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 شكر وتقدير
بهل ويرست منا من يُؼيننا  كل امحلد ربنا اي من مننت ػلينا بنؼمة امؼمل ويرست منا س ُ

 ػىل حتطيهل وػلمتنا مامل نكن هؼمل...

 وامسالم ػىل خري املؼلمني س يد اخللق أ مجؼني... مث امطالة

 امفائق، وأ خص ابذلكر:والاحرتام  ابمشكر اجلزيل وامتلدير اخلامصأ ثلدم   
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 ملمية.ا
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بداء مالحظاهتم املمية وثوجهياهتم امسديدةو  ل طروحةا  .، جفزامه هللا أ حسن اجلزاءا 

ىل لك من ساػدين من كريب أ و بؼيد يف سبيل جناح ىذا امؼمل  .ا 

 .جسلامي وحصبو وسمل وأ هلػىل هبينا محمد  مانلي وضل
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  لخص:م
آليات إدارهتا وفق اضافة إىل حتديد  اإلسالمية على األداء املايل للبنوك  وأثرىا لسوقا خماطر بيانتإىل الدراسة  هتدف ىذه     

املخاطر اليت على والتعرف  اإلسالمية  بالبنوكىذه الدراسة التعريف تناولت حيث معايري بازل وجملس اخلدمات املالية اإلسالمية، 
ولت الدراسة آليات وأساليب إدارة خماطر السوق وذلك بتطبيق معايري بازل ومعايري ا، كما تنعامة واملخاطر السوقية خاصة هتددىا

وأمهيتو بالنسبة للبنوك اإلسالمية  من خالل  الوقوف على أىم  ألداء املايل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية باإلضافة إىل التعريف با
  .مؤشراتو

معدل التضخم و معدل و  املراحبةأسعار و جارة أسعار اإلو أسعار الفائدة و واملتمثلة يف أسعار الصرف  لتحديد أثر املخاطر السوقية    
ومعدل  (ROA)مؤشرين أساسني ومها معدل العائد على األصول أين مت االعتماد على  ،املايل على األداء الناتج احمللي االمجايل

 السعودية ) مكونة من عشرة مصارف إسالمية خلمس دول عربيةعينة وذلك بالتطبيق على ( ROE)ة العائد على حقوق امللكي
 ( 8002-8002) بني وذلك باستخدام البيانات املالية السنوية للفرتة مامصرفني من كل دولة  األردن(و  والبحريني وقطر والكويت

  (Data Panel)للبيانات املقطعية اخلطي املتعددواالعتماد على أسلوب االحندار   (Eviews) استخدام برنامجو 
بعد و اختبار االستقرارية حيث تبني أن جل متغريات الدراسة مستقرة عند املستوى  بإجراء ةالباحث تقبل الشروع يف التحليل قام

 .تطبيق اختبار ىومسان تبني أن أفضل منوذج للتحليل ىو منوذج التأثري الثابت
 أن: خري أظهرت نتائج الدراسة يف األ

أسعار السلع املمثلة بسعر املراحبة وسعر اإلجارة تؤثر على األداء املايل للبنوك وكذا قية املمثلة بالتضخم املخاطر السو  -
 ؛اإلسالمية 

مبعدل  قياسهاعند تؤثر على األداء املايل  ( PIB)الناتج احمللي اإلمجايل  وأما املخاطر السوقية املمثلة بأسعار الصرف و -
   ؛عدل العائد على األصولعند قياسها مب وال تؤثر العائد على حقوق امللكية

 ؛ وأن املخاطر السوقية املمثلة بأسعار الفائدة ال تؤثر على األداء املايل لبنوك الدراسة  -
من األساليب والطرق لقياس وإدارة خماطر السوق حسب مقررات بازل ومعايري جملس مجلة تعتمد بنوك الدراسة على  -

 ؛اخلدمات املالية اإلسالمية 
 ، أمهها:جمموعة من االستنتاجات والتوصيات لغرض جتاوز خماطر السوق وحتسني األداء ملايل للبنوك اإلسالميةكما مت التوصل إىل 

مي وعدم تركي  معمم دتويالهتا يف صيغة املراحبة فق،، فرمم تد ي املخاطر ضرورة تفعيل كافة أساليب التمويل اإلسال -
بالتمويل املراحبة إال أن العائد الذي ميكن للبنك حتقيقو عند التمويل بصيغ املشاركة يكون أكرب مما يع ز من أدائها املايل 

 ؛واحملافمة على مرك ىا املايل
 مستوى األداء املايل لبنوك الدراسة؛ ضرورة ختفيض تكلفة اإلجارة لرفع -
 يتوافق مع طبيعة عمل املصارف اإلسالمية؛ العمل على تطوير وبناء مناذج إحصائية إلدارة خماطر السوق مبا  -

البنوك اإلسالمية، املخاطر السوقية، األداء املايل، إدارة املخاطر، معايري بازل، جملس اخلدمات املالية  : الكلمات المفتاحية
 (Data Panel)اإلسالمية، بيانات البانل 

 

 
 



Abstract 

 

This study aims to identify the market risks and their impact on the financial performance of 

Islamic banks, in addition to identifying their management mechanisms in accordance with the 

Basel and Islamic Financial Services Council standards, where this study dealt with the Islamic 

banks’ definition and identify the risks that threaten them in general and market risks in 

particular, the study also addressed mechanisms and methods of risk management The market 

by implementing Basel and Islamic Financial Services Council standards in addition to defining 

financial performance and its importance for Islamic banks by identifying the most important 

indicators. 

To determine the impact of the market risks represented by exchange rates, interest rates, Ijara 

prices, Murabaha prices, inflation rate and gross domestic product rate on financial 

performance, where two main indicators were adopted, namely the rate of return on assets ROA 

and the rate of return on equity ROE, using a sample of ten Islamic banks operating in  five 

Arab countries which are: Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain and Jordan) by taking two 

banks from each country using the annual financial data for the period between (2008-2018) 

moreover, the (Eviews) software is used to analyze the data, the multiple linear regression 

method for panel data is used.  

Before starting the analysis, the researcher performed the stationarity test, where it was found 

that most of the study variables are stationary (absence of the unit root) at level, and after 

applying the Haussmann test, it was found that the best model of analysis is the fixed effect 

model. 

Finally, the results of the study showed that: 

- Market risks represented by inflation, as well as the prices of commodities represented in the 

Murabahah and Ijara  prices and affect the financial performance of Islamic banks; 

- Market risks represented by exchange rates and gross domestic product (GDP) affect financial 

performance when this later is measured by the rate of return on equity and do not affect it 

when it is measured by the rate of return on assets; 

- The market risks represented by interest rates do not affect the financial performance of the 

studied banks; 

 The Islamic banks use the methods of market risk management presented by  Basel committee 

and the standards of the Islamic Financial Services Council. 

A set of conclusions and recommendations were also reached for the purpose of overcoming 

market risks and improving the performance of Islamic banks as follows:  

_Islamic banks should use all the islamic modes of and do not concentrate most of its financing 

in the Murabaha, despite the low risk in Murabaha financing, the return that the bank can 

achieve when financing the participation forms is greater than the profit generated by 

muraabaha contratcs hence  it enhances its financial performance and maintains its financial 

position;  

- The need to reduce the cost of Ijarah in order to raise the level of financial performance of the 

Islamic banks. 

 -The need to develop some statistical models for managing market risks in line with the nature 

of  Islamic banks’ work.   

 Key words: Islamic banks; market risks; financial performance; risk management; Basel 

standards; Islamic Financial Services Council; panel data . 
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 :العامة  المقدمة  

بنوعيها سواء  صار يلعب اجلهاز ادلصريف دورا كبًنا يف تنشيط العجلة االقتصادية ألي دولة، فوجود ادل      
تقليدية أو إسالمية لتمويل ادلشاريع االقتصادية ضرورة حتمية، حيث تلعب ادلصار  دور الوساطة ادلالية ، 

التقليدية يقوم على  صار تربط بٌن أصحاب الفوائض وأصحاب العجز يف ادلوارد ادلالية، إال أن نشاط ادلإذ 
التمويالت  للمستثمرين،  عند منح األموال من ادلودعٌن أووالقاعدة االقراضية سواء عند قبول أساس الفائدة 
التقليدية فهي ترتكز على قواعد نظام  صار تل  عن نشاط ادلصار  اسإسالمية خيادل نشاط يف حٌن أن

ادلشاركة ادلستمدة من ضوابط ادلعامالت ادلالية اسإسالمية، وال تتعامل بالفائدة أخذا وعطاءا  حبيث تقبل 
اخلراج " و"حاب الفائض ودتنحها ألصحاب العجز باالستناد على مبدأ "الغنم بالغرماألموال من أص

  .بالضمان"، باسإضافة إىل صيغ متنوعة أساسها الشريعة اسإسالمية

الشك أن الصناعة ادلصرفية شهدت تطورات عديدة نتاجا للمبتكرات ادلالية والتقدم التكنولوجي وحترير      
ومن خالل الطبيعة ادلميزة للعمل اطر اليت هتدد وجودىا واستمرارىا شلا أدى إىل ارتفاع ادلخ ،سوق األموال

تنفرد هبا نتيجة  اسإسالمية تتعرض لنوعٌن رئيسٌن من ادلخاطر، سلاطر صار ادلصريف اسإسالمي فنجد أن ادل
اطر تشرتك فيها مع نظًنهتا سلمتمثلة يف سلاطر صيغ التمويل اسإسالمي و  ،النهج الذي اتبعتو ألداء نشاطها

التقليدية متمثلة يف سلاطر االئتمان وسلاطر التشغيل وسلاطر السوق حيث تعترب ىذه األخًنة أحد أىم 
نظرا لطبيعة نشاط ىذا  ،اسإسالمية بشكل خاص صار بشكل عام وادل صار ادلخاطر اليت تتعرض ذلا ادل

 لة بادلتغًنات االقتصادية الكلية و اجلزئية.النوع من ادلؤسسات ادلالية الذي ينشط يف بيئة حاف

تعترب عملية تقييم األداء ادلايل من الضمانات األساسية والالزمة لنمو واستمرار ادلصار  اسإسالمية وذات    
أمهية قصوى يف قياس مدى صلاحها يف وظيفتها ادلالية فنجدىا تسعى للحصول على صورة كاملة عن أدائها 

لكن أداء ىذه ادلصار  يتأثر جبملة من ادلتغًنات ، االعتماد على مؤشرات ومقاييس لتقييموادلايل من خالل 
ول دون حتقيقها دلستويات أداء الداخلية واخلارجية كادلخاطر ادلختلفة اليت قد هتدد سالمة ادلصار  وحت

 ا باألسواق احمللية أو األجنبية.لها تضمن مكانتهجتع
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 صار على ادل لزاماكان لذلك   وسالمتها ادلصرفية صار على مسًنة ادلىذه ادلخاطر بال شك قد تؤثر 
، ذلذا ن أساليب وتقنيات سإدارة ادلخاطراسإسالمية خاصة البحث ع صار وادلؤسسات ادلالية العامة وادل

طر بإصدار الكثًن من الوثائق اسإرشادية اخلاصة بإدارة ادلخا م4002قامت جلنة بازل للرقابة ادلصرفية يف عام 
وإضافة نوع جديد من ادلخاطر وىي ادلخاطر السوقية، إال أن معظم ىذه ادلعايًن  واألساليب ال  ادلصرفية

بإعداد وتبين اسإسالمية اجلهات  فقد قامت بعضلذا  اسإسالمية صار تتوافق وال تتناسب مع طبيعة عمل ادل
من بينها رللس اخلدمات ادلالية اسإسالمية  ،وموارده معايًن إسالمية مناسبة ذليكلة موجودات البنك اسإسالمي

وذلك مبا يالئم مؤسسات اخلدمات معايًن متعددة من بينها تلك اليت هتتم بإدارة ادلخاطر  بإعدادالذي قام 
 .ادلالية اسإسالمية

 إشكالية البحث

ىا وأرباحها وبالتايل من سلاطر السوق واليت ديكن أن تؤثر على عوائد ةاسإسالمي صار نظرا دلا تواجهو ادل     
ادلخاطر اليت يتحملها البنك لتحقيق تلك ظهرت رلموعة من ادلؤشرات لقياس العوائد احملققة و على أدائها، 

باسإضافة إىل مدى مسامهة السبل اليت  العوائد لتحديد اخلطط ادلستقبلية واحلكم على الوضعية ادلالية للبنك،
 من آثارىا. ة سلاطر السوق للتخفي  يعتمدىا يف إدار 

 من خالل ما سبق، فإن اسإشكالية تتمحور حول التساؤل الرئيسي التايل4     

اإلسالمية ؟ وماىي آليات إدارتيا وفق    مصارفما أثر المخاطر السوقية على األداء المالي لل
 .؟معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ولجنة بازل

 ويتفرع عن ذلك التساؤل رلموعة من التساؤالت الفرعية وىي4    

 اسإسالمية؟ مصار ىل تؤثر أسعار الفائدة على األداء ادلايل لل -
 اسإسالمية؟ مصار ىل يؤثر التضخم على األداء ادلايل لل -
 اسإسالمية؟ مصار ىل تؤثر أسعار الصر  على األداء ادلايل لل -
 اسإسالمية؟ مصار األداء ادلايل للىل يؤثر النمو االقتصادي على  -
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ىل تؤثر أسعار السلع ادلتمثلة يف صيغة التمويل بادلراحبة وصيغة التمويل باسإجارة على األداء ادلايل  -
 اسإسالمية؟ مصار لل
 اسإسالمية يف إدارهتا دلخاطر السوق؟ صار اليت تعتمدىا ادلادلناسبة ماىي الطرق واآلليات  -

 فرضيات البحث

 مفادىا4 فرضيات رئيسيةعن التساؤل الرئيسي واألسئلة الفرعية فقد مت بناء وصياغة  اسإجابةبغرض    

 الفرضية الرئيسية األولى:

 H01:  مبعدل العائد على األصول  مقاساال يوجد أثر ذو داللة إحصائية دلخاطر السوق على األداء ادلايل
  اسإسالمية؛ مصار لل

 4ة من الفرضيات الفرعية متمثلة يفرلموع عن ىذه الفرضية فقد مت تقسيمها إىل ولإلجابة

H01-1 مصار للمعدل العائد على األصول الفائدة على ألسعار 4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 
  ؛اسإسالمية

H01-2 ؛اسإسالمية مصار للمعدل العائد على األصول 4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  للتضخم على  

H01-3 مصار للمعدل العائد على األصول 4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألسعار الصر  على 
 ؛اسإسالمية

H01-4 مصار للمعدل العائد على األصول 4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للنمو االقتصادي على 
  ؛اسإسالمية

H01-5 ؛اسإسالمية مصار للمعدل العائد على األصول 4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسعر ادلراحبة على  

H01-6 مصار للمعدل العائد على األصول 4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسعر اسإجارة على 
  .اسإسالمية
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 الثانية:   الفرضية الرئيسية

H02 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية دلخاطر السوق على األداء ادلايل مقاسا مبعدل العائد على حقوق
 ادللكية للمصار  اسإسالمية؛ 

 4ولإلجابة عن ىذه الفرضية فقد مت تقسيمها إىل رلموعة من الفرضيات الفرعية متمثلة يف

H02-1  4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألسعار الفائدة على معدل العائد على حقوق ادللكية للمصار
 اسإسالمية؛ 

H02-2  4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  للتضخم على معدل العائد على حقوق ادللكية للمصار
 اسإسالمية؛ 

H02-3عائد على حقوق ادللكية للمصار  4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألسعار الصر  على معدل ال
 اسإسالمية؛

H02-4  4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للنمو االقتصادي على معدل العائد على حقوق ادللكية للمصار
 اسإسالمية؛ 

H02-5  4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسعر ادلراحبة على معدل العائد على حقوق ادللكية للمصار
 اسإسالمية؛ 

H02-6  4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسعر اسإجارة على معدل العائد على حقوق ادللكية للمصار
 اسإسالمية. 

 الفرضية الرئيسية الثالثة:

H03:  دارة سلاطر السوق.االسالمية على إجراءات مناسبة سإ ال تعتمد ادلصار 
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 ىمية البحثأ

 ؛يف ىذا اجملال ادليدانيةيعترب ىذا ادلوضوع مهما نتيجة لقلة الدراسات  -
زلل الدراسة وذلك من خالل  مصار ادلسامهة يف القاء الضوء على حقيقة األداء ادلايل الفعلي لل -

ل ومعدل العائد على حقوق تقييمو باستخدام ادلؤشرات ادلالية ادلتمثلة يف معدل العائد على األصو 
  ادللكية؛

الكش  على مواطن القوة ن يساعد ادلوضوع ادلسؤولٌن وادلدراء يف ادلصار  االسالمية على أديكن  -
 ؛ة ومدى تعرضها للمخاطر السوقيةاسإسالمي صار والضع  يف أداء ادل

 ليو؛ن أجل مواصلة الدراسة شلا انتهت إفتح أفاق جديدة للباحثٌن م -
 ئرية مبثل ىذا النوع من الدراسات.سيساىم البحث يف ىذا ادلوضوع يف إثراء ادلكتبة اجلزا -

 أىداف البحث

 ؛االسالمية وادلخاطر السوقية بصفة خاصة صار التعر  على ادلخاطر العامة اليت تواجو ادل -
االسالمية باعتبار عملية القياس ذلذ النوع من ادلخاطر من  صار قياس وحتليل سلاطر السوق يف ادل -

 ؛العمليات ادلعقدة واليت تتطلب التحديث ادلستمر
 ؛االسالمية صار نواع ومصادر ادلخاطر السوقية يف ادلالتعر  على أ -
 ؛االسالمية  صار اطر السوق يف ادلالتعر  على الطبيعة ادلميزة دلخ -
 ؛االسالمية صار ء ادلايل  يف ادلاقياس أثر سلاطر السوق على األد -
 صار التعر  على الطرق والوسائل ادلشروعة اليت ديكن استخدامها للتعامل مع سلاطر السوق يف ادل -

 ؛االسالمية
 دلخاطر السوق؛ ارة ادلصرفية االسالمية  يف إدارهتادالتعر  على مدى قدرة  اسإ -
اسإسالمية مبا يساىم  مصار أىم ادلؤشرات ادلستخدمة يف قياس وتقييم األداء ادلايل لل الوقو  على -

 .لعمالئها صار جودة اخلدمات اليت تقدمها ادليف حتسٌن مستوى 
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 سباب اختيار الموضوعأ

 مت اختيار ادلوضوع لألسباب التالية4    
 ؛اليت تتعرض ذلا للبحث يف رلال الصًنفة االسالمية وادلخاطردليل الشخصي   - 
 سالمية  وادلخاطر اليت تتعرض ذلا؛اسإ صار شهدىا ادلتعر  على التطورات احلديثة اليت تالالرغبة يف  -
تنامي دور ادلصار  االسالمية وانتشارىا عرب أقطار العامل شلا يستدعي تسليط الضوء عليها وعلى  -

   ؛ادلخاطر ادلرتبطة هبا
 اجلزائرية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة مبرجع باللغة العربية. زلاولة تزويد ادلكتبة -

 منيج البحث

مت تقسيم البحث إىل جزئٌن 4جزء نظري واآلخر تطبيقي، ىدا  الدراسة أشكالية البحث وحتقيق إدلعاجلة    
 4باالعتماد على

من خالل االعتماد على ، وذلك ولسب دلثل ىذه الدراسة يف اجلزء األادلنا :المنيج الوصفي والتحليلي 
بشكل مباشر أو غًن مباشر  رلموعة من ادلراجع والدوريات العربية واألجنبية والدراسات ذات الصلة بادلوضوع

 .لتغطية اجلانب النظري من البحث
ىذا ادلنهج يف اجلزء التطبيقي من خالل إجراء دراسة تطبيقية على عينة مت استخدام   4منيج المسح بالعينة

اسإسالمية يف رلموعة من الدول وذلك لقياس اآلثار ادلرتتبة من سلاطر السوق على األداء ادلايل  صار من ادل
  .باالعتماد على النماذج القياسية والتقارير السنوية لعينة الدراسة
   عينة البحث

 ،األردن) 4دول وىي( 00)مخسة  موزعة بٌنإسالمية  مصار ( 00) ةحث من عشر بعينة التتكون    
ناهتا يف التقارير السنوية اساسا لتوافر بيأومت اختيار ىذه العينة  (،البحرين، الكويت، قطر، السعودية

 .4002-4002زلل الدراسة وصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، للفرتة ادلمتدة  مصار لل
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 الدراسات السابقة

دراسنننة أكادديينننة تناولنننت موضنننوع إدارة واالسنننتطالع الضنننمين مل تصننناد  الباحثنننة أي منننن خنننالل البحنننث    
وإمننننا ينننتم تناوذلنننا يف سنننياق  سلننناطر السنننوق وأثرىنننا علنننى األداء ادلنننايل يف ادلصنننار  اسإسنننالمية بشنننكل موسنننع، و

ه قريبنة أطروحنات دكتنوراو  بعنض األحبناث ، ومنع ذلنك ديكنن اسإشنارة إىلبإدارة ادلخاطر واألداء ادلنايل ادلواضيع اخلاصة 
 دراسة4من طبيعة موضوع ال

إدارة المخاطر، قضايا في الصناعة المالية "( 2003)طارق اهلل خان، حبيب أحمد، دراسة  -1
  السعودية. البنك اإلسالمي للتنمية، رضا سعد اهلل، عثمان بابكر أحمد، ترجمة ،"اإلسالمية

 ادلتعلقة بادلخاطرلقد تناولت ىذه الدراسة موضوع ادلخاطر حيث وضحت بصورة شاملة رلمل ادلفاىيم    
للمخاطر  مبدئي باستبيانوطرق إدارهتا ومعايًنىا وفق ما ىو قائم يف الصناعة ادلالية، فهذه الدراسة قامت 

ركزت على أىم  ادلتعلقة هبا صناعة اخلدمات ادلالية اسإسالمية ومن مث حللت النتائج اليت حتصلت عليها مث
كما تناولت سلاطر   الشرعية ادلتعلقة بادلخاطر وكيفية التعامل معها،ادلسائل ذات الصبغة الرقابية والقضايا 

وطرق قياسها  السوق يف ادلصار  اسإسالمية وكيفية إدارهتا حسب معاير رللس اخلدمات ادلالية اسإسالمية
 الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها4 توصلتويف األخًن ، وفق ماجاءت بو جلنة بازل

ادلخاطر ال تتعارض مع مبادئ التمويل اسإسالمي ومتاحة سإدارة سلاطر ارة ىناك طرق تقليدية سإد -
ادلؤسسات ادلالية اسإسالمية مثل4 حتليل الفجوة، نظم التقييم الداخلي، العائد ادلعدل على رأس ادلال، تقارير 

 ادلخاطر؛
ادلصار  اسإسالمية وفرت بيئة جيدة نسبيا سإدارة ادلخاطر، ويف نفس الوقت فهي حباجة غلى رفع  إن -

  .مستوى قياسها ومتابعة ادلخاطر والسيطرة عليها

"  -دراسة قياسية -اإلسالمية  مصارفالمخاطر بال " إدارة(2014) ،طهراوي أسماءدراسة  -2
 .، الجزائرتلمسان جامعةتخصص مالية ومؤسسة، فرع بنوك،  في العلوم االقتصادية، أطروحة دكتوراه،
رأس ادلال،  اسإسالمية من خالل نسبة كفاية صار تناولت الباحثة اختبار كفاءة إدارة ادلخاطر يف ادل   

  من خالل استخدام 0331-4000إسالمية خالل الفرتة  مصار  ( اسإسالمية صار وذلك لعينة من ادل
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 panel data. اسإحصائيأسلوب التحليل 
 ذلا كفاءة عالية يف إدارة سلاطرىا، وذلك من)عينة الدراسة( اسإسالمية  صار وتوصلت الباحثة إىل أن ادل   

خصوصا فيما  خالل حرصها على حتسٌن أدائها ادلايل باتباع السياسات ادلالية وتنفيذ أوامر السلطات الرقابية
 .يتعلق مبعيار كفاية رأس ادلال

دراسة ، أثير المخاطر المالية على األداء المالي للمؤسسة"ت(،2014)، دراسة عبد الباقي بضياف -3
 جامعة في العلوم التجارية، ماجستيررسالة ، "2009،2012- قياسية على السوق المالي السعودي

 .الجزائر ورقلة،
 للشركات ادلدرجة يف (النظامية وغًن النظامية )د  ىذه الدراسة الختبار العالقة بٌن ادلخاطر ادلاليةهت     
ما مدى تأثًن  حيث طُرحت إشكالية البحث كما يلي4 السعودية لألوراق ادلالية و أدائها ادلايل السوق

الشركات ادلدرجة يف السوق السعودية لألوراق ادلالية على أدائها ادلايل للفرتة  ادلخاطر ادلالية اليت قد تتعرض ذلا
 .4004 اىل2009من ادلمتدة 
 :توصلت الدراسة إىلحيث    
 وجود عالقة عكسية وذات داللة إحصائية قوية، بٌن ادلخاطر اليت تتعرض ذلا الشركات ادلدرجة يف سوق -

 السعودية لألوراق ادلالية من جهة، وأدائها ادلايل من جهة ثانية، وأظهرت الدراسة أن ادلتغًنات ادلستقلة ادلتمثلة 
 تؤثر سلبا يف األداء ادلايل كمتغًن تابع وادلمثل  (معامل بيتا واضلرا  ادلردودية )ادلخاطر ادلاليةمؤشرات  يف
 .)االقتصادية ادلضافة والقيمة السوقية ادلضافة القيمةب)
 أكثر تفسًنا من ادلخاطر النظامية ) التشغيلية(كما توصلت الدراسة إىل أن ادلخاطر غًن النظامية -

 .على األداء ادلايل للتغًنات اليت تطرأ )السوقية(
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دراسة حجم المخاطر على عوائد االسهم بين سوق االوراق المالية "(،2017ليلى مقدم،)دراسة   -4
، المجلة "السوداني وسوق االوراق المالية االردني باالعتماد على مقاربة القيمة المعرضة للمخاطر

  .07العدد  الجزائر، ورقلة،الجزائرية للتنمية االقتصادية، جامعة 
كل من السوق السوداين والسوق   سهم يفيح حجم ادلخاطر على عوائد  األىل توضهتد  ىذه الدراسة إ  
ول سوق اسالمي والثاين سوق يغلب عليو دلقارنة بٌن السوقٌن على اعتبار أن السوق  األ، لدراسة ارديناأل

د االسهم لكال السوقٌن على اعتبار ان على عوائ  ادلعروفة الربوي، وعليو ديكن مالحظة  حجم سلاطر السوق
ت الربوية، واعتدت الدراسة على قياس  سلاطر السوقٌن باستخدام  عدالادلالسوق  االسالمي خال من 

 ،القيمة ادلعرضة للخطر ادلتمثل يف ادلالية ادلخاطر ادلقرتح من طر  جلنة بازل  لقياس النموذج الكمي
 ىم  النتائج التالية4إىل أ وتوصلت الدراسة 

 ادلخاطر ادلرتبطة بعوائد االسهم بالسوق االسالمي أقل منها يف السوق الربوي؛ -
 ؛عدم تأثر السوق االسالمي مبخاطر تقلبات أسعار الفائدة، نظرا لكونو خال من ادلعامالت الربوية -
ىم ادلقاييس واليت تعترب من أالقيمة ادلعرضة للخطر داة ادلستعملة يف ىذه الدراسة ادلمثلة يف فعالية األ -

 ؛الكمية للمخاطر ادلالية
 )القيمة ادلعرضة للخطر باستخدام لعوائد االسهم  يف كل من السوقٌنمكانية ادلقارنة بٌن حجم ادلخاطر واإ -

var.) 
دارة إاستخدام تقنيات الهندسة المالية في  "(،2014)محمد عبد الحميد عبد الحي،دراسة  -5

 .جامعة حلب، سورية في العلوم المالي والمصرفية، طروحة دكتوراه، أ"المخاطر االسالمية
رة ادلخاطر بادلصار  االسالمية ركزت الدراسة على امكانية تطبيق التقنيات ادلستخدمة يف قياس إدا  
-4000دلمتدة اجريت الدراسة على مصر  سورية الدويل االسالمي ومصر  ديب االسالمي  يف الفرتة وأ

 ىل النتائج التالية4، وتوصل الباحث إ4004

تعترب التقنيات اليت مت اختيارىا يف الدراسة وادلتمثلة يف 4 القيمة ادلعرضة للخطر، العائد على رأس ادلال  -
ة ادلعدل باخلطر، واختبارات الضغط، ومؤشر االستقرار والسالمة ادلالية  من أىم التقنيات الفعالة يف رلال إدار 
ادلخاطر ادلصرفية ألهنا تغطي كامل منحىن اسإحصائي لتوزيع اخلسائر يف ادلصار  اسإسالمية والذي ينقسم 
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إىل ثالثة مناطق، ىي4 ادلخاطر ادلتوقعة، وغًن ادلتوقعة، والكارثية، كما قام الباحث بتقدًن آلية تفصيلية 
باقرتاح وىندسة ، كما قام صار  إسالمية لكيفية تطبيق ىذه التقنيات ادلعدلة على بيانات مالية فعلية دل

منوذج كمي لقياس حجم ادلخاطر القصوى اليت ديكن أن تتعرض ذلا ادلصار  اسإسالمية يف ظل أوضاع  
باالستناد إىل معيار وادلتمثلة يف )سلاطر االئتمان، سلاطر التشغيل، سلاطر السوق( كارثية معقولة احلدوث 

 .(IFSB)رللس اخلدمات ادلالية اسإسالمية
ديكن للمصار  اسإسالمية تطبيق تقنيات اذلندسة ادلالية ادلستخدمة يف إدارة ادلخاطر يف ادلصار  - 

 التقليدية، لكن بعد إجراء رلموعة من التعديالت اجلوىرية أو الشكلية حسب التقنية زلل الدراسة
اإلسالمي وعالقتها (، "مخاطر صيغ التمويل 2008دراسة موسى عمر مبارك أبو محيميد، )-6

"، أطروحة دكتوراه غير منشورة،  2بمعايير كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل 
 كلية العلوم المالية والمصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، األردن.

فاية رأس ادلال وعالقتها مبعدل كهتد  ىذه الدراسة لتبيان خطر كل صيغة من صيغ التمويل اسإسالمي،  
 ، وتوصل الباحث إىل عدة نتائج أمهها44حسب بازل 

أن ادلخاطر اليت ذكرهتا جلنة بازل وادلتمثلة يف ادلخاطر االئتمانية وادلخاطر السوقية وادلخاطر التشغيلية  -
 لتقليدية.موجودة لدى ادلصار  اسإسالمية، لكن طبيعتها ختتل  عن تلك اليت صلدىا يف ادلصار  ا

إن وظيفة رأس ادلال الوقائي يف ادلصار  اسإسالمية ختتل  عن وظيفتو يف ادلصار  التجارية، وخاصة أنو  -
يتحمل خسائر االستثمارات ادلمولة من احلسابات ادلشرتكة، إال يف حالة التعدي أو التقصًن من قبل  ال

 .ادلصر 
اخلدمات ادلالية اسإسالمية إىل ضرورة بيان مصدر حيتاج تطبيق معيار كفاية رأس ادلال الصادر عن رللس  -

 دتويل كل صيغة من صيغ التمويل، وذلك سإجياد عالقة منطقية ما بٌن مكونات معادلة كفاية رأس ادلال. 
من خالل التحليل لصيغ التمويل اسإسالمي و سلاطرىا تبٌن أن كل صيغ التمويل ذلا عالقة جبميع أو  -

 ة كفاية رأس ادلال وىي سلاطر اسإئتمان، سلاطر السوق، سلاطر التشغيل.بعض ادلخاطر ادلكونة دلعادل
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(، "أثر سعر المرابحة على 2016دراسة هناء محمد الحنيطي، ساري سليمان مالحيم، ) -7
"، المجلة األردنية 2013إلى 2000األداء المالي في المصارف اإلسالمية العاملة في األردن من 

 .4، العدد 12في إدارة األعمال، المجلد 
الدراسة إىل تبيان أثر سعر ادلراحبة على األداء ادلايل شلثال مبعدل العائد على األصول ومعدل  ىدفت   

العائد على حقوق ادللكية للمصار  اسإسالمية العاملة يف األردن، وقد مشلت عينة الدراسة البنك 
لتقارير ادلالية اسإسالمي األردين والبنك العريب اسإسالمي الدويل، حبيث اعتمدت الدراسة على مجع ا

السنوية والبيانات ادلالية الصادرة عن مصار  الدراسة، كما اعتمدت على األسلوب القياسي من خالل 
االعتماد على حتليل االضلدار اخلطي البسيط وادلتعدد الختبار فرضية الدراسة، ومن أىم النتائج اليت 

 توصلت إليها نذكر4
ة على العائد على األصول يف ادلصار  اسإسالمية العاملة يف وجود أثر ذو داللة إحصائية لسعر ادلراحب -

 األردن؛
وجود أثر ذو داللة إحصائية لسعر ادلراحبة على العائد على حقوق ادللكية يف ادلصار  اسإسالمية  -

 باألردن؛
 عدم وجود أثر معنوي  لنصيب السهم العادي من األرباح يف ادلصار  اسإسالمية العاملة يف األردن -

(،" المخاطر السوقية وأثرها 2016راسة حمزة محمود الزبيدي، أنعام عباس حميدي، )د -8
إلى 2006دراسة حالة مصرف الرافدين للفترة من – 2على كفاية رأس المال وفق اتفاقية بازل 

 .107"، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد -م2011
، 4على كفاية رأس ادلال وفق اتفاقية بازل هتد  ىذه الدراسة إىل دراسة ادلخاطر السوقية وأثرىا    

حبيث تناول البحث جانبٌن أساسيٌن مها ادلخاطر السوقية وأنواعها ادلتمثلة يف )أسعار الفائدة، أسعار 
كما   الصر  األجنيب، الذىب، حواالت اخلزينة، ادلخاطر السعرية، خطر البضائع(، وكفاية رأس ادلال،

(، مدخل (varاطر السوق وفق بازل وادلتمثلة يف القيمة ادلعرضة للخطر تناولت الدراسة أساليب إدارة سل
استندت فرضية الدراسة، على أنو " ال يوجد أثر بداللة معنوية حبيث  السيناريوىات، اختبارات الضغط،

يف مصر  الرافدين، حبيث  4للمخاطر السوقية على كفاية رأس ادلال وفق ما حتدده اتفاقية بازل 
حث أسلوب التحليل اسإحصائي لإلجابة على الفرضية ادلطروحة، وكانت أىم النتائج اليت استخدم البا

 توصل إليها كما يلي4



 عامةالمقدمة  ال...................................................................................................................

 

 
 ل

ادلخاطر السوقية، يف حٌن باحتساب سلاطره االئتمانية، وأمهل  0قام مصر  الرافدين بتطبيق معايًن بازل  -
انب اخلاصة بانضباط السوق وادلراجعة وأمهل اجلو  4طبق احلد األدىن لكفاية رأس ادلال يف اتفاقية بازل 

 ة؛اسإشرافي
 كما أثبتت الدراسة أنو يوجد أثر لكافة أنواع سلاطر السوق ماعدا حواالت اخلزينة على كفاية رأس ادلال -
 أما أىم توصيات الدراسة فكانت كما يلي4 
من طريقة ض 4ضرورة احتساب ادلخاطر السوقية باألساليب احلديثة حسب ماحددتو اتفاقية بازل  -

 .4(، مع تطبيق ادلرتكزات الثالثة األساسية لبازل jpMمورجن)
ضرورة رفع نسبة كفاية رأس ادلال دلصر  الرافدين ليكون لو قدرة على مواجهة ادلخاطر السوقية والعمل  -

 على تنويع االستثمارات لغرض حتقيق األرباح.
بالمؤسسات المالية اإلسالمية من الحلول (، "إدارة المخاطر 2009عبدالكريم أحمد قندوز،)-9

 الجزئية إلى التأصيل، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول، السعودية.
هتد  ىذه الدراسة إىل لفت االنتباه إىل أوجو القصور يف موضوعات االقتصاد اسإسالمي وىو     

العمل على إجياد وتطوير مناىج للتحوط وإدارة ادلخاطر، موضوع ادلخاطر يف نظرية التمويل اسإسالمي، و 
ومن مث تطوير أدوات ومنتجات مالية تنقل تلك ادلبادئ من حيث التنظًن إىل حيز التطبيق وادلمارسة، 
على ضلو يليب احتياجات ادلؤسسة ادلالية االقتصادية، وحتقق الكفاءة االقتصادية من دون تفريط يف 

 ما تشتد احلاجة إليو يف اجلانب التطبيقي. ادلصداقية الشرعية وىو
كما حاولت ىذه الدراسة وضع أسس نظرية سإدارة ادلخاطر بادلؤسسات ادلالية اسإسالمية علما أن      

الكثًن من عقود التمويل اسإسالمية تعترب يف طبيعتها وسائل فعالة للحد من ادلخاطر )كالبيع احلال، وبيع 
 ما ديكن ذلذه العقود أن تشكل طرق كفأة سإدارة ادلخاطر.العربون، وبيع السلم...(، ك

من خالل ىذه الدراسة نرى أهنا ركزت على ادلخاطر بصفة عامة من بينها سلاطر السوق اليت ال تقل    
 أمهية عن ادلخاطر األخرى، وعلى كيفية ختفيفها وإدارهتا، كما ركزت على ادلسائل الرقابية ادلتعلقة هبا.

لقياس كفاية رأس المال المصرفية وعالقتها بإدارة  3(،" اتفاقية بازل 2017م، )زايدي مري -10
"، أطروحة دكتوراه الطور -دراسة حالة مصرف أبو ظبي اإلسالمي-مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي

الثالث في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد 
 ة، الجزائر.خيضر، بسكر 

لكفاية رأس ادلال، كما تناولت معيار رللس  3تناولت ىذه الدراسة اتفاقية بازل وركزت على بازل    
( ادلنبثق منها، وذلك لتبيان العالقة مابٌن سلاطر صيغ التمويل (IFSBاخلدمات ادلالية اسإسالمية 
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ادلال الصادر عن رللس اخلدمات  اسإسالمي واالستثمار يف مصر  أبو ظيب اسإسالمي ومعيار كفاية رأس
، حبيث تطرقت إىل موضوع ادلخاطر مبا فيها سلاطر السوق يف 3ادلالية اسإسالمية حسب مقررات بازل 

ادلصار  اسإسالمية وكيفية إدارهتا وفق ادلعايًن الصادرة عن اذليئات الرقابية ، كما ركزت ىذه الدراسة 
ي وبادلعايًن الرقابية للجنة بازل خاصة ادلعيار اجلديد لكفاية على ادلخاطر اخلاصة بصيغ التمويل اسإسالم

 رأس ادلال ادلصرفية، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها4
 ىناك سلاطر تنفرد هبا ادلصار  اسإسالمية، شلا يتطلب وجود أساليب مالئمة سإدارة سلاطرىا؛ -
عالقة بادلخاطر اليت تدخل ضمن مكونات معظم صيغ التمويل واالستثمار اليت يتعامل هبا ادلصر  ذلا  -

 ، وأوصت الدراسة34معادلة كفاية راس ادلال الصادرة عن رللس اخلدمات ادلالية اسإسالمية حسب بازل 
على أن اليقتصر القطاع ادلصريف اسإسالمي على صيغ زلددة وىي الصيغ القائمة على ادلداينات وإعطاء  -

يق وىي الصيغ القائمة على ادلشاركات دلا ذلا دور يف ختفي  احلق لبقية صيغ التمويل األخرى بالتطب
 ادلخاطر وإدارة األزمات ادلالية؛

إعادة تقييم مستوى ادلخاطر السوقية بصفة دورية بناء على حتديث ادلعلومات والبيانات عن السوق ألهنا  -
د ادلصار  على تعد من أكثر ادلخاطر اليت تتعرض ذلا ادلصار  اسإسالمية عموما، خصوصا )العتما

 صيغيت ادلراحبة واسإجارة (.
العمل على تطوير أدوات وأنظمة قياس ادلخاطر وفقا لطرق التقييم الداخلي، لإلستفادة من  مزايا ىذا  -

 ادلنهج.
(، دور المؤشرات المالية في تقويم األداء المالي 2016رضوان العمار، زينب مهنا، ) -11

ة، بحث في مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، للمصارف اإلسالمية العاملة في سوري
 .06، العدد38سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد

هتد  ىذه الدراسة إىل تقوًن األداء ادلايل للمصار  اسإسالمية يف سورية باستخدام ادلؤشرات ادلالية    
األداء ادلايل للمصار  ادلدروسة، حيث (، وإىل دراسة العوامل ادلؤثرة يف 4000-4003خالل الفرتة )

قاما الباحثان بدراسة العالقة بٌن تقييم األداء ادلايل كمتغًن تابع مقاسا4 مبعدل العائد على األصول، 
ومعدل العائد على حقوق ادللكية، ومعدل العائد على الودائع، ورحبية السهم، وبٌن ادلتغًنات ادلستقلة 

خرات، توظي  األموال، السيولة وادلخاطر، الرحبية، واألزمة يف سورية، اآلتية 4 القدرة على جذب ادلد
من خالل تقدير   (Panel Data )حبيث مت استخدام أساليب حتليل بيانات السالسل الزمنية ادلقطعية

وخلصت  (fixed effects)ومنوذج اآلثار الثابتة   (pooled model)منوذج االضلدار اجملمع 
 تائج متمثلة يف4الدراسة إىل أىم الن
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 وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بٌن توظي  األموال وتقييم األداء ادلايل لعينة الدراسة؛ -
وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بٌن كل من القدرة على جذب ادلدخرات، والسيولة وادلخاطر  -

 واألزمة يف سورية وبٌن تقييم األداء ادلايل لعينة الدراسة 
 أىم توصيات الدراسة ىي4 ومن

على ادلصار  اسإسالمية الرتكيز على التوظيفات قصًنة األجل، السيما يف ظل األزمة بسبب ادلخاطر  -
الكبًنة اليت تنطوي عليها التوظيفات طويلة األجل، ويف حال تطبيق الصيغ التشاركية البد من أخذ احليطة 

 ذ الضمانات الكفاية منهم.وأخد الكثًنة على طاليب التمويل واحلذر ووضع القيو 
ضرورة حتقيق ادلوازنة بٌن العائد وادلخاطرة يف القرارات االستثمارية والتمويلية، واحملافظة على مستوى مقبول  -

 من السيولة يف ظل الظرو  اليت دتر هبا البالد والعمل على تفعيل إدارة ادلخاطر.
ال تعتمد ادلصار  اسإسالمية يف عمليات التمويل واالستثمار على الودائع االستثمارية فقط بل كذلك  أن -

 يم أرباحها.ائع اجلارية هبد  تعظعلى مواردىا الذاتية )رأمساذلا( والود
 ما تمتاز بو ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة

وق وأثرىا على األداء ادلايل  يف حٌن صلد الدراسات استخدام الطريقة القياسية يف قياس وحتليل سلاطر الس -
  ؛السابقة استخدمت طريقة التحليل

االسالمية وآليات إدارهتا متكامل من كل  مصار يعد موضوع أثر سلاطر السوق  على األداء ادلايل لل -
طرق  إىل جوانبو، وذلك من خالل التطرق دلفهوم ادلخاطر السوقية ومكوناهتا وطرق قياسها باسإضافة 

ومعايًن رللس اخلدمات ادلالية االسالمية، باسإضافة  4وأساليب إدارهتا حسب  ما جاءت بو مقررات بازل 
االسالمية  صار أي مدى تؤثر عليو إدارة سلاطر  السوق يف ادلوإىل اىل التعر  على مؤشرات األداء ادلايل 

 ؛انب أخرىيف حٌن ركزت الدراسات السابقة على جوانب معينة وأمهلت جو 
 مصار  00حيث تضمن البحث عينة تتكون من  ،ختتل  عينة ىذه الدراسة على الدراسات السابقة -

 ؛4002-4002من دول سلتلفة للفرتة الدراسية حديثة نسبيا 
األداء ادلايل حيث اعتمدت الدراسة على مؤشرين ألمهيتهم معدل العائد على األصول  اختال  مؤشر-

لقياس األداء  قة فاعتمدت على مؤشرات أخرىومعدل العائد على حقوق ادللكية، أما يف الدراسات الساب
 ؛ادلايل
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اطر السوقية الصادرة االسالمية للمعايًن اخلاصة بإدارة ادلخ صار ادلكز ىذه الدراسة على مدى تطبيق سرت  -
عن رللس اخلدمات ادلالية االسالمية، باسإضافة اىل اسإرشادات ادلختلفة بالعناصر الرئيسية يف إجراءات الرقابة 

 ؛4001اسإشرافية دلؤسسات اخلدمات ادلالية االسالمية الصادرة  يف 
 كما مت استخدام منوذج البانل هبد  قياس وحتليل النتائج.  -

 ىيكل البحث:
سباب اختيار ىدا  وأمهية وأفيها االشكالية وفرضيات البحث وأطرحت  يف مقدمة طروحةمت تقدًن األ    

ربع فصول حيث وأ ،ىم النتائج والتوصياتتضمنت أوخادتة  ،ةالسابق والدراساتادلوضوع وىيكل البحث 
 التطبيقي، وبيناىا كاآليت4الفصل الرابع كان الفصل وىل عبارة عن فصول نظرية يف حٌن الفصول الثالثة األ

ثالث مباحث، تطرقنا يف سالمية دارة ادلخاطر يف ادلصار  اسإوادلعنون بطبيعة إ ولالفصل األمن يتض   -
يف دلخاطر  طبيعة اادلبحث الثاين فيتمثل يف  أما ،عموميات حول ادلصار  اسإسالمية إىل ولادلبحث األ

 حول إدارة ادلخاطر يف ادلصار  اسإسالمية.فكان ما ادلبحث الثالث أادلصار  االسالمية، 
 تطبيقات ادلصار  اسإسالمية دلعايًن رللس اخلدمات ادلالية اسإسالمية ومعايًن :الفصل الثانيتضمن  -

التعر  على الطبيعة ادلميزة ادلبحث األول مت  حبيثمباحث  أربعةولنا فيو فتنا ،بازل سإدارة سلاطر السوق
واقع تطبيق ادلصار  اسإسالمية دلعايًن تناولنا ويف ادلبحث الثاين  ،اسإسالميةدلخاطر السوق يف ادلصار  

سإدارة سلاطر السوق يف ويف ادلبحث الثالث ُخصص ، بازل ومعايًن رللس اخلدمات ادلالية اسإسالمية 
 رللسمعايًن دارة سلاطر السوق وفق فكان حول إ الرابعأما ادلبحث  ، 4ادلصار  اسإسالمية وفق بازل 
 اخلدمات ادلالية االسالمية.

 سالمية فكان يف ثالث مباحث،  اسإ4 وادلعنون بتقييم األداء ادلايل للمصار الفصل الثالثخصص  -
 فتم داء ادلايل يف ادلصار  االسالمية، أما يف ادلبحث الثاينىل ماىية تقييم األادلبحث األول إتطرقنا يف 

يف حٌن ادلبحث الثالث ، سالمية والعوامل ادلؤثرة فيوادلصار  اسإالتطرق إىل رلالت تقييم األداء ادلايل يف 
 سالمية ومناذجو.داء ادلايل للمصار  اسإات تقييم كفاءة األتناول معايًن ومؤشر 

دراسة قياسية ألثر سلاطر السوق على األداء ادلايل  ويتمثل يفوىو الفصل التطبيقي  الفصل الرابععاجل  -
منهجية االقتصاد القياسي ادلتبع ول ادلبحث األ تناولنا يف، حبيث مناذج البانلللبنوك اسإسالمية باستخدام 
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، أما ادلبحث الثالث فقد مت فيو عرض  فخصص لنتائج الدراسة ومناقشتها ما ادلبحث الثاين، أيف التحليل
 .جهود مصار  الدراسة يف تطبيق ادلعايًن الرقابية سإدارة سلاطر السوق

أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة باسإضافة إىل بعض التوصيات وآفاق  الدراسة خاتمةتضمنت   -
 الدراسة.

 صعوبات الدراسة

 الصعوبات أمهها4 نواجهت الباحثة رلموعة م

يف ادلصار  االسالمية فمعظم الدراسات تناولت ادلخاطر  قلة الدراسات اليت تناولت سلاطر السوق -
 ؛األخرى

 ؛االسالمية خاصة يف اجلانب التطبيقي صار موضوع إدارة سلاطر السوق يف ادلندرة ادلراجع اليت تناولت  -
وكذلك النسب ادلئوية ادلالية للمؤشرات الكلية لدول عينة  مصار صعوبة احلصول على البيانات ادلالية لل -

 .مصار الدراسة وىذا ما جعلنا ضلصر عدد ادلصار  اسإسالمية يف عشرة 



 
 
 األولالفصل  
 

طبيعة إدارة المخاطر في  
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 تمهيد:
 تعترب ادلصارؼ اإلسبلمية أحد أىم ادلؤسسات ادلالية، حيث تلعب دكرا اقتصاديا كاجتماعيا متميزا

 كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كتتميز االستثماريةمن خبلؿ شلارستها لؤلعماؿ ادلصرفية كاخلدمات 
يكتنف ا، كما ا كأسس عملهادلصارؼ اإلسبلمية عن غَتىا من ادلصارؼ التقليدية يف خصائصها كمبادئه

كسلاطر أخرل زبص  تشمل سلاطر االئتماف كالسوؽ كالسيولة كالتشغيل كغَتىا، عدة سلاطر العمل ادلصريف
فإف ادلصارؼ سبيل إذل خلط جزء صغَت من رأمساذلا بأكرب مقدار شلكن من أمواؿ كعادة  طبيعة عملها،

فإذا كانت  يستخدمها مع احلرص الدائم عليها، ، فادلصرؼ مؤسبن على أمواؿ الناس فعليو أفادلودعُت
األصوؿ أكرب من مساعلة رأس ادلاؿ فإف خسارة بسيطة يف األصوؿ قد تكوف كافية للقضاء على رأمساؿ 
ادلصرؼ، كبالتارل اهنياره، كنتيجة لتأثَت العدكل، فإف اهنيار مصرؼ ما من ادلمكن أف يصبح مصدر عدـ 

ادلارل كادلصريف ككل، كبالتارل غلب على ادلصارؼ تطبيق مبدأ احليطة استقرار عاـ كخطَت على النظاـ 
كاحلذر الذم يعد األساس الذم بٍت عليو مبدأ إدارة ادلخاطر للتقليل من النتائج السلبية للمخاطر ككضع 

إدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية ػلظى أعلية  نظم لتحديدىا كالتحكم هبا، فقد أصبح موضوع 
 كبَتة كمتزايدة بالنسبة لصانعي السياسات كادلهتمُت باالستقرار ادلارل

 :معنونة كاآليت ثة مباحثلنتناكؿ فيو ثبلكمن ىذا ادلنطلق خصصنا فصبل كامبل        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول: عموميات حول المصارف اإلسالمية  
  المبحث الثاني: طبيعة المخاطر في المصارف اإلسالمية  

 المبحث الثالث: إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية  
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 المبحث األول: عموميات حول المصارف اإلسالمية  
يف  قويان  حضورا متميزان، ك سجلت كبَتان ك ظلوان  اإلسبلمية خبلؿ السنوات ادلاضية صلاحػػان  البنوؾ حققت
مؤسسة مالية إسبلمية يف صبيع 500أكثر من  يف العادل انتشر ادلصػػريف ك ادلارل، حيث القطاع أكساط

 ضرلتمع يرف لطلبات العصر ضركرة اقتصادية لكأصبحت ادلصارؼ اإلسبلمية يف ظل متإذ  ،أضلاء العادل
، لتميز بو من اختبلؼ يف طبيعة العمالتقليدية رغم ما ت ؾمنافسا قويا للبنو  با، كبذلك تعدبالر ل التعام

التعرؼ  كسنحاكؿ يف ادلطالب اآلتية  ،اليت تقـو عليها، ككذا األىداؼ اليت ترمي إذل ربقيقها كاألسس
 كما يلي:ادلصرفية   على ىذا النوع ادلتميز من ادلؤسسات

  اإلسالمية  المصارف  : مفهومالمطلب األول
تتعدد تعاريف البنوؾ اإلسبلمية لدرجة أنو من الصعب كضع تعريف زلدد للبنك، باعتباره مؤسسة        

، التعريفمن مؤسسات االئتماف مهما كاف نوعو، كيف أغلب األحياف دل تأت القوانُت ادلنظمة للبنوؾ هبذا 
اليت كضعها الفقو اإلسبلمي  ذكر العمليات اليت ذبعل من مؤسسة ما بنكا، كحىت التعاريف ىكاقتصرت عل

 على النحو اآليت: تدكر كلها حوؿ األعماؿ اليت تقـو هبا البنوؾ ليس إال كسنورد بعضا من ىذه التعاريف
عرؼ" االرباد الدكرل للبنوؾ اإلسبلمية"، يف الفقرة األكذل من ادلادة اخلامسة يف احلديث عن شركط 

اإلسبلمية يف ذلك النظاـ تلك البنوؾ كادلؤسسات اليت ينص العضوية يف االرباد كاآليت:" يقصد بالبنوؾ 
قانوف إنشائها كنظامها األساسي صراحة على االلتزاـ دببادئ الشريعة، كعلى عدـ التعامل بالفائدة أخذا 

ادلقدمة للبنوؾ اإلسبلمية، سواء يف القوانُت  اريفسارت على ىذا ادلنهج أغلب التعكقد ، 1كعطاءا"
يف اليت تبناىا الفقو، كركزت تعاريف أخرل على الدكر التنموم ذلذه  البنوؾ، فعرؼ البنك ادلنظمة ذلا أك 

اإلسبلمي على أنو مؤسسة مالية تقـو بادلعامبلت ادلصرفية كغَتىا يف ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
حقيق احلياة هبدؼ اافظة على القيم كاألخبلؽ اإلسبلمية، كربقيق أقصى عاد اقتصادم ، كاجتماعي لت

 .الطيبة الكرؽلة لؤلمة اإلسبلمية
صيغ التمويل اليت يعمل هبا:" على أنو مؤسسة ىناؾ تعريف آخر للبنك اإلسبلمي كالذم ركز على   

مالية تقـو جبمع ادلدخرات، كربريكها يف قنوات ادلشاركة لبلستثمار بأسلوب زلرر من سعر الفائدة، عن 
كاالستثمار ادلباشر كتقدصل كافة اخلدمات ادلصرفية يف إطار  ة، كادلتاجرة،طريق أساليب ادلشاركة، كادلضارب

  2.من الصيغ ادلصرفية، نظَت أجر دبا قد يضمن القسط كالتنمية كاالستقرار"
                                                           

ـ، 1977-ق،1397، القاىرة، مصر اجلديدة، "تحاد الدولي للبنوك اإلسالميةمطابع اال"اتفاقية إنشاء االرباد الدكرل للبنوؾ اإلسبلمية،  1
 .10ص: 

، (ـ1998، دار النشر  للجامعات ، القاىرة، )3"، ط فقو االقتصاد النقدي، المصرفية اإلسالمية األزمة والمخرجيوسف كماؿ زلمد، " 2
  .82ص: 



 اإلسالمية  المصارف..................طبيعة إدارة المخاطر في  ..الفصل األول....................................

 
4 

البنك الذم يلتـز بتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يف  ذلكأنو "ىناؾ من عرؼ البنك اإلسبلمي     
ادلالية القائم على مبدأ ادلشاركة يف  الستثمارية، من خبلؿ تطبيق مفهـو الوساطةصبيع معامبلتو ادلصرفية كا

 1".الربح أك اخلسارة، كمن خبلؿ إطار الوكالة بنوعيها العامة كاخلاصة
 :2على انطبلقان من التعاريف السَّابقة يتَّضح أف مفهـو البنك اإلسبلمي يرتكز بصورة أساسية     

ادلصرفية ؼلتلف عن غَته من النظم ـو أساسا بتطبيق مصريف جديد أّف ادلصرؼ اإلسبلمي يق -
 .القائمة على انو يلتـز باألحكاـ اليت كردت يف الشريعة اإلسبلمية يف رلاؿ ادلاؿ كادلعامبلت

أفَّ ادلصرؼ اإلسبلمي يعمل على إقامة رلتمع إسبلمي عملي كبذلك فاف تعميق الركح الدينية   -
 .ن كظيفتولدل األفراد يعترب جزءا م

أف ادلصرؼ اإلسبلمي يعمل على إقامة رلتمع إسبلمي عملي كبذلك فاف تعميق الركح الدينية   -
 .لدل األفراد يعترب جزءا من كظيفتو

 .3االلتزاـ بقواعد الشريعة اإلسبلمية يف كافَّة األنشطة اليت يقـو هبا -
 عدـ التعامل بالفائدة كاالبتعاد عن احلاالت ادلشكوؾ فيها. -
 حسن اختيار األفراد القائمُت على إدارة األمواؿ. -
اتية كاخلارجية. -  خضوع ادلعامبلت ادلصرفية للرَّقابة اإلسبلمية الذَّ
الصَّراحة كالصدؽ كالشفافية يف ادلعامبلت حىت يتبُتَّ للعمبلء كيفية ربقيق الربح كمعدَّؿ العائد  -

 على األمواؿ ادلستثمرة.
 ت االستثمار ادلختلفة كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية.ربقيق التوازف يف رلاال -
 أداء الزكاة ادلفركضة شرعان على كافة أمواؿ كمعامبلت كنتائج أعماؿ ادلصرؼ اإلسبلمي. -

 بناء على ما سبق ؽلكن صياغة تعريف خاص بالبنوؾ اإلسبلمية كادلتمثل يف :
ا طبقا دلبادئ تباشر أعماذلربوية ماعية غَت البنك اإلسبلمي ىو مؤسسة مالية كمصرفية كتنموية كاجت

حشد ادلدخرات يف صورة كدائع من أفراد اجملتمع كتوظيفها توظيفا فعاال  الشريعة اإلسبلمية تعمل على
                                                           

 . 87ص: (،2012دار النفائس، ، ،األردف )،"مية االستممارةةتقييم أعمال البنوك اإلسال"زلي الدين يعقوب أبو اذلوؿ، 1
، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة األزىر، العالقة بين الكفاةة المهنية لدى البنوك وبعض السمات الشخصيةزلمد،  ألنصارما2

 . 33ـ، ص 1983
 أنظر كبل من:3 
(، ص: إيًتاؾ للنشر كالتوزيع،، القاىرة، مصر ، )1"، ط تجدةد السيولة في البنوك اإلسالميةدور البنك المركزي في إعادة " ،رايس، حدة -

215-216.  
(، 2008،دار ادلسَتة، عماف األردف )، 1"،ط –أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية  –" البنوك اإلسالمية ،العجلوشل، زلمد زلمود -

  111:.ص
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كاعتماد ارؼ عليها يف البنوؾ التقليدية، كفق صيغ كأدكات سبويلية سلتلفة بالكامل عن تلك األدكات ادلتع
بالغـر  كفقا للمنظور اإلسبلمي العاـ للحياة، أما باقي األعماؿ ادلصرفية فتتمثل أعماذلا على قاعدة الغنم 

يف خدمات مصرفية يؤديها ادلصرؼ كػلصل يف مقابلها على أجر أك ما يعرب عنو مصرفيا بالعمولة، إضافة 
وازف بُت إذل ىذا فهو ؽلتنع عن سبويل السلع كاخلدمات ارمة كيعمل على استهداؼ التنمية كربقيق الت

 .العائد االجتماعي كالعائد االقتصادم
 المصارف اإلسالمية  وتطور   المطلب الثاني: نشأة  

عندما أنشأت يف ماليزيا صناديق االدخار تعمل 1940لقد بدأ العمل من أجل إنشاء بنوؾ إسبلمية يف عاـ 
تقنيات سبويلية تراعي  بدأ التفكَت ادلنهجي ادلنظم يظهر يف باكستاف بوضع1950بدكف فائدة، كيف عاـ 

أنشئ بنك االدخار الي دبصر الذم  تأسس بناءا على نبذ التعامل 1963كيف عاـ  1التعاليم اإلسبلمية
بالفائدة ، كىي أكؿ زلاكلة لتنفيذ فكرة ادلصارؼ اإلسبلمية كربويلها إذل كاقع عملي ك انتهت ىذه التجربة 

إذل دمج بنك االدخار الي بالبنوؾ التجارية،  1967ز عاـ بإحالة صاحب الفكرة كمؤسسها أضبد عبد العزي
ككاف شعاره رلتمع الكفاية 1971كبدأت بوادر ادلصارؼ اإلسبلمية بتأسيس بنك ناصر االجتماعي عاـ،
تواذل بعد ذلك تأسيس بنك 1975كالعدؿ مث. بنك ديب اإلسبلمي كالبنك اإلسبلمي للتنمية بالسعودية  سنة 

كمصرؼ 1978كالبنك اإلسبلمي األردشل للتمويل كاالستثمار عاـ  1977صرم عاـ ،فيصل اإلسبلمي ادل
، مث جاء البنك العريب اإلسبلمي الدكرل كالذم تأسس عاـ 1982فيصل اإلسبلمي البحريٍت عاـ 

ىذا خببلؼ يف باقي الدكؿ العربية كاإلسبلمية كالدكؿ األجنبية،  كىكذا انتشرت ادلصارؼ اإلسبلمية1997
 من ادلصارؼ اإلسبلمية حديثة النشأة، ككذلك الفركع التابعة للبنوؾ غَت اإلسبلمية كاليت ترغب يف  الكثَت

عدد ادلصارؼ  بلغ ،كقد 2كسب شرػلة تسويقية كاحلفاظ على عمبلئها من االنتقاؿ إذل ادلصارؼ اإلسبلمية
العديد من ادلؤسسات  كمن ناحية أخرل مت إنشاء، العادل على مستول2015مصرؼ حبلوؿ 800اإلسبلمية 

كمقره الرئيسي مكة  1977الداعمة للصَتفة اإلسبلمية، فتم إنشاء االرباد الدكرل للبنوؾ اإلسبلمية سنة 
مت إنشاء ادلعهد  1981ادلكرمة كلو أمانو يف القاىرة كمكاتب فرعية يف بعض البلداف اإلسبلمية، كيف سنة 

مت إنشاء اذليئة العليا للفتول كالرقابة، كيف سنة  1983عاـ  الدكرل للبنوؾ كاالقتصاد اإلسبلمي بقربص، كيف
مت إنشاء ىيئة ااسبة  1991مت تأسيس اجمللس العاـ للبنوؾ اإلسبلمية يف البحرين، كيف سنة  1987

مت إنشاء رللس اخلدمات ادلالية  2003كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية يف البحرين، كيف سنة 

                                                           
  .88، مرجع سابق، ص"تقييم أعمال البنوك اإلسالمية االستممارةة" زلي الدين يعقوب أبو اذلوؿ ، 1
 .  38، ص:(2008، دار ادلسَتة ،عماف، األردف ، )2ط،"المصارف اإلسالمية "،زلمد حسُت الوادم، حسُت زلمد مسحاف 2
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مؤسسة فيها  2000 بلغ حوارل 2018كيف   1اليزيا، كالعديد من اذليئات الداعمة األخرل،اإلسبلمية يف م
، كشركات التكافل كادلؤسسات ادلالية بنوؾ إسبلمية ، كنوافذ للخدمات البنكية اإلسبلمية يف البنوؾ التقليدية

مية يف العادل فقد بلغ أصوؿ الصَتفة اإلسبل، أما حجم اإلسبلمية األخرل مثل شركات التمويل كاالستثمار
 2ترليوف دكالر أمريكي. 1.76 ، 2018سنة 
 كن القوؿ عموما بأف التقدـ الكبَت يف عادل ادلصارؼ كادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية يرجع إذل عدةؽل     

 :عوامل أعلها
 ؛تبلور فكرة إنشاء ادلصارؼ اإلسبلمية -
 ؛سبلميةالنجاحات العملية لتجارب الكثَت من ادلصارؼ اإل  -
 ؛ااكالت اجلادة من قبل صبيع الباحثُت إلغلاد بدائل للمؤسسات ادلصرفية الربوية -
 نضوج فكرة تكوين كإنشاء ادلصارؼ كادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية، كتفعيلها على ادلستول العريب  -

 ؛كاإلسبلمي
 3؛تواجو ادلصارؼ الربوية كفاءة كصلاح ادلصارؼ اإلسبلمية باعتبارىا احلل األمثل للمشاكل اليت  -
 ؛حرية الكلمة كجرأة التفكَت بعد التخلُّص من استعمار احلكاـ ادلسيطرين -
كثرة ادلؤسبرات الدينية كالسياسية كاالقتصادية على مستول العادل اإلسبلمي كقياـ االربادات الدكلية -

 . 4هبذا اجملاؿ  اخلاصة
 ضلاء العادل، حىت أف البنوؾ التقليدية العادلية عملت علىكاآلف انتشرت ادلصارؼ اإلسبلمية يف صبيع أ  

 فتح فركع ذلا أك مصارؼ إسبلمية مثل سييت بنك كغَتىا، شلا يؤكد صبلحية النظاـ االقتصادم اإلسبلمي
 .اخلارل من الفائدة للتطبيق، كامكانية تفوقو على األنظمة االقتصادية السائدة

 
 

                                                           
 أنظر كبل من : 1

احلديث للنشر  عادل الكتب، ألردف)ا ،1ط  ،"إلسالميةأصول المصرفية واألسواق المالية ا "صلاح عبد العليم، عبد الوىاب أبو الفتوح،  -
 . 37- 36، ص ص: (2014 ،كالتوزيع

، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع،الطبعة العربية  ،األردف)، ، "الصناعة المصرفية اإلسالمية مداخل وتطبيقات "صادؽ راشد الشمرم، -
 . 95-94، ص ص: (2014

2
 Islamic Finance Development Indicator, IFDI 2019, ICD REFINITIV 2019, available at: 

https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/# , visited on 22/5 /2020 . . 
   .88، ص:(2010دار كائل للنشر كالتوزيع،  ،عماف، األردف)، إدارة المصارف اإلسالمية "حريب زلمد عريقات، سعيد صبعة عقل، 3
كما قدمو من مساعلات كبَتة 1965خَت مثاؿ على ذلك، مؤسبرات رلمع البحوث اإلسبلمية باألزىر الشريف، خاصة ادلؤسبر الثاشل الذم عقد عاـ  4

 صرفية . يف ربديد موقف الشريعة اإلسبلمية من األعماؿ ادل

https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/
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 سالمية وتطورىانشأة المصارف اإل :1-1رقمالجدول 

 البلد الحدث السنة
العشرينيات 

 كالثبلثينيات من
 القرف العشرين

بدأت أقدـ زلاكلة لبلذباه ضلو العمل ادلصريف اإلسبلمي باختيار الػسيد عبد الرضبن 
ادلهدم لصيغة ادلشاركة ادلتناقصة للحصوؿ على التمويػل بدالن من االعتماد على التمويل 

 ادلصريف الربوم.

 ودافالس

األربعينات 
كاخلمسينات من 

 القرف العشرين

ُرصدت عدد من التجارب ادلماثلة لتجربة ادلهدم يف عدد من الػدكؿ اإلسبلمية إال أف 
 ىذه التجارب دل تعمر طويبل.

 ماليزيا كباكستاف

أكؿ زلاكلة حقيقية إلنشاء مصرؼ إسبلمي كذلك بإنشاء مصارؼ أُطلق عليها اسم  1963
 دخار الية.مصارؼ اال

 مصر

سبت عدة زلاكالت إلنشاء مصارؼ إسبلمية منها قياـ رلموعػة مػن االقتصاديُت بإعداد  1967
مشركع َأمسوه النظاـ األساسي لبيت التمويل الكوييت كاذلدؼ منو ىو اإلعداد كالدراسة 

 كالدعوة إلقامة مصارؼ إسبلمية.
 

 الكويت

ك ىو أكؿ مصرؼ نص قانوف إنػشائو على حرمة  إنشاء مصرؼ ناصر االجتماعي 1971
 التعامل بالفائدة أخذان كعطاءن.

 مصر

إقرار مؤسبر كزراء خارجية الدكؿ اإلسبلمية بضركرة إنػشاء مػصرؼ إسبلمي دكرل للدكؿ  1972
 اإلسبلمية ربت اسم ادلصرؼ اإلسبلمي للتنمية.

 السعودية

 السعودية للتنمية من قبػل كزراء ماليػة الدكؿ اإلسبلمية. توقيع اتفاقية تأسيس ادلصرؼ اإلسبلمي 1974
إنشاء أكؿ مصرؼ إسبلمي متكامل يعمل كفقػان ألحكػاـ الػشريعة اإلسبلمية كسبثل يف  1975

مصرؼ ديب اإلسبلمي الذم بدأ بتقدصل اخلػدمات ادلصرفية كاالستثمارية لؤلفراد طبقان 
 ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

لعربية اإلمارات ا
 ادلتحدة

مباشرة ادلصرؼ اإلسبلمي للتنمية أعمالو / اإلعبلف عن صلاح ذبربة بيت التمويل الكوييت  1977
 / إنشاء مصرؼ فيصل اإلسبلمي ادلصرم ك السوداشل.

 السعودية/الكويت
 السوداف/ مصر

 األردف إنشاء ادلصرؼ اإلسبلمي األردشل للتمويل كاالستثمار. 1979
 قربص عهد الدكرل للبنوؾ كاالقتصاد اإلسبلميادل 1981
  إنشاء ادلصرؼ اإلسبلمي الدكرل 1982
 .إنشاء اذليئة العليا للفتول كالرقابة الشرعية 1983

بنك قطر اإلسبلمي، البنك اإلسبلمي لغرب السوداف، البنك اإلسبلمي السوداشل، بنك 
لتمويل اإلسبلمي لندف، بنغبلديش اإلسبلمي ادكد، بنك قربص اإلسبلمي، بنك ا

 بيت التمويل األردشل لبلستثمار كالتنمية

رلموعة من 
 الدكؿ 
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 السوداف بداية السوداف للعمل ادلصريف اإلسبلمي 1984
 البحرين إنشاء رلموعة بنوؾ دلة الربكة اإلسبلمية 1985
 السوداف ربويل نظامها إذل نظاـ إسبلمي 1989
 البحرين اجعة للمؤسسات ادلالية اإلسبلميةتأسيس ىيئة ااسبة كادلر  1991
 األردف تأسيس البنك العريب اإلسبلمي الدكرل 1997
 بريطانيا إنشاء البنك اإلسبلمي الربيطاشل 2002
 ماليزيا إنشاء رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية 2003
يف البنوؾ مؤسسة تشمل : بنوؾ إسبلمية، كنوافذ للخدمات البنكية اإلسبلمية  2000 2018

التقليدية، كشركات التكافل كادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية األخرل مثل شركات التمويل 
 .كاالستثمار

 ترليوف دكالر . 1.76حجم أصوؿ الصَتفة اإلسبلمية يف العادل  -

بلد  60أكثر من 
 يف العادل  

 من إعداد الباحثة باالعتماد على ماسبق: المصدر
 ألسس التي تحكم عمل المصارف اإلسالمية: الضوابط واالمطلب الثالث

تتفرع الضوابط كاألسس اليت تعمل هبا البنوؾ اإلسبلمية عن قاعدة أساسية عامة ىي" االلتزاـ بأحكاـ 
الشريعة اإلسبلمية"، كىذا يعٍت أف خاصيتها األكذل ىي عدـ استخداـ الفائدة يف كل أعماذلا، ىذا 

كاحلراـ، فبل تستثمر أمواذلا كال تشارؾ إال يف التوظيفات اليت ػللها باإلضافة إذل االلتزاـ بقاعدة احلبلؿ 
اإلسبلـ، كما أهنا تعطي كل جهدىا للمشركعات النافعة، زلاكلة منها يف تنمية التجارة كالصناعة كالزراعة 

سواءا كانوا  أصحاب كدائع أك مستثمرين، حبثا منها عن ربقيق  ل تنتفع بو ىي كادلتعاملوف معها،بشك
كفيما يلي نتعرض باختصار إذل أىم الضوابط كاألسس اليت ربكم عمل البنوؾ اإلسبلمية،  1،الصاحل العاـ

 .كسبيزىا عن غَتىا
 أوال: االلتزام بقاعدة الحالل والحرام 

كاحلراـ ىو ما حرمو بنص صريح كبناءا على ىذا فحرية  احلبلؿ ىو أصل ما خلق ا من أشياء كمنافع 
تشتمل على ما هنى عنو الشرع بنص صريح كاألصل يف العقود عدـ التحرصل  للناس ما دل التعاقد مضمونة

 ﴿كقد فصل لكم ما حـر عليكم ﴾ كليس يف الشرع ما يدؿ على ربرصل العقود إذل بنص يف لقولو تعاذل
 كىو ما يشمل طرؽ الكسب ككل"275اآلية  :"سورة البقرة البيع كحـر الربا﴾ حل اأقولو تعاذل ﴿ك 

" سورة عقود البيع كاإلغلار كالشراكة كضلوىا كلقولو تعاذل ﴿كػلل ذلم الطيبات كػلـر عليهم اخلبائث﴾
 .إلنفاؽ ادلاؿ كاكتسابو بشرط االلتزاـ بالطيبات كاالبتعاد عن اخلبائث كذلك "157األعراؼ: اآلية 

 
                                                           

، ص: (2013،دار النفائس للنشر كالتوزيع  ، األردف،عماف، )1"، طإدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةعبد الناصر براشل أبو شهد، " 1
115 . 
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 (ثانيا: عدم التعامل بالربا ) الفائدة
العمليات ادلالية كاالقتصادية ككل ما يتعلق باحلصوؿ على ادلاؿ  عامة ربكم ئفقد كضع اإلسبلـ مباد

كإنفاقو يف أكجو سلتلفة، كذلك حفاظا على بقائو يف إطاره الصحيح كألداء كظيفتو األساسية، كمن ىنا 
فإف ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية قد تبنت ادلنهج الشرعي اإلسبلمي يف معامبلهتا فبل تتعامل بالربا، أك 

دة أخذا كال عطاء، كنعٍت بالربا ىنا الزيادة ببل مقابل يف أم عقد من عقود ادلعامبلت بُت صنفُت من الفائ
 .1النوع  نفسو من األصناؼ الربوية، أك ىو زيادة ماؿ ببل مقابل يف معاكضة ماؿ دباؿ

  ثالما: االلتزام بقاعدة الغنم بالغرم
تشريع اإلسبلمي، كىي سبثل إحدل القواعد الفقهية سبثل قاعدة الغنم بالغـر قاعدة أساسية يف ال    

ادلشهورة يف التعامبلت ادلالية اإلسبلمية، فهذه القاعدة تؤسس لرابط مباشر كقوم بُت الربح ) الغنم( 
( الناصبة عن الدخوؿ يف أم عملية استثمارية ) إنتاجية، ذبارية... اخل(  2.اقق، كاخلسارة )الغـر

قهية الغنم بالغـر على أف العائد ال ػلل إال نتيجتو ربمل ادلخاطرة، تعٍت أف لكل تعتمد القاعدة الف     
شريك يريد احلصوؿ على األرباح أك العوائد من خبلؿ تقليب أموالو البد أف يتوقع إمكانية ربمل اخلسائر 

غنم كيرمي ) ماعدا صيغة ادلضاربة إال إذا ثبت تعمد كتقصَت ادلضارب(، كال يصح لو أف يضمن لنفسو ال
بالغـر على عاتق غَته، فالغنم أك الربح ىو ناتج عن العملية االستثمارية للبنك اإلسبلمي فليس لو قيمة 

، كىي قاعدة ذبسد العبلقة ادلختلفة دلقدـ التمويل ) البنك 3زلددة سلفا أك معلومة كال ربقيقو مؤكد
) احلاصلُت على التمويل( يف درجة كاحدة اإلسبلمي ( مع عمبلئو من ادلدخرين ادلودعُت كطالب التمويل 

 .من ادلخاطرة كاحتماؿ ربقق االرباح عن تلك العبلقة اليت تربط البنك التقليدم 
 رابعا: االلتزام بقاعدة الخراج بالضمان 

أم أف الذم يضمن أصل شيء جاز لو أف ػلصل على ما تولد عنو من عائد، فمثبل يقـو البنك         
أمواؿ ادلودعُت لديو يف شكل كدائع أمانو ربت الطلب، كيكوف اخلراج )أم ما خرج اإلسبلمي بضماف 

                                                           
، 6، ج 5رللد  كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا"،أخرجو مسلم من صحيح مسلم بشرح النوكم من حديث عبادة بن الصامت، " 1
 .14، ص:(1981كت، دار الفكر ، بَت )
 .21، ص: (1999عماف، مؤسسة الوراؽ، )، 2"، ط " المعامالت المالية في اإلسالمزلمود ضبودة ، مصطفى حسن،  2
د ، العد17، اجمللد االقتصاد اإلسالميحبث يف رللة : جامعة ادللك عبد العزيز ،  ىل الفائدة حراـ جبميع أشكاذلا"،رفيق يونس ادلصرم ،" 3

 .  90، ص: 2004األكؿ 
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من ادلاؿ( ادلتولد عن ىذا ادلاؿ جائز االنتفاع دلن ضمن )كىو البنك( ألنو يكوف ملزما باستكماؿ 
 1.النقصاف الذم ػلتمل حدكثو كربمل اخلسارة يف حالة كقوعها، أم أف اخلراج غنم كالضماف غـر

 باألخالق اإلسالمية في المعامالت االلتزام خامسا:
االقتصادم بالقيم اخللقية اليت دعا إليها اإلسبلـ  نشاطبضركرة ارتباط ال يتفق اغلب ادلفكرين يف اإلسبلـ 

 اد كالتصدير كمن ىنا فقد التزمتكاالستَت  ملها ادلتاجرة يف السلع كالبضائعع فقد يكوف موضوع
 :اإلسبلـ كضماف ادلصلحة العامة كىذه إشارة إذل بعضها التعامل ادلارل يف بأخبلقيات

 ؛عدـ التعامل باالحتكار -
 ؛عدـ التعامل بالغش كالًتكيج ادلزيف يف ادلعامبلت -
 ؛عدـ التعامل بالرشوة -
 .عدـ اخلوض يف ادلنافسة غَت مشركعة -

 راإلسالمية في التموةل واالستمما االلتزام باألولوةاتسادسا: 
الربح بغية االستمرار كالتوسع لكن ذلك ال يعترب ىدفو األمسى فادلاؿ يف البنك  دكما لتحقيق البنك يسعى 

الوظيفة  يبقى كسيلة لتسخَت غايات أمسى كلها يف اإلعمار كالتنمية كاقتصار االضلراؼ على اإلسبلمي
عات من ضركريات للمشرك  التنموية فالعمل يف البنوؾ اإلسبلمية يكوف من خبلؿ إعطاء أكلويات إسبلمية

الشريعة الختيار ادلشركعات اليت تعود  أك حاجيات ككماليات كاليت ربدد بواسطة متخصصُت يف علم
 .بالنفع األكرب

 اإلسالمية    واستخدامات المصارفالرابع: مصادر    المطلب
 ادلصرؼ موارد عنكثَتا  زبتلف ال فهي خارجية كموارد داخلية موارد من اإلسبلمية ادلصارؼ موارد تتكوف

 تضعها اليت الشركط بعض يف إال نفسها اإلسبلمية ادلصارؼ بُت َتاكث زبتلف ال أهنا كما التقليدم،
 :إذل تنقسم ادلوارد فهذه اإلدارة رلالس

 المصارف اإلسالمية  األموال في أوال: مصادر
 (الذاتية) الداخلية الموارد -1

 كتنقسم اإلسبلمي ادلصرؼ ؽلتلكها كاليت ادليزانيةب تمويلال ىيكل يف لبلستثمار ادلتاحة ادلالية ادلوارد تعٍت 
 :إذل

                                                           
، عماف، األردف، 1"، طدراسة مصرفية تحليلية مع ملحق بالفتاوى الشرعية–أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي زلمود حسن صواف، " 1

 .95-94ص:  ص ،(2001دار كائل للنشر، 
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 نشاطو، بداية عند ادلصرؼ تصرؼ ربت ادلساعلوف يضعها اليت األمواؿ بو كيقصد :المالرأس  -1-1
 تأسيس يتم كمنو للمصرؼ، األخرل ادلوارد منو تتدفق الذم ادلصدر كؽلثل ادلدفوع ادلاؿرأس  ىو أك

 إذل باإلضافة ادلصريف النشاط شلارسة من ليتمكن كذبهيزه كإعداده لو االعتبارم الكياف كإغلاد ادلصرؼ
 لعمبلء التمويلية االحتياجات لتغطية ادلصرفية السوؽ يف ادلدفوع ادلاؿ و رأسب يقـو الذم التمويلي الدكر

 تملةا اخلسائر بتحملو ضبائي بدكر قيامو ذلك إذل كيضاؼ متوسطة، أـ قصَتة كانت سواء ادلصرؼ
 1.ادلصرؼ لو يتعرض قد الذم العجز أك بادلساعلُت تتعلق اليت
 االعتبار بعُت ادلصارؼ تأخذىا اليت جدا ادلهمة التدابَت أحد االحتياطات تعداالحتياطات:  -1-2

 م رأسلدع تؤخذ االحتياطات كىذه كنشاطاهتا، أدائها علىيؤثر  قد مستقببل، طارئ أم دلواجهة كذلك
 للمودعُت بالنسبة الضماف عوامل من عامبل أيضا كتعد ادلتوقعة، غَت اخلسائر من ربفظوك  ادلصرؼ ماؿ
 احتياطي شكل يف ادلصرؼ أرباح من خصمها يتم اليت ادلبالغ عن عبارة فهي اجلارية، احلسابات يف

 ر،ااإلصد عبلكة احتياطي كمنها احتياطات رأمسالية كأيضا ،2قانوشل احتياطي شكل يف أك خاص اختيارم
 كتعويضو كامبل ادلاؿرأس  على احلفاظ كجوب يف مشركعيتها اإلسبلمية ادلصارؼ يف االحتياطات كذبد 

 قرر كذلذا ادلاؿ،رأس  سبلمة بعد إال ربح ال أنو اإلسبلمي الفقو يف أيضا كمعركؼ اخلسارة، حالة يف
كتنقسم االحتياطات  3،وب حقيل قد الذم فرااخلس من لو جابر كأنو ادلاؿ ة لرأسكقاي الربح أف الفقهاء

 :إذل
 داخل لتبقى القانوف فرضهاي األرباح من نةيمع نسبة عن عبارة كىو :القانوني االحتياطي -1-2-1

 نايمع جزء فإف اإلسبلمي البنك هبا وجدي اليت الدكلة لقانوف تبعا األشكاؿ، من شكل بأم توزع كال البنك،
رأس  حكم أخذي الشركة، لدائٍت ضماف كىو القانوشل؛ اطياالحتي حساب إذل زلوؿ السنوية األرباح من

  .4أرباح هايف ربقق ال اليت السنوات يف ادلساعلُت على توزيعو أك ويف التصرؼ للشركة وزغل فبل ادلاؿ،
 أف كنؽلك  ادلاؿ،رأس  تعزيز قصد ادلؤسسوف ضعوي حساب عن عبارة كىو: العام االحتياطي-1-2-2

 اولة األرباح نسبة كزبتلف ،إليو ربوؿ اليت األرباح نسبة ُتبيك  للبنك، يالتأسيس القانوف ويعل ينص
 .5هبا وجدي اليت للدكلة كاالقتصادية القانونية األكضاع حسب آلخر بنك من العاـ االحتياطي حلساب

                                                           
 .117 ، ص:(2001 كائل، دار ،األردف )،تحليلية" مصرفية دراسة األساسي المصرفي العمل أساسيات صواف،" حسن زلمود  1
   .100ص: ،(2004احلليب،  منشورات ،لبناف،) 1ط ،اإلسالمية" المصارف" فرحات، يوسف رؽلوف  2
تطبيقية  تحليلية دراسة – اإلسالمية والمصارف التقليدةة المصارف لدى المطلوبات الموجودات إدارة عثماف،" شيخ فهد زلمد عمر 3

  .40 ص: 2009سوريا، كادلصرفية، ادلالية العلـو فلسفة يف  منشورةغَت دكتوراه أطركحة مقارنة"،
 .414ص: ،( 1997 ادلعارؼ، منشأة، اإلسكندرية ) األكؿ، اجلزء ،التجاري" القانون في والقضاء الفقو مدونة رضواف،" مصطفى  4
 .53 ص(، 1990 للكتاب، يةالوطن ادلؤسسة ،اجلزائر ) األكذل، الطبعة ،اإلسالمية" البنوك" جبلؿ، بو أ زلمد  5
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  .1طارئة نفقات دلواجهة العادية العامة اجلمعية تقرره الذم كىو: االختياري االحتياطي -1-2-3
 هبا  تتمتع اليت للمركنة كزيادة كقوعها كاحتماؿ اخلسائر أخطار من للتقليل: أخرى احتياطات-1-2-4

 ىذا مثل تستعمل بدأت البنوؾ بعض أف كادلبلحظ آخر، احتياطي حساب نيتكو  كنؽل ،اإلسبلمية البنوؾ
 .اخلسائر من كللتقليل اجملهوؿ ادلستقبل دلواجهة احلساب

  اققة خبلؿ األرباحىي تلك ادلبالغ اليت يتم اقتطاعها من  :(موزعة غيرال) المحتجزة األرباح -1-3
 األرباح من نسبة احتجاز تمي ثيح كترحيلها إذل الدكرات القادمة,توزيعها، يتم دل كاليت ادلاضية السنوات

 ودعُتادل أرباح من بينص ستيكل ادلساعلُت أرباح من بينص فهي للبنك، العامة اجلمعية دبوافقة كلها أك
 من موردا كتعترب البنك اتيكعمل أنشطة سلتلف يف كتوظيفها استخدامها إعادة هبدؼ احتجازىا تمي

  .االسبلمي ادلصرؼ موارد
  على للتوزيع كادلعد للبنك اقق الربح من خصمها تمي مبالغ ادلخصصات سبثل :المخصصات -1-4

 ادلخصصات تكوين فكرةكترتبط  يف قيمة  النقص ذبديد أك عجز أك نقص مواجهة أجل من ،ادلساعلُت
 يتوقع ما دلواجهة فقط يتم ال ادلخصصات كتكوين احلقيقة من كقريبة عادلة صورة يف ادلارل ادلركز بإظهار

 بااللتزامات للوفاء ادلصرؼ أخطار دلواجهة أيضا ؽلتد بل ادلصرؼ كاستثمارات توظيف نسبة يف تدىور من
 أنواع كبعض الضماف خطابات مثل اآلخرين اذباه عمبلئو عن نيابة اتملة كغَت قابلة للتحديد

  .االعتمادات
 الموارد )المصادر( الخارجية -2

 ادلالية ادلصادرطو، كتعد نشا لتغطية خارجية موارد إذل حباجة اإلسبلمي فالبنك الذاتية ادلوارد إذل إضافة
إذ  لو، ادلالكُت ادلشركع أصحاب غَت من يناآلخر  أمواؿ على فيها االعتماد يتم اليتاخلارجية ىي تلك 

 منها، االستثمارية كخباصة كنشاطها عملها شلارسة يف أساسي بشكل اإلسبلمية ادلصارؼتعتمد عليها 
. موجوداهتا كيف مواردىا يف األكرب النسبة سبثل ألهنا ادلصارؼ عمل يف كبَتة أعلية اخلارجية ادلصادر كربتل

 :يلي دبا اإلسبلمية ادلصارؼ يف جيةاخلار  ادلصادر ىيكل كيتمثل
 الودائع الجارةة -2-1

 لغرض البنوؾ يف هاعلي ةيربو  فائدة ةيأ دكف ادلودعوف ودعهاي ثيح احلسابات شكل تأخذ كىي    
 لعمبلئها، البنوؾ تقدمها اليت كادلصرفية التجارية معامبلت تسهيل لغرض أك اذلبلؾ، أك السرقة من ضبايتها
 مثلها العمبلء من اجلارية الودائع اإلسبلمية البنوؾ كتقبل، االستثمار ىدفها ليس باتاحلسا فهذه لذلك

 ػلق كال الودائع، تلك على أرباح أم بإعطاء اإلسبلمية البنوؾ تقـو كال التقليدية، البنوؾ مثل ذلك يف
                                                           

 .87ص: (،  1993 للنشر، النهضة دار ،القاىرة) األكذل، الطبعة ،التجارةة" الشركات القليويب،" مسيحة  1
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 تودع اليت األمواؿ تعتربك  ، البنوؾ تلك ذبنيها اليت األرباح من نسبة بأية ادلطالبة اجلارية الودائع ألصحاب
 دبوجب هافي كالتصرؼ سحبها كنؽلك  باستخدامها، للبنك يؤذف الطلب ربت كدائع احلسابات ىذه يف

 ال األجل ةَت قص ةياجلار  احلسابات عةيلطبكنظرا  الدفع، أكامر دبوجب أك البنك على مسحوبة شيكات
 جهة كمن جهة، من ىذا( ستثماراال) األجل طويل توظيف أك استخدامات يف هايعل االعتماد كنؽل

 خلطر التعرض البنك يتجنب حىت حبذر يكوف أف بغل األجل ةَت قصاألغراض  يف استخدامها فإف أخرل
  .1األمواؿ ىذه أصحاب ضلوبااللتزامات  الوفاء على القدرة عدـ

 الودائع االستممارةة -2-2
 بلؿ بغرض ربقيق الربح من خ هباا أصحااألمواؿ اليت يضعه هناؼ احلسابات االستثمارية على أتعر     

 .2كة كسواء بصورة مباشرة أك غَت مباشرةًت قياـ البنك بتوظيفها كاستثمارىا، سواء بصورة منفردة أك مش
 آلخر، بنك من كشركطها تهايتسم زبتلف كقد( األجل كطويلة متوسطة) ألجل كدائع كذلك تسمىك     
 ،استثمارية عمليات سبويل يف هبا ادلشاركة بقصد اإلسبلمي كالبن يف أصحاهبا ضعهاي اليت األمواؿ كىي
 زلددا عائدا األخَت ىذا ددػل ال هايكف، 3اإلسبلمي البنك أمواؿ مصادر من مصدر كأكرب أىم ىذا كبعد
 اليت للتوظيفات األعماؿ كنتائج كمدتو االستثمارم، النشاط لطبيعة كفقا العائد تحدديك  هايعل سلفا

 كقد البنك، من متهايق ادلودع ضمني كهبذا كمسحوباتو، إيداعاتو ويف ديقيك  األعماؿ ىذه إليها كجهت
 البنوؾ يف االستثمارية احلسابات بُت الفرؽ تلخيص ؽلكنك 4،أرباحو يف الودائع ىذه البنك شرؾي

 :5علا نوعُت إذل اإلسبلمية
 يف أموالو باستثمار بلمياإلس البنك بتفويض فيها ادلودع يقـو: العامة االستممار حسابات -2-2-1
 هبامشركع من مشاريعو االستثمارية؛ حيث يشارؾ يف نتائج صبيع االستثمارات ادلتعددة اليت يقـو  أم

شهران، أك أكثر كقابلة للتمديد كما ال يسمح  12ك 3البنك، تكوف آجاؿ ىذه الودائع سلتلفة بُت 
 ادلدة اددة. هنايةبالسحب منها إال يف 

                                                           
-579 :، ص (1998مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية،  )الطبعة األكذل، إدارة المصارف التقليدةة والمصارف اإلسالمية"،زلمد سويلم، " 1

 .-بتصرؼ
دار أيب الفداء العادلية للنشر ، اإلمارات العربية ادلتحدة )"، مصادر واستخدامات األموال في البنوك اإلسالميةاحلليم عمار غريب، "عبد   2

 .278 :ص ،( 2013كالتوزيع كالًتصبة،
 .579، مرجع سابق ، ص إدارة المصارف التقليدةة والمصارف اإلسالمية"زلمد سويلم، "  3
 .66 :، ص( 2006إلسكندرية مؤسسة شباب اجلامعة،  )ا، الطبعة األكذل، "إدارة البنوك التجارةة واإلسالمية" م،أضبد زلمد ادلصر   4
ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي، الطبعة األكذل، ) القاىرة، "،  المضاربة وتطبيقاتها العملية في البنوك اإلسالميةزلمد عبد ادلنعم أبو زيد، " 5

 .71،ص:(1996
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يقـو ادلودع فيها باختيار) زبصيص(  :المحددة( أو) ت االستممار المخصصةحسابا -2-2-2
مشركع معُت من ادلشاريع اليت يقـو هبا البنك اإلسبلمي) ػلدده البنك بعد عمل الدراسات البلزمة( 
الستثمار أموالو؛ حيث يتحدد ربح ادلودع على أساس األرباح الفعلية للمشركع الذم اختاره فقط بالنسبة 

 . مفتوحا يًتكو أكتفق عليها بينو كبُت البنك، كللمودع حرية ربديد أجل الوديعة ادل
 صنادةق التكافل االجتماعي  -3
 الخيرةة األموال ومصادر الزكاة صندوق -3-1

 خاصة مصادر كىي اإلسبلمية، للبنوؾ بالنسبة اذلامة ادلصادر من اخلَتية كاألمواؿ الزكاة صندكؽ يعترب
 1 أيت:ي ما خبلؿ من األمواؿ ىذه ذبميع البنك كيستطيع التقليدية، للبنوؾ متوفرة كغَت يةاإلسبلم بالبنوؾ

 .ادلساعلُت حقوؽ على الشرعية الزكاة -
 .االستثمار حسابات مالكي من ادلقدمة الزكاة -
 .األفراد من ادلقدمة الزكاة -
 .كالتربعات ادلنح -

 حيث للبنك، االجتماعي الدكر إلبراز اإلسبلمية بنوؾال يف األمواؿ مصادر من كمصدر الزكاة كتستخدـ
 :مثل سلتلفة رلاالت عدة يف االجتماعية اخلدمات من مزيد تقدصل من سبكنها

 .للطلبة الدعم تقدصل -
 .للمساجد التربع -
 .لؤلفراد األمواؿ دفع -
 .كاألحاديث الكرصل القراف حفظ مثل اإلسبلمية األنشطة بعض -
 .ادلسجلة اخلَتية اجلمعيات -
 .الشعبية ادلناطق يف الطبية العيادات  -
 :تموةلو ومصادر الحسن القرض صندوق -3-2

 القركض كزبضع الضركرية، احلاجات ألصحاب فائدة دكف قركض تقدصل مهمتو احلسنة القركض صندكؽ
 األسباب جدية من التأكد يتم بعدما األمر يف للفصل تشكل اليت القرض جلنة لتقدير ادلمنوحة احلسنة

                                                           
دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة -تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدةة باستخدام المؤشرات الماليةصبحي بشناؽ، " زاىر 1

 .50، ص: 2013باجلامعة اإلسبلمية غزة، غَت منشورة أطركحة ماجستَت ، -في فلسطين"
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 ربديد مع الصندكؽ، ميزانية حدكد كيف احتياجان، لؤلكثر األكلوية إعطاء مع القرض ألجلها ادلطلوب
 1 .للقرض حد أقصى
 :يلي فيما احلسن القرض صندكؽ أمواؿ مصادر كتتمثل

 . كاذلبات كالصدقات التربعات أمواؿ -
 . الزكاة أمواؿ من جزء -
 .االجتماعية دماتاخل دلواجهة ادلخصصة البنك أرباح من جزء -
 اجلارية احلسابات توظيف من جزء -
 تموةلو ومصادر المضاربة وقف صندوق -3-3

 كدعم احلرفُت سبويل مهمتو كتكوف ،اإلسبلمية البنوؾ يف"  ادلضاربة كقف صندكؽ" إنشاء البعض يقًتح
 :يلي فيما ادلضاربة كقف صندكؽ أمواؿ مصادر كتتمثل ادلنتجة؛ األسر

 ؛البنك واؿأم من جزء كقف -
 ؛الوقف صندكؽ إدارة دبهاـ كأجهزة خربة من لديو دبا البنك كقياـ األفراد أكقاؼ قبوؿ -
 :2يلي فيما ادلضاربة كقف صندكؽ أعلية تكمنك 
 ؛ادلفقود الدكر ىذا ألداء الوقف مؤسسة إحياء-
 ؛ادلتنوعة امصارفه باحتياجات الزكاة أمواؿ تفي ال اليت احلاالت يف خاصة الزكاة صندكؽ تدعيم-
  .الزكاة كأمواؿ الوقفية األمواؿ استثمار رلاؿ يف التكامل من نوع ػلصل أف ؽلكن -
 اإلسالمية التموةل صكوك -4

 قابلة صكوؾ إذل السائلة غَت للدخل ادلدرة األصوؿ من رلموعة ربويل" اإلسبلمية بالصكوؾ يقصد
 ىيئة أما 3،"التداكؿ ضوابط مراعاة مع اليةادل األسواؽ يف بيعها مث كمن األصوؿ ذههب مضمونة للتداكؿ
 يف شائعة حصصا سبثل القيمة متساكية كثائق" اهنبأ عرفتها اإلسبلمية ادلالية للمؤسسات كادلراجعة ااسبة
 خاص، استثمارم نشاط أك معُت مشركع موجودات ملكية يف أك خدمات أك منافع أك أعياف ملكية
فتعترب  ،4جلوأ من أصدرت فيما استخدامهاأ كبد االكتتاب باب كقفل الصكوؾ قيمة ربصيل بعد كذلك

                                                           
 .359ص: ،(1989منشأة ادلعارؼ ، ،دريةاإلسكن ،)2ط  "،"نظم محاسبية في اإلسالمزلمد كماؿ عطية،  1
 .25،ص: 1994 مام /أفريل ، 156 العدد ،اإلسالمي االقتصاد رللة :حبث يف،"االقتصادم النمو يف الوقف دكر"،كامل صاحل1 2
بحوث ،ادلعهد اإلسبلمي لل1ط  "،تحليل قضاةا في الصناعة المالية اإلسالمية -إدارة المخاطرطارؽ ا خاف، أضبد حبيب ،"  3

 .55، ص:  2003كالتدريب، البنك اإلسبلمي للتنمية، جدة، 
 .288، ص:  2007، البحرين،  17"، معيار رقم "المعاةير الشرعية ،ىيئة ااسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية 4



 اإلسالمية  المصارف..................طبيعة إدارة المخاطر في  ..الفصل األول....................................

 
16 

 يف الراغبُت ادلتعاملُت من لكثَت الشرعي اإلطار توفر اهنكو  ادلشركعات سبويل مصادر أىمالصكوؾ أحد 
 .كادلهنية االجتماعية مهتكإمكانا يتناسب حىت ربوم غَت سبويل على احلصوؿ

 اإلسالمية  في المصارف : استخدامات األموالثانيا
دبفرده  يقصد بادلوجودات الشيء القادر على توليد تدفقات اغلابية أك منافع اقتصادية أخرل يف ادلستقبل

 ت ادلدرجة يف ادليزانية العموميةكفيما يلي توزيع دلختلف ادلوجودا، أك باالشًتاؾ مع موجودات أخرل
 للبنك اإلسبلمي:

 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزةة  -1
لتسوية  لنقد يف اخلزينة، كحسابات جارية لدل البنك ادلركزم دلواجهة ما يًتتب على البنك ادلودعكىي ا

الدكلة،  التزاماتو ادلالية ككذلك مبالغ االحتياطات النقدية اليت يطلبها البنك ادلركزم من البنوؾ العاملة يف
 لبنك اإلسبلمي ال يتقاضى أية فوائدحيث يكوف إيداعها إلزامي لديو كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كا

 .على األرصدة كاحلسابات اجلارية
 أرصدة وحسابات لدى المؤسسات المصرفية -2

 كىذه ادلبالغ تودعها البنوؾ اإلسبلمية كتكوف مودعة أصبل يف حسابات جارية كفق كدائع جارية لدل
غراض تسوية ادلعامبلت ادلالية بنوؾ كمؤسسات مصرفية خارجية كغالبا ما تكوف بالعمبلت األجنبية، أل

عن احلواالت كاالعتمادات ككسائل سبويل التجارة اخلارجية كال يتقاضى البنك اإلسبلمي أية فوائد  الناذبة
 .عليها

 حسابات استممار لدى البنوك ومؤسسات مصرفية -3
 بلمية كيعهد إليهاكغالبا ما تكوف حسابات استثمار مطلقة )لدل بنوؾ مراسلة( تتعامل كفق الشريعة اإلس

 .استثمار ىذه األمواؿ لديها مقابل نسبة من األرباح تقدـ للبنك ادلراسل كمضارب
 محفظة األوراق المالية -4

 تتكوف زلفظة األكراؽ من :
على  كىي استثمارات مالية يتم اقتناؤىا أك إنشاؤىا بغرض احلصوؿ :موجودات مالية متأخرة -4-1

ة األجل يف األسعار أك ىامش الربح كغالبا ما تتكوف من أسهم الشركات قصَت  التغَتاتخبلؿ  أرباح من
 .األسواؽ ادلالية ادلدرجة يف

ىي االستثمارات اليت ال ػلتفظ هبا لغرض ادلتاجرة كال ىي ما  :موجودات مالية متاحة للبيع  -4-2
دلشاركة يف الصناديق قبل البنك كتتكوف من: أسهم شركات، زلفظة البنوؾ اإلسبلمية، ا مت إنشاؤىا من

 .االستثمارية
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اليت يكوف للبنك توجو  االستثماراتىي  :موجودات مالية محتفظ بها حتى تارةخ االستحقاق -4-3
 .لبلحتفاظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ كقدرة اغلابية

 التموةالت -5
 البيع ادلؤجل بالتقسيط،يتمثل ىذا البند يف صيغ التمويل اإلسبلمي كالبيوع ادلؤجلة مثل: بيع ادلراحبة، ك 

 .كادلضاربة كادلشاركة كاالستصناع كاإلجارة ادلنتهية بالتمليك كالسلم كغَتىا
 االستممار في األصول المابتة وتأجيرىا -6

 إيراد ىو اقتناء عقارات أك أراضي أك جزء منها بغرض بيعها أك ليقاـ أبنية عليها لتأجَتىا للحصوؿ على
 .نتهيا بالتملك أك االحتفاظ هبا لغرض توقع زيادة يف قيمتها ادلستقبليةم تأجَتادكرم أك تأجَتىا 

 القروض الحسنة -7
 ىي قركض يقدمها البنك اإلسبلمي لغايات اجتماعية مربرة كالتعليم كالعبلج كالزكاج...إخل، كال تتقاضى

 .البنوؾ اإلسبلمية أية فوائد عليها
 الموجودات غير الملموسة -8

 االخًتاع كالعبلمة كبراءاتاليت يصعب التحقق من كجودىا ادلادم مثل الشهرة تتألف من األصوؿ 
 .التجارية كحقوؽ النشر كتسجل ىذه األصوؿ أيضا بسعر التكلفة

 موجودات أخرى -9
 يتألف ىذا البند من موجودات أخرل متنوعة مثل مصركفات مدفوعة مقدما، شيكات ربت التصفية،

 .البطاقات البنكية إغلارات مدفوعة مقدما، حسابات
 اإلسالمية والبنوك التقليدةة البنوك ميزانية بين االختالف أوجوثالما: 

 كىذا التقليدية البنوؾ مع مقارنة كمتنوعة عديدة اإلسبلمية البنوؾ أمواؿ مصادرمن خبلؿ ما سبق صلد أف 
 بصفة الشعبية األكساط يف اداألفر  لدل ادلالية كالفوائض ادلدخرات كذبميع تعبئة على قدرة أكثر غلعلها ما

 االقتصاد خدمة على هتاقدر  من يزيد كبالتارل خاصة، بصفة االقتصادية البيئة يف كادلشركعات عامة،
 البنوؾ يف بنظَته اإلسبلمية البنوؾ يف األصوؿ جانب مقارنة حيث من أما، فيو تعمل الذم تمعاجملك 

 ينعكس بينهما فيما ادلصريف النشاط أداء أساليب اختبلؼفهو سلتلف سباما فمن الواضح أف  التقليدية،
 تلخيص كؽلكن. رلدية غَت ادلقارنة تصبح حبيث منهما؛ كل يف االستخدامات ىيكل على بصراحة

 على النحو اآليت: البنوؾ ميزانييت يف االختبلؼ
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 البنوك التقليدةة: ةوضح االختالف بين مصادر واستخدامات األموال في البنوك اإلسالمية و  2-1جدول  رقم 

 بناء على رلموعة من ادلراجع الباحثةمن إعداد المصدر: 

 

 استخدامات األموال مصادر األموال
 :اخلارجية ادلصادر -1

 من مصدر أىم( اجلارية احلسابات) الطلب ربت الودائع تعترب
 النسبية أعليتها تقل بينما التقليدية، البنوؾ يف اخلارجية ادلصادر

 الودائعل ربت حيث ، اإلسبلمية البنوؾ يف الودائع ىيكل يف
 .األكذل دلكانةا بادلشاركة

 حسابات يف ادلتغَت العائد أسلوب اإلسبلمية البنوؾ تتبع -
 مثل ثابتة بفائدة القرض أسلوب كليس كاالستثمار، االدخار

 .التقليدية البنوؾ
 شكل يف تكوف اليت) ادلكملة اخلارجية ادلصادر بعض تقـو -

 األجنبية أك الية األخرل البنوؾ أك ادلركزم البنك من قركض
 تقـو بينما التقليدية البنوؾ يف الثابت الفائدة سعر أساس على(

 اإلسبلمية البنوؾ يف كادلضاربة ادلشاركة أساس على
 :االجتماعية كاحلسابات ادلخصصات -2
 ربصيلها يف ادلشكوؾ الديوف سلصص ؽلثل الذم الوقت يف -

 سلاطر سلصص أف صلد التقليدية، بالبنوؾ ادلخصصات أىم
 مع لذلك، ادلقابل ؽلثل ادلشاركة ببنوؾ ماراالستث عمليات

 من كل طبيعة يف اجلوىرم االختبلؼ االعتبار يف األخذ
 .تكوينهما كمصادر ادلخصصُت

 البنوؾ خصـو يف االجتماعي التكافل صناديق ظهور -
 . اإلسبلمية

 :ادللكية حقوؽ -3
 حيث من التقليدية البنوؾ مع اإلسبلمي البنك يتشابو -

 كاحتياطيات ماؿ رأس من ادللكية حلقوؽ مطيةالن ادلكونات
 البنوؾ نشاط طبيعة أماـ ادلتعُت من كاف كإف زلتجزة، كأرباح

 فيها ادلدفوع ادلاؿ لرأس النسبية األعلية تزداد أف اإلسبلمية
 ادلاؿ رأس ؽلثل ال الذم الوقت يف ادلصادر، بإصبارل بادلقارنة

 يف ؽلثَّل ما اكغالب التقليدم البنك مصادر يف تذكر أعلية
 .ثابتة أصوؿ شكل

 :النقدية -1
 عنصر يف اإلسبلمية كالبنوؾ التقليدية البنوؾ تتشابو -

 لدل أك كبالفركع باخلزينة نقدية كانت سواء بأنواعها النقدية
 .أجنبية عمبلت أك ذىب أك ادلراسلُت

 :التوظيفات-2
 كطويل كمتوسط قصر التمويل اإلسبلمية البنوؾ تقدـ -

 األغراض، متعددة بنوكان  غلعلها دبا األنشطة سلتلف يف األجل
 القركض من عامة بصفة التقليدية البنوؾ قركض تعترب بينما

 .(ثابتة فائدة على احلصوؿ كيقابلها) األجل قصَتة
 حساب: يف اإلسبلمي للبنك الرئيسة االستخدامات تتمثل -

 حساب+  ادلشاركة حساب+  ادلضاربة حساب+  ادلراحبة
 حساب+  بالتأجَت البيع حساب+  التقسيطب البيع

 االستخداـ القركض سبثل بينما ،...ادلباشر االستثمار
 السحب+  التسبيقات+  التقليدم البنك ألصوؿ األساسي

 .اخلزينة سندات+  التجارية األكراؽ خصم +ادلكشوؼ على
 اإلسبلمية البنوؾ يف( فائدة دكف) احلسنة القركض ظهور -
 اإلسبلمية البنوؾ يف(... مراحبة) لسلعيا ادلخزكف ظهور -
 :الثابتة األصوؿ -3
 من قليلة نسبة التقليدم البنك يف الثابتة األصوؿ ثلسب -

 كادلعدات زبصو اليت ادلباشل تشمل حيث أصولو رلموع
 .لنشاطو البلزمة كاألثاث

 األصوؿ القتناء التقليدية البنوؾ فيو تقيد الذم الوقت يف -
 على كحفاظا أمواذلا ذبميد من خوفا بيعها دةإعا لغرض الثابتة

 فإنو دبدين، دائن عبلقة بعمبلئهاهتا عبلقا ألف نظرا السيولة
 كادلضاربة ادلشاركة عمليات طبيعة كأماـ ادلشاركة لبنوؾ بالنسبة
 كادلوجودات الثابتة األصوؿ اقتناء أنشطتها بُت من يدخل

 االستثمارك  التوظيف أكجو من كوجو بأنواعها كادلنقوالت
 .الغَت مع باالشًتاؾ أك دبفردىا سواء
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 المبحث الثاني: طبيعة المخاطر في المصارف اإلسالمية  
يواجو ادلصرؼ اإلسبلمي رلموعة من ادلخاطر النابعة من طبيعة ادلمارسة ادلصرفية، إسبلمية كانت أـ 

ادلصريف رد بو كىذا الختبلؼ منهجية العمل تنفما تشًتكو مع نظَتهتا التقليدية كمنو  ما تقليدية كمنها
، كسنحاكؿ يف ىذا ادلبحث التعرؼ على ماىية ادلخاطر دبفاىيمو كأسلوب التعامل للمصارؼ اإلسبلمية

 عًتض عمل ادلصارؼ اإلسبلمية كما يلي:ادلخاطر اليت تكل نوع من ىذه ادلختلفة كما نتناكؿ  
 المطلب األول: المخاطر في األدبيات المالية  

اختلفت آراء الكتاب حوؿ مفهـو اخلطر فكل يعرؼ مفهـو اخلطر حسب زاكية اختصاصو،          
فمفهـو اخلطر عند االقتصاديُت ليس ىو مفهـو اخلطر عند ادلتخصصُت يف التأمُت كليس ىو مفهـو 

عضهم يستعمل اخلطر كغلعلو يف الوقائع ادلادية كبعضهم اخلطر عند ادلتخصصُت يف القانوف كغَتىم، فب
يعرب بو عن اخلسائر ادلالية، يف حُت يستخدمو آخركف للداللة على حاالت معنوية، كإف كاف شبة قدر 

  ليت ذلا عبلقة باخلطر أك ادلخاطرانطبلقا من ىذا نستعرض ادلصطلحات العلمية ا ،مشًتؾ بُت اجلميع
 كالتارل:

 ة واصطالحالغ أوال: الخطر
 :لغة  -1
 اضلراؼ حدكث على يدؿ كالذم "Re-scass"البلتيٍت ادلصطلح من مستوحاة ىي خطر كلمة إف

  1.ادلتوقعة النتيجة عن معاكس
 :اصطالحا -2
 األخذ مع معُت حادث كقوع نتيجة قياسها ؽلكن اليت ادلتوقعة كغَت اتملة اخلسائر أنو على اخلطر عرؼيُ 

  .2اخلسارة لوقوع ادلساعدة العوامل صبيع االعتبار بعُت
 المعنى االقتصادي للمخاطر ثانيا:

 بالمفهوم االقتصاديالمخاطرة   -1
تعرؼ كلمة سلاطرة بأهنا إمكانية حدكث شيء خطَت أك غَت مرغوب فيو، كعي يف نفس الوقت تعٍت  

راؼ عن الطريق الذم احلالة اليت تتضمن احتماؿ االضل :"الشيء الذم ؽلكن أف يسبب اخلطر نفسو، كىي

                                                           
ماجيستَت  رسالة ،سعيدة ومشتقاتو نتاالسم مؤسسة حالة دراسة - االقتصادةة المؤسسة في المخاطر إدارة ومكانة دور لطيفة، عبدرل1

  .02ص: ، 2012/2011تلمساف، جامعة غَت منشورة ،
 .22: ص ،( 2007  احلامد، دار ،األردف) ،التأمين" و الخطر إدارة ،"موسى نورم كشقَتم سبلـ عزمي أسامة  2
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، كما تعرؼ بأهنا احتمالية تعرض ادلؤسسة إذل خسائر غَت متوقعة 1يوصل إذل نتيجة متوقعة أك مأمولة"
كغَت سلطط ذلا ك/ أك تذبذب العائد ادلتوقع على استثمار معُت، كما ينظر إليها بأهنا عدـ التأكد من 

 .2ظامو أك من صبيع ىذه األمور رلتمعةحتمية حصوؿ العائد أك من حجمو أك من زمنو أك من انت
يظهر شلا سبق أف مفهـو ادلخاطرة يف اجملاؿ االقتصادم يدكر حوؿ فكرة االحتمالية كعدـ التأكد من 

  .حصوؿ العائد ادلخطط لو
 المخاطرة بالمفهوم المالي  -2

ج ادلطلوبة كاحتماؿ أف يشَت مفهـو ادلخاطرة يف الدراسات ادلالية إذل كضع عدـ التيقن حبدكث النتائ     
يكوف ادلآؿ ىو إذل أمر غَت زلبب إذل النفس، فهي تشَت إذل الوضع الذم فيو احتماالف كبلعلا قابل 

 .3للوقوع ، كال ريب أف احلاالت اليت تواجو فيها احتماال كاحدا ىي حاالت انعداـ اخلطر
تلف النتائج ادلرغوب ربقيقها عن ما عرؼ كذلك بأهنا توقع اضلراؼ قد ػلدث يف ادلستقبل، حبيث زبتُ      

قد يقع فعبل، أك عدـ التأكد من الناتج ادلارل يف ادلستقبل نتيجة لقرار يتخذه ادلستثمر يف احلاضر على 
  4أساس نتائج دراسة سلوؾ الظاىرة الطبيعية يف ادلاضي.

لية لبلستثمار كلكن يف يتضح من ادلفهـو ادلارل بأف اخلطر ىو نفسو عدـ التأكد من النتائج ادلستقب  
 حقيقة األمر يوجد فرؽ بُت ادلصطلحُت يف النقاط اآلتية: 

فادلخاطر صلدىا قابلة للقياس، خببلؼ عدـ التأكد فهو ال يقبل القياس، يقوؿ إمكانية القياس :  - أ
ن "جوف داكنز": "ادلخاطرة ىي إمكانية اخلسارة أك عدـ ادلكسب كاليت ؽلكن قياسها، كزبتلف ادلخاطرة ع

 .5عدـ التأكد كالذم ال ؽلكن قياسو"
فادلخاطرة ؽلكن تسجيل نتائجها كالتنبؤ بالتغَت الذم تسبب إمكانية تسجيل النتائج والتنبؤ بها:  -ب

يقوؿ ثورف  يف حدكثها، كعدـ التأكد ال ؽلكن تسجيل نتائجو كال التنبؤ بالتغَت الذم تسبب يف حدكثو
ا كاحدا، كادلوقف ينطوم على سلاطرة عندما تكوف صبيع النتائج ىيل: "ادلخاطرة كعدـ التأكد ليسا شيئ

                                                           
، ، 2009/2010، جامعة الشلف 7، عدد لباحثلة ارلحبث يف: ،  "اسًتاتيجيات إدارة ادلخاطر يف ادلعامبلت ادلاليةبلعزكز بن علي،"  1

 . 331ص:
"، األكادؽلية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية، إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية: مدخل الهندسة الماليةعبد الكرصل أضبد قندكز،" 2

 .13، ص:2012، 8العدد 
 )دراسة فقهية اقتصادية(، من موقع زلمد علي قرم : اإلسالمي المخاطر االئتمانية في العمل المصرفيزلمد علي قرم،  3

www.elgari.com.2002 :2019مام  8، بتاريخ. 
ه يف علـو ، أطركحة دكتورا دور المبتكرات المالية في مواجهة المخاطر المالية وتحقيق استقرار المؤسسة االقتصادةة"الوردم خدكمة، " 4

 .9، ص: 2015التسيَت غَت منشورة، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
 .332، 331، مرجع سابق، ص: استراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت المالية"بلعزكز بن علي ، " 5

http://www.elgari.com.2002/
http://www.elgari.com.2002/
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ادلمكنة مت تسجيلها، كالتغَت الذم تسبب يف حدكثها من ادلمكن التنبؤ بو، كمهما كاف األمر، فعندما 
 .1"تكوف النتيجة ادلطلوبة كالتغَت الذم أحدثها دل يتم مقابلتهما فإننا نكوف بصدد عدـ التأكد

عدـ التأكد إظلا يوجد يف ادلواقف اليت  bob ritchieأف عدـ التأكد ىو ما ذكره فيمكننا أف نقوؿ 
 .2يفتقر فيها صانع القرار للمعرفة الكاملة كادلعلومات، أك الفهم ادلتعلق بالقرار ادلقًتح كنتائجو ادلمكنة

 المخاطرة من وجهة نظر التأمين  -3
قديا )عقد التأمُت( على أهنا خطر دبوجب التعويض، ىو احتماؿ التعرض لواقعة معينة مت توصيفها ع     

أك ىو حادث مستقبل زلتمل الوقوع ال يتوقف على إرادة أم من الطرفُت الذين مت بينها العقد، كىذا ىو 
معٌت اخلطر يف التأمُت كالتشريعات الناظمة لو، كالذم عليو الفتول إف كجود الغرر يف ادلعاكضات يبطلها، 

  .3اجملامع الفقهية بصدد التأمُت التجارم كبذلك جاءت قرارات
 المخاطرة والمصطلحات ذات الصلة ثالما: 
ارتبط مصطلح ادلخاطرة ارتباطا كثيقا دبصطلحات عديدة يف رلاؿ االقتصاد كادلالية، كالتأكد، عدـ       

كمصطلح  التأكد كالعائد، إال أف أىم ادلصطلحات اليت ترتبط بادلخاطرة تكمن يف حالة عدـ التأكد
 .العائد

 عدم التأكد وعالقتو بالمخاطرة -1
كثَتا من األحياف ما يتم اخللط بُت مفهومي ادلخاطرة كعدـ التأكد، بل يستخدماف كمًتادفُت،      

كىذا غَت صحيح سباما، إذ أف ىناؾ فرؽ جوىرم بينهما، كالذم يتضح من خبلؿ تعريف كبل منهما على 
 حدل، كما يلي: 

رة ىي احلالة اليت ؽلكن معها كضع توزيع احتمارل بشأف التدفقات النقدية ادلستقبلية، كىنا ادلخاط       
غلب أف تتوافر معلومات تارؼلية كافية تساعد يف كضع ىذه االحتماالت، كاليت تسمى باالحتماالت 

 .4ادلوضوعية
ية لبلعتماد عليها يف كضع أما عدـ التأكد، فإنو يصف موقفا ال يتوافر فيو دلتخذ القرار معلومات تارؼل

توزيع احتمارل للتدفقات النقدية ادلستقبلية، كمن مث عليو أف يضع توقعات للصور اليت ؽلكن أف يكوف 

                                                           
لتنمية، ادلعهد اإلسبلمي للبحوث ، مكتبة ادللك فهد الوطنية،  البنك اإلسبلمي لالتحوط في التموةل اإلسالميسامي بن ابراىيم السويلم،  1

 .62، ص: 2007كالتدريب، جدة، 
 .250،251، ص: (2011 ،منشأة ادلعارؼ  ، االسكندرية )أساسيات االستممار في األوراق المالية"،منَت ابراىيم ىندم، " 2

المصارف مؤسبر  :حبث مقدـ إذل ذل التأصيل"،عبد الكرصل أضبد قندكز،" إدارة ادلخاطر بادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية من احللوؿ اجلزئية إ 3
 .18، ص: 2009يونيو،  2-مام  21"، دائرة الشؤكف اإلسبلمية كالعمل اخلَتم بديب، اإلسالمية بين الواقع والمأمول

 .364ص: (، 2004مؤسسة شباب اجلامعة، ، اإلسكندرية)"،  أساسيات االستممار والتموةلعبد الغفار حنفي كرمسية قرياقص، " 4.
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، معتمدا يف ذلك على اخلربات الشخصية، كيطلق عليو بالتوزيع االحتمارل 1عليها التوزيع االحتمارل
 الشخصي.

