

إن إدارة املخاطر بالرشكة تتضمن القيام باألنشطة اخلاصة بتحديد

املخاطر التي تتعرض هلا ،وقياسها ،والتعامل مع مسبباهتا ،واآلثار املرتتبة

عليها .وأن الغرض الرئييس إلدارة املخاطر املالية بالرشكة يتمثل يف
متكينها من التطور وحتقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

مع العلم ،أن مجيع املخاطر املحتملة يف نشاط الرشكات االستثامرية

تنصب يف إدارة املوجودات واملطلوبات ،األمرالذي يتطلب رقابة
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وإرشا ًفا مستمرين من قبل إدارات هذه الرشكات .ووف ًقا لتوجه وحركة
السوق واألسعار واألوضاع االقتصادية والعالقة باألطراف األخرى

ذات العالقة ،وعندئذ حتقق الرشكات عن طريق أسلوب إدارة هذه

ربحا أو خسارة.
املخاطر ً

وعىل هذا األساس ،فإن الرضورة تقتيض ليس فقط التعرف عىل

مفهوم اخلطر ،بقدر ما يستدعي األمر التعرف عىل أنواعه ومصادره إىل
جانب االستفادة من التجارب األخرى يف هذا املجال لتفادي التحديات

املحتملة بغرض احلصول عىل أفضل النتائج من خمتلف االستثامرات حملية

كانت أم دولية.

ثانيا :الفرق بين المخاطرة وعدم التأكد

بكل تأكيد ،أن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني املخاطرة وعدم التأكد أو

التيقن ،ذلك أن املخاطرة هي إحتامل وقوع أمر غري متيقن الوقوع .أما

بالنسبة لألمور املتوقعة فال يكتنفها اخلطر.

إذا كانت املخاطر تعني مقياس ًا نسبي ًا ملدى تقلب العائد أو التدفقات
النقدية التي سيتم احلصول عليها مستقب ً
ال ،بالتايل ،فإن «املخاطر هي

احلالة التي يمكن معها وضع توزيع احتاميل بشأن التدفقات النقدية
املستقبلية ،وهنا جيب أن تتوافر معلومات تارخيية كافية تساعد يف وضع

هذه االحتامالت ،وهذه تسمى باالحتامالت املوضوعية»(((.

( )1د .عبد الغفار حنفي؛ د .رسمية قرياقص .أساسيات االستثامر والتمويل ،األسكندرية،
مؤسسة شباب اجلامعة.2004 ،
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فاخلطر ملرشوع ما« :هو درجة االختالفات يف تدفقه النقدي عن تدفق
نقدي مقدّ ر أو متوقع .وكلام زاد مدى هذه االختالفات كان معناه زيادة
اخلطر  ،واخلطر مرتبط بتلك املواقف التي يمكن فيها القيام بتقدير التوزيع
االحتاميل ملرشوع معني»((( .أما املخاطر تعني" :عدم انتظام العوائد،
فتذبذب هذه العوائد يف قيمتها أو يف نسبتها إىل رأس املال املستثمر هو
الذي يشكل عنرص املخاطرة ،وترجع عملية عدم انتظام العوائد أساس ًا
إىل حالة عدم اليقني املتعلقة بالتنبؤات املستقبلية ،كام أن لكل استثامر
درجة معينة من املخاطر ،وأن ما يسعى إليه املستثمر العادي هو حتقيق
أعىل عائد ممكن عند مستوى مقبول لديه من املخاطر يتحدد وفق طبيعة
املستثمر وعمره(((.
وبالتايل ،فإن التغري يف مستوى املخاطر التي تنطوي عليها استثامرات
قائمة أو جديدة يؤدي إىل رفض املستثمرين قبول هذه املخاطر ما مل
يرتتب عىل ذلك زيادة مالئمة يف معدل العائد املتوقع.

وفيام خيص عدم التأكد فهو يعرب عن موقف ال تتوافر فيه ملتخذ القرار
معلومات تارخيية لالعتامد عليها يف وضع توزيع احتاميل للتدفقات النقدية
املستقبلية .ويف واقع األمر ،فإن عدم التأكد :هو احلالة التي يتعذر معها
وضع أي توزيع احتاميل موضوعي لعدم توافر أي بيانات ويعتمد يف ذلك
عىل اخلربات الشخصية ولذلك يطلق عليه التوزيع االحتاميل الشخيص،
( )1د .حممد صالح احلناوي .اإلدارة املالية والتمويل .االسكندرية ،الدار اجلامعية للنرش،
.2000
( )2د .حسني عيل خربوش؛ وآخرون .االستثامر والتمويل بني النظرية والتطبيق ،عماّ ن ،االردن،
.2007
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ويرتبط بتلك املواقف التي ال تتوفر فيـها املعلومـات الكافيـة ،وبـالتايل

ال يمكن تقدير توزيع االحتامالت.

ويتضح من خالل ما سبق ،أن الفرق اجلوهري بني املخاطر وعدم

التأكد يكمن يف الطريقة التي يتم بمقتضاها تقدير التوزيع االحتاميل

للتدفقات النقدية .فإما عىل أساس بيانات تارخيية وإما عىل أساس احلكم

الشخيص ملتخذ القرار.

ثالثا :أهم أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركات

يوجد نوعان من املخاطر الكلية التي تواجه نشاط الرشكات ،ومها

عىل النحو التايل:

1 .1خماطر منتظمة (خماطر ال يمكن جتنبها أو ختفيضها بالتنويع).
وتعرف بمخاطر السوق.

2 .2خماطر غري منتظمة (خماطر يمكن جتنبها أو ختفيضها بالتنويع).
 . 1مخاطر ال يمكن تجنبها بالتنويع (مخاطر منتظمة)

هي تلك املخاطر الناجتة عن عوامل تؤثر يف السوق بشكل عام ،وتؤدي

إىل عدم التأكد من عائد االستثامر ،وهلذه املخاطر عدد من اخلصائص(((:
•تنتج عن عوامل تؤثر يف السوق بشكل عام.
•ال يقترص تأثريها عىل رشكة معينة أو قطاع معني.
( )1د .زياد رمضان .مبادئ االستثامر املايل واحلقيقي ،عماّ ن ،األردن ،دار وائل للنرش.2007 ،
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•ترتبط هذه العوامل بالظروف االقتصادية والسياسية واالجتامعية
(مثل الكساد والتضخم ،ارتفاع الفائدة ،األزمات االقتصادية،
االستقرار السيايس يف املنطقة.).... ،
•تكون درجة املخاطرة مرتفعة يف عدة حاالت منها:
أ .الرشكات التي تنتج سلع ًا غري أساسية.

ب .الرشكات التي تتصف أعامهلا باملوسمية.

