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 الملخص:

 -دراسة مقارنة-اإلسالمية املصارف يف االئتمان دارة خماطرإو  احلوكمة متغريات بني العالقة حتديد إىل الدراسة هتدف ىذه
 متغريات أثر ةسادر مت و  .اإلسالمي املصريف املصريف التقليدي ونظام نظام: شقني ذات املصارف يف احلوكمة بالتحديد وتتناول
 5اسالمية ومصارف  6اختبار عينة من بباستخدام بيانات السالسل الزمنية املقطعية  االئتمانية إدارة املخاطر على احلوكمة
 .2018 إىل 2009من خالل الفرتة املمتدة  تقليدية

دارة وعدد اللجان يف األعضاء املستقلني يف جملس اإلبالنسبة للمصارف التقليدية أن كل من عدد النتائج  تظهر أ
ر اجيايب على املخاطر االئتمانية. بينما عدد أعضاء جملس أثجملس االدارة ونسبة األسهم اململوكة من قبل كبار املسامهني هلا 

 ة الزمنية احملددة.الفرت املدروسة يف ر ملموس على املخاطر االئتمانية حسب العينة أث االدارة وحجم املصرف فليس هلم
ن كل من عدد األعضاء املستقلني يف اجمللس ونسبة األسهم اململوكة من قبل كبار إبالنسبة للمصارف اإلسالمية ف

ة وحجم املصرف هلا أثر اجيايب على املخاطر االئتمانية، بينما عدد األعضاء يف ياملسامهني وعدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرع
  .الفرتة الزمنية احملددةاملدروسة يف ر ملموس على املخاطر االئتمانية حسب العينة أثفليس هلم  وجان فيجملس االدارة وعدد الل

 .البنوك االسالمية، البنوك التقليدية املخاطر االئتمانية، حوكمة الشركات، :المفتاحية الكلمات

Abstract: 

      This study aims to define the relationship between governance variables and credit risk management 

in Islamic banks, a comparative study between the traditional banking system and the Islamic banking 

system, by examining the effect of governance variables on credit risk management using cross-

sectional time series data to test the effect for a sample of 6 Islamic and 5 conventional banks. During 

the period from 2009 to 2018. 

      The Results of conventional banks showed that both the independent Board members number, the 

Board members committees’ number and the shares percentage held by major shareholders have a 

positive impact on credit risk. While, the Board members number and the bank size have no tangible 

impact on credit risk, according to the sample studied and the specified time period. 

     With regard to Islamic banks, both the independent Board members number, the shares percentage 

owned by major shareholders, the members of the Sharia Supervisory Board number, and the bank size 

have a positive impact on credit risk. While, the Board members number and the committees’ number 

in the board have no tangible impact on credit risk, according to the sample Studied and the specified 

time period. 

Key words: corporate governance, credit risk, Islamic banks, conventional banks. 
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 مقدمة

وادلمارسني وادلنظمات  ،القضايا اليت استحوذت على اىتمام األكادميينيحوكمة الشركات أحد أىم تعترب 
اكتسبت قضية احلوكمة أمهية  واجلهات الرمسية وادلدنية ذات الصلة سواء يف الدول ادلتقدمة أو النامية، ولقد  ،ادلهنية

حيث اىتمت  ؛ادلالية ة اكتشافات تالعب الشركات يف قوائمهالاألزمة اآلسيوية، فضاًل عن سلس ظهوركبرية منذ 
مبفهوم حوكمة الشركات على أساس أن احلوكمة ، معظم اجلهات واذليئات الدولية اليت ذلا عالقة ببورصة األوراق ادلالية

دورًا فعااًل يف رلاالت اإلصالح  ؤديميكن للحوكمة اجليدة أن ت؛ و حتقق ادلنفعة لكافة األطراف ذات العالقة بالشركة
تدعيم اجلهاز و ركات، وزيادة ثقة ادلستثمرين يف القوائم ادلالية، وتنشيط وجذب االستثمارات، ادلايل واإلداري للش

 .دفع عجلة التنمية االقتصادية بقوةل، سلاطره االئتمانية إدارةادلصريف وزيادة قدراتو، و 

وىو هبذا يواجو سلاطر ائتمان   ،على حتقيق أعلى عائد شلكن من خالل القيام مبهامو ادلصريفيعمل القطاع و 
من أجل حتقيق معدل العائد ادلقبول  ،لذلك يقوم بقياس ىذه ادلخاطر وحتديدىا وتقليلها قدر اإلمكان ،عملو يفكبرية 

يأخذ بعني االعتبار جوانب السيولة واألمان  ادلصريفولذلك فإن القطاع  ،والعمل على ادلوازنة بني العائد وادلخاطرة
 .ياختاذه ألى قرار استثمار  يفوالرحبية 

إال أن  ،سلتلفة اأبعاد تشمل ادلصريفوبناءًا على ذلك فإن شلارسة حوكمة الشركات الفاعلة داخل القطاع 
جيدًا عندما تكون رحبية  ادلصريفللقطاع  ادلايليكون على بعدين أساسيني مها العائد وادلخاطر، ويكون األداء  الرتكيز

فإن  ،وألن قبول العائد ادلرتفع يصاحبو قبول سلاطر مرتفعة وىكذا ،وسلاطره أقل ما ميكن ،ىذا البنك أكرب ما ميكن
استثمارات مرحبة  يفمن خالل اخلوض  ،بنك ىو تعظيم ثروة ادلالك وألجل ذلك حياول البنك زيادة أرباحو أيىدف 

االستثمار قد يؤدى إىل نقصان  يفألن التوسع  ،يتعرض ذلا البنك اليت االئتمانيةولكن ىذا يزيد من حجم ادلخاطر 
 .السيولة على سبيل ادلثال

 عن ختتلف مصرفية عمليات من األخرية ذلذه دلا وتعقيدا أمهية يزداد اإلسالمية ادلصارف يف احلوكمة تطبيقو 
 امأىدافهوتتكامل تتقاطع  ،الشرعية الرقابة ىيئةو  ،دارةإلل رللس لوجود باإلضافة ،التقليدية ادلصرفية العمليات

 .اموظائفه
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 البحث:إشكالية
 اليت ميكن طرحها يف السؤال الرئيس التايل:ىذا البحث و  إشكاليةمن خالل ما سبق تتضح 

؟دارةالمخاطراالئتمانيةإعلىاإلسالميةفيالمصارفالتقليديةوالشركاتوكمةحماهوأثر
  :على السؤال الرئيس ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية بناءا

 واإلسالمية التقليدية ادلصارف  يف االئتمانية ادلخاطر إدارة على االدارة رللس لرتكيبة أثر ىل يوجد. 
 واإلسالمية التقليدية ادلصارف  يف االئتمانية ادلخاطر إدارة علىاإلدارة  رللس جمحل أثر يوجد ىل. 
 واإلسالمية ادلصارف التقليدية يف االئتمانية ادلخاطر إدارة على اللجان لعدد أثر يوجد ىل. 
  واإلسالمية التقليدية ادلصارف يف االئتمانية ادلخاطر إدارة على ادللكية لرتكيز أثر يوجدىل. 
 اإلسالمية ادلصارف يف االئتمانية ادلخاطر إدارة على الشرعية الرقابة ىيئة أعضاء حلجم أثر يوجد ىل. 
 :الفرضيات االتيةقمنا بصياغة  األسئلةولإلجابة على ىذه فرضياتالبحث: 

 يف ادلصارف التقليدية واإلسالمية على إدارة ادلخاطر االئتمانية الشريكات حلوكمةإجيايب أثر ىناك  :ساسيةاألالفرضية

 التقليدية  ادلصارف يف االئتمانية ادلخاطر إدارة علىيوجد أثر إجيايب لرتكيبة رللس االدارة  :ولىاألالجزئيةالفرضية
 .واإلسالمية

 التقليدية  ادلصارف يف االئتمانية ادلخاطر إدارة على اإلدارة رللس جميوجد أثر إجيايب حل :الثانيةالفرضيةالجزئية
 .واإلسالمية

 ادلصارف يف االئتمانية ادلخاطر إدارة على يف رللس اإلدارة يوجد أثر إجيايب لعدد اللجان :ةثالثالالفرضيةالجزئية 
 .التقليدية واإلسالمية

 :الرابعة الجزئية التقليدية  ادلصارف يف االئتمانية ادلخاطر إدارة علىلرتكيز ادللكية يوجد أثر إجيايب  الفرضية
 .واإلسالمية

 يف االئتمانية ادلخاطر إدارة يوجد أثر إجيايب حلجم أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية على :ةالخامسالفرضيةالجزئية 
 .اإلسالمية ادلصارف
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 :متغيراتالدراسة 
 العاملة أو ما يطلق  غري القروض ىو نسبة تابع سلاطر االئتمان على متغريمت االعتماد يف قياس:التابعالمتغير

أثر حوكمة معرفة  الدراسة؛ حيث من خالذلا ميكن فرتة خالل الدراسة ادلصارف زلل يف عليها بالديون ادلتعثرة
 ادلصارف على إدارة ادلخاطر االئتمانية.

 يف تتمثل واليتادلصارف  حلوكمة أساسية مستقلة متغريات مخسةلدينا  :المستقلةالمتغيرات:
 .اجمللس يف ادلستقلني االعضاء عدد خالل من قياسو ميكن الذين دارةاإل رللس تركيبة متغري -

 من خالل عدد أعضاء رللس اإلدارة؛اإلدارة والذي ميكن قياسو  رللس متغري حجم -

 اجمللس والذي ميكن قياسو من خالل عدد اللجان ادلكونة جمللس االدارة؛ جلان عدد متغري -

 ادلسامهني؛ كبار قبل من ادلملوكة األسهم نسبة خالل من قياسو ميكن الذي ادللكية تركيز متغري -

 . األعضاء عدد خالل من يقاس الذي الشرعية الرقابة ىيئة حبجم يتعلق متغري -

 يت:مهية البحث يف حتقيق األأتكمن :البحثأهمية 
 من ادلفاىيم احلديثة اليت القت اىتمام كبري من قبل الباحثني يف رلال الصريفة  الشركات وكمةيعترب موضوع ح

 اإلسالمية.
 ادلصارف.يف احلد من الفساد االداري وادلايل يف  الشركات ليات حوكمةآ اتسامهم 
  مقررات بازل الثالثة يف ادارة ادلخاطر وادارة ادلخاطر االئتمانية بشكل خاص.معرفة 
  التعرف على مسامهات رللس اخلدمات ادلالية االسالمية ودوره يف تطويع سلرجات اذليئات واللجان العادلية يف

 .خاصة وأن اجلزائر مقبلة على ىذا النشاط االقتصادي الصريفة لتتوافق وطبيعة العمل ادلصريف اإلسالمي
 مكتسبات من حتققو وما اإلسالمية ادلصارف لدى االئتمانية ادلخاطرإدارة  علىالشريكات  وكمةح أثر دراسة.          
 واليت نذكر منها أو التطبيقي،  النظري اجلانب يف سواء معينة أىداف لتحقيق نسعى :البحثأهداف: 
 ؛اإلسالمية ادلصارف يف ادلخاطر االئتمانية وطرق قياسها مفهوم توضيح 
  ؛ادلصارف اإلسالمية وتطبيقاهتا يف الشركات وكمةح مبادئمعرفة خصوصية 
 ؛ادلصارف اإلسالمية يف ئتمانيةاال خاطردلا ومصادر أنواع على التعرف 
 على إدارة ادلخاطر االئتمانية يف ادلصارف اإلسالمية؛  الشريكات حتديد أثر حوكمة 
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 الوطنيةعينة من ادلصارف  لدى االئتمانية ادلخاطر إدارة على الشريكات وكمةح أثر لتحليل تطبيقية دراسة 
 ؛والعربية

 اإلسالمية دلصارفيف ا احلوكمة آليات وتطوير لتقوية العملية ادلقرتحات بعض تقدمي. 
 البحثمبرراتاختيار:
  :رحبية على احلوكمة مبادئ تطبيق أثرموضوع البحث لو عالقة وارتباط ببحث ادلاجستري والذي كان بعنوان 

 .-حالة دراسة-اإلسالمية ادلصارف
 .حداثة ادلوضوع سواء على الصعيد األكادميي أو التطبيقي 
 العادلية لتطبيقات مبادئ حوكمة الشريكات على رأسها ادلصارف سواء ادلصارف  التوجو الكبري للؤسسات

 التقليدية أو اإلسالمية.
 حوكمة شلارسات لتحديث الزخم تنامي مع ،االئتمانية ادلخاطر إدارة تعزيز إىل اإلسالمية صارفادل حاجة 

 .اإلسالمي التمويل قطاع يف الشركات
 :حدودالبحث
  الموضوعية:  رللس يركز البحث على زلاولة معرفة أثر متغريات حوكمة الشركات وادلتمثلة يف: تركيبةالحدود

اإلسالمية على إدارة ادلخاطر  الشريعة ىيئة حجم ادللكية، تركيز اجمللس، جلان االدارة، رللس حجم االدارة،
 االئتمانية.

 :اليت تنشط يف اجلزائر وكل من العربية ارف ادلصجتسدت احلدود ادلكانية يف عينة من  الحدودالزمانيةوالمكانية
مصرف وذلك باالعتماد على البيانات  (11)السعودية واالمارات العربية ادلتحدة والبحرين والكويت واليت تضم 

  (.2012- 2002)ادلالية وبيانات احلوكمية خالل الفرتة ادلمتدة من 
 :مصادرالبحث
 :مت االعتماد يف مجع ادلعلومات على عدة مصادر، باستخدام رلموعة من االساليب؛ حيث مت  البياناتالثانوية

اللجوء للمسح ادلكتيب لتغطية اجلوانب النظرية للموضوع، وذلك باالعتماد على عدد من الكتب باللغة العربية 
 ت صلة مبوضوع البحث.واإلصلليزية والفرنسية إضافة اىل األنرتنت واالعتماد على ادلواقع ادلقبولة وذا
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 :بالنسبة للدراسة التجريبية مت االعتماد على قاعدة البيانات جزئية مستخرجة من القوائم ادلالية  البياناتاألولية
والتقارير السنوية للمصارف عينة الدراسة للوقوف على أثر متغريات حوكمة الشركات على إدارة ادلخاطر 

 اإلئتمانية.
 سابقةدراسات:

 Determinants of Credit Risk in Islamic and Conventional Bank: Evidence from 

Malaysia, Norazwa Ahmad Zolkifli, Mohamad Abdul Hamid, Hawati binti Janor, Vol. 8, No. 

6, International Journal of Academic Research in Business and Social Science, Malaysia,  

2018.  

دتت  ىذه الدراسة  هبدف التعرف على  زلددات ادلخاطر االئتمانية يف ادلصارف االسالمية والتقليدية حالة 
 االئتمان سلاطر  ومدى سالمة ىذه ادلمارسات  كما  حبثت ادلصارف يف ادلخاطر ماليزيا؛ حيث تطرقت إىل  إدارة

 االئتمان سلاطر بني العالقة على الضوء لقت أالتقليدية. و و أسواء يف ادلصارف االسالمية  عليها تؤثر اليت والعوامل
 سنوات، 2 لفرتة تقدر ب للمصارف   ادلالية البيانات مجع ومت. ادلصرفيني النظامني كال يف عليها  اليت تؤثر والعوامل

الشارة إىل أن ىذا بيانات باسخدام منوذج  إلدارة ادلخاطر االئتمانية وجتدر ا حتليل مث مت 2012 إىل 2002 من ابتداء
 ىذه ظهرتأو  .(2002 وأمحد، )أمحد ،(2010 ، )الرمحن،(2012 )الدوسري، أجراىا النموذج استعمل من قبل دراسة

ادلصارف االسالمية  من كل يف أعلى ائتمانية سلاطر يظهر الذي الدين ىذه االدارة وارتفاع كفاءة الدراسة تدين
شلا  االئتمان ادلخاطر سيعمل على خفضجليد إلدارة ادلخاطر االئتمانية أن التنظيم ا يضا  إىلأوخلصت . والتقليدية

 ادلايل. ألداءاوضعيتها و  ومنو حتسني يف رحبيتهايعطي ادلصارف فرصة لتحقيق زيادة 

 فاطمة الجزائرية،للمصارفتطبيقيةالمتعثرة،دراسةالقروضمنالحدفيودورهااالئتمانيةالمخاطرإدارة
 العديد يف ادلتعثرة القروض وحجم ادلصرفية األزمات لتزايد . جاءت ىذه الدراسة نتيجة2012نور نشر بن شنة،

 الواضح الضعف أسباهبا أبرز من واليت دولية، مسعة ذات مصرفية مؤسسات إهنيار إىل مشاكلها أدت الدول من
 مسامهة مدى على التعرف إىل ىدفت الدراسة فهذه. أخرى سلاطر جانب إىل اإلئتمانية ادلخاطر وضبط إدارة يف

 تطبيق إمكانية ومدى ادلصرفية، القروض تعثر من واحلد اإلئتمان سلاطر تقييم يف واإلئتماين ادلايل التحليل أدوات
 يف األول دتثل: أسلوبني بإستخدام ادلوضوع معاجلة الدراسة ىذه حاولت لذا. اجلزائريةادلصارف  يف األدوات ىذه

" األساسي الداخلي التصنيف منهج" اجلديد مقرتحها خالل من بازل جلنة معايري بتطبيق وذلك حالة، دراسة
 فرتة خالل - ورقلة وكالة - (BEA)  اجلزائري اخلارجي للبنك ومعطيات بيانات من توفر ما على باالعتماد
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 ىو الثاين األسلوب أما. scoring دالة تقدير يف التمييزي التحليل أداة بإستخدام ،(2002–2002)
 نتائج وأن. اجلزائريةادلصارف  يف وادلوظفني ادلهنيني من رلموعة مشل الذي االستبيان باستخدام وذلك االستقصاء،

 أنظمة بتطبيقادلصارف  على ينبغي لذلك االئتمان، دلخاطر السليب للتأثري والوعي الفهم زيادة يف أفادت الدراسة
 إدارة من كجزء االئتمانية للمخاطر إدارة إنشاء علىادلصارف  إلزام على واحلرص ومتابعتو، االئتمان دلراقبة فعالة

 .ادلخاطر ىذه معاجلة أدوات كفاءة ومدى االئتمان سلاطر ومراقبة وقياس حتديد على تعمل البنك
 في االئتمان مخاطر إدارة  اإلسالمية المصارف في التمويل المصارف-عمليات في المخاطر إدارة

إىل  تىدف اليت ، دتت يف ىذه الدراسة2012 اإلمارات العربية ادلتحدة، نور للنشر،دار رضوان دلار،  ،-اإلسالمية
حبث إدارة سلاطر اإلئتمان يف عمليات التمويل يف ادلصارف اإلسالمية كوهنا من القضايا ادلهمة واحليوية يف إدارة 

الدراسة من إشكالية زلورية تتمثل يف اإلجابة عن سؤال  تنطلقاادلصارف اإلسالمية ودفع عجلة تنميتها. و 
اعتمدت الدراسة وصلاعتو يف العملية التمويلية. و مشروعية اإلطار ادلنظم إلدارة ادلخاطر لدى ادلصارف اإلسالمية، 

ية على ادلنهج الوصفي من خالل عرض اإلطار ادلفامهي إلدارة ادلخاطر التقليدية واإلسالمية، وأنواعها األساس
وأىم عناصر ادلكونة إلدارة ادلخاطر يف ادلعامالت ادلصرفية التقليدية واإلسالمية. كما اعتمدت الدراسة أيضا 
ادلنهج التحليلي ادلقارن من خالل مقابلة ادلعايري واإلرشادات اليت صدرت عن ادلؤسسات الدولية ادلضطلعة بإدراة 

اصة هبيئة ااحماسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ورللس ادلخاطر االئتمانية مثل: جلنة بازل، وادلبادئ اخل
اخلدمات ادلالية اإلسالمية، وحتليلها. كما اعتمدت الدراسة ادليدانية إلدارة ادلخاطر اإلئتمانية من خالل عقد 

 انية.مقابالت مع رلموعة من ادلتخصصني يف ادلالية اإلسالمية، تبحث أىم جوانب إدارة ادلخاطر االئتم

 The relationship between credit risk and corporate governance in Islamic banking: An 

empirical study, Chaouki Bourakba, Hadjer Zerargui, Issues in Business Management and 

Economics, Vol.3 (4), Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh, Saudi 

Arabia, 2015, 
؛ اإلسالميةادلصارف حوكمة الشركات وسلاطر االئتمان يف  الدراسة حتديد العالقة بني ادلتغريات، دتت يف ىذه

 اإلسالمية اليت تتكون من شقني: نظام احلوكمةادلصارف بشكل خاص مع احلوكمة يف  تتعاملحيث 
من خالل  س تأثري متغريات حوكمة الشركات على سلاطر االئتمانيقلت ،ونظام احلوكمة اإلسالمية االصللوسكسوين

وجدت الدراسة أن ىناك عالقة قوية   2012-2005اإلسالمية خالل الفرتةادلصارف على عينة من  تطبيقيةدراسة 
عالقة السلبية بني نسبة القروض  د، اضافة لوجو ادلتغريات واحلوكمة وسلاطر االئتمان للمصارف اإلسالمية جدا بني
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ىيئة الرقابة  وكذلك حجم جلان اجمللس، وتركيز ادللكية، ادلتعثرة وتكوين رللس اإلدارة، حجم رللس اإلدارة،
 .بني نسبة القروض ادلتعثرة وحجم البنك إجيابيةعالقة أن ىناك  وجدالشرعية، يف حني 

 احلي،  عبد احلميد عبد زلمد المصارفاإلسالمية،فيالمخاطرإدارةفيالماليةالهندسةتقنياتاستخدام
 إمكانية موضوع تناول مت فقد .2012 وادلصرفية، ادلالية العلوم قسم االقتصاد، طروحة دكتوراه، جامعة حلب كليةأ

 ومت .اإلسالمية ادلصارف يف ادلخاطر إدارة يف التقليدية يف ادلصارف ادلطبقة ادلالية اذلندسة تقنيات بعض استخدام
 من اجراء العديد إىل حتتاج التقليدية، ادلصارف يف التقنيات ادلستخدمة أن إىل االدراسة ىذه خالل من التوصل

 آلية تقدمي مت وقد وادلصريف اإلسالمي، ادلايل العمل طبيعة مع لتتناسب عليها اجلوىرية والشكلية التعديالت
 مع خصائص يتناسب ومبا إسالمية، دلصارف فعلية مالية بيانات على ادلعدلة التقنيات ىذه تطبيق تفصيلية لكيفية

 ذلا تتعرض أن ميكن القصوى اليت ادلخاطر حجم لقياس كمي منوذج اقرتاح وىندسة مت كما تقنية، كل وطبيعة
 إىل  IFSB1وبناء، ىندسة باإلمكان أنو تبني احلدوث وبالتايل معقولة كارثية أوضاع ظل يف اإلسالمية ادلصارف

 يف ادلخاطر إلدارة ادلالية اذلندسة زلددات إىل باالستناد كمية اإلسالمية مناذج ادلالية اخلدمات رللس معيار
 .اإلسالمية ادلصارف

 عثمان زلمد عز الدين نايف عنانزة،األردنية،اإلسالميةاالئتمانيةفيالبنوكمخاطرإدارةكفاءةمدىتقييم 
البصرة،  جامعة، واالقتصاد اإلدارة كلية عن تصدر سنوية نصف دورية االردن، رللة فيالدلفيا داود، جامعة

 االئتمان، سلاطر إدارة ةعملي يف الدراسة لعينة ادللحوظ والنجاح الكفاءة تعكس نتائج الدراسة بينت وقد .2012
 جوده ذات ةزلافظ ائتماني بناء العينة مصارف واستطاعت للعينو، األداء مؤشر على اجيابياً  ذلك انعكس شلا

 عمليات يف اإلسالميةادلصارف  دور يعزز شلا وىذا، األخرية العادلية ادلالية زمةاأل ثارأ جتاوز من مكنها شلا عالية،
  التقليدية.ادلصارف  مع ادلنافسة رلال يف النجاحات من ادلزيد وحتقيق ادلستمر، والتطوير البناء

 CREDIT RISK IN ISLAMIC BANKING AND FINANCE, MOHAMED ALI ELGARI, 

Islamic Economic Studies Vol. 10, No. 2, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia 

March 2003,   

مت يف ىذه الدراسة التطرق للمخاطر االئتمانية والتمويل االسالمي، من خالل التعريف مباىية ادلخاطر يف 
االسالمية خاصة وأن ادلصارف اإلسالمية تتعرض دلخاطر أكرب مقارنة بادلصارف التقليدية وخلصت ادلصارف 

 الدراسة إىل النتائج األتية:
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 صارفدلبا مقارنة أعلى سلاطر تواجو مصرفية، كأصول ضخمة ديونا تويحت احلايل بشكلها اإلسالمية صارفدلا نأ -
 الشريعة حدود ضمن االئتمان سلاطر مع للتعامل طرق استخدام عليها جيب ألنو ىذا ،التقليدية

 األصول إمجايل من بسيط جزء الديون ألن ادلخاطر من أعلى مستوى على نطويال ت اإلسالمية ادلصرفية أن  -
 اجملال ضمن وادلضاربة، اإلجارة وعقود شاركاتادل أنواع من العديد شملت استثمارية زلفظة على يقوم والذي

 .لشريعةمن ا بو ادلسموح
 :المستخلصمنالدراساتالسابقة 

وأيضا من خالل الدراسات السابقة تتضح أمهية إدارة ادلخاطر االئتمانية يف ادلصارف االسالمية والتقليدية 
أثر احلوكمة على إدارة ادلخاطر االئتمانية يف  بدراسةوعليو ستقوم ىذه الدراسة وجد تأثري للحوكمة على ىذه االدارة 

ادلصارفة االسالمية ومقارنتها مع ما حيدث يف ادلصارف التقليدية وذلك باالعتماد على منوذج خاص بادلصارف 
ر احلوكمة على إدارة ادلخاطر االئتمانية، باالعتماد على عينة من أث دراسةيتم و خر للمصارف التقليدية، االسالمية وأ

 . 2012-2002فرتة الدراسة خالل صارف الوطنية والعربية يف الشقني االسالمي والتقليدي ادل

 :المساهمةاالضافيةللبحث
 من لعينةدارة ادلخاطر االئتمانية وا متغريات احلوكمة بني العالقة التحليل الدراسة ىدفت :الهدفصعيدعلى 

مصارف وطنية واخرى عربية  على عينة فيها األثر ذلك لتحليل دراسة أي رجت مل حبيث ،ادلصارف الوطنية والعربية
 . من قبل

 عنها معرب االسالمية منها والتقليدية ادلصارف الوطنية والعربية رلتمع الدراسة ىذه استهدفت :البيئةصعيدعلى 
 على الدراسةمنها أي  االستفادة ميكن واليت وعينة للمصارف االسالمية عينة للمصارف التقليدية خالل من

 .العريب مستوى على أو الوطين مستوى
 السنوية التقارير ذلك يف مستخدمة ادلالية البيانات قاعدة على الدراسة ىذه تعتمد :المنهجيةصعيدعلى 

 .ادلصداقية صفة الدراسة يعطي أن ميكن ما وىذا ،ذه ادلصارفادلواقع الرمسية ذل من وادلأخوذة صارفللم
 التابع وادلتغري ادلستقلة ادلتغريات بني العالقة ضبط أجل من األثر حتليل مناذج يف :المتغيراتصعيدعلى . 
 غري متوازنة ادلقطعية الزمنية السالسل حزم الدراسة استخدمت :األدواتصعيدعلى (Panel Data)، اليت 

 الزمن تغري أثر االعتبار يف تأخذ ألهنا االقتصادية الدراسات يف خصوصا كبرية اىتماما األخرية اآلونة يف اكتسبت



 
 
 
 

ذ  
 

 مقدمة

 حتليل ويتفوق الدراسة، عينة بيانات يف سواء حد على(  ادلقطعية الوحدات ادلؤسسات بني االختالف)  تغري وأثر
 من أكثر معلومايت زلتوى تتضمن ألهنا نظرا مبفردىا ادلقطعية البيانات أو مبفردىا الزمنية البيانات حتليل على البانل
 على للمؤسسات ادلشاىدة غري اخلصائص تأثري االعتبار بعني األخذ وبالتايل الزمنية، أو ادلقطعية يف اليت تلك

ادلصارف  من عينة بيانات دمج مت حيث أعلى، ثقة ذات تقديرات على احلصول إمكانية وبالتايل سلوكياهتا،
 .( الزمين البعد 2012 إىل 2002 دتتد زمنية فرتة عرب مصرف( 11) وعددىا(  ادلقطعي البعد) الوطنية والعربية 

 :منهجالبحث 

 ادلصارف يف االئتمانية ادلخاطر إدارة علىاحلوكمة  أثرحبث وادلتمثل يف  ،انطالقا من اذلدف الرئيسي للبحث
ادلنهج ادلقارن و  التحليليإضافة للمنهج لوصفي افان ادلنهج ادلتبع ىو ادلنهج  ،-دراسة تطبيقية مقارنة-اإلسالمية

من  عينةو  سالميةعينة من ادلصارف اإل بني ادلقارنة قياسيةال والدراسة ،طبيعة ادلوضوعو  يتوفقونألهنم  احلال وبطبيعة
 .ادلصارف التقليدية

 :خطةالبحث

 :التالية العناصر إىل البحث تقسيم يتم سوف وضوعىذا ادل ودلعاجلة

 اجلوانب سلتلف عرضإىل  الفصل ىذا خالل من تتم ااحماولة ؛اإلسالميةالمصارففيالحوكمة :ولاألالفصل 
وذلك من خالل التطرق إىل مفهوم ىذا ادلصطلح االقتصادي احلديث،  الشركات، حبوكمة وادلتعلقة النظرية

واألسباب اليت أدت إىل ظهوره وادلبادئ اليت يقوم عليها ومقوماتو، وسلتلف األطراف والفاعلني األساسيني يف 
يف ادلصارف  خاصالتقليدية وبشكل ادلصارف يف  ااستعماالهت إىلتطرق أيضا بشكل خاص يتم التطبيقو مث 

كل اآلليات وطرق لمواكبة  جيب أن تكونيف مرحلة بروز وظهور للعادلية ومنو  وىذه األخرية تعدسالمية اإل
 احلديثة وادلتطورة يف عملياهتا ادلصرفية.

 ىل إلتطرق لىذا الفصل  ة من خاللاولتتم ااحم ؛اإلسالميةالمصارففياالئتمانيةالمخاطر :الثانيالفصل
دارهتا يف إماىية ادلخاطر االئتمانية وكيفية على سالمية وذلك من خالل التعرف ئتمانية يف ادلصارف اإلادلخاطر اإل
اليت تصدرىا كل من خالل الكم العلمي والقرارات وادلقرتحات سالمية يف ادلصارف اإل التقليدية وكذاادلصارف 

 سالمية.من اذليئات واللجان ادلختصة يف ذلك، مثل جلنة بازل ورللس اخلدمات ادلالية اإل



 
 
 
 

ر  
 

 مقدمة

 االسالميةالمصارفمنلعينةاالئتمانيةالمخاطرإدارةعلىالشركاتحوكمةرأثدراسة:الثالثالفصل
(panel data)بانلبيناتباستعمال ثر حوكمة ألتحليل ىل دراسة تطبيقية إتطرق يف ىذا الفصل يتم ال؛

اسي من خالل عتمدت على منوذج قيإك من خالل دراسة قياسية وذل ئتمانية،دارة ادلخاطر اإلإالشريكات على 
ناشطة يف كل من اجلزائر وبعض الدول العربية سواء الناشطة يف  مصارفلعدة  صرفيةالبيانات ادلالية والتقارير ادل
ذلك باستعمال برنامج و ىي قائمة بالعمل ادلصريف اإلسالمي،  اليتليات ادلصرفية أو الشق التقليدي من العم

STATA 13 التقليدية ادلصارف من  ئتمانية يف كل  يف معرفة ما ىو أثر متغريات احلوكمة على إدارة ادلخاطر اال
وادلصارف اإلسالمية.

 :صعوباتالبحث

 :منها من بني صعوبات البحث نذكر

  ن وجدت دتيل لنفس الطرح.إاحلوكمة جيعل من ادلراجع تكون قليلة و وضوع محداثة 
  لبناء قاعدة بيانات معتربة. سنوات 10رف اجلزائرية والعربية خاصة دلدة للمصاصعوبة احلصول على البيانات ادلالية 
 .صعوبة احلصول على البيانات احلوكمية للمصارف اجلزائرية والعربية 



 

 
 

 

 

 

 

 :االول الفصل

 المصارف في الحوكمة

 االسالمية
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 تمهيد

، ادلختلفة لطبيعتهـا نظرا األخرى ادلؤسساتأنواع ب مقارنة ادلؤسسات ادلصرفية يف احلوكمة أعلية تزداد
إُف ، ومقرضُت ومودعُت عمبلء من ادلباشرة العبلقة ذات األطراف ىذه ادلؤسسات يتعدى تأثَته إفـبلس أن باعتبار

 بـُت مـا بسوق يعرف فيما ،بينهم ادلوجودة عبلقاتال سلتلف خبلل من األخرى ادلصارف اسـتقرار التأثَت يف
ومع  ككل والذي يعترب شريان اقتصاديات الدول، ادلصريفادلاِف و  لقطاعا استقرار يف يؤثِّر مث ومن، ادلصـارف
، أصبح ىذا التأثَت أكثر ادلاِف التحرير وسياسات تكنولوجية وتطورات عودلة من حدثت اليت العادلية التحـوالت
، األمر الذي أوجب البحث على كل ما ادلصريف القطاع مستوى على ادلخاطر حجممعظما معو نوع و جبلء، 

 كأحد الركائز ادلهمة اليت غلب اعتمادىا. ادلصارف يف احلوكمةؽلكنو ضبط وتقليل ىذه ادلخاطر، أين ظهرت 
ق احلوكمة يف ىذا أثر على تطبي األخرى، لقطاعاتوتنوعها مقارنة با ادلصريف القطاع إن تعقد أنشطة

، من حيث التطبيق تعقيداً  أكثرالقطاع، حيث اتسمت بصفة التعقيد الذي الزم ولزم القطاع، لتصبح ىذه اآللية 
 التأمُت: مثل األخرى القطاعات يف توجد ال العناصر من رلموعة على ربتوي ادلصـارف أن باعتبار والفهم والتأثَت،

 الداخلية الرقابة ونظام للمقًتضُت ادلخصص ادلال رأس وتقدير والنوعية ـةالنظامي ادلخاطر إدارةو  الودائع على
 أن كما اخلاصة، األموال من قليلة ونسبة الديون من كبَتة بنسبة عموماً  يتشّكل الذي ،ادلال رأس ىيكل وكذلك
 قبل من الطلب عند متوافرة تكون أن يشًتط ،ودائع شكل على أغلبها تكون رفاادلص يف األموال مصادر
 . األجل وطويلة متوسطة قروضـاً  أغلبها يفا أصوذل أن حُت يف ،ادلودعُت

انطبلقا من كون متطلبات أنشطة ادلصارف اإلسبلمية زبتلف عن أنشطة ادلصارف التقليدية، فإن و 
 علا عنصرين ذو تأثَت كبَت علىاإلسبلمية منها  الحتواء ستكون أكثر اختبلفا من حيث التطبيق، احلوكمة ادلصرفية

، ىو تعظيم دارةاإلن ىدف رللس أحيانا من ناحية أىدافهما أوىيئة الرقابة الشرعية، حيث تتعارض  دارةرللس اإل
وسنتطرق  .اإلسبلميةالثروة بينما ىدف اذليئة الشرعية ىو مدى مطابقة تلك العمليات ادلصرفية دلبادئ الشريعة 

ودبا  الشريكاتحوكمة  ماىيةنعرج على ل سبلميإلاو  لتقليدييف شقيو االنشاط ادلصريف  ُفإمن خبلل ىذا الفصل 
 .اإلسبلميةالتقليدية و ادلصارف من خبلل تطبيقاهتا يف  يةصرفادلاحلوكمة سبتاز 
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

  مصارفالمفاىيم حول ل: و المبحث األ
تأثَتىا  خبلل من ،بتفاوت النمو االقتصادي للدول االقتصادية العمليةيف  ادلصريف نظامال تتفاوت أعلية

 دور من خبلل وذلك ،العجر صحابأ احتياجات وربويلها اذباه الفائض صحابأ دخراتم ذبميع نشاطعلى 
 كان ،االقتصادية العمليات تنوعيف خلق الديناميكية االقتصادية وكذا  الدور ىذا وألعلية ،تقوم بوالذي  الوساطة

من خبلل ىذا ادلبحث التعرف  سنحاولو  ات وتطورىا،لعمليقادرة على مواكبة سلتلف ا كيانات توفر من البد
 .كذا نشاطاهتانواعها و أو  ؤديودور الذي تالىدافها و أعليتها و أو  ادلصارفعلى 

 المصارف ماىية : األول المطلب
إن التعقيد الذي واكب تطور ادلصارف وتغَتىا وتنوعها، جعل من وضع مفهوم واحد ذلا من الصعوبة 

 ُف بعض ادلفاىيم لتكون القاعدة ذلذه الدراسة.إق دبكان، شلا يوجب التطر 

 المصارفىمية أتعريف و ل: و الفرع األ
ثنان يف كون النظام ادلصريف شريان احلياة االقتصادية، بل يتعدى األمر ذلك، إذ ال ؽلكن تصور إال ؼلتلف 

ُت بالشكل الذي يضمن ظلو وتنمية اقتصادية دون نظام مصريف وماِف كفيل بربط سلتلف ادلتعاملُت االقتصادي
 غلابيا بُت سلتلف القطاعات، سواء كانت ذات طابع تقليدي أو إسبلمي.إتشابكا وتأثَتا 

 المصارف تعريفال: أو 
والكبلسيكية منها، تبعا لتنوع أنشطة كل للمصارف، تنوعت بُت التعريفات احلديثة  تعريفات عدة وردت

 نوع، ومن ىذه التعريفات صلد:
، العمبلء من رئيسيتُت رلموعتُت بُت ماِف كوسيط تعمل مؤسسة" :ىو ادلصرف :يالتعريف الكالسيك .1

 من رلموعة ىي الثانية واجملموعة و،توتنمي عليو احلفاظ إُف وربتاج األموال من فائض لديها ُفو األ اجملموعة
" نوأعلى  لمصرفليضا أوينظر  1."كبلعلاأو   التشغيلأو  االستثمار، أعلها ألغراض أموال إُف ربتاج العمبلء
 ودبا اجملتمع مصلحة مع يتعارض ال دبا العمبلء من رلموعات مع ادلالية ادلنافع تتبادل اليت ادلنظمة تلك

  2".ادلصرفية البيئة يف ادلستمر التغَت مع يتماشى
 تدفع ودائع بقبول يقومون الذين ادلاليُت الوسطاء من رلموعة":ىوف صر دلا :للمصرفالتعريف الحديث  .2

 خطة أىداف ػلقق دبا وخدمتو واخلارجي الداخلي التمويل عمليات وتزاول زلددة آلجالأو  الطلب، عند
 الداخل يف ادلاِف واالستثمار االدخار تنمية عمليات وتباشر القومي، االقتصاد ودعم الدولة وسياسة التنمية

                                                           
1
 .13 ص: ،2013 ، عمان، االردن،والتوزيع  للنشر ادلناىج دار - البنوك، إدارة، يفالصَت  الفتاح عبد زلمد  

 .13، ص:نفس المرجع  2



 

14 
 

الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 وفقا ومالية وذبارية مصرفية عمليات من يتطلب وما ادلشروعات، إنشاء يف ادلساعلة ذلك يف دبا واخلارج
 .ادلصرف بعض معاينادلواِف يبُت  والشكل 1."ادلصرف يقررىا اليت لؤلوضاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعب دور الوساطة من  ىيعمل عل ، حيثلمصرفاخلدمات واألنشطة القاعدية ل يوضح الشكل السابق
ادلتغَتة لعمبلئو ادلتوقعُت، وىنا للمشكبلت ادلالية ادلتجددة و خبلل صبع الودائع وإعادة تشغيلها واقراضها، كحل 

ػلقق كما سبويل دلواجهة احتياجاتو،  العميل  كل من األطراف الثبلثة للعملية على منافع، حيث يستفيد  ػلصل
ذه اخلدمات، فيما يستفيد ادلقرضُت من عوائد على عملية اإليداع، لتعود ذلادلصرف عوائد من خبلل تقدؽلو 

دبا يساىم يف تقدم وظلو االقتصاد ، طرافختلف األوتنشيط ادلعامبلت ادلالية دل اجملتمع كلو من تسهيلادلنفعة 
 القومي والعادلي.

 مصارفىمية الأ ثانيا:
، لودائعاذبميع قدرهتا على خبلل ادلصارف دورا زلوريا وحيويا يف النشاط االقتصادي، حيث ومن  ؤديت

  2:يلي ومن بُت ما ؽلكن ذكره حول ىذا الدور ما وتوفَتىا دلستحقيها بالشكل ادلناسب والكميات ادلناسبة،

                                                           
 .7، ص: 2015، اجلنادرية للنشر والتوزيع، األردن، التسويق المصرفي عبد الكرًن أضبد صبيل،1

 .147- 146 :ص ص ،1993القاىرة،  ، دار اذلداية لطباعة والنشر والتوزيعفقو االقتصاد النقدييوسف كمال زلمد، 2

 المصرف

 :إُفتقدم القروض  :إُففتح حسابات جارية  أو تدفع فائدة

 تدفع فائدة وتسديدات إُف: إُف:موال أتقدم 

 ادلودعُت:
 فراداأل-
 عمالمنظمات األ -
 

 ادلقًتضُت:
 فراداأل-
 عمالمنظمات األ-
 

 المصرفي لمعنى يبالشكل التقر   :(1.1) الشكل

 .17، ص:2016؛ دار ادلنهال، اإلليكترونية –غير العادية  –إدارة العمليات المصرفية: العادية لصَتيف، زلمد ا المصدر:
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

ن غلد ادلستثمر ادلطلوب والعكس بالشروط وادلدة ادلبلئمة أبدون ىذه الوساطة يتعُت على صاحب ادلال  -
 ؛ثنُتلئل

 ؛كرب القتصار ادلشاركة على مشروع واحدأتكون ادلخاطر  البنوكدون  -
شلا غلعل يف االمكان الدخول يف مشاريع ذات سلاطر  فإهنا توزع ادلخاطر لبنوكا استثماراتنظرا لتنوع  -

 ؛عالية
 ؛رصدة لديهااأل حجم لكرب نظرا جلن تدخل يف مشاريع طويلة األأ ؽلكن للبنوك -
در عائدا شلا يقلل الطلب على صول قريبة من النقود تُ أمن سيولة االقتصاد بتقدًن ن وساطة البنوك تزيد إ -

 ؛النقود
ادلخاطر سلتلفة، وعائد سلتلف، وشروط سلتلفّة، للمستثمرين فإهنا تستوعب صول مالية متنوعة أبتقدًن  -

 ؛صبيع الرغبات وتستجيب ذلا
 فراد خوفا من ادلخاطرة.موال ادلالية اليت ػلجم عنها األلية اليت تستثمر وتصدر األو سواق األتشجيع األ -

 المصارفىداف أ: ثالثا
اليت تسعى إليها، ولكن زبتلف عنها يف بعض  تتشارك ادلصارف مع ادلؤسسات األخرى يف األىداف

خر تعظيم قيمة السهم يف أدبعٌت أو  ،ُف تعظيم ثروة مبلك ادلشروعإ للمصارفيهدف النشاط ادلاِف اجلزئيات، إذ 
أو  يراداتعن طريق تعظيم اإل يأيتوتعظيم الثروة ، صحاب حق ادللكيةأدبا يؤدي لتعظيم ثروة  ،راق ادلاليةو األ

، كما يهدف أيضا إُف زبفيض مستويات ادلخاطرة إُف أدىن حد شلكن كوسيلة اكبلعلا معأو   وفاتزبفيض ادلصر 
 للحفاظ على الودائع.

 للمصارف المميزة السمات :رابعا
حيث سبثل قواعد  ،واألمان السيولة الرحبية، ىي رئيسية شليزات ثةبقية ادلؤسسات بثبل عنادلصارف  تنفرد

 1:فهي أداة لتقييم كل نشاط مصريف كانظة عليها، رئيسية يسعى ادلصرف للمحاف
 أكثر تكون هاأرباح أن دبعٌت ادلاِف، فعر ال لفكرة وفقا وىذا ادلصارف أعباء أىم سبثل فوائد الودائع :الربحية .1

 فعر تأثرا ذلذه العملية )ال كثراأل تعترب ذلذا األخرى، األعمال مؤسسات مع مقارنة ،إيراداهتا يف بالتغَت تأثرا
 .صحيح والعكس أكرب بنسبة األرباح زيادة ذلك علىؤثر ي معينة بنسبة ادلصرفية اإليرادات زادت إذا(، فاِفادل

 الفوائد صايف ةفحا للمصرف سيحقق االستثمارات لتمويل رئيسي كمصدر الودائع على فاالعتماد وبالتاِف
  .ادلاِف فعر ال بعائد

                                                           
 1 J.Y.L.Forrest, A System Perspective on Financial Systems, CRS Press, New York,2019 ,p 356. 
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

األمر الذي يستوجب  ،الطلب عند ستحقت ودائع يف البنك اليةادل صادرادل من األكرب اجلانب يتمثل :السيولة .2
 عن التجاري صرفادل سبيز اليت السمات أىم من ىذه وتعد. 1حلظةفاء هبا عند طلبها يف أي و االستعداد لل
ال تتوفر  حُت ؽلكن للمؤسسات األخرى تأجيل سداد ادلستحقات ففي األخرى، األعمال مؤسسات

 السيولة توفَت عدم عن واحدة إشاعة مجرده الفرصة، بل بالعكس سباما، فادلؤسسات ادلصرفية على ىذ
 .ئلفبلسل ؤديي قد شلا ودائعهمطلب ل ودفعهم ادلودعُت ثقة ةزعزعصرف تعرضو إُف ادل لدى الكافية

 األمان )ىامش( حافة صغر، دبعٌت 2األصول صايف نم% 10عموما نسبة  ادلصارف ادلال رأس ؽلثل :األمان .3
 عن تزيد خسارةاستيعاب  ستطيعت ال فهي ،ات ادلصارفاستثمار  مصدرثلون ؽل الذين ،لمودعُتل بالنسبة
 إعبلن ىي والنتيجة ادلودعُت أموال من جزءا تلتهمس فإهناعن ذلك  اخلسارة زادت إذاف ادلال، رأس قيمة

 .ادلصرف إفبلس
 المصارفنواع أ: المطلب الثاني

ار التصنيف يعمحسب ، و نظام االقتصادي لكل دولةّ وذلك حسب ال للمصارفتوجد عدة تقسيمات 
 :وفيما يلي بعض التقسيماتادلعتمد، 

 القانوني لوضعها وفقا :الأو 
 :يتاآلبالشكل  تتوزع ىيو  مصارفللع ا نو أعدة لدينا جد اتو تحسب الوضع القانوين 

  .ادلركزي البنك اأعماذل على ويشرف للدولة بالكامل ملكيتها تكون اليت صارفادل ىي: عامةال المصارف .1
 شكل وتأخذمعنويُت أو  سواء طبعُت أشخاص س ماذلاأؽلتلك ر  اليت صارفادل ىي :خاصةال المصارف .2

 .صرفيةيف تسَت عملياهتا ادل ادلركزي البنك إلشراف وزبضع زلدودة مسؤولية ذات شركاتأو  مساعلة شركات
حيث يشًتكون يف ادللكية  واألفراد ولةالدس ماِف مشًتك، أذات طابع ر  صارفادل ىي :المختلطة مصارفال .3

 أيضا وزبضع ادلال رأس نصف من أكثر سبتلك صارفادل ىذه على سيطرهتا على الدولة ربافظ كيو  ،دارةواإل
 .ادلركزي البنك ورقابة إلشراف

 
 
 

                                                           
  ،2011دار عبلء الدين للنشر والتوزيع والًتصبة، دمشق، سوريا،  ،المؤسسات واألسواق المالية إدارة ،زلمد رمضان إمساعيل ،فواز صالوم ضبوي 1

 .16 ص:
 .،011ص:2102وىل،املكتبةاالكادميية،مصر،،الطبعةاألالبنوك إدارة،فتحي البديويزلمد  2
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 األموال مصادر معيار ثانيا: حسب
 صدارإو  ادلصريف اجلهاز على شرافاإل مهمتها وتكون الدولة، عليها وتشرف تنشئها البنوك ىي :مركزية بنوك .1

 األجنبية، والعمبلت كالذىب بالدولة اخلاصة باألصول االحتفاظ وكذا ،وربديد احلجم ادلعروض منها العملة
  .التجارية البنوك ودائع ومن الدولة سلصصات من رأمساذلا ويتكون

 ،الودائع إُف باإلضافة اخلاصة، أمواذلا على رئيسي بشكل تعتمد بنوك ىي :االستثمارأو  األعمال بنوك .2
روبا تسم أو  مساؤىا عرب دول العاَف ففيأوتتعدد  ادلختلفة للمشروعات األجل الطويلة القروض تقدًن ألجل

 1"."بنوك االستثمار" ويف اصللًتا تسمى "بنوك االذبار" ويف فرنسا "بنوك االعمال
 استثماراهتا يف رئيسي بشكل وادلؤسسات األفراد ئعودا على تعتمد اليت البنوك وىي :(التجارية) الودائع بنوك .3

 2.االقراض عمليات ويف ادلختلفة
 المجتمع في تؤديو الذي والدور تخصصها حسب ثالثا:

 ومنح بأنواعها الودائع قبول على نشاطو يرتكز وشيوعا، انتشارا األنواع أكثر النوع ىذا يعترب: التجارية البنوك .1
 الكمبياالت وقبول السندية ادلعتمدات وفتح الكفاالت كإصدار ادلختلفة، صرفيةادل اخلدمات وتقدًن االئتمان
 3.وخصمها

 طويل ألجل والصناعية التجارية ادلشروعات يف أمواذلا بتوظيف تقوم مؤسسات ىي :االستثمار مصارف .2
 قبوذلا خبلل من التجارية صارفادل مع تتشابوو  طويلة، لفًتات وإقراضها الشركات إنشاء يف واالشًتاك
 .للودائع

 القيام يف يتم اعتماد ىذه ادلصارف على مصادرىا الداخلية :-التجارية غير- المتخصصة مصارفال .3
  :حيث ؛الذاتية ىامصادر  على فيها ادلختصة أنشطتها سبويل يف باستنادىا وذلك ؛بوظائفها

 من زلدد نوع خلدمة جلاأل طويل االئتمان بعمليات القيام يف يتمثل ادلتخصصة للبنوك الرئيسي النشاط -
 .االقتصادي النشاط

 .ذلا الرئيسية األنشطة كأحدال  و  الطلب، ربت الودائع قبول على ال تعتمد ادلتخصصة دلصارفا -
 رأس يف تتمثل اليت الداخلية ومصادرىا الذاتية ىامصادر  على أنشطتها سبويل يف ادلتخصصة البنوك تعتمد -

 .تصدرىا اليت السندات يف ادلتمثلة لاألج طويلة والقروض واالحتياطات ادلال

                                                           
 .57ص: ،2016عمان االردن،  ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،النقود والبنوك والمصارف المركزية،زلمد زلمود العجلوين، سعيد سامي احلبلق 1
 .151- 149 :، ص2000ر اجلامعي، االسكندرية، ، دار الفكظم المعلومات المصرفيةالبنوك و ن إدارةطارق طو،  2
 .43 ص: ،2008 القاىرة، ، الشركة العربية ادلتحدة للتسويق و التوريدات ،إدارة المصارفىشام جرب،  3
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 :اآلتية األنواع إُف هبا تقوم اليت التمويل عمليات حيث من ادلتخصصة البنوك تقسيم وؽلكن ىذا
 ورفع وجو أمت على بأعماذلم للقيام الصناع ومساعدة والقروض السلف بتقدًن تقوم الصناعية: مصارفال 

 .اعيةصن شركات إنشاء يف وادلساعلة الصناعة مستوى
 بأعمال للقيام احملاصيل بضمان قصَتة دلدة للمزارعُت سلف دبنح صارفادل ىذه تقوم :الزراعية مصارفال 

 .ادلرابُت استغبلل من ادلزارعُت صغار حلمايةصارف ادل ىذه قامت وقد الزراعة،
 يةزراع أراض بضمان عقاري رىن مقابل آجال ذات قروض منح يف أمواذلا : توظفالعقارية مصارفال 

 الدولة إشراف ربت صارفادل ىذه توضع األحوال أغلب ويف عقارات، بناءأو  األراضي الستصبلح وذلك
 .ادلصري العقاري البنك ذلك ومثل القومية الثورة على للمحافظة

 ذوي من قريبة لتكون جغرافية ومنتشرة احلجم صغَتة وحدات من تتكون مؤسسات ىي :االدخار مصارف .4
 أهنا إُف إضافة لئليداع األدىن احلد باطلفاض تتميز الشعبية، ادلدخرات ذبميع بغرض أتأنش احملدود، الدخل

 .الوحدة فيها تقع اليت ادلنطقة يف إيراداهتا من األكرب اجلزء استثمار على وتعمل عامة بصفة الربح تستهدف ال
 اإلسالميةحسب توافق عملياتها مع الشريعة  مصارفتصنيف ال رابعا:

  .ربوية( فوائداليت تعتمد يف اقراضها واقًتاضها عل معدالت الفائدة ) صارفادلىي  )تقليدية(: ربوية مصارف .1
سبلمي اليت سبارس نشاطها ادلصريف وفق حتمية العمل ادلصريف اإل صارفوىي ادل سالمية:إ المصارف .2

 عناصر الدراسة. أحدهنا أوسنتطرق اليها بشيء من التفصيل يف ادلبحث ادلواِف دبا 
  مصارفال واستخداماتمصادر : طلب الثالثالم

حسب ادلصادر ادلتحصل  اذباه الغَت التزامإُف آخر، ولكنها سبثل  صرفمن دب صارفادل مصادرتتنوع 
ثنائية ادلخاطرة والعائد، دبعٌت السعي  إطاريف ، صادرادلىذه كيفية استغبلل ب فمرتبطةاالستخدامات أما  عليها،

 العاطلة من جهة، وضمان الوفاء بااللتزامات صادرظيم االستغبلل وزبفيض ادلمن خبلل تعح ا ربتحقيق االل
 .وزبفيض مستويات ادلخاطرة إُف أدىن حد شلكن

عناصر اخلصوم واألصول يف خبلل ربليل  من دلصادرالتجاري واستخداماتو ذلذه ا صرفادل صادرم ربدد
يف حلظة معينة، كما ؽلكن ربديد حجم النشاط الذي واليت من خبلذلا ؽلكن التعرف على مركزه ادلاِف  ،ميزانيتو

 .صرفيقوم بو ادل
  التجاريةمصارف ال مصادر الفرع األول:

 :خرى غَت ذاتيةأذاتية و  مصادرُف قسمُت إالتجاري  صرفادل مصادرتنقسم 
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

التزامات قبل  غَت الذاتية صادرللمصرف على عكس ادل الذاتية صادرسبثل ادل (:الذاتيـةالداخلية ) صادرالمال: أو  
 1:، واليت تتكون منأصحاب رأمسالو

وىو ما يدفعو ادلساعلون من أموال يتم استخدامها أساسا يف إعداد ادلشروع دلزاولة  :المدفوع رأس المـال .أ 
وال يستخدمو ادلصرف بشكل رئيسي يف  نشاطو، وال يشكـل رأس ادلال إال نسبة ضئيلة من إصباِف اخلصوم،

الثقة أساس دلتانة ادلركز ادلاِف للمصرف و  تأكيد ومع ذلك فهو مؤشرل بأموال ادلودعُت، تعامبلتو وإظلا يتعام
 2.اليت ػلظى هبا يف الدوائر ادلالية

اليت موال البلزمة لبلستثمار داخليا و من حقوق ادلساعلُت كما سبثل أيضا األ ا: سبثل جزءاألرباح المحتجزة .ب 
 3:تنقسم بدورىا إُف

ادة قيمة األصول لتجعلها شلثلة للقيمة احلقيقية ذلا يف تاريخ اعداد ادليزانية : تكون يف العالمخصصات -
 وفقا ألسس التقييم ادلتعارف عليها لكل نوع من أنواع األصول.

عدم توزيعها إُف  دارةاليت تفضل اإلء من األموال القابلة للتوزيع، و سبثل ذلك اجلز : و األرباح غير الموزعة -
 حُت.

رباح البنك دلواجهة طارئ معُت، وقد تكون احتياطيا خاص بال  ادلقتطعة من أوىي ادل االحتياطات: -
 دلواجهةأو  الذي ػلدده البنك من تلقاء نفسو دون وجود قيود قانونية، بغرض تدعيم ادلركز ادلاِف للبنكو 

حتياطيا كن أن تكون اخسارة غَت متوقعة يف قيمة األصول اليت تزيد عن قيمة االحتياطي القانوين، كما ؽل
 ،-يف ذلك لبنك ادلركزيال دخل ل-ىي سبثل نسبة معينة مقتطعة من أرباح البنك ػلددىا القانونقانونيا، و 

 4.وتستخدم وسيلة للوقاية ضد أي خسارة قد تنتج عن أعمال البنك
يبيعها ا عبارة عن سندات يصدرىا البنك و : رغم أهنا من ادلصادر اخلارجية كوهناألجل ةسندات طويلال .ج 

من أموالو بسبب قدرة البنك على االحتفاظ هبا ض الذاتية صادرؽلكن اعتبارىا من ادل ولكنللجمهور، 
 5.أن يكون لسداد الودائع حق األولوية على سداد ىذه السندات عند تصفية البنك بشرط ،اخلاصة

 

                                                           
: نشر، صالسنة ذكر ، االسكندرية، دون اجلامعية ، الداراقتصاديات النقود والبنوك واألسواق المالية إمساعيل أضبد الشناوي، عبدادلنعم مبارك، 1

253. 
 .33 :، ص2013، دار ادلنهل، عمان، إدارة البنوك زلمد عبد الفتاح الصَتيف،2
 .84-83 :ص ص ،2002 عمان، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار ،كمي تحليلي مدخل: المصارف إدارة حامد، أبو صاحب رضا 3
 .276 :، ص2002 ة،ياإلسكندر  اجلامعة، شباب مؤسسة ،والبنوك النقود اتيصاداقت ادلوسوي، ديرل اءيض4
 .22 :، ص2002عمان،  الطباعة،، دار ادليسرة للنشر والتوزيع و محاسبة البنوك، وأخرونفائق شقَت،  5
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 :(غير الذاتيةالخارجية ) صادرالم ثانيا:
وىي سبثل النسبة األكرب من إصباِف  ،من غَت ادلساعلُت صرفادل ادلالية اليت يتحصل عليها صادروىي ادل

 وتشمل ما يلي: ،1همصادر 
، وىي عبارة عن ديون مستحقة ألصحاهبا على ذمة لمصارف التجاريةاخلارجية لدر اصسبثل أبرز ادل: الودائــع .1

 2، الوقت نفسواستخدامها إلبرام الديون يف ،التجاريّ  مصرفتكون يف صـورة إيداع حقيقي ؽلكن لل صرفادل
 ىي:يز بُت أربعة أنواع من الودائع و وؽلكن التمي

 سحوبات ومواجهة الودائع قيمة تسديد يف وظيفتو بأداء التجاري صرفادل يلزم حيث الودائع الجارية: .2
 .فائدة على الودائع ىذه أصحاب ػلصل ال وعادة الطلب عند الشيكات قيمة وصرف ودائعهم على العمبلء

صاحبو السحب منو إال بعد  يستطيع، ال صرفارة عن مبل  ماِف يودع لدى ادلوىي عب :الودائع ألجل .3
، لقاء حصولو على ادلبل  ادلاِف د اإليداععن صرفانقضاء مدة زمنية معينة يتفق عليها مسبقا بينو وبُت ادل

 .فائدة
لسحب منها إال بعد التجاري ال ػلق ألصحاهبا ا صرفوىي عبارة عن أموال مودعة لدى ادل ودائع بإخطار: .4

 3.فائدة على ىذه الودائع صرفبفًتة ربدد عند اإليداع وبادلقابل يدفع ادل صرفإخطار ادل
اإليداع يتم التعامل هبا من حيث السحب و  وتسمى أيضا بالودائع االدخارية، وىي ودائع ودائع التوفير: .5

 4.ويتحصل صاحب ىذا النوع على فوائد زلددة، دبوجب دفًت خاص
 قاتأو  يف خاصة البعض بعضها من لبلقًتاضادلصارف  تلجأ ات المدينة للمصارف األخرى:الحساب .6

 الطارئة الزيادة دلواجهة أخرى بنوك عدةأو  مصرف من االقًتاض إُفادلصارف  أحد يلجأ فقد ادلاِف، الضيق
 بزوال يزول ما رعانس طارئا االقًتاض ىذا مثل إُف صرفادل جلوء ويعترب. الودائع نقود على األفراد طلب يف

 .لو الدعائية األسباب
التجارية إُف االقًتاض من البنك ادلركزي إذا ما اعًتضتها ادلصارف تلجأ : من البنك المركزياالقتراض  .7

ربتفظ لديها باحتياطي نقدي وبأصول أخرى على درجات سلتلفة من ادلصارف مشكلة يف السيولة، ف
نقدي دلواجهة طلبات ادلودعُت لسحب مبال  نقدية مـن ودائعهم تلجأ االحتياطي ال هاالسيولة، فإذا َف يكفي

                                                           
 .254 :، صنشر سنة دون االسكندرية، عية،اجلام الدار ،المالية واألسواق والبنوك النقود اقتصاديات مبارك، معبد ادلنع الشناوي، أضبد إمساعيل1
 .245 :، ص1994، اجلامعة ادلفتوحة، ليبيا، النقود والمصارف، عقيل جاسم عبد اهلل2
 .83 :ص  ،1997 عمان، ،2ط ،والتوزيع والنشر للطباعة صفاء دار ،المصرفية األعمال إدارةزيان رمضان، 3
 .275:ص مرجع سابق،ضياء رليد ادلوسوي،  4
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 أوراق ذباريةأو  إُف البنك ادلركزي وتطلب منو قروض مقابل تقدًن ضمانا دلا تقًتضو من مبال ، كأوراق مالية
 1.غَت ذلك من الضماناتأو 

 التجاريةالمصارف )موجودات( ستخداماتا الفرع الثاني:
استثماراتو، رلمل سبثل واليت  التجاري صرفاالستفادة من موجودات ادل طرقُف تشَت االستخدامات إ

مكانية وجود إلغاء إه وضمان ربقيقها لعوائد، دبعٌت مصادر باستغبلل صبيع التجاري  صرفدلاىدف رحبية ويرتبط 
 التجاري حسب درجة سيولتها إُف: صرفوؽلكننا تقسيم استخدامات ادل غَت مستخدمة، مصادر

 صرفرلمدة كوهنا مفروضة قانونا على ادلأرصدة  وتعترب، أكثر البنود سيولة وتتمثل يفنقدية حاضرة:  أرصدة .1
 .االحتفاظ بنسبة معينة دلواجهة متطلبات عمبلءه، وألهنا ال تدر عوائد يستوجب زبفيض حجم ىذه األموال

 التجارية عدة أشكال:ادلصارف ولؤلرصدة النقدية احلاضرة يف 
راق نقد قانوين ونقود مساعدة وعمبلت أجنبية ػلتفظ هبا أو  وىي عبارة عن: خزينةالي نقود حاضرة ف -

 يف خزينتو دلواجهة طلبات ادلودعُت وتسديد قيمة الشيكات ادلسحوبة على ودائعهم. صرفادل
التجارية باالحتفاظ لديو ادلصارف يلزم البنك ادلركزي  أرصدة نقدية مودعة لدى البنك المركزي: -

ىذه النسبة وفقا دلقتضيات وربدد أصولو النقدية وودائعو يف شكل رصيد دائم ودائن،  نسبة منب
 2.السياسة النقدية

وىي عبارة عن أصول يف مرحلة اجلباية والتحصيل، إذ ؽلكن ربويلها إُف سيولة  أصول تحت التحصيل: -
 األخرى.ادلصارف نقدية كاملة بسهولة مثل الشيكات ادلستحقة على 

توظيف قصَت أصول ذات وىي  :(سيولة من الدرجة الثانية) ذات السيولة المنخفضةول مجموعة األص .2
باحلصول  مصرفحبيث تسمح للإُف نقود حاضرة بإجراءات بسيطة وتكلفة زىيدة، ، سهلة التحويل األجل
 .امن استغبلذلربقيق عائد سيولة مرتفعة و على 

 :بُت يزومن أىم أنواع ىذه اجملموعة من األصول ؽلكننا أن ظل
سندات تصدرىا  تتمثل يف ،وتكون عادة يف شكل أدونات خزانةراق حكومية قصيرة األجل: أو  -

ائد مقبول، ـمع ربقيقها لعدبخاطرة معدومة تتميز ، ضو قر مقابل  ةالتجاريادلصارف احلكومة وتقدمها إُف 
 3.نقود حاضرة استعداد دائم لتحويل قيمتها إُف ويكون البنك ادلركزي على

                                                           
 .186: ، ص1999، اإلسكندرية، ادئ النقود والبنوك، دار الجامعة الجديدةكمب، ود شهابزلمد الفوِف، رلدي زلم سامةأ 1
 .137 :ص، 1996 لبنان، التوزيع، النشر للدراسات اجلامعية ادلؤسسة ،والبنوك النقود اقتصاديات ،بودياب سلمان2

 .278:، صمرجع سابق، ضياء رليد ادلوسوي 3
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

يعترب خصم األوراق التجارية من أىم اجملاالت اليت يستثمر فيها  اق التجارية القابلة للخصم:األور  -
بطلب عند قيام شخص عملية خصم األوراق التجارية تنشأ  ادلصرف التجاري، والفكرة األساسية يف

مة مقابل التنازل عن جزء من قيتاريخ استحقاقها قبل وصول  صرفمن ادلحلصول على نقود حاضرة ا
تقدًن قيمة الورقة إُف الزبون مقابل حصولو على عمولة بالتجاري  صرفادلحينها يقوم و الورقة التجارية، 

وادلتمثلة يف سعر اخلصم، وػلتفظ بالورقة التجارية حىت موعد استحقاقها، كما يستطيع إذا ما احتاج إُف 
قل من سعر اخلصم أعادة خصم سيولة أن يقوم بإعادة خصم بعضها لدى ادلصرف ادلركزي مقابل سعر إ

 1.الذي حصل عليو من العمبلء
من ىذه ربقق حيث التجاري،  مصرفالنشاط الرئيسي لل سبثل عمليات منح القروضالقروض:  -

 سلاطر كبَتة. تنطوي على أهنا  ات األخرى، إالأنواع التوظيفالعمليات عوائد كبَتة مقارنة ب
ىا يف شراء األوراق ادلالية من مصادر التجارية شطرا من ادلصارف تستثمر  :واستثماراتراق مالية أو  -

قل سيولة من األوراق التجارية القابلة أوسندات نظرا دلا تدره من دخل مرتفع، وتعترب ىذه األوراق  أسهم
للخصم واألوراق احلكومية القصَتة األجل، إذ ليس من السهل بيعها بسرعة خاصة عندما يسود الركود 

 2.تاريخ االستحقاق إال أن العائد عليها يكون كبَتا يتطلب من أصحاهبا االنتظار حىتأسواق ادلال، وقد 
 صرفوتتمثل يف ادلباين اليت ؽلارس فيها ادل ،بوظائفو صرفىذه أصول ضرورية لقيام ادلاألصول الثابتة:  .3

ة وثيقة نشاطو، واألدوات وادلعدات اليت يستخدمها، باإلضافة إُف بعض األصول األخرى اليت ذلا صل
 3.اليت ػلتفظ هبا ببعض أنواع الضمانات العينية اليت تكون حبوزتو صرفمثل سلازن ادل ،بعمليات اإلقراض

 التجاري مصرفوظائف الالمطلب الرابع: 
القيام ، بدء براحلادلجو النشاط االقتصادي بالعديد من أو  اخلدمات ادلصرفية كغَتىا من تطورت 

النمو السريع يف سلتلف األنشطة ، كحتمية للتكيف مع القيام بوظائف أخرى بعمليات اإلقراض واإليداع إُف
 .االقتصادية

 التقليدية الوظيفة: الفرع األول
 وتتمثل يف:

                                                           
 .256 :، ص مرجع سابق ،والمصارف النقود ،اهلل دعب جاسم عقيل1
 .279-278 :، ص صمرجع سابقضياء رليد ادلوسوي،  2
 . 26: ، صمرجع سابق ،والمصارف النقود عقيل جاسم عبد اهلل، 3
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

قبول مبال  بعمبلت سلتلفة تكون يف تتمثل التجارية، و  مصارفلل الرئيسية تعد ىذه الوظيفة :قبول الودائع .1
الودائع جلذب ادلصارف تسعى و قاق معُت، عد إنذار يف تاريخ استحبأو  التأدية عند الطلبأو  واجبة الدفع
استخدام بأو  دلدخريناغراء إلدخارية جديدة إعية أو  إغلادعن طريق ، سلتلفةساليب وطرق أباستخدام 
وتأخذ الودائع أشكاال سلتلفة فقد تكون عبارة عن حسابات جارية، حسابات ، متميزة سعرية سياسات

 1.ع بإخطار أو بأجلتوفَت، حسابات ودائ
 معُت ضمان منحوأو  ادلال من مبلغا الثقة للزبون صرفادل يقدم دبوجبها اليت ىو العملية :منح االئتمان .2

 يف احملددة الشروط وضمن عليها ادلتفق الفًتة خبلل ادلبل  باسًتجاع الزبون تعهد مقابل، (بالتوقيع االلتزام)
 .العقد

نح يقوم دب صرففادل م الوظائف اليت ذلا تأثَت على االقتصاد القومي،من أى وىي: النقود استحداث )خلق( .3
ه مصادر جزء من  صرفادلإقراض  عملية عندىذه ال، وربدث بكثَت قيمة األموال ادلودعة لديوقروض تفوق 

،  بالودائع ادلشتقةيو يطلق علمكونة ما  ،ىآخر  القرض يف مصارف ىذا بإيداع ادلالية ادلتاحة، مث يقوم ادلقًتض
حصل عليها من وحدات خارج  (شيكاتأو  نقود)سواء كانت حد العمبلء أودعها أودائع كونو ليست 
 2.اجلهاز ادلصريف

وتشمل الوظائف التقليدية للبنوك تقدًن خدمات سلتلفة أخرى، فعمليات االيداع والسحب، تتطلب وضع  .4
إُف إدارة وتيسَت حصول دلصارف اأدوات تسمح بتسهيل ىذه العمليات وتقريبها من العمبلء، لذا تسعى 

ادلودعُت على أمواذلم، األمر الذي يتطلب تنويع ىذه األدوات وتوفَتىا يف أماكن استخدامها من طرف 
 3.العمبلء، مثل الشيكات والبطاقات ادلغناطيسية وغَتىا

 التجارية:ادلصارف ؽلثل الشكل التاِف أىم اخلدمات اليت تقدمها و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .303 :، ص2000، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، النقود والتوازن االقتصاديأضبد فريد مصطفى، سهَت زلمد السيد حسن،  1

 .264-263 :مرجع سابق، ص ص ,والمصارف النقود عقيل جاسم،2
3
 C.A.B.Diagne, Economie et gestion bancaire: Evolution du système bancaire et financier de l’UEMOA , 

L’Hamattan , Paris,2015, P:20. 
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  مصارفلالخدمات الحديثة لالفرع الثاني: 

اء لتحصيل رلرد وع ف اليت يقوم هبا، حيث تطورت منمع تطور الوظائادلصارف باالقتصاديُت زاد اىتمام 
الية ادلختلفة كاألسواق التطورات احلاصلة يف ادلعامبلت ادل مستغبلوظائف حديثة إُف تبٍت  ،وإعادة توزيع األموال

حتمية حملاولة كتطور  ال لية على وجو اخلصوص، وحدث ىذايف بيئة التجارة الدو الية، وكذا يف بيئة االتصاالت و ادل
مع ضرورة العمل  حاجات سلتلف زبائنهادلتعاملُت والتكيف مع متطلبات و ىذه ادلؤسسات التمركز يف وسط دائرة ا

 ، ونذكر منها:ذي عادة ما يواكب ىذه اخلدماتزبفيض مستوى ادلخاطر العلى 

 .26:ص  ،2013 ، عمان، االردن،والتوزيع  للنشر ادلناىج دار - البنوك، إدارة: زلمد عبد الفتاح الصَتيف، المصدر
 

 تجاريالبنك لالخدمات األساسية ل: ( 2.1)الشكل 

خلق  أوجو النشاط األساسي لبنك ذباري
 ودائع

منح قروض  االستثمارات )زلفظة األوراق ادلالية( قبول الودائع

 سندات
أسهم شركاتو   

أذونات 
 اخلزانة

سندات القروض 
 احلكومية

اعتمادات شخصية 
 ) دون ضمان(

ت اعتمادا
بضمان 
 بضائع

اعتمادات 
 خصم

ودائع بإخطار 
 مسبق

ودائع ربت 
 الطلب

ودائع 
 ألجل

سلف بضمان مرتبات 
 زلولة على البنك

اعتمادات ضمان 
 أوراق مالية

اعتمادات 
 مقاولُت

 اعتمادات مستندية

تأمينات مقابل خطابات 
 اعتمادات مستنديةأو  ضمان

ودائع 
صندوق 
 التوفَت

أرصدة بنوك 
 ية أخرىذبار 

 السيولة الربحية

 خدمة التنمية
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

هبدف كسب ثقة العمبلء وبناء عبلقة دائمة معهم، ادلصارف تقوم هبا   تقديم خدمات استشارية للعمالء: .1
تساىم يف إعداد الدراسات ادلالية ودراسات اجلدوى للمتعاملُت من أجل ربديد احلجم األمثل للتمويل حيث 

 .ذا الدراسات ادلتعلقة بالدورة النقدية وبادلركز ادلاِفوطرق وفًتات التسديد ادلناسبة، وربديد كفاءة ادلشروع وك
الزبون مقابل عمولة معينة تستفيد  بإدارة ما ؽللكوادلصارف تقوم  إدارة ممتلكات المتعاملين واستثماراتهم .2

 1.وكذا مردودية أفضلضمان أكرب ألعمالو هبدف ربقيق  ،منها
تقدًن عرض بادلصارف شيء من يد واحدة"، تقوم انطبلقا من مبدأ "كل  التأمينات ومنتجات االستثمار .3

، حيث أضافت شبابيك جديدة مهمتها التأمُت على أنشطة العمبلء سواء كانت زللية أو ماِف شامل للعميل
 أجنبية.

 .بسوق العقارات أو باألسهم أو بصناديق االئتمان أو باإليداعاتسواء تعلقت  عمليات االستشارة .4
يضمن للعميل ربقيق استقرار وتوازن : تقدم البنوك ىذه اخلدمة لضمان مالءالمحافظ المالية للع ةإدار  .5

 2.عموالت مقابل االستثمارية أىدافو

التطورات احلاصلة يف سلتلف رلاالت احلياة كمجال االتصاالت ربديا جديدا  فرضت الخدمات عن بعد .6
وادلقاىي، بواسطة اذلواتف  من البيوت للزبائن تسمح ذلم بالتعاملخدمات متمثبل يف تقدًن ، مصارفلل

تسديد الفواتَت وتزويدىم بكشوفات احلالة ادلالية والضرائب و واحلواسيب الصغَتة بدل ادلكاتب واالدارات، 
 .ادلتعلقة بأنشطتهم

توفَت خزائن خاصة تستخدم ضرورة أجربت التحوالت يف معيشة األفراد ومقتنياهتم  توفير خزائن األمان .7
ضد التلف والسرقة، ورغم قيام البنوك هبذه الوظائف مقابل عموالت إال أن لقيمة ادلمتلكات البلحتفاظ ب

للحصول على تلك  صرفالغرض منها ىو تلبية رغبات الزبائن بالدرجة األوُف، حىت ال يضطر إُف تغيَت ادل
 3اخلدمات.

 :التجاريةادلصارف تقدمها بعض اخلدمات اليت ؽلثل اجلدول التاِف و 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .23-17 :ص ص ،2006 عمان، للنشر، وائل دار الثالثة، لطبعةا ،البنوك إدارة في المعاصرة االتجاىات جودة، زلفوظ رمضان، زياد 1

2
F.Lobez, J.C.Statnik, Une décision de crédit-bail peut aussi être un bon signal, Revue économique ,(Vol. 

58), 2007, pp: 941-951. 
 .275:، صمرجع سابق، ات النقود والبنوكياقتصادد ادلوسوي، ياء رليض 3
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 .التجاريةالمصارف  خدمات :(1.1) الجدول
 الوظائف التقليدية للبنوك التجارية الوظائف احلديثة للبنوك التجارية

  القروض االستهبلكية. -
 .خدمات النصح واالرشاد ادلاِف -
 .النقدية للمشروعات إدارة -
 .التأجَت التمويلي -
 .ادلساعلة يف سبويل ادلشروعات ادلخاطرة -
) ضمان تسويق األوراق تقدًن خدمات الثقة -

 .ادلالية(
صناديق العوائد تقدًن خدمات بنوك االستثمار و  -

 .السنوية الدورية
 .معو وادلمتلكات األعمال إدارة -
 .الشخصي اإلسكان سبويل -
 .االئتمانية البطاقة -
 .الكمبيوتر خدمات -
 اجملوىرات حلفظ األمنية اخلزائن تأجَت -

 .واألشياء الثمينة وادلستندات
 

 حسابات وفتح أنواعها، اختبلف على الودائع قبول -
 .جارية

 .اجلارية احلسابات وفتح والسلف القروض منح -
 ادلالية باألوراق والتعامل وخصمها التجارية األوراق ربصيل -
  .وسندات أسهم من
 االعتمادات فتح خبلل من اخلارجية التجارة سبويل -

 .ادلستندية
 .العمبلء الضمان اتوخطاب الكفاالت تقدًن -
 منها الداخلية واجلوالت وشراء بيعا األجنبية بادلعامبلت -

 .اخلارجية
 صرف و ادلقاصة غرفة طريق عن احمللية الشيكات ربصيل -

 .عليها ادلمنوحة الشيكات
 .ادلساعلة الشركات وسندات أسهم إصدار يف ادلساعلة -

 .29-20 :ص ص ،2013 االردن، عمان، ، والتوزيع للنشر ادلناىج دار - ،البنوك إدارة: زلمد عبد الفتاح الصَتيف، المصدر
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 مفاىيم حول المصارف االسالميةالمبحث الثاني: 
أدائها ادلتميز وشفافية  حيث أبان، لنظام االقتصادي اإلسبلمياللبنة الرئيسية ل ادلصارف اإلسبلمية سبثل

، االقتصادية العادلية وىالققادرة على مقارعة أهنا صناعة مالية على  على التجديد واالبتكار مقدرهتاأعماذلا و 
 ،داخلها تعمل اليت اإلسبلمية لبلدانايف بعض  ادلتميزة واالجتماعية االقتصادية اإلصلازات من الكثَتحيث حققت 

  .الناس بُت اإلسبلمية الشريعة أحكام على القائم التعامل عادةإسعت أيضا إُف  كما
وخصائصها وأىدافها وأعليتها  ادلصارف اإلسبلميةسنحاول البحث يف ماىية  بحثىذا ادل ويف إطار

 .ومصادر سبويلها وكيفية استخدامها
 اإلسالميةماىية المصارف المطلب األول: 

ضبط مفهوم ادلصارف االسبلمية التعرض جملموعة من العناصر، ابتداء من النشأة والتعريف مرورا   يتطلب
 واألىداف ووصوال إُف كيفية عملها. إُف اخلصائص 

 اإلسالمية مصارفلل ليةوالتعريف واآل : نشأةلو الفرع األ
  المصارف اإلسالمية نشأةوال: أ

إن احلديث عن ادلصارف االسبلمية يقودنا حتما إُف احلديث عن فكرة الربا وعدم مشروعيتها، ومن مث 
 البحث عن بديل يوافق النهج االسبلمي.

يف  صياغة بدائل للنظم وادلناىج الغربية سعى ادلفكرون والباحثون ادلسلمون إُف: ربويالغير  مصرففكرة ال .1
الربا ما غلب تغيَته، باعتبار أفكار ودعوات وفتاوى تضع أسعار الفائدة ضمن صبيع اجملاالت، أين ظهرت 

لثاين للمجمع البحوث ال غلوز للمسلمُت التعامل فيو، حبيث أتت قرارات ادلؤسبر اإلسبلمي او زلرم شرعا 
بشأن ادلعامبلت ادلصرفية تأكيدا على أن سعر الفائدة ىو الربا احملرم، وتَدعم  1965باألزىر سنة  اإلسبلمية

سنة  ىذا القرار بقرارات رلمع الفقو اإلسبلمي دلنظمة ادلؤسبر اإلسبلمي وقرارات رلمع رابطة العاَف اإلسبلمي
النجار" عبد العزيز ضبد أربوية يف العاَف اإلسبلمي من طرف الدكتور "وجاءت فكرة بنوك ببل فائدة  1985.1
،1963"بنوك االدخار احمللية " دبصر سنة  وأنشأ

الذي ىدف إُف ربفيز األفراد على ادلساعلة يف تكوين رأس  2
                                                           

 عدة مصطلحات ىي: ادلصارف اإلسبلميةعلى  يطلق  
 .نسبة للشريعة اإلسبلمية اليت تعمل وفقها :المصارف اإلسالمية -
 .داللة على أهنا ال تتعامل بأسعار الفائدة البنوك غير الربوية: -
 لداللتو يف التاريخ اإلسبلمي،... وغَتىا من ادلصطلحات. بيوت التمويل -

 داللة وتسويق للعمل ادلصريف اإلسبلمي. ألنو أكثر  اإلسالمية رفالمصاوقد ارتأينا توظيف مصطلح  
1
 .18/12/2018: تاريخ االطبلع   /https://www.islamweb.net/ar/article/34993: االنًتنت متوفر على  

 .16:، ص2009، دار اجلامعات، القاىرة، الفكر والتطبيقالمصارف اإلسالمية بين حسُت حسن شحاتة،   2

https://www.islamweb.net/ar/article/34993/
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يف الربح ادلال الذي مت استخدامو يف سبويل ادلشروعات ومت توزيع العوائد على ادلساعلُت على أساس ادلشاركة 
على أساس عدم التعامل بالفوائد أخذا  1971وكانت ذبربة إنشاء "بنك ناصر االجتماعي" سنة ، واخلسارة

 1.وَعطاء دبثابة البداية لتأسيس صَتفة جديدة متميزة وسلتلفة عن الصَتفة التقليدية
كأساس   (الربا) ئدةالفا زاد الطلب على إنشاء مؤسسات مصرفية ال تعتمد سعر :المصارف اإلسالميةنشأة  .2

اليت قامت بإنشاء مصرف دوِف يعمل وفق ، اإلسبلميةلعملها، وانتقل العمل إُف مستوى حكومات الدول 
 صرفبتوقيع اتفاقية تأسيس "ادل 1975وربقق ذلك سنة  ،اإلسبلميةضوابط ادلعامبلت ادلالية يف الشريعة 

يف ادلادة األوُف من  اإلسبلميةقر إتباع أحكام الشريعة أ اإلسبلمي للتنمية" التابع دلنظمة ادلؤسبر اإلسبلمي الذي
"إن ىدف البنك اإلسبلمي ىو دعم للتنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول ميثاق التأسيس: 

مت  1975ويف نفس السنة ، "اإلسبلميةرلتمعة ومنفردة وفقا ألحكام الشريعة  اإلسبلميةاألعضاء واجملتمعات 
باإلمارات العربية ادلتحدة والذي ؽلثل يف نظر بنك ديب اإلسبلمي" ف مشاركة آخر يتمثل يفإنشاء مصر 

 2ادلتخصصُت البداية الفعلية للعمل ادلصريف اإلسبلمي.
عمليات تأسيس  تنامتانطبلقا من ذبربة بنك ديب اإلسبلمي، : المصارف اإلسالميةتنامي حجم ونشاط  .3

"بنك فيصل السعودي"، و"بيت التمويل الكوييت" وبنك فيصل  ئنشأجديدة، حيث  دلصارف إسبلمية
 ، حىت بل  عددىا أكثراإلسبلميةتأسيس العديد من البنوك وادلؤسسات ادلالية  مث تبله، 1977ادلصري" سنة 

،دولة100مؤسسة مالية تتوزع يف أكثر من  700 من
إُف  )الربوية( التقليديةادلصارف جلأت بعض  كما 

نشاء إنشاء فروع خاصة أو إو أُف نظام مصريف إسبلمي، إالتحول  ، من خبللاإلسبلميةصَتفة انتهاج طريق ال
 شبابيك تقدم خدمات تتوافق والنظام ادلصريف اإلسبلمي.

                                                           
 .43-42، ص ص: 1996، دار النبأ، اجلزائر، المصارف اإلسالميةصبال لعمارة،  1

   .1975سبتمرب  15يعترب بنك ديب االسبلمي أول بنك ذباري إسبلمي خاص تأسس يف  

، ص ص: 2004، اجمللد السادس،  ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة،  إلسالميةالعربية ا دارةموسوعة اإل ،العريب الوطن خرباء من مجموعة 2
79- 82. 
  2009البنك العريب اإلسبلمي الدوِف/ األردن ادلؤسبر الرابع للمصارف وادلؤسسات اإلسبلمية يف سورية  إدارةرئيس رللس  :تيسَت رضوان الصمادي. 
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 المصارف اإلسالميةثانيا: تعريف 
 ربحال من حصة ادلدخرات وربريكها، نظَت بتجميع تقوم مالية على أهنا "واسطة اإلسبلميةادلصارف عرفت 

وادلشاركة وادلتاجرة  ادلضاربة أساليب طريق عن الفائدة سعر من زُلًرر بأسلوب لبلستثمار ادلشاركة قنوات يف
القسط  يضمن دبا أجر، نظَت الشرعية الصي  من إطار يف ادلصرفية اخلدمات كافة وتقدًن ادلباشر، واالستثمار

 يف وتوظيفها األموال زبتص بتجميع اليت ادلصرفية ادلالية ةادلنظم تلك، كما عرفت على أهنا "1واالستقرار" والتنمية
ويعرفها االرباد  ،2اإلسبلمي" ادلسار يف بوضع ادلال اإلسبلمي التكافل رلتمع ؼلدم دبا اإلسبلمية الشريعة نطاق

التمويل  "بأهنا مؤسسة مالية تقوم بأداء اخلدمات ادلالية وادلصرفية، كما تباشر أعمال اإلسبلميةالدوِف للبنوك 
 ىهبدف ادلساعلة يف غرس القيم ادلثل اإلسبلميةواالستثمار يف اجملاالت ادلختلفة يف ضوء قواعد وأحكام الشريعة 

يف رلال ادلعامبلت، وادلساعدة يف ربقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية من تشغيل األموال  اإلسبلميةواألخبلق 
 3."اإلسبلميةلكرؽلة لؤلمة بقصد ادلساعلة يف ربقيق احلياة الطيبة ا

ىي مؤسسات مالية تعمل على جذب مدخرات األفراد وادلؤسسات، وتوظيفها  اإلسبلميةفادلصارف 
، هبدف ربقيق التنمية االجتماعية اإلسبلميةواستثمارىا يف اجملبلت وادليادين ادلختلفة، وفق أحكام الشريعة 

 . اإلسبلميةألخبلق اليت أقرهتا الشريعة واالقتصادية، وضبط األعمال التجارية وادلالية با
 اإلسالميةثالثا: آلية عمل المصارف 

على آلية ادلشاركة يف أداء دورىا ادلصريف وذلك باقتسام الربح واخلسارة يف كل  ادلصارف اإلسبلميةتعتمد 
 وتعتمد على العديد من القواعد نذكر منها: ،عملياهتا ادلصرفية

  :فهذه اإلسبلمية"الُغْنُم بالُغْرِم" أحد الركائز اليت يقوم عليها عمل ادلصارف  تعد قاعدةالغُْنم بالُغرم ،
القاعدة إُف الرابط ادلباشر بُت الربح )الُغْنُم( احملقق واخلسارة )الُغْرِم( الناصبة عن الدخول يف أي عملية 

تثمار األموال البد أن فالذي يريد احلصول على أرباح من خبلل اس 4استثمارية )إنتاجية، ذبارية،... (،
 5يتوقع إمكانية ربمل اخلسارة، فالربح ليس قيمة زلددة مسبقا.

                                                           
 160. :ص، مرجع سابق ،النقدي فقو االقتصادزلمد،  كمال يوسف 1
جامعة ابن خلدون  ،دور االدوات االستثمارية االسالمية في حل المشكالت السيولة في المصارف اإلسالمية، وآخرونخالدية،  بوجحيش 2

 .4:ص، 2011 اجلزائر، تيارت، 
 .48:ص ،1996، دار النبأ، اجلزائر، اإلسالمية المصارف لعمارة،صبال  3
 .21، ص: 1999، الطبعة الثانية، مؤسسة الوراق، عمان، المعامالت المالية في اإلسالممصطفي حسن،  ،زلمود ضبودة 4
السعودية، ، العدد األول، 17حرام جبميع أشكاذلا،" رللة جامعة ادللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسبلمي، اجمللد  رفيق يونس ادلصري، "ىل الفائدة 5

 .90ص:  2004
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  :تعٍت ىذه القاعدة أن ادلنفعة )اخلَرَاج( ال ربصل إال بتحمل ادلخاطرة نتيجة اخلسائر اليت الَخراج بضمان
كما تعٍت أن من ،  ملخسارة يف العأو  قد ربدث يف العملية االستثمارية، سواء كانت خسارة يف رأس ادلال

يضمن أصل الشيء لو أن ينتفع دبا يولده استثماره من ربح ويف ادلقابل عليو أن يتحمل ما ينجم منو من 
 1خسارة.

 المصارف اإلسالمية: خصائص الفرع الثاني
اخلصائص اليت سبيزه  ىذه أىم ومن األخرى ادلصارف من غَته عن سبيزه خصائص اإلسبلمي للمصرف

 يلي: ما عنها نذكر
 كافة ادلصارف التقليدية استبعاد من غَته عن اإلسبلمي ادلصرف شلا ؽليز إن :استبعاد الفوائد الربوية .1

 الربوية للمصارف بالنسبة الروح ؽلثل الذي الربوية الفوائد نظام أعمالو وخاصة من الشرعية غَت ادلعامبلت
الذي غلعلو يعمل وفق ما  األمر سبلميللمجتمع اإل السليمة البيئة مع اإلسبلمي ادلصرف ينسجم وبذلك

 واجتهادات الفقهاء. الشريفة واألحاديث *جاءت بو آيات القران الكرًن
أو  االستثمار ادلباشر على أموالو توظيف يف اإلسبلمي ادلصرف يعتمد :االستثمار في المشاريع الحالل .2

 االقتصاد النشاط يف لضوابط ونشاط ؼلضع وبذلك اإلسبلمية الشريعة دلبادئ وفقا ادلشاركة استثمار
 . اإلسبلمي

 ركناباإلضافة إُف عدم التعامل بالفائدة الربوية اليت سبثل : اإلسالميةاحترام ضوابط المعامالت المالية  .3
 ادلصارف اإلسبلميةأساسيا يف العمل ادلصريف اإلسبلمي، فان ادلعامبلت ادلالية واألنشطة اليت تقوم هبا 

لرقابة اذليئة الشرعية اليت هتتم  ادلصارف اإلسبلميةوزبضع ، وابط اليت تلتزم هباتسًتشد دبجموعة من الض
  2.بالتدقيق يف ادلعامبلت ادلالية اليت تقام هبا ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية

 
 آيات الربا: *

َا قَاُلوا بِأَنَـُّهمْ  َذِلكَ  اْلَمسِّ  ِمنَ  الشَّْيطَانُ  وُ يـََتَخبَّطُ  الَِّذي يـَُقومُ  َكَما ِإالَّ  يـَُقوُمونَ  اَل  الرِّبَا يَْأُكُلونَ  الَِّذينَ } -  َوَحرَّمَ  اْلبَـْيعَ  اللَّوُ  َوَأَحلَّ  الرِّبَا ِمْثلُ  اْلبَـْيعُ  ِإظلَّ
 [273: البقرة{ ]َخاِلُدونَ  ِفيَها ُىمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  فَُأولَِئكَ  َعادَ  َوَمنْ  اللَّوِ  ِإَُف  َوأَْمرُهُ  َسَلفَ  َما فـََلوُ  فَانـْتَـَهى َربِّوِ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءهُ  َفَمنْ  الرِّبَا

 [272: البقرة{ ] أَثِيمٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ  ػلُِب   اَل  َواللَّوُ  الصََّدقَاتِ  َويـُْريب  الرِّبَا اللَّوُ  ؽَلَْحقُ }  -
  [272: البقرة{ ]ُمْؤِمِنُتَ  ُكْنُتمْ  نْ إِ  الرِّبَا ِمنَ  بَِقيَ  َما َوَذُروا اللَّوَ  اتَـُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـ َها يَا} -
 [130: عمران آل{ ]تـُْفِلُحونَ  لََعلَُّكمْ  اللَّوَ  َواتَـُّقوا ُمَضاَعَفةً  َأْضَعافًا الرِّبَا تَْأُكُلوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـ َها يَا}  -
 [161: النساء{ ] أَلِيًما َعَذابًا ِمنـُْهمْ  لِْلَكاِفرِينَ  َوأَْعَتْدنَا بِاْلَباِطلِ  النَّاسِ  أَْمَوالَ  َوَأْكِلِهمْ  َعْنوُ  نـُُهوا َوَقدْ  الرِّبَا َوَأْخِذِىمُ } 

                                                           
 .95ص:  ،2001، دار وائل لنشر، عمان،أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي، زلمود حسن الصوان 1
االمارات  ، مؤسبر ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية،ىيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورىا في المصارف اإلسالمية  عبد اجمليد زلمود الصبلحُت، 2

 .246ص:  ،2005العربية ادلتحدة، 
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رلموعة من القيم وادلبادئ األخبلقية تسعى لربطها مع سلتلف  اإلسبلميةللبنوك مراعاة القيم واألخالق:  .4
 ادلصارف اإلسبلميةاصر اليت سبيز األنشطة واخلدمات وادلعامبلت ادلالية اليت تقوم هبا، وتعد األخبلق أحد العن

عدم ادلشاركة يف سبويل ادلشاريع  ادلصارف اإلسبلميةوشلا تفرضو القيم األخبلقية على ، التقليديةادلصارف عن 
إنتاج السلع و/أو اخلدمات اليت ال تبيحها األخبلق وال أو  اليت تؤدي لتضيع ثروات اجملتمع ادلادية والبشرية،

 1.األعراف
 كان االىتمام لذلك اإلسبلم، يف اجتماعية وظيفة للمال إن: االجتماعية بالتنمية االقتصادية يةالتنم ربط .5

 إن، بالصفة االجتماعية اإلسبلمي ادلصرف ؽليز ما وىذا الدين ىذا أصول من أصبل االجتماعية بالنواحي
 جوأو  سلتلف يف واستثمارىا األفراد مدخرات مالية، يقوم بتعبئة اقتصادية مؤسسة باعتباره اإلسبلمي ادلصرف
 لذلك االجتماعية بالتنمية االقتصادية التنمية ارتباط يكون ىنا اجملتمع، ومن دلصاٌف خدمة االقتصادي النشاط
 ربتم اليت الرئيسية ادلعايَت أحد وىذا الفردي العائد جانب إُف بالعائد االجتماعي اإلسبلمي ادلصرف يهتم
 اإلسبلم. يف االقتصادي والتنظيم قيمالعقيدة وال بُت الوثيقة الصلة

 المصارف اإلسالميةالثالث: أىداف  الفرع
 والعقل يف حفظ النفس الدين إتباع شرعا، من ادلعتربة ادلصاٌف قيقهتدف ادلصارف االسبلمية إُف رب

 نطاق داخل واء، سأفراد اجملتمعبُت  احلسنة العبلقة باحملافظة على ادلصارف اإلسبلمية تقومحيث وادلال،   والنسل
 حا ربأ ربقيق إُف هتدف ادلصارف االسبلمية كما (،أخرى فروع إنشاء طريق خارجو )عنأو  اإلسبلمي الوطن

 وعوائد.
 ةأوال: أىداف مالي

 صادرمؤسسات مصرفية تقوم بدور الوساطة ادلالية بُت أصحاب الفائض يف ادل ادلصارف اإلسبلميةتعد 
 2:على اإلسبلميةالتمويلي، ويف ىذا اإلطار تعمل ادلصارف  ادلالية من ادلدخرين وأصحاب العجز

 اإلسبلمي الوطن يف ادلتاحة صادرادل وتعبئة ادلالية الفوائض وذبميع جذب: وتنميتها جذب الودائع -
 األفراد. االدخاري لدى الوعي وتنمية

 التنمية أىداف ربقيق على تساعد اليت االستثمارية ادلشاريع يف األموال توظيف استثمار األموال: -
 . اإلسبلمي الوطن يف االقتصادية واالجتماعية

                                                           
مستجدات العمل ادلصريف يف سورية، يف ضوء التجارب  ملتقى، ف اإلسالمية ودورىا في تعزيز القطاع المصرفيالمصار حسن ساَف العماري،  1

 .2، ص: 2005جويلية  3-2العربية والعادلية، دمشق، 
 .20 :ص، 2011أكسفورد العليا، ادلملكة ادلتحدة،  ةأكادؽلي، والتطبيق ةالمصارف االستثمارية اإلسالمية: النظرياللطيف ضبزة ، عبد  2
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اإلسبلمي  صرفوثقة العمبلء وادلودعُت لديو، فإن ادل صرفمن أجل ضمان استمرارية ادل تحقيق األرباح: -
يأخذ بعُت االعتبار ويف جوىر سلتلف توظيفاتو وعملياتو االستثمارية ىدف ربقيق الربح، دون أن 

ويتقاسم أرباحو ادلساعلون وأصحاب  1،االجتماعية والتنموية وادلعايَت األخبلقيةيتغاضى عن األبعاد 
األموال وحسن  إدارةوقدرتو يف  صرفوتعكس األرباح اليت ػلققها ادلصرف أداء ادل، الودائع االستثمارية

 توظيفها واستثمارىا، إُف زيادة صبهور ادلتعاملُت معو. 
 ثانيا: أىداف خاصة برضا المتعاملين

توسيع النشاط الذي أو  إُف تعظيم حصتو يف السوق، سواء بزيادة حجم ادلدخرات مصرفيهدف أي 
أو  ، حيث تسعى إُف إرضاء عمبلئها من ادلودعُتادلصارف اإلسبلميةيقوم بو، وال ؼلتلف احلال يف ذلك عند 

ربقيق رضا ادلتعاملُت معها من  إُف ادلصارف اإلسبلميةويف ىذا اجملال هتدف ، ادلستثمرين وتلبية سلتلف طلباهتم
  2:خبلل
حيث تقدم رلموعة من اخلدمات ادلصرفية ذات اجلودة العالية اليت تليب طلباهتم  الخدمات المصرفية: -

 وربقق ذلم أىدافهم. 
اإلسبلمي، من  صرفإن منح التمويل بالشروط ادلناسبة يعد أىم أىداف ادل منح التمويل للمستثمرين: -

 ة.خبلل نظام ادلشارك
كرب شلا ىي يف البنوك التقليدية، أ ادلصارف اإلسبلميةتعد سلاطرة ادلودعُت يف  توفير األمان للمودعين: -

اإلسبلمي كي يضمن ثقة عمبلئو من ادلودعُت، عليو أن يوفر سقفا من  صرفوانطبلقا من ىذا، فان ادل
وادلودعُت  مصرفواليت تضمن لل األمان ذلم، عن طريق حسن اختياره للمشاريع واالستثمارات اليت ؽلوذلا،

 دون أن يتعارض ذلك مع القيم وادلبادئ اليت أنشئ ألجلها.  3،ربقيق األرباح
 ثالثا: األىداف بخصوص التنمية بالمصرف 

4:السابقة الذكر، تتبٌت ادلصارف اإلسبلمية أىدافا من نوع آخر نذكر منها لؤلىدافإضافة 
 

ادلهنية أىم العناصر والعوامل اليت تقف وراء تطور ادلنظمات إن الكفاءات  البشرية: مصادرتنمية ال .1
وسلتلف ادلؤسسات ادلالية اليت اعتمدت نظام ادلشاركة من نقص  ادلصارف اإلسبلميةوادلؤسسات، وتعاين 

                                                           
 ، سلسلة رسائل بنك الكوييت الصناعي، الكويت،، دراسة مقارنة للنظم في الكويت والدول أخرىالمصارف اإلسالميةجبلل وفاء زلمدين، 1

 . 52، ص: 2006
2
  .21، ص: مرجع سابق، ضبزة  عبد اللطيف 

 . 259، ص: 2002 ، مصر،سكندرية، دار ادلعارف، اإلت الماليةآاألسواق والمنش إدارةمنَت إبراىيم اذلندي، 3
.22-21، ص ص: مرجع سابق، ضبزة  عبد اللطيف  

4
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ادلصارف وىذا األمر الذي دفع ، الكفاءات اليت تتقن أساليب ادلعامبلت ادلالية وفق قاعدة ادلشاركة
عرب إنشاء مراكز ، لعديد من األقطار للقيام بتنفيذ برامج لتكوين اإلطارات وادلوظفُت األكفاءيف ا اإلسبلمية

 وتنظيم ادلؤسبرات وادللتقيات ذات العبلقة، ونشر األحباث واجملبلت ادلتخصصة.، التكوين وادلعاىد ادلتخصصة
حدة ادلنافسة مع البنوك  وسط اإلسبلميةسبثل االستمرارية ىدفا البد منو لبنوك  تحقيق معدل النمو: .2

التقليدية، وىي تعمل على ربقيق معدالت النمو اليت تضمن ذلا االستمرارية وإرساء العمل وفق أحكام 
 ادلصارف اإلسبلميةوبعد الدراسة يف سلتلف عناصر ىذا ادلبحث، فانو ؽلكن القول أن ، اإلسبلميةالشريعة 

عية وبعض أفكار وإبداعات ادلفكرين االقتصاديُت، وىو ىي ظاىرة مصرفية حديثة تعتمد على ادلبادئ الشر 
  1زبتلف عن البنوك العاملة وفق نظام سعر الفائدة من خبلل ربويل اىتمامها: ادلصارف اإلسبلميةما غلعل 

 ؛من عبلقة ىامشية إُف عبلقة متداخلة مع العميل -
  ؛من الًتكيز على الضمان إُف الًتكيز على الشراكة -
  ؛مبلءة العميل إُف االعتماد على كفاءة ادلشروعمن االعتماد على  -
  ؛من سلوكيات ادلقامرة إُف عدالة ادلفاوضات -
 ؛من أسعار الفائدة الربوية إُف الربح -
 ؛االستثمار إدارةاالئتمان إُف  إدارةومن  -
 ومن اجلداول الرياضية إُف دراسة اجلدوى.  -

  المصارف اإلسالمية في األموال مصادر: الثاني طلبالم
 تتمثل يف: ،خارجية أخرىو  داخلية رمصاد سبويلية مصادرلمصارف االسبلمية ل

 األول: المصادر الداخلية لؤلموال الفرع 
، وىي ادلصادر اليت يعتمد عليها صرفادلتاحة يف ىيكل التمويل بادليزانية واليت ؽلتلكها ادل صادرادلوىي 

اع أنشطتو وعملياتو، وتبدأ برأس ادلال، مث يضاف إليها اإلسبلمي يف بدء حياتو، مث يستمر دورىا مع اتس صرفادل
 2"؛ما ػلتجز من األرباح وما ػلدد من احتياطاهتا بأنواعها ادلختلفة، باإلضافة إُف ما قد يتفق عليو من سلصصات

 ، من خبلل العناصر التالية:  اإلسبلميةللمصادر الداخلية لؤلموال يف ادلصارف  ذلذهوسيتم التطرق 
 

            
                                                           

 . 135، ص: 1998دار النشر للجامعات، مصر، ،  3، األساس الفكري، طالمصرفية اإلسالميةل زلمد، ايوسف كم 1
، ص:  2004 السعودية، إلسبلمي للبحوث والتدريب، جدة،، ادلعهد االمصارف اإلسالميةفي  االستراتيجية دارةاإلعبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب،  2

11 . 
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 أوال: رأس المال
يف األموال ادلدفوعة من ادلؤسسُت وادلساعلُت عند إنشائو مقابل  اإلسبلميةيتمثل رأس مال ادلصارف 

مقابل زيادة رأس ادلال واليت تلجأ إليها ادلصارف من أجل توفَت مصادر سبويل أو  القيمة االمسية لؤلسهم ادلصدرة،
جزء كبَت من رأس ادلال يف األصول الثابتة شلا ال ؽلكن من  وعادة ما يستغرق ،داخلية ذات آجال طويلة

 نأمنها  1رلموعة من الوظائف واألدوار اليت يؤديها صرفولرأس مال ادلاالستفادة منو بصورة كبَتة يف التمويل. 
من سلاطر، كما يعترب صمام أمان للمودعُت يف  صرفخط الدفاع األول ضد ما يتعرض لو ادلؽلثل رأس ادلال 

سبويل أو  ،مصرفإضافة إُف وظيفة التمويلية سواء من خبلل سبويل األصول الثابتة لل، لبلسًتجاع أمواذلم صرفادل
األنشطة اليت يقوم هبا ادلصرف، وخاصة يف االستثمارات الطويلة األجل، حيث أن ودائع عادة ما تكون ذات 

  .متوسطأو  أجل قصَت
 ثانيا: االحتياطات

أو  وال تتكون إال من األرباح ،وتقتطع من نصيب ادلساعلُت ،ة من أعوام سابقووىى سبثل أرباحا زلتجز 
2، وىي سبثل ضمانا دلودعي البنك.فائض األموال من أجل تدعيم وتقوية ادلركز ادلاِف للمصرف

 نسب وأيضا 
 .ليحتفظ هبا البنك بشكل نقد سائل وذلك لتلبية الطلب يف حاالت السحب ادلفاجئة الودائع من تقتطع

  3:تتكون االحتياطات من نوعُت رئيسيُت علاو
أو  تكوينو بنص القانون والتعليمات الصادرة من البنك ادلركزي صرفغلب على ادلاالحتياطي القانوني:  .1

 السلطات النقدية، وذلك من أجل تدعيم مركزه ادلاِف وزيادة قدرتو على الوفاء بالتزاماتو اذباه اآلخرين. 
بتكوينو ليحسن من مركزه  صرف، ويقوم ادلمصرفاختياري بالنسبة لللخاص(: االحتياطي اإلضافي )ا .2

 يف مواجهة ادلخاطر ادلتوقعة. 
  :ثالثا: المخصصات واألرباح المحتجزة

وموافقة  دارةىي أرباح يتم ترحيلها للسنوات ادلالية التالية بناء على قرار من رللس اإلاألرباح المحتجزة  .1
 ، وذلك ألغراض مالية واقتصادية.اجلمعية العمومية على ذلك

                                                           
  ال يستدعي  نفرق ىنا بُت رأس ادلال ادلصرح بو  ورأس ادلال ادلدفوع، حيث أن البنك يعلن عن حجم رأس مالو ادلصرح بو، ويتم االكتتاب فيو غَت أنو

ع اجلزء ادلتبقي لدى طلبة إياه؛ وتوضيحا لذلك فقد بل  حجم رأس ادلال ادلصرح كل القيمة بل جزء منها، ىو رأس ادلال ادلدفوع، على أن يتم تلبية دف
 مليار دينار إسبلمي.   8.1مليار دينار إسبلمي، يف حُت أن رأس ادلال ادلدفوع كان  15ما قيمة  2005بو للبنك اإلسبلمي للتنمية سنة 

 . 5، ص:  2006ادلخاطر، منشورات صندوق النقد العريب، ابوظيب، إدارةوك و اطر أساسية ومعاصرة يف الرقابة على البن  إبراىيم الكراسنة، 1
 . 50، ص: 2002، دار الفكر للطباعة والنشر وتوزيع، األردن،المصارف إدارةرضا صاحب أبو ضبد، 2
 . 218، ص: 2002 االردن، ، دار الكندي، اربد،اقتصاديات النقود والبنوك األسس والمبادئحسٍت بٍت ىاين، 3
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مقابلة أو  ذبديدأو  ػلتجز من أجل استهبلكأو  يُعرف ادلخصص بأنو أي مبل  ؼلصم المخصصات: .2
من أجل مقابلو التزامات معلومة ال ؽلكن ربديد قيمتها بدقة تامة، أو  النقص يف قيمة األصول

ونفرق ىنا بُت نوعُت من ، َف تتحققوادلخصص عبء غلب ربميلو على اإليراد سواء ربققت أرباح أم 
ادلخصصات وعلا سلصصات استهبلك األصول وسلصص مقابلة النقص يف قيمة األصول مثل سلصص 

 الديون ادلشكوك فيها وسلصص ىبوط األوراق ادلالية.
 