 المخاطرة والعائد -2
عبلقة كثيقة بُت العائد كادلخاطرة، كليس فقط يف اجملاؿ ادلارل كاالقتصادم، كإظلا يف   من ادلعركؼ أنو توجد

كافة اجملاالت كالقطاعات، فتتمثل ادلخاطرة يف حدكث أحداث غَت متوقعة مستقبلية تؤثر بصورة سلبية 
بعض  على قدرة ادلشركع كعلى ربقيق عائد مبلئم على استثمارات ادلشركع، شلا قد يسبب خسارة يف

األمور ادلالية للمنشأة، أما العائد فهو عبارة عن الكسب الذم ػلققو ادلستثمر نتيجة الستثمار أموالو 
خبلؿ فًتة زمنية معينة من جراء عملية استثمارية، فهو يرغب باحلصوؿ على مبلغ إضايف يضحي بو حاليا 

كادلخاطرة عبلقة طردية حيث يزداد  ككانت العبلقة بُت العائد، دبنفعة استهبلكية للحصوؿ عليو مستقببل
العائد ادلرغوب كلما زادت ادلخاطرة ادلتوقعة لذلك ادلشركع، فكل عملية سبويل أك استثمار إال كذلا 
كجهاف، كجو ؽلثل العوائد ادلالية اليت سوؼ تتحقق، كالوجو اآلخر ؽلثل ادلخاطر اليت تواجهها، كمن 

ر االستثمار الذم تبلئم عوائده سلاطره، دبعٌت ربديد حجم العائد القرارات ادلهمة يف ىذا اجملاؿ ىو اختيا
كما أف ادلخاطرة كاالبتكار يف االقتصاد الوضعي ،   ادلراد احلصوؿ عليو نظَت ادلخاطر اليت يتحملها ادلستثمر

تعترباف سببا الستحقاؽ الربح، أك باألحرل علا زلركا الربح كالدافعاف لوجوده كعلى ىذا األساس كجدت 
نظريات اقتصادية ربكم العبلقة بُت الربح كادلخاطرة، كفقد كضع فرانك من جامعة شيكاغو نظرية مفادىا 
أف الربح ينشأ بسبب الشك كعدـ اليقُت، كأف الربح ىو مكافأة لتحمل ادلخاطرة فكلما زادت ادلخاطر 

 .2زادت األرباح
 المصرفية  رابعا: المخاطر

احتمالية تعرض البنك إذل خسارة غَت متوقعة كغَت سلطط ذلا أك تذبذب  البنكية بأهنا طرتعرؼ ادلخا     
أك ىي احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك إذل خسائر غَت متوقعة كغَت ، العائد ادلتوقع على استثمار معُت

                                                           
 .43، ص: ( 2004منشأة ادلعارؼ،، االسكندرية ، )2، ط ، "الفكر الحدةث في االستممار"منَت ابراىيم ىندم 1
، اجمللة اإلسكندنافية  علم االقتصاد، استحقاق الربح بالمخاطرة في االقتصاد اإلسالمي"أبو نصر زلمد شخار، نقبل عن أكدين كنارؽلاف :"  2

  http://e.su.no/index/php. متوفر على ادلوقع 68، ص: 2010األكؿ، العدد األكؿ، كانوف الثاشل/ يناير  )رللة  إلكًتكنية (، اجمللد
 .2016أكتوبر  5يـو 
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سلطط ذلا، دبا قد يؤثر على ربقيق أىداؼ البنك كعلى تنفيذىا بنجاح، كقد تؤدم يف حالة عدـ التمكن 
 .1السيطرة عليها  كعلى آثارىا إذل القضاء على ادلصرؼ كإفبلسو من

كؽلكن تعريف ادلخاطر بالنسبة للعمل البنكي على أهنا رلمل اخلسائر ادلتوقعة اليت يتعرض ذلا البنك بصورة  
مباشرة كتعثر عمليات التمويل، أك بصورة غَت مباشرة عن طريق عوامل داخلية مثل ضعف نظم ادلراجعة 

 ؽلكن اليت العوامل بُت من لعلك  2،مسعة ادلصرؼ كعدـ مواكبتو للمستجدات()لية، أك خارجية  مثل الداخ
 3 :التالية العوامل إذل ادلصريف القطاع يف ادلخاطر زيادة إذل تؤدم أف

 األطراؼ أحد تصيب أف ؽلكن اليت ادلخاطر عن دبعزؿ أحد يعد فلم كادلصريف، ادلارل كالتحرير ادلالية العودلة -
 العادلي؛ كادلارل االقتصادم النظاـ ضمن

على  ساعد ما ىذا البنوؾ فيو تعمل الذم ايط تعقيد إذل أدل شلا ادلارل كاالبتكار اذلندسة مفهـو بركز -
 كاليقُت؛ التأكد عدـ حاالت زيادة

 ربحال كربقيق ادلضاربة لغرض تستخدـ عندما خاصة أنواعها بكل ادلالية للمشتقات ادلفرط االستعماؿ -
 ادلخاطر؛ من للتحوط كليس

 النقدية؛ الكتلة إلدارة ادلستعملة كاألدكات النقدية السياسة نوع -
 ادلاؿ أسواؽ هبا إذل  تقـو كانت اليت التقليدية األعماؿ من كربوذلا ادليزانية خارج األعماؿ يف البنوؾ توسع -

 .كالتضخم األخرل وؽالس سلاطر إذل إضافة السيولة، أزمات إذل تعرضها زيادة إذل أدل شلا
 مفهوم المخاطرة  في االقتصاد اإلسالميخامسا: 

إذا انطلقنا من نقطة أف اخلطر ىو احتماؿ كقوع اخلسارة، فمن الواضح حينئذ أف اخلطر غَت مرغوب يف 
الشريعة اإلسبلمية، ألف تعريض ادلاؿ للتلف كالضياع ينايف مقاصد الشريعة يف حفظ ادلاؿ كتنميتو، كليس 

نصوص الشرعية األمر بالتعرض للمخاطر، كإظلا فيها اشًتاط الضماف يف الربح، كالضماف ىنا يعٍت يف ال
ربمل مسؤكلية ادلاؿ كىذه ادلسؤكلية تابعة للملكية كليست مستقلة عنها، فاشًتاط الضماف اشًتاط لتحمل 

ماف"، فادلسؤكلية ىي ادلسؤكلية الناشئة عن ادللكية كىو مدلوؿ احلديث النبوم الشريف:" اخلراج بالض

                                                           
، جامعة قسنطينة خطر السيولة في البنوك اإلسالمية، دراسة حالة بعض البنوك اإلسالمية البحرةنية"بوعًتكس عبد احلق، بوىرين فتيحة، "1
أكتوبر  2تاريخ زيارة ادلوقع:  www.redoreg.com/textecomplet.pgp?idart=114-ى الرابط التارل: حبث متوفر عل  2

2016 :22:05. 
مخاطر، )الفترة من تحدةات إدارة المؤسبر  :" حبث مقدـ إذل، عبد الباسط زلمد ادلصطفى جبلؿ، "اذباىات ادلخاطر ادلصرفية يف السوداف 2

 . 2، ص: 2013مركز برين باكر، مارس  (،2212، ةونيو  2212دةسمبر 
، ص: (2013ع، كالتوزي للنشر الوراؽ دار ،األردف عماف،) ،1 ط ،المخاطر" دارةإ ،"حبار الرزاؽ عبد قندكز، الكرصل عبد بلعزكز، علي بن 3

34.   

http://www.redoreg.com/texte-
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ادلقصودة ألهنا ربقق التوازف بُت احلقوؽ كالواجبات كتوجو احلوافز لتحقيق القيمة ادلضافة يف النشاط 
االقتصادم، كليس ادلقصود التعرض للمخاطرة ، فادلخاطرة ىنا تابعة للنشاط احلقيقي ادلنتج ألهنا تابعة 

أما الضماف ادلستقل عن ادللكية فبل ذبوز ادلعاكضة  للملكية كليست مستقلة حبيث تصبح ىدفا يف ذاهتا،
الفقهاء، فادلخاطرة ادلقبولة ىي اليت تتبع النشاط االقتصادم الذم يولد الثركة  بإصباععليو ألنو غرر 

 1.خببلؼ ادلخاطرة ادلقبولة كتلك ادلمنوعة يف االقتصاد اإلسبلمي
وؿ التشريع ادلارل اإلسبلمي تقيم تبلزما منطقيا أف أص: فيقصد إذف بادلخاطرة يف االقتصاد اإلسبلمي   

، كبُت االستثمار كنتائجو،  أساسو العدؿ بُت العمل كاجلزاء، كبُت احلقوؽ كااللتزامات كبُت ادلغازل كادلغاـر
كأف استحقاؽ الربح يف أم عملية استثمارية إظلا منشأه ادلخاطر القرينة بادلاؿ أك العمل، إذ يكوف ادلستثمر 

 2.ظم مستعدا إذل ربمل نتائج االستثمار رحبا أك خسارةأك ادلن
على ىذا األساس ؽلكن اقًتاح تعريف للمخاطرة من كجو نظر البنوؾ اإلسبلمية، على أهنا إضافة    

الحتماؿ تذبذب العوائد، كتعرض البنك خلسائر غَت متوقعة، قياـ البنك بتمويل أك االستثمار يف 
 .لضوابط كادلعايَت الشرعيةمشركعات ربتمل عدـ احًتامها ل

 األساس الفكري للمخاطرة في االقتصاد اإلسالمي سادسا:
كردت للمخاطرة معاف عديدة، ارتبطت هبا أحكاـ شرعية سلتلفة، بل كاف من الصعب جدا لدل       

ألف ىناؾ الفقهاء القدامى إغلاد تعريف دقيق ككاضح دلعٌت ادلخاطرة يف فقو ادلعامبلت ادلالية كالتجارية،  ك 
خلطا خطَتا يف معاشل ادلخاطرة ينسحب  على حكم النشاط الذم يرتبط هبا، كاف لزاما ربرير معاشل 
ادلخاطرة بوضوح يرفع اللبس كالتشويش كفيما يلي نورد أىم ادلعاشل كادلصطلحات اليت عرب من خبلذلا 

 ىي كاآليت: الفقهاء عن ادلخاطرة
 الضمان -1

حلنابلة أف الربح يستحق بادلاؿ أك بالعمل أك بالضماف، شلا يفهم منو أف ذكر فقهاء احلنفية كا     
ادلخاطرة ) الضماف( ذلا دكر مستقل يف الكسب كدكر ادلاؿ أك العمل، كما ذكر فقهاء ادلالكية كالشافعية 

ر اجلزئي كاحلنابلة بأف الضماف ىو " التزاـ بتعويض الغَت عما حلقو من تلف ادلاؿ أك ضياع ادلنافع، أك الضر 
أك الكلي احلادث بالنفس اإلنسانية، كالضماف دبعٌت الكفالة أم شغل ذمة أخرل باحلق، أك ضم ذمة 

 .الضامن إذل ذمة ادلضموف عنو يف التزاـ احلق
                                                           

 (:2002("، من موقع زلمد علي قرم )المصرفي اإلسالمي،)دراسة فقهية اقتصادةة المخاطر االئتمانية في العملزلمد علي قرم، "  1
www.elgari.com :2218جوان  13، تارةخ زةارة الموقع في. 

ادلعهد العادلي للفكر  ،ألردفا) ،"، دراسة تأصيلية تطبيقيةنظرةة المخاطرة في االقتصاد اإلسالميعدناف عبد ا زلمد عويضة، " 2
 .45، ص: (2010اإلسبلمي،

http://www.elgari.com/


 اإلسالمية  المصارف..................طبيعة إدارة المخاطر في  ..الفصل األول....................................

 
25 

من ىذا ادلفهـو يفهم أف الضماف ػلمل معٌت ربمل تبعة ادللك رحبا أك خسارة، أك ربمل نتائج التصرؼ  
جلى ىناؾ عبلقة كثيقة بُت الضماف دبعٌت ربمل التبعة، كبُت القبض الشرعي، ادلارل غنما كغرما، كتت

فالقبض الشرعي الذم ػلوؿ التصرؼ يف ادللك كىو القبض الناقل للضماف كيفما كاف من البائع إذل 
 ادلشًتم

 الغرر -2
سو أك مالو الغرر يف اللغة ىو من اسم مصدر من التغرير، كىو اخلطر كاخلديعة، كتعريض ادلرء نف    

 .1للتهلكة
  .2"يف االصطبلح الفقهي " ما يكوف مستور العاقبة    

فالغرر مبناه على اجلهالة، كىذه اجلهالة إما أف تكوف يف ادلبيع أك يف الثمن، كبيع الغرر ثابت احلرمة يف 
 .3السنة، فيما ركاه أبو ىريرة، أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم هنى عن بيع الغرر

عت األمة على حرمة بيع الغرر، كقد ضربوا ببيع الغرر أمثلة عديدة : كبيع الطَت يف اذلواء قد أصبف  
كالسمك يف ادلاء، كبيع الثمار قبل ظهورىا، بيع احلمل دكف أمو، أك ما يف بطوف احليوانات... اخل، 

  .دلبلمسة... اخلكتسمى بيوع احلظر كمنها: بيع حبل احلبلة، كبيع البعَت الشاردة، بيع احلصاة، بيع ا
 تكمن العبلقة بُت الغرر كادلخاطرة فنجد أف ادلخاطرة أعم من الغرر، فادلخاطرة نوعاف:     

 .سلاطرة بسبب اجلهل بادلبيع أك بالثمن، فهذه مقامرة كغرر -
سلاطرة بسبب عدـ ربقق العاقد من كونو راحبا يف الصفقة اليت دخل هبا، أم أنو يعلم ادلبيع كالثمن  -
نو ال يدرم ىل الثمن مناسب أـ ال؟، كىل سَتبح يف السلعة بعد ذلك أـ ال؟، فهذه ادلخاطرة ليست لك

 من الغرر، بل كال زبلو منها أم ذبارة.
 المجازفة  -3

كرد تعريف للمخاطرة دبعٌت اجملازفة يف حديث ابن تيمية فقاؿ: "اجملاىدة يف سبيل ا فيها سلاطرة، فقد 
ك سائر ،األمور من اجلهالة كادلزارعة كادلساقاة كالتجارة ، كالسفر كغَتعلا، بل إف يغلب كقد يغلب، ككذل

                                                           
"، البنك اإلسبلمي للتنمية، ادلعهد اإلسبلمي للبحوث الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرةالصديق زلمد األمُت الضرير، " 1

 . 10، ص:ق 1414، 1993، 1 ، جدة، ادلملكة العربية السعودية، ط4كالتدريب ، سلسلة زلاضرات العلماء البارزين رقم 
بَتكت، ، )الطبعة األكذل، "، دراسة كربقيق خليل زلي الدين ادليسالمبسوط للسرخسيمشس الدين أبو بكر زلمد بن أيب سهل السرخسي، " 2

 .194ص:  ،(2000، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع  ،لبناف
 .195ص:  ادلرجع نفسو، 3
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ادلخاطرة ربيط بالبشر يف حياهتم اليومية، كالبشر ال يعلموف بالغيب، كال يتصرفوف بناءا على اليقُت، أك 
 .1التأكد بل بناءا على الظن كعدـ التأكد"

ترسي العقد بُت ادلتعاملُت على االحتماؿ اجملرد، كما ىو حاؿ  فاجملازفة أك ادلقامرة ىي تلك اليت      
  .لعب ادليسر كالرىاف على اخليل أك الرىاف

 اختالف المخاطر عند الفقهاء عن المخاطر في الدراسات المالية: سابعا
قدية على اخلطر يف ادلفهـو ادلارل ىو تلك القول اليت تؤدم إذل اضلراؼ ادلسار حبيث ال توصل العبلقة التعا

اذلدؼ ادلتوخى أك النتيجة ادلأمولة، كىذه القول ليس ذلا عبلقة مباشرة بصيغة العقد، كإظلا متصلة 
أما اخلطر يف ادلفهـو الفقهي فهو متعلق  بالظركؼ ايطة بالعقد، مثل: تغَت ادلناخ االقتصادم... اخل
فالعقود يف الشريعة اإلسبلمية غلب أف تكوف بالعقد، كيشَت إذل عدـ التيقن الذم تولده العبلقة التعاقدية، 

كاضحة يف بياف احلقوؽ كااللتزامات ادلتولدة منها، فإذا شاهبا الغموض أك عدـ الوضوح انقلبت إذل عقود 
خطرة غرر، بصرؼ النظر عن الظركؼ اخلارجية ايطة بادلتعاقدين فإف ىذه ال تدخل يف مفهـو اخلطر 

ف اخلطر يف لغة الفقهاء ؼلتلف عن اخلطر يف مفهـو الدراسات ادلالية فهو يتضح شلا سبق أ2دبعناه الفقهي
عند الفقهاء كصف أنواع من العقود تتضمن صيغتو حقوقا كالتزامات احتمالية لطرفيو، أما يف مفهـو 
الدراسات ادلالية فهو متعلق بالقول اليت ربكم الوصوؿ إذل الغرض النهائي من العقد، أك احلالة اليت 

 .ن احتماؿ االضلراؼ عن الطريق الذم يوصل إذل النتيجة ادلأمولةتتضم
 المطلب الثاني: أنواع المخاطر في المصارف اإلسالمية  

إذل سلاطر مالية كسلاطر غَت  بشقيها التقليدم كاإلسبلمي ادلصارؼ اإلسبلمية اليت تواجوتنقسم ادلخاطر 
 كما يأيت : يف ىذا ادلطلب توضيحها  ، كسنحاكؿ  مالية كسلاطر زبتص هبا جراء طبيعة عملها

 المخاطر المالية أوال: 
 :أقساـ ىي إذل ثبلثة تصنفاخلسائر اتملة يف األسواؽ ، ك  تلك سُبثل ادلخاطر ادلالية

  مخاطر االئتمان -1
زبتلف سلاطر االئتماف يف البنوؾ اإلسبلمية حبسب صيغ نشاطها، ففي تلك اليت تعتمد على اقتساـ الربح 

ة يتمثل اخلطر يف عدـ قدرهتا على ربصيل العائد. أما يف الصيغ تقـو على أساس عائد ثابت، كاخلسار 

                                                           
دار الكتب العلمية، ، دكف سنة  ،بَتكت، لبناف) مختصر الفتاوى المصرةة البن تيمية"،د بن علي احلنبلي البعلي، "بدر الدين أيب عبد ا زلم 1

 .535، ص: (النشر
يف العلـو االقتصادية، جامعة أيب بكر  غَت منشورة "، أطركحة دكتوراهالبنوك اإلسالمية، دراسة قياسيةإدارة المخاطر في طهراكم أمساء، " 2

 .27، ص: 2014، 2013 اجلزائر، ، تلمساف،بلقايد
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 .1فيتمثل اخلطر فيها يف عدـ تسديد العميل التزاماتو ادلتعهد هبا
تنشأ عندما يكوف على أحد أطراؼ  تكوف سلاطر االئتماف يف صورة سلاطر تسوية أك مدفوعاتحبيث  

)مثبل يف  أصوال ثبلّ  يف حالة عقد السْ  دلّ  أك اإلستصناع ( أك عليو أف يسلم)م الصفقة أف يدفع نقودا
صيغ  أصوؿ أك نقود،( شلا يعرضو خلسارة زلتملة. كيف حالة بيع ادلراحبة قبل أف يتسلم ما يقابلها من

يك بسداد سلاطر االئتماف يف صورة عدـ قياـ الشر  ادلشاركة يف األرباح )مثل ادلضاربة كادلشاركة.( كتأيت
ادلعلومات عندما ال يكوف لدل  كقد تنشأ ىذه ادلشكلة نتيجة تباين ،ادلصرؼ عند حلوؿ أجلو نصيب

ادلشاركة/  األرباح احلقيقية دلنشآت األعماؿ اليت جاء سبويلها على أساس ادلصارؼ ادلعلومات الكافية عن
الئتمانية يف صورة سلاطر الطرؼ اآلخر تنشأ ادلخاطر ا ادلضاربة. كدبا أف عقود ادلراحبة ىي عقود متاجرة،

عوامل خارجية عامة كليست خاصة  ادلستفيد من التمويل كالذم تعثر أداؤه يف ذبارتو ردبا بسبب كىو
 2.)بو

 مخاطر السيولة  -2
ربدث سلاطر السيولة عند عجز البنك اإلسبلمي بالوفاء بالتزاماتو شلا يعرضو خلسائر زلتملة، فالبنوؾ 

دـ األمواؿ قركضا آلجاؿ زلددة بل تقـو بتمويل مشاريع حقيقية يصعب يف معظم اإلسبلمية ال تق
األحياف انضباط مواعيد تصفيتها كربصيل نتائجها مهما كانت تنبؤات دراسات اجلدكل كبرامج التنفيذ 

،كإف كاف من الناحية  3،كيًتتب على ذلك صعوبة إغلاد السيولة البلزمة يف الوقت ادلناسب لرد الودائع
العملية تشكو البنوؾ اإلسبلمية من زيادة السيولة لديها أكثر من قدرهتا االستيعابية، إال أف ذلك ال يصح 
أف يدفعها إذل ادلخاطرة غَت اسوبة يف استثمارات طويلة األجل، إذ أف أم ظرؼ طارئ عاـ )سياسي أك 

 .4َت حالة البنك اإلسبلمياقتصادم( أك خاص )كعدـ توزيع أرباح رلزية على ادلودعُت( كفيل بتغي
 
 
 

                                                           
1 - Mohamed Ali Elgari ," Credit Risk in Islamic Banking and Finance. ISLAMIC 
ECONOMIC STUDIES, Vol. 10, No. 2,Muharram 1424H (March 2003), PP. 1-25. 

 . 64طارؽ ا خاف، أضبد حبيب، إدارة ادلخاطر مرجع سابق، ص:  2
ادلؤسبر العلمي الدكرل السنوم  :حبث مقدـ إذل ،" سلاطر االستثمار يف البنوؾ اإلسبلمية كسبل التقليل منها"،خدغلة، غالب عوض الرفاعي خالدم 3

 . 28، ص: 2007أفريل  18-16، جامعة الزيتونة، األردف، أياـ إدارة المخاطر واقتصاد المعرفةالسابع: 
حالة بنك الفالحة والتنمية الرةفية وبنك  –دراسة مقارنة بين البنوك التقليدةة والبنوك اإلسالمية –ة إدارة المخاطر البنكيخضراكم نعيمة، "4

"، رسالة ماجستَت غَت منشورة يف العلـو االقتصادية، جبامعة زلمد خيضر، )بسكرة، اجلزائر(، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية، -البركة الجزائري
 .69، ص: 2009-2008كعلـو التسيَت، سنة 
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 مخاطر السوق -3
كالتقلبات يف أسعار ، كىي عبارة عن اخلسائر ادلتعلقة بااليرادات نتيجة للتقلبات يف أسعار الصرؼ

بشيء من كسنتعرض إليها أسعار السلع  الفائدة ، كالتقلبات يف أسعار االكراؽ ادلالية كالتقلبات يف
 التفصيل يف الفصل الثاشل.

 لمخاطر الغير مالية )مخاطر األعمال(ثانيا: ا
كادلخاطر  ،كمخاطر التشغيل  ،ادلصارؼ نتيجةن لؤلعماؿ اليت سبارسػها ادلخاطر الغَت مالية ربدث

  من ادلخاطر ذلذا النوعكنقدـ فيما يلي شرحان سلتصران ـ، عدـ االلتزا كادلخاطر الػسياسية كسلػاطر ،القانونية
 كاآليت:

 التشغيل مخاطر  -1
 أنواعان سلتلفة من األخطاءنشطتو ادلختلفة اليت ينتج عنها خلطر الناجم عند شلارسة البنك اإلسبلمي ألىو ا

كمنها الفنية اليت ربدث  .،منها البشرية اليت تكوف بسبب عدـ الكفاءة كالتدريب على أساليب العمل
ء ادلتعلِّقة بالعمليات اليت أك أجهزة االتصاالت ادلختلفة، كمنها األخطا نتيجة إلعطاب أجهزة احلاسوب،

كمنها سلاطر السمعة كالتزكير، السرقة كالسطو،  1،كعدـ الدقة عند تنفيذ العمليات ربدث يف ادلواصفات،
كمنها أخطار أخبلقيات ادلهنة مثل إفشاء السر ادلهٍت، كيعد االفتقار إذل الرقابة  اجلرائم االلكًتكنية،

يات األمور يف البنوؾ اإلسبلمية من أىم أنواع سلاطر التشغيل اليت الداخلية كضعف سيطرة اإلدارة على رلر 
تؤدم خلسائر مالية كبَتة نتيجة اخلطأ أك التأخَت يف تنفيذ القرارات يف الوقت ادلناسب أك شلارسة العمل 

 2.ادلصريف بدكف التزامات بالقواعد اددة
 المخاطر القانونية   -2

 ية كمنها ماىو مشًتؾ بينها كبُت ادلصارؼ التقليدية كمنها ما زبتصتتنوع أشكاؿ كمصادر ادلخاطر القانون
 بو ادلصارؼ اإلسبلمية، كمن أمثلة ادلخاطر ادلشًتكة بُت ادلصارؼ التقليدية كاإلسبلمية تعرض ىذه
 ادلصارؼ لتغَتات غَت متوقعة يف القوانُت كلوائحها كعدـ اليقُت فيما يتعلق بتفسَتات العقود كعدـ توفر

 ات القانونية اجليدة، كمن أمثلة ادلخاطر القانونية اليت زبتص هبا ادلصارؼ اإلسبلمية أف ىناؾ بعضاخلرب 

                                                           
ادللتقى الوطٍت الثاشل  :"، حبث مقدـ إذل "إدارة ادلخاطر يف البنوؾ اإلسبلمية: االمكانات كالتحدياتمسعودم عبد اذلادم، مسعودم خَتة،  1

اجلزائر،  ، جبامعة األغواط، الدروس المستفادة من األزمة المالية العالمية–األساليب الحدةمة لقياس وإدارة المخاطر المصرفية حوؿ: 
 .9، ص: 2015نوفمرب 

مركز ،  13،ـ  االقتصاد اإلسالمي -جامعة ادللك عبد العزيز رللةحبث يف: ، "حوار حوؿ الوساطة كادلصارؼ اإلسبلميةزلمد، "كماؿ يوسف  2
 .12، ص: ق1421، جدة النشر العلمي، جامعة ادللك عبد العزيز،
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األكجو التشغيلية يف أنشطة ىذه ادلصارؼ قد تكوف غَت مشمولة بالقانوف على ضلو كاؼ كذلك ألف كثَت 
 .1من ىذه ادلصارؼ تعمل يف بيئة قانونية تطورت للتعامل مع ادلصارؼ التقليدية

  مخاطر عدم االلتزام -3
 ،ادلعايَت الدكلية لتعليمات البنػك ادلركػزم، أكاإلسبلمي تنشأ سلاطر عدـ االلتزاـ عند ذباىل البنك 

ادلركزم، باعتباره بنك احلكومة،  كتطلب من البنػك ،فعادةن ما تصدر الدكلة سياسات مالية كنقدية
كػلدث يف بعض األحياف، كنتيجة لتقديرات  ،ملةالعا متابعة تنفيذ ىذه السياسات من ِقبػل ادلػصارؼ

شلا يدفع البنك ادلركزم  ،كعدـ التزاـ بتلك السياسات ،بعض ادلصارؼ خاطئة حدكث ذباكزات مػن
أيان كاف نوعها ذلا سلاطرىا، حيػث يعػرؼ البنػك  ،كبالطبع فإف تلك العقوبة، تلك ادلصارؼ إذل معاقبة

ادلعلومات إذل  كقد تتسرب تلػك ،ملتـز بأنظمة كلوائح احلكومة األكساط ادلصرفية بأنو بنك غَت يف
 ،استقطاب موارد مالية جديدة فتؤثِّر سلبان على قدرة البنػك يف ،قطاع كبَت من ادلودعُت كاجلمهور

، كما أف زلفظتو  هتمادلودعوف على كدائعهم كاستثمارا كؼلػشى ،باعتباره بنكان سلالفان للقوانُت كاألنظمػة
 .2اجلزاءات ية ستتأثر من جراء ىػذهادلال

 : مخاطر مرتبطة بصيغ التموةل اإلسالميلماثا
 كتتمثل يف : 

 مخاطر الصيغ ذات الهامش المعلوم -1
كادلقصود بادلراحبة ىنا ادلراحبة لؤلمر بالشراء كاليت ؽلكن تلخيص ىذه  :مخاطر التموةل بالمرابحة -1-1

ادلصرؼ طالبان منو شراء سلعة معينة  إذلف يتقدـ العميل ، أتارلالصورة من صور بيع ادلراحبة على النحو ال
ساس الوعد من قبل العميل بشراء تلك السلعة مراحبة، بنسبة ربح يتفق أبادلواصفات اليت ربددىا على 

يقـو ادلصرؼ بعد ذلك بشراء تلك السلعة كؽللكها كمن مث يقـو بعرضها على العميل الذم  ،عليها مسبقان 
لو احلق يف رفضها كالعدكؿ  أفكعلى العميل االلتزاـ بشرائها بناء على كعد مسبق منو، كما  ،امر بشرائهأ

شيوعان لدل صبيع ادلصارؼ  اإلسبلميصيغ االستثمار  أكثركيعد بيع ادلراحبة لؤلمر بالشراء من  ،3عنها
قابلية للتطبيق كما  الصيغ أسهلمن  –ادلراحبة  – إهناىذه ادلصارؼ  العتقادادلعاصرة كذلك  اإلسبلمية

                                                           
يف اإلقتصاد اإلسبلمي كدكرىا يف إبتكار كتطوير منتجات إدارة ادلخاطر بالصناعة ادلالية اإلسبلمية،  مراجعة لنظرية ادلخاطرةعبد الكرصل أضبد قندكر، 1

 لتحوط وإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية،فعاليات ملتقى اخلرطـو للمنتجات ادلالية اإلسبلمية حوؿ امداخلة ضمن 
 .28،، ص:2012أفريل  5،6لرابعة، يومي جامعة ادللك فيصل السعودية، النسخة ا

 . 15مرجع سابق ، ص: "، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية" فضل عبد الكرصل زلمد،   2
 ،ادلغرب ، ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء)"، البنوك اإلسالمية، التجربة بين القانون والفقو والتطبيقعائشة الشرقاكم ادلالقي، "  3

  .60، ص: (2000
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 أف األخرل، إالالصيغ االستثمار اطلفاضان يف درجة ادلخاطر من الصيغ  أكثرمن  إهنايعتقد البعض اآلخر 
 :1كما يلي ىذه الصيغة ال زبلو من ادلخاطر اليت ؽلكن تلخيصها 

 ادلصرؼ للخطر يف حالة عجز العميل عن السداد كعدـ احلصوؿ على ضمانات كافية أمواؿتعرض  -
التنفيذ على ىذه الضمانات  أف إذالقضاء ككجود رىن عقارم على سبيل ادلثاؿ،  إذلحىت مع اللجوء 

ادلصرؼ يفقد عائد على ىذه  أف، كىذا يعٍت األحيافمدة طويلة تصل ألكثر من سنة يف بعض  إذلػلتاج 
 رؼ.القانونية البلزمة حىت يتم ربصيل حقوؽ ادلص اإلجراءاتطيلة فًتة ازباذ  األمواؿ

البنك طواؿ مدة ادلراحبة، ففي بيوع ادلراحبة لؤلمر بالشراء يتم ربديد نسبة ادلراحبة كتضاؼ  أرباحثبات  -
كيتم توزيع ادلبلغ على مدة التسديد ادلتفق عليها مسبقان ، ككما ىو معركؼ قيمة  ،رأس ادلاؿ )التمويل( إذل

تأخر على العكس  شلا ىو مطبق يف البنوؾ  ـأ بالتسديدثابتة  ال تتغَت سواء تقدـ العميل  الكمبياالت
 إذادعت احلاجة لذلك، كما انو ؽلكن احتساب فائدة تأخَت  إذاالتقليدية حيث ؽلكن تغيَت سعر الفائدة 

 ما حصل .
فمن الناحية الشرعية  ،غَت ذلك آك ةسواء ىبلؾ السلعة ادلشًتا :بنك ادلسؤكلية ذباه البضاعةلربمل ا -

فإذا ما  ،عنها للعميل التنازؿلسلعة اليت سيشًتيها للعميل كحيازهتا، كمن مث غلب على البنك سبلك ا
فتبقى ملكيتها للمصرؼ الذم  ،للعميل ةحدث موانع ربوؿ دكف ربويل ملكية السلعة ادلشًتا أفحصل 

 .2ىذه العملية أثناء يف حالة تلفها أكقد ال يستطيع بيعها ثانية كيتحمل خسارة قيمة ىذه البضاعة 
"عقد على ادلنافع بعوض"  أهناعلى  اإلجارةعرؼ بعض الفقهاء  :باإلجارةمخاطر التموةل  -1-2

ذلك مستلزمات للتنمية االقتصادية كيقـو  إذلكمعدات كعقارات كما  أجهزةحيث يقـو ادلصرؼ بشراء 
كؿ ملكية تأجَت تشغيلي حيث يف التأجَت التمويلي تؤ  أكبتأجَتىا دلدة زلدكدة سواء كاف تأجَت سبويلي 

اليت ذلا دكر كبَت يف  اإلسبلميةمن العقود  اإلجارةادلستأجر يف هناية مدة العقد للمستأجرة.  كيعترب عقد 
التنمية االقتصادية كبشكل خاص يف التنمية الصناعية، كتقـو البنوؾ التقليدية كمؤسسات متخصصة هبذه 

يف بداية  أكركبايف التنمية االقتصادية ، كتنبهت يف الوقت احلاضر كذلك دلا ذلا شليزات كدكر كبَت  األعماؿ
 احتياجاتاخلمسينات ذلذه الصيغة االستثمارية كذلك على اثر ظهور الثورة الصناعية كما رافقها من 

فائدة كبَتة  األجهزةآلالت كمعدات كخاصة الرافعات كالبواخر اليت كجد عملية االستئجار دلثل ىذه 
 :3نوجزىا كما يلي أفمن ادلخاطر اليت ؽلكن  ىذه الصيغة ال زبلوك  )ادلؤجر كادلستأجر(. للطرفُت

                                                           
  . 62"، مرجع سابق، ص: البنوك اإلسالمية، التجربة بين القانون والفقو والتطبيقعائشة الشرقاكم ادلالقي، " 1
، إدارة ادلؤسبر العلمي الدكرل السنوم السابع حبث يف : ، "إدارة ادلخاطر يف ادلصارؼ اإلسبلمية  ،"غالب عوض الرفاعي ك فيصل صادؽ عارضة   2

 . 16ص:، 2007افريل ،16 – 18، جامعة الزيتونة ، األردف ، أياـ  قتصاد المعرفةالمخاطر و ا
 .17-15:، ص ص نفسورجع ادل 3
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ضبلة تسويقية  إذلكادلعدات من قبل ادلصرؼ ػلتاج  األجهزةشراء ىذه  أف: كتتمثل يف مخاطر تسوةقية -أ
 األخذلذلك ال بد من  ،منظمة من قبل ادلصرؼ جلذب انتباه العمبلء للتعاكف مع ادلصرؼ يف ىذا الشأف

تعرض  كإالالحتياجات السوؽ كالطلب على ىذه ادلعدات،  األجهزةعتبار عند شراء مثل ىذه بعُت اال
 سلاطر كبَتة تتمثل يف ذبميد رأس ادلاؿ كقد يتسبب خبسائر كبَتة كذلك . إذلادلصرؼ 

بانتظاـ تعطيل رأس ادلاؿ عامل للمصرؼ  األجرةكيعٍت عدـ دفع  :األجرةمخاطر عدم انتظام دفع  -ب
 السائلة لديو. األمواؿاستثمار  إعادةمن حيث  أكحيث تشغيل رأس ادلاؿ سواء من 

كخاصة يف العصر احلارل الذم يشهد تسارعان متزايدان يف  التكنولوجية: األساليبمخاطر التغير في  -ج
من التقدـ التكنولوجي ادلتسارع يف  األياـكخاصة ما نشاىده كنلمسو ىذه  ،كالعلمي التكنولوجيالتقدـ 

الذم  األمر ،احلاسوب الذم تطالعنا الصحف اليومية كل يـو بشيء جديد يف ىذا ادلضمار زةأجه
 .1يتم اختبار مواد التأجَت بعناية فائقة كحبرص شديد خوفان من تعريض ادلصرؼ دلخاطر كبَتة أفيستوجب 

و كبناء عقد االستصناع عبارة عن عقد يقـو ادلصرؼ دبوجب مخاطر التموةل بعقد االستصناع: -1-3
يتم بيعها لطالب الصنعة  أفسلعة اك ما شاهبها بتكلفة معينة على  استصناعبعلى تكليف من عميلو 

التكلفة احلقيقية مضاؼ اليها ربح ادلصرؼ حبيث تسدد قيمة ىذا  أمبسعر سلتلف عن سعر التصنيع، 
ادلخاطر  أىمكاف  ،ددةربح ادلصرؼ دبوجب مدة زلددة متفق عليها كدبواعيد زل إذل باإلضافةادلستصنع 

 :اليت يشتمل عليها عقد االستصناع ىي
ادلستصنع كدبواصفات  باستصناعيقـو ادلصرؼ  إفعناصر العقد   أىمسلاطر اختبلؼ ادلواصفات: من  -أ

 أفدل يكن بنفس ادلواصفات الواردة، حيث  إذازلددة بدقة دقيقة جدان ألف ادلستصنع يصبح عدصل الفائدة 
 يرفض ادلستصنع اذا دل يكن بنفس ادلواصفات. أفالعقد  أحكاـحسب  رؼمن حق عميل ادلص

يف عقد االستصناع، تاريخ  أعليةنصنع يف الوقت ادد: يلي ادلواصفات تسلاطر عدـ تسليم ادلس -ب
دل يتم تسليم ادلصنع يف الوقت ادد من حق العميل فسخ  فإذاعن سابقة ،  أعليةالتسديد الذم ال يقل 

من اخلطورة دبكاف كيشكل عبء كبَتان على ادلصرؼ يف حالة  األمركىذا  ،دـ قبوؿ ادلستصنعالعقد كع
 تأخر موعد التسليم عن الوقت ادلقرر كادلتفق عليو مسبقان. إذارفض ادلستثمر استبلـ ادلستصنع 

 ةكإعادعدـ انتظاـ التسديد يعطل عملية دكراف رأس ادلاؿ  إفسلاطر عدـ انتظاـ التسديد حيث  -ج
عدـ االنتظاـ يف  إف إالكبالتارل ربقيق عائد رلز من ىذه العملية  ،استثمار رأس ادلاؿ بالشكل ادلناسب

  .2التسديد يعطل كل ىذه اخلطط ادلرسومة كسياسات االستثمار ادلخطط ذلا مسبقان 
                                                           

 
1
 .17ص:  ، مرجع سابق،غالب عوض الرفاعي، فيصل صادؽ عارضو 

 18ادلرجع نفسو، ص:  2



 اإلسالمية  المصارف..................طبيعة إدارة المخاطر في  ..الفصل األول....................................

 
32 

م يف ىي ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ادلصرؼ نتيجة استخدامو صيغة السل مخاطر التموةل بالسلم: -1-4
كتنشأ   لعميل كىي صيغة نادرة التطبيق كذلك الرتفاع ادلخاطر أك لصعوبات تطبيقية سبويل مشركع

  : ادلخاطر يف صيغة السلم من عدة مصادر نوجزىا فيما يلي
يعترب النشاط الزراعي بطبيعتو ذك سلاطر كوارثيو بسبب العوامل الطبيعية، فقد ال يكوف  :لكوارثا -أ

حصاد العميل ذك التصنيف التمويلي اجليد كافيان دلا باعو سلمان للمصرؼ، كتتفاكت سلاطر العميل يف عدـ 
 . 1تسليم نوع غَت متفق عليو تسلم ادلسلم فيو يف حينو أك عدـ تسليمو تامػان ، أك

كقت إبراـ  كذلك بأف يتغَت سعر السوؽ كقت تسليم ادلسلم فيو عن السعر الػسائد :تذبذب أسعار -ب
 ألف ،تتم تداكذلا أك استبداذلا صيغة الػسلم ال حيث إف ،العقد ، كعادة تقع ىذه ادلخاطر على ادلصرؼ

زين كىي تكلفة إضافية كىذه السلعة ربتاج زب ،االتفاؽ ينتهي بتسليم السلعة العينية كربويػل ملكيتهػا
 .كما أف أسعار السوؽ عنػ التعاقد  ،كاستثنائية

شلاطلة العميل كتعمده يف إضاعة  كىذا بدكره يرجع إذل :تعذر تسليم المسلم فيو عند حلول األجل  -ج
اطلفاض حجم اصوؿ ألسباب خارج عػن إرادة كسيطرة  يف حالة السلعة الزراعيةك ، حقوؽ ادلصرؼ

كن لظركؼ كل ،تكوف السلعة زلل العقد شلا يغلب كجودىا يف األسواؽ عند حلوؿ األجػل أف ، أكالعميل
عدـ رغبة ادلصرؼ بأف تؤكؿ إليو سلعة ال ؽلكن كردبا ل، اقتصادية عامة أدت إذل اختفاء السلعة من األسواؽ

يف زبزينها يف باإلضافة إذل تكال ،كالتػي تتقلب حسب ظركؼ العرض كالطلب ،التنبؤ بأسعارىا مػستقببلن 
  .2ادلستودعات كتعرض تلك ادلستودعات إذل سلاطر أخرل كاحلريق كالتلف كالسرقة

 مخاطر الصيغ التشاركية   -2
 مخاطر التموةل بالمشاركة: -2-1

 أمواال تضاؼ إذل أمواؿ ادلصرؼ اإلسبلميالعقد الذم يتم دبقتضاه تقدصل  على أهنا تعرؼ ادلشاركة
 يف رأس ادلاؿ، كيتحمل كبل الطرفُت أية خسارة كل بقدر نسبة مشاركتو يفالعميل يف صورة مشاركة 

 رأس ادلاؿ كاألرباح توزع على الطرفُت بنسبة مشاركة كل منهما يف رأس ادلاؿ بعد أف يتم دفع النسبة
 .3اإلداريةألم من الطرفُت مقابل اخلدمات  -إف كجد-ادلتفق عليها من الربح 

 
                                                           

، البنك اإلسبلمي للتنمية، ادلعهد 3ة مناسبات رقم كرقالرقابة واإلشراف على المصارف اإلسالمية"، زلمد عمر شابرا، طارؽ ا خاف،"  1
 . 76ـ، ص: 2000اإلسبلمي للبحوث كالتدريب، جدة، 

2
"، أطركحة دكتوراه يف االقتصاد اإلسبلمي، كلية مخاطر صيغ التموةل التجارةة اإلسالمية في البنوك السعودةةعادؿ بن عبد الرضباف بن أضبد بوقرم، "   

 .144، ص: 2005بلمية، جامعة أـ القرل، الشريعة كالدراسات اإلس
  . 66:. ص(، 2006مؤسسة شباب اجلامعة، الطبعة األكذل، )اإلسكندرية، إدارة البنوك التجارةة واإلسالمية"، أضبد زلمد ادلصرم، "3
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صيغ ادلشاركة، بسبب حقيقة عدـ كجود مطلب الضماف، مع إحتماالت اخلطر  تزيد ادلخاطر ادلتوقعة يف
األخبلقي، كاإلنتقاء اخلاطئ للزبائن، كضعف كفاءة ىذه ادلصارؼ يف رلاؿ تقييم ادلشركعات، مث إف الًتتيبات 

نظم ااسبة كادلراجعة، ال تشجع التوسع يف استخداـ ىذه الصيغة من قبل ادلصرفية مثل ادلعاملة الضريبية ، ك 
 ادلصارؼ اإلسبلمية.

بعقود ادلشاركة الدائمة من قبل ادلصرؼ، حيث يبيع ىذا األخَت إذل ىذه ادلخاطر، فإف التعامل باإلضافة   
ة على شكل أقساط، كيف األخَت تصبح كامل ملكية ادلشركع م يدفع شبن ىذه احلصللشريك، الذحصتو 

، كيف حاؿ تعرض ادلشركع للفشل، فإف ادلصرؼ يتعرض دلخاطر للشريك على أساس سعر زلدد مسبقا
 .1التشغيل

دلخاطر االئتماف، فادلخاطر التشغيلية  ذا يعرض ادلصرؼوقعة ، فهالشريك يف تقدصل التدفقات ادلت تعثركعند   
إذل تعرض ادلصرؼ دلخاطر يؤدم التدفقات النقدية ادلتوقعة، كىذا األخَت  ذبذبئر كتم خساكاالئتمانية تؤد

 .سبلمي عاجز عن تقدصل األمواؿ لبلستثمارات ادلخطط ذلا السيولة ، شلا غلعل ادلصرؼ اإل
أف سعر حق ادللكية ثابت يف عقود ادلشاركة ادلتناقصة، كإف عدـ ادلساكاة بُت سعر السوؽ الفعلي ذلذا كما   

 كالسعر الثابت يؤدم إذل خسارة زلتملة يف الربح، كيف ىذه احلالة يتعرض ادلصرؼ دلخاطر السوؽ. احلق
لو بالعقد، كعدـ التزامو بشركط ادلشاركة، أك سوء إدارتو إخبلأف ىناؾ سلاطر تتعلق بالشريك، من حيث كما 

 .2للمشركع، أك تعديو أك تقصَته يف أداء ادلشركع بصورة سليمة
 مخاطر التموةل بالمضاربة  -2-2  

ده كخربتو ، أحدعلا دبالو )أم رب ادلاؿ( كاآلخر جبهعقد بُت طرفُت أك مشاركة بُت اثنُتادلضاربة ىي 
كعند اخلسارة يتحمل رب  ،3، على أف يكوف الربح على ما مت اشًتاطو يف العقد كبراعتو )أم ادلضارب(

ادلاؿ ) ادلصرؼ( اخلسارة ادلالية يف حُت يتحمل ادلضارب ) عميل ادلصرؼ( خسارة جهده كعملو بشرط 
شًتط عليو رب ادلاؿ، كإذا ثبت العكس يكوف ملزما بضماف اخلسارة ا ماأال يكوف قد قصر أك خالف 

 4.أم ردىا

                                                           
دار الفكر للنشر كالتوزيع، عماف،  لصيرفة والتموةل اإلسالمي"،لية في أعمال اإدارة المخاطر الماعبادم،" فوزاف العبَت   1

  85،86، ص ص: 2014
  .86نفسو، ص: ادلرجع   2

 .263-261ص ص:(، 1999، دار عياشي للطباعة ،مصر) لقرار االستمماري في البنوك اإلسالمية"،مصطفى كماؿ السيد طايل، "ا  3
  .135، ص: (2001عماف، دار كائل للنشر، ) أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي"،زلمود حسن صواف،"   4
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 خاؿ من الغش، معُت معلـو قدره كصفتو إذل من ،ادلضاربة ىي عقد يقتضي دفع نقد مضركب   
ادلضاربة نضاـ سبويلي إسبلمي يقـو من خبللو البنك اجلمع بُت ادلاؿ .يضارب فيو جبزء معلـو من رحبو

اليت ال يستطيع أصحاهبا استثمارىا، كما أهنا الوسيلة اليت تقـو على  قصد استثمار األمواؿكالعمل 
بُت طرفُت أحدعلا  اشًتاؾكشلا سبق يتضح أف ادلضاربة ىي  ؽللكوف ادلاؿ االستفادة من اخلربات يف من ال

قيق التعاكف الربح بينهما حسب االتفاؽ، هبدؼ رب يقسمحيث  يدفع ادلاؿ كالعمل يكوف على اآلخر،
، كلكن التمويل بادلضاربة يكتنفو العديد من ادلخاطر اليت ؽلكن 1بُت الطرفُت بشكل تنظيم يعود بالنفع

 تلخيصها على النحو التارل :
فإف عملية ادلضاربة  اإلشارةكما سبق   :ادلضاربة ادلشًتكة أكسواء يف ادلضاربة العادية  األرباحنسبة توزيع  -

 األحياف،على ىذه العناصر بشكل غَت متساٍك يف غالب  األرباحيتم توزيع  عبارة عن جهد كرأمساؿ
يات ادلضاربة فيتم ربديد نسبة كذلك من خبلؿ تقدير اجلهد الذم سيبذؿ يف كل عملية من عمل

فأم خطأ يف تقدير ىذا  ،مًتكؾ حلسابات متعددة أكرباح للمضارب حسب اجلهد الذم يبذلو األ
مر الذم يستدعي اجراء األ سلاطر،ذل إس ادلاؿ أكبالتارل يعرض ر  ،س ادلاؿاجلهد يكوف على حساب رأ

رباح حىت ال يظلم  نفس الوقت لتحديد نسب توزيع األدراسة جدكل اقتصادية دقيقة جدان كفنية يف
 . 2طراؼ العملية كتعريض مصلحة ادلصرؼ للمخاطرأحد أ

فإذا ما تعرضت بضاعة عملية ادلضاربة للتلف نتيجة تعرض البضاعة للتلف يف ظركؼ استثنائية ،  -
سر جهده ، خحق بادلصرؼ لوحده كادلضارب يكوف لظركؼ استثنائية كغَت متوقعة فإف اخلسارة ستل
 .3كبالتارل تعرضت مصاحل ادلصرؼ دلخاطر عديدة

ألف عدـ تصفية ىذه العمليات يعرض رأمساؿ ادلصرؼ دلخاطر  كصفية العملية: شلاطلة ادلضارب يف ت -
تصرؼ  عديدة منها سلاطر تعطيل رأس ادلاؿ عن العمل، فاألصل يف عملية ادلضاربة كضع ماالن ربت

ك شرط من أادلاؿ ضمن ىذه العملية دكف قيد  ادلضارب ليتجر فيو، كلو مطلق احلرية للتصرؼ يف ىذا
فإنو  ،ادلصرؼ يف حالة ادلضاربة ادلطلقة، فإذا ما قاـ ادلضارب بادلماطلة يف تصفية عمليات ادلضاربة

 .4عاـ بذلك يعطل رأمساؿ ادلصرؼ من العمل كيعود دبخاطر عديدة على ادلصرؼ بشكل
 
 

                                                           
 .112، ص:( 2013عماف، األردف دار النفائس للنشر كالتوزيع،) والتجارةة"،التموةل ووظائفو في البنوك اإلسالمية  قتيبة عبد الرضباف العاشل،" 1
  .15:عوض الرفاعي، فيصل صادؽ عارضة، مرجع سابق، صغالب  2
  15نفسو، ص:  ادلرجع  3

  15نفسو، ص: ادلرجع   4
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 الصيغ الزراعيةالتموةل بمخاطر  -3
ىي ادلخاطر اليت تواجو ادلصرؼ عند سبويلو لصيغة ادلزارعة كادلساقاة كاليت تتػسم بارتفاع درجة ادلخاطر 

كال سيما إذا   ،الطبيعية متمثلة يف صعوبة التنبؤ بالكميات ادلتوقع احلصوؿ عليها مػن كراء العملية الزراعية
 ،غَت منتظمة للرم كما فػي حالػة األمطار اليت تتذبذب معدالهتا من فًتة إذل أخرل كاف يعتمد على طرؽ

كمن الطبيعي أف تتجنب  ،كىذه ادلخاطر تنشأ نتيجػة ظػركؼ تقػع خارج سيطرة كل من ادلصرؼ كادلزارع
ادلخاطر على الرغم من أف التمويل اإلسبلمي أساسو ربمل  ،ادلصارؼ تقدصل التمويػل إذل النشاط الزراعي

اليت تنجم من شلارسة نشاط إنتاجي كليس بالضركرة أف تكوف سلاطر اقتصادية كلكن قػد تكػوف سلػاطر 
 : تنشأ ادلخاطر يف صيغة ادلزارعة كادلساقاة من عدة مصادر نوجزىا فيما يلي، ك 1طبيعية

أحداث يصعب  مثل الفيضانات كالرياح كاحلشرات كاألكبئة كىي :أحداث غير عادةة ولكنها متكررة -
 ،يقـو بدراسة اجلدكل كربديد أبعادىا كغلب على ادلػصرؼ أف ،التنبؤ هبا كربديد أكقاهتا كحجم أضرارىا

البلزمة دلواجهتها حاؿ  كاالسًتاتيجيةحىت يضع ذلا اخلطط  كذلػك ،كمدل تأثَتىا على رحبية ادلػشركع
 .2كقوعها

هبا، كعلى مدير  كىي أخطار ؽلكن التنبػؤ ،ئقمثل اآلفات كاحلرا :أحداث غير عادةة وغير متكررة -
سلاطر أخرل ترتبط بشكل التنظيم  توجدو ادلشركع أف يتخذ االحتياطيات للتخفيف من أثارىا عند كقوعها

 .3يف إدارة كتنفيذ ادلشركع ، كمدل كفائو بتعهداتو ضلو ادلصرؼ الداخلي للمشركع ، ككفاءة كخربة العامػل
 اصة في المصارف اإلسالمية : مخاطر ذات طبيعة خرابعا

 خاطر فقدان المقة في العمل المصرفي اإلسالميم -1
كمضامُت القاعدتُت األساسيتُت  تنشأ ىذه ادلخاطر من افتقاد الفهم السليم لرسالة ادلصارؼ اإلسبلمية،

كىذا  ،، سواء تعلق األمر بالعاملُت يف ادلصرؼ أك ادلتعاملُت معو"ج بالضمافا اخلر "ك "الغنم بالغـر"كعلا 
يؤدم إذل اىتزاز الثقة يف مكانة ادلصرؼ اإلسبلمي، كبالتارل عدـ التعامل معو بسبب تشابو األسلوب 

 .4 يف صيغة ادلضاربة زيادة اذلوامش كما ىو احلاؿ العائد أككاطلفاض 
 (التجارةة المنقولة(  مخاطر اإلزاحة التجارةة  -2

                                                           
يف االقتصاد غَت منشورة "، أطركحة دكتوراه ، "مخاطر صيغ التموةل التجارةة اإلسالمية في البنوك السعودةةاف بن أضبد بوقرمعادؿ بن عبد الرضب1

 . 146، ص: 2005اإلسبلمي ، جامعة أـ القرل، ادلملكة العربية السعودية، 
2
 416، ص: نفسهالمرجع   

3
 .416نفسه، المرجع   
العدد  ،االقتصاد اإلسالمي: عبد العزيز جامعة ، حبث يف رللة:2بازؿ ، كاقع تطبيق البنوؾ اإلسبلمية دلتطلبات اتفاقيةرقية بوحيضر، مولود لعرابة 4

 .12:. ص2010الثاشل، ،
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اإلسبلمية، أك مع غَتىا من  مػن ادلػصارؼ هتامثيبل تعمل ادلصارؼ اإلسبلمية يف بيئة تنافسية سواء مػع
فالبنك الذم يكوف يف مقدركه دفع عوائد  .العاملة ا شأف صبيػع ادلؤسػسات ادلاليػةهنادلصارؼ التقليدية، شأ

لذلك فإف  ،استقطاب أمواؿ ادلستثمرين كادلودعُت على حد سواء مرتفعة لعمبلئو، ىو الذم يتمكن من
 عادة على اختيار ادلشركعات ذات الرحبية العالية، حىت تتمكن من تقدصل عوائػد رلزيػة معظم البنوؾ ربػرص

نفسو  اإلسبلمي غلد ادلصرؼ، كتنشأ ىذه ادلخاطر نتيجة لضغوط ذبارية حيث يرضى عنها ادلستثمركف
عوائد عالية ألصحاب حسابات االستثمار إلقناعهم  مضطران ربت ىذه الضغوط لػدفع معػدالت

كإذا كاف معدؿ العائد ادلطلوب  من سحبها كاستثمارىا يف مكاف آخر مرار يف استثمار أمواذلم بدالن باالست
دبوجب الشركط العادية اليت تضمنها عقد االستثمار، فاف  أعلى من معدؿ العائد الذم سػيدفعو ادلػصرؼ

، الػذم 1اربللتخلي عن جزء من حصتو يف الربح، كجزء من حصة ادلػض ادلصرؼ قد يتعرض لػضغوط
جزء من  كردبا يكوف امتناع ادلصرؼ عن التخلي عن .األحواؿ العادية من حق مساعلي ادلصرؼ يكػوف يف

 حصتو يف الربح سببان يف حدكث سحوبات كبَتة من قبل ادلستثمرين، شلا قػد
 .يعرض ادلصرؼ للمخاطرة

 مخاطر السعر المرجعي -3
أهنا ال  اطادللالفائدة  السوؽ الناشئة عن التغَتات يف سعر قد يبدك أف البنوؾ اإلسبلمية ال تتعرض دلخاطر

تتعامل بسعر الفائدة، كلكن التغَتات يف سعر الفائدة ربدث بعض ادلخاطر يف إيرادات ادلؤسسات ادلالية 
دكاهتا ادلالية ادلختلفة. ففي ادلراحبة مثبل يتحدد أسعار أل اإلسبلمية، ألهنا تستخدـ سعرا مرجعيا لتحديد

ادلخاطرة إذل السعر ادلرجعي، كىو يف العادة مؤشر حر، كطبيعة األصوؿ ذات  الربح بإضافة ىامش ىامش
ادلرجعي لن  الثابت تقتضي أف يتحدد ىامش الربح مرة كاحدة طواؿ فًتة العقد. إف تغَت السعر الدخل

البنوؾ اإلسبلمية ف إىذا ف يكوف باإلمكاف تغيَت ىامش الربح يف ىذه العقود ذات الدخل الثابت. كألجل
 .2ادلصرفية تواجو ادلخاطر الناشئة من ربركات سعر الفائدة يف السوؽ

 مخاطر السحب -4
 ،احلقيقية للودائع يقود نظاـ العائد ادلتغَت على كدائع االدخار كاالستثمار إذل حالة عدـ التأكد من القيمة

العائد ادلنخفض ردبا يكوف العامل  فاافظة على قيمة األصوؿ دبعٌت زبفيض سلاطر اخلسارة جراء معدؿ

                                                           

 .10ص: .ـ1999، مارس بيان الغرض من كفابة رأس المال ،ىيئة ااسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية  1  
 أسس و قواعد النظرةة المالية اإلسالمية ،ملتقىحبث يف: ،  "نيةدارة ادلخاطر يف البنوؾ اإلسبلمية ،دراسة ميدا، "إاألخضر لقليطي، غريب ضبزة  2

  .10ص: 2010،جامعة غرداية ،
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كدائعهم، كمن كجهة نظر البنك، فاف ذلك يؤدم إذل  ادلهم يف قرارات العمبلء اخلاصة بسحبهم أرصدة
 .1معدؿ العائد ادلنخفض مقارنة بادلؤسسات ادلالية األخرل سلاطر السحب اليت يكوف كرائها

 مخاطر األنشطة المصرفية اإللكترونية -5
يا احلديثة، كما أف تقدصل اخلدمات ادلصرفية وجالتطور ادلستمر، كاستخداـ التكنولتتميز ادلصارؼ ب

اإللكًتكنية أصبحت من األصوؿ التنافسية بُت ادلصارؼ نظرا لتقدـ األنشطة ادلصرفية اإللكًتكنية 
د تسببت بُت ادلصارؼ كالعمبلء كاليت ق االتصاؿكاألنشطة النقدية اإللكًتكنية، كمن ادلتوقع زيادة قنوات 

يف ظهور بعض ادلخاطر للمصارؼ لذلك فقد أقرت بازؿ أنو رغم الفوائد العائدة من ىذه األنشطة 
اإللكًتكنية فإهنا ربمل الكثَت من ادلخاطر لذا غلب أف يكوف ىناؾ توازف بُت ادلخاطر كالفوائد، عن طريق 

قابة ادلخاطر اليت تبلـز األنشطة الًتكيز على السلطات الرقابية يف ادلصرؼ، حيث تقـو بتقييم كادارة ر 
اإللكًتكنية عن طريق أماف ادلعلومات كذبهيز إمكانية متابعة العمل اليومي ادلصريف يف احلاالت الطارئة 

 .دبختلف أنواعها
 مخاطر رأس المال -6

 يرجع كجود ىذه ادلخاطر إذل عدـ كفاية رأس ادلاؿ المتصاص اخلسائر اليت ؽلكن أف ربدث، ك بالتارل
البنوؾ ادلركزية دائما بكفاية رأس ادلاؿ بالنسبة  تمهتذلذا  ىذه اخلسائر على ادلودعُت ك الدائنُت، ك تأثَت

 .2حيث يعترب ضماف حلقوؽ ادلودعُت ك الدائنُت للمصارؼ،
  مخاطر وتحدةات أخرى تواجو البنوك اإلسالميةخامسا: 

ىناؾ رلموعة من ربديات تواجو ىذه األخَتة باإلضافة إذل ادلخاطر اليت تتعرض ذلا ادلصارؼ اإلسبلمية ، 
 : 3نذكر

تقدـ  ىذه ادلخاطر يف ادلصارؼ التقليدية اليت أتنش : مخاطر الدخل الحالل والدخل الحرام -1
حىت سبنع اخللط بُت  خدمات إسبلمية، أك سبتلك فركعا إسبلمية، فإذا دل يكن ذلذه ادلصارؼ رقابة صارمة

ىذا اخللط عند بداية إنشاء أ ينش األخر الناشئ من عمليات الفائدة ، قد ادلاؿ الناشئ من حبلؿ كادلاؿ
 . رقابية شرعية الفرع اإلسبلمي إذا دل يتم التحرم يف البداية من ىيئة

 تستخدـ البنوؾ التقليدية : تحدي عدم جواز استخدام تغطية المخاطر بالمشتقات المالية -2
للتغطية ضد ادلخاطر  يارات ادلالية كالعقود ادلستقبلية كادلقايضات،لية مثل عقود اخلاالعديد من ادلشتقات ادل

                                                           
  .11، ص: ، مرجع سابق "دارة ادلخاطر يف البنوؾ اإلسبلمية ،دراسة ميدانية، "إاألخضر لقليطي، غريب ضبزة 1

 .285: ، ص(1996دار الصفاء للنشر ك التوزيع،  ،األردف عماف،) ، الطبعة الثانية، ،"إدارة البنوك"ضبد جودة، أزياد سليم رمضاف، زلفوظ  2
   . 7" إدارة ادلخاطر يف ادلصارؼ اإلسبلمية"، مرجع سابق ، ص: ،مفتاح صاحل   3
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كهبذا ال ؽلكن للمصارؼ اإلسبلمية أف  يتعرض ذلا البنك يف ادلستقبل بسبب تغَتات أسعار الفائدة، اليت
 .شرعية الستخدامها يف التغطية ضد ادلخاطر تستخدمها كىذا ما غلربىا على البحث عن بدائل

ادلالية من  يتم استخداـ أمواؿ االستثمار جنبا إذل جنب مع ادلوارد :انتقال المخاطر تحدةات منع -3
اجلارية ىي أمواؿ أخذىا  احلسابات اجلارية، فالودائع االستثمارية ىي أمواؿ للمضارب، أما احلسابات

ة، يف على ادلصارؼ اإلسبلمي تربديا البنك على سبيل القرض احلسن، كىذا يعترب ظاىرة فريدة تفرض
أصحاب االستثمار فيجب عليهم ادلشاركة يف سلاطر  حُت ذبب احلماية ألصحاب الودائع اجلارية، أما

الغالب التمييز بُت األصوؿ ادلختلفة، كىذا ؼللق للبنك مشاكل  العمل، كلكن يف الواقع ال يتم يف
ة ال ؽلكن فصل الضماف ألصحاب الودائع اجلارية، كيف حالة حدكث أزم السحب يف حالة عدـ كجود

 اجلارية عن كدائع االستثمار. كتعترب سلاطر سحب الودائع التحدم األىم يف ادلصارؼ سلاطر الودائع
للوديعة كالعائد  اإلسبلمية، كىي أكثر خطورة فيها مقارنة بادلصارؼ التقليدية، كذلك أف القيمة االمسية

غلب منع انتقاؿ سلاطر  ر، كلذلكغَت مضمونُت ألصحاب الودائع حسب شركط عقد كديعة االستثما
 .1رأس ادلاؿ إذل الودائع اجلارية كدائع االستثمار إذل الودائع اجلارية، كما غلب منع انتقاؿ سلاطر

 أسباب ارتف اع المخاطر في المصارف اإلسالمية وآثارها العامة  المطلب الثالث:  
 أوال: أسباب ارتفاع المخاطر في المصارف اإلسالمية

 :2ب مستول ادلخاطر يف ادلصارؼ اإلسبلمية إذل رلموعة من العوامل أعلهاتعود أسبا -
افتقار ادلصارؼ اإلسبلمية إذل بعض ادلتطلبات األساسية، كادلوارد ادلالية ادلناسبة، كاخلربات االستثمارية 

 ادلناسبة، كاألجهزة ادلعاكنة كالنظم؛
 اهتا حباجة للعائد السريع كلعامليف بداي حداثة النظاـ ادلصريف اإلسبلمي، إذا كانت ىذه ادلصارؼ -

 السيولة، لتستطيع أف تثبت أقدامها يف السوؽ ادلصرفية، كىو ماال ربققو االستثمارات طويلة األجل؛
مؤثرات البيئة ايطة، إذ تعمل بعض مكونات البيئة ايطة على إغلاد معوقات ترفع من درجة ادلخاطر 

ات، كاإلجراءات، اليت توضع لتخدـ الصَتفة التقليدية، باإلضافة إذل اخلاصة بادلصارؼ، منها التشريع
إخضاع ادلصارؼ اإلسبلمية إذل السياسات النقدية اليت تقرىا ادلصارؼ ادلركزية، كاليت ال تتناسب مع 
طبيعة العمل ادلصريف اإلسبلمي، كما تواجو ادلصارؼ اإلسبلمية على أهنا مؤسسات خَتية ال هتدؼ إذل 

 لربح، أك أهنا مصرؼ مثلها مثل ادلصارؼ التقليدية تتعامل بالربا ربت مسميات سلتلفة؛ربقيق ا

                                                           
 . 8مفتاح صاحل ، "إدارة ادلخاطر يف ادلصارؼ اإلسبلمية"، مرجع سابق ، ص:  1
2
حالة بنك الربكة اجلزائرم –خاطر يف اجلزائر بُت ادلصارؼ اإلسبلمية كمصارؼ تقليدية خاصة دراسة مقارنة إلدارة ادلاجلوزم صبيلة، حدك علي، "  

 .81 ص: ، 2016 -7، العدد للعولمة والسياسات االقتصادةةاجمللة اجلزائرية مقاؿ يف :"، كبنك الشركة ادلصرفية العربية كبنك اخلليج اجلزائرم
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مؤثرات البنية الذاتية للمصارؼ اإلسبلمية، حيث استخدمت ادلصارؼ منهج ااكاة للمصارؼ  -
قدمها التقليدية يف بعض اجملاالت سواء فيما ؼلص استقطاب ادلوارد أك توظيفها، كاخلدمات ادلالية اليت ت

 مثبل؛
غياب سوؽ مالية إسبلمية نشطة، حيث تساىم األسواؽ ادلالية يف تطوير كتفعيل عمل ادلصارؼ  -

 .1اإلسبلمية 
 ثانيا: اآلثار العامة للمخاطر على المصارف اإلسالمية 

فهي ببل  ،اإلسبلمينتيجة ذلذه ادلخاطر سواء كاف منها سلاطر عامة اك خاصة بصيغة من صيغ االستثمار 
، اإلسبلميكعلى طبيعة كىيكل العمل ادلصريف  اإلسبلميةكما زالت تؤثر على مسَتة ادلصارؼ  أثرتك ش

على النحو  اإلسبلمياآلثار اليت ترتبت على ىذه ادلخاطر يف العمل ادلصريف  أىمكتلخيص  إبرازكؽلكن 
 التارل:

 االعتماد على صيغة استممارةة معينة  -1
تعتمد يف معظم استثماراهتا على مبدأ ادلراحبة لؤلمر بالشراء، فقد كصلت  اإلسبلميةادلصارؼ إف 

صيغة  أم% من استثماراهتا يف قطاع ادلراحبة ، كدل ربظى 90ما يزيد عن  إذلاستثمارات بعض ادلصارؼ 
بالقليل القليل من الفرص كتعتمد عليها ادلصارؼ  إال، من صيغ االستثمار ، خاصة ادلشاركة كادلضاربة

سهولة لعلى صيغة ادلراحبة لؤلمر بالشراء  اإلسبلميةكيعود اعتماد معظم ادلصارؼ  اعتمادان مبدئيان.
 ربديد مقدار الربح سلفان.ك  قها،تطبي اجراءات

على ىذه الصيغة كاطلفاض نسبة اعتمادىا  اإلسبلميةد ادلصارؼ اارتفاع نسبة اعتم إذل أدت العواملكىذه 
كمن ىذا ادلنطلق كصف بعض ادلراقبُت كادلتتبعُت للعمل ادلصريف  األخرلعلى الصيغ االستثمارية 

، فبدالن من  اإلسبلمييف العمل ادلصريف  أساسيضلراؼ با اإلسبلميةىذا التوجو لدل ادلصارؼ  اإلسبلمي
ادلتنوعة كالقائمة على قاعدة الغنم بالغـر  اإلسبلميةاالستثمارية  األساليباف تتوجو استثماراهتا ضلو 
احلقيقية ،  اإلسبلميةمن ربح اك خسارة كاليت تعكس الطبيعة االستثمارية  أعمالوكمشاركة العميل يف نتائج 

 . 2اليت تتميز بارتفاع عامل الضماف كاطلفاض درجة ادلخاطر األساليبد على مث االعتما
 األجلاالستممارات قصيرة  االعتماد على  -1

التشغيلية ، ؼ ادلصارؼ اإلسبلمية من تعرضها للمخاطر خاصة سلاطر السيولة كادلخاطر زبو إف 
جعلها توظف أمواذلا يف االستثمارات قصَتة األجل، كدل ربظ ادلشركعات االستثمارية طويلة األجل 

                                                           

 .81ص:  رجع سابق،ماجلوزم صبيلة، حدك علي، 1  
2
  .19فيصل صادؽ عارضو، مرجع سابق، ص: عوض الرفاعي، غالب  
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بالرغم من أف ادلصرؼ اإلسبلمي ىو مصرؼ تنموم، كأف ستثمارات، إال بنسبة ىامشية من صبلة اال
 .1زبدـ ىذه الغاية صَتة األجل الاالستثمارات ق

 على الضمانات التقليدةة  االعتماد -3
لؤلمر بالشراء كاعتمادىا على الضمانات توجهها ضلو صيغة ادلراحبة  اإلسبلميةتربر معظم ادلصارؼ 

 برزىا :أكاليت من  األخرلمستول ادلخاطر لصيغ االستثمار  الرتفاعالتقليدية 
 كالعملية للعمبلء ادلستثمركف. األخبلقيةالكفاءة  -
 ادلبلئمة . كإمكانياهتاخربات ادلوارد البشرية  -
 نظم كقوانُت العمل ادلتاحة. -

ذلا اخذ الضمانات العينية كالشخصية، كغَتىا من  أتيحورة يف ادلراحبة، حيث لذلك كجدت ضالتها ادلنش
الضمانات شلا يكفل ذلا اسًتداد قيمة التمويل كاالرباح ادلتفق عليها مسبقان، كبالتارل ذبنب ادلخاطر اليت قد 

ات العينية كنتيجة ذلذا التوجو كاالعتماد الكلي على الضمان ،تتعرض ذلا يف حالة عدـ توفر الضمانات
اف ىذه ادلؤسسات اضلرفت اضلرافان اساسيان عن  اإلسبلميكالشخصية ، يرل بعض ادلراقبُت للعمل ادلصريف 

 األمواؿرؤكس  كأصحاب، كربولت اذل مؤسسات تقـو على سبويل االغنياء اإلسبلميالعمل ادلصريف 
العمل حسب النموذج النظرم  ، كابتعدت عن سبويل الفقراء القادرين علىلضمافالقادرين على تقدصل ا

  .2للعمل ادلصريف االسبلمي، كبذلك تكوف قد فقدت السمات االجتماعية االساسية ادلميزة ذلا
 المبحث الثالث: إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية  

يف ظل التطورات ادلتسارعة اليت يشهدىا العصر احلديث يف اجملاؿ ادلارل كادلصريف، بفعل عوامل 
ثورة االلكًتكنيات كانتشار آليات العودلة كتزايد حدة ادلنافسة كاألحداث كالتقلبات الراىنة يف عديدة ك

 أمرااألسواؽ الدكلية، أصبحت قدرة البنوؾ التجارية كالبنوؾ اإلسبلمية على إدارة ادلخاطر بشكل  كقائي 
إف إدارة ادلخاطر  ،ادلارل كادلصريف ككل حامسا دلواكبة ادلنافسة كتعزيز القوة ادلالية ذلا كربقيق استقرار النظاـ

تتمثل ادلرحلة األكذل يف ربديد ك تعريف ادلخاطر، كىنا تربز أعلية  ،ىي عملية منطقية تتضمن عدة مراحل
إال أف العامل  ،كظائف سلتلفة تعد ادلفتاحية من خبلؿ الدكر األساسي الذم تلعبو يف عملية إدارة ادلخاطر

كعليو فإف ، مؤمنة بثقافة كنظاـ فعاؿ للرقابة الداخلية ركرة كجود بيئة مبلئمةالرئيسي يبقى يتمثل يف ض

                                                           
1
 المصرفيةدور المؤسسات إلسبلمية، حبث مقدـ يف مؤسبر ا ادلصرفية زيد زلمد عبد ادلنعم، ادلخاطر اليت تواجو استثمارات ادلؤسساتأبو   

  .31، ص: 9/2002-7أبو ظيب اإلسبلمي،  ، جامعة الشارقة، بنكاإلسالمية في االستممار والتنمية

2
 .21فيصل صادؽ عارضو، مرجع سابق، ص: عوض الرفاعي، غالب   
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كإجراءاهتا، كاألسس اليت تقـو عليها، كاألساليب ىذا ادلبحث يتناكؿ كل من تعريف عملية إدارة ادلخاطر، 
 اليت تعتمدىا ادلصارؼ اإلسبلمية يف إدارة سلاطرىا.

 هدافها وأهميتهاأ،  المطلب األول: مفهوم إدارة المخاطر
دل تعد ادلصارؼ هتتم باكتشاؼ ادلخاطر بقدر ما هتتم بإدارهتا، ألف مستقبل ادلصارؼ كصلاحها أصبح 

دبدل قدرة ادلصرؼ على احتواء ادلخاطر اليت يتعرض ذلا، خاصة بعد أزمة االئتماف يف سنة  مرىونا
تحديد ادلبلءة ادلصرفية كربقيق إدارة ادلخاطر يف البنوؾ من ااكر األساسية ل إذ أصبحت، 2008

لذلك سنحاكؿ من خبلؿ ىذا ادلطلب ربديد مفهـو عملية إدارة  ،ادلارل كادلصريف ككل استقرار النظاـ
 .ادلخاطر كعرض أىم التعاريف كالرؤل اليت تناكلت ىذا ادلصطلح

 إدارة المخاطر  تعرةفأوال: 
ادلخاطر، كربديدىا، كقياسها، كمراقبتها،  خبلذلا رصدتلك العملية اليت يتم من "تعرؼ إدارة ادلخاطر بأهنا 

كامل ذلا كاالطمئناف بأهنا ضمن احلدكد ادلقبولة، كاإلطار ادلوافق  كالرقابة عليو، ك ذلك هبدؼ ضماف فهم
كمتكاملة  ذلذا غلب أف تكوف عملية إدارة ادلخاطر شاملة، 1،"ررللس إدارة ادلصرؼ للمخاط عليو من قبل

ككعي هبذه اإلدارة، كما تعتمد على  ات كاألقساـ التابعة للبنك حىت يكوف ىناؾ إدراؾتغطي كل اإلدار 
للمخاطر اليت تنطوم عليها أنشطة البنك، كاحلد من ادلخاطر  التعريف الدقيق لية:العناصر الرئيسية التا

خبلؿ من على قياس دقيق كصحيح للمخاطر كتقييم لئلجراءات كالطرؽ كاألدكات،  بشكل فعاؿ، بناء
 كادلتابعة، كبنية تنظيمية كبشرية كفنية مناسبة.  قبةإطار سليم للمرا

عرفت إدارة ادلخاطر بأهنا" منهج أك مدخل علمي للتعامل مع ادلخاطر البحتة عن طريق توقع اخلسائر    
 العارضة اتملة كتصميم كتنفيذ إجراءات من شأهنا أف تقلل إمكانية حدكث اخلسارة أك األثر ادلارل

 .2"للخسائر اليت تقع إذل احلد األدسل
إف مصطلح "إدارة ادلخاطر" يتضمن كافة األنشطة اليت رباكؿ تغيَت ف التعريفُت السابقُتمن خبلؿ    

شكل العبلقة بُت العائد ادلتوقع كدرجة ادلخاطرة ادلرتبطة بتحقيق ىذا العائد، كذلك هبدؼ تعظيم قيمة 
تعرب إدارة ادلخاطر عن األسلوب أك الطريقة ادلنتظمة لتعريف كما  األصل الذم يتولد عنو ىذا العائد

فإذا كاف التحليل ىو ربليل أك معرفة ماذا ؽلكن أف  ،كربليل ادلخاطر اتملة كتطبيق االستجابة ادلناسبة ذلا

                                                           
التموبل اإلسالمي وعالقتها بمعيار كفاةة رأس المال للمصارف اإلسالمية من خالل معيار  مخاطر صيغموسى عمر مبارؾ أبو زليميد ، "  1

 .19، ص:2008زبصص ادلصارؼ االسبلمية، كلية العلـو ادلالية ادلصرفية، األردف،  غَت منشورة، "،أطركحة دكتوراه2بازل
  . 51، ص: (2003اإلسكندرية، مصر الدار اجلامعية، )، إدارة المخاطر )أفراد، إدارات، شركات، بنوك("،"طارؽ عبد ا ضباد2
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تعترب يكوف خطأ مقارنة مع التوقعات، فإف اإلدارة ىي معرفة ما غلب عملو. كبالتارل، فإف إدارة ادلخاطر 
 .1إدارة للرقابة كالتحكم يف ادلخاطر ادلختلفة حبثا عن ربقيق العبلقة ادلثلى للعائد كادلخاطرة

منهج أك مدخل علمي للتعامل مع ادلخاطر عن طريق  "يف حُت عرفها)طارؽ عبد العاؿ ضباد( بأهنا    
أك  كانية حدكث اخلسائرتوقع اخلسائر العارضة اتملة كتصميم تنفيذ إجراءات من شأهنا أف تقلل إم

 2."األثر ادلارل للخسائر اليت تقع إذل احلد األدسل
 ثانيا: أىداف إدارة المخاطر 

اذلدؼ الرئيسي إلدارة ادلخاطر ىو قياس ادلخاطرة من أجل مراقبتها كالتحكم فيها كليس إلغائها هنائيا 
، تنمية ادلزايا التنافسية، قياس كفاية يةاالسًتاتيجكتتمثل ىذه األدكار اليت زبدـ عدة كظائف منها : تنفيذ 

السهر على عدـ حدكث أخطاء كبَتة، كذبنب حدكث ادلفاجآت، كعدـ تفويت رأس ادلاؿ كالقدرة على 
الفرص البديلة كتسريع عملية التغَت، كاليت تتحقق من خبلؿ تعظيم العائد كابقاء ادلخاطر يف حدىا 

دلخاطر كأنواعها ككيفية احلد منها كاافظة على مستول ادلخاطر ادلرغوب، كتعريف العاملُت كادلتعاملُت با
ضمن اإلطار العاـ ادلوافق عليو من قبل اإلدارة لعليا. باإلضافة إذل العمل على ربقيق التناسب بُت ربقيق 
 ، رأس ادلاؿ كادلوارد مع مستول ادلخاطرة كالوصوؿ إذل قرارات ربمل ادلخاطر بشكل كاضح كمفهـو

كالوفاء بااللتزامات، ادلساعدة يف ازباذ القرار، رفع تقارير عن ادلخاطرة  على االستمرارية كالنمو كاافظة
 .كالتحكم فيها، إدارة اافظ ادلالية ادلخاطر

 أىمية إدارة المخاطر ثالما:
مراقبتها  أعلية إدارة ادلخاطر بالبنوؾ مستوحاة من اذلدؼ الرئيسي ذلا ادلتمثل يف قياس ادلخاطر من أجل إف

 :3كالتحكم فيها. كتتجلى لنا ىذه األعلية فيما يلي
تزكد إدارة ادلخاطر البنوؾ بنظرة أفضل للمستقبل، فبدكف إدارة ادلخاطر ال : االستراتيجيةأداة لتنفيذ  -1

ؽلكن رؤية النتائج اتملة أك التقلبات اتملة للرحبية، كلن يكوف باإلمكاف السيطرة على حاالت عدـ 
كتنبع أعلية إدارة ادلخاطر من حقيقة مفادىا أنو بدكهنا ستكوف عملية ، تأكد ايطة بادلكاسب ادلتوقعةال

مقصورة على القواعد اإلرشادية التجارية دكف النظر لتأثَتىا على مفاضلة سلاطر العائد  االسًتاتيجيةتنفيذ 
 ؛اخلاصة بالبنك

                                                           

  
1 Joël Bessis, "Risk Management in Banking" , 2nd Edition, wiley-Sons, 2002,pp:30 – 
35.  

  .55-50، ص.ص.(2007اإلسكندرية الدار اجلامعية،  )"،إدارة المخاطرطارؽ عبد العاؿ ضباد، " 2
 . 56، ص:2007"، مرجع سابق ،ة المخاطرإدار طارؽ عبد العاؿ ضباد ،"  3
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ر مدخل ضركرم دلعرفة األسعار الواجب تقاضيها من التعرؼ على ادلخاط: تنمية الميزة التنافسية -2
العمبلء. كىي األداة الوحيدة اليت تسمح بالتمايز السعر م بُت العمبلء ذكم ادلخاطر ادلتباينة. فإذا دل يقم 
البنك بالتسعَت تظهر تأثَتات معاكسة، حبيث يتقاضى أسعار ا مبالغا فيها من العمبلء ذكم ادلخاطر 

ذكم ادلخاطر ادلرتفعة، كىذا ما ػلبط العمبلء ذكم ادلخاطر ادلنخفضة كيدعم ذكم ادلنخفضة كالعكس ل
 ؛ادلخاطر العالية، شلا يؤدم بادلنافسُت الجتذاب ىذا الصنف من العمبلء من خبلؿ تقدصل أسعار أقل

إف اخلسائر ىي نتيجة لكل : قياس مدى كفاةة رأس المال والقدرة على الوفاء بااللتزامات -3
دلتاح الذم ػلدد اكسلاطر القدرة على الوفاء ىي النتيجة النهائية لكل ادلخاطر ادلقًتنة برأس ادلاؿ  ،ادلخاطر

  ؛اخلسائر القصول اليت تتجاكزىا حاالت العجز عن الدفع
كمعرفة  .إف البنوؾ اليت تتحكم يف سلاطرىا لديها القدرة على ازباذ قرارات سليمة :رأداة التخـاذ القـرا -4

 ؛عنصر أساسي يف عملية ازباذ القرار ادلخاطر
إف العلم بادلخاطر يسمح للبنوؾ بتسعَتىا، كبدكف العلم : المساىمة في اتخاذ قرارات التسعير -5

بادلخاطر ال تكوف اذلوامش قابلة للمقارنة من معاملة ألخرل كمن عميل آلخر أك عرب كحدات األعماؿ.. 
ا على العمبلء يسمح بازباذ عدة إجراءات قادرة على التوفيق كما أف القدرة على تسعَت ادلخاطر كربميله

 ؛بُت رأس ادلاؿ ادلتاح كادلخاطر
بدكف قياس ادلخاطر يصبح من غَت ادلمكن مقارنة ادلكاسب  ا:فع التقارةر عن المخاطر ومراقبتهر  -6

ادلخاطر، كاحلل عرب ادلنتجات أك العمبلء أك كحدات األعماؿ، كمن السهل زيادة اذلوامش عن طريق ربمل 
البسيط ىو إقراض العمبلء ذكم ادلخاطرة العالية الذين تكوف معدالت عجزىم عن السداد فوؽ ادلتوسط 
يف ادلستقبل. كلكن ىذه السياسة تقود إذل زيادة فورية يف اذلوامش، مث يف مرحلة ثانية إذل حاالت عجز عن 

 ؛السداد
، ن طريق توفَت معلومات كاضحة كمباشرة عن ادلخاطرإف مراقبة ادلخاطر ؽلكن أف تشجع على ربملها ع 

كمع ادلخاطر غَت ادلعلومة يسود احلذر كػلوؿ دكف ازباذ قرار بتحمل ادلخاطرة رغم أف رحبيتها ؽلكن أف 
كاذا دل يستطع موظفو االئتماف أف يبينوا أف اذلوامش كالرسـو ادلتوقعة تغطي  ،تكوف متماشية مع سلاطرىا

 إف إدارة االئتماف سوؼ ربجم عن اإلقداـ على تلك ادلخاطر.ادلخاطر، ف بالفعل
 المطلب الثاني: إجراءات إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية  

  1:يلي فيما  اإلسبلمية البنوؾ يف ادلخاطر إدارة إجراءاتتتمثل 
                                                           

 حلب، جامعة دكتوراه غَت منشورة، أطركحة "،اإلسالمية المصارف في المخاطر إدارة في المالية الهندسة تقنيات استخدام احلي،" عبد زلمد 1 
 . 29 :ص ، 2014 سورية،
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 ربديد من اطر،ادلخ إدارة عناصر كافة كتنفيذ إلدارة سليمة إجراءات اتباع اإلسبلمية البنوؾ على غلب -
 البنوؾ من تتطلب اإلجراءات ىذه إف. فيها كالتحكم عنها كاإلببلغ كمراقبتها كزبفيفها كقياسها ادلخاطر

 القرارات الزباذ فعالة إدارة معلومات كأنظمة كإجراءات كسقوؼ مبلئمة، سياسات تطبيق اإلسبلمية
 ىذه أنشطة كطبيعة كنطاؽ مدل مع كيتماشى يتناسب دبا ادلخاطر عن الداخلية التقارير كإعداد

 إجراءات يتضمن كشامل كاؼ رقابة نظاـ كجود من التأكد اإلسبلمية البنوؾ على غلب ،ادلؤسسات
 كالسياسات الشرعية، للمبادئ مطابقة الرقابة إجراءات تكوف أف غلب كما كادلطابقة، للمراجعة مناسبة

 تأخذ أف غلب كما أيضا، يةاإلشراف السلطات ضهاتفر  اليت كتلك اإلسبلمية للبنوؾ الداخلية كاإلجراءات
  ؛ادلخاطر إدارة إجراءات سبلمة االعتبار بعُت اإلجراءات تلك

 من ىو الرقابية للسلطات تقدـ اليت ادلخاطر عن اإلببلغ تقارير توقيت كدقة نوعية جودة من التأكد إف -
 غلب كما التقارير، إلعداد معتمد نظاـ لديها يكوف أف غلب األخَتة كىذه اإلسبلمية، البنوؾ مسؤكليات

 اليت ادلستجدة ادلشاكل لتحديد البلزمة كالطوعية اإلضافية ادلعلومات لتقدصل االستعداد دائمة تكوف أف
 ال كأف سرية التقرير يف الواردة تعلوماادل تبقى أف يلـز حبيث انعداـ الثقة، سلاطر نشوء إذل تؤدم أف ػلتمل

 ور؛للجمه عنها اإلفصاح يتم
 عن إفصاحات تقدـ أف اإلسبلمية البنوؾ على البد االستثمار، حسابات بأصحاب يتعلق فيما أما -

 كالعوائد ـ الغرض ذلذا كتستخدـ  اتملة ادلخاطر تقييم من يتمكنوا حىت منتظمة بصورة ذلؤالء ادلعلومات
 دلعايَتا كالتدقيق كادلراجعة ادلالية يرالتقار  اإلعداد الستثمار قرارا ازباذ عند مصاحلهم ضباية كألجل عليها،
 هبا. ادلعموؿ الدكلية

 المطلب الثالث: أسس إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية  
 :1إدارة ادلخاطر فيما يلي أسستتمثل أىم 

 لس اإلدارة لكل بنك، الذم يعترببشكل أساسي على عاتق رلتقع مسؤولية إدارة المخاطر  -
أعماؿ البنك، كىو ما يستوجب فهم ادلخاطر اليت يواجهها البنك،  مسؤكؿ أماـ ادلساعلُت عن

 .بأسلوب فعاؿ ككفء كالتأكد من أهنا تدار
إدارة ادلخاطر، كتشجيع القائمُت على اإلدارة على قبوؿ  استراتيجيةعلى مجلس اإلدارة إقرار  -

يت يصعب عليهم كأخذ ادلخاطر بعقبلنية، يف إطار ىذه السياسات، كالعمل على ذبنب ادلخاطر ال
 .تقييمها

                                                           

دار اليازكرم العلمية للنشر  ،عماف)، اء المالي للمصارف التجارةةاستراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرىا في األدصادؽ راشد الشمرم،   1 
 .  49ص:  (،2013كالتوزيع، 
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تسمى" جلنة إدارة ادلخاطر" تشمل يف عضويتها بعض أن تكون لدى كل بنك لجنة مستقلة  -
إذل  استناداالتنفيذيُت بالبنك، حيث تقـو ىذه األخَتة بوضع سياسات إدارة ادلخاطر  ادلسؤكلُت

أسلوب  االعتبارعُت  العامة للبنك اليت يضعها رللس اإلدارة، مع األخذ يف ادلخاطر اسًتاتيجية
 .على نوع كاحد من ادلخاطر احليطة كاحلذر، كعدـ الًتكيز

، كتقع على عاتقها ادلسؤكلية اليومية إنشاء إدارة متخصصة تتولى تطبيق سياسات إدارة المخاطر -
 .كقياس ادلخاطر، من أجل التأكد من أف أنشطة البنك تتم كفق السياسات كاحلدكد ادلعتمدة دلراقبة

 .لكل نوع من ادلخاطر الرئيسية اليت يواجهها كل بنكيين مسؤول مخاطر ةتم تع -
لقياس كمراقبة ادلخاطر لدل كل بنك، كذلك لتحديد مستول ضرورة وجود منهجية ونظام محدد  -

 .كل نوع من ادلخاطر
 كذلك كمبدأ أساسي لقياس ادلخاطر كل بنك كخاصة اإلستثمارية منها،البد من تقييم أصول  -

 .كالرحبية
إلدارة ادلخاطر، توفر بشكل دكرم، كيف الوقت ادلناسب أنظمة معلومات حدةمة  استخدامضرورة  -

  .معلومات مالية كتفصيلية كشاملة كدقيقة عن ادلخاطر اليت يواجهها البنك
حبيث تكوف ىذه اإلدارة مستقلة عن اإلدارات  ،إدارة مستقلة إلدارة المخاطرضرورة وجود  -

لى مصادر ادلخاطر كتوقع حدكثها لبلحتياط كربديد حجم تأثَتىا األخرل للتعرؼ ادلبكر ع
كما غلب أف ،  كالتخطيط ادلسبق للسيطرة عليها كبوجود إدارة مدربة يف ىذا اجملاؿ سيقوم من فعاليتها

ادلخاطر بالبنوؾ يستوجب  تتوفر لديو ادلعلومات بشكل دائم كنشَت يف ىذا الصدد أف حسن إدارة
 :ألساسية التاليةااللتزاـ بادلبادئ ا

  أك اإلدارة أف يكوف لكل بنك جلنة مستقلة تسمى جلنة إدارة ادلخاطر هتتم بإعداد السياسة العامة 
ادلخاطر بشكل  ادلتخصصة إلدارة ادلخاطر فتتوذل تنفيذ تلك السياسات كما تقـو دبراقبة كقياس

 .دكرم
  اجملاؿ البنكي يو خربة كافية يفتعيُت مسؤكؿ ادلخاطر لكل نوع من ادلخاطر الرئيسية تكوف لد. 
 لبلئتماف كالسيولة كضع نظاـ زلدد لقياس كمراقبة ادلخاطر يف كل بنك كربديد األسقف االحًتازية. 
  تقييم أصوؿ كل بنك كخاصة االستثمارية كمبدأ أساسي لقياس ادلخاطر كالرحبية. 
 ئمة ذلااستخداـ أنظمة معلومات حديثة إلدارة ادلخاطر ككضع ضوابط أماف مبل. 
  مباشرة كتقـو بادلراجعة  ضركرة كجود كحدة مراجع داخلية مستقلة بالبنوؾ تتبع رللس اإلدارة بالبنك

 .جلميع أعماؿ البنك دبا فيها إدارة ادلخاطر
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ىذا لعدـ قدرة ادلصارؼ اإلسبلمية ك ، بناء العالقة الشرعية مع المصارف المركزةةضرورة  -
خَت التقليدية للمصرؼ ادلركزم باعتبار ىذا األخَت ال يفرؽ بُت باالستفادة من كظيفة ادلقرض األ

 كذلذا غلب أفالتقليدية شلا يعرضها لعجز يف السيولة بلمية كغَتىا من ادلصارؼ دلصارؼ اإلسعمل ا
تتمكن  تعمل ادلصارؼ اإلسبلمية جاىدة إلغلاد سلرج ذلذه الوضعية كإغلاد بديل شرعي حىت

 .1هتا لتوفَت السيولة عند احلاجةادلصارؼ ادلركزية من مساعد
فعالة كحازمة يف صبيع قطاعات البنك، مثل الفصل بُت الوظائف البد من وضع ضوابط تشغيلية  -

 .كادلهمات
جلميع األنظمة ادلعلوماتية الرئيسية لكل بنك، من أجل احلفاظ على صحة وضع ضوابط أمان  -

 .كسرية ادلعلومات كسبلمة
راءات كقائية ضد األزمات، يتم ادلوافقة عليها من قبل ادلسؤكلُت ، معززة بإجوضع خطط للطوارئ -

 .2بشكل دكرم لبلختبارذكم العبلقة، على أف زبضع ىذه اخلطط 
قد ال يورل بعض القائمُت على .توظيف الكفاءات المؤىلة والمؤمنة برسالة المصرف اإلسالمي -

يف عاملُت قد ػلملوف مؤىبلت كلكنها كتكتفي بتوظ ادلصارؼ اإلسبلمية إذل ىذا العنصر أعلية كبَتة
 إلصلاحو ما يضعف االكتشاؼ ادلبكركليست متحمسة  غَت مؤمنة برسالة ادلصرؼ اإلسبلمي

بوسائل شرعية شلا ؼللق انسجاما بُت العاملُت بادلصرؼ كرسالتو  للمخاطر كالتحوط ضدىا أيضا
ع كما أف التوظيف غلب أف ؼلضع عن البنوؾ التقليدية يف جذب أصحاب الودائ كؼللق تقاليد متميزة

اافظة  الكفاءة كؽلر دبراحل االكتساب للكفاءات مث تقويتها بالتدريب كالتكوين كأخَتا غلب دلعايَت
 .عليها بالتحفيز

 المطلب الرابع: أساليب إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية  
 على يبقى كذلذاهتا منتجا كتعدد كتوسعها لتطورىا تبعا اإلسبلميةبادلصارؼ  ادلخاطر إدارة أدكات تتعدد
 تظهر اليت كادلخاطر تناسبت رساتاكشل جديدة كسائل إلغلاد كاليقظة ادلستمر العمل ادلخاطر إدارة عاتق
  ادلخاطر إدارة عملية يف استخدامها ؽلكن اليت كالطرؽ الوسائل أىم يلي كفيما ادلصريف، العمل أثناء

 موةل في المصارف اإلسالميةأوال: الوعد الملزم في صيغ الت
الوعد ملـز شرعا، كاإلخبلؼ بو إمث، كلكن السؤاؿ حوؿ مدل إلزاميتو قانونا، باإلضافة إذل أنو ال غلوز 

الفقهاء يف إغلاد صيغة  اجتهدبيع ما ال ؽللك، كبالتارل ال غلوز إلزاـ العميل بالشراء، كعليو فقد  للبنك
                                                           

  .9مرجع سابق، ص:"إدارة ادلخاطر يف ادلصارؼ اإلسبلمية"، مفتاح صاحل،   1
 .  50جع سابق، ص:، مر استراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرىا في األداء المالي للمصارف التجارةةصادؽ راشد الشمرم،  2
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، ع يف ادلنهى منو، كقد أصدر اجملمع الفقهي دلنظمة ادلؤسبر اإلسبلمي، ربقق الغرض منو كال تق للوعد ادللـز
بالتعويض عن الضرر الذم  التزاـاإللزاـ بالوعد يف البيع اآلجل، ليس إلزاما بالشراء كلكنو  قرار مفاده أف

عدـ الوفاء بالوعد، كىذا يعٍت تعويض ادلصرؼ عن اخلسارة، إف حدثت، عن بيع  حلق بادلوعود نتيجة
  .1ثالث بأقل من شبن شرائها سلعة ادلوعودة إذل طرؼال

 االستممارثانيا: التصكيك وصنادةق 
تعترب الصكوؾ اإلسبلمية، ىي البديل اإلسبلمي للسندات يف النظاـ التقليدم اإلسبلمي، كاخلصائص 

 :يلي ذلذه الصكوؾ، ما ادلميزة
 الصكوؾ تصدر بفئات متساكية؛ -
" ك" اخلراج بالضماف"؛الربح كربمل اخلسا استحقاؽ -  رة كفق مبادئ" الغنم كالغـر
 للتداكؿ؛ االستثماريةقابلية الصكوؾ  -
 ضبط اإلصدار كالتداكؿ بضوابط شرعية؛ -
 .على أساس صيغ التمويل اإلسبلمية االستثماريةصدكر الصكوؾ  -
 
 

 ثالما: التأمين التعاوني
 يتعرضوف ادلؤمنُت من عدد اجتماع على يقـو تربع عقد كىو اخلطر، لتخفيف كسيلة التكافلي التأمُت يعترب

 تعويض معامبلهتا على يف التكافلي التأمُت شركة تتوذل معُت، قسط بدفع يلتزموف ، ادلخاطر لنفس
 خسارة أك ربح اقتساـ يتم النهاية األقساط توظيف خبلؿ من دقو الع ىذه إدارة احلالة ىذه كيف ادلتضررين
 يعترب التأمُتإذ  ،اإلدارة يف جهدىا نظَت أجر على ربصل الشركة أف حُت يف ادلؤمنُت، بُت ما النشاط

 :التجارم اـر لؤلدلة التالية بديبل للتأمُتالتعاكشل 
 يف ربمل كاالشًتاؾالتأمُت التعاكشل من عقود التربع، اليت يقصد هبا التعاكف على تقليل األخطار،  -

 ق إسهاـ أشخاص دببالغ نقدية، لتعويض من يصيبو الضرر،ادلسؤكلية عند نزكؿ احلوادث، كذلك عن طري
 فجماعة التأمُت التعاكشل ال يستهدفوف ذبارة كال رحبا من أمواؿ غَتىم، كاظلا يستهدفوف توزيع األخطار

 .بينهم، كالتعاكف على ربمل الضرر
وف ما صبع من األقساط خلو التأمُت التعاكشل من الربا بنوعيو، فليست عقود ادلساعلُت ربوية، كال يستغل -
 .معامبلت ربوية يف

                                                           

 .489ص:(، 2007دار الفكر اجلامعي، ، اإلسكندرية )، الربح والخسارة في معامالت المصارف اإلسالمية" عادؿ عبد الفضيل عيد،"  1 
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سلاطرة  جهل ادلساعلُت يف التأمُت التعاكشل بتحديد ما يعود عليهم من نفع، ألهنم متربعوف، فبل ال يؤثر -
 .مالية ذبارية معاكضاتكال غرر كال مغامرة، خببلؼ التأمُت التجارم فإنو عقد 

ا أف ربقق فوائد صبة، حيث تكوف تكلفة اخلطر معلومة، ادلصارؼ اإلسبلمية، ذلفإف انطبلقا شلا سبق،     
 اإلضافة إذل أهنادلقابلة األخطار، كبالتارل توفر السيولة النقدية، ب احتياطات اللجوء إذل ضطرة إذل م كغَت

،  كالتمويل، كتتوسع فيهما بسبب السيطرة على اخلطر من خبلؿ التأمُت التعاكشل االستثمار ستتشجع على
مُت أالت أداة مهمة بيد ادلصرؼ اإلسبلمي إلدارة ادلخاطر كىي ربويل للمخاطر أك بعضها لشركةكما يعترب 

.يف العمليات اليت يدخل فيها ادلصرؼ اإلسبلمي شريكا يف سبويلها
1
. 

 والرىونات الضمانات رابعا:
 التزاماتو ذبتنفي التزامو عدـ كسلاطر اآلخر الطرؼ سلاطر كإدارة لتغطية ادلصارؼ اإلسبلمية  تعتمد

 احلصوؿ يكوف أف كغلب ادلتعاملُت، من رىونات أك الضمانات على احلصوؿ على البنك مع التعاقدية
 تقرره دلا كطبقا اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مع متطابق احلاجة عند كاستخدامها الضمانات ىذه على

 اإلسبلمية البنوؾ ذلا تتعرض ليتا ادلخاطر صبيع تغطي ال الضمانات ىذه الواقع، يف لكن ،الشرعية اذليئات
 عدـ فيها يكوف اليت احلاالت تغطية على الغالب يف تقتصر كإظلا التقليدية، للبنوؾ بالنسبة احلاؿ ىو كما
 الرىن قيمة يف اتملة اخلسارة االعتبار بعُت باألخذ عادة البنوؾ تقـو الرىونات رلاؿ كيف، العميل التزاـ

 :ذلذا كانت ادلعاجلة ادلصرفية فيما يليك  ،2ادلختلفة ادلخاطر بسبب
 العميل ادلناسب، من خبلؿ مركزه ادلارل يف تاريخ التعامل ادلصريف كالتجارم، مسعتو يف الوفاء اختيار -

العميل على أسس كقواعد موضوعية كتنظيمية  اختيار، كحسن القضاء كاألداء، كمن مث فحسن بالتزاماتو
 .الضماف األمثل ىي
 فعو ضمانا للجدية؛العربوف كد -
 درجة الضماف؛ -
 ضماف طرؼ ثالث؛ -
 رىن البضاعة؛ -
 .صاحب ادلاؿ على ادلضارب أف تكوف صبيع مصاريف ادلضارب كادارتو كنفقاتو عليو اشًتاط -

 والبدائل لمشتقاتخامسا: ا

                                                           
 متوفر على الرابط التارل:،مقاؿ "إدارة ادلخاطر يف ادلصارؼ اإلسبلمية  "زلمد سهيل الدركيب ، 1

www. Kantakji.com/fiqh/banks/210133.doc   :17/12/2019، تاريخ زيارة ادلوقع. 
 .490ص: ، "، مرجع سابقالربح والخسارة في معامالت المصارف اإلسالمية عادؿ عبد الفضيل عيد،" 2
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 شرعية لاإلسبلمية بدائ البنوؾ أكجدت كلذلك شرعا، مقبوؿ غَت احلارل بشكلها بادلشتقات التعامل إف
 :كمنها1"اإلسبلمية ادلالية ادلشتقات "بػػػػػػػػ تسميتها على أصطلح

 ) السلم كاالستصناع على أيضا ذلك كينطبق مراحبة، كيبيع مراحبة البنك يشًتم كأف :الخطوتين عقود -
 .ادلوازم االستصناع ادلوازم، السلم

 طويل الثابت السعر عقود سلاطر دمتفا أجل من العقود ىذه كتستخدـ :المتغير العائد معدل عقود -
 .ادلتغَتة اإلجارة كعقود األجل

 ىذا من خبلؿ ؽلكن إذ :العقد عن بالتراجع المتعاقدةن من لكل الخيار شرط مع التورةد بيع عقود -
 عند موجودين غَت البدؿ كالسلعة يكوف العقود ىذه مثل كيف اخليار، مع كأقصى أدسل سعر ربديد العقد

 .التعاقد
 البيوع كىذه مارل، كجزاء العربوف كترؾ العقد فسخ خيار مع الثمن من جزء سداد بو كيقصد: العربون يعب -

 . 2ادلغطاة األصوؿ ناديقبص ادلالية اإلسبلمية األسواؽ يف معركفة أصبحت كقد اخليارات لعقود بديل ىي
 يف ادلاؿ من مبلغ على احلصوؿ خبلؿ من الصرؼ أسعار تقلبات من يتحوط أف للبنك ؽلكن :التحصين -

 من استثمارم حساب يف ادلبلغ ذا عمل بشراء يقـو ادلقابل كيف معينة، دلدة ادلشاركة بنظاـ استثمارية كديعة
 سيشارؾ ادلدة انقضاء كعند ادلدة، بنفس كػلتفظ احلاضر، بالسعر أخرل أجنبية لعملة األجنبية العملة
ة ادلد لنفس الصرؼ سعر سلاطرة يغطي أف للبنك ؽلكن ذا ماريةاالستث الوديعة عائدات لديو ادلودعُت البنك

 . األجنبية بالعملة
 التعاقدةة للمخاطر معالجات سادسا:

 بشركط االلتزاـ يف كالفشل مظادل حدكث إذل يودم قد كثَتا العقد يف اليقُت عدـ أك الغرر يكوف عندما
 األدكات ىي ادلتعاقدة األطراؼ بُت البداية يف التعاقدية كاالتفاقات األخر، للطرؼ اإلعسار أك العقد

 بااللتزامات الوفاء عدـ إذل األسعار يف الكبَت ارتفاع يؤدم قد ذلك كمثاؿ ادلخاطر من للحد ادلناسبة
 نسبة عن التغاضي على الطرفُت باتفاؽ تقضي مادة العقد بتضمُت ادلخاطرة ىذه تدنية كؽلكن التعاقدية

 من ادلتضرر اآلخر الطرؼ بتعويض ادلستفيد الطرؼ يقـو ذلك عن ادز  كما السعر تقلبات من زلددة
 بادلواصفات االلتزاـ كخاصة كبَتة سلاطر ؼللق قد العقد تنفيذ فإف االستصناع عقد يف أما .السعر تقلبات
 عدة لديها ادلراحبة أما ،العقد فسخ اجلزاء ببند يسمى ما الفقهاء أجاز فقد ذلك يف كللتحكم النوعية

                                                           
 .380 :ص ، 2013 (،كالتوزيع للنشر الوراؽ ،األردف عماف، )،1 ط "،المخاطر إدارة كآخركف،" بلعزكز علي بن1

 .179 ص: ، مرجع سابق اإلسالمية("، المالية الصناعة في قضاةا تحليل المخاطر) إدارة ضبد،"أ حبيب ، طارؽ خاف  2
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 دفع أصبح فقد األقساط لدفع اآلخر للطرؼ ادللزمة غَت الطبيعة عن لتغلبكا سلاطرىا على للتغلب أدكات
 1 .للعقد مبلزمة صفة كىو جدية ىامش عن عبارة مقدما كبَت قسط

 كيفًتض للبنك كليس فقط للمتعامل ملزما العقد كيكوف بشرائها أمر اليت السلعة أخذ ادلتعامل يرفض قد -
 زلل ادلراحبات عقود لتصفية سوؽ إنشاء ىو البديل كاالقًتاح العقد يف ىي كما التزاماتو ذسينف البنك أف

 .عليها ادلختلف القضايا
 بذلك يقـو البنك فإف الطرفُت بُت العقد زلل ىو ما حبيازة البنك يقـو أف أيضا ادلراحبة عقد شركط من -

 السلعة شراء يف البنك عن ككيبل العميل جبعل ذلك اإلسبلمية البنوؾ ذباكزت كقد الوقت لبعض شكبل
 قائمة كتبقى السلعة ملكية سلاطرة يف البنك مسؤكلية تبقى ذلك من الرغم كعلى العقد بنود يف كىذا

 ادلاؿ. رأس من باحتياطي ذلك مواجهة كيتعُت
ز ادلدين عند عج ء أنوادلراحبة لآلمر بالشرا إدارة سلطر عدـ السداد أك ادلماطلة يف الدفع يف عقود -

 .ؽلكنو أف يدخل مع ىذا ادلدين يف شركة بقيمة الدين )ادلشًتم( عن الدفع، كعلم ادلصرؼ هبذا،
النسبة لصاحل ادلصرؼ تبعا ن للزمن الذم  اللجوء إذل إعادة االتفاؽ على نسبة الربح، حبيث تزيد ىذه -

 .2يتأجل إليو الدفع
 لتصكيكا: سابعا

 إذل كليهما أك منافع أك أصوؿ ملكية تقسيم عملية ":بأنو اإلسبلمي التوريق أك التصكيك تعريف ؽلكن 
 عملية "أنو على تعريفو ؽلكن كما "،الوحدات ىذه عن تعرب أكراؽ كإصدار متساكية، قيمة ذات كحدات
 ادلضاربة ماؿ رأس أك القائمة، ادلشركعات موجودات أك منافعها، أك ادلؤجرة األعياف ملكية تقسيم

 تكلفة أك ادلصنعة األعياف أك السلم أك ادلراحبة بضاعة راء ش شبن أك االستثمار، يف لوكالةا أك كادلشاركة
 كرقة أك سند أك صك منها كل ؽلثل أجزاء إذل ربصيلها، تكاليف أك األرض، زراعة نفقات أك تصنيعها،

 أف يتبُت ابقة،الس التعريفات خبلؿ من، 3للبيع األجزاء ىذه سبثل اليت الصكوؾ عرض لغرض كذلك مالية،
 يف فهي التوريق، زلل األصوؿ كنوعية النقاط من كثَت يف التقليدم نظَته عن ؼلتلف اإلسبلمي التوريق
 ادلتعلقة الضوابط بعض إذل إضافة الديوف، على القائم التقليدم التوريق خبلؼ على حقيقية أصوؿ العادة

 .العملية عن الناشئة الصكوؾ بتداكؿ

                                                           
 .158 ص: ،مرجع سابق إدارة المخاطر)تحليل قضاةا في الصناعة المالية اإلسالمية(،خاف طارؽ اا، حبيب أضبد،  1

  19"، مرجع سابق، ص: .ية: مدخل الهندسة المالية إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمعبد الكرصل أضبد قندكز، "   2
 كالدراسات الشريعة كلية ،غَت منشورة ستَتماج رسالة "،إسالمية مالية سوق تطوةر في ودوره اإلسالمي التصكيك عامر،" بٍت زلمد علي زاىرة  3

 .80: ص ، 2008 األردف، الَتموؾ، جامعة اإلسبلمية،
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 إذل ميزانيتو من اإلسبلمي البنك حبوزة اليت األصوؿ لتحويل اإلسبلمي التوريق ـيستخد أف ؽلكنكما    
 أك ادلضاربة عقد أساس على مشاريع اإلسبلمي البنك أصوؿ ضمن من يكوف كأف ادليزانية، خارج بنود

 ىذه إذل تستند مالية أكراقا يصدر بأف كذلك ادلشاريع، ىذه بتصكيك يقـو أف البنك ذلذا فيمكن ادلشاركة
 أنشأت أخرل منشأة ميزانية إذل ميزانيتو من انتقلت بذلك فهو للمستثمرين، ببيعها يقـو مث كمن األصوؿ

 أك للصكوؾ مصدرة كانت سواء اإلسبلمية للبنوؾ كبَتة فوائد التصكيك ػلقق أف كؽلكن ذلذا الغرض،
 .1السندات لتداكؿ منظمة سوؽ ظل يف كخاصة فيها مستثمرة
 الدولية الرقابة بمعاةير االلتزامثامنا: 
 ادلصداقية اكتساب أجل كمن سلاطرىا، إلدارة الدكلية الرقابة دبعايَت االلتزاـ اإلسبلمية البنوؾ على غلب

 ادلشاكل بعض إذل ايعرضه عملها طبيعة يف التقليدية البنوؾ عن سبيزىا كلكن ادلنافسة، على كالقدرة
 الدكلية اذليئات من العديد دفع ىذا ما اإلسبلمية، ادلبادئ مع ادلطبقة ادلعايَت كل سباشي بعدـ اخلاصة
 إغلاد يف التفكَتIFSB  رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية مثل اإلسبلمية األعماؿ على بالرقابة ادلعنية
 .اإلسبلمي ادلصريف العمل طبيعة تبلئم معايَت
 ي كالتارل:هبا ى االلتزاـ اإلسبلمية البنوؾ على غلب اليت ادلعايَت أىم كمن

 استثناء دكف  البنك مع ادلتعاملُت لكافة الضركرية ادلعلومات عن كاإلفصاح الشفافية بقواعد االلتزاـ -
 يعتمد اليت القاعدة تشكل أف البد ادلعلومات كىذه ،ادلخاطر كأنواع كالتكاليف كاخلسائر، األرباح،: مثل

 لكفاية األدسل باحلد االلتزاـ لذلك فعليو بنك؛لل احلقيقية الوضعية تعكس و تعاملهم يف العمبلء عليها
 .شلكنة خسائر أية تغطية من ؽلكنها كالذم ادلاؿ، رأس

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .390: ص سابق، مرجع "،لمخاطرا إدارة" كآخركف، بلعزكز علي بن1
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  خالصة:
تضمن ىذا الفصل مفهـو ادلخاطر كادلصطلحات ادلتعلقة بو كإدارة ادلخاطر يف ادلصارؼ اإلسبلمية، كلقد 

 : توصلنا إذل رلموعة من النتائج متمثلة يف
ادلصارؼ اإلسبلمية ىي عبارة عن كحدات مالية كغَتىا من ادلؤسسات ادلالية األخرل، تعمل يف إطار   -

الشريعة اإلسبلمية، ىدفها األساسي إقامة حكم ا يف ادلاؿ كجعلو كتسخَته خلدمة أفراد اجملتمع، كما 
ادلعايَت الشرعية بطريقة عادلة تساىم ىذه ادلصارؼ بفاعلية يف ربقيق تنمية اقتصادية كاجتماعية كفق 

كما تتنوع أساليب التمويل للمصرؼ اإلسبلمي  ،األساسية للمجتمع االحتياجاتكمتوازنة تركز على توفَت 
 ؛كاليت ؽلكن أف يستخدمها كبديل عن أسلوب اإلقراض بالفائدة الذم سبارسو البنوؾ التقليدية

كسلاطر  سلاطر تشًتؾ فيها مع البنوؾ التقليديةىي تتعرض ادلصارؼ اإلسبلمية جملموعة من ادلخاطر، ك  -
 ؛تنفرد هبا نظرا للتقيد بادلبادئ الشرعية شلا جعلها أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالبنوؾ التقليدية 

يف مراحلها بُت ادلصارؼ تبُت أنو ال توجد فركقات جوىرية من خبلؿ تناكلنا دلوضوع إدارة ادلخاطر  -
  ؛قليديةاإلسبلمية كادلصارؼ الت
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تعترب عملية إدارة ادلخاطر يف ادلصارؼ اإلسبلمية عملية ضركرية كىامة كىي متكاملة كلكي تكوف فعالة  -
  .البد من توافر متطلبات كأدكات مناسبة لطبيعة عملها كخصوصيتها ادلميزة عن نظَتهتا التقليدية

 
 



 
 

 الثانيالفصل  
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  تمهيد:
بداية  أحرزت البنوك اإلسبلمية قباحا يف ؾبال ترسيخ األدوات والقيم اإلسبلمية يف التعامل اؼبصريف، منذ

 عملها ويستدل على ذلك بنموذج حجم اؼبعامبلت اإلسبلمي، إال أن ىذا النجاح دل يكتمل بعد ودل يأخذ
من أىم  السوقي  تعت ر ـباطر دوات حبواؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا تلك األمداه اؼبأمول بسبب اؼبعوقات 

كما قبد أن البنوك اإلسبلمية تواجهها ربديات كثَتة فيما ىبص إدارة  اليت تعًتض البنوك اإلسبلمية اؼبخاطر
ـباطر السوق لكوهنا ال تتعامل بأدوات اؼبداينة وال تتعامل بالفائدة إذ قبد أن معظم التقنيات اؼبخصصة 

خصوصيتها ولذلك يتبع البنك اإلسبلمي حلوال بديلة إلدارة اطر ال يتناسب مع إلدارة ىذا النوع من اؼبخ
قررات عبنة بازل إال أهنا تواجو دب وقد سعت ىذه البنوك إذل االلتزام ،ـباطر السوق كحلول مؤقتة أو دائمة

ا زادىا دية وذلك مالختبلف طبيعة نشاطها عن البنوك التقلي العديد من اؼبشاكل يف تطبيق نصوصها نظرا
وسائل تساعدىا على النمو واالستمرار وحىت التفوق على نظَتاهتا يف اجملال  ك ر الستحداثدافعا وربديا أ

، فنجد بعض اؽبيئات الرقابية اؼبهتمة يف ىذا اعبانب كمجلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية اجتهدت اؼبصريف
 دارة ىذه النوع من اؼبخاطر مـباطر السوق يف وضع معايَت خاصة بإدارة اؼبخاطر وابتكار أساليب وطرق إل

 اآلتية:األربعة وكباول توضيح ىذا من خبلل تناول اؼبباح   ،باؼبوازاة مع اؼبعايَت اليت أقرهتا عبنة بازل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول: الطبيعة المميزة لمخاطر السوق في المصارف اإلسالمية  
المبحث الثاني: واقع تطبيق المصارف اإلسالمية لمعايير بازل ومعايير مجلس الخدمات  

 المالية اإلسالمية  
 2رة مخاطر السوق في المصارف اإلسالمية وفق معايير بازل  المبحث الثالث: إدا

 المبحث الرابع: إدارة مخاطر السوق وفق معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  
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 في المصارف اإلسالمية وطرق التخفيف منهاالطبيعة المميزة لمخاطر السوق    المبحث األول:
األسواق  ق بعد أن ازداد توجو اؼبصارف كبو عمليات التداول واالسـتثمار فـي أدواتنشأت ـباطر السو 

إال أن ىذه اؼبخاطر ؽبا طبيعة خاصة يف اؼبصارف  ،اؼبالية ،فبا أدى اذل ارتفاع مستوى اؼبخاطر اليت تواجهها
اول يف ىذا فنح كما اجتهد صبهور الفقهاء يف إهباد وسائل للتخفيف من  ىذه اؼبخاطر   اإلسبلمية،

من ، مث وسائل أو طرق التخفيف منها، وكذلك مصادرىااؼببح  التعرف على ـباطر السوق وتبيان أنواعها 
 خبلل اؼبطالب التالية: 

 المطلب األول: تعريف مخاطر السوق
أسعار الصرف وأسعار الفائدة وتقلب أسعار السوق   يف تتمثل ـباطر السوق يف اؼبصارف التقليدية

ك باؼبخاطر التجارية أو ـباطر تقلبات األسعار، وىي ـباطر مالية ناذبة عن تقلب قوى وتسمى كذل
العرض والطلب وتقلب األسعار يف السوق، وتتأثر هبا كل اؼبؤسسات اؼبالية وال يبكن التخلص منها 
بالتنويع، وىي من اؼبخاطر الذي وبرص اؼبصرف على تفاديها، لذلك سعت اؼبصارف إذل أن تكون ىذه 

 1.اؼبخاطر يف حدىا  األدىن اؼبمكن ضمن إطار الضوابط
تعت ر األدوات واألصول اليت يتم تداوؽبا يف السوق مصدرا ؽبذا النوع من اؼبخاطر اليت تأيت إما كما       

ألسباب متعلقة باؼبتغَتات االقتصادية الكلية أو اعبزئية، فمخاطر السوق العامة تكون نتيجة التغَت العام 
ار والسياسات على مستوى االقتصاد ككل، أما ـباطر السوق اػباصة فتنشأ عندما يكون يف األسع

أن األدوات اؼبالية ، فنجد ت اؼبتداولة نتيجة ظروف خاصة هباىنالك تغَت يف أسعار األصول واألدوا
ء اإلسبلمية اليت تقوم على موجودات مثل اؼبراحبة، والسلم واالستصناع اليت تقوم على بيع أو شرا
اؼبوجودات، واإلجارة اليت تقوم على تأجَت ىذه اؼبوجودات، يف حالة ىذه األدوات القائمة على 
موجودات، يكون إصبارل عائد البنك اإلسبلمي ىو الفرق بُت تكلفة اؼبوجود على اؼبؤسسة واؼببلغ الذي 

ى التعرض ؼبخاطر يبكن اسًتداده من بيع أو تأجَت ىذا اؼبوجود، ومن مث فقد تنطوي ىذه األدوات عل
 .2السوق ماألسعار  فيما يتعلق باؼبوجود

                                                           
"، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد مخاطر صيغ التمويل التجارية اإلسبلمية في المصارف السعودية عادل بن عبد الرضبان بن أضبد بوقري،" 1

 .121، ص:2005العربية السعودية، جامعة أم القرى،  اإلسبلمي غَت منشورة، اؼبملكة
، مسودة مشروع معيار كفاية رأس المال للمؤسسات )عدا مؤسسات التأمين( التي تقدم خدمات مالية إسبلميةؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية،  2

  .2005مارس  15 ، 2رقم م
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ـباطر السوق ىي ـباطر االكبرافات السلبية لقيمة مراقبة ربركات السوق حملفظة التداول أثناء الفًتة    
اؼبطلوبة لتصفية اؼبعامبلت، وتوجد ـباطر السوق فيما يتصل بأي فًتة من الزمن، فمكاسب احملفظة 

اح واػبسار الناشئة عن اؼبعامبلت، وأي ىبوط يف القيمة للسوق ينتج عنو خسارة سوقية السوقية ىي األرب
 للفًتة الناظرة اؼبساوية للفرق بُت قيم مراقبة ربركات السوق يف البداية والنهاية.