ج .رشكات تنتج سلعا تتعرض لرسعة التقادم.

 .2المخاطر التي يمكن تجنبها بالتنويع (مخاطر غير منتظمة):

هي تلك املخاطر التي تؤثر عىل مقدار العوائد املتوقعة من رشكة
معينة أو صناعة معينة أو قطاع معني ،وال تؤثر عىل نظام السوق الكيل(((.
وتعرف كذلك بأهنا " املخاطر الناجتة عن عوامل تتعلق برشكة معينة أو
ّ
بقطاع معني وتكون مستقلة عن العوامل املؤثرة يف النشاط االقتصادي
ككل "((( .ومن أمثلة تلك املخاطر:
•األخطاء اإلدارية.

•ظهور اخرتاعات جديدة منافسة ملا تنتجه الرشكة.
•احلمالت اإلعالنية من املنافسني.

•تغري أذواق املستهلكني بالنسبة لسلعة أو خدمة هذه الرشكة.
•ظهور قوانني جديدة تؤثر عىل تلك الرشكة.

( )1د .حسني عيل خربوش؛ وآخرون .االستثامر والتمويل بني النظرية والتطبيق ،عماّ ن ،االردن،
.2007
ماّ
( )2د .زياد رمضان .مبادئ االستثامر املايل واحلقيقي ،ع ن ،األردن ،دار وائل للنرش.2007 ،
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وأما الرشكات التي تتصف بدرجة كبرية من املخاطر غري املنتظمة
معمرة .حـيث أن
فهي تلك الرشكات التي تنتج سلع ًا استهالكية غري ّ
مبيعاهتا ال تعتمد عىل مستوى النشاط االقتصادي أو عىل حالة السوق
بدرجة كبرية وقد تكون هذه الرشكات غري حساسة للتغريات التي تطرأ
عىل السوق.
رابعا :مصادر المخاطر على مستوى الشركات:

الشك أن هناك عدة مصادر للمخاطر عىل مستوى الرشكات ،يمكن
إجيازها يف اآليت(((:
1 .1خماطر التوقف عن سداد االلتزامات
2 .2خماطر سعر الفائدة
3 .3خماطر السوق

4 .4خماطر القوة الرشائية

5 .5خماطر اإلدارة

 .1مخاطر التوقف عن سداد االلتزامات:

تتمثل تلك املخاطر يف ذلك اجلزء من املخاطر الكلية الذي ينشأ عن
التغري يف سالمة املركز املايل للرشكة .وتلك املخاطر ال تعني حدوث
توقف فعيل بل تعني احتامل التوقف.
( )1أ .حرية الرشيف .تقرير حول عائد وخماطر االستثامر وكيفية قياسها ،اجلامعة اإلسالمية،
غزة ،فلسطني.2005 ،
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 .2مخاطر سعر الفائدة:

تشري إىل التغري يف مستوى أسعار الفائدة يف السوق بصفة عامة .أي أهنا

خماطر تصيب كافة االستثامرات بغض النظر عن طبيعة وظروف االستثامر

ذاته.

قاعدة عامة :مع بقاء العوامل األخرى عىل حاهلا فإن هناك عالقة

عكسية بني سعر الفائدة يف السوق والقيمة السوقية لألوراق املالية
املتداولة .أي أن التقلب يف معدل الفائدة يف السوق يؤثر عىل العائد املتوقع

من االستثامر وبالتايل عىل القيمة السوقية لألوراق املالية.

«وتربز هذه املخاطر عندما يضطر املستثمر لبيع السندات التي يملكها

حلاجته إىل النقد اجلاهز فإذا كانت أسعار الفائدة السائدة يف السوق أعىل

من أسعار الفائدة التي حتملها سنداته فإنه سيضطر لبيع سنداته بأقل من
قيمتها االسمية والعكس أيضا صحيح بمعنى أنه سيتمكن من بيعها بأعىل
من قيمتها االسمية إذا كانت أسعار الفائدة السائدة يف السوق أقل من
الفائدة التي حتملها السندات»(((.
 .3مخاطر السوق:

وهي املخاطر التي تنشأ نتيجة الجتاهات الصعود واهلبوط التي تطرأ

عىل سوق رأس املال نتيجة للعديد من األسباب التي تؤثر عىل التدفقات
النقدية املتوقعة ومعدل العائد املطلوب عىل االستثامر سواء كانت األسباب

املؤثرة يف الدولة نفسها أو يف دول أخرى تربطها بالدولة املعنية عالقات
( )1د .زياد رمضان .مبادئ االستثامر املايل واحلقيقي ،عماّ ن ،األردن ،دار وائل للنرش.2007 ،
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وثيقة .فعىل سبيل املثال ال احلرص :األزمة املالية العاملية هناية  ،2008حالة
عدم االستقرار يف الوقت الراهن عىل مستوى دول الدول العربية.

كام تتأثر أسعار األوراق املالية بالظروف السياسية واالقتصادية
العامة ،وكام تتأثر أيض ًا بالعوامل النفسية يف السوق مثل الوالء ألسهم
معينة أو اجلري خلف حاالت الذعر يف السوق واالستامع إىل اإلشاعات

واملعلومات غري املؤكدة أو حتى التأخر يف احلصول عىل املعلومات
الصحيحة واختاذ قرار رشاء األوراق املالية بعد مرور الوقت املناسب

وارتفاع األسعار(((.

 .4مخاطر القوة الشرائية:

ونعني هبا احتامل تغري العوائد املتوقعة نتيجة الرتفاع معدالت

التضخم ،فالقوة الرشائية للنقود التي تم رشاء استثامر هبا اليوم ختتلف
عن القوة الرشائية لنفس الكمية من النقود بعد سنة أو سنتني ،فيام لو

ارتفعت معدالت التضخم وعادة تكون االستثامرات ذات الدخل الثابت
كالسندات مث ً
ال أكثر تأثر ًا بانخفاض القوة الرشائية للنقود من غريها من

االستثامرات ،فإذا ارتفعت معدالت التضخم فإن القيمة احلقيقية لعوائد
االستثامر تنخفض مما يؤدي إىل انخفاض معدل العائد عىل االستثامر وعن

املعدل االسمي هلذا العائد .أي تعرض األموال املستثمرة النخفاض يف

قيمتها احلقيقية ،وبالتايل ،يف قوهتا الرشائية.

( )1د .حسني عيل خربوش؛ وآخرون .االستثامر والتمويل بني النظرية والتطبيق ،عماّ ن ،االردن،
.2007
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 .5مخاطر اإلدارة:

وهي تلك املخاطر التي تنشأ نتيجة الختاذ قرارات خاطئة يف جمال
اإلنتاج أو التسويق أو االستثامر ،من شأهنا أن ترتك آثار ًا عكسية عىل القيمة
السوقية لألوراق املالية التي تصدرها املنشأة ،نتيجة لتأثريها عىل التدفقات
النقدية املتوقعة ومعدل العائد املطلوب عىل االستثامر يف تلك األوراق.

