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.خلصالم  
تناولت الدراسة االتجاهات المعاصرة للتحليل المالي ودورها في الحد من المخاطر المالية. حيث تمثلت 

 التحليل المالي يعتبر خطوة ذات أهمية للمؤسسات المالية وال يقتصر دور التحليل مشكلة الدراسة في أن
 في جانب تقييم األداء المالي فقط بل يتعدى ذلك الي جوانب في الحد من المخاطر المالية. هدفت الدراسة

العالقة بين التحليل المالي والمخاطر المنتظمة، والتعرف علي العالقة بين التحليل المالي  إلى التعرف على
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ليل عالقة ذات داللة إحصائية بين التح توجد والمخاطر غير المنتظمة. إختبرت الدراسة الفرضيات اآلتية:
 المالي والمخاطر المنتظمة، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحليل المالي والمخاطر غير المنتظمة.

عملت إستخدام نسب رأس المال العامل إلى إجمالي األصول الملموسة  توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
في البنوك التجارية، ساعد إستخدام نسبة صافي المبيعات إلى مجموع في الحد من المخاطر المالية 

األصول الملموسة في الحد من المخاطر المالية للبنوك التجارية، عملت إستخدام نسب التدفق النقدي إلى 
وجد ضرورة أن تأوصت الدراسة باآلتي:  مجموع األصول في الحد من المخاطر المالية للبنوك التجارية.

محددة، داد األقساط في تواريخها الاإلتجاهات المعاصرة للتحليل المالي على التأكد من قدرة البنوك على س
ة في خاطر الماليأن تعمل على إستخدام نسبة صافي المبيعات إلى مجموع األصول الملموسة للحد من الم

حد دة في الديون عن األصول للضرورة أن تجد اإلتجاهات المعاصرة وسيلة للحد من زياالبنوك التجارية، 
 من المخاطر المالية لدى البنوك التجارية.

 الحد من المخاطر المالية. -االتجاهات المعاصرة للتحليل المالي: الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The study deals with contemporary trends in financial analysis and their role in 
reducing financial risks. Where the problem of the study was that financial 
analysis is an important step for financial institutions, and the role of analysis is 
not limited to the aspect of evaluating financial performance only, but also goes 
beyond that to aspects in reducing financial risks. The study aimed to measure 
the relationship between financial analysis and systemic risks, and to identify the 
relationship between financial analysis and unsystematic risks. The study tested 
the following hypotheses: There is a statistically significant relationship between 
financial analysis and systemic risks, and there is a statistically significant 
relationship between financial analysis and unsystematic risks. The study found: 
The use of working capital ratios to total tangible assets helped reduce financial 
risks in commercial banks. The use of the ratio of net sales to total tangible 
assets helped reduce the financial risks of commercial banks. The use of cash 
flow ratios to total assets worked. In reducing the financial risks of commercial 
banks. The study recommended the following: The need for contemporary trends 
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of financial analysis to ensure the ability of banks to pay installments on their 
specified dates, to work on using the ratio of net sales to total tangible assets 
to reduce financial risks in commercial banks, the need for contemporary trends 
to find a way to reduce An increase in debt over assets to reduce the financial 
risk of commercial banks. 
 Keywords: Contemporary trends of financial analysis - reducing financial 
risks. 

 
 المحور األول: اإلطار المنهجي:

 تمهيد:
نتيجة الزدياد أهمية البيانات المالية، نشأت وتطورت الحاجة الي المؤشرات المالية لبنود القوائم 

لمقاييس والعالقات الهامة والمفيدة في اتخاذ القرارات وباالستعانة بهذه المالية الستخالص ا
يمكن تقييم الوضوع المالي للمنشاة وادائها خالل فترة معينة وذلك بإجراء مقارنات  ،المؤشرات

بين النسب المالية لمنشأة معينة أو لمنشأت مماثلة او مقارنات في فترات زمنية متعاقبة وتحديد 
 اتجاهات األداء لديها. 

أن تأخذ  مكنويمخاطر تمويل شكال شكل من أ ىهي مخاطر مرتبطة بأالمخاطر المالية 
د الحقيقية ما تكون العوائوهو الفرق بين العوائد الحقيقية والعوائد المتوقعة عند ،شكل سلبي

ار تدعى مخاطر االستثم عدم التأكد من العائد المخاطر المرتبطة باالستثمار غالبًا مااقل او 
 والمخاطر المرتبطة بالتدفق النقدى للشركة.

 مشكلة الدراسة:
المالي خطوة ذات أهمية للمؤسسات المالية وال يقتصر دور التحليل في جانب يعتبر التحليل 

تقييم األداء المالي فقط بل يتعدى ذلك الي جوانب في الحد من المخاطر المالية، وعليه فأن 
 مشكلة الدراسة تتمحور في التساؤالت التالية:

 اطر المنتظمة؟. هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحليل المالي والمخ1
 . هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحليل المالي والمخاطر الغير منتظمة؟ 2
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 أهمية الدراسة:
 تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:

 . األهمية العلمية:1
 . يةللبنوك التجار أ. القاء الضؤ علي أهمية التحليل المالي في التنبؤ بالمخاطر المالية 

هو و  عن إمكانية التعثر المستقبلي للبنك يكشف بالمخاطر الماليةب. إستخدام نماذج التنبؤ 
 ما يوفر معلومات مهمة للدائنيين والمقرضين علي حد سواء.

 . األهمية العلمية:2
 اطر المالية.ناولت موضوع التحليل المالي والمخأ. قلة البحوث العلمية التي ت

شركات الوساطة المالية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية ب. بيان مستوى إهتمام 
 التحليل المالي.
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي:
 .مخاطر المنتظمةالعالقة بين التحليل المالي وال . التعرف على1
 .لمخاطر غير المنتظمة. التعرف علي العالقة بين التحليل المالي وا2

 سة:فرضيات الدرا
 يسعى البحث الي اختيار الفرضيات التالية:

 .ظمةمخاطر المنتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحليل المالي وال الفرضية االولي:
 مخاطر غيرتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحليل المالي وال الفرضية الثانية:

 .المنتظمة
 منهجية الدراسة:

 الباحث مناهج العلمية التالية: لتحقيق اهداف البحث يستخدم
 . المنهج االستقرائي: في تكوين اإلطار النظري وإختيار الفرضيات. 1
 . المنهج التاريخى: لتحليل وعرض الدراسات السابقة.2
 . المنهج االستنباطى: في تحديد محاور المشكلة وصياغة الفرضيات. 3
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 . المنهج الوصفي التحليلى: لوصف وتحليل بيانات الدراسة. 4
 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة في اآلتي:
 والية الخرطوم. –عينة من البنوك التجارية. الحدود المكانية: 1
 م.2022. الحدود الزمانية: 2
 

 المحور الثاني: الدراسات السابقة:
 :م(2016دراسة: زهير، )
يان احكام بويل االسالمي والمخاطر المالية، و الى اختيار العالقة بين صيغ التمهدفت الدراسة 

وضوابط التمويل االسالمي، توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: التمويل بصيغة المرابحة 
في المصارف يمنح بناءًا على الجدارة اإلئتمانية للعميل مما يقلل من التعرض لمخاطر عدم 

ارف بتدريب العاملين على إدارة مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي، واوصت السداد، تهتم المص
الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة تفعيل صيغ التمويل اإلسالمي بالمصارف بصورة مجتمعة 

قة واحدة، وندرة تنشيط وتفعيل صيغ التمويل اإلسالمي مع فئات متنوعة يدون التركيز على وث
 دية مختلفة لضمان نجاحها وتقليل المخاطر.من العمالء وفي قطاعات اقتصا

قليل المخاطر المالية في المصارف صيغ التمويل االسالمي ودورها في تتناولت الدراسة 
السودانية بينما الدراسة الحالية االتجاهات المعاصرة للتحليل المالي ودورها في الحد من الفشل 

 المالي والمخاطر المالية.
 م(:2017دراسة: محمد، )

تمثلت مشكلة الدراسة في مخاطر اإلئتمان المصرفي التي تتعرض البنوك التجاربة العاملة 
بالسودان وكيفية أداء التحليل باستخدام االساليب الرياضية واالحصائية الى التقليل من مخاطر 

تمان المخاطر اإلئ رو جارية، وهدفت الدراسة الى معرفة داإلئتمان المصرفي في البنوك الت
في في البيئة المصرفية واآلثار الناتجة عنها، تمثلت فرضيات الدراسة في اآلتي: يؤدي المصر 

التحليل المالي باستخدام األساليب االحصائية والرياضية الى التقليل من مخاطر اإلئتمان 
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المصرفي بالبنوك التجارية، كذلك يؤدي التحليل النوعي الحديث الى التقليل من مخاطر 
في بالبنوك التجارية، اوصت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة استخدام اإلئتمان المصر 

األساليب الحديثة في التحليل المالي في البنوك التجارية لتقليل مخاطر اإلئتمان المصرفي، 
 العمل على تدريب موظفو قسم اإلستثمار في البنوك التجارية.

 
اطر ثة للتحليل المالي في تقليل مخيتضح للباحث ان الدراسة تناولت دور االساليب الحدي

ئتمان المصرفي بينما الدراسة الحالية االتجاهات المعاصرة للتحليل المالي ودورها في الحد اإل
 من الفشل المالي والمخاطر المالية.

 م(:2019دراسة: محمد، )
امًا ه مكن لألنشطة الحديثة للمراجعة الداخلية أن تلعب دوراً يتمثلت مشكلة الدراسة في كيف 

اعلية يد مدى ففي الحد من المخاطر المالية في المصارف السودانية، وهدفت الدراسة الى تحد
همة الدور الحوكمي للمراجع الداخلي في الحد من المخاطر المالية، ومدى فاعلية اسوم

ومساهمة اضافة القيمة في الحد من المخاطر المالية، توصيلت الدراسة الى عدة نتائج منها: 
م الدور الحوكمي للمراجع الداخلي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية، ساهم دور ادارة ساه

المخاطر للمراجع الداخلي في قياس حجم المخاطر باستخدام المقاييس المالية واالحصائية 
الالزمة، اوصت الدراسة بعدة توصيات منها: االهتمام بتفعيل االنشطة الحديثة للمراجعة 

لة في )الدور الحوكمي، ادارة المخاطر، اضافة القيمة(، العمل على ارساء الداخلية المتمث
 اطار السالمة واالحترازية الكلية.

تناولت الدراسة األنشطة الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في الحد من المخاطر المالية بينما 
ل المالي الحد من الفش الدراسة الحالية تناولت االتجاهات المعاصرة للتحليل المالي ودورها في

 والمخاطر المالية.
 

 :م(2020دراسة: أحمد، )
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تمثلت مشكلة الدراسة في المخاطر المالية التي تعرضت لها الوحدات االقتصادية من األزمات 
المالية ومواجهة مخاطر االفالس والفشل المالي، هدفت الدراسة الى بيان العالقة بين آليات 

لمحاسبي في سبيل التحفظ من المخاطر المالية ومعالجتها، حوكمة المراجعة والتحفظ ا
وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: ان هنالك دور آلليات حوكمة المراجعة في تحسين 
مستوى التحفظ المحاسبي، وتقليل المخاطر المالية بالمصارف السودانية، واوصت الدراسة بعد 

م بإدارة المخاطر المالية نظرًا لدورهما الفعال توصيات منها: يجب العمل على زيادة االهتما
في جذب المستثمرين وتنمية اإلقتصاد الوطني، وضرورة تفعيل دور آليات حوكمة المراجعة 

 لدورهما الفعال في تحسين جورد التقارير المالية. 
 

لدراسة ا ها في التحفظ وتقليل المخاطر المالية بينمار تناولت الدراسة آليات حوكمة المراجعة ودو 
الحالية تناولت االتجاهات المعاصرة للتحليل المالي ودورها في الحد من الفشل المالي 

 والمخاطر المالية.
 م(:2021دراسة: كباشي، )

تمثلت مشكلة الدراسة في أن المراجعة الداخلية بأساليبها التقليدية قد ال تمكن من التنبؤ 
مصالح األطراف المختلفة المرتبطة بالمنشأة. بالمخاطر المالية، وأثر تلك المخاطر على 

هدفت الدراسة إلي التعرف علي دور المراجعة الداخلية في إطار حوكمة الشركات للحد من 
المخاطر المالية التي تواجه المصارف.  اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: هنالك عالقة ذات 

ة والحد من المخاطر المالية بالمصارف داللة إحصائية بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلي
السودانية. هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الدور االستشاري للمراجعة الداخلية والحد 
من المخاطر المالية بالمصارف السودانية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها: إن إدارة 

ات، تفعيل تطبيق قواعد حوكمة الشركالمراجعة الداخلية بالمصارف تمثل أحد اآلليات المهمة ل
وهنالك التزام من جانب إدارة المراجعة الداخلية بالمصارف ببذل العناية المهنية عند قيامها 
 بإجراءات تحليل المخاطر لتفعيل حوكمة الشركات. أوصت الدراسة باالتي: ضرورة االهتمام

 الحوكمة تطبيقات دعم جابي فيإي أثر من لها لما دورها وتفعيل الداخلية المراجعة بوظيفة
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 والمبادئ المفاهيم لداخليين بالمصارف لتعميقا المصرفية، عقد دورات تدريبية للمراجعين
 الداخلية.  للمراجعة الدولية المعايير بها قضت التي

دور أساليب المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات للحد من المخاطر المالية تناولت الدراسة 
الدراسة الحالية تناولت االتجاهات المعاصرة للتحليل المالي ودورها في الحد من الفشل بينما 

 المالي والمخاطر المالية.
 المحور الثالث: اإلطار النظري للتحليل المالي:

 أواًل: مفهوم التحليل المالي:
نها، متشير كلمة التحليل في اللغة إلى تبسيط الشيء أو تفكيكه إلى العناصر التي يتكون 

والتحليل المالي ال يخرج في إطاره العام عن معنى التحليل من حيث تفكيك القوائم والبيانات 
 المالية وجعلها أكثر وضوحًا وفائدة من أجل اتخاذ القرار المناسب، والتحليل المالي له قواعد 

 
لشركة لومعايير وأسس، ويهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتقارير والقوائم المالية 

لعالقة فيما اوإجراء التصنيف الالزم لها، ثم إخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط و 
 (.16م، ص2010بينها)وحيد محمود رمو، سيف عبد الرزاق محمد الوتار، 

ل على حصو للي بأنه عملية معالجة للبيانات المالية المتاحة عن منشأة لعرف التحليل الما
يستفاد منها في اتخاذ القرارات وتقييم األداء للشركات التجارية في الماضي و معلومات تستعمل 

 (.495م، ص2019والحاضر وتوقع عليه الوضع المالي في المستقبل )حسين علي محمد، 
عالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما كما عرف بأنه عبارة عن عملية م

للحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وتقييم أداء المؤسسات التجارية 
والصناعية في الماضي والحاضر، وكذلك في تشخيص أيه مشكلة موجودة )مالية أو تشغيلية(، 

عملية جمع حقيق مثل هذه الغاية القيام بوتوقع ما سيكون الوضع عليه في المستقبل ويتطلب ت
ار)محمد ر وتصحيح للبيانات المالية وتقديمها بشكل مختصر وبما يتناسب وعملية اتخاذ الق

 (.53، صم2017كمال كامل عفانه، 
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عرف بأنه عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما للحصول على 
لقرارات وتقييم أداء المؤسسات التجارية والصناعية في ذ اامعلومات تستعمل في عملية اتخ

الماضي والحاضر، وكذلك في تشخيص أيه مشكلة موجودة )مالية أو تشغيلية( )هئية التحرير، 
 (.7م، ص2015

كما أن التحليل المالي يعد عملية إجرائية تهدف إلى تقديم معلومات من واقع وتفسير محتوى 
ية منشورة سنوية أو دورية( باإلضافة إلى معلومات أخرى مالية وغير التقارير المالية )قوائم مال

مالية عن سوق األوراق المالية واالقتصاد الكلي وذلك بهدف مساعدة المستفيدين فيها على 
 (.63م، ص2000اتخاذ قراراتهم االقتصادية)أمين السيد أحمد لطفي، 

لمؤسسة ية المالية المناسبة والتقييم ليعرف بأنه مجموعة من الطرق التي تمكن من تقدير الوضع
 (.8م، ص2015)تقرارت يزيد، بودروة فاطمة، 

أيضًا يعرف بأنه دراسة تفصيلية للبيانات والقوائم المالية للشركات من أجل الحصول على 
 ذلك التخطيط للمستقبل لتحقيق االستخدام األمثل كمعلومات تستعمل في اتخاذ القرارات، و 

 
المتاحة، وتقييم أداء الشركات، ومن ثم كشف االنحرافات وإيجاد نقاط القوة والضعف للموارد 

 (.125م، ص2016للسياسة المالية التي تنتهجها )تقرارت يزيد، 
ها يجب تفكيك كل العناصر علي حده حتى يتم فحص أنه للقيام بعملية التحليليري الباحث 

ها بكل دقة ومعرفة واكثر تفصيل للجهة الراغبة بدقة وتقديم المعلومة المتكاملة والمعالجة ل
 فيها ومدى االستفادة من صدق البيانات المستخدمة من ذلك.

 ثانيًا: أهمية التحليل المالي:
يقوم المحاسب في المنشأة بإعداد القوائم المالية لبيان نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة 

تها وطرق تمويل هذه الموجودات سواء من خالل وتصوير قائمة المركز المالي لبيان موجودا
األعمال  ذههل يحقوق الملكية أو االلتزامات واالئتمان لذلك فإدارة المنشأة هي المحرك الرئيس

دارة في نبع أهمية التحليل المالي لإلياسات والطرق الصادرة للتنفيذ، وتلسوامن خالل القرارات 
 (:6-5م، ص ص 2016ي إبراهيم، اآلتي)صابر تاج السر محمد، عاصم التجان
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تقييم أداء نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالي للمخطط منها والمنفذ فعليًا لمعالجة  .1
 االنحرافات وأسباب حدوثها.

 المساعدة في رسم األهداف ووضع الخطط المستقبلية. .2
 الرقابة عند التنفيذ التخاذ القرارات المهمة لمعالجة األخطاء وتصحيحها. .3

أخر أن أهمية التحليل المالي تتمثل في اآلتي )وليد ناجي الحيالي، علي خلف عبد هللا، يرى 
 (:53م، ص2015

التحليل المالي أداة من أدوات الرقابة الفعالة وهي أشبه بفعالية بجهاز اإلنذار المبكر  .1
 والحارس األمين للمنشأة السيما إذا استخدمت في المنشآت.

 لي في تقييم الجدوى االقتصادية إلقامة المشاريع وتقييم األداء.يمكن استخدام التحليل الما .2
التحليل المالي أداة من أدوات التخطيط حيث انه يساعد في توقع المستقبل للوحدات  .3

 المستقبلية.
يرى الباحث ان الفهم الجيد للتحليل ومدى اسهامه في تقدير حالة المنشأة االقتصادية من 

لجيد لتنفيذ خطيط اوالدقة في عكس حالتها حتى تستطيع المنشأة التخالل بيان نتائج االعمدة 
ولة في إطار اكثر دقة ورقابة حتى تكون النتائج مفيدة وتؤدى الي استمرار االعمال المقب

المنشأة في السعي الي تحقيق المطلوب والتوسع في نطاق العمل في مختلف المجاالت التي 
 التحليل والمساعى التي تهم المشروع.ها الخدمة التي يقدمها من خالل ميت

 ثالثًا: أهداف التحليل المالي:
تتعدد وتختلف أهداف التحليل المالي من مؤسسة إلى أخرى، أو من مجال آلخر أو فترة زمنية 
ألخرى، ويمكن تناول األهداف األساسية لهذا التحليل على النحو التالي)نور الدين قسم هللا 

 (:105م، ص2012لرحمن مصطفى عبد المجيد، زيدان سليمان، علي عبد ا
 التعرف على الموقف الحقيقي للجوانب المالية للمؤسسة خالل فترة زمنية معينة. .1
تقييم األداء من خالل قياس ومقارنة ما أسفر عنه التحليل المالي من مؤشرات أو معدالت  .2

 مع معايير محددة وتستخدم بواسطة المؤسسة.



 

11 

 في المجاالت المختلفة داخل دقيقة لترشيد القرارات اإلدارية توفير معلومات ومعدالت .3
 المؤسسة.

هداف التي يسعى التحليل المالي إلى تحقيقها هي )محمد الصيرفي، األيرى أخر أن من 
 (:115م، ص2014

 تحديد المركز المالي للمنشأة وتحديد قيمتها السوقية. .1
ى ة على االقتراض أو قدرتها علالمنشأئتماني سواء كان على قدرة تحديد مركز المنشاة اال .2

 خدمة دينها.
 تحديد نسبة المخاطر المحيطة بكل عملية مالية أو نشاط استثماري. .3

سب ق الممكنة خالل فترة قليلة علي حر بكافة الط يري الباحث أن كل منشأة تسعى الي تحقيق
ي السنوات تحقيق األداء فالمقدرة المالية لديها ومستوى أدائها في السنوات السابقة والسعى الي 

الالحقة والعمل الذى يخدم مصلحة المنشأة وتنفيذ اإلصالحات واإلجراءات التي خطط لها 
 يم.ع التي سوف تنفذها واتخاذ القرار السليوتجنبها لعديد من المخاطر وكيفية تنوع المشار 

 
 : اإلطار النظري للمخاطر المالية:المحور الرابع

 المالية:أواًل: مفهوم المخاطر 
أنها مجموعة االحداث المادية غير المرغوب فيها، والتي تنصب بعرف أحد الكتاب المخاطر 

على وعاء دخل االستثمار فتلحق به قدرًا من الخسارة المالية تتراوح حدتها تبعًا لدرجة الخطر 
 .(26م، ص1986)سامي عفيفي حاتم، ومداه 

وفيق عبيد، )سعيد تقد تحدث في العائد المتوقعيرى آخر المخاطرانها هي درجة التقلبات التي 
 .(54م، ص1996

عرفت المخاطر بأنها عنصر متكامل في العمليات المصرفية بل ان كل عملية أرباح تواجهه 
مجموعة من المخاطر وسوء إدارة هذه المخاطر قد يؤدى الي خسائر محتملة تؤثر علي 

 .(Risk, 2007, p.5حقوق المودعين والمساهمين فيى المعرفة )
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أكد في التدفقات النقدية المخاطر أنها هي وجود درجة من عدم الت عرف كاتب آخر 
 .(331م، ص1996)عبدالعزيز السيد مصطفي، ليةالمستقب

هللا  )محمد عبد عرفت المخاطر بأنها )التقلبات في العوائد المحتمل على العائد المتوقع(
بأنها )ظاهرة عدم التأكد من ما يحدث ، أيضًا عرفت المخاطر (48م، ص 1977مجاهد، 
، بينما عرفها آخر بأنها احتمال تعرض (33م، ص 1998)سعيد توفيق عبيد، للمستقبل(

 .(244م، ص 1999)سعيد عبودة السامراني، المصرف للخسائر
يتضح للباحث أن المخاطر هي عدم التاكد من حتمية الحصول على العائد أو من حجمه  

 نتظامه أو من جميع هذه األمور مجتمعة.إأو من زمنه أو من 
عرفت المخاطر بأنها عبارة عن ربط بين احتمال وقوع حدث واآلثار المترتبة على حدوث هذا 

 .(15م، ص2007)مصطفى محمد كمال محمد،  الحدث
عرفت أيضًا بأنها تعبير عن األحداث المستقبلية المتوقع حدوثها، والتي تؤثر سلبيًا على نتائج 
الوحدة االقتصادية وأهدافها وخططها واستراتيجياتها بحيث تغطي هذه المخاطر جميع 
العمليات، وتنشأ نتيجة عدم التأكد وتمتد إلى العوامل الداخلية، باإلضافة إلى العوامل الخارجية 

ل أحمد الجندي، )نهاالمرتبطة بالظروف االقتصادية والتطورات التكنولوجية والتشريعات الجديدة
 .(278م، ص2008

  
م، 2004)دريد كامل آل شبيب، عرفت المخاطر بأنها احتمال الفشل في تحقيق العائد المتوقع

م، 1977)حسن النجفي، ، كما عرفت بأنها حالة عدم التأكد الذي يمكن قياس درجته(36ص
 .(278ص

ن و معرفت أيضًا على أنها حالة عدم التأكد من حتمية الحصول على العائد أو من حجمه أ
)طيب وعبيدات، محمد شفيق، محمد إبراهيم، زمن انتظامه أو من جميع هذه األمور مجتمعة

 .(112م، ص 1997
كما عرفها آخر بأنها مقياس نسبي لمدى تقلب العائد )التدفقات النقدية( الذي سيتم الحصول  

 .(25م، ص2003)منير إبراهيم هندي،  عليه مستقبالً 
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ا احتمال وقوع خسارة تؤثر سلبًا على تحقيق األهداف المراد تحقيقها عرفها أحد الباحثين بأنه
 .(56م، ص2012هاجر زراقي، )مستقبالً 

عرف معهد المراجعين الداخليين إدارة المخاطر على إنها عملية "عملية تحديد، تقييم، إدارة 
أنجاز يتعلق بومراقبة، االحداث، أو الظروف وذلك بهدف تزويد اإلدارة بتأكيد معقول فيما 

 ,The in Statute of Internal Auditors, 2010)وتحقيق أهداف المنشأة المخطط لها
p.19). 

خلص آخر إلى أنها توقع حدوث اختالفات في العائد بين العمليات المخططة والمطلوبة 
 .(3م، ص2012)عبدلي لطيفي، والمتوقع حدوثها

ث بأنها عبارة عن احتمال حدوث تغيرات مما تقدم من عرض لمفهوم المخاطر يتضح للباح
)تقلبات( في العائد المتوقع للمنشأة والذي قد يؤدي لتكبدها خسائر في عملياتها المختلفة 
واالنحراف عما هو متوقع وفي إطار المصارف فإن المخاطر المصرفية يمكن التعبير عنها 

 بطة بالعمالء أو ألسباببأنها وجود اختالف بين األداء الفعلي والمخطط له ألسباب مرت
 مرتبطة باإلدارة المصرفية األمر الذي يؤدي إلى انخفاض في مستوى الحصيلة المصرفية.

 ثانيًا: أسباب المخاطر المالية بالمصارف:
 تمثل في اآلتي:وت تنقسم أسباب المخاطر الى عوامل داخلية وأخرى خارجية

 . األسباب الخارجية للخطر:1
 
 

الخارجية عمومًا بالمحيط الخارجي للمصرف وهو العامل الذى له تأثير أكبر ترتبط العوامل 
على هذه األسباب، ولكنه ال ينشأ عنها، فهو مجموع القوى والقرارات والقيود، التي تمارس 

ر من الرقابة على كل العوامل والعناصيتمكن المصرف  تأثير على نشاط المصرف ونموه وال
م، ص ص 2006)حوري زينب، ط ومن األسباب الخارجية ما يلىالتي تنتمى الى هذا المحي

77- 79): 
 . األسباب الداخلية للمخاطر:2
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س هذه العناصر اإلدارة بالدرجة األولى أترتبط العوامل الداخلية بعناصر عدة ويأتي على ر 
والتي يجب أن تحوي خبرات متنوعة، فاإلدارة تسَير األشخاص واألموال، واآلالت واألسواق 
والوقت. وأن المحافظة على بقاء المؤسسة وتحسين قدرتها التنافسية بصورة مستمرة يفترضان 

لقدرة، داء المؤسسة، وتشغيل هذه االتقاء عنصرين أساسيين هما أساس القدرة الكامنة لتحقيق أ
 وهما النمطين الجوهريين لعملية االدارة. 

 ثالثًا: تصنيف المخاطر المالية:  
 فين أساسيين هما: يصنتتقسيم المخاطر إلى 

 :ف على نوعين من المخاطر وهمايصنتيتضمن هذا ال التصنيف األول: 
  . مخاطر نظامية:1

المخاطر: "هي تلك المخاطر التي تؤدي إلى تقلب العائد هناك عدة تعريفات لهذا النوع من 
المتوقع لكافة االستثمارات القائمة أو المقترحة في كافة المؤسسات" تعتبر التغيرات التي تطرأ 
على البيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتي تأثر على السوق مصدر المخاطرة 

رة النظامية بالتنويع، ألنها تمس االقتصاد الوطني النظامية حيث ال يتم القضاء على المخاط
 . (230ص، م1999، أحمد صالح الحناوي )ككل

 . مخاطر غير نظامية: 2
هي عبارة عن المخاطر المتبقية التي تنفرد بها مؤسسة بنكية أو صناعة ما، أو هي ذلك 
الجزء من المخاطرة الكلية التي تنفرد بها ورقة مالية معينة، فالتغيرات مثل إضراب العمال 
واألخطاء اإلدارية والحمالت اإلعالنية وتغير أذواق المستهلكين والدعاوى القضائية، تسبب 

 وائد مؤسسة ما للتباين ويكون هذا التباين غير مستقل عن العوامل المنتظم مستقال قابلية ع
 

 ألن المخاطرة عن العوامل المؤثرة على الصناعات واألسواق واألوراق المالية األخرى. نظراً 
حمد )أنظامية، تحدث نتيجة لعوامل مؤثرة على مؤسسة ما أوعدد قليل من المؤسساتالغير 

 .(55م، ص2007سميرالبرغوثي، حلمي جمعة، 
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تتعرض البنوك إلى نوعين رئيسين من المخاطر هما: المخاطر المالية التصنيف الثاني: 
 .ومخاطر العمليات )التشغيل(

: وتتضمن جميع المخاطر المرتبطة بإدارة األصول والخصوم المتعلقة . المخاطر المالية1
وإشراف مستمرين من قبل إدارة المصرف بالمصرف. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة 

لتوجه حركة السوق واألسعار والعموالت واألوضاع االقتصادية والعالقة باألطراف  ووفقاً 
 .أو خسارة األخرى ذات العالقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحاً 

شأ من عدم كفاءة أو يقصد بمخاطر التشغيل تلك المخاطر التي تن  . مخاطر العمليات:2
فشل العمليات الداخلية واألفراد والنظم باإلدارة المصرفية أو نتيجة ألحداث خارجية، تحدث 

نتيجة لألخطاء التي تحدث داخل خلل في نظام الرقابة الداخلية و  هذه المخاطر نتيجة وجود
نية باإلدارة ترو اإلدارة المصرفية سواء كانت بشرية أو فنية أو تتعلق بأنظمة التشغيل اإللك

المصرفية، كما تحدث هذه المخاطر بسبب عدم التأمين الكافي ألنظمة اإلدارة المصرفية 
واختراقها من قبل أشخاص غير مرخص لهم بما يسمى "بالهاكرز" حيث يقومون باختراق نظام 

حمد ق طلحة م)الصديالتشغيل باإلدارة المصرفية والتالعب بالبيانات وحسابات العمالء وغيرها
 .(66م، ص2006رحمة، 

طاعات مالي والتي تعمل في بقية القالقطاع الف المخاطر التي تعمل في ين تصنأيرى الباحث 
مل حكومى والخاص ضرورى لعاالقتصادية وتحقيق التوازن بينهما من ناحية القطاع العام ال

 .المؤسسة
 

 ًا: أنواع المخاطر المالية: رابع
المنتظمة لذلك الجزء من التباين بين العوائد المحققة  المخاطرتعود المخاطر المنتظمة:  .1

والعوائد المتوقعة والذي يحدث بسبب عوامل تؤثر على أسعار جميع األوراق المالية 
الموجودة في البورصة وتعتبر التغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية مسببات لهذه 

 في أسعار معظم األوراق المالية )أسهم  المخاطرة المنتظمة ويكون دورها إحداث تحرك
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وسندات( ويكون هذا التحرك بنفس االتجاه، لذلك تكون مبيعات وأرباح وأسعار الشركات  .2
أمين )ذات مستوى المخاطرة المنتظمة المرتفعة مرتبطة بشكل كبير مع تحركات السوق 

 .(17م، ص 2006السيد أحمد لطفي، 
تعرف بأنها المخاطر المتعلقة بالنظام ذاته، ومن ثمة فإن تأثيرها يشمل عوائد وأرباح جميع 

ير عند وقوع حدث كباألوراق المالية التي تتداول في البورصة، وتحدث تلك المخاطر عادة 
كحدوث حرب أو بعض األحداث الداخلية المفاجئة، أو تغيير في يتأثر معه السوق بأكمله 

اسي وال توجد سياسة لحماية المخاطر الناجمة عن تلك األحداث، إال أنه على النظام السي
م، 1994محروس حسن، ) احتمال تأثر األسهم بتلك المخاطر المستثمر أن يعرف مقدماً 

 .(78ص
كما عرفت بأنها الجزء من التباين بين العوائد المحققة والعوائد المتوقعة والذي يحدث بسبب 

ر جميع األوراق المالية الموجودة في سوق األوراق المالية لذلك يطلق عوامل تؤثر على أسعا
 .(234م، ص 2001حمزة محمود الزبيدي، )عليها مخاطر السوق 

ة التي ترجع يعرفت المخاطر غير المنتظمة بأنها الخاص المخاطر غير المنتظمة: .3
الي واإلداري الي عوامل ترتبط بالشركة المصدرة للورقة المالية ومستويات األداء الم

واإلقتصادي فيها وقدرتها التنافسية ومدي كفاءة هياكلها المالية ومعدالت النمو المتوقعة في 
 .(92م، ص 2000نهال فريد مصطفي، ) أرباحها

كما عرفت بأنها المخاطر الناتجة عن المعطيات الخاصة بالمنظمة وبترجمتها من عوامل  
الوقوع فيها كعدم التأكد من عوائد األوراق المالية التي تهدد المنظمة من وجود مخاطر ممكن 

 .(70م، ص 2014أشرف توفيق، ) أصدرتها لتعزيز رصيدها المالي
المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو بقطاع معين وتكون مستقلة عن العوامل   

طر عن تلك المخا المؤثرة في النشاط االقتصادي ككل، ويمكن أن يحمي المستثمر نفسه من
جمال الدين )طريق التنويع في استثماراته وذلك باالستثمار في عدة أنواع من األوراق المالية

 .(46م، ص2014برقون وأخرون ، 
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و االستثمار وان الخسائر أمن القرض  ة الماليةهي احتمال الخسار  المخاطر األئتمانية: .4
 االساسيه علي القرض تمثل جزء واحد فقط من اشكال خسائر األئتمان  نتيجه لعجز 

 – 400م، ص ص1999)ابتهاج مصطفي عبد الرحمن، المقترض عن سداد التزاماته .5
401). 

ما كالهو أصل الدين أو أجزء من الفوائد المستحقه  وأهي المخاطر الناجمه عن فقدان كل 
 تمانيهللعمليه األئ و القروض او التاخر في السداد عن الموعد المحدداالوراق الماليه أعلي معا 

 .(6م، ص2003)مني ممدوح المال، 
 المحور الخامس: الدراسة الميدانية والتطبيقية:

 أواًل: إجراءات الدراسة الميدانية:
 مجتمع وعينة البحث:

قة يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائج ذات العاليقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية التي 
لمدرجة ايتمثل مجتمع البحث من عينة من العاملين بالبنوك التجارية  بالمشكلة المدروسة.

لدراسة ئيًا من مجتمع اا، أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها عشو بسوق الخرطوم لألوراق المالية
 العينة المستهدف من ذوي اإلختصاص.( استبانة على 120حيث قام البحث بتوزيع )

 تتوفر التي البنوك التجارية اختيار خالل من القصدية العينة أسلوب على الباحث اعتمد 
 ممثلةراسة الد م( وتعتبر عينة2019-2017بين ) ما المتمثلة الدراسة فترة خالل بياناتها

 تجاريتين من البنوك المدرجة بنكين على ةدراسال عينة اشتملت عليه كاماًل. وبناء للمجتمع
 سوق الخرطوم لألوراق المالية في
 

 ًا: تحليل بيانات االستبانة:ثاني
 ": Altmanالمحور االول: " النسب المالية الحديثة لنموذج 
 (1الجدول )

 االحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور االول

االنحراف  المنوال الوسيط العبارات ت
 المعياري 

 الترتيب التفسير
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 3 عالية جدا 1.22 5 4.02 استخدام نسب راسس المال العامل الى اجمالي االصول الملموسة 1
 4 عالية  1.14 4 3.88 استخدام نسب األرباح المحتجزة الى مجموع االصول الملموسة 2
 2 عالية جدا 1.08 5 4.05 ةاالصول الملموساستخدام نسبة االرباح قبل الفوائد والضرائب الى مجموع  3
 1 عالية جدا 1.15 5 4.15 استخدام نسبة القيمة السوقية لحقوق المساهمين الى مجموع المطلوبات 4
 5 عالية 1.33 4 3.70 استخدام نسبة صافي المبيعات الى مجموع االصول الملموسة 5

 م.2022الميدانية، المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة 

"  ( نالحظ أن اإلحصاءات الوصفية للعبارات المحور الذي ينص على1من الجدول رقم )
فان االوساط الحسابية له تقع في المدى ما بين  " Altmanالنسب المالية الحديثة لنموذج 

( االنحراف المعياري يقع في المدى مابين 5 - 4( والمنوال يقع في المدى )4.15 - 3.70)
( لجميع العبارات وحسب المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات المبحوثين 1.33 – 1.08)

 هي  الموافقة .
 " Beaverالمحور الثاني: " النسب المالية لنموذج 

 (2الجدول )
 االحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني

 الترتيب التفسير االنحراف المعياري  المنوال الوسيط العبارات ت

 1 عالية جدا 0.88 5 4.30 إستخدام نسبة التدفق النقدى الي مجموع االصول  1
 4 عالية 1.04 4 3.80 مجموع االصولة مجموع الديون الي إستخدام نسب 2
 5 عالية 1.32 4 3.71 استخدام نسبة التدفق النقدى الي مجموع الديون  3
 3 عالية 1.18 4 3.82 استخدام نسبة النقدية الي الديون قصيرة االجل  4
 2 عالية جدا 0.77 5 4.16 استخدام نسبة صافي الربح الي مجموع صافي االصول    5

 م.2022إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: 

"  ( نالحظ أن اإلحصاءات الوصفية للعبارات المحور الذي ينص على2من الجدول رقم )
 - 3.71فان االوساط الحسابية له تقع في المدى ما بين ) " Beaverالنسب المالية لنموذج 