وقد تكون فًتة التصفية قصَتة إال أن االكبرافات يبكن أن تكون كبَتة يف األسواق غَت اؼبستقرة،        
، وفيما يلي نرى كيف يبكن أن 1تكون سوق، كأسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتغَت قيمة النقود...اخلو 

 .سبثل ىذه اؼبؤشرات كمخاطر للسوق على عمل البنوك اإلسبلمية
 اإلسالميةالمصارف  المطلب الثاني: مكونات مخاطر السوق في  

 اؼبخاطر وىي كالتارل:  يف اؼبصارف اإلسبلمية إذل ؾبموعة من تتكون ـباطر السوق
 (مخاطر معدل هامش الربح )أو السعر المرجعي أوال:

تستخدم اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية سعرا مرجعيا لتحديد أسعار أدواهتا اؼبالية اؼبختلفة، ففي عقد اؼبراحبة 
 (Libor)بورمثبل يتحدد ىامش الربح بإضافة ىامش اؼبخاطرة إذل السعر اؼبرجعي وىو يف العادة مؤشر اللي

وطبيعة األصول ذات الدخل الثابت تقتضي أن يتحدد ىامش الربح مرة واحدة طوال فًتة العقد، وعلى 
ذلك فإن تغَت السعر اؼبرجعي فلن يكون باإلمكان تغيَت ىامش الربح يف الدخول ذات الدخل الثابت، 

 2.ر الفائدة يف السوق اؼبصرفيةوألجل ىذا فإن اؼبصارف اإلسبلمية تواجو اؼبخاطر الناشئة من ربركات سع
تعتمد يف تسعَت خدماهتا  فاألثر األول ؼبخاطر سعر الفائدة على اؼبصارف اإلسبلمية يظهر يف أهنا   

وكذا يف دراسة اعبدوى  البيوع اؼبؤجلة على سعر الفائدة كمؤشر غبساب الرحبية ؽبذه العمليات، خاصة يف
 اؼبضاربات واؼبشاركات. للدخول يف

حي  ذب رىا اؼبنافسة مع اؼبصارف  ،األثر الثاين فيظهر يف ربديد معدل العائد ألصحاب االستثمار أما   
  3.التقليدية على أن ال يقل ىذا العائد عن سعر الفائدة اليت تدفعها ىذه اؼبصارف

ة طاؼبا ولتوضيح أكثر فإن البنوك اإلسبلمية ال تتعرض ؼبخاطر السوق الناشئة عن التغَتات يف سعر الفائد
أهنا ال تتعامل بسعر الفائدة، ولكن يف اغبقيقة أن التغَتات يف سعر الفائدة ربدث بعض اؼبخاطر يف 

                                                           
 .159مرجع سابق، ص : "إدارة المخاطر في المصارف اإلسبلميةعبد الناصر براين،"  1
 ، ترصبة عثمان بابكر أضبد، 5ورقة مناسبات مرقم " إدارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسبلمية"، طارق اهلل خان، حبيب أضبد،2

 .65، ص: 2003فهرسة مكتبة اؼبلك فهد الوطنية أثناء النشر، جدة، اؼبملكة العربية السعودية، 
"، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية غَت منشورة، جامعة أيب بكر -دراسة قياسية -إدارة المخاطر في المصارف اإلسبلميةطهراوي أظباء،" 3

 . 37، ص:2013بلقايد،م تلمسان، اعبزائر ، سنة 
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إيرادات اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، فهذه األخَتة تستعمل سعرا مرجعيا لتحديد تكاليف استثماراهتا 
باإلضافة إذل ىامش اؼبخاطرة إذل اؼبختلفة، ففي عقد اؼبراحبة أو االستصناع مثبل يتحدد ىامش الربح 

وكما ىو معلوم أن طبيعة األصول ذات الدخل الثابت تقتضي أن يتحدد ىامش الربح  ،السعر اؼبرجعي
مرة واحدة طول فًتة العقد، وعلى ذلك فإن تغَت السعر اؼبرجعي فلن يكون باإلمكان تغَت ىامش الربح 

البنوك اإلسبلمية تواجو اؼبخاطر الناشئة من ربركات  يف ىذه العقود ذات الدخل الثابت، وألجل ذلك فإن
  .1سعر الفائدة يف السوق اؼبصرفية

ـباطر سعر الفائدة من ـباطر السوق العامة م أي اؼبنتظمة ، ألهنا تؤثر على كافة  وتعد        
تؤثر على االستثمارات عرضة لتغيَت أسعار الفائدة. إذا فرضنا بقاء العوامل األخرى م اليت يبكن أن 

، قبد أن ارتفاع أسعار الفائدة يقابلها ارتفاع يف أسعار السلع اللبفاض نسبة 2االستثمارات  ثابتة
االستثمارات فيها، ودبا أن معامبلت  كس تنخفض أسعار ىذه السلع لزيادةاالستثمارات، وإذا حدث الع

ريد مرتبطة بآجال وىذا ما يعرضها البنوك اإلسبلمية عادة ما تكون استثمارات مباشرة أو عقود سبويل وتو 
ؽبذا النوع من ـباطر السوق، فعند دراسة البنك اإلسبلمي جدوى مشروع أو استثمار ما ليتم سبويلو على 
أساس اؼبشاركة، أو إقبازه لوحده فإن الدراسة تتم على أساس أسعار السوق فيما ىبتص باؼبواد األولية اليت 

ذه اؼبواد يكون على دفعات حبسب ما تتطلبو مراحل اإلقباز، ألنو لو وبتاجها اؼبشروع، ودبا أن شراء ى
اشًتى البنك ىذه اؼبواد دفعة واحدة بسعر السوق اغبارل، والذي سبت بو الدراسة، يبكن أن يعرضو ذلك 
ؼبخاطر تلف أو ىبلك ىذه اؼبواد أو تعرضها للسرقة، كما أن التخزين يؤدي إذل زيادة التكاليف وىو ما 

لبنك يشًتي حبسب حاجة اؼبشروع، وىذا ما يعرضو ؼبخاطر تغَت أسعار ىذه السلع نتيجة لتغَت هبعل ا
  .أسعار الفائدة يف السوق فبا يؤدي إذل البفاض إيرادات اؼبشروع أو خسارتو

وحول مدى تأثر صيغ التمويل اإلسبلمية دبخاطر سعر الفائدة تبُت أن ارتفاع حدة ـباطر ىامش الرحبية 
اؼبرتبة األوذل عقود االستصناع، والسلم ويتبع ذلك يف اؼبرتبة الثانية صيغ اؼبشاركة يف الربح، مثل تأيت يف 

صيغة اؼبشاركة، واؼبشاركة اؼبتناقصة، واؼبرتبة الثالثة اؼبضاربة، مث تليها اإلجارة يف اؼبرتبة الرابعة، أما اؼبراحبة 
العائدممعدل سعر الفائدة  كبو االرتفاع يف صيغ فهي أقل الصيغ ـباطرة بالنسبة للعائد، وتتجو ـباطر 

األدوات اؼبالية طويلة األجل ذات العائد الثابت، وقد يعود االىتمام اؼبتزايد ؼبخاطر العائد يف االستصناع، 
إال أن ىذه األدوات طويلة األجل بطبيعتها، وينطبق ذلك بصفة خاصة على التمويل للمشروعات 

                                                           
 . 65: "، مرجع سابق ص دارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسبلميةطارق اهلل خان، أضبد حبيب، "إ 1
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ورة على عائد ؿبدد حبي  إن التغَتات يف سعر الفائدة تؤدي إذل ـباطر ترتبط العقارية، فالعقود ىنا مقص
هبذه العقود، وأقل الصيغ ـباطرة بالنسبة للعائد ىي اؼبراحبة حي  إن ىذه الصيغة قصَتة األجل بطبيعتها، 

ن عائد وتأيت بعدىا اإلجارة، كما يرى اؼبصرفيون اإلسبلميون، أما عقود اإلهبار ذات األجل الطويل فإ
 . 1قيمة اإلهبار يقبل التعديل وفق متغَتات السوق

 مخاطر أسعار الصرف: ثانيا
تتعرض اؼبصارف اإلسبلمية ؼبخاطر أسعار الصرف من خبلل بيع أو شراء اؼبوجودات، واإلجارة       

 .2اليت تقوم على تأجَت ىذه اؼبوجودات
لدورل وـباطر الصرف األجنيب تكون يف ـباطر إن ـباطرة الصرف األجنيب ؾبال كبلسيكي للتمويل ا      

السوق، وبالنسبة ؼبعامبلت السوق تكون أسعار الصرف ؾبموعة فرعية من اؼبؤشرات السوقية اليت تتم 
  .3دراسة تبايناهتا مع اؼبؤشرات الوقتية األخرى

 ارجية فقدمعامبلهتا يف التجارة اػبخبلل من كما تتعرض البنوك اإلسبلمية ؼبخاطر سعر الصرف     
بعملة أخرى، ومن خبلل  االستثماراتتكون اؼبؤسسة تتعامل بعملة معينة كالدوالر مثبل وتدخل يف 

سلع وبضائع من دول أخرى، وىنا يتفق البنك مع العميل على  استَتادأو عقد التوريد يتم  اؼبراحبة صيغيت
ك ؽبذه السلعة اؼبتفق عليها فيكون البن شراءإضافة إذل ىامش الربح مبالعملة الوطنية  أما  سعر معُت
اؼبصنعة أو اؼبصدرة، وىنا قد تتغَت أسعار الصرف، كأن ترتفع قيمة العملة األجنبية مقارنة  بعملة الدولة
وعليو فإن خطر الصرف يدور حول الضرر الذي يلحق ، 4للبنك فبا يسبب للبنك خسارة بالعملة الوطنية

ت االقتصادية الدولية مع اػبارج من جراء التقلبات يف أسعار صرف بالنتائج اؼبالية للمؤسسة ذات العمبل
العمبلت، ومن ىنا يبكن للبنوك اإلسبلمية أن تتعرض ؼبخاطر الصرف من خبلل معامبلهتا يف التجارة 

وتتعلق ىذه اؼبخاطر بأسباب أو ظروف عامة كالبفاض يف غالبية األسهم  يف بلد معُت أو  ،اػبارجية
مرتبطة معينة مقابل معظم العمبلت األخرى أو ارتفاع سعر سلعة معينة أو سلع  ارتفاع صرف عملة

ويبكن أن تتعرض اؼبصارف اإلسبلمية إذل تقلبات يف أسعار الصرف الناصبة ، ببعضها نتيجة لظروف عامة

                                                           
 .79، مرجع سابق، ص: إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسبلمية"طارق اهلل خان، أضبد حبيب،" 1
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ذمم عن التغَتات العامة يف أسعار العمبلت الفورية يف عمليات االستَتاد والتصدير، وفبا ينتج عنها من 
 مدينة ودائنة بالعملة األجنبية.

كما أن أىم شروط الصرف شرعا القبض الفوري وربديد سعر الصرف على أساس السعر اغباضر       
وبالتارل ال هبوز شرعا التعامل بنظام الصرف اآلجل لذلك يرى البعض أنو ال توجد ـباطر لسعر الصرف 

ود ـباطر للصرف األجنيب يتعلق باؼبعامبلت والعمليات يف اؼبصارف اإلسبلمية، ولكن ىذا ال يبنع من وج
بالعمبلت األجنبية، وىذه من اؼبخاطر اليت ال يبكن التخلص منها باألساليب السائدة لذلك مثل: 
مقايضة الودائع، أو العمليات اآلجلة واؼبستقبليات، وتثبيت سعر صرف الصفقات مدة األجل وأساليب 

 .1عاؼبوازنة سعر الصرف ال ذبوز شر 
 مخاطر تغير قيمة العملة ) بالتضخم أو االنكماش( ثالثا:
إن مواجهة االرتفاع وااللبفاض يف قيمة األوراق النقدية تؤدي حتما إذل زعزعة الثقة باألوراق        

احملمولة، فتكون النتيجة حتمية يف ظهور النزاعات واػبصومات يف دور القضاء واإلفتاء طلبا غبقهم خارج 
لعقود اؼب رمة، وعلى ضوء التضخم وآثاره على القيمة النقدية لكل من الدائن واؼبدين مسواء كان دائرة ا

الدين ىنا لقرض حسن أو الدين الناشئ عن اؼبعامبلت اؼبالية اآلجلة اليت يتم فيها تسليم أحد العوضُت 
 ويؤجل الثاين  وينتهي األمر إذل اؼبخاطر التالية:

ضا طويل األجل، فإهنم ىبسرون عند ىبوط قيمة النقود وارتفاع األشبان، ألهنم الدائنون الذين أقرضوا قر 
 يتقاضون من اؼبدين اؼببالغ االظبية اؼبتفق عليها يف عقد القرض، واليت ال ترتفع بارتفاع األسعار.

إال  أما اؼبدينون الذين اقًتضوا قبل ارتفاع األسعار فإن سداد الدين يكون يف صاغبهم ألهنم ال يسددون
اؼببالغ الثابتة دبوجب عقد ثابت قبل ارتفاع األشبان، وىذه قد قلت قيمتها اغبقيقية مع ثبات قيمتها 
االظبية، أما أثر االنكماش على القيمة النقدية لكل من الدائن واؼبدين، فإنو يف حالة ارتفاع قيمة النقود 

دون القيمة االظبية لديوهنم وقد ارتفعت قيمتها وىبوط األشبان فإن الدائنُت دببالغ ثابتة يرحبون، ألهنم يسًت 
لكن العبء يقع على عاتق اؼبدينُت الذين هبب أن يردوا الديون بقيمتها االظبية مع ارتفاع قيمتها 
اغبقيقية، وبالتارل فإن تغَت قيمة النقود باالرتفاع أو االلبفاض سيتسبب يف ـباطر تقع إما على الدائن أم 

ر يف اغبقيقة ليست جديدة يف اؼبعامبلت ،فنجد أنو كل ما زبتلف قيمتو باالرتفاع أو اؼبدين، وىذه اؼبخاط
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االلبفاض  فبل هبوز أن هبعل رأس اؼبال يف اؼبضاربة، ألنو عند هناية اؼبضاربة إذا أراد رد رأس اؼبال، وقد 
 أس اؼبال رحبا.ارتفعت قيمتو يستغرق رأس اؼبال صبيع الربح أو جزءا منو وإذا البفض يصَت جزء من ر 

إن ىذه اؼبخاطر تؤدي إذل اختبلل اؼبركز التعاقدي للمتعاملُت ويلحق الضرر بأحد الطرفُت، وؼبا       
كانت الكثَت من اؼبعامبلت اليت تتم اليوم وخاصة يف عمل البنوك اإلسبلمية، واستثماراهتا ىي معامبلت 

األجل، كعقود اإلجارة واالستصناع والسلم وبيع  مؤجلة أو فبتدة الزمن يتم تنفيذىا يف فًتة زمنية طويلة
 .التقسيط والتعهدات واؼبقاوالت فاىتزاز قيمة النقود لو أثر عليها

ويبكن أن يؤثر تغَت قيمة النقود على عقود اإلجارة، أو العقود اؼبمتدة واليت تستمر لفًتات، ففي        
ة األصل مقابل دفع أقساط، وكذلك يف بيع اإلجارة يتم ربديد مدة معينة يستغل فيها اؼبؤجر منفع

التقسيط واؼبراحبة، والسلم، واالستصناع عندما يدفع الثمن منجما خبلل مدة معينة ويف ىذه اؼبدة قد 
تتغَت قيمة النقود بااللبفاض بدرجة كبَتة، ويلحق الضرر باؼبؤجر أو البائع، حي  تصبح األجرة أو 

و شبن اؼبثل، وكذلك اغبال يف عقود اؼبقاوالت والتوريد فقد يتعهد األقساط قليلة ال تتناسب مع إهبار أ
شخص أو بنك بإنشاء بناية م كما يف عقد االستصناع  بسعر مائة دينار للمًت فإن تنفيذ االلتزام يصبح 

  .مرىقا
كما يبكن أن يتسبب تغَت قيمة النقود يف ـباطر من نوع آخر واؼبتمثلة يف توجيو االستثمار كبو     

اؼبضاربة بدال من االنتاج إذ من اآلثار السلبية لتغيَت قيمة النقود إضعاف التوجو كبو اإلنتاج، فعند ارتفاع 
قيمة النقود يصبح قدر أقل من النقود يستبدل بو قدر أكثر من اإلنتاج، وىذا يقلل أرباح اؼبنتجُت 

 واندفاعهم كبو االستثمار فمثبل: 
ى هبا مًت واحد من القماش فأصبح يشًتي هبا مًتان، فإن نسبة ربح إذا كانت الوحدة النقدية يشًت    

اؼبنتج تقل، وؼبا دل يكن ىذا من مصلحتو، ألنو يتحمل ارتفاع أجور اؼبال وشبن اؼبواد اػبام فإنو وبرص 
 على إبقاء االنتاج يف اغبدود الدنيا اليت تكفل بقاء السعر مرتفعا، وىذا يعٍت نقصا يف اإلنتاج.

إذا البفضت قيمة النقود فإهنا ال تعود قادرة على شراء قدر أقل من اإلنتاج، وىذا يعٍت ؿباولة  أما    
أصحاب الدخل احملدود تقليل إقباؽبم على االستهبلك لتكيف اوضاعهم مع البفاض قيمة دخوؽبم، وىذا 

ر بدل من التوجو كبو يؤدي يف النهاية إذل تقليل اإلنتاج أيضا، وىذا ما يشجع على اؼبضاربة على األسعا
النشاط اإلنتاجي، وقبد أن االستثمار يف أغلبو يتوجو إذل العقارات واؼبتاجرة هبا وبالذىب واؼبضاربة يف 
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يدفع اؼبسَتة االقتصادية إذل  أسواق العمبلت، ويف ىذه التوجيهات إعاقة للتنمية والنشاط اإلنتاجي الذي
 1مام كبو االزدىار والنمو...اخل.األ

 مخاطر أسعار السلع رابعا:
وتنشأ نتيجة  ،تنتج ىذه اؼبخاطر أساس عن تقلب أسعار السلع اؼبرتبطة بأنشطة اؼبصارف اإلسبلمية 

احتفاظ البنك اإلسبلمي بالسلع كمخزون بقصد البيع مثبل دخولو يف عقد استصناع أو عقد سلم، أو 
بعقود إجارة تشغيلية، وبالتارل فان نتيجة ملكية سلع وأصول كأن يبتلك معدات أو آالت بغرض إهبارىا 

 .البفاض سعرىا بشكل دل يسبق توقعو أو دراسة احتمالية سيؤدي إذل خسارة ؿبققة
 مخاطر أسعار األوراق المالية خامسا:

وتنشأ ىذه اؼبخاطر نتيجة لتقلبات أسعار األوراق اؼبالية يف أسواق رأس اؼبال سواء كانت ىذه التقلبات 
و عوامل مصطنعة وغَت أخبلقية، كاإلشاعات واالحتكار واؼبقامرة وعمليات اإلحراج بفعل عوامل حقيقة أ

  .2والبيع والشراء الصوري وكبو ذلك، وىو ما يؤثر على القيمة السوقية للصكوك اإلسبلمية
 : أنواع مخاطر السوق في البنوك اإلسبلمية1-1شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الباحثةر: من إعداد المصد
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 المطلب الثالث: مخاطر السوق في صيغ التمويل اإلسالمي  
 صيغ التمويل اإلسبلمي إذل ـباطر السوق متمثلة يف:كل نوع من أنواع تتعرض  

 مخاطر السوق في صيغ الهامش للمعلوم أوال:
 :مخاطر السوق في التمويل بالمرابحة  -1
ة على استبلم السلعة ؿبل العقد يف الوقت تتمثل يف إحجام العميل الطالب للسلعة وفق صيغة اؼبراحب    

 -مالتسبيق  بعد دفعو ؼبقدم اؼبراحبة -الذي قام البنك فيو بشراء السلعة، إما تنكيبل من العميل لتغيَت رأيو
أو إما لعدم توفر اؼبواصفات اؼبطلوبة يف السلعة ؿبل التعاقد ، ففي كلتا اغبالتُت فإن اؼبصرف اإلسبلمي 

ين، وما قد يصيب السلعة من تلف، أو ما وبدث من تغَت يف األسعار، إذل أن هبد يتحمل تكلفة التخز 
مشًتيا آخر ؽبذه السلعة، وعليو فسيتحمل البنك تكاليف الشراء مضافا ؽبا تكاليف التخزين، إضافة 

 . 1للخسارة يف األسعار السوقية فبا ينجم عن ذلك ما يسمى دبخاطر السوق
 بالسلم مخاطر السوق في التمويل  -2

تتعرض اؼبصارف اإلسبلمية إذل تقلبات يف أسعار السلع اؼبشًتاة واؼبدفوعة قيمتها بالكامل بعد        
إبرام عقد السلم وخبلل فًتة حيازة السلعة إذل أن يتم بيعها، ويف حالة عقد السلم اؼبوازي، توجد أيضا 

عرضة ؼبخاطر أسعار السلع نتيجة  ـباطر عدم تسليم السلع موضوع العقد، ولذلك تكون تلك اؼبصارف
 .2اغباجة إذل شراء موجود فباثل يف السوق الفورية من أجل الوفاء بعقد السلم اؼبوازي

 مخاطر السوق في التمويل باالستصناع  -3
عند إبرام عقد االستصناع فيتم االتفاق على سعر بيع اؼبوجود أو ربديده عند تاريخ التعاقد ويعت ر      

ملزما، وال يبكن رفع السعر أو خفضو بسبب ارتفاع أو البفاض أسعار السلع، ولكن يبكن ىذا العقد 
تغَت السعر بشرط أن يكون ىناك اتفاق بُت األطراف اؼبتعاقدة وبالًتاضي، ونتيجة لتبديل أو تعديل العقد 

ش ربح أو حدوث ظروف طارئة غَت متوقعة اعتمادا على القرار التجاري للبنك، فقد ينتج عنو ىام
 3؛منخفض

                                                           
دار  ،عمان، األردن م"، -دراسة علمية–خاذ القرارات االستثمارية في المصارف اإلسبلمية تحليل الربحية التجارية التالغارل بن إبراىيم، " 1

 .102، ص: 2016 ،صفاء للنشر والتوزيع
، مسودة مشروع معيار كفاية رأس المال للمؤسسات )عدا مؤسسات التأمين( التي تقدم خدمات مالية إسبلميةؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية،  2

  2005مارس  15 ، 2رقم م
 نفسو.ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، معيار كفاية رأس اؼبال للمؤسسات...اؼبرجع 3
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كما قبد أن البنك اإلسبلمي عندما ي رم عقد استصناع موازي لشراء موجود مكتمل من طرف آخر - 
 1 ؛غَت اؼبشًتي النهائي، تنخفض ـباطر األسعار اؼبتعلقة باؼبواد اؼبستخدمة

ة تغَت أسعار كما قبد يف االستصناع أن اؼبدة ما بُت التعاقد واالقباز يبكن أن يتعرض اؼبصرف الحتمالي  -
 اؼبواد اػبام.

وكذلك عندما يقوم البائع يف عقد االستصناع اؼبوازي بتسليم اؼبوجود كامبل حسب مواصفات العمل  -
ال يعفى البنك اإلسبلمي من التزاماتو بتسليم اؼبوجود موضوع عقد االستصناع فبا يعرضها ػبسارة ؿبتملة 

  .2ان آخريف اغبصول على اؼبوجود موضوع االستصناع من مك
 مخاطر السوق في الصيغ التشاركيةثانيا: 

 مخاطر السوق في التمويل بالمشاركة  -1
من اؼبخاطر احمليطة ببيئة اؼبشاركة، ـباطر األعمال العادية اؼبتمثلة يف اؼبنافسة يف السوق، وتغَت        

 حالة تصفية اؼبشاركة ، والبفاض أسعار السلع أو اػبدمات موضوع اؼبشاركة، أو يف3أذواق اؼبستهلكُت
عينا وحصول اؼبصرف على نصيبو يف اؼبشاركة يف شكل سلع أو معدات قد تنخفض قيمتها السوقية عند 

 .4عبوء اؼبصرف لبيعها وربصيل قيمتها ، ويضاف إذل ذلك تلف البضاعة عند التخزين
 مخاطر السوق في التمويل بالمضاربة  -2
خاطر السوقية من خبلل الظروف احمليطة بالسلعة اؼبنتجة من منافسة تواجو صيغة التمويل باؼبضاربة اؼب  

قوية من بعض اؼبنتجات أو اؼبشروعات اؼبشاهبة، أو ظهور سلع بديلة، وتدين مستويات األسعار واتسام 
 5األوضاع االقتصادية بالكساد.

 أساليب التخفيف من مخاطر السوق في المصارف اإلسبلميةالمطلب الخامس: 
ص ـباطر السوق اؼبتعلقة بتغَت أسعار اؼبوجودات اليت سبتلكها اؼبؤسسة اؼبصرفية عن طريق أساليب فيما ىب

التمويل اإلسبلمي، قبد أن الفقو اإلسبلمي طور ىذه العقود حبي  استطاعت أن زبفف من ـباطر تغَت 

                                                           
  ...مرجع سابق.ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، معيار كفاية رأس اؼبال للمؤسسات1
 . مرجع سابقؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، معيار كفاية رأس اؼبال للمؤسسات ... 2
 .15:"، مرجع سابق، صإدارة المخاطر في المصارف اإلسبلمية عبد الكرًن ؿبمد،"فضل  3
 ميةقرشي مصطفى،" التحوط وإدارة اؼبخاطر يف اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، اؼببادئ اإلرشادية إلدارة اؼبخاطر يف اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلبدر الدين  4

التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية اؼبالية اإلسبلمية النسخة الرابعة بعنوان"  ملتقى اػبرطوم للمنتجات :"، مداخلة مقدمة إذل
 .8، ص: 2012أفريل  5،6أيام  اإلسبلمية"،

 .98مرجع سابق، ص:  "،-دراسة علمية-، تحليل الربحية التجارية التخاذ القرارات االستثمارية في المصارف اإلسبلميةبن إبراىيم غارلال5
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دت اؼبراحبة لآلمر بالشراء، األسعار الكامنة يف العقود األصلية كاؼبراحبة والسلم واالستصناع واإلجارة، فُوج
والسلم اؼبوازي، واالستصناع اؼبوازي، واإلجارة اؼبنتهية بالتمليك، أما فيما ىبص ـباطر السوق اؼبتعلقة 
بتغَت أسعار السلع وأسعار األسهم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة، ىناك أسلوبُت رئيسيُت للتعامل مع 

ة وىي طريقة موائمة األصول واػبصوم وطريقة االحتماء، وأما ـباطر ىذا اػبطر يف اؼبعامبلت اؼبالية اؼبعاصر 
 السوق اؼبتعلقة خبطر ىبلك اؼبوجود، فمن أىم أساليب مواجهتها ىو التأمُت التعاوين.

 وسنتعرض ؽبذه الطرق واألساليب كما يلي:
 موائمة األصول والخصوم: -1

طريقة ؼبعاعبة اؼبخاطر اليت تواجهها اؼبؤسسة، يبكن استخدام أسلوب اؼبوائمة بُت األصول واػبصوم ك   
ويبكن عن طريق ذلك معاعبة ـباطر أسعار السلع، وأسعار األسهم ، ولكنها تستخدم بصفة خاصة 

 .1معاعبة ـباطر الصرف األجنيب وـباطر سعر الفائدة
 البداية تكون ويقصد باؼبوائمة بُت األصول واػبصوم ىو اؼبقارنة بُت القيمة السوقية لكل منهما، يف  

القيمة السوقية لؤلصول واػبصوم يف اؼبؤسسة متساوية، ولكن ؼبا كان كل واحد منهما يتأثر بسعر الفائدة 
بطريقة ـبتلفة، احتاج األمر إذل اؼبوائمة اؼبستمرة بينهما، ويكون ىدف معاعبة اػبطر ضمن ىذه الطريقة 

 .  2صوم أقل تأثرا  بتغيَتات سعر الفائدةىو التأكد بأن الفرق بُت القيمة السوقية لؤلصول واػب
 : االحتماء -2

يدخل يف ىذا االحتماء أربع عقود متمثلة يف اػبيارات ماػبيارات اؼبالية  والتغطية واؼبستقبليات 
 واؼبقاببلت.

  :الخيارات -2-1
دد يف تاريخ عقد اػبيار اؼبارل ىو عقد يلتزم من خبللو طرف بشراء مأو بيع  أصل من االصول بثمن ؿب  

ؿبدد مأو خبلل فًتة ؿبددة  مقابل رسم، ويكون الطرف اآلخر مدافع الرسم  باػبيار إن شاء باع 
ماشًتى  وإن شاء دل يفعل، على ذلك فهو حق شراء أو حق بيع يشًتيو اإلنسان مقابل رسم ويلتزم 

 الطرف اآلخر لرغبة دافع الرسم.
 لعاقد يف تنفيذ خَت األمرين لو: إما إمضاء العقد أو فسخو أما اػبيار يف الفقو اإلسبلمي ىو " حق ا  

                                                           
 " حب  منشور على اؼبوقع :إدارة مخاطر االستثمار في البنوك اإلسبلميدهبة، عبد اغبفيظ بالغريب، غالب عوض الرفاعي،" خالدي خ1

https://ebook.univeyes.com/40248/pdf  23ص: ، 2019جوان 12، تاريخ زيارة اؼبوقع يف. 
  2 24اؼبرجع نفسو، ص:  



ير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ومعايير بازل  تطبيق ات المصارف اإلسالمية لمعاي ........الفصل الثاني
 إلدارة مخاطر السوق

 

 
67 

وزبتلف اػبيارات يف الفقو اإلسبلمي عن تلك اػبيارات يف اؼبعامبلت اؼبالية اؼبعاصرة، إذ قبد أن اػبيارات 
اؼبقررة للعاقد يف الفقو اإلسبلمي ىي جزء من عقد البيع ولذلك ال تثمن بصفة مستقلة عن العقد، وقد 

فقهاء بأن بيع العربون يشبو نوعا من اػبيارات اؼبالية  وىو أن يشًتي الرجل السلعة ويدفع للبائع أوجد ال
مبلغا من اؼبال على أنو إن أمت البيع ُحسب ذلك اؼببلغ من الثمن، وإن دل يتم كان ذلك اؼببلغ للبائع، 

دة اػبيار، إال أنو ىبتلف حي  يكون مبلغ العربون ىو مقابل إعطاء اؼبشًتي حق خيار األمرين لو يف م
 .1عنو يف أن الثمن اؼبدفوع ىو شبن السلعة وليس شبن اػبيار وال شبن مستقل للخيار

 التغطية: – 2-2
يقصد بالتغطية ىو أن هبري بيع آجل يف اؼبستقبل بسعر يتحدد اليوم فيلتزم الطرفان بالبيع والشراء بثمن 

بض الثمن وتسلم اؼببيع ال ربصل إال عند التاريخ اؼبتفق عليو ؿبدد إال أنو عقد غَت ناجز إذ أن آثاره من ق
اؼبؤجل، ويبكن من خبلل ىذا العقد االحتماء من تغَت األسعار، وعقود بيع اآلجل عقود مباشرة ربصل 
 بالتفاوض بُت الطرفُت، ويبكن أن تقع على أي أصل من األصول أو السلع أو النقود واؼبعادن الثمينة.

 .2لفقهاء أن  البيع اآلجل الذي يتأجل فيو البدالن ال هبوز شرعا ويعت ر صبهور ا
 :المستقبليات -2-2-1

يشبو عقد اؼبستقبليات عقود البيع اآلجل إال أنو ىبتلف عنو يف بعض األمور، فهو عقد مبطي وبدد فيو 
ي  ال يلتزم نوع السلعة وكميتها وتاريخ تسليمها ويًتك السعر لكي يتحدد بفعل قوى العرض والطلب، حب

اؼبشًتي دفع الثمن كامبل بل يلتزم يف كل يوم بدفع الفرق بُت شبن شرائو للسلعة اليت ىي ؿبل العقد 
وسعرىا الذي يسدد يف ذلك اليوم فإذا البفض السعر كان لو أن يسًتد جزءا فبا دفع سابقا فإذا حل 

لوصف، إال أن بإمكانو دائما األجل كان للمشًتي أن يقبض السلعة اليت اشًتاىا حبسب الكميات وا
 3اػبروج من ذلك واالكتفاء بقبض الفرق بُت سعر الشراء وسعر البيع قبل حلول األجل وذلك بالبيع.

 وبالتارل فإن فعالية اؼبستقبليات واضحة يف اغبماية من خطر التقلب يف األسعار.
ها ىو سلعة موصوفة يف الذمة وكيف الفقو اإلسبلمي اؼبستقبليات على أهنا تشبو السلم حي  أن موضوع

 وليست معينة ، وىو عقد يُقدم فيو دفع الثمن ويتأجل قبض اؼببيع وىو جائز شرعا.
                                                           

اؼبلتقى السنوي  :، ورقة عمل مقدمة إذل"لتمويل اإلسبلمي وانعكاسات ذلك على صورة ـباطرهاالداعات يف عمليات وصيغ ا "ؿبمد علي قري،1 
، ص: 2004سبتم ر  27-27ؼبنظم من طرف األكاديبية العربية للعلوم اؼبالية واؼبصريف، : إدارة المخاطر في المصارف اإلسبلمية ااإلسبلمي السابع

12. 
 . 25، مرجع سابق، ص: إدارة مخاطر االستثمار في البنوك اإلسبلميةلب عوض الرفاعي،" خالدي خدهبة، عبد اغبفيظ بالغريب، غا 2
 . 14، مرجع سابق، ص:  إدارة المخاطر في المصارف اإلسبلميةمفتاح صاحل ،  3
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 :عقود المقابلة أو المقايضة -2-3
يبكن لعقود اؼبقايضة االحتماء من خطر تغَت سعر الصرف األجنيب أو تغَت أسعار الفائدة دون اغباجة 

ادر تلك اؼبخاطر، ويتم من خبلل اؼبقايضة تبادل التدفقات النقدية إذل تغَت سياسة اؼبنشأة ذباه مص
كما يبكن لبنكُت ـبتلفُت االتفاق على تبادل مبلغُت بعملتُت ـبتلفتُت وؼبدة   ،اؼبستقبلية بُت مؤسستُت

ويعامل اؼببلغان كقرض حسن من اعبانبُت، ويستخدم كل طرف  ،ؿبددة يسًتد بعدىا كل من اؼببلغان
اقًتضو غبسابو وعلى مسؤوليتو خبلل مدة القرض، وتدعى ىذه العملية أيضا بعملية القروض  اؼببلغ الذي

 .1اؼبتبادلة بعمبلت ـبتلفة
 التأمين: -2-4

نظرا لطبيعة شركات التأمُت التجاري ال تتفق مع أحكام الشريعة اإلسبلمية وىذا ؼبا يشتمل عليو التأمُت 
فأوجد علماء الفقو البديل اؼبتمثل  ،قساط التأمُت بالربا احملرمالتجاري من غرر وجهالة وكذلك استثمار أ

يف التأمُت اإلسبلمي اليت تعتمد على التأمُت التعاوين الذي يعت ر من عقود الت رع واليت يقصد هبا التعاون 
على تفتيت االخطار واالشًتاك يف ربمل اؼبسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص 

نقدية زبصص لتعويض من يصيبو الضرر، وىدفو ليس الربح وإمبا توزيع األخطار بينهم والتعاون  دببالغ
على ربمل الضرر، ويف ىذا اإلطار هبوز للبنوك اإلسبلمية التأمُت لدى شركات التأمُت اإلسبلمي ويشمل 

 ىذا التأمُت  ما يلي: 
 .تأمُت اؼبمتلكات اػباصة بالبنوك اإلسبلمية -
 .عتأمُت البضائ -
  .تأمُت السيارات اػباصة بالنوك اإلسبلمية والسيارات اؼبمولة من البنوك اإلسبلمية -
  .تأمُت التكافل للعمبلء اؼبدينُت لصاحل البنوك اإلسبلمية -
 2.التأمُت الصحي للعاملُت يف البنوك اإلسبلمية  -
 
 
 
 

                                                           
  . 14، مرجع سابق، ص:  "إدارة المخاطر في المصارف اإلسبلمية"مفتاح صاحل ، 1
 .27مرجع سابق، ص:  ،"إدارة مخاطر االستثمار في البنوك اإلسبلمية، غالب عوض الرفاعي،" خالدي خدهبة، عبد اغبفيظ بالغريب 2
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لس الخدمات  المبحث الثاني: واقع تطبيق المصارف اإلسالمية لمعايير بازل ومعايير مج

  المالية اإلسالمية  
ـــــة لإن اخـــــتبلف ـبـــــاطر الصـــــَتفة اإلســـــبلمية عـــــن ـبـــــاطر الصـــــَتفة التقليديـــــة جعـــــ  تطبيـــــق اؼبعـــــايَت الدولي

، كمـــــا الربـــــوي ربـــــديا كبـــــَتا أمـــــام اؼبصـــــارف اإلســـــبلمية ظـــــاماؼبصـــــممة والقائمـــــة علـــــى أســـــس وـبـــــاطر الن
 اؼبصـــــريف اإلســـــبلمي، لـــــذا لار خصوصـــــية العمـــــتأخـــــذ بعـــــُت االعتبـــــ اؼبخـــــاطر الدوليـــــة ال دارةمعـــــايَت إأن 

اإلســـــــبلمية لوضـــــــع معـــــــايَت زبـــــــدم طبيعتهـــــــا اؼبتميـــــــزة مـــــــن خـــــــبلل مؤسســـــــاهتا اؼباليـــــــة  ســـــــعت اؼبصـــــــارف
 :مــــــــــــن خــــــــــــبلل العناصــــــــــــر التاليــــــــــــة اؼببحــــــــــــ  وىــــــــــــذا مــــــــــــا ســــــــــــنتطرق إليــــــــــــو يف ىــــــــــــذا، اإلســــــــــــبلمية

 1المطلب األول: تطبيق المصارف اإلسالمية التف اقية بازل  
يف ؾبال البنوك اىتماًما متزايًدا حبجم رأس اؼبال، باعتباره خطَّ الدفاع األوَّل يف حالة أوذل اػب راء 

تعرُّض البنك ػبسائر بسبب توظيف أموالو يف عمليَّات ال زبلو من ـباطر، مثل القروض والتوظيفات 
تجارية األوذل األخرى، وذلك مقابل التزام ىام، وىو ضمان أموال اؼبودعُت، خاصة وأن مشكلة البنوك ال

تواجو البنوك العديد من و  ىي صغر رأظباؽبا مقارنة باؼبؤسسة االقتصادية األخرى التجارية أو الصناعية.
اؼبخاطر لدى فبارستها لؤلنشطة اؼبصرفية، ويتزايد مستوى ىذه اؼبخاطر مع، تزايد حجمها، انتشارىا ودرجة 

ة، انفتاح األسواق على بعضها البعض واشتداد حدة التعقيد والتطور يف أنشطتها، تنامي العوؼبة اؼبصرفي
اؼبنافسة؛ ما أدى إذل االىتمام باألساليب والطرق اليت سبكنها من ذباوزىا والتغلب على آثارىا السلبية. من 
أىم ما مت التوصل إليو يف ىذا اعبانب ىو وضع معايَت دولية للرقابة البنكية، غبماية البنوك من خطر 

والبنوك مطالبة بتطبيقها لكوهنا تشكل صمام أمان ؽبا  ،2 وبازل 1 ذبسد يف اتفاقية بازل اإلفبلس، وىو ما
لذلك حاول ىؤالء اػب راء  ،2ضد اػبسائر اليت قد تلحق هبا؛ ألهنا تدعم رأس ماؽبا خاصة يف اتفاقية بازل

مع تطور إدارة  وضع معايَت ـبتلفة لقياس كفاية رأس اؼبال منذ وقت مبكِّر، وبأشكال ـبتلفة تطورت
البنوك، حىت تُوجت ىذه األفكار دبا يسمى باتفاقيات أو مقررات بازل، وىي ؾبموعة قواعد وضعتها عبنة 
من أولئك اػب راء العاؼبيُت ؼبواجهة ـباطر بنكية ـبتلفة باالعتماد غالبًا على قياس حجم رأس اؼبال، وقد 

 تلف دول العادل.جرى تطبيق ىذه القواعد على األنظمة اؼبصرفية يف ـب
ودبا أن البنوك اإلسبلمية تشكل حاليًا جزءًا ىامًا من السوق اؼبصرفية العاؼبية، ودبا أهنا متميزة يف 
طبيعة عملها عن البنوك التقليدية األخرى، فقد حاولت تطويع ىذه القواعد دبا يتبلءم مع خصوصيتها 

فما ىي اتفاقيات  اؼبنافسة على اؼبستوى العاؼبي.وطريقة عملها اؼبتميزة، لكي تكون ؽبا اؼبصداقية وقدرة 
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وكيف  يف البنوك اإلسبلمية وما موقع ىذه االتفاقيات؟،  ماىو معيار كفاية رأس اؼبال لكل اتفاقيةبازل ؟، 
   اؼبطالب القادمة. يف؟، ذلك ما سنحاول اإلجابة عنو  يتم تطبيقها

  1اتفاقية بازل  أوال:
ةر العش الصناعية الدول ؾبموعة من 1974 عام هناية مع اؼبصرفية للرقابة بازل عبنة تأسست   

G10 ربت 
 الديون أزمة تفاقمت أن بعد ذلك حدث وقد ،بسويسرا بازل دبدينة الدولية التسويات بنكإشراف 
 وتعثر العاؼبية البنوك منحتها اليت ربصيلها يف اؼبشكوك ونيالد ونسبة حجموتزايد  النامية للدول اػبارجية

 بسبب واألوروبية األمريكية للبنوك اليابانية البنوك جانب من القوية اؼبنافسة ذلك إذل ويضاف البنوك ضبع
 األمريكية البنوك تلك فإن العوؼبة ظل يف أنو االعتبار يف األخذ مع البنوك، تلك أموالرؤوس  نقص

 1.العادل أكباء يف فروعها انتشارواألوروبية يزداد  
 اؼبمارسات على اؼبصرفية والرقابةواإلشراف  التنظيمات عبنة مسمى ربت بازل عبنة تشكلت وقد   

 اؼبصرفية جاءت إلهباد الصيغة اليت تعمل على ضمان حسن سَت العملبازل نجد أن نشأة عبنة ، فالعملية
 عبنة ىيفلجنة بازل  ،2وحداتو من جهة أخرىرار اؼبصريف الدورل، فتزيد من كفاءتو من جهة وتؤيد استق

 الصناعية، للدول اؼبركزية البنوك ؿبافظي من بقرار أنشأت دولية اتفاقية أية إذل تستند ال استشارية فنية
 على الرقابة جوانب ـبتلف لدراسة الفنيُت من لالعم فرق من عدد يساعدىا سنويا مرات أربع ذبتمع
 قرارات تتضمن كما.لزاميةإ او قانونية صفة بأي اللجنة ىذه وتوصيات قرارات تتمتع ال لذلك ،كالبنو 

 اعبيدة اؼبمارسات مباذج إذل اإلشارة مع كالبنو  على للرقابة اؼبناسبة اؼبعايَت و اؼببادئ وضع جنةلال وتوصيات
 3.اؼبمارسات ىذه من واالستفادة واؼبعايَت اؼببادئ تلك إتباع على الدول ربفيز بغرض الدول ـبتلف يف

 1مرتكزات مقررات لجنة بازل  ثانيا:
 : 4على العديد من اعبوانب أنبها م1988اؼبنشورة يف  1ركزت مقررات عبنة بازل 

                                                           
 .أؼبانيا، بلجيكا، كندا، الواليات اؼبتحدة األمريكية، فرنسا، إيطاليا، اليابان، ىولندا، السويد، اؼبملكة اؼبتحدة 
  ،2015، اعبامعية الدار ،اإلسكندريةم األوذل، الطبعة ،مستحدثات"ال إلى األساسيات من البنوك اقتصاديات اغبميد،" عبد اؼبطلب عبد 1
 .354 : ص

دراسة حالة مصرف أبو –لقياس كفاية رأس المال المصرفية وعبلقتها بإدارة مخاطر صيغ التمويل اإلسبلمية 3اتفاقية بازل زايدي مرًن، " 2
 .142، ص: 2017-2016اعبزائر، -كرةبس-أطروحة دكتوراه غَت منشورة، جامعة ؿبمد خيضر -ظبي اإلسبلمي"

  النقد ومؤسسات اؼبركزية اؼبصارف ؿبافظي جمللس والعشرين الثامن السنوي االجتماع إذل مقدمة دراسة ،1 بازل التفاقية األساسية المبلمح 3
 .12:ص ، 2004 سبتم ر القاىرة، العريب، النقد صندوق العربية،

 .81، ص:   2001الدار اعبامعية، ،اإلسكندرية م، تصاديات البنوك"العولمة واقعبد اؼبطلب عبد اغبميد،"  4
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يف  الًتكيز على اؼبخاطر االئتمانية: حي  هتدف االتفاقية إذل حساب اغبدود الدنيا لرأس اؼبال أخذا -
  اؼبال رأس معيار كفاية لاالعتبار اؼبخاطر االئتمانية أساسا، مع مراعاة ـباطر الدول إذل حد ما، ودل يشم

 األوراق اؼبالية. مار يفثـباطر سعر الفائدة، ـباطر سعر الصرف، ـباطر االستثل مواجهة اؼبخاطر األخرى م
على  تعميق االىتمام بنوعية األصول وكفاية اؼبخصصات الواجب تكوينها: حي  مت تركيز االىتمام -

وغَتىا  يف ربصيلها كالديون اؼبشكو نوعية األصول ومستوى اؼبخصصات اليت هبب تكوينها لؤلصول أو 
 من اؼبخصصات.

العادل من  تقسيم دول العادل إذل ؾبموعتُت من حي  أوزان اؼبخاطر االئتمانية: صنفت اتفاقية بازل دول -
اؼبخاطر اؼبتدنية،  حي  أوزان اؼبخاطر االئتمانية إذل ؾبموعتُت، اجملموعة األوذل: وىي ؾبموعة الدول ذات

خاصة مع صندوق  والدول اليت عقدت ترتيبات اقراضية ( G-10 معضاء يف عبنة بازل وتضم الدول األ
 ،اليونان و تركيا ،الدامبارك ،ايسلندا، فنلندا نيوزلند، ،ال رتغال، لنمسا ،النرويج، اسًتاليا :الدورل و ىيالنقد 

لة من ىذه اجملموعة و ذلك باستبعاد أي دو  1994و قد قامت اللجنة بتعديل ذلك اؼبفهوم خبلل جويلية 
انية فهي ؾبموعة الدول لثأما اجملموعة ا،سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام اػبارجي 5ؼبدة 

 اجملموعة األوذل.عدا اليت أشَت إليها يف دول العادل ل كل  مرتفعة اؼبخاطر، وتشم
 كون منتت س اؼبالرأ سبة كفاية ت نوفقا التفاقية بازل أصبح رأس اؼبال اؼبصريف: كفاية وضع مكونات   -

 .اؼبساند اؼبالرأس  + أساسي اؼبالرأس  = الكفاية ؼبعيار اؼبصريف اؼبالرأس  شروبتُت كاآليت:
ويبثل الشروبة األوذل من   ( Core Capital) مالنواة الصلبة  رأس اؼبال األساسي : األوذل تسمىالشروبة 

 حقوق اؼبسانبُت + االحتياطيات اؼبعلنةواؼبمثل يف م، ألرباحرأس اؼبال اؼبدفوع واالحتياطات اؼبعلنة وا

                                                           
 .إن كفاية رأس اؼبال ىي احد العوامل اليت تؤخذ يف اغبسبان يف ؾبال تقدير قوة اؼبصارف 
 : هبب احًتام الشروط اآلتية يف رأس اؼبال 
 أالَّ يزيد رأس اؼبال التكميلي على رأس اؼبال األساسي. -
 % من رأس اؼبال األساسي. 22سبة القروض اؼبساندة عن أالَّ تزيد ن -
من األصول وااللتزامات العرضيَّة مرجَّحة اػبطر، ألهنا ال ترقى  0202% مرحليِّا، مثَّ ربدَّد ب  0أالَّ تزيد اؼبخصَّصات العامَّة كحدٍّ أقصى عن  -

 إذل حقوق اؼبلكيَّة.
 % الحتمال خضوع ىذا الفرق للضريبة عند بيع األصولم. 22ارات معيَّنة  خصم بنسبة زبضع احتياطيَّات إعادة التقييم لؤلصول العتب -
القروض اؼبساندة يتم سدادىا  يف حالة إفبلس البنكم بعد حقوق اؼبودعُت وقبم اؼبسانبُت، وال يقم أجلها عن طبس سنوات، على أن ىُبصم  -
 ك لتخفي االعتماد عليها كلما اقًتب أجلها.سنوات األخَتة، وذل % من قيمتها سنو يِّا خبلل اػبمس 02
السلطات الرقابية، وأن  ن طرفن يكون موافقا عليها ومعتمدة مُيشًتا لقبول أية احتياطيات سرية ضمن قاعدة رأس اؼبال اؼبساند أو التكميلي أ -

 هبا.الدول ال تسمح  ضتكون من خبلل حساب األرباح واػبسائر، وأن ال يكون ؽبا صفة اؼبخصص، وبع
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(Disclosed Reserves)   واالحتياطيات العامَّة والقانونيَّة + األرباح غَت اؼبوزَّعة أو احملتجزة، ووبذف منها
  واؼبؤسسات اؼبالية التابعة أو كمارات يف رؤوس أموال البنو ثالشهرة، واالست ثلمن القيم اؼبعنوية م لك

 Supplementary)،( م األموال التكميليةرأس اؼبال اؼبساند: انية تسمىثالما الشروبة ، أاؼبتبادلة معها

Capital)
 + احتياطات إعادة تقييم تكون من االحتياطات غَت اؼبعلنةيو  ويبثل الشروبة الثانية 1 
متوسِّط وطويل األجل  + اإلقراض+ احتياطيات أو ـبصصات ؼبواجهة ـباطر عامة  األصول
+ األدوات الرأظبالية األخرى اليت ذبمع بُت   القروض اؼبساندةماؼبسانبُت أو من غَتىم  من

مقررات وهبذا فإن معيار كوك للمبلءة اؼبصرفية حسب  ،خصائص حقوق اؼبسانبُت والقروض من الغَت
 :2بالصيغة التالية اؼبال الذي وبسبرأس ىو معدل كفاية  1بازل

 
أوزان  وضع أوزان ترجيحية ـبتلفة لدرجة ـباطر األصول: تقوم مقررات عبنة بازل أساسا على ربديد -

، 10يف كل بنك، مصنفة يف ؾبموعات لكل منها نسبة ترجيحية معينة م صفر،%  ؼبخاطر األصول
د أدىن %  ، وفقا ؼببلءة اؼبقًتض وجودة الضمانات اؼبقدمة منو، مع وضع ح %100 ،  %50  ، 20

%، و اليت تعكس العبلقة ما بُت رأس اؼبال التنظيمي 8لنسبة كفاية رأس اؼبال اؼبعياري اؼبستهدفة بنسبة 

                                                           
عادل الكتب،   ،األردن )استراتيجية مواجهتها"، -تحديات العولمة–المصارف اإلسبلمية مقررات لجنة بازل أضبد سليمان خصاونة،"  1

  .115 :، ص  2008
 شرط أن وىي االحتياطات اليت ال تظهر عند نشر بيانات اغبسابات اػبتامية للمصرف، وبالتحديد من خبلل حساب األرباح واػبسائر، ب

 .تكون مقبولة من السلطة الرقابية
 ادة التقييم يتم التعرف عليها عندما يتم تقييم اؼبباين واالستثمارات يف األوراق بقيمتها اغبالية بدال من قيمتها الدفًتية، على أن تتم عملية إع

 وفقا ألسس معقولة.
 اؼبنتظمة االئتمانيةصول بذاهتا مثل ـبصص اؼبخاطر العامة للتسهيبلت تعت ر يف حكم االحتياطات إلهناء ىبوط ؿبدود يف قيمة أ. 
  من قيمتها سنويا 20ىي قروض تطرح يف شكل سندات ؿبددة األجل حبي  ال تزيد آجاؽبا عن طبس سنوات وىبصم %. 

يف غَت منشورة أطروحة دكتوراه لعمومية الجزائرية"، إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل" دراسة واقع البنوك التجارية اقبار حياة، " 2
 .98:، ص 2013 اعبزائر، جامعة فرحات عباس، سطيف،العلوم االقتصادية، 

  تستهدف أوزان اؼبخاطر وضع أسس موحدة للمقارنة بُت البنوك، وتشجيعها على توظيف جانب اك ر من مواردىا يف أصول تتوفر ؽبا سيولة
 ة.عالية او ـباطر متدني

رأس المال) الشريحة األولى + الشريحة الثانية (         
 8 %    ≤                             معدل كفاية رأس المال=                                                        

مخاطرها بأوزان األصول المرجحة 
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من جهة واألصول وااللتزامات العرضية اؼبرجحة باؼبخاطر من جهة أخرى. إن األساس يف ربديد األصول 
 : 1يلي ت أساسية كماوااللتزامات العرضية اؼبرجحة بأوزان اؼبخاطر يتمثل يف أربع خطوا

 100النقدية و  تبويب األصول يف ؾبموعات حسب درجة اؼبخاطرة اليت تتعرض ؽبا ما بُت الصفر لؤلصول -
 واؼبلتزمُت بو؛ لنوعية األص للقروض، مع مراعاة أن أوزان اؼبخاطر ـبتلفة لكم بند من البنود باختبلف

واالعتمادات اؼبستندية  الناشئة عن الكفاالت والتعهداتااللتزامات ل  تشميتالبنود خارج اؼبيزانية وال لربوي -
 ؛لدبعامبلت ربوي اؼبيزانية من خبلل ترجيحهال إذل بنود ذات طبيعة فباثلة للبنود داخ

اػبطوتُت السابقتُت  ربديد قيمة األصول وااللتزامات العرضية اؼبرجحة بأوزان اؼبخاطرة السابق ربديدىا يف -
أوزان اؼبخاطرة ربويل مضروبة يف  لتزامات العرضية بعد ترجيحها دبعامبلتوذلك بضرب قيمة األصول واال

 ؛الناظرة ؽبا
وااللتزامات  على قيمة األصول لوبدد معدل كفاية رأس اؼبال وذلك بقسمة رأس اؼبال دبفهومو الشام -

ؽبا أوزان  ائتمانية اعلي يكون يًتتب عن ذلك أن األصول ذات ـباطر مالعرضية اؼبرجحة بأوزان ـباطرىا 
وإلتاحة قدر من اؼبرونة يف ؾبال التطبيق بالنسبة للدول  . ـباطرة اعلي، ومن مث متطلبات رأس مال أك ر

أوزان اؼبخاطرة، كما تركت  ضللسلطات الرقابية احمللية، يف ربديد بع اؼبختلفة، فقد تركت عبنة بازل اغبرية
ـباطر سعر الصرف األجنيب، ثل اؼبخاطر االئتمانية، م ـباطر أخرى غَت للسلطات الرقابية احمللية حرية مشول

 ـباطر تقلبات أسعار الفائدة.
، حبي  تستطيع 1ترتيبات اؼبرحلة االنتقالية: مت منح البنوك مهلة مدهتا أربع سنوات لتطبيق معيار بازل  -

  1992.2عامالبنوك ربقيقها وتوفَت رؤوس أموال كافية لتغطية األصول اؼبرجحة باؼبخاطر يف هناية ال
  1ثالثا: أهداف اتفاقية  بازل 

 ىي:  1 إن أبرز األىداف اليت جاءت من أجلها عبنة بازل
الديون  النظام اؼبصريف العاؼبي، وباألخص بعد تفاقم أزمةاستقرار اؼبسانبة يف تقوية وتعميق واغبفاظ على  -

 الزباذفيما بعد  اضطرارىان منفردة ؽبا و اػبارجية يف الدول النامية بسبب توسع اؼبصارف الدولية يف منح ديو 
 مثل إسقاط الديون أو توريقها.إجراءات 

                                                           
، خاصة بأحباث بفقه المعامبلت والعمل المصرفي اإلسبلميحولية ال ركة، ؾبلة متخصصة  ،1شاىد، البنوك اإلسبلمية وربديات بازل ظبَت ال  1

 .253، 251، ص: 2006، 8ندوات ال ركة العدد 
المؤتمر الدولي األول للمالية إذل  :قدمحب  م"، يف الواقع وسبلمة التطبيق -"كفاية رأس اؼبال يف اؼبصارف اإلسبلمية حسُت سعيد،  2

.14ص:  ،باعبامعة األردنية8/8/2014و 7يومي   اإلسبلمية،   
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البنكي  اؼبالبرأس جيوب اؼبنافسة غَت العادلة بُت اؼبصارف نتيجة تباين اؼبتطلبات الرقابية اؼبتعلقة  إزالة  -
بعُت  ختلفة مع األخذاؼبال يف الدول اؼبرأس والعمل على توفَت التناسق والعدالة يف تطبيق نسب كفاية 

 ـباطر الدول إذل حد ما.مراعاة اؼبخاطر االئتمانية أساسا، إضافة إذل  االعتبار
 ربسُت األساليب الفنية للرقابة على أعمال اؼبصارف وتسهيل عملية تداول اؼبعلومات حول تلك -

ظهور  فاءتو خاصة بعداألساليب بُت السلطات النقدية اؼبختلفة، وذلك لضمان سَت العمل اؼبصريف ورفع ك
على  اؼبصرفية اؼبقلقة وبالتارل هتدف ىذه اؼبعايَت إذل تقوية مبدأ الرقابة اجملمعةزات العديد من التجاو 

 الوحدات اؼبصرفية العاؼبية العاملة يف الداخل واػبارج.
 .1ط اؼبصريفاؼبصرفية العاؼبية الناذبة عن عوؼبة النشااؼبتغَتات العمل على إهباد آليات للتكيف مع  -
 ربقيق حدود دنيا لكفاية رأس مال اؼبصارف. -
 ربسُت األساليب الفنية للرقابة على أعمال اؼبصارف. -
لة يف ثواؼبتم السلطات النقدية، لتسهيم عملية تبادل اؼبعلومات اؼبتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة من قب -
 .2اؼبركزية كالبنو 
العادلة  م اؼبصريف الدورل واستقراره، وإزالة مصدر مهم للمنافسة غَتاظىذه األىداف على تقوية الن لتعم

 بُت اؼبصارف، والناشئة عن فروقات يف متطلبات الرقابة الوطنية بشان رأس اؼبال اؼبصريف.
 1رابعا: جوانب الضعف التفاقية بازل 

 الضعف أنبها:  طنقاض ظهرت فيو بع 1بعد تطبيق معيار بازل 
 وفقا لدرجة ـباطرهتا؛ كالبنو عدم التمييز بُت  -
 بنقم األصول ذات اؼبخاطر اؼبنخفضة إذل خارج اؼبيزانية من خبلل التوريق، كقيام العديد من البنو  -

 ؛3األمر الذي أدى إذل ارتفاع درجة ـباطرة اعبزء اؼبتبقي من أصول اؼبصرف
ها كمخاطر السوق ركزت على ـباطر االئتمان فقط، رغم وجود ـباطر أخرى ال تقل خطورة من -

 ؛واؼبخاطر التشغيلية اليت زادت حدهتا وأنبيتها مع التطورات التكنولوجية الراىنة
 اػبطر مرتبط بالعميل وليس بالدولة، كما أهنا أعطت األولوية للدول الصناعية على باقي الدول؛ -

                                                           
 .198، ص:  2008الشركة العربية اؼبتحدة، ،  ،مصر)إدارة مخاطر االئتمان"، زياد رمضان، ؿبفوظ جودة، " 1
 .81ص: ، مرجع سابق، العولمة واقتصاديات البنوك"عبد اؼبطلب عبد اغبميد،"  2

3 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. 
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 ؛1دل تواكب تطورات إدارة اؼبخاطر واالبتكارات اؼبالية -
قامت  1وجهت لبازل اليتط الضعف واالنتقادات اتزايد ـباطر اؼبصارف وكذلك  نقنتيجة لظاىرة و      

البنوك اؼبركزية جملموعة الدول  ؿبافظووافق حي  ، 1على اتفاقية بازل  جوىرياللجنة بإجراء تعديل 
التالية ألسلوب حساب معيار كفاية رأس اؼبال  على التعديبلت 1995الصناعية الك رى خبلل ديسم ر 

 : 2وفقا ؼبا يأيت ف تغطية ـباطر السوق إذل جانب اؼبخاطر االئتمانيةهبد
 فقط. اؼبال تتمثل يف قروض مساندة ألجل سنتُت تستخدم لتغطية ـباطر السوقلرأس إضافة شروبة ثالثة  -
 اؼبال ـباطر السوق التالية:رأس أن يغطي  -
وال يشمل ذلك اؼبيزانية لعمليات خارج مات البنك وااز والتـباطر تقلبات أسعار العائد: اؼبرتبطة بأصول  -

 تلك اؼبتعلقة باالستثمار طويل األجل.
 اؼبعادن النفيسة.ومراكز العمبلت اؼبفتوحة م حاضرة وآجلة   مراكز اطر تقلبات أسعار الصرف: لكافة ـب -
ل يف ـباطر تقلبات أسعار عقود السلع واألسهم: وبصفة عامة فإن جانبا ىاما من اؼبخاطر يرتبط بالتعام -

وفقا  اؼبال اؼبتطلب لتغطيتها وفقا لطرق إحصائية قياسية أورأس عقود اؼبشتقات اؼبالية، ويتم احتساب 
وقد تضمنت اؼببادئ األساسية للرقابة الفعالة الصادرة عن عبنة  اؼبخاطر. وإدارةألساليب متطورة لقياس 

مال إضايف ؼبواجهة ىذه رأس  الرقابية من البنوك أن ربافظ على أن تطلب السلطة 1995بازل عام 
 فيها. اؼبخاطر أو أن تضع حدود للتعامل

 وانعكاساتها على المصارف اإلسبلمية  1خامسا: تطبيق اتفاقية بازل 
كما سبق الذكر، فإن البنوك اإلسبلمية ذات طبيعة خاصة تتميز عن نظَتهتا التقليدية، وىذا ما يشكل     

ات بازل دبختلف إصداراهتا خصوصا فيما يتعلق دبعيار كفاية رأس اؼبال، ربديا ؽبا يف تطبيق واعتماد اتفاقي
إذ قامت بعض اؽبيئات الدولية اؼبشرفة واؼبراقبة واؼبنّسقة بُت أعمال البنوك اإلسبلمية دبحاوالت لوضع صيغ 

، وىذا ما لتطبيق اتفاقيات بازل ، يف اإلشراف والرقابة على البنوك اإلسبلمية دبا يتبلءم مع طبيعة عملها
 : كاآليت  يف ىذا العنصر وضيحوسنحاول ت

 المالية اإلسبلمية عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسساتإطار معيار كفاية رأس المال الصادر  -1
(AAOIFI )1 ضمن معيار بازل 

                                                           
"، حب  مقدم جمللة جامعة اؼبلك عبد العزيز: االقتصاد 2واقع تطبيق البنوك اإلسبلمية لمتطلبات اتفاقية بازل رقية بوحيضر، مولود لعرابة، " 1

 .18، ص:2010، 2العدد  23اإلسبلمي، م 
 .39، ص:   2005منشأة اؼبعارف، ،اإلسكندرية)قياس وإدارة المخاطر بالبنوك"، ظبَت اػبطيب، " 2
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ية زبتلف اؼبصارف اإلسبلمية عن اؼبصارف التقليدية يف طبيعة أنشطتها واستخداماهتا للموارد، ويف البن
اؽبيكلية لتلك االستخدامات ينشأ عنو عدم مبلئمة منهجية حساب نسبة كفاية رأس اؼبال كما أقرهتا عبنة 

 بازل ويبكن توضيح ىذا من خبلل النقاط اآلتية:
فاؼبوارد اؼبالية اليت يتلقاىا اؼبصرف اإلسبلمي من اؼبودعُت على أساس اؼبضاربة بصفتو مضارباً، يتحمَّل  -

اؼبال  أي خسارة الحقة هبا ما دل يـَْثُبت تعدي اؼبضارب أو تقصَته، وال يغرم اؼبصرف اؼبودع مصاحب 
وؽبذا ينبغي أْن يكون معدل الكفاية ، ماؼبضارب  شرعًا أي جزء من اػبسارة باتفاق فقهاء اؼبذاىب األربعة

هبب عليو دفع الفائدة، يف اؼبصارف اإلسبلمية أقل من معدلو يف اؼبصارف التقليدية؛ ألنَّ اؼبصرف التقليدي 
وال يبلك خيارًا يف عدم إعطائها، بينما بإمكان اؼبصرف اإلسبلمي ربميل اػبسارة أو بعضها على أرباح 

أو على رأس مال أصحاب اغبسابات االستثمارية يف حال عدم كفاية األرباح  -إْن ُوِجَدت–االستثمار 
الذاتية و/أو أموال اغبسابات اعبارية و/أو األرصدة  أمَّا إذا كان اؼبصرف يستخدم أموالو ،1لتعويض الضرر

غَت اؼبشغلة من اغبسابات االستثمارية يف الصيغ التمويلية األقل خطرًا مثل عقود اؼبداينات؛ كاؼبراحبة لآلمر 
   بالتمليك، فإنَّ حاجتو إذل رأس مال كبَت أقل نسبيًا فبا لوبالشراء، والسلم، واالستصناع، واإلجارة اؼبنتهية

 ؛2كانت الصيغ اؼبستخدمة يف اؼبصرف مضاربة ومشاركة النطوائهما على نسبة ـباطر مرتفعة
 إن طبيعة اؼبوارد اؼبالية واستخداماهتا يف اؼبصارف اإلسبلمية ـبتلفة عن اليت قبدىا يف اؼبصارف التقليدية  -

من أموال  % 82إذل  55بة نس ثلأىم مورد للمصارف اإلسبلمية   سب تعت ر  مارثحسابات االستفنجد مثبل 
على  التقليدية، فهي ال تعت ر التزاما ماليا كمارية يف البنو ثاؼبصرفم، وىي زبتلف يف طبيعتها عن الودائع االست
اؼبال، كما  سأحقوق ملكية يتم حساهبا ضمن مكونات ر ثل اؼبصرف وغَت مضمونة يف حالة اػبسارة، وال سب

لبنية الشرعية ؽبذا النوع من الودائع كما أهنا ال يُدرج ضمن بند اؼبطلوبات بازل  دل يأخذ باالعتبار امعيار أن 
باؼبعٌت اؼبتعارف عليو يف اؼبصارف التقليدية، ويتم إدراجها يف فقرة مستقلة بُت اؼبوجودات واؼبطلوبات تعرف بـ 

ابات محقوق أصحاب حسابات االستثمار ، والسبب يف ذلك أنو ليس للمصرف أْن يستخدم ىذه اغبس
استخدامًا ذاتيًا يعود باؼبنفعة اؼبالية عليو وحده؛ ألهنا ليست فبلوكة لو، وإمبا ىي ؿبفوظة لديو بغرض 
استثمارىا يف األوجو اؼبدرة للدخل، كما أنو يف حال تعثر االستثمارات وظهور اػبسارات، ال يغرم رأس مال 

                                                           
لبلقتصاد ورقة عمل مقدمة للمؤسبر العاؼبي الثال   حسن، "قياس مبلءة البنوك اإلسبلمية يف إطار اؼبعيار اعبديد لكفاية رأس اؼبال"،ماىر الشيخ 1

 .22، جامعة أم القرى، مكة، ص:اإلسبلمي
 . 23، ص: ؼبرجع نفسوا  2
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أساسيًا من مبادئ االستثمار باؼبضاربة وىو عدم  اؼبصرف منها شيئاً؛ ألنو إذا َغرَّمناه إياىا خالفنا مبدأً 
 ؛   تضمُت اؼبصرف ماؼبضارب  اػبسارة 

فبل والثانية  مكونات النسبة قبد بان البسط يتكون من ثبلثة شرائح، فبالنسبة للشروبة األوذلكما أن  -
أدوات الدين  تكون منفهي تالثالثة التقليدية واؼبصارف اإلسبلمية، أما الشروبة  كيوجد اختبلف يف البنو 

 اؼبصارف اإلسبلمية؛ل ورأس اؼبال اؽبجُت ذات طبيعة ربوية، وىذا ال يتوافق مع طبيعة عم
من ثبلثة أنواع من اؼبخاطر ىي: اؼبخاطر االئتمانية قبد أن اؼبقام يتكون النسبة مكونات  وإذا نظرنا إذل -

أنواع أخرى من اؼبخاطر تتعرض ؽبا اؼبصارف  كالتشغيلية، غَت أننا قبد ىنا واؼبخاطر السوقية واؼبخاطر
اؼبخاطر مالتقليدية  كيف البنو  ثيلمار اؼبشًتكة، وال يوجد ؽبا مثغبسابات االست1؛اإلسبلمية ناذبة عن إدارهتا

ؽبذا هبب على اؼبصارف اإلسبلمية األخذ بعُت االعتبار اؼبخاطر  ، التجارية اؼبنقولة االستئمانية واؼبخاطر
وضمها إذل مقام النسبة، كون اػبسائر اليت قد  كمار اؼبشًت ثحسابات االست وظيف أمواؽبا يفالناصبة من ت

 . 2تتسبب يف اؼبساس بأموال اؼبودعُت وبالتارل إعسار اؼبصرف تنشا عن ىذه اؼبخاطر قد
الطبيعة  أدخلت ىيئة احملاسبة واؼبراجعة تعديبلت على مكونات رأس اؼبال حبي  حذفت العناصر ذات  -

، ستثماراال الربوية وأضافت عناصر جديدة لرأس اؼبال اؼبساند ىي احتياطي معدل األرباح واحتياطي ـباطر
اؼبصرف اؼبخاطر  مع لتتحم كمار اؼبشًت ثن حسابات االستأوتأيت ىذه االحتياطات من مفهوم اؽبيئة ب

اإلسبلمي لنوعُت من  اؼبصرف التجارية العادية اليت يتعرض ؽبا رأس اؼبال، إال أهنا ويف نفس الوقت تعرض
  . اؼبخاطر االستئمانية واؼبخاطر التجارية اؼبنقولةماؼبخاطر 

ومن ىذا اؼبنطلق تتحدَّد إشكالية اؼبعيار الصادر عن عبنة بازل يف ربديد رأس اؼبال الذي يتحمل اؼبخاطر 
عيار ال يفرق بُت وديعة مبسط النسبة ، ويف ربديد اؼبوجودات اؼبرجحة باؼبخاطر ممقام النسبة ؛ كون اؼب

استثمارية مقدمة على أساس اؼبشاركة يف الربح وربمل اػبسارة ماؼبضاربة  ووديعة جارية مقدمة على أساس 
ونلخص فيما يأيت أىم ما توصلت إليو عبنة كفاية رأس اؼبال اؼبنبثقة عن ىيئة احملاسبة ، القرض بفائدة

، فوضحت اللجنة بأن نسبة  1999مارس  لبيان الصادر عنها يفا واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية يف
 كفاية رأس اؼبال للبنوك اإلسبلمية ربسب على الشكل اآليت: 

                                                           
لمال للمصارف اإلسبلمية في إطار مقررات لجنة بازل ، دراسة تطبيقية تطوير نموذج الحتساب كفاية رأس اهتاين ؿبمود ؿبمد الزعايب، " 1

، 2008  -غزة–" رسالة ماجستَت غَت منشورة باعبامعة اإلسبلمية على البنك اإلسبلمي العربي والبنك اإلسبلمي الفلسطيني بقطاع غزة،
 .84ص:

 .22، مرجع سابق، ص:ديد لكفاية رأس المالقياس مبلءة البنوك اإلسبلمية في إطار المعيار الجماىر الشيخ حسن،  2
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البد أن  على األقل، غَت أن ىذا اغبد% 8 بناء ؼبا أقرتو عبنة بازل فإن نسبة كفاية رأس مال اؼبصارف ىي  

فيها اؼبصارف اإلسبلمية، ويرجع ذلك إذل أسباب تتعلق بنظام يكون أك ر من ذلك يف البيئة اليت تعمل 
 :1ا راجع ألسباب نوجزىا فيما يأيتوأسلوب العمل اؼبصريف اإلسبلمي، وىذ

يف  غياب الضمانات االحتياطية، والضمانات األخرى يف عمليات اؼبشاركة فبا يؤدي إذل زيادة واضحة -
مارية يف ثاالست بسبب عدم وجود رقابة على اؼبشاريع عناصر اؼبخاطرة يف عمليات اؼبصارف اإلسبلمية،

 معامبلت اؼبضاربة؛
ر ارتفاعا يف اؼبصارف اإلسبلمية ثنسبة األصول اؼبقًتنة باؼبخاطرة إذل إصبارل األصول عادة ما تكون أك -

 ؛مقارنة باؼبصارف التقليدية
 بح صاف ألصحاباؼبودعُت للخطر، ولكنها تسمح بتحقيق نسبة ر أموال تعرض عقود اؼبضاربة  -

 اؼبصارف، وىذا ىبلق حافزا قويا لئلقدام على اؼبخاطر؛
بالنسبة غبجم البنك وآثاره لكفاية رأس اؼبال، تعت ر صبيع اؼبصارف اإلسبلمية صغَتة اغبجم نسبيا ،وىي  -

ولتستطيع فبارسة  قة فيها،ثالػبلق بذلك ال تستطيع تنويع أصوؽبا؛ ولذلك فهي حباجة لرأس مال أك ر 
 طها بأمان وفاعلية.نشا

 

                                                           
أحباث  ، ؾبلة جامعة اؼبلك عبد العزيز،النظام المصرفي اإلسبلمي قضايا مطروحة بشأن االحتراز والمراقبةاريكو لوقا وفاراىباخش، ميًتا،  1

 .46-45، ص ص: 2001سنة  ،21،العدد13مج االقتصاد اإلسبلمي، جدة، 

 
      رأس اؼبال اؼبدفوع+ االحتياطات+ احتياطي ـباطر االستثمار+ احتياطي إعادة التقوًن 

 %8 ≤نسبة كفاية رأس اؼبال=                                                                                                         
األصول اػبطرة اؼبرجحةم اؼبمولة من رأظبال اؼبصرف + اؼبطلوباتم باستثناء حسابات االستثمار اؼبشًتك  

من حسابات االستثمار اؼبشًتك 50%+ 
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والمراجعة للمؤسسات المالية تقييم إطار معيار كفاية رأس المال حسب هيئة المحاسبة  -2
 :اإلسبلمية

اتبعت ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية من خبلل معادلة لكفاية رأس اؼبال للبنوك اإلسبلمية 
 1ؼبال الصادرة عن عبنة بازل وفق ما يعرف ببازلحساب كفاية رأس ا اإلسبلمية تقريبا نفس أسس وطريقة

  :1، وذلك من حي 
احتياطي ، والثانية: واالحتياطياتتقسيم رأس اؼبال التنظيمي إذل شروبتُت ماألوذل: رأس اؼبال اؼبدفوع  -

 ؛معدل األرباح واحتياطي ـباطر االستثمار واحتياطي اعادة تقوًن األصول 
 ؛، سوقية ائتمانيةطر مترجيح اؼبوجودات بأوزان ـبا -
 وضع حد أدىن لنسبة كفاية رأس اؼبال.  -
ما  االعتباربعُت  وقد أخذ اؼبعيار اإلسبلمي الصادر عن ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية  
 :أيتي
من حسابات  فصل اؼبوجودات اؼبمولة من أموال البنك الذاتية واألموال اؼبضمونة عن اؼبوجودات اؼبمولة -

 االستثمار؛
اؼبال التنظيمي  ضمن الشروبة الثانية لرأس االستثمارـباطر  واحتياطيمعدل األرباح  احتياطيإدخال  -

 ؛غَت موجودين يف البنوك التقليدية  االحتياطيانموىذان 
 عةعيار كفاية رأس اؼبال الصادر عن ىيئة احملاسبة واؼبراجؼبالعديد من االنتقادات وجهت كما    

للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية كونو ال يصلح لقياس مبلءة البنوك اإلسبلمية، وذلك لعدم االنسجام بُت 
ومقامها ، باإلضافة إذل صعوبة ربديد اعبزء من بسط اؼبعادلة الذي يتم  العناصر الواردة يفمبسط اؼبعادلة

 اػبسائر. استخدامو يف مواجهة
  2تف اقية بازل  مية التطبيق المصارف اإلسال الثاني:  المطلب

، ومنها عدم التمييز يف  اؼبخاطر، والتحيز ذباه دول 1بازل اتفاقيةبسبب االنتقادات اليت ُوجهت إذل     
%(، 155ـباطرم ، ومنح تسهيبلت القطاع اػباص وزن   OECDوالتنمية  م االقتصاديمنظمة التعاون 

( Mitigationاية ماالعًتاف  بأدوات زبفيف مفبا أدى إذل تدين نوعية األصول لدى البنوك، وعدم كف

 . االئتمانيةاؼبخاطر 
                                                           

، بيان عن الغرض من نسبة كفاية رأس المال للمصارف اإلسبلمية وكيفية   AAOIFIمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية مىيئة احملاسبة واؼبراجعة لل1
 .  13-7، ص: 199البحرين، اؼبنامة، مارس  ،1حسابها ضمن  معيار بازل 
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بنشر اقًتاحات أولية إلطار جديد لقياس اؼببلءة اؼبصرفية  1999قامت عبنة بازل يف منتصف عام     
مت  االتفاقية، وبعد مناقشات طويلة ؼبقًتحات ىذه 1988عام  1بازل  اتفاقيةمكفاية رأس اؼبال  وبل ؿبل 

، حبي  تصبح جاىزة للتطبيق خبلل فًتة انتقالية 2بازل  باتفاقيةوعرفت  2554عليها عام  واالتفاق إجازهتا
2556سبتد إذل هناية العام 

1 
 2أوال: الدعائم الثبلثة لمقررات بازل 

 2وفيما يلي سيتم شرح الدعائم الثبلثة التفاقية بازل 
 Capitl Requirement Minimum المالالمتطلبات الدنيا لكفاية رأس  الدعامة األولى:

إدخال بعض التعديبلت على أساليب قياس ـباطر  تقوم ىذه الدعامة على ثبلثة عناصر أساسية ىي:
مباشر للتعامل مع ـباطر التشغيل، باإلضافة إذل   واستحداث أسلوب جديد ،1زاالئتمان مقارنة باتفاق بازل

  ،2قية بازل السابقة. وذبدر اإلشارة إذل أن اتفاقية بازلاتفا كل من ـباطر السوق وـباطر االئتمان اؼبتضمنة
–كإحدى أساليب إدارة اؼبخاطر، واليت دل يتم معاعبتها  تقدم أسلوبا خاصا ؼبعاعبة عملية" التوريق"

 يف االتفاقية. -بشكل متكامل
اؼبال إذل رأس  لنسبة، % 8 حي   بقي اإلطار اعبديد ؼبقررات عبنة بازل على معدل اؼببلءة اإلصبارل عند

اؼبال، يتكون من رأس األصول اؼبرجحة باؼبخاطر، ودبوجب ذلك فإن اؼبقام يف نسبة اغبد األدىن جملموع 
 ىي: اؼبخاطر االئتمانية، وـباطر السوق، واؼبخاطر التشغيلية.أجزاء ثبلثة 

فبا  التشغيلية، ثبلث طرق بديلة لقياس كل من ـباطر االئتمان واؼبخاطر  2ويف ىذا الصدد تقدم بازل 
والبنية  يسمح للبنوك واعبهات الرقابية باختيار أفضل األساليب اليت تبلئم درجة تطور العمليات اؼبصرفية

اؼبال، يتكون من ثبلثة رأس اؼبؤسسية لؤلسواق اؼبالية، ودبوجب ذلك فإن اؼبقام يف نسبة اغبد األدىن جملموع 
 ق، واؼبخاطر التشغيلية.ىي: اؼبخاطر االئتمانية، وـباطر السو  زاءأج

فبا  ثبلث طرق بديلة لقياس كل من ـباطر االئتمان واؼبخاطر التشغيلية، 2ويف ىذا الصدد تقدم بازل 
 يسمح للبنوك واعبهات الرقابية باختيار أفضل األساليب اليت تبلئم درجة تطور العمليات اؼبصرفية

 .2والبنية اؼبؤسسية لؤلسواق اؼبالية

                                                           
 .15 مرجع سابق، ص: في الواقع وسبلمة التطبيق"، -كفاية رأس المال في المصارف اإلسبلميةحسُت سعيد، " 1
 .يقصد بالتوريق ربويل الديون اليت لدى البنوك إذل أوراق مالية قابلة للتداول 
مصر، ،االبراىيمية ، )الطبعة األوذلانعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية"، أضبد شعبان ؿبمد علي، " 2

 .252،253: ص ص ،   2007 ،الدار اعبامعية
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 :1يعطى بالعبلقة التالية 2حسب بازل كفاية رأس اؼبال وعليو يصبح معدل  
 

 
 بالنسبة ألساليب احتساب اؼبتطلبات ذباه اؼبخاطر االئتمانية، فهناك تغيَت كبَت يف أساليب احتسابأما 

منهج التصنيف ،اؼبنهج اؼبوحدالحتساب اغبد األدىن، ونبا:  نهجُتىذه اؼبتطلبات. حي  يوجد م
 التقييم الداخلي األساسي واؼبتقدم. كما متأسلوب فرعيُت نبا: أسلوبُت األخَت إذل  ويتفرع ىذا الداخلي

الحتساب اغبد األدىن طرق حي  توجد ثبلثة  إضافة متطلبات جديدة الحتساب اؼبخاطر التشغيلية،
 طريقةو  ةاؼبعياريلطريقة وا اؼبؤشر األساسيطريقة اؼبال ذباه اؼبخاطر التشغيلية وىي: رأس  لكفاية
 2 .ةاؼبتقدم القياس

 يلي:  لوحظ ما 1مع بازل  2ودبقارنة نسبة كفاية رأس اؼبال حسب بازل 

                                                           
1 The New Basel Accord , BIS , International Convergence of capital management and 
capital standards , June 2004,page 5 – 6 ,  

  درجات يعتمد  اؼبنهج اؼبوحد على التقييم اػبارجي لبلئتمان، وىو يبثل الطريقة اؼبعيارية أو القياسية، وتعتمد ىذه الطريقة على التصنيفات و
 Exportو fitch ibcaو standard&poorsو  mody'sارة االئتمانية اليت تضعها وكاالت ومؤسسات التصنيف اػبارجية مثلاعبد

credit agencies  
  اؼبال وفق ىذه اؼبنهجية ع ر معدالت رياضية قدمتها اللجنة، تستخدم اؼبتغَتات األربعة فيما بعد كأساس لعملية االحتساب،  رأسيتم احتساب
 .يو فإن عبنة بازل أوجدت أسلوبان الحتساب ـباطر االئتمان ونبا: األسلوب األساسي، واألسلوب اؼبتقدم وعل
  اؼبال بناءا على مؤشر واحد وىو  رأسويتم دبوجبو احتساب متطلبات 1تعت ر ىذه الطريقة من أبسط الطرق الثبلثة اؼبطروحة من قبل عبنة بازل

ية القياس بضرب قيمة متوسط الدخل اإلصبارل للسنوات الثبلثة اؼباضية يف نسبة ثابتة ألفا، حبي  يتم حذف السنة عمل الدخل اإلصبارل، حبي  تتم
 .اليت ربقق ناذبا إصباليا سالبا أو معدوما، وال يتطلب ىذا اؼبنهج شروطا أو معايَت معينة، هبب أن وبققها اؼبصرف حيت يستطيع استخدامو

 اؼبال لتغطية اػبطر التشغيلي  رأسري الدخل اإلصبارل كمؤشر من أجل كل خط نشاط، ويف ىذه اغبالة متطلبات يستخدم اؼبنهج اؼبعيا
 لكل خط تشغيل، واليت بدورىا تساوي ؾبموع حاصل ضرب متوسط الدخل اإلصبارل لثبلث سنوات اؼبال اؼبوافقة رأسربسب جبمع متطلبات 
 .أخَتة يف اؼبعامل بيتا

  الطريقة للمصارف اليت تتوفر فيها بعض اؼبعايَت الصارمة حبساب اؼبتطلبات الرأظبالية الكافية لتغطية ـباطر التشغيل بنفسها، تستخدم ىذه
ويشًتط  % من اغباالت. 99خاصة هبا لتقدير اػبسائر التشغيلية القصوى اليت يبكن أن تلحق باؼبصرف يف  على مباذج داخلية وباالعتماد
هج أن يكون لدى اؼبصرف وظيفة مستقلة إلدارة ـباطر التشغيل، نظام معلومات جيد، رقابة داخلية كافية، نظام داخلي إلدارة ىذا اؼبن الستخدام

 اؼبخاطر موثقا بشكل جيد...إخل
، 252ص:ص مرجع سابق، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية"، أضبد شعبان ؿبمد علي، " 2

253. 

 (R.C)رأ  المال الت  يم  

 %8 ≤  معدل كفاية رأس اؼبال=                                                                               
ؼبوجودات اؼبرجحة باؼبخاطر م اؼبخاطر االئتمانية+ ـباطر السوق  + ـباطر التشغيل ا
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 دل وبدث أي تغيَت على أساليب قياس ـباطر السوق؛ -
 ؛%8 أبقت عبنة بازل على اغبد األدىن لنسبة كفاية رأس اؼبال دبا نسبتو -
 ؛ؼبالال يوجد أي تغيَت جوىري يف بسط نسبة كفاية رأس ا -
 استحدثت اللجنة نوع جديد من اؼبخاطر وىي اؼبخاطر التشغيلية؛ -

 :1مت تغيَت أساليب قياس ـباطر االئتمان، حي  طرحت اللجنة ثبلثة أساليب ىي
 األسلوب اؼبعياري أو النمطي. -
 أسلوب التقييم الداخلي األساسي. -
 .أسلوب التقييم الداخلي اؼبتقدم -

 .Supervisory Reviewاقية اإلشر الدعامة الثانية :المراجعة 
 البنوك بالوفاء دبتطلبات رأس اؼبال أحد الركائز التزامتعد اؼبراقبة اؼبستمرة من قبل اعبهات اإلشرافية على 

الثبلثة اليت يقوم عليها إطار عبنة بازل الثانية لكفاية رأس اؼبال، نظرا ألنبية دور الرقابة يف التأكد من كفاية 
اليت تنتهجها  االسًتاتيجيةع حجم اؼبخاطر اإلصبالية اليت تواجهها البنوك و مع اؼبال و تناسبو م رأس

للتعامل مع تلك اؼبخاطر، ىذا فضبل عن أن الرقابة تتيح للجهات اإلشرافية إمكانية التدخل يف الوقت 
وهتدف عبنة  اؼبناسب يف حالة عدم تغطية رأس اؼبال أو عدم كفايتو ؼبواجهة اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا البنوك،

بازل من خبلل ىذه الدعامة ليس فقط لضمان و السماح للبنوك باغبصول على رأظبال كايف يغطي ؾبموع 
 أفضل تقنيات اؼبراقبة و تسيَت اؼبخاطر استعمالاؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا، بل لتشجيعها كذلك يف إعداد و 
 اعبوانب اليت دل سبس من طرف الدعامة األوذل،و تعاجل الدعامة الثانية للجنة بازل الثانية بعض األخطار و 

 ىذه الدعامة إذل تكييف العمل اؼبصريف فيما ىبص تطبيق اؼبناىج اؼبتقدمة و اؼبعقدة للدعامة األوذل، و منها
، و منو يتوجب على 2منهج التقييم الداخلي ػبطر القرض و منهج القياس اؼبتقدم للمخاطر التشغيلية

اء على ما سبق، فإنو يستوجب بن البنوك. اعتمادتوافر ىذه العناصر عند منحها الرقابية ضمان  السلطات
البنوك و ال سيما النظر فيما إذا   السلطات الرقابية اغبكم على مدى جودة اإلجراءات اؼبتبعة من قبلعلى 

إذل نقل ال يهدف  كما كانت معاملة األنواع اؼبختلفة من اؼبخاطر مناسبة أم ال، و التدخل عند اللزوم،

                                                           
رسالة ماجستَت يف العلوم التجارية دراسة حالة بنك البركة الجزائري، –إدارة المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسبلمية زرارقي ىاجر، " 1

 .90 :ص، 2011،2012، اعبزائر، 1غَت منشورة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة سطيف 
إصبلح النظام مداخلة مقدمة إذل اؼبلتقى الثاين حول:  وتسيَت اؼبخاطر اؼبصرفية يف البنوك اعبزائرية"، 2، "بازل ايبي ؿبمدطيبة عبد العزيز، مر  2

 .18، ص:2008مارس  12-11جبامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر، يومي  المصرفي الجزائري" في ظل التطورات العالمية الراهنة،
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ىم األكفأ  مسئولية ربديد مدى مبلءمة رأس اؼبال أو كفايتو إذل السلطات الرقابية، إذ يبقى مديري البنوك
واألفضل يف مسألة تقييم وتقدير اؼبخاطر اليت تواجهها البنوك اليت يقومون بإدارهتا، وأنو يتوجب عليهم يف 

 1.النهاية إدارة تلك اؼبخاطر والتعامل معها
 Market Disciplineالثالثة: انضباط السوق الدعامة 
ربفيزىا  السوقية تعٌت ربفيز اؼبصارف على فبارسة أعماؽبا بشكل آمن وسليم وفعال، وأيضا االنضباطية

جراء قوية لتعزيز إمكانياهتا على مواجهة أي خسائر ؿبتملة مستقببل من رأظبالية للحفاظ على قواعد 
 ر أساسيا لتقوية أمان وسبلمة القطاععناصالسوقية الفعالة  ضباطيةاالنتعرضها للمخاطر، وبذلك تشكل 

 اسًتاتيجيات اؼبال ونوعية وبنية اؼبخاطر، وأيضا رأس وىذا يعٍت زيادة إفصاح اؼبصارف عن ىيكل  ،اؼبصريف
 اؼبال اؼبطلوب، وكذا التفاصيل الكميةرأس اؼبصارف للتعامل مع اؼبخاطر وأنظمتها الداخلية لتقدير حجم 

هتدف ىذه الدعامة إذل توفَت ؾبموعة من متطلبات  كما،2اؼبالية للمصارف وأدائها اؼبارلاؼبراكز والنوعية عن 
اؼبعلومات اػباصة باؼبخاطر االئتمانية وحجم رؤوس أموال  اإلفصاح اليت تسمح للمتعاملُت يف السوق بتقييم
، إذل جانب تبلقي راررة اؼبخاطر ودعم االستقعلى إدا راقبُتالبنوك. وهبذا تساعد ىذه الدعامة البنوك واؼب

ربليلها أو استخدامها يف التعرف على اغبجم الفعلي للمخاطر اليت  السوق باؼبعلومات اليت يصعبإغراق 
البنوك بإتباع متطلبات اإلفصاح وذلك إللزام للعديد من الطرق القانونية اؼبراقبون وقد يلجأ  ،تواجو البنوك
البنوك دبثل ىذه إلزام ويعتمد مدى  ،ر اؼبعلومات يف تقارير تكون متاحة للجمهوربنشإلزامها  من خبلل
 .3للمراقبُتعلى السلطة القانونية   اؼبتطلبات

 يف الشكل اؼبوارل: 2 ويبكن تلخيص الدعائم الرئيسية السابقة التفاقية بازل
 2 : الدعائم الثبلثة لمقررات بازل2-2الشكل رقم 

                                                           
 .19مرجع سابق، ص:وتسيير المخاطر المصرفية في البنوك الجزائرية"،  2بازل ؿبمد ،"طيبة عبد العزيز، مرايبي  1
القاىرة، مصر، م ،، الطبعة األوذل"2و بازل  1األزمات المالية و المصرفية مقررات لجنة بازل و اإلشراف علي البنوك بازل أضبد غنيم، " 2

 .57 :، ص  2004دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، 
ومتطلبات ربقيق االستقرار اؼبارل واؼبصريف العاؼبي ما بعد األزمة اؼبالية  3و 2بازل  ؼبقرراتإدارة اؼبخاطر اؼبصرفية وفقا د القادر،" بريش عب 3

 .36: ، ص 2013، فيفري  29ئر، العدد جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، اعبزا مجلة العلوم اإلنسانية،: مقال منشور يفالعاؼبية"، 
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 لباحثةامن إعداد المصدر: 

 2بازل اتفاقية أهداف ثانيا: 
 اغباصلة للسوق راتاؼبال مرىون بدرجة سباشيو مع التطو رأس الشك أن قباح اإلطار اعبديد لكفاية 

األىداف  اؼبال حبي  يركز علىرأس إذل وضع إطار جديد وشامل لكفاية  بازل اؼبصرفية لذا تسعى عبنة
 التالية:

، االئتمانيةاإلطار العام لرأس اؼبال بصورة أكثر حساسية ؼبخاطر اػبسائر إذل تطوير  2بازل  اتفاقيةهتدف  -
 العالية والعكس صحيح.  االئتمانيةواليت تتطلب تكوين مستويات عالية من رأس اؼبال لذوي اؼبخاطر 

 طرتطوير اغبوار والتفاىم بُت مسئورل البنك والسلطات الرقابية الوطنية فيما يتعلق بقياس وإدارة اؼبخا -
  والعبلقة بُت حجم رأس اؼبال واؼبخاطر؛

 زيادة درجة الشفافية واإلفصاح بالنسبة للمخاطر اليت يتعرض ؽبا البنك من خبلل انضباط السوق؛ -
 ؛1احملافظة على إدارة جيدة لبلئتمان، وضمان تفعيل الرقابة على ـباطر االئتمان  -
 ؛االستمرار يف تعزيز أمان وسبلمة النظام اؼبارل  -
 ؛االستمرار يف دعم اؼبساواة التنافسية -
 ؛تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع اؼبخاطر  -
قبل  الًتكيز على اؼبصارف النشطة عاؼبيا، كما أن مبادئو األساسية هبب أن تكون مناسبة للتطبيق من  -

 ؛2اؼبصارف على اختبلف درجات تطورىا

                                                           
 .257مرجع سابق، ص: ، 1"لبنوك اإلسبلمية وتحديات بازل ا"ظبَت شاىد،  1
،   2006دار اعبامعة،  ،مصرم، "انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية"أضبد شعبان ؿبمد علي،   2
 .247،248 :ص ص

 
 
 

 

 

2الدعائم الثبلثة لمقررات بازل   

 الدعامة الثالثة
 انضباط السوق

 الدعامة الثانية
 اؼبراجعة اإلشرافية

 الدعامة األوذل
اؼبالرأس اؼبتطلبات الدنيا لكفاية   
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 اؼبارل العاؼبي؛  الرفع من معدالت األمان وسبلمة ومتانة النظام -
 مباذج جديدة أكثر مبلئمة للتطبيق يف اؼبصارف على كافة  وإهبادإدراج العديد من اؼبخاطر،  -

 مستوياهتا؛
ىو تدعيم صبلبة النظام اؼبصريف الدورل، وذلك من خبلل ضمان  2بازل  التفاقيةيعت ر اؽبدف الرئيسي  -

لتوازن يف اؼبنافسة بُت اؼبصارف العاؼبية الكبَتة، كما أن قياس متطلبات رأس اؼبال ال سبثل مصدرا لعدم ا
اؼبال اغبساسة رأس  يعت ر كذلك من أىم أىدافها أهنا تشجع على إدارة اؼبخاطر من خبلل متطلبات

  للمخاطر اليت تواجهها؛
 .1إذل إنشاء طريقة أكثر مشولية يف معاعبة اؼبخاطر االتفاقيةدف ىذه هت -

 2بازل  واتفاقية 1بازل  اتفاقيةن أوجه االختبلف بيثالثا: 
 : 2يف النقاط الرئيسية الثبلث التالية 2وبازل  1بُت بازل  االختبلفاتيبكن حصر 

 اؼبال وىي كما يلي: رأس متطلبات كفاية  باحتساباالختبلف اػباص  -
 ؛جذرياتغيَت تغَت منهجية ترجيح األصول دبخاطر االئتمان  -
 ؛طالبة اؼبصارف باالحتفاظ برأس مال ؼبواجهتهاإضافة اؼبخاطر التشغيلية وم -

 اؼبال وىذه الطرق ىي: اؼبدخلرأس إضافة طرق جديدة لقياس اؼبخاطر االئتمانية وربديد متطلبات 
 ؛اؼبعياري، واؼبدخل األساسي واؼبتقدم اؼبستند للتصنيف الداخلي للمخاطر

والعوائد  ربقيق األرباح االعتباري يأخذ يف اؼبال االقتصادي والذرأس ربقيق  2بازل  اتفاقيدعم تطبيق  -
 ؛اؼبال اؼبعدلة باؼبخاطر رأسعلى 
اؼبخاطر، هتا اؼبال وأساليب إدار رأس كفاية مراقبة  إضافة بنود تتعلق بدور ىيئات الرقابة على اؼبصارف يف  -

 ديةاقتصام اؼبال عند ظهور ظروف جديدةرأس حبي  أصبح من مهمات ىذه اؽبيئات رفع نسب كفاية 
إضافة متطلبات تتعلق ، جعة أساليب إدارة وقياس ىذه اؼبخاطراخاصة بالقطاع اؼبصريف أو دبصرف ؿبدد  ومر 

اؼبعلومات للسوق حول مدى كفاية  بالشفافية واإلفصاح يف السوق وىي متطلبات تتعلق بإتاحة مزيد من
 .وقياسهاإدارهتا  اؼبال وحجم اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اؼبصرف وأساليبو يفرأس 

                                                           

 اإلسبلمية، ملتقي الخدمات المالية و إدارة المصارف :مقدمة إذل مداخلة، 2شاشي، "معايَت بازل للرقابة اؼبصرفية إتفاقية بازل "عبد القادر   1 
 .12، ص: 2010أفريل  20، 13جامعة سطيف، 

. دراسة تطبيقية على المصارف 2اإلدارة الحديثة لمخاطر اإلئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازل مَتفت علي أبو كمال، " 2
 .42،43،  ص ،ص 2007يف إدارة األعمال، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، فلسطُت،غَت منشورة ستَت ، رسالة ماجالعاملة في فلسطين"
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 المصارف اإلسبلمية وانعكاساتها على 2تطبيق مقررات بازل  رابعا: 
، و  2558بشكل رظبي مع بداية سنة 2ىناك العديد من البنوك اإلسبلمية شرعت يف تطبيق اتفاقية بازل

 كما يلي:من خبلل ىذا العنصر سنبُت اعبهود اؼببذولة، وما ىي فبيزات تطبيقها ؽبذه االتفاقية،  
( ضمن معيار IFSB)يار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسبلمية مع -1

 2بازل
وىو خاص حبساب كفاية رأس اؼبال  رأس اؼبالكفاية معيار  قام اجمللس بإصدار  2005يف ديسم ر  -

أس اؼبال ويتكون ىيكل معيار كفاية ر  للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسبلمية عدا مؤسسات التأمُت، 
ؼبؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية من سبعة أقسام تبُت متطلبات اغبد األدىن لكفاية رأس اؼبال لكل من 
ـباطر االئتمان وـباطر السوق لكل أداة من األدوات اؼبالية اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسبلمية، ولقد 

 م 2007عام  نصت وثيقة ىذا اؼبعيار على البدء بتطبيقو اعتباراً من
 اؼبؤسسات اؼبالية يفعادلتان غبساب كفاية رأس اؼبال وضع ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية م

 :1يلي اإلسبلمية كما
 المعادلة القياسية: -

 
 إصبارل اؼبوجودات اؼبرجحة حسب أوزان ـباطرىا اؼبوجودات اليت يتم سبويلها من لحبي  يشم

 أما ـباطر االئتمان وـباطر السوق فهي ،األرباح اؼبطلقة واؼبقيدةركة يف مار اؼبشاثخبلل حسابات االست
 .وخارج قائمة اؼبركز اؼبارلل داخ

 :معادلة تقدير السلطة الرقابية -

                                                           
 :اؼبنشور على اؼبوقع االلكًتوين التارل ،كفاية رأس المال للمؤسسات )عدا مؤسسات التامين( التي تقدم خدمات مالية إسبلمية معيار  1

http://www.ifsb.org/standard/ifsb2_arabic.pdf ، 2020جانفي  13تاريخ زيارة اؼبوقع يف. 
 

http://www.ifsb.org/standard/ifsb2_arabic.pdf
http://www.ifsb.org/standard/ifsb2_arabic.pdf
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 2كيفية تطبيق البنوك اإلسبلمية لكفاية رأس المال حسب معيار بازل    -2

ة، ىو عدم وجود اتفاق موحد لتطبيقها، رغم ما يبيز البنوك اإلسبلمية يف التعامل مع اتفاقيات الرقابة الدولي
لبلورة   مت عدة ؿباوالت، إذ ُقدؿباولة ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية تطويع االتفاقية مع خصائصها

ؾبلس اػبدمات  ةسوف نقتصر على ذكر ؿباول ، ولكن2كيفية تطبيق البنوك اإلسبلمية التفاقية بازل 
ومن خبلل ىذا اؼبعيار يتم حساب كفاية رأس اؼبال اإلصبالية  ـبتلف منشوراتو، اؼبالية اإلسبلمية، واليت قدمها يف

 : بعد قياس أنواع اؼبخاطر الثبلثة بالطرق اآلتية
 ـباطر االئتمان : الطريقة اؼبعيارية. -        
 ـباطر السوق : الطريقة اؼبعيارية. -        
 . ـباطر التشغيل : طريقة اؼبؤشر األساسي -        

                                                                                                                                                                                     
   ح بناء عندما تكون األموال ـبتلطة يتم حساب إصبارل اؼبوجودات اؼبرجحة حسب أوزان ـباطرىا واؼبمولة من حسابات االستثمار اؼبشاركة يف األربا

اؼبوجودات ذات العبلقة. وتشمل أرصدة حسابات االستثمار اؼبشاركة يف األرباح ، احتياطي معدل األرباح واحتياطي ـباطر مع  على حصتها بالتناسب
 .االستثمار أو االحتياطات اؼبماثلة

ا السلطات اإلشرافية، إذل نسبة من اؼبوجودات اليت يتم سبويلها بواسطة حصة حسابات االستثمار اؼبشاركة يف األرباح واليت ربددى يشَت الرمز -
 .حبسب تقدير السلطات اإلشرافية وفقا لكل حالة تتفاوت وبالتارل فان قيمة

واسطة النسبة ذات العبلقة اؼبوجودة اؼبرجحة حسب أوزان ـباطرىا اؼبمولة بواسطة حصة حسابات االستثمار اؼبشاركة من احتياطي معدل األرباح وب -
اؼبخاطر التجارية اؼبنقولة يف حُت يغطي ـبصص  ا من البسط، حي  أن احتياطي معدل األرباح يؤدي إذل خفضيتم طرحه احتياطي ـباطر االستثمار

 . االستثمارات اؼبمولة من حسابات االستثمار ـباطر االستثمار اػبسائر اؼبستقبلية يف
   سنتعرض ؽبا بشيء من التفصيل يف الفصل اؼبوارل 
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 :1و ربسب كما يلي  

 
صيغة أخرى أقرىا اجمللس بالنسبة للبنوك اإلسبلمية اليت تنشط يف دول تفرض سلطاهتا الرقابية  و توجد

كما توجد ؿباوالت أخرى غبساهبا من قبل   ،2إجبارية ضمان وضباية أصحاب الودائع مهما كان نوعها
استخدم  ،3املة حسابات االستثمار اؼبشًتكبعض الدارسُت، و كان اػببلف بينهم يدور حول كيفية مع

، فقط مت 2ؾبلس اػبدمات اؼبالية نفس التصنيف واألوزان اؼبوجودة يف النسخة األصلية من اتفاقية بازل 
 وسنأخذ نظرة ـبتصرة عن مكونات اؼبعادلة أعبله: ،تعديلها لتتماشى مع خصائص نشاط البنوك اإلسبلمية

 :4اػباصة بالبنوك اإلسبلمية، فقط مت إضافة ما يلي 1ف يف بازل رأس اؼبال بقي لو نفس التعري -
 احتياطي معدل األرباح: وىو مبالغ ؿبتجزة من إصبارل دخل أموال اؼبضاربة؛  -
 مقتطعة من دخل أصحاب حسابات االستثمار.احتياطي ـباطر االستثمار: يتكون من مبالغ  -

التقليدية،   سبلمية أهنا أقل من تلك اؼبوجودة يف اؼبصارفاؼبال يف اؼبصارف اإلرأس واؼببلحظ على مكونات 
اؼبصرف  كما أن األرباح يف اؼبصرف التقليدي ملك خاص ؽبا بينما يف اؼبصارف اإلسبلمية، فيشارك فيها

 .االحتياطاتواؼبودع فبا يطرح إشكالية مدى ربمل اؼبودع ؽبذه 

                                                           
معدا اؼبؤسسات التأمينية  اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية، ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية،  كفاية رأس اؼبال للمؤسسات  معيار 1

 .2020جانفي  13، تاريخ زيارة اؼبوقع يف 88، ص.2005ديسم ر 
ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، كفاية رأس اؼبال للمؤسسات معدا اؼبؤسسات التأمينية  اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية،   معيار 2

 .2020جانفي  13تاريخ زيارة اؼبوقع يف   ،89، ص.نفس اؼبرجع،2005ديسم ر 
 .23 -16مرجع سابق، ص ص. ، قياس مبلءة البنوك اإلسبلمية في إطار المعيار الجديد لكفاية رأس المال ماىر الشيخ حسن،3
أزمة النظام المالي ، حب  مقدم إذل اؼبلتقى الدورل حول : "2بُت ضغط اؼبخاطر ومتطلبات بازل  لعرابة،" البنوك اإلسبلمية رقية بوحيضر، مولود 4

 .10ص: مرجع سابق،  والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسبلمية،
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سبلمية، فإهنا غَت قادرة على التقييم الداخلي ؼبخاطر ـباطر االئتمان: نظرا حملدودية إمكانيات البنوك اإل -
االئتمان. و تسعُت بأطراف خارجية معينة من سلطاهتا اإلشرافية ؽبا القدرة على ربديدىا. أما بالنسبة 

 .2555لؤلوزان فتستخدم ما جاء يف منشورات ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية سنة 
 ا بالنسبة لكل مكوناهتا، بتقنيات بسيطة وأخرى معقدة.ـباطر السوق: مت توضيح كيفية حساهب - 

 ـباطر التشغيل: حي  عرفت اؼبخاطر التشغيلية احملتملة دبا فيها ـباطر عدم االلتزام بالشريعة اإلسبلمية. -
زبتار  لتقييم اؼبخاطر يبكن للمصارف اإلسبلمية أن 2بلثة اليت اقًتحتها عبنة بازل ثإن طرق القياس ال  -

إال إن ، ىي اليت تناسب طبيعة اؼبخاطر فيها من بينها، بالرغم من أن طريقة التصنيف الداخلي واحدة
ر، ثاحتمال التع اؼبعلومات لقياس ظممتقدمة يف إدارة اؼبخاطر وكفاءة عالية لن ظمىذه الطريقة ربتاج إذل ن

فًتة االستحقاق،  ر، وربديدثعر، وحجم األصول اؼبعرضة للمخاطر عند التثواػبسائر اؼبتوقعة يف حالة التع
تعت ر امتداد للطريقة  الذي ال يتوفر لدى اؼبصارف اإلسبلمية ، أما فيما ىبص الطريقة اؼبعيارية واليت يءالش

 للمصارف اإلسبلمية؛ لفهي األسه 2اؼبتبعة يف بازل 
 تتعرض ؽباإن االختبلف يف طبيعة أصول وخصوم اؼبصارف اإلسبلمية واختبلف نوع اؼبخاطر اليت   -

الوارد  م الشرائحظاما خاصا ؼبعاعبة أوزان اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا ىذه األصول خببلف نظاوتنوعها، وضع ن
ل من مراح صيغة على حدا، ويف أي مرحلةل بالطريقة اؼبعيارية، حبي  يتم وضع أوزان للصيغ اإلسبلمية لك

 1.التنفيذ
 : 2كاآلتي  لمعيار هياالنتقادات الذي يمكن أن تُوجه لهذا اأهم  -3
من إصبارل اؼبوجودات حسب أوزان ـباطرىا  % 155مدى استعداد أصحاب حسابات االستثمار لتحمل ـباطر  -

 ؛اؼبمولة من حساباهتم مـباطر االئتمان + ـباطر السوق 
ألساسية التفاق بُعد أصحاب حسابات االستثمار عن مراقبة أعمال البنك، وقد رأينا أن الرقابة ىي إحدى األركان ا -

، وىذا مطلب قدًن، أي سبثيل أصحاب حسابات االستثمار مثل سبثيل اؼبسانبُت يف مراقبة إدارة البنك، مادامت 2بازل 
 2بازلأمواؽبم تُقبل على سبيل اؼبشاركة يف األرباح واػبسائر، وىو ما هبعل من مبدأ الشفافية واإلفصاح موىو ركن آخر ل

 ؛من طرف البنوك اإلسبلميةأكثر إغباحاً يف التطبيق 
                                                           

 سنقوم بشرحها يف الفصل اؼبوارل.  
بفقه المعامبلت ؾبلة متخصصة حب  منشور يف: ، ال ركة الرقابة على اؼبصارف اإلسبلمية ومتطلبات مقررات بازل، حوليةصابر ؿبمد اغبسن،  1

 .233، ص:2006، 8، خاصة بأحباث ندوات ال ركة، العدد والعمل المصرفي اإلسبلمي
، 2006، 6، العدد العلوم االقتصادية وعلوم التسييرؾبلة  حب  منشور يف: "،، "إتفاقيات بازل وتطبيقاهتا يف البنوك اإلسبلميةسليمان ناصر 2

 .18-17ص: 
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إلدارة اؼبؤسسات اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية عدا مؤسسات التأمُت  اؼببادئ اإلرشادية -
، وفيها يتناول الطريقة 2556أصدر اجمللس ىذه اؼببادئ يف ديسم ر  :اإلسبلمية/التكافل وصناديق االستثمار اإلسبلمية

اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، مع الًتكيز على حقوق أصحاب حسابات االستثمار وكذا العامة لضوابط إدارة مؤسسات 
 شفافية إعداد التقارير اؼبالية اؼبتعلقة حبساباهتم.

معيار االفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية عدا  -
، وىو  يتعرض للمبادئ العامة 2557افل : أصدر اجمللس ىذا اؼبعيار يف ديسم ر مؤسسات التأمُت اإلسبلمية/التك

لئلفصاح، وكذا ىيكل رأس اؼبال دبا يف ذلك حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار، كما يتناول ىذا اؼبعيار 
ف منها، وىي نفس اؼبخاطر ـبتلف أنواع اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا البنوك واؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية وإدارهتا والتخفي

، إال أن اؼبعيار دل يتعرض ؼبخاطر 2555الواردة يف "اؼببادئ اإلرشادية إلدارة اؼبخاطر للمؤسسات" الصادرة يف ديسم ر 
 االستثمار يف رؤوس األموال، بينما أضاف نوعُت من اؼبخاطر وىي :

سانبُت أي مؤسسة اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية من أجل اؼبخاطر التجارية اؼبنقولة : وىي اؼبخاطر اليت رُبول إذل اؼب -أ
بعض أو كل اؼبخاطر اليت يكونون معرضُت ؽبا دبوجب عقود اؼبضاربة،  ملية أصحاب حسابات االستثمار من ربضبا

أو ىي اؼبخاطر اليت تنشأ عند ربقيق اؼبصرف ؼبعدل عائد يقل عن اؼبعدل السائد يف السوق، لذلك فإن البنك أو 
قد تتنازل عن جزء أو كل نصيبها من األرباح لصاحل أصحاب الودائع من أجل احملافظة على معدل أرباح  اؼبؤسسة

 ؛وبمي البنك من ـباطر سحب اؼبودعُت لودائعهم إذل حي  العائد األعلى
 اؼبخاطر اػباصة بالعقود : وىي مزيج متفاوت من ـباطر االئتمان وـباطر السوق، والذي يتفاوت حسب طبيعة -ب

 ومرحلة عقد التمويل اإلسبلمي.
 على المصارف اإلسبلمية 2بازل  انعكاسات -4

 :1على اؼبصارف اإلسبلمية كما يلي 2تتمثل انعكاسات اتفاقية بازل 
تعطي مرونة أك ر للمصارف اإلسبلمية بالرغم من أن بعض اؼبصارف التقليدية أظهرت  2عبنة بازل  -

يبكن أن يسمح  2بازل اتفاقواليت دخلت حيز التنفيذ، إال أن  ،2اػبوف من تطبيق مقررات عبنة بازل 
وذلك لوجود قائمة مقًتحة إلدارة اؼبخاطر، بدال من  1بازل اتفاقيةللمصارف اإلسبلمية دبرونة أك ر من 

 ؛حجم واحد يبلءم صبيع اؼبخاطر، وىذا يعطي حساسية أك ر ؼبختلف أنواع اؼبخاطر

                                                           
، األردن عادل الكتب)، "إستراتيجية مواجهتها -تحديات العولمة–المصارف اإلسبلمية مقررات لجنة بازل "أضبد سليمان خصاونة،  1

 .144،145ص:ص   ،2008
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اعبديدة فيكون ىناك  االتفاقيةولكن حسب %،  155ىو  1ازل إن وزن خطر اإلقراض مثبل حسب ب -
علما أن أوزان اؼبخاطر، سيتم تقديرىا حسب تقديرات %،  155،  155، %55%،%25أربعة أوزان ىي 

اؼبخاطر اػبارجية اؼبقدرة بواسطة وكاالت التقدير الدولية، وىذا يبكن أن وبسن من دور أ رس اؼبال 
ت التقدير الرئيسية للمصارف اإلسبلمية، واؼبؤسسات اؼبالية يف العادل العريب للمصارف اإلسبلمية، فوكاال

 ؛وباكستان وماليزيا وىي وكاالت ؿبلية
 ، والسعي كبو اغبصول على تقديرات أعلى، من أىم ظبات برنامج2دبتطلبات عبنة بازل  االلتزامإن  -

إذل ىذا  انضمتنقد الدورل والبنك الدورل، وقد تقييم القطاع اؼبصريف، واليت يتم تطويرىا بواسطة صندوق ال
ال رنامج بعض الدول اإلسبلمية مثل األردن ولبنان، وىناك دول إسبلمية أخري مثل اليمن اليت تسعي 

ويعمل صندوق النقد الدورل على مساعدة الدول اؼبنظمة لل رنامج، من أجل تقييم نقاط ؛ إليو لبلنضمام
مل على تطويره، كما يشجع على إهباد مؤسسات ؿبلية قوية دل ا رقبة قطاعها اؼبارل، والع الضعف يف
ويشجع كذلك على الشفافية يف إعداد التقارير اؼبالية، كما يشجع على تطوير منظومة من  القطاع اؼبارل،

 القوانُت اؼبتطورة، اليت سبتاز بالشفافية.
 على البنوك اإلسبلمية 2بازل آثار اتفاقيةخامسا: 

 اإلهبابيةآلثار ا، ويف نفس الوقت فهي ربمل ؽبا العديد من الفرص، فمن  عبئا كبَتا 2بازل  يةاتفاقتشكل  
 من طرف اؼبصارف اإلسبلمية ما يلي: االتفاقيةو السلبية اليت وبدثها تطبيق 

  السلبيةاآلثار  -1
 : 1إذل تعت ر اتفاقية بازل ربدي كبَت للبنوك اإلسبلمية وذلك راجع

 أمواؽبا وؿبدودية نشاطها؛صغر حجم رؤوس  -
 البفاض رحبية البنك نتيجة احتجاز نسب أك ر منها، فبا يضر دبصلحة اؼبودعُت اؼبستثمرين؛ -
وقوع أغلبها يف الدول النامية ذات اؼبخاطر اؼبرتفعة، فبا وبول دون انتقال رؤوس األموال اػبارجية إليها،   -

 كما يصعب عليها اغبصول على التمويل اػبارجي؛ 
 أغلب البنوك اإلسبلمية تفتقر لئلمكانيات اؼبادية والبشرية البلزمة لتحديد ـباطرىا؛  -
 تزيد من السيولة غَت اؼبوظفة على مستوى البنوك اإلسبلمية، فبا يؤثر سلبا على استخداماهتا؛ -

                                                           
 .33-32مرجع سابق، ص ص: "، 2واقع تطبيق البنوك اإلسبلمية لمتطلبات اتفاقية بازل "رقية بوحيضر، مولود لعرابة،  1
. 
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ف طريقة عدم إلزامية الصيغة اؼبعدة من قبل ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، ما يؤدي إذل اختبل -
 حساهبا من بنك إذل آخر بالشكل الذي يؤثر على مصداقية النسب احملسوبة؛

تعزز دور السلطات الرقابية على البنوك اإلسبلمية، فبا قد ىبلق ؽبا مشاكل مع بنوكها اؼبركزية، خاصة يف  -
 ظل عدم وضوح ىذه العبلقة يف أغلب الدول اليت توجد هبا.