 

 

 

 

 
 
 
 

، وزبتلف نسبة ضئيلة من إصباِف مصادر األموال اإلسبلميةوسبثل ادلصادر الداخلية لؤلموال يف ادلصارف 
نسبة مصادر األموال من مصرف إُف آخر، وتتكون حقوق ادلساعلُت من رأس ادلال ادلدفوع، واالحتياطيات 

  .واألرباح ادلرحلة
 الفرع الثاني: المصادر الخارجية لؤلموال 

وتتضمن الودائع ربت الطلب )احلسابات اجلارية(، الودائع االدخارية  ،الودائع ادلختلفة تشمل 
، صكوك االستثمار، اإلسبلميةالتوفَت(، ودائع االستثمار )حسابات االستثمار(، دفاتر االدخار )حسابات 

  1:كما يليليها  إنتطرق ، و اإلسبلميةالقروض احلسنة من ادلؤسسات ادلالية 
 
 
 
 

                                                           
 .342، ص: 2016نور للنشر، االمارات العربية ادلتحدة،  ،التحوط وإدارة الخطر: مدخل مالي قندوز،  عبد الكرًن  1

 االحتياطات القانونية واإلجبارية حقوق الملكية

وادلؤونات اإلىتبلك سلصصات  

 ادلدفوع ادلال رأس

المصارف اإلسالميةالمصادر الداخلية لؤلموال في  :(3.1) الشكل  

: من إعداد الطالب اعتمادا على معلومات سابقة.المصدر  
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  الودائع الجارية )تحت الطلب( أوال:
يئات إُف ادلصرف على أن يتعهد ىذا اذلأو  تعرف الوديعة ربت الطلب بأهنا، النقود اليت يعهد هبا األفراد

ذلا عند الطلب، واحلسابات اجلارية هبذه السمة ال ؽلكن االعتماد عليها يف  برد مبل  مساوٍ أو  األخَت بردىا
توظيفات طويلة األجل، وأما استخدامها يف األجل القصَت فيتم يف حرص شديد وحذر بال ، ويتم ذلك بعد أن 

عدالت السحب اليومية، ودراسة العوامل ادلؤثرة فيها بدقة، مع األخذ يف احلسبان ادلصرف بتقدير م إدارةتقوم 
وتعد األرباح ادلتحققة عن طريق تشغيل ىذه األموال من حق ، نسبة السيولة لدى البنك ادلركزي ومؤسسات النقد

مل ادلتعامل أي )ادلساعلُت( وليس من حق أصحاب الودائع نظرا آلن ادلصرف ضامن لرد ىذه الودائع وال يتح
 سلاطر نتيجة لتشغيل واستثمار تلك األموال وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية )اخلراج بالضمان(.

 ثانيا: الودائع االدخارية )حسابات التوفير(
وىي مدخرات يودعها أصحاهبا حلُت احلاجة  تعد الودائع االدخارية أحد أنواع الودائع لدى ادلصارف

كل ىذه الوديعة يف أو   غالبا ؽلنح صاحبها دفًت توفَت ولو احلق يف سحب بعض إليها، وتتصف بصغر حجمها
 وتنقسم إُف: 1الوقت الذي يشاء؛

ويستحق ىذا احلساب نصيبا من الربح وػلسب العائد من : حساب االدخار مع التفويض باالستثمار -
 أي وقت شاء.السحب يف أو  اخلسارة على أقل رصيد شهري، وػلق للمتعامل اإليداعأو  الربح

وىذا النوع ال يستحق رحبا ويكون حكمو حكم احلساب : حساب االدخار دون التفويض باالستثمار -
 اجلاري.

 ثالثا: الودائع االستثمارية
نتيجة قيام  ،بغرض احلصول على عائد اإلسبلميةوىى األموال اليت يودعها أصحاهبا لدى ادلصارف 

وتأخذ ودائع ، "(الغنم بالغرم)وزبضع ىذه األموال للقاعدة الشرعية "  ،ادلصرف اإلسبلمي باستثمار تلك األموال
، تقوم ادلصارف دبوجبو باستثمار ىذه األموال اإلسبلميةاالستثمار صورة عقد مضاربة بُت ادلودعُت وبُت ادلصارف 

  الربح غَت مقابل نسبة من الربح ربصل عليها، وغلب أن ربدد ىذه النسبة مقدما يف العقد، وىى حصة شائعة يف
والودائع االستثمارية على نوعُت، زلددة دببل  معُت، وتعد ىذه النسبة عائد العمل للمصرف كمضارب يف أموالو 

 2ادلقيد والعامة، حيث:

                                                           
 .580، ص:1998مطبعة اإلشعاع، ادلنصورة، مدخل مقارن،  المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية، إدارةزلمد السويلم،  1
 .43-42ص:  1997 شباب اجلامعة، اإلسكندرية،،  مؤسسة المصارف اإلسالميةضياء ادلوسوي،   2
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حيث ال ػلدد ادلودع رلاالت االستثمار والتوظيف اليت تستثمر فيها وديعتو،  االستثمارية العامة: الوديعة -
 ادلضاربة هبا يف أي رلال رآه مناسبا.  مطلق احلرية يف مصرفولل

ادلشاريع وادلدة اليت ػلددىا أو  بادلضاربة يف اجملاالت صرفوفيها يتقيد ادلالوديعة االستثمارية المقيدة:  -
 يف إطار ما يعرف بادلضاربة ادلقيدة.، صاحب الوديعة

 بلمية وفق الشكل ادلوال:سبناءا على ما سبق ؽلكن تلخيص ادلصادر اخلارجية لؤلموال يف ادلصارف اإل

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  رابعا: الودائع والتمويالت من الحكومة والهيئات المصرفية
 ويف ما يلي نستعرض أىم الودائع والتمويبلت من احلكومة واذليئات ادلصرفية:

من فوائضها ادلالية يف حسابات  جزءوضع بيف بعض األحيان احلكومات  تقوم الودائع الحكومية: .1
 .الثقة واألمانشرط خلق مستوى معُت من قصد تنميتها، التقليدية واإلسبلمية ف ادلصار 

لبنوك ادلركزية للحصول على التمويل أن تلجأ ل اإلسبلميةلبنوك لوؽلكن  التمويل من البنك المركزي: .2
 سبلمية. ادلعامبلت اإلقواعد تستويف ىذه ادلعامبلت الشرط أن 

 
 

 الودائع أنواع
 المصارف اإلسالمية يف 

 

 ؛الودائع االدخارية
 امتيازات وديعة جارية / جائزة  -
 حسابات مع تفويض باالستثمار / ربح  -
 حسابات بدون تفويض باالستثمار / ال يوجد ربح  -

 

 ؛الودائع االستثمارية
 غَت مضمونة األصل  -
 الربح حالة تستحق عائدا يف -
 

 ؛اريةالودائع الج
 .مضمونة األصل -
 .ال تدر عائد -
 

المصارف اإلسالميةالمصادر الخارجية لؤلموال في  :(4.1) الشكل  

 من إعداد الطالب اعتمادا على معلومات سابقة. المصدر:  



 

38 
 

الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

، تقوم بعض ادلصارف اإلسبلميةالتعاون بُت ادلصارف  يف اطار :اإلسالميةودائع المؤسسات المالية  .3
اليت تعاىن من عجز  اإلسبلميةيف ادلصارف  الفوائضاليت لديها فائض يف األموال بإيداع تلك  اإلسبلمية

يف صورة ودائع جارية ال يستحق أو  يف السيولة النقدية، إما يف صورة ودائع استثمار تأخذ عنها عائد،
 عنها عائد.

 خامسا: العموالت واألجور على الخدمات المصرفية
 أىم ىذه العناصر:و  سبلميةحد عناصر الدخل للمصارف اإلأجور تعترب العمبلت واأل 

رلموعة من اخلدمات  ادلصارف اإلسبلميةتقدم  :المصارف اإلسالميةمفهوم الخدمة المصرفية في  .1
عموالت لقاء أو  عوائد على شكل أجور على ادلصارف اإلسبلميةالصرفية اجلائزة شرعا، وتتحصل 

 قيامها هبذه اخلدمات.
توجد عدة خدمات تقدمها ادلصارف  :اإلسالميةأنواع الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف  .2

 منها:  اإلسبلمية
  1:وتشمل علىالخدمات المصرفية الداخلية:  .أ 

 .احلسابات اجلارية واالدخارية واالستثمارية -
  .كمبياالت وربويل األموالربصيل الشيكات وال -
  .منح الكفاالت)الضمانات( ادلصرفية وحفظ األوراق ادلالية -
  .تأجَت اخلزائن احلديدية -
 االكتتاب يف األسهم، باإلضافة على سلتلف األعمال التابعة للخدمة...اٍف. -
 وتشمل على: الخدمات المصرفية الخارجية:  .ب 

  .االعتمادات ادلستندية واعتمادات التصدير -
  .لتحويبلت اخلارجيةا -
 خطابات الضمان وبوالص التحصيل، وغَتىا...اٍف. -
 وتشمل على:الخدمات المصرفية االستثمارية:  .ج 

 .دراسة اجلدوى -
 .دراسة فرص االستثمار -
 .االستثمارات ادلالية -

                                                           
 .38، ص: مصدر سبق ذكره، حسُت حسن شحاتة1
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 .الًتويج للمشروعات -
 االستشارات اإلدارية والتنظيمية.  -
 :الشكل ادلواِف خبلل منابراز ذلك  وؽلكن

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجدوىدراسة   

 االستثمارات المالية

 دراسة فرص االستثمار

 الترويج للمشروعات

االستثمارات اإلدارية 
ظيميةوالتن  

 الكفاالت المصرفية

 الخدمات المصرفية

الخدمات المصرفية 
 االستثمارية

 الخدامات المصرفية الداخلية الخارجية الخدمات المصرفية

 الحسابات الجارية

االدخارية الحسابات  

الحسابات 
 االستثمارية

الشيكات تحصيل  

الكمبياالت تحصيل  

 تحويل األموال

 حفظ األوراق المالية

 االكتتاب في األسهم

تاجير الخزائن 
 الحديدية

األعمال التابعة 
 للخدمة

 التحويبلت اخلارجية

 اعتمادات ادلراحبة

 اخلارجية
 خطابات الضمان

 اعتمادات التصدير

 بوالص التحصيل

 السعودية ،جدة ،إلسبلمي للبحوث والتدريبادلعهد ا ،المصارف اإلسالميةاإلستراتيجية في  دارةاإلعبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب،  المصدر:
 .196:، ص2004

أشكال الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية  :(5.1) الشكل   
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 سادسا: األوراق المالية والصناديق االستثمارية
، وتعترب ىذه اصناديق استثمار لزيادة يف رأس ماذل تنشئأو مالية  اراقأو  ةاإلسبلمي ادلصارف تصدر

، وتتمثل اإلسبلميةحد الصي  احلديثة من أجل توفَت مصادر سبويل متوسطة وطويلة األجل للمصارف أ صادرادل
 يف: 
 صرفىي سندات استثمارية شرعية بديلة للسندات الربوية اليت يلتزم ادل )المقارضة(: صكوك المضاربة .1

وتعرف من قبل رلمع الفقو اإلسبلمي على أهنا: "أداة استثمارية ، 1التقليدي برد أصل السند مضافا لو فائدة
مال ادلضاربة على أساس وحدات  تقوم على ذبزئة رأس ادلال القراض )ادلضاربة( بإصدار صكوك ملكية برأس

متساوية القيمة بأمساء أصحاهبا باعتبارىم ؽللكون حصصا شائعة يف رأس مال ادلضاربة وما يتحول إليو، 
وتصدر صكوك ادلقارضة وفق مبدأ  2: صكوك ادلقرضة".ويفضل تسميتها بـ، كل منهم فيو  نسبة دللكية
ىا فإهنا زبصصها حسب صيغة التمويل اليت سيتم حينما تصدر  ادلصارف اإلسبلميةكما أن 3ادلضاربة؛

صكوك مشاركة)ادلصدر شريك يف رأس مال(، صكوك إجارة، أو  استخدامها فتكون إما صكوك مضاربة،
بدور ادلضارب الوسيط، عن طريق إصدارىا  ادلصارف اإلسبلميةوتقوم  4صكوك استصناع؛أو  صكوك سلم

املها دبشاركتو يف استثمار رأس مال وفق مبدأ ادلضاربة، لصكوك مقارضة )مضاربة( الذي تتعهد فيها حل
صكوك مقارضة دائمة أو ؽلكن التمييز بُت ثبلثة أنواع من صكوك ادلقارضة و  5ادلخصصة.أو  ادلطلقة

 .6متناقصة أو ذات أجل زلدد
 لة من اخلصائص اليت يوجزىا اجلدو وتتميز صكوك االستثمار الشرعية عن السندات التقليدية دبجموع 

  التاِف:
 
 
 
 

                                                           
1
 Muhammad al Bashir Muhammad al-amine, The Islamic Bonds Market: Possibilities and challenges, in :

international Journal of Islamic Financial services vol. 3 ,n: 1. P :7  
 . 909، ص: 2004، مؤسبر ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية، الشارقة، صكوك االستثمار الشرعية عبد اهلل يوسف احلجي،  ،د خليل الشاػليولي2
 . 987 -984، ص ص: 2004، مؤسبر ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية، الشارقة ، صكوك االستثمار الشرعيةنادية أمُت زلمد علي،  3

4 Muhammad al-Bashir Muhammad al-amine  ,OpCit.P:6. 
، حبوث سلتارة من ادلؤسبر الدوِف الثاين لبلقتصاد اإلسبلمي، ادلركز العادلي  النظام المصرفي اإلسالمي خصائصو ومشكالتورفيق يونس ادلصري،  5

 .209، ص: 1985ألحباث االقتصاد اإلسبلمي، جدة،  
رسائل بنك الكويت الصناعي، بنك الكويت الصناعي،  ،لحديثة في المصارف اإلسالميةالمضاربة وتطبيقاتها العملية ا ،أضبد جابر بدران 6

  .119ص:  2006الكويت، سبتمرب 
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 الفرق بين السندات الشرعية والسندات التقليدية )الربوية( :(2.1)الجدول 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كلية  اإلسبلميةمؤسبر ادلؤسسات ادلالية  ،صكوك االستثمار الشرعيةوليد خالد الشاغلي وعبد اهلل يوسف احلجي،  المصدر:
 .938ص:  ،2004 ،الشارقة ،الشريعة والقانون

ادلالية،  صادرمن أجل تعبئة ادل ادلصارف اإلسبلمية ىي أحد التقنيات ادلستحدثة لدىشهادات اإليداع:  .2
راق مالية للتداول سبنح نظَت إيداع العميل دلبل  ماِف زلدد على شكل وديعة استثمارية إُف أجل أو  وسبثل

خبلل فًتة استحقاق الورقة، وفق  صرفزلدد، تثبت مشاركة حامل الورقة حلصة من الربح الذي ػلققو ادل
أهنا تكون غَت قابلة لبلسًتداد حىت تاريخ استحقاقها، ويف ادلقابل تكون قابلة للتسييل غَت ، عقد ادلضاربة
 1.وسبكن ىذه من ترتيب االستدعاء للودائع وفق متطلبات االستخدام، عرب التداول

صناديق االستثمار بادلشاركة تستمد مبادئها من ضوابط ادلعامبلت ادلالية يف  صناديق االستثمار بالمشاركة: .3
وعلى ىذا يعرف صندوق االستثمار بادلشاركة على أنو:" ذلك الصندوق الذي يلتزم فيو ، اإلسبلميةلشريعة ا

بالضوابط الشرعية اليت تتعلق باألصول واخلصوم والعمليات فيو، وخباصة ما يتعلق بتحرًن الفائدة، وتظهر 
                                                           

 .943، ص: 2005ديب، ، مؤسبر ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية، رؤية إسالمية -شهادات اإليداع القابلة للتداول ،أشرف زلمد دواية1 

 السندات التقليدية السندات الشرعية البيان

 
 
 . الطبيعة والشكل1

بالربح واخلسارة، ويعترب  حصة شائعة للموجودات طبقا دلبدأ ادلشاركة
ا تعترب سندات )على أهن من االستثمارات ادلتوسطة والطويلة األجل

 وال سبثل ملكية تامة يف ادلشروع، أي أهنا ال سبنح صاحبها حق سبويل
 (.دارةالتصرف يف اإل

 قرض ربوي بفوائد ويعترب من
 االستثمارات طويلة األجل.

 االكتتاب العام االكتتاب العام مع مراعاة الضوابط الشرعية. .آلية اإلصدار2
 قابليتها للتداول ناء السلم واالستصناع.قابليتها للتداول باستث .التداول3
 الفوائد دورية وزلددة سلفا دلبدأ ادلشاركة بالربح واخلسارة. ؼلضعالربح  .األرباح والعوائد4

ــــة للتحــــول 5 .القابلي
 إلى أسهم

 قابلة للتحول إُف أسهم غَت قابلة للتحول إُف أسهم ألن الصكوك عبارة عن مشاريع قائمة.

. التزامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 6
 ابط الشرعيةبالضو 

ال يوجد التزام بأحكام الشريعة  .اإلسبلميةمن الشروط التعاقد التزامها بأحكام الشريعة 
 اإلسبلمية

 
. ضــــــــــــــــــــمان رأس 7

 المال

ال ضمان لرأس مال حاملي الصكوك وؽلكن شرعا أن يتربع طرف ثالث 
بالضمان شريطة أن يكون منفصبل يف شخصيتو مستقبل بذمتو ادلالية من 

 د.طريف العق

تضمن اجلهة ادلصدرة رأس ادلال 
 والفوائد.

 
 اإلطفاء 8

جزئيا بالتدرج خبلل أو  ؽلكن أن يكون كليا يف هناية مدة اإلصدار
 سنوات اإلصدار مع مراعاة صبيع 

 الضوابط الشرعية بإصدار الصكوك وتداوذلا.

 أو  ؽلكن أن يكون كليا يف هناية مدة اإلصدار
 صدار وفقا جزئيا بالتدرج خبلل سنوات اإل

 للمنصوص عليو يف نشرة اإلصدار
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ك ادلستثمر يف الصندوق ويف ىذه الضوابط يف نشرة اإلصدار اليت سبثل اإلغلاب الذي بناء عليو يشًت 
وتنقسم صناديق االستثمار بادلشاركة إُف  1،"األحكام والشروط اليت يوقع عليها الطرفان عند االكتتاب

  2نوعُت من الصناديق االستثمارية بادلشاركة كاآليت:
 :يث ويتحدد عند تأسيسها مدهتا، غرضها وحجم رأس ماذلا، حب صناديق االستثمار بالمشاركة المغلقة

يبقى ثابتا طيلة حياة الصندوق، ويقسم إُف صكوك مضاربة متساوية للمكتتبُت يف الصندوق كل حسب 
حصتو، الصندوق ال يتعهد بشراء ىذه الصكوك من حامليها، غَت أنو ؽلكن أن تكون زلل تداول يف 

 سوق األوراق ادلالية.
  :فان رأس مال ىذه الصناديق غَت زلدد بعكس احلالة األوُف، صناديق االستثمار بالمشاركة المفتوحة

الصندوق أن تزيد من حجمو بإصدارىا لصكوك أخرى، كما أهنا تسمح بإعادة  دارةبسقف معُت، بل إل
 3شراء للصكوك من حامليها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .835ص: ، 2004 رقة،امؤسبر ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية، الش، خصائصها وألنواعها-مار اإلسالميةصناديق االستثصفية أضبد أبو بكر،  1
 وآفاق الواقع معاَف اإلسبلمية، ادلالية ادلؤسسات عشر، الرابع السنوي العلمي دلؤسبرا ،صناديق االستثمار اإلسالميةصفوت عبد السبلم عبد اهلل،  2

 .820 -819ص ص:  ،2005 ديب، ادلستقبل،
 اإلسبلمية، ادلالية ادلؤسسات عشر، الرابع السنوي العلمي ادلؤسبر موسعة، تأصيلية فقهية دراسة ، ،صناديق االستثمار اإلسالميةعبد الستار أبو غدة،  3

 .581، ص: 2005 ، ديب، 2 رللد ادلستقبل، وآفاق الواقع معاَف
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 المصارف اإلسالمية في األموال استخدامات: المبحث الثالث
باعتباره "رلموعة من ادلعامبلت احمَلدَّدة ادلعاَف، جوىرىا ىو منح  إلسبلميةادلصارف انظام ادلشاركة يف إن 

وفوراتو ذلدف معُت ال ػلق للعامل أن ػليد عنو، لقاء اشًتاك الطرفُت يف أو  شخص آلخر حق التصرف يف مالو
ية اليت تتبعها فهو الصي  التمويل 1نتائج االستثمار دون أن ينفرد أحدعلا بتحمل ادلخاطر وحده دون اآلخر"؛

يف استخداماهتا، حيث أهنا مبنية على أساس ادلشاركة يف "الغنم والغرم"، وسبنح ادلستثمر الذي  ادلصارف اإلسبلمية
ومن خبلل ، طالب التمويلأو  يطلب التمويل رلموعة من األساليب والطرق، اليت تعترب خيارات يف يد ادلستثمر

يف استخدام أمواذلا،  ادلصارف اإلسبلميةساليب والصي  اليت تستعملها ىذا ادلبحث، سيتم التطرق إُف سلتلف األ
 من خبلل العناصر التالية:

  في المصارف اإلسالمية المطلب األول: صيغ التمويل بالمشاركة

، وغلعلها تبتعد عن استعمال أسعار الفائدة اليت ال ادلصارف اإلسبلميةالتمويل بادلشاركة ىو ما ؽليز  
اليت أسس من أجلها ادلصرف اإلسبلمي، واستعماذلا لقاعدة "الغنم مع الغرم"، واليت تعترب جوىر  دئتتوافق ومبا

ومن خبلل ىذا ادلطلب سيتم البحث يف سلتلف الصي  اليت تستخدمها ، ادلعامبلت ادلالية يف إطار نظام ادلشاركة
 صر التالية:وىذا من خبلل العنا، وادلبنية على أساس ادلشاركة ادلصارف اإلسبلمية

 أوال: صيغة التمويل القائمة على المشاركة 
 اإلسبلمية، لمصارفل والتمويلية االستثمارية األساليب أفضل أحد بادلشاركة التمويل ؽلثلمفهوم المشاركة:  .1

 أسلوبا للتكافل يعترب أنو جانب إُف رلزية أرباحا ورائها من ربقق إنتاجية مشاريع إقامةحيث تسمح ذلا ب
 يف يساىم أنو جانب إُف ادلشروع ادلمول، يف اخلسارة حدوث عند خاصة األطراف سلتلف بُت نوالتضام
رأس أكثر على أن يكون األصل )أو  على أهنا: "عقد بُت اثنُت ادلشاركة تعرفو .االقتصادية التنمية ربقيق
ا: "عقد بُت ادلتشاركُت يف أهنوعرفت أيضا  2،اخلسارة مشًتكا بينهم حسب ما يتفقون عليو"أو  ( والربحادلال

                                                           
، رللة جامعة ادللك عبد العزيز، االقتصاد ا في تمويل التنمية في البلدان اإلسالميةسندات القراض وضمان فريق ثالث وتطبيقاته منذر قحف،  1

 .50، ص: 1998 ، السعودية،اإلسبلمي، اجمللد األول، العدد األول
 والعميل، على أساس انو عقد شركة عنان بُت البنك  ادلصارف اإلسبلميةيرى عدد من الفقهاء وادلفكرين أن تكيف عقد ادلشاركة الذي تقدمو

وعادة اإلسبلمي تنقسم إُف شركات ملك ) والشروط الواردة فيو ىي شروط اليت اقرىا الفقهاء يف شركة العنان، وغلدر الذكر ىنا أن الشركات يف الفقو
وشركة العنان. للمزيد حول  تنشا عن ادلَتاث (، وشركات عقود واليت تنشا بإرادة العقد بُت الشركاء، وىي أربعة أشكال، شركة ادلفاوضة، شركة الوجوه 

 أنواع الشركات يف الفقو اإلسبلمي، انظر:

UMER CHAPRA, "The Major Modes of Islamic Finance , 6th intensive orientation course on «Islamic 

economics; banking and finance « held at the Islamic foundation,  UK, 17th-21st September 1998,  pp: 7-9.   
 . 167، مرجع سابق، ص: المصارف اإلسالميةاالستراتيجية في  دارةاإلعبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب، 2 
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رأس ادلال والربح، فكل شريك يقدم ماال )لذلك قلنا ىي شركة يف رأس ادلال والربح معا( ويستحق الربح 
 1بالعمل حسب االتفاق، أما اخلسارة فهي على ادلال وحسب نسبتو".أو  بادلال

 أحد لتنفيذ التمويل البلزم من حصة اإلسبلمي ادلصرف دبوجبو يقدم عقد عن عبارة فادلشاركة إذا ىي
 احملتمل الناتج يف العميل ادلصرف ويشارك احلصة ادلكملة، العميل يقدم أن على الصفقات، إحدىأو  ادلشروعات

 ادلصرف والعميل. بُت عليها متفق توزيعية وأسس ،عادلة قواعد ضوء يف خسارةأو  رحبا كان سواء
قيمة تقدًن ل مثل ضرورة شروط ترتبط برأس ادلاناك ، فهلعقد ادلشاركة عدة شروط غلب أن تتوفر فيو

، مثل شروط مرتبطة بنتائج أعمال الشركةدون شرط التساوي، وىناك  رأس ادلال من الطرفُتمعلومة ونقدا من 
نسب توزيع الربح بُت الشركاء، وال يشًتط تناسبا مع أي ربديد عقد الشركة على الوكالة واألمانة، ضرورة بناء 
، إال يتم توزيع اخلسارة بُت الطرفُت حسب نسبة مشاركة كل طرف يف رأس ادلال، وأن علة يف رأس ادلالنسبة ادلسا

  .2يتحملها لوحدهفحد الطرفان، أتعدي أو  ذا كانت اخلسارة بسبب تقصَتإ
عدة  ادلصارف اإلسبلميةيأخذ تطبيق صيغة ادلشاركة يف  :المصارف اإلسالميةتطبيقات المشاركة في  .2

، وؽلكن سبييز عدة أشكال للمشاركة صرفذلك حبسب طبيعة التمويل وأجالو واستمرار مشاركة ادلأشكال و 
 ادلصارف اإلسبلميةنو عند النظر إُف تطبيقات أبالنظر إُف طبيعة التقسيم ادلستخدم يف عملية التمييز، غَت 

 ذلذه الصيغة، ؽلكن التمييز بُت الصي  التالية للمشاركة: 
على ادلساعلة يف رؤوس أموال الشركات اليت تزاول  ادلصارف اإلسبلميةوىي قيام  :المشاركة الدائمة .أ 

األنشطة ادلختلفة )صناعية، ذبارية، زراعية...(، سواء باالشًتاك يف تأسيس الشركات عند بداية إنشائها  
ا، باالكتتاب يف أسهم جديدة لزيادة رأس ماذلأو  بشراء الشركات ادلوجودة سلفا،أو  كشريك مؤسس،

والشرط العام والرئيسي أن ال يتعارض مع نشاط الشركات زلل التمويل مع "أحكام وضوابط الشريعة 
، دارةادلشروع، مع احتفاظو حبقو يف الرقابة وادلتابعة واإل إدارةويفوض البنك العميل الشريك يف ، "اإلسبلمية

 3.التعدي أو ويكون حينئذ العميل أمينا على ادلشروع ال يضمنو إال بالتقصَت
ادلصارف تعترب ادلشاركة ادلتناقصة من األساليب اجلديدة اليت استحدثتها  المشاركة المنتهية بالتمليك: .ب 

اإلسبلمي يف ىذا  صرففادل، ، وىي زبتلف عن ادلشاركة الدائمة يف عنصر واحد وىو االستمراريةاإلسبلمية
نو ال يقصد البقاء واالستمرار يف أماتو، غَت األسلوب يساىم بكامل حقوق الشريك العادي وعليو صبيع التزا

                                                           
 .183، مرجع سابق، ص: خصائصو ومشكالتو –النظام المصرفي اإلسالمي رفيق يونس ادلصري،  1
 .145، ص:مرجع سابقزلمود حسن صوان،  2
 . 1047 ، ص:مرجع سابقوىبة الزحيلي،  3
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نو يعطي احلق للشريك ليحل زللو يف ملكية ادلشروع ويوافق على أادلشاركة إُف حُت انتهاء الشركة، بل 
 على عدة دفعات حسبما تقتضي شروط العقد ادلتفق عليها.  أو  التنازل عن حصتو دفعة واحدة

 صرفشاركة اليت زبص عملية ذبارية، يدخل يف إطارىا ادلىي ادلالمشاركة في تمويل صفقة معينة: و .ج 
اإلسبلمي كشريك للعميل يف سبويل ىذه العملية بنسب معينة يف التمويل واألرباح متفق عليها، وعادة تكون 

وعموما ؽلكن التمييز بُت عدة أنواع من ادلشاركات حبسب  1يف األجل القصَت وتنتهي بانتهاء الصفقة؛
 التمييز وؽلكن توضيح ذلك من خبلل الشكل التوضيحي التاِف: أو  ة يف التفريقالطريق ادلستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .103، ص:2002، صبعية الًتاث، اجلزائر، تطوير صيغ التمويل قصية األجل للبنوك اإلسالمية، سليمان ناصر 1

 مشاركة جارية طبيعة األصول ادلمولة

 مشاركة استثمارية

 مشاركة صناعية وزراعية

 مشاركة خدمية

 مشاركة يف التصدير

 االستَتادمشاركة يف 

 يةمشاركة منته

 مشاركة ثابتة

 مشاركة متناقصة

 اسًتداد ادللكية

 اخلارجيرلال التمويل 

 رلال التمويل القطاعي

 مشاركة مستمرة
 اسًتداد األموال

 أنواع ادلشاركات

المصارف اإلسالميةات في ركأنواع المشا :(6.1)  الشكل  

 ، دار الوفاء لطباعة والنشر،لمشاركة في االقتصاد اإلسالميالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام اصاٌف صاحلي،  المصدر:
 .28، ص: 2001 مصر،
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 ثانيا: صيغة المضاربة 

لغة عبارة عن دفع شخص مااًل آلخر ليتجر فيو على أن يكون الربح بينهما على ما شرطاً ادلضاربة 
وذة من الضرب يف األرض دبعٌت السعي على وادلضاربة تسمية أىل العراق مأخ، 1واخلسارة على صاحب ادلال

 .2الرزق، ودبعٌت السفر ألن االذبار يستلزم السفر غالبا
الضارب ألنو ىو الذي يضرب يف األرض، أو ، بكسر الراء –مضارب  –ويقال للعامل من ادلضاربة 

قطع ألن صاحب وتأيت من ال 3،مقارضةأو  وليس للمالك اسم مشتق منو، كما تسمى عند أىل احلجاز قراضاً 
ويقال لرب ادلال مقاِرض بكسر الراء  4،ادلال يقتطع قدرًا من مالو يسلمو للعامل يتصرف فيو بقطعة من الربح

 وللعامل مقاَرض بفتح الراء. 
الفرصة دلن ؽللك منحها  وتربز أعلية ادلضاربة كصيغة من صي  االستثمار يف نظام ادلشاركة من خبلل

تعترب ادلضاربة كما لمساعلة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية،  كطريقة لرأس ادلال،   الفكرة وادلوىبة وال ؽللك
ؽلكن كما   5،أسلوبا مرنا يف سبويل سلتلف االستثمارات وادلشاريع، القصَتة األجل وادلتوسطة والطويلة األجل

ادلالية  صادرع، حيث يتم زبصيص ادلللمضاربة أن تؤدي دورا كبَتا يف سبويل التنمية، وذلك الرتباطها برحبية ادلشرو 
 6.على ادلشروعات حسب رحبيتها، وىو ما غلعل منو أسلوب سبويل أكثر كفاءة من أسلوب القرض الربوي

باإلضافة إُف ذلك من شأن التمويل بادلضاربة أن يقلل من تكاليف ادلشروع ما يؤدي إُف اطلفاض تكلفة السلع 
 .تكلفة الفائدةواخلدمات اليت ينتجها، بفعل انعدام 

أن يكون و أن يكون من األشبان ك  شروط خاصة برأس ادلال مضاربة عدة شروط ؽلكن تقسيمها إُفللو 
أن يسلم رأس ادلال ادلضاربة إُف ادلضارب ، وىناك شروط خاصة بالعمل كمعلوما لكل من رب ادلال وادلضارب

يف حالة اخلسارة ؼلسر ادلضارب ، و دارةعمل واإلأن يستقل ادلضارب استقبلال تاما بال، و بالتمكُت منوأو  مناولة
أما إذا خالف ادلضارب شرطا من ، عملو وجهده وؼلسر رب ادلال مالو وال غلوز اشًتاط ما ؼلالف ىذا الشرط

ربديد  مثل وجوب روط خاصة بالربحش، وىناك الشروط صاحب ادلال اعترب متحديا وعليو ضمان رأس ادلال

                                                           
 .256 :ب(، القاىرة، ص ر. ، دار ادلعارف، اجلزء التاسع والعشرون، مادة )ض.لسان العرب ،ابن منظور 1
 .22-21 :خلامس، ص صاجلزء ا " المغني"،أبا زلمد عبد اهلل بن قدامة بن قدامة  2
 .22 -21 :، ص صمرجع سابقأبا زلمد عبد اهلل بن قدامة ،  3
 .186 :،  مرجع سابق الذكر،  اجلزء األول، صكفاية األخبار،أبا بكر بن زلمد احلسيٍت احلصٍت الشافعي  4
 .85، ص: مرجع سابق، تطوير صيغ التمويل قصية األجل للبنوك اإلسالميةسليمان ناصر،  5
 .64، مرجع سابق، ص:  سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتها في تمويل التنمية في البلدان اإلسالميةر قحف، منذ 6
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، كما ؽلكن الثلثأو  ب جزءا شائعا كالنصفيضارب يف الربح وأن يكون ىذا النصب كل من رأس ادلال وادلينص
 1.الصناعةو  الزراعةمثل خرى األيادين ادليف و أالتجارة  أن تكون يف

 إن سبويل ادلشروعات عن طريق ادلضاربة ينقسم إُف قسمُت:كيفية تمويل المشروعات عن طريق المضاربة:  .1
تتقيد بشروط معينة يضعها رب ادلال وذلك من حيث الزمان وادلكان وطبيعة : ىي اليت ال المضاربة المطلقة .أ 

 النشاط... اٍف.
اصة يضعها رب ادلال على مشروع زلدد وبشروط خأو  وىي اليت تكون يف عملية معينة المضاربة المقيدة:  .ب 

ن معظم وادلضاربة اليت كانت ذبري يف القدًن ىي صيغة من صي  التمويل قصَت األجل أل 2.ادلضارب
ادلعامبلت ادلالية والتجارية كانت تتم آنذاك يف األجل القصَت. أما حاليا، فإن ادلضاربة ؽلكن أن تتم يف األجل 

الطويل وىو األعم واألغلب يف تطبيقات ادلضاربة يف الوقت احلاضر، فمع أو  القصَت كما يف األجل ادلتوسط
الصناعية الكربى، أصبح تطبيق ادلضاربة يف األجل تطور النشاط االقتصادي وظهور ادلشاريع التجارية و 

ألن مقياس الربح  كل العروض  ذل يف ادلضاربة أن تستمر حىت تنفيالقصَت من الصعب ربقيقو ألن األص
اإلسبلمي عندما يقوم بعملية ادلضاربة قد يكون ىو ادلضارب ألنو  صرفوادل العروض. ذيتوقف على تنفي

العملية  صرفو رب ادلال ألنو يشغل أموالو اخلاصة عند الغَت، كما قد ؼللط ادليتلقى أموال الغَت وقد يكون ى
أي يقوم خبلط أموال ادلودعُت مع جزء من أموالو اخلاصة ويعمل يف ادلالُت معا، فإذا ربح قسم الناتج عن 

 حصة من الربح كمضارب وحصة كرب للمال. مصرفادلالُت فيكون لل
 ة ثالثا: الصيغ الشبيهة بالمضارب

يف سبويل ادلشاريع واالستثمارات  ادلصارف اإلسبلميةيقصد بالصي  الشبيهة بادلضاربة، تلك اليت تستعملها 
قياسا على مبدأ ادلضاربة، الذي يؤسس لشركة من طرفُت، ؽلنح فيها الطرف األول رأس ادلال )األرض(، أو  انطبلقا

يف ثبلثة أساليب تستعمل يف استغبلل األراضي  وتتمثل ىذه الصي ، ويبذل فيها الطرف الثاين جهده وعملو
 الفبلحية، وتتمثل يف ادلزارعة، ادلغارسة وادلساقات. 

 مزارعة:  .1
زرع دلن يعمل عليو جبزء مشاع من ادلتحصل أو  ىي دفع أرض وحّب دلن يزرعو ويقوم عليو تعريف المزارعة: .أ 

 احلرث واآللة... اٍف.ويلزم العامل ما فيو صبلح الثمرة والزرع وزيادهتا من السقي و 

                                                           
 .32:، صمرجع سابقابن قدامة، ادلغٍت،  1
 .135ص: ، 2017للنشر والًتصبة، مصر، ضبيثرا دار الشركات، أداء على وأثره التمويل سياسات، شاىُت زلمد 2
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 1تتمثل شروط ادلزارعة يف: شروط المزارعة:  .ب 
 ؛ربديد األرض زلل الزراعة وتسليمها للعامل -
 .لطرف ثالثأو  لكليهماأو  للعاملأو  كن أن تكون مدخبلت الزراعة من بذر وآالت ملكا لرب ادلالؽل -
 ؛مقيداأو  طبيعة التفويض ادلمنوح للعامل، إن كان شامبل -
 ؛الغلةأو  كل طرف كنسبة شائعة من احملصول  ربديد ربح -
 االتفاق على فًتة انتهاء العقد. -

من النادر وجود بنوك إسبلمية تستعمل ىذه الصيغة يف سبويل  :المصارف اإلسالميةتطبيقات المزارعة في  .ج 
تمام العمبلء وردبا يعود السبب يف ذلك إُف قلة اى، القطاع الزراعي، إذا استثنينا البنوك العاملة يف السودان

حيث إن ادلزارعُت ال تكمن حاجتهم يف األرض عادة فهم مبلكما، بقدر ما ػلتاجون إُف  ؛هبذه الصيغة
صي  سبويل أخرى أكثر  ادلصارف اإلسبلميةالتمويل جللب معدات االستثمار وذبهيزاتو، ويف ىذا قد ذبد 

 2كرب من ادلزارعة.أفاعلية وردبا زلاطة بضمانات 
 المساقاة: .2
"عقد بُت مالك شجر معُت وبُت عامل لو خربة دبعاجلة الشجر وخدمتو ورعايتو  ىييف المساقاة: تعر  .أ 

وسقيو على أن يقوم األخَت خبدمة الشجر مدة معلومة يف مقابل نسبة شائعة من الثمر اخلارج من ذلك 
 3الشجر".

 ن زلل ادلزارعة ىو زراعة األرض: ال زبتلف ادلساقاة يف شروطها وأحكامها عن ادلزارعة، إال أشروط المساقاة .ب 
 وزلل ادلساقاة ىو سقاية الشجر والعناية بو.

إن ادلساقات ىي صيغة سبويلية قصَتة األجل تنتهي جبٍت  :المصارف اإلسالميةتطبيقات المساقاة في  .ج 
 صرفماحملصول وتقسيمو إال إذا كان ىناك اتفاق بُت الطرفُت على إعادهتا لدورات زراعية متعددة، وؽلكن لل

بسقي األرض اليت يعجز عنها  صرفاإلسبلمي أن يطبق ادلساقات على أكثر من صورة: أن يقوم ادل
ىو توفَت التمويل البلزم  صرفحبيث يدفعها إُف من يرغب يف العمل بأجرة معينة ويكون دور ادل ؛أصحاهبا

 .وصاحب األرض صرفجللب ادلياه وتوفَت أدوات السقي ويقسم الناتج بُت ادل
 ومشتقاتو. ؽلكن تطبيق صيغة الثبلثية كما ىو احلال يف ادلزارعةكما 

 

                                                           
 .264-261، ص ص: 2003،  القاىرة: دار السبلم، المعامالت المالية في اإلسالم حسن أيوب، 1
 .113، ص: 2007مذكرة ماجستَت كلية العلوم االقتصادية والتسيَت، جامعة سطيف، ،بالبنوك المركزية المصارف اإلسالميةعالقة ، شودار ضبزة 2
 .114، ص: دون تاريخ ،األمريكية ادلتحدة الواليات ة بأمريكا،،  رلمع فقهاء الشريعالمصارف اإلسالميةحسُت حامد حسان،  3
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 المغارسة:  .3
رض وبُت عامل، يدفع دبوجبو األول أرضو للثاين أتعرف على أهنا:" عقد بُت صاحب  تعريف المغارسة: .أ 

 فهي بُت طرفُت صاحب رأس ادلال بأرضو والعامل بغرس الشجر ورعايتو.، ليغرس فيها شجرا من عنده"
 : زبتلف طبيعة ىذا العقد عن الصي  السابقة، وكيفها الفقهاء إُف عقدين:وط المغارسةشر   .ب 
بُت صاحب األرض وعامل يقدم غرس األشجار والعناية بو، حىت إن أشبر تكون لو حصة من  عقد إجارة  .ج 

 1.األرض والشجر كأجرة مضمونة لو على ذلك العامل
ثاين غرس األشجار، على أن تكون حصة كل منهما يدفع األول األرض وال ،بُت الطرفُتعقد شركة  -

 حصة شائعة من األرض واألشجار، وليس الثمر فقط.
من ناحيتُت،  ادلصارف اإلسبلميةؽلكن تطبيق ادلغارسة يف  :المصارف اإلسالميةبيقات المغارسة في تط .د 

وط ادلغارسة، وىو ما إما أن يقوم رب ادلال بشرائو لؤلراضي بأموالو اخلاصة ومنحها دلن يستغلها وفق شر 
ؽلنحو امتياز احلصول على استثمار طويل األجل لو عائد سنوي، ولو أن يكمل العملية السابق باستغبلل 

 اإلجارة اليت تكفل لو وجود العاملأو  األرض والشجر الذي تولد لو من عقد ادلغارسة وفق صيغة ادلساقاة
 2.الوكيل الذي يرعى لو األرض والغرسأو 

 اآليت: يف ادلضاربة صيغة عن ادلشاركة صيغة زبتلف: المضاربة وصيغة المشاركة صيغة بين االختالف .ه 
 اخلسارة عند يتحمل ال فادلصرف 3،ادلضاربة بصيغة مقارنة ادلشاركة بصيغة التمويل يف ادلخاطر تنخفض 

 ادلضاربة بصيغة ويلالتم حالة يف ادلشروع، بينما يف مساعلتو دبقدار إالَّ  ادلشاركة بصيغة التمويل حالة يف
 ترفع الشركاء، بينما لكل الشركة مال يف التصرف يد ادلشاركة صيغة يف كاملة وتبقي اخلسارة يتحمل فإنَّو

 صاحب ليكون العامل يد يف كلو العمل عبء وتضع مالو يف التصرف عن ادلال رب يد ادلضاربة صيغة
 كان إذا وإدارتو ادلشروع متابعة ادلصرف بإمكان أّنو اجلهد، كما من يقدمو ما بفضل الربح يف حق

 مشارًكا؛
 وىو الطويل ادلدى يف للتوسع وقابل باالستمرارية يتميز مستقر إنتاجي نشاط إلقامة تصلح ادلشاركة صيغة 

 ما فإذا معينة ذبارية استثمارية لعملية سبويل صيغة فهي ادلضاربة صيغة أما، الصناعية ادلشاريع يبلءم ما
 .التجاري للنشاط يكون ما أصلح وىو العقد انتهى وخسارة ربح من اخلتامية تائجهان واتضحت أصلزت

                                                           
 .116ص:  ،مرجع السابق ،المصارف اإلسالميةحسُت حامد حسان،  1
 .114، ص:مرجع سابقضبزة شودار،  2
 .106،  ص:2012، مصر،الدولية الشروق مكتبة ، التحديات،المصارف اإلسالمية: النظرية، التطبيقزلمد البلتاجي،  3
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 أو  التعدي ضمان ضمان إالَّ  عليو بو، وليس يعمل دلن مالكو من ادلال رأس تسليم تقتضي ادلضاربة صيغة
 والشريك. ادلصرف ضمان ربت ادلال رأس يكون أن فيمكن ادلشاركة صيغة أما، ادلخالفةأو  التقصَت

 في المصارف اإلسالمية المطلب الثاني: صيغ التمويل التجاري
اإلسبلمي بصفتو  صرفخبلل ىذا ادلطلب يتم التطرق إُف ىذه الصي  التمويلية، اليت يظهر فيها ادل من

 تاجرا يشًتي ويبيع السلع واخلدمات، وىذا من خبلل العناصر التالية: 
 أوال: المرابحة والبيع بالثمن األجل 

لبيع والشراء الصفتُت الرئيسيتُت ألي تاجر، فهو يشًتي السلع بغاية بيعها واالستفادة من الفارق ؽلثل ا
اإلسبلمي يف استعمال ىذه األسلوب يف  صرفبُت شبٍت الشراء والبيع، الذي ؽلثل الربح بالنسبة لو، وال ؼلتلف ادل
وىو يف ذلك ينتهج رلموعة ، بها عمبلؤه وزبائنوادلتاجرة، يف سبيل توفَت سلتلف السلع واخلدمات اليت يريدىا ويطل

 من الصي  ادلتمثلة يف:
 صيغة المرابحة: .1

 والزيادة. النماء وىو الربح منلغة:  المرابحة -
ويعرف أيضا: "بيع برأس ادلال وربح  معلوم، ربح زيادة مع األول الثمن دبثل بيعاصطالًحا:  المرابحة -

  1معلوم".
  اآلتية: ىي ادلصرفية األوساط يف ادلراحبة صيغة شروط :المصرفية المرابحة صيغة شروط .أ 

 ؛حكًما ولو للسلعة مالًكا البائع يكون أن -
 وضمانو؛ ادلصرف ملكية يف بشرائها ادلأمور السلعة تدخل أن أي للبائع مقبوضة السلعة تكون أن -
 العينة؛ بيعأو  الربا، على التحايل ادلعاملة من القصد يكون أالَّ  -
  مضاف؛ وال معلق غَت اتًاب البيع يقع أن -
 الثاين؛ الثمن من جزًءا األول الثمن يف الزيادة تكون بأن احلال الثمن عن التأجيل مقابل الزيادة إفراد عدم -
 معلوًما. الربح يكون نأو  هبا، أنتجت اليت وبالتكلفة السلعة بثمن ادلشًتي يعلم أن -

 أساليب من كأسلوب ادلراحبة صيغة بلميةاإلس ادلصارف تستخدم الحديث: المصرفي الفكر في صيغتها .ب 
بالشراء، وذلك  لآلمر اإلسبلمية ادلصارف يف ادلراحبة صيغة يكون ما لديها، وغالًبا األموال ادلتجمعة استثمار

 مع السلعة وكميتها مواصفات لو وػلدد ادلصرف إُف بضاعةأو  سلعة شراء يف الراغب العميل يتقدم بأن
والعميل،  بُت ادلصرف عليها متفق زيادة مع بو يشًتيها الذي بالثمن منو ابشرائه للمصرف العميل وعد

                                                           
 .564ص: ، مرجع سابق،  -مدخل مقارن –اإلسالمية المصارف التقليدية والمصارف  إدارةسويلم، المد زل 1
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 ملموسة مادية سلع عن صيغة ادلراحبة تكون أن آجلة، ويتعُت دفعات على الثمن العميل يدفع أن على
 أمام بالشراء لآلمر ادلراحبة صيغة يف الوقوف نقدية، وؽلكن ربويبلتأو  خدمات تكون أن يصح ال حيث
  ىي: مراحلأو  خطوات ثبلث
 .احملدد ادلوعد ويف بادلواصفات إياىا توفَته عند ادلصرف من السلعة بشراء العميل من وعد -
 .مستوردةأو  زللية منتجات كانت سواء موردىا منأو  منتجها من ادلطلوبة للسعلة ادلصرف شراء -
 .السلعة توفر بعد والعميل ادلصرف بُت بعقد للسلعة )مراحبة( هنائي بيع -

 السلعة بشراء العميل التزام دبدى اآلراء اختلفت السلعة: بيعأو  بشراء المصرفأو  العميل التزام مدى .ج 
 ،باز البن فتوى يف جاء فيها، حيث رغب إذا العميل إُف ببيعها ادلصرف لتزاما ادلصرف، ومدى وفرىا إذا
 إلزام بدون مالكها من السلعة يشًتي ادلصرف أن طادلا شرًعا جائز أمر ىو بالشراء لآلمر ادلراحبة ن صيغةأب

 يف إضايف عائد على ادلصرف حصول تربر حقيقية سلاطر ادلكتوب، وىيأو  ادلذكور وعده بتنفيذ العميل
االتفاق،  زلل السلعة طبيعة وعلى عميل كل وشخصية طبيعة على، حجمها يتوقف سلاطر مقابلها، وىي

 ملزم صيغة ادلراحبة اإلسبلمي، أن ادلؤسبر دلنظمة التابع مياإلسبل الفقو رلمع فيهم دبا بعض الفقهاء ويرى
 معظم للطرفُت، وتأخذ ملزم أنَّو يرون اآلخرون الفقهاء بعض ادلشًتي، وىناك وليس فقط البائع على

 ىي: آراء ثبلثة إُف ذلك تقسيم ؽلكن أي تعامبلهتا يف الثاين بالرأي اإلسبلمية ادلصارف
 .والشراء البيع يف منهما أي على إلزام ال -
 .عليو اتفقا دبا ملزمان إهنما -
 العميل. رغبة حسب بالبيع ادلصرف التزام مع بالشراء العميل التزام عدم -

 كالتاِف: ادلصرفية األوساط يف ادلراحبة صيغة أشكال تكون :المصرفية المرابحة صيغة أشكال .1
 معلوم ربح زيادة مع ادلصرف شًتاىاا الذي األول شبنها دبثل السلعة بيع وىي :البسيطة المرابحة صيغة 

ا التطبيق نادرة الطريقة وىذه، األول الثمن من نسبةأو  مقطوع دببل  عليو متفق  ادلصرف أن تفًتض ألهنَّ
 ادلراحبة صيغة ادلصريف العمل طور نادر، لذلك أمر وىذا ذلا العميل طلب قبل البيع زلل السلعة حوزتو يف
 .ادلصرف وظروف العميل متطلبات مع تتوافقأو  تتماشى صورة إُف

 وأيًضا بالشراء للواعد صيغة ادلراحبةأو  ادلركبة ادلراحبة صيغة أيًضا وتسمى بالشراء: لآلمر المرابحة صيغة 
 اإلسبلمية الشريعة فقهاء أقرىا اليت الصيغة عن نسبًيا سلتلفة صيغة بالوعد، وىي ادلقًتنة ادلراحبة صيغة
 ليس يكون قد) ما منتجأو  سلعة بشراء (بالشراء اآلمر ويسمى العميل بيطل أن ادلراحبة، وىي لصيغة
 لو يشًتي أن على معو فيتعاقد ادلصرف، وىو ادلأمور منو ويسمى بسيط جزء معوأو  حاال، شبنها معو
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 ادلصرف يكون بشرائها، حبيث الوعد مع كاملة مواصفاهتا ويعطي السلعة العميل السلعة، ويسمي ىذه
 للعميل تسليمها قبل ىلكت سلاطرىا، فإذا وربمل وشحنها ونقلها شبنها ودفع السلعة اءشر  عن مسئوال
 ادلصرف فإن للعميل تسليمها بعد عيب فيها ظهر ادلصرف، وإذا وضمانة مسئولية ربت ىبلكها كان

 بالفعل ادلطلوبة السلعة وػلوز وادلسئوليات ادلهام ىذه ادلصرف يتوُف أن بعد بالعيب، مث الرد تبعة يتحمل
 النقل مصاريف بكافة زلمبل األول شرائها بثمن للعميل ببيعها وكيلو، يقوم طريق عنأو  بنفسو سواء

 يطلبو الذي األجل مقدار ادلراحبة صيغة شبن يف يراعي أن بينهما، على عليو ادلتفق الربح نسبة مع والتأمُت
 فيو تتحدد مبدئي اتفاق عن ارةذلما عبأو  شقُت، من عقد العملية ذلذه لسداده، وػلرر العميل

ادلصرف،  جانب من بالبيع ووعد العميل جانب من بالشراء أمر طرف، وىو كل ومسئوليات االلتزامات
 ، قامتاإلسبلمية الصَتفة عمليات مع ادلراحبة صيغة تتبلءم بالشراء، وحىت لآلمر ادلراحبة عن والثاين عبارة

 بأقساط. يًعاب ادلراحبة صيغة جبعل اإلسبلمية ادلصارف
  :حالًيا المصارف تجريها كما المرابحة صيغة عقود مراحل .2

 1:اآلتية اخلطوات وفق تتم وىي  :المواعدة مرحلة 
 .التعاقد جلدية كدفعة وذلك الواعد من العربون أخذ -
 بو؛ إللزامو الوعد مرحلة يف العميل من ضمانات ادلصرف أخذ -
 ربريرًا؛ الوعد كتابة -
 ادلراحبات الشخصية؛ يف ادلصرف يف حسابو إُف الواعد تبرا كامل ربويل اشًتاط -
 سليمة. البضاعة وصول الواعد كفالة- -
 كاآليت: وخطواهتا التملك: مرحلة 
 .لنفسو البيع مث ادلصرف عن نيابة التملك عملية بإجراء العميل توكيل -
 ؛بالقبض العميل توكيل -
 معو؛ العقد إسبام قبل السلعة على العميل تأمُت اشًتاط -
 الشراء؛ عند ادلصرف باسم السلعة تسجيل دمع -
 البيع. مرحلة قبل األول البائع مستودعات من السلع نقل عدم -

 

                                                           
-https://www.cia.gov/library/abbottabad. متوفر على االنًتنت: 25فلسطُت، ص:  ،بيع المرابحة ألمر بالشراءزلمد الصرصور،   1

compound/CF/   :12/01/2019تاريخ االطبلع. 

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/CF/
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/CF/
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/CF/
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 البيع: مرحلة  
 .العميل لصاٌف البسيط االعتماد فتح -
 .للعميل الشحن بوليصة تظهَت -
 .السلعة شبن ربديد -
 للعميل. السلعة ملكية نقل -

حيث يقدم  ؛ادلصارف اإلسبلميةجل من الصي  اليت تنتهجها يعترب البيع بالثمن األ البيع بالثمن األجل: .3
البضاعة ادلتفق عليها مع العميل يف إطار عقد بيع يتم فيو تعجيل تسليم البضاعة وتأجيل تسديد  صرفادل

حيث يكون السداد إما كليا يف هناية الفًتة ادلتفق عليها، )ويسمى بيعا بالثمن األجل(، كما ؽلكن  ؛الثمن
وؽلكن للبنك لقاء  1،ل فًتة متفق عليها وعلى شكل أقساط زلددة ) ويسمى بيعا بالتقسيط(تسديده خبل

تأجيل السداد أن يزيد يف شبن بيع البضاعة عن شبنها احلاِف، وقد أجاز بعض الفقهاء ىذه الزيادة وَف يعدوىا 
يادة الثمن" ذبوز الزيادة يف جبواز ز ( 2/6) 51كما أن جملمع الفقو اإلسبلمي قرار رقم  2من احليل على الربا،

 3الثمن ادلؤجل عن الثمن احلاِف، كما غلوز ذكر شبن ادلبيع نقدا، وشبنو باألقساط دلدة معلومة".
  ثانيا: بيع السلم وبيع االستصناع 

 بيع السلم: .1
ذلما حاضر وىو أو  يعرف السلم على أنو: "عقد السلم يقوم على مبادلة عوضُت، :مفهوم بيع السلم .أ 

 مؤجل الذمة يف موصوف على "عقد بأنو: قدامة بن عرفوو  4، واآلخر مؤجل وىو الشيء ادلسلم فيو"؛الثمن

البضاعة ويتعجل فيو سداد الثمن، وىو أو  فالسلم ىو بيع يتأخر فيو قبض السلعة "يف اجمللس مقبوض بثمن
جيل دفع الثمن وتقدؽلو إُف بذلك بعكس البيع بالثمن األجل، وؽلكن القول أنو معاملة مالية يتم دبوجبها تع

البائع الذي يلتزم بتسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات زلددة يف اجل معلوم، فاألجل ىو السلعة ادلبيعة 
ويستفيد من السلم كل من البائع وادلشًتي، ويف ىذا يقول ابن ، ادلوصوفة يف الذمة، والعاجل ىو الثمن

                                                           
1
 Mahmoud Amine el- Gammal, « A basic guide to contemporary Islamic banking finance »; ( Houston: rice 

university June 2000);  p: 11 www. Ruf. Rice. Edu/ elgammal. Pdf  
 .92 - 87ص ص:  مرجع سابق،ائدة حرام بجميع أشكالها، ىل الف رفيق يونس ادلصري، 2
 .193ص: ، 1990مارس  20-14 ،، جدة4، اجلزء6العدد ،لة اجملمع ، رلمع الفقو اإلسبلميرل 3
 .16ه، ص: 1418، ادلعهد اإلسبلمي للبحوث والتدريب، جدة،  تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم ،ضبدأعثمان بايكر 4
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ن ادلسلف يرغب يف تقدًن الثمن السًتخاص ادلسلم فيو، وادلسلم رشد:" وإظلا جوز السلم دلوضع االرتفاق، وأل
 1إليو يرغب فيو دلوضع النسيئة".

مت إصدار رلموعة من القرارات من قبل رلمع الفقو اإلسبلمي حول بيع السلم، وتضمن شروط بيع السلم:  .ب 
 2الشروط التالية:

صفاتو ويثبت دينا يف الذمة، سواء السلع اليت غلري فيها السلم تشمل كل ما غلوز بيعو وؽلكن ضبط  -
 أكانت من ادلواد اخلام أم ادلزروعات أم ادلصنوعات؛

بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد أو  غلب أن ػلدد لعقد السلم اجل معلوم، إما بتاريخ معُت، -
 .وقوعو ؼلتلف اختبلفا يسَتا، ال يؤدي للتنازع كموسم احلصاد

ثبلثة ولو بشرط، على أن ال تكون أو  رللس العقد، وغلوز تأخَته ليومُت األصل قبض رأمسال السلم يف -
 .زائدة عن األجل احملدد لسلمأو  مدة التأخَت مساوية،

 .كفيبل من ادلسلم إليو ) البائع(أو   خذ ادلسلم ) ادلشًتي( رىناأال مانع شرعا من  -
ادلسلم) ادلشًتي( ؼلَت بُت االنتظار إذا عجز ادلسلم إليو عن تسليم ادلسلم فيو عند حلول األجل، فان  -

 .إُف أن يوجد ادلسلم فيو وفسخ العقد واخذ رأس مالو، وإذا كان عجزه عن إعسار، فنظرة إُف ميسرة
ال غلوز الشرط اجلزائي عن التأخَت يف تسليم ادلسلم إليو، ألنو عبارة عن دين، وال غلوز اشًتاط الزيادة يف  -

 .الديون عن التأخَت
 الدين رأس مال للسلم، ألنو من بيع الدين بالدين. ال غلوز جعل -

  :مفهوم بيع االستصناع .2
عقد يشًتي بو يف احلال شيء شلا يصنع صنعا يلزم يعرف االستصناع على أنو: "تعريف االستصناع:  .أ 

 بُت ويعرف أيضا "عقد 3،البائع بتقدؽلو مصنوعا دبواد من عنده، بأوصاف سلصوصة، وبثمن زلدد"
 عند عليها احلصولأو  سلعة موصوفة بضاعة األول طلب على بناء ادلصرف والصانع شًتيادل ادلستصنع

                                                           
،  العدد 12رللة جامعة ادللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسبلمي، اجمللد ل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر،السلم بديالتيجاين عبد القادر اضبد،  1
 .52، ص: 2000 جدة، ،1
 .371ص:  ،1995 افريل 6-1 ظيب أبو ،1، اجلزء9العدد  ،لة اجملمعرل، مع الفقو اإلسبلميرل 2
 ،ه1420  ،جدة ،، ادلعهد اإلسبلمي للبحوث والتدريبعقد اإلستصناع ومدى أىميتو في االستثمارات اإلسالمية المعاصرةالزرقا، مصطفى أضبد 3

 .20ص:
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 على االتفاق يتم أن شريطة من الصانع العمل تكلفة أو/و الصنع مادة تكون أن على التسليم أجل
 1."تقسيطاً أو  نقداً  سواء سداده وكيفية الثمن

 2البيع باإلضافة إُف:ستصناع ىو عقد يتضمن شروط عقد اإلستصناع: شروط اإل .ب 
 .بيان جنس ادلستصنع ونوعو وقدره وأوصافو ادلطلوبة، وربديد أجل احلصول عليو -
 تقسيطو إُف أقساط معلومة آلجال زلددة؛أو  غلوز يف عقد االستصناع تأجيل الثمن كلو، -
روف غلوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيا دبقتضى ما اتفق علو العاقدان ما َف تكن ىناك ظ -

 قاىرة؛
وؽلكن القول أن عقد االستصناع إذا عجل فيو بدفع رأس ادلال أصبح سلما، وعلى ىذا فان وجو  -

 االختبلف بُت السلم االستصناع ىو تعجيل دفع الثمن.
 :المصارف اإلسالميةستصناع في اإلو تطبيقات السلم  .3

 ادلصارف اإلسبلمية يصلح بيع السلم للتطبيق من طرف: المصارف اإلسالميةتطبيقات السلم في  .أ 
والقيام بوظيفتها األساسية ادلتمثلة يف توفَت التمويل األنسب لؤلعوان االقتصاديُت بعيدا عن االقًتاض 

)زراعية، صناعية،  بفائدة، كما أنو أسلوب صاٌف لتمويل سلتلف العمليات والنشاطات االقتصادية
على بضاعة، ليس ىدفو استغبلذلا ذاتيا، بل  ن البنك ػلصل من وراء بيع السلمإويف ادلقابل ف، ذبارية(

 3وىو يف ذلك إما:، اذلدف منها ىو بيعها وربقيق ربح عليها
 آجبل ويستفيد من ربح؛ أو  يبيعها يف السوق حاضرا، -
نو يعمد بعد إسبام عقد بيع أؽلكن لو أن يستفيد منها بطريقة أخرى، ووفق صيغة السلم نفسها؛ حيث  -

عقد سلم موازي يكون ىو البائع والعميل ىو ادلشًتي وبضاعة السلم تكون السلم األول إُف تنفيذ 
دبواصفات البضاعة يف السلم األول ) ال غلوز للبنك أن غلعل بضاعة السلم األول بذاهتا بضاعة السلم 

جل أجل التسليم يكون بعد أادلوازي حىت ال يكون من قبيل بيع الدين بالدين" بيع الكالئ بالكالئ"(، و 
وهبذا يكون البنك قد توسط بصفة غَت ، لم األول حىت يتسٌت للبنك قبض بضاعة السلم األولالس

مباشرة يف إسبام عملية استثمارية كاملة، يف توفَت التمويل للمستثمر )العميل األول(، وتوفَت البضاعة 
 وبيعها للمستهلك ) العميل الثاين(. 

                                                           
 .158، ص: 2012ادلعهد العادلي للفكر االسبلمي، فرجينيا،  ،األزمة االقتصادية العالمية المعاصرة من منظور إسالميأضبد فرّاس العوران،  1
 .223ص:  ،1992 ماي 14-9 جدة ،2، اجلزء 7العدد  ،دبجلة اجملمع ،الفقو اإلسبلمي معرل 2
 .65ص:  ،مرجع سابقحسُت خامد حسان،  3
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ادلصارف رب بيع االستصناع من الصي  اليت سبكن يعت :المصارف اإلسالميةتطبيقات االستصناع في  .ب 
) حيث أن عقد االستصناع يوجب أن يكون زلل العقد  أن تلج عاَف االستثمارات الصناعية اإلسبلمية

حيث ؽلكنها أن سبول  1؛من نواتج الصنعة وليست الزراعة( وتقدم ذلا التمويبلت وفق ىذه الصيغة
اخلفيفة، مشاريع اإلنشاء والتشييد، سبويل مشاريع اإلسكان،... و  ادلتوسطةاالستصناع الصناعات الثقيلة و 

أن يستفيد من صيغة االستصناع التمويلي، حيث تتميز ىذه الصيغة  مصرفكما ؽلكن لل  ،وغَتىا
ويعمد من خبلل ، يف عقدين منفصلُت، يكون يف األول مستصنعا، ويف الثاين صانعا صرفبدخول ادل

لعميل ادلستصنع العُت ادلوصوفة ويكون فيو الثمن عاجبل، ويف العقد األول يلزم العقد الثاين على أن يبيع ل
بُت  ادلصرفويوازن ، ادلقاول على تقدًن أصل دبواصفات األصل يف العقد الثاين ويكون الثمن فيو مؤجبل

                   2ويضمن الوفاء بالعقدين. لو تارؼلي االستحقاق والثمنُت، على أن ػلقق رحبا
 ثالثا: صيغ التمويل باإلجارة

 مفهوم اإلجارة: .1
 3"العوضأو  العمل جزاء ىي اإلجارة" تعرف اإلجارة بأهناالتعريف اللغوي:  .أ 
تعرف اإلجارة على أهنا "عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عُت تعريف اإلجارة:  .ب 

 ادلنافع سبليك على ا على أهنا "عقدوتعرف أيض 4عمل بعوض معلوم"؛أو  موصوفة يف الذمة،أو  معلومة،
 ".وبعوض

 ردىا الفقهاء يف:أو  تتمثل شروط عقد اإلجارة واليت شروط عقد اإلجارة: .2
 .ادلؤجرة العُت تسليم على القدرة -
 .ادلنفعة على العُت اشتمال -
 .عليها ادلعقود ادلنفعة استيفاء مدة ادلؤجرة العُت بقاء -
 ادلنازعة. ؽلنع علًما علومةم تكون بان وذلك ادلؤجرة العُت معرفة -

 تقوم حيث األصول؛ سبل ك عبء بتحمل ادلصارف تقوم: الحديث المصرفي الفكر في اإلجارة صيغة .3
 بعدأو  اإلجارة صيغة سريان أثناء يف ادلؤجرة العُت شراء ؽلنحو أفضلية كما للعميل، تأجَتىا مث ومن بشرائها

                                                           
 .32 ، ص:مرجع سابق ،عقد اإلستصناع ومدى أىميتو في االستثمارات اإلسالمية المعاصرة مصطفى اضبد الزرقاء، 1
  .72، ص: يقمرجع سا االسالمية، المصارفحسن حامد حسان،  2
 اإلسبلمي ادلعهد 2(، ط19) رقم حبث ،فقهية مقارنة دراسة اإلسالمية التمويل مصادر من مصدر اإلجارة عقد سليمان، أبو إبراىيم الوىاب عبد 3

 .21، ص:2000 ،جدة اإلسبلمي، البنك-والتنمية للبحوث
 . 22ص:  ،نفس المرجع 4
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 إجارة شهادات إصدار ويستطيع ادلصرف األصول، من ستفادةلبل مرونة أكثر فهي أسلوب وبالتاِف انتهائها،
 اخلاص رأمسالو من سبويل من قدمو ما اسًتداد أجل ومن إليها ػلتاج اليت ادلالية صادرادل تعبئة أجل من

 .أخرى سبويلية مشروعات يف ليستعمل
 :أشكال صيغ اإلجارة .4

 لصي  االجارة أشكال عديدة منها: 
 األصول لتأجَتىا يسًتد مث زلدد بعمل للقيام األصول بتأجَت ادلؤجر )مصرف( قوميأين  اإلجارة التشغيلية .أ 

 حًقا يتضمن لؤلصل ادلؤجر، وال االنتفاعي العمر عن تقل دلدة ما تكون عادة وىي آخر، لشخص أخرى مرة
 من األصل على التكلفة صبيع عن عملًيا مسئول العقد، وادلؤجر عند هناية ذلك األصل بشراء للمستأجر

 .ذلك غَتأو   ضرائبأو   تأمُت أو صيانة
اإلجارة يف الفقو اإلسبلمي، يتميز بأنو أو  وىو تطبيق خاص لعقد اإلغلار" اإلجارة المنتهية بالتمليك: .ب 

ينتهي بانتقال ملكية ادلال ادلأجور إُف ادلستأجر فيصبح مالكا يف مقابل مبال  اإلغلار اليت قام بسدادىا 
فهي عملية تأجَت تنتهي بتمليك  1".يمة ادلأجور، فان َف تعادذلا قام ادلستأجر بتمليكهاللمؤجر واليت تعادل ق

ىبة لو من طرف ادلؤجر، بعدما أن يكون استوىف قيمتو من خبلل أو   ادلستأجر لؤلصل ادلؤجر، عن طريق بيعو
يع منفصل عن األقساط ادلدفوعة خبلل فًتة التأجَت؛ حيث يكون تسديد القسط األخَت عن طريق عقد ب

 2العُت ادلؤجرة.أو  طريق اإلجارة يتملك دبوجبو ادلستأجر األصل
وللمؤسسة  مصرفؽلثل التمويل باإلجارة من بُت الصي  التمويلية الفعالة، لل أىمية التمويل باإلجارة: .5

 3:وتكمن أعليتها يف ربقيق اآليتادلستأجرة، 
جيد تتمثل يف ملكيتو لؤلصل ادلؤجر، مع  على مزايا ربفظ حقوقو بضمان صرفادلأو  ػلصل ادلؤجر -

  .تأمُت عائد مناسب ألموالو ادلستثمرة يف شراء األصل
توفَت سيولة ذاتية للمستأجر حبصولو على سبويل كامل لؤلصل الرأمساِف ادلستأجر شلا ؼلفف العبء على  -

 رأس ادلال العامل لديو؛

                                                           
 .1137، ص: مرجع سابقإبراىيم الدسوقي أبو الليل،  1
، ادلعهد اإلسبلمي للبحوث المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك في المصارف اإلسالمية من منظورا سالميعلي أبو الفتح اضبد شتا،  2

 .20، ص:2003، جدة والتدريب،
 .169-168، ص ص: مرجع سابقزلمود حسن صوان،  3
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حد بنود أادليزانية، وتعترب الدفعات االغلارية يتمتع حبق االنتفاع باألصل ادلؤجر وال تظهر قيمتو يف  -
ادلصروفات يف ميزانية ادلستأجر بدون إضافة لقيمة ادلوجودات، واليت يتم خصمها حىت يتحدد الربح 

 الصايف اخلاضع للضريبة؛
كما ؽلكن للبنك أن يستعمل صيغة اإلجارة يف انتفاعو باستئجار أصل معُت ال ينتفع بو لذاتو، بل ليقوم  -

ادة تأجَته لعميل، وػلصل على ربح كفارق بُت الثمن الذي يدفعو دلالك األصل كأجرة، والثمن الذي بإع
 1يستحقو من العميل ادلستأجر.

  اإلسالميةالمطلب الثالث: صيغ التمويل األخرى للبنوك 
وأنشطتها يف استثماراهتا  ادلصارف اإلسبلميةتعترب صي  التمويل السابقة أىم األساليب اليت تستخدمها 

أو  يف الغالب إما مشاركة يف رأس ادلال ادلصارف اإلسبلميةالتمويلية، وإُف جانب ىذه الصي  اليت تكون فيها 
وباإلضافة إُف ىذه الصي ، ؽلكن  املُت ادلالية والعينية.وسيطا غَت مباشر يف تلبية حاجيات ادلتعأو  مساعلا بو،

باشر دبفردىا يف إنشاء مشاريع واستثمارات خاصة هبا، تكون فيها بصفتها بنوك استثمار أن ت اإلسبلميةللبنوك 
ويف إطار ، رب ادلال والعامل وادلستفيد الوحيد من مكاسب االستثمار وادلَتحِمل الوحيد دلخاطر اخلسارة وتبعاهتا

 ىذا ادلطلب سيتم التعرض ذلذه الصي  التمويلية من خبلل العناصر التالية:
  رأوال: االستثمار المباش

ؽلتلكها عن أو  ، يؤسسهاصرفىي تلك االستثمارات ادلباشرة اليت ؽلتلكها ادلمفهوم االستثمار المباشر:  .1
من  اإلسبلميةكرب للبنوك أوؽلنح االستثمار ادلباشر فعالية ، الشراء، وترجع كامل ملكيتها لوأو  طريق احليازة

ت ذات األعلية ودبا ال يتعارض مع رسالتها خبلل إعطائها اخليارات يف االستثمار يف القطاعات والنشاطا
 قرب إُف ادلؤسسة االستثمارية منها إُف مؤسسة الوساطة ادلالية.أالتنموية ومبادئها وقيمها، وتصبح يف إطارىا 

ينتهجها يف  مصرفتوجد العديد من األساليب لل :المصارف اإلسالميةأساليب االستثمار المباشرة في  .2
 2:ىي كاآليت وأىم ىذه األساليب، راعاة ادلبادئ والقيم اليت يقوم عليهاادلباشر، مع م ستثماراال

ه ادلالية، كما يستطيع أن يدعوا اجلمهور لبلكتتاب يف صادر ادلشروع دبأو  بتأسيس ادلؤسسة صرفيقوم ادل -
 ؛رأمسال ادلشروع

 راكز التجارية... اٍف.بتطوير وإصلاز مشاريع خاصة ويقوم بإعادة بيعها، كمشاريع اإلسكان وادل صرفيقوم ادل -

                                                           
 .82، ص: مرجع سابق المصارف االسالمية، حسن حامد حسان،1

2
 Ausaf ahmad ; op. cit. p: 26.  
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 الماليةثانيا: االستثمار في األوراق 
 اإلسبلمية صارفسلتلف عمليات الشراء اليت تقوم هبا ادل يى: مفهوم االستثمار في األوراق المالية .1

صكوكا أو  سواء كانت أسهما عادية اإلسبلميةلؤلوراق ادلالية ادلتوافقة مع ضوابط ادلعامبلت ادلالية 
إلعادة بيعها يف األسواق ادلالية، وبغض النظر عن اذلدف من شرائها أو  ء قصد امتبلكهاسوا ،وشهادات

أن األوراق ادلالية  لوحظوحيث يف ادلشاريع اليت أصدرت ىذه األوراق؛  صرففهي تعرب عن نسبة مساعلة ادل
وتعبئة  صادرب ادليف جل ادلصارف اإلسبلميةوالصناديق االستثمارية تعترب من بُت األساليب اليت تتبعها 

عن إصدار ىذه األوراق وخاصة منها الصكوك يرتبط عادة  اإلسبلمية صارفادلدخرات، فان إشراف ادل
 عامة.أو  بتمويل مشاريع واستثمارات زلددة

  1يف األوراق ادلالية عن طريق: اإلسبلمية صارفتستثمر ادلطرق االستثمار في األوراق المالية:  .2
 .ق ادلاليةشراء وبيع سلتلف األورا -
 .، )سبت مناقشة ىذه العنصر سابقا(اإلسبلميةإصدار صكوك وشهادات االستثمار  -
 .ادلساعلة فيهاأو  صناديق االستثمار إدارةتأسيس و  -
 الناشطة. أو  تنظيم عمليات إصدار األوراق ادلالية للشركات وادلشاريع قيد التأسيس -

 ثالثا: التمويل عن طريق القرض الحسن
 :لحسنمفهوم القرض ا .1

القطع، قرَضُت الشيء أَقرُِضُو بالكسر َقرضاً: قطعتُو، و"القرُض ما تعطيو من ادلال  القرض في اللغة: .أ 
لُتقضاُه"، واستقرضت من فبلن، أي طلبت منو القرَض فأقَرضٍت، وأقًَتضُت منو "أي أخذت منو 

 2."" والقرُض أيضاً "ما سّلفُت من إحسان ومن إساءة وىو على التشبيو،الَقرضَ 
يقول اإلمام ابن حزم  إذ 1،القرض ىو ما تعطيو غَتك من مال على أن يرده إليكالقرض في اصطالحاً:  .ب 

يف القرض" ىو أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينو من مالك، تدفعو إليو، لَتد عليك مثلو إما حااًل يف ذمتو، 
 2".وإما إُف أجل مسمى ىذا رلمع عليو

                                                           
 ،، مؤسبر ادلؤسسات ادلالية، كلية الشريعة والقانون، الشارقةالتمويل بالمشاركة في المؤسسات المالية االسالمية عاشور عبد اجلواد عبد احلميد، 1

 .1176ص:  ،2004
 .  295:ص ،بَتوت ،2، ج1974، 1، دار احلضارة العربية،  ، طالصحاح ،ندًن مرعشلي، أسامة مرعشلي 2

 .276:،  ص1995، 3ط، ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي، القاىرة، معجم ادلصطلحات االقتصاديةنزيو ضباد،  -
 .840:، ص1993، 3، مؤسسة الرسالة، بَتوت، طالقاموس المحيط، آبادي للفَتوز -
 . 60: ص ،  اجمللد الثالث، دار لسان العرب، بَتوت،لسان العرب المحيط ،منظور ابن -
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يعتمد أسلوب التمويل بالقرض احلسن على منح التمويل دون أي  أسلوب التمويل بالقروض الحسنة: .2
جل توفَت التمويل أمن  ادلصارف اإلسبلميةتوقع ربقيق منفعة من ورائو، فهو صيغة تستخدمها أو  فائدة،

صناديق  ادلصارف اإلسبلميةوعادة ما زبصص  ،دون اللجوء إُف االقًتاض بفائدة ادلناسب لؤلشخاص
من خبلل  ادلصارف اإلسبلمية، وال سبثل الودائع مصدر ذلا وذلك لطبيعتها، وتعتمد خاصة بالقروض احلسنة

ىذه الصناديق على تنظيم العمل اخلَتي وإعطائو بعد مؤسساتيا، على غرار صناديق الزكاة، قناعة منها 
 بالدور الذي ؽلكن أن يؤديو العمل اخلَتي والتطوعي يف التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 .300:، ص1988، 2،  دار الفكر، دمشق، طالقاموس الفقهياجليب،  أبو سعدي 1
 .77:، ص8، دار اجليل، بَتوت،  ، ج -القرض كتاب- المحلى ابن حزم، 2
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 شركاتلا حوكمة ماىية المبحث الثالث:
غلاد حلول إُف ضرورة إدت أ، صارفالهنيار بعض الشركات وادل ان االختبلالت الكبَتة اليت كانت سببإ

 ليهاإوالدول وادلؤسسات اليت ينتمون  راضيدى بادلفكرين على اختبلف الرقع واألأوىذا ما  ،ليات ربد من ذلكآو 
، واليت ىي احلفاظ على للقيام هبذه ادلهمة كأداةشريكات  حوكمة الومن ىنا برزت  ،ىذه احللول إلجاد عرب العاَف،

يدخل  وما حوكمة الشركاتدلاىية  تطرق يف ىذا ادلبحثيس الذ ىدافها،أسَتورة ادلؤسسات واالستمرار يف ربقيق 
 .ليتها يف التطبيقآيف تكوين نظامها و 

 الشركات حوكمة فهومم: ولالمطلب األ
 الحوكمة نشأة :ولالفرع األ
 ادلاضية، القليلة العقود خبلل والناشئة ادلتقدمة االقتصاديات من العديد يف احلوكمة إُف احلاجة ظهرت         
 البلتينية، وأمريكا آسيا، شرقي دول من عدد شهدىا اليت ادلالية واألزمات االقتصادية االهنيارات أعقاب يف خاصة

 مالية أزمة من األخَتة اآلونة يف العادلي االقتصاد شهده ما وكذلك العشرين، القرن من التسعينات عقد يف، روسياو 
 شرقي جنوب بدول عصفت اليت تلك األزمات ىذه ُفأو  كانت ،روباأو  و األمريكية ادلتحدة الواليات يف وخاصة
 . 1997 عام واليابان وكوريا، ماليزيا، ومنها آسيا

 قواعد تبٍت استدعى شلا ،هبا تطيح أن كادت مالية ألزمات العمبلقة الشركات من العديد تتعرض
 انفصال إُف ادلشروعات تلك حجم اتساع أدى ، كماالشركة يف العبلقة أصحاب صبيع عمل ضبطت للحوكمة
 فاذبهت ،نةاالستدا من تكلفة أقل للتمويل مصادر عن البحث يف ادلشروعات تلك وشرعت ،دارةاإل عن ادللكية

 الشركات حجم اتساع ودفع ،مسبوق غَت بشكل احلدود عرب األموال رؤوس انتقاالت فتزايدت ،ادلال أسواق إُف
 يف الشركات من كثَت وقوع وإُف ادلديرين، تصرفات على الرقابة آليات ضعف إُف دارةاإل عن ادللكية وانفصال
 رللس مع اخلارجيُت ادلدققُت تساىل عن صلمت اليت 1"ةاألمريكي رونإن" شركة فضيحة غرار وعلى ،مالية أزمات

 يف الرقابية اجلهات ضعتقد و  ،ىااهنيار  إُف أدى الذي األمر. الشركة عن الصادرة ادلالية التقارير دقة وعدم، دارةاإل
2002 عام كسليأو   -زنساربي قواعد األمريكية ادلتحدة الواليات

 العامة ادلساعلة شركات عمل لضبط. 
 
 

                                                           
 .6:ص، 2012 كرسي سابك للدراسات ادلالية االسبلمية، السعودية، حوكمة الشركات المساىمة: دراسة فقهية،أضبد بن زلمد الرزين،  1
  2002قانون ساربينز أوكسلي لعام (SOX)  حلماية ادلستثمرين من احتمال قيام ادلؤسسات  2002ىو قانون أصدره الكونغرس األمريكي يف

اسيب. ومت ل احملباألعمال احملاسبية االحتيالية، واقتضى قانون ساربينز أوكسلي إصبلحات صارمة لتعزيز اإلقرارات ادلالية من ادلؤسسات و لتجنب االحتيا
سبب الفضائح إصدار قانون ساربينز أوكسلي استجابة لسوء ادلمارسة احملاسبية يف بدايات األلفينات عندما أضربت ثقة ادلستثمر يف التقارير ادلالية ب

 العامة مثل فضيحة شركة إنرون و تايكو الدولية يب إل سي و وورلدكوم وطالبوا باإلصبلح يف ادلعايَت الرقابية.
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 كمة الشركاتتعريف حو  :فرع الثانيال
 (IFC) الدوِف التمويل مؤسسة عرفت

 الشركات إدارة خبللو من يتم الذي النظام: "بأهنا احلوكمة 
   1."أعماذلا يف التحكمو 

 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة تعرفها كما


(OECD) "من كل بُت تربط اليت العبلقات رلموعة 
  2."ادلصلحة ذات األخرى واألطراف ومساعليها اإلداري ورللسها ادلؤسسة إدارة

  3."وادلكاين الزمٍت إطارىا يف ادلنشأة ربكم اليت والرقابة العمل قواعد رلموعة" بأهنا أيضا وتعرف 
 للمنشأة احلسن السَت لضمان هتدف وإجراءات قواعد رلموعة أهنا على" أيضا احلوكمة تعرف كما 

   4."والوظيفية القانونية القواعد بكل دراية وعلى أكفاء، ليكونوا ادلديرين وتوجيو
 أما وادلسؤولية، السلطة بُت توازن إغلاد ىو للحوكمة اجلوىري ادلشكل أن (Charkham) ويقول

(Gomez)   الثاين واحلد األفراد حبرية خاص األول احلد حدين، بُت يقع احلوكمة يف التحليل ىدف أن" فيقول 
 ؛الوكالة نظرية على تتمركز احلوكمة أن فَتى ((Charletyلـ بالنسبة أما " ،اجلماعي اإلنتاج دلقواع باخلضوع خاص
 ليكون ربفيزات ادلديرين بإعطاء سواء الوكالة، مشكلة حلل هتدف إجراءات رلموعة أهنا :على احلوكمة ؽلثل حبيث
 رللس يف شلثليهم طريق عن) تمكينهمل للمساعلُت ادلبلئمة ادلعلومات بتوفَتأو  موكلها، مصاٌف وفق التسيَت

 5.ادلنشاة تسيَت ظلط ومتابعة وتوجيو مراقبة من( دارةاإل
 واخلربة ادلال رأس يف تساىم ومتباينة كثَتة أطراف من ذبعل اليت اآللية دبثابة" أهنا على البعض يراىا كما

 من األسهم ضبلة يبقى مليات،الع مسؤولية يف اجلميع يشًتك وإذ مشًتكة، منفعة ورائها من وربقق والعمل
 إظلا التشغيلية، العمليات يف يشًتكون ال الذين وىم ادلال أصحاب بوصفهم الربح يطلبون الذين ىم ادلستثمرين

 القول وؽلكن ،وتقيم وتشرف وتراقب والتوجهات االسًتاتيجيات تضع اليت العليا اذليئة يف دارةاإل رأس على يقفون
 واالذباىات اخلطوط ورسم والتقييم ادلراقبة ىي عملياهتا وأن احلكم ىيكل ؽلثل دارةاإل رللسأو  العليا اذليئة أن

 :يلي ما على ػلتوي الشركات حوكمة مفهوم أن ُيستخلص السابقة تعاريف ومن ادلشًتكة الرئيسية

 .األداء على والرقابة دارةواإل ادللكية بُت الفصل -

                                                           

 International Finance Corporation 

 .64:، ص2015 ،القاىرة، 1ط العربية، النيل رلموعة الحوكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات عالية الجودة،مدحت زلمد زلمود أبو النصر،  1


 Organisation for Economic Co-operation and Development 
 .63، ص:مرجع سابق، مدحت زلمد زلمود أبو النصر 2

3
 Bessire D. Meunier J. Conception du Gouvernement des Entreprises et Modèles d’Entreprise : Une 

Lecture Epistémologique, Finance d'Entreprise, CREFIB ; Economica; Paris ; 2001 ; P 186 
4
 Marc Ingham et autres, L’art de la finance, Finance d’entreprise et finance de marché , principes et 

applications , Village Mondial , Paris,1998, P : 348 . 
5
 Bessire D. Meunier J. ; Op.Cit; P:187 
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 .للشركات االقتصادية الكفاءة ربسُت -
 .األداء ومتابعة األىداف تلك ربقيق ووسائل الشركة، أىداف خبللو من تتحدد الذي اذليكل إغلاد -
 وعلا الطرفُت كبل إُف الرقابة مسئولية تتحول حبيث الشركات، ألداء احلاكمة للقوانُت والتعديل ادلراجعة -

 للشركة. العمومية اجلمعية يف شلثلة وادلساعلون الشركة إدارة رللس
 .أعضائو ومسئوليات دارةاإل رللس ومهام التنفيذيُت، بادلديرين اخلاصة وادلسئوليات ادلهام بُت اخللط عدم -
 .الثقة درجة ورفع ادلساءلة وتعزيز العليا دارةاإل أداء تقييم -
 ألداء بالنسبة ادلراقبُت بدور واالضطبلع وادلقرضُت، والدائنُت وادلوظفُت ادلساعلُت مشاركة إمكانية -

 .الشركات
 اليت العبلقات لشبكة ادلنظمة واإلجراءات األدوات ىي الشركات حوكمة أن القول ؽلكن عامة، وبصفة        
 ضمٍتأو  صريح بشكل وتتضمن ،..وموردين وعمبلء دارةاإل ورللس ومسَتين مساعلُت من األطراف سلتلف تربط
 .ادلؤسسة ألداء العام التوجو اسًتاتيجية ربديد إطار يف وادلسؤولية، والرقابة السلطة حول أسئلة

 حوكمة الشركاتىداف أىمية و أالمطلب الثاني: 
فو ا تضياحلوكمة دروا كبَتا وىام على ادلستوى ادلؤسسة والدولة واالقليم والعاَف، وىذا من خبلل م ؤديت

 بُت ، ازاء القيام بالعمليات االقتصادية وادلالية لتفادي تضارب ادلصاٌفومساواة وعدالة من شفافية ومسؤولية
 ىداف كل منهم. أاالطراف ذات الصلة بادلصلحة يف ربقيق 

 ىمية حوكمة الشركاتأ: ولالفرع األ
 1:عدة جوانب نذكر منها علية حوكمة الشركات يفأتكمن 

 ادلساعلة الشركات وتعدد لنمو اجلو هتيئ فهي يولدىا، الذي االقتصاد ويف الشركة أعمال يف الثقة إعادة -أ 
 التنمية وربقيق واحمللية األجنبية االستثمارات من ادلزيد جذب خبلل من موالاأل رؤوس ىروب من واحلد

  .اخلاص للقطاع التنافسية القدرة تعزز فهي لذا ادلستدامة
 ادلشاريع أصحاب من جديدا جيبل يولد شلا ادلغلقة االقتصاديات يف احلرة السوق مبادئ أسس وضع -ب 

  .العاَف ضلاءأ صبيع يف وادلستثمرين

                                                           
ألشغال العمومية المؤسسة  دراسة حالة-قتصاديةالاحوكمة الشركات في خلق القيمة للمؤسسات  ركائز مساىمة حسام الدين غضبان، 1

  .157-156ص: دون تاريخ،  ،أدرار، اجلزائر ، جامعة25العدد  ،احلقيقة رللة -اجلزائر ،اتنةب الطباعة
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 ربسن كذلك،  ادلخاطر درجة واطلفاض ادلال سوق واستقرار االستثمار تكلفة واطلفاض التمويل فرص دةزيا -ج 
 األسواق يف التكامل وربقيق التنافسية قدرهتا زيادة مث ومن اخلدميأو  السلعي االنتاج جودة من احلوكمة
 .العادلية

 الثاين والعنصر والتجاوزات، االضلرافات شافالكت والرقابة ادلتابعة ذلماأو  عنصرين يف احلوكمة أعلية تظهر -د 
 .االضلرافات تصحيح لغرض والتحكم الضبط خبلل من الشركات عمل وتطوير تعديل ىو

  ،الداخلي الضبط عمليات يف وخاصة الداخلية والرقابة احملاسبة نظم من والفعلية القصوى االستفادة ربقق -ه 
 واالداري ادلاِف الفساد زلاربةو  ادلالية التقارير يف واإلفصاح الشفافية من شلكن مستوى أعلى وربقق

 .للشركات
 ،واجلماعية الفردية األىداف وبُت واالقتصادية االجتماعية ىدافاأل بُت التوازن بتحقيق احلوكمة هتتم -و 

 .واجملتمع والشركات فراداأل مصاٌف ربط إُف وهتدف
 الشركات، عمل واستمرار العدل قواعد رساءوإ االنسان حقوق وتعزيز الفقر حدة زبفيف يف احلوكمة ىماتس -ز 

 .األخرى ادلصاٌف وأصحاب العاملُت تصيب وإظلا فقط ادلساعلُت تصيب خسارة يُعد ال واهنيارىا
 ىداف حوكمة الشركاتأ: الفرع الثاني

 امالتز  ضمان خبلل من ادلستثمرين ثقة زيعز بت هتتم هناأذ إ ،الشركة وجود من يتجزأ ال جزء اجليدة احلوكمة 
 1:التالية األىداف لتحقيق احلوكمة سعىوت ،واألرباح النمومعدالت   أعلى إُفبالوصول  الشركة
 الشفافية أوال:

 ذلا دلا هبا األخذ الواعية دارةاإل على غلب واليت احلوكمة، يف وادلتطورة احلديثة ادلفاىيم من الشفافية تعترب
 والتضليل، والسرية الغموض عن والتخلي االنفتاح الشفافية وتعٍت. هبا ادلعنية واألطراف الشركة على أعلية من

 2.السليمة والرؤية للتحقق قاببلً  شيء كل وجعل
 المساءلة ثانيا:

 كما. ذلم احلوكمة وأنظمة القانون يضمنو حق وىذا أدائها عن التنفيذية دارةاإل مساءلة للمساعلُت ػلق
 .ادلساعلُت أمام اجمللس ومسؤولية دارةاإل رللس أمام التنفيذية دارةاإل مسؤولية ادلساءلة تضمن

 
 
 
 

                                                           
1
 Meaning and Concept of Corporate Governance,  Evolution of Corporate Governance in India and other 

parts of world. Need and essence of corporate governance and role of CAG in this regard,P :4. 
 .10، ص:دون تاريخ اصدارمركز ابو ظيب للحوكمة،  ،؛ مصطلحات ومفاىيم :اساسيات الحوكمة، التثقيفية النشرات سلسلة 2
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 المسؤولية ثالثا:
 وأن ،(التنفيذية دارةواإل دارةاإل رللس) دارةاإل شقي لدى بادلسؤولية احلس رفع إُف احلوكمة أنظمة هتدف

 قباحلقو  ادلسؤولية تقر كما ،ادلهنية قبلاألخ من عالية بدرجة دارةاإل رللس أعضاء من عضو كل يتصرف
 وربقيق العمل فرص وتوفَت الربح منها شىت أمور يف وادلساعلُت الشركة بُت التعاون وتشجع للمساعلُت القانونية

 .االقتصادية االستدامة
 المساواة رابعا:

 ادلستثمرين بُت ادلساواة هبا يقصد كما،  وكبارىم ادلستثمرين صغار بُت ادلساواة ىنا بادلساواة ادلقصود
 ؽلتلكها اليت نفسها احلقوق ؽلتلك الواحد السهم مالك فإن ادلثال، سبيل فعلى .سواء حدٍ  على بواألجان احملليُت
 األرباح توزيع من وحصة ،دارةاإل رللس ومساءلة العمومية، اجلمعية يف وادلشاركة كالتصويت سهم ادلليون مالك
 .اٍف ...

 لياتهاآو  الشركات حوكمة ومبادئ محدداتالمطلب الثالث: 
ليات من خبلل تكون احلوكمة ذات داللة آُف إخرى خارجية إضافة أالشركات زلددات داخلية و  حلوكمة
 ىدافها.أوفعالية يف ربقيق 

نو حىت تتوفر حوكمة مؤسسية جيدة، البد من توافر أىناك اتفاق عام على  محددات الحوكمة: ولالفرع األ
احمليط الذي  ؛وى داخلي للمؤسسة ومستوى خارجيُف مستويُت مستإزلددات ذلذا النظام واليت بدورىا تنقسم 

 خارجو، وعليو سنتعرف على احملددات الداخلية واخلارجية للحوكمة.أو  تعمل فيو سواء داخل الوطن
  الخارجية المحددات: أوال

 للنشاط ادلنظمة القوانُت: ادلثال سبيل على يشمل والذي الدولة، يف لبلستثمار العام ادلناخ إُف وتشَت
 وكفاءة 1،(واإلفبلس االحتكارية ادلمارسات ومنع ادلنافسة وتنظيم والشركات ادلال سوق قوانُت مثل) قتصادياال

 وعناصر السلع أسواق تنافسية ودرجة للمشروعات، البلزم التمويل توفَت يف( ادلال وسوق البنوك) ادلاِف القطاع
 وذلك الشركات، على الرقابة إحكام يف( والبورصة لادلا سوق ىيئة) الرقايب واذليئات األجهزة وكفاءة اإلنتاج،
 اجلمعيات ادلثال سبيل على ومنها) بكفاءة األسواق عمل تضمن اليت التنظيم ذاتية ادلؤسسات بعض عن فضبل
 سوق يف العاملة والشركات واحملامُت واحملاسبُت ادلراجعُت مثل السوق، يف للعاملُت شرف ميثاق تضع اليت ادلهنية
 والتصنيف وادلراجعة احملاماة مكاتب مثل احلرة للمهن اخلاصة ادلؤسسات إُف باإلضافة ،(وغَتىا ادلالية األوراق

                                                           
لحد ادللتقى الوطٍت حول: حوكمة الشركات كآلية لدور الحاكمية المؤسسية في تحسين األداء المالي للشركات، نعيمة ػلياوي، حكيمة وسلمة،  1

 .3، ص:2012من الفساد ادلاِف واإلداري، مايو، 
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 القوانُت تنفيذ يضمن وجودىا أن إُف اخلارجية احملددات أعلية وترجع، واالستثمارية ادلالية واالستشارات االئتماين
 .اخلاص والعائد االجتماعي العائد بُت لتعارضا من تقلل واليت الشركة، إدارة حسن تضمن اليت والقواعد

 الداخلية المحددات: ثانيا
 ربدد يتالو  .1سلوب وشكل القرارات داخل الشركةأسس اليت ربدد تتمثل يف القواعد والتعليمات واأل

 واليت يُت،التنفيذ وادلديرين دارةاإل ورللس العامة اجلمعية بُت الشركة داخل السلطات وتوزيع القرارات زباذإ كيفية
 والشكل، الثبلثة األطراف ىذه مصاٌف بُت التعارض تقليل إُف أخرى ناحية من وتطبيقها ناحية من توافرىا يؤدى

 .الشركات حلوكمة واخلارجية الداخلية احملددات يربز اآليت التوضيحي

 للحوكمة والداخلية الخارجية المحددات :(7.1 ) الشكل
  داخليةاحملددات ال  احملددات اخلارجية

     خاصة  تنظيمية

       

       

       

  يعُت ويراقب        يرفع تقرير إُف     

       

       

  تقوم     

       

       

       

تمع ادلدين. وتلك اجلهات اليت تقلل من عدم الذاتية، ووسائل االعبلم، واجمل دارةاخلاصة تشَت إُف عناصر القطاع اخلاص، وكيانات اإل* ادلؤسسات 
 .دارةتوافر ادلعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لئل

Source: Iskander, M. and N. Chamlou, Corporate Governance: A Framework for Implementation. 

Washington,  2002, P: 122. 

 

احلوكمة يف النهاية إُف زيادة الثقة يف االقتصاد القومي، وتعميق دور سوق ادلال، وزيادة قدرتو على وتؤدى 
صغار ادلستثمرين. ومن ناحية أخرى، أو  تعبئة ادلدخرات ورفع معدالت االستثمار، واحلفاظ على حقوق األقلية

                                                           
 .59، ص:مرجع سابقالمؤسسات العالية الجودة،  إدارةالحوكمة الرشيدة فن مدحت زلمد زلمود ابونصر،  1

 المساىمون

 أصحاب المصالح

 مؤسسات خاصة*:
 زلاسبون ومراجعون-
 زلامون-
 ينتصنيف ائتما-
 بنوك استثمار-
 استشارات-
 ربليل ماِف-
 اإلعبلم ادلاِف-

 معايير:
 المحاسبة-
 المراجعة-
 أخرى-

 القوانين والقواعد

 القطاع ادلاِف:
 قروض-
 مساعلة يف رأس ادلال-

 األسواق:
 تنافسية األسواق-
استثمار أجنيب -

 مباشر
الرقابة على  -

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 إلدارةا

 الوظائف الرئيسية
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ادلشروعات يف احلصول على التمويل  تشجع احلوكمة على ظلو القطاع اخلاص ودعم قدراتو التنافسية، وتساعد
 1.وتوليد األرباح، وأخَتا خلق فرص عمل

  الحوكمة مبادئالفرع الثاني: 
حوكمة ادلوضوعة حول بادئ ادلىم أمن   (OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ئتعترب مباد

 2:تاِفالرية وىذه ادلبادئ كوليست اجبا اسًتشاديوهنا أب امتازت ىذه البلئحة الصادرة عنهاحيث  ،الشركات
  أوال: توافر األسس الالزمة لفاعلية إطار حوكمة الشركات

سواق، وأن يتوافق مع دور غلب أن يعمل ىيكل حوكمة الشركات على رفع مستوى الشفافية وكفاءة األ         
والرقابة واإللزام بتطبيق وػلدد بوضوح تقسيم ادلسئوليات بُت اذليئات ادلختلفة ادلسئولة عن اإلشراف  القانون
 .القانون

 ثانيا: حقوق المساىمين
 3.غلب أن ػلمي إطار القواعد ادلنظمة حلوكمة الشركات، ويسهل شلارسة حقوق ادلساعلُت 

 يلي: ساسية للمساعلُت على ماتشتمل احلقوق األ .1
 ساليب تسجيل ادللكية. أتامُت  -
 سهم.ربويل ادللكية األأو  نقل -
  ت اخلاصة بالشركة ويف الوقت ادلناسب.احلصول عل ادلعلوما -
  ادلشاركة والتصويت يف اجلمعيات العامة للمساعلُت. -
 .دارةعضاء رللس اإلأانتخاب  -
 رباح الشركة.أاحلصول عل حصص من  -

ساسية للمساعلُت احلق يف ادلشاركة، واحلصول عل ادلعلومات الكافية عن القرارات ادلتعلقة بالتغَتات األ .2
 ساسية بالشركة ومن بينها:َتىا من الوثائق األيف غأو  بالشركة

               يف غَتىاأو  يف غَتىا من ادلواد تأسيس الشركةأو  يف مواد تأسيس الشركةأو  ساسيالتعديل يف النظام األ -
 ساسية للشركة.من الوثائق األ

 سهم إضافية.أطرح  -
                                                           

 .7، ص: 2007 مصر، بنك االستثمار القومي،،مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر  محددات الحوكمة ومعاييرىازلمد حسن يوسف،  1
 . 109ص:، 2014 ،، عمان، مركز الكتاب االكادؽليحوكمة الشركات واثرىا على مستوى افصاح في المعلومات المحاسبيةّ  وليد احلياِف،2
، واشنطن ،ترصبة مسَت كرًن، مركز ادلشروعات الدولية اخلاصة ،لشركات في القرن الواحد والعشرينحوكمة اجون سوليفان، كارين كوشتا ىلبلينج، 3

 .148، ص:2003
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 ي تعامبلت مالية غَت عادية قد تسفر عن بيع الشركة.أ -
ن يتاح للمساعلُت فرصة ادلشاركة الفعالة والتصويت يف االجتماعات العامة للمساعلُت، كما ينبغي أينبغي  .3

 اليت ربكم اجتماعات ادلساعلُت، ومن بينها قواعد التصويت: حاطتهم علما بالقواعد،إ
عمال أماكن وجداول أن تواريخ و أيتعُت تزويد ادلساعلُت بادلعلومات الكافية يف التوقيت ادلناسب، بش -

ُف توفَت ادلعلومات الكاملة يف التوقيت ادلبلئم بشأن ادلسائل اليت إباإلضافة االجتماعات العامة، 
 زباذ القرار بشأهنا خبلل االجتماعات. إيستهدف 

داول االعمال وإلضافة موضوعات اجل دارةلس اإلسئلة اجملألفرصة للمساعلُت بتوجيو تاحة اإغلب  -
 وضع حدود معقولة لذلك. ن تأاالجتماعات العامة عل 

 نابة.اإلأو  ن يتمتع ادلساعلون بالتصويت بصفة شخصيةأينبغي  -
عداد معينة من ادلساعلُت شلارسة درجة من الرقابة ال أفصاح عن اذلياكل والًتتيبات الرمسالية اليت سبكن يتعُت اإل .4

 تتناسب مع حقوق ادللكية اليت ػلوزوهنا.
 الشركات بالعمل عل النحو فعال يتسم بالشفافية. ينبغي السماح لؤلسواق الرقابة عل .5
 ىينبغي ضمان الصياغة الواضحة واإلفصاح عن القواعد واالجراءات اليت ربكم حيازة احلقوق الرقابية عل .6

ل عمليات االندماج وبيع كتعديبلت غَت عادية   ىيضا علأس ادلال، ويصدق ذلك أسواق ر أالشركات يف 
ادلسارات ادلتاحة ذلم،   ىفهم حقوقهم والتعرف علللمستمرين  يث يتسٌتحب ؛صول الشركةأنسب كبَتة من 

هنا أن تتم يف ظروف عادلة يكون من شأن ذبري بأسعار مفصح عنها، و أن التعامبلت ادلالية ينبغي أكما 
  ضباية حقوق كافة ادلساعلُت وفقا لفئاهتم ادلختلفة.