«ترتك أخطاء اإلدارة آثار ًا سلبية عىل نتائج أعامل الرشكة وبالتايل عىل
العائد عىل االستثامر ،فاختاذ قرارات خاطئة نتيجة معلومات غري مكتملة أو
غري دقيقة قد يؤثر عىل أرباح الرشكة وهناك الكثري من البنوك أو الرشكات
املالية التي تعرضت لإلفالس بسبب الفشل يف الوفاء بمتطلبات السيولة
عىل الرغم من حتقيقها ألرباح جيدة»(((.
خامسا :مسؤوليات إدارة المخاطر على مستوى الشركات

•وضع السياسات الالزمة لتطبيق مبادئ إدارة املخاطر ،وااللتزام
بالضوابط الداخلية والعمليات الرامية إىل حتديد ومعاجلة املخاطر
التي تواجه الرشكة.

•إنشاء إطار متكامل إلدارة املخاطر لقياس وإدارة كافة جوانب
املخاطر .وتشمل هذه املخاطر :خماطر السيولة واملالءة املالية ،و....

•التأكد من أن مجيع املوظفني يدركون متام ًا املخاطر داخل بيئة
عملهم ومسؤولياهتم الشخصية.

( )1د .حسني عيل خربوش؛ وآخرون .االستثامر والتمويل بني النظرية والتطبيق ،عماّ ن ،االردن،
.2007
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•وضع وإصدار سياسات وإجراءات ومبادئ وتوجيهات إدارية
لضامن تقسيم مجيع املخاطر الالزمة التي تنفذ داخل الرشكة أو
اإلدارة بالتنسيق مع مستشارين حمددين عند الرضورة.
•تنفيذ ورصد أي خماطر حمددة عن طريق التدابري الرقابية.

•التأكد من رفد مجيع املوظفني باملعلومات الالزمة والتدريب
الفعال ملامرسات مهام إدارة
واخلربة لتمكينهم من االضطالع ّ
املخاطر.
•تقديم تقارير منتظمة باملعلومات ذات الصلة ،بام يف ذلك
التوصيات املقدمة إىل الرئيس التنفيذي وجملس اإلدارة التي تدعم
الفعالة للمخاطر.
اإلدارة ّ
سادسا :إدارة المخاطر في الشركات االستثمارية ....
أهم الدروس المستفادة

تباينت آراء الكثري من املختصني بشأن إنشاء ادارات للمخاطر يف
رشكات االستثامر ،وعىل غرار تلك املوجودة يف البنوك ،لكن األغلبية
العظمى من تلك اآلراء شدّ دت عىل رضورة وجود هذه اإلدارات
للتحكم يف خماطر استثامراهتا وختفيضها اىل مستويات مقبولة.

وجرى نقاش بني املعنيني بنشاط رشكات االستثامر يف دولة الكويت
فيام خيص إمكانية إنشاء إدارة املخاطر يف هذه الرشكات ،والدور املناط هبا
وموقعها يف إطار اهليكل التنظيمي .وقد نتج عن هذه النقاشات فريقان
بني مؤيد ومعارض.
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الفريق المؤيد:

ال جيد هذا الفريق ما يمنع من إنشاء إدارة للمخاطر يف رشكات

االستثامر ،لكن السؤال املطروح من قبلهم هي تبعية هذه اإلدارة ملن،
ملجلس اإلدارة وبالتحديد للعضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي ،باإلضافة
إىل أهنا سوف تقيد بعض أعضاء املجلس .وبالتايل ال يستطيعون أن

يترصفوا يف استثامرات الرشكة ،كام حصل يف أغلب رشكات االستثامر
والتي َ
حتكم أعضاء جملس إداراهتا يف االستثامرات مما أدى اىل تدهورها

بالكامل.

الفريق المعارض:

يؤكد أمهية وجود إدارة خمتصة وفنية إلدارة املخاطر لرشكات االستثامر،
ولكن نظر ًا لقلة الوعي وقلة األنشطة االستثامرية اليرى أعضاء جمالس
إدارة بعض الرشكات رضورة ملثل هذه اإلدارة .ناهيك عن إنشاء ادارة
متكاملة بأجهزهتا ،ومستقلة وحتتضن أشخاص ًا أصحاب خربة اقتصادية
يقومون بإجراء دراسات وبحوث ،عملية مكلفة ،مما قد يتعارض مع

سياسة أعضاء جمالس اإلدارة .ويضيف هذا الفريق أنه ال يمكن مقارنة
أنشطة رشكات االستثامر بأنشطة البنوك إطالق ًا .إضافة إىل أنه ال توجد
فرص استثامرية كافية ،وهذه من أهم األسباب التي تعيق إنشاء ادارة

للمخاطر يف رشكات االستثامر ،ولكن هناك رشكات استثامرية كبرية
ولدهيا استثامراهتا العاملية ولدهيا إدارة للمخاطر ،وباملقابل فإن الكثري من

الرشكات االستثامرية اليوجد فيها مثل هذه اإلدارة لكوهنا حديثة النشأة.
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ويف هناية املطاف ،إن القضية ،من حيث املبدأ ،ليست يف وجود أو
عدم وجود إدارة للمخاطر مستقلة عىل مستوى الرشكات االستثامرية
أو حتى جلان تقوم هبذا النشاط إذا كان املربر هو صغر هذه الرشكات
وحمدودية نشاطها ،بل أن القضية أساس ًا مرتبطة بمدى إلتزام أعضاء
جمالس اإلدارات بام ستسفر عنه نتائج عمل هذه اإلدارة.

ويف الوقت الراهن مل يعد هناك خيار آخر امام رشكات االستثامر ،إال
استحداث إدارات خاصة باملخاطر أو جلان متخصة أو أي شكل آخر من
التنظيامت ،فالعربة يف القيام باملهام املناطة هبذه اإلدارة وليس يف شكلها
التنظيمي .وتأيت أمهية ذلك ،عىل وجه اخلصوص بعد قرار بنك الكويت
املركزي بالزام رشكات االستثامر بتوافق أوضاعها مع مجيع النسب
واملعايري الرقابية الثالثة التي أصدرها أخري ًا :معيار الرفع املايل ،ومعيار
السيولة الرسيعة ،ومعيار االقرتاض اخلارجي.
واجلدير باإلشارة ،أن تفعيل مهام إدارة املخاطر يف إطار عمل رشكات
االستثامر يمثل مكسب ًا هلا الرشكات من حيث:
•ضامن إدارة الرشكة عىل أساس مؤسيس حيقق هلا االستمرارية يف
نشاطها والعمل عىل تطبيق اسرتاتيجياهتا.
•قدرة الرشكة عىل حتديد ومعرفة طرق معاجلة خمتلف املخاطر.