 االيجابية اآلثار -2
 ىم اهبابيات ىذه االتفاقية على البنوك اإلسبلمية يف:تتمثل أ 
 اؼبخاطر هبا؛ ةو ربسُت اعبوانب الفنية، وتعزيز ثقافة إدار ندفعها إذل بذل جهود إضافية لبللتزام هبا، و م -
 تؤمن ؽبا ضباية أفضل من اػبسائر  أو أية  تأثَتات سلبية لنقص السيولة؛ -
 ؛طر اؼبتنوعة اليت تواجهها وتعزز من قدرهتا التنافسيةتعطيها حرية أك ر يف ربديد اؼبخا -
 تشيع ثقافة اإلفصاح ونشر اؼبعلومات واليت هتم اؼبتعاملون معها. -

 3تف اقية بازل  تطبيق المصارف اإلسالمية الالمطلب الثالث: 
 ـرفية إلعـداد قواعـداجتمعـوا القـائمُت علـى عبنـة بـازل لرقابـة اؼبص2008 عقب حدوث األزمة اؼبالية العاؼبيـة

 3.جديدة لتنتشل النظام اؼبصريف من ىذه األزمة اليت عصفت بو ربت مسمى مقررات بازل
يف الـدول اؼبتقدمـة جعـل ىـذه االتفاقيـة علـى احملـك،  2 إن حـدوث األزمـة بعـد فـًتة قصـَتة مـن تطبيـق بـازل

جــل دبراجعــة عميقــة وشــاملة لؤلنظمــة والتشــريعات وىــو مــا عكوهنا جاءت لتعزز صبلبة النظام اؼبصريف 
 واؼبصرفية.  اؼباليــة
 3سبب ظهور بازل  أوال:
وتطوير  للمصارف،لرأس اؼبال القانوين صلبة  ة يف مضموهنا قاعد تقد شكل 2ن اتفاقية بازل أ رغم  

-2557أن األزمة اؼبالية العاؼبية  ىذه االتفاقية، إالما جاءت بو انبية  غمفبارسات الوظيفة اؼبصرفية. ور 
 للرقابة بازل للجنة الرقابية اعبهةمعها اجتماع  تية استدعقالثغرات يف ىذه االتفا ضبع م، أظهرت2559
وذلك من خبلل إصدار وثيقتُت،  2بازل  اتفاقيةعلى  صبلحاتواإل للقيام ببعض التعديبلت ،البنكية

عزيز مرونة البنوك والقطاعات اؼبصرفية يف ـبتلف دول العادل األوذل "اإلطار الدورل للعمل اإلشرايف لت
  سبتم ر "والثانية" إطار العمل الدورل لقياس ـباطر السيولة، معايَتىا وكيفية قياسها والرقابة عليها " يف م

2515
وذلك بعد اجتماعها يف مقر اللجنة يف بنك  ،3بازل باتفاقيةواليت اصطلح على تسميتها ، 1

                                                           
1  Caruana Jaime, "Bâle III : vers un système financier plus sûr", Article présenté à l’occasion de la 
3e Conférence bancaire internationale, Santander, Madrid, le 15 septembre 2010, p 2, 3 et 4. 
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لدولية يف مدينة بازل السويسرية ، ومت اؼبصادقة عليها من زعماء ؾبموعة العشرين يف اجتماعهم التسويات ا
البنوك بتحصُت « 3بازل »وتلزم قواعد اتفاقية  ،2515نوفم ر  12يف سيئول العاصمة الكورية اعبنوبية يف 

طرابات اؼبالية اليت من اؼبمكن أنفسها جيدًا ضد األزمات اؼباليـة يف اؼبستقبل، وبالتغلب دبفـردىا على االض
 اإلصبلحات و هتدف1،أن تتعرض ؽبا من دون مساعدة أو تدخل البنك اؼبركزي أو اغبكومة قدر ما أمكن

 البنكي اؼبال للقطاع رأس جودة تعزيز وإذل اؼبال رأس متطلبات زيادة إذل 3 بازل اتفاقية دبوجب اؼبقًتحة
بازل  نظام إذل االنتقال حي  أن الدورية، االقتصادية لتقلباتا فًتات خبلل اػبسائر ربمل لو يتسٌت حىت
مراحل، إذ  على سنوات شباين فًتة خبلل أمواؽبا سو رؤ  بزيادة للبنوك يسمح سوف أنو إذ عملياً  يبدو اعبديد
 ذي برأظبال وكذلك اؼبال رأس من عالية بنسب االحتفاظ البنوك من يتطلب سوف اؼبقًتحة اؼبعايَت تبٍت أن
 نسبة مع اؼبخاطر بأوزان اؼبرجحة اؼبال رأس متطلبات واستكمال اؼبخاطر، تغطية وتعزيز 2،ة جيدةنوعي

 الرافعة  Financial Leverageم إضافية، ىوامش طرح طريق عن واالقتصادية الدورية التعليمات وزبفيض
 .اؼبتبادل والتأثَت اميةالنظ اؼبخاطر ومعاعبة اؼبال رأس على واغبفاظ الدورية التقلبات ؼبواجهة اؼبالية
 3 بازل اتفاقية في الواردة اإلصبلحاتثانيا: 

 البنكية للرقابة بازل عبنة أصدرت 2559 سبتم ر يف G20بناء على توجيهات الدول العشرين 
 اليت و" الصد دعائم" ثبلثة بازل دبعايَت ظبيت 2515 سبتم ر 12 بتاريخ البنكي القطاع مست إصبلحات

 ع ر 2513 سنة مطلع خبلل التنفيذ حيز تدخل اليت و البنكي اإلصبلح لعمليات بالنسبة زاوية حجر سبثل
 كما يأيت:  3،  وتتمثل أىم التعديبلت اليت جاءت هبا اتفاقية بازل 2519 غاية إذل سبتد مراحل

 يف 3بازل اتفاقية هبا جاءت اليت التعديبلت ىذه أىم وتتمثل: المالبرأس  المتعلقة التعديبلت-1
 :التالية عناصرال
 : 3يلي فيما التعديبلت ىذه إصبال ويبكن: التنظيمي المالرأس  مكوناتتعديل  -1-1
 باعبودة، اتصافوو  تعريفو إعادة على ركز كما اؼبالرأس  وكمية نوعية وربسُت تعزيز على اعبديد اؼبعيار ركز
 .العادية لؤلسهم األساسي اؼبالبرأس  اؼبالرأس  من اعبزء ىذا وظبي

                                                           
 .14، ص:2011مارس 30ديب،االقتصادي"،  نظرة مستقبلية للمشهدأضبد ضبيد الطاير، حلقة نقاشية ربت عنوان " 1
اؼبؤسبر العاؼبي التاسع لبلقتصاد  :مقدمة إذل على النظام اؼبصريف اإلسبلمي"، مداخلة 3تأثَت مقررات عبنة بازل ، "مفتاح صاحل، رحال فاطمة 2

 . 8نبول، تركيا، ص:، اسط2013سبتم ر 10-09، أيام النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسبلميوالتمويل اإلسبلمي: 
المؤتمر الدولي األول  :حب  مقدم إذل كفاية رأس اؼبال يف اؼبصارف اإلسبلمية يف الواقع وسبلمة التطبيق"،حسُت سعيد،، علي أبو العز،"   3

 .32-30، ص: 2014، اعبامعة األردنية، األردن، للمالية اإلسبلمية
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  . الثانية الشروبة+  األوذل الشروبةم من االتفاقية ىذه وفق التنظيمي اؼبالرأس  تكونوي
 وتتكون باؼبخاطر، اؼبرجحة اؼبوجودات من% 6 األدىن وحده األساسي اؼبال رأس :األولى الشريحة -أ

 :1يلي فبا الشروبة
 ؛باؼبخاطر اؼبرجحة اؼبوجودات نم%  4.5 األدىن وحده ، اعبودة عارلمالعادية لؤلسهم األساسي اؼبالرأس  -
 . اإلضايف األساسي اؼبالرأس  -
 .التصفية حال يف اػبسائر المتصاص ويهدف اؼبساند اؼبال رأس :الثانية الشريحة -ب
 اإلصدار  خصمم عبلوة+  العادية األسهم قيمة  = مالجودة عالي) العادية لؤلسهم األساسي المالرأس  -
 األرباح+  اؼبعلنةاالحتياطيات +  التوزيعات منها مطروحا الفًتة  خسائرم أرباح افيه دبا احملتجزة األرباح+ 
  .اؼبسيطرين غَت حقوق+  الشامل الدخل خبلل من  اػبسائرم
 تدرهبيا، باؼبخاطر اؼبرجحة اؼبوجودات إذل  اعبودة عارلم العادية لؤلسهم األساسي اؼبالرأس  نسبة رفع يتم
 العام يف % 4.5 عن تقل ال أن وعلى ، 2514 العام يف %4 وإذل ، 2513 العام يف % 3.5 إذل %2 من

 اؼبالرأس  وجودة وكمية نوعية وربسُت لتعزيز اعبديد معيارىا يف بازل عبنة إليو ىدفت ما وىذا ، 2515
 .انتقالية زمنية فًتة خبلل العادية لؤلسهم األساسي

 اؼبالرأس  ربتاإلدراج  معايَت وتستويف رفاؼبص من مصدرة أدوات= اإلضافي األساسي المالرأس  -
 األدوات+ اإلضايف األساسي اؼبالرأس  أدوات إصدار عن  اػبصمم اإلصدار عبلوة+  اإلضايف األساسي
 التعديبلت + اإلضايف األساسي اؼبالرأس  ربتاإلدراج  معايَت وتستويف التابعة الشركات من اؼبصدرة
 .اإلضايف األساسي اؼبال رأس احتساب عند تطبق اليت التنظيمية

 مندرجة مغَت اؼبساند رأس اؼبال صفات وربمل اؼبصرف من اؼبصدرة األدوات = المساند رأس المال -
ضمن الشروبة األوذل + عبلوة اإلصدار ماػبصم  الناذبة عن إصدار األدوات اؼبدرجة ضمن الشروبة 

اؼبخاطر اؼبصرفية  احتياطيط الشروبة الثانية+ الثانية+ األدوات اؼبصدرة من الشركات التابعة وتستويف شرو 
 اؼبال اؼبساند. العامة+ التعديبلت التنظيمية على رأس

 يف كان كما اؼبالرأس  من سنتُت ألجل مساندةم قروض  الثالثة الشروبة المساند المالرأس  إلغاء -ج
 2.بازل

                                                           
1Dhafer saidane , L’impact de la règlementation de bale3 sur les métiers des salaries 
des banques ,1 ère partie : bale3, explication du dispositif, les études de l’observatoire, 
septembre, 2012, p.p:19,20. 
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 :1يلي كما 3 بازل التفاقية وفقا اعبديدة اؼبال رأس كفاية معادلة وتكون

                                          
 مناالستثمارات  ىذه طرح يتم: التأمين وشركات المالية والشركات البنوك فياالستثمارات  معالجة -د

 2518 العام هناية وحىت 2514 العام مناعتبارا  سنوات طبس فًتة خبلل تدرهبيا اعبودة عارل اؼبالرأس 

 كان كما اإلضايف اؼبالرأس  من%  55 و األساسي اؼبالرأس  من%  55 طرح من بدال%،  25 وبنسبة
 .2بازل يف بو معموال

 :يلي فيما وتتمثل :الهوامش -ه
لتغطية اػبسائر اؼبستقبلية يف حال : لؤلسهم العادية األساسي الماللرأس ( Buffer)هامش  إضافة -

 2.5 وبنسبة( Capital Conservative Buffer) ربوطي ضباية هبامشحدوثها اصطلح على تسميتو 

 من سنوياً %  52625 وبنسبة 2516 العام من بدءاً  سنوات أربع خبلل تدرهبياً  اؽبامش ىذا بناء ويتم%، 
 اعبودة عارل األساسي اؼبال رأس لنسبة األدىن اغبد سَتفع الذي األمر باؼبخاطر، اؼبرجحة اؼبوجودات
 عن النسبة البفاض حال ويف ، 2519 عام حبلول %7 إذل%  4,5 من باؼبخاطر اؼبرجحة للموجودات

 تفرض أن اؼبالية للسلطات يبكن أي احملتجزة، األرباح نسبة زيادة هبب البنك، مال رأس زيادة وعدم 7%
 اؼبعايَت يف الصرامة ورغم ؼبوظفيهم، اؼبالية اؼبكافآت منح أو اؼبسانبُت على لؤلرباح البنوك توزيع على قيوداً 

 .  2019 عام إذل تصل قد واليت اؼبعايَت ىذه لتطبيق الزمنية اؼبدة أن إال اعبديدة
 اؼبؤسسات بُت الكبَتالًتابط  نتيجة تنشأ اليت: العالمي النظام مخاطر لمواجهة خاص هامش ضافةإ -

 اطرباؼبخما يعرف  عنو ينشأ فبا واالقتصادي اؼبارل القطاع إذل الصدمات تنتقل حي  الكبَتة، العاؼبية اؼبالية
 االحتفاظ عليها وبتم وىذا الدورل، النشاط ذات اغبجم كبَتة اؼبصارف على اؽبامش ىذا ويطبق اؼبنتظمة

                                                           
1 Abdelilah EL ATTAR , Mohammed Amine ATMANI, " L’impact des accords de Bâle 
III sur les Banques Islamique, Dossiers de Recherches en Economie et Gestion", 
Dossier Spécial, Université M. Premier Oujda, Maroc, 2013,p:20 
. 
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 ىذا مقدار لتحديد بازل عبنة ِقبل من تبذل اعبهود ومازالت األدىن، اغبد متطلبات من أك ر أموال برؤوس
 .للتطبيق الزمنية واؼبدة اؽبامش
 تقلبات ـباطر من البنوك ضبايةهبدف 1:الجودة عالي األساسي المال رأس (Buffer) هامش إضافة -

 االقتصادية الدورة حركة على اؼبًتتبة السلبية اآلثار ؼبواجهة االحتياطي من كنوع واالقتصادية اؼبالية الدورات
 من أدىن حد توافر مع ، اؼبسانبُت حقوقم األساسي اؼبال رأس من%  2.5 و صفر بُت تًتاوح بنسبة
 واالستثمار االئتمان منح يف دورىا بأداء تأثرىا عدم لضمان وذلك البنوك لدى اؼبستقرة لتمويلا مصادر
 ؛العمبلء ذباه هتابالتزاما الوفاء على البنوك قدرة لضمان السيولة من ؿبددة نسب توافر مع جنب، إذل جنباً 

 األموالم أي% 6 إذل% 4 من   األوذل الفئةم اغبارل اإلصبارل اؼبال رأس من األول اؼبستوى معدل رفع -
 تدرهبياً  العمل يبدأ أن اؼبفًتض ومن اؼبال، رأس كفاية معدل يف الثالثة الشروبة احتساب وعدم  اػباصة
 بشكل وتنفيذىا 2515 عام يف هبا العمل بداية إذل وصوال 2513 عام يناير من اعتباراً  اإلجراءاتهبذه 
 ؛2519عام يف ائيهن
 نسبة زيادة ىي اؼبقًتح لئلصبلح احملورية النقطة إن: اؼبال رأس وجودة الاؼب رأس من أعلى متطلبات -

 اؼبال رأس جودة على أيضاً  اؼبقًتحة اإلصبلحات وتركز%  15.5 إذل حالياً %  8 من اؼبال رأس كفاية
 ؛البنك مال رأس إصبارل يف اؼبسانبُت حقوق من اؼبكون اؼبال رأس من أك ر قدرا تتطلب أهنا إذ
 بشروط قرض عن عبارة اؼبساند اؼبال رأس كان حي  ،2 بازل يف كان كماس اؼبال اؼبساند  إلغاء رأ  -

 ؛والدين اؼبال رأس بُت مشًتكة صفات ووبمل اؼبال رأس لتدعيم معينة
 دول قادة طرف من اؼبوافقة على اغبصول تستوجب زالت ال السيولة خبصوص جديدة مقاييس اعتماد  -

 من أساسي بشكل مكونة للسيولة، أك ر أدوات تقدًن البنوك على سيتعُت حي  العشرين، ؾبموعة
 . السندات مثل السيولة عالية أصول

 : 2السيولة دبتطلبات الوفاء يف نسبتُت اعتماد اعبديدة االتفاقية اقًتحت وقد -
 ذات األصول بنسبة وربسب :Liquidity Coverage Ratio القصير للمدى السيولة تغطية نسبة -

 عن تقل ال أن وهبب لديو، النقدية التدفقات من يوماً  35 حجم إذلتفعة اليت وبتفظ هبا البنك اؼبر  السيولة
 .ذاتياً  السيولة من احتياجاتو واجهةؼب وذلك %، 155

                                                           
 .10مرجع سابق، ص: على النظام المصرفي اإلسبلمي"،  3"تأثير مقررات لجنة بازل مفتاح صاحل، رحال فاطمة،  1

2 Sabira Rizwa, "Implications of Basel III On Islamic Banks, international conference 
on excellence in business", university of sharjah, united arab emirates,2012, p:7. 
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 ربقيق ىو النسبة ىذه من اؽبدف :Net Stable Funding Ratioالمستقر التمويل صافي نسبة -

 األجل طويلة األموال مصادر قيمة وتقيس  سنةم الطويل األجل يف التمويلية للسيولة اؼبستويات أعلى
 خارج االلتزامات عن ناذبة سبويلية مطالبات وجود واحتمال األصول يف بالتوظيفات مقارنة للمصرف اؼبتاحة
 سيولة موارد توفَت منها واؽبدف والطويل،وتستخدم لقياس السيولة البنيوية يف اؼبدى اؼبتوسط  .اؼبيزانية
 استخدامات إذل  اؼبلكية وحقوق اؼبطلوباتم  البنك لدى التمويل مصادر بنسبة وربسب للبنك، ةمستقر 
%155 عن تقل ال أن وهبب ،   األصولم  اؼبصادر ىذه

1
. 

 
 بعُت اؼبخاطر اخذ بدون اؼبيزانية وخارج داخل األصول سبثل و : Leverage Ratio المالية الرافعة -

 %3 عن تقل ال أن هبب النسبة وىذه ، األوذل شروبةال من اؼبال رأس إذل االعتبار

 
 وانعكاساتها على المصارف اإلسبلمية  3مقررات بازل تطبيق ثالثا: 
إذل  اؼبصرفيون اػب راء سعى 2558 لسنة العاؼبية اؼبالية األزمة بعد وخاصة اعبديدة العاؼبية للتطورات نظرا
للبنوك  اؼبقررات ىذه مبلئمة ومدى اإلسبلمي، اؼبصريف لعملا مع 3 بازل عبنة اتفاقية تطويع مقررات ؿباولة

                                                           
1   Basel Committee on Banking Supervision. Instructions for Basel III monitoring, Bank for 
International Settlements Basel, Switzerland, 2012, P:82. 
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 سعيا هبا بالتقيد ملزمة نفسها وجدت بل اؼبعايَت، تلك تطبيق إذل األخَتة ىذه سعت لذلك اإلسبلمية،
  :1أنبها االتفاقية ىذه ربققها قد مزايا الكتساب عدة

 باعتبار االتفاقية، ىذه تطبيق خبلل نم اؼبخاطر ضد أك ر حصانة ؽبا لتكون اإلسبلمية البنوك تسعى -
 اليت البنوك ربصن دل واليت السابقة، االتفاقيات يف وجدت اليت والثغرات الضعف نقاط جاءت لتفادي أهنا

 وألن جهة، من اؼبختلفة اإلسبلمية البنوك عمل لطبيعة نظرا نسبيا يبقى اؽبدف كان ىذا وإن هبا، التزمت
 التقليدية؛ بالبنوك مقارنة منها تضررا أقل كانت اإلسبلمية أن البنوك تأثبت األخَتة العاؼبية األزمة
 لنسبتُت وضعها بعد خاصة لسيولتها، أفضل إدارة على اإلسبلمية البنوك االتفاقية ىذه تساعد سوف -

 بسبب أفلست البنوك من العديد أن اعتبار على والطويل، واؼبتوسط القصَت، اؼبدى على لقياس السيولة
 قبل مسواء تعاين اإلسبلمية البنوك كانت وإن وحىت األخَتة، األزمة أثناء السيولة يف متطلبات ادح نقص
 ىذه من تستفيد أن من مانع فبل العكس، وليس السيولة يف فائض من تعاين أصبل بعدىا  أو األزمة
 مستقببل؛ اتاألزم ضد ؿبصنا عامبل ؽبا تكون قد اليت ؾبال السيولة  يف مخاصة اعبديدة التدابَت
 وإدارة للحوكمة جيدة مبادئ اإلسبلمية البنوك طرف من هبا االلتزام حال يف اعبديدة االتفاقية ؿباور سبثل -

 تكوين إذل يدعو مثبل، منها الرابع فاحملور البنوك، ىذه يف ـبتلفة العمل طبيعة كانت وإن اؼبخاطر حىت
 ىذا كل اؼبال، لرأس العازلة باؼبنطقة يعرف ما وتكوين الركود، سنُت ؼبواجهة أوقات الرخاء أثناء مؤونات
 ذلك النطاق؛ ضمن يدخل أن يبكن
 البنوك كل صاحل يف سيكون 2519 سنة إذل 3 بازل التفاقية الكامل للتطبيق النهائي األجل تأخَت إن -

 لتأقلم ةاإلسبلمي للبنوك ميزة أيضا ىذا يكون وسوف االتفاقية، ىذه مع التأقلم يف صعوبة اليت ذبد
 التقليدية؛ البنوك عن اؼبختلف عملها طبيعة مع خاصة مريح أجل يف ىذه االتفاقية مع أوضاعها

أن  يبكن مقًتحات كانت وعندما صدورىا قبل 3 بازل تدابَت أن على" بورز أند ستاندر" وكالة أكدت -
 مباذج يف أساسية غَتاتت فتيل أيضا تشعل وأن اإلسبلمية، للبنوك العمومية اؼبيزانيات وضع من تقوي
 ؛2وتسعَت منتجاهتا أعماؽبا
 اؼبستوى على أك ر مصداقية يكسبها سوف 3 بازل اتفاقية بتطبيق اإلسبلمية البنوك التزام فإن وأخَتا -

 على خ راء طرف من وضعت اؼبخاطر، إلدارة عاؼبية معايَت عن عبارة ىي بازل اتفاقيات لكون الدورل، نظرا

                                                           
، األردن، مارس  10، العدد مجلة الدراسات المالية والمصرفيةحب  يف:  ، اؼبزايا والتحديات، IIIالبنوك اإلسبلمية واتفاقية بازل ناصر سليمان،  1

 .30، ص: 2012
 .3،ص:    2012ؼبكتبة العصرية، ا مصر، ،اؼبنصورة، م" دارة المخاطر في البنوك االسبلمية، " ؿبمد ؿبمود اؼبكاوي  2 
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 طرف من سواء التمحيص، وعمليات اؼبشاورات من للعديد وخضعت والتخصص،  رةاػب عارل من مستوى
 ذات البح  ومراكز اؼبركزية البنوك يف آخرين خ راء طرف من أو اؼبتخصصة، النقدية واؼبالية اؼبؤسسات
 .اؼبصريف بالعمل الصلة
 3 بازل اتفاقية من المصارف اإلسبلمية موقع رابعا:
 البنوك أظهرت ،والعاؼبية احمللية البنوك ـبتلف على السلبية ظبلؽبا إلقاء يف يةاؼبال األزمة تستمر بينما

 الفت، كبو على وسيولتها بأصوؽبا احتفاظها مع طفيفا األزمة ذههب تأثرىا وبدا ملموسا صمودا اإلسبلمية
 الديون وتضخمات الونبية اؼبعامبلت عن يبتعد عادل مصريف نظام ذلك يف ساعدىا ما أن مصرفيون وقال

 اإلسبلمية اؼبصارف تستعدو ؛ الدراسة يستحق اغبارل اؼبارل للنظام كبديل ت رز جعلها الذي األمر واؼبقامرة،
 وتأثرىا الدورل اؼبستوى على مصداقية كسبت أن بعد ثقة بكل الدولية اؼبصرفية األسواق إذل للدخول
 بازل يف اؼبتمثلة اعبديدة اؼبعايَت أن نرى إنناف اؼبستجد الوضع ىذا وأمام اؼبالية، األزمة بانعكاسات الطفيف

 :1التالية لبلعتبارات ذلك و اإلسبلمية للبنوك ضرورية غَت 3
 اؼبال رأس كفاية من مرتفعة نسباً  سجلت العربية البلدان يف منها اؼبوجودة وخاصة اإلسبلمية البنوك -

 التفاقية األدىن اغبد إصبارل و اىهاذب اؼبتشددة اؼبركزية البنوك سياسات بسبب%  18 إذل أحياناً  تصل
 .اؼبفروضة النسبة من أك ر اإلسبلمية البنوك هبا ربتفظ اليت النسبة أن ،يعٍت اؼبائة يف 15.5 ىو بازل

 الرىن مسألة عليها ومثال بالتوريق واؼبسماة الديون بيع عملية العاؼبية اؼبالية األزمة أسباب من كان -
 القروض مع تتعامل ال اإلسبلمية البنوك بينما الدولية البنوك من العديد اراهني إذل أدت واليت العقاري
 .واػبسارة بالربح اؼبستثمر مع شريك وىي

 بنسبة وتعرف القصَت للمدى األوذل السيولة نسبة دبتطلبات للوفاء نسبتُت ازباذ 3 بازل معايَت اعتمدت -
 سيولة موارد توفَت لغرض والطويل، اؼبتوسط ؼبدىا يف البنيوية السيولة لقياس الثانية بينما السيولة تغطية
  .مرتفعا سيولة فائض سبتلك أهناب اإلسبلمية البنوك عن اؼبعروف بينما ثابتة

 اؼبليارات اغبكومات ضخت أن بعد البنوك أموال رؤوس ىشاشة مدى األخَتة العاؼبية األزمة أثبتت لقد -
 المتصاص أمواؽبا رؤوس استخدام من كالبنو  ىذه سبكن لعدم وذلك الك رى، البنوك بعض إذل

 ابتدعت أن بعد الفعلية، النقدية اؼبسانبات إذل منها الديون إذل أقرب ىي تركيبتها أن بسبب اػبسائر،
 ىذا عن بعيدة اإلسبلمية والبنوك ،اػباصة أمواؽبا ضمن وأدخلتها اؼبالية األدوات من أنواعاً  البنوك تلك

                                                           

 متوفر على الرابط التارل: 2015، أفريل تعزيز أعمال البنوك اإلسبلمية، انهيمك 3 ، بازلستاندرد آند بورز  1 
market-http://www.albayan.ae/economy/capital 18/12/2018 خ زيارة اؼبوقع:، بدون صفحة، تاري. 

http://www.albayan.ae/economy/capital-market
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 أو اؼبسانبُت من فعلية مسانبات على وإمبا أمواؽبا، رؤوس دعم يف نالدي أدوات على تعتمد ال ألهنا
 اؼبشكل وىو واػبسارة، الربح يف تشارك وإمبا الديون بصفة تتصف ال أموال وكلها االستثمار، ودائع
 . البنوك لدى األموال رؤوس تركيبة بتنقية تعاعبو أن 3 بازل حاولت الذي

 تستقطب الشريعة ؼببادئ وفقا الفائدة مدفوعات غبرمة ظرافن للمتاعب، مصدرا تصبح قد الودائع  -
 النوع ىذا ويعت ر الربح تقاسم بنظام استثمار حسابات طريق عن الغالب يف الودائع اإلسبلمية البنوك
 دبوجب مطالبة اإلسبلمية البنوك تكون أن اؼبتوقع ومن ،التقليدية الودائع من استقرارا أقل عام بوجو
 يف اليت اعبودة عالية السائلة األصول حجم زيادة طريق عن التقلب ذلك أثر ويضبتع 3 بازل قواعد
 التقليدية األسواق من وتطورا عمقا وأقل بكثَت أصغر اإلسبلمية اؼبالية األوراق أسواق أن غَت، هتاحوز 
 بدوره طيضغ ما وىو الشريعة مع اؼبتوافقة اعبودة عالية السائلة األصول من اؼبعروض نقص إذل يؤدي فبا
 . 1جهتُت من اإلسبلمية البنوك على

 المطلب الرابع: محاوالت تطويع اتف اقيات بازل مع أعمال المصارف اإلسالمية
حاولت لذا  اؼبصريف اإلسبلمي لالعم إن معايَت إدارة اؼبخاطر الدولية ال تأخذ بعُت االعتبار خصوصية

العمل اؼبصريف اإلسبلمي جبانب معايَت بازل اؼبصارف اإلسبلمية إهباد معايَت خاصة ومناسبة لطبيعة 
ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية أوجد معايَت مناسبة  لضمان السَت اغبسن إلدارة اؼبخاطر إذ قبد أن

 :وىذا ما سنتطرق إليو يف ىذا اؼبطلب من خبلل العناصر التالية، إلدارة ـباطر ىذه اؼبصارف
  محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةأوال: معايير كف اية رأس المال لهيئة ال

 لمحة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسبلمية -1
أخبلقيات  دولية غَت ىادفة للربح، تتوذل إصدار وإعداد معايَت احملاسبة اؼبالية واؼبراجعة وضبطمنظمة ىي    
، وجو العموم مية خاصة والصناعة اؼبالية اؼبصرفية علىواؼبعايَت الشرعية للمؤسسات اؼبالية اإلسبل لالعم

البداية  دبوجب  تأسست ىيئة احملاسبة اؼبالية للمصارف واؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلميةمكما كانت تسمى يف
 يف اعبزائر، ومت  1990 فيفري 26بتاريخ اتفاقية التأسيس اؼبوقعة من عدد من اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية 

  .يف البحرين 1991مارس  27يئة يفاؽبل تسجي 
االعتبارية حول  اؽبيئة بدعم عدد كبَت من اؼبؤسسات ذات الصفة ظىة، ربدولية مستقل نظمةوبصفتها م   

اإلسبلمية وغَتىا من  من أربعُت بلد ، ومنها اؼبصارف اؼبركزية واؼبؤسسات اؼبالية ثرعضو من أك155 العادل
                                                           

 
1
 .مرجع سابق، تعزيز أعمال البنوك اإلسبلمية انهيمك 3 ، بازلستاندرد آند بورز 
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الدعم الكبَت لتطبيق اؼبعايَت  لية اؼبصرفية الدولية، كما حصلت اؽبيئة علىف العاملة يف الصناعة اؼبااألطرا
اؼبارل العاؼبي واألردن ولبنان  الصادرة عنها، حي  تعتمد ىذه اؼبعايَت اليوم يف فبلكة البحرين ومركز ديب

 ة العربيةوالباكستان واؼبملك ايكما أن اعبهات اؼبختصة يف اسًتاليا واندونيس،  وقطر والسودان وسوريا
 وتقدم اؽبيئة عدة، وإصداراهتا السعودية وجنوب إفريقيا أصدرت أدلة إرشادية مستمدة من معايَت اؽبيئة

 .وبرنامج إدارة االلتزام اؼبدقق الشرعي اؼبعتمد،CSAA وCIPA ثل:م برامج مهنية تدريبية
 ؾبلس األمناء ، اؽبيئة الشرعية،للهيئة من: اعبمعية العمومية، ىيئة الوصايا م ل التنظيمي يتكون اؽبيك   

 1.ىيئة اؼبعايَت احملاسبية، األمُت العام
اجملاالت،   سعت اؽبيئة منذ البداية لتلبية احتياجات اؼبصارف اإلسبلمية للمعايَت الشرعية من ـبتلفكما   

الشرعية،  يَتكما سانبت بتحسُت مصداقية الصَتفة اإلسبلمية، ولقد ناقشت اؽبيئة اؼبعايَت التالية : اؼبعا
 2012 سنة واؼبعايَت احملاسبية، ومعايَت اؼبراجعة، ومعايَت الضبط، ومعايَت االخبلقية، ليصم عدد اؼبعايَت يف

كانت ىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية الرائدة يف وضع معيار  ، حي  معيار85 حوارل
ؾبهودات مقدرة للتعريف  1999يف عام اؽبيئة تة، حي  بذلالية اإلسبلمياؼبال يف اؼبؤسسات اؼب كفاية رأس
 اػباصة ؼبوارد اؼبصارف اإلسبلمية بغرض وضع معيار يستوعب ىذه الطبيعة يف إطار مقررات عبنة بالطبيعة
، إال أن زبصص اؽبيئة يف إصدار معايَت احملاسبة واؼبراجعة أكثر من غَتىا جعل من اؼبعيار الذي وضعتو بازل

ق عن ىذه اػبطوة إنشاء مؤسسات رقابية إسبلمية ثانب، وبالتارل 2س اؼبال ال يلقى القبول الكبَتلكفاية رأ
اإلسبلمية الذي يعكف على إعداد معايَت الرقابة اؼبصرفية على  ـبتلفة، منها ؾبلس اػبدمات اؼبالية
س اإلطار الذي خصوصية الصَتفة اإلسبلمية وطبيعة ـباطرىا يف نف اؼبصارف اإلسبلمية اليت تستوعب

 .وضعتو عبنة بازل
 ثانيا: معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية

 دبا الرقابية و اإلشرافية للهيئاتت خدما تقدم دولية ىيئة IFSBاإلسبلمية  اؼبالية اػبدمات ؾبلس يعت ر
 واالؼببوربك م 2002 نوفم ر 3 يف رظبيا تأسس، اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات صناعة يف االستقرار يضمن
سعى ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية لوضع معايَت وقد  ،م 2003 مارس يف عمليا نشاطو وبدأ دباليزيا

وطبيعة ـباطرىا ، ومقررات عبنة بازل الدولية، على أن تلقى ىذه  ذبمع بُت خصوصية الصَتفة اإلسبلمية
                                                           

زمة النظام المالي والمصرفي الدولي أ :مقدمة للملتقى الدورل حولحب   ورقة "تفاقيات بازل وتطبيقاتـها يف البنوك اإلسبلمية،"إ سليمان ناصر،1
  .14ص:  ، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االمَت عبد القادر للعلوم اإلسبلمية، قسنطينة، اعبزائر،ميةوبديل البنوك اإلسبل

 .15، ص: اؼبرجع نفسو 2
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 معايَت بذلك قدم وقد ،معيار حىت سنة 15نو انبثق عالعاؼبية، ولقد  اؼبعايَت القبول العام من طرف اؽبيئات
 اليت اؼبؤسسات بإدارة يتعلق ما لكل وضوابط إرشادات وكذا اإلسبلمية البنوك طرف من للتطبيق صاغبة
 1 :يف فتتمثل ؛ 2 لبازل اؼبوافقة واإلرشادات والضوابط اؼبعايَت أىم أما إسبلمية، مالية خدمات تقدم

 رأس كفاية حبساب خاص وىو 2005 ديسم ر يف اؼبعيار ىذااجمللس   أصدر : المال رأس كفاية معيار -
 وينقسم اؼبعيار إذل سبعة، التأمُت مؤسسات عدا إسبلمية مالية خدمات تقدم اليت للمؤسسات اؼبال

 أداةل ـباطر االئتمان وـباطر السوق لكمن  لاغبد األدىن كفاية رأس اؼبال لك أقسام، تبُت متطلبات
 ل ىذا اؼبعيار بيان ـباطر التشغيلية اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسبلمية، كما ورد يفمن األدوات اؼبا

 .2007، ويوصى اؼبعيار أن يتم تطبيقو يف عامكاؼبشًت  االستثماروكيفية معاعبة حسابات 
 اؼبؤسسات اؼبالية يفعادلتان غبساب كفاية رأس اؼبال ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية م وضع
 :2يلي مية كمااإلسبل

 عدا إسبلمية مالية خدمات تقديم على تقتصر التي مؤسساتلل المخاطر إلدارة اإلرشادية المبادئ -
 ديسم ر يف اؼببادئ ىذه رتأصد : اإلسبلمية االستثمار وصناديق التكافل/اإلسبلمية التأمين مؤسسات
دارة اؼبخاطر يف مؤسسات إرشادات لوضع وتنفيذ إجراءات فعالة إل وىي ربتوي على ؾبموعة، م 2005

طبسة عشر مبدأ إرشاديا ربدد التطبيق العملي إلدارة اؼبخاطر اليت تواجو  اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، تضم
بلمية، مع األخذ بعُت االعتبار أن ىذه اؼبمارسات يبكن أن تتغَت تبعا لتغَت اإلس أىداف اؼبؤسسات اؼبالية
 .دسة اؼبالية ذلكالتقنية واؽبن األسواق، وكلما أتاحت

هبدف تغطية  اؼببادئ العامة اليت جاءت هبا عبنة بازل الدولية، لجاءت ىذه اؼببادئ اإلرشادية لتكمولقد 
اؼبعمول هبا  ويف اغباالت اليت تكون فيها اؼببادئ الدولية، صة باؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلميةاعبوانب اػبا

اؼببادئ اإلرشادية  ن ىذهإأو توسعتها. ويف ىذا الصدد ف ادئمطابقة للشريعة، يتم اإلبقاء على تلك اؼبب
قسم، وأما يف  لمن ك"لفقرة "اعتبارات التشغيتعت ر تلك اؼببادئ مبادئ عامة، وقد جرى تلخيصها ربت 

                                                           
 دانالسو  أكاديبية ومالية، مصرفية دراسات مجلة حب  يف: ،اإلسبلمية" البنوك في التطبيق وآفاق 2 بازل مقرراتعبد اجمليد، " ؿبمود جمليدا عبد 1

 .85ص: م، 2008 يوليو ،ه 1429 الثانية ، صبادى 12العدد .واؼبالية، البنكية للعلوم
 اؼبنشور على اؼبوقع االلكًتوين التارل: ،مين( التي تقدم خدمات مالية إسبلميةأالمال للمؤسسات )عدا مؤسسات الت كفاية رأس معيارأنظر:  2

http://www.ifsb.org/standard/ifsb2_arabic.pdf :15/01/2020، تاريخ زيارة اؼبوقع. 
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اإلرشادية على وسيلة بديلة  اغباالت اليت تكون فيها تلك اؼببادئ غَت مطابقة للشريعة، تنص ىذه اؼببادئ
 .1مطابقة للشريعة

 مالية خدمات تقديم على تقتصر التي للمؤسسات السوق وانضباط الشفافية لتعزيز اإلفصاح معيار  -
 وىو ،م 2007 ديسم ر يف اؼبعيار ىذا أصدر : التكافل/اإلسبلمية التأمين مؤسسات عدا إسبلمية
 اباتحس أصحاب ملكية حقوق ذلك يف دبا اؼبال رأس ىيكل وكذا لئلفصاح، العامة للمبادئ يتعرض

 اإلسبلمية اؼبالية واؼبؤسسات البنوك ؽبا تتعرض اليت اؼبخاطر أنواع ـبتلف اؼبعيار ىذا يتناول كما االستثمار،
 "للمؤسساتر اؼبخاط إلدارة اإلرشادية اؼببادئ" يف الواردة اؼبخاطر نفس وىي منها، والتخفيف ارهتوإدا

 .2م 2005 ديسم ر يف الصادرة
مؤسسات  المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسبلمية عداالمبادئ اإلرشادية إلدارة  -

  ديسم ر أصدر اجمللس ىذه اؼببادئ يف: التامين اإلسبلمية/التكافل وصناديق االستثمار اإلسبلمية
اؼبؤسسات اليت  وىو وبتوي على سبعة مبادئ ارشادية للمتطلبات االحًتازية يف ؾبال ضوابط إدارة2006

 :3لية إسبلمية، وتنقسم ىذه اؼببادئ إذل أربعة أقسام ىيتقدم خدمات ما
 الطريقة العامة لضوابط إدارة مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية؛ 
 مار؛ثحقوق أصحاب حسابات االست 
 لشريعة اإلسبلمية ومبادئها؛ا االلتزام بإحكام 
 مارثشفافية إعداد التقارير اؼبالية اؼبتعلقة حبسابات االست. 

                                                           
 المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات ) عدا المؤسسات التأمينية( التي تقتصر على تقديم أنظر إذل معيار للمزيد من اؼبعلومات 1

تاريخ زيارة اؼبوقع:  ، www.ifsb.org/standard/ifsb1_arabi .pdfلتارل: اؼبوقع االلكًتوين ااؼبنشور على  خدمات مالية إسبلمية،
15/01/2020. 

 االفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسبلمية عدا مؤسسات أنظر: معيار2
تاريخ زيارة اؼبوقع: ،  www.ifsb.org/standard/ifsb_arabic.pdfوين التارل: على اؼبوقع االلكًت  التأمين اإلسبلمية/التكافل

15/01/2020. 
 المبادئ اإلرشادية إلدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسبلمية عدا مؤسسات التأمين أنظر: معيار3

 تاريخ،  www.ifsb.org/standard/ifsb3_arabic.pdfعلى اؼبوقع االلكًتوين التارل:  سبلمية/التكافل وصناديق االستثمار اإلسبلميةاإل
 .15/01/2020زيارة اؼبوقع: 
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هبب  ذه اؼببادئ إذل تسهيم قيام مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية بتحديد النواحي اليتهتدف ى    
اؼبصاحل  فيها تطبيق إجراءات مناسبة لضوابط إدارة مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، وسبكُت أصحاب

 اتمؤسس بضوابط إدارة اؼبؤسسات، كما هتدف إذل مساعدة لمن اغبصول على معرفة ودراية أفض
السلطات  اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية على تعزيز اطر ضوابط إدارة اؼبؤسسات اليت تتبعها، ومساعدة

 .اإلشرافية يف تقييم نوعية تلك األطر
 اإلرشادات المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إجراءات الرقابة اإلشرافية للمؤسسات التي تقتصر -

 ت التامين اإلسبلمية/التكافل وصناديق االستثمارعلى تقديم خدمات مالية إسبلمية عدا مؤسسا
 يهدف لتحديد اإلرشادات اؼبتعلقة بالعناصر 2007، أصدر اجمللس ىذا اؼبعيار يف ديسم ر :اإلسبلمية

اإلسبلمية،  الرئيسية يف إجراءات الرقابة اإلشرافية للسلطات اليت تشرف على مؤسسات اػبدمات اؼبالية
 .تقييم اؼبخاطر لتنفيذ عملية الرقابة وىو يتبع أسلوبا قائما على

حسابات  مع أصحاب ل، التعامالنظامي يتناول نطاق إجراءات الرقابة اإلشرافية متطلبات رأس اؼبال   
ط للشفافية وانضبا ، كفاية رأس اؼبال، إدارة اؼبخاطر وضوابط إدارة اؼبؤسسات، كما تعرض اؼبعياراالستثمار

 الداخلية على السوق، والتعاون يف اإلشراف بُت السلطة اإلشرافية للدولة األصلية واؼبضيفة، والرقابة
 .العقارية االستثماراتعمليات النوافذ اإلسبلمية، ويف األخَت 

 اإلرشادات المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، االعتراف بالتصنيفات لؤلدوات المالية المتفقة مع-
 أصدر اجمللس ىذا اؼبعيار :عة اإلسبلمية الصادرة من مؤسسات تصنيف ائتماني خارجيةأحكام الشري
 وىو يبُت معايَت االعًتاف بوكاالت التصنيف لغرض حساب أوزان ـباطر اؼبوجودات م2008، يف مارس

 كذااؼبالية اؼبتفقة مع أحكام الشريعة اإلسبلمية، وإجراءات التصنيف والرقابة الداخلية والشفافية، و 
 1.التصنيف ف اؼبالية لوكاالتالظرو الكفاءة التحليلية، ودقة التصنيفات، ويف األخَت تناول اؼبعيار اؼبوارد و 

 
 
 

                                                           

ة رأس المال، االعتراف بالتصنيفات لؤلدوات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة اإلسبلمية اإلرشادات المتعلقة بمعيار كفاي معيارأنظر:   1 
 :متوفر على اؼبوقع االلكًتوين التارل الصادرة من مؤسسات تصنيف ائتماني خارجية،

.ifsb.org/standard/ar_standardeng_IFSB_Guidance_Note_CAS.pdfhttp://www ، :تاريخ زيارة اؼبوقع
15/01/2020. 
 

http://www.ifsb.org/standard/ar_standardeng_IFSB_Guidance_Note_CAS.pdf
http://www.ifsb.org/standard/ar_standardeng_IFSB_Guidance_Note_CAS.pdf


ير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ومعايير بازل  تطبيق ات المصارف اإلسالمية لمعاي ........الفصل الثاني
 إلدارة مخاطر السوق

 

 
105 

 2 اإلسالمية وفق معايير بازل  لمصارفإدارة مخاطر السوق في ا  الثالث: المبحث  
رف ر السوقية  يف اؼبصابعدما تناولنا أنواع اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا العمل اؼبصريف بصفة عامة واؼبخاط

ىذه األخَتة أن تتوخى أقصى درجات اغبذر يف تعرضها ؼبثل ىذه  اإلسبلمية بصفة خاصة فوجب على
اؼبخاطر ووضع نظم لتحديدىا والتحكم هبا وإدارهتا ويف ىذا اؼببح  نتعرض إذل اؼبعايَت اػباصة بإدارة 

رف على تقليص ىذه اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا فبا يساعد ىذه اؼبصا ،ىذه اؼبخاطر يف اؼبصارف اإلسبلمية
 إذل أقصى درجة فبكنة وسنتناول ىذه اؼبعايَت من خبلل :

لمق ابلة مخاطر   2وفق بازل    المطلب األول: مبادئ متطلبات الحد األدنى لكف اية رأس المال
 السوق

االئتمان  علق دبخاطريغطي ىذا اؼبعيار حساب اؼبتطلبات الشاملة للحد األدىن لكفاية رأس اؼبال فيما يت
 .السوق وـباطر التشغيل لدى مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية وـباطر
اؼبال يرتكز  إن حساب متطلبات اغبد األدىن لكفاية رأس اؼبال يف معادلة حساب نسبة كفاية رأس  -

 .على تعريف رأس اؼبال النظامي ماؼبؤىل ، واؼبوجودات اؼبرجحة بأوزان ـباطرىا
لس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية يطلب من مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية اليت تستخدم إن ؾب  -

 ؛التجاري أظباء منتجات ـبتلفة أو عناوين عقود ـبتلفة كجزء من سبيزىا السوقي أو تعبَتىا
ؼبعاملة مبلئمة  أن تستخدم جوىر الشريعة اإلسبلمية اليت ربكم عقود ىذه األدوات لتشكيل أساس -

  ؛للتوصل إذل ربديد متطلبات اغبد األدىن لكفاية رأس اؼبال
% 8هبب أن ال يقل اغبد األدىن اؼبطلوب لكفاية رأس اؼبال ؼبؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية عن  -

 .  لرأس اؼبال1من احملور م  %155على نسبة  (2إلصبارل رأس اؼبال، ويقتصر سقف احملور م
س اؼبال، وبسب رأس اؼبال النظامي باعتباره بسطًا للكسر وإصبارل عند حساب نسبة كفاية رأ  -

 اؼبوجودات بعد ترجيحها حبسب أوزان ـباطرىا باعتبارىا مقاما للكسر.
ويتحدد إصبارل اؼبوجودات اؼبرجحة بأوزان ـباطرىا بضرب متطلبات رأس اؼبال لكل من ـباطر السوق   -

التحويل إذل ما يعادل اؼبوجودات اؼبرجحة بأوزان ـباطرىا، وذلك بغرض  5,121وـباطر االئتمان بالرقم 
 ؛ؼبخاطر االئتمان هبامث يضاف الرقم الناتج إذل ؾبموع اؼبوجودات اؼبرجحة بأوزان ـباطرىا اليت مت حسا

                                                           
  % اليت سبثل نسبة اغبد األدىن لكفاية رأس اؼبال.8ىو مقلوب نسبة  12.5لرقم ا  1
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وفقاً للشريعة اإلسبلمية، فإن قيام أصحاب حسابات االستثمار بتقدًن األموال إذل مؤسسات اػبدمات و  
بلمية دبوجب عقود اؼبضاربة على أساس اؼبشاركة يف األرباح وربمل اػبسائر أو على أساس اؼبالية اإلس

الوكالة باالستثمار نظَت أجر متفق عليو، وليس يف صورة ودائع تستند إذل عنصر اؼبديونية، أي إقراض 
ة يف األموال إذل ىذه اؼبؤسسات، ىو أمر من شأنو أن يبكن أصحاب حسابات االستثمار من اؼبشارك

م أو جزء منها. هتم لكل استثماراهتأرباح العمليات الناجحة ولكنو يبكن أيضا أن يؤدي إذل خسار 
ويبلحظ أن التزام أصحاب حسابات االستثمار مقصور على ما قدموه من رأس مال، كما أن اػبسارة 

 ؛احملتملة ؽبذه اؼبؤسسات تنحصر فقط يف قيمة أعماؽبا
أو سوء إدارة أو احتيال أو ـبالفة لشروط العقد من جانب مؤسسات  إذا أمكن إثبات حدوث إنبال -

تكون مسؤولة مالياً عن رؤوس أموال أصحاب حسابات االستثمار. وعلى  هنااػبدمات اؼبالية اإلسبلمية فإ
ذلك، فإن ـباطر االئتمان وـباطر السوق اؼبتعلقة باالستثمارات اليت يبوؽبا أصحاب حسابات االستثمار 

قع حصرًا على عاتق ىذه االستثمارات، أما ـباطر التشغيل فت العادة أن يتحملها أصحاب تلكيف  هبب
يف الدول اليت سبارس فيها مؤسسات اػبدمات اؼبالية نوع من الدعم لدخل أصحاب حسابات  اؼبؤسسات

اؼبالية االستثمار، يكون للسلطة اإلشرافية اغبق حسبما تراه مناسبًا يف أن تطلب من مؤسسة اػبدمات 
اإلسبلمية أن تقوم بتضمُت نسبة مئوية ؿبددة من اؼبوجودات اؼبمولة بواسطة حسابات االستثمار اؼبشاركة 

وينطبق ىذا األمر على اؼبوجودات اؼبرجحة حسب أوزان ـباطرىا  ،يف األرباح يف مقام نسبة كفاية رأس
اؼبطلقة واؼبقيدة، ما دل يكن دعم مؤسسة  اليت يتم سبويلها بواسطة حسابات االستثمار اؼبشاركة يف األرباح

ار اؼبطلقة اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية لدخل أصحاب حسابات االستثمار مقتصرا على حسابات االستثم
 .1اؼبشاركة يف األرباح

 2قياس مخاطر السوق وفق بازل  الحديثة لساليب  األالمطلب الثاني:  
عنها  األسواق اؼبعاصرة دبختلف أنواعها، واػبسائر الناصبةاليت سبيز األسعار يف  نظرا غبركات اؼبد واعبزر

 اؼبنهج اؼبوحدباستعمال  فقد أولت االتفاقية اىتماما كبَتا دبخاطر السوق وحددت طريقتُت لتقديرىا
واختيار أي من اؼبنهجُت ىو من صبلحية اؼبصارف ، متمثلة يف منهج التقييم الداخلي وأخرى متطورة

دا على مراجعة وفهم نظم وعمليات إدارة اؼبخاطر اليت تتبعها اؼبصارف واؽبدف من اؼبركزية للبلد اعتما

                                                           
 -إسبلميـة ماليـة خدمات تقدًن على تقتصر اليت  التأمُت مؤسسات اعدم للمؤسسات اؼبال رأس كفـــاية معيـــار -اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات ؾبلس 1

 تصرف.ب 35-32: ص -2005 ديسم ر
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ىذه النماذج البديلة ىو إدخال نظام حوافز فعال إلدارة أفضل للمخاطر وذلك بطلب رأس مال أقل يف 
حالة اختيار منهج التقييم الداخلي، ورأس مال أعلى يف حالة العمل باؼبنهج اؼبوحد وسنحاول توضيح 

 ىذه اؼبنهجُت كما يلي:
 )األسلوب المعياري(أوال: المنهج الموحد 

على حدى، احملددة والعامة يقوم اؼبنهج اؼبوحد بتحديد رأس اؼبال اؼبطلوب لكل نوع من ـباطر السوق 
باتباع طرق موحدة لكل أنواع اؼبخاطر، مث ذبمع متطلبات رأس اؼبال إذل بعضها البعض لتحديد اؼبتطلبات 

ة يف أسعار يب، وتعرف اؼبخاطر احملددة بأهنا ـباطر التعرض للخسائر الناذبة عن التغَتات السلةاإلصبالي
أدوات التمويل أو األوراق اؼبالية نتيجة لعوامل متعلقة باعبهة اؼبصدرة ؽبذه األدوات اؼبالية، أما ـباطر 

السلبية يف أسعار السوق، كما السوق العامة فُتعرف بأهنا ـباطر التعرض للخسائر الناذبة عن التغَتات 
يُبثل رأس اؼبال البلزم لتغطية ـباطر السوق طبقا ؽبذا اؼبنهج إصبارل رأس اؼبال اؼبطلوب لتغطية اؼبخاطر 

 :1التالية
 ـباطر أدوات حقوق اؼبلكية؛ -
 ـباطر معدل العائد يف مراكز اؼبتاجرة بالصكوك؛ -
 ؛ـباطر أسعار الصرف األجنيب -
 .ـباطر اسعار السلع -
 وطريقة " فًتة للمصارف باتباع إحدى الطريقتُت لتحديد أوزان اؼبخاطر نبا: "سلم اآلجال"سمح ويُ 

، والقاعدة األساسية لسلم اآلجال ىي أن اآلجال الطويلة تستلزم أوزان ـباطر أعلى،  االسًتداد"
دام أهنا منحازة واآلجال القصَتة تتبعها أوزان ـباطر منخفضة ويُؤخذ على ىذه الصورة واسعة االستخ

                                                           
  117،  ص: 24/6/2014للبنوك اإلسبلمية ،  3بازل  –معيار كفاية رأس اؼبال  1
  ال : كما تعرف أيضا "بطريقة االستحقاق " حبي  هبب على البنك قبل احتساب رأس اؼبال البلزم لتغطية ـباطر السوق العامة هبب أوال سلم اآلج

اريخ اءا على تو ربديد سلم االستحقاق لكل عملة وأن يتم توزيع اؼبراكز يف الصكوك مالفائضة واؼبكشوفة  بالقيمة السوقية على الفًتات الزمنية  وذلك بن
 االستحقاق ومعدالت العائد، ويسمح فقط للمراكز ذات اإلصدارات اؼبتماثلة 

  ورة ُيسمح للبنك باستخدام طريقة فًتة االسًتداد لقياس ـباطر السوق العامة ، ويف ىذه اغبالة يتعُت على البنوك أن تستخدم ىذه الطريقة بص
لبنك اؼبركزي ويتم حساب متطلبات رأس اؼبال وفقا ؽبذه الطريقة كما يلي: هبب على البنك ربديد سلم مستمرة وال يُبكنها تغيَت الطريقة إال دبوافقة من ا

ر كل مركز فًتات االسًتداد لكل عملة وأن يتم توزيع اؼبراكز يف الصكوك بالقيمة السوقية على فًتات االسًتداد واؼبناطق ومن مث احتساب حساسية سع
 غَتات اؼبفًتضة يف معدالت العائد     بناء على فًتات االسًتداد والت
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ر التمويل قصَتة األجل على حساب األخرى طويلة األجل، ونتيجة لذلك فقد ُيسهم النظام الرقايب دؼبصا
 .1يف زيادة التدفقات اؼبالية قصَتة األجل وبالتارل تنشأ االضطرابات اؼبالية

 )النماذج الداخلية( الداخلي منهج التقييم ثالثا:
تطورة تستخدمها البنوك بدرجة ثقة معينة لتقدير ـباطر السوق يوميا، ويف عبارة عن مباذج إحصائية م ىي

، وأسعار الصرف، وأسعار األسهم ؼبعدل العائدظل الظروف العادية للسوق، وتعتمد على قاعدة بيانات 
 .لع اليت يبكن أن يتاجر هبا البنكوأسعار الس

 :2يت أقرىا البنك اؼبركزي واؼبتمثلة يفويُبكن للبنك استخدام ىذا اؼبنهج بعد  توفر الشروط ال   
أن تتوافر القناعة الكافية لدى البنك اؼبركزي عن كفاية وتكامل نظام إدارة اؼبخاطر بالبنك وبأن  -

 نظام إدارة اؼبخاطر سليم ومطبق بشكل مبلئم؛
كفاية عدد العاملُت ذوي اؼبهارة يف استخدام ىذه النماذج الداخلية ليس فقط يف اؼبعامبلت  -

لتجارية بل أيضا يف ؾباالت الرقابة على اؼبخاطر واؼبراجعة ووحدة التسوية لغرفة التداول عندما ا
 يكون ذلك ضروريا؛

توافر القناعة الكافية لدى البنك اؼبركزي بأن النماذج الداخلية اؼبستخدمة تؤمن درجة معقولة من  -
 الدقة يف قياس اؼبخاطر؛

عية وكذلك خصائص ومواصفات ـباطر السوق وشروط استيفاء البنك للمعايَت الكمية والنو  -
 اختبارات الضغط.

ويتم معاعبة ـباطر السوق العامة  احملددة وفقا ؼبنهج التقييم الداخلي من خبلل احتساب اؼبخاطر  
احملددة باستخدام أنظمة قياس أخرى، وزبضع البنوك اليت تستخدم ىذا اؼبنهج ؼبتطلب رأس اؼبال لتغطية 

ددة اليت ال تغطيها مباذجها الداخلية، وبالتارل هبب استخدام اؼبنهج اؼبوحد الحتساب رأس اؼبخاطر احمل
اؼبال البلزم لتغطية تلك اؼبخاطر، ومن ناحية أخرى فإنو يف حال استخدام منهج التقييم الداخلي أو 

بلزم لتغطية اؼبخاطر النماذج الداخلية لقياس اؼبخاطر احملددة، فإنو يتعُت أن ال يقل إصبارل رأس اؼبال ال
احملددة واؼبطبقة على مراكز أدوات التمويل وأدوات حقوق اؼبلكية يف أي حال من األحوال عن نصف 

 رأس اؼبال البلزم لتغطية اؼبخاطر احملددة احملتسب وفقا للمنهج اؼبوحد.

                                                           
 116"، مرجع سابق، ص:  دارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسبلميةطارق اهلل خان، أضبد حبيب، "إ  1
 .129،  ص: مرجع سابقللبنوك اإلسبلمية ،  3بازل  –معيار كفاية رأس اؼبال  2



ير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ومعايير بازل  تطبيق ات المصارف اإلسالمية لمعاي ........الفصل الثاني
 إلدارة مخاطر السوق

 

 
109 

ؽبا يف اؼببح  منهج التقييم الداخلي يف األساس على أسلوب القيمة اؼبخاطر هبا واليت سنتعرض ويقوم 
 .1اؼبوارل

إدارة مخاطر السوق في البنوك اإلسالمية وفق معايير مجلس الخدمات    الرابع:المبحث  
 المالية اإلسالمية  

تتبع البنوك اإلسبلمية كغَتىا من البنوك األخرى ؾبموعة من الطرق واألساليب للتقليل من حدة ـباطر 
أىم األساليب والطرق اليت تعت ر فعالة يف إذل  ىذا اؼببح  السوق اليت يبكن أن تواجهها، وسنتطرق يف

 من خبلل العناصر التالية :إدارة ـباطر السوق 
 لمق ابلة مخاطر السوق في صيغ الهامش للمعلومآلية حساب كف اية رأس المال    المطلب األول: 

ليـة اإلسبلمية يتكون من كما ذكرنا سابقًا فإن ىيكل معيار كفاية رأس اؼبال ؼبؤسسات اػبـدمات اؼبا    
سبعة أقسام تبُت متطلبات اغبد األدىن لكفاية رأس اؼبال لكل من ـبـاطر االئتمان وـباطر السوق لكل 
أداة من األدوات اؼبالية اؼبتوافقة مع أحكام الـشريعة اإلسـبلمية وسوف نتعرض اآلن ؽبذه األقسام اليت 

بداية من بسط النسبة  اليـة اإلسبلمية بشيء من التفصيلتضمنها اؼبعيار الصادر عن ؾبلـس اػبـدمات اؼب
قبد أن حساب متطلبات رأس اؼبال اؼبؤىـل يف اؼبعادلـة اؼبذكورة يستند على تعريف رأس اؼبال النظامي و 

أما دبا يتعلق دبقام النسبة الصادرة عن ؾبلس اػبدمات  ،2بازل ىو ال ىبتلف كثَتاً عما ىو عليو يف معيـار 
 من خبلل:اإلسبلمية فسوف نقوم بشرح آلية حساب ـباطر السوق  اؼبالية
 حساب مخاطر السوق للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء: أوال
تعــرض مؤسســة اػبــدمات اؼباليــة اإلســبلمية ؼبخــاطر الســوق فقــط مـــن عمليــات اؼبراحبــة واؼبراحبــة لآلمــر      

 :بالشـــــــــــــــــــــــــــــــراء يف حالـــــــــــــــــــــــــــــــة الوعـــــــــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــــــــَت اؼبلـــــــــــــــــــــــــــــــزم ومبيـــــــــــــــــــــــــــــــز بـــــــــــــــــــــــــــــــُت حـــــــــــــــــــــــــــــــالتُت
ويف ىـذه اغبالـة  حالة حيازة مؤسسة اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية ؼبوجوٍد مراحبـًة، مت اقتنـاؤه لغـرض بيعــو، -1

الذي مت اقتناؤه بصفتو ـبزوناً  هبذا اؼبوجـود يبلغ العبء على رأس اؼبال لقاء التعرض ؼبخاطر السوق اؼبتعلقة
 ي قيمتـو اؼبنقولـة الـيت تعـادل وزناؼبتـاجرة، أ ركــزمـن مبلـغ م% 15لدى مؤسسة اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية 

 لـــيت حبـــوزة مؤسســـة اػبـــدمات اؼباليـــةعلـــى اؼبوجـــودات ا  %15)ذات العـــبء  ســـريوي%، 187.5ـبـــاطرة 
 الفًتة اؼبالية. ايةهن اإلسبلمية اليت دل يكتمل تنفيذىا حىت

                                                           
 .117"، مرجع سابق، ص:  ر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسبلميةدارة المخاططارق اهلل خان، أضبد حبيب، "إ 1
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اس "البيـع أو اإلعادة" تنفيذاً إن اؼبوجودات اليت حبوزة مؤسسة اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية على أسـ -2
 تها بالـذمم الدائنة ذات العبلقةػبيار الشرط، تعامل بصفتها ذفباً مدينة من اعبهة البائعة وتتم مقابل

اؼبستحقة إذل اعبهة اؼبوردة، ويف حال عدم تسوية ىذه الذمم الدائنة، زبضع اؼبوجودات لعبء على رأس 
 .(%155اطر نـسبتو % مأي ما يعادل وزن ـبـ8اؼبال نسبتو 

وذلك بشرط عدم ذباوز الفًتة احملددة إلعادة اؼبوجودات إذل اعبهة البائعة، وتوفر مـستندات تثبت مثل 
 1.ىذا الًتتيب مع اعبهة البائعة

 حساب مخاطر السوق لئلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك  ثانيا:
ية ـباطر السوق لعمليات اإلجارة واإلجارة اؼبنتهية لقد عاجل اؼبعيار متطلبات اغبد األدىن لرأس اؼبال لتغط

 وذلك كما يلي:"بالتمليك اؼبتوافقة مع الشريعة واليت تعرف أيضاً باسم "إجارة واقتناء
باؼبوجود اؼبؤجر  ويف ىذه اغبالة وبدد العبء على رأس اؼبال ؼبقابلة ـباطر السوق اػباصـة :مخاطر السوق

العُت اؼبؤجرة بصفتها ـبزون  نت اتفاقية اإلجارة مسبوقة بوعد غَت ملزم تعاملمنذ اقتنائو حىت بيعو، فإذا كا
% من 15اؼبال ؼبقابلة ـباطر السوق  لدى مؤسسة اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، ويكون العبء على رأس

رة % ، أما إذا كانت اتفاقية اإلجا187.5نسبتو  مبلغ القيمة السوقية للموجود مأي ما يعادل وزن ـبـاطر
اؼبالية اإلسبلمية يف حال عدم وفاء طالب اإلجارة بالتزاماتو  مسبوقة بوعد ملزم وبق ؼبؤسسة اػبـدمات

دفعو العميل، كما وبق ؽبا الرجوع على العميل لتعويض أية خسارة يف  الرجوع على ىامش اعبدية الـذي
د الذي تعمل فيو يسمح بذلك، إذا كان قانون البلبعد استنفاد ىامش اعبدية  إهبار اؼبوجود أو بيعـو

 2.زبفف من اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا ذه الوسـائلهبو 
 في حالة االجارة التشغيلية -1

%. وعند انتهاء عقد اإلجارة يتم ربميل القيمة 100تعطى القيمة اؼبتبقية للموجود وزن ـباطر بنسبة         
 3غبُت إعادة تأجَت اؼبوجود أو التصرف فيو. %،15الدفًتية للموجود اؼبؤجر عبء على رأس اؼبال نسبتو 

 في حالة االجارة المنتهية بالتمليك -2

                                                           
 .41ص: ... مرجع سابق، ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية ؼبعيار كفاية رأس اؼبال الصادر عن 102-101 الفقرات :انظر 1
  اإلسبلمية قبل إبرام العقدىامش اعبدية ىو عبارة عن دفعة ضمان قابلة لبلسًتداد تأخذىا مؤسسة اػبدمات اؼبالية. 
 . 60ص: ... مرجع سابق، ؼبعيار كفاية رأس اؼبال الصادر عن ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية 163الفقرة  :انظر 2
 . 61ص: ...مرجع سابق، ؼبعيار كفاية رأس اؼبال الصادر عن ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية،  164الفقرة  :انظر 3
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يف حالة فبارسة اؼبستأجر غبقو يف إلغاء اإلجارة، يتعرض اؼبؤجر ؼبخاطر احتمال أن تقل القيمة اؼبتبقية 
ألسعار يف للموجود اؼبؤجر عن اؼببالغ الواجب إعادهتا للمستأجر. ويف تلك اغبالة، تنعكس ـباطر ا

"التخفيض" الذي يتم تطبيقو على قيمة اؼبوجود اؼبؤجر كضمان لتغطية ـباطر االئتمان. لذلك فإن ـباطر 
 .1األسعار إن وجدت ال تنطبق يف إطار عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك

 
 : حساب مخاطر السوق المترتبة على عقود السلمثالثا

بة على إبرام مؤسـسات اػبـدمات اإلسبلمية لعقود السلم سواء  تناول يف ىذا العنصر ـباطر السوق اؼبًتت
 كانت ىذه العقد م رمة بدون عقود سلم موازيـة أم مدعومـة بعقود سلم موازية م رمة بشكل مستقل:

من نوع معُت بكمية وجودة ؿبددة، بسعر ؿبدد مسبًقا تسلم يف 2يُقصد بعقد السلم اتفاق لشراء سلعة
وتدفع مؤسسة اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية بصفتها اؼبشًتي كامل سعر الشراء عند ، تاريخ مستقبلي ؿبدد

إبرام عقد السلم، أو يف غضون فًتة الحقة ال تتجاوز يومُت أو ثبلثة أيام حسبما تراه اؽبيئة الشرعية 
 ؼبؤسسة اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية مباًحا. 

اإلسبلمية  اؼبالية اليت تتعرض ؽبا مؤسسة اػبـدمات تتمثل ـباطر السوق يف ـباطر األسعار مخاطر السوق
قد بقيت مشمولة يف قائمة  من بداية تاريخ تنفذ عقد السلم إذل ما بعد تاريخ استحقاقو ما دامت الـسلعة

التعرض ؼبخاطر سعر السلع يف السلم  اؼبركز اؼبارل ؼبؤسسة اػبدمات اؼبالية اإلسـبلمية. و يبكـن قيـاس
ودبوجب الطريقة اؼببسطة وبدد العبء على ، اؼببسطة االسـتحقاقات أو الطريقـة ـلمس باستخدام طريقـة
% 3ويضاف إليو عبء إضايف بنسبة  مركز اؼبتاجرة يف كل سلعة، % مـن صـايف 15رأس اؼبال بنسبة 

وات وـباطر الفجطويلة األجل وقصَتة األجل، وذلك لتغطية اؼبخاطر األساسية  من إصبارل مركز اؼبتـاجرة
 .اآلجلة
عندما ال  % أيضًا إذل تغطية اػبسائر احملتملة يف الـسلم اؼبـوازي3ويهدف العبء اإلضايف البالغ نسبة    

يسلم البائع يف عقد السلم األصلي البضاعة ؿبل العقد األمر الذي يرتب على مؤسسة اػبدمات اؼبالية 
 .لتزامهااإلسبلمية شراء سلعة مناسبة من السوق اغباضرة للوفاء با

                                                           
  .62ص: ... مرجع سابق، ، ؼبعيار كفاية رأس اؼبال الصادر عن ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية165الفقرة  :انظر 1
واؼبعادن الثمينة تعرف السلعة بأهنا منتج مادي يتم تداولو ويبكن تداولو يف سوق ثانوية، ومن أمثلة ذلك اؼبنتجات الزراعية واؼبعادن دبا يف ذلك النفط  2

 تداول السلعة أو عدم تداوؽبا يف السوق الرظبية.عدا الذىب والفضة. ويبكن 



ير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ومعايير بازل  تطبيق ات المصارف اإلسالمية لمعاي ........الفصل الثاني
 إلدارة مخاطر السوق

 

 
112 

أو بيع  إذا تعرضت مؤسسة اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية ؼبخاطر صرف العملة األجنبية نتيجة سبويل شراء   
سعر الصرف السلعة، ففي ىذه اغبالة هبب عليها أن تدرج اؼبراكز اؼبعنية ضمن منهجيات قياس ـباطر 

ة الـشرعية و/ أو السلطة اإلشرافية يف وعند حظر إبرام عقد سلم مواٍز من اؽبيئ ر،اؼببينة يف ىذا اؼبعيا
البلدان اليت تعمل فيها مؤسسة اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، يف ىذه اغبالـة هبب أن وبسب مركز السلعة 

و أن يطبق العبء على رأس اؼبال البـالغ ووفقـًا لطريقة سلم االستحقاقات وبق  ،وفق الطريقة اؼببسطة
تقاص بُت فئات ـبتلفة مـن السلع، على أن تكون كل سلعة من ىذه  للسلطة اإلشرافية السماح بإجراء

السلع قابلة للتسليم مقابل كل منها أو أن سبثل بديبًل مقاببًل لكل منها معلى أال يًتتب الربا على ذلك 
بتبادل سلع فباثلة  ويكون للسلعة حد أدىن من االرتباط مقداره بُت ربركات األسعار اليت يبكن ربديدىا 

  1.من معيار كفاية رأس اؼبال 58ل فًتة سنة كحد أدىن وكما ىو مبُت يف الفقرة خبل
 : حساب مخاطر السوق المترتبة على عقود االستصناعرابعا

لتغطية ـباطر  اػبدمات اؼبالية اإلسبلميةيبُت ىذا القسم اغبد األدىن لرأس اؼبال اؼبطلوب ؼبؤسسات 
و يقصد  ،د أو عمليات استصناع مطابقة ؼببادئ الشريعة اإلسبلميةالسوق ماألسعار  الناذبة عن إبرام عقو 

بعقد االستصناع اتفاق مع عميل على بيع أو شراء موجود مأصل  ردبا دل يتم إنشاؤه بعد، على أن تتم 
صناعتو أو بناؤه وفقا ؼبواصفات اؼبشًتي النهائي وتسليمو لو يف تاريخ مستقبلي ؿبدد بسعر بيع ؿبدد 

بائعا، فإن ؽبا اػبيار يف صناعة أو بناء اؼبوجود  اػبدمات اؼبالية اإلسبلميةبار مؤسسات سلفا. وباعت
بنفسها أو أن تعهد بذلك لطرف آخر غَت اؼبشًتي النهائي للموجود بصفتو موردا أو مقاوال عن طريق 

 .يإبرام عقد استصناع مواز 
سعار، ما دل يكـن عقد االستصناع فإن رأس اؼبال ال وبمل عبء بالنسبة ؼبخاطر األمخاطر السوق: 

اؼبوازي متضمنًا على شروط ذبيز للبائع زيادة أو تغيَت سعر البيع اؼبتفق عليـو مع مؤسسة اػبدمات اؼبالية 
اإلسبلمية، كما ىو يف حالة الظروف الطارئة، وينطبق ىذا األمـر على أية تغَتات يف عقد االستصناع 

اؼبخاطر الفعلية إذل عميل االستصناع، أما إذا   تصناع حبي  ربـالاؼبوازي يتم انعكاسها على عقد االس
% مما يعادل 1.6مواٍز يطبق عبء على رأس اؼبال مقداره  كان عقد االستصناع من غَت عقـد استـصناع

                                                           
-44ص:  ...مرجع سابق،اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية ؾبلس ر كفاية رأس اؼبال الصادر عن، ؼبعيا121-117/ 112-106الفقرات من  :انظر  1
46.  
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فواتَت وذلك ؼبقابلة ـباطر  هنااألعمال اعبارية اؼبتبقية اليت دل يصدر بشأ % كـوزن ـبـاطر ، علـى20
 1.األسعار

: آلية حساب مخاطر السوق المترتبة على االحتف اظ بصكوك على شكل  ثانيالمطلب ال
 استثمارات في السجل المصرفي

إذل اؼبتطلبات الدنيا لرأس اؼبال لتغطية ـباطر السوق اؼبًتتبة على سبلك مؤسسة اؼبطلب سنتطرق يف ىذا 
اؼبصريف وسنتطرق اآلن إذل أنواع اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية لصكوك على شكل اسـتثمارات يف السجل 

 .ىنوع من أنواع ىذه الصكوك على حد الصكوك اؼبشمولة يف ىذا القسم وـباطر السوق لكل
 

 صكوك السلم أوال:
حي  يتكون رأس مال الـسلم مـن دفعة  ،يبثل صك السلم ملكية جزئية من رأس مال عملية سلم  

ؿبل العقد  على أن تـسلم يف تـاريخ مستقبلي. إن ىذا مقدمة تدفع إذل طرف آخر بصفتو مورداً للسلعة م
، النوع من الصكوك ال يبكن تداولو وذلك مرده إذل أن موضوع العقد يعتـ ر موجودًا مالياً، أي ذمة مالية
ويف ، ويبثل الفرق بُت سعر شراء السلعة وسعر بيعها بعد التسليم العائد اإلصبارل غباملي ىذه الصكوك

كوك، يعطي طرف ثال  تعهدًا بـأن السلعة موضوع العقد ستباع بسعر أعلى من بعض إصدارات الص
ويبكن ربقيق ذلك عن طريق عملية سلم موازية حي  يقوم طرف ثال  بشراء  ،سعر الشراء هبامش ؿبدد

 .2السلعة ويقوم بتسليمها يف ذات تاريخ التسليم احملدد يف عقد السلم األصلي
تأخذ مركز  هناسلم تكون كمخاطر السوق يف عقود السلم، أي أيف صكوك المخاطر السوق  إن  

متاجرة طويل األجل يف السلعة اؼبعنية، وىذه اؼبخاطر يبكن أن تقاس وفقاً لـسلم االستحقاقات أو الطريقة 
 بالنسبة لصكوك السلم اليت تتضمن آلية لبيع البضاعة ذات العبلقة لطرف ثال  بـسعر ؿبـدد 3اؼببسطة

عقد السلم  لعقد سلم مواٍز، ففي ىذه اغبالة ربمل وزن ـباطر مشًتي البـضاعة احملـددة يفوذلك وفقًا 
عبء على رأس اؼبال  اؼبوازي، وبالنسبة ؽبذا النوع من صكوك السلم اؼبرفقة بعقود سلم مواز، ال يوجـد

االحتماء من جراء  ـباطر أن يتأثر فيما يتعلق دبخاطر السوق اليت تتألف من ـباطر الفجوة األساسـية مأي
نظراً ألن السلعة  ،التاريخ اؼبنصوص عليو يف العقد  عـن ،أو تـأخر تـسليمها ،نقصان جودة السلعة اؼبسلمة

                                                           
 . 53-48ص: ...مرجع سابق، بلميةؼبعيار كفاية راس اؼبال الصادر على ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلس 145-142الفقرات   :انظر 1

 . 82ص:  ...مرجع سابق،ؼبعيار كفاية راس اؼبال الصادر على ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية 196الفقرة  :انظر 2
 .86:...مرجع سابق، صمن معيار كفاية رأس اؼبال الصادر عن ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية  63-55ؼبزيد من التفاصيل راجع الفقرات   3
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تعامبلت ربد من ـباطر التأخَت يف تسليمها، أو عدم تسليمها،  ـ يفهباؿبل السلم، عادة ما يتم االذبار 
 .أو تسليم سلعة أقل جودة منها

 ستصناعصكوك اال: ثانيا
سبثل صكوك االستصناع حصصًا جزئية يف سبويل مشروع لتصنيع أو بناء موجود لعميـل مـا بسعر يدفع 
على أقساط يف اؼبستقبل، ويساوي إصبارل األقساط إصبارل القيمة االظبية للصكوك وقد تكون الصكوك 

سداد األقساط  على شكل سندات متسلسلة أو شهادات بتواريخ استحقاق ـبتلفة توافق سَت جدول
ويبكن تداول  ،اؼبتفق عليو بُت مشًتي اؼبوجودم العميل واؼبصنع  ومؤسـسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية

صكوك االستصناع وذلـك ألن اؼبـصنوع يعتـ ر موجوداً غَت مارل مأعمال ربت التنفيذ أو منتجات غَت تامة 
اليت يتعرض ؽبا اؼبوجود ؿبل طر السعر مخاوتتمثل ـباطر السوق يف صكوك االستصناع يف 1،الصنع 

 .االستصناع
المبادئ اإلرشادية المتعلقة بإدارة مخاطر السوق في البنوك اإلسالمية  المطلب الثالث:  

 حسب معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  
ر السـوق اؼببدأ األول: هبب أن يكون لدى مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية إطار مبلئم إلدارة ـباط

ذلـك إعـداد التقـارير عنهـا، بشـأن كـل مـا حبوزهتـا مـن موجـودات، دبـا فيهـا اؼبوجـودات التـي لـيس ؽبـا  دبـا فـي
 إن اعتبارات التشغيل واإلجراءات، حدد أو اليت تكون عرضة لتقلبات عالية يف األسعار سـعر سـوق

 :2فيما يلي ت اػبـدمات اؼباليـة اإلسـبلمية تتمثـلالبلزمـة لتطبيـق ىـذا اؼببـدأ مـن قبـل مؤسسـا
 ؼبخـاطر السـوق تشـمل اسًتاتيجيةهبـب علـى مؤسسـات اػبـدمات اؼباليـة اإلسـبلمية أن تقـوم بوضـع  -أ

السـوق اؼبقبولـة، علـى أن يـتم مراعـاة االتفاقيـات التعاقديـة اؼب رمـة مـع مقـدمي األمـوال وأنـواع  ـبـاطر
التعــرض ؽبــا حســب األنشــطة، واألســواق اؼبســتهدفة، وذلــك لتعظــيم العوائــد مــع إبقــاء  ـاطر التـي يـتماؼبخ

 االسًتاتيجيةوهبـب علـى تلـك اؼبؤسسـات مراجعـة ىـذه ، احملـددة مسـبقاً أو دوهنـا اؼبخــاطر عنــد اؼبســتويات
 .اب العبلقة، واإلفصاح عنها ؼبقدمي األموالأصح دوريـاً، وتعميمهـا علـى اؼبـوظفُت

علــى مؤسســات اػبــدمات اؼباليــة اإلســبلمية وضــع إجــراءات ســليمة وشــاملة إلدارة ـبــاطر الســوق،  -ب
 :معلومات يشتمل على سبيل اؼبثال ال اغبصر على ما يلي ونظــام

                                                           

 . 82ص:  ...مرجع سابق،، ؼبعيار كفاية راس اؼبال الصادر عن ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية197الفقرة : انظر  1 
الية اؼببادئ اإلرشادية إلدارة اؼبخاطر للمؤسسات معدا اؼبؤسسات التأمينية  اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية، ؾبلس اػبدمات اؼبأنظر:   2

  .28-27، ص: 2005مية، ديسم ر اإلسبل
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 ؛.السوق للموجود موضوع التعاملتصورات إلطار عمل أورل للمساعدة يف ربديد ـباطر  -
 ــافظ االســتثمارات اؼبتعلقــةمبــادئ توجيهيــة ربكــم اؼبخــاطر التــي يبكــن التعــرض ؽبــا فــي شــىت ؿب -

 ؛حسابات االستثمار اؼبقيدة، وحدود ـباطر السوق اػباصة هبم بأصــحاب
 ؛لأطر عمل مبلئمة للتسعَت، والتقييم واالعًتاف بالدخ  -
التقـارير عنهـا وعـن  وإعدادنظـم معلومـات إداريـة قويـة للـتحكم فـي التعـرض ؼبخـاطر السـوق، ومراقبتهـا  -

 ؛األداء لتقديبها إذل اؼبستويات اإلدارية العليا اؼبناسبة نتـائج
ـر عمـل التسـعَت، ونظـراً لوجـود صبيـع وسـائل القيـاس اؼبطلوبـة  ومنـو علـى سـبيل اؼبثـال ال اغبصـر: أط

واالعتـراف بالـدخل، ونظـم اؼبعلومـات اإلداريـة القويـة واػباصـة بـإدارة اؼبخـاطر، الـخم..، فإنـو هبـب  والتقيـيم،
مدى قابليـة تطبيـق أي إطـار عمـل تـم وضـعو إلدارة ـبـاطر السـوق مـع األخـذ فـي االعتبـار  أن يـتم تقيـيم

 .على األعمال والسمعة اؼبخـاطر االسـتتباعية
هبــب علــى مؤسســات اػبــدمات اؼباليــة اإلســبلمية أن تكــون قــادرة علــى ربديــد مســتويات التعــرض  -ج

السوق، وتقييم احتمال ما يبكن التعرض لو من خسائر مستقبلية قـد تنشـأ مـن عـدم تغطيـة  ؼبخــاطر
 .داتمن موجو  التزاماهتـا دبـا ربـتفظ بـو

إن حـاالت التعـرض للمخـاطر فـي االسـتثمار فـي األوراق اؼباليـة لـدى مؤسسـات اػبـدمات اؼباليـة  -د
تتماثـل مـع تلـك اؼبخـاطر التـي تواجههـا مؤسسـات الوسـاطة اؼباليـة التقليديـة، وىـي أسـعار  اإلسـبلمية،

وفــي ىــذا اإلطــار هبــب أن ربــرص مؤسســات ، صــرف العمــبلت األجنبيــة السـوق والسـيولة وأسـعار
اػبــدمات اؼباليــة اإلســبلمية علــى أن تتضـمن اسـًتاتيجياهتا ربديـد مسـتويات اؼبخـاطر التـي يبكـن أن 

يكون لديها رأس مالٍ  كاف ؿبتفظ بو ؽبذا الغرض  تتحملهـا بالنسـبة للموجـودات القابلـة للتـداول، وأن
 .لك اؼبستويات من اؼبخاطرلتغطية ت

عند القيام بتقييم اؼبوجودات، ويف اغباالت التـي ال تتـوافر فيهـا أسـعار السـوق مباشـرة، فـي مثـل ىـذه  -ه
أسـلوباً  ي برناؾبهـا اؼبتعلـق دبنتجاهتـايتوجب على مؤسسـات اػبـدمات اؼباليـة اإلسـبلمية أن تـدرج فـ اغبـاالت

ـاطر الســـوق. ويبكـــن لتلـــك اؼبؤسســـات أن تســـتخدم أســـاليب التوقعـــات اؼبناســـبة لتقيـــيم خــ مفصـبًل لتقيـيم
 .1اؼبوجودات القيمـــة احملتملـــة ؽبـــذه

                                                           
اؼببادئ اإلرشادية إلدارة اؼبخاطر للمؤسسات معدا اؼبؤسسات التأمينية  اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية، مرجع سابق، ص ص:  أنظر: 1
29-30. 
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اإلسـبلمية  ربـدد مؤسسـات اػبـدمات اؼباليـةإذا كانـت منهجيـات التقيـيم اؼبتاحـة غيـر كافيـة، فيجـب أن  -و
 :اجة إذل ما يلياغب مـدى
 زبصـيص أمـوال لتغطيـة اؼبخـاطر الناصبـة عـن ضـعف السـيولة، وعـن اؼبوجـودات اعبديـدة، وعـن حالـة عـدم -

 .التأكد من االفًتاضات اؼبتعلقة بالتقييم والقيمة اؼبتحققة عند البيع
 .ييم اؼبوجوداتإبرام اتفاقية تعاقدية مع الطرف اآلخر ربدد الوسائل اليت ستستخدم يف تق -

 1:فيما يتعلق حبسابات االستثمار اؼبقيدةُ يبلحظ ما يلياؼببدأ الثاين: 
جراءات إدارة إن مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية تتحمل مسؤولية اسـتئمانية لتطبيـق سياسـات وا -

ــتثمار اؼبقيــدة، علــى غــرار مــا نفســها علــى اؼبوجــودات احملــتفظ هبــا لصــاحل أصــحاب حســابات االساؼبخاطر 
 .اؼبوجودات اليت ربتفظ هبا لصاحل اؼبسانبُت وأصحاب حسابات االستثمار اؼبطلقة تفعلــو بشــأن

: طرق وتقنيات إدارة مخاطر السوق وفق معايير مجلس الخدمات المالية  الرابع    المطلب
  اإلسالمية

بعض الطرق والتقنيات إلدارة ـباطر السوق ودبا يتناسب مع  بتطويعاإلسبلمية قام ؾبلس اػبدمات اؼبالية 
 :2يخصوصية اؼبصارف اإلسبلمية وسنتناوؽبا يف ىذا العنصر كما يل

 value-at-Riskالقيمة المعرضة للخطر  أوال: 
 لمحة تاريخية  -1
ناعة التأمُت ىي وسيلة لتقييم ـباطر السوق , وقد نشأ ىذا اؼبفهوم يف ص  VaRم القيمة اؼبعرضة للخطر 

ة دسواق اؼبالية يف الواليات اؼبتحيف األ1980تطبيق ىذه التقنية يف وقت متأخر وبالضبط سنة  حي  مت
بانكرز ترست ,مث أصبحت العملية أكثر شعبية بواسطة بنك االستثمار جي بـي  األمريكية من قبل بنك

و   Riskmetrics TM"ػبطربفضل نظامو اؼبعروف "مقاييس ا1994 فـي عـامJP Morgan) ممورغـان
 .يستخدم ىذا األسلوب على نطاق واسع من قبل صبيع البنوك الك رى تقريبا

األمر الذي  ،وظهر مؤشر القيمة اؼبعرضة للخطر دبفهومو اغبارل نتيجة زيادة التقلبات يف األسواق اؼبالية   
                                                           

1 Operational Consideration (Market Risk), Guiding Principles of Risk Management for 
Institutions (Other than Insurance Institutions) Offering only Islamic Financial Services, IFSB, 
2005, P17-18.   

دور الهندسة المالية في خفض مخاطر المحافظ المالية (تحليل دور استراتيجيات الخيارات في بناء محفظة التحوط ربيع بوصبيع العائش، "  2
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة قاصدي غَت منشورة رسالة ماجستَت (2012-2002قطري للفترة )في السوق المالي ال
 .  80-79ص: 2012/2011مرباح ورقلة، اعبزائر ،
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ي ظهر يف أفريل من سنة والذ، التفكَت يف إنشاء مؤشر مشًتك ومركب للمخاطر اؼبالية يهدف إلـى
وحقق انتشارا كبَتا، ومت قبولو بسرعة كبَتة من طرف اؽبيئات اؼبالية كمعيار  2 نتيجة اتفاقيات بـازل1995

اؼبركزية اليت تستعمل القيمة اؼبعرضة للخطر من أجل ربديد مستوى  لتقييم اؼبخاطر اؼبالية خاصة البنـوك
 .)اؼبراكز الدائنةماؼبالية حيازهتا من أجل اؼبراكز اػبطرة  تاألموال اػباصة اليت هبـب علـى اؼبؤسسـا

 (VaR)تعريف القيمة المعرضة للخطر  -2
ىناك عدة مصطلحات أطلقت قبل التوصل إذل مسمى القيمة اؼبعرضة للمخاطر وخصوصًا أثناء فتـرة 

ورأس Dollars-at-Risk /Dar)، ( من القرن اؼباضي، وىي الدوالر اؼبعرض للمخاطر التسـعينات
  والدخل اؼبعرض للمخاطر Capital-at-Risk/CaR) م1،اؼبال اؼبعـرض للمخـاطر

وأخَتا القيمة  Earnings-at-Risk/EaR)م ،والعوائد اؼبعرضة للمخـاطرIncome-at-Risk/ IaR)،م
،  اؼبعرض للمخاطرميعرف بــ وصبيعها اعتمدت على مـاValue at Risk/VaR) ماؼبعرضة للمخاطر

مؤسسات األعمال  إقليمي ال يشـمل صبيـع فقد أنتقد بأنو مصطلح   (DaR ىبص مصطلححي  ما 
 فقد انتقد بأن بعض تطبيقاتو دل تعتمد على رأس اؼبال يف بناء مباذجها،(CaRم الدوليو، أما مصطلح

فهي مصطلحات ال ترتبط دبجمل اؼبخاطرة وخصوصًا ـباطر EaR)  و (IaR وأخَتًا ما ىبص مصطلح
 2.وؽبذا مت االعتماد على القيمة اؼبعرضة للمخاطر كوهنا مشلت كل اؼبفاىيم اؼبذكورة سابقاً  السـوق،

 من اؼبفاىيم للقيمة اؼبعرضة للمخاطر من وجهة نظر عدد من الكتاب  ةوعليو يبكن استعراض ؾبموع   
 :يأيت والباحثُت، كمـا

اػبطر مر أي قيمة اػبسارة القصوى ىو القيمة عند اػبطو ىي مدخل من مداخل قياس ـباطر السوق  " 
يبكن أن يتقبلها البنك عند ؾبال ثقة معُت، فهي عبارة عن مقياس للحد األقصى للتغَت  اليت  األعظم

ؿبفظة األوراق اؼبالية للمؤسسات اؼبالية، وذلك باحتمال معُت ويف تاريخ معُت،  اؼبرتقب واحملتمل يف قيمـة
اإلجابة على السؤال التارل: ما ىو مقدار اػبسارة اليت يبكن أن ب لذلك فإن القيمة عند اػبطر تسمح

معُت ال يتعدى أسبوعُت وفق ما نصت عليو تشريعات عبنة  يواجهها البنك باحتمال ويف ؾبـال زمنـي

                                                           
األردين باالعتماد على مقاربة القيمة  "دراسة حجم اؼبخاطر على عوائد األسهم بُت سوق األوراق اؼبالية السوداين وسوق األوراق اؼباليةليلى مقدم،   1

 .03،م جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر ، ص:2017/ديسم ر 07عدد-مجلة جزائرية للتنمية االقتصادية :"، مقال مقدم إذل اؼبعرضة للخطر
 باسـتخدام الشـبكات العصبية االصطناعية"،تقدير القيمة اؼبعرضة للمخاطر ألسواق األوراق اؼبالية العربية سرمد كوكب صبيل، حسن صبحي حسن، " 2

  .122ص: 30، العدد  2008، جامعة اؼبوصل العراق،مجلة تنمية الرافدين :مقال منشور يف
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شاملة ومتجانسة عن اؼبخاطر اليت تعرفها احملفظة  يبكن أن تكون لنا نظرةVaRبازل، وبالتارل فإن تقنية 
 1."أصل واحد أو أكثر، وذلك من خبلل رقم واحداؼبشكلة من 

ىي طريقة تسمح بتقدير اػبسارة القصوى اؼبمكن حدوثها مستقببل بناءا على معطيات تارىبية عند "  
االحتمال، حي  تساعد على ربديد حجم اػبسارة القصوى اليت يتحملها اؼبسـتثمر أو  مستوى معُت من

، وىي تعتمد على طرق  باؼبائة99ؾبال ثقة مباؼبائة 1باحتمال مستقببًل  البنـك خـبلل عشـرة أيـام
 2."مستوى األداء يف اؼبؤسسات إحصائية معقدة تتطلب درجة عالية من

أن القيمة اؼبعرضة للخطر ىي "ؾبموعة تقنيات تبُت أن اػبسارة   Rachev and Khindanovaويرى   
ستويات الثقة طبقا ؼبخاطر السوق ربدث يف أي مدة من الزمن وربت أي مستوى من م مكن أن

وىذا ما جعلها أداة مستقرة تساعد يف السيطرة على اؼبخاطر، وبأهنا جزء  وؼبنشآت مالية وغَت مالية
 3.العوائد بُت االستخدامات اؼبختلفة مكمل للمنهجية اليت تشَت إلـى توزيـع

خطر ىي االلبفاض يف قيمة القيمة اؼبعرضة لل من خبلل التعريفات السابقة فيمكن القول بأن   
أسعار ومعدالت السوق اؼبؤثرة  االستثمار خبلل بعد زمٍت ؿبدد باحتمالية مقدرة نتيجة التغَتات يف

 .بشكل مباشر يف عائد االستثمار
هبـب أن تكـون قـادرة علـى تغطيـة  عبنة بازل للرقابة اؼبصرفية فـي وثائقهـا إلـى أن اؼبصـارف وقد أشارت    

عشرة أيام وبدرجة ثقة  ألفـق زمنـي مقـداره trading portfoliosاػبسـائر حملافظهـا التجاريـة ـبـاطر 
أو أرباحها  خسائرىاعلى حساب مقدار  اؼبنشأة ىذا األسلوب يساعد و ،ؽبذه اؼبدة99%مقدارىا 

 تثماريةوىبتصـر اؼبخـاطر الكامنـة فـي احملفظـة االسـ، خبلل فًتة زمنية ؿبددة وباحتمال ؿبـدد
سـتخدم بعـد، وقـد أشـار ؾبلـس يُ   إلسبلمية فإن ىذا األسلوب َّ دلأما يف اؼبصارف ا، يف رقم واحد
اإلسـبلمية فـي العديـد مـن اؼبعـايَت الصـادرة إلـى القيمـة اؼبعرضـة للخطـر كأسـلوب لقيـاس  اػبـدمات اؼباليـة

ى بـأن تقـوم اؼبصـارف اإلسـبلمية بالعمـل علـى إهبـاد اؼبصارف اإلسـبلمية، وأوصـ اؼبخـاطر السـوقية فـي
 .القيمة اؼبعرضة للخطر ودبا يتناسب مع طبيعة عملها، وخصائصها صـيغة مناسـبة لتطبيـق وحسـاب

 
                                                           

 منشورة، جامعة "، أطروحة دكتوراه غَت-دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية-إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازلحياة قبار،" 1
  .189ص:، 2014/2013، ، اعبزائر1 فرحات عباس سطيف

 .296-295:ص ، 2013،دار الوراق ،األردن ،عمـان م" ، إدارة المخاطربن علي بلعزوز ، عبد الكرًن أضبد قندوز، عبد الرزاق حبار،"   2 
"، أطروحة دكتوراه غيـر منشورة، جامعة وقين مالييندارة المخاطر المالية في ظل منتجات الهندسة المالية، دراسة مقارنة بين سمعتوق صبال، "إ 3

  .226ص:، 2016ؿبمد بوضياف اؼبسيلة، اعبزائر، 



ير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ومعايير بازل  تطبيق ات المصارف اإلسالمية لمعاي ........الفصل الثاني
 إلدارة مخاطر السوق

 

 
119 

 القيمة المعرضة للخطر وفق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسبلمية -3
إذل القيمة اؼبعرضة للخطر يف العديد من اؼبعايَت الصادرة عنو كما الية اإلسبلمية ؾبلس اػبدمات اؼبأشار 
 يلي:
قبد أنو مت اإلشارة إليو يف معيار اؼببادئ اإلرشادية إلدارة اؼبخاطر للمؤسسات معدا اؼبؤسسات   -

، وسبت 2005التأمينية  اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية الصادر يف كان األول 
منو إذل أنو هبب أن يكون لدى مؤسسات  31يمة اؼبعرضة للخطر يف الفقرة اإلشارة إذل الق

اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية إجراءات لتنفيذ دراسة اغبرص الواجب لتقييم األطراف اؼبتعامل معها، 
 . 1واختبار الضغط وربليل اغبساسية القيمة اؼبعرضة للخطرومن بُت تلك اإلجراءات دراسة 

الكمية  باال فصاحاتمنو واػباص  11قيمة اؼبعرضة للخطر يف اعبدول رقم سبت اإلشارة إذل ال -
والنوعية ؼبخاطر السوق، اؼبوجود ضمن القسم اػبامس من اؼببدأ مإدارة اؼبخاطر والتعرض 

 ويف قسم اإلفصاحات الكمية ذكر اؼبعيار4للمخاطر والتخفيف من اؼبخاطر  ، ويف الفقرة رقم 
وربليبلت  القيمة اؼبعرضة للخطرالكمية اؼبطلوبة ىو قياس  بوضوح أن من بُت اإلفصاحات

اغبساسية األخرى لؤلنواع اؼبختلفة ؼبخاطر السوق ومنها ـباطر أسعار السلع وـباطر أسعار 
صرف العمبلت األجنبية، واؼبخاطر احملتملة الناذبة عن حركة معدل العائد يف السوق، أو أسعار 

  .2األسهم
يار : اؼببادئ اإلرشادية الختبارات الضغط للمؤسساتمعدا مؤسسات من مع37ورد يف الفقرة  -

التكافل وبرامج االستثمار اعبماعي اإلسبلمي  اليت تقدم خدمات مالية إسبلمية، أنو ينبغي 
القيمة مثل الختبارات الضغط أن توفر منظور اؼبخاطر الشاملة واؼبستقلة ألدوات إدارة اؼبخاطر 

كبدار االقتصادي واؼبقاييس اإلحصائية اؼبختلفة مثل ربليل االرتباط واالر رأس اؼبال اؼبعرضة للخط
من نفس اؼبعيار وعند اغبدي  عن اعبوانب اليت هبب على مؤسسات  90، ويف الفقرة 3اؼبتعدد

                                                           
1
ؾبلس  أنظر: اؼببادئ اإلرشادية إلدارة اؼبخاطر للمؤسسات م عدا اؼبؤسسات التأمينية  اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية الصادرة عن 

 .08، ص: 2005اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، 
2
 Quantitative Disclosure,Market Risk:(2007)-Disclosures to promote Transparency and Market 

Discipline of Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services (Excluding 
Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds), IFSB, P21. 

اليت للمزيد من اؼبعلومات أنظر: اؼببادئ اإلرشادية الختبارات التحمل للمؤسسات معدا مؤسسات التكافل وبرامج االستثمار اعبماعي اإلسبلمي   3
 .33، ص:2012تقدم خدمات مالية إسبلمية ، الصادر يف 
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اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية أن تدرجها يف االعتبار عند عمل اختبارات الضغط للمخاطر اػباصة 
ذُكر وضع حدود للمراكز مسواء كانت قصَتة أو طويلة أو صايف الرصيد ،  أو الكلية حملفظة ما،

، القيمة اؼبعرضة للخطرالسوق ، اختبار حدود وقف اػبسارة، محد اػبسارة احملدد سلفا ؼبخاطر 
سبت اإلشارة إذل أنو هبب على مؤسسات اػبدمات من نفس اؼبعيار  91يف حُت أنو يف الفقرة 
مع تقنيات اختبارات الضغط القيمة اؼبعرضة للخطر ستكمل تقنية اؼبالية اإلسبلمية أن ت

 .1لبعض احملافظ ؼبخاطر السوقاؼبستخدمة 
من خبلل اؼببادئ أعبله نبلحظ أن ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية أعطى أنبية معت رة لعملية تطبيق 

ية على مستوى العملية أسلوب القيمة اؼبعرضة للخطر لقياس اؼبخاطر السوقية يف اؼبصارف اإلسبلم
أو على مستوى حملفظـة التمويليـة أو االسـتثمارية اػباصـة بعمليـة سبويليـة أو  التمويلية أو االستثمارية الواحدة

إذل التمايز والتنوع يف أساليب التمويل واالستثمار يف اؼبصارف  وبنـاء عليـو واسـتناداً  ،اسـتثمارية معينـة
اؼبعرضـة للخطـر الكليـة يتمثـل فـي حسـاهبا علـى  ب األفضـل غبسـاب القيمـةاإلسـبلمية فـإن األسـلو 
 يبكننا القول بأن القيمة اؼبعرضة للخطر  وبالتـارلعلى حدة سبويليـة أو اسـتثمارية مسـتوى كـل ؿبفظـة 

 :يلي اإلصبالية يف اؼبصارف اإلسبلمية تتمثل يف ؾبموع ما
 .يات اؼبراحبة واؼبراحبة لآلمر بالشراءالقيمة اؼبعرضة للخطر حملفظة عمل -
 .القيمة اؼبعرضة للخطر حملفظة عمليات السلم والسلم اؼبوازي -
 .القيمة اؼبعرضة للخطر حملفظة عمليات االستصناع واالستصناع اؼبوازي -
 .القيمة اؼبعرضة للخطر حملفظة عمليات اإلجارة واإلجارة اؼبنتهية بالتمليك -
 .ظة عمليات اؼبشاركة واؼبشاركة اؼبتناقصةالقيمة اؼبعرضة للخطر حملف -
 القيمة اؼبعرضة للخطر حملفظة عمليات اؼبضاربة -

 :يبكن حساب ىذه القيمة بثبلثة طرق ىي :طرق حساب القيمة المعرضة للخطر -4
تعتمد على القانون الطبيعي  VaRإن الطريقة القياسية غبساب : )التحليلية)الطريقة القياسية  -4-1

تطبيق اؼبتوسط واالكبراف اؼبعياري وبالتارل تعتمد على خصائص ىذا التوزيع لتقـدير  ـبللوذلك مـن خ
2 . اؼببلئمة ومن مث ربديد قيمة األحـداث غيـر احتمال

VaR 
 : نستخدم ؾبموعة من النماذج القياسية من أنبها ما يليVaRولتحديد قيمة 

                                                           
 .77اؼبرجع نفسو، ص:   1
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 :يف اػبطوات التالية يبكن تلخيص مراحل ىذا النموذج :نموذج مقياس المخاطر -أ
صبع اؼبشاىدات واؼبعطيات عن تغَتات األداة اؼبالية اليت نريد حساب قيمتها عند اػبطر خـبلل فتـرة  -
تعتمد فرضية ثبات اؼبعطيـات السـابقة للتنبـؤ VaRمعت رة ولتكن سنة، علماً أن أغلبية طرق حساب  زمنيـة
 .باؼبستقبل أحسـن

ن خبلل تلك اؼبشاىدات، ومن مث استنتاج اػبسارة القصوى اليت يبكن أن حساب االكبراف اؼبعياري م -
 .ؽبا األداة اؼبالية واليت تساوي قيمة االكبراف اؼبعياري تتعـرض

إن ىذه الطريقة ترتكز على فرضية خضوع توزيع تغَتات األسعار للقانون الطبيعي، دبعنـى أن ىنـاك  -
ريبة من اؼبتوسط، واحتمال ضعيف حىت تكون ىـذه اؼبشـاىدة احتمال قوي ألن تكون اؼبشاىدة ق دائمـا

اؼبتوسط، ومن مث هبب اختيار مستوى الثقة اؼبرغوب، واستخراج عدد مـرات تـرجيح االكبـراف  بعيـدة عـن
1. الستنتاج قيمة اؼبعيـاري

VaR  
اين اؼبشًتك وىي طريقة ترتكز على مصفوفة التباين والتب :نموذج التباين / التباين المشترك  -ب

تسمح دبعاعبة مئات األدوات اؼبالية يف آن واحد، وذلك من خبلل تكوين ثبلث  اؼبقـدر، حيـ 
 :2مصفوفات ىي

 .مصفوفة االكبراف اؼبعياري -
 .مصفوفة معامبلت االرتباط -
 .مصفوفة األوزان -
نبؤ أحسن ترتكز ىذه الطريقة على فرضية ثبات معطيات اؼباضي للت :المحاكاة التاريخية -4-2

من اؼباضي، وبتطبيق ىذه  انطبلقاطريقة تقوم على تقدير توزيع تغَتات األسعار  باؼبستقبل، فهـي إذن
لؤلصول يتم ربديد القيمة اؼبعرضة للخطر، وىي بذلك طريقة غَت قياسية  التغَتات علـى احملفظـة اغباليـة

ليس كل أصل على حدا كما ورد و  VaRككل يف حساب  بعكس سابقتها، كما أنو يتم اخـذ احملفظـة
حملفظة األصول ليست حاصل صبع القيم اؼبعرضة  يف النموذج السابق، وبالتارل فإن القيمة اؼبعرضـة للخطـر
 3.احملفظة ككل VaR  للخطر أداة مالية أو أصل مارل، وإمبا ىـي عبـارة عـن
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مفاجئة وغَت  انقطاعاتوجود ىي طريقة يتم اللجوء إليها عادة يف حالة  :محاكاة مونت كارلو -4-3

 :1متوقعـة، وىـي
تتمثل يف اختيار توزيع معُت لتغَتات العوامل اؼبؤدية للخطر تتم ؿباكاتو من خبلل مبذجة رياضية وذلك 

خيارات باستخدام اختبارات إحصائية مبلئمة، ومن خبلل النموذج اؼبختار يتم ؿباكاة عدد   بعد اعتمـاد
ستقبلية باغباسوب، ويتم استخدام نتائج ىذه احملاكاة لتقدير توزيع إيرادات اؼب كبيـر مـن السـيناريوىات

  Var. اػبطر احملفظة ومن مث حسـاب القيمـة عنـد
 Risk Adjusted Return On Capital معدل العائد على رأس المال المعدل بالخطر: ثانيا

(RAROC 

اؼبطلوب من أجل  Capital (RC) Riskـال اؼبخــاطرىــو أداة لقيــاس اؼبخــاطر وربديــد كميــة رأس اؼبـ
 .2دعم الصفقات أو األنشطة والعمليات اليت يقوم هبا اؼبصرف

 استخدامات العائد على رأس المال المعدل بالخطر -1
 :يستخدم العائد على رأس اؼبال اؼبعدل باػبطر ووبتل أنبية عالية يف ؾبالُت رئيسُت نبا

مـن أجـل ربديـد مقـدار مسـانبة كـل صـفقة أو عمليـة فـي اؼبخـاطر اإلصباليـة  ألغـراض إدارة اؼبخـاطر  -
يتعرض ؽبا اؼبصرف، ومن أجل ربديد رأس اؼبال اؼبطلوب للمصرف ككل، لنتـذكر أن بيتـا الداخليـة  التـي

 .تعتـرف فقـط بإمكانية التنويع ضمن احملفظة االستثمارية اغبالية للمصرف
قات ـبتلفـة علـى أسـاس األداء مـن أجـل ربديـد الرحبيـة االقتصـادية لعمليـات أو صـف ألغـراض تقيـيم -

واؽبدف ىنا يتمثل يف كشـف مسـانبة الصـفقة  ،اؼبخاطر اؼبعدلة اػباصة باؼبصادر اؼبختلفة للمخاطر مقارنـة
-Capitalة رأس اؼبـال يف خلق القيمة اإلصباليـة للمصـرف مـن أجـل تـوفَت أسـاس ؼبوازنـ أو العمليـة

budgeting و القـرارات اػباصة بالتعويضات التحفيزية وربديد الصفقات اليت يكون للمصرف فيها ميزة
وإن العائــد علــى رأس اؼبــال اؼبعــدل بــاػبطر لتقيــيم األداء يعتبــر مــن أفضــل اؼبقــاييس اؼبســتخدمة ، تنافسية

 غـراض تقيـيم األداء ، إن حساب العائد على رأس اؼبال اؼبعدل باػبطر يتم من اؼبصـرفية أل فــي الصــناعة

                                                           
1
  .196نفسو، ص: اؼبرجع  

2 Gerhard Schroeck), Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, John Wiley 

& Sons, Inc, Hoboken, New Jersey , 2002 ,P242  
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 :خبلل إتباع ثبلث خطوات ىي
وىــذا يتطلــب قيــاس تعــرض احملفظــة للخطــر، واؼبتعلــق Risk Measurement:قيــاس اػبطــر    -

 .بالتذبــذب واالرتباطات اػباصة دبعامبلت اػبطر
وىـذا يتطلـب اختيـار درجـة ثقـة وأفـق زمنـي غبسـاب Capital Allocation:ـال زبصـيص رأس اؼب -

قـد و ، Economic Capitalاؼبعرضة للخطر، األمر الـذي يتـرجم إلـى رأس اؼبـال االقتصـادي  القيمـة
 .ذلك مناسباً  إذا كان Regulatory Capitalتتطلـب العمليـة أيضا تقييد رأس مال تنظيمي 

 .ىذا يتطلب تعديل األداء لرأس اؼبال اؼبخاطرPerformance Measurement:أداء مقياس  -
أو أي مـن RAPMإن قياس األداء يبكـن أن يـتم باالسـتناد إلـى منهجيـة قيـاس األداء اؼبعـدل بـاػبطر 

 منهجياهتـا اؼبختلفـة. 
جلس الخدمات المالية وفق المعايير الصادرة عن م تعريف ومفهوم رأس المال االقتصادي :ثالثا

 اإلسبلمية
رأس اؼبال االقتصادي ىو كمية رأس اؼبال أو الزيادة يف األصول، واليت ربتاج ؽبا اؼبؤسسة اؼبالية مـن أجـل 

تضمن أن قيمتها السوقية أو اغبقيقية، وميزانيتهـا كافيـة وقـادرة علـى وفـاء ديوهنـا، فـي إطـار زمنـي ؿبـدد،  أن
  ث، ربدو درجة ثقة ؿبددة، وىي ترتبط باألحداث غَت اؼبتوقعة، واليت من اؼبمكن أن الفـي ظـل احتمال أ

وبعبارة أخرى، ىو كمية رأس اؼبال اليت وبتاجها اؼبصرف من أجـل امتصـاص اػبسـائر غيـر اؼبتوقعـة فـي 
ـار عنـد تسـعَت اؼبنتجـات زمٍت ؿبدد وعند مستوى ثقة ؿبدد،  وألن اػبسـائر اؼبتوقعـة تأخـذ بعـُت االعتب إطـار

 وتشكيل احتياطيات خسائر القروض، فإن رأس اؼبال االقتصادي يغطي اؼبخاطر غَت اؼبتوقعـة. اؼبصـرفية
وقد أصدر ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية ؾبموعة من اإلرشادات متعلقة رأس اؼبال االقتصادي   

 واؼبخاطر الغَت متوقعة فيما يلي:
اؼببادئ اإلرشادية الختبارات الضغط للمؤسسات 13 -من اؼبعيار رقم 37م ورد يف الفقرة رق -

التـي تقـدم خـدمات ماليـة   التكافل وبـرامج االسـتثمار اعبمـاعي اإلسـبلمي مؤسسات عدام
أن تــوفر منظــور اؼبخــاطر الشــاملة واؼبســتقلة ألدوات  أنـو ينبغـي الختبـارات الضـغط –إسـبلمية 
 Economicاؼبـــــال االقتصـــــادي ، ورأس VaRؼبخــاطر مثــل القيمــة اؼبعرضــة للخطــر،إدارة ا

Capital كما ورد ،1اؼبتعدد واؼبقـــــاييس اإلحصـــــائية اؼبختلفـــــة مثـــــل ربليـــــل االرتبـــــاط واالكبـــــدار
                                                           

1 Stress testing promoting risk identification and taking views across the IIFS, (2012)-Guiding 

Principles on Stress Testing for Institutions Offering only Islamic Financial Services [Excluding 

IslamicInsurance (Takaful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes], IFSB, P15-16. 
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 انـب التـي هبـب أن تراعيهـا مؤسسـاتمن نفـس اؼبعيـار وعنـد اغبـدي  عـن اعبو 58يف الفقرة 
أنـو  - ومفـي العبـارة -اػبدمات اؼباليـة اإلسـبلمية عنـد وضـع تصـوراهتا اػباصـة باختبـارات الضـغط 

مثل العقارات ومعامبلت اؼبراحبة يف مانعكاسات بعض ؾباالت األنشطة اؽبامة  هبـب مراعـاة
، وضـعف مواجهتهـا للتغيـرات فـي األوضـاع  ة واؼبشـاركةاؼبضـارب السلع، واؼبخاطر اؼبتعلقة بعقدي
 االقتصـادية واؼباليـة وتأثَتاهتـا فـي: 

رأس اؼبــال التنظيمــي/  -3األربــاح واػبســائر االقتصــادية واحملاســبية،         -2ؼبــارل،       اؼبركـز -1
، فجـوات Economic Capitalل االقتصـادي ،اؼبوجــودات اؼبرجحــة بــأوزان ـباطرىـا أو رأس اؼبـا

 .1التمويـل والسـيولة
أنــو ينبغــي للتصــورات اؼبســتخدمة الختبــارات الضــغط فــي خطــة 81رقــم  ورد فـي الفقـرة كما -

رض ؽبا مؤسسات اؼبخاطر اؽبامة ذات الصلة اليت تتع رأس اؼبــال أن تأخــذ فــي االعتبــار كــل
يكـون اؽبـدف مـن خطـة رأس اؼبـال  اإلسـبلمية. مـن ىـذا اؼبنظـور، ينبغـي أنؼباليـة اػبـدمات ا

اإلسبلمية أن تليب  اؼبتعلقـة باختبـارات الضـغط أن يبـُت كيـف يبكـن ؼبؤسسـات اػبـدمات اؼباليـة
 صاديسواء اغبد األدىن ؼبتطلبات رأس اؼبال الرقايب أو رأس اؼبال االقتممتطلبات رأس اؼبال 

Economic Capital 2.الداخلية لتقييم كفاية رأس اؼبالأي متطلبات اإلجراءات  
إن كل ما ذكر حول رأس اؼبـال االقتصـادي فـي اؼبعـايَت الصـادرة عـن ؾبلـس اػبـدمات اؼباليـة اإلسـبلمية ىـو 

ر صـادر عـن ؾبلـس اػبـدمات اؼبالية وىـو آخـر معيـا13مـا ورد فـي اؼبعيـار اؼبـذكور أعـبله، وىـو اؼبعيـار رقـم 
اإلسبلمية، ودل يتم إيضاح أية آلية أو أسلوب غبسابو، كما أنو دل تتم اإلشارة إذل اعتمـاد آليـة ؿبـددة زبـدم 

 ىذا اجملال. يف ىذا الغرض من قبل ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، إمبا بقي الباب مفتوحاً فيو لبلجتهاد
سب رأس اؼبال االقتصادي فقد وردت يف العديد من معايَت  اؼبتوقعة واليت من أجلها وبُ أما اؼبخاطر الغَت

 اؼبتمثل يف معيـار كفايـة 2حي  مت اإلشارة إليو يف اؼبعيار رقم  ،ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية
  سبـت حيـ80يف الفقرة رقم  -رأس اؼبال للمؤسسات اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية 

أنــو يبكــن ؼبؤسســات اػبــدمات اؼباليــة اإلســبلمية أن تتخــذ إجــراءات وقائيــة بتكــوين  اإلشـارة إلـى

                                                           
1
 Range of scenarios including dynamic and forward-looking scenarios, (2012)-Guiding Principles on 

Stress Testing for Institutions Offering only Islamic Financial Services [Excluding IslamicInsurance 

(Takaful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes], IFSB,P20. 
2
   Capital assessment capturing various unique perspectives, (2012)-Guiding Principles on Stress 

Testing for Institutions Offering only Islamic Financial Services [Excluding IslamicInsurance 

(Takaful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes], IFSB, P:27. 
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لتصـغَت األثـر السـليب علـى عوائـد مسـانبيها مـن جـراء تعـديل دخـل أصـحاب  حســابات احتيــاطي احًتازيــة
ســــائر احملتملــــة ولكــــن غيــــر اؼبتوقعــــة التــــي يتحملهــــا أصــــحاب اػب حسـابات االسـتثمار، وأيضـًا لتغطيـة

االحتياطيـات ىـي احتيـاطي معـدل األربـاح واحتيـاطي  حســــابات االســــتثمار فــــي اســــتثماراهتم، وىــــذه
اػباص باؼببـادئ اإلرشـادية  3ؼبعيار رقم ـبـاطر االسـتثمار، كما مت اإلشارة إذل اؼبخاطر الغَت متوقعة يف ا

إسبلمية عدا مؤسسات التأمُت  لضـوابط إدارة اؼبؤسسـات التـي تقتصـر علـى تقـدًن خـدمات ماليـة
الذي ذكرناه سابقا اػباص  13وصـناديق االسـتثمار اإلسـبلمية، ويف اؼبعيار رقم   التكافـلماإلسـبلمية 

لسـلطات اإلشـرافية االذي ورد فيو وجوب على -الضغط للسلطات اإلشرافيةبادئ اإلرشادية الختبارات باؼب
إذا كانـت مؤسسـات اػبـدمات اؼباليـة اإلسـبلمية قـادرة علـى البقـاء فـوق اغبـد األدنـى ؼبتطلبـات  ـيم مـاقَ أن تُـ 

. وىـذا يتطلـب مـن 1ـةالرقـايب فـي صبيـع األوقـات وفـي األحـداث الصـعبة ولكـن اؼبعقول نسـب رأس اؼبـال
اإلسبلمية أن تكون لديها اإلجراءات الداخلية لتقييم كفايـة رأس اؼبـال مـن  مؤسسـات اػبـدمات اؼباليـة

يبكن أن تطلب السلطات اإلشـرافية مـن مؤسسـات اػبـدمات  وفـي ىـذا الصـدد، ،أجـل إدارة رأس اؼبـال
لتقيـيم كفايـة رأس اؼبـال وذلـك للتأكـد مـن االحتفـاظ  ءات الداخليـةاؼباليـة اإلسـبلمية أن تطبـق إطـار اإلجـرا

األوقات واستيعاب اػبسائر غَت اؼبتوقعة  هبـوامش إضـافية مناسـبة لـرأس اؼبـال ؼبسـاندة عملياهتـا فـي كـل
 2.اؼبالية اإلسبلمية نتيجة اؼبخاطر اليت وقعت يف إطار أنشطة أعمـال مؤسسـات اػبـدمات

 stress testing: اختبارات الضغطارابع
3 

تعتبـر تقنيـة اختبـار الضـغط مكونـاً أساسـياً ألي عمليـة إلدارة اؼبخـاطر حيـ  إهنـا تسـمح بتحليـل القـيم    
اؼبتطرفـة، ويركز اختبار الضغط على األحداث اليت تكون يف ذيل التوزيع واليت ذبعل اؼبؤسسـات أكثـر 

إن اختبـار الضـغط مصـمم مـن أجـل تقيـيم األداء فـي  ،أن وبـدث مـن صـدمات كارثيـةإدراكـًا ؼبـا يبكـن 
ظـل ربركـات وتقلبـات السـوق األقـل تكـراراً ولكـن األكثـر أنبيـة وىـو يتـيح الفرصـة ؼبـدير اؼبخـاطر ألن وبـدد 

 مـا سـينطوي عليـو التعـرض لسلسـلة من اؼبخاطر يف ظل ظروف معينة.
إن ربليل الضغط يبكن أن يتضمن تغيَت واحد من اؼبتغَتات أو أكثر وذلك باستخدام تغَتات األسعار    

التارىبية واألساسـية وذلـك مـن أجـل تقيـيم التـأثَت احملتمـل ؽبـذه التغيـرات علـى األدوات اؼبالية واحملافظ 

                                                           
1
 Section 4: Guiding Principles on Stress Testing for Supervisory Authorities, (2012)-Guiding 

Principles on Stress Testing for Institutions Offering only Islamic Financial Services [Excluding 

IslamicInsurance (Takaful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes], IFSB, P:48 
2
 Section 4: Guiding Principles on Stress Testing for Supervisory Authorities, ,IFSB, op.cit,  P 49: . 