 لة.أالتنفيذية من ادلس ارةدليات ادلضادة لبلستحواذ لتحصُت اإلستخدم اآلغلب ا .7
وادلنافع ادلقًتنة دبمارساهتم يف احلسبان التكاليف  -ومن بينهم ادلساعلون ادلؤسسون-ادلساعلون  يأخذن أينبغي  .8

 حلقوقهم يف التصويت.
 ادلساعلُت جلميع ادلتكافئة ادلعاملة الشركات حوكمة إطار يكفل أن غلب للمساىمين المتكافئة ثالثا: المعاملة

 تعويض على احلصول فرصة ادلساعلُت لكافة تتاح أن ينبغي كما. األجانب وادلساعلُت ادلساعلُت صغار بينهم ومن
 1:التالية العناصر البند ىذا ربت ويندرج. حقوقهم نتهاكإ حالة يف فعلى

 . متكافئة معاملة الفئة نفس إُف ادلنتمون ادلساعلون يعامل .1

                                                           
1
 Organisation for Economic Co-Operation and Development, Oecd Principles Of Corporate Governance, 

France, 2004 ,p :40. 
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 على احلصول ادلساعلُت لكافة يتاح حبيث ؛التصويت قحقو  نفس -فئة كل داخل- للمساعلُت يكون .2
 كما األسهم، بشراء قيامهم قبل وذلك ادلساعلُت فئات من لكل ادلمنوحة التصويت حبقوق ادلتصلة ادلعلومات

  .ادلساعلُت جانب من تصويت لعملية موضعا التصويت حقوق يف مقًتحة تغَتات أية تكون أن غلب
 . األسهم أصحاب مع عليها متفق بطريقة ادلفوضُتأو  األمناء بواسطة التصويت يتم أن غلب .3
 كما ادلساعلُت، لكافة ادلتكافئة ادلعاملة العامة باالجتماعات ادلتصلة واإلجراءات العمليات تكفل أن ينبغي .4

 . التصويت عملية تكلفة يف ارتفاعأو  صعوبة عن اإلجراءات تسفر أال غلب
 . الشفافيةأو  باإلفصاح سمتت ال بصورة األسهم تداول منع غلب .5
 هبم خاصة مصاٌف يأ وجود عن اإلفصاح التنفيذيُت ادلديرينأو  دارةاإل رللس أعضاء من يطلب أن يينبغ .6
  .الشركة نفس بنشاطأو  بعمليات تتصل قد

 الصلة بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركاتأو  رابعا: دور األطراف ذات المصلحة
 القانون، يرسيها كما ادلصلحة أصحاب حبقوق االعًتاف على الشركات كمةحو  إطار ينطوى أن غلب

 وربقيق العمل وفرص الثروة خلق رلال يف ادلصاٌف وأصحاب الشركات بُت التعاون تشجيع على أيضا يعمل وأن
  1:التالية العناصر البند ىذا ربت ويندرج. سليمة مالية أسس على القائمة للمشروعات االستدامة

 . القانون ػلميها اليت ادلصاٌف أصحاب حقوق احًتام تأكيد على الشركات حوكمة طارإ يعمل .1
 حالة يف تعويضات على احلصول فرصة ذلم تتاح أن يينبغ  ادلصاٌف أصحاب حقوق القانون ػلمى حينما .2

 . حقوقهم انتهاك
 اآلليات لكت تكفل وأن ادلصاٌف أصحاب دلشاركة آليات بوجود الشركات حوكمة إطار يسمح أن غلب .3

 . األداء مستويات ربسُت بدورىا
 ادلعلومات على احلصول فرصة ذلم تكفل أن غلب بالشركة احلوكمة عملية يف ادلصاٌف أصحاب يشارك حينما .4

 .بذلك ادلتصلة
 خامسا: اإلفصاح والشفافية

 دلسائلا كافة بشأن ادلبلئم الوقت وىف الدقيق اإلفصاح ربقيق الشركات حوكمة إطار يكفل أن يينبغ
 البند ىذا ربت ويندرج. السلطة شلارسة وأسلوب وادللكية، واألداء ،ادلاِف ادلوقف بينها ومن بالشركة ادلتصلة
  2:التالية العناصر

                                                           
  .149، ص: مرجع سابقجون سوليفان، كارين كوشتا ىلبلينج، 1

2
 OECD,Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE, France 2004,p :61 . 
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 : التالية ادلعلومات على اإلفصاح يشتمل أن غلب .1
 . الشركة أىداف -
 . للشركة والتشغيلية ادلالية النتائج -
 . التصويت وقوحق ادلساعلة حيث من األغلبية حق- -
 . ذلم ادلمنوحة وادلزايا وادلرتبات الرئيسيُت، التنفيذين وادلديرين ،دارةإلا رللس أعضاء -
 . ادلنظورة ادلخاطرة عوامل -
 . ادلصاٌف أصحاب من وبغَتىم بالعاملُت ادلتصلة ادلادية ادلسائل -
 . بالشركات احلوكمة وسياسات اكلىي -

 كما وادلالية، احملاسبية اجلودة معايَت مع يتفق بأسلوب عنها صاحاإلف وكذا البيانات ومراجعة إعداد يينبغ .2
 .ادلراجعة عمليات دبتطلبات وأيضا ادلالية غَت اإلفصاح دبتطلبات األسلوب ذلك ييف أن يينبغ

 وادلوضوعي ياخلارج التدقيق إتاحة هبدف مستقل مراجع طريق عن سنوية مراجعة بعملية االضطبلع غلب .3
 .ادلالية القوائم إعداد يف ادلستخدم لؤلسلوب

 ادلبلئم الوقت يف عليها ادلعلومات يمستخدم حصول إمكانية ادلعلومات توزيع قنوات تكفل أن غلب .4
  .ادلناسبة وبالتكلفة

 دارةاإلمسئوليات مجلس  سادسا:
لتوجيو الشركات، كما غلب أن  غلب أن يتيح إطار احلوكمة بالشركات اخلطوط اإلرشادية االسًتاتيجية

من  دارةوأن تضمن تلك ادلمارسة مساءلة رللس اإل ،دارةالتنفيذية من قبل رللس اإل دارةفل ادلتابعة الفعالة لئليك
 1:التالية قبل الشركة وادلساعلُت. ويندرج ربت ىذا البند العناصر

 . على ربقيق صاٌف الشركة وادلساعلُت دارةغلب أن يعمل أعضاء رللس اإل .1
 : دبجموعة من الوظائف األساسية من بينها ارةديتعُت أن يضطلع رللس اإل .2

مراجعة وتوجيو اسًتاتيجية الشركة وخطط العمل وسياسة ادلخاطرة، وادلوازنات السنوية، وخطط النشاط،  -
أن يتوُف اإلشراف على اإلنفاق  يوأن يضع أىداف األداء وأن يتابع التنفيذ وأداء الشركة، كما ينبغ

 .صولواذ وبيع األوعلى عمليات االستح اِفالرأمس
أيضا حينما يقتضى  اختيار ادلسئولُت التنفيذيُت الرئيسيُت وتقرير ادلرتبات وادلزايا ادلمنوحة ذلم ومتابعتهم -

 . ياألمر ذلك وإحبلذلم ومتابعة خطط التناوب الوظيف

                                                           
 .72ص:  قطر، ،2018، ادلركز العريب للدراسات، التنظيم القانوني لحوكمة الشركات في التشريعات العربية،رضوان ىاشم ضبدون عثمان 1
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 يمسوضمان الطابع الر  ،دارةمراجعة مستويات مرتبات ومزايا ادلسئولُت التنفيذيُت وأعضاء رللس اإل -
 . دارةوالشفافية لعملية ترشيح أعضاء رللس اإل

وادلساعلُت، ومن بُت  دارةالتنفيذية ورللس اإل دارةصور تعارض ادلصاٌف ادلختلفة بالنسبة لئل إدارةمتابعة و  -
 . تلك الصور: إساءة استخدام أصول الشركة وإجراء تعامبلت ألطراف ذوى عبلقة

ية للشركة ومن متطلبات ذلك وجود مراجع مستقل وبصفة خاصة ضمان سبلمة التقارير احملاسبية وادلال -
 1.نظم متابعة ادلخاطر والرقابة ادلالية وااللتزام بأحكام القوانُت

 . ظلها وإجراء التعديبلت ادلطلوبة تعمل اجملالس يف متابعة فعالية أساليب حوكمة الشركات اليت -
 . اإلشراف على عملية اإلفصاح واالتصاالت -

ون الشركة، وأن غلرى ذلك بصفة خاصة على ؤ لش يمن شلارسة التقييم ادلوضوع دارةكن رللس اإلغلب أن يتم .3
 .التنفيذية دارةضلو مستقل عن اإل

 

 ركاتئ حوكمة الشيمثل مباد  :(8.1 ) الشكل

 
 .226، ص:2016 االردن، اليازوريدار النشر  وتطبيقات، مداخل - المصرفية العمليات إدارة، الشمري راشد صادق المصدر:

 
 

                                                           
 .35، ص:2012 عمان، االردن  ي،ر اليازو دار النشر والتوزيع ، حوكمة البنوك،ضبد عبد احلسُت راضي -حاكم زلسن زلمد 1

 مبادئ حوكمة الشركات

 حقوق ضبلة األسهم

معاملة عادلة حلملة 
 األسهم

 دور أصحاب ادلصاٌف

 االفصاح والشفافية

مسؤوليات رللس 
 اإلدارة
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 حوكمة الشركاتليات تطبيق آالفرع الثالث: 
 ذوى األطراف وكافة ادلساعلُت حقوق وضمان ضباية على أساسية بصفة الشركات حوكمة آليات تعمل

 تصنيف وؽلكن، ةادلؤسس إدارة أداء على والسيطرة الرقابة إحكام خبلل من ادلؤسسة بأعمال ادلرتبطُت ادلصلحة
 تناول سيتمو  خارجية وأخرى داخلية حوكمة آليات إُف احلوكمة، آليات من نوعُت إُف دلستخدمةا اآلليات رلموعة
 :يأيت كما سلتصر بشكل اآلليات ىذه

  :الشركات لحوكمة الداخلية اآلليات: الفرع األول
 والباحثُت الشركات حوكمة رلال يف الناشطُت إن Harianto & Singh من كل يذكر:  دارةاإل مجلس دور .1

 الشركة يف ادلستثمر ادلال رأس ػلمي أنو إذ ،دارةاإل سلوك دلراقبة أداة أحسن دارةاإل رللس يعدون وادلمارسُت
 دارةاإل ومكافأة وإعفاء تعيُت يف القانونية صبلحياتو خبلل من وذلك 1،دارةاإل قبل من االستعمال سوء من

 ادلناسبة احلوافز ويقدم الشركة، اسًتاتيجية وضع يف بفاعلية يشارك القوي دارةاإل رللس نأ كما ،العليا
 أن ينبغي فعالة اجملالس ىذه تكون ولكي الشركة قيمة تعظيم وبالتاِف ،اأدائه ويقوم سلوكها ويراقب ،دارةلئل

 للشركة االجتماعية األىداف تأخذ الوقت ذات ويف الشركة، دلصلحة للعمل يؤىلها الذي ادلوقف يف تكون
 السياسية التدخبلت عن بعيدا اخلاصة أحكامها دلمارسة البلزمة السلطة سبتلك أن غلب كما االعتبار، بعُت

 واإلفصاح الشركة أداء على ادلستمر اإلشراف عن فضبل العليا، دارةاإل باختيار وتقوم شؤوهنا، يف والبَتوقراطية
 :دارةاإل جمللس األساسية ادلكونات يوضح ادلواِف والشكل، ذلك عن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .115 :، ص2006 ،، الدار اجلامعية، اإلسكندريةحوكمة الشركات ومعالجة افساد المالي واإلداري ضبد مصطفى سليمان، 1

 اإلدارة مجلس مكونات

 اإلشراف
 ادلستقل

 على القدرة
 التنافس

 وضع
 اإلسًتاتيجية

 

 على القدرة -
 .دارةاإل رللس استبدال

 .اإلداري اإلشراف-

  وحدة كل إسًتاتيجية -
 .العمل من
 .الشركة إسًتاتيجية -

 تنفيذيُت غَت أعضاء -
 .مستقلُت

 .القيادة استقبلل -
 التنفيذيُت لغَت االجتماع -

 

98: ص ،2006اإلسكندرية، اجلامعية، الدار واإلداري، ادلاِف الفساد ومعاجلة الشركات حوكمة سليمان، مصطفى زلمد :المصدر  

 دارةاإل لمجلس الرئيسية المكونات : (9.1) الشكل
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 اللجان من رلموعة إنشاء إُف يلجأ وادلراقبة، التوجيو يف بواجباتو القيام من دارةاإل رللس يتمكن يولك
 تقرير برفع تقوم فهي دارةاإل رللس زلل ربل ال أهنا اللجان ذلذه الرئيسية وادليزة التنفيذيُت، غَت من أعضائو بُت من

 .الكاملة وادلسؤولية النهائي القرار صاحب ىو فاجمللس بالتاِف للمجلس مفصل
 الدولية، العلمية اذليئات قبل من بال  باىتمام احلاضر الوقت يف التدقيق جلنة حظيت لقد :التدقيق لجنة .2

، العادلية الشركات يف حصلت اليت ادلالية واالضطرابات اإلخفاقات بعد وخباصة والباحثُت، ادلتخصصة واحمللية
 زيادة يف الشركات حوكمة أدوات من كأداة التدقيق جلنة تؤديو أن ؽلكن الذي للدور االىتمام ىذا ويرجع
 التقارير إعداد يف دورىا خبلل من وذلك الشركات، عنها تفصح اليت ادلالية ادلعلومات يف والشفافية الثقة
 اخلارجي التدقيق ىيئات دعم يف دورىا وكذلك الشركات، يف الداخلي التدقيق وظيفة على وإشرافها ادلالية
 1.الشركات حوكمة دببادئ االلتزام على التأكيد يف دورىا عن فضبل استقبلليتها، ةوزياد

 عدد من تتكون ،دارةاإل رللس عن منبثقة جلنة" بأهنا حنا أشرف ميخائيل عرفها :التدقيق لجنة تعريف .أ 
 قتضىا إذا واخلارجيون الداخليون ادلدققون اللجنة ىذه اجتماعات وػلضر التنفيذيُت، غَت األعضاء من

 وترفع ،دارةاإل رللس يقررىا اليت لؤلحكام طبقا العمل صبلحيات اللجنة ىذه وتفوض ذلك، األمر
 2"دارةاإل رللس رئيس إُف الدورية تقاريرىا

 :يأيت ما يف نوجزىا والوظائف ادلهام من بالعديد التدقيق جلنة تقوم :التدقيق لجنة ومهام وظائف .ب 
  .دارةاإل رللس إُف تقدؽلها قبل ادلالية الكشوف مراجعة -
  .اخلارجي ادلدقق وإعفاء ومكافأة بتعيُت التوصية -
  .عليها واالتفاق التدقيق يف األولويات وطبيعة نطاق مناقشة -
  .التدقيق عملية أثناء تنشأ مشكبلتأو  ربفظات ألية اخلارجيُت ادلدققُت مع ادلناقشة -
 ادلخاطر إدارةو  الشركة يف الداخلية الرقابة نظام ليةفاع لتقوًن والداخليُت اخلارجيُت ادلدققُت مع ادلناقشة -

  .فيها
 3.ادلخاطر للوقوف على مدى مبلءمتها بالنسبة لتعرضات ادلخاطر إدارةتقيم مقاييس  -

                                                           
ادللتقى الوطٍت حول: حوكمة الشركات كآلية للحد  ،واإلداري المالي الفساد من الحد في الحوكمة آليات دور جابر، دىيمي الدين، زين بروش1

 .14:ص ،2012 ،بسكرة، اجلزائر  من الفساد ادلاِف واالداري، جامعة زلمد خيضر
رللة الزرقاء  - دراسة حالة مصفاة البترول االردونية –أىمية الحوكمة المؤسسية في تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد  ضبد يوسف دودين،أ2

 . 74:ص ،2015للبحوث والدراسات االنسانية اجمللد اخلامس عشر،العدد الثالث،
 .161دون تاريخ اصدار، ص: مصر،  رلموعة النيل العربية،، والعملية العلمية يةادلصرف السيسى، ادلوسوعة صبلح 3
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 وتقدًن إليها تتوصل اليت والنتائج تقدمها اليت التقارير ومراجعة الداخلي التدقيق وظيفة على اإلشراف -
 البلزمة؛ جراءاتاإل الزباذ دارةلئل التوصيات

 .والرقابة التدقيق بأعمال صلة ذلا واليت ،دارةاإل رللس قبل من هبا تكلف واجبات بأية القيام -
 ادلهتمة اجلهات عن الصادرة والتوصيات الشركات حبوكمة اخلاصة الدراسات اغلب توصي: المكافآت لجنة .3

 ادلملوكة الشركات رلال ويف، التنفيذيُت غَت دارةاإل رللس أعضاء من ادلكافآت جلان تشكل أن غلب بأنو هبا
 تكون أن ضرورة على تأكيدا (OECD) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة إرشادات تضمنت فقد للدولة

 من البعيد األمد يف الشركة مصاٌف تعزيز لضمان وذلك معقولة، العليا دارةواإل دارةاإل رللس أعضاء مكافآت
 .العالية كفاءاتال ذوي من ادلهنيُت جذب خبلل

 وادلكافآت الرواتب ربديد يف وواجباهتا ادلكافآت جلنة وظائف تًتكز: وواجباهتا ادلكافآت جلنة وظائف -
 :يأيت دبا حددت لذا العليا دارةباإل اخلاصة وادلزايا

 عليها؛ بادلصادقة دارةاإل رللس والتوصية ومراجعتها، العليا دارةلئل األخرى وادلزايا ادلكافآت ربديد -
 دوري؛ بشكل السياسات ىذه ومراجعة العليا دارةاإل مكافأة برامج دارةإل سياسات وضع -
 بأداء معقول بشكل ترتبط ال دفعات عنها ينتج اليت العليا دارةاإل مكافآت برامج لتعديل خطوات ازباذ -

 العليا؛ دارةاإل عضو
 .باستمرار ومراجعتها دارةاإل دلزايا سياسات وضع -

 تتبلءم الذين ادلرشحُت أفضل بُت من وادلوظفُت دارةاإل رللس أعضاء تعيُت يتم أن بغل :التعيينات لجنة .4
 دارةاإل رللس أعضاء تعيُت يف الشفافية ولضمان الشركة، من احملددة واخلربات ادلهارات مع وخرباهتم مهاراهتم
 .، منها اآليتالواجبات من رلموعة اللجنة ذلذه وضعت فقد ادلوظفُت وبقية
 واخلربات ادلهارات بوضع ادلختص الوزير دبصادقة دارةاإل رللس مع الشركة يف التعيينات جلنة تقوم أن -

 .ادلطلوبُت وادلوظفُت دارةاإل رللس عضو لدى توافرىا ادلطلوب
 ادلرشحُت أفضل على احلصول يضمن دبا للتعيُت، شفافة آليات تضع أن التعيينات جلنة على غلب -

 ، ادلؤىلُت
 .باستمرار للشركة ادلطلوبة ادلهارات بتقوًن دارةاإل رللس أعضاء بقية مع اللجنة تقوم أن -
 .للتعيُت طلباهتم لتقدًن ادلؤىلُت ودعوة إشغاذلا، ادلطلوب الوظيفة عن باإلعبلن اللجنة تقوم أن غلب -
 من ادلوضوعة ادلواصفات مع ادلتقدم ومهارات مؤىبلت دبقارنة وذلك ادلوضوعية، تتوخى أن اللجنة على -

 .الشركة
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 العملية، ىذه تعزز إهنا إذ احلوكمة، عملية يف مهما دورا الداخلي التدقيق وظيفة تؤدي :الداخلي التدقيق .5
 اليت األنشطة خبلل من الداخليون ادلدققون يقوم حيث الشركة؛ مساءلة على ادلواطنُت قدرة بزيادة وذلك

 وتقليل 1،للدولة ادلملوكة الشركات يف العاملُت ادلوظفُت سلوك وربسُت العدالة، ادلصداقية، بزيادة ينفذوهنا
 واخلارجي الداخلي التدقيق من كل إن Archambault يرى السياق ىذا ويف، وادلاِف اإلداري الفساد سلاطر
 ونزاىة دقة بضمان يتصل فيما خاص وبشكل احلوكمة، ىيكل إطار ضمن ادلراقبة آليات من مهمة آلية يعد

 وظيفة بأعلية والتنظيمية ادلهنية اذليئات اعًتفت وقد، والتزوير الغش حاالت واكتشاف ومنع ،ادلالية التقارير
  .احلوكمة عملية يف الداخلي التدقيق

 الشركات لحوكمة الخارجية اآلليات: الفرع الثاني
 الشركة، على اخلارجيُت ادلصاٌف أصحاب ؽلارسها اليت بالرقابة اخلارجية الشركات حوكمة آليات تتمثل

 الكربى ادلصادر أحد ادلصدر ىذا يشكل حيث ادلوضوع، هبذا ادلهتمة الدولية ادلنظمات سبارسها اليت الضغوطو 
 :يأيت ما اآلليات ىذه على األمثلة ومن احلوكمة قواعد تطبيق اجل من ىائل لضغط ادلولدة

( واخلدمات ادلنتجات) سوق منافسة تعد: اإلداري العمل وسوق( والخدمات المنتجات سوق) منافسة .1
 بقوذلم وذلك (Hess & Impavido) من كل األعلية ىذه على ويؤكد الشركات، حلوكمة ادلهمة اآلليات أحد
 الشركات منافسة يف تفشل سوف إهنا 2،( مؤىلة غَت إهناأو  )الصحيح بالشكل بواجباهتا دارةاإل تقم َف إذا
( اخلدماتأو ) ادلنتجات سوق منافسة إن نإذ، لئلفبلس تتعرض وبالتاِف الصناع، حقل نفس يف تعمل اليت

 إدارة إن يعٍت وىذا ،"العليا دارةلئل" اإلداري للعمل فعالة سوق ىناك كانت إذا وخباصة ،دارةاإل سلوك هتذب
 ما غالبا إذ ،دارةاإل رللس وأعضاء ادلدير مستقبل على سيئ تأثَت لو يكون سوف اإلفبلس حالة إُف الشركة
 تنفيذيُت مديرينأو  إدارة رللس أعضاء من ادلسؤولية مواقع إشغال يتم ال أنو للتعيُت مةادلبلئ اختبارات ربدد
 .التصفيةأو  اإلفبلس إُف شركاهتم قادوا أن سبق

 إلعادة التقليدية األدوات من واالستحواذات االندماجات أن فيو الشك شلا: واالستحواذات االندماجات .2
 األدبيات من العديد وجود إُف  (John & Kedia)من كل ويشَت عاَف،ال أضلاء يف الشركات قطاع يف اذليكلة
 يتم عندما غالبا ػلدث احلوكمة آليات من مهمة آلية االكتساب إن ترى اليت النظر وجهة تدعم اليت واألدلة

  3.االندماجأو  االكتساب عملية ربصل عندما ادلنخفض األداء ذات اإلدارات خدمات عن االستغناء

                                                           
 .15:ص مرجع سابق،،  واإلداري المالي الفساد من الحد في الحوكمة آليات دوربروش زين الدين، دىيمي جابر،  1
2
 .16، ص:نفس المرجع 

 .16، ص:المرجع السابق بروش زين الدين، دىيمي جابر،3
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 اخلارجيون ادلدققون يساعد إذ للشركات، جيدة حلوكمة الزاوية حجر اخلارجي التدقيق ؽلثل :لخارجيا التدقيق .3
 ادلصاٌف أصحاب بُت الثقة ويغرسون فيها، العمليات وربسُت والنزاىة ادلساءلة ربقيق على الشركات ىذه

 .عام بشكل وادلواطنُت
 الذين الفاعلُت بُت ذبري اليت التفاعبلت على اآلليات ىذه وتؤثر تشكل ما غالبا: والقوانين التشريع .4

 عملية يف األساسيُت الفاعلُت على التشريعات بعض أثرت لقد، احلوكمة عملية يف مباشر بشكل يشًتكون
 .بعضهم مع تفاعلهم كيفية على بل العملية، ىذه يف ووظيفتهم بدورىم يتصل فيما ليس احلوكمة،

 ادلاِف الفساد زلاربة أجل من ضغوطًا، شلارسة يف ؤديوت الذي دورال خبلل من: العالمية الشفافية منظمة .5
 قطاع ويف واحملاسبية، ادلالية النظم ربسُت أجل من العادلية التجارة منظمة تضغط فمثبل الدول، يف واإلداري
 .فيها احلوكمة شلارسة أجل من ضغطا بازل جلنة سبارس البنوك
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 اإلسالمية المصارف حوكمة :الرابع المبحث
يضا الباحثُت وادلهتمُت بالشأن أن احلوكمة دببادئها ادلنبثقة عن اذليئات وادلؤسسات ادلختصة، و إ

رسائها وتعزيز تأثَتىا على مستوى القطاع احلساس جدا، والذي ؽلثل إمام ربديات كبَتة وىي أ، االقتصادي وادلاِف
موال مث ضخها من جديد يف العمليات لية قبول الفائض من األآ على محيث يقو  ؛القلب النابض لبلقتصاد

على حساسيتو وضرورة احلذر يف تسيَته فانو َف  عٍت البنوكأليات ادلتعارف عليها وىذا القطاع االقتصادية وفق اآل
سنتطرق يف كتابات تبُت احلوكمة فيو بشكل جيد للمهتمُت بذلك وعليو أو   ُف اغلاد تعاريفإيرتقي بالفاعلُت فيو 
 اإلسبلميةيضا ادلصارف أيف ادلصارف التقليدية و  يةصرفُف التعرف على ماىي احلوكمة ادلإىذا ادلبحث للولوج 

 وخصائص ومبادئ كل منها على حدى ووجو التوافق واالختبلف بينهما.
 ية وخصوصياتهامصرفلى الحوكمة الإ: مدخل ولالمطلب األ

 ؤديوالذي يالدور  خبلل من ،صرفادل ونؤ ش هبا تدار اليت الطريقة ادلصريف تشمل ادلنظور من احلوكمة
 حقوق وضباية ادلستفيدين مراعاة حقوق ،صرفادل أىداف ربديد يف يؤثر دبا العليا، دارةواإل دارةاإل رللس من كل

 الرقابية سلطةال قبل من ادلخاطر إدارة مراقبة عملية ادلصريف، أصبحت اجلهاز نشاط يف التعقيد وبازدياد ادلودعُت،
 إدارة رللس يف مهنؽلثلو  ومن للمساعلُت ادلباشرة ادلشاركة تتطلب ادلصريف اجلهاز سبلمة أصبحت لذا كافية، غَت
 1.صرفادل

 يةمصرفالحوكمة ال مفهوم: ولالفرع األ
 من اليت مصرفالتنفيذية لل دارةواإل دارةاإل رللس قبل من األداء مراقبة أساليب ادلصرفية احلوكمة تتضمن

 الداخليُت، والفاعلُت حقوق ادلودعُت، وضباية األسهم ضبلة حقوق ومراعاة األىداف ربديد يف تؤثر أن اهنشأ
 الرقابية، اذليئة وسلطات التنظيمي اإلطار من خبلل ربدد واليت اخلارجيُت بالفاعلُت ىؤالء عبلقة إُف باإلضافة

 على الرقابة أحكام على التأثَت مهنشأ من الذين الفاعلُت صبيع العامة وىم دور ليشمل احلوكمة مفهوم يتسع كما
    2.البنوك أداء

                                                           
 سيئة بنوك عن باقي الشركات ألن اهنيارىا يؤثر على دائرة أكثر اتساعا من األشخاص ويؤدي إُف أضعاف النظام ادلاِف ذاتو شلا يكون لو آثارا زبتلف ال

 .البنك إدارةعلى االقتصاد بأسره، وىو ما يلقي دبسئولية خاصة على أعضاء رللس 
 عة لقطاعات أخرى ألهنا باإلضافة إُف أهنا ربمي مصاٌف ادلساعلُت فهي تسعى يف نفس الوقت تعترب حوكمة البنوك أمشل من نظَتاهتا يف مؤسسات تاب

 .إُف ضباية مصاٌف ادلودعُت
  .01مصر، ص:  القاىرة، ،6 العدد ،مالية مفاىيم البنوك، في الحوكمة نظام ادلصري، ادلصريف ادلعهد 1
 ادلوقع: توفر على االنًتنتم ،الدولية ايير والممارساتالمع وفق العربية المصارف في الجيد الحكم تطوير منتدى 2

www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan 07/01/2019:االطبلع التاريخ. 

http://www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan
http://www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan
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 فهو وأىدافها، اهتربقيق غايا ابتغاء ومراقبتها البنوك إدارة دبوجبو تتم الذي النظام" هناأية على صرفادل احلوكمة فتعرّ 
 بنك فيعرّ كما   1.ادلؤسسُت( نوادلستثمري )ادلساعلُت األموال رؤوس مصادر مع دبوجبو الذي يتعاملون النظام

 اليت األساليب" هنابأ ادلصارف احلوكمة يف ،ادلصرفية للرقابة بازل جلنة سلطتو ربت تعمل اليت الدولية التسويات
 وضباية والتشغيل صرفادل أىداف وضع كيفية ربدد العليا واليت دارةواإل دارةاإل رللس خبلل من ادلصارف اهب تدار

 مصاٌف ضباية ػلقق ودبا السائدة والنظم للقوانُت وفقا بالعمل االلتزام مع أصحاب ادلصاٌفو  األسهم ضبلة مصاٌف
 ".ادلودعُت

كرب للعمل وفق مبادئ احلوكمة وذلك الرتباطها أنستطيع أن نقول إن قطاع البنوك حباجة  ،شلا سبق
غة وادلؤثرة بشكل كبَت يف حالة عليتو البالأو  ا،هبالقطاعات االقتصادية األخرى وللمخاطر الكبَتة اليت تواجه

إذن احلوكمة ىي ذلك النظام الذي  يف حالة اهنيار القطاع وىذي لتشابك تأثَته على االقتصاد ككل،أو  ازدىاره
ؽلكن كل األطراف الفاعلة يف العملية االقتصادية من القيام بأعمال تساعد على بقاء وزيادة رحبية البنوك وضبايتها 

 سائر واإلفبلس. اخلادلخاطر منها من 
  البنوك لحوكمة الداعمة األساسية الثاني: العوامل الفرع
 2:ما يأيت ادلصريف بالنظام للحوكمة السليم التطبيق تدعم اليت األساسية العوامل بُت من

 ادلؤسسة يف العاملُت لكل معلومة تكون اليت وادلبادئ القيم من ورلموعة اسًتاتيجية أىداف وضع -
 .ادلصرفية

 .صرفبادل للمسؤولية واضحة سياسات وتنفيذ وضع -
ألي  خضوعهم احلوكمة وعدم عملية يف مهب ادلنوط للدور وإدراكهم دارةاإل رللس أعضاء كفاءة ضمان -

 .خارجيةأو  داخلية سواء تأثَتات،
 .العليا دارةاإل بواسطة مبلئمة رقابة توافر ضمان -
 .الرقابية الوظيفة ادارك أعلية يف واخلارجيُت الداخليُت ادلراجعُت بو يقوم الذي العمل من الفعلية االستفادة -
 .احمليطة والبيئة وأىدافو البنك أنظمة مع احلوافز نظم توافق ضمان -
 .العليا دارةواإل دارةاإل رللس أعمال مراجعة يف الرقابية السلطات دور -

                                                           
، 2005الشركات، حلوكمة العادلي ادلنتدى ،الخاصة الدولية المشروعات مركز مةترج البنوك، إدارة مجالس ألعضاء إرشادات تشاركهام، جوناثان1

 .09 ص:
رللة – إفريقيا شمال دول حالة -العربي  المصرفي القطاع في الحوكمة إلرساء كمدخل بازل لجنة بمتطلبات االلتزام الرزاق، عبد حبار 2

 .81 -80:صص  ،2015،زائراجل -الشلف جامعةإقتصاديات مشال إفريقيا ، العدد السابع، 
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 إُف: إضافة
 .فعليا السوق انضباط لتعزيز بيئة خلق -
 .الشركات حوكمة يف طاقات لبناء والتدريب التعليم مبادرات -
 .البنك وواجبات حقوق ػلدد فعال قانوين إطار تطوير -

  المصرفية حوكمةال في نياألساسي نيالثالث: الفاعل الفرع
ألدوارىم  خلارجُت والداخلُت(ا) األساسيُت الفاعلُت مدى قيام على البنوك يف احلوكمة نظام صلاح يتوقف

 1.بشكل جيد يف البنك
 الداخليين بالفاعلين الخاصة والمسؤوليات ألدوارأوال: ا

 وادلوافقة اإلشرايف اجمللس انتخاب خبلل ومن البنوك، حوكمة يف ىاما دورا ادلساعلون ؤديي: األسهم حملة .1
 توجو بتحديد ذلم يسمح وضع يف ادلساعلون يكون ،ادلراجعُت اخلارجيُتو  ادلراجعة وجلنة دارةاإل رللس على

 ادلودعُت ذباه يضاأ بل األسهم ضبلة ذباه فقط ليست واجمللس دارةاإل مسؤوليات أن يف بنوكال وزبتلف البنك،
 إدارة على اإلشراف يف رئيسيا دورا ايلعبو  أن ادلساعلُت على ينبغيو . ادلبلك مال لرأس مالية رافعةيوفرون  الذين
 لوضع مؤىلُت يكونواو  باخلربة هأعضاؤ  يتمتع كفء إدارة رللس اؼلتارو  أن عادة منهم يتوقعو  البنك، شؤون

 للبنك مناسبة عمل ةاسًتاتيجي تبٍت على اأيض قادرا دارةاإل رللس يكون أن غلبو  ،سليمة وأىداف سياسات
 شلارسات حدوث دون واحليلولة معقولة، رمسلة على واحملافظة ادلاِف، ومركزه البنك شؤون على واإلشراف
 2.ككل البنك مستوى وعلى أعضائو بنب الذاتية ادلصلحة

 )اجمللس دارةاإل رللس عاتق على ادلسؤولية النهائية تقع ادلصرفية القوانُت دلعظم : وفقادارةاإل مجلس .2
 والكفء ادلشروعة دارةاإل خبلل من مصاحلهم صون عن وادلساعلُت ادلودعُت أمام مسؤول واجمللس( اإلشرايف
 َتغ اسات وادلمارساتيالس عواقب عن ؤوليةدلسا من التملص يستطيعون ال ولكنهم ،ادلصرفية للمؤسسة

 آخر، مصريف أي نشاطأو  الداخلي الغش من ةيوالوقا واالستثمار باإلقراض ادلتصلة مةياحلك َتغأو  مةيالسل
 السوق على ادلدخل القائم ألن وذلك ة،يميالتنظ السلطات اىتمام من اَت كب قدرا دارةاإل رللس تذبغلو 

                                                           
1
 Iskander M , Chamlou N,  Corporate Governance: A Framework for Implementation, Published in : 

Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy, 

Washington World Bank, 2002, P: 122. 
 ،مصر، والنشر للطباعة اجلامعية الدار المصارف، في الحوكمة تطبيقات: التجارب ــ المبادئ ــ المفاىيم:  الشركات حوكمةضباد،  عبدالعال طارق2

 .450ص: ،2004
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 والقدرة بادلؤىبلت سبتع أعضائو لضمان سعىيو  ة،ياالئتمان اجمللس اتيمسؤول على ركزي البنك على لئلشراف
  1.اتيادلسؤول ىذه دبثل النهوض من سبكنهم اليت

 ايالعل دارةاإل وعلى دارةاإل رلالس على تعتمد ما مصريف نظام وأداء ةيادلال السبلمة إن :التنفيذية دارةاإل .3
 شكل ادلخاطرة على للتعرف النظم ةيوكفا ادلخاطر شكل عةيوطب بنكلل جيياالسًتات وادلركز األعضاء، للبنوك

فان  األسباب ذلذه ،دارةاإل ورللس اإلداري قيالفر  مراقبة جودة مدى تعكس أمور وادارهتا ومراقبتها
حوافزىم  ميوتعظ دارةاإل رللس أعضاء مساءلة ةيتقو  ىو قوي ماِف لنظام جيللًتو  ةيفعال األكثر ةيجياإلسًتات
السوق  على القائم ادلدخل يف جوىري مكون ايالعل دارةاإل دور فان ولذلك ورشادة، حبكمة البنك إدارة على
ا يالعل دارةاإل ةيومسؤول مشاركة ةيتقو  إُف ديمتزا بشكل ةيميالتنظ السلطات وهتدف واإلشراف، ميالتنظ إُف

 2.وأمانو البنك سبلمة على احلفاظ عن ةيسيرئ ةيدبسؤول االضطبلع لقبول
 أداة ، فهيدارةاإل دبجلس ادلنوطة ادلخاطر إدارة فةيلوظ امتدادا ادلراجعة جلنة تعترب: نو الداخلي نو المراجع .4

 ادلنظمة جلنة ادلراجعة رسالة انيب كوني أن نبغييو  ادلخاطرة، نواحي على التعرف على دارةاإل دلساعدة مةيق
 ًتتبيو  بأسرىا مستوى اجملموعة على ةيليالتشغ دلخاطرا إدارة ميتعظ: التاِف النحو على ثةياحلد للمبادئ طبقا
 :كالتاِف تكون أن نبغيي الداخلي ادلراجع فةيوظ أىداف أن ذلك على
 .معها والتعامل العمل سلاطر على التعرف من دارةاإل ُتسبك -
 .واقتصادىا وكفاءهتا اتيالعمل ةيفعال مييوتق مستقل، مييتق َتتوف -
 .ةيليالتشغ ماتيوالتعل اساتيسوال ُتللقوان االمتثال مييتق -
 .اآلِف واحلاسب احملاسبة نظم بواسطة ادلنتجة ادلعلومات ةياعتماد مييتق -
 .ةيذيالتنف دارةلئل ةياستقصائ خدمات ًنتقد -

 الرقابة ونظم ةيادلؤسس احلوكمة بشأن ديتأك َتتوف يف يُتالداخل ُتللمراجع ةيأعل األكثر الواجبات تتمثل
 وضمان دارةاإل رللس إُف هاؽلتقد قبل ةيالسنو  ةيادلال القوائم راجعواي أن هميعل نبغييو  ر،ادلخاط إدارة اتيوعمل
 .ةيادلال القوائم إعداد عند مناسبة ةيزلاسب وشلارسات اساتيس قيتطب

                                                           
1
 Marsal Christine, Bouaiss Karima, Les Mécanismes Internes de Gouvernance dans les Banques: un état de 

l’art, Cahiers du FARGO-LEG, Dijon, 2008, p: 04-20. 
 المخاطر في القطاع المصرفي  دارةاسة  فعالة إلياغة  سية  في صيدور الحوكمة المصرفحبار عبد الرزاق. فرج شعبان،  2
، 2013 جامعة البويرة، اجلزائر، ت دول العاَف،اية وانعكاساهتا على اقتصاديادلخاطر ادلال إدارةادلؤسبر الدوِف االول:  –إشارة خاصة لحالة الجزائر  -

 .5 ص:
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  الخارجيين بالفاعلين الخاصة والمسؤوليات ثانيا: األدوار
 ىاما أمرا صرفادل لنظام متطور وقانوين تنظيمي إطار وجود يعترب :والتنظيمي والرقابي القانوني اإلطار .1

 خبلل كبَت تغَت الدور ىذا شهد فقد أعلية، يقل ال الذي ادلركزي للبنك الرقايب إُف الدور باإلضافة وحيويا،
السلوك  إتباع تشجيع على العمل إُف ادلطلقة السيطرة من لو العام اإلطار ربول حيث ؛الفًتة األخَتة

 سبلمة ضمان على يقتصر دورىا أصبح بل االئتمان، توجيو يف ادلتحكم ىي الرقابية جلهةا تعد وَف احلصيف،
 بكفاية رأس يتعلق فيما احملكمة الضوابط من رلموعة بازل اتفاقيات وضعت الصدد، ىذا وىف .ادلصريف اجلهاز
ادلخصصات،  كوينبادلنشأة، وت العبلقة ذات واألطراف الصلة ذات األطراف وإقراض القروض، وتركز ادلال،

 السيولة واالحتياطي، ومتطلبات جدولة الديون، بإعادة اخلاصة واإلجراءات ادلستحقة، ادلدفوعات وربصيل
 وادليدانية. للمراقبة ادلكتبية ادلتطورة األساليب تطبيق إُف باإلضافة

 :مهور(ج)ال العامة دور .2
 مهتمدخرا سحب على مهتقدر  ويف ادلصريف اجلهاز أداء على الرقابة يف ادلودعُت دور يتمحور :نو المودع 

 1.ادلخاطر من فيو مبال  قدر ربمل على البنك إقبال الحظوا ما إذا
 حيث السوق االلتزام يف دعم على التقييم مؤسسات تساعد: االئتماني والتقييم التصنيف شركات 

 من اخلدمة ىذه توافر فان ومن مث ادلستثمرين، لصغار ادلعلومات توافر من التأكد على التقييم فكرة تقوم
 .السوق يف للمتعاملُت غلب توافرىا اليت احلماية ودعم الشفافية درجة زيادة يف يساىم أن شأنو

 كفاءة ورفع لنشر ادلعلوماتادلصارف  على الضغط سبارس أن اإلعبلم لوسائل ؽلكن: اإلعالم وسائل 
 .ادلال رأس على تأثَتىم إلضافة إُفبا السوق يف اآلخرين الفاعلُت مصاٌف ومراعاة البشري العنصر

 ة يحلما الودائع على ُتتأم خطط الدول من ديالعد أقامت :الودائع تأمين وصندوق األمان شبكة
ذات  ادلؤسسات بواسطةأو  ادلركزي البنكأو  احلكومة بواسطة اخلطط ىذه وتنظم الصغار، ُتادلودع
 الودائع على ُتالتأم قدميو  اري،ياختأو  طوعي كوني أن من أفضل إجباري كونيو  بالبنوك العبلقة

 ادلاِف، النظام استقرار على عمليو  ،البنكي النظام يف العامة الثقة ادةيز  مث ومن البنوك إُف شبكة ضمان
 ةيإمكان مث ومن 2األخرى، البنوك هبا وتتأثر البنك يف ربدث اليت ادلشاكل َتتأث من الضمان د شبكةيوتق

                                                           
  متوفر على االنًتنت، الثالث، العدد ،مصرفي منظور من الحوكمة ادلصريف، دلعهد 1

http://www.ebi.gov.eg/downloads/Goverenance%20Arabic.pdf،  : 21/01/2019تاريخ االطبلع. 
إشارة خاصة لحالة - ،المخاطر في القطاع المصرفي دارةاسة  فعالة إلياغة  سية  في صيدور الحوكمة المصرف ،فرج شعبان ،لرزاقحبار عبد ا 2

 .7مرجع سابق، ص: – الجزائر

http://www.ebi.gov.eg/downloads/Goverenance%20Arabic.pdf
http://www.ebi.gov.eg/downloads/Goverenance%20Arabic.pdf
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 ُتالتأم من ادلتحققة ادلنافع وتصبح ككل، صريفادل النظام على السليب الفعل ردأو  الضار َتخفض التأث
ادلصارف  على اإلشراف جلهة وتعطي قانوين، واطار ةيمنطق بإجراءات ارتباطها عند زلققة على الودائع

 .البنوك مشاكل حلل دعم ومساندة
 : مبادئ الحوكمة المصرفيةالمطلب الثاني
 سبثلت واليت وغَتىم أعضائها من اجملمعة اإلشرافية اخلربة على للحصول صريفدلا لئلشراف بازل جلنة تعمل

 بشكل اإلشراف يعمل أن ؽلكن ال حيث ورشيدة، آمنة يةمصرف شلارسات تسريع أجل من إشرايف توجيو إصدار يف
 ذلمصارف ادل يف ادلشرفُت فان وبالتاِف ذلا، ادلخطط اإلطار حسب تعمل ادلؤسسية احلوكمة تكن َف إذا جيد

 على تشدد اإلشرافية اخلربة أن حيث ية،مصرف منظمة كل يف فعالة مؤسسية حوكمة وجود ضمان يف قوية مصلحة
 من ذبعل ادلقبولة ادلؤسسية فاحلوكمة ،مصرف كل يف األرصدة وفحص للمساءلة ادلناسبة ادلستويات وجود ضرورة
 .وادلشرفُت صرفادل إدارة بُت تعاونية عبلقات إغلاد يف تساىم أن من سبكن أهنا كما سهولة، أكثر ادلشرفُت عمل

 1998المصارف  في المؤسسية الحوكمة حول بازل لجنة أعمال أوال:
 حوكمة على أعلية فيها الًتكيز مت حيث زلددة، مواضيع حول عمل راقأو  عدة بازل جلنة أصدرت

 ما يأيت: األوراق ىذه وتشملالشركات، 

 .(1998مايو( ماناالئت سلاطر إدارة مبادئ -
 .(1998)سبتمرب الفائدة معدل سلاطر إدارة مبادئ -
 .(1998)سبتمرب البنك شفافية ربسُت -
 .(1998)سبتمرب البنكية ادلنظمات يف الداخلية الرقابة لنظم إطار -

الشركات  أساسية حلوكمة تعترب واليت الفنية واألساليب االسًتاتيجيات أن حقيقة األوراق ىذه بينت وقد
 1منها: عناصر، عدة من تتكون ادلصريف اجلهاز داخل السليمة
 .ادلعايَت ذههب االلتزام مدى لقياس ونظام ادلبلئم، للسلوك ومعايَت عمل دليل توافر -
 يف األفراد مساعلة ككل، ومدى ادلنشأة صلاح قياس ضوئها على يتم للمؤسسة، واضحة اسًتاتيجية توافر -

 .النجاح ىذا

                                                           
 للمؤسسة، االجتماعية وادلسؤولية العمل : أخلقةمة الشركاتحوكحول  ادللتقى الدوِف بازل، لجنة منظور من البنوك حوكمة خليل، الرزاق عبد 1

 .07 :، ص2007 ديسمرب  اجلزائر، تلمسان، جامعة
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 بداية ادلتدرجة لسلطات االعتماد ىرمي نظام متضمنا القرار، ازباذ ومراكز سؤولياتللم السليم التوزيع -
 .دارةاإل رللس وحىت األفراد من

 .احلسابات ومراجعة العليا دارةواإل دارةاإل رللس بُت والتفاعل للتعاون آلية وضع -
 .ادلخاطر إدارة ووظائف واخلارجية، الداخلية ادلراجعة وظائف تتضمن الداخلية للرقابة قوية نظم توافر -
 عبلقات ذلك دبا يف ادلصاٌف تضارب احتمال فيها يتصاعد اليت ادلواقع يف ادلخاطر دلراكز خاصة رقابة -

 يف الرئيسية القرارات العليا ومتخذي دارةواإل ادلساعلُت بالبنك وكبار ادلرتبطُت ادلقًتضُت مع العمل
 .ادلؤسسة

 سواء للموظفُت وأيضا بالنسبة مبلئمة، بطريقة العمل ربقق واليت لعلياا دارةلئل واإلدارية ادلالية احلوافز -
 .آخر شيء أيأو  ترقياتأو  مكافآت شكل يف كانت

  .خارجوأو  البنك داخل إُف سواء للمعلومات مناسب تدفق -
 1ما يأيت: على واإلشراف باحلوكمة خاصة بازل جلنة عن صادرة أخرى ورقة أشارت كما

 العليا دارةاإل من وكذلك ،ادلختصة اللجان إحدىأو  صرفادل إدارة رللس من فقةموا على احلصول غلب -
 عن عام فهم األطراف تلك لدى أن يكون وغلب ،والتقدير التصنيف لعمليات ادلادية النواحي كافة على
 اإلدارات على وغلب ادلصاحبة، اإلدارية عن التقارير تفصيلي ومفهوم ادلخاطر لتصنيف صرفادل نظام

 من استثناءاتأو  مادية تغيَتات أي عن لو ادلختصة اللجنةأو  دارةاإل جمللس إخطارا تقدم أن علياال
 .صرفبادل اخلاص التصنيف نظام عمليات ماديا على تؤثر قد ادلقررة السياسات

 عليها غلب كما وكيفية عملو، التصنيف نظام تصميم عن جيد مفهوم العليا دارةاإل لدى يكون أن غلب -
 أن أيضا دارةاإل على وغلب وادلمارسة الفعلية، ادلوضوعة اإلجراءات بُت ادلادية االختبلفات على افقتو  أن

 .النظام عمل سبلمة من باستمرار تتأكد
 تضم أن األطراف، وغلب لتلك التقارير عملية من أساسيا جزءا الداخلي التصنيف يكون أن غلب -

 الصلة ذات ادلعايَت التعرض، وتقدير درجات بُت فيما والتغَت للدرجة، وفقا ادلخاطر شكل التقارير
 التقارير تقدًن مرات عدد ؼلتلف التوقعات، وقد مقابل يف التعثر معدالت ومقارنة درجة، لكل بالنسبة
 .التقارير تقدم إليها اليت اجلهة ومستوى ادلعلومات ونوع ألعلية طبقا

                                                           
 .190 -189، ص ص: 2004بَتوت،  العربية، ادلصارف ارباد األول، اجلزء ،بازل موسوعة ،2بازل اتفاق إُف دليلك حشاد، نبيل 1
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 1999سنة بازل ل : توصياتثانيا
 جاءت ادلصرفية، يف ادلؤسسات الشركات حوكمة ربسُت سبل حول وثيقة 1999 سنة بازل جلنة أصدرت

 :ىي مبادئ سبعة ضمنادلصارف احلوكمة ب سبلمة على تعمل اليت ادلمارسات بأبرز الوثيقة ىذه
 للعمل قيم ووضع إسًتاتيجية أىداف بناء: األول ادلبدأ. 
 دلساءلةوا ادلسؤولية حول واضحة خطوط وتعزيز وضع: الثاين ادلبدأ. 
 مهتوضعيا حسب مؤىلُت لسجملا أعضاء كون ضمان :الثالث ادلبدأ. 
 العليا دارةاإل من مبلئم إشراف ىناك أن ضمان: الرابع ادلبدأ. 
 الداخليون واخلارجيون ادلراجعون بو يقوم الذي العمل من الفعالة االستفادة :اخلامس ادلبدأ. 
 الرقايب احمليط للبنك ومن األخبلقية القيم من كلةمتش ادلكافآت أساليب كون ضمان: السادس ادلبدأ 

 .لو واالسًتاتيجي
 شفاف وظلط أسلوب وفق البنك يف الشركات حبوكمة والسَت العمل: السابع ادلبدأ. 

 2006رفبراي: مبادئ لجنة بازل اإلصدار ثالثا
 أصدرت 2006فرباير ويف 2005 عام السابقة ا وأعماذلاهتتوصيا من معدلة نسخة بازل جلنة أصدرت 
 1يف: وتتمثل ادلصارف يف احلوكمة مبادئ تتضمن زلدثة نسخة
 :ن يكونوا على دراية تامة أو  ،مؤىلُت سباما دلراكزىم دارةأن يكون أعضاء رللس اإل غلب المبدأ األول

مسئولُت بشكل تام عن أداء  دارةيكون أعضاء رللس اإل، و العمل بالبنك إدارةباحلوكمة وبالقدرة على 
 ،وعن صياغة اسًتاتيجية العمل بالبنك وسياسة ادلخاطر وذبنب تضارب ادلصاٌف وسبلمة موقفة ادلاِف البنك

 ادلصاٌف غلعلهم غَت قادرين على أداء يفن يبتعدوا بأنفسهم عن ازباذ القرارات عندما يكون ىناك تعارض أو 
عضاء شلا ضمن ذلك عدد األويت ،ن يقوموا بإعادة ىيكلة للمجلسأ، و واجبهم على اكمل وجو ذباه البنك

، وتتضمن واجبات اجمللس اختيار ومراقبة وتعيُت ادلديرين التنفيذيُت دبا يضمن يشجع على زيادة الكفاءة
ن يكون أعضاء اجمللس على دراية كافية دببادئ وأسس األنشطة أو  ،البنك إدارةتوافر الكفاءات القادرة على 

بتشكيل جلان دلساعدتو ومنها جلنة  دارة، ويقوم رللس اإلة التشريعيةغلب اتباعها وبالبيئ ادلالية للبنك اليت
 ،احلسابات وتراجع وتتسلم تقاريرىم وتقوم جلنة ادلراجعة بالتعاون مع مراقيب ،تنفيذية وجلنة مراجعة داخلية

الرقابة وعدم التوافق مع  جو الضعف يفأو  الوقت ادلناسب لتحديد ن تأخذ القرارات التصحيحية يفأو 
ن ألعليا بشا دارةادلخاطر تضع ادلبادئ لئل إدارةجلنة  دارةلسياسات والقوانُت والنظم . كما يشكل رللس اإلا

                                                           
1
 Basel Committee on Banking Supervision, Enchancing Corporate Governance, Bank for International 

Settlement, February 2006, p: 9. 
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تضع  السمعة وغَت ذلك من ادلخاطر، وجلنة األجور اليت ،التشغيل ،السيولة–السوق  ،سلاطر االئتمان إدارة
 . ماشى مع أىداف واسًتاتيجية البنكك دبا يتالتنفيذية وادلسئولُت بالبن دارةمبادئ تعيُت اإلو  ،نظم األجور

 األىداف االسًتاتيجية للبنك وقيم ومعايَت العمل أخذا  دارةغلب أن يوافق ويراقب رللس اإل :يالمبدأ الثان
، وغلب أن يتأكد رللس البنك ن تكون ىذه القيم سارية يفأو  ،االعتبار مصاٌف ضبلة األسهم وادلودعُت يف
 التنفيذية تطبق السياسات االسًتاتيجية للبنك وسبنع األنشطة والعبلقات وادلواقف اليت ةدار من أن اإل دارةاإل

 ضبلة األسهم شلن ذلم السيطرةأو  ادلديرينأو  تضعف احلوكمة واعلها تعارض ادلصاٌف مثل اإلقراض للعاملُت
العليا توفَت  دارةواإل دارة، وغلب على رللس اإلمزايا تفصيلية ألشخاص ذات الصلة إعطاءأو  األغلبيةأو 

ات غَت أخبلقية من أي إجراءأو  احلماية ادلبلئمة للعاملُت الذين يعدوا تقارير عن شلارسات غَت قانونية
 .غَت مباشرةأو  تأديبية مباشرة

 البنك ألنفسهم  يفأن يضع حدودا واضحة للمسئوليات واحملاسبة  دارةغلب على رللس اإل :المبدأ الثالث
 ن يضع ىيكل إداري يشجع على احملاسبة وػلدد ادلسئوليات.أو  ،ا وادلديرين وللعاملُتالعلي دارةولئل

 :التنفيذية تتوافق مع سياسة  دارةمن وجود مبادئ ومفاىيم لئل دارةغلب أن يتأكد رللس اإل المبدأ الرابع
نشطة البنك وفقا ن تتم أأو  ،أعمال البنك دارةن ؽلتلك ادلسئولُت بالبنك ادلهارات الضرورية إلأاجمللس و 

 وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلية . دارةوضعها رللس اإل للسياسات والنظم اليت
 وظائف الرقابة الداخلية و  ،احلسابات أن يقر باستقبلل مراقيب دارةس اإلغلب على رلل :امسالمبدأ الخ

دلصارف وبغرض ربقيق عدد )ويشمل ذلك وظائف التطابق وااللتزام والقانونية( باعتبارىا جوىرية حلوكمة ا
عن عمليات وأداء  دارةيتم احلصول عليها من اإل ر وتأكيد ادلعلومات اليتمن وظائف الرقابة بغرض اختبا

داخلية واخلارجية لسبلمة العليا للبنك غلب أن تقر بأعلية وظائف ادلراجعة والرقابة الفعالة ال دارةواإل ، البنك
قوائم ادلالية سبثل العليا للبنك التحقق من أن ال دارةواإل دارةرللس اإلوغلب على  .اآلجل الطويل البنك يف

احلسابات اخلارجيُت ؽلارسوا  وذلك من خبلل التأكد من أن مراقيب ،صبيع جوانبو للبنك يف ادلوقف ادلاِف
 باإلفصاح يفخلية بالبنك ادلرتبطة عمليات الرقابة الدا ن يشاركوا يفأو  ،عملهم بالتوافق مع ادلعايَت ادلطبقة

 1.دارةُف رللس اإلإلتقارير مباشرة ، ومن ادلبلئم أن تقوم جلنة ادلراجعة الداخلية بكتابة االقوائم ادلالية
 من أن سياسات األجور وادلكافآت تتناسب مع ثقافة  دارةغلب أن يتأكد رللس اإل: المبدأ السادس

العليا وادلديرين التنفيذيُت بأىداف  دارةفز اإلن ترتبط حواأو  ،اآلجل الطويل يفوأىداف واسًتاتيجية البنك 
 .جل الطويلاأل نك يفالب

                                                           
 .10 ، ص:المرجعنفس   1
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 وتبعا لدليل جلنة بازل عن الشفافية يف ،تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة :المبدأ السابع 
 السوق أن يراقبوا بشكل البنوك فانو من الصعب للمساعلُت وأصحاب ادلصاٌف وادلشاركُت اآلخرين يف

، وىذا ػلدث إذا َف ػلصل ادلساعلون وأصحاب يةظل نقص الشفاف البنك يف إدارةصحيح وفعال أداء 
، ويعد اإلفصاح العام ادلبلئم ضروريا وخاصة فية عن ىيكل ملكية البنك وأىدافوادلصاٌف على معلومات كا

ت ادلناسب والدقيق من الوق يف، ويكون اإلفصاح السوق يفاالنضباط البورصة لتحقيق  للبنوك ادلسجلة يف
، ويكون متبلئما مع حجم وتعقيد ىيكل ت وىف التقارير الدورية والسنويةخبلل موقع البنك على اإلنًتن

، ومن ضمن ادلعلومات البورصة يفإذا كان البنك مسجبل  عماأو  ادللكية وحجم تعرض البنك للمخاطر
، ادلوضوعات ادلرتبطة الية، التعرض للمخاطرومات ادلتعلقة بالبيانات ادلغلب اإلفصاح عنها ادلعل يتال

وادلديرين واللجان  دارةالبنك ومنها ىيكل ومؤىبلت أعضاء رللس اإل بادلراجعة الداخلية وباحلوكمة يف
 وىيكل احلوافز وسياسات األجور للعاملُت وادلديرين . 

 البنك والبيئة التشريعية اليتالعليا ىيكل عمليات  دارةغلب ان يتفهم أعضاء اجمللس واإل :المبدأ الثامن 
وؽلكن أن يتعرض البنك دلخاطر قانونية بشكل غَت مباشر عندما يقوم خبدمات نيابة عن  ،يعمل من خبلذلا

شرعية شلا يعرض مسعة البنك يوفرىا البنك دلمارسة أنشطة غَت  عمبلئو الذين يستغلون خدمات وأنشطة اليت
  1.للخطر

 اإلسالميةية في المصارف مصرفال خصائص الحوكمة المطلب الثالث:
وىذا للدور ادلنوط ذلذه  ،ن للحوكمة ادلصرفية يف القطاع ادلصريف االسبلمي دور كبَت وشليزأال شك فيو  شلا

االسبلمي يف الشفافية وروح ادلسؤولية  منظورهلقدرة االقتصاد من  ،ادلصارف واليت سبثل الواجهة وادلرآة العاكسة
ونظام حوكمة فعال وجيد يسمح للجميع دبعرفة  ،مام الناسأال مث أو  مام اهللأ ،اإلسبلمية ريعةدببادئ الش موااللتزا

ة كبَتة سواء يف اجملال خاصة يف زماننا ىذا الذي يعيش هنض مدى سبكن ىذه ادلصارف من لعب ىذا الدور اجلبار
َت يف االقتصاد الكلي سواء يف الببلد ن تكتسب حيز كبأمن  اإلسبلميةبلبد للصَتفة منو فو  ،ادلاِفأو  االقتصادي
 اإلسبلميةيف ادلصارف  صرفيةاحلوكمة ادل ىومن خبلل ىذا ادلطلب سنتعرف عل ،عرب العاَفأو  اإلسبلمية
 اإلسالميةية مصرفتعريف الحوكمة ال :ولالفرع األ

عليو تضيف من ضرورة التواجد الفعال ذليئات الشرعية، و  سبلميةاإل فيةادلصر  احلوكمةتنبع خصوصية 
ابعادا اكثر حضورا واقدمية من احلوكمة يف  اإلسبلميةاالبعاد الشرعية ادلنبثقة من االبعاد العقائدية وفقو ادلعامبلت 

                                                           
1
 Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations, 

Basel, Switzerland,2006,p 17 
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 العمل أن": اخلضَتي زلسن يقولو  1ادلؤسسات ادلالية التقليدية مع االخذ بعُت االعتبار اخلصوصية الشرعية
 طريقا ذلا وترسم وزلددات، قيودا ذلا تضع اإلسبلمية العقيدة على القائمة العقدية مقوماتو لو اإلسبلم يف اإلداري
أو  ببعض، بعضهم عبلقاهتم يف سواء فيها، العاملُت واألفراد اإلدارية، وادلنظمة اإلداري، القائد سلوك ػلكم

 بادات وادلعامبلتالع لكل شاملة رسالة ذات اإلسبلمية دارةاإل تصبح مث ومن هبم، احمليط اجملتمع مع عبلقاهتم
  2".األخرى األجزاء على منها جزء فصل يستحيل متكامل إطار يف واألخبلق

 الشركات، حكومة مفهوم إُف ما نوعا يشَت أنو اإلسبلم يف اإلداري للعمل التعريف ىذا خبلل من نبلحظ
  :علا نقطتُت على فيو يركز حيث
 بُت العبلقة أي ضبط احلوكمة نظرية قيام ساسأ وىو :بالمنشأة المهتمة األطراف مختلف بين العالقة 

 .ادلصاٌف تعارض مشكلة يعاًف بشكل األطراف كل
 العدالة مبادئ ىي أربعة يف أساسا وادلتمثلة العبلج، ىذا تفعيل يف اإلسالمية الشريعة مبادئ دور 

 .والشفافية وادلساءلة وادلسؤولية
 اإلسالمية المصارف في الحوكمة خصائصالفرع الثاني: 
 3:يلي دبا اإلسبلمية ادلصارف يف احلوكمة تتميز

 االستثمارية احلسابات أصحاب دلصاٌف أكرب دبراعاة للحوكمة تطبيقها يف زمةلم اإلسبلمية ادلصارف -
 يف ألجل احلسابات أصحاب دبصاٌف مقارنة ادلخاطرة، من عالية درجة أي ادلضاربة مبدأ على القائمة

 .ادلصرفية فوائدىم لثبات نظرًا اطرهتمسل تقلّ  اليت التقليدية ادلصارف
 اإلداري اجلانب مراقبة هبدف دارةاإل رللس :علا سلتلفُت رللسُت وجود عن ناذبة ثنائية حوكمة وجود -

 .اإلسبلمية الشريعة مع ادلصرفية العمليات توافق مدى مراقبة هبدف الشرعية الرقابة وىيئة للمصرف،
 يولِّد قد احلال وبطبيعة ادلصاٌف، تعارض حدة من يزيد أن كنؽل ذاتو ادلصرف يف سلتلفُت ىدفُت وجود -

 .اإلسبلمي ادلصرف نشاط يف الصعوبات بعض ذلك
 
 
 
 

                                                           
 .19، ص:2016كرسي سابك للدراسات األسواق ادلالية، السعودية، ،المالية اإلسالمية حوكمة الشركاتعبد اهلل صديقي، ،ينخولة فريز النوبا 1

 .145، ص، 1990، معهد البحوث والتدريب، البنك اإلسبلمي للتنمية، السعودية: 21، وقائع ندوة رقم في اإلسالم دارةاإلزلسن أضبد اخلضَتي،  2
اجمللة االقتصادية  -دراسة تطبيقية-أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في أداء المصارف اإلسالمية  بد احلليم عمار غريب،شوقي بورقبة، ع 3

 .5، ص:2014اجلزائر،  اجلزائرية،
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 اإلسالميةالفرع الثالث: مبادئ الحوكمة في المصارف 
 إسالمي منظور من المنشآت حوكمة مبادئوال: أ 
 يف صلده ما الشرعية، وذلك العقود يهاعل تقوم اليت األسس أىم من اإلسبلمي ادلنظور من تعترب العدالة: .1

بِاْلِقْسِط  يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمينَ  } :وجل عز اهلل قول منها الكرًن، القرآن يف عديدة آيات
سبلم اإل جبأو  كما ،[152: األنعام{ ]َفاْعِدُلوا قـُْلُتمْ  َوِإَذا} :تعاُف وقولو [135: النساء{ ] ُشَهَداَء لِلَّوِ 

 َأقْـَربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا تـَْعِدُلوا َأالَّ  َعَلى قـَْومٍ  َشَنآنُ  َيْجرَِمنَُّكمْ  َواَل }:وتعاُف سبحانو العد وبقولو مع حىت العدل
 .[8: ادلائدة{ ]لِلتـَّْقَوى

 وأمانة، صدق بكل أدائها على بدقة، والعمل طرف كل على ادلقررة ادلسؤولية ربديد تعٍت واليت :لمسؤوليةا .2
 يتحملها مسؤولية أي ألن دقيق، بشكل اإلسبلميةالشريعة  حددهتا ادلنشآت يف طرف كل مسؤولية أنو 

 عز اهلل أمام الً أو  مسئول ىو إظلا معو، تعاقد من أمام مسئوال فقط يكون ال غَته مع تعاقد على بناء ادلسلم
{ َمْنُشورًا يـَْلَقاهُ  ِكَتابًا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َلوُ  َوُنْخِرجُ  ُعُنِقوِ  ِفي طَائَِرهُ  َأْلَزْمَناهُ  ِإْنَسانٍ  وَُكلَّ } :تعاُف لقولو وفقا ،1وجل

َعثـُُهمُ  يـَْومَ } وجل  عز وقولو[ 13: اإلسراء]  َواللَّوُ  َوَنُسوهُ  اللَّوُ  َأْحَصاهُ  َعِمُلوا ِبَما فـَيُـَنبِّئـُُهمْ  َجِميًعا اللَّوُ  يـَبـْ
 عن َمْسُؤولٌ  وَُكلُُّكمْ  راٍع، ُكلُُّكمْ  َأاَل  } (ملسو هيلع هللا ىلصالنيب) قول يف وجاء[ 6: اجملادلة{ ] َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى
 وادلعلومات البيانات ضوء يف أزبذ تنتهي بقرار ال مسؤولية اإلسبلمية الشريعة يف ادلسؤولية أن كما  2،{رعيتو

 القرار. ىذا نتائج إُف شلتدة ىي بل الصادقة،
 صورة يف للجزاء بنظام هبا، مدى الوفاء وربط التزاماتو، عن ولمسؤ  كل زلاسبة ضرورة دبعٌت أي :المساءلة .3

 وكذا اجلميع، على وتطبيقو وللعقوبات ادلنشأة للحوافز يف داخلي نظام خبلل من ادلقصر، ومعاقبة اجمِلد إثابة
 لعقود تنظيمها يف الشريعة وضعت اإلسبلمي ومن ادلنظور الدولة، يف وحاسم عادل قضائي نظام وجود
 عقوبات وقررت العقد، يف واجبات من عليو ما بأداء التزامو على مدى طرف كل احملاسبة أسس بلتادلعام
 اجلزاء إُف يتعداه وإظلا القضائي،أو  اإلداريأو  الشرعي اجلزاء على ال يقتصر واألمر هبا، ؼللّ  دلن حامسة
  .اإلذلي

 الذين لؤلطراف ادلنشأة، عن أعمال تُقدم يتال للمعلومات، والشمول والدقة واألمانة الصدق دبعٌت :الشفافية .4
 أمانة مدى على للتعرف مصاٌف، فيها ذلم ادلنشأة، اليت أعمال على ادلباشر اإلشراف من ظروفهم سبكنهم ال

                                                           
 الطبعة األثري، روعم أبو ربقيق ،تيمية بن الدين تقي اإلسالم لشيخ والرعية الراعي إصالح في الشرعية السياسة شرح العثيمُت، صاٌف بن زلمد 1

 .23ص:  ،2007 مصر، القاىرة، اجلديد، الغد دار األوُف،
 .81:صدون تاريخ،  ،،صححو األلباين ألدب ادلفرد إخراجا، اجلزء األولا 2
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 عبلقاهتم السليمة يف القرارات ازباذ من وسبكينهم على حقوقهم، واحملافظة أمواذلم إدارة يف ،دارةاإل وكفاءة
 جاءت اليت ادلنشآت حوكمة مبادئ كل تتضمن اإلسبلمية الشريعة نستنتج أن الطرح ىذا خبلل من بادلنشأة

 .الغربيُت الدولية وادلفكرين ادلنظمات هبا
 من منظور إسالمي مصرفيةال مبادئ الحوكمةثانيا: 

لصناعة ضباية ل اإلسبلميةفرض احلاجة إُف تنظيم الصَتفة  اإلسبلميةإن النمو ادلتسارع للمؤسسات ادلالية 
من الفوضى والعشوائية وعدم اخلضوع للقوانُت شلا قد يطيح بادلكتسبات اليت حققتها ىذه  اإلسبلميةادلالية 

ادلؤسسات ويسبب اخلسارة الفادحة للمستثمرين وادلودعُت وكل ذوي العبلقة باألنشطة االستثمارية واالئتمانية 
على إصدار قوانُت خاصة تنظم  اإلسبلميةكثَت من الببلد لتلك ادلؤسسات. وذلذا فقد حرصت البنوك السيادية يف  

تضمُت القوانُت العامة اليت تنظم عمل ادلصارف يف تلك الببلد مواد قانونية زبتص أو  اإلسبلميةنشاط ادلصارف 
. غَت أن ىذا كلو َف يلغي احلاجة إُف وجود مظبلت دولية ألنشطة تلك ادلصارف من أجل اإلسبلميةبادلصارف 

على توحيد ادلعايَت والقواعد احلاكمة ألنشطة تلك ادلؤسسات فأنشئت ىيئة احملاسبة وادلرجعة للمصارف  العمل
تقوم بإصدار معايَت احملاسبة وادلراجعة  ،1991 وىي منظمة دولية مستقلة تأسست عام 1991عام اإلسبلمية

؛ وربظى ىذه ادلعايَت اإلسبلميةفية وادلالية واألخبلقيات ومعايَت الضبط وادلعايَت الشرعية ادلختصة بالصناعة ادلصر 
يف دولة البحرين واألردن ولبنان  اإلسبلميةومطبقة حاليا يف عدد من ادلؤسسات ادلالية  ،بقبول دوِف وإقليمي واسع

ويسًتشد هبا يف دول أخرى مثل اسًتاليا واندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب  ،وقطر والسودان وسوريا
وكلها تصب يف  ،السبق يف إصدار ىذه ادلعايَت اإلسبلميةوكان ذليئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية ، يقياإفر 

على الشفافية والعدل يف التعامل وعدم أكل أموال  اإلسبلميةادلؤسسة ادلالية  إدارةوربت  ،خانة العرض واإلفصاح
  1ادلهتمة دببادئ ومعايَت حوكمة الشركات. الناس بالباطل، وىو ما تنادى بو ادلؤسسات الدولية

واليت عملت على إصدار رلموعة من ادلعايَت اليت تنظم أنشطة تلك ادلصارف وتضبط إيقاع سَتىا ليكون 
متوافقًا مع أحكام الشريعة السمحة، ومن أجل العمل على توحيد الفتاوى الشرعية يف أحكام األنشطة اليت 

علمًا بأنو قد سبق ذلك تكوين ىيئات للفتوى والرقابة الشرعية لتلك  سبلميةاإلسبارسها ادلؤسسات ادلالية 
ادلؤسسات وجود مثل تلك اذليئات يعد شكبًل من أشكال احلوكمة حيث تعترب الرقابة على أنشطة تلك 
ادلؤسسات والتأكد من توافق تلك األنشطة مع أحكام الشريعة السمحة من أىم وظائف وصبلحيات تلك 

ورلمل  اإلسبلميةوقد بدأ العمل مؤخرًا على إغلاد ىيئة للتصنيف يتم من خبلذلا تصنيف ادلصارف  اذليئات.

                                                           
ية وادلصرفية، الرياض ، مؤسبر حوكمة الشركات ادلالالحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة اإلسالمية ،الشرعية ادلراجعة دار 1

 .06ص: ، 2007أبريل،
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من خبلل ابتكار سلم تصنيفي ذي درجات ومراتب زلددة وفق معايَت عادلية دولية  اإلسبلميةادلؤسسات ادلالية 
مع الدرجة اليت احتلتها وفق تلك ويتم التأكد من مدى توافق أنشطة ادلؤسسة ادلالية احملددة  ،مصطلح عليها

كي تضبط أنشطتها وشلارساهتا كي تكون   اإلسبلميةوىذا بدوره سوف يشكل حافزًا للمؤسسات ادلالية  ،ادلعايَت
وستحرص على ذلك غاية احلرص ابتغاء الوصول إُف الدرجات العليا يف ذاك  ،متوافقة مع أحكام الشريعة

، اإلسبلميةباإلضافة إُف ذلك مؤسسات أخرى كمجلس اخلدمات ادلالية التصنيف العادلي ادلأمول، وقد ظهرت 
الدوِف، وارباد ادلصارف  اإلسبلمي ادلال ، وسوقاإلسبلمية ادلالية للمؤسسات وادلراجعُت احملاسبُت وصبعية

من أبرز  ةاإلسبلميباإلضافة إُف ىيئة احملاسبة وادلراجعة  اإلسبلمية. ويعترب رللس اخلدمات ادلالية 1اإلسبلمية
ىذا اجمللس مبادئ  بٌتحيث ت ؛ادلؤسسات اليت حققت نوعًا من السبق يف إصدار معايَت ومبادئ للحوكمة

ووثيقة جلنة بازل حول "تعزيز  OECDاحلوكمة الصادرة عن كل من منظمة رللس التعاون االقتصادي والتنمية 
ادلؤسسة  إدارةدئ اإلرشادية اليت غلب أن تلتزم هبا وبٍت عليهما رلموعة من ادلبا ،احلوكمة يف ادلنظمات ادلصرفية"

، ربت 2006يف ديسمرب  اإلسبلميةادلالية  الشركات  وكمةحل معايَتوأصدر ، ذباه أصحاب ادلصاٌف اإلسبلميةادلالية 
ر وقد ألزم ىذا ادلعيا ادلؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسبلمية إدارةادلبادئ اإلرشادية لضوابط بـ  ما يسمى

تعطى شرحا واضحا أو  إما أن تؤكد التزامها بنصوص ىذه ادلبادئ اإلرشادية اإلسبلميةادلؤسسات ادلالية 
 :اآليتوقد جاءت ادلبادئ على الشكل  2ألصحاب ادلصاٌف عن أسباب عدم التزامها هبذه ادلبادئ.

 شاملة إدارة ضوابط لسياسة إطار تضع أن اإلسبلمية ادلالية اخلدمات مؤسسات على : غلبالمبدأ األول 
 دلوازنة واآلليات ادلعتمدة دارةاإل ضوابط عناصر عنصر من لكل االسًتاتيجية والوظائف األدوار ربدد

  دارةويقصد بعناصر ضوابط اإل.أصحاب ادلصاٌف سلتلف ذباه اإلسبلمية ادلالية اخلدمات مؤسسات مسؤوليات
التنفيذية، ىيئة الرقابة الشرعية، مراجعي احلسابات  دارةواللجان ادلنبثقة عنو، اإل دارةكل من: )رللس اإل
اعتماد التوصيات ذات العبلقة اليت  اإلسبلميةغلب على مؤسسات اخلدمات ادلالية  ؛الداخليُت واخلارجيُت(

مؤسسات متعارف عليها دوليا مثل مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  إدارةتتضمنها معايَت ضوابط 
زل لئلشراف ادلصريف، كذلك غلب أن تلتزم بالتعاميم التوجيهات سارية ادلفعول الصادرة عن وورقة جلنو با

 ومبادئها. اإلسبلميةالسلطات اإلشرافية، كما غلب أن تلتزم بأحكام الشريعة 

                                                           
ص:  ،2007مؤسبر اخلدمات االسبلمية، طرابلس،، متطورة لحوكمة حاجتها ومدى إسالمية مالية خدمات تقدم التي المؤسسات صبعة، الرقييب 1

04. 
 .05ص:  مرجع سابق ،يةالحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة اإلسالم ،الشرعية ادلراجعة دار 2
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 ادلالية معلوماهتا تقارير إعداد أن من تتأكد أن اإلسبلمية ادلالية اخلدمات مؤسسات على غلب :المبدأ الثاني 
 ألحكام وتكون مطابقة ،دولًيا عليها احملاسبية ادلتعارف ادلعايَت عليها تنص اليت ادلتطلبات يستويف ادلالية وغَت

 اإلشرافية السلطات وتعتمدىا ،اإلسبلمية ادلالية قطاع اخلدمات على تسري واليت ومبادئها اإلسبلمية الشريعة
تشكيل جلنة مراجعة تتكون شلا ال يقل عن  اإلسبلميةالية ادلؤسسة ادل إدارةغلب على رللس ، ادلعنية الدولة يف

من أعضائو غَت التنفيذيُت يكوون حائزين على خربات مناسبة وكافية يف  دارةثبلثة أعضاء ؼلتارىم رللس اإل
 ربليل القوائم ادلالية وادلستندات ادلالية. 

 االستثمار حسابات أصحاب حبقوق اراإلقر  اإلسبلمية ادلالية اخلدمات مؤسسات على غلب :المبدأ الثالث 
 احلقوق ىذه على لضمان احملافظة الكافية الوسائل ووضع العبلقة، ذات وادلخاطر استثماراهتم أداء متابعة يف

ستئمانية ذباه أصحاب إأن تتحمل مسؤولية  اإلسبلميةغلب على مؤسسات اخلدمات ادلالية و ، وشلارستها
 أمواذلم، مع اإلفصاح والشفافية عن ادلعلومات يف الوقت ادلبلئم.  حسابات االستثمار بصفتها مضاربا يف

 اعتماد إسًتاتيجية استثمار سليمة تتبلءم مع  اإلسبلميةغلب على مؤسسات اخلدمات ادلالية  :المبدأ الرابع
ادلخاطر والعوائد ادلتوقعة ألصحاب حسابات االستثمار )آخذين يف احلسبان التميز بُت أصحاب حسابات 

 باإلضافة إُف اعتماد الشفافية يف دعم أي عوائد.  ،ستثمار ادلقيدة وادلطلقة(اال
 :أن تضع آلية مناسبة للحصول على  اإلسبلميةغلب على مؤسسات اخلدمات ادلالية  المبدأ الخامس

ي منتجاهتا األحكام الشريعة من ادلختصُت هبا، وااللتزام بتطبيق الفتاوى ودلراقبة االلتزام بالشريعة يف صبيع نواح
، اإلسبلميةويبقى تنوع اآلراء الشرعية من اخلصائص الدائمة لقطاع اخلدمات ادلالية  وعملياهتا ونشاطاهتا.

وغلب أن ػلصل ادلراجعون الداخليون وادلراقبون الشرعيون على التدريب البلزم وادلناسب لتحسُت مهاراهتم من 
لة إصدار وتشجيع مبادرات التنسيق بُت الفتاوى كما غلب مواص،  حيث مراجعة مدى االلتزام بالشريعة

الشرعية حيث أن ىذا القطاع خصوصا واألمة عموما يستفيدان من الفهم ادلشًتك والتعاون بُت علماء 
 الشريعة.

 :ومبادئها اإلسبلمية الشريعة بأحكام االلتزام اإلسبلمية ادلالية اخلدمات مؤسسة على غلب المبدأ السادس 
 ىذه على اجلمهور تتيح اطبلع أن ادلؤسسة على وغلب، للمؤسسة الشريعة علماء قرارات يف عليها ادلنصوص
الشفافية يف اعتمادىا تطبيق  اإلسبلميةويتطلب ذلك أن تعتمد مؤسسة اخلدمات ادلالية ، وادلبادئ األحكام

سسة االلتزام ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، وغلب على ادلؤ  اإلسبلميةأحكام الشريعة 
 اإلفصاح عن سبب عدم االلتزام.أو  بقرارات اذليئة الشرعية ادلركزية
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الحوكمة في المصارف اإلسالمية ................................................الفصل األول:  

 توفَت ادلعلومات اجلوىرية واألساسية حول  اإلسبلميةغلب على مؤسسات اخلدمات ادلالية  :المبدأ السابع
ت حسابات االستثمار اليت تديرىا ألصحاب حسابات االستثمار وللجمهور بالقدر الكايف ويف الوق

ويتطلب ذلك توفَت ادلعلومات ألصحاب حسابات االستثمار حول طرق حساب األرباح وتوزيع  ،ادلناسب
كما يتطلب ذلك توفَت ادلعلومات ألصحاب حسابات   ،االستثمار وآليات دعم العوائد واسًتاتيجيةادلوجود 

ل من ادلؤسسة االستثمار حول أسس توزيع األرباح قبل فتح حساب االستثمار واإلعبلن عن حصة ك
ووجود ىذه ادلبادئ وإعبلن  ،حسب مقتضيات عقد ادلضاربة وأصحاب حسابات االستثمار يف األرباح

عن التزامها هبا ال يكفي لتحقيق مقتضيات احلوكمة ومبادئها إذ البد  اإلسبلميةالشركات وادلؤسسات ادلالية 
 1االمتثال دلا تفرضو.جهة رقابية تتحقق من تطبيق ىذه ادلقتضيات و أو  من وجود ىيئة

بادلعايَت والضوابط  اإلسبلميةإن أعلية وجود مؤسسات تطلع دبهمة التحقق من التزام ادلؤسسات ادلالية 
، فإن وجود ادلعيار والضابط الشرعي وحىت العقود والنماذج الشرعية ال يعٌت بالضرورة أمرا مطلوباالشرعية بات 

من ىنا جاء التفكَت يف إنشاء مؤسسة تطلع دبهمة التحقق من ، مل دبقتضاىاالع اإلسبلميةالتزام ادلؤسسات ادلالية 
التزام ادلؤسسات والشركات بادلعايَت والضوابط الشرعية اليت تصدر عن اذليئات الشرعية لتلك ادلؤسسات، وتقوم 

 2.دلراجعة الشرعيةبتصميم وإعداد أدلة ادلراجعة الشرعية وتدريب ادلراجعُت الشرعيُت على إعداد وتنفيذ برامج ا

  اإلسالميةالتقليدية والمصارف المصارف الفرق بين الحوكمة في : ثالثا

 اإلسبلميةالشريعة  دببادئ التزامها يف اإلختبلالت من بالعديد اإلسبلمية ادلصارف ذبارب اتسمت 
 إياىا واصفُت ينتقدوهنا رباءوالباحثُت واخل الكتاب من الكثَت أصبح حىت األوائل، ادلنظرون ذلا سطرىا اليت والقواعد

 الشرعية غَت عملياهتا لتربير واحليل إغلاد الطرق ورباول ،التقليديةادلصارف  لعمليات دبحاكاة فقط تقوم بأهنا
 وادلفارقات الفجوات سد أن كما الباطن، يف والغرر الربا الكثَت من وفيو ،الظاىر يف إسبلمي إطار ربت لتضعها

 اعتبارىا ؽلكن اليت اجلادة التدابَت ببعض يرتبط اإلسبلمية ادلصارف مسَتة كائن يف ىو ماو  يكون أن ينبغي ما بُت
، النظرية بأسسها ادلصارف ىذه التزام مدى عن يعرب َف الذي الكمي التكاثر حساب على لوية األولياتأو  من

 .التقليديةرف ادلصايف  عنو اإلسبلمية ادلصارف حوكمة تتميز للبحث عن تفسَت ما يدفعنا ما وىذا
 إُف من الكلأو  اخلاص، إُف للوصول العام من االنطبلق يعٍت الذياالستنباطي  ادلنهج وباستخدام

 حيث ؛التقليدية عن ادلصارف ومضمونا شكبل زبتلف اإلسبلمية ادلصارف يف أن ىنا لدينا العام فيتمثل اجلزء،

                                                           
 كواالدلبور المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية، إدارةالمبادئ اإلرشادية لضوابط  ،رللس اخلدمات ادلالية اإلسبلمية 1

 .02، ص: 2002إصدار ديسمرب 
 .07، ادلرجع السابق ص:اإلسالمية الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة ، الشرعية ادلراجعة دار2
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 ىذه وتتمثل إسبلميتو، ادلصرف فقد وإال منها، أي عن لالتناز  ؽلكن اليت ال ادلبادئ من رلموعة على األوُف تعتمد
 :يف أساسا ادلبادئ
 ؛"بالغرم الغنم"أو  واخلسارة الربح يف ادلشاركة مبدأ 
 ؛"اخلراج بالضمان"الدين  أساس على ال ادللكية أساس على ادلتاجرة مبدأ  
 اإلسبلمية الشريعة بأحكام معامبلتو يف ادلصرف التزام مبدأ. 

ادلمولة،  مشروعية ادلشاريع ذلك يف تشًتط وال وعطاء، أخذا الثابتة الفائدة مبدأ على الثانية مدتعت بينما 
 مقارنة ادلخاطرة من بدرجة عالية تتميز واخلسارة الربح يف ادلشاركة مبدأ على تقوم اليت العقود أن صلد ىذا وعلى

 حقوق توضحعالية  وشفافية فعالة عادلة ورقابة رةإدا يستلزم شلا مسبقا، احملددة الفائدة على تقوم اليت بالعقود
 .طرف كل وواجبات
أو  الغنم بالغرم مبدأ تطبيق باب من فقط إليو ينظر ال اإلسبلمية الشريعة بأحكام االلتزام مبدأ أن كما 

 الشريعة دببادئ ادلصرف القائمُت على األشخاص التزام باب من أيضا إليو ينظر وإظلا احلرام، ادلشاريع سبويل عدم
 ادلصارف تتضمن حيث للحوكمة، األساسية العناصر تركيبة خبلل من وكذلك ،وتصرفاهتم سلوكياهتم يف اإلسبلمية

 عن يزيد األخرى، بينما ادلصاٌف أصحاب وكذلك دارةواإل دارةاإل ورللس ادلساعلُت يف تتمثل عناصر التقليدية أربعة
 مدى مراقبة على تسهر والرقابة الشرعية اليت الفتوى ىيئة يف يتمثل خامس عنصر اإلسبلمية ادلصارف يف ىؤالء
 سلتلفا اإلسبلمية ادلصارف يف احلوكمة نظام بذلك ، فيكوناإلسبلمية الشريعة أحكام مع ادلصرف أعمال توافق
 ثنائية، حوكمة نظام جههاايو  اإلسبلمية ادلصارف أن نقول أن وؽلكن ادلصارف التقليدية، يف احلوكمة نظام عن

 الدولية واذليئات ادلسلمُت غَت ادلساعلُت والزبائن طرف من ادلفروضة األصللوسكسونية احلوكمة مبادئ على يرتكز
 الرقابة ىيئات إُف باإلضافة ادلسلمُت والزبائن ادلساعلُت طرف من مفروضة إسبلمية حوكمة ونظام ادلصارف لتنظيم
 :يلي دبا زتتمي اإلسبلمية ادلصارف يف احلوكمة أن أي الشرعية
 القائمة أصحاب الودائع االستثمارية دلصاٌف أكرب دبراعاة للحوكمة تطبيقها يف ملزمة اإلسبلمية ادلصارف -

 التقليديةادلصارف يف  الودائع دبصاٌف أصحاب مقارنة ادلخاطرة، من عالية درجة أي ادلضاربة مبدأ على
 .ادلصرفية فوائدىم لثبات نظرا سلاطرىم تقل اليت

 اإلداري مراقبة اجلانب هبدف دارةاإل رللس علا سلتلفُت رللسُت وجود عن ناذبة ثنائية مةحوك وجود -
 .اإلسبلمية مع الشريعة ادلصرفية العمليات توافق مدى مراقبة هبدف الشرعية الرقابة وىيئة مصرفلل

 سيخلق دبار  احلال ادلصاٌف وبطبيعة تعارض حدة يف يزيد أن ؽلكن ادلصرف نفس يف سلتلفُت ىدفُت وجود -
 .اإلسبلمي ادلصرف نشاط يف الصعوبات بعض
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 :ولاأل خالصة الفصل
ادلصارف يف  ؤديون النشاط ادلصريف وادلتمثل يف الدور الذي تأ تُت ،ذا الفصلى من خبلل دراسة

 وتطويره يف احملققة يف القطاع دئما العمل على احلفاظ على ادلكتسبات جدا، وغلب لبلقتصاد مهم ادلاليةالوساطة 
أو  اإلقليميعلى مستوى القطاع االقتصادي سواء  أاث اليت تطر حدلتلبية التطورات واأل ،كربأادلستقبل بشكل 

 العادلي.

لية آكان ىناك اختبلف يف   نإ، و اعلية القطاع ادلصريف يف عاَف الصَتفة زاد من اإلسبلميةوبروز ادلصارف 
ا تنمية وتطوير االقتصاد من ما يشًتكان يف زلاولتهمهنأال إ ،ادلصارف اإلسبلميةعمل كل من ادلصارف التقليدية و 

كرب أكثر و أمكانتها  اإلسبلميةوحىت تفرض ادلصارف  ،خبلل العمليات التمويلية واالستثمارية اليت يقومان هبا
 اءبإرسودبا ىو متطلب منها  ،اإلسبلميةن تعمل على تطوير نفسها وقوانينها دبا يتوافق مع الشريعة أغلب عليها 

 االقتصادية واالجتماعية للمسلمُت وغَت ادلسلمُت. معاَف االقتصاد االسبلمي وادلساعلة يف التنمية

وتعد حوكمة الشركات من اىم ما توصل اليو ادلفكرون والباحثون من خبلل ما ربتويو من مبادئ تساعد 
العادلة يف ظل حفظ مصاٌف كل  رساء الشفافية وادلعاملةإمن  ،يف تطوير العمل االقتصادي وخاصة يف ادلصارف

لية ادلؤسسات االقتصادية سارعت لتبٍت ىذه اآل من كغَتىا  اإلسبلميةوادلصارف  ،االطراف ذوي ادلصلحة
العاملة يف البيئة  ضلو التطور واالزدىار كغَتىا من ادلؤسسات والكياناتمسَتة و  لفضأ باذباهللمسارعة 
 .االقتصادية

 
 
 

 



 

 

 
 

 :الثاني لفصلا

 في االئتمانية المخاطر 

 اإلسالمية المصارف
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 تمهيد
كرب من اؼبخاطر اليت أشد و أسبلمي ىي عرض ؽبا اؼبصرؼ اإلف اؼبخاطر اليت يتأال شك فيو ىو فبا 

مل وفق ساس وجدوىا للعأواليت تستند يف  ،اإلسبلميةوىذا لطبيعة نشاط اؼبصارؼ  ،تتعرض ؽبا اؼبصارؼ التقليدية
سبلميتو يف إف ذبعلو ىبرج من أفبكن  بأعماؿ ؼاؼبصر ف يقـو واليت ال تدع ؾباال أل ،اإلسبلميةمتطلبات الشريعة 

ف أو اليت ىي سبب وجوده، يف حُت هبب علي اإلسبلميةوالشخصية صريف اؼبخوؿ لو حبيث يفقد ظبعتو النشاط اؼب
سبلمي يف إليل االتمو  جمإمباء غبو  ،لة نشاطو يف سبق وريادةصاغبديثة واؼبتطورة ؼبوا واألساليبيواكب التطورات 

ـباطره  إدارةف يكوف متحكم يف أرباح هبب أسبلمي موجود ووبقق اإل اؼبصرؼحىت يبقى  عاؼبي ككل.االقتصاد ال
يف  يتم التطرؽ ىلذ ،التقليدية ؼبصارؼكثر صعوبة وتعقيدا فبا ىي عليو يف اأواليت تعد  ،خاصة اؼبخاطر االئتمانية

وجو التشابو واالختبلؼ بُت أمعرفة ع ؿباولة م والتقليدية اإلسبلميةىذا الفصل للمخاطر االئتمانية يف اؼبصارؼ 
اليت تنشط وفق النشاط  صارؼواؼب اإلسبلميةيف الناحية اؼبوافقة ؼبتطلبات مبادئ الشريعة  صارؼالنوعُت من اؼب

 التقليدي.
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 يةالمصرف لى المخاطرإول: مدخل المبحث األ
 ،تتحملها تلك العملياتاالقتصادية التجارية واؼبالية حبجم اؼبخاطر اليت ف ارتباط العوائد يف العمليات إ

دراسة ىذه اؼبخاطر اليت دبهمات لالعاملة يف ىذه اجملبلت بالقياـ  اؼبصارؼجعل من الضروري قياـ اؼبؤسسات و 
 اؼبصريفف القطاع أ ودبا االمكاف،قدر  العمليات السابق ذكرىاتأثَتىا السليب على  ذبنبلعلى وعسى ف يُتعرض ؽبا،

روري دراسة ىذه كاف من الض ، وما ينجر عنو من ـباطرليييعترب الشرياف والقطاع اغبساس يف العمل التمو 
يف نواعها أ ذل جانبإىم مصادرىا أسباهبا وكذلك أو  ذل ماىية اؼبخاطرإالتطرؽ  يتميف ىذا اؼببحث  ،اؼبخاطر

 .القطاع اؼبصريف
 المصرفيةمخاطر ال مفهوم: األول المطلب

  1،اؼبأمولة أو اؼبتوقعة اؼبرغوبة النتيجة عن اكبراؼ معاكس وبدث أف إمكانية فيها يكوف حالة اؼبخاطر تعرؼ
 فيما التأكد عدـ حالة على ينطوي ائتماين قرار أو عملية، أي نتيجة اؼبتوقع العائد عن االكبراؼكما عرفت على 

 يف اؼبرغوب النواتج زبتلف حبيث اؼبستقبل يف حدوث اكبراؼ إمكانيةفهي  خاطرةأما اؼب 2،العائد بذلك يتعلق
 على اغباضر يف االقتصادي الفرد يتخذه لقرار اؼبستقبل يف اؼبارل الناتج من عدـ التأكد أو ،متوقع ىو عما ربقيقها
 3.اؼباضي يف الطبيعية الظاىرة سلوؾ دراسة نتائج أساس
  نبثقة ؼبصريفا التنظيم قامت عبنة: المصرفيةتعريف المخاطر

ُ
 اؼبتَّحدة الواليات يف اؼبصارؼ قطاع ىيئة عن اؼب

ا بتعريف اؼبخاطر األمريكيَّة  نتائج يف خسائر خبلؿ من مباشر بشكل إمَّا اػبسارة حصوؿ احتماؿ": على أَّنَّ
 ربقيق على اؼبصرؼ قدرة من ربُِد قيود وجود خبلؿ من مباشر غَت بشكل أو اؼباؿ، رأس يف أو األعماؿ

 أعمالو تقدًن يف االستمرار على اؼبصرؼ ُقدرة إضعاؼ إذل تؤدِّي القيود ىذه مثل أفَّ  حيث ؛وغاياتو فوأىدا
 جهة من اؼبصريف العمل بيئة يف اؼبتاحة الفرص استغبلؿ على ُقدرتو من وربُِد جهة، من نشاطاتو وفبارسة
 4".أُخرى

وعليو يبكن  " للمؤسسة ةلسوقيا ةلقيما يف التقلبات ىي:" بأَّنا اؼبخاطر ةلثانيا بازؿ عبنو عرفت كما
 العائد تذبذب وأ/و، ؽبا ـبطط وغَت متوقعو غَت خسائر إذل اؼبصرؼ تعرض حتماؿاَّنا أتعريف اؼبخاطر على 

أو االستثمارية،  اليةأي ىي الفرؽ بُت العائد اؼبتوقع والعائد اغبقيقي من العملية اؼب ،معُت استثمار على اؼبتوقع

                                                           
 .16 :ص ،مرجع سابق،بنوك(  شركات، ، إدارات المخاطر )أفراد، إدارة، طارؽ عبد العاؿ ضباد1

2
 Gerhand Schroeck, Risk Management and Value, Wiley Finances, USA, 2002, P: 24. 

 .38 :ص، 1989، القاىرة ،دار الثقافة العربية ، 1، ط ةأخطار المشروعات الصناعية والتجارية واألصول العلمي إدارة ،عبد السبلـ ناشد ؿبمود3
أفاؽ  الصَتفة  :شعار ربت اإلسبلمية، اؼبالية وللمؤسسات للمصارؼ األوؿ اؼبؤسبر ،اإلسالمية المالية المؤسسات في المخاطر إدارة سعيد، حسُت4

 .2019/.11/01تاريخ:  http://iefpedia.com/arab/wp :األنًتنتعلى  متوفر، 4ص:  ، 2006اإلسبلمية، سورية، 

http://iefpedia.com/arab/wp
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 ثرأ عنو ينتج فبا طاتو،ااؼبصرفية ىي ؾبمل اؼبخاطر اليت يتعرض إليها اؼبصرؼ يف القياـ بكل نش وعليو اؼبخاطر
 .بنجاح اسًتاتيجيتو وتنفيذ، سطرةاؼب اؼبصرؼ أىداؼ ربقيق على التأثَت على ةقدر  لو، سلييب

 :يستند تعريف اؼبخاطر اؼبصرفية على مبادئ أساسية تتمثل يفكما 
يتعرض ؽبا ويصنفها  طر اؼبصرفية أف اؼبصرؼ على دراية ومعرفة تامة باؼبخاطر اليتأوال يعٍت مفهـو اؼبخا -

 .ووبدد اعبهات اؼبسئولة عن كل نوع منها
اؼبصرؼ مسألة  التحديد اؼبنظم للمخاطر ىو األساس ألي إدارة فعالة للمخاطر ولذلك يتعُت أف يورل -

 1.ربديد اؼبخاطر أولوية عالية
 2:وىي اػبسائر من نوعُت بُت اؼبصارؼ وسبيز

 يف بالدين الوفاء عدـ معدؿ توقع مثل حدوثها، اؼبصرؼ يتوقع اليت اػبسائر وىي :المتوقعة الخسائر -
 .مناسبة باحتياطيات اؼبصرؼ ؽبا يتحوط واليت القروض، ؿبفظة

 يف مفاجئة تقلبات مثل متوقعة، غَت ألحداث نتيجة تتولد اليت اػبسائر وىي: المتوقعة غير الخسائر -
 رأس متانة على اغبالة ىذه يف اؼبصرؼ ويعتمد. السوؽ اقتصاد يف مفاجئة تقلبات أو الفائدة، أسعار

 .اؼبتوقعة غَت اػبسائر ؼبقابلة مالو
  المصرفيةالمخاطر  سبابأو  الثاني: مصادر المطلب

 المصرفيةوال: مصادر المخاطر أ
 نبا: نوعي من اؼبصادر ذلإ اؼبصرفيةترجع اؼبخاطر 

 واؼبخاطر يبكن ذبنبها اليت اؼبخاطر منها متعددة تسميات اػباصة اؼبخاطر على يطلق: الخاصة المخاطر .1
 خاصة أو فريدة تكوف اليت الكلية اؼبخاطر من اعبزء ذلك بأَّنا وتعرؼ ،النظامية غَت واؼبخاطر للتنويع القابلة

 هبا الببلد سبر اليت االقتصادية الظروؼ عن سباما مستقلة تكوف اؼبخاطر ىذه ربدد اليت باؼبصرؼ، فالعوامل
 نشاط بطبيعة اؼبخاطر ىذه وتتعلق 3.االقتصادية األزمات حالة يف أو االقتصادي الرواج حالة يف سواء

 أو ىيكلها حيث من دارةاإل لضعف اؼبخاطر نتيجة ىذه تتحقق حبيث ؛وادارتو تسيَته طريقة أو اؼبصرؼ
 ،جديدة منتجات وظهور تطور نتيجة الزبائن تغَت أذواؽ وكذلك ،العمالية مشاكلها تسيَت يف اؼبتبعة طريقتها
 ومن احملددة، اآلجاؿ يف اؼبصرؼ اذباه عليو ما سداد على الزبوف وقدرتو رغبة يف تؤثر أف اؼبشاكل ؽبذه ويبكن

                                                           
 .23: ص ،2007 ، اإلسكندرية، مصر،منشأة اؼبعارؼ الطبعة الثانية، ،المصارفقياس وادارة المخاطر بظبَت اػبطيب،  1

2
 Mary Keegan, Management of Risk "Principles and Concepts, The Orange Book, England, 2004, P 9. 

 في العاملة التجارية المصارف من عينة حالة "دراسة المالي االستقرار وتعزيز المصرفية المخاطر دارةإل الحوكمة آليات أمَتة بن ـبلوؼ، 3
 .32-31:ص ص،2017أـ البواقي، اعبزائر،  -جامعة العريب بن مهيدي غَت منشورة، رسالة دكتوراه ؿ ـ د،الجزائر، 
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 ذبنبها يبكن اؼبخاطر وىذه ،جديد منافس ظهور أو معُت مصرؼ أرباح اؼبخاطر البفاض ىذه على األمثلة
 اعبيد فالتنويع تنويع االئتماف، من خبلؿ مبلئمة واجراءات وضوابط مبلئمة سياسات وضع بلؿخ من

 عملية من اؼبتأتية النقدية التدفقات يف ذبنيب التقلب يف االئتماين القرار متخذي يبكن االئتمانية لؤلمواؿ
 لتحسُت تأىيلية امجبرب  القياـ وكذا ،صحاب الكفاءاتأ من اؼبسَتين اختيار وكذلك االئتماف، تقدًن

 وااللتزاـ بآليات اغبوكمة. ،الرقابة الداخلية أنظمة وربسُت مستواىم،
 السوؽ ـباطرو لنظاميةا اؼبخاطر :منها متعددة تسميات العامة اؼبخاطر على يطلق :العامة المخاطر .2

 اؼبصرؼ هبا يعمل اليت البيئةب اؼبخاطر ىذه وتتعلق ذبنبها، يبكن ال اليت واؼبخاطر  للتنويع القابلة غَت واؼبخاطر
 من التقليل يبكن ولكن ،إلغائها أو ذبنبها يبكن ال واليت، التشغيل ـباطر االئتماف، ـباطر السوؽ، ـباطر مثل

 دارةاإل أسلوب واعتماد ،للطوارئ خطط عدادإو ، االستثمارية احملفظة يف التنويع خبلؿ من السلبية آثارىا
 ذبنب يبكن وكذلك والرحبية، األماف السيولة، بُت اؼبواءمة خبلؿ من مافاأل جوانب على تركز اليت اغبذرة

 إف .التأمُت خبلؿ من وكذلك اؼببلئمة غَت األنشطة أو االئتماف أنواع بعض ذبنب خبلؿ من العامة اؼبخاطر
 :ىو اؼبخاطر من النوع ىذا يبز ما أىم

 ُتمع نشاط أو معُت قطاع على تقتصر ال إذ اؼبخاطر ىذه مشولية. 
 إخل...والكساد التضخم كحاالت الببلد هبا سبر اليت االقتصادية بالظروؼ أساسا تتحدد. 
 اؼبرتفعة الثابتة التكاليف األحياف أغلب يف سبس. 

 المصرفيةالمخاطر  سبابأثانيا: 
 ميلالع إذل ترجع فقد مسببات، عدة ليدو  ىو إمبا ذلك عن التعذر أو سديدالت على ميلالع قدرة عدـ إف

 :يأيت كما اؼبصرفية خاطراؼب عواملىم أ ديربد كننايبو  ،سبابمن األ ىاغَت  أو نشاطو إذل أو
 الكساد أو الركود كبو االقتصاد كاذباه االقتصادية األوضاع يف تغَتات :المصرف نطاق عن خارجة عوامل .1

ار سلبية على ثأيًتتب عليها  السوؽ حركة يف و تغَتاتأاؼباؿ؛  أسواؽ يف متوقع غَت اريإَّن حدوث أو
 .اؼبقًتضُت

 1توجد عدة عوامل داخلية تؤثر يف اؼبخاطر اؼبصرفية منها:: العوامل الداخلية .2
 الكايف التدريب والتأىيل لعدـ أو ربةاػب لعدـ سواء اؼبصرؼب االستثمار أو القرض إدارة ضعف.  
 سياسات التسعَت. ضعف 

                                                           
آليات الحوكمة إلدارة المخاطر المصرفية وتعزيز االستقرار المالي "دراسة حالة عينة من المصارف التجارية العاملة في بن ـبلوؼ،  أمَتة  1

 .32 :سابق، صالرجع اؼب الجزائر،
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 هايعل والرقابة اؼبخاطر إجراءات متابعة ضعف. 
 التي تتعرض لها المصارفنواع المخاطر أ :ثالثال المطلب

جديدا على  جهداضافت أف التطورات اليت شهدهتا الساحة االقتصادية من منتجات حديثة، إ
عدـ التأكد من ربقيق العوائد اؼبتوقعة أو حدوث  بسبب، خاصةالتجارية  اؼبصارؼاؼبؤسسات اؼبالية عموما وعلى 

راسة أنواع من خبلؿ د ،ىذا التطور مسايرةاألمر الذي دفعها إذل ؿباولة  ،تجاتغَت متوقع يف عوائد ىذه اؼبنتغَت 
اؼبخاطر اليت  لكثرةاؼبثلى إلدارهتا، ونظرا  الطرؽ اهباداغبديثة، و و  )كبلسيكية(، التقليدية منهاتواجههااؼبخاطر اليت 

 يد ألسباب ىذه اؼبخاطر.منهجية واقعية تساىم يف فهم جوفق تواجو ىذه اؼبؤسسات، تطلب األمر ذبميعها 
على التحكم هبا إذل ـباطر نظامية وأخرى غَت نظامية، حيث  اؼبصرؼية وفق قدرة اؼبصرفتقسم اؼبخاطر 

سبثل اؼبخاطر النظامية اؼبخاطر الناصبة عن اختبلؿ التوازف العاـ الذي يؤثر يف النظاـ اؼبارل بأكملو، األمر الذي 
أين يتعلق  1،السلوكات الفردية للبنوؾم السليب للتفاعل بُت التوقعات و اكيؤدي إذل اختبلؿ وظيفي ناتج عن الًت 
عادة ما ينشأ ىذا النوع من اؼبخاطر ذبنبها أو توقعها، و  مصرؼيبكن لل األمر بالظواىر االقتصادية الكلية اليت ال

كن أف تنتج عن تعرض قطاع يب فقاعات مالية، كما إذل اؼبارل السوؽ نتيجة النمو االئتماين اؼبفرط أو نتيجة تعرض
 غَت سبويل مصادر على اؼبديونية، أو نتيجة لبلعتماد يف اإلفراط من عالية لدرجة األسري مثبل، كالقطاع ،معُت

وتنشأ عن عوامل مرتبطة مباشرة  ،أما اؼبخاطر غَت النظامية فهي تلك اؼبخاطر اليت زبص مؤسسة واحدة 2،مستقرة
تنشأ ىذه اؼبخاطر من األخطاء اإلدارية أو من و  3،االقتصادية العامة الظروؼبتلك اؼبؤسسة، مستقلة عن عمـو 

، كما تنتج عن إضرابات العماؿ واؼبوظفُت أو عمليات الداخلية دبا ال يتماشى واألىداؼ اؼبوضوعةالتغيَتات يف ال
 :وارلكما يوضحو الشكل اؼب   4،نتيجة تغَتات يف احتياجات العمبلء
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 :نبهاأالعديد من اؼبخاطر  اؼبصارؼوبشكل ؾبمل تواجو 
 : المخاطر االئتمانيةوالأ

وتنشأ ىذه اؼبخاطر من احتمالية عدـ قدرة  ،اؼبصارؼيبثل ىذا النوع أقدـ اؼبخاطر اليت اعًتضت عمل 
لعميل أو عدـ حيث سبثل اغبالة اليت يتخلف فيها ا ؛مصرؼاؼبقًتضُت على سداد التزاماهتم اؼبالية اؼبستحقة لل

ليها يف إوىي ؿبل الدراسة وسنعود  1،التزامو برد أصل الدين أو فوائده أو االثنُت معا عند تواريخ االستحقاؽ
 بشيء من االسهاب والتفصيل. قادمة باحثم

 : مخاطر السيولةثانيا
تحقات اغبالية سبثل السيولة إمكانية ربويل األصوؿ إذل نقود بسرعة ؼبواجهة السحوبات اؼبفاجئة أو اؼبس

 ؛ـباطر متعلقة بالوفاء هبكذا التزامات اؼبصارؼعادة ما تواجو و  2،حبيث ربوؿ دوف ربمل أي خسائر للعمبلء،
القيمة السوقية غبقوؽ اؼبلكية الناذبة عن الصعوبة اليت تواجو السيولة األثر على صايف الدخل و  حيث سبثل ـباطر

تزيد ىذه وؿ أو اغبصوؿ على ودائع جديدة، و ولة سواء بيع األصيف اغبصوؿ على النقدية بتكلفة معق اؼبصرؼ
اؼبخاطر حدة عند تعذر الوصوؿ إذل مصادر جديدة للسيولة، وقد ربدث ىذه اغبالة نتيجة اتباع سياسة ائتمانية 

والذي يؤدي إذل اختبلؿ وعدـ توافق بُت آجاؿ استحقاؽ  غَت رشيدة أو نتيجة سوء تسيَت اؼبوارد اؼبتوفرة،

                                                           
 .57 :ص ،2010زمـز ناشروف و موزعوف، عماف، ، الرقابة المصرفيةؿبمد أضبد عبد النيب،  1

2
L.Johnston,Banking ,Finance,and Accounting :Concepts,Methodologies,Toole, and Applications,Business 

Science Reference,USA, 2015, P 948. 

المصرفية وفق قدرة البنك على التحكم بها أنواع المخاطر :(1.2)  الشكل  

 المخاطر

 اؼبخاطر غَت النظامية

 ـباطر أسعار الفائدة؛ -
 ـباطر السوؽ؛ -
 ـباطر تدين القوة الشرائية؛ -
 ـباطر سعر الصرؼ. -

 ـباطر العمليات: -
 .ـباطر العمليات الداخلية-
 خاطر العمليات اػبارجية.-
 اؼبخاطر اؼبالية. - 

 اؼبخاطر النظامية

Source :R.Sofat ,P.Hiro, Strategic Financial Management, PHI Learning Private 

Limited ,New Delhi,2001,P 102. 
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قروض اؼبمنوحة وآجاؿ استحقاؽ الودائع، كما ربدث أيضا كنتيجة لسوء توزيع األصوؿ على استخدامات ذات ال
، يعترب ربوؿ بعض االلتزامات العرضية إذل التزامات إذل أرصدة سائلة، إضافة إذل ذلك درجات متفاوتة يف التحوؿ

عن بعض األسباب األخرى مثل حاالت حقيقية تستوجب الوفاء سببا آخر غبدوث مثل ىذه اؼبخاطر، ناىيك 
تنقسم ـباطر السيولة إذل و  1،األزمات اؼبالية اليت تصيب األسواؽ اؼباليةاليت تصيب الدورة االقتصادية، و  الكساد

  2:قسمُت نبا
 .مواجهة طلبات السحب الفجائية اؼبصرؼسبثل اغبالة اليت ال يستطيع فيها : و المصرفمخاطر عدم سيولة  .أ 
أمواؿ كافية المتصاص اػبسائر  مصرؼسبثل اغبالة اليت ال يكوف فيها لل: و المصرفةءة مخاطر عدم مال .ب 

 اؼبتوقعة.
مرتفعة وبشروط سداد قد ال إذل اللجوء لبلقًتاض بأسعار فائدة  اؼبصرؼقد تؤدي أزمة السيولة يف و 

ضبل عن تعرضو إذل اجراءات ، فبا قد ينتج عنو حالة إفبلس أو اىتزاز ثقة العمبلء واؼبودعُت بو، فاؼبصرؼتناسب 
إال أنو  ،، والذي ورغم أف أزمة السيولة دل تدـ إال ساعات قليلة1988مونتانا سنة  مصرؼعقابية على غرار حالة 

 3.تعرض لتحقيق فيدرارل معمق كاف لو بعض األثر على مصداقيتو أماـ اؼبودعُت
 : مخاطر السوقثالثا

مفاجئة،  خفيفة، وقد تكوف عنيفة و اليت قد تكوف تدرهبية و ، و واؽ عادة إذل تغَتات عديدةستتعرض األ
إذل ـباطر زبتلف عن تلك  اؼبصرؼنتيجة لذلك قد يتعرض ـ التأكد اؼبرتبطة باالستثمار، و كنتيجة غبالة عد

السوؽ،  بالتغَتات غَت اؼبتوقعة اليت سبس أسعار اؼبتعلقة تلك اؼبخاطر السوؽ حيث سبثل ـباطر ؛اؼبذكورة سابقا
 4،العمبلت أسعارو  الفائدة أو يف أسعار أو يف السلع السنداتأسعار األسهم و  يف تعلق األمر بالتغَتات سواء
 :عدة أنواع من اؼبخاطر نذكر منها تعترب ـباطر السوؽ ـباطر مركبة، باعتبارىا تتكوف منكما 

يزانية تعرضا للتقلبات، رات اؼبترتبط ىذه اؼبخاطر دبحفظة السندات باعتبارىا أكثر فقالمخاطر السعرية:  .1
وبدد مستوى ىذا النوع من اؼبخاطر من خبلؿ نسبة القيمة الدفًتية ؼبوجودات اؼبصرؼ إذل القيمة السوقية و 

 .لتلك اؼبوجودات، أو من خبلؿ نسبة القيمة الدفًتية غبقوؽ اؼبلكية إذل القيمة السوقية ؽبا

                                                           
 .130-127 :ص ص مرجع سابق، ،المصارفالمخاطر ب إدارةقياس و ، ظبَت اػبطيب 1

2
E.Banks ,Liquidity Risk: Managing Funding and Asset Risk, 2

nd
 edition,Palgrave Macmillan,New 

York,2014, p:04. 
 .354 :ص ،2003، مصر، الدار اعبامعية، (شركات و بنوك –إدارات -دأفرا)المخاطر  إدارةطارؽ عبد العاؿ ضباد،  3

4
 K.Hassan,M.Lewis, Handbook of Islamic Banking , Edward Elgar Publishings,UK,2007,P 106. 
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حيث يتم ربديد  ،فة مباشرة بأسعار الفائدةبص اؼبصرؼايرادات وتكاليف  ترتبط مخاطر سعر الفائدة: .2
ومن ىنا تظهر العبلقة اؼبباشرة اؼبوجودة بُت قيمة  1،وما لو اؼبصرؼاؽبامش من خبلؿ ربديد ما على 

 البفاض أسعار الفائدة، حيث تشَت ـباطر سعر الفائدة إذل التغَتات اغبادثة يفارتفاع و و  اؼبصرؼاستثمارات 
اليت بدورىا تؤثر على االستثمارات، أين يكوف تأثر األوراؽ اؼبالية ذات اؿ، و معدالت الفائدة يف سوؽ اؼب

العقارات بشكل مباشر للغاية، حيث تنخفض أسعار األوراؽ بت )السهم اؼبمتازة والسندات( و العائد الثا
األوراؽ اؿ بالنسبة غباملي ىذه س اؼبأاؼبالية يف حالة ارتفاع معدالت الفائدة، فبا يؤدي إذل خسارة يف ر 

 2.العكس يف حالة العكسو 
شأنو أف يقود إذل  نىذا مادؿ الدورل بالعمبلت األجنبية، و تتم تسوية عمليات التب مخاطر سعر الصرف: .3

بروز مشاكل نقدية ذات بعد دورل، وسبثل ـباطر الصرؼ تلك اؼبخاطر اؼبرتبطة بالتطورات اؼبستقبلية غَت 
كما سبثل أيضا تغَتات أسعار الصرؼ اليت ؽبا   3،ل العملة الوطنيةاؼبتوقعة ألسعار صرؼ عمبلت أجنبية مقاب

بالعملة الصعبة  اؼبصرؼيل نتائج أو نتيجة ربو  ،وعلى نتائجو مصرؼعكسي على الذمة اؼبالية لل تأثَت
 ،مصرؼرغم االعتقاد بعدـ وجود تأثَت كبَت ؽبذه اؼبخاطر على السبلمة اؼبالية لل  4،تقييمها بالعملة الوطنيةو 

تعترب من الشواىد على عظم تأثَت  1974اليت وقعت يف شهر جواف سنة  ( Herstatt) مصرؼإال أف حالة 
 5.حيث تعرض لئلفبلس والتصفية نتيجة اؼبضاربة يف سوؽ العمبلت ىذا النوع من اؼبخاطر،

 : المخاطر التشغيليةرابعا
، إال أف عدـ اتضاح تأثَتاهتا أدى إذل هبذا النوع من اؼبخاطر منذ قدًن الزمن اؼبصارؼرغم ارتباط نشاط 

 ، على غرار أزمةاؼبصريفحىت الحت تأثَتاهتا يف أفق األزمات اؼبتتالية اليت عاشها القطاع  عدـ أخذىا يف اغبسباف،
 ،1997وأزمة دوؿ جنوب شرؽ آسيا يف جويلية من عاـ  1994 )خطأ ديسمرب( يف ديسمرب من عاـ اؼبكسيك

حيث أظهرت التحريات اليت قامت هبا ـبتلف اؽبيئات أف سبب ىذه  ؛يار بنوؾ كبَتةاليت نتج عنها حدوث اَّنو 
اؼبتكررة  اؼبخاطر، كما أدت الفضائح إدارةاألزمات يعود بالدرجة األوذل إذل ضعف أنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة 

( بارينغز)ار فضيحة بنك على غر  ،بالكامل اؼبصارؼإفبلس بعض  إذل أدت إذل خسائر اؼبصريف اليت مست القطاع
مبالغ طائلة،  اؼبصرؼ، أين أثبتت التحقيقات تورط أحد موظفي اػبزينة يف عمليات احتياؿ، كلفت 1995 عاـ

                                                           
 .356-355 :ص ص  عماف، ،التوزيع و للنشر الذاكرة المخاطر، إدارة مدخل: التجارية المصارف إدارة أسعد ضبيد العلى، 1

2
 M.Bellalah ,Gestion des risques de taux d'intérêt et de change , De Boek Université, Bruxelles,2005,PP 13-

15.  
3
L.Dohni,C.Hainaut, Les taux de change: déterminants, opportunités et risques ,  De Boek Université, 

Bruxelles, 2004, P 202. 
4
 S.D.Coussergues, G.Bourdeaux, Op.cit, P 208. 