• ّ
متكن الرشكة من احلفاظ عىل كفاءة أصوهلا وآلية التشغيل بشكل
أمثل بام حيقق هلا عوائد جمزية.
•هتيئ الرشكة إلعداد الدراسات الالزمة ملواجهة املخاطر التي من
املحتمل أن تواجه الرشكة والتنبؤ بأي خماطر مستقبلية.
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•تقليل خماطر الرشكة وإرشادها إىل االستثامر الصحيح أو إىل
املرشوع املجزي وتقليل املخاطر.
•إمكانية نقل آثار املخاطر إىل جوانب استثامرية أخرى.

•اعتامد قاعدة بيانات تسهم يف التخطيط السليم ملشاريع الرشكة
القائمة منها أو املستقبلية.
سابعا :الشركات االستثمارية أمام تحدي تعليمات البنك المركزي

سبق وأن أرشنا ،أن معظم رشكات االستثامر يف دولة الكويت ،قد
تكبدت خسائر جسيمة بسبب تداعيات األزمة املالية – االقتصادية الراهنة
التي عصفت وما زالت تعصف بمكونات اقتصاديات الدول الصناعية
والدول النامية عىل حد سواء .وال شك يف أن رشكات قطاع االستثامر
املحلية قد أصاهبا نصيب أكرب من غريها من الرشكات كنتيجة طبيعية
لالنخفاض احلاد يف قيم صناديقها االستثامرية وحمافظها املالية املحلية
واخلارجية والتي يتكون معظمها من األسهم والسندات واألوراق املالية
األخرى التي هوت أسعارها(((.
ويف خضم هذه األزمة تفاعل بنك الكويت املركزي وأصدر قرار ًا
بإلزام رشكات االستثامر بثالثة معايري جديدة لتشديد الرقابة عىل
خمتلف أنشتطة هذه الرشكات ،وهذه املعايري هي :معيار الرفع املايل /
معيار السيولة الرسيعة  /معيار االقرتاض اخلارجي .وقد بينت النتائج
التي أجراها البنك املركزي عىل رشكات االستثامر املحلية أن  % 49من
رشكات االستثامر اخلاضعة لرقابته ( 49من أصل  )100تتوافق أوضاعها

( )1جريدة اجلريدة ،االختبار الصعب ...انقاذ الرشكات االستثامرية ،العدد 2008/12/04 - 478
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مع مجيع النسب واملعايري الرقابية الثالثة التي أصدرها البنك أخري ًا ،يف
حني تتوافق أوضاع  82رشكة مع معيارين من املعايري الثالثة ،و 94رشكة
مع واحد من املعايري الثالثة عىل الأقل((( .باإلضافة إىل أن  89رشكة
استثامر تتوافق أوضاعها مع معيار االقرتاض اخلارجي ،منها  30رشكة
استثامر مدرجة (من أصل  ،)39يف حني تتوافق أوضاع  85رشكة مع
معيار الرفع املايل ،بحيث يكون جمموع التزاماهتا ال يتعدى  200يف املئة
من حقوق املسامهني ( .)2:1وقد حظي معيار السيولة الرسيعة بأقل عدد
من رشكات االستثامر املتوافقة مع متطلباته (أن تكون  % 10من األصول
سائلة) ،إذ تتوافق أوضاع  49رشكة فقط معه(((.

وبعجالة نوضح ،هنا ،مفاهيم املعايري الثالثة اجلديدة التي أقرها البنك
املركزي وإلزم رشكات االستثامر العمل هبا.
 - 1معيار الرفع المالي

يمثل هذا املعيار العالقة النسبية فيام بني حجم االلتزامات القائمة عىل
الرشكة وحقوق املسامهني لدهيا ،وربط عملية التوسع باالقرتاض بحجم
حقوق املسامهني لدى الرشكة .وهيدف هذا املعيار إىل التحكم يف حجم
املخاطر التي تواجهها الرشكة كنتيجة للتوسع يف ممارسة أنشطتها.
وقد نصت التعليامت الصادرة عن بنك الكويت املركزي إىل رشكات
االستثامر بأن ال تزيد نسبة إمجايل االلتزامات إىل إمجايل حقوق املسامهني

( )1جريدة الرأي ،ترصيح حمافظ بنك الكويت املركزي حول استيفاء رشكات االستثامر املعايري
اجلديدة ،العدد .2010/6/15 – 11308
( )2جريدة الرأي ،ترصيح حمافظ بنك الكويت املركزي حول استيفاء رشكات االستثامر املعايري
اجلديدة ،العدد .2010/6/15 – 11308
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عن ( .)1:2ويعني ذلك أن بإمكان الرشكة أن تأخذ التزامات جتاه الغري
بام يعادل ضعف حقوق املسامهني لدهيا ،وبصورة أخرى أال يقل حجم
حقوق املسامهني عن نسبة  % 50من تلك االلتزامات .مع األخذ باالعتبار
أن تطبيق النسب الرقابية للمعايري الثالثة الصادرة عن البنك املركزي
بتاريخ  2010/6/9يشمل امليزانية املجمعة لكل رشكة ،فيام يالحظ،
من خالل بيانات الوضع املايل للرشكات كام بتاريخ ،2009/12/31
أن ( 85رشكة من جمموع  ،)100تتوافق أوضاعها مع معيار الرفع املايل
املشار إليه أعاله ،ومن بني تلك الرشكات املتوافقة هناك ( )30رشكـة
مدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية.
 - 2معيار السيولة السريعة

يمثل هذا املعيار مقدار األصول السائلة التي جيب أن حتتفظ هبا الرشكة
كنسبة من التزاماهتا ،ويبينّ أيض ًا تعريف األصول السائلة .وهيدف هذا
املعيار إىل ضامن توافر أصول سائلة لدى الرشكة ملواجهة أي التزامات
طارئة تتعلق بالنشاط التشغييل هلا ،وملواجهة متطلبات السيولة بصفة عامة
يف إطار سياسة إدارة خماطر السيولة لدى الرشكة ويف إطار أشمل إلدارة
املوجودات واملطلوبات .وقد نصت التعليامت الصادرة عن بنك الكويت
املركزي إىل رشكات االستثامر أن ال تقل نسبة األصول السائلة املستحقة
عرفت هذه
خالل شهر عن  % 10من إمجايل التزامات الرشكة .كذلك ّ
التعليامت نوعية األصول املؤهلة العتبارها ضمن األصول السائلة وهي
من األصول ذات النوعية اجليدة وقليلة املخاطر.

يالحظ كذلك من خالل بيانات الوضع املايل لرشكات االستثامر
كام بتاريخ  2009/12/31أن ( 49رشكة من جمموع  )100ال تتوافق
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أوضاعها مع املعيار املشار إليه ،منها  25رشكة مدرجة يف سوق الكويت
لألوراق املالية .وقد الحظنا أن االرتفاع النسبي لعدد الرشكات التي ال
تتوافق أوضاعها مع هذا املعيار ( 49رشكة ،أي بنسبة  )% 49يعزى يف
جانب منه للتحفظ يف تعريف األصول السائلة ،وكذلك لكون نسبة الـ
( )% 10متحفظة أيض ًا أخذين باالعتبار عالقتها بإمجالـي االلتزامات.
 - 3معيار االقتراض الخارجي

يمثل هذا املعيار العالقة النسبية فيام بني حجم انكشاف رشكات
االستثامر عىل العامل اخلارجي وحقوق املسامهني .واهلدف من هذا املعيار
هو وضع ضوابط لتوسع رشكات االستثامر اعتامد ًا عىل االقرتاض من
اخلارج ،خاصة يف ضوء ما كشفت عنه األزمة املالية العاملية من قيام
معظم البنوك واملؤسسات اخلارجية بقطع خطوط االئتامن املمنوحة إىل
رشكات االستثامر .ولذلك فإنه يتبني أيض ًا أن هذا املعيار يأيت يف إطار
عملية إدارة املخاطر لدى تلك الرشكات ،خاصة وأن بعض ًا من هذه
الرشكات شهدت هذه التجربة وأدرك أمهية أبعادها ووضع ضوابط
رقابية هلا .وتنص التعليامت الصادرة عن بنك املركزي أيض ًا ،بأن
اليزيد حجم االنكشاف عىل العامل اخلارجي عن  50%من إمجايل حقوق
املسامهني .ويف تقديراتنا فإن هذه النسبة ال حتد من قدرة الرشكات عىل
االقرتاض من اخلارج خاصة وأن توسع نشاطها وما يتطلبه من نمو
مقابل يف حقوق املسامهني سيؤدي إىل توسيع املساحة اإلقراضية من
اخلارج.
هذا ويالحظ من خالل بيانات الوضع املايل لرشكات االستثامر كام
يف  2009/12/31أن ( 89رشكة من جمموع  )100تتوافق أوضاعها
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مع معيار اإلقرتاض اخلارجي املشار إليه ،ومن بني تلك الرشكات (30
رشكة) مدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية.
ويالحظ من التحليل السابق ألوضاع رشكات االستثامر ،أن عدد
الرشكات التي تتوافق أوضاعها مع النسب واملعايري الرقابية الثالثة كافة التي
أصدرها البنك املركزي يبلغ ( 49رشكة) ،كام أن معظم رشكات االستثامر
( 82رشكة) تتوافق أوضاعها مع معيارين من املعايري الثالثة ،يف حني أن هناك
( 94رشكة) تتوافق أوضاعها مع معيار واحد من املعايري الثالثة .كذلك فإنه
البد من األخذ باالعتبار أن التعليامت الصـادرة عن البنك املركزي موجهة
إىل ( 100رشكة) ،وأن الرشكات التي ظهرت أوضاعها غري متوافقـة فإنه
أمامها املهلة لتصويب أوضاعها والعمل بصورة متدرجـة من أجل التوافق
مع تلك املعاييـر خالل فتـرة ال تتجاوز هناية .2012/6/30
وتأيت هذه اإلجراءات من قبل البنك املركزي إلدخال تعديالت يف
أساليب العمل الرقايب عىل املستوى الدويل وذلك هبدف تعزيز استقرار
النظم املالية ،بام يف ذلك تعزيز ضوابط الرقابة املتعلقة بكل من معيار كفاية
رأس املال ،ومعيار السيولة ومعايري احلوكمة وإدارة املخاطر.

وبالتايل ،نؤكد أن هناك حتدي ًا أمام معظم رشكات االستثامر املحلية
ملواجهة بعض أوجه الضعف والقصور يف أدائها ،وعىل وجه اخلصوص،
ضعف نظم إدارة املخاطر ،ونظم الرقابة الداخلية ،ومعايري احلوكمة،
باإلضافة إىل ضعف يف سياسات إدارة املوجودات واملطلوبات لدهيا ،وما
ترتـب عىل ذلك من مشاكل سيولة كنتيجة لالنعكاسات السلبية لألزمة
املالية ،متثلت يف توقف خطوط التمويل من قبل البنوك واملؤسسات
املالية ،خصوص ًا األجنبية منها ،مع صعوبة احلصول عىل متويل جديد
لتسديد التزاماهتا نظر ًا لشمولية األزمة املالية العاملية.
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الخاتمة:

كام فرضت األزمة املالية  -االقتصادية عىل معظم املؤسسات املالية،
بام فيها رشكات االستثامر ،سياسات استثامرية جديدة ومتحفظة كرضورة
حتمية ملواجهة التداعيات ،تستدعي الرضورة إنشاء ادارات خاصة يف
رشكات االستثامر املحلية تدعم هذا التوجه.

ومن هذا املنطلق ،فإن إجياد ادارة للمخاطر يف رشكات االستثامر التي
التوجد هبا إدارة للمخاطر ،عىل غرار املوجودة يف البنوك والرشكات
االستثامرية الكربى ،يعترب من أساسيات التوجه االستثامري السليم،
خصوص ًا يف هذه الفرتة .ويمثل هذا التوجه ضامن ًا لتنفيذ تعليامت البنك
املركزي القايض بإجراء إصالحات جذرية حلامية النظام املايل وجتاوز
األزمة القائمة .باإلضافة إىل ذلك ،فإن إدارة املخاطر ستسهم يف ادارة
االستثامرات ،اي تنويعها وعدم تركيزها يف قطاعات حمدودة.

وقد قامت بعض الرشكات االستثامرية مؤخر ًا باختاذ إجراءات تتامشى
مع تلك املتغريات .ومثلام أرشنا ،فإن العربة ليست فقط يف إنشاء إدارة
للمخاطر بقدر ما هي اإللتزام باملهام املناطة هبا دون تدخالت جانبية تؤثر
سلب ًا عىل عملها ،وهو ما يؤكد عىل أمهية استقالليتها وتبعيتها مبارشة إىل
جملس إدارة الرشكة.
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«بعكس التخصصات اإلداري��ة األخ��رى ،مثل إدارات التسويق
واالستثامر والتطوير ،التي تزدهر عندما تتزايد فرص الربحية ووترتفع
العوائد ،فان ختصص إدارة اخلطر تزداد أمهيتها عندما تتزايد فرص
اخلسارة وتتكرر الكوارث»
مقدمة:

عندما تذكر أهم اخرتاعات اإلنسان وابتكاراته خالل تاريخ البرشية
الطويل ،غالبا ما تسطر مجيع ابتكاراته املادية امللموسة ،مثل البوصلة
والعجلة واحلقنة ،ودائام ما هتمل االبتكارات اإلداري��ة احلديثة غري
امللموسة مثل مناهج اإلدارة احلديثة وطرق اإلنتاج املطورة  ،لذلك من
املمكن أن نصنف إدارة اخلطر عىل أهنا من االبتكارات اإلدارية املهمة التي
طورها اإلنسان ووضع أسسها .وذلك ألنه البعد الفكري هلذا النوع من
اإلدارة بدأ مع اإلنسان منذ زمن بعيد حينام كان لإلنسان هاجس التعامل
مع احلوادث والكوارث التي أثرت عىل حياته وصحته وممتلكاته .ومع
مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي واملعلومايت ،أصبح اإلنسان أكثر
اهتامما باحلوادث التي سوف تقع وتؤثر عليه مستقبليا ،مما أدى إىل أن
يطور اإلنسان أساليب إدارة احلوادث املمكنة واملحتملة واملتوقعة .وهنا
تصبح إدارة اخلطر من اإلدارات احلديثة اهلامة.
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الخطر وحالة عدم التأكد:

قبل أن نعرف إدارة اخلطر ،من املهم أن نعرف ما هو اخلطر  .Riskكثري
من املهتمني حياولون البحث عن أصل الكلمة ،منهم من يقول أن أصلها
من الكلمة العربية «رزق» حيث البحث عن أساسيات العيش غالبا ما
يكون غري مؤكد .ومنهم من يقول أن أصلها إيطايل « »Risicareومعناها
التحدي الذي يوحي باخلوض يف جتارب اقتصادية جريئة وغري مؤكدة
النتائج .أيا كان أصل الكلمة ،فمن الشائع أن يتم ربط اخلطر بحالة عدم
التأكد واملرتبطة بنتائج اقتصادية مادية ،سواء هذا االرتباط مبارش أو غري
مبارش .ولكن من املهم التأكيد عىل أن اخلطر هو حالة جزئية من حاالت
عدم التأكد «الشك يف نتائج القرارات املتخذة» .والفرق بني اخلطر وحالة
عدم التأكد ليس كبريا حيث أن اخلطر وحالة عدم التأكد يشرتكان يف عدم
التأكد من النتائج املستقبلية ،ولكن اخلطر خيتلف عن عدم التأكد يف أن
النتائج املستقبلية من املمكن حساب احتامالت حتققها من الناحية احلسابية
أو من الناحية التارخيية .بينام حالة عدم التأكد هي حالة ال يمكن حساب
احتامالت حتققها بأي حال من األحوال .باختصار نستطيع أن نعرف
اخلطر بأنه حالة عدم التأكد املمكن توقعها وحساب احتامالت حتققها.
حاالت الشك وعدم التأكد غري املمكن
توقعها وحساب احتامالهتا
اخلطر
حاالت الشك وعدم التأكد املمكن
توقعها وحساب احتامالهتا
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مصادر الخطر:

هناك الكثري من املصادر الرئيسية للخطر من املهم أن نتعرف عليها
كلها وبشكل متوازي ،أي دون إغفال أي منها.
مصادر خطر طبيعية :هي الظواهر الطبيعية التي ختلق خماطر قد تؤدي
إىل خسائر يف صحة اإلنسان أو ممتلكاته ،مثل الكوارث الطبيعية من
زالزل وفيضانات وعواصف مفاجئة.

مصادر اخلطر االجتامعية :هي حاالت التغري يف القيم والسلوكيات التي
حتكم جمتمع معني والتي من املمكن أن ختتلف من مكان إىل آخر وأن تتغري
من وقت إىل آخر .مثال :حاالت اإلرضاب يف الدول املتقدمة اقتصاديا قد
ال يكون هلا التأثري السلبي عىل املمتلكات العامة مثل ما هو موجود يف الدول
األقل تقدما  ،وذلك طبعا لتوافر الترشيعات املنظمة حلاالت اإلرضاب
واالعتصام يف الدول املتقدمة .طبعا من الواضح أن وجود هذه الترشيعات
جاء هبدف محاية املصالح واملرافق العامة من أية انتهاك.

مصادر خطر سياسية :يف ضوء التغريات االقتصادية التي حتدث
يف العامل مثل اتفاقيات التجارة احلرة والعوملة البد من االهتامم بالبيئة
السياسية بشكل عام ألنه من املمكن أن تكون مصدرا هاما من مصادر
األخطار والتي من املمكن أن تؤثر عىل الوضع املايل لألفراد واملؤسسات
االقتصادية.

مصادر خطر قانونية :بام أن النظام القانوين يتغري من بلد آلخر وكذلك
اللوائح والنظم القانونية تتغري من حني اىل آخر لذلك ال بد من دراسة
البيئة القانونية للوقوف عىل أية خماطر ممكن أن تظهر نتيجة للبيئة القانونية.
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مصادر خطر تشغيلية :تتواجد هذه املصادر يف الرشكات الصناعية
بشكل كبري حيث طرق اإلنتاج والتشغيل تكتنفها الكثري من املخاطر
سواء عىل املوظفني أو املمتلكات .طبعا هناك مصادر خطر تشغيلية
متواجدة أيضا يف الرشكات املالية األخرى.

مصادر خطر اقتصادية :ال بد من االهتامم بالبيئة االقتصادية كوهنا ختلق
خماطر رئيسية وهامة مثل االنكامش االقتصادي والتضخم االقتصادي
والتي ستؤثر بشكل كبري عىل الوضع االقتصادي لألفراد والرشكات.
أنواع األخطار:

هناك العديد من األنواع املختلفة لألخطار والتي يمكن تصنيفها اىل
جمموعات خمتلفة (مثل أخطار عامة مقابل خاصة ،أو أخطار ممتلكات
مقابل أشخاص) ولكننا نفضل يف الوقت احلايل أن نقسم األخطار اىل
جمموعتني رئيستني :أخطار صافية (أما خسارة أو ال خسارة) وأخطار
مالية (أما خسارة أو ربح).
األخطار الصافية :Pure Risks

هي األخطار التي إن حتققت ينتج عنها خسارة مادية وإن مل تتحقق لن
ينتج عنها ال خسارة وال ربح  .مثال :خطر احلوادث املرورية التي إن حتقق
ينتج عنه خسائر مادية وبرشية وإن مل يتحقق ال ينتج عنه أي ربح مادي.
وبشكل عام تتضمن األخطار الصافية ثالثة أخطار رئيسية:
1 .1أخطار األشخاص
والشيخوخة.
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2 .2أخطار املمتلكات  :Property Risksتلف املمتلكات أو رسقتها.
3 .3أخطار املسؤولية  :Liability Risksاألرضار التي نلحقها باآلخرين
أو بممتلكاهتم.

األخطار المالية :Financial Risks

هي األخطار التي من املمكن أن ينتج عنها إما خسائر مادية أو أرباح

مادية .مثال :رشاء وبيع األسهم أو انخفاض سوق العقار .وتتضمن هذه
األخطار التالية:

1 .1خطر سعر الفائدة  :Interest Rate Riskهو خطر تغري سعر الفائدة
سواء باالرتفاع أو باالنخفاض ،وغالبا يكون تأثري تـذبـذب سعر
الفائدة كبريا عندما يكون هناك عدم تزامن يف فرتات االستحقاق
لألصول مع ف�ترات استحقاق اخلصوم Asset Liability
 .Mismatchوعدم التزامن هذا غالبا ما ينتج خطري إعادة االستثامر
 Reinvestment Riskوإعادة التمويل .Refinancing Risk
 2 .2خطر السوق  :Market Riskهذا اخلطر هو ناتج بيع واستبدال
األصول واخلصوم املالية والذي قد ينتج عنه خسائر مالية كبرية
بسبب تغري أسعار الفائدة ومعدالت رصف العمالت األجنبية.

3 .3خطر اإلئتامن  :Credit Riskخطر يواجه املؤسسات املالية بشكل
كبري عندما ال تستطيع الوفاء بالتزاماهتا أوعوائدها التي وعدت
بتسديدها أو توفريها مستقبال.

4 .4خطر السيولة  :Liquidity Riskينتج هذا اخلطر عن املطالبة املفاجئة
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للسيولة من قبل املودعني أو أصحاب محلة وثائق التأمني وفقا ملا
يملكونه من أوراق مالية ويف نفس الوقت ال تتوفر السيولة الكافية
عند املؤسسة املالية مما جيعلها مرغمة عىل االقرتاض مرة أخرى أو

بيع بعض من أصوهلا بأسعار منخفضة.

5 .5خطر املالءة املالية  :Insolvency Riskخطر يتحقق لدى املؤسسات
املالية  ،وباألخص رشكات التأمني  ،عندما تكون اخلصوم أكرب من
األصول وعندما يتهالك رأس مال الرشكة ليكون مساويا للصفر

أو أقل .طبعا هناك ارتباط وثيق بني هذا اخلطر وخطر السيولة.

وهناك خماطر مالية أخرى مثل خطر تدخل احلكومات األجنبية يف

عمليات اإلستثامر وخطر تغريات أسعار الرصف واألخطار التكنولوجية

والتشغيلية.

إدارة الخطر :Risk Management

تعترب إدارة اخلطر من التخصصات احلديثة نسبيا مقارنة بتخصصات

اإلدارة األخرى مثل التمويل والتسويق واإلنتاج ،ولكن جذورها

املنهجية مل تكن غائبة منذ بداية الثورة الصناعية حيث كان هاجس

األفراد واملؤسسات دائام االهتامم بموضوع اخلسائر املحتملة واملرتبطة

بوظيفة الفرد أو نشاط املؤسسة .خالل الثورة الصناعية ،كانت اإلدارة
العليا مهتمة بالتصنيع وتطوير طرق اإلنتاج لذلك كانت اإلدارة العليا

يغلب عليها التخصصات اهلندسية والصناعية ومع ذلك كانت مهتمة

بإدارة األخطار املرتبطة بعملية التصنيع مثل انفجار أو تعطل هنديس
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أو إصابة عامل أثناء عملية التصنيع .وبعد أن استقرت أمور اإلنتاج
وازدهرت ،تغري شكل اإلدارة العليا ليغلب عليها الطابع التسويقي
لتوجيه املنتجات النهائية إىل الرشائح املختلفة بالسوق ،وأيضا كانت
اإلدارة العليا مهتمة باملخاطر الناجتة عن التسويق واإلعالن والتخزين
مثل حريق يف خمازن الرشكة أو قضايا مسئولية مدنية ومطالبات
بالتعويض بسبب خلل مصنعي يف املنتج مثل خلل يف فرامل السيارة.
ومرة أخرى تستفيد اإلدارة العليا من منهجية إدارة املخاطر لتحقق
االستقرار التسويقي ملنتجات الرشكة األمر الذي أدى إىل حتقيق أرباح
طائلة من عمليات التصنيع واإلنتاج وتطور املنتجات يف ظل استخدام
أفضل وسيلة من وسائل إدارة اخلطر وهي التأمني ضد األخطار .أدي
تراكم األرباح إىل تغري يف شكل اإلدارة العليا لتصبح إدارة استثامرية
هتتم باالستفادة القصوى من هذه األرباح وتزامن هذا الوضع مع ثورة
األسهم واألوراق املالية التي انترشت يف العامل خالل الربع األخري من
القرن املايض .اآلن ومع تكرر األزمات املالية بني فرتة وأخرى ،أصبح
هناك توجه ضمني ألن تنتقل إدارة املخاطر لتشكل األداة الفاعلة يف
اإلدارات العليا يف مواجهة األخطار املختلفة سواء أخطار تشغيلية
صافية أو أخطار مضاربية مالية .وهنا ال بد من التنبيه بأن ادارة املخاطر
هي وسيلة إلدارة األخطار قبل وقوعها ،مما جعل االنسان يطمح اىل
التطلع اىل إدارة املخاطر بعد حدوثها وهنا بدأ فرع جديد إلدارة املخاطر
وهو إدارة الكوارث  Crisis Managementوالتي هتدف إىل وضع خطط
جاهزة للتطبيق عند حتقق الكوارث.
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بعد احلادث

احلادث

قبل احلادث
إدارة اخلطر

Risk Managment

إدارة األخطار الصافية والمالية
أوال  :إدارة األخطار الصافية:

انترش مفهوم إدارة اخلطر خالل القرن املايض عندما أصبح استخدام

النظريات الرياضية وعلم االحتامالت يساعد يف حساب احتامالت

حتقق حدث ما مثل احتامل حدوث حريق يف خمزن معني أو سقوط
طائرة يف البحر .هذه املعاجلات الرياضية سامهت يف انتشار منتجات
التأمني أي يف بداية نشأة إدارة اخلطر كانت أكثر تركيزا عىل االعتامد

عىل التأمني ولكن هناك بالطبع أكثر من وسيلة ملعاجلة األخطار الصافية

منها:

1 .1التحكم باألخطار

Control

 :Riskطبعا هذا األسلوب يوحي

بقدرة اإلدارة عىل التحكم يف األخطار ولكن يف الواقع اإلدارة

حتاول التحكم يف أسباب نشوء اخلطر وحماولة ختفيض احتامالت
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حتققها ودرجة خطورهتا .مثال عندما تفرض اإلدارة الئحة منع
التدخني يف مرافق الرشكة فهي متنع حدوث احلريق الناتج عن
التدخني.