3
 Karen A. Horcher, Essential of Financial Risk Management, John Wiley & Sons, Inc. 

Hoboken, New Jersey, 2005.  P: 211-212.   
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 .االستثمارية
فـي السـوق علـى حـُت غـرة، ويبكـن لؤلسـواق أن تتحـرك إن التحركات الك رى عادة ما تأخذ اؼبشاركُت     

وىذه التحركات الك رى يبكن أن تًتافق باهنيار أو  ،فبا قد يتوقعو اؼبشاركون فيها وأسرعبشـكل أكبـر 
 .تعطل العبلقة االرتباطيـة النمطية القائمة يف ظل ظروف السوق الطبيعية أو العادية

اغباالت اؼبمكنة أو التغَتات اؼبستقبلية يف الظروف االقتصادية واليت  ويتضمن اختبار الضغط ربديد    
للمؤسسة اؼبالية، وتقييم قدرة اؼبؤسسات اؼبالية  السوق أن يكون ؽبا تأثَتات سلبية على ـباطر من اؼبمكن

داً، ففـي تعـريض اؼبؤسسـة الختبـار الضـغط يبكـن أن يكـون مفيـدًا جـ، كما أن علـى ربمـل ىـذه التغيـرات
اغبالـة التـيُ يظهـر فيهـا اختبـار الضـغط نتـائج غيـر مقبولـة فـي صـورة خسـائر ؿبتملـة غيـر فبكنـة اؼبواجهـة، 
فإنـو يبكـن صـياغة االسـًتاتيجيات البلزمـة للتعامــل مــع ىــذه التعرضـات واؼبخــاطر احملتملــة، ودبــا هبنــب 

 .يبكــن أن تــؤدي إلغباق أضرار كبَتة دبركزىا اؼبارل وردبا تؤدي الهنيارىا اؼبؤسسـة خســائر كارثيــة
 تعريف اختبار الضغط في المصارف -1

 يف اغبقيقة يبكن أن قبد عدة تعاريف الختبار الضغط مكتوبة بأكثر من صـيغة ولكـن جوىرىـا يكـاد
 :ومن ىذه التعاريف ما يلي يكـون واحـداً، 

 
و ؾبموعة من التقنيات أو األساليب اليت تستخدم لتقييم حساسية ؿبـافظ اؼبصـارف ى :اختبار الضغط -

 .1للتغَتات الرئيسة يف البيئة االقتصادية الكلية، أو ألحداث استثنائية لكنها فبكنة االسـتثمارية
حـداث ىو ؾبموعة من التقنيـات التـي تسـاعد علـى تقيـيم حساسـية النظـام اؼبـارل أل :اختبار الضغط -

وتقـوم علـى تطبيـق ؾبموعـة مـن الصـدمات والسـيناريوىات علـى ، معقولة اغبدوث اسـتثنائية ولكـن
وذلك من أجل ربليل كل من األثر اإلصبارل وتوزع ذلك األثر بُت تلك  ؾبموعـة مـن اؼبؤسسـات اؼباليـة

 2.اؼبؤسسات

                                                           
1 Winfrid Blaschke, Matthew T. Jones, Maria Soledad Martinez PeriaStress Testing of Financial 

Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences, IMF Working Paper No. 

01/88, 2001, p4 . 
2
 The World Bank and International Monetary Fund, Financial Sector Assessment, Washington DC 

2005. 
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 أهمية اختبار الضغط  -2
 :1يلي كونو يوفر نوعُت أساسُت من اؼبعلومات يتمثبلن يف ماإن أنبية اختبار الضغط تأيت من  

 .اؼبدى الذي يبكن أن تصل إليو اػبسائر احملتملة والناصبة عن اغباالت الكارثية1-
 .السيناريوىات أو التصورات واألوضاع اليت يبكن يف ظلها أن ربدث ىذه اػبسائر2-

ار الضغط، يشكبلن مدخبلت إذل األشخاص اؼبعنيُت إن ىذين النوعُت من اؼبعلومات اللذين يوفرنبا اختب
القرارات يف اؼبؤسسات اؼبالية، واليت تتعلق بسياسات التحوط وربديد اغبدود االئتمانية، ونسب  بازبـاذ

 .األصول يف احملافظ االستثمارية، وكفاية رأس اؼبال، وسواىا زبصيص / توزيع
 أنواع اختبار الضغط -3

 لضغط من جهة عوامل اػبطر التـي ىبت رىـا فإننـا قبـد أنـو يتضـمن نـوعُت رئيسـُت إذا نظرنا إذل اختبار ا
 :فيما يلي يتمـثبلن

: وىـو يسـتند أساسـاً إلـى أن السـيناريوىات / التصـورات يبكـن أن تكـون إمـا تحليـل السـيناريو -3-1
َت علـى األحـداث ذات الصـلة مـن خـبلل عـدد مـن وىـي تـتحكم بالتـأث ،أحـداثاً افًتاضـية أحـداثاً تارىبيـة أو
سبثـل تـأثَت مركبـاً مـن التحركـات   ؿبـل االختبـارمالناذبـة عـن الظـروف الضـاغطة  واػبسـارة ،عوامـل اػبطـر
ىـو تقنيـة لتحليـل اؼبخـاطر  ، كذلكللعديد من عوامل اػبطر  الوقت التـي تـتم فـي نفـسماؼبتزامنـة 
الرحبية مثل صايف القيمة اغباليـة فـي ظـل  مـن أجـل اختبـار مـا يبكـن أن وبـدث لتقـديرات تسـتخدم

ؾبموعة من األوضاع اؼبالية السيئة  ؾبموعـات عديـدة وـبتلفـة مـن االفًتاضـات، أي يـتم مـن خبللـو مقارنـة
 واعبيدة، مع اغبالة 

 .األكثر احتماالً أو اليت تسمى اغبالة األساسية
 خببلف ربليل اغبساسية، فإن ربليلإن ربليل السيناريو ىو شكل ـبتلف عن ربليل اغبساسية، و   

األثر على صايف القيمة اغبالية الناتج عن تغَتات متزامنة يف اؼبتغَتات اؼبدخلة ويعكس  السيناريو يقـيس
ن ربليل السيناريو يسـاعد يتم عكسها أو إظهارىا بواسطة التوزيع االحتمارل. إ ؾبااًل من النتائج كاليت

 وىي توفر بديل الستثمار اؼبعلومات من أجل زبفيض حالة عدم  علـى التعامـل مـع حالـة عـدم التأكـد،
 .التأكد، والذي يعت ر عملية مكلفة وعديبة الفائدة

                                                           
1
 Carol Alexander, Elizabeth Sheedy , Model-Based Stress Tests: Linking Stress tests to VAR for 

Market Risk, Macquarie University Applied Finance Centre Research Papers, Research Paper No. 33, 

2008, p7 .  
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مـل تأثر احملفظة االستثمارية بالتحركـات فـي عا تفصلإن اختبارات اغبساسية  تحليل الحساسية: -3-2
تتمثـــــل فـــــي اؼبســـــانبة   ؿبـــــل االختبـــــارمإن اػبســـــارة الناذبـــــة عـــــن الظـــــروف الضـــــاغطة  خطـر واحـد
وحىت عندما تقوم عدة عوامل خطر بالصدم أو  ،لعامل خطر واحد marginal contributionاغبديـــــة 

أو تُفكك كما لو أهنا ؾبموع اػبسائر اغبدية من عوامل  زأذبُ يف ىذه اغبالة  يتم قياس تأثَتىا فـإن اػبسـارة
 .اػبطر اؼبختلفة

إن ىذا األسلوب يعت ر من أكثر األساليب استخدامًا يف  :استخدامات تحليل الحساسية -3-2-1
جبهـا القيمـة والتـي دبو base-case scenarioيبـدأ مـع سـيناريو اغبالـة األساسـية  وىو ،رربليل اؼبخاط

إهبادىا باستخدام القيمة اغبالية األساسية لكل متغَت من اؼبتغَتات اؼبدخلة.  اغباليـة الصـافية للمشـروع يـتم
التقديرات اؼبمكنة للعوائد مـن أجـل إدراك شـكل التغيـرات فـي  ويستخدم ربليل اغبساسية العديد مـن

اػباصـة بأصـل مـا مـن خـبلل ؾبـال مـن العوائـد،  ؼبخـاطرفيـتم مـن خبللـو قيـاس ا، outcomesالنتـائج 
 اغبصيلة األسوأ لعوائد األصل، واألصل  حيـ  يـتم ربديـد اجملـال مـن خـبلل طـرح اغبصـيلة األفضـل مـن

 .الذي يكون اؼبدى فيو أك ر يكون أكثر تذبذباً، وبالتارل أكثر ـباطرة
يـل مقـدار مـا يبكـن منحـو / ربملـو مـن أجـل ذبـاوز تقـديرات مبـو إن ربليل اغبساسية يستخدم من أجـل ربل

 1 .وىوامشها من دون تغيَت قرارات قبول أو رفض االستثمارات العوائـد
 
 اختبارات الضغط وفق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسبلمية -4

مـن اؼبعـايَت الصـادرة عنـو إلـى اختبـارات الضـغط  أشـار ؾبلـس اػبـدمات اؼباليـة اإلسـبلمية فـي العديـد
 العمل على تطبيقها يف اؼبصارف اإلسبلمية، لكوهنا أداة رئيسـة مـن أدوات إدارة اؼبخـاطر، وىـي وضـرورة

 ن اؼبخـاطر، وتـوفر مؤشـرًا علـىالعليـا بالنتـائج غيـر اؼبتوقعـة ذات الصـلة دبجموعـة مـ التـي تنبـو اإلدارة 
الستيعاب اػبسائر إذا حدثت صدمات كبَتة. لقد سبت اإلشارة الختبارات  مقـدار رأس اؼبـال اؼبتـاح

 :2نوضحها كما يلي عن ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية الضغط يف العديد مـن اؼبعـايَت الصـادرة
ات معدا اؼبؤسسات من معيار اؼببادئ اإلرشادية إلدارة اؼبخاطر للمؤسس 31سبت اإلشارة يف الفقرة   -

، إذل أنو 2005التأمينية  اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية الصادر يف كانون األول 

                                                           
1 See :Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt, Financial Management: Theory and 
Practice, South-Western Cengage Learning, USA,13th edition, , 2011, P:437 .  

2
 ، بتصرف.مات المالية اإلسالمية راجع المبادئ الرقابية والمعايير اإلرشادية لمجل  الخد  
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اغبرص الواجب هبب أن يكون لدى مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية إجراءات لتنفيذ دراسة 
واختبار عرضة للخطر لتقييم األطراف اؼبتعامل معها، ومن بُت تلك اإلجراءات دراسة القيمة اؼب

 وربليل اغبساسية. الضغط
من معيار كفاية رأس اؼبال للمؤسسات معدا مؤسسات التأمُت  اليت  54سبت اإلشارة يف الفقرة  -

، إذل أن استخدام 2005تقتصر على تقدير خدمات مالية إسبلمية الصادر يف كانون األول 
داخلية خاضع لكل من اؼبوافقة الصروبة مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية لطريقة النماذج ال

للسلطة اإلشرافية، واستيفاء اؼبعايَت النوعية وخصائص عوامل ـباطر السوق احملددة يف نظام إدارة 
، الختبارات الضغطاؼبخاطر يف مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، واؼبعايَت الكمية وبرنامج شامل 

 ات خارجيون و/أو السلطات اإلشرافية.ومدى صبلحية النماذج حسب ما يقرره حساب
من معيار اإلرشادات اؼبتعلقة بالعناصر الرئيسية يف إجراءات الرقابة  33سبت اإلشارة يف الفقرة  -

عدا مؤسسات التأمُت اإلشرافية للمؤسسات اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية 
يف تقييم اؼبخاطر ، إذل أنو 2007ن األول اإلسبلمية وصناديق االستثمار اإلسبلمية الصادر يف كانو 

اليت تتعرض ؽبا مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية هبب أن تطلب السلطة اإلشرافية من ىذه 
بتوقعات مستقبلية ربدد األحداث احملتملة أو  اختبارات الضغطاؼبؤسسات أو تشجعها على اعتماد 

 على األداء اؼبارل للمؤسسة. التغَتات يف أوضاع السوق اليت يبكن أن تؤثر سلبا
من معيار متطلبات كفاية رأس اؼبال للصكوك والتصكيك  64سبــت اإلشــارة فــي الفقــرة  -

 إلــى أن الســلطة اإلشــرافية ربتــاج بشــكل، 2009واالستثمارات العقارية الصادر يف كانون الثاين 
اؼباليــة اإلســبلمية تســتويف الشروط االحًتازية اليت أساســي إلــى االطمئنــان بــأن مؤسســة اػبــدمات 

مراكزىا اؼبالية، أو بشكل غَت مباشـر ....  تسمح ؽبا دبمارسة أنواع نشاط االستثمار العقاري يف
ووضـع إجـراءات ...و. النشـاط أخـرى بتحديـد نـوع بـُت أشـياء  من ويبكـن أن تقـوم السـلطة اإلشـرافية

فيما يتعلق السليمة  جـراء التقييمـات اؼبناسـبة، واؼبمارسـاتو إ واختبارات الضغطاؼبخاطر إلدارة  فعالـة
أموال أصحاب حسابات االستثمار  بقيام مؤسسة اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية خبلط أمواؽبـا مـع

 1اؼبطلقة
برامج يبُت معيار اؼببادئ اإلرشادية الختبارات الضغط للمؤسسات معدا اؼبؤسسات التكافل و  -

، 2012االستثمار اعبماعي اإلسبلمي  اليت تقدر خدمات مالية إسبلمية الصادر يف آذار 
                                                           

1
 ، بتصرف.مات المالية اإلسالمية راجع المبادئ الرقابية والمعايير اإلرشادية لمجل  الخد  
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اإلرشادات اػباصة بتطبيق اختبارات الضغط يف مؤسسات اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية، حي  تضمن 
يتعلق باؼببادئ  الفعالة، وآخر الختبارات الضغطبشكل أساسي قسم خاص بالشروط البلزمة 

دية الختبارات الضغط، وأخَتا قسم يتعلق باؼببادئ اإلرشادية الختبارات الضغط للسلطات اإلرشا
 .1اإلشرافية

 دور اختبار الضغط في إدارة المخاطر -5
إن الــدور الــذي يلعبــو اختبــار الضــغط فــي إدارة اؼبخــاطر يــأيت بشــكل أساســي مــن اؼبعلومــات التــي 

ـادر اؼبخــاطر فــي احملفظــة االســتثمارية، وىــذا األمــر ذو صــلة وثيقــة بصــناع القــرار فــي مصـ يوفرىــا عــن
اإلدارية يف اؼبؤسسات اؼبالية، وتتمثل اؼبعلومات اليت يوفرىا حسب اؼبستوى اإلداري دبا  صبيــع اؼبســتويات

 :يلي
احملتملة واؼبتعلقة دبوقف معُت أو منتج  توضح اختبارات الضغط اؼبخاطر :على المستوى التجاري -
 .معُت

فإن اختبارات الضغط سبكن من اؼبقارنة بُت اؼبخـاطر ضـمن فئـات األصـول  :على المستوى اإلداري  -
 .والتعرضات وتسليط الضوء على اغباجة لوضع حدود للمخاطر والتحكم هبا اؼبختلفـة

 ضـغط تـوفر وسـيلة ؼبقارنـة أنـواع اؼبخـاطر للمؤسسـة مـعفـإن اختبـارات ال :علـى المسـتوى التنفيـذي -
 استعداد مبلكها لتحمل اؼبخاطر، األمر الـذي يسـاعد بتوجيـو القـرارات بشـأن التخصـيص األمثـل لـرأس 

 .اؼبؤسسة اؼبـال داخـل
ـان العائـد اؼبتـأيت مـن إن اختبارات الضغط يبكـن أن تسـاعد كافـة اؼبسـتويات اإلداريـة فـي ربديـد مـا إذا ك

 2.وضع معُت متناسب مع مستوى اؼبخاطر اؼبًتتب عليو أو اؼبتأيت منو منـتج أو
 Simulation Analysis.  تحليل المحاكاةخامسا: 

يعتبـر ربليـل احملاكـاة مـن أقـوى وأفضـل األسـاليب اؼبسـتخدمة فـي معاعبـة اؼبشـكبلت اإلداريـة فـي الوقـت 
خاصــة مــع التطــور اؽبائــل فــي اغبواســيب االلكًتونيــة وقــدراهتا اؽبائلــة علــى معاعبــة كميــات كبيــرة و  الـراىن،

 .مــن البيانــات

                                                           
1
 ، بتصرف.مات المالية اإلسالمية راجع المبادئ الرقابية والمعايير اإلرشادية لمجل  الخد  

2Winfrid Blaschke, Matthew T. Jones, Maria Soledad Martinez Peria, Stress Testing of 
Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences, 
Idem, 2001 , p8.  
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 تعريف أسلوب تحليل المحاكاة -1
عملية بناء واختبار وتشغيل مباذج رباكي ظواىر أو "يعرف البعض أسلوب ربليل احملاكاة على أنو 

كمـا ،  1"باسـتخدام مبـاذج رياضـية ؿبـددة، وىـو يعتبـر الفـرع التجريبـي لبحـوث العمليـات ةأنظمـة معقـد
اولة لتطبيق خصائص النظم اؼبختلفة ومظاىرىا يف صورة مباذج تقتـرب ؿب" يعرفـو آخـرون علـى أنـو

ودراسة ووضع حلول  للواقع ومشكبلتو، وبالتارل يبكن تصميم بشـدة مـن الواقـع وتعطـي تصـورًا دقيقـاً 
 ىوالتعريف األول من خبلل التعريفُت نرى بأن  ،"للمشكبلت اؼبرتبطة بالنظم يف الواقع العملي

 .اؼبخاطر اليت تواجهو يف ؾبال العمل اؼبـارل واؼبصـريف وىندسـة مبـاذج خاصـة بـإدارة األقرب
 خطوات تطبيق أسلوب تحليل المحاكاة أو نموذجها -2

يـل احملاكـاة يتطلـب إتبـاع العديـد مـن اػبطـوات، وىـذه اػبطـوات الواجـب إتباعهـا إن تطبيق أسلوب ربل
 :يلي تتمثـل فيمـا

 .ربديد اؼبشكلة وتعريفها-
 .ربديد اؼبتغَتات / العوامل اؽبامة اؼبرتبطة باؼبشكلة-
  .بناء مبوذج احملاكاةمالقيام ببناء مبوذج رياضي / كمي -
  .أي ربديد قيم اؼبتغَتات اليت مت اختيارىامبلختبار ربديد القيم اؼبختلفة ل-
 .)تنفيذ عملية احملاكاةمالقيام بتجربة النموذج واختباره -
 ).إذا بدت ضرورة لذلكماستخدام النتائج اليت يتم اغبصول عليها يف تعديل النموذج -
 .هاربديد التصرف األمثل الذي هبب القيام بو إزاء النتائج اليت مت اغبصول علي-
 أنواع تحليل المحاكاة -3
 Monte Carlo Simulation حليل محاكاة مونتي كارلوت -3-1

إن أسـلوب ربليـل ؿباكـاة مـونيت كـارلو ىـو أسـلوب احتمـارل يقـوم علـى ذبربـة الفـرص احملتملـة مـن   
ة للتـأثَت فـي سـلوك عشـوائية، ويسـتخدم عنـدما يتضـمن النظـام عناصـر واضـحة ؽبـا فرصـ خـبلل معاينـة

فكرة استخدام التجارب اإلحصائية من أجل اغبصول على حل تقرييب  وىـو يسـتند إلـى ،النظـام
 .وجعلو قابل للتطبيـق علـى اؼبسـائل اؼبعقـدة

                                                           
  .573، ص:2004جامعة تشرين، مديرية الكتب واؼبطبوعات اعبامعية،، "إلى بحوث العمليات مدخل "ؿبمد العلي، إبراىيم. ، 1
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 :1ويبكن تقسيم أسلوب مونيت كارلو إذل طبس خطوات رئيسة تتمثل فيما يلي  
 .امة يف النظامربديد التوزيع االحتمارل للمتغَتات اؽب-
 .ربديد التوزيع االحتمارل لكل متغَت-
 .ربديد ؾبال من األرقام العشوائية لكل متغَت-
 .توليد األرقام العشوائية-
 .القيام باحملاكاة لسلسلة احملاوالت-
 Historical Simulationأسلوب المحاكاة التاريخية  -3-2

يط ومـرن لتحليـل اؼبخـاطر، مـع اإلشـارة إلـى أن األسـلوب إن أسـلوب احملاكـاة التارىبيـة يـوفر إطـار بسـ
وىـو one path of returnsلتحليل احملاكاة يستخدم فقط مسار واحـد مـن العوائـد  األساسـي

 .اغبقيقي، ولذلك ينتج عنو مؤشرات ـباطر ذات تباين مرتفع اؼبـدرك أو اؼبوجـود فـي العـادل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
See: 1-Dennies Cox, Michael Cox, The Mathematics of Banking and Finance,John Wiley& Sons 

Ltd, West Sussex, England, 6002,P:203 . 
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 خالصة الفصل: 
ر السوق يف اؼبصارف اإلسبلمية من أىم اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا واليت يصعب عليها التحكم سبثل ـباط

هبا، إال أن  التنبؤيصعب  كمافيها ألهنا ناذبة عن تغَت الظروف االقتصادية وربركات األسعار يف السوق  
مناسبة إلدارة ىذه اؼبخاطر ال تشكل ىاجسا بالنسبة للمصارف التقليدية وىذا لتوفر أدوات وأساليب 

، على غرار ما تواجهو اؼبصارف اإلسبلمية من ربديات يف واليت أقرهتا عبنة بازل ىذا النوع من اؼبخاطر
ا قامت بعض السلطات ذطبيعة عملها، وؽباستخدام ىذه األدوات ل إدارهتا للمخاطر وىذا لعدم مناسبة 

ت والطرق للتخفيف من ىذه اؼبخاطر دواالرقابية باالىتمام بوضع معايَت واستحداث أو تطويع بعض األ
السوق كما وفر ؽبا معايَت خاصة بإدارة ـباطر  تصميمفنجد ؾبلس اػبدمات اؼبالية االسبلمية اجتهد يف 

، واؼبتمثلة يف : اختبارات الضغط، القيمة اؼبعرضة للخطر، العائد على أدوات وطرق تتناسب وخصوصيتها
اطر ورأس مال االقتصادي الواجب االحتفاظ بو ؼبقابلة ـباكاة، وربليل احملرأس اؼبال اؼبعدل باػبطر، 

 السوق يف اؼبصارف اإلسبلمية.
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 :تمهيد
تعد ادلصارؼ اإلسالمية أحد أىم ادلؤسسات االقتصادية دلا ذلا من دور رئيسي يف عمليات سبويل      

واليت ، بنكعد جزءا ال يتجزأ من عمل أي اليت ت  ، وبالتارل ىي أكثر تعرضا للمخاطر األنشطة وادلشاريع
ؽلكن أف تؤثر على رحبيها أو أداءىا، لذلك ربتاج ىذه ادلصارؼ بعد فًتة من مزاولة أنشطتها إلجراء تقييم 

مكانة ىامة يف غالبية االقتصادات، حيث ركزت عليو الكثَت ألدائها ادلارل نظرا ألف تقييم األداء ادلارل لو 
مقارنة باالحتياجات   بسبب الندرة النسبية للموارد ادلالية الدراسات واألحباث احملاسبية واإلدارية، وذلك من

صلد أف ضرورة احلصوؿ على ادلوارد وربقيق العوائد  وادلتنافس عليها، ومن ىذا ادلنطلق ادلالية الكبَتة ذلا
 ،االستغالؿ األمثل يعترب غاية يف األعليةو وتطوره واستغالله وظلو صرؼ ادل القصوى منها، ودؽلومة واستمرار

للعملية اإلدارية، حيث يوفر لإلدارة معلومات  حد العناصر األساسيةأف تقييم األداء ادلارل يعد إوذلذا ف
ألىدافها، والتعرؼ على اذباىات األداء فيها، شلا يوفر  ةأتستخدـ يف قياس مدى ربقيق ادلنش وبيانات

، لذلك ارتأينا أف نقـو بإجراء دراسة على القوائم ادلالية لعينة ومستقبلها وصلاحها مسَتهتاأساًسا يف ربديد 
من خالؿ إظهار الوضع ادلارل لتلك من ادلصارؼ اإلسالمية من دوؿ عربية سلتلفة وربليلها وتفسَتىا 

 ، والتعرؼ على اذباه أداءىا.ادلصارؼ
 ادلوضوعات التالية:ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث رئيسية تناقش  من خالؿ ىذا ادلنطلق مت تقسيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول: ماهية تقييم األداء المالي في المصارف اإلسالمية  
 المبحث الثاني: مجاالت تقييم األداء المالي في المصارف اإلسالمية والعوامل المؤثرة فيه

 المبحث الثالث: معايير ومؤشرات تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية ونماذجه
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 المبحث األول: ماهية تقييم األداء المالي في المصارف اإلسالمية  
 األداء، تقييم وقيادة األداء سنحاوؿ من خالؿ ىذا ادلبحث التطرؽ إذل مفاىيم حوؿ األداء، تقييم   

 .وتوضػيح ىذه ادلصطلحات، مث نتطرؽ يف األخَت  إذل مراحل تقييم األداء
 المالي وأركانه المطلب األول: ماهية تقييم األداء 

إف مصطلح األداء ليس حديثا بل توجد عدة دراسات وأحباث من الناحيتُت النظرية والتطبيقية اليت      
ربديد  يوجد اتفاؽ عاـ حوؿ تعريفو، لذا سنحاوؿ فيما يلي كانت هتدؼ إذل تدقيق مفهومو، إال أنو ال

 كاآليت:  مفهـو األداء ادلارل
 األداء المالي  تعريف أوال:

إعطاء "اليت تعٍت  Performareيعرؼ األداء بأنو إصلاز عمل ما، و ىوما يقابل الكلمة الالتينية    
 to performeليزية ىي اليت أعطت لو معٌت واضحا و زلدد الشكل الكلي لشيء ما، ولكن اللغة اإلصل

 Performanceمث اشتقت من كلمة  ،وتعٍت" :إصلاز، تأدية أو إسباـ شيء ما عمل، نشاط، تنفيذ مهمة"
 ." 1ادلؤسسة ألىدافها يفية اليت تبلغاليت تعٍت: "إصلاز العمل أو الك

يعد األداء ادلارل مفهوما ضيقا ألداء العمل، حيث أنو يركز على استخداـ نسب بسيطة باالستناد إذل      
إذل العملية اليت يتم ادلارل  األداء تعكس إصلاز األىداؼ االقتصادية للبنك، ويشَتأف  مؤشرات مالية يفًتض

حوؿ نشاط أي مشروع اقتصادي  من خالذلا اشتقاؽ رلموعة من ادلعايَت أو ادلؤشرات الكمية والنوعية
وذلك من خالؿ معلومات تستخرج من القوائم  وادلالية للمشروع،  ربديد أعلية األنشطة التشغيليةيسهم يف

 .ادلؤشرات يف تقييم األداء ادلارل للمنشآت استخداـ ىذهادلالية ومصادر أخرى لكي يتم 
  2:و أيضا ؽلكن أف يعرؼ األداء ادلارل من خالؿ العوامل التالية    
 ؛العوامل ادلؤثرة يف ادلردودية ادلالية -
 ؛ منشأة من طرؼ ادلسَت على مردودية األمواؿ اخلاصةللر السياسات ادلالية أث -
 . ادلؤسسة يف إصلاح السياسة ادلالية من خالؿ ربقيق فوائض ماليةمدى مساعلة معدؿ ظلو  -

 و بذلك ؽلكن القوؿ أف األداء ادلارل يعكس مدى صلاح ادلؤسسة يف نشاطها و عن األطراؼ الفاعلة       
 
 

                                                           
 . 03(، ص: 2006، )عماف، األردف، دار وائل للنشر والتوزيع، في التحليل المالي واالئتماني" االتجاهات الحديثةزلمد مطر، "1

2 Lorrino Philipe, Comptes et Recits De La Performance ,) Paris, Edition D‘organisation, 
1996(,p:48.   
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 يات وادلهارات اليت يقتضيها بلوغفهو يعاجل انطالقا من الوسائل والعمل ادلؤسسة ككل، لذلك يف
1األىداؼ

. 

 :األداء الماليشلا سبق يتبُت أّف    
 أداة ربفيز الزباذ القرارات االستثمارية؛ 

 .غرات وادلشاكل اليت قد تظهرثأداة لتدارؾ ال -
فإف األداء ادلارل يعٍت تسليط الضوء على فحص العناصر  Serge Evraertفحسب االقتصادي  -

 التالية:
 العوامل ادلؤثرة يف ادلردودية ادلالية ؛  -
 أثر السياسات ادلالية ادلتبناة من طرؼ ادلسَتين على األمواؿ اخلاصة ؛  -
 مدى مساعلة معدؿ ظلو ادلؤسسة يف إصلاز السياسة ادلالية و ربقيق فوائض من األرباح ؛  -
  .2ية مستوى النشاط للمصاريف العامةمدى تغط -

 ربقيق أىدافهم وذلك من خالؿ ظلو على أنو " مدى قدرة ادلسَتين على: PIERRE  .Jكما يعرفو  
  3".السنوي للمبيعات وربقيقهم لنسب مالية معينة ادلعدؿ

األداء ادلارل يعرب عن مدى قدرة ادلؤسسة على االستغالؿ األمثل  من خالؿ التعاريف السابقة فإف   
األداء ادلارل وال ؼلتلف  ،االستخدامات ذات األجل الطويل والقصَت من أجل تشكيل ثروة دلواردىا يف

إعطاء تعريف لألداء  للبنوؾ عن غَتىا من الوحدات االقتصادية اليت هتدؼ إذل ربقيق الربح، حيث ؽلكن
 ...(ادلودعُت ادلارل للبنك على أنو صلاح البنك يف استخداـ موارده ادلالية )أمواؿ ادلستثمرين، أمواؿ

 أمثل وذلك لتحقيق األىداؼ ادلسطرة من طرؼ رللس اإلدارة وربقيق عوائد على األمواؿ استخداما
 .ادلستخدمة

 
 

                                                           
المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات ، حبث مقدـ خالؿ، "عبد ادلليك مزىودة،" ادلقاربة االسًتاتيجية  لألداء مفهوما وقياسا  1

 . 487(، ص:2005مارس ،9/8، )جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي والحكومات
الطبعة األوذل، )األردف، دار  العوامل المؤثرة على األداء المالي "األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات"،زلمد زلمود اخلطيب، "  2

 .48(، ص: 2010احلامد للنشر،  
3 Josée et pierre," la gestion financer des pme trévères et pratiques", presses de université de 
Québec 1999 , p:263. 
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 : مفهوم تقييم األداء المالي ثانيا
 مدى على للحكم وذلك العمل أثناء وتصرفاتو سلوكو ومالحظة لعملو العامل أداء وربليل دراسة ىو"     
 ،ادلستقبل يف الفرد وتقدـ النمو إمكانية على واحلكم احلالية بأعمالو القياـ يف كفاءتو ومستوى صلاعة

 1.أخرى لوظيفة وترقيتو أكرب دلسؤوليات وربملو
 ادلنتخبة أو ادلختارة للمؤشرات الفعلية النتائج مقارنة على يعمل متكامل نظاـ ىو ادلارل األداء تقييم"     

 يف األداء نتائج أو سابقة،ة مد خالؿ األداء نتائج تعكس اليت تلك أو مستهدفة، مؤشرات من يقابلها دبا
 وفقا معدالهتا ادلستنبط بادلؤشرات أو واذليكلية، التارؼلية الظروؼ مراعاة مع ادلماثلة االقتصادية الوحدات

 .2"الوحدات ىذه حجـو تقارب مراعاة مع االقتصادية الوحدات من رلموعة نتائج دلتوسط
 ،ادلخططة األىداؼ تنفيذ من والتحقق ادلتاحة ادلوارد استخداـ كفاءة من التأكد يعٍت األداء تقييم"     
 التخطيط نتائج األداء قياس يتضمن و ،التكنولوجي التقدـ نتيجة األداء تقييم إذل احلاجة برزت وقد

 رقابة فرض يستلـز كما،  البنك يباشرىا اليت ادلختلفة النشاط أوجو على رقابة فرض يستدعي وذلك احلقيقية
 باهباأس وربليل االضلرافات تبياف أو قبل من ادلوضوعة باألظلاط ومقارنتها البنك ػلققها اليت النتائج على

 3."مستقبال رباشيها على والعمل
 ادلرجو األىداؼ ربديد من تبدأ واليت البنك يف العمليات مراحل على رقابة عملية ىو األداء تقييم"     

 ربقيق كيفية تبياف إذل يرمي ،ادلعادل زلدد زمٍت برنامج أو خطة وضع مث ،ادلتاحة ادلوارد حدود يف ربقيقها
 يف العمل هاغلري اليت الكفاءة ربديد األداء تقييم لعملية يتسٌت وبذلك متابعة عمليات إجراء مث األىداؼ

 4".ادلراحل ىذه من مرحلة كل
 احملققة أو ادلنتظرة على ضوء معايَت زلددة سلفا لتحديد ماتقييم األداء ادلارل ىو عملية قياس النتائج "    

وادلوارد  ؽلكن قياسو، ومن مث مدى ربقيق األىداؼ دلعرفة مستوى الفعالية وربديد األعلية النسبية بُت النتائج
 .5"ادلستخدمة شلا يسمح باحلكم على درجة الكفاءة

                                                           
 .  285(، ص :2000مصر، الدار اجلامعية، للنشر والتوزيع، ، "إدارة الموارد البشرية"، )صالح عبد الباقي 1
 .27، ص:2009"، )عماف، األردف، دار صفاء للنشر والتوزيع( ،  أثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجاريةفهد نصر محود، " 2

.    23( ،ص:1999، )القاىرة، مصر، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع،  التحليل المالي و إدارة األموال"أبو الفتوح علي فصالة ، "  3  
  .24ادلرجع نفسو، ص:  4
األداء المتميز   المؤتمر العلمي الدولي حول، حبث  مقدـ خالؿ،  "عبد الغٍت دادف ،" قراءة يف األداء ادلارل والقيمة يف ادلؤسسات االقتصادية 5

 .41(، ص: 2005مارس  9-8يومي قاصدي مرباح، ورقلة،  ، )جامعةللمنظمات والحكومات
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 ادلؤسسة االقتصادية بصفة عامة اذل ربقيق الربح، لذا فتقييم األداء ادلارل يعترب أداة رئيسية الزمة هتدؼ     
 واخلطة ادلوضوعة، وترشيد االسًتاتيجيةلإلجراء الرقايب يف ادلؤسسة، فهو يظهر عن طريق تصحيح وتعديل 

 ىي ترتكز على ادلصادر التمويليةاستخدامات ادلوارد ادلتاحة، وىذا يساىم يف بقائها يف بيئة تنافسية و 
 .واالستثمارية ذلا

 تقييم األداء المالي  أركان: ثالثا
 :تتمثل يف األركافرلموعة من على  األداء تقييم عملية تعتمد   
  محددة معايير وجود - أ

 الفعلي، األداء نتائج مع للمقارنة كأساس تستخدـ زلددة، دبعايَت وثيقا ارتباطا األداء تقييم عملية ترتبط   
 إذا ما توضح اليت ىي ادلعايَت أف حيث مالءمتها، عدـ أو النتائج ىذه مالءمة مدى على للحكم وذلك
 .ادلعدؿ ضمن أو منخفضة أو مرتفعة النتيجة ىذه قيمة كانت

 الفعلي األداء قياس -ب
 من اإلحصائية واألساليب احملاسبية النظم توفره ما على باالعتماد عادةً  الفعلي األداء تقدير أو قياس يتم   

 توفر وغلب ،ورلموعة من أدوات القياس كادلؤشرات ادلالية والتحليل الرأسي واألفقي ومعلومات بيانات
 عرض لسرعة مناسباً، ذلك كاف مىت ادلستحدثة اآلالت استخداـ مع األعماؿ، هبذه للقياـ مدربُت عاملُت

 .هبا اخلاصة القرارات وازباذ ،التقدير أو القياس نتائج
 بالمعايير الفعلي األداء مقارنة -ج

 اإلدارة ولتمكُت ، السلبية أـ اإلغلابية أكانت سواء االضلرافات لتحديد بادلعايَت احملقق األداء مقارنة تمي    
 أجل مناليت ؽلكن الوقوع هبا  األخطاء التعرؼ على طبيعة على قادرة وجعلها ،ادلستقبلية بالنتائج التنبؤ من

 مدربة صفوؼ وجود وٕاف اذلامة، االضلرافات على الرقابة تركز أف وجبب ،لتفاديها الالزمة اإلجراءات ازباذ
 واألىداؼ احملققة النتائج بنب ادلقارنة وتسهيل االضلرافات، كشف سرعة إذل يؤدي واإلحصاء احملاسبة على

 .ادلوضوعة
 االنحرافات لتصحيح المناسبة القرارات اتخاذ -د

 احملددة األىداؼ عن ادلتاحة وادلعلومات البيانات على يتوقف ما اضلراؼ حيتصحل القرار ازباذ إف    
 .ادلخطط باذلدؼ احملقق األداء ذلك ومقارنة الفعلي، األداء وقياس مسبقاً 

                                                           
   ىي تلك األدوات ادلستخدمة يف عمليات ادلقارنة مع األداء الفعلي لتحديد مستوى كفاءة األداء، وىي أسلوب ربدده اإلدارة  بالمعاييريقصد :

  سنقـو بشرح معايَت تقييم األداء ادلارل يف ادلبحث القادـكنموذج لتقييم األداء، 
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 جبب الذي ادلناسب القرار وازباذ ادلوقف تقدير على يساعداف أسبابو افوبي االضلراؼ ربليل فإف لذلك   
 الظروؼ مجيع االعتبار يف آخذاً  ادلطلوب، التصحيح نوع بوضوح وزلدداً  ،ادلناسب الوقت يف بكوف أف

 .بالقرار احمليطة
 لألىداؼ اإلدارية الوحدات ربقيق مدى على للتعرؼ هتدؼ األداء تقييم عملية بأف القوؿ دبكن وبذلك   

 والضرورية الالزمة والبيانات ادلعلومات ادلختصة األجهزة لدى تتوافر بواسطتها أنو كما ذلا، ادلوضوعة
 .1مستقبالً  اجليد للتخطيط

 رابعا: مفهوم األداء المصرفي
 مصطلح األداء ادلصريف مفهـو صعب التعريف والقياس، حيث يعرؼ على أنو النتيجة النهائيةيعد    

 األداء ادلصريف ال بد من ربليل وقياس، وبالتارل وللوصوؿ إذل تعريف دقيق دلصطلح ادلصارؼلنشاط 
النتائج النهائية انطالقا من القوائم ادلالية، وذلك باستخداـ العديد من ادلعايَت اخلاصة بذلك، وحيث أف 

من الدراسات اعتربت كال من معيار العائد على األصوؿ ومعيار العائد على حقوؽ ادللكية أىم  العديد
 .2األداء ادلصريف ادلعايَت لقياس

 يعد األداء ادلصريف من أكثر ميادين األداء استخداما لتقييم حصيلة نشاط البنوؾ التجارية، ألنو ؽلتاز    
باالستقرار والثبات ويسهم يف توجيو البنوؾ ضلو ادلسار األفضل والصحيح، وبالتارل فاألداء ادلصريف ما ىو 

ادليزانية العمومية وحساب األرباح واخلسائر فضال انعكاس للمركز ادلارل للبنك ادلتمثل بفقرات كل من  إال
 .3قائمة التدفقات النقدية الذي يصور حالة حقيقية عن أعماؿ البنك لفًتة زمنية معينة عن

ا سلسلة من األساليب هنتعرؼ بأ ادلصريف يعتمد كمفهـو تقٍت على عملية التحليل ادلارل اليت فاألداء     
وتستخدـ النسب ادلالية بصورة ونقاط الضعف للمصارؼ  ادلالية اليت ؽلكن استخدامها لتحديد نقاط قوة 

، دلعرفة اإلغلابيات والسلبيات رئيسية يف ىذا التحليل من أجل مقارنة األداء السابق باألداء احلارل وادلتوقع
  ت ومعاجلة السلبيات وتصحيح االضلرافات.ألداء ادلصارؼ والعمل على تعزيز االغلابيا

 
 

 

                                                           
 .479، 477(، ص ص: 1998"، )مصر، جامعة ادلنصورة،   -مدخل مقارن–دارة المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية زلمد سويلم، "إ 1

 2 Shorouq Tomar and Adel Bino: Corporate governance and bank performance, evidence 

from Jordanian banking industry, Jordan journal of business administration, university of 

Jordan, volume 8, no 2, 2012, p:358. 
   .68-67"، مرجع سابق، ص: الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارفعالء فرحاف طالب وإؽلاف شيحاف ادلشهداين:"  3
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  والجهات المستفيدة منه  اء الماليالمطلب الثاني: أهمية وأهداف تقييم األد
واستخدامها للعديد  ادلتعاملُتواستقطاهبا للعديد من  اإلسالميةإف التوسع يف حجم أنشطة ادلصارؼ     

ادلالية لوحدىا ال سبكن إدارة  أداء تلك الوسائل، فالقوائم تقوًنو  ربليلمن وسائل االستثمار، يستوجب 
ذات مغزى زلدد، وداللة معينة يف  على شكل مؤشرات اغتهاصيإال بعد  ادلصرؼ من رقابة األداء،

ادلارل  التحليلجهات عديدة أخرى ربتاج إذل  ، كما أف ىناؾدوربااألداء  ومتغَتاتمسات  تشخيص
 الضريبيةوادلصرؼ ادلركزي وادلودعوف وادلالكوف والسوؽ ادلارل والسلطة  صرؼوتطلبو، وبشكل خاص إدارة ادل

 .واجلمهور
  للمصارف اإلسالمية : أهمية تقييم األداء الماليأوال
 يأيت:ربظى عملية تقييم األداء ادلارل أعلية كبَتة يف جوانب ومستويات سلتلفة ؽلكن إبرازىا فيما    
 النتائج مقارنة خالؿ من ادلخططة، األىداؼ تنفيذ على البنك قدرة للبنوؾ ادلارل األداء تقييم يبُت  -

 أداء يعزز شلا ذلا، الالزمة ادلعاجلات واقًتاح االضلرافات عن والكشف منها، ادلستهدؼ مع ادلتحققة
 ؛1العمل يف واالستمرار البقاء دبواصلة البنك

 واالسًتاتيجيات األىداؼ بُت واالنسجاـ ادلواءمة درجة عن اإلفصاح يف األداء تقييم عملية تساعد -
 ؛للبنك التنافسية بالبيئة وعالقتها ادلعتمدة

 السليمة ويف الوقت القراراتاذ تقدًن  معلومات مفيدة من خالؿ التقارير، دبا ؽلكنهم من ازب -
 ؛2ادلناسب

يقود بدوره اذل لوصوؿ دلصادر التمويل اخلارجي الذي تساىم عملية تقييم األداء ادلارل بزيادة فرص ا -
 ؛فرص استثمارية اكرب، وظلو وارتفاع يف نسبة استخداـ واستغالؿ العمالة ادلوجودة

و بناء عالقة أفضل مع كل أصحاب  خفض وإمكانية التحكم يف األزمات ادلالية اليت تصيب ادلؤسسة، -
  ؛3 العالقات مع كل من اتجمتمع احمللي والدورلُتأطراؼ ادلصاحل شلا يساعد على ربسو 

                                                           

، العدد  مجلة الرشيد المصرفي، حبث يف،  زلمد عبد الوىاب العزاوي، "نظاـ تقوًن أداء ادلصارؼ التجارية بإستخداـ بطاقة الدرجات ادلتوازنة"  1 
 .14، ص:ـ 2002، 5
 يف، ادللتقى الدورل اخلامس حوؿ آسيا جنوحات ،يامسُت العاليبية ،" فعالية احلوكمة يف ربسُت أداء ادلؤسسات وأثرىا على اإلفصاح احملاسيب"، حبث  2

ديسمرب 8/7جامعة محو خلضر، الوادي، يومي ،دور الحوكمة في تحسين األداء للمؤسسات بين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية واإلسالمية
 .16ص:، 2014،

ادللتقى الدورل اخلامس  : للبنوؾ اإلسالمية"، حبث يفػلي سعيدي، وخلضر أوصيف ،" أثر تطبيق معايَت احملاسبية اإلسالمية يف تطوير األداء ادلارل  3
، جامعة محو خلضر، الوادي، دور الحوكمة في تحسين األداء للمؤسسات بين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية واإلسالمية  حوؿ
 .10ص: ،2014ديسمرب ،8/7يومي
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 متابعة خالؿ من وذلك مسَتتو يف البنك حققو الذي التطور عن الكشف يف ادلارل األداء تقييم يساعد -
 ؛األخرى ادلماثلة البنوؾ مع بادلقارنة ومكانيا أخرى، إذل مدة من زمنًيا الفعلي األداء نتائج

 اجلهود توجيو على ويعمل الوظيفية مهامهم أداء كيفية حوؿ للعاملُت إيضاحا األداء تقييم يقدـ -
 زبصيص كفاءةكما يوضح   عليو واحلكم قياسو ؽلكن الذي ادلستهدؼ الناجح األداء لتحقيق

 ؛للبنك ادلتاحة ادلوارد واستخداـ
 واالسًتاتيجيات األىداؼ بُت واالنسجاـ ادلواءمة درجة عن اإلفصاح يف األداء تقييم عملية تساعد -

 ؛للبنك التنافسية بالبيئة وعالقتها ادلعتمدة
 لألىداؼ ادلسطرة على مدى ربقيقووذلك بالتعريف  للمصرؼمتابعة تنفيذ األىداؼ االقتصادية  -

، لذلك ادلصرؼوللفًتة احملدودة اعتمادا على البيانات واإلحصائيات اليت توفرىا سلتلف أقساـ  مسبقا
 ؛1ادلسَتين ربديد األىداؼ مسبقا بدقة ووضوح غلب على

بأعلى درجة من  دبمارسة نشاطو وتنفيذ خططو ادلصرؼعلى كفاءة األداء للتأكد من قياـ  الرقابة -
ادلمكنة، وذلك بتشخيص االضلرافات وأسباهبا والعمل على تفاديها يف ادلستقبل، وىنا غلب  الكفاءة

 .بأعلى درجة شلكنةه قد استخدـ كافة مواردادلصرؼ  التأكد من أف
 اإلسالمية المالي للمصارف: أهداف تقييم األداء ثانيا
 و ادلوضوعة للخطط وفقا يتم الفعلي األداء أف من التأكد ىو ،األداء تقييم لعملية العاـ اذلدؼ يتمثل   

 :2التالية نقاطال يف إصلازىا ؽلكن األداء لتقييم األخرى األىداؼ بعض ىناؾ أف إال ،ادلرسومة
تعترب عملية تقييم األداء وسيلة تساعد ادلصارؼ اإلسالمية من التقليل من درجة ادلخاطرة واختيار  -

البديل ادلناسب من بُت عدة بدائل سلتلفة، فكلما كانت األمواؿ ادلستثمرة كبَتة كلما كاف عنصر 
 ل؛ادلخاطرة أكرب، وكلما كانت ادلوارد ادلستثمرة قليلة كلما كاف عنصر ادلخاطرة قلي

 معاجلتها؛ و الضعف جوانب دلعرفة للبنك ادلارل ادلسار توضيح -
  األصوؿ؛ يف االستثمار عن الناذبة اخلسائر إستعاب على البنك قدرة مدى إبراز -
 التقارير لنتائج التحليلية الدراسة تكفل حيث، التنظيمية و اإلدارية ادلشكالت بعض كشف -

 اإلدارية؛ أو التنظيمية العيوب بعض عن للكشف
 ؛تقييم مدى ربمل ادلسؤولُت للمسؤوليات ادلخولة ذلم -

                                                           
دور المعلومات المالية في تقييم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القرارات " دراسة حالة المؤسسة الوطنية النجاز  "جليلة بن خروؼ ،1

 .80مرجع سابق، ص: القنوات"، 
 .32(، ص: 2008عماف، األردف، دار ادلناىج ، تقويم األداء في الوحدات االقتصادية بإستخدام النسب المالية"، )رليد جعفر الكرخي،"   2
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 .تشخيص اتجماالت اليت تكوف حباجة إذل إجراءات تصحيحية والعمل على معاجلتها -
  عملية تحليل وتقييم األداء المالي للمصارف ثالثا: الجهات المستفيدة من

  إدارة المصرف - أ

باعتبار أف  األداء ألسباب عديدة منها ضرورة شلارسة الوظائف اإلدارية،وتقييم  هتتم إدارة ادلصرؼ بتحليل      
مدى االضلرافات  التغذية العكسية للمعلومات عن األداء الذي يقارف باخلطط لتحديد التحليل ادلارل ؽلثل

حليل ادلنشآت عموما هتتم بالت كانت التوفيق بُت ىديف سيولة البنك ورحبيتو، وإذا وتصحيحها، وأيضا ضرورة
من سبويلو  %90بذلك أكثر من غَته ألنو يعتمد على  ادلارل لغرض متابعة السيولة بوجو خاص، فاف البنك يهتم

 .1متأت من الودائع
 البنك المركزي -ب
وعن تنفيذ السياسة النقدية  ادلصرؼ ادلركزي )بصفتو السلطة النقدية( مسؤوؿ عن الرقابة على ادلصارؼ، إف   

لصاحل االقتصاد الوطٍت، فإنو جبب أف  مهماتو والنوعية، ولكي يستطيع ادلصرؼ ادلركزي أداءالكمية  بوسائلها
لو من ادلصارؼ وصياغتها بالشكل  البيانات ادلالية واالئتمانية الواردة ػلصل على مؤشرات دورية ولغرض توحيد

 صارؼ تقدًن ىذه ادلؤشراتالنقدية وأىدافها، فإف ادلصرؼ ادلركزي يطلب من ادل السياسة الذي ؼلدـ أغراض
بينها، تتضمن  ادلطلوبة وتفصح عن فقرات القوائم ادلالية والعالقات جبداوؿ ذات تفاصيل زلددة من قبلو، تكشف

الدوري وردبا  اليت ىي حصيلة إجراء التحليل ادلارل ىذه اجلداوؿ ادلطلوبة من ادلصرؼ ادلركزي الكثَت من ادلؤشرات
 .2ادلفاجئ

ادلصارؼ،  دارات ادلصرؼ ادلركزي كل حسب طبيعة مهامها، وخباصة إدارة الرقابة علىتقـو إ حبيث   
 وػلمي ادلصرؼ من بتوجيو ادلصرؼ ادلعٍت إذل تعديل أدائو دبا ػلفظ ويصوف حقوؽ ادلودعُت وادلالكُت،

خلدمة اليت قد تبعده عن السالمة، كما ػلرص ادلصرؼ ادلركزي على حسن تقدًن ا اإلغراءات االستثنائية
 .للجمهور، وبتكلفة مناسبة، وعلى نشر ىذه اخلدمات جغرافيا، وبشكل متوازف ادلصرفية

 المودعون -ج
من  متنوعة تقبل الودائع من اجلمهور وتستثمر وتقدـ رلموعة كما نعرؼ أف البنك ىو منشأة مالية وسيطة

حصوؿ ادلصرؼ على األمواؿ  استمرارادلنتجات واخلدمات، فاإليداع ىو الركن األوؿ يف عمل ادلصرؼ، غَت أف 
شليزة ومتطورة للمودعُت  وتوظيفها توظيفا أمثل، وتقدؽلو منتجات وخدمات  مرىوف بقدرتو على استثمارىا

                                                           
تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية )دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في زاىر صبحي  بشناؽ، " 1

  .21، ص: 2011رسالة ماجستَت يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة،   فلسطين(،

.22المرجع نفسه، ص:  
2
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أمواذلم حبثا عن العائد األفضل والتميز يف اخلدمة والبعد عن  وبكفاءة عالية شلا يؤثر على ربفيز ادلودعُت على إيداع
 1.لدى ادلودعوف اىتماـ دائم بادلؤشرات اليت تعكس ىذه ادلقدرة على األداء اجليد فادلخاطرة ، حبيث يكو 

 المالكون أو المساهمون-د
فادلساعلوف ال ػلصلوف على  النهائية، حسب طبيعة ملكية ادلصرؼ ادلخاطرة تتحمل رلموعة ادلالكُت أو ادلساعلُت

تفرضها التشريعات أو تعليمات  أو مًتاكماً، كما أف ىناؾ قيودسنوياً  األرباح ادلوزعة دوربا مادل ػلقق ادلصرؼ رحباً 
األرباح واحتجازىا سنوياً، كما أف حقوؽ ادللكية ىي آخر ما تسدد يف حاؿ  توزيع البنك ادلركزي حوؿ نسب

ادلهمة اليت  األساليب ادلارل موقعاً خاصاً ضمن رلموعة البنك للصعوبات أو للتصفية، لذلك ػلتل التحليل تعرض
األمواؿ  يهتم ادلساىم احلارل أو احملتمل بالعائد على  تساعد ادلساعلُت يف الرقابة على عمليات ادلصرؼ، كما

فمن الطبيعي أف يبحث ادلستثمر احلارل عما إذا كاف من األفضل  ادلشروع، ادلستثمرة ومدى سالمة استثماراهتم يف
 ادلستثمر احملتمل عن أفضل االستثمارات الزباذ يبحث اليت ؽلتلكها أو يتخلى عنها، كما لو االحتفاظ باألسهم

االستثمارات،  الشراء، حيث يتحمل ادلساىم وحسب طبيعة البنك ادلخاطر النهائية اليت تنطوي عليها قرارات
 األداء تساىم يف وجود مؤشرات تفيد كافة ادلستثمرين يف فهم ومعرفة ىذه اجلوانب لذلك إف عملية تقييم

 .2اذ القرارات ادلالئمةوتوجههم ضلو ازب
 السوق المالي والهيئة العامة لسوق المال -و
وىناؾ الرقابة ادلعلوماتية  عديدة، عن أداء ادلصرؼ وذلك من قبل جهات يراقب السوؽ ادلارل ادلؤشرات ادلتنوعة  

ومن بينها البنوؾ ،بالشروط دبتابعة دلدى التزاـ الشركات ادلدرجة  اليت هتتم هبا اذليئة العامة لسوؽ ادلاؿ واليت تقـو
احلقيقي للسهم، ومن  ادلتعلقة باإلفصاح والشفافية، دلا يعكسو ذلك من إعطاء الصورة العادلة للسعر والتعليمات

السوؽ ادلارل إعداد ونشر ادلعلومات اخلاصة  مث مدى انعكاس ذلك على مؤشرات السوؽ ادلالية للبنك، كما يتوذل
 . 3ادلتعددة يد منها اجلهاتبالبنوؾ بشكل دوري لكي تستف

 الجمهور -ل
بنكية متميزة وسريعة  بالبحث عن خدمات حبيث يهتمتقييم األداء ادلارل للبنوؾ، عملية يستفيد اجلمهور من    

باحلياة ادلعاصرة، من خالؿ مواقع اخلدمات ادلنتشرة وسرعة تقدؽلها واطلفاض تكلفتها، تليب التطورات ادلستمرة 

                                                           
، رسالة ماجستَت يف إدارة األعماؿ، بدوف تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية، دراسة تطبيقية على البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمارعاصي،  أمارة زلمد ػلي 1

  .179سنة، ص: 
 .180ادلرجع نفسو، ص:  2
رسالة ماجستَت  خدام المؤشرات المالية )دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في فلسطين(،تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستزاىر صبحي  بشناؽ، "   3

 23، مرجع سابق ، ص: 2011يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة،  
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البنك على ربقيق العوائد الكبَتة وىذا ما غلعل إدارة البنك هتتم بعملية التقييم والتحليل ادلستمر وىذا ما يساعد 
 .1لألداء

 السلطة الضريبية -ه
 ولذلك بفرض وجباية الضرائب ادلستحقة دوريًا على البنوؾ، تقـو السلطة الضريبية شلثلة عن احلكومة   

ادلالية السنوية  القوائم وأوجو التكاليف وادلصروفات، وتساعد فهي حباجة إذل ربليل دقيق دلصادر اإليراد
اليت ستفرض، وعلى ازباذ القرارات  الضرائب مالية مفصلة، على التقييم الدقيق حلجم ادلعززة بتحليالت

 .2الصائبة اذباه البنوؾ
 : خطوات  ) مراحل ( تقييم األداء المالي  الثالثالمطلب  

 األداء فيما يلي:تتمثل مراحل عملية تقييم    
 أوال : جمع المعلومات الضرورية

تتطلب عملية تقييم األداء توفَت معلومات وبيانات الزمة حلساب النسب وادلعايَت ادلطلوبة من نشاط    
ؽلكن ازباذ القرار دوف توفر ادلعلومات الكافية وباجلودة العالية ويف الوقت ادلناسب،  حيث ال3،ادلصارؼ

 :4من ثالث مصادر وىي ادلعلوماتوؽلكن احلصوؿ على 
: تتمثل يف نزوؿ ادلالحظُت إذل ميداف العمل وادلالحظة شخصيا ما غلري فيو، المالحظة الشخصية -1

يشعر ىنا ادلسؤولوف بالرضا على قيامهم بادلالحظة، فهذه الطريقة تعترب من أقدـ الوسائل للحصوؿ  حيث
فيها عدة  توجدمع كل ىذا و  ،ة فضال عن الوقت الكثَتودقيقعلى تقدًن معلومات كمية  على ادلعلومة،

 .5ربتاجو الطريقة عيوب كعدـ قدر

                                                           

 .23ادلرجع نفسو، ص:   1 
، رسالة اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمارتقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية، دراسة تطبيقية على البنك أمارة زلمد ػلي عاصي، 2

  ماجستَت يف إدارة األعماؿ
    .39مرجع سابق، ص:  تقويم األداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب المالية"،رليد جعفر الكرخي: " 3
رسالة  "،0220-0222األداء المالي للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييم، دراسة حالة مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة عادؿ عشي،"  4

 .17-16، ص ص: 2001/2002ماجستَت غَت منشورة ،جامعة زلمد خيضر، بسكرة، كلية العلـو االقتصادية والتسيَت،  
 . 51(، ص: 2010)عماف، األردف، دار احلامد للنشر والتوزيع،  أسهم الشركات"، األداء المالي وأثره على عوائدزلمد زلمود اخلطيب، "  5
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تتمثل يف سلسلة احملادثات واللقاءات اليت تكوف بُت الرئيس ومرؤوسيو، حيث يتم التقارير الشفوية:  -0
ادلصدر من خالذلا التعرؼ على أىم االصلازات وادلشاكل اليت تعًتض سلتلف األعماؿ، وعموما ىذا  من

 1.أحسن من ادلالحظة الشخصية من حيث كم ادلعلومات وصحتها ادلعلومات
تقدـ التقارير الكتابية معلومات ومعطيات كاملة يف شكل إحصاءات مفصلة، وذلا التقارير الكتابية:   -3

ادليزانية، جدوؿ أنواع فبعضها وصفية والبعض اآلخر إحصائية، ومن مصادر ادلعلومات الكتابية صلد:  عدة
 النتائج...إخل. حسابات

 ثانيا : قياس األداء الفعلي
من  اإلحصائية واألساليب  احملاسبيةاألداء الفعلي عادة باالعتماد على ما توفره النظم  تقديرأو  قياس يتم  

هبذه األعماؿ، مع استخداـ اآلالت ادلستحدثة مىت   للقياـ مدربُت عاملُتتوفر  وغلبومعلومات،  بيانات
 .2وازباذ القرارات اخلاصة بو، التقدير أو القياسكاف ذلك مناسباً، لسرعة عرض نتائج 

 ثالثا : اتخاذ القرار المناسب عن نتائج التقييم
وادلعلومات ادلتاحة عن األىداؼ احملددة مسبقا  البياناتاضلراؼ ما يتوقف على  لتصحيحإف ازباذ القرار    

أسبابو  وبيافاالضلراؼ  ربليللذلك فإف ، وقياس األداء الفعلي، ومقارنة ذلك األداء احملقق باذلدؼ ادلخطط
وزلددا بوضوح ، أف يكوف يف الوقت ادلناسب جببادلوقف وازباذ القرار ادلناسب الذي  تقديرعلى  يساعداف

 عمليةالقوؿ بأف  ؽلكنوبذلك  ،الظروؼ احمليطة بالقرار مجيعيف االعتبار  وب، آخذا ادلطل التصحيحنوع 
لألىداؼ ادلوضوعة ذلا، كما أنو بواسطتها   اإلداريةالوحدات  ربقيقتقييم األداء هتدؼ للتعرؼ على مدى 
 3.قبالً اجليد مست للتخطيط والضروريةالالزمة  والبياناتتتوافر لدى األجهزة ادلختصة ادلعلومات 

اليت حدثت يف اخلطة و  :تحديد المسؤوليات ومتابعة العمليات التصحيحية لالنحرافات :رابعا
ادلسؤولة عن ادلتابعة  اإلنتاجية، وتغذية نظاـ احلوافز بنتائج التقييم وتزويد اإلدارات التخطيطية واجلهات

وزيادة فعالية  يف رسم اخلطط القادمةبادلعلومات والبيانات اليت سبخضت عن عملية التقييم لالستفادة منها 
 .ادلتابعة

 المبحث الثاني: مجاالت تقييم األداء المالي في المصارف اإلسالمية والعوامل المؤثرة فيه
                                                           

"، مرجع  0220-0222األداء المالي للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييم، دراسة حالة مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة عادؿ عشي،"  1
 .18سابق، ص:

  .79"، مرجع سابق، ص: تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية، دراسة تطبيقية على البنك اإلسالمي األردني أمارة زلمد ػلي عاصي، "  2
"، حبث 2013-2009مية للفًتة الطيب بوحلية، عمر بومجيعة، "تقييم األداء ادلارل للمصارؼ اإلسالمية ،دراسة تطبيقية تجمموعة من البنوؾ اإلسال 3
 .3، ص: 2016، السداسي األوؿ 14،  العدد مال افريقيامجلة اقتصاديات ش :يف
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على  والوقوؼستخدـ فيو التقييم ادلصريف، اتجماالت اليت ي  التعرؼ على سنحاوؿ من خالؿ ىذا ادلبحث     
 . أىم العوامل اليت تؤثر يف األداء ادلارل للمصارؼ اإلسالمية

 المطلب األول: مجاالت تقييم األداء المالي المصرفي  
اإلدارات  ربقيق مدى لتقديراليت تتخذىا ادلصارؼ  السياساتتقييم األداء ادلصريف  عملياتسبثل    

 التصحيح وآلياتأسباهبا  وربديد لألىداؼ ادلرسومة، والوقوؼ على االضلرافات ادلسؤوليةادلختلفة ومراكز 
 :اآلتيةتقييم األداء يف ادلصارؼ اتجماالت  عملياتوقوعها مستقباًل ، وتشمل لتفادي ادلناسبة، 

 
 مالي كوسيطتقييم أداء المصرف   أوال:

 يأيت: ما يتضمنأي أنو  واستخداماهتا، ادلوارد ذبميعىذا اتجماؿ تقييم نشاط ادلصرؼ وكفاءتو يف  يشمل
خالؿ ادلعايَت  تقييم كفاءة ادلصرؼ يف ىذا اتجماؿ من ويتم: األموال تجميعم كفاءة المصرف في يتقي -1

 :1التالية
 ؛خالؿ السنة زلل التقييم الذاتيةمدى قياـ ادلصرؼ بدعم موارده  -
 ؛ادلوارد الودائع اليت تشكل أىم ذبميعمدى مساعلة ادلصرؼ يف  -
 ؛مدخرات األفراد ذبميعمدى مساعلة ادلصرؼ يف  -
احلاليُت  ادلدخرين مدى نشاط ادلصرؼ يف نشر الوعي االدخاري واجتذاب عمالء جدد مع احملافظة على -

 وعلى مدى االنتظاـ يف االدخار.
 تقييم كفاءة المصرف في استخدام األموال ثانيا:

 :اآلتيةاتجماؿ من خالؿ ادلعايَت  ىذايتم احلكم على كفاءة ادلصرؼ يف    
 ؛األمواؿ يف ادلصرؼ وتوظيفيف البنود اليت سبثل استخدامات  التغَتمدى  -
 ؛إذل رلموع أنشطة ادلصرؼ ادلصرفيةنسبة كل نوع من األنشطة  -
 وىي: األمواؿ وتوظيفمن خالؿ استخداـ  األساسيةاألىداؼ  ربقيقمدى كفاءة ادلصرؼ يف  -

 ؛عائد شلكن ربقيق أكرب 
  ؛، وسالمة ادلركز ادلارل للمصرؼالسيولةاحملافظة على 
 حجم ادلخاطر إذل أدىن حد شلكن. زبفيض 

                                                           
دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في –تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية زاىر صبحي بشناؽ، "  1

  .30"، مرجع سابق، ص: فلسطين(
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  المصرفي المالي  األداء في المؤثرة العوامل:المطلب الثاني
 لعوامل)ا خارجي ماىو ومنها ة(يادلنظم العوامل) داخلي ىو ما منها عوامل بعدة ادلصريف األداء يتأثر   

 :1العوامل ىذه أىم يأيت وفيما ،(البيئية
 
 

 المنظمية العواملأوال: 
 يف األنشطة أو األعماؿ كحجم ذاتو، بادلصرؼ واخلاصة الداخلية العوامل تلك ادلنظمية بالعوامل يقصد   

 .اإلدارة وكفاءة ادلستخدمة، والتكنولوجيا ادلصرؼ،
 ىامة عوامل سبثل وحركتها تركيبها وطبيعة ادلصرؼ ؽلتلكها اليت ادلوارد حجم إف:األعمال حجم -1

 ادلوارد، ىذه حجم ازداد فكلما ،ادلصرفية األنشطة وإنتاجية كفاءة ربديد يف كبَت تأثَت وذات
 الطاقة رفع على ذلك ساعد منها، ادلسحوبات كمية وقلت ذلا، اإلمجالية التكاليف واطلفضت
 .ورحبيتو ادلصرؼإنتاجية  ربسنب يف يسهم الذي األمر ادلصرؼ، يف ادلتاحة التشغيلية

االبتكار  ودرجة ادلصريف، العمل اصلاز يف ادلستخدمة األساليب وىي: المستخدمة التكنولوجيا -2
وتعد التكنولوجيا مطلب أساسي للمصارؼ دلا توفره من أنظمة ومعلومات  ،العمل ىذا يفلألنظمة 

تساىم يف استمرار وجودىا وربسُت أدائها، وعليو تعد عملية اإلدارة اجليدة للعوامل التكنولوجية 
، دارةمن بُت أىم العوامل اليت ينبغي أخذىا بعُت االعتبار، ليس فقط يف استخدامها للتسيَت يف اإل

 التكنولوجيا استخداـ ازداد فكلما ،1تخدامها يف ربقيق األىداؼ االسًتاتيجية ادلسطرةبل غلب اس
 وزيادة التكلفة وزبفيض ،ادلصرفية اخلدمات جودة رفع إذل ذلك أدى كلما ،يف العمل ادلصريف

 .الرحبية
 يف االنسجاـ ربقيق على قدرهتا ومدى القرارات، ازباذ يف اإلدارة كفاءة أي :اإلدارية الكفاءة -3

 فريق دفع على قدرهتا ومدى اجلماعي، والعمل التعاوف عمليات وتطوير ادلصرؼ، داخل العالقات
 حسنة ومسعة ،ادلصرفية اخلدمات يف اجلودة يعكس بأسلوب اخلارجية األطراؼ مع للتعامل العمل

 .ادلصرؼ يف
                                                           

، )عماف، األردف،  دار وائل للنشر والتوزيع(، ، "إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر"الدوريفالح حسن احلسيٍت، مؤيد عبد الرمحاف  1
 .230-229، ص ص: 2000

بًتولية نفيسة حجاج، وأحالـ بوعبدرل، "أثر االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ على رحبية ادلؤسسات" دراسة حالة عينة من ادلؤسسات ال 1
 .199، ص:  2016، 16 ورقلة، اجلزائر ، العدد مجلة الباحث،: ، حبث يف2014-2010 اجلزائرية
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 البيئية ملالعوا  ثانيا:
 :إذل قسموت   ادلصريف األداء يف تؤثر اليت اخلارجية البيئية ىي تلك العوامل لعواملبا ي قصد

 والسياسية القانونية البيئة -1
 تتمثل ىذه العوامل يف مجيع األنظمة والقوانُت اليت تقـو عليها سياسة الدولة، وتشمل طبيعة    

العادل اخلارجي، باإلضافة إذل  عالقاهتا معاالقتصادية، و كذا  هتاالنظاـ السياسي للدولة، واسًتاتيجيا
متغَتات البيئة القانونية اليت تؤثر على  اليت تعد، و البلد ىذا يف ادلصريف للعمل الناظمة التشريعات والقوانُت

 .1األداء ادلارل
 االقتصادية البيئة -2

 بيئة اقتصاديةتنشط يف ادلصارؼ وأدائها ادلارل، كوف  ادلصارؼتعترب من بُت أىم العوامل ادلؤثرة على     
و البيئة اليت تقـو من  ادلصرؼتاجها ػلحيث تعد ىذه األخَتة مصدر دلختلف ادلوارد اليت  وتتأثر هباتوثر 

ومن بُت العوامل  ، شلا غلعلها من بُت العوامل ادلؤثرة على أدائها ادلارل،هتاوخدماهتا خالذلا بتوزيع منتجا
وتعد ىذه العوامل وأسعار الصرؼ، ربرير االقتصاد، ، دةاالقتصادية صلد معدالت التضخم ومعدالت الفائ

العوائد  ، وبذلك فهي تؤثر علىفيهاربديدىا أو التحكم  ادلصرؼمن ادلخاطر العامة اليت ال ؽلكن إلدارة 
 .2ادلتوقعة ذلا

 االجتماعيةالثقافية و  البيئة -3
القيم والعادات  وأدائها ادلارل، ويظهر ذلك من خالؿ ادلصارؼتعد من بُت العوامل اخلارجية ادلؤثرة على    

وتعد من بُت م؛ قراراهت على تؤثر اليت والثقافة الوعي ومستوى وادلعتقدات اليت يؤمن هبا األفراد، والتقاليد
عوامل ترتبط وتؤثر  هنا، كو مصرؼتأسيس أو إنشاء  أىم العوامل اليت غلب أخذىا بعُت االعتبار عند

واحتياجات ىؤالء احلالية وادلستقبلية،  بشكل كبرب على سلوؾ العمالء والزبائن، شلا يتطلب معرفة متطلبات
وضرورة  يقدمها ادلصرؼ،من خالؿ قياس مدى رضا العمالء و ردود أفعاذلم ذباه ادلنتجات واخلدمات اليت 

 .3احلفاظ على ادلكانة يف السوؽ التفاعل مع ىذه ادلتطلبات بالطريقة الالزمة قصد
 المبحث الثالث: معايير ومؤشرات تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية  ونماذجه

                                                           
، مجلة االدارة واالقتصاددباغية السعدي ابراىيم، "أثر العوامل البيئية على كفاءة وفعالية نظم ادلعلومات احملاسبية يف شركات التأمُت"، حبث يف:  1

 .76(، ص: 2012، 52، )العدد 34اتجملد
اثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصال على ربحية المؤسسات " دراسة حالة عينة من نفيسةحجاج، واحالـ بوعبدرل، "  2

  .199مرجع سابق، ص:  ،0212-0212المؤسسات البترولية الجزائرية 
  .233، مرجع سابق، ص:  ر، إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصفالح حسن احلسيٍت، مؤيد عبد الرمحاف الدوري 3
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 دفنج البنوؾ، يف ادلارل األداء تقوًن عملية عليها تقـو اليت األسس أىم من ادلاليةوادلؤشرات  ادلعايَت تعد   
 بشكل ادلارل أدائها قياس على وقدرهتا ،شراتادلؤ  مالئمة درجة على كبَتة بدرجة يعتمد التقوًن عملية
 يف يساعدىا شلا ادلالية ادلؤسسات ذلذه ادلارل ادلركز يف والضعف القوة نقاط سلتلف لكشف وتقييمو سليم،
 .سالميةاإلادلصارؼ  يف ادلارل األداء تقييملؤشرات ادلو  عايَتأىم ادل على وللوقوؼ ،ذ القراراتازبا عملية

 
 اإلسالمية    للمصارفتقييم األداء المالي    وأساليب  المطلب األول: معايير

 عربت   وأساليب معايَت عدة أساس على كفاءهتا مدى ومعرفة اإلسالمية لمصارؼل ادلارل األداء تقييم يتم   
 سنحاوؿ توضيحها على النحو اآليت: واليت ،األىداؼ ربديد مستوى عن بصدؽ

 تقييم األداء المالي أوال: معايير
يقصد بادلعايَت ىي تلك األدوات ادلستخدمة يف عمليات ادلقارنة مع األداء الفعلي لتحديد مستوى كفاءة   

، وادلعايَت ىي أسلوب ربدده اإلدارة كنموذج لتقييم األداء تعد أىم جانب يف عملية تقييم األداء،األداء، و 
وألف قياس األداء وحده ال يعطي أي معلومات جيدة أو مؤشرات ذات معٌت عن ادلصرؼ مادل يقارف 

 1:كما يلي  تقييم األداء ادلارل ادلصريفوؽلكن تصنيف ادلعايَت ادلستخدمة يف دبعايَت زلددة 
إذ سبكن احمللل ادلارل  ،)ادلاضي( ادلعايَت على أداء ادلصرؼ للسنوات السابقة تعتمد ىذه :تاريخيةالمعايير ال-1

 حبساب ادلؤشرات ادلالية من القوائم ادلالية للسنوات السابقة، لغرض رقابة األداء من قبل اإلدارة العليا وادلالية،
إعطاء فكرة عن االذباه العاـ للمصرؼ والكشف عن مواضع الضعف  وأعلية ىذا ادلعيار تستمد من فائدتو يف

 لكي يتم دعمها وإسنادىا قياسا بتلك السنوات السابقة )أو بسنة واحدة قوة العن مواطن و لكي تتم معاجلتها 
 منها أو بسنة األساس أو دبتوسط عدد من السنوات(.

 تشَت ىذه ادلعايَت إذل معدؿ أداء رلموعة من ادلؤسسات ادلصرفية يف القطاع الواحد، أي :المعايير القطاعية-0
 ادلالية للمصارؼ ادلساوية ذلا يف احلجم ويف طبيعة تقدًن اخلدمة؛مقارنة النسب ادلالية للمصرؼ بالنسب 

 ىذه ادلعايَت تعتمد نتائج ادلاضي مقارنة بالسياسات واالسًتاتيجيات وادلوازنات، كذلك :المعايير المستهدفة-3
 .ة زمنية ماضيةاخلطط اليت تقـو ادلصارؼ بإعدادىا، أي مقارنة ادلعايَت التخطيطية بادلعايَت ادلتحققة فعال حلقب

 وىي أقل وأضعف من ادلعايَت األخرى من حيث األعلية، وتشَت تلك ادلعايَت إذل وجود :المعايير المطلقة-2
 خاصية متأصلة تأخذ شكل قيمة ثابتة لنسبة معينة مشًتكة بُت مجيع ادلصارؼ وتقاس هبا التقلبات الواقعية؛

                                                           
، )ألردف، دار صفاء للنشر والتوزيع، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارف"عالء فرحاف طالب، إؽلاف شيحاف ادلشهداين، " 1

 .74، 73(، ص ص:2011
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 ،اليت تقـو بو زلكومة باذلدؼ احملدد لعملية التحليل وباجلهةيتضح شلا سبق أف عملية اختيار ادلعيار     
 .اآلخرين اىتمامات خاصة زبتلف عن ادلؤسسةحيث أف لكل طرؼ من األطراؼ ذات العالقة ب

 
 

 :1وترجع األهمية األساسية للمعايير ألنها
 ؛توفر وسيلة موثوؽ هبا لتقييم األداء لقطاع األعماؿ -
 ؛ةأقييماً لنقاط القوة والضعف للمنشاالسًتاتيجي وتوفر تتعمل على ربسُت التخطيط  -
 .وربفز على األداء األفضل (مثالية) ربدد أىداؼ األداء اليت تعترب نقطة ربدي -

 ثانيا: أساليب تقييم األداء المالي
التخطيط  يعترب التحليل ادلارل أحد أىم األدوات ادلستخدمة يف تقييم األداء ويعرؼ بأنو "نشاط يسبق    

ادلارل ويالزمو ويتعلق بتحويل البيانات ادلدونة يف القوائم ادلالية إذل معلومات ذات داللة معينة حسب اجلهة 
  : 2وفق األساليب التالية ، واليت تتمهبذه العملية اليت تقـو

بالقوائم ويتم يستخدـ للكشف عن التطورات اليت ربدث يف البنود اخلاصة  : حليل القوائم الماليةت -1
  :ذلك عن طريق

يقـو على أساس العالقات بُت العوامل أو البنود ادلالية كما توضحها رلموعة  : التحليل الرأسي -1-1
زمنية متتابعة للتعرؼ على نوع وحجم التغَت الذي يطرأ على عنصر معُت أو فًتات من القوائم ادلالية خالؿ 

 ؛ويتسم ىذا التحليل بالسكوف وعدـ احلركة وتقييمو رلموعة من العناصر وقياس االذباه ونوعو
ىذا التحليل دبقارنة األرقاـ والبيانات الواردة يف القوائم ادلالية مع بعضها  قـوي : التحليل األفقي -1-0

ادلتتالية وذلك حلصر وربديد الفروؽ والتغَتات اليت تطرأ على تلك األرقاـ  البعض ولعدد من الفًتات ادلالية
اليت تستخدـ من جراء تلك ادلقارنة يف عملية ازباذ  والبيانات من فًتة مالية ألخرى لالستفادة من ادلؤشرات

 .القرار
  منيركز ىذا التحليل على قائمة التغَتات يف ادلركز ادلارل :تحليل قائمة الموارد واالستخدامات -0

 .استخدامهاعلى ادلوارد ادلالية وكيفية  خالؿ متابعة كيفية احلصوؿ
                                                           

دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في  -المؤشرات الماليةتقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام زاىر صبحي بشناؽ،"   1
  .32، مرجع سابق، ص :"-فلسطين

: ، حبث يف"تقييم أداء البنوؾ التجارية العمومية اجلزائرية من حيث العائد وادلخاطر حالة القرض الشعيب اجلزائري، "خليل عبد الرزاؽ، أحالـ بوعبدرل 2
 .109، 108، ص ص:  ئرية والتحوالت االقتصادية ، واقع وتحدياتملتقى المنظومة المصرفية الجزا
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ال ؽلكن  ويعترب ىذا التحليل األوسع واألكثر انتشارا بل أف ىناؾ من يؤكد أن : تحليل النسب المالية -3
 .ادلنظمات من دوف استخداـ النسب ادلالية إجراء أي ربليل لواقع

النسب دبعلومات  ىذه وتعكس النسب ادلالية أثر صلاح إدارة البنك معربا عنو بنسب من خالؿ تزويد    
 .من أداء البنك، وتتعدد النسب ادلالية وفقا لطبيعة البنود يف القوائم ادلالية مفيدة عن جوانب متعددة

  المطلب الثاني: مؤشرات تقييم األداء المالي
وأعلها وتنصب ادلؤشرات ادلالية على دراسة قيم  ت عد ادلؤشرات ادلالية من أقدـ أدوات التحليل ادلارل   

لعناصر الظاىرة يف القوائم ادلالية واحملاسبية هبدؼ إضفاء دالالت ذات مغزى وأعلية على البيانات الواردة ا
هبذه القوائم، يف ىذا ادلطلب مت اختيار أىم ادلؤشرات ادلالية ادلالئمة لطبيعة ادلصارؼ اإلسالمية وسنحاوؿ 

 شرحها كما يلي:
 تعريف المؤشرات المالية أوال: 

 داؼ ذوي ادلصاحل، شلا يتطلب القياـىة محاية أمواؿ ادلودعُت وربقيق أعاتق ادلصرؼ مسؤوليتقع على    
عادًة ما يعرب عن  ،س اجلوانب األساسية لعمل ادلصرؼكباستخداـ عدد من ادلؤشرات ادلالية اليت تع

 ،وادلارل ورحبيت مركزهوربليل  ءهتقوًن أدا أثر تعامل ادلصرؼ واليت تستخدـ يف تعكسبالنسب اليت  ادلؤشرات
ادلالية  الكشوفاتبُت القيم احملاسبية الواردة يف  القاتا "عبارة عن عادلؤشرات ادلالية بأهن تعريف رؽلكن

لتحقيق األىداؼ تعتمد ادلصارؼ و 1"،لتقييم أداء معُت عند نقطة زمنية معينة دالة لتكوفمرتبة ومنظمة، 
ادلؤشرات ادلالية ادلستخدمة فػي تقيػيم األداء ادلارل وذلك من خالؿ تبياف أىم اإلسالمية على رلموعة من 

اخلصائص واألسس الواجب توفرىا يف تلك ادلؤشرات، والوقوؼ على أىم ادلؤشرات ادلعتمدة يف عملية 
 التقييم كاآليت:

 األسس الواجب توفرها في المؤشرات المالية -1
وذات قدرة  صاحلة وفعالػة ادلصارؼ اإلسالمية حىت تكوف ادلؤشرات ادلالية ادلستخدمة يف تقييم أداء     

رلموعة من األسس اليت  على تقييم األداء بشكل دقيق يعرب عن حقيقة األداء، البد أف تكػوف علػى وفػق

                                                           
  ىو عبارة عن دراسة القوائم ادلالية باستخداـ أساليب رياضية وإحصائية بغرض إظهار االرتباطات بُت عناصرىا، والتغَتات اليت تطرأ التحليل المالي :

التغَتات على اذليكل ادلارل للمشروع دلساعدة األطراؼ ادلستفيدة ) الداخلية واخلارجية( يف على ىذه العناصر خالؿ فًتة أو عدة فًتات زمنية، وأثر ىذه 
  عدة نواحي، وكذلك ىو تشخيص حالة من احلاالت وإبراز نقاط الضعف أو القوة يف الوضع ادلارل للمؤسسة.

مجلة تشرين دور ادلؤشرات ادلالية يف تقوًن األداء ادلارل يف ادلصارؼ اإلسالمية العاملة يف سورية، مقاؿ منشور يف، "رضواف العمار، زينب مهنا، 1 
  .201(، ص: 2016،، 6، العدد38، ) اتجملد للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية
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 :1غلب توافرىا يف ادلؤشرات، وىي
ادلؤشرات وتطبقيها  واالبتعاد عن التعقيػد، حتػى ؽلكػن فهػم تلػكف تتسم ادلؤشرات بالبساطة والوضوح أ -

 ؛وتفسَت نتائجها بصورة سليمة وواضحة وخالية من األخطاء
 كل والبيئة اليت ربيط بو ويف ادلصرؼ اإلسالميأف تراعى ادلؤشرات طبيعية النشاط الذي ؽلارسو  -

 ؛االذباىات وادلستويات
تلك البيانات ال  حصائية الالزمة حلساب ادلؤشرات ادلالية، إذ من دوف تػوفرتوفر البيانات وادلعلومات اإل -

 ؛ؽلكن اإلفادة من ادلؤشرات وبالتارل إخفاؽ عملية التقييم
، جانب من اجلوانبعلى كافة وعدـ اقتصارىا   ادلصرؼ اإلسالميأف تكوف ادلؤشرات شاملة ألنشطة  -

 األداء احلقيقي يف ادلصارؼ؛ج جزئية ال تعرب عن فالًتكيز على جانب واحد معُت يؤدي إذل نتائ
مع تبياهنا ادلصارؼ اإلسالمية، أف تعرب ادلؤشرات عن خاصية ىامة ذلا التأثَت الكبَت والواضح يف أداء  -

 .للتغَتات احلاصلة يف نشاطو، شلا يسهم يف تقدًن صورة واضحة لألداء
 خصائص المؤشرات المالية  -0

يف تقييم أداء  ادلؤشرات ادلالية من أوسع مداخيل تقييم األداء شيوعًا واسػتخداـعد استخداـ مدخل ي     
وبذلك صلد أف  ،ادلصريف، حبكم ما تتوافر من معلومات مالية سبثل جوىر العمل ادلصارؼ اإلسالمية

ومن أىم ىذه  ىاأداء ادلؤشرات ادلالية تتميز بعدة خصائص ذبعلها قادرة بدرجة عالية علػى تقيػيم
 :2اخلصائص

اإلنفاؽ وتنظيم  يف اسػتخداـ األمػواؿ ادلتاحػة، وترشػيد ادلصرؼ اإلسالميأف تبُت ادلؤشرات ادلالية كفاءة  -
 ؛األىداؼ ادلخططة لو اإليرادات، وما يعنيو ىذا من تعبَت عن مدى صلػاح ادلصػرؼ فػي إصلػاز

نتائج التنفيذ  عن طريػق مقارنػة للمصرؼ اإلسالميضوعة ربقق ادلؤشرات ادلالية ادلتابعة لألىداؼ ادلو -
وحصر االضلرافات وربليلها،  الفعلي ادلتحصل عليها من ادلؤشرات مع التقديرات ادلوضوعة بوصفها أىػدافها،

 ؛ادلناسبة، والعمل على تالفيها يف ادلستقبل ومعرفة أسباهبا ومعاجلتها فػي الوقػت ادلناسػب وبالطريقػة
 تناسق األمواؿ ادلارل، وبيػاف مػدىه من التحقق من سالمة مركز  ادلصرؼ اإلسالميادلؤشرات  سبكن -

 بعائدعليو األمواؿ دبا يعود  ادلتاحة وتوزيعها على أوجو االستثمار ادلختلفة، ومدى كفاية اسػتغاللو لتلػك
                                                           

، )عُت ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةحبث يف"، رحبية والرأمساؿ يف البنوؾ التجارية ادلصريةنادية مكاوي أبو فخره، "دراسة العالقة بُت ال  1 
 .. بتصرؼ 86(، ص:1997مشس، مصر، كلية التجارة،

علوم اإلدارية مجلة القادسية لل :حبث يف، صاحل عبد الرضا رشيد، "مؤشرات األداء ادلصارؼ التجارية اخلاصة والعامة يف العراؽ: دراسة مقارنة" 2
 . بتصرؼ.91:، ص2000، 1، العدد 3جامعة القادسية، اتجملد  ،واإلقتصادية
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 ؛النشاطات اليت يزاوذلا رلزي يشجع على استثمار األمواؿ ادلتاحػة فػي 
 ادلصرؼ اإلسالميوالتعرؼ على مدى صلاح  االدخاريةسمح ادلؤشرات ادلالية بقياس معدؿ ظلو الودائع ت -

 .يف تعبئة ادلدخرات لتمويل عملية التنمية االقتصادية
 

   المصرفي داء الماليألتقييم االمالية لمؤشرات ال ثانيا: أنواع
 وتقييم أداء البنوؾ قد أصبح من األمور الواسعةإف استخداـ النسب وادلؤشرات ادلالية ألغراض قياس      

االنتشار إذل درجة ؽلكن القوؿ بأنو قد ال يتصور أف يتم ربليل أي بيانات عن أداء ادلنظمات ومراكزىا 
 ، ومن بُت ىذه ادلؤشرات صلد ما يناسب ادلالية بدوف استخداـ النسب وادلؤشرات ادلالية بصورة أو بأخرى

 طبيعة عمل ادلصارؼ اإلسالمية لعملية تقييم أدائها وىي كاآليت:  
    Profitability Ratios  مؤشرات الربحية  -1

 األساسي يف قياـ تعكس مؤشرات الرحبية األداء الكلي للمؤسسات والشركات، إذ يعد الربح احملور     
سواء الداخلي أو )أي مستثمر  ادلنشآت جذبكثَت من األنشطة االقتصادية، ومن دوف الرحبية ال تستطيع 

ومنشآت أخرى وتبُت ىذه النسب مدى  ومن مث فإف ادلالؾ وادلمولُت سيتحولوف إذل أنشطة (،اخلارجي
من النسب على  اتجمموعة ا وال تقتصر أعلية ىذههب تقـو قدرة ادلصارؼ على توليد األرباح من العمليات اليت

فاألرباح اليت ربققها ادلصارؼ تعد من أىم ، 1وادلالؾ وادلقرضُت ودعُتم أيضا ادلهتاإلدارة فقط بل ىي 
، فضال عن أف ىذه ادلؤشرات تعد من أىم ادلؤشرات ادلالية اليت (ادلودعُت) العوامل اليت تؤثر يف ثروة األفراد

 .ن األمواؿئي صايف مهنا على ربقيق عائدهتا األداء ادلارل للمصارؼ وسبكن من قياس قدر  تستخدـ يف تقييم
  2:ادلؤشرات اليت تستخدـ يف قياس رحبية البنك، ونذكر منها ما يلي وىناؾ العديد من

 Profit Margin)) هامش الربح نسبة  -1-1

زيادة قدرة  اليت حققتها ادلوجودات للبنك، وزيادهتا تعٍت عوائدالنسبة العائد الصايف من ال تقيس ىذه   
 : عطى بالعالقة التاليةتو ، والعكس صحيحادلوجودات على توليد أرباح أو ىامش ربح للبنك، 

 

 

                                                           
 "، حبث2013-2009بوحلية الطيب، بومجيعة عمر، "تقييم األداء ادلارل للمصارؼ اإلسالمية ،دراسة تطبيقية تجمموعة من البنوؾ اإلسالمية للفًتة   1
  .07، ص: 2016، السداسي األوؿ 14العدد ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا: يف
دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في  -تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات الماليةزاىر صبحي بشناؽ ،"   2

 . 35، مرجع سابق، ص: "-فلسطين

100*(األرباح الصافية / إمجارل اإليرادات )نسبة ىامش الربح=  
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  Net Profit To Total Income))نسبة صافي الربح إلى إجمالي اإليرادات  -1-2

اإليرادات، وزيادهتا  ىذه النسبة األعلية النسبية لصايف األرباح اليت حققها البنك بالنسبة إذل إمجارل تبُت   
األرباح بالنسبة إذل إمجارل  تعٍت زيادة كفاءة األداء ادلارل بالنظر إذل زيادة ربقيق معدالت اكرب من

 ، وتعطى ىذه النسبة بالعالقة التالية:اإليرادات
 
 
 Return On Deposits) (معدل العائد على الودائع -1-3

 على توليد األرباح من الودائع اليت استطاع احلصوؿ عليها، وقدرتو قياس كفاءة البنكب يقـو ىذا ادلعدؿ   
 دفع الضرائب ادلعدؿ نصيب كل وحدة من وحدات الودائع من صايف الربح ادلتحقق للبنك بعدويقيس ىذا 

 
 
 

  (Return on resources) معدل العائد على الموارد -1-4

صايف  وحدات ادلوارد سواء أكانت ذاتية أـ خارجية، منإف ىذا ادلعدؿ يبُت نصيب كل وحدة من     
 .لو ادلتاحة الربح ادلتحقق، وبذلك فاف ىذا ادلعدؿ يبُت كفاءة البنك يف ربقيق األرباح من ادلوارد

 
 
 
 
 
 
 
 

 100*)بعد الضرائب/إمجارل اإليرادات )األرباح الصافيةنسبة صايف الربح إذل إمجارل اإليرادات = 
 

 100*)بعد الضرائب/إمجارل الودائع )األرباح الصافيةمعدؿ العائد على الودائع = 
 

 

 100*] (حق ادللكية إمجارل الودائع+)بعد الضرائب/ األرباح الصافية = [معدؿ العائد على ادلوارد
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 Return On Assets- ROA) (إجمالي الموجوداتمعدل العائد على  -1-5

ألمواذلم ويعتمد  تقيس ىذه النسبة صايف الدخل الذي ػلصل عليو ادلساعلوف يف البنك من استثماراهتم     
بالعائد على االستثمار ألنو  إذل حد كبَت على مقدار األرباح اليت ربقق من ىذه ادلوجودات ويسمى أيضاً 

كلما ارتفعت ىذه النسبة دؿ ذلك على و  ادلقياس لرحبية كافة االستثمارات البنك القصَتة والطويلة األجػل،
داء إداري أفضل وتوظيف كفؤ يف استخداـ يد األرباح من أصولو، وىذا يعٍت أأف أداء البنك أفضل يف تول

1ادلعدؿ بالعالقة اأصوؿ ، ويعرب عن ىذ
: 

 
 
 

 
 Return On Equity- ROE) ) معدل العائد على حقوق الملكية -1-6

استخداـ مصادر األمواؿ الداخلية للبنك يف ربقيق  تقيس ىذه النسبة مدى كفاءة وصلاح إدارة البنك يف    
يف توليد األرباح من خالؿ موارده  ارتفعت ىذه النسبة دؿ ذلك على أف أداء البنك أفضل وكلما .األرباح

العائد  وتقيس أيضا، إداري أفضل وتوظيف كفؤ يف استخداـ موارد البنك الداخلية الداخلية وىذا يعٍت أداء
 :2، وػلسب ىذا ادلعدؿ بالعالقة التاليةادلارل ادلتحقق على حقوؽ ادلساعلُت

 
 
 
 Liquidity Ratios  السيولة مؤشرات -0

بااللتزامات  تتمثل مؤشرات السيولة يف تلك النسب اليت تقيس مقدرة ادلؤسسات ادلصرفية على الوفاء    
ادلصرفية وادلودعُت وادلالؾ  السيولة من األعلية دبكاف لإلدارةقصَتة األجل شلا لديها من نقدية، وتعد نسب 

                                                           
1
، مجلة المنارةمنذر طالؿ ادلومٍت، عناف فتحي السروجي،" مقارنة أداء ادلصارؼ اإلسالمية والتقليدية باستخداـ النسب ادلالية"، مقاؿ منشور يف :  

  .130، ص: 2007، 2، العدد 13اتجملد 

("، مقاؿ 2013-2000، "أثر سعر ادلراحبة على األداء ادلارل يف ادلصارؼ اإلسالمية العاملة يف األردف )ىناء زلمد احلنيطي، ساري سليماف مالحيم 2
  .775، ص: 2016، 4، العدد12، اتجملدالمجلة األردنية في إدارة األعمالمنشور يف، 

 100*/ إمجارل ادلوجوداتبعد الضرائب= األرباح الصافية  العائد على إمجارل ادلوجودات معدؿ
 

 

  100*/ حقوؽ ادللكية بعد الضرائب = األرباح الصافيةمعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية 
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على شكل نقد سائل دلواجهة توقع  إذ يتوجب على ادلصارؼ توفَت جزء من مواردىا يكوف، وادلقرضُت
ادلعٍت عن مواجهتو فيما إذا توسع يف سياسات  حدوث سحب كبَت من لدف ادلودعُت قد يعجز ادلصرؼ

  .1التمويل واالستثمار

 اإلسالمية ا ادلصارؼ بصورة عامة وادلصارؼهب وتعد السيولة من بُت أىم السمات احليوية اليت تتميز     
الوحدات االقتصادية  على وجو التحديد عن الوحدات االقتصادية األخرى، ففي الوقت الذي تستطيع فيو

ادلصرؼ   عدـ توافر سيولة لدىإشاعة  تأجيل الوفاء دبا عليها من مستحقات مالية لبعض الوقت، فإف رلرد
 ادلودعُت، لدى اإلفالس بعد سحب الودائع ذه ادلصارؼ إذلهب كفيلة بأف تفقد ثقة ادلودعُت شلا يؤدي

 :وىناؾ مؤشرات كثَتة للسيولة أعلها
 (Cash Liquidity Ratio) السيولة النقدية  -0-1

من النقدية ادلتوفرة  على سداد ودائع العمالءاألصوؿ النقدية السريعة  شَت ىذه النسبة إذل مدى كفايةت    
 ، ويتم حساب السيولة النقدية يف اخلزائنيف الصندوؽ ولدى البنك ادلركزي وأيضا لدى البنوؾ األخرى

 :2وتعطى بالعالقة التالية ،والصناديق والصراؼ اآلرل بشكل يومي لكل فرع وللبنك بصفتو وحدة واحدة
 
 
 
 (Legal Liquidity Ratio) نسبة السيولة القانونية -0-0

ادلودعُت يف البنك شلا يتوفر لديو من  لدىالبنك على مواجهة طلبات السحب  تعكس ىذه النسبة قدرة    
وادلقصود ، ف ارتفاع ىذه النسبة تزيد من قدرة البنك على الوفاء بالتزاماتو ادلاليةإوشبو نقدية، و نقدية  أرصدة

النقد اليت تستحق خالؿ  النقد يف الصندوؽ واألرصدة لدى ادلصارؼ ولدى سلطة(ىنا بشبو النقدية ىو 
واآلجلة وأرصدة ادلصارؼ العمالء اجلارية  شهر وسندات اخلزينة والقروض قصَتة األجل، إضافة إذل ودائع

 :3وتعطى بالعالقة التالية، )وأرصدة سلطة النقد اليت تستحق خالؿ شهر
 

                                                           
-0229لمجموعة من البنوك اإلسالمية للفترة تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية ،دراسة تطبيقية بوحلية الطيب، بومجيعة عمر،   1

 . 06مرجع سابق،  ص: ، "0213
، 61ص: (، ص2009ر صفاء للنشر والتوزيع، "، )عماف، األردف، داثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجاريةفهد، نصر زلمود، أ 2

62 .   
.63ادلرجع نفسو، ص: 3  

= ) النقد يف الصندوؽ+ النقد يف البنك ادلركزي +أرصدة لدى البنوؾ( / إمجارل ودائع  السيولة النقدية 
 100العمالء(*

 
 

  *100) النقدية+ شبو النقدية(/ إمجارل الودائع نسبة السيولة القانونية = 
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 نسبة النقدية إلى إجمالي الودائع-2-3

أرصدة نقدية غَت  ادلوجودات، تعٍت زيادهتا أف ىنػاؾتقيس ىذه النسبة ادلوجودات السائلة إذل إمجارل       
مواجهة البنك ألخطار عدة  عاملة شلا يقلل العائد النهائي للبنك، ونقص تلك النسبة عن معدالهتا يعنػي

 :ىذه النسبة بتطبيق ادلعادلة التالية وتقػاس ،مثل السحب ادلفاجئ وخطر سبويل وغَتىا من األخطار
 
 
 
 Activity Ratiosمؤشرات النشاط -3

 اتجماالتتستهدؼ ىذه ادلؤشرات احلكم على كفاءة ادلصرؼ يف توظيف األمواؿ ادلتاحة لو يف     
ادلصارؼ ادلختلفة يف إطار السياسة االئتمانية للبنك، وسياسة استخداـ األمواؿ، وتقيس ىذه مؤشرات أداء 

 يف استخداـ األمواؿ ادلتاحة وإنتاجية العمالة والعائد الذي حققو البنوؾ نتيجة لالستثمار يفاإلسالمية 
 :1ىي توظيف األمواؿ يفادلصرؼ ؤشرات اليت تقيس كفاءة ادلومن أىم اتجماالت ادلختلفة، 

 (Resources Utilization)المتاحة  معدل توظيف الموارد-3-1
دلصادر األمواؿ يف البنك، إذل جانب حقوؽ ادللكية واليت تعد مصدرا مهما  سبثل الودائع اجلانب األكرب    

 التوظيف مقارنةعند دراسة توظيف األمواؿ، وتعترب ىذه النسبة مؤشرا لسياسة البنك يف  يؤخذ يف احلسباف
 ، ويقاس ىذا ادلعدؿ بتطبيق ادلعادلة التالية :بادلاضي واحلاضر وادلستقبل

 
 
  مؤشر إجمالي اإليرادات الى إجمالي االستثمارات -3-0

ىذا ادلؤشر ارتفع معو حصيلة اإليرادات اليت  وكلما ارتفع ، االستثمار يبُت ىذا ادلؤشر كفاءة البنك يف   
ادلؤشر من بُت أىم ادلؤشرات اليت غلب  ػلصل عليها البنك من االستثمارات ادلختلفة، وبذلك فاف ىذا

باالستثمار ضلو أفضل احلاالت،  على البنك أف يراقبو باستمرار واف يرفعو دائما الف ذلك يعٍت التوجو
:وػلسب كالتارل

 

 
                                                           

دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة في  -المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات الماليةتقييم األداء زاىر صبحي بشناؽ،   1
 .37، ص:، مرجع سابق"-فلسطين

 100(*االستثمارات/حقوؽ ادللكية + الودائع) معدؿ توظيف ادلوارد =
 

 
 

  *100)النقدية +ادلستحق على البنك(/إمجارل ادلوجوداتنسبة النقدية إذل إمجارل ادلوجودات=
 

 

 100الستثمارات(*دات /إمجارل ااإمجارل اإلير )=االستثمارات نسبة إمجارل اإليرادات إذل 
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 تر اإليرادات الى إجمالي الموجودامؤش -3-3
وكفاءتو يف تشغيل اإلمكانيات  يف تشغيل ادلوارد ادلتاحة ادلصرؼ اإلسالمي يوضح ىذا ادلؤشر كفاءة     

كبَت منها يف العموالت  جزء أداء اخلدمات ادلصرفية كافة اليت يتمثل عائدىا أوالبشرية وادلادية األخرى يف 
 ،لتلك ادلوجودات احملققة، وكلما زاد ىذا ادلعدؿ كاف ذلك دليال على االستغالؿ األمثل والسليم األرباحو 

 :وػلسب كالتارل
 

 Solvency Indicators مؤشرات مالءة رأس المال -2

يف أي مصرؼ مدى توافر األمواؿ دلواجهة احتياجات أو )كفاية رأس ادلاؿ(، تبُت مالءة رأس ادلاؿ       
ادلصرؼ من األصوؿ الثابتة فضال عن مواجهة ادلخاطر احملتملة اليت ربدث نتيجة سلتلف عمليات التمويل 
واالستثمار اليت يقـو هبا، وذلك عن طريق حقوؽ ادللكية ادلتاحة ألصحاب ادلصرؼ، وبعبارة أخرى  ؽلكن 
النظر إذل ىذه ادلؤشرات على أساس أهنا قياس دلدى كفاية رأس ادلاؿ، أي قياس فيما إذا كاف رأس ماؿ 

س ادلاؿ يف أي مصرؼ يعد من البنك كافيا لدعم سلاطر ادليزانية العامة  ولذا فإف احلفاظ على مالءة رأ
يعطي ىذا النوع من ادلؤشرات نسب دقيقة حوؿ الوضع ادلارل ورية لزيادة ثقة ادلودعُت، كما األمور الضر 

 :للبنك على ادلدى الطويل ، وىناؾ عدة مؤشرات دلالءة رأس ادلاؿ أعلها
 مؤشر حقوق الملكية الى إجمالي الموجودات -4-1

االستثمارات يف ادلوجودات الثابتة، يعترب ىذا ادلؤشر  كفاية حقوؽ ادلالكُت دلواجهةيبُت ىذا ادلؤشر مدى     
ىذا يعٍت  100%دليل على نوع التمويل الذي ػلتاجو البنك مستقبال ، فإذا كانت ىذه النسبة أقل من 

الثابتة اليت  طويلة األجل الستثمارىا يف ادلوجودات حاجة البنك اذل نوعُت من األمواؿ فاألوذل منها أمواؿ
األجل الستثمارىا يف ادلوجودات ادلتداولة، أما إذا   دل تكفي مصادر البنك الذاتية دلواجهتها، والثانية قصَتة

األجل قد أتيحت دلواجهة مجيع االستثمارات  فهذا يعٍت أف ادلصادر طويل 100%كانت النسبة اكرب من 
 :1النسبة كما يلي وربسب ،مع فائض منو يستثمر يف ادلوجودات ادلتداولة

 
 
 

                                                           
 .344،343(، ص ص: 2010،)األردف، اتجمتمع العريب للنشر والتوزيع،  1، طمقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي"مفلح زلمد عقل، "1

 100ادلوجودات(*دات /إمجارل اإمجارل اإلير )نسبة إمجارل اإليرادات إذل ادلوجودات=
 

 

 100نسبة حقوؽ ادللكية إذل إمجارل ادلوجودات: )حقوؽ ادللكية/ إمجارل ادلوجودات( *
 



 اإلسالمية  للمصارفالفصل الثالث...........................................................تقييم األداء المالي  

 

 
160 

 نسبة حقوق الملكية الى إجمالي الودائع -4-2
بوصفها مصدر من مصادر  على حقوؽ ادللكية ادلصرؼ اإلسالميتبُت ىذه النسبة مدى اعتماد     

النسبة يعٍت توفَت احلماية  على رد الودائع من األمواؿ ادلملوكة لو وارتفاع ىذهالتمويل، ومدى قدرة البنك 
 1:يلي الالزمة ألمواؿ ادلودعُت ،وربسب النسبة كما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مركز األحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة عبد ادللك عبد العزيز، جدة، في تقييم أداء البنوك اإلسالمية"،  camlesطريقة قي بورقبة، "شو 1

  ..06ص: السعودية،

 100نسبة حقوؽ ادللكية إذل إمجارل الودائع= ) حقوؽ ادللكية / إمجارل الودائع(*
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 ،األداء يف ادلصارؼ اإلسالمية ادلالية ادلستخدمة يف تقييم ؽلكن تصنيف ادلؤشراتمن خالؿ ما سبق 
 :آليتكا

: أهم المؤشرات المالية لتقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية(3-3) لشكل رقما  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 الباحثةمن إعداد  المصدر:   
 
 
 
 

مؤشرات مالءة رأس 
 ادلاؿ

 مؤشرات النشاط

مؤشر حقوؽ ادللكية 
 إذل إمجارل

 الموجودات 

 معدؿ توظيف ادلوارد
 ادلتاحة

مؤشر إمجارل 
 االيرادات إذل إمجارل

 االستثمارات

 مؤشرات السيولة 

 نسبة السيولة القانونية

نسبة النقدية إذل 
 إمجارل الودائع

الربحية  مؤشرات  

 نسبة ىامش الربح

الربح إذل نسبة صايف 
 إمجارل اإليرادات

معدؿ العائد على 
 الودائع

معدؿ العائد على 
 إمجارل ادلوجودات

معدؿ العائد على 
 حقوؽ ادللكية

مؤشر اإليرادات إذل 
 إمجارل ادلوجودات

نسبة حقوؽ ادللكية 
 إذل إمجارل الودائع

 ادلؤشرات ادلالية 
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 اإلسالمية للمصارفتقييم األداء المالي  المناسبة لنماذج  ال: المطلب الثالث
أساسػا علػى قػدرة ادلسػَتين علػى انتقػاء ادلصارؼ اإلسػالمية غلػب االعتمػاد لنجاح التقييم األداء ادلارل يف    

زبتلػػػػف مؤشػػػػرات قيػػػػاس أداء ادلصػػػػارؼ بػػػػاختالؼ ، و أفضػػػل وانسػػػب ظلػػػوذج للتقيػػػيم األداء ادلػػػارل للمنشػػػأة
ادلصػػػػػرؼ عمليػػػػػة شػػػػػاملة  تقػػػػػيم أداء وباعتبػػار عمليػػة، كمػػا وضػػحناىا سػػابقاتقػػػػػارير األداء   ادلسػػػتفيدين مػػػن

ادلتحػدة  اجلهات ادلراقبػة، اسػتخدمت عػػدة ظلػػاذج، خاصػػة يف الواليػػات تسػػػتفيد منهػػػا إدارة ادلصػػػرؼ ومجيػػػع
لًتتيػػب ادلصػػػارؼ مػػػن حيػػػث األداء  (CAMELS)األمريكية، لقياس أداء ادلصارؼ، منهػا مػا يعػرؼ بنظػاـ

لقيػػػاس أداء  كمػػا مت يف الفػػًتة احلاليػػة اعتمػػاد مؤشػػر جديػػػد،  (ROE) العائػد علػى حقػػوؽ ادللكيػة ، وظلػػوذج
ازف، ادلتػػو  األداء( وبطاقػػة EVA)االقتصػػػادية ادلضػػػػافة وىػػػػو مؤشػػػػر القيمػػػػة( ROE) ادلصػػػػارؼ كبػػػػديل عػػػػن

 ومؤشرات احليطة الكلية وسنحاوؿ يف ىذا العنصر شرح كل ىذه النماذج كاآليت:
 أوال : النماذج التقليدية لتقييم األداء المالي 

 يف: لتقييم األداء ادلارل للمصارؼ اإلسالمية تتمثل النماذج التقليدية   
 ROAنموذج العائد على األصول  –1 

أحد ظلاذج  نوأويصنفو آخروف  ؿ العائد على االستثماردعيطلق البعض على ىذا معدؿ األصوؿ دب   
وؽلثل مساعلة ، الربح احملاسيب شيوعا من أكثر مؤشرات األداء ادلبنية علىوىو العائد على االستثمار 

ا ومقياس كفاءة الشركة بالنسبة تجمموع أصوذل األصوؿ يف خلق النتيجة الصافية وىو مؤشر على رحبية
بادلعادلة  ROAوؽلكن احتساب معدؿ العائد على األصوؿ  ادلسَتين يف استخداـ األصوؿ لتوليد األرباح

 :1التالية
 
 

 :ولقد ناؿ ىذا ادلؤشر أعلية كبَتة لعدة أسباب من أعلها   
 للمصرؼ؛يأخذ يف احلسباف األداء الكلي   -
 ادلصرؼ؛يقدـ معلومات زبص مردودية األصوؿ ادلوجودة ب -
 ؛ادلنافسة ذلاادلصارؼ و  ادلصرؼ, وبُت ادلصرؼيسمح بادلقارنة بُت مراكز ادلسئولية فيما بينها داخل  -

                                                           
في القيمة السوقية "قدرة مؤشر القيمة االقتصادية المضافة مقابل مؤشرات األداء التقليدية على تفسير التغير شعباف زلمد عقيل" شعباف لولو"، 1

، رسالة ماجستَت غَت منشورة، )زبصص احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية -دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين -لألسهم
 .37(، ص: 2015غزة، –

 100* صايف الدخل / رلموع األصوؿROA =معدؿ العائد على األصوؿ 
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اليت قد ربد من  بعض االنتقاداتوبالرغم من األعلية وادلزايا اليت ػلظى هبا ىذا ادلؤشر إال انو يكتنفو    
  ، أعلها:مزاياه

 يف  تقييم األصوؿ على أساس مبدأ التكلفة التارؼلية وليس السوقية قد يؤدي إذل مقارنة غَت دقيقة -
 ؛ادلفاضلة بُت ادلشاريع

 مننوعُت  شلا ال ؽلكن معو ادلقارنة بُت ،ال يؤخذ يف احلسباف تكلفة االستثمار )تكلفة سبويل األصوؿ( -
 .االستثمار ذلما نفس معدؿ العائد إال إذا كاف ذلما نفس تكلفة ىذا االستثمار

 ROEنموذج العائد على حقوق الملكية  -0
وادلخاطرة،  اعترب ىذا ادلقياس لفًتة طويلة، مؤشرا متكامال لوصف وقياس العالقة ادلتبادلة بُت العائد   

عن العالقة بُت العائد   ىذالعمليات ادلنشأة. إذ يعربحيث سبثل حقوؽ ادللكية مصدر التمويل الداخلي 
يقيس معدؿ العائد لكل دينار بذلك  وىو منهااألمواؿ ادلستثمرة من قبل مالكي ادلشروع والعوائد ادلتأتية 

األصوؿ والذي يعكس األداء التشغيلي  مستثمر من قبل مالكي ادلشروع، وخبالؼ معدؿ العائد على
 وىو أداء كل من األنشطة التشغيلية والتمويلية معاادلؤشر  ىذا الرفع ادلارل، يعكسللمنشأة وال يعكس أثر 

 .1مشوال من معدؿ العائد على األصوؿ بوصفو مؤشرا على رلمل أداء ادلنشأةأكثر  بذلك
 ويعترب ىذا ادلقياس من مؤشرات األداء ادلارل الشائعة االستخداـ إذ يعرب ىذا ادلقياس عن العالقة بُت     

االستثمارات من جانب ادلالؾ ويعترب العائد على حقوؽ ادللكية  األرباح الصافية بعد الضرائب وحجم
 مقياس شامل ألداء الشركة ألنو يعطي مؤشر عن كيفية استخداـ ادلدراء ألمواؿ ادلالكُت يف سبيل توليد 

 :2كما يليROEالرحبية وؽلكن احتساب مؤشر 
 
 
ويعترب  Du Point Modelويف نفس السياؽ ىناؾ ظلوذج مطور الحتساب العائد على حقوؽ ادللكية    

أحد ادلؤشرات ادلهمة لوصف وقياس العالقة بُت العائد وادلخاطرة وبالتارل يقيس أداء الشركات فيما يتعلق 

                                                           

"، مقاؿ منشور يف: 2000-1994ية خالؿ الفًتة دراسة حالة تجمموعة من البنوؾ اجلزائر –زلمد مجوعي قريشي، "تقييم أداء ادلؤسسات ادلصرفية   1 
 .90ص:  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1264متوفر  على الرابط التارل: ، ـ( 2004، 3،) العدد مجلة الباحث بورقلة

 .13/02/2020تاريخ زيارة ادلوقع، 
"قدرة مؤشر القيمة االقتصادية المضافة مقابل مؤشرات األداء التقليدية على تفسير التغير في القيمة شعباف"زلمد عقيل" شعباف لولو،   2

   .38، مرجع سابق، ص: -دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين -السوقية لألسهم

 100* صايف الدخل / حقوؽ ادلساعلُت ROE =العائد على حقوؽ ادلساعلُت 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1264
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ربقيق أقصى عوائد شلكنة بأقل سلاطر شلكنة من اجل ربقيق أقصى رحبية دبحاولة إدارات تلك الشركات 
 وتعطى ىذه النسبة بالعالقة التالية: واليت تنعكس بالتأكيد على ثروة أصحاب ادلشروع

 
 
 

  : نو مكوف من ثالث مؤشرات أداء مهمة وىي كالتارلأويالحظ من النموذج 
اإلدارة يف  واليت سبثل مدى كفاءة ،مؤشر تقييم الرحبية: وىي نسبة صايف الربح إذل إمجارل اإليرادات -

 .ربقيق األرباح ومراقبة التكاليف
سبثل مدى   واليت، إمجارل ادلوجودات مؤشر تقييم كفاءة إدارة األصوؿ: وىي نسبة إمجارل اإليرادات إذل -

 .كفاءة اإلدارة يف ربقيق ادلنفعة من ادلوجودات يف ربقيق اإليرادات
ادللكية واليت  مؤشر مضاعف حق ادللكية: أو الرفع ادلارل وىي نسبة إمجارل ادلوجودات إذل حقوؽ -

 .تقيس ادلخاطر ادلتعلقة باستخداـ أمواؿ ادللكية ضمن ىيكل رأمساؿ الشركة
 EPS  ربحية السهم العادي -3

وادلرتقب لتقييم  ادلؤشرات اذلامة اليت يستخدمها ادلستثمر احلارلأحد تعترب رحبية السهم الواحد     
الشركة يف استغالؿ  رحبية الشركة ادلساعلة. واذلدؼ من حساب ىذا ادلؤشر ىو احلكم على كفاءة

كما ؽلكن االعتماد على  صلاحها يف تعظيم ثروة ادلالؾادلوارد اليت قدمها محلة األسهم العادية ومدى 
على تغطية وسداد توزيعات  ىذا ادلؤشر يف تقييم أسعار األسهم العادية وكذلك يف تقييم قدرة الشركة

على  ،بالرحبية ادلتوقعة للمنشأة وعلى األخص رحبية السهم إذ يهتم ادلستثمروف اىتماما خاصا ,األرباح
ما يصاحبو زيادة فيما ػلصل عليو حامل السهم من توزيعات أو  ك الرحبية عادةأساس أف النمو يف تل

 ؽلثل مقياس رحبية السهم نسبة صايف الربح إذلو  رأمسالية يف حاؿ مت بيع األسهم يف شكل مكاسب
تنتج طريقة حساب رحبية السهم  فهو يعترب مقياس ألداء السهم يف الشركة  ،عدد األسهم ادلصدرة

 :1كما يلي  األسهم العادية بقسمة صايف الربح النهائي على عددEPSالعادي 
 

                                                           
قيمة االقتصادية المضافة مقابل مؤشرات األداء التقليدية على تفسير التغير في القيمة "قدرة مؤشر الشعباف"زلمد عقيل" شعباف لولو،   1

  .35، مرجع سابق ، ص: -دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين -السوقية لألسهم

)ادلوجودات / حقوؽ * العائد على حقوؽ ادللكية = )صايف الربح / اإليرادات( * )اإليرادات / ادلوجودات(
 100* ادللكية(

 100* صايف الربح / عدد االسهم العاديةEPS =رحبية السهم العادي 
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حيث   ،العادية وبذلك يستخدـ ىذا ادلؤشر لقياس قيمة صايف الدخل ادلكتسب لكل سهم من األسهم    
ولرحبية السهم اثر كبَت  ا،كلما كاف نصيب السهم من األرباح يزداد عاـ بعد عاـ كاف ذلك مؤشرا جيد

السهم بغض النظر عن توزيع  على ارتفاع أو اطلفاض سعر السهم ألهنا تعرب بشكل مبسط عن عائد
 .األرباح من عدمو

يعترب ىذا ادلؤشر  ولكن قد ال ،ة بُت البدائليتضح شلا سبق أعلية مؤشر رحبية السهم الواحد يف ادلفاضل    
السهم( للحصوؿ على  ذا جدوى فعلية إذا دل يؤخذ يف االعتبار حجم التضحيات الواجب دفعها )سعر

 .بغرض الوصوؿ إذل مقارنة صحيحة ،ىذا العائد
 ثانيا: النماذج الحديثة لتقييم األداء المالي

سن حاوؿ كذلك تقدًن بعض النماذج احلديثة  ،لتقييم األداء ادلصريفبعدما تعرفنا على النماذج التقليدية  
 اليت تستخدـ ذلذا الغرض كما يلي:

   Economic value Added (EVA)فةاالقتصادية المضاالقيمة  -1
أواخر يف  تطويره مت والذي ادلضافة االقتصادية القيمة دلفهـوبالرغم من االنتشار احلديث نسبيا     

االقتصادي الكالسيكي حيث ظهر  بالفكر ادلفهـوالثمانينات من القرف ادلاضي، إال أنو يرتبط من ناحية 
عليها  غلب ذلاوالذي كتب: إذا أرادت الشركة ربقيق أرباح وثروة ـ، 1111سنة    Hamiltonتيف كتابا

 Alfred Marshalمث تبعو ادلفكر االقتصادي  رأس ادلاؿ ادلمتلك وادلقًتض،تكاليف  من أكثر ربقق أف

 Residual،و الدخل ادلتبقيأ Economic Profit،االقتصادي مفهـو الربحتناوؿ  حيث1880سنة 

Income وذلك يف سياؽ استعراضو للربح احلقيقي الذي ربققو ادلنشأة، حيث ركز يف كتابو "مبادئ 
كلفة رأس  تعكس أف أجل من احملاسبية البيانات على عملها غلب اليت التعديالت أعليةاالقتصاد" على 

للحكم على أداء كفؤ  غَت ىذا ادلعيار ادلاؿ ادلستخدـ، ألنو إذا دل يؤخذ بعُت االعتبار فسوؼ يكوف
 .ادلؤسسة

 Stern قبل من عرفت فقد ادلضافة، االقتصادية القيمة دبفهـو ادلرتبطة التعريفات من ىناؾ العديد   

Stewart  على اعلُتثروة ادلسبتعظيم  مرتبطة أهنا حيث احلقيقي الربح لتقدير ادلارل لإلصلاز مقياس"بأهنا 
وتكلفة رأس ادلاؿ ادلمتلك الضرائب  بعد ادلعدؿ التشغيلي الربح صايف بُت الفرؽ ، وىيوقتال مدى

 . 1"وادلقًتض

                                                           
مرجع سابق، ص: ارف التجارية األردنية"، "القيمة االقتصادية المضافة كأداة مكملة لتقييم أداء المص رامي أبو وادي، هنيل سقف احليط،1

2504. 
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 إذل مفهـو أيضا تستند أهنا إذ ادلتبقي دلفهـو الدخل امتدادا ادلضافة االقتصادية مفهـو القيمةيعترب      
 على تعمل أهنا زبتلف عن الدخل ادلتبقي من حيثوىي خالؿ زيادة قيمة الشركة،  من الثروة تكوين
التعديالت على ىذه  وبناء احملاسبية، ادلفاىيم وذلك لتجاوز احملاسبيةالبيانات  على التعديالت بعض إدخاؿ

 ادلفهـو االقتصادي،احملاسيب إذل فهـو اقتصادي، وربويل رأس ادلاؿ من ادل يتم ربويل الربح احملاسيب إذل ربح
ي للقيمة االقتصادية ادلضافة، أي الدخل ادلتبقاحملاسيب  بالنموذج ادلرتبطة التشوىات إزالة يف يساىم ودبا

ادلاؿ الذي مت  رأس وتعترب القيمة االقتصادية ادلضافة مقياسا عاما لربح ادلنشأة بعد أف يتم اقتطاع تكلفة،
 :1حسب الصيغة التاليةادلضافة  االقتصادية القيمة عن التعبَت وؽلكن الربح، لتوليداستخدامو 

 
 

 حيث ؽلثل: 
 :NOPAT – net (operational profit after tax.)    الصػػايف بعػػد الضػريبة الػربح العامػػل -

 .االقتصادية وىػػو معيػػار لألربػػاح
 :يف رأس ادلاؿ : القيمة الدفًتيػة جلميػع عناصػر رأس ادلػاؿ وادلتمثلػة -
 حقوؽ ادلساعلُت. 
 بعد طرح الضريبة ادلؤجلة)خسائر القروض  سلصصات ( 
 مؤجلة أخرى أية أرصدة ضريبة. 
 الشهرة ادلستهلكة. 
أو بيتػا  (التارؼليػة)أي إمػا بيتػا الفعليػة  تكلفة رأس ادلاؿ : يستخدـ ظلوذج تأشَت ادلوجود يف الرأمسالية -

 .ادلتوقعػة
ػلدد وبدقة ما  حيث ويف البنوؾ اإلسالمية ي عترب أسلوب القيمة االقتصادية ادلضافة مؤشرا لقياس األداء،

وذلك بادلقارنة بُت تكلفة  للمالؾ ادلساعلُت وأصحاب الودائع االستثمارية من قيمة مضافة،يقدمو البنك 
 .سلتلف مصادر التمويل ومردودية األمواؿ ادلستثمرة

 
 
 

                                                           
  .92"، مرجع سابق، ص:  تقييم أداء المؤسسات المصرفيةزلمد مجوعي قريشي، "   1

تكلفة رأس × رأس ادلاؿ NOPAT)– (الربح العامػل الصػايف بعػد الضريبة  = (( EVA)لقيمة االقتصادية ادلضافةا
 100*ادلاؿ(
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 Market Value Added (MVA) القيمة السوقية المضافة -2
الدفًتية، وتعطي تقييما شامال ا الفرؽ بُت القيمة السوقية والقيمة هنتعرؼ القيمة السوقية ادلضافة بأ    

وحىت تاريخ قياس قيمتها السوقية، ويتم تقديرىا من خالؿ الفرؽ بُت القيمة  هتاادلؤسسة منذ نشأ ألداء
االمسية للسهم مضروب يف عدد األسهم، ويعكس مدى قدرة اإلدارة على تعظيم ثروة  السوقية والقيمة

 :1عالقتها كالتارل ىعطوت  ، ادلساعلُت
 
 

 :حيث أف
MVA :القيمة السوقية ادلضافة. 
MEV  :سهمللالسوقي  بالسعر مضروبا سهملقيمة السوقية حلقوؽ ادللكية واليت تساوي (عدد األا. 

: BVE نشأةللم العمومية بادليزانية عنهالقيمة الدفًتية إلمجارل حقوؽ ادللكية ادلفصح ا. 
تتجاوز  أف تكوف نتيجة ادلعادلة السابقة موجبة أو سالبة أو صفراً. حيث تكوف موجبة عندما وؽلكن   

السوؽ قد ازدادت  يف عوائد األسهم أف وىذا يعٍت الدفًتية، تهاالقيمة السوقية إلمجارل حقوؽ ادللكية قيم
السوؽ قد اطلفضت  يفاألسهم  عوائد أف يعٍت العكس، وىذا حدث إذا سالبة وتكوف حياهتا،خالؿ فًتة 
قيمتو إلمجارل حقوؽ ادللكية مع السوقية  القيمة تساوي حالة يف صفرا النتيجة وتكوف حياهتا،خالؿ فًتة 

 2.زيادة أو نقصافحياهتا دوف  فًتة خالؿ األسهم عوائد ثبات يعٍت الدفًتية، وىذا
 األداء لتقييمومنهجا يشكل ظلطا  EVAفإف معيار MVA و EVAوللتمييز بُت مضموف    

 يف حُت يعرض معيار القيمة السوقية ادلضافة تقييماInternal Performance) ) الداخلي
 ال ادلضافة السوقية القيمة معيار أف وىذا يعٍت، External Performance)) لألداء اخلارجي

 للشركة احلالية القيمة لصايف ادلارل السوؽ تقييم أيضا يعكس بل األسهميعكس فقط ثروة محلة 
 األداء يلخص جوىري وىاـككل، حيث ؽلكن القوؿ إف القيمة السوقية ادلضافة تعد دبثابة مقياس 

 ددةدلواردىا احمل االستثمار وإدارة توزيع يف صلاحو اإلداري لشركة األعماؿ، ويوضح مدى
 .والنادرة من أجل تعظيم ثروة ادلالؾ
                                                           

1 Pierre vernimen , pascal quiry, yann le fur, "finance d'entreprise,)"9eme edition Dalloz paris 
2011(, p:673. 

مرجع سابق، ص: ، ""القيمة االقتصادية المضافة كأداة مكملة لتقييم أداء المصارف التجارية األردنيةرامي أبو وادي، هنيل سقف احليط،  2
2510 . 

MVA = MEV – BVE 
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 مؤشرات الحيطة الجزئية   -3
تؤخذ ىذه حيث ىناؾ عدة معايَت رقابية لإلنذار ادلبكر تستخدـ لقياس مدى سالمة األداء ادلصريف،     

أوجو اخللل ادلارل يف أدائها قبل وقت مبكر  واكتشاؼادلعايَت كمؤشرات لتقييم أداء ادلصارؼ مث تصنيفها 
زئية من أىم ادلؤشرات ادلعتمدة وتعترب مؤشرات احليطة اجل، اهنيارىاحىت ال تتعرض دلشاكل مالية تؤدي إذل 

يف تقييم أداء ادلصارؼ، وىي تعتمد على ستة مؤشرات ذبميعية أساسية لتحليل وضع ادلؤسسات ادلالية 
  .CAMELSواليت تعرؼ بإطار 

 كنموذج لتقييم األداء المصرفي CAMELSتعريف نموذج  -3-1
 خالذلا ربليل الوضعية ادلالية ألي بنك ومعرفةيف رلموعة ادلؤشرات اليت يتم من  camelsسبثل طريقة    

 درجة تصنيفو، وتعترب ىذه الطريقة إحدى الوسائل الرقابية ادلباشرة اليت تتم عن طريقة تفتيش ميداين،
 واالعتماد عليها يف ازباذcamlesحيث عملت السلطات الرقابية يف أمريكا على األخذ بنتائج معيار 

  .1القرارات
بأنو عبارة عن مؤشر سريع لإلدلاـ حبقيقة ادلوقف ادلارل ألي مصرؼ ومعرفة  camelsيعرؼ نظاـ     

درجة تصنيفو، ويعد أحد الوسائل الرقابية ادلباشرة اليت تتم عن طريق التفتيش ادليداين، وقد بدأ استخداـ 
يها البنك ـ، بواسطة مخسة جهات رقابية يف الواليات ادلتحدة األمريكية دبا ف1111ىذا ادلؤشر عاـ 

 .2االحتياطي الفيدرارل
من أنظمة اإلنذار ادلبكر لألزمات ادلصرفية يف حاالت تعرض اجلهاز  camelsيعترب نظاـ التقييم     

و ىو ربديد الظروؼ ، ويعد الغرض من استخدامEarly Warning System (EWS)ادلصريف للخطر 
مواطن الضعف والقوة يف عملياهتا ادلالية ادلصرفية الكلية بطريقة شاملة وموحدة للمصارؼ وربديد 

 .3والتشغيلية واإلدارية، واليت قد تؤدي إذل اهنيار ادلصرؼ إذا دل يتدخل ادلصرؼ ادلركزي إلنقاذه
أداة رقابية فعالة لتقييم مدى قوة ادلصارؼ على أساس موحد  camelsيعترب نظاـ التقييم ادلصريف     

ولتحديد ادلصارؼ اليت تظهر نوعا من مؤشرات الضعف ادلالية والعملية واليت ربتاج إذل اىتماـ وعناية 

                                                           
 مركز األحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة عبد ادللك عبد العزيز، جدة،في تقييم أداء البنوك اإلسالمية"، camlesطريقة شوقي بورقبة، " 1

 .02 السعودية، ، ص:
("، البنك ادلركزي حالة العراق-"مؤشرات الحيطة الكلية وإمكانية التنبؤ المبكر باألزمات )دراسة تطبيقيةعلي عبد الرضا محودي العميد،   2

  .06العراقي، ادلديرية العامة لإلحصاء واألحباث، ص: 
"، رسالة ماجستَت غَت في تقييم جودة الربحية في المصارف اإلسالمية )دراسة تطبيقية( camelsإمكانية استخدام نظام حسُت احملمود،"   3

 . 55، ص: 2014منشورة، زبصص ادلصارؼ والتأمُت، جامعة دمشق، سوريا، 
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خاصة من قبل السلطات الرقابية والذي يأخذ بعُت االعتبار بعض العوامل ادلالية واإلدارية وااللتزاـ باألنظمة 
 .يت ىي متشاهبة لكل ادلصارؼوال
 التدابير واإلجراءات الرقابية التي تتخذ بناء على درجة التصنيف -3-1-1

وىػو األسػوء والغػَت  5وىػو األفضػل وىػو القػوي إذل التصػنيف  1تًتاوح درجػات التصػنيف مػا بػُت التصػنيف 
 مرضي كاآليت:

 camelsتصنيف المصارف حسب طريقة  (: 3-3)الجدول رقم
 اإلجراء الرقابي موقف البنك  مجال التصنيف التصنيف  درجة

 ال يتخذ أي ادلوقف سليم من كل النواحي 1.4-1 قوي  1
 إجراء 

سػػليم نسػػبيا مػػع وجػػود بعػػض  2.4-1.5 مرضي   2
 القصور

 معاجلة السلبيات 

 رقابة ومتابعة لصيقة  يظهر عناصر الضعف والقوة 3.4-2.5 معقوؿ   3
برنػػػػػػػامج إصػػػػػػػالح ومتابعػػػػػػػة  خطر قد يؤدي إذل الفشل  4.4-3.5 ىامشي   4

 ميدانية 
 إشراؼ -رقابة دائمة خطَت جدا  5-4.5 غَت مرضي  5

دراسة –دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك التجارية زيتوين عبد القادر، "-من إعداد الطالبة باالعتماد على ادلراجع التالية:  : المصدر
 .  07،ص:2009، ، السعوديةجامعة عبد ادللك عبد العزيز، جدة مركز األحباث االقتصاد اإلسالمي، "،تطبيقية

 دراسة حالة البنوك التجارية السودانية -باستخدام تحليل التمييزCAMELS التنبؤ بمعيار، "خلف اهلل أمحد زلمد عريب -فاطمة أمحد الطيب -
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=108228 على ادلوقع االلكًتوين ، حبث منشور 0229-0220للفترة 

 .11/02/2020تاريخ زيارة املوقع: 
 تب اليت يصنف البنك من خالذلا بناءا على مكونات النظاـ األمريكي للتقييم،يوضح اجلدوؿ السابق الر  

 :وىي موضحة كاآليت
 .تتطلب أي إجراءات ال 1.4و 1درجة التصنيف القوية وتًتاوح ما بُت -
 .جوب معاجلة السلبياتو  2.4و ،1.5 درجة التصنيف ادلرضية وتًتاوح ما بُت -
 .تطلب رقابة ومتابعة مستمرةت 3.8و2.5 درجة التصنيف ادلعقولة وتًتاوح بُت  -
 .تتطلب وضع برنامج إصالح ومتابعتو ميدانيا 4.4و  3.5درجة التصنيف اذلامشية وتًتاوح ما بُت -
يتوجب رقابة  يف موقف خطَت لذلكالبنك  5و 4.5 تسمى بدرجة التصنيف الغَت مرضية وتًتاوح ما بُت -

 .دائمة
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 camelsنظام ترتيب البنوك وفقا لنظام  -3-1-0
 تقدير درجة لكل من رأس ادلػاؿ وجػودةلى ع CAMELSيستند نظاـ ترتيب البنوؾ وفقًا لنظاـ    

إذل  1 والسيولة واحلساسية دلخاطر السوؽ وتتدرج ىذه الدرجات تنازليًا منوجودة اإلدارة والرحبية  األصػوؿ
ويتم  ،وذلك مع مراعاة الوضع النسيب للبنك بُت اتجمموعة ادلثيلة من حيث احلجم وطبيعة النشاط 5

النهائي الوصوؿ إرل التقييم  استخالص التقييم النهائي للبنك استناداً إذل متوسط العناصر ادلشار إليهػا. ويػتم
البنوؾ إذل مخسة  للبنك من خالؿ ادلتوسط احلسايب لدرجات عناصر التقييم الستة حبيث يتم ترتيب

 .1مستويات
 camelsالمصارف حسب معيار وضعية ترتيب  (:2-3)الجدول رقم

 وضعية البنك المستوى
وأي نقطة ضعف لديو ؽلكن معاجلتها، وؽلكن لو  اتجماالتعد البنك منظمة مالية سليمة يف كافة ي المستوى األول

 .تقلبات السوؽ وال يدعو وضعو اذل القلق صفة عامة ربملب
يف الظروؼ  يعد البنك منظمة سليمة أساسا، ولكن توجد نقاط ضعف بسيطة ؽلكن معاجلتها المستوى الثاني

 .وػلتاج اذل رقابة عادية ، وؽلكن لو ربمل تقلبات السوؽالعادية
على ربمل تقلبات السوؽ  وبالتارل قدرتوتتوافر عدة نقاط ضعف قد تعرض البنك للمخاطر  المستوى الثالث

 .من عادية ويتطلب البنك رقابة أكثر
يعاين البنك من ضعف خطَت يف النواحي ادلالية واإلدارية وىو غَت قادر على ربمل تقلبات السوؽ  المستوى الرابع

 .فورية لتصحيح أوضاعو، ويتطلب اذل رقابة لصيقة وػلتاج اذل إجراءات
وػلتاج اذل معاجلة ومساعدة عاجلة من ادلساعلُت أو 4حالة البنك أسوا من البنوؾ يف مستوى تعد  المستوى الخامس

 .ةأخرى، كما يتطلب رقابة مستمر  من أي مصادر
شهاب الدين، مصطفى أمحد محد منصور، "أثر جودة الضمانات يف أساليب إدارة التعثر يوسف التـو باالعتماد على المرجع:   الباحثةمن إعداد المصدر: 

السوداف للعلـو والتكنولوجيا،  ، جامعة01العدد  )،مجلة العلوم اإلنسانية واالقتصادية :ادلصريف دراسة تطبيقية على اجلهاز ادلصريف السوداين " مقاؿ منشور يف
 .69، ص: (2012السوداف، يوليو 

 camelsمكونات معيار  -3-1-3
يعتمد ىذا ادلعيار على ستة مؤشرات ذبميعية أساسية لتحليل وضع ادلؤسسات ادلالية ويشمل: كفاية رأس   

احلساسية دلخاطر  ،سالمة اإلدارة ،التمويل والسيولة )ادلوجودات(،الرحبية واإليرادات  ،جودة األصوؿ ،ادلاؿ
 .السوؽ

                                                           

دلصريف يوسف التـو شهاب الدين، مصطفى أمحد محد منصور، "أثر جودة الضمانات يف أساليب إدارة التعثر ادلصريف دراسة تطبيقية على اجلهاز ا 1 
، ص: (2012، )جامعة السوداف للعلـو والتكنولوجيا، السوداف، يوليو 01، العدد مجلة العلوم اإلنسانية واالقتصادية :السوداين " مقاؿ منشور يف

69 
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   Capital Adequacy المالمؤشرات كفاية رأس -3-1-3-1
ربدد مؤشرات كفاية رأس ادلاؿ صالبة ادلؤسسات ادلالية يف مواجهة الصدمات اليت تواجو بنود ادليزانية،    

أىم ادلخاطر ادلالية اليت تواجو ادلؤسسات  االعتباروتكمن أعلية مؤشرات كفاية رأس ادلاؿ يف أهنا تأخذ بعُت 
وسلاطر أسعار الفائدة، وتتعدى مؤشرات كفاية رأس  االئتمافسلاطر أسعار الصرؼ وسلاطر  :ادلالية مثل

ادلخاطر ضمن بنود ادليزانية إذل البنود خارج ادليزانية مثل التعامل يف ادلشتقات، ومن ادلؤشرات  احتسابادلاؿ 
التوزيع التكراري دلعدالت رأس نسب رأس ادلاؿ التجميعية ادلعدلة بادلخاطر، ادلستخدمة يف ىذا اتجماؿ صلد: 

  .1ادلاؿ
 Asset Qualityمؤشرات جودة األصول  -3-1-3-0

 :مؤشرين علا تم ربليل جودة األصوؿ من خالؿ نوعية زلفظة األوراؽ ادلالية واليت تقاس من خالؿي   
والذي يتضمن األوراؽ ادلالية  احملفظة ذات ادلخاطر وسياسة التخلي عن الديوف، وكذلك نظاـ ترتيب زلفظة

احملفظة، وأخَتا األصوؿ الثابتة حيث تبُت جودة  ربليل ادليزانية وتقييم سياسة البنك يف تقييم مستوى سلاطر
واالستثمارات واألصوؿ الثابتة وكذلك العمليات خارج ادليزانية، وبالتارل من  األصوؿ مستوى سلاطر القروض

ومراقبة ادلخاطر، وذلك لتقييم جودة األصوؿ مع للبنك القدرة على تعريف وقياس  ادلفروض أف يكوف
  .2مستوى ادلؤونات للمدينُت ادلشكوؾ فيهم االعتبار األخذ بعُت

 :3إف تقييم جودة األصوؿ عادة ما ينظر إليو من جهتُت سلتلفتُت   
 ًتكيز االئتماينالوىي تتكوف من رلموعة من ادلؤشرات منها: مؤشرات متعلقة بادلؤسسات ادلقرضة:  -

 االقًتاض بعملة األجنبية، القروض الغَت العاملة، القروض للمؤسسات العامة اخلاسرة، ،القطاعي
 مؤشرات الرفع ادلارل. االقًتاض ادلرتبط، سلاطر االصوؿ،

 : وىي تتكوف من رلموعة من ادلؤشرات منها: نسبة الدين اذلًتضة بادلؤسسة ادلق مؤشرات متعلقة -
لظروؼ الشركات غَت ادلالية، مديونية القطاع ، ادلؤشرات األخرى الشركاتحقوؽ ادللكية، رحبية قطاع 

 .العائلي
 
 

                                                           
 .11-10  .:(، ص ص2005، )ادلعهد العريب للتخطيط، أفريل ، ، "مؤشرات الحيطة الكلية لتقييم سالمة القطاع المالي"امحد طلفاح 1
 .08مرجع سابق، ص:  في تقييم أداء البنوك اإلسالمية"،camles"طريقة  بورقبة شوقي ،  2
 .18"، مرجع سابق، ص: دراسة تطبيقية–الحديثة لتقييم أداء البنوك التجارية دراسة المؤشرات الدولية زيتوين عبد القادر، "  3
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 Managementمؤشرات سالمة اإلدارة  -3-1-3-3

تتمثل نقاط التقدير يف ىذا ادلؤشر فيما يلي: مستوى و  ،سالمة اإلدارة ىي مفتاح ألداء ادلؤسسات ادلالية  
ادلنبثقة عنو، كفاءة وقدرة القائمُت على اإلدارة، ادلقدرة على اللجاف  ونوعية إشراؼ رللس اإلدارة أو

ادلعلومات، كفاية نظم الرقابة الداخلية، كفاية واستقاللية ادلراجعة  التخطيط وعلى إدارة ادلخاطر، فعالية نظم
، توافر  االستجابة لتوجيهات السلطة الرقابية ومراقيب احلسابات الداخلية، االلتزاـ بالقوانُت والتعليمات،

 .1سياسة األجور ومعامالت ادلديرين وكبار ادلساعلُت كوادر مناسبة وتركز السلطة من عدمو، مالءمة
 Earnings . مؤشرات اإليرادات والربحية -3-1-3-2

إف ربقيق ادلصرؼ دلستويات عالية من الرحبية يعكس قدرتو على االستمرار والنمو واألىم من ذلك    
اخلسائر من خالؿ بناء قاعدة رأس ماؿ مالئمة لتمويل عمليات توسعو يف ادلستقبل القدرة على امتصاص 

ودفع توزيعات مناسبة دلساعلي ادلصرؼ ومن أىم النسب ادلالية ادلتعارؼ عليها لقياس مؤشرات الرحبية ىي: 
سب ىذه ن واطلفاض، معدؿ العائد على األصوؿ ومعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية واليت تناولناىا سابقا

ادلالية على العكس من ذلك فإف  ادلؤشرات ؽلكن أف يدؿ على وجود مشكالت يف رحبية ادلؤسػسات
  .2زلافظ مالية عالية ادلخاطر يف استثماريةالعارل يف ىذه النسب قد يعكس سياسة  االرتفاع

 Liquidityوالتمويل  مؤشرات السيولة -3-1-3-5

ومن ىنا تأيت أعلية  ،ادلارل للمؤسسات بسبب سػوء اإلدارة للػسيولةيف كثَت من احلاالت ػلدث اإلعسار    
ففي جانب اخلصـو غلب النظر  متابعة مؤشرات السيولة واليت تشمل بشكل عاـ جانب األصوؿ واخلصـو

كما غلب دلؤشرات السيولة أف ،  من البنك ادلركزي اذل مصادر السيولة كاإلقراض فيما بُت ادلصارؼ والتمويل
بُت األصوؿ واخلصـو يف رلمل القطاع ادلارل أو على مستوى  ـ التطابق يف رلاؿ اإلسػتحقاؽتأخذ عد

 .الكبَت ادلؤسسات ادلالية ذات احلجم
 
 

                                                           
مرجع سابق، ص: حالة العراق(، -مؤشرات الحيطة الكلية وإمكانية التنبؤ المبكر باألزمات )دراسة تطبيقيةعلي عبد الرضا محودي العميد،  1

08. 
، )دراسة CAMELراغب الغصُت، زلمد عمار نشوايت، " تقوًن األداء ادلارل للمصارؼ اإلسالمية والتقليدية األردنية باستخداـ مؤشرات ظلوذج  2

، 1، العدد36اتجملد  سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية -مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية :ربليلية مقارنة(،مقاؿ منشور يف
 . 350ص:  ،2014

 ىي مقدرة ادلصرؼ على الوفاء بسحوبات ادلودعُت من جانب، ومن جانب آخر غلب تلبية احتياجات ادلقًتضُت يف الوقت ادلناسب  بالسيولةقصد ي
   دوف االضطرار إذل بيع أوراؽ مالية خبسائر كبَتة أو االقًتاض دبعدالت فائدة  دبعدالت فائدة مرتفعة.
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 Sensitivity to Market Risk درجة الحساسية لمؤشرات مخاطر السوق-3-1-3-6

بالدرجة األوذل باحملافظ اإلستثمارية بالنسبة للمؤسسات ادلصرفية، حيث أف ىذه  درجة احلساسية تتعلق   
احملافظ ربتوي على عدد كبَت من األدوات ادلالية من األسهم والسندات احلكومية واألجنبية وسندات 

فة األصوؿ ادلؤسسات وادلشتقات ادلالية مثل اخليارات وادلستقبليات اليت يتنوع فيها األصل ادلارل ليشمل كا
ادلالية دبا فيها أسعار السلع، وىذه األدوات زبضع دلخاطر سلتلفة مثل سلاطر أسعار األسهم، سلاطر أسعار 
الصرؼ، وسلاطر أسعار الفائدة وسلاطر أسعار السلع وكل منها لو مقاييس سلتلفة، إال أف ىناؾ مقياس 

خسارة متوقعة يف  يس أقصىوالذي يق VARإحصائي موحد يقيس مجيع ىذه ادلخاطر وىو مقياس 
احملفظة اإلستثمارية خالؿ فًتة زمنية معينة، وعادة ما يتصاحب ىذا ادلقياس مع مقياس آخر لقياس الضغط 

يف السوؽ  استثنائيةالذي يقيس أقصى خسارة ؽلكن أف سبٌت هبا احملافظ اإلستثمارية يف البنوؾ ربت ظروؼ 
ومن بُت ، ىذه ادلخاطر مقاييسها ادلعروفة وادلستخدمة، وبشكل عاـ فإف لكل من االهنياراتكما يف 

  .1ةسلاطر أسعار الفائد، سلاطر الصرؼ األجنيب، سلاطر أسعار األسهم :مؤشرات سلاطر السوؽ نذكر
 في تقييم أداء المصارف اإلسالمية  camelsمدى مالئمة طريقة  -3-1-2
  Shariaa compliantإضافة عنصر السالمة الشرعية -3-1-2-1

ؽليز عمل ادلصارؼ اإلسالمية ىو وجود ىيئة شرعية مهمتها التأكد من أف مجيع أعماؿ وأنشطة  إف أىم ما
يعد معيار السالمة الشرعية أىم ما ؽليز ادلصرفية اإلسالمية ادلصرؼ تسَت وفق أحكاـ الشريعة اإلسالمية، و 

التعامالت سواء من جانب ادلوارد أو حيث يعد إضفاء ادلشروعية على كافة  عن ادلصرفية التقليدية،
 اذلدؼ األوؿ الذي تسعى إذل ربقيقو ادلصرفية اإلسالمية، كما أف ادلتعاملُت مع ادلصارؼ االستخدامات

بُت البنوؾ  اإلسالمية يركزوف بشكل كبَت على ىذا ادلعيار، حبيث يعتربونو ادلعيار رقم واحد يف ادلفاضلة
إضافة عنصر سابع مت اقًتاح  وعلى ىذا األساس، لة بُت البنك وعمالئواإلسالمية، وأساس الثقة ادلتباد

، حيث يتماشى SCAMELS ليصبح (S) عنصر السالمة الشرعية يتمثل يفCAMELS  لعناصر طريقة
ىذا النموذج مع خصوصية ادلصارؼ اإلسالمية، ويرى العديد من الباحثُت ضرورة تطبيق رلموعة من 

 : 2قييم ىيئات الرقابة الشرعية واليت ؽلكن توضيحها كما يليادلعايَت يتم على أساسها ت
 

 
                                                           

  27"، مرجع سابق، ص:مؤشرات الحيطة الكلية لتقييم سالمة القطاع الماليأمحد طلفاح، " 1
 . 12مرجع سابق، ص:في تقييم أداء البنوك اإلسالمية"، CAMELS طريقة "بورقبة شوقي،   2
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 معايير تقييم هيئات الرقابة الشرعية :(5-3) جدول رقمال

 المعنى المعيار
من احليل لتسهيل عمل  ت حيلةيسغلب أف تكوف الفتوى شرعية حقيقية ول معيار ادلشروعية احلقيقية 

 .ادلصرؼ
تنقص من كفاءة البنك  غلب أف ال تكوف الفتاوى ذات تكلفة عالية حبيث ادلعامالت(معيار الكفاءة )تكلفة 

 .وتنافسيتو
دائما أف يقارف بُت ادلنتجات  ف تكوف الفتوى مقبولة لدى اجلمهور الذي ػلاوؿأ معيار القبوؿ لدى اجلمهور

 .التقليدية واإلسالمية
 معيار األجر على الفتوى

 واالستقاللية
يكوف أجر ادلفيت من عند ىيئة  فأباب عدـ جواز األجر على الفتوى فيفًتض  من

 .مستقلة
 اجلمهور. لدى طيبة ومسعة مصداقية الشرعية الرقابة ذليئة يكوف أف يعٍت معيار ادلصداقية 

 :االلكًتوينحبث منشور على ادلوقع "، في تقييم أداء البنوك اإلسالميةCAMELS طريقة"شوقي بورقبة، ادلصدر: 
 ،www.kau.edu.sa/Files/121/Files/59600_Shawki(15).pdf:15/02/2020. تاريخ زيارة الموقع: 12،  ص. 

 مؤشرات الحيطة الكلية  -2
الػػنظاـ ادلػػارل، وتسػػاعد عػػلى  سالمة واستقرارمؤشػرات احلػيطة الكلػية ىػي مؤشرات تدؿ على مدى    

لإلنذار باألزمػػات ادلالػػية واالقتصػػادية وىػػي أيضػػًا تعمػػل كػػأداة  تقيػػيم مػػدى قابلػػية القطػػاع ادلػػارل للػػتأثر
ل النشاط اجلهاز ادلصريف على رلم إذ يعتمد1،اجلهاز ادلصريف ادلارل للخطر ادلػػبكر يف حػاالت تعػرض

ككل، وقد أشارت بعض  اإلقتصادي وىو كذلك يتأثر بالتغَتات اإلقتصادية اليت تصيب اإلقتصػػاد
الدراسات احلديثة أف بعض التطورات اإلقتصادية الكلية تسبق األزمات ادلصرفية، شلا يتطلب مراقبة بعض 

أزمات سعر الصرؼ وتتمثل ادلتغَتات على اإلقتصاد ككل وخصوصا تلك اليت تتعلق هبروب رأس ادلاؿ و 
 ىذه ادلؤشرات يف:

 Economic Growth مؤشرات النمو االقتصادي -4-1
معػدؿ النمػو  اطلفاضإذ أف ، من معدالت النمو اإلقتصادي اإلمجارلمؤشرات النمو االقتصادي تتكوف     
 فّ أكما   ،االئتماف سلػاطرضعف مقدرة ادلقًتضُت احملليُت على خدمة الديوف ويساىم فػي رفػع اإلقتصاد ي   فػي

                                                           
  .23"، مرجع سابق، ص: مؤشرات الحيطة الكلية لتقييم سالمة القطاع الماليأمحد طلفاح، "  1

http://www.kau.edu.sa/Files/121/Files/59600_Shawki(15).pdf
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واستثماراهتا يؤثر بشكل مباشر على قوة  تدىور بعض القطاعات اليت تًتكز فيهػا قػروض ادلؤسػسات ادلاليػة
 .1احملافظ ادلالية للمؤسسات ادلالية ادلؤسسات ادلالية وبالتارل يؤدي اذل زعزعة وضع

 Balance of Payments  ميزان المدفوعات - -4-2
شلا يؤثر سلباً على  إرتفاع عجز احلساب اجلاري مؤشراً على إحتمالية حدوث أزمات يف سعر الصرؼعد ي    

األجل ، فضاًل عن أنو إطلفاض نسبة  ما إذا مت سبويل ىذا العجز يف تدفقات ماليػة قػصَتةيالنظاـ ادلارل والس
األخرى مؤشرًا على عدـ اإلستقرار  قصَتة األجل تعد ىي اإلحتياطيات يف اجلهاز ادلػصريف الػى اإللتزامػات

 كما تشَت التجارب اذل أف التدىور الكبَت يف شروط التبادؿ التجاري كاف سببًا رئيسًا يف . يف النظاـ ادلارل
  .2زلدودة األزمات ادلالية يف الكثَت من البلداف والسيما البلداف اليت تتصف صادراهتا بالًتكز يف سلع

 Inflation  مؤشرات التضخم -4-3
إف عملية التذبذب ىذه تقلل من دقة التقييم دلخاطر اإلئتماف وادلخاطر السوقية وذلك ألف التضخم      

يرتبط مباشرة مع تذبذب مستوى األسعار الذي يزيد من سلاطر احملافظ ادلالية ويشوه ادلعلومات اليت تعتمد 
ف اإلطلفاض السريع والكبَت فإ ستثمار، ويف ادلقابلعليها ادلؤسسات ادلالية يف تقييمها دلخاطر اإلئتماف واإل

يف معدالت التضخم قد يودي إذل ادلستويات اإلمسية للدخل والتدفقات ادلالية شلا يؤثر سلبا على مستوى 
السيولة ودرجة اإلعسار ادلارل يف ادلؤسسات ادلالية، كما أف التغَت يف مستوى التضخم يؤثر على قيمة 

ؼلفض قيمتها مقابل القروض ادلمنوحة، خصوصا يف حاالت اإلقراض غَت احلصيف الضمانات، حيث أنو 
  .3""أي عندما تكوف نسبة القروض إذل الضمانات مرتفعة

 Interest and Exchange Rates  مؤشرات معدالت الفائدة وأسعار الصرف-2-2
سلاطر أسعار  ارتفعتوكلما زاد ىذا التذبػذب  ،التذبذب يف ىذه ادلعدالت سلاطرة يف حد ذاتويعد    

درجة التذبذب يف أسعار  وبشكل عاـ فػإف إرتفػاع، الفائدة وأسعار الصرؼ بالنسبة للمؤسسات ادلالية
بسبب عدـ التطابق يف العملة بُت أصوؿ  الصرؼ ؽلكن أف تتسبب يف بعض ادلصاعب للمؤسػسات ادلاليػة

                                                           
1
مرجع سابق، ص:  حالة العراق("،-مؤشرات الحيطة الكلية وإمكانية التنبؤ المبكر باألزمات )دراسة تطبيقيةالعميد،"  علي عبد الرضا محودي  

10 .  

 .25"، مرجع سابق، ص: دراسة تطبيقية–دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك التجارية زيتوين عبد القادر، " 2
3 Owen Evans and others," Macroprudential Indicators of financial soundness", 

occasional paper, 192, IMF, Washington DC. April. 2000, P:10 
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إرتفاع أسعار الفائدة العادلية ؽلكن أف يؤثر يف درجة تعرض  ػي حػُت إفف، ىذه ادلؤسسات وخصومها ادلالية
 . 1ذل اذلزات العادليةإالناشئة  اجلهاز ادلصريف يف األسػواؽ

ويف ادلقابل، فإف إطلفاض مستوى أسعار الفائدة العادلية يزيد من التدفقات ادلالية اليت تزدىر فيها    
لزيادة التذبذب يف أسعار الفائدة احمللية والعادلية آثار سلبية جدا على عمليات اإلقًتاض اخلطر، كما أف 

اجلهاز ادلصريف مباشرة يف حالة عدـ قدرة البنوؾ على ذبنب سلاطر أسعار الفائدة وغَت مباشرة من خالؿ 
 .2هاتراجع جودة اإلئتماف ادلقدـ يف حاؿ قدرة البنوؾ على تاليف سلاطر أسعار الفائدة ونقلها إذل عمالئ

  المتوازن األداءبطاقة  -5
شلا يؤدي إذل خلق حالة خلط  ،ترتكز األنظمة احملاسبية التقليدية على القياس ادلارل ألداء ادلؤسسات     

 بُت اسًتاتيجية ادلؤسسة وطرؽ قياس األداء، باإلضافة إذل أهنا ال تعكس قيمة أغلب األصوؿ غَت ادللموسة
اليت سبثل جانبا مهما للقيمة السوقية، وألف ادلؤشرات ادلالية تعاجل األداء ادلتوازف احلارل وادلاضي، فقد اذبهت 
ادلؤسسات إذل تطوير وابتكار أنظمة ومؤشرات أداء تعاجل ادلستقبل، وتأخذ يف اعتبارىا األصوؿ غَت 

 ادللموسة ، ولذلك ظهرت دبا ي عرؼ ببطاقة األداء ادلتوازف .
 نشأتها وتعريفها -5-1

يف  Kaplan and Nortonظهر أوؿ مرة مفهـو  بطاقة قياس األداء ادلتوازف  يف ادلؤسسات عن طريق     
وقد كاف اذلدؼ من تقدًن ىذا النموذج ىو  ،اـع 1992عاـ، Harvard Business Reviewرللة 

تركز ادلقاييس ادلالية على األداء ادلارل التغلب على القصور الذي يرافق استخداـ ادلقاييس ادلالية، حيث 
، إال أف ىذا األسلوب احلديث يف عملية التقييم يقـو على ترمجة 3فقط، وىذا يعترب ثغرة يف عملية التقييم

رسالة الشركة أو ادلؤسسة واسًتاتيجياهتا إذل أىداؼ ومقاييس تقـو على أربع ركائز أو أربعة أبعاد أساسية، 
، ورضا العمالء، وكفاءة األداء التشغيلي، والفرص اليت توفرىا ادلؤسسة للعاملُت فيها وىي: )األداء ادلارل

                                                           
مرجع سابق، ص:   حالة العراق("،-"مؤشرات الحيطة الكلية وإمكانية التنبؤ المبكر باألزمات )دراسة تطبيقيةعلي عبد الرضا محودي العميد، 1

10   
 . 25"، مرجع سابق،  ص:دراسة تطبيقية–دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك التجارية عبد القادر،  زيتوين2
 مثل ادلعرفة وادلهارة لدى العاملُت، العالقات مع الزبائن وادلديرين وغَتىا.األصول الغير ملموسة  :  

ندوة قياس األداء في المنظمات الحكومية، مدخل زلمد عبد الرحيم، " قياس األداء: النشأة والتطور التارؼلي واألعلية، ورقة عمل مقدمة يف،  3
 .217(، ص: 2007، )مصر، قائمة االنجاز المتوازنة والمنعقدة في القاهرة
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للتعلم والنمو(، وبذلك يصبح التنافس بُت ادلؤسسات قائما على أساس ما يتوافر فيها من روح ادلبادرة، 
 .1وملموسة والقدرة على االبداع واالبتكار، أكثر شلا ىو قائم على أساس ما لديها من أصوؿ ثابتة

 Davidو  Robert S.Kaplanعلى يد كل من 1992ظهر مفهـو بطاقة التقييم ادلتوازف يف عاـ    
 ،P.Norton وىناؾ عدة تعاريف ذلا ومنها: 
 نظاـ إداري يهدؼ إذل مساعدة ادلنشأة على ترمجة رؤيتها"ء ادلتوازف بأهنا اؽلكن تعريف بطاقة األد     

تماد على بطاقة األداء من األىداؼ والقياسات ادلًتابطة وذلك من خالؿ االع واسًتاتيجياهتا إذل رلموعة
 أنشطتها  الشركات من خالذلا تقييم ، حيث دل يعد التقرير ادلارل ؽلثل الطريقة الوحيدة اليت تستطيعادلتوازف

 .2"ورسم ربركاهتا ادلستقبلية
 يساعد ىذا النظاـ مؤسسات األعماؿ علىؽلثل نظاما ألداء ادلؤسسة وليس فقط نظاما لقياس حيث     

 3. توضيح وعرض الرؤيا اخلاصة بادلؤسسة واسًتاتيجية وكيفية ربويل كال منها اذل خطة عمل تنفيذية
ىو نظاـ لقياس األداء ويعترب أداة لًتمجة اسًتاتيجية ادلؤسسة اذل أعماؿ تنفيذية،  بطاقة األداء ادلتوازف "   

ربعة جوانب وىي: جانب التمويل، جانب عمليات ادلنشآت، جانب العمالء من أ ويتضمن تقييم األداء
  4".وجانب التعلم والنمو

 للمصارف اإلسالميةلتقييم األداء المالي  المتوازن األداءبطاقة  أبعاد -5-0
 :ادلتوازف أربع زلاور أو أبعاد رئيسية وىي كالتارل األداءتضم بطاقة    
 لتقييم األداء البعد المالي -5-0-1

 عد البعد ادلارل احد األبعاد الرئيسية للبطاقة التقييم ادلتوازف، وؽلثل نتاج ىذا البعد مقاييس موجهةي      
الوحدة االقتصادية بالعمل على  السًتاتيجيةلتحقيق األىداؼ او الوقوؼ على مستوى األرباح احملققة 

االقتصادية ادلنافسة، ويركز أيضا على مستوى الدخل مستويات التكاليف مقارنة بالوحدات  زبفيض
رأس ماؿ ادلستثمر الناتج من زبفيض التكاليف وظلو حجم ادلبيعات دلنتجات  التشغيلي أو العائد على

                                                           
مجلة الزرقاء للبحوث  :البنوؾ التجارية األردنية) دراسة ميدانية(، حبث يف دودين أمحد يوسف، "معوقات استخداـ بطاقة األداء ادلتوازف يف 1

  .03، ص:2009، األردف، 2العدد، 9، رللدوالدراسات اإلنسانية
ورة، "، أطروحة دكتوراه غَت منش"قياس أداء مؤسسات القطاع العام في قطاع غزة باستخدام بطاقة األداء المتوازنكامل أمحد إبراىيم أبو ماضي،   2

 . 28، ص: 2015زبصص إدارة األعماؿ، جامعة اجلناف، طرابلس، لبناف، 
استخدام مقياس األداء المتوازن في بناء نموذج قياس رباعي المسارات إلدارة األداء االستراتيجي عبد الرؤوؼ جودة، وزلمد زغلوؿ، "3

  .15ص:2010ياض، ،، كلية إدارة األعماؿ، جامعة ملك سعود، الر والتشغيلي لألصول الفكرية"
 4 Kaplan S.Rebert &Norton P.David,"The Balanced Scorecard: Measures That Drive 
Performance",Harverd Business Review,1992,p: 71 
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والعائد على إمجارل ادلوجودات والقيمة ادلضافة وظلو التدفقات النقدية  احلالية والعائد على حقوؽ ادلساعلُت
، وىذا البعد يساعد ادلصارؼ إذل التوجو ضلو التخطيط االسًتاتيجي لزيادة ظلو طة التشغيلادلتولدة من أنش

 وبالتارل ربقيق أداء أفضل لو. األرباح
 بعد العمالء -5-0-0
واكتساب ادلزيد  مت العديد من الوحدات يف الوقت احلاضر باحملافظة على عمالئها احلاليُت وزلاولة جذب   

 أصبحت األولوية األوذل من اىتمامات الوحدات يف الوقت احلاضر تتجو صوبمن العمالء اجلدد و 
وكسب ثقتهم وذلك من خالؿ تقدًن رلموعة كبَتة ومتنوعة من  اهتمإرضاء العمالء والوفاء باحتياج

 ، واليت تعمل على جذب العمالء وزيادة حجم ادلشاريع االستثمارية وادلتطورة اجلديدة واخلدمات ادلنتجات
 1.رؼ شلا يزيد يف ربقيق مستويات مرتفعة من األرباحللمص

 بعد العمليات الداخلية -5-0-3
الداخلية  يهدؼ ىذا البعد يف بطاقة التقييم ادلتوازف اذل إعطاء أعلية جلميع العمليات التشغيلية   

ويف نفس الوقت يهدؼ اذل رفع مستوى  وانتاج ادلزيد من اخلدمات اليت ترضي رغبات عمالئها، للمؤسسة،
كل من كابالف ونورتن انو على ادلؤسسة بناء  الداخلية، ويؤكد اهتاداخلها وربسُت مستوى عملي األداء

 االبتكار، اإلنتاج، ومرحلة خدمات  "سلسلة قيمة" ذات جودة عالية خصوصا فيما يتعلق بكل من مرحلة
 2 .داخل ادلؤسسة البيع حبيث تعترب ىذه العمليات ىي األىم ما بعد

 بعد التعلم والنمو -5-0-2
ويأيت التعلم  ػلدد ىذا البعد البنية التحتية اليت غلب على ادلنظمة بنائها خللق ظلاء وربسُت طويل األجل،   

غلب  األىداؼ ولتطوير األداءوالنمو من ثالث مصادر رئيسية "الناس، األنظمة واإلجراءات" وللوصوؿ اذل 
ت، وتوعية العمالء وظفُت وربسُت تكنولوجيا ادلعلومااالستثمار يف إعادة تطوير مهارات ادل ادلصارؼعلى 

  لطبيعة اخلدمات اليت تقدمها ادلصارؼ شلا يؤدي إذل زيادة جودة األداء بادلصارؼ .
ادلارل  لتقوًن األداء ادلارل ذلا دور كبَت لعملية تقييم األداءيستنتج الباحثوف من أبعاد بطاقة األداء ادلتوازف     

 ذلإادلدخالت  قيمة اليت يقدمها لعمالئو أو ربويللمن خالؿ ربط التعويض ادلارل باألداء أو خلق ادلنظمة ل

                                                           
، مجلة جامعة :، حبث يف"اللييبمدى إمكانية استخداـ مؤشرات تقييم األداء يف بيئة التصنيع احلديثة يف القطاع الصناعي ،" ادلهدي مفتاح السريٍت 1

 .197ص: ،2013، ليبيا، ،05، العدد3رللد 
دور  الملتقى الدولي الخامس حول :، حبث يف"حاـز حجلة سعيدة ، أماؿ بوسواؾ، "بطاقة قياس األداء ادلتوازف  كآلية مستحدثة لقياس األداء 2

جامعة محو خلضر،  الحوكمة في تحسين األداء المالي للمؤسسات بين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية اإلسالمية، 
  .05، ص:2014ديسمرب ،7/8الوادي، 
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مقارنة باآلخرين  سلرجات بأعلى درجة من اجلودة أو ربديد مسئولية كل فرد يف ادلؤسسة ومستوى أدائو
يف رلاؿ التطورات اجلديدة يف ادلقاييس  تارل على ادلصارؼ أف تتفاعل مع األساليب اإلدارية احلديثةوبال

توصيل الفكرة ارل كل أفراد وكيف ؽلكنها  العائد الذي سوؼ ربققو إذا قامت بتطبيقو ومدى ادلستخدمة
 .التشغيل احلاليةيف بيئة  واليت تواج ادلؤسسة من خالؿ عقد الكثَت من الورش ومعرفة التحديات

 أهمية بطاقة األداء المتوازن-5-3
 مؤشرات لتقييم أداء الشركات بشكل متكامل ضمن اسًتاتيجيةكتستخدـ بطاقة األداء ادلتوازف     -

 طويلة األجل.
وأىدافها، فقد   رؤيتها قتساعد بطاقة األداء ادلتوازف الشركات وادلنظمات على توجيو اىتمامها لتحقي  -

 .ادلالية فقط جهتتم بالنتائ قكانت يف الساب
يوضح العالقة  تضع بطاقة األداء ادلتوازف تصورًا واضحا السًتاتيجية ادلؤسسة على شكل سبثيل بياين  -

 .بُت أبعاد ومكونات ىذه البطاقة، شلا يؤدي ِإذل إضافة قيمة للمؤسسة
وتساعد  قابلة للقياس،أىداؼ  إذلقة األداء ادلتوازف على ترمجة اسًتاتيجية ادلؤسسة اتساعد بط  -

 .تعطي أعلية الكتساب اخلربة والتعلم ثادلنظمات حبي
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  م8002-8002من المصارف اإلسالمية للفترة    عينةلالمطلب الرابع: تقييم األداء المالي  

كثَت ، إذ يعد الربح احملور األساسي يف قياـ   تعكس مؤشرات الرحبية األداء الكلي للمؤسسات والشركات   
سواء الداخلي أو )من األنشطة االقتصادية، ومن دوف الرحبية ال تستطيع ادلنشآت جذب أي مستثمر

بُت ىذه النسب مدى قدرة ومن مث فإف ادلالؾ وادلمولُت سيتحولوف إذل أنشطة ومنشآت أخرى وت   (اخلارجي
ه اتجمموعة من النسب على ادلصارؼ على توليد األرباح من العمليات اليت تقـو هبا وال تقتصر أعلية ىذ

عد من أىم اإلدارة فقط بل ىي هتم أيضا ادلودعُت وادلالؾ وادلقرضُت، فاألرباح اليت ربققها ادلصارؼ ت  
العوامل اليت تؤثر يف ثروة األفراد )ادلودعُت(، فضال عن أف ىذه ادلؤشرات تعد من أىم ادلؤشرات ادلالية اليت 

 .صارؼ وسبكن من قياس قدرهتا على ربقيق عائد هنائي صايف من األمواؿتستخدـ يف تقييم األداء ادلارل للم
دوؿ عربية، حبيث مت  5مصارؼ إسالمية من  10متكونة من لعينة تقييم األداء ادلارل لذلك ضلاوؿ     

سنة وللفًتة ادلمتدة من  11تقرير دلدة  110ذبميع بياناهتا ادلالية من تقاريرىا ادلنشورة سنويا والبالغ عددىا 
 تقييم رحبية ىذه ادلصارؼ من خالؿ الوقوؼ على أىم مؤشراهتا سنعتمد على، كما 2018إذل  2008
  :يف ادلتمثلة

 .= األرباح الصافية / إمجارل ادلوجودات(ROA)معدؿ العائد على األصوؿ  -
 = األرباح الصافية / حقوؽ ادللكية  (ROE)معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية  -

 -وقائمة الدخل دلصارؼ الدراسةلقة هبذين ادلعدلُت من قائمة ادلركز ادلارل عحبيث مت استخراج النسب ادلت
 :، قمنا حبسابادلؤشرات السابقةاإلسالمية من خالؿ دلصارؼ وللحكم على أداء ا   
 ـ(2018ـ إذل 2008من ) ةسن 11ولكل بنك لفًتة معدؿ كل  متوسط -
 بالنسبة لكل بنك؛ معدؿادلتوسط العاـ لكل  -
 .معدؿادلتوسط السنوي لكل البنوؾ ولكل  -
 :كما يلي كل مؤشر كانت نتائج القياس حسب وقد  

 باستخدام مؤشرات الربحية  لمصارف اإلسالميةلعينة من اتقييم األداء المالي أوال: 
ادلصرؼ يف إدارة  تشَت ىذه النسب إذل مدى قدرة ادلصرؼ على توليد األرباح، كما تشَت إذل كفاءة   

  .استخداماتو وموارده من أجل ربقيق رحبية عالية
 معدل العائد على األصول -1
األصوؿ إذل عدد الوحدات النقدية من األرباح الصافية ادلتولدة عن استخداـ كل يشَت معدؿ العائد على   

 .وحدة نقدية من امجارل موجودات البنك، ويساوي إذل صايف األرباح إذل إمجارل أصوؿ البنك
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 :من مؤشرات قياس الرحبية يف البنوؾ يوضح مؤشرواجلدوؿ التارل 
 لكل المصارف ولكل سنة  العائد على األصول معدلمتوسط  : (6-3) جدول رقم

  (Excelاستنادا على التقارير السنوية لبنوؾ الدراسة وباستخداـ برنامج اإلكسل ) الباحثةمن إعداد االمصدر: 

 عدل العائد على حقوق الملكيةم -0
والذي يقيس ما حققو  يعترب مؤشر العائد على حقوؽ ادللكية أحد مؤشرات الرحبية اذلامة يف ادلصارؼ،     

 كل دينار مستثمر من أرباح ألصحابو أي العائد ادلتحقق للمساعلُت من استثماراهتم يف ادلصرؼ، إذ كلما
والذي يدؿ على األداء  ارتفع ىذا العائد كلما كاف أفضل ألنو يعٍت توزيع ادلزيد من األرباح للمساعلُت،

 اجليد للمصرؼ.
 متوسط معدل العائد على حقوق الملكية لكل المصارف ولكل سنة (:7-3)جدول رقم

السنة                          
 البيان

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 معدل العائد على
 حقوق الملكية 

ROE  
 

16.34 8.90 14.09 11.43 16.57 11.62 11.66 14.14 11.12 11.65 14.26 

 (Excelاستنادا على التقارير السنوية لبنوؾ الدراسة وباستخداـ برنامج اإلكسل )الباحثة من إعداد المصدر: 

 
 
 
 
 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008      السنة النسبة 
 معدل العائد على

  ROAاألصول
 

3.56 1.78 1.64 1.46 1.77 3.44 1.69 1.68 1.71 1.39 1.57 
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يوضح تطور متوسط العائد على األصول  ومتوسط معدل العائد على حقوق الملكية : (2-3)الشكل رقم 
 لمصارف الدراسة

 
 

 (Excelوباستخداـ برنامج اإلكسل )( 7-3)/(6-3)استنادا إذل البيانات ادلوجودة يف اجلدوؿ  الباحثة من إعداد االمصدر: 

 بالنسبة لمعدل العائد على األصول -

نالحظ أف متوسط معدؿ العائد على األصوؿ لعينة الدراسة سجل أعلى  (6-3)من خالؿ اجلدوؿ رقم 
، مث شهد ىذا ادلعدؿ تراجع طفيف خالؿ السنوات 3.56%وادلقدر ب  2008قيمة لو يف سنة 

وتعترب ىذه النسبة على التوارل، ، %1.46، %1.64، %1.78وادلقدر ب  2011، 2010، 2009
وىذا راجع لتأثر ادلصارؼ ، ضعيفة جداً ، شلا يعٍت أف ىناؾ نسبة كبَتة يف أصوؿ البنك ال تدر عوائد مالية

سجل ىذا  2013و 2012كما نالحظ يف السنتُت ،2008الية العادلية زلل الدراسة بتداعيات األزمة ادل
بُت ادلتوسط ما نالحظ حالة تذبذب ذلذا ك ،على التوارل %3.44، و%1.77ارتفاع مقدر ب  ادلتوسط

ىذه البنوؾ ذلا كفاءة عالية ، وعلى العمـو ؽلكن القوؿ بأف 2018إذل  2014ارتفاع واطلفاض من سنة 
 .2018إذل  2008خالؿ الفًتة  من خالؿ األصوؿ ادلستثمرةيف توليد األرباح 
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 بالنسبة لمعدل العائد على حقوق الملكية -
نالحظ أف متوسط معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية لعينة الدراسة متذبذب  (7-3من خالؿ اجلدوؿ رقم )

)يرتفع يف سنة وينخفض يف سنة أخرى(، إال أنو يبقى معدؿ مقبوؿ جدا، فنالحظ أنو سجل أعلى قيمة لو 
، وعلى العمـو ؽلكن القوؿ بأف مصارؼ الدراسة سجلت أداء %16.57وادلقدر ب   2012يف سنة 

 .2018إذل 2008 أفضل خالؿ السنوات

 (0218-0228)من : متوسطات معدل العائد على األصول لكل مصرف (8-3) جدول رقم
اسم 
 البنك

البنك 
اإلسالمي 

 األردني

مصرف 
 الراجحي

بيت 
التمويل 
 الكويتي

البنك 
اإلسالمي 
 البحريني

البنك 
العربي 

اإلسالمي 
 الدولي

بنك قطر 
 اإلسالمي

مصرف 
 الريان

بنك 
الكويت 

 الدولي

السالم  مصرف
 البحريني

مصرف 
 البالد

 

   الترميز
          

        
 

JIB RJH KFH BISB IIAB OIB AL 

rayan 

B 

KIB ALssalam 

B 

BIL المتوسط 

 العام

معدل 
العائد 

 على
األصول

ROA  
 

1888 2899 1853 3815 1842 2861 2854 0892 1837 1832 1897 

 
 (Excelاستنادا على التقارير السنوية لبنوؾ الدراسة وباستخداـ برنامج اإلكسل )الباحثة من إعداد المصدر: 
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 م0218-0228معدل العائد على األصول لمصارف الدراسة من الفترة متوسط : يمثل تطور (5-3) الشكل رقم
 

 
 (Excelوباستخداـ برنامج اإلكسل ) (8-3)استنادا إذل البيانات ادلوجودة يف اجلدوؿ  الباحثةمن إعداد المصدر: 

نالحظ أف ادلتوسط العاـ ذلذا ادلعدؿ  (5-3)ادلوضح يف الشكل رقم  (8-3)من خالؿ اجلدوؿ رقم     
ـ(، كما حققت أربعة مصارؼ متوسط أعلى 2018إذل 2008الفًتة ادلمتدة من ) خالؿ %1.97بلغ 

، مث يليو %3.15من ادلتوسط العاـ ذلذا ادلعدؿ، وقد جاء يف ادلرتبة األوذل البنك اإلسالمي البحريٍت دبعدؿ 
، ويف ادلرتبة الرابعة يأيت %2.61، مث مصرؼ قطر اإلسالمي دبعدؿ %2.99مصرؼ الراجحي دبعدؿ 

الكفاءة العالية  إذل، وتشَت ادلعدالت احملققة من طرؼ ىذه ادلصارؼ %2.54رؼ الرياف دبعدؿ مص
مقارنة بباقي ادلصارؼ األخرى، كما  من خالؿ توظيف أموالو، يف توليد األرباح لسياسة ىذه ادلصارؼ

نالحظ أف ادلصارؼ ادلتبقية مثل البنك اإلسالمي األردين، وبيت التمويل الكوييت، والبنك العريب اإلسالمي 
   .الدورل، وبنك الكويت الدورل، وبنك السالـ البحريٍت حققت معدالت أقل من ادلتوسط العاـ

 (0218-0228)منلكل مصرف  حقوق الملكية : متوسطات معدل العائد على(9-3)جدول رقم
          البنك    

            
 السنة 

JIB RJH KFH BISB IIAB OIB AL 

rayan 

B 

KIB ALssalam 

B 

BIL المتوسط 

 العام

 معدل العائد على
 حقوق الملكية 

ROE 
 

15886 19880 7881 18822 11804 14863 17827 6806 8828 9893 12889 

 (Excelاستنادا على التقارير السنوية لبنوؾ الدراسة وباستخداـ برنامج اإلكسل ) الباحثةمن إعداد المصدر: 
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 م0218-0228معدل العائد على حقوق الملكية لمصارف الدراسة من الفترة متوسط : يمثل تطور (6-3) الشكل رقم

 (Excelوباستخداـ برنامج اإلكسل ) (9-3)استنادا إذل البيانات ادلوجودة يف اجلدوؿ  الباحثة من إعداد المصدر: 
نالحظ أف ادلتوسط العاـ دلعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية يف ادلصارؼ  (9-3)من خالؿ اجلدوؿ رقم 

(، في ظهر اجلدوؿ أف مخسة 2018-2008الفًتة ) خالؿ % 12.89اإلسالمية عينة الدراسة بلغ 
مصارؼ فقط استطاعت أف تتجاوز ادلتوسط العاـ ويأيت يف ادلرتبة األوذل مصرؼ الراجحي دبتوسط 

، مث مصرؼ الرياف دبتوسط %18.22، مث يليو البنك اإلسالمي البحريٍت دبتوسط 19.80%
 مصرؼ قطر اإلسالمي دبتوسط ، مث%15.86، مث البنك اإلسالمي األردين دبتوسط %17.27

وىذا يدؿ  أداء جيد فيما ؼلص معدؿ العائد على األصوؿ،، وىي نفس ادلصارؼ اليت حققت 14.63%
على أف ىذا ادلصارؼ تسعى لتحقيق أعلى مستوى من األرباح من خالؿ كفاءهتا يف توظيف مواردىا 

بينما  دة رحبيتها وبالتارل الوصوؿ ألداء أفضل،الذاتية والسعي إذل زيادة إيراداهتا وزبفيض نفقاهتا هبدؼ زيا
ىناؾ موارد ماليػة غػَت ، شلا يعٍت أف  صلد أف ادلصارؼ ادلتبقية حققت معدالت أقل من ادلتوسط العاـ

مستثمرة، أو أهنا مستثمرة، ولكنها ضعيفة العائد، أو أف إدارة البنك تدفع نسبًا عاليًا مػن األرباح 
 .ض البنك للمخاطر التجارية ادلنقولةللمساعلُت بغية عدـ تعر 
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               معدل العائد على حقوق الملكية متوسط معدل العائد على األصول و متوسط : تطور (7-3) الشكل رقم
 اإلسالميةللمصارف 

 
 Execelالسابقة باستعماؿ برنامج  (9-3(/)8-3) باالعتماد على اجلداوؿ الباحثة من إعدادالمصدر: 

نالحظ من خالؿ الشكل أعاله أف متوسط معدؿ العائد على األصوؿ اخلاص بادلصارؼ اإلسالمية ميداف 
ـ(، وىي معدالت مقبولة 2018-2008الدراسة متذبذب بُت االطلفاض واالرتفاع خالؿ فًتة الدراسة )

مصرؼ قطر  ،مصرؼ الرياف ،مصرؼ الراجحي ،البنك اإلسالمي البحريٍتعموما، وقد أحرز كل من  
، ادلراتب األوذل يف ربقيق قيمة معالت العائد على األصوؿ وىذا نظرا  إذل الكفاءة العالية اإلسالمي

نفس ىذه  تلسياسة ىذه ادلصارؼ يف توليد األرباح من خالؿ توظيف أموالو من جهة، كما حقق
 العائد على حقوؽ ادللكية متوسطات مرتفعة خاصة دبعدؿ مضافا إليها البنك اإلسالمي األردين،  ادلصارؼ

ادلصارؼ تسعى لتحقيق أعلى مستوى من األرباح من خالؿ كفاءهتا يف توظيف  وىذا يدؿ على أف ىذه
 مواردىا الذاتية والسعي إذل زيادة إيراداهتا وزبفيض نفقاهتا هبدؼ زيادة رحبيتها وبالتارل الوصوؿ ألداء أفضل

 .ئد على حقوؽ ادللكية خالؿ فًتة الدراسة شلثال دبعدؿ العائد على األصوؿ ومعدؿ العا

 

 



 اإلسالمية  للمصارفالفصل الثالث...........................................................تقييم األداء المالي  

 

 
187 

 خالصة الفصل:

بنفس األعلية اليت ربظى هبا عملية إدارة ادلخاطر،  اإلسالمية للمصارؼربظى عملية تقييم األداء ادلارل    
عملية تقييم األداء ادلارل سبكن البنك من معرفة مدى ربقق األىداؼ ادلسطرة خالؿ فًتة زمنية  ذلك ألف

عدة أدوات وعدة معايَت لقياس األداء، تعترب ادلؤشرات  خالؿ من ،تقييم األداء ادلارل وتتم عملية زلددة،
الكمية من أفضل األدوات ادلستخدمة يف عملية التقييم نظرا إلمكانية الربط بُت عدة بنود وبالتارل توفَت 
معلومات تفصيلية عن أماكن االضلرافات يف حاؿ وجودىا، إضافة إذل إمكانية اختيار ادلؤشرات اليت 

ادلصارؼ اإلسالمية واستبعاد غَت ادلالئم منها واليت ال تتوافق مع طبيعة عمل بعض تتناسب مع طبيعة 
 البنوؾ بالنظر إذل مبادئها وأفكارىا واألسس اليت تقـو عليها. 

النسب وادلؤشرات ادلالية   إف عملية تقييم األداء ادلارل للمصارؼ اإلسالمية يعتمد على رلموعة من     
ادلاؿ، أو باستخداـ النماذج اليت وضعت  كمؤشرات الرحبية، السيولة، التوظيف، ومؤشرات مالءة رأس

يقيس العوائد ادلتحققة من جهة  لغرض تقييم األداء ادلارل على غرار ظلوذج العائد على حقوؽ ادللكية الذي
النماذج وأكثرىا انتشارا،  يعد ىذا النموذج من أقدـ وادلخاطر اليت يتحملها البنك من جهة أخرى حيث

، وبطاقة CAMELادلضافة وظلوذج  EVA ظلوذج القيمة االقتصادية النماذج احلديثة مثل: باإلضافة إذل
األداء ادلتوازف و مؤشرات احليطة الكلية ادلتمثلة يف النمو االقتصادي، التضخم، اسعار الفائدة وأسعار 

 الصرؼ.
مقبولة فيما ؼلص معدؿ العائد على األصوؿ  ادلدروسة من ادلصارؼ اإلسالمية معدالت العينةحققت     

البنك اإلسالمي البحريٍت، مصرؼ الراجحي، أحرز كل من  حبيث ، ومعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية
، مراتب أوذل يف ربقيق أداء جيد خالؿ البنك اإلسالمي األردين ، مصرؼ الرياف، مصرؼ قطر اإلسالمي

من  وىذا يدؿ على أف ىذه ادلصارؼ ذلا كفاءة عالية يف توليد األرباح، 2018-2008فًتة الدراسة 
خالؿ حجم األصوؿ ادلستثمرة، لكن ىذه القدرة متفاوتة من مصرؼ إذل آخر، كما يدؿ على أف ىذه 

حيث كاف مصرؼ الراجحي صاحب أداء أفضل  ،ساعلُتادلصارؼ تتبٌت اسًتاتيجية تعظيم حقوؽ ادلالؾ ادل
  .ادلعدلُتىذين فيما ؼلص 

 

  

 

 



 
 الرابعالفصل  

 
تحليل أثر مخاطر السوق على  

البنوك  األداء المالي لعينة من  
البانل  باستعمال بيانات اإلسالمية  

 (Panel Data) 



بيانات  أثر مخاطر السوق على األداء المالي لعينة من البنوك اإلسالمية باستعمال  تحليل  الفصل الرابع...............
 (Panel Dataالبانل               )

 

 
981 

 تمهيد:
فيما يتعلق بادلخاطر  كالثاين كالثالث لئلدلاـ أكثر دبختلف اجلوانب النظرية الواردة يف الفصل األكؿ    

ص ص  خ  األداء ادلايل، أساليب إدارهتا، ككذا عملية تقييم طرؽ ك  اإلسبلمية ك اليت تعًتض البنوؾالسوقية 
دلا كرد يف اجلانب النظرم، كذلك من خبلؿ زلاكلة إسقاط ذلك  ىذا الفصل لدراسة الواقع التطبيقي

مصارؼ من دكؿ عربية  10على رلموعة من ادلصارؼ اإلسبلمية كالذم بلغ عددىا على الواقع العملي 
ادلؤشرات كالنسب اخلاصة  باستخداـكذلك ككذلك دراسة أثر ادلخاطر السوقية على األداء ادلايل ، سلتلفة

زلل  وؾظلوذج االضلدار ادلتعدد دلعرفة العبلقة بُت ادلخاطر كاألداء ادلايل للبنكاستخداـ بتقييم األداء ادلايل، 
 :كاآليتمباحث  ثة بلث ايات من ىذا الفصل مت تقسيمو إىلبغية ربقيق الغ الدراسة،

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة  منهجية  المبحث األول: 
 نتائج الدراسة ومناقشتها: نيالمبحث الثا
جهود مصارف الدراسة في تطبيق المعايير الرق ابية إلدارة  : ثالثالمبحث ال

 مخاطر السوق  
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  الدراسة    منهجية: األولالمبحث  
 االقتصادية النظرية كمطابقة اختبار أجل من االقتصاد أدكات على التطبيقية الدراسات أغلبية تعتمد     

 احملاكر أىم على الضوء تسليط ادلبحث ىذا خبلؿ من ضلاكؿ سوؼ األساس ىذا كعلى مع الواقع،
 الزمنية السبلسل بيانات أك ظلاذج على تشتمل كاليت التحليل يف ادلتبع القياسي االقتصاد ادلتعلقة دبنهجية

 أيضا يعرؼ ما أك النماذج ىذه استعماؿ يتم حبيث تقديرىا، يف ادلستخدمة  )البانل )بيانات ادلقطعية
 الدراسة، رلموعة بُت الفردية كادلميزات اآلثار تقارب عند Panel Data)) الزمنية سلالسبل دبعطيات

حيث يتم فيها صبع بيانات ظاىرة معينة جملموعة من الشركات أك الدكؿ أك البنوؾ أك ...دلدة زمنية معينة 
كلقد اكتسبت  ،االعتبار أثر تغَت الزمن أك أثر تغَت االختبلؼ بُت الوحدات ادلقطعية بعُتفهي تأخذ  ،

، كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ ىذه النماذج يف العقد احلايل اىتماما بالغا كخصوصا يف الدراسات االقتصادية 
 إليو يف ىذا ادلبحث.

 المطلب األول: مدخل نظري لبيانات البانل
 بانلتعريف بيانات ال أوال:
تتكرر  اليت ادلشاىدات من رلموعة البانل معطيات أك ادلقطعية الزمنية السبلسل بيانات دبصطلح نعٍت    
 البيانات من كل خصائص بُت ذبمع اهنأ حبيث الزمن، من فًتات عدة يف األفراد من رلموعة عند

 من عدد سلوؾ تصف فهي ادلقطعية للبيانات فبالنسبة، الوقت نفس يف الزمنية كالسبلسل يةادلقطع
 السبلسل بيانات تصف بينما كاحدة، زمنية فًتة عند دكؿ أك شركات) ادلقطعية الوحدات ادلفردات أك)

 ربتوم اهنكو  البانل بيانات استخداـ أعلية تكمن كىنا معينة، زمنية فًتة خبلؿ كاحدة سلوؾ مفردة الزمنية
  .1متعددة مفردات كعلى الوقت ديناميكية مع تتعامل معلومات ضركرية على
كاليت تشتمل  "بالبيانات ادلدرلة"كاجلدير بالذكر بأف ىناؾ عدة تسميات لبيانات البانل، فقد تسمى      

عندما ربتوم على سبلسل زمنية  "البيانات الطولية"بعلى أعداد كبَتة من ادلفردات، كما قد تسمى أيضا 
امها يف األدب التطبيقي كاف عاما كالتسمية طويلة، كأم من ىذه ادلسميات متماثل، حبيث أف استخد

 (.Panel Dataاليت سنعتمد عليها يف دراستنا ستكوف بيانات البانل )

                                                           
1  Dielman",Pooled Cross-Sectional and time series data analysis " ,Texas Christian 

University, USA, 1989,P: 02. 
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دلا تتساكل ادلشاىدات عند كل ادلقاطع، كتكوف  ( (balanced panel Dataكتكوف ىذه النماذج " متزنة"
  .1عندما يكوف عدد ادلشاىدات غَت متساك ((Unbalanced panel Data" غَت متوازنة" 

كتسعى ىذه الدراسة إىل استخداـ ) تطبيق( ظلاذج بيانات البانل لتحديد تأثَت ادلتغَتات ادلستقلة على     
 .ادلتغَت التابع

 : أهمية استخدام معطيات البانل ثانيا
 تأخذ بعُت االعتبارألهنا إف التقدير حسب ىذه البيانات لو مزايا مهمة كيعطي نتائج أكثر دقة      

 ادلعلومات ذات البعد الزمٍت يف السلسلة الزمنية ككذلك البعد ادلقطعي يف الوحدات ادلختلفة، لذلك ؽلكن
 ادليدانية أكثر نادراست القوؿ بأف معطيات البانل تتمتع ببعد مضاعف بعد زمٍت كبعد فردم، ىذا ما جعل

 :فعالية كنشاط يف االقتصاد القياسي كبالتايل فهي تكتسي أعلية بالغة نوجزىا يف النقاط التالية
القدرة على التحكم يف التباين الفردم الذم قد يظهر يف حالة البيانات الزمنية أك ادلقطعية كيؤدم إىل  -

 نتائج متحيزة؛
بعدد أكرب من درجات احلرية ككذلك بكفاءة أفضل، كىذا ما يؤثر  تتميز بيانات البانل عن غَتىا -

 ادلقدرات؛ إغلابيا على دقة
 ؛تعترب معطيات البانل اإلطار ادلبلئم لتطور تقنيات التقدير كالنتائج النظرية -
يف الواقع التطبيقي، فإف ظلاذج البانل تسمح بدراسة مشاكل يستحيل دراستها باستخداـ البيانات  -

السبلسل الزمنية، حبيث تساعد يف منع ظهور مشكلة انعداـ ثبات تباين حد ك ية أالعرض
الشائعة الظهور عند استخداـ بيانات ادلقطع العرضي يف تقدير النماذج  ؛Heteroscedasticityاخلطأ"

 القياسية، فبخبلؼ السبلسل الزمنية لبلقتصاد الكلي فإف ظلاذج البانل ذبعل من ادلمكن ربليل السلوؾ
الوحدات الفردية مع ضبط انعداـ التجانس بينها، ألف كل كاحد من ادلصادر اذلامة النعداـ  عند مستول

لبيانات ادلقطع العرضي ىو حذؼ معلومات ثابتة نسبيا من الوحدات الفردية، كمن ىنا  ثبات التجانس
التجانس أك االختبلؼ غَت تأخذ بعُت االعتبار ما يسمى "بعدـ  أهنابيانات البانل ب تظهر أعلية استخداـ

، حيث يضع ظلوذج البانل يف االعتبار 2الزمنيةالعينة سواء ادلقطعية أك  ادللحوظ" اخلاص دبفردات
االختبلفات أك اآلثار الفردية اخلاصة بكل شركة أك بعد مقطعي، كلكنها تكوف ثابتة يف األجل القصَت أك 

                                                           
مجلة اإلدارة رقية بوحيضر، "دراسة قياسية حملددات القيمة السوقية ألسهم البنوؾ اإلسبلمية ادلدرجة يف بورصة قطر لؤلكراؽ ادلالية"، حبث يف:  1
 . 340( ، ص:2016، ادلملكة العربية السعودية، جانفي 2،) العدد 56، ، اجمللد العامة
 

2
 Peracchi. F, "Econometrics ",England, John Wiley et Sons LTD,2001, p: 397 .  
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حلسباف اآلثار الزمنية ادلشًتكة بُت الشركات كاليت تتغَت على األقل خبلؿ فًتة الدراسة، كما ؽلكن األخذ با
 1عرب الزمن؛ 

اخلطي   إف استخداـ معطيات البانل سيتيح لنا التخفيف من مشكلة التعدد -
Multicollinearity).) 

 المستخدمة في الدراسة  المطلب الثاني : األساليب اإلحصائية  
سلاطر السوؽ باألداء ادلايل لعينة جلأنا يف دراستنا ىذه إىل االعتماد على بيانات البانل لتحليل عبلقة    

اليت تتقارب فيما بينها من حيث ادلصارؼ اإلسبلمية ، ألف الدراسة احلالية زبص رلموعة من الدراسة 
 يعة اإلسبلمية. خصوصية بيئة األعماؿ اليت معامبلهتا ادلالية كاالستثمارية ربتكم للشر 

كما أف استخداـ لوحة البيانات ادلقطعية "البانل" ذلا أعلية يف مثل ىذه ادلواضيع العبلئقية اليت تتضمن 
 :2ميزاهتادا مقطعيا كآخر زمٍت، كمن بع
د من مشكلة التعدد اخلطي -   ؛(Multicollinearity)رب 
 .  (Heteroscedastecity)ت سهم يف منع ظهور مشكلة انعداـ ثبات تباين حد اخلطأ -
 اختبار جودة نموذج الدراسة أوال:

ؽلكن بياف جودة النموذج من عدمو باستخداـ األدكات االحصائية من خبلؿ: اختبار االستقرارية    
(Testing for Stationarity)،  اخلطية ادلتعددة  اتكاختبار(Multicollinearity) إذ تتم عملية ،

 تبعا لبلختبارات التالية:ادلصارؼ اإلسبلمية اختبار جودة ظلوذج الدراسة على عينة من 
 (Testing for Stationarity)اختبار االستقرارية  -1

ينتج عن عدـ استقرارية البيانات نتائج اضلدار غَت منطقية؛ فبالرغم من كوف قيمة معامل التحديد    
(R

2
  .كبَتة كذات داللة إحصائية، إال أهنا بعيدة عن ادلنطق االقتصادم  (

R, R نعتمد يف  اختبار االستقرارية على قيم:
ما إذا كانت ىناؾ قيودا على االضلدار الذايت  ق،للتحق2

(Auto regressive process:يف ادلقاطع العرضية أك ادلقاطع الزمنية، كفق للحالتُت ) 

                                                           
قدرة مؤشر القيمة االقتصادية المضافة مقابل مؤشرات األداء التقليدية على تفسير التغير في القيمة شعباف" زلمد عقيل" شعباف لولو ،"  1

منشورة ،) اجلامعة اإلسبلمية ، غزة ، ، رسالة ماجستَت غَت السوقية لألسهم، دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين"
 .  68(، ص:2015فلسطُت، 

2 William Green, "econometric analysis", 5
nd

 Ed, New Jersey, Prentice Hall, Apper Saddle 

River, 2003, P: 272.  
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، كيف ρi = ρأم أف: (، Cross-sectionsثبات ادلعلمات لكل اجملموعات اجلزئية ): الحالة األولى -
 (؛(LLC The Levin, Lin and Chuاحلالة يفضل استخداـ اختبار  ىذه 

كصلد أىم االختبارات ρ  ρi :ادلعلمات بُت اجملموعات اجلزئية، أم أف  عدـ ثبات قيم الحالة الثانية: -
 .Fisherكاختبار فيشر (، Pesaran and Shin) IPSكاختبار  ،Lmيف ىذه اجملموعة: اختبار 

 (residuals serial correlation)اختبار االرتباط التسلسلي بين البواقي  -2
لتأكيد االرتباط التسلسلي بُت البواقي من عدمو   (Pasaran CD testيستخدـ اختبار بازاراف )

(residuals serial correlation) إذ من الضركرم مراقبة البواقي  ،اخلاصة بكل كحدة إحصائية
كالتحكم فيها لضماف إثبات الداللة اإلحصائية لنموذج الدراسة، مع ربليل ادلفهـو االقتصادم للظاىرة 

 االقتصادية.
 (Multicollinearity test)اختبار االرتباط الخطي المتعدد  -3

ارتباط قوم بُت متغَتين مستقلُت أك أكثر، شلا غلعل ىذه ادلتغَتات  ي عٌت باالرتباط اخلطي ادلتعدد كجود   
ذات داللة تفسَتية قوية لنتائج النموذج؛ حيث ي عتمد يف اختبار االرتباط اخلطي ادلتعدد بُت البيانات 

( لتحديد حاالت االرتباط القوم ما VIF: Variance Inflation Factorعلى معامل مضاعف التباين )
  1.غَتات ادلستقلةبُت ادلت
كىذا راجع   ،Xiمدل تضخم تباين معامل االضلدار للمتغَت ادلستقل VIFiتقيس قيمة ادلعامل  -

لبلرتباط بُت معلمات النموذج ادلستقلة يف النموذج؛ كىذا ما يتطلب إزاحة ادلتغَت ذا القيمة 
 باعتباره متغَتا غَت مفسر. VIFالكبَتة لػلمعامل 

كىو يعكس نسبة االختبلؼ يف نتائج ادلتغَت التابع  ؛ρ (Rho)ي رمز دلعامل ارتباط سبَتماف بػ  -
 90،معناه أف  Rho  =0.90بسبب العوامل غَت ادلرئية اخلاصة بكل كحدة إحصائية، فمثبل: 

، كالباقي يعود لػأخطاءو  iمن التغَتات غَت ادلرئية مفسرة من خبلؿ ادلعلمة اخلاصة بكل فرد %
كبَتا زاد ذلك من جودة ظلوذج   Rho(، ك كلما كاف معامل Idiosyncratic Error) itمبهمة 

 الدراسة.

                                                           
1 Theresa A. Gunn, "A Comparative Analysis of The Implications of The Islamic 

Religion on Corporate Capital Structures of Firms in Emerging Countries", PhD 

thesis, the College of Business Administration, TUI University, Malaysia, 2008, P:63  
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 اختبار معنوية النموذج المعتمد في الدراسة  ثانيا:
و ما غلب قبل اعتماد أم ظلوذج إحصائي مراعاة مدل معنوية معلماتو من الناحية الكلية أك اجلزئية، كى   

 يلي: سنوضحو فيما
 المعنوية الكلية لنموذج الدراسة  -1
يف النموذج،   ننطلق يف إثبات ادلعنوية الكلية للنموذج من خبلؿ الفرضيات ادلتعلقة بكل ادلعلمات   

 يلي: كما
   H0 : 0 =1=2 =3 =4 =0   (الفرضية الصفرية ،) :ليس لو معنوية  
  H1 : 0  1  2 3 4  0    ( الصفريةغير الفرضية ،) : ليس لو معنوية 
 اختبار المعنوية الجزئية للنموذج  -2
ننطلق يف إثبات ادلعنوية لكل معلمة على حدل من معلمات ظلوذج الدراسة من خبلؿ الفرضيات   

 يلي: على حدل، كما ادلتعلقة بكل معلمة 
0 H0 : 1 = (الفرضية الصفرية ،)1 : ليس لو معنوية  

H1 : 1  0  (الصفرية غير الفرضية ،)1 : لو معنوية  

 اختيار نوعية لوحة البيانات المقطعية " البانل"  ثالثا:
 "، بصفة عامة إىل:Panel Data"  تنقسم لوحة البيانات ادلقطعية، أك ما يعرؼ كًتصبة صوتية بالبانل   
 (Panel Data Method)النموذج العام للوحة البيانات المقطعية  -1

إف دراسة ظاىرة اقتصادية دبحدداهتا كمكوناهتا اجلزئية لفًتات زمنية سلتلفة، غالبا ما يستلـز ضركرة اتباع    
البيانات ادلقطعية  (Pooling)( ادلساعد على ذبميع ك دمج Panel Dataأسلوب البيانات ادلقطعية )

للوحدات االقتصادية كفقا للسبلسل الزمنية، طادلا أف تلك البيانات سبثل مشاىدات مقطعية مقاسة يف 
 فًتات زمنية زلددة.
 ( شلثبل بالعبلقة الرياضية التالية:Panel Dataللبانل)  يكوف النموذج العاـ

Yi,t= i,t+ I,t Xi,t +i,t 

 حيث:
: i1...، : N الوحدات االقتصادية زلل الدراسة؛ 
: t 1...، : n الفًتات الزمنية للدراسة؛ 
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: i,t األثر الفردم للوحدةi   يف الفًتةt كالذم يكوف ثابتا خبلؿ الزمن ،t  كخاصه بكل كحدة
 .iاقتصادية مقطعية 

:i,t  حد اخلطأ العشوائي للوحدةi   كالفًتةt:؛ كأف= i,t+Vt + ri,t   i,t :حيث ، 
- i,tاألثر الفردم للوحدة : i ؛ 
- Vtأثر الزمن يف النموذج؛ : 
- ri,t خرل غَت م درجة يف النموذج احلايل، دكف ارتباطو أات : األثر ادلتبقي، الناتج عن تأثَت متغَت

 (.idiosyncraticبالبعد الفردم، كال بالبعد الزمٍت )
 (Types of Panel Data Models)أنواع نماذج البيانات المقطعية  -2

ىناؾ ثبلثة أنواع من النماذج االحصائية اليت تندرج ضمن ظلاذج لوحة البيانات ادلقطعية كفقا للبعدين    
، OLS (Pooled OLS Lagrangian Multiplier)كىي: ظلوذج التأثَت التجميعي الزمٍت كادلقطعي، 

 REM التأثَت العشوائي(، ك ظلوذج Fixed Effect Model)  FEM ك ظلوذج التأثَت الثابت

(Random Effect Model).  
 (Pooled OLS Lagrangian Multiplier)نموذج االنحدار التجميعي  -2-1

من معامبلتو ثابتة،   (OLS)يتكوف النموذج اجملمعيعترب ىذا النموذج من أبسط ظلاذج بيانات البانل   
االقتصادية؛ إذ أنو كيف حالة ما إذا كانت البيانات ذات متساكية يف صبيع الوحدات  i,tأين تكوف قيمة 

حينها ذبميع كل البيانات كتشغيل ظلوذج  التأثَتات الزمنية اذلامة أك التأثَتات ادلقطعية العرضية كبَتة، ؽلكن
  .(OLS)اضلدار للمربعات الصغرل العادية

 تعطى صيغة ادلعادلة العامة لنموذج االضلدار التجميعي كما يلي:
 
 

 حيث:
 ؛tكالفًتة  i: ادلتغَت التابع للفرد    
αاحلد الثابت؛  : 

 ؛  للمعلمة   tيف الفًتة  i: قيمة ادلتغَت ادلفسر ادلوافق للفرد      
 ادلوافقة للمتغَتات ادلفسرة )ادلستقلة( كادلراد تقدريها؛: ادلعلمات اجملهولة أك األكزاف   
 : يسمى حد اخلطأ أك االضطراب العشوائي، كالغَت مفسرة من النموذج؛   

i  = K, i, t        Yi,t=  + i XK,i,t +i,t           i: 1…N     t: 1…T 
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إف اختبلؼ أثر الوحدة الواحدة بداللة الزمن، يلـز اتباع ظلوذج اآلثار الثابتة، أك ظلوذج اآلثار العشوائية؛ إْذ 
 Unobservedثَتات الفردية ادللتقطة كغَت ادللتقطة يف النموذج )ي درج ىذين النموذجُت التأ

Heterogeneity ،)( التغَتات اخلاصة بكل م  حبيث سبثل ) كاليت مل يفسرىا النموذجصرؼ. 
على أساس كجود ترابط بُت اخلصائص الفردية مع ادلتغَتات ادلفسرة،  (FEM)يعتمد ظلوذج التأثَت الثابت 

الذم ينعدـ فيو ىذا الًتابط؛ أم إذا كانت التغَتات اخلاصة  (REM)بالعكس يف ظلوذج التأثَت العشوائي 
عينة الدراسة فهنا يستخدـ ظلوذج التأثَت الثابت، أما يف حالة استقبلؿ كل  بنوؾمرتبطة مع  بنكبكل 
 :1ذلما عرضه يلي  اآلخر، غلب استخداـ ظلوذج التأثَت العشوائي. كفيما ن بعضوع بنك
                             نموذج اآلثار الثابتة  -2-2

كادلتغَتات ادلفسرة  (i) كل مؤسسة كمفردة يف العينةبثار الثابتة بُت التأثَت اخلاص غلمع ظلوذج اآل   
؛ إْذ تتميز التأثَتات الفردية بثباهتا زمنيا لكل مؤسسة كاختبلفها من مؤسسة ألخرل، لذلك مل         

 ، ك يصبح بذلك ظلوذج اآلثار الثابتة معربا عنو بالصيغة:tيظهر فيها مؤشر الزمن 
: 1…T t: 1…N      i           i,t+i,t X + i = i,tY 

سبثل اجلزء ادلتبقي من ادلتغَت التابع الذم       التأثَتات اخلاصة الفردية  ليتبُت من العبلقة أعبله أف   
  .ال ؽلكن تفسَته من خبلؿ ادلتغَتات ادلفسرة

                             نموذج اآلثار العشوائية  -2-3
اخلطأ العشوائي ادلركب، ضمن حد اخلطأ أك   ؽلثل i لقد أثبت ظلوذج اآلثار العشوائية أف العنصر    

)االضطراب العشوائي 
  

، حيث يفًتض يف ظلوذج التأثَت العشوائي بأف التأثَتات  (        
 مستقلة عن ادلتغَتات ادلفسرة.     اخلاصة الفردية 

 يلي: كبذلك سيصبح ظلوذج اآلثار العشوائية كما   
            i,t         +i,t Xi  =  i,tY      1…T t:1…N      i:   

                                                           
الملتقى الدولي الخامس: رأس رلدم الشورجبي، "أثر تكنولوجيا ادلعلومات ك االتصاالت على النمو االقتصادم يف الدكؿ العربية"، حبث يف،  1

 .15،16(، ص ص: 2011ديسمرب  14-13، )جامعة الشلف، المال الفكري في منظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة
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 اختيار نموذج البيانات المقطعية "البانل" كأساس للتحليل االحصائي واالقتصادي -3
 Hausman) ىومسافر " من خبلؿ اختباPanel Dataيتم ربديد نوع ظلوذج البيانات ادلقطعية "   

Test)1يلي كما : 
للمفاضلة بين نموذج األثر الثابت ونموذج األثر (  Hausman Testاختبار هوسمان ) -3-1

 العشوائي

 (FEM) الثابتة التأثَتات بُت اجلوىرم االختبلؼ على Hausman ( 1978)  اختبار يقـو     

 تشَت القياسي التحليل نصوص أف من فبالرغم بادلتغَتات، يرتبط الذم ادلدل فهو،  (REM)كالعشوائية
 إال ذلك من التأكد ؽلكن ال أنو إال دكؿلل ادلقطعية للبيانات مبلئمة األكثر ىي الثابتة التأثَتات أف إىل
 ظلاذج كانت سواء النموذج لتقدير مبلئمة أكثر تعترب التأثَتات من أم دلعرفة كذلك اختبار، استخداـ بعد

 كاستعمالو ارهباخت ينبغي النموذجُت من أم ربديد أجل كمن .العشوائية التأثَتات ظلاذج أـ الثابتة التأثَتات
 من كل فيها تكوف اليت احلالة كيف االرتباط ذلك كجود عدـ على تستند العدـ فرضية فإف الدراسة، يف

       كفاءة، األكثر ىي تكوف العشوائية التأثَتات مقدرة كلكن منسقة كالعشوائية الثابتة التأثَتات مقدرات
 كفاءة، كأكثر منسقة فقط ىي الثابتة التأثَتات مقدرة فإف االرتباط لوجود البديلة الفرضية ظل يف بينما
  (Hausman) :التايل الشكل الفرضيتُت تأخذ األساس ىذا كعلى
𝐻0   :يتم احلالة ىذه كيف ، األفضل ىو العشوائية التأثَتات وذجظل يكوف عندما العدـ فرضية ىي 

  .(GLS) ادلعممة الصغرل ادلربعات طريقة على االعتماد
: 𝐻1 االعتماد يتم احلالة ىذه كيف ادلبلئم، ىو الثابتة التأثَتات ظلوذج يكوف عندما البديلة الفرضية كىي 

 .(OLS) العادية الصغرل ادلربعات طريقة على
  .(fixed effect) اآلثار الثابتة   ظلوذج ىو األنسب النموذج فإف %5 من قلأ p قيمة كانت إذا    

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 LAMA Tarek AL-Kayed, "Capital Structure and Performance of Islamic Banks: 

Determinants and Optimality", PhD thesis, Institute of Islamic Banking and Finance, 

International Islamic University, Malaysia, 2012, P: 130.  
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 الثالث: منهجية ونموذج الدراسة  المطلب  
 أوال: منهجية الدراسة 

 للمصارؼ على األداء ادلايل سوقيةالدراسة كادلتمثلة يف تأثَت ادلخاطر ال غية اإلجابة عن إشكاليةب   
، ككذا اختبار مدل صحة كالتعرؼ على األساليب كاإلجراءات ادلتبعة يف إدارة ىذه ادلخاطر سبلميةاإل

 التالية:استخداـ ادلناىج نقـو بفرضيات الدراسة، 
يهتم ىذا ادلنهج جبمع كتلخيص احلقائق احلاضرة ادلرتبطة بظاىرة  :المنهج الوصفي التحليلي  -1

عتمد على ىذا ادلنهج يف نكس، كصف موقف أك رلاؿ اىتماـ معُت بصدؽ كدقة معينة، كيهدؼ إىل
  كاليت زبدـ إشكالية الدراسة؛  ادلصارؼكالبيانات ادلتوفرة عن  ادلعلوماتكصف كربليل كل 

يهتم ىذا ادلنهج بتجميع البيانات كادلعلومات عن ظاىرة معينة كتنظيمها  :المنهج اإلحصائي -2
، جدكليا أك بيانيا مث ربليلها رياضيا كاستخبلص النتائج بشأهنا كالعمل على تفسَتىا كتبويبها كعرضها

 االعتماد على ىذا ادلنهج من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة كاختبار فرضياهتا، حيث كسيتم
ة األكىل يف دراسة اختبار جودة اسي لبيانات البانل، كتتمثل اخلطو التحليل القي عينة الدراسةتستخدـ 

كىي ربديد األسلوب مث تأيت اخلطوة الثانية ظلوذج الدراسة باستخداـ اختبار االستقرارية للبيانات، 
 كىي: Panel data analysisاألنسب يف ربليل بيانات الدراسة من خبلؿ استخداـ ظلوذج 

- (OLS) Pooled Ordinary Least Square 

- Fixed Effect 

- Random Efect  

إلجراء  (F-test)كلغرض ربديد أسلوب التحليل األكثر مبلءمة لبيانات الدراسة مت استخداـ اختبار    
 (.Fixed Effect)كظلوذج   (Pooled OLS)اختبارات ادلفاضلة بُت ظلوذج 

 (Fixed Effect)من أجل ادلفاضلة ما بُت ظلوذج  (Hausman 1978) أما بالنسبة الختبار

 (.Fixed Effect) كظلوذج

كلتحقيق ىذا الغرض تستخدـ ىذه الدراسة يف التحليل القياسي قاعدة بيانات مدرلة )مقطع عرضية    
ادلتمثلة يف عشرة بنوؾ إسبلمية كيف نفس   iمن الوحدات ادلقطعية  n=10كسبلسل زمنية ( مع عدد 

سنوية من من الفًتات، فتغطي الفًتة ال t= 11الوقت ربتوم كل كحدة مقطعية على سلسلة زمنية لعدد 
 110، كبذلك يكوف عدد ادلشاىدات ادلستخدمة يف العينة الكلية 2018إىل عاـ  2008عاـ 

 مشاىدة .
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 نموذج الدراسة  ثانيا:
ادلصارؼ  على األداء ادلايل لعينة من السوؽصياغة ظلوذج يبُت أثر سلاطر على ظلوذج الدراسة  يعتمد   

 (ROA)كمعدؿ العائد على األصوؿ   (ROE)اإلسبلمية مقاسا دبعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية 
    على األداء ادلايل سلاطر السوؽ لقياس أثر( Panel data) كيف ىذه الدراسة استخدمنا أسلوب

 :اآليت من خبلؿ النموذجللمصارؼ اإلسبلمية   
 

 
 اجلدكؿ اآليت تفسَتات النموذج ادلعتمد يف الدراسةكيبُت    

 الدراسة نموذجيمثل تفسيرات  (:11-4)جدول رقم 
 

Y تشَت إىل ادلتغَت التابع ادلتمثل يف معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية(ROE)  أك معدؿ العائد على 
  ROA)األصوؿ)

I  تشَت إىل عدد ادلصارؼ اإلسبلمية يف عينة الدراسةi=1,2,3.. ,10 . 
T  تشَت إىل عدد سنوات الدراسةt= 1,2,3..,11. 
 تشَت إىل قيمة ادلعامل الثابت يف معادلة االضلدار 
  تشَت إىل ادلعامل لكل متغَت من ادلتغَتات ادلستقلة للدراسة، كىي ادليل احلدم؛ دبعٌت أنو إذا تغَت

 %. 1مضركبة يف  Bدبقدار  Xادلتغَت ادلستقل 
X شمل ادلتغَتات ادلستقلة يف الدراسة )سعر ادلراحبة، سعر اإلجارة، سعر الصرؼ، سعر الفائدة، ي

 .النمو االقتصادم، معدؿ التضخم(، كاليت سبثل باإلصباؿ سلاطر السوؽ
أم أنو ؽلثل اجلزء من يشَت إىل اخلطأ العشوائي للنموذج ، كيكوف مستقبل كموزعا بشكل متماثل    

الذم يتغَت بشكل  (ROA)أك العائد على األصوؿ  (ROE)وؽ ادللكية العائد على حق
 عشوائي نتيجة عوامل أخرل ال يتضمنها النموذج.

 الباحثةمن إعداد ا: المصدر
 

 

 

 

 

Yit=α+βxit+εit 
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 نتائج الدراسة ومناقشتهاالمبحث الثاني: 
التقنية من أجل  بعد التعرؼ على أعلية ظلاذج البانل يف ربديد طبيعة ىذه العبلقة، سنحاكؿ تطبيق ىذه   

للوصوؿ إىل ذلك سوؼ نقـو من خبلؿ ىذا سلاطر السوؽ على األداء ادلايل،  ربليل أثر سلتلف مكونات
اإلسبلمية، ككصف  ادلصارؼادلبحث التعرؼ أكال على اإلطار العاـ للدراسة التجريبية كالتعريف بعينة 

لوصفي للبيانات ككذلك ربليل العبلقات شامل للمتغَتات الداخلة يف ظلوذج ربليل العبلقة، كالتحليل ا
، مث نقـو باختبار الفرضيات كيف األخَت نقـو دبناقشة كربليل النتائج ادلتوصل إليها  ادلوجودة بُت ادلتغَتات

 كما يلي:
 الدراسة الوصفية  : األولالمطلب  

كالتحليل الوصفي نقـو يف ىذا ادلطلب بالتعرؼ على عينة الدراسة ككذا ادلتغَتات ادلستعملة فيها   
 اإلحصائي، كما يلي:

 عينة الدراسة والتبويب الزمني لهاأوال: 
 عينة الدراسة -1
األردف، السعودية، الكويت، )مصارؼ إسبلمية  خلمس دكؿ عربية كىي: 10تتكوف عينة الدراسة من   

ادلوجودة يف ادلوقع االلكًتكين كذلك باالعتماد على التقارير ادلالية ،)مصرفُت من كل دكلة( ( البحرين، قطر
، كقد مت اختيارىا كفق أسلوب العينة 2018-2008لكل مصرؼ كتقارير البنك الدكيل خبلؿ الفًتة 

  العشوائية اليت ؽلكن أف تكفل درجة عالية من دقة التمثيل للمجتمع كاليت تتوفر فيها الشركط التالية:
 ؛ىذه البنوؾ خبلؿ فًتة الدراسة توفر البيانات ادلالية حوؿأف ت -

  ؛سنوات 10أف تكوف ذبربتها ادلصرفية أكثر من  -
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 ركسة من خبلؿ اجلدكؿ اآليت: كؽلكن توضيح عينة ادلصارؼ ادلد    
 عينة البنوك اإلسالمية محل الدراسة حسب البلدلمحة تعريفية حول : (11-4)الجدول رقم 

 البنك اإلسالمي األردني البلد

المملكة األردنية الهاشمية
 

 سجل يف سجلت اذلامشية، األردنية بادلملكة عماف يف زلدكدة عامة مساعلة كشركة األردين اإلسبلمي ادلصرؼ تأسس
 آنذاؾ ادلفعوؿ السارم الشركات قانوف متطلبات حسب كذلك( 124) رقم ربت 28/11/1978 بتاريخ الشركات

 لسنة 62 رقم القانوف زللو حل الذم 1978 لسنة (13)رقم ادلؤقت األردين اإلسبلمي ادلصرؼ قانوف ألحكاـ كطبقا
 بالبنوؾ خاص فصل على اشتمل كالذم 2000 لسنة28 رقم ادلصارؼ قانوف دبوجب إلغاؤه مت كالذم ، 1985
 .اإلسبلمية

 السماحة شركة العمرية، ادلدارس شركة :كىي سلتلفة نشاطات تزاكؿ كلي كشبو كلي بشكل لو تابعة شركات للمصرؼ -
 التقنية تطبيقات شركة كاالستثمار، للتمويل

 .ادلالية لبلستثمارات اخلَت سنابل ،شركة للمستقبل
   

 البنك العربي اإلسالمي الدولي
 1989 لسنة الشركات قانوف دبقتضى باألردف عماف يف عامة مساعلة كشركة الدكيل اإلسبلمي العريب البنك تأسس

 .3/30/1997  بتاريخ( 327 ( رقم ربت العامة ادلساعلة شركات سجل يف كسجلت
 1418 شواؿ 12 يف اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ كفقا ادلصرفية أعمالو شلارسة الدكيل اإلسبلمي العريب ادلصرؼ بدأ-

 .األردف يف اإلسبلمية ادلصرفية ادلؤسسات برزأ من كاحد ادلصرؼ كيعد 1998 شباط لػ ادلوافق ىجرم،
 .للمصرؼ تابعة شركات توجد ال -

 

 

        
دية

عو
الس

ية 
عرب

ة ال
ملك

الم
 

 المصرف الراجحي
 كمت السعودية، العربية ادلملكة الرياض، يف سعودية مساعلة كشركة لبلستثمار ادلصرفية الراجحي شركة تأسست -

 1987 يونيو 29 ؿ ادلوافق ق 1407 القعدة ذك3 بتاريخ 59 /ـ رقم ادللكي بإنشائها الًتخيص
 شبكة خبلؿ من كخارجها، ادلملكة داخل كاالستثمارية ادلصرفية األعماؿ صبيع مزاكلة يف اجملموعة أغراض تتمثل  -

 . 2017يف هناية عاـ  فرعنا 599 عددىا فركع
 احملدكدة الراجحي شركة بالسعودية، للتطوير الراجحي شركة :ىي كلي شبو أك كلي بشكل لو تابعة شركات للمصرؼ -

 كشركة الراجحي تكافل ككالة شركة باألردف، كآخر بالكويت الراجحي مصرؼ بالسعودية، ادلالية الراجحي شركة دباليزيا،
 .بالسعودية اإلدارية للخدمات الراجحي

 مصرف البالد
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 ادللكي بإنشائو الًتخيص كمت السعودية، العربية ادلملكة الرياض، يف سعودية مساعلة كشركة الببلد مصرؼ تأسس -
 (.تداكؿ(السعودية ادلالية السوؽ يف مدرج كىو ، 2004 نوفمرب 4ؿ ادلوافق ق 1425 رمضاف 21 بتاريخ 48 /ـ رقم
 أدكات ك منتجات خبلؿ من كاالستثمارية كالتمويلية ادلصرفية األعماؿ صبيع مزاكلة يف اجملموعة أغراض تتمثل  -

 ىذه بتقدًن ادلصرؼ كيقـو .ادلصارؼ مراقبة نظاـ أحكاـ ك ادلصرؼ تأسيس كعقد اإلسبلمية الشريعة مع متوافقة متنوعة
 .السعودية العربية ادلملكة يف 2017يف هناية  حواالت ك صرافة مركز 179فرع،  112خبلؿ من اخلدمات

 بنسبة شللوكة شركات كىي العقارية، الببلد شركة لبلستثمار، الببلد شركة :يف تتمثل لو تابعة شركات للمصرؼ -
 .ادلصرؼ قبل من % 100

            
الكويت

 

 بيت التمويل الكويتي
 كافة يف اإلسبلمي ادلنهج كتطبق تتبع رائدة إسبلمية مصرفية مؤسسة "بيتك"الكوييت التمويل بيت يعترب -

 كقادة ركاد من أصبح فقد اليـو أما ، 1977 عاـ يف الكويت دكلة يف تأسيسو يتم إسبلمي مصرؼ أكؿ فهو تعامبلهتا،
 ادلصريف العمل

 .العامل يف اإلسبلمي
 العامة ،األمانة)مباشرة ملكية( لبلستثمار العامة اذليئة "بيتك"الكوييت التمويل بيت مساعلي كبار من  -

 غَت ملكية( االجتماعية للتأمينات العامة( كادلؤسسة مباشرة ملكية(القصر لشؤكف العامة اذليئة ،)مباشرة ملكية(لؤلكقاؼ
  31/12/2014 يف كما كذلك ،)مباشرة

 ((KSE.KFIN (ادلالية لؤلكراؽ الكويت سوؽ يف كمدرجة مسجلة عامة كويتية مساعلة شركة "بيتك" كيعد -
 دكلة من كل يف اإلسبلمية الشريعة مبادئ مع تتوافق اليت ادلصرفية كادلنتجات اخلدمات من كبَتة رلموعة ادلصرؼ يقدـ -

 .كأدلانيا ماليزيا تركيا، اإلمارات، السعودية، البحرين، شللكة الكويت،
 اآليل للصرؼ جهاز 790 عن يزيد كما فرع 430 خبلؿ من كعادلية إقليمية مصرفية شبكة ضمن "بيتك"مصرؼ يعمل -
 2017يف هناية  تقريبا موظف 8600 ك

 بنك الكويت الدولي
كع رؼ بداية باسم البنك  1973شركة مساعلة عامة. فقد تأسس يف عاـ  KIB بنك الكويت الدكيل يعترب -

ربوؿ نظاـ البنك ليقـو على نظاـ ادلصرفية اإلسبلمية يعمل كفق أحكاـ  2007العقارم الكوييت، كيف األكؿ من يوليو 
 البنك من العقارم ليصبح بنك الكويت الدكيل   اسمالشريعة اإلسبلمية كتغيَت 

فتو بنكنا إسبلمينا كافة اخلدمات ادلصرفية اليت تتضمن قبوؿ الودائع كادلعامبلت التمويلية كتتضمن أعمالو بص -
كاالستثمار ادلباشر كادلراحبة )سيارات كعقارات كسلع( كاإلجارة ادلنتهية بالتملك كاالستصناع كالتورؽ كالبطاقات االئتمانية 

مشاريع كسبويل الشركات كخدمات اخلزينة كإصدار االعتمادات ادلستندية كخطابات  ،كالوكالة إضافة إىل منتجات أخرل
 .الضماف كادلعامبلت العقارية كإدارة ادلمتلكات

فرعنا منتشرة يف سلتلف أضلاء  21بنك الكويت الدكيل اإلسبلمي شبكة فركع تتألف من  كما يوجد حالينا لدل -
 .دكلة الكويت
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البحرين              
 

 مصرف البحرين اإلسالمي
 دبوجب يعمل البحرين، يف إسبلمي مصرؼ أكؿ يعترب ، 1979 عاـ يف اإلسبلمي البحرين مصرؼ تأسس  -

 .البحرين بورصة يف مدرج كىو ادلركزم، البحرين مصرؼ قبل من ترخيص
 .ادلملكة أضلاء صبيع يف منتشرة اآليل للصراؼ جهاز 51 ك مالية رلمعات 4 ك فركع 4 للمصرؼ -
 .اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مع ادلصرؼ أنشطة صبيع تتوافق  -

 مصرف السالم البحريني
 صادر ترخيص دبوجب إسبلمي كمصرؼ كيعمل البحرين شللكة يف البحريٍت السبلـ دلصرؼ الرئيسي ادلقر يقع -

 .ادلركزم البحرين مصرؼ من
 دينار مليوف 120 يبلغ مدفوع ماؿ برأس البحرين شللكة يف 19/01/2006 يف البحرين السبلـ مصرؼ تأسس -

 2.7 من أكثر حصيلتو بلغت حيث ادلملكة تاريخ يف عاـ اكتتاب أكرب طرح كقد ،)أمريكي دكالر مليوف 318 ( حبريٍت
 يف إدراجو كمت ، 04/2006/ 17 يف التجارية عملياتو ادلصرؼ بدأ (أمريكي دكالر مليارات 7 ( حبريٍت دينار مليار

 ؛26/3/2008يف ادلايل ديب سوؽ يف مث ، 2006 أبريل 27 يف البحرين بورصة
 ،4/05/2009 يف عقد الذم االجتماع خبلؿ البحرين السبلـ دلصرؼ العادية غَت العمومية اجلمعية قرار يف -

 أعلن ، 2014 /31/03 كيف 22/12/2011يف  السعودم البحرين بنك مع الدمج إجراءات ادلصرؼ استكمل
 على احلصوؿ بعد الرائدتُت ادلؤسستُت دمج عملية استكماؿ عن )ـ( ب.ـ.ش بنك آم آـ يب  ك البحرين السبلـ مصرؼ
 طريق عن الدمج عملية سبت كقد ،منهما لكل العادية غَت العمومية اجلمعية اجتماعي يف ادلصرفُت مساعلي موافقة
 استحوذ دبوجبو كالذم بنك، ام اـ يب أسهم من كاحد سهم كل مقابل البحرين السبلـ مصرؼ أسهم من سهمان 11تبادؿ

 مع سهم لكل كاحد حبريٍت دينار بقيمة بنك آم آـ يب أسهم من سهما357,533,58  على البحريٍت السبلـ مصرؼ
 ؛فلس 100- منها كل قيمة تبلغ البحرين السبلـ مصرؼ أسهم من سهما927,866,643إصدار

 مارس 30 يف كذلك األسهم تبادؿ عملية يعكس دبا سجلهما التجارم بيانات بتحديثكما قاـ ادلصرفاف  -
 ٍت؛البحري السبلـ دلصرؼ بالكامل شللوكة تابعة شركة بنك آم آـ يب أصبح مث كمن ،2014

 تتوافق اليت كادلتميزة ادلبتكرة ادلالية كاخلدمات ادلنتجات من شاملة رلموعة لعمبلئو البحريٍت السبلـ مصرؼ يوفر -
 أرقى على تعتمد اليت اآليل الصراؼ كأجهزة الفركع من الواسعة شبكتو خبلؿ من كذلك اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ مع

 ادلتنوعة ادلصرفية باالحتياجات يفي دبا ادلتطورة، التكنولوجيا مستويات

قطر             
 

 مصرف قطر اإلسالمي
كال يزاؿ إىل اآلف  1982مصرؼ قطر اإلسبلمي ىو أكؿ مصرؼ إسبلمي يف قطر، حيث بدأ عملو عاـ يعترب  -

% من قطاع الصَتفة اإلسبلمية يف 43أكرب ادلؤسسات ادلصرفية اإلسبلمية يف الدكلة، حيث يستحوذ حاليان على نسبة 
بلغ إصبايل حقوؽ ادلساعلُت يف  2018كيف هناية ديسمرب ، % من إصبايل السوؽ ادلصرفية11الببلد، كحصة حوايل 

 .مليار لاير قطرم حوايل 153.2ككصل إصبايل األصوؿ إىل  مليار لاير قطرم حوايل، 15.4ادلصرؼ 
كما تقدـ   ،يقدـ ادلصرؼ خدماتو يف السوؽ احمللية من خبلؿ شبكة فركع حديثة منتشرة يف صبيع أضلاء قطر -

الفركع األساسية مراكز متخصصة تضم مدراء عبلقات متمرسُت يف تقدًن خدمات لشرائح زلددة من العمبلء: مراكز 
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 .: من إعداد الطالبة اعتمادا على البيانات ادلوقع اإللكًتكين للتقارير السنوية اخلاصة بكل مصرؼالمصدر

 :وتم اختيار عينة الدراسة لألسباب اآلتية
 سبثل عينة الدراسة من أىم البنوؾ يف العامل من حيث التنوع يف أحجامها كالتنوع يف أماكنها؛  -
  ؛زلل الدراسةالبنوؾ الدراسة يف كل  توفر البيانات البلزمة إلجراء -

ادلصرفية اخلاصة، مراكز خدمات التميز ، إىل جانب ادلراكز اخلاصة بالسيدات. باإلضافة إىل امتبلكو لشبكة اخلدمات 
فركع متميزة، عمل ادلصرؼ على تسريع كتَتة االستثمار يف القنوات االلكًتكنية من خبلؿ توفَت خدماتو على تطبيق جواؿ 

، ITM لصراؼ اآليل كااليداع النقدم كأجهزة الصراؼ التفاعليةادلصرؼ، كاخلدمات ادلصرفية عرب االنًتنت، كأجهزة ا
 ؛باإلضافة إىل مركز اتصاؿ حائز على عدة جوائز

ك للمجموعة حضورىا يف األسواؽ الرئيسية شلا ؽلكنها من تلبية حاجة عمبلئها باخلارج بتقدًن برامج كخدمات  -
 2008مؤسسة مالية تابعة للمصرؼ تأسست عاـ ، كىي QIB-UKمتوافقة مع الشريعة اإلسبلمية. كؽلتلك ادلصرؼ 

لتلبية صبيع االحتياجات ادلالية لؤلفراد كالشركات القطرية يف ادلملكة ادلتحدة. كما ؽلتلك ادلصرؼ حضوران يف لبناف من 
 .خبلؿ بيت التمويل العريب ىذا باإلضافة إىل فرع يف السوداف

 
 مصرف الريان

 2006جانفي 4كشركة مساعلة عامة قطرية دبوجب قانوف الشركات التجارية القطرم، يف  مت تأسيس مصرؼ الرياف -
 ؛، كر خِّْص من ِقبل مصرؼ قطر ادلركزم

كفقنا لنظامو األساسي ؛ يتمثل نشاط مصرؼ الرياف يف األنشطة ادلصرفية كالتمويلية كاالستثمارية دبا يتوافق مع مبادئ   -
 ؛الشريعة اإلسبلمية

مليار  2.1) مليار لاير قطرم  7.5يف الدكحة ، كبرأس ماؿ مدفوع بالكامل قدره  ذلذا ادلصرؼ الرئيسييقع ادلقر  -
 .2006، حيث بدأ البنك عملو يف أكتوبر (دكالر أمريكي

، كتقدـ رلموعة متنوعة من ادلنتجات الخدمات المصرفية لألفراد  :يتكوف مصرؼ الرياف من ثبلثة أقساـ رئيسية -
الخدمات  ،احلسابات اجلارية كحسابات التوفَت كحسابات الودائع ألجل كالتمويل كبطاقات االئتمافكاخلدمات مثل 

، كتقدـ منتجات كخدمات مثل خدمات الشركات كاخلدمات ادلالية كاالستشارية ك منتجات المصرفية الشاملة 
مة لتلبية احتياجات الشركات الصغَتة التمويل، كإدارة النقد كاخلزانة كالتمويل التجارم كادلنتجات كاخلدمات ادلصم

كاليت تقدـ حلوالن متخصصة يف رلاالت زبطيط االستثمار كإدارة األصوؿ،  ،الخدمات المصرفية الخاصة .كادلتوسطة
 ؛كإدارة الثركات، كزبطيط كإدارة االئتماف

اجلديدة اليت تستند على أفضل كقد تبٌت  مصرؼ الرياف منذ فًتة طويلة اسًتاتيجية لتقدًن ادلنتجات كاخلدمات   -
باإلضافة إىل  ،ادلمارسات الدكلية كاليت تعتمد بشكل كامل على التقنيات احلديثة ، مثل الرياف نت، كالرياف موبايل

ادلدعومة  17تزكيد العمبلء بالتجارب ادلتميزة كادلرػلة من خبلؿ توفَت اخلدمات ادلصرفية الكاملة من خبلؿ فركعو الػ 
جهاز صراؼ آيل موزعة يف صبيع أضلاء قطر ، مت تعزيزىا صبيعنا يف تناغم كامل مع احتياجات العمل ك  96بشبكة من 

 .التغَت الدؽلغرايف
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 ؛متطلبات الدراسةوؾ تليب البيانات ادلتوفرة عن البن - 
 .من خبلؿ اإلفصاح عن األساليب ادلعتمدة يف إدارة ادلخاطر وؾدرجة اإلفصاح ادلتوفرة لدل البن -
 التبويب الزمني للدراسة الميدانية  -2

بنوؾ إسبلمية من دكؿ اخلليج ادلختلفة،  10 لػاعتمدنا يف دراستنا على رلموعة من البيانات ادلالية     
سنة، لتتبع أثر سلاطر السوؽ على األداء ادلايل  11ـ على امتداد زمٍت 2018-2008خبلؿ الفًتة 

لعينة الدراسة ادليدانية ، معتمدين على قيم معتربة من ادلشاىدات الرقمية بغية التحليل كالتفسَت كإعادة 
( ؛ إذ صلد أف ىذا اجملاؿ الزمٍت ادلعتمد جدير ككاؼ لبياف  Panel) Dataتبويبها يف حزمة البانل 

  .التغَتات اليت طرأت على اذلياكل ادلالية للمصارؼ ادلختارة كعينة
 أسلوب جمع بيانات الدراسة التطبيقية ومصادرها  -3

الدراسة، كبغية تنفيذ تعد ادلناىج ادلتبعة يف أم دراسة احملدد ادلرجعي ألدكات كمصادر صبع بيانات    
الدراسة، كاختبار فرضياهتا مت صبع ادلعطيات البلزمة ذلا باالعتماد على رلموعة من ادلصادر بغية  أىداؼ

لقد مت احلصوؿ على بياناهتا من خبلؿ القوائم ادلالية للبنوؾ اإلسبلمية ،ك  البيانات ادلتوفرة التأكد من صحة
  ، من خبلؿ: 2018كحىت  2008 زلل الدراسة عن الفًتة ادلمتدة من عاـ

: حيث توفر معلومات عن عناصر األصوؿ كاخلصـو من بداية الفًتة إىل قائمة المركز المالي -
هنايتها، كتعطي صورة عامة عن ادلركز ادلايل للبنك، كيتم استخراج بعض البنود اذلامة منها كإجراء 

 احلسابات البلزمة عليها لتقدير قيمة ادلتغَتات؛
: يعكس األداء التشغيلي للبنك، كيتضمن بنود رلمل اإليرادات )الدخل(  دخلقائمة ال -

 كالتكاليف )ادلصركفات( كاليت تبُت كيفية تشكل النتيجة الصافية للسنة ادلالية من خبلؿ اذلوامش؛
: يتم احلصوؿ عليها من ادلبلحق ادلرفقة بالقوائم ادلالية، كاليت تساعد يف استخراج بيانات إضافية -

 ساب متغَتات الدراسة؛ كاحت
 كسبثلت مصادر صبع البيانات يف :

 ـ(؛2018إىل  2008التقارير السنوية دلصارؼ الدراسة من ) -
الدكيل لكل دكلة، من أجل استخراج بعض النسب ادلعربة على متغَتات  التقارير السنوية للبنك  -

  ؛كلية اليت زبدـ الدراسة
 صندكؽ النقد الدكيل. -
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 وصف المتغيرات المستعملة في الدراسة   ثانيا:
 ادلايل األداء على الدراسة يفمتغَت مستقل  كىي ،ية السوقر ادلخاط تأثَت قياس الدراسة ىذه تناكلت   

 ىذه كتعريف األصوؿ على العائد كمعدؿ ادللكية حقوؽ على العائد دبعدؿ شلثبل اإلسبلمية للمصارؼ
 يت:كاآل ادلتغَتات
  Dependent Variable التابع المتغير  -1
مت االعتماد يف قياس األداء ادلايل رلموعة من ادلؤشرات باعتبارىا إحدل أىم كسائل  التحليل اليت   

يعتمد عليها يف تقييم الوضعية ادلالية احلقيقية للبنوؾ، كىي عبارة عن عبلقة بُت سلتلف اجملاميع ادلتجانسة 
اقتصادم، كتعطي تصور كاضح لؤلداء ادلايل من خبلؿ مؤشرات قابلة  من القوائم ادلالية كمرتبطة دبعٌت

 للقياس كادلقارنة .
 الكفاءة كالفعالية شلثلة كقد مت االعتماد على نسبة مالية تعرب عن األداء ادلايل ) ادلردكدية( ذبمع بُت  

ثلة دبعدؿ العائد على ، كنسبة مالية تعرب عن مردكدية أمواؿ ادللكية شل(ROAالعائد على األصوؿ )دبعدؿ 
 .(، حبيث تعد من أىم مؤشرات قياس األداء ادلايل للبنوؾROEحقوؽ ادللكية ) 

  (ROA ) الموجودات إجمالي على العائد معدل -1 -1
 كل نصيب ادلعدؿ ىذا يقيس : االقتصادية بادلردكدية يسمى ما أك  (ROA )صوؿاأل على العائد    

اإلدارة على  كفاءة على دؿ ادلعدؿ ىذا ارتفع فكلما الضرائب على الربح صايف من ادلوجودات من كحدة
 بالعائد االستعانة من كالغرض الرحبية نسب أىم من كيعد ،يةااليراد األصوؿ يف ادلستثمرة األمواؿ توظيف 

 ادلايل األداء كتقييم لقياس الوصفي التحليل يف كأداة استخدامو ىو الدارسة ىذه يف األصوؿ على
 .الدارسة زلل للمصارؼ

 :اآلتية ادلعادلة خبلؿ من ادلتغَت ىذا قياس كؽلكن
 
 
 
  ( ROE)  الملكية حقوق على العائد معدل -1-2
قبل ادلساعلُت، كما يوضح مدل الكفاءة يف يوضح ىذا ادلقياس عائد الربح على ادلبالغ ادلستثمرة من     

 حبيث للرحبية، شامبلن  مقياسان  النسبة ىذه تعترب توليد األرباح عن كل كحدة نقدية من حقوؽ ادلساعلُت، ك

 الموجودات إجمالي  /الضرائب بعد األرباح صافي  =الموجودات إجمالي على العائد معدل
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 أف ؽلكن اليت ادلخاطر رلاهبة يف ادلصرؼ قدرة مدل على كالتعرؼ األمواؿ استخداـ لكفاءة مقياسان  سبثل
 .األمواؿ استخداـ حسن على مؤشر ذلك كاف النسبة ىذه ارتفعت ككلما التمويل عمليات عن تنجم

 :اآلتية ادلعادلة خبلؿ من ادلتغَت ىذا قياس كؽلكن
 
 
 
 ( Independent Variables ) المستقلة  المتغيرات -2

ادلتغَتات التفسَتية ) كىي متغَتات كلية( انطبلقا من الدراسات السابقة كىذا لقياس سيتم اختيار    
تأثَتىا على مؤشرات األداء ادلايل ، كىي ستة متغَتات كلية متمثلة يف : معدؿ التضخم، معدؿ سعر 

عار ادلراحبة الصرؼ، معدؿ ظلو الناتج احمللي اإلصبايل، معدؿ أسعار الفائدة، أسعار السلع ادلتمثلة يف) أس
 .كأسعار اإلجارة (

 Inflation Rate (INF) التضخممعدل  -2-1
ؽلثل معدؿ التغَت السنوم يف ادلخفض الضمٍت للناتج احمللي اإلصبايل، الذم يوضح معدؿ تغَت األسعار    

احمللية يف االقتصاد ككل، كيتم احلصوؿ على ىذا ادلتغَت بقسمة الناتج احمللي اإلصبايل باألسعار اجلارية 
ة مقاسا بالعملة احمللية أيضا مع ضرب ناتج مقاسا بالعملة احمللية على الناتج احمللي اإلصبايل باألسعار الثابت

كيعترب من أىم ادلتغَتات الكلية اليت تركز عليها السياسة النقدية للبلد، كيف حالة ارتفاع ،  111القسمة يف 
مستويات التضخم سيؤدم باألفراد إىل تفضيل أساليب االستثمار األخرل دكف االستثمار من خبلؿ 

السلطات النقدية على زبفيض سعر الفائدة، كبالتايل التأثَت على حجم  اإليداع يف البنوؾ، شلا يدفع
 معدؿ التضخم باستخداـ الصيغة التالية: كيتم حساب ،القركض ادلمنوحة من قبل البنوؾ

 
 
 أسعار يف التحكم على القادر ادلصرؼ حبيث ادلصارؼ يف للرحبية اذلامة احملددات أحد التضخمكيعترب   

 فالتكاليف بالتضخم التنبؤ من يتمكن ال الذم دلصرؼاك  أكثر أرباح ػلقق الذم ىو عوائده لزيادة الفائدة
 .ادلصرؼ رحبية على سلبيا كيؤثر ؼصر ادل أداء على يؤثر شلا اإليرادات ستفوؽ

 Exchange Rate (EXC) الصرفمعدل سعر  -2-2

 الملكية حقوق إجمالي  /الضريبة بعد الربح صافي  =الملكية حقوق على العائد معدل

 %011 معدل التضخم= )الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية/الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة(*
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 ذلك كاف سواء الدكؿ هبا تقـو اليت اخلارجية االقتصادية النشاطات يف مهما دكرا الصرؼ سعر يلعب
 استخدامو بسبب النقدية السياسة يف زلوريا مركزا الصرؼ سعر ػلتل حيث استثماريا، اك ذباريا النشاط
 درجة االستثمار، مثل االقتصادم النمو مكونات على تأثَته خبلؿ من الدكؿ تنافسية على كمؤشر
 .ادلايل القطاع كتطور الرأمسالية التدفقات الدكلية، التجارة على االنفتاح
 النمو االقتصادي -2-3
كمية السلع كاخلدمات  ((PIB حبيث مت التعبَت عن ىذا ادلتغَت دبعدؿ ظلو الناتج احمللي اإلصبايل 

اليت ينتجها أفراد اجملتمع خبلؿ سنة عادة كالذين يعيشوف ضمن الرقعة اجلغرافية لذلك البلد النهائية 
بغض النظر عن جنسيتهم، سواء كانوا من مواطٍت البلد أـ من األجانب، كقد مت استخداـ بيانات 

 كتقديره بشكل سنوم. الثابتةلناتج احمللي اإلصبايل باألسعار ا
 Interest Rateمعدل أسعار الفائدة: -2-4
التغَت يف  ىي ادلخاطر الناذبة عن االختبلؼ بُت معدؿ العائد ادلتوقع، كمعدؿ العائد الفعلي بسبب   

على البنوؾ، كيعزل الربح  يؤثر التغَت يف سعر الفائدة بالربح أك اخلسارة ثأسعار الفائدة يف السوؽ، حي
 كيقاس كفق ادلعادلة اآلتية:  ،بالتزاماتوأك اخلسارة ِإىل ارتباط الفائدة بأصوؿ البنك أك 

 
 
 
 أسعار السلع  -2-5

تنشأ سلاطرة سعر السلعة نتيجة احتفاظ ادلصرؼ بالسلع كأصوؿ حقيقة ففي حالة اإلجارة فإف      
تتمثل أسعار السلع يف ىذه الدراسة يف سعر ادلراحبة ادلعدات نفسها معرضة دلخاطرة سعر السلعة ك 

(Murabaha Rate) ك سعر اإلجارة(Ijara Rate) كاألكثر استعماال يف بنوؾ زلل الدراسة كؽلثل سعر
نسب  كؽلثل، اإلسبلمي ادلصرؼ يقدمو الذم التمويل مقابل العميل على ادلصريف التمويل تكلفةادلراحبة 
 على ادلضافة الزيادة كىي ادلراحبة، بيع التمويل بصيغة منح عند كادلصرؼ العميل بُت عليها ادلتفق األرباح

 .ادلصرؼ اشًتاىا بو الذم السلعة األكؿ شبن
 التحليل الوصفي اإلحصائي لمتغيرات الدراسة ثالثا:
البيانات ادلالية  من خبلؿ 2018غاية ل 2008البيانات حوؿ متغَتات الدراسة للفًتة من  مت صبع    

بلغ حجم العينة ث حيَتات لتحليل الوصفي لتلك ادلتغإلجراء ا، وؾبن10كالبالغ عددىا  سبلميةللبنوؾ اإل

 األصول المرجحة بالمخاطر / إجمالي األصولمعدل الفائدة= 
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طبقا ألسلوب الدمج بُت البيانات ادلقطعية كبيانات  من متغَتات الدراسة، مشاىدة لكل متغَت110
السبلسل الزمنية، كبالتايل خصص ىذا العنصر الستعراض البيانات ادلتعلقة دبتغَتات الدراسة من خبلؿ 

   احلصوؿ عليها.عرض كربليل البيانات اليت مت 
 نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات  -1

اإلحصائية لغرض عرض كربليل ىذه البيانات، إذ يعترب ادلتوسط احلسايب مت اعتماد عدد من الوسائل     
أكثر مقاييس النزعة ادلركزية استخداما يف الدراسات االجتماعية كاالقتصادية كيف صبيع العلـو باعتباره 

د يدخل يف العديد من ادلقاييس األخرل كالتباين كاالضلراؼ ادلعيارم حلساهبا، كما سيتم ربديد مدل تباع
البيانات عن بعضها البعض حبساب أصغر قيمة كأعلى قيمة، كربديد مدل تباعدىا عن ادلتوسط احلسايب 

 حبساب االضلراؼ ادلعيارم لكل متغَتة من متغَتات الدراسة.
 لمتغيرات الدراسة التابعة والمستقلة جدول اإلحصاء الوصفي: (12-4) جدول رقم

 ROA ROE IJARA MURABAHA INF PIB I EXC 

 Mean  2.031825  12.58219  14.68659  16.06004  3.559000  198.8490  5.267400  1.361172 

 Median  1.708200  11.81385  14.06265  15.94633  2.900000  117.7000  5.135000  1.172700 

 Maximum  18.83366  51.88280  20.30344  20.97199  15.10000  756.4000  9.250000  3.113900 

 Minimum -1.000000 -8.000000  10.63417  11.19111 -0.900000  21.97000  0.640000  0.185900 

 Std. Dev.  2.053941  8.091093  3.034810  2.809399  3.025217  232.3345  2.644137  1.031034 

 Skewness  5.683387  1.506546  0.586156  0.188916  2.070863  1.413018 -0.168815  0.190980 

 Kurtosis  46.17169  8.639043  1.916649  1.957216  7.877871  3.494867  2.018992  1.501597 

 Jarque-Bera  8304.159  170.3230  10.61651  5.125654  170.6147  34.29737  4.484876  9.962938 

 Probability  0.000000  0.000000  0.004951  0.077086  0.000000  0.000000  0.106199  0.006864 

 Sum  203.1825  1258.219  1468.659  1606.004  355.9000  19884.90  526.7400  136.1172 

 Sum Sq. Dev.  417.6486  6481.113  911.7968  781.3793  906.0419  5343953.  692.1547  105.2401 

 Observations 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Cross sections 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Eviewsبناء على سلرجات برنامج اؿ  الباحثةمن إعداد المصدر: 
 

 لو قمنا بالتحليل بشكل أفقي أم لكل مؤشر مع ادلتغَتات ادلرتبطة بو:
لكل مصرؼ إسبلمي خبلؿ الفًتة كىو رلموع قيم كل متغَت بالنسبة (: Mean) المتوسط الحسابي -

 . 10الزمنية مقسومة على عدد السنوات كىو 
بادلتوسط كل ادلصارؼ اإلسبلمية ادلدركسة خبلؿ فًتة الدراسة  ROAمتغَت العائد على األصوؿ  -مثبل: 

، فهو يعرب على قيم متغَت العائد على األصوؿ جلميع ادلصارؼ  يف كل السنوات من خبلؿ  % 3.12ىو 
 احد، كيعترب أفضل مؤشر للنزعة ادلركزية، أم تركز قيم ادلتغَت للمصارؼ حوؿ ىذه القيمة.رقم ك 

للمصارؼ ادلدركسة خبلؿ الفًتة الزمنية زلل الدراسة ىو:  ROEمتوسط معدؿ العائد على ادللكية  -
13.21%. 
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الدراسة ىو: متوسط قيمة عائد التمويل باإلجارة للمصارؼ ادلدركسة خبلؿ الفًتة الزمنية زلل  -
16.41%. 

 14.14: ىو متوسط قيمة عائد التمويل بادلراحبة للمصارؼ ادلدركسة خبلؿ الفًتة الزمنية زلل الدراسة -
%. 
 .%2.24متوسط معدؿ التضخم يف بلداف ادلصارؼ ادلدركسة خبلؿ الفًتة الزمنية زلل الدراسة ىو:  -
 111.12متوسط الناتج احمللي اإلصبايل لدكؿ ادلصارؼ ادلدركسة خبلؿ الفًتة الزمنية زلل الدراسة ىو:  -

 مليار دكالر.
متوسط معدؿ الفائدة الذم زبضع لو أك تعمل يف إطاره كبيئة ربوية من بُت دكؿ ادلصارؼ ادلدركسة  -

 .%5.27خبلؿ الفًتة الزمنية زلل الدراسة ىو: 
الصرؼ مقابل الدكالر ألسعار عمبلت دكؿ ادلصارؼ ادلدركسة خبلؿ الفًتة الزمنية زلل متوسط معدؿ  -

 كحدة عملة كطنية مقابل الدكالر. 1.36الدراسة ىو: 
كؽلثل القيمة اليت تقسم البيانات ادلائة ادلرتبة تصاعديا لقيم ادلتغَت ادلدركس   (:Median) الوسيط  -

متساكيُت، نصف أقل من ىذه القيمة كنصف أعلى منها، كىو يعطي  بالنسبة لكل ادلصارؼ إىل قسمُت 
 كذلك نظرة على سبركز البيانات كمستول ادلتغَت ادلدركس، كقيمتو كالتايل:

 .%11.11، ككسيط معدؿ العائد على ادللكية:  % 1..1كسيط متغَت العائد على األصوؿ  -
 .% 12.12كقيمة عائد التمويل بادلراحبة: ، % 16.14كسيط قيمة عائد التمويل باإلجارة:  -
 مليار دكالر. ...11أما كسيط الناتج احمللي ىو: ، %3.1كسيط معدؿ التضخم :  -
كحدة عملة زللية  .1.1، كبالنسبة دلعدؿ الصرؼ قيمة الوسيط: %2.2كسيط معدؿ الفائدة:  -

 للدكالر.
- Maximum:  الزمنية لكل كاحدة منها، كتأخذ القيم كىي القيمة القصول للمتغَتات عرب السلسلة

 التالية:
 .%21.11، كمعدؿ العائد على ادللكية:  %11.12متغَت العائد على األصوؿ -
 .%.31.1كقيمة عائد التمويل بادلراحبة: ، % 31.2قيمة عائد التمويل باإلجارة:  -
 مليار دكالر.756.4، أما القيمة القصول للناتج احمللي ىو: %15.1معدؿ التضخم :  -
 .يورككحدة عملة زللية لل 2.11كبالنسبة دلعدؿ الصرؼ القيمة القصول:  ،%1.32معدؿ الفائدة:  -

Minimum:كىي القيمة الدنيا للمتغَتات عرب السلسلة الزمنية لكل كاحدة منها، كتأخذ القيم التالية : 
 .%1-ة: ، كمعدؿ العائد على ادللكي % 1-متغَت العائد على األصوؿ  -
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 .% 11.11، كأدىن قيمة لعائد التمويل بادلراحبة:  % 11.42قيمة عائد التمويل باإلجارة:  -
 مليار دكالر. .31.1، كللناتج احمللي اإلصبايل ىو: %1.1-القيمة الدنيا دلعدؿ التضخم :  -
كحدة عملة زللية  1.11، كبالنسبة دلعدؿ الصرؼ قيمتها: %0.64أدىن معدؿ فائدة مسجل:  -
 .يوركلل
كىو أىم مقاييس التشتت للبيانات، :  Std Dev(Standard Deviation) المعياري االنحراف -

ككلما كانت ىذه القيم  Meanأك الفركقات بُت قيم البيانات كمتوسطها احلسايب  اضلراؼكيقيس متوسط 
صغَتة معناىا ذبانس البيانات كتصبح القيم أقرب لبعضها كىو ما يعطي مصداقية أكرب للنتائج احملصل 

بشكل  االضلراؼ، كيقيس االختبلؼعليها، كعادة تقسم قيمتها على الوسط احلسايب ليعطينا معامل 
 ارم القيم التالية:ادلعي االضلراؼنسيب، ككلما كاف أقل كاف أفضل كذلك، كيأخذ 

 .%1.12، كمعدؿ العائد على ادللكية:  %3.11متغَت العائد على األصوؿ -
 .% 3.1كاضلراؼ عائد قيمة التمويل بادلراحبة:  ،% 2.12عائد التمويل باإلجارة:  اضلراؼقيمة  -
 دكالر.مليار 323.2: ادلعيارم لبيانات الناتج احمللي ىو االضلراؼأما ، %2.13معدؿ التضخم :  -
 كحدة عملة زللية للدكالر.1.12كبالنسبة دلعدؿ الصرؼ القيمة القصول: ، %3.46معدؿ الفائدة:  -
 كإذا Meanكيقيس عدـ تناسق قيم البيانات حوؿ متوسطها احلسايب :  Skewness االلتواءدرجة  -

لليمُت كأف أغلب القيم أعلى من متوسطها احلسايب، كإذا كانت  االلتواءكانت ىذه القيم موجبة معناه 
 لليسار، كقد أخذت القيم التالية: فااللتواءسالبة 

 .1.21، كمعدؿ العائد على ادللكية:  2.41متغَت العائد على األصوؿ -
 .1.11، كقيمة عائد التمويل بادلراحبة:  1.21قيمة عائد التمويل باإلجارة:  -
 .161ادلعيارم لبيانات الناتج احمللي ىو:  االضلراؼ، أما .3.1معدؿ التضخم :  -
 كحدة عملة زللية للدكالر.1.11كبالنسبة دلعدؿ الصرؼ القيمة القصول:  -.1.1معدؿ الفائدة:  -
ككلما كاف  االحتمايلكيقيس التسطح أك تدبب قمة منحٌت التوزيع : Kurtosisدرجة التفرطح  -

 صغَتا كاف التفرطح قليبل، كقد أخذت القيم التالية:
كالتفرطح كبَت  8.63طح كبَت، كمعدؿ العائد على ادللكية: فر كالت 46.17متغَت العائد على األصوؿ -

 نسبيا كذلك أم البيانات مقاربة يف مستواىا للوسط احلسايب.
طح قليل أم تدبب فر ، كالت1.14لتمويل بادلراحبة: ، كقيمة عائد ا 1.11قيمة عائد التمويل باإلجارة:  -

 أكرب.
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ح متوسط فرط، كالت2.61أما بالنسبة لبيانات الناتج احمللي اإلصبايل فهو: ، %.1..معدؿ التضخم :  -
 عموما.

 كالتفرطح صغَت. 1كبالنسبة دلعدؿ الصرؼ القيمة القصول:  2.01معدؿ الفائدة:  -
قريبا من الصفر دؿ ذلك على أف التوزيع البياين لقيم ادلتغَتات كلما كاف  :Jarque-Beraمقياس  -

 كقد أخذت القيم التالية: يقًتب من القانوف الطبيعي للمتغَتات،
 كالقيم ال تتبع التوزيع الطبيعي. 1.1.2، كمعدؿ العائد على ادللكية: 1216متغَت العائد على األصوؿ -
، كىي قريبة للتوزيع الطبيعي 2.13، كقيمة عائد التمويل بادلراحبة:  11.41قيمة عائد التمويل باإلجارة:  -

 نسبيا.
، بعيدة نسبيا عن 26.2، أما بالنسبة لبيانات الناتج احمللي اإلصبايل فهو: 1.1.4معدؿ التضخم :  -

 التوزيع الطبيعي.
 .1.14بالنسبة دلعدؿ الصرؼ القيمة القصول:  6.61معدؿ الفائدة:  -
فيقيس جودة النموذج عند مستويات معنوية معينة كىي تساكم أك تقارب : Probablity إختبار -

بالنسبة للعائد على األصوؿ كعلى ادللكية  % 2الصفر أم معنوية كجودة مقبولة عند مستول معنوية 
بالنسبة للمراحبة كالفائدة كمعدؿ  % 11كعائد اإلجارة، كالتضخم كالناتج احمللي اإلصبايل، كعند مستول 

 الصرؼ كىي تعٍت جودة أقل للنموذج.
- Sum  : ؽلثل رلموع القيم كىو يف النموذج ادلقطعي يكوف ذك أعلية بالنسبة للسنة الواحدة مقارنة

بباقي السنوات أك دبعطيات ادلصارؼ األخرل كباقي دكؿ العامل، كاألمر نفسو بالنسبة دلؤشر رلموع 
قيمة  111كالنموذج ػلتوم البيانات ادلقطعية لعشر مصارؼ لعشر سنوات كىو ما يعٍت ، االضلرافات

 مسجلة، حيث يعد يف حده األدىن لقبوؿ كاختبار نتائج النموذج.
بشكل عمودم، أم تناكؿ متغَت العائد على  كاالختباراتكما ؽلكن إجراء كحساب ىذه ادلؤشرات       

ادلعيارم للقيم...، مث  كاالضلراؼكالوسيط كأعلى قيمة كأدناىا األصوؿ مثبل مث حساب كسطو احلسايب 
 باقي ادلتغَتات كل على حدة.
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 االرتباط بين المتغيرات -2
يسمح اختبار فحص مصفوفة االرتباط بُت ادلتغَتات التفسَتية بتحديد أزكاج االرتباط ادلمكنة بُت    

ىذه ادلتغَتات، كبالتايل التأكد من خلو النموذج من مشكلة ارتباط خطي متعدد غلب معاجلتها كاليت 
امبلت االرتباط ادلتعدد أم بتزايد قوة االرتباط بُت ادلتغَتات، حبيث أف مع rتتزايد حدهتا بزيادة قيمة 

تكوف ذات صلة باالضلدار اخلاص بكل متغَت مستقل بالنسبة لباقي ادلتغَتات التفسَتية، مث استخداـ 
 .(Pearson 's Correlation Coefficient) معامل االرتباط لبَتسن

 
 

االرتباط بين المتغيراتمصفوفة : (13-4)جدول رقم   

 IJARA INF PIB I 
AL-
MURABAHA 

EXCH_
RATES 

IJARA 

 

1 
     

INF 
-0.096745 

 

1 
    

PIB 
-0.225821 0.030454 

 

1 
   

I 
0. 425414 0.019917 -0.430481 

 

1 
  

AL-MURABAHA 
0.35556 -0.046031 -0.316763 0.474771 

 

1 
 

EXCH_RATES 
-0.257678 0.010070 -0.140789 -0.348557 

 

-0.249941 
1 

  

 Eviewsاؿ : من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج المصدر

  
 يلي: ( نسجل ما13-4رقم ) من اجلدكؿ

 (%9-) ػمقدرة ب INF معدؿ التضخمك  IJARA توجد عبلقة عكسية ضعيفة بُت االجارة -
 (%22-)مقدرة بػ   PIB ك الناتج الداخلي اخلاـ IJARA جارةكعبلقة عكسية  ضعيفة بُت اإل -
 كسعر الصرؼ IJARA جارةعبلقة عكسية متوسطة أيضا بُت اإلىناؾ ف كما أ   -

EXCH_RATES   (  %25-ػ)ػمقدرة ب 
مقدرة  Iكسعر الفائدة  IJARA رةعبلقة طردية متوسطة القوة بُت اإلجاف ىناؾ يف حُت صلد أ  -

 ( %42بػ)
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 .(%25قدرت بػ)  AL-MURABAHAجارة كادلراحبة كعبلقة متوسطة كذلك بُت اإل -
قدرت  INF كالتضخم PIB صبايلبُت الناتج احمللي اإل ضعيفة جدا  عبلقة ف ىناؾصلد أ -

 .( %03)بػ
  .(%01قدر بػ ) INFعدؿ التضخم مك  Iالفائدة توجد عبلقة ضعيفة كطردية بُت سعر  -
  .(%43-قدر بػ ) PIB احمللي االصبايل الناتجIتوجد عبلقة متوسطة كعكسية بُت سعر الفائدة  -
قدر بػ  INFعدؿ التضخم مك  ك AL-MURABAHAادلراحبة توجد عبلقة ضعيفة عكسية بُت  -

(-4%).  
 PIB الناتج احمللي االصبايل ك AL-MURABAHAادلراحبة توجد عبلقة متوسطة عكسية بُت  -

  .(%31-قدر بػ )
قدر بػ  Iكسعر الفائدة  AL-MURABAHAدلراحبة توجد عبلقة متوسطة كطردية بُت ا -

(47%.) 
 INFعدؿ التضخم مك  EXCH_RATESكطردية بُت سعر الصرؼ  ضعيفة جداتوجد عبلقة  -

 (.%01قدر بػ )
 ك الناتج احمللي االصبايل EXCH_RATESبُت سعر الصرؼ  كعكسية ضعيفةتوجد عبلقة  -

PIB ( 14-قدر بػ% ). 
 قدر بػ iكسعر الفائدة  EXCH_RATESبُت سعر الصرؼ  كعكسيةتوجد عبلقة متوسطة  -
 (-34%.) 

-ALادلراحبة  ك EXCH_RATESبُت سعر الصرؼ  ضعيفة كعكسيةتوجد عبلقة  -

MURABAHA ( 24-قدر بػ%.) 
حبيث يكوف االرتباط ، %60 كىو أقل من  ضعيفاكاف كدبا أف االرتباط بُت ادلتغَتات ادلستقلة  

معامل االرتباط أعلى من ىذه النسبة، كبالتايل ؽلكننا القوؿ بأنو ال يوجد مشكلة قوم إذا كاف 
 .multicollinearityاالرتباط اخلطي  
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 نماذج تحليل أثر مخاطر السوق على األداء المالي لعينة من البنوك  -3
 سنقـو باختبار ىذا األثر على مستول عينة الدراسة من خبلؿ اقًتاح معادالت ظلاذج البانل كما يلي:   

 معادالت نماذج بيانات البانل (:14-4) جدول رقم

 
 الباحثة : من إعدادالمصدر

 : اختبار الفرضيات  الثاني  طلبالم
للقياـ باختبار الفرضيات يتطلب منا تطبيق بعض اإلجراءات االحصائية على متغَتات الدراسة، كبعد    

السبلسل الزمنية دلتغَتات  استقراريةدراسة ل ادلواليةقيامنا بالتحليل الوصفي لبيانات الدراسة تأيت اخلطوة 
  ،ىومساف اختبارنل من خبلؿ مث ننتقل إىل ادلفاضلة بُت النماذج األساسية لبيانات البا، النموذج

(Hausman Test) مبلئمةأم النماذج أكثر  ةدلعرف (Fixed model or Random model) كيف ،
 .األخَت نقـو بتقدير ظلوذج البانل 

 اختبار الفرضية األولى باستخدام نماذج البانل أوال: 
H01:  ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية دلخاطر السوؽ على األداء ادلايل مقاسا دبعدؿ العائد على األصوؿ

 للمصارؼ اإلسبلمية؛ 
 كلئلجابة عن ىذه الفرضية فقد مت تقسيمها إىل رلموعة من الفرضيات الفرعية متمثلة يف:

H01-1ئد على األصوؿ للمصارؼ اإلسبلمية؛ : ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية ألسعار الفائدة على معدؿ العا 
H01-2 ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية  للتضخم على معدؿ العائد على األصوؿ للمصارؼ اإلسبلمية؛ : 
H01-3 ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية ألسعار الصرؼ على معدؿ العائد على األصوؿ للمصارؼ :

 اإلسبلمية؛
H01-4 للنمو االقتصادم على معدؿ العائد على األصوؿ للمصارؼ : ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية

 اإلسبلمية؛ 

معادلة االنحدار النموذج  
1  

𝑅𝑂𝐴𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1  𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎  
𝑡

+ 𝑎2 𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎 𝑡+𝑎3 𝐼𝑛𝑓 𝑡 + 𝑎4 Exc 𝑡
+ 𝑎5 𝑃𝑖𝑏 𝑡 + 𝑎6 𝑖 𝑡 +  𝑡  

 

2 𝑅𝑂𝐸𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1  𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎  
𝑡

+ 𝑎2 𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎 𝑡+𝑎3 𝐼𝑛𝑓 𝑡 + 𝑎4 Exc 𝑡
+ 𝑎5 𝑃𝑖𝑏 𝑡 + 𝑎6 𝑖 𝑡 +  𝑡  
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H01-5 ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية لسعر ادلراحبة على معدؿ العائد على األصوؿ للمصارؼ اإلسبلمية؛ : 
H01-6.ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية لسعر اإلجارة على معدؿ العائد على األصوؿ للمصارؼ اإلسبلمية : 
 االستقرارية واختبار هوسمان  دراسة  -1

 Ficher ADF) ) كاختبار االستقرارية لدراسة تستخدـ اليتغلب أكال تطبيق العديد من االختبارات    
مث ننتقل إىل اخلطوة الثانية اليت تتمثل يف ربديد األسلوب ادلبلئم  الزمنية، السبلسل استقرار مدل دلعرفة

 أم دلعرفة ستخدـالذم ي   (Hausman Test) ىومساف اختباركبعد ذلك نقـو ب، لتقدير ظلوذج الدراسة 
 .(Random model)  أك( Fixed model )مبلءمة أكثر النماذج
 اختبار استقرارية السالسل الزمنية ) اختبار جذر الوحدة (   -أ

 بدراسة أكال القياـ توجب كادلستقلة التابعة ادلتغَتات بُت العبلقة كربديد الدراسة ظلوذج تقدير ألجل   
 جذر الوحدة الثبلث اختبارات على االعتماد مت فقد بذلك كللقياـية السبلسل الزمنية كادلقطعية، استقرار 
 عن الكشف هبدؼ كىذا (LLC ,IPS, ADF) اختبارات يف كادلتمثلة كشيوعا، استخداما األكثر
قمنا باالعتماد  ستقراريةاال كلدراسة ، Panel اؿ لنموذج ادلدركسة للمتغَتات الزمنية السبلسل خواص

 الفرضيتُت التاليتُت: على
𝐻0مستقرة غير السالسل                   الوحدة       جذر وجود ، : الفرضية الصفرية 
𝐻1: ،مستقرة السالسل   الوحدة             جذر وجود عدم  الفرضية الغير صفرية 
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 تشير
 % 5 داللة مستوى عند الدراسة متغيراتقوسين  القيم بين

 Eviewsعلى مخرجات برنامج ال باالعتماد  باحثة: من إعداد ال المصدر 
 
 
 
 

 

   

 I(0)عند المستو   نو  ا ختبار  المتغير  

EXC 

LLC 
-3.16651 

(0.0008) 

IPS 
2.58484 

(0.0720 )

ADF 
11.1174 

(0.0943 )

I 

LLC 
-3.04540 

(0.0012) 

IPS 
-1.80015 

(0.0359) 

ADF 
33.8223 

(0.0274 )

PIB 

LLC 
-5.20142 

(0.0000) 

IPS 
-3.65759 

(0.0001) 

ADF 
55.2206 

(0.0000 )

INF 

LLC 
-8.77778 

(0.0000) 

IPS 
-5.28676 

(0.0000) 

ADF 
72.2733 

(0.0000 )

MURABAHA 

LLC 
-8.5386 

(0.0000) 

IPS 
-2.15802 

(0.0155 )

ADF 
39.1266 

(0.0064 )

IJARA 

LLC 
-3.0429 

(0.0012) 

IPS 
-0.2230 

(0.4117) 

ADF 
23.9595 

(0.2442 )

ROA 

LLC 
-8.65876 

(0.0000) 

IPS 
-7.00528 

(0.0000) 

ADF 
78.9985 

(0.0000 )

ROE 

LLC 
-5.38415 

(0.0000) 

IPS 
-3.38574 

(0.0004) 

ADF 
46.6489 

(0.0007 )
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 حيث:

 -  ADF) Augmented Dickey-Fuller Test): اختبار ديكي فولر ادلوسع كيقـو كيدعى ب
الزائف، ، كيستخدـ يف ظلاذجو الفركؽ ذات باختبار استقرارية السبلسل الزمنية لتفادم مشكلة االضلدار 

، كيشًتط أف تكوف السلسلة مستقرة عند 1الفجوات الزمنية للتخلص من مشكلة االرتباط الذايت لؤلخطاء
اجلدكلية اخلاصة لكل ADFاحملسوبة أكرب من القيمة ادلطلقة لػ ADFدرجة ما إذا كانت القيمة ادلطلقة لػ 

 %. 5حالة، كذلك عند درجة معنوية

كينبثق من اختبار  2002طور ىذا االختبار سنة    Levin,Lin,Chu (LLC):اختبار  -
DF2:فرضيتُت حيث يعتمد على 
:H0بيانات بانل ربتوم على جذر كحدة. 
:H1بيانات بانل ال ربتوم على جذر كحدة 

 كينطلق من نفس 2003طور ىذا االختبار سنة ،Shin ( IPS) :و Pesaran ,Imختبار ا  -
حيث أبقى على فرضية العدـ كما ىي بادلقابل مت ذبزئة الفرضية البديلة اىل حالتُت  LLCفرضيات 

 االضلدار الذايت تسمح باختبلؼ جذر
تبُت أف البيانات اخلاصة بكل متغَت مستقر عند  (LLC) اختباركبعد إجراء  من خبلؿ اجلدكؿ أعبله

  تكوف حيث (t-statistic > t- critical) ،كانت إذا مستقرة ادلتغَتات تعتربادلستول، ك 
(Prob.<0.05)  الفرضية رفض حينها يتمبادلائة، ك  5عند مستول معنوية H0 استقرار بعدـ القائلة 

 ؽلكن كبالتايل  ادلستول، عند ادلتغَتات استقرار إىل تشَت اليت H1 البديلة الفرضية كقبوؿ ادلتغَتات،
  ADF ك IPS اختبار نتائج أكدت كمار،  التقدي يف (OLS) الصغرل ادلربعات طريقة استخداـ

 .استقرارية  ادلتغَتات كذلك
 
 

                                                           
1  Régis Bourbonnais, (2005), "Econométri", 6e édition, Dound, Paris, P-P 231-232 
2 Levin. A, Lin. C-F, 1992, " Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and finite 
sample 
properties ", Department of Economics, University of California, San Diego, p 104 
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 (Panel data analysis)المستخدم في تقدير نموذج الدراسة األسلوب  -2

إلجراء   (F-test)لغرض ربديد أسلوب التحليل األكثر مبلءمة لبيانات الدراسة مت استخداـ اختبار    
 .(Fixed Effect)كظلوذج    (Pooled OLS)اختبارات ادلفاضلة بُت ظلوذج 

ك  (Fixed Effect) بُت ظلوذجأجل ادلفاضلة ما من (Hausman 1978)أما بالنسبة الختبار 
(Random Efect.) 

 أكال: غلب تقدير معلمات النماذج باستخداـ األساليب التالية:
- (OLS) Pooled Ordinary Least Square 

- Fixed Effect 

- Random Efect  
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 . كاجلدكؿ التايل يبُت النتائج

معلمات نموذج الدراسة باستخدام النماذج الثالثة للفرضية الرئيسية  (:16-4)الجدول رقم 
 األولى

   

[𝑅𝑂𝐴  𝑎  𝑎  𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎   𝑎  𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎   𝑎  𝐼𝑛𝑓   𝑎  𝐸 𝑐   𝑎  𝑃𝑖𝑏       
 𝑎  𝑖     ] 

  
 

 
 المتغيرات التفسيرية

 طريقة التقدير
 طريقة التأثيرات العشوائية طريقة التأثيرات الثابتة االنحدار التجميعي

Constante 3.54 1226 
(1212) 

1241 
(1285) 

INF  0.04 
(2.05) 

1211 
(6291) 

1221 
(1228) 

PIB 0.88 
(-0.15) 

1248 
(1271) 

1228 
(1218) 

IJARA1 1271 
(-0.34) 

1211 
(3211) 

1265 
(-0.45) 

MURAB1 1285 
(-0.20) 

1211 
(5212) 

1271 
(-0.38) 

I 1217 
(1282) 

1216 
(1294) 

1211 
(1261) 

EXC 1281 
(1224-) 

1215 
(-1.97) 

1288 
(-0.16) 

R-squared 12176869 12611748 12198984 
Adjusted R-squared 12127766 12541239 12141854 

F-statistic 12565464 82786577 12712811 
Prob(F-statistic) 12177414 12111111 12128977 

Durbin-Watson stat 12962763 12192811 22238113 
  Eviewsبناءا على سلرجات من إعداد الباحثة : المصدر

  االختيار بين النماذج الثالثة -3
بالتأكد من كجود تلك اآلثار غَت  التقدير ادلناسبة لبيانات الدراسة، يتم عادة البدءالختيار طريقة   

ادللحوظة، دبعٌت ىل ىناؾ فعبل اختبلفات بُت الدكؿ أك عرب الفًتات الزمنية للدراسة من أجل تطبيق طرؽ 
 كىنا يتم اختبار النموذج بقاطع لكل دكلة مقابل ظلوذج بقاطع REM) ك (FEM) تقدير البانل
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 .كفرض العدـ ىو افًتاض التجانس قاطع مشًتؾ مشًتؾ،
 (H0: μ1= μ 2….= μ N)كبالنسبة لآلثار الزمنية  ،(  (H0: γ1= γ2….= γT ويتم

 :كفق الصيغةFاختبار فرض العدـ باستخداـ إحصائية 
 

  
     

     
        

       
           

                  
 

   𝑅ىي عدد ادلعلمات ادلقدرة،  Kحيث أف 
  𝑅اآلثار الثابتة، ك  معامل التحديد لنموذج  

   
 ىو عدد الفًتات.  Tىي عدد ادلقاطع ك N، معامل التحديد لنموذج القاطع ادلشًتؾ

 
 

  
    

     
        

       
           

                 
 

  
                           

                          
           

 
F= 5.87 

 
،  F(9, 93) =1.986صلد أف القيمة احملسوبة إلحصائية فيشر ادلقيد أكرب من القيمة اجلدكلية    

 كبالتايل رفض فرضية العدـ القائلة، عندئذ فإف ظلوذج التأثَتات الثابتة ىو النموذج ادلبلئم لبيانات الدراسة
 .اآلثار ادلقطعية أك اآلثار الزمنية يف النموذج بتجانس قواطع الدكؿ، شلا يشَت إىل أعلية تضمُت

 (Hausmanاختبار هوسمان ) -4
االختيار بُت ظلوذج التأثَتات الثابتة كظلوذج التأثَتات العشوائية لتحديد النموذج ادلبلئم لبيانات  بعد   

سابقا حيث تكوف فرضية العدـ بالشكل  الذم مت شرحو، Hausmanاستخداـ اختبار ب سنقـوالدراسة 
 اآليت:
𝐻0   :يتم احلالة ىذه كيف ، األفضل ىو العشوائية التأثَتات وذجظل يكوف عندما العدـ فرضية ىي 

  .(GLS) ادلعممة الصغرل ادلربعات طريقة على االعتماد
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: 𝐻1 االعتماد يتم احلالة ىذه كيف ادلبلئم، ىو الثابتة التأثَتات ظلوذج يكوف عندما البديلة الفرضية كىي 
 .(OLS) العادية الصغرل ادلربعات طريقة على

 (fixed effect) اآلثار الثابتة   ظلوذج ىو األنسب النموذج فإف %5 من قلأ p قيمة كانت إذا  
 (ROA) معدل العائد على األصولنموذج ل  Hausman : نتائج اختبار (17-4) جدول

 

 Eviewsباالعتماد على سلرجات برنامج اؿ الباحثة : من إعداد المصدر    
 

أف قيمة اإلحصائية اليت ذلا توزيع   Hausmanباالعتماد على نتائج اجلدكؿ أعبله فقد أظهر اختبار       
-pقيمة  أف   نبلحظكما  78.9985تساكم القيمة  1.12كمستول معنوية  4كام مربع كبدرجة حرية 

value ( 1.111مساكية لػ ) كمتغَت تابع، كبالتايل يتم   عدؿ العائد على األصوؿدل  %5كىي أقل من
 .الثابتة اآلثار ظلوذج قبوؿ الفرضية البديلة، شلا يشَت إىل أف النموذج ادلبلئم لبيانات البانل ادلتوفرة ىو ظلوذج

 تقدير معلمات النموذج باستخدام نموذج اآلثار الثابتة  -5
كما  الدراسة، بيانات تقدير يف أمثل كأسلوب ( Fixed Effect ) الثابت التأثَت أسلوب ربديد بعد

، كاجلدكؿ (OLSطريقة ادلربعات الصغرل العادية )سيتم االعتماد على  Hausmanنتائج اختبار  بينتها
 التايل يوضح ذلك:

 
 
 
 
 
 
 
 

ROA 
Prob. Chi-sq.df Chi-sq. statistic Test summary 

 
0.000 6 78.9985 cross-section 

random 
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 نتائج تقدير معلمات نموذج التأثير الثابت للفرضية األولى (:18-4) جدول

 
 Eviewsبناء على سلرجات برنامج اؿ  من إعداد الباحثة: المصدر    
 تحليل نتائج تقدير معلمات نموذج التأثيرات الثابتة  -6

ؽلكن القوؿ بأف العبلقة بُت ادلتغَت التابع كادلتغَتات ادلستقلة  (18-4)اجلدكؿ رقم خبلؿ نتائج من     
 ادلتغَتات أف كىذا يعٍت  0.6107كالذم يساكم التحديد معامل R-Squaredقوية كذلك من خبلؿ

تغَتات سعر ادلراحبة، تغَتات عائد اإلجارة، سلاطر سعر الصرؼ، سلاطر سعر (  الدراسة قيد ادلستقلة
 التغَتات من %61.07 نسبتو ما تفسر ) الفائدة، سلاطر التضخم، سلاطر تغَتات الناتج احمللي اإلصبايل

(، يف حُت النسبة ادلتبقية تعزل لعوامل  ROAاألصوؿ  على العائد معدؿ)  التابع ادلتغَت يف ربدث اليت
كما نبلحظ أف ادلعنوية الكلية للنموذج مقبولة من خبلؿ قيمة االحتماؿ أخرل خارج نطاؽ الدراسة،  

(p-value)  لئلحصائية فيشر  Fيف حُت قيمة إحصائية ستيودنت ،   (0.0000 ) كاليت تساكمt-

Statistic  وما عدا بالنسبة دلتغَتات سعر جودة نتائج كل متغَت فتوضح أهنا مقبولة عماليت تقيس
( 1،1.16..1، 1.14-) 3رؼ، الناتج احمللي اإلصبايل كالفائدة حيث ىي أقل من القيمة ادلطلقة لػ الص

 بلغت، ك Prob  (1.1236 ،1.6.11 ،1.1221 )على التوايل، كتقابلها قيم إحتمالية كبَتة للخطأ
 تشَتاف فاالنتيجت فاكىات 1.19)) قيمتو ما  Durbin – Watson stat  التشخيصي االختبار نتيجة

Dependent Variable: ROA 

   .Std. Error t-Statistic Prob             ت     

C 1.396159 1.243105 1.123123 0.2646 

MURAB1? 0.167884 0.032784 5.120876 0.0000 

IJARA1? 4.37E-09 1.41E-09 3.105999 0.0026 

INF? 0.079140 0.011455 6.908740 0.0000 

EXC? -1.034710 0.525934 -1.967375 0.0524 

PIB? 0.000928 0.001304 0.711370 0.4788 

I? 0.293217 0.151224 1.938962 0.0559 

Fixed Effects (Cross) 

_JIB—C -0.846267 

0.524485 

1.064940 

2.312696 

-2.431463 

-2.059476 

-0.529525 

2.137753 

0.432483 

-1.115922 

_ALRAJHIB—C 

_KFH—C 

_BISB—C 

_IIAB—C 

_QIB—C 

_BALRAYAN—C 

_KIB—C 

_ALSALAMBBAHRAIN—C 

_ALBILAD—C 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.610748 Mean dependent var 4.307468 

Adjusted-Rsquare 0.541239 S.D. dependent var 2.756367 

S.E. of regression 1.740810 Sum squared resid 254.5552 

F-statistic 8.786577 Durbin-Watson stat 1.192810 

Prob(F-statistic) 0.000000 
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 فقدافنتيجة  متحيزة التقديرات من ذبعل كاليت ادلتغَتات بُت الذايت االرتباط مشكلة كجود عدـ إىل
 .األخطاء بُت الًتابط عدـ شرط

كىو ما  %5كاليت ال تتجاكز يف أقصاىا كما نبلحظ أيضا كجود معنوية إحصائية دلقدرات النموذج    
 يدفع باذباه قبوؿ النموذج، كبالتايل ؽلكن التعبَت على نتائج ىذا النموذج كما يلي :

 تقدير نموذج العائد على األصول (:19-4)الجدول رقم 
 
 نموذج العائد على األصولتقدير  

  𝑅𝑂𝐴  𝑎  𝑎   𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎]  الفترة 
 
 𝑎  𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎   𝑎  𝐼𝑛𝑓   𝑎        𝑎  𝑃𝑖𝑏  

 𝑎  𝑖     ] 
2008-
2018 

[𝑅𝑂𝐴                     𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎  
 
      𝐸   𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎           𝐼𝑛𝑓  

                       𝑃𝑖𝑏 𝑡          𝑖       ] 

   T statistic=     (1.12,   ,5.12    ,  3.10  ,  1.66    ,6.91  ,   -1.97 ,0.71 ,1.94) 
       F-statistic = 8.79 ,    R2=61.07%  ,   Adj R2=54%  ,  DW=1.19                   

 : من إعداد الباحثة المصدر
 

تبلحظ القيمة ادلوجبة دلعلمات النموذج عدل تغَتات سعر الصرؼ أم تأثَت موجب لتغَتات العوامل      
تقريبا  % .1.1يؤدم إىل ارتفاع العائد على األصوؿ دبعدؿ  % 1ادلفسرة، حيث أف تغَت عائد ادلراحبة بػ 

االقتصادم معربا عنو  يف االذباه نفسو، مع تأثَت شبو معدـك لتغَتات عائد اإلجارة، كتغَتات للنشاط
بالناتج احمللي اإلصبايل كتأثَت سليب لتغَتات الصرؼ اليت أثرت باذباه معاكس يف عائد أصوؿ ادلصارؼ 

كىو مقارب للصفر،  E-96.6% كأثر على مركزىا ادلايل، كبالنسبة لتغَتات باقي ادلتغَتات )عائد اإلجارة
كمعدؿ الفائدة  ،%1.1111، الناتج احمللي اإلصبايل % 1.12-سعر الصرؼ  ،%1.11التضخم 

من تغَتات  % 54( مع اختبلؼ جودة أك مستول القبوؿ كادلعنوية لكل متغَت، كتفسر باجململ  1.31%
 العائد على األصوؿ.

 على ضوء النتائج السابقة نبلحظ أف :
كىذا حسب اختبار %،  2أسعار الفائدة فليس ذلا معنوية احصائية عند مستول داللة دلتغَتة بالنسبة  -

كىي أكرب  .1.31231يساكم  ةادلقابل للمتغَت   p-valueحيث صلد أف قيمة االحتماؿ  tستيودنت 
كالقيمة التقديرية ذلا موجبة، شلا يعٍت أنو ال يوجد أثر ذك داللة احصائية  ،1.12من درجة ادلعنوية 

  .ألسعار الفائدة على معدؿ العائد على األصوؿ
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كالقيمة التقديرية للمعلمة موجبة  %5التضخم ذلا معنوية احصائية عند مستول داللة  ةبالنسبة دلتغَت  -
أم أف ، شلا يعٍت أهنا تؤثر بادلوجب على معدؿ العائد على األصوؿ، (0.079140كادلقدرة ب )

تقريبا يف االذباه  % 0.08يؤدم إىل ارتفاع العائد على األصوؿ دبعدؿ  % 1تغَت معدؿ التضخم بػ 
 . نفسو

، كىذا حسب % 5ألسعار الصرؼ فليس ذلا معنوية احصائية عند مستول داللة  للمتغَتة بالنسبة -
 (0.0524يساكم ) ةادلقابل للمتغَت   p-valueحيث صلد أف قيمة االحتماؿ  tاختبار ستيودنت 

شلا يعٍت أنو ال يوجد أثر ذك داللة  سالبة، كالقيمة التقديرية ذلا 0.05كىي أكرب من درجة ادلعنوية 
  .على معدؿ العائد على األصوؿ الصرؼاحصائية ألسعار 

كىذا  %، 2فليس ذلا معنوية احصائية عند مستول داللة  احمللي اإلصبايل الناتج ةللمتغَت بالنسبة  -
يساكم  ةادلقابل للمتغَت   p-valueحيث صلد أف قيمة االحتماؿ  tحسب اختبار ستيودنت 

يعٍت أنو ال يوجد أثر ذك  تقديرية موجبة، شلاقيمة كب، 1.12كىي أكرب من درجة ادلعنوية  ((0.4788
  .على معدؿ العائد على األصوؿ للناتج احمللي اإلصبايلداللة احصائية 

كالقيمة التقديرية للمعلمة  %2 بالنسبة دلتغَت سعر ادلراحبة ذلا معنوية احصائية عند مستول داللة -
لى األصوؿ، أم شلا يعٍت أهنا تؤثر بادلوجب على معدؿ العائد ع (،1.14.116موجبة كادلقدرة ب )

تقريبا يف  %.1.1يؤدم إىل ارتفاع العائد على األصوؿ دبعدؿ  %1أنو كلما تغَت سعر ادلراحبة ب 
 االذباه نفسو

كالقيمة التقديرية للمعلمة  %2بالنسبة دلتغَت سعر اإلجارة ذلا معنوية احصائية عند مستول داللة  -
أهنا تؤثر بادلوجب على معدؿ العائد على ، شلا يعٍت  ،(4.37E-09ضئيلة جدا كىي مقاربة للصفر)

إىل ارتفاع العائد على األصوؿ يف االذباه يؤدم  %1األصوؿ، أم أنو كلما تغَت سعر اإلجارة ب 
 .نفسو
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 اختبار الفرضية الثانية باستخدام نماذج بيانات البانل : ثانيا
H02:  ادلايل مقاسا دبعدؿ العائد على حقوؽ ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية دلخاطر السوؽ على األداء
 للمصارؼ اإلسبلمية؛  ادللكية

 كلئلجابة عن ىذه الفرضية فقد مت تقسيمها إىل رلموعة من الفرضيات الفرعية متمثلة يف:
H02-1 ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية ألسعار الفائدة على معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية للمصارؼ :

 اإلسبلمية؛ 
H02-2 ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية  للتضخم على معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية للمصارؼ اإلسبلمية؛ : 
H02-3 ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية ألسعار الصرؼ على معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية للمصارؼ :

 اإلسبلمية؛
H02-4عائد على حقوؽ ادللكية للمصارؼ : ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية للنمو االقتصادم على معدؿ ال

 اإلسبلمية؛ 
H02-5 ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية لسعر ادلراحبة على معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية للمصارؼ :

 اإلسبلمية؛ 
H02-6 ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية لسعر اإلجارة على معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية للمصارؼ :

 اإلسبلمية. 
 (Panel data analysisالمستخدم في تقدير نموذج الدراسة )ب األسلو  -1

  (F-test)لغرض ربديد أسلوب التحليل األكثر مبلءمة لبيانات الدراسة مت استخداـ اختبار     
 .(Fixed Effect)كظلوذج    (Pooled OLS)إلجراء اختبارات ادلفاضلة بُت ظلوذج 

ك  (Fixed Effect) بُت ظلوذجأجل ادلفاضلة ما من (Hausman 1978)أما بالنسبة الختبار 
(Random Efect.) 

 أكال: غلب تقدير معلمات النماذج باستخداـ األساليب التالية:
- (OLS) Pooled Ordinary Least Square. 

- Fixed Effect. 

- Random Efect . 

 

 . كاجلدكؿ التايل يبُت النتائج
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معلمات نموذج الدراسة باستخدام النماذج الثالثة للفرضية الرئيسية  (:21-4) الجدول رقم 
 الثانية

 
[𝑅𝑂𝐸  𝑎  𝑎  𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎   𝑎  𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎   𝑎  𝐼𝑛𝑓   𝑎  𝐸 𝑐   𝑎  𝑃𝑖𝑏   

 𝑎  𝑖     ] 
 

 
 المتغيرات التفسيرية

 طريقة التقدير
 طريقة التأثيرات العشوائية طريقة التأثيرات الثابتة االنحدار التجميعي

Constante 19241811 1213 
(-1.52) 

1255 
(-0.60) 

INF  1267 
(1242) 

1215 
(1292) 

1291 
(1211) 

PIB 1238 
(-1289) 

1212 
(2241) 

1213 
(2215) 

IJARA1 1228 
(-1219) 

1211 
(-3.10) 

1217 
(-1.82) 

MURAB1 1243 
(1281) 

1214 
(2214) 

1211 
(1261) 

I 1264 
(1247) 

1213 
(1254) 

1212 
(2243) 

EXC 1219 
 (-1275) 

1211 
(2298) 

1258 
(1256) 

R-squared 12127861 0.678638 0.115484 
Adjusted R-

squared 
12147118 0.621252 0.058419 

F-statistic 12583353 11.82583 2.023715 
Prob(F-statistic) 12181433 0.000000 0.070156 
Durbin-Watson 

stat 
12717513 1.528394 1.525568 

   Eviewsباالعتماد على سلرجات الباحثة من إعداد
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 االختيار بين النماذج الثالثة  -2
اختبار نقـو باالختيار بُت النموذج التجميعي كظلوذج التأثَتات الثابتة يف ادلرحلة األكىل، كذلك بإجراء  

ادلقيد على النموذج التجميعي كظلوذج التأثَتات   (Fisher)التجانس عن طريق استخداـ إحصائية فيشر 
 الثابتة، إذا قبلنا فرضية العدـ فالنموذج ذبميعي كإذا رفضناىا فالنموذج ثابت.

             
    

     
        

       
           

                
 

            
                          

                        
          

 
9.83 F= 

 
  F(9, 93) =1.986صلد أف القيمة احملسوبة إلحصائية فيشر ادلقيد أكرب من القيمة اجلدكلية 

كبالتايل رفض فرضية العدـ  ، ، عندئذ فإف ظلوذج التأثَتات الثابتة ىو النموذج ادلبلئم لبيانات الدراسة
 .اآلثار ادلقطعية أك اآلثار الزمنية يف النموذج القائلة بتجانس قواطع الدكؿ، شلا يشَت إىل أعلية تضمُت

 (Hausmanاختبار هوسمان ) -3
بعد االختيار بُت ظلوذج التأثَتات الثابتة كظلوذج التأثَتات العشوائية لتحديد النموذج ادلبلئم لبيانات   

سابقا حيث تكوف فرضية العدـ بالشكل  الذم مت شرحو، Hausmanالدراسة سنقـو باستخداـ اختبار 
 اآليت:
𝐻0   :يتم احلالة ىذه كيف ، األفضل ىو العشوائية التأثَتات وذجظل يكوف عندما العدـ فرضية ىي 

  .(GLS) ادلعممة الصغرل ادلربعات طريقة على االعتماد
: 𝐻1 االعتماد يتم احلالة ىذه كيف ادلبلئم، ىو الثابتة التأثَتات ظلوذج يكوف عندما البديلة الفرضية كىي 

 .(OLS) العادية الصغرل ادلربعات طريقة على
 (fixed effect) اآلثار الثابتة   ظلوذج ىو األنسب النموذج فإف %5 من قلأ p قيمة كانت إذا  
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 (ROE)حقوق الملكية  معدل العائد علىنموذج ل  Hausman نتائج اختبار  (: 21-4)جدول
 

 Eviewsباالعتماد على سلرجات برنامج اؿ  الباحثةمن إعداد  المصدر:
أف قيمة اإلحصائية اليت ذلا توزيع   Hausmanباالعتماد على نتائج اجلدكؿ أعبله فقد أظهر اختبار    

-pقيمة  أف   نبلحظكما  46.6489تساكم القيمة  1.12كمستول معنوية  4كام مربع كبدرجة حرية 

value ( 1.111مساكية لػ. ) كمتغَت تابع، كبالتايل حقوؽ ادللكية  عدؿ العائد على دل  %5كىي أقل من
، شلا يشَت إىل أف النموذج ادلبلئم لبيانات البانل ادلتوفرة كرفض الفرضية العدمية يتم قبوؿ الفرضية البديلة

 . الثابتة اآلثار ظلوذج ىو
 تقدير معلمات النموذج باستخدام نموج التأثيرات الثابتة -4

سوؼ نقدر النموذج باستخداـ ظلوذج التأثَتات الثابتة كذلك باستخداـ  Hausmanبعد نتائج اختبار    
 طريقة ادلربعات الصغرل العادية، كاجلدكؿ ادلوايل يبُت ذلك:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROE 

Prob. Chi-sq.df Chi-sq. statistic Test summary 
 

0.0007 6 46.6489 cross-section 
random 
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 (ROE)للمتغير التابع  نتائج تقدير معلمات النموذج بأسلوب اآلثار الثابتة (:22-4)الجدول رقم

 

 Eviewsبناء على سلرجات برنامج اؿ الباحثة من إعداد : المصدر
 .P ≤ 0.05 ذا داللة احصائية عند مستول َتيكوف التأث

 ج باستخدام نموذج اآلثار الثابتةتقدير معلمات النموذ تحليل نتائج  -5
كىذا   1.4313بلغت R-Squared  التحديد معاملنبلحظ أف قيمة  (33-6)من خبلؿ اجلدكؿ رقم 

تغَتات سعر ادلراحبة، تغَت سعر اإلجارة، تغَتات أسعار الصرؼ، ) الدراسة قيد ادلستقلة ادلتغَتات أف يعٍت
 من  %43.13 نسبتو ما تفسر)  سلاطر سعر الفائدة، سلاطر التضخم، تغَتات الناتج احمللي اإلصبايل

ادلتبقية يف حُت النسبة (، (ROE ادللكية حقوؽ على العائد معدؿ(  التابع ادلتغَت يف ربدث اليت التغَتات
 (11.82) بلغت احملسوبة   Fقيمة إحصائية أف  النتائج تشَتتعزل لعوامل أخرل خارج نطاؽ الدراسة، ك 

اليت تقيس جودة نتائج   t-Statistic، يف حُت قيمة إحصائية ستيودنت  (0.0000) عند قيمة معنوية
حيث ىي أقل من  Cكل متغَت فتوضح أهنا مقبولة عموما عدا بالنسبة دلتغَت الفائدة كبالنسبة للثابت 

بالنسبة  1.13.1للخطأ كىي مرتفعة بقيمة  االحتمالية، يقابلو كذلك القيمة  2القيمة ادلطلقة لػ 

Dependent Variable: ROE 

   .Std. Error t-Statistic Prob            ت      

C -30.10542 19.80419 -1.520154 0.1322 

MURAB1? 2.529974 1.184368 2.136138 0.0356 

IJARA1? -1.575140 0.508071 -3.100235 0.0026 

INF? 0.272066 0.141294 1.925533 0.0475 

EXC? 10.40839 3.490021 2.982330 0.0037 

PIB? 0.023243 0.009680 2.401168 0.0186 

I? 1.031202 0.670606 1.537717 0.1279 

Fixed Effects (Cross) 

_JIB—C 1.683919 

11.94272 

-17.49666 

4.971484 

-0.438785 

12.15927 

13.58238 

-16.29759 

-2.782303 

1.078789 

_ALRAJHIB—C 

_KFH—C 

_BISB—C 

_IIAB—C 

_QIB—C 

_BALRAYAN—C 

_KIB—C 

_ALSALAMBBAHRAIN—C 

_ALBILAD—C 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.678638 Mean dependent var 20.434826 

Adjusted R-squared 0.621252 S.D. dependent var 15.32925 

S.E. of regression 6.268755 Sum squared resid 3300.972 

F-statistic 11.82583 Durbin-Watson stat 1.528394 

Prob(F-statistic) 0.000000 
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 التشخيصي االختبار نتيجة بلغتك  للفائدة كىو أمر متوقع كمنطقي باعتبارىا مصارؼ إسبلمية،

Durbin  Watson stat   مشكلة كجود عدـ إىل تشَتاف فاالنتيجت فاكىات1.528)  2) قيمتو ما 
 بُت الًتابط عدـ شرط فقدافنتيجة  متحيزة التقديرات من ذبعل كاليت ادلتغَتات بُت الذايت االرتباط
 .األخطاء

كىو ما  %5دلقدرات النموذج كاليت ال تتجاكز يف أقصاىا كما نبلحظ أيضا كجود معنوية إحصائية    
 يدفع باذباه قبوؿ النموذج، كبالتايل ؽلكن التعبَت على نتائج ىذا النموذج كما يلي :

 تقدير نموذج العائد على حقوق الملكية (:23-4)الجدول رقم 
 
 نموذج العائد على حقوق الملكيةتقدير  

  𝑅𝑂𝐸  𝑎  𝑎   𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎]  الفترة 
 
 𝑎  𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎   𝑎  𝐼𝑛𝑓   𝑎        𝑎  𝑃𝑖𝑏  

 𝑎  𝑖     ] 
2008-
2018 

[𝑅𝑂𝐸                        𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎  
 
        𝐼𝑗𝑎𝑟𝑎           𝐼𝑛𝑓  

                        𝑃𝑖𝑏 𝑡          𝑖       ] 

   T statistic=     (-1.52 , 2.14   ,-3.10  ,  1.93   ,  2.98 ,  2.40   ,  1.54 ) 
       F-statistic =11.83,    R2=67.86%  ,   Adj R2=62.13 % ,  DW=1.53                 

 من إعداد الباحثةالمصدر: 

تبلحظ القيمة ادلوجبة دلعلمات النموذج عدل تغَتات عائد اإلجارة أم تأثَت موجب لتغَتات العوامل      
تقريبا  % 3.22يؤدم إىل إرتفاع العائد على ادللكية دبعدؿ  % 1ادلفسرة، حيث أف تغَت عائد ادلراحبة بػ 

سعر  ،%.1.3، التضخم  %.1.2-يف االذباه نفسو، كبالنسبة لتغَتات باقي ادلتغَتات )عائد اإلجارة 
( مع اختبلؼ جودة أك  %1.12، كمعدؿ الفائدة %1.13الناتج احمللي اإلصبايل  ،% 11.6الصرؼ 

من تغَت العائد على  %43مستول القبوؿ كادلعنوية لكل متغَت، حيث تفسر يف رلملها ما يتجاكز 
 ادللكية. 

مبلحظة التأثَت السليب لتغَتات عائد اإلجارة كىذا كىذه النتائج منطقية كمربرة اقتصاديا عموما، مع    
يعود لعدـ مركنة الطلب السعرية على ىذه الصيغة، فكلما ارتفع العائد كىذا ىو ادلفًتض ِيؤدم الطلفاض 
حجم التمويل ما يؤثر على عائد ادللكية، كمنو ينصح يف ىذه احلالة بتخفيض عائد اإلجارة تكلفتها ما 

 يل كمن مث العوائد اإلصبالية للمصارؼ اإلسبلمية.ػلسن كيرفع حجم التمو 

 على ضوء النتائج السابقة نبلحظ أف :
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، كىذا حسب اختبار % 2معنوية احصائية عند مستول داللة أسعار الفائدة ليس لو بالنسبة دلتغَت  -
كىي أكرب  0.1279ادلقابل للمتغَتة يساكم   p-valueحيث صلد أف قيمة االحتماؿ  tستيودنت 

كالقيمة التقديرية ذلا موجبة، شلا يعٍت أنو ال يوجد أثر ذك داللة احصائية ، 1.12من درجة ادلعنوية 
 حقوؽ ادللكية.ألسعار الفائدة على معدؿ العائد على 

كالقيمة التقديرية للمعلمة موجبة % 2بالنسبة دلتغَتة التضخم ذلا معنوية احصائية عند مستول داللة  -
أم أف ، حقوؽ ادللكيةشلا يعٍت أهنا تؤثر بادلوجب على معدؿ العائد على ، (  0.272)كادلقدرة ب 

تقريبا يف  % 1.12دبعدؿ حقوؽ ادللكية يؤدم إىل ارتفاع العائد على  % 1تغَت معدؿ التضخم بػ 
 .االذباه نفسو

كالقيمة التقديرية للمعلمة  %2بالنسبة دلتغَتة أسعار الصرؼ ذلا معنوية احصائية عند مستول داللة   -
ا يعٍت أهنا تؤثر بادلوجب على معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية، شل (11.61121موجبة كادلقدرة ب  )
ارتفاع العائد على حقوؽ ادللكية دبعدؿ بأدل ذلك  %1رؼ ب سعر الصأم أنو كلما تغَت 

 .نفس االذباهتقريبا يف  11.61%
كالقيمة التقديرية  %2إلصبايل ذلا معنوية احصائية عند مستول داللة بالنسبة دلتغَتة الناتج احمللي ا -

ا يعٍت أهنا تؤثر بادلوجب على معدؿ العائد على حقوؽ ( شل1.132362)للمعلمة موجبة كادلقدرة ب  
أدل ذلك إىل زيادة العائد على حقوؽ  %1ادللكية، أم أنو كلما تغَت الناتج احمللي اإلصبايل ب 

 .تقريبا يف نفس االذباه %1.13ادللكية دبعدؿ 
كالقيمة التقديرية للمعلمة % 2بالنسبة دلتغَتة سعر ادلراحبة ذلا معنوية احصائية عند مستول داللة  -

شلا يعٍت أهنا تؤثر بادلوجب على معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية، أم أنو   (2.53)موجبة كادلقدرة ب  
تقريبا يف % 1.16اع العائد على حقوؽ ادللكية دبعدؿ يؤدم إىل ارتف %1كلما تغَت سعر ادلراحبة ب 

 .االذباه نفسو
كالقيمة التقديرية للمعلمة  %2سعر اإلجارة ذلا معنوية احصائية عند مستول داللة  ةبالنسبة دلتغَت  -

سعر زاد ، أم أنو كلما حقوؽ ادللكيةعلى معدؿ العائد على يعٍت أهنا تؤثر بالسالب شلا  ،سالبة
  .%.1.2 حقوؽ ادللكية ب العائد علىاطلفاض يؤدم إىل % 1اإلجارة ب 
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 مناقشة النتائج : المطلب الثالث
 بناء على االختبارات اإلحصائية السابقة مت الوصوؿ إىل النتائج اآلتية:   
 الفرضية الرئيسية األولىاختبار  نتائج  أوال:

على  العائد عدؿمعلى سعار الفائدة أل تبُت عدـ كجود أثر  للفرع األكؿ من الفرضية األكىلبالنسبة  -
كىذا باعتبار  كىذا يتوافق مع النظرية االقتصادية ما غلعلو خارج النموذج ،  %2عند معنوية األصوؿ 

النقدم عموما  لبلستقرار يرجع السببكما ،  البنوؾ اإلسبلمية ال تتعامل دبعدؿ الفائدة أخذا كعطاءا
الذم تعمل يف إطاره البنوؾ اإلسبلمية كالقبوؿ الذم تلقاه مؤشرات السعر بالنسبة للمراحبة كاإلجارة، 

كما أنو  عنها بالنسبة دلؤشر الفائدة رغم أف اإلطار الذم تعمل فيو تقليدم ربوم عموما االبتعادأك 
بلمية كالذم يكوف زلددا مسبقا كيبقى ال ؽلكن الزيادة يف ىامش الربح الذم تعتمده ادلصارؼ اإلس

   .ثابتا مهما تغَتت أسعار الفائدة السوقية كبالتايل ال تتأثر بو

على معدؿ العائد  دلعدؿ التضخم نبلحظ كجود أثر إغلايب بالنسبة للفرع الثاين من الفرضية األكىل -
موافقة دلا ، كىذه النتيجة %5عند مستول ادلتغَتين أف ىناؾ عبلقة طردية بُت  على األصوؿ ،أم

كالذم ىذا يفسر العبلقة النظرية بُت معدؿ التضخم كمعدؿ الرحبية، ك جاء يف النظرية االقتصادية، 
يفسر الطلب على اخلدمات ادلصرفية كالتمويل ادلصريف يف ظل االنتعاش االقتصادم كحدكث العكس 

  .عند تدىور يف الوضع االقتصادم
أنو ال يوجد أثر ألسعار الصرؼ على معدؿ العائد  الفرضية األكىل نبلحظ بالنسبة للفرع الثالث من -

من خبلؿ تغَتات الصرؼ كتبُت  اقتصادياكىذا يفسر  ، %5مستول معنوية  على األصوؿ عند 
الصعوبات اليت تبلقيها البنوؾ اإلسبلمية يف إدارة فجوات ككضعيات الصرؼ بُت القصَتة كالطويلة مع 
تعامبلهتا ادلالية كالتجارية مع اخلارج، كيبدك التأثَت خاصة على العائد على األصوؿ يف حُت يلغى 

 .و بتعامبلهتا على العائد على ادللكيةالتأثَت من خبلؿ مزايا الرفع كالوفر الذم ربقق

بالنسبة للفرع الرابع من الفرضية األكىل نبلحظ عدـ كجود أثر للناتج احمللي اإلصبايل على معدؿ  -
 .%5عند مستول العائد على األصوؿ 

على سعر ادلراحبة لأنو يوجد أثر ذك داللة احصائية  تبُت اخلامس من الفرضية األكىلبالنسبة للفرع  -
، كىو أثر معنوم كإغلايب أم ىناؾ %5عند مستول  العائد على األصوؿ يف ادلصارؼ ادلدركسة

عبلقة طردية بُت ادلتغَتين كىذا يعٍت أف ادلصرؼ اإلسبلمي كقبل البدئ يف ربديد سعر ادلراحبة يكوف 
ى ادلوجودات باألساس قد كضع الغاية من تلك العملية كىي متمثلة يف ربقيق الرحبية شلثلة بالعائد عل
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ألهنا سبثل الطريقة اليت يتم من خبلذلا احلكم على كفاءة إدارة ادلصرؼ يف توليد األرباح كااليرادات من 
األصوؿ ادلتاحة ذلا، كيعد يف رأم الباحثة مؤشر جيد على زيادة الطلب على التمويل بادلراحبة، شلا 

العوائد ادلتحققة بادلستقبل كىي يزيد من حجم استثمارات كأصوؿ ادلصرؼ كبالتايل ينعكس على 
نتيجة منطقية موافقة للنظرية االقتصادية كتتفق أيضا دلا جاء يف دراسة ) ىناء زلمد احلنيطي، سارم 

  (.سليماف مبلحيم
بالنسبة للفرع السادس من الفرضية األكىل نبلحظ كجود أثر معنوم كسليب لسعر اإلجارة على األداء  -

ادلدركسة شلثبل دبعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية كمعدؿ العائد على ادلايل للمصارؼ اإلسبلمية 
كىذا يعود لعدـ مركنة الطلب السعرية على ىذه األصوؿ، أم ىناؾ عبلقة عكسية بُت ادلتغَتين 

أكرب يف  اطلفاض، فالزيادة يف عائدىا للمصرؼ أك سعر تكلفتها بالنسبة للمستثمر تؤدم إىل الصيغة
الطلب على التمويل هبذه الصيغة كمن مث تؤثر سلبا على أداء ادلصرؼ خاصة إذا مل يكن لو صيغ 
بديلة أك استثمارات تعوض نقص التمويل كبالتايل ينخفض حجم التمويل مع سعي ادلصرؼ 

كيكوف للمحافظة على عائد شبو ثابت للمودعُت لتعزيز الثقة بو كىذا ما يؤثر على عائد ادللكية ، 
تأثَت خطر التمويل أعلى من  عائده كمنو ينصح يف ىذه احلالة بتخفيض عائد اإلجارة  كتكلفتها ما 

نتيجة مربرة ػلسن كيرفع حجم التمويل كمن مث العوائد اإلصبالية للمصارؼ اإلسبلمية كىذه ال
 اقتصاديا.

 الفرضية الرئيسية الثانيةثانيا: 
على ادلعدؿ على حقوؽ سعار الفائدة أل ثانية تبُت عدـ كجود أثر للفرع األكؿ من الفرضية البالنسبة  -

غلعلو خارج النموذج ، كىذا باعتبار البنوؾ اإلسبلمية ال تتعامل دبعدؿ  ما  %5عند معنوية ادللكية 
الفائدة أخذا كعطاءا كما أنو ال ؽلكن الزيادة يف ىامش الربح الذم تعتمده ادلصارؼ اإلسبلمية 

   .ا مسبقا كيبقى ثابتا مهما تغَتت أسعار الفائدة السوقية كبالتايل ال تتأثر بوكالذم يكوف زلدد
نبلحظ كجود أثر إغلايب دلعدؿ التضخم على معدؿ العائد الثانية بالنسبة للفرع الثاين من الفرضية  -

بالنسبة لتأثَت ف ،%5،أم أف ىناؾ عبلقة طردية بُت ادلتغَتين عند مستول  حقوؽ ادللكيةعلى 
 من خبلؿ ما يلي: اقتصادياالعائد على ادللكية ىو أثر مقبوؿ كمنطقي على  التضخم

ة أك زيادة معدؿ التضخم يؤثر إغلابا على القيمة اإلمسية كاجلارية ألصوؿ ادلنشأة كتعامبلهتا  سواء الثابت -
 .ادلتداكلة
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كادلنتجات زلل صيغ  قدرة البنوؾ اإلسبلمية عموما على مواءمة كمتابعة تغَتات األسعار يف السلع -
التمويل كإدارة عمليات البيع دبا ػلقق الزيادة يف نتائج العمليات بشكل عاـ كمن مث على األداء 

  ؛ادلايل
الكفاءة النسبية للبنوؾ اإلسبلمية يف إجراءات عمليات التمويل بالبيع كالتمويل باذلامش يف كقت  -

 . خم مع مركنة عقود التمويلمناسب ال يًتؾ رلاال للتغَتات السلبية دلخاطر التض
نبلحظ كجود أثر معنوم كإغلايب ألسعار الصرؼ على معدؿ  الثانيةبالنسبة للفرع الثالث من الفرضية  -

حيث أف ارتفاع سعر  ادللكية كبعبلقة طردية كىذا يتفق مع النظرية االقتصادية العائد على حقوؽ 
الصرؼ يؤدم إىل زيادة الودائع يف ادلصرؼ كىذا ما يعزز دبصادر البنك الذم ينعكس اغلابا على 

كبدكف تأثَت ذلذا ادلتغَت عند استخداـ معدؿ العائد على االصوؿ عند نفس ادلعنوية، ، رحبية ادلساعلُت 
سبلمية كىذا التباع بنوؾ الدراسة فإف أم تغَت يف سعر الصرؼ فيؤثر ذلك على رحبية ادلصارؼ اإل

نظاـ صرؼ مرتبط بسلة من العمبلت على رأسها الدكالر كاليورك، كأف أم تغَت يف أسعار الصرؼ 
األجنيب يف ىذه العينة من الدكؿ )قطر، األردف، ادلملكة العربية السعودية، البحرين ، الكويت(، 

بح كوف أف أسعار الصرؼ زلددة مسبقا، كأف فنجد أف ادلتعاملوف يف رلاؿ الصرؼ دائما يف حالة ر 
احتماؿ اخلسارة ستغطيو العمولة اليت يفرضها ادلتعامل)البنك( للعميل يف كل عملية صرؼ، ناىيك 

 .عن القيود اليت تفرضها ىذه الدكؿ ادلستعملة يف الدراسة على اقتصادىا 
إغلايب للنمو االقتصادم ادلمثل بالناتج الثانية  تبُت كجود أثر معنوم بالنسبة للفرع الرابع من الفرضية  -

احمللي اإلصبايل على معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية كلكن بتأثَت ضعيف جدا كىذا يتوافق مع 
من  االستهبلكيكىو ما يعٍت تنشيط الطلب على صيغ التمويل كأعلها الطلب النظرية االقتصادية 

خبلؿ حجم التمويل بصيغ ادلراحبة كاإلجارة، كلكن تأثَتىا ضعيف نسبيا ما يعٍت احلاجة إىل تطوير 
كتعميق الصيغ التشاركية اليت تؤثر كتتأثر بشكل أكرب بالنمو احلقيقي، كىو ما ػلتاج كذلك إىل زيادة 

ؾ العاملة كالسلسلة حجم التمويل اإلسبلمي مع دراسات أعمق كأمشل كأكثر تنوعا من ناحية البنو 
 الزمنية.

بالنسبة للفرع اخلامس من الفرضية الثانية تبُت ىناؾ كجود أثر إغلايب معنوم ذك داللة إحصائية لسعر  -
، بعبلقة طردية موجبة حيث أف قرار %5ادلراحبة على العائد على حقوؽ ادللكية كذلك عند معنوية 

مناسب يقرر لدرجة قيمة االيرادات السنوية التسعَت كربديد مستويات األسعار كالتكاليف بشكل 
للمصرؼ اليت تؤدم إىل زيادة العائد على حقوؽ ادلساعلُت، كىذا ما يدؿ على أف ادلصرؼ لديو قدرة 
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على استغبلؿ أصولو بشكل جيد، كبالتايل ربقيق العوائد من نشاطها التشغيلي كىذه النتيجة تتفق 
 .زلمد احلنيطي، سارم سليماف مبلحيم(مع النظرية االقتصادية كمع دراسة )ىناء 

بالنسبة للفرع السادس من الفرضية الثانية نبلحظ كجود أثر معنوم كسليب لسعر اإلجارة على  -
كىذا يعود لعدـ للمصارؼ معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية ، أم ىناؾ عبلقة عكسية بُت ادلتغَتين 

ائدىا للمصرؼ أك سعر تكلفتها بالنسبة ، فالزيادة يف عمركنة الطلب السعرية على ىذه الصيغة
للمستثمر تؤدم إىل اطلفاض أكرب يف الطلب على التمويل هبذه الصيغة كمن مث تؤثر سلبا على أداء 
ادلصرؼ خاصة إذا مل يكن لو صيغ بديلة أك استثمارات تعوض نقص التمويل كبالتايل ينخفض 

بت للمودعُت لتعزيز الثقة بو كىذا ما حجم التمويل مع سعي ادلصرؼ للمحافظة على عائد شبو ثا
يؤثر على عائد ادللكية ، كيكوف تأثَت خطر التمويل أعلى من  عائده كمنو ينصح يف ىذه احلالة 
بتخفيض عائد اإلجارة  كتكلفتها ما ػلسن كيرفع حجم التمويل كمن مث العوائد اإلصبالية للمصارؼ 

 .اإلسبلمية كىذه النتيجة مربرة اقتصاديا 
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 كفيما يلي ملخص نتائج الدراسة التطبيقية:
 ملخص نتائج تحليل أثر مخاطر السوق على األداء المالي(: 24-4) الجدول رقم

 
 باحثة: من إعداد الالمصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتغيرات 
 المستقلة

المتغيرات 
 التابعة

                    الفرضية الفرضية
 النتيجة )قبول أو رف ( الفر 

سعر 
 الفائدة

ROE H02-1 ال يوجد أثر القبول ال يوجد 
ROA H01-1 ال يوجد أثر القبول ال يوجد 

 يوجد أثر الرف   ال يوجد ROE H02-2 التضخم
ROA H01-2 يوجد أثر الرف  ال يوجد 

أسعار 
 الصرف

ROE H02-3 يوجد أثر الرف  ال يوجد 
ROA H01-3 ال يوجد أثر القبول ال يوجد 

الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

ROE H02-4 يوجد أثر الرف  ال يوجد 

ROA H01-4 ال يوجد أثر  القبول ال يوجد 

سعر 
 المرابحة

ROE H02-5 يوجد أثر الرف  ال يوجد 
ROA H01-5 يوجد أثر الرف  ال يوجد 

سعر 
 اإلجارة 

ROE H02-6 يوجد أثر الرف  ال يوجد  
ROA H01-6 يوجد أثر الرف  ال يوجد 
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 : جهود مصارف الدراسة في تطبيق المعايير الرق ابية إلدارة مخاطر السوق  الثالثالمبحث  
البنك ادلركزم ىو اذليئة العليا لنظاـ الدكلة فهو يلـز صبيع ادلصارؼ العاملة يف تلك الدكلة  باعتبار     

باتباع تعليماتو كمن بينها تلك اليت تتعلق بالرقابة فنجد أف البنك ادلركزم يقـو بفرض تطبيق ادلعايَت 
ادلالية اإلسبلمية، فسنحاكؿ  الدكلية الصادرة من اجلهات الرقابية الدكلية كلجنة بازؿ، أك رللس اخلدمات

يف  زلل الدراسة يف ىذا ادلبحث عرض األساليب كاالجراءات اليت تطبقها رلموعة من ادلصارؼ اإلسبلمية
 إدارهتا دلخاطر السوؽ كفقا دلا جاء من معايَت رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية كمعايَت بازؿ . 

 رة مخاطر السوقالمطلب األول: اجراءات وأساليب مصارف قطر إلدا
القطرم بتواجد رلموعة من البنوؾ اإلسبلمية إىل جانب التقليدية، تنشط ربت ادلصريف يتميز النظاـ     

رقابة البنك ادلركزم القطرم، لبلطبلع على اآلليات كاألساليب ادلعتمدة يف إدارة سلاطر السوؽ، اعتمدنا 
اعتمدنا على تقارير البنكُت كما نشر عنهما يف على دراسة حالة بنك قطر اإلسبلمي كبنك الرياف، كقد 

 ادلوقع  االلكًتكين.
  إلدارة مخاطر السوقأوال: جهود مصرف قطر اإلسالمي في تطبيق المعايير الرقابية 

سنحاكؿ من خبلؿ ىذا العنصر توضيح بعض اآلليات ادلعتمدة يف إدارة سلاطر السوؽ كذلك بتطبيق    
 كما يلي: كمعايَت رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية  2معايَت بازؿ 

  في مصرف قطر اإلسالمي مخاطر السوق -1
لة أك التدفقات النقدية   كىي سلاطر تقلب القيمة العاديتعرض مصرؼ قطر اإلسبلمي إىل سلاطر السوؽ    

ادلستقبلية ألداة مالية بسبب التغَتات يف أسعار السوؽ، تنجم سلاطر السوؽ من مراكز مفتوحة يف معدالت 
الربح، كمؤشرات العمبلت كاألسهم ككل ما يتعرض لتغَتات عامة أك زلددة يف السوؽ، كالتقلب يف مستول 

الت الربح، توزيعات االئتماف، أسعار صرؼ العمبلت التغَتات يف معدالت أك أسعار السوؽ مثل: معد
 األجنبية، أسعار األسهم.

كيتم مراقبة ىذه ادلخاطر بشكل يومي من ِقبل إدارة سلاطر السوؽ، كيتم رفع التقارير بشكل منتظم إىل    
 . ، كرؤساء كحدات العمل(ALCOجلنة األصوؿ كاخلصـو )

 

                                                           
  (ALCO) كااللتزامات: ىي جلنة مسؤكلة عن كضع سياسات تفصيلية إلدارة سلاطر السوؽ كالقياـ بادلراجعة اليومية ذلا كىدفها ، جلنة ادلوجودات

ىو ربديد كتصنيف كإدارة سلاطر السوؽ بطريقة مناسبة لضماف كضباية مصاحل صبيع ادلساعلُت، كالعمل على زبفيض ىذه ادلخاطر كالتحوط ذلا 
 ماية ادلصرؼ من خطر ضعف القدرة التشغيلية، كتعظيم ادلفاضلة بُت ادلخاطر كالعائد.كاحلفاظ على رأس ماؿ كاؼ حل
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 مخاطر السوق إجراءات وأساليب إدارة -2
(VAR ،)يقـو ادلصرؼ بقياس كمراقبة التعرض دلخاطر السوؽ باستعماؿ القيمة ادلعرضة للخطر  -

كيعترب ىذا النموذج ىاـ يف قياس سلاطر السوؽ إال أف االفًتاضات اليت يستند إليها ينتج بعض القيود 
 :1كتتضمن ما يلي

االستبعاد للمراكز خبلؿ ىذه الفًتة، أياـ، أنو من ادلمكن أف يتم التحوط أك  10تفًتض فًتة االحتفاظ  -
كقد ال ينطبق ذلك على ادلوجودات الغَت القابلة للسيولة، أك يف احلاالت اليت يشهد السوؽ نقص شديد 

 يف السيولة.
ال يعكس اخلسائر اليت ؽلكن أف تقع بعد ىذا ادلستول، فإف ىناؾ احتماؿ  99%إف مستول الثقة  -

 .2مة ادلعرضة للخطرأف تتجاكز اخلسائر القي %1بنسبة 
يتم احتساب القيمة ادلعرضة للخطر بشكل يومي كال يعكس التعرض الذم قد ػلدث للمراكز خبلؿ  -

 ادلتاجرة اليومية.
استخداـ البيانات التارؼلية كأساس لتحديد النطاؽ احملتمل للعوائد ادلستقبلية قد ال يغطي دائما كافة  -

 ل الطبيعة االستثنائية.السيناريوىات احملتملة خاصة تلك اليت ربم
يستخدـ ادلصرؼ قيود القيمة ادلعرضة للخطر لقياس سلاطر السوؽ اإلصبالية كأسعار صرؼ العمبلت  -

احملددة كمعدالت الربح كالسهم كسلاطر أسعار أخرل كبشكل يومي، حبيث ؼلضع اذليكل العاـ ذلذا 
ت، كما يتم تقدًن تقارير موجزة كبشكل النموذج للمراجعة كادلوافقة من طرؼ جلنة ادلوجودات كااللتزاما

 منتظم ذلذه اللجنة. 
يعتمد ادلصرؼ يف قياس كادارة سلاطر السوؽ على ظلوذج االختبارات الضاغطة بشكل كبَت لتجسيد  -

األثر ادلايل دلختلف السيناريوىات االستثنائية للسوؽ، يف الفًتات اليت ربدث فيها قلة السيولة يف 
 السوؽ.

                                                           
  القيمة ادلعرضة للخطر(VAR) أياـ( من  10: ىي اخلسارة ادلقدرة اليت ستقع على زلفظة ادلتاجرة على مدل فًتة زلددة من الزمن)فًتة االحتفاظ

%(، كما يستند إىل احملاكاة التارؼلية باألخذ يف االعتبار بيانات السوؽ للسنتُت السابقتُت 99الثقة تغَتات سلبية للسوؽ باحتمالية زلددة )مستول 
أسعار  كالعبلقات ادلبلحظة بُت أسواؽ كأسعار سلتلفة، كما يقدـ ىذا النموذج نطاؽ كاسع من السيناريوىات ادلستقبلية ادلنطقية احلدكث لتغَتات

 السوؽ.
 . 75، مصرؼ قطر اإلسبلمي، ص: 2017التقرير السنوم   1
  77-75، مصرؼ قطر اإلسبلمي، ص: 2018التقرير السنوم،   2
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من خبلؿ مراقبة فجوات معدالت الربح كاحلصوؿ على حدكد  دارة سلاطر معدؿ الربحيقـو ادلصرؼ بإ -
موافق عليها مسبقا لنطاقات إعادة التسعَت، حبيث تقـو جلنة ادلوجودات كااللتزامات دبراقبة االلتزاـ هبذه 

اطر السوؽ احلدكد كتساندىا اخلزينة ادلركزية للمصرؼ، كما يعتمد ادلصرؼ يف إدارة ىذا النوع من سل
كالغَت معيارية  دبراقبة حساسية ادلوجودات كادلطلوبات ادلالية للمصرؼ دلختلف السيناريوىات ادلعيارية

 دلعدالت الربح.
من خبلؿ سياسة التحوط دلخاطر التعامبلت هبذه  يقـو ادلصرؼ بإدارة سلاطر العمبلت األجنبية -

كما تقـو بإجراء ظلوذج القيمة ادلعرضة للخطر   إلبقاء ىذه ادلخاطر ضمن احلدكد ادلوضوعة،العمبلت 
(VAR)  فيما يتعلق بالعملة األجنبية كمراقبة أية سلاطر تركز فيما يتعلق بأم عملة فردية خبصوص

ربويل تعامبلت العملة األجنبية كادلوجودات كادلطلوبات النقدية إىل العملة الوظيفية ادلعنية للمصرؼ،  
أجل احلد من كما يقـو ادلصرؼ باستخداـ عقود تبادؿ آجلة دبا يتوافق مع الشريعة اإلسبلمية من 

سلاطر تقلب العمبلت األخرل، ككما تعترب سلاطر تعرض مصرؼ قطر اإلسبلمي دلخاطر أسعار الصرؼ 
زلدكدة جدا باعتبار أف نظاـ الصرؼ يف دكلة قطر ثابت ) تثبيت سعر صرؼ الرياؿ القطرم بالدكالر 

 األمَتكي(.
دلة لؤلسهم نتيجة للتغَتات يف يتعرض ادلصرؼ دلخاطر سعر السهم كىي سلاطر اطلفاض القيمة العا -

مستول مؤشرات األسهم كاألسهم الفردية، كيقـو ادلصرؼ بإدارة ىذه ادلخاطر من خبلؿ ربليل 
 احلساسية ذلذه ادلخاطر.

 كفاية رأس المال لمصرف قطر اإلسالمي -3
 رؤية ادلصرؼيتمثل اإلطار العاـ إلدارة ادلخاطر كلكفاية رأس ادلاؿ يف مصرؼ قطر اإلسبلمي يف     

 إلدارة ادلخاطر باعتبارىا جزء من القدرات األساسية الواجب توافرىا للتأكيد على أف ادلخاطر ال تتجاكز
 احلدكد ادلقبولة، كأف قبوؿ ادلخاطر ؽلثل قيمة مضافة للمودعُت كادلساعلُت، كبالنسبة للبنك فهي سبثل نوعان 

 س ماؿ كبَتة كفقان لنسبةأصرؼ على االحتفاظ بقاعدة ر من التوزاف بُت العائدات كادلخاطر، كما يعمل ادل
يتم  على الطرؽ ادلعيارية يف تقدير سلاطر السوؽ، كما مصرؼ قطر اإلسبلمييعتمد ك   كفاية رأس ادلاؿ،

                                                           
  لتغَتات يف سلاطر معدؿ الربح: ىي سلاطر اخلسارة الناذبة من التقلبات يف التدفقات النقدية ادلستقبلية أك القيم العادلة لؤلدكات ادلالية بسبب ا

 معدالت الربح يف السوؽ
  نقطة أساس ذلبوط أك صعود متناظر يف كافة منحنيات العائدات  100ىات ادلعيارية: ىي اليت تؤخذ يف االعتبار بشكل شهرم تتضمن السيناريو

 شهر يف كافة منحنيات العائدات. 12نقطة أساس صعودا أك ىبوطا يف أكرب من جزء  50حوؿ العامل، ك
   العمبلت األجنبية، كتنشأ عن األدكات ادلالية احملتفظة بعملة أجنبية.ىي سلاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة لتغَتات سعر 
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حساب نسبة كفاية رأس ادلاؿ يف ادلصرؼ القطرم اإلسبلمي طبقا لتوصيات جلنة بازؿ كبناءا على تعليمات 
كىذا يعٍت أنو مل يستعمل بعد صيغة مقررات ، 1% 12مصرؼ قطر ادلركزم كالذم حددىا ىذا األخَت ب

 .3اتفاقية بازؿ تطبيق معايَت كمتطلباتا بكيقـو ادلصرؼ حالي،  رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية

 
    م             2118-2118تطور نسبة كفاية رأس المال لمصرف قطر اإلسالمي من )  (:25-4) الجدول رقم

 الوحدة %
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

مصرؼ 
قطر 

 اإلسبلمي

17.04 17.33 17.37 18.58 15.05 16.5 14.6 14.1 16.7 18.3 18.8 

 (2018-2008باالعتماد على التقارير السنوية دلصرؼ قطر اإلسبلمي  للفًتة ) الباحثة: من إعداد المصدر
 

 م2118-2118تطور نسبة كفاية رأس المال لمصرف قطر اإلسالمي من ) :(8-4)الشكل رقم

 
 (.25-4) رقمباالعتماد على معطيات اجلدكؿ  - المصدر:
  2018 -2008تقرير االستقرار ادلايل، مصرؼ قطر ادلركزم ، قطر،  -

 

كاؼ دلواجهة   برأمساؿ احتفظف ادلصرؼ االسبلمي القطرم أعبله  أنبلحظ من خبلؿ قراتنا للشكل     
ك  17.4حيث تراكح معدؿ كفاية راس ادلاؿ يف ادلصرؼ بُت % 2018-2008ادلخاطر خبلؿ الفًتة 

ك نس ادلاؿ ادلقررة دبوجب تعليمات البرأ% كىي معدالت تفوؽ متطلبات احلدكد الدنيا لنسبة كفاية 18.58

                                                           
  .78، مصرؼ قطر اإلسبلمي، ص: 2018التقرير السنوم   1
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اىل  2008من سنة  %8زؿ للرقابة ، ككما تفوؽ النسبة ادلقًتحة دبوجب توصيات جلنة با%10القطرم ادلركزم
اليت أقرىا البنك س ادلاؿ ألنسبة كفاية ر ، كما تفوؽ  ىذه ادلعدالت متطلبات  احلدكد  الدنيا 2013سنة 

األمر الذم يعزز متانة  2018اىل  2012من  %10.5ادلقدرة ب 3كتوصيات بازؿ  %12ادلركزم القطرم 
 الوضع ادلايل يف ادلصرؼ. 

 فيةاالفصاح والشفا -4
مصرؼ قطر اإلسبلمي بتطبيق الدعامة  الثالثة التفاقية يلتـز باإلضافة إىل معيار نسبة كفاية رأس ادلاؿ ف   

بازؿ، كذلك من خبلؿ افصاحو على جزء من بياناتو ادلالية : مثل معدؿ كفاية رأس ادلاؿ، كمعدؿ رأس 
ادلساعلُت، كمعدؿ القركض ادلتعثرة، ادلاؿ ادلساند، كمعدؿ رأس ادلاؿ األساسي ، نسبة مساعلات كبار 

العائد على األصوؿ، كالعائد على حقوؽ ادللكية، كاألصوؿ كاخلصـو بالعمبلت األجنبية، ك  كادلخصصات،
تعرض ذلا ككذلك رأس ادلاؿ ادلطلوب دلواجهة يفصح عن اصبايل ادلخاطر السوقية اليت يكغَتىا، إال أنو مل 

رؼ قطر ادلركزم بضرركة التقيد بادلعايَت الدكلية من خبلؿ إعداد ، كعند اإلفصاح يقـو مصىذه ادلخاطر
 التقارير كادلتطلبات اإلضافية . 

  

 إلدارة مخاطر السوقفي تطبيق المعايير الرقابية  الريانجهود مصرف ثانيا: 
تأثر أرباح  كاليت تتمثل يف يتعرض مصرؼ الرياف القطرم جملموعة من ادلخاطر من بينها سلاطر السوؽ،   

أك رأس ماؿ اجملموعة أك مقدرهتا يف ربقيق أىدافها التجارية سلبيان بالتغَتات يف مستول تقلب أسعار 
تدير  ، كاألسعار مثل معدالت الربح كأسعار ربويل العمبلت األجنبية، كأسعار األسهم السوؽ أك

حبيث   قبل مصرؼ قطر ادلركزم من اجملموعة سلاطر السوؽ اخلاصة هبا ضمن إطار عمل للحدكد ادلفركضة
 :1يتبع أساليب متنوعة يف إدارة ىذا النوع من ادلخاطر كما يلي

 2اجراءات وأساليب إدارة مخاطر السوق لمصرف الريان -1
يقـو ادلصرؼ الرياف بإدارة سلاطر السوؽ ادلتمثلة يف سلاطر معدالت الربح من خبلؿ مراقبة حساسية  -

 االحتماالت ادلعيارية كالغَت معيارية . ادلوجودات كادلطلوبات دلختلف
يقـو مصرؼ الرياف بإدارة سلاطر أسعار صرؼ العمبلت األجنبية بالعمل على إجراءات التحوط  -

 كاستعماؿ أسلوب القيمة ادلعرضة للخطر مثل تلك ادلستعملة يف مصرؼ قطر اإلسبلمي.

                                                           
  85، مصرؼ الرياف، ص:2018التقرير السنوم  1
 . 90-86ص:ادلرجع نفسو،   2
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قيم العادلة لكافة األدكات ادلالية يقـو مصرؼ الرياف بإدارة سلاطر أسعار السلع من خبلؿ ربديد ال -
باستخداـ أساليب التقييم، كتتضمن ىذه األساليب: صايف القيمة احلالية كظلاذج التدفق النقدم 

شولز( -ادلخصـو مقارنة بأدكات شلاثلة حيث تتوفر أسعار السوؽ اليت ؽلكن مبلحظتها كظلوذج )ببلؾ
كاذلدؼ من ىذه األساليب ىو الوصوؿ إىل  كخيارات تسعَت متعددة احلدكد كظلاذج تقييم أخرل،

ربديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة ادلالية يف تاريخ التقرير كالذم يتحدد من ِقبل ادلشاركُت يف 
 السوؽ كفق معاملة ذبارية ضمن األنشطة االعتيادية.

 يقـو ادلصرؼ بإدارة سلاطر األسهم باستخداـ ربليل احلساسية. -
 صرف الريان كفاية رأس المال لم  -2

ككفق  3ك2تناد إىل ارشادات جلنة بازؿ يتم احتساب معدؿ كفاية رأس ادلاؿ دلصرؼ الرياف باالس   
 3تعليمات مصرؼ قطر ادلركزم كالذم كضع حد أدىن لنسبة كفاية رأس ادلاؿ دبوجب متطلبات بازؿ 

 .%13.2مقدر ب

 الوحدة %    م             2118-2118تطور نسبة كفاية رأس المال لمصرف الريان من ) (: 26-4) الجدول رقم

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
مصرؼ 

 الرياف 
33.10 24.74 19.21 22.07 16.88 20.55 18.26 18.54 18.85 19.22 19.46 

 (2018-2008باالعتماد على التقارير السنوية دلصرؼ الرياف  للفًتة ) الباحثة: من إعداد المصدر
 

 (2118-2118: تطور نسبة كفاية رأس المال في مصرف الريان خالل الفترة ) (9-4)الشكل رقم

 
 (26-4): باالعتماد على اجلدكؿ رقم المصدر

 .2018-2008، تقارير االستقرار ادلايل، مصرؼ قطر ادلركزم، قطر -

8 8 8 8 8 8 
10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10 10 10 10 10 10 
12 12 12 12 12 

33,1 

24,74 

19,21 

22,07 

16,88 

20,55 
18,26 18,54 18,85 19,22 19,46 

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

الحد األدنى 
 2حسب بازل 

 3و

الحد األدنى 
حسب 

مصرف قطر 
 اإلسالمً

نسبة كفاٌة 
رأس المال 

لمصرف 
 الرٌان



بيانات  أثر مخاطر السوق على األداء المالي لعينة من البنوك اإلسالمية باستعمال  تحليل  الفصل الرابع...............
 (Panel Dataالبانل               )

 

 
111 

حيث سجلت معدؿ  2009ك 2008 مقارنة ب  نسبة كفاية رأس ادلاؿ يف مصرؼ الرياف منحى تنازلياعرفت 
أما  %19كاف ادلعدؿ يف حدكد   2018ك 2017ك  2010يف حُت يف  24.74%ك 33.10%
 2012، يف حُت جاءت أدىن نسبة سنة %18فكاف ادلعدؿ يف حدكد  2016ك  2015ك 2014السنوات

كما تبقى نسبة كفاية    %20.55إىل معدؿ  2013رغم االرتفاع ادلسجل يف السنة ادلوالية   %16.88ب 
ابتداء من  %12ك 10%رأس ادلاؿ لبنك الرياف ذباكزت النسبة احملددة من طرؼ مصرؼ قطر االسبلمي بػ 

 على التوايل كما ىو موضح يف الشكل. 10.5%ك  %8بػ 3ك 2كجلنة بازؿ 2014سنة 

 الشفافيةاالفصاح و  -3
بتطبيق الدعامة  الثالثة التفاقية بازؿ،  الريافمصرؼ يلتـز باإلضافة إىل معيار نسبة كفاية رأس ادلاؿ ف  

فصح عن اصبايل ادلخاطر السوقية اليت يكذلك من خبلؿ افصاحو على جزء من بياناتو ادلالية ، إال أنو مل 
، كعند اإلفصاح يقـو مصرؼ قطر ادلركزم ادلخاطرتعرض ذلا ككذلك رأس ادلاؿ ادلطلوب دلواجهة ىذه ي

 بضرركة التقيد بادلعايَت الدكلية من خبلؿ إعداد التقارير كادلتطلبات اإلضافية . 
 المطلب الثاني: اجراءات وأساليب مصارف األردن إلدارة مخاطر السوق

لسوؽ للبنك األردين سنقـو من خبلؿ ىذا العنصر إبراز أىم األساليب ادلتبعة يف إدارة سلاطر ا   
 كما يلي:  اإلسبلمي كالبنك العريب اإلسبلمي الدكيل

 أوال: جهود البنك األردني اإلسالمي في إدارة مخاطر السوق
كىنالك جلنة إلدارة مدركسة يتبع البنك سياسات مالية إلدارة ادلخاطر ادلختلفة ضمن اسًتاتيجية    

كضبط ادلخاطر كإجراء التوزيع االسًتاتيجي األمثل لكل من تتوىل رقابة  ادلوجودات كادلطلوبات يف البنك
 : 1تتمثل مهاـ إدارة ادلخاطر يفك  ادلوجودات كادلطلوبات سواء يف ادلركز ادلايل أك خارجها،

ربديث السياسة االستثمارية ادلتبعة يف البنك كعرضها على رللس اإلدارة للمصادقة عليها بصورة  -
االستثمارية كتقييم نتائجها مقارنة دبؤشرات السوؽ كالتنافسية  دكرية كمراجعة تطبيق السياسة

 .ادلصرفية
 .تشكيل جلاف ازباذ القرار االستثمارم كتوزيع الصبلحيات دبا يتفق مع السياسة االستثمارية للبنك -
 إعداد خطة استثمارية سنوية حبيث تراعي توقعات جلنة ادلوجودات كادلطلوبات لتوقعات العوائد  -

تتضمن اخلطة األدكات االستثمارية ادلتاحة يف السوؽ ذات ادلخاطر  سعار السوؽ حبيثكتقلبات أ
 .ادلتدنية
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 مفاجئإعداد تقارير ألسعار السوؽ كعرضها على جلنة ادلوجودات كادلطلوبات دلراقبة أم اطلفاض   -
 .ادلستثمر هبا لتجنب سلاطر تقلبات أسعار السوؽ يف أسعار األدكات ادلالية

 األردني اإلسالميالبنك إدارة مخاطر السوق في اجراءات  -1
يقـو البنك األردين اإلسبلمي دبجموعة من األساليب كاالجراءات للتخفيف من ادلخاطر السوقية كما 

 :1يلي
 االستثماراتاطلفاض معدؿ العائد على تعرؼ سلاطر معدؿ العائد يف البنك اإلسبلمي األردين بأهنا  -

يف السوؽ احمللي كعدـ “ الفائدة “تنشأ بسبب ارتفاع معدؿ العائد  مقارنة مع السوؽ احمللي كاليت
 ) كادلراحبة(.العائد على التمويبلت ادلمنوحة دبعدؿ عائد ثابت  على زيادة معدؿادلصرؼ مقدرة 

 :كيعمل البنك على إدارة ىذه ادلخاطر من خبلؿ
 للموجودات كادلطلوبات حسب اآلجاؿ الزمنية ادلتعددة دارة فجوات معدالت العائد كالتكلفةإ. 
  عوائد اإلستثمار اذباىاتدراسة. 
الناذبة عن التغَت تعرؼ سلاطر العمبلت األجنبية يف البنك اإلسبلمي األردين ىي تلك ادلخاطر  -

على أساس ىذه ادلخاطر  كتتم إدارة ادلصرؼيف أسعار صرؼ العمبلت األجنبية اليت ػلتفظ هبا 
 مقابل احلدكد ادلعتمدة كمراقبة مراكز العمبلت األجنبية بشكل يومي( Spot) التعامل الفورم

تقـو على أساس  يف إدارة العمبلت األجنبية للمصرؼلكل عملة ، حيث أف السياسة العامة 
تنص السياسة ، حبيث كال بأكؿ كتغطية ادلراكز ادلطلوبة حسب احتياجات العمبلءأتصفية ادلراكز 

 من15% تثمارية للبنك على أف احلد األقصى دلراكز العمبلت األجنبية غلب أف ال يتجاكزاإلس
من إصبايل التزامات البنك بالعمبلت األجنبية أيهما أكرب )حبد 50% إصبايل حقوؽ ادلساعلُت أك

 من حقوؽ ادلساعلُت لكل عملة باستثناء الدكالر األمريكي( كذلك لتغطية 5أقصى %
 ادلستندية كاحلواالت كبوالص التحصيل، كليس هبدؼاالعتمادات العمبلء من  احتياجات

 .ادلضاربة أك ادلتاجرة
يف  لبلستثماراتيف القيمة العادلة تعرؼ سلاطر أسعار األسهم يف ادلصرؼ على أهنا ذلك التغَت  -

طق يف عدة منا االستثماراتإدارة ىذه ادلخاطر عن طريق تنويع  األسهم، كيعمل البنك على
 .2جغرافية كقطاعات اقتصادية
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يف قيمة ادلوجودات القابلة للتداكؿ أك التأجَت  للتقلبات يف ادلصرؼ نتيجة  تنشأ سلاطر السلع -
كادلستقبلية كالقيم السوقية دلوجودات زلددة، حيث يتم التعرض إىل  كترتبط بالتقلبات احلالية

إبراـ عقود السلم من خبلؿ فًتة احليازة كإىل ادلدفوعة بالكامل بعد  تقلب أسعار السلع ادلشًتاة
 .للموجودات ادلؤجرة كما يف هناية مدة التأجَت التقلب يف القيمة ادلتبقية

 كفاية رأس المال للبنك األردني اإلسالمي  -2
 لقد أكىل البنك األردين اإلسبلمي أعلية كبَتة إلدارة ادلخاطر ككفاية رأس مالو، حيث صلد أف رللس    

 البنك األردين اإلسبلمي شك ل جلنة إدارة ادلخاطر جبانب جلنة احلاكمية، كجلنة التدقيق، كجلنة إدارة
جلنة إدارة ادلخاطر دبراجعة كتقييم سياسات كهتتم الًتشيحات كادلكافآت، كاللجنة التنفيذية، 

 .إدارة ادلخاطر لدل البنك  كاسًتاتيجيات
 البنك ادلركزم األردين ادلتعلقة بكفاية رأس ادلاؿ، كغلب أف ال  لتعليماتالبنك اإلسبلمي األردين ؼلضع 

 .1حسب التعليمات ادلقررة12% عن  ىذه النسبةتقل 
ادلركزم  كقد ا عتمد يف حساب نسبة كفاية رأس ادلاؿ يف البنك األردين اإلسبلمي على تعليمات البنك   

 بعد سنة البنوؾ التقليدية كالبنوؾ اإلسبلمية، إال أنواألردين ادلستندة دلقررات جلنة بازؿ كاليت ال تفرؽ بُت 
يف  دية، كتأخذيأصبحت طريقة حساب ىذه النسبة يف البنوؾ اإلسبلمية زبتلف عن البنوؾ التقل 2010

  يفاألرديناحلسباف طبيعة مطلوبات كموجودات ادلصارؼ اإلسبلمية، كذلك بعد إصدار البنك ادلركزم 
 مػ لتعليمات كفاية رأس ادلاؿ للبنوؾ اإلسبلمية كادلستندة للمعيار2010/8/19 ىػ ادلوافق لػ1431/9/9

  .الصادر عن رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية
 الوحدة %    م(2118-2118تطور نسبة كفاية رأس المال للبنك اإلسالمي األردني من ) (:27-4) الجدول رقم

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
البنك 

األردين 
 اإلسبلمي

13.73 14.47 12.86 24.48 19.56 18.50 20.90 21.11 22.02 23.00 22.78 

 (2018-2008باالعتماد على التقارير السنوية للبنك اإلسبلمي األردين  للفًتة ) الباحثة: من إعداد االمصدر
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 م(2118-2118تطور نسبة كفاية رأس المال للبنك اإلسالمي األردني من ) (:11-4) الشكل رقم

 
 (27-4)باالعتماد على اجلدكؿ رقم  - المصدر:

 .2018-2008التقارير السنوية للبنك األردين اإلسبلمي من  -
انطبلقة شهد البنك االردين االسبلمي  ثبلث مراحل تقريبا يف تطور نسبة كفاية رأس ادلاؿ حيث عرؼ     

 2011مث عرؼ ارتفاعا ملحوظا سنة   %14.47اىل  %12.86دبعدؿ من  2010إىل 2008متقاربة سنة 
إىل  2014كيبقى يف زيادة متقاربة يف السنوات  19.56%إىل  2012ليًتاجع سنة  24.48%ككصل إىل 

ردين اإلسبلمي . كبصفة عامة تسجل نسبة كفاية رأس ادلاؿ يف البنك األ23%اىل  20%عند معدؿ   2018
 %8كمعيار رللس اخلدمات ادلالية االسبلمية كادلقدر ب ػ 2أعلى من احلد األدىن احملدد من جلنة بازؿ 

كىو أعلى أيضا من احلد األدىن الذم ػلدده البنك ادلركزم  2012على التوايل ابتداء من سنة  12.5%ك
 .%12األردين

 االفصاح والشفافية  -3
حوؿ ادلعلومات  ادلناسبة كالدقيقة كالكافية كذات صلة يف الوقت ادلناسب االفصاحاتتقدًن قاـ البنك ب  

اليت تواجهو، كما مت رفع  لمخاطرل كانكشافوالنوعية كالكمية اليت سبكن ادلستخدمُت من تقييم أنشطتو 
ة إلدارهتا التقارير اخلاصة دبخاطر السوؽ إىل اإلدارة العليا للتحقيق منها كازباذ االجراءات ادلناسب

 كالتخفيف منها.
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 البنك االسالمي العربي الدوليثانيا: اإلجراءات المتبعة إلدارة مخاطر السوق في 

نتيجة لوجود فجوة يف مبالغ ادلوجودات كادلطلوبات حسب  خاطر معدؿ العائديتعرض ادلصرؼ دل -
 :1ادلخاطر من خبلؿكيقـو ادلصرؼ بإدارة ىذه  ،جاؿ الزمنية ادلتعددة أك إعادة تسعَتآلا

 ازباذ اخلطوات البلزمة للتأكد من كجود إجراءات إدارية متعلقة بتجديد كقياس كمتابعة سلاطر -
 ،كمراقبتها دبا يف ذلك التأكد من سبلمة ىيكلتها هناأمعدؿ العائد كاعداد تقارير بش

جديدة ادلستقبلية كفق توقعات ظركؼ السوؽ كتطوير أدكات  ربديد نسب معدالت األرباح -
 . البنك تتوافق مع الشريعة كذلك من خبلؿ اسًتاتيجية ادارة ادلخاطر لدل

كمعيار كمرجعية للمحفظة كاالستثمارات على   (Libor) على مؤشر السوؽ العادلي عتماداال -
 .حد سواء ادلدارة من قبل البنك

أساس الدكؿ  تراعي ادلخاطر ادلًتتبة عن ىذه االستثمارات باالعتماد على خيار التنويع على -
 .التقليل من آثار ادلخاطر ادلًتتبة عن إدارة االستثمارات كادلؤسسات كاألقاليم كدبا يضمن

بُت مطلوبات البنك ادلتمثلة بودائعو  يلتـز البنك بإدارة االستثمارات على أساس ادلوائمة -
يث أف الودائع األجنبية كادلتمثلة يف االستثمارات بالعمبلت األجنبية ، حب كموجوداتو بالعمبلت

طويلة األجل فتستثمر استثمارات  مقيدة األجل تستثمر استثمارات قصَتة األجل أما الودائع
 .متوسطة أك طويلة األجل

كليس على  التعامل الفورمنتيجة  العمبلت األجنبية  يتعرض ادلصرؼ دلخاطر أسعار صرؼ -
العمبلت األجنبية  بة مراكزمراق من خبلؿ ، حيث تتم إدارة ىذه ادلخاطرأساس التعامل اآلجل

ف السياسة العامة يف البنك إلدارة العمبلت أبشكل يومي كحدكد ادلراكز لكل عملة حيث 
تصفية ادلراكز أكال بأكؿ كتغطية ادلراكز ادلطلوبة حسب احتياجات  األجنبية تقـو على أساس

اخلصوص يف رلاؿ ادلراكز هبذا  على تعليمات البنك ادلركزم األردين، كما يعتمد ادلصرؼ العمبلء
 خذأادلفتوحة بالعمبلت األجنبية مقابل بعضها البعض كاليت تنص على احتفاظ البنوؾ ادلرخصة ب

من حقوؽ ادلساعلُت 5% 2جنبية كدبا ال يتجاكزبالعمبلت األ (طويلة كقصَتة) مراكز مفتوحة
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ساس كحبيث ال أملة من ىذه النسبة حيث ؽلكن اعتباره ع لكل عملة على حدة كيستثٌت الدكالر
 .صبايل حقوؽ ادلساعلُت للبنكإ من15% صبايل جلميع العمبلت مػػا نسبتويتجاكز ادلركز اإل

 كفاية رأس المال للبنك العربي اإلسالمي الدولي -1
كاليت  بتعليمات البنك ادلركزم األردين ادلتعلقة بكفاية رأس ادلاؿ، البنك العريب اإلسبلمي الدكيل يتقيد    

، كغلب أف ال من بينها سلاطر السوؽدلواجهة ادلخاطر ادلصرفية،  البنوؾ باالحتفاظ برأس ماؿ كاؼ لـزت
من البنك ادلركزم األردين ادلستندة  حسب التعليمات ادلقررة12% تقل نسبة كفاية رأس ادلاؿ على

رللس اخلدمات ادلالية ، كقد اعتمد البنك الصيغة اليت جاء هبا 1دلقررات رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية 
، بعدما كاف يستند إىل مقررات بازؿ 2018فيفرم  4اإلسبلمية حلساب نسبة كفاية رأس ادلاؿ كذلك يف 

 .2015إىل  2008يف السنوات من  2كعلى بازؿ  2017، 2016يف السنتُت  3
 ة من سنةخبلؿ الفًتة ادلمتدالبنك العريب اإلسبلمي الدكيل ماؿ  نسبة كفاية رأسكفيما يلي    

 .2018حىت 2008
  م           2118-2118: تطور نسبة كفاية رأس المال للبنك العربي اإلسالمي الدولي من )(28-4) الجدول رقم

 الوحدة %
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

البنك 
العريب 

اإلسبلمي 
 الدكيل 

19.42 21.70 31.34 22.84 17.9 17.98 17.91 17.59 16.21 16.5 18.90 

 (2018-2008باالعتماد على التقارير السنوية للبنك العريب اإلسبلمي الدكيل  للفًتة ) لباحثة: من إعداد االمصدر
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     م           2118-2118نسبة كفاية رأس المال للبنك العربي اإلسالمي الدولي من ) تطور يوضح (:11-4) الشكل رقم

 
 (.28-4) : باالعتماد على اجلدكؿ رقمالمصدر

 2018-2008التقارير السنوية للبنك العريب اإلسبلمي الدكيل من  -
من خبلؿ الشكل نسجل أف البنك العريب االسبلمي الدكيل سجل معدالت لنسبة كفاية رأس ادلاؿ مرتفعة، 

 2009مث  22.84%ب معدؿ  2011يليو سنة  %31.34ب  2010حيث كاف أعلى معدؿ سنة 
سجل معدؿ  2015إىل  2012على التوايل كمن ادلبلحظ أف الفًتة  %19.42ك  %21.7بػ  2008ك

جاءت دبعدؿ  2017ك  2016يف حُت سنيت  %17نسبة كفاية راس ادلاؿ متقاربة كشبو ثابتة مقدرة ب 
ية رأس ادلاؿ ، بصفة عامة  فالبنك سجل نسب كفا %18.9اىل  2018لَتتفع يف السنة األخَتة  %16

عرفت ارتفاعا  مث اطلفاضا مث استقرار إىل حد ما كتبقى نسبة كفاية رأس ادلاؿ ادلسجلة يف الفًتة كلها من 
كالنسبة  3ك 2ك حلنة بازؿ 12أكرب من النسبة احملددة من البنك ادلركزم األردين كادلقدرة بػ  2018إىل  2008

 .2018كاليت اعتمدىا البنك يف  12.5حملددة ب ادلقررة من رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية ا
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 المطلب الثالث: اجراءات وأساليب مصارف البحرين إلدارة مخاطر السوق  
كل من مصرؼ البحرين يف إدارة سلاطر السوؽ ل نقـو يف ىذا ادلطلب توضيح االجراءات ادلطبقة 

 :1كما يلياإلسبلمي كمصرؼ السبلـ يف دكلة البحرين  
 اجراءات وأساليب مصرف البحرين اإلسالمي في إدارة مخاطر السوقأوال: 
من خبلؿ حساسية ادلنتجات  دلخاطر معدؿ ىامش الربح يتعرض مصرؼ البحرين اإلسبلمي -

تؤثر على الرحبية ادلستقبلية أك القيمة العادلة لؤلدكات  كاليت سوؼ، لتغَتات معدالت الربحادلالية 
غَت معرضة دلخاطر معدؿ ربح جوىرية نتيجة لعدـ تطابق  بأهنا ، كتعتقد إدارة ادلصرؼادلالية

معدالت أرباح ادلوجودات كادلطلوبات كحقوؽ أصحاب حسابات اإلستثمار، حيث  إعادة تسعَت
فًتات  إف إعادة تسعَت ادلوجودات كادلطلوبات كحقوؽ أصحاب حسابات اإلستثمار ربدث يف

ت اإلستثمار ىي بناءا على إتفاقيات تقاسم إف توزيع أرباح حقوؽ أصحاب حسابا، ك شلاثلة
إتفاقيات تقاسم  ، كمع ذلك فإفأم سلاطر معدؿ ربح جوىرية ال يتعرض ادلصرؼ لذلك األرباح،

األرباح سوؼ ينتج عنها سلاطر ذبارية عندما ال تسمح نتائج اجملموعة بتوزيع أرباح متماشية مع 
 .معدالت السوؽ

حساسية ادلنتجات ادلالية لتغَتات أسعار الناذبة عن سهم سلاطر أسعار األيتعرص ادلصرؼ إىل  -
على األسهم، كبالتايل  من االحتفاظ دبراكز مفتوحة يف األسهم أك األدكات ادلبنية كذلك ،األسهم

 ادلصرؼباإلضافة لذلك، فإف توقعات أداء ، خلق تعرضات للتغَتات يف أسعار السوؽ لؤلسهم
 .االقتصادية العامة كتوقعات أداء القطاع ياناتكأسعار األسهم ىي األخرل عرضة للب

تحليل حساسية على زلفظة األسهم ادلدرجة ب ، يقـو ادلصرؼمن أجل قياس سلاطر األسهم ك 
إف تأثَت النقصاف ادلماثل  ،جبميع ادلتغَتات ثابتة زيادة يف قيمة احملفظة مع اإلحتفاظ10% دبقدار

 .يف أسعار األسهم يتوقع بأف يكوف مساكم كعكس تأثَت الزيادة
حساسية ادلنتجات ادلالية للتغَتات يف  كالناذبة عنسلاطر العملة األجنبية يتعرض ادلصرؼ إىل   -

 ادلقومة بعدد من العمبلت إىل ادلصرؼقد تتعرض قيمة زلفظة ك  ،أسعار صرؼ العمبلت األجنبية
 للمصرؼ، كباعتبار أف الدينار البحريٍت ىذه ادلخاطر عند إعادة ربويلها إىل العملة األساسية

 .مرتبط بالدكالر األمريكي، لذلك ال سبثل ادلراكز بالدكالر األمريكي سلاطر عملة جوىرية
التغَتات يف  كأف أم تعرضات جوىرية بعمبلت أخرل، لدل ادلصرؼعبلكة على ذلك، ليس 
                                                           

  .121، مصرؼ البحرين اإلسبلمي، ص:2018التقرير السنوم   1
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األخرل ثابتة سوؼ  العمبلت مقابل الدينار البحريٍت مع اإلحتفاظ جبميع ادلتغَتات سلاطر صرؼ
 .لن يكوف ذلا أم تأثَت جوىرم على بياف الدخل ادلوحد كبياف التغَتات يف حقوؽ ادللكية ادلوحد

 الناشئة من حساسية ادلنتجات ادلالية ادلخاطر  كىي تلك خاطر السلع يتعرض ادلصرؼ دل -
بواسطة عوامل أساسية  دبا أف األسعار يف أسواؽ السلع يتم ربديدىا، ك  أسعار السلعللتغَتات يف

لذلك قد تكوف ىذه األسواؽ مًتابطة بقوة ضمن قطاع معُت، ( )أم العرض كالطلب للسلع 
 .1كمًتابطة بصورة أقل بُت القطاعات

معدالت الربح يقـو ادلصرؼ باستعماؿ أسلوب االختبارات الضاغطة إلدارة كل من سلاطر  -
كذلك من  .أسعار السلعسلاطر أسعار األسهم، ك سلاطر صرؼ العمبلت األجنبية ك سلاطر ك 

 خطر من ادلخاطر السابقة. ربديد أسوأ الصدمات احملتمل حدكثها كاقعيان يف السوؽ لكل خبلؿ 
 كفاية رأس المال لمصرف البحرين اإلسالمي  -2

 ىي اإلحتفاظ بقاعدة رأس ماؿ قوية لدعم تطوير كظلو للمصرؼسياسة كفاية رأس ماؿ ىدؼ إف    
صبح سارم أكالذم 3 أصدر مصرؼ البحرين ادلركزم التعليمات النهائية لتفعيل إطار بازؿ، حيث أعماذلا

 كفقادلصرؼ البحرين اإلسبلمي يتم ربديد متطلبات رأس ادلاؿ   ك ،2015جانفي  1  ادلفعوؿ ابتداء من
الذم كضع احلد األدىن ادلطلوب من رأس ادلاؿ كىو  دلتطلبات مصرؼ البحرين ادلركزم ك3دلعايَت بازؿ 

، كمازاؿ حلد اآلف أسلوب القياس ادلوحد دلخاطر السوؽدلصرؼ البحرين اإلسبلمي ا كما يعتمد،  12.5
مصرؼ البحرين ماؿ  نسبة كفاية رأسكفيما يلي مل تطبق صيغة رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية، 

 .2018حىت 2008 خبلؿ الفًتة ادلمتدة من سنةسبلمي اإل
       م(2118-2118تطور نسبة كفاية رأس المال للمصرف اإلسالمي البحريني من ) (:29-4) الجدول رقم

 الوحدة %
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

مصرؼ 
البحرين 

 اإلسبلمي

29.29 13.74 14.10 13.58 12.31 11.61 15.61 17.73 20.30 19.40 17.11 

 (2018-2008باالعتماد على التقارير السنوية دلصرؼ البحرين اإلسبلمي  للفًتة ) الباحثة: من إعداد المصدر
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-2118يوضح تطور نسبة كفاية رأس المال في مصرف اإلسالمي البحريني خالل الفترة  (:12-4) الشكل رقم
2118 

 
 .(29-4)باالعتماد على اجلدكؿ رقم  - المصدر:

 .2018-2008التقارير السنوية دلصرؼ البحرين اإلسبلمي من  -
  2008% سنة 29.29سبلمي كانت س ادلاؿ للبنك البحريٍت اإلأعلى نسبة لكفاية ر أف أنسجل من الشكل 

بادلقارنة مع خرل متدنية % فيما جاءت السنوات األ19.4ك  20.3دبعدؿ % 2017ك  2016تليها سنيت  
ىذه األخَتة  2013سنة   11.61ك%  2018سنة  17.11حت بُت %اك الثبلث السنوات ادلذكورة فقد تر 

اليت تقًتب    2012سنة  12.31%ك %12أقل من القيمة اليت حددىا مصرؼ البحرين ادلركزم كادلقدرة بػ
كجاءت القيم أعلى بصفة عامة  12ػ%من القيمة اليت حددىا مصرؼ البحرين ادلركزم  كحد أدىن كادلقدرة ب

 .3ك 2أعلى من احلد األدىن للجنة بازؿ 

 االفصاح والشفافية -3
التـز مصرؼ البحرين اإلسبلمي بكل متطلبات اإلفصاح الكمية كالنوعية  لكل نوع من ادلخاطر من    

بينها إصبايل سلاطر السوؽ  اليت يتعرض ذلا، كمتطلبات رأس ادلاؿ دلقابلة ىذه ادلخاطر، كرفع كل التقارير 
ادلركزم البحرين ذلذه التقارير اخلاصة هبذه ادلخاطر كرفعها إىل اإلدارة العليا للمصرؼ، كبعد تصفح البنك 

 كجدىا تتصف بدرجة عالية من االفصاح كتوفر ادلعلومات الكافية عن سلتلف أنشطتها.  
 ثانيا: اجراءات وأساليب مصرف السالم البحريني في إدارة مخاطر السوق

يف معدالت العوائد العادلية على العقود  اليت ربدث التقلبات يف مصرؼ السبلـ جراءتنتج سلاطر السوؽ    
ادلصػػرؼ بصػػورة غػػَت مباشػػرة علػػى قيمػػة موجػػودات  الػػيت قػػد تػػؤثرك ادلاليػػة كأسػػعار صػػرؼ العمػػبلت األجنبيػػة 
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كيػتم مراقبػة سلػاطر  ،قبوذلػا لقد كضع رللس اإلدارة حدكدان لقيمة ادلخاطر اليت قػد يػتم ، ك1كأسعار األسهم
 طر ككػػػػذلك جلنػػػػة ادلوجػػػػودات كادلطلوبػػػػات اخلاصػػػػةاالسػػػػوؽ بشػػػػكل منػػػػتظم مػػػػن قبػػػػل جلنػػػػة التػػػػدقيق كادلخػػػػ

 :2بادلصرؼ، كيتعرض ادلصرؼ جملموعة من ادلخاطر كما يلي
لتعرضات  حدكد من خبلؿ كضع يقـو رللس اإلدارة للمصرؼ بإدارة سلاطر األسهم  -

سلاطر السوؽ باستمرار من قبل جلنة االستثمار كإدارة  بةيتم مراق، كما استثمارات البنك
 للصرؼ.ادلخاطر 

يعمل ادلصرؼ على التحوط من سلاطر معدالت الربح من خبلؿ كضع حدكد على ادلخاطر  -
كيتم مراقبة ىذه ادلخاطر بصورة منتظمة من قبل جلنة ادلخاطر ككذلك جلنة اليت ؽلكن قبوذلا 

 ادلصرؼ.بكادلطلوبات اخلاصة  ادلوجودات
تقلب قيمة األداة ادلالية نتيجة لتغَتات يف أسعار يقـو ادلصرؼ بإدارة سلاطر العملة الناذبة عن  -

بوضع حدكد على ادلراكز حسب العملة، كيتم مراقبة ادلراكز على  ،صرؼ العمبلت األجنبية
جلنة ادلخاطر كجلنة ادلوجودات  أساس دكرم للتأكد من بقائها ضمن احلدكد ادلوضوعة من قبل

ىي ادلصرؼ جزءان ىامان من موجودات كمطلوبات بادلصرؼ، كدبا أف ىناؾ كادلطلوبات اخلاصة 
البحريٍت كالرياؿ  دبا إف الدينار ،بالدينار البحريٍت أك الدكالر األمريكي أك الرياؿ السعودم

مبلت ال سبثل سلاطر عملة السعودم مثبتاف بالدكالر األمريكي، فإف ادلراكز من تلك الع
 للمصرؼ.جوىرية 

 لمصرف السالم البحريني المال رأسكفاية  -2
كالنسبة اليت حددىا مصرؼ 3 كفقان التفاقية بازؿ حساب نسبة كفاية رأس ادلاؿ دلصرؼ السبلـ تم ي    

 .12.53البحرين ادلركزم كادلقدرة ب 
 الوحدة %      م(2118-2118تطور نسبة كفاية رأس المال لمصرف السالم البحريني  من ) (:31-4) الجدول رقم

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
مصرؼ 
السبلـ 
 البحريٍت

24.7 28.6 24.7 24.9 20.9 21.4 18.7 20.1 21.55 21.43 20.63 

 (2018-2008باالعتماد على التقارير السنوية دلصرؼ السبلـ البحريٍت   للفًتة ) لباحثة: من إعداد االمصدر

                                                           
 . 58، ص: البحريٍت ، مصرؼ السبلـ2018التقرير السنوم  1

  .59-58، ص: ادلرجع نفسو  2
  .76، ص: ادلرجع نفسو  3
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 2118 - 2118يوضح تطور نسبة كفاية رأس المال لمصرف السالم البحريني خالل الفترة  (:13-4) الشكل رقم 
 

 

 
 (.30-4)باالعتماد على اجلدكؿ رقم   -ادلصدر: 
 2018-2008البحريٍت من التقارير السنوية دلصرؼ السبلـ  -
 2018، 2014التقرير السنوم لبنك البحرين ادلركزم سنيت  -

 2009من خبلؿ الشكل  نبلحظ أف أعلى نسبة كفاية لراس ادلاؿ مسجلة يف بنك السبلـ البحريٍت كانت سنة 
يف حُت   24%متقاربة عند النسبة  2008ك 2011ك  2010يف حُت جاءت السنوات  %28.6ب 

عند معدؿ  2014كسجلت أدىن نسبة سنة  %21ك  20%لسنوات ادلتبقية عند ادلعدؿ جاءت معظم ا
أعلى من  2018-2008، كبصفة عامة يسجل بنك السبلـ نسبة كفاية رأس ادلاؿ  للفًتة ادلدركسة 18.7%

على التوايل. كأعلى أيضا من احلد األدىن  10.5%ك  %8كاحملدد ب   3ك 2احلد األدىن حسب بازؿ 
 2016(، ك ابتداء من 2015إىل  2008من )  %12من مصرؼ البحرين ادلركزم  كاحملدد بادلفركض 

 .%12.5حدد مصرؼ البحرين ادلركزم احلد األدىن لكفاية رأس ادلاؿ بنسبة 
 المطلب الرابع: اجراءات وأساليب مصارف الكويت إلدارة مخاطر السوق  

الكويت كعلا بيت التمويل الكوييت كبنك الكويت الدكيل نتناكؿ يف ىذا ادلطلب مصرفُت إسبلميُت من دكلة    
اإلسبلمي باعتبارعلا أفضل البنوؾ اإلسبلمية على ادلستول العادلي، حبيث ضلاكؿ إبراز الطرؽ ادلعتمدة يف إدارة 

 :1ادلخاطر ادلتعلقة دبخاطر السوؽ على النحو اآليت
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 ة مخاطر السوقأوال: اجراءات وأساليب بيت التمويل الكويتي في إدار 

 نشاطويز يصنف بيت التمويل الكوييت من أفضل البنوؾ اإلسبلمية على ادلستول العادلي، حيث سب   
 باحلفاظ على استقرار إيراداتو التشغيلية، كزيادة ظلو أصولو، كارتفاع معدالت ظلو كدائعو، كما حافظ البنك

 .قبل ككاالت التصنيف الدكليةعلى ادلستويات اجليدة للتصنيف االئتماين ادلمنوح لو من 
تلك ادلخاطر اليت تنشأ  كىي سلاطر السوؽ يتعرض ادلصرؼ إىل رلموعة من ادلخاطر من بينها كأعلها    

ادلدرجة كغَت ادلدرجة( ) ، دبا يف ذلك االستثمارات يف أسهماليت يقـو هبا ادلصرؼبلت االستثمار اممن مع
قياس  كيتم تصنيف ىذه ادلخاطر إىل ثبلثة فئات رئيسية من خبلذلا يتم ،كالصكوؾ كالعقارات كغَتىا

 :كما يليدلصرؼ  كإدارة سلاطر السوؽ، حيث إهنا تؤثر بشكل مباشر على أداء زلفظة االستثمار لدل ا
كفقا ادلصرؼ ـ حبيث يقو  سلاطر معدؿ األرباحكادلتمثلة يف سلاطر السوؽ يتعرض ادلصرؼ إىل  -

اإلسبلمية، بإنتاج ادلوجودات كادلطلوبات اليت ذلا تدفقات نقدية داخلة أك خارجة حكاـ الشريعة أل
كىذا  قيمة عادلة كيتم تقييم رحبيتها كأدائها من خبلؿ حساسية تقلبات معدؿ األرباح  أك ذات

 .عمبلء كمساعلي البنكمعدالت أعلى من األرباح كاليت توزع على ق يربقمن أجل 
ر العمبلت األجنبية استنادان إىل احلدكد ادلعتمدة من رللس إدارة البنك يقـو ادلصرؼ إدارة سلاط -

كعلى أساس التقييم ادلستمر دلراكز ادلصرؼ ادلفتوحة كحركة أسعار العمبلت األجنبية احلالية 
كادلتوقعة، كما يقـو عند الضركرة دبضاىاة سلاطر تقلبات أسعار العمبلت األجنبية الكامنة يف 

ن طريق مقارنتها مع ادلطلوبات بنفس تلك العمبلت أك العمبلت ادلرتبطة هبا،  بعض ادلوجودات ع
كما يستخدـ ادلصرؼ أيضان مبادالت العمبلت األجنبية كعقود ربويل العمبلت األجنبية اآلجلة 

 .1)منتجات متوافقة مع الشريعة اإلسبلمية( لتقليل سلاطر العمبلت األجنبية
القيمة ادلعرضة للخطر كأسلوب االختبارات الضاغطة إلدارة  كما يقـو ادلصرؼ باستخداـ أسلوب -

 سلاطر السوؽ الناذبة عن سلاطر األسعار كسلاطر األسهم.
  كفاية رأس المال لبيت التمويل الكويتي -2

 رلموعة بيت التمويل الكوييت أعلية كبَتة إلدارة ادلخاطر كااللتزاـ بادلتطلبات الرقابية لرأس ادلاؿ، توىل    
إدارة ادلخاطر جزءان مكمبلن لعملية ازباذ القرار، كيتم إدارة ادلخاطر من خبلؿ جلنة  اجملموعةحيث تعترب 

كىي  جملموعةادلخاطر اليت تتكوف من أعضاء من اإلدارة العليا من كافة التخصصات الرئيسية يف ا إدارة
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 مسؤكؿ عن االنكشافات اجملموعةرد يف ، ككل فاجملموعةاإلرشاد كادلساعدة يف اإلدارة العامة دلخاطر  تقدـ
 للمخاطر ادلتعلقة دبسؤكلياتو.

 عملية مستقلة دبوجبها يتم ربديد ادلخاطر كقياسها كمراقبتها، إف إدارة ادلخاطر كيوجد لدل ادلصرؼ    
بالبنك ىي ادلسؤكلة عن تنفيذ تطبيق إجراءات ادلخاطر كاحملافظة عليها كذلك لضماف عملية الرقابة 

، إذ صلد أف بيت التمويل كتتضمن أيضا مراقبة االنكشافات للمخاطر مقابل احلدكد ادلمنوحة قلة،ادلست
فيها البنوؾ اإلسبلمية،  ادلركزم بالنسبة للبنوؾ الوطنية، دبا الكويت يطبق الصيغة اليت أقرىا مصرؼالكوييت 

،كما حدد مصرؼ الكويت 2014ابتداءا من جانفي  3كىي تلك ادلنصوص عليها يف نصوص اتفاقية بازؿ
، كما يعتمد بيت التمويل الكوييت على األسلوب القياسي 112ادلركزم احلد األدىن دلعيار كفاية رأس ادلاؿ بنسبة 

  لتحديد سلاطر السوؽ.
 الوحدة %            (م2118-2118تطور نسبة كفاية رأس المال لبيت التمويل الكويتي من ) (:31-4) الجدول رقم

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
بيت 

التمويل 
 الكوييت

21 15.21 14.22 13.73 13.93 22.9 20.1 14.6 17.5 17.76 17.47 

 (2018-2008باالعتماد على التقارير السنوية لبيت التمويل الكوييت للفًتة ) لباحثة: من إعداد االمصدر
 

 م(2118-2118: يوضح تطور نسبة كفاية رأس المال لبيت التمويل الكويتي خالل الفترة )(14-4)الشكل رقم

 
 (31-4): باالعتماد على اجلدكؿ رقمالمصدر

 2018، 2014التقارير السنوية لبيت التمويل الكوييت  -
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ك  %22.9ك % 21يف حدكد  2014ك  2013ك  2008نسجل أعلى النسب ادلتقاربة سنوات 
  %17عند حدكد نسبة  2018ك  2017ك 2016على التوايل  يف حُت الثبلث السنوات األخَتة  20.1%

كأدىن   %13.73كأعلى قيمة ك   21. 15%أما سنوات  ادلتبقية من فًتة الدراسة فقد تراكحت القيم عند 
ك  %12ادلركزم قيمة . كبصفة عامة فقد جاءت القيم  أكرب من احلد االدىن ادلطلوب من بنك الكويت 

12.5% 
 اإلفصاح والشفافية -3

ادلعتمدة من   التـز ادلصرؼ بكل ما يتعلق بادلتطلبات العامة لئلفصاح للمعلومات الكمية كالنوعية   
 .طرؼ البنك ادلركزم الكوييت كادلوجهة للبنوؾ بصورة مفصلة

 السوقثانيا: اجراءات وأساليب بنك الكويت الدولي اإلسالمي في إدارة مخاطر 
 مخاطر السوق في بنك الكويت الدولي اإلسالمي -1

سلاطػػر تقلػػب القيمػػة العادلػػة أك  يف بنك الكويت الدكيل اإلسبلمي تتمثل يف إف سلاطػػر السػػوؽ   
 تتكػوف سلاطػر السػوؽ ،فػي أسػعار السػوؽ التدفقػػات النقديػػة ادلسػػتقبلية ألداة ماليػػة كنتيجػػة لتغيػػرات

العملػة كسلاطػر  مػن ثبلثػة أنػواع مػن ادلخاطػر كتشػمل سلاطػر معػدالت الربػح كسلاطػر أسػعار للمصرؼ
)خبػبلؼ تلػك الناذبػة عػن تغيػرات معػدؿ العائػد كسلاطػر سػعر صػرؼ العمػبلت  ،1األسػعار األخػرل

  .(األجنبيػة
فػي مػدل التعػرض لتلػك ادلخاطػر فػي حػدكد مقبولػة إف اذلػدؼ مػن إدارة سلاطػر السػوؽ ىػو التحكػم    

فػػي حػػدكد قائمػػة األدكات ادلاليػػة احلاليػػة للمجموعػػة، فػػإف التعػػرض األساسػػي ك  ،معينػػة كفػي حػدكد رحبيػة
قبلية أك القيمػة اخلسػارة الناذبػة مػن التقلبػات فػي التدفقػات النقديػة ادلسػت دلخاطػػر السػػوؽ ؽلثػػل سلاطػػر

كيتػم إدارة ذلػك بشػكل ، فػي ادلعػدالت القابلػة للتحقيػق العادلػة لتلػك األدكات ادلاليػة نتيجػة التغيػر
اإلغلػار كمػن خػبلؿ كجػود معػدالت  أساسػي مػن خػبلؿ مراقبػة الفجػوات بيػن العائػد الفعلػي كمعدالت

 .م فػي اجتماعػات إعػادة التسػعَتكحػدكد معتمػدة يتػم مراجعتهػا بشػكل دكر 
 هيكل إدارة مخاطر السوق في بنك الكويت الدولي اإلسالمي -2
، كتعترب إدارة تقػع ادلسػؤكلية الكاملػة إلدارة سلاطػر السػوؽ للبنػك علػى جلنػة ادلوجػودات كادلطلوبػات   

ي، حبيث تقـو برفع يومبشكل إدارة سلاطػر السػوؽ اخلزينة اليت يًتأسها مدير عاـ  ىي ادلسؤكلة عن 
الدكليػػة مسػػؤكؿ عػػن اقتػػراح  إف قسػم ادلصرفيػةك  ،إلػى الرئيػس التنفيػذمالتقارير اخلاصة دبخاطر السوؽ 
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العملػة  دلعػػدالت ديػػن (Moody’s) احلػػدكد ادلسػػموح هبػػا فػػي كل دكلػػة بنػػاء علػػى تصنيػػف ككالػػة
 القيػاس كالرقابػة كرفػع التقاريػر عػن سلاطػر السػوؽ  سنويا، كما أف عمليةػيادية طويلػة األجػل كمراجعتهػا الس

 .1قسػم سلاطػر السػوؽ داخػل إدارة ادلخاطػر ىػو مػن مسػؤكلية
 استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السوق -3

كاليت من خبلذلا يتم مراقبة كالتحكم يف التعرض قامت اجملموعة بوضع سياسات كحدكد إلدارة ادلخاطر    
 :2يكما يل  دلخاطر السوؽ

 عػػن تقلبػػات القيمػػة العادلػػة أك التدفقػػات  الناذبةخاطػػر العمػػبلت األجنبيػػة دل يتعرض ادلصرؼ
ػاـ رللػس ق، ماليػة نتيجػة للتغيػرات فػي أسػعار صػرؼ العمػبلت األجنبيػة النقديػػة ادلسػػتقبلية ألداة

 اإلدارة بوضػع حػدكد دلراكػز العمػبلت، كيتػم مراقبػة تلػك ادلراكػز بشػكل يومػي كذلػك للتأكػد
 .مػن احلفػاظ عليهػا فػي احلػدكد التػي تػم كضعهػا 

 تعرض بصورة جوىرية دلخاطر يال  أف ادلصرؼ لػم يتم اإلفصاح عن ربليل احلساسية حيث
 .العمبلت األجنبية

 الناذبػة عػن تقلبػات القيمػة العادلػة صرؼ نوع آخر من ادلخاطر كىو سلاطر أسعار األسهم يواجو ادل
للتغيػػرات فػػي أسػػعار السػػوؽ )خبػػبلؼ تلػػك  أك التدفقػات النقديػة ادلسػتقبلية ألداة ماليػة نتيجػة

كانػت تلػك  األجنبيػػة( سػػواءالناذبػػة عػػن تغيػػرات معػػدؿ العائػػد كسلاطػػر سػػعر صػػرؼ العمػػبلت 
التغيػرات ناذبػة عػن عناصػر زلػددة مرتبطػة بػاألداة أك مصدرىػا أك عناصػر تؤثػر علػى األدكات التػي 

بػإدارة ىػذه ادلخاطػر مػن خػبلؿ تنويػع االسػتثمارات علػى كيقـو ادلصرؼ  ،السػوؽ يتػم تداكذلػا فػي
 .مسػتول قطاعػات علػى مسػتول التوزيػع اجلغرافػي ككذلػك

 تقلب القيمة العادلة للتدفقات كاليت تنتج من خبلؿ  خاطر معدالت الفائدة ادلصرؼ ال يتعرض دل
البنك ال يقـو ، حيث أف النقدية ادلستقبلية ألداة مالية نتيجة التغَتات يف معدالت أرباح السوؽ

 .بتحميل فائدة كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية
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 رأس المالكفاية  -4
كفق الصيغة اليت جاءت هبا  كمعػدالت كفايػة رأس ادلػاؿ  للمصرؼيتػم احتسػاب رأس ادلػاؿ الرقابػي    

،  20141جانفي  24، كقد بدأت تطبيق ىذه ادلعايَت ابتداءا من بنػك الكويػت ادلركػزم كتعليمات 3بازؿ
لبيانات ادلالية كخاصة تلك ادلتعلقة دبعيار  كما أف ادلصرؼ التـز بكل متطلبات االفصاح الكمية كالنوعية ل

 السوؽلرأس ادلاؿ البلـز لتغطية سلاطر على احتساب احلد األدىن  3كفاية رأس ادلاؿ دبوجب بازؿ  
اختبار الضغط لتقديرات أعماؿ البنك لسنة كاحدة قادمة ضمن باستخداـ األسلوب القياسي، كاجراء 

، كفيما يلي نسبة كفاية رأس ادلاؿ لبنك على كفاية رأس ادلاؿ كاألرباحالتأثَت تقييم  معسلتلفة سيناريوىات 
 .(2018-2008الكويت الدكيل اإلسبلمي خبلؿ فًتة الدراسة )

 %الوحدة  م(     2118-2118تطور نسبة كفاية رأس المال لبنك الكويت الدولي اإلسالمي من ) (:32-4)الجدول رقم
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

بنك 
الكويت 

الدكيل 
 اإلسبلمي

14.09 22.32 16.5 18.70 20.30 25.24 24.38 21.68 20.54 19.05 16.63 

 (2018-2008باالعتماد على التقارير السنوية لبنك الكويت الدكيل اإلسبلمي  للفًتة )باحثة : من إعداد الالمصدر
 

 م(2118-2118كفاية رأس المال لبنك الكويت الدولي اإلسالمي من )  : يوضح تطور نسبة(15-4) الشكل رقم
 

 

  (.32-4): باالعتماد على اجلدكؿ رقم المصدر
 2018، 2014، 2013، 2008التقارير السنوية لبنك الكويت الدكيل اإلسبلمي للسنوات  -

                                                           
 . 134ادلرجع نفسو، ص:   1
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من  2009ك 2008س ادلاؿ لبنك الكويت الدكيل االسبلمي ارتفاعا سنيت أعرؼ نسبة كفاية ر 
ه النسبة يف ذرتفعت ىا% ك 16.5ىل إسجل اطلفاضا  2010% كيف سنة 22.32ىل إ% 14.09

مركرا بأعلى  %19.5إىل  18.7%لتسجل مستويات متزايدة تقريبا من  2017إىل  2011الفًتة 
، إال 2018يف السنة األخَتة  %16.63كتنخفض إىل  %25.24بػ   2013معدؿ للفًتة ككل سنة 

ك  %8ك احملددة بػ  3ك 2نسبة كفاية رأس ادلاؿ تبقى أعلى من تلك اليت قررهتا جلنة بازؿ  أننا نسجل  أف
 12%على التوايل كىي أعلى أيضا من النسبة اليت حددىا البنك ادلركزم الكوييت بػ  10.5%

 ، كىذا مؤشر على قدرة البنك على مواجهة ادلخاطر اليت تواجهو. 2015ابتداء من %12.5ك
 اجراءات وأساليب مصرف السعودية في إدارة مخاطر السوق  المطلب الخامس: 

 أوال: جهود مصرف الراجحي في إدارة مخاطر السوق
 سلاطػر تذبػذب القيمػة العادلػة للتدفقػات النقديػة ألداة سلاطر السوؽ يف ادلصرؼ الراجحي تلك تعرؼ    

 تنشػأ سلاطػر السػوؽ عػن منتجػات ذلػاك  ،السػائدة فػي السػوؽعار ة للتغَتات فػي األسماليػة مػا نتيجػ
 معػدالت رحبيػة كمنتجػات بالعمػبلت األجنبيػة كالصناديػق االسػتثمارية كالتػي يتعػرض صبيعهػا لتغيػرات

ي مسػتول تقلبػات ادلعػدالت، كاألسػعار السػائدة فػ كما يتعرض إىل التغَتات يفعامػة كخاصػة فػي السػوؽ،  
 .1مثػل معػدالت الرحبيػة، كأسػعار الصػرؼ األجنبػي، كاألسػعار ادلتداكلػة فػي السػوؽ السػوؽ

مػػن قبػػل إدارة اخلزينػػة كإدارة االئتمػػاف كادلخاطػػر، كيتػػم  يف ادلصرؼ الراجحي يتػػم مراقبػػة سلاطػػر السػػوؽك 
ىػذه ادلخاطػر كالتأكػد مػن مػدل  بتحليلكتقػـو اللجنػة ، ادلوجػودات كادلطلوبػات هبػا شػهريا إبػػبلغ جلنػػة

 مسػػتواىا مبلءمػة
ادلصػػرؼ ملتػػـز  ، باعتبار أف ال يتعػػرض ادلصػػرؼ دلخاطػػر السػػوؽ الناصبػػة عػػن عمليػػات ادلضاربػػة -

التغطيػػة، كاخليػػارات، الشػػريعة التػػي ال تسػػمح لػػو بإبػػراـ عقػػود أك أدكات مضاربػػة مثػػل  بأحػػكاـ
 .ادلسػػتقبلية، كادلشػػتقات كالعقػػود

ىػي سلاطػر تقلػب التدفقػات النقديػة ادلسػتقبلية سبثل سلاطر معدالت الربح يف ادلصرؼ الراجحي  -
إف ادلصػرؼ ليػس لديػو أم  ،ادلاليػة بسػبب التغيػرات فػي معػدالت الربػح فػي السػوؽ لػؤلدكات

ثػار التقلبػات فػي مسػتول معػدالت الربػح السػائدة فػي السػوؽ علػى تدفقاهتػا آل تعػرض جوىػرم
باعتبارىػػا جػػزء جوىػػرم مػػن كسػػب األربػػاح للموجػػودات ادلاليػػة كادلطلوبػػات  النقديػة ادلسػتقبلية

بالتكلفػة ادلطفػأة. كباإلضافػة دبعػدالت ثابتػة كيتػم إدراجهػا فػي القوائػم ادلاليػة  التػػي ربمػػل األربػػاح
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 ،مػن ادلطلوبػات ادلاليػة للمصػرؼ غيػر مرتبػط بعمولػة جػزء كبيػرىناؾ إلػى ىػذا، 
تنشػأ سلاطػر سػعر العمولػة مػن احتماليػة أف التغيػرات فػي معػدالت الربػح سػوؼ تؤثػر إما علػى ك 

، كيقـو ادلصرؼ بإدارة ىذه ية لػػؤلدكات ادلاليػػةالعادلػػة أك التدفقػػات النقديػػة ادلسػػتقبل القيمة
، لفجػوة معػدالت العمػوالت لفتػرات زلػددة رللػػس اإلدارة بوضػػع حػػدكد قياـ ادلخاطر من خبلؿ 

ات يف مبالغ ادلوجودات إدارة الفجػو  يراقػب ادلصػرؼ ادلراكػز يوميػا كيسػتخدـ اسػًتاتيجياتكما 
قائمػة ادلركػز ادلالػي التػي تسػتحق أك يتػم إعػادة تسػعَتىا فػي فتػرة  كاألدكات خػارجكادلطلوبات 

كيقػـو ادلصػرؼ بػإدارة ىػذه ادلخاطػر عػن طريػق مطابقػة إعػادة تسػعَت ادلوجػودات كادلطلوبػات .معينػة
ػوات لضمػاف احملافظػة علػى ادلراكػز ضمػن حػدكد الفج اسػػًتاتيجيات إدارة ادلخاطػػر مػن خػبلؿ

 .1ادلقػررة
يقػػـو ادلصػػرؼ بػػإدارة التعػػرض آلثػػار عػػدة سلاطػػر مصاحبػػة للتقلبػػات فػػي ادلسػػتويات السػػائدة  -

رللػس  ، من خبلؿ قياـالعمػػوالت فػػي السػػوؽ علػػى مركػػزه ادلالػػي كتدفقاتػػو النقديػػة ألسػػعار
كالتػي  اإلدارة بوضػع حػدكد دلسػتول عػدـ تطابػق تكػرر نسػبة العمولػة التػي ؽلكػن االضطػبلع هبػا،

 .يتػم مراقبتهػا يوميػا مػن قبػل قسػم خزينػة ادلصػرؼ
تغيػر فػي قيمػة األدكات ادلاليػة نتيجػة  كىي ادلخاطر الناذبة عن العملػةيتعرض ادلصرؼ دلخاطر  -

كقػد كضعػت إدارة ادلصػػرؼ حػػدكدا علػى ادلراكػػز  ،األجنبيػة فػي أسػعار صػرؼ العمبلتللتغيػرات 
بشػكل منتظػم لضمػاف احلفػاظ علػى ادلراكػز ضمػن  عػػن طريػػق العمػػبلت كالتػػي يتػػم مراقبتهػا

 .احلػدكد
خػبلؿ قائمػة الدخػل، يوجػد لػدل ادلصػرؼ بعػض االسػتثمارات ادلدرجػة بقيمتهػا العادلػة مػن  -

 ، كتنشأعلػػى االسػػتثمارات فػػي الصناديػػق االسػػتثمارية ادلتداكلػػة كاالسػػتثمارات األخػػرل كتشػتمل
نتيجػػة للتغيػػرات فػػي األسػػعار ادلتداكلػػة بالسػػوؽ اخلاصػػة يف مصرؼ الراجحي  سلاطػػر األسػػعار

ىػذه االسػتثمارات ىػي فػي عػدد زلػدكد مػن الصناديػق كحيػث أف ، بالصناديػػق االسػػتثمارية
 .أسػاس التغيػرات فػي األسػعار السػائدة بالسػوؽعلى  يقػـو ادلصػرؼ دبراقبتهػا دكريػا ،كاالسػتثمارية 

تشػتمل االسػتثمارات األخػرل علػى سلاطػر متدنيػة أك معدكمػة حيػث يتػم شػراء أغلبهػا لغػرض ك 
تتػم االسػتثمارات فقػط فػي حالػة كجػود أمػر بيػع مؤكػد، كبالتالػي تنطػوم علػى ك  ،مباشػرة البيػع

 .سلاطػر متدنيػة
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عموما مصرؼ الراجحي ال يتعرض دلخاطر السوؽ فيما عدا سلاطر تقلب معدؿ الربح يف الدفًت  -
 ادلصريف حسب ما أفصح عنو ادلصرؼ.

بشكل مشًتؾ يف أنواع سلتلفة من  ي نظرتبٌت ادلصرؼ هنج متكامل الختبار التحمل، كفيو  -
صعوبات التحمل للوقوؼ على مدل تأثَتىا يف القوائم ادلالية  األحداث اليت تنطوم على

 أنواع كصبيع ادلالية الرافعة كنسبة ادلاؿ كالنسب التنظيمية الرئيسة، كاليت تشمل نسبة كفاية رأس
اخلاصة بادلصرؼ   كالعوامل الكلية االقتصادية للعوامل األثر ادلايل النهج ػلدد ىذا .السيولة نسب

 .1كالسيناريوىات اجملتمعة
 كفاية رأس المال لمصرف الراجحي-1

من قبل  ـو مصرؼ الراجحي دبراقبة مدل كفاية رأمسالو كذلك باستخداـ النسب احملددةيق    
دبقابلة رأس  ادلاؿ مؤسسة النقد العريب السعودم، كدبوجب ىذه النسب يتم قياس مدل كفاية رأس

كغلب أف ال تقل ىذه  ادلاؿ ادلؤىل مع ادلوجودات كالتعهدات ادلدرجة يف القوائم ادلالية ادلوحدة،
 3%، كيعتمد مصرؼ الراجحي عند حساب نسبة كفاية رأس ادلاؿ على معايَت بازؿ  12النسبة عن 

، كما يعتمد على ادلنهج ادلوحد حلساب رسـو رأس ادلاؿ دلخاطر كتعليمات مؤسسة النقد العريب السعودم
 السوؽ، كمناىج النموذج الداخلي لقياس سلاطر السوؽ. 

 حدة %الو         (م2118-2118: تطور نسبة كفاية رأس المال لمصرف الراجحي من )(33-4) الجدول رقم

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
مصرؼ 

 الراجحي 
28.5 19.30 18.78 19.04 19.83 19.60 19.59 20.83 21.98 23.29 20.17 

 (2018-2008باالعتماد على التقارير السنوية دلصرؼ الراجحي  للفًتة ) : من إعداد الباحثةلمصدرا
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          م(2118-2118: يوضح  تطور نسبة كفاية رأس المال لمصرف الراجحي من )(16-4) الشكل رقم

 
 (.33-4) باالعتماد على اجلدكؿ رقم المصدر:

 2018، 2013، 2008التقارير السنوية دلصرؼ الراجحي  -

دبعدؿ  2008نسجل من الشكل أف أعلى قيمة لنسبة كفاية رأس ادلاؿ يف بنك الراجحي كانت سنة 
 2015على التوايل  كسنة  21.98 %ك  %23.29بقيمة  2016ك  2017تليو سنة  28.5

فكانت نسبة كفاية  2014إىل  2011على التوايل كأما  الفًتة  %20.17ك  %20.83بػ  2018ك
 2010كانت سنة   2018-2008يف حُت أدىن نسبة سجلت يف الفًتة  %19رأس ادلاؿ يف حدكد 

ى من تلك احملددة من ، كمن الشكل نسجل أف نسبة كفاية رأس ادلاؿ يف بنك الراجحي أعل%18.78بػ
، كىي أكرب من احلد األدىن احملدد 2012ابتداء من سنة  %10.5ك %8كاحملددة ب  3ك 2جلنة بازؿ 

 .%8من مؤسسة النقد العريب السعودم  كادلقدرة بػ
 ثانيا: اجراءات وأساليب مصرف البالد في إدارة مخاطر السوق

ادلخاطػر ادلتعلقػة بتقلبػات القيمػة العادلػة للتدفقػات النقديػة  سبثل سلاطر السوؽ يف مصرؼ الببلد تلك   
مثػل معػدؿ العائػد كأسػعار صػرؼ العمػات األجنبيػة  ادلسػتقبلية لػؤلدكات ادلاليػة نتيجػة للتغيػرات فػي السػوؽ

 كتتمثل يف: 1كأسػعار األدكات ادلاليػة
فقػػات النقديػػة ادلسػػتقبلية لػػؤلدكات ادلاليػػة نتيجػػة عػػن تذبػػذب التد نتيجة  سلاطػػر العائػػدتنشأ  -

ال يتعرض دلثل ىذه  ، إال أف مصرؼ الببلد فػي السػوؽ للتغيػػرات فػػي معػػدؿ العائػػد السػػائد
جػزءا ن كبيػرا مػن ادلوجػودات كادلطلوبػات ادلاليػة ذات عوائػد ثابتػة كمدرجػة فػي ادلخاطر ألف ىناؾ 
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 الػى ذلػك، فػاف جػزءا ن كبيػرا مػن مطلوبػات ، باإلضافةبالتكلفػة ادلطفػأة ادلاليػة ادلوحػدةالقوائػم 
 .غيػر مرتبطػة بعائػدادلصرؼ 

دكات الناذبة عن التغيَت يف قيمة األ كجنبية سعار العمات األأسلاطر  يتعرض مصرؼ الببلد إىل  -
دلخاطػر آثػار التقلبػات فػي ، كما يتعرض ادلصرؼ تبلسعار صرؼ العمأادلالية نتيجة لتذبذب 

ادلصرؼ بإدارة إدارة  أسػعار الصػرؼ السػائدة بالسػوؽ علػى مركزىػا ادلالػي كتدفقاهتػا النقديػة، كتقػـو
كضػػع حػػدكد دلسػػتول ادلخاطػػر ادلقبولػػة لػػكل عملػػة كبشػػكل إصبالػػي  ىذه ادلخاطر من خبلؿ 

، كيتػػمبلدلراكػػز العم ، كما يتعرض جزء من صايف العمبلت األجنبية مراقبتهػػا يوميػػا ت بنهايػػة اليػػـو
كادلتمثل يف الدكالر األمريكي ادلثبت سعره بالرياؿ السعودم، كما ال يتعرض ادلصرؼ بصفة 

بعمػػل ربليػػل حساسػػية  جوىرية  دلخاطر أسعار العمبلت األجنبية األخرل، كما قاـ ادلصرؼ
ت األجنبيػػة باسػػتثناء بلػػى مػػدل عػػاـ كاحػػد بشػػاف احتمػػاؿ حػػدكث تغيػػر فػػي أسػػعار العمعل

األمريكػي باسػتخداـ متوسػط أسػعار الصػرؼ األجنبػي التارؼليػة كتبيػن بأنػو ال يوجػد ىنػاؾ  الػػدكالر
 .يػةاألجنب مبلتالع لتقلبػاتادلصرؼ  تأثيػر جوىػرم علػى صافػي تعػرض

 تشػَت سلاطػر أسػعار االسػتثمارات إلػى سلاطػر اطلفػاض القيمػة العادلػة لؤلسػهم كالصناديػق -
االسػتثمارات ادلدرجػة بالقيمػة العادلػة مػن خػاؿ  االسػتثمارية كالصكػوؾ التػي تتضمنهػا زلفظػة

السػوؽ  فػي مسػتويات مؤشػراتنتيجػة للتغيػرات احملتملػة ادلعقولػة بادلصرؼ الدخػل الشػامل اآلخػر 
 .1سػنة بلؿكقيمػة االسػتثمارات الفرديػة خ

 طرق قياس مخاطر السوق في مصرف البالد -1
 .كمناقشة األمور ادلتعلقة دبخاطر السوؽيف إدارة ادلصرؼ دبتابعة  جلنة ادلوجودات كادلطلوباتتقـو    

لقياس كمراقبة تعرضاتو دلخاطر  كادلتقدمةالتقليدية ـ بنك الببلد طرؽ القياس ديستخك بشكل منتظم 

                                                           
  .142، مصرؼ الببلد، ص: 2018التقرير السنوم 1
   دكر جلنة األصوؿ كاخلصـو كشلارساهتا: تتحمل جلنة األصوؿ كاخلصـو مسؤكلية ما يلي: 

 رارات رللس اإلدارة كجلنة األصوؿبق كادلتعلقة ادلصريفالدفًت  يف الربح معدؿ دبخاطر تقلب ادلتعلقة للسياسة التوجيهية ادلبادئ تطبيق ضماف ‒
 .كاخلصـو يف ادلصرؼ

 .مراجعة أنشطة السوؽ بانتظاـ كضماف ازباذ القرارات الف   عالة كتنفيذىا يف الوقت ادلقرر ‒
ستتخذ إجراءات اإلدارة الرئيسة اليت  ةالتأكد من إجراء اختبار التحمل ادلناسب فيما يتعلق دبخاطر تقلب معدؿ الربح يف الدفًت ادلصريف كرلموع ‒

على ملفو اخلاص باإلقداـ على  سلباللمصرؼ كأثنائها كاليت من شأهنا أف تؤثر  قبل حدكث أم تدىور يف البيئة االقتصادية/ العوامل احملددة تدرغليا
 .ادلخاطر يف الوقت ادلقرر
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كالفجوات  استعماؿ القيمة ادلعرضة للخطر، اختبارات الضغط )التحمل(، السوؽ كذلك من خبلؿ :
 : الًتاكمية كالقيمة االقتصادية ادلرجحة بادلخاطر ، حبيث يتم ارساؿ النتائج كالتقارير للجهات التالية

 ليا بشكل شهرم أك ربع سنومرللس ادارة بنك الببلد كاالدارة الع . 

 مؤسسة النقا العريب السعودم بشكل شهرم . 

 العمل يف البنك بشكل يومي داتكح . 
لقياس سلاطر السوؽ ، كيف نفس  للخطر ادلعرضةطريقة القيمة  بإستخداـيقـو بنك الببلد حالينا  -

 ... لقياس سلاطر السوؽ بشكل يومي ـ أنظمةدالوقت يستخ
ادلخاطر ربت  مقدار، اختبارات التحمل كربليل للسيناريوىات لقياس ءالببلد بإجرايقـو بنك كما -

 .غَت االعتيادية للسوؽؼ الظرك 
مة ، كما أنو يتم باستمرار كضع دكيتم التحقق بشكل منتظم من فعالية كدقة التطبيقات ادلستخ    
يتم رفع ر،كما ساب ادلخاطمة يف تقييم كاحتدادلستخ ات للمراقبة كالتحقق من أسعار السوؽءإجرا

تقارير القياس كالرقابة كاإلدارة اخلاصة دبخاطر السوؽ بشكل يومي إىل اإلدارة العليا كادلسئولُت، كيتم 
 .بيانات رئيسية باستخداـ قاعدةاحلالية كإرساؿ التقارير  احتساب سلاطر السوؽ

  كفاية رأس المال  -2

، إال أف ادلصرؼ انتقل 2بالعمل دبوجب مقررات بازؿ  2007بدأ دبصرؼ الببلد خبلؿ عاـ     
لكفاية رأس ادلاؿ  حبيث يعتمد مصرؼ   2013يناير  1ابتداءا من  3إىل تطبيق مقررات بازؿ 

 مؤسسة النقد العريب السعودمتعليمات  الببلد يف حساب نسبة كفاية رأس ادلاؿ باالستناد إىل 
%، كيعتمد مصرؼ  12حيث غلب أف ال تقل ىذه النسبة عن  3ادلستندة من معيار جلنة بازؿ 

على ادلنهج ادلوحد دلخاطر السوؽ، كإجراء عدد من اختبارات عند حساب نسبة كفاية رأس ادلاؿ  الببلد
طلوبات التحمل من خبلؿ اإلجراءات الداخلية لتقييم كفاية رأس ادلاؿ، كما تقـو جلنة ادلخاطر كادل

   .باإلفصاح عن كل ادلخاطر اليت تتعرض اليو كتسليم التقارير ادلنتظمة إىل اإلدارة العليا للبنك

م(                         2118-2118تطور نسبة كفاية رأس المال لمصرف البالد من ) (:34-4) الجدول رقم
 الوحدة %

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
مصرؼ 

 الببلد
24.19 18.41 17.43 18.31 18.52 17.14 16.71 15.88 20.46 18.54 17.33 

 (2018-2008باالعتماد على التقارير السنوية دلصرؼ الببلد  للفًتة )من إعداد الباحثة : المصدر
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 م(2118-2118يوضح تطور نسبة كفاية رأس المال لمصرف البالد من ) (:17-4) الشكل رقم

 
 (.35-4): باالعتماد على اجلدكؿ رقم المصدر
 .2018، 2013، 2012، 2008التقارير السنوية دلصرؼ الببلد للسنوات  -

 2016لتليها سنة  %24.19ب  2008من الشكل نسجل أعلى نسبة لكفاية رأس ادلاؿ كانت سنة 
نسبة كفاية رأس ادلاؿ يف  2017ك  2012ك 2011ك 2009مث عرفت السنوات   %20.46بنسبة 
كسجل أدىن  %17كانت النسبة يف حدكد   2018ك  2013ك  2010كسنوات   %18حدكد 

دىن لنسبة كفاية رأس ادلاؿ حسب احلد األ كمعلـو أف، 15.88%ب 2015نسبة كانت يف سنة 
يتمتع برأس ماؿ كبَت يفوؽ ادلتطلبات العادلية لكفاية رأس  شلا يعٍت أف البنك 8% بازؿ ىي،مقررات جلنة 

 3ك  2بصفة عامة مصرؼ الببلد يتميز بكفاية لراس ادلاؿ أكرب شلا ىو مقرر يف جلنة  بازؿ   ادلاؿ، ك
لعريب السعودم  على التوايل كأكرب  من احلد األدىن ادلقرر من مؤسسة النقد ا %10.5ك 8%كادلقدر بػ 

يف ضوء إحصائيات مؤسسة  ادلصارؼ السعودية تتمتع بكفاية رأس ادلاؿ، كشلا غلدر ذكره أف صبيع، %8بػ
 .السعودم النقد العريب

 المطلب السادس: نتائج اختبار الفرضية  الرئيسية الثالثة
H03: .ال تعتمد ادلصارؼ االسبلمية على إجراءات مناسبة إلدارة سلاطر السوؽ 

 بالنسبة  للمصارف القطريةأوال: 
من خبلؿ التقارير السنوية دلصرؼ قطر اإلسبلمي كمصرؼ الرياف تبُت أهنما يعتمداف على رلموعة     

دلواجهة سلاطر السوؽ من خبلؿ التزامهما بادلعايَت الرقابية ادلتمثلة يف  ادلناسبة من اإلجراءات كاألساليب
لكفاية رأس ادلاؿ، كيعتمداف على األسلوب ادلعيارم لقياس سلاطر السوؽ كما  3ك  2مقررات بازؿ 

يعتمداف على أساليب حديثة كمناسبة للعمل ادلصريف اإلسبلمي  ادلتمثلة يف أسلوب القيمة ادلعرضة 
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ختبارات الضغط كربليل احلساسية إلدارة سلاطر، كما التـز دبعيار االفصاح كالشفافية اليت تعد للخطر كا
كما أنو مل يطبق بعد صيغة رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية حلساب نسبة كفاية 2الدعامة الثالثة لبازؿ 

ياف كفقا ذلذه رأس ادلاؿ  كمن جهة أخرل ؽلكن القوؿ أف مصرؼ قطر اإلسبلمي  مصرؼ الرياف زلم
ادلعطيات من سلاطر السوؽ اليت قد يتعرض ذلا، كذلك نظرا لكرب حجم رأس ماذلما كالرحبية ادلتواصلة دبا 
يدعم مركزعلا ادلايل ككضعهما يف السوؽ، كما أف كضعهما احلايل يعطي ذلما مناعة يف ادلستقبل ضد أية 

 ظهر كل آثارىا بعد.آثار سلبية زلتملة لؤلزمة ادلالية ادلعاصرة كاليت مل ت
 بالنسبة للمصارف البحرينية ثانيا: 

فيما ؼلص ذبربة مصرؼ البحرين اإلسبلمي كمصرؼ السبلـ يف إدارهتما دلخاطر السوؽ فقد أكىل    
اىتمامهما بتطبيق  مقررات بازؿ لكفاية رأس ادلاؿ  دلواجهة  سلاطر السوؽ ، كما حدد ادلصرؼ ادلركزم 

كمل يستعمل  3ك 2يتم هبا حساب نسبة كفاية رأس ادلاؿ كادلستندة إىل معايَت بازؿ البحريٍت الطريقة اليت 
حلد اآلف الصيغة اليت جاءت هبا رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية كما بُت أسلوب قياس سلاطر السوؽ 

مي ادلتمثل يف الطريقة ادلعيارية لقياس ادلخاطر السوقية، كما اعتمد كل من مصرؼ البحريٍت اإلسبل
للتخفيف من سلاطر السوؽ ككضحت مدل  مبلئمة  كمصرؼ السبلـ رلموعة من  اإلجراءات كاألساليب

التزامها بادلعايَت الرقابية لبازؿ من بينها االحتفاظ بنسبة كفاية رأس ادلاؿ، إال أنو صلد كل من البنكُت مل 
يل ادلخاطر السوقية اليت يتعرض ذلا على جزء من بياناهتم ادلالية ، مثل اإلفصاح عن اصبايقوما باإلفصاح 

 البنكُت ككذلك رأس ادلاؿ ادلطلوب دلواجهة ىذه ادلخاطر.
 بالنسبة للمصارف األردنية ثالثا: 
فيما ؼلص ذبربة البنك األردين اإلسبلمي كبنك العريب اإلسبلمي الدكيل فقد تبُت أهنما يبذالف      

مت إنشاء إدارات للمخاطر، كاالستعداد لتطبيق معايَت  جهودا كبَتة  يف إدارهتما دلخاطر السوؽ، حبيث
جلنة بازؿ الدكلية دبا يتناسب كخصوصية ادلصارؼ يف البلد، حيث  مت تطبيق معايَت بازؿ يف السنوات 
األكىل لفًتة الدراسة،  جبانب االىتماـ دبعايَت رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية  اليت طبقت يف أكاخر 

ة للبنك األردين اإلسبلمي، أما البنك العريب اإلسبلمي الدكيل فقد اعتمد على معايَت كىذا بالنسب 2010
اىتم بتطبيق ادلعيار الصادر عن رللس اخلدمات ادلالية  2018لكفاية رأس ادلاؿ، إال أف يف  3ك 2بازؿ 

ا صلد أف كبل اإلسبلمية، إال جانب ازباذ رلموعة من األساليب كاإلجراءات للوقاية من سلاطر السوؽ، كم
من البنكُت يتمتعاف بدرجة عالية من االفصاح كالشفافية للبيانات ادلالية خاصة تلك ادلتعلقة بتحديد 

 حجم سلاطر السوؽ ككذلك إصبايل رأس ادلاؿ ادلطلوب دلواجهة ىذه ادلخاطر يف كبل البنكُت.
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 بالنسبة للمصارف الكويتية رابعا: 
كااللتزاـ بادلعايَت  كبنك الكويت الدكيل اإلسبلمي اىتماما بتطبيق أكىل كل من بيت التمويل الكوييت   

الرقابية إلدارة ادلخاطر إذ صلد كبل البنكُت يلتزماف بادلتطلبات الرقابية لرأس ادلاؿ حسب ما أقرتو جلنة 
تماد ، كاالع 2014يف ربديد نسبة كفاية رأس ادلاؿ ابتداءا من  3بازؿ، فيعتمد البنكاف على معايَت بازؿ 

إلدارة ادلناسبة على األسلوب القياسي يف قياس سلاطر السوؽ جبانب اتباع رلموعة من اإلجراءات الوقائية 
ىذا النوع من ادلخاطر من بينها القيمة ادلعرضة للخطر كاختبارات الضغط باإلضافة إىل أساليب أخرل 

وما باإلفصاح عن جزء من تتوافق مع خصوصية العمل ادلصريف اإلسبلمي ، كما أف البنكُت مل يق
ادلعلومات الكمية كالنوعية خاصة تلك ادلتعلقة بتحديد إصبايل سلاطر السوؽ ككذا رأس ادلاؿ ادلطلوب ذلذه 

 .ادلخاطر 
  خامسا: بالنسبة للمصارف السعودية 

ؼلص ذبربة مصرؼ الراجحي كمصرؼ الببلد يف إدارهتما دلخاطر السوؽ فقد اعتمدا على  افيم     
، رلموعة من الطرؽ احلديثة إلدارة ىذا النوع من ادلخاطر منها: اختبارات الضغط كربليل السيناريوىات

كما أكىل    كالقيمة ادلعرضة للخطر جبانب كضع اجراءات مناسبة للوقاية من ىذه ادلخاطر كالتخفيف منها،،
ابتداءا من   3كل من البنكُت اىتماما دلعيار كفاية رأس ادلاؿ دلقابلة ادلخاطر باالعتماد على معايَت بازؿ 

يف ربديد نسبة كفاية رأس ادلاؿ كتعليمات مؤسسة النقد العريب السعودم ، كما يعتمداف على  2013
صاح عن ذلك اجلزء ادلتعلق بإصبايل تعرض مناىج التقييم الداخلي لقياس سلاطر السوؽ، كما مل يتم اإلف

البنكية دلخاطر السوؽ ككذا رأس ماؿ ادلطلوب دلواجهتها كىذا ماجعلنا نكتفي بنسبة كفاية رأس ادلاؿ  
   .ككل دلواجهة ادلخاطر

  :نتيجة عامة
من أجل بذلت جهدا كبَتا تبُت لنا أف ادلصارؼ اإلسبلمية زلل الدراسة التطبيقية من خبلؿ دراستنا     

عيار كفاية دب خاصة دبا يتعلق ربقيق االلتزاـ بشكل إغلايب بتعليمات ادلصارؼ ادلركزية كالسلطات النقدية
بالرغم شلا قد تعرفو من صعوبات تطبيق ىذا ادلعيار ، كقد   لبعض منها رأس ادلاؿ، كاالفصاح كالشفافية

 مشلتها الدراسة كانت نسبة كفاية رأس كاف ذلذا اجلهد نتائج إغلابية، فمعظم ادلصارؼ اإلسبلمية اليت
ككذا رللس ،  ادلاؿ فيها عالية ادلستول أك مقبولة بادلقارنة مع النسبة ادلعيارية اليت كضعتها جلنة بازؿ

 ما غلعلها تتميز دببلءة مالية جيدة دلواجهة  سلاطر السوؽ خبلؿ فًتة  ىذااخلدمات ادلالية اإلسبلمية،  ك 
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ىذا من جهة، كمن جهة أخرل نبلحظ أف مصارؼ الدراسة  2018-2008 الدراسة ادلمتدة من
 كذلك مواكبة منها للتطورات العادلية كنظرا لقوة3إىل اتفاقية بازؿ ،2اتفاقية بازؿ  انتقلت من تطبيق  

مركزىا ادلايل، كما صلد أف مصارؼ الدراسة تعتمد على رلموعة من اآلليات كاالجراءات ادلناسبة كادلتنوعة 
كما يعاب على ىذه ادلصارؼ يف تقاريرىا ادلالية صلد أهنا مل يذكر ادلعيار الصادر  ، ة سلاطر السوؽإلدار 

عن رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية ، إال يف البنك اإلسبلمي األردين كالبنك العريب اإلسبلمي الدكيل 
صارؼ طبقت معيار كفاية رأس ىذه ادلمن خبلؿ دراستنا تبُت لنا لو أف على الرغم من أنو األنسب ذلا، ف

 .3أك بازؿ 2ادلاؿ اإلسبلمي حبذافَته لكانت مبلئتها ادلالية أقول بكثَت من تطبيقها دلا كرد سواء يف بازؿ 
كما أرادت الطالبة ربديد إصبايل سلاطر السوؽ اليت يتعرض ذلا كل مصرؼ كحساب رأمساؿ الكايف  -

كنقص الكثَت من اإليضاحات  احلصوؿ على كافة ادلعلومات دلقابلة ىذه ادلخاطر إال أف ىناؾ صعوبة يف
السنوية ذلذه ادلصارؼ ، كلذلك قامت  التقارير لعدـ الشفافية ادلطلقة يف الضركرية للقياـ بذلك، كىذا

باعتبار أف رأس  2018-2008الطالبة بتحديد نسبة كفاية رأس ادلاؿ لكل مصرؼ خبلؿ فًتة الدراسة 
ادلاؿ ؽلثل خط الدفاع دلواجهة ادلخاطر كيعترب أداة ىامة يف إدارة ادلخاطر ، كتبُت أف مصارؼ الدراسة 

ة  دلواجهة ادلخاطر دبا فيها سلاطر السوؽ فقد حاكلت الباحثة لديها مبلءة مالية جيدة خبلؿ ىذه الفًت 
حساب ىذا ادلعيار للبنك خبلؿ فًتة الدراسة، كما  تعد معايَت اإلفصاح كالشفافية مهمة يف إدارة 
ادلخاطر إال أف أغلب ادلصارؼ اإلسبلمية زلل الدراسة مل تطبق بعد ىذه ادلعايَت، كما أهنا الزالت بعيدة 

 طرؽ التقييم الداخلي دلخاطرىا؛ عن استخداـ
كما توصلت الدراسة إىل التعرؼ على رلموعة من  كسائل احلد من سلاطر السوؽ يف ادلصارؼ  -

اإلسبلمية، كتُت أف ىناؾ عددان من الوسائل ؽلكن أف تستخدـ يف السيطرة على ادلخاطر يف ىذه 
حلساسية، إدارة الفجوات، ربليل ادلصارؼ، اختبارات الضغط، القيمة ادلعرضة للخطرػ ، ربليل ا

السيناريوىات (،  كالفجوات الًتاكمية كالقيمة االقتصادية ادلرجحة بادلخاطر، تنويع االستثمارات، 
مبادالت العمبلت األجنبية كعقود ربويل العمبلت األجنبية اآلجلة )منتجات متوافقة مع الشريعة 

ربديد القيم العادلة لكافة األدكات ادلالية باستخداـ  اإلسبلمية(، ادلوائمة بُت ادلطلوبات كادلوجودات،
 الداخلي. أساليب التقييم

المصارف االسالمية ال تعتمد  من خالل هذه النتائج ننفي الفرضية الرئيسية الثالثة والتي مفادها أن
 على إجراءات مناسبة إلدارة مخاطر السوق2
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 :خالصة الفصل  
    

 10أثر سلاطر السوؽ على األداء ادلايل للبنوؾ اإلسبلمية ادلكونة من  أشارت نتائج دراسة ربليل      
داللة إحصائية بُت سعر ادلراحبة على األداء ادلايل الكلي  أثر إغلايب ذك بنك من دكؿ سلتلفة إىل كجود

إغلايب للتضخم على ، ككجود أثر ادلمثل دبعدؿ العائد على األصوؿ كمعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية
اء الكلي مقاسا دبعدؿ العائد على األصوؿ كمعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية، كما بينت الدراسة األد

كجود أثر إغلايب ألسعار الصرؼ على معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية كما كجدت عدـ تأثَت أسعار 
اتج احمللي الصرؼ على معدؿ العائد على األصوؿ، كذلك كجود أثر إغلايب للنمو االقتصادم ادلمثل بالن

اإلصبايل على معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية، كعدـ كجود أثر ذلذا ادلتغَت على معدؿ العائد على 
األصوؿ، كما أظهرت النتائج أنو يوجد أثر سليب لسعر اإلجارة على األداء الكلي مقاسا دبعدؿ العائد 

 أثر ألسعار الفائدة علىأم ود الدراسة كج كمل تبلحظعلى حقوؽ ادللكية كمعدؿ العائد على األصوؿ، 
 .األداء ادلايل لعينة الدراسة

ادلعتمدة من االجراءات ادلناسبة ك التعرؼ على  رلموعة من األساليب ك  كما توصلت الدراسة إىل    
الدراسة يف إدارهتا دلخاطر السوؽ فمنها تلك اليت كضعتها معايَت بازؿ للرقابة كاإلشراؼ  مصارؼطرؼ 

     .كمنها ما جاءت هبا رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية
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 الخاتمة
تعترب البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية حتكمها رلموعة من الضوابط واألحكام ادلتوافقة مع مبادئ الشريعة     

خصوصية تنفرد عن نظريهتا التقليدية سواء يف آلية عملها، أو مصادر أمواذلا  تاإلسالمية وجتعلها ذا
واستخداماتو، أو من حيث األىداف اليت تسعى لتحقيقها فعند مزاولتها لنشاطها تتعرض إىل رلموعة من 

عب ادلخاطر من بينها سلاطر السوق النامجة عن الظروف االقتصادية، السياسية وتقلبات األسعار واليت يص
التحكم فيها، كما أن البنوك اإلسالمية رلربة على استخدام وسائل زلددة للتعامل مع سلاطر السوق وذلك 
ضمن قيود الشريعة، وىذا ما دييز زلدودية الطرق احلالية للتعامل مع ىذه ادلخاطر، والعمل على احتوائها 

لتحقيق ىذا يستوجب وجود إدارة كفؤة لتعظيم العوائد على االستثمارات اليت تعد مقياس حقيقي للنجاح، و 
تعمل على االىتمام هبذا النوع من ادلخاطر، وعلى الرغم من االختالف الواضح بني نشاط البنوك اإلسالمية 
ونشاط البنوك التقليدية إال أن مضمون إدارة ادلخاطر ادلصرفية وما تتضمنو من زلاور وأسس) طرق، حتليل، 

إال فيما يتعارض مع ضوابط العمل ادلصريف اإلسالمي، لذا يتوجب على اذليئات  قياس، تقييم( ال ختتلف كثريا،
الرقابية وإدارات البنوك خلق أنظمة وتقنيات إلدارة ادلخاطر تتناسب مع خصوصية البنوك اإلسالمية و 

 االستفادة من خربة ادارة ادلخاطر التقليدية.
دول سلتلفة وذلك للفرتة  10وك إسالمية من بن 01ويف اجلانب التطبيقي من ىذا البحث مت اختيار 

بعاد التالية: ( لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة ادلتمثلة يف أثر سلاطر السوق واليت تضم األ8112-8102)
أسعار الفائدة، معدل التضخم، أسعار الصرف، الناتج احمللي اإلمجايل، أسعار السلع ) التمويل بادلراحبة 

، العائد على حقوق ادللكيةمعدل العائد على األصول و معدل ادلايل ادلمثل باألبعاد التالية واإلجارة( على األداء 
لدراسة األثر بني  (Panel Dataبيانات ادلقطعية للسالسل الزمنية )وال  Eviewsبرنامج  وباستخدام

ادلتغريات ادلستقلة والتابعة، كما مت االعتماد على البيانات ادلالية والتقارير السنوية لبنوك الدراسة من أجل حتديد 
من معايري خاصة بإدارة  8وفق ما وضعتو بازل، دارة سلاطر السوقاألساليب ادلعتمدة من البنوك يف إالطرق و 

 .شادية جمللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية من جهة أخرىادلخاطر من جهة، وادلبادئ اإلر 
 وفيما يلي أىم النتائج اليت توصلنا إليها من اجلزء النظري والتطبيقي.
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 النظري الجزء  نتائجأوال: 

ىي احتمالية حدوث اخلسارة، إما بشكل مباشر من خالل خسائر يف نتائج األعمال، أو خسائر  ادلخاطر -
يف رأس ادلال، أو بشكل غري مباشر من خالل وجود قيود حتد من قدرة ادلصرف على االستمرار يف تقدمي 

 أعمالو وشلارسة نشاطو.
سة احمللية والدولية أصبحت مجيع ادلصارف يف ظل تأثر اجلهاز ادلصريف بالعودلة ادلالية ومع تزايد ادلناف -

تشرتك فيها مع ادلصارف التقليدية  كوسائط مالية )سلاطر  منها ما اإلسالمية عرضة للعديد من ادلخاطر
ختتص هبا بسبب تقيدىا بالشريعة اإلسالمية مثل )  ائتمانية وسلاطر التشغيل وسلاطر سوقية(، ومنها ما

بالنواحي الشرعية، ادلخاطر التجارية ادلنقولة وغريىا من ادلخاطر األخرى...(، كما أن  سلاطر عدم اإللتزام
من إدارة اإلقراض والرتكيز على  اىتمامهاطبيعة عمل ادلصارف اإلسالمية اليت تفرض عليها حتويل 

 .الضمانات إىل إدارة االستثمارات وادلشاريع شلا جيعلها أكثر عرضة للمخاطر
ثل إدارة ادلخاطر رلموعة من األساليب واألدوات لتقليل التكاليف واخلسائر ادلصاحبة للخطر إذا  - دتم

حدثت، أو ىي منهج علمي للتعامل مع ادلخاطر عن طريق توقع اخلسائر احملتملة وتصميم وتنفيذ 
ئر، ودتر عملية إجراءات من شأهنا أن تقلل من إمكانية حدوث اخلسارة وختفيض األثر ادلايل لتلك اخلسا

قياس ىذا اخلطر من خالل ثالثة إدارة ادلخاطر بعدة مراحل حيث تبدأ من عملية حتديد اخلطر، ومن مث 
أبعاد) احلجم، ادلدة، احتمالية حدوثو(، وبعد حتديد وقياس ادلخاطر تأيت مرحلة ضبط اخلطر اليت تتم على 

ك االمكانيات اللزمة لتحمل تلك ادلخاطر، أو ثالثة طرق، إما جتنب اخلطر يف حالة ما مل تكن لدى البن
قبول اخلطر يف حالة  ما إذا كان العائد ادلتوقع أكرب من ادلخاطر ادلتوقعة، أما الطريقة األخرية فتتمثل يف 
 إلغاء اخلطر من خالل حتويلو إىل طرف آخر يقبل حتمل اخلطر على سبيل ادلثال شركات التأمني التكافلي.

أسعار األدوات  السوق مبثابة اخلسارة اليت تتكبدىا زلفظة أصول البنك نتيجة التقلبات يفسلاطر  تعترب -
، فاطر أسعار الصر سل ادلالية ادلكونة للمحفظة، فقد تعددت أشكالو وتباينت من سلاطر أسعار الفائدة إىل

 ؛سلاطر أسعار األوراق ادلالية وسلاطر أسعار السلعو 
طر السوق نتيجة للتحوالت اليت تطرأ على األسعار، أو تغري يف تتعرض ادلصارف اإلسالمية دلخا -

السياسات على مستوى االقتصاد الكلي، ومن تلك ادلخاطر، سلاطر أسعار الفائدة، سلاطر أسعار 



 الخاتمة العامة....................................................................................................................
 

 
386 

إدارة سلاطر السوق تكتسي أمهية بالغة يف  لذلك فقد أصبحت ، سلاطر التضخم؛ الصرف، سلاطر التسعري
على أساس احملافظ اليت ديتلكها البنك أو يلتزم  جدت عدة طرق للقياس وذلكالسنوات األخرية، حيث و 

 ؛هبا
معرضة  فهي عمليات ادلراحبةتتعرض صيغ التمويل اإلسالمي كل على حدة دلخاطر السوق، فنجد مثال  -

 دلخاطرة ىامش الربح أو السعر ادلرجعي ) الليبور(، يف حني أن التمويل باإلجارة يعرض ادلصرف دلخاطر
 ؛ىامش الربح وسلاطر أسعار السلع

ادلخاطر  ال يوجد لدى البنوك اإلسالمية القدر الكايف من األدوات واألساليب اليت تساىم يف التحوط من -
حبيث أن معظمها ترتكز على الفائدة ومناسبة لعمل البنوك التقليدية، شلا يعين أن قدرة البنوك اإلسالمية 

 ؛زلدودة نسبيا سوقية على التعامل مع ادلخاطر ال
بالدرجة األوىل على بنية ىيكلية  ترتكز إدارة سليمة وفعالة إن عملية إدارة سلاطر السوق تتطلب وجود -

على سياسات وطرق دقيقة لتسيري ادلعلومة، واعداد وتسطري حدود التعامالت وتقييم و  صلبة وواضحة،
 ؛والتنظيميةمث االستجابة للمتطلبات والشروط القانونية  ومندوات األ

ىناك مؤسسات داعمة للبنوك وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية ، دتدىا بادلعايري ادلتعلقة خاصة مبجاالت  -
الرقابة واإلشراف أو احملاسبة وادلراجعة أو ادلعايري الشرعية وصلد من أىم ىذه ادلؤسسات رللس اخلدمات 

ة وادلبدئ اإلرشادية وكذلك ادلتعلقة بإدارة ادلخاطر   ادلالية اإلسالمية الذي أصدر العديد من ادلعايري الرقابي
كما أنو قام بإصدار وتطوير معايري للرقابة ادلصرفية مستنبطة من معايري جلنة بازل للرقابة واإلشراف من 

 ؛جهة، وتتالءم مع خصوصيات العمل ادلصريف اإلسالمي من جهة أخرى 
 عمل رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية، وىو اذليئة الدولية اليت تضع معايري لتطوير وتعزيـز لقد -

 صناعة اخلدمات ادلالية اإلسالمية، على إصدار معايري رقابية ومبادئ إرشادية لتطوير الـصناعة
 منياليت تضم بشكل أساسي قطاع ادلصارف وأسواق ادلال والتكافـل (التـأ ادلالية اإلسالمية،

ومن بني ادلعايري اليت وضعها اجمللس ادلذكور كمعايري دولية للصناعة ادلالية اإلسـالمية، معـايري  .)اإلسالمي
 8مشاهبة لتلك ادلعايري ادلقرتحة من قبل جلنة بازل للرقابة ادلصرفية ادلعروفة بالـدعائم األساسـية الثالثة لبازل 

 ؛ة اخلاصة للمصارف اإلسـالميةطبيع، واليت مت إعدادىا مبا يتناسب مع ال
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تشغل عملية تقييم األداء ادلايل يف البنوك اإلسالمية حيزا واسعا من اىتمام األطراف ذات العالقة  معها  -
مالكني أو مودعني، أو عمالء، وذلك دلا ذلا من أمهية بالغة يف إبراز الوضع ادلايل للبنك، ومن  اسواء كانو 

، كما أن أمهية عملية تقييم األداء ادلايل للبنوك أدت إىل ظهور العديد اراتقر مث ادلساعدة يف عملية اختاذ ال
، ومن بني ىذه النماذج منوذج العائد على حقوق ادللكية و منوذج العائد على من النماذج للقيام بذلك

 األصول؛
التحليل ادلايل مبا يوفره من أدوات مالية على تقييم أداء ادلصارف اإلسالمية يف عملية التخطيط  يساعد -

  ؛ووضع السياسات ادلالية السليمة من جهة، وحتسني أدائها وزيادة رحبيتها من جهة أخرى
ل العائد من خالل البيانات ادلالية لبنوك الدراسة نالحظ بأهنا سجلت معدالت مرتفعة ومتصاعدة دلعد  -

شلا يؤكد بأن البنوك اإلسالمية تقوم  8102إىل  8112من على حقوق ادللكية خالل الفرتة ادلدروسة 
بتوظيف مواردىا يف قنوات استثمارية مرحبة لتحقيق أىدافها وأىداف مودعيها ومسامهيها من حيث تعظيم 

 ؛تمتع بكفاءة عالية يف األداء ادلايلت ارف اإلسالمية عينة الدراسةالعائد والربح، وىذا ما يدل على أن ادلص
صول، وىذا ما يشري إىل ة ارتفاعا يف معدل العائد على األكما وضحت البيانات ادلالية للمصارف ادلدروس -

أن البنوك اإلسالمية قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقبلية، ومن مث قيامها بتشغيل ىذه األموال 
ومبا حيقق النمو الرأمسايل للمصرف وزيادة حصتو السوقية، األمر  وتوظيفها يف استثمارات ذات جدوى،

الذي ينعكس إجيابا على القيمة السوقية للمصرف، ويعزز مسعتو يف السوق لكفاءتو يف زيادة أصولو، 
وأيضا يف إدارتو ألموالو وأموال ادلستثمرين، مبا حيقق العائد لكليها ، مع ضمان سيولة كافية وسالمة ادلركز 

ينعكس  ايل لو، وىذا ما تؤكده البيانات ادلالية لألرباح السنوية والعائد على األصول للبنوك اإلسالمية شلاادل
  ؛داء ادلايلإجيابا على كفاءهتا يف األ

 نتائج الجانب التطبيقي:ثانيا: 
 ية رلموعة من النتائج متمثلة يف:أظهرت الدراسة التطبيق  
مت االعتماد على   وادلستقلة التابعة ادلتغريات بني العالقة وحتديد الدراسة منوذج تقديرمن خالل  -

لدراسة االستقرارية، فتبني أن كل متغريات الدراسة (LLC ,IPS, ADF) االختبارات الشائعة ادلتمثلة يف 
 مستقرة عند ادلستوى؛ 
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  (Fixed effect)  النموذج ادلالئم ىو منوذج األثار الثابتةتبني أن  Hausmanمن خالل إجراء اختبار  -
 Data منوذجىو أكثر معنوية وكفاءة يف تقدير بيانات الدراسة عن أساليب التحليل األخرى داخل و 

Panel؛ 
إن ادلتغريات ادلستقلة : النمو االقتصادي ادلمثل بالناتج احمللي اإلمجايل ، التضخم، أسعار الفائدة ، أسعار  -

دتثل زلددات رئيسية لألداء ادلايل ادلمثل مبعدل العائد على  الصرف، صيغيت التمويل بادلراحبة واإلجارة 
حقوق ادللكية ، ومعدل العائد على األصول، كما تبني من نتائج الدراسة بأن ادلتغريات اليت حتدث فيو، 

%للمتغري التابع ادلمثل مبعدل العائد على 05يقارب  حيث بلغت نسبة تفسري ادلتغريات ادلستقلة  ما
% 28يتجاوز  كما بلغت ىذه النسبة ما؛  توضح بوجود عالقة متوسطة بني ادلتغريات األصول ، وىي

  ؛للمتغري التابع ادلمثل مبعدل العائد على حقوق ادللكية
يف بداية البحث وضعنا رلموعة من الفرضيات بصيغة نفي على شكل إجابة أولية وتصورات مسبقة وعلى  -

 ة، وبعد اختبارىا مت التوصل إىل النتائج اآلتية:أساسها سيتم اإلجابة على األسئلة ادلطروح
ذو داللة  لعدم وجود أثر األول والثالث والرابع عهافر تأكيد : فقد مت بالنسبة للفرضية الرئيسية األولى -

على األداء ادلايل ادلمثل مبعدل العائد وأسعار الصرف والناتج احمللي اإلمجايل  ألسعار الفائدة  احصائية
 ؛ل على األصو 

لوجود أثر ذو داللة احصائية دلعدل التضخم وأسعار ادلراحبة رعها الثاين واخلامس والسادس ف تأكيدكما مت  -
 واإلجارة على األداء ادلايل شلثال مبعدل العائد على األصول؛

فرعها األول لعدم وجود أثر ذو داللة احصائية ألسعار  تأكيد فقد مت :بالنسبة للفرضية الرئيسية الثانية -
 ؛الفائدة على األداء ادلايل شلثال مبعدل العائد على حقوق ادللكية

فرعها الثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس لوجود أثر ذو داللة احصائية كل من معدل  نفيكما مت  -
ادلراحبة، سعر اإلجارة على األداء ادلايل شلثال مبعدل  التضخم، أسعار الصرف، الناتج احمللي اإلمجايل، سعر

 ؛العائد على حقوق ادللكية 
وىذا العتماد البنوك اإلسالمية زلل الدراسة على رلموعة من  نفيها: مت بالنسبة للفرضية الرئيسية الثالثة -

 التقنيات واألساليب ادلناسبة إلدارة سلاطر السوق واليت تتناسب مع طبيعة عملها.
 اخلاصة بالفرضية الرئيسية الثالثة مفادىا:وقد حتصلنا على رلموعة من النتائج       
تبني لنا أن إدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالمية عينة الدراسة حتتل مكانة  الدراسة التطبيقيةمن خالل  -

ىامة يف اذليكلية اإلدارية للمصرف، حيث توجد وحدة إدارية سلتصة ذلذا الغرض، كما توجد جلنة خاصة 
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بإدارة سلاطر السوق تدعى بلجنة ادلوجودات وادلطلوبات حبيث تتبع ىذه اللجنة سياسات وإجراءات 
ة يف عملية إدارة سلاطر السوق، من خالل القيام بعمليات مراقبة وقياس ىذه ادلخاطر للتخفيف من واضح

 تداعياهتا على أنشطة ادلصرف 
ومعايري رللس اخلدمات ادلالية  3و 8قامت مصارف الدراسة مبجهودات كبرية يف تطبيق معايري بازل  -

اية رأس ادلال، كذلك معيار االفصاح والشفافية ، اإلسالمية اخلاصة مبجال إدارة ادلخاطر منها تطبيق كف
وتطبيق رلموعة من األساليب للتخفيف من سلاطر السوق استنادا على معايري رللس اخلدمات ادلالية 

 ؛اإلسالمية
من خالل الدراسة التطبيقية  نالحظ أن النسب اخلاصة بكفاية رأس ادلال لكل من ادلصارف اإلسالمية  -

وكذا ورللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية   8و 0عن النسب ادلقرتحة من بازل  عينة الدراسة مرتفعة
جيعل  عينة الدراسة حتقق  ادلعدالت ادلقرتحة من طرف ادلصارف ادلركزية ذلذه ادلصارف ، وىذا ما

  وعلى األداء اجليد إلدارة سلاطر السوق.ادلطلوب من األمان ويؤشر ذلك على كفاءة رأس ادلال اذلامش 
ة تتسم بنقص الكثري من اإليضاحات أن معظم تقارير مصارف الدراسمن خالل ىذه الدراسة تبني  -

خاصة تلك اليت تتعلق بإمجايل سلاطر السوق اليت يتعرض ذلا البنك، كذلك طريقة  اإلفصاحاتو 
ال ادلتطلبات الدنيا من رأس ادل حسب رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية وكذا حساب كفاية رأس ادلال 

  ؛دلواجهة سلاطر السوق

 :التوصيات
العمل على توفري أنظمة معلومات يستطيع ادلصرف اإلسالمي من خالذلا معرفة معدالت العائد على  -

  ؛أصولو، ومعدالت تكلفة التزاماتو ومقدار الفجوة بني األصول واخلصوم لكل عملة عند إعادة التسعري

ضرورة تفعيل كافة أساليب التمويل اإلسالمي وعدم تركيز معظم دتويالهتا يف صيغة ادلراحبة فقط، فرغم تدين   -
ادلخاطر بالتمويل ادلراحبة إال أن العائد الذي ديكن للبنك حتقيقو عند التمويل بصيغ ادلشاركة يكون أكرب شلا 

ا عليها القيام بتوعية اجلمهور بأمهية اخلدمات ادلصرفية يعزز من أدائها ادلايل واحملافظة على مركزىا ادلايل، كم
اإلسالمية دلا لو من أثر يف استقطاب العمالء، وضرورة تبين فكرة االندماج لزيادة القدرة على ادلنافسة أمام 

 ؛البنوك التقليدية شلا يساىم يف رفع مكانة العمل ادلصريف اإلسالمي
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على  وك األخذ بعني االعتبار معدل التضخم الذي يعملعند حساب مؤشرات الرحبية جيب على البن -
دلواجهة ادلخاطر  تضخيم النتائج، وكذلك جيب على البنوك تقدير رحبيتها مسبقاً وأثر التضخم عليها وذلـك

 ؛احملتملة
على ادلصارف اإلسالمية العمل على إدراج أسعار منتجاهتا ادلصرفية ضمن بند خاص يف التقارير السنوية،   -

 ؛وكذلك تبيان وتوضيح آلية التسعري ادلتبعة وذلك لتحقيق مزيدا من الشفافية
قو العمل على تكوين جلنة متخصصة تضم فقهاء وخرباء يف طبيعة عمل البنوك اإلسالمية، مثل رلمع الف  -

اإلسالمي، وىيئة احملاسبة وادلراجعة ادلالية اإلسالمية، للعمل على إجياد مؤشر إسالمي بديل عن مؤشر سعر 
 ؛الفائدة يقوم على أسس تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

ة تقييم ضرورة ربط اجلوانب ادلتعلقة بالبيئة االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية السائدة للبلد عند دراس -
 ؛األداء ادلايل للبنوك اإلسالمية  للوصول اىل حكم فين متكامل

االىتمام مبوضوع تقييم األداء ادلايل يف ادلصارف اإلسالمية من قبل القائمني على ىذه ادلصارف،  ضرورة -
 ألن مستوى األداء للمصرف ديثل معيارا أساسيا لتقييم أداء اإلدارة ومدى صلاحها يف حتقيق األىداف؛

ضرورة االستفادة من ادلعايري اليت أصدرهتا رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية واخلاصة بإدارة ادلخاطر وااللتزام   -
هبا من قبل ادلصارف اإلسالمية وىذا من خالل اإللزام الذي يتأتى من طرف البنوك ادلركزية ، ألن عدم 

 ؛االلتزام بتطبيقها يعين خسارة يف اجلهد وادلال والوقت
 عمل على تطبيق مقررات جلنة بازل إلدارة ادلخاطر؛ال  -
من خالل ادلخاطر اليت تتعرض ذلا ادلصارف اإلسالمية ومن بينها ادلخاطر السوقية فهي مطالبة بأن تطبق   -

يتفق مع  خذ بعني االعتبار مااطر السوق وآليات إدارهتا مع األفيما خيص طرق قياس سل 8مقررات بازل 
مية من جهة ، وتطبيق معايري رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية دلا أصدرتو من معايري ضوابط الشريعة اإلسال

 ؛خاصة بإدارة ادلخاطر واليت توضح طرق وأساليب إلدارة ىذا النوع من ادلخاطر
البد أن تتضمن اإلجراءات ما يتعلق مبخاطر السوق من سياسات التعرف على ىذه ادلخاطر وقياسها   -

 ؛عليهاورصدىا والسيطرة 
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هبدف رفع أداء  ( IFSB)ضرورة التعاون والعمل بني جلنة بازل ورللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية   -
 ؛ادلصارف اإلسالمية يف رلال إدارة ادلخاطر

 ا  يتوافق مع طبيعة عمل ادلصارفالعمل على تطوير وبناء مناذج إحصائية إلدارة سلاطر السوق مب  -
 اإلسالمية؛

أنواع  واردة يف الفقو اإلسالمي واستخدامها يف ادلصارف اإلسالمية من أجل تغطيةتفعيل الضمانات ال  -
ادلستويات ادلقبولة  ادلخاطر اليت تتعرض ذلا، والتقليل من مستوى ادلخاطرة اليت تتعرض ذلا أموال ادلصرف إىل

التعرض  واعتماد ادلصارف اإلسالمية على الضمانات سيكون وسيلة  لتقليل حدة ادلخاطر واحلد من
  ؛دلخاطر السوق

تفعيل التأمني التعاوين كآلية إلدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالمية ،فقد أصبح ذلك شلكنًا يف ظل وجود  -
مؤسسات تأمني تعمل وفقا للقواعد الشرعية، وىو ما يتيح للمصارف وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية إمكانية 

عثر منها وتعويض األضرار اليت قد ال تقاسم ادلخاطر، حيث تتعاون فيما بينها عرب ىذه اآللية إلنقاذ ادلت
تقوى ادلؤسسة الواحدة على حتملها، كما أن اعتماد ىذه اآللية يف التعامل مع ادلخاطر سيحقق ادلالءة 
ادلالية للمصارف اإلسالمية وسيتيح ذلا إمكانية حتجيم التوسع يف ادلداينات ودتويل االستثمارات قصرية 

ا على حساب االستثمارت طويلة األجل، وىو ما يعين وضع ىذه األجل الخنفاض عامل ادلخاطرة فيه
 ادلصارف يف مسارىا الطبيعي وتعزيز دورىا وسالمتها ادلصرفية وكذا أدائها. 

 كما نوصي بضرورة زيادة مستوى اإلفصاح والشفافية يف ميزانيات ادلصارف اإلسالمية خاصة -
مع  ،رأس ادلال الواجب لتجنب ىذه ادلخاطرمبا يتعلق بإمجايل سلاطر الـسوق، واحلجم ادلخصص من 

 االىتمام بأسـس الرقابـة الداخليـة، وتطوير أنظمة ادلراجعة وتأىيلها باألساليب ادلناسبة كماً وكيفاً.
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  :أف اق الدراسة

 ةا ال يزال وسعا إذ ديكن اخلوض يف مواضيع كثري هب إن البحث يف رلال رحبية البنوك والعوامل اليت تتأثر    
بعد دراستنا للموضوع تبني لنا بأن ىناك عدة جوانب ىامة جديرة و ، ديكن أن تزيح الكثري من الغموض

 بالدراسة والبحث نذكر منها:

 حتليل سلاطر السوق يف ادلصارف اإلسالمية. -
 ؛االسالميةادلصارف تطوير أساليب إدارة ادلخاطر السوقية يف  -
 ؛ادلايل للمصارف االسالميةإدارة سلاطر السوق وأثرىا على األداء  -
 ؛داء ادلايل للبنوك االسالميةثرىا على األوأاإلسالمي صيغ التمويل التنوع يف  -
 ؛االسالمية أداء ادلصارفااللتزام مبعايري كفاية رأس ادلال وأثره على  -
 ؛االسالمي دارة ادلخاطر يف السوق ادلصريفتفعيل التأمني التعاوين كآلية إل -
 ؛التشاركية  وأثرىا على رحبية البنوك اإلسالميةصيغ التمويل  -
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، )بريوت، 6، ج 5رللد  كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا"،صحيح مسلم بشرح النووي " .22

 .(1981دار الفكر ، 
 (.2000مصر، الدار اجلامعية، للنشر والتوزيع، ، "إدارة الموارد البشرية"، )صالح عبد الباقي .23
)اإلسكندرية، مصر ، إدارة المخاطر )أفراد، إدارات، شركات، بنوك("" طارق عبد اهلل محاد، .24

 .(2003الدار اجلامعية، 
، )اإلسكندرية ، الربح والخسارة في معامالت المصارف اإلسالمية" عادل عبد الفضيل عيد،" .25

  (.2007دار الفكر اجلامعي، 
"، )الدار البنوك اإلسالمية، التجربة بين القانون والفقو والتطبيقعائشة الشرقاوي ادلالقي، " .26

 .(2000ادلركز الثقايف العريب، البيضاء، ادلغرب ، 
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"، )اإلمارات العربية مصادر واستخدامات األموال في البنوك اإلسالميةعبد احلليم عمار غريب، " .27
 (. 2013ادلتحدة ، دار أيب الفداء العادلية للنشر والتوزيع والرتمجة،

ة،  مؤسسة "، )اإلسكندري أساسيات االستثمار والتمويلعبد الغفار حنفي ورمسية قرياقص، " .28
 .(2004شباب اجلامعة،

 األوىل، الطبعة ،المستحدثات" إلى األساسيات من البنوك اقتصاديات احلميد،" عبد ادلطلب عبد .29
 .(2015اجلامعية،  )اإلسكندرية، الدار

  (.2001، )اإلسكندرية ،الدار اجلامعية، العولمة واقتصاديات البنوك"عبد ادلطلب عبد احلميد،"  .30
، )عمان، األردن، دار 1"، طإدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةبراين أبو شهد، "عبد الناصر  .31

 .(2013النفائس للنشر والتوزيع ،
 1"،ط –أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية  –،" البنوك اإلسالمية العجلوين، زلمد زلمود .32

  (.2008،) عمان األردن، دار ادلسرية،
نظرية المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي، دراسة تأصيلية "عدنان عبد اهلل زلمد عويضة،  .33

 (.2010)األردن، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، تطبيقية"،
الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي عالء فرحان طالب، إديان شيحان ادلشهداين، " .34

 .(2011، )ألردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، للمصارف"
الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي لب، إديان شيحان ادلشهداين، "عالء فرحان طا .35

 .2011، )ألردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، للمصارف"
تحليل الربحية التجارية التخاذ القرارات االستثمارية في المصارف الغايل بن إبراىيم، " .36

 .(2016عمان، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع،  "،) -دراسة علمية–اإلسالمية 
"، )عمان، األردن، دار  أثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجاريةفهد نصر محود، " .37

 .(2009،  عصفاء للنشر والتوزي
عمان، األردن دار ) التمويل ووظائفو في البنوك اإلسالمية والتجارية"، قتيبة عبد الرمحان العاين،" .38
 (. 2013لنفائس للنشر والتوزيع،ا
، ، "إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر"الح حسن احلسيين، مؤيد عبد الرمحان الدوري .39

 (.2000)عمان، األردن،  دار وائل للنشر والتوزيع، 
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تقويم األداء في الوحدات االقتصادية بإستخدام النسب المالية"، رليد جعفر الكرخي،"  .40
 .(2008دار ادلناىج ، عمان، األردن، )
جامعة تشرين، مديرية الكتب  )،إلى بحوث العمليات" مدخل زلمد العلي، إبراىيم. ،" .41

  (..2004وادلطبوعات اجلامعية،
 (.1990 للكتاب، الوطنية ادلؤسسة اجلزائر، األوىل، ) الطبعة ،اإلسالمية" البنوك" جالل، بو زلمد .42
، ) عمان، األردن، دار 2،طالمصارف اإلسالمية" ،"زلمد حسني الوادي، حسني زلمد مسحان .43

 .  2008ادلسرية، 
الطبعة  "-مدخل مقارن– إدارة المصارف التقليدية والمصارف اإلسالميةزلمد سويلم، " .44

 (.1998مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، األوىل،) 
"، الطبعة األوىل، )  اإلسالميةالمضاربة وتطبيقاتها العملية في البنوك زلمد عبد ادلنعم أبو زيد، " .45

 .(1996القاىرة، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، 
  .(1989،) اإلسكندرية، منشأة ادلعارف ،2"، ط "نظم محاسبية في اإلسالمزلمد كمال عطية،  .46
)عمان، األردن، دار  األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات"،زلمد زلمود اخلطيب، " .47

  (.2010والتوزيع،  احلامد للنشر
"، )ادلنصورة، مصر، ادلكتبة العصرية،  دارة المخاطر في البنوك االسالمية، " زلمد زلمود ادلكاوي .48

2012  ). 
، )عمان، األردن، دار وائل االتجاىات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني"زلمد مطر، " .49

 .(2006للنشر والتوزيع، 
دراسة مصرفية تحليلية مع ملحق –المصرفي اإلسالمي  أساسيات العملزلمود حسن صوان، " .50

 (.2001عمان، األردن، دار وائل للنشر، )، 1"، طبالفتاوى الشرعية
، )عمان، مؤسسة 2"، ط " المعامالت المالية في اإلسالمزلمود محودة ، مصطفى حسن،  .51

 .(1999الوراق، 
،) األردن، دار النفائس، االستثمارية" تقييم أعمال البنوك اإلسالميةزلي الدين يعقوب أبو اذلول، " .52

،2012.) 
 )اإلسكندرية ، منشأة األول، اجلزء ،التجاري" القانون في والقضاء الفقو مدونة رضوان،" مصطفى .53

 . 1997 ادلعارف،
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دار عياشي  )مصر، لقرار االستثماري في البنوك اإلسالمية"،مصطفى كمال السيد طايل، "ا .54
 (.1999للطباعة، 

،)األردن، اجملتمع العريب  1، طمقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي"عقل، "مفلح زلمد  .55
 .(2010للنشر والتوزيع، 

،) االسكندرية، منشأة ادلعارف، الفكر الحديث في مجال االستثمار"منري إبراىيم اذلندي، " .56
1999).  

االسكندرية،  منشأة ادلعارف ،  أساسيات االستثمار في األوراق المالية"،)منري ابراىيم ىندي، " .57
2011.) 

، )االسكندرية ، منشأة 2، ط ، "الفكر الحديث في االستثمار"منري ابراىيم ىندي .58
 (.2004ادلعارف،

، 1، ط أصول المصرفية واألسواق المالية اإلسالمية"جناح عبد العليم، عبد الوىاب أبو الفتوح،"  .59
 .(2014 )األردن ،عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع،

، 3"، ط فقو االقتصاد النقدي، المصرفية اإلسالمية األزمة والمخرجيوسف كمال زلمد، " .60
 .م(1998)القاىرة،  دار النشر  للجامعات، 

 
 المجالت والدورياتثانيا:  

أبو نصر زلمد شخار، نقال عن أودين ونارديان :" علم االقتصاد، استحقاق الربح بادلخاطرة يف  .1
 .2010، اجمللد األول، العدد األول، كانون الثاين/ يناير  المجلة اإلسكندنافيةاالقتصاد اإلسالمي"، 

 30ديب،نظرة مستقبلية للمشهد االقتصادي"، أمحد محيد الطاير، حلقة نقاشية حتت عنوان " .2
 .2011مارس

مجلة اريكو لوقا وفاراىباخش، ميرتا، النظام ادلصريف اإلسالمي قضايا مطروحة بشأن االحرتاز وادلراقبة،  .3
 .2001، سنة 21،العدد13، أحباث االقتصاد اإلسالمي، جدة، مج جامعة الملك عبد العزيز

ومتطلبات حتقيق االستقرار ادلايل  3و 2بريش عبد القادر،" إدارة ادلخاطر ادلصرفية وفقا دلقررات بازل  .4
جامعة زلمد خيضر، بسكرة،  مجلة العلوم اإلنسانية،وادلصريف العادلي ما بعد األزمة ادلالية العادلية"، 

 .. 2013، فيفري  29اجلزائر، العدد 
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، جامعة 7، عدد لباحثا مجلة،  "دارة ادلخاطر يف ادلعامالت ادلاليةبلعزوز بن علي،" اسرتاتيجيات إ .5
 .2009/2010الشلف 

اجلوزي مجيلة، حدو علي، "دراسة مقارنة إلدارة ادلخاطر يف اجلزائر بني ادلصارف اإلسالمية ومصارف  .6
المجلة ائري"، حالة بنك الربكة اجلزائري وبنك الشركة ادلصرفية العربية وبنك اخلليج اجلز –تقليدية خاصة 

 .2016 -7، العدد للعولمة والسياسات االقتصادية الجزائرية
دباغية السعدي ابراىيم، "أثر العوامل البيئية على كفاءة وفعالية نظم ادلعلومات احملاسبية يف شركات  .7

 .(2012، 52، )العدد 34، اجمللدمجلة االدارة واالقتصادالتأمني"، 
دودين أمحد يوسف، "معوقات استخدام بطاقة األداء ادلتوازن يف البنوك التجارية األردنية) دراسة  .8

 .2009، األردن، 2، العدد9، رللدمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانيةميدانية(، 
راغب الغصني، زلمد عمار نشوايت، " تقومي األداء ادلايل للمصارف اإلسالمية والتقليدية األردنية  .9

مجلة جامعة تشرين للبحوث ، )دراسة حتليلية مقارنة(، CAMELباستخدام مؤشرات منوذج 
 .2014، 1، العدد36اجمللد  سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية -والدراسات العلمية

دور ادلؤشرات ادلالية يف تقومي األداء ادلايل يف ادلصارف اإلسالمية "مار، زينب مهنا، رضوان الع .10
مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية العاملة يف سورية، 

 .(2016،، 6، العدد38، ) اجمللد والقانونية
 :جامعة الملك عبد العزيز ة مجلرفيق يونس ادلصري ،"ىل الفائدة حرام جبميع أشكاذلا"،  .11

   .2004، العدد األول 17، اجمللد االقتصاد اإلسالمي
رقية بوحيضر، "دراسة قياسية حملددات القيمة السوقية ألسهم البنوك اإلسالمية ادلدرجة يف بورصة  .12

، ادلملكة العربية السعودية، 2،) العدد 56، ، اجمللد مجلة اإلدارة العامةقطر لألوراق ادلالية"، 
 (. 2016جانفي 

جامعة  مجلة"، 2رقية بوحيضر، مولود لعرابة، "واقع تطبيق البنوك اإلسالمية دلتطلبات اتفاقية بازل  .13
 .2010، 2العدد  23، م الملك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي

 دراسة تطبيقية"،–الدولية احلديثة لتقييم أداء البنوك التجارية زيتوين عبد القادر، "دراسة ادلؤشرات  .14
 .2009جدة، السعودية، ،ز: االقتصاد اإلسالميجامعة عبد الملك عبد العزيمجلة 

، مكتبة ادللك فهد الوطنية،  البنك التحوط في التمويل اإلسالميسامي بن ابراىيم السويلم،  .15
 ، 2007وث والتدريب، جدة، اإلسالمي للتنمية، ادلعهد اإلسالمي للبح
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سرمد كوكب مجيل، حسن صبحي حسن، "تقدير القيمة ادلعرضة للمخاطر ألسواق األوراق ادلالية  .16
 ، جامعة ادلوصل العراق،مجلة تنمية الرافدينالعربية باسـتخدام الشـبكات العصبية االصطناعية"، 

 .2008، 30العدد 
العلوم االقتصادية وعلوم  مجلةسليمان ناصر، "إتفاقيات بازل وتطبيقاهتا يف البنوك اإلسالمية"،  .17

 .2006، 6، العدد التسيير
بفقو المعامالت  مجلة متخصصة، حولية الربكة، 1مسري الشاىد، البنوك اإلسالمية وحتديات بازل  .18

 .2006، 8 ، خاصة بأحباث ندوات الربكة العددوالعمل المصرفي اإلسالمي
مجلة صابر زلمد احلسن، الرقابة على ادلصارف اإلسالمية ومتطلبات مقررات بازل، حولية الربكة،  .19

، 8، خاصة بأحباث ندوات الربكة، العدد متخصصة بفقو المعامالت والعمل المصرفي اإلسالمي
2006. 

العراق: دراسة  صاحل عبد الرضا رشيد، "مؤشرات األداء ادلصارف التجارية اخلاصة والعامة يف .20
، 1، العدد 3، جامعة القادسية، اجمللد ، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصاديةمقارنة"
2000. 

 ، 156 العدد ،اإلسالمي االقتصاد مجلة ،"االقتصادي النمو يف الوقف دور"كامل، صاحل .21
 .. 1994 ماي /أفريل

"، البنك في التطبيقات المعاصرةالغرر في العقود وآثاره الصديق زلمد األمني الضرير، " .22
، 4اإلسالمي للتنمية، ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، سلسلة زلاضرات العلماء البارزين رقم 

 ..ه1414، 1993، 1جدة، ادلملكة العربية السعودية، ط 
" إدارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة المالية طارق اهلل خان، حبيب أمحد، .23

ادلعهد اإلسالمي للبحوث  (، ترمجة عثمان بابكر أمحد،5ورقة مناسبات )رقم  ،1طاإلسالمية"،
فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، جدة، ادلملكة  ،والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية

  .2003العربية السعودية، 
راسة تطبيقية جملموعة من الطيب بوحلية، عمر بومجيعة، "تقييم األداء ادلايل للمصارف اإلسالمية ،د .24

، السداسي 14،  العدد مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ،2013-2009البنوك اإلسالمية للفرتة 
 .2016األول 
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استخدام مقياس األداء المتوازن في بناء نموذج قياس عبد الرؤوف جودة، وزلمد زغلول، " .25
، كلية إدارة األعمال، الفكرية" رباعي المسارات إلدارة األداء االستراتيجي والتشغيلي لألصول

 ..2014، جامعة ملك سعود، الرياض
عبد الكرمي أمحد قندوز،" إدارة ادلخاطر بالصناعة ادلالية اإلسالمية: مدخل اذلندسة ادلالية"،  .26

 .2012، 8، العدد األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية
 مجلةاإلسالمية"،  البنوك يف التطبيق وآفاق 2 بازل عبد اجمليد، "مقررات زلمود جمليدا عبد .27

 الثانية ، مجادى 12العدد .وادلالية، البنكية للعلوم السودان أكادديية ومالية، مصرفية دراسات
 .م 2008 يوليو ه، 1429

"مؤشرات الحيطة الكلية وإمكانية التنبؤ المبكر باألزمات علي عبد الرضا محودي العميد،  .28
، دون ("، البنك ادلركزي العراقي، ادلديرية العامة لإلحصاء واألحباثالعراقحالة -)دراسة تطبيقية

 ذكر السنة.
ليلى مقدم، "دراسة حجم ادلخاطر على عوائد األسهم بني سوق األوراق ادلالية السوداين وسوق  .29

ية جزائرية للتنمالمجلة األوراق ادلالية األردين باالعتماد على مقاربة القيمة ادلعرضة للخطر "، 
 .،) جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر(2017/ديسمرب 07عدد-االقتصادية

اىر الشيخ حسن، "قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف إطار ادلعيار اجلديد لكفاية رأس ادلال"، ورقة م .30
 ، جامعة أم القرى، مكة.لالقتصاد اإلسالميعمل مقدمة للمؤدتر العادلي الثالث 

دراسة حالة جملموعة من البنوك اجلزائرية –زلمد مجوعي قريشي، "تقييم أداء ادلؤسسات ادلصرفية  .31
 .2004، 3،) العدد مجلة الباحث بورقلة"، 2000-1994خالل الفرتة 

 زلمد عبد الوىاب العزاوي، "نظام تقومي أداء ادلصارف التجارية بإستخدام بطاقة الدرجات ادلتوازنة" .32
 .م2002، 5، العدد  المصرفي مجلة الرشيد،
ورقة مناسبات الرقابة واإلشراف على المصارف اإلسالمية"، زلمد عمر شابرا، طارق اهلل خان،"  .33

 .2000، البنك اإلسالمي للتنمية، ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، 3رقم 
 جمللس والعشرين الثامن السنوي االجتماع إىل مقدمة دراسة ،1 بازل التفاقية األساسية المالمح .34

 ..2004 سبتمرب القاىرة، العريب، النقد صندوق العربية،  النقد ومؤسسات ادلركزية ادلصارف زلافظي
منذر طالل ادلومين، عنان فتحي السروجي،" مقارنة أداء ادلصارف اإلسالمية والتقليدية باستخدام  .35

 .2007، 2، العدد 13، اجمللد مجلة المنارةالنسب ادلالية"، 



 ..............................................................................................ق ائمة المصادر والمراجع
 

 
291 

مدى إمكانية استخدام مؤشرات تقييم األداء يف بيئة التصنيع احلديثة يف ،" ادلهدي مفتاح السريين .36
 .2013، ليبيا، ،05، العدد3، رللد مجلة جامعة، "القطاع الصناعي اللييب

"، المجلة نادية مكاوي أبو فخره، "دراسة العالقة بني الرحبية والرأمسال يف البنوك التجارية ادلصرية .37
 .(1997، )عني مشس، مصر، كلية التجارة،علمية لالقتصاد والتجارةال
مجلة الدراسات المالية ، ادلزايا والتحديات،  IIIناصر سليمان، البنوك اإلسالمية واتفاقية بازل  .38

 .2012، األردن، مارس  10، العدد والمصرفية
، "أثر االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على رحبية نفيسة حجاج، وأحالم بوعبديل .39

مجلة الباحث، ، 2014-2010ادلؤسسات" دراسة حالة عينة من ادلؤسسات البرتولية اجلزائرية 
 .2016، 16 ورقلة، اجلزائر ، العدد

ارف ىناء زلمد احلنيطي، ساري سليمان مالحيم، "أثر سعر ادلراحبة على األداء ادلايل يف ادلص .40
، 12، اجمللدالمجلة األردنية في إدارة األعمال("، 2013-2000اإلسالمية العاملة يف األردن )

 .2016، 4العدد
يوسف التوم شهاب الدين، مصطفى أمحد محد منصور، "أثر جودة الضمانات يف أساليب إدارة  .41

، اإلنسانية واالقتصاديةمجلة العلوم التعثر ادلصريف دراسة تطبيقية على اجلهاز ادلصريف السوداين " 
 .(2012، )جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، يوليو 01العدد 

مجلة جامعة الملك عبد وسف كمال زلمد، "حوار حول الوساطة وادلصارف اإلسالمية" ، ي .42
، مركز النشر العلمي، جامعة ادللك عبد العزيز، جدة  13،م االقتصاد اإلسالمي  -العزيز

،1421. 
 الملتقيات والمؤتمرات والندوات: لثاثا
 .30ديب،نظرة مستقبلية للمشهد االقتصادي"، أمحد محيد الطاير، حلقة نقاشية حتت عنوان " .1
بدر الدين قرشي مصطفى،" التحوط وإدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلبادئ اإلرشادية  .2

ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية اإلسالمية النسخة إلدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية "، 
أفريل  5،6"، أيام ةالرابعة بعنوان" التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمي

2012، 
حازم حجلة سعيدة ، أمال بوسواك، "بطاقة قياس األداء ادلتوازن  كآلية مستحدثة لقياس األداء"،  .3

دور الحوكمة في تحسين األداء المالي للمؤسسات بين تطبيق  الملتقى الدولي الخامس حول
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،  جامعة محو خلضر، الوادي، المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية اإلسالمية
 .2014ديسمرب ،7/8

حسني سعيد،، علي أبو العز،" كفاية رأس ادلال يف ادلصارف اإلسالمية يف الواقع وسالمة التطبيق"،  .4
 .2014، اجلامعة األردنية، األردن، المؤتمر الدولي األول للمالية اإلسالمية

 البنوك اإلسالمية وسبل التقليل منها"، خالدي خدجية، غالب عوض الرفاعي،" سلاطر االستثمار يف .5
جامعة الزيتونة، األردن،  المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع: إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة،

 .2007أفريل  18-16أيام 
من حيث العائد  اجلزائرية العمومية، "تقييم أداء البنوك التجارية خليل عبد الرزاق، أحالم بوعبديل .6

والتحوالت  الجزائرية المصرفيةملتقى المنظومة ، وادلخاطر حالة القرض الشعيب اجلزائري"
 دون ذكر السنة. ،، واقع وتحديات اإلقتصادية

الدولي حول: أزمة النظام  الملتقى، إ"تفاقيات بازل وتطبيقاتـها يف البنوك اإلسالمية سليمان ناصر، .7
، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االمري بديل البنوك اإلسالميةالمالي والمصرفي الدولي و 

 .2015أفريل  5، عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائر
الثاني وتسيري ادلخاطر ادلصرفية يف البنوك اجلزائرية"، ادللتقى  2طيبة عبد العزيز، مراديي زلمد، "بازل  .8

، جبامعة قاصدي الجزائري" في ظل التطورات العالمية الراىنةحول: إصالح النظام المصرفي 
 .2008مارس  12-11مرباح، ورقلة، اجلزائر، يومي 

، مؤتمر تحديات إدارة عبد الباسط زلمد ادلصطفى جالل، "اجتاىات ادلخاطر ادلصرفية يف السودان .9
 .2013مركز برين باور، مارس  (،2012، يونيو  2010المخاطر، )الفترة من ديسمبر 

عبد الغين دادن ،" قراءة يف األداء ادلايل والقيمة يف ادلؤسسات االقتصادية"، حبث  مقدم خالل،   .10
، )جامعة قاصدي مرباح، األداء المتميز للمنظمات والحكومات  المؤتمر العلمي الدولي حول

 .(2005مارس  9-8 )يوميورقلة، 
الخدمات المالية و إدارة  ملتقى، 2إتفاقية بازل "عبد القادر شاشي، "معايري بازل للرقابة ادلصرفية  .11

  . 2010أفريل  20، 13، جامعة سطيف، اإلسالمية المصارف
عبد الكرمي أمحد قندور، مراجعة لنظرية ادلخاطرة يف اإلقتصاد اإلسالمي ودورىا يف إبتكار وتطوير  .12

ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية اإلسالمية  ،منتجات إدارة ادلخاطر بالصناعة ادلالية اإلسالمية
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، جامعة ادللك فيصل حول التحوط وإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية
 .2012أفريل  5،6السعودية، النسخة الرابعة، يومي 

"، ىل التأصيلعبد الكرمي أمحد قندوز،" إدارة ادلخاطر بادلؤسسات ادلالية اإلسالمية من احللول اجلزئية إ .13
"، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول

 .2009يونيو،  2-ماي  21
المؤتمر العلمي الدولي حول عبد ادلليك مزىودة،" ادلقاربة االسرتاتيجية  لألداء مفهوما وقياسا"،  .14

مارس 9/8عة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي ، )جاماألداء المتميز للمنظمات والحكومات
،2005). 
ماىر الشيخ حسن، "قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف إطار ادلعيار اجلديد لكفاية رأس ادلال"،  .15

 .2009، ، جامعة أم القرى، مكةمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالميال
، "أثر تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت على النمو االقتصادي يف الدول العربية"، رلدي الشورجبي .16

الملتقى الدولي الخامس: رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في ظل 
 (،2011ديسمرب  14-13)جامعة الشلف،  االقتصاديات الحديثة،

ندوة قياس األداء في رخيي واألمهية، زلمد عبد الرحيم، " قياس األداء: النشأة والتطور التا .17
 .(2007، مدخل قائمة االجناز ادلتوازنة وادلنعقدة يف القاىرة، )مصر، المنظمات الحكومية

زلمد علي قري،" االداعات يف عمليات وصيغ التمويل اإلسالمي وانعكاسات ذلك على صورة  .18
لمصارف اإلسالمية المنظم من الملتقى السنوي اإلسالمي السابع: إدارة المخاطر في اسلاطره"، 

 .2004سبتمرب  27-27، طرف األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفي
مسعودي عبد اذلادي، مسعودي خرية، "إدارة ادلخاطر يف البنوك اإلسالمية: االمكانات  .19

– الملتقى الوطني الثاني حول األساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر المصرفية "،والتحديات
 .2015، جبامعة األغواط، اجلزائر، نوفمرب  الدروس المستفادة من األزمة المالية العالمية

المؤتمر على النظام ادلصريف اإلسالمي"،  3تأثري مقررات جلنة بازل ، "مفتاح صاحل، رحال فاطمة .20
، إسالميالعالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي: النمو والعدالة واالستقرار من منظور 

 .2013سبتمرب 10-09أيام اسطنبول، تركيا، 
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الملتقى العلمي الدولي حول : األزمة نوال بن عمارة،" إدارة ادلخاطر يف مصارف ادلشاركة"،  .21
أكتوبر  21، 20، جامعة سطيف، اجلزائر، أيام المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية

2009. 
طبيق معايري احملاسبية اإلسالمية يف تطوير األداء ادلايل للبنوك حيي سعيدي، وخلضر أوصيف ،" أثر ت .22

دور الحوكمة في تحسين األداء للمؤسسات بين   الملتقى الدولي الخامس حولاإلسالمية"، 
ديسمرب 8/7، جامعة محو خلضر، الوادي، يوميتطبيق المعايير المحاسبية الدولية واإلسالمية

،2014. 
 

  والرسائلاألطروحات  رابعا:  
 

تطوير نموذج الحتساب كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية في إطار هتاين زلمود زلمد الزعايب، " .1
مقررات لجنة بازل ، دراسة تطبيقية على البنك اإلسالمي العربي والبنك اإلسالمي الفلسطيني 

 .2008  -غزة–" رسالة ماجستري غري منشورة باجلامعة اإلسالمية بقطاع غزة،
في تقييم جودة الربحية في المصارف  camelsإمكانية استخدام نظام حسني احملمود،"  .2

"، رسالة ماجستري غري منشورة، ختصص ادلصارف والتأمني، جامعة دمشق، اإلسالمية )دراسة تطبيقية(
 .2014سوريا، 

ة العمومية دراسة واقع البنوك التجاري-إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازلحياة جنار،"  .3
، اجلزائر، 1"، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة فرحات عباس سطيف -الجزائرية
2014/2013. 

 –دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية –إدارة المخاطر البنكية خضراوي نعيمة، " .4
ماجستري غري منشورة يف العلوم "، رسالة -حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك البركة الجزائري

االقتصادية، جبامعة زلمد خيضر، )بسكرة، اجلزائر(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، وعلوم التسيري، 
 .2009-2008سنة 

تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية باستخدام المؤشرات زاىر صبحي بشناق، " .5
، أطروحة ماجستري غري منشورة باجلامعة -طنية العاملة في فلسطين"دراسة مقارنة للبنوك الو -المالية

 .2013اإلسالمية غزة، 



 ..............................................................................................ق ائمة المصادر والمراجع
 

 
295 

دراسة حالة بنك البركة –إدارة المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية زرارقي ىاجر، " .6
لوم رسالة ماجستري يف العلوم التجارية غري منشورة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعالجزائري، 

 .2011،2012، اجلزائر، 1التسيري، جامعة سطيف 
"قدرة مؤشر القيمة االقتصادية المضافة مقابل مؤشرات األداء شعبان زلمد عقيل" شعبان لولو"،  .7

دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة  -التقليدية على تفسير التغير في القيمة السوقية لألسهم
–منشورة، )ختصص احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية  ، رسالة ماجستري غري-في بورصة فلسطين

 .(2015غزة، 
"، أطروحة دكتوراه غري منشورة إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية، دراسة قياسيةطهراوي أمساء، " .8

  .2014، 2013يف العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 
، "مخاطر صيغ التمويل التجارية اإلسالمية في البنوك د بوقريعادل بن عبد الرمحان بن أمح .9

"، أطروحة دكتوراه غري منشورة يف االقتصاد اإلسالمي ، جامعة أم القرى، ادلملكة العربية السعودية
 .2005السعودية، 

األداء المالي للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييم، دراسة حالة مؤسسة صناعات عادل عشي،"  .10
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة زلمد خيضر، بسكرة، كلية  "،2002-2000ببسكرة الكوابل 

 .2001/2002العلوم االقتصادية والتسيري،  
 مؤسسة حالة دراسة - االقتصادية المؤسسة في المخاطر إدارة ومكانة دور لطيفة، عبديل .11

 . 2012/2011تلمسان، جامعة ماجيستري غري منشورة ، رسالة ،سعيدة ومشتقاتو االسمنت

 "،اإلسالمية المصارف في المخاطر إدارة في المالية الهندسة تقنيات استخدام احلي،" عبد زلمد .12
  2014 سورية، حلب، جامعة دكتوراه غري منشورة، أطروحة

دارة المخاطر المالية في ظل منتجات الهندسة المالية، دراسة مقارنة بين سوقين معتوق مجال، "إ .13
 .2016أطروحة دكتوراه غيـر منشورة، جامعة زلمد بوضياف ادلسيلة، اجلزائر، "، ماليين

مخاطر صيغ التموبل اإلسالمي وعالقتها بمعيار كفاية رأس موسى عمر مبارك أبو زليميد ، " .14
"،أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص ادلصارف 2المال للمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل

 .2008لوم ادلالية ادلصرفية، األردن، االسالمية، كلية الع
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اإلدارة الحديثة لمخاطر اإلئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية مريفت علي أبو كمال، " .15
، رسالة ماجستري غري منشورة يف إدارة العاملة في فلسطين". دراسة تطبيقية على المصارف 2بازل 

 .2007األعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني،
دور المبتكرات المالية في مواجهة المخاطر المالية وتحقيق استقرار المؤسسة الوردي خدومة، " .16

 .2015، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري غري منشورة، جامعة احلاج خلضر، باتنة،  االقتصادية"
 التق ارير السنويةخامسا:  

 .2018-2008التقارير السنوية، البنك اإلسالمي األردين،  .1
 .2018-2008التقارير السنوية، البنك العريب اإلسالمي الدويل،  .2
 .2018-2008التقارير السنوية، ادلصرف الراجحي،  .3
 .2018-2008التقارير السنوية، مصرف البالد،  .4
 .2018-2008التقارير السنوية، بيت التمويل الكوييت،  .5
 .2018-2008التقارير السنوية، بنك الكويت الدويل،  .6
 .2018-2008نوية، مصرف البحرين اإلسالمي، التقارير الس .7
 .2018-2008التقارير السنوية، مصرف السالم البحريين،  .8
 .2018-2008التقارير السنوية، مصرف قطر اإلسالمي،  .9

 .2018-2008التقارير السنوية ، مصرف الريان،  .10
 .2018-2008. التقارير السنوية، البنك ادلركزي األردين، 11
 .2018-2008لسنوية، مؤسسة النقد العريب السعودي، . التقارير ا12
 .2018-2008. التقارير السنوية، البنك ادلركزي الكوييت، 13
 .2018-2008. التقارير السنوية، البنك ادلركزي البحريين، 14
 .2018-2008لبنك ادلركزي القطري، . التقارير السنوية، ا15

 سادسا: معايير مالية ومصرفية
، بيان عن الغرض من نسبة  ( AAOIFIوادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية ) ىيئة احملاسبة .1

البحرين، ادلنامة،  ،1كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية وكيفية حسابها ضمن  معيار بازل 
 م.1999مارس 
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لبحرين، ، ا 17"، معيار رقم ، "المعايير الشرعيةىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية .2
2007. 

معيار كفاية رأس المال للمؤسسات )عدا مؤسسات التأمين( رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية،  .1
 .2005مارس  15(، 2، مسودة مشروع رقم )التي تقدم خدمات مالية إسالمية

 لكترونيةمواقع اإلالسابعا:  

استحقاق الربح بالمخاطرة في علم االقتصاد، أبو نصر زلمد شخار، نقال عن أودين ونارديان :"  .1
، اجمللة اإلسكندنافية  )رللة  إلكرتونية (، اجمللد األول، العدد األول، كانون الثاين/ االقتصاد اإلسالمي"

 .  http://e.su.no/index/php،. متوفر على ادلوقع 2010يناير 

"، حبث متوفر على الرابط التايل: إدارة مخاطر الصكوك اإلسالميةأشرف زلمد دوابو، " .2
media/1993/f226.docwww.kantakji.com/ 

خطر السيولة في البنوك اإلسالمية، دراسة حالة بعض البنوك بوعرتوس عبد احلق، بوىرين فتيحة، " .3
حبث متوفر على الرابط التايل:   2، جامعة قسنطينة اإلسالمية البحرينية"

complet.pgp?idart=114-www.redoreg.com/texte 

إدارة مخاطر االستثمار في البنوك خالدي خدجية، عبد احلفيظ بالغريب، غالب عوض الرفاعي،"  .4
  https://ebook.univeyes.com/40248/pdf:منشور على ادلوقع  " حبثاإلسالمي

متوفر على الرابط  2015، أفريل يمكنها تعزيز أعمال البنوك اإلسالمية، 3 ، بازلستاندرد آند بورز .5
  market-http://www.albayan.ae/economy/capital:التايل

حبث منشور على ادلوقع "، في تقييم أداء البنوك اإلسالميةCAMELS طريقة"شوقي بورقبة،  .6
 :االلكرتوين

 ،Files/59600_Shawki(15).pdfwww.kau.edu.sa/Files/121/ 

باستخدام تحليل CAMELS التنبؤ بمعيار، "خلف اهلل أمحد زلمد عريب -فاطمة أمحد الطيب .7
حبث منشور ، على ادلوقع  2002-2002دراسة حالة البنوك التجارية السودانية للفترة  -التمييز

  http://www.alnoor.se/article.asp?id=108228االلكرتوين

("، من المصرفي اإلسالمي،)دراسة فقهية اقتصادية المخاطر االئتمانية في العملزلمد علي قري، " .8
  www.elgari.com(:2002موقع زلمد علي قري )

http://www.kantakji.com/media/1993/f226.doc
http://www.kantakji.com/media/1993/f226.doc
http://www.redoreg.com/texte-complet.pgp?idart=114
http://www.redoreg.com/texte-complet.pgp?idart=114
https://ebook.univeyes.com/40248/pdf
http://www.albayan.ae/economy/capital-market
http://www.kau.edu.sa/Files/121/Files/59600_Shawki(15).pdf
http://www.alnoor.se/article.asp?id=108228
http://www.elgari.com/
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اإلرشادات المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، االعتراف بالتصنيفات لألدوات المالية  معيار .9
 متوفر على  المتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الصادرة من مؤسسات تصنيف ائتماني خارجية،

 :ادلوقع االلكرتوين التايل
http://www.ifsb.org/standard/ar_standardeng_IFSB_Guidance_Note_CAS.pdf 

االفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات  معيار .10
 على ادلوقع االلكرتوين التايل:  التأمين اإلسالمية/التكافل مالية إسالمية عدا مؤسسات

www.ifsb.org/standard/ifsb_arabic.pdf، 
المبادئ اإلرشادية إلدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية عدا  معيار .11

 على ادلوقع االلكرتوين التايل:  اإلسالمية/التكافل وصناديق االستثمار اإلسالمية مؤسسات التأمين
www.ifsb.org/standard/ifsb3_arabic.pdf ، 

  ،كفاية رأس المال للمؤسسات )عدا مؤسسات التامين( التي تقدم خدمات مالية إسالمية معيار .12

 :ادلنشور على ادلوقع االلكرتوين التايل
arabic.pdfhttp://www.ifsb.org/standard/ifsb2_ 

  http://www.ifsb.org موقع رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية .13
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