5
X.Thunis, Responsabilité du banquier et automatisation des paiements,  Press Universitaire de Namur, 

Belgique,1996, P 165. 
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 بصفة عامة،  اؼبصريفما صاحبها من التوسع الكبَت يف النشاط ذل ذلك، برزت العوؼبة اؼبالية واالقتصادية و إضافة إ
ما واكبو كبَتة اليت شهدىا قطاع االعبلـ واالتصاؿ، و ا مع التطورات الكمتغَت أساسي يستدعي التحوط، خصوص

 ترتبط ارتباطا مباشرا اؼبخاطر من جديدة أنواع كل ىذا أدى إذل ظهور من تطورات يف اػبدمات اؼبقدمة،
 كفاءة اؼبوظفُت.ة انظمة الرقابة و كذا بكفاء، و اؼبصارؼبالعمليات اليومية يف 

تشريعات تساىم يف تطويق ىذا النوع من بإصدار قوانُت و  2ت عبنة بازؿ، بادر وؿبصلة لكل ما سبق
كفاءة العمليات لخسائر اليت تنجم عن عدـ كفاية و حيث عرفت اؼبخاطر التشغيلية بأَّنا ـباطر التعرض ل ؛اؼبخاطر

ة أف ، فقد اعتربت اللجنو تلك اليت تنجم عن أحداث خارجيةالداخلية أو األشخاص العاملُت أو األنظمة أ
األنظمة الرقابية الداخلية غَت السليمة أىم مسببات ىذه اؼبخاطر، حيث أف عدـ كفاءهتا يسهل عمليات 

ر اؼبتعلقة ، كما ارتبطت أيضا باؼبخاط، وحىت عمليات االحتياؿ اػبارجياالحتياؿ الداخلي كالغش والتحايل
مة اؼبهنية، كما أدرجت أيضا اؼبخاطر السبلدبمارسة العمل واألماف يف مكاف العمل، كغياب معايَت الصحة و 

رغم أف اللجنة أدرجت أنواع عديدة ضمن اؼبخاطر التشغيلية إال و  1،اؼبرتبطة باػبلل الذي يصيب أنظمة اؼبعلومات
 .عريفأَّنا أقصت اؼبخاطر االسًتاتيجية من ىذا الت

أف التطورات السريعة اغبادثة ، إال اؼبصريفرغم كوف اؼبخاطر التشغيلية ـباطر تقليدية مفهومة يف القطاع 
جديدة وتطور  يف أكثر من ؾباؿ أحدثت تغَتات على مستوى ىذا النوع من اؼبخاطر، إذ أف انتشار أدوات مالية

 تعاين ية، ساىم يف إبراز نقاط الضعف اليتاؼبصرفعدد اؼبنتجات اؼبطروحة من طرؼ اؼبؤسسات اؽبندسة اؼبالية و 
 الوظيفية اليت دل تكن لتشمل متابعة صبيع اؼبمارسات، و اؼبصارؼعات اليت تأطر عمل تشريالمنها األنظمة الرقابية و 

 تصيب اليت اؼبغطاة غَت واغبوادث العمالية اإلضرابات مثل مادية خسائر عنها قد يًتتب واليت ،واألمنية والصحية
 اؼبصرفية كالسرية عمبلئو، اهذب اؼبهنية اللتزاماتو اؼبصرؼ إضافة إذل عدـ احًتاـ العمل، أوقات خبلؿ اؼبوظفُت
أو  الطبيعية تنتج عن الكوارث اليت اؼبادية األمواؿ، كما ال تغطي اػبسائر كتبييض مشروعة غَت أعماؿ وفبارسة

 شبكات االتصاؿ. اؼبعلوماتية و البشرية) اغبروب(، أو حىت تلك الناذبة عن األعطاؿ الفجائية ألنظمة
 2:ذكر منهايالتشغيلية تشمل ؾبموعة من اؼبخاطر أف اؼبخاطر  2قد أوضحت عبنة بازؿو 

االجراءات القانونية أو القضائية ذات تأثَت خاطر اؼبرتبطة دبشروعية العقود و تعترب اؼبالمخاطر القانونية:  .1
أين خسر ما  1991غرار حالة بنك القرض الليوين عاـ ، على اؼبصارؼواضح وكبَت على عمليات 

 1.صفقة دل تراعى فيها صحة اعبوانب القانونيةمليوف أورو نتيجة  300يقارب 

                                                           
1
Basel Committee On Banking Supervision, Principales for the Sound Management of Operational Risk, 

,Bank For International Settlements, juin 2004, P 121. 
2
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Saines pratiques pour la gestion et la surveillance du risque 

opérationnel, Banque des Règlements Internationaux, Fevrier 2003, P 02. 



 
 
 

105 
 

المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

، اؼبصرؼرتكبة من طرؼ أحد موظفي وسبثل اػبسائر اؼبرتبطة باألعماؿ اؼب مخاطر االحتيال الداخلي: .2
التشريعات اؼبنظمة لعمل االختبلس، أو انتهاؾ القوانُت و  اؽبادفة للقياـ بعمليات االحتياؿ أو السرقة أوو 

  .ماؿ اؼبرتبطة حباالت التمييز العنصري أو قواعد اؼبساواة اؼبهنية، مع استثناء األعاؼبصارؼ
السرقة أو االختبلس من ألعماؿ اليت هتدؼ إذل االحتياؿ و قد ال تصدر ا مخاطر االحتيال الخارجي: .3

مؤسسة فقط، أين سبثل اػبسائر اؼبرتبطة هبذا النوع من األعماؿ نوعا آخر من لاألطراؼ الداخلية ل
إذل  اؼبصرؼاليت قد تؤدي بأعماؿ وأنشطة ـبالفة للقانوف، و بضلوع أطراؼ خارجية يف  اؼبخاطر يرتبط

  .اإلفبلس أو العسر اؼبارل
تناسب تنشأ ىذه اؼبخاطر من اؼبمارسات ال تو  السالمة المهنية:مخاطر المتعلقة بالعمل واألمن و ال .4

العاملُت يف بلمة اؼبهنية للموظفُت و ل أو الساالتفاقيات اؼبتعلقة دبجاؿ العممع التشريعات والقوانُت و 
 .اؼبصرؼ

بط ىذه اؼبخاطر بغياب اخبلقيات ترت :االنشطة التجاريةالمخاطر المرتبطة بالعمالةء والمنتجات و  .5
واجبات اؼبهنة اذباه عميل معُت، سواء كاف ذلك بشكل متعمد أـ ال، مثل انتهاؾ سرية العمبلء، و 

 .ح هبا، أو تلك اؼبتعلقة بتبييض األمواؿالعمليات اؼبتعلقة ببيع منتجات غَت مصر 
فبارسة  عن اؼبصرؼسبثل اػبسائر اؼبرتبطة باألعطاؿ الناذبة عن توقف و  األنظمة:مخاطر األنشطة و  .6

اليت تأثر على سَت األنشطة، يت سبس أنظمة التشغيل اؼبختلفة و ، أو األعطاؿ الأنشطتو اليومية اؼبختلفة
 .االتصاالت اؼبختلفة مثل تلك اليت تصيب الربامج واجهزة

حيث سبثل اػبسائر اؼبرتبطة  العمليات، إدارةترتبط ىذه اؼبخاطر بتنفيذ أو إقباز أو  مخاطر العمليات: .7
كذا األطراؼ التجارية و تلك بالعبلقات مع العمبلء واؼبوردين و بصفقات معاعبة التحويبلت اؼبختلفة، أ

ت، أو تلك اؼبتعلقة بأخطاء ادخاؿ البيانات، أو تقدًن اػبدماخرى، مثل أخطاء تسليم اؼبنتجات و األ
 .النزاعات اليت تنشأ بسببهايف الدخوؿ إذل حسابات العمبلء و  اػبطأ

االرىابية، وتلك اؼبتعلقة بالزالزؿ باألعماؿ التخريبية أو  وىي اؼبخاطر اؼبتعلقة خرى متنوعة:أ المخاطر .8
 الفيضانات واغبرائق.و 

 المخاطر االستراتيجية :خامسا
 باألىداؼ اؼبتعلقة واؼبستقبلية، اغبالية اؼباؿ رأس متطلبات ربليل أف تأكيد مقررات عبنة بازؿ على غمر 

دل يشفع ؽبذا النوع من اؼبخاطر  االسًتاتيجي، إال أنو التخطيطي عملية يف حيوي عنصر ىي االسًتاتيجية

                                                                                                                                                                                     
1
 D.Szpiro, Économie monétaire et financière,  De Boek Edition, Bruxelles,2009, PP 226-227. 
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بالذكر بصفة  ىذا النوع من اؼبخاطر عبنة بازؿ يف تعريفها للمخاطر التشغيلية قد استثنت حيث أف ؛بالتخصيص
تداركها، والواجب  الواجب النقائص اؼبخاطر إذل اعتبار ىذا األمر أحد إدارةفبا دفع بالباحثُت يف ؾباؿ  مباشرة،

ترتبط مع اؼبخاطر فاؼبخاطر االسًتاتيجية بالنسبة للباحثُت  ا تستحق من األنبية،فبإعطائها تقصي أمرىا و 
 اؼبخاطر معظم أف ، يعتقد الباحثوفاألمر إذل اقتساـ رقعة اؼبنشأ والتأثَت، واألكثر من ذلك ه، بل يتعداالتشغيلية
، األمر الذي أسس العتماد فهم أوسع مسبباهتا من أو االسًتاتيجية للمخاطر حتمية عن عبارة ىي التشغيلية

 َتاهتا.تبٍت أسس منهجية أكثر واقعية للحد من تأثتداخل ىذه اؼبخاطر فيما بينها، و ل
ن خبلؿ استغبلؿ الفرص أو االسًتاتيجية كنتيجة لسعي اؼبنظمة لتحقيق أىدافها سواء ماؼبخاطر تنشأ 

 اتازباذ القرار صنع و  اتعملي، فهي سبثل من حيث اؼبفهـو تلك اؼبخاطر الناذبة عن زبفيض وتفادي التهديدات
عادة ما ال  مصرؼفاالختيارات االسًتاتيجية لل 1،تنفيذ ىذه القراراتفهم و  تلك الناذبة عن سوء أو ،غَت السليمة

تكوف مفهومة بالشكل اؼبناسب من طرؼ صبيع اؼبستويات اإلدارية أو من طرؼ صبيع اؼبوظفُت، فبا ىبلق نوعا من 
الغموض يف ربديد الواجبات اػباصة بكل فرد يف اؼبؤسسة، األمر الذي ال يساعد حتما يف خلق ذلك الًتاكم 

يت ربقق ىذه األىداؼ، االسًتاتيجية السوء تنفيذ و  اؼبصرؼ،سوء فهم أىداؼ  اعبميع، كما يبثلاالهبايب عبهود 
األىداؼ كنتيجة لعدـ  عدـ تبٍت األفراد ؽبذهاليت قد ينشأ عنها و  ،ؿبورا آخر لتعاظم ىذا النوع من اؼبخاطر

  2،مشاورهتم يف اعدادىامشاركتهم و 
ع واحد من اؼبخاطر أو نظاـ ديناميكي ال ينتج عن نو على أَّنا  "فانستوفكما عرفها "كامبلي و 

اليت تتميز بدرجة التعقد الكبَت، كما وجدا أيضا أف نواع من األحداث اؼبتفاعلة معا و لكن عن عدة أاألحداث، و 
ف اؼبخاطر اؼبتعلقة بعضها التهديدات االسًتاتيجية تنجم عن نقص الكفاءة االدارية للمسَتين يف ذباوهبم مع ـبتل

  3.اليت ربدث يف وقت قصَتعض و بب
 كأحد  اؼبصرؼعدـ القدرة على مسايرة التغَتات اغباصلة يف بيئة و  لبلسًتاتيجية احملتمل إف اعتبار الفشل

إذ أف اغبكم على فشل اسًتاتيجية ما  ،، يظهر إشكاال آخر أكثر تعقيدااؼبصارؼاؼبخاطر اليت توجهها  أكرب
الواقع، أين تتم ىذه اتيجية، األمر الذي ال يتناسب و وعة لؤلىداؼ االسًت يتطلب معرفة مدى ربقيق اػبطة اؼبوض

 حينها يكوف وقت استدراؾ االخطاء قد وذل.ملية بعد انقضاء مدة من الزمن، و الع

                                                           
1
I.Wahyudi,and All ,Risk Management for Islamic Banks: Recent Developments from Asia and the Middle 

East, John Wiley And Sons, Singapore,2015,PP 195-196. 
2
J.M.Collins,T.W.Ruefli, Strategic Risk: A State-Defined Approach, Kluwer Academic Publishers, 

Massachusetts ,USA, 1996,PP 54-57. 
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M.Layton, R.Funston, Disarming the Value Killers A Risk Management Study, Deloitte Research Study, 

Swiss, June 2005,PP 10-13. 
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يتطلب زخم النمو اؼبراىنة على منتجات جديدة أو قطاع عمبلء معُت، أو حىت الدخوؿ يف ربالفات مع 
حملافظة على مستوى ـباطر ، انطبلقا من فكرة ااؼبصرؼلضعف اؼبوجود على مستوى بنوؾ أخرى، كآلية لتعويض ا

ـباطر متعلقة بفشل ضبلة  اؼبصرؼلكن الرياح ال ذبري دائما دبا تشتهي السفن، إذ يبكن أف تعًتض معُت، و 
يف منأى عن  ليست اؼبصارؼالزبائن، أو ظهور منافس جديد، و  اعبلنية ؼبنتج أو خدمة جديدة، أو تغَت يف أذواؽ

اعتبارىا من ضمن األمور االعتيادية، إال أف الفشل يأيت مع طريقة  اؼبصرؼ إدارةىذه التغَتات، بل هبب على 
نسبة كبَتة  قد أوضحت بعض الدراسات أفمر تظافر جهود اعبميع، و التعامل مع ىذه اؼبتغَتات، أين يتطلب األ

عماؽبا من غموض اؼبصطلحات اؼبرتبطة ا و خصوصا، يعاين موظفوى اؼبصارؼمن اؼبؤسسات عموما و 
من ىنا يصعب عليهم تصور الدور أو اؼبهمة اؼبوكلة ، و اؼبصرؼك اؼبتعلقة بقيم ورؤية باالسًتاتيجية، ناىيك عن تل

عدـ أنبية عملهم بالنسبة إليهم، إضافة إذل ذلك يغيب عنهم معرفة مسانبتهم يف خلق القيمة، وبالتارل شعورىم ب
 هم.ألنفسو  مصرؼلل

غَت اؼببلئم ساسا بازباذ القرارات اػباطئة، والتنفيذ السيئ و انطبلقا من كوف اؼبخاطر االسًتاتيجية متعلقة أو 
االطار  "شونسنحدد "ديبانت و  ،يف مع التغَتات البيئية اؼبختلفةؽبذه القرارات، إضافة إذل عدـ القدرة على التك

 1:العاـ ؽبذه اؼبخاطر كما يلي
 يازة، أو اليت تتعلق اليت تتعلق بالشراكة االسًتاتيجية أو اغبصبيع مباذج القرارات الرئيسية و  يفتتمثل : القرارات

ثمارات اؼبختلفة سواء  ، أو باالستت العمبلء اؼبستهدفةاألسعار، كما تتعلق أيضا بتحديد ؾبموعاباؼبنتجات و 
 .متوسطة أو طويلة األجل ،كانت قصَتة

 ا اؼبوارد اؼبستخدمة يف تنفيذ القرارات اؼبختلفة، كمجراءات اػباصة باألنظمة و ميع االيتعلق األمر جب: التنفيذ
 .االجراءات اؼبتعلقة بتطبيق اػبطة االسًتاتيجيةتتضمن أيضا النقص يف اؽبياكل و 

 سواء تعلق االمر على االستجابة والتفاعل مع ـبتلف التغَتات اؼبصرؼمر بقدرة يتعلق اال: التكيف ،
تتعلق بأنظمة الرقابة اؼبالية  ، أو تشريعاترض ضرائب جديدة على منتجات معينةنية كفبالتغَتات القانو 

 .دبحيط السوؽالتأمينات، أو تلك اؼبتعلقة واألنظمة احملاسبية و 
  2:أف ىناؾ نوعُت رئيسُت من اؼبخاطر االسًتاتيجية نبا "غرانت"قد أوضح و 
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اؼ االسًتاتيجية مع للمنظمة ومدى سباشي االىدتتعلق باالذباه العاـ  :مخاطر التموقع االستراتيجي -
 .، ومدى واقعيتهارؤية اؼبنظمة

أنو ال يزاؿ و  ،ىداؼ اؼبوضوعةاستمرارية صحة اػبطة واألمر دبدى يتعلق األ: مخاطر تنفيذ االستراتيجية -
 باإلمكاف ربقيقها.

ل لعدة أنواع، لتشم فقد ذىب إذل أبعد من ذلك، باعتبار تضمن اؼبخاطر االسًتاتيجية "كَتتيس"أما 
 اليت يبكن تلخيصها يف اعبدوؿ التارل:بعض اؼبخاطر اؼبذكورة سابقا، و 

 أنواع المخاطر االستراتيجية. 2.1 الجدول
 اؼبخاطر اػبارجية :

 المنافسة-
 تغيرات السوق-

 ـباطر اؼبوارد البشرية :
 الكفاةءات.المعارف و -
 التوظيفات-
 سرقات الموظفين-

 اؼبخاطر اؼبالية:
 التدفق النقدي-
 رأس المال-
 ضغوط التكلفة أو السعر-

 مخاطر الموارد الهيكيلة :
 انظمة االتصاؿ-
 ملكية اؼبعلومات-
 االجراءات التنظيمية-

 ـباطر اؼبوارد اؼبادية
 الكوارث الطبيعية-
 1اختناقات الصناعة -

 مخاطر العالقات
 السمعة-
 أداء اؼبوردين-

Source: T,J,Curtis, Concepts of Strategic risk and Managing Strategic risk, strategic planning task 

force,Verginia SU, January 2013,P 10. 
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 المصارفالمخاطر االئتمانية في  إدارةالمبحث الثاني: 
دارهتا إذل إدت بالضرورة أئتمانية، إواليت يف معظمها عمليات  اؼبصرؼف العمليات التمويلية اليت يقـو هبا إ

اؼببحث التطرؽ للمخاطر يحاوؿ يف و تفادي اؼبخاطر الناصبة عنها، وسأوالقياـ خبطط واسًتاتيجيات لتقليل 
 دارهتا.إنواعها و أو  اؼبصارؼاالئتمانية يف 
 ول: مفهوم المخاطر االئتمانيةالمطلب األ

 المصرفي االئتمان مخاطر مفهوم :ولالفرع األ
 االقتصادية والقطاعات لؤلفراد االئتماف أو القروض تقدًنب اؼبصرؼ قياـ بببس االئتمانية اؼبخاطر تنشأ

 عن نتج يكوف قد السبب وىذا وفوائده، القرض أصل يف اؼبتمثلة حقوقو اسًتجاع على مقدرتو عدـ مع اؼبختلفة
 على اؼبالية لقدرةا لو أنو أو احملدد، االستحقاؽ تاريخ يف وفوائده القرض أصل برد الوفاء على اؼبقًتض قدرة عدـ

 أف يبكن اليت اػبسائر يف تتمثل االئتمانية فاؼبخاطر وبالتارل آلخر، أو لسبب ذلك يف يرغب ال ولكنو السداد
 أف يبكن كما 1،وفوائده القرض أصل لسداد لديو النية وجود عدـ أو الزبوف قدرة عدـ بسبب صرؼاؼب يتحملها
 2:يلي فيما وتتمثل االئتمانية اؼبخاطر أكثر توضح واليت ،أخرى احتماالت عدة نضيف
 .واؼبستقبل اػبسارة ركٍت على تركز ليتا اؼبخاطر أنواع من نوع ىي االئتمانية اؼبخاطر -
 بالنسبة خطر تشكل أف يبكن صبيعها أف بل القروض، من معُت نوع على االئتمانية اؼبخاطر تقتصر ال -

 تستمر بل فحسب القروض تقدًن بعملية قطف تتعلق ال أَّنا كما متفاوتة، بدرجات ولكن ،مصرؼلل
 .عليو اؼبتفق للمبلغ الكامل التحصيل عملية انتهاء حىت

 اؼببلغ يف كاف سواء عقدىا، اقباز بعد االئتمانية العملية يف خلل عن االئتمانية اؼبخاطر تنشأ أف يبكن -
 .السداد مواقيت يف أو( الفوائد +القرض) االئتماين

 فهي ولذلك ،اؼبقًتض يواجهها وال اؼبقرض جرائها من يتضرر ؿبتملة خسارة ىي االئتمانية اؼبخاطر  -
 .ألجل تبيع أعماؿ منشأة أو مالية، مؤسسة أو ا،مصرف كاف سواءا قرضا يبنح شخص كل تصيب

 عدـ أو إلتزامو عدـ أو استطاعتو عدـ بسبب اؼبقًتض ىو االئتمانية اؼبخاطر وراء الرئيس السبب إف  -
 .وفوائده لقرضا أصل برد قيامو

                                                           
 .213 :ص، 1999، ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمافاالئتمان إدارة عبد اؼبعطي رضا، ؿبفوظ أضبد جودة،1
 .210 :، ص2000 ،، الطبعة األوذل، مؤسسة الوراؽ، عمافالمصارف إستراتيجية تعبئة الودائع وتقديم االئتمان إدارةضبزة ؿبمود الزبَتي، 2
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 اؼبمنوحة القروض أف إذ ال، أو حكوميا شخصا اؼبقًتض كاف إذا فيما االئتمانية اؼبخاطر وجود زبتلف ال -
 القروض ـباطر أف إذل البعض إشارة من الرغم على ائتمانية، ـباطر األخرى ىي تتضمن الدولة ؼبنشآت
 .القرض سداد عن سبتنع أف يبكن ال اغبكومة أف كوف معدومة، للحكومة اؼبوجهة

 : أسباب المخاطر االئتمانيةالفرع الثاني
من خبلؿ ما سبق يتضح أنو مهما كاف اؼبستفيد من القرض سواء كاف منظمة أو شخص أو منظمة 

وأسباب ذلك ىي متعددة، واليت يبكن تقسيمها   ،قرض أو حىت حكومة، تبقى دائما اؼبخاطر االئتمانية ؿبتملة
 1كالتارل:

 العامة المخاطروال: أ
تتمثل يف اؼبخاطر الناصبة عن عوامل خارجية يصعب التحكم فيها كالوضعية السياسية واالقتصادية للبلد 

أو ما يعرؼ خبطر البلد، باإلضافة إذل العوامل الطبيعية اليت تتمثل يف الكوارث ، الذي يبارس فيو اؼبقًتض نشاطو
 الطبيعية كالفيضانات، والزالزؿ...إخل.

 طر المهنيةالمخاثانيا: 
واليت يبكن أف تؤثر يف نشاط قطاع اقتصادي معُت، كالتطورات  ،ىي اؼبخاطر اؼبرتبطة بالتطورات اغباصلة

، واليت هتدد اؼبنظمات اليت ال زبضع للتحديث جالتكنولوجية ومدى تأثَتىا على شروط ونوعية وتكاليف اإلنتا 
 وعدـ قدرهتا على التسديد. ،اؼبستمر بالزواؿ من السوؽ

 المخاطر الخاصة والمرتبطة بالمقترض ثالثا:
األكثر انتشارا وتكرارا واألصعب للتحكم فيو، نظرا ألسبابو اؼبتعددة والكثَتة واليت تؤدي إذل  اؼبخاطر ىي

 إذل عدة ـباطر: اعدـ التسديد، ويبكن تقسيمه
 اآلجاؿ اؼبتفق عليها، ويتم تعلق أساسا دبدى قدرة اؼبنظمة على الوفاء بتسديد ديوَّنا يفت: ةالمالي مخاطرال .1

ربديد ذلك من خبلؿ تشخيص الوضعية اؼبالية ؽبا، وىذا بدراسة اؼبيزانيات، جدوؿ التمويل وجدوؿ 
 .اؼبصرؼباالعتماد على كفاءة وخربة موظفي  ،حسابات النتائج...اخل

 ،ة مسَتي اؼبنظمة اؼبقًتضةواليت نقصد هبا خربة وكفاء 2،دارةوىي اؼبخاطر اؼبرتبطة بنوعية اإل: دارةمخاطر اإل .2
وأمباط السياسات اليت تتبعها يف ؾباالت التسعَت وتوزيع األرباح، وكذلك النظم اؼبطبقة يف ؾباؿ الرقابة على 

                                                           
1
 Sylvie de Conssergues, La banque : structure, Marché, gestion, édition DALLOZ, Paris, 1996, p 98. 

 .360 :، ص2000 ،، دار وائل للنشر والتوزيع، عمافالتحليل المالي واالئتماني، األساليب واألدوات واالستخدامات العملية ؿبمد مطر، 2
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عدـ وجود موظفُت مؤىلُت وذات خربة  اسات احملاسبية اليت تطبقها، ألفوالسي ،اؼبخزوف، والرقابة الداخلية
 إذل عدـ االستغبلؿ الكفء لؤلمواؿ اؼبقًتضة.جيدة لدى اؼبقًتض يبكن أف يؤدي 

: وىو يتعلق أساسا بالوضعية القانونية للمنظمة ونوع نشاطها الذي سبارسو، ومدى عبلقتها الخطر القانوني .3
 أف يقـو دبراعاهتا: اؼبصرؼباؼبسانبُت، ومن بُت اؼبعلومات اؽبامة اليت هبب على 

 شركة ذات مسؤولية ؿبدودة، شركة تضامن...اخل.النظاـ القانوين للمنظمة، شركة ذات أسهم،   -
 السجل التجاري، ووثائق اإلهبار واؼبلكية.  -
مدى حرية وسلطة اؼبسَتين على اؼبنظمة، ونقصد بو مدى سلطة اؼبسَتين يف اؼبنظمة، ىل تتمثل يف   -

 تلكات اؼبنظمة.التسيَت فقط أـ ؽبم اغبرية يف القياـ بوظائف أخرى، كإبراـ عقود القرض أو البيع، ورىن فب
 عبلقة اؼبسَتين باؼبسانبُت.  -

لقد ظهر ىذا النوع من اؼبخاطر مع بداية الثمانينات من القرف اؼباضي، وىو يتعلق بالدوؿ  :خطر البلد .4
ويظهر عند تقدًن قرض لشخص ما يبارس نشاطو يف بلد أجنيب  1.النامية اليت ؽبا مديونية خارجية مرتفعة

ء بإلتزاماتو نتيجة لتحديد أو فرض قيود على عملية ربويل أو تبديل للعملة ويصبح غَت قادر على الوفا
العمومية لنفس البلد غَت  دارةالصعبة الوطنية للبلد الذي يبارس فيو نشاطو، أو ؼبا تكوف نشاطات اإل

 وهبب أف نفرؽ بُت خطر 2.اتو يف النشاط واإلنتاجتؤثر ىذه الظروؼ سلبا على إمكان مضمونة، وبالتارل
ريف األخرى اؼبتعلقة خبطر القرض واػبطر السياسي واػبطر االقتصادي، نظرًا لوجود نوع من اوالتع ،البلد

 وأشكل التفرقة كما يلي:3؛التداخل فيما بينهما
 ال هبب اػبلط بُت خطر البلد وخطر القرض، ففي اغبالة األوذل عدـ مبلئمة خطر البلد وخطر القرض :

عبغرايف ألنو يبارس نشاطو يف بلد أجنيب وىو غَت قادر على تسديد ديونو، أما يف اؼبقًتض سببها ىو سبوقعو ا
اغبالة الثانية فإف عدـ اؼببلءة مرتبطة باؼبقًتض نتيجة للتدىور اغباصل يف وضعيتو اؼبالية بدوف النظر إذل موقعو 

 اقًتضُت األجانب ليسو اعبغرايف، باإلضافة إذل ذلك يف حالة العمليات الدولية، ىناؾ نسبة كبَتة من اؼب
دبنظمات خاصة بل ىم منظمات عمومية، أو تنظيمات حكومية، أو حىت دولة، وبالتارل ففي ىذه اغبالة فإف 
تقدير اػبطر ال يبكن ربقيقو حسب اؼبناىج اؼبعتادة نظرا لغياب الوثائق اؼبالية كاؼبيزانية وجدوؿ حسابات 

 النتائج.

                                                           
1
 Sylvie de Conssergues , op.cit, p: 99. 

2
Pierre Mathieu, patrick d’heouville, les divers crédits, une nouvelle gestion de risque de crédit, ed-

economique, Paris, 1998, p10. 
3
 Sylvie de Conssergues , gestion de la banque, ed- Dunod, Paris, 1996 ; pp 190-191.   
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 ف عدـ االستقرار اػبطر السياسي من أحد عوامل خطر البلد، أل: يعترب خطر البلد والخطر السياسي
 السياسي لدولة ما يؤدي إذل ظهور وضعيات متعددة اػبطورة بالنسبة للدائن واليت ىي:

 إعادة النظر أو إعادة مفاوضات العقود. -
 ربديد أو منع االستثمارات األجنبية. -
 ربديد أو منع خروج رؤوس األمواؿ. -
 و بدونو.التأميم بالتعويض أ -
 رفض االعًتاؼ بااللتزامات اؼبتخذة من طرؼ اغبكومات السابقة. -

ستقرة سياسيا ترتفع وتزداد درجة اؼبمن ىذه الوضعيات نبلحظ أف الديوف اؼبستحقة على الدوؿ غَت 
 خطورهتا حىت ولو تلغي ىذه البلداف ديوَّنا ذباه اػبارج.

 طر البلد، وينشأ من عدـ قدرة السلطات النقدية لبلد وىو العامل الثاين ػب :خطر البلد والخطر االقتصادي
 1أجنيب على ربويل الفوائد ورأظباؿ القرض للدائنُت اؼبأخوذ من طرؼ ـبتلف اؼبنظمات العمومية واػباصة،

بالرغم من أف اؼبنظمات اػباصة ؽبا مبلءة ووضعية مالية جيدة تسمح ؽبا بتسديد ديوَّنا، ولكن نظرا لنقص 
العملة الصعبة ال تسمح ؽبا بالتحويل إذل اػبارج، إذف ىذا اػبطر ىو مرتبط بالوضعية االحتياطات من 

 االقتصادية والنقدية للبلد األجنيب.
صلة فيما بينها، ياسي واالقتصادي وخطر القرض( متوبالتارل فاؼبخاطر الثبلثة السابقة )أي اػبطر الس
االقتصادية واؼبالية، والذي بدوره يؤدي إذل ارتفاع ـباطر فعدـ االستقرار السياسي يبكن أف ينعكس على الوضعية 

القرض، وتتسبب األزمات االقتصادية يف الكثَت من األحياف يف إحداث تغَتات يف األنظمة السياسية وبالتارل 
 ضرورة إتباع منهاج الشمولية.

 : تقسيمات للمخاطر االئتمانيةالمطلب الثاني
 يت تتعرض ؽبا اؼبصارؼ التجارية وذلك من خلل االيت:يبكن توضيح اىم ـباطر االئتماف ال

 يةاالئتمان مخاطرال ىمأ :الفرع األول
دبا  اؼبصرؼترتبط سياسة منح االئتماف للعمبلء على وجود توافق مع آجاؿ مصادر أمواؿ : مخاطر السيولة .1

ؤثر عدـ قدرة يوفر السيولة الكافية لو ؼبواجهة طلبات السحب للودائع من طرؼ عمبلء آخرين، حيث ي
على التسييل الفوري لؤلصوؿ بتكلفة مقبولة على رحبيتو فينشأ ما يسمى دبخاطر الفشل يف اؼبطابقة  اؼبصرؼ

                                                           
 .109 :ص ،2016عماف، دار اؼبناىج للنشر والتوزيع،  إدارة الخطر و التأمين،سلماف زيداف،   1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

ومن أسباب التعرض ؼبخاطر السيولة  ،واؼبواءمة بُت اؼبسحوبات النقدية للعمبلء وتسديدات العميل اؼبقًتض
  1:منها ذكري

ذل عدـ التناسق بُت األصوؿ وااللتزامات من حيث آجاؿ فبا يؤدي إ اؼبصرؼضعف زبطيط السيولة ب -
  .االستحقاؽ

 .ات يصعب ربويلها إذل أرصدة سائلةسوء توزيع األصوؿ على استخدام -
 .امات العرضية إذل التزامات فعليةالتحوؿ اؼبفاجئ لبعض االلتز  -
 . واألزمات اغبادة يف أسواؽ اؼباؿ تأثَت العوامل اػبارجية مثل الركود االقتصادي -

دراسة أسعار اؼبنتجات اؼبقرضة اليت يتم ربميلها للعمبلء يف صورة أعباء  اؼبصرؼيتعُت على  :مخاطر التسعير .2
 .وربطها دبستوى اؼبخاطر، فكلما زادت اؼبخاطر ارتفع العائد اؼبتوقع

ميل ويتعلق األمر باؽبامش اؼبضاؼ الذي يبيز بُت ع ،من التسهيبلت المخاطر المرتبطة بفترة التسهيل: .3
وآخر، لذلك يتحدد سعر اإلقراض األساسي من خبلؿ تكلفة األمواؿ التارىبية أو السوقية مضاؼ إليها نسبة 

يتم مناقشة سعر  بصفة دورية اؼبصرؼأصوؿ وخصـو  إدارةالدين، وباجتماع عبنة  إدارةاالحتياطي وتكلفة 
تناسب فًتة التسهيل طبيعة نشاط  لتسهيبلت ائتمانية أف اؼبصرؼمن األنبية يف منح ، اإلقراض األساسي

يف جعل فًتة  اؼبصرؼويتمثل دور  .لالعميل، اؽبدؼ من التمويل، وفًتة اسًتداد العائد اؼبتوقع من التموي
التسهيل متوازنة دبعٌت ال تكوف قصَتة فبا يشكل اختناقات أو طويلة تؤثر على اذباه العوائد اؼبتوقعة، وعموما 

أف يركز  اؼبصرؼذات مردود سريع آلجاؿ متوسطة أو طويلة كما يتعُت على  نشطةألتوجو لتمويل  يتم ال
 .العمبلء اعبدد ووضعيتهم اؼبالية الرقابة على نشاط

تتمثل ـباطر العملة يف ربقق خسائر نتيجة للتغَتات يف سعر صرؼ : مخاطر تقلب أسعار العمالت .4
وربدث  ،بالعملة األجنبية ةإنشاء مديوني وتتضمن مصرؼالعمبلت نسبة إذل العملة األجنبية اؼبرجعية لل

بأسعار الصرؼ بواسطة مؤشرات، أو ربط قيم  صاريفواؼب النواتجالتباينات يف اؼبكاسب بسبب ربط 
العمبلت لتجنب  وىو ما يتطلب التحوط ضد تقلبات أسعار ،اؼبوجودات واؼبطلوبات بالعمبلت األجنبية

 .اػبسائر احملتملة

                                                           
1

جامعة ، تقنيات-ـباطر-اؼبلتقى الوطٍت حوؿ اؼبنظومة اؼبصرفية يف األلفية الثالثة: منافسة، المخاطر البنكية والتحكم فيها إدارةلعجوز، حسُت ب 
 .7ص: ، 2005جواف 7-6اعبزائر، يومي -جيجل
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

على ربديث اؼبعلومات اػباصة بالعمبلء  اؼبصرؼارات البلزمة ؼبنح االئتماف أف يركز : من القر مخاطر التنفيذ .5
)مراكز حساباهتم( بصفة يومية، وأف أي تأخَت يف التأثَت على التزامات العمبلء بالزيادة أو النقص من خبلؿ 

  1.وافقةئتماين سواء بالرفض أو اؼبالعمليات اليومية يعكس خطورة واضحة على سبلمة القرار اال
لضماف سبلمة تنفيذ اؼبوافقة بالقرار االئتماين هبب أف يتم اإلببلغ بشقيو : مخاطر األخطار والتبليغ .6

( واػبارجي )العميل( على صبيع شروط عقد منح االئتماف وبوضوح تاـ اؼبصرؼالداخلي )أقساـ وإدارات 
ف االكبراؼ عن تنفيذ اؼبوافقة إزي، و لرقابة بشكل مركلدوف إغفاؿ أي شرط، وذلك خبضوع اإلببلغ الداخلي 

 .غ دقيقة يًتتب عليها ـباطر كبَتةاالئتمانية بشروط إببل
يف منح االئتماف ـباطر ناصبة عن  اؼبصرؼعادة ما يواجو : دم انتظام الفحص الدوري لالئتمانمخاطر ع .7

ة متكررة كالقروض والوقوؼ على الثغرات اليت سبثل ظاىر  ،عدـ الفحص والتفتيش الدوري لقسم االئتماف
ودراسة  ،اؼبتعثرة اؼبستحق الوفاء هبا، وعدـ الًتكيز بدرجة كبَتة على مرحلة ما قبل منح االئتماف لتحليلها

 . هبا ومراجعتها داخليا وبشكل دوريأسبا
إف مبو حجم التسهيل االئتماين وزيادتو بعد مرور فًتة قصَتة : ع لحجم التسهيالتمخاطر التطور السري .8

و ينطوي على ـباطر كبَتة يف ظل ثبات البيانات اؼبالية وعدـ بداية فًتة السداد، ومن مث فإف اغبكم على منح
   2على  األداء خبلؿ ىذه الفًتة يشوبو عدـ اؼبوضوعية وىو ما يتطلب الوقوؼ على:

 .كحد أقصى  مثبل  % 25عدـ ذباوز الزيادات اؼبقًتحة نسبة معينة من التسهيل االئتماين يف كل مرة، ولتكن  -
 .ويشًتط وجود مربرات قوية ،شهور 6 أال تقل الفًتات بُت منح التسهيبلت والزيادة عن -
 .من حسن األداء للتسهيبلت القائمةمنع زيادة التسهيبلت قبل التأكد بشكل مرضي  -
 .اؼبالية اؼبعتمدة يف َّناية العاـهبب مراجعة الزيادات أثناء السنة اؼبالية على البيانات  -
 .خداـ الزيادات يف سداد اؼبتأخراتستيبنع ا -
 ذبنب مضاعفة التسهيبلت عند التجديد حىت لو كاف السبب قصور الدراسات عند اؼبنح. -
أثبتت الدراسات االقتصادية أف الشفافية يف تبادؿ اؼبعلومات بُت العاملُت يف : مخاطر تبادل المعلومات .9

 ،والتنبؤ هبا ،أنبية كبَتة يف ربديد حجم اؼبخاطر احملتملة ؾباؿ االئتماف أو بالفروع بُت مسؤورل اغبسابات يبثل
   .ل نسيبوىو ما يساعد على قياسها والتحكم فيها بشك

                                                           
 .153ص: ، مرجع سابق ،المصارفالمخاطر ب إدارةقياس و ظبَت اػبطيب،  1

 .156 ، ص:المرجع نفس 2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

إف اؼبعاعبة اؼببكرة لفوائد ديوف غَت منتظمة يساىم : صول وفوائد الديون غير المنتظمةمخاطر المعالجة أل .11
 اؼبصرؼوتظهر ىذه األنبية عند نشر ميزانية  ،اؼبديونية بدرجة كبَتة يف التخفيف من اآلثار اؼبستقبلية لزيادات
وأف أي البفاض يف األرباح سيكوف بفًتات متقاربة،  ،الربع سنوية اليت تبُت وجود سوؽ أوراؽ مالية نشيطة

 .يف ذبنب الفوائد وتكوين اؼبخصصاتالتجارية االلتزاـ بتعليمات البنك اؼبركزي  اؼبصارؼوىو ما يتطلب من 
أنو كلما زادت اؼبخاطر ارتفعت الفوائد وذلك على  : كما سبق اإلشارةربحية مقابل األمانمخاطر ال .11

وزيادة  اؼبصرؼيؤدي إذل البفاض مستوى جودة ؿبفظة قروض  ،حساب ىامش األماف، فارتفاع اؼبخاطر
 .كس على اعبودةاألرباح تؤدي إذل النمو السريع للمخاطر والنتيجة أف خطر الرحبية ينع

 1: تعد اؼبخاطر الكاملة لبلئتماف وىي ـباطر ناشئة يف األساس عن العميلدم القدرة على السدادمخاطر ع .12

 وزبتلف األسباب باختبلؼ اغباالت االئتمانية اؼبتعثرة، ومن أنبها نذكر: 
 :ويتعلق بشخصية العميل وأىليتو ومدى كفاءتو وقدرتو على سداد التزاماتو اؼبالية بناءا على  خطر بشري

 و وجدارتو االئتمانية.ظبعت
 أين يلجأ العميل بطريقة غَت سليمة إذل إخفاء  :مصرفخطر تقديم معلومات مضللة ومبالغ فيها لل

ويف ىذه  معلومات عن شخصيتو ألجل اغبصوؿ على ائتماف أو ألجل زيادة سقف التسهيبلت االئتمانية.
 ،ع الفوائد اؼبستحقة حبلوؿ األجل اؼبتفق عليواغبالة ال يستطيع العميل اؼبقًتض سداد قيمة اؼببلغ اؼبقًتض م

شهور بعد  3ويتم اإلعبلف عن عجز الدفع عندما ال يستطيع سداد مبالغ ؾبدولة يف مواعيدىا لفًتة أقل من 
  2حلوؿ موعد السداد و خرؽ االتفاؽ.

ية ربويل وربديد مدى كفا ،سنوات سابقة 3على دراسة القوائم اؼبالية لعمبلئو لػ اؼبصرؼلذلك وبرص 
 األصوؿ إذل نقدية وحجم الضمانات اليت تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد اؼبستحقة.

على ـبتلف  اؼبصرؼويركز  ،: ترتبط ىذه اؼبخاطر بالوضع السوقي والتنافسي ؼبنتجات العميلمخاطر السوق .13
 ،اضات مستقبلية حوؿ أداءهوبناء افًت  ،سنوات السابقة 3اؼبصادر اؼبالية اؼبتاحة للعميل وربليل أداءه خبلؿ 

 .رة يف منتجات تزيد عن حاجة السوؽيف ربليلو على ذبنب سبويل اؼبنتجات اعبديدة، أو اؼبتاج اؼبصرؼويركز 
يف منح االئتماف للعمبلء واؼبؤسسات طلب ضمانات قوية  اؼبصرؼ: عادة ما يركز مخاطر تآكل الضمانات .14

على اؼبتابعة والتقييم الدائم غبجم  اؼبصرؼويركز  ،تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد بشكل كامل

                                                           
 .244ص:، مرجع سابق بنوك (،-شركات-إدارات-المخاطر) أفراد إدارةؽ عبد العاؿ ضباد، طار 1

 .283ص:، 1999، دار وائل للطباعة والنشر، عماف، االئتمان إدارةمحفوظ أحمد جودة،  عبد اؼبعطي رضا الرشيد،2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

العقارات، : كيزه على تقدًن الضمانات التاليةالضمانات تفاديا ؼبخاطر البفاض قيمتها، ويكوف عموما تر 
 .األوراؽ التجارية، األوراؽ اؼبالية، التنازالت

ويتجو  ،قيق درجة جودة مثلىورب ،على زبفيض اؼبخاطر يف ؿبفظة قروضها اؼبصارؼربرص : مخاطر التركيز .15
 : ىتماـ إذل ـباطر الًتكيز التاليةاال
 عند منح االئتماف يكوف الًتكيز من طرؼ معتمدي القرار االئتماين على حجم اؼبخاطر اؼبتوقعة  العمالةء :

 كجزء ال يتجزأ من الدراسة االئتمانية حبيث هبب أف يكوف توزيع احملفظة االئتمانية سواء على عدد العمبلء
 .ؽ بشكل جيد يف حدود دنيا أو قصوىأو على قطاعات السو 

 اـ  وااللتز ، ى وضع حد لئلقراض لكل نشاط فرعي: يف توزيع احملفظة االئتمانية هبب الًتكيز علالنشاط
 .لتقيد بتعليمات السلطات الرقابية، واباألسقف االئتمانية لكل قطاع

 واالعتماد عليها يف منح  ،واحد من الضماناتعدـ الًتكيز على نوع  اؼبصرؼ: يتعُت على الضمانات
 االئتماف لتفادي تراجع والبفاض قيمتها مستقببل.

 ويتعلق األمر  ،: إف تركز استحقاقات التسهيبلت يعترب من اؼبخاطر الكبَتة على مركز السيولةاالستحقاقات
 .رجيةاؼبستندية وخطابات الضماف وـبتلف االلتزامات اػبا باالعتمادات

 يعد متابعة اعبوانب السياسية والقانونية من األمور ذات األنبية اليت تتطلب السياسية والقانونية المخاطر :
من اؼبسؤولُت باإلقراض متابعتها وإف عدـ التقيد وااللتزاـ هبا يشكل خطرا حقيقيا على صناعة خدماهتا 

تعهداهتا والوفاء بديوَّنا وأيضا ما يتعلق اؼبصرفية، ومن اؼبخاطر السياسية ما يتعلق بقدرة الدولة على االلتزاـ ب
   1بكيفية اإلشراؼ على اؼبؤسسات اؼبالية واللوائح والقوانُت اؼبنظمة لذلك ضمن النظاـ اؼبارل بالدولة.

 مؤشرات قياس المخاطر االئتمانية أىمالفرع الثاني: 
ىي من األمور اؼبساعدة  إف ربديد اؼبخاطر االئتمانية بدقة ووضع مؤشرات وبيانات تساعد على قياسها

وتتمثل أىم مؤشرات قياس  ،قليل اؼبخاطر إذل أدىن مستوياهتاومن مث ت ،تلك اؼبخاطر والتحكم فيها إدارةعلى 
  2:فيما يلياطر االئتمانية اؼبخ
 لنشاط االقتصادي بصورة ربع سنويةبيانات عن توزيع ؿبفظة القروض على قطاعات ا   . 
 سنوية  بصورة ربعديد قيمة الضماف عند آخر تقييم ذل تسهيبلت بضماف عيٍت مع رببيانات عن توزيع احملفظة إ

 .وتسهيبلت بدوف ضماف عيٍت

                                                           
 .449، ص:مرجع سابقابتهاج مصطفى عبد الرضبن، 1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

  على النحو  ذار الذي يتم احتسابو بصفة شهريةوفق نظاـ اإلن اؼبصرؼمؤشرات جودة األصوؿ اؼبعتمدة داخل
 : اؼبوارل

 . ة االئتمانية إذل إصبارل الودائعنسبة احملفظ -
 .فظة على قطاعات النشاط االقتصاديتوزيع احمل -
 . غَت اؼبضمونة إذل إصبارل احملفظةنسبة القروض  -
سواء كانت يف صورة  اؼبصرؼفأكثر من قاعدة رأظباؿ  % 25زات اليت تصل إذل يبياف عن الًتك -

 .ئتمانية، أو يف صور سبويل ـبتلفةلدى العميل على شكل أسهم رأظباؿ وتسهيبلت ا اؼبصرؼتوظيفات 
  .)مع ربديد حد أقصى( مصرؼمن القاعدة الرأظبالية لل % 10زات اليت تزيد ينات إصبالية عن الًتكبيا -
  .نسبة اؼبخصصات إذل إصبارل التسهيبلت غَت اؼبنتظمة اؼبتمثلة يف القروض والتسهيبلت اؼبستحقة -
 . إصبارل احملفظة االئتمانية إذلنسبة التسهيبلت غَت اؼبنتظمة  -
 .ظة االئتمانيةإصبارل احملف إذلف اؼبشكوؾ يف ربصيلها نسبة ـبصصات الديو  -
 .إصبارل القروض إذللعائد اؼبتوقع نسبة ا -
 . إصبارل القروض إذل صايف العائد إصبارل -
ويتم  ،لتحديد مقدار اؼبخصصات بيانات عن مدى توافق الضمانات القائمة مع التسهيبلت اؼبمنوحة -

 .على إصبارل التسهيبلت اؼبمنوحةت احتساهبا بقسمة القيمة اغبالية للضمانا
سباب وربديد أضعيتها لضماف انتظاـ سدادىا، تقارير عن بعض اغباالت االئتمانية اليت تستلـز ربديد و  -

 .تعثر الديوف الغَت اؼبنتظمة
 المخاطر االئتمانية في المصارف إدارةالمطلب الثالث: 

التحاليل ة عديدة سبثلت يف ؾبموعة من آراء ارتداديولد اؼبخاطر  إدارةاالنتشار الواسع ؼبصطلح 
واضح لو، حيث أعطى اليت حاولت تأطَت ىذا اؼبصطلح ووضع تصور ؿبدد و  اؼبفاىيم اؼبختلفة،والتعريفات و 

اؼبصرفية خصوصا،  خاطر على النظاـ اؼبارل عموما وعلى اؼبؤسسات اؼبالية و الباحثوف صبلة من التفسَتات لتأثَت اؼب
اؼبخاطر  إدارة تالواجب مواجهتها، حيث عرفاطر يف حد ذاهتا و فات كضرورة لتطور اؼبخكما تطورت أيضا التعري

وية استمراريتها من خبلؿ ربديد ودراسة تقؼبؤسسة يسعى إذل تعظيم األرباح و نظاـ إداري مندمج يف ا"على أَّنا 
لنشاطات، يقـو بتوجيو نظاـ إداري شامل ؼبختلف ا"على أَّنا  كما عرفت 1"،معاعبتهاو  ،اؼبخاطر احمليطة هبا

أىداؼ اؼبؤسسة، من خبلؿ التنبؤ والتعرؼ على األحداث والنشاطات اػبارجيُت كبو ربقيق اؼبتعاملُت الداخليُت و 

                                                           
1
 B.Barthélémy, Gestion des Risques: Méthode d’Optimisation Globale, Ed D’Organisation ,Paris, 2002, p13. 
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

اؼبمكنة ؼبواجهة دد، مع ربديد اػبيارات اؼبتاحة و األعطاؿ اليت يبكن أف تؤثر على الوضع االسًتاتيجي يف أفق ؿبو 
 1".ىذه التهديدات

 المخاطر إدارةمفهوم  :ولالفرع األ
 اػبسائر توقع طريق عن البحتة اؼبخاطر مع للتعامل علمي مدخل أو منهج عن عبارة اؼبخاطر إدارة

 للخسائر اؼبارل األثر أو اػبسارة حدوث إمكانية تقلل أف َّناأش من إجراءات وتنفيذ وتصميم ،احملتملة العارضة
 اؼبخاطر، رصد خبلؽبا من يتم اليت العملية تلك "بأَّنا يةاؼبصرف اؼبخاطر إدارة وتَعرؼ 2.أدىن حد إذل تقع اليت

 اؼبقبولة، اغبدود ضمن بأَّنا واالطمئناف ؽبا كامل فهم ضماف هبدؼ وذلك وقياسها، وربديدىا، ومراقبتها،
 3".للمخاطر اؼبصرؼ إدارة ؾبلس قبل من عليو واإلطار اؼبوافق

 إدارةعن طريق  اؼبصرؼلك الًتتيبات والطرؽ اليت يقـو هبا َّنا تأاؼبخاطر ب إدارةوبصفة عامة يبكن تعريف 
مكاف، من خبلؿ تقليل فرص اػبسائر اؼبتوقعة سواء كانت رباح قدر اإلصولو واألأجل ضباية أخاصة تابعو لو من 

 و عامة.أناصبة من ـباطر خاصة 
  بازلاتفاقيات المخاطر االئتمانية وفق  إدارةالمطلب الرابع: 

ربت إشراؼ بنك التسويات الدولية دبدينة بازؿ بسويسرا، نتيجة تفاقم أزمة  1974زؿ عاـ تأسست عبنة با
 اؼبصارؼوزيادة اؼبنافسة القوية بُت  ،وتزايد حجم الديوف اؼبشكوؾ يف ربصيلها ،اؼبديونية اػبارجية للدوؿ النامية

فبثلُت عن ؾبموعة الدوؿ عبنة بازؿ لقد ضمت ، و اؼبصارؼية بسبب نقص أمواؿ تلك األورباألمريكية و و اليابانية 
بلجيكا، كندا، فرنسا، أؼبانية االربادية، إيطاليا، الياباف، ىولندا،  :ىيو باإلضافة إذل ثبلثة دوؿ أخرى العشرة 

يات عبنة مت االتفاؽ على أف ربضي توص، الواليات اؼبتحدة األمريكية، و السويد، سويسرا، بريطانيا، لوكسمبورغ
حيث ؛ 1988لقد أقبزت اللجنة تقريرىا النهائي بعد دراسة ما ورد من أراء و توصيات يف ضاء، و بازؿ بإصباع األع

األوريب على تقرير عبنة بازؿ اػباص باقًتاح  االربادكذا و  ،لبنوؾ اؼبركزية للدوؿ الصناعيةوافق ؾبلس احملافظُت ل
ماؽبا إذل  سااللتزاـ بأف تصل نسبة رأالعامة  اؼبصارؼحيث يتعُت على كافة  ؛معيار موحد لكفاية رأس اؼباؿ

 .1992 سنة ايةَّن كحد أدىن مع  %8ؾبموع أصوؽبا اػبطرة بعد ترجيعها بأوزاف اؼبخاطرة االئتمانية إذل 
 :تتمثل األىداؼ الرئيسية للجنة بازؿ فيما يلي 

 .وضع حد أدىن لكفاية رأس اؼباؿ -

                                                           
1
 F.Moreau, Comprendre et Gérer les Risques,  Ed D’Organisation, Paris, 2002, PP 3-4. 

 .50 :، مرجع سابق صالمخاطر إدارة ، طارؽ ضباد عبد العاؿ2

 ،1راسات اقتصادية إسبلمية، العدد، ؾبلة دالمخاطر في الصيرفة اإلسالمية في ظل معايير بازل إدارة طهراوي أظباء، بن حبيب عبد الرزاؽ،3
 .60: ص، 2013السعودية، 
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 .تيجة الفروقات يف الرقابة الوطنية على رأس اؼباؿإزالة مصدر مهم للمنافسة غَت العادلة بُت اؼبصاريف ن -

 .تسهيل عملية تبادؿ اؼبعلومات اؼبتعلقة بأساليب الرقابة -

 .اؼبصارؼربقيق عدالة تنافسية بُت  -

 .ربقيق االستقرار يف النظاـ اؼبصريف العاؼبي من خبلؿ التقليل من حجم اؼبديونية -

تطورات االقتصادية العاؼبية ويف ظل حركة رؤوس األمواؿ  عة على كافة الوحدات اؼبصرفية وفقمجملالرقابة ا -
  1.وسعر الصرؼ...إخل ،طر سعر الفائدةوـبا ،التقليل من ـباطر االئتماف مثل ـباطر السيولة  - .الكبَتة

 1: مقررات اتفاقية بازلالفرع األول
س أف كفاية ر أهتا بشبعد ؾبهودات كبَتة واجتماعات متعددة خرجت عبنة بازؿ بتوصيا ،1988 جويليةيف 

 حسب األصوؿ إذل ماؿس أر  نسبة على تعتمد ،س اؼباؿأر  ةيلكفا ةيعاؼب نسبة طرح مت وذبارب أحباث وبعداؼباؿ 
 النسبة ىذه قيتطب على خبللو من اللجنة وأوصت  %،8ػ ب النسبة ىذه قدرت مرجحة قةيوبطر ، خطورهتا درجة

 ىذه وكانت ،1990 من بدء سنوات ثبلثة خبلؿ يهبتدر  بشكل قيالتطب ذلك تميل 1992 ـعا ةيَّنا مناعتبارا 
 تلك تيظب ولذلك، اللجنة ؽبذه ساً يرئ ذلك بعد أصبح والذي "،كوؾ" هبا تقدـ مقًتحات على ةيمبن اتيالتوص
 (.كوؾ نسبة)بػ بازؿ ماؿ سأر  ةيكفا نسبة

 ذل ؾبموعتُت رئيسيتُت:إبازؿ على تصنيف الدوؿ عبنة مقرارات قامت 
 ذل كل من إضافة إوالتنمية  االقتصاد التعاوف منظمة دوؿ وتضم اؼبخاطر )متدنية( قليلة: ولىة األالمجموع

 .سويسرا واؼبملكة العربية السعودية
 :عاليةَّنا ربتوي على ـباطر أوصنفت ب وذلوىي باقي الدوؿ خارج اجملموعة األ المجموعة الثانية. 

وؿ اؼبصارؼ إذل طبس فئات ترجيحية تًتاوح من للمخاطر، وصنفت كافة أص ضعت عبنة بازؿ مقياسو 
 طبًقا للمخاطرة االئتمانية للمقًتضُت كالتارل:  %100إذل  0%

 .%0 بػ النقد واالحتياطي مع البنك اؼبركزي، والديوف اغبكومية ومنظمة دوؿ التعاوف والتنمية -
  .%50 أو %20 أو %10 أو %0بػ  ديوف القطاع العاـ حبسب درجة اؼبخاطرة -
 .%20بػ  احمللية اؼبصارؼض إذل بنوؾ التنمية الدولية، أو قرو  -
  .%50بػ  قروض الرىن العقاري السكٍت -
بػ ديوف القطاع اػباص واؼبنظمات غَت منظمة التعاوف والتنمية، وديوف اؼبصارؼ احمللية )ألكثر من سنة( -

100%. 
                                                           

1
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire,Vue d’Ensenble Du Nouvel Accord de Bale Sue les Fonds Propres 

,Avril 2003 , PP 01-09.  
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

ارل األصوؿ اؼبقومة طبًقا تتطلب منهجية عبنة بازؿ االحتفاظ حبد أدىن من رأس اؼباؿ مقارنة بإصبو 
  %.8للمخاطر بنسبة 

ولقد أدى تطبيقها إذل وقف  .وتتميز االتفاقية بالسهولة يف ؾباالت التطبيق واؼبقارنة واإلشراؼ واؼبراجعة
  .التدىور يف معدالت رأظباؿ اؼبصارؼ

مقررات تجدات، تبنت ؿباولة منها للتماشي مع اؼبسالعمل الذي تقـو بو عبنة بازؿ، و نتيجة الستمرارية و  
رقابة فعالة عليها، ضمن منظومة سليمة للبنوؾ و  دارة، تشمل مبادئ وقواعد إل2جديدة ضمن اتفاقية بازؿ

، كما حددت ثبلثة  اؼبخاطر التشغيليةاؼبخاطر، حيث مت استحداث ـباطر جديدة متمثلة يف دارةمتكاملة إل
  1:دعائم متكاملة ىي

 2بازل اتفاقية : مقرراتالفرع الثاني
اؼبركزية الدولية إذل تطبيقها لتحسُت  اؼبصارؼمعايَت دولية جديدة دعت  1996أصدرت عبنة بازؿ عاـ 

وترتكز على ثبلث ركائز ىي: كفاءة  ،اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا اؼبصارؼ إدارةالوضع، مؤكدة على أنبية تقييم و 
 رأس اؼباؿ، وإجراءات الرقابة واؼبراجعة، وانضباط السوؽ.

، اقًتحت فيو 1997األسس احملورية للرقابة اؼبصرفية الفعالة يف عاـ  ػدرت بعد ذلك ما يسمى بوأص -
 مبدأ.  25استعماؿ 

  .منهجيات أو طرؽ تطبيق األسس احملورية للرقابة اؼبصرفية الفّعالة 1999وأصدرت يف عاـ  -
 .ع اؼبارلكذلك قاـ صندوؽ النقد الدورل والبنك الدورل بتنفيذ برنامج تقييم القطا - -

 مبدأ ترتكز على ثبلث ركائز أساسية: 25عبنة بازؿ الثانية  وضعت وقد
   ربديد كفاية رأس اؼباؿ(Minimum Capital Requirements)،  ومدى قدرتو على ربمل اػبسائر اليت

 يتعرض ؽبا اؼبصرؼ.
   تكوين أجهزة رقابة وتدقيق داخلي من أجل رقابة احًتازية(Supervisory Review Process)   كفوءة

تتناسب مع حجم األعماؿ اؼبصرفية، تكوف وظيفتها مراقبة تنفيذ التعليمات والسياسات والقوانُت 
 اؼبفروضة على اؼبصارؼ دبا هبعل اؼبصارؼ بعيدة عن اإلخفاقات والشبهات يف أعماؽبا وظبعتها.

  وضع سياسات انضباط السوؽ(Market Discipline)   ا اؼبصارؼ، وغالبًا ما كوَّنا البيئة اليت تعمل هب
 تتعرض إذل ـباطر تغَت أسعار الفائدة وأسعار الصرؼ وغَتىا. 

                                                           
1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Vue d’Ensemble Du Nouvel Accord de Bale Sue les Fonds Propres 

,Avril 2003 , PP 01-09. 
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 :2بازؿ التفاقية الثبلث الدعائم التارل اعبدوؿ يبثل 
 2بازل التفاقية الثالث الدعائم  (2.2) الجدول

 الدعامة الثالثة الدعامة الثانية الدعامة األوذل
 :متطلبات اغبد األدىن

ال في ي المعدل و ال تغيير ف -
احتساب متطلبات راس المال 

 .اتجاه مخاطر السوق
تغيير كبير في أساليب احتساب -

المتطلبات تجاه المخاطر 
االئتمانية كما تم اضافة متطلبات 

 .تجاه المخاطر التشغيلية
بالنسبة للمخاطر االئتمانية تم  -

وضع ثالثة أساليب مختلفة 
لحساب الحد األدنى، مع اشتراط 

 .د أنظمة رقابة فعالةوجو 
بالنسبة للمخاطر التشغيلية تم -

وضع ثالث أساليب في احتساب 
متطلبات الحد األدنى لرأس 

 المال.

 :عمليات المراجعة الرقابية
 ضرورة امتبلؾ اساليب لتقييم الكفاية الكلية -

كذا اسًتاتيجية لرأس اؼباؿ وفقا غبجم اؼبخاطر و 
 .ؼبطلوبةّ للمحافظة على مستويات رأس اؼباؿ ا

يتوجب على اعبهة الرقابية مراجعة أساليب  -
اػباضعة ؽبا  اؼبصارؼاؼباؿ لدى  تقييم كفاية رأس

 .ازباذ االجراءات اؼبناسبة يف حالة عدـ كفايتوو 
يتعُت على اعبهة الرقابية أف تتوقع احتفاظ  -

األدىن بزيادة يف رأس اؼباؿ عن اغبد  اؼبصارؼ
 اؼبطلوب و أف تلزمهم بذلك.

يتعُت على اعبهة الرقابية التدخل يف وقت  -
مبكر ؼبنع البفاض أو تراجع رأس اؼباؿ عن 

 .اؼبستوى اؼبطلوب
ية ىناؾ اىتماـ يف عمليات اؼبراجعة الرقاب -

ـباطر أسعار بصورة رئيسية دبخاطر الًتكز و 
 الفائدة و ـباطر الرىونات.

 :انضباط السوق
السوؽ على انضباط يعمل _ 

كفاءهتا صارؼ و تشجيع سبلمة اؼب
من خبلؿ التأكيد على تعزيز 

 .الشفافية
افصاح ىناؾ افصاح أساسي و _ 

ل عبعل انضباط السوؽ أكثر مكم
 فعالية.

يشمل االفصاح أربعة نواح  -
 رئيسية ىي:

 .نطاؽ التطبيق-
 .تكوين رأس اؼباؿ -
 .اؼبخاطر إدارةعمليات التقييم و  -
 .كفاية رأس اؼباؿ-

، ورقة من والدول النامية 2المالمح األساسية التفاقية بازلمؤسسات النقد العربية، اؼبركزية و  اؼبصارؼ : ؾبلس ؿبافظيالمصدر
 .11 :، ص2004الدراسات اؼبتخصصة، صندوؽ النقد العريب، أبو ظيب، سلسلة البحوث و 

 

 1عدة مقًتحات منها: 2اعتمدت عبنة بازؿ
اؽ الصاعدة على تقييمات أعلى من التقييمات والشركات العاملة يف األسو  اؼبصارؼإمكانية حصوؿ  -

 والشركات. اؼبصارؼالسيادية اليت ربصل عليها الدوؿ نفسها اليت تعمل هبا تلك 
 %.150إذل  %100إمكانية رفع األوزاف الًتجيحية ؼبخاطر القروض اؼبنخفضة اعبودة من  -
، إال أذا Securitised Loansة( يف حالة تقديبها لقروض مسندة )مورق اؼبصارؼضرورة تدعيم رؤوس أمواؿ  -

 .اؼبصرؼمت ذبنب تلك اؼبخاطر بنقلها إذل خارج عمليات 

                                                           
، متوفر على االنًتنت: الوضعية القوانُت مدونة ،ت االقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازلالرقابة المصرفية في ظل التحوالماجدة اضبد شليب، 1

https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_100.html  ،31، ص: .10/02/2019: تاريخ االطبلع. 
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إمكانية زبفيض أوزاف اؼبخاطر اؼبتعلقة بالقروض طبقًا ؼبا يتمتع بو من ضمانات وكفاالت، وىي من ضمن  -
فها القانوين وكذا تعري ،النقاط اؽبامة اليت أثَت حوؽبا العديد من اؼبناقشات حوؿ مدى جدوى الضمانة

 والفٍت.
إدراج أنواع جديدة من اؼبخاطر وذلك ألوؿ مرة ضمن متطلبات رأس اؼباؿ مثل ـباطر التشغيل، واػبسائر  -

ومن  ،الناذبة عن أخطاء العاملُت، وعدـ كفاءة األنظمة، فضبًل عن اػبسائر الناذبة عن أحداث غَت متوقعة
 تطلبات رأس اؼباؿ.من م %20اؼبقدر أف تستحوذ تلك اؼبخاطر على كبو 

لن تتوقف فقط على تقييمات اؼبقًتض، بل تتسع لتشمل تقدًن  اؼبصرؼإف عملية اإلقراض من قبل  -
 1الذي يعمل فيو بوجو عاـ. Sectorبوجو خاص وللقطاع  Single Borrowerللمقًتض  اؼبصرؼ

 اؼبصارؼء أو يف تقييم تزايد أنبية دور وكاالت التقييم من خبلؿ األنظمة سواء يف عملية تقييم العمبل -
 ذاهتا.

واليت ربظى بالتارل بأوزاف ـباطر  –اؼبخاطر  دارةالكبَتة ذات األنظمة اؼبتطورة إل اؼبصارؼإمكانية سبتع  -
 األقل حجماً. اؼبصارؼمنخفضة  دبتطلبات رأظباؿ أقل من تلك اؼبطالبة هبا 

( دبعدالت لكفاية رأس اؼباؿ اؼبصارؼية )أو بعض إمكانية قياـ السلطات الرقابية احمللية بإلزاـ أجهزهتا اؼبصرف -
 أعلى من اغبد األدىن اؼبطلوب عاؼبياً، إذا رأت ضرورة لذلك.

 ،باإلفصاح والشفافية عن اؼبزيد من اؼبعلومات اؼبتعلقة باسًتاتيجيات اؼبخاطر اؼبصارؼضرورة قياـ  -
 متطلبات العملية اإلقراضية. وكذا للسعي لتدبَت ،وذلك جملاهبة ضغوط السوؽ ،ومتطلبات رأس اؼباؿ

دبا يكفل لتلك اعبهات حسن   Regulatorضرورة التعاوف والتنسيق بُت عبنة بازؿ واعبهات الرقابية احمللية -
 أداء وظائفها.

ىناؾ العديد من االختبلفات بُت اؼبعايَت اؼبطبقة يف الوقت اغباضر وبُت اؼبعايَت اؼبقًتحة، وفيما يلي أىم 
 مة حالياً: قًتحة باؼبقارنة باؼبعايَت اؼبستخدظبات اؼبعايَت اؼب

 :اؼبعايَت اعبديدة فيما يتعلق باغبد  اؼبصارؼمن اؼبقرر أف تطبق  مفهوم رأس المال طبقًا لمقررات لجنة بازل
حبيث  ؛األدىن ؼبتطلبات رأس اؼباؿ فضبلً عن إدخاؿ تعديبلت جوىرية على طرؽ استخداـ التصنيف االئتماين

 اؼبصرؼخاطر لتشمل كل القروض اؼبمنوحة وتتضمن كافة اؼبخاطر اليت يبكن أف يتعرض ؽبا يتم تصنيف اؼب
وأشارت اللجنة عن  وىو اؼبعيار اؼبستخدـ حالياً جبانب ـباطر الدوؿ. ،دوف االكتفاء باؼبخاطر االئتمانية فقط

                                                           
 .32، اؼبرجع السابق، ص: الرقابة المصرفية في ظل التحوالت االقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازلجدة اضبد شليب، ما 1
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اين اػبارجي للوكاالت اعتزامها ازباذ إجراءات سيتم دبقتضاىا السماح للبنوؾ باستخداـ التصنيف االئتم
 1ضماناً لدقة قاعدة البيانات اؼبستخدمة وتوفَت عنصر الثقة هبا. (Fitch Moody S & Ps)اؼبتخصصة مثل 

األـ  اؼبصرؼومن اعبدير بالذكر أف النظاـ اغبارل يقضي حبساب اؼبعيار على مستوى اجملموعة )
على  مصرؼطة الرقابية حساب اؼبعيار على مستوى كل والشركات التابعة اليت سبارس نشاطًا فباثبًل( وهبوز للسل

 على حدة. مصرؼحدة، بينما تتضمن اؼبقًتحات اعبديدة ضرورة أف يتم حساب اؼبعيار على مستوى كل 
 :صفر)يتم يف الوقت اغبارل تطبيق أوزاف ترجيحية تًتاوح ما بُت  األوزان الترجيحية الحالية والمستحدثة-

أجنبية( وكذا آجاؽبا اؼبختلفة، أو وفقًا لكوف ىذه الدوؿ عضواً  –عملة )ؿبلية وذلك طبقًا لنوع ال( 100%
ووفقًا للتعديل اؼبقًتح سوؼ يتم تعديل أوزاف اؼبخاطر فيما يتعلق بالتقييم  ،أـ ال OECDداخل منظمة الػ 

 %(.150 -% 100 -% 50 -% 20 -% واؼبؤسسات لتًتاوح بُت )صفر اؼبصارؼالسيادي للدوؿ وتقييم 
  :تزايد دور مؤسسات التقييم االئتماين اػبارجية، واليت سيكوف ؽبا دور مؤسسات التقييم االئتماني الدولية

أو الشركات وىو ما سوؼ يلقي  اؼبصارؼوفقًا ؽبذه اؼبقًتحات اليد العليا سواء يف عملية تقييم الدوؿ أو 
على اللجوء لتلك اؼبؤسسات لتقييمها  بأعباء مالية على تلك األطراؼ خاصة الشركات واليت ستكوف ؾبربة

.حىت يب  كنها اغبصوؿ على التمويل البلـز
 :تقًتح اللجنة على كل مؤسسة مالية عمل نظاـ مناسب  تعظيم دور التقييم والرقابة الداخلية والخارجية

طة العمل. يضمن كفاية رأس اؼباؿ داخليًا مع توفَت االحتياجات اؼبالية اؼبستقبلية يف ضوء حجم اؼبخاطر وخ
بالقدرة على  اؼبصارؼوقد اىتمت اؼبعايَت اعبديدة دبراعاة اؼبوضوعية يف تصنيف اؼبخاطر حيث ستتمتع 

 االختيار بُت عدة وسائل لقياس ـباطر االئتماف.
 3لجنة بازل مقررات اتفاقية: الفرع الثالث

 ،2د نقائص عديدة يف مقررات بازؿرغم اعبهود اؼببذولة إال أف األزمة اؼبالية العاؼبية األخَتة أثبتت وجو 
 إدارةفبارسات و إعادة التقييم، على غرار تلك اؼبتعلقة باالستثمارات عالية اؼبخاطر، واليت تستوجب التصحيح و 

نقص رؤوس األمواؿ االفراط يف اؼبديونية و و ة السوؽ، عدـ كفاية شفافيو اؼبخاطر خاصة يف جانب اغبوكمة، 
ة لذلك نتيجخبلؿ بناء نظرة أكثر مشولية، و  ، منكثر قدرة على مواجهة األزماتأ اؼبصارؼاؼببلئمة، هبدؼ جعل 

مقررات هتدؼ  3حيث تبنت عبنة بازؿ؛ جوىرية على الدعائم الثبلثة لبلتفاقية السابقةمت إجراء تعديبلت واسعة و 
نع انتقاؽبا إذل باقي معلى امتصاص اؽبزات اؼبالية و من خبلؿ تقوية قدرتو  .إذل تعزيز استقرار النظاـ اؼبصريف

                                                           
 مرجع سابق،  الرقابة المصرفية في ظل التحوالت االقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازل،ماجدة اضبد شليب، 1
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قد أشار تقرير اللجنة إذل أف ربسُت جودة قاعدة رأس اؼباؿ اؼبطلوب يعد أحد أساسيات صبلبة ات، و القطاع
نسبة سبويل اؼبركز اؼبارل على اؼبستوى البعيد،  ايَت للسيولة على اؼبدى القصَت و النظاـ اؼبصريف، إضافة إذل ربديد مع

احتياطاهتا، األمر الذي يضمن ربقيق ارد الذاتية للبنوؾ و اغبد األدىن من نسبة اؼبو  كما تبنت اللجنة أيضا فكرة رفع
 1:تتمثل ؾبمل نقاط االتفاقية يفقرار اؼبارل على اؼبدى الطويل، و االست

حبيث أف التعرض للمخاطر هبب أف يقابلو تغطية من  ؛شفافية قاعدة رأس اؼباؿربسُت جودة وصبلبة و  -
عايَت ربديد م ،الذي يتطلب ربديد وتعريف عناصر رأس اؼباؿجبودة عالية، األمر  عناصر رأس اؼباؿ سبتاز

 .السقوؼلثانية، وكذا ما يتعلق باغبدود و اعناصر االضافية للشروبة األوذل و التصنيف رأس اؼباؿ األساسي و 
أصوؿ و  األصوؿ غَت اؼبلموسةالشهرة و  اقرار تعديبلت رقابية خاصة لتلك اؼبتعلقة ببعض األصوؿ مثل  -

 .الضرائب اؼبؤجلة
اشًتاط أف تتم أي اضافة إذل رأس اؼباؿ وفق اغبد األدىن للمتطلبات أو تزيد عنها، هبدؼ زيادة القدرة على   -

 .امتصاص الصدمات عند العسر
استحداث ىامش للحماية من التقلبات الدورية هبدؼ ضماف األخذ بعُت االعتبار البيئة اؼبالية الكلية نتيجة   -

 .وجود ـباطر على مستوى النظاـ ككلادة النمو االئتماين االصبارل و ربط بُت زيلوجود 
كذا تعرضات نود داخل وخارج اؼبركز اؼبارل و تعزيز تغطية اؼبخاطر عن طريق تضمُت اؼبخاطر الرئيسية للب  -

ربط و  ،ؽاػبسائر احملتملة ؼبخاطر السو اؼبشتقات اؼبرتبطة، حيث يتوجب زبصيص جزء من رأس اؼباؿ لتغطية 
 .ذلك بتعديل التقييم االئتماين عند حدوث البفاض يف اؼببلءة االئتمانية للطرؼ اؼبقابل

 2.إدخاؿ نسبة الرافعة اؼبالية كوسيلة متممة ؼبتطلبات كفاية رأس اؼباؿ -
عدـ ة اعبميع، وسينهي حالة الًتدد و لقد شددت عبنة بازؿ على أف احًتاـ بنود االتفاقية سيخدـ مصلح

، اؼبصارؼليت سادت فًتة ما بعد األزمة، إال أف البعض يرى أف ؽبذه االتفاقية بعض اآلثار السلبية على الثقة ا
البفاض و  ،حدوث نوع من التشدد االئتماين خاصة فيما يتعلق بفرضها قيودا على السيولة النقدية فبا سيؤدي إذل

لبا إذل ارتفاع تكلفة القروض اؼبمنوحة فبا يؤثر سعلى سبويل اؼبشاريع التنموية الضخمة، كما سيؤدي  اؼبصارؼقدرة 
الصغَتة إذل  اؼبصارؼالذي يعاين أصبل من خلل كبَت، إضافة إذل ذلك، ستضطر على النمو االقتصادي للدوؿ و 

فبا سيؤدي حتما إذل البفاض عدد  ،لية للتوافق مع اؼبعايَت اعبديدةالقياـ بعملية إعادة ىيكلتها اؼباو االندماج 

                                                           
1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire: Bâle III : Dispositif Réglementaire Mondial Visant à Renforcer la 

Résilience des Etablissements et Systèmes Bancaires,Decembre 2010, p59. 
، 1، اطروحة دكتوراه، جامعة سطيف-درلسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية-ادارة المخاطر االئتمانية وفق اتفاقيات بازلحياة قبار، 2

 .117، ص:2014غَت منشورة، 
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لدعم  اؼبصارؼاليت ال تستطيع ؾباراة التغَتات األخَتة، كما سيكوف لتخصيص جزء من أرباح ملة، و العا اؼبصارؼ
َت على قدرهتا يف تقليصها يف بعض القطاعات االقتصادية األثر الكباحتياطاهتا اؼبالية وخفض معدالت االئتماف و 

 ا على االستمرارية.قدرهتسيؤثر كذلك على زبفيض أرباحها و  مبوىا، فباتوسيع نشاطها و 
 ،تقوية استقرار النظاـ اؼبصريفو  ،على العمل على تعزيز 1988لقد عملت بازؿ منذ االتفاقية األوذل سنة 

أيضا على وضع  عدـ اؼبغامرة يف األنشطة ذات اؼبخاطر العالية، كما عملتاللتزاماهتا و  اؼبصارؼماف احًتاـ ضو 
، اؼبصارؼتقليل اؼبخاطر اليت تواجو عمل ظمة الرقابية للبنوؾ و نإجراءات هبدؼ ربسُت األمعايَت وسياسات و 

األمر الذي  ،يحوؿ دوف حدوث ىزات مالية متكررةحبيث تعترب كفاءة ىذه األنظمة صماـ األماف الذي س
يق معدالت مبو اقتصادية تتوافق ربقو  ، استتباب االستقرار االقتصاديمن مثو  ،سيضمن استقرار النظاـ اؼبصريف

لتشمل  اؼبصارؼ مج التنموية للدوؿ، كما دعت أيضا إذل تبٍت نظرة شاملة للمخاطر اؼبختلفة اليت تواجوالرباو 
ـباطر السوؽ، إضافة إذل ضرورة تفعيل أكرب مرتكزة على اؼبخاطر االئتمانية و ، بعد أف كانت اؼبخاطر التشغيلية

يشمل تبٍت أساليب إدارية التشغيلية، لالسًتاتيجية و اطر األنظمة الرقابة الداخلية اليت تعترب أساس التقليل من اؼبخ
 .الفعاليةات اؼبصرفية على ربقيق الكفاءة و سليمة تساعد اؼبؤسسحديثة و 

 المخاطر االئتمانية واساليب تطبيقها إدارةالمناىج المتبعة في : خامسالمطلب ال
 المخاطر االئتمانية دارة: المناىج المستعملة إلالفرع األول

العملية االئتمانية كيفية ازباذ القرار االئتماين على ـبتلف اؼبستويات اإلدارية والتنظيمية ىذه  رةإدايقصد ب
السياسة تتضمن اؼبعايَت والتوجيهات العامة اليت يتعُت على أجهزة االئتماف بالفروع االلتزاـ هبا لتجنب اؼبخاطر 

ديد درجة اؼبناىج يتم من خبلؽبما ربليل االئتماف لتح االئتماف على نوعُت من إدارةوبشكل عاـ تركز  1.االئتمانية
 :يلي اؼبخاطر نوضحهما كما

 يقـو على فكرة تقوًن العمبلء وأخذ فكرة عامة عن شخصيتهم  المنهج التمييزي : ويعرؼ بػالمنهج األول
عة وحالتهم االجتماعية ومدى مصداقيتهم، وربديد اؽبدؼ من طلب االئتماف ونوع النشاط اؼبموؿ وطبي

د قيمة القرض مع الفوائد يف سة إمكانية العميل ورغبتو يف سدااالئتماف على درا إدارةالضماف اؼبقدـ وتركز 
 .الية لووذلك بالوقوؼ على اؼببلءة اؼب ،تاريخ االستحقاؽ

 اؼبنهج التجرييب بعد التأكد من شخصية اؼبقًتض ومبلءتو اؼبالية وتوافق الضمانات : ويعرؼ بػالمنهج الثاني 
ف احملددة اؼبقدمة مع حجم االئتماف يتم بعد ذلك إعطاء نقطة أو وزف لكل مقياس على أف يتطابق مع األوزا

                                                           
1
 .38ص:، 2000طبعة الثانية، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، : الاقتصاديات االئتمان المصرفيؿبمد كماؿ خليل اغبمزاوي،  
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

االئتماف التحكم فيها وزبفيف  دارةإف ربليل اؼبخاطر والتنبؤ هبا مسبقا يسمح إل .االئتماف إدارةمن طرؼ 
 :اؼبخاطر إذل التأكد من دارةإداؼ وعموما تتمحور أى ،حدهتا وذبنب آثارىا على اعبهاز اؼبصريف

 إصبارل اؼبخاطر احملتملة اغبدوث. -
 .تركز اؼبخاطر -
 .قياس اؼبخاطر -
 .  التقارير وفقا للقواعد القانونيةإعداد مراقبة اؼبخاطر بالتحكم فيها و  -

  ية وتدنية مخاطر القروض المتعثرةتسيير المخاطر االئتمان :الفرع الثاني
د بتسيَت اؼبخاطر على أَّنا ؾبموعة الًتتيبات اإلدارية اليت هتدؼ إذل ضباية يقص تسيير المخاطر االئتمانية: .أ 

 ،وذلك بتحديد نوعية ىذه اؼبخاطر وقياسها ،وتقليل اػبسارة إذل أدىن مستوياهتا اؼبصرؼأصوؿ وأرباح 
ة مبادئ على ثبلث االئتمانية والعمل على إعداد اإلجراءات الكفيلة بالرقابة عليها، ويرتكز تسيَت اؼبخاطر

 : 1أساسية تتمثل يف
 من الديوف ذات اؼبخاطر اؼبعدومة أي اختيار عدد على األقل :االختيارية. 
 مخاطر: وىذا حسب نوع وصنف القرضوضع حد لل. 
 تجنب سبركز القروض لعمبلء معينُت: وىذا بالتنوع  . 

ـ اؼبصريف لتقييم حجم يف تسيَت اؼبخاطر االئتمانية احملتملة اغبدوث على االستعبل اؼبصارؼوتعتمد 
االئتماف لتجنب  إدارةاؼبخاطر الناصبة من قرار منح االئتماف، وكذلك الًتكيز على األسلوب الوقائي من طرؼ 

ة آثارىا السلبية على أداء حدوث اؼبخاطر، أو على األسلوب العبلجي يف حالة حدوث ـباطر أين يتطلب مواجه
 .اؼبصرؼ

لبلئتماف يلجأ إذل االستعبلـ والتحري بكل الطرؽ والوسائل اؼبمكنة  صرؼاؼبقبل منح  :االستعالم المصرفي .ب 
ومدى قدرتو على الوفاء بالتزاماتو يف مواعيد استحقاقها وفقا للشروط  ،عن وضعية العميل الشخصية واؼبالية

  2:منها ذكرياؼبتفق عليها، ومن أىم مصادر اغبصوؿ على اؼبعلومات 
 عن  جانب كبَت مصرؼإف إجراء مقابلة شخصية مع العميل تكشف لل :إجراء مقابلة مع طالب القرض

شخصيتو وظبعتو ومدى صدقو يف اؼبعلومات اؼبقدمة عن وضعية اؼبؤسسة ونشاطها ومركزىا التنافسي وخططها 

                                                           
واقػػع –، مداخلػػة مقدمػة إذل اؼبلتقػػى الػوطٍت حػػوؿ اؼبنظومػة اؼبصػػرفية اعبزائريػة والتحػػوالت االقتصػادية  المخاااطرة والتنظاايم االحتارازي نعيمػة بػػن العػامر، 1

 .  264ص: ،2002اعبزائر، -الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي، -وربديات
 

 .191 :، ص2018، دار اليازوري العلمية، األردف،  إدارة االئتمان المصرفيأضبد كماؿ عفانة،  2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

االئتماف على  إدارةيساعد مسؤوؿ  وىو ما ،ؤسسة وتعامبلهتا اؼباليةكما تكشف عن ماضي اؼب  ،اؼبستقبلية
 .اليت قد تواجو االئتماف اؼبمنوح فة حجم اؼبخاطرتقييم ومعر 

  االئتماف خصوصا إذا   من اؼبصادر اؽبامة يف قرار مصرؼيعد التنظيم الداخلي لل :اؼبصرؼاؼبصادر الداخلية من
 : صادر اؼبعلومات الداخلية من خبلؿ، وتتحدد ماؼبصرؼكاف طالب القرض فبن سبق ؽبم التعامل مع 

واليت ربدد طبيعة  ،ميل اليت تكشف عن وضعيتو إذا ما كاف دائنا أو مدينااغبسابات اؼبصرفية للع -
 .اؼبصرؼقتو العملية مع عبل

 .عميل وسجل الشيكات اؼبسحوبة عليوالوضعية اؼبالية لل -
 .عليهاالتزاـ العميل بشروط العقد وكفاءتو يف سداد التزاماتو حسب تواريخ االستحقاؽ اؼبتفق  -

 األخرى واؼبوردين ونشرات  اؼبصارؼاؼبتمثلة يف تساعد األقساـ اػبارجية : اتالمصادر الخارجية للمعلوم
االئتماف باؼبعلومات عن  إدارةدائرة اإلحصاءات العامة والغرؼ التجارية واعبرائد الرظبية واحملاكم على تزويد 

تقييم حجم ف يساعدىا على اؼبدينُت من شأنو أ عن اؼبصارؼاؼبقًتضُت كما أف مبادلة اؼبعلومات بُت 
 1.اؼبخاطر

 بتحليل قوائم  االئتماف هتتم إدارةىي من أىم مصادر اغبصوؿ على اؼبعلومات ف: اليةتحليل القوائم الم
والوقوؼ على اؼبيزانية النقدية التقديرية اليت  ،السنوات اؼباضية للمؤسسة وإعداد القوائم اؼبستقبلية وربليلها

االئتماف دبعلومات عن اؼبركز اؼبارل  إدارةوىو ما يزود  ،معُت تكشف الوضعية اؼبالية للمؤسسة يف تاريخ
 ومدى قدرتو على توليد تدفقات نقدية تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد.  ،للمقًتض

االئتماف إذل متابعة  إدارةألجل الوقاية من ـباطر التعثر قبل حدوثو تلجأ : وقائيال سلوباستعمال األ .ج 
 : صر التاليةؼبخاطر الناصبة عنو وذلك بالًتكيز على العنااالئتماف اؼبمنوح لتجنب ا

 وعلى أساسو االئتماف إذل تقوًن قيمة القرض  إدارةتفاديا للمخاطر احملتملة تلجأ  :طلب الضمانات المالئمة
ؼبواجهة خطر عدـ ن أىم وأقبع اإلجراءات الوقائية أو ما يزيد عنو يتم ربديد الضماف اؼبناسب، وتعد م

وعادة ما  ،التمويل اؼبقدـواستعادة  اؼبصرؼحيث يسمح ىذا اإلجراء بتعويض  ؛لناشئ عن العميلالسداد ا
 :  على نوعُت من الضمانات اؼبصرؼركز ي
 :والفوائداؼبقًتض تكفل سداد قيمة القرض  ىي تعهد والتزاـ شخصي من طرؼ الضمانات الشخصية، 

     2:وبذلك فهي تعرب عن األماف يف تغطية القرض وتضم

                                                           

 .38ص: ،2001مصر، ، اؼبعارؼ منشأة، 2001قراءة يف واقع ووقائع أزمة  الديون المتعثرة واالئتمان الهاربأضبد غنيم، 1 

 .166-165 :صص ، 2001زائر، ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبالمصارفتقنيات الطاىر لطرش،  2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 كفيل يتعهد للدائن أف يفي هبذا: الكفالة ىي عقد يتكفل دبقتضاه شخص يسمى الالكفاالت  -
 .لتزاـ إذا دل يفي بو الدائن نفسواال

مبلغ ص معُت يتعهد دبوجبو على تسديد التزاـ مكتوب من طرؼ شخ ىو: الضمان االحتياطي  -
اليت هبرى عليها ىذا ؽ التسديد، واألوراورقة ذبارية أو جزء منو يف حالة عدـ قدرة أحد اؼبوقعُت على 

 . نوع ىي السفتجة، السند، والشيكاتال
 مؤسسة ة الذي ينطوي على ضماف تقدمو ىو شكل من أشكاؿ الضمانات الشخصي: تأمين االعتماد

ذلك ما هبعلو موضع كوف أف تغطية االئتماف احتماليا التأمُت غبساب اؼبستفيد لتغطية خطر عدـ السداد و 
  .تأمُت

 :والتجهيزات  اؼبقدـ موضوع الضماف من السلع ءالشيترتكز ىذه الضمانات على  الضمانات الحقيقية
اؼبلكية وذلك لضماف اسًتداد سبيل الرىن وليس على سبيل ربويل والعقارات، وتقدـ ىذه الضمانات على 

ديد عند رب اؼبصرؼاالمتياز، وعموما يتعُت على اري، الرىن اغبيازي، وتأخذ شكل الرىن العق 1القرض
 : الضماف أف يأخذ يف االعتبار

 .ات تقلب كبَت خبلؿ فًتة االئتمافأال تكوف قيمة الضماف ذ -
 . قرض مع الفوائد والعموالت األخرىكفاية الضمانات لتغطية ال -

لضخامة مركزه  و االئتماف إذل عميل واحد نظرا يقصد بالًتكز االئتماين توجي: الحد من التركز االئتماني .د 
      2:منها من خبلؿ يشكل ـباطر يتعُت اغبد والتقليل وىو ما ،واالمتناع عن تقديبو لعمبلء آخرين

  اؼباؿ  من رأس %25 - %10تفرض بعض الدوؿ حدودا للتسهيبلت االئتمانية للعميل الواحد تًتاوح ما بُت
افية مع شاط اقتصادي أو منطقة جغر ويتعُت االىتماـ باؼبتابعة ألي تركز يف اؼبخاطر االئتمانية ألي ن ،اؼبوضوع

 . اؼبتابعة الدورية
  ال يتم التوصلاألساسية ألف الضمانات اغبقيقية طلب الضمانات عند تقدير حجم اؼبخاطر ىي من االمور 

 .إليها إال بعد ربصيل تلك القيمة
  اؼبصرفية  ازؿ للمبلءةعبنة ب -عليو دوليا  التجارية باعتباره النظاـ الوقائي اؼبتفق اؼبصارؼكفاية رأظباؿ- 

اؼباؿ حساب سليم وكاؼ للمخصصات دبا يكفل جودة األصوؿ  ويتطلب أف يسبق البحث يف كفاية رأس
 .القائمة

                                                           
 .168ص: ،مرجع سابق ،المصارفتقنيات الطاىر لطرش،  1
 .72 -73ص: ، 1998،مصر، ، دار الوساـ للطباعةالتسهيالت المصرفية للمؤسسات واألفراد صبلح الدين حسن السيسي،2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

ـباطر التعثر على ذل سياسة ائتمانية سليمة وذبنب : هبدؼ الوصوؿ إالكفاةءة في إعداد السياسة االئتمانية .ه 
وىو ما يساعد على وضع  ،وكفاءهتمة باستمرار لرفع مستواىم ئتمانيتكثيف تدريب الكوادر اال اؼبصرؼ إدارة

 .مقاييس نظاميةوتسيَتىا وفق معايَت و و ربديد مستوى اؼبخاطر احملتملة أىداؼ وخطط سليمة ومن
يَت اؼبخاطر والتخلص منها ويقـو ىذا األسلوب ويتمثل يف استعماؿ طرؽ وتقنيات لتس :الجيالع االسلوب .و 

 : على
 لبلئتماف اؼبمنوح يف ظروؼ مناسبة وتفاديا غبدوث  اؼبصرؼهبدؼ اسًتداد : حصيل االئتماينتنظيم وظيفة الت

إذل إتباع سياسة ربصيل مستحقاتو على العمبلء وذلك بتنظيم آلية منح االئتماف  اؼبصرؼخسائر يلجأ 
ظيم ىذه الوظيفة ويعتمد يف تنووضع معايَت فعالة تكفل التحصيل الكامل للقرض وفوائده يف اآلجاؿ احملددة، 

 : على
 .ت عدـ الدفع اغبالية واؼبستقبليةإعداد وسائل تكشف حاال -
 . ارية يف متابعة ومعاعبة االئتمافاالستمر  -
 . ة أكرب حصيلة فبكنة من اؼبستحقاتوضع مقاييس متطورة تعمل على استعاد -

  القروض المتعثرة إدارة :الفرع الثالث
 :إذل ثبلث ؾبموعات معينة يبكن تقسيمهاتنشأ القروض اؼبتعثرة نتيجة ألسباب  

 وىي أسباب ناذبة عن عدـ الدراسة اؼبوضوعية للقرار : فتؤدي إلى تعثر االئتمان المصرفا أسباب يرتكبه
، ـباطر السوؽ، ـباطر رأس اؼباؿ، وـباطر دارةاالئتماين والوقوؼ على اؼبخاطر احملتملة من حيث ـباطر اإل

 .عة واحدة دوف اؼبراقبة واؼبتابعةؼ التسهيل دففيتم صر  1،الضمانات العقارية
 تنشأ ـباطر العجز عن السداد عند تقدًن العميل أسباب يرتكبها العميل فتؤدي إلى تعثر القروض :

ؼبعلومات خاطئة عن وضعيتو اؼبالية أو تقديبها بشكل غَت كامل من جهة، ومن جهة أخرى عدـ كفاءتو 
وتوجيهو يف أنشطة سبويل غَت مناسبة وطبيعة القرض يًتتب عليو التعثر  الفنية واإلدارية يف استخداـ القرض

 .اؼبصرؼعن الوفاء بالتزامو اذباه  والعجز
 االقتصادية  وتتعلق باغبالة ،والعميل اؼبصرؼ إدارةيف أسباب خارجة عن سيطرة تتمثل  :أسباب خارجية

ظمة والتشريعات اليت األن د إحداث تغَتات يفوالقانونية عنللببلد ) مرحلة االنكماش( أو بالظروؼ السياسية 
عدـ رغبتو أساسا فبا يفرض على  فالقروض اؼبتعثرة ناذبة عن عدـ قدرة العميل على السداد أو ربكم الدولة.

 .اءات زبتلف على حسب حالة اؼبقًتضازباذ إجر  اؼبصرؼ
                                                           

 .187:ص، 2000عماف،  ، مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع،االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني إدارة ضبزة ؿبمود الزبيدي،1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

اؼبالية الئتماف إذل ربليل القوائم ا إدارةفإذا كانت حالة اؼبقًتض ىي حالة عسر بالوفاء بااللتزامات تلجأ  -
على حجم كما قد تطلب من اؼبقًتض اؼبيزانية النقدية التقديرية للوقوؼ   االختبلالتلدراستها وتصحيح 

 .د القدرة على سداد القرض اؼبمنوحالتدفقات النقدية وربدي
وتقدًن ة العميل االئتماف على مساعد إدارةإذا لوحظ أف حالة اؼبقًتض ىي مؤقتة أو ظرفية تعمل و  -

ض كما قد سبنحو تسهيبلت ، زبفيض نسبة الفوائد على القرو بتأجيل السداد، إعادة اعبدولةاؼبشورة 
االئتماف إذل مثل ىذا األسلوب الودي يف العبلقات الوثيقة مع  إدارةوتلجأ  1.إضافية لتسهيل نشاطاتو

 .ء اغباليُت وجذب عمبلء جددالعمبل مع اؼبصرؼالعمبلء ذوي الثقة والسمعة اعبيدة حفاظا على مركز 
االئتماف  إدارةأما يف حالة أف تبُت من خبلؿ عملية التحليل االئتماين أف حالة اؼبقًتض صعبة فتكوف  -

 .تصفية حقوؽ العميل وإعبلف إفبلسوونية لأماـ حالة قرض متعثر يتطلب ازباذ اإلجراءات القان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .287، ص:مرجع سابقؿبفوظ أضبد جودة،  عبد اؼبعطي رضا الرشيد، 
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 اإلسالميةفي المصارف  االئتمانية لثالث: المخاطرالمبحث ا
أوجب  فبا التقليدي، اؼبصريف العمل وحدود تشريعات تجاوزي جعلو اإلسبلمي اؼبصريف لعملسبيز ا فإ

ونوع  ،يف حد ذاتو العمل طبيعة عن صبيع اؼبصارؼ والناذبة مع فيها تتقاطع ـباطر اؼبخاطر، من نوعُتالتعامل مع 
 النموذج عن زبتلف جديدة وطرؽ أساليب عن للبحثالضوابط اليت ربكم عملها، فبا دفعها  آخر ىبتص بطبيعة

 .عملها طبيعة ىبدـ ال الذي التقليدي

إذل  اإلسبلمية اؼبصارؼفقد عمدت  ،اؼبصريف لعملل األساسية ية ىي القاعدةالئتمانلعمليات اا وألف
 من العديد اَّنيار إذل أدت اليت 2008 سنة يف االئتماف أزمة بعد خاصة االئتمانية، اؼبخاطر إدارةب ىتماـاال

 .العاؼبية اؼبصارؼ

وباعتبار  ،أىم اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا ىي يةخاطر االئتمانإال أف اؼب تنوع اؼبخاطر وتتعدد أشكاؽبا،رغم 
يعة اؼبخاطر أف العمل اؼبصريف اإلسبلمي ربكمو ؾبموعة من الضوابط واؼببادئ الشرعية، فقد انعكس ذلك على طب

 .اإلسبلميةاالئتمانية يف الصَتفة 
  اإلسالميةمفهوم المخاطر االئتمانية في المصارف  المطلب األول:

 اإلسالميةتعريف المخاطر االئتمانية في المصارف : الفرع األول
وىي  1اؼبخاطر االئتمانية أىم اؼبخاطر اليت يواجهها اؼبصرؼ، ولقد كانت ؿبل اىتماـ منذ القدـ، تعترب

وتعرؼ اؼبخاطر االئتمانية  تتعلق بعدـ احًتاـ العميل اللتزاماتو اؼبالية واليت غالبا ما تتعلق بتسديد قيمة االئتماف.
بأَّنا" اؼبخاطر اليت تنشأ عندما يكوف على أحد أطراؼ الصفقة أف يدفع نقودًا )يف حالة  اإلسبلميةاؼبصارؼ يف 

م أصواًل )اؼبراحبة مثبل(، قبل أف يتسلم ما يقابلها من أصوؿ أو نقود، عقد السلم أو االستصناع( أو عليو أف يسل
فبا يعرضو ػبسارة ؿبتملة. أما يف حالة اؼبشاركة يف األرباح )اؼبضاربة واؼبشاركة( فإف ـباطر االئتماف تأيت يف صورة 

باين اؼبعلومات وقد تنشأ ىذه اؼبشكلة نتيجة ت 2عدـ قياـ الشريك بسداد نصيب اؼبصرؼ عند حلوؿ أجلو".
عندما ال يكن لدى اؼبصارؼ اؼبعلومات الكافية عن األرباح اغبقيقية ؼبنشآت األعماؿ اليت جاء سبويلها 

اؼبخاطر االئتمانية يف صورة  ااؼبضاربة. ودبا أف عقود اؼبراحبة ىي عقود متاجرة، تنش أوعلى أساس اؼبشاركة 

                                                           
1
Gérard Parizeau, La Gestion De Risque Du Crédit ET La Stabilité Du Système Financier International, 

HEC, Canada, 2000, p.7-8. 
 .286: النيل العربية، ص ؾبموعة، 2ج ،، الموسوعة المصرفية العلمية والعمليةصبلح  السيسى 2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

ذي تعثر أداؤه يف ذبارتو ردبا بسبب عوامل خارجية عامة ـباطر الطرؼ اآلخر وىو اؼبستفيد من التمويل وال
  1.وليست خاصة بو

 اإلسالمية المصارف عمل في االئتمانية المخاطر موضع :الفرع الثاني
 ىي عمبلئها وبُت بينها العبلقة فأل تقريباً  عملياهتا كل يف االئتمانية اؼبخاطر التقليدية اؼبصارؼ تواجو 

 تواجو فإَّنا اإلسبلمية اؼبصارؼ وكذا. واؼبعامبلت للعقود التسميات اختلفت مهما دواـال على دبدين دائن عبلقة
 وبيع واالستصناع، اؼبراحبة، أف فمعلـو. اؼبصارؼ ىذه هبا تعمل اليت التمويل صيغ أكثر يف اؼبخاطر من النوع ىذا

. االئتمانية اؼبخاطر ىي فيها ةاألساسي واؼبخاطرة ،اؼبصرؼ دفاتر يف ديوف عنها يتولد آجلة بيوع ىي التقسيط
 ال شركة، عقد واؼبشاركة واؼبضاربة. ائتمانية ـباطر أيضا يتضمن ولكنو نقدي، ال سلعي دين عنو يتولد والسلم
 :2 طريقُت من ائتمانية ـباطر تتضمن قد ولكنها. ذمتو يف ديوناً  عميلو إذل اؼبصرؼ يدفعها اليت األمواؿ تكوف

 اؼبضاربة إَّناء وعند ذمتو، يف دين إذل فينقلب اؼباؿ رأس العامل يضمن حيث التقصَت أو التعدي حاؿ يف -
 يتضمن ذلك فكل، الدين كمثل العامل على مضموناً  اؼبصرؼ نصيب يصبح والقسمة والتنضيض

 .االئتمانية اؼبخاطر
 رب يتحملف اؼبضاربات، أكثر يف يقع ما وىو اآلجل البيع يف اؼبشاركة أو اؼبضاربة أمواؿ استخدمت إذا -

 .التسديد على اؼبضاربة عمبلء بقدرة متعلقة مباشرة، غَت ائتمانية ـباطر( اؼبصرؼ وىو) اؼباؿ
 اإلسالميةأسباب المخاطر االئتمانية في المصارف  :الفرع الثالث

 للمخاطر االئتمانية إذل أحد العوامل التالية:  اإلسبلميةيعود سبب تعرض اؼبصارؼ 
قاتو نتيجة تراجع قدرتو اؼبالية فبا يؤدي بو للتعثر، وقد يعود السبب يف ذلك تأخر العميل يف دفع مستح -

العميل  إدارةإما لتغَت أوضاع السوؽ كحدوث األزمات، أو تراجع القطاع الذي ينشط فيو، أو لضعف 
 .يف تسيَت نشاطو ...، وىذا ما يعرؼ دبخاطر العجز عن السداد

                                                           

، اؼبعهد اإلسبلمي للبحوث 5، ورقة مناسبات رقم المخااطر: تحليل قضايا في الصنااعة الماالية اإلساالمية إدارةطارؽ اهلل خاف، أضبد حبيب، 1 
 .64 :، ص2003التدريب، البنك اإلسبلمي للتنمية، جدة، اؼبملكة العربية السعودية، و 

                         متوفر على االنًتنت:، -دراسة فقهية اقتصادية-ي العمل المصرفي اإلسالمي المخاطر االئتمانية ف2 

www.kantakji.com/media/3665/3346.htm، 12/2018/ 10: االطبلع تاريخ. 
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

ىناؾ تأخر يف إيداع العميل لقيمة االئتماف يف حسابات  حيث يكوف ؛تأخر العميل يف دفع مستحقاتو -
اؼبصرؼ ألسباب معينة ال تؤثر على اؼبركز اؼبارل للعميل أي تكوف بصفة مؤقتة فقط، وىذا ما يشَت إذل 

 .بوادر تعثر العميل
ولكنو يبتنع عن  ،فباطلة العميل حيث يكوف العميل يف ىذه اغبالة قادرًا على سداد مستحقات اؼبصرؼ -

 الوفاء بديونو، وىذا ما يطلق عليو دبخاطر اؼبماطلة.
 اإلسالميةالتقليدية و  المصارفالفرق بين المخاطر في  :الفرع الرابع

 يف اؼبخاطر مفهـو فأيبكن استنتاج الفروقات اؼبوجودة بُت اؼبخاطر يف اؼبصارؼ اإلسبلمية والتقليدية من حيث 
 نوعاف: ىفهي عل اإلسبلمية، بينما يف اؼبصارؼ أىدافها ربقيق ىعل سليب انعكاس أي ثليب التقليدية اؼبصارؼ

 كالتعدي الضوابط الشرعية ـبالفة بسبب وواجبات حقوؽ من عليو اآلثار ترتب وعدـ العقد لفسخ يؤدي ما 
 والتقصَت.

 لبيوعوا اؼبشاركات واؼبضاربات مفهـو ضمن والعمل باؼباؿ اؼبشاركة من األرباح على سليب انعكاس أي يبثل ما 
 .اؼبشروعة

 اإلسالميةمصادر المخاطر االئتمانية في المصارف المطلب الثاني: 
  مصادر داخلية متعلقة بالمصرف: الفرع األول

 1ترتبط ىذه اؼبخاطر بالعوامل التالية:
 .مدى قدرة اؼبصرؼ على متابعة االئتماف اؼبمنوح، والتحقق من قياـ العميل باؼبتطلبات اؼبتعلقة بو -
 .ة الضمانات أو القدرة على متابعتهاعدـ سبلم -
 .الًتكيز االئتماين )سبركز االئتماف على عدد ؿبدد من العمبلء أو يف مناطق جغرافية ؿبدودة( -
 .عدـ استقرار أسعار السلع والصرؼ -
)عدـ توفر قنوات اتصاؿ بُت اإلدارات اؼبختلفة داخل  ضعف نظم العمل الداخلية واإلجراءات الرقابية -

  .اؼبصرؼ(
 .عدـ توفر اػبربات اؼبتخصصة واليت تتمتع بالكفاءة اليت سبكنها من القياـ بعملها -

خطأ يف تقدير اؼبخاطر اؼبرتبطة باالئتماف  وأعدـ إجراء الدراسات التمويلية الدقيقة قبل منح االئتماف  -
 .اؼبطلوب

 عدـ سبلمة السياسة االئتمانية للمصرؼ. -
                                                           

 .95: ص ،2009ة، اؼبكتبة العصرية، مصر، مصرفي اإلسالمي بين المخاطرة والسيطر، أسس التمويل الؿبمد ؿبمود مكاوي  1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 ة بالعميلمصادر خارجية متعلق: الفرع الثاني
 يعود السبب يف تعرض اؼبصرؼ ؽبذا النوع من اؼبخاطر جملموعة من العوامل أنبها:

 .السداد(و الرغبة يف أ) القدرة  االجتماعية للعميل وأالسمعة االئتمانية  -
 .الغرض من االئتماف -
ع إذل آخر، حيث زبتلف درجة اؼبخاطر من قطا  ؛النشاط الذي يزاولو العميل أو القطاع الذي ينتمي إليو -

 .إما بسبب الظروؼ التشغيلية أو اإلنتاجية أو التنافسية
 .نوع الضمانات اليت يقدىا العميل -
 .إفبلس العميل إما ألسباب ذاتية أو خارجة عن قدرتو -
 .تقدًن العميل معلومات خاطئة للمصرؼ عن عمد -
 حدوث كوارث طبيعية تؤثر على نشاط العميل. -

 اإلسالميةيل مخاطر صيغ التمو  :الفرع الثالث
 ػبصوصيات صيغ التمويل يف اؼبصارؼ اإلسبلمية بعض اؼبخاطر نذكر منها:

 التمويل بالمرابحةأوال: 
توحيده فإنو يبكن و إف أمكن تنميط العقد استخدامػاً، و  اإلسبلميةؼبػالية إف عقد اؼبراحبة ىو أكثر العقود ا 

بصفة عامة فإف اؼبخاطر اليت تعًتض ىذه الصيغة ي. و اطر التمويل التقليدي الربو أف تكوف ـباطره قريبة من ـب
ىذا ما يؤدي لة شرعاً عبميع علماء الشريعة، و التمويلية تتمثل يف أف الصيغة اؼبوحدة لعقد اؼبراحبة قد ال تكوف مقبو 

حبة قد اوفقاً لقرار ؾبمع الفقو اإلسبلمي فإف الوعد يف عقد اؼبر و  على ما يعرؼ بػ"ـباطر الطرؼ اآلخر يف العقد".
ىذا و  رين اعتربوه غَت ملـز للزبوف...ىو بالنسبة للمجمع ملـز للزبوف(، لكن فقهاء آخيكوف ملزماً لطرؼ واحد )و 

 1.بعد أف يقـو بدفع العربوفالوعد و  يعٍت أف بإمكاف الزبوف الًتاجع عن إسباـ عقد الشراء حىت بعد أف يصدر عنو
 التمويل بالسلمثانيا: 

فيما يلي ربليل و  ،مصدرنبا الطرؼ اآلخر يف العقدوعاف من اؼبخػاطر يف عقد السلم ىنالك على األقل ن 
 2ـبتصر ؽبذه اؼبخاطر:

                                                           
 ... يرجع السبب أساساً إذل أف عقد اؼبراحبة التمويلية عقد مستحدث 

 السنوي الدورل علميال اؼبؤسبراستخدام الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر بالمصارف اإلسالمية، بن علي بلعزوز، عبد الكرًن قػنػدوز،  1
 .12، ص 2006، األردف، األردنية الزيتونة جامعة، اؼبعرفة واقتصاد اؼبخاطر السابع إدارة

 .289 :، ص2011جزء ، ؾبموعة النيل العربية،  2، الموسوعة المصرفية العلمية والعمليةصبلح السيسى،   2
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تتفاوت ـباطر الطرؼ اآلخر من عدـ تسليم اؼبسلم فيو يف حينو أو عدـ تسليمو سباماً، إذل تسليم  -
يع اؼبنتجات الزراعية، فإف ـباطر دبا أف عقد السلم يقـو على بو  ،عقد السلم نوعية ـبتلفة  عما اتفق عليو يف

 الطرؼ اآلخر قد تكوف بسبب عوامل ليس ؽبا صلة باؼببلءة اؼبالية للزبوف.
سلع  أو خارجها، فهي اتفاؽ بُت طرفُت ينتهي بتسليم عقود السلم يف األسواؽ اؼبنظمة  ال يتم تداوؿ -

ـباطر أسعار تقع ف ىناؾ تكلفة إضافية و بذلك تكو ىذه السلع ربتاج إذل زبزين و ف ربويل ملكيتها. و بدو عينية و 
 على اؼبصرؼ الذي يبلك ىذه السلعة دبوجب عقد السلم.