 – 0.77( االنحراف المعياري يقع في المدى مابين )5 - 4( والمنوال يقع في المدى )4.30
 ( لجميع العبارات وحسب المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي  الموافقة.1.32

 " في تقييم االداء الماليمؤشرات التحليل المالي المحور الثالث:" 
 (3)الجدول 

 االحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات المحور الثالث
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االنحراف  المنوال الوسيط العبارات ت
 المعياري 

 التريب التفسير

القيام بمعاينة االتجاه بين الفترات المالية لنفس البنوك  1
 التجارية

 4 عالية  1.40 4 3.77

المقارنة بين البنوك التجارية والبنوك التجارية االخري التي  2
 تعمل في نفس المجال

 1 عالية جدا 0.88 5 4.23

 2 عالية جدا 0.96 5 4.19 القيام بمقارنة البيانات الحالية مع التنبؤات المستقيلية  3
القيام بمقارنة المؤشرات الفعلية بالمؤشرات المعيارية التي  4

 وضعت مقدمآ
 3 عالية جدا 0.92 5 4.11

نقييم اداء التمويل للتعرف علي قيود التمويل التي تواجة  5
 البنوك التجارية

 5 عالية 1.36 4 3.60

 م.2022المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 
مؤشرات التحليل المالي ( نالحظ أن اإلحصاءات الوصفية للعبارات البعد الذي ينص على" 3من خالل الجدول )

( واالنحراف المعياري 4.23 - 3.60فان األوساط الحسابية له تقع في المدى مابين )في نقييم االداءالمالي " 
( لجميع العبارات وحسب المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات المبحوثين 4 - 5( والمنوال )1.40 – 0.88)

 هي الموافقة.
 

 " الماليةالمخاطر : " المحور الرابع
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 (4الجدول )
 المحور الخامساالحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات 

 الترتيب التفسير االنحراف المعياري  المنوال الوسيط العبارات ت

 9 عالية  1.21 4 3.88 التحقق من قدرة المنشأه علي سداد تكاليف التمويل في مواعيدها  1
التدفقات النقدية المتولده من للمنشأه في سداد القيام بفحص  2

 االلتزامات النقدية الثابته في تاريخ إستحقاقها
 4 عالية جدا 0.93 5 4.12

 10 عالية  1.18 4 3.77 العمل علي الحد من زيادة الديون عن االصول  3
 3 جدا عالية 0.94 5 4.20 التحقق من عدم التغلب في االرباح المتاحة لحملة االسهم  4
 2 عالية جدا 0.93 5 4.21 اإلهتمام بالتحكم في المخاطر المالية من خالل إدارتها بصورة جيدة  5
 8 عالية 0.96 4 3.88 اإلهتمام بوضع إستراتيجيات  سليمة لحماية حقوق المساهمين  6
 6 جداعالية  1.23 5 4.02 القيام بالتحقق من مدى إنخفاض قيمة االرباح بصورة تدريجية  7
 1 عالية جدا 1.02 5 4.22 التأكد من حصول المنشأه علي التمويل بصورة مرنة  8
 7 عالية جدا 1.00 5 4.00 فحص مستوى تغطية النفقات الثابته للمنشأه 9
 5 عالية جدا 1.20 5 4.11 التأكد من عدم زيادة الرافعة المالية للمنشأه عن االصول  10

 م.2022بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: إعداد الباحث من 

 " ي تنص علىذال البعد( نالحظ أن اإلحصاءات الوصفية للعبارات ا4من الجدول رقم )
( والمنوال 4.22-3.77فان االوساط الحسابية له تقع في المدى ما بين ) " المخاطر المالية

العبارات وحسب  ( لجميع1.23 – 0.93( االنحراف المعياري يقع في المدى مابين )5 - 4)
 المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي  الموافقة.

 (:F, Kثانيًا: التحليل الكمي لقائمة الدخل والمركز المالي للبنكين )
 (5الجدول )

 (2019)لعام  (Altman)نتائج نموذج 
  قيمة النسبة الحصيلة

 النسبة الوزن النسبي (F)البنك (K)البنك  (F)البنك (K)البنك
0.064 0.055 0.053 0.046 1.20 1X 
0.168 0.006 0.12 0.004 1.40 2X 

0.0099 0.017 0.003 0.005 3.30 3X 
0.06 0.0288 0.10 0.048 0.60 4X 

0.485 0.0356 0.49 0.036 0.99 5X 
  Zقيـــــمة 0.142 0.787

 (.Excelالمصدر: إعداد الباحث باالستعانة ببرنامج )
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 م 218م يوجد اختالف عن العام 2019النتائج لعام 
 السيولة، نالحظ أن نسب أحد وهو العامل المال رأس بصافي المتمثل األول العنصر  -

وذلك يدل إلى عدم  للبنكين مقارنة بالعام السابق،  متدنية العامل المال رأس صافي نسبة
ي االلتزامات وهو ما قد يؤد وجود سيولة تؤدي إلى تحقيق خسائر وعدم المقدرة على سداد

 .إلى الفشل والمخاطر لهم
الوضع في البنكين اختلف عن  أن نالحظ المحتجزة باألرباح والمتمثل الثاني العنصر أما  -

العام السابق، وقد ارتفعت النسبة ويدل ذلك أن البنكين قاموا بتوزيع جزء من األرباح 
 بسيط، وذلك بسبب وجود عجز في السيولةالمحتجزة مقارنة بالعام السابق، وهذا التغير 

لتدني نسبة صافي رأس المال العامل، وهذا يؤثر في نجاح البنوك وفشلها وازدياد عامل 
 المخاطر لها.

  إجمالي الموجودات إلى والضرائب الفوائد قبل الربح بنسبة والمتمثل الثالث العنصر أما -
 االستثمار على العائد معدل أيضاً  بعضال عليه يطلق )معدل العائد على االستثمار( والذي

( أفضل Fفي كال البنكين مقارنة بالعام السابق، والبنك ) متدنية هناك معدالت أن فنجد
( وهو في المؤشرات التي تعمل على التفرقة بين البنوك الناجحة والفاشلة Kمن البنك )

ائب أو الفوائد والضر والهدف الرئيسي هو النجاح لكل بنك وضمان البقاء سواء كان قبل 
 بعدهما.

المهمة  المؤشرات من وهو المساهمين لحقوق  السوقية بالقيمة والمتمثل الرابع العنصر -
 كان مرتفعة كانت النسبة كلما البنك، وديون  المساهمين حقوق  بين العالقة يبين والذي
أن  ظللبنك، والعكس في حالة االنخفاض الذي يدل على زيادة ديون البنك ونالح أفضل
( مع االفضلية للعام السابق، وهذا مؤشر سلبي ألداء البنك K( أفضل من البنك )Fالبنك )

(K( أما البنك )F.هو سلبي وهذا يعمل على فشل وزيادة المخاطر لهما ) 
النسبة في البنك  أن يالحظ الموجودات إلى المبيعات بنسبة والمتمثل الخامس العنصر أما -

(K )( أعلى من البنكF و ،)هذه إدارة كفاءة قيمة تدل على ان المنخفضة النسبة هذه 
 منخفضة. مبيعات تحقيق في موجوداتها استغالل في البنوك
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يمكن القول أن النسبة لكل البنكين في قيمة  (Altman)م لنموذج 2019من التحليل السابق 
(Z)   (1.81)منخفضة من ( مع وجود أفضلية للبنكK( عن البنك )F وعلليه يجب ) أن

يعمل كل بنك على تحسين األداء حتى ستطيع الحفاظ على مكانة بالنسبة بالبنوك العاملة في 
( 0.787( ارتفعت إلى )0.288( في العام السابق )Kالنشاط التجاري كانت نسبة البنك )

( وهذا مؤشر خطير ألداء 0.142( وانخفضت إلى )0.269( فقد كانت )Fمقارنة مع البنك )
 البنك.

 (6)الجدول 
 (2019)لعام   (Kida)نتائج نموذج 

  قيمة النسبة الحصيلة
 النسبة الوزن النسبي (F)البنك (K)البنك  (F)البنك (K)البنك

0.0031 0.001 0.0003 0.001 1.042 1X 
0.54 0.037 0.1292 0.080 0.420 2X 

(0.286) (0.175) 0.62 0.38 (0.461) 3X 
(0.023) (0.017) 0.489 0.036 (0.463) 4X 

0.116 0.149 0.428 0.55 0.271 5X 
  Zقيـمة  (0.005) (0.139)

 (.Excelالمصدر: إعداد الباحث باالستعانة ببرنامج )

 
لكل من البنكين عينة البحث   Kidaمن خالل النتائج التي تم التوصل اليها وفقا لنموذج 

م يمكن مناقشة عناصر المعادلة بوصفها مؤشرات يمكن ان تدل على امكانية فشل 2019
 م من أجل معرفة اتجاه سير كل من البنكين:2018البنك او نجاحه مقارنة مع نتائج العام 

 ىالعنصر االول هو عنصر نسبة ربحية البنك، وهو عنصر مهم جدًا لنجاح اي بنك ومد -
االستمرار، يمكن أن نالحظ  أن نسبة الربحية في كال البنكين منخفضة مقارنة مع السنة 
السابقة أي أن اإلدارة لم تشمل بالقدر الكافي الذي تجعلها تحرز تقدمًا وهذا قد يؤدي إلى 

 فشل البنك.
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العنصر الثاني هو نسبة الرفع وهو يعني نسبة جملة حقوق المساهمين الى جملة  -
ات، ونجد أن هذه النسبة كلما كانت مرتفعة فهو أفضل للبنك، واذا كانت النسبة المطلوب

منخفضة فهذا يدل على زيادة ديون البنك على موجوداتها وبالتالي عدم القدرة على تسديد 
االلتزامات وهو ما يؤدي الى الفشل. ونالحظ ان هذه النسبة مقبولة نوعا ما بالرغم أنها 

( والوفاء بااللتزامات يكون قليل بعض الشيء Kبق بالنسبة للبنك )انخفضت عن العام السا
( كان النسبة في انخفاض مستمر مقارنة مع السنوات Fمقارنة مع النسبة أما البنك )

 .السابقة وهذا قد يشكل خطرًا عليها
( عكس Kالعنصر الثالث هو نسبة السيولة ، نالحظ ان الوضع تحسن بالنسبة للبنك ) -

( يمكن أن يوفي Kالذي أصبح منخفض عن العام السابق، ويدل أن البنك )( Fالبنك )
 .(F)بااللتزامات قصيرة األجل عكس البنك 

( K( وارتفعت في البنك )Fالعنصر الرابع، نالحظ ان نسب النشاط انخفضت في البنك ) -
( الذي هو بالتأكيد مؤشر F( عكس البنك )Kيدب ذلك أن في تحسن في إدارة البنك )

 .(Fي يمكن أن يؤدي إلى فشل البنك )سلب
العنصر الخامس هو توازن االصول، وهو يعني نسبة النقدية لجملة االصول، ايضًا نجد  -

( F( وهو مؤشر إيجابي للبنك )K( وانخفض في البنك )Fهذا المعدل ارتفع في البنك )
 .(Kوسلبي للبنك )

أفضل من  (F)يمكن القول بأن البنك   Kidaمما سبق ووفقا للمعايير التي وضعها نموذج 
( بالرغم أن كل منهما بالسالب وهو دالل على الفشل أي كليهما لكن مع تناقص Kالبنك )

 ( وضرورة العمل لكل من البنكين على إنقاذ الموقف لديهم.Fالنسب واالفضلية للبنك )
 المحور السادس: النتائج والتوصيات:

 أوالً: النتائج:
نسب رأس المال العامل إلى إجمالي األصول الملموسة في الحد من عملت إستخدام  .1

 المخاطر المالية في البنوك التجارية.
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ساعد إستخدام نسبة صافي المبيعات إلى مجموع األصول الملموسة في الحد من المخاطر  .2
 المالية للبنوك التجارية.

المخاطر المالية عملت إستخدام نسب التدفق النقدي إلى مجموع األصول في الحد من  .3
 للبنوك التجارية.

عملت اإلتجاهات المعاصرة للتحليل المالي في متابعة العمالء وسياسة تحصيل الديون  .4
 في الحد من المخاطر المالية للبنوك التجارية.

ساهم إستخدام اإلتجاهات المعاصرة للتحليل المالي في تزايد المنافسة في المنتجات  .5
 في الحد من المخاطر المالية للبنوك التجارية. المستوردة والمنتجة محلياً 

 ثانياً: التوصيات:
ضرورة أن توجد اإلتجاهات المعاصرة للتحليل المالي على التأكد من قدرة البنوك على  .1

 سداد األقساط في تواريخها المحددة.
أن تعمل على إستخدام نسبة صافي المبيعات إلى مجموع األصول الملموسة للحد من  .2

 المالية في البنوك التجارية.المخاطر 
ضرورة أن تجد اإلتجاهات المعاصرة وسيلة للحد من زيادة في الديون عن األصول للحد  .3

 من المخاطر المالية لدى البنوك التجارية.
 ضرورة دراسة سبب ضعف األداء للبنوك وإتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصحيح. .4
حول المخاطر المالية لتساعد البنوك  أن تعمل المنظمات المهنية على إصدار المعايير .5

 على ذلك.
 قائمة المراجع:

 أواًل: المراجع باللغة العربية:
  ،القاهرة:مكتبه عين شمس، ادارة البنوك التجاريةابتهاج مصطفي عبد الرحمن( ،

 .401 – 400م(، ص ص1999
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  ،البنوك دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر في أحمد حلمي جمعة، سميرالبرغوثي
، )قناة السويس: جامعة قناة السويس، كلية التجارة، مجلة البحوث المالية التجارية األردنية
 .55م(، ص2007، 2والتجارية، العدد

  (، م1999اإلسكندرية: الدار الجامعية، ) ،، اإلدارة المالية والتمويلأحمد صالح الحناوي
 .230ص

  ،ودورها في التحفظ وتقليل المخاطر  آليات حوكمة المراجعةأحمد علي ابوبكر اونور
، )الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير المالية

 م(.2020منشورة، 
  ، م(، 2014، )القاهرة: دار إتيراك، كيف تتعلم إستثمار األموال في البورصةأشرف توفيق

 .70ص 
  ،القاهرة: ) لي األساسي لالستثمار في األوراق المالية،التحليل الماأمين السيد أحمد لطفي

 . 63م(، ص 2000دار النهضة العربية، 
  ،التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واإلستثمار في أمين السيد أحمد لطفي

 .17م(، ص 2006)اإلسكندرية: الدار الجامعية، البورصة، 
  ،لي في تشخيص الوضع المالي للمؤسسات استخدام أدوات التحليل الماتقرارت يزيد

االقتصادية في ظل اإلفصاح المحاسبي دراسة حالة المؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب 
، م2014 –م 2011للفترات المالية  –" بوالية سطيف BCRوالسكاكين والصنابير "

 .125م(، ص 2016، 11)الجزائر: جامعة الجزائر، مجلة بحوث ، العدد 
  ،دور التحليل المالي في تحسين األداء المالي في ظل بودروة فاطمة، تقرارت يزيد

، )عمان: كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية، اإلصالح المحاسبي في الجزائر
ن الفرص والتحديات والتطلعات –المؤتمر العلمي الدولية المحكم بعنوان" منظمات األعمال 

 .8م(، ص 2015لموارد البشرية، بالتعاون مع مركز البحث وتطوير ا
  ، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، إدارة اإلستثمارجمال الدين برقون وأخرون( ،

 .46م(، ص 2014
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  ،278م(، ص1977، )بغداد: مطبعة اإلدارة المحلية، القاموس االقتصاديحسن النجفي .
1 
  ،العامة للمنتوجات استخدام التحليل المالي لتقييم أداء الشركات حسين علي محمد

، )بغداد: جامعة بغداد، كلية العلوم م2014 –م 2011الغذائية في أبو غريب للفترة من 
، 24، العدد 11االقتصادية واإلدارية، مجلة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد 

 .495م(، ص 2019
 ،سة الوراق للنشر ، )عمان: مؤساإلستثمار في األوراق المالية حمزة محمود الزبيدي

 .234م(، ص 2001والتوزيع للنشر والتوزيع، 
  ،ة ، )الجزائر: جامعتحليل وتقدير الخطر المالي في المؤسسات الصناعيةحوري زينب

م(، ص ص 2006قسطنطينة، كلية التجارة، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة، 
77- 79. 

  ،م(، 2004، )عمان: دار المناهج للنشر، مبادئ اإلدارة العامةدريد كامل آل شبيب
 . 36ص

  ،صيغ التمويل االسالمي ودورها في تقليل المخاطر المالية في زاهير احمد علي احمد
، )الخرطوم: جامعة المصارف السودانية المدربة بسوق الخرطوم لألوراق المالية

 م.2016رة، السودان، كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشو 
  ،م(، ص 1986، ) القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، التامين الدوليسامي عفيفي حاتم

26. 
  ،م(، 1998، )القاهرة: مكتبة عين شمس، االستثمار في األوراق الماليةسعيد توفيق عبيد

 .33ص 
  ،(، م1996، )القاهرة: مكتبة الرعفران، االستثمار واسواق راس المالسعيد توفيق عبيد

 .54ص
  ،بغداد: مطبعة المصارف، القاموس االقتصادي الحديثسعيد عبودة السامراني( ،

 .244م(، ص 1999
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  ،استخدام أساليب التحليل المالي في صابر تاج السر محمد، عاصم التجاني إبراهيم
قياس الكفاءة المالية واإلدارية لشركات قطاع االسمنت بالمملكة العربية السعودية، 

بية ، )األكاديمية العر رنة لشركة اسمنت المنطقة الجنوبية وشركة اسمنت اجوفدراسة مقا
-5(، ص ص 2016، 21، العدد 7للعلوم والتكنولوجيا، مجلة أماراباك العلمية، المجلد 

6. 
  ،التمويل اإلسالمي والرؤى المستقبلية، دراسة ميدانيةالصديق طلحة محمد رحمة، 

لدراسات العليا، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير )الخرطوم: جامعة الخرطوم، كلية ا
 .66م(، ص2006منشورة، 

  ،أساسيات اإلدارة المالية في القطاع الخاصطيب وعبيدات، محمد شفيق، محمد إبراهيم، 
 . 112م( ص 1997)عمان: دار المستقبل، 

  ،دراسة تحليلية ألسس القياس المحاسبي ومتطلبات االفصاحعبدالعزيز السيد مصطفي 
، )بنها: جامعة عن األدوات المالية المستخدمة في تغطية المخاطر العامة لالستثمار

 .331م(، ص1996، 2بنها، كلية التجارة، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، العدد
  ،الجزائر: جامعة دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصاديةعبدلي لطيفي( ،

م االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، رسالة ماجستير في أبي بكر بالقايد، كلية العلو 
 . 3م(، ص2012المحاسبة غير منشورة، 

  ،دور أساليب المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات للحد من كباشي محمد سعيد النور
، )الخرطوم: جامعة أم درمان اإلسالمية، معهد بحوث ودراسات العالم المخاطر المالية

 م(.2021رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة، اإلسالمي، 
  ،القاهرة: مؤسسة الرضا للطباعة األسواق المالية واإلستثمارات الماليةمحروس حسن( ،

 .78م(، ص1994والتوزيعات، 
  ،ر ، )القاهرة: دار الفجر للنشالتحليل المالي وجهة نظر إدارية محاسبيةمحمد الصيرفي

 .115م(، ص2014والتوزيع، 
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  ،دور األساليب الحديثة للتحليل المالي في تقليل مخاطر اإلئتمان محمد بابكر عثمان
، )الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة المصرفي

 م(.2017غير منشورة، 
  ،لية،االدور الحوكمي للمراجع الخارجي في تقليل المخاطر الممحمد عبد هللا علي البالل 

)الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير 
 م.2020منشورة، 

  ،متطلبات اإلفصاح المحاسبي الضريبي الالزم التخاذ قرارات محمد عبد هللا مجاهد
 )الزقازيق: ،االستثمار وأثره على تطوير أسواق المال في ضوء المتغيرات المحلية والدولية

م(، ص 1977، 1جامعة الزقازيق، كلية التجارة، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، العدد 
48 

  ،عمان: دار البازوري العلمية للنشر إدارة االئتمان المصرفيمحمد كمال كامل عفانه( ،
 .53م(، ص2017والتوزيع، 

  ،اطر من المخ األنشطة الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في الحدمحمد موسى بابكر طه
، )الخرطوم: جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة المالية

 م(.2019غير منشورة، 
  ،اإلسكندرية: القياس واالفصاح عن مخاطر المنظماتمصطفى محمد كمال محمد( ،

، العدد 44د جامعة االسكندرية، كلية التجارة، مجلة كلية التجارة والبحوث العلمية، المجل
 . 15م(، ص 2007، 22

  ،عمان: مجله العوامل المؤثره علي المخاطر في القطاع المصرفيمني ممدوح المال( ،
 .6م(، ص2003المحاسبه واالداره والتامين، العدد السنوي، 

  ،اإلسكندرية: منشأة أساسيات االستثمار في األوراق الماليةمنير إبراهيم هندي( ،
 .25م(، ص2003المعارف، 

  ،القاهرة: جامعة تفعيل دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطرنهال أحمد الجندي( ،
 . 278م(، ص2008، 3االزهر، كلية التجارة، المجلة العلمية لقطاع كلية التجارة، العدد
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  ،دور المعلومات المالية في تحديد درجة المخاطرة السوقية للسهمنهال فريد مصطفي، 
، 1عين شمس، كلية التجارة، المجلة العلمية لإلقتصاد والتحارة، العدد)القاهرة: جامعه 

 .92م(، ص 2000
  ،ة تطبيق إمكانينور الدين قسم هللا زيدان سليمان، علي عبد الرحمن مصطفى عبد المجيد

ال: كلية ، )كساالتجاهات الرياضية واإلحصائية في التحليل المالية لتقويم األداء المالي
 .105م(، ص2012، 3مجلة الشرق للدراسات والبحوث العلمية، العدد الشرق األهلية،

  ،عة ، )الجزائر: جامإدارة المخاطر االئتمانية في اإلدارة الضريبية اإلسالميةهاجر زراقي
فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، رسالة ماجستير في 

 . 56م(، ص2012المحاسبية غير منشورة، 
  ،القاهرة: نادي القاهرة، مجلة االقتصاد  مدخل إلى التحليل المالي،هئية التحرير(

 .27م(، ص 2015، 661والمحاسبة، العدد 
  ،إستخدام أساليب التحليل المالي في وحيد محمود رمو، سيف عبد الرزاق محمد الوتار

همة المساالتنبؤ بفشل الشركات المساهمة الصناعية: دراسة على عينة من الشركات 
، )الموصل: جامعة الصناعية العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية

م(، 2010، 100، العدد32الموصل، كلية اإلدارة واالقتصاد، مجلة تنمية الرافدين، المجلد 
 .16ص

  ،التحليل المالي للرقابة على األداء والكشف عن وليد ناجي الحيالي، علي خلف عبد هللا
 .53م(، ص2015، )عمان: مركز الكتاب األكاديمي، فاتاالنحرا
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