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 ملخص

شهدت العمليات املرصفية واملالية يف السنوات األخرية العديد من 
خاصة تلك املتعلقة بسياسات التحرير املايل كانت السبب همة التغريات امل

ومن هنا برزت رضورة تطوير  .الرئييس يف حدوث األزمات املالية والبنكية
يف كل املؤسسات البنكية واملالية وحتى  هتاوإداراآلليات املتعلقة بتسيري املخاطر 

 .اإلسالمية
ً خالل السنوات املااخلدمات املالية االسالمية  حققت ً كبريا ضية نجاحــا

ً يف أوساط القطاع املصــريف و املايل،  ً قويا ، وسجلت حضورا ً ً متميزا لكن ونموا
شأهنا يف ذالك شأن -  اهنإفالرغم من نمو الصناعة املرصفية اإلسالمية عىل 

تعاين العديد من املشكالت  - الصناعة املرصفية التقليدية يف العامل اإلسالمي
املخاطر التي تتخلل صيغ التمويل والعمليات املرصفية والتحديات املتعلقة ب
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اإلسالمية وكيفية إدارهتا، وبوجه خاص خماطر االستثامر وكيفية تطبيق مقرتحات 
وبالتايل فهي مدعوة لالهتامم أكثر بنظام إدارة املخاطر والعمل جلنة بازل الدولية، 

 .عىل تطويرها
واقع املرصفية اإلسالمية يف   ومن هنا تندرج هده الورقة البحثية يف دراسة

اهتمت هذه  كام .مكانية تطبيقها للمعايري اجلديدةإ ظل املعايري االحرتازية ومدى
وبيت التمويل املرصفية  الربكةدارة املخاطر يف جمموعة إباختبار أداء  الدراسة
 .الكويتي

ألداء دارة املخاطر، اتفاقيات بازل، اإسالمية، البنوك اإل: الكلامت املفتاحية
 .والكفاءة

Abstract: 
 
        In these recent years, banking and financial transactions have known some important 
changes, particularly those related to financial liberalization policies that are considered as 
the main factors that led to financial and banking crisis. All these developments led to the 
necessity of working with the rules of the Islamic financial system and trying to develop the 
risk management mechanisms in Islamic banking and financial institutions.  
The islamic financial services industry become very important in the international financial 
system, and has reached in recent years a great success and significant developments in the 
banking and financial sector. Despite this growth, this industry suffers from many problems 
concerning the nature and the management of islamic banking transactions, particularly, the 
investment risks and how to apply the proposals of the Basel programs. Therefore, these 
risks led islamic institutions to be more interested to developing risk management system. 
In this issue, this work studied the reality of islamic finance in the context of prudential 
rules and the possibility of applying new standards. Moreover, this study tries to examine 
the performance of risk management in the Al Baraka group bank and Kuwait bank.  
Keywords: Islamic banking, risk management, Basel accords, performance and efficiency. 
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 مقدمة
 ً ً و نموا ً كبريا حققت البنوك اإلسالمية خالل السنوات املاضية نجاحــا

ً يف أوساط القطاع املصــريف و املايل ً قويا ، و سجلت حضورا ً ، حيث انترش متميزا
مؤسسة مالية إسالمية يف مجيع أنحاء العامل، و يقدر حجم  ٥٠٠ثر من كأيف العامل 

 . تريليون  دوالر أمريكي ١األصول 
وقد أدى القبول املتزايد للتمويل اإلسالمي العديد من البلدان ملنح 
. الرتاخيص للمؤسسات املالية لتعمل عىل أساس مبادئ الرشيعة اإلسالمية

مثل (سالمية إبلدا، يف دول  ٧٥ أكثر من يفمتواجدة فاملؤسسات املرخص هلا 
 سالميةإأو غري ) ماليزