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 املقدمـــــــــة



 املقدمة

 أ   
 

الفـوائ  تلعب املصارف بنوعيها التقليدية واإلسالمية دور الوساطة املالية، حيث تربط بني أصحاب 
إالّ أن نشــاا البنـول التقليديــة يقـوم علــى أسـاس نئــام  الفائـدة والقاعــدة . وأصـحاب العجـز يف املــوارد املاليـة

اإلقراضية يف استقطابه أموال املـودعني أو عنـد منحـه التمويـم للمسـت،مرين، يف حـني أن املصـارف اإلسـالمية 
وال تتعامــم ، عــامالت املاليــة يف الشــريعة اإلســالميةترتكــز علــى قواعــد نئــام املشــاركة املســتمدة مــن ضــوابط امل

 .بالفائدة أخذا وال إعطاء  
ولوجية يف جمال االتصال يف ظم التطورات التكن  تقدما ملموساالصناعة املصرفية ولقد شهدت 

وزيادة اشتداد املنافسة بني املؤسسات املصرفية، األمر الذي أدى إىل  ؛وعوملة االقتصاد وحترير األسواق املالية
 .حجم املخاطر اليت هتدد وجودها واستمراريتها

ومع ازدياد املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسات املصرفية، وتنوعها وتعقدها، حتم على املصارف أن 
تزيد من اهتمامها بإدارة تلك املخاطر والتحوا منها، عن طريق ابتكار مجلة من األساليب واألدوات 

 .ة يف تسيري وإدارة أنشطتها االئتمانية واالست،مارية ضمن جمال خماطرة مسموح بهاملالية، اليت متنحها القدر 
وإجراءات حتوطيه إلدارة  ا  وتضع نئمهذا ما جعم املصارف تويل اهتماما كبريا هبذا اجلانب  
 .خماطرها
يف تتجاوز تشريعات وحدود العمم املصر  الطبيعة املميزة للعمم املصريف اإلسالمي جعلتهاأن  إالّ 
لنوعني من املخاطر، خماطر تشرتل فيها مع نئريهتا التقليدية نامجة عن  مما أدى هبا لالنفتاحالتقليدي، 

لذلك سعت املصارف  ؛نتيجة النهج الذي اتبعته ألداء نشاطهاطبيعة العمم املصريف، وأخرى تنفرد هبا 
 .الذي ال خيدم طبيعة عملهااإلسالمية للبحث عن أساليب وطرق حتوطيه ختتلف عن النموذج التقليدي 

 اهتماما   اإلسالمية املصارف أولت فلقد املصريف، العمم يف األساسية الركيزة هو االئتمان أن وباعتبار
 من العديد اهنيار إىل أدت اليت 0228 سنة يف االئتمان أزمة بعد خاصة االئتمانية، املخاطر إلدارة كبريا  
 . العاملية البنول

 البحثإشكالية 

 :سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية خالل مامن 

 ما هي الطبيعة المميزة إلدارة المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية ؟
 

  



 املقدمة

 ب   

 

 :وميكن أيضا طرح التساؤالت الفرعية التالية
 ما هي أنواع املخاطر اليت تواجهها املصارف اإلسالمية ؟ 
 مية ؟ما هي طبيعة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسال 
 هم تواجه املصارف اإلسالمية خماطر ائتمانية أعلى من نئريهتا التقليدية؟ 
 ما هي األساليب واألدوات التحوطية إلدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية ؟ 

 فرضيات البحث

  :إن هذا البحث يقوم على الفرضيات التالية

 ة؛يية عن املخاطر اليت تتعرض هلا البنول التقليدختتلف املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف اإلسالم 
 ؛تواجه املصارف اإلسالمية خماطر ائتمانية أعلى من نئريهتا التقليدية 
 املصارف اإلسالمية أساليب متميزة إلدارة املخاطر االئتمانية والتحكم فيها تستخدم. 

 أهمية البحث وأهدافه

املواضيع احملفزة على البحث، خاصة بعد األزمة املالية  يُعترب موضوع إدارة املخاطر االئتمانية من أهم
 .العاملية حيث شغم بال الك،ري من اخلرباء، يف العمم املصريف التقليدي واإلسالمي

 :كما يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية
 إعطاء صورة شاملة عن خمتلف املخاطر اليت يواجهها العمم املصريف اإلسالمي؛ 
 ية توظيف نئم الرقابة العاملية وتفعيم دورها ألغراض إدارة املخاطر يف املصارف إبراز كيف

 اإلسالمية؛
 املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية؛رف على أنواع ومصادر التع 
  املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالميةالتعرف على مراحم إدارة 
 حتليم يف  هايف املصارف اإلسالمية وأساليباالئتمانية الطبيعة املميزة إلدارة املخاطر  التعرف على

 .خماطر االئتمان

 منهج البحث

الذي يقوم على مجع احلقائق  املنهج الوصفي التحليلي، ملعاجلة إشكالية هذا البحث سنستخدم
 .ومن مث حتليلهاوالبيانات حول ظاهرة املخاطر، وإدارهتا يف املصارف اإلسالمية، 



 املقدمة

 ج   

 

كيفية ادارة املخاطر االئتمانية يف   لتوضيحومنهج دراسة احلالة إىل املنهج املقارن  الدراسة كما حتتاج
 .بنك الربكة اجلزائري

 الدراسات السابقة

يعترب موضوع إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية حدي،ا يف الدراسات املالية واملصرفية، حيث متت 
 :-د اطالع الباحثوذلك يف حدو - من خالل الدراسات التالية معاجلته 

حيث تعرضت هذه الدراسة إىل ماهية 1دراسة حالة األردن" ف اإلسالميةإدارة المخاطر في المصار " -
املخاطر اليت تواجهها املصارف اإلسالمية، وأبرزت أهم االختالفات بينها وبني املصارف التقليدية، كما 

. ن تستخدمها يف إدارة خماطرهاأسالمية استهدفت التعرف على جمموعة األساليب اليت ميكن للمصارف اإل
ولقد خلصت الدراسة إىل جمموعة  .ويف األخري أشارت إىل ما حتقق للمصارف اإلسالمية العاملة يف األردن

 ؛عدم مشروعية بع  األساليب اليت تستخدمها املصارف التقليدية يف إدارة خماطرها: أمهها من النتائج
 "طبيعة حيث تعرض الباحث يف هذه الدراسة إىل 2"سالميةمخاطر االستثمار في المصارف اإل

وبيان اآلثار املرتتبة على تلك املخاطر، وأبرزت الدراسة دور  خماطر صيغ االست،مار يف املصارف اإلسالمية
الفقه اإلسالمي يف عالج هذه املخاطر من خالل معاجلة خماطر عدم االلتزام األخالقي من قبم العمالء يف 

بة واملشاركة، معاجلة خماطر املماطلة يف السداد يف صيغة املراحبة، معاجلة خماطر صيغيت السلم صيغيت املضار 
املصارف اإلسالمية تواجه نسبة أن  :خلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمههاولقد . واالستصناع

 .خماطرة أعلى من املصارف التقليدية
 "تناولت هذه الدراسة مفاهيم  3"المالية اإلسالمية إدارة المخاطر تحليل وقضايا في الصناعة

املخاطر وطرق إدارهتا ومعايريها وفق ما هو قائم يف الصناعة املالية، كما تضمنت استطالعا  ميدانيا  
للمخاطر اليت تنفرد هبا صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، وتصورات املصارف هلذه املخاطر، ومن مث حتليم 

بذلك، ولقد ناقشت الدراسة أهم املشاكم ذات الصبغة الرقابية املتعلقة باملخاطر، وكيفية  االستبيان اخلاص
 . التعامم معها، وحددت الدراسة بع  القضايا الشرعية اليت تتعلق بإدارة املخاطر

                                                           
 .0222 ل، األردن،، رسالة ماجستري منشورة، جامعة الريمو "إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية،دراسة حالة األردن"انية العالونة ،ر 1
 .0228دار النفائس، األردن،  مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية،، محزة عبد الكرمي حممد محاد2
، املعهد اإلسالمي للتنمية للبحوث و التدريب، جدة، ، تحليل قضايا في الصناعة المالية واإلسالميةإدارة المخاطرأمحد، حبيب،  ،خاناهلل طارق 3

0222. 
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خلصت الدراسة إىل أن حترير األسواق املالية تصحبه زيادة يف املخاطر وعدم االستقرار املايل، وأن 
ات إدارة املخاطر متكن املؤسسات املالية من التحكم يف خماطرها اليت ال ترغب فيها، وأن املؤسسات عملي

 .املخاطر املالية تواجه نوعني من
تطرق الباحث يف هذه الدراسة إىل مفهوم  1،"اإلسالمي المصرفي التمويل في االئتمانية المخاطر"•

سالمي، كما تطرق إىل طرق معاجلة خماطر االئتمان يف البنول املخاطر يف األدبيات املالية ومن املنئور اإل
 .للمخاطر أعلىتعرض املصارف اإلسالمية إىل معدل  سببويف األخري ناقش الباحث  التقليدية،

 وم هتطرق هذا البحث ملف 2،تقييم تجربة البنوك اإلسالمية بالجزائر في إدارة المخاطر االئتمانية
تسري املخاطر لأشار الباحث حيث طرق قياسها يف املصارف، و بها التحوطية املخاطر االئتمانية وأسالي

 .من جهة أخرى يف بنك الربكة اجلزائريو  من جهة  يف البنول التجاريةاالئتمانية 
 

 خطة البحث

 :مت توزيع مادته العلمية على أربعة فصول كما يليفقد هذا البحث إشكالية  ملعاجلة
ستناول موضوع ، حيث ومصادر أمواهلا وصيغ متويلها باملصارف اإلسالميةمدخم للتعريف : الفصل األول

 .، وصيغ التمويم فيهااملصارف اإلسالمية للتعرف على طبيعة عملها وأسس قيامها
سنتعرض فيه ملخاطر املصارف املخاطر يف املصارف اإلسالمية، والذي إدارة  طبيعة: الفصل الثاني

ومعايري املؤسسات سياستها وفقا للمعايري الدولية هتا، مث إدار و  مفهومهااإلسالمية، من خالل التعرف على 
 .املالية اإلسالمية
إىل  فيه حيث سنتطرقإلدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية، الطبيعة املميزة : الفصل الثالث

حتليلها، ويف األخري طرق  طبيعة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية، ومراحم إدارهتا، مث أساليب
 .التحوا منها

                                                           
  اإلسالمية، املصارف على واإلشراف التنئيم ندوة إىل مقدم حبث ،اإلسالمي المصرفي التمويل في االئتمانية المخاطر القري، علي محمد1

Regulation and Supervision of Islamic Banks ،0222فريم،أ 00-02 اخلرطوم. 
، تقييم تجربة البنوك اإلسالمية بالجزائر في إدارة المخاطر االئتمانية، بحث مقدم إلى ملتقى الخرطوم للمنتجات اإلسالميةكمال رزيق، 2

 .0200التحوا وإدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسالمية، 
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وسنتتاول فيها أساسيات  .دراسة تطبيقية إلدارة املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري :الفصل الرابع
إدارة املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري،  ودراسة حالة ملخاطر االئتمان ألحد عمالء البنك، إلبراز 

 .خاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية، بنك الربكة اجلزائري منوذجاآليات إدارة امل

 صعوبات البحث

هلذا  بالنسبة األمر خيتلف وال عقبات، مصادفة أو صعوبات مواجهة من حبث أي إجناز خيلوال 
 :أمهها  ولعم البحث،

التحليلي  خاصة تلك املتعلقة باجلانب)قلة املراجع ذات العالقة املباشرة مبوضوع البحث،  -
 ؛(سالميةإلالقياس خماطر االئتمان يف البنول 

 .بالدراسة امليدانية املتعلقة املعلومات صعوبة احلصول على -



 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل األول

مدخل للتعريف باملصارف اإلسالمية 
 ومصادر أمواهلا وصيغ متويلها
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 تمهيد
تعترب املصارف اإلسالمية أحد أهم املؤسسات املالية، حيث تلعب دورا  اقتصاديا  واجتماعيا  متميزا  

املصرفية واخلدمات االست،مارية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتتميز  من خالل ممارستها لألعمال
 .املصارف اإلسالمية عن غريها من املصارف التقليدية يف خصائصها ومبادئها وأسس عملها

ولقد أثبتت الصناعة املصرفية اإلسالمية قدرهتا وقوهتا على الساحة الدولية، ومتكنت من اخرتاق 
خمتلفة تقوم على أسس واست،مارية واستطاعت أن توفر أدوات متويلية  ،يف التقليديأسوار النشاا املصر 

 .وأحكام الشريعة اإلسالمية، وتناسب كم األنشطة التجارية والصناعية والزراعية واخلدمية وغريها
 : سنحاول التطرق يف هذا الفصم إىل املباحث التاليةوعلى هذا األساس 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 ، عوامم جناحهاها، ضوابط عملمفهومها: املصارف اإلسالمية: املبحث األول

 مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية : املبحث ال،اين
 واالست،مار يف املصارف اإلسالميةصيغ التمويم  :املبحث ال،الث
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 ، عوامل نجاحهاها، ضوابط عملمفهومها: المصارف اإلسالمية : ولالمبحث األ
يف ظم متطلبات العصر ضرورة اقتصادية لكم جمتمع يرف  التعامم  أصبحت املصارف اإلسالمية

للبنول التقليدية رغم ما تتميز به من اختالف يف طبيعة العمم، واألسس منافسا  قويا   ، وبذلك تعدبالربا
وللتعرف على هذا النوع املتميز من املؤسسات  .وكذا األهداف اليت ترمي إىل حتقيقها اليت تقوم عليها،

 :ب التاليةاللمطلتطرق ة ناملصرفي

 ومراحل تطورها هاونشأت ةياملصارف اإلسالممفهوم  :ملطلب األولا

خطت املصارف اإلسالمية خطوة كبرية يف جمال العمم املصريف، ويئهر ذلك جليا  من خالل 
اإلسالمية وغري اإلسالمية، وسيتم التطرق لذلك من خالل العناصر  شار الواسع هلا يف خمتلف الدولاالنت
 : التالية

 ؛مفهوم املصارف اإلسالمية -
 .هاتطور مراحم و  نشأة املصارف اإلسالمية -

 مفهوم المصارف اإلسالمية : أوال
        اللغوي لكلمتي بنك ومصرف                             فهومالم -2

رّده إىل بنكه اخلبيث، تريد به أصله، قال : أصم الشيء وقيم خالصه، تقول العرب بنك معىن كلمة
       1.البنك بالفارسية األصم األزهري

 مقعد طويم لشخصني أو أك،ر وأيضا   (Chest) صندوق متني حلفظ النفائس" Banca" وتعين كلمة
"Bench" ، وظيفة احلماية واملعامالت بني البنك  ؛ للبنولني األساسيتنييفتهاتان الكلمتان عن الوظ وتعرّب

  2.وعمالئه على الرتتيب

                                                           
  كلمة بنك أصم(Bank-banque) بانكوكلمة اإليطالية هو الBanco   مصطبة وكان يقصد هبا يف البدء املصطبة اليت جيلس عليها الصرافون لتحويم العملة، مث تطور املعىن وتعين

 .وجترى فيه املتاجرة بالنقود مث أصبحت يف النهاية تعين املكان الذي توجد فيه املنضدة" Comptoir"فيما بعد لكي يقصد بالكلمة املنضدة اليت يتم فوقها عد وتبادل العمالت 
  .861: ، ص1811 دار لسان العرب، بريوت، ،1،ج لسان العرب المحيطعبد اهلل العاليلي ابن منئور، 1
 .11:، ص1881 ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر،إدارة المصارف التقليدية والمصارف اإلسالميةحممد سويلم، 2

 ومراحم تطورهاونشأهتا  ةياملصارف اإلسالم مفهوم :املطلب األول
 الطبيعة املميزة للمصارف اإلسالمية: املطلب ال،اين
 عوامم جناح املصارف اإلسالمية: املطلب ال،الث
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فهو اسم مكان يتم فيه الصرف ويقصد به لغة رّد الشيء عن وجهه، أما يف  معىن كلمة مصرف أما
 2.دويطلق املصرف على املكان الذي يباع فيه النق 1االقتصاد فهو مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية،

من خالل التعريفني السابقني لكم من كلميت بنك ومصرف نالحظ بأنه ال توجد فروق جوهرية 
فكلمة مصرف باللغة العربية وبنك املستخدمة يف اللغات األجنبية مها امسان ملعىن واحد، غري أن   ،بينهما

مي فقد استقر الرأي على  ، أما يف جمال االقتصاد اإلسالواألك،ر انتشارا   كلمة بنك هي األقدم استعماال  
 . كلمة مصرف

  المعنى االصطالحي للمصارف اإلسالمية -0
:من أمهها  لمصارف اإلسالميةلريف اتعهنال العديد من ال   

هو مؤسسة نقدية مالية تعمم على جذب املوارد النقدية من أفراد اجملتمع، وتوظيفها : "التعريف األول -
 إطار القواعد املستقرة للشريعة اإلسالمية، وملا خيدم شعوب األمة توظيفا فعاال يكفم تعئيمها ومنوها يف

 3".ويعمم على تنمية اقتصادياهتا
مؤسسة مصرفية جتارية، جتمع األموال وتست،مرها دون اللجوء هو "املصرف اإلسالمي: التعريف الثاني -

  4."لنئام الفوائد
ت املالية اليت تقوم باملعامالت املالية واملصرفية تلك املؤسسا"املصارف اإلسالمية هي  :التعريف الثالث -

وغريها من املعامالت املالية والتجارية وأعمال االست،مار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، فال تتعامم بالربا 
، وذلك هبدف احملافئة على القيم واألخالق اإلسالمية وتطهري النشاا املصريف من الفساد، وعطاء   أخذا  

  5".قصى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن لتحقيق التنمية االقتصاديةوحتقيق أ
مؤسسة مالية مصرفية وسيطة هتدف إىل حتقيق الربح، تلتزم يف  "املصارف اإلسالمية هي :التعريف الرابع -

 6".مجيع أعماهلا وأنشطتها بأحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها

                                                           
 . 81:، ص8001، 8، دار الكلم الطيب، دمشق، ارفية وموقف الشريعة اإلسالمية منهاالخدمات المصعالء الدين الزعرتي، 1
 .652: ص. 8001، 1، دار النفائس، األردن، اي الفقه اإلسالميالمعامالت المالية المعاصرة ف مد ع،مان شبري،حم2
أو دار لبنول الالربوية، بنك بال فوائد، بيت التمويم اإلسالمي، توجد العديد من التسميات، فهنال من يسميها البنول اإلسالمية أو بنول املشاركة، ا

 ...املال اإلسالمي
  .57: ، ص5995، 6للنشر والتوزيع، ا ، ايرتالالبنوك اإلسالميةحمسن أمحد اخلضريي،  3
 .67:، ص6222، بريوت، 6، اربيالتجربة بين الفقه والقانون والتطبيق المركز الثقافي الع: البنوك اإلسالميةعائشة الشرقاوي املالقي، 4
  .677:، ص6222، مؤسسة ال،قافة اإلسالمية، اإلسكندرية، بحوث في االقتصاد اإلسالميعوف حممد الكفراوي، 5
، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، المصارف اإلسالمية، مقررات لجنة بازل تحديات العولمة، إستراتيجية مواجهتهاأمحد سليمان خصاونة، 6
  .25: ، ص5،6222ا
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مية هي مؤسسات مالية مصرفية تقوم بدور الوساطة من خالل ما سبق نستنتج أن املصارف اإلسال 
يف إطار مبادئ نئام من خالل جذب مدخرات األفراد واملؤسسات وتوظيفها واست،مارها التشاركية املالية 
 .االقتصادية واالجتماعيةهبدف حتقيق التنمية املشاركة 

 هاتطور مراحل و  نشأة المصارف اإلسالمية: ثانيا 
   1:،الث مراحم هيبإلسالمية املصارف امر تطور    
 مرحلة النشأة وإعادة اإلحياء: المرحلة األولى -2

فت ر  عُ  حيث ،(صدر اإلسالم) األيام األوىل للدعوة اإلسالمية إىلتعود بداية الصريفة اإلسالمية 
أما  عدة يف جمال إيداع األموال بني األفراد على أساس ال،قة واألمانة، األعمال املصرفية واختذت أشكاال  

بيت املال والذي كان مب،ابة  إنشاءمث بعد ذلك مت . است،مار األموال فقد كان وفقا لصيغيت املشاركة واملضاربة
 2.بنك الدولة
يف شكم يتناسب مع العمم  أسسةإعادة اإلحياء واملهو وما حدث خالل العقود ال،الثة األخرية  

حيث كانت البنول اإلسالمية يف  ،ية اليت يقوم عليهااملصريف املعاصر ومتطلباته دون املساس باألسس الشرع
النماذج األوىل للصريفة اإلسالمية، مث مصارف االدخار بشمال مصر يف  0422 والباكستان 0492ماليزيا 

 .جناحا كبريا فدامت ملدة ثالث سنوات مث توقفت اليت مل تلق 0492مدينة غمر عام 
طري ملبادئ االقتصاد اإلسالمي، مع الرتكيز بصفة أوالتمن التنئري  متيزت هذه املرحلة بقدر كبري

ولقد ساهم يف هذه . خاصة على العمم املصريف باعتباره العصب األساسي والتطبيق العملي هلذا النئام
املرحلة العديد من االقتصاديني املسلمني يف اجلامعات ومراكز البحوث مبسامهات خالقة يف إعادة إحياء 

ساسية للصريفة اإلسالمية من ناحية، ويف إجياد وتدعيم سبم احلوار مع املهتمني من وصياغة املبادئ األ
وضع النئرية موضع  ىاجملال العملي بإنشاء مصارف إسالمية قادرة عل إىلاملمارسني للعمم املصريف للدخول 

  .التطبيق العملي
 مرحلة التطبيق واالنتشار: المرحلة الثانية -1

مصرف )يف دولة اإلمارات العربية  0472 عام نشاء أول مصرف إسالمية إليكانت البداية احلقيق
مصاحبة إلنشاء بنك التنمية اإلسالمي يف اململكة العربية السعودية، ومنذ ذلك التاريخ ( ديب اإلسالمي

                                                           
إلسالمي، العدد السادس، ، حولية الربكة، جملة علمية متخصصة بفقه املعامالت والعمم املصريف ا، الصيرفة اإلسالمية رؤية مستقبليةسعيد املرطان1

  .226-692: ، ص6222لة الربكة، جمموعة د
  .22:، ص6222هضة العربية، القاهرة، ، دار النالبنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقحممد إبراهيم أبو شادي، 2
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حيث أصبح العمم املصريف اإلسالمي ومؤسساته تنتشر يف ك،ري من  تعدد إنشاء املصارف اإلسالمية
 .الدول

  ن عمر الصريفة اإلسالمية يف شكله املعاصر مل يتجاوز بعد ال،الثة عقود، فقد حققت منوا  ورغم أ
من حيث حجم أصول األموال اليت تديرها، ولقد انصب  ليس فقط من حيث العدد ولكن أيضا   كبريا  

 . الرتكيز يف هذه املرحلة على جتديد صيغ التمويم اإلسالمية
 واالبتكار التطويرمرحلة : المرحلة الثانية -3

 :اخلصائص التاليةوهي املرحلة احلاضرة، حيث تتميز ب
 أوتطوير وابتكار العديد من املنتجات اليت تعترب بديلة ملنتجات الصريفة التقليدية سواء يف جمال التمويم  -

بم  ،...(املراحبة، السلم، اإلجارة، املشاركة، املضاربة) حيث مل تكتف بصيغ التمويم املعروفة ،االست،مار
أك،ر، وأصدرت بطاقات ائتمان إسالمية، كما  أوقامت بتطوير هذه الصيغ بالتداخم فيما بني صيغتني 

لالزمة لتحقيق اجيري تطوير صناديق االست،مار اإلسالمية، وتطوير صيغ لتمويم مشاريع البنية التحتية 
ضافة إىل ذلك قامت املصارف باإل ،التنمية االقتصادية يف الدول اإلسالمية كإنشاء صندوق البىن التحتية

 اإلسالمية بالتوجه حنو سياسات التصكيك  وتطويرها؛
انتشرت املصارف اإلسالمية بشكم واسع حبيث مل تقتصر فقط على البلدان اإلسالمية، بم امتدت إىل   -

ريطانيا اليت ، وتأيت يف املرتبة األوىل هلذه الدول ب...البلدان غري اإلسالمية م،م أمريكا، بريطانيا، سويسرا
ولقد بلغ عدد  1.توجد فيها مخسة بنول إسالمية بشكم كامم، وسبعة عشر بنك يف شكم نوافذ إسالمية

 . 2نافذة 222يقارب  ما 0202النوافذ اإلسالمية يف البنول التقليدية يف سنة 
سالمي وتوسيع إنشاء العديد من اهليئات واملنئمات املساندة والضرورية لتطور وسالمة العمم املصريف اإل -

 : دائرة عمله، نذكر منها
 ؛هيئة احملاسبة واملراجعة املؤسسات املالية اإلسالمية 
 ؛جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 
 ؛السوق املالية اإلسالمية الدولية 
 ؛هيئة التصنيف للبنول اإلسالمي 
 مراكز إدارة السيولة. 

                                                           
1
، 0200جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر،  غري منشورة، ، أطروحة دكتوراهالكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسة مقارنةشوقي بورقبة،  
  .02: ص

 www.cibafi.org                                                    :، مقال منشور على املوقع عدد النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية الحم الناصر،2 

http://www.cibafi.org/
http://www.cibafi.org/
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ف على مستوى العامل حبجم أعمال مصر  922أك،ر من  0202بلغ عدد املصارف اإلسالمية عام 
دوالر  مليار990 إىل 0200ويتوقع أن تصم يف هناية سنة  1.دوالر أمريكي مليار822يصم إىل أك،ر من 

 2.أمريكي

 وضوابط عملها ملصارف اإلسالميةأهداف ا: املطلب الثاني
تميز عن العمم الضوابط اليت جتعله يو األسس األهداف و حيكم العمم املصريف اإلسالمي جمموعة من 

 :وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا املطلب من خالل العناصر التالية املصريف التقليدي
 ؛أهداف املصارف اإلسالمية -
 .ضوابط عمم املصارف اإلسالمية -

 أهداف المصارف اإلسالمية: أوال
ة من تحقيق جمموعل عند مزاولتها لنشاطاهتا التمويلية واالست،مارية تسعى املصارف اإلسالمية 

 :يف النقاا التالية هااألهداف  ميكن حصر 
 أهداف مالية -2

هتدف املصارف اإلسالمية إىل حتقيق جمموعة من األهداف املالية اليت تعكس مدى جناحها، ومن  
 :أهم هذه األهداف ما يلي

يعد هذا اهلدف من أهم أهداف املصارف اإلسالمية حيث مي،م الشق األول  :جذب الودائع وتنميتها-
للقاعدة الشرعية واألمر اإلهلي بعدم تعطيم األموال واست،مارها مبا  عملية الوساطة املالية، كما يعترب تطبيقا   يف

  3.يعود باألرباح على اجملتمع وأفراده
لذا تقوم املصارف اإلسالمية جبذب أقصى قدر من املوارد املالية من خالل جتميع املدخرات املوجودة 

 واستخدامها يف متويم النشاطات االقتصادية مبا حيقق نفعا   ،ملختلفة من اجملتمعلدى األفراد واجلهات ا
 4.ألصحاهبا وللمصرف واجملتمع

                                                           
1
IFSL Research, Islamic Finance 2010, February2010,London, www.ifsl.org.uk 

 www.zawya.com                                                                                             ت ويونغ على املوقع االلكرتوينستقرير ترصدته شركة ارن2

 :مقال منشور على املوقع االلكرتوين ،ماهية المصارف اإلسالميةحممد البلتاجي،  3
www.bltagi.com 

 . 97-92:، ص6222، 5اعمان،  ، عامل الكتب احلديث،البنوك اإلسالميةفليح حسن خلف، 4

http://www.zawya.com/
http://www.zawya.com/


 مدخل للتعريف باملصارف اإلسالمية ومصادر أمواهلا وصيغ متويلها............................................................................الفصل األول

7 
 

يعترب است،مار األموال الشق ال،اين، وهو املصدر الرئيسي لتحقيق األرباح للمسامهني : األموال استثمار-
ملصارف اإلسالمية على است،مار أمواهلا يف لذا حترص ا، بني هؤالء ا  واملودعني وكذا للمصرف بصفته وسيط

 :وذلك من خالل 1،مجيع نواحي النشاا االقتصادي وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
 تشجيع املعامالت التجارية املباشرة بني الدول اإلسالمية، مما يساعد يف  و احلث على االدخار

 ؛ر التجارة وتسهيم التبادليحتر 
 وفر املصارف اإلسالمية التمويم الالزم للمست،مرين من خالل صيغ حيث ت ؛التمويم االست،ماري

 .التمويم املختلفة مما تبعدهم عن الربا
 احملافئة على املال وتنميته فال جيوز حبسه وتعطيله عن احلركة داخم اجملتمع.  

ا كما تسعى املصارف اإلسالمية إىل حتقيق معدل ربح يضمن هلا البقاء واملنافسة أمام نئرياهت
التقليدية، مع مراعاة اجلانب االجتماعي واألخالقي يف معامالهتا، فهي ليست مؤسسات خريية تقدم 

لديهم لالحتفاظ  أساسيا   حافزا   كما أن الربح ال يهم محلة األسهم باعتباره يعدّ . التربعات واخلدمات اجملانية
لودائعهم، وكذا اجملتمع ألنه ضمان سهم أو التخلص منها، بم يهم املودعني ألنه حيقق هلم الضمان األب

 .الستمرار املصرف واخلدمات اليت يقدمها له
 أهداف خاصة بالمتعاملين-1
للمتعاملني مع املصرف اإلسالمي أهداف متعددة، جيب أن حيرص املصرف اإلسالمي على   

 :حتقيقها وهي على النحو التايل
املصارف بصفة عامة الواجهة الرئيسية  تعد اخلدمات املصرفية يف :تقديم الخدمات المصرفية -

ووسيلة هامة جلذب املتعاملني اجلدد، واحملافئة على املتعاملني احلاليني، فهي بوابة  ،للمتعاملني مع املصرف
 .العبور للتعامم مع أنشطة املصرف املختلفة

فيما عدا اخلدمات وتقدم املصارف اإلسالمية كافة اخلدمات املصرفية اليت تقدمها البنول التقليدية، 
املصرفية اليت تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، باإلضافة إىل خدمات تنفرد هبا عن م،يالهتا، ناجتة 

 .عن انتهاجها للنهج الشرعي، كالزكاة والقرض احلسن وباقي اخلدمات التكافلية االجتماعية
نتجات املصرفية واالست،مارية من أهم أهداف املصارف اإلسالمية العمم على تقدمي اخلدمات واملو 

والتمويلية يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، وتلبية مجيع احتياجات املتعاملني، حبيث توفر هلم املنتجات 
وأن تعمم املصارف اإلسالمية على تطوير وابتكار منتجات تليب احتياجات . البديلة للمنتجات التقليدية

                                                           
  .25: عوف كفراوي، مرجع سابق، ص1
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األزمة املالية لتبني للعامل النموذج التمويلي السليم وفق الشريعة اإلسالمية املتعاملني املتجددة، وانتهاز فرصة 
 ...باالعتماد على صيغ املراحبة واملشاركة واملضاربة واالستصناع

تسعى املصارف اإلسالمية لتوفري التمويم الالزم للمتعاملني الذين يرغبون  :توفير التمويل للمستثمرين-
ملبادئ الشريعة اإلسالمية، ومن أجم ذلك فهي توفر عدة صيغ مالئمة لطبيعة  يف متويم است،ماراهتم وفقا

 .القرض الربوي النشاا املراد متويله على عكس البنول التقليدية اليت تقوم على صيغة واحدة وهي
يفضم املست،مرون التعامم مع املصارف اليت تست،مر بالطرق املشروعة والبعيدة  :توفير األمان للمودعين-
ن أساليب االستغالل واخلداع واستخدام األساليب اليت تطمئن هلا النفوس، وتعد السيولة أهم عامم ع

فاملصارف تستخدم السيولة النقدية للوفاء باحتياجات سحب الودائع اجلارية من  ،لكسب ثقة املودعني
 1.لالزم للمست،مرينناحية، واحتياجات املصرف من املصروفات التشغيلية باإلضافة إىل توفري التمويم ا

 ثابتا   تضمن املصارف التقليدية األمان للمودعني أك،ر من املصارف اإلسالمية وذلك ألهنا توفر عائدا  
ألصحاب الودائع، أما املصارف اإلسالمية فهي تقوم على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة، فهي ال 

لوديعة، فهي تتوخى احلذر يف اختيار املشروعات وال حىت أصم ا حمددا   تضمن ألصحاب الودائع ال عائدا  
  .ذات العائد املناسب من أجم كسب ثقة املودعني

 األهداف الداخلية -3
  :تتم،م األهداف الداخلية للمصارف اإلسالمية يف

يف حتقيق أهداف املصرف، فالعنصر البشري هو الذي  فعاال   يلعب العنصر البشري دورا   :التنمية البشرية -
  . مهمة است،مار األموال املودعة وتنميتهايتوىل

كما أن العمم املصريف اإلسالمي يتطلب توفر كفاءات إدارية مدربة وكوادر مؤهلة جتمع بني اخلربة 
ولقد توصلت أك،ر من دراسة علمية ميدانية إىل أن غالبية . املصرفية واملعرفة الشرعية والكفاءة املهنية

واجه لآلن مشكلة بشأن توفري الكوادر اليت يتطلبها العمم املصريف املصارف اإلسالمية ما زالت ت
اإلسالمي، ما كان له األثر السليب يف التطبيق العملي، ويعود ذلك يف األساس إىل اعتماد تلك املصارف 

 .منذ نشأهتا على العمالة الوافدة من البنول التقليدية، دون االهتمام بالنواحي املعرفية الشرعية
إىل  0222الكوادر يف املؤسسات املالية اإلسالمية هلم خلفيات مالية تقليدية يف عام غ عدد بلولقد 

82%.2 

                                                           
  .حممد البلتاجي، ماهية املصارف اإلسالمية، مرجع سابق1
   www.slamoline.net:                                    ، على املوقع اإللكرتوينتقويم الموارد البشرية بالبنوك اإلسالميةأشرف حممود، 2

  

http://www.slamoline.net./
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من أجم ذلك قامت املصارف اإلسالمية بعقد دورات تدريبية خاصة بالعاملني فيها واشتملت معئم 
 يكونوا مؤهلني التوصيات الصادرة عن ملتقيات املصارف اإلسالمية على تأكيد أمهية إعداد العاملني حىت

 1.حلمم رسالة هذه املصارف
املصارف حيث مت،م  تنشأ املؤسسات بصفة عامة هبدف االستمرار، وخصوصا   :تحقيق معدل النمو -

عماد االقتصاد ألي دولة، وحىت تستمر املصارف اإلسالمية يف السوق املصرفية ال بد أن تضع يف اعتبارها 
 2.ستمرار واملنافسة يف األسواق املصرفيةحتقيق معدل منو، وذلك حىت ميكنها اال

حىت تتمكن املصارف اإلسالمية من حتقيق رسالتها، ال بد هلا من  :االنتشار الجغرافي واالجتماعي -
لذا قامت أغلبية املصارف اإلسالمية  ،االنتشار حبيث تغطي أكرب قدر من اجملتمع، وتكون قريبة من العمالء

دول العامل باخلارج، واليت تتكون من كربى املؤسسات املصرفية العاملية مما ساعد بإنشاء فروع إسالمية هلا يف 
كما أن االنتشار اجلغرايف   3.على حتويم املصارف اإلسالمية إىل قوة اقتصادية فاعلة ضمن االقتصاد العاملي

 .تلبية حاجاته واالجتماعي يشعر العميم بالراحة واالطمئنان على أمواله وسرعة
 اف االبتكاريةاألهد -4

أصبحت املصارف اإلسالمية تشكم منافسة قوية يف مجيع جماالت العمم املصريف، وذلك بعدما 
أصبحت تقدم خدمات مصرفية إسالمية تتميز مبرونة عالية وتناسب كم حالة من حاالت التمويم، 

 :فاملصارف اإلسالمية تسعى لتحقيق التطور ومواكبة املتغريات عن طريق
حىت يستطيع املصرف اإلسالمي مواجهة املنافسة من جانب البنول  :تطوير صيغ االستثمارابتكار و  -

لذا تسعى املصارف ، التقليدية يف اجتذاب املست،مرين ال بد أن يوفر هلم التمويم الالزم ملشاريعهم املختلفة
ملشروعات االست،مارية اإلسالمية إلجياد الصيغ االست،مارية اإلسالمية اليت يتمكن من خالهلا من متويم ا

  4.املختلفة مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
يعتمد تفوق وجناح املصارف اإلسالمية على مدى قدرهتا على تطوير  :ابتكار وتطوير خدمات مصرفية -

 .وابتكار خدمات مصرفية، فتقدمي املصرف لألفضم واألجود هو الذي يشبع حاجات عمالئه

                                                           
، 2، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العددالموارد البشرية في البنوك اإلسالمية، بين النظرية والتطبيقعبد احلليم غريب، 1

 . 56: ، ص6222
  .حممد البلتاجي، ماهية املصارف اإلسالمية، مرجع سابق2
                   www.kantakji.com                     :، يف املوقع اإللكرتويناإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي البنوكعبد الباسط الشييب، 3

 . حممد البلتاجي، ماهية املصارف اإلسالمية، مرجع سابق 4

http://www.kantakji.com/
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وم املصارف اإلسالمية وبشكم مك،ف بالبحث عن أساليب وقواعد جديدة، ومن أجم ذلك تق
وأنواع مبتكرة من اخلدمات املصرفية تتوافق وحجم االحتياجات املتنامية للعمالء، وكذا االهتمام بالتنويع 

 . والتميز وجذب عمالء جدد
مالئه، مما يزيد من جهة أخرى فإن ابتكار وتطوير منتجات جديدة يكسب املصرف ثقة واطمئنان ع

لكن على املصارف اإلسالمية أن تتوخى احلذر وأن تلتزم بأحكام ، من قدرته التمويلية وتعزيز قوته التنافسية
 .الشريعة اإلسالمية يف تطوير منتجاهتا

باإلضافة إىل األهداف السابقة هنال جمموعة من األهداف األخرى غري االقتصادية نوجزها يف 
 1 :النقاا التالية

والسيما املعامالت املصرفية يف النقود والسلع اليت  طبيق األحكام الشرعية في المعامالت الشائعةت -
 .عطاء  إو  تتجنب الربا أخذا  

الفعلي وتشجيع و عن طريق اخلدمات املصرفية وأعمال االست،مار املشروع  تنمية االقتصاد والمجتمع -
ربح عادل، وكذا العناية بأحوال املعسرين واحملتاجني االدخار، وتوفري التمويم للمشاريع اإلسالمية بعائد 

بواسطة الزكاة، وتوفري املساكن املالئمة، وتزويج العزاب، ومنح القروض احلسنة، مما يساعد على تقليص 
 .التفاوت بني الطبقات

لى ، فاملصارف اإلسالمية تتميز عن نئرياهتا التقليدية بأهنا تقوم عإقامة نظام اقتصادي عادل وشامل -
مبدأ العدالة يف توزيع األرباح، والشمول يف تعميم اخلري والنفع، أما الربا فهو نئام متحيز لصاحل أرباب 

 .من غري جهد وال خماطرة وال مشاركة يف حتمم اخلسارة مضمونا   ، ومينحهم دخال  حيث يزيدهم ثراء   ،املال
 ضوابط عمل المصارف اإلسالمية: ثانيا

سالمي جمموعة من الضوابط واألسس اليت جتعله يتميز عن العمم املصريف حيكم العمم املصريف اإل
 :يلي التقليدي، وتتم،م يف ما

 واألخالقي الضابط العقائدي -2
األحكام و العقيدة، األخالق، : يستند عمم املصارف اإلسالمية على مكونات الشريعة ال،الثة وهي

تعميق املبادئ العقائدية لدى العاملني واملتعاملني  حيث تسعى املصارف اإلسالمية إىل ،الفقهية العملية
معها، وتطهري املعامالت املصرفية من احليم واألساليب اليت تتضمن الغش و اخلداع وأكم أموال الغري 

 :ويئهر االلتزام العقائدي يف املصارف اإلسالمية من خالل ما يلي. بالباطم

                                                           
 . 565-557: ، ص6226، دمشق، دار الفكرالمعامالت المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي،  1
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صارف اإلسالمية إىل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية هتدف امل :االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية-
، من خالل تطبيق قاعدة احلالل واحلرام، فهي حتم ما أحم اهلل وحترم ما حرمه ومضمونا   وشكال   وعمال   قوال  

 :اإلسالمية ألحكام الشريعة ما يليومن مئاهر خضوع املصارف  .مستندة يف ذلك إىل فقه املعامالت
 بالفائدة أيا  كانت صورها املصارف اإلسالمية ال تتعامم : ئدة باعتبارها رباعدم التعامل بالفا

عطاء ، إيداعا  أو توظيفا ، قبوال  أو خصما ، مباشرة أو غري مباشرة، ظاهرة أو إوأشكاهلا، أخذا  أو 
خمتفية، حمددة مقدما  أو مؤخرا ، ثابتة أو متحركة، كاملة أو منقوصة، يستوي يف ذلك قليلها 

أمجع الفقهاء على أن الفائدة املصرفية هي عني الربا، ولقد أقر املؤمتر ال،اين جملمع  ولقد1.ريهاوك،
وال فرق  أن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حمرم،: 0492البحوث اإلسالمية باألزهر سنة 

عة يف يف ذلك بني القرض االستهالكي أو اإلنتاجي ألن نصوص الكتاب والسنة يف جمموعها قاط
  .النوعني  حترمي

 حترص املصارف اإلسالمية على االلتزام باألخالق : االلتزام باألخالق اإلسالمية في المعامالت
الرقابة الذاتية  :اإلسالمية يف تعامالهتا سواء مع املسلمني أو مع غري املسلمني، وذلك من خالل

داع واملكر واحليلة سواء يف وحسن اختيار العاملني، األمانة، اجتناب كم أساليب الغش واخل
اجتناب ، خاصة سرينعوالمحتقيق الربح أو يف توزيعه، التعامم احلسن مع العمالء عامة 

 .االحتكار
 أغلقت الشريعة اإلسالمية باب الكسب الذي يستند إىل مبدأ الضمان  :تحمل المخاطرة

ل جهد أو حتمم خماطرة، حتصم على املال دون بذ وحتمم التبعة وهو الربا، حيث تنشأ عنه فئات
ويف الوقت نفسه قدمت الشريعة اإلسالمية بدائم وهي املشاركات بأنواعها واملبادالت بأنواعها 

 2.اخلراج بالضمان، والغنم بالغرم الربح واملخاطرة يف إطار قاعديت حتقق مبدأ التوازن يف
 تتجنب املصارف اإلسالمية الغـرر: االلتزام بالشفافية والنزاهةرتويج املزيـف والرشـوة ملـا فيهـا والـ

  .، وتلتزم بالنزاهة والشفافية يف مجيع معامالهتامن أكم ألموال الناس بالباطم
                                                           

 .72:، ص7002، هيئة املوسوعة العربية، دمشق،1، االمصارف اإلسالمية وهبة الزحيلي،1
تعود احلكمة من حترمي الربا يف كونه: 

 ؛يساهم يف خلق قيمة مضافة وال يف تنمية اجملتمع بم فيه ظلم للمجتمع كلهال  -
 ؛لعدم االستقرار االقتصادي ا  رئيسي مصدرا  ( الربا)تعترب الفائدة -
الروم، ")وما أتيتم من ربا لريبوا يف أموال الناس فال يربوا عند اهلل:"الربا يزيد من ثروة الغين على حساب الفقري الضعيف، دون أي زيادة حقيقية يف ثروة اجملتمع لقوله تعاىل -
  ؛(24
 .عة اإلسالميةالربا هو كسب للمال بغري جهد، وهذا مناف ملا دعت إليه الشري -

2
 .52: ص ،6229، 5، جمموعة الربكة املصرفية، جدة،  ا52ج، بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالميةعبد الستار أبو غدة،  

 ا املتعاقدون يف نتيجة مبهمة بسبب اجلهالةفيتور . الغرر هو الذي ال يستطيع فيه أحد املتعاقدين أو كليهما أن حيدد وقت إبرام العقد أو ما حيصم عليه من مكاسب أو أضرار . 



 مدخل للتعريف باملصارف اإلسالمية ومصادر أمواهلا وصيغ متويلها............................................................................الفصل األول

12 
 

  شرعيةالاجتناب المنافسة غير. 
ختتلف نئرة اإلسالم للنقود عن نئرة الفكر الوضعي الذي  :تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع-

، كما يقوم نشاا البنول التقليدية على مبدأ تأجري وشراء   رة فيها بيعا  ينئر إليها على أهنا سلعة تتم املتاج
بينما الفكر اإلسالمي فريى أن النقود هي جمرد وسيلة للتبادل وخمزن  1،النقود من خالل اإلقراض واالقرتاض

لسلع للقيم وأداة للوفاء، وأهنا ليست سلعة وليست هلا قيمة زمنية إال من خالل ارتباطها بالتعامم با
 2.وبشروا شرعية

فاملصارف اإلسالمية متارس البيوع على أساس عالقة ثنائية بني متبايعني وليس تاجرا للنقود كما هو 
م املصارف اإلسالمية أموال الغري وتست،مرها على أساس مبدأ شغّ كما تُ   3.احلال بالنسبة للبنول التقليدية

 .املشاركة
ختضع املصارف اإلسالمية باإلضافة إىل الرقابة املالية إىل  :عيةخضوع المصارف اإلسالمية للرقابة الشر -

رقابة شرعية، وهي إحدى األجهزة اليت حتميها من خمالفة أحكام الشريعة اإلسالمية عند ممارستها ألعماهلا، 
تعترب هذه اخلاصية الفارق اجلوهري بني و. وتقدم هلا احللول الشرعية مبا يضفي عليها الصبغة الشرعية

 4 .صارف اإلسالمية والبنول التقليديةامل
 ضوابط القواعد الكلية  -1

 .قاعديت الغنم بالغرم واخلراج بالضمان اإلسالميالقواعد الكلية اليت حتكم العمم املصريف  أهممن 
أن من ينال نفع الشيء يتحمم الضرر احلاصم منه، أي ال ميكن  تعين هذه القاعدة :الغنم بالغرم -

، وهذه القاعدة هي أساس قيام العمم املصريف (الغرم) إال بتحمم املخاطرة( الغنم) استحقاق الربح
، أو اوضاتعاملاإلسالمي، سواء ما خيص املعامالت املصرفية خاصة تلك القائمة على املشاركات أو 

 5.باعتبار أن العميم املودع هو شريك املصرف، فإن له احلق يف الربح بقدر استعداده لتحمم اخلسارة
أنه من ضمن أصم الشيء جاز له أن حيصم على ما تولد عنه *يقصد هبذه القاعدة :الخراج بالضمان-

فاملصرف اإلسالمي يقوم بضمان أموال املودعني لديه يف شكم ودائع أمانة حتت الطلب ويكون . من عائد
 ، ألنه يكون ملزما  (صرفامل)املتولد عن هذا املال جائز االنتفاع ملن ضمن  (أي ما خيرج من املال)اخلراج 

                                                           
 .52: ص، 6222، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، المصارف اإلسالميةفادي الرفاعي، 1
 .26:ص، 6222، 5دار غار حراء، دمشق، ا، المصارف اإلسالمية وماذا يجب أن يعرف عنها، عالء الدين الزعرتي2
  .55 -2 :ص.6229 دمشق، ،6دار املكتيب، ا اإلسالمية،بحوث في المصارف رفيق يونس املصري، 3
  .52: فادي حممد الرفاعي، مرجع سابق، ص4
 .92:، ص6225، 5عمان، ا ، دار وائم للنشر،أساسيات العمل المصرفي اإلسالميحممود حسن صوان، 5
ا فاستغله مث وجد به عيبا فقال يا رسول اله إنه استغم غالمي، فقال رسول اهلل يعود أصم هذه القاعدة ملا روته أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها أن رجال اشرتى عبد*

  (.غرم)والضمان ( غنم)وهلذه القاعدة عالقة بالقاعدة السابقة ألهنا تدخم حتتها من حيث أن اخلراج " اخلراج بالضمان:"اهلل عليه وسلم  صلى
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يئهر أثر هذه القاعدة يف و 1.باستكمال النقصان الذي حيتمم حدوثه وحتمم اخلسارة يف حالة وقوعها
  2.األعمال املالية املصرفية يف عملية توزيع النتائج املالية للمصارف اإلسالمية

 ضوابط األحكام الشرعية-3
وتكون . الواجب، املندوب، املباح، املكروه، احلرام: األحكام الشرعية التكليفية مخسة أحكام هي

الضوابط للمؤسسات م،لها م،م األفراد حبيث تكون معامالهتا يف نطاق هذه الضوابط، وختضع هلا مجيع 
وميكن حتديد أهم هذه اآلثار . األنشطة واألعمال اليت جتر هبا املؤسسات عامة واملصارف اإلسالمية خاصة

 3 :فيما يلي
  صياغة األهداف واملقاصد واألولويات؛التأثري يف -
 يف كيفية توزيع النتائج؛ التأثري يف اإلدارة الكلية ملوارد املصارف اإلسالمية -
 وأساليبها؛ التوظيف واخلدماتويف جمال  التأثري يف نئم وإجراءات العمم والعقود والنماذج -
   .ألخالقيةالتأثري يف التزام املصارف اإلسالمية باملسؤولية االجتماعية وا -

 عوامل جناح املصارف اإلسالمية: املطلب الثالث
 :عوامم رئيسية هي أربعةتتم،م عوامم جناح املصارف اإلسالمية يف 

 ؛العامم الشرعي -
 ؛العامم املصريف -
 .العامم االقتصادي واالجتماعي -

 العامل الشرعي:  أوال
التقليدي، وذلك من خالل الدور يعترب العامم الشرعي أهم ما مييز العمم املصريف اإلسالمي عن 

الفعال الذي تلعبه هيئة الرقابة الشرعية التابعة للمصارف اإلسالمية يف حتقيق ضوابط الشريعة اإلسالمية يف  
كم املعامالت املالية املصرفية، حيث حترص على السالمة الشرعية الستخدامات األموال ومصادرها من 

 4:خالل
                                                           

 . 95: حممود حسن صوان، مرجع سابق، ص1
  .22: رتي، املصارف اإلسالمية وماذا جيب أن يعرف عنها، مرجع سابق، صعالء الدين الزع2
    www.alzatari.net        :  ، حبث منشور على املوقع االلكرتوينالضوابط الشرعية ألعمال المصارف اإلسالميةعالء الدين الزعرتي، 3 

 : راجع 4

 .22-72: ، ص6222دار النفائس، ، رسالة دكتوراه منشورة ،، مؤشرات األداء في البنوك اإلسالميةم عبادةإبراهيم عبد احللي -

 .29-22: مرجع سابق، ص بحوث في المصارف اإلسالمية،رفيق يونس املصري،  -

http://www.alzatari.net/
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 عان واإللزام مبا ال يلزم ؛واإلذ اجلهالة والغرر والنجشو  م أنواع الربااحلرص على خلو املعامالت من ك -0
 ؛واملقامرة احلرص على خضوع املعامالت إىل عنصر املخاطرة -0
 احلرص على حتديد موقف املصرف اإلسالمي؛ إن كان مضاربا  أم مشاركا  أم وكيال ؛ -2
 رعي؛كما تقوم اهليئة باالعرتاض على ما جتده داخم املصرف من خلم ش -9
فعالية األساليب وجناعتها، ألن من نتائج صحة التطبيق الشرعي للمعامالت املصرفية  نالتحري ع -2

 وسالمتها إظهار حماسن الشريعة وإثبات كماهلا ومتامها؛
 .يتحمم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عبء حتري الطابع اإلسالمي هلذه املصارف يف اجلوهر واملضمون -9

 العامل المصرفي: ثانيا
 الهندسة المالية اإلسالمية -1

يعد تطور وتنوع منتجات الصناعة املصرفية أحد أهم عوامم جناح املصارف اإلسالمية، ويعود الفضم 
يف ذلك للدور الفعال الذي تلعبه اهلندسة املالية اإلسالمية،  حيث توفر هذه األخرية منتجات مالية بديلة 

 .العمم املصريف اإلسالمي للمنتجات املصرفية التقليدية مالئمة لطبيعة
فابتكار منتجات مالية مصرفية جديدة يدعم استقطاب الودائع ويزيد من القدرة التمويلية للمصرف، 
خاصة وأّن العميم مييم للمصرف الذي يطمئن إليه ويوفر له خدمات تليب رغباته من جهة وتكون خالية 

 .من شبهة الربا من جهة أخرى
املالية اإلسالمية يف إجياد الكوادر اإلدارية اليت جتمع بني املعرفة الشرعية كما يساعد وجود اهلندسة   

 .يتطلبها العمم املصريف اإلسالمي واخلربة املصرفية اليت
 1:يلي ومن التطبيقات املعاصرة للهندسة املالية يف املصارف اإلسالمية ما

مر للشراء من خالل ة بيع املراحبة لآلدسمنوذج املراحبة للدكتور سامي السويلم والذي يقوم على إعادة هن -
 عقد املراحبة؛

منوذج الوكالة بأجر للدكتور مجال الدين عطية الذي يقوم على إعادة هندسة عالقة املودعني مع املصرف  -
اإلسالمي من خالل عالقة املضاربة املشرتكة إىل عقد وكالة بأجر، حيث يعترب املصرف وكيال  عن 

 هلم لقاء أجر ثابت؛او املودعني يف است،مار أم
 منوذج اإلجارة املوصوفة يف الذمة للدكتور منذر قحف؛ -

                                                           
 www.cibafi.org                  :لى املوقعمقال منشور ع( سيتم التطرق هلا يف املبحث ال،الث) دور اهلندسة املالية يف تطوير الصناعة املصرفية،1

                                                                                       .  
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سندات اإلجارة هي أحد منتجات اهلندسة املالية املبتكرة وهي جتمع بني السند كأداة مالية وصيغة  -
 اإلجارة والسلم يف املصارف اإلسالمية؛

ديلة للصناديق والصكول التقليدية،  كما استحدثت اهلندسة املالية صناديق است،مار وصكول است،مار ب -
 .كصكول املراحبة وصكول السلم وصكول املضاربة

 كفاءة إدارة االستثمار في المصارف اإلسالمية -1
إن كفاءة إدارة االست،مار يف املصارف اإلسالمية هي أحد مؤشرات جناح املصارف اإلسالمية كوهنا 

تسعري اخلدمات املصرفية وكفاءهتا يف  دعني معا ، من خاللتتوىل مهمة توليد املوارد املالية للمسامهني واملو 
انتقاء االست،مارات ذات العوائد الكبرية واإلفادة من وفرات اإلنتاج رحبية، حتصيم اإليرادات وحتقيق وفرات 

 .سرعة اختاذ القرارات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات، اقتصاديات احلجمالكبرية 
 إدارة السيولة -3

السيولة مؤشرا  هاما  ملعرفة مدى سالمة املركز املايل للمصرف، حيث تؤثر نسب السيولة على  تعترب
نشاا املصرف فال جيب أن تكون عالية فتحمم املصرف تكلفة الفرصة البديلة وختف  من رحبيته، وال أن 

ذا فإن  تكون منخفضة فتعرض املصرف للحرج أمام عمالئه وبالتايل تضيع فرص حتقيق ربح كذلك؛ هل
 .كفاءة إدارة السيولة هي عامم رئيسي لنجاح املصارف اإلسالمية وتطورها واستمرارها

 إدارة التسويق -4
تلعب إدارة التسويق دورا  أساسيا  يف جذب الودائع واالست،مارات معا ، وهذا الدور هو العصب 

رة املسئولة عن تنمية األول الذي إذا فسد فسد املصرف كله وإن صلح صلح املصرف كله، ألهنا اإلدا
 1.أعمال املصرف ورواجها من خالل تقدمي شكم املنتجات املصرفية اإلسالمية مبختلف أنواعها

 إدارة المخاطر -5
تعترب املخاطر عنصرا  مالزما  للنشاا املصريف فاملصارف مبختلف أنواعها تتعرض للعديد من املخاطر 

إجياد أساليب وآليات التقليم منها ر أصبح من الضروري خاطاليت هتدد وجودها واستمرارها، وملقابلة هذه امل
 .والتحكم فيها

وحبكم املنافسة القوية بني املصارف التقليدية واإلسالمية أولت هذه األخرية اهتماما  كبريا  هلذا 
اجلانب وحاولت تكييف املعايري الدولية إلدارة املخاطر مبا يتالءم مع خصوصية عملها وإجياد أساليب 

                                                           

               www.monther.kahf.com                                                 :، حبث منشور على املوقععوامل نجاح البنوك اإلسالميةمنذر قحف، 1 
         

http://www.monther.kahf.com/
http://www.monther.kahf.com/
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وطية ختدم مصاحلها وتضمن بقاءها، فكفاءة إدارة املخاطر يف املصرف هي عامم رئيس لنجاح املصرف حت
 .واستمراره يف املستقبم

 العامل االقتصادي واالجتماعي: ثالثا
إن اعتماد املصارف اإلسالمية على املنتجات املالية اإلسالمية املختلفة ساعدها على توجيه 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك من خالل حتقيق توازن يف اختيار  العمليات املصرفية لتحقيق
واالجتماعية على حد سواء، على عكس  إنتاج فعلياالست،مارات ذات املكاسب االقتصادية احلقيقية 

يف نئريهتا التقليدية اليت تركز على حتقيق الربح؛ وهذا ما جعلها حتئى بالقبول العام وتلقى رواجا  كبريا  
  .خمتلف أقطار املعمورة

املالية وذلك  امعامالهتيف  كما ركزت املصارف اإلسالمية على تضمني البعد االجتماعي واإلنساين
من خالل أجهزة الزكاة والقرض احلسن والعديد من أنئمة التكافم االجتماعي واإلنساين، وهذه السمة 

، كما اهتمت املصارف مة ىف البنول التقليديةاالجتماعية خلدمات املصارف اإلسالمية تكاد تكون منعد
تمويم ودعم املشروعات الصغرية واحلرفية وخلقت فرص عمم كبرية وساعدت يف أعمال اإلسالمية ب

 .التدريب وإكساب املهارات يف العمم املصريف
 :وميكن تلخيص عوامم جناح املصارف اإلسالمية يف الشكم املوايل

 اإلسالمية عوامل نجاح المصارف: 2شكل رقم
 

 
العدد ، 52 ، اجمللدإسالميةجملة دراسات اقتصادية ، عرض كتاب مؤشرات األداء في البنوك اإلسالميةشوقي بورقبة، : املصدر

 . 2، ص6252 ،للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة اإلسالمياملعهد ، 6
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 مصادر األموال في المصارف اإلسالمية: المبحث الثاني
، واملصادر األخرى واملصادر اخلارجية ع مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية بني املصادر الداخليةتتنوّ 

؛ على دعمها باستمرار حيث تعد هذه املوارد القاعدة اليت يقوم عليها املركز املايل للمصرف الذي يعمم جاهدا  
  .األموال وتنميتهايف استقطاب  أك،ر حرصا جتعلهاغري أّن الطبيعة املمّيزة للمصارف اإلسالمّية 

 :           التاليةوهذا ما سوف نناقشه يف املطالب   

 مصادر األموال الداخلية يف املصارف اإلسالمية: املطلب األول
املوارد املالية املتاحة لالست،مار هبيكم التمويم  (حقوق امللكية) يقصد مبصادر األموال الداخلية

ها املصرف، وهي املصادر اليت يعتمد عليها املصرف اإلسالمي يف بدء حياته، مث يستمر بامليزانية واليت ميتلك
  :، وتتكون من1دورها مع اتساع أنشطته وعملياته

 رأس املال؛ -
 ؛االحتياطات -
 .احملتجزة املخصصات واألرباح -

 وأهميته تعريف رأس المال: أوال
  تعريف رأس المال -2

ليت يضعها املست،مرون حتت تصرف املصرف يف بداية حياته وقد يتم،م رأس املال يف قيمة األموال ا"
فهو  2."طبيعيني أو اعتباريني، وهو قابم للتغري وذلك بطرح أسهم جديدة لالكتتاب ا  يكون هؤالء أشخاص

وهو مي،م نسبة . الذمة يف ال دينا   املورد األول الذي يبدأ به املصرف نشاطه، لذا يشرتا أن يكون حاضرا  

                                                           

 00:،ص0229 ،0، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، السعودية، ااإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةبد احلميد عبد الفتاح املغريب، ع0
 ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،طورها مع دراسة ميدانية على مصرف إسالميمفهومها، نشأتها، ت: المصارف اإلسالمية، حممد بوجالل2

 . 52:، ص5992

 مصادر األموال الداخلية يف املصارف اإلسالمية: املطلب األول
 مصادر األموال اخلارجية يف املصارف اإلسالمية: املطلب ال،اين
 مصادر أخرى لألموال يف املصارف اإلسالمية: املطلب ال،الث



 مدخل للتعريف باملصارف اإلسالمية ومصادر أمواهلا وصيغ متويلها............................................................................الفصل األول

18 
 

ستخدم جزء كبري منه يف شراء املوجودات ال،ابتة كاألبنية، إمجايل مصادر أموال املصرف، ويُ  ضئيلة من
 1.واألجهزة واملعدات وغريها

 س المالرأهمية أ -1
 :تربز أمهية رأس املال يف املصارف اإلسالمية من خالل النقاا التالية

وبذلك  2،سائر يف حالة حدوثهايستخدم رأس املال كركيزة المتصاص اخل؛ حيث توفري احلماية واألمان -
 ؛فهو صمام أمان أمام املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف

توفري التمويم الالزم للمصرف ملمارسة أعماله ونشاطه وحتقيق أهدافه، كما يعترب املصدر األساسي  -
 .لتمويم األصول ال،ابتة

ها اهليئات الرقابية إىل فرض حيث تعمد القوانني والتعليمات اليت تصدر  ؛يعترب مؤشر ضمان واستقرار -
جمموعة من املؤشرات املالية على البنول، وعادة ما يكون عنصر رأس املال أحد املكونات األساسية يف 

 3.حساب هذه املؤشرات
 االحتياطات: ثانيا

 تعريف االحتياطات -2
حتفظ رأمساله لبنك و اليت تدعم املركز املايل لهي املبالغ املقتطعة من صايف األرباح القابلة للتوزيع، و "

من أي اقتطاع، ويف حالة وقوع خسارة ما، وتكون مبالغها من حق املسامهني، ألهنا تغطي من األرباح اليت  
 5 :تنقسم إىل عدة أنواع أمهها وهي 4."كان من املفروض أن توزع عليهم

ذي يصدره البنك وهو الذي يكون فيه املصرف ملتزما بتكوينه حبكم القانون ال: االحتياط القانوني -
املركزي هبذا اخلصوص أو حبكم املبادئ املصرفية اإلسالمية السائدة، وذلك من أجم تدعيم مركزه املايل 

 .وزيادة قدرته على الوفاء بالتزاماته اجتاه اآلخرين

                                                           
  .25: ، ص6222، اليازوري، عمان، أساسيات المصرفية اإلسالميةمري، صادق راشد الش1
قتصادية صندوق النقد الدويل، ، معهد السياسات االأساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر أطرإبراهيم الكراسنة، 2
 .596:ص ، 6222ظيب،أبو 
، 6227، رسالة ماجستري منشورة، جامعة سطيف، اجلزائر،عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقديةمحزة شودار، 3
 . 27:ص

 ،6227 ،5دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ا ة مقارنة،الربح والخسارة في معامالت المصارف اإلسالمية، دراسعادل عبد الفضيم عيد، 4
 . 222:ص
 : راجع 5

 .52: ، ص6226 ،5، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ا، إدارة المصارف مدخل تحليلي كمي معاصررضا صاحب أبو محد -

 .52: مرجع سابق، ص حممد بوجالل، -
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ويعتمد مقدار هذا االحتياطي على تقدير إدارة  هو الذي حيتفظ به املصرف اختياريا   :االحتياط الخاص -
 .ية النفقات املتوقعة يف املستقبمملصرف إىل احلاجة إليه يف املستقبم، وحيتفظ مب،م هذا االحتياطي لتغطا

هو عبارة عن حساب ال يفرضه القانون ولكن يضعه املؤسسون قصد تعزيز رأمسال : االحتياطي العام -
لتأسيسي ويبني نسبة املصرف، وميكن هلذا احلساب أن خيضع لنفس الشروا، كأن ينص عليه القانون ا

 .األرباح اليت حتول إىل هذا احلساب
 أهمية االحتياطات في المصارف اإلسالمية  -1

 : يف املصارف فيما يلي تكمن أمهية االحتياطات
تزيد من قدرة املصرف على مواجهة و تساعد االحتياطات مبختلف أنواعها على تقوية املركز املايل  -

 1؛وقاملخاطر وحتسني وضعيته يف الس
 ؛لرأمسال املصرف واقيا   درعا  ، و من عوامم الضمان بالنسبة للمودعني تعترب االحتياطات عامال   -
 2.تساعد االحتياطات على محاية املصرف من األزمات االقتصادية -

 المخصصات واألرباح المحتجزة: ثالثا
 تعريف المخصصات واألرباح المحتجزة -2

ربح ملواجهة خطر حمتمم الوقوع خالل الفرتة املالية املخصصات هي مبالغ ختصم من جممم ال 
ختتلف عن املصروفات الدورية اليت يتم قياسها . املقبلة، لكنه ال يكون معلوم املقدار أو وقت احلدوث بدقة

 .وحتديدها على وجه الدقة، ويتم حتميلها كاملة أو جزء منها على إيرادات الفرتة، وحسب نصيبها
ترحيلها إىل دورات م احتجازها بقرار جملس اإلدارة و جزء من األرباح اليت يت"فهي  أما األرباح احملتجزة

مما يعطي املصرف قوة ؛ الحقة من أجم استخدامها يف توسيع نشاا املصرف أو متويم است،مارات جديدة
 .وهي نصيب من أرباح املسامهني وليس من أرباح املودعني 3،"ملنافسة املصارف واملؤسسات األخرى

:  وجد عدة أنواع للمخصصات اليت يقوم املصرف بتكوينها من أجم مواجهة األخطار من أمههات
 .خمصصات خماطر االست،مار ،خمصصات املؤونات ، خمصصات اإلهتالل

 أهمية المخصصات واألرباح المحتجزة -3
املصرف، تغطية اخلسائر اليت ميكن أن يتعرض هلا  هواملخصصات واألرباح احملتجزة  من الغرضإن 
 1.لغرض ضمان حقوق املودعني يف حالة اخنفاض قيمة األصول اليت يست،مر فيها املصرف موارده وكذلك

                                                           
له، أما يف الفقه فاملعروف أنه ال ربح إال بعد سالمة رأس املال ند وجود الربح فهو توزيع للربح وليس عبئا  من الناحية احملاسبية ال يتم تكوين االحتياطي إال ع. 

 

  .22: شودار، مرجع سابق، ص محزة1
  .229: عادل عبد الفضيم عيد، مرجع سابق، ص2
 . 52: حممد بوجالل، مرجع سابق، ص3
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على بقاء  ةافئواحمل ؛جتديد األصول أو شراء األصول اجلديدةو تعزز املركز املايل للمصرف  تستخدم يفكما 
 . رأس املال سليما  

  ملصارف اإلسالميةمصادر األموال اخلارجية يف ا: املطلب الثاني
األموال اليت يتلقاها املصرف من اخلارج، املصارف اإلسالمية يف تتم،م مصادر األموال اخلارجية يف 

أهم املوارد املالية للمصارف عامة واإلسالمية حيث تعترب  تتشكم أساسا  من الودائع مبختلف أنواعها،اليت و 
مغايرة وفقا  ملبدأ املشاركة خبالف البنول التقليدية اليت خاصة، غري أن هذه األخرية تقوم بتوظيفها بطريقة 

 :وسوف نتطرق إليها من خالل العناصر التالية .حتصر توظيفاهتا يف اإلقراض بفائدة
 ؛ودائع حتت الطلب -
 ؛(حسابات االست،مار)الودائع االست،مارية  -
 ؛(حسابات االدخار)الودائع االدخارية  -
 .هليئات املصرفيةاحلكومية وااجلهات ودائع : رابعا -

 ودائع تحت الطلب:أوال 
 ( الحسابات الجارية)تعريف ودائع تحت الطلب  -2

هي األموال اليت يودعها أصحاهبا لدى املصرف اإلسالمي والذي يتعهد بردها أو رد قيمتها دون 
. إخطار مسبق فائدة أو عائد، وتبقى حتت تصرف أصحاهبا حبيث ميكنهم اللجوء إليها مىت شاءوا وبدون

 2.مي،م هذا النوع من الودائع أقم نسبة مقارنة باألنواع األخرىو 
تعد األرباح املتحققة عن طريق تشغيم هذه األموال من و  ،يستطيع املصرف استخدام هذه الودائع

فالضامن " اخلراج بالضمان"للقاعدة الفقهية  تطبيقا   3.حق املسامهني وليست من حق أصحاب الودائع
 .إذا حدثت اخلسارة حتملها املصرفو  ،ل على ما تولد عنه من منافع وإيراداتلشيء حيق له احلصو 

 ، ولكن ليست بصفةتقوم بع  املصارف اإلسالمية بتوزيع مكافأة غري مشرتطة مقدما  كما 
 4.متكررة
 

                                                                                                                                                                                     
 . 525: ص ،5999، عمان، ظرية النقديةالنقود والمصارف والنناظم حممد نوري الشمري،  1
 575:، ص6227، 6، الدار اجلامعية، بريوت، االمصارف اإلسالمية من الناحية دراسة علمية فقهية للممارسات العمليةعايد فضم الشعراوي، 2
 . 557: عالء الدين الزعرتي، املصارف اإلسالمية وماذا جيب أن يعرف عنها، مرجع سابق، ص3
، 6املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ا بين الحرية والتنظيم، التقيد واالجتهاد، النظرية والتطبيق، البنوك اإلسالمية ،طيةمجال الدين ع4

 .    592:ص ،5992، بريوت
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  أهمية الودائع تحت الطلب -1
 :تكمن أمهية هذا النوع من الودائع فيما يلي

األمر الذي يؤدي إىل زيادة العائد من تشغيم  ؛صارف اإلسالميةنية يف املمن املصادر اجملا ا  مت،م مصدر  -
 ؛هاون أن تؤثر على سيولتاست،مارها يف مشاريع دو  هذه املوارد

 ؛حتمم صفة الدميومة فهي متوفرة لدى املصرف بشكم دائم ومستمر -
ريع االجتماعية، نشر الفكر منح القروض احلسنة، متويم املشا: ميكن است،مارها يف جماالت خمتلفة منها -

 .اإلسالمي ودعم املؤمترات العلمية ونشر األحباث والكتب اليت هلا عالقة بالبنول اإلسالمية وغريها
 (حسابات االستثمار)الودائع االستثمارية : ثانيا

 تعريف الودائع االستثمارية -2
تكون يف شكم  ،ملدة معينةهي األموال اليت يعهد هبا العميم للمصرف من أجم است،مارها وتوظيفها 

، ويقابم هذا النوع من الودائع يف البنول ا  عقد مضاربة حيث يكون العميم رب املال واملصرف مضارب
والقاعدة الفقهية  .التقليدية الودائع ألجم غري أن املصارف اإلسالمية ال تضمن ال أصم الوديعة وال العائد

 (الغرم)ويتحمم اخلسارة ( الغنم)م، فالعميم حيصم على الربح املطبقة يف هذا النوع هي قاعدة الغنم بالغر 
 .إذا وقعت

 أنواع الودائع االستثمارية  -1
وهي ختتلف من بنك مت،م نسبة الودائع االست،مارية أعلى توظيف مايل يف املصرف اإلسالمي 

 :ويوجد هذا النوع من الودائع على شكلني كمايلي .(%42إىل  %79بني ) إسالمي ألخر، 
املصرف ( رب املال)خيول فيها املودع (: المطلقة، العامة)الودائع االستثمارية مع تفويض باالستعمال  -
باست،مار أمواله يف أي من املشروعات اليت يراها هذا األخري مناسبة، و يكون هذا احلساب ( املضارب)
ها قبم هناية املدة احملددة، ل خمتلفة، وال جيوز لصاحب الوديعة أن يقوم بسحبها أو بسحب جزء مناآلج

لذا يطلق عليها اسم حسابات املشاركة أو حسابات  1.وبذلك يأخذ هذا النوع حكم املضاربة الشرعية
 .املضاربة
تقوم املصارف اإلسالمية خبلط أموال أصحاب احلسابات االست،مارية بأموال أصحاب ما غالبا  

مها بصفتهم مضاربا ، واآلخر بصفتهم أرباب مال يف حقوق امللكية يف املصرف ويستحق هؤالء رحبني أحد
 2.املضاربة

                                                           
 .526: فادي الرفاعي، مرجع سابق، ص1
 .52:ص ،، مرجع سابق2جبحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، عبد الستار أبو غدة،  2
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وهي الودائع اليت يشرتا أصحاهبا على املصرف است،مارها يف : الودائع االستثمارية بدون تفويض -
يوجد هذا النوع من و 1.املضاربة املقيدة إطار وهلم رحبها وعليهم خسارهتا يف ،جماالت معينة وملدة حمددة

لنسبة  حتقق ميزة عدم خضوعها لتمويم املشروعات االست،مارية متوسطة األجم، وهي با  الودائع غال
املضاربة، وإما على  تدار هذه احلسابات إما على أساس .االحتياطي النقدي اليت يفرضها املصرف املركزي

  2.أساس وكالة بأجر
 أهمية الودائع االستثمارية -3

 :اتتم،م أمهية الودائع االست،مارية يف كوهن
 .مت،م هذه الودائع أهم مصدر خارجي ملوارد املصارف اإلسالمية -
 3.العمم املصريف اإلسالمي نقطة متيزاألساسي لعمليات البنك اإلسالمي، و  مت،م السند -
لتمويم أنشطة املصرف اإلسالمي واست،ماراته كوهنا حمددة وفق آجال وشروا  وثابتا   مستقرا   مت،م وعاء   -

 4.عقد الوديعة
 (حسابات االدخار)الودائع االدخارية : ثالثا

 تعريف الودائع االدخارية -2
هي األموال املودعة لدى املصرف قصد ادخارها لوقت احلاجة إليها، وتقوم املصارف بنوعيها 

   5.ومنح أصحاهبا دفاتر لتقييد مسحوباهتم وإيداعاهتم( توفري) اإلسالمية والتقليدية بفتح حسابات ادخار
يودعها يف حساب االست،مار باملشاركة يف األرباح وفقا أن  رف صاحب هذه الوديعة بنيخيري املص

منها يف حساب االست،مار ويرتل اجلزء اآلخر ملقابلة السحب  ا  يودع جزء، أو لعقد مضاربة مطلق أو مقيد
م يودع هذه الوديعة بدون أرباح مع ضمان أصلها، وبذلك يكون حكمها حكأو  ،لالحتياجات وفقا  

 .حتت الطلبالودائع 
 أنواع الودائع االدخارية -1

 :ميكن أن منيز بني نوعنيو ؛مقارنة باألنواع األخرى غر حجمهصيتميز هذا النوع من الودائع ب

                                                           
 . 626: عائشة الشرقاوي املالقي، مرجع سابق، ص1
 .مرجع سابقبحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، عبد الستار أبو غدة، 2
 . 222:حممد السويلم، مرجع سابق، ص 3
  .92: محزة شودار، مرجع سابق، ص4
 .522: عايد فضم الشعراوي، مرجع سابق، ص5
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من الربح، وحيسب العائد من الربح  ويستحق هذا النوع نصيبا   :ودائع ادخارية مع التفويض باالستثمار -
فهي جتمع بني  .للمتعامم اإليداع أو السحب يف أي وقت شاء  وحيقأو اخلسارة على أقم رصيد شهري، 

 1؛خصائص الوديعة حتت الطلب وخصائص الوديعة االست،مارية
حىت ولو طالت مدة إيداعها  ا  عائد ال يستحق هذا النوع: التفويض باالستثماردون ودائع ادخارية  -

 . ى عكس البنول التقليديةألهنا غري قابلة لالست،مار من طرف املصرف اإلسالمي، عل
 .يلي مقارنة بني خمتلف أنواع الودائع يف املصارف اإلسالمية وفيما

 مقارنة بين مختلف أنواع الودائع في المصارف اإلسالمية: 2الجدول رقم
 ودائع استثمارية ودائع توفير الطلب تحت  ودائع عنصر المقارنة 

 مضاربة مقيدة ةمضاربة مطلق مضاربة مطلقة قرض حسن أصل العقد
 الربح+االست،مار الربح+االست،مار الربح+االست،مار السحب واإليداع الهدف من الحساب
 مست،مر كبري مست،مر مست،مر صغري أي شخص صاحب الحساب

الحد األدنى للرصيد 
 المشارك في الربح

 كبري صغري صغري جدا غري حمدد

 لمشار  مشارل مشارل غري مشارل المشاركة في الربح
 مشارل مشارل مشارل غري مشارل المشاركة في الخسارة
نسبة المشاركة في 

 االستثمار
 مرتفعة متوسطة منخفضة ال شيء

نسبة المشاركة في 
 الربح

 مرتفعة متوسطة منخفضة- 

 ربع سنة أو حسب ربع سنة شهر غري حمدودة المدة
 املشروع

 بعقد جديد بعقد جديد غري حمدد غري حمدد اإليداع
 هلا شروا هلا شروا غري حمدد غري حمدد لسحبا
 ،0228دار املسرية، أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية، : البنوك اإلسالميةحممد حممود العجلوين، : املصدر
 .047-049:ص

 الحكومية والهيئات المصرفيةالجهات  ودائع : رابعا
ن قبم اهليئات احلكومية أو املصرفية، تتلقى املصارف اإلسالمية ودائع من جهات خارجية، إما م

 :وتتم،م هذه الودائع يف

                                                           
  .552: الدين الزعرتي، املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، صعالء 1
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 الودائع الحكومية -0
جم است،مارها أوهي األموال اليت تقوم اجلهات احلكومية بإيداعها لدى املصارف اإلسالمية من  
 .تنميتها ولتحفيز الصناعة املصرفية اإلسالميةو 

األمان يف الوسط ا ما متكنت من زرع ال،قة و نوع إذميكن للمصارف اإلسالمية أن تستفيد من هذا ال
  1.الذي تنشط فيه

 القروض من البنوك المركزية  -1
يقوم البنك املركزي بتقدمي التمويم الالزم للمصارف اإلسالمية يف شكم قروض حسنة، باعتباره بنك 

ول املركزية التمويم فقلما تقدم البن ،ي،بت عكس ذلك البنول و امللجأ األخري أمامهم، غري أن الواقع العملي
 .الالزم للمصارف اإلسالمية يف شكم قروض حسنة

 الودائع المتبادلة بين المصارف اإلسالمية والمؤسسات المالية اإلسالمية  -2
من مبدأ التعاون بني املصارف و املؤسسات املالية، تقوم بع  املصارف اإلسالمية اليت  انطالقا  

أخرى، اليت  ماليةصارف إسالمية أخرى أو تقليدية أو مؤسسات لديها فائ  يف األموال بإيداعها يف م
 2.يف السيولة، إما يف شكم ودائع است،مارية أو ودائع جارية ا  تعاين عجز 

 

 وصناديق االستثمار اإلسالمية عوائد اخلدمات املصرفية و الصكوك :املطلب الثالث
 :سنتطرق يف هذا املطلب للعناصر التالية

  ؛رفيةعوائد اخلدمات املص -
 .وصناديق االست،ماراإلسالمية  الصكول -

 عوائد الخدمات المصرفية اإلسالمية: والأ
 (خطابات الضمان)عوائد الكفاالت المصرفية -2

أهم اخلدمات املصرفية اليت يطلبها رجال األعمال من أجم تسهيم معامالهتم  يعترب خطاب الضمان
ملصارف اإلسالمية اتقوم و  .للتعامم مع اجلهات احلكومية املختلفة كالدخول يف املناقصات أو املزايدات أو

بتقدمي هذه اخلدمة من أجم احلصول على عائد وحتقيق الربح باعتباره أحد أهداف املصارف عامة 
 .املصرف مع وكذلك من أجم استقطاب عمالء جدد واحملافئة على املتعاملني احلاليني ،واإلسالمية خاصة

                                                           
  .86:محزة شودار، مرجع سابق، ص1
 . 188:عالء الدين الزعرتي، مرجع سابق، ص2
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ي تصدره املصارف اإلسالمية عن خطاب الضمان الذي تصدره ال خيتلف خطاب الضمان الذ
التقليدية فوائد عن اخلطابات  البنول الفائدة حيث تتقاضى البنول التقليدية إال يف العمولة املدفوعة أو

حيث مت،م هذه الفائدة نسبة معينة من قيمة اخلطاب، باإلضافة إىل الفوائد اليت حيصم عليها  ،املصدرة
أما بالنسبة للمصارف اإلسالمية فإن اخلدمة . بقيمة اخلطاب له ا  ة ما إذا أصبح العميم مدينالبنك يف حال

  .أو كفالة وتعترب هذه النقطة حمم خالف العديد من الفقهاء ربأجتكيف على أساس عقد وكالة 
 االعتمادات المستندية -1

ة فرضتها متطلبات التجارة هو صورة حدي،ة من صور التعامم املصريف وهو ضرور  العتماد املستنديا
 ألنه ، لذا قامت املصارف اإلسالمية بتبين هذا النوع من اخلدمات بعدما خلصتها من الفائدة ،اخلارجية

 :يتم تنفيذه يف املصارف اإلسالمية وفقا لألسلوبني التالينيو  .يتيح هلا عوائد جمزية
بم العميم ويكون دور املصرف هنا دور حيث يتم تغطية قيمة االعتماد بالكامم من ق: كخدمة مصرفية  -

، وال خيتلف دور املصارف اإلسالمية عن البنول التقليدية يف هذا النوع من االعتمادات من 1الوكيم بأجر
حيث املسؤولية من تسليم املستندات وفحصها، ولكن يئهر االختالف يف الفوائد أو العمولة، ويعود ذلك 

 .إىل طبيعة العمم املصريف اإلسالمي
إلحدى  حيث يتم تنفيذ هذه العملية بتغطية االعتماد تغطية كاملة أو جزئية وفقا  : كائتمان مصرفي  -

 . إما مراحبة أو مشاركة: صيغ التمويم التالية
 الحواالت النقدية -3

آخر  على طلب شخص معني، يأمر مبوجبه بنكا   احلوالة املصرفية هي أمر بالدفع صادر عن بنك بناء  
 2 .جرأمقابم  وعه بدفع مبلغ معني إىل شخص معني أو أشخاص معيننيأو أحد فر 

 صرف العمالت األجنبية-4
وبالتايل فهو يشمم النقد بشىت صوره . هو بيع االئتمان بعضها ببع ، أو هو بيع النقد بالنقد

غري وأشكاله من نقود وذهب وفضة والشيكات املصرفية والشيكات السياحية، كما يشمم الذهب املصوغ و 
تتم عمليات الصرف يف املصارف اإلسالمية على أساس السعر احلاضر أو و  3.املصوغ يف األسواق املالية

  .(املواعدة يف الصرف)السعر اآلجم 

                                                           
   رها كفالة فال ميكن للمصرف أن أما يف حالة اعتبا. لغريه ال لنفسه بناءا على أمره معالوكيم يفيف حالة تكييف اخلدمة على أساس عقد وكالة فللمصرف أن حيصم على أجر ألن

 الذي جر نفعا قرضيتقاضى أجر أو عمولة عن الكفالة، ويكون ذلك يف حالة اخلطاب الغري مغطى وألنه يف حالة أداء الكفيم مبلغ الضمان أصبح الضمان يشبه ال

  .625:حممد ع،مان شبري، مرجع سابق، ص1
 .622:صحممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان، مرجع سابق، 2
 .22:، ص6229، دار النفائس، عمان، التداول اإللكتروني للعمالت طرقه الدولية وأحكامه الشرعيةموفق،  حممد بشر3
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 بطاقات االئتمان المصرفية -5
راج يف اآلونة األخرية استخدام البطاقات االئتمانية كبديم عصري حلمم النقود، ملا توفره من 

. من كافة املؤسسات التجارية واخلدمية باإلضافة إىل قبوهلا دوليا   ،اية وأمانة ألموال العمالءتسهيالت ومح
 1:ن استخدامها يوفر عوائد جمزية، وذلك من خاللإف اإلسالميةمن جانب املصارف  أما
 عند الضياع أو السرقة أو التلف؛وتبديلها  رسوم إصدار البطاقة ومنحها وجتديدها -
 مثن البضاعة يستوفيها املصرف من التاجر البائع؛حتصيم نسبة من  -
 احلصول على فرق سعر العمالت إذا كان التسديد هبا يف العمليات اخلارجية؛ -
حتصيم نسبة من ال،من يف مقابم خدمات يقدمها املصرف للعميم كاستخدام جهاز آيل أو عند  -

 .السحب النقدي
 األوراق التجارية في المصارف اإلسالمية-6

عوائد، كما  من املهمة ملا حتققه تعامم البنول باألوراق التجارية من األنشطة واخلدمات املصرفيةيعترب 
أهم هذه و 2.على التعامم هبذه األوراق لسهولة حتويلها إىل نقود قبم حلول أجم الوفاء البيئة التجاريةقبم تُ 

  .الكمبيالة، السند اإلذين، الشيك: األوراق مايلي
رهن األوراق التجارية  اليت تتم على األوراق التجارية يف املصارف اإلسالمية أهم العمليات إن
 . حيث حيصم املصرف على عمولة مقابم أدائه هذه اخلدمةوحتصيلها،

 األوراق المالية في المصارف اإلسالمية-7
أحكام ال تستطيع املصارف اإلسالمية أن تست،مر يف مجيع األوراق املالية وذلك بسبب تعارضها مع 

الشريعة اإلسالمية خاصة تلك اليت حتقق عوائد ثابتة كاألسهم املمتازة والسندات وأذونات اخلزينة 
لذلك قامت املصارف اإلسالمية بابتكار  ؛بفائدة وهذا عني الربا ا  ألهنا مت،م قروض ،وشهادات االست،مار

كما تقوم املصارف اإلسالمية أدوات مالية بديلة للسندات ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  
أو  مبجموعة من العمليات على األوراق املالية إما لصاحلها أو لصاحل غريها وتأخذ يف هذه احلالة عمولة  

عمليات االكتتاب يف األوراق املالية، حفظ  :هذه  العمليات أهممقابم هذه اخلدمة، ومن  ا  نقدي ا  أجر 
 .وراق املالية، اقرتاض األوراق املاليةاألوراق املالية وإيداعها، بيع وشراء األ

                                                           
  .522 :، مرجع سابق، صالخدمات المصرفيةعالء الدين الزعرتي، 1

 . 599:مرجع سابق، ص االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرة،،  علي أمحد السالوس 2
  املصريف اإلسالمي كخصم األوراق، أو كأن ال تقوم املصارف اإلسالمية بكم العمليات اليت تتم على األوراق التجارية م،م البنول التقليدية وذلك ملخالفتها ألحكام وضوابط العمم

 .يقرتض شخص مبلغا يقبضه نقدا ويسلم املقرتض شيكا آجال، فذلك من التعامالت الربوية
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مقابم أجر متفق عليه  م املصارف اإلسالمية خبدمات أخرىو باإلضافة إىل اخلدمات السابقة تق
، خدمة أمناء االست،مار، إدارة املمتلكات تأجري الصناديق احلديدية :برز هذه اخلدماتأومن  مسبقا ،

ع دمي النصح للعمالء، دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريوالوصايا والرتكات، حتصيم وصرف الزكاة، تق
 .وغريها من اخلدمات

 الصكوك اإلسالمية وصناديق االستثمار: نياثا
 وأهميتها تعريف الصكوك اإلسالمية -0

جناز مشاريعها إتقوم املصارف اإلسالمية قصد توفري موارد مالية تساعدها يف حتقيق أهدافها و 
وهذه الصكول هي  ،صكول اليت تتناسب مع ضوابط العمم املصريف اإلسالميبإصدار أنواع خمتلفة من ال

 . يق أغراض معينةقعبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مقابم دفع القيمة احملددة هبا قصد حت
يف ذمة مصدرها  للسندات اليت تصدرها البنول التقليدية، فهي ال مت،م دينا   تعترب هذه الصكول بديال  و 
حسب الشروا اخلاصة ( املضاربة)ملها، باإلضافة لكوهنا تشارل يف الربح على أساس شركة املقارضة حلا

  .قابلة للتداول يف األسواق اإلسالمية وفقا لضوابط الشريعة اإلسالميةهي و 1،بكم إصدار
 2:توفر عملية التصكيك عدة مزايا للمصارف اإلسالمية أمهها

 ؛يف املصارفة المخاطر االئتمانية إلدار  يعترب التصكيك وسيلة جيدة -
د ر املوائمة بني مصادر األموال واستخدامها مبا يسهم يف تقليم خماطر عدم التماثم بني آجال املوا -

 واستخداماهتا؛                                          
تلفة، باإلضافة يضاعف التصكيك من قدرة املصرف على توفري السيولة الالزمة لتمويم احتياجاته املخ -

 إىل تنويع مصادر األموال معددة اآلجال؛
 يساعد التصكيك يف حتسني نسبة كفاية رأس املال ألنه عبارة عن عملية خارج امليزانية؛ -
 ن قدرة املصرف على زيادة نشاطه دون احلاجة لزيادة رأس ماله؛ميزيد التصكيك  -
 .دارهتاإلج امليزانية وال حتتاج لتكلفة كبرية يساعد التصكيك يف حتسني رحبية املصرف ألهنا عملية خار  -

 
 
 

 

                                                           
  .52:مرجع سابق، ص ،النظام المصرفي اإلسالميصري، رفيق يونس امل1
                                           . 10:، ص8001، بريوت، اإلسالمية، منتدى الصريفة دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشروعات التنمويةفتح الرمحان علي حممد صاحل، 2
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 وأنواعها وأهميتها صناديق االستثمار اإلسالميتعريف  -1
تعترب الصناديق االست،مارية أحد أهم األوعية االدخارية يف الصناعة املصرفية اإلسالمية، تتلخص 

جم إدارهتا لتحقيق املزايا أمن  فكرهتا يف قيام عدد من املست،مرين بتجميع أمواهلم وإيداعها لدى املصرف
 .مما يساعد على تقليم املخاطر اليت يتعرضون هلا ؛اليت ال ميكن هلم حتقيقها منفردة

وختتلف الصناديق االست،مارية اإلسالمية عن التقليدية يف التزامها بضوابط الشريعة اإلسالمية وهي 
عية اليت تتعلق باألصول واخلصوم والعمليات ذلك الصندوق الذي يلتزم فيه بالضوابط الشر :"تعرف كما يلي

وخباصية ما يتعلق بتحرمي الفائدة، و تئهر هذه الضوابط يف نشرة اإلصدار اليت مت،م اإلجياب الذي  فيه،
 1."االكتتابعليه يشرتل املست،مر يف الصندوق و يف األحكام والشروا اليت  يوقع عليها الطرفان عند  بناءا  

 2:ملعيار األصول املست،مرة إىل ما يلي لصناديق اإلسالمية ميكن تصنيفها وفقا  هنال عدة أنواع من ا
حيث يقوم مدير  ،يعترب هذا النوع من الصناديق اإلسالمية حديث النشأة: صناديق األسهم اإلسالمية-

ها هذا الصندوق بتوجيه األموال اجملتمعة من اشرتاكات املست،مرين إىل شراء سلة من أسهم شركات خيتار 
 ؛الصندوق من حيث العائد واملخاطرةبطريقة حتقق أهداف 

 وهي الصناديق اليت يكون أساس نشاطها شراء السلع بالنقد مث بيعها باألجم نئرا  : صناديق السلع-
نه من د املدير ما ميكّ ي  ن يكون ب  أو . خلصوصية الصندوق، وضرورة أن تكون املخاطرة فيه قابلة للقياس بدقة

تعمم صناديق السلع بصيغة البيع ألجم و .. كرب قدر من السيولةأل يف الصندوق بطريقة حتقق توجيه األموا
 .أو املراحبة أو السلم، وكم تلك الصيغ قابلة للتطبيق يف أسواق السلع الدولية

 ،يعتمد عمم صناديق التأجري على امتالل الصندوق لألصول املؤجرة املولدة للدخم :صناديق التأجير -
ختتلف الصناديق باختالف عقود اإلجيار، فبعضها يقوم على عقد و ... عدات والسيارات والطائراتم،م امل

وقد تكون على  ،اإلجيار املعتاد، ويف هذه احلالة يتحمم الصندوق خماطر مثن األصول عند انتهاء العقد
 .صفة اإلجيار املنتهي بالتمليك، ويف هذه احلالة تغطي اإليرادات قيمة األصم كامال  

                                                           
1
مارات العربية املتحدة،ديب، إلملؤمتر العلمي السنوي الرابع عشر، جامعة اا المية، خصائصها وأنواعها،سصناديق االستثمار اإلبو بكر، أد محأصفية  

 .225: ، ص0222ماي، 

:راجع
 2

 

 .892: ر، مرجع سابق، صبو بكأد محأصفية  -
      www.elgari.com                                   :         حبث منشور على املوقع االلكرتوين سالميةصناديق االستثمار اإل -
، مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية، دراسة تحليلية من منظور االقتصاد اإلسالمي: صناديق االستثمارصفوت عبد السالم عوض اهلل،  -

    .804: ص ،0222العربية املتحدة،ديب، ماي،  اإلماراتجامعة 
عمال  بقاعدة للك،ري حكم الكم فإذا كانت الديون أقم من ال،لث جاز التعامم يف أسهم هذه الشركة والعكس قام الفقهاء املعاصرون بتحديد حد ال،لث لنسبة الديون.  
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تقوم فكرة صندوق املأمون على اجلمع بني حتقيق أرباح عالية مقابم حتمم خماطر  :رأس المال المأمون -
يف إجياد عدد من الصناديق االست،مارية اإلسالمية اليت حتقق  متدنية، ويعترب البنك األهلي التجاري رائدا  

 .ذلك
 1:ة فيما يليتتم،م أمهية صناديق االست،مار بالنسبة للمصارف اإلسالميو 
مت،م أوعية ادخارية، ميكن للمصارف من خالهلا أن جتذب مدخرات األفراد واملؤسسات، لتوظيفها يف  -

 .يفوق العائد الذي حتققه من است،مار الودائع ا  مشاريع حتقق عائد
 .خارج امليزانية ا  مادي ا  مت،م مورد -
في  ، ختييف اختاذ القرار االست،مار  فنيةتوفري اخلربة ال :تساهم يف ترشيد توظيف األموال من خالل -

تشجيع االست،مار احلقيقي من خالل صيغ ، عرب تنويع احملفئة االست،مارية هاطر وخماالست،مار تكاليف 
 .التمويم اإلسالمية
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 : راجع  

مؤمتر األسواق األوراق املالية والبورصات، كلية ، مفهومها، خصائصها وأحكامها: صناديق االستثمار اإلسالميعبد اجمليد الصالحني،  -
 .2-9: ص، 0222رات العربية املتحدة، الشريعة والقانون، اإلما

، ، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندريةصناديق االستثمار، دراسة وتحليل من منظور االقتصاد اإلسالميأمحد بن حسن أمحد احلسيين، -
 .09: ص، 0444
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 صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية :المبحث الثالث
 ى مقدرته على إجياد أدوات ومنتجات جتعله قادرا  يعتمد بقاء أي نئام مايل أو مصريف على مد          

على التجديد والتأقلم مع احلاجات واملتطلبات اجلديدة اليت تفرضها الئروف االقتصادية واالجتماعية وكذا 
أن توفر أدوات متويلية خمتلفة تقوم على أسس وأحكام  اإلسالميةولقد استطاعت الصريفة . السياسية

 .التمويلية واالست،ماريةاسب كم األنشطة الشريعة اإلسالمية، وتن
 وسيتم تناول خمتلف هذه الصيغ واألدوات وتطبيقاهتا املعاصرة يف املصارف اإلسالمية من خالل 
 :املطالب التالية

 صيغ التمويل قصرية األجل: املطلب األول
 :يم يف املصارف اإلسالمية فيما يلاألج تتم،م صيغ التمويم قصري

 ؛املراحبة التمويم بصيغة -
 ؛التمويم بالسلم -
 .التمويم بالقرض احلسن -

 التمويل بصيغة المرابحة: أوال
 تعريف المرابحة-2

على شراء سلعة ( املشرتي)والعميم ( لسلعةابائع )اتفاق بني املصرف  بأهنااملصرفية *املراحبةتعرف 
لى طريقة االستالم ويتفق العميم مع املصرف ع ،معينة ومبواصفات حمدودة على أساس كلفة شرائها

 .أو بالتقسيط ا  والتسديد، سواء كان الدفع فوري
جمموعة  يلزم لصحتها باإلضافة إىل الشروا العامةو مبا حتم به،  مّ تعترب املراحبة من أنواع البيوع حت   

 :1شروا هيال من 
                                                           

 من البيوع باألمانة ألنه يتصف باألمانة، حيث يضع املشرتي ثقته بالبائع ويطمئن ، ويسمى هذا النوع  تعترب املراحبة إحدى صور بيوع األمانة وهي ختتلف متاما عن بيوع املساومة
أن يبيع بال،من الذي اشرتى به ويسمى هذا النوع ببيع التوليه، أو أن يبيع بأقم من مثنها : على أمانته فيشرتي منه على أساس مثنها الذي اشرتى به، ومنيز هنا بني ثالثة أنواع هي

واملراحبة لغة  .أما بيوع املساومة فهي البيوع اليت يتم فيها االتفاق بني البائع واملشرتي بغ  النئر عن ال،من األصلي.  يعة ويف حالة الزيادة عن مثنها يعرف ببيع املراحبةفيسمى ببيع الوض
أمرية عبد اللطيف مشهور، مكتبة مدبويل، القاهرة، : نقال عن. به مع ربح معلومبيع السلعة ب،منها اليت قامت "مشتقة من الربح ويقصد به الزيادة والنماء يف التجارة، واصطالحا هي 

  . 269: ، ص5992
 رضا املتعاقدين، أن يكونا عاقلني، أن يكون املبيع مملوكا مباحا، أن يقدر البائع على تسليم املبيع: شروا البيع هي . 

 صيغ التمويم قصرية األجم: املطلب األول
 صيغ التمويم متوسطة األجم: املطلب ال،اين

 صيغ التمويم طويلة األجم: املطلب ال،الث
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كالنقود، ) الذوات األم،ن يكون من وأ( مبا يف ذلك املصاريف)علم املشرتي بال،من األول للسلعة  -
 ؛(املوزونات، العدديات

، ألن املراحبة بيع بال،من األول مع أن يكون عقد الشراء األول صحيحا  ، و أن ال يرتتب على املراحبة ربا   -
 زيادة الربح؛

حاجة العميم  ، وال جيوز للمصرف أن يغايل يف هامش الربح، مستغال  ا  جيب أن يكون الربح معلوم -
 السلعة يف السوق؛ للتمويم أو عدم توفر

 .والرد بالعيب اخلفي بعده ولية هالل السلعة قبم تسليمها،ئتقع على املصرف مس -
 أنواع التمويل بالمرابحة-1

 :يأخذ التمويم باملراحبة يف املصارف اإلسالمية أحد الصور التالية 
حيدد فيه مجيع أوصافها  يتقدم فيها العميم بطلب إىل املصرف لشراء سلعة معينة، : المرابحة بالتوكيل -

مقابم قيام املصرف هبذا العمم، وتوجد هذه الصيغة  ا  معين ا  إليه أجر  كما حيدد مثنها يدفعه للمصرف مضافا  
 2.ببنك ديب اإلسالمي

يقوم املصرف بشراء سلعة ذات رواج يف السوق مث يقوم ببيعها (: المرابحة الفقهية)المرابحة البسيطة  -
 .لذا جيب أن تكون له دراية كافية عن السوق ك يكون املصرف يف هذه احلالة تاجرا  وبذل. مراحبة للعميم

تتم،م صورة هذا البيع يف أن يلجأ شخص ما (: المرابحة للواعد بالشراء)المرابحة لآلمر بالشراء  -
عليه، يف شراء سلعة أو بضاعة معينة مقابم ربح يتفقان  اعتباري أو حقيقي إىل املصرف اإلسالمي راغبا  

ولية اهلالل قبم ئوتقع على املصرف مس. 3ويبيعها باألجم للعميم ما يشرتي املصرف السلعة نقدا   وغالبا  
 .أي للمصرف ربح العملية وعليه خسارهتا إن هلكت" الغنم بالغرم"وفقا لقاعدة  التسليم، وذلك

تسميتها إما مراحبة لآلمر  يف املصارف اإلسالمية وميكن وتطبيقا   وتعد هذه الصورة األك،ر انتشارا   
ولقد كانت حمم جدل الك،ري من الفقهاء خاصة فيما خيص لزوم الوعد من  .بالشراء أو الواعد بالشراء

 .عدمه

                                                                                                                                                                                     
 : راجع 1

  .22 -52: ، ص6222، 5ملعاصرة يف املصارف اإلسالمية، دار الفكر، دمشق، اعبد العئيم أبو زيد، بيع املراحبة وتطبيقاته ا -

  .9: ، ص6222، 22، جملة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت العدد أدوات المصرف اإلسالميحسني احلاج،  -
 . 522: حممد سويلم، إدارة املصارف، مرجع سابق، ص -

 .522: ق، صقيصر عبد الكرمي اهلييت، مرجع ساب 2
 .62: عبد العئيم أبو زيد، مرجع سابق، ص 3
الة عدم وجود السلعة لدى املصرف هنائيااملراحبة لآلمر بالشراء حتدث عندما ال تكون السلعة حاضرة أي غائبة واملشرتي يرغب فيها، أما املراحبة للواعد بالشراء فهي حتدث يف ح .

  .قدم له وعدا بالشراء ولكن النتيجة واحدةولتشجيع العميم للمصرف على إمتام الصفقة ي
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هي وثائق متساوية القيمة، تصدر لتمويم شراء سلعة مراحبة، وتصبح سلعة املراحبة : صكوك المرابحة -
 .مملوكة حلامم الصكول

يقوم املصرف بشراء سلعة معينة ومبواصفات : لمرابحة بنظام االعتمادات المستنديةالتمويل بصيغة ا -
مث يقوم ببيعها للعميم ( املصدر)ويدفع مثنها للمستفيد ( مراحبة لآلمر بالشراء)حمددة من طرف العميم 
  .طالب التمويم مراحبة

 ةالنموذج المعاصر لتطبيقات التمويل بالمرابحة في المصارف اإلسالمي-3
قام الدكتور سامي السويلم باستحداث صيغة متويلية جديدة عن طريق إعادة هندسة املراحبة لآلمر 

 1:بالشراء من خالل املشاركة كما يلي
يقوم التاجر الذي ينوي ختصيص جزء من مبيعاته لتكون بالتقسيط بفتح حساب لدى املصرف  -

بإيداع مبلغ مماثم أو يزيد كحصة  اإلسالمي كحصته يف حساب املشاركة، ويقوم املصرف كذلك
 .املصرف يف حساب املشاركة

الفنية لبضاعته ويتوىل املصرف  يقوم التاجر بعملية البيع بالتقسيط ونقم امللكية وكم ما يتعلق باألمور -
 . متابعة األقساا والتسديد وكافة األمور املالية

 .ميم واملصرف باالتفاقاألرباح اليت جينيها هذا احلساب املشرتل توزع بني الع -
 التمويل بالسلم: ثانيا

  تعريف التمويل بالسلم -2
السلم يف املصارف اإلسالمية هو عقد بني املصرف والعميم على بيع أو شراء سلعة معينة مبواصفات 

يتكون من العناصر .وهو عكس البيع اآلجم، حمددة وب،من معني يتم تسليمها يف آجال حمددة سلفا  
 :2التالية

قد يكون املصرف إذا قام بشراء )وهو املشرتي للسلعة اليت يدفع مثنها يف اجمللس: المسلم أو رب السلم -
 (.السلعة من العميم، وقد يكون العميم إذا قام بشراء السلعة من املصرف سلما

 .وهو بائع السلعة اليت يقب  مثنها يف احلال مع وعد بالتسليم اآلجم: م إليهالمسل   -
 .هو ال،من املقدم: السلم مال رأس -

                                                                                                                                                                                     
يف توصياته أن للمصرف احلرية يف  5922ولقد أقر مؤمتر املصرف اإلسالمي ال،اين املنعقد بالكويت . قد يكون الوعد ملزم لطرف وغري ملزم للطرف اآلخر، أو أنه ملزم للطرفني معا

 .  أخذ بإلزام الوعد للطرفني أما مصرف فيصم اإلسالمي السوداين فأخذ بإلزام املصرففاملصرف اإلسالمي األردين ي. األخذ بلزوم الوعد وعدمه
                  www.cibafi.org:                                                            ى املوقعدور اهلندسة املالية يف تطوير الصريفة اإلسالمية عل1
 اصطالحا هو بيع آجم بعاجم أي بيع سلعة موصوفة مؤجلة التسليم ب،من معجم الدفع أو هو و .وهو يعين يف لغة العرب اإلعطاء والرتل والتسليف اوضاتعامليعترب السلم من عقود

 .692: ، مرجع سابق، صالمعامالت المالية المعاصرةوهبة الزحيلي، :  نقال عن .البيع الذي يتقدم فيه رأس املال ويتأخر تسليم املبيع أو املسلم فيه ألجم يف املستقبم
  082: ص، 0448، 0، دار النفائس، ابحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، المجلد األولحممد سليمان األشقر و آخرون،  2

http://www.cibafi.org/news


 مدخل للتعريف باملصارف اإلسالمية ومصادر أمواهلا وصيغ متويلها............................................................................الفصل األول

33 
 

 (.السلعة)وهو املبيع (: المسلم فيه)دين السلم -
 :ميكن توضيحها يف اجلدول املوايل حىت يكون العقد صحيحا   هاتوفر  من للسلم شروا ال بد 

 شروط التمويل بالسلم: 1 جدول رقم
 شروا متعلقة بالعقد املسلم فيهبشروا متعلقة  رأس مالبشروا متعلقة 

( نقود أو مكيم)جلنسبيان ا -
يكون معلوم  و أن ،والنوع والصفة

القدر حىت إذا تعذر تسليم املسلم 
فيه أمكن الرجوع إىل قيمة رأس 

 .املال
أن يتم تسليم رأس املال يف  -

اجمللس قبم افرتاق العاقدين، وجيوز 
تأخريه ليومني أو ثالثة على أن ال 
تكون مدة التأخري مساوية أو زائدة 

 .دد للسلمعن األجم احمل
ال ميكن أن يكون دينا، ألنه  -

 .بيع دين بدين

 .والصفة أن يكون معلوم اجلنس والنوع والقدر -
أن ال يكون يف البدلني إحدى عليت ربا الفضم  -

 .وهي إما القدر املتفق أو اجلنس املتحد
 .مما يتعني بالتعنيمؤجال، و أن يكون املسلم فيه  -
 موجودا يف األسواق بنوعه هأن يكون جنس -
من وقت العقد إىل وقت حلول أجم  وصفته
 .التسليم

أن يكون العقد باتا ليس فيه خيار شرا  -
 .للعاقدين أو ألحدمها

ميكن للمسلم مبادلة املسلم فيه بشيء آخر غري  -
النقد بعد حلول األجم شرا أن يكون البديم 

 .صاحلا ألن جيعم مسلما فيه برأمسال السلم

جيب أن حيدد لعقد السلم أجم  -
وم، إما بتاريخ معني أو بالربط بأمر معل

مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه 
ال يؤدي ذلك للتنازع م،م  خيتلف يسريا
 .موسم احلصاد

رهنا ( املشرتي)ميكن أن يأخذ املسلم -
 (.البائع)أو ضمانا من املسلم إليه 

إذا عجز املسلم إليه عن تسليم  -
املسلم فيه عند حلول األجم فإن املسلم 

خيري بني االنتئار إىل أن يوجد  (رتياملش)
املسلم فيه، وفسخ العقد وأخذ رأمساله، 
وإن عجز عن إعسار فنئرة إىل 

  .ميسرة
 : راجع: المصدر
 ،0227، ، دار هومة، اجلزائرالتمويل اإلسالمي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك اإلسالميةفارس مسدور،  -
 .526 -525:ص

 .255:ص ، 6225 ،، الدار اجلامعية، اإلسكندريةالمؤسسات المالية، البورصة والبنوك التجاريةاوي، حممد صاحل احلن -

 أنواع التمويل بالسلم-1
 :يتخذ التمويم بالسلم يف املصارف اإلسالمية عدة أشكال منها

م السلعة واستال وهو الذي يتم مبوجبه قيام املصرف بدفع ال،من للمتعامم عاجال  : بيع السلم العادي -
 .آجال، ويتم التعامم به مع التجار أو املزارعني أو الصناعيني أو املقاولني أو احلرفيني وغريهم

لبضاعة اشرتاها بعقد سلم  ا  عقد سلم آخر يكون فيه بائع( املصرف)وهو إبرام املسلم : السلم الموازي -
األول هو البائع يف السلم ال،اين  أول ومبواصفات ذاهتا دون ربط بني العقدين، فيصبح املشرتي بالسلم

 1.(السلم املوازي)

                                                           
 م فيه ألنه عبارة عن دين وال زيادة يف الديون عند التأخريال تقوم املصارف اإلسالمية بتطبيق شرا جزائي عند التأخري يف تسليم املسل.  
 692: وهبة الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، مرجع سابق، ص1
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وكذا تسليم ( السلع)وهو الذي يتم فيه االتفاق على تسليم املسلم فيه بأقساا : بيع السلم بالتقسيط -
بدفعات، مبعىن آخر أن يقوم املصرف بدفع قسط معني لقاء استالم جزء من املسلم ( رأمسال السلم)السلم 

 1.يستويف كم ال،من مع تسلم املسلم فيه وذلك حبسب االتفاق فيه، وهكذا إىل أن
متساوية القيمة لغرض مجع املال ( صكول)تقوم املصارف اإلسالمية بإصدار شهادات  :صكوك السلم -

لكون املبيع مي( املشرتي)الالزم لتمويم شراء سلع على أساس السلم، ويعترب محلة الصكول هم أرباب السلم 
حيقق محلة الصكول رحبا ببيع السلعة إما بالسلم املوازي أو بعد قبضه يف السوق ب،من . ع لهعند تسليم البائ

 .،م دينمتوهي صكول ال جيوز تداوهلا ألهنا  .أعلى
 مجاالت تطبيق التمويل بالسلم في المصارف اإلسالمية-3

وهي أداة متويم ذات  من أساليب املتاجرة اليت تستخدمها املصارف اإلسالمية،  ا  يعترب السلم أسلوب 
كفاءة عالية يف االقتصاد اإلسالمي ويف النشاا املصريف من حيث مرونتها واستجابتها حلاجات التمويم 

 :وهو يطبق يف اجملاالت التالية 2،املختلفة
يعترب أداة فعالة لتمويم القطاع الزراعي، حيث يقوم املصرف بتمويم املزارعني قبم : في المجال الزراعي -
، 3اإلنتاج عن طريق إمدادهم مبستلزمات اإلنتاج كرأمسال السلم مقابم احلصول على جزء من منتجاهتممتام 

 .وهو بذلك يساهم يف تنشيط هذا القطاع
التمويم بالسلم من أجم متويم احلرفيني واملقاولني  تستخدم املصارف اإلسالمية: في المجال اإلنتاجي -

األموال الالزمة لشراء املواد األولية والبذور، اآلالت واملعدات  واملنتجني، حيث توفر هلم هذه األداة
 .املختلفة، دفع أجور العمال وغريها، وتستفيد املصارف من فارق األسعار

تقوم املصارف اإلسالمية بتمويم التجارة اخلارجية عن طريق شراء املواد األولية من : في مجال التجارة -
جمزية، فالغالب يف الدول اإلسالمية زيادة االسترياد عن التصدير، لذا يوفر  املنتجني وإعادة بيعها بأسعار

وبذلك يساهم يف التقليم من . استعمال هذه الصيغة األموال الالزمة إلنتاج السلع وتصديرها للخارج
مشكم املديونية وعجز ميزان املدفوعات، كما يساعد التمويم بالسلم يف تشجيع قيام صناعات يف الدول 

 .4سالمية لتحويم املواد األولية إىل مصنوعات، وبذلك ترتفع أسعارها عند تصديرهااإل
ميكن للمصارف اإلسالمية استخدام السلم كبديم للتأجري التمويلي حيث : في تمويل األصول الثابتة -

لقائمة، وتقدمي يقوم املصرف بتوفري األصول ال،ابتة الالزمة لقيام املصانع، أو إحالهلا يف املصانع القدمية ا
                                                           

  .222: فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص1
 .525: وائم عريبات، مرجع سابق، ص2
  .252 :د بن علي السالوس، مرجع سابق، صأمح3
 .22 -59: ، ص5992التطبيق المعاصر لعقد السلم، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، حممد عبد العزيز حسني زيد، 4
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آلجال  هذه األصول كرأمسال سلم مقابم احلصول على جزء من منتجات هذه املصانع على دفعات وفقا  
 .1التسليم

 الفرق بين السلم والقرض-4
 :خيتلف التمويم بالسلم عن التمويم بالقروض يف نقاا عدة نلخصها يف اجلدول املوايل

 التمويل بالقروضمقارنة بين التمويل بالسلم و :  3 جدول رقم
 التمويل بالقروض التمويل بالسلم عنصر المقارنة

 عالقة دائن مبدين دائن ومدين عالقة بائع ومشرتي عالقة المتعامل مع المصرف
 قرض ربوي نوع من أنواع البيوع طبيعة العقد

 .حمسوبا معاينا يقع على موصوف ثابت يف ذمة املسلم القبض
 .يكون التسليم حاال .جيوز إال مؤجال السلم ال تسليم المسلم فيه

  . الدراهمالسلم ال جيوز يف  - شروط العقد
 .للسلم ألفاظ خاصة ال ينعقد إال هبا -

 .جيوز إقراض الدراهم -
 .يصح بكم لفظ يفصح عنه -

 .جيب أن ال يكون العوض خمالفا ملا دفعه .جيب أن يكون خمالفا جلنس املسلم فيه رأسمال السلم
 .جيوز التصرف فيه وإحالته إىل طرف آخر .احلوالة ال جتوز يف السلم التصرف

 عائد ثابت حمدد سلفا الفرق بني مثن بيع السلعة و شرائها العائد
يف حالة عدم تسليم السلعة لئروف طارئة فإنه  التوقف عن السداد

االنتئار حلني  ميكن للمصرف فسخ العقد أو
 .زوال الئروف دون أي أعباء

اعي الئروف الطارئة اليت جترب املقرتض ال تر 
على التخلف عن السداد، باإلضافة إىل حتمم 

 .أعباء الفوائد النامجة عن التأخري
 :راجع: املصدر

 .028-029: ص ،0228 ،0،ااألردن ، دار النفائس،اإلسالمينظرية القرض في الفقه أمحد أسعد احلاج،  - 
، املعهد االقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصراإلطار الشرعي و  حممد عبد احلليم عمر،-

 .72-70: ص 0229 اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة،
 

 التمويل بالقرض الحسن: ثالثا
 تعريف التمويل بالقرض الحسن-2

لفرد  حمددا   تقدمي املصرف مبلغا  ": املعتمد لدى املصارف اإلسالمية كما يلييعرف القرض احلسن
ن األفراد أو ألحد عمالئه ولو كان شركة أو حكومة، حيث يضمن اآلخذ للقرض سداد القرض احلسن م

                                                           
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصرحممد عبد احلليم عمر، 1
  .27 :، ص6222، 2ا
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دون حتمم أية أعباء، أو مطالبته بفوائد أو عوائد است،مار هذا املبلغ، أو مطالبته بأي زيادة من أي نوع، بم 
  1."يكتفي املصرف بأن يسرتد أصم املبلغ فقط
 2:ا هييشرتا لصحة القرض احلسن شرو 

 ؛ما أقرض باملن واألذى (املقرض ) أن ال يتبعو للتربع،  أن يكون املقرض أهال   -
 للمقرض ومشروعا   أن يكون مملوكا  و ( كاملكيالت، الذرعيات) أن يكون املال املقرتض من األموال امل،لية -

 ؛للتعامم فيه قابال  
 .إىل املقرض جر نفعا   ن قرضا  أن ال يكو و ( ألن فيه معىن التربع)يشرتا يف القرض القب  و  -
 أنواع القرض الحسن في المصارف اإلسالمية -1

 :عدة أمهها ما يلي يف املصارف اإلسالمية أشكاال  يأخذ التمويم بالقرض احلسن 
وهي تلك القروض اليت يقدمها املصرف لعمالئه ملواجهة حاجات اجتماعية : القروض االجتماعية -

 ...ليم، اإلسكانملحة كاملرض، الوفاة، التع
هي تلك القروض اليت مينحها املصرف لصغار احلرفيني والعمال من أجم مساعدهتم : قروض إنتاجية -

 .على اإلنتاج وحتقيق الفائ ، ومن مث املسامهة يف التنمية االقتصادية
 وهي اليت مينحها املصرف من أجم سد حاجات عمالئه اليومية أو: قروض حسنة ألغراض استهالكية -

 .من أجم التيسري على املعسرين
ويكون ذلك عن طريق إصدار بطاقات ائتمان بدون : قروض حسنة في شكل بطاقات االئتمان -

 .غطاء، أي اليت ال يكون هلا رصيد أصال  
وذلك بتمكني العميم من السحب من رصيده وهو : السحب النقدي أو السحب على المكشوف -

 .التقليديةمدين دون مقابم، على عكس البنول 
 .أي تسديد قيمة الكمبيالة من دون مقابم: القرض الحسن عن طريق خصم الكمبيالة التجارية -

                                                                                                                                                                                     
متليك مال لريد بدله دون زيادة، فإن كان املال م،ليا رد م،له حقيقة وصورة، وإن كان قيميا فهو  ااصطالحأما سرتده، يمن املال ليقضاه أو  القرض يف اللغة هو القطع وهو ما يعطيه

   .552: ، ص6227ول، ، العدد األ62 اجمللد، جملة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، القرض الحسن، حقيقته وأحكامهأمحد حسن، : نقال عن.  رد م،له صورة فقط
  .626: عالء الدين الزعرتي، مرجع سابق، ص1
  :راجع 2

  .22: وهبة الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، مرجع سابق، ص -

  .22: ، مرجع سابق، صأضواء على المعامالت المالية في اإلسالمحممود محودة، مصطفى حسني،  -
وقرض بني املسلم وأخيه املسلم وهذا هو الذي تتعامم به املصارف اإلسالميةقرض بني العبد وربه، : القرض احلسن نوعان.  
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، وإمنا لتحقيق أغراض اجتماعية االستمناء وهي أداة متويلية ليست لغرض: صكوك القرض الحسن -
الزيادة عن القرض  ألن فلية، ختصص مواردها يف منح القرض احلسن، وهي ال تستحق عائدا  اوإنسانية وتك

    1.ويضمن مصدر صكول القرض احلسن قيمتها عند انتهاء األجم. ربا
  أهمية التمويل بالقرض الحسن في المصارف اإلسالمية -3

 :يلي تتم،م أمهية القرض احلسن يف ما
ة يعترب القرض احلسن وسيلة من وسائم متويم ذوي احلاجة، وهو أداة هامة لتنفيذ األهداف االجتماعي -

ى للمحتاجني لسد حاجاهتم وقضاء مطالبهم، فهو ال يعطى ملتعة، وإمنا عط  للمصارف اإلسالمية، فهو يُ 
 ؛2للوفاء باحلاجات االجتماعية واالقتصادية احلقيقية، فاملقرتض ال يقرتض إال حلاجة

 ؛أدائها هلم على حسن تعاملهم معها وحسن متنح املصارف اإلسالمية القروض احلسنة لزبائنها تشجيعا   -
 ؛3القرض احلسن هو عقد إرفاق ومعونة ملا فيه من الرفق باملقرتض وقضاء حاجاته وتفريج كربه -
للتمويم الربوي، فإذا كانت البنول  ا  ناجح يساهم القرض احلسن يف تشجيع االست،مار، ويعترب بديال   -

أرباح املقرتض املست،مر، فإن يأيت يف مقدمتها امتصاص أكرب قدر ممكن من  سلبيا   التقليدية تؤثر تأثريا  
وتأخذ هذه . القرض احلسن يقدم خدمته للمست،مر دون املساس بأي شيء من األرباح اليت حيصم عليها

 4.اخلطوة دورها املكمم لتشجيع املصارف اإلسالمية لالست،مار مبختلف أساليبه
 .الفرق بين التمويل بالقرض الحسن والتمويل بالقرض الربوي-4

ويم بالقرض احلسن يف املصارف اإلسالمية عن التمويم بالقرض يف البنول التقليدية يف خيتلف التم
 :نقاا عدة نوضحها يف اجلدول التايل

 
 
 
 
 

 
                                                           

، احلاجة إىل تشريعات جديدة، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف العمل بالصكوك االستثمارية اإلسالمية على المستوى الرسميعبد امللك منصور، 1
  .52: ، ص6229جوان، 2-ماي25عمم اخلريي، ديب، اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية وال

 .572: ، ص5992 ،5ا، املعهد العاملي للفكر اإلسالميالقرض الحسن كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالمية، حممد شحات اجلندي، 2
526: رفيق يونس املصري، مرجع سابق، ص

3  
525 :قيصر عبد الكرمي اهلييت، مرجع سابق، ص

4
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 مقارنة بين التمويل بالقرض الحسن والتمويل بالقرض الربوي: 4جدول رقم
عنصر 
 المقارنة

 التمويل بالقرض الربوي التمويل بالقرض الحسن

عالقة 
ل مع المتعام

 المصرف

 .عالقة مدين بدائن
 

 .عالقة مدين بدائن

التوظيف في 
 اإلقراض

ال يوجد سوى القرض احلسن يف املصارف  -
 .اإلسالمية

 .عطاءإال تتعامم بسعر الفائدة أخذا و  -
 .زيادة تعطى قروض لرتد عند حلول األجم دون -

 .نشاا توظيف األموال يعتمد على القروض بفوائد -
لنشاا يتم،م يف الفرق بني سعر الفائدة الذي عائد هذا ا -

 .يقدم للمودعني وسعر الفائدة الذي يؤخذ من املقرتضني

ميتنع إعطاء االئتمان إن كان يستخدم يف صناعة أو  غرض العملية
 .زراعة أو نشاا غري مشروع

العربة من منح القروض يف إمكانية اسرتدادها بفوائد أوال  -
 .ويف خدمة اجملتمع ثانيا

 .ال يوجد اعتبار للجوانب األخالقية والروحية -
مصادر 
 القروض

ال يقدم القرض احلسن من أموال املودعني بم إن 
موارده هي من أموال الزكاة أو اهلبات والتربعات أو 
اجلزء الذي خيصصه املصرف من فائ  أرباحه 

 .ملواجهة م،م هذه احلاالت

فظ بنسبة قليلة يقدم القروض من ودائع األفراد حيث حيت -
 .لإلقراض منها ملواجهة طلبات السحب والباقي يقدم

دخرات، كسعر الفائدة امليتم وضع مغريات جللب  -
املصرفية من أجم زيادة طاقاهتا االقرتاضية وحتقيق عوائد 

 .أك،ر
تقدم القروض احلسنة للعاطلني عن العمم واملرضى  - شكل االئتمان

 .وغريهم من احملتاجني
االئتمان املصريف للمؤسسات واملشاريع وفق يعطى  -

 .أساليب االست،مار املتبعة

متنح القروض يف شكم ائتمان مصريف عموما وقليال ما  -
 .متنح القروض يف شكم ائتمان نقدي

غالبا ما يستفيد من القروض كبار العمالء دون الفئات  -
 .االجتماعية البسيطة

مد خصوصا على متنح قروض قصرية األجم وتعت الضمانات
 .الضمان الشخصي

متنح قروض قصرية أو متوسطة أو طويلة األجم مقابم 
 .ضمانات كافية السرتداد القرض وفوائده

التوقف عن 
 الدفع

  .ال ميلك املصرف اإلسالمي هذا األسلوب -
 .إمهال املدين املعسر دون فوائد مركبة -

ع تواجه البنول التقليدية حاالت توقف املدين عن الدف
 .بالرفع من سعر الفائدة

اعتبارات منح 
 القروض 

 .املسامهة يف التنمية االجتماعية -
 .حتقيق مبدأ التكافم االجتماعي -

يؤخذ يف االعتبار مقدار سعر الفائدة الذي على أساسه 
 .يقدر العائد الذي حيصم عليه البنك من القرض

، رسالة ماجستري غري منشورة، ل في بنوك المشاركةمصادر واستخدامات األمواعبد احلليم غريب، : املصدر 
 .002:ص  ،22 02،جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر
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 صيغ التمويل متوسطة األجل: املطلب الثاني
 :يف الصيغ التالية اإلسالميةيف املصارف  األجمتتم،م صيغ التمويم متوسطة 

 ؛التمويم بصيغة االستصناع -
 ؛التمويم بالتقسيط -
 ؛لتأجرييا التمويم -

 التمويل بصيغة االستصناع: أوال
 تعريف التمويل باالستصناع-2

من املصرف أن يصنع له ( طالب التمويم)يف املصارف اإلسالمية هو أن يطلب العميم  *االستصناع
 .سلعة معينة مبادة خام من عنده، ومبواصفات معينة مقابم عوض يتم االتفاق عليه

 1:ا يلييشرتا يف التمويم باالستصناع م 
 حىت خيلو من اجلهالة؛واألجم ( ال،من)أن يكون حمم العقد معلوم اجلنس والنوع والصفة والقدر -
 أن يكون مما جيري فيه التعامم بني الناس، يف ضوء العرف والعادات السائدة؛ -
ة كالبقول أن يكون املصنوع مما جتري فيه الصناعة، فال جيوز يف األشياء الطبيعية اليت ال تدخلها صنع -

 ؛وال،مار وحنوها
 ؛جيب أن تكون العني والعمم من الصنائع، وإال حتول إىل عقد إجارة -
إذا كان املصنوع غري موافق لألوصاف املطلوبة أو به عيب خفي، فللمستصنع خيار العيب، إن شاء قبله  -

 .وإن شاء رده، ومىت قبله بعد رؤيته فليس له حق رده
 تصناعأنواع التمويل باالس  -1
 :متارس املصارف اإلسالمية التمويم بصيغة االستصناع وفقا ألحد األشكال التالية 

                                                           
هو أن يطلب إنسان من آخر شيئا مل يصنع بعد ليصنع له طبقا ملواصفات حمدودة مبواد من عند  واصطالحا. اللغة هو طلب الصنعة من شخص آخر هو الصانعستصناع يف اال*

  .666:، صمرجع سابقسليمان األشقر و آخرون،  حممد: نقال عن . الصانع مقابم عوض حمدد، ويقبم الصانع ذلك

 : راجع 1
 . 26: ، ص6222، 2، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، االجعالة واالستصناع ،شوقي أمحد دنيا -

 . 62: ، ص5992، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، ا، عقد االستصناع ومدى أهميته في االستثمارات اإلسالميةمصطفى أمحد الزرقا،  -
 . 29: ،ص6222، اليازوري، عمان، ةأساسيات الصناعات المصرفية اإلسالميصادق راشد الشمري،  -
 . 29: حسن احلاج، مرجع سابق، ص -
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وهو االستصناع الذي يكون فيه املصرف اإلسالمي هو صاحب العمم، : على أساس عقد المقاولة -
من  وذلك ملا يتوفر لديه من دائرة هندسية ومتويم مايل، أو عن طريق إقامة شركات مقاوالت أو مشاركات

  1.أجم استصناع السلع اليت يرغب فيها
تتم هذه الصيغة من خالل إبرام عقدين منفصلني، األول يكون بني املصرف : االستصناع الموازي -

 والعميم وال،اين يكون بني املصرف والصانع، حبيث يوكم املصرف الصانع باستصناع ما يريده العميم وفقا  
دة ما تكون نفسها يف العقد األول، كما ميكن أن يسلم الصانع ملواصفات معينة ويف آجال حمددة، عا

 . السلعة املطلوبة للعميم مباشرة
 جدا   ا  تطبق املصارف اإلسالمية هذا النوع عندما يكون حجم االستصناع ضخم :االستصناع المقسط -

 2.وحيتاج إىل وقت طويم إلجنازه كإجناز مدينة سكنية أو جممع جتاري
تقوم املصارف اإلسالمية بإصدار سندات استصناع لالكتتاب واستعمال حصيلتها : اعسندات االستصن -

 .حلامم الصك يف استصناع سلعة معينة، وتصبح السلع ملكا  
وم،ال ذلك أن يقوم املصرف ببناء جممع سكين فيطرح صكول االستصناع لالكتتاب ويستعمم حصيلتها  

 .حلملة الصكول جملمع ملكا  يف بناء اجملمع، وبعد هناية املشروع يصبح ا
 (.ا  تعترب دين)ال ميكن تداول صكول االستصناع إال إذا حتولت النقود إىل أعيان مملوكة حلملة الصكول 

ففي . من خالل األشكال السابقة نالحظ أن املصرف اإلسالمي إما أن يكون مستصنعا أو صانعا 
ع السلعة من شخص آخر سواء الستعماالته املصرف هو الذي يقوم بطلب صن( مستصنعا)احلالة األوىل 
 .جلهة أخرى مقابم أجر ، أو أن يكون وكيال  (من أجم إعادة بيعها أو تأجريها أو استعماهلا نادرا  )اخلاصة 

، فيقوم هو من خالل ما ميلكه من شركات ومصانع بإنتاج السلع املطلوبة من أما يف حالة كونه صانعا  
 3.العمالء

 مويل باالستصناع في المصارف اإلسالميةمجاالت تطبيق الت - 3
 :يستعمم التمويم باالستصناع يف اجملاالت التالية 
 ؛متويم الصناعات ال،قيلة كصناعة السفن، الطائرات، املصانع، املعدات -
 ؛...متويم صناعة التعليب، الفواكه، الصناعات الغذائية -
 BOT"."وفقا لعقود.. املوانئ حلديد،تحتية كتمويم الطرق وسكك امتويم مشاريع البنية ال -

                                                           
 . 562: ، ص6227، األردن، 6، دار النفائس، االشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالميةحممود عبد الكرمي أمحد إرشيد، 1

 . 522: حممود عبد الكرمي أمحد إرشيد، مرجع سابق، ص 2
  .25 -22: صشوقي أمحد دنيا، مرجع سابق، 3

  .والعميل..( السفن الطائرات)ويكون ذلك من خالل توسط المصرف بين الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة 
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 .يعترب األسلوب املناسب للتمويم العقاري، فاملراحبة ال ميكن اعتمادها إال إذا كان العقار جاهزا للتسليم -
 الفرق بين التمويل باالستصناع والسلم-4

يتفق عقد االستصناع مع عقد السلم يف كونه بيع موصوف يف الذمة يتأخر فيه احلصول على 
 :لسلعة، وخيتلف معه يف نقاا عدة نوجزها يف اجلدول التايلا

 الفرق بين التمويل باالستصناع والسلم: 5جدول رقم
 التمويل باالستصناع التمويل بالسلم عنصر المقارنة

 عقد سلع أو بناء سلعة موصوفة عقد متاجرة على املنتجات الطبيعية طبيعة العقد
 ال يلزم إال بعد شروع الصانع بالعمم قدملزم مبجرد توقيع الع لزوم العقد

طبيعة العين 
 (السلعة)

 توصفكم األشياء اليت ميكن أن   -
 دين حتتمله الذمة -

 األشياء القابلة إلدخال الصناعة عليها -
 املبيع هو عني ال دين -

 نقدا، مؤجال، على)يرتل التفاق األطراف  يكون الدفع نقدا يف جملس العقد دفع الثمن
 ...(ا، حبسب مراحم اإلجنازأقسا 

 .يرتل التفاق العاقدين .جيب حتديد أجم التسليم بدقة مسبقا تسليم المبيع
أساس ارتباط 

 العقد
عمال  يرتبط العقد بالسلعة اليت قد ال حتتاج

 إلجيادها
 يرتبط بالسلعة والعمم معا

 بني سعر البيع وتكلفة التصنيعالفرق  .الفرق بني السعر عند التسليم وال،من عند الشراء ربح المصرف
ال ميكن التأكد من السلعة ألهنا عرضة لئروف  إمكانية التأكد

 الطبيعة
 ميكن التأكد من السلعة موضوع العقد

 تكمن املشكلة يف العرض، فقد ال تتوفر السلعة مشكلة العقد
 .يف آجال تسليمها نتيجة لئروف الطبيعة 

 ضمونا تكمن املشكلة يف الطلب الذي يكون م
 وال يتم الصنع إال بوجود طلب على السلعة

، دار رسالن، دمشق، ساليب االستثمار اإلسالمي وأثرها على األسواق المالية والبورصاتقيصر عبد الكرمي اهلييت، أ: املصدر
 . 556 -555: ص، 6222، 5ا
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 عقود البوت"Bot("Build Operate And transferownership )ا  دولة امتياز هو اتفاق يلجأ إليه غالبا يف تنفيذ املشاريع الكبرية املتعلقة بالبنية التحتية، حيث متنح ال 

يقوم املصرف اإلسالمي بتمويم هذا املشروع من أمواله، أو من خالل إصدار صكول االستصناع، وقد يدخم . إلقامة مشروع ما يتم تسليمه يف تاريخ معني( مصرف إسالمي)لشركة ما 
لة مل،م هذه العقود يف حالة عجزها املايل عن متويم بع  املشاريع اليت حتتاج إىل أموال وتلجأ احلكومة أو الدو . املصرف يف عقد استصناع موازي مع شركة أخرى من أجم تنفيذ املشروع

 .ضخمة
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 التمويل بالتقسيط: ثانيا
 تعريف التمويل بالتقسيط-2

يف املصارف اإلسالمية هو عقد يلتزم فيه املصرف بتسليم بضاعة للعميم يف احلال البيع بالتقسيط 
وعادة ما يتم سداد اجلزء  1،وميكن أن يكون التأجيم لكامم ال،من أو جلزء منه. مقابم تأجيم سداد ال،من

 .املؤجم من مثن البضاعة على دفعات أو أقساا
 2:يةيتضمن التمويم بالبيع بالتقسيط الشروا التالو
عن املال  اختالف املال الذي تتم مبادلته عاجال  )أال تكون السلعة املباعة ومثنها من األصناف الربوية  -

 ؛(اآلجم
وحسب فرتة السداد، فإن هذا يوجب ( النقدي)يف حالة اختالف مثن البيع اآلجم عن مثن البيع الفوري  -

 ؛اءابتداالتفاق على ال،من ومدة السداد وطريقته يف العقد 
 ال حيق للبائع يف البيع اآلجم املطالبة بالسداد قبم التاريخ احملدد له يف العقد؛ -
 وحال التعاقد، ألن ال،من هو املؤجم يف هذا البيع؛ اشرتاا تسليم السلعة املباعة يف البيع اآلجم فورا   -
وبذلك يصبح اهلدف . ان هذا الفرق هو ربال جيوز للبائع أن يشرتي ما باعه بأجم ب،من نقدي أقم، أل -

 .ةحقيقمن الشراء والبيع هو الوصول إىل إقراض واقرتاض ربوي، وليس البيع والشراء 
 طرق تطبيق التمويل بالبيع بالتقسيط في المصارف اإلسالمية   -1

 3:تقوم املصارف اإلسالمية بتطبيق البيع بالتقسيط بإحدى الطرق التالية
وهذه الصورة  ،ايل أو السوقي هلا مع تقسيط ال،من أو تأجيله دون زيادةأن تقوم ببيع السلعة بالسعر احل -

 .مستحبة ملا فيها من تيسري على األفراد احملتاجني
حتديد سعرين للسلعة، سعر نقدي فوري وسعر آجم، على أن خيتار املشرتي بينهما، فإذا اختار السعر  -

، وهي الصورة الشائعة لالستعمال خاصة للسلع املؤجم دفعه على أقساا أو دفعة واحدة يف هناية املدة
 .املعمرة الرتفاع مثنها

                                                           
أو هو بيع إىل أجم معلوم . أما اصطالحا فهو البيع الذي يعجم فيه املبيع ويؤجم ال،من إىل أقساا معلومة آلجال معلومة. يطلق التقسيط يف اللغة مبعىن التفريق وجعم الشيء أجزاء
سلسلة أحباث مركز االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز،  المصارف اإلسالمية، دراسة شرعية لعدد منها،رفيق يونس املصري، : نقال عن.يادة عن ال،من النقدي يف احلالبز 

   .67: جدة، دون سنة النشر، ص
 .090: حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص1
 . 227: فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص2

 .222: ، ص5992 ،مكتبة مدبويل، القاهرة، االستثمار في االقتصاد اإلسالمي مشهود، أمرية عبد اللطيف 3
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، إال أن هنائيا   حيث يتفق الطرفان على بيع أحدمها سلعة لآلخر مع حتديد قيمتها حتديدا  ؛ تأجيم ال،من -
 .ملكية السلعة ال تنتقم إىل املشرتي إال بعد سداد مثن السلعة بالكامم

 التمويل التأجيري: ثالثا
 تعريف التمويل التأجيري -2
يف املصارف اإلسالمية هو عملية متويم رأمسالية ال هتدف إىل متليك األصول  التمويم التأجريي 

املؤجرة وال إىل متليكها للمستأجر، بم هي عملية شراء لألصم إلتاحته للعميم الستخدامه مقابم أدائه 
قد يباع األصم يف مزاد عام أو للمستأجر أو يعاد للمؤجر  قيمة اإلجيار املتفق عليه، ويف هناية مدة اإلجيار

      1.لتأجريه مرة أخرى
باإلضافة إىل الشروا العامة الواجب توفرها يف العقد بشكم عام، جيب أن تتوفر يف عقد اإلجارة 

 2:الشروا التالية
 حق للغري؛ا أن ال يتعلق هب أن يكون املؤجر مالكا للمنفعة -
 للجهالة؛ نافيا   ة معلومة علما  أن تكون املنفع -
 وصفة؛ ونوعا   جنسا   أن يكون ال،من معلوما   -
 وتتناسب مع عمر األصم؛ أن تكون مدة التأجري معلومة   -
 حمم التأجري من األصول اليت ينتفع هبا مع عينها وال جيوز تأجري النقود؛( العني)أن يكون األصم  -
 ...اإلجارة بم يدوم بعدها كالطعام، احملروقات أن يكون األجر املنتفع به ال يهلك مع -
 أنواع التمويل التأجيري -1

 :يتم تطبيق التمويم التأجريي يف املصارف اإلسالمية تبعا ألحد الطرق التالية 

                                                           
  ،تقرر الدين يف ال تدخم الزيادة يف ال،من املؤجم يف ربا الديون، ألهنا نتيجة بيع وليست نتيجة دين، وذلك ألنه إذا حيث خيتلف التمويم ببيع التقسيط عن التمويم بالقروض الربوية

ن أما إذا قام املصرف بتمويم شراء السلعة وتأجيم دفع ال،من مع حتديد نسبة مئوية للزيادة املضافة على قيمة السلعة عند دفع كم قسط، فإ ،الذمة بإبرام البيع املؤجم ال جتوز الزيادة
لذا يعترب البيع . هذا خيتلف عن البيع اآلجم الذي يتم فيه حتديد ال،من والدفعات اليت يقسط ال،من عليهاهذه املعاملة تكون من املعامالت الربوية، وهذه الزيادة هي مقابم التأجيم، و 

 . بالتقسيط أحد البدائم الشرعية للقروض الربوية
 ة أو موصوفة يف الذمة مدة معلومة، أو على معلوم أما اصطالحا فهي عقد على منفعة مباحة من عني معين. اإلجارة لغة هي الكراء، وهي مشتقة من األجر الذي يعىن به العوض

  .بعوض معلوم
 -662: ، ص5992، دار العاصمة، اململكة العربية السعودية، النقود االئتمانية دورها وآثارها في االقتصاد اإلسالميإبراهيم بن صاحل العمر، 1

667. 
 :راجع2

 . 627 -622: ، ص6229، 5، دار املسرية، عمان اسالميةمحاسبة المصارف اإلحممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان،  -

، جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، اجمللد ، تحليل شرعي لبعض مسائل اإلجارة التمويلية اإلسالميةحممد هاشم كمايلي -
 .22: ، ص6229،العدد األول، 66
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وهو التأجري الذي يقوم على متليك املستأجر منفعة أصم معني ملدة معينة، على أن : التأجير التشغيلي -
يف هناية مدة اإلجيار، ليتمكن املالك من إعادة تأجري األصم لطرف ( للمصرف)ملالكه تتم إعادة األصم 

عادة يكون هذا النوع قصري األجم . آخر، أو جتديد العقد مع نفس املستأجر إذا رغب الطرفني بذلك
ملها ، ويتميز بتحميم املصروفات الرأمسالية على األصم للمؤجر، أما املصروفات التشغيلية فيتحنسبيا  

 1.املستأجر
مت،م هذه الصيغة الصيغة السائدة يف املصارف اإلسالمية، وهو عقد مركب : اإلجارة المنتهية بالتمليك -

وهو عقد بني طرفني يؤجر فيه أحدمها آلخر سلعة معينة . من عقدين، عقد إجارة وعقد بيع بالتقسيط
ة، تنتقم بعدها ملكية السلعة للمستأجر مقابم أجرة معينة يدفعها املستأجر على أقساا خالل مدة حمدد

 .عند سداده آلخر قسط بعقد جديد
هنال تشابه بني عقد اإلجارة املنتهي بالتمليك وما يسمى بالشراء التأجريي الذي يقوم على رهن  

 رقبةالشيء املبيع حىت ينتهي املشرتي من سداد آخر قسط، والفارق بينهما أن الشراء التأجريي مي،م بيع 
 2.، بينما يف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك هي أقساا مثن منفعة العنيالعني

يؤجره لل،اين  وهو أن يتفق املصرف وعميله على أن يشرتي األول أصال  (: الرأسمالي)التأجير التمويلي  -
بم ملدة طويلة أو متوسطة، وحيتفظ املصرف مبلكية األصم، وللعميم احلق الكامم يف استخدام األصم مقا

ويف هناية املدة املتفق عليها يف عقد اإلجارة يعود األصم للمصرف، ويكون . دفع أقساا إجيارية حمددة
عن تكاليف الصيانة والتأمني على األصم طيلة بقائه لديه، وله احلق يف استئجاره مرة  مسئوال  املستأجر 

وهو اتفاق قطعي ال  3،هناية مدة العقدأخرى أو نقم ملكيته إليه، كما وليس له احلق يف إلغاء اإلجارة قبم 
 4.رجعة فيه

هي صكول مت،م أصوال مؤجرة، حيث حيصم محلة الصكول وبصورة مستقلة على : صكوك اإلجارة -
 5.األصم، وبذلك فهم مالل لألصم وليس شركاء مع املستأجر ةعائد دوري ناتج عن إجار 

 
 

                                                           
 .622: حسني حممد مسحان، موسى عمر مبارل، ، ص1
، املعهد اإلسالمي المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك في المصارف اإلسالمية من المنظور اإلسالميالفتح أمحد شتا، علي أبو 2

 .62: ، ص6222، 5للبحوث والتدريب، جدة، ا
 . 25: حممود عبد الكرمي أمحد إرشيد، مرجع سابق، ص3
  .27: حسني احلاج، مرجع سابق، ص4

 .26: مرجع سابق، صحممد هاشم كمايلي، 5
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 صارف اإلسالمية النموذج المعاصر لتطبيق التمويل التأجيري في الم -3
سندات اإلجارة الموصوفة في "قام األستاذ الدكتور منذر قحف باستحداث صيغة جديدة هي 

 . ، وهي جتمع بني السند كأداة مالية وعقد اإلجارة وعقد السلم"الذمة
واإلجارة املوصوفة يف الذمة هي بيع منافع مستقبلية ب،من حايل أو هي سلم يف املنافع، وهي إجارة 

وآليتها أن تكون هنال خدمة موصوفة يف  1.ألن املنفعة املستوفاة متعلقة بذمة املؤجر وليست متعينة ذمة
كأن يكون تعليم   ،وال يدع جماال للخالف الذمة كالتعليم اجلامعي م،ال، حبيث يكون الوصف تفصيال  

ه، بعد ذلك تقوم طالب جامعي تتوفر فيه شروا معينة وحيدد له جمال دراسي معلوم بزمنه ومدته ووصف
بإصدار سندات خدمة موصوفة يف الذمة مت،م تعليم طالب ( التعليم اجلامعي)اجلامعة وهي مقدمة اخلدمة 

ومي،م السند حصة ساعية . يف اجلامعة، على أن تقدم هذه اخلدمة املوصوفة يف الذمة بعد عشر سنوات
ة مقابم ما يدفعه اآلن من مثن للسند واحدة، وحلامم هذا السند احلق يف احلصول على اخلدمة املوصوف

متويم التعليم، متويم  :الذي مي،م ملكية للمنفعة، وبصفة عامة يتم استخدام هذه الصيغة يف اجملاالت التالية
الدورات التدريبية، متويم اخلدمات الصحية، متويم رحالت السفر واحلج والعمرة، متويم حفالت الزواج، 

 2.متويم النقم

 صيغ التمويل طويلة األجل: ثاملطلب الثال
 :يف الصيغ التالية اإلسالميةيف املصارف  األجمتتم،م صيغ التمويم طويلة 

 ؛صيغ التمويم باملشاركة -
 ؛التمويم باملضاربة -
 ؛صيغ التمويم الشبيهة باملضاربة -
 .التمويم باملغارسة -
 

 

                                                           
إجارة واردة على العني وإجارة واردة على الذمة: قسم الفقهاء اإلجارة باعتبار حمم تعلق احلق يف املنفعة املعقود عليها إىل قسمني.  
ث مقدم إىل مؤمتر ، حب، فقه اإلجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في المنتجات المالية اإلسالمية لتمويل الخدماتأمحد حممد حممود نصار1

 . 2 :، ص6229جوان، 2 -ماي25املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمم اخلريي بديب، 
اآلخر حبيث ال يتميزان عن خلط أحد املالني ب -بكسر الشني وسكون الراء أو فتح الشني وكسر الراء وإن كانت األوىل أفضم -املشاركة هي لفظ مشتق من الشركة، وتعين لغة

أما اصطالحا فهي االجتماع يف استحقاق أو تصرف يف  .52: ، ص5992، 5، دار الفكر، ا3كتاب الفقه على المذاهب األربعة، جعبد الرمحان اجلزيري، : نقال عن .بعضهما
مللتقى العاملي الدويل حول األزمة املالية االقتصادية الدولية، جامعة سطيف، اجلزائر، ا ضوابط المشاركة في العمل المصرفي،عبد القادر جعفر، : نقال عن. شيء بني مالكني فأك،ر

 26: ، ص6229
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 صيغ التمويل بالمشاركة: أوال
 تعريف التمويل بالمشاركة-2

ركة املصرفية يف تقدمي املصرف اإلسالمي التمويم الذي يطلبه العميم لتمويم مشروع معني تتم،م املشا 
دون اشرتاا فائدة ثابتة كما هو احلال يف القروض، وإمنا يشارل املصرف العميم يف الناتج املتوقع للمشروع 

وفق  تفاق عليها مسبقا  أو خسارة، ووفق النتائج املالية احملققة، وذلك يف ضوء وأسس توزيع يتم اال رحبا  
 1.الضوابط الشرعية

خاصة بتوزيع األرباح وهي تتم،م  ا  خاصة برأس املال وشروط ا  منيز يف شروا التمويم باملشاركة شروط
 2:فيما يلي

أو من عمالت أخرى فيجب ( رأمسال عيين)أما إذا كان من العروض  ،من النقوداملال  رأسأن يكون  -
 د رأمسال املشاركة وحصص الشركاء؛أن تقوم بعملة واحدة لتحدي

ال و . دينا يف ذمة أحد الشركاءال  ،من حيث النوع واجلنس واملقدار جيب أن يكون رأس املال معلوما   -
 ؛صصاحليشرتا التساوي بني 

 ال جيوز خلط املال اخلاص ألحد الشركاء بالذمة املالية للمشاركة؛ -
او حد الشركاء تفوي  الطرف اآلخر بالعمم، ميكن ألو لعقد، جيب على كم شريك أن يتقيد بشروا ا -

 اشرتاكهما معا يف تنفيذ العمم؛
جيب أن يكون توزيع األرباح وفقا لنسب معينة واضحة، يتم االتفاق عليها بني الشركاء منعا للجهالة  -

 والغرر؛
 جيب أن ال يكون نصيب كم شريك حمدد املقدار مسبقا؛ -
 خصم التكاليف واملصروفات الالزمة ألداء املشروع؛ الربح الذي يتم توزيعه هو ربح صايف بعد -
فإن هذه  -دون تقصري أو خمالفة من طرف أحد الشركاء القائم باإلدارة والعمم-يف حالة وقوع خسارة  -

اخلسارة يتحملها الشركاء حسب نسبة مسامهة كم شريك، أما يف حالة ثبوت التقصري أو تعدي من 
 .ون اآلخرينأحد الشركاء فإنه يتحملها لوحده د

 أشكال التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالمية-1
 :يتخذ التمويم بصيغة املشاركة يف املصارف اإلسالمية أشكال عدة هي 

                                                           
  .22: ، ص6222، 5، دار النفائس، االمشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمينور الدين عبد الكرمي الكواملة، 1
 . 20/24/0224 ، تاريخ022، العدد رقم خدمات المصرفية، مجلة الجندي المسلمالبدائل الشرعية للحفيظ الرمحان األعئمي، 2
ال ميكن االتفاق على توزيع اخلسارة بنسب أخرى يف العقد.  
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هي أن يقوم املصرف باملسامهة يف متويم جزء من رأمسال مشروع (: المشاركة الدائمة)المشاركة الثابتة  -
كذلك يف كم ما ينتج عنه من ربح أو خسارة   يف ملكيته، وشريكا   معني، مما يرتتب عليه أن يكون شريكا  

 1:وميكن أن تكون هذه املشاركة إما. بالنسب اليت يتم االتفاق عليها والقواعد احلاكمة لشروا املشاركة
 وهي مسامهة املصرف للعميم يف مشروع ما طاملا أنه موجود ويعمم؛: مشاركة ثابتة مستمرة 
 وهي اليت تكون فيها حقوق وواجبات املصرف ثابتة، وتسمى منتهية ألن : مشاركة ثابتة منتهية

 .للتمويم ، أو هي املشاركة اليت تتضمن توقيتا  حمددا   الشركاء حددوا للعالقة أجال  
وهي املشاركة اليت (: المشاركة الجارية في تمويل العمليات الجارية)المشاركة في رأسمال المشروع  -

ويتم تنفيذ هذا الشكم  2.سيقدمه يم أصول الشريك ليحدد حجم التمويم الذييقوم فيها املصرف بتقي
 3.عن طريق إنشاء مشروعات جديدة أو املسامهة يف رأمسال مشروعات قدمية

حيث يقوم املصرف بتمويم جزء من قيمة االعتمادات لشراء  :المشاركة في االعتمادات المستندية -
 .ربح وخسارة هذه الصفقة حبسب االتفاقيف  بضاعة أو حنو ذلك، ويكون شريكا  

تعترب هذه الصيغة من األساليب احلدي،ة اليت (: المشاركة المنتهية بالتمليك)المشاركة المتناقصة  -
وهي اتفاق بني طرفني أو أك،ر  ،سعر الفائدةعن  استحدثتها املؤسسات املصرفية اإلسالمية لتكون بديال  

، حىت تؤول هذه وم تنتقم مبقتضاه حصة أحدمها إىل اآلخر تدرجييا  على أساس اشرتاكهما يف رأمسال معل
املشاركة احلرة،  املشاركة املتناقصة 5:، وهي تتخذ إحدى هذه الصور4الشركة كاملة إليه وبشروا خمصوصة

روع املشاركة املتناقصة بتمويم مش، املشاركة املتناقصة باملشاركة بطريقة األسهم، املتناقصة بالتمويم املشرتل
املشاركة املتناقصة ، املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك مع اإلجارة، املشاركة املتناقصة مع االستصناع، قائم

 .بطريقة املضاربة
وهي وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلتها يف إنشاء مشروع، أو متويم : صكوك المشاركة -

 .لكا حلامم الصكول، وهي صكول قابلة للتداولنشاا على أساس املشاركة، ويصبح املشروع م
 

                                                           
 :راجع 1

  .522: فادي الرفاعي، مرجع سابق، ص -

 .22: نور الدين عبد الكرمي الكواملة، مرجع سابق، ص -
  .592:مصطفى كمال السيد الطويم، مرجع سابق، ص2

  .629: رايس حدة، مرجع سابق، ص 3
  .25: وائم عربيات، مرجع سابق، ص 4
  .57 -52: نور الدين عبد الكرمي الكواملة، مرجع سابق، ص: انئر  5
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 التمويل بالمضاربة: ثانيا
 تعريف التمويل بالمضاربة -2
املصرفية هي اتفاق بني املصرف والعميم على متويم صفقة معينة، حيث يساهم املصرف املضاربة 

بالغرم، ويوزع الربح حبسب شريكني يف الربح واخلسارة تطبيقا لقاعدة الغنم  نباملال والعميم بالعمم ويصبحا
ما مل ي،بت أي –أما العميم فيخسر وقته وجهده وعمله  ،االتفاق أما اخلسارة فتقع على صاحب املال

 1.ألن رأس املال البشري هو على درجة واحدة مع رأس املال النقدي -تعدي أو تقصري
 2:يتطلب التمويم باملضاربة الشروا التالية  
 ؛املقدار والصفة معلومو ة من النقود، ال املضاربأن يكون رأمس -
 يف ذمة املضارب عند العقد؛ أن يكون رأس املال عينا ال دينا   -
أن يعطى املضارب حرية التصرف يف األموال اخلاصة باملضاربة، حبيث ال ميكن لرب املال أن يتدخم يف  -

 ؛أعمال املضارب ولكن ميكنه املراقبة
وال جيوز مببلغ ثابت  كم من املضارب ورب املال وليس حمددا  بنسبة معينة ل أن يكون الربح معلوما   -

 اختصاص أحد املتعاقدين بالربح؛
 يف الربح ال من رأس املال؛ حصة شائعة نصيب كم من املضارب ورب املالأن يكون  -
ليس للمضارب ربح حىت يستويف رأس املال، مبعىن آخر ال يربح يف املضاربة إىل ما بعد سالمة رأس  -

 املال؛
 .دم خلط مال املضاربة مبال العامم، فإن فعم ذلك ومل يتميز املال ضمنهع -
 أنواع التمويل بالمضاربة في المصارف اإلسالمية  -1

 :متارس املصارف اإلسالمية عمليات التمويم باملضاربة بعدة طرق ميكن أن منيز منها ما يلي
 3:منيز فيها نوعان مها: حسب عدد المشاركين -

                                                           
قرض وهو القطع، ومسيت بذلك ألن امللك املضاربة يف اللغة مشتقة من الضرب وهي مبعىن السفر، وهي بلغة أهم العراق تسمى قرضا ومقارضة بلغة أهم احلجاز، وهي مشتقة من ال

بني طرفني  اصطالحا فهي عقدأما  .22: سابق، صاجلزيري، مرجع الرمحان عبد  :نقال عن. قطع من ماله ليعمم فيه جبزء من الربح، والعامم قطع لرب املال جزء من الربح احلاصم بسعيه
 .22: عبد القادر جعفر، مرجع سابق، ص: نقال عن .نئري جزء من ربح معلوم القدر كالنصف أو الربع يدفع أحدمها مبوجبه ماال آلخر ذو خربة يف عمم ما، ليعمم به

  .625: عائشة الشرقاوي، مرجع سابق، ص1
 :راجع 2

 .655 -652: ، مرجع سابق، صالمضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثةحسني األمني، عابد فضم الشعراوي،  -

 62: صريف اإلسالمي، مرجع سابق، صرفيق يونس املصري، النئام امل  -
 شروا املضاربةاملضاربة من عقود األمانات، أي أن املضارب أمني على ما يف يده من مال املضاربة، فال يضمن إال يف حال التعدي أو التقصري أو خمالفة.  
 : راجع 3

 .625: ، ص6229ايرتال للنشر والتوزيع، القاهرة، ، دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك اإلسالمية، رايس حدة -

  .62- 65: وائم عربيات، مرجع سابق، ص -
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 وتكون عندما يقدم املال من شخص واحد والعمم من شخص (: الثنائية)اصة المضاربة الخ
آخر، وهي صورة تقليدية ال تستطيع املصارف اإلسالمية االعتماد عليها لعجزها عن تلبية 

 ؛حاجاهتا
 ن، كما هو احلال يف املصارف و وفيها يتعدد أصحاب األموال واملضارب :المضاربة المشتركة

يف هذه األخرية، فهي تتلقى املال من أصحابه بوصفها  ك،ر األنواع استخداما  اإلسالمية باعتباره أ
 ؛وتقدمه إىل أرباب العمم ليضاربوا به بوصفها رب املال مضاربا  

يف العمم املصريف اإلسالمي، وهي تتيح الفرصة  وتعترب املضاربة املشرتكة األسلوب األك،ر تطورا  
 .ست،ماريةللمزيد من الطمأنينة يف العمليات اال

املضارب يف  ةحريتنقسم املضاربة حسب طبيعة شروطها أو : حسب حرية المضارب في التصرف -
 :التصرف إىل
 وهي اليت يرتل فيها رب املال احلرية املطلقة للمضارب للتصرف يف ماله، فيعطيه : مضاربة مطلقة

 .عائد مالئم حرية اختيار النشاا واملكان والزمان بطريقة حتفظ مال املضاربة وحتقق
 وهي اليت يقوم فيها املصرف بدفع جزء من رأس املال الصفقة أو كله للمضارب،  :مضاربة مقيدة

مع التزام هذا األخري بالشروا اليت وضعها صاحب املال سواء تعلق ذلك بنوع النشاا املمارس 
  .أو الزمان

  1:تنقسم املضاربة حسب مدهتا إىل: حسب مدة المضاربة -
 طاملا مل  وهي اليت مل يتحدد فيها األجم، فيبقى النشاا االست،ماري متواصال  : ئمةمضاربة دا

 .يفسخ أحد منهما العقد
 هي اليت حيدد فيها صاحب رأس املال مدة املضاربة ويتفق عليه منذ البداية: مضاربة مؤقتة. 
 رب حبيث يدفع وهي املضاربة اليت تنشأ بني املصرف اإلسالمي واملضا: مضاربة منتهية بالتمليك

املصرف املال ويقوم املضارب بالعمم، ويعطي املصرف فيها للمضارب احلق يف احللول حمله دفعة 
  . واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروا املتفق عليها

مت،م صكول املضاربة حصص شائعة من رأمسال املضاربة قابلة (: سندات المقارضة)صكوك المضاربة  -
 2.حلصة شائعة يف املشروع املمول حبصيلة هذه الصكول يعترب حامم السند مالكا   حبيث ،للتداول

                                                           
 .222: ، ص6222، دار الفجر للنشر والتوزيع، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي، 1
 إذا كانت غالبية صكول املضاربة من النقود والديون فال جيوز تداوهلا.  
 . 55: عبد الكرمي إرشيد، مرجع سابق، صحممود  2
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 صيغ التمويل الشبيهة بالمضاربة: ثالثا
 التمويل بالمزارعة -2

هي عقد من عقود االست،مار الزراعي، يتم يف إطاره املزج بني أهم عوامم اإلنتاج الزراعي ومها "
بذور واألمسدة، حبيث يقدم املالك األرض والبذور ووسائم اإلنتاج األرض والعمم وبني وسائم اإلنتاج وال

ويقوم املزارع بالعمم الزراعي على أن يكون اإلنتاج بنسبة معينة لكم منهما، كما قد تكون األرض من 
املالك والعمم والبذور واآلالت من قبم العامم، وتكون النسب معدلة حسب مسامهة كم واحد يف اجلهد 

  1."االستغاليل لألرض الزراعيةاالست،ماري 
 (المعاملة)التمويل بالمساقاة  -1

هي عقد بني طرفني يدفع أحدمها آلخر شجر ليقوم بسقيه واحملافئة عليه على أن يتم اقتسام ال،مر 
 .حبصص متفق عليها

فإذا حدث وأن فسدت ال،مار تقع اخلسارة على صاحب األشجار وخيسر العامم جهده وعمله، وخيتص 
امم الزراعي عادة باألعمال االست،مارية اجلارية كاإلصالح والتنقية والتلقيح والسقي، بينما يساهم الع

 2...صاحب األشجار باالست،مارات اهليكلية كالتشجري وحفر اآلبار
 التمويل بصيغة المغارسة  :رابعا

 **.حسب االتفاقهي أن يدفع الرجم أرضه ملن يغرس فيها شجر ويتم اقتسام الناتج بني الطرفني  
اإلسالمية، ولقد اقرتح  املصارفمن تعترب املغارسة من صيغ التمويم اليت مل حتظ باالستعمال الكبري و

 :3األستاذ مسدور فارس تطبيق صيغة املغارسة وفق الشكلني التاليني
باالتفاق  يقوم املصرف اإلسالمي بتملك األراضي الصاحلة للزراعة مث يقوم بعدها :المغارسة المشتركة -

مع اخلرباء يف اجملال الزراعي املتعلق بغرس األشجار امل،مرة كاملهندسني وغريهم من ذوي اخلربة املهنية 
والعلمية، حبيث يقومون بإجراء الدراسات الالزمة مث بعد ذلك يتم االتفاق بينهم وبني املصرف على أن 

تج من العملية، اليت جيب أن تتقيد بفرتة يغرسوها مقابم جزء من األرض وكذا جزء من احملصول الذي ين
 .زمنية حمددة حسب نوعية األشجار، باإلضافة إىل امتالكهم جزء من هذه األشجار

                                                           
، 7، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، العددمعايير وضوابط االستثمار في القطاع العام في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي، 1
  56: ص

  ..222: ، مرجع سابق، صالمنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي، 2
  .بشروا رأى مجهور العلماء عدم جواز املغارسة ملا فيها من جهالة ناجتة عن انتئار الشجر واالشرتال يف األرض، أما املالكية فقد أجازوها ولكن**
  .622: مسدور فارس، مرجع سابق، ص 3
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وهي أن يقوم املصرف بامتالل أرض صاحلة للزراعة، ويبيع جزء  :المغارسة المقرونة بالبيع واإلجارة -
بعقد إجارة على العمم يف اجلزء الباقي من األرض  منها بسعر رمزي للخرباء الزارعني شريطة أن يقرن البيع

 .وتكون األجرة عبارة عن جزء من الشجر وال،مر
باإلضافة إىل صيغ التمويم السالفة الذكر هنال صيغة أخرى هي صيغة االست،مار يف اإلنتاج احليواين 

يتها، على أن يكون الربح اليت يقدم مبوجبها صاحب ال،روة احليوانية إىل العامم الذي يقوم برعايتها وتنم
الناتج عن التكاثر بينهما، وحيث تساعد هذه الصيغة على منو ال،روة احليوانية وزيادهتا ورفع نسبتها ضمن 

 1.الناتج الفالحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .222: ، مرجع سابق، صالمنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي، 1
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 خالصة الفصل األول
ضرورة هي املصارف اإلسالمية يف ظم متطلبات العصر  اتضح لنا من خالل هذا الفصم أن

ولقد استطاعت الصريفة . صادية لكم جمتمع يرف  التعامم بالربا وكم أساليب الغش واخلداع واالستغاللاقت
اإلسالمية اخرتاق أسوار الصريفة التقليدية وأصبحت منافسا قويا هلا، حيث بدأت بع  البنول التقليدية يف 

مصرف  922 أك،ر من 0202 مكما بلغ عدد املصارف اإلسالمية عا. فتح نوافذ تقدم منتجات اإلسالمية
مليار دوالر أمريكي، وهذا ما مي،م اجنازا كبريا  822 على مستوى العامل حبجم أعمال يصم إىل أك،ر من

 .للصريفة اإلسالمية يف العامل
من حيث املبادئ اليت تقوم عليها، ومن حيث تلف املصارف اإلسالمية عن البنول التقليدية خت

فيما خيص الودائع   جانب املوارد املالية فيوجد هنال متاثم بني املصرفني إالّ أما يف. األهداف وأسس عملها
فهي ال تعترب التزاما ماليا على املصرف وغري  االست،مارية فان لديها طبيعة متميزة يف املصارف اإلسالمية

 .املال رأسيتم حساهبا ضمن مكونات  ملكيةمضمونة يف حالة اخلسارة، وال مت،م حقوق 
صيغ التمويم واالست،مار يف املصارف اإلسالمية بني صيغ البيوع من مراحبة وسلم واستصناع،  تتعدد

 .وصيغ املشاركة يف الربح واخلسارة من مضاربة ومشاركة بنوعيها دائمة ومتناقصة
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 طبيعة:الفصل الثاني
 إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية
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 متهيد
 

الختالف  أدترية، عن البنول التقليدية خبصوصيات واختالفات جوه اإلسالميةتتميز املصارف 
من جهة، واختالف العالقات التعاقدية بني املصرف وعمالئه من  وتوصيفاهتامنهجية تعبئة مواردها 

تتعرض املصرفية اإلسالمية إىل نوعني  ، مما انعكس على طبيعة املخاطر اليت تواجهها، حيثأخرىجهة 
، وخماطر تنفرد هبا طبيعة العمم املصريفناجتة عن من املخاطر؛ خماطر تشرتل فيها مع نئريهتا التقليدية 

 . ناجتة عن خصوصية عملها
إدارة املخاطر يدور حول كيفية  األخرية اآلونةيف  اإلسالميةجم اهتمام مراقيب املصارف  أصبح
  .لها طبيعة عممع تالءم ت لصريفة اإلسالمية بطريقة ا اليت تتعرض هلا 

 
 :باحث التاليةوهذا ما سنناقشه يف هذا الفصم من خالل امل

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 يف املصارف اإلسالمية وطبيعتها وأنواعها املخاطر مفهوم: املبحث األول
 ميةإدارة املخاطر يف املصارف اإلسال ماهية:  املبحث ال،اين
وفقا للمعايري الدولية ومعايري املؤسسات  املخاطر يف املصارف اإلسالمية إدارة: املبحث ال،الث
 سالميةاملالية اإل
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 في المصارف اإلسالمية وطبيعتها وأنواعها المخاطر مفهوم: المبحث األول
خيتلف العمم املصريف اإلسالمي عن التقليدي يف مبادئه وأسس عمله، األمر الذي انعكس على 

ما سوف نناقشه من هذا. طبيعة املخاطر اليت يتعرض هلا أثناء مزاولته ألنشطته التمويلية واالست،مارية
 : خالل املطالب التالية

 مفهوم املخاطر املصرفية يف املصارف اإلسالمية : املطلب األول
 ستخدم يف مجيع اجملاالت،الذي ي ،من املصطلحات اليت ترتدد بشكم كبري يعد مصطلح املخاطر

 كلمةو 
Risk  مشتقة من كلمة " re-scass"  ّسارة أو الربحواليت تدل على احتمال اخل تينية الال. 

فهوم املخاطر املصرفية يف املصارف اإلسالمية من خالل النقاا ملوسنتناول يف هذا املطلب 
 :التالية

 ؛التعريف اللغوي واالصطالحي للمخاطر -
 ؛مفهوم املخاطر املصرفية -
 .املخاطر واملصطلحات ذات الصلة -

 لمخاطرل التعريف اللغوي واالصطالحي: أوال
 خاطرلملالتعريف اللغوي   -2

املخاطر يف اللغة مشتقة من كلمة خطر، ومنها الفعم خياطر، ولقد استخدمت يف معاين كلمة 
 1:عدة منها

                                                           
 اخلطر : ملصطلحات التاليةتستخدم اPeril واجملازفة ،Hazard ة، واملخاطر Risk   نضبط  أنكمرتادفات، ولكن يف احلقيقة هنال اختالف بينها، وجيب

تمال حتقق اجملازفة فهي احلالة اليت تزيد من اح أما، األسعارن نقول خطر ارتفاع أيعرب عن سبب وقوع اخلسارة، ك (مجعها أخطار)معىن كم منها بدقة، فاخلطر
، من وقوع اخلسارة التأكدترتبط بعنصر عدم  (مجعها خماطر)ةاملخاطر  أنخماطره، يف حني  إدارةواحدة يف  إلسرتاتيجيةاملصرف  كاستخداماخلسارة من خطر ما،  

 .حبيث إدارة املخاطر هتدف إىل التحكم يف اخلطر وتقليله
 : راجع1
 .827:رجع سابق، ص، م0عبد اهلل العاليلي، لسان العرب احمليط، ج -

 

  يف املصارف اإلسالمية املصرفية املخاطر مفهوم: املطلب األول
 يف املصارف اإلسالميةاملخاطر  مصادر: املطلب ال،اين
 صارف اإلسالميةأنواع املخاطر يف امل :املطلب ال،الث
 أسباب ارتفاع مستوى املخاطر يف املصارف اإلسالمية وأثارها: املطلب الرابع
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 .رفيع: أي له قدر، وأمر خطري،: ارتفاع القدر واملكانة والشرف واملنزلة، يقال رجم خطر، أي -
 .تراهنوا: ختاطروا على األمر، أي: الرهن، يقال -
 . اطر بنفسه أي أشفى هبا على اهلاللخ: اإلشراف على اهلالل، يقال -

 يصطالحالاالتعريف  -1
 : املخاطر يف االصطالح االقتصادي 

هي احتمال الفشم يف حتقيق العائد املتوقع أو هي درجة التغري يف العائد مقارنة باملردود املتوقع " -
 1".احلصول عليه نتيجة لتأثري عناصر متعددة تساهم يف حتقيق قيمة التدفقات

 2".األرقام الفعلية عن األرقام املتوقعة أو املتنبأ هبا احنراف" -
احتمالية أن تكون نتائج التنبؤات خاطئة، فإذا كانت هنال احتمالية عالية يف أن تكون التنبؤات " -

خاطئة فعند ذلك ستكون درجة املخاطرة عالية أيضا، أما إذا كانت االحتمالية منخفضة، فإن درجة 
 3".يضااملخاطرة ستكون منخفضة أ

تماين ينطوي على حالة عدم التأكد فيما ئد املتوقع نتيجة أي عملية، أو قرار ائاالحنراف عن العا -
 .4"دئيتعلق بذلك العا

فهي وصف لنوع من العقود تتضمن صيغته حقوقا  والتزامات  ما املخاطر يف االصطالح الفقهيأ
 .عدم التيقن الذي تولدها العالقة التعاقديةأي أهنا متعلقة بالعقد وتشري إىل حالة  5.احتمالية لطرفيه

املخاطرة خماطرتان، خماطرة التجارة، وهو أن يشرتي السلعة بقصد :" عرفها اإلمام ابن القيم على أهنا
  6".امليسر الذي يتضمن أكم مال الناس بالباطم: يبيعها ويربح ويتوكم على اهلل، واخلطر ال،اين

الفقهاء والباح،ني يف االقتصاد اإلسالمي بقاعدتني أساسيتني ارتبط استخدام هذا املصطلح لدى و 
 .ال بتحمم املخاطرإوالغنم بالغرم، حيث ال حيق الربح  يف جمال الصريفة اإلسالمية مها اخلراج بالضمان

 

                                                                                                                                                                                

- Abderrazak Belabes, La notion de risque dans la pensée économique islamique, Symposium 

international sur les services financiers et gestion des risques dans les banques islamiques, Université 

de Sétif, Algérie .2010.p.5. 
 .092: ، ص0224 ،0، دار املسرية، عمان، ا، مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةشبيب مم الادريد ك1

2
 Dorfman,Mark S, Inrtoduction To Risk Management & Insurance, 6

th  
edition, Prentice Hall, 1998, p.15. 

 .099: ص، 0222، 0، دار وائم للنشر، امعاصر البنوك، مدخل كمي واستراتيجي إدارةفالح حسن احلسيين، مؤيد عبد الرمحان الدوري، 3
4

Gerhand Schroeck, Risk Management and Value, Creation in Financial in situations, Wiley finances 

USA, 2002. P. 24.  
،      ف على المصارف اإلسالميةالتنظيم واإلشرامقدم إىل ندوة  ، حبثالمخاطر االئتمانية في التمويل المصرفي اإلسالميحممد علي القري، 5

Regulation and Supervision of Islamic Banks 00: ،ص0222افريم،  00-02 ،اخلرطوم. 
 .22-04:، ص0228، 0، دار النفائس، عمان، ا، مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالميةمحزة عبد الكرمي حممد محاد6
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 المخاطر المصرفية مفهوم: ثانيا
نب،قة عن هيئة قطاع املصارف يف الواليات اعرَّف -0

ُ
ملتَّحدة األمريكيَّة املخاطر ت جلنة التنئيم املصريف امل

ا حصول اخلسارة إمَّا بشكم مباشر من خالل خسائر يف نتائج األعمال أو يف رأس  احتمال: "بأهنَّ
د من قدرة املصرف على حتقيق أهدافه وغاياته، م غري مباشر من خالل وجود قيود حت ُ املال، أو بشك

ماله وممارسة يف تقدمي أع االستمرارصرف على حيث أّن م،م هذه القيود تؤدِّي إىل إضعاف ُقدرة امل
د من ُقدرته على استغالل الفرص املتاحة يف بيئة العمم املصريف من جهة نشاطاته من جهة، وحت ُ 

 1."ُأخرى
احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك إىل خسائر غري متوقعة وغري خمطط هلا مبا : "بأهناتعرف كذلك  -0

م التمكن من السيطرة ك و تنفيذها بنجاح، وقد تؤدي يف حالة عدقد يؤثر على حتقيق أهداف البن
 2".ثارها إىل القضاء على البنك و إفالسهآعليها وعلى 

 :ايلينستنتج ممن خالل ما سبق 
 هدافاأل حتقيق  على سلبا   تؤثرمتعلق باحتمال وقوع خسارة،  بالزمن وهو مفهوم املخاطر يرتبط -

 ؛املراد حتقيقها مستقبال
 على حتقيق أهدافها؛ املصارف التقليدية مي،م أي انعكاس سليب  ملخاطر يفمفهوم ا -
 : يف املصارف اإلسالمية نوعان املخاطر -

 بات بسبب خمالفة الضوابط وواج ما يؤدي لفسخ العقد وعدم ترتب اآلثار عليه من حقوق
 ؛كالتعدي والتقصري  الشرعية

 املال والعمم ضمن مفهوم املشاركات مي،م أي انعكاس سليب على األرباح من املشاركة ب ما
 . واملضاربات والبيوع املشروعة

  ذات الصلة لمصطلحاتواالمخاطر : ثالثا
 المخاطر وعدم التأكد  -2

يوجد هنال تداخم بني مصطلح املخاطر وعدم التأكد، فاملخاطر هي احتمال وقوع أمر غري 
 3.اخلطر يولد عدم اليقنيمتوقع احلدوث أما األمور اليقينية فال يكتنفها خطر، ووجود 

                                                           
 أفاق: ، حتت شعاراإلسالميةللمصارف وللمؤسسات املالية  األول، املؤمتر اإلسالميةلية المخاطر في المؤسسات الما إدارة حسني سعيد،1

 .9:، ص0229، سورية، اإلسالميةالصيرفة 
                                   www.kantakji.com:                              ، حبث منشور على املوقعإدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةحممد سهيم الدرويب، 2
 .8: مرجع سابق، ص حممد علي القري،3

http://www.kantakji.com/
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توفر معلومات بالشك املرتبطة حالة  فاملخاطر هي ؛لكن يف احلقيقة يوجد هنال اختالف بينهماو     
هذه االحتماالت ن التدفقات النقدية املستقبلية تسمى أوضع االحتماالت بش يفتارخيية تساعد 

اجتة عن عدم توفر املعلومات والبيانات أما عدم التأكد فهو حالة الشك الن  ،االحتماالت املوضوعيةب
 .عتمد على احلدس واملهارةتو  الكافية 

ن الفرق اجلوهري بني املخاطر وعدم التأكد يكمن يف الطريقة اليت يتم مبقتضاها تقدير إوعليه ف  
 التوزيع االحتمايل للتدفقات النقدية، حيث يتم وضع التقديرات على أساس البيانات التارخيية يف حالة

 1.املخاطرة، واالعتماد على احلكم الشخصي ملتخذ القرار يف احلالة ال،انية
 المخاطرة والمقامرة  -1

كم منهما فن نفس املعىن من الناحية اللغوية، مالحتاملخاطرة واملقامرة مها كلمتان مرتادفتان 
مؤكد، فعندما  يتضمن إمكانية وقوع الربح أو اخلسارة، فاملقامرة هي عبارة عن مراهنة على دخم غري

نه إوراء الربح، ف يف حتمم درجة عالية من عدم التأكد من النتائج سعيا   تتوفر لشخص رغبة كبرية جدا  
  2.يتحول عندئذ إىل مقامرة

، أما املخاطرة كبري جدا   غري أن املقامرة هي نتيجة احلظ والصدفة، واحتمال الربح أو اخلسارة  
 .ئةاواملفيها نسبة الربح واخلسارة مابني الصفر فتخضع للمنطق واحلساب، حبيث تكون 
 :وميكن توضيح ذلك يف الشكم املوايل

 العالقة بني املخاطرة واملقامرة: 0شكم رقم
 
 
 

 
                        

 
 

 
 

 الطالبة إعدادمن : املصدر
                                                           

 .990:، ص0222، 9، ااإلسكندرية، املكتب العريب احلديث، مدخل تحليلي معاصر: المالية اإلدارةهندي،  إبراهيممنري 1
 . 00: ، ص0220، 0شر، عمان، ا، دار وائم للنقيمبادئ االستثمار المالي و الحزياد رمضان، 2

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  نضما

 مقامرة

 درجة املخاطرة
2  

درجة املخاطرة 
522 

 2 خماطرة 522 

قبم ائتمان ممنوح من 
 البنول التقليدية

وح من قبم ائتمان ممن ائتمان ممنوح من املصارف اإلسالمية
 البنول التقليدية
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 الخطر والغرر  -3
فاالختالف بينهما موجود و  إن مفهوم اخلطر والغرر متقاربان فكم منهما مستور العاقبة، رغم ذلك

 1:يتم،م فيما يلي
الغرر مفهوم ساكن أما اخلطر مبعناه املايل فهو مفهوم متحرل حبيث تزيد املخاطرة بتغري  -

 الئروف؛ 
الغرر هو اختالل يف الصيغة التعاقدية، يتولد عنه خماطرة، ولكن املخاطرة يف ذاهتا ال تؤدي  -

 على غري غرر مل يدخله غرر بعد ذلك؛ إىل فساد العقد، لذلك إذا انعقد العقد
الغرر هو اجلهالة أو عدم التأكد يف الصيغة أو احملم يف عقود البيع، ويقع يف عقود التربعات   -

 ما املخاطرة فهي مالزمة للنشاا االقتصادي وهي املربر للربحأ ،كاهلبة والرهن وعقود التعاون
 .(الغنم بالغرم) 

 :  املخاطرة وعدم التأكد والغرروفيما يلي شكم يوضح العالقة بني
 العالقة بين المخاطرة وعدم التأكد والغرر: 3شكل رقم

 
 
 
 
 

 

 

 

Source: Abderrazak Belabes, La notion de risque dans la pensée économique islamique, 

Symposium international sur les services financiers et gestion des risques dans les banques 

islamiques, Université de Sétif, Algérie.2010. p.9. 

 

                                                           
 : راجع 1

 .07: ، صحممد علي القري، مرجع سابق -
، اإلسالمي االقتصاد جملة امللك عبد العزيز، ،الخطر التضامن في تحمل:اإلسالمينظام التامين  عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت، -

 72:، ص0202، 0،ج02 العدد
 وال يعد من الغرر احملرمالغرر يف عقود التربعات والتعاون غري مؤثر. 

 

حدث غري 
 حمقق بعد

 غري متوقع

 متوقع

 غرر

 خماطرة

 عدم التأكد



 طبيعة إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية...............................................................................................الثاني الفصل

59 
 

 العالقة بين المخاطر والربا -4
يف املصارف اإلسالمية عن صيغ التمويم يف البنول التقليدية هو قيام  التمويمإن أهم ما مييز صيغ 

ة سواء كانت هذه الزيادة بينما تقوم ال،انية على الربا أي الزيادة املشروط عنصر املخاطرة، األوىل على
ثابتة أم متغرية؛ إذ ينئر هلذه الزيادة على رأس املال ال إىل العائد أو الربح احملقق من العملية االست،مارية،  

 .وهو االعتبار اجلوهري يف حترمي الربا
أي أن العائد الذي حتصم عليه البنول التقليدية هو عائد عقدي مشروا، مي،م نسبة إىل رأس  
بينما تقوم صيغ التمويم  .ل النقدي مضروبة بالفرتة الزمنية، وذلك بغ  النئر عن نتائج االست،ماراملا

االستعداد مما يؤكد   ،والتمويم على أساس العائد االحتمايل الذي تسفر عنه نتائج االست،مار اإلسالمي
 1.يةزيادة حقيقلذلك فهي مت،م عوائد اجيابية ناجتة عن  .لتحمم خماطر االست،مار

 مصادر املخاطر يف املصارف اإلسالمية :املطلب الثاني
حبسب ارتباطها بالعوامم املسببة هلا  ميكن تصنيف مصادر املخاطر يف املصارف اإلسالمية 

 : كمايلي
 املخاطر املرتبطة بالعوامم الداخلية للمصرف؛ -
 ؛ارجيةاملخاطر املرتبطة بالعوامم اخل -
 .طبيعة العقداملخاطر املرتبطة ب -

  المخاطر المرتبطة بالعوامل الداخلية للمصرف: والأ
  :نوعية الموارد البشرية المتاحة -2

إن الطبيعة املميزة للعمم املصريف اإلسالمي تتطلب موارد بشرية ذات كفاءة عالية جتمع بني 
ا يوقع املعرفة الشرعية واخلربة املصرفية، وهي املصادر النابعة من البيئة الداخلية للمصرف، وعدم توفره

 2:املصرف يف خماطر عدة أمهها
 ؛اخنفاض مستوى اخلدمة أو خماطر اخنفاض رحبية املصارف اإلسالمية -
  ؛خماطر عدم القدرة على تطوير العمم املصريف اإلسالمي  -
 .انعدام ال،قة باملصارف اإلسالميةاطر خم -

                                                           
 .004-008: ، ص0200، 0بريوت، ا ،اإلسالمياملعهد العاملي للفكر ، اإلسالمينظرية المخاطرة في االقتصاد  عدنان عبد اهلل عويضة،1
مية ال،اين، طرابلس، اخلدمات املالية اإلسال ؤمترمل ورقة عمم مقدمة تنمية الموارد البشرية في المؤسسات المالية اإلسالميةحممد البلتاجي، 2

 .00:،ص0202
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 مخاطر مصدرها محاكاة البنوك التقليدية-1
األمر  ،واستخدامها اكاة البنول التقليدية يف جمال جذب األموالتلجأ املصارف اإلسالمية إىل حم 

 .الذي يوقعها يف خماطر تشرتل فيها مع نئريهتا التقليدية باإلضافة إىل املخاطر اليت تنفرد هبا
 المخاطر الناجمة عن نظم وأساليب العمل المصرفي اإلسالمي-3

اإلسالمية عنها يف الصناعة التقليدية، فنئام ختتلف غالبية النئم واألساليب العملية يف الصناعة  
رباح وأساليب االست،مار هلا أسسها وضوابطها اخلاصة هبا، وختتلف عن غريها من الودائع وتوزيع األ

بالنسبة ( صاحب خربة)األسس والضوابط يف املؤسسات األخرى، فاملصرف اإلسالمي مضارب 
يقوم املصرف بدور رب  هلمصرف، ويف الوقت نفسللمودع، وصاحب الوديعة هو رب باملال بالنسبة ل

أي العميم املست،مر مع املصرف، وهكذا يف ك،ري من أنئمة ( صاحب اخلربة)املال مع املضارب 
 .وأساليب العمم

ولتتمكن هذه املؤسسات من تطبيق هذه النئم ال بد من إجياد وتوفري أساليب ونئم مالئمة 
على مدى درجة مالئمة هذه األساليب واألنئمة للتطبيق يتوقف  رض الواقع، ألنهأقابلة للتطبيق على 

مدى ومستوى املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا تلك االست،مارات، ليس هذا فحسب بم ميكن أن 
تتعرض هلا املؤسسة بشكم عام، ويقف يف مقدمة هذه  أنتكون مصدرا  للعديد من املخاطر اليت ميكن 

 1:النئم
 خاصة االست،مارية منها؛و  األموالنئام تلقي  -
 .وتقييم واختيار العمالء النئم املالئمة لدراسة اجلدوى وتقييم املشروعات -

 خارجيةالمخاطر المرتبطة بالعوامل ال: ثانيا
 :ر اليت تأيت من البيئة اخلارجية للمصرف، وتتم،م أساسا فيما يليخاطوهي امل     

 مخاطر مصدرها المتعاملون المستثمرون-2
عة العالقة القائمة على أساس املشاركة بني املصرف اإلسالمي وعمالئه  جعلته يتعرض إن طبي 

 2:يلي هم هذه املخاطر ماأاخلسارة، و ست،مر هو شريك للمصرف يف الربح و ملخاطر عدة، فالعميم امل
العالقة بني املصرف  إن :مخاطر تنشأ بسبب عدم توفر المواصفات األخالقية في العميل-

من الصفات األخالقية كاألمانة والصدق وغريها، وفقدان هذه  العميم تتطلب قدرا  اإلسالمي و 

                                                           
، ورقة عمم مقدمة املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةغالب عوض الرفاعي، فيصم صادق عارضه، 1

 .00:، ص0227افريم، 08 – 09إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة، االردن
 .99-92: د محاد، مرجع سابق، صمحزة عبد الكرمي حمم 2
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فعقود الصناعة اإلسالمية تعترب عقود أمانة وثقة مطلقة  .الصفات يوقع املصرف يف خماطر عدة
من الطرفني، فعدم توفر هذه الصفات بالعميم املست،مر الذي يتعامم مع املصرف قد يعرضه 

ن صيغ االست،مار اإلسالمي أخلسائر جسيمة خاصة و  هدمرة للمصرف وتعرضملخاطر قد تكون م
 ،تقوم على أسس أخالقية عالية ويقع عليها النصيب األكرب من اخلسائر يف بع  احلاالت

 وكذلك األمر بالنسبة للمصرف؛
: عدم توفر الكفاءة اإلدارية والفنية والخبرة العملية لدى المستثمر مخاطر تنشأ بسبب-
كفاءة العميم وخربته يف إدارة املشاريع على نسبة تعرض املصرف للمخاطر والقدرة على   ثرؤ ت

  ؛إدارهتا
إن عدم سالمة املركز املايل للعميم  :مخاطر تنشأ بسبب عدم سالمة المركز المالي للعميل-
وبالتايل  عرض املصرف إىل خماطر عديدة،إىل تمما يؤدي ثر على قدرة العميم يف الوفاء بالتزاماته ؤ ت

ن أتقليم نسبة الربح وتقليم نسبة دوران رأس املال وما إىل ذلك من خماطر عديدة خاصة و 
 غرامات تأخري على املتأخرين يف تسديد التزاماهتم؛ ىاملصارف اإلسالمية ال تتقاض

 مخاطر مرتبطة باألنظمة والقوانين السائدة-1
ممت يف جمملها خلدمة البنول ملصريف صُ إن األنئمة والقوانني السائدة اليت حتكم العمم ا 

التقليدية، األمر الذي جعم املصارف تتعرض ملخاطر ناجتة عن عدم مالئمة هذه التعليمات وطبيعة 
 1.خر حبسب القوانني السائدة يف البلدالعمم املصريف اإلسالمي، وختتلف هذه املخاطر من مصرف آل

 مخاطر مرتبطة بالرقابة الشرعية-3
ور مفهوم الرقابة الشرعية يف ذهن إدارة املصرف اإلسالمي، أدى إىل وجود خماطر إن عدم تبل 
 2:منها

 قلة عدد الفقهاء املختصني يف جمال املعامالت املصرفية واملسائم االقتصادية احلدي،ة؛ -
 هاالتطور السريع و الكبري يف املعامالت االقتصادية و صعوبة متابعتها بالفتوى وبيان حكم -

 الشرعي؛
 ود املخالفات الشرعية بسبب عدم االستجابة لقرارات اهليئة من قبم إدارة املصرف؛وج -
 الضغوا اليت قد متارسها إدارة املصرف على اهليئة إلباحة بع  التصرفات؛ -
 تقدمي البديم الشرعي؛ نضيق اختصاصات اهليئة والعجز ع -

                                                           
 .92:، ص0448دون دار النشر، عمان،  ،تحليل مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيقحممد نور علي عبد اهلل،  1
 .20-22:محزة عبد الكرمي حممد محاد، مرجع سابق، ص 2
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 .إلزامية الفتوى يف املصارف اإلسالمية -
 ةمخاطر البيئة االقتصادي-4

تعمم املصارف يف ظم نئم اقتصادية وضعية، فهي تتأثر باملتغريات االقتصادية الكلية واجلزئية، 
وتتضمن هذه املتغريات عوامم السوق، أسعار الفائدة، التعامم بالعمالت األجنبية، كفاية رأس املال، 

 ... 1العوملة، املنافسة
 مخاطر البيئة االجتماعية-5

 اجملتمع على املصارف اإلسالمية، فنئرة اجملتمع هلامش الربح الذي تأثر املفاهيم السائدة يف 
تأخذه املصارف اإلسالمية هو مب،ابة الفائدة الربوية جيعلهم يقارنون بني تكلفة التمويم اإلسالمي 

قم من هامش الربح فإهنم سيتوجهون أن كانت نسبة الفائدة يف البنول التقليدية إوالتمويم التقليدي، ف
 .ل للتعامم مع البنول التقليدية والعكسال حما

هذا إىل جانب هيمنة نئام الفائدة وعمليات البنول التقليدية واعتياد املست،مرين يف التعامم 
باألدوات االست،مارية التقليدية، وكذا مشكم املصطلحات احملاسبية وغريها، كم ذلك كان له األثر 

  2.تطورها وجناحها السليب على عمم املصارف اإلسالمية وحال دون
 طبيعة العقدبالمخاطر المرتبطة : ثالثا

تواجه املصارف اإلسالمية خماطر مصدرها طبيعة العقد، إما بسبب الصيغة اليت يربم هبا العقد أو 
 .الئروف اخلارجية احمليطة به أو بسبب املتعاقدين

 مخاطر تنشأ في مرحلة تكوين العقد-2
اإلسالمية واضحة يف بيان احلقوق وااللتزامات املتولدة عنها،  جيب أن تكون العقود يف الشريعة 

فإن شاهبا الغموض انقلبت إىل عقود خطرة، لذلك فاملصارف اإلسالمية تتعرض ملخاطر نامجة عن 
الغرر الذي قد يكون يف صيغة العقد و حيول دون حتقيق أهداف املتعاقدين، كاشرتاا نفاذ العقد على 

 .م خطرم  عقد العقد بصيغة جتعم من حصول أحد العوضني حم  حدوث أمر ما، أو أن ين
 مخاطر تنشأ في مرحلة تنفيذ العقد -1
خر ملخاطر أثناء إبرام العقد، و يرجع ذلك حد طريف العقد يف تعري  الطرف اآلأقد يتسبب  

 3:ألسباب عدة أمهها
                                                           

 .900:حممد حممود العجلوين، مرجع سابق، ص 1
 .902:ص ،نفسهرجع امل 2
، 08:االقتصاد اإلسالمي، اجمللد : ، جملة امللك عبد العزيزالغبن الفاحش والغبن اليسر تحليل اقتصاديحممد إبراهيم السحيباين، : انئر3

 .09-02: ، ص0العدد
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 اختالف املتعاقدين يف تفسري املعلومات املتاحة؛ -
 تباين معلومات الطرفني؛ -
 ؛حد الطرفني إلحدى صور التغرير كالغش، أو النجش، أو التدليسأاستخدام  -
 .املتعاقد عليه يءاستغالل الطرف األقوى حلاجة الطرف األضعف للش -
 .وتعترب خماطر التشغيم واملخاطر األخالقية من أهم صور هذا النوع من املخاطر -

 :و ميكن توضيح مصادر املخاطر يف الشكم التايل
 اإلسالميةمصادر املخاطر يف املصارف : 9شكم رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :راجع: المصدر
، ورقة عمم مقدمة إدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةغالب عوض الرفاعي، فيصم صادق عارضه،  - 
 08 – 09االردنجامعة الزيتونة،  إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة،لمؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع، ل

 .00:ص ،0227افريم،
 ،0،0228، دار النفائس، عمان، امخاطر االستثمار في المصارف اإلسالميةمحزة عبد الكرمي حممد محاد،  -
 . 20-22، 99-92: ص

 

 أنواع املخاطر التي تواجهها املصارف اإلسالمية: لثاملطلب الثا
                                                           

  احليلة واخلداع  إىلقيقة بااللتجاء ايهام الشخص بغري احل التدليس فهو أما. اخلداع أوالنجش هو الزيادة يف ال،من ممن ال يريد الشراء بقصد الغرر
 .حلمله على التعاقد

                                              
                                                         

 

 خماطر مصدرها طبيعة العقد ارجيةخماطر مصدرها العوامم اخل لداخليةا مخماطر مصدرها العوام

 نوعية 
املوارد  
 البشرية

 

حماكاة 
البنول 
 التقليدية

نئم وأساليب 
العمم املصريف 

 اإلسالمي

مرتبطة 
باألنئمة 
والقوانني 
 السائدة

الرقابة 
 الشرعية

 

 البيئة 
االقتصادية 
 واالجتماعية

 تكوين
 العقد

 تنفيذ
 العقد

 مصادر املخاطر
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 :اليت تواجهها إىل مايليكن تصنيف أنواع املخاطرمي
 املخاطر املالية -
 (خماطر األعمال)لعمليةا خاطرامل -
 .املخاطر اليت ختتص هبا املصارف اإلسالمية -

 المخاطر المالية: أوال
هذا النوع  تطلبيهي املخاطر املتعلقة بإدارة أصول وخصوم املصرف، ينجم عنها خسائر مالية،      

ألسعار واألوضاع احركة السوق و  توجهل من قبم إدارة املصرف وفقا   ا  مستمرينرقابة وإشرافمن املخاطر 
 :هي أقسامثالثة  إىلوتصنف  1.االقتصادية والعالقة باألطراف ذات الصلة

 مخاطر االئتمان -0
وهي تلك املخاطر الناشئة عن  ،الرئيسية اليت تواجه البنك تعد خماطر االئتمان واحدة من املخاطر

   .طرف آخر على سداد التزاماته املالية وقت استحقاقها عدم قدرة

 ر السوقمخاط -1
وهي املخاطر اليت تنتج عن حركة اجتاهات الصعود والنزول اليت تطرأ على األسواق لعوامم   

 :وتنقسم إىل ما يلي 2.اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية
تعترب خماطر أسعار الفائدة من أهم املخاطر اليت تواجهها املصارف وأك،رها : مخاطر أسعار الفائدة -

 .عطاء  إو  ك املصارف اإلسالمية رغم أهنا ال تتعامم بالفائدة أخذا  ، مبا يف ذلتعقيدا  
الذي تستخدمه املصارف اإلسالمية عادة كسعر مرجعي لتحديد  غري أن ارتباا مؤشر الليبور

كما . أسعار أدواهتا املالية املختلفة بأسعار الفائدة فإهنا تتأثر وبصورة غري مباشرة هبذا النوع من املخاطر
األصول ذات الدخم ال،ابت تقتضي أن يتحدد هامش الربح مرة واحدة طوال فرتة العقد، أن طبيعة 
 3.ن تغري السعر املرجعي لن يكون باإلمكان تغري هامش الربح يف هذا النوع من العقودإوعلى ذلك ف

                                                           
 بتقسيم  أخذنايوجد هنال عدة تصنيفات للمخاطر، و يف دراستنا هذه Gleasonخماطر مالية وخماطر عملية ،. 

سيتم التطرق إليها بالتفصيم يف الفصم املوايل. 
1
Saunders  Anthony, Financial Institutions Management, McGraw Hill, Irwin,  2000, p. 17. 

 اآلفاق: المؤسسات في المخاطر إدارة إستراتيجية ، حبث مقدم مللتقى الدويلإدارة مخاطر الصكوك اإلسالميةأشرف حممد دوابة، 2
 .4: ، ص0228 نوفمرب، 09- 02 الشلف جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية والتحديات،

، املعهد اإلسالمي للتنمية للبحوث و التدريب، ، حبيب، إدارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة المالية واإلسالميةأحمدطارق اهلل خان، 3
 .99:،ص0222جدة، 
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خر، فهي أك،ر شدة يف عقود االستصناع وتتفاوت حدة خماطر هامش الربح من منتج إسالمي آل
 1.قم حدة يف املراحبةأجلها وعدم إمكانية تغري أسعارها، و ألطول والسلم، 

كما تؤثر أسعار الفائدة على العائد املوزع على املودعني واملست،مرين وكذلك على أسعار األوراق 
 .صرف اإلسالمي ومن مث على رحبيتهاملالية وأسعار صرف العمالت، مما يؤثر على أصول وخصوم امل

حتتفظ املصارف اإلسالمية بالعمالت األجنبية لتلبية حاجات عمالئها، من : فمخاطر أسعار الصر  -
خالل عمليات التمويم واالست،مار اخلارجية والتحويالت واالعتماد املستندي وقبول ودائع املراحبات 
الدولية وغريها من اخلدمات املصرفية، األمر الذي جيعلها تتعرض ملخاطر الصرف الناجتة عن تقلبات 

 .ار العمالتأسع
وتبلغ حساسية تأثر البنك بتغريات أسعار العمالت حسب نسبة حجم تعامله هبا، فكلما زادت 
نسبة احتفاظ املصرف بالعمالت األجنبية إىل إمجايل مركزه املايل بالعملة الوطنية، كلما زاد حجم خماطر 

 2.أسعار الصرف
يتكبدها املصرف نتيجة للتغريات املعاكسة تتم،م خماطر السعر يف اخلسارة اليت : مخاطر التسعير -
و تئهر خماطر السعر يف  3.من تذبذبات أسواق السندات واألسهم والسلع أألسعار السوقية، وتنشل

 صال  أء كان ا، من خالل متلك املصرف لألصم، سو اإلسالميةالتمويلية  األدواتيف  اإلسالميةاملصارف 
ميتلكها  ا  أسهم) ا  مالي صال  أ، أو (املتاجرات أو املشاركاتسلعة يريد الدخول هبا يف عقود )ا  حقيقي

 (.املصرف أو ضمانات من العمالء
 مخاطر السيولة-2

تنشأ خماطر السيولة عن عدم قدرة املصرف على مواجهة النقص يف االلتزامات أو على متويم 
على أموال كافية سواء  الزيادة يف األصول، وعندما تكون سيولة املصرف غري كافية يتعذر عليه احلصول

عن طريق زيادة االلتزامات أو حتمم تكلفة معقولة بتحويم أصوله بسرعة إىل أصول سائلة مما يؤثر يف 
االت القصوى من املمكن أن تؤدي عدم كفاية السيولة إىل انعدام املالءة املالية احلرحبيته، ويف 
   4.للمصرف

                                                           
  www.kantakji.com                      :، حبث منشور على املوقعإدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةحممد سهيم الدرويب، 1
 .908: حممد حممود العجلوين، مرجع سابق، ص2
ندوق النقد العريب، ابوظيب، معهد السياسات االقتصادية، ص اطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر،إبراهيم الكراسنة، 3

 . 24:، ص0229
، مع التعرض لواقع المؤسسات المصرفية العاملة في اإلسالميةمخاطر التمويل واالستثمار في المصارف  إدارةعلي عبد اهلل شاهني، 4

 .02:ص ،0222ماي 4-8التنمية والتحديات املعاصرة،  أفاق، االست،مار والتمويم يف فلسطني بني األول، املؤمتر العاملي فلسطين
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ارجية نذكرها فيما اخلة من العوامم الداخلية و تعود أسباب هذا النوع من املخاطر إىل جمموع
 1:يلي

 : يلي فيما تتم،م العوامم الداخلية -
  جال آعدم التناسق بني  إىليؤدي بدوره  الذيضعف التخطيط لتوفري السيولة الالزمة، و

 استحقاق األصول و اخلصوم؛
 ة تسيم سوء توزيع األصول على االستخدامات ذات درجات متفاوتة، مما يؤدي إىل صعوب

 األصول؛
 التحول املفاجئ لبع  االلتزامات العرضية إىل التزامات فعلية؛ 

األزمات احلادة يف أسواق السداد بسبب الركود االقتصادي، و إىل التع،ر يف  ترجع العوامم اخلارجية -
 .املال
 األعمالمخاطر : ثانيا

 :وعة من املخاطر هينتيجة النشاا املصريف املمارس، وينتج عنها جمم األعمالحتدث خماطر 
 المخاطر التشغيلية -2

خماطر التعرض : "أهنا علىاملخاطر التشغيلية 0220عرفت جلنة بازل للرقابة املصرفية يف سنة 
عن عدم كفاية أو فشم العمليات الداخلية، والعنصر البشري، واألنئمة واألحداث  جتنت للخسائر اليت
املخاطر التشغيلية تنتج عن أسباب عدة نذكرها  أنّ نالحظ  أن من خالل التعريف ميكن 2".اخلارجية
 3:فيما يلي

هي اخلسائر الناجتة عن املعاجلة اخلاطئة للعمليات وحسابات العمالء وعمليات و: العمليات الداخلية-
املصرف اليومية، والضعف يف أنئمة الرقابة والتدقيق الداخلي، واإلخفاق يف تنفيذ املعامالت وإدارة 

                                                           
 .7:ص 0227، رسالة دكتوراه غري منشورة، السودان ،المخاطر  في المصارف اإلسالمية إدارة ،فضم عبد الكرمي حممد 1
 هنال فرق بني خماطر العمليات(Operations Risk ) واملخاطر التشغيلية(Operational Risk) تتعلق خماطر العمليات ، حيث أن

املخاطر عن اإلجراءات وعمم التسويات وتأكيدها، يف حني أن  مسئولةم هبا دائرة العمليات يف البنك كون دائرة العمليات بالنشاطات اليت تقو 
تعرض املؤسسة حلدوث أية خماطر  احتماليةمفهومها أمشم وأعم حيث انه ليس فقط دمج األنشطة الرقابية للدوائر املختلفة بم أيضا   التشغيلية
 .أخرى

2
John Hull, Gestion des Risques etIinstitutions Financières, Pearson éducation, Paris, 2007, p :291. 

، حبث ، دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في فلسطين1المخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازلنصر عبد الكرمي، 3
 .02-09:، ص0227دلفيا األردنية،مقدم للمؤمتر العلمي السنوي اخلامس، جامعة فيال
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األخطاء يف إدخال البيانات، الدخول إىل البيانات لغري املصرح هلم بذلك، : ،ال ذلكالعمليات، وم
 .اخلالفات التجارية، خسائر بسبب اإلمهال أو إتالف أصول العمالء

هي املخاطر اليت يتسبب هبا املوظفون نتيجة لنقص الكوادر واخلربات، كما و: العنصر البشري –
ها الغش أو إساءة استعمال املمتلكات أو التحايم يف استعمال تشمم األفعال اليت يكون القصد من

القوانني واللوائح التنئيمية للمصرف، وكذلك اخلسائر النامجة عن سوء التعامم مع العمالء واملسامهني 
 :واألطراف األخرى ذات الصلة وهي تشمم كم عمليات االحتيال الداخلي من قبم موظفني

 ؛ضرييب املتعمدكاالختالس املايل والتهرب ال 
 ؛التعمد يف إعداد تقارير خاطئة عن أوضاع البنك 
 ؛التجارة الداخلية حلسابات املوظفني اخلاصة  
 ؛إساءة استخدام بيانات العمالء السرية 
 ؛املعاجلات اخلاطئة، والغرامات والعقوبات بسبب أخطاء املوظفني  
 مع طبيعة الوظيفة  وهي األعمال اليت ال تتفق: ممارسات العمم واألمان الوظيفي

 .واشرتاطات قوانني الصحة و السالمة
عن تعطم العمم أو فشم األنئمة بسبب البنية التحتية أو  هي اخلسائر الناشئة: اآللية األنظمة-

تكنولوجيا املعلومات، أو عدم توفر األنئمة اليت تتناسب مع احتياجات املصارف اإلسالمية، خاصة 
ومن . مة الصناعة التقليدية حبكم أسبقيتها ورواجها يف السوق املصريفخلد ترجمن معئم األنئمة بُ أو 

اهنيار أنئمة الكمبيوتر، األعطال يف أنئمة االتصاالت، أخطاء الربجمة، فريوسات  :أم،لة هذه اخلسائر
 .احلاسب، الفائدة املفقودة بسبب العطم

مال طرف ثالث، مبا يشمم هي اخلسائر الناشئة عن أع: األحداث المتعلقة بالبيئة الخارجية-
االحتيال اخلارجي وأي أضرار تصيب املمتلكات واألصول، وخسائر نتيجة تغيري يف القوانني مبا يؤثر 

 :على قدرة املصرف يف مواصلة العمم، وتشمم على أنواع  االحتيال اخلارجي م،م
  ؛تزييف العمالت والتزويرو السرقة والسطو املسلح 
  ؛مري احلواسيب وسرقة البياناتتد إىلالقرصنة اليت تؤدي 
  ؛شبكات الكمبيوتر واإلرهاب واالبتزازو  االحتيال عرب بطاقات االئتمان 
  (.إخل...اهلزات األرضية، واحلرائق، والفيضانات)الكوارث الطبيعية 
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 المخاطر القانونية -1
 ومدى ه،متارس الذي نشاطها ونوع للمنئمة القانونية بالوضعيةهذا النوع من املخاطر  يتعلق
 1: ك،رية نذكر منهاامم  نتيجة عو  املخاطر القانونية أتنشو . باملسامهني عالقتها

 ة؛وقوع التزامات غري متوقع -
  ؛د جانب من قيمة أصم من األصول نتيجة لعدم توافر الرأي القانوين السليمق  فـ   -
 ؛رباء القانونينييف تفسري العقود، أو عن نقص يف عدد اخل أوعوامم عدم اليقني إزاء القوانني،  -
 ؛لتغريات غري املتوقعة يف إطار كم من القوانني، والتنئيمات والتشريعاتلالتعرض  -
 ؛غياب نئام قانوين ميكن االعتماد عليه لتطبيق العقود املالية -
 .كما ترتبط بعدم وضع العقود املالية موضع التنفيذ   -

مية هي أك،ر عرضة مل،م هذا النوع من ن املصارف اإلسالإنئرا لطبيعة العقود املالية اإلسالمية ف
املخاطر، بسبب عدم توفر صور منطية موحدة لعقود املنتجات املالية املتعددة، باإلضافة إىل عدم توفر 

 2.النئم القضائية اليت تقرر يف القضايا املرتبطة بتنفيذ العقود من جانب الطرف األخر
سالمية هيئات استشارية رقابية متخصصة من جهة أخرى تشكم اهليئات الشرعية يف املصارف اإل

تقدم التوجيه واإلرشاد للمصرف فيما خيص املعامالت املالية اإلسالمية، أما صياغة العقود فهي ترتكها 
منهج احملاكاة فيقومون  إىلغلب األحيان أحيث يلجا هؤالء القانونيون يف  ،االختصاصللقانونيني ذوي 

األمر الذي يزيد من حّدة  ؛مها على منتجات التمويم اإلسالميميبصياغة عقود منوذجية تقليدية وتع
 .  تعرض املصارف اإلسالمية إىل هذا النوع من املخاطر

 المخاطر السياسية -3
السلطات احلكومية، كفرض  أووهي املخاطر الناجتة عن القوانني والتشريعات الصادرة من الدولة 

كما تنجم املخاطر السياسية من االضطرابات . ة، وغريهاالضرائب، تغري السياسات النقدية أو التمويلي
 3... واملقاطعات والتأميم والعوملة

 
 
 

                                                           
 من املخاطر التشغيلية املصرفية املخاطر القانونية جزء اعتربت اتفاقية بازل للرقابة. 
 .8: فضم عبد الكرمي، مرجع سابق، ص1
 .92:طارق اهلل خان، حبيب أمحد، مرجع سابق، ص2
 .فضم عبد الكرمي، املرجع نفسه3
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 المخاطر اإلستراتيجية-9
هي املخاطر احلالية واملستقبلية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على إيرادات البنك ورأمساله نتيجة 

تجاوب املناسب مع التغريات يف القطاع اختاذ قرارات خاطئة أو التنفيذ اخلاطئ للقرارات وعدم ال
 1.املصريف

 المخاطر التي تختص بها المصارف اإلسالمية: ثالثا
إن الطبيعة املميزة للصريفة اإلسالمية جعلتها عرضة جلملة من املخاطر تنفرد هبا عن نئريهتا 

 :التقليدية، وتتم،م هذه املخاطر يف مايلي
 المخاطر التجارية المنقولة  -2

ارف اإلسالمية يف بيئة مستها املنافسة الشديدة، سواء من قبم املؤسسات املالية تعمم املص
يف جمال استقطاب أموال املودعني  اإلسالمية أو من قبم املؤسسات املصرفية واملالية التقليدية، خصوصا  

اح عالية جم ذلك تسعى املصارف اإلسالمية إىل است،مار أمواهلا يف مشاريع ذات أربأواملست،مرين، ومن 
 .ومنح عوائد جمزية لألطراف ذات الصلة

وحتت ظروف جتارية ملنح معدل عائد ألصحاب  ولكن قد جيد املصرف اإلسالمي نفسه مضطرا  
يف هذه احلالة عن جزء من حصته يف الربح،  الودائع أعلى من ذلك الذي مت تضمينه يف العقد متنازال  

من سحبها و است،مارها يف جهة أخرى، مما يعرض  ديه بدال  إلقناعهم باالستمرار يف است،مار أمواهلم ل
 *2.املصرف ملخاطر اإلزاحة التجارية أو املخاطر التجارية املنقولة

 مخاطر فقدان الثقة -0
تتعرض املصارف اإلسالمية هلذا النوع من املخاطر بسبب فقدان ثقة عمالئها، ويعود ذلك إما 

االعتقاد بأنه ال يوجد فرق بني العمم املصريف اإلسالمي لغياب الفهم الصحيح للصريفة اإلسالمية و 
والعمم املصريف التقليدي، أو بسبب الشك يف شرعية املعامالت املصرفية اإلسالمية، وقد يكون بسبب 

 .ن اخنفاض العائد مرده تقصري وإمهال املصرف يف أداء عملهأظن املودعني واملست،مرين ب
 
 

 
                                                           

 .27:الكراسنة، مرجع سابق، ص إبراهيم1
سالة ماجستري غري مقررات لجنة بازل، ر إطارتطوير نموذج الحتساب كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية في هتاين حممود حممد الزعايب، 2

 .82: ، ص0228 فلسطني،غزة،اجلامعة اإلسالمية منشورة، 
 .،مار، فذلك خيالف أحكام الشريعة اإلسالميةإن املخاطر التجارية املنقولة ال صلة هلا بتغطية اخلسائر املتعلقة حبسابات االست*
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 مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية -3
 فقهيا   جدال   ت،ري مازالت نشاطها يف اإلسالمية صارفامل طرف من املستخدمة الصيغ أغلب إن
 .1البنول هذه قبم من موحد بشكم تطبيقها دون حيول مما آلخر، من مذهب وأركاهنا مشروعيتها حول

 المخاطر االستئمانية -4
 أو ا  تقصري  أورتكابه خمالفة ا أوهي املخاطر املرتبطة مبخالفة البنك لنصوص عقد وديعة االست،مار 

 ،ولية عن تلك اخلسائرئن البنك يتحمم املسإاملودعة لديه، وبالتايل ف األموالوصيانة  إدارةيف  إمهاال  
 2. من اخلسائر النامجة عنها ا  مال البنك يتحمم جزء رأسن إوعليه ف

 رهاثاآ و أسباب ارتفاع مستوى املخاطر يف املصارف اإلسالمية: املطلب الرابع
 :سنتطرق يف هذا املطلب للعناصر التالية

 أسباب ارتفاع مستوى املخاطر يف املصارف اإلسالمية؛ -
 ثار املخاطر على العمم املصريف اإلسالميآ -

 اإلسالميةارتفاع مستوى المخاطر في المصارف  أسباب:أوال
 3:أمههامم جمموعة من العوا إىل اإلسالميةارتفاع مستوى املخاطر يف املصارف  أسبابتعود 

افتقار املصارف اإلسالمية إىل جمموعة من املتطلبات األساسية، كاملوارد املالية املناسبة، واخلربات  -0
 االست،مارية املناسبة، واألجهزة املعاونة والنئم؛

حداثة النئام املصريف اإلسالمي، إذ كانت هذه املصارف يف بداياهتا حباجة للعائد السريع ولعامم  -0
 تطيع أن ت،بت أقدامها يف السوق املصرفية، وهو ماال حتققه االست،مارات طويلة األجم؛السيولة، لتس

احمليطة على إجياد معوقات ترفع من درجة  إذ تعمم بع  مكونات البيئة ،مؤثرات البيئة احمليطة -2
، اليت توضع لتخدم الصريفة واإلجراءاتاخلاصة باملصارف اإلسالمية، منها التشريعات،  املخاطر
السياسات النقدية اليت تقرها املصارف املركزية  إىل اإلسالميةاملصارف  إخضاع إىل باإلضافةتقليدية، ال

                                                           
، اجمللد اإلسالمي، جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد 1بازل اتفاقية لمتطلبات اإلسالمية البنوك تطبيق واقعلعرابة،  بوحيضر، مولود رقية1
 .21:، ص1121، 0، العدد02

2
 .89: ، مرجع سابق، صهتاين حممود حممد الزعايب 
رسالة ماجستير منشورة، جـامـعــة اليـرمـوك، كلية الشريعة والدراسات  ،إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية حالة األردن ونة،رانية عال3

 .74: ، ص1115، األردناإلسالمية، قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية، 
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مشاكم يف  اإلسالميةكما تواجه املصارف   اإلسالمي،واليت ال تتناسب مع طبيعة العمم املصريف 
 السياسة املالية؛

 مؤسسات خريية ال أهناعلى  الميةاإلساملفاهيم االجتماعية اخلاطئة السائدة، حيث ينئر للمصارف  -9
 مصارف م،لها م،م البنول التقليدية تتعامم بالربا حتت مسميات خمتلفة؛ أهنا أوحتقيق الربح،  إىلهتدف 
ة للبنول كامؤثرات البنية الذاتية للمصارف اإلسالمية، حيث استخدمت املصارف منهج احملا  -2

توظيفها، كاخلدمات املالية اليت تقدمها  أواملوارد  التقليدية يف بع  اجملاالت سواء فيما خيص استقطاب
 م،ال؛
املالية  يف تطوير وتفعيم عمم املصارف  األسواقنشطة، حيث تساهم  إسالميةغياب سوق مالية  -9

 .اإلسالمية
 اإلسالميثار المخاطر على العمل المصرفي آ: ثانيا

 : يلي مي مار ارتفاع درجة املخاطرة يف العمم املصريف اإلسالاثإن من أهم آ
 االنحراف عن أساس العمل المصرفي اإلسالمي  -2

لذا أطلق عليها اسم بنول املشاركة، غري أن ارتفاع  تقوم املصارف اإلسالمية على مبدأ املشاركة،
فبدال  مستوى املخاطر املرتبطة بتطبيق هذه الصيغة جعم املصارف اإلسالمية تنحرف عن أساس عملها، 

ا حنو الصيغ اليت تعكس الطبيعة االست،مارية اإلسالمية القائمة على قاعدة الغنم من أن توجه است،ماراهت
بالغرم ومشاركة العميم يف نتائج أعماله من ربح أو خسارة، جلأت لألساليب اليت تتميز بارتفاع عامم 

األك،ر وتعد هذه األخرية واحدة من صيغ التمويم  .املخاطر فيها كاملراحبة م،الالضمان واخنفاض درجة 
 1 .ةاإلسالمي ةيف السوق املصرفي تطبيقا  
 االعتماد على االستثمارات قصيرة األجل -0

إن ختوف املصارف اإلسالمية من تعرضها للمخاطر خاصة خماطر السيولة واملخاطر التشغيلية، 
إال  املشروعات االست،مارية طويلة األجم ظ  ومل حت   جعلها توظف أمواهلا يف االست،مارات قصرية األجم،

ن أأن املصرف اإلسالمي هو مصرف تنموي، و من بالرغم  ،بنسبة هامشية من مجلة االست،مارات
 .2االست،مارات قصرية األجم ال ختدم هذه الغاية

 

                                                           
 .02:غالب عوض الرفاعي، فيصم صادق عارضه،مرجع سابق، ص1
، مؤمتر دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية اإلسالميةاملنعم، أبو زيد، حممد عبد 2

 .20: ، ص4/2/0220-7 االست،مار، والتنمية، جامعة الشارقة، بنك أبو ظيب اإلسالمي، 
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 االعتماد على الضمانات التقليدية -2
مر بالشراء واعتمادها على تربر معئم املصارف اإلسالمية توجهها حنو صيغة املراحبة لآل

 :لتقليدية الرتفاع مستوى املخاطر لصيغ االست،مار األخرى واليت من أبرزهاالضمانات ا
 ؛نيالكفاءة األخالقية والعملية للعمالء املست،مر  -
 ؛خربات املوارد البشرية وإمكانياهتا املالئمة -
 .نئم وقوانني العمم املتاحة -

ينية والشخصية، خذ الضمانات العأة يف املراحبة، حيث أتيح هلا داملنشو  لذلك وجدت ضالتها
وغريها من الضمانات مما يكفم هلا اسرتداد قيمة التمويم واألرباح املتفق عليها مسبقا ، وبالتايل جتنب 

 .املخاطر اليت قد تتعرض هلا يف حالة عدم توفر الضمانات
ن املصارف اإلسالمية إونتيجة هلذا التوجه واالعتماد الكلي على الضمانات العينية والشخصية، ف

عن طبيعتها، وحتولت إىل مؤسسات تقوم على متويم األغنياء وأصحاب رؤوس  احنرافا  أساسيا   ترفاحن
األموال القادرين على تقدمي الضمان، وابتعدت عن متويم الفقراء القادرين على العمم حسب النموذج 

 1.ملميزة هلاالنئري للعمم املصريف اإلسالمي، وبذلك تكون قد فقدت السمات االجتماعية األساسية ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .00:غالب عوض الرفاعي، فيصم صادق عارضه، مرجع سابق، ص 1



 طبيعة إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية...............................................................................................الثاني الفصل

73 
 

 في المصارف اإلسالميةومقوماتها ومراحلها  إدارة المخاطرمفهوم :  المبحث الثاني
ألن مستقبم املصارف وجناحها مل تعد املصارف هتتم باكتشاف املخاطر بقدر ما هتتم بإدارهتا، 

زمة االئتمان يف سنة ة بعد أخاص ،امبدى قدرة املصرف على احتواء املخاطر اليت يتعرض هل ا  صبح مرهونأ
0228.  
جمموعة من جم ضمان جناح نئام إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية جيب توفر أمن و 

 :وسنتطرق يف هذا املبحث للمطالب التالية .املقومات اليت تتالءم مع طبيعة عملها
 
 
 
  

 وأهدافها وأهميتهامفهوم إدارة املخـاطر : املطلـب األول
 : هذا املطلب للنقاا التالية سنتعرض يف

 تعريف إدارة املخاطر يف املصارف  -
 نشأة وتطور إدارة املخاطر -
  وأمهيتها أهداف إدارة املخاطر -

 المخاطر في المصارف  إدارةتعريف : أوال
 : املخاطر نذكر منهاهنال عدة تعاريف إلدارة

ر، وحتديـدها، وقياسـها، ومراقبتهـا، تلك العمليـة الـيت يـتم مـن خالهلـا رصـد املخـاط" املخاطر هي إدارة -0
والرقابــة عليهــا؛ وذلــك هبــدف ضــمان فهــم كامــم هلــا واالطمئنــان بأهنــا ضــمن احلــدود املقبولــة، واإلطــار 

 1".املوافق عليهما من قبم جملس إدارة املصرف للمخاطر
حلـد تنئيم متكامم يهـدف إىل التوصـم إىل وسـائم حمـددة للـتحكم يف اخلطـر وا" ادارة املخاطر هي  -1

ـــم مـــن حجـــم اخلســـائر بأفضـــم الوســـائم وأقـــم الت ـــه، والتقلي كـــاليف، عـــن طريـــق مـــن تكـــرار حتقـــق حوادث

                                                           
كإدارة الوقت وإدارة األعمال وليست اإلدارة مبعناها امللموس كوحدة إدارية يف اهليكم اإلدارة هنا هو أحد أنواع فنون اإلدارة إن القصد من كلمة 

 .التنئيمي
1
The Financial Services Roundtable, Guiding Principles in Risk Management for U. S Commercial 

Banks, 1999, P. 5. 

 وأمهيتها وأهدافهافهوم إدارة املخـاطر م: املطلب األول
 رة املخاطر يف املصارف اإلسالميةمقومات إدا: املطلب ال،اين
 مراحم إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية: املطلب ال،الث

 



 طبيعة إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية...............................................................................................الثاني الفصل

74 
 

حتليلهــــا، وقياســــها وحتديــــد وســــائم جماهبتهــــا، مــــع اختيــــار أنســــبها لتحقيــــق اهلــــدف اكتشــــاف املخــــاطر و 
 1".املطلوب

سبة بغرض حتديد املخاطر ميكن تعريفها بأهنا العمليات اليت يقوم هبا املصرف لتهيئة بيئة العمم املنا -2
اليت من احملتمم التعرض هلا وإدارهتا وقياسها بطريقة متكن من تقليم أثرها السيئ على عملية اختاذ 

 2.القرارات والتحوا هلا مث كيفية عالج اخلسائر اليت ميكن أن حتدث بسببها
العشوائية احملتملة اختاذ اإلجراءات والوسائم الالزمة لتطوير وتنفيذ خطة للتعامم مع األخطار  -9

حتديد نوعه : للمؤسسة أو الفرد بغرض محاية أصوهلا، ويتم ذلك من خالل ثالث مراحم، املرحلة األوىل
اختاذ الوسائم املناسبة إلزالة : وحجم اخلطر الذي يتعرض له الشخص أو املؤسسة وقياسه، املرحلة ال،انية

مراقبة حجم اخلطر : يف حتمله، املرحلة ال،ال،ة أو حتديد اخلطر حبيث يتناسب مع مقدرة الشخص ورغبته
   3.وتعديم اإلجراءات للمحافئة على احلجم املرغوب وهذا قد يعين خف  املخاطر

اإلجراءات والتدابري جمموعة من  بأهنامن خالل ما سبق ميكن تعريف إدارة املخاطر يف املصارف 
 .قم تكلفةأدىن حد ممكن وبأوتقليم اخلسارة إىل جم حتديد املخاطر احملتملة أاليت يقوم هبا املصرف من 

 نشأة وتطور إدارة المخاطر : ثانيا
فاملخاطر موجودة يف مجيع رغم حداثة مصطلح إدارة املخاطر إال أن املمارسة الفعلية له قدمية، 

تقلم احتمال  شأهنالذلك يسعى اإلنسان دائما لتطوير مقاييس من  اجملاالت  ويف يف كم االزمنة،
ولقد كان لتطور األعمال التجارية األثر البالغ يف تطور أساليب وتقنيات التعامم مع . رضه للمخاطرتع

 : وميكن تقسيم مراحم تطور إدارة املخاطر يف املصارف إىل املراحم التالية. املخاطر
 المرحلة األولى   -2

 حيث ، يارات احلضارة اإلسالمية بع  األساليب التحوطية كعقد السلم وعقود اخليف ظهرت
 4. استخدم أهم املدينة عقد السلم الذي انتشر يف املناطق الزراعية للتحوا من خماطر األسعار

ولكن مع تطور احلياة وتعقد سبم العيش وتعدد أنواع السلع واخلدمات والنشاطات ذات العوائد، 
ذي استدعى حماوالت تزايدت املخاطر احمليطة باألعمال، وجاء عصر التخصص وتقسيم العمم األمر ال

                                                           
 .00:مي، مرجع سابق، صفضم عبد الكر 1
 00-02 امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، إدارة المخاطر في مصارف المشاركة، نوال بن عمارة،2

 .2:كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، ص،  0224اكتوبر
3
 .22: ص، 6252، 6ع، 62م، االقتصاد اإلسالمي: ، جملة امللك عبد العزيزيإدارة الغرر في التأمين التعاونيد الساعايت، عبد الرحيم عبد احلم 

 بعقود املعاوضات يف الفقه اإلسالمي، فاخليارات املالية هي عقود مستقلة  هنال فرق بني اخليارات املالية يف املعامالت املعاصرة واخليارات املقرتنة
 .اخليارات املقررة للعاقد يف الفقه اإلسالمي فهي جزء من عقد البيع كبيع العربون م،ال ود البيع احملم فيها هو االلتزام، أماعن عق

 .حممد على القري، املخاطر االئتمانية يف التمويم املصريف اإلسالمي، مرجع سابق  4
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وأدوات جديدة أك،ر دقة لقياس اخلطر وتعود جذور هذه احملاوالت إىل القرن السابع عشر عندما 
، وهو حياول حم لغز املقامرة، مث قانون األعداد "نئرية االحتماالت"اكتشف الرياضي الشهري باسكال 

حدث يف املستقبم، والتوزيع الطبيعي الكبرية الذي ميكن من استخدام املعلومات التارخيية لتوقع ما سي
 .يف اإلحصاء ومعامم االرتباا

االهتمام بإدارة األصول واخلصوم يف املصارف، وكان حمور أ ويف منتصف القرن التاسع عشر بد
اهتمام إدارات املصارف يف تلك الفرتة هو التخطيط لتحقيق األرباح ملالل املصارف، ومن هنا نشأت 

، حيث ركزت هذه املدرسة جم اهتمامها على قياس "ختطيط الربح"سة مدرسة أطلق عليها مدر 
حساسية سعر الفائدة، ولقد ساعدها يف ذلك وجود العديد من الربامج اليت وضعتها إدارات املصارف 

ن املصارف مل حترر بعد إن توقعاهتا املختلفة هلامش الفائدة، ورغم االستعمال املك،ف هلذه الربامج فأبش
، ويعود السبب يف ذلك إىل احلاجة لربامج لتحديث املعلومات حول إعادة التسعري واليت مل من املخاطر

 1.تكن كافية الختاذ القرار املناسب
 المرحلة الثانية -1

إن إخفاق هذه املدرسة يف حتقيق األهداف املرجوة فتح الباب بئهور مدرسة أخرى تعرف 
االجتاه العام لالستخدام احلايل ملصطلح إدارة املخاطر  ، ومن هنا ميكن القول إن"إدارة املخاطر"مبدرسة 

 بدأ يف أوائم اخلمسينيات وكان من أوائم املطبوعات اليت أشارت إىل هذا املصطلح ما يسمى مبجلة
Harvard Business Review حيث تناولت هذه اجمللة يف إحدى مقاالهتا أن املنشآت  0429 عام
عن املخاطر، ومن هذه البداية البسيطة جاء علم إدارة املخاطر   ةمسئولينبغي أن يكون لديها إدارة 

كأحد فروع علم اإلدارة والذي يقوم على فكرة بسيطة مؤداها أن اإلدارة ميكنها التعرف على املخاطر 
اليت تتعرض هلا وتقييمها لتفادي حدوث خسائر معينة أو عدم حتقيق املكاسب والتقليم من تأثريها إىل 

 . ن أدىن حد ممك
إىل إمكانية ختفي  املخاطر من خالل تنويع حمفئة  markowitz أشارت دراسة 0424 ففي عام
ومييز ماركويتز بني نوعني من املخاطر، خماطر نئامية ". ال تضع كم البي  يف سلة واحدة"األصول، 

ئامية اليت ميكن وهي املخاطر اليت ال ميكن جتنبها بالتنويع كمخاطر السوق، والنوع ال،اين خماطر غري ن
 .جتنبها بالتنويع

غري أن هذا النموذج واجه انتقادات ك،رية ومشكالت عملية يف حالة اشتمال احملفئة االست،مارية 
 .على أصول ك،رية

                                                           
 .00:فضم عبد الكرمي، مرجع سابق، ص 1



 طبيعة إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية...............................................................................................الثاني الفصل

76 
 

 ا  والذي يعترب امتداد 0499 يف عام" تقييم األصول الرأمسالية" sharpe مث جاء منوذج شارب
ن العائد الذي يتوقع أن حيصم عليه املست،مرين هو لتعويضهم أبويقتضي هذا النموذج  للنموذج السابق،

املست،مر الذي مل حياول التخلص  أعن املخاطر النئامية، أما املخاطر غري النئامية فإهنا تنشأ عن خط
 1.منها بالتنويع، ومن مث ال جمال لتعويضه عنها

تماده على مؤشر واحد هم ما يؤخذ عليه هو اعأولقد وجه هلذا النموذج عدة انتقادات، و 
نه توجد العديد من املؤشرات كالسيولة، التضخم، تأثري أيف تفسري تغري العائد، يف حني ( املخاطر)

 ...الصناعة، معدل الضريبة
واليت توضح العالقة اليت حتكم  0479 سنة Rosse روسأما نئرية تسعري املراجحة اليت قدمها 

ن األصول املالية اليت إوطبقا هلذه النئرية ف. و املتغريات املؤثرة عليه( األصم املايل )بني عائد الورقة املالية
وهو ما يطلق عليه بقانون السعر ، تتعرض بالتساوي لذات العوامم أي لنفس املخاطر حتقق نفس العائد

  2.ن مل حيدث ذلك تبدأ عملية املراجحة إىل أن يتساوى العائدإالواحد، و 
خاطر وأساليبها احلدي،ة مالمح النئريات املذكورة كما تتبىن أدوات  تأخذ اسرتاتيجيات إدارة امل

ك،رية لتحليم املخاطر، والعنصر املهم يف إدارة املخاطر هو فهم املفاضلة بني املخاطرة والعائد، فالعائد 
سهم املتوقع يزداد مع زيادة املخاطر، طاملا أن اهلدف من املؤسسات املالية هو زيادة صايف العائد على أ

خاطر املرتبطة بتعئيم العائد هي من الوظائف املهمة للمؤسسات املالية ن إدارة املإاملسامهني، ف
 .3واملصرفية

 وأهميتها إدارة المخاطر  أهداف: ثالثا
 المخاطر إدارة أهداف -2

من خالل نئام إدارة املخاطر إىل حتقيق جمموعة من  واإلسالميةتسعى املصارف التقليدية 
 4 :ها فيما يلياألهداف نوجز 

 املساعدة على اختاذ القرار املناسب؛ -
 طر يف ضم قيود رأس املال؛من خالل تعئيم العائد وتقليم املخا ضمان البقاء واالستمرار -
 التعرُّف على مصدر اخلطر وقياس احتماليَّة وقوعه والسيطرة عليه؛ -

                                                           
 .927:، ص0449، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، كر الحديث في مجال االستثمارالفمنري إبراهيم هندي،  1
 .207-202: ص املرجع نفسه،: انئر 2
 .22:طارق اهلل خان، حبيب امحد، مرجع سابق، ص3
 .2:، مرجع سابق، صالمخاطر في مصارف المشاركة إدارةنوال بن عمارة، 4
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اليت تالءم طبيعة العمم نسب الطرق أتقليم تكلفة التعامم مع املخاطر إىل أدىن حد باستخدام  -
 ، مما يساعد على ختفيف اآلثار السلبية للمخاطر؛اإلسالمي املصريف

إن إدارة املخاطر تساعد على حتقيق استقرار التدفقات النقدية ودعم تقلبها، مما يعطي املصرف ميزة  -
 ويعزز درجة ال،قة به؛ ةتنافسية و جينبه تقلب العوائد املفاجأ

 املديرين التنفيذيني فكرة كلية عن مجيع املخاطر اليت يواجهها املصرف؛إعطاء جملس اإلدارة و  -
  .توسيع الرقابة الداخلية لتتبع أداء املصرف وضمان السري احلسن يف كم مستوياته -

 المخاطر  إدارة أهمية -1
 1:املخاطر يف املصارف فيمايلي إدارة أمهيةتتم،م 

 ية املصرف؛تقدير املخاطر والتحوا ضدها مبا ال يؤثر على رحب -
اختاذ قرارات و  عليها تشكيم خطة وسياسة العمم ا  املساعدة يف تشكيم رؤية واضحة يتم بناء -

 ؛التسعري
 تنمية وتطوير ميزة تنافسية للمصرف عن طريق التحكم يف التكاليف احلالية واملستقبلية؛ -
 .ملقرتحات جلنة بازل س املال وفقا  أعدل كفاية ر ممساعدة املصرف على احتساب  -

 .مقومات إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية: املطلب الثاني
 :التاليةسنتطرق يف هذا املطلب للعناصر 

 ؛وضوح حمتوى إدارة املخاطر -
 ؛توظيف الكفاءات املؤهلة للعمم املصريف اإلسالمي -
 ؛املخاطر إلدارةالوضع التنئيمي  -
 ؛وضع معايري لقياس املخاطر ورصدها -
 .والتقنيات احلدي،ةاستخدام نئم املعلومات  -

 وضوح محتوى إدارة المخاطر: أوال
 1:يعترب اهلدف الرئيسي إلدارة املخاطر هو السيطرة عليها وذلك من خالل 

                                                           
 : راجعا1

 .000: خاطر، مرجع سابق، صطارق عبد العال محاد، ادارة امل -
 .2: ، ص، مرجع سابقالمخاطر في مصارف المشاركة إدارةنوال بن عمارة،  -
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 .املخاطر اليت يتعرض هلا نشاا الصريفة اإلسالميةالتعرف على  -2
 .على قياس املخاطر بصفة مستمرة من خالل نئم معلومات مالئمة املصارف االسالمية قدرة -1
حسب اجتاه )اختيار املخاطر اليت يرغب املصرف يف التعرض هلا، واليت ميكن لرأس املال حتملها -3

 (.املصرف للمخاطر
واختاذ تتناسب مع طبيعة عمم املصارف االسالمية مراقبة اإلدارة لتلك املخاطر وقياسها مبعايري  -4

 .اسات املخاطرالقرارات الصحيحة يف الوقت املناسب لتعئيم العائد مقابم ختفي  انعك
 توظيف الكفاءات المؤهلة للعمل المصرفي اإلسالمي: ثانيا

 :لضمان جناح إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية حنتاج إىل توفر كفاءات تتميز مبايلي
 .اخللفية الشرعية برسالة املصارف اإلسالمية -2
 .واختاذ القرار ميةتوفر اخلربة واملهارة يف التعامم مع املخاطر احمليطة بالصناعة اإلسال -1
القدرة على مسايرة التطورات على اليت تتعلق بالصناعة املصرفية والسعي لتكيفها مع متطلبات  -3

 .الصريفة اإلسالمية
إن توفر الكفاءات املؤهلة يساعد املصارف اإلسالمية على االكتشاف املبكر للمخاطر، وبالتايل 

 .الميةالتحوا ضدها مبا يتالءم مع طبيعة الصريفة اإلس
  المخاطر إلدارةالوضع التنظيمي  : ثالثا

ه حيث يتكون املخاطر وحتديد مهام إلدارةفرض تطور النشاا املصريف حتديد املستوى التنئيمي 
 إدارة جلنةاإلدارة، جملس : اهليكم التنئيمي إلدارة املخاطر يف أي مصرف من األعضاء التايل ذكرهم

 .املخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق مديرية، املخاطر مدير ، املخاطر إدارة يف العليا اإلدارة، املخاطر
 وضع معايير لقياس المخاطر ورصدها: رابعا

حتتاج إدارات املصارف إىل أن هتيئ بيئة إلدارة املخاطر، وذلك من خالل حتديدها الواضح 
االت التعرض ألهداف وخطط إدارة املخاطر ومن خالل قيام نئم قادرة على حتديد وقياس احتم

وللتأكد من فاعلية عملية إدارة املخاطر حتتاج املصارف . للمخاطر والسيطرة عليها ودرء آثارها
اإلسالمية كذلك إىل حتسني نئم إدارة املخاطر عن طريق ختصيص موارد إلعداد حزمة من التقارير 

مان، وتقارير خماطر التشغيم، الدورية عن املخاطر، م،م تقارير رأس املال املخاطر، وتقارير خماطر االئت
 . وتقارير إدارة وتدقيق املخاطر وتقارير خماطر السيولة، وتقارير خماطر السوق،

                                                                                                                                                                                
كلية ، امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية،  اإلسالميةالمخاطر في المصارف  إدارةمفتاح صاحل، 1

 .7:، ص0224اكتوبر 00-20، جامعة فرحات عباس، سطيف، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ميكن للمصارف اإلسالمية أن تستخدم كذلك املصادر اخلارجية لتقييم املخاطر م،م أساليب 
 .ة العمم املصريف اإلسالمياجلدارة االئتمانية ومعايري الرقابة املصرفية، وحتويرها مبا يتناسب مع طبيع

 استخدام نظم المعلومات والتقنيات الحديثة : خامسا
أصــبحت نئــم املعلومــات ضــرورة قصــوى جيــب أن تســتخدمها املصــارف اإلســالمية لتجميــع اكــرب 

إىل جانـــب االســـتعانة بـــاألدوات . عـــن املخــاطر الـــيت تتعـــرض هلـــا واألكيـــدةقــدر مـــن املعلومـــات الصـــادقة 
املخـــاطر، إذ أن قـــدرة املصـــرف علـــى وضـــع  أنـــواعســـاهم بفعاليـــة يف الوقـــوف علـــى مجيـــع التحليليـــة الـــيت ت
طبيعتهــــا، )املخـــاطر تعتمـــد علــــى تـــوفر اكـــرب قـــدر مــــن املعلومـــات عـــن املخـــاطر إلدارةفعالـــة  إســـرتاتيجية
، وهــو مــا يكفــم اختــاذ القــرارات الصــحيحة يف التوقيــت املالئــم ...( أثارهــا، شــدهتا، أنواعهــامصــادرها، 

 1.السرعة والدقة املناسبةوب
بالنئم اآللية اليت تعتمد على تقنيات مصرفية  اإلسالميةإىل جانب ضرورة استعانة املصارف 

اليت تعتمد  مستحدثة م،م الصراف اآليل، حتويم األموال إلكرتونيا بنئام السويفت وغريها من النئم
ية على مستوى عال من االلتزام التقنيات، اليت تؤدي إىل تقدمي خدمة مصرف أحدثعلى استخدام 

 2.باألصول املصرفية املطلوبة

 مراحل إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية: املطلب الثالث
جم التحوا ضد املخاطر اليت أمن  واإلجراءاتمبجموعة من التدابري  اإلسالميةتقوم املصارف 

 :خلطوات التاليةا من خاللتتعرض هلا، 
 ؛اإلسالميةإلدارة املخاطر يف املصارف  والغايات األهدافحتديد  -
 ؛التعرف على املخاطر وحتديدها -
 ؛حتليم املخاطر -
 ؛اإلسالميةيف املصارف  تقييم املخاطر -
 ؛اإلسالميةيف املصارف  التعامم مع املخاطر أسلوبدراسة البدائم واختيار  -
 ؛اإلسالميةيف املصارف تنفيذ القرار أو معاجلة املخاطر  -
 .اإلسالميةيف املصارف  التقييم واملراجعة -

 
                                                           

إدارة المخاطر :املؤمتر العلمي والدويل السنوي السابع  إىل، ورقة مقدمة المخاطر المناوئة للفكر والقطاع المصرفي اإلسالمي كوثر األجبي، 1
 . 09:، ص0227،األردن، جامعة الزيتونة، اإلداريةلوم ، كلية االقتصاد والعواقتصاد المعرفة، محور إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية

  .املرجع نفسه2
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 اإلسالميةإلدارة المخاطر في المصارف  والغايات األهدافتحديد  :أوال
 األهداف املصرف فيها حيدد املخاطر، واليت إدارة عملية يتجزأ من ال جزء ا اخلطوة هذه تعترب
 عن املصرف أهداف يف بلوغ املخاطر إدارة حيث تسهم اخلاصة به، املخاطر إدارة برنامج من املرجوة
 .ه يف السوقءباملخاطر اليت يتعرض هلا، واليت هتدد وجوده وبقا املرتبطة اخلسائر جتنيبه طريق

 احمليطة التغريات مع املخاطر نتائج احتماالت على تؤثر اليت العوامم تغري إلمكانية ونئر ا
املصارف  تضمن حىت فالتكيي وسرعة باملرونة يتسم أن ينبغي والغايات األهداف حتديدن إف باملصرف، 
 1.إدارة املخاطر اخلاص هبا برنامج كفاءة بذلك اإلسالمية

  التعرف على المخاطر وتحديدها: ثانيا
يف اكتشاف املخاطر احمليطة  أمهيتهاتئهر تعترب هذه اخلطوة أهم مرحلة إلدارة املخاطر، حيث 

قييمها والسيطرة عليها الحقا، باملصرف لغرض تصنيفها ووضعها يف جمموعة خماطر مالئمة مبا يسهم ت
 :التالية األبعادويتضمن حتديد املخاطر . وإدارتهاخلطر غري املعروف ال ميكن تقييمه  أنإذ 
لمصرف، فكم خدمة لاملخاطر وأمهيتها بالنسبة  أنواعتشخيص طبيعة املخاطر وذلك بتحديد كم  -2

 املرجوة األهدافيضمن حتقيق فالتشخيص اجليد  ،يقدمها املصرف تنطوي على العديد من املخاطر
 ؛(معاجلة املخاطر وتقليم احتمال وقوع اخلسارة)

 ثرها على املصرف؛ أ، و حتديد مصادر املخاطر وعدم التأكد املرتبط هبا، واملقاييس الرئيسة  -1
 . تقييم كيفية ارتباا املخاطر مع بعضها، وكيف ميكن تصنيفها وجتميعها ألغراض التقييم -3

التقنيات املتوفرة لديها وتكييف  اإلسالميةاملصارف  تستخدم عليها تعرفوال املخاطر لتحديد
 وعدم املمكنة املخاطر مجيع حتديد املخاطر، وضمان إدارةبرنامج  أهدافجم حتقيق أمن  األخرى
 2:التقنيات املستخدمة  هلذا الغرض مايلي أهم، ومن بني عليها الكبري األثرذات  املخاطر جتاهم

لكم من شدة املخاطر  األمهيةويتم ذلك من خالل حتديد درجة  :المخاطرة ليلتح استقصاءات -
 ؛ومدى تكرارها، وكذا حتليم املخاطر اليت هتدد أهداف املصرف التنئيمية

                                                           
 .28:صاملخاطر، مرجع سابق،  إدارةطارق عبد العال،   1
 :راجع2

 .97-99: العربية املتحدة، ديب، دون سنة النشر، ص اإلمارات، دون دار النشر، الخطر إدارة أساسياتحسني عبد اهلل حسن التميمي،  -
- Vue Dale F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond and Phil Walker, Project Risk Management 

Guidelines, John Wiley & Sons Ltd, England, 2005,p:38-42. 
لنمو، اجلانب ، ااإليراداتية، االستمرارية، استقرار الرحب:  املخاطر اليت متس كم من تتم،م املخاطر اليت هتدد األهداف التنئيمية للمصرف يف

 .اإلنساين
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ليها املعلومات من خمتلف إحيث ينئر للمصرف كوحدة تتدفق منها و  :العمليات تدفق خرائط-
 خرائط تدفق العمليات وحتليلها الكتشاف املخاطر؛ إعدادميكن ، حيث إليهامستوياهتا ووحداهتا التابعة 

اكتشاف حاالت التعرض للمخاطر،  علىحيث يساعد حتليم القوائم املالية : المالية القوائم تحليل-
لتكون عملية التحليم دقيقة  األصليةالسجالت والبيانات  إىلويفضم التعمق يف التحليم والرجوع 

 وموضوعية؛ 
 لتوثيق أداةال تكفي القوائم املالية لوحدها الكتشاف املخاطر باعتبارها  :األخرىلوثائق وا السجالت-

تداوهلا م،م السجالت  ةتتسم بالدقة وسهول أخرىاملعلومات، لذلك تعتمد املصارف على وثائق 
 تشافالكالداخلية وقوائم املراجعة، العقود، حماضرات االجتماعات وغريها من الوثائق اليت تستخدمها 

 املخاطر احملتملة؛
 اإلسالميةتستخدم املصارف  أنميكن  :الشخصية والمقابالت المصرف معامالت معاينة عمليات-

 أطراف إىلذات الصلة، كما ميكنها اللجوء  األطرافمقابالت مع  وإجراءالفحص الشخصي ملعامالهتا 
 .خارجية ذات خربة وكفاءة عالية، الكتشاف املخاطر املمكن وقوعها

 تحليل المخاطر :ثالثا
تقييمها،  عملية لتسهيم معلومات يقصد بتحليم املخاطر جتزئتها بغية فهمها وقياسها وتقدمي

 اخلطر ملصادر ا  دقيق ا  حتديد التحليم هذا ويتضمن مسبق ا، حمددة احتمال معايري خالل من وذلك
 .املوجودة ودرجة اجملازفة للمخاطر املسببة

 التأكد عدم عنصري على تنطوي اليت واالفرتاضات األحكام ىعل املخاطر حتليم يعتمد
والتقنيات   املعلومات مصادر من متاح هو ما أفضم استخدام ينبغي الكاملة، لذلك غري واملعلومات
 1.ممكن ا ذلك كان كلما
 اإلسالميةفي المصارف  تقييم المخاطر: رابعا

 احلجم قياس خالل املصرف، من نقصد بتقييم املخاطر هو تشخيص نقاا القوة والضعف لدى
 باعتماد على املصرف،وآثارها املخاطر  أمهية حسب مث تصنيفها حدوثها احتمال و للخسارة احملتمم
 .املخاطر عالج أولوية لرتتيب كمعيار املمكن اخلسارة حجم
 2:املخاطر تقييم عملية يف معاجلتها ينبغي اليت القضايا من نوعان هنالو 

 

                                                           
 : طارق عبد العال، مرجع سابق، ص 1
 .20: ، مرجع سابق، صالخطر إدارة أساسيات حسني عبد اهلل حسن التميمي،2 
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 مخاطرال مستويات تأكيد -0
 تعكس أهنا لضمان املصاحل أصحاب بني املناقشة عملية خالل من املخاطر استعراض يتم حيث

، والتأكد من مدى االعتبار بعني مأخوذة االحتماالتو  النتائج كم أن، و املخاطر كم خطورة جدية
 وىمست مالئمة عدم حالة يف. احملددة املخاطر وحتليم لوصف ونتيجة مستخدم احتمال كم مالئمة
 .جديدة معلومات أو بيانات باستخدام التحليم من للمزيد ختضع أن ينبغي احملددة املخاطر

 المخاطر مقبولية-1
 الوكاالت أو الوكالة طرف من معاجلته أو اخلطر مقبولية حتديد يتم تقريبا الئروف مجيع يف
 ,Moody’s  , Standard & Poor ’s :ة م،مخارجي أم كانت داخلية املخاطر إدارة عن املسئولة

Fitch 
 عن ولةئمس تكون املصرف  إدارة فإن ولة،ئمس وكالة فيها توجد ال اليت للمخاطر بالنسبة أما
  .العامة املصلحة مع اخليارات هذه توافق ضرورة مع احملددة املخاطر هذه إلدارة العالج خيارات إعداد

 اإلسالميةي المصارف ف التعامل مع المخاطر أسلوبدراسة البدائل واختيار : خامسا
يقوم املصرف بدراسة البدائم املمكنة للتعامم مع املخاطر اليت يتعرض  ،بعدما يتم تقييم املخاطر

 أفضمجم دراسة البدائم وحتديد أومن . وطبيعة خماطره إمكاناتههلا، واختيار التقنية اليت تتناسب مع 
 1:للتعامم مع املخاطر نعتمد على مايلي أسلوب
 التنبؤ -0

معقولة يف التعامم مع عملية التعرض للخسارة، حيث حيتاج  أسبقياتم ذلك من خالل حتديد يت
 باآلثارالتنبؤ  ،التنبؤ بتكرار اخلسارة وشدهتا اليت ميكن توقعها :من التنبؤات أنواعثالثة  إىلاملصرف 
 (.ة لكم بديماملوازنة بني العائد والتكلف) التنبؤ بتكاليف طرق التعامم مع املخاطر ، احملتملة

 المصرف أهدافتحديد المعيار الذي يقيس مدى مساهمة كل بديل في تحقيق  -0
التعامم مع املخاطر اليت  أسلوباختيار  أساسهايوجد هنال العديد من املعايري اليت يتم على 

 .م،ال، كاملعيار املايل الفاعلية واالقتصاد أساسحتديد املعيار على  ، ويتماإلسالمييتعرض هلا املصرف 
 :فهي كاأليتالتعامم مع املخاطر  أساليب أما

يف حالة رف  املصرف قبول خطر معني وحتمم  أمايستخدم هذا األسلوب : تفادي المخاطر -
يف حالة ممارسة  أويف حالة رف  املصرف قبول خماطر ال تتوافق مع خصائصه،  أوخسارة معينة، 

                                                           
 .املرجع نفسه1
 تكلفة ألقمااالقتصاد فهو يعين اختيار الطرق الفعالة املمكنة  أمااملرجوة، كالنمو والبقاء،  األهدافيقصد بالفاعلية القدرة على حتقيق. 
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 ،صرف تتجه إىل األمان وتبتعد عن املخاطرةاجلديدة، أو إذا كانت تفضيالت امل ألنشطةاملصرف 
 .كرف  منح االئتمان.يتحقق ذلك من خالل تفادي املشاريع املسببة للخطر أنوميكن 

رغم أن جتنب املخاطر يقلم من احتمال وقوع اخلسارة، إال انه يعد أسلوبا سلبيا للتعامم مع 
غري مناسب للتعامم مع عدد ك،ري من  املخاطر، وحيرم املصرف من فرص ك،رية لتحقيق الربح، كما انه

 .املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف
 خيتار املصرف هذه التقنية يف حالة قبوله لتحمم اخلطر: (املخاطر أثر ختفيف) تقليل المخاطر -

 اإلجراءات، حبيث يقوم باختاذ كافة (ال يكرتث للمخاطرة) املصرف حمايد أنولكن يف حدود معينة، أي 
كما ميكن ختفي  اخلسارة   ،مستوياهتا دىنأقليم من حجم اخلسارة قدر ما ميكن وجعلها يف والتدابري للت
 .كطلب الضمانات عند منح االئتمان لعميم ذو مستوى خماطر عالية  .بعدها أوتقع  أنقبم 

، فهو يتيح للمصرف حتديد املخاطر اليت ا  استخدام األك،ر األسلوبيعترب هذا : بالمخاطر االحتفاظ-
 .أخرىجهة  إىلحتويلها  أواليت جيب تفاديها  واألخرىي االحتفاظ هبا ينبغ

يف هذه احلالة تكون تفضيالت املصرف تتجه للمخاطرة، ويرجع ذلك  لقدرة املصرف على حتمم 
 .ملواجهتها إمكاناتهاخلسارة ومدى 

تم ذلك من وي، جهة خارجية تكون مستعدة لتحملها إىليقصد به حتويم اخلسارة : تحويل المخاطر-
تكون تفضيالت املصرف  أيضاويف هذه احلالة . املخاطر األصمبالتنازل عن  أومني التكافلي، أخالل الت
 . كأسلوب التامني التكافلي  .وتبتعد عن املخاطرة األمان إىلتتجه 

 هبا، االحتفاظ أسلوب و املخاطر حتويم أسلوب بني ا  مزج األسلوب هذا يعترب: المخاطر اقتسام-
 هبا االحتفاظ ميكنه ال اليت و هبا االحتفاظ ميكنه اليت تلك وحتديد املخاطر املصرف بتقييم يقوم حيث
 .اإلسالميةكإصدار الصكول  .هذه اخلسائر حجم و اخلسائر وقوع الحتماالت ا  وفق بتحويلها ليقوم

 اإلسالميةفي المصارف تنفيذ القرار أو معالجة المخاطر : سادسا
مرحلة تنفيذ القرار، ويف  تأيتالتقنية املناسبة ملعاجلة اخلطر،   دما يتم اختياريف هذه املرحلة وبع

قرارات فنية تساعد على وضع القرار موضع : املخاطر االهتمام بنوعني من لقرارات  إدارةهذا اجملال علة 
 املختارة التقنية نتكا فإذا. اإلداريةمت،م كم ما يتعلق بتنفيذ القرار من الناحية  إداريةالتنفيذ، وقرارات 

 كان وإن املمكنة،  للمخاطر لتغطية اخلسارة وجود متويم من التأكد ينبغي فإنه باملخاطرة االحتفاظ هي
يف  أما اخلسارة، هذه ملنع مناسب برنامج أو خطة تنفيذ و تصميم ينبغي فإنه اخلسارة منع هو القرار

 هذه حتويم سيتم الذي الطرف اختيار غيبين فإنه املخاطر حتويم هذه هو القرار كان إذاحالة ما 
 . معه التفاوض و عليه املخاطرة
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 اإلسالميةفي المصارف التقييم والمراجعة : سابعا
املخاطر هي عملية مستمرة حتتاج للتقييم واملراجعة لضمان جناحها، وتتطلب هذه العملية  إدارة
اكتشاف  إمكانيةمع ، وجدت إنالحنرافات املخطط، ومن مث تصحيح ا األداءالفعلي مع  األداءمقارنة 

الذي ينعكس على املخاطر اليت يتعرض  األمربيئة العمم املصريف  خماطر جديدة،  ناجتة عن سرعة تغري
 . هلا

اهتماما كبريا هلذه املرحلة أك،ر من م،يلتها التقليدية، حيث تضمن  اإلسالميةتويل املصارف 
رف لتع،ر العميم وبالتايل تقوم بتحديد األساليب املناسبة للتعامم عملية املراجعة والتقييم اكتشاف املص

مع مستوى التع،ر، فهي من جهة  ال تستطيع فرض غرامة التأخري، ومتنح مهلة للمدين املعسر من جهة 
 .  أخرى

 :يف الشكم التايل اإلسالميةاملخاطر يف املصارف  إدارةميكن توضيح مراحم 
 

 اإلسالميةخاطر في المصارف الم إدارةمراحل  :5شكل رقم
 

                        
 

 .الطالبة إعدادمن : املصدر

املخاطر يف  إدارةمراحل 
 اإلسالميةاملصارف 
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وفقا للمعايير الدولية ومعايير المؤسسات  في المصارف اإلسالمية دارة المخاطرإ: المبحث الثالث
 اإلسالمية المالية

 الدولية املعايري قتطبي عمج التقليدية الصريفة خماطر عن اإلسالمية الصريفة خماطرإن اختالف 
 . سالميةاإل املصارف مامأ كبريا حتديا الربوي النئام وخماطر سسأ على والقائمة املصممة

 :سنناقش هذا املبحث من خالل املطالب التالية

 دارة املخاطر وفقا ملعايري جلنة بازل الدوليةإ: ولاملطلب األ
 :سنتطرق يف هذا املطلب للعناصر التالية

 ؛زلتعريف جلنة با -
 ؛جلنة بازل أهداف -
 .جلنة بازل مقرراتمرتكزات  -

 تعريف لجنة بازل: أوال
أنشأت بقرار من حمافئي البنول املركزية  هي جلنة فنية استشارية ال تستند إىل أية اتفاقية دولية

، جتتمع أربع مرات سنويا يساعدها عدد من فرق العمم من الفنيني لدراسة خمتلف للدول الصناعية
. قابة على البنول، لذلك ال تتمتع قرارات وتوصيات هذه اللجنة بأي صفة قانونية او إلزاميةجوانب الر 

كما تتضمن قرارات وتوصيات اجلنة وضع املبادئ و املعايري املناسبة للرقابة على البنول مع اإلشارة إىل 
دئ واملعايري واالستفادة مناذج املمارسات اجليدة يف خمتلف الدول بغرض حتفيز الدول على إتباع تلك املبا

 .1من هذه املمارسات
 

 
 
 

                                                           
، دراسة مقدمة إىل االجتماع السنوي ال،امن والعشرين جمللس حمافئي املصارف املركزية ومؤسسات النقد 1مح األساسية التفاقية بازلالمال1

 .00: ، ص0229العربية، صندوق النقد العريب، القاهرة، سبتمرب 

 . إدارة املخاطر وفقا ملعايري جلنة بازل الدولية: املطلب األول
 .تطبيق مقررات جلنة بازل يف املصارف اإلسالمية: املطلب ال،اين
 .إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية وفقا ملعايري املؤسسات املالية اإلسالمية: املطلب ال،الث
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 بازل  اتفاقية أهداف: ثانيا
 2بازل اتفاقية  أهداف-2

 : 1إىل حتقيق ثالثة أهداف رئيسية تتلخص فيمايلي 1بازل اتفاقيةهتدف 
 .مال املصارف رأسحتقيق حدود دنيا لكفاية  -
 .املصارف أعمالالفنية للرقابة على  األساليبحتسني  -
الرقابة من قبم السلطات النقدية،  وأساليب بإجراءاتعملية تبادل املعلومات املتعلقة  تسهيم -

 .واملتم،لة يف البنول املركزية
مصدر مهم للمنافسة غري  وإزالةعلى تقوية النئام املصريف الدويل واستقراره،  األهدافتعمم هذه 

 .املال املصريف رأسبة الوطنية بشان العادلة بني املصارف، والناشئة عن فروقات يف متطلبات الرقا
 1بازل اتفاقية أهداف-1

 :التالية األهدافحتقيق  إىل 0بازل  اتفاقيةهتدف 
املخاطر وتطوير طرق قياس وإدارة  أدارة أمهيةس املال من خالل الرتكيز على أكفاية ر   إطارحتسني  -

دى البنول وحجم املخاطر اليت جتانس بني متطلبات رأس املال ل إجياد املخاطر املصرفية، عن طريق 
 2؛ يتعرض هلا البنك

تطوير احلوار والتفاهم بني مسئويل البنك والسلطات الرقابية الوطنية فيما يتعلق بقياس وإدارة املخاطر  -
  والعالقة بني حجم رأس املال واملخاطر؛ 

 انضباا السوق؛ بالنسبة للمخاطر اليت يتعرض هلا البنك من خالل واإلفصاحزيادة درجة الشفافية  -
 .خماطر االئتمان احملافئة على إدارة جيدة لالئتمان، وضمان تفعيم الرقابة على -
 لجنة بازل مقرراتمرتكزات : ثالثا

 2 لجنة بازل مقرراتمرتكزات  -2
  3:أمههاعلى العديد من اجلوانب  0ركزت مقررات جلنة بازل

                                                           
 : راجع 1

 . 80: ، ص0220، اإلسكندريةلدار اجلامعية، ، االعولمة واقتصاديات البنوكعبد املطلب عبد احلميد،  -
 .002-009: مرجع سابق، ص اإلسالميةامحد سليمان خصاونة، املصارف  -

 .027: مسري شاهد، مرجع سابق، ص2
 : راجع 3

 .82: عبد املطلب عبد احلميد، العوملة واقتصاديات البنول، مرجع سابق، ص -
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 أخذااملال  لرأسحساب احلدود الدنيا  ىلإحيث هتدف االتفاقية : التركيز على المخاطر االئتمانية -
 رأسحد ما، ومل يشمم معيار كفاية  إىل، مع مراعاة خماطر الدول أساسايف االعتبار املخاطر االئتمانية 

م،م  خماطر سعر الفائدة، خماطر سعر الصرف، خماطر االست،مار يف  األخرىمواجهة املخاطر  املال
 . املالية األوراق

حيث مت تركيز االهتمام : وكفاية المخصصات الواجب تكوينها األصولم بنوعية تعميق االهتما -
أو الديون املشكول يف حتصيلها  لألصولومستوى املخصصات اليت جيب تكوينها  األصولعلى نوعية 

 .وغريها من املخصصات
ازل دول ب اتفاقيةصنفت  :مجموعتين من حيث أوزان المخاطر االئتمانية إلىتقسيم دول العالم   -

وهي جمموعة الدول ذات  :األوىلاجملموعة ، جمموعتني إىلاملخاطر االئتمانية  أوزانالعامل من حيث 
والدول اليت عقدت ترتيبات اقراضية ( G-10) يف جلنة بازل األعضاءاملخاطر املتدنية، وتضم الدول 
مرتفعة املخاطر، وتشمم كم هي جمموعة الدول ف اجملموعة ال،انيةأما  ؛خاصة مع صندوق النقد الدول

 .األوىلدول العامل اليت مل تذكر يف اجملموعة 
: س املال يتكون من جمموعتنيأر  أصبحفقا التفاقية بازل و: س المال المصرفيأوضع مكونات ر  -
االحتياطيات املعلنة + حقوق املسامهني وتتكون من  األساسيس المال أر تسمى  األوىلجملموعة ا

األرباح غري املوزَّعة أو احملتجزة، وحيذف منها كم من القيم املعنوية م،م + العامَّة والقانونيَّة واالحتياطيات 
واجملموعة . املالية التابعة أو املتبادلة معها ؤسساتالشهرة، واالست،مارات يف رؤوس أموال البنول وامل

احتياطات إعادة تقييم + وتتكون من االحتياطات غري املعلنة  المال المساند رأسال،انية تسمى 
اإلقراض متوسِّط وطويم األجم من + احتياطيات أو خمصصات ملواجهة خماطر عامة + األصول 

                                                                                                                                                                                

أزمة النظام المالي والمصرفي ورقة مقدمة للملتقى الدويل حول  وك اإلسالمية،اتفاقيات بازل وتطبيقاتـها في البنسليمان ناصر،  -
، 0224، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائر، الدولي وبديل البنوك اإلسالمية

 .3: ص
 حلسبان يف جمال تقدير قوة املصارفاملال هي احد العوامم اليت تؤخذ يف ا رأسكفاية   إن. 
 نيوزلندا، النرويج، الربتغال، السعودية، تركيا؛ايرلندااسرتاليا، النمسا، الدمنارل، فناندا، اليونان، : تتم،م هذه الدول يف ،. 


 :جيب احرتام الشروا اآلتية يف رأس  املال  
 .أالَّ يزيد رأس املال التكميلي على رأس املال األساسي -
 .من رأس املال األساسي%  22أالَّ تزيد نسبة القروض املساندة عن  -
 .من األصول وااللتزامات العرضيَّة مرجَّحة اخلطر، ألهنا ال ترقى إىل حقوق امللكيَّة 0202 مرحلـيًّا، مثَّ حتدَّد ـب%  0أالَّ تزيد املخصَّصات العامَّة كحدٍّ أقصى عن  -
 (.الحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع األصول% 22خصم بنسبة )صول العتبارات معيَّنة ختضع احتياطيَّات إعادة التقييم لأل -
خالل اخلمس ا من قيمتها سنويًّ  %02بعد حقوق املودعني وقبم املسامهني، وال يقم أجلها عن مخس سنوات، على أن خُيصم ( يف حالة إفالس البنك)القروض املساندة يتم سدادها  -

 .وذلك لتخفي  االعتماد عليها كلما اقرتب أجلها، سنوات األخرية
ة، وأن تكون من خالل حساب األرباح واخلسائر، يُشرتا لقبول أية احتياطيات سرـية ضمن قاعدة رأس املال املساند أو التكميلي أن يكون موافقا عليها ومعتمدة من ق بم السلطات الرقابي -

 .تسمح هبا وأن ال يكون هلا صفة املخصص، وبع  الدول ال
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األدوات الرأمسالية األخرى اليت جتمع بني خصائص +  (القروض املساندة)املسامهني أو من غريهم 
 .من الغري حقوق املسامهني والقروض

على حتديد  أساساتقوم مقررات جلنة بازل : األصولرجة مخاطر وضع أوزان ترجيحية مختلفة لد  -
، صفر) يف كم بنك، مصنفة يف جمموعات لكم منها نسبة ترجيحية معينة  األصولملخاطر   أوزان

 أن، وفقا ملالءة املقرتض وجودة الضمانات املقدمة منه، مع  مراعاة (% 022 ،22% ،02%، %10
 وااللتزامات اخلطرة املرجحة ال تقم عن األصول إمجايل إىلاملساند و  األساسياملال  رأستكون نسبة 

8%.1  
 أربعاملخاطر يتم،م يف  بأوزانوااللتزامات العرضية املرجحة  األصوليف حتديد  األساس إن
 2:كمايلي  أساسيةخطوات 
  لألصوليف جمموعات حسب درجة املخاطرة اليت تتعرض هلا ما بني الصفر  األصولتبويب 

املخاطر خمتلفة لكم بند من البنود باختالف  أوزان أنللقروض، مع مراعاة  022وية النقد
 وامللتزمني به؛ األصمنوعية 

  حتويم البنود خارج امليزانية وايل تشمم االلتزامات الناشئة عن الكفاالت والتعهدات
الل ترجيحها بنود ذات طبيعة مماثلة للبنود داخم امليزانية من خ إىلواالعتمادات املستندية 

 مبعامالت حتويم؛
  املخاطرة السابق حتديدها يف  بأوزاناملرجحة  العرضيةوااللتزامات  األصولحتديد قيمة

وااللتزامات العرضية بعد ترجيحها مبعامالت  األصولاخلطوتني السابقتني وذلك بضرب قيمة 
 املخاطرة الناظرة هلا؛ أوزان× حتويم 

  األصولاملال مبفهومه الشامم على قيمة  رأسبقسمة  املال وذلك رأسحيدد معدل كفاية 
ذات خماطر  األصول أنيرتتب عن ذلك ) خماطرها  بأوزانوااللتزامات العرضية املرجحة 

 (.  كربأمال  رأس، ومن مث متطلبات اعليخماطرة  أوزانيكون هلا  اعليائتمانية 

                                                           
 من قيمتها كم سنة من السنوات اخلمس  %  02سنوات، على ان خيصم  2عن  أجاهلاس املال املساند بالقروض املساندة اليت تزيد أاتاحة معايري بازل تضمني عناصر ر

 .د كلما اقرتب اجم استحقاقهااملال املسان رأسمن اجلها، واهلدف من وراء ذلك هو ختفي  االعتماد على هذه القروض كأحد مكونات  األخرية
 تتوفر هلا سيولة  أصولموحدة للمقارنة بني البنول، وتشجيعها على توظيف جانب اكرب من مواردها يف  أسساملخاطر وضع  أوزانتستهدف

 .عالية او خماطر متدنية
 .07: فضم عبد الكرمي، مرجع سابق، ص1
 بأحباث، خاصة اإلسالميلية الربكة، جملة متخصصة بفقه املعامالت والعمم املصريف ، حو 1وتحديات بازل اإلسالميةالبنوك مسري الشاهد، 2

 .022-020: ، ص0229، 8ندوات الربكة، العدد 
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جلنة بازل احلرية  ختلفة، فقد تركتالنسبة للدول املوإلتاحة قدر من املرونة يف جمال التطبيق ب
املخاطرة، كما تركت للسلطات الرقابية احمللية حرية مشول  أوزانللسلطات الرقابية احمللية، يف حتديد بع  

 . الفائدة أسعار، خماطر تقلبات األجنيبغري املخاطر االئتمانية، م،م خماطر سعر الصرف  أخرىخماطر 
 1:يه بع  نقاا الضعف أمههاظهرت  ف 0بعد تطبيق معيار بازلو  
 عدم التمييز بني البنول وفقا لدرجة خماطرهتا؛ -
 قيام العديد من البنول بنقـم األصـول ذات املخـاطر املنخفضـة إىل خـارج امليزانيـة مـن خـالل التوريـق، -

 ؛املصرفدرجة خماطرة اجلزء املتبقي من أصول  ارتفاعاألمر الذي أدى إىل 
مـــع التطـــورات تهـــا وأمهي هتازادت حـــدالـــيت املخـــاطر التشـــغيلية  االعتبـــار مل يأخـــذ املعيـــار القـــدمي بعـــني -

 .التكنولوجية الراهنة
 1لمقررات لجنة بازل األساسيةالدعائم -1
املال واملالحظ  رأستتم،م هذه املتطلبات يف حساب معيار كفاية  :المال لرأسالمتطلبات الدنيا  -

 : يف هذا الصدد مايلي
 رأسانه عدل يف مكونات  إال، %8عند  اإلمجايلقررات جلنة بازل على معدل املالءة اجلديد مل اإلطار ابقي 

املال  رأسوهبذا أصبح  . املال بإضافة شرحية ثال،ة ملواجهة جزء من املخاطر السوقية وذلك  بشروا معينة
 اإلرباح+ طات االحتيا+ املال املدفوع  رأس األوىليتكون من ثالثة شرائح، حبيث تشمم الشرحية  اإلمجايل

 ألجمالشرحية ال،ال،ة فتتكون من قروض مساندة  أمااملال املساند  رأساحملتجزة، وتتكون الشرحية ال،انية من 
 .سنتني

للبنك  اإلمجاليةاملال  رأساملال، أصبح من الضروري عند حساب نسبة  لرأسبعد تكوين ثالثة شرائح 
اطر السوق، عن طريق ضرب مقياس املخاطرة السوقية يف تربز وجود صلة رقمية بني خماطر االئتمان وخم أن

00.2،  وعليه . بأوزان املخاطر واجملمعة ألغراض مقابلة االئتمان جمموع األوزان املرجحة إىلمث إضافة الناتج
 2 :املال يعطى بالعالقة التالية رأسيصبح معدل كفاية 

                                                           
1
 Jean-Marc Figuet, quelques implications stratégiques des accords de Ball 2, article publié sous un livre  

titre : management de la banque, risques, relation, organisation, coordination par  Éric Lamarque, Pearson 

éducation, France, 2005 ; p : 42. 
00.2  8 املال رأسلكفاية  األدىنعلى احلد 022هي نتيجة قسمة. 

، العدد اإلنسانية، جملة العلوم فية للدول الناميةالمصر  األنظمةالمعايير الدولية للرقابة المصرفية وتطبيقاتها على بوراس امحد، عياش زبري،  2
 .097: ، ص0227، جامعة منتوري، قسنطينة، جوان 07
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  قياس خماطر السوق؛ أساليبتغيري على  أيمل حيدث 
 تغيري يف معامالت حتويم االلتزامات العرضية؛ أيدث مل حي 
  استحدثت اللجنة نوع جديد من املخاطر وهي املخاطر التشغيلية؛ 
  هي أساليبقياس خماطر االئتمان، حيث طرحت اللجنة ثالثة  أساليبمت تغيري: 

 .املعياري أو النمطي األسلوب  -
 . األساسيالتقييم الداخلي  أسلوب -
 .داخلي املتقدمالتقييم ال أسلوب -

تشجيع املؤسسات املصرفية لتبين  إىلهتدف هذه اإلجراءات : المتابعة من قبل السلطات الرقابية -
نئام جديد إلدارة املخاطر من خالل رفع كفاءة املصارف يف تقييم خماطرها وكفاءة رؤوس أمواهلا، كما 

الرقابية للتأكد من أن راس مال تطوير نئم الرقابة الداخلية من خالل متابعة السلطات  إىلهتدف 
 .البنك متماشيا مع بيئة وإسرتاتيجية املخاطر الكلية

توفري املعلومات الالزمة  إىلوال،انية، هتدف  األوىلهي عملية تكميلية للدعامة : انضباط السوق -
املصارف عن هيكم وكفاية راس ماهلا، ونوعية خماطرها  إفصاحمن خالل زيادة درجة  ملستعمليها
 .األصولمواجهتها، وسياساهتا احملاسبية املتبعة يف تقييم  واسرتاتيجيات

ال يتعارض مع معايري احملاسبة املطبقة، مع مراعاة عدم  أنجيب  اإلفصاحهذا  أنترى اللجنة 
اليت ال متكن من الوقوف على حجم  أويف نشر املعلومات اليت قد يصعب تفسريها،  املالئمالتوسع غري 
 1.علية اليت يتعرض هلا البنكاملخاطر الف

 .تطبيق مقررات جلنة بازل يف املصارف اإلسالمية: املطلب الثاني
 : سنتطرق يف هذا املطلب للعناصر التالية

 اإلسالميةيف املصارف  0تطبيق اتفاقية بازل  -
 اإلسالميةيف املصارف  0تطبيق مقررات بازل -

                                                           
 .092: مسري الشاهد، مرجع سابق، ص 1

                 (2الشرحية  +  0الشرحية +  0الشرحية ) املال  رأس إمجايل
 8 

 00.2×مقياس املخاطر السوقية+ طر املخا بأوزاناملرجحة  األصول 
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 السالميةانعكاسات تطبيق مقررات بازل على املصارف  -
 اإلسالميةفي المصارف  2تطبيق اتفاقية بازل : أوال
عن البنول التقليدية نشاء عنه عدم مالءمة  اإلسالميةوخصوم املصارف  أصولاختالف  إن

جلنة بازل، وميكن توضيح ذلك من خالل النقاا  أقرهتااملال كما  رأسمنهجية حساب نسبة كفاية 
 :التالية
 أموالمن  %82 إىل 22 مت،م نسبة)  اإلسالميةمصارف مورد لل أهممت،م حسابات االست،مار  -0

، وهي ختتلف يف طبيعتها عن الودائع االست،مارية يف البنول التقليدية، فهي ال تعترب التزاما ماليا (املصرف
يتم حساهبا ضمن مكونات راس  ملكيةعلى املصرف وغري مضمونة يف حالة اخلسارة، وال مت،م حقوق 

 املال ال يشمم على م،م هذا النوع من احلسابات؛ لرأسنة بازل تعريف جل أناملال، كما 
حسابات االست،مار  أصحابجعلت  اإلسالميةخاصية املشاركة اليت تتميز هبا املصارف  إن -0

، وهذا ما ال جنده يف اإلسالميةلدى املصارف  أمواهلميشاركون يف حتمم املخاطر النامجة عن است،مار 
 البنول التقليدية؛

 األوىلمكونات النسبة جند بان البسط يتكون من ثالثة شرائح، فبالنسبة للشرحية  إىلنا نئر  إذا -2
الشرحية ال،ال،ة فهي تتكون من  أما، اإلسالميةوال،انية فال يوجد اختالف يف البنول التقليدية واملصارف 

 ؛اإلسالميةصارف املال اهلجني ذات طبيعة ربوية، وهذا ال يتوافق مع طبيعة عمم امل ورأسالدين  أدوات
املخاطر االئتمانية واملخاطر السوقية واملخاطر : من املخاطر هي أنواعيتكون مقام النسبة من ثالثة  -9

 إدارهتاناجتة عن  اإلسالميةمن املخاطر تتعرض هلا املصارف  أخرى أنواعجند هنال  أنناالتشغيلية، غري 
املخاطر االستئمانية واملخاطر ) لبنول التقليديةحلسابات االست،مار املشرتكة، وال يوجد هلا م،يم يف ا

 . (التجارية املنقولة
يف  أمواهلابعني االعتبار املخاطر النامجة من توظيف  األخذ اإلسالميةهلذا جيب على املصارف 

مقام النسبة، كون اخلسائر اليت قد تنشا عن هذه املخاطر قد  إىلحسابات االست،مار املشرتل وضمها 
  1.املصرف إعساراملودعني وبالتايل  بأموالملساس تتسبب يف ا

املال حبيث حذفت العناصر ذات  رأسهيئة احملاسبة واملراجعة تعديالت على مكونات  أدخلت -2
واحتياطي خماطر  األرباحاملال املساند هي احتياطي معدل  لرأسالطبيعة الربوية وأضافت عناصر جديدة 

                                                           
  املخاطر أنواعيف  إليهامت التطرق. 
مم مقدمة للمؤمتر العاملي ال،الث ، ورقة عس المالأالمعيار الجديد لكفاية ر  إطارفي  اإلسالميةقياس مالءة البنوك  ماهر الشيخ حسن،1

 .00: ، ص0222القرى، مكة،  أم، جامعة اإلسالميلالقتصاد 
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مفهوم اهليئة بان حسابات االست،مار املشرتل تتحمم مع هذه االحتياطات من  وتأيتاالست،مار، 
ويف نفس الوقت تعرض املصرف  أهنا إالاملال،  رأساملصرف املخاطر التجارية العادية اليت يتعرض هلا 

 ؛1(املخاطر االستئمانية واملخاطر التجارية املنقولة)لنوعني من املخاطر  اإلسالمي
حبيث يعطى  أقسام إىل اإلسالميةاملصارف  أصولمت الرتجيحية فلقد قس األوزانفيما خيص  -9

 2:لكم قسم وزن ترجيحي يتناسب مع درجة خماطرته كمايلي
مرتفعة املخاطر، ويعطى هلا  أهناتصنف على ( يف الربح واخلسارة)املشاركة  أساسالصيغ القائمة على  -

 ؛(كصيغ املضاربة واملشاركة)  022وزن ترجيحي قدره 
 : العائد ال،ابت يف هذه احلالة منيز بني صنفي مها أساسالصيغ القائمة على  -

  22 يعطى هلا وزن ترجيحي قدره( كالرهن العقاري ) الصيغ املضمونة ؛ 
 022 مونة يعطى هلا وزن ترجيحي قدرهضالصيغ غري امل. 