  التمويل استصناعارابعا: 
فانو يعرض رأس مالو لعدد من اؼبخاطر اػباصة  ،االستصناععندما يقدـ اؼبصرؼ التمويل وفق عقد 

 1:بالطرؼ اآلخر، وىذه تشمل اآليت
 ة استصناعا تشبو اػباصة بتسليم السلع اؼبباعإلستصناع اليت تواجهها اؼبصارؼ ا ـباطر الطرؼ اآلخر يف عقد

حيث يبكن أف يفشل الطرؼ اآلخر يف تسليم السلعة يف موعدىا أو أَّنا سلعة رديئة، غَت  ؛ـباطر عقد السلم
ا للجوائح قل تعرضأو  ،سيطرة الزبوف )الطرؼ اآلخػر( أف السلعة موضع العقد يف حالة اإلستصناع تكوف ربت

يف  من اؼبتوقع أف تكوف ـباطر الطرؼ اآلخر )اؼبقاوؿ( ،مقارنا بالسلع اؼبباعة سلماً. وألجل ذلك الطبيعية
 اإلستصناع أقل خطورة بكثَت مقارنا دبخاطر الزبوف يف عقد السلم.

  اؼبوعد ـباطر العجز عن السداد من جانب اؼبشًتي ذات طبيعة عامة، دبعٌت فشلو يف السداد بالكامل يف
 اؼبتفق عليو مع اؼبصرؼ.

  فقد تكوف ىنالك ـباطر الطرؼ  -وفق بعض اآلراء الفقهية –إذا اعترب عقد اإلستصناع عقدا جائزا غَت ملـز
 اآلخر الذي يعتمد على عدـ لزومية العقد فيًتاجع عنو.

  خبيار الًتاجع عن العقد  ف سبتعإف سبت معاملة الزبوف يف عقد اإلستصناع معاملة الزبوف يف عقد اؼبراحبة، و إو
ورفض تسليم السلعة يف موعدىا، فهناؾ ـباطر إضافية يواجهها اؼبصرؼ اإلسبلمي عند التعامل بعقد 

 اإلستصناع.
 

                                                           
 اؼبزروعات اليت باعها سلمًا للمصرؼ قد ال يكوف كافيًا كمًا و كيفًا بسبب  يبكن أف يكوف للزبوف مثبًل تصنيف ائتماين جيد لكن حصاده من

 الظروؼ الطبيعية...
  اؼبخاطر خاص باؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية فقط. ووىذا النوع من التكاليف 
 .290مرجع سابق، ص: ، جزء 2 ،الموسوعة المصرفية العلمية والعمليةصبلح السيسى، 1

 صناع، يأخذ دور لصانع و اؼبنشئ والبناء واؼبورد. ودبا أف اؼبصرؼ يف ؼبخاطر ألف اؼبصرؼ اإلسبلمي، عندما يدخل يف عقد االستقد تكوف ىذه ا
 ، فإنو يعتمد على اؼبقاولُت من الباطن.ىذه اؼبهن
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 مضاربة -التمويل مشاركةخامسا: 
 لؤلسباب التالية:توقعة يف صيغ اؼبشاركة واؼبضاربة بصفة عامة تزيد اؼبخاطر اؼب 

مواؿ رأينا أف جزءاً من ىذه األتباره عامل مضاربة الستثمارىا، و ي يتلقى األمواؿ باعإذا كاف اؼبصرؼ اإلسبلم -
الشراء، فإف من العقود اليت يلجأ إليها يف استثماراتو عقد اؼبضاربة )أو القراض(، يستثمر يف التجارة بالبيع و 

حيث أف  ؛عامل اؼبضاربةل اؼبشارؾ يكوف العمينو يصبح صاحب رأس اؼباؿ، و أالةػ ىذا يعٍت ػ يف ىذه اغب
الكفيلة بتقليل  لذلك كاف ال بد من ازباذ الوسائلفهنا تكمن اؼبخاطرة األخبلقية، و عامل اؼبضاربة وكيل أمُت 

 1.ـباطرة اؼبضاربة
 عدـ وجود مطلب الضماف مع وجود احتماالت اػبطر األخبلقي. -
 االنتقاء اػباطئ للزبائن. -
 تقنياهتا.يف ؾباؿ تقييم اؼبشروعات و  سبلميةاإلبسبب ضعف كفاءة اؼبؤسسات اؼبالية  -
األطر الرقابية صبيعها ال تشجع التوسع ية ونظم احملاسبة واؼبراجعة، و إف الًتتيبات اؼبؤسسية مثل اؼبعاملة الضريب -

 2.اإلسبلميةيف استخداـ ىذه الصيغ من قبل اؼبؤسسات اؼبالية 
 مصادر مخاطر مرتبطة بالبيئة :الفرع الرابع

 والتشريعية واالجتماعية، ومن أمثلتها: االقتصادية والتطورات السياسية ر اليت ترتبط بالظروؼىي اؼبخاط
 .اؼبخاطر الناصبة عن اغبروب وتأثَتىا على االئتماف اؼبمنوح -
 .التغَتات اليت تطرأ على التشريعات والقوانُت اؼبتعلقة بشروط منح االئتماف -
 .فشل يف أحد القطاعات االقتصادية -
 .حد عمبلء اؼبصرؼ ذو مديونية كبَتةإفبلس أ -
 .ـباطر ناصبة عن مشاكل يف الضرائب -
 كوارث طبيعية تؤثر على نشاط اؼبصرؼ أو العميل. -

 العالم في اإلسالمية المصارف في المخاطر مستوى ارتفاع أسباب أىم :الثالثالمطلب 
 3:أنبها العوامل من ؾبموعة إذل اإلسبلمية اؼبصارؼ يف اؼبخاطر مستوى أسباب تعود

                                                           
أـ القرى، مكة اؼبكرمة، اؼبملكة العربية  ، اؼبؤسبر العاؼبي الثالث لبلقتصاد اإلسبلمي، جامعةمخاطر التمويل اإلسالميعلي بن أضبد السواس،  1

 .36: ، ص2005جواف 03-ماي 31السعودية، 
 .71-70 ص: ، مرجع سابق، صالمخاطر في الصناعة المالية اإلسالمية إدارةطارؽ اهلل خاف،  2
حالة بنك البركة  -ليدية خاصة، المخاطر في الجزائر بين المصارف اإلسالمية ومصارف تق دارةدراسة مقارنة إلحدو علي، ، اعبوزي صبيلة 3

 . 81، ص :2016، 7العدد االقتصادية، والسياسات للعوؼبة اعبزائرية اجمللة، -الجزائري وبنك الشركة المصرفية العربية وبنك الخليج الجزائري 
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 االستثمارية واػبربات اؼبناسبة، اؼبالية كاؼبوارد األساسية، اؼبتطلبات بعض إذل اإلسبلمية اؼبصارؼ افتقار -
 والنظم. اؼبعاونة واألجهزة اؼبناسبة،

 ولعامل السيولة، السريع للعائد يف بدايتها حباجة اؼبصارؼ ىذه كانت إذ اإلسبلمي، اؼبصريف النظاـ حداثة -
 .األجل طويلة االستثمارات ربققو ماال وىو اؼبصرفية، السوؽ يف أقدامها ثبتت أف لتستطيع

اؼبخاطر  درجة من ترفع معوقات إهباد على احمليطة البيئة مكونات بعض تعمل إذ احمليطة، البيئة مؤثرات -
 باإلضافةالتقليدية،  الصَتفة لتخدـ توضع اليت واإلجراءات، التشريعات، منها ،اإلسبلمية باؼبصارؼ اػباصة

 مع ال تتناسب واليت اؼبركزية، اؼبصارؼ تقرىا اليت النقدية السياسات إذل اإلسبلمية اؼبصارؼ إخضاع إذل
 اؼبالية. السياسة يف مشاكل اإلسبلمية اؼبصارؼ تواجو كما اإلسبلمي، اؼبصريف العمل طبيعة

ال هتدؼ  خَتية َّنا مؤسساتأى عل اإلسبلمية للمصارؼ ينظر حيث ؛السائدة اػباطئة االجتماعية اؼبفاىيم -
 ـبتلفة. مسميات ربت بالربا تتعامل التقليدية اؼبصارؼ مثل مثلها مصرؼ َّنا أو أالربح  ذلإ

يف  للمصارؼ التقليدية احملاكاة منهج اؼبصارؼ استخدمت حيث ؛اإلسبلمية للمصارؼ الذاتية البنية مؤثرات -
 تقدمها مثبل. اليت اؼبالية وظيفها كاػبدماتت أو اؼبوارد استقطاب ىبص فيما بعض اجملاالت سواء

 .اإلسبلميةاؼبصارؼ  عمل وتفعيل تطوير يف اؼبالية األسواؽ تساىم حيث ؛نشطة إسبلمية مالية سوؽ غياب -
 اإلسالميةقياس المخاطر االئتمانية في المصارف المطلب الرابع: 

 اإلسبلميةيف اؼبصارؼ  اإلسبلميةمويل يتم قياس اؼبخاطر االئتمانية للذمم اؼبدينة الناذبة عن صيغ الت
 1بالطرؽ التالية:

  قياس المخاطر االئتمانية للذمم المدينة الناتجة عن عقد المرابحة 
يمة النقدية اؼبتوقع ربصيلها، تقاس اؼبخاطر االئتمانية على أساس الذمم اؼبدينة للمراحبة اليت تسجل بالق

 ًتة ناقصاً أي ـبصص للديوف اؼبشكوؾ فيها، ويعطى بالعبلقة: اؼببلغ اؼبستحق من العمبلء يف َّناية الف أي
 
 
 
 
 
 

  أما اؼبخاطر االئتمانية للتمويل بصيغة اؼبراحبة لآلمر بالشراء فنميز بُت حالتُت:

                                                           
اؼبصريف اإلسبلمي، خاصة بأحباث ، حولية الربكة، ؾبلة متخصصة بفقو اؼبعامبلت والعمل 2اإلسالمية وتحديات بازل المصارفظبَت الشاىد، 1

 .285-284ص: ، 2006 ،8ندوات الربكة، العدد 

ـبصص للديوف اؼبشكوؾ  -اؼببلغ اؼبستحق من العمبلء يف َّناية الفًتة  = اؼبخاطر االئتمانية لصيغة اؼبراحبة
 فيها
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

إذا كاف اؼبصرؼ لو اغبق يف أف يسًتد من العميل أي خسارة يتعرض ؽبا من بيعو لؤلصل بعد  لحالة األولى:ا
عبدية فإف قيمة اػبسارة ىي تكلفة اقتناء األصل ناقصًا القيمة السوقية لؤلصل كضماف استنفاده ؽبامش ا

 خاضع ألي خصم ناقصاً ىامش اعبدية وفقاً للعبلقة التالية:
 
 
 
 
 

 
إذا دل يكن للمصرؼ اغبق يف اسًتداد اػبسارة من العميل فعند بيع األصل يعطى مبلغ الذمم الحالة الثانية: 
 ر مبٍت على التصنيف االئتماين اؼبعتمد من قبل مؤسسات التصنيف االئتماين اػبارجية.اؼبدينة وزف ـباط

 ذمم المدينة الناتجة عن عقد السلملقياس المخاطر االئتمانية ل 
إعطاء وزف ـباطر للذمم اؼبدينة الناذبة عن العقد اعتمادًا على التصنيف االئتماين للبائع يف مؤسسة 

بل السلطات الرقابية، وإذا دل يكن العميل مصنفًا يطبق عليو وزف ـباطر نسبتو تصنيف خارجية معتمدة من ق
100. ال يتم إجراء مقاصة  استحقاؽ عقد السلم. ويطبق وزف اؼبخاطر من تاريخ دفع اؼبصرؼ شبن السلعة حىت

قدين ال يعفي بُت مبلغي اؼبخاطر االئتمانية يف عقد السلم والسلم اؼبوازي، حيث أف عدـ االلتزاـ بأحد الع
 1اؼبصرؼ من االلتزاـ بالعقد اآلخر.

 قياس المخاطر االئتمانية للذمم المدينة الناتجة عن عقد االستصناع 
وبدد للذمم اؼبدينة الناذبة عن بيع السلعة وفقًا لعقد االستصناع وزف ـباطر وفقًا للتصنيف االئتماين 

ة اؼبعتمدة من قبل السلطة الرقابية، وإذا دل يكن العميل للعميل كما تصنفو مؤسسات التصنيف االئتمانية اػبارجي
 .100مصنفاً يطبق عليو وزف ـباطر نسبتو 

 قياس المخاطر االئتمانية للذمم المدينة الناتجة عن عقد اإلجارة 
تقاس اؼبخاطر االئتمانية للذمم اؼبدينة الناذبة عن عقد اإلجارة دببلغ إصبارل تكلفة اقتناء األصل ـبصوماً 

ناقصاً أي دفعة مقدمة مت تسلمها من العميل. أما يف  نو القيمة السوقية لؤلصل كضماف ىبضع أيضا للتخفيض،م
حالة اإلجارة التشغيلية واإلجارة اؼبنتهية بالتمليك فيتم استبعاد القيمة السوقية لؤلصوؿ اؼبؤجرة اليت يبكن اسًتداد 

                                                           
جامعة  غَت منشورة، رسالة ماجستَت، ، دراسة حالة بنك البركة الجزائري،اإلسالميةإدارة المخاطر االئتمانية في المصارف ىاجر زرارقي،  1

 .145 :، ص2012سطيف، اعبزائر، 

 -لقيمة السوقية لؤلصلا -تكلفة اقتناء األصل =اؼبخاطر االئتمانية للتمويل بصيغة اؼبراحبة لؤلمر بالشراء 
 ىامش اعبدية
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

ئتماين للمستأجر كما تصنفو مؤسسات التصنيف االئتمانية حيازهتا ووبدد ؽبا وزف ـباطر مبٍت على التصنيف اال
  1.اػبارجية اؼبعتمدة من قبل السلطة الرقابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .146، ص اؼبرجع السابق ،، دراسة حالة بنك البركة الجزائرياإلسالميةإدارة المخاطر االئتمانية في المصارف ىاجر زرارقي،   1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 اإلسالميةالمخاطر االئتمانية في المصارف  إدارة :لرابعاالمبحث 
ىي  ،طريقة صحيحة وذات فعاليةالومعرفة  هبايت هبب عل اؼبصارؼ القياـ عماؿ الىم األأف من إ

ىم االدارات أمن  إدارةعلى  لتعرؼل تتم احملاولةث ومن خبلؿ ىذا اؼببحوكيفية ادارهتا ليها إاؼبخاطر اليت يتعرض 
 تية:سبلمي وذلك من خبلؿ العناصر اآلاؼبخاطر االئتمانية يف اؼبصرؼ اإل إدارةاؼبوجودة يف اؼبصارؼ وىي 

 اإلسالميةالمخاطر االئتمانية في المصارف  إدارةىية ول: ماالمطلب األ
تنشأ ـباطر االئتماف من اػبسارة اؼبالية احملتملة الناذبة عن إخفاؽ العمبلء يف الوفاء بأحكاـ وشروط 
عقودىم، كما أَّنا تتضمن أيضا ـباطر اػبسارة يف قيمة احملفظة نتيجة انتقاؿ اعبودة النوعية لبلئتماف من فئات 

 األدىن إذل فئات اؼبخاطر األعلى. اؼبخاطر
وتعترب اإلدارة الفعالة ؽبا مهمة  سبلميةاؼبصارؼ اإلتعترب ـباطر االئتماف من أىم اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا  

بذؿ اعبهد اؼبطلوب لتقييم ت ةشامل ةنظمأولديها  ،على اؼبدى البعيد سبلميةاؼبصارؼ اإلللغاية يف ضماف قباح 
ئتمانية وسياسات ؿبددة بشكل واضح ؼبراقبة وإدارة اؼبخاطر االئتمانية على مستوى عتماد التسهيبلت االإو 

 .الدوؿوعلى مستوى القطاع االقتصادي وعلى مستوى على مستواىا الطرؼ اؼبقابل و 
 اإلسالميةالمخاطر االئتمانية في المصارف  إدارةتعريف  وال:أ

 إدارةؾبموع اإلجراءات اليت تتخذىا "بأَّنا:  إلسبلميةااؼبخاطر االئتمانية يف اؼبصارؼ  إدارةيبكن تعريف 
اؼبصرؼ من أجل التحكم والسيطرة على اؼبخاطر الناذبة عن منح االئتماف، وفقًا ألساليب وضوابط الصَتفة 

 1".اإلسبلمية
سبلمية ىي نفسها االجراءات اليت يف اؼبصارؼ اإل اإلئتمانية دارة اؼبخاطرإف أمن خبلؿ التعريف يظهر 

 سبلمية يف تطبيقها.ـو هبا اؼبصارؼ التقليدية ولكن مع مراعات ما يوفق الشريعة اإلتق
  اإلسالمية المصارف في االئتمانية المخاطر :نياثا

 2:التالية األشكاؿ اإلسبلمية اؼبصارؼ يف االئتمانية اؼبخاطر تأخذ
 :يلي فيما اؼبخاطر ىذه متتم :بالعميل مرتبطة مخاطر .1

 اؼبصرؼ؛ مع التعامل الستمرار ألىليتو العميل وفقد يةالشخص السمعة ـباطر -
 وإفبلسو؛عميل لل اؼبارل اؼبركز تدىور ـباطر -

                                                           
 عمان، والتوزيع، للنشر النفائس دار ،1ط تحليلية، دراسة اإلسالمية المصارف في االئتمانية المخاطر إدارةشوقي، ىاجر زرارقي، بورقة 1

 .3، ص: .2015 األردن،
 .117:، مرجع سابق، ص ادارة المخاطر االئتمانية في المصارف االسالمية، ىاجرزرارقي  2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 اؼبصرؼ؛ حساب على الغَت اذباه بالتزاماتو الوفاء علىعميل ال حرص ـباطر -
 اؼبموؿ؛ نشاطو إدارة يفعميل لل والفنية اإلدارية الكفاءة تراجع ـباطر -
 .اإلنتاج وأساليب سياسات يف ػبلل ةنتيج اإلنتاجية اؼبقدرة ـباطر -

 :التالية طالنقا يف اؼبخاطر ىذه تتمم: االئتمان مانح بالمصرف مرتبطة مخاطر .2
 االئتمانية؛ العقود يف ثغرات وجود عن الناذبة العقود ـباطر -
 اإلسبلمي؛ اؼبصرؼ موظفي خربات قلة ـباطر -
 .للمصرؼ االئتمانية السياسية ـباطر- -

 يبكن ال واليت االئتمانية، بالسياسة احمليطة بالبيئة اؼبرتبطة اؼبخاطر وىي :االئتمانية العملية بيئة مخاطر .3
 :يف وتتمم فيها، التحكم

 االجتماعية؛ االقتصادية، السياسية، اؼبخاطر -
 تشريعية؛ أو قانونية ـباطر -
 .الغَت ـباطر -

  ميةاإلسالالمخاطر االئتمانية في المصارف  دارةاألساليب الوقائية إل :لثاثا
عن تلك اؼبستخدمة يف  اإلسبلميةاؼبخاطر االئتمانية يف اؼبصارؼ  دارةال زبتلف األساليب الوقائية إل 
 يلي: التقليدية، وتتمثل ىذه األساليب فيما اؼبصارؼ

 .الضمانات الشخصية والعينة -
 .اؼبقاصة -
 .لمشروعالتأكد من كفاءة العميل وإجراء دراسة اعبدوى االقتصادية والفنية واؼبالية ل -
  .االستعبلـ االئتماين واؼبتابعة االئتمانية -
 النماذج اؼبربؾبة باغباسب اآلرل.إدارة اؼبخاطر االئتمانية باستخداـ  -

 اإلسالمية المصارف في محطات مهمة بازل لجنة مقررات :الثاني المطلب
  اإلسالميةالمصارف  في 1مقررات بازلكيفية تطبيق وال:  أ

 من الكثَت يف اؼبصريف النظاـ من جزء ألَّنا الدولية، الرقابة معايَت عن بعيدة غَت اإلسبلمية اؼبصارؼ
 .التقليدية اؼبصارؼ وبُت بينها ما اؼبوجودة اعبوىرية الفروقات بعُت االعتبار يأخذ أف ينبغي تطبيقها ولكنالدوؿ، 
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 % 8رب من كأف تكوف ىذه النسبة أهبب  :اإلسالمية المصارف في المال رأس كفاية نسبة خصائص .1

 1لؤلسباب التالية:
 .لبلستثمار اغبقيقي هبعلها أكثر عرضة للمخاطر دبختلف أنواعها وخاصة اؼبخاطر السوقية فبارستها -
 .فيها توجد اليت الدوؿ أغلب يف اؼبركزي البنك مع عبلقتها وضوح عدـ -
 .دبرونة الضمانات واستخداـ العميل مراقبة على قدرهتا عدـ -
 ورد ما بعض بعد إخضاع ولكن االتفاقية، هبذه تلتـز أف تستطيع اإلسبلمية ؼاؼبصار  أف نبلحظ إذف -

 .نشاطها وظروؼ عملها مبادئ مع لتتطابق التعديل إذل فيها
 اؼبصارؼ أصوؿ فإف التقليدية، اؼبصارؼ يف اغباؿ ىو كما :اإلسالمية المصارف في األصول مخاطر .2

 :وىي ربملها اليت اؼبخاطرة درجة حيث من زبتلف اؼبيزانية،خارج  وبنود اؼبيزانية بنود إذل تقسم اإلسبلمية
 ميزانيتو يف ويضمنها اإلسبلمي اؼبصرؼ اليت يبارسها األنشطة تلك يف األصوؿ ىذه تتمثل :الميزانية بنود .أ 

 :إذل تصنيفها يبكن أصل بكل اؼبرتبطة اؼبخاطر االعتبار لدرجة بعُت أخذا العمومية،
 ترجيحي وزف ؽبا ويعطى مرتفعة اؼبخاطر، أصوؿ ىي واػبسارة الربح سمتقا أساس على القائمة الصيغ 

 .إخل... اغبقيقي مثل اؼبضاربة واؼبشاركة واالستثمار %100 قدره
 حالتُت بُت ما التفريق يتم ثابت، عائد أساس على القائمة الصيغ: 

 .% 100قدره  يترجيح وزف ويعطى ؽبا ،اؼبخاطر مرتفعة فهي ضماف أو برىن مرتبطة غَت كانت إذا -
 .%50قدره  ترجيحي ؽبا وزف فيعطى غَته أو عقاري كاف سواء ضماف أو برىن مرتبطة كانت إذا -
 1اؼبعامبلت اؼبوجودة يف بازؿ نفس عليها يطبق: اإلسبلمي اؼبصرؼ أنشطة باقي ىبص فيما. 

 ميزانيتها خارج وتسجلها اإلسبلمية اؼبصارؼسبارسها  اليت األنشطة تلك وىي :الميزانية خارج البنود .ب 
 يف الواردة اؼبعاملة لنفس زبضع األصوؿ، من وغَتىا اؼبقبولة واألوراؽ التجارية الضماف كخطابات العمومية

 أخذ عدـ عدا التقليدية ما اؼبصارؼ يف موجود ىو عما زبتلف ال فبارستها واقع يف ألَّنا ،1بازؿ اتفاقية
 .الفوائد

 حوؿ يدور اعبداؿ زاؿ ما التقليدية، اؼبصارؼقبل  من واسع طاؽن على استخدامها رغم: المالية المشتقات .3
 فصيغة السابقة اؼببلحظات االعتبار بعُت أخذا اإلسبلمية اؼبصارؼطرؼ  من استعماؽبا مشروعية مدى

 2ىي: اإلسبلمية اؼبالية للمؤسسات واؼبراجعة احملاسبة أقرهتا منظمة اليت اؼباؿ رأس كفاية حساب

                                                           
 23ؾبلة جامعة اؼبلك عبدالعزيز: االقتصاد اإلسبلمي، ـ  ،2اإلسالمية لمتطلبات اتفاقية بازل المصارفطبيق واقع ت رقية بوحيضر، ومولود لعرابة، 1
 .18، ص:2010 ، العربية السعودية،2ع

عبد العزيز: ؾبلة جامعة اؼبلك  ،النظام المصرفي اإلسالمي: قضايا مطروحة بشأن قواعد التنظيم االحترازي والمراقبةلوقا إريكو، ميًتا فرح خبش، 2
 .49 -47 :، ص2001 ،السعودية العربية ،13ـ  االقتصاد اإلسبلمي،
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلحق اليت اػبسائر تتحمل لكوَّنا النسبة ىذه ؼبقاـ اؼبشًتؾ االستثمار حسابات نصف إضافة متو 
 ؼبخاطر مصدرا سبثل كوَّنا إذل إضافة ،اؼبصرؼ ماؿ رأس من ليست فهي وؽبذا، فقط اغبسابات ىذه بأصحاب

 .التجارية اإلزاحة
 اإلسالميةفي المصارف  2بازلة ثانيا: كيفية تطبيق اتفاقي

 1يف ؾباؿ تطبيق اتفاقية بازؿ كما يلي: :2بعض الخبراةء فيما يخص بازلراةء آ .2
 اإلسبلمية اؼبصارؼ تراع دل اؼبقررات ىذه :واؼبالية اؼبصرفية للدراسات العريب اؼبركز مدير حشاد نبيل يرى، 

 ؛دييتقلماليا ىو النشاط اؼبصريف ال األكرب العشر الدوؿ يف والرقابة اإلشراؼ أجهزة يف ف السائدأل وذلك
 .ظاىرة نسبة بعضها يف أو اإلسبلمي اؼبصريف فيها النشاط يبثل ال الدوؿ ىذه أف حيث

 اؼبصارؼ ضد ربيزا يكن دل األمر وأف النقص، ىذا عوض قد اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات ؾبلس ف إنشاءإ -
 .اإلسبلمية مناسب للبنوؾ غَت اؼبقررات يف ورد ما كل ليس نوأ كما ،اإلسبلمية

 اإلسبلمية اؼبصارؼ كفاءة لرفع اػبدمات ؾبلس قواعد وبُت" بازؿ" مقررات بُت اؼبزج يتم أف حاقًتا  -
 ودبا ،الدولية االلتزاـ باؼبعايَت لتنفيذ الشريعة مع متوافقة قواعد وضع يف واالجتهاد ،وضماف سبلمتها

 .اؼبصارؼ ىذه عمل مع يتناسب
 يشر إذل: :اؼبركزي الكويت بنك ؿبافظ الصباح العزيز عبد سادل الشيخ 

 السابق على اؼباؿ سأر  كفاية معيار ؿبل وبل 2بازؿ اؼباؿ راس لكفاية اؼبعدؿ اؼبعيار أف احملافظ بُت -
 .اإلسبلمية اؼبصارؼ

                                                           
متوفر على االنًتنت،  .2009، اجمللس العاـ للبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، ةيوالمصارف اإلسالم 2لجنة بازل 1

http://cibafi.org/Default.aspx  :02/02/2019، تاريخ االطبلع. 

 رأس اؼباؿ اؼبدفوع + االحتياطيات + ـبصصات
 ـباطر االستثمار + احتياطيات إعادة تقوًن األصوؿ

  =1للبنوك اإلسالمية حسب بازل نسبة كفاية رأس المال

اؼبصرؼ + باقي اؼبوارد اػبارجية  األصوؿ اػبطرة اؼبرجحة اؼبمولة من )رأظباؿ
 %50االستثمار اؼبشًتؾ( +   من إصبارل األصوؿ اػبطرة حساباتباستثناء 

 اؼبرجحة اؼبمولة من حسابات االستثمار اؼبشًتؾ

×  100≤  8 % 

http://cibafi.org/Default.aspx
http://cibafi.org/Default.aspx
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 وعملية اؼباؿ سألر  الدنيا اؼبتطلبات ىي أساسية أركاف ثبلثة على يقـو اؼبعيار ىذا أف احملافظ وأوضح -
 اليت اؼبخاطر قياس على أساليب وبناء نوأ إذل مشَتا ،( السوؽ انضباط)  اـالع واإلفصاح الرقابية اؼبراجعة
 اليت للمخاطر كربأ حساسية ضوء يف يتم اؼباؿ سأر  متطلبات ربديد فإف اؼبعيار من األوؿ الركن تضمنها
 لتحسُت اإلسبلمية للبنوؾ حوافز إعطاء األوؿ اؼبقاـ يف ىدفها توجهات وضمن ،اؼبصرؼ ؽبا يتعرض

 .لديها اؼبخاطر إدارة يبأسال
 أنظمة بتطور اؼبصارؼ قياـ يف تتمثل أساسية مبادئ أربعة إذل يستند بأنو الثاين الركن عن احملافظ وقاؿ -

 .اؼبصرؼ يف اؼبؤثرة اؼبخاطر صبيع مواجهة يف اؼباؿ سأر  كفاية مدى تقييم جلأ من لديها، داخلية
 توفَت إذل هتدؼ العاـ اإلفصاح فأش يف متطلبات يتضمن اؼبعيار من الثالث الركن أف فظااحمل وأكد -

 من وىو اإلسبلمي، اؼبصريف القطاع بشؤوف اؼبهتمُت لكل اؼبناسب الوقت ويف وشاملة، كافية معلومات
 إدارةب يتعلق ما يف اؼبمارسات أفضل تطبيق على اإلسبلمية اؼبصارؼ ربفيز يف تسهم اليت اؼبهمة العناصر
 .لديها اؼبختلفة اؼبخاطر ومراقبة

 ولكن ،2بازؿ التفاقية اإلسبلمية اؼبصارؼ تطبيق كيفية لبلورة ؿباوالت عدة ىناؾ :س المالأنسبة كفاية ر  .1
 ربسب و منشوراتو، ـبتلف يف قدمها واليت ،اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات ؾبلس ؿباولة ذكر على نقتصر سوؼ

 1:يلي كما
 
 

 
 
 
 

 
 

 اؼبضاربة أمواؿ دخل إصبارل من ؿبتجزة مبالغ وىو :األرباح معدل احتياطي.  
 االستثمار حسابات أصحاب دخل من مقتطعة مبالغ من يتكوف :االستثمار مخاطر احتياطي. 

 ،متغَت أو ثابت بعائد اؼبرتبطة سواء تلك اإلسبلمي اؼبصرؼ نشاط صيغ عن ناذبة وىي :االئتمان مخاطر .3
 الداخلي ؼبخاطر التقييم طرؽ استخداـ على قادرة غَت فإَّنا ،اإلسبلمية اؼبصارؼ حملدودية إمكانيات ونظرا

                                                           
معيار كفاية رأس المال للمؤسسات )عدا المؤسسات التأمينية( التي تقتصر على تقديم خدمات مالية  اإلسبلمية، اؼبالية اػبدمات ؾبلس 1

 .88:، ص2005، ديسمرب إسالمية

كفاية رأس اؼباؿ للبنوؾ 
 اإلسبلمية  

 2 حسب باز 

حقوؽ اؼبسانبوف+ احتياطي معدؿ األرباح+ احتياطي ـباطر 
 االستثمار

وزاف ـباطرىا )ـباطر االئتماف + ـباطر إصبارل اؼبوجودات اؼبرجحة حسب أ
اؼبوجودات اؼبرجحة حسب أوزاف ـباطرىا  -السوؽ( + ـباطر التشغيل

 اؼبمولة من حسابات االستثمار اؼبشًتؾ) ـباطر االئتماف+ ـباطر السوؽ(
 

%8 ≤   

 
= 
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

. اؼبركزي البنك إشراؼ ربت اؼبخاطر وذلك ىذه ربديد على القدرة ؽبا خارجية بأطراؼ وتستعُت االئتماف،
 بالنسبة 2005 سنة اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات ؾبلس يف منشورات جاء ما فتستخدـ لؤلوزاف بالنسبة أما

 بنكها يبليو عليها ؼبا فتمتثل اإلسبلمية اؼبصارؼ باقي أما اؽبيئة ىذه أقرتو دبا التزمت اليت اإلسبلمية للبنوؾ
 .اجملاؿ ىذا يف اؼبركزي

  3بازل مقررات تطبيق متطلبات ثالثا:
يف اؼبائة، وأضيف إليو ىامش  4.5إذل  2رفع اغبد األدىن لنسبة رأس اؼباؿ االحتياطي أو األورل من 

يف اؼبائة من األصوؿ والتعهدات اؼبصرفية الستخدامو يف مواجهة  2.5سهم عادية نسبتو احتياطي آخر يتكوف من أ
 1يف اؼبائة. 7األزمات فبا هبعل اجملموع يصل إذل 

 3بازؿ ؼبتطلباتوىنا يبكن  اؼبالية، االساليب ؾباؿ يف اغبادثة ؼبستجداتبا اإلسبلمية اؼبصارؼ تتأثرو 
 بازؿ مقًتحات تاتأثَت  إذل تطرؽيتم الو  بالسيولة يتعلق فيما، أدائها طويرت يف اإلسبلمية لمصارؼل ةساعدمتوفَت 
 :التارل النحو على اإلسبلمية اؼبصارؼ على

 بشكل تعتمد اإلسبلمية اؼبصارؼ إف: لدى المصارف اإلسالمية المالية والرافعة المال رأس كفاةءة مؤشر -
 من اؼبقًتح اعبديد اؼباؿ رأس كفاءة مؤشر فإف لكلذ ،التقليدية اؼبصارؼ مع مقارنة الثابتة األصوؿ على كبَت

 تستخدـ ال ،اإلسبلمية اؼبصارؼ على منها التقليدية اؼبصارؼ على أكرب تأثَتىا سيكوف 3بازؿ عبنة طرؼ
 عدؿدب تازسب اإلسبلمية اؼبصارؼف وبالتارل التقليدية اؼبصارؼ عكس، غالبااؼبالية  اؼبشتقات اإلسبلمية اؼبصارؼ

 من اؼبقًتحة اؼبالية الرافعة بنسبة يتعلق فيماأما  ،بالنسبة لؤلصوؿ تقليديةال اؼبصارؼا ىو عليو يف فب أقل خطر
ومنو فإف ال توجد مشاكل بالنسبة  الثابتة األصوؿ على تعتمد اإلسبلمية اؼبصارؼ ودبا أف 3بازؿ طرؼ

 .للمصارؼ اإلسبلمية فيما ىبص الرافعة اؼبالية
؛ 3بازؿ متطلبات ضوء يف اإلسبلمية صارؼؼباؼبعيار أساس الصعوبة يف عمل ا ىذا عتربي :السيولة معيار -

 جاءتو  ،اإلسبلمية اؼبالية اؼبعامبلت يف السيولة ىذه وسائل حملدودية نتيجةؽبا  ربدي أكرب السيولة حيث سبثل
 إلشكالية مؤقت حل السيولة دارةإل اإلسبلمية اؼبؤسسة طرؼ من استحداثها مت يتال األجل ةقصَت  صكوؾال

 السيولة توفَتيف  وقدرة بذاؾ الشكلليست  اإلسبلمية اؼبالية السوؽ يف السيولة أدواتوعموما ف ها،في السيولة
 .التقليدية اؼبالية السوؽب مقارنة

                                                           
اجمللة ، ة وتعزيز االستقرار المالي والمصرفي العالميوودورىا في تحقيق مبادئ الحوكم 3مقررات بازل ،زىَت  بريش عبد القادر، غراية 1

 .109، ص: 2015جامعة الشلف، اعبزائر،  االقتصادية واؼبالية،
 دارةاؼبؤسسة اإلسبلمية العاؼبية إل ( السيولةIILM ىي منظمة دولية أنشأهتا )اؼبركزية والسلطات النقدية واؼبنظمات متعددة األطراؼ إلنشاء  اؼبصارؼ

  السيولة اإلسبلمية. إدارةدوات مالية متوافقة مع حدود الشريعة اإلسبلمية لتسهيل وإصدار أ
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 اإلسالميةالمخاطر في المصارف  إدارة ومبادئ المطلب الثالث: معايير
 اإلسالميةالمخاطر االئتمانية في المصارف  إدارة: معايير الفرع األول

 المخاطر االئتمانية دارةتوافر المناخ المالئم إلأوال: 
 االسًتاتيجية على اؼبصرؼ إدارة ؾبلس موافقة االئتمانية اؼبخاطر دارةإل اؼببلئم اؼبناخ بتوافر يقصد

 1:يف االئتماف ؼبنح ةاؽبام والسياسات االسًتاتيجية وتتضمن االئتماف، ؼبنح اؽبامة والسياسات
 فظتوؿب جودة على ذلك ونتيجة ،اؼبطلوب الرحبية ومستوى االئتماف ـباطر لتحمل اؼبصرؼ مدى استعداد -

 .االئتمانية اؼبخاطر حدود وعلى االئتمانية اؼبخاطر تنوع وعلى االئتمانية
 توزيع االئتماف يف اؼبصرؼ رغبة وتوضيح ،دارةاإل ؾبلس قبل من االئتماف ؼبخاطر الكلية وضع االسًتاتيجيات -

 يأخذ أف دارةؾبلس اإل على ذلك لأج ومن الرحبية، أو اآلجاؿ، أو اعبغرافية، اؼبناطق أو القطاعات، حبسب
 أنشطة يف إطار والعائد اؼبخاطر بُت اؼبرجحة األصوؿ مبو العوائد، االئتماف، جودة أىداؼ االعتبار يف

 باؼبصرؼ. العاملُت على االئتماف ـباطر بتعميم يقـو كما اؼبصرؼ،
 لونسبة ك األصوؿ إذل االئتماف أنواع من نوع كم نسبة أو األصوؿ إذل القروض نسبة عن ربديد إرشادات -

 .اؼبلكية حقوؽ أو االئتمانية احملفظة إصبارل إذل االئتماف أنواع من نوع
 .وقيمة الضمانات االئتماف محج بُت والعبلقة ،تقّيمها اليت واعبهة تقييمها وكيفية الضمانات ربديد نوعية -
 ،وأقارهبم اؼبصرؼب والعاملُت العليا دارةواإل دارةاإل ؾبلس وأعضاء اؼبسانبُت لكبار االئتماف منح وضع قواعد -

ؼبنح  توافرىا الواجب واؼبستندات اؼبعلومات على اغبصوؿ وقواعد االئتماف منح على اؼبوافقة قواعد ووضع
 االئتماف وتكوين تصنيف وقواعد لبلئتماف اؼبستقلة اؼبراجعة قواعد ووضع ،االئتماف منح االئتماف وصبلحيات

 اؼبخصصات.
 أف من التأكد بغرض للمصرؼ، العليا التنفيذية دارةواإل دارةاإل ؾبلس ألعضاء مستقلة دورية تقارير إعداد -

 لكم الداخلية إلجراءاتوا الرقابية اؼبعايَت ربددىا اليت الضوابط حدود يف ،االئتماف ـباطر على سيطرة ىناؾ
 .مصرؼ

 السليمة دارةاإل تتطلب كما االئتماف، ـباطر على اؼبشتملة ماريةثاالست للمحافظ اؼبستمرة دارةلئل نظاـ توفر -
 وااللتزامات التعاقدية، واؼبتطلبات باؼبصارؼ، اػباصة الوثائق متابعة ؾباؿ يف بعملو اؼبصرؼ يقـو أف لبلئتماف

                                                           
 .38 :، صمرجع سابق إدارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة المالية واإلسالمية،طارؽ اهلل خاف، أضبد، حبيب،  1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 وإجراءاهتا سياساهتا ومراعاة ،دارةلئل والدقيق الفوري التبليغ إذل باإلضافة فاعلية، لبك والرىوف، القانونية،
 .اؼبطبقة مظوالن القوانُت من ذلك وغَت

 االئتمان لمنح سليمة إجراةءات توفرثانيا: 
 عمليات يف للمقًتض االئتمانية اؼببلءة ربديد يف تساعد االئتماف، ؼبنح واضحة سليمة معايَت تأسيس 

 حيث من التمويل من اؼبستفيد أداء لوسج اسًتداده ومصادر منو، والغرض االئتماف، لىيك ربديد ويف صرؼ،اؼب
 ما خبلؿ من وذلك. هبا سيمنح دبوجبها اليت طوالشرو  واآلجاؿ السداد، على اغبالية ومقدرتو ،بااللتزامات إيفائو
 1:يأيت

وفقا  ئتمانياإتصنيفو  وإمكانية االئتماف بطالب اؼبرتبطة اؼبخاطر لنوعية شامل تقييم إلجراء الكافية اؼبعلومات -
 .اؼبصرؼب داخلي تصنيف لنظاـ

 .االلتزاـ ربمل يف االئتماف لطالب ىلية القانونيةاأل -
 .ئتمافاإل من والغرض )القطاع( الصناعة يف ومركزة وخربتو االئتماف طالب ظبعة معرفة -
 والعبلقة بُت االقتصادية للتطورات اغبساسية ومدى تماف،االئ لطالب واؼبستقبلية اغبالية اؼبخاطر طبيعة -

 .والرحبية اؼبخاطر
 .اؼبقبولة الضمانات ونوعية السابقة االلتزامات بسداد العميل التزاـ ومدى مصادر السداد -
 للصناعات حدود ووضع اؼبيزانية وخارج لداخ بنود لكافة حدود وضع تقدير حدود االئتماف من خبلؿ -

 التصنيف درجة إذل باالستناد منحو اؼبمكن لبلئتماف حدود ووضع ،والدوؿ اعبغرافية ناطقواؼب (القطاعات)
وإصبارل  الواحد العميل مستوى على اؼبلكية حقوؽ إذل منحو اؼبمكن لبلئتماف حدود وضع، للعميل االئتماين
 .اؼبصرؼ مع اؼبتداخلة اؼبصاحل وذوي العبلقة وذوي العمبلء

 ومتابعتو االئتمان مع تعامللل إجراةءات توفرثالثا: 
 2:ما يأيت ومتابعتو االئتماف مع للتعامل إجراءات توفر يتضمن 

 .ومستنداهتا بياناهتا وربديث االئتماف ملفات مع لللتعام اـظنتوفر  -
 اؼبارل الوضع) الرقابية والتعليمات والقوانُت واإلجراءات بالسياسات االلتزاـ مدى ؼبعرفة لبلئتماف التنفيذمتابعة  -

 للحدود العمبلء استخداـ مدى ،لللعمي اغبالية حالةلل وفقا مناسب كغطاء ضمانات توفر مدى ،لللعمي اغبارل
 .(اؼبخصصات وتكوين والتصنيف االئتماف جودة مدى االئتمانية،

                                                           
 .122 :ص ، مرجع سابق،ئتمانية في المصارف االسالميةدارة المخاطر اإلإزرارقي ىاجر،  1
 . 68 :، ص2006، اؼبعهد اإلسبلمي للبحوث والتدريب، جدة، اإلدارة المؤسسية في المؤسسات المالية اإلسالميةضبد، أؿبمد عمر شربا، حبيب 2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 خصائص ربديد وتسعَته، جودتو مدى ومتابعة االئتماف منح على يساعد والذي لبلئتماف الداخليالتصنيف  -
 .اؼبخصصات كفاية ومدى رةثاؼبتع القروض ديدرب االئتمانية، والًتكزات االئتمانية ةظاحملف

 االئتمان مخاطر على للرقابة كافية إجراةءات توفررابعا: 
 يلي: ما وجود يف االئتماف ـباطر على للرقابة الكافية اإلجراءات تتضمن 

 العملية، والتأكد ىذه ومراجعة باؼبصرؼ، االئتماف ـباطر إدارة لعملية لمستق ومتابعة تقييم نظاـ إنشاء -
 مصاعب. يواجو الذي االئتماف دارةإل البلـز باإلجراء للقياـ مستعدة العليا دارةاإل أف من

واغبدود  االئتمانية السياسات يف االستثناءات عن اإلببلغ من للتأكد داخلية رقابة وجود ضرورة -
 .االئتمانية

 اإلسالميةالمخاطر االئتمانية في المصارف  ةإدار : مبادئ الفرع الثاني
  :ر منهايذكيف اؼبصارؼ االسبلمية  اؼبخاطر االئتمانية إلدارةىناؾ ؾبموعة من اؼببادئ 

أدوات التمويل  اسًتاتيجية للتمويل، باستخداـ اإلسبلميةهبب أف تكوف لدى مؤسسات اػبدمات اؼبالية  -
التعرؼ على ـباطر االئتماف  ية، حبيث يبكن من خبلؽبااإلسبلمي اؼبختلفة اؼبستوفية للشروط الشرع

 اؼبختلفة. احملتملة اليت قد تنشأ يف اؼبراحل اؼبختلفة التفاقيات التمويل
 يتعلق الواجب فيما اغبرص دراسة بإجراء تقـو أف اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات مؤسسات على هبب -

 .مبلئمة إسبلمي سبويل اةأد اختيار يف البت قبل معها التعامل اؼبزمع باألطراؼ
 ـباطر لقياس حجم اؼببلئمة اؼبنهجيات اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات مؤسسات لدى تكوف أف هبب -

 .عنها التقارير وإعداد إسبلمي سبويل أداة كل عن الناصبة االئتماف
 وفيةمست ـباطر االئتماف من للتخفيف أساليب اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات مؤسسات لدى تكوف أف هبب -

 .إسبلمي سبويل أداة كل مع وتتبلءـ الشرعية للشروط
 اإلسالمية المصارف في ئتمانيةالا المخاطر إدارة أساليبطرق و  المطلب الرابع:

 يتعرض اليت االئتمانية اؼبخاطر دارةإل أساليبو يف انعكست خاصة، بطبيعة اإلسبلمي اؼبصريف العمم يتميز
 :التالية اؼبطالب خبلؿ من لذلك وسنتعرض ؽبا،

 اإلسالميةالمخاطر االئتمانية في المصارف  إدارةول: طرق الفرع األ
 االستثمار وتوزيع التنويعوال: أ

ف يقـو أو ؾباؿ جغرايف واحد من شانو أوتوزيعو وعدـ تركيزه يف قطاع واحد التنويع يف االستثمار ف إ
 وتوزيع التنويع يضمن كما ،سلة واحدةدبواجهة اػبطر االئتماين اؼبتوقع من خبلؿ عدـ جعل كل بيضك يف 
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 قصَتة االستثمار اسًتاتيجية طريق عن وذلك ،واؼبنافسة االستمرار أىداؼ ربقيق اإلسبلمية للمصارؼ مارثاالست
 1.التمويل صيغ وتنويع ،اؼبدى وطويلة

 ويعالتن يكوف حيث ؛بنشاطو مرتبط غَت لبشك أو اؼبصرؼ طنشا بطبيعة مرتبط لبشك إما التنويع يتم
 من اؼبخاطر لتقلي يبكنها حيث القطاعات؛ أساس على إما االئتمانية تهاظؿبف تنويع يف اؼبصريف طبالنشا اؼبرتبط
 اؼبناطق تنويع أساس على أو العمبلء، من معينة ؾبموعة على أو واحد قطاع على االئتماف تركز منع خبلؿ

 االستغبلؿ خبلؿ من والرحبية اآلجاؿ أساس على تنويع أو اؼبناطق، ـبتلف يف فروع أو نوافذ بفتح وذلك اعبغرافية
 توزيع أو والرحبية، اآلجاؿ ـبتلفة لسبوي صيغ سبلك اإلسبلمية فاؼبصارؼ اؼبختلفة اإلسبلمية لالتموي لصيغ ثلاألم

 فهو اؼبصريف طبالنشا اؼبرتبط غَت للتنويع بالنسبة أما .اؼبخاطر ـبتلفة ؼبستويات االئتماف دبنح القرار سلطات
 اؼبدارس إقامة ثلم مالية غَت كانت وإف ،يبوؽبا أف اإلسبلمي للمصرؼ يبكن اليت األخرى األنشطة كافة ليشم

 .وغَتىا واؼبستشفيات واؼبعاىد
ل داخ التنمية فكر تتبٌت اليت اإلسبلمية للمصارؼ اؼبنشود التنموي ماريثاالست الدور مع التنويع يتفق

 لتقدًن اؼبصرؼ إدارة يدفع أنو إذ .اإلسبلمي للمصرؼ اواجتماعي يااقتصاد انووز  ثقبل يعطي ما وىو، اجملتمع
 باالستفادة وذلك أيضا، الدورل اؼبارل واجملتمع واإلقليمي احمللي للمجتمع الشاملة اؼبصرفية اػبدمات

 .العوؼبة إهبابيات من

 المحتملة األخطار لمواجهة كافية مخصصات تكوين ثانيا: 
 فيها دبا احملتملة اؼبخاطر ومواجهة ،مصرؼلل اؼبارل اؼبركز لتدعيم األرباح من كافية نسب باقتطاع وذلك

 مواسم ودراسة ،ودائعها استحقاقات آجاؿ وتصنيف السيولة من احتياجاهتا بدراسة تقـو حبيث االئتماف، ـباطر
 من اغبصة بُت ما التفريق هبب اىن ولكن ،االئتمانية باؼبخاطر التنبؤ معايَت دراسة إذل باإلضافة واإليداع، السحب

 .وللمودعُت مصرؼلل العائدة الربح
 التكافلي التأمينثالثا: 

 قادرة أخرى جهة إذل اؼبخاطر للتحوي كوسيلة)التعاوين) التكافلي التأمُت اإلسبلمية اؼبصارؼ تستخدـ
 يلتزموف متشاهبة، خاطرؼب يتعرضوف اؼبؤمنُت من عدد هبتمع حيث ،(التكافلي التأمُت شركة) اػبسارة لربم على
 اجملمعة طاألقسا توظيف طريق عن العقود ىذه إدارة اغبالة ىذه يف التكافلي التأمُت شركة تتوذل معُت، قسط بدفع
 أجر على لربص الشركة بينما اؼبؤمنُت، بُت ما طالنشا خسارة أو ربح اقتساـ يتم النهاية ويف اؼبتضررين، ضوتعوي

 .دارةاإل يف جهدىا َتظن

                                                           
 .146 :مرجع سابق، ص ادارة المخاطر االئتمانية في المصارف االسالمية،ىاجر زرارقي،   1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 قدر متبلزمة وغَت بعضها عن مستقلة اؼبشًتكُت ـباطر تكوف أف هبب ىدفها الصيغة ىذه ربقق كيول
 كانت كلماعا  تنو  رثأك اؼبشًتكوف كاف وكلما واحدة، دفعة خسارة وقوع احتماؿ التأمُت شركة تتجنب اإلمكاف
 1.أكرب اؼبخاطر تفتيت إمكانية

 ثلم ديونا أصلها اليت اؼبعامبلت عن تنشأ واليت ،ئتمافاال ـباطر من طبالتحو  اإلسبلمية اؼبصارؼ تقـو
 األخرى ماريةثاالست اؼبعامبلت يف الشراكة من حصتها على يًتتب واليت ،العمبلء التزامات وعن والسلم، اؼبراحبة،

 تتوذلس اليت التأمُت شركة من االئتماف قيمة تسًتد حبيث ؛التكافلي التأمُت باستخداـ واؼبشاركة، اؼبضاربة، ثلم
 .لالعمي من االئتماف بقيمة اؼبطالبة مهمة

 :يأيت ما أبزىا ـبتلفة صورا اإلسبلمية اؼبصارؼ يف االئتمانية اؼبخاطر دارةإل كأداة التأمُت يأخذ
 لو اؼبؤمن بشخص يتعلق التأمُت صور من صورة وىو: )المختلط التأمين ) مشتري شخص على التأمين .1

 إذ ىاـ ائتماين دور التأمُت وؽبذا العمل، على قدرتو أو سبلمة جسمو أو حياتو هتدد اليت األخطار ضد
 يقـو أف يبكن كما من،ثبال للوفاء أجبل يبنحو الذي ؼبصلحة على حياتو التأمُت إليو باللجوء اؼبشًتي يستطيع

 .للبائع ما اشًتاه قيمة لضماف التأمُت وثيقة برىن
 شبن على حصولو لضماف كأداة اؼببيع على التأمُت إذل (ؼاؼبصر ) البائع يلجأ وفيو :المبيع على التأمين .2

 .منثال لسداد للمشًتي اؼبمنوح لاألج طواؿ اؼببيعة السلع على التأمُت يتم حيث ؛اؼببيع
 قيمة لتغطية كافيا اؼببلغ ىذا كاف فإذا معُت دببلغ تأمُت وثيقة العميل لدى يكوف قد :التأمين وثيقة رىن .3

 واؼبصرؼ العميل بُت عقد إبراـ خبلؿ من ذلك ويتم اؼبصرؼ، غبق ضمانا الوثيقة ىذه أمكنو رىن االئتماف
 .االئتماف للقيمة لو ضمانا واؼبؤمَّن

 باغبصوؿ للمصرؼ ضمانا التأمُت يكوف أف يف مباشر ضماف تقدًن خبلؿ من ذلك يكوفمين الدين: أت .4
اؼبؤمن  أقساط ويضمن بدفع )اؼبصرؼ( لو اؼبؤمَّن يلتـز حيث ؛إفبلسو أو العميل إعسار حالة يف على حقو

قيمة  بدفع العميل يقم دل إذا للمصرؼ الدين قيمة بسداد اؼبؤمن ويلتـز جهة، من العميل إعسار ـباطر
 .موعده يف االئتماف

 المالية للمشتقات الشرعية رابعا: البدائل
 دارةإل التقليدية صارؼاؼب تستخدمها اليت اؼبالية للمشتقات شرعية لبدائ اإلسبلمية اؼبصارؼ أوجدت

 1:أيتي فيما لالبدائ ىذه ثلوتتم عليها، والسيطرة االئتماف ـباطر

                                                           
، 23ـ ؾبلة اؼبلك عبد العزيز ، االقتصاد االسبلمي،، IIسالمية بين ضغط المخاطر ومتطلبات اتفاقية بازل البنوك اإلرقية بوحيضر، مولود لعرابة،  1
 .14، ص 2010 السعودية، ،2ع
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 من لالتقلي لأج من لالتموي عمليات يف اػبطوتُت عقود اإلسبلمية اؼبصارؼ تستخدـ: الخطوتين عقود .1
 وبذلك ورد،واؼب لالتموي طالب بُت كوسيط لتدخ بذلك وىي اغبقيقي، اؼبشًتيثل سب حبيث االئتماف ـباطر
 .اؼبوازي االستصناع اؼبوازي، السلم بالشراء، لآلمر اؼبراحبة ذلك اؿثوم. رثالتع احتماؿ من لتقل فهي
 : التالية اؼبيزات ؽبا ربقق ألَّنا العقود ىذه ثلم اإلسبلمية اؼبصارؼ تستخدـ

 اعتمادا اؼباؿ رأس نم انيةثال الشروبة األمواؿ ىذه ثلسب لاألج لطوي العقد كاف وإذا لؤلمواؿ، ا مصدر  -
 .بازؿ عبنة معايَت

 .ؽبا التنافسية القوة ودعم اإليرادات صايف ربسُت -
 .اؼبصرؼ استقرار دعم على يساعد فبا السيولة موقف ربسُت -
 .ـبتلفة بآجاؿ خصـو تقدًن خبلؿ من اػبصـو إدارة يف اؼبرونة -
 .اؼبتعاملُت من األمواؿ اسًتداد ضماف -

ـباطر  ذلك يف دبا ـباطرىا ضد ربوط كأداة العربوف اإلسبلمية ؼبصارؼا تستخدـ :التحوط بالعربون .2
 سعر يف العربوف يدخل البيع مت فإذا بيعها، يريد اليت السلعة شبن من جزءا اؼبصرؼ يأخذ حيث االئتماف،
 جراء من بو غبق الذي الضرر عن )اؼبصرؼ( للبائع تعويض ىو ىنا فالعربوف البيع يتم دل إذا أما السلعة،

 دل ما هبوز فهو الّسلم يف أما واالستصناع، واإلجارة اؼبراحبة يف العربوف يستخدـ 2.التزامو عن اؼبشًتي زبلف
 اإلسبلمية الصناديق ضبع بقياـ للعربوف عملية تطبيقات ظهرت كما .الربا يف وقع وإال البائع، ذلك يشًتا

( مارل كجزاء العربوف ؾوتر  العقد، فسخ رخيا مع حاال منثال من جزء سداد) العربوف باستخداـ اؼبشًتكة
 اؼبغطاة؛ األصوؿ بصناديق اإلسبلمية اؼبالية األسواؽ يف معروفة أصبحت وقد مارية،ثاالست ؿبافئها لتحصُت

 قليلة اؼبخاطر قليلة مراحبة عمليات يف اؼبستقطبة األصوؿ من %97 مارثباست الصناديق ىذه تقـو حيث
 ل.أج بتاريخ أسهم لشراء أوذل دفعة كعربوف ستخدـت %3 وىو اؼبتبقي أما العائد،

 خامسا: معالجة المخاطر التعاقدية
 لةثأم ومن حدوثها، اؼبتوقع االئتماف ـباطر من لللتقلي اؼبشروعة البنود دعب العقود بتضمُت اؼبصارؼ تقـو

 3:يلي ما ذلك
 .اؼبلـز بالوعد األخذ -

                                                                                                                                                                                     
 .169 :ص ،مرجع سابق ، إدارة المخااطر: تحليل قضايا في الصنااعة الماالية اإلساالمية طارؽ اهلل خاف، حبيب اضبد،1
 اػبامساؼبؤسبر العاؼبي الثالث لبلقتصاد  صياغتو المصرفية وانحرافاتو التطبيقية، -عقد المرابحة؛ ضوابطو الشريعة أضبد،  لواثق عطا اؼبناف ؿبمد 2

 .26:ص ،2003اإلسبلمي، جامعة أـ القرى، السعودية، مارس 
 .151 ص: ،مرجع سابق ،، دراسة حالة بنك البركة الجزائرياإلسالميةإدارة المخاطر االئتمانية في المصارف  ىاجر زرارقي، 3
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 .اعبدية ىامش دفع -
 .الثمن تقسيط -
 .اؼببكر السداد حالة يف الربح من جزء عن اؼبصرؼ تنازؿ -

 اػباصة الوثائق ومتابعة ؽبا، القانوين والتوثيق العقود صياغة يف الدقة اإلسبلمية اؼبصارؼ تتحرى كما
 .وغَتىا والضمانات والرىونات باؼبخاطر

  اإلسالميةالمخاطر في المصارف  إدارةساليب أالفرع الثاني: 
معامبلهتا  يف ئتمانية وذلك باعتمادىااال اؼبخاطر دارةإليب السالالعديد من ا اإلسبلميةارؼ صللم

 :االئتمانية ونذكر منها
 وال: الضماناتأ 

وىي  ،تأثَتا يف اغبد والتخفيف من اؼبخاطر االئتمانية اإلسبلميةساليب اؼبصارؼ أىم أتعترب الضمانات 
   :مادية وأخرى شخصية، ضمانات إذل عامة بصفة تنقسم

   1:يلي ما على الشخصية الضمانات تشتمل:لشخصيةا الضمانات  .1
 .هبا اؼبتعلقة الشحن ؼبستندات أو استلمها اليت مقابل البضاعة، بكامل األمانة إيصاؿ على العميل توقيع -
 .التمويل مدة َّناية يف يستحق العملية، قيمة بكامل اؼبصرؼ ألمر شيك على العميل توقيع -
 التواريخ يف تستحق للبضاعة، البيعية القيمة بكامل اؼبصرؼ رألم مسحوبة شيكات على العميل توقيع -

 . باؼبراحبة التمويل حالة يف ىذا للسداد، احملددة
 بأوراؽ أو نقدا سواء ،اؼبصرؼ مع التعامل موضع العملية عن متحصبلتو كافة بإيداع العميل يتعهد -

 يف اؼبدفوعات ىذه حصيلة اـالستخد لكذو  ،اؼبصرؼ لدى اعباري غبسابو واإلضافة للتحصيل ذبارية،
 . اؼبصرؼ ذباه مستحقاتو سداد

 الشرع أقرىا اليت الكفالة شروط مراعاة مع تضامنية، كفالة أو أذين سند على أكثر أو كفيل توقيع -
 .اإلسبلمي

 اغبيازي، الرىن كحق معُت، شيء على تقع اليت الضمانات ىي العينية، الضمانات :العينية الضمانات  .2
 . االختصاص وحق ي،الرظب والرىن

                                                           
القاىرة،  ،50 العدد اإلسالمية، للبنوك الدولي االتحاد اإلسالمية، البنوك مجلة مية،اإلسال البنوك في القروض ضمانات ،اؼبتيت علي اليزيد أبو 1

 .07 :ص ،1986
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 حبسو للدائن وبق عقار أو منقوؿ(  اؼبصرؼ)  الدائن تسليم اؼبدين دبقتضاه يلتـز عقد ىو: الحيازي الرىن 
 دبوجب اليت مت شراؤىا السلع على عادة اؼبصارؼ تستخدمو اغبيازي والرىن دينو، استفاء غبُت استغبللو أو

 أف ىنا، التأكيد وهبب البضاعة، بقيمة كمبيالة من اؼبستورد على يسحب ما يقبل أو مستندي اعتماد فتح
 . اغبيازي الرىن عقد لصحة أساسي شرط(  اؼبرىوف األصل)  الرىن ؿبل تسليم

 اؼبدين حيازة يف اؼبرىوف األصل ويظل اؼبنقوالت، دوف العقارات على يقتصر الرظبي الرىن: الرسمي الرىن 
 تصرؼ حيازة ربت الرىن ؿبل بقا عدـ أو بقاء يف اغبيازي الرىن عن  ىبتلف فهو لكبذو  الدائن، دوف

  .الدائن
 لو يدفع بأف مدينو دبقتضاه يلتـز التنفيذ واجب بيده الذي للدائن، االختصاص حق ينشأ: االختصاص حق 

 عقار على االختصاص بإعطائو فيها يطلب احملكمة أماـ دعوى الدائن يقيم ذلك ضوء وعلى معينا، مبلغا
 .ؼبدينو فبلوؾ معُت

 وبتفظ هبا لضماف تنفيذ العقد. اليتوىو الدفعة اؼبقدمة بعد العقد العربون:  .3
 المقاصةثانيا: 

 خبلؿ من وذلك االئتماف، ـباطر من طللتحو  اؼبقاصة طريقة تستخدـ أف اإلسبلمية للمصارؼ يبكن
 معُت دبقدار ل(عمي أو آخر مصرؼ) آخر لطرؼ يدين اؼبصرؼ كاف إذا بلثفم باؼبيزانية، اؼبشمولة البنود تصفية

 يقـو أف للمصرؼ يبكن اغبالة ىذه ففي ،(ت) دبقدار لسبوي بطلب األخَت ىذا وتقدـ جهة، من )ـ(اؼباؿ من
  1.ؽبا يتعرض قد اليت اػبسارة حجم من لوالتقلي الصفقة بتسوية

 وعللمشر  والمالية والفنية االقتصادية الجدوى دراسة وإجراةء العميل كفاةءة من التأكد: ثالثا
 وضعية عن اؼبمكنة لوالوسائ الطرؽ لبك والتحري االستعبلـ إذل يلجأ لللعمي لالتموي اؼبصرؼ منح لقب

 عليها، اؼبتفق طللشرو  وفقا استحقاقها مواعيد يف بالتزاماتو الوفاء على قدرتو ومدى واؼبالية الشخصية لالعمي
 يقـو ذلك إذل باإلضافة .اؼبضاربة أو باؼبشاركة لالتموي كاف إذا خاصة اؼبشاريع إدارة يف كفاءتو من والتأكد
 أسباب أحد تكوف قد ألَّنا سبويلو، اؼبراد للمشروع دقيقة ومالية وفنية اقتصادية جدوى دراسة بإجراء اؼبصرؼ

 يف خربة وذات مؤىلة عاملة يد إذل اإلسبلمية اؼبصارؼ ربتاج ىذا أجل ومن االئتماف، ؼبخاطر اؼبصرؼ تعرض
 ؼبخاطر التعرض يف سببا تكوف اليت اؼبشكلة نوع وربديد ،رثالتع بوادر أو رثالتع ظروؼ لوربلي اؼبشاريع دراسة

 .االئتماف
 

                                                           
 .152 :ص مرجع سابق،زرارقي ىاجر،  1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 االئتمانية والمتابعة االئتماني االستعالم: رابعا
 قةمواؼبتع والصحيحة الصادقة اؼبعرفة على للحصوؿ فعالة أداة االئتمانية االستعبلمات جهاز يعد

 لتحرياو  البحث خبلؿ من وذلك االئتماين، طالنشا على يؤثر ما كم حوؿ الكاملةو  والشاملة والتفصيلية
 استفساراتو عن اإلجابة من يبكن دبا االئتماين، الباحث من اؼبطلوبة اؼبعلومات ونوعية كمية عن واالستقصاء

 1.مراحلو لك يف مصرؼلل االئتماين طالنشا ومسايرة
 اآللي بالحاسب المبرمجة النماذج دامباستخ االئتمانية المخاطر إدارة: خامسا

 باستمرار مقبلة اؼبصارؼ جعلت قد اغباسوب واستخداـ القياسي، االقتصاد ؾباؿ يف اؽبائلة التطورات إف
 ظمن من مطورة صور النماذج ىذه فإف األمر حقيقة يفو ،اؼبخاطر إدارة يف آرل اؼبربؾبة النماذج توظيف على

 ثل:م االئتمانية اؼبخاطر دارةإل مباذج عدة السوؽ يف اآلف ويتوفر. الكمية ياناتالب على تعتمد الداخلي التقييم
KMV , Credit Risk, Credit Matrics …  2.آليا اؼبخاطر إدارة برامج من ذلك وغَت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
ة اؼبخاطر ، ملتقى اػبرطـو للمنتجات اإلسبلمية، التحوط وإدار اإلسالمية بالجزائر في إدارة المخاطر االئتمانية كتقييم تجربة البنو كماؿ رزيق،    1

 .10 :، ص2012يف اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، السوداف، 
 .  163 :، صمرجع سابق ، إدارة المخااطر: تحليل قضايا في الصنااعة الماالية اإلساالمية طارؽ اهلل خاف، حبيب اضبد، 2



 
 
 

155 
 

المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

  اإلسالميةليات الحوكمة في المصارف آلمبحث الخامس: ا
 فيها دبا للمؤسسات واؼبارل التشغيلي األداء على الرشيدة رةداواإل الشركات غبوكمة اإلهبايب التأثَتف إ
 ،اؼبخالفات على والقضاء ،السلطات وفصل االختصاصات ووضوح اإلجراءات شفافية يف تكمن اؼبصارؼ
 االئتمانية اؼبخاطر درجات من للحد اؼبصاحل تعارض ومنع ،اؼبؤسسي االمتثاؿ وتعزيز ،األخطاء وتقليص

 متعلق القرار كاف سواء اؼبتخذ اؼبؤسسي القرار جودة يف تساىم الرشيدة دارةواإل الشركات ةحوكمف ،والتشغيلية
 .القيادية اؼبناصب يف كفاءات استقطاب أو اؼبصرفية العمليات يف اػبارجي التوسع أو ائتمانية تسهيبلت بتقدًن

   االئتمانية المخاطر إدارةب الحوكمة عالقة: األول المطلب
 بحث عبلقة العناصر اغبوكمة بإدارة اؼبخاطر االئتمانية:من خبلؿ ىذا اؼبطلب سي

  المخاطر االئتمانية إدارةب دارةعالقة مجلس اإل ول:الفرع األ

 نوالذي ،التنفيذية دارةبشكل عاـ من ؾبموعتُت من األعضاء: أعضاء من خارج اإل دارةتكوف ؾبلس اإلي
تنفيذية وىو عامل مهم وآلية من آليات حوكمة ال دارةوأعضاء من داخل اإل ،يعرفوف باألعضاء اؼبستقلُت
من و  دارةمؤىل بأف يبارس وظيفة اإلشراؼ واؼبراقبة حبرية وطريقة مستقلة عن اإل دارةالشركات، إذ أف ؾبلس اإل

بتشكيل عباف متخصصة، كل عبنة هتتم دبهمة معينة منها:  دارةونظرا لكثرة اؼبهاـ يقـو ؾبلس اإل ،الناحية التنظيمية
التدقيق، عبنة اؼبكافآت، عبنة التعيينات، عبنة أخبلقيات اؼبهنة، عبنة اغبوكمة، عبنة اؼبوارد البشرية، عبنة التنمية عبنة 

، لبص بالذكر ىنا مهاـ عبنة اغبوكمة إدارة، عبنة واالسًتاتيجية  : 1األصوؿ واػبصـو

 . اؼبخاطر االئتمانية إدارةو ومن الشركة إدارةيف  دارةالتأكد من استقبللية وكفاءة وفعالية ؾبلس اإل -
 االئتمانية. دارةوخاصة اإلاإلشراؼ على اؼبكافآت اؼبتعلقة باؼبدراء  -
  .استقراض توصيات متعلقة بالًتشيحات لعضوية اللجاف -
 .فعالية مدير اجمللس وصبيع عباف اجمللسوضع وتنفيذ طرقا لتقييم األداء و  -
 ة االئتماف.ار دإو ومنالشركة  إدارةاإلشراؼ على اػبطط اؼبتعلقة ب -
  .تقدًن توصيات إذل اجمللس واػبطوط التوجيهية ؼببادئ حوكمة الشركات ومدونو لقواعد السلوؾ واألخبلؽ -
 عرض مقًتحات حوؿ التعديبلت الواجبة على اللوائح التنظيمية للشركة. -
 اؼبخاطر االئتمانية. إدارةواضحة لكل ؾباؿ يف  ةصياغة اسًتاتيجي -
 ومسؤوليات عند كل مستوى.ىياكل تتضمن واضحا للسلطة  ىعلاؼبوافقة  أوتصميم  -
س اؼباؿ أوربدد كم وجودة ر  ،يا وبوضوح اؼبخاطر االئتمانية اؼبقبولةنمضمراجعة واقرار سياسيات ربدد  -

 من للمصرؼ.اؼبطلوب لتشغيل اآل
                                                           

1
 FPIC Insurance Group, INC, Governance Committee of the Board of Director, 2009, p 1. 
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

ؼبالية والتشغيلية العليا بفعالية اػبطوات الضرورية للتعرؼ على اؼبخاطر اؼبصرفية ا دارةضماف ازباذ اإل -
 وقياسها ومراقبها والسيطرة عليها.

س أجراء تقيم دوري لربامج صيانة ر إو  ،َّنا ماتزاؿ مناسبةمن أ للتأكدجراء مراجعة دورية للضوابط الرقابية إ -
 مد.اؼباؿ طويل األ

ئتماف اغبصوؿ عل شروح وتفسَتات يف حاؿ ذباوز اؼبراكز للحدود اؼبقررة دبا يف ذلك اجراء مراجعات لبل -
خرى ذات العبلقات والتعرضات االئتمانية اؽبامة وكفاية طراؼ األواأل دارةاؼبمنوح ألعضاء ؾبلس اإل

 اؼبخصصات اؼبكونة.
  ف وضيفة اؼبراجعة الداخلية تشمل مراجعة االلتزاـ بالسياسات واالجراءات.أضماف  -
 ىف يطلع علأك ينبغي للمجلس ومع ذلرظبيا ) دارةذل اإلإ تتفويض سلطة صياغة وتنفيذ االسًتاتيجيا -

 ويقيمها ويوافق عليها يف النهاية(. ةاالسًتاتيجي
 ربديد ؿبتوى ونوعية التقارير. -
 .ةسليمة وبيئة عمل إهبابي مكافآتشغل الوظائف و فبارسات ضماف وجود نظاـ  -
 .دارةالسنوي لرئيس ؾبلس اإل ماجراءات التقيي -
ذيُت ياؼبدريُت التنف مكافآتللتحديد مبالغ  ةالتنفيذي دارةاإل خارجساس من مدريُت انتخاب عبنة مؤلفة يف األ -

 .اؼبكافآتوتسمى عبنة 

 المخاطر االئتمانية إدارةالعليا ب دارةالفرع الثاني: عالقة اإل
 العليا دارةاإلوعلى  دارةاإللنهاية على ؾبالس انظاـ مصريف ما، تعتمد يف  ألداءؼبالية ا السبلمةإف 

،  وادارهتا اؼبخاطرللتعرؼ على شكل  النظموكفاية  اؼبصرؼوطبيعة شكل ـباطرة  سًتاتيجياال اؼبركز، و مصارؼلل
سباب فإف الاوؽبذه  مصرؼلل دارةاإلوؾبلس  االداري الفريق مراقبةتعكس مدى جودة  االموركل ىذه 
على  حوافزىمعظيم وت دارةاإلفعالية للًتويج لنظاـ مارل قوي ىو تقوية مسألة أعضاء ؾبلس  االكثر االسًتاتيجية

إذل  السوؽعلى  القائم اؼبدخلمكوف جوىري يف  العليا دارةاإللذلك فإف دور  ة،حبكمة ورشاد اؼبصرؼ إدارة
لقبوؿ  العليا دارةاإلإذل تقوية مشاركة ومسؤولية  متزايدبشكل  التنظيمية السلطات، وهتدؼ واالشراؼ التنظيم

 إدارةب اؼبتعلقةلعليا ا دارةاإلونلخص أىم مسؤوليات  .اؼبصرؼؼبة على سا اغبفاظدبسؤولية رئيسية عن  االضطبلع
 :فيما يلي اؼبخاطر

 عليها. للموافقة لعرضها اؼبخاطر إدارة وسياسات اسًتاتيجية خبطط والتوصية وضع -
 1عليها. جمللسا فقةامو  بعد االسًتاتيجية والسياسات اػبطط تنفيذ -
 وـباطره.الرئيسية  اؼبصرؼ بوظائف اػباصة واؼبعايَت ،اءاتواإلجر  السياسات على ربتوي أدلة إعداد ضماف -

                                                           
  .9، ص: 2010اعبزائر،  جامعة األغواط، ،الحوكمة المؤسسية للبنوك عبد الرازؽ خليل والطيب داودي،1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 األعماؿ. ـباطر كافية بدرجة يعكس اإلدارية للتقارير نظاـ وتنفيذ وضع -
 باغبدود واإلجراءات. والتقيد ،الرقابية الضوابط كفاية وتقييم دبراجعة الداخليُت اؼبراجعُت قياـ ضماف -
 بالسلب تؤثر يبكن أف اليت اؼبادية اؼبخاطر لكل اؼبتواصل التقييم ذلك يف دبا الداخلية للرقابة فعاؿ نظاـ تطبيق -

 .اؼبصرؼ أىداؼ ربقيق على
 االمتثاؿ حاالت عدـ عن الفوري االببلغ وضماف والقوانُت، باللوائح التقيد تكفل رقابية ضوابط تنفيذ ضماف -

 .دارةئلل
  المساىمين: ثالثال الفرع

 إدارة وجود لضماف سليما اختيارىم يكوف أف هبب حبيث ؛دارةاإل ؾبلس أعضاء اختيار عبئ عليهم يقع
واجمللس  دارةفضل. وال تقتصر مسؤولية اإلأاؼبخاطر االئتمانية بشكل  إدارةوبالتارل  ،اؼبصرؼ يف للمخاطر مثلى

  1.س ماؿ اؼببلؾأذل اؼبودعُت الذين يوفروف الرافعة اؼبالية لر إفقط على اؼبسانبُت، بل تتعداىم يف كثَت من االحياف 
  المخاطر إدارةالفرع الثالث: 
 الذي النشاط لطبيعة نتيجة اؼبخاطر من العديد إذل األخرى اؼبالية اؼبؤسسات غرار على اؼبصارؼ تتعرض

 يستعُت الوظيفة ىذه فعالية دارةاإل ؾبلس يضمن لكي اإلطار ىذا يف .للعمبلء تقدمها اليت واػبدمات سبارسو
 اؼبصرؼ ؽبا تعرضي اليت اؼبخاطر ربديد يف فعالية أكرب وضماف ،ؼاؼبصر  يف اغبوكمة ربسُت هبدؼ اؼبخاطر بلجنة

  2:أجل من ذلك كل
 .اؼبصلحة أصحاب مصاحل ضباية -
 إضافية قيمة ربقيق يتم خبلؽبا من اليت االسًتاتيجية كبو ؾبهوداتو صبيع بتعبئة يقـو دارةاإل ؾبلس أف ضماف -

 .اؿفع رقايب نظاـ إطار يف للشركة
 قد اليت اؼبختلفة اؼبخاطر االئتمانية إدراؾ، وفعاؿ كاؼ كبو على والرقابية التنظيمية الضوابط تنفيذ ضماف -

 .اؼبصرؼ ؽبا يتعرض
 صبيع على اغبصوؿ اللجنة على يًتتب لذا ،بشكل شامل االئتماف ـباطر ربديد اؼبخاطر إدارة على يًتتب -

 .لكذ ربقيق من سبكنها اليت والبيانات التقارير
 كما اؼبصرؼ ؽبا يتعرض قد أو يوجهها اليت اؼبخاطر حوؿ دورية بتقارير دارةاإل ؾبلس تزويد اللجنة على -

 اللجنة تقـو أف هببو  .تأخَت دوف اؼبصرؼ وضع على تطرأ جوىرية تغَتات بأية اجمللس إطبلع عليها يتوجب
                                                           

 ،اؼبؤسسات يف اؼبخاطر إدارة إسًتاتيجية حوؿ الثالث الدورل اؼبلتقى ،المخاطر المصرفية إدارةدور الحوكمة  في جدايٍت سامية، ، جدايٍت ميمي 1
 .12، ص:  2008 نوفمرب 26 -25اعبزائر،  بن بوعلي الشلف،  جامعة حسيبة ،وربديات آفاؽ

 .526، ص: 2004القاىرة،   والنشر، للطباعة اعبامعية الدار حوكمة الشركات، المفاىيم والمبادئ والتجارب،طارؽ عبد العاؿ ضباد،  2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 اؽبيكل مبلئمة مدى دراسة ذلك يشمل حبيث اؼبصرؼ يف اؼبخاطر دارةإل مناسبة بيئة وجود من بالتأكد
 تواجو اليت اؼبخاطر األساسية إدارة على مستقل بشكل يعمل مؤىل كادر ووجود ،مصرؼلل التنظيمي
 1:يلي ما األدىن باغبد النظاـ ىذا يوفر أف على اؼبخاطر دارةإل واضح نظاـ وفق ،اؼبصرؼ

 .العليا دارةواإل اجمللس قبل من للمخاطر اؼببلئمة اؼبراقبة -
 .يةاؼبصرف باألنشطة اؼبرتقبة اؼبخاطر كافة وضبط وقياس ديدرب -
 .عنها تنجم قد اليت واػبسائر ،اؼبخاطر مستوى لتخفيض اؼببلئمة السبل إهباد -
 .ؼبواجهتها البلـز اؼباؿ برأس االحتفاظ -
 2:ما يلي مراعاة مع اؼبصرؼ يف اؼبخاطر إدارة سياسات وضع مهمة اللجنة عاتق على يقع 

 بشكل اؼبخاطر دارةإل واضحة عمل وإجراءات ؿبددة واسًتاتيجيات أىداؼ السياسات ىذه تشمل أف -
 على اؼبصرؼ وقدرة يوجهها اليت اؼبخاطر وطبيعة نشاطو وحجم اؼبصرؼ خصوصية وضع مع يتناسب
 .اؼبخاطر ؽبذه قبولو ومستويات ربملها

 دبا هبا التنفيذية االلتزاـ دارةاإل ىعل يتوجب اليت للمخاطر للتعرض العليا اغبدود السياسات ىذه ربدد أف -
 .الصلة ذات يةاؼبصرف واؼبعايَت السارية التعليمات مع يتوافق

 واؼبوظفُت اؼبصرؼ إدارة يف تنفيذىا على للقائمُت ومفهومة واضحة اؼبخاطر إدارة إجراءات تكوف أف  -
 .اؼبخاطر إدارةاؼبكلفُت ب

 قد تطورات أية عن اؼبصرؼ إدارة ؾبلس إخطار يتم وأف دوري بشكل اؼبخاطر ؼبراقبة شامل نظاـ وضع -
 .اؼبصرؼ ألنشطة اؼبتضمنة اؼبخاطر على تطرأ

ربقيق  يف قباحها ومدى ،اؼبخاطر إدارة بسياسات التنفيذية دارةاإل إلزاـ من التحقق اللجنة على وهبب -
 .اؼبرسومة واألىداؼ النتائج

  الفرع الخامس: المراقبين
 اؼبخاطر، إدارة عملية تسهيل ىو الرئيسي دورىم ولكن ،اؼبصرؼ اَّنيار نعوايب أف اؼبراقبوف يستطيع ال

 .اؼبخاطر دارةإل فعاؿ إطار وجود عناصرىا أىم من إلدارهتا جيدة بيئة وجود تشجيع إذل باإلضافة
 
 

                                                           
 .526 :ص، المرجع السابق ،ضباد العاؿ عبد طارؽ 1
 .31 :، ص2017فلسطُت،  لقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف االسالمية،دليل االسلطة النقدية يف فلسطُت،  2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

  الداخلي والتدقيق التدقيق لجنة الفرع السادس:
 التزاـ من بالتأكد تقوما أف وهبب اؼبخاطر، ارةإد حيث من دارةاإل ؾبلس ؼبهمة امتداد دبثابة تعترباف

 على دارةاإل مساعدة يف ىاما دورا تلعباف أَّنما من الرغم وعلى اؼبعلومات، ونظم الداخلية الرقابة بأنظمة اؼبصرؼ
 صبيع عاتق على تقع ولكن عاتقهم على تقع ال الرئيسية اؼبسؤولية أف إال اكتشافها باألحرى أو اؼبخاطر إدارة

 1وجودة القروض.وضاع اؼبقًتضُت اؼبتعثرين أف كانت زبتص يف التبليغ عن إو  ،اؼبصرؼب دارةاإل ياتمستو 
 الفرع السابع: المدققون الخارجيون والجمهور العام

 يهتموا ليس أف وهبب اؼبخاطر، إدارةب خاصة عمليات يف تقييميا دورا يلعبوف :الخارجيون لمدققونا 
ىبص  ما يف اؼبستقبل باستشراؼ يقوموف مباإو  واػبسائر واألرباح نيةللميزا التقليدي بالتحليل فقط

 اؼبراقبُت. وبُت بينهم تنسيق ىناؾ يكوف وأف ،اؼبصرؼ ؽبا يتعرض أف يبكن اليت اؼبخاطر
 وألداء ىذا اؼبخاطر، إدارة ؾباؿ يف عبء عاتقهم على يقع (:المصرف مع المتعاملين) العام الجمهور 

من  يبكنهم ما وىذا اؼبارل والتحليل اؼبالية اؼبعلومات عن باإلفصاح اؼبصرؼ إدارة يطالبوا أف البد الدور
 2.بدقة اؼبصرؼ أداء تقييم

 سواء األطراؼ كل تقريبا ىي اليت اعبهات ـبتلف تلعبها اليت األدوار أف جليا يتضح سبق ما خبلؿ من 
 حد إذل اغبوكمة ؼببادئ تكريس الوقت نفس يف يى ،اؼبصارؼ يف اؼبخاطر إدارة عن اؼبسؤولة اػبارجية أو الداخلية

 اؼبوارل: الشكل يف اعبهات تلك توضيح ويبكن ،ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ؾبلة اؼبثٌت للعلـو االدارية  ،دور نظام الرقابة الداخلية في كشف ورصد المخاطر االئتمانية في النوك التجاريةبقة الشريف، بوطورة فضيلة،  1

 .12ص: ، 2015اعبزائر،  ،1واالقتصادية، اجمللد اػبامس، العدد 
 .7ص:  ،2010األردف،  ، ورقة عمل، جامعة الزرقاء،إدارة المخاطر في ظل الحكم المؤسسي شاكر البلدوي وآخروف، 2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخاطر االئتمانية  إدارةتأثير اتفاقيات بازل على : المطلب الثاني
  1اتفاقيات بازلمخرجات : لو الفرع األ

جل القياـ اؼبصارؼ بعملها ودورىا كما ينبغي وذلك أكبَتة من   لقد قدمت اتفاقيات بازؿ ؾبهودات
عالية أو ؾبموعتُت ؾبموعة منخفضة اؼبخاطر ودوؿ كبَتة  ذلإبتقدًن حلوؿ ومقًتحات عديدة منها تقسيم الدوؿ 

 ذل كل منإضافة إ (OECD) ذل متدنية اؼبخاطر فتضم دوؿ منظمة التعاوف االقتصاديو ما اجملموعة األأ ،اؼبخاطر
 عالية اؼبخاطر. َّناأوصنفت عل  سويسرا والسعودية، واجملموعة الثانية ىي باقي الدولة

حيث ؛ %8 تساوي أو كربأوتكوف  س اؼباؿأر  كفايةواليت ىي نسبة   "نسبة كوؾ"يضا أومن ـبرجاهتا 
 1تية:بالعبلقة اآل ىتعط

 
 

                                                           
 . 194 :ص، 2016عماف،  والتوزيع، للنشر اعبناف دار المصرفي، الجهاز على المالية العولمة انعكاسات ،رايس مربوؾ 1

 دارةؾبلس اإل

 اؼبسانبُت

 التنفيذية دارةاإل

 اؼبراقبُت

 التدقيق الداخلي

 ق اػبارجيالتدقي

 اعبمهور العاـ

كمل أالقياـ دبسؤولياتو على 
 وجو

 تطبيق السياسات

 اؼبخاطر إدارةتسهيل عملية 

 االفضل دارةاختيار ؾبلس اإل

انظمة الرقابة  ىالتأكيد عل
 الداخلية

 استشراؼ اؼبستقبل

اؼبطالبة  باإلفصاح عن 
 اؼبعلومات

 ثر اغبوكمةأ
 اؼبخاطر االئتمانية إدارةب 

 .داد الطالب اعتمادا عل ما سبقعمن ا المصدر:

 ثر الحوكمة على إدارة المخاطر االئتمانيةأ :(2.2)الشكل 
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .معينة بأوزاف اؼبرجحة األخطار موعجمل %8ػ ل مساو   ماؿ برأس اؼبصرؼ وبتفظ األقل على يعٍت
 1بازل حسب المال رأس أوال:

 :من ويتكوف ،مصرؼ ألي األوؿ الدفاع خط اؼباؿ رأس يعترب
  1:من تكوفي: األساسي المال رأس .1

 .النظامي اؼباؿ رأس -
  .اؼبعلنة االحتياطيات -
 .احملتجزة األرباح -

 2:من تكوفي: المساند أو التكميلي المال رأس .2
 .الرقابية السلطات دبوافقة وتكوف اؼبعلنة، غَت االحتياطيات -
 .قيمتها تذبذب إلمكانية منها %55 نسبتو ما ىبصم حيث ؛األصوؿ تقييم إعادة احتياطيات -
 .اؼبرجحة اػبطرة العرضية وااللتزامات األصوؿ من% 1.25 تتعدى ال اؼبخاطر، ـبصصات -
 تزيد ال أف ويشًتط التسانبي، واالقًتاض واتسن 05 عن استحقاقها فًتة تزيد اليت وىي اؼبساندة القروض -

 .األساسي اؼباؿ رأس من %50 عن قيمتها
 يف االستثمار األصوؿ، تضمنتها إذا اؼبصرؼ شهرة: يلي ما األساسي اؼباؿ رأس من وبذؼ: احملذوفات -

 .اؼبصارؼ أمواؿ رؤوس يف اؼبتبادلة االستثمارات األخرى، اؼبالية واؼبؤسسات اؼبصارؼ أمواؿ رؤوس
  المخاطر أوزان تحديدثانيا: 

 :نبا نوعُت إذل األصوؿ بتقسيم قامت لقد
 آلخر متعامل ومن آخر إذل أصل من زبتلف أموالو اسًتجاع على اؼبصرؼ قدرة عدـ :الميزانية أصول .1

 .%100و  0 بُت ما أوزاَّنا تًتاوح فئات إذل قسمتها عامة وبصفة كذلك،

                                                           
 .193 :ص  اؼبرجع السابق، المصرفي، الجهاز على المالية العولمة انعكاسات مربوؾ رايس، 1

 .194ص:  ،نفس المرجع  2

 ≥  8 % =  كوؾ نسبة  

 التكميلي الرأس ماؿ ساسي +س ماؿ األأالر 

 ؾبموع اؼبخاطر اؼبرجحة احملتملة
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 احملددة، ربويل معامبلت يف اؼببالغ ضرب طريق عن ائتمانية أصوؿ إذل ربويلها يتم :الميزانية خارج األصول .2
 زاف اؼبخاطر لؤلصوؿ كما يأيت:أو  وربسب .منها للمستفيد وفقا ؽبا اؼبقابلة باألوزاف ترجحها مث

 1وزان المخاطر المرجحة لألصول حسب بازلأ) 2.2 ( جدول
  (1)وزاف اؼبرجحة للمخاطر حسب بازؿاأل

 - OECDبنوؾ مركزية لدوؿ منضمة التعاوف االقتصادي قروض غبكومات و 
 OECD %20+ بنوؾ دوؿ  OECDقروض غبكومات خارج 

 50% قروض مضمونة برىانات عقارية
 100% صبيع االصوؿ االخرى

Source: Brian Coyle, Risk Awareness and Corporate Governance, institute financial servises, United 

kingdom, 2004, p 125 . 

 
دل يتوقف عمل عبنة بازؿ للرقابة اؼبصرفية، فأصدرت يف 1988بعد إصدار اتفاقية كفاية رأس اؼباؿ يف عاـ 

 1999وأتبعتها يف عاـ  ،السليمة للبنوؾ والرقابة الفعالة عليها دارةاإلعدة وثائق متعلقة دببادئ وقواعد  1997عاـ 
جرت على الساحة تطورات ىامة سواء يف  األوذلصدور اتفاقية بازؿ  وبعد ،بوضع منهجية للتأكد من تطبيقها

اؼبالية فبا تطلب إعادة  األزماتعن تعدد  بلاؼبالية فض دارةاإلأو أساليب  واالتصاالتؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات 
 إلعادةمناسبة  وإصدار اتفاقية جديدة األوذللتعديل اتفاقية بازؿ  اإلعداد تالقائمة، فجاء االتفاقيةالنظر يف 

اليت تضمنت  2فصدرت بازؿ ،واستقرار القطاع اؼبصريف اؼبصارؼاؼبخاطر ودبا وبقق ساؼبة  إدارةالنظر يف أساليب 
دبقًتحات  2001تقدمت عبنة بازؿ يف عاـ  يف القطاع اؼبصريف بشكل عاـ ،اؼبخاطر دارةإلمنظومة متكاملة 

اؼبصرفية، وطلبت إرساؿ التعليقات عليها من قبل  اؼببلءةدؿ اعبديد ؼبع اإلطارحوؿ  وتفصيبلربديًدا  1.أكثر
وكاف من اؼبتوقع أف تصدر اللجنة  ،2001قبل َّناية شهر مايو  )ومنها صندوؽ النقد الدورل)اؼبختصُت واؽبيئات 

ىت عاـ ، مت سبديد مهلة التطبيق حواؼببلحظاتقبل َّناية العاـ لكن لكثرة الردود  االتفاؽالنسخة النهائية من ىذا 
2005. 

 2بازل مخرجات اتفاقيات :الفرع الثاني
 إذل االنتباه منها يتطلب ىذا فإف ،اؼبصارؼ ؼبعظم الرئيسي النشاط ىو االئتماف منح يف التوسع كاف إذا

 معينة زمنية فًتة بعد اؼبقدرة تلك تنخفض أف احملتمل من إذ االئتماف، منحهم قبل للمقًتضُت االئتمانية اعبدارة
 .اؼبصرؼ ذباه بالتزاماهتم الوفاء يف فشلهم مث ومن ،السداد على قدرهتم عدـ وبالتارل ـبتلفة، لعوامل نتيجة

                                                           
 . 4ص:  ،2012 وفمربن ،الكويت ،4العدد  -اػبامسة السلسلة -نشرة  توعوية   ،اؼبصرفية الدراسات  معهد 1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 2المخاطر حسب بازل إدارةمبادئ  أوال:
 يف 2بازؿ عبنة عليو كزتر  ما وىو ،هاضزبفييف  أو منها غبديف ا سواء االئتماف ـباطر إدارة أنبية تتضح

 :ليي فيما نلخصها وأسس مبادئ من وسنت ما خبلؿ من مقًتحاهتا إطار
 واستعراض ،اؼبصرؼ يف دارةاإل ؾبلس مسؤولية علىىنا  يتوقف :القروض لمخاطر مالئمة بيئة إنشاةء .1

 حيث ؛اؼبصرؼب القروض اؼبًتبصة ـباطر ىمأ وبياف ،اؼبطبقة اإلقراض وسياسية ،االئتماف ـباطر اسًتاتيجية
 تكبد وراء من ربقيقو اؼبتوقع مستوى الرحبية مع مقارنة بو موحاؼبس اػبطر مستوى ىذه االسًتاتيجية تعكس

 وضوابط إلجراءات زبضع اعبديدة واألنشطة ـباطر اؼبنتجات إدارة أف من التأكد هبب كما. اؼبخاطر ىذه
 .دارةاإل ؾبلس قبل من عليها اؼبسبقة واؼبوافقة هبا االضطبلع قبل كافية

سس تتمحور أعلى  االئتماف ؼبخاطر السليمة دارةاإل تقـو :ئتماناال لمخاطر السليمة دارةاإل أسس رساةءإ .2
 1حوؿ:

 على سياسات اغبفاظ يتطلب وىذا: عليو والرقابة االئتمان منح واجراةءات المصرف سياسات تقييم .أ 
 للمعايَت وفق ،البلزمة واؼبستندات إدارتو واجراءات القرض منح على باؼبوافقة تتعلق ودقيقة مكتوبة إقراض
 للنشاط بالرقابة اؼبستمرة تقـو أف اؼبصارؼ على هبب كما. اؼبصرؼ يف دارةاإل ؾبلس قبل من ةاحملدد

 عن أساسية تفاصيل معلومات توفر نظم على ذلك يف معتمدة للمقًتضُت اؼبارل الوضع فيو دبا االئتماين
 .االئتماف تصنيف درجة فيها دبا االئتمانية احملفظة حالة

 :عادم السداد عان المترتبة الخسائر لتغطية واالحتياطات المخصصات ةوكفاي األصول جودة تقييم .ب 
 واإلجراءات االئتماف مػنح دبعػايَت اؼبصرؼ التػزاـ ومػدى اإلقراض لسياسات الدورية اؼبراجعة يتطلب وىذا

 .اؼبالية قوتو وتعزيز االئتمانية اؼبشاكل ؼبواجهة البلزمة
 وضع اؼبػراقبُت اؼبصرفيُت علػى هبػب أنػو يعنػي ىػذا :واساع نطااق علاى لهاا والتعارض المخااطر تركاز منع .ج 

 وتقدر اؼبصرؼ، إدارةب اؼبقًتضػُت اؼبتصلُت ؾبموعػة أو فػرديُت مقًتضػُت مػع اؼبصػرؼ تعامػل لتقييد حدود
 يثةحد صغَتة جدا أوال اؼبصارؼوفػي حالة  %، 25 إلػى تصػل اؼبػاؿ رأس مػن بنسػبة عػادة اغبدود ىػذه

 .عنها تنتج اليت لتعكس اؼبخاطر اؼباؿ رأس من عالية مستويات إذل ربتاج فإَّنا النشأة
دبنح القروض  اؼبصارؼ التزاـ دبعٌت: الصلة ذات للفئات الموجهة القروض على فعالة رقابة وجوب .د 

 فعالة رقابة دمن وجو  والتأكد السداد، على والقدرة اؼبالية اعبدارة أساس على الصلة ذو واألفراد للشركات
 .منها التقليل أو على اؼبخاطر للسيطرة مناسبة خطوات ازباذ إذل باإلضافة. القروض ىذه ماؿ منح على
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 السليمة ؼبخاطر دارةاإل إف: التحويل ومخاطر الدول مخاطر لمواجهة الالزمة االحتياطات توفير .ه 
 اليت واالستثمار االقراض ياتعمل فأبش مبلئمة اجراءاتو  سياسات تبٍت اؼبصرؼ على تشًتط االئتماف

 البلزمة االحتياطات التحويل ورصد وـباطر البلد ـباطر ومراقبة لتحديد وذلك الدورل، الصعيد على تتم
 .ؼبواجهتها

 إدارةلعملية  مستقل تقييم نظاـ وضع اؼبصارؼ من بيتطل :القروض مخاطر على الكافية الرقابة ضمان .3
 أف من التأكد اؼبصارؼ على بهب كما. ايلعلا دارةواإل دارةاإل ؾبلس إذل مباشرة التقييم جنتائ قدـالقروض ت

 عنفضبل  اغبذر، من الثابتة ومستويات الداخلية الضوابط ووفق صحيح بشكل تتم االئتماف منح عملية
 . اؼبناسب الوقت يف العبلجية اإلجراءات ازباذ ضرورة

 دارةالشاملة إل اػبطة من كجزء القروض طرـبا ومراقبة وقياس لتحديد وذلك: المشرفين دور تفعيل .4
 اؼبتعلقة دبنح االئتماف. وفبارساتو اؼبصرؼ وسياسات السًتاتيجيات مستقل تقييم إجراء ضرورة مع اؼبخاطر،

 :االئتمانية المخاطر رسملة ثانيا:
 1:وىي االئتمانية اؼبخاطر لقياس مناىج بثبلث اللجنة ظبحت

 لكل اؼبخاطر وزف بتحديد اؼبصرؼ يقـو حيث ؛للمخاطر حساسية كثرأ بانو يتميز: القياسي اؼبنهج 
 اؼبرجحة اؼبوجودات لقيم كلي ؾبموع ذلك عن وينتج ،اؼبيزانية خارج والبنود اؼبوجودات من عناصر عنصر

 .باؼبخاطر
 للمخاطر الداخلي التقييم منهج. 
 للمخاطر اؼبتقدـ الداخلي التقييم منهج. 