2 .2متويل األخطار  :Risk Financeباإلضافة إىل وسيلة التأمني
املستخدمة ملواجهة النتائج املالية السلبية األخطار ،هناك وسيلة
اإلدخار وتكوين املحافظ املالية اخلاصة مواجهة احلاالت الطارئة
عىل الرشكة.
3 .3نقل األخطار  :Risk Transferهنا تلجأ الرشكات إىل نقل وحتويل
اخلطر اىل جهة أخرى لدهيا القدرة عىل مواجهة األخطار بشكل
أفضل.
4 .4جتنب اخلطر  :Risk Avoidanceهذه الوسيلة قد تكون املالذ األخري
للمؤسسات عندما ال جتد أي حل آخر سوى جتنب اخلطر مثل
التوقف عن تصنيع منتج معني سبب الكثري من اخلسائر املادية.

5 .5حتمل اخلطر  :Risk Retentionحتسب املنشأة تكاليف اخلطر ،إن
حدث ،ثم حتملها جهة أخرى مثل العمالء.

43

إدارة املخاطر
احتاد الشركات اإلستثمارية

إدارة اخلطر

Risk Managment

إدارة األخطار املالية

Risk Managment

هتدف حلامية األصول املادية
عن طريق املوازنة بني اخلطر
والعائد
Risk vs. Loss

حتقيق الربحية
واستمرار العوائد
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هتدف حلامية األصول املادية
عن طريق املوازنة بني اخلطر
واخلسارة
Risk vs. Loss

االستمرار يف
التشغيل واالستقرار
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ثانيا  :إدارة األخطار المالية:

مثلام تطورت إدارة األخطار الصافية ،فقد تطورت إدارة األخطار
املالية من أداة حتوط وعملية منهجية لتخفيض املخاطر الناجتة عن تقلبات
األسواق إىل أن أصبحت أداة مضاربية بيد املستثمرين واملضاربني .وقد
تكون األزمة املالية العاملية التي حدثت قريبا من الدروس املستفادة يف
هذا املجال .إن عملية التطور يف طرق إدارة املخاطر هي بال شك عملية
إجيابية ،ولكن دون تطور الترشيعات املنظمة هلا تصبح عملية حمفوفة
باملخاطر .ويوجد يف أغلب الدول املتقدمة اقتصاديا لوائح وترشيعات
منظمة إلدارة املخاطر املالية والتي جيب عىل املؤسسات املالية أن تتبعها.
أما بالنسبة ألدوات إدارة املخاطر املالية املتاحة للمؤسسات املالية فهي
متعددة سنذكر بعضا منها:
1 .1إدارة األصول واخلصوم

Liability Management

 :Assetهذه

اإلدارة هتدف إىل عمل توازن وتوافق بن فرتات االستحقاق بني

األصول واخلصوم.

 2 .2كفاية رأس املال  :Capital Adequacyهناك الكثري من الدراسات
التي تؤكد عىل أمهية توافر رأس املال الكايف يف مواجهة الكوارث

املالية.

3 .3التنويع واالنتشار اجلغرايف  :Diversificationإن تنويع طرق
االستثامر واالنتشار يف مناطق وأسواق خمتلفة يعترب من الوسائل
الناجحة يف ختفيض احتامالت اخلسائر املركزة.

4 .4تكوين صناديق الضامن  :Guarantee Fundsقد تشرتك املؤسسات
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املالية يف إنشاء صناديق ضامن هدفها مساندة املؤسسات املالية
التي قد تتعثر نتيجة ملخاطر مالية معينة.

5 .5هناك وسائل أخرى ملواجهة املخاطر املالية مثل اتفاقيات التبادل
 Swapsواالتفاقيات املستقبلية  Futureوعقود اخليارات Option
وممارسات التحوط .Hedging
أهمية أدارة الخطر للمؤسسات المالية في دولة الكويت:

تتضح أمهية أدارة اخلطر يف املؤسسات املالية بشكل عام عندما نالحظ
التطور املنهجي يف معايري الترشيعات املالية العاملية سواء للبنوك Basel
 ،III, Basel II, Basel Iأو لدى رشكات التأمني Solvency I, Solvency
 .IIفعندما نقارن  Basel IIمع  Solvency IIسيتضح لدينا كيف ركز
املرشعني يف الدول املتقدمة عىل االهتامم بعملية إدارة األخطار املختلفة
هلذه املؤسسات املالية .واملرشع واملراقب املايل لدينا يف الكويت مل خيتلف
يف الرتكيز عىل أمهية إدارة اخلطر وتأثريها عىل رؤوس أموال البنوك
التجارية واالستثامرية واملصارف اإلسالمية .فالرتكيز عىل وجوب وجود
برنامج متحفظ إلدارة األخطار املالية هلو من األمهية القصوى حلامية
رؤوس أموال البنوك من االنكامش .ولذلك أصبح الرتويج والرتكيز من
قبل املرشع واملراقب املايل عىل عملية إجراءات اختبارات الضغط Stress
 Testsلدى املراكز املالية للبنوك حتى يتم التعرف عىل النتائج املتوقع
حدوثها وقت حتقق أي نوع من األخطار املالية ،املحلية والعاملية .هذه
االختبارات ونتائجها تساعد إدارة البنوك واملؤسسات املالية املختلفة عىل
تصميم خطط االستثامر بشكل متحفظ ومناسب وخيدم تطلعات إدارة
املؤسسة دون الدخول يف خطط استثامر جريئة.
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خاتمة:

يف هناية املقال ال بد من التنويه أن إدارة املخاطر ما هي إال أدوات
متاحة لألفراد واملؤسسات ليتم استخدامها وتفعيلها هبدف ختفيض
احتامالت اخلسارة ودرجة خطورهتا ومع ذلك جيب علينا إن نؤكد
حقيقتني تارخييتني:
•ال يمكن أن يتم ختفيض احتامل أية خطر إىل درجة الصفر فهذا
شبه مستحيل.
•ال يمكن بأي حال من األحوال إدارة مجيع األخطار بطريقة شاملة
فنحن ما زلنا نعيش يف عامل ممتلئ بحاالت عدم التأكد والشك يف
نتيجة القرارات املستقبلية.
***
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