مل ختالف احد مبادئ  ما 0فيطبق عليها نفس معامالت بازل اإلسالمياملصرف  أنشطةباقي  أما -
 .اإلسالمياملصريف  العمم

هيئة  وفقا ملا اقرتحته اإلسالميةاملال للمصارف  رأسمن خالل ما سبق ميكن حساب كفاية 
 3:على النحو التايل 0444عام  اإلسالميةاحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

هذا احلد على األقم، غري أن % 8فإن نسبة كفاية رأس مال املصارف هي جلنة بازل  أقرتهملا  بناء  
جيب أن يكون أكرب من ذلك يف البيئة اليت تعمم فيها املصارف اإلسالمية، ويرجع ذلك إىل أسباب 
تتعلق بالنئام، أو بأسلوب العمم املصريف اإلسالمي، باإلضافة إىل خماطر البيئة اليت تعمم يف كنفها 

 :4املصارف اإلسالمية، واألسباب بشكم حمدد هي
                                                           

، جملة متخصصة بفقه املعامالت والعمم املصريف حولية البركة، ومتطلبات مقررات بازل اإلسالميةالرقابة على المصارف  صابر حممد احلسن،1
 .022:ص ،0229 ،8 ندوات الربكة، العدد بأحباث، خاصة اإلسالمي

 .227: ، ص6222، 5رسالة دكتوراه منشورة، مكتبة الريام، اجلزائر، ا عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية،سليمان ناصر، 2
3
 .00: ، مرجع سابق، صماهر الشيخ حسن 
 : راجع 4

العزيز،  ، جملة جامعة امللك عبدوالمراقبة النظام المصرفي اإلسالمي قضايا مطروحة بشأن االحترازاريكو لوقا وفاراهباخش، ميرتا،  -
 .99-92: ، صم0220، سنة 00، ع 02مجأحباث االقتصاد اإلسالمي، جدة، 

 

 التقومي إعادةاحتياطي +احتياطي خماطر االست،مار+ االحتياطات+  املال املدفوع رأس
  (باست،ناء حسابات االست،مار املشرتل)املطلوبات(+مال املصرف رأساملمولة من )اخلطرة املرجحة األصول

 من حسابات االست،مار املشرتل+%50
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ال املودعني للخطر، ولكنها تسمح بتحقيق نسبة ربح صاف ألصحاب تعرض عقود املضاربة أمو  -
 ؛افزا  قويا  لإلقدام على املخاطراملصارف، وهذا خيلق ح

نسبة األصول املقرتنة باملخاطرة إىل إمجايل األصول عادة ما تكون أك،ر ارتفاعا  يف املصارف  -
 اإلسالمية عن نئريهتا يف التقليدية؛

ة، والضمانات األخرى يف عمليات املشاركة مما يؤدي إىل زيادة واضحة غياب الضمانات االحتياطي -
يف عناصر املخاطرة يف عمليات املصارف اإلسالمية، بسبب عدم وجود رقابة على املشاريع 

 االست،مارية يف معامالت املضاربة؛
احلجم نسبيا،  بالنسبة حلجم البنك وآثاره لكفاية رأس املال، تعترب مجيع املصارف اإلسالمية صغرية  -

وهي بذلك ال تستطيع تنويع أصوهلا؛ ولذلك فهي حباجة لرأس مال أكرب إلشاعة ال،قة فيها، 
 .ولتستطيع ممارسة نشاطها بأمان وفاعلية

 اإلسالميةفي المصارف  1تطبيق مقررات بازل: ثانيا
القبول عامليا، صارف اإلسالمية أن تنافس البنول التقليدية وان حتصم على درجة من إذا أرادت امل

، ويئهر تطبيق إلزاميغري  0رغم أن تطبيق بازل  0فانه يتطلب عليها التكيف مع متطلبات بازل
 1 :من خالل النقاا التالية اإلسالميةيف املصارف  0بازل  مقررات

نوع جديد من املخاطر هو املخاطر التشغيلية واليت تشمم املخاطر  0جلنة بازل  أضافت -0
كاملخاطر النامجة عن عدم   اإلسالميةاليت ختتص هبا املصارف  األخرىاملخاطر االستئمانية وبع  

الفقهية يف بع  املمارسات املصرفية، واملخاطر  اآلراءبالنواحي الشرعية، وخماطر اختالف  االلتزام
 ؛اإلسالميةالتقصري من طرف املصارف  أووالتعدي  اإلمهالالنامجة عن  األخرى

 األمهية أن إال، (االئتمانية، التشغيلية، السوقية) املخاطر ال،الثة  لألنواع ةاإلسالميتتعرض املصارف  -0
املالية  واألدوات اإلسالميةالنسبية هلا ختتلف عن البنول التقليدية، وذلك تبعا لطبيعة نشاا الصريفة 

 اليت تست،مر فيها؛ اإلسالمية
 أن اإلسالميةملخاطر ميكن للمصارف لتقييم ا  0طرق القياس ال،الثة اليت اقرتحتها جلنة بازل إن -2

. طريقة التصنيف الداخلي هي اليت تناسب طبيعة املخاطر فيها أنختتار واحدة من بينها، بالرغم من 
املخاطر وكفاءة عالية لنئم املعلومات لقياس  إدارةنئم متقدمة يف  إىلهذه الطريقة حتتاج  إن إال

املعرضة للمخاطر عند التع،ر، وحتديد  األصولالتع،ر، وحجم احتمال التع،ر، واخلسائر املتوقعة يف حالة 

                                                                                                                                                                                

 .022: صمرجع سابق، رانية العالونة،  -
 .024: صابر حممد احلسن، مرجع سابق، ص1
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فيما خيص الطريقة املعيارية واليت  أما ، اإلسالميةفرتة االستحقاق، الشئ الذي ال يتوفر لدى املصارف 
 ؛اإلسالميةللمصارف  األسهمفهي  0تعترب امتداد للطريقة املتبعة يف بازل

واختالف نوع املخاطر اليت تتعرض هلا  اإلسالميةرف وخصوم املصا أصولاالختالف يف طبيعة  إن -9
خبالف نئام الشرائح  األصولاملخاطر اليت تتعرض هلا هذه  أوزانوتنوعها، وضع نئاما خاصا ملعاجلة 

مرحلة  أي، ويف الكم صيغة على حد اإلسالميةللصيغ  أوزانالوارد بالطريقة املعيارية، حبيث يتم وضع 
  1.من مراحم التنفيذ

 السالميةانعكاسات تطبيق مقررات بازل على المصارف : اثالث
جلنة بازل الدولية حتد كبري ماثم أمام الصريفة اإلسالمية، ولقد جنم عن تطبيقها يف  مقرراتمت،م 

املصارف اإلسالمية انعكاسات اجيابية عملت على تطويرها وتعزيز ال،قة فيها، وأخرى سلبية لعدم 
 .اإلسالميصريف مراعاهتا خلصوصية العمم امل

  االنعكاسات االيجابية -0
 :يف النقاا التالية اإلسالميةاجيابيات تطبيق مقررات جلنة بازل الدولية يف املصارف  أهمتتم،م 

 املخاطر؛  إدارة أنئمةمن خالل احلث على تطوير  اإلسالميةاملخاطر يف املصارف  إدارة ثقافةتعزيز   
 صريف؛تعزيز قدراهتا التنافسية يف السوق امل 
 ؛اإلسالميةتطبيق معايري اجلودة الشاملة يف املصارف  
 متنحها حرية اكرب يف حتديد املخاطر املتنوعة اليت تواجهها وطرق قياسها؛ 
 ؛ونشر املعلومات اليت هتم املتعاملون معها( اإلفصاحمن خالل معايري ) اإلفصاحتشجيع ثقافة  
 .اإلسالميةي خصوصية الصريفة املخاطر وتراع بإدارةهتتم  إسالميةهيئات  إنشاء 
 االنعكاسات السلبية -0

 إجيازها، ميكن اإلسالميةسلبية على املصارف  أثارجلنة بازل الدولية كان له  مقرراتتطبيق  إن 
 2 :يف النقاا التالية

للمخصصات لتحسني نسبة كفاية راس  منها متزايدة نسب الحتجاز اإلسالمية البنول اخنفاض رحبية 
 املال؛

                                                           
 .املرجع نفسه 1
 املضاربة، قبم اقتطاع حصة املضارب من  إمجايلبتخصيصها من دخم  اإلسالميةالية هو رصيد املبالغ اليت تقوم مؤسسات اخلدمات امل األرباحاحتياطي معدل

 .حسابات االست،مار ، وليزيد من قيمة حقوق املالكني ألصحاباجم احملافئة على مستوى معني من العائد على االست،مار 
 من دخم حسابات االست،مار بعد اقتطاع حصة املضارب من اجم  إلسالميةااحتياطي خماطر االست،مار هو املبالغ اليت ختصصها مؤسسات اخلدمات املالية

 .حسابات االست،مار أصحابيتعرض هلا  أنالوقاية من خسائر االست،مارات املستقبلية اليت ميكن 
 .29: رقية بوحيصر، مرجع سابق، ص 2
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 األموال رؤوس دون انتقال مما حيول املرتفعة، املخاطر ذات الدول يف اإلسالمية البنول غلبأ وقوع 
 اخلارجي؛ على التمويم حصوهلا ويصعب إليها، اخلارجية

 خماطرها؛ لتقدير الالزمة والبشرية املادية لإلمكانيات أغلبها افتقار  
ورحبيتها من خالل زيادة احتياطاهتا  نشاطها على سلبا يؤثر مما لديها، املوظفة غري السيولة من تزيد  

 التمويم واالست،مار؛ آجالالنقدية وختفي  
 طريقة اختالف إىل اإلسالمية، يؤدي املالية اخلدمات جملس قبم من املعدة الصيغة إلزامية عدم 

 بينها؛  فيما املوضوعية للمقارنة استخدامها دون وحيول آخر إىل بنك من حساهبا
 خاصة املركزية، مع بنوكها هلا مشاكم خيلق قد مما اإلسالمية، البنول على الرقابية اتالسلط دور تعزز 
 البنول قانون عن منفصم اإلسالمية للبنول قانون خاص فيها يوجد ال اليت األعمال بيئات يف

 .التقليدية

إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية وفقا ملعايري املؤسسات املالية : املطلب الثالث
 اإلسالمية
، لذا اإلسالميبعني االعتبار خصوصية العمم املصريف  تأخذالدولية ال  املخاطر إدارةمعايري  إن

 . من خالل مؤسساهتا املالية اإلسالميةمعايري ختدم طبيعتها املتميزة  وضعلاإلسالمية سعت املصارف 
  : من خالل العناصر التالية يف هذا املطلب إليه سنتطرقما وهذا 

 اإلسالميةجلة هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية معا -
 IFSBاإلسالميةمعاجلة جملس اخلدمات املالية  -

 اإلسالميةمعالجة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية :  أوال
  اإلسالميةلمحة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  -2

معايري احملاسبة املالية واملراجعة وضبط  وإعداد إصداروىل هي منئمة دولية غري هادفة للربح، تت
خاصة والصناعة املالية املصرفية على  اإلسالميةأخالقيات العمم واملعايري الشرعية للمؤسسات املالية 

كما كانت تسمى يف )تأسست هيئة احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية .وجه العموم
فيفري  09 بتاريخ اإلسالميةجب اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من املؤسسات املالية مبو ( البداية
 . يف البحرين 0440مارس 07 يف اجلزائر، ومت تسجيم اهليئة يف 0442

وبصفتها منئمة دولية مستقلة، حتئى اهليئة بدعم عدد كبري من املؤسسات ذات الصفة 
، ومنها املصارف املركزية واملؤسسات املالية (بلد أربعنيمن  أك،رعضو من  022)االعتبارية حول العامل 
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العاملة يف الصناعة املالية املصرفية الدولية، كما حصلت اهليئة على  اإلطرافوغريها من  اإلسالمية
يف مملكة البحرين ومركز ديب  اليوم الدعم الكبري لتطبيق املعايري الصادرة عنها، حيث تعتمد هذه املعايري

اجلهات  املختصة يف اسرتاليا واندونيسا  أنكما . ولبنان وقطر والسودان وسوريا واألردنالعاملي  املايل
مستمدة من معايري اهليئة  إرشادية أدلة أصدرت إفريقياوالباكستان واململكة العربية السعودية وجنوب 

الشرعي املعتمد،  املدقق CSAAو CIPAتقدم اهليئة عدة برامج مهنية تدريبية م،م و  1.وإصداراهتا
 .وبرنامج إدارة االلتزام

، اهليئة الشرعية،  (األمناءجملس ) اجلمعية العمومية، هيئة الوصايا : يتكون اهليكم التنئيمي للهيئة من
 2.العام األمنيهيئة املعايري احملاسبية، 

 الحاجة لمعايير الهيئة -1
 أندها ومكانتها يف السوق، غري ت،بت وجو  أن اإلسالميةاستطاعت الصناعة املالية واملصرفية 

جعلها تواجه مشاكم ك،رية تؤثر على بقائها  اإلسالميعدم اعتمادها على معايري موحدة للعمم املصريف 
معايري حماسبية معتمدة من قبم املؤسسات  إصدار إىلواستمرارها يف املستقبم، ومن هنا ظهرت احلاجة 

احلاجة مل،م هذه املعايري من خالل النقاا  توضيحبية، وميكن لتوحيد املمارسات احملاس اإلسالميةاملالية 
 3:التالية
 معايري عدم وجود إن :اإلسالمية المالية للمؤسسات المحاسبية الممارسات توحيد إلى الحاجة -
 إسالمية تقوم مالية مؤسسة جعم كم اإلسالمية املالية للمؤسسات عموم ا مقبولة ومراجعة حماسبة
 جمال يف األخرى التنئيمية والسلطات املؤسسات عن مستقلة وتنئيمات ارساتومم معايري بتطوير
 املؤسسات بني احملاسبية املمارسات تضارب لئهور اإلسالمية وهذا ما أدى  املالية اخلدمات صناعة
 .اإلفصاح كفاية لعدم نتيجة ا ثباهت عدمو  للشفافية املالية القوائم افتقارو  اإلسالمية املالية
للقوائم املالية  والشفافية املقارنة قابلية حيقق التوحيد :اإلسالميالمحاسبي  العمل توحيدل الحاجة -

، خاصة وان املعايري الدولية وضعت اإلسالميةاملالية  الصناعة يف ال،قة ، ويعززاإلسالميةللمؤسسات 
 .فيها أصدرتللتالئم مع بيئة البلدان اليت 

 .اإلسالمية تواجهها صناعة الصيرفة طلباتمت التقليدية المحاسبة معايير تلبي ال -

                                                           
 .02: سليمان ناصر، مرجع سابق، ص 1
2
-225: ، ص6225-6222رسالة دكتراه غير منشورة،جامعة الجزائر،  مية بالبنوك المركزية،اإلسال كعالقة البنوسليمان ناصر، : انظر 

222. 
 .07:،ص0229 ،اإلسالميةسامر مئهر قنطقجي، مؤسسات البنبة التحتية للصناعة املالية  3
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واقعية  عالقة وذات كافية معلومات تأمين أجل من ضرورية اإلسالمية المحاسبة معايير -
 .اإلسالمية للمصارف المالية القوائم لمستخدمي

 جهود الهيئة -3
للمعايري الشرعية من خمتلف  اإلسالميةسعت اهليئة منذ البداية لتلبية احتياجات املصارف 

املعايري : التالية ، ولقد ناقشت اهليئة املعايري اإلسالميةاجملاالت، كما سامهت بتحسني مصداقية الصريفة 
 ليصم عدد املعايري يفالشرعية، واملعايري احملاسبية، ومعايري املراجعة، ومعايري الضبط، ومعايري االخالقية، 

 .معيار 82حوايل  0200سنة 
 رأسيف وضع معيار كفاية   الرائدة اإلسالميةللمؤسسات املالية  ةعكانت هيئة احملاسبة واملراج

جمهودات مقدرة للتعريف بالطبيعة  0444، حيث بذلة اهليئة يف عام اإلسالميةاملال يف املؤسسات املالية 
مقررات جلنة  إطاروضع معيار يستوعب هذه الطبيعة يف  ضبغر  اإلسالميةاخلاصة ملوارد  املصارف 

 1:هو مايلي ما يؤخذ على هذا املعيار أن إال. بازل
يف التاريخ املذكور سابقا، مما جيعم  إلعداده 0أك،ر من بازل  0بازل  التفاقيةتطابق هذا املعيار مع  -

 التطورات اليت شهدهتا معايري بازل بعد ذلك التاريخ؛ إىلمنه معيارا تقليديا يف الوقت احلايل بالنئر 
 وضعتهمن غريها جعم من املعيار الذي  أك،راسبة واملراجعة معايري احمل إصدارختصص اهليئة يف  -

 .املال ال يلقى القبول الكبري، وبالتايل التطبيق الذي تلقاه معايريه احملاسبية رأسلكفاية 
خمتلفة، منها جملس اخلدمات املالية  إسالميةمؤسسات رقابية  إنشاءانب،ق عن هذه اخلطوة 

اليت تستوعب  اإلسالميةمعايري الرقابة املصرفية على املصارف  إعدادالذي يعكف على  اإلسالمية
 .0جلنة بازل وضعتهالذي  اإلطاروطبيعة خماطرها يف نفس  اإلسالميةخصوصية الصريفة 

  IFSBاإلسالميةمعالجة مجلس الخدمات المالية : ثانيا
 لمحة عن المجلس -2

معايري رقابية  بإصداررقابية وذلك وال اإلشرافيةدولية تقدم خدماهتا للهيئات  إسالمية هو هيئة
 استشارات لعملية تأسس اجمللس نتيجة مبا يضمن االستقرار يف صناعة اخلدمات املالية، إرشاديةومبادئ 
 والسلطات املركزية البنول موظفي وكبار احملافئني جمموعة من قبم من سنتني واليت بدأت دامت واسعة
 احملاسبة وهيئة الدويل النقد وصندوق اإلسالمي التنمية بنك من جمتمعة بدعم بلدان لعدة النقدية
 .اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة

                                                           
 .02: مرجع سابق، ص تفاقية بازل وتطبيقاتها في البنوك اإلسالمية،ا سليمان ناصر،  1
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ماليزيا، السعودية، ) األعضاء الدول يف املركزية البنول من جمموعة إنشائهاشرتل يف ولقد 
 من وعدد ويلالد والبنك اإلسالمي البنك إىل إضافة ، (، الكويت، باكستان، السودانإيراناندونيسيا، 
يف  افتتاح اهليئة مت ماليزيا، يف كوااللمبور مقره، مشاركني كأعضاء الدولية املالية املؤسسات
 .0222 مارس02وبدا عمله يف  .0220نوفمرب
 واملؤسسات املركزية البنول مع هبدف التنسيق املصرفية، اإلسالمية باخلدمات دولي ا اعرتاف ا اجمللس يعترب
 الشريعة قواعد على يقوم الذي اإلسالمي املصريف للعمم تنئيمية معايري إلصدار اإلسالمية املالية
 الفين،جمموعة العامة اجمللس، اللجنة اجلمعية :ء التالينيايتكون اجمللس من االعضوهو  .الدولية واملعايري

  .السر العمم، أمانة
 9ة تنئيمية ورقابية، سلط 22عضو حيث يضم  042 إىل 0202يف ديسمرب  األعضاءولقد وصم عدد 

والشركات املهنية واالحتادات  األسواقالفاعلني يف  األعضاءمن  029منئمات دولية حكومية، 
 .دولة 90الصناعية العاملة يف 

 اإلسالميةجهود مجلس الخدمات المالية  -1
 اإلسالميةلوضع معايري جتمع بني خصوصية الصريفة  اإلسالميةسعى جملس اخلدمات املالية 

تلقى هذه املعايري القبول العام من طرف اهليئات  أنة خماطرها ، ومقررات جلنة بازل الدولية، على وطبيع
 :هذه املعايري نذكر مايلي أهم، ومن 0202معيار حىت سنة  02العاملية، ولقد انب،ق عنه 

 رأس ، وهو خاص حبساب كفاية0222ديسمرباجمللس هذا املعيار يف  أصدر: المال رأسمعيار كفاية  -
سبعة  إىل، وينقسم املعيار إسالميةاليت تقدم خدمات مالية ( عدا مؤسسات التامني)املال للمؤسسات 

 أداةاملال لكم من خماطر االئتمان وخماطر السوق لكم  رأسكفاية   األدىن، تبني متطلبات احلد أقسام
هذا املعيار بيان خماطر التشغيم ، كما ورد يف اإلسالميةالشريعة  أحكاماملالية املتوافقة مع  األدواتمن 

 .0227يتم تطبيقه يف عام  أنوكيفية معاجلة حسابات االست،مار املشرتل، ويوصى املعيار 
املال قي املؤسسات املالية  رأسمعادلتان حلساب كفاية  اإلسالميةوضع جملس اخلدمات املالية 

 1:كمايلي   اإلسالمية
 
 
 

                                                           

1
 :التايل االلكرتويناملنشور على املوقع  ،إسالميةالتي تقدم خدمات مالية ( عدا مؤسسات التامين)المال للمؤسسات  رأسكفاية  معيار :انئر 

                        http://www.ifsb.org/standard/ifsb2_arabic.pdf 

http://www.ifsb.org/standard/ifsb2_arabic.pdf
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 المعادلة القياسية: 

خماطرها املوجودات اليت يتم متويلها من  أوزاناملوجودات املرجحة حسب  يلإمجايشمم  ثحبي
خماطر االئتمان وخماطر السوق فهي  أما .املطلقة واملقيدة األرباحخالل حسابات االست،مار املشاركة يف 

 .داخم وخارج قائمة املركز املايل
 معادلة تقدير السلطة الرقابية: 

التي تقتصر على ( التأمينيةعدا المؤسسات ) المخاطر للمؤسسات  إلدارة اإلرشاديةالمبادئ -
، وهي حتتوي على جمموعة 0222ديسمرباجمللس هذه املبادئ يف  أصدر :إسالميةتقديم خدمات مالية 

، تضم اإلسالميةاملخاطر يف مؤسسات اخلدمات املالية  إلدارةفعالة  إجراءاتلوضع وتنفيذ  إرشادات
املؤسسات املالية  أهدافاملخاطر اليت تواجه  إلدارةحتدد التطبيق العملي  إرشاديا مبدأمخسة عشر 
 أتاحت، وكلما األسواقتتغري تبعا لتغري  أنهذه املمارسات ميكن  أنبعني االعتبار  األخذ، مع السالمية

 . التقنية واهلندسة املالية ذلك

                                                           
بنا على حصتها بالتناسب  األرباحخماطرها واملمولة من حسابات االست،مار املشاركة يف  أوزاناملوجودات املرجحة حسب  إمجايلخمتلطة يتم حساب  األموال عندما تكون -

 .ست،مار أو االحتياطات املماثلةواحتياطي خماطر اال األرباح، احتياطي معدل  األرباححسابات االست،مار املشاركة يف  أرصدةوتشمم . مع املوجودات ذات العالقة
تتفاوت  ، وبالتايل فان قيمة اإلشرافيةواليت حتددها السلطات  األرباحنسبة من املوجودات اليت يتم متويلها بواسطة حصة حسابات االست،مار املشاركة يف  إىل يشري الرمز  -

 .وفقا لكم حالة اإلشرافيةحبسب تقدير السلطات 
وبواسطة احتياطي خماطر االست،مار  األرباحخماطرها املمولة بواسطة حصة حسابات االست،مار املشاركة من احتياطي معدل  أوزانوجودة املرجحة حسب النسبة ذات العالقة امل -

سائر املستقبلية يف خف  املخاطر التجارية املنقولة يف حني يغطي خمصص خماطر االست،مار اخل إىليؤدي  األرباحاحتياطي معدل  أنيتم طرحها من البسط، حيث 
 .االست،مارات املمولة من حسابات االست،مار

 مس املال املؤهأر 
خماطر التشغيم( + خماطر السوق+خماطر االئتمان)خماطرها أوزاناملوجودات املرجحة حسب  إمجايل- 
 (خماطر السوق+خماطر االئتمان)خماطرها املمولة من حسابات االست،مار أوزاناملوجودات املرجحة حسب 

 

 رأس املال املؤهم
خماطر التشغيم(+السوق خماطر+ الئتمان خماطر ا)إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها- إمجايل

- (خماطر السوق+خماطر االئتمان)املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها اململوكة من حسابات االست،مار املقيد
(0-)خماطر )أوزان املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة من حسابات االست،مار املطلق

املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة من احتياطي معدل األرباح - (قخماطر السو +االئتمان
 (خماطر السوق+خماطر االئتمان)واحتياطي خماطر االست،مار التابعة حلسابات االست،مار املطلق
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اءت هبا جلنة بازل الدولية، لتكمم املبادئ العامة اليت ج اإلرشاديةولقد جاءت هذه املبادئ 
ويف احلاالت اليت تكون فيها املبادئ الدولية . اإلسالميةهبدف تغطية اجلوانب اخلاصة باملؤسسات املالية 

ويف هذا الصدد فان هذه  .على تلك املبادئ أو توسعتها اإلبقاءاملعمول هبا مطابقة للشريعة، يتم 
" اعتبارات التشغيم"عامة، وقد جرى تلخيصها حتت فقرة  تعترب تلك املبادئ مبادئ اإلرشاديةاملبادئ 

يف احلاالت اليت تكون فيها تلك املبادئ غري مطابقة للشريعة، تنص هذه املبادئ  وأمامن كم قسم، 
 1.على وسيلة بديلة مطابقة للشريعة اإلرشادية

عدا  ميةإسالالمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية  إلدارة اإلرشاديةالمبادئ  -
اجمللس هذه املبادئ يف  أصدر: اإلسالميةالتكافل وصناديق االستثمار /اإلسالميةمؤسسات التامين 

 إدارةشادية للمتطلبات االحرتازية يف جمال ضوابط ر ، وهو حيتوي على سبعة مبادئ ا0229ديسمرب
 2:هي امأقس أربعة إىل، وتنقسم هذه املبادئ إسالميةاملؤسسات اليت تقدم خدمات مالية 

  ؛اإلسالميةمؤسسات اخلدمات املالية  إدارةالطريقة العامة لضوابط 
  حسابات االست،مار؛  أصحابحقوق 
 ومبادئها؛ اإلسالميةلشريعة  بإحكام االلتزام 
  التقارير املالية املتعلقة حبسابات االست،مار إعدادشفافية.  

بتحديد النواحي اليت  اإلسالمية تسهيم قيام مؤسسات اخلدمات املالية إىلهتدف هذه املبادئ 
 أصحاب، ومتكني اإلسالميةمؤسسات اخلدمات املالية  إدارةمناسبة لضوابط  إجراءاتجيب فيها تطبيق 

مساعدة  إىلاملؤسسات، كما هتدف  إدارةبضوابط  أفضماملصاحل من احلصول على معرفة ودراية 
املؤسسات اليت تتبعها، ومساعدة  إدارة على تعزيز اطر ضوابط اإلسالميةمؤسسات اخلدمات املالية 

 .األطريف تقييم نوعية تلك  اإلشرافيةالسلطات 
معيار االفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقتصر على تقديم -

أصدر هذا املعيار يف : التكافل/ اإلسالميةعدا مؤسسات التامين  إسالميةخدمات مالية 
ادئ وإرشادات أساسية يتم تطبيقها من قبم مؤسسات اخلدمات املالية ، لوضع مب0227ديسمرب

                                                           
التي تقتصر على تقديم ( التأمينيةعدا المؤسسات ) المخاطر للمؤسسات  إلدارة اإلرشاديةالمبادئ معيار  إىل ملزيد من املعلومات انئر1

 :التايل االلكرتويناملنشور على املوقع ، إسالميةخدمات مالية 
:www.ifsb.org/standard/ifsb1_arabic.pd              

مين أعدا مؤسسات الت إسالميةالمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية  إلدارة اإلرشاديةالمبادئ معيار  غاىلانئر 2
 :    لى املوقع االلكرتوين التايلع اإلسالميةالتكافل وصناديق االستثمار /اإلسالمية

                            www.ifsb.org/standard/ifsb3_arabic.pdf           

http://www.ifsb.org/standard/ifsb1_arabic.pd
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اإلسالمية يف االفصاحات اليت يقدموهنا، وذلك من اجم حتقيق الشفافية وتعزيز انضباا السوق يف هذه 
املؤسسات، من خالل تسهيم حصول املشاركني يف السوق عموما وأصحاب حسابات االست،مار على 

يشمم تقييم و . ات مالئمة وموثوقة يف الوقت املالئم، ومن مث تقييمهاوجه اخلصوص على معلوم
 1:املعلومات مايلي

 ؛اإلسالميةدور النوافذ و  عن نوع مؤسسات اخلدمات املالية اإلفصاح     
  املال، رأساملال ونبذه عامة عن كفاية  رأسهيكم 
 معاجلة حسابات االست،مار، مبا يف ذلك خماطرها وعوائدها؛ 
  التعرض للمخاطر حسب نوعها، ومؤشرات املشاركة يف املخاطر مع ، و املخاطر ارةإدعملية

 حسابات االست،مار؛ أصحاب
  املؤسسات والضوابط الشرعية؛ إلدارةالسمات الرئيسية للضوابط العامة 
  نطاق االفصاحات بطريقة مبسطة للمستهلكني تتعلق بتلك املخاطر والعوائد، وااللتزام

 ومبادئها ومنتجات حسابات االست،مار؛ الميةاإلسالشرعة  بأحكام
نوعني من املخاطر، خماطر  أضاف، بينما األموالمل يتعرض املعيار ملخاطر االست،مار يف رؤوس 

                                                                                                                                                                                                                .                                                                                      التجارة املنقولة، واملخاطر اخلاصة بالعقود
يف االعتبار معايري احملاسبة الدولية واملعايري  ميةاإلسالملؤسسات اخلدمات املالية  اإلفصاح إطار يأخذ

 .الوطنية ذات الصلة واليت تعد واسعة النطاق
للمؤسسات التي تقتصر  اإلشرافيةالرقابة  إجراءاتفي  الرئيسيةالمتعلقة بالعناصر  اإلرشادات-

ستثمار التكافل وصناديق اال/اإلسالميةعدا مؤسسات التامين  إسالميةعلى تقديم خدمات مالية 
املتعلقة بالعناصر  اإلرشادات، يهدف لتحديد 0227 ديسمرباجمللس هذا املعيار يف  درصأ: اإلسالمية

للسلطات اليت تشرف على مؤسسات اخلدمات املالية  اإلشرافيةالرئيسية يف إجراءات الرقابة 
 .قائما على تقييم املخاطر لتنفيذ عملية الرقابة أسلوبا، وهو يتبع اإلسالمية
 أصحاباملال النئامي، التعامم مع  رأسمتطلبات  اإلشرافيةالرقابة  إجراءاتتناول نطاق ي

املؤسسات، كما تعرض املعيار  إدارةاملخاطر وضوابط  إدارةاملال،  رأسحسابات االست،مار، كفاية 

                                                           
1
عدا مؤسسات  إسالميةاالفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية  معيار :انئر  

         fwww.ifsb.org/standard/ifsb_arabic.pd                                   :املوقع االلكرتوينعلى  التكافل/اإلسالميةمين أالت

  اإلسالميرحلة عقد التمويم ومالسوق، والذي يتفاوت حسب طبيعة  املخاطر اخلاصة بالعقود هي مزيج متفاوت من خماطر االئتمان وخماطر. 

http://www.ifsb.org/standard/ifsb_arabic.pdf
http://www.ifsb.org/standard/ifsb_arabic.pdf
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فة، والرقابة واملضي األصليةللدولة  اإلشرافيةبني السلطة  اإلشرافللشفافية وانضباا السوق، والتعاون يف 
 .االست،مارات العقارية األخري، ويف اإلسالميةالداخلية على عمليات النوافذ 

المالية المتفقة مع  لألدواتالمال، االعتراف بالتصنيفات  رأسالمتعلقة بمعيار كفاية  اإلرشادات-
املعيار اجمللس هذا  أصدر :الصادرة من مؤسسات تصنيف ائتماني خارجية اإلسالميةالشريعة  أحكام
، وهو يبني معايري االعرتاف بوكاالت التصنيف لغرض حساب أوزان خماطر املوجودات 0228يف مارس 

، وإجراءات التصنيف والرقابة الداخلية والشفافية، وكذا اإلسالميةالشريعة  أحكاماملالية املتفقة مع 
د والئروف املالية لوكاالت تناول املعيار املوار  األخريالكفاءة التحليلية، ودقة التصنيفات، ويف 

 1.التصنيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الصادرة  اإلسالميةالشريعة  أحكامالمالية المتفقة مع  لألدواتالمال، االعتراف بالتصنيفات  رأسالمتعلقة بمعيار كفاية  اإلرشادات معيار 1

 :متوفر على املوقع االلكرتوين التايلمن مؤسسات تصنيف ائتماني خارجية، 
http://www.ifsb.org/standard/ar_standardeng_IFSB_Guidance_Note_CAS.pdf 

http://www.ifsb.org/standard/ar_standardeng_IFSB_Guidance_Note_CAS.pdf


 طبيعة إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية...............................................................................................الثاني الفصل

103 
 

 

 خالصة الفصل الثاني
تضمن هذا الفصم مفهوم املخاطر وإدارهتا على مستوى املصارف اإلسالمية ولقد توصلنا إىل 

 :جمموعة من النتائج ميكن إيرادها يف النقاا التالية
  صيغ التمويم يف البنول التقليدية هو إن أهم ما مييز صيغ التمويم يف املصارف اإلسالمية عن

بينما  .ال بتحمم املخاطرإحيث ال حيق الربح  (الغنم بالغرم)قيام األوىل على عنصر املخاطرة 
 تقوم ال،انية على الربا أي الزيادة املشروطة؛

  التقليدية؛إن املصارف اإلسالمية هي أك،ر عرضة للمخاطر من البنول 
 واملصارف اإلسالمية؛ارة املخاطر يف البنول التقليدية م إدوق جوهرية يف مراحر ال توجد ف 
 إىل حد ما أن تتكيف مع املعايري واملمارسات العاملية إلدارة  استطاعت املصارف اإلسالمية

املخاطر خاصة وأهنا وضعت لتخدم الصريفة التقليدية ال اإلسالمية، وأوجدت لنفسها  معايري  
 .تتالئم مع طبيعة عملها



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الثالث
الطبيعة املميزة إلدارة املخاطر االئتمانية يف 

 املصارف اإلسالمية
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 تمهيد
األمر الذي جعم من املخاطر االئتمانية  يعترب االئتمان أساس العمم املصريف التقليدي واإلسالمي،

، إىل املصارف بشكم عام واملصارف اإلسالمية بشكم خاص هتدد وجود واستمرار  أهم املخاطر اليت
 .جانب خماطر السوق واملخاطر التشغيلية

تسعى املصارف اإلسالمية إىل  إجياد أساليب حتوطية للتقليم من خماطر االئتمان  ومن أجم ذلك
والتحكم فيها، حبيث تتماشى هذه األساليب مع املمارسات العاملية، وتتفق مع ضوابط العمم املصريف 

 :وهذا ما سنناقشه يف هذا الفصم من خالل املباحث التالية. اإلسالمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية ساسياتأ: املبحث األول
 اإلسالميةحتليم املخاطر االئتمانية يف املصارف : املبحث ال،اين
 اإلسالميةاملخاطر االئتمانية يف املصارف  إدارة طرق: املبحث ال،الث
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 إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية أساسيات: بحث األولامل
تتنوع املخاطر وتتعدد أشكاهلا، تبعا الختالف طبيعة النشاا املمارس، أما يف املصارف عامة 
 .واإلسالمية خاصة فان خماطر االئتمان تعد أهم املخاطر اليت تتعرض هلا، ذلك باعتباره ركيزة العمم املصريف

 .عم املصارف اإلسالمية تويل اهتماما كبريا بإدارة املخاطر االئتمانية اليت تتعرض هلامما ج
 ذلك  انعكس فقد جمموعة من الضوابط واملبادئ الشرعية،حتكمه العمم املصريف اإلسالمي  وباعتبار أن

 :الب التاليةاملطخالل وسيتم التطرق لذلك من . يف الصريفة اإلسالميةعلى طبيعة املخاطر االئتمانية 

 وأهميته ئتمان املصريف اإلسالمي وأنواعهاال مفهوم: املطلب األول
 :سنتطرق يف هذا املطلب للعناصر التالية

 مفهوم االئتمان املصريف اإلسالمي  -
 أنواع االئتمان املصريف االسالمي؛ -
 ؛أمهية االئتمان املصريف االسالمي -
 .عالقة االئتمان باملخاطر -

 ن المصرفي اإلسالمي مفهوم االئتما :أوال

 عريف االئتمان ت -2
  :مبعىن يأيتاصطالحا فهو  أما 1.منأائتمن، مبعىن   يف اللغة من مصدر االئتمان

 2.مؤجم مبال حاضرمال مبادلة  -
 .القدرة على االقرتاض وشراء السلع مقابم وعد بالدفع يف املستقبم -

                                                           
االقتصاديون ترمجة لكلمة  ستخدمهااالئتمان كلمة عربية صحيحة، اCredit  واليت تستمد أصوهلا من الكلمة الالتينيةCreds واليت تعين ال،قة. 
 .16: ، ص1811 دار لسان العرب، بريوت، ،1،ج لسان العرب المحيطعبد اهلل العاليلي ابن منئور، 1
، كلية السريعة والدراسات اإلسالمية، غري منشورة راء يف االقتصاد اإلسالميو ، رسالة دكتالقتصاد اإلسالميااالئتمان في سعد بن محدان اللحياين، 2

 .9:ص ،0448جامعة أم القرى، السعودية، 

 وأنواعه وأمهيته االئتمان املصريف اإلسالمي مفهوم :املطلب األول
 منح االئتمان املصريف اإلسالمي وأسس إجراءات: املطلب ال،اين
 ماهية إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية :املطلب ال،الث

 معايري إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية: املطلب الرابع
 

 ا: المطلب الثالث
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 1.قدر منه إىله أو حيتاج من حيسن استخدام إىلتقدمي املال يف صور منوعة ممن ميلكه  -
 :ئتمان املصريف كمايلياال يعرفو 
ت يف اجملتمع باألموال الالزمة، على أن يتعهد املدين بسداد تلك آتزويد األفراد واملؤسسات واملنش" -

 2".األموال وفوائدها والعموالت املستحقة عليها واملصاريف دفعة واحدة أو على أقساا يف تواريخ حمددة
ليت يوليها البنك لعميله يف إتاحة مبلغ معني من املال الستخدامه يف غرض حمدد خالل فرتة ال،قة ا" -

 3".معينة، ويتم سداده بشروا معينة مقابم عائد مادي متفق عليه
وعد بالدفع ل،من سلعة، أو خدمة، أو نقود، أي هو وعد بدفع مبلغ مستحق يف تاريخ حمدد أو عند "  -
 4".الطلب
لعميله يف  اإلسالميفيمكن تعريفه بأنه ال،قة اليت يوليها املصرف  اإلسالميصريف االئتمان امل أما
يتم سداد  أنسلعة حمددة الصفة الستخدامه يف غرض حمدد خالل فرتة معينة، على  أومبلغ معني  إتاحة
 .لشروا متفق عليها سلفا   وفقا  ( السلعة/املبلغ)قيمته 

تدل على ال،قة وليس القرض،  مرتبطة بالتأجيم وهي ن كلمة ائتمانأسبق نالحظ ب من خالل ما
 (.ال،قة) فالقرض هو نتيجة تابعة لالئتمان

 :يشمم االئتمان على العناصر التالية
 ؛ (الدائن)وهو املمول : مانح االئتمان 
 ؛(املدين -العميم)وهو الشخص املوثوق فيه، أو متلقي االئتمان : املؤمتن 
 واخلدمات والنقود؛ تتم،م يف السلع: قيمة االئتمان 
 وهي الفرتة اليت مينحها مانح االئتمان للمؤمتن لتسديد قيمة االئتمان: فرتة االئتمان. 

كما نالحظ بأنه ال يوجد اختالف يف معىن االئتمان يف املصارف اإلسالمية والبنول التقليدية، 
 املصارف اإلسالمية هو دين غري أن االئتمان يف ،فال،قة هي أساس العالقة القائمة بني املصرف وعمالئه

، كما أن النقود (التمويم بصيغ البيوع وغريها) ، وهو مرتبط بنشاا حقيقيإسالميبالذمة ناتج عن متويم 
خر لتمويم آ س مال حمتمم وال تصبح حقيقية إال إذا ارتبطت بعنصرأر  إالهي  ما اإلسالمييف االقتصاد 

 . ية اليت تقوم على املتاجرة بالنقودعكس البنول التقليد نشاا اقتصادي معني، على
 

                                                           
 .   8:، ص0220، 0، دار عكاظ، جدة، ا2، جبحوث في المعامالت و األساليب المصرفية اإلسالميةغدة،  أبوعبد الستار 1
 .  92: ، ص0442، جامعة القاهرة، مصر، االئتمان إدارةنفيسة حممد باشرى، 2
 .02:، ص0202، 0ربية املتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، ا، الشركة العاالئتمان المصرفي ومخاطره، منهج متكامل عبد املطلب عبد احلميد،3
 .22: ، ص0222، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر، الرياض، البيوع االئتمانية بين الحل والحرمةالشباين،  حممد  بن عبد اهلل4
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 أنواع االئتمان المصرفي اإلسالمي:ثانيا
 1:على النحو التايلميكن تصنيف أنواع االئتمان 

 وفقا لشخصية متلقي االئتمان االئتمان  تصنيف -2
 ؛معنويا   أو طبيعيا   وهو الذي يكون فيه متلقي االئتمان فردا   :االئتمان الخاص -
 .حد هياكلهاأ أوهو الذي يكون فيه متلقي االئتمان دولة و  :االئتمان العام -

 وفقا لمدة التمويلاالئتمان  تصنيف -1
وهو االئتمان الذي متنحه املصارف اإلسالمية لعمالئها من خالل صيغ التمويم  :تمويل قصير األجل -

التمويم ، اممس املال العأمتويم ر :قصرية األجم واليت ال تتعدي السنة، ويأخذ يف العادة ثالثة أشكال
  .التمويم املرحلي: املومسي
وهو االئتمان الذي متنحه املصارف اإلسالمية لعمالئها من خالل صيغ التمويم  :تمويل متوسط األجل -

يستخدم لتمويم العمليات اإلنتاجية وتوفري  ،ومخس سنوات ةمتوسطة األجم، واليت ترتاوح مدهتا مابني سن
 .السلع املعمرة

وهو االئتمان الذي متنحه املصارف اإلسالمية لعمالئها من خالل صيغ التمويم  :تمويل طويل األجل -
 أوطويلة األجم، واليت تزيد مدته عن مخس سنوات، وهو يستخدم لتمويم املشاريع االست،مارية جديدة، 

 .اإلحالل، كتمويم األصول ال،ابتة أوعمليات التوسعة، 
 االئتمان للغرض المستخدم فيه ا  وفقاالئتمان  تصنيف  -2
هو الذي يستخدم لتمويم اإلنفاق االست،ماري للعميم، حيث يوفر املصرف  :االئتمان اإلنتاجي -

ويف العادة تستخدم املصارف اإلسالمية صيغ التمويم طويلة األجم . التمويم الالزم لتمويم األصول ال،ابتة
 .جريي  ألهنا تناسب طبيعة هذا التمويمأالتمويم الت أو
وهو الذي يستخدم لتمويم اإلنفاق اجلاري للعميم، حيث يوفر املصرف السلع  :جارياالئتمان الت -

 .واخلدمات اليت حيتاجها العميم يف العملية اإلنتاجية
وهو الذي يستخدم لتمويم االحتياجات االستهالكية للعميم من السلع املعمرة،  :االئتمان االستهالكي -

 .وهو يأخذ يف الغالب شكم البيع بالتقسيط
 

 
                                                           

 ني عدة أشكال من االئتمانتعترب هذه التقسيمات نئرية فقط، فالواقع العملي جيمع يف املعاملة الواحدة ب. 
1
 .09 -4: سعد بن محدان اللحياين، مرجع سابق، ص 
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 من حيث الضماناالئتمان  تصنيف -4
وهو التمويم الذي تقدمه املصارف اإلسالمية لعمالئها دون أن تأخذ  :االئتمان بضمان شخصي -

حيث مينح هذا النوع من االئتمان للعمالء  ومالءته،ضمانات عينية، معتمدة يف ذلك على مسعة العميم 
يستخدم عادة . ومعرفة تامة مبجال النشاا املمولوخربة  الذين يتمتعون مبراكز مالية قوية، ومسعة حسنة

 .لتمويم عمليات التشغيم اجلارية لشراء السلع وليس لتمويم املشاريع االست،مارية
 :لنوع الضمان املقدم، وميكن أن منيز بني تتعدد أنواع هذا االئتمان وفقا   :االئتمان بضمان عيني -

، بضائع، االئتمان املصريف بضمان احملاصيم الزراعية، اليةوامل االئتمان املصريف بضمان األوراق التجارية
 .عقارات وأراضي، التنازل عن عقود املقاوالت

 وفقا لمحل االئتماناالئتمان  تصنيف  -5
 .، ويتم،م يف القرض احلسنوهو الذي يكون فيه حمم االئتمان نقدا   :االئتمان النقدي -
 .وخدمات ا  ان سلعوهو الذي يكون فيه حمم االئتم :االئتمان التجاري -

 وفقا للنطاق الجغرافياالئتمان  تصنيف  -6
 .خارجها إىلوهو الذي يكون داخم الدولة وال ميتد  :االئتمان المحلي -
وهو الذي يكون خارج الدولة، يستخدم لتمويم عمليات التجارة اخلارجية، وهو  :االئتمان الدولي -

االعتماد املستندي وخطابات الضمان ، ادسرت إلائتمان ا ،ائتمان التصدير :يأخذ األشكال التالية
 .اخلارجية

 أهمية االئتمان المصرفي اإلسالمي: ثالثا
 : تربز أمهية االئتمان املصريف اإلسالمي يف جوانب ك،رية منها

 بالنسبة للعميل -0
لتمويم خمتلف احتياجاته، سواء االستهالكية،  العميم السلع واخلدمات اليت حيتاجها االئتمان يوفر

 .االست،مارية أونتاجية، اإل أو
 كما يتيح له فرصة االستفادة من اخنفاض أسعار السلع واخلدمات يف حالة توقع ارتفاعها مستقبال    

 ؛وذلك من خالل التمويم بالسلم
 اإلسالميبالنسبة للمصرف  -0

يربز دور املصارف  يعترب مصدر رئيسي لإليرادات ناتج عن توظيف حقيقي لألموال، كما  
 1؛يف متويم البنية األساسية للمجتمع اإلسالمية

                                                           
1
 .79: ص ،0224، املكتبة العصرية، مصر،  ة، أسس التمويل المصرفي اإلسالمي بين المخاطرة والسيطر حممد حممود مكاوي 
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 بالنسبة لالقتصاد -3
يدير عجلة االقتصاد ويؤمن  األموالن توفري لتنمية االقتصاد الوطين، أل ا  كما يعترب االئتمان مهم

 .وازدهار النشاا االقتصادي مبختلف جماالته 1،والدخم الوطين اإلنتاجالعمالة ويزيد من طاقة 
 مان والمخاطرالعالقة بين االئت: رابعا

إن االئتمان واملخاطر مصطلحان متالزمان مرتبطان باملستقبم، فاالئتمان املصريف يرتبط بتحقق 
 . إيرادات مستقبلية؛ األمر الذي يتضمن تعرض املصرف ملخاطر عدم القدرة على اسرتداد مستحقاته

ا تقوم بالبحث عن وعليه فإن املصارف اإلسالمية ال ميكنها أن تلغي املخاطر بصفة كلية وإمن
أساليب تساعدها يف تقليم حدوث املخاطر وذلك من خالل وجود وحدة حبث داخم املصرف تتوىل 
مهمة إدارة املخاطر بصفة عامة واالئتمانية بصفة خاصة، باعتبار خماطر االئتمان هي أهم املخاطر اليت 

 .تتعرض هلا املصارف اإلسالمية

 االئتمان املصريف اإلسالمي أسس منح و املطلب الثاني  اجراءات 
 :سنتطرق يف هذا املطلب للعناصر التالية

 ؛إجراءات منح االئتمان املصريف اإلسالمي -
 .أسس منح االئتمان املصريف اإلسالمي -

 إجراءات منح االئتمان المصرفي اإلسالمي :أوال

 :للخطوات التالية يتم منح االئتمان يف املصارف اإلسالمية وفقا  
 ل اتخاذ قرار منح االئتمانمرحلة ما قب  -2

مت،م هذه املرحلة، املرحلة التمهيدية لصناعة القرار االئتماين، وهي تبدأ بطلب التمويم الذي يقدمه 
 :العميم للمصرف، حيث يتضمن هذا الطلب عناصر عدة أمهها

أو أو تأجري، ، سلم، أو استصناع أوحيث يبني العميم طبيعة العملية التمويلية، مراحبة،  :طبيعة االئتمان-
 .غريها من صيغ التمويم اإلسالمي مشاركة أو

                                                           
 .28: ، ص0444، 0ن،  اعما ، دار وائم للنشر،االئتمان إدارة، حمفوظ أمحد جودة، أرشيدعبد املعطي رضا  1
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لغرض املشاركة أو )يبني العميم نوع االئتمان الذي يرغب يف احلصول عليه، نقدي  :نوع االئتمان -
، حيث حيدد كامال    أو عيين، فيحدد نوع السلعة املراد احلصول عليها حتديدا  ( املضاربة أو قرض حسن
   .وسعرها بشكم دقيقمواصفاهتا ومصدرها 

جيب معرفة الغرض من االئتمان بشكم تفصيلي وأن حيدد اجملال الذي سوف  :الغرض من االئتمان-
يستخدم فيه بشكم دقيق حىت ميكن اختاذ قرار بشأنه، واحلكم على مدى مناسبة منح هذا االئتمان من 

ماته االئتمانية أم يتعارض معها، عدمه، وهم يتوافق مع سياسة البنك، ومع قدرات وخربات العميم ومقو 
 .باإلضافة إىل معرفة مدى مناسبة حجم ومبلغ التسهيم ونوعه مع الغرض املطلوب منه

 .جيب أن يتضمن طلب االئتمان تاريخ تسديد قيمة االئتمان املطلوب: فترة االئتمان-
  .قدرته على السداد يبني العميم طريقة السداد إما مجلة واحدة، أو بالتقسيط حسب :طريقة السداد-
لضمان اسرتجاع أمواهلا، وهنا منيز بني مصدرين  السدادهتتم املصارف مبعرفة مصادر  :مصادر السداد-

 :أساسني لتسديد قيمة االئتمان مها
 يف تقدير التدفقات النقدية املتوقعة للعميم، دراسة املركز املايل  وتتم،م أساسا  : املصادر األولية

 يمة احلقيقة االئتمان؛للعميم، تقدير الق
 ها العميم للمصرف، حيث تفضم املصارف موتتم،م يف الضمانات اليت يقد: املصادر ال،انوية

 . الضمانات اليت تتميز بسهولة تسييلها
عند احلصول على هذه املعلومات، يقوم الباحث االئتماين بتقييم العناصر السابقة، : الوثائق المحاسبية-

وبعدها يقوم الباحث بتقدمي منوذج خاص  ،للمصرف ةار العام للسياسة االئتمانيوهم هي متفقة مع اإلط
للعميم يقوم بتفريغ بيانات الطلب فيه ويوقعه، ويف الوقت نفسه حيدد الباحث للعميم جمموعة من البيانات 

 1.وجمموعة من املستندات يتعني احلصول عليها وإرفاقها بالطلب للتأكد من جديته استفاءهايتعني 
تعترب الوثائق احملاسبية كامليزانية وجدول حسابات النتائج والوثائق الضريبية وشبه الضريبية كحد أدىن 

 2.للوثائق اليت جيب توفرها ألي طلب ائتمان
 
 
 

                                                           
 .079: عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص1
، 0229رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، ، ، تكلفة وإجراءات التمويل في البنوك اإلسالميةشوقي بورقبة2
 .02:ص
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 مرحلة إعداد الدراسة االئتمانية -1
االست،مار، الطلب من الناحية االئتمانية ضمن معايري التمويم و يقوم املصرف بدراسة : دراسة الطلب -

وقد يستدعي األمر إجراء أك،ر من مقابلة شخصية مع العميم للوقوف  ،وحسب سياسة املصرف التمويلية
 .على اجلوانب اليت قد ال يغطيها طلب االئتمان

يتم يف هذه املرحلة مجع املعلومات الالزمة من خمتلف املصادر، لتحليم : تحليل المركز المالي للعميل -
ثالث سنوات  إىللقوائم املالية وحتليلها لفرتات قد تصم العميم، ويتم ذلك من خالل دراسة املركز املايل ل

أو أك،ر، كما تشمم عملية التحليم دراسة بع  النسب واملعدالت كنسب السيولة، ونسب الرحبية، 
 1.ونسب النشاا

و اخلارجية للبنك، يتم االستفسار عن العميم من خالل املصادر الداخلية أ: االستفسار عن العميل-
مسعته، قدرته  ؛حيث تقوم جبمع كم املعلومات اخلاصة بالعميم ،املعلومات بالبنك إدارةوتتوىل هذه املهمة 

 ...   على السداد
السجالت السابقة للمؤسسات اليت تتعامم مع : ميكن من خالهلا قياس مسعة العميمومن األمور اليت 

التصرفات الشخصية  ،ستندات يقدمها العميم عن نفسه وعملهشهادات إثبات الشخصية وأي م ،العميم
 .املقابالت الشخصية املباشرة مع العميم ،للعميم

 بعدما يتم التأكد من مسعة العميم يقوم املصرف بالتأكد من قدرته على السداد وذلك من خالل
لب االئتمان واليت ستكون التعرف على موارد التدفق النقدي للعميم طا ، على إدارة وممارسة نشاطه تهخرب 

 ...املصدر األساسي للسداد
بعد دراسة املعلومات اليت مت مجعها، وبعد التأكد من مسعة العميم وجديته، يقوم : التفاوض مع العميل -

يف حالة )املصرف بالتفاوض مع العميم على شروا العقد اليت تتضمن سعر شراء السلعة وقيمة الربح 
يف حالة التمويم بصيغ  املشاركة أو املضاربة أو -أو حتديد قيمة االئتمان املمنوح ، (التمويم بصيغ البيوع

 .طريقة السداد، الضمانات وغريها من الشروا -قرض احلسنال
 مرحلة ما بعد اتخاذ القرار االئتماني -3
حيتاجها بعد املوافقة على طلب االئتمان تقوم املصارف اإلسالمية بامتالل السلعة اليت  :امتالك السلع-

مسؤولية اهلالل قبم التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب  حيث تقع عليهالعميم طالب التمويم، 
أما يف باقي الصيغ  ،وتكون هذه اخلطوة يف حالة التمويم بصيغ البيوع ،ملكية العميم إىلخفي، قبم نقلها 

 .األخرى فيتم دفع قيمة االئتمان للعميم
                                                           

 .000: عبد املعطي رضا أرشيد، حمفوظ أمحد جودة، مرجع سابق، ص 1
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صرف اإلسالمي للسلعة هي نقطة اختالف جوهرية بني إجراءات التمويم يف إن ضرورة امتالل امل
املصارف اإلسالمية والبنول التقليدية، حيث ال يشرتا على هذه األخرية امتالل السلعة قبم نقلها إىل 

 .ملكية العميم
تابعة إما ميدانية يقوم املصرف مبتابعة االئتمان بواسطة أجهزته املختصة بذلك، وتكون امل :مرحلة المتابعة-

وذلك عن طريق الزيارات امليدانية ملواقع العمم واملقابالت الشخصية مع املتعامم واإلطالع على دفاتر 
ومستندات العملية، أو أن تكون باملتابعة املكتبية عن طريق طلب تقارير دورية من العميم عن موقف 

 .العملية وطلب امليزانيات
عمم املصريف، حيث جيب أن تتصف بالدقة والشمولية واالستمرارية حىت للمتابعة أمهية بالغة يف الو 

تتحقق األهداف املرجوة يف احلفاظ على أداء البنك ومحايته من االحنراف، وبصفة عامة تنطوي عملية 
متابعة النشاا االئتماين على التحقق من أن استخدام االئتمان املمنوح يتم يف الغرض املخصص من أجله، 

روا االئتمانية اليت وضعها البنك الستخدام هذا االئتمان متوفرة ويتم مراعاهتا وتنفيذها بدقة، وأن وأن الش
العميم منتئم يف معامالته مع البنك وكذا بالنسبة لنشاطه الذي ميارسه، و إال كان من الضروري إعادة 

 1.اليت طرأت على العميم النئر يف شروا االئتمان املمنوح وتعديله مبا يتوافق مع األوضاع اجلديدة
تتعدد جماالت املتابعة وتزداد بازدياد حجم املصرف، وتتم،م أهم جماالت متابعة االئتمان املصريف 

 2:فيمايلي
  متابعة حجم االئتمان املمنوح للتأكد من أن االئتمان املمنوح مل يتجاوز احلدود املوضوعية وإطار

 بنفس الكم والكيف املقرر؛يتم  ن ما مت منحه فعال  أاهلدف املوضوع، و 
  متابعة االئتمان املمنوح والنشاا الذي مت متويله والعميم الذي منح له االئتمان للتأكد من أن

 استخدام االئتمان يتم وفقا  للشروا والقواعد اليت مت منحه هلا؛
 ته ويف متابعة الوقت الذي يستغرقه الطلب االئتماين يف دراسته وإقراره وإبالغه للعميم ومتابع

 حتصيم أو سداد مبلغه؛
  متابعة سلوكيات وتصرفات العاملني يف جمال االئتمان باملصرف من حيث مدى عالقتهم بالعميم

 وحسن معاملتهم له، ومدى إملامهم بالفن االئتماين املصريف؛

                                                           
منشأة املعارف،  ، إدارة المخاطر االئتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية،احلميد حممد الشواريب وحممد عبد احلميد الشواريب عبد1

 .987-989: ، ص0220اإلسكندرية، 
 .929:عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص 2
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  يكمن حمور املتابعة يف ضمان عدم ضياع حقوق املصرف وأموال مودعيه واحلفاظ على سالمة
 .نشاا املصرف وحتقيق أهدافه يف النمو والرحبية وخدمة اجملتمع واستقرار

يقوم املصرف بتحصيم مستحقاته حبسب الشروا املتفق عليها من قبم، إما مجلة  :سداد قيمة االئتمان -
 1:وتتم متابعة عملية التحصيم عن طريق قسم التحصيم باملصرف كمايلي ،واحدة أو بالتقسيط

 ن إدارة االعتمادات ومراجعتها بدقة، وتسجيم هذه الشيكات على  حتصيم وتسليم الشيكات م
 وحتفظ يف امللف اخلاص بكم عميم؛، (Advance Card) كارت خاص

 يتم االتصال بالعميم قبم استحقاق الشيك بفرتة حىت يكون لديهم الرصيد الكايف يف حساهبم؛ 
  قيمة االئتمان؛ ومن مث حتصيلهاستخراج الشيك يف تاريخ استحقاقه والتأكد من أن الرصيد يغطي. 

 :ميكن تلخيص إجراءات منح االئتمان يف املصارف اإلسالمية يف الشكم املوايل
 إجراءات منح االئتمان في المصارف اإلسالمية:  6شكل رقم

 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبة: املصدر
 
 

 
 

 
 
 

  
 من إعداد الطالبة: املصدر 
 

                                                           
 .07: مرجع سابق، ص ،2، جة اإلسالميةبحوث في المعامالت و األساليب المصرفي عبد الستار ابو غدة، 1

 
 

 مرحلة ما قبم اختاذ قرار منح االئتمان
 

دراسة االئتمانيةمرحلة إعداد ال  

 
 
 
 
 
 

 مرحلة ما بعد اختاذ قرار منح االئتمان
 

 طلب االئتمان

 دراسة الطلب

 حتليم املركز املايل للعميم

 التفاوض مع العميم

 االستفسار عن العميم

 امتالل السلعة

 املتابعة

 سداد قيمة االئتمان

تجديد 
 الطلب
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 سالميأسس منح االئتمان المصرفي اإل: ثانيا
 : يستند االئتمان املصريف جملموعة من قواعد وأسس مستقرة ومتعارف عليها هي

  توفر األمان ألموال المصرف -1
يف مشاريع ذات  أمواهلمللمتعاملني معه، وذلك من خالل توظيف  األمانيسعى املصرف لتحقيق  

لشعوره باطمئنان إىل أن العميم حيتاج املصرف باملقابم  ،عائد جمزي عن حجم املخاطر اليت يريدون حتملها
  .سوف يتمكن من سداد قيمة االئتمان يف الوقت املتفق عليه

 تحقيق الربح  -2
كرب أكرب ربح جبعم الفارق بني اإليرادات والتكاليف أعلى حتقيق املقصود بذلك هو قدرة املصرف  

لعائد مبستويات معينة من حيث يرتبط ا ،األك،ر عائدا   شاريعما ميكن، من خالل توظيف األموال يف امل
خيتار املصرف االست،مارات اليت تتناسب مع اجتاهه حنو املخاطر، وهنا منيز بني ثالث  أناملخاطر، على 

 .    حمايد للمخاطرو حمب للمخاطر، متجنب للمخاطر،  :اجتاهات
 السيولة -2

النقدية -يهالسائلة لد من األموال يا  كاف  ا  بالسيولة توفر قدر  يعين احتفاظ املصرف مبركز مايل يتصف
ملقابلة طلبات السحب دون أي تأخري، وهدف السيولة دقـيق ألنه  -واألصول اليت ميكن حتويلها إىل نقدية 

 سوف كبرية بسيولة حيتفظ الذي يستلزم املوازنة بني توفري قدر مناسب من السيولة للمصرف،  فاملصرف
 هنا ومن هبا، احتفظ اليت السيولة تلك بتوظيف قام لو فيما عليها حيصم أن املمكن من كان ا  أرباح يفقد
 والسيولة الرحبية بني املوازنة على قدرته مبدى املصرف والرحبية، حيث تقاس كفاءة السيولة بني التعارض يأيت
 جيب املطلوبة فالرحبية؛ اآلخر حساب على أحدمها حتقيق يكون أن دون جنب إىل جنبا   يسريان حبيث ،ا  مع
 مما املصرف، مع التعامم على ليشجع املودعني مستقر عائد معدل توزيع أجم من ستقرة،م تكون أن

 1.املصرفية السوق يف حصته لتزيد املصرف موارد زيادة على ينعكس

 املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية إدارةماهية : لثالثااملطلب 
بادئ الشرعية ، األمر الذي انعكس على خيضع العمم املصريف اإلسالمي جملموعة من الضوابط وامل 

 :هذا ما سوف نتطرق إليه من خالل النقاا التالية .يف الصريفة اإلسالميةطبيعة املخاطر االئتمانية 
 ؛املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية إدارةمفهوم  -
 ؛أنواع املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية ومصادرها -

                                                           
كلية الشريعة  ، رسالة دكتوراه غري منشورة،السعودية البنوك في اإلسالمية التجارية التمويل صيغ مخاطربوقري،  أمحد بن عبد الرمحن بن عادل1

 .94: ، ص0222والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 
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 .ى املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالميةأسباب ارتفاع مستو  -

 المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية إدارةمفهوم  :أوال
 تعريف المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية -2

 1أهم املخاطر اليت يواجهها املصرف، ولقد كانت حمم اهتمام منذ القدم، املخاطر االئتمانية تعترب
 .ام العميم اللتزاماته املالية واليت غالبا ما تتعلق بتسديد قيمة االئتمانوهي تتعلق بعدم احرت 
البنك وعلى  إيراداتيكون هلا تأثري على  أنبأهنا املخاطر احلالية واملستقبلية اليت ميكن وتعرف 

  2.، والناجتة عن عدم قيام العميم املقرتض بالوفاء بالتزاماته اجتاه البنك يف الوقت املناسبرأمساله
املخاطر اليت تنشأ عندما يكون على أحد أطراف " يف املصارف اإلسالمية فهي تعرف بأهنا أما
، قبم أن (املراحبة م،ال) أو عليه أن يسلم أصوال  ( يف حالة عقد السلم أو االستصناع) ن يدفع نقودا  أالصفقة 

املضاربة )حالة املشاركة يف األرباح أما يف . يتسلم ما يقابلها من أصول أو نقود، مما يعرضه خلسارة حمتملة
  3".ن خماطر االئتمان تأيت يف صورة عدم قيام الشريك بسداد نصيب املصرف عند حلول أجلهإف( واملشاركة

 :مايليسبق نالحظ  من خالل ما
 ؛على سداد التزاماته اجتاه البنك اآلخراحتمالية عدم قدرة الطرف  هي املخاطر االئتمانية -
خر عن الوفاء بشروا عندما يعجز الطرف اآلأي  القرضيف البنول التقليدية يف  االئتمانية تئهر املخاطرة -

حيث  التمويم بصيغ اهلامش املعلوم يفختتلف هي اإلسالمية ف صارفأما يف امل، القرض كاملة ويف موعدها
فتتم،م يف املشاركة  التمويم بصيغالوفاء بالتزاماته اجتاه املصرف،  أما يف  عنعجز العميم  خالل تئهر من

 ؛عدم قيام الشريك بسداد نصيب املصرف عند حلول أجله
 تنتج عن املخاطر االئتمانية خسائر مالية من خالل ممارسة املصرف ألنشطته التمويلية واالست،مارية؛ -
 خماطر االئتمان هي املخاطر اليت يتسبب هبا عمالء املصرف؛  -
عقد السلم أو عقد ) تسلم موجود ما أوعدم تسليم  أولسداد، عدم ا أو بالتأخري إمايرتبط عدم الوفاء  -

 ؛االستصناع املوازي
 :تعتمد قيمة خماطر االئتمان على -

                                                           
1
 Gerard Parizeau, La Gestion De Risque Du Credit ET La Stabilete Du Systeme Financier I nternational, 

HEC, canada, 2000,p.7-8. 
 في المخاطر إدارة إستراتيجية الدولي امللتقىللملتقى ورقة مقدمة  دور الحوكمة في ادارة المخاطر في المصارف،ميمي جداين، ساميه جداين، 2

  .7:ص ، 0228 نوفمرب 09- 02 الشلف جامعة ،التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية ،والتحديات فاقاآل: المؤسسات
 .99: طارق اهلل خان، حبيب امحد، مرجع سابق، ص3
 س املال املتاحأنواع املخاطر من خالل ر أة عن اخلسائر املتولدة عن كافة خماطر القدرة على السداد هي املخاطر الناجت إن . 
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 مبلغ االئتمان؛ 
 ؛(احتمال وقوع خسارة مالية) احتمال عدم الوفاء 
 إذ ميكن أن تكون خسارة كلية، أو خسارة جزئية( نسبة االسرتداد) نسبة وقوع اخلسارة. 

 ر االئتمانية في المصارف اإلسالميةأسباب المخاط -0
 : يعود سبب تعرض املصارف اإلسالمية للمخاطر االئتمانية إىل أحد العوامم التالية

تأخر العميم يف دفع مستحقاته نتيجة تراجع قدرته املالية مما يؤدي به للتع،ر، وقد يعود السبب يف ذلك  -
طاع الذي ينشط فيه، أو لضعف إدارة العميم يف إما لتغري أوضاع السوق كحدوث األزمات، أو تراجع الق

 ، وهذا ما يعرف مبخاطر العجز عن السداد؛...تسيري نشاطه 
تأخر العميم يف دفع  مستحقاته، حيث يكون هنال تأخر يف إيداع العميم لقيمة االئتمان يف حسابات  -

تة فقط، وهذا ما يشري إىل املصرف ألسباب معينة ال تؤثر على املركز املايل للعميم أي تكون بصفة مؤق
 بوادر تع،ر العميم؛

مماطلة العميم حيث يكون العميم يف هذه احلالة قادرا  على سداد مستحقات املصرف ولكنه ميتنع عن  -
 . الوفاء بديونه، وهذا ما يطلق عليه مبخاطر املماطلة

 أهمية إدارة المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية -3
  1 :خاطر االئتمانية يف البنول اإلسالمية فيمايليتكمن أمهية إدارة امل

تعترب املخاطر االئتمانية أكرب مهدد للبنول التقليدية واملصارف اإلسالمية على حد سواء، خاصة وأهنا  -
فالبنول التقليدية تواجه هذا النوع من املخاطر يف كم . تواجهها يف كم عمليتها التمويلية واالست،مارية

ف عالقة القائمة بني هذه البنول وعمالئها هي عالقة مداينة أي دائن ومدين، أما املصار عملياهتا ألن ال
احبة والسلم من املخاطر يف صيغ التمويم القائمة على عقود املداينة كاملر  اإلسالمية فهي تواجه هذا النوع
 املشاركات؛صيغ التمويم القائمة على عقود  اىل واالستصناع وغريها، باإلضافة 

عجز طاليب االئتمان قد جير معه خماطر السيولة، خماطر سعر الفائدة، وخماطر أخرى توقع املصرف يف ن إ -
 ؛0228مشاكم كبرية، وهذا ما أثبتته األزمة املالية لسنة 

 .درجة خماطر االئتمان سلبا  على جودة األصول املصرفية القائمة تؤثر -
 
 

                                                           
1
 .522: مرجع سابق، ص ،محدأحبيب  طارق هللا خان، 
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 سالميةاإلالمخاطر االئتمانية في المصارف  إدارةتعريف  -4
اليت تتخذها  اإلجراءاتجمموع : بأهنا اإلسالميةاملخاطر االئتمانية يف املصارف  إدارةميكن تعريف 

وضوابط  ألساليب جم التحكم والسيطرة على املخاطر الناجتة عن منح االئتمان، وفقا  أاملصرف من  إدارة
 . اإلسالميةالصريفة 

 اإلسالمية ومصادرها أنواع المخاطر االئتمانية في المصارف: ثانيا
 أنواع المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية -2

 :تأخذ املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية األشكال التالية
 1:تتم،م هذه املخاطر فيمايلي: مخاطر مرتبطة بالعميل -

 فقد العميم ألهليته الستمرار التعامم مع املصرف ؛و  خماطر السمعة الشخصية 
 ؛هإفالسو  طر تدهور املركز املايل للعميمخما 
 خماطر حرص العميم على الوفاء بالتزاماته اجتاه الغري على حساب املصرف؛ 
 خماطر تراجع الكفاءة اإلدارية والفنية للعميم يف إدارة نشاطه املمول؛ 
 خماطر املقدرة اإلنتاجية نتيجة خللم يف سياسات وأساليب اإلنتاج  . 

 :تتم،م هذه املخاطر يف النقاا التالية: مصرف مانح االئتمانمخاطر مرتبطة بال -
 خماطر العقود الناجتة عن وجود ثغرات يف العقود االئتمانية؛ 
 خماطر قلة خربات موظفي املصرف اإلسالمي؛ 
 خماطر السياسية االئتمانية للمصرف. 

ة بالسياسة االئتمانية، واليت ال ميكن وهي املخاطر املرتبطة بالبيئة احمليط: البيئة العملية االئتمانية مخاطر-
 :وتتم،م يفالتحكم فيها، 

 جتماعية؛الا، االقتصادية، سياسيةالخاطر امل 
 ؛خماطر قانونية أو تشريعية 
 خماطر الغري  . 

 مصادر المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية -1
 2 :بالعوامم التالية ترتبط هذه املخاطر: مصادر داخلية متعلقة بالمصرف-

  متابعة االئتمان املمنوح، والتحقق من قيام العميم باملتطلبات املتعلقة به؛ علىمدى قدرة املصرف 
                                                           

 .49:ص ،مرجع سابق، حممد حممود مكاوي1
 .42:سابق، صالرجع امل 2
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  القدرة على متابعتها؛ أوعدم سالمة الضمانات 
  ؛(يف مناطق جغرافية حمدودة أومتركز االئتمان على عدد حمدد من العمالء )الرتكيز االئتماين 
  السلع والصرف؛ أسعارعدم استقرار 
 عدم توفر قنوات اتصال بني اإلدارات املختلفة )ضعف نئم العمم الداخلية واإلجراءات الرقابية

 ؛ (داخم املصرف
 عدم توفر اخلربات املتخصصة واليت تتمتع بالكفاءة اليت متكنها من القيام بعملها؛ 
 املرتبطة يف تقدير املخاطر  أخطاو  عدم إجراء الدراسات التمويلية الدقيقة قبم منح االئتمان

 باالئتمان املطلوب؛
 عدم سالمة السياسة االئتمانية للمصرف. 

يعود السبب يف تعرض املصرف هلذا النوع من املخاطر جملموعة من : مصادر خارجية متعلقة بالعميل-
 :العوامم أمهها

 ؛(السداد او الرغبة يف القدرة ) االجتماعية للعميم او السمعة االئتمانية 
 ؛الغرض من االئتمان 
  النشاا الذي يزاوله العميم أو القطاع الذي ينتمي إليه، حيث ختتلف درجة املخاطر من قطاع

 خر، إما بسبب الئروف التشغيلية أو اإلنتاجية أو التنافسية؛آإىل 
 ؛نوع الضمانات اليت يقدها العميم 
 إفالس العميم إما ألسباب ذاتية أو خارجة عن قدرته؛ 
  للمصرف عن عمد؛تقدمي العميم معلومات خاطئة 
 حدوث كوارث طبيعية تؤثر على نشاا العميم. 

حبسب طبيعة  اإلسالميةاالئتمان يف املصارف  مصادر خماطر تلفخت: مرتبطة بالصيغ التمويلية مصادر-
 :كاآليت  العقد أو الصيغة التمويلية

  املصرف  عدم وفاء العميم بسداد مستحقات بسبب إما تنتج خماطر االئتمان يف صيغة املراحبة
او بسبب اخنفاض  تأجيم العميم سداد مستحقات املصرف عمدا  ل أون شراء السلعة، الناجتة ع
 ات اليت يقدمها العميم؛الضمان قيمة

  عدم تسليم املسلم فيه يف الوقت  بسبب إمايف صيغيت السلم واالستصناع  تنتج خماطر االئتمان
م تغطية العائد من السلم عد أو،  االستصناعالسلعة يف السلم وال،من يفاملتفق عليه يف العقد 

عدم التزام العميم بتسليم السلعة حسب املواصفات  أو، تعذر التسليم لئروف طارئة أوللتكلفة، 
 .املطلوبة
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  يف صيغيت البيع بالتقسيط واإلجارة بسبب عدم سداد األقساا عند حلول تنتج خماطر االئتمان
 .تاريخ استحقاقها أو تأخريها

 يف صيغيت املضاربة واملشاركة بسبب عدم دفع العميم نصيب املصرف من خماطر االئتمان  تنتج
 . األرباح أو تأخريها

هي املخاطر اليت ترتبط بالئروف االقتصادية والتطورات السياسية  :صادر مخاطر مرتبطة بالبيئةم-
 :والتشريعية واالجتماعية، ومن أم،لتها

 ريها على االئتمان املمنوح؛املخاطر النامجة عن احلروب وتأث 
 التغريات اليت تطرأ على التشريعات والقوانني املتعلقة بشروا منح االئتمان؛ 
  حد القطاعات االقتصادية؛أفشم يف 
  حد عمالء املصرف ذو مديونية كبرية؛أإفالس 
 خماطر نامجة عن مشاكم يف الضرائب؛ 
 كوارث طبيعية تؤثر على نشاا املصرف أو العميم. 

 :يف الشكم املوايل اإلسالميةاملخاطر االئتمانية يف املصارف  مصادر لخيصميكن ت

 :اإلسالميةالمخاطر االئتمانية في المصارف  أنواع: 7شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الطالبة: إعدادمن 
 
 

 

 
 



 الطبيعة املميزة إلدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية..................................................................................الثالث الفصل

120 
 

 أسباب ارتفاع مستوى المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية: ثالثا
ضة من م،يلتها التقليدية ملخاطر االئتمان، ويرجع ذلك إىل أسباب تعترب املصارف اإلسالمية أك،ر عر 

 1:عدة أمهها
 عدم إمكانية زيادة الدين بعد ثبوته -2

تقوم البنول التقليدية بفرض غرامات مالية إذا تأخر العميم يف سداد قيمة االئتمان على عكس 
سالمية فذلك لردع املماطلني وما تقوم به بع  املصارف اإل. املصارف اإلسالمية فذلك هو عني الربا
 .شريطة أن تتربع بتلك الغرامات جلهة خريية

 منع المتاجرة في الديون -1
ال تستطيع املصارف اإلسالمية املتاجرة يف الديون ألن ذلك هو عني الربا، وم،ال ذلك حسم 

 .الكمبياالت، وتصكيك الديون 
 تأثير صيغ العقد على معدل المخاطر -3

ها أك،ر عرضة من م،يلتها صيغ املشاركات جيعلسالمية على التمويم باملصارف اإلإن اعتماد 
 . ، األمر الذي جعلها تركز على التمويم بصيغ البيوع أك،ر من التمويم بصيغ املشاركاتللمخاطر

 عدم جواز ضع وتعجل -4
ال ميكن للمصارف اإلسالمية أن تشرتا يف العقد تعجيم السداد واالستفادة من احلسم على عكس 

 .هو عليه يف البنول التقليدية ما
 اإلفراط في استخدام صيغة المرابحة على حساب باقي الصيغ -5

من جمموع  42إذ مت،م نسبة إن اعتماد املصارف اإلسالمية يف متويالهتا على صيغة املراحبة 
الية املتولدة عن جعلها تتعرض ملخاطر ائتمانية أكرب من نئريهتا التقليدية،  ومبا أن األصول امل استخداماهتا

التمويم باملراحبة هي ديون فإن اإلمكانيات املتاحة لتقليم املخاطر االئتمانية النامجة عن هذا التمويم 
 .حمدودة، كون املصارف اإلسالمية مقيدة بضوابط شرعية حتكم الصريفة اإلسالمية

 سالميةمعايري ومبادئ إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإل:  رابعاملطلب ال
هي أحد املؤشرات اليت ميكن  إن معايري ومبادئ إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية

االعتماد عليها لضمان جناح الصريفة اإلسالمية، فباالعتماد عليها يقوم املصرف برسم سياسته االئتمانية 
بادئ ختدم طبيعة عملها من جهة من اجم ذلك تسعى املصارف اإلسالمية إىل وضع معايري وم .والتحوطية

                                                           
 .22-04: سابق، صمرجع  ،المخاطر االئتمانية في التمويل المصرفي اإلسالميحممد علي القري،  1
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وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا املطلب من خالل . وتواكب املعايري واملمارسات العاملية من جهة أخرى
 : العناصر التالية
 ؛اإلسالميةاملخاطر االئتمانية يف املصارف  إدارةمعايري  -
 .املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية إدارةمبادئ  -

  اإلسالميةالمخاطر االئتمانية في المصارف  إدارةر معايي -أوال
 توافر المناخ المالئم إلدارة المخاطر االئتمانية -2
توافر املناخ املالئم إلدارة املخاطر االئتمانية موافقة جملس إدارة البنك على اإلسرتاتيجية قصد بي

 1:مة ملنح االئتمان يفوالسياسات اهلامة ملنح االئتمان، وتتضمن اإلسرتاتيجية والسياسات اهلا
مدى استعداد البنك لتحمم خماطر االئتمان ومستوى الرحبية املطلوب ونتيجة ذلك على جودة حمفئته  -

 االئتمانية وعلى تنوع املخاطر االئتمانية وعلى حدود املخاطر االئتمانية؛
ملصرف يف توزيع وضع االسرتاتيجيات الكلية ملخاطر االئتمان من قبم جملس اإلدارة، وتوضيح رغبة ا -

جم ذلك على جملس أومن  ،االئتمان حبسب القطاعات، أو املناطق اجلغرافية، أو اآلجال، أو الرحبية
اإلدارة أن يأخذ يف االعتبار أهداف جودة االئتمان، العوائد، منو األصول املرجحة بني املخاطر والعائد يف 

 لى العاملني باملصرف؛كما يقوم بتعميم خماطر االئتمان ع  ،إطار أنشطة املصرف
حتديد إرشادات عن نسبة القروض إىل األصول أو نسبة كم نوع من أنواع االئتمان إىل األصول ونسبة   -

 كم نوع من أنواع االئتمان إىل إمجايل احملفئة االئتمانية أو حقوق امللكية؛
االئتمان وقيمة مها والعالقة بني حجم مها واجلهة اليت تقيّ يحتديد نوعية الضمانات وكيفية تقي -

 الضمانات؛
وضع قواعد منح االئتمان لكبار املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا والعاملني بالبنك وأقارهبم  -

ووضع قواعد املوافقة على منح االئتمان وقواعد احلصول على املعلومات واملستندات الواجب توافرها ملنح 
ع قواعد املراجعة املستقلة لالئتمان وقواعد تصنيف االئتمان االئتمان وصالحيات منح االئتمان ووض

 .وتكوين املخصصات
إعداد تقارير دورية مستقلة ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للمصرف، بغرض التأكد من  -

ات الداخلية أن هنال سيطرة على خماطر االئتمان يف حدود الضوابط اليت حتددها املعايري الرقابية واإلجراء
 .لكم مصرف

                                                           
1
 .28:محد، مرجع سابق، صأطارق اهلل خان، حبيب  
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توفر نئام لإلدارة املستمرة للمحافظ االست،مارية املشتملة على خماطر االئتمان، كما تتطلب اإلدارة  -
السليمة لالئتمان أن يقوم املصرف بعمله يف جمال متابعة الوثائق اخلاصة باملصارف، واملتطلبات التعاقدية، 

باإلضافة إىل التبليغ الفوري والدقيق لإلدارة، ومراعاة  ،يةوااللتزامات القانونية، والرهون، بكم فاعل
 .سياساهتا وإجراءاهتا وغري ذلك من القوانني والنئم املطبقة

 توفر إجراءات سليمة لمنح االئتمان -1
تأسيس معايري سليمة واضحة ملنح االئتمان، تساعد يف حتديد املالءة االئتمانية للمقرتض يف  

ديد هيكم االئتمان، والغرض منه، ومصادر اسرتداده وسجم أداء املستفيد من عمليات املصرف، ويف حت
مبوجبها سيمنح  التمويم من حيث إيفائه بااللتزاماته، ومقدرته احلالية على السداد، واآلجال والشروا اليت

 1 :وذلك من خالل مايلي. هبا
بطالب االئتمان وإمكانية تصنيفه املعلومات الكافية إلجراء تقييم شامم لنوعية املخاطر املرتبطة  -
 .لنئام تصنيف داخلي بالبنك وفقا   ائتمانيا  
 .األهلية القانونية لطالب االئتمان يف حتمم االلتزام -
 .والغرض من االئتمان( القطاع)معرفة مسعة طالب االئتمان وخربته ومركزة يف الصناعة   -
مدى احلساسية للتطورات االقتصادية والعالقة طبيعة املخاطر احلالية واملستقبلية لطالب االئتمان، و   -

 .بني املخاطر والرحبية
 .مصادر السداد ومدى التزام العميم بسداد االلتزامات السابقة ونوعية الضمانات املقبولة -
 :تقديـر حدود االئتمان من خالل -

  واملناطق( القطاعات(وضع حدود لكافة بنود داخم وخارج امليزانية ووضع حدود للصناعات 
ىل درجة التصنيف االئتماين إباالستناد  هاجلغرافية والدول ووضع حدود لالئتمان املمكن منح

 ؛للعميم
 إىل حقوق امللكية على مستوى العميم الواحد وإمجايل  هوضع حدود لالئتمان املمكن منح

 .العمالء وذوي العالقة وذوي املصاحل املتداخلة مع البنك
 الئتمان ومتابعتهتوفر إجراءات للتعامل مع ا  -3

 2:يتضمن توفر إجراءات للتعامم مع االئتمان ومتابعته مايلي

                                                           
، 0229، 0، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، ااإلدارة المؤسسية في المؤسسات المالية اإلسالميةب امحد، حممد عمر شربا، حبي 1
 .97:ص

2
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 .توفر نئام للتعامم مع ملفات االئتمان وحتديث بياناهتا ومستنداهتا -
الوضع ) متابعة التنفيذ لالئتمان ملعرفة مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات والقوانني والتعليمات الرقابية -

للحالة احلالية للعميم، مدى استخدام  ميم، مدى توفر ضمانات كغطاء مناسـب وفقا  املايل احلايل للع
 .(العمالء للحدود االئتمانية، مدى جودة االئتمان والتصنيف وتكوين املخصصات

حتديد وتسعريه، منح االئتمان ومتابعة مدى جودته داخلي لالئتمان والذي يساعد علىالتصنيف ال -
 .حديد القروض املتع،رة ومدى كفاية املخصصات، ة والرتكزات االئتمانيــةخصائص احملفئة االئتماني

 توفر إجراءات كافية للرقابة على مخاطر االئتمان -4
 1 :تتضمن اإلجراءات الكافية للرقابة على خماطر االئتمان يف وجود ما يلي

ومراجعة هذه العملية، إنشاء نئام تقييم ومتابعة مستقم لعملية إدارة خماطر االئتمان باملصرف،  -
 والتأكد من أن اإلدارة العليا مستعدة للقيام باإلجراء الالزم إلدارة االئتمان الذي يواجه مصاعب؛

ضرورة وجود رقابة داخلية للتأكد من اإلبالغ عن االست،ناءات يف السياسات االئتمانية واحلدود  -
 .االئتمانية

 المصارف اإلسالمية المخاطر االئتمانية في إدارةمبادئ : ثانيا
 2:يلي فيما اإلسالميةاملخاطر االئتمانية يف املصارف  إدارةتتم،م مبادئ 

متويم متنوعة متفقة مع  أدواتللتمويم، وذلك باستخدام  إسرتاتيجيةعلى  اإلسالميةاعتماد املصارف -0
حم املختلفة التفاقيات يف املرا أتنش أنيف احلسبان خماطر االئتمان احملتملة اليت ميكن  تأخذالشريعة، 

 .التمويم املتنوعة
 .املالئمة اإلسالميةالتمويم  أداةاملتوقع التعامم معها قبم اختيار  باألطرافتعلق تدراسة  إجراء-0
، إسالميمتويم  أداةاالعتماد على املنهجيات املالئمة  لقياس حجم خماطر االئتمان النامجة عن كم -2

 .التقارير عنها وإعداد
مع كم  يتالءمللتخفيف من خماطر االئتمان مبا  اإلسالميةتتفق مع الشريعة  أساليبماد على االعت-9
 .إسالميمتويلي  أداة
 
 

                                                           
 .98: حممد عمر شربا، حبيب امحد، مرجع سابق، ص 1
، إسالميةقديم خدمات مالية التي تقتصر على ت( التأمينيةعدا المؤسسات )المخاطر للمؤسسات  إلدارة اإلرشاديةالمبادئ  معيار: انئر 2

 :التايل االلكرتويناملنشور على املوقع 
www.ifsb.org/standard/ifsb1_arabic              
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 وطرق قياسها اإلسالميةحتليم املخاطر االئتمانية يف املصارف : املبحث ال،اين
لب االئتمان، رف  ط جم اختاذ قرار قبول أوأتقوم املصارف اإلسالمية بتحليم خماطر االئتمان من 

هم هذه أل سنتطرق يف هذا املبحثو  .معتمدة يف ذلك على جمموعة من األساليب والطرق املتنوعة
 :ملطالب التاليةامن خالل األساليب 

 خماطر االئتمان يف املصارف اإلسالمية تحليلالطرق التقليدية النوعية ل :املطلب األول
االئتمان يف املصارف اإلسالمية بالبساطة والسهولة، لتحليم خماطر  تتميز الطرق التقليدية النوعية

 . وهي ال ختتلف عن الطرق املستخدمة يف البنول التقليدية إال فيما يتعلق بضوابط العمم املصريف اإلسالمي
 : وتتم،م هذه الطرق فيمايلي

 ؛Cs  ‘2على أساسحليم الت -
 ؛Ps5’ على أساس حليمالت -

 .PRISM أساسعلى  حليمالت -

   Cs  ‘2أساسعلى ليل حالت: أوال
  1:العناصر التاليةعلى تشخيص Cs  ‘2 أساسعلى التحليم يعتمد 

  Characterالعميلتحليل شخصية  -2
تعد شخصية العميم الركيزة األساسية األوىل يف القرار االئتماين وهي الركيزة األك،ر تأثريا  يف  

ند إجراء التحليم االئتماين هو حتديد شخصية املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف، وبالتايل فإن أهم مسعى ع
فكلما كان العميم يتمتع بشخصية أمينة ونزيهة ومسعة طيبة يف األوساا املالية، وملتزما  بكافة  ،العميم بدقة

تعهداته وحريصا  على الوفاء بالتزاماته، كان أقدر على إقناع املصرف مبنحه االئتمان املطلوب واحلصول على 
 .هدعم املصرف ل

                                                           

 5’Cs :Character, Capital, Collateral, Conditions, Capacity.   

1
 .089: عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص 

 خماطر االئتمان يف املصارف اإلسالمية تحليمة لالطرق التقليدية النوعي :املطلب األول
 خماطر االئتمان يف املصارف اإلسالمية تحليمالطرق التقليدية الكمية ل :املطلب ال،اين
 الطرق احلدي،ة لتحليم خماطر االئتمان يف املصارف اإلسالمية: املطلب ال،الث
 ةقياس املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمي: املطلب الرابع
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  Capital لمالارأس  -1
يعترب رأس مال العميم أحد أهم أسس القرار االئتماين، وعنصرا  أساسيا  من عناصر تقليم املخاطر 
االئتمانية باعتباره مي،م مالءة العميم وقدرة حقوق ملكيته على تغطية قيمة االئتمان املمنوح له، فهو مب،ابة 

هذا وتشري الدراسات املتخصصة يف التحليم االئتماين . تسديدالضمان اإلضايف يف حال فشم العميم يف ال
إىل أن قدرة العميم على سداد التزاماته بشكم عام تعتمد يف اجلزء األكرب منها على قيمة رأس املال الذي 
ميلكه، إذ كلما كان رأس املال كبريا  اخنفضت املخاطر االئتمانية والعكس صحيح يف ذلك، فرأس مال 

 .  قوته املالية العميم مي،م
  Collateralالضمان -2

كضمان مقابم احلصول يقصد بالضمان جمموعة األصول اليت يضعها العميم حتت تصرف املصرف  
مب،ابة تعزيز أو محاية ملخاطر معينة تتعرض هلا إدارة االئتمان يف هو  الضمان هنا أي أن  على التمويم،
ئتمان وال جيوز للعميم التصرف يف األصم املرهون فهذا عندما تتخذ القرار مبنح اال اإلسالمية املصارف

وقد يكون الضمان شخصا  ذا . األصم سيصبح من حق املصرف يف حال عدم قدرة العميم على السداد
كما ميكن أن يكون   ،كفاءة مالية ومسعة مؤهلة لكي تعتمد عليه إدارة االئتمان يف ضمان تسديد االئتمان

 . افق أن يكون ضامنا  للعميمالضمان مملوكا  لشخص آخر و 
 .يله إىل نقد بسهولة وبدون خسارةإن أفضم ضمان للمصرف هو ذلك الضمان الذي ميكن حتو 

  Conditionsبالعميلالظروف المحيطة  -4  
جيب على الباحث االئتماين أن يدرس مدى تأثري الئروف العامة واخلاصة احمليطة بالعميم طالب  

ويقصد هنا بالئروف العامة املناخ االقتصادي العام يف . املشروع املطلوب متويلهاالئتمان على النشاا أو 
اجملتمع، وكذلك اإلطار التشريعي والقانوين السائد، خاصة ما يتصم بالتشريعات النقدية واجلمركية 
العامة والتشريعات اخلاصة بتنئيم أنشطة التجارة اخلارجية استريادا  أو تصديرا ، حيث تؤثر هذه الئروف 

أما الئروف . على خمتلف قطاعات النشاا االقتصادي، األمر الذي ينعكس على املشروع املطلوب متويله
اخلاصة فهي ترتبط بالنشاا اخلاص الذي ميارسه العميم، م،م احلصة السوقية ملنتجات املشروع أو خدماته 

 .ها العميماليت يقدمها، شكم املنافسة، دورة حياة املنتج أو اخلدمة اليت يقدم
   Capacity القدرة -5

. تقوم املصارف اإلسالمية بدراسة كفاءة العميم يف إدارة مشاريعه واستخدام أمواله املست،مرة
باإلضافة إىل التأكد من خرباته الفنية واإلدارية، واألنئمة احملاسبية واملالية اليت يستخدمها، لضمان قدرة 

 .وح، ومن مث تقليم احتمال التعرض للمخاطر االئتمانيةالعميم على سداد قيمة االئتمان املمن
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 Ps5’ على أساس حليلالت: ثانيا
Ps‘ على أساس حليلالتيعتمد 


 1:العناصر التالية على تشخيص  5

  People تحليل األشخاص -1
وذلك من خالل حتليم شخصية العميم وأخالقياته، وكفاءته وخرباته، والتأكد من قدرته على الوفاء 

 .باإلضافة إىل حتليم كفاءة إدارة املصرف وفعاليتها يف حتقيق عوائد جمزية والتقليم من املخاطر، اتهبالتزام
  Purposeالئتماناالغرض من  -2

تركز املصارف اإلسالمية عند دراسة طلب االئتمان على الغرض منه، أك،ر من م،يلتها التقليدية،  
ن كان الغرض من االئتمان يتعارض مع طبيعة إمي، فألهنا مقيدة بضوابط وأحكام العمم املصريف اإلسال

 . عملها فسيتم رف  االئتمان، والعكس
  Paymentالسدادالقدرة على  -3
 ،وتعين قدرة العميم على حتقيق الدخم وبالتايل قدرته على سداد ما عليه يف املواعيد احملددة سلفا   
املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف عند منح  معيار القدرة أحد أهم املعايري اليت تؤثر يف مقداريعترب و 

 . االئتمان
وعليه البد للمصرف عند دراسة هذا املعيار من التعرف على اخلربة املاضية للعميم وتفاصيم مركزه 

 .املايل، وتعامالته املصرفية السابقة سواء مع نفس املصرف أو مع مصارف أخرى
عد متخذ القرار االئتماين من خالل استقراء العديد ميكن الوقوف على الك،ري من التفاصيم اليت تسا 

فكلما كانت نتائج دراسة هذا اجلانب إجيابية زاد  ؛من املؤشرات اليت تعكسها القوائم املالية اخلاصة بالعميم
اطمئنان متخذ القرار إىل قدرة العميم حمم الدراسة على سداد قيمة االئتمان وفق الشروا املقرتحة ويف 

 . اد اليت يتم االتفاق عليهامواعيد السد
   Protectionالحماية -4

من مدى مالءمتها لالئتمان  والتأكدحيث يقوم املصرف بتحليم الضمانات املقدمة من العميم، 
 .قصد محاية مصاحل املصرفاملطلوب  ومن سرعة تسييلها، وذلك 

   Perspectiveالمستقبليةالنظرة  -5
حتيط باالئتمان املمنوح للعميم ومستقبم ذلك  كد اليتأالتليقصد هبا استكشاف حاالت ا 

 2.خارجية أواالئتمان، واستكشاف كم الئروف البيئية واملستقبلية احمليطة بالعميم، سواء كانت داخلية 
                                                           


 5’ Ps :People ,Purpose ,Payment ,Protection  ,Perspective. 

1
 .082: املرجع نفسه، ص 

 .029: محزة حممود الزبيدي، مرجع سابق، ص 2
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 PRISM أساسعلى  حليلالت: ثالثا
 Cs 5’جيمع بني مكونات معيار ، وهوالتحليم االئتماين تطلباتمي،م هذا املعيار النئرة احلدي،ة مل

 (I) الغاية من االقرتاض ،(R)القدرة على السداد، (P)النئرة املستقبلية 1:كاآليت Ps5‘ ومعيار
حيث تركز إدارة االئتمان على حتليم الفعم اإلداري من خالل العمليات  ،(M)اإلدارة ، ،(S)الضمانات

 :واإلدارة كاآليت
كيفية االستفادة من االئتمان   العمليات وذلك بتحليم أسلوب العميم يف إدارة أعماله، حتديد -

 .املمنوح، حتديد إذا كان العميم يتميز بالتنوع يف است،ماراته
م، حتديد قدرة العميم على النمو والنجاح، دراسة قدرة يحتليم اهليكم التنئيمي للعم: اإلدارة -

 . مدراء األقسام
 :اإلسالميةخماطر االئتمان يف املصارف  حتليمطرق فيمايلي شكم يوضح  

 اإلسالميةمخاطر االئتمان في المصارف  تحليل طرق: 8شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 .من إعداد الطالبة: املصدر
 

                                                           
 .029: املرجع نفسه، ص1

 

 PRISM أساسعلى  التحليم PS5‘ أساسعلى  التحليم CS  ‘2أساسعلى التحليم 

 االئتمان مخاطر تحليل طرق

 حتليم شخصية العميم

 رأس املال

 الضمان
 

 طة بالعميمالئروف احملي

 القدرة

 األشخاصحتليم 

 النئرة املستقبلية
 

 الغرض من االئتمان

 االقرتاض الغاية من

 القدرة على السداد
 

 احلماية

 القدرة على السداد

 النئرة املستقبلية

 اإلدارة
 

 الضمانات
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 خماطر االئتمان يف املصارف اإلسالمية تحليلالطرق التقليدية الكمية ل :املطلب الثاني
 : الطرق التاليةاطر االئتمان يفخم تحليمالتقليدية الكمية لتتمم الطرق 

 ؛(نسب املاليةال) التحليم املايل -
 ؛Expert Systems األنئمة اخلبرية -
 .Credit Scoring التنقيطمنوذج  -

 (نسب الماليةال) التحليل المالي: أوال
منح  أحد األدوات اهلامة اليت يستعني هبا صانع القرار التمويلي يف اختاذ قراريعترب  التحليم املايل إن

االئتمان يف كشف الك،ري من الغموض الذي يكتنف طلب  إدارةلوسيلة اليت تساعد االئتمان، كما يعترب ا
 .مصادر املعلومات لتقييم املركز املايل للعميم أهممن  تعترب القوائم املاليةو العميم لالئتمان، 

 1: من نقطتني مهااالئتمان من التحليم املايل للقوائم املالية هو التأكد  إدارةغرض  إن
 قدرة العميم على تسديد مستحقات املصرف يف تاريخ استحقاقها؛ -
 .حتديد مدى حاجة العميم لالئتمان املطلوب -

 .التحليم باستخدام النسب املالية أسلوباالئتمان تستخدم  إدارةن إولتحقيق ذلك ف
كان طلب االئتمان   فإذا، استخدام النسب املالية يتوقف على الفرتة الزمنية لالئتمان املطلوب إن

ن املصرف إ، فبالتقسيطالبيع أو االستصناع  أوالسلم  أواملراحبة  أسلوبيتم،م يف متويم سلعة ما عن طريق 
يقوم بالرتكيز على النسب ذات العالقة بتحصيم مثن السلعة، كتحليم نسب السيولة، والنشاا، وحتليم 

مضاربة ) تمويم بصيغ املشاركاتالوضوع متويم االئتمان هو كان م  إذا ، أمارحبية العميم يف املدى القصري
ختدم املوضوع، كتحليم  أخرىففي هذه احلالة يقوم املصرف بالرتكيز على نسب  ،(مشاركة يف مشروع ما أو

 .نسب املديونية، والرحبية، وغريها
 (تحليل سيولة العميل) تحليل نسب السيولة -2

، وذلك من خالل األجمفاء بالتزاماته املالية قصرية تقيس نسب السيولة قدرة العميم على الو 
 :النسب التالية

لتمويم متطلبات التشغيم  األجماالئتمان قصري  إىلتقيس هذه النسبة مدى جلوء العميم : نسبة التداول-
الذي يضمن للمصرف قدرة العميم على تسديد ما بذمته من  األمانكما مت،م هذه النسبة حد . لديه

 1 :اآلتيةوهي تعطى بالعالقة  .األجم ائتمان قصري
                                                           

1
 .089: مسري اخلطيب، مرجع سابق، ص 
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 .قيم جاهزة+ قيم قابلة للتحقيق + املتداولة قيم االستغالل األصولمت،م  حيث

 حتفئا   أك،ر احلقيقية، فهي مت،م مقياسا   أومت،م هذه النسبة سيولة العميم الفورية : نسب السيولة السريعة-
 2 :ويتم حساهبا كمايلي ،(زوناملخ) سيولة األقم األصول الستبعادهاللسيولة 

 
 

 
 تحليل نسب النشاط -1
احمللم االئتماين لتحليم نسب النشاا ملعرفة مدى كفاءة املصرف يف استخدام وإدارة أصوله  أيلج   

للوقوف على و العالقة بني االست،مار يف عناصر األصول واإليرادات احملققة،  تبني هناوموارده املالية، كما أ
االست،مار يف خمتلف األصول، ومتتاز هذه  راء مقارنة بني مستوى اإليرادات وحجمنه جيب إجإذلك ف

بعني االعتبار عند  وذلك ألخذها البعد الزمين ا ،ديناميكي ا  توفر مؤشر  هناالنسب عن النسب األخرى يف كو 
 3 :ومن أهم هذه النسب مايلي .حتليلها لقائمة املركز املايل

هذا املعدل قدرة العميم يف تسييم خمزونه السلعي، مما يضمن سيولته،  يقيس: معدل دوران المخزون -
ويتم حساب هذا املعدل من خالل العالقة . لذلك كلما زاد هذا املعدل كلما قلت احتماالت العسر املايل

  :التالية
 

 
                                 .املخزون النهائي -(املشرتيات + املخزون األويل = ) كلفة البضاعة املباعة 

                                                                                                                                                                                     
 .098: ، صنفسه املرجع1
 .029: ،ص0202، 0، دار الراية، عمان، امخاطر المحافظ االئتمانية إدارةمهند حنا نقوال عيسى، 2
 :راجع 3

السودان، ، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية، قياس كفاءة األداء المالي للبنوك اإلسالميةحممد عي حممد العقول،  -
 .97: ، ص0447
 .088: محزة حممود الزبيدي، مرجع سابق، ص -

 كلفة البضاعة المباعة=   دوران المخزونمعدل 
 متوسط المخزون السلعي                    

 المتداولة األصول=  نسبة التداول
 الخصوم المتداولة     

 المخزونات -المتداولة األصول=  نسبة السيولة السريعة
              الخصوم المتداولة                                   
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مت،م هذه النسبة عدد األيام الالزمة لتحصيم الذمم املدينة للعميم،  حبيث كلما : متوسط فترة التحصيل-
ذلك على كفاءة العميم يف حتصيم مستحقاته، األمر الذي ينعكس على  لَّ د  اخنفضت فرتة التحصيم

ويتم حساب هذا املعدل من خالل العالقة  .سيولته وحيفز إدارة االئتمان يف قبول طلب منح التمويم الالزم
 :التالية
 
 
 

 .أوراق القب + مت،م الذمم املدينة احلسابات الدائنة 
دم هذا املعدل لقياس مدى كفاءة العميم يف استخدام أصوله ال،ابتة يستخ: معدل دوران األصول الثابتة-

 :وحيسب بالعالقة التالية، لتوليد اإليرادات
 

 
مدى كفاءة العميم يف استخدام أصوله املتداولة  نيعرب هذا املعدل ع: معدل دوران األصول المتداولة -

 :وحيسب بالعالقة التالية ،يف توليد األرباح
 
 

 العميل  تحليل ربحية -3
تعكس نسب الرحبية األداء الكلي للعميم، وهي مقياس لفاعلية وكفاءة العميم يف اختاذ القرارات 
االست،مارية، والتشغيلية، والتمويلية، وتدل نسب الرحبية اليت هلا قيمة أعلى مقارنة بالفرتات السابقة أن 

 .قها يف اسرتداد قيمة االئتمان املمنوحالعميم حيقق زيادة يف األرباح وبالتايل تضمن إدارة االئتمان ح
 (المردودية المالية)معدل العائد على حقوق الملكية -

ملعرف مدى اعتماد العميم على أموال الغري يف ق امللكيةو تستخدم إدارة االئتمان معدل العائد على حق
ويرتبط هذا  2.ست،مرةويستخدم كمؤشر ملدى قدرة العميم يف حسن توظيف األموال امل 1.متويم است،ماراته

                                                           
 وكذلك على  طبيعة ونوع البضاعة اليت مت بيعها، (شروا البيع والدفع)تعتمد فرتة التحصيم على السياسة االئتمانية للعميم. 
  ألرباح ا على املسامهني وكذلك زيادة نسبة ، ألنه ميكنه من توزيع نسبة أكرب من األرباحبالنسبة للبنكهذا العائد كلما كان أفضم  ارتفعكلما

 (.االحتياطات)احملتجزة 
 .079: محزة حممود الزبيدي، مرجع سابق، ص1
 .029: مرجع سابق، صمسري اخلطيب، 2

  361  الذمم المدينة  = متوسط فترة التحصيل
 المبيعات اآلجلة               

 اإليرادات=    معدل دوران األصول الثابتة
 األصول الثابتة                               

 اإليرادات=    صول المتداولةمعدل دوران األ
 األصول المتداولة                                       
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حيث  .( EM  قدرة الرافعة املالية) حقوق امللكيةومضاف  (ROA) املعدل مبؤشر العائد على األصول
 1:مبؤشرين مها( ROA) مؤشر العائد على األصول يرتبط

والذي ، الذي يعكس مدى كفاءة العميم يف إدارة ومراقبة التكاليف (PM) هامش الربح -
 :قة التاليةحيسب من خالل العال

 

 
 .والذي يدل على االستعمال األفضم لألصول( استعمال األصول)أو  (AU)منفعة األصول -

 :وحيسب من خالل العالقة التالية
 

 

  
 :كاآليتحيسب  ( ROA) العائد على األصولن معدل إوعليه ف

 
  

 :كاأليتأما مضاعف حقوق امللكية فهو حيسب  
 
 
 

 :العائد على حقوق امللكية من خالل العالقة التاليةمن خالل ما سبق ميكن حساب معدل 
 

 
 : أو

 
 

                                                           
   ROA: Retuen On Assets 

EM :Equity  Multipler.  

PM  :Profit Margin 

AU: Assets Utility. 
، جامعة ورقلة، كلية 2دراسة حالة جملموعة من البنول اجلزائرية،  جملة الباحث، العدد : تقييم أداء المؤسسات المصرفيةحممد اجلموعي قريشي، 1

 .40:ص ،0222،االقتصاديةاحلقوق والعلوم 

 الدخل الصافي  =(PM)هامش الربح 
 إجمالي اإليرادات                            

  

 إمجايل اإليرادات=  (AU)منفعة األصول
 إمجايل األصول                         

 

 (AU)منفعة األصول  (PM)هامش الربح  =( ROA)األصول  العائد علىمعدل 

 إجمالي األصول(= EM)مضاعف حقوق الملكية 
 حقوق الملكية                                    

 (EM)مضاعف حقوق الملكية ( ROA)العائد على األصولمعدل =معدل العائد على حقوق الملكية
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يعرب هذا املعدل على قدرة العميم يف استغالل : (المردودية االقتصادية)معدل العائد على االستثمار-
 :وهو حيسب وفق العالقة التالية  1.األموال املتاحة لالست،مار لديه يف خلق الربح التشغيلي

 
 
 

ه النسبة على مردودية االست،مارات من الناحية االقتصادية فقط، غري أن املصارف اإلسالمية تعرب هذ
هتدف إىل حتقيق التوازن بني التنمية االقتصادية واالجتماعية، لذلك عند التقييم  ال يعترب هذا املعدل كاف 

قيق التنمية االجتماعية؛ وهذا لتقييم االست،مارات بم يتطلب األمر دراسة حتليلية لدور االست،مارات يف حت
 2:ما يؤدي إىل حساب نسبة عائدات االست،مارات إىل جمموع االست،مارات كاآليت

 تحليل نسب المديونية -4
تعرب نسب املديونية على السياسة التمويلية للعميم، وقدرته على الوفاء بالتزاماته على املدى الطويم 

 :وذلك من خالل النسب التالية
تعكس هذه النسبة مدى اعتماد العميم طالب االئتمان على : (نسبة االقتراض)السداد  القدرة على-

أموال الغري يف متويم أصوله، باإلضافة إىل األمان الذي يتمتع به الدائنون يف اآلجال القصرية والطويلة،  
 :وحتسب كاأليت

 

                                                           
 .078: محزة حممود الزبيدي، مرجع سابق، ص 1
 .029: ، ص0222، 0امحد مصطفى عفيفي، است،مار املال يف اإلسالم، مكتبة وهبة، القاهرة، ا 2

إجمالي  ) (إجمالي اإليرادات/ الدخل الصافي)(إجمالي األصول /جمالي اإليراداتإ=)معدل العائد على حقوق الملكية
 (حقوق الملكية  /األصول

 أو
  (PM ) (EM)( AU)=  معدل العائد على حقوق الملكية

 

 النتيجة الصافية=  معدل العائد على االستثمار
 مجموع األصول                                  

 

  211    عائد االستثمارات=  االستثمارات إلى مجموع االستثمارات نسبة عائد 
 مجموع االستثمارات                                                       

 

 مجموع األصول= القدرة على السداد 
مجموع الديون                              
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ى قوة املركز املايل للعميم، حيث تعترب هذه النسبة مؤشرا  قويا  على مد: نسبة الديون إلى رأس المال-
تعترب األموال اخلاصة ضمانا  ومحاية للمقرضني والبنول من اخلسائر الكبرية، ألن ارتفاع هذه النسبة يدل 

 1:وهي حتسب كاآليت. على زيادة املخاطر
 
 
 

 .حيث تشمم األموال اخلاصة رأس املال ، األرباح احملتجزة، االحتياطات، املخصصات
تعرب هذه النسبة عن االستقالل املايل الذي يتمتع به العميم طالب االئتمان، : ستقالل المالينسبة اال-

 : ومدى قدرته على اختاذ القرار التمويلي والوفاء بالتزاماته اجتاه الغري، وحتسب هذه النسبة كاأليت
 
 
 

    Expert Systems  األنظمة الخبيرة: ثانيا
الختاذ قرار منح االئتمان ها من املصارف طريقة األنئمة اخلبريةتستخدم املصارف اإلسالمية كغري 

 .وتقييم العمالء باستعمال املعلومات احملاسبية واملالية، وهي طريقة كمية تقوم على االستنتاج املنطقي
يعتمد النموذج على آراء اخلرباء للوصول إىل قواعد اختاذ قرار منح االئتمان وأنئمة تقييم املخاطر، 

حول جتارهبم يف جمال منح ( مسئويل إدارة االئتمان باملصرف)ك عن طريق استجواب ذوي اخلربة وذل
 2.االئتمان وأنئمتهم يف تقييم املخاطر النامجة عنه

حىت يتمكن نئام اخلربة من العمم ال بد له من قاعدة معارف جتمع قواعد وأعمال ناجتة عن 
  3.عد اجلزء املركزي لنئام اخلربةالنماذج املعيارية وحمرل االستدالل الذي ي

  Credit Scoring التنقيطنموذج : ثالثا
 خماطر االئتمان والتنبؤ باحتماالت الفشم، تنقيط وتصنيفيف التنقيط طريقة آلية منوذج عترب ي

عميم لكم بإعطاء نقطة أو وزن تعتمد على املعاجلة املعلوماتية وتستعمم التحليم اإلحصائي الذي يسمح 

                                                           
 .092: عبد املعطي رضا أرشيد، حمفوظ امحد جودة، مرجع سابق، ص 1
  بيفراخلبرية  هو  األنئمةمن  استخدم طريقة  أول إن (Beaver )التمنو ، 0499  سنة (Altman )بفرنسا  0498 سنة. 

2
 Michel Dietsch et Joël Petey , Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières ,Revue 

Banque, Paris, 2003, p.44. 
3
 Hubert de la Bruslerie, Analyse Financière et risque de crédit, Paris, Dunod, 1999, p.355-356. 

 مجموع الديون= نسبة الديون إلى رأس المال 
 الخاصة األموال                                

 األموال الخاصة= نسبة االستقالل المالي 
 مجموع الديون                                                   
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والذي يستعملها لكي يتمكن من تقدير املالءة مصرف، درجة اخلطر بالنسبة للنقطة ،م هذه المتحيث 
 1.الت العجزحبا أو للتنبؤ املسبق ئتمانقبم منحهم اال لعمالئهاملالية 

من خالل إعطاء نقطة للعميم من خالل يستخدم منوذج التنقيط لدراسة وتقييم طلبات االئتمان 
يستند يف ذلك على جمموعة من املدخالت املقدمة من طرف العمالء  لعدة متغريات( Z)إجياد معادلة خطية

حيث  2...العمر، اجلنس، احلالة االجتماعية، املهنة، النشاا، األرصدة، السمعة: طاليب االئتمان من بينها 
على هذا ، و معايري قياسية موجودة لدى إدارة االئتمانمع  (Z) عميم ميكن مقارنة النقطة املعطاة لكم

 .لتمويماألساس يكون رف  أو قبول طلب ا
( Decsriminant Analysis) إلجياد معادلة التنقيط التحليم التمييزي من بني التقنيات املستعملة

( ال يعانون من أي صعوبة يف التسديد يف اآلجال احملددة)الذي مييز بني صنفني من العمالء اجليدين 
 3:ستخدمة لذلك جندوالسيئني، ومن أشهر التقنيات امل

 .(The econometric Model)  النموذج القياسي -

 .(The Logit Model)النموذج املنطقي -
 .(The Probit Model)النموذج االحتمايل -
     .(The Multiple Decsriminant Analysis Model) ومنوذج حتليم التفاضم املزدوج -

 4:ف األم،م ميكن ذكرها يف النقاا التاليةتوجد هنال عدة عوامم مهمة يف اختيار منوذج التصني
األداء؛ حيث كلما كان النموذج أك،ر تطورا  كلما كانت النتائج أك،ر دقة يف حتديد درجة  -

 املخاطر؛
 مدى توفر املعلومات وجودهتا؛ -
 مدى تفهم املستخدم لكيفية عمم النموذج وكيفية استخراج النتائج؛ -

 يدة؛مدى ثبات النموذج أمام املعلومات اجلد -

 .الوقت الالزم لتنفيذ متطلبات النموذج -
 توفيقةحنصم على أفضم من خالهلا تكون على شكم معادلة خطية،  (Z) عليه فان دالة التنقيطو 

اجليدين وغري اجليدين باستعمال التحليم التمييزي الذي يسمح باختيار املتغريات  عمالءخطية تفصم بني ال
                                                           

1
 Axelle la Badie, Olivier rousseau, Crédit Management Gère le risque clients, économia, Paris 1996, p173. 

2
 Rose Peter S, Hudgins Sylvia C, Bank management and financial services, McGraw Hill, New York, 2005, 

p.615. 
3
 Michel Dietsch et Joël Petey, op, cit.,  p.51-56. 

4
Aruauds De Servigny, and Oliver Renault, Measuring and Managing Credit Risk, McGraw Hill, New York, 2004, 

p.107. 
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حيث أن معيار قبول املتغري التفسريي هو قوة االرتباا مع املتغري التابع ، Ri ) النسب املالية (  التفسريية
 : حمم الدراسة كاآليتالذي مي،م الئاهرة 

 

 
 :أنحيث 

Z :نقطة العميم. 
i=0  

i :(.معامالت الرتجيح) املعامالت املرتبطة بالنسب 
Ri :النسب املالية املستخرجة من القوائم املالية . 
B :عدد ثابت.  

 خماطر االئتمان يف املصارف اإلسالمية الطرق احلديثة لتحليل: ثالثلب الاملط
 : الطرق احلدي،ة لتحليم خماطر االئتمان يف املصارف اإلسالمية يف الطرق التالية م،متت

  ؛(the Standardized Approach) املعياري أو النمطي لنموذجا -
 ؛املتقدمو التقييم الداخلي األساسي  منوذج -
 ؛RAROCاملال العائد املعدل وفق املخاطر على رأس استخدام التقييم ب -
 .مناذج أخرى للتقييم -

  (the Standardized Approach) المعياري أو النمطي لنموذجا: أوال 
 المعياري لنموذجانظرة عامة عن محتوى  -2

رف اليت املخاطر االئتمانية، تستخدمه املصا( تقييم)املعياري من أبسط طرق حتليم  لنموذجايعترب 
 .متارس أنشطة بسيطة غري معقدة

يتضمن هذا األسلوب تصنيفا  أدق للمخاطر، كما يضمن توسيع إطار استخدام الرهونات  
 .جديدة  لتخفيف املخاطر أسلوب  لتغطية املخاطر االئتمانية، وحيدد

 :مبوجب هذا النموذج يتم تصنيف املخاطر باالعتماد على مؤسسات التصنيف العاملية م،م
Moody’s  , Standard & Poor ’s, Fitch. 

املعنية للقروض أصبحت مرتبطة بدرجات املخاطر هلذه ( Weight Risk) إن أوزان املخاطر
 .القروض واليت حتددها مؤسسات التصنيف وحسب معايري حمددة فصلتها جلنة بازل

Z= i . Ri + B 
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لى التمييز بني املخاطر يساعد عفإن استخدام التقييمات االئتمانية اخلارجية وفقا  هلذا األسلوب
كما يعتمد الوزن الرتجيحي لكم أصم   ،االئتمانية وفئاهتا، حبيث يكون لكم فئة وزن خماطر خاص هبا

 (. العميم)ائتماين على التصنيف االئتماين للمقرتض 
 :واجلدول املوايل يوضح أوزان ترجيح األصول باملخاطر وفقا  لألسلوب املعياري

 ح األصول بالمخاطر وفقا لألسلوب المعياريوزان ترجيأ: 6جدول رقم

 أوزان الترجيح المطلوبات على
AAA 

to 

AA- 

A 

to 

 A- 

BBB 

To 

BBB- 

BB+ to 

B- 

 غير مصنف -Bقل من أ

unrated) 

 0 20 50 100 150 100 الحكومات

1(2الخيار)المصارف
 02 22 022 022 022 100 

2(1الخيار)المصارف
 ،

 شهور 3من  مطالبات ألكثر

02 22 22 022 022 22 

 02 100 100 022 022 100 المؤسسات

Source: Gerard Parizeau, La Gestion De Risque Du Crédit ET La Stabilité Du Système 

Financier International, HEC, canada, 2000,p.34. 

 

 مستويات التصنيف االئتماني  -1
هي أعلى درجة لتقييم املالءة االئتمانية : AAA (Best Credit Quality) ازممت: المستوى األول-

الوزن  ؛فعلى سبيم امل،ال. على السدادكبرية جدا للعميم طالب االئتمان، حيث يتمتع هذا األخري بقدرة  
 .الرتجيحي ملخاطر احلكومات

الدرجة تقييما  جيدا  مت،م هذه : AA (Very Good Credit Quality) جيد جدا: المستوى الثاني -
جدا  للمالءة، حيث يتمتع صاحبها بقدرة عالية على الوفاء بالتزاماته يف تاريخ استحقاقها، وهي ال 

 . ختتلف ك،ريا  عن سابقتها
: A ( More Susceptible to economic conditions ,still good)جيد: المستوى الثالث-

حيث يتمتع صاحبها بقدرة عالية يف الوفاء بالتزاماته، غري أهنا مي،م هذا التقييم درجة جيدة من املالءة، 
 .أك،ر عرضة آلثار أي تغريات غري مواتية يف األوضاع االقتصادية واملالية

                                                           
  تعرب عن املالءة االئتمانية للطرف املقابم.اخلارجية هي عبارة عن أراء حمللني  خمتصني او مؤسسات خمتصة يف ذلك االئتمانية إن التقييمات ، (

 ...(.مؤسسات مالية، عمالء
 . وزن خماطر ترجيحي على أساس خماطر البلد املسجم به املصرف1

  2.ترجيح على أساس تقييم املصرف للمخاطر
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 إال أن هي درجة مرضية للمالءة،: BBB (Lowest Credit Quality) مقبول: المستوى الرابع -
 .قد يؤثر على قدرة العميم على السداد اليةوامل االقتصادية األوضاعيف أي تغيري غري موايت 

يشري هذا التصنيف إىل : BB  (Caution is necessary) مقبول بحذر: المستوى الخامس -
شكول يف قدرة العميم يف الوفاء بالتزاماته يف تاريخ استحقاقها، وبالتايل تكون التزامات العميم حمفوفة 

 .باملخاطر االئتمانية
 B (Vulnerable to changes تسهيالت تحتاج إلى االهتمام ورعاية اإلدارة :المستوى السادس-

in economic conditions ) : تشري هذه الدرجة إىل ازدياد الشكول يف قدرة العميم يف الوفاء
بالتزاماته، وال تتوفر احلماية الكافية هلذه االلتزامات يف حالة وقوع تغريات غري مواتية يف األوضاع 

ية واملالية، كما أن هذه االلتزامات هي أك،ر عرضة من سابقتها من حيث تعرضها للمخاطر االقتصاد
 .االئتمانية

هي درجة ائتمان مقبولة نوعا  ما تتطلب :  CCC تسهيالت تحت رعاية خاصة: المستوى السابع -  
، اخنفاض ضعف يف الرحبية: متابعة  مستمرة  ألوضاع العميم، ويرجع ذلك إىل أسباب ك،رية منها
 ...التدفقات النقدية، نقص الضمانات املطلوبة، نشاا حديث للعميم

هي درجة تصنيف حتت املستوى بسبب :  CCتسهيالت دون المستوى القياسي: المستوى الثامن-
كاخنفاض قيمة  ،تدهور قدرة العميم يف السداد، حيث تئهر عليه مؤشرات بداية التع،ر املايل

 ...تأخر يف سداد بع  االلتزامات،  احلصول على متويالت جديدةالضمانات، عدم القدرة يف
هي درجة تصنيف متدنية حتت املستوى، حيث تئهر  : C تسهيالت مشكوك فيه: لمستوى التاسعا-

 ...(. خسارة مالية، املديونية عالية، اخنفاض مستوى النشاا)على العميم مؤشرات العجز عن السداد 
هي أدىن درجة لتقييم املالءة، حيث تنعدم فيها كم احتماالت  :D  تعثرإفالس و : المستوى العاشر-

 . السداد، إما بسب إفالس العميم أو وفاته أو تأخره عن السداد ملدة تتجاوز السنة
 أسس التصنيف االئتماني-3

: هاباالعتماد على جمموعة من األسس أمهللعميم (  التصنيف االئتماين)يتم تقييم اجلدارة االئتمانية 
استقرار الصناعة، استقرار املؤسسة، القدرة التنافسية، مؤشرات ونتائج األداء التشغيلي، التدفقات النقدية، 

أرصدة املوقف املايل، اإلدارة والرقابة الداخلية، التعامم مع املشاكم القانونية، هيكم التمويم والتسهيالت، 
 1 ...مستحقة السداد

 
                                                           

1
 .207:مرجع سابق، صاملطلب عبد احلميد،  عبد 
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 المتقدمو األساسي  التقييم الداخلي نموذج :ثانيا
لتجنب منح  يتضمن هذا األسلوب تقدير املصرف للمخاطر املرتبطة بعمالئه طاليب االئتمان

 . ، وهو يستخدم برتخيص من السلطات الرقابيةاالئتمان للعمالء ذوي املخاطر العالية
حيث مت،م  ،(UL) غري املتوقعةاخلسارة و  (EL) يعتمد هذا النموذج على مقاييس اخلسارة املتوقعة

 1:اخلسارة املتوقعة املبالغ اليت يتوقع املصرف خسارهتا لفرتة زمنية معينة، وهي حتسب وفقا  للعالقة التالية
 
 
 

 :حبيث مي،م
PD : احتمال التع،ر عن الدفع، وهو يقيس احتمال تع،ر العميم عن سداد قيمة االئتمان خالل فرتة زمنية
التع،ر على تصنيف مؤسسات التقييم الدولية وكذلك على  وتعتمد املصارف لتحديد احتمال ،معينة

 معلومات أخرى حول املركز املايل للعميم، ووضعية القطاع الذي ينتمي إليه؛
LGD : اخلسارة عند حدوث التع،ر، وتقيس اجلزء من قيمة االئتمان اليت ستسدد للمصرف يف حالة

ساسي نسبة حمددة للخسائر اليت ميكن أن تنشأ حيث تفرض السلطة الرقابية يف املنهج األ، حدوث التع،ر
عن فشم العمالء أخذا  بعني االعتبار قيمة الضمانات اليت ميكن للبنك تسييلها يف حالة الفشم، أما يف 
املنهج املتقدم فاملصارف هي اليت تقوم بتحديد اخلسارة أخذا  يف االعتبار متطلبات رأس املال وفقا ملا تراه 

 2؛السلطات الرقابية

: EAD التعرض عند التع،ر، تقيس مبلغ التسهيالت اليت ستسحب إذا حدث التع،ر. 
أما اخلسارة غري املتوقعة فهي مقدار التذبذب باخلسائر وتقاس باالحنراف املعياري للتوزيع االحتمايل 

 4:وتعطى بالعالقة التالية 3.للخسائر
 

  
  5:يشتمم النموذج على العناصر التالية 

                                                           
1
 Joetta Colquitt, Credit Risk Management ,  Mc Graw Hill, USA, 3

rd 
ed , 27,  p.219. 

 .629:، مرجع سابق، ص2البنوك اإلسالمية وتحديات بازلمسري الشاهد،  2
 .522: مهند حنا نقوال عيسى، مرجع سابق، ص 3

4
 Joetta Colquitt, op. cit., p. 222 . 

5
Stefan Truek ,Svetlozar Todorov, Rating Basel Modeling of Risk, Elsevier, London , 2009, p.41. 

EL= PD* LGD EAD 

Ul=  EADLGD 
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عرضات للمخاطر، حيث خيتلف حتديد املدخالت يف املنهجني األساسي واملتقدم، وميكن تصنيف الت -
 ؛2رقم اجلدول من خاللتوضيح ذلك 

لكم فئة تعرض للمخاطر تقديرات خماطرة جيب على املصرف القيام هبا باستخدام معايري دولية أو  -
 ؛تقديراته الداخلية

وتتم،م . نات املخاطر إىل أصول مرجحة باملخاطردوال أوزان املخاطر وهي اليت تقوم بتحويم مكو  -
احتمال التع،ر عن الدفع اخلسارة عند حدوث التع،ر، : مكونات املخاطر هلذا النموذج يف العناصر التالية

 ؛حجم األصول املعرضة للمخاطر عند التع،ر، االستحقاق الفعلي

صنيف الداخلي لكم فئة من احلد األدىن للمتطلبات حىت يستطيع املصرف أن يستخدم أسلوب الت -
 .األصول

 تصنيف المدخالت وفقا للمنهج الداخلي األساسي والمتقدم: 7رقمجدول 
 الجهة التي تقوم بتحديد كل مدخل المدخالت

 وفقا للمنهج األساسي
 

 وفقا للمنهج املتقدم

 البنول (PD)احتمال التعثر عن الدفع 
 البنول بيةالسلطة الرقا (LGD)الخسارة عند حدوث التعثر

 حجم األصول المعرضة للمخاطر عند التعثر

(EAD) 
 البنول السلطة الرقابية

السلطة الرقابية مع إمكانية  (M)االستحقاق الفعلي
 تفوي  البنول يف حتديدها

 البنول

جملة متخصصة بفقه املعامالت حوليات البركة، ، 2البنوك اإلسالمية وتحديات بازلمسري الشاهد، : املصدر -
 .675: ص ،6222، 2لعمم املصريف اإلسالمي، جمموعة دلة الربكة، العددوا

وتعتمد ، PDتقوم املصارف بتوفري تقديراهتا الحتماالت التع،ر يف أسلوب التقييم الداخلي األساسي
كما حتتاج املصارف لنئام ، (LGD, EAM, M) على التقديرات الرقابية ملكونات املخاطر األخرى

 1.ءة بشرية يف امليدان وتقنية عالية لتقدير حجم املخاطر املرتبطة باألصولمعلومات فعال وكفا

أسلوب التقييم الداخلي املتقدم فان املصارف تعد تقديراهتا الحتماالت احتمال التع،ر عن أما يف 
 ، حجم األصول املعرضة للمخاطر عند التع،ر(LGD)اخلسارة عند حدوث التع،ر، (PD)الدفع 

                                                           
، 6222، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، 2، ورقة مناسباتالرقابة واإلشراف على البنوك اإلسالميةحممد عمر شابرا، طارق اهلل خان، 1
 .25: ص
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(EAD) ،ق الفعلياالستحقا(M) املصرف خالل فرتة زمنية معينة، حيث   قاعدة بيانات باالعتماد على
 . يتم استخدام برامج متطورة لتقدير خماطر االئتمان

هي اليت تالئم طبيعة املخاطر يف املصارف  )األساسي أو املتقدم(إن طريقة التصنيف الداخلي 
، 5التطبيق ألهنا امتداد للطريقة األوىل املتبعة يف بازل  اإلسالمية، غري أن الطريقة املعيارية هي األسهم يف

أما طريقة التصنيف الداخلي فهي حتتاج إىل نئم وتقنيات متقدمة يف إدارة املخاطر وكفاءة عالية لنئم 
، حجم (LGD)اخلسارة عند حدوث التع،ر ،(PD) املعلومات لقياس احتماالت احتمال التع،ر عن الدفع

 .(M)االستحقاق الفعلي، (EAD) خاطر عند التع،راألصول املعرضة للم
 RAROCالمال العائد المعدل وفق المخاطر على رأس التقييم باستخدام : ثالثا

 RAROC العائد المعدل وفق المخاطر على راس المالمفهوم  -2
ألول مرة من طرف جمموعة  * RAROC العائد املعدل وفق املخاطر على رأس املال استعمالبدأ 
بشكم واسع من طرف  استعملتيف الواليات املتحدة األمريكية يف أواخر السبعينات، مث  Truste بنول

ويف هناية عقد التسعينات  البنول األخرى، حيث أصبح يستعمم من طرف أغلب البنول العاملية الكربى،
 .طريقة العائد املعدل منهجية رائدة لقياس األداء اعتربت

إلدارة خماطرها  RAROC ائد املعدل وفق املخاطر على رأس املالتستخدم املصارف اإلسالمية الع
االئتمانية، حيث يقيس هذا املعدل املخاطر من خالل احتساب املفاضلة بني املخاطرة والعائد من عدة 

 عتربيو  منسجمة، بطريقة الصلة ذات املخاطر كم لقياس اقتصادية قاعدة عطيي كما ،موجودات وأنشطة
   1.األصول ملختلف والعائد املخاطرة بني باملوازنة اخلاصة السليمة القرارات صنع من نهمكمت للمسريين أداة

ويعرف معدل العائد املعدل على أنه النسبة بني العائد املعدل على خماطر أصم مايل يف فرتة زمنية 
 :2للعالقة التالية معينة وقيمة اخلسائر غري املتوقعة أو رأس املال االقتصادي وفقا  

                                                           
*
  RAROC: Risk Adjusted Return On Capital.  

1
 .20: طارق اهلل خان، حبيب امحد، مرجع سابق، ص 

2
 Michel Dietsch et Joël Petey, Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières, idem, 

p : 158. 

RAROC =رأس المال االقتصادي/ العائد المعدل 
RAROC ( = المؤونات االقتصادية –النتيجة / )رأس المال الخاص االقتصادي 
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حجـــم األمـــوال اخلاصـــة الـــيت تســـمح بتغطيـــة كافـــة : "علـــى أنـــهيعـــرف رأس املـــال اخلـــاص االقتصـــادي 
األمــر الــذي يعتمــد علــى 1"املخــاطر الفعليــة الــيت حيتمــم أن يتعــرض هلــا البنــك وذلــك عنــد جمــال ثقــة معلــوم

 : عاملني رئيسيني
 .حتديد املخاطر الواجب تغطيتها -
 .طر الفعليةالقياس املوضوعي لكافة املخا -    

مع معدل مرجعي الذي يقيس تكلفة األموال أو تكلفة  (RAROC)مث بعد ذلك نقوم مبقارنة 
الفرصة البديلة للحصول على أسهم البنك من طرف املست،مرين، كما ميكن أيضا أخذ التكلفة املتوسطة 

جحة على أساس وزن  املرجحة كمعدل مرجعي أي تكلفة األموال اخلاصة زائد تكلفة األموال املقرتضة مر 
 2.كم مصدر

 (RAROC) طريقة أهداف -1
 3 :هتدف طريقة إىل حتقيق جمموعة من األهداف نوجزها يف النقاا التالية

 تسعري خمتلف املنتجات واخلدمات؛ -
 املنتجات والصفقات واحملافظ االست،مارية؛و  قياس املردودية بالنسبة لكم الزبائن -
ي الختاذ القرار بشكم كم ئتماناالقيمة  ل علىحبساب احتمال عدم احلصو  (RAROC)تسمح  -

 املناسب؛
 حتديد اخلسائر القصوى يسمح بتحديد مستوى رأس املال اخلاص االقتصادي بدقة؛ -
 أداة إلدارة األصول واخلصوم فيما خيص املخاطر؛ (RAROC)طريقة  تشكم -
ختاذ قرار إعادة ختصيص على تقييم املخاطر ومطابقتها مع املردودية احملققة ال (RAROC)تعمم طريقة  -

 خمتلف املخاطر؛
يف املصارف أك،ر عقالنية وأك،ر شفافية  االئتمانإىل جعم إجراءات منح  (RAROC)هتدف طريقة  -

 ؛عمالءيف التفاوض مع ال
خماطر و  خماطر االئتمان املتوقعة؛ نوعني من خماطر االئتمان بالتمييز بني (RAROC)تسمح أيضا  -

 :يث ، حاالئتمان االست،نائية
  يتعلق اخلطر املتوقع مبتوسط األخطاء واخلسائر اليت يتحملها البنك جراء عدم حصوله على

 ؛مستحقاته من الزبائن
                                                           

1
 Bessis Joël, Gestion des Risques et Gestion Actifs–Passifs des Banques, Dalloz, Paris, 1995, P.297 

2
 IDEM. 

3
 .99:مرجع سابق، ص ،تطبيقية مقارنة لية للمصارف اإلسالمية دراسةالكفاءة التشغي ،شوقي بورقبة 
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  أما اخلطر غري املتوقع أو االست،نائي فيقوم البنك بتغطية هذا النوع من اخلسائر االست،نائية عن
بني املبلغ األقصى  طريق ختصيص رأس املال اخلاص االقتصادي والذي يتم،م يف الفرق

 للخسائر واملبلغ املتوسط للخسائر؛
 ؛4رقم  من خالل الشكم (RAROC) وميكن توضيح أنواع خماطر االئتمان حسب طريقة

أداة تسيري األصول واخلصوم إلدارة املخاطر حيث أن هذه النئرية  (RAROC)يف اإلطار العام تعترب  -
مطبقة على ميزانية   (MARKOWWITZ) فيتشماركو ترتكز على النئرية احلدي،ة للمحفئة لـ 

، حيث تستعمم لتقييم املخاطر ومطابقتها مع العوائد احملصم عليها الختاذ قرار إعادة ختصيص صارفامل
 خمتلف املخاطر؛

املتوقعة عند  خماطرة/ بالتوضيح للمست،مر العالقة عائد (RAROC)اإلطار اخلاص هتتم طريقة  يف -
 .االئتماندراسة ملف 

دف بشكم رئيس إىل الوصول إىل هت (RAROC) الل ما سبق ميكن أن نستنتج أن طريقةمن خ -
من خالل املوازنة بني العائد واملخاطرة حبيث تصبح أك،ر االئتمان العقالنية والرشادة يف إجراءات منح 

 .االئتمانوطالب  املصرف شفافية يف املفاوضات بني 
 .((RAROCة أنواع مخاطر االئتمان حسب طريق: 9رقم شكل

 
 

  
 

  
 
 

 
 
 

 

Source: Christophe Godowski, Impact d’un instrument de gestion sur le 

management, l’exemple de la méthode RAROC en milieu bancaire; CERMAT, IAE de 

Tours, France, 2003, p : 125. 
 
 

 المخاطر االئتمانية

متوقع غير خطر متوقع خطر   

أقصى خطأ معدل توقع متوسط خطأ معدل توقع   

 رأس خالل من مغطى يكون اخلطر هذا
االقتصادي اخلاص املال  

 عالوة خالل من مغطى يكون اخلطر هذا
 عملية تسعري ضمن مدجمة نتكو  املخاطر

 القرض
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 نماذج أخرى للتقييم:  رابعا
ذج املستخدمة لقياس تقييم خماطر االئتمان يف املصارف، غري أهنا حتتاج يوجد هنال العديد من النما

إىل قاعدة بيانات وتكنولوجية مصرفية متطورة لتطبيقها، لذلك ختتار املصارف ما يالئم طبيعة عملها 
 .وقدراهتا، وفيما يلي بع  أهم النماذج املطبقة يف الواقع

 MTM     (Market To Market) نموذج مراقبة تحركات السوق -1

يف هذا النموذج يتم قياس خماطر االئتمان انطالقا  من تغريات قيمة االئتمان والناجتة عن تغري تصنيف 
 1.املقرتضني

                                                                                Credit Metriesو نموذج   KMV نموذج -1
اليت تعتمد على منوذج مريتون  من النماذج اهليكلية Credit Metries ومنوذج  KMVيعترب منوذج
Merton 1974 ، يقيس تع،ر العميم عندما تكون القيمة السوقية ألصوله أقم من مستوى معني من الذي

 2.الديون

تكرار احتمالية تع،ر العميم باالعتماد على هيكم رأس مال العميم ومقدار  KMV حيسب منوذج
 3:وائد األصول والقيمة احلالية لألصول من خالل ثالث مراحم هيالتذبذب يف ع

 .ويتم فيها تقدير قيمة األصول ومقدار التذبذب يف عوائدها: املرحلة األوىل
 .DD وفيها يتم حساب البعد عن التع،ر: املرحلة ال،انية
 .يتم فيها اشتقاق احتمالية التع،ر: املرحلة ال،ال،ة

فيستند ، 7991 سنة  (J.P Morgan) الذي مت اقرتاحه من طرف مورغان  Credit Metricsأما منوذج 
عادة تكون على حتديد مصفوفة االنتقال اليت تقيس احتمال تغري التصنيف على طول فرتة االئتمان 

 MTM  .4، ويتم قياس التع،ر باالستناد إىل منوذجسنة

 Credit Risk نموذج -3
+ 

رة على النماذج التحليلية لتحديد خمصصات خسائر القروض، يعترب هذا النموذج من األم،لة الناد
وهو يتبع الطرق االعتيادية للمخاطر االئتمانية، يتمسك فقط بأحداث التع،ر ويتجاهم العوامم األخرى  

 . كالتغري يف األسعار واهلوامش والتحول من تصنيف إىل آخر

                                                           
1
 Michel Dietsch et Joël Petey, op, cit.,p.26. 

2
Ibid,  p.115. 
3
 Eva Lutkebohmer, Concentration Risk in Credit portfolio, Springer, Verlag Berlin Heidelberge, 2009, p. 29-30.  

4
 Linda Allen, Jacob Boudoukh, Anthony Saunders, Understanding Market, Credit, and Operational Risk,  

Blackwell, USA, 2004, p.138. 
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يتعرضون للتع،ر، حيث يتم جتميع يعترب النموذج أك،ر مالئمة لتحديد نسبة املقرتضني الذين س
 1.مماثم LGDالقروض يف جمموعات متجانسة حبيث يكون معدل اخلسارة عند التع،ر

 قياس املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية: املطلب الرابع
 يتم قياس املخاطر االئتمانية للذمم املدينة الناجتة عن صيغ التمويم اإلسالمية يف املصارف اإلسالمية

 2: بالطرق التالية
 قياس المخاطر االئتمانية للذمم المدينة الناتجة عن عقد المرابحة : أوال

تقاس املخاطر االئتمانية على أساس الذمم املدينة للمراحبة اليت تسجم بالقيمة النقدية املتوقع 
ملشكول فيها، ويعطى حتصيلها، أي املبلغ املستحق من العمالء يف هناية الفرتة ناقصا  أي خمصص للديون ا

 : بالعالقة

  :أما املخاطر االئتمانية للتمويم بصيغة املراحبة لآلمر بالشراء فنميز بني حالتني
إذا كان املصرف له احلق يف أن يسرتد من العميم أي خسارة يتعرض هلا من بيعه  :الحالة األولى -

قتناء األصم ناقصا  القيمة لألصم بعد استنفاده هلامش اجلدية فإن قيمة اخلسارة هي تكلفة ا
 :السوقية لألصم كضمان خاضع ألي خصم ناقصا  هامش اجلدية وفقا  للعالقة التالية

إذا مل يكن للمصرف احلق يف اسرتداد اخلسارة من العميم فعند بيع األصم يعطى : الحالة الثانية -
قبم مؤسسات التصنيف مبلغ الذمم املدينة وزن خماطر مبين على التصنيف االئتماين املعتمد من 

 .االئتماين اخلارجية
 قياس المخاطر االئتمانية لذمم المدينة الناتجة عن عقد السلم: ثانيا

يتم إعطاء وزن خماطر للذمم املدينة الناجتة عن العقد اعتمادا  على التصنيف االئتماين للبائع يف 
كن العميم مصنفا  يطبق عليه وزن مؤسسة تصنيف خارجية معتمدة من قبم السلطات الرقابية، وإذا مل ي

 .ويطبق وزن املخاطر من تاريخ دفع املصرف مثن السلعة حىت استحقاق عقد السلم. 022خماطر نسبته 
                                                           

1
 Aruauds  De Servigny,  and Oliver Renault, op, cit., p. 233. 

 .625-622: مسري الشاهد، مرجع سابق، ص 2

مخصص للديون المشكوك  -المبلغ المستحق من العمالء في نهاية الفترة = المخاطر االئتمانية لصيغة المرابحة
 فيها

هامش  -القيمة السوقية لألصل -تكلفة اقتناء األصل= المخاطر االئتمانية للتمويل بصيغة المرابحة لألمر بالشراء 
 الجدية
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ال يتم إجراء مقاصة بني مبلغي املخاطر االئتمانية يف عقد السلم والسلم املوازي، حيث أن عدم 
 . م بالعقد اآلخرااللتزام بأحد العقدين ال يعفي املصرف من االلتزا

 قياس المخاطر االئتمانية للذمم المدينة الناتجة عن عقد االستصناع: ثالثا
حيدد للذمم املدينة الناجتة عن بيع السلعة وفقا  لعقد االستصناع وزن خماطر وفقا  للتصنيف االئتماين 

ة الرقابية، وإذا مل يكن للعميم كما تصنفه مؤسسات التصنيف االئتمانية اخلارجية املعتمدة من قبم السلط
 .022العميم مصنفا  يطبق عليه وزن خماطر نسبته 

 قياس المخاطر االئتمانية للذمم المدينة الناتجة عن عقد اإلجارة: رابعا

مببلغ إمجايل تكلفة اقتناء األصم  للذمم املدينة الناجتة عن عقد اإلجارةتقاس املخاطر االئتمانية 
ة لألصم كضمان خيضع أيضا للتخفي ، ناقصا  أي دفعة مقدمة مت تسلمها من خمصوما  منه القيمة السوقي

أما يف حالة اإلجارة التشغيلية واإلجارة املنتهية بالتمليك فيتم استبعاد القيمة السوقية لألصول . العميم
كما تصنفه   املؤجرة اليت ميكن اسرتداد حيازهتا وحيدد هلا وزن خماطر مبين على التصنيف االئتماين للمستأجر

 . مؤسسات التصنيف االئتمانية اخلارجية املعتمدة من قبم السلطة الرقابية
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 اإلسالميةاملخاطر االئتمانية يف املصارف إدارة  طرق: املبحث ال،الث
يتميز العمم املصريف اإلسالمي بطبيعة خاصة، انعكست يف أساليبه إلدارة املخاطر االئتمانية اليت 

 :ملطالب التاليةا من خالل لذلك سنتعرضرض هلا،  و يتع

 الطرق العالجية إلدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية: املطلب األول
 :سيتم التطرق يف هذا املطلب للعناصر التالية

 التنويع وتوزيع االست،مار -
 خمصصات ملواجهة املخاطر احملتملةتكوين  -
 التأمني التكافلي -
 رعية للمشتقات املاليةشالبدائم ل -
 معاجلة املخاطر التعاقدية -

 التنويع وتوزيع االستثمار : أوال
، وهي تقوم على امل،م القائم ال تضع كم االئتمانية املخاطر واجهةوسيلة مل أهمتعترب فكرة التنويع 
 االستمرارحتقيق أهداف  اإلسالميةكما يضمن التنويع وتوزيع االست،مار للمصارف . البي  يف سلة واحدة
  ...االست،مار قصرية وطويلة املدى وتنويع صيغ التمويم إسرتاتيجيةعن طريق واملنافسة وذلك 

يكون ، حيث يتم التنويع إما بشكم مرتبط بطبيعة نشاا املصرف أو بشكم غري مرتبط بنشاطه
تمانية إما على يف تنويع حمفئتها االئ   Related Diversification التنويع املرتبط بالنشاا املصريف

أساس القطاعات؛ حيث ميكنها تقليم املخاطر من خالل منع تركز االئتمان على قطاع واحد أو على 
جمموعة معينة من العمالء، أو على أساس تنويع املناطق اجلغرافية وذلك بفتح نوافذ أو فروع يف خمتلف 

األم،م لصيغ التمويم اإلسالمية  املناطق، أو تنويع على أساس اآلجال والرحبية من خالل االستغالل
املختلفة فاملصارف اإلسالمية متلك صيغ متويم خمتلفة اآلجال والرحبية، أو توزيع سلطات القرار مبنح 

 .االئتمان ملستويات خمتلفة املخاطر

 اإلسالميةاالئتمانية يف املصارف  الطرق العالجية إلدارة اخلاطر: األولاملطلب 
 اإلسالميةاالئتمانية يف املصارف  الطرق الوقائية إلدارة اخلاطر: املطلب ال،اين
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فهو يشمم كافة  Unrelated Diversification أما بالنسبة للتنويع غري املرتبط بالنشاا املصريف
ن كانت غري مالية م،م إقامة املدارس واملعاهد إألخرى اليت ميكن للمصرف اإلسالمي أن ميوهلا و األنشطة ا

 .واملستشفيات وغريها
يتفق التنويع مع الدور االست،ماري التنموي املنشود للمصارف اإلسالمية اليت تتبىن فكر التنمية  

نه يدفع إدارة املصرف أإذ . للمصرف اإلسالمي ا  واجتماعي ا  اقتصادي ا  ووزن داخم اجملتمع وهو ما يعطي ثقال  
لتقدمي اخلدمات املصرفية الشاملة للمجتمع احمللي واإلقليمي واجملتمع املايل الدويل أيضا، وذلك باالستفادة 

 . من إجيابيات العوملة
 مخصصات لمواجهة المخاطر المحتملةتكوين : ثانيا

املايل، ومواجهة املخاطر  مركزها لتدعيم األرباح نم كافية نسبة باقتطاع اإلسالميةتقوم املصارف 
 استحقاقات آجال تصنيفحبيث تقوم بدراسة احتياجاهتا من السيولة و ، مبا فيها خماطر االئتمان احملتملة
 .إىل دراسة معايري التنبؤ باملخاطر االئتمانية ، باإلضافةواإليداع مواسم السحب دراسةو ودائعها 

 يالتأمين التكافل: ثالثا
 أخرىجهة  إىلكوسيلة لتحويم املخاطر   (التعاوين) مني التكافليأالت اإلسالميةتستخدم املصارف 
 ملخاطر يتعرضون املؤمنني من عدد ، حيث جيتمع(مني التكافليأشركة الت) قادرة على حتمم اخلسارة

 طريق عن العقود هذه ارةإد احلالة هذه يف التكافلي التأمني شركة تتوىل معني، قسط بدفع يلتزمون متشاهبة،
 املؤمنني، بني ما النشاا خسارة أو ربح اقتسام يتم النهاية ويف ،املتضررين وتعوي  اجملمعة األقساا توظيف
 1.اإلدارة يف جهدها ريئن أجر على حتصم الشركة بينما

 تكون خماطر املشرتكني مستقلة عن بعضها وغري متالزمة أنولكي حتقق هذه الصيغة هدفها جيب 
  تنوعا   أك،رمني احتمال وقوع خسارة دفعة واحدة، وكلما كان املشرتكون أتجنب شركة التاإلمكان تقدر 

 2.كربأتفتيت املخاطر   إمكانيةكلما كانت 
ديونا   أصلهااليت  تنشأ عن املعامالت اليت التحوا من خماطر االئتمان و تقوم املصارف اإلسالمية ب
امات العمالء واليت يرتتب على حصتها من الشراكة يف املعامالت االست،مارية م،م املراحبة، والسلم، وعن التز 

                                                           
شرعا  التعامم به للتحوا ضد املخاطر، ولقد  اقر جممع الفقه اإلسالمي حترمي التأمني التجاري جبميع  التامني التجاري هو عقد معاوضة مالية ال جيوز

، ألنه مبين  على الغرر واجلهالة واملقامرة، حيث ال يدري كم من الطرفني كم سيدفع، وكم ( سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية)أنواعه 
هو من عقود التربع اليت يقصد هبا أصال  تفتيت األخطار، واالشرتال يف حتمم املسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن التأمني التعاوين ف أما. سيأخذ

 .فالقصد منه هو توزيع األخطار. طريق إسهام أشخاص مببالغ نقدية خمصصة؛ لتعوي  من يصيبه الضرر
 .09:رقية بوحيضر، مولود لعرابة، مرجع سابق، ص1
 .090: ص ،0227للبحوث والتدريب، جدة،  اإلسالمي، املعهد اإلسالميالتحوط في التمويل ، السويلم مإبراهيسامي بن 2
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، باستخدام التأمني التكافلي، حبيث تسرتد قيمة االئتمان من شركة التأمني األخرى م،م املضاربة، واملشاركة
 .اليت ستتوىل مهمة املطالبة بقيمة االئتمان من العميم

 1:ر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية صورا  خمتلفة أبزها مايلييأخذ التأمني كأداة إلدارة املخاط
 (التأمين المختلط) التأمين على شخص مشتري  -2

وهو صورة من صور التأمني يتعلق بشخص املؤمن له ضد األخطار اليت هتدد حياته أو سالمة 
باللجوء إليه التأمني على جسمه أو قدرته على العمم، وهلذا التأمني دور ائتماين هام إذ يستطيع املشرتي 

حياته ملصلحة الذي مينحه أجال  للوفاء بال،من، كما ميكن أن يقوم برهن وثيقة التأمني لضمان قيمة ما 
 . اشرتاه للبائع

 التأمين على المبيع -1
إىل التأمني على املبيع كأداة لضمان حصوله على مثن املبيع، حيث يتم ( املصرف)وفيه يلجأ البائع  
 .لى السلع املبيعة طوال األجم املمنوح للمشرتي لسداد ال،منالتأمني ع

 رهن وثيقة التأمين -3

قد يكون لدى العميم وثيقة تأمني مببلغ معني فإذا كان هذا املبلغ كافيا لتغطية قيمة االئتمان أمكنه 
مَّن له رهن هذه الوثيقة ضمانا  حلق املصرف، ويتم ذلك من خالل إبرام عقد بني العميم واملصرف واملؤ 

 .ضمانا  للقيمة االئتمان
 تأمين الدين -4

يكون ذلك من خالل تقدمي ضمان مباشر يف أن يكون التأمني ضمانا  للمصرف باحلصول على 
بدفع أقساا ويضمن املؤم ن ( املصرف)يلتزم املؤمَّن له  حقه يف حالة إعسار العميم أو إفالسه، حيث
بسداد قيمة الدين للمصرف إذا مل يقم العميم بدفع قيمة  نخماطر إعسار العميم من جهة، ويلتزم املؤم  

 .االئتمان يف موعده

 شرعية للمشتقات الماليةالبدائل ال :رابعا
 إلدارةاليت تستخدمها البنول التقليدية  بدائم شرعية للمشتقات املالية اإلسالميةاملصارف  أوجدت

 2 :فيمايليوتتم،م هذه البدائم  والسيطرة عليها،  االئتمان خماطر
                                                           

يسبب أزمة ن اعتماد املصارف اإلسالمية على التامني التكافلي كوسيلة للتحوا من خماطر االئتمان جيعلها تتساهم يف منح االئتمان، األمر الذي قد ا
 .لشركات التامني التكافليا

1
 .75-29: ، مرجع سابق، صالبيوع االئتمانية بين الحل والحرمةحممد بن عبد اهلل الشباين،  

  التعامم هبا اإلسالميةتتم،م املشتقات املالية اليت تستخدمها البنول التقليدية يف اخليارات، املستقبليات، املبادالت، وال جيوز للمصارف. 
 .094:صطارق اهلل خان، حبيب امحد، مرجع سابق،  2
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 قود الخطوتينع -2
من أجم التقليم من خماطر يف عمليات التمويم  عقود اخلطوتني اإلسالميةتستخدم املصارف  
وبذلك فهي  حبيث مت،م املشرتي احلقيقي، وهي بذلك تدخم كوسيط بني طالب التمويم واملورد،االئتمان 

 . السلم املوازي، االستصناع املوازيبالشراء،  لآلمروم،ال ذلك املراحبة . تقلم من احتمال التع،ر
 1:حتقق هلا امليزات التالية ألهنام،م هذه العقود  اإلسالميةتستخدم املصارف 

س املال اعتمادا أالشرحية ال،انية من ر  األموالمت،م هذه  األجمكان العقد طويم   وإذا، لألموال ا  مصدر  -
 ملعايري جلنة بازل؛

 هلا؛ لتنافسيةاودعم القوة  اإليراداتحتسني صايف  -
 السيولة مما يساعد على دعم استقرار املصرف؛ موقفحتسني  -
 خمتلفة؛ بآجالاخلصوم من خالل تقدمي خصوم  إدارةاملرونة يف  -
 .من املتعاملني األموالضمان اسرتداد   -

 التحوط بالعربون -1
 ، حيثانضد خماطرها مبا يف ذلك خماطر االئتم حتوا كأداةالعربون   اإلسالميةاملصارف  تستخدم 
مل  إذا أمامت البيع يدخم العربون يف سعر السلعة،  فإذا، من مثن السلعة اليت يريد بيعها ا  املصرف جزء يأخذ

عن الضرر الذي حلق به من جراء ختلف املشرتي عن ( املصرف)يتم البيع فالعربون هنا هو تعوي  للبائع 
 . التزامه

مل يشرتا ذلك البائع،  لم فهو جيوز مايف السّ  أما ناع،واالستص واإلجارةالعربون يف املراحبة  يستخدم
 .وقع يف الربا وإال

كما ظهرت تطبيقات عملية للعربون بقيام بع  الصناديق اإلسالمية املشرتكة باستخدام العربون 
لتحصني حمافئها ( مع خيار فسخ العقد، وترل العربون كجزاء مايل االَّ سداد جزء من ال،من ح)

قد أصبحت معروفة يف األسواق املالية اإلسالمية بصناديق األصول املغطاة، حيث تقوم هذه االست،مارية، و 
من األصول املستقطبة يف عمليات مراحبة قليلة املخاطر قليلة العائد، أما %( 47)الصناديق باست،مار 

 .2جمأبتاريخ  أسهمتستخدم كعربون دفعة أوىل لشراء % 2املتبقي وهو 
 
 

                                                           
 .املرجع نفسه 1
 .074-078:، صملرجع نفسها2



 الطبيعة املميزة إلدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية..................................................................................الثالث الفصل

150 
 

 التصكيك -2
، تتعرض هلا اليتاالئتمانية خاطر امللدرء  أنواعهاالصكول مبختلف  اإلسالميةملصارف خدم اتست
من األصول املتشاهبة وإنشاء سندات مقابم هذه األصول وبيعها يف السوق، جمموعة  تجميعب حيث تقوم
ت وبذلك تكون قد حول .سندات متداولة تقوم على هذه األصول إىلغري سائلة  أصوليتم حتويم وبذلك 

 :ومن أهم الصكول اإلسالمية  املصدرة هلذا الغرض مايلي. املخاطر إىل جهة أخرى
هو بديم مبتكر لألسهم التقليدية حيث تتيح حلاملها نفس  :صكوك زيادة رأس مال البنك المؤقتة -

 .جم الصكأسهم دائمة يف هناية أحقوق احلاملني يف البنك أو خيار االستبدال ب
هي صكول ذات طبيعة عامة غري (: صكوك الوكالة االستثمارية العامة)د صكوك المشاركة في العائ -

خمصصة مبشروع أو حمددة مبدة، بم هي طويلة األجم، وتشبه أحكامها أحكام حسابات االست،مار 
 .العام والودائع االست،مارية املطلقة

خلمس هي صكول إسالمية تزيد عن السنة وتقم عن ا: صكوك إيداع إسالمية آلجال متوسطة -
حد أوهي تتفرع إىل  ،سنوات، تشارل أموال البنك يف است،ماراته وتقسم العائد العام إلمجايل أرباحه

األرباح تضاف )صكول ذات قيمة مرتاكمة  ،عائد شهري)صكول ذات عائد جاري : األشكال التالية
 .صكول ذات عوائد جارية وقيمة مرتاكمة ،(إىل قيمة الصك سنة بعد سنة

وهي صكول ترتبط بقطاع اقتصادي حمدد، حيث تستغم : مار القطاعية المحددةصكوك االستث -
حصيلة هذه الصكول يف متويم قطاع معني ويرتبط العائد عم هذه الصكول بالعائد املتحقق عن 

 .املشروعات املمولة 
على عكس سابقتها ختصص حصيلة هذا النوع من الصكول  :صكوك االستثمار في مشروع معين -

 . اع معني، ويرتبط العائد املستحق عليها بالعائد احملقق من املشروع احملققلتمويم قط
جم است،مار أهي صكول يصدرها املصرف بعقد وكالة من العميم من  :صكوك الوكالة االستثمارية -

 1.أمواله يف جماالت معينة، سواء حيددها بنفسه أو يرتل للبنك حتديدها
الصكول حبسب جمال إصدارها إىل صكول مراحبة،  تنقسم :صكوك مرتبطة بمجاالت إصدارها -

صكول السلم، صكول االستصناع، صكول املضاربة، صكول القرض احلسن، صكول املشاركة، 
 ...صكول اإلجارة

 

                                                           

 .556: ، ص5995، 6للنشر والتوزيع، ا ، ايرتالالبنوك اإلسالميةمحد اخلضريي، حمسن أ1
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 معالجة المخاطر التعاقدية: خامسا
ثها، ومن حيث تقوم املصارف بتضمني العقود بع  البنود املشروعة للتقليم من خماطر االئتمان املتوقع حدو 

 :أم،لة ذلك مايلي
 األخذ بالوعد امللزم؛ -
 دفع هامش اجلدية؛ -
 تقسيط ال،من؛   -
 .تنازل املصرف عن جزء من الربح يف حالة السداد املبكر -

كما تتحرى املصارف اإلسالمية الدقة يف صياغة العقود والتوثيق القانوين هلا، ومتابعة الوثائق اخلاصة 
 .وغريهاباملخاطر والرهونات والضمانات 

 إلدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية الوقائية األساليب:  املطلب الثاني
عن تلك املستخدمة  اإلسالميةيف املصارف االئتمانية  املخاطر إلدارةالوقائية  األساليبال ختتلف  

 :فيمايلي هذه األساليب تتم،ميف البنول التقليدية، و 
 ؛الضمانات الشخصية والعينة -
 ؛املقاصة -
 ؛دراسة اجلدوى االقتصادية والفنية واملالية للمشروع وإجراءمن كفاءة العميم  التأكد -
  ؛االستعالم االئتماين واملتابعة االئتمانية -
 .النماذج املربجمة باحلاسب اآليلإدارة املخاطر االئتمانية باستخدام  -

 الضمانات الشخصية والعينة: أوال

من  تضمن هلا نوعا   ألهنا، اإلسالميةوسيلة وقائية هامة للمصارف  هاأنواعمت،م الضمانات مبختلف 
وخماطر عدم التزامه بتنفيذ  اآلخروتستخدمها لتغطية خماطر الطرف  ،يف ممارساهتا املصرفية الطمأنينةو  األمان

لة اجلهات يعرتف بكفا) الكفالة ،احلوالة، الوكالة :هذه الضمانات أهمومن  ،التزاماته التعاقدية مع املصرف
احلكومات ومنشآت القطاع العام، البنول، شركات األوراق املالية ذات وزن املخاطر الرتجيحي : التالية فقط

، الشرا ( األقم عن وزن املخاطر الرتجيحي للملتزم األصلي، بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدويل



 الطبيعة املميزة إلدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية..................................................................................الثالث الفصل

152 
 

مانح التمويم، أو لدى مصرف آخر غري أنه يشرتا  الودائع النقدية املرهونة لدى املصرف) الرهن ،اجلزائي
، الصكول املصنفة من قبم مؤسسات تصنيف معرتف هبا دوليا ، (ملنحها أن تكون ذات وزن ترجيحي نفسه

 .األسهم املتداولة واملدرجة ضمن مؤشر رئيسي للسوق، صناديق االست،مار املشرتل، املوجودات املؤجرة
، كما يتوجب على اإلسالميةالشريعة  ألحكام ا  انات مطابقيكون استخدام هذه الضم أنجيب 
 1:االعتبارات التالية ب األخذعند حصوهلا على الضمانات  اإلسالميةاملصارف 

 ؛البيعقيمة السوقية له عند الوالقيمة املستقبلية له عند االستحقاق، و  قيمة الضمان حاليا   -0
 الضمان ومدة التسييم؛ تسيمسهولة  -0
 .وفعاليتها اآلنية أسعارهاية للضمانات اليت حبوزهتا ملعرفة املراجعة الدور  -2

 المقاصة: ثانيا
ميكن للمصارف اإلسالمية أن تستخدم طريقة املقاصة للتحوا من خماطر االئتمان، وذلك من 

 مصرف آخر أو عميمخالل تصفية البنود املشمولة بامليزانية، فم،ال إذا كان املصرف يدين لطرف آخر 
ففي هذه احلالة ميكن ، yمن جهة، وتقدم هذا األخري بطلب متويم مبقدارXني من املالمبقدار مع

 .للمصرف أن يقوم بتسوية  الصفقة والتقليم من حجم اخلسارة اليت قد يتعرض هلا
 دراسة الجدوى االقتصادية والفنية والمالية للمشروع وإجراءمن كفاءة العميل  التأكد: ثالثا

 املمكنة عن والوسائم الطرق بكم والتحري االستعالم إىل يلجأ لتمويم للعميما املصرف منح قبم
للشروا  وفقا   استحقاقها مواعيد يف بالتزاماته الوفاء على قدرته ومدى واملالية الشخصية العميم وضعية
 . ربةاملضا أو ةكان التمويم باملشارك  إذا املشاريع خاصة إدارةمن كفاءته يف  والتأكد عليها، املتفق

للمشروع املراد دقيقة  دراسة جدوى اقتصادية وفنية ومالية بإجراءيقوم املصرف باإلضافة إىل ذلك 
، ألهنا قد تكون أحد أسباب تعرض املصرف ملخاطر االئتمان، ومن أجم هذا حتتاج املصارف متويله

،ر أو بوادر التع،ر وحتديد اإلسالمية إىل يد عاملة مؤهلة وذات خربة يف دراسة املشاريع وحتليم ظروف التع
 .نوع املشكلة اليت تكون سببا  يف التعرض ملخاطر االئتمان

 
 

                                                           
 الدائن على  اتفاق بني املتعاقدين سلفا  على التزام معني يستحقهالشرا اجلزائي فهو  أما األولمت التطرق للحوالة والكفالة والوكالة والرهن يف الفصم

 هو عقوبة مالية، وللشرا اجلزائي نوعني، أخراملدين إذا مل يقم بواجباته، أو أخم هبما، أو تأخر يف تنفيذها، مبعىن 
 الشرا اجلزائي يف األعمال م،م التعهدات، واملقاوالت كعقد املقاولة،  -
 .وقع يف الربا وإال  الشرا اجلزائي يف الديون، وهنا جيب على املصرف ان يتربع بقيمة الشرا -
 .09: حممد سهيم الدرويب، مرجع سابق، ص 1
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  والمتابعة االئتمانية االستعالم االئتماني: رابعا
  االئتماني االستعالم -2
 املتعمقة و و الصحيحة الصادقة املعرفة على للحصول فعالة أداة االئتمانية االستعالمات جهاز يعد

  البحث خالل من وذلك ، االئتماين النشاا على يؤثر ما كم حول الكاملة و الشاملة و والتفصيلية
 اإلجابة من ميكن مبا ، الباحث االئتماين من املطلوبة املعلومات نوعية و كمية عن االستقصاء و التحريو 
 1.مراحله كم يف للبنك االئتماين النشاا مسايرة و راتهاستفسا عن
 المتابعة االئتمانية -1

 فانه عليه حيصم الذي االئتماين املبلغ قيمة قلت ومهما للعميم االئتمانية اجلدارة درجة بلغت همام
 إىل املتابعة بالبنول يدفع مما بديونه، الوفاء على قدرته تعيق قد مستقبلية خماطر إىل معرضا دائما يئم
 أي من و حيميه للبنك االئتماين األداء حيفظ مبا االئتمان فرتة طول على املستمرة و الشاملة و الدقيقة
 2.االئتمان املمنوح اسرتداد عملية يف رافاحن

 النماذج المبرمجة بالحاسب اآللي ارة المخاطر االئتمانية باستخدامإد:  خامسا
إن التطورات اهلائلة يف جمال االقتصاد القياسي، واستخدام احلاسوب قد جعلت املصارف مقبلة 

 .يف إدارة املخاطر ليا  آذج املربجمة باستمرار على توظيف النما
ن هذه النماذج صور مطورة من نئم التقييم الداخلي تعتمد على البيانات إيف حقيقة األمر ف 
 KMV , Credit Risk, Creditن يف السوق عدة مناذج إلدارة املخاطر االئتمانية م،ماآلويتوفر . الكمية

Matrics…  … لياآ دارة املخاطرإوغري ذلك من برامج.3 
 
 
 
 
 
 

                                                           
التحوا وإدارة كمال رزيق، تقييم جتربة البنول اإلسالمية باجلزائر يف إدارة املخاطر االئتمانية، حبث مقدم إىل ملتقى اخلرطوم للمنتجات اإلسالمية، 1

 .02: ، ص0200املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسالمية، 
 .رجع نفسهامل2
 مت التطرق هلذه الربامج يف املبحث السابق. 
3
  .22:مرجع سابق، ص ، محدأحبيب  طارق هللا خان، 
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 خالصة الفصل الثالث
تواجه خماطر ائتمانية أعلى من نئريهتا  املصارف اإلسالمية نخالل دراستنا هلذا الفصم وجدنا بأمن 
جمربة  املصارف، كما أن هذه املصارف اإلسالميةتتميز به ي ذوذلك بسبب طبيعة التمويم ال التقليدية،

حمدودية  اطر االئتمان وذلك ضمن قيود الشريعة وهذا ما يربزعلى استخدام وسائم حمددة للتعامم مع خم
حيث ال ميكن للمصارف اإلسالمية فرض غرامة على املدين . رالطرق احلالية للتعامم مع م،م هذه املخاط

 .املعسر وال استخدام املشتقات املالية لنقم املخاطر أو حتويلها
تحليم وتقييم املخاطر ا البنول التقليدية لنفس الطرق اليت تستخدمهلاملصارف اإلسالمية  تلجأ
أما بالنسبة لقياسها فاألمر خمتلف، يعود ذلك الختالف طبيعة الصيغ التمويلية واالست،مارية  .االئتمانية
 .للبنكني
الرغم من االختالف اجلوهري يف األنشطة املصرفية التقليدية عن األنشطة املصرفية فب وعليه 

إاّل فيما يتعلق  وأسسها ال ختتلف ك،ريا  واحملاور الرئيسية  االئتمانية إدارة املخاطرأن جوهر  اإلسالمية إالّ 
 .بضوابط العمم املصريف اإلسالمي

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الرابع
دراسة تطبيقية إلدارة املخاطر االئتمانية يف بنك 

 الربكة اجلزائري
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 تمهيد
يعترب بنك الربكة اجلزائري أول جتربة للصريفة اإلسالمية يف اجلزائر، فتح أبوابه لتلبية احتياجات عمالئه 

 .بعيدة عن شبهة الربايف متويم احتياجاهتم مبنتجات إسالمية الذين يرغبون 
ره، خاصة وكغريه من البنول فان بنك الربكة اجلزائري يتعرض إىل مجلة من املخاطر هتدد وجوده وتطو 

 .منها املخاطر االئتماين
، ومعرفة خماطره االئتمانية إدارةوعلى هذا األساس سوف نناقش يف هذا الفصم جتربة بنك الربكة يف   

األساليب التحوطية اليت يستخدمها لذلك ، وهم  تتماشى هذه األساليب مع املمارسات العاملية إلدارة 
 :وذلك من خالل املبح،ني التاليني. املخاطر االئتمانية، وهم تتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية أم ال

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

اجلزائري مميزاته ونشاطاته  التعريف ببنك الربكة: املبحث األول  

إدارة املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري :املبحث ال،اين  
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 ائري مميزاته ونشاطاتهالتعريف ببنك البركة الجز : المبحث األول

اليت يقع مقرها الرئيسي يف يعترب بنك الربكة اجلزائري فرعا من الفروع اليت افتتحتها جمموعة دلة الربكة، 
تونس، ولبنان وسوريا، البحرين، واملنتشرة يف عدد من الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية، كالسودان، و 

 ...وتركيا  وجنوب إفريقيا،
كة اجلزائري أحد البنول اإلسالمية اليت تستمد أسس عملها من ضوابط الشريعة ويعترب بنك الرب 
وهذا سوف نناقشه يف . املصريف اإلسالمي عممالال تراعي طبيعة  بيئة تقليديةيف ينشط اإلسالمية، إال انه 

 :هذا املبحث من خالل املطالب التالية

 بنك الربكة اجلزائري التعريف: املطلب األول
 :لنقاا التاليةا لبطيف هذا املسنتناول 
 ؛وتعريف بنك الربكة اجلزائرينشأة  -
 .أهداف بنك الربكة اجلزائري -

 وتعريف بنك البركة الجزائرينشأة : أوال
 تعريف بنك البركة الجزائري -2

 العام القطاع بني) يف اجلزائر وهو عبارة عن بنك مشرتل إسالميبنك اجلزائري أول  *بنك الربكةيعترب 
 يف اجلزائر، أبوابه يفتح إسالمي بنك أول هو ،ختضع نشاطاته البنكية ألحكام الشريعة اإلسالمية (اصاخل و
 0440وقد قام البنك منذ تأسسيه يف  ،يساهم يف متويم املشاريع االست،مارية ذات اجلدوى االقتصادية 

متويم قطاعات اهلاتف احملمول بالرتكيز على تطوير العديد من القطاعات واألنشطة احليوية يف اجلزائر م،م 
 .واإلنشاءات واألغذية واملواصالت والصناعات التحويلية النفطية

                                                           
مليون لاير سعودي، يرأسها  الشيخ صاحل عبد  022جبدة يف اململكة العربية السعودية برأس مال يقدر بـ 0482نشأت جمموعة الربكة الدولية يف سنة  *

الشيخ صاحل كمال : يف مملكة البحرين، وأصبحت مملوكة من قبم كم من  0220يونيو  00البنول التابعة للمجموعة بتاريخ اهلل كمال، وقد توحدت 
 .وتعمم اجملموعة مبوجب ترخيص بنك أوفشور% 92وشركة دلة الربكة القابضة البحرين بنسبة  22بنسبة 

 .س عشر كان يف اجلزائروالبنك اخلام، 09سنوات لتصبح  9جملموعة يف ظرف توسعت هذه ا

 بنك الربكة اجلزائري التعريف: املطلب األول
 بنك الربكة اجلزائري مميزات: املطلب ال،اين
 نشاطات بنك الربكة اجلزائري: املطلب ال،الث
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 نشأة بنك البركة الجزائري -1
  والقرض النقد قانون إطار يف مسامهة كشركة 1991 ماي20  بتاريخ اجلزائري الربكة بنك أنشئ

 اإلصالحات مرحلة يف الدخول مع رصد الذي( 1990أفريم  09الصادر بتاريخ   42-02رقم القانون)
اجلزائر، وقد ادخم هذا القانون تعديالت مجة يف هيكم النئام البنكي اجلزائري ومن  االقتصادية واملالية يف

 هو مدينة الرئيسي مقره بني هذه اإلصالحات السماح بإنشاء بنول ومؤسسات مالية خمتلطة وخاصة،
 .العاصمة اجلزائر

مليون دينار جزائري مقسمة  222ئري يف شكم شركة مسامهة برأمسال قدره تأسس بنك الربكة اجلزا
 1:يشرتل فيه مناصفة كم منللسهم،  دج0222سهم بقيمة  222222  إىل

 ؛22بنسبة BADR) بنك الفالحة والتنمية الريفية -
 .22بنسبة ( السعودية)شركة دلة الربكة القابضة الدولية -

 02إىل  0224الربكة اجلزائري يف هناية السداسي األول لسنة مت رفع رأس املال االجتماعي لبنك 
 2:ماليري دج  وأصبح مقسما كاأليت

 ؛%99بنسبةBADR) بنك الفالحة والتنمية الريفية -
 %29بنسبة( السعودية)شركة دلة الربكة القابضة الدولية -

حيث   *اجلزائر، موزعة على كربيات واليات ميتلك البنك عدة وكاالت منتشرة عرب الرتاب الوطين
 3.وكالة 09 إىل 0200هناية وصلت يف 

 أهداف بنك البركة الجزائري: ثانيا
يهدف بنك الربكة اجلزائري إىل تغطية االحتياجات االقتصادية يف جماالت اخلدمات املصرفية وأعمال 

 4:التمويم واالست،مار وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية من خالل

                                                           
، ورقة حبث مقدمة إىل ملتقى النئام املصريف اجلزائري واقع ، العمل المصرفي في الجزائر الواقع واألفاق، دراسة تقييميه مختصرةسليمان ناصر1

 .9: ، ص0220وأفاق، جامعة قاملة، اجلزائر، 
2
  bank.com-http://www.albaraka                                                :                         املوقع الرمسي لبنك الربكة اجلزائري 

 .غرداية، تلمسان، وهران، قسنطينة، سطيف، باتنة، جباية، سكيكدة، عنابة البليدة، العاصمة، اجلزائر: هذه  الواليات هي*
حبث مقدم لندوة علمية حول اخلدمات املالية م تجربة الخدمات المالية اإلسالمية في السوق الجزائرية وآفاقها المستقبلية، تقييعبد احلليم غريب، 3
 .00: ، ص0202جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،  ة املخاطر يف املصارف اإلسالمية،وإدار 

 .79: ص التقرير السنوي لبنك الربكة، 4

http://www.albaraka-bank.com/
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تقطاب املوارد وتشغيلها وفق صيغ إسالمية وحتقيق عوائد مبا يتفق مع حتقيق ربح حالل من خالل اس -0
 .ظروف العصر ويراعي القواعد االست،مارية السليمة

لسد احتياجات القطاعات املختلفة السيما تلك القطاعات البعيدة عن االستفادة  متوفري التمويم الالز  -0
 .من التسهيالت املصرفية التقليدية

 .موال واملدخرات وتوجيهها حنو املشاركة بأسلوب مصريف غري تقليديتطوير وسائم جلب األ -2
 .القيام بكافة األعمال االست،مارية والتجارية مع دعم صغار املست،مرين واحلرفني -9
تطوير أشكال التعاون مع املصارف اإلسالمية يف كافة اجملاالت خاصة يف جمال تبادل املعلومات  -2

 .واخلربات
وتقدمي التمويم الالزم للمشروعات املتفق على جدواها االقتصادية  تطوير أفاق االست،مار، -9

 .واالجتماعية

 الهيكل التنظيمي بنك البركة الجزائري: لثاثا 

 : كاأليتيتكون اهليكم التنئيمي لبنك الربكة اجلزائري  
 مجلس اإلدارة -2

واآلخرين   (BADR) أعضاء، نصفهم مي،لون بنك الفالحة والتنمية الريفية 9يتكون جملس اإلدارة من 
 .، حيث يتولوا تعيني رئيس جملس اإلدارة(اململكة العربية السعودية)يقومون بتم،يم جمموعة الربكة 

يقوم جملس اإلدارة بتسيري شؤون البنك من خالل كافة السلطات والصالحيات اليت ميلكها يف 
كما   .عن طريق رئيس جملس اإلدارةالتصرف يف مجيع الشؤون اإلدارية واملالية باسم املؤسسة مباشرة أو 

ميكن جمللس اإلدارة بواسطة رئيس اجمللس أن خيول ملديرية العامة للبنك بع  من صالحياته وسلطاته، 
وميكن جمللس اإلدارة وضع حد لعمم أعضاء املديرية العامة يف إطار احرتام األحكام الواردة يف عقد البنك 

ب سلطته وصالحياته كما يقوم بتحديد أجور أعضاء املديرية العامة وهذا بعد ما عينهم يف وقت سابق مبوج
 .أو عالواهتم

 المديرية العامة -0
تتكون من مدير عام ينوب عنه ثالث مدراء عامني مساعدين ومديري قسمني، وكلهم معينني من 

مبهامها حتت  فاملديرية العامة تسري البنك وتقوم .طرف جملس اإلدارة وذلك باقرتاح من طرف املدير العام
 سلطة جملس اإلدارة وذلك مبوجب توجيهاته وأوامره 
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كما تقوم املديرية على وضع توجيهات جملس اإلدارة وتقرير الوسائم والكيفيات املالئمة من أجم       
 :جتسيدها وهذا يف ما خيص

 .تقوية وتنمية شبكة االستغالل البنك -
 .تدبري مجيع املوارد -
 .مع الشركاء الوطنني واخلارجينيتنمية رقم األعمال  -
 .ت،بيت ومحاية مسعة البنك -
يقدم املدير العام تقريرا سنويا يعرض فيه الوضعية املالية للبنك وأيضا وضعية التسيري للسنة املالية       

كما يقوم بتم،يم البنك أمام   .السابقة، وهذا يف إطار الصالحيات املخولة له من طرف جملس اإلدارة
 .، وميكنه تفوي  سلطاته إىل أحد من مساعديهالغري

 لمديرية العامة المساعدة الشؤون اإلدارية والتنميةا -3
املدير العام املساعد لإلدارة والتنمية مكلف مبوجب السلطات املمنوحة له مبتابعة وتنسيق النشاطات 

 :اخلاصة باهلياكم املركزية التابعة له واملتم،لة يف ما يلي
 :وهي موضوعة حتت سلطة مدير مركزي، وهي بدورها تتفرع إىل: د البشرية والوسائلمديرية الموار  -

وتتم،م مهمة مديرية املوارد البشرية والوسائم . املديرية الفرعية للموارد البشرية، املديرية الفرعية للوسائم العامة
 :العامة يف ما يلي

 إعداد وتطبيق خمطط التشغيم والتكوين اخلاص باملستخدمني؛ 
  تسيري وصيانة املمتلكات العقارية واملنقولة للبنك؛ 
  ضمان اإلمدادات هلياكم البنك؛ 
  املشاركة يف إعداد السياسة اخلاصة باملوارد البشرية للبنك؛ 
   احلرص على تطبيق القانون الداخلي للبنك وال سيما االنضباا واالنتئام واحملافئة على مسعة

 .البنك ومئهره
وتكون هي أيضا حتت سلطة مدير مركزي وتتم،م مهمة هذه املديرية : إلعالم اآلليمديرية التنظيم وا -

 .يف البحث وإنشاء وصيانة األنئمة املعلوماتية
 المديرية العامة المساعدة لالستغالل  -9

 :ويندرج حتتها مديريتني مها 
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 .كزيوينشأ عنها الفروع وهي موضوعة حتت سلطة مدير مر  :مديرية التسويق والشبكة  -
وهي موضوعة حتت مسؤولية مدير مركزي، وتتم،م املهمات  :مديرية الشؤون القانونية والمنازعات -

 :الرئيسية هلذه املديرية يف ما يلي
  التوجيه والتاطري القانوين لشبكة االستغالل؛ 
   التكفم بكم امللفات املشكول فيها أو املنازع فيها للبنك والقيام باإلجراءات القانونية

 ماية البنك؛حل
 وضع وتقوية الوسائم القانونية املوجهة لدراسة امللفات املشكول فيها واملنازع فيها. 

 .مديرية فرعية للشؤون القانونية، مديرية فرعية للمنازعات: يتفرع عنها مديريتني مها
 المديرية العامة المساعدة المكلفة  بالتمويالت والشؤون الدولية -2

املكلف هبذه املديرية مبتابعة وتنسيق املهمات والنشاطات اخلاصة باهلياكم املركزية يقوم املدير العام  
 :التابعة له واملتم،لة يف

وهذه املديرية توجد حتت سلطة مدير مركزي ومهمتها تكمن يف : مديرية التمويالت ومراقبة االلتزامات -
 : متويم املؤسسات واألفراد، وهي بدورها تتفرع إىل

 ية لتمويم املؤسسات الكبرية واملتوسطة والصغرية واألفراد؛مديرية فرع 
 مديرية فرعية ملراقبة االلتزامات والتحصيم. 

 .مديرية الشؤون الدولية -

 مديرية المراقبة -6
 :تكون حتت مسؤولية مدير مركزي وتتم،م مهماهتا الرئيسية يف ما يلي

 .مت هبا لتسيري املؤسسةضمان مراقبة مجيع هياكم البنك ومجيع العمليات اليت قا -
 .تقييم درجة أمن وفعالية إجراءات التسيري التشغيم ومعاجلة العمليات -
 .التأكد من تطبيق النصوص التنئيمية من طرف خمتلف هياكم البنك -

مديرية فرعية للمراقبة، مديرية فرعية للتدقيق، مديرية   :وتتفرع املديرية إىل ثالث مديريات فرعية هي
 .فرعية للتفتيش

ترتبط مديرية املراقبة باملدير العام حتت إشراف السلم اإلداري، تربطها عالقات مع كم هياكم البنك 
 املختلفة

 :تلخيص اهليكم التنئيمي لبنك الربكة اجلزائري يف الشكم املوايل نوميك
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 كة الجزائريالهيكل التنظيمي لبنك البر : 21الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1121الجزائريلسنوي لبنك البركة التقرير ا:المصدر
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املديرية الفرعية  -
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املديرية الفرعية -
 للشبكة
دائرة التنبؤ -

 ومراقبة التسيري
 

املديرية الفرعية -
 للدراسات والتنمية

املديرية الفرعية لتنمية -
 اإلعالم اآليل

املديرية الفرعية -
 ملعاجلة املعلومات

 

املديرية الفرعية -
 للموارد البشرية

املديرية الفرعية -
 م العامةللوسائ

 

املديرية الفرعية -
 للخزينة
املديرية الفرعية -

 للمحاسبة

 رئيس جملس اإلدارة

 املدير العام املساعد األول املدير العام املساعد ال،اين املدير العام املساعد ال،الث

 هيئة الرقابة الشرعية

ة العامة املساعدة لالستغاللياملدير  دارة والتنميةاملديرية العامة املساعدة لإل  الدولية ناملديرية العامة املساعدة املكلفة بالتمويالت  والشؤو    مديرية الرقابة 

املديرية الفرعية للشؤون 
 القانونية

مديرية التنئيم  املديرية التجارية
 واإلعالم اآليل

مديرية املوارد 
البشرية 
 والوسائم العامة

مديرية احملاسبة 
 واخلزينة

مديرية 
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 الدولية

مديرية التمويالت 
 ومراقبة االلتزامات

املديرية 
الفرعية 
 للتدقيق

املديرية الفرعية لتمويم املؤسسات الكبرية -
 واملتوسطة

 املديرية الفرعية لتمويم املؤسسات الصغرية واألفراد -
المديرية الفرعية لمراقبة االلتزامات -

 (إدارة مخاطر االئتمان)والتحصيل

لشؤون مديرية ا-
 القانونية
املديرية الفرعية -

 للمنازعات
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 بنك الربكة اجلزائري مميزات : املطلب الثاني
 :النقاا التاليةسنتطرق إليها من خالل ، مميزاتو  صخصائتميز بنك الربكة اجلزائري بعدة ي

 (بيئة ريوية)بنك مشاركة ينشط يف بيئة مصرفية تقليدية  -
 .أنواع التمويالت املمنوحة من قبم بنك الربكة -
 ؤشرات املالية لبنك الربكة اجلزائريامل -

 (يويةبيئة ر ) في بيئة مصرفية تقليدية بنك مشاركة ينشط: أوال
ينص مي،اق نشاطات البنك على االعتماد الكلي على املبادئ والنصوص اليت وردت يف الشريعة 

املشاركة، فيما اإلسالمية، وكذل على االجتهادات الفقهية والشرعية للفقهاء والباح،ني ضمن نطاق نئام 
 .يتعلق بعالقة البنك باملودعني واملتمولني أو ما يتعلق باألنشطة املصرفية واالست،مارية وحىت التمويلية

ينشط البنك يف بيئة خاضعة بالكامم لألطر والنئم الرقابية التقليدية، مبنية على أسس ربوية خمالفة و 
 .ملبادئ البنك اإلسالمية

 .لممنوحة من قبل بنك البركةأنواع التمويالت ا: ثانيا
جم تلبية حاجاهتم التمويلية بنك الربكة اجلزائري منتجات مالية إسالمية خمتلفة لزبائنه من أقدم ي

 :  يلي ما أهم التمويالت املمنوحةواالست،مارية ومن 
 .أنواع التمويالت الممنوحة من قبل بنك البركة: 8رقمجدول 

 صيغة التمويل ليةاسم العملية التموي طبيعة التمويل
 السلم/املراحبة متويم املواد األولية واملواد نصف املصنعة تمويل االستغالل

 السلم/املراحبة متويم السلع املوجهة إلعادة البيع
 السلم/املراحبة متويم الذمم

 السلم/املراحبة متويم ما قبم التصدير
 سلم/مشاركة/استصناع/حبةمرا التمويم التقليدي لالست،مار تمويل االستثمارات

 إجارة متويم تأجريي
 الكفاالت الكفاالت التمويل عن طريق التوقيع

 كفالة األداء احلسن 
 املراحبة/ اإلجارة القدمي/متويم السكن اجلديد تمويل اإلسكان

 استصناع متويم البناء الذايت للسكن 
 استصناع متويم التوسع 
 تصناعاس متويم اإلصالحات املنزلية 
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 مراحبة متويم السيارة السياحية تمويل السيارات
 اجارة/مراحبة متويم السيارة النفعية 

 اجارة/مراحبة متويم التجهيزات املهنية تمويل التجهيزات
حبث مقدم إىل  تقييم تجربة البنوك اإلسالمية بالجزائر في إدارة المخاطر االئتمانية،كمال رزيق،   :المصدر

 .09: ص ،0200للمنتجات اإلسالمية، التحوا وإدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسالمية،  ملتقى اخلرطوم

 المؤشرات المالية لبنك البركة الجزائري: ثالثا
 A-3و BBB على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصرية األجم بدرجة  متحصلهإن جمموعة دلة الربكة 

ولقد حتصم بنك الربكة اجلزائري على جائزة أفضم بنك  1.عامليةال  على التوايل من مؤسسة ستندرز اند بورز
 0224.2الصادرة يف سنة  (Global Finance) سغلوبال فاينإسالمي يف اجلزائر من قبم جملة 

رغم وجود أزمة مالية خطرية جعلت   ،حقق بنك الربكة اجلزائري اجنازا كبريا يف اآلونة األخريةولقد 
، وفيما يلي بع  مؤشرات اليت تدل على تطور بنك الربكة ختسر مبالغ طائلةكربيات البنول التقليدية 

 اجلزائري
                          المؤشرات المالية لبنك البركة الجزائري:  9رقمجدول 
 1121 1119 1118 المؤشرات

 002.228 44.022 70.029 (مليار دج) إجمالي األصول
 78.292 94.298 90.089 (يار دجمل)حجم االئتمان الممنوح إجمالي 

 92.094 27.042 22.088 (مليار دج) إجمالي الودائع
 00.722 00.282 4.242 (مليار دج)حقوق الملكية 

 2.092 0.829 0.972 (مليار دج) الربح الصافي
 %02.402 20.65% 16.27% معدل كفاية رأس المال

 81.21% 62.08% 34.75% نسبة السيولة
 20.37% 21.08% 35.37% الدخل المتراكمالعائد على 

 3.04% 2.89% 4.16% العائد إلى األصول
 20.37% 28.25% 26.66% نسبة التكاليف  إلى الدخل

 .0202، 0224، 0228 لبنك الربكة، ةرير السنوياالتقراجع  :المصدر

                                                           
 http://www.albaraka.com                                                       :ملوقع الرمسي للمجموعةمعلومات منشورة على ا 1
                              ibafi.orghttp://www.c                                                                               :معلومات منشورة على املوقع 2

 

http://www.cibafi.org/
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لحوظا خالل فان بنك الربكة اجلزائري قد حقق اجنازا كبريا وتطورا م 02من خالل اجلدول رقم 
مليار دج  2.092، حيث تضاعف حجم نشاطه وحقق رحبا صافيا قدره  (0202-0228)السنوات املاضية

 .مليون دج  272 قدرها، أي بزيادة 0202سنة 
وهذا  ،0202سنة  %80إىل  0228سنة  %27ونالحظ أيضا أن حجم سيولة البنك ارتفعت من 

ية منح القروض االستهالكية لألفراد إال يف إطار القروض العقارية، ما ميكن إيعازه إىل قرار منع البنول اجلزائر 
 .0224من قانون املالية التكميلي  97حسب ما تضمنته املادة 

 1121-1117تطور حجم األصول في بنك البركة الجزائري مابين  -2
 :خالل الشكم املوايل من 0202-0227ميكن توضيح حجم األصول يف بنك الربكة اجلزائري مابني 

 مليار دج: الوحدة   1121-1117تطور حجم األصول في بنك البركة مابين : 22شكل رقم 
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 .لبنك البركةراجع القوائم المالية  :المصدر

، 0227، ارتفاع حجم األصول يف بنك الربكة اجلزائري من سنة 00نالحظ من خالل الشكم رقم 
بنك الربكة اجلزائري مبضاعفة حجم نشاطه وذلك من خالل تطوير أساليب قام ، حيث 0202إىل سنة 

مليار دج، 29.099: يقدر ب 0227حيث كان حجم األصول يف سنة . منح االئتمان، وجذب العمالء
 .مليار دج أي بضعف املبلغ002فلقد بلغ  0202أما يف سنة 

   .1121و  1117الودائع والتمويالت الممنوحة  مابين  تطور حجم -0
 :خالل الشكم املوايلمن .  0202و  0227ميكن توضيح حجم الودائع والتمويالت املمنوحة  مابني 
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 مليار دج:: الوحدة      .1121و  1117حجم الودائع والتمويالت الممنوحة  مابين تطور : 21رقمشكل 
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 .1121-1117نوات لس لبنك البركةراجع القوائم المالية  :المصدر

بنك الربكة ن حجم الودائع  والتمويالت املمنوحة من قبم نالحظ أ 00من خالل الشكم رقم 
هذا ما يعكس جناعة  ،0202-0224تقريبا  من سنة % 02مبعدل  ، مستمر اجلزائري هو يف ارتفاع
 .ملصارف كافةائتمان عاملية خطرية هتدد ا أزمةالتوسعية للبنك رغم وجود   السياسة االئتمانية

وعليه فان بنك الربكة اجلزائري قد استطاع التغلب على األزمة املالية، واستخدامها لصاحله يف جلب 
عمالء جدد، وخاصة أن التوجه اجلديد الذي صاحب األزمة املالية هو التوجه حنو منتجات الصريفة 

 .اإلسالمية
  1121 -1117 تطور حجم التمويالت الممنوحة من قبل بنك البركة مابين -3
ني خالل الشكلمن  0224 -0227ميكن توضيح حجم التمويالت املمنوحة من قبم بنك الربكة مابني   

 :املوالني
 مليار دج: الوحدة     1121 -1117  تطور حجم التمويالت الممنوحة من قبل بنك البركة مابين: 23شكل رقم 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010

                   

 
 1121، 1119، 1118، 1117سنوية لبنك البركة الجزائري، التقارير ال: المصدر
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من سنة يف بنك الربكة اجلزائري،  ، ارتفاع حجم االئتمان املمنوح02نالحظ من خالل الشكم رقم 
مليار دج  90.200أين كان يبلغ حجم  0227حيث تضاعف حجم االئتمان املمنوح من سنة ألخرى، 

األمر الذي كبري على منتجات البنك،   إقبال هنال عىن انه يوجدمب، 0202مليار دج يف سنة   78.29 اىل
 .يعكس كفاءة البنك يف استقطاب عمالء جدد و احملافئة على عمالئه، من خالل توفري التمويم الالزم

 

                1121 -1117مابين  حسب اآلجال  تطور حجم التمويالت الممنوحة من قبل بنك البركة : 24شكل رقم 

 مليار دج: لوحدةا
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 .1121، 1119، 1118، 1117لسنة .لبنك البركةراجع القوائم المالية  :المصدر

بنك الربكة اجلزائري يعتمد على التمويم املتوسط األجم وكذلك  يتضح أن 09 رقممن خالل الشكم 
ويعود السبب يف اعتماد  .يكاد يكون منعدماعلى التمويم قصري األجم، يف حني أن التمويم طويم األجم 

بنك الربكة على التمويم متوسط األجم باستخدام صيغة املراحبة والسلم ألنه متويم حيقق عوائد جمزية 
 .مبستوى خماطر أقم

 تطور حجم التمويالت الممنوحة وفقا لصيغ التمويل المطبقة في البنك   -4
 :  ة اجلزائري  حسب املدة وطبيعة التمويم كما يليتقسم التمويالت املمنوحة من قبم بنك الربك
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 الجزائري كحجم التمويالت الممنوحة وفقا لصيغ التمويل المطبقة في البن 
الجزائري  كتطور حجم التمويالت الممنوحة وفقا لصيغ التمويل المطبقة في البن: 21جدول رقم

 مليون دج :الوحدة
 1119 1118 1117 (االئتمان)طبيعة  التمويل 

 23.322 9.616 7.233 قصير األجل

 7.987 9.282 9.809 سلم

 9.402 0.228 0.822 مرابحة

 2.400 2.728 2.224 استصناع وتمويالت أخرى

 45.763 43.436 31.613 متوسط األجل

 0.207 0.989 0.407 سلم

 92.202 90.298 08.029 مرابحة

 0.022 2.422 2.094  إجارة

 1.721 1.672 1.169 طويل األجل

 2.200 2.200 2.200 استصناع

 2.040 2.920 2.022 اعتماد إيجاري

المجموع خارج الديون المشكوك 
 في استرجاعها

38.113 53.676 64.376 

 9.940 9.228 9.228 الديون المشكوك في استرجاعها

 69.168 62.284 41.322 مجموع التمويالت

 .1119، 1118، 1117الجزائري،  بركةلبنك الراجع القوائم المالية  :المصدر

منوحة للمؤسسات مت،م أكرب نسبة فان التمويالت امل اجلزائري حسب التقارير الداخلية لبنك الربكة
هي تتميز بالتنويع أي أن البنك يقوم ،و من إمجايل التمويالت % 92ن إمجايل التمويالت، فهي مت،م م

 .اتيف خمتلف القطاع املؤسسات بتمويم مجيع أنواع
متويم : تتمحور يف الوقت احلايل حول منتجني رئيسني مها فراد فهيأما بالنسبة لتمويالت األ

حيث صعد من مبلغ % 02.72السيارات والتمويم العقاري، حيث عرف هذا األخري تطورا بنسبة 
  .مليون دج 0.429مليون دج اىل  0.292
 



 نك الربكة اجلزائريدراسة تطبيقية إلدارة املخاطر االئتمانية يف ب...................................................................................الرابع الفصل

168 
 

 البركة الجزائريطبقة في البنك تطور حجم التمويالت الممنوحة وفقا لصيغ التمويل الم    
     البركة الجزائريتطور حجم التمويالت الممنوحة وفقا لصيغ التمويل المطبقة في البنك : 25 رقم شكل
 جمليار د: الوحدة
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 .لبنك البركةراجع القوائم المالية  :المصدر 

نسبة بأي   ،ة مت،م اكرب حصة من متويالت البنكصيغة املراحب يتضح بأن 02رقممن خالل الشكم 
قم حصة من هي مت،م أ، أما االستصناع واإلجارة ف% 09ليها التمويم بصيغة السلم بنسبة  يمث% 80

 .على الرتتيب%  0و% 9متويالت البنك أي بنسبة  
 املخاطرحجم ة سهولة تطبيقها وقللاعتماد بنك الربكة على التمويم بصيغة املراحبة يف سبب ويعود ال
 التمويالت على النطاق ضيق الذي 2009 لسنة التكميلي املالية قانون صدور هذا حىتو .اليت تنجم عنها
 اجلديد القانوين النص مضمون مع تتماشى أخرى صيغة حنو تركيزه حتويم إىل البنك دفع االستهالكية، مما
التمويلي يف  النقص لتعوي  األخري اهبذ خاصة مديرية البنك استحدث حيث اإلجياري، هو االعتماد

 1.السياحيةيارات الس بتمويم يتعلق ما يف خاصة املداخيم أعلى مت،م لطاملا كانت واليتراحبة، امل صيغة

  1119-1117تطور حجم الديون المشكوك في استرجاعها في بنك البركة مابين  -5
 : يف الشكم املوايل 0224-0227ابني ميكن توضيح حجم الديون املشكول يف اسرتجاعها يف بنك الربكة م

 
 
 

                                                           
 .22: كمال رزيق، مرجع سابق، ص 1
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       119-1117  تطور حجم الديون المشكوك في استرجاعها في بنك البركة مابين: 26رقمشكل 
 جمليار د: الوحدة
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 .لبنك البركةراجع القوائم المالية  :المصدر

فة من سنة إىل أخرى، حيث بلغت نسبة يعرف حجم الديون املشكول يف حتصيلها اخنفاضات طفي
من % 8فلقد اخنفضت هذه النسبة إىل  0228، أما يف سنة 0227من إمجايل التمويالت يف سنة  00%

فلقد بلغت نسبة الديون  0224أما يف سنة . إمجايل التمويالت املمنوحة أي اخنفضت ب،الث نقاا
 %.9اخنفضت النسبة اىل غاية  0202 ويف سنة. من إمجايل التمويالت %9املشكول يف حتصيلها 

ما بالنسبة للمؤونات املشكلة فان البنك خيصص مبالغ معتربة لتغطية حجم اخلسائر املتوقعة، ففي أ
 ،%22، كانت النسبة 0228ويف سنة ، %29كانت الديون املشكول يف حتصيلها مغطاة بنسبة   0227سنة 

 %.22ملشكول يف حتصيلها بنسبة ، فان البنك قم بتغطية الديون ا0224أما يف سنة 

من خالل ما سبق يتضح لنا أن هنال عالقة احلسنة بني البنك وعمالئه،  حيث يبدي عمالء البنك 
من جهة،  وان بنك الربكة حريص جدا يف حتصيم مستحقاته من جهة  نية حسنة يف تسديد التزاماهتم

جليدة اليت يتبعها بنك الربكة يف منح االئتمان كما تدل هذه النسبة كذلك على السياسة االئتمانية ا. أخرى
 .ومراقبته
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 التمويالت المتعثرة -6
، أي اليت مل يتم 49/79يقصد بالديون املتع،رة تلك احلقوق اليت تدخم يف جمال تعليمة لبنك اجلزائر

 1.أشهر على األقم مع حساب االستحقاق املسبق للدين 2حتصيلها منذ 
      0224ملخصص لتغطية الديون لسنة وفيما يلي حجم املؤونات ا

 مليون دج: الوحدة            1119حجم المؤونات المخصص لتغطية الديون لسنة : 11رقمجدول 

 صافي مؤونة التغطية مؤونة التغطية المبلغ المخصصات
 0.920 2.022 0.289 ديون ذات مخاطر محتملة

 2.922 2.922 2.822 ديون ذات مخاطر عالية

 2.94 0.904 0.988 تعثرةديون م

 0.402 0.020 9.270 المجموع

 .1119 البركة، القوائم المالية راجع: المصدر
 صندوق المخاطر المصرفية -7

من جمموع استحقاقات الزبائن العادين، ملواجهة املخاطر % 0يقوم بنك الربكة اجلزائري باقتطاع نسبة 
وفيما يلي جدول يوضح تطور . رات الودائععن است،مار الناجتة اليت يتعرض هلا، وكذلك ملواجهة اخلسائ
 .0202و 0228حجم صندوق املخاطر املصرفية مابني فرتة 

 مليار دج:الوحدة  1121و 1118تطور حجم صندوق المخاطر المصرفية مابين فترة : 22رقمجدول 

 1121 1119 1118 السنة

 3.169 1.319 2.879 حجم صندوق المخاطر

 1118،1119،1121.لبنك البركةئم المالية القواراجع :المصدر

 

 

                                                           
 .49: صاجلزائري،  التقرير السنوي لبنك الربكة، 1
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 نشاطات بنك الربكة اجلزائري: املطلب الثالث

يف ( سد احتياجات القطاعات املختلفة)يقوم بنك الربكة اجلزائري بتغطية االحتياجات االقتصادية 
ل العمليات جماالت اخلدمات املصرفية وأعمال التمويم واالست،مار وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية من خال

 :التالية
 ؛يف جمال اخلدمات املصرفية -
 ؛يف جمال اخلدمات االجتماعية -
 .يف جمال التمويم واالست،مار -

 في مجال الخدمات المصرفية: أوال

 :يقدم بنك الربكة لعمالئه خدمات مصرفية خمتلفة أمهها
ثالثة أنواع من ؛ حيث يتلقى البنك الودائع من األفراد واملؤسسات ويوزعها على قبول الودائع -0

حساب جاري، حساب التوفري حبيث يصم احلد األدىن للرصيد ) احلسابات بالدينار أو العملة الصعبة
 ؛(دج، حساب ألجم0222

 ؛فتح احلسابات النقدية -0
 ؛دفع قيم صكول الدفع ومقاصتهم -2
القروض  فتح االعتماد املستندي، التسليم املستندي،)اخلدمات املتعلقة بالتجارة الدولية -9

 ؛ ...(اخلارجية،
 ؛حتويم األموال داخليا وخارجياو  قب  األوراق التجارية -2
 ؛أوراق مضمونة و  إصدار الكفاالت البنكية -9
 القيام بالدراسات اخلاصة حلساب املتعاملني مع البنك وتقدمي املعلومات واالستشارات املختلفة؛ -7
 .خدمات بنكية أخرى -8

 في مجال الخدمات االجتماعية : ثانيا

 :مايليفيخلدمات االجتماعية اليت يقدمها بنك الربكة اجلزائري تتم،م ا
 ؛تقدمي القروض احلسنة للغايات اإلنتاجية واالستهالكية يف خمتلف اجملاالت -0
  ؛حتسني مستوى دخم ومعيشة الفردو  -0
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 .إنشاء وإدارة الصناديق املخصصة ملختلف الغايات االجتماعية املعتربة -2
 ثمارفي مجال التمويل واالست: ثالثا

 في مجال التمويل -2
يقوم بنك الربكة اجلزائري بتمويم خمتلف املؤسسات الصغرية واملتوسطة والكبرية وكذلك األفراد من  

صناعيني وحرفيني، جتار، مستوردين، مصدرين، مقاولني، وغريهم وذلك حسب احتياجاهتم املالية، ويقدم 
 .عن خربته يف تلك اجملاالت هلم كذلك اإلرشادات والنصائح اليت تلزمهم املنب،قة

 في مجال االستثمار -1 
يقوم بنك الربكة بإعطاء فرص است،مار أموال عمالئه يف مشاريع معينة ويقوم بتحقيق هذه املشاريع 

 .مقابم احلصول على أرباح معينة

ا ختتلف صيغ متويم البنك اليت يستعملها وهي كلها تتشارل يف كوهنا تعتمد على طرق إسالمية ومنه
 .، بيع السلمالتمويم باملراحبة، االستصناع، التأجري
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 إدارة المخاطر االئتمانية في بنك البركة الجزائري :المبحث الثاني

املخاطر االئتمانية جتربة حدي،ة يف بنك الربكة، حيث كانت تتم على مستوى جمموعة  إدارةتعترب 
، 0228أما بعد األزمة املالية العاملية يف سنة . ر، واختاذ القراريتم حتليم وتقييم مستوى املخاط أينالربكة، 

وهذا ما سوف نتعرض إليه من خالل املطالب . فان ذلك أصبح ممكنا على مستوى بنك الربكة اجلزائري
 : التالية

 عن إدارة املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري أساسيات : ألولااملطلب 
 : ملطلب للعناصر التاليةسيتم التطرق يف هذا ا

 ؛تأسيس جلنة  إدارة املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري -
 ؛متطلبات إدارة املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري وسياساهتا -

 .املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري -
 ئريتأسيس لجنة  إدارة المخاطر االئتمانية في بنك البركة الجزا:أوال

جم حتديد املخاطر من أ ،0224املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري سنة  إدارةجلنة  تأسيسمت 
أزمة ) األزمة املالية العاملية د اهتمام املصرف هبذا اجلانب بعداالئتمانية وقياسها ومراقبتها، ولقد ازدا

، 1اللجنة الوحيدة إلدارة املخاطر يف البنكوتعترب جلنة إدارة املخاطر االئتمانية . 2007لسنة ( االئتمان
ويعود السبب يف ذلك إىل طبيعة الصيغ التمويلية املعتمدة يف البنك، حيث يركز البنك على التمويم بصيغ 
أما . املداينات، أي املراحبة واليت تنال القسط الكبري، مث السلم، ويف األخري التمويم باالستصناع واإلجارة

ملضاربة فال متارس يف بنك الربكة اجلزائري، فلقد سبق وان مارس البنك صيغة املشاركة ومل صيغيت املشاركة وا
من جلنة مسئولة عن حتديد ومراقبة ( جلنة إدارة املخاطر االئتمانية)حيث تتكون جلنة إدارة املخاطر . تنجح

                                                           
 .0200نوفمرب  08يف بنك الربكة اجلزائري يف مقابلة شخصية ، اجلزائر العاصمة، يوم  مسؤول إدارة املخاطرعز الدين رزاق ،تصريح أفاد به  1

 إدارة املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائريأساسيات : ألولاملطلب ا
 آليات إدارة املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري:املطلب ال،اين

 دراسة بنك الربكة اجلزائري ملخاطر االئتمان ألحد عمالءه: املطلب ال،الث 
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ويعتمد . جملس اإلدارة فيها املخاطر االئتمانية والتحكم فيها بالتعاون مع قسم املالية والتمويم، ومشاركة
بنك الربكة اجلزائري على طريقة التصنيف الداخلي لتقييم خماطر االئتمان اليت يتعرض هلا خالل أداء 

 .  نشاطه

أما بالنسبة لتطبيق نسبة كفاية رأس املال للجنة بازل، فان البنك خيضع للنئم واملعايري االحرتازية 
 09الصادر ب  02/42املؤسسات املالية طبقا لقانون النقد والقرض وقواعد احلذر املطبقة على البنول و 

 .0442أفريم 

عن املبلغ ( الذي اظهر سوء نية يف الدفع) يقوم بنك الربكة بتطبيق غرامة التأخري على املدين املماطم
 املستحق الدفع وذلك عن كم شهر تأخري، حيث أن هذه الغرامات ال يتم التعامم هبا بم يتم وضعها يف

 .صندوق إيرادات قيد التصفية

أما يف حالة عجز العميم عن سداد قيمة التزاماته لسبب خارج عن إرادته، فان بنك الربكة اجلزائري 
 .يقوم متديد فرتة التسديد دون فرض أي عقوبة او غرامة

 متطلبات إدارة المخاطر االئتمانية في بنك البركة الجزائري وسياساتها: ثانيا
 ة المخاطر االئتمانية في بنك البركة الجزائريمتطلبات إدار  -2

قام البنك بتوفري املتطلبات األساسية إلدارة املخاطر االئتمانية اليت يتعرض هلا واملتم،لة أساسا فيما 
 1:يلي
تكوين إطار عام إلدارة املخاطر اليت يتعرض هلا خاصة املخاطر االئتمانية منها، حيث يشمم اإلطار  -

 متابعة وإعداد التقارير عن السيطرة على املخاطر االئتمانية؛على تشخيص وقياس و 
السعي لتكوين موظفني مؤهلني للتحكم يف خماطر االئتمان بدء  من عملية املوافقة على منح االئتمان،  -

 وكذلك متابعة اجلدارة االئتمانية للعميم طالب التمويم؛
جمللس إدارة املصرف التابع إىل جلان هتتم يوكم املصرف صالحيات املوافقة على طلبات منح االئتمان  -

 بتحليم وتقييم االئتمان وفقا للسياسات االئتمانية للمصرف؛
تشكيم دائرة تدقيق داخلي مسئولة عن القيام مبراجعة االلتزامات االئتمانية للعمالء، وتقييم جودهتم،  -

 .وتأمني التقيد باإلجراءات الالزمة ملنح االئتمان

                                                           
 .98: ،ص0200ر السنوي لبنك الربكة، التقري 1
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 االئتمانية في بنك البركة الجزائريخاطر سياسات إدارة الم  -1
 1:االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائريإدارة املخاطر  سياسات التالية املبادئ تلخص

 النحو على املبلغ بسداد يقوم سوف العميم بأن ثقة على البنك يكون عندما التمويم متديد يتم سوف -
 هذه عليها تقوم اليت االئتمانية للمخاطر واضح وفهم للعميم، دقيقة معرفة يتطلب وهذا .عليه املتفق
 ؛الطلبات

 ؛للسداد واضحني مصدرين عن يقم ال ما هنال يكون عندما التمويم متديد جيب -
 أو املستمر والدخم العميم منتجات قبم من املنتج النقد من املبالغ سداد يتم بأن عموما   يفضم -

 ؛للعميم اجلارية األنشطة
 متويم ألي السائدة السوق أوضاع مبوجب والشروا األخرى والرسوم ألرباحوا املبالغ تكون أن جيب -

 ؛هبا التعهد يتم اليت املخاطر نوعية مفهوم مع مطابق مقرتح
 أي من أفضم أو الدائنني باقي مع تناسب البنك دين أفضلية يكون عندما عموما   التمويم متديد جيب -

 ؛آخر متويم
 ومصدر اإلئتمان من الغرض االعتبار عني يف األخذ مع ئممال بشكم منئم التمويم يكون أن جيب -

 ؛السداد
 على تأثريها لتقييم احملفئة أساس على وكذلك بذاهتا ةقائم أسس على التمويم إحتياجات تقييم جيب -

 ؛التمويم حمفئة إمجايل
 ؛احلاالت مجيع يف التوجيهية واملبادئ والتنئيمية السارية احمللية القوانني جلميع االمت،ال من التأكد جيب -
 .التمويم قرارات مجيع يف األخالقية واملعايري اآلداب االعتبار يف تؤخذ أن جيب -

 المخاطر االئتمانية في بنك البركة الجزائري: ثالثا
 يتعرض بنك الربكة اجلزائري كغريه من املصارف اإلسالمية ملخاطر االئتمان يف كم صيغه التمويلية

 2:يف ثالث مستويات هي ، حيث تئهر(صيغ املداينات)
 

                                                           
 .98: ص.املرجع نفسه،  1

2
 Hider Nasser, Gestion Des risques  spécifiques en finance islamique- Expérience de la banque Al Baraka 

D’Algérie, séminaire : Services financiers et la gestion des risques dans les banques islamique, université de 
Sétif, Algérie, 2010 ; p.56-61. 
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 مخاطر االئتمان في المرابحة -2
حيث يتعرض البنك ملخاطر االئتمان عند عدم إرسال البضاعة من طرف  (:2الخطر)المستوى األول -

 املمون؛
قد يتعرض البنك ملخاطر االئتمان يف حالة إخالف العميم وعد الشراء،   (:1الخطر)المستوى الثاني  -

 بقيمة البضاعة املشرتاة؛وبذلك يتحمم البنك خسارة 
حيث يتعرض البنك ملخاطر االئتمان يف حالة عدم احرتام العميم  (:3الخطر)المستوى الثالث  -

الستحقاقات التسوية، ويف هذه احلالة ال ميكن للبنك أن يفرض على العميم غرامات التأخري كما تفعم 
 .البنول التقليدية

 مخاطر االئتمان في السلم -1
يتعرض البنك مل،م هذا النوع من املخاطر يف حالة ما إذا كان االئتمان يف  (:2الخطر) المستوى األول -

يف إرسال البضاعة أو كانت حتتوي على ( 0يف عقد السلم : املصدر) شكم سلم موازي، وتأخر املمون
إما بتسديد املبلغ ( 0يف عقد السلم)ففي هذه احلالة يكون البنك ملزما بتعوي  العميم . عيب خفي

ملدفوع مسبق من طرف العميم أو شراء نفس البضاعة املطلوبة من جهة أخرى، وقد ينتج عن ذلك ا
 ؛(0عقد السلم)حتمم البنك خسارة بسبب التزامه يف العقد األول 

يقع البنك يف م،م هذا النوع من املخاطر االئتمان يف حالة إبرامه لعقد   (:1الخطر)المستوى الثاني  -
حيث يتعرض العميم املصرف العميم بتصريف البضاعة حمم عقد السلم،  سلم بوكالة، أي توكيم

خلسارة قد تكون بسبب اخنفاض قيمة البضاعة أو خسارة راس املال بالكامم لسبب ما من 
، األمر  الذي يوقع البنك يف خسارة جزء من قيمة (خماطر السوق تؤدي إىل خماطر ائتمان)األسباب

 االئتمان املمنوح او كله؛
يف  سبب سوء إدارة العونم هذا النوع من خماطر االئتمان بحيدث م، (:3الخطر)ستوى الثالث الم -

  ؛(خماطر ائتمانيةلية تؤدي إىل خماطر تشغي)املصرف للعقد 
 مخاطر االئتمان في اإلجارة -3
يؤثر وجود عيب يف العني املؤجرة،على إيرادات العميم سلبا، األمر الذي  (:2خطر)المستوى األول -

به إىل العسر املايل، وبالتايل  يتعرض البنك إىل املخاطر ائتمانية، ويف هذه احلالة فانه ال ميكن  يؤدي
 إعفاء البنك من مسؤوليته اجتاه ذلك؛

يعود السبب يف تعرض البنك مل،م هذا النوع من املخاطر االئتمانية يف حالة  (:1خطر)المستوى الثاني -
 .بب ماتأخر العميم يف دفع أقساا اإلجيار لس
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 مخاطر االئتمان في االستصناع -4
يتعرض بنك الربكة ملخاطر الئتمان يف هذا املستوى يف حالة إبرامه لعقد  (:2خطر)المستوى األول -

استصناع موازي؛ حيث تتأخر اجلهة املكلفة باجناز العمم حمم العقد أو تتخلف عن ذلك، مما يؤدي اىل 
 ذلك خيسر البنك قيمة االئتمان املمنوح؛فسخ العقد من طرف العميم طالب االئتمان، وب

إن عدم حتكم البنك يف مصاريف تنفيذ عقد االستصناع لسبب من (: 1الخطر)المستوى الثاني -
 األسباب يوقعه يف خماطر االئتمان؛

يقع البنك يف م،م هذا النوع من املخاطر االئتمان يف حالة عدم قدرة  (:3الخطر)المستوى الثالث -
  .تحقات عقد االستصناعالعميم على دفع مس

 مخاطر االئتمان في القروض الحسنة -5
 09اقتصر تقدمي بنك الربكة للقروض احلسنة على املستخدمني فقط، حيث مينح هلؤالء ما يعادل 

ومل يتعرض ، 0227و 0229ولقد كان ذلك سنة سنوات، 2شهرا من األجر كقرض حسن يسدد خالل 
 .ن يف هذه الصيغةالبنك يف هذه احلالة إىل خماطر االئتما

 آليات إدارة املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري: املطلب الثاني
 :سيتم التطرق يف هذا املطلب للعناصر التالية

 ؛املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري إدارة إجراءات -
 ؛معاجلة املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري -
 .االئتمانية يف بنك الربكة اجلزائريمراحم إدارة املخاطر  -

 المخاطر االئتمانية في بنك البركة الجزائري إدارة إجراءات:  أوال

رغم اختالف طبيعة عمم بنك الربكة اجلزائري عن البنول التجارية اجلزائرية، إال أنه خيضع إىل القوانني 
اية من املخاطر االئتمانية تطبيقا لألمر الصادرة عن البنك املركزي، وهو بذلك يطبق النئم االحرتازية للوق

دارة املخاطر االئتمانية يف البنك الربكة وتتم،م إجراءات إ. 09/28/0440الصادرة بتاريخ  24-00رقم 
  :اجلزائري يف اخلطوات التالية
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 توزيع وتغطية المخاطر -2
 يف املتم،م العادي نشاطهال ممارستها عند مبا فيها بنك الربكة التجارية البنول على ركزيامل بنك رضف
 اخلاصة األموال من التالية النسب املستفيد نفس مع احملتملة خاطرامل مبلغ يتجاوز ال أن الئتمانا منح
    1 :الصافية
 ؛0440ابتداء من أول جانفي   %40 -
 ؛0442جانفيابتداء من أول  %30 -
 .0442جانفيابتداء من أول  %25 -
 .املالية باملالءة اخلاصة املعدالت ضعف مت،م تغطية تكوين مباشرة هيتبع أن جيب النسب هلذه جتاوز وكم

 ؛1995جوان هناية من ابتداء % 4 معدل ضعف%8 -
 ؛1996ديسمرب هناية من ابتداء % 5 معدل ضعف%10 -
 ؛1997ديسمرب هناية من ابتداء % 6 معدل ضعف12 % -
 ؛1998 ديسمرب هناية من ابتداء % 7 معدل ضعف %14 -
 .0444ابتداء من هناية ديسمرب  %8ضعف معدل  09% -

من األموال اخلاصة للبنك ، و هذا  25%إن املخاطر النامجة عن نفس املستفيد ال جيب أن تتعدى 
 . 20/20/0442ابتداء من 

 
 =ملخاطر بالنسبة للمستفيد الواحدانسبة توزيع 
 

من األموال اخلاصة للبنك ،  15%إن املبلغ اإلمجايل للمخاطر املرتتبة عن املستفيدين الذين تعدو نسبة 
 مرات مبلغ األموال اخلاصة( 02)ال جيب أن تتعدى قيمتها عشر 

 
 = مبلغ املخاطر احملتملة مع كم املستفدين 

 
 

                                                           
1
 .25: كمال رزيق، مرجع سابق، ص 

 مبلغ املخاطر املرجحة 

اخلاصة الصافية لاألموا  

≤02% 

اخلاصة الصافية لاألموا  

 مبلغ املخاطر املرجحة
 مرات من االموال الصافية02≥
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يف بنك الربكة  االئتمان خماطر توزيعونئرا لعدم متكننا من احلصول على املعلومات املتعلقة بكيفية 
 .ة املعتمدة يف جمموعة الربكة ككماجلزائري، اعتمدنا على الطريق

 :اإلسالميةحسب فئة عقود التمويل  مخاطر االئتمان توزيع -
حجم التمويم حسب الصيغ املعتمدة من خالل موعد استحقاق توزيع  ةول املوالياوضح اجلدت

وعقود  االئتمان، حيث مت تقسيمها إىل ثالثة أنواع أساسية مت،لت يف عقود متويم مل حين موعد استحقاقها،
 .متويم فات موعد استحقاقها ومل تتع،ر وعقود متويم متع،رة

لعقود لم يحن موعد  اإلسالمياالئتمان حسب فئة عقود التمويل  مخاطر  توزيع:  23جدول رقم 
                                                                                                                       دوالر أمريكي 0222: الوحدة                                                                                          1122-1118 استحقاقها ما بين سنة

فئة عقود التمويل 
 اإلسالمية

1118 1119 1121 1122 

 8.209.222 7.829.202 7.207.299 9.240.999 الذمم المدينة

التمويل بالمشاركات 
 والمضاربات

822.402 480.002 0.974.298 899.872 

 094.920 090.048 004.899 020.240 أخرىموجودات 

 4.224.280 4.972.274 8.138.021 7.295.973 المجموع

 .1122، 1121، 1119، 1118، راجع التقرير السنوي لبنك البركة: المصدر

لعقود فات موعد  اإلسالميتمان حسب فئة عقود التمويل االئ مخاطر توزيع:  24جدول رقم 
         دوالر أمريكي                                                                                                               0222: الوحدة                                1122 - 1118للفترة ولم تتعثر  استحقاقها 

فئة عقود التمويل 
 اإلسالمية

1118 1119 1121 1122 

 99.780 92.999 92.299 28.428 الذمم المدينة

التمويل بالمشاركات 
 والمضاربات

28.970 92.202 99.200 99.400 
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 904 282 227 82200 موجودات أخرى

 134.132 028.290 101.248 177.951 المجموع

 .1122، 1121، 1119، 1118، نوي لبنك البركةراجع التقرير الس: المصدر

ارتفاع يف حجم التمويالت اليت مل حين  يتضح أن هنال 09واجلدول رقم   02 من خالل اجلدول رقم
، وهذا ما أخرىفات موعد استحقاقها  ومل تتع،ر من سنة إىل  موعد استحقاقها  وحجم التمويالت اليت 

ناجحة  ائتمانيةتنتهج سياسة ويالت خماطرة، وهذا ما يدل بأهنا تقدم على منح متيوضح أن جمموعة الربكة 
 .يف تقليم املخاطر االئتمانية، وإال فإهنا لن تغامر بتحمم خماطر ال تستطيع التحوا منها

تمويل متعثرة ما  لعقود اإلسالميةاالئتمان حسب فئة عقود التمويل  مخاطر توزيع: 25رقم  جدول
 دوالر أمريكي 0222: الوحدة                                                                                                1122-1118 بين سنة

فئة عقود التمويل 
 اإلسالمية

1118 1119 1121 1122 

 924.728 978.289 982.489 948.292 الذمم المدينة

التمويل بالمشاركات 
 والمضاربات

24.928 27.202 20.409 29.224 

 04.282 09.949 07.927 08.029 أخرىموجودات 

 515.352 534.494 546.161 566.277 المجموع

 .  1122، 1121، 1119، 1118راجع التقرير السنوي لبنك البركة،: المصدر

يتضح أن هنال اخنفاض يف حجم التمويم املتع،ر (  02، 09، 02)من خالل اجلداول  السابقة رقم
تصحيحية خفضت من حجم  ائتمانية، وهذا ما يوضح أن جمموعة الربكة تنتهج سياسة أخرى من سنة إىل

التمويم املتع،ر، وذلك على مستوى عقود التمويم بصيغ اهلامش املعلوم، يف حني جند أن عقود التمويم 
-0228)سة فيها حجم التمويم املتع،ر من سنة ألخرى، خالل سنوات الدرا ارتفعبصيغ املشاركة واملضاربة 

 .وهذا ما يؤكد  ارتفاع درجة املخاطرة يف صيغ التمويم باملشاركة( 0200

 توزيع التعرضات االئتمانية  -
 : كاأليتفهي موزعة  يف بنك الربكة  ت االئتمانية حسب درجة املخاطر االتعرضأما بالنسبة لتوزيع 
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  محتفظ بهاباالعتبار الضمانات ال األخذلمخاطر االئتمان قبل  األقصىالتعرض 
خذ بعني االعتبار الضمانات ر االئتمان يف بنك الربكة قبم األملخاط األقصىميكن توضيح توزيع التعرض 
 : يف اجلدول املوايل 0200-0228احملتفظ هبا ما بني سنة 

 
  باالعتبار الضمانات المحتفظ بها األخذلمخاطر االئتمان قبل  األقصىالتعرض : 26الجدول رقم 

 دوالر امريكي2111 : الوحدة                                                                                    1122-1118للفترة 

فئة عقود التمويل 
 اإلسالمية

1118 1119 1121 1122 

 8.200.227 8.292.220 7207299 9240999 الذمم المدينة
التمويل بالمشاركات 

 والمضاربات
822402 480002 0.228.920 422.422 

 0.242.022 0.298.870 0274899 820240 استثمارات
منتهية  إجارة

 بالتمليك
229809 222222 924.820 292.700 

 092.894 020.829 020994 099092 أخرىموجودات 
 00.482.802 00.292.990 8.020.229 8.090009 المجموع

 .1122، 1121، 1119، 1118 راجع التقارير السنوية لبنك البركة،: المصدر

من سنة إىل  رتفعخماطر االئتمان يف جمموعة الربكة يحجم نالحظ بأن  09خالل اجلدول رقم من 
ن اجملموعة تعتمد على يدل على أ هذا ما. خرى، يف مجيع الصيغ التمويم املعتمدة من طرف البنكأ

 .الضمانات كأسلوب فعال لتقليم حجم املخاطر االئتمانية
 المالءة المالية  نسبة-1

 توزيع عملية والناجتة عن املتكلفة االئتمان خماطر وجمموع الصافية اخلاصة األموال بني العالقةوهي مت،م 

 :وحتسب وفقا للعالقة التالية .االئتمان
 
 = املالية املالءة نسبة

 اخلاصة الصافية لاألموا

املخاطر املرجحة جمموع  
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لبنول التجارية بنك الربكة اجلزائري كغريه من ا على جيب أدىن كحد   8 %ب النسبة هذه حددت وقد
 األموال حتديد جيب النسبة هذه على وللحصول .1999هناية ديسمرب من ابتداء وهذا امهاحرت اجلزائرية 
  .املرجحةخاطر وامل الصافية اخلاصة

 متابعة االلتزامات-3

 التسيري بواسطة أعضاءيقوم بنك الربكة لزبائنها، تقدمها اليت اللتزامات ل احلسنة املتابعة لضمان
وضع اإلجراءات والسياسات  املتعلقة مبنح االئتمان والتوظيفات والسهر على احرتامها، كما يقوم ب دارةواإل

 مصنفة حقوق أو ،جارية حقوق إىل تشكله، الذي اخلطر درجة حسب حقوقه بني التمييزالبنك ب
  .خماطر االئتمان مؤونات وتكوين

 الجزائري معالجة المخاطر االئتمانية في بنك البركة: ثانيا
تبدأ عملية معاجلة املخاطر االئتمانية يف بنك الربكة يف حالة عجز العميم عن تسديد أول قسط له، 

 :وملواجهة ذلك يتبع البنك اخلطوات التالية
 طر االئتماناخمظهور  -2

بواسطة رسالة موصى عليها  لعميميقوم البنك بتنبيه ا، يف حالة اكتشاف البنك بداية تع،ر العميم
 يف هذه املرحلة ملدة ثالثة أشهر،أيام، حبيث يبقى (  28) رورة تسوية وضعيته يف أقصى أجم على ض

 .بطريقة وديةخالل هذه الفرتة حتصيم مستحقاته البنك  حياولو 
 وتحصيل قيمة االئتمانمعالجة التعثر  -1

وم البنك بإتباع إذا مل يقم العميم بتسديد قيمة االئتمان بعد انقضاء املهلة  املمنوحة من البنك، يق
 1:احد أساليبه يف  معاجلة خماطر االئتمان كمايلي

                                                           
 جلزء احتياطي طابع ذات مؤونة وهي % 3 إىل 1 ب عامة مؤونة هلا تشكم حيث احملددة آجاهلا يف كاملة اسرتجاعها يتم اليت احلقوق كم هي :اجلارية احلقوق 
 .املال سار  من

 :جمموعات ثالثة إىل قسموتن :املصنفة احلقوق
 .%30حبوايل تقدر مؤونة هلا تشكم حيث .املتفق عليه، األجم يفوق أجم بعد ولكن اسرتجاعها ميكن اليت احلقوق وهي :القوية املشاكم ذات احلقوق
 وسنة أشهر 6 بني تصم مبدة والفوائد املبلغ دفع يف التأخر املبلغ بكامله، اسرتجاع من التأكد عدم :امليزتني بإحدى تتميز اليت احلقوق وهي :خطرية اجلد احلقوق
 50 %. حبوايل تقدر مؤونة هلا وتشكم
 هلا ويكون حتصيلها، أجم من املمكنة الطعن طرق كم حىت يستعمم ٕوامنا العادية، بالطريقة اسرتجاعها البنك يستطيع ال اليت احلقوق وهي :منها امليئوس احلقوق
 .100% ب .تقدر مؤونة

 .سؤول إدارة املخاطر االئتمانية ببنك الربكة اجلزائري عز الدين رزاق، فاد به تصريح أ 1
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حيث يقوم  يستخدم بنك الربكة الضمانات كآلية إلدارة املخاطر االئتمانية، :استعمال الضمانات -
البنك بعملية املراجعة الدورية للتأكد من قيمة الضمانات، حيث تتم عملية التقييم من جهة تقييم مستقلة 

 .و من قبم حملم الرهونات تابع لبنك الربكةومؤهلة، أ
يقبم بنك الربكة اجلزائري الضمانات بكم أنواعها، ولكنه ال يقبم الضمانات القابلة للتقادم أو 

  1:التلف ، ومن أهم الضمانات اليت يقبلها البنك مايلي
 وهي ضمانات يقدمها شخص ما للبنك يضمن سداد التزامات العميم : ضمانات شخصية
 ؛( الكفالة)اه البنك يف حالة عجزه اجت
 قيمتها تعادل قيمة االئتمان املمنوح،  يقدها ( ثابتة أو متداولة)هي أصول : ضمانات نوعية

، ...أراضي، مباين، أوراق مالية، معدات، بضاعة: العميم للبنك لضمان تسديد مستحقاته م،م
 مان عن مخس سنوات؛ويشرتا البنك يف هذا النوع من الضمانات أن ال يقم عمر الض

 أداة لتقليم املخاطر االئتمانية، خاصة يف يستخدم البنك هامش اجلدية ك هامش الجدية؛
 ؛للبنك إذا مل يفي العميم بوعدهفهو مي،م ضمان جزئي املراحبات، 

  استخدام العربون؛ 
 استخدام الودائع النقدية الخالية من أية أعباء قانونية؛ 

؛  حيث يبتعد البنك عن الرتكيز االئتماين، المخاطر االئتمانيةليل من تخدام التنويع كآلية للتقاس -
، ...(جتاري، صناعي، زراعي، ) ويقوم بتنويع التمويالت املقدمة، من خالل تنويع قطاعات التمويم

أفراد، مؤسسات، )، تنويع اجلهات املستفيدة من االئتمان (حملي، اقليمي، دويل) تنويع جغرايف
 2؛..(بنول

يستخدم بنك الربكة اجلزائري التأمني التجاري، غري أنه شرع يف اآلونة األخري يف  :ام التأميناستخد -
، 0202مع السالمة للتأمينات يف سنة استخدام التأمني التكافلي اإلسالمي وذلك بعد عقده اتفاقية 

 ؛ئريبوكاالت تابعة لبنك الربكة اجلزامني التكافلي يف شبابيك أتنص على تقدمي خدمات الت
؛ حيث يقوم البنك بتخصيص جزء من أرباحه ملواجهة تكوين المؤونات واحتياطي خسائر الديون -

 املخاطر اليت يتعرض هلا مبا فيها املخاطر االئتمانية؛
يف دفع قسطني متتاليني فإن باقي األقساا حتم العميم إذا تأخر : حلول األقساط قبل مواعيدها -
  ميع أقساطه واختاذ ما يراه مناسبا  السرتداد حقوقه؛أي حيق للبنك املطالبة جب، ورا  ف

                                                           
 .004: ، ص0202التقرير السنوي لبنك الربكة،  1
2
 .التقرير السنوي لبنك البركة 
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 لعميم؛من خالل جتميد أموال ا الحجز بالوقف -
؛ حيث التحليل الكمي والنوعي للعميل طالب االئتمانتحديد احتمالية التعثر للعميل من خالل   -

اخلطر أي  عادة يستخدم هذا األسلوب إما قبم حدوث) يتحدد على أساسه مستوى املخاطر االئتمانية
 (.عند دراسة طلب منح االئتمان أو عند بداية ظهور مؤشرات تع،ر العميم

 مراحل إدارة المخاطر االئتمانية في بنك البركة الجزائري: ثالثا

 :إلدارة املخاطر االئتمانية اليت يتعرض هلا يتبع بنك الربكة اخلطوات املوالية

 التعرف على المخاطر وتحديدها -2
عرضة جملموعة متنوعة من املخاطر على رأسها  هاجلزائري خمتلف املشاريع هذا ما جيعل ميول بنك الربكة

د املخاطر االئتمانية، حيث يقوم املصرف بتحديد نوع املخاطر االئتمانية يف االئتمان املمنوح للعميم وحتدي
لية عن طريق حتليم جم ذلك يستخدم بنك الربكة التشخيص املايل للعميم ملعرفة حالته املاومن أ. مصادره
 .االئتمانطالب  نشاابخرى املتعلقة والوثائق األاحملاسبيةاملالية و  الوثائق

جم راء مقابالت شخصية مع العميم من أباإلضافة إىل ذلك حيتاج البنك يف بع  احلاالت إج
 .على اختاذ القرار املناسبمعلومات أك،ر تساعده  معرفة

 (احتمالية التعثر)ئتمانيةمرحلة تحليل مستوى المخاطر اال -1
وهو  .يعتمد بنك الربكة على التنقيط الداخلي يف حتديد خماطر االئتمان للعميم طالب التمويم

نوعني من بنك الربكة لتحليم مستوى املخاطر للعميم حيتاج و  .يتماثم مع نئام تصنيف الوكاالت الدولية
  .نقطة 922أي % 92ليم نوعي بنسبة ، وحتنقطة 922، أي %92ويأخذ نسبة  حتليم كمي ؛التحليم

يتم التصنيف االئتماين للدول والعميم واحد، والعميم الفردي مع املؤسسات املالية، الشركات 
 .احلكومات
 
 
 

                                                           

 ور مؤشرات تع،ر العميميتبع بنك الربكة املراحم املوالية إلدارة خماطر االئتمان إما عند دراسة طلب منح االئتمان أو يف حالة بداية ظه. 

   يتم االعتماد على امليزانيات اجلبائية أو املصادق عليها من طرف حمافظ )إن من أهم الوثائق اليت يقدمها طالب االئتمان للبنك امليزانية احملاسبية
 .كمي والنوعيوجدول حسابات النتائج، حيث يعتمد عليها الستخراج املعلومات الالزمة إلجراء التحليم ال( احلسابات
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 في بنك البركة الجزائري التحليل النوعي لمستوى المخاطر االئتمانية -
حيث يعطي البنك  م النوعية،لتحديد نقطة العمي   PRISM أسلوبيستخدم بنك الربكة اجلزائري 

 :من عناصر التحليم، حيث يعتمد البنك يف ذلك على حتليم العناصر التالية لكم عنصر نقطة
 حيث يتم حتديد مصدر رأس املال هم هو حملي أو أجنيب أو خمتلط، كما يتم : الشكل القانوني

 شركة مسامهة، شركة ذات مسؤولية حمدودة؛: النئر إىل طبيعة الشركة 
 حيث تعترب املؤسسات العائلية أقم خماطرة مقارنة باملؤسسات األخرى، كما يتم الرتكيز : اإلدارة

 املستوى التكويين للمدير؛. أيضا على وجود نئام معلومات
 يركز البنك على خربة العميم حىت يضمن نوعا ما قدرة العميم على تغطية التزاماته يف : الخبرة

 مواعيدها؛
 أقدمية يعم الدولة، مستوى النشاا يف هذا القطاع، التأثري التكنولوجد: استقرار القطاع ،

 املؤسسة، املنافسة، مصادر التموين؛
 التنويع، مرونة اإلنتاج، سهولة احلصول على السلع من املوردين، درجة التضامن مع : المنتوجات

 الشركات الزميلة؛
 بائية للعميم هم هي مسددة يف وقتها يقوم البنك بتحليم الوضعية اجل: وضعية العميل الجبائية

 أم ال؛
  يتأكد البنك من وضعية العميم لديه من خالل حساباته السابقة، : عالقة العميل بالبنك

 وحركة تدفقاته النقدية؛
  يركز بنك الربكة على نوعية الضمانات كما يتأكد من سيولتهاـ، فهي أهم مصدر : الضمانات

 .اليت يتعرض هلا االئتمانية املخاطر سلوب األجنع للتحوا من حيث يعتربه األ السرتجاع حقوقه،

 ى المخاطر االئتمانية في بنك البركة الجزائريو الكمي لمست لالتحلي-
حيث يقوم . عتمد البنك يف التحليم الكمي على حتليم املؤشرات املالية وإعطاء نقطة لكم مؤشري

دية، ونسب النشاا، باالعتماد على مؤشرات مالية حبساب نسب السيولة، والنسب اهليكلية، ونسب املردو 
 ... تساعده يف ذلك كحساب قدرة التمويم الذايت، حساب النتيجة الصافية، احتياجات راس املال العامم

                                                           
 وذلك حسب متطلبات كم بنك، أخر إىلالبنك ضمن جماالت معينة، وهي ختتلف من بنك  يضعهاكم عنصر هي نقاا   يأخذهاالنقطة اليت  إن ،
 . للعميم، وهكذا 9كانت نوع الشركة ذات مسؤولية حمدودة فان البنك يضع نقطة   إذام،ال 

 .ع النقاا ألسباب مبهمةرف  بنك الربكة اجلزائري تزويدنا بالية وض
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يتحصم العميم بعد إجراء التحليم الكمي والنوعي على نقطة معينة وذلك جبمع نقاا التحليم  
يعتمد بنك الربكة على و . دد على أساسها مستوى خماطر االئتمانحي الكمي والتحليم النوعي،  هذه النقطة

 :لتنقيط املوضح يف اجلدول املوايلا

 التصنيف االئتماني لدى بنك البركة الجزائري تمستويا: 27رقمجدول 

النسبة التي يتحصل عليها العميل بعد إجراء 
 التحلي الكمي والنوعي

 مستوى المخاطر الصنف

 ممتاز 0 %211إلى % 95من 
 جيد 0 %95إلى % 85من 
 مقبول 2 %85إلى % 75من 
 حتت املتوسط 9 %75إلى % 65من 
 حتت رعاية خاصة 2 %65إلى % 55من 
 مشكول فيه 9 %55إلى % 45من 
 إفالس وتع،ر 7 %45إلى % 31من 

 - غري مصنف %31اقل من 

 .راجع الوثائق الداخلية للبنك: المصدر

 مخاطر االئتمانية في طلب االئتمان المقدم للبنكمستوى المرحلة تحديد  -1

بعدما يتم إعطاء العميم نقطة هنائية حتدد مستوى املخاطر االئتمانية، تقوم جلنة إدارة املخاطر يف 
مستوى خماطر االئتمان و العميم  اطر االئتمان، حيث حتدد فيه نقطةخم مستوى تقريرالبنك بكتابة 

  .ستوى من املخاطرواألسباب اليت أدت إىل هذا امل
من املخاطر االئتمانية حبسب إمكانات  تقوم اللجنة بتحديد آليات التحواباإلضافة إىل ذلك 

اذ قرار التقرير إىل قسم التمويالت بالبنك الذي يقوم بدوره باخت اللجنة ترسممث . وميوالته البنك وقدراته
 .منح االئتمان أو عدم منح االئتمان

 الربكة اجلزائري ملخاطر االئتمان ألحد عمالئه بنك دراسة: املطلب الثالث
 آلياتللتعرف على  اجلزائري ةربكاالئتمان يف بنك ال دراسة حالة ملخاطر سنتناول يف هذا املطلب

 :من خالل النقاا التالية.ا منهاو طرق التحو ك نمانية يف الباملخاطر االئت إدارة
 ؛التعرف على املخاطر وحتديدها -



 نك الربكة اجلزائريدراسة تطبيقية إلدارة املخاطر االئتمانية يف ب...................................................................................الرابع الفصل

187 
 

 ؛خاطر االئتمانية حتليم مستوى امل -
 .كتابة تقرير مستوى املخاطر االئتمانية يف طلب االئتمان املقدم للبنك -

 في بنك البركة الجزائري طلب منح االئتمان: أوال

ل،الث احملاسبية واملالية  مرفقا طلبه بالوثائقبنك الربكة اجلزائري بطلب منح ائتمان ل تقدم العميمي
 (.0) وامللحق رقم( 0)امللحق رقم اليت توضح حالته املالية، انئرو  ،(0202-0224-0228)سنوات ماضية 

 . (مراحبة   xشراء أجهزة الكرتونية منزلية من نوع )قيمة االئتمان املطلوب، ونوع الصيغة التمويليةحيدد العميم حيث 
توى املخاطر يقوم البنك بإحالة طلبه للجنة إدارة املخاطر االئتمانية لتشخيص طلب االئتمان، ومعرفة مس

 .االئتمانية، ومن مث حتديد األساليب التحوطية املمكن استخدامها يف حالة قبول الطلب
 تحليل مستوى المخاطر االئتمانية : ثانيا

تقوم جلنة إدارة املخاطر يف بنك الربكة اجلزائري بتحليم املخاطر االئتمانية للعميم طالب التمويم 
 : وفقا للخطوات التاليةان،  لتحديد مستوى املخاطر لطلب االئتم

 للعميل طالب االئتمان نوعيتقييم الجانب ال -2
ملخاطر االئتمان للعميم طالب التمويم املعايري املوضحة  خدم بنك الربكة لتقييم اجلانب النوعييست

 :كما هو موضح يف اجلدول املوايليف اجلدول املوايل حبيث يقوم  بتنقيط كم معيار  
 للعميل طالب االئتمان نوعيتقييم الجانب ال معايير:  28رقمجدول 

 Noteالنقطة  Valeur      القيمة     Critèreالمعيار المؤشر
 7/21 وطنية مصدر األموال الجانب القانوني

شركة ذات مسؤولية  الشكم القانوين
 حمدودة

6/25 

 25/25 عائلية املسامهة اإلدارة
 21/21 نعم وجود نئام معلومات

 5/5 مضمون اب يف اإلدارةوجود نو 

 25/25 جيد الكفاءة والتكوين خبرة المسييرين
 25/25 جيدة اخلربة

 1/5 ال يوجد دعم الدولة إستقرار نشاط القطاع
 11/41 توسعي نوع النشاا
 25/11 ضعيف التأثري التكنولوجي
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 25/11 سنوات02-2 اخلربة المؤسسة في القطاع
 5/5 قوية املنافسة
 25/25 متنوعة ر التموينمصاد

 21/21 متنوعة منتوجات املؤسسة
 21/11 متوسطة مرونة اإلنتاج

سهولة الحصول على 
 التمويل

 5/11 صعبة سهول احلصول على السلع
مدى تضامن الشركات 

 الزميلة
 31/31 جيدة

 31/51 مقبولة ثروة املسامهني أو الشركاء

 61/61 جيدة للزبونالتدفقات النقدية  العالقة مع البنك
 31/41 غري موجودة حاالت عدم التسديد

وضعية الزبون تجاه 
 اإلدارة

 41/41 مسددة يف وقتها الديون الضريبية
 31/31 مسددة يف وقتها الديون شبه الضريبية

 31/41 متجانسة مصادر التسديد التسديد والضمانات
 31/41 مقبولة الضمانات
 25/41 متوسطة سيولة الضمانات

 533/611 - - المجموع

 .الوثائق الداخلية لبنك البركة الجزائري: المصدر

إن جمموع نقاا اليت حتصم عليها العميم طالب االئتمان من خالل التحليم النوعي للمعلومات اليت 
 .نقطة 611/ نقطة 533: قدمها للمصرف هو

 تقييم  الجانب الكمي للعميل طالب االئتمان  -1
كة حبساب النسب املالية من أجم إعطاء نقطة للعميم،  وقبم ذلك يقوم بنك حبساب يقوم بنك الرب 

 :املؤشرات املالية  املوضحة يف اجلدول املوايل اليت تساعده يف حساب النسب املالية كمايلي
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 الوحدة مليون دجحساب المؤشرات المالية                                          :29رقمجدول 
 1121 1119 1118 لمؤشرا

 090708 099724 070998 األموال الخاصة

 2 2 29 ديون طويلة ومتوسطة األجل

 090708 099724 070229 األموال الدائمة

 072224 209072 098942 صافي القيم 

 -020200 -094220 -72489 رأس المال العامل

 BFR 657625 922422 700822 احتياجات رأس المال العامل

 -829020 -722999 -042040 الخزينة

 0289872 0224082 0842029 األصول المتداولة

 284227 028072 279809 األصول المتداولة ماعدا المخزون

 0707042 0988702 0498270 الديون قصيرة األجل

 BFR 465695 918205 996869+ صافي القيم 

 9097002 7289272 4480220 رقم األعمال خارج الرسم

 2809829 7292002 4222220 االستهالك

 208020 902992 902922 القيمة المضافة

 22984 28220 92924.02 نتيجة االستغالل

EBE 243342 260376 199588 
 CAF 24022.02 90202 24422 قدرة التمويل الذاتي

 .الميزانية المالية للعمل: المصدر

البنك حبساب النسب املالية اليت على  يقوم، 15قم من خالل املؤشرات احملسوبة يف اجلدول ر 
 :حيث يقوم بنك الربكة حبساب النسب املالية التالية .أساسها حتدد نقطة التحليم الكمي

 النسب الهيكليةحساب  -0

 مجموع األصول/ 211×األموال الخاصة = نسبة االستقاللية المالية    -
 5.49          =  0576 314/ 022  ×070998= (2008)نسبة االستقاللية املالية 

 =6.21 2859914/   022×164739=   (2009)نسبة االستقاللية املالية
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 2999=  2859913/ 022× 142718=   (2010)نسبة االستقاللية املالية

  األموال الدائمة/ األموال الخاصة =  -
(0228) =070998×  022/ 070229 =44.47 

(2009)   =164739×022/164739= 022 
(2010)   =142718 ×022 /142718 =022 

 قدرة التمويل الذاتي/ ديون طويلة األجل = معدل التمويل بالديون -
 2=   24022.02/  29(= 0228) معدل التمويم بالديون
 2=   90202/    2 =   (2009)معدل التمويم بالديون
 2= 24422 / 2=  (2010) معدل التمويم بالديون

نالحظ بان العميم ال يعتمد على الديون طويلة األجم لتمويم  ذه النسبخالل حساب همن 
 .است،ماراته

 األصول المتداولة/ 211× رأس المال العامل= نسبة التمويل الدائم  -
 7.20= 4480220/  292×  72489-( = 0228) ويم الدائممنسبة الت
 02.80= 7289272/  292×  094220-=  (2009) ويم الدائممنسبة الت

 07.42=  9097002/ 292×  020200 -= (2010)نسبة التمويم الدائم

 :حساب نسب السيولة -1
 الخصوم المتداولة  /المتداولة األصول=  نسبة التداول -

 47.98=  0498270/ 022 × 0842029   =(0228) نسبة التداول
 42.44=  0988702/  022 ×  0224082=   (2009)نسبة التداول
 42.02=  0707042/ 022 ×  0289872=   (2010)نسبة التداول

 الخصوم المتداولة /المخزونات -المتداولة األصول= سبة السيولة السريعةن -
 04.87=   0498270/     022 ×  889292= (0228)نسبة السيولة السريعة 
 02.09=  0988702/  022 ×   222229 (2009)=نسبة السيولة السريعة 
 09.92=  0707042/   022×  994092=   (2010)نسبة السيولة السريعة 
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 أ.ق.د/ القيم الجاهزة= نسبة السيولة الفورية  -
 72.37=0498270/ 022 ×6527992( =  0228)نسبة السيولة الفورية

 95.34=  0988702/  022 ×0270790=  (2009)نسبة السيولة الفورية
 02.22=  0988702/  022 ×  029228=  (2010)نسبة السيولة الفورية

بأن العميم ال يعاين من  بالنسب النمطية لبنك الربكة فإننا نالحظ ة السيولة الفوريةمبقارنة نسب
فإننا نالحظ اخنفاض يف  0202، بم حيقق فائ ، أما يف سنة 0224، 0228مشكلة السيولة يف سنيت 

 . نسبة السيولة

 نسب النشاط -3
 المبيعات /361 ×المخزون =  معدل دوران المخزون -

 70.27= 4480220/ 292 × 0229992 (=0228) معدل دوران املخزون
 42.2=292/7289272 ×0224074=    (2009)معدل دوران املخزون
 002.24= 9097002/ 292 ×0297422=   (2010)معدل دوران املخزون

نالحظ بان العميم جيد صعوبة يف تصريف ( يوم28)من  خالل مقارنة هذه النسب بالنسب النمطية  
 .منتجاته

 المبيعات /361 × الذمم المدينة= معدل دوران العمالء 
 يوم2.49= 4480220/ 292 ×024029(= 0228) معدل دوران العمالء
 يوم 9.20=292/7289272 × 42097=   (2009)معدل دوران العمالء
 يوم 4.27= 9097002/ 292 ×090920=   (2010)معدل دوران العمالء

 العمالء نالحظ بان العميم ينتهج سياسة صارمة يف حتصيم مستحقاته من خالل حساب معدل دوران

 المشتريات/ 361 ×الموردون   =ديون على الموردون  -
 يوم 22.44= 292/4222220 × 429822 =(0228) ديون على املوردون
 يوم 02.22=292/7292002 ×222422=  2009))ديون على املوردون
 يوم 02.49= 292/2809829 × 228209=  (2010) ديون على املوردون

ن فرتة التسديد املمنوحة من طرف املوردين تزيد عن فرتة حساب هذه النسب نالحظ  بأ  من خالل
 .التحصيم اليت مينحها العميم لزبائنه، هذا ما يضمن للعميم السيولة الالزمة لتسديد مستلزماته
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 لمبيعاتا/361 ×رأس المال العامل= المال العامل  رأسمعدل دوران  -
                          0.79-=   292/4480220× 72489-(=  0228) املال العامم رأسمعدل دوران 
 7.02 -=  7289272/ 292 × 094220-=  (2009) املال العامم رأسمعدل دوران 
  7.92-=  9097002/  292 ×020200-=   (2010) املال العامم رأسمعدل دوران 

 المبيعات/361 ×احتياجات رأس المال العامل = المال العامل  رأسجات معدل دوران احتيا -
                  7.82= 292/9925226 × 243342( = 0228) املال العامم رأسمعدل دوران احتياجات 
 08.99= 7522275/ 292 ×   260376= (2009)  املال العامم رأسمعدل دوران احتياجات 

           90.92=   2627662/   292 ×   26037=   (2010)املال العامم رأسمعدل دوران احتياجات  
س أنالحظ كفاءة العميم يف استغالل ر من خالل حساب هذه النسب ومقارنتها بالنسب النمطية 

 . املال العامم يف زيادة الربح

 نسب المردودية -4
 تالمبيعا/361 ×القيمة المضافة = المبيعات  إلىنسبة القيمة المضافة -

 9.09=  4480220/ 022 ×902922( = 0228)المبيعات  إلىنسبة القيمة المضافة 
 2.92=  022/7289272 ×902992=   (2009)المبيعات إلىنسبة القيمة المضافة  

 2.02= 022/9097002 ×208020 = (2010) المبيعات إلىالقيمة المضافة  نسبة

فائض إجمال = المال العامل وصافي القيم رأساحتياجات  إلىلالستغالل  اإلجمالينسبة فائض  -
 (رأس المال العامل تاحتياجا+صافي القيم/)211 ×االستغالل

 ×092290(= 0228) المال العامل وصافي القيم رأساحتياجات  إلىلالستغالل  اإلجمالينسبة فائض 
022 /992942  =20.02 

 ×092274=  (2009)مل وصافي القيمالمال العا رأساحتياجات  إلىلالستغالل  اإلجمالينسبة فائض   
022/408022 =08.29 

 ×044288=(2010) المال العامل وصافي القيم رأساحتياجات  إلىلالستغالل  اإلجمالينسبة فائض   
022/449894  =02.20 

 مجموع األصول/ 211×النتيجة الصافية= العائد على األصول -
 0.92= 022/2090004×92924.02(= 0228) العائد على األصول
 0.99= 022/0920820×28220=   (2009) العائد على األصول
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 0.07= 022/0892282×22984=  (2010) العائد على األصول

اخنفاض يف العائد  فإننا نالحظ ) 2.7%) بالنسب النمطية لبنك الربكةالعائد على األصول ة مبقارنة نسب
 .على األصول للعميم

 مجموع األصول/يل الذاتيقدرة التمو = نسبة التمويل الذاتي
 0.84=022/2090004×24022.02=  (0228) نسبة التمويل الذاتي
 0.29= 022/0920820×90202=   (2009) نسبة التمويل الذاتي
 0.02=022/0892282× 24422 =  (2010)نسبة التمويل الذاتي

الذاتية ال تكفي من خالل حساب هذه النسب ومقارنتها بالنسب النمطية نالحظ بان موارد العميم 
 .لتمويم است،ماراته

بعدما يقوم بنك الربكة حبساب النسب املالية السابقة، يقوم بإعطاء كم قيمة نقطة حيددها حسب 
 :خاصة به، ميكن توضيحها يف اجلدول املوايل سمقايي

 حساب النسب المالية: 11رقمجدول 
 1121 1119 1118 النسب المالية

 النقطة %القيمة النقطة %القيمة  النقطة %القيمة
 5 9.44 5 9.00 5 2.94 االستقاللية المالية

 44.47 31 022 31 022 31 

 21 07.42 21 02.80 5 7.20 نسبة التمويم الدائم

 11 2.22 11 2.22 11 2.22 معدل التمويم بالديون

 5 2.22 5 2.22 5 2.22 صافي الخزينة

 41 42.02 41 42.44 41 47.98 السيولة المتداولة

 8 09.92 5 02.09 8 02.87 السيولة السريعة

 1 02.22 21 42.29 8 70.27 السيولة الفورية

 7 002.24 7 42.29 5 70.27 معدل دوران المخزون

 11 4.27 11  9.20 11 2.49 متوسط فترة االستحقاق

 1 -7.92 1 -7.02 1 -0.79 المال العامل رأسمعدل دوران 
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المال  أسر معدل دوران احتياجات 
 العامل

7.82 21 08.99 8 90.92 4 

 4 02.49 4 02.24 6 22.44 ديون الموردين

 2 2.02 2 2.92 2 9.09 القيمة املضافة
 إلىلالستغالل  اإلجمالينسبة فائض 

 المال العامل وصافي القيم رأساحتياجات 
20.02 11 08.29 11 02.20 11 

 2 0.07 2 0.99 2 0.92 العائد على األصول

 2 0.02 2 0.29 2 0.84 نسبة التمويل الذاتي

 278 2.22 287 2.22 285 2.22 المجموع

 :إن جمموع نقاا العميم من خالل التحليم الكمي هو

 1121 1119 1118 السنة

 078 087 082 مجموع النقاط

 
 كتابة تقرير مستوى المخاطر االئتمانية في طلب االئتمان المقدم للبنك: ثالثا
البنك للتحليم الكمي والنوعي واستخالص عدد نقاا العميم، يقوم جبمع عدد نقاا  إجراءعد ب

للوصول إىل النقطة  (922+922)أي جمموع نقاا التحليم النوعي والكمي ،0222التحليم وقسمتها على 
 :األخرية،  ومن مث استخالص مستوى املخاطر االئتمانية، كما هو موضح يف اجلدول املوايل

 1121إلى سنة  1118تصنيف مستوى مخاطر العميل من سنة  :12رقمجدول 

 التصنيف النقطة النهائية مجموع النقاط السنة
1118 708 708/0222  =70.8% 9 
1119 702 702/0222  =702% 9 
1121 700 700/0222  =70.0% 9 

 
التمويم هو حتت حسب التقييم الداخلي للبنك الربكة فان مستوى املخاطر االئتمانية للعميم طالب 

 .[%75-%65] املتوسط ألنه ينتمي إىل اجملال
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 ةالتحوا املناسب نية لطلب التمويم، تقوم اللجنة بتحديد آلياتبعدما مت حتديد درجة املخاطر االئتما
اقرتحت جلنة إدارة املخاطر االئتمانية لبنك الربكة  (درجة خماطر حتت املتوسط) هلذه الدرجة، ويف هذا النوع

 باإلضافة إىل أخرىطلب ضمانات ب قامتحيث للتعامم مع هذا العميم،  ام إجراءات صارمةاستخد
 .  الضمانات املقدمة

جمللس إدارة البنك تقرير مستوى املخاطر االئتمانية ويف األخري ترسم جلنة إدارة املخاطر االئتمانية 
 . لطلب االئتمان املقدم من اجم اختاذ قرار منح أو رف  الطلب
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 خالصة الفصل الرابع
من خالل دراستنا ملخاطر االئتمان يف بنك الربكة اجلزائري استنتجنا جمموعة من النتائج نوجزها يف 

  :النقاا التالية
يعد بنك الربكة أول جتربة للمصرفية اإلسالمية يف اجلزائر، ولقد لقت جناحا كبريا يف السوق املصرفية  -
بالرغم ، (0202-0224-0228-0227)جلزائرية، حيث حقق البنك اجنازا كبريا خالل السنوات األخرية ا

 من وجود أزمة االئتمان اليت كانت هتدد وجود املصارف ومستقبلها؛
قصرية ومتوسطة األجم لتمويم احتياجات عمالئها  أي اجلزائري على صيغ التمويم  ةيعتمد بنك الربك -

 ا حتقق رحبا جمزيا مبستوى خماطر اقم؛صيغ املداينات ألهن
يف بنك الربكة عن األساليب ساليب إدارة املخاطر االئتمانية توجد هنال اختالفات جوهرية بني أ ال -

 .املستخدمة يف البنول التقليدية، إال فيما خيص تلك اليت ال تتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةــــــــــاخلامت  
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وذلك بسبب طبيعة التمويم  مية خماطر ائتمانية أعلى من نئريهتا التقليدية،تواجه املصارف اإلسال
جمربة على استخدام وسائم حمددة للتعامم مع  املصارف، كما أن هذه اليت تتميز به املصارف اإلسالمية

حمدودية الطرق احلالية للتعامم مع م،م هذه  خماطر االئتمان وذلك ضمن قيود الشريعة وهذا ما يربز
هنال خماطر أخرى تتخطى خماطر االئتمان املتعارف عليها كمخاطر االست،مار، زيادة على ذلك . ملخاطرا

فكم هذه املخاطر  .معدل العائد، خماطر التشغيم، خماطر السمعة خماطر السوق، خماطر السيولة، خماطر
ا لتعئيم العائد على جيب أن تؤخذ بعني االعتبار، والعمم هبدف جتنبها، وملا ال العمم على احتوائه

النهاية املقياس احلقيقي للنجاح، ويكون احلم هو إدارة مستقلة على أن يشمم  االست،مارات الذي هو يف
وتأيت يف مقدمتها خماطر االئتمان وخماطر السوق  هذا النئام مجيع املخاطر الذي يتعرض هلا املصرف،

 .وخماطر التشغيم وخماطر السيولة
تالف اجلوهري يف األنشطة املصرفية التقليدية عن األنشطة املصرفية اإلسالمية وعلى الرغم من االخ 

مراحم إدارة املخاطر االئتمانية، طرق ) سية وأسسها إال أن جوهر إدارة املخاطر املصرفية واحملاور الرئي
ذا جيب انتهاز ل. إال فيما يتعارض مع ضوابط العمم املصريف اإلسالمي ال ختتلف ك،ريا ،( التحليم والتقييم

 .  الفرصة الكتساب اخلربة وخلق أنئمة إدارة املخاطر اخلاصة باملصارف اإلسالمية

 :النتائج
املصارف اإلسالمية هي عبارة عن مؤسسات مالية مصرفية تقوم بدور الوساطة املالية من خالل جذب  -

المية هبدف حتقيق التنمية مدخرات األفراد واملؤسسات وتوظيفها واست،مارها وفقا ألحكام الشريعة اإلس
  ؛والعدالة و التكامم االجتماعي

حيكم العمم املصريف اإلسالمي جمموعة من الضوابط واألسس اليت جتعله يتميز عن العمم املصريف  -
الربح واخلسارة وتفاعم املال مع العمم   يفم املشاركة ااملصارف اإلسالمية على نئ، حيث تقوم التقليدي

 ؛ ل التقليدية على االقرتاض واإلقراض الربوىبينما تعتمد البنو 
يعترب العامم الشرعي أهم ما مييز العمم املصريف اإلسالمي عن التقليدي، وذلك من خالل الدور  -

الفعال الذي تلعبه هيئة الرقابة الشرعية التابعة للمصارف اإلسالمية يف حتقيق ضوابط الشريعة اإلسالمية 
 رفية، حيث حترص على السالمة الشرعية الستخدامات األموال ومصادرهايف كم املعامالت املالية املص

 ؛تعترب هذه اخلاصية الفارق اجلوهري بني املصارف اإلسالمية والبنول التقليديةو
 ،تتنوّع مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية بني املصادر الداخلية واملصادر اخلارجية واملصادر األخرى -

القاعدة اليت يقوم عليها املركز املايل للمصرف الذي يعمم جاهدا على دعمها حيث تعد هذه املوارد 
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ك،ر حرصا يف استقطاب األموال جتعلها أغري أّن الطبيعة املمّيزة للمصارف اإلسالمّية . باستمرار
  ؛وتنميتها

ى طبيعة خيضع العمم املصريف االسالمي جملموعة من الضوابط واملبادئ الشرعية، االمر الذي انعكس عل -
 صحة الفرضية االولى؛، وهذا ما ي،بت  املخاطر اليت  يتعرض هلا

وعني من املخاطر، أك،ر عرضة للمخاطر من البنول التقليدية، وهي تواجه ن عترب املصارف اإلسالميةتت -
  ؛خماطر تشرتل فيها مع نئريهتا التقليدية وأخرى تنفرد هبا نابعة من طبيعتها املتميزة

 ؛يف مراحم إدارة املخاطر يف البنول التقليدية واملصارف اإلسالميةال يوجد اختالف  -
إىل حد ما أن تتكيف مع املعايري واملمارسات العاملية إلدارة املخاطر  اعت املصارف اإلسالميةاستط -

خاصة وأهنا وضعت لتخدم الصريفة التقليدية ال اإلسالمية، وأوجدت لنفسها  معايري  تتالئم مع طبيعة 
 عملها؛

 يوجد اختالف يف معىن االئتمان يف املصارف اإلسالمية والبنول التقليدية، فال،قة هي أساس العالقة ال -
غري أن االئتمان يف املصارف اإلسالمية هو دين بالذمة ناتج عن متويم . القائمة بني املصرف وعمالئه

 ؛(التمويم بصيغ البيوع وغريها) ، وهو مرتبط بنشاا حقيقيإسالمي

من املخاطر يف  ، فهي تواجه هذا النوعيف كم عملياهتا ملخاطر االئتمانيةاصارف اإلسالمية تواجه امل -
أك،ر من صيغ التمويم  صيغ التمويم القائمة على عقود املداينة كاملراحبة والسلم واالستصناع وغريها

 .القائمة على عقود املشاركات
سداد التزاماته إما بسبب لتأخر العميم يف ف اإلسالمية للمخاطر االئتمانية يعود سبب تعرض املصار  -

قيمة االئتمان، وقد يكون راجعا للمماطلة العميم يف دفع درته املالية أو تأخره يف إيداع قتراجع 
 مستحقات املصرف؛

يف الصناعة املصرفية اإلسالمية وضعا خاصا باملقارنة بنئريهتا التقليدية  االئتمانيةتكتسب املخاطر  -
الذي جعلها عرضة هلذا النوع من املخاطر أك،ر من م،يلتها ئها وأسس عملها، انطالقا من مباد

 التقليدية؛
تقوم املصارف اإلسالمية بإدارة خماطر االئتمان اليت تتعرض هلا عند ممارستها ألنشطتها املصرفية وفقا   -

معايري املؤسسات املالية من جهة و  ملبادئ الشريعة اإلسالميةللمعايري واملمارسات العاملية اليت تتوافق مع ا
 اإلسالمية من جهة أخرى؛
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أعلى نسبيا من م،يلتها التقليدية، ألهنا تفتقر  إىل طرق  االئتمان  املصارف اإلسالمية تواجه خماطر -
 ؛صحة الفرضية الثانية،  وهذا ما ي،بت معاجلة خماطر الديون ضمن نطاق مباح

حليم وتقييم املخاطر تخدمها البنول التقليدية لتفس الطرق اليت تسعلى ن تعتمد املصارف اإلسالمية -
أما بالنسبة لقياسها فاألمر خمتلف، يعود ذلك الختالف طبيعة . االئتمانية، اليت ختدم طبيعة عملها
 ؛الصيغ التمويلية واالست،مارية للبنكني

وهذا ما  ملهاساليب متميزة إلدارة املخاطر االئتمانية تتوافق مع أسس عأتستخدم املصارف االسالمية  -
 صحة الفرضية الثالثة؛ي،بت 

يعتمد بنك الربكة اجلزائري على املمارسات واملعايري الدولية إلدارة املخاطر االئتمانية، اليت تتوافق مع  -
 طبيعة عمله رغم حداثة التجربة؛ 

 جيري بنك الربكة نوعني من التحليم ملعرفة مستوى املخاطر االئتمانية حتليم نوعي وأخر كمي؛ -
يستخدم بنك الربكة األساليب اليت تراعي طبيعة عمله، كالضمانات والتامني التجاري والتكافلي،  -

 .باإلضافة إىل املؤونات واالحتياطات املوجهة لتغطية خسائر الديون للتحوا من خماطر االئتمان

 االقرتاحات
 :من خالل هذا البحث ميكن املسامهة باالقرتاحات التالية

 ؛ذج إحصائية إلدارة املخاطر توافق طبيعة نشاا املصارف اإلسالميةتطوير أو خلق منا -
االستعداد باألنئمة وإجراءات العمم لتطبيق متطلبات إدارة املخاطر تناسب نشاا املصارف  -

  ؛اإلسالمية
هبدف رفع أداء  (IFSB)إرساء التعاون والعمم بني جلنة بازل وجملس اخلدمات املالية اإلسالمية  -

 . المية يف جمال إدارة املخاطراملصارف اإلس
 AIRMIC: التنسيق مع كربى الشركات واهليئات االستشارية املختصة يف جمال إدارة املخاطر م،م -

،ALARM، IRM،  قصد إرساء معايري جديدة تتناسب وطبيعة نشاا املصارف اإلسالمية واخلدمات
إلدارة املخاطر اليت تواجهها هذه  وخلق أنئمة أو على األقم برامج. املالية اإلسالمية بصفة عامة

  .املصارف
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بأن يبني رغبة املصرف يف توزيع  االئتمانعلى جملس اإلدارة أن يضع اإلسرتاتيجيات الكلية ملخاطر  -
 .حبسب القطاع أو املناطق اجلغرافية أو اآلجال االئتمان

هذه املخاطر وقياسها  ت التعرف علىامن سياس االئتمانالبد أن تتضمن اإلجراءات ما يتعلق مبخاطر  -
 .ورصدها والسيطرة عليها

أن يقوم املصرف اإلسالمي بعمله يف جمال متابعة الوثائق اخلاصة  لالئتمانتطلب اإلدارة السليمة ن -
 .القانونية والرهون بكم فاعلية وااللتزاماتباملخاطر، واملتطلبات التعاقدية 

م الداخلية لتصنيف املخاطر، حيث يساعد من الضروري أن تقوم املصارف اإلسالمية بتطوير النئ -
يف األنواع املختلفة عن التمويم املمنوح وذلك  االئتمانالنئام اجليد للتصنيف يف معرفة درجات خماطر 

 .إىل جمموعات حسب درجة املخاطرة االئتمانمن خالل تقسيم 
 

 فاق البحثأ
رة املخاطر وقد تعرضنا يف دراستنا هذه إىل منها اداسالمية جماالت واسعة للبحث العلمي، تفتح الصريفة اإل

  :جانب منها الذي فتح الباب لدراسة مواضيع أخرى نراها بذات األمهية نذكر منها
 ؛سالميةيف املصارف اإلئتمانية املخاطر اال حتليم -

  .سالميةاملصارف اإلإدارة السيولة يف  -



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املراجـــــــــع
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 .0229السياسات االقتصادية، صندوق النقد العريب، ابوظيب، 
، دار العاصمة، سالميالنقود االئتمانية دورها وآثارها في االقتصاد اإلإبراهيم بن صاحل العمر،  .2

 .5992اململكة العربية السعودية، 
 ، 0، ااألردن ، دار النفائس،اإلسالمينظرية القرض في الفقه أمحد أسعد احلاج،  .3
تصاد ثمار، دراسة وتحليل من منظور االقصناديق االستأمحد بن حسن أمحد احلسيين،  .4

 .0444، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، اإلسالمي
المصارف اإلسالمية، مقررات لجنة بازل تحديات العولمة، إستراتيجية يمان خصاونة، أمحد سل .5

  . 5،6222، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، امواجهتها

 .0222، 0مكتبة وهبة، القاهرة، ا استثمار المال في اإلسالم، امحد مصطفى عفيفي، .6
 .5992، مكتبة مدبويل، القاهرة، مياالستثمار في االقتصاد اإلسال،رأمرية عبد اللطيف مشهو  .1
، دار النفائس، عمان، التداول اإللكتروني للعمالت طرقه الدولية وأحكامه الشرعيةبشري موفق،  .8

6229. 
املؤسسة  بين الحرية والتنظيم، التقيد واالجتهاد، النظرية والتطبيق، البنوك اإلسالمية، مجال الدين عطية .9

 .5992، بريوت، 6يع، ااجلامعية للدراسات والنشر والتوز 
  ،المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثةحسني األمني، عابد فضم الشعراوي،  .71
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العربية املتحدة،  اإلمارات، دون دار النشر، الخطر إدارة أساسياتحسني عبد اهلل حسن التميمي،  .77
 .ديب، دون سنة النشر

 ،5عمان ا ة، دار املسرية،حماسبة املصارف اإلسالميحسني حممد مسحان، موسى عمر مبارل،  .72
6229 . 

 .0224، 0، دار املسرية، عمان، ا، مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةمم الشبيبادريد ك .73
، دار الفكر للطباعة والنشر ، إدارة المصارف مدخل تحليلي كمي معاصرضا صاحب أبو محدر  .74

 .6226، 5والتوزيع، ا
 .6229، دمشق، 6ادار املكتيب،  ،النظام المصرفي اإلسالمي رفيق يونس املصري، .75
سلسلة أحباث مركز االقتصاد  المصارف اإلسالمية، دراسة شرعية لعدد منها،رفيق يونس املصري،  .76

 .5995.اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، دون سنة النشر
 .6229، دمشق، 6دار املكتيب، ابحوث في المصارف اإلسالمية،  رفيق يونس املصري، .71
 .0220، 0، دار وائم للنشر، عمان، امبادئ االستثمار المالي والحقيقيضان، زياد رم .78
 .0229 ،اإلسالميةسامر مئهر قنطقجي، مؤسسات البنبة التحتية للصناعة املالية  .79
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ، التحوط في التمويل اإلسالميسامي بن إبراهيم السويلم .21

 .0227جدة، 
 .6222 ،2، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، االجعالة واالستصناع شوقي أمحد دنيا، .27
 .6222، اليازوري، عمان، أساسيات الصناعات المصرفية اإلسالميةصادق راشد الشمري،  .22
، دار الفجر للنشر والتوزيع، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  .23

6222. 
، يب، إدارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة المالية واإلسالميةأحمد، حبطارق اهلل خان،  .24

 .0222املعهد اإلسالمي للتنمية للبحوث و التدريب، جدة، 
 .0222، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة المخاطرطارق عبد العال محاد،  .25
دار  مقارنة، الربح والخسارة في معامالت المصارف اإلسالمية، دراسةعادل عبد الفضيم عيد،  .26

 .5،6227الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ا
عايد فضم الشعراوي، املصارف اإلسالمية من الناحية دراسة علمية فقهية للممارسات العملية، الدار  .21

 .  6227، 6اجلامعية، بريوت، ا
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ثقافي التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق المركز ال: البنوك اإلسالميةعائشة الشرقاوي املالقي،  .28
 .6222، بريوت، 6، االعربي

، املعهد اإلسالمي اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  .29
 .6222، 5للبحوث والتدريب، السعودية، ا

 ، إدارة المخاطر االئتمانية من وجهتي النظرعبد احلميد حممد الشواريب وحممد عبد احلميد الشواريب .31
 .0220منشأة املعارف، اإلسكندرية،  ة والقانونية،المصرفي

 .6222، 6، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، االبيع المؤجلعبد الستار أبو غدة،  .37
، دار عكاظ، 2، جبحوث في المعامالت و األساليب المصرفية اإلسالميةعبد الستار أبو غدة،  .32

  .0220، 0جدة، ا
، جمموعة 52ج، المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالميةبحوث في عبد الستار أبو غدة،  .33

 ،6229، 5الربكة املصرفية، جدة،  ا
، دار الفكر، بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف اإلسالميةعبد العئيم أبو زيد،  .34

  .6222، 5دمشق، ا
العربية املتحدة ، الشركة االئتمان المصرفي ومخاطره، منهج متكامل عبد املطلب عبد احلميد، .35

 .0202، 0للتسويق والتوريدات، مصر، ا
 .0220، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، العولمة واقتصاديات البنوكعبد املطلب عبد احلميد،  .36
 .0444، 0ا عمان، ، دار وائم للنشر،إدارة االئتمانعبد املعطي رضا أرشيد، حمفوظ أمحد جودة،  .31
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، رة في االقتصاد اإلسالمي، نظرية المخاط عدنان عبد اهلل عويضة، .38

 .0200، 0بريوت، ا
، دار الكلم الطيب، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منهاعالء الدين الزعرتي،  .39

 .8001، 8دمشق، ا
، 5ادمشق،  دار غار حراء،ماذا يجب أن يعرف عنها، و  ، المصارف اإلسالميةعالء الدين الزعرتي .41

6222. 

المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك في المصارف علي أبو الفتح أمحد شتا،  .47
 .6222، 5، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، ااإلسالمية من المنظور اإلسالمي

  .5992دار الثقافة، الدوحة، 1جاالقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرة،علي أمحد السالوس،  .24
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فة اإلسالمية، اإلسكندرية، ، مؤسسة ال،قابحوث في االقتصاد اإلسالميعوف حممد الكفراوي،  .43
6222. 

، دار أبوللو للطباعة والنشر والتوزيع، أصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيلالغريب ناصر،  .44
  .5992 القاهرة،

                                         .6222ة، بريوت، ، منشورات احلليب احلقوقيالمصارف اإلسالميةادي حممد الرفاعي، ف .45
دار فارس مسدور، التمويل اإلسالمي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك اإلسالمية،  .46

 .0227هومة، اجلزائر، 
، معاصر البنوك، مدخل كمي واستراتيجي إدارةفالح حسن احلسيين، مؤيد عبد الرمحان الدوري،  .41

 .0222، 0نشر، ادار وائم لل
 .6222، 5، عامل الكتب احلديث، عمان، االبنوك اإلسالميةفليح حسن خلف،  .48
، أساليب االستثمار اإلسالمي وأثرها على األسواق المالية والبورصات ،قيصر عبد الكرمي اهلييت .49

 .6222، 5دار رسالن، دمشق، ا
 .5995، 6ا للنشر والتوزيع، ، ايرتالالبنوك اإلسالميةحمسن أمحد اخلضريي،  .51
النهضة العربية، القاهرة،  ، دارالبنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقحممد إبراهيم أبو شادي،  .57

6222. 
، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية البيوع االئتمانية بين الحل والحرمةحممد بن عبد اهلل الشباين،  .52

 .  6222أثناء النشر، الرياض،
مفهومها، نشأتها، تطورها مع دراسة ميدانية على مصرف : يةالمصارف اإلسالمحممد بوجالل،  .53

 . 5992، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، إسالمي
دار  ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، المجلد األول،آخرونحممد سليمان األشقر و  .54

       .5992، 5النفائس، ا
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، سالميةإدارة المصارف التقليدية والمصارف اإلحممد سويلم،  .55

 .1881 مصر،
املعهد العاملي للفكر القرض الحسن كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالمية، اجلندي،  هحممد شحات .56

 .5992، 5اإلسالمي، ا
 ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،البورصة والبنوك التجارية :المؤسسات الماليةحممد صاحل احلناوي،  .51

6225.  
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اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق  مد عبد احلليم عمر،حم .58
 .0229 ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة،عاصرمال

اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق حممد عبد احلليم عمر،  .59
 .6222، 2، ا، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريبالمعاصر

، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، التطبيق المعاصر لعقد السلمحممد عبد العزيز حسني زيد،  .61
5992. 

، 1، دار النفائس، األردن، اي الفقه اإلسالميالمعامالت المالية المعاصرة ف ،حممد ع،مان شبري .67
8001 . 

، 2، ورقة مناسباتاإلسالمية الرقابة واإلشراف على البنوكحممد عمر شابرا، طارق اهلل خان،  .24
 .6222املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، 

، املعهد اإلدارة المؤسسية في المؤسسات المالية اإلسالميةحممد عمر شربا، حبيب امحد،  .63
 .0229، 0اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، ا

دار املسرية، تها المصرفية، أحكامها ومبادئها وتطبيقا: البنوك اإلسالميةحممد حممود العجلوين،  .22
0228. 

ة، املكتبة ، أسس التمويل المصرفي اإلسالمي بين المخاطرة والسيطرحممد حممود مكاوي .65
 .0224العصرية، مصر،  

 ،تحليل مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيقحممد نور علي عبد اهلل،  .66
 .0448دون دار النشر، عمان، 

 .6225، 5عمان، ا ، دار وائم للنشر،أساسيات العمل المصرفي اإلسالميصوان،  حممود حسن .61

، دار الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالميةحممود عبد الكرمي أمحد إرشيد،  .68
  .6227، األردن، 6النفائس، ا

إلسالمي ، املعهد اعقد االستصناع ومدى أهميته في االستثمارات اإلسالميةمصطفى أمحد الزرقا،  .69
 .5992وث والتدريب، جدة، ا، للبح

مطابع غباشي، طنطا،  القرار االستثماري في المصارف اإلسالمية،، مصطفى كمال السيد الطويم .11
 .5999مصر، 

دراسة مقدمة إىل االجتماع السنوي ال،امن والعشرين جمللس  ،1مح األساسية التفاقية بازلالمال .17
 .0229 ،قد العربية، صندوق النقد العريب، القاهرة، سبتمربحمافئي املصارف املركزية ومؤسسات الن
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، اإلسكندرية، املكتب العريب احلديث، مدخل تحليلي معاصر: المالية اإلدارةهندي،  إبراهيممنري  .12
 .0222، 9ا

 .0202، 0، دار الراية، عمان، امخاطر المحافظ االئتمانية إدارةمهند حنا نقوال عيسى،  .13
 .5999، عمان، النقود والمصارف والنظرية النقدية، ناظم حممد نوري الشمري .14
 .  0442، جامعة القاهرة، مصر، إدارة االئتماننفيسة حممد باشرى،  .15
، دار المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمينور الدين عبد الكرمي الكواملة،  .16

 .6222.، 5النفائس، ا

  .6229، 5، دار ال،قافة، المؤسسات االقتصاديةالمصارف اإلسالمية واوائم عربيات،  .11

 .5925، 6، ا، دمشقدار الفكر ،، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي .18
  .7002، هيئة املوسوعة العربية، دمشق،1، االمصارف اإلسالمية وهبة الزحيلي، .19
 . 6226، دمشق، المعامالت المالية المعاصرة، دار الفكروهبة الزحيلي،  .81

 ؤمتراتامل: ثالثا
، مؤمتر المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية اإلسالميةأبو زيد، حممد عبد املنعم،  -0

 دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف االست،مار، والتنمية، جامعة الشارقة، بنك أبو ظيب اإلسالمي، 
7-4/2/0220. 

تطبيقاتها في المنتجات المالية فقه اإلجارة الموصوفة في الذمة و أمحد حممد حممود نصار،  -6
، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة اإلسالمية لتمويل الخدمات

 .6229جوان، 2 -ماي25الشؤون اإلسالمية والعمم اخلريي بديب، 
للمصارف  األول، املؤمتر اإلسالميةالمخاطر في المؤسسات المالية  إدارة حسني سعيد، -2

 .0229، سورية، اإلسالميةالصيرفة  أفاق: ، حتت شعاراإلسالميةللمؤسسات املالية و 
ورقة مقدمة للملتقى الدويل حول  إتفاقيات بازل وتطبيقاتـها في البنوك اإلسالمية، سليمان ناصر، -4

، كلية االداب والعلوم االنسانية، اإلسالميةازمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك 
 .0224نة، اجلزائر، ي، قسنطاإلسالميةامعة االمري عبد القادر للعلوم ج

، ورقة حبث ، العمل المصرفي في الجزائر الواقع واألفاق، دراسة تقييميه مختصرةسليمان ناصر -2
 .0220، مقدمة إىل ملتقى النئام املصريف اجلزائري واقع وأفاق، جامعة قاملة، اجلزائر
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سالمية، خصائصها وأنواعها، حبث مقدم للمؤمتر العلمي االست،مار اإلصفية امحد ابو بكر، صناديق  -9
 .0222السنوي الرابع عشر، جامعة االمارات العربية املتحدة،ديب، ماي، 

، حبث مقدم مفهومها، خصائصها وأحكامها: صناديق االستثمار اإلسالميعبد اجمليد الصالحني،  -7
 .0222لية الشريعة والقانون، اإلمارات العربية املتحدة، ملؤمتر األسواق األوراق املالية والبورصات، ك

تقييم تجربة الخدمات المالية اإلسالمية في السوق الجزائرية وآفاقها عبد احلليم غريب،  -8
حبث مقدم لندوة علمية حول اخلدمات املالية وإدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، ، المستقبلية، 

 ،0202، ائرجامعة فرحات عباس، سطيف، اجلز 
حبث مقدم ، "الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية اإلسالمية"عبد احلميد حممود البعلي،  -4

 . 0222امعة أم القرى، مكة املكرمة،ج عاملي ال،الث لالقتصاد اإلسالمي،املؤمتر ال: إىل
حول األزمة املالية  ، امللتقى العاملي الدويلضوابط المشاركة في العمل المصرفيعبد القادر جعفر،  -02

 .6229االقتصادية الدولية، جامعة سطيف، اجلزائر، 
المنظومة  إصالح إطارتقييم تجربة بنك البركة في عبد اهلل بن منصور وسليمان مرابط،   -22

، الندوة التدريبية الدولية حول متويم املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوريها يف المصرفية الجزائرية
 .0222 ماي 08-02غاربية، ، جامعة فرحات عباس، سطيف، االقتصاديات امل

، احلاجة إىل العمل بالصكوك االستثمارية اإلسالمية على المستوى الرسميعبد امللك منصور،  -56
تشريعات جديدة، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤون 

 .6229جوان، 2-ماي25اإلسالمية والعمم اخلريي، ديب، 
، مع التعرض اإلسالميةمخاطر التمويل واالستثمار في المصارف  إدارةعلي عبد اهلل شاهني،  -02

، االست،مار والتمويم يف األول، املؤمتر العاملي لواقع المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين
 .0222ماي 4-8التنمية والتحديات املعاصرة،  أفاقفلسطني بني 

، ورقة عمم إدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةعي، فيصم صادق عارضه، غالب عوض الرفا -09
 09االردنمقدمة املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع، إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة، 

 .0227افريم، 08 –
، ورقة مقدمة ةدور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشروعات التنمويفتح الرمحان علي حممد صاحل،  -02

 .8001، بريوت، اإلسالميةملنتدى الصريفة 
، ورقة دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشروعات التنمويةفتح الرمحان علي حممد صاحل،  -09

 .8001، بريوت، اإلسالميةمقدمة ملنتدى الصريفة 
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، حبث مقدم إىل تقييم تجربة البنوك اإلسالمية بالجزائر في إدارة المخاطر االئتمانيةكمال رزيق،  -07
 .0200ملتقى اخلرطوم للمنتجات اإلسالمية، التحوا وإدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسالمية، 

، ورقة مقدمة اىل املؤمتر المخاطر المناوئة للفكر والقطاع المصرفي اإلسالمي كوثر األجبي، -08
ور إدارة المخاطر في إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، مح:العلمي والدويل السنوي السابع 

  .0227،األردن، جامعة الزيتونة، اإلدارية، كلية االقتصاد والعلوم المصارف اإلسالمية
مؤتمر لورقة عمم مقدمة  تنمية الموارد البشرية في المؤسسات المالية اإلسالميةحممد البلتاجي،  -29

 .1121الخدمات المالية اإلسالمية الثاني، طرابلس، 
مقدم إىل ندوة  ، حبثمخاطر االئتمانية في التمويل المصرفي اإلسالميالحممد علي القري،  -02

 Regulation and Supervision of التنظيم واإلشراف على المصارف اإلسالمية، 

Islamic Banks 0222افريم، 00-02، اخلرطوم. 
مة املالية ، امللتقى العلمي الدويل حول األز اإلسالميةالمخاطر في المصارف  إدارةمفتاح صاحل،  -00

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية،  
 .0224اكتوبر 00-20سطيف، 

ورقة مقدمة  المخاطر في المصارف، إدارةدور الحوكمة في ميمي جداين، ساميه جداين،  -00
 العلوم كلية والتحديات، اآلفاق: المؤسسات يف المخاطر إدارة إستراتيجية الدولي امللتقىللملتقى 
 .0228 ،نوفمرب 09- 02 الشلف جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية

امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية  إدارة المخاطر في مصارف المشاركة، نوال بن عمارة، -02
التسيري، وم االقتصادية وعلوم كلية العل،  0224اكتوبر 00-02واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، 

 .جامعة فرحات عباس، سطيف

 املقاالت والدوريات: رابعا
، 62اجمللد، جملة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، القرض الحسن، حقيقته وأحكامهأمحد حسن،  -0

 .6227العدد األول، 
أن االحرتاز واملراقبة، جملة اريكو لوقا وفاراهباخش، ميرتا، النئام املصريف اإلسالمي قضايا مطروحة بش -0

 .0220، سنة 00، ع 02لدجمجامعة امللك عبدا لعزيز، أحباث االقتصاد اإلسالمي، جدة، 



 يف املصارف اإلسالمية ةينامتئالاإدارة املخاطر ............................................................................................................قائمة املراجع

 

209 
 

املصرفية للدول  األنئمةوراس امحد، عياش زبري، املعايري الدولية للرقابة املصرفية وتطبيقاهتا على ب -3
 .0227قسنطينة، جوان  ، جامعة منتوري،07، العدد اإلنسانيةالنامية، جملة العلوم 

، جملة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت أدوات المصرف اإلسالميحسني احلاج،  -9
 .6222، 22العدد
، جملة اجلندي املسلم، العدد رقم البدائل الشرعية للخدمات المصرفيةحفيظ الرمحان األعئمي،  -2

 .20/24/0224تاريخ ، 022
، حولية الربكة، جملة علمية متخصصة بفقه مية رؤية مستقبلية، الصيرفة اإلسالسعيد املرطان -2

 .6222املعامالت والعمم املصريف اإلسالمي، العدد السادس، جمموعة دالة الربكة، 
، حولية الربكة، جملة متخصصة بفقه املعامالت 1وتحديات بازل اإلسالميةالبنوك مسري الشاهد،  -7

 .0229، 8وات الربكة، العدد ند بأحباث، خاصة اإلسالميوالعمم املصريف 
جملة دراسات اقتصادية اسالمية، شوقي بورقبة، عرض كتاب مؤشرات األداء يف البنول اإلسالمية،  -8

 6252، ، املعهد االسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة6، العدد 52اجمللد 
، جملة ، حولية الربكةمقررات بازل ومتطلبات اإلسالميةالرقابة على المصارف  صابر حممد احلسن، -4

 .0229، 8ندوات الربكة، العدد  ثبأحبا، خاصة اإلسالميمتخصصة بفقه املعامالت والعمم املصريف 
، جملة العلوم معايير وضوابط االستثمار في القطاع العام في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  -52

 .7االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، العدد
، جملة الباحث، الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية، بين النظرية والتطبيقاحلليم غريب،  عبد -55

 .6222، 2جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العدد

االقتصاد : ، جملة امللك عبد العزيزإدارة الغرر في التأمين التعاونيعبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،  -56
 .6252، 6، ع62ماإلسالمي، 

جملة امللك  ،الخطر التضامن في تحمل:اإلسالمينظام التامين  عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت، -52
 .0202، 0ج ،02العدد، اإلسالمياالقتصاد  عبد العزيز،

، المعيار الجديد لكفاية راس المال إطارفي  اإلسالميةقياس مالءة البنوك  ماهر الشيخ حسن، -09
 .0222القرى، مكة،  أم، جامعة اإلسالميل،الث لالقتصاد ورقة عمم مقدمة للمؤمتر العاملي ا

: ، جملة امللك عبد العزيزالغبن الفاحش والغبن اليسر تحليل اقتصاديحممد إبراهيم السحيباين،  -02
 .0222 ،0، العدد08:االقتصاد اإلسالمي، اجمللد 
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 البنول اجلزائرية، لة جملموعة مندراسة حا: تقييم أداء المؤسسات المصرفيةحممد اجلموعي قريشي،  -09
 .0222، جامعة ورقلة، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية،2جملة الباحث، العدد 

، جملة جامعة امللك ، تحليل شرعي لبعض مسائل اإلجارة التمويلية اإلسالميةلحممد هاشم كما -57
 .6229العدد األول،  ،66عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، اجمللد 

 عيةالرسائل اجلام: خامسا
دار ، رسالة دكتوراه منشورة، ، مؤشرات األداء في البنوك اإلسالميةإبراهيم عبد احلليم عبادة -5

 .6222األردن،  النفائس،

تطوير نموذج الحتساب كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية في هتاين حممود حممد الزعايب،  -6
 .0228 فلسطسن،  غزة،جامعة سالة ماجستري غري منشورة، اطار مقررات لجنة بازل، ر

، رسالة عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقديةمحزة شودار،  -2
 .6227ماجستري منشورة، جامعة سطيف، اجلزائر،

 رسالة دكتوراه منشورة،  ،، مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالميةمحزة عبد الكرمي حممد محاد -9
 .0228، 0دار النفائس، عمان، ا

رسالة ماجستري منشورة،  ،إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية حالة األردن، رانية العالونة -2
، األردنجـامـعــة اليـرمـول، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية، 

0222. 
، ايرتال للنشر سالميةدور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك اإلرايس حدة،  -2

 .6229 والتوزيع، القاهرة،

يف االقتصاد اإلسالمي،   اه، رسالة دكتور االئتمان في القتصاد اإلسالميسعد بن محدان اللحياين،  -7
 .0448 كلية السريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، السعودية،

اجلزائر، دار هيام،  سالة دكتوراه منشورة،ر  عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية،سليمان ناصر،  -8
6222. 

غري ، أطروحة دكتوراه مقارنة تطبيقية الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسةشوقي بورقبة،  -4
 .0200جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، منشورة، 

لة ماجستري رسا دراسة مقارنة،: ، تكلفة وإجراءات التمويل في البنوك اإلسالميةشوقي بورقبة -02
 .6252عامل الكتب احلديث، االردن،  ، منشورة
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 البنوك في اإلسالمية التجارية التمويل صيغ مخاطربوقري،  أمحد بن عبد الرمحن بن عادل -00
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، اململكة  ، رسالة دكتوراه غري منشورة،السعودية

 .0222العربية السعودية، 
جامعة  رسالة دكتوراه غري منشورة مصادر واستخدامات األموال في بنوك المشاركة،احلليم غريب، عبد  -00

 .6222فرحات عباس سطيف، اجلزائر، 
شورة، ، رسالة دكتوراه غري منقياس كفاءة األداء المالي للبنوك اإلسالميةحممد عي حممد العقول،  -52

 .0447 السودان، ،جامعة أم درمان اإلسالمية

، رسالة دكتوراه، جامعة اخلرطوم،  إدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةد الكرمي حممد، فضم عب -52
 .0227السودان، 
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 ج للعميل طالب االئتمانجدول النتائ
 

Compte de resultats (U :KDA ( 
2010 2009 2008 Rubriques 

90000 90000 90000 Capital social 

24426 26922 24000 Reserves 

- 11082 12963 Riaffectation 

28292 36735 45485 Resultat de l exercice 

- - - (-)non valeurs 

142718 164739 172448 (=) Fonds Propres 

   C/C des associes 

   Dettes bancaires a L et MT 

- - 56 Autre dettes a L et MT 

142718 164739 172504 (=) FDS permanents 

333497 357731 267740 Investissement brutes 

58458 43461 19250 (-) amortissements 

275039 314270 248490 (=) investiss, nets 

-132321 -149531 -75986 (=) donds de roult 

1915659 2009070 2006589 Valeurs de stoks 

162557 95160 109281 Creances sur clients 

- 20455 - Creances de stocks 

214715 5673 37327 Creances d exploitation  

12085 157440 228218 Creances autres 

2305016 2287798 2381415 (=) val, realisables 

338324 305930 954835 Dettes de stocks(fourniss) 

1223476 32518 78015 Dettes d expoitation 

21386 880 - Dettes privilegiées 

- 1344535 1131360 Autres dettes 

1583186 1683863 2164210 (=) dettes a ct hors tresorerie 

279859 51358 511791 Valeurs disponibles 

1134009 804852 803862 (-) dettes financieres 

-854150 -753467 -292071 (=) tresorerie 
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2859914 2653453 3141696 Total de l actif 

2859913 2653453 3140576 Total du passif 

 
Chif. Affaires ttc 9981032 7586075 6247220 

Consommaton (achats) 9550352 7065210 5816586 

Valeur ajoutee 415650 413660 328132 

Resultat de l exercice 45659.25 38301 33489 
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تعترب املخاطر أحد اإلفرازات الطبيعية للنشاا املصريف، سواء التقليدي أو اإلسالمي، غري أن املخاطر 
هتدد وجوده واستمراره، خاصة وأن االئتمان هو الركيزة األساسية يف العمم  االئتمانية هي أهم املخاطر اليت

 .املصريف
وباعتبار أن الصريفة اإلسالمية حيكمها جمموعة من القيود والضوابط الشرعية، فان إدارة املخاطر االئتمانية 

 .يف املصارف اإلسالمية أخذت طبيعة متميزة
 :املوضوع من خالل النقاا التاليةوتأيت هذه الدراسة لتحاول مناقشة هذا 

 التعرف على املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف اإلسالمية؛ -

 التعرف على مصادر املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية؛ -

 .منها التحوا وأساليب اإلسالمية املصارف يف االئتمان خماطر حتليم أساليب على التعرف -

 :لنتائج أمههاوللقد خلصت الدراسة إىل  جمموعة ا
إن الطبيعة املميزة للعمم املصريف اإلسالمي جعلته أك،ر عرضة للمخاطر االئتمانية مقارنة بالعمم  -

 املصريف التقليدي؛

ك،ريا  إال فيما  ختتلف أن جوهر إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية والبنول التقليدية ال -
 .مييتعارض مع ضوابط العمم املصريف اإلسال

 
 
 

The conventional and the Islamic Banks are facing variety of risks, but credit risk is the 

most important because it threatens its existence and continuity, As the credit is the most 

important activity performed by the banking business. 

As the Islamic banking is governed by a set of restrictions and controls of legality, the 

credit risk management in Islamic banks takes the distinctive nature. 

The study comes to trying to discuss this issue through this study we discuss the 

following points: 

- Identify the risks of Islamic banks; 

- Identify sources of credit risk in Islamic banks; 

-Identify the methods for analyzing credit risk in Islamic banks and methods of hedging. 

The main results of this study are: 

 - that The distinctive nature of Islamic banking makes it more vulnerable to credit risk 

compared to the traditional banking business; 

- That the essence of credit risk management in Islamic banks and conventional banks 

are not much different than in conflict with regulations of Islamic banking. 
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