 وىذا للمقًتض اؼبالية للمبلءة الداخلية تقديراهتا باستخداـ للبنوؾ حيسم االخَتين اؼبنهجُت ودبوجب
 التصنيف، سبلمة على الرقابية السلطات موافقة بعد وذلك متطورة داخلية تصنيفات لديها اليت للبنوؾ بالنسبة

 شروبة كل منض وتقدـ شرائح، عدة ذلإ االئتمانية للمخاطر تعرضها بتجزئة اؼبصارؼ تقـو اؼبنهجُت ؽباذين ووفقا
 منهجية معايَت ذلإ التقديرات ىذه وزبضع للمخاطرة للتعرض الداخلية تقديراهتا عن تعرب ساسيةأ كمية مقاييس

 تلك بًتصبة تقـو مث ،عميل لكل قًتاضاال أىلية بتقدير تقـو اؼبصارؼ فاف ذلك ودبوجب صارمة، وإفصاحيو
 .اؼباؿ لرأس االدىن اغبد ؼبتطلب اساسا تشكل واليت تملةاحمل اؼبستقبلية اػبسائر ؼببالغ تقديرات ذلإ اؼببلءة
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 (Mc Donough نسبة)المال  سأر  كفاية معدل حساب معادلةثالثا: 

 البلـزللبنوؾ بوضع مباذج داخلية لتحديد رأس اؼباؿ  االتفاقيةوبالنسبة لكفاية رأس اؼباؿ فقد ظبحت 
 االتفاقيةمنحتها اؼبرونة يف التطبيق، إذ تعطي ىذه  ، كماآخر مصرؼؼبقابلة ـباطر السوؽ، واليت زبتلف من 

وقدرهتا على التعامل مع تلك  اؼبصارؼاؼبصارؼ حرية اختيار مناىج مبسطة أو أكثر تعقيًدا حسب حجم 
أنو أدخل بعض التعديل على  ذلإ % 8 اإلصبالية اؼببلءةاعبديد أبقى على معدؿ  االتفاؽاؼبخاطر، ومع أف 

 أف هبب واليت Mc Donough باسم ظبيت بنسبة اؼبعادلة ىذه عن الثانية بازؿ اتفاقية ربتع وقد مكونات النسبة
 1:كالتارل وىي %8 تساوي أو اكرب تكوف

 
 
 
 

 
 2دعائم اتفاقية بازل: ارابع

 2:يأيتساسية واؼبتمثلة فيما أبثبلث دعائم  2تفاقية بازؿإلقد خرجت 
قسمة رأس اؼباؿ اؼبتاح  خبلؿرأس اؼباؿ اؼبرجح باؼبخاطر من طريقة مستحدثة غبساب كفاية  :األولىالدعامة  .1

واؼبخاطر التشغيلية،  االئتمانيةاؼبخاطر )على قيمة اؼبوجودات اؼبوزونة أو اؼبرجحة حسب درجة اؼبخاطر 
 .(للجنة بازؿ األخَتاليت هبب استخدامها يف التقرير  األوزافووردت معلومات تفصيلية حوؿ مقدار 

أو غَته من  اؼبصرؼحيث يكوف  ؛ضماف وجود طريقة فعالة لعمليات اؼبراجعة واؼبراقبة ة:الدعامة الثاني .2
بالنسب  وااللتزاـللتقييم الداخلي لكفاية رأس اؼباؿ  اآلليةاعبهات الرقابية  إلشراؼاؼبؤسسات اؼبالية ىبضع 

زؿ يف ىذا اػبصوص أربعة وتقًتح عبنة با ،تقييم اؼبخاطر اؼبتعددة اؼبرتبطة بذلك خبلؿاحملددة، وذلك من 
يتعلق دبدى توفر الوسيلة اؼبناسبة لتقييم مدى كفاية رأس اؼباؿ، والثاين يتعلق بتقييم اعبهة  األوؿمبادئ، 

داخلًيا لتقييم رأس اؼباؿ وما لديها من اسًتاتيجيات، والثالث أف تتوقع  اؼبصارؼالرقابية للنظم اؼبتوفرة لدى 
اؼبطلوب، وأف سبتلك القدرة على إلزامهم  األدىنبزيادة يف رأس اؼباؿ عن اغبد  ؼاؼبصار اعبهة الرقابية احتفاظ 
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   .4اؼبرجع سابق، ص:  ،توعوية  نشرة، اؼبصرفية الدراسات  معهد  2

 ؾبموع راس اؼباؿ

  + األصوؿ اؼبرجحة للمخاطر االئتمانية
 اس اؼباؿ اؼبخاطر للسوؽمتطلبات ر 

 لمتطلبات راس اؼباؿ اؼبخاطر التشغي

≥8% Mc Donough 

= 

12,5  
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بذلك، والرابع ىو قدرة اعبهة الرقابية على التدخل يف وقت مبكر للحيلولة دوف أف ينخفض رأس اؼباؿ عن 
 .التصحيحية إذا دل يتم احملافظة على ىذا اؼبستوى اإلجراءاتاؼبطلوب، وازباذ  األدىناغبد 

أو مؤسسة  مصرؼالسوؽ والسعي إذل استقراره، وىذا يتطلب من أي  االنضباطنظاـ فاعل  لدعامة الثالثة:ا .3
 عن رأس ماؽبا ومدى تعرضها للمخاطر، والطرؽ اؼبتبعة لتحديد حجم ىذه اؼبخاطر باإلفصاحمالية أف تقـو 

أس اؼباؿ اؼبطلوب، حىت يكوف الداخلي لتقدير حجم ر  اؼبصرؼوأنواعها وكيفية التعامل معها، وكذلك نظاـ 
ف نقوؿ حاولت اللجنة جعل أخَت نستطيع يف األ .اؼبالية على علم هبا واألسواؽىذه اؼبؤسسات  عمبلء

عملية تصنيف اؼبخاطر أكثر دقة من خبلؿ تعديل فئات األصوؿ وفق ـباطر كل نوع منها، دبا هبعل عملية 
يف ربديد اؼبعايَت اليت سيتم قياس فئات ـباطر  تصنيف األصوؿ أكثر حساسية على الرغم من الصعوبة

ضمن  والشركات اؼبصارؼ ات على اغبكومات وااللتزامات علىيتم تصنيف االلتزامو  .األصوؿ على أساسها
حسب تقوًن مؤسسات التصنيف %( 150%، 100%، 50%، 20%، اؼبخاطر ىي )صفر لتصنيف فئات ستة

أنظمة داخلية جيدة تراقب   مصرؼضرورة أف يتوافر لدى كل  .ىناليت تشًتط معايَت ؿبددة كحد أد العاؼبية
 اؼبصرؼآخر وفقًا غبجم  مصرؼإذل  مصرؼوال شك أف ىذه األنظمة ستكوف ـبتلفة من  ،كفاية رأظبالو

األصوؿ واػبصـو  إدارةإذل االىتماـ بتحسُت  اؼبصارؼتوافر نظاـ لئلفصاح والشفافية يدفع  .وحجم أعمالو
 .مبلء، األمر الذي يدعم معيار كفاية رأس اؼباؿ وعملية اؼبراجعة الرقابيةواكتساب ثقة الع

اغبد من اؼبخاطر النظامية ال يتم فقط من لسبلمة اؼبالية للنظاـ اؼبصريف و ف اأخَتا تؤكد عبنة بازؿ على أو 
وجودات واؼبطلوبات اؼبخاطر واؼبقوية لكل من  إدارةيضا من خبلؿ توفر أمبا إخبلؿ تدعيم كفاية رأس اؼباؿ لديها و 

 .اؼبصرؼكذلك االىتماـ الكايف بسيولة و 
 3اتفاقيات بازل :الفرع الثالث

إذل العمل على  2009اؼبركزية يف العاـ  اؼبصارؼورل ؤ دعا زعماء ؾبموعة العشرين اعبهات التنظيمية ومس
ية العاؼبية اليت نتجت جزئيا اؼبال األزمةاؼبصرفية، وذلك يف أعقاب  األمواؿوضع لوائح أكثر صرامة خبصوص رؤوس 

لذا، فقد أعلنت عبنة بازؿ  :وهبدؼ خفض آثار أية أزمة مالية مستقبلية 1،مصارؼت غَت آمنة للبلعن تعام
للرقابة اؼبصرفية واليت اجتمعت يف مدينة بازؿ الواقعة يف مشاؿ سويسرا أف رؤساء بنوؾ مركزية ومسئولُت يف اؽبيئات 

الرائدة يف العادل، قد وافقوا على سن قواعد أكثر صرامة يف الثاين عشر  القتصادياتادولة من  27التنظيمية من 
، وىي األزماتاؼبصارؼ يف ؿباولة عبعل ىذه الصناعة أكثر قدرة على مواجهة  إدارةبشأف  ،2010من سبتمرب 

بوضع  األوؿباؼبقاـ  عبنة بازؿ ىي اللجنة اؼبعنية ،3ن  اؼبعايَت التنظيمية ظبيت بازؿعبارة عن حزمة جديدة م
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سبت عليها عاـ اليت  واإلضافات 1992للعاـ  األوذلـباطرىا منذ اتفاقية بازؿ  إدارةالقواعد الدولية لرظبلة اؼبصارؼ و 
للجهود اليت تبذؽبا  استكماؿلذا، فإف اتفاقية بازؿ الثالثة ىي  .2004للعاـ  الثانية بازؿ اتفاقية إذل الوصو  1996

وتضم ؾبموعة من  ،2وبازؿ 1طر القواعد التنظيمية للبنوؾ، وىي مبنية على وثائق بازؿعبنة بازؿ لتحسُت أ
 .اؼبخاطر واغبوكمة والشفافية يف القطاع اؼبصريف إدارةاليت تطمح لتعزيز القوانُت والرقابة و  اإلصبلحيةاؼبقاييس 

 3اصالحات بازل أوال:
وىو من اؼبستوى  (رأس ماؿ أساسي)عرؼ باسم بقدر من رأس اؼباؿ اؼبمتاز ي باالحتفاظ اؼبصارؼإلزاـ 

من أصوؽبا اليت تكتنفها  األقلعلى %  4,5احملتفظ هبا ويعادؿ  واألرباحويتألف من رأس اؼباؿ اؼبدفوع  ،األوؿ
 .2وفق اتفاقية بازؿ % 2اؼبخاطر بزيادة عن النسبة اغبالية واؼبقدرة بػ 

 اؼبصارؼ، أي أف األصوؿمن %  2,5ويعادؿ تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسهم عادية  
أضعاؼ ليبلغ نسبة  بلثواجهة الصدمات اؼبستقبلية إذل ثهبب أف تزيد كمية رأس اؼباؿ اؼبمتاز الذي ربتفظ بو ؼب

يبكن للسلطات اؼبالية أف تفرض قيوًدا على ىذه النسبة فإنو عن  االحتياطية األمواؿوىف حالة البفاض نسبة  ،7%
أف  ذلم الصرامة يف اؼبعايَت اعبديدة إعلى اؼبسانبُت أو منح اؼبكافآت اؼبالية ؼبوظفيهم، ورغ لؤلرباح اؼبصارؼتوزيع 

  .تتنفس الصعداء اؼبصارؼجعلت  2019اؼبدة الزمنية لتطبيق ىذه اؼبعايَت واليت قد تصل إذل عاـ 
السلبية اؼبًتتبة على  ثاراآلؼبواجهة  االحتياطيبنوع من  اؼبصارؼاعبديدة ستحتفظ  االتفاقيةودبوجب  

، مع توافر حد (حقوؽ اؼبسانبُت) األساسيمن رأس اؼباؿ  %2,5بنسبة تًتاوح بُت صفر و االقتصاديةحركة الدورة 
 االئتمافوذلك لضماف عدـ تأثرىا بأداء دورىا يف منح  اؼبصارؼأدىن من مصادر التمويل اؼبستقرة لدى 

 ذباه بالتزاماهتا الوفاء على اؼبصارؼ قدرة لضماف السيولة من ؿبددة بنس توافر مع جنب، إذل جنًبا واالستثمار
وعدـ احتساب الشروبة  ،% 6إذل  % 4اغبارل من  اإلصبارلمن رأس اؼباؿ  األوؿرفع معدؿ اؼبستوى  ومث .العمبلء

 2013ا من يناير عاـ اعتبارً  جراءاتإلاالثالثة يف معدؿ كفاية رأس اؼباؿ. ومن اؼبفًتض أف يبدأ العمل تدرهبًيا هبذه 
 متطلبات إصبارل نسبةوأصبحت  ،2019وتنفيذىا بشكل َّنائي يف عاـ  2015إذل بداية العمل هبا يف عاـ  الوصو 
 يف 8% مقابل (اغبماية أو األماف ماؿ رأس ذلك يف دبا)  10.5%  اؼبقًتحة اإلصبلحات تطبيق بعد اؼباؿ رأس

 .السابقة االتفاقيات
  تستوجب  ال تزاؿأيًضا اعتماد مقاييس جديدة خبصوص السيولة  اإلصبلحاتتشمل ىذه اغبزمة من

تقدًن أدوات  اؼبصارؼاغبصوؿ على اؼبوافقة من طرؼ قادة دوؿ ؾبموعة العشرين، حيث سيتعُت على 
 .أكرب للسيولة، مكونة بشكل أساسي من أصوؿ عالية السيولة مثل السندات اغبكومية
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 3بازل اتفاقية محاورثانيا: 
  1:تكوف اتفاقية بازؿ الثالثة من طبسة ؿباور ىامة، ىيت
  وذبعل مفهـو رأس اؼباؿ اؼبصارؼعلى ربسُت نوعية وبنية وشفافية قاعدة رساميل ينص  األولالمحور ،

غَت اؼبوزعة من جهة مضافًا إليهػا  واألرباحمقتصرًا على رأس اؼباؿ اؼبكتتب بو ( (Tier Oneاألساسي 
القادرة على استيعاب  األدواتاؼبشروطة بعوائد وغَت اؼبقيدة بتاريخ استحقاؽ، أي  أدوات رأس اؼباؿ غَت
فقد يقتصر بدوره على أدوات رأس اؼباؿ  ((Tier Two أما رأس اؼباؿ اؼبساند .اػبسائر فور حدوثها

لى والقابلة لتحمل اػبسائر قبل الودائع أو قبل أية مطلوبات للغَت ع األقلاؼبقيدة ػبمس سنوات على 
 باالتفاقات كل ما عدا ذلك من مكونات رأس اؼباؿ اليت كانت مقبولة عماال  3اؼبصرؼ. وأسقطت بازؿ

 .السابقة
 تشدد مقًتحات عبنة بازؿ على تغطية ـباطر اعبهات اؼبقًتضة اؼبقابلة والناشئة عن  :المحور الثاني

فرض متطلبات رأس ماؿ  بلؿمن خوسبويل سندات الدين وعمليات الريبو ،العمليات يف اؼبشتقات
اؼبالية على ضوء  األصوؿإضافية للمخاطر اؼبذكورة، وكذلك لتغطية اػبسائر الناذبة عن إعادة تقييم 

 .تقلبات أسعارىا يف السوؽ
  :عبنة بازؿ نسبة جديدة ىي نسبة الرفع اؼبارل ادخلتالمحور الثالث Leverage Ratio))  وىي هتدؼ

 الف يف النظاـ اؼبصريف، وىي نسبة بسيطة، كما أف اؼبخاطر اليت لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديو 
تستند إذل نسبة الرفع اؼبارل تستكمل متطلبات رأس اؼباؿ على أساس اؼبخاطر، وىي تقدـ ضمانات 

 .األساسيةإضافية يف وجو مباذج اؼبخاطر ومعايَت اػبطأ. وتعمل كمعيار إضايف موثوؽ ؼبتطلبات اؼبخاطر 
 :سياسات إقراض مواكبة أكثر فبا هبب فتزيد  اؼبصارؼإذل اغبؤوؿ دوف إتباع  هدؼي المحور الرابع

فتعمق  اإلقراض، وسبتنع أياـ الركود عن واالزدىاريف مرحلة النمو  االقتصادية لؤلنشطةالتمويل اؼبفرط 
 .وتطيل مداه الزمٍت االقتصاديالركود 

 مدى أنبيتها لعمل النظاـ  األخَتةالعاؼبية  األزمةاء ؼبسألة السيولة، واليت تبُت أثنيرجع  :المحور الخامس
بكاملها. ومن الواضح أف عبنة بازؿ ترغب يف بلورة معيار عاؼبي للسيولة، وتقًتح اعتماد  واألسواؽاؼبارل 

                                                           
 . 4، ص:2012، الكويت، 5العدد  -، السلسلة اػبامسةنشرة توعوية يصدرىا معهد الدراسات المصرفية اتفاقية بازؿ الثالثة، 1

 ؽبا يكوف أف على الشراء إعادة اتفاؽ يف والتفكَت األجل، قصَت اؼباؿ رأس لرفع تستخدـ ما وعادة مالية، سوؽ كأداة الشراء إعادة عمليات وتصنف 
 كمقًتض يعمل والبائع األجل، قصَت مقرضك اؼبشًتي ويعمل فوائد، ربمل اليت والقروض بالضمانات، اؼبدعومة األجل، القصَت القرض تأثَت نفس
 .والسيولة اؼبضموف التمويل الطرفُت، كبل أىداؼ ربقيق يتم وبالتارل الضماف، اؼبالية الورقة وتعترب األجل، قصَت
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

( (LCRىي نسبة تغطية السيولة األوذلنسبتُت، 
  بأصوؿ ذات  االحتفاظ اؼبصارؼواليت تتطلب من

((NSFRيوًما. أما النسبة الثانية 30طية التدفق النقدي لديها حىت درجة سيولة عالية لتغ
**

فهي لقياس  
 .ألنشطتها، واؽبدؼ منها أف يتوفر للبنوؾ مصادر سبويل مستقرة األمدالسيولة اؼبتوسطة والطويلة 

 3حسب بازل المصرفية لحوكمةامبادئ ثالثا: 
 منضبطة وعمليات سياسات اؼبصرفية، واجملموعات اؼبصارؼ لدى يتوفر أف الرقابية السلطة تفرض

 مسؤوليات الرقابة، منظومة التنظيمي، اؽبيكل االسًتاتيجي، التوجو اؼبثاؿ، سبيل على تشمل للحوكمة وشاملة
 للحوكمة، والعمليات السياسات ىذه وتتناسب .واؼبكافآت التعويضات العليا، وإداراهتا اؼبصارؼ إدارات ؾبالس

 1وتظهر ىذه اؼببادئ كما يلي: النظامية وأنبيتو ؼاؼبصر  لدى اؼبخاطر حجم مع
 تتعلق اليت وإدارتو العليا اؼبصرؼ إدارة ؾبلس مسؤوليات الرقابية، السلطة أو اللوائح أو القوانُت ربدد .1

 اؼبصارؼ الرقابية السلطة وتزود. أعماؿ اؼبصرؼ صبيع على الة فعّ  رقابة وجود لضماف الشركات، حبوكمة
 .الشركات حوكمة توقعات بالتوجيهات بشأف ية،اؼبصرف واجملموعات

 وربدد وعملية تطبيقها، الشركات، حوكمة وفبارسات سياسات منتظم، بشكل الرقابية، السلطة تقيمّ  .2
 وأنبيتو ـباطره حجم مع تتناسب لدى اؼبصرؼ الشركات غبوكمة وؿبكمة قوية وعمليات سياسات وجود

 يف القصور حاالت تصحيح اؼبصرفية، واجملموعة اؼبصارؼ من ةالسلطة الرقابي وتطلب. اؼبصريف النظاـ يف
 .الوقت اؼبناسب

 دارةاإل أعضاء ؾبلس وتعيُت ،لًتشيح اغبوكمة وعمليات ىياكل مبلءمة مدى الرقابية السلطة تقرر .3
 أينما خربة، ذوي تنفيذين غَت اجمللس أعضاء عضوية وتشمل. بالكامل اؼبصرفية واجملموعة للمصرؼ

 غَت أعضاء إذل باإلضافة واؼبكافآت، اؼبخاطر إدارةو  عباناً للتدقيق اجملالس ىياكل وتتضمن. ذلك يًتاءى
 .اؼبصريف النظاـ يف واألنبية اؼبخاطر حجم مع دبا يتناسب خربة ذوي تنفيذين

 واجب"و ***"العناية واجب" يبارسوا وأف وفّعالُت، مناسب بشكل مؤىلُت اجمللس أعضاء يكوف أف .4
 ."الوالء

                                                           

  Liquidity  Coverage  Ratio 

**
 Net Stable Funding Ratio   

متوفر على ، 2010، مبادئ منح المكافآت ومعايير منهجية التقييمو 2010أكتوبر  ،مبادئ تعزيز حوكمة الشركاتمنظمة التعاوف االقتصادي،  1
 .12/02/2019، التاريخ االطبلع:  www.oecd.org/dataoecdاؼبوقع: 

 تتعلق اليت قراراتو يف واالحًتاز العلم من أساس على دارةاإل لسؾب عضو يتصرؼ" ػب بعناية الواجب تعرؼ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية،  أداء ***
 الواردة اؼبسؤولية وزبفف .اػباصة شؤونو يف هبا يتصرؼ اليت الطريقة بنفس الشركة شؤوف يف التصرؼ اجمللس عضو من بالطلب تفسر ما وغالبا .بالشركة

 عضو يتصرؼ أف"ب "الوالء واجب" االقتصادية والتنمية التعاوف منظم وتعرؼ .ؿاألعما حكم قاعدة بواسطة متكرر بشكل بعناية الواجبات أداء يف
 أو آخر فرد مصلحة أو الشخصية، مصاغبهم أساس على التصرؼ من اجمللس أعضاء الوالء واجب ويبنع .واؼبسانبُت للشركة مصلحة فيو فيما اجمللس

 ."واؼبسانبُت الشركة حساب على ؾبموعة،

http://www.oecd.org/dataoecd
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 االسًتاتيجي التوجيو  تطبيق عملية على ويشرؼ يوافق اؼبصرؼ إدارة ؾبلس أف الرقابية السلطة تقرر .5
 ويرسي. الصلة ذات والسياسات هبا، اػباصة واالسًتاتيجية طراؼبخا ربمل على وقدرتو للمصرؼ،

 ،(ارساتواؼبم السلوؾ الئحة بواسطة :اؼبثاؿ سبيل على) وقيمها الشركات حوكمة ثقافة وينشر اجمللس
 .قوية ضبط وبيئة اؼبصاحل تضارب سياسات ضاأي ويضع

 معايَت أرسى قد خبلؼ ذلك، والقوانُت اللوائح تنص دل إذا اؼبصرؼ، إدارة ؾبلس أف الرقابية السلطة تقرر .6
 على وحساس فّعاؿ بشكل لئلحبلؿ، ويشرؼ خطط ولديو العليا، دارةاإل اختيار يف واألىلية الكفاءة

 اؼبعايَت أساس على العليا دارةاإل أداء متابعة ويشمل ذلك ،اجمللس السًتاتيجيات لعلياا دارةاإل تنفيذ
 .ؽبا احملددة

 اؼبصرؼ مكافآت نظاـ إدارةو  تصميم على بفعالية يشرؼ اؼبصرؼ إدارة ؾبلس أف الرقابية السلطة تقرر .7
 وأف ،حصيف بشكل   اؼبخاطر ملرب مع تتوافق اؼبناسبة، اليت اغبوافز اؼبصرؼ لدى وأف اؼبصرفية، واجملموعة

 تصحيحها ويتم للمصرؼ، اؼبالية والسبلمة األجل طويلة األىداؼ مع األداء تتناسب ومعايَت اؼبكافآت نظاـ
 .قصور أي عند وجود

 اؼبصرؼ واجملموعة هبيكل تشغيل وإدراؾ علم لديهم العليا وإدارتو اؼبصرؼ إدارة ؾبلس أف الرقابية السلطة تقرر .8
: اؼبثاؿ سبيل على) الشفافية تعيق اليت اؽبياكل من استخداـ تنشأ اليت اؼبخاطر فيها دبا اطره،وـب اؼبصرفية
 حدهتا وزبُفف تدار اؼبخاطر أف الرقابية السلطة وتقرر(. العبلقة ذات اػباصة أو األغراض ذات اؽبياكل
 .ذلك أينما يًتاءى بفعالية،

 يف مقصرين أفراد   أي رأت وجود إذا اؼبصرؼ إدارة ؾبلس تشكيل يف بتغيَتات اؼبطالبة صبلحية الرقابية للسلطة .9
 .اؼبعيار ىذا بتطبيق تتعلق اليت واجباهتم أداء

 بالسرعة الرقابية السلطة بإخطار اؼبصارؼ قياـ على الرقابية السلطة أو األنظمة أو القوانُت تتطلبو
 أعضاء من عضو ومبلئمة أىلية على اً عكسي تؤثر قد وصادقة، ىامة معلومات أي وجود تدرؾ حاؼبا اؼبمكنة
 .العليا دارةاإل أعضاء من ما عضو أو دارةاإل ؾبلس

  3حسب بازل االئتمانالمخاطر  إدارةمعايير رابعا: 
 بعُت تأخذ االئتماف، ـباطر دارةإل مبلئمة إجراءات اؼبصارؼ لدى يكوف أف الرقابية السلطة تتأكد

 ويشمل. لديها واالقتصاد السوؽ وأوضاع اؼبخاطر، وطبيعة ؼبصارؼ،ا ىذه لدى اؼبخاطر تقبل درجة االعتبار

                                                           
 من أجل السعي يف ربقيق أىداؼ  ؼبخاطر" تعكس مستوى إصبارل اؼبخاطر اليت لدى ؾبلس اؼبصرؼ استعداد لتحملها وإدارهتا"القدرة على ربمل ا

  أعماؿ اؼبصرؼ. وقد تشمل القدرة على ربمل اؼبخاطر العناصر الكمية والنوعية، " حسبما ىو مناسب، وتتضمن ؾبموعة من اؼبقاييس.
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 وقياسها( اؼبقابل الطرؼ ائتماف ـباطر فيها دبا) االئتماف ـباطر لتحديد احًتازية وعمليات سياسات ذلك
 ئتمانيةاال الدورة تغطية وتتم 1.اؼبناسب الوقت يف منها اغبد أو عليها والسيطرة عنها واإلببلغ ومراقبتها وتقييمها

حافظ اؼبستمرة دارةواإل االئتماف، وتقييم االئتماف، ضمانات أو تعهدات ذلك يف دبا كامل، بشكل
َ
 قروض ؼب

 .اؼبصرؼ واستثمارات
 ائتماف ـباطر إدارةعمليات  لديها يكوف أف اؼبصارؼ من الرقابية، السلطة أو اللوائح أو القوانُت تطلب .1

 الرقابية السلطة وتقرر. اؼبصرؼ مستوى االئتماف على ـباطر عرضاتت على وشاملة عامة نظرة تقدـ مبلئمة
 وقوة اؼبصريف النظاـ يف وأنبيتو ـباطره وحجم للمخاطر اؼبصرؼ قدرة ربمل مع العمليات، ىذه مبلءمة مدى

 وتقييم االحًتازية لتغطية اؼبعايَت ونتائج الكلي واالقتصاد السوؽ ظروؼ االعتبار عُت يف رأظبالو، وتأخذ
 .االئتماف ومتابعة إدارةو 

 االئتماف، ـباطر إدارة اسًتاتيجية بانتظاـ ويراجع يعتمد اؼبصرؼ إدارة ؾبلس أف الرقابية السلطة تقرر .2
 ورفع االئتماف ـباطر زبفيف أو إدارةو  وتقييم ومتابعة وقياس وربديد لتحمل اؼبهمة واإلجراءات والسياسات

 يف هبا اؼبتصلة للمخاطر التعرض واحتمالية اؼبقابلة لؤلطراؼ ئتمافـباطر اال ذلك يف دبا) عنها التقارير
 أف أيضاً  السلطة الرقابية وتقرر. دارةاإل ؾبلس من احملددة اؼبخاطر ربمل قدرة مع متوافق وأف ذلك( اؼبستقبل

 جراءاتواال السياسات بإعداد اجمللس وتقـو من اؼبعتمدة االئتماف ـباطر اسًتاتيجية تطبق العليا دارةاإل
 .آنفا اؼبذكورة

 ائتماف بيئة ـباطر تؤسس واالجراءات السياسات ىذه أف منتظم، بشكل وتقرر الرقابية، السلطة تطلب .3
 :اآليت وتشمل مناسب، بشكل ومراقبة مبلئمة

 ربملها، يتم اليت ؼبخاطر االئتماف سليمة واجراءات وسياسات بفعالية ومطبقة جيد بشكل موثقة اسًتاتيجية .أ 
 .االئتماف اػبارجية تقييمات على اؼبربر غَت عتماداال دوف

 معايَت ذلك يف اعبديدة )دبا التعرضات على للموافقة واجراءات وسياسات جيد بشكل ؿبددة معايَت .ب 
 مناسبة اعتماد سلطة وربديد اغبالية، سبويل التعرضات وإعادة ذبديد إعادة وكذلك ،(االحًتازية التغطية
 .تالتعرضا ىذه وتركيبة غبجم

                                                           
متوفر على االنًتنت:  90 -87، ص:الصادرة عن عبنة بازؿ للرقابة اؼبصرفية صرفية الفعالةؼببادئ األساسية للرقابة اؼبا 1

https://www.bis.org/publ/bcbs230_ar.pdf 13/02/2019 :االطبلع التاريخ. 
 على االعتماد من اغبد مبادئ حوؿ اؼبارل االستقرار ؾبلس وتقرير ابقة ألطراؼ أخرى،فبارسات سليمة لنماذج ـباطر االئتماف الختبارات س 

 .2019/02/13تاريخ االطبلع:  /https://www.bis.org/bcbsمتوفر على اؼبوقع:   2010ديسمرب  االئتماف، تصنيف مؤسسات

 ـباطر الطرؼ اؼبقابل اؼبتصلة بأدوات  واع اؼبخاطر اليت ينجم عنها ـباطر االئتماف، دبا يف ذلك ـباطر االئتماف أويشمل "التحمل" ربمل صبيع أن
 مالية ـبتلفة.

https://www.bis.org/publ/bcbs230_ar.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs230_ar.pdf
https://www.bis.org/bcbs/
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 للسداد واستعداده لقدرة اؼبقًتض اؼبستمر التحليل ذلك يف دبا اؼبخاطر، دارةإل فّعالة واجراءات سياسات .ج 
 التوثيق، ومتابعة ،(التوريق تعرضات حاؿ يف الداعمة أداء األصوؿ مراجعة ويشمل) اؼبديونية أحكاـ دبوجب

 ـباطر االئتماف، زبفيف صيغ من ذلك وغَت والضمانات التعاقدية، واؼبتطلبات واالتفاقيات القانونية،
 .التصنيف نظاـ أو لؤلصوؿ مناسب وتصنيف

دقيق  بشكل عنها ورفع التقارير االئتماف ؼبخاطر التعرض حاالت ورصد لتحديد فّعالة معلومات أنظمة .د 
 .مستمر على أساس العليا وإدارتو اؼبصرؼ إدارة ؾبلس إذل ومنتظم

 يدركها رأظبالو، وقوة وحجم ـباطره للمخاطر اؼبصرؼ ربمل قدرة مع قةمتواف واحًتازية مناسبة ائتماف حدود .ه 
 .بشكل منتظم عليها إطبلعهم ويتم اؼبعنيوف اؼبوظفوف

 العليا دارةلئل مناسب على مستوى الفوري التصرؼ تضمن اليت التقارير ورفع االستثنائي الرصد إجراءات .و 
 .األمر يقتضي حيث إدارتو ؾبلس أو للمصرؼ

( التحقق بإجراءات ما يتعلق اوأيض البيانات وصلة ومصداقية جبودة يتعلق ما ذلك يف دبا) فّعالةال الضوابط .ز 
 .اغبدود االئتماف ووضع ـباطر وقياس لتحديد النماذج استخداـ بشأف

 اؼبقًتضة الكيانات إصبارل مديونية ؼبتابعة واجراءات سياسات اؼبصارؼ لدى يكوف أف الرقابية السلطة تقرر .4
 األجنيب للصرؼ الكبَتة اؼبخاطر ذلك ويشمل. إذل التعثر تؤدي قد عوامل وأي ؽبا ،قروضاً  اؼبصارؼ نحسب اليت
 1.ؽبا اؼبتحوط غَت

 وعلى ،اؼبصاحل من تضارب خالية باالئتماف اػباصة قراراهتا تكوف أف اؼبصارؼ، من الرقابية السلطة تطلب .5
 .واؼبساواة االستقبللية من أساس

 اليت الكبَتة ؼبخاطر االئتماف التعرض حاالت االئتماف سياسة ربدد أف هبب أنو يةالرقاب السلطة تطلب .6
. العليا إدارتو أو اؼبصرؼ إدارة ؾبلس عليها أف يوافق يتعُتو  اؼبصرؼ، رأظباؿ من معينة نسبة أو مبلغاً  تتجاوز
 مع تتوافق ال اليت تلك أو اػبصوص، وجو على اػبطرة االئتماف التعرض ؼبخاطر حاالت على ذلك ويسري

 .اؼبصرؼ ألنشطة االذباه السائد
 مسؤورل إذل واالستثمار، وكذلك االئتماف ؿبافظ معلومات إذل الوصوؿ بإمكانية الرقابية السلطة تتمتع .7

 .عنها التقارير االئتماف ورفع ـباطر ومراقبة إدارةو  ربمل يف اؼبشًتكُت اؼبصرؼ

                                                           
 ظيب، أبو ،المصرفية للرقابة بازل لجنة عن الصادرة الفعالة المصرفية للرقابة األساسية للمبادئ العربية الترجمة اللجنة العربية للرقابة اؼبصرفية، 1

 . 52، ص: 2012 سبتمرب
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 للضغوط اختباراهتا ضمن برامج االئتماف ؼبخاطر تعرضها تحاال إدراج اؼبصارؼ، من الرقابية السلطة تطلب .8
 1.اؼبخاطر إدارة ألغراض

 المالية واألوراق الخزينة سندات شراةء عادةإ وعمليتا المالية بالمشتقات المرتبطة االئتمان مخاطرخامسا: 
(CCR) اؼبقابلة اؼبقًتضة اعبهات ـباطر تغطية على احملور ىدا خبلؿ من بازؿ عبنة تشدد 

 عن والناشئة 
 اؼباليػة األصوؿ تقييم إعادة عن الناذبػة اػبسائر لتغطيػة وكذلك الدين سندات وسبويل اؼبشتقات على العمليات

 مقررات يف عليو كاف فبا أكرب بنحو اؼباؿ رأس متطلبات تدعيم خبلؿ من السوؽ يف أسعارىػا تقلبػات ءو ض علػى
 (Hedging) اغبماية تقنيات اغبسباف يف تأخذ ال اليت اؼبقاربة هذى على تعًتض اؼبصارؼ أف الإ. الثانية بازؿ

 اؼبخاطر بُت التمييز بعدـ وىُبشى ،اؼبطلوب رأظباؿ كمية زبفيض من تستوجبو وما االقتصادية للمخاطر الفعلية
 2.راؼبخاط دارةإل  ديناميكية مناىج اعتماد عدـ على اؼبصارؼ بازؿ عبنة تشجع أف احملمية وغَت احملمية

  اإلسالميةالمصارف في المخاطر االئتمانية  إدارةالحوكمة ب تطبيقات عالقة: لثالمطلب الثا
 اإلسالميةالمخاطر االئتمانية في المصارف  إدارةعل مستوى  دارةول: مسؤولية مجلس اإلالفرع األ
 اؼبعاملة تحقيقل اإلسبلمية اؼبصارؼ تطبقها سليمة وفبارسات وتطبيقات تنظيمات، دبعناىا اغبوكمةف إ

 على اؼبسؤولية ربميل على والتأكيد ،حقوقهم إلثبات اؼبصارؼ يف والعاملُت والسندات األسهم غبملة العادلة
 دبعزؿ التشغيلية، اإلجراءات تطبيق كفاءة من والتأكد ،والشفافية اإلفصاح على اغبرص أجل من دارةاإل ؾبلس

 حاالت من ألي منعاً  ؽبا، األمثل االستخداـ إذل األمواؿ توجيو نحس يتم وبالتارل الشخصية، واؼبصاحل اآلراء عن
 ستعرض بعض تلك اؼبسؤوليات واؼبهاـ على النحو التارل:وىنا ن ،الفساد

 جل القياـ أومن  ،األساسي ىو ضباية حقوؽ اؼبسانبُت وتنميتها على اؼبدى الطويل دارةإف واجب ؾبلس اإل
االسًتاتيجي  ؼبصرؼ، دبا يف ذلك توجو اية اغبوكمة اؼبؤسسية كاملةمسؤول دارةهبذا الدور يتحمل ؾبلس اإل

 التنفيذية واإلشراؼ على ربقيق ىذه األىداؼ. دارةوربديد األىداؼ العامة لئل
 مساىم ذباه وليس مسانبيو وصبيع اؼبصرؼ ذباه اجمللس أعضاء من عضو كل التزاـ مبدأ بًتسيخ اجمللس يقـو 

 3.معُت

                                                           
اؼبرجع الترجمة العربية للمبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، اللجنة العربية للرقابة اؼبصرفية،  1

 .52السابق، ص 

 Counterparty Credit Risk 

لبناف، ، 2010، 358ارباد اؼبصارؼ العربية، العدد ؾبلة، …(ية العالمية في مواجهة الرقابةالصناعة المصرف)  اتفاقية بازل الثالثة ،مكـر صادر2
 .106 :ص

، التاريخ  ،https://iiabank.comمتوفر على االنًتنت:  .2018النسخة الرابعة ، دليل الحاكمية المؤسسة للبنك العربي اإلسالمي الدولي 3
 .19/02/2019طبلع: اال

https://iiabank.com/
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 اؼبخاطر  إدارةاؼبالية دبا يف ذلك  وسبلمتو اؼبصرؼ بعمليات اؼبتعلقة ؼبسؤولياتا كافة اجمللس يتحمل
 واؼبوظفُت، والدائنُت، واؼبودعُت، اؼبسانبُت، ومصاحل اؼبركزي البنك متطلبات تلبية من والتأكد االئتمانية،
 القوانُت إطار وضمن حصيف بشكل تتم اؼبصرؼ إدارة أف من والتأكد العبلقة، ذات األخرى واعبهات

 .للمصرؼ الداخلية والسياسات النافذة والتعليمات
 عليها تقع اليت التنفيذية إدارتو على الرقابة إذل باإلضافة مصرؼلل االسًتاتيجية األىداؼ برسم اجمللس يقـو 

 من ويتأكد الداخلية والرقابة الضبط أنظمة على باؼبصادقة اجمللس يقـو كما اليومية، العمليات مسؤوليات
 دبوجب اؼبطلوبة أو اؼبعتمدة واإلجراءات والسياسات االسًتاتيجية باػبطة اؼبصرؼ تقيد ومدى فعاليتها ىمد

 بشكل إدارهتا مت قد اؼبصرؼ ـباطر صبيع أف من التأكد إذل باإلضافة. دبقتضاىا الصادرة والتعليمات القوانُت
 .سليم وبالتارل اؼبخاطر االئتمانية للمصرؼ

 اؼبارل واؼبراقب الداخلي التدقيق مدير مثل التنفيذيُت اؼبدراء بعض تعيُت عند اجمللس فقةموا على اغبصوؿ يتم 
 .لديهم اؼبطلوبة اػبربات توفر من والتأكد

 ؼبصلحتهم اؼبصرؼ يف الداخلية اؼبعلومات استغبلؿ من واؼبوظفُت اجمللس أعضاء سبنع واضحة ضبط أنظمة 
 .الشخصية

 من لعمبلئو اؼبؤسسية اغباكمية نوعية بتقييم االئتماف منح على وافقةاؼب عملية من وكجزء اؼبصرؼ يقـو 
 والقوة الضعف بنقاط للعمبلء اؼبخاطر تقييم تضمُت يتم حبيث العامة، اؼبسانبة الشركات وخاصة الشركات

 .اغباكمية ؾباؿ يف ؼبمارساهتم
  اإلسالميةئتمانية في المصارف المخاطر اال إدارةالتنفيذية على مستوى  دارةالفرع الثاني: مسؤولية اإل

 أىداؼ لتحقيق اؼبستويات أعلى على القرار ازباذ عملية فعالية بضماف التنفيذية دارةاإل مسئوليات تتمثل
 تعزيز يف دوره وتفعيل مسئولياتو تنفيذ يف اإلدارة ؾبلس ومساعدة ؽبا اؼبقرر الزمٍت اعبدوؿ ووفق مرونة بكل صرؼاؼب

 1تيجيتو وذلك من خبلؿ:اسًتا وتنفيذ ومتابعة
 اؼبصرؼ لدى اؼبؤسسية اغباكمية من عالية معايَت توفر من التأكد. 
 مصرؼتطوير التوجو االسًتاتيجي لل. 
 .تنفيذ اسًتاتيجيات وسياسات البك 
 .تنفيذ قرارات اجمللس 
 .تنفيذ القرارات والفتوى الصادرة عن اؽبيئة الشرعية وىيئة االلتزاـ 

                                                           
 .14، ص: 2008سوريا،  دليل الحاكمية االسالمي،بنك سوريا الدورل االسبلمي، 1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 اؼبخاطر االئتمانية. إدارةاؼبصرؼ للموظفُت يف  توصيل رؤية واسًتاتيجية 
 اؼبخاطر االئتمانية اػباصة باؼبصرؼ.  إدارةالعليا جبميع العمليات  دارةاعبلـ ؾبلس اإل 
 اؼبخاطر االئتمانية للمصرؼ. إدارةدبا يف ذلك  مصرؼالعمليات اليومية لل إدارة 

 اإلسالميةالمصارف  االئتمانية فيما يخص المخاطر المخاطر في إدارةالفرع الثالث: مسؤولية 
 يتمثل الغرض الرئيس من عبنة اؼبخاطر يف تقدًن النصح واالستشارة للمجلس بشأف اػبطط

واؼبستقبلية اؼبتعلقة بقابلية البنك وقدرتو على ربمل اؼبخاطر، واإلشراؼ على تنفيذ  واالسًتاتيجيات الكلية اغبالية
واالسًتاتيجيات بصفة عامة كما تعمل على مساعدة ؾبلس اإلدارة يف  ؽبذه اػبطط مصرؼاإلدارة التنفيذية لل

إدارة اؼبخاطر يف البنك اؼبتمثلة يف ـباطر السوؽ واالئتماف  اإلشراؼ على كافة األنشطة والقرارات اؼبتعلقة دبجموعة
نظمة التقنية، ىذا واستمرارية االعماؿ وـباطر اال وـباطر االستثمار واؼبالية والتشغيل وـباطر السيولة والسمعة

يتعارض مع مهاـ ومسؤوليات عباف  باإلضافة إذل أي مهاـ أو مسؤوليات قد تسند ؽبا من ؾبلس اإلدارة ودبا ال
 اجمللس األخرى

 قبل اؼبصرؼ لدى اؼبخاطرة االئتمانية إدارة واسًتاتيجيات سياسات دبراجعة اؼبخاطر إدارة عبنة تقـو 
 إذل باإلضافة االسًتاتيجيات ىذه تنفيذ مسؤولية التنفيذية اؼبصرؼ ارةإد على وتقع ،اجمللس من اعتمادىا

 .ىذه اؼبخاطر وإجراءات سياسات تطوير
 مراجعتو يتم وحبيث ؛مصرؼلل التنفيذية دارةاإل قبل من تطويرىا وعملية اؼبخاطر دائرة ىيكل اقًتاح يتم 

 .اجمللس من واعتماده اؼبخاطر إدارة عبنة قبل من
 االئتمانية  اؼبخاطر إدارة على تطرأ اليت اؼبتزايدة والتعقيدات السريعة التطورات اؼبخاطر ارةإد عبنة تواكب

 .التطورات تلك حوؿ اجمللس إذل دورية تقارير برفع وتقـو اؼبصرؼ، داخل
 اجمللس يقرر كما أدائو ُحسن من والتحقق فّعاؿ داخلي رقايب نظاـ وجود ضماف على دارةاإل ؾبلس يعمل 

  1.إطارىا ووبدد عاـ بشكل اؼبخاطر دارةإ سياسات
 المخاطر االئتمانية إدارةالفرع الرابع: مسؤوليات الهيئة الشرعية في 

 التشريع هبااليت يتميز  اعبوىرية من اؼبسائل اإلسبلمي االقتصاد يفاالخبلؽ بنظاـ اؼبعامبلت  ارتباطيعد 
  2،(األخبلؽِ  مكارـَ  أُلسَبِّمَ  بُِعْثتُ  إمبا: )والسبلـ ةالصبل عليو قاؿ كما ،باألخبلؽالتقيد  ملـزىو  ذإ اإلسبلمي

 ليست أَّنادؿ ذلك على  ؛ف القاعدة اخبلقيةأذا قيل إنو أمن  خرىاأل االنظمة يفعكس ماال ىو موجود  على
                                                           

التاريخ االطبلع:   https://iiabank.com، مرجع سابق، متوفر على االنًتنت: دليل الحاكمية المؤسسة للبنك العربي اإلسالمي الدولي 1
20/02/2019. 

 .، دوف تاريخ(273برقم:  األدب المفرد)رواه البخاري يف  1/75رقم:  سلسلة األحاديث الصحيحةؿبمد ناصر الدين األلباين،   2
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

سبلـ ف اإلأ ىو ساسيأمر أ ذلإ يرجع مباإ ؛وفقهو اإلسبلمي التشريع يف خبلؽ بنظاـ اؼبعلوماتاأل وسبازج .ملزمة
 وىنا بعض اؼبسؤوليات وما يكوف يف اؽبيئة الشرعية:.خبلؽ أو  والشريعة عبادات ومعامبلت ،ين وشريعةد

 اإلسبلمي الفقو ؾبمع نص وقد فيو، موظفاً  أو اؼبصرؼ يف مسانباً  الشرعية اؽبيئة عضو يكوف أف هبوز ال 
 ؽبا يقدـ أو فيها، موظفاً  أو اؼبؤسسة يف تنفيذياً  مديراً  الشرعية اؽبيئة عضو يكوف أف هبوز ال أنو على

 .اؽبيئة يف لعملو خبلفاً  أعماالً 
 أَّنا من للتأكد اؼبصرؼ هبا يتعامل اليت اؼبختلفة التمويلية والصيغ واالستفسارات اؼبوضوعات صبيع دراسة 

 .اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مع تنسجم
 عمليات نطاؽ يف واقعة خسارة يأ اؼبصرؼ لتحميل اؼبؤيد الفقهي السند وجود من بالتحقق اللجنة تقـو 

 .اؼبشًتؾ االستثمار
 واؼبتطلبات اؼبعامبلت من وغَتىا والتعليمات العقود لكل الشرعية الضوابط مراعاة من والقناعة التحقق 

 أحكاـ مع لتنسجم تعديلها يتم أو عليها اؼبوافقة تتم شرعي ؿبظور أو مانع وجود وعدـ ؽبا اإلجرائية
 .اإلسبلمية الشريعة

 وبياف مصرؼلل العامة اؼبيزانية مراجعة فيو يتم منتهية سنة كل عن اللجنة قبل من سنوي تقرير صدارإ 
 .هبا شرعية ـبالفة أي إظهار وعدـ اؼبرفقة واإليضاحات واػبسائر األرباح

  اإلسالميةالمعايير الدولية للحوكمة في المصارف المطلب الرابع: 
سبلمية عاؼبيا ة اإلبروز الصَتف اذوك ،ن الدوؿ العربية واالسبلميةسبلمية يف عدد مف وجود اؼبصارؼ اإلإ

فبا جعل العديد من الدوؿ الغربية تتبٌت  دوليا،س هبا أمكانة الب كتسابا مكنها من  ،2008زمة اؼبالية يف بعد األ
ئ ة مبادف تكوف للمصارؼ االسبلميأا ما هبعل من اغبتمية ذسبلمية يف بلداَّنا وىالصَتفة اإلنظم بعض من 

ومن أىم اإلدارات اليت تعٌت هبا اؼبصارؼ ىي إدارة اؼبخاطر  ،سبلميةومعايَت دولية سبكن من تدويل الصَتفة اإل
ومن أجل القياـ بذلك بصفة جيدة فإنو البد من توفر معايَت مبلئمة غبوكمة اؼبخاطر  االئتمانيةوخاصة اؼبخاطر 

 .يف اؼبصارؼ االسبلمية االئتمانية
 اإلسالميةنسب لحوكمة المخاطر االئتمانية في المصارف ل: المعاير األو الفرع األ

بازؿ ىي أف تتقيد دبعايَت ؾبلس للجنة  الدولية معايَت اإلسبلمية اؼبصارؼوسيلة كي تطبق أحسن 
 ، ىذا األخَت وباوؿ يف كل مرة تطويع تلك اؼبعايَت الدولية مع طبيعة العمل اؼبصريفاإلسبلميةاػبدمات اؼبالية 

 األمواؿ من كثَت صرؼ بعد - يصدرىا اليت اؼبعايَت ألف كبَتة فائدة ذات غَت جهوده تبقى لكن 1اإلسبلمي،

                                                           
 .100-98 ص: ص ،2015 المبادئ األساسية للرقابة على التمويل اإلسالمي)القطاع المصرفي(،، اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات ؾبلس 1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 والسلطات اؼبركزية اؼبصارؼ دور يأيت وىنا ،اإلسبلمية مصارؼلل بالنسبة التطبيق ملزمة ليست - والوقت واعبهد
عايَت بقوانُت وتنظيمات داخلية، كما ىو اؼب ىذه تبٍت على اإلسبلمية اؼبصارؼ إجبار يف دولة كل يف اإلشرافية

وفيما يلي  1.مثل البحرين والسوداف واألردف وغَتىا -وىي قليلة لؤلسف - اإلسبلميةالشأف يف بعض الدوؿ 
  اؼبعايَت اؼبنبثة عن اجمللس:

 جيدة إدارة امتبلؾ اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات مؤسسة على اإلشرافية السلطة أو النظم أو القوانُت تفرض .1
 اؼبخاطر على اإلقداـ مدى مع تتسق للمؤسسة شاملة نظرة توفر واليت اؼبخاطر على اإلقداـ تدرؾ طبيعة

 ،الكلية االقتصادية والظروؼ السوؽ ظروؼ االعتبار يف وتأخذ اؼباؿ، رأس ومتانة واألنبية النظامية وطبيعتها
 .والرقابة دارةواإل والتقييم السداد لىع القدرة من للتحقق معايَت احًتازية عنها ينتج واليت

 دبراجعة إسًتاتيجية وقيامو اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات مؤسسة إدارة ؾبلس موافقة اإلشرافية السلطة تشًتط .2
 وقياسها االئتماف وربديدىا ـباطر على باإلقداـ اػباصة منتظم بشكل والسياسات اؼبخاطر إدارة وعمليات
 االئتماف لؤلطراؼ ـباطر ذلك يف دبا، ( منها التخفيف أو فيها والتحكم عنها واإلببلغ ورصدىا وتقييمها

 من اؼبخاطر احملدد على اإلقداـ مدى مع وتناسبها)  اؼبخاطر بتلك اؼبرتبط احملتمل اؼبستقبلي والتعرض اؼبقابلة
 اؼبعتمدة ـباطر االئتماف ةإسًتاتيجي بتطبيق التنفيذية دارةاإل قياـ اإلشرافية السلطة وتقرر. دارةاإل ؾبلس قبل
 .اؼبذكورة سابقا واإلجراءات السياسات وتطوير دارةاإل ؾبلس قبل من

 وخاضعة مناسبة لبيئة واإلجراءات السياسات تلك تشكيل من منتظم بشكل وتتأكد اإلشرافية السلطة تقرر .3
 :ذلك يف دبا للرقابة

 لتحمل ـباطر الشرعية والقواعد اؼببادئ مع متفقة سليمة وسياسات ،جيد بشكل ومطبقة موثقة إسًتاتيجية .أ 
 اػبارجية. االئتمانية التقييمات على مربر غَت اعتماد بدوف االئتماف

 ،االحًتازية( اؼبالية اؼبعايَت فيها )دبا اعبديدة التعرضات على للموافقة واضحة وإجراءات وسياسات معايَت .ب 
 .التعرضات تعقيد ودرجة غبجم اؼببلئم لصبلحياتا مستوى وربديد اغبالية التعرضات سبويل وذبديد وإعادة

 وفقا للسداد واستعدادىا اؼبتمولة اعبهة لقدرة اؼبستمر التحليل تشمل فعالة ائتماف إدارة وإجراءات سياسات .د 
الوثائق  ومراقبة، التصكيك( تعرضات حالة يف األساسية اؼبوجودات أداء مراجعة فيها )دبا التمويل لشروط .ه 

إجراءات  من األخرى واألنواع االئتماف ؼبخاطر اؼبوازي والتخفيف التعاقدية واالشًتاطات نيةالقانو  والتعهدات
 وتصنيفها. اؼبوجودات لتقييم فعاؿ ونظاـ التخفيف

                                                           
 .114ص:  ،وودورىا في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز االستقرار المالي والمصرفي العالمي 3مقررات بازل  ،زىَت  غرايةبريش عبد القادر،  1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 اػبدمات اؼبالية مؤسسة تعرضات عن واإلببلغ والتجميع والسريع الدقيق للتحديد فعاؿ معلومات نظاـ وجود .و 
 مستمر. بشكل التنفيذية دارةواإل دارةاإل لسجمل االئتماف ؼبخاطر اإلسبلمية

 ومتانة رأس اؼبخاطر وطبيعة اؼبخاطر على لئلقداـ اؼبؤسسة قابلية مع تتسق ومناسبة احًتازية ائتماف حدود .ه 
 للمختصُت. منتظم بشكل عنها اإلببلغ ويتم فهمها يتم واليت اؼباؿ،

 العليا للمؤسسة دارةلئل اؼببلئم اؼبستوى على ريعالس التعامل تضمن االستثناءات عن واإلببلغ الرصد عمليات .و 
 األمر. لـز إذا التنفيذية دارةاإل أو

 ،إجراءات التثبت( ىبص فيما باؼبوضوع اؼبعلومات وارتباط ومصداقية جودة )وتشمل فعالة رقابة إجراءات .ز 
 .اغبدود ووضع االئتماف ـباطر وقياس لتحديد النماذج استخداـ وحوؿ

 :اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات مؤسسة أماـ التالية االشًتاطات فيةاإلشرا السلطة تضع .4
ـً الشريعة مع تتفق أدوات على تعتمد سبويل إسًتاتيجية امتبلؾ .أ  اليت  للدوؿ متطلبات ألي ووفقا أحكا

 فيها. تعمل
 تلفةالتمويل اؼبخ اتفاقيات من ـبتلفة مراحل يف تنشأ قد اليت اؼباؿ رأس ؼبخاطر احملتملة التعرضات رصد .ب 

 األرباح(. يف اؼبشاركة على القائمة التمويبلت فيها )دبا
واألطراؼ  واؼبؤسسات اؼبستهلك،/التجزئة )تاجر اؼبقابلة باألطراؼ يتعلق فيما الواجب اغبرص توخي .ج 

 .الصحيحة اإلسبلمي التمويل أداة الختيار باإلضافة التمويل بشأف قرار أي ازباذ قبل )السيادية
فيما  إسبلمي سبويل أداة بكل الصلة ذات اؼبخاطر عن واإلببلغ لقياس مناسبة اتمنهجي وتطبيق تطوير .د 

 اؼبخاطر اؼبتعلقة فيها )دبا التعاقد مراحل من أي يف تظهر قد واليت ،ؽبا اؼبقابلة األطراؼ ـباطر إدارةب يتعلق
 .واالستصناع( السلم لعقود اؼبقابل الطرؼ بأداء

والضمانات  الرىونات ذلك يف دبا) الشريعة أحكاـ مع متفقة افاالئتم ـباطر لتخفيف أساليب امتبلؾ .ه 
 .إسبلمية سبويل أداة لكل اؼبناسبة (واؼبلزمة هبا اؼبسموح

 التعامبلت يف اػباصة بتعرضاهتا اؼبتصلة اؼبخاطر مع للتعامل مناسبة وإجراءات سياسات وتبٍت تقييم .و 
 .اؼبوازية

على  للرقابة وعمليات لسياسات اإلسبلمية اؼبالية دماتاػب مؤسسة امتبلؾ من اإلشرافية السلطة تتأكد .5
قد  رىونات( اؿ وقيمة االئتماف جودة فيها )دبا ـباطر عوامل وأية سبنحها ائتمانا اليت للكيانات الكلية اؼبديونية
 .ضدىا اؼبتحوط غَت األجنيب الصرؼ سعر ـباطر ذلك يف دبا تعثر، حدوث يف تتسبب
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 تضارب عن بعيدا ائتمانية قرارات تتخذ أف اإلسبلمية اؼبالية اػبدمات مؤسسة ىعل اإلشرافية السلطة تشًتط .6
 .واؼبساواة االستقبللية دببدأ وعمبل اؼبصاحل

تزيد  اليت االئتماف ؼبخاطر الكبَتة التعرضات صبيع خضوع على االئتماف سياسة نص اإلشرافية السلطة تشًتط .7
 وأف ،التنفيذية دارةاإل أو اؼبؤسسة إدارة ؾبلس من قرار إذل اؼبؤسسة ماؿ رأس من معينة نسبة أو حد عن

 ألنشطة األساسي اػبط على ليست اليت أو الشديدة اؼباؿ رأس ؼبخاطر التعرضات على أيضا ينطبق ذلك
 .اؼبؤسسة

وؼبوظفي  واالستثمار االئتماف دبحافظ اػباصة للمعلومات اؼبطلق الوصوؿ حق اإلشرافية السلطة سبتلك .8
 .عنها واإلببلغ اؼبخاطر على والرقابة دارةواإل اؼبخاطر ربمل عن اؼبسئولُت اإلسبلمية اؼبالية اتاػبدم مؤسسة

 .اؼبعلومات يف للمشاركة إجراءات تطوير أمر يف اإلشرافية السلطة تنظر السياؽ، ىذا ويف
ئتماف اليت أف تدرج تعرضات ـباطر اال اإلسبلميةعلى مؤسسة اػبدمات اؼبالية  اإلشرافية السلطة تفرض .9

تغطي، من بُت أشياء أخرى، التمويل اؼبتعثر واألطراؼ اؼبقابلة اليت تتمتع بنسبة رفع مارل كبَتة يف برامج 
 اختبارات

وتقرر السلطة اإلشرافية اختبار فاعلية أساليب زبفيف اؼبخاطر اؼبتوافقة مع أحكاـ  ،اؼبخاطر إدارةالضغط لغرض 
 برامج اختبارات الضغط الناتج عن ـباطر االئتماف. الشريعة بشكل مستمر ومنتظم من خبلؿ

 اإلسالمية المصارف في واالستقرار الحوكمة تحقيق في  ودورىا 3بازل الفرع الثاني: 
 الرقايب األداء جودة على واضح بشكل سينعكس "3بازؿ" بعدىا ومن "2بازؿ"ف تطبيق معايَت إ

اً هبا وهبعلها شريكًا ؿبلي الثقة نسبة يرفع الذي األمر التزاماهتا،ب الوفاء على النقدية وقدرهتا ،اإلسبلمية مصارؼلل
 .دبعظم العبلقات االئتمانية عرض اغبائط ضربتاؼبالية اليت  اتوعاؼبياً مقبواًل يف ظل األزم

  1:على ثبلثة ؿباور أساسية اإلسبلمية اؼبصارؼوأوضح أف تطبيق اؼبعايَت سيدعم الثقة يف 
واؼبتعاملُت معو فعالية سياسات  اؼبصرؼوىو احملور األىم الذي يضمن لشركاء  أوؽبا كفاية رأس اؼباؿ -

 .رأس مالو إدارةيف  اؼبصرؼ
 ،اؼبصرؼـباطر السوؽ والتشغيل عرب وضع معايَت رصينة تؤمن معامبلت ليحد أو ىبفف من احملور الثاين  -

 .وتضمن عدـ خوضو ؼبشاريع غَت مدروسة قد تعود عليو باػبسائر

                                                           
، مرجع سابق، وودورىا في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز االستقرار المالي والمصرفي العالمي 3مقررات بازل  بريش عبد القادر، غراية  زىَت، 1
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

لثالث وىو اعبانب الرقايب فيتلخص يف بعض اؼبعايَت اإلشرافية اليت من شأَّنا ضماف تنفيذ احملور ا -
 .السياسات اؼبشار إليها بكل مرونة من دوف تعقيد ما وبد من أي انعكاسات سلبية لتطبيق اؼبعايَت

ف تكوف بعض أ بهب 3وافق مع بازؿتكثر سبلمة واستمرارية وتأوحىت تكوف اؼبصارؼ االسبلمية 
 االجراءات منها:

  بتطبيق معظم القرارات الدولية اليت زبص وتنظم ؾباؿ العمل اؼبصريف، فبا هبعلها  اإلسبلمية اؼبصارؼإلزاـ
األجنبية، وهبعلها قابلة لتطبيق كل ما ىو  اؼبصارؼأكثر قدرة على االنتشار العاؼبي ويضمن معامبلهتا مع 

 .جديد يف عادل اؼبعايَت اؼبصرفية الدولية
  تضمن حيث لديها، اؼبخاطر االئتمانية إدارة أساليب لتحسُت حافزاً  للبنوؾ ستعطي ″3بازؿ"معايَت إف 

كافية والشاملة يف الوقت اؼبناسب لكل اؼبهتمُت بشؤوف القطاع ال معلومات توفَت دبعٌت العاـ اإلفصاح تعزيز
 .اإلسبلمية اؼبصريف اإلسبلمي، األمر الذي ىبلق نوعاً من التحدي لدى قطاع اؼبصارؼ

  مضيفة أف مستشاري ” مت اقًتاح أنواعا ـبتلفة من الصكوؾ اؼبصرؼإف إصدار الصكوؾ كجزء من رأظباؿ
)الصكوؾ( تقـو على أصوؿ حقيقية  اإلسبلميةاؽبيئة الشرعية ال يزالوف يناقشوف التفاصيل. ودبا أف السندات 

لُت واؼبصرفيُت أف الصكوؾ تستطيع لعب دور يرى بعض احملل ،وليس على ديوف حبتة مثل السندات التقليدية
حوؿ العادل يف الوفاء باغبدود الدنيا لنسب كفاية رأس اؼباؿ وفق معايَت  اؼبصارؼرئيسي يف مساعدة 

إف مت األخذ بتوصية اجمللس سوؼ تًتؾ للجهات الرقابية يف كل بلد حرية ربديد ىياكل الصكوؾ  3.1بازؿ
أيضا. وتصدر بنوؾ خليجية صكوكا متوقعة أف يتم احتساهبا ضمن  اؼبمكن تصنيفها كرأظباؿ وبأي نسب

  رأظباؽبا.
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المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية .......................................الفصل الثاني:  

 خاتمة الفصل الثاني:
العاملة حسب النظاـ  اؼبصارؼلتعرؼ عن اؼبخاطر اليت تواجو ل سبت احملاولةمن خبلؿ ىذا الفصل 

ؼبخاطر االئتمانية يف كبل النظامية ، مث عرجنا للتعرؼ على ااإلسبلميةالعاملة وفق مبادئ الشريعة  ي وكذاالتقليد
اؼبخاطر االئتمانية وكيفية ادارهتا  إدارةجاء فيها يف  وما 3و 2و 1ازؿوـبرجات عبنة بدببادئ وكذلك التعريف 

 .اؼبتكررة اؼبالية العاؼبية اليت تستند عليها يف ذلك، وىذا لبلزمات ئواؼبباد

والعمل على  اإلسبلميةيف تنظيم ومراقبة اؼبصارؼ  ميةاإلسبلبعض اؼبؤسسات اؼبالية  تؤديوذل ما إضافة إ 
ىدافها اؼبرجوة وذلك دبحاولة تطويع ـبرجات أاريتها يف ربقيق جل استمر أزمة من بلساليب الرؽ واألطتزويدىا بال

ضافتو حىت ترتقي بالنشاط اؼبصريف إضافة ما يبكن إو  اإلسبلميةوتوصيات وفق ما تتطلبو الشريعة  ئبازؿ من مباد
 .على مكانة فبكنةأذل إسبلمي واؼبارل اإل

اؼبخاطر االئتمانية من خبلؿ اللوائح واؼبقرارات اليت تقـو  إدارةعرجنا على دور اغبوكمة وعبلقتها بأيضا و 
اؼبسانبة   يعمل على اإلسبلميةمجلس اػبدمات اؼبالية ف، اإلسبلميةباخراجها عبنة بازؿ وأيضا بالنسبة للمصارؼ 

بشكل جيد من خبلؿ إرساء األطر واؼبقرارات اليت توافق  اإلسبلميةطر االئتمانية لدا اؼبصارؼ اؼبخا إدارةيف 
   .اإلسبلميةالشريعة يف ىذه العملية اؼبهمة يف اؼبصارؼ 

 كسبت أف بعد ثقة بكل الدولية اؼبصرفية األسواؽ إذل للدخوؿ اإلسبلمية اؼبصارؼ استعدادومن خبلؿ 
 اؼبعايَت فإف اؼبستجد الوضع ىذا وأماـ اؼبالية، األزمة بانعكاسات الطفيف وتأثرىا رلالدو  اؼبستوى على مصداقية

 لتعزيز السيولة من فائض سبتلك اليت اإلسبلمية للمصارؼ منها مفر وال ضرورية ىي اليت تصدر من عبنة بازؿ
 تطبيق أماـ ائقع أي اؾىن يكوف فلناؼبعروؼ  الواقع ىذا ومن والدولية، احمللية التحديات ومواجهة مكانتها

 تسجل العربية البلداف يف منها اؼبوجودة وخاصة اإلسبلمية اؼبصارؼوذلك أف  بازؿ ؼبعايَت اإلسبلمية اؼبصارؼ
 .ذباىها اؼبتشددة اؼبركزية اؼبصارؼ سياسات بسبب اؼباؿ الكبَتة رأس كفاية من مرتفعة نسباً 

 ووضع االئتمانية، التعرضات مراقبة خبلؿ من مافاالئت ـباطر من التقليل اؼبصارؼ االسبلمية رباوؿو 
 إعداد من خبلؿ. مستمرة بصورة األطراؼ ؽبذا االئتمانية اؼببلءه ييموتق طراؼ،اال مع للمعامبلت اجراءات
ؼبراقبتها  مناسبة االجراءات وتضع اؼبخاطر ربديد على تعمل حبيث االئتمانية اؼبخاطر بإدارة خاصة سياسات
 . الجراءاتتلك اب وااللتزاـ
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  الشركات حوكمة أجر دراسة
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 تمهيد
جبلب الذي دور الوساطة  باعتبار، التقليدية واإلسالمية القلب النابض لالقتصاد بنوعيهاسبثل اؼبصارف 
 ىامقومات بقاءمنو تمد كأساس تس،  ات العجرمويل واالستثمار لدى وحدوربويلها للتفوائض وحدات اؼبال 

جودىا يف النشاط االقتصادي واؼبايل، ومن ابرز اخاطر دهدد كيااها وو ويتأثر ىذا الدور جبملة من اؼب، واستمراريتها
اليت تساعد يف التطورات واؼبستجدات صبيع مواكبة  األمر الذي دفعها إىل، االئتمانيةاؼباخاطر  قبداؼباخاطر ىذه 

 اتليأحد اآلالعمل وفق حوكمة الشركات  ويعترب بالشكل الذي يعود بالفائدة عليها، اؼباخاطر إدارة ىذا النوع من
وتقليل  هاأرباحوتنمية دورىا يف اغبياة االقتصادية اليت تساىم يف ربسُت  اؼبستاخدمة يف ىذا اجملال،ة ديثاغب

 ىا.خسائر 
 تطبيق واقع على سنقف أين ،لدراسةمن ا عبانب النظريفصلي ابعد التطرق ليأيت الفصل التطبيقي و 

 .يلية جملموعة من اؼبصارف الوطنية والعربيةربل ذلك بدراسةو  اؼبصريف الوطٍت والعريب، القطاع يف الشركات حوكمة
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  حوكمة الشركاتظل في  لبعض الدول العربيةالمنظومة المصرفية ل: واقع و المبحث األ
وكذا التأكيد التطور العاؼبي يف اعبانب التمويلي يعتمد الكيف مع متطلبات العمل اؼبصريف العاؼبي مواكبة 

مات ظاؽبيئات واؼبن تزام باؼبعايَت الدولية اؼبنبثقة عنلاالكذا و  ،التسيَتالعاؼبية يف  والقوانُت ئتطبيق اؼببادعلى 
 والعدالة واؼبسؤولية فصاح والشفافيةاإل ادئرساء مبإالنشاط اؼبصريف، كما يستوجب العمل على يف ؾبال واللجان 

بناء نظام مصريف متطور كفيل بلعب دور على وقد عملت اعبزائر منذ االستقالل  ،ةاؼبصرفيالعمليات صبيع يف 
 عبنة بازل.ؿبرك التنمية، وقادر على استفاء شروط ومتطلبات 

 مراحل وخطوات -لنظام المصرفي في الجزائرال: و األ المطلب
باعتبار أاها كانت تابعة آن الفرنسي النظام اؼبصريف للمستعمر  على أنقاضاعبزائري  اؼبصريف النظام بٍت
ويعمل على  اؼبرحلةالتفكَت يف انشاء نظام جزائري يراعي خصوصيات ء ومع االستقالل بدستعمراتو، ذاك أحد م

للمستعمر، حيث مر دبرحلتُت أساسيتُت، ترتبط كل واحدة منها بالنهج استكمال االستقالل والقضاء على التبعية 
 السياسي واالقتصادي اؼبتبع يف كل مرحلة.

      االشتراكي االقتصاد ظل في الجزائري المصرفي النظام : مميزاتولالفرع األ
 اػبزينةو  اعبزائري اؼبركزي البنك إنشاء وانباعب صبيع على والسلطة النفوذ بسطو  اسًتجاعاستكمال  استوجب

 اؽبامة اؽبياكل من باعتبارنبا 1،لسلطة نقدية جزائرية ستؤس جديدة رحلةؼب بداية، ك1962عام  اهاية يف العمومية
 النقدية السياسة على واليت تشرف أيضا ،وفرض سياددها دولة ألي اؼبصريف النظام وتوجيو مراقبة عن لةاؼبسؤو و 
 الدينار ىي وطنية عملة إصدار ذلك وأعقب ،للدولة االقتصادية األىداف ىبدم دبا االئتمان توجيو على عملتو 

عن اؼبوروث االستعماري يف شقو  نفصالالل كاخطوة،  1964 أفريل 1 يف رظبيا الفرنسي الفرنك ؿبل لتحل اعبزائري
 الذي اوكلت للتنمية، اعبزائري البنك إىل بعد فيما ربول الذي للتنمية اعبزائري الصندوق تأسيس ليعقبها ،2النقدي

 إطار يف العمومية االقتصادية االستثمارات سبويلكذا و  األجل، ةوالطويل ةاؼبتوسط اؼبدخرات ذبميع مهمة لو
عمل على  والذي، واالحتياط للتوفَت الوطٍت الصندوق إنشاء ضاأي 1964 سنةيف  مت كما 3،ويةالتنم اؼباخططات

 يف وكذا االجتماعي، االقتصادي الطابع ذات التنموية جالربام تنفيذ يف واستغالؽبا اؼبواطنُت من اؼبدخرات صبع
اليت كانت عائقا جنبية، األاؼبصارف  سيطرةإال أن الوضع العام كان ال يزال  ربت ، والبناء السكن مشاريع سبويل

                                                           
1
 Loi no. 62-144 du 13 décembre 1962 ,portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale 

d'Algérie  https://www.bank-of-algeria.dz/html/present.htm#pre2. Date de lecture,01/07/2019.   
2
 loi no.64-111 du 10 avril 1964 Instituant l’Unité Monétaire Nationale, Journal Officiel de la Republique 

Algerinne,10 Avril 1964,P 443. 
3
 Fonds National d’Investissement ,La loi n° 63-165 du 7 mai 1963 modifiée et complétée portant création de 

la BAD et fixant ses statuts,  https://www.fni.dz/rp/vf/index.html, Date de lecture, 01/07/2019.  

https://www.bank-of-algeria.dz/html/present.htm#pre2
https://www.fni.dz/rp/vf/index.html
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عن طريق اػبزينة  تمويل صبيل اؼبشاريع االستثماريةللدولة اعبزائرية ، األمر الذي دفع باويل اؼبشارع التنمويةسبأما  
 .العمومية

 آنذاك السلطات تبنتها اليت الشاملة التأميممكملة لعمليات  عمليةك األجنبية البنوك تأميم مرحلة جاءت
 اػبارجي والبنك اعبزائري الشعيب القرض اعبزائري، الوطٍت البنك حلت ثالثة بنوك ىي أين، 1966 سنة من اءبتدا

 نشاط رخصة إلغاءكما مت  زبصصو، حسب كل األنشطة دباختلف لقيامل ،اؼبؤفبة األجنبية البنوك ؿبل اعبزائري
،1967 اهاية مع اعبزائر يف واؼبالية األجنبية البنوك

 من صبلة اعبزائرية السلطات اعتمدت 1971 سنة ومع حلول 1
 سبويل يف أساسي مايل وسيط إىلوربويلها  العمومية اػبزينة دور معظمة اؼبوجودة النقائص تداركاإلصالحات ل

 اؼبركزي البنك دور تراجع إىل أدى فبا مركزية، قرارات على بناء التنموية واؼباخططات االقتصادية السياسات
 اجمللس يف متمثلة ستشاريةا ىيئات نشاءإ االصالحات ىذه مت يف كما اؼبايل، للسوق ظمةومن مشرفة كمؤسسة

 أثبت الواقع أن إال االصالحات ىذه ورغم القروض، وعبنة اؼبصرفية للمؤسسات التقنية واللجنة للقرض الوطٍت
 فبا اؼبصريف، العمل ساسياتأل مراعاة دون العمومية للمشاريع تمويلل ةآلي للبنوك حيث بقيت فعاليتها، ؿبدودية

 الذي األمر هبا، معًتف فائدة أسعار دون نفقادها لتغطية االقتصادية للمؤسسات القروض منح يف فوضى خلق
  2.العمومية اػبزينة كاىلو  ربملت مصريف عجز عنو جنت

بدء ات، صالححزمة جديدة من اإل باعتمادالسلطات اعبزائرية  تأد، بتو اؼبرحلةالذي ميز  للعجزنتيجة 
، 1982الريفية يف مارس  بنك الفالحة والتنمية، واعتماد بنكُتاؼبنظومة االقتصادية واؼبصرفية،  إعادة ىيكلةمن 

سبويل النشاطات الفالحية  ضافية على غراراؼبهام التقليدية للبنوك بعض اؼبهام اإل إىلوالذي أوكلت لو إضافة 
، والذي أختص 1985أفريل  لتابعة ؽبا، وبنك التنمية احمللية يفللقطاع العام واػباص، وكذا األنشطة األخرى ا

 مركزية أن إال اجملهودات اؼببذولة ورغم 3،وكذا استثمارات اعبماعات احمللية ،بتمويل اؼبؤسسات العمومية احمللية
 يزىا،سب كانت اليت والعجز اعبمود، وزاد من حجم البنوك تطور أعاق اؼبوارد استغالل وسوء القرارات ازباذ

 سنة جديدة إصالحات، مت تبٍت اػبارجية اؼبديونية مشكلة وتفاقم النفطية االزمة ومع لتاخفيف من ىذا العجزول
1986،

 دوره ، حيث استعاداؼبركزي البنك أساسها ديدةعلى وضع طرق تسيَت ج االصالحات ىذه أين عملت 4

                                                           
1
 KPMG, Guide Des Banques et Des Etablissement Financiers En Algérie, Algérie, 2015, P 09. 

 واقع االقتصادية التحوالت و الجزائرية المصرفية المنظومة ملتقى االصالح، منه و المصرفية المنظومة واقع عاشور، كتوش علي، بن بلعزوز 2
 .493 -491 :ص ص ، 2004 ديسمرب 15 و 14 الشلف جامعة ،وتحديات

 ،ملتقى اؼبنظومة اؼبصرفية يف األلفية الثالثةالمنظومة المصرفية عبر اإلصالحات االقتصادية إنجازات وتحديات  عبداهلل غامل، بن عيشي بشَت،3
 .04 :جامعة جيجل، ص  2005 -جوان  7 و 6 ،منافسة، ـباطر و تقنياتو 

 .180 :، صمرجع سابق، بلعزوز بن علي 4
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 اؼبصريف، اعبهاز وتوزان استقرار على للمحافظة مةالالز  النقدية السياسات تنفيذ على قادرا ليكون البنوك كبنك
 1:يلي ما نذكر لو حددت اليت اؼبهام ومن

 يف الصرف احتياطات جبمع يقوم كما االقتصادية، القطاعات على االعتمادات توزيع ومراقبة ضبط -
 .وتوظيفها وتسيَتىا اؼبركزي اؼبستوى

 .اؼبصرفية اؼبنظومة سَت وحسن ،ةالوطني العملة الستقرار الظروف أنسب توفَت على العمل -

 السياسة تطبيقبالشكل الذي يساىم يف  اؼبصرفية اؼبنظومة شكل ربديد ايضا االصالحات وقد مشلت
 ومؤسسات بنك اؼبسماة العامة الصبغة ذات القرض مؤسسات إىل االقراض مؤسسات قسمت كما ة،ياغبكوم
 خالل من للبنوك، الوساطة دور وإعادة اغبقيقية كيةالبن اؼبمارسات توطُت على عملت كما،  اؼبتاخصصة القرض
 تكوين على القرض مؤسسات القانون أجرب كما ،وفق أسس حقيقيةب اؼباختلفة اؼبشاريع سبويل أنظمة مراجعة
  1988.2 سنة جديد اصالحيج برنام يف مراجعتها وقد سبت القرض، ـباطر ؼبواجهة خاص رصيد

 بصفة العمومية اؼبؤسسات منحلي الذكر، السابق 12 - 86 القانون ويتمم ليعدل 06 - 88 قانون جاءوقد 
 من اغبر االقتصاد إىل ، كتمهيد لالنتقالاؼبايل واالستقالل اؼبعنوية الشاخصية خاصة، بصفة اؼبركزي والبنك عامة

 ماػبص إعادة لعمليات القصوى اغبدود شروط بتحديد اؼبركزي البنك يقوم حيث ؛اؼبؤسسات ىذهدهيئة  خالل
 وإعطائها ورحبيتها، النشاطات مردودية مبادئ حسب العمل إىل لالنتقال ودعمها القرض، ؼبؤسسات اؼباخصصة

 واالستقالل اؼبعنوية الشاخصية صفة أيضا وإعطائها التمويل، طرق واختيار اؼبشاريع دراسة ؾبال يف اغبرية من مزيدا
 الداخلية السوق يف األجل اؼبتوسط االئتمان إىل جوءالل ؽبا ريس   كما اؼبايل، التوازن مبدأ واخضاعها اؼبايل

  3.واػبارجية
  االقتصاد الحر ظل في الجزائري المصرفي نظامال إصالحات: الفرع الثاني

، حيث مس ىذا التحول العامل عاشها اليت السياسية لتحوالتل كنتيجة  اغبر االقتصاد كبو عبزائرا ربولت
 نشاطو، يقيد ما ؾبمل من اؼبايل النظام ربرير وكذا اؼباختلفة االقتصادية لقطاعاتل واؼبنظمة اؼبسَتة القوانُت تعديل
 دبا تسيَتىا طرق وتفعيل اؼبصرفية اؼبنظومة تنظيم إلعادة والقرض النقد بقانون اؼبسمى 10 - 90 قانون جاء حيث

                                                           
للجمهورية  اؼبتعلق بنظام البنوك والقرض، اعبريدة الرظبيةو  1986غشت  19اؼبوافق ل  1406ذي اغبجة عام  13اؼبؤرخ يف  12 - 86قانون رقم   1

 .1435 – 1425:، ص ص  34اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، العدد 
2
 A.Benhalima, Le Système Bancaire Algérienne Texte et Réalité, Ed Dahleb,Alger, 1997,P P 72-75. 

 بنظام واؼبتعلق 1986 غشت 19 يف اؼبؤرخ 12 86 لقانون اؼبتمم و اؼبعدل 1988 يناير 12 اؼبوافق األوىل صبادى 22 يف اؼبؤرخ 06 - 88 رقم قانون 3
 . 56- 55 :ص ص ، 02 العدد الشعبية، الديبقراطية اعبزائرية للجمهورية ةالرظبي اعبريدة القرض، و البنوك
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 احملددة واإلجراءات وانُتالق مستوى على كبَت تغيَت إحداث إىل أدى الذي األمر اعبديد، التوجو ىذاو   يتماشى
ؾبال العالقة بُت البنوك، وكذا عالقتها مع اؼبؤسسات  يف وضوحا أكثر ؿبددات ووضع اؼبصريف، للنشاط

 دور الوساطة اؼبالية للمؤسسات اؼبصرفية والذي يعد ؿبور تفعيل إىلاالقتصادية العامة منها واػباصة، فبا سيؤدي 
 1نشاطها.

 وكذا اغبقيقية، والدائرة النقدية الدائرة بُت للفصل سبهيدا 10-90 قانون جاء 099-89قانون النقد والقرض  -أ 
 الذي اؼبركزي للبنك الكاملة االستقاللية القانون ىذا شبن كما العمومية، واػبزينة النقدية السلطة بُت الفصل

 اؼبصرفية، اؼبنظومة راستقرا يضمن دبا النقدية سياستو تطبيق يف اغبرية كامل وومنح اعبزائر، بنك إىل ربول
 لإلقراض سقف ربديد خالل من اؼبركزي بالبنك عالقتها ضبط مت اليت العمومية اػبزينة دور تراجع مقابل

 لنظام أسس كما اذباىو، السابقة ديواها تسديد كيفية ضبط وكذا العمومية، اؼبيزانية عجز بتمويل اػباص
2:منها ذكرن واإلجراءات القوانُت من ؾبموعة على يقوم مصريف

 

 اعبمهور من الودائع ـبتلف صبع مهمتها معنوية أشاخاصا باعتبارىا التجارية للبنوك القانونية الصفة ربديد -
 الصرف بعمليات القيام إىل باإلضافة اؼباختلفة، الدفع وسائل إدارةو  توفَت مع قروض، شكل يف ومنحها

 العامة، اػبزينة سندات يف التجارية بنوكلل جبارياال االكتتاب إلغاء مت كما الثمينة، اؼبعادن على والعمليات
 العمليات دباختلف بالقيام ؽبا يسمح فبا السابقة، الفًتة يبيز كان الذي اغبصص ونظام التاخصص وإلغاء
 .واػبدمات العمليات ؽبذه االقتصادية اؼبردودية من انطالقا اؼبصرفية، اػبدمات وتقدًن

 بعد وىذا الشراكة، طريق عن أو أجنبية، أم كانت وطنية اصةخ مالية ومؤسسات بنوك بإنشاء السماح -
 القطاعات يف األجنبية االستثمارات أمام الباب لفتح مواكبة لعملها، واؼبشرعة اؼبنظمة اإلجراءات ربديد

 ؽبا توفر اليتاؼبصارف  مع التعامل يف االقتصادية العمومية للمؤسسات اغبرية أعطى الذي األمر األخرى،
 عدد ليفوق ،1997 سنة من ابتداء بنوك عدة ظهرت حيث ؛فعال مت ما وىو أكرب، اقتصادية مردودية

 .متنوعة مالية مؤسسة 15 اعبزائرية بالسوق الناشطة اؼبالية اؼبؤسسات
 األخَت واؼبلجأ البنوك بنك اؼبركزي البنك اعتبار من انطالقا مستوين، ذات بنكية منظومة إىل االنتقال -

 .واؼبايل اؼبصريف للنشاط الرئيسية والقواعد النقدية السياسات ربديد يف هاموم تنحصر لإلقراض،

                                                           
 الثالثة األلفية يف اؼبصرفية اؼبنظومة حول األول الوطٍت اؼبلتقى ،المالية العولمة ومتطلبات الجزائري المصرفي الجهاز ،نادية العقون الطاىر، ىارون1
 .6-4:ص ص ، 2005 جوان 7 - 5 ،جيجل جامعة وتقنيات، منافسة، ـباطر:
 اؼبتعلق بالنقد والقرض، اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية 1990أفريل  14اؼبوافق  1410رمضان  19مؤرخ يف  10 - 90قانون رقم 2

 .545 – 520 :، ص ص 16الشعبية، العدد 
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 بالنسبة جزائري دينار مليون 100و للبنوك، بالنسبة جزائري دينار مليون 500 ـب األدىن اؼبال رأس ربديد -
 اؼبنظومة حإصال إشكالية حول تقريره يف واالجتماعي االقتصادي اجمللس أعتربىا واليت اؼبالية، للمؤسسات

 1.السياسة ىذه طموحات يواكب أن من بكثَت أضعف اؼبصرفية
 اػباصة األموال بُت النسب السيولة، نسب والتوظيفات، الودائع بُت النسب: يلي ما وضبط ربديد -

 للبنك القانون ىذا أعطى كما اػبزينة، توظيفات عام، بشكل اؼباخاطر اػباصة، األموال استعمال والتعهدات،
 ما ربت الودائع أنواع بعض وعلى ينتجها، ال أو فوائد ينتج لديو ؾبمد حساب ايداع فرض يف اغبق اؼبركزي
 %15 اقتطاع ضرورة إىل إضافة اؼبعتمدة، اؼببالغ من% 28 ـب مبدئيا حدد والذي االلزامي، باالحتياطي يسمى

 االحتياطي لتكوين واؼبؤونات، واالستهالكات األعباء تنزيل بعد الصافية جالنتائ سبثل واليت ،األرباح من
 .القانوين

 وحسابات وميزانية السنوية باغبسابات تزويده خالل من اؼبايل باإلفصاح واؼبتعلقة العمليات من ؾبموعة فرض -
 2.االحصائية اؼبعلومات وصبيع سنوية، نصف االستغالل

 البنوك عمل يف االداري للتدخل حد على وضع االجراءات ىذهمن خالل  اعبزائرية السطات عملت
 فكرةحىت تطغى  االنتاجي االقتصادي الشق ذات األىداف ربقيق بغية األخرى، العمومية اؼبؤسسات لصاحل
 من اؼبنافسة سوق لدخول وتأىيلها اؼبصرفية اؼبنظومة استقرار ضمان إىل أيضا ىدف كما اؼبايل، القطاع تطوير
 العمومية، للبنوك القطاعي التاخصص مبدأ إلغاء اللخ من وكذا لعملها، جديدة وتسيَت تنظيم أطر وضع خالل

 القانون ىذا ىدفو  الرحبية، وربقيق يتوافق دبا الفائدة أسعار ربديد عملية على اؼبرونة من نوع رساءإ إىل باإلضافة
 العاؼبي، والبنك الدويل النقد صندوق لضغوطات نتيجة ،القطاعات صبيع يف األجنبية االستثمارات تشجيع إىل

 .بنتيجة يأت مل الذي العمومية االقتصادية اؼبؤسسات الحتكار بديلة اسةسيو 
 لإلجراءات اعبيد التطبيق ضمانؽبا سلطات تسمح ب ،اعبديدة واؽبيئات اؽبياكل من ؾبموعة إنشاء وقد مت

 كالبن)اعبزائر بنك دارةإل كمجلس والقرض النقد ؾبلس قبد اؽبيئات ىذه بُت ومن اؼبسطرة، األىداف وربقيق
 السندات وقبول اػبصم وعمليات النقود إصدار عملية تقنن نقدية وكسلطة تسيَته، شؤون يتوىل (سابقا اؼبركزي
 احًتام على واغبرص جهة من اػباصة للبنوك النشاط تراخيص منح وكذا ،وتنظيمها الصرف عمليات ومراقبة
 كال تضم اليت اؼبصرفية الرقابة ىيئة أنشأت يئة،اؽب تلك إىل إضافة وفروعها، اؼبالية واؼبؤسسات البنوك إقامة شروط

                                                           
: ص ص، 2000نوفمرب اعبزائر،  ، الدورة العامة السادسة عشر، المصرفيةإشكالية إصالح المنظومة الوطٍت االقتصادي واالجتماعي،  لمجلسلتقرير 1

23 – 25. 
 .546: مرجع سابق، ص، 10 – 90، من القانون 94 إىل 92اؼبواد  2
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 وقد رصيد، دون الشيكات إصدار مكافحة وجهاز الدفع عوارض مركز اؼباخاطر، مركز اؼبصرفية، الرقابة عبنة من
 1منها: نذكر عديدة مهام اللجان ؽبذه أوكلت

 اػباصة والقوانُت ،للتشريعات نوكالب احًتام ومتابعة اؼبالية، واؼبؤسسات البنوك إدارةو  تسيَت عمليات متابعة -
 .هبا التقيد عدم حالة يف النشاط رخصة وسحب خطوردها، حسب الديون وتصنيف اؼباخاطر بتغطية

 اؼبقًتضُت، بكل اػباصة والبيانات اؼبعلومات وصبع وتسجيل منها، اؼبستفاد القروض وحجم اؼبقًتضُت تصنيف -
 إىل قرض أي منح قبل اؼباخاطر مركز باستشارة قيامال وفرض عميل، كل ـباطر مستوى بتحديد يسمح دبا

 .العملية سالمة من التأكد غاية
 دبراقبة يسمح دبا اؼبعنية، اؼبالية واؼبؤسسات الوسطاء صبيع إىل وتبليغها الدفع عن اؼبتاخلفُت العمالء قوائم نشر -

 .راؼباخاط من مزيدلل التعرض دون وبول دبا الفئة، هبذه اؼبرتبطة اؼباخاطر ومتابعة
 أو اؼبصريف العمل قواعد خرق نتيجة ربدث ما عادة اليت واالحتيال النصب عمليات من اؼبصريف النظام تطهَت -

 .غش عمليات غبدوث نتيجة
 تعديالت عدة القرض النقد قانون عرف :والقرض النقد قانون مست التي صالحاتاإلو  التعديالت -ب 

 دائٍت عن فضال الدولية اؽبيئات مارستها اليت وطاتللضغ استجابة أو قانونيةال ثغراتال تصحيحدهدف اىل 
 التزامادها وبُت مستقل قوي اقتصاد بناء متطلبات بُت اؼبوازنة ؿباولة إىل بالسلطات دفع الذي األمر اعبزائر،
 .الدولية

نتيجة للضغوطات اليت مارستها  سبق الذكرجاءت ىذه االصالحات كما : 0887 - 0883 فترة إصالحات -أ 
على  متداالتعديل اؽبيكلي والذي  جحيث مت تبٍت برنام ؛نقد الدولية وزيادة خدمة الدين اػبارجيمؤسسات ال

، أما الثانية 1995ماي  21غاية  إىل 1994ماي  22وسبتد من  ،التثبيت اؽبيكلي مرحلتُت، سبثل األوىل مرحلة
، 1998 ماي 21غاية  إىل 1995ماي  22ومشلت الفًتة اؼبمتدة من  ،اؽبيكلي التعديل جفتمثل مرحلة برنام

االختالالت العميقة يف التوازنات الكلية لالقتصاد،  تصحيح إىلخالل ىذه اإلجراءات  من سعتوكانت 
 واؼبنظومة اؼبدفوعات وميزان الفائدة وأسعار الصرف ونظام النقدية السياسة يشمل عام صالحإ والعمل على

 :يلي ما عد يبكن األوىل اؼبرحلة اصالحات افأىد بُت ومن وغَتىا، اؼبايل والقطاع اؼبصرفية

                                                           
 ، ؾبلة الواحات 11 - 03األمر و   10 - 00بين قانون النقد والقرض  (مؤسسة الرقابة األولى)استقاللية بنك الجزائرحبوصي ؾبدوب، 1

 .104 – 99 :، ص ص 2012، جامعة غرداية ،  16حوث والدراسات، العدد للب
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 أسعار رفع طريق عن النقدي التدفق يف للتحكم حجمها بتاخفيض النقدية الكتلة توسع من اغبد -
 .الفائدة

 النظامي السوق بُت الصرف أسعار فارق على للقضاء 1994 يف %40 تفوق بنسبة الدينار قيمة زبفيض -
 .الصرف لسعر اؼبرن التاخفيض لنموذج تطبيقا وىذا اؼبوازي، والسوق

 لتحقيق كآلية االدخار، على الدائنة الفائدة معدالت رفع مع للبنوك، اؼبدينة الفائدة معدالت ربرير -
 .االستثمارات سبويل يف الستعماؽبا اؼبدخرات تعبئة مستوى على منافسة

 بغرض الصرف تاحتياطا رفع مع 20% مستوى عند النقدية السوق يف اعبزائر بنك تدخل معدل جعل -
 .للعملة اػبارجية القيمة دعم

 :غرار على اؼبرحلة، ألىداف كمكمل فكانت الثانية اؼبرحلة ألىداف بالنسبة أما
 احملروقات قطاع خارج %5 يعادل اقتصادي مبو معدل ربقيق. 
 للصرف مكاتب فتح مع البنوك بُت سوق إنشاء طريق عن استقراره على والعمل الصرف نظام إرساء 

 .1996 من ةبداي
 اؼبباشرة غَت بالوسائل واستبداؽبا االقتصاد لقروض اؼبباشرة اؼبراقبة وسائل استعمال عن التاخلي 

 لديون مزايدة نظام وضع طريق عن النقدي السوق تنمية مع اؼبفتوحة والسوق النقدي كاالحتياطي
 .اػبزينة وسندات اؼبركزي البنك

 للمؤسسات السماح مع البورصة، ومراقبة تنظيم عبنة اءوإنش اؼبالية لألوراق سوق إلنشاء التحضَت 
 .1998 من ابتداء %20 بنسبة ماؽبا رأس يف بالتوسع اعبيدة جالنتائ ذات العمومية

 1996 – 1994 الفًتة خالل العاؼبي البنك مع بالتعاون العمومية التجارية البنكية اغبسابات مراقبة، 
  1.بيةاألجن البنوك أمام االستثمار أبواب وفتح
 ساعدىا الذي األمر وىو واؼبايل، النقدي الصعيد على مقبولة جنتائ الفًتة ىذه خالل اعبزائر حققت

 اليت السنوات يف اػبصم معدالتو  التضاخم معدالت البفضت حيث ؛واؼبالية االقتصادية بنيتها ىيكلة إعادة على
 من أكثر الدولة كلفت اليت البنوك رظبلة ةإعاد عملية مكنت كما قياسية، مستويات إىل االصالح براما أعقبت

 .1995 اهاية يف %8 قدرىا مالءة نسبة ربقيق إىل دج مليار 43

                                                           
 السياسات حول الدويل اؼبلتقى ،الجزائر في النقدية السياسة على االقتصادية اإلصالحات انعكاس لتقييم دراسة عاشور، كتوش علي، بن لعزوزب1

 .17 – 14 :ص ص ، 2004 توبرأك 30 - 29 تلمسان، جامعة األفاق، و الواقع: اعبزائر يف االقتصادية
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 استكمالك 2003و 2001يف الصادرة القوانُت جاءت: والقرض النقد لقانون 1992و 1990 تعديالت -ب 
 01-01 األمر لفص حيث ؛القوانُت بعض مستوى على أحدثت اليت التغيَتات رغم وىذا ،10-90 للقانون

 1،السابق القانون من األخرى باألحكام اؼبساس دون والقرض، النقد وؾبلس اعبزائر بنك إدارة ؾبلس بُت
 الرقابة آليات وتطوير اؼبصرفية اؼبنظومة استقرار تعزيز هبدف قوانُتو  التعديالت من جبملة 11-03 األمر وجاء

 اػبليفة فضيحيت بعد خصوصا الدولية، اؼبعايَت يطابق دبا ريفاؼبص اإلشراف تدعيم وكذا البنوك، لعمل واؼبتابعة
 عن صالحياتو، لكامل اؼبركزي البنك فبارسات ةكاف بتفعيل اػباصة تلك مثل والصناعي التجاري والبنك
 نقدية كسلطة والقرض النقد ؾبلس وبُت كمؤسسة اؼبركزي البنك بتسيَت اؼبكلفة دارةاإل بُت الفصل طريق

 ؾبال يف خاصة اؼبركزي البنك عمليات مقاييس شروط وربديد النقد بإصدار اؼبتعلقة باؼبهام تضطلع مستقلة
 يف الوقاية قواعد وضع وكذا وتقييمها، عليها شرافواإل النقدية السياسة بتحديد يقوم كما والسندات، اػبصم
 الدفع وسائل سَت دبتابعة ميقو  كما االختالل، ـباطر بتفادي الكفيلة اؼبعلومات نشر من والتأكد ،النقد سوق

 رأس من األدىن باغبد يتعلق فيما خاصة اؼبالية واؼبؤسسات البنوك اعتماد شروط احًتام من والتأكد وسالمتها
 اؼبالية واؼبؤسسات البنوك على تطبق اليت والنسب اؼبقاييس بتحديد يقوم ذلك إىل إضافة إبرائو، وكيفية مال

 من اؼبؤسسات ىذه عمالء وبمي الذي بالشكل الوفاء على القدرة والسيولة هاوتوزيع اؼباخاطر بتغطية اؼبتعلقة
 .بأمواؽبم ربدق قد اليت اؼباخاطر

 اعبزائر بنك وتنظيمها تسيَتىا على يشرف واليت اؼباخاطر مركزية مصلحة تنظيم إعادة األمر ىذا مشل كما
 والضمانات اؼبسحوبة واؼببالغ وسقفها ةاؼبمنوح القروض وطبيعة القروض من اؼبستفيدين أظباء جبمع واؼبكلف

 ىذه يف اؼبالية اؼبؤسسات صبيع البراط يتطلب الذي األمر اؼبالية، واؼبؤسسات البنوك صبيع من قرض لكل اؼبعطاة
 بنشر والبنوك اؼبالية اؼبؤسسات إجبار مت كما اإلقراض، بعمليات اؼبتعلقة اؼبعلومات بكامل وتزويدىا اؼبصلحة
 البنوك احًتام مدى مراقبة أجل ومن. احملاسبية السنة لنهاية اؼبوالية أشهر الستة خالل يةالسنو  حسابادها

 اتاؼبؤسسو اؼبصارف  استغالل شروط احًتام وكذا عليها اؼبطبقة والتنظيمية التشريعية لألحكام اؼبالية واؼبؤسسات
 أعضاء ثالثة رئيسا، البنك ؿبافظ من تتكون مصرفية عبنة تأسيس مت اؼبالية وضعيتها نوعية على والسهر اؼبالية
 العليا. احملكمة من وقاضيُت واحملاسيب اؼبايل اؼبصريف اجملال يف عالية كفاءة ذوي

                                                           
 10 - 90قانون رقم  10 - 90اؼبتمم واؼبعدل لقانون  2001فرباير  27اؼبوافق  1421ذي اغبجة  4مؤرخ يف  01-01مر رقم اعبمهورية اعبزائرية، األ 1

 .5 –4 :ص ص ،2001اعبزائر، ،14اؼبتعلق بالنقد و القرض، اعبريدة الرظبية ، العدد  1990أفريل  14اؼبوافق  1410رمضان  19 اؼبؤرخ يف
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 بنك عن الصادر 10 - 08 رقم بنظام اعبديدة االصالحات صبلة بدأت :1909و 1997 األمر اصالحات -ج 
 مال لرأس الدنيا واغبدود رصيد دون اتالشيك ـباطر من الوقاية طرق ووبدد لينظم جاء والذي ،اعبزائر

 دون الشيكات إصدار عملية من للوقاية إتباعها الواجب واإلجراءات الًتتيبات النظام ىذا بُت حيث البنوك،
 يف نقص أو انعدام بسبب الشيكات دفع بعوارض اؼبتعلقة اؼبعلومات مركزية نظام تبٍت خالل من رصيد،

 تسليم قبل اعبزائر لبنك الدفع عوارض مركز بطاقية اطالع اؼبالية ؤسساتاؼب على وبتم الذي األمر الرصيد،
 والقرض االدخار تعاونيات إقامة تراخيص شروط أيضا النظام حدد كما للزبون، األول الشيكات دفًت

 كما جزائري، دينار مليون طبسمائة ـب والقرض االدخار تعاونيات لرأظبال األدىن اغبد حدد كما واعتمادىا
 بالنسبة أما جزائري دينار ماليَت عشرة ـب اعبزائر يف العاملةاؼبصارف  لرأظبال األدىن اغبد ربديد دأعا

 اؼبتعلق 04 - 10 األمر جاء مث.1 جزائري دينار مليون وطبسمائة ماليَت ثالثة ـب حدد فقد اؼبالية للمؤسسات
   2:امنه نذكر اإلجراءات من ؾبموعة طياتو يف ضبل والذي والنقد بالقرض

 عدة أو واحدا شريكا كانت سواء الوطنية اؼبسانبة نسبة كانت إذا بنكية شراكة إنشاء على اؼبوافقة تتم -
 .اؼبال رأس من %51 عن تقل ال شركاء

 .اؼبالية واؼبؤسسات للبنوك الداخلية القوانُت على التصويت حق تعطيها خاصة غبصة السلطة امتالك -
 البنوك وحصص أسهم بيع يف األولوية الشفعة حق قانون إطار يف قاغب العمومية اؼبؤسسات أو للدولة -

 .األجانب ولفائدة من اؼبالية واؼبؤسسات
 للمؤسسات بالنسبة اػبارج يف تتم اليت اؼبماثلة اؼبالية واألوراق األسهم عن تنازل أو بيع عملية كل اعتبار -

 03-01األمر عليها ينص اليت والتشريعات وانُتالق احًتام فيها تتم مل إذا الغية اعبزائري، للقانون اػباضعة
 ؾبلس من أو اؼبركزي البنك ؿبافظ من مسبقا إذنا تتطلب اليت العملية وىي واالستثمار، بالتنمية واؼبتعلق

 .والقرض النقد
 .إلجراءاتوا والقوانُت للتشريعات مطابقة مراقبة ونظام داخلي رقابة لنظام اؼبالية واؼبؤسسات البنوك تبٍت ضرورة -

 األدىن اؼبالءة نسب ربديد إىل سعيها يف االصالحات ىذه أنبية تكمن 9 90-03 رقم النظام اصالحات -د 
 من القانونية اػباصة أمواؽبا ؾبموع بُت 9.5% نسبة حددت حيث ؛اؼبالية واؼبؤسسات البنوك على اؼبطبقة

 ىذه أوجبت كما أخرى، ةجه من السوق وـباطر العملياتية واؼباخاطر القرض ـباطر وؾبموع جهة
 مع ،%7 عن تقل ال بنسبة الذكر السابقة اؼباخاطر كل القاعدية اػباصة األموال تغطي أن االصالحات

                                                           
 . 2008يوليو  21اؼبوافق  1429رجب عام  18مؤرخ يف  04 إىل 10 - 08نظام رقم  1

2
 KPMG, Guide Des Banques et Des Etablissement Financiers En Algérie, Op.cit, P12. 
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 اؼبالءة حددت وقد اؼبرجحة، ـباطرىا من 2.5%تغطي قاعدية خاصة أموال من تتكون أمان وسادة تشكيل
 :التالية اؼبعادلة وفق القانونية اػباصة األموال من
 دلة معامل المالءة:معا •

 
 
 

 :حبيث التكميلية اػباصة واألموال القاعدية اػباصة األموال من القانونية اػباصة األموال تتكون حيث
 الصلة ذات العالوات+  التاخصيص من أو االجتماعي اؼبال رأس من]=  القاعدية الخاصة األموال •

+ جديد من اؼبرحلة الدائنة األرصدة+  (لتقييما أو التقييم إعادة فوارق خارج)  االحتياطات + اؼبال برأس
 – [توزيعها اؼبرتقب واألرباح الضرائب من صاف اؼبقفلة األخَتة السنة جنتائ+  القانونية اؼبؤونات

 قيد العاجزة جالنوات+ جديد من اؼبرحلة اؼبدينة األرصدة+  شراؤىا اؼبعاد اػباصة الذاتية األسهم]
 االىتالكات من صافية اؼبادية غَت الثابتة األصول+ سداسيا ددةاحمل العاجزة جالنوات+ التاخصيص
 تتجاوز اليت اؼببالغ+ اػباصة لألموال فباثل آخر مستحق كل ومن اؼبسانبات مبلغ من %50+  واؼبؤونات

 [طرف اللجنة من اؼبفروضة التكميلية اؼبؤونات+  باؼبسانبات اػباصة اغبدود
 القيمة فوائض مبلغ من % 50+ التقييم إعادة فوارق مبلغ نم % 50] = التكميلية الخاصة األموال •

 أخرى وسندات مسانبة سندات+ للبيع اؼبتاحة لألصول اغبقيقية بالقيمة التقييم عن والناصبة الكامنة
 أو سندات إصدار من اؼبتأتية األموال+ السندات إصدار من اؼبتأتية األموال + ؿبددة غَت مدة ذات

 وزةجاحمل اػباصة لألموال فباثل آخر مستحق كل ومن اؼبسانبات مبلغ نم %50] - [مشروط قروض
 القانونية اػباصة األموال ضمن التكميلية اػباصة األموال تدرج أال على ،[اؼبالية واؼبؤسسات البنوك لدى

 .القاعدية اػباصة األموال حدود يف إال
 اليت اؼبرجحة الصافية اؼباخاطر جملموع القصوى النسبة وحدد ،اؼباخاطر النظام ىذا قسم ذلك إىل إضافة

 اليت الكربى اؼباخاطر وؾبموع %،25 ب احًتامها الواجب القانونية اػباصة أموالو ومبلغ اؼبستفيد نفس ؽبا يتعرض
 1.القانونية اػباصة أموالو أضعاف شبانية مالية مؤسسة أو بنك ؽبا يتعرض

 
 

                                                           
يتضمن نسب اؼبالءة اؼبطبقة على البنوك و اؼبؤسسات  2014فرباير  16فق اؼبوا 1435ربيع الثاين  16مؤرخ يف  01 - 14نظام رقم اعبمهورية اعبزائرية، 1

 .21، ص:56 .دعد ، اعبريدة الرظبيةاعبزائر اؼبالية، بنك

 = معامل اؼبالءة
 ؾبموع التعرضات اؼبرجحة ؼباخاطر القرض واؼباخاطر العملياتية وـباطر السوق

 األموال اػباصة القانونية
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  الجزائري المصرفي الجهاز خصوصيات :الفرع الثالث
 متنوعة وؾبموعة اؼبركزي، البنك غرار على الرظبية اؽبيئات من ؾبموعة من اعبزائري اؼبصريف اعبهاز يتكون

 مرات عدة عددىا تضاعف حيث ؛منها األجنبيةالوطنية و  واػباصة، العمومية اؼبالية واؼبؤسساتاؼبصارف  من
 وبروز القطاع ىذا يف االستثمار بتشجيع ظبح دبا والتشريعات، والقوانُت السياسات يف اغباصلة التطورات كنتيجة

 اؼبالية واؼبؤسساتاؼبصارف  تقسم، و اػبارجية األسواق مع ربطهاو  اعبزائية السوق متطلبات تلبية وباول متنوع جمزي
 :إىل اعبزائر يف الناشطة

 بلغ حيث واؼباختلطة، اػباصة التجاريةاؼبصارف و  العمومية التجاريةاؼبصارف  وتضم :التجاريةالمصارف  •
 العموميةاؼبصارف  عدد بلغ فيما بنكا، عشر أربعة اعبزائر يف العاملة اؼباختلطة  اػباصةاؼبصارف  عدد
 .بنوك ستة

 متعاملُت، 9 تضم واليت العامة اؼبهام ذات اؼبالية اؼبؤسسات إىل بدورىا وتنقسم :المالية المؤسسات •
 كما ،سبثيل مكاتب وطبسة لالستثمار، الوطٍت الصندوق يف متمثلة خاصة مهام ذات مالية ومؤسسات

 : التايل الشكل يبثلو
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 حسب اؼبصرفية اؼبنظومة أن إال اعبزائر، يف الناشطة واػباصة العمومية التجارية للبنوك الكبَت العدد رغم
 التقرير بُت كما اؼبوجهة، القروض ىيمنة ومن التحتية البٌت يف كبَت ضعف من تعاين الدويل النقد صندوق تقرير

واؼبؤسسات اؼبالية  البنوك  

اؼبالية اؼبؤسسات التجارية البنوك  

 :البنوك العمومية
 الصندوق الوطٍت للتوفَت واالحتياط. -
 البنك الوطٍت اعبزائري. -
 القرض الشعيب اعبزائري. -
 البنك اػبارجي اعبزائري. -
 بنك الفالحة و التنمية الريفية. -
 بنك التنمية احمللية. -

 :اؼبؤسسات اؼبالية ذات اؼبهام العامة
 ٍت للتعاون الفالحيالصندوق الوط -
 اؼبؤسسة اؼبالية لالستثمار واؼبسانبة وتوظيف األموال -
 شركة إعادة التمويل الرىٍت -
 الشركة العربية لإلهبار اؼبايل -
 اعبزائر -سيتيالم  -
 اعبزائر -اؼبغاربية لإلهبار اؼبايل  -
 الشركة الوطنية لإلهبار اؼبايل -
 إهبار ليزينغ -
 .اعبزائر إهبار -

 :بنوك اػباصة واؼباختلطةال
 بنك الربكة اعبزائري -
 بنك الشركة العربية اؼبصرفية اعبزائر -
 ناتكسيس اعبزائر -
 اؼبؤسسة العامة اعبزائر -
 سييت بنك اعبزائر -
 اعبزائر –البنك العريب  -
 البنك الوطٍت لباريس اعبزائر -
 بنك تراست اعبزائر -
 اعبزائر جبنك اػبلي -
 تجارة واؼباليةبنك ىاوسُت لل -
 بنك فرانسا اعبزائر -
 شركة القرض الفالحي اعبزائر -
 بنك السالم -
 بنك شركة ىونغ كونغ و شنغهاي -

 :اؼبؤسسات اؼبالية ذات اؼبهام اػباصة
 الصندوق الوطٍت لالستثمار -

 :مكاتب التمثيل
 البنك التجاري الربيطاين العريب -
 ارباد البنوك العربية والفرنسية -
 القرض الصناعي و التجاري -
 بانكو ساباديل -
 مونيت دي باشي دي سيينا -

البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر (0.29) الشكل  

 
 

 البنك اؼبركزي اعبزائر المصدر:
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 القروض نسبة أن كما اػبام، الداخلي جالنات من 20%تتعدى ال حيث ضعيفة البنوك عرب التمويل عمليات أن
 ىعل العمومية البنوك سيطرة أن أيضا التقرير وبُت اجملاورة، بالدول مقارنة ضعيفة تبقى اػباص للقطاع اؼبوجهة
  1.كلي بشكل تكون تكاد اعبزائر يف اؼبايل القطاع

 العظمى النسبة سبثل العمومية التجارية البنوك حصيلة أظهرت أن 2014 لسنة اعبزائر بنك احصائيات يف
 سنة %93 تقارب كانت أن بعد ،2012 سنة األصول ؾبموع من %86 سبثل إذ البنكية، األصول ؾبموع من

 87.7% سبثل حيث اػباصة نظَتادها من بكثَت أعلى تبقى اؼبوارد ذبميع على العمومية البنوك قدرة أن كما ،2002
 البنوك منو تعاين زالت ما الذي التأخر تظهر االقراض بعمليات اػباصة البيانات أن كما اجملمعة، اؼبوارد ؾبموع من

 ،2011 سنة كذلك انتك أن بعد 100% العمومي للقطاع العمومية البنوك قروض نسبة تقارب حيث ؛اػباصة
 ؛أيضا الضعف تعاين كانت وإن أفضل اػباص القطاع مشاركة فنسبة اػباص للقطاع اؼبوجهة للقروض بالنسبة أما

 توزع السبب يكون قد إذ كثَتة، ذلك وأسباب العمومية، للبنوك 87.7%ـ ب ةمقارن 12.2% إىل وصلت حيث
 فيما وكالة، 13ؾبتمعة الستة العمومية البنوك سبتلك حيث ػباصة،ا بالبنوك مقارنة الكبَت العمومية البنوك وانتشار
 مقارنة ضعيف معدل وىو نسمة، 25000 لكل شباك دبعٌت أي 2،وكالة 325 عشر األربعة اػباصة البنوك تتقاسم
 تتعدى ال حيث اآللية، للشبابيك بالنسبة قبده االشكال نفس نسمة، 3000 لكل بشباك احملدد العاؼبي باؼبعدل

 مقارنة وكذا آيل، شباك 225 تساوي واليت عاؼبية نسبة بأعلى مقارنة نسمة ألف 100 لكل 7.29 اعبزائر يف عدؽبام
  3.التوايل على شباك 12.67و شباك 25.83 ـب ومصر باؼبغرب

 ما سوق على أثر والذي اعبزائرية، البنوك مشهد يف األبرز العامل اؼبوظفة غَت السيولة فائض مشكلة سبثل
 الفائدة معالت البفاض إىل أدى الذي األمر األموال، من اؼبعروض فائض من تعاين أصبحت حيث البنوك بُت

 القدرة وربسُت ،األجور رفع سياسة إطار يف النقود من كبَتة كميات طبع إىل اؼبشكلة ىذه جذور وتعود عليها،
 عليها علقت اليت الشباب مشاريع سبويل عمليات إىل إضافة األلفية، بداية يف اغبكومة أتبعتها اليت الشرائية
مليار  2939.4 إىل 2006 سنة دج مليار 1612 من ارتفعت حيث ؛البطالة على القضاء يف كبَتة آماال اغبكومة

                                                           
1
C.Towe,D.Gressani, Algérie : Evaluation De La Stabilité Du Secteur Financier FONDS MONITAIRE 

INTERNATIONAL, Rapport N° 14/161, Algérie, Juin 2014.PP 9-10. 
2
 Rapport annuel de la Banque d'Algérie 2014, Disponible sur le site. https://www.bank-of-

algeria.dz/html/communicat2014.htm, Date de lecture 12/02/2019. 
3
La banque Mondiale, Indicateur Guichets automatiques bancaires, Disponible sur le site  

http://www.banquemondiale.org/ Date de lecture 13/02/2019. 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2014.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2014.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2014.htm
http://www.banquemondiale.org/
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 أىداف ىبدم دبا وتوجهيها اؼبوارد ىذه استغالل مستوى على اؼبسجل الكبَت اػبلل يوضح ما وىو ،2012 سنة دج
  1.أخرى جهة من التنموية السياسة وأىداف جهة، من اؼبؤسسة

  بازللجنة  اتفاقيات وتحديات الجزائريةالمصارف  فياالئتمانية  المخاطر إدارة: المطلب الثاني
 اتفاقيات متطلبات أوجددها اليت التحديات عن منأى يف اعبزائرية اؼبالية واؼبؤسساتاؼبصارف  تكن مل

 على اؼبؤسسات وإلزام التشريعات لضبط الالزمة االجراءات بازباذ اعبزائري اؼبشرع ألزمت حيث اؼبتعاقبة، بازل
 ىذه لعمل اؼبنظمة والقوانُت التشريعات ؼباختلف الدقيقة اؼبراجعة خالل ومن االتفاقيات، ىذه ؿبتوى احًتام

 يف زائراعب تسجلو الذي والتأخر اؼبواكبة أوجو ربديد يبكن الثالثة بازل اتفاقيات دبتطلبات ومقارنتها اؼبؤسسات
 .اجملال ىذا

 0بازل اتفاقيات التعديالت وفق متطلبات: ولالفرع األ
من خالل  ،مستجدات الساحة اؼبالية العاؼبية مع لتأقلماعبزائرية على وضع تعديالت ل السلطات مدتع

 احًتامها الواجب النسب من ؾبموعة ربديد على القانون ىذا نص حيث ،10 - 90 والقرض النقد قانونمراجعة 
 نسب والتعهدات، اػباصة األموال بُت النسب مثل اعبزائر، يف الناشطة اؼبالية واؼبؤسسات البنوك طرف من

 اؼبشرفة اؼبالية السلطات تزويد بضرورة اؼبالية اؼبؤسسات القانون ىذا ألزم كما عام، بشكل واؼباخاطر السيولة
 مهمتها مصرفية عبنة إنشاء مت ذلك إىل إضافة مؤسسة،لل العامة اؼبالية اغبالة لتحديد فصلية وأخرى سنوية ببيانات
  2.اؼبالية واؼبؤسسات البنوك لعمل اؼبنظمة والتشريعات للقوانُت الدقيق االحًتام من التأكد

 والذي ،01- 90 نظام غرار على اؽبدف ىذا ربقيق يف تساعد قوانُت وضع على اؼبركزي البنك عمل كما
 أن أوجب كما فيو، االكتتاب اؼبالية واؼبؤسسات البنوك على ينبغي الذي جتماعياال اؼبال لرأس األدىن اغبد حدد
 بعض 08-91 رقم نظام حوى كما 3،(% 8)  عن تقل ال للماخاطر تغطية نسبة احملددة اػباصة األموال سبثل

 الذي األمر النقدية، للسوق ووسيط كمسَت اؼبركزي البنك عُت حيث النقدية، السوق بتنظيم اؼبتعلقة اإلجراءات
 09-91 رقم نظام حدد وقد 4،النقدية السوق إىلئ تلتج اليت اؼبؤسسات ومتابعة مراقبة بعمليات بالقيام لو يسمح
 تواجو اليت اؼباخاطر درجة حسب الديون وتصنيف وتغطيتها اؼباخاطر تقسيم ؾبال يف اعتمادىا الواجب القواعد
 ربصيلها، اؼبضمون غَت الديون عن الناصبة الفوائد وإدراج تياطاتاح تكوين على اؼبالية اؼبؤسسات وإجبار العميل،

                                                           
، اؼبلتقى الوطٍت حول إشكالية استعمال السيولة النقدية يف ريفهامقترحات لتصك التجارية أسبابها و مشكلة فائض السيولة لدى البنو سليمان ناصر، 1

 .02 :، ص2014ماي  07 - 06اؼبعامالت التجارية و انعكاسها على اػبدمات اؼبصرفية اعبزائرية، سيدي بلعباس، 
2

 .القرض و بالنقد اؼبتعلق 10 - 90 رقم قانون 

 ك و اؼبؤسسات اؼبالية العاملة يفيتعلق باغبد األدىن لرأظبال البنو  1990يونيو  4افق اؼبو  1410ذي احجة عام  12مؤرخ يف  01 - 90نظام رقم  3
 اعبزائر، بنك اعبزائر.

 يتضمن تنظيم السوق النقدية، بنك اعبزائر. 1991غشت  14اؼبوافق  1412صفر  04مؤرخ يف  08 - 91نظام رقم  4
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 عدم رغم) القصوى النسب احًتام ضرورة على اؼبالية، واؼبؤسسات للبنوك اغبذر التسيَت باب من أيضا نص كما
 بُت االدني النسبة وكذا اػباصة، أموالو صايف ومبلغ عمالئو مع عملياتو بسبب البنك ـباطر ؾبموع بُت (ربديدىا

 1.عملياتو بسبب ؽبا يتعرض اليت اؼباخاطر ؾبموع ومبلغ اػباصة األموال ىذه صايف مبلغ
 خاصة أموال شطرين إىل وقسمها اؼبالية واؼبؤسسات للبنوك اػباصة األموال مكونات 74 - 94 نظام حدد

 ـباطرة أوزان نسب ديدرب وكذا ،للماخاطر اغباوية العناصر حدد ذلك، إىل إضافة تكميلية، خاصة وأموال قاعدية
 متطلبات مع سباشيا اؼبالية واؼبؤسسات للبنوك اؼبال رأس لكفاية تصاعدية معدالت أيضا حدد كما عنصر، لكل
 العملية تيسَت إىل اإلجراء ىذا يهدف حبيث 8% األقل على تساوي مالءة نسبة تفًتض كانت اليت األوىل بازل

 2:يلي كما تدرهبي بشكل للبنوك بالنسبة
 .1995 جوان اهاية مع %4 نسبة -
 .1996 جوان اهاية مع %5 نسبة -
 .1997 جوان اهاية مع %6 نسبة -
 .1998 جوان اهاية مع %7 نسبة -
 .1999 جوان اهاية مع %8 نسبة -

 السلطات لتبٍت كبَتة خطوة اؼبالية واؼبؤسسات للبنوك الداخلية اؼبراقبة اؼبتضمن 03-02 تنظيم مثل
 واػبطر السوق خطر ىي للماخاطر العام اؼبفهوم إىل اؼباخاطر من نوعُت دخول بسبب بازل، اتفاقية ؼبعايَت اعبزائرية

 القانونية، واؼباخاطر السوق ـباطر التسوية، ـباطر الفائدة، معدل ـباطر االعتماد، ـباطر إىل باإلضافة العمليايت،
 رأس كفاية حساب نسبة يف إدراجها دون ولكن األمر،باستدراك  السلطاتفقد قامت  السوق ؼباخاطر فبالنسبة

 يف القيد إجراءات وتنفيذ وتنظيم تصميم نقائص عن الناجم اػبطر أنو على العمليايت اػبطرت عرف كما اؼبال،
 اؼبؤسسة أو البنك بعمليات اؼبتعلقة األحداث دبجموعة اػباصة اإلعالم أنظمة يف عام وبشكل احملاسيب النظام
 التنظيم ىذا حوى كما بعد، بازل عبنة تبنتها قد تكن مل اليت التشغيلية اؼباخاطر من جزء تبنت أاها أي اؼبالية،
 واإلجراءات العمليات مراقبة نظام تشمل داخلية، رقابة أنظمة بوضع اؼبالية واؼبؤسسات البنوك إلزام ضرورة أيضا،

 اؼباخاطر يف والتحكم الرقابة أنظمة ،جنتائوال اؼباخاطر تقييم أنظمة اؼبعلومات، ومعاعبة احملاسيب والتنظيم الداخلية
  3.واإلعالم التوثيق نظام وكذا

                                                           
 وبدد قواعد اغبذر يف تسيَت اؼبصارف و اؼبؤسسات اؼبالية، بنك اعبزائر. 1991ت سغا 14اؼبوافق  ه1412صفر  04مؤرخ يف  09 - 91نظام رقم  1

2
 Instruction N° 74-94 Du 29 Novembre 1994 Relative à la Fixation Des Règles Prudentielles De Gestion Des 

Banques et Etablissements Financiers, Banque D’Algérie. 
 ، يتضمن اؼبراقبة الداخلية للبنوك و اؼبؤسسات اؼبالية.2002 نوفمرب 14اؼبوافق  1423رمضان عام  9ؤرخ يف م 03 - 02نظام رقم  3
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 وكذا اؼبال رأس مكونات ربديد خالل من األوىل، بازل متطلبات مواكبة على اإلجراءات ىذه عملت
 يثح ؛االتفاقية ىذه تبٍت يف سنوات ثمانـب الواضح التأخر ىو اؼبالحظ أن إال وأوزااها، اؼباخاطر عناصر ربديد

 اؼباخاطر ضمن السوق ـباطر إدراج أنو مل يتم كما لتطبيقها، أجل كآخر 1992 اهاية تاريخ اللجنة حددت
 تستوجب كماخاطر السوق ـباطر بازل عبنة أدرجت فقد وللتذكَت ،2002 اهاية يف إال منها التحوط الواجب
 من تبنيها قبل التشغيلية طراؼباخا إدراج مت ذلك، عكس وعلى ،1997 يف تطبيقها وأوجبت 1996 يف التحوط

 مسَتة يف اؼبهمة الدعائم أحد يعترب شاملة داخلية رقابة نظم إنشاء علىاؼبصارف  إجبار أن كما اللجنة، طرف
 .اؼبايل القطاع يف الدولية التطورات مراكبة

 1بازل اتفاقية تحديات: الفرع الثاني
 سليمة داخلية رقابية أنظمة بناء ضرورة على اليةاؼب واؼبؤسساتاؼبصارف  اعبزائرية اؼبالية السلطات ألزمت

 وطرق اؼبتبع ؿباسيب التنظيم ومتابعة الداخلية، واإلجراءات العمليات اؼبعلومات ألنظمة شاملة ومراقبة ؼبتابعة
 الدعامة سبثل واليت واإلعالم، التوثيق نظام وكذا باؼباخاطر والتحكم التقييم أنظمة إىل إضافة اؼبعلومات، معاعبة
 اجملموعة تحدد حيث ؛القوانُت من جديدة دبجموعة التشريعات منظومة، كما مت تدعيم بازل التفاقية الثانية
 تعزيز إىل يهدف والذي اؼبالية، واؼبؤسسات البنوك لرأظبال األدىن اغبد بتحديد واؼبتعلق 04 - 08 نظام األوىل

 إىل األدىن اغبد من رفعت حيث اؼباختلفة، اؼبالية األزمات مواجهة يف متانة أكثر وجعلها اؼبصرفية اؼبنظومة استقرار
 كان أن بعد اؼبالية، للمؤسسات جزائري دينار مليون 500و ماليَت 3 للبنوك بالنسبة جزائري دينار ماليَت 10
  أما التوايل، على اؼبالية واؼبؤسسات للبنوك جزائري دينار مليون 500و جزائري، دينار مليون 500و مليار2

 النظام مواد تنص حيث ؛البنوك بُت ما ـباطر دبراقبة اؼبتعلق 2 11-04و 1 03-11 نظامي فحددىا الثانية موعةاجمل
 ما واؼبقًتضُت القروض توزيع ولقائمة داخلية رقابة ؼبنظومة اؼبالية واؼبؤسساتاؼبصارف  امتالك ضرورة على األول

 من يبكنها دبا السيولة، ـباطر وتسيَت وربليل وقياس بتعريف اؼبصارف إلزام على الثاين النظام نص كما البنوك، بُت
 للسيولة أدىن معامل احًتام على اؼبالية واؼبؤسساتاؼبصارف  ألزم كما التزامادها، ؼبواجهة الكافية السيولة توفَت

 القصَت دىاؼب على ربقيقها اؼبمكن اؼبتوفرة األصول ؾبموع بُت نسبة اؼبعامل ىذا ويبثل ،100% األقل على يساوي
 .أخرى جهة من القصَت اؼبدى وعلى الطلب ربت االستحقاقات ؾبموع وبُت جهة من

                                                           
 .البنوك بُت ما ـباطر دبراقبة يتعلق ،2011 مايو 24 اؼبوافق 1433 الثانية صبادى 21 يف مؤرخ 03 - 11 رقم نظام 1
 رقابة خطر السيولة.، يتضمن تعريف وقياس وتسيَت و 2011مايو  24وافق اؼب 1433صبادى الثانية  21مؤرخ يف  04 - 11نظام رقم  2
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 من انطالقا وذلك اؼبالية، واؼبؤسسات البنوك على الواجبة الداخلية الرقابة مضمون 08-11 نظام حدد
 الصرف ـباطر نم لكل السوق ـباطر ضم ىو القانون ىذا يف واعبديد ؽبا، يتعرض اليت اؼباخاطر أنواع ربديد

 كفاية حساب يف إدراجها كيفية ربديد دون ولكن التفاوض، حملفظة اؼبلكية وسندات الفائدة معدالت وـباطر
 اؼبالية واؼبؤسسات البنوك منو الثانية اؼبادة ألزمت حيث ؛السابق للنظام متمما 01-14 نظام وجاء 1،اؼبال رأس

 متمما 01 - 14 نظام وجاء قدره للمالءة أدىن معامل فردي أو ؾبمع أساس على مستمرة وبصفة احًتام بضرورة
 ؾبمع أساس على مستمرة وبصفة احًتام بضرورة اؼبالية واؼبؤسسات البنوك منو الثانية اؼبادة ألزمتو  السابق، للنظام

 ضالقر  ـباطر وؾبموع جهة من القانونية اػباصة أموالو ؾبموع بُت 9.5% قدره للمالءة أدىن معامل فردي أو
 كما منها، %7 القاعدية األموال تغطي أن شرط مع أخرى، جهة من اؼبرجحة السوق وـباطر العملياتية وـباطر
 مع اؼباخاطر، من  %5 تغطي قاعدية خاصة أموال من تتكون أمان وسادة تشكيل ضرورة على الرابعة اؼبادة نصت
 2.اؼبرجحة اؼباخاطر مبالغ ـبتلف حساب طرق ربديد
 2بازل راءاتتأثير اج: ثالثا

 اؼبالية للسلطات اؼبباشر التدخل بسبب اعبزائر على 2008 أزمة تأثَت تدين الدويل النقد صندوق تقرير بُت
 3السيولة، فائض حيث من اعبزائرية البنوك امكانيات و اعبزائرية، للبنوك الدويل النشاط وؿبدودية القطاع ىذا يف

 األساسي اؼبال رأس نوعية ربسُت رأسها على وضعت واليت الثالثة، بازل اتفاقية متطلبات دائرة خارج جعلهافبا 
 نرى اؼبفعول، السارية للقوانُت وبالنظر األجل، وطويلة قصَتة سيولة إىل ذبزئتها خالل من السيولة جانب وربسُت

 اؼبال، رأس من األدىن اغبد ورفع اؼبفروض السيولة معدل غرار على عديدة جوانب إىل سباقة كانت اعبزائر أن
 اؼبصرفية فاؼبنظومة اغبالية، البيئة ومتطلبات تتماشى سليمة رقابة أنظمة ببناء اؼبالية اؼبؤسساتو  البنوك إلزام وكذا

 لالختالالت اؼبعدلاؼبنظم و  دور السلطات تلعب إذ للدولة، الكبَت الدعم من وقودها استقرارىا تستمد يةاعبزائر 
إال  اؼبنظومة، ؽبذه حقيقي تطور بتحقيق يسمح ال الدور ىذا ولكن ػبليفة،ا بنك أزمة غرار على اغبدوث اؼبمكنة

 التسيَت نظام عن االبتعاد ذبسد قوانُت طرح طريق عن اؼبالية األزمات إشكالية معاعبةمن خالل العمل على 
 .العمومية للبنوك األبوي

ا اؼبورد ىذ ربديثجب وموظفي اؼبصارف، فبا يستو  عاملي كفاءةب ةاؼبصرفي اؼباخاطر إدارة ترتبط
وقد ظهرت بعض العوائق على ىذا اؼبستوى مثل غياب توافق بُت التعليم اعبامعي ومتطلبات العمل  ورسكلتو،

                                                           
 ، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و اؼبؤسسات اؼبالية. 2011نوفمرب  28اؼبوافق  1433ؿبرم  3مؤرخ يف  08 - 11نظام رقم  1
 اؼبؤسسات اؼبالية.اؼبالءة اؼبطبقة على البنوك و سب يتضمن ن 2014فرباير  16اؼبوافق  1435ربيع الثاين  16مؤرخ يف  01 - 14نظام  2

3  C.Towe,D.Gressani,Op.cit, p 9. 
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 من الكفاءات ىروب الذي وبرم العمل يف مثل ىذه اؼبؤسسات، فبا أدى إىل الديٍتاؼبصريف، إضافة إىل اعبانب 
 1.القطاع ىذا

 التعديل بإجراء اللجنة امتوفقد ق ،لول مسبقة ؽباات وإهباد حألزما على ذبنبمقرارات بازل  أكدت
 شرق جنوب دول أزمة بعد 2بازل إطار وإصدار اؼبال رأس حساب متطلبات ضمن السوق ـباطر بإدخال األول
 الضعف مواطن عن كشفت اليت العقاري الرىن أزمة بعد الثانية االتفاقية على تعديالت بإجراء وقامت آسيا،

من  ربد اليتطوات باػبقيام الاعبزائر أن تعمد على بناء نظام يتوقع األزمات قبل حدوثها و  علىلذا وجب  ،فيها
 األزمة أو تفاديها وفق أساليب وطرق مبتكرة تعتمد فيها على أساسيات الفكر اؼبايل اغبديث.

 الشركات حوكمة ظل في العربية لبعض الدول المصرفية المنظومة واقع: المطلب الثالث
 العامل عرب البنوك يفرض على ومستجدات، تطورات من العاؼبي االقتصاد ؽبا يتعرض اليت دياتالتح إن

 التطورات تلك مواكبة كذلك عليها العربية اؼبصرفية اؼبنظومة، و واالزدىار والتطور باالستمرار ؽبا سمحدبا ي تطوربال
 ىذا خالل ومن ، اؼبصرفية اغبوكمة ومنها هبا، العامل البنوك لتسيَت العاؼبية السياسات على والعمل تبٍت خالل من
 .اؼبصرفية اغبوكمة متطلبات ظل يف اؼبصرفية نظمةاأل ىذه واقع إىل عام بشكل يتم التطرق طلباؼب

  المصرفية الحوكمة ظل في السعودي المصرفي النظام واقع: ولاأل الفرع
  السعودي العربي النقد مؤسسة ولياتؤ ومس مهام: أوالً 

 ،1952 عام يف السعودية، العربية للمملكة اؼبركزي اؼبصرف وىي السعودي، العريب النقد سسةمؤ  أُنشئت
 ودعم إصدار أبرزىا ومن الرئيسة، مهامها 1957 عام يف واؼبعدل 1952 عام يف الصادر األساسي نظامها حددو 

 اؼبصارف ومراقبة ومة،اغبك مصرف بأعمال والقيام وخارجها، البالد داخل يف قيمتو وتوطيد السعودي النقد
 شهدىا اليت للتطورات وفقاً  األىداف ىذه ربقيق يف اؼبؤسسة تستاخدمها اليت األدوات تطورتو . التجارية

 2.اؼبؤسسة ومسئوليات مهام لتطورات موجز استعراض يلي وفيما ،احمللية اؼبالية والسوق السعودي االقتصاد
  ة واستجاباته للمعاير الدوليةثانيا: واقع تطورات النظام المصرفي في السعودي

 السعودي العريب النقد مؤسسة طبقت اؼبصريف، اعبهاز على والرقابة لإلشراف النظامية مسؤوليادها إطار يف
  اؼبصريف لإلشراف بازل عبنة من الصادر( 1بازل) اؼباخاطر أساس على اؼبال رأس كفاية نسبة معيار 1992 عام يف

                                                           
جامعة  ،7، ؾبلة الواحات والدراسات، العدددور وأهمية الموارد البشرية في تأهيل النظام المصرفي الجزائريبوحفص رواين، علي بن ساحة، 1

 .252 – 250 :، ص ص 2009غرداية، 
  ، http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/News14240808.aspx متوفر على االنًتنت، السعودي، مؤسسة النقد العريب2
 .28/12/2019تاريخ االطالع:  

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/News14240808.aspx
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(BCBS)  ( 2بازل) اؼبال رأس كفاية معيار النقد مؤسسة طبقت 2008 عام ويف .السعودية اؼبصارف على

 كثراأل الاؼب رأس ومتطلبات التشغيلية اؼباخاطر مال رأس متطلبات حدد الذي بازل عبنة عن أيضاً  الصادر
 .واالئتمان السوق ؼباخاطر حساسية

 دبوجب الشفافية وزيادة الثانية ةالركيز  دبوجب اإلشرافية اؼبراجعة تعزيز مفهوم سبقو ما إىل اؼبعيار وأضاف
 .الثالثة الركيزة

 اؼبالية واؼبؤسسات اؼبالية األسواق من عدد على وتداعيادها 2007 عام يف العاؼبية اؼبالية األزمة أعقاب يف
 ةاؼبستفاد الدروس خالل من ظهرت اليت الضعف مواطن ؼبعاعبة العاؼبية اإلشرافية اؼبعايَت بازل عبنة عززت ،العاؼبية

 .األزمة من
 أزمات حدوث منع على ويعمل ،واؼبرونة باؼبتانة يتسم عاؼبي مصريف نظام إهباد إىل اؼبعايَت ىذه دهدف

 بازل) ومعيار  2009 عام يف (2,5 بازل) معيار اؼبصريف لإلشراف بازل عبنة أصدرت الغرض وؽبذا. مستقبالً  مالية
 التوريق وإعادة بالتوريق اؼبتعلقة اإلضافية اؼباخاطر جلعا (2,5 بازل) معيار أن حُت ويف. 2010 عام يف( 3

 وتقييد اؼبصارف سيولة وتعزيز اؼبال رأس وحجم جودة ربسُت يتناول( 3 بازل) معيار فإن اؼبشتقات، ونشاطات
 .اؼبالية الرافعة

 ضمن( 3بازل) معيار عمل إلطار الرئيسة العناصر ومتابعة تطبيق 2011 عام منذ النقد مؤسسة وبدأت
 السيولة ونسب ،2011 عام يف اؼبايل الرفع نسبة ذلك ومشل .اؼبصريف لإلشراف بازل عبنة أقرتو الذي الزمٍت اعبدول

 .2013 عام من اعتباراً  اؼبال رأس كفاية ونسب ،2012 عام يف
  المصرفية الحوكمة ظل فيمارات العربية المتحدة النظام المصرفي في اإل واقع :الثاني الفرع

 للشرق الربيطاين البنك" افتتح عندما رظبيا اؼبتحدة العربية اإلمارات بدولة اؼبصرفية عمالاأل بدأت
 يف االقتصادي للتطور وكان، 1946 عام ديب يف فروعو أول ،"اإلمرباطوري إيران بنك" يدعى وكان ،"األوسط

 اؼبراحل من مرحلة لكل انك حيث ؛اؼباضيُت العقدين خالل اؼبصريف اعبهاز تطور على واضحاً  أثراً  اإلمارات
 من النقدية، السلطة جانب إىل الدولة يف اؼبصريف اعبهاز ويتكون، اؼبصريف اعبهاز إقباز على أثر ومناخ ظروف
 اؼبالية اؼبؤسسات من وعدد االستثمارية األعمال ومصارف الًتاخيص ؿبدودة واؼبصارف التجارية اؼبصارف ؾبموعة

 .التمثيل مكاتب إىل اإلضافةب والنقديُت، اؼباليُت والوسطاء
 

                                                           

 Basel Committee On Banking Supervision. 
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  اإلماراتي المصرفي القطاع هيكليةوال: أ
 الفروع من واسعة شبكة تدير مصرفا 49 اؼبتحدة العربية اإلمارات يف العاملة التجارية اؼبصارف عدد يبلغ

 إلضافةبا ،وعربيا أجنبياً  مصرفاً  20و خليجية مصارف 6و ؿبليا مصرفا 23 اؼبصارف ىذه وتشمل فرعا، 959 تضم
 عام بنهاية فرعا 869 من 23 الـ احمللية اؼبصارف فروع عدد وارتفع ،أعمال مصارف 7و لالستثمار مصرفُت إىل

 اإلمارات يف العاملة الستة اػبليجية اؼبصارف وتدير. 2016 العام من األول الفصل بنهاية فرعا 874 إىل 2014
 بنهاية فرعا 81 تدير مصرفا 20 إىل مصرفاً  22 من األجنبية اؼبصارف عدد البفض وقد. فروع أربعة اؼبتحدة العربية
 بنك فرع على HSBC بنك فرع واستحواذ أعمال بنك إىل "باركليز" بنك لتحول نتيجة ،2016 األول الفصل
 اهاية يف جهازاً  5,144 عددىا بلغ فقد اإلمارات يف العاملة للبنوك اآليل الصراف بأجهزة يتعلق ما ويف لويدز

  2016.1 العام من األول الفصل
 مر على اإلماراتية اؼبصارف قدمت حيث ؛الوطٍت االقتصاد يف كبَتة إسهامات اإلمارايت اؼبصريف للقطاعو 
 اؼبصريف القطاع يُعترب كما. للبالد اإلصبايل احمللي الناتج مبو يف وسانبت ،لالقتصاد كبَتة مضافة قيمة السنوات
 الداخلية واالستثمارات اؼبال رأس حركة يف تأثَت من لو ؼبا واؼبالية االقتصادية ميةالتن يف الرئيسي الشريك اإلمارايت

 تتمتع اإلمارات فإن احمللية، اؼبصارف وأرباح سيولة على يضغط النفط أسعار تراجع أن من الرغم وعلى. واػبارجية
 .جيدة مستويات عند اغبكومي اإلنفاق معدالت استمرار مع اؼبتنوع االقتصاد اهج على العتمادىا جيدة دبرونة

 المتحدة العربية اإلمارات في ةاإلسالمي : الصيرفةنياثا
 حيث والعاؼبي، العريب اؼبستوى على ةاإلسالمي الصَتفة ؾبال يف ريادياً  دوراً  اؼبتحدة العربية اإلمارات تؤدي

 وتعود ،2015 العام اهاية يف اجملمعة اؼبصريف القطاع موجودات من %19 حوايل ةاإلسالمي اؼبصارف حصة بلغت
 كأول اإلسالمي ديب بنك تأسس عندما 1975 عام إىل اؼبتحدة العربية اإلمارات يف ةاإلسالمياؼبصارف  ذبربة

 ديب بنك: وىي شبانية، حالياً  اإلمارات يف العاملة ةاإلسالمي اؼبصارف عدد يبلغ. البالد يف إسالمي مصرف
 نور بنك ،اإلسالمي ظيب أبو مصرف ،اإلسالمي الشارقة صرفم ،اإلسالمي اإلمارات مصرف ،اإلسالمي
 .السوداين النيلُت لبنك فرع إىل باإلضافة عجمان، ومصرف اؽبالل، مصرف ،اإلسالمي

 مقابل% 14.6 بنسبة أصوؽبا ارتفعت حيث 2015 العام خالل القوي مبوىا ةاإلسالمي اؼبصارف وواصلت
 من اؼبصرفية اؼبوجودات إصبايل يف ةاإلسالمي اؼبصارف نصيب ارتفع كما. اؼبصرفية األصول إلصبايل %7.4 بلغ مبو

 بنسبة اإلسالمي التمويل وارتفع. 2015 عام% 19.0 من أكثر إىل 2014 عام% 17.6و 2013 عام% 17.4
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 2014 عام %20.8 من نصيبها بذلك لَتتفع اؼبصرفية، والسلف القروض إصبايل يف% 8.0 ارتفاع مقابل% 15.4
.2015 عام% 22.2 إىل

1 
 في القطاع المصرفي اإلماراتي الشركات حوكمة ثالثا:

 واليت ،اآلخرين اؼبصلحة وأصحاب واؼبسانبُت دارةاإل وؾبلس البنك إدارة بُت العالقات ؾبموعة ربكم
 تساعدفهي  ،األداء ومراقبة األىداف تلك ربقيق وسائلالو  البنك أىداف ربديد خاللو من يتم الذي اؽبيكل توفر

 2.الشركات قرارات ازباذ وكيفية واؼبسؤولية السلطة توزيع طريقة ربديد يف
  المصرفية الحوكمة ظل في البحريني المصرفي النظام واقع: الثالث الفرع

 وال: نبذة عن القطاع المصرفي البحرينيأ
 العنصر وىذه االخَتة تشكل إسالمية، ومصارف تقليدية مصارف من البحرين يف اؼبصريف النظام يتكون

 عدد اصبايل يبلغ. للقطاع اؼبالية اؼبوجودات إصبايل من %85 من بأكثر ينفرد حيث اؼبايل، النظام من األكرب
 فرًعا 16و اعبملة قطاع مصرف 68و التجزئة قطاع مصرف 30 ذلك يف دبا 385 البالد يف اؼبايل القطاع مؤسسات
 استثمارية أعمال شركة 52و تأمُت شركة 36 ؤسساتاؼب ىذه تشمل كما ،سبثيلية مكاتب 7و األجنبية للمصارف

 192 من أكثر 2018 نوفمرب شهر اهاية مع اؼبصريف القطاع أصول قيمة بلغت .متاخصصة مرخصة شركة 53و
 .للبحرين السنوي اإلصبايل احمللي الناتج أضعاف طبسة من أكثر أي أمريكي، دوالر مليار

 ةاإلسالمي المالية ثانيا: الخدمات
 من ذبمع ألكرب اؼبضيفة والدولة ،ةاإلسالمي اؼبالية اػبدمات قطاع يف عاؼبًيا مركزًا البحرين فبلكة أصبحت

 اػبدمات لتطوير ىامة وىيئات منظمات اليوم البحرين وتضم. األوسط الشرق يف ةاإلسالمي اؼبالية اؼبؤسسات
 نافذة 14و اعبملة قطاع يف ياسالم مصرف 15و التجزئة قطاع يف إسالمية مصارف 6 تضم كما ،ةاإلسالمي

 كما. اؼبملكة يف نشاطها سبارس التكافل إلعادة وشركتان تكافلي تأمُت شركات 6و التقليدية للمصارف تابعة
 األجل قصَتة اغبكومية الصكوك تشمل ،(الصكوك) ةاإلسالمي للسندات رائدة سوقًا أيًضا البحرين أصبحت
 3.اؼببتكرة اؼبنتجات ىذه طرح يف أساسًيا دورًا اؼبركزي اؼبصرف لعب وقد. اإلجارة وصكوك
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 ىذا يف اإلصبالية اؼبوجودات قفزت حيث ؛كبَتاً  ةاإلسالمي اؼبصرفية اػبدمات قطاع يف النمو كان لقد      
 بزيادة أي 2018 نوفمرب يف أمريكي دوالر مليار 27.8إىل 2000 العام يف أمريكي دوالر مليار 1.9 من القطاع
 اؼبوجودات ؾبموع من% 1.8 من السوق من ةاإلسالمي اؼبصارف حصة ارتفعت كما. ضعفاً  رعش أربعة فاقت

.2018 نوفمرب يف% 14.5 إىل 2000 العام يف اؼبصرفية
1 

 مع يتناسب دبا خصيًصا مصمم التقارير إلعداد شامل عمل إطار بوضع اؼبركزي البحرين مصرف قام
 التوجيهات ؾبلد ويغطي ،التكافلي والتأمُت ةاإلسالمي اؼبصرفية تاػبدما بقطاع اؼبتعلقة واالحتياجات التطورات

 واعبريبة النشاط، وفبارسة اؼباخاطر، إدارةو  اؼبال، رأس وكفاية الًتخيص، شروط منها ؾباالت ةاإلسالمي للمصارف
 ؿبددة ائصخص بالتأمُت اػباص التوجيهات ؾبلد يتناول كما ،التقارير إعدادو  اإلفصاح ومتطلبات وشروط اؼبالية،

 اؼبالية اػبدمات قطاع لتنظيم شاملال رقايبال يعملال طاراإل اجمللدان شكل وقد. التكافل وإعادة التكافل لشركات
 "الوقف صندوق" مسمى ربت صندوق بتأسيس مؤخرًا اؼبركزي البحرين مصرف قام كذلك ،اؼبنطقة يف ةاإلسالمي

 القطاع مع شراكة يف يعمل وىو) ةاإلسالمي اؼبالية دماتاػب ؾبال يف والتدريب والتعليم البحوث لتمويل خاص
 .األسواق( يف اؼبتبعة اؼبعايَت وتوحيد اؼبقاييس بوضع اؼبعنية واؽبيئات

 البحرين فبلكة تستضيف البحريٍت، اؼبايل القطاع يف الكثَتة ةاإلسالمي اؼبالية اؼبؤسسات إىل وباإلضافة
 .ةاإلسالمي اػبدمات لتطوير اؽبامة تواؽبيئا اؼبنظمات من كبَتًا عدًدا أيًضا

 اغبكومية اؼبالية والسياسات الكلي االقتصاد وسياسات، اؼبفتوحة السوق القتصاد نتيجة مبًوا القطاع حقق
 وقد ،واؼبؤىلة القديرة احمللية العاملة والقوى، الدولية اؼبعايَت مع اؼبتوافق الرقايب اإلطار ومصداقية، واغبريصة اؼبستقرة

 اؼبؤسسات من الكثَت اجتذاب يف قبح إقليمي مصريف كمحور البحرين مركز لدعم العوامل ىذه كل اجتمعت
 .اؼبملكة يف هبا مكاتب إلنشاء األجنبية اؼبصرفية

 في القطاع المصرفي البحرني ثالثا: الحوكمة
؛ اؼبركزي اؼبصرف حوكمة ضوابط على 2006 لسنة اؼبالية واؼبؤسسات اؼبركزي البحرين مصرف قانون ينص

 يتم أعضاء سبعة من يتألف إدارة ؾبلس للمصرف يكون أن على اؼبركزي اؼبصرف قانون من 5 اؼبادة تنص حيث
 9 إىل 6 من اؼبواد ربدد بينما فباثلة، أخرى ؼبدد للتجديد قابلة سنوات أربع ؼبدة ملكي مرسوم دبوجب تعيينهم
 ،اجمللس اجتماعات النعقاد اؼبطلوبة واإلجراءت، ارةداإل ؾبلس أعضاء يف تتوافر أن هبب اليت العضوية شروط

 .اجمللس يف العضوية انتهاء وشروط، دارةاإل ؾبلس وصالحيات
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 احملافظ ويعُت. مباشرةً  اجمللس أمام مسؤوالً  يكون وزير بدرجة ؿبافظ إىل اليومية اؼبصرف شؤون إدارة تعهد
 يعاونو أكثر أو واحد نائب للمحافظ يكون أن ويبكن. فباثلة ؼبدد للتجديد قابلة سنوات طبس ؼبدة ملكي دبرسوم

 السنة لنهاية التالية أشهر الثالثة خالل اجمللس إىل يقدم أن احملافظ على، و (10 اؼبادة) اؼبصرف شؤون إدارة يف
 ققمد وتقرير للمصرف اؼبدققة اغبسابات من ونساخة اؼبنقضية اؼبالية السنة خالل اؼبصرف أعمال عن تقريرًا اؼبالية

 للمصرف اؼبالية العمليات زبضع ذلك، إىل وباإلضافة(. 36 اؼبادة) اغبسابات تلك بشأن اػبارجي اغبسابات
 .(2اؼبادة) اؼبالية الرقابة ديوان ؼبراجعة

 إىل اؼبصرف عمليات عن دورية لتقارير اؼبصرف تقدًن اؼبركزي اؼبصرف قانون من 173 اؼبادة تشًتط كما
 إىل باإلضافة .النواب ؾبلس أمام للمساءلة اؼبصرف أعمال على رقابتو مباشرة يف عىبض والذي اؼبالية، وزير

 من وعملياتو للمصرف الفعالة الداخلية اغبوكمة من التأكد أيًضا اؼبركزي اؼبصرف على هبب الذكر، آنفة اآلليات
  .اؼبصرف( ؼبوظفي سلوك قواعد تشمل) موثقة وإجراءات سياسات تدعمها الداخلية، اللجان من منظومة خالل

 االتصال يف اغبق لو ويكون ،للمحافظ مباشرة يتبع اعبودة وضمان الداخلي للتدقيق قسم إنشاء يتم كذلك
 .الداخلية الرقابية واإلجراءات النظم نوعية لضمان مباشرًة، دارةاإل دبجلس
  الرابع: واقع النظام المصرفي الكويتي في ظل الحوكمة المصرفية الفرع

 الكويتي المصرفي القطاع يةبن وال:أ
 وتتوزع ،خاصاً  مصرفاً  21و حكوميُت مصرفُت تشمل مصرفاً، 23 الكويت يف العاملة اؼبصارف عدد بلغي

 احمللية الكويتية للمصارف الداخلية الفروع عدد ؾبمل بلغ وقد ،وأجنبية مشًتكة، ؿبلية، مصارف بُت األخَتة ىذه
 .فرعاً  353

 يف كبَتة إسهامات ولو النفط، بعد البالد يف اقتصادي قطاع أكرب ثاين الكويت يف اؼبصريف القطاع ويبثل
 وسانبت ،الوطٍت لالقتصاد كبَتة مضافة قيمة السنوات مر على الكويتية اؼبصارف قدمت حيث ؛الوطٍت االقتصاد

 والواجهة الوطٍت داالقتصا شريان الكويتية اؼبصارف وتعد ،للبالد االصبايل احمللي الناتج مبو يف كبَتة بصورة
 من أكثر الكويتية اؼبصارف يف ويعمل ،العامل دول من كبَت عدد يف اؼبنتشرة فروعها خالل من للبالد اػبارجية

 القطاعات أكثر من ىو الكوييت اؼبصريف القطاع فإن كذلك. الكوييت اػباص القطاع يف العاملة القوة من 50%
 1.للتكنولوجيا استاخداماً  كثرواال  البشرية للموارد تدريباً  االقتصادية
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 الكويتي المصرفي القطاع تطوراتثانيا: 
 الكوييت اؼبصريف القطاع يف اؼبهمة اؼببادرات من ؾبموعة تطبيق مت الكويت يف اؼبصريف العمل تطوير هبدف

 إطار يرتطو  إىل ذاتو الوقت يف اؼبركزي الكويت بنك يسعى ذلك، إىل باإلضافة. اؼباضية العشرين األعوام خالل
 الكويت بنك ويستمر. وبراؾبو إشرافو سياسات وربديث واؼبصرفية، اؼبالية للتعامالت والتشريعي التنظيمي العمل
 تشكيل مت حيث ؛3ببازل اؼبعروفة بازل عبنة عن الصادرة الرقابية اؼبعايَت لتطبيق سبهيداً  الالزمة التدابَت بازباذ اؼبركزي

 اؼبعايَت ىذه وتشمل. الالزمة الرقابية الضوابط لوضع عنها دبمثلُت الكويتية فاؼبصار  فيها شاركت توجيهية عبنة
 إدارة ربسُت تستهدف اليت السيولة معايَت وتعزيز ،اؼبال رأس جودة ربسُت شأاها من اليت الضوابط من ؾبموعة
 الكلية الرقابة إجراءات تستهدف معايَت إىل باإلضافة اؼبالية، اؼبوارد يف االستقرار درجة وتعزيز السيولة ـباطر

 الدولية، اؼبصرفية الرقابة معايَت مواكبة على اؼبركزي الكويت بنك حرص من وانطالقا. النظامية اؼباخاطر ؼبواجهة
 رأس ىيكل اؼبركزي الكويت بنك إدارة ؾبلس إعتمد ،3بازل إصالحات غبزمة اعبديدة التعليمات إعداد إطار ويف

 تطبيقها يتم %13 أدىن حبد اؼبال رأس لكفاية اصبالية نسبة وربديد لتطبيقو، اإلنتقالية لةواؼبرح للمعيار الرقايب اؼبال
.2016و 2014 عامي بُت مراحل على

1
 البنك هبا قام اليت الكمي األثر دراسة على بناءً  النسبة ىذه ربديد وجاء 

 نتائج من الدراسة ىذه عنو أسفرت ماو  التعليمات، مشروع بإعداد اؼبكلفة اإلستشارية اعبهة مع بالتعاون اؼبركزي
 .اؼبال رأس كفاية متطلبات استيفاء على الكويتيةاؼبصارف  قدرة اظهرت جيدة
 الكويت في ةاإلسالمي الصيرفةثالثا: 

 أحكام وفق يعمل مصرف ثاين فيها أنشأ وقد ،ةاإلسالمي الصَتفة ؾبال يف ريادياً  دوراً  الكويت تؤدي
 اؼبصارف عدد ويبلغ ،الكوييت التمويل بيت وىو 1977 عام وذلك العريب اػبليج ةمنطق يف ةاإلسالمي الشريعة

 وربة، بنك بوبيان، بنك الدويل، الكويت بنك اؼبتحد، األىلي البنك وىي طبسة، حالياً  الكويت يف ةاإلسالمي
 2014 األول نتشري/أكتوبر يف الكوييت التجاري للبنك العمومية اعبمعية قررت كما. الكوييت التمويل وبيت

 .ةاإلسالمي الشريعة قواعد وفق يعمل مصرف سادس بذلك ليكون ةاإلسالمي الشريعة وفق للعمل التحول
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 Panel Data)البانل  : منهجية االقتصاد القياسي المتبع في التحليل )بياناتالثانيالمبحث 
غبوكمة على إدارة اؼباخاطر أثر ا" موضوع حول النظرية الدراسة لنتائج مصداقية إلعطاء منا ؿباولة

، وذلك من والعربية اعبزائريةاؼبصارف  من عينة بدراسة قمنا ،"-دراسة مقارنة -االئتمانية يف اؼبصارف اإلسالمية 
اؼبتغَتات اؼبستقلة غبوكمة أثر خالل اعتماد اؼبنهج الوصفي التحليلي ومبوذج القياس االقتصادي من أجل قياس 

تعتمد أغلبية الدراسات والذي يعكس إدارة للماخاطر االئتمانية؛ حيث  (التعثر اؼبايل)بع على اؼبتغَت التااؼبصارف 
الواقع، وعلى ىذا األساس سوف  من أجل اختبار ومطابقة النظرية االقتصادية مع حصائيةإالتطبيقية على أدوات 

قياسي اؼبتبع يف التحليل اد الدبنهجية االقتص من خالل ىذا اؼببحث تسليط الضوء على أىم احملاور اؼبتعلقة يتم
اؼبستاخدمة يف تقديرىا، حبيث يتم  (بيانات البانل) ل على مباذج أو بيانات السالسل الزمنية اؼبقطعيةثتمواليت ت

عند تقارب اآلثار واؼبميزات الفردية بُت  (Panel Data) استعمال ىذه النماذج أو ما يعرف أيضا دبعطيات السلة
الدراسة  ذلك سنلجأ يف دراستنا إىل استعمال ىذا النوع من النماذج كون أن ىذهل الدراسة.وحدات ؾبموعة 

 اؼباخاطر االئتمانية.اليت تتقارب فيما بينها من حيث اؼبصارف زبص ؾبموعة من 

 دخل نظري لبيانات البانلم: األول المطلب
 اؼبشاىدات اليت تتكرر دبصطلح بيانات السالسل الزمنية اؼبقطعية أو معطيات البانل ؾبموعة من يقصد

 ا ذبمع بُت خصائص كل من البيانات اؼبقطعيةاهحبيث أ ؛عند ؾبموعة من األفراد يف عدة فًتات من الزمن
 أو الوحدات والسالسل الزمنية يف نفس الوقت. فبالنسبة للبيانات اؼبقطعية فهي تصف سلوك عدد من اؼبفردات

مفردة واحدة خالل  دة، بينما تصف بيانات السالسل الزمنية سلوكعند فًتة زمنية واح (شركات أو دول)اؼبقطعية 
ضرورية تتعامل مع  ا ربتوي على معلوماتاهفًتة زمنية معينة، وىنا تكمن أنبية استاخدام بيانات البانل كو 

 ـنسمي مبوذج البانل ب ديناميكية الوقت وعلى مفردات متعددة، فإذا كانت الفًتة الزمنية نفسها لكل األفراد
 .""غَت متوازن "اؼبتوازن"، أما إذا اختلفت الفًتة الزمنية من فرد آلخر يكون مبوذج البانل

 تشتمل واليت اؼبدؾبة بالبيانات تسمى فقد البانل لبيانات تسميات عدة ىناك بأن ذكر،الت منوال بأس 
 سالسل على ربتوي اعندم (Longitudinal Data) بيانات أيضا تسمى قد كما اؼبفردات، من كبَتة أعداد على
 اليت والتسمية عاما كان التطبيقي األدب يف استاخدامها أن حبيث ؛متماثل التسميات ىذه من وأي طويلة، زمنية

.(Panel Data) البانل بيانات ستكون دراستنا يف عليها سنعتمد
1

 

 

                                                           
1
 William H. Greene , Econometric Analysis , Prentice Hall, New Jersey, 2003, p 284.  
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 ي: أهمية استخدام معطيات البانلالثان المطلب

 ا تأخذ بعُت االعتباراهمهمة ويعطي نتائج أكثر دقة أل إن التقدير حسب ىذه البيانات لو مزايا
القول  وكذلك البعد اؼبقطعي يف الوحدات اؼباختلفة، لذلك يبكن ،اؼبعلومات ذات البعد الزمٍت يف السلسلة الزمنية

فعالية  بعد زمٍت وبعد فردي، ىذا ما جعل دراستها اؼبيدانية أكثر، بأن معطيات البانل تتمتع ببعد مضاعف
 1:وبالتايل فهي تكتسي أنبية بالغة نوجزىا يف النقاط التالية ،اط يف االقتصاد القياسيونش
 االجتماعية،  م مثل: تأثَت اػبصائصدهسلوكيا على لألفراد اؼبشاىدة غَت اػبصائص تأثَت االعتبار بعُت األخذ

بعُت االعتبار  ا الثنائي تأخذالسياسة أو الدينية للبلدان على األداء االقتصادي، أي أن معطيات البانل ببعدى
 .تصرفات أو سلوكيات األفراد عرب الزمن

  مشكل  القدرة على ربديد بعض الظواىر االقتصادية مثل التقدم التقٍت واقتصاديات اغبجم، وبالتايل عالج
 .عدم قابلية تقسيم اقتصاديات اغبجم والتقدم التقٍت يف ربليل دوال اإلنتاج

 البعد  يات للباحث بدراسة االختالفات والفوارق يف السلوك بُت األفراد، حبيث أنمن اؼبعط النوع ىذا يسمح
تلك  اؼبضاعف الذي تتمتع بو بيانات البانل يبكن ترصبتو على أنو بعد مضاعف للمعلومة اؼبتوفرة أكثر من

اؼبشًتك  الرتباطاؼبقطعية أو الزمنية. وبالتايل إمكانية اغبصول على تقديرات ذات ثقة أعلى، كما أن مشكلة ا
 .بُت اؼبتغَتات تكون أقل حدة من بيانات السالسل الزمنية

  تتميز بيانات البانل عن غَتىا بعدد أكرب من درجات اغبرية وكذلك بكفاءة أفضل، وىذا ما يؤثر  إهبابيا على
 .دقة اؼبقدرات

 تعترب معطيات البانل اإلطار اؼبالئم لتطور تقنيات التقدير والنتائج النظرية. 
  دراسة مشاكل يستحيل دراستها بشكل جيد من الواقع التطبيقي، تسمح إن مباذج بيانات البانل يف

حبيث تساعد يف منع ظهور مشكلة انعدام ثبات تباين حد  السالسل الزمنية، العرضية أو باستاخدام البيانات
رضي يف تقدير النماذج الشائعة الظهور عند استاخدام بيانات اؼبقطع الع" Heteroscedasticity" اػبطأ

خبالف السالسل الزمنية لالقتصاد الكلي فإن مباذج البانل ذبعل من اؼبمكن ربليل السلوك عند  القياسية،
الوحدات الفردية مع ضبط انعدام التجانس بينها، ألن كل واحد من اؼبصادر اؽبامة النعدام ثبات  مستوى

ثابتة نسبيا من الوحدات الفردية، ومن ىنا تظهر أنبية لبيانات اؼبقطع العرضي ىو حذف معلومات  التجانس

                                                           
 ، غَت منشورة،طروحة دكتوراهأ، -ستعمال البنالإاسة قياسية بدر -تأثيرات سعر الصرف على النمو االقتصادي في الدول الناميةبدراوي شهناز، 1

 .201 :، ص2015تلمسان،  جامعة أيب بكر بلقايد



 لعينة من     االئتمانية المخاطر دارةإ على حوكمةال رأث دراسة ............................:الثالث الفصل

 (panel data)  بانل بينات باستعمال اإلسالمية المصارف                                                      
 

210 
 

ا تأخذ بعُت االعتبار ما يسمى "بعدم التجانس أو االختالف غَت اؼبلحوظ" اهبيانات البانل بأ استاخدام
 .العينة سواء اؼبقطعية أو الزمنية اػباص دبفردات

  استاخدام معطيات البانل سيتيح لنا التاخفيف من مشكلة التعدد اػبطي(Multicollinearity). 

 المطلب الثالث: النماذج األساسية لتحليل بيانات البانل
 1:ىي رئيسية أشكال ثالثة يف البانل البيانات مباذج تأيت
 التجميعي  االكبدار مبوذج (Pooled Regression Model (PRM)) 
 الثابتة  التأثَتات مبوذج(Fixed Effects Model (FEM)) 
 ائيةالعشو  التأثَتات مبوذج  (Random Effects Model (REM))  

 
من الفًتات الزمنية، فإن مبوذج بيانات البانل يعرف بالصيغة  Tمن اؼبشاىدات اؼبقطعية اؼبقاسة يف  Nليكن لدينا 

 التالية:

  



k

j

ititjjiit XY
1

)()(0         , i=1,2,……,N   t=1,2,….,T  (1....... )  

 حيث أن:
Yitاؼبشاىدة  يف بةاالستجا متغَت قيمة : سبثلi  عند الفًتة الزمنيةt؛ 
0(i) :اؼبشاىدة  يف التقاطع نقطة قيمة سبثلi؛ 
j :االكبدار؛ خط ميل قيمة سبثل 

Xj(it) :التفسَتي  اؼبتغَت سبثل قيمةj  يف اؼبشاىدةi  عند الفًتة الزمنيةt؛ 
it : سبثل قيمة اػبطأ يف اؼبشاىدةi  عند الفًتة الزمنيةt؛ 

 على نوع مبوذج بيانات البانل اؼبستاخدم. (1)اؼبعلمات للنموذج يف اؼبعادلة السابقة  يعتمد تقدير
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 .179 -178، ص ص: 2018سكرة، جامعة ؿبمد خيضر، ب غَت منشورة،
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 (  (Pooled Régression Model (PME)نموذج االنحدار التجميعي أوال:
 عبميع ثابتة اؼبقدرة االكبدار معامالت فيو تكون حيث البيانات، مباذج أبسط من النموذج ىذا يعترب

 ذبانساً  النموذج ىذا يف ويفًتض النماذج، من النوع ىذا يف الزمٍت البعد تأثَت يهمل آخر دبعٌت الزمنية، الفًتات
 العشوائي اػبطأ غبد اؼبتوقعة القيمة أن إىل باإلضافة دراستها، يتم اليت الشركات بُت العشوائي اػبطأ حدود لتباين
ويبكن بيان مبوذج االكبدار  .العشوائي طةاػب حدود بُت الذايت االرتباط عدم وأيضاً  الصفر، تساوي أن هبب

 الطبيعي بالشكل التايل: 

  



k

j

ititjjiit XY
1

)()(0         , i=1,2,……,N   t=1,2,….,T  (2....... )  

 حيث:
 ذبانس تباين حدود اػبطأ العشوائي بُت الوحدات يعطي بالعالقة:   -

 ىي: وائي شالقيمة للحد اػبطأ الع -

و يفي بكل االفًتاضات اؼبعيارية لنموذج االكبدار اػبطي اؼبتعدد وبالتايل أن (2)عادلة يفًتض النموذج يف اؼب
 .(OLS)ن النموذج يتم تقديره بواسطة طريقة اؼبربعات الصغرى العادية إف

 (Fixed Effects Model (FEM))نموذج التأثيرات الثابتة  ثانيا:
شركة  كل )سلوك اؼبقطعية البيانات من ؾبموعة كل كسلو  ؼبعرفة الثابتة التأثَتات مبوذج استاخدام يهدف

 معامالت بقاء مع، ألخرى شركة من زبتلف النموذج يف الثابت اغبد قيمة جبعل وذلك حده، على أو بنك(
 إىل النموذج يف للشركات الثابتة اآلثار إدخال يف السبب ويرجع شركة، لكل ثابتة اؼبستقلة للمتغَتات االكبدار

 حدوث عدم يفًتض حيث الزمن، مع تتغَت وال التابع اؼبتغَت على تؤثر اليت اؼبالحظة غَت َتاتاؼبتغ بعض وجود
 1ويعطى ىذا النموذج بالشكل اآليت: .للدراسة الزمنية الفًتة خالل األقل على اؼبتغَتات ىذه يف تغَت

 
 
 

  



k

j

ititjjiit XY
1

)()(0         , i=1,2,……,N   t=1,2,….,T  (3....... )  

 :أن حيث

                                                           
1
 William H. Greene, Econometric Analysis, 5

th
 edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New 

Jersey, 2002, p 291. 

Var(ɛit) =  σ
2
 ɛ 

E(ɛit) =  0 

Var(ɛit) =  σ
2
 ɛ 
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 ذبانس تباين حدود اػبطأ العشوائي بُت الوحدات يعطي بالعالقة:   -

 ىي: وائي شالقيمة للحد اػبطأ الع -

حدات يستعمل بالتغَت بُت الو  0βوالسماح للحد الثابت  (3)قصد تقدير اؼبعلمات يف النموذج اؼبعادلة 
ونستعمل بعدىا طريقة اؼبربعات الصغرى  التام،اػبطي ب حالة االزدواج نليتج(  (N-1 متغَتات ونبية بقدرعادة 

(OLS). 

اؼبتغَت الونبي  إضافةمبوذج اؼبربعات الصغرى للمتغَتات الونبية بعد  سماالثابتة  التأثَتاتيطلق على مبوذج 
D  يت:يصبح النموذج بالشكل اآلل (3)يف اؼبعادلة 

 , i=1,2,……,N  t=1,2,….,T.. . (4)  

، ويبكن كتابة 0βاجملاميع اؼبقطعية ؼبعلمة اغبد الثابت  التغَت يف يبثل اؼبقدار 
 :1αيت بعد حذف بالشكل اآل 4النموذج باؼبعادلة 

   i=1,2,……,N  t=1,2,….,T.. . (5) 

 Random Effects Model (REM)))نموذج التأثيرات العشوائية  ثالثا: 
 الثابتة التأثَتات مبوذج شروط يف اخًتاق وجود حالة يف للتقدير مالئماً  ائيةالعشو  التأثَتات مبوذج يعترب

 ىذا يقوم حبيث ؛ثابتة معامل وليست عشوائية أاها معامل على والزمنية اؼبقطعية اآلثار مع عمليذكره؛ حيث  السابق
 النموذج اكبدار معلمات فإن وبالتايل ،عشوائي مسحوبة بشكل التطبيق يف اؼبستاخدمة العينة أن على االفًتاض

 متوسط قاطع إىل باإلضافة اؼبفردات عرب عشوائي مكون αiالفردي  األثر يعامل وؽبذا بأكملها، العينة سبثل
 كلها. اجملموعة

 من ىنا يظهر االختالف بُت األثر العشوائي والثابت، فاألثر الثابت ينظر إىل األثر الفردي كاكبراف
 يفًتض أن كل دولة أو كل سنة تأخذ وبتايلعن اختالف القاطع بُت الوحدات معلمتُت لدالة االكبدار ناتج 

 قاطعا ـبتلفا، ويف ىذه اغبالة يكون األثر الفردي مرتبطا مع اؼبتغَتات اؼبستقلة وبذلك وبسب االختالف داخل
 لكل االختالف يدرج مث ومن ،متوسطها عن i كل ؾبموعة بأخذ اكبراف مشاىدات السلسلة الزمنية للوحدة

".Within-Units Estimator" الوحدات ضمن باؼبقدرة الفردي األثر مبوذج يدعى وبالتايل النموذج، يف وحدة
1 

                                                           
 . 313، ص: مرجع سابق بدراوي شهناز،1

E(ɛit) =  0 
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 سنة كل أو دولة كل أن يفًتض فهو الثابت األثر من وأمشل أعم يعترب العشوائية اآلثار منهج أن حُت يف
ضمن األثر العشوائي،  "Within-Units"اصة العشوائي، حبيث ينظر إىل األثر الثابت كحالة خ حدىا يف زبتلف

االختالف بُت  ألن مبوذج مكونات اػبطأ هبمع بُت االختالف داخل كل وحدة عرب الفًتات الزمنية باإلضافة إىل
 ".Between-Units" الوحدات

دل اؼبتغَت العشوائي لو مع معاملة  0β(i)مل اغبد الثابت ايف مبوذج التأثرات العشوائية سوف يعامل مع
  مقداره:  

i= 1,2, ……,N ….(6)     = U + V j(i)0β 

 
 العشوائية كما يلي: التأثَتاتنتحصل مبوذج  3يف اؼبعادلة  6وبتعويض اؼبعادلة 

 
i=1,2,….,N   t=1,2,….T…(7)  

 

 .iيف ؾبموعة البيانات اؼبقطعية  اػبطأحد   viتؤخذ 
اػبطأ يف بعض األحيان بسبب أن النموذج يف ويطلق على مبوذج التأثَتات العشوائية مبوذج مكونات 

itivوبتوي على معاملي للاخطأ نبا  (7) اؼبعادلة , .:يبتلك النموذج خواص رياضية منها 

0)(,)var(,0)(,)var( 22  ititivi EvEv    

 :يتاؼبركب اآل اػبطأليكن لدينا حد 
 (8)......itiit vW  

 حيث أن:
 (9).................0)( itWE 

  (10)............
22)var(   vitW 

وال تستطيع طريقة اؼبربعات الصغرى العادية يف تقدير معلمات مبوذج التأثَتات العشوائية ألاها تعطي 
و Witمتغَتات غَت كفؤة وؽبا أخطاء قياسية غَت صحيحة فبا يؤثر يف اختبار اؼبعلمات كون أن التباين مشًتك بُت 

Wis :1ال يساوي الصفر، أي 
)11(..........,0),cov( 2 stWW visit  

 ولغرض الوصول إىل معلمات النموذج صحيحة تستعمل معامالت اؼبربعات الصغرى اؼبعممة يف ذلك.

 

                                                           
 .181 :، صمرجع سابقؿبمد رزقي،  1





k

j

itiitjjit vXuY
1

)( ,
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 بين النماذج المطلب الرابع: االختيار

 ،دراسةال تلبيانا األكثر مالءمة النموذجوجب البحث عن البانل،  مباذج من رئيسية مباذج ثالثة بوجود
 بُت مبوذج االختيار أسلوب األول: ،اؼبالئم علينا أن نقوم باختبار أحد األسلوبُت لألسلوبالوصول لغرض و 

ومبوذج  الثابتة، التأثَتات بُت مبوذج االختيار أسلوب والثاين: ىو الثابتة، التأثَتات ومبوذج التجميعي االكبدار
 .التأثَتات العشوائية

 نموذج االنحدار التجميعي ونموذج األثار الثابتةاالختيار بين  أوال:
  (Fisher)لبتار اختبار فيشر الثابتة التأثَتات حىت يتم االختيار بُت مبوذج االكبدار التجميعي ومبوذج 

 1والذي ىو حسب الصيغة اآلتية:

)/(1(

)1/()
),1(

2

22

KNNTR

NRR
KNNTNF

LSDV

pooledLSDV




      ..................... (12) 

 ن:أحيث 
:K  رة؛عدد اؼبعلمات اؼبقد 

RLSDV: معامل التحديد عند استعمال مبوذج التأثَتات الثابتة؛ 
Rpooled: .معامل التحديد عند استعمال مبوذج التأثَتات التجميعي 

),1,(مع  12نقارن نتيجة اؼبعادلة  KNNTNF ،و أكرب أ 12فان كانت قيمة اؼبعادلة  اعبدولية
( حينها فان النموذج التأثَتات 0.05أقل من أو تساوي  p-value ىل القيمة اعبدولية ) أو كانت قيمةإتساوي 

 الثابتة ىو النموذج اؼبالئم لبيانات الدراسة.
 االختيار بين نموذج األثار الثابتة ونموذج األثار العشوائية ثانيا: 

االختيار بينو للدراسة نقوم ب اؼبناسبنو ىو النموذج أهباد إالثابتة و  التأثَتاتبعد القيام باختبار مبوذج 
لبيانات الدراسة من خالل استاخدام اختبار  اؼبناسبيهم النموذج النهائي أالعشوائية لتحديد  التأثَتاتوبُت مبوذج 

 ، حيث تكون فرضية العدم بالشكل اآليت:(Hausman)ىوظبن 
H0 .مبوذج التأثَتات العشوائية ىو النموذج اؼبناسب : 
H1وذج اؼبالئم. : مبوذج التأثَتات الثابتة ىو مب 

 وتكون صيغة االختبار بالصيغة األتية:
 

                                                           
 .182 :، صنفس المرجع ؿبمد رزقي،1
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)()var()var()'(

1

REMFEMREMFEMREMFEMH





















   ……………….(13) 

 حيث أن:

)var( FEM



 : ؛الثابتة التأثَتاتمتجو التباين ؼبعلمات مبوذج 

)var( REM



 : العشوائية. التأثَتاتمتجو التباين ؼبعلمات مبوذج 
. يكون مبوذج التأثَتات الثابتة ىو Kؽبا توزيع كاي مربع وبدرجة حرية مقدارىا  حيث أن ىذه االحصائية

النموذج اؼبناسب، اذا كانت القيمة االحصائية أكرب من قيمة كاي مربع وعلى العكس سيكون مبوذج اؼبناسب 
 لبيانات الدراسة ىو مبوذج اؼبتغَتات العشوائية.
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 الدراسة الوصفية :الثالث ثالمبح
 أجل من التقنية ىذه تطبيق تم ؿباولةت العالقة، ىذه طبيعة ربديد يف لنالبا مباذج أنبية على التعرف بعد

 ىذا خالل من يتم ذلك إىل وللوصول ،على اؼباخاطر االئتمانيةاؼبصارف متغَتات حوكمة  ـبتلف تأثَت ربليل
 الداخلة للمتغَتات شامل ووصف ،البنوك بعينة والتعريف التجريبية للدراسة العام اإلطار على أوال التعرف اؼببحث

 .اؼبتغَتات بُت اؼبوجودة العالقات ربليل وكذلك ،للبيانات الوصفي والتحليل العالقة، ربليل مبوذج يف
 لدراسةا إطار: األولالمطلب 

واليت  إدارة اؼباخاطر االئتمانيةلى ع حوكمة الشركات موضوع تأثَت إن لدراسات التجريبية معزز كبَت لتحليل
البسيط، االكبدار اػبطي ـبتلف األساليب اإلحصائية ) ربليل التباين، االكبدار اػبطي  تقوم باختباره باستاخدام 

 دراسةوذلك من خالل ربليل ومعرفة أثر متغَتات اغبوكمة اؼبصرفية على الديون اؼبتعثرة، وكانت ، اؼبتعدد(
(Bourakba & Zerargui)  عنيت بدراسة عالقة متغَتات اغبوكمة باؼباخاطر االئتمانية يف اؼبصارف اإلسالمية  قد
 .ولكن لفًتة زمنية وعينة ـبتلفة

 الربنامج استاخدام متواػبروج بنتائج مقبولة  البانل بيانات على اؼبعتمدة الدراسة بيانات ربليلقصد 
 .(Stata 13) القياسي اإلحصائي

 دراسةال مجتمعالفرع األول: 
 ،2018 إىل 2009 من اؼبمتدة الفًتة خاللالوطنية والعربية اؼبصارف  صبيع على الدراسة ؾبتمع وبتوي

تزاول نشاطها وفق مبادئ الشريعة  تلك اليتو  ،الناشطة وفق اؼببادئ التقليدية للعمل اؼبصريف: شقُت على توزعت
 نوك.االسالمية قصد اهباد التشابو واالختالف بُت النوعُت من الب

 العينة المستهدفة الفرع الثاني:
الوطنية والعربية قصد دراسة أثر تطبيق اغبوكمة على إدارة اؼباخاطر اؼبصارف من  عمديةمت اختيار عينة 

والبيانات ليات اغبوكمة آحول ؼبعلومات اتوفر وذلك على أساس  ،ةاالئتمانية يف اؼبصارف التقليدية واإلسالمي
 ؽبا فيما يلي:وسنتطرق اؼبصارف،  اؼبالية ؽبذه العينة من
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 التقليدية لعينة الدراسة المصارف تقديم  أوال:
ومكانتو يف االنظمة  صرفلقد مت اختيار العينة على أساس توفر اؼبعلومات إضافة إىل حجم ونشاط اؼب

 ،الوطٍت البحرين بنك، التجاري ابوظيب بنك بنك الرياض السعودي، اعبزائري، الوطٍت اؼبصرفية لكل دولة: البنك
 .الكوييت االىلي بنك

 ؛1966 جوان 13 بتاريخ اعبزائري الوطٍت البنك أنشئ، وطٍت ذباري بنك يعد أول :الجزائري الوطني البنك .0
 سبويل يف ىذا جانب إىل زبصص كما الشبكة، ذات التجارية للبنوك اؼبرخصة النشاطات كافة مارس حيث

 جديد بنك بإنشاء وىذا اعبزائري، الوطٍت البنك ىيكلة إعادة تسب 1982الزراعي، مث يف سنة  القطاع
 اجملال وتطوير بالتمويل التكفل ىي واألساسية األوىل مهمتو" الريفية والتنمية الفالحة بنك" متاخصص

 جانفي 12 بتاريخ الصادر ،88-01 رقم القانوننقلة نوعية وذلك حسب  1982الفالحي، وعرف البنك 
 ومهام تنظيم على أكيدة تأثَتات لو كان الذايت، التسيَت كبو االقتصادية اؼبؤسسات توجيو اؼبتضمن ،1988
 1منها: اعبزائري الوطٍت البنك

 .قبلها من اؼبوارد توزيع سبركز وعدم اؼبالية التداوالت من اػبزينة خروج -
 ؛البنوك لدى التوطُت يف اؼبؤسسات حرية -
 .اؼبؤسسات سبويل قرارات أخذ يف البنك حرية -

 ظبح والقرض، بالنقد اؼبتعلق 1990 أفريل 14 بتاريخ الصادر 90-10 رقم قانونجاء  1990تاريخ  يف
 أحكاما وضع القانون ىذا ،للبالد اعبديدة االقتصادية التوجهات مع بالتوافق اؼبصريف للنظام جذرية بصياغة
 .الذايت تسيَت إىل اؼبوجو التسيَت من العمومية اؼبؤسسات انتقال بينها، من أساسية

 كافة ،اعتيادية كمهنة يؤدي معنوي، كشاخص اعبزائري الوطٍت البنك يعترب األخرى،اؼبصارف  غرار على
 تصرف ربت وتسيَتىا الدفع وسائل وضع وأيضا القروض عمليات الناس، أموال باستالم اؼبتعلقة العمليات

 .الزبائن
 05 بتاريخ والقرض النقد ؾبلس مداولة بعد اعتماده، على حاز بنك أول اعبزائري الوطٍت البنكويعد 

 .1995 سبتمرب

                                                           
 .2020/ 07/01االطالع:  تاريخ ،  https://www.bna.dz/ar متوفر على االنًتنت،بنك الوطٍت اعبزائري، ال 1
 
 

https://www.bna.dz/ar/
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 جزائري دينار مليار 14 600 من اعبزائري الوطٍت البنك رأظبال رفع مت 2009 جوان شهر يف :أس مال البنك -أ 
 41 600 من اعبزائري الوطٍت البنك رأظبال رفع مت ،2018 جوان شهر مث يف ،جزائري دينار مليار 41 600 إىل

 .جزائري دينار مليار 150000 إىل  جزائري دينار مليار
 يتوفر البنك الوطٍت اعبزائري على: رقام مهمة عن بنك الوطني الجزائري:أ -ب 

 .الوطٍت الًتاب كافة على موزعة ذبارية وكالة   214 -
 لالستغالل جهوية مديرية17 -
 (DAB)  النقدية لألوراق آيل موزع  145 -
 (GAB)  للبنك آيل شباك 97 -
 اؼبعطيات تبادل خدمة يف اشًتاك لديها اؼبؤسسات من اؼبئات  ، أظف لذلكموظف 5000 من أكثريوظف  -

 للزبائن. حساب 2 780 481 ولو نكيةب بطاقة 234 122وقد اصدر (EDI)  اإللكًتونية

 تقديم  بنك الرياض السعودي  .1

 السعودية العربية اؼبملكة يف العريقة اؼبالية اؼبؤسسات أكرب أحد ىو الرياض بنك :الرياض بنك عن نبذة -أ 
 يف الفضل سعودي. يعود لايرمليار  30 اؼبال رأس ويبلغ ،1957 العام يف نشاطو بدأ األوسط، والشرق

 ؛وموظفة موظف 5.900 من أكثر عددىم البالغ موظفُتلل العالية اؼبهنية إىل أعمال البنك وتطور قباح
 العاملة اؼبالية اؼبنشآت ضمن األعلى ىي %94 اىل تصل مواطنة نسبة ربقيق يف هبم البنك يفاخروالذين 

 التقليدية اؼبصرفية واؼبنتجات اػبدمات من متكاملة ؾبموعة الرياض بنك يقدم 1.السعودي السوق يف

 قاعدتو توظيف على ذلك يف ووبرص الناشئة، واؼبؤسسات والشركات األفراد من لعمالئو اإلسالميةو
 رائد كبنك الرياض بنك برز وقد التمويل، ؾبال يف متميز بدور للقيام العريقة وخرباتو القوية الرأظبالية

 النفط صناعات يف العاملة القطاعات ؼباختلف اؼبشًتكة التمويل عمليات من العديد يف وشارك منظ  
 يقدم السعودية. العربية اؼبملكة يف التحتية البنية شاريعؼب اؼبمول الرئيس يعدو  ،والبًتوكيماويات والغاز
 تضم فروع شبكة خالل من ومبتكرة متميزة وسبويلية مصرفية وخدمات منتجات لعمالئو الرياض بنك

 باإلضافة البيع، نقاط أجهزة من 53,580 من وأكثر آيل صراف جهاز 2,558 من وأكثر فرعاً  (341)
 السعودية. اؼبصارف بُت كبَتة عمالء قاعدة إىل

                                                           
تاريخ االطالع:  ، https://www.riyadbank.com/ar/about-us/who-we-are متوفر على االنًتنت، ،بنك الرياض السعودي 1
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 ،اؼبتحدة باؼبملكة لندن فرع خالل من مالئوع الحتياجات تلبية اؼبملكة خارج الرياض بنك يتواجدو 
 متكاملة ومالية مصرفية خدمات تقدًن يتم حيث ،سنغافورة يف سبثيلي ومكتب اؼبتحدة بالواليات ىيوسنت ووكالة

 .تواجدىم أماكن يف احتياجادهم وتلبية عمالئنا مصاحل ػبدمة خصيصاً  مصممة
 لألجهزة وتطبيقات انًتنت) متقدمة كًتونيةإل خدمات بتقدًن وعمالئ تطلعات الرياض بنك واكبي

 من اؼبصرفية عمليادهم تنفيذ من هؤ عمال ليتمكن التقنيات أحدث تقدًن على رصوبو  ،(والشركات لألفراد الذكية
 .وأمان ويسر بسهولة مكان أي
 مقارنة 2019 ديسمرب 31 يف اؼبنتهية للفًتة لاير مليون 5.602 بلغ دخل صايف البنك حقق المالي: األداء -ب 

 دخل إصبايل وبلغ ،%81.2 قدرىا بزيادة السابق، العام من اؼبماثلة للفًتة لاير مليون 3.092 دخل بصايف
 اؼبماثلة للفًتة لاير مليون 8.967مقابل 2019 ديسمرب 31 يف اؼبنتهية للفًتة لاير مليون 10.717 العمليات

%.19.5 ارتفاع بنسبة السابق، العام من
1 

 ديسمرب 31 يف اؼبنتهية الفًتة بنهاية لايرمليون  265.789 البنك موجودات إصبايل بلغ المالية: المالءة -ج 
 ودائع أما%. 15.6 ارتفاع بنسبة السابق، العام من اؼبماثلة للفًتة لاير مليون 229.00 مقابل 2019

 بلمقا 2019 ديسمرب اهاية يف لاير مليون 194.518 إىل لتصل% 14.5 بنسبة ارتفعت فقد العمالء
 بنسبة( صايف) والسلف القروض ؿبفظة وارتفعت. 2018 ديسمرب اهاية يف لاير مليون 169.822

 اهاية يف لاير مليون 151.025 مقابل ،2019 ديسمرب اهاية يف لاير مليون 173.982 بلغت حيث% 15.2
 .2018 ديسمرب

 قصَت للمصدر االئتماين التصنيف على "فيتش" الدولية التصنيف وكالة أبقت :االئتماني التصنيف قوة -د 
 كابيتال" وكالة ، أما(+BBB) عند األجل طويلة االلتزامات تصنيف أبقت وأيضاً  (F-2) عند األجل

 لاللتزامات بالنسبة (A1) و (+A) عند للبنك األجل طويل االئتماين تصنيفها أصدرت" إنتلجنس
 وااللتزامات (A-2) عند األجل َتةقص االلتزامات "بورز أند ستاندرد" وكالة صنفت كما. األجل قصَتة
 2.+(BBB) عند األجل طويلة

 اإلمارات دولة يف الرائدة الوطنيةاؼبصارف  أحد التجاري أبوظيب بنك يعد: التجاري ظبي أبو تقديم بنك -ج 
 تاالحتياجا تليب اليت اؼبتطورة اؼبصرفية واػبدمات اؼبالية اؼبنتجات من متكاملة ؾبموعة ويقدم ،اؼبتحدة العربية

                                                           
 المرجع السابق.، بنك الرياض السعودي1
 المرجع نفسه. 2
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 على رئيسي بشكل تركز مبو اسًتاتيجية البنك يعتمد ،واألفراد الشركات من عميل مليون من ألكثر اؼبصرفية
 يف فاعل إهبايب تأثَت إحداث إىل الرامية هجهود يدعم فبا اؼبتحدة، العربية اإلمارات دولة يف احمللي السوق

 للعمالء يقدمها اليت اؼببتكرة الرقمية واغبلول اؼبتفردة اػبدمات وتواصل فيو، تعمل الذي واجملتمع االقتصاد
 االختيار بنك ىو التجاري أبوظيب بنك يكون بأن البنك رؤية لتحقيق هبا واالرتقاء السوق يف مكانتو تعزيز
 1اؼبتحدة. ويبثل بنك ابوظيب التجاري يف ؾبال عملو ما يلي: العربية اإلمارات دولة يف للعمالء األول

 ذبربة الثروات وأصحاب األفراد من ولعمالئ وفرت لألفراد اؼبصرفية اػبدمات موعةؾب :األعمال قطاعات -أ 
 الصَتفة وخدمات التقليدية اؼبصرفية اغبلول من واسعة ؾبموعة من االستفادة ؽبم تتيح ،متكاملة مصرفية

 .كافة احتياجادهم تليب اليت ةاإلسالمي
 اػبدمات للشركات، قدمهاي اليت اؼبصرفية اتاػبدم ؿبفظة تضم :للشركات المصرفية الخدمات مجموعة -ب 

 من للعمالء االستثمار وخدمات الشركات وسبويل التجاري، والتمويل النقد إدارة وخدمات التجارية
 .واؼبتوسطة الصغَتة واؼبشاريع الكربى والشركات اؼبالية واؼبؤسسات اغبكومية اؼبؤسسات

 التقليدية اػبدمات من متنوعة باقة واالستثمار اػبزينة قطاع يف وخدمات تضم :واالستثمار الخزينة مجموعة -ج 
 ومنتجات اؼبالية واألسواق األجنيب، الصرف حلول تتضمن ة،اإلسالمي الشريعة أحكام مع اؼبتوافقة وتلك

 .اؼباخاطر وإدارة االستثمار حلول إىل باإلضافة والسلع، العمالت ومشتقات الفائدة وأسعار الثابت الدخل
 الشركات تقدمها اليت اؽبندسية اػبدمات وعمليات العقارات إدارة ؾبال يف وأعمال تشمل :تالعقارا إدارة -د 

 أبوظيب وشركة م.  م.  ذ للعقارات التجاري أبوظيب شركة وىي التجاري، أبوظيب بنك جملموعة التابعة الفرعية
 .اؽبندسية للاخدمات التجاري

 ومتابعة تفعيل يف الدعم خدمات فرق تساعد األعمال خدمات ؾبموعة :المساندة األعمال مجموعات -ه 
 كافة عليها ترتكز وفعالة آمنة بيئة توفر اليت التحتية والبنية التشغيلية والعمليات بالتقنيات اػباصة اإلجراءات

 .وأعمال
 راساخة مؤسسية مبادئ ووضع ،مشجعة عمل بيئة توفَت بأنبية التجاري أبوظيب بنك ؤمني :البشرية الموارد -و 

 الدعم توفَت خالل من وذلك للعمالء، متفردة خدمة وتقدًن للتميز سعيهم مواصلة من العمل يقفر  نسبك  
 األعمال. مبو من يعزز دبا هبا، يتمتعون اليت باؼبهارات لالرتقاء العمل لفرق الالزم اؼبهٍت والتدريب

 يسعى بنك أبوظيب إىل::  التجاري أبوظبي بنك إستراتيجية -ز 

                                                           
 .08/01/2020 :، تاريخ االطالع https://www.adcb.com متوفر على االنًتنت، بنك ابوظيب التجاري، 1
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 العربية اإلمارات دولة أسواق يف اؼبتاحة الفرص من االستفادة على ًتكيزال خالل من النمو قيقرب -
 .اؼبتحدة

 ؛التمويل مصادر وتنويع الودائع قاعدة تنمية خالل من االستدامة ربقيق -
 ؛أعمال من بو نقوم ما كل يف االمتياز خالل من ولعمالئ فريدة مصرفية ذبربة ربقيق -
 ؛االنضباط درجات أعلى وعلى اؼبعامل ةواضح السًتاتيجية طبقاً  اؼباخاطر دارةا -
 .الكفاءة درجات أعلى إىل والوصول األعمال لتنمية بقوة الرقمية الصَتفة عامل إىل الدخول -

 بنـك حقـق البحـرين، فبلكـة يف ؿبلـي بنـك كـأول 1957 عـام يف البنـك تأسـس: تقدديم بندك البحدرين الدوطني .3
 اؼبصــرفية اػبــدمات تقــدًن يف اؼبملكــة مســتوى علــى الرائــد رفاؼبصــ ليصــبح وملحوظــاً  ثابتــاً  مبــواً  الــوطٍت البحــرين
 باغبصــة البنــك وبظــى حيــث الــبالد، إقصــاد يف رئيســياً  دوراً  البنــك ويلعــب. التجاريــة اؼبصــرفية واػبــدمات لألفــراد
 وأجهـــزة للفـــروع شـــبكة أكـــرب ويبتلـــك ؿبليـــاً، التجاريـــة اؼبصـــرفية اػبـــدمات قطـــاع عـــن وذلـــك الســـوق يف األكـــرب

 البحـــرين، ببورصـــة العـــام للتـــداول مـــدرج البنـــك ســـهم آيل. إن صـــراف جهـــاز 92و فرعـــاً  27 مـــع آليلا الصـــرف
 وسبتلـك حبرينيـون، أغلـبهم اػبـاص القطاع من واؼبؤسسات األفراد من مسانبون% 44.94 نسبتو ما يبتلك حيث
 سبلــك حــُت يف ،%44.1 نســبتو مــا البحــرين فبلكــة غبكومــة بالكامــل واؼبملوكــة القابضــة البحــرين فبتلكــات شــركة
 1.البنك أسهم من% 10.88 نسبة االجتماعي للتأمُت العامة اؽبيئة

 اػبليجية باألسواق األعمال أنشطة فرص لالقتناص قدراتو وتطوير تنويع الوطٍت البحرين بنك يواصل
 .اؼبسعى ىذا يف البنك جهود قيادة والرياض أبوظيب فرعا يتوىل حيث والعاؼبية،

 ليصبح وارتقى ،تطوره الكوييت األىلي البنك واصل 1967 عام يف تأسيسو منذ: لي الكويتيتقديم بنك االه .4
واؼبصرفية.  اؼبالية واؼبنتجات اػبدمات من متكاملة ؾبموعة تقدم اليت الرائدة الكويتية اؼبصارف أىم من واحدا
 كافة عرب والشركات راداألف لقطاع ومتنوعة متكاملة مصرفية خدمات حاليا الكوييت األىلي البنك ويقدم

 اعتمد وقد. العربية مصر وصبهورية اؼبتحدة العربية اإلمارات ودولة الكويت دولة يف هبا يعمل اليت األسواق
 عالقاتو وتطوير اؼبصرفية واإلجراءات اؼبعامالت تبسيط خالل من اؼبصرفية خدماتو تسهيل على البنك

 موزعة فرعا 31 إىل تصل الكويت دولة يف الفروع من اسعةو  شبكة األىلي البنك عمالئو، ولدى مع الوطيدة
 يف فرع إىل باإلضافة ،اؼبتحدة العربية اإلمارات بدولة وأبوظيب ديب يف فرعان ولديو اؼبهمة، اؼبناطق كافة يف
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 األىلي البنك استحوذ 2015 عام يف للشركات. مصرفية خدمات لتقدًن (DIFC) العاؼبي اؼبايل ديب مركز
 األىلي البنك توسع اؼباضية سنوات الثالث وخالل العربية، مصر صبهورية يف بَتيوس بنك لىع الكوييت
والشركات،   األفراد لقطاع اؼبصرفية اػبدمات كافة لتقدًن فرعا 42 إىل حاليا لتصل فروعو شبكة يف الكوييت

 ومؤسسات شركاء مع ةاسًتاتيجي ربالفات إقامة إىل البعيد اؼبدى على اإلقليمية البنك طموحات أدت كما
 البطاقات على كبَت بنجاح اؼبشًتكة التجارية العالمة استاخدام مت حيث ،اإلمارات طَتان مثل عاؼبية مالية

 على" واردز سكاي" برنامج يف الطَتان أميال من العديد كسب غباملها تتيح واليت األىلي للبنك االئتمانية
 اؼبقدمة اؼبصرفية العمليات إىل االئتمانية، وباإلضافة ادهمبطاق استاخدام طريق عن اإلمارات طَتان رحالت
 على للشركات اؼبصرفية اػبدمات إدارة ركزت حيث التجاري، اعبانب على كبَتا قباحا البنك حقق لألفراد،

 االئتمان وخطابات القروض تقدًن خالل من وذلك التجاري والقطاع والعقارات والبناء اؼبقاوالت قطاع سبويل


(L/C) الضمان وخطابات (L/G) بتقدًن سانبت فقد واالستثمار، اػبزانة إدارة أما. التمويل وخدمات 
 ومنطقة بالكويت األسواق ؾبال يف استشارية وخدمات الفائدة وأسعار األجنيب الصرف يف فعالة خدمات

 لعمالئو البنك يقدم ار"لالستثم كابيتال أىلي" شركة وىي التابعة شركتو خالل الدولية، ومن واألسواق اػبليج
 وخدمات اؼبصريف واالستثمار الثروات وإدارة واحملافظ األصول إدارة مثل اؼبالية اػبدمات من واسعة ؾبموعة
 اػبليجي، األىلي والصندوق الكوييت األىلي الصندوق إدارة الشركة تتوىل كما. االستشارية واػبدمات اغبفظ

 بدولة اؼبالية األوراق أسواق يف االستثمار طريق عن فبتازة عوائد ققرب اليت األداء عالية الصناديق من ونبا
 1.اػبليجي التعاون ؾبلس دول ومنطقة الكويت
األىلي الكوييت ؿبل اعًتاف وتقدير من اؼبؤسسات الدولية اليت دهتم بتقييم الصناعة  البنك أداء كان وقد

زة "أفضل ربول بالصناعة اؼبصرفية يف الشرق األوسط" اؼبصرفية، حيث حصد األىلي العديد من اعبوائز ومنها جائ
، التابعة جملموعة الفايننشيال "The Banker"، وجائزة "صفقة العام" من ؾبلة ذا بانكر Euromoneyمن يوروموين

تايبز العاؼبية كما حصد البنك جائزة "أفضل بنك للاخدمات اؼبصرفية لألفراد يف الكويت" من ؾبلة آشيان 
، ومن بُت اعبوائز األخرى اليت حصل عليها البنك "جائزة أفضل بنك للاخدمات "Asian Banker"بانكر

، وجائزة "أفضل بنك ذباري يف "The European"اؼبصرفية اؼبقدمة لألفراد خالل العام" من ؾبلة ذا يوروبيان
 Employer of" ، وجائزة "أفضل رب عمل خالل العام"Banker ME"الكويت" من ؾبلة بانكر ميدل إيست
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the Year"  من مؤسسة نسيبا NASEBA،  وجائزة "بنك العام" من ؾبلة أريبيان بزنس، كما قامت ؾبلة جلوبال
بإدراج البنك األىلي الكوييت ضمن قائمة البنوك اػبمسُت األكثر أمانا يف منطقة  Global Finance فاينانس

ة على تصنيفاتو االئتمانية القوية الصادرة عن واستمر البنك يف احملافظ، 2018و 2017الشرق األوسط لعامْي 
 .(Fitch). من فيتش "+A" والدرجة (Moody’s) من موديز "A2" وكاالت التصيف العاؼبية، بالدرجة

خالل اػبمسُت عاما اؼباضية، حقق البنك األىلي الكوييت مبوا كبَتا ليصبح واحدا من أىم البنوك الرائدة 
ومن خالل رؤيتو اإلقليمية الواضحة للريادة القوية وتبسيط األعمال  ،اؼبنطقة واليت ربظى بتقدير العمالء يف

اؼبصرفية والًتكيز اؼبتواصل على التجديد واالبتكار واالستثمار يف اػبدمات واؼبنتجات اؼبصرفية وربديث األنظمة 
ألوسط وىو يف وضع قوي يبكنو التكنولوجية، أصبح البنك من اؼبعامل البارزة يف ؾبال األعمال اؼبصرفية يف الشرق ا

 .من االستمرار هبذا النهج يف اؼبستقبل

 مصارف اإلسالمية العينة تقديم  ثانيا:
و يف االنظمة ومكانتصرف لقد مت اختيار العينة على أساس توفر اؼبعلومات اضافة إىل حجم ونشاط اؼب

 بنك ،االسالمي ديب بنك السعودي، البالد بنك الربكة اعبزائري، بنك اعبزائري، السالم بنك اؼبصرفية لكل دولة:
ABC الكوييت اؼبال بيت بنك ،اإلسالمي.  

 بنك البركة الجزائري: تقديم  .1
حيث مت  ؛1984تعود فكرة إنشاء بنك الربكة اعبزائري إىل سنة  :بنك البركة الجزائريوتعريف نشأة  . أ

 »دلة الربكة القابضة الدولية « وشركة » BADRالريفيةبنك الفالحة والتنمية « االتصال بُت اعبزائر فبثلة يف
 اوسبتلك عدد ،وىي عبارة عن ؾبموعة مصرفية سعودية مقرىا فبلكة البحرين تقدم خدمات مالية إسالمية

لقرض مايل للجزائر قيمتو  »ؾبموعة دلة الربكة« وقبم عن االتصال األويل تقدًن، من البنوك والفروع الدولية
التجارة اػبارجية، ىذا القرض الذي كان عبارة عن فرصة ػبلق جو من  خصص لتدعمدوالر مليون  30

بعقد ندودها  »ؾبموعة دلة الربكة اؼبصرفية« قامت 1986الثقة اؼبتبادلة بُت اعبزائر وشركة دلة الربكة، ويف سنة 
سلة ومع بداية سل 1،الرابعة باعبزائر العاصمة أين بدأت تتبلور فكرة إنشاء بنك مشاركة يف اعبزائر

، وانفتاح 10-90، ووصوال إىل القانون 1986اإلصالحات اليت عرفتها اؼبنظومة اؼبصرفية انطالقا من سنة 
 ؛النظام اؼبصريف اعبزائري أمام االستثمارات األجنبية، وجد مشروع إنشاء بنك الربكة اعبزائري سبيلو للتحقيق

                                                           
، مداخلة يف: الندوة التدريبية الدولية حول  ائريةتقييم تجربة بنك البركة في إطار إصالح المنظومة المصرفية الجز بن عبد اهلل ومرابط سليمان، 1

 .6-5(، ص ص:2003ماي  28-25سبويل اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة وتطويرىا يف االقتصاديات اؼبغاربية، )اعبزائر: جامعة فرحات عباس، 
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ى الًتخيص لو بالعمل والنشاط يف السوق حيث مت تقدًن طلب اعتماد البنك لبنك اعبزائر الذي وافق عل
 ."بنك الربكة اعبزائري"، ربت اسم 1991 وماي 20اعبزائرية، وانطلق يف نشاطو اعتبارا من تاريخ 

بنك « بنك الربكة اعبزائري على أنو:عرف الشيخ صاحل عبد اهلل كامل: تعريف بنك البركة الجزائري -ب 
خلق توليفة عملية  إىلتنمية اجملتمع اعبزائري اؼبسلم، و  إىليهدف و ، إسالمي ال يتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء

اؼبتعلق  10-90يف إطار القانون و 1،»اإلسالميةمناسبة بُت متطلبات العمل اؼبصريف اغبديث وضوابط الشرعية 
اؼبصرفية  بالنقد والقرض الذي نشأ بنك الربكة دبقتضاه، يعترب بنك الربكة اعبزائري شركة مسانبة تقوم باألعمال

ويعترب بنك الربكة اعبزائري  3؛الدفع من قبول الودائع ومنح االئتمان وتسيَت وسائل 2اؼبقررة دبوجب القانون،
بنكا ذباريا وفق القانون اعبزائري، وبنك استثمار وفق اؼبادة الثالثة من قانونو األساسي، فهو هبمع بُت 

ام بالوظائف التقليدية للمصارف التجارية من قبول الودائع الصفتُت التجارية واالستثمارية، اليت سبنحاه القي
 وتوفَت التمويل، والقيام باألنشطة االستثمارية حسب مفهوم بنك األعمال.

 ألف 500مليون دج مقسمة بالتساوي على  500تأسس بنك الربكة اعبزائري برأس مال ـبتلط قدره 
شركة دلة «وىو بنك عمومي جزائري، و » BADRفية بنك الفالحة والتنمية الري« سهم، موزعة مناصفة بُت

 وىي شركة سعودية مقرىا فبلكة البحرين.» الربكة القابضة الدولية
مليار دج، قام  2.5حد أدىن قدره  إىلوالذي اقبر عنو رفع رأظبال البنوك  11-03وعقب إصدار األمر  

وقبم عنو تغيَت يف توزيع ، ىذه القيمة إىليصل برفع رأظبالو االجتماعي ل 2005بنك الربكة اعبزائري خالل سنة 
 :إذ أصبحت، حصص رأس اؼبال على اؼبسانبُت

 .لصاحل ؾبموعة الربكة اؼبصرفية 56% -
 لصاحل بنك التنمية احمللية والريفية. 44% -

بنك الربكة اعبزائري ىو أول مصرف برأس مال ـبتلط )عام : معلومات عامة عن بنك البركة الجزائري -ج 
دج، بدا أنشطتو اؼبصرفية بصفة  مليون 500، برأس مال اجتماعي قدره 1991مايو 20نشأ يف أ، وخاص(

                                                           
 اردها.الشيخ عبد اهلل صاحل كامل ىو اؼبساىم الرئيسي يف ؾبموعة الربكة اؼبصرفية ورئيس ؾبلس إد 
 . 6، ص: لمرجع السابقا1
 .14، مرجع سابق، ص: 11-03، األمر 83. واؼبادة 535، مرجع سابق، ص: 10-90، القانون 128اؼبادة 2
 .11، مرجع سابق، ص: 11-03، األمر 66. واؼبادة 532، مرجع سابق، ص: 10-90 ، القانون110اؼبادة 3
 2005غاية سنة  إىلبنك الربكة اعبزائري  ىذه النسب واردة يف عدد من الوثائق الصادرة عن. 
 قطرية بتاريخ: حوار لعدنان يوسف األضبد الرئيس التنفيذي جملموعة الربكة اؼبصرفية ورئيس ؾبلس إدارة بنك الربكة اعبزائري مع جريدة الوطن العريب ال

23/02/2006. 
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اؼبسانبون يف رأظبالو ىم بنك الفالحة والتنمية الريفية )اعبزائر( وشركة دلة ، 1991فعلية خالل شهر سبتمرب 
اؼبتعلق بالنقد  1990أبريل  14اؼبؤرخ يف  90/10الربكة )السعودية(. مسَت دبوجب أحكام القانون رقم 

 اإلسالميةوالقرض، وىو مرخص بالقيام جبميع األعمال اؼبصرفية، التمويل واالستثمار، وفقا ؼببادئ الشريعة 
 1.السمحة

 أىم اؼبراحل اليت مر هبا بنك الربكة اعبزائر ىي:
 .: تأسيس بنك الربكة اعبزائر1991 -
 .: االستقرار والتوازن اؼبايل للبنك1994 -
 .نبة يف تأسيس شركة تأمُت الربكة واألمان: اؼبسا1999 -
 .: اؼبرتبة األوىل بُت البنوك ذات الرأس اؼبال اػباص2000 -
 .: إعادة االنتشار يف قطاعات جديدة يف السوق باػبصوص اؼبهنيُت واألفراد2002 -
 .دج مليار 2.5 إىل: زيادة رأظبال البنك 2006 -
 .دينارمليار  10: زيادة ثانية لرأظبال البنك على 2009 -
 (.تماه)م اإلسالميةإنشاء معهد البحوث والتدريب يف اؼبالية :2015 -
 دج. مليون15:إنشاء شركة اػبربات العقارية "ساتك إيبو" برأس مال قدره 2015 -
ؾبموعة الربكة اؼبصرفية اليت تتكون من أحد عشر بنكا تعمل وفق نظام  إىلينتمي بنك الربكة اعبزائري  -

 دول.  10اؼبشاركة موزعة على 
 اعبزائرية، للقوانُت طبقا يعمل مشويل بنك اعبزائر، - السالم مصرف: تقديم مصرف السالم الجزائري .1

 اعتماد مت اػبليجي، اعبزائري للتعاون كثمرة. تعامالتو كافة يف اإلسالمية الشريعة ألحكام ووفقا 
 مصرفية خدمات تقدًن امستهدف نشاطو مزاولة ليبدأ ،2008 سبتمرب يف اعبزائر بنك قبل من اؼبصرف
 التنمية ومتطلبات تتماشى واضحة اسًتاتيجية وفق يعمل اعبزائر - السالم مصرف إن مبتكرة،

 اؼببادئ من تنبع عصرية مصرفية خدمات تقدًن خالل من باعبزائر، اغبيوية اؼبرافق صبيع يف االقتصادية
 واؼبستثمرين، واؼبتعاملُت، السوق، ياتحاج تلبية بغية ، اعبزائري الشعب لدى الراساخة األصيلة والقيم

 .واالقتصاد الشريعة يف العلماء كبار من تتكون شرعية ىيئة معامالتو وتضبط
 

                                                           
 .10/01/2019 تاريخ االطالع: ،/https://www.albaraka-bank.com ، متوفر على االنًتنت،بنك الربكة اعبزائري1

https://www.albaraka-bank.com/
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بنك البالد ىو شركة سعودية مسانبة مقرىا الرياض، تأسست دبوجب اؼبرسوم تقديم بنك البالد السعودي:  .2
ويعتمد البنك ، سعودي لاير مليار 7.5برأس مال  (2004نوفمرب 4ىـ )اؼبوافق  21/9/1425بتاريخ  48م/اؼبلكي 

وتعد  السعودية، العربية اؼبملكة يف اإلسالمية اؼبصرفية اغبلول تقدًن يف األفضل اػبيار يكون رؤية ىي أن
 موثوقة شرعية أسس على اؼبصرفية خدماتنا لتوفَت واالبتكار اؼببادرة خالؽبا إىل من رسالة البنك اليت يسعى

 أسس وفق البال ؽبا يرتاح مصرفية البالد بنك يقدمو  ،ومسانبُت وموظفُت عمالء من شركائو تتطلعا لتحقيق
 1:منها اجملاالت من للعديد واسعة حلول ويوفر وخدماتو منتجاتو كل يف يتبعها شرعية

 . األفراد خدمات -
 . الشركات خدمات -
 "  اقباز"  للحواالت البالد بنك ذراع عرب اؼبالية اغبواالت خدمات -
 "اؼبالية البالد"  االستثماري البالد بنك ذراع عرب استثمارية خدمات -

 .1975سبتمرب 15 يف رظبًيا اإلسالمي ديب بنك افتتاح مت: تقديم بنك دبي اإلسالمي .3
 .العامل يف تقدماً  األكثر ةاإلسالمي اؼبالية اؼبؤسسة نكون أن رؤية البنك: -
 خالل من العامل يف الرائدة ةاإلسالمي اؼبصارف صدارة يف يهاعل وكبافظ دبكانتنا نرتقي أن رسالة البنك: -

 2.الدائمة اؼبوظفُت مشاركة وضمان واالبتكار النمو مسَتة يف قدماً  والسَت لعمالئنا متميزة خدمات تقدًن

 من ؾبموعة اإلسالمي ABC بنك اإلسالمي وفر ABC بنك: ()البحرين اإلسالمي ABC بنكتقديم  .4
 قبلنو من اؼبلتزم التوجو. خيارات من االسالمية اؼبصرفية األعمال توفره دبا هتمُتللم للشريعة اؼبطابقة اؼبنتجات

 اجملال ىذا يف الطاقات خَتة قبل من تدار السمحاء، والشريعة خدماتو بُت اؼبطابقة درجات أقصى ذباه
 .التكنولوجيا إليو توصلت ما آخر باستاخدام

 بنك بدأ :اإلسالمية المصرفية الخدمات ABC مالية وخدمات مصرفية منتجات بتقدًن مياإلسال 
 اليت اؼبتميزة الفريدة ودبهاراتو ،التطور السريع اجملال ىذا تنمية يف يتفوق زال وما 1980 عام منذ إسالمية
 من يوفر اإلسالمي ABC بنك فإن الدولية، اؼبالية واؼبراكز واإلسالمي العريب العاؼبُت من كال تشحذ

                                                           
-https://www.bankalbilad.com/ar/about/Pages/more-about متوفر على االنًتنت ،بنك البالد السعودي 1

albilad.aspx، :10/01/2019 تاريخ االطالع . 
، تاريخ االطالع: https://www.dib.ae/ar/about-us/vision-mission متوفر على االنًتنت، ،بنك دبي االسالمي 2

11/01/2020. 

https://www.bankalbilad.com/ar/about/Pages/more-about-albilad.aspx
https://www.bankalbilad.com/ar/about/Pages/more-about-albilad.aspx
https://www.bankalbilad.com/ar/about/Pages/more-about-albilad.aspx
https://www.dib.ae/ar/about-us/vision-mission
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 اؼبؤسسات وتشمل اإلسالمية والشريعة تتفق إسالمية مالية وخدمات منتجات اؼبعم ـقة عملياتو خالل
 1.اؼبالية اؼبالءة ذوي والعمالء والشركات

 تتبع رائدة إسالمية مصرفية مؤسسة" بيتك" الكوييت التمويل بيت يعترب: تقديم بنك بيت المال الكويتي .5
 عام يف الكويت دولة يف تأسيسو يتم الميإس بنك أول فهو تعامالدها، كافة يف اإلسالمي اؼبنهج وتطبق
 الكوييت التمويل بيت سبك نو. العامل يف اإلسالمي اؼبصريف العمل وقادة رواد من أصبح فقد اليوم أما ،1977

 اإلسالمي، اؼبصريف العمل ؾبال يف الصدارة مركز ليتبوأ واقبازاتو أعمالو بؤرة توسيع من واثقة خبطوات" بيتك"
 الصناعة قطاع ضمن أيضاً  بل فحسب، اإلسالمية اؼبصرفية الصناعة يف ليس قيادية، يةمال مؤسسة ويصبح
 بيت مسانبي كبار منو 2،واإلقليمي الكوييت السوق يف اؼبمولُت أكرب كونو جانب إىل ككل، اؼبصرفية
 ،(مباشرة لكيةم) لألوقاف العامة األمانة ،(مباشرة ملكية) لالستثمار العامة اؽبيئة" بيتك" الكوييت التمويل

 وذلك ،(مباشرة غَت ملكية) االجتماعية للتأمينات العامة واؼبؤسسة( مباشرة ملكية)القصر لشؤون العامة اؽبيئة
 مسجلة عامة كويتية مسانبة شركة" بيتك" الكوييت التمويل بيت ويعد كما، .2014ديسمرب 31 يف كما

 اػبدمات من كبَتة باقة" بيتك" الكوييت تمويلال بيت يقدم إذ ،اؼبايل لألوراق الكويت سوق يف ومدرجة
 احملافظ اؼبايل، التداول العقارية، اػبدمات مثل اإلسالمية الشريعة مبادئ مع تتوافق اليت اؼبصرفية واؼبنتجات

 الكويت، دولة من كل يف واألفراد للشركات اؼباخصصة التمويلية واػبدمات التجارية، اػبدمات االستثمارية،
 .أؼبانيا ماليزيا، تركيا، اؼبتحدة، العربية اإلمارات دولة السعودية، العربية اؼبملكة ن،البحري فبلكة

 سلوب جمع البياناتأ : ثالثا

 -عينة الدراسة-مت صبعها من خالل تقارير ؾبالس اإلدارة للبنوك التقليدية واإلسالمية  نات الحوكمة:ابي  -0
 إىل الرسائل اإللكًتونية. واؼبنشورة يف اؼبواقع االلكًتونية للبنوك إضافة

واؼبنشورة على اؼبواقع  اإلسالميةمت صبعها من خالل البيانات السنوية للبنوك التقليدية و  البيانات المالية:  -1
 .-عينة الدراسة-االلكًتونية للبنوك 

 

                                                           
تاريخ االطالع:  ،https://www.bank-abc.com/Ar/IslamicBank/Pages/default.aspxالنًتنت، ، متوفر على ااإلسالمي ABC بنك1

10/01/2020. 
تاريخ االطالع:  ،https://www.kfh.com/home/Personal/aboutus.html  متوفر على االنًتنت، بنك بيت التمويل الكوييت،2

11/01/2020. 
 

https://www.bank-abc.com/Ar/IslamicBank/Pages/default.aspx
https://www.kfh.com/home/Personal/aboutus.html
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 الدراسة في المستعملة المتغيرات وصف -2

 يلي بعض الشرح ؽبا: مت االعتماد يف ىذه الدراسة على ؾبموعة من اؼبتغَتات وفيما

أو ما  العاملة غَت القروض نسبةىو  تابع متغَتعلى ـباطر االئتمان  مت االعتماد يف قياس :التابع المتغير  2-0
أثر  معرفة يبكنحيث من خالؽبا  ؛الدراسة فًتة خالل الدراسة ؿبلاؼبصارف  يف يطلق عليها بالديون اؼبتعثرة

 الئتمانية.على إدارة اؼباخاطر ااؼبصارف حوكمة 

 وبسب بالعالقة:و 

 
اؼبصارف  غبوكمة ألساسيةا تغَتاتاؼب ىي منها طبسة ؛مستقلة متغَتات ستةلدينا  :المستقلة المتغيرات  2-1

 :يف أساسا تتمثل واليت
 .اجمللس يف اؼبستقلُت االعضاء عدد خالل من قياسو يبكن الذين دارةاإل ؾبلس تركيبة متغَت -

 والذي يبكن قياسو من خالل عدد أعضاء ؾبلس اإلدارة؛اإلدارة  ؾبلس متغَت حجم -

 اجمللس والذي يبكن قياسو من خالل عدد اللجان اؼبكونة جمللس االدارة؛ عبان عدد متغَت -

 اؼبسانبُت؛ كبار قبل من اؼبملوكة األسهم نسبة خالل من قياسو يبكن الذي اؼبلكية تركيز متغَت -

 . األعضاء عدد خالل من يقاس الذي الشرعية الرقابة ىيئة حبجم يتعلق متغَت -
 .االصول ؾبموع ريتمالوغ طريق عن قياسو يتم اؼبصرف حجم يف يتمثل تحكمال متغَت -
 :يتاآل اعبدول خالل من ذلك توضيح ويبكن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ة= )القروض المتعثرة/إجمالي القروضنسبة الديون المتعثر   
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 الدراسة. متغيرات( 0.2) جدولال
 القياس الرمز اسم المتغير نوع المتغير
 إصبايل القروض(/اؼبتعثرة نسبة الديون اؼبتعثرة= )القروض CRIS ـباطر االئتمان المتغير التابع

 
 

المتغيرات 
 المستقلة

 عدد االعضاء اؼبستقلُت يف اجمللس BCM تركيب ؾبلس اإلدارة
 عدد اعضاء ؾبلس اإلدارة  BSZ حجم ؾبلس اإلدارة

 عدد اللجان يف ؾبلس اإلدارة  CBD عبان اجمللس
 ملوكة من قبل كبار اؼبسانبُتنسبة االسم اؼب OCN تركز اؼبلكية

 حجم ىيئة الرقابة الشرعية
 اإلسالمية(اؼبصارف ) 

SSB  عدد اعضاء ىيئة الرقابة الشرعية 

 لوغاريتم ؾبموع االصول SZE حجم اؼبصرف )متغَت التحكم(

 عداد الباحث.إ: من المصدر 
 

 التحليل الوصفي للمتغيرات المطلب الثاني: 
 يف يدخل باعتباره القياسية الدراسات يف استاخداما اؼبركزية أكثر مقاييس النزعة اغبسايب اؼبتوسطيعترب 
اؼبعياري، وسيتم ربديد مدى تباعد البيانات  واالكبراف كالتباين األخرى االحصائية من اؼبقاييس حساب الكثَت

كبراف االيب حبساب على قيمة، وربديد مدى تباعدىا عن اؼبتوسط اغبساأصغر قيمة و أعن بعضها البعض حبساب 
 .اؼبعياري لكل متغَتة

 

 التقليديةالمصارف  أوال:
مت استاخراج النتائج  STATA 13بيانات عينة اؼبصارف التقليدية ومعاعبتها بربنامج  إدخال من خالل

 اآلتية:
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 -المصارف التقليدية– التابعة للمتغيرات الوصفي اإلحصاء (1.29)الجدول 
 

         SZE          43    20.33002    2.753079   5.247979   22.23805

                                                                      

         OCN          43    .4966279    .2085222        .35          1

         CBD          43    4.348837    .8130987          3          5

         BSZ          43    9.860465    1.582364          7         12

         BCM          43    3.418605    .7938021          2          5

        CRIS          43    .0298765    .0620034   .0019198   .3151809

                                                                      

    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

 
 STATA 13ـبرجات الربنامج  :المصدر                   

 
 من خالل اعبدول السابق نالحظ:

أن أصغر قيمة كانت لـ  2.3يتبُت من خالل جدول البيانات رقم  9(CRIS)ة نسبة الديون المتعثر   -1
دبتوسط  0.3151809وأن أعلى قيمة كانت: ، 0.019190ىي  (CRIS)نسبة الديون اؼبتعثرة 

 .0.620034عياري واكبراف م 0.028765حسايب 

 أصغر أن 2.3 رقم البيانات جدول خالل من يتبُت: (BCM) عدد االعضاء المستقلين بالمجلس  -2
 دبتوسط 5 كانت قيمة أعلى وأن، 2 ىي (BCM) عدد االعضاء اؼبستقلُت باجمللس لـ كانت قيمة

 .0.7938021 معياري واكبراف 3.418605 حسايب

عدد  لـ كانت قيمة أصغر أن 2.3 رقم البيانات جدول لخال من يتبُت 9(BSZ)عدد أعضاء مجلس  -3
 واكبراف 9.868605 حسايب دبتوسط 12 كانت قيمة أعلى وأن 7 ىي (BSZ)أعضاء اجمللس 

 .1.582364 معياري

 قيمة أصغر أن 2.3 رقم البيانات جدول خالل من يتبُت: (CBD)عدد اللجان في مجلس االدارة   -4
 حسايب دبتوسط 5 كانت قيمة أعلى وأن 3 ىي (CBD) عدد اللجان يف اجمللس لـ كانت

 .0.8130987 معياري واكبراف 4.438837
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نسبة  لـ كانت قيمة أصغر أن 2.3 رقم البيانات جدول خالل من يتبُت 9(OCN)ة نسبة تركيز الملكي  -5
 واكبراف 0.496627  حسايب دبتوسط %1 كانت قيمة أعلى وأن %0.30ىي (OCN)تركيز اؼبلكية 

 .0.2085922 معياري

حجم  لـ كانت قيمة أصغر أن 2.3 رقم البيانات جدول خالل من يتبُت (:SZE)حجم المصرف  -6
 20.33002 حسايب دبتوسط 22.23805 كانت قيمة أعلى وأن 5.247979 ىي (SZE) اؼبصرف
 .2.753079 معياري واكبراف

 ديةالمصارف التقلي – التحليل الوصفي للمتغيرات نتائجاالقتصادي لتحليل ال- 
: التابع اؼبتغَت يظهر الدراسة، ؼبتغَتات االحصائية البيانات ألىم 2.3من خالل جدول البيانات رقم 

  بنحو (BCM) اإلدارة جمللس تكوين ومتوسط ، %2.98  حبوايل يقدر ؛(CRIS)اؼبعدومة أو اؼبتعثرة الديون معدل
حوكمة  فعالية ومنو اجمللس وشفافية استقاللية من ديزي فبا اؼبستقلُت األعضاء من مقبول عدد ىناك وبالتايل،  3.4

 .الشركات
 9.86  فهو الدراسة ؿبل التقليدية صارفاؼب يف فاؼبتوسط  (BSZ)عدد االعضاء يف اجمللس ىبص وفيما

فبا يساعد يف  عدد يسمح من تكوين ؾبلس ادارة يكون فيو عدد معترب من اؼبدرين اؼبستقلُت عضو وىو
 .ية للمجلس ومنو فعالية حوكمة الشريكاتاالستقاللية والشفاف
 الدراسة ؿبل التقليدية صارفاؼب يف اإلدارة ؾبلس يف اللجان عدد فمتوسط (CBD) اجمللس بينما عبان

 .الشركات حوكمة قواعد هبا توصي اليت اللجان عدد يقارب وىو عبان 4.34  فهو
 ال نسبة وىي االسهم ؾبموع من %0.49 حبوايل يقدر اؼبتوسط فان (OCN)اؼبلكية  تركز ؼبتغَت بالنسبة

 مصاغبهم كبو وتوجيهها اؼبصارف قرارات على السيطرة على الكبار اؼبسانبُت قدرة عدم ومنو 50% تتعدى
 ؿبل مصارفلل االئتمانية اؼباخاطر إدارة على اهبابا يؤثر شبة ومن اغبوكمة، مبادئ تطبيق على يساعد وىذ اػباصة،
 .الدراسة

 االسالمية المصارفثانيا: 
مت استاخراج النتائج  STATA 13ومعاعبتها بربنامج  اإلسالميةمن خالل إدخال بيانات عينة اؼبصارف 

 اآلتية:
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 -المصارف االسالمية– التابعة للمتغيرات الوصفي اإلحصاء :(2.2)الجدول  

         SZE          52    23.93204    1.690131   20.72501   26.32537

         SSB          52    4.923077    1.044991          3          6

                                                                      

         OCN          52    .4576923    .2780084         .2        .99

         CBD          52    5.230769    1.292746          3          7

         BSZ          52    9.076923    1.747224          5         11

         BCM          52         3.5    1.448461          2          7

        CRIS          52    .0247363    .0205376    .001146   .0742226

                                                                      

    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

 
 STATA 13ـبرجات الربنامج  المصدر:               

أن أصغر قيمة كانت لـ  3.3انات رقم يتبُت من خالل جدول البي :(CRIS)ة نسبة الديون المتعثر   -1
دبتوسط  0.0742226وأن أعلى قيمة كانت:  0.001146ىي  (CRIS)نسبة الديون اؼبتعثرة 

 .0.020537واكبراف معياري  0.047363حسايب 

 غرأص أن 3.3 رقم البيانات جدول خالل من يتبُت: (BCM)س عدد االعضاء المستقلين بالمجل  -2
 دبتوسط 7 كانت قيمة أعلى وأن،  2 ىي (BCM) عدد االعضاء اؼبستقلُت باجمللس لـ كانت قيمة

 .1.448461 معياري واكبراف 3.5 حسايب

 عدد لـ كانت قيمة أصغر أن 3.3 رقم البيانات جدول خالل من يتبُت: (BSZ)عدد أعضاء مجلس  -3
 واكبراف 9.076923 حسايب دبتوسط 11 كانت قيمة أعلى وأن، 5 ىي (BSZ) ؾبلس أعضاء
 .1.747224 معياري

 قيمة أصغر أن 3.3 رقم البيانات جدول خالل من يتبُت: (CBD)عدد اللجان في مجلس االدارة   -4
 حسايب دبتوسط 7 كانت قيمة أعلى وأن 3 ىي (CBD) عدد اللجان يف ؾبلس االدارة لـ كانت

 .1.292746 معياري واكبراف 5.230769
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نسبة  لـ كانت قيمة أصغر أن 3.3 رقم البيانات جدول خالل من يتبُت9 (OCN)ية نسبة تركيز الملك  -5
 0.4576923 حسايب دبتوسط %99 كانت قيمة أعلى وأن %0.20ىي (OCN)تركيز اؼبلكية 

 .0.2780084 معياري واكبراف

 نتكا قيمة أصغر أن 3.3 رقم البيانات جدول خالل من يتبُت (:SSB)عدد أعضاء الهيئة الشرعية   -6
  4.923077 حسايب دبتوسط 6 كانت قيمة أعلى وأن،  3 ىي (SSB) الشرعية اؽبيئة أعضاء عدد لـ

 .1.0443991 معياري واكبراف

حجم  لـ كانت قيمة أصغر أن 3.3 رقم البيانات جدول خالل من يتبُت (:SZEحجم المصرف)  -7
 20.33002 حسايب دبتوسط 26.32537 كانت قيمة أعلى وأن 20.72501 ىي (SZE)اؼبصرف
 .2.753079 معياري واكبراف

 المصارف االسالمية – التحليل الوصفي للمتغيرات نتائجاالقتصادي لتحليل ال- 
 اإلسالمية،اؼبصارف   يف الدراسة ؼبتغَتات االحصائية البيانات ألىم 3.3 رقم البيانات جدول خالل من

 اإلدارة جمللس تركيبة ومتوسط ،%2.7 حبوايل يقدر ؛(CRIS)اؼبعدومة أو اؼبتعثرة الديون معدل: التابع اؼبتغَت ويظهر
(BCM) ومن اجمللس وشفافية استقاللية من يزيد فبا اؼبستقلُت األعضاء من مقبول عدد ىناك وبالتايل، 3.5 بنحو 

 .الشركات حوكمة فعالية مث
 عضو 9فهو  اسةالدر  ؿبل االسالمية اؼبصارف يف فاؼبتوسط (BSZ) اجمللس يف االعضاء عدد ىبص وفيما

 االستقاللية يف يساعد فبا اؼبستقلُت اؼبدرين من معترب عدد فيو يكون ادارة ؾبلس تكوين من يسمح عدد وىو
 .الشريكات حوكمة فعالية ومنو للمجلس والشفافية

 الدراسة ؿبل اإلسالميةاؼبصارف  يف اإلدارة ؾبلس يف اللجان عدد فمتوسط (CBD)اجمللس  عبان بينما
 .الشركات حوكمة قواعد هبا توصي اليت اللجان عدد يقارب وىو عبان 5.23  فهو

 ال نسبة وىي االسهم ؾبموع من %45 حبوايل يقدر اؼبتوسط فان (OCN)اؼبلكية  تركز ؼبتغَت بالنسبة
 مصاغبهم كبو وتوجيههااؼبصارف  قرارات على السيطرة على الكبار اؼبسانبُت قدرة عدم ومنو %50 تتعدى

 ؿبل للمصارف ادارة اؼباخاطر االئتمانية على اهبابا يؤثر شبة ومن اغبوكمة، مبادئ تطبيق على يساعد ذوى اػباصة،
 . الدراسة
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 لعمليات واؼبراقبة القيام من يبكن عدد وىو أعضاء 5 يقارب فهو (SSB)الشرعية  الرقابة ىيئة عدد ىبص فيما
 إبداء أجل من التفاىم يف كبَتة صعوبة هبدون ال همهبعل الذي العدد ناحية من وأيضا القدرة ناحية منصرف اؼب

 .اؼبصرفية العمليات شرعية ناحية من قرارادهم

 المطلب الثالث: االرتباط بين المتغيرات 
 للتأكد اؼبتغَتات، بُت اؼبمكنة االرتباط أزواج تسمح بتحديد التفسَتية اؼبتغَتات بُت االرتباط مصفوفة إن

  r مل االرتباطامع تباط خطي متعدد بُت اؼبتغَتات واليت تتزايد حددها بزيادة قيمةمشكلة ار  من النموذج خلو من
 اػباص بكل باالكبدار صلة ذات تكون اؼبتعدد االرتباط معامالت أن أي بتزايد قوة االرتباط بُت اؼبتغَتين، حبيث

 Pearson’s Correlation) بَتسوناستاخدام معامل االرتباط ل مت اؼبتغَتات التفسَتية. بالنسبة لباقي مستقل متغَت

Coefficient) .لفحص العالقة 
 التقليديةالمصارف  أوال: 

  بيانات عينة الدراسة للمصارف التقليدية مت استاخراج مصفوفة االرتباط باستاخدام برنامج باالعتماد على
STATA 13 :وىي كاآليت 

 -ليديةالمصارف التق -بين المتغيرات االرتباط مصفوفة( 3.2) الجدول 

         SZE    -0.0748   0.1111  -0.2666  -0.0651   0.2087   1.0000

         OCN     0.0324  -0.7177  -0.7490   0.1981   1.0000

         CBD    -0.1156  -0.3792  -0.2389   1.0000

         BSZ    -0.0746   0.7490   1.0000

         BCM    -0.1858   1.0000

        CRIS     1.0000

                                                                    

                   CRIS      BCM      BSZ      CBD      OCN      SZE

 
 STATA 13ـبرجات الربنامج  المصدر:                       

 بأن مصفوفة االرتباط ربمل النتائج التالية: 4.3يظهر من خالل اعبدول رقم 
  مؤشر اؼباخاطر االئتمانية :اؼبتغَتبُت  ارتباط عكسيوجود (CRIS) عدد االعضاء  :واؼبتغَتات اؼبستقلة

، (CBD)، وعدد اللجان اؼبكونة للمجلس (BSZ)دد اعضاء ؾبلس االدارة وع، (BCM)اؼبستقلُت باجمللس 
،   -0.1156، -0.0746،  -0.1858؛ حبيث قدر معامالت االرتباط على التوايل ىي  (SZE) صرفوحجم اؼب

 .0.0324دبعامل ارتباط قدره  (OCN)تركيز اؼبلكية مع  وارتباط اهبايب .-0.0748
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  عدد االعضاء اؼبستقلُت باجمللس : بُت اهبايب قويوجود ارتباط(BCM)  عضاء ؾبلس االدارة أوعدد
(BSZ)مع عدد اللجان اؼبكونة للمجلس وارتباط عكسي ضعيف  ،0.7490يقدر معامل االرتباط بـ حيث  ؛
(CBD) ونسبة تركيز اؼبلكية  وارتباط عكسي قوي مع ،0.3792حيث يقدر معامل االرتباط بـ  ؛ (OCN) 

عدد االعضاء  :متغَت اغبوكمةبُت  اهبابيا ضعيفا اارتباط يرتبطبينما ، -0.7177باط بـويقدر معامل االرت
 .0.1111ويقدر معامل االرتباط بـ  (SZE) وحجم اؼبصرف (BCM)اؼبستقلُت يف اجمللس

  حجم ؾبلس االدارة(BSZ)  مع كل من عدد عبان اجمللس  عكسيايرتبط(CBD) وحجم اؼبصرف(SZE)  

حيث قدر معامل االرتباط على الًتتيب بـ  ؛(OCN)  مع نسبة تركيز اؼبلكية اقوي اتباطوار  اارتباطا ضعيف
(0.2389-) ،(0.2666-) ،(0.7490-). 

 عدد اللجان يف اجمللس (CBD)مع نسبة تركيز اؼبلكية  ارتبط ارتباطا اهبابيا ضعيفي(OCN)  دبعامل ارتباط
 .-0.0651يث يقدر معامل االرتباط بـ ؛ ح(SZE)مع حجم اؼبصرف ا ضعيف اعكسي اوارتباط 0.1981قدره 

  نسبة تركيز اؼبلكية(OCN) مع حجم اؼبصرف  اهبابيا ايرتبط ارتباط(SZE)  ويقدر معامل االرتباط بـ
0.2087. 

 

 االسالميةالمصارف  ثانيا:

  مت استاخراج مصفوفة االرتباط باستاخدام برنامج سالميةبيانات عينة الدراسة للمصارف اإل باالعتماد على
STATA 13 :وىي كاآليت 

 

 -المصارف االسالمية- بين المتغيرات االرتباط مصفوفة :(4.2)الجدول رقم 

         SZE     0.0401   0.3966   0.0381   0.2912  -0.7038   0.6735   1.0000

         SSB     0.2763   0.6866   0.3470   0.5650  -0.8423   1.0000

         OCN    -0.5111  -0.3360   0.0795  -0.2675   1.0000

         CBD     0.2417   0.6178   0.8340   1.0000

         BSZ    -0.0143   0.6663   1.0000

         BCM    -0.1172   1.0000

        CRIS     1.0000

                                                                             

                   CRIS      BCM      BSZ      CBD      OCN      SSB      SZE

 
 STATA 13ـبرجات الربنامج  المصدر:           

 

 بأن مصفوفة االرتباط ربمل النتائج التالية: 5.3يظهر من خالل اعبدول رقم 



 لعينة من     االئتمانية المخاطر دارةإ على حوكمةال رأث دراسة ............................:الثالث الفصل

 (panel data)  بانل بينات باستعمال اإلسالمية المصارف                                                      
 

236 
 

 وجود عالقة ارتباط عكسية بُت اؼبتغَت التعثر اؼبايل) (CRIS عدد االعضاء اؼبستقلُت  :واؼبتغَتات اؼبستقلة
؛ حيث قدر معامالت OCN) (نسبة تركيز اؼبلكية، و (BSZ) االدارة ؾبلس اعضاء وعدد، (BCM)باجمللس 

عدد اللجان يف ؾبلس االدارة مع إهبايب ارتباط و  ،-0.5111، -0.0143 ، -0.1172االرتباط على التوايل ىي 
(CBD) ئة الرقابة الشرعيةوعد اعضاء ىي (SSB) وحجم اؼبصرف(SZE) على الًتتيب ارتباط تدبعامال 
0.2417،.0.2763 ،0.0401. 

  بُت عدد االعضاء اؼبستقلُت باجمللس  متوسط اهبايبوجود ارتباط(BCM)  وعدد اعضاء ؾبلس االدارةBSZ 
يقدر معامل االرتباط لكل  وعدد اعضاء ىيئة الرقابة الشرعية؛ حيث (CBD) للمجلس اؼبكونة اللجان وعدد

؛ (OCN )مع نسبة تركيز اؼبلكية  عكسي ضعيفوارتباط   0.6866، 0.6663،0.6178متغَت على الًتتيب بـ 
عدد االعضاء  :بُت متغَت اغبوكمة ضعيف اهبايببينما ىناك ارتباط ، -0.3360 حيث يقدر معامل االرتباط بـ

 .0.3966ويقدر معامل االرتباط بـ  (SZE) وحجم اؼبصرف (BCM)اؼبستقلُت يف اجمللس

  حجم ؾبلس االدارة(BSZ)  مع كل اؼبتغَتات للحوكمة ويكون ارتباط قوي مع عدد عبان اجمللس اهبابيايرتبط 
(CBD)  اؼبلكية تركيز نسبة بينما ارتباط ضعيف مع بقية اؼبتغَتات، 0.8340بـويقدر) (OCN عدد اعضاء ،

؛ حيث قدر معامل االرتباط لكل منهم على الًتتيب بـ  (SZE)اؼبصرفحجم  ،(SSB)ىيئة الرقابة الشرعية 
0.07959 ،0.3470  ،0.0381. 

 عدد اللجان يف اجمللس (CBD)مع عدد اعضاء ىيئة الرقابة الشرعية  ابرتبط ارتباطا اهبابيا متوسط(SSB) 
ر معامل االرتباط ؛ حيث يقد(SZE)وارتباط اهبايب ضعيف مع حجم اؼبصرف  0.5650دبعامل ارتباط قدره 

 .0.2675دبعامل ارتباط قدره  مع نسبة تركيز اؼبلكية، اضعيف اعكسي ابينما يًتبط ارتباط .0.2912بـ 

  نسبة تركيز اؼبلكية(OCN) عضاء ىيئة الرقابة الشرعية أكل من عدد  مع اقوي اعكسي ايرتبط ارتباط(SSB) ،

 .-0.7038، -0.8423دبعامالت ارتباط على الًتتيب  (SZE)حجم اؼبصرف و 

  عضاء ىيئة الرقابة الشرعية أعدد(SSB) متوسط مع حجم اؼبصرف  ااهبابي ايرتبط ارتباط(SZE)  ويقدر
 .0.6735معامل االرتباط بينهما بـ 

   ثالثا: نموذج الدراسة القياسية
تقليدية لالناشطة وفق اؼببادئ ا مصارفوذجُت للقيام بالدراسة القياسية، مبوذج للعلى مب عتماداالمت 

 .اإلسالميةالناشطة وفق اؼببادئ اػباصة بالشريعة  مصارفومبوذج لل مصارفلل
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 : -التقليدية المصارف  -نموذج الدراسة القياسية   -0

 سيتم ،على إدارة اؼباخاطر االئتمانية يف اؼبصارف التقليدية ؿبل الدراسة اغبوكمة متغَتات أثر لقياس
وفق مبوذج قياسي على شكل  ،اليت مت صياغتها للمعادلة وفقا اؼبتعدداػبطي  االرتباط ربليل طريقة استاخدام

حجم ،  تركيبة ؾبلس االدارة) :اؼبتغَتات اؼبستقلةأثر وذلك لدراسة  ،ىداف وفرضيات الدراسةأمعادلة رياضية وفق 
ؼبتغَت التابع ( اريتم ؾبموع االصولالوغ)=  اإلسالميحجم اؼبصرف ، تركيز اؼبلكية ،عبان اجمللس ،االدارة ؾبلس

 .)التعثر اؼبايل( والذي يعرب عنو بـ مؤشر اؼباخاطر االئتمانية
 

 بالشكل التايل: النموذج القياسيحيث تعرف مكونات 

 

 

CRIS it 9 الديون اؼبتعثرةاؼبتغَت التابع الذي يوضح. 

β1 – β4)  :).معامالت اؼبتغَتات اؼبستقلة 

BCMit: عدد االعضاء اؼبستقلُت يف اجمللس. 
BSZit: .عدد اؼبدرين يف اجمللس 

CBDit :دارةعدد اللجان يف ؾبلس اإل. 

OCNit: .نسبة االسهم اؼبملوكة من قبل كبار اؼبسانبُت 

SZEit:  لوغريتم ؾبموع االصول. التقليديحجم اؼبصرف = 

εit: .اػبطا العشوائي 

  : -اإلسالميةالمصارف  -الدراسة القياسية  نموذج   -1

 سيتم ،على إدارة اؼباخاطر االئتمانية يف اؼبصارف اإلسالمية ؿبل الدراسة وكمةاغب متغَتات أثر لقياس
اليت مت صياغتها وفق مبوذج قياسي على شكل معادلة  للمعادلة وفقا اػبطي اؼبتعدد االرتباط ربليل طريقة استاخدام

 ؾبلس االدارة، حجم ؾبلستركيبة  ) :اؼبتغَتات اؼبستقلةأثر ىداف وفرضيات الدراسة وذلك لدراسة أرياضية وفق 
ريتم ؾبموع الوغ)=  اإلسالميحجم اؼبصرف ، حجم ىيئة الشريعة اإلسالمية، تركيز اؼبلكية عبان اجمللس، االدارة،
 .( اؼبتغَت التابع مؤشر اؼباخاطر االئتمانية والذي يعرب عنو بـ )التعثر اؼبايل(االصول

 

 

CRIS it  =  α0 + β1BCMit + β2 BSZ it +β2CBDit +   β4OCNit +  β5SZEit+ εit 

 



 لعينة من     االئتمانية المخاطر دارةإ على حوكمةال رأث دراسة ............................:الثالث الفصل

 (panel data)  بانل بينات باستعمال اإلسالمية المصارف                                                      
 

238 
 

 :تعرف مكونات النموذج القياسي بالشكل االيت حيث

 

 
CRIS it:  الديون اؼبتعثرةاؼبتغَت التابع الذي يوضح.  
β1 – β5)  :).معامالت اؼبتغَتات اؼبستقلة 

BCMit: عدد االعضاء اؼبستقلُت يف اجمللس. 
BSZit: .عدد اؼبدرين يف اجمللس 

CBDit :دارةعدد اللجان يف ؾبلس اإل. 

OCNit: .نسبة االسهم اؼبملوكة من قبل كبار اؼبسانبُت 

SSBit: .حجم ىيئة الرقابة الشرعية 

SZEit:  لوغريتم ؾبموع االصول. اإلسالميحجم اؼبصرف = 

εit: .اػبطا العشوائي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRIS it = α0 + β1BCMit + β2BSZit + β2CBDit + β3OCNit + β4SSBit+ β5SZEit+ εit 
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 المبحث الرابع: الدراسة القياسية
 التقليدية:المصارف أوال: 

 ج باستخدام نماذج البانل الثالثةتقدير النموذ  .0
 (CRISi,t   = 0+β1BCMt+β2BSZt+β3CBDit+β4ONCit + β5SZEit +i,t) 

 -التقليديةالمصارف -تقدير النموذج باستخدام نماذج البانل الثالثة :(5.2)الجدول 

 

 1907-1998  الفترة:
 مشاهدة.   32مجموع مشاهدات البانل غير متوازن:     

 وذج التأثيرات العشوائيةنم نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية

Constante 0.2267532 0. 6511803 0. 2267532 

BCM -0. 0401944 0. 129201 -0. 0401944 

BSZ 0. 0036606 -0. 0230213 0. 0036606 

CBD -0. 018368 -0. 1259943 -0. 018368 

ONC -0. 0676084 -1.047593 -0. 0676084 

SZE 0. 0008801 0.0114216 0. 0008801 

R- squared 0.1062 0.0019 0.1062 

F- statistic F(  5,    37)=  0.88 F(5,33)= 5.75 - 

Prob ( F- statistic) 0.5046 0.0006 - 

Wald chi2      (5) 4.40 

Prob ( chi2 )   0.4939 

 . Stata 13  ـبرجاتالمصدر: 
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 االختيار بين النماذج الثالثة .1

من خالل  (:FEM)ونموذج التأثيرات الثابتة  (PRM) ذج االنحدار التجميعيالمفاضلة بين نمو  . أ
االكبدار التجميعي ومبوذج  ( اؼبقيد على مبوذجFisherاختبار التجانس عن طريق استاخدام اختبار فيشر )

 الصيغة التالية: التأثَتات الثابتة وفق

 

 

 الثابتة ىو اؼبالئم.  التأثَتات  موذجوإذا رفضناىا فن ،إذا قبلنا فرضية العدم فالنموذج ذبميعي

 NiH i ,1,: 0)(00   

 

Ftab(0.05 ; 4 ; 33)=2.606 

Ftab   احملسوبة أكرب من Fcal   اعبدولية، وعليو نقبل بوجود مبوذج التأثَتات الثابتة،  نالحظ أن ىذا ما تثبتو قيمة
 .0.0001( اليت تساوي p-valueاالحتمال )

 ( المقيدFisherفيشر )اختبار : (6.2)الجدول

 

 . Stata 13  ـبرجاتالمصدر: 

 خالل من (:REM)ونموذج التأثيرات العشوائية  (FEM)االختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة  . ب
 ، بالصيغة التالية: Hausmanاستاخدام اختبار 
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F test that all u_i=0:     F(4, 33) =     7.86               Prob > F = 0.0001
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   Hausmanاختبار : (7.2)الجدول 

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.0004

                          =       22.41

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

         SZE      .0114216     .0008801        .0105415               .

         OCN     -1.047593    -.0676084       -.9799841        .5345733

         CBD     -.1259943     -.018368       -.1076263        .0209592

         BSZ     -.0230213     .0036606       -.0266819        .0139568

         BCM       .129201    -.0401944        .1693955        .0273617

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

 
 . Stata 13  ـبرجاتالمصدر: 

توزيـع كـاي مربـع  الـيت ؽبـا اإلحصـائية أن قيمـة Hausmanاختبـار  أظهـر اعبـدول فقـد نتـائج علـى باالعتمـاد     
 اعبدوليـة  تفـوق القيمـة  والـيت   ،22.41القيمـة    تسـاوي 0.05معنويـة  ومسـتوى  5مقـدارىا   وبدرجـة حريـة

(Chi2. d.f.عنـد نفـس درجـة اغبريـة ونفـس مسـتوى اؼبعنويـة والـيت ) وىـذا مـا تثبتـو قيمـة ، 11.07 بــــــ قيمتهـا قـدرت
إىل أن النمـوذج اؼبالئـم لبيانـات البانـل ىـو مبـوذج التـأثَتات  يشـَت فبـا 0.0004( الـيت تسـاوي p-valueاالحتمـال )

 الثابتة.

 تقدير معلمات النموذج باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة  .3

ربعــات الصــغرى االعتياديــة، وذلــك باســتاخدام طريقــة اؼب ،نقــدر النمــوذج باســتاخدام مبــوذج التــأثَتات الثابتــة
 واعبدول اؼبوايل يبُت ذلك: 
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 معلمات نموذج التأثيرات الثابتةنتائج تقدير (: 8.2الجدول )

                                                                              

         rho     .9860156   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .04732309

     sigma_u    .39736817

                                                                              

       _cons     .6511803   .3425553     1.90   0.066    -.0457537    1.348114

         SZE     .0114216   .0038486     2.97   0.006     .0035916    .0192517

         OCN    -1.047593   .5401052    -1.94   0.061    -2.146445    .0512598

         CBD    -.1259943   .0246148    -5.12   0.000    -.1760735   -.0759151

         BSZ    -.0230213   .0180274    -1.28   0.211    -.0596984    .0136558

         BCM      .129201    .036496     3.54   0.001     .0549494    .2034527

                                                                              

        CRIS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.9899                        Prob > F           =    0.0006

                                                F(5,33)            =      5.75

       overall = 0.0019                                        max =        10

       between = 0.0911                                        avg =       8.6

R-sq:  within  = 0.4655                         Obs per group: min =         6

Group variable: banknum                         Number of groups   =         5

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        43

 
 .Stata 13  ـبرجاتلمصدر: ا

 خالل من وذلك واؼبتغَتات اؼبستقلة ضعيفة جدا، التابع اؼبتغَت بُت العالقة من خالل نتائج اعبدول فان      
R2) د معامل التحدي

التغَتات اليت ربدث يف  من% 0.19 ، أي أن اؼبتغَتات اؼبستقلة تفسر0.0019والذي يساوي (
 للنموذج مقبولة اؼبعنوية الكلية نالحظ أن كما والباقي يرجع إىل عوامل أخرى. (CRIS) مؤشر ـباطر االئتمانية

 .0.0006واليت تساوي  Fلإلحصائية فيشر  (p-valueقيمة االحتمال ) خالل من

من اؼبتغَتات  4على حدا من خالل إستاخدام اؼبصارف من  مصرفويبكن ربديد النموذج التقديري لكل      
إال أننا مل ندخل ىذه اؼبتغَتات ، (multicollinearity) يف تقدير النموذج لتجنب حالة التعددية اػبطية الونبية

 الونبية الن الدراسة دهدف فقط للوقوف على التأثَت.
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عــدد بــُت اؼبتغــَتات اؼبســتقلة  5إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة   تشــَت النتــائج إىل وجــود عالقــة ذات داللــةوبالتــايل
واؼبتغــَت )  (SZE وحجــم اؼبصــرف ،(CBD) عــدد اللجــان يف ؾبلــس االدارة ، (BCM)االعضــاء اؼبســتقلُت بــاجمللس

نســــبة األســــهم ، (BSZ)لــــس االدارة عــــدد أعضــــاء ؾب ، بينمــــا اؼبتغــــَتات (CRISـبــــاطر االئتمانيــــة ) مؤشــــرالتــــابع 
  .5لــــــــــيس ؽبــــــــــا داللــــــــــة إحصــــــــــائية عنــــــــــد مســــــــــتوى معنويــــــــــة  (OCN) اؼبملوكــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل كبــــــــــار اؼبســــــــــانبُت

   :(Autocorrelationوجود االرتباط الذاتي لألخطاء ) اختبار -أ

 (.Wooldridgeالختبار وجود ىذا االرتباط من عدمو مت اللجوء إىل اختبار وولدريدج )

   Wooldridgeاختبار (: 09.2الجدول )

           Prob > F =      0.0907

    F(  1,       4) =      4.923

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

 

 .Stata 13  ـبرجاتلمصدر: ا

 فإنو ال وجود ارتباط ذايتProb > F = 0.09 دبا أن  

 Modifiedمت استاخدام اختبار وولد اؼبعدل ) (Heteroskedasticity) إختبار عدم تجانس التباين -ب

Wald testالتباين غبدود اػبطأ من عدمو ( من أجل التأكد من ثبات. 

   Modified Wald (: اختبار00.2لجدول )ا

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (5)  =    66136.21

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

 

 Stata 13  ـبرجاتلمصدر: ا

 

 .التباين فإن ىناك عدم ذبانسProb > chi2 = 0.0000 دبا أن 
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 Panel) يتم التغلب على مشكلة عدم ثبات التباين من خالل استعمال طريقة األخطاء اؼبعيارية اؼبصححة لبانل
Corrected Standard Errors ، )ذايت  أن مبوذج قائم على فرضية ذبانس التباين وعدم وجود ارتباط حيث قبد

 .لألخطاء

  تقديرينتائج نموذج البانل ال(: 12.3الجدول)

                                                                              

       _cons     .2267532   .0450586     5.03   0.000     .1384401    .3150664

         SZE     .0008801   .0018353     0.48   0.632     -.002717    .0044773

         OCN    -.0676084   .0150862    -4.48   0.000    -.0971769     -.03804

         CBD     -.018368   .0042075    -4.37   0.000    -.0266146   -.0101214

         BSZ     .0036606   .0035804     1.02   0.307    -.0033568     .010678

         BCM    -.0401944   .0093913    -4.28   0.000     -.058601   -.0217878

                                                                              

        CRIS        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                         Panel-corrected

                                                                              

Estimated coefficients     =         6          Prob > chi2        =    0.0000

Estimated autocorrelations =         0          Wald chi2(5)       =     77.49

Estimated covariances      =        15          R-squared          =    0.1062

Sigma computed by casewise selection                           max =        10

Autocorrelation:  no autocorrelation                           avg =       8.6

Panels:           correlated (unbalanced)       Obs per group: min =         6

Time variable:    B                             Number of groups   =         5

Group variable:   banknum                       Number of obs      =        43

Linear regression, correlated panels corrected standard errors (PCSEs)

 

 %.5درجة اغبرية  ،Stata 13  ـبرجاتلمصدر: ا

 بقة نلاخص النقاط التالية:النتائج السا ىذه ضوء على

  معامل التحديد  خالل من وذلك يفة،واؼبتغَتات اؼبستقلة ضع التابع اؼبتغَت بُت العالقة (R2) والذي يساوي
 التغَتات اليت ربدث يف مؤشر اؼباخاطر االئتمانية  من% 10.62 ، أي أن اؼبتغَتات اؼبستقلة تفسر0.1062

(CRIS ).قيمة  خالل من للنموذج مقبولة اؼبعنوية الكلية نالحظ أن كما والباقي يرجع إىل عوامل أخرى
 0.0000درجات حرية واليت تساوي  5( عند Wald chi2لإلحصائية كاي مربع ) (p-valueاالحتمال )
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  عدد األعضاء اؼبستقلُت يف ؾبلس االدارة بالنسبة للمتغَتات (BCM)  عدد اللجان يف ؾبلس االدارة و 
(CBD)  سهم اؼبملوكة من قبل كبار اؼبسانبُتنسبة األو(OCN)   فلها معنوية إحصائية عند مستوى داللة

5 ، سليب على اؼباخاطر االئتمانية أثر القيمة التقديرية للمعلمة سالبة، فبا يعٍت أاها ذات و (CRIS ) نو  أأي
  كلما:

بوحدة واحدة تناخفض اؼباخاطر االئتمانية بنسبة  (BCM) االدارة ؾبلس يف اؼبستقلُت األعضاء عدد زاد -
4.01%. 

 .%0.36ض اؼباخاطر االئتمانية بنسبة بوحدة واحدة تناخف (CBD)  االدارة ؾبلس يف اللجان عدد زاد -
بوحدة واحدة تناخفض اؼباخاطر االئتمانية  (OCN) اؼبسانبُت كبار قبل من اؼبملوكة األسهم نسبة زاد -

 .%6.76بنسبة 
  :عدد اعضاء ؾبلس االدارة بالنسبة للمتغَتات (BSZ)   حجم اؼبصرفو)  (SZE   معنوية ؽبما فليس

  .(CRIS) على مؤشر اؼباخاطر االئتمانية أثر يعٍت أنو ليس ؽبا فبا  ،5إحصائية عند مستوى داللة 
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 االسالمية: مصارف: الثانيا

 ج باستخدام نماذج البانل الثالثةتقدير النموذ  .0

 (CRISi,t   = 0+β1BCMt+β2BSZt+β3CBDit+β4ONCit + β5SSBit + β6SZEit +i,t) 

 -االسالميةالمصارف -خدام نماذج البانل الثالثةتقدير النموذج باست (:02.2الجدول )

 

 2012-2000  الفترة:
 مشاهدة.   52مجموع مشاهدات البانل غير متوازن:     

 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة نموذج االنحدار التجميعي المتغيرات التفسيرية

Constante 0. 2625587 0. 0158072 0. 2625587 

BCM -0. 0049964 -0. 0015461 -0. 0049964 

BSZ 0. 0048937 -0. 0027256 0. 0048937 

CBD 0. 0046294 -0. 0056877 0. 0046294 

ONC -0. 1220866 -0. 1587428 -0. 1220866 

SSB -0. 0162859 -0. 003369 -0. 0162859 

SZE -0. 0063896 0. 0066051 -0. 0063896   

R- squared 0.7004 0.1838 0.1062 

F- statistic F(  6, 45)=  18 F(6,   40)= 0.84 - 

Prob ( F- statistic) 0.0000 0.5473 - 

Wald chi2      (6) 105.18 

Prob ( chi2 )   0.0000 

 . Stata 13  ـبرجاتالمصدر: 
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 االختيار بين النماذج الثالثة .1

من خالل  (:FEM)ونموذج التأثيرات الثابتة  (PRM) المفاضلة بين نموذج االنحدار التجميعي -أ 
االكبدار التجميعي ومبوذج  ( اؼبقيد على مبوذجFisherاختبار التجانس عن طريق استاخدام اختبار فيشر )

 الصيغة التالية: التأثَتات الثابتة وفق

 

 

 الئم. التاثَتات الثابتة ىو اؼب إذا قبلنا فرضية العدم فالنموذج ذبميعي وإذا رفضناىا فنموذج

 NiH i ,1,: 0)(00  

 

 

 

Ftab(0.05 ; 5 ; 40)=2.449 

 Ftab   احملسوبة أكرب من Fcal  نرفض فرضية العدم ونقبل بوجود مبوذج التأثَتات الثابتة،   اعبدولية، وعليو Ftab 
 نالحظ أن Fcal احملسوبة أكرب من 

 .0.0000( اليت تساوي p-valueوىذا ما تثبتو قيمة االحتمال )

 

 ( المقيدFisherاختبار فيشر ) (03.29)الجدول 

 

 . Stata 13  ـبرجاتالمصدر: 

 خالل من (:REM)ونموذج التأثيرات العشوائية  (FEM)االختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة  -ب 
 ، بالصيغة التالية: Hausmanاستاخدام اختبار 

25.9)40,5( calF

)/(1(

)1/()(
),1(

2

22

kNNTR

NRR
kNNTNF

LSDV

PooledLSDV






F test that all u_i=0:     F(5, 40) =     9.25               Prob > F = 0.0000



 لعينة من     االئتمانية المخاطر دارةإ على حوكمةال رأث دراسة ............................:الثالث الفصل

 (panel data)  بانل بينات باستعمال اإلسالمية المصارف                                                      
 

248 
 

 

   Hausmanاختبار  (04.29)الجدول 

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.9518

                          =        1.61

                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

         SZE      .0066051    -.0063896        .0129946        .0051029

         SSB      -.003369    -.0162859        .0129169        .0024009

         OCN     -.1587428    -.1220866       -.0366562        .1590391

         CBD     -.0056877     .0046294       -.0103171        .0034328

         BSZ     -.0027256     .0048937       -.0076193        .0008853

         BCM     -.0015461    -.0049964        .0034503               .

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman fe .

 
 . Stata 13  ـبرجاتالمصدر: 

توزيـع كـاي مربـع  الـيت ؽبـا اإلحصـائية أن قيمـة Hausmanاختبـار  أظهـر اعبـدول فقـد نتـائج علـى باالعتماد
 .Chi2) اعبدوليـة قـل مـن القيمـةأوالـيت ىـي  ،1.61القيمـة  تسـاوي 0.05ومسـتوى معنويـة  6مقـدارىا  وبدرجة حرية

d.f.) وىـذا مـا تثبتـو قيمـة االحتمـال 12.591 بــــــ قيمتهـا قدرت عند نفس درجة اغبرية ونفس مستوى اؼبعنوية واليت ،
(p-value اليت تساوي )إىل أن النموذج اؼبالئم لبيانات البانل ىو مبوذج التأثَتات العشوائية يشَت فبا 0.9518. 

 
 
 
 
 
 

  )ˆˆ()ˆvar()ˆvar()ˆˆ(
1

REMFEMREMFEMREMFEMH  
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 تقدير معلمات النموذج باستخدام نموذج التأثيرات العشوائية .3

، العشــوائية وذلــك باســتاخدام طريقــة اؼبربعــات الصــغرى اؼبعممــةنقــدر النمــوذج باســتاخدام مبــوذج التــأثَتات 
 واعبدول اؼبوايل يبُت ذلك: 

 معلمات نموذج التأثيرات العشوائيةنتائج تقدير  (:05.2الجدول )

                                                                              

         rho            0   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .00864511

     sigma_u            0

                                                                              

       _cons     .2625587   .0434402     6.04   0.000     .1774175    .3476999

         SZE    -.0063896   .0014568    -4.39   0.000    -.0092449   -.0035343

         SSB    -.0162859   .0055006    -2.96   0.003    -.0270668    -.005505

         OCN    -.1220866   .0184432    -6.62   0.000    -.1582345   -.0859386

         CBD     .0046294   .0030767     1.50   0.132    -.0014009    .0106597

         BSZ     .0048937   .0027471     1.78   0.075    -.0004905    .0102779

         BCM    -.0049964   .0022284    -2.24   0.025     -.009364   -.0006287

                                                                              

        CRIS        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(6)       =    105.18

       overall = 0.7004                                        max =        10

       between = 0.9003                                        avg =       8.7

R-sq:  within  = 0.0045                         Obs per group: min =         4

Group variable: banknum                         Number of groups   =         6

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        52

 
 .%5، درجة حرية Stata 13  ـبرجاتلمصدر: ا

معامل  خالل من وذلك ؼبستقلة قوية،واؼبتغَتات ا التابع اؼبتغَت بُت العالقة نإمن خالل نتائج اعبدول ف        
التغَتات اليت ربدث يف  من% 70.04 ، أي أن اؼبتغَتات اؼبستقلة تفسر0.7004والذي يساوي  (R2) التحديد 

 للنموذج مقبولة اؼبعنوية الكلية نالحظ أن كما والباقي يرجع إىل عوامل أخرى.  ،(CRIS) مؤشر ـباطر االئتمانية
 .0.0000درجات حرية تساوي  6( عند Wald chi2لإلحصائية ) (p-valueقيمة االحتمال ) خالل من
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 بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة  5إحصائية عند مستوى معنوية  وبالتايل تشَت النتائج إىل وجود عالقة ذات داللة         
عضاء أعدد ، (OCN) سهم اؼبملوكة من قبل كبار اؼبسانبُتنسبة األ ،(BCM)عضاء اؼبستقلُت يف اجمللس عدد األ

، بينما CRIS) ( االئتمانية اؼباخاطر مؤشر واؼبتغَت التابع SZE)  (حجم اؼبصرفو  SSB ىيئة الرقابة الشرعية
ليس ؽبا داللة إحصائية عند  (CBD) عدد اللجان يف ؾبلس االدارة، (BSZ) عدد اعضاء ؾبلس االدارة اؼبتغَتات

 .5مستوى معنوية 

  :(Autocorrelationتي لألخطاء )وجود االرتباط الذا اختبار -أ

 (.Wooldridgeالختبار وجود ىذا االرتباط من عدمو مت اللجوء إىل اختبار وولدريدج )

   Wooldridgeاختبار  (:06.2الجدول )

           Prob > F =      0.6141

    F(  1,       5) =      0.289

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

 

 .Stata 13  ـبرجاتلمصدر: ا

 فإنو ال وجود الرتباط ذايتProb > F = 0.6141 دبا أن  

  (Heteroskedasticity) إختبار عدم تجانس التباين -ب

مبوذج التاثَتات العشوائية يناسب النماذج اػبطية لبيانات البانل باستاخدام اؼبربعات الصغرى اؼبعممة 
(GLSال زبترب ما إذا كان ىناك .)  ي حسب مبوذج التاثَتات عدم ذبانس التباين، وبالتايل النموذج التقدير

 .العشوائية
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 التاثيرات العشوائيةتقدير نموذج  (:07.2الجدول )

                                                                              

         rho            0   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .00864511

     sigma_u            0

                                                                              

       _cons     .2625587   .0434402     6.04   0.000     .1774175    .3476999

         SZE    -.0063896   .0014568    -4.39   0.000    -.0092449   -.0035343

         SSB    -.0162859   .0055006    -2.96   0.003    -.0270668    -.005505

         OCN    -.1220866   .0184432    -6.62   0.000    -.1582345   -.0859386

         CBD     .0046294   .0030767     1.50   0.132    -.0014009    .0106597

         BSZ     .0048937   .0027471     1.78   0.075    -.0004905    .0102779

         BCM    -.0049964   .0022284    -2.24   0.025     -.009364   -.0006287

                                                                              

        CRIS        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(6)       =    105.18

       overall = 0.7004                                        max =        10

       between = 0.9003                                        avg =       8.7

R-sq:  within  = 0.0045                         Obs per group: min =         4

Group variable: banknum                         Number of groups   =         6

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        52

 
 .Stata 13  ـبرجاتلمصدر: ا

 ة، نلاخص النقاط التالية:النتائج السابق ىذه ضوء على

 معامل التحديد  خالل من وذلك واؼبتغَتات اؼبستقلة قوية، التابع اؼبتغَت بُت العالقة (R2) والذي يساوي
 ربدث يف مؤشر اؼباخاطر االئتمانية  التغَتات اليت من% 71.04 ، أي أن اؼبتغَتات اؼبستقلة تفسر0.7104

(CRIS ).قيمة  خالل من للنموذج مقبولة اؼبعنوية الكلية نالحظ أن كما والباقي يرجع إىل عوامل أخرى
 .0.0000درجات حرية تساوي  6( عند Wald chi2لإلحصائية ) (p-valueاالحتمال )

   عدد األعضاء اؼبستقلُت يف اجمللس بالنسبة للمتغَتات(BCM)  نسبة األسهم اؼبملوكة من قبل كبار و
فلها معنوية إحصائية  (SZE) حجم اؼبصرفو  (SSB) عدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرعةو  (OCN) اؼبسانبُت

 سليب على اؼباخاطر االئتمانية أثر والقيمة التقديرية للمعلمة سالبة، فبا يعٍت أاها ذات ، 5عند مستوى داللة 

(CRIS ) نو كلما:أأي  
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بوحدة واحدة تناخفض اؼباخاطر االئتمانية بنسبة  (BCM)د األعضاء اؼبستقلُت يف اجمللس عدزاد  -
0.49%. 

 بوحدة واحدة تناخفض اؼباخاطر االئتمانية  (OCN) نسبة األسهم اؼبملوكة من قبل كبار اؼبسانبُتزاد  -
 .%12.2بنسبة 

 .%1.62االئتمانية بنسبة بوحدة واحدة تناخفض اؼباخاطر  (SSB) عدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرعةزاد  -
 .%0.63بوحدة واحدة تناخفض اؼباخاطر االئتمانية بنسبة  (SZE) حجم اؼبصرفزاد  -

  :عدد األعضاء يف ؾبلس االدارةبالنسبة للمتغَتتُت(BSZ)   عدد اللجان يف ؾبلس و(CBD)   ؽبما فليس
   .(CRIS) ؼباخاطر االئتمانية على مؤشر اأثر فبا يعٍت أنو ليس ؽبا  ،5معنوية إحصائية عند مستوى داللة 

 اإلسالمية المصارفعينة و  التقليدية المصارفعينة  في نتائجال بين مقارنة: 

يت يبُت الفرق بُت نتائج الدراسة القياسية يف عينة اؼبصارف التقليدية وعينة اؼبصارف اعبدول اآل
 االسالمية:
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 اإلسالمية المصارف وعينة التقليدية المصارف ةعين في النتائج بين مقارنة (08.2)الجدول 

 .من اعداد الباحثاؼبصدر: 

 لمصارف االسالمية نتائج عينة ا نتائج عينة المصارف التقليدية
  العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع:

 من وذلك ضعيفة، اؼبستقلة واؼبتغَتات التابع اؼبتغَت بُت العالقة
R) التحديد معامل خالل

2
 أن أي ،0.1062 يساوي والذي (

 يف ربدث اليت التغَتات من %10.62 تفسر اؼبستقلة اؼبتغَتات
 عوامل إىل يرجع والباقي (CRIS)  نيةاالئتما اؼباخاطر مؤشر
 قيمة خالل من مقبولة للنموذج الكلية اؼبعنوية أن كما. أخرى

 (Wald chi2) مربع كاي لإلحصائية (p-value) االحتمال
 0.0000 تساوي واليت حرية درجات 5 عند

  العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع:
 من وذلك ؼبتغَتات اؼبستقلة قوية،وا التابع اؼبتغَت بُت العالقة
، أي 0.7104والذي يساوي (R2) معامل التحديد  خالل

التغَتات اليت  من %71.04 أن اؼبتغَتات اؼبستقلة تفسر
والباقي يرجع  (CRIS) ربدث يف مؤشر اؼباخاطر االئتمانية 

 من للنموذج مقبولة اؼبعنوية الكلية كما أن إىل عوامل أخرى.
 Wald)لإلحصائية  (p-valueال )قيمة االحتم خالل

chi2)  0.0000درجات حرية تساوي  6عند. 
 

 أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع:
 :االدارة ؾبلس يف اؼبستقلُت األعضاء عدد المتغيرات 
(BCM) االدارة ؾبلس يف اللجان وعدد  (CBD) ونسبة 

 معنوية افله  (OCN)اؼبسانبُت كبار قبل من اؼبملوكة األسهم
 للمعلمة التقديرية والقيمة ،%5 داللة مستوى عند إحصائية

  االئتمانية اؼباخاطر على سليب أثر ذات أاها يعٍت فبا سالبة،
(CRIS) كلما أنو أي : 
 (BCM) االدارة ؾبلس يف اؼبستقلُت األعضاء عدد زاد-

 %.4.01 بنسبة االئتمانية اؼباخاطر تناخفض واحدة بوحدة
 واحدة بوحدة (CBD)  االدارة ؾبلس يف اللجان عدد زاد-

 %.0.36 بنسبة االئتمانية اؼباخاطر تناخفض
 (OCN) اؼبسانبُت كبار قبل من اؼبملوكة األسهم نسبة زاد-

 %.6.76 بنسبة االئتمانية اؼباخاطر تناخفض واحدة بوحدة
 االدارة ؾبلس اعضاء عدد: المتغيران (BSZ)  وحجم 

 مستوى عند إحصائية معنوية ؽبما فليس  SZE)) اؼبصرف
 اؼباخاطر مؤشر على أثر ؽبا ليس أنو يعٍت فبا ،%5 داللة

 (.CRIS)  االئتمانية

 :التابع المتغير على المستقلة المتغيرات أثر
 عدد األعضاء اؼبستقلُت يف اجمللس  :لمتغيراتا(BCM) 

 (OCN) نسبة األسهم اؼبملوكة من قبل كبار اؼبسانبُتو 

 حجم اؼبصرفو  (SSB) بة الشرعةعدد أعضاء ىيئة الرقاو 
(SZE)  5فلها معنوية إحصائية عند مستوى داللة ،

والقيمة التقديرية للمعلمة سالبة، فبا يعٍت أاها ذات أثر سليب 
  نو كلما:أأي  (CRIS) على اؼباخاطر االئتمانية 

بوحدة  (BCM)عدد األعضاء اؼبستقلُت يف اجمللس زاد  -
 .%0.49نية بنسبة واحدة تناخفض اؼباخاطر االئتما

 (OCN) نسبة األسهم اؼبملوكة من قبل كبار اؼبسانبُتزاد  -

 .%12.2بنسبة  بوحدة واحدة تناخفض اؼباخاطر االئتمانية 
بوحدة واحدة  (SSB) عدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرعةزاد  -

 .%1.62تناخفض اؼباخاطر االئتمانية بنسبة 
بوحدة واحدة تناخفض  (SZE) حجم اؼبصرفزاد  -

 .%0.63اؼباخاطر االئتمانية بنسبة 
 عدد األعضاء يف ؾبلس االدارة :انلمتغير ا(BSZ)   عدد و

معنوية إحصائية عند ؽبما فليس   (CBD)اللجان يف ؾبلس 
فبا يعٍت أنو ليس ؽبا أثر على مؤشر  ،5مستوى داللة 

   .(CRIS) اؼباخاطر االئتمانية 
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  :الثالث خالصة الفصل
 يستدعي ما اؼبصرفية ألي دولة، اؼبنظومة استقرار ضمان يف ىاما وكبَتا عنصرا اؼبصرفية اؼباخاطر إدارة سبثل

 الواجب االجراءات وربديد الالزمة ابَتالتد وضع اؽببة السريعة يف إىل القطاع ىذا على القائمة اؽبيئات ـبتلف
 اؽبام الدور التنمية للدول باعتبار عجلة دفع وكذا الربح، وربقيق اؼبودعُت أموال على سالمة للحفاظ احًتامها

 التوجو تبٍت الناشطة يف اعبزائر والدول العربية يف اؽبيئات ىذه سارعت كما ىذا اجملال، يفاؼبصارف  تلعبو الذي
 ضرورة إىل يف اعبزائر والدول العربية العاملةاؼبصارف وألزمت  بازل عبنة مقررات خالل من اؼباخاطر رةإلدا الدويل
 .اؼبايل للقطاع استقرار بتحقيق الكفيلة اعبديدة اؼبتطلبات مسايرة

كان من الضروري الوقوف   اإلسالميةالتقليدية و اؼبصارف اؼباخاطر يف  إدارةونظرا للدور الكبَت الذي تلعبو 
والعمل على تطويرىا وتنظيمها وفق متطلبات حديثة ووفق االجراءات الدولية اؼبعمول هبا عاؼبيا  دارةعلى ىذه اإل

وخاصة اؼباخاطر االئتمانية ووضع واغبوكمة اؼبصرفية من االليات اليت تعمل على معاعبة ىذه اؼباخاطر وتنظيمها 
 اىداف واسًتاتيجيات لتصدي ؽبا.

 يف اؼبستقلُت األعضاء عددبيقية يظهر لنا بالنسبة للمصارف التقليدية أن كل من ومن خالل الدراسة التط
 على اهبايب رأث ؽبا اؼبسانبُت كبار قبل من اؼبملوكة األسهم نسبةو  االدارة ؾبلس يف اللجان عددة واالدار ؾبلس

وس على اؼباخاطر االئتمانية ر ملمأث ؽبمفليس  حجم اؼبصرفو  عضاء ؾبلس االدارةأعدد بينما  .االئتمانية اؼباخاطر
 .احملددة الزمنية والفًتة للعينة الدراسة حسب

 االسالمية

نسبة األسهم اؼبملوكة و عدد األعضاء اؼبستقلُت يف اجمللس أما بالنسبة للمصارف اإلسالمية فان كل من 
ى اؼباخاطر االئتمانية، أثر اهبايب علؽبا  حجم اؼبصرفو  عدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرعةو  من قبل كبار اؼبسانبُت

ر ملموس على اؼباخاطر االئتمانية ؽبم أثفليس  عدد اللجان يف ؾبلس و عدد األعضاء يف ؾبلس االدارة  بينما
  .حسب الدراسة للعينة والفًتة الزمنية احملددة
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 بشكل ادلالية والشركات عام بشكل العادلي لالقتصاد بالنسبة الشركات حوكمة أمهية تتضح يوم بعد يوم
 عن تعرب فاحلوكمة ،دلصار ا ذلذه ادلتوقعة غري اتاالزم من احلد يف هتالكفاء نظرا صار ادل ذلك يف مبا خاص
 ،اسًتاتيجي توجيو تقدمي د هب التنفيذية واإلدارة اإلدارة رللس يتبعها اليت وادلمارسات ادلسؤوليات من رلموعة
 علىخاصة الودائع  صار ادل موارد واستغالل ،مالئم بشكل ادلخاطر إدارة من والتحقق األىدا  حتقيق وضمان
 اليت الضمنية األىدا  أىم من ادارة ادلخاطر عملية وتعترب. مستوياتو مجيع يف األداء تفعيل إىل يؤدي ما أمثل ضلو
 ادلصار   نشاط لطبيعة ذلك ويعود إليها، الوصول ادلصار  يف احلوكمة مبادئ تطبيق على القائمون حياول

 أن ميكن وما والتنميةدتويل االقتصاد  القائم ىو مبثابة الشريان لالقتصاد يف كل العا،م، صريفاحلساس فالقطاع ادل
بااللتزامات  الوفاء عن عجز إىل يؤدي قد والذي ،عدم القدرة على التمويل حالة يف مالية صعوبات من تواجهو
 ما وىذا. األخرية ادلالية األزمة يف حدث مثلما اإلفالس حد إىل ادلصار  يصل قد ما األطرا  سلتلف أمام ادلالية
إلدارة  وآليات سبل عن البحث إىلادلصار   قطاع على القائمة الدولية واذليآت ادلنظمات من العديد جعل
 .القطاع ىذا يف الناشطة ادلصار   خصائص ظل يف ادلخاطر

 ادلناسبة األرضية يئةيف اجلزائر وبعض الدول العربية هتادلصار  القائمة على ىذه  السلطات وحتاول 
 حوكمة مركز وخلق الراشد، احلكم ميثاق تقدمي: مثل تبذذلا اليت اجلهود خالل من احلوكمة مبادئ لتطبيق
 حقوق جانيب تنظيم تتضمن ادلبادئ ىذه تطبيق آليات يتضمن تشريعي إطار خالل ومن اجلزائري، الشركات
 دول يف ادلركزية ادلصار  قامت حيثالعربية، ويف الدول  ادلصاحل أصحاب األطرا  سلتلف بني والعالقات ادللكية
 يف واإلفصاح الشفافية حتقيق مثل الشركات، حوكمة متطلبات لتتضمن أنظمتها بتعديل الست التعاون رللس
 جلان وتشكيل مستقلني، إدارة رللس أعضاء وتعيني اإلدارة رللس مستوى على تدقيق وإجراء ادلالية، البيانات
 .ادلخاطر إدارة وتعزيز والتعويضات، التعيينات،

 اليت التمويل طبيعة بسبب وذلك التقليدية، نظريهتا من أعلى ائتمانية سلاطر اإلسالمية ادلصار  تواجو
 سلاطر مع للتعامل زلددة وسائل استخدام على زلرية ادلصار  ىذه أن كما اإلسالمية، ادلصار  بو تتميز
 زيادة ،ادلخاطر ىذه مثل مع للتعامل احلالية الطرق زلدودية يربز ما وىذا ،الشريعة قيود ضمن ذلك و االئتمان
 سلاطر السوق، سلاطر االستثمار، كمخاطر عليها ادلتعار  االئتمان سلاطر تتخطى أخرى سلاطر ىناك ذلك على

 االعتبار، بعني تؤخذ أن جيب ادلخاطر ىذه فكل. السمعة سلاطر التشغيل، سلاطر العائد، معدل سلاطر السيولة،
 احلقيقي ادلقياس النهاية يف ىو الذي االستثمارات على العائد لتعظيم احتوائها على العملو  جتنبها، هبد  والعمل
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 تأيت و ادلصر ، ذلا يتعرض الذي ادلخاطر مجيع النظام ىذا يشمل أن على مستقلة إدارة ىو احلل ويكون للنجاح،
 .السيولة وسلاطر التشغيل وسلاطر السوق وسلاطر االئتمان سلاطر مقدمتها يف

 جوىر أن إال اإلسالمية ادلصرفية األنشطة عن التقليدية ادلصرفية األنشطة يف اجلوىري االختال  من رغم
 إجيادو  اخلربة الكتساب الفرصة انتهاز جيب لذا كثرياً، ختتلف ال وأسسها الرئيسية واحملاور ادلصرفية ادلخاطر إدارة
 . اإلسالمية بادلصار  اخلاصة ادلخاطر إدارة أنظمة

  الدراسة نتائج أوال:

دارة من سالمية دلا ذلذه اإلدارة ادلخاطر االئتمانية يف ادلصار  اإلإاحلوكمة على  أثرالدراسة ىذه  تناولت
القتصاد ارباح شلن يساىم يف تنمية قدر كبري من األالو  ،ألىدافومهية يف احلفاظ على سريورة ادلصر  وحتقيقو أ

سالمية يعد من اكثر التوجهات ة يف ادلصار  اإلدارة ادلخاطر االئتمانيإن االعتماد احلوكمة يف أوصلد  الوطين.
كما مت اختبار وحتليل العالقة بني احلوكمة وادارة ادلخاطر االئتمانية لعينة من  ،مهية بالنسبة ذلذه ادلصار أ

 ادلصار  الوطنية والعربية.

 ىم النتائج اليت توصلنا اليها يف اجلانب النظري والتطبيقي.أوفيما يلي 

 النظرية:الجانب نتائج  .1
 الفاعلة األطرا  سلتلف بني العالقة وتنظم حتكم اليت والنظم والقوانني القواعد رلموعة الشركات حوكمة مثل 

 ادلؤسسة، يف األداء مستويات سلتلف تفعيل إىل هتد  واليت ،واالجتماعي االقتصادي وزليطها ادلؤسسة يف
 حوكمة تطبيق يتوقف وال الدولية، تآاذلي سلتلف عليها نصت اليت ادلبادئ من مبجموعة االلتزام خالل من

 من العالقة ذوي لألشخاص األخالقية اجلوانب إىل يتعداه بل والنظم والقوانني القواعد رلموعة على الشركات
 تداعياهتا الزالت اليت األخرية ادلالية األزمة أظهرت فقد ،. . .  والدائنني وادلسامهني، وادلوظفني اإلدارة رللس
 يؤكد شلا ادلايل، اجملال يف للمتعاملني السوية غري السلوكيات ىو ذلا الرئيسي السبب أن اليوم إىل ادلفعول سارية
 .ةادلؤسس احلوكمة تطبيق يف األساس العنصر يعترب ادلصاحل ألصحاب األخالقي اجلانب أن

 إذ واخلارجية، الداخلية احملددات من رلموعة توافر مدى على الشركات حوكمة دلبادئ األمثل التطبيق يتوقف 
 الالزم التمويل توفري باألسواق، العمل تنظم اليت واللوائح القوانني رلموعة يف الداخلية احملددات تتمثل

 ضمان يف احلكومية غري ادلؤسسات ودور الرقابية، األجهزة كفاءة جيد، مايل نظام وجود خالل من للمشروع
 واللوائح القوانني من اخلارجية احملددات تتكون حني يف واألخالقية، وادلهنية السلوكية بالنواحي أعضائها التزام



 

258 
 

 خاتمة 

 وتوزيع الشركة داخل القرارات اختاذ كيفية توضح سليمة إدارية ىياكل وضع وتتضمن بالشركة، اخلاصة
 وادلسامهني واإلدارة اإلدارة رللس مثل احلوكمة، بتطبيق ادلعنية األطرا  بني والواجبات والسلطات ادلسئوليات
 .األطرا  ىذه بني ادلصاحل يف تعارض وجود عدم إىل يؤدي الذي بالشكل وذلك ادلصاحل، وأصحاب

 ومن ادلؤسسات، حوكمة عملية تسهيل شأهنا من اليت واآلليات ادلبادئ من رلموعة الدولية اذليآت أصدرت 
 مبادئ لتطبيق جيد كمنطلق تعترب واليت ،OCED االقتصادية والتنمية التعاون منظمة بو جاءت ما أمهها
 ادلهتمة الدولية اذليات أصدرت كما ،ادلصار  فيها مبا ؤسسات االقتصاديةادل أنواع كل على احلوكمة

 شركات حوكمة أن على اتفقت وقد ،لنشاطا من النوع ىذا وخصوصية تتوافق ادلبادئ من رلموعة ادلصار  ب
 رللس طر  من للمسؤوليات الدقيق التحديد: التالية ادلبادئ مبجموعة االلتزام عرب دتر وأن البد ادلصار  
 :يلي كما تفاصيلها جاءت واليت ادلساءلة والشفافية، اإلفصاح اخلارجية، ادلراجعة الداخلية، ادلراجعة اإلدارة،
 السلطة خالل من الشركة يف ادلؤسسية احلوكمة ومراقبة تطبيق عن األول ادلسؤول اإلدارة رللس يعترب -

 البد كما ادلؤسسية، داخل الوظائف سلتلف سري حسن على اإلدارة رللس يسهر أن فالبد لو، ادلخولة
 يف حقهم وكذا عليها، حيصلون اليت ادلعلومات حيث من ادلسامهني لكل متساوية معاملة يضمن وأن

     مكافآت ومراقبة واخلارجيني، الداخليني ادلراجعني استقاللية ضمان ذلك إىل يضا  التصويت،
 األمثل غري االستغالل أشكال كل زلاربة إىل ىذا كل وراء من اإلدارة رللس ويهد  ،. . . ادلدراء
 للشركة، ادلالية ادلالءة حتقيق إىل للوصول وادلساءلة والشفافية اإلفصاح مبدأ وضمان والتعسف للموارد
 وادلايل. ادلادي وضعها عن احلقيقية الصورة وإعطاء

 تطبيق يف ىاما عنصرا ادلهتمة األطرا  دلختلف والشفافية اإلفصاح مبدأ وفق ادلعلومات وصول يعد -
 القصري ادلديني على ادلالية سياستو عن فصحي أن البدصر  فادل ،ادلصار  يف ادلؤسسية احلوكمة
 ادلدراء مكافآت عن اإلفصاحعملية صر  دلا قدمهاي اليت التقارير تتضمن أن البد أنو كما والطويل،
 نفس ميتقد والشفافية اإلفصاح ويعين اإلدارة، رللس أعضاء هبا يتمتع اليت ادلزايا وكذا ،التنفيذيني
 .الكم وبنفس الوقت نفس يف العالقة ذات األطرا  لكل بالصدق تتمتع اليت ادلعلومات

 ادلؤسسة، مستويات سلتلف يف ادلساءلة مبدأ بتطبيق إال السابقة احلوكمة مبادئ تطبيق يكتمل ال -
 وادلراجع اإلدارة، رللس قبل من يساءلون الداخلي وادلراجع واإلدارة اإلدارة، طر  من يساءلون فادلوظفون
 ادلساءلة مبدأ تطبيق خالل من صر  ادل ويهد  ادلسامهني، قبل من يساءلون اإلدارة ورللس اخلارجي
 األساس يعد والذي ،األطرا  سلتلف بني ادلصاحل تضارب دلشكلة حل اجياد وإىل احلقائق كشف إىل
 .ادلؤسسية احلوكمة مبادئ أجلو من استحدثت الذي
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 من فائض لديو من فيقوم النقود، على والطلب العرض عملية تسهل وسيطة مالية مؤسسات صار ادل تعترب 
 أو لسيولة حيتاج الذي الشخص بإقراض صر  ادل يقوم مث ،صر  ادل يف بو باالحتفاظ حاجتو عن يزيد الثروة
 كما ادلقًتض، ادلبلغ قيمة على يزيد أو يكفي ثابت أصل أو ضمان مقابل حيتاجو ما ادلال من معني مبلغ
 أو سنوية ربع أو سنوية نصف أو سنوية إما فائدة صاحبها وإعطاء األموال ىذه باستثمار ادلصار   تقوم
 ىيئة يف مودعة النقود ىذه تكون أن يشًتط لكن والعميل، صر  ادل بني جرى الذي االتفاق حسب شهرية
 فيها التصر  حرية مصر  لل يكون حىت جارية حسابات وليست توفري حسابات أو األجل طويلة ودائع
 التجارية واألوراق الكمبياالت وتظهري كسحب أخرى وظائف بعدة ادلصار   تقوم كما اإليداع، فًتة خالل
و الناشطة وفق ضوابط الشريعة االسالمية أاالسالمية  ادلصار  التقليدية. بينما  ادلصار   جانب يف ىذا

ال إال خراج " أوادلتمثل يف مبد ،التقليدية ادلصار  فهي تقوم على اساسني سلتلفني كليا عن ما تقوم عليو 
و يف حالة شريك أيف حالة مضارب يف حال ادلراحبة  صر  وعليو ىنا يكون ادل ،"الغنم بالغرم" أومبد "بضمان

 حد صيغ ادلشاركة يف التمويل.أيف الربح واخلسارة يف حالة القيام على 
 إىل  اذلادفة ادلؤسسة استمرارية على سلبا تؤثر وقد األىدا ، إصلاز هتدد وأحداث ظواىر ىي ادلخاطر إن

ادلخاطر  ذليكلية الواقعي التحليل على تعتمد فهي ذاتو حبد علم ادلخاطر إدارة أن وباعتبار رسالتها، حتقيق
 ادلناسب، النموذج اختيار تتطلب فهي فن نفسو الوقت يف واحلسابية، وباعتبارىا القياسية واالستعانة بالنماذج

 من ادلخاطر إدارة جيعل مبا باالعتبار، واحلذر احليطة أخذ مع ادلؤسسة، يف وفاعلية تعميمو بنجاح وزلاولة
 بأن القول ميكن كما. ادلهنية الكفاءة خالل من وادلكتسبة ادلصرفية، للبيئة يقيةاحلق على ادلعرفة القائمة الفنون
 وختفيف قياسها ودعم إلدارهتا ادلالئمة وادلالية ادلصرفية البيئة هتيئة عملية يضم شامل ىي نظام ادلخاطر إدارة
 .الداخلية للرقابة الكافية الًتتيبات وخلق رصدىاو  آثارىا

  ميثل التقليدية ادلصار  يف ادلخاطر مفهوم نأ ىو :واالسالمية التقليدية ادلصار  يف ادلخاطر بني الفرقإن 
 :نوعان عل فهي االسالمية ادلصار  يف بينما أىدافها، حتقيق على سليب نعكاسإ أي
الشرعية   الضوابط سلالفة بسبب وواجبات حقوق من عليو اآلثار ترتب وعدم العقد لفسخ يؤدي ما -

 .والتقصري كالتعدي
 وادلضاربات ادلشاركات مفهوم ضمن والعمل بادلال ادلشاركة من األرباح على سليب انعكاس أي ميثل ما -

 .ادلشروعة والبيوع
 النشاط نوعية من االنطالق ميكن ،عليها وللتعر  ،يف ادلصار  االسالمية ادلخاطر تعريف إطار ويف -

 وىذا ،إنتاج خطوط إىل النشاط جتزئة عرب وذلك ،واخلارجية الداخلية للبيئة تفصيلية راسةد عرب ادلصريف



 

260 
 

 خاتمة 

 وباعتبار ،تقسيمها على متعار  أصبح واليت ،اإلدارة رللس قبل من ادلوضوعة العامة األىدا  إطار يف
 سلاطر: يلي دلا تبعا ،التسمية يف عليها ادلتعار  االئتمان سلاطر تتخطى اليت ،اإلسالمية اخلصوصية
 .التشغيل سلاطر ،العائد معدل سلاطر ،السيولة سلاطر ،السوق سلاطر ،االستثمار

  بالتزاماهتم بالوفاء ادلقًتضني ادلصر  عمالء عجز احتمالية االسالمية ىي ادلصار تعد سلاطر االئتمان يف 
 أن إي عليها، ادلتفق الشروط حسب السداد عدم ىذه االلتزامات أو استحقاق عند وذلك ادلصر ، جتاه
 ادلوعد يف ادلصر  جتاه التزاماتو سداد على قدرتو من حيث العقد يف ادلقابل بالطر  مرتبطة ادلخاطر ىذه
 :التالية اجلوانب خالل من اإلسالمي التمويل يف االئتمان سلاطر وتنشأ ،احملدد
 .ادلراحبة لعقود ادلدينة الذمم -
 .االستصناع عقود يف معها ادلتعاملرا  واألط ادلدينة الذمم -
 .ترااالجيا عقود يف ادلدينةرات اإلجيا مدفوعات -
 .ادلصريف السجل يف استحقاقها تواريخ يف هبا االحتفاظ يتم اليت الصكوك -
 :ىي االئتمان سلاطر عنها تنتج مهمة رئيسية عوامل وىناك -

 رافيةاجلغ ادلناطق أو القطاعات أوراد لألف كانت سواء ،االئتمانيةزات الًتك. 
 االئتمانية احملفظة يف التنويع عملية ضعف. 
 االئتمان منح واجراءات ،االئتماين التحليل عملية ضعف. 

 ىي التالية الطرق خالل من بازل التفاقية وفقاً  االئتمان سلاطر قياس يتم: 
 ، ادليزانية وخارج داخل ادلصر  أصول من أصل لكل سلاطر وزن الطريقة ىذه ختصص: ادلعيارية الطريقة -

 ادلصار  قبل من الطريقة ىذه وتستخدم مبخاطرىا، مرجحة لألصول قيماً  التخصيص ىذا عن وينتج
 .تقدماً  األكثر الطرق باستخدام امكانياهتا تسمح ال واليت احلجم، وادلتوسطة الصغرية

 واليت ادلصر  هبا يقوم اليت التصنيفات على الطريقة ىذه تعتمد: األساسية الداخلي التصنيف طريقة -
 ادلصر  ويقوم ادلخاطر، ىذه لتغطية الالزم ادلال راس حساب عليو بناء يتم الذي األساس تشكل

 التعثر، عند والتعرض التعثر عند اخلسارة أما سنة، مقدارىا زمنية فًتة خالل  التعثر احتمالية بإحتساب
 .الرقابية السلطة قبل من عليها احلصول يتم االستحقاق جلأو 
 واليت ادلصر ، هبا يقوم اليت التصنيفات على الطريقة ىذه تعتمد: ادلتقدمة الداخلي التصنيف طريقة -

 ادلصر  ويقوم ادلخاطر، ىذه لتغطية الالزم ادلال راس حساب عليو بناء يتم الذي األساس تشكل
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 والتعرض التعثر، عند واخلسارة سنة، مقدارىا معينة زمنية فًتة خالل للعمالء التعثر احتمال باحتساب
 .التعثر جلأو  التعثر، عند

 )اختبار الفرضيات( نتائج الجانب التطبيقي .2
وعلى أساسها يتم اإلجابة  ،على شكل إجابات أولية وتصورات مسبقةيف بداية البحث مت طرح فرضيات 

 تية:وبعد عملية االختبار مت احلصول على النتائج األ ،على األسئلة ادلطروحة

 يوجد أثر إجيايب ذو داللة احصائية عند مستوى على أنو  واليت تنص ولىاأل الجزئية لفرضيةبالنسبة ل
 ،التقليدية واإلسالمية ادلصار  يف االئتمانية ادلخاطر إدارة لًتكيبة رللس االدارة على (α≤  0.0.)داللة 

فقد تأكد ذلك واثبتت صحة الفرضية ألنو بناءا على النتائج ادلتحصل عليها فان لًتكيبة رللس اإلدارة أثر 
 عدد زادكلما حبيث   ؛حسب عينة الدراسة يف ادلصار  التقليدية ة ادلخاطر االئتمانيةاجيايب على إدار 

وكذلك ، %10.4بوحدة واحدة تنخفض ادلخاطر االئتمانية بنسبة  االدارة رللس يف ادلستقلني األعضاء
عدد األعضاء ادلستقلني يف زاد  نو كلماإف حسب عينة الدراسة بالنسبة للمصار  االسالمية نفس الشيء
 .%010.بوحدة واحدة تنخفض ادلخاطر االئتمانية بنسبة اجمللس 

  يوجد أثر ذو إجيايب داللة احصائية عند مستوى داللة على أنو  واليت تنصلفرضية الجزئية الثانية لبالنسبة
(.0.0 ≥ α )مت رفضها  .التقليدية واإلسالمية ادلصار  يف االئتمانية ادلخاطر إدارة اإلدارة على رللس حلجم

معنوية إحصائية عند مستوى داللة ذلما ليس ألنو  سالمية، وذلكسواء بالنسبة للمصار  التقليدية أو اإل
0،  حسب عينة مصار  الدراسة ادلخاطر االئتمانية إدارةعلى  تأثريشلا يعين أنو ليس ذلا.   
 يوجد أثر إجيايب ذو داللة احصائية عند مستوى على أنو  واليت تنص لفرضية الجزئية الثالثةبالنسبة ل

التقليدية  ادلصار  يف االئتمانية ادلخاطر إدارة على يف رللس اإلدارة لعدد اللجان (α ≤ 0.0.)داللة 
لعدد فقد تأكد ذلك واثبتت صحة الفرضية ألنو بناءا على النتائج ادلتحصل عليها فان  ،واإلسالمية

أثر اجيايب على إدارة ادلخاطر االئتمانية يف ادلصار  التقليدية حسب عينة  االدارةاللجان يف رللس 
بوحدة واحدة تنخفض ادلخاطر االئتمانية بنسبة  االدارة رللس يف اللجان عدد زادحبيث كلما ؛ الدراسة

ليس ألنو  حسب مصار  عينة الدراسة، وذلك بينما مت رفضها بالنسبة للمصار  اإلسالمية 0.0%0.
ن عدد اللجان يف اجمللس ليس لو تأثري على إدارة أشلا يعين  ،0معنوية إحصائية عند مستوى داللة ذلما 

 .مصار  العينةادلخاطر االئتمانية 
 يوجد أثر إجيايب ذو داللة احصائية عند مستوى على أنو  واليت تنص لفرضية الجزئية الرابعةبالنسبة ل

، فقد التقليدية واإلسالمية ادلصار  يف االئتمانية ادلخاطر إدارة ادللكية علىلًتكيز ( α ≤ 0.0.) داللة
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تأكد ذلك واثبتت صحة الفرضية ألنو بناءا على النتائج ادلتحصل عليها فان لًتكيز ادللكية أثر اجيايب على 
 األسهم نسبة زادإدارة ادلخاطر االئتمانية يف ادلصار  التقليدية حسب عينة الدراسة؛ حبيث كلما 

وكذلك نفس  0%00.0بوحدة واحدة تنخفض ادلخاطر االئتمانية بنسبة  ادلسامهني كبار قبل من ادلملوكة
نسبة األسهم ادلملوكة من قبل  زاد  نو كلماإف حسب عينة الدراسة بالنسبة للمصار  االسالمية الشيء

 .%4101بنسبة  بوحدة واحدة تنخفض ادلخاطر االئتمانية  كبار ادلسامهني
 يوجد أثر إجيايب ذو داللة احصائية عند مستوى على أنو  واليت تنص لفرضية الجزئية الخامسةبالنسبة ل

 ادلصار  يف االئتمانية ادلخاطر إدارة حلجم أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية على (α ≤ 0.0.)داللة 
على النتائج ادلتحصل عليها فان حلجم ىيئة  فقد تأكد ذلك واثبتت صحة الفرضية ألنو بناءا ،اإلسالمية

الرقابة الشرعية أثر اجيايب على إدارة ادلخاطر االئتمانية يف ادلصار  اإلسالمية حسب عينة الدراسة؛ 
 .%4001بوحدة واحدة تنخفض ادلخاطر االئتمانية بنسبة  عدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرعةزاد حبيث كلما 

 والذي والشفافية اإلفصاح عنصر وىو أال احلوكمة عناصر من مهم عنصر غياب الدراسة خالل من تبني 
 اإللكًتوين ادلوقع يف ودوري منتظم بشكل السنوية ادلالية القوائم نشر ضرورة عناصره أىم بني من
 بتطور تتعلق سنوية تقارير بنشر وتكتفي الدراسة زللادلصار   من أي بو تلتزم ال والذي ،مصار لل
 منها يستفيد أن ميكن اليت ادلعلومات كل تتضمن وال ادلالية، أنشطتها وتطور وادلسامهني األعمال رقم

 .واإلشرا  الرقابة ىيآت ذلك يف مبا ادلصلحة ذات األطرا  سلتلف

 يف خاصة الالزمة باجلدية يأخذ ،م واالسالمية التقليدية  ادلصار  يف احلوكمة مبادئ تطبيق يزال ال 
 .اجلزائر

  خاصة اليت ذلا قدرات باستخدام تكنولوجيات احلديثة يف رلال االنظمة نقص يف تكوين الكفاءات
 ادلعلوماتية الذي يساىم يف التنبؤ بادلخاطر قبل وقوعها.

 .ال توجد عالقة بني سلابر البحث يف اجلامعات وادلصار  الناشطة يف اجلزائر 

 تقتراااتثانيا: اال

 :يلي كما العامة التوصيات بعض اقًتاح كنمي الدراسة نتائج ضوء على

 ادلصار   إلجبار صرامة أكثر وتشريعات قوانني رلموعة إصدار العليا يف اجلزائر والدول العربية على السلطات -
 هبذه االلتزام مدى عن سنوي تقرير تقدمي ضرورة خالل من تطبيقها احلوكمة، ومراقبة مبادئ تطبيق على
 .ادلبادئ
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 بدور تشيد ندوات ومؤدترات عقد خالل من وادلوظفني اإلدارة رللس أعضاء لدى احلوكمة ثقافة نشر من البد -
 لو الذي صر ادل رللس إدارة فرئيس ذلا، ادلنظمة والتشريعات والقوانني دلصار ا أداء تفعيل يف احلوكمة مبادئ
 العادلية إىلصر  يقود ادل أن ميكنو حسن أخالقي بسلوك ويتمتع احلوكمة مبادئ تطبيق بضرورة واسعة معرفة
 .سواء حد على والزبائن ادلستثمرين قاعدة يوسع أن وميكنو

 عملية تضبط داخلية لوائح إعدادادلسامهة ب ادلصار   على وجيب ،مصار لل حوكمة دليل وضعالبد من  -
 .ومراقبتها احلوكمة تطبيق

 رلال األنظمة يف احلديثة التكنولوجيات استخدام على القادرة الكفاءات واستقطابصر  ادل موظفي تكوين -
 وقوعها. قبل بادلخاطر التنبؤ يف يساىم الذي بالشكل ادلعلوماتية

 يسمح باستغالل الذي بالشكل ادلختلفة، العمالء قطاعات معتقدات و قيم وفق اسًتاتيجية بناء على العمل -
 السوق. يف ادلتاحة الفرص

 اجلانبني. فائدة تعظيم يف يساىم الذي بالشكل ادلعاىد و اجلامعات يف البحث مبخابر صر  ادل ربط -
 مقررات غرار على ،الصريفة ميدان يف احلاصلة التطورات  مواكبةصريفادل قطاعال على القائمة للسلطات البد -

 ادلصار   من كبرية رلموعة بسببها أفلست واليت ،2..1 لسنة األخرية ادلالية اذلزة بعد جاءت اليت .بازل
 اإلفصاح مبادئ اتباع وعدم القوائم ادلالية، يف التالعبات ىو يف ذلك الرئيسي السبب أن ظهر واليت العادلية

 تشكل اليت االستثمارية زلفظتها وكيفية تسيري االحتياطية، األموال ورؤوس الفنية ادلخصصات عن والشفافية
 .مصار  لل ادلالية ادلالءة مستوى من الرفع يف أساسا عنصرا

 الدولية، ومعايري ادلراجعة معايري حول الداخليني للمراجعني مستمر تكوين على تسهر أنادلصار   على -
 ،التامة دلمارسة االستقاللية ذلم ومينح ذلم التام االستقالل اإلدارة رللس يضمن أن جيب كما الدولية، احملاسبة
 يف سلتلف حتدث أن ميكن اليت والتالعبات األخطاء كشف على مساعدهتم يف يساىم أن شأنو من والذي

 من قبلهم ادلسجلة التجاوزات حول والشفافية باإلفصاح يتمتع تقرير وتقدمي ،مصر  لل اإلدارية ادلستويات
 .اإلدارة رللس

 والتكوين، وكذا التدريب خالل من واالطارات، ادلوظفني ذىنية يف ادلتجذر االشًتاكي ادلوروث على القضاء -
 .إجيابا و سلبا ادلكافآت مبستوى ادلصار   أداء مستويات ربط خالل من
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 خاتمة 

 الدراسة آفاقثالثا: 

اليت ميكن  التالية ادلواضيع طرح ارتأينا البحث جملال ةيوتوسع والتطبيقية النظرية دراستنا خالل من 
 :للباحثني أن يهتموا هبا سواء يف األوراق البحثية أو ادلقاالت أو ادلذكرات واالطروحات

 ..بازل  مقررات ظل يف اجلزائرية مصار  لل ادلايل األداء تفعيل متطلبات -
 .اجلزائرية مصار  لل ادلالية ادلمارسات ضبط يف والرقابة اإلشرا  ىيآت دور -
 ادلالية االسالمية. مراقبةمركزي اسالمي يقوم على  مصر  ضلو  -
 اجلزائرية. ادلصار   يف األداء تقييم مؤشرات -
 جتاوزىا. وسبل اجلزائرية ادلصار   الشركات يفحوكمة  تطبيق صعوبات -
 امكانية بناء دليل حوكمة موحدة للدول العربية. -
 واإلدارات اجلامعات شاكلة على للربح اذلادفة غري ادلنظمات احلوكمة الرشيدة يف تطبيق امكانية مدى -

 .ادلؤسسات ىذه أداء حتسني يف يسهم مبا العمومية،

 وادلنهجية العلمي البحث متطلبات من جانب أكرب استوفت قد الدراسة تكون أن نأمل األخري، ويف
 أثر عو موض حول احلوكمة ادلصرفية رلال يف العلمي للبحث مضافة قيمة قدمت قد تكون أن نأمل كما العلمية،
 وواسعا. اخصب وكمة على ادلخاطر االئتمانية يف ادلصار  االسالمية والذي يبقى رلاالاحل
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صندوق النقد ، منشورات المخاطر طر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارةأ إبراىيم الكراسنة، .1

  .2006 العريب، ابوظيب،
األمر و  19-09بين قانون النقد والقرض  (مؤسسة الرقابة األولى)استقاللية بنك الجزائر حبوصي رلدوب، .2

 .2012، جامعة غرداية، 16للبحوث والدراسات، العدد  ، رللة الواحات93-11
ودورىا في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز االستقرار المالي  3مقررات بازل، زىًن بريش عبد القادر، غراية .3

 .2015 اجمللة االقتصادية وادلالية، جامعة الشلف، ،والمصرفي العالمي
دور نظام الرقابة الداخلية في كشف ورصد المخاطر االئتمانية في النوك بقة الشريف، بوطورة فضيلة،  .4

 .2015اجلزائر،  ،1رللة ادلثىن للعلوم االدارية واالقتصادية، اجمللد اخلامس، العدد  ،التجارية
، رللة دور وأىمية الموارد البشرية في تأىيل النظام المصرفي الجزائريبوحفص رواين، علي بن ساحة،  .5

 .2009جامعة غرداية،  ،7الواحات والدراسات، العدد 
، رللة جامعة ادللك عبد العزيز> السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر التيجاين عبد القادر امحد، .6

 .2000 السعودية، ،1، العدد12االقتصاد اإلسالمي، اجمللد
، سلسلة رسائل البنوك اإلسالمية، دراسة مقارنة للنظم في الكويت والدول أخرى جالل وفاء زلمدين، .7

 . 2006 بنك الكوييت الصناعي، الكويت،
دراسة مقارنة إلدارة المخاطر في الجزائر بين المصارف اإلسالمية ومصارف حدو علي،  ،مجيلة اجلوزي .8

، حالة بنك البركة الجزائري وبنك الشركة المصرفية العربية وبنك الخليج الجزائري -تقليدية خاصة، 
 .2016 االقتصادية، العدد، والسياسات للعودلة اجلزائرية اجمللة

 ،العربي المصرفي القطاع في الحوكمة إلرساء كمدخل بازل لجنة بمتطلبات االلتزام الرزاق، عبد حبار .9
 .2015، اجلزائر ،الشلف جامعة، العدد السابع، ، رللة إقتصاديات مشال إفريقياإفريقيا شمال دول حالة

دراسة -االقتصاديةحوكمة الشركات في خلق القيمة للمؤسسات  ركائز مساىمة حسام الدين غضبان،  .10
 أدرار، اجلزائر، ، جامعة25العدد  ،احلقيقة رللة -اجلزائر ،باتنة الطباعةألشغال العمومية المؤسسة  حالة

 .دون تاريخ

رللة جامعة ادللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، حرام بجميع أشكالها،  ىل الفائدةرفيق يونس ادلصري،  .11
 .2004 السعودية، ، العدد األول،17اجمللد 
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، رللة جامعة ادللك 2واقع تطبيق البنوك اإلسالمية لمتطلبات اتفاقية بازلبوحيضر، ومولود لعرابة، رقية  .12
   .2010، السعودية، 2ع 23عبدالعزيز> االقتصاد اإلسالمي، م

حولية الربكة، رللة متخصصة بفقو ادلعامالت والعمل  ،2البنوك اإلسالمية وتحديات بازل مسًن الشاىد، .13
 .2006، 8ادلصريف اإلسالمي، خاصة بأحباث ندوات الربكة، العدد 

أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في أداء المصارف  شوقي عشور بورقبة، عبد احلليم عمار غريب، .14
 .2014ر، اجلزائ اجمللة االقتصادية اجلزائرية، ،-دراسة تطبيقية-اإلسالمية 

 ادلؤسسات عشر، الرابع السنوي العلمي ادلؤمتر ،اإلسالمية االستثمار صناديق اهلل، عبد السالم عبد صفوت .15
 .2005 ديب، ادلستقبل، وآفاق الواقع معامل اإلسالمية، ادلالية

ورقة  تحليل قضايا في الصنـاعة المـالية اإلسـالمية، إدارة المخـاطر:طارق اهلل خان، أمحد حبيب،  .16
ادلملكة العربية  التدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة،، ادلعهد اإلسالمي للبحوث و 5رقممناسبات 
 .2003السعودية، 

، رللة إدارة المخاطر في الصيرفة اإلسالمية في ظل معايير بازل بن حبيب عبد الرزاق،طهراوي أمساء،  .17
 .2013، السعودية، 1دراسات اقتصادية إسالمية، العدد

 .2010اجلزائر،  جامعة األغواط، ،الحوكمة المؤسسية للبنوك عبد الرازق خليل والطيب داودي، .18
، دراسة فقهية تأصيلية موسعة، ادلؤمتر العلمي السنوي صناديق االستثمار اإلسالميةعبد الستار أبو غدة،  .19

 .2005، ديب، 2الرابع عشر، ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، معامل الواقع وآفاق ادلستقبل، رللد 
أكسفورد العليا، ادلملكة  ة، أكادمييوالتطبيق ةالمصارف االستثمارية اإلسالمية: النظريعبد اللطيف محزة ،  .20

 .2011ادلتحدة، 
 مؤمتر اإلسالمية، المصارف في ودورىا الشرعية والرقابة الفتوى ىيئات الصالحٌن، زلمود اجمليد عبد .21

 .2005 ادلتحدة، العربية االمارات اإلسالمية، ادلالية ادلؤسسات
 مقارنة، فقهية دراسة اإلسالمية التمويل مصادر من مصدر اإلجارة عقد سليمان، أبو إبراىيم عبدالوىاب .22

  .2000 جدة، اإلسالمي، البنك-والتنمية للبحوث اإلسالمي ادلعهد 2ط ،(19) رقم حبث
، ادلعهد اإلسالمي للبحوث الزراعي بصيغة السلمتجربة البنوك السودانية في التمويل  ،محدأعثمان بايكر  .23

 .1418والتدريب، جدة، 
المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك في المصارف اإلسالمية من علي أبو الفتح امحد شتا،  .24

 .2003جدة،  ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،سالمي، إمنظورا 
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               متوفر على االنرتنت>  الثالث، العدد ،مصرفي منظور من الحوكمة ادلصريف، دلعهد .25
http://www.ebi.gov.eg/downloads/Goverenance%20Arabic.pdf 

لتنظيم االحترازي النظام المصرفي اإلسالمي: قضايا مطروحة بشأن قواعد الوقا إريكو، ميرتا فرح خبش،  .26
 .2001 السعودية، العربية ،13م  رللة جامعة ادللك عبد العزيز> االقتصاد اإلسالمي، ،والمراقبة

 القوانٌن مدونة محد شليب، الرقابة ادلصرفية يف ظل التحوالت االقتصادية العادلية ومعايًن جلنة بازل،أماجدة  .27
 .2002 مصر،، https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_100.html> على ادلوقعالوضعية، 

بنك  ،مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر محددات الحوكمة ومعاييرىامد حسن يوسف، زل .28
 .2007 مصر، االستثمار القومي،

      >متوفر على االنرتنت ،االئتمانية في العمل المصرفي اإلسالمي )دراسة فقهية اقتصادية(المخاطر  .29
www.kantakji.com/media/3665/3346.htm  

 ، دون تاريخ.التثقيفية، سلسلة النشرات مطلحات ومفاىيم، اساسيات الحوكمة ،للحوكمة ظيب ابو مركز .30
ادلعهد  عقد اإلستصناع ومدى أىميتو في االستثمارات اإلسالمية المعاصرة،مصطفى أمحد الزرقا،  .31

 .1420 ، جدة،اإلسالمي للبحوث والتدريب
  .2012 نوفمرب الكويت، ،4العدد  -اخلامسة السلسلة -  توعوية  نشرة ،معهد  الدراسات ادلصرفية .32
 .2012، الكويت، 5العدد  -، السلسلة اخلامسةاتفاقية بازل الثالثة ،ادلصرفية الدراسات معهد .33
احتاد  (،المصرفية اتفاقية بازل الثالثة )الصناعة المصرفية العالمية في مواجهة الرقابةكرم صادر، م .34

 .2010 لبنان، ،358ادلصارف العربية، العدد

               ادلوقع> على الدولية، ادلعايًن وادلمارسات وفق العربية ادلصارف يف اجليد احلكم تطوير منتدى .35

www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan 

 اإلسالمية، البلدان في التنمية تمويل في وتطبيقاتها ثالث فريق وضمان القراض سندات، قحف منذر .36
 .1998 ، السعودية،األول العدد. األول اجمللد. اإلسالمي االقتصاد العزيز، عبد ادللك جامعة رللة

                       >على ادلوقع، بن ابراىيم الغالي، القرار التمويلي في البنوك اإلسالميةموسى رمحاين،  .37

http://iefpedia.com/arab/wp-  
 الملتقيات والمؤتمرات: .3

 ، مؤمتر ادلؤسسات ادلاليةرؤية إسالمية، شهادات اإليداع القابلة للتداولأشرف زلمد دواية،  .1
 .2005اإلسالمية، ديب، 

http://www.ebi.gov.eg/downloads/Goverenance%20Arabic.pdf
https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_100.html
http://www.kantakji.com/media/3665/3346.htm
http://www.kantakji.com/media/3665/3346.htm
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.doc
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 المالي الفساد من الحد في الحوكمة آليات دور >مداخلة جابر، دىيمي الدين، زين بروش .2
 .2012 مايو، جامعة زلمد خيضر بسكرة، اجلزائر، ،واإلداري

 النقدية السياسة على االقتصادية اإلصالحات انعكاس لتقييم دراسة عاشور، كتوش علي، بن بلعزوز .3
 تلمسان، جامعة واألفاق، الواقع> اجلزائر يف السياسات االقتصادية حول الدويل ادللتقى الجزائر، في

 .2004 أكتوبر 30و 29 اجلزائر،
 ادلصرفية ادلنظومة ملتقى ،االصالح منو و المصرفية المنظومة واقع عاشور، كتوش علي، بن بلعزوز .4

 .2004ديسمرب15 و 14 ، اجلزائر،الشلف جامعة وحتديات، واقع االقتصادية والتحوالت اجلزائرية
، تقييم تجربة بنك البركة في إطار إصالح المنظومة المصرفية الجزائرية اهلل ومرابط سليمان،بن عبد  .5

مداخلة يف> الندوة التدريبية الدولية حول متويل ادلشروعات الصغًنة وادلتوسطة وتطويرىا يف االقتصاديات 
  .2003ماي  28-25 اجلزائر، ادلغاربية، جامعة فرحات عباس،

 ،حات االقتصادية إنجازات وتحدياتالمنظومة المصرفية عبر اإلصال اهلل غامل،عبد بن عيشي بشًن، .6
جوان   7-6، اجلزائر، جامعة جيجل ،منافسة، سلاطر وتقنياتو ملتقى ادلنظومة ادلصرفية يف األلفية الثالثة

2005. 
 حل في االسالمية االستثمارية االدوات دور ،بلخضر نصًنة، حري سلتارية خالدية، بوجحيش .7

 .2011،اجلزائر  تيارت، خلدون ابن جامعةمداخلة>  اإلسالمية، المصارف في السيولة المشكالت
 حول الثالث الدويل ادللتقى دور الحوكمة في ادارة المخاطر المصرفية،، جدايين سامية، جدايين ميمي .8

 -25 اجلزائر، الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة وحتديات، آفاق ادلؤسسات، يف ادلخاطر إدارة إسرتاتيجية

 .2008 نوفمرب 26
اسة فعالة إلدارة المخاطر في ياغة سيفي صة يدور الحوكمة المصرففرج شعبان،  ،حبار عبد الرزاق .9

ة يول> إدارة ادلخاطر ادلالادلؤمتر الدويل األ، -إشارة خاصة لحالة الجزائر -القطاع المصرفي 
 .2013 جامعة البويرة، اجلزائر، ات دول العامل،يوانعكاساهتا على اقتصاد

 مستجداتملتقى  المصرفي، القطاع تعزيز في ودورىا اإلسالمية المصارف العماري، سامل حسن .10
 .2005 جويلية 3-2 دمشق، والعادلية، العربية التجارب ضوء يف سورية، يف ادلصريف العمل

ملتقى الوطين حول ادلنظومة ادلصرفية يف األلفية  ،إدارة المخاطر البنكية والتحكم فيها حسٌن بلعجوز، .11
 .2005 جوان 7-6اجلزائر، يومي -تقنيات ،جامعة جيجل-سلاطر-الثالثة> منافسة

 .2009، دار اجلامعات، القاىرة، المصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيقحسٌن حسن شحاتة،  .12
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 ادلالية وللمؤسسات للمصارف األول ادلؤمتر اإلسالمية، ادلالية ادلؤسسات يف ادلخاطر إدارة سعيد، حسٌن .13
 http://iefpedia.com/arab/wp >على ادلوقع، الصًنفة اإلسالمية، سوريةأفاق   >شعار حتت اإلسالمية،

2006. 
 ،اإلسالمية الشريعة وفق العاملة والمصرفية المالية المؤسسات في الحوكمة الشرعية، ادلراجعة دار .14

 .2007أبريل، ،الرياض وادلصرفية، ادلالية الشركات حوكمة مؤمتر

، ادلؤمتر الدويل الثاين لالقتصاد النظام المصرفي اإلسالمي خصائصو ومشكالتورفيق يونس ادلصري،  .15
 .1985اإلسالمي، ادلركز العادلي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، جدة، 

مؤمتر  ،متطورة لحوكمة حاجتها ومدى إسالمية مالية خدمات تقدم التي المؤسسات مجعة، الرقييب .16
 .2007اخلدمات االسالمية، طرابلس،

ادللتقى مقترحات لتصريفها، ة لدى البنوك التجارية أسبابها و مشكلة فائض السيول سليمان ناصر، .17
على اخلدمات ادلصرفية  الوطين حول إشكالية استعمال السيولة النقدية يف ادلعامالت التجارية وانعكاسها

 .2014ماي  07 - 06 اجلزائر، اجلزائرية، سيدي بلعباس،
 ادلالية ادلؤسسات مؤمتر وألنواعها، خصائصها-اإلسالمية االستثمار صناديق بكر، أبو أمحد صفية .18

 .2004 الشلرقة، اإلسالمية،
، مؤمتر االسالميةالتمويل بالمشاركة في المؤسسات المالية  عاشور عبد اجلواد عبد احلميد، .19

 .2004 ،ادلؤسسات ادلالية، كلية الشريعة والقانون، الشارقة
ميكانيزمات تحفيز المسييرين كأحد محددات حوكمة الشركات وتأثيرىا في عبد الرمحان العايب،  .20

، ادللتقى الدويل األزمة االقتصادية العالمية الراىنة: حالة المؤسسات المالية والمصرفية المتضررة
أكتوبر  21-20حول األزمة ادلالية واالقتصادية واحلوكمة العادلية، جامعة فرحات عباس سطيف، يومي 

2009. 
ادلؤسسات>  حوكمة :حول الدويل ملتقى ،بازل لجنة منظور من البنوك حوكمة خليل، الرزاق عبد .21

 .2007، ديسمرب  اجلزائر، تلمسان، جامعة للمؤسسة، االجتماعية وادلسؤولية العمل أخلقة
، ادلؤمتر العادلي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم مخاطر التمويل اإلسالميعلي بن أمحد السواس،  .22

 .2005 ،جوان03-ماي 31القرى، مكة ادلكرمة، ادلملكة العربية السعودية، 
 اخلرطوم ملتقى ،االئتمانية المخاطر إدارة في بالجزائر اإلسالمية البنوك تجربة تقييم رزيق، كمال .23

 .2012 السودان، اإلسالمية، ادلالية ادلؤسسات يف ادلخاطر وإدارة التحوط اإلسالمية، للمنتجات

http://iefpedia.com/arab/wp
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 اجلزائرية ادلصرفية ادلنظومة ملتقى ،الجزائري المصرفي النظام تحديث فضيلي، احلليم عبد رزيق، كمال .24
 اجلزائر، الشلف، جامعة افريقيا، مشال واقتصاديات العودلة سلرب والتحديات، الواقع االقتصادية والتحوالت

 .2004 ،ديسمرب

  .2004 ادلالية اإلسالمية، الشارقة ، مؤمتر ادلؤسساتصكوك االستثمار الشرعيةنادية أمٌن زلمد علي،  .25
ادلصرفية ، مداخلة مقدمة إىل ادللتقى الوطين حول ادلنظومة حرتازينعيمة بن العامر، ادلخاطرة والتنظيم اال .26

 .  2004اجلزائر، ، الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي -ع وحتدياتواق–اجلزائرية والتحوالت االقتصادية 
، ادللتقى دور الحاكمية المؤسسية في تحسين األداء المالي للشركاتنعيمة حيياوي، حكيمة وسلمة،  .27
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 جوان 7-5 جيجل، جامعة وتقنيات، منافسة، سلاطر: الثالثة األلفية يف ادلصرفية ادلنظومة حول األول

2005. 
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 جوان 7 - 5 ،جيجل جامعة وتقنيات، منافسة، سلاطر: الثالثة األلفية يف ادلصرفية ادلنظومة حول األول
2005 . 

ادلالية مؤمتر ادلؤسسات  ،صكوك االستثمار الشرعية سف احلجي،عبد اهلل يو ، وليد خليل الشاحيي .30
  .2004 اإلسالمية، الشارقة،

 المذكرات: .4
 حالة دراسة، المالي االستقرار وتعزيز المصرفية المخاطر إلدارة الحوكمة آليات سللوف، بن أمًنة .1
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 .2014، غًن منشورة، 1، اطروحة دكتوراه، جامعة سطيف-الجزائرية

 والتسيًن، االقتصادية العلوم كلية ماجستًن مذكرة ،ادلركزية بالبنوك اإلسالمية البنوك عالقة محزة، شودار .4
 .2007سطيف، جامعة
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 .2018جامعة زلمد خيضر، بسكرة،  طروحة دكتوراه، غًن منشورة،أ -من المؤسسات الجزائرية

 ،الجزائري البركة بنك حالة دراسة اإلسالمية، المصارف في االئتمانية المخاطر إدارة زرارقي، ىاجر .6
 .2012 اجلزائر، سطيف، جامعة منشورة، غًن ماجستًن، رسالة

 االوامر وقوانين والتنظيمات: .5
 10 - 90ادلتمم وادلعدل لقانون  2001فرباير  27ادلوافق  1421ذي احلجة  4مؤرخ يف  01-01أمر رقم  .3

ادلتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة  1990أفريل  14ادلوافق  1410رمضان  19 ادلؤرخ يف 10 - 90قانون رقم 
 .14الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 

وادلتعلق بنظام البنوك  1986غشت  19ادلوافق ل  1406ذي احلجة عام  13ادلؤرخ يف  12 - 86قانون رقم  .4
 .34للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  القرض، اجلريدة الرمسيةو 

 12-86 لقانون ادلتممو  ادلعدل 1988 يناير 12 ادلوافق األوىل مجادى 22 يف ادلؤرخ 06 - 88 رقم قانون .5
 الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة القرض،  البنوك بنظام وادلتعلق 1986 غشت 19 يف ادلؤرخ

 . 02 العدد الشعبية،
 .والقرض بالنقد ادلتعلق 10 - 90 رقم قانون .6
ادلتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة  1990أفريل  14ادلوافق  1410رمضان  19مؤرخ يف  10 - 90قانون رقم  .7

 .16الشعبية، العدد  الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية
حول عقد  (1992ماي  14-9جملمع الفقو اإلسالمي يف مؤمتره السابع )جدة  (3/7)65القرار رقم  .8

 (.2، اجلزء 7اإلستصناع، النشور دبجلة اجملمع )العدد 
 السلم حول (1995 افريل 6-1> ظيب أبو)  التاسع مؤمتره يف اإلسالمي الفقو جملمع (2/9) 85 رقم القرار .9

 (.1اجلزء ،9 العدد)  اجملمع دبجلة وادلنشورة ادلعاصرة، وتطبيقاتو
الصادر  (5/4)30راجع القرار رقم  ،العام يف صكوك ادلقارضةعلى الضوابط الشرعية لالكتتاب   لالطالع .:

 .1988فيفري  11-16عن ادلؤمتر الرابع جمللس الفقو اإلسالمي ادلنعقد  دبدينة جدة السعودية بتاريخ 
 (.2.اجلزء4وادلنشور  دبجلة اجملمع )العدد 

 يف اإلسالمي الفقو جملمع (2/6) 51 رقم القرار راجع بالتقسيط للبيع الشرعية الضوابط على لالطالع .;
 مارس 20-14>جدة ،4اجلزء ،6العدد ) اجملمع دبجلة وادلنشور بالتقسيط، البيع حول  السادس مؤمتره
1990). 
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 .2000السادسة عشر، نوفمرب 

 .10 – 90 القانون من ، 94 إىل 92 ادلواد .33
يتضمن نسب ادلالءة ادلطبقة على  2014فرباير  16ادلوافق  1435ربيع الثاين  16مؤرخ يف  01 - 14نظام  .11

 البنوك و ادلؤسسات ادلالية.
، يتضمن ادلراقبة الداخلية 2002نوفمرب  14ادلوافق  1423رمضان عام  9مؤرخ يف  03 - 02نظام رقم  .35

 ادلالية.للبنوك و ادلؤسسات 
 .2008يوليو  21ادلوافق  1429رجب عام  18مؤرخ يف  04إىل  10 - 08نظام رقم  .36
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 وتسيًن ورقابة خطر السيولة.
، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و  2011نوفمرب  28ادلوافق  1433زلرم  3مؤرخ يف  08 - 11نظام رقم  .39

 ادلؤسسات ادلالية.
يتضمن نسب ادلالءة ادلطبقة  2014فرباير  16ادلوافق  1435ربيع الثاين  16مؤرخ يف  01 - 14نظام رقم  .:3

 اجلزائر. على البنوك و ادلؤسسات ادلالية، بنك
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 اجلزائر، بنك اجلزائر. البنوك و ادلؤسسات ادلالية العاملة يف
يتضمن تنظيم السوق النقدية،  1991غشت  14ادلوافق  1412صفر  04مؤرخ يف  08 - 91نظام رقم  .42

 بنك اجلزائر.
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 Hausman   248اختبار  15.3

 249 العشوائية التأثريات منوذج معلمات تقدير نتائج 16.3

 Wooldridge   250 اختبار 17.3

 251 العشوائية التاثريات منوذج تقدير 18.3

 253 اإلسالمية املصارف وعينة التقليدية املصارف عينة يف النتائج بني مقارنة 19.3

 



 

 

 

 واجهة 

 المالحق



 

288 
 

 :قائمة المالحق

 وطني الجزائريبيانات البنك ال 1الملحق رقم 

   https://www.bna.dz/ar املصدر: 

 بينات بنك الرياض السعودي 2الملحقة رقم 

 
 السنوات

 
 الديون المتعثرة 

 
 احمالي القروض

عدد االعضاء 
المستقلين في 

 المجلس

عدد 
اعضاء 
مجلس 
 اإلدارة 

عدد 
اللجان في 
مجلس 
 اإلدارة 

 
االسم المملوكة  نسبة

من قبل كبار 
 المساهمين

 
 اجمالي الموجودات

2009 660 202 2 288 352 3 10 4 42,2 176 399 345 

2010 556593 1 765 948 3 10 4 42,3 173 556 430 

2011 1 129 677 107 107 089 2 10 4 43 180 887 390 

2012 2 037 134 120 012 346 3 10 4 43 190,181546 

2013 1 610 314 133 122 252 3 10 5 43 205 246 479 

2014 1 116 117 131 857 730 3 10 5 43 214 589 293 

2015 1 539 888 134 426 941 3 10 5 43 20 569 929 

2016 1 174 813 145 606 195 3 10 5 43 217 619 001 

2017 2 323 641 138 837 618 3 10 5 43 216 282 171 

2018 2 134 017 151 821 922 3 10 5 42 229 899 576 

   https://www.riyadbank.com/ar/about-us/who-we-areاملصدر: 

 

 

 

 

 السنوات
 السنوات

 
 الديون المتعثرة

 
 اجمالي القروض

 
عدد االعضاء 
المستقلين في 

 المجلس

 
عدد اعضاء 
 مجلس اإلدارة

عدد 
اللجان في 
مجلس 
 اإلدارة

 
نسبة االسم 

المملوكة من قبل 
 كبار المساهمين

 
 اجمالي الموجودات

2013 34 880 930 1484279689 2 7 5 1 2 185 130 565 

2014 74801315 1886810712 2 7 5 1 2 620 619 268 

2015 59647052 1568391700 2 7 5 1 2 719 081 219 

2016 56431055 1551709194 2 7 5 1 2 843 371 178 

2017 45735249 1649914271 2 7 5 1 2 828 633 272 

2018 46545670 1738765433 2 7 5 1 2 839 234 654 

https://www.bna.dz/ar/
https://www.riyadbank.com/ar/about-us/who-we-are
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 :قائمة المالحق

 بيانات بنك البحرين الوطني 3الملحق رقم 

 
 

 السنوات

 
 

 الديون المتعثرة

 
 

 اجمالي القروض

 
عدد االعضاء 
المستقلين في 

 المجلس

 
عدد اعضاء 

جلس م
 اإلدارة 

 
عدد اللجان في 
 مجلس اإلدارة 

نسبة االسم 
المملوكة 
من قبل  
كبار 

 المساهمين

 
 

 اجمالي الموجودات

2009 12554300 1151420000 4 10 3 0,49 2117750000 

2010 13354000 950800000 4 10 3 0,49 2274050000 

2011 14367000 972070000 4 10 3 0,49 2388650000 

2012 14539000 888250000 4 10 3 0,49 2654560000 

2013 15919000 235800000 4 10 3 0,49 2749230000 

2014 11990000 780970000 4 11 3 0,44 2738460000 

2015 22023000 1051720000 4 11 3 0,44 2999710000 

2016 23578000 1031930000 4 11 3 0,44 2977100000 

2017 8096000 1226850000 4 10 3 0,44 3101540000 

2018 8300000 1190100000 5 11 4 0,44 3195500000 

 /https://www.nbbonline.com/arاملصدر: 

 بيانات بنك ابوظبي التجاري 4الملحق رقم  

   https://www.adcb.comالمصدر: 

 

 

 
 

 السنوات

 
 

الديون 
 المتعثرة

 
 

 اجمالي القروض

عدد 
االعضاء 

المستقلين 
في 

 المجلس

 
عدد اعضاء 

مجلس 
 اإلدارة 

 
عدد 

اللجان في 
مجلس 
 اإلدارة

نسبة االسم 
المملوكة 
من قبل  
كبار 

 المساهمين

 
 

 اجمالي الموجودات

2011 2487492 124754737 4 12 4 0,39 183725630 

2012 809111 123195295 4 12 4 0,39 180795723 

2013 795407 131648670 4 12 4 0,39 183 142 536 

2014 718638 140562498 4 12 5 0,37 204019463 

2015 512608 153677376 4 12 5 0,36 228267101 

2016 1786884 158357695 4 12 5 0,36 258289257 

2017 1631744 163282230 4 12 5 0,35 265003295 

2018 1538469 166425762 4 12 5 0,35 279830338 

https://www.nbbonline.com/ar/
https://www.adcb.com/en/multimedia/pdfs/2020/march/2019-arabic-annual-report-031720.pdf
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 :قائمة المالحق

 بيانات بنك االهلي الكويتي 5الملحق رقم 

 
 

 السنوات

 
 

 الديون المعثرة

 
 

 اجمالي القروض

 
عدد 

االعضاء 
المستقلين 
في مجلس 

 االدارة

 
عدد 

االعضاء في 
مجلس 
 االدارة

 
 

عدد اللجان 
 في المجلس

 
نسبة االسهم 
المملوكة من 

قبل كبار 
 المساهمين

 
 

 اجمالي الموجودات

2010 51887000 2005785000 3 8 4 0,38 2949098000 

2011 12651000 2066379000 3 8 4 0,38 3079801000 

2012 18301000 1986869000 3 8 5 0,38 2973019000 

2013 44876000 2189412000 4 8 5 0,38 3193141000 

2014 30625000 2422297000 4 10 5 0,39 3499039000 

2015 5850000 3047143000 4 10 5 0,39 4359064000 

2016 28450000 3029384000 4 10 5 0,39 4284813000 

2017 65987000 3075065000 4 10 5 0,39 4361726000 

2018 41485000 3025992000 4 10 5 0,39 4548428000 

 /arabic/default.aspxhttps://abk.eahli.com/ABKالمصدر: 

 بيانات بنك السالم الجزائري 6الملحق رقم 

 
 

 السنوات

 
 

 الديون المعثرة

 
 

 اجمالي القروض

 
عدد 

االعضاء 
المستقلين 
في مجلس 

 االدارة

 
عدد 

االعضاء 
في 

مجلس 
 االدارة

 
عدد 

اللجان 
في 

 المجلس

نسبة 
االسهم 

لمملوكة ا
من قبل  
كبار 

 المساهمين

 
 

عدد اعضاء 
الهيئة 
 الشرعية

 
 

 اجمالي الموجودات

2011 205054000 13179076000 2 5 3 0,21 5 24821430000 

2012 470475000 20212187000 2 5 3 0,2 5 32782532000 

2013 1 171 920 000 27 530 829 000 2 5 3 0,21 5 39 550 749 000 

2014 460 608 000 22 548 034 000 2 5 3 0,21 5 36 119 139 000 

2015 803 866 000 21 268 340 000 2 6 3 0,21 5 40 575 207 000 

2016 344 379 000 29 377 096 000 3 7 3 0,21 5 53 103 919 000 

2017 1026456000 45454481000 3 7 3 0,26 5 75339606000 

2018 1197266000 75339606000 2 5 3 0,26 5 1,10109E+11 

  ، bank.com/-https://www.albarakaالمصدر: 

 

https://abk.eahli.com/ABK/arabic/default.aspx
https://www.albaraka-bank.com/
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 :قائمة المالحق

 بينات بنك البركة الجزائري 7الملحق رقم 

 
 

 السنوات

 
 

 الديون المتعثرة

 
 

 اجمالي القروض

عدد 
االعضاء 

المستقلين 
في 

 المجلس

 
عدد 

اعضاء 
مجلس 
 اإلدارة 

 
عدد 

اللجان في 
مجلس 
 اإلدارة 

 
نسبة االسم 
المملوكة من 

قبل كبار 
 المساهمين

 
عدد اعضاء 

الهيئة 
 الشرعية

 
 
 

 اجمالي الموجودات

2015 ٠٣٣٣٣٣٥٥٥ 94 097 100 000 4 10 5 0,55 5 1,94E+11 

2016 818902000 107 531 185 000 4 10 5 0,55 5 2,10E+11 

2017 1 102 522 000 1,37E+11 4 10 5 0,55 5 248 632 693 000 

2018 1 412 541 000 154 159 890 000 4 10 5 0,55 5 270 995 828 000 

   bank.com/-https://www.albarakaاملصدر: 

 بيانات بنك البالد السعودي 8الملحق رقم 

 

 

 السىىاث

 

 

 الديىن المتعثرة 

 

 

 لي القروضاحمب

عدد 

االعضبء 

المستقليه 

في 

 المجلس

عدد 

اعضبء 

مجلس 

 اإلدارة 

عدد 

اللجبن 

في 

مجلس 

 اإلدارة 

وسبت االسم 

المملىكت 

مه قبل 

كببر 

 المسبهميه

عدد 

اعضبء 

الهيئت 

 الشرعيت

 

 

 اجمبلي المىجىداث

2009 62118960 11014000000 7 11 6 0,41 6 17411000000 

2010 49000000 12290000000 7 11 6 0,39 6 21117000000 

2011 119200000 13780000000 7 11 6 0,39 6 27727000000 

2012 65280000 18256000000 7 11 6 0,4 6 29778000000 

2013 373995000 23415000000 7 11 6 0,41 6 36323000000 

2014 62694000 28355000000 4 11 6 0,41 6 45230000000 

2015 39566000 34254623000 4 11 7 0,41 6 51220410000 

2016 49789000 36178000000 5 11 7 0,41 6 53893000000 

2017 49789000 43447000000 4 11 7 0,41 6 63208000000 

2018 1715616000 50593000000 4 11 7 0,41 6 73636000000 

 /https://www.bankalbilad.com المصدر:

 

 

 

 

https://www.albaraka-bank.com/
https://www.bankalbilad.com/
https://www.bankalbilad.com/
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 :قائمة المالحق

 بيانات بنك دبي االسالمي 9الملق رقم 

 
 

 السنوات

 
 

 الديون المتعثرة

 
 

 اجمالي القروض

عدد 
االعضاء 

المستقلين 
في 

 المجلس

عدد 
اعضاء 
مجلس 
 اإلدارة 

عدد 
اللجان 

في 
مجلس 
 اإلدارة 

نسبة االسم 
المملوكة 
من قبل  
كبار 

 المساهمين

 
عدد اعضاء 

الهيئة 
 الشرعية

 
 

 اجمالي الموجودات

2009 43250000 1464071000 3 9 6 0,34 5 84304271000 

2010 54500000 2296873000 3 9 6 0,34 5 90137731000 

2011 51600000 2296873000 3 9 6 0,35 5 89883301000 

2012 108616000 2920298000 3 9 6 0,35 5 95364699000 

2013 101200000 5685868000 4 9 6 0,35 5 93944700000 

2014 144000000 5113913000 4 9 6 0,35 5 1,23887E+11 

2015 198000000 5263927000 4 9 6 0,35 5 1,49898E+11 

2016 232000000 6307506000 4 9 6 0,35 5 1,74971E+11 

2017 155400000 7339199000 4 9 6 0,35 5 2,07237E+11 

2018 181096400 6047770000 4 9 6 0,35 5 2,23672E+11 

 http://www.dib.ae/arاملصدر: 

 اإلسالمي ABC بنكبيانات  11الملحق 

 

 

 السىىاث

 

الديىن 

 المتعثرة 

 

 

 اجمبلي القروض

عدد 

االعضبء 

المستقليه 

في 

 المجلس

عدد 

اعضبء 

مجلس 

 اإلدارة 

عدد 

اللجبن 

في 

مجلس 

 اإلدارة 

االسم  وسبت

المملىكت 

مه قبل 

كببر 

 المسبهميه

عدد 

اعضبء 

الهيئت 

 الشرعيت

 

 

 اجمبلي المىجىداث

2009 25856000 1312343000 2 7 4 0,99 3 1318402000 

2010 18351000 1205456000 2 8 4 0,99 3 1208646000 

2011 9650000 1022822000 2 9 4 0,99 3 1034819000 

2012 8951000 1060757000 2 9 4 0,99 3 1066752000 

2013 6661000 1058930000 2 9 4 0,99 3 1001744000 

2014 6428000 1370229000 2 9 4 0,99 3 1327892000 

2015 9369000 1410139000 2 9 4 0,99 3 1344022000 

2016 13578000 1692947000 2 9 4 0,99 3 1634378000 

2017 19485000 1597071000 2 9 5 0,99 3 1559014000 

2018 34104000 1816197000 2 9 5 0,99 3 1745123000 

 https://www.bank-abc.com/Ar/IslamicBank/Pages/default.aspx المصدر:

 

 

http://www.dib.ae/ar
https://www.bank-abc.com/Ar/IslamicBank/Pages/default.aspx
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 :قائمة المالحق

 الكويتي التمويل بيت بيانات بنك 11الملحق رقم 

 
 

 لسنواتا

 
 

 الديون المتعثرة

 
 

 اجمالي القروض

عدد 
االعضاء 

المستقلين 
في 

 المجلس

عدد 
اعضاء 
مجلس 
 اإلدارة 

عدد 
اللجان 

في 
مجلس 
 اإلدارة 

نسبة االسم 
المملوكة 
من قبل  
كبار 

 المساهمين

 
 

عدد اعضاء 
 الهيئة الشرعية

 
 

 اجمالي الموجودات

2009 368128000 5990398000 3 10 6 0,24 5 11290694000 

2010 485855000 6545915000 3 10 6 0,24 6 12548499000 

2011 507028000 7562000000 3 10 6 0,24 5 13459833000 

2012 422 922 000 7 562 000 000 3 10 6 0,24 5 14 703 301 000 

2013 496 457 000 7 595 000 000 4 10 6 0,24 5 15 288 060 000 

2014 486 659 000 8 119 000 000 4 10 6 0,24 6 17 181 911 000 

2015 472 223 000 8 127 000 000 4 10 6 0,24 6 16 526 669 000 

2016 525766000 8 176 000 000 4 10 6 0,24 6 16 499 353 000 

2017 444 408 000 9 216 475 000 4 10 7 0,24 6 17 357 981 000 

2018 374 183 000 9 385 474 000 4 10 7 0,24 6 17 770 278 000 

 https://www.kfh.com/home/Personal/aboutus.htmlالمصدر: 

 

 

 

 

 

https://www.kfh.com/home/Personal/aboutus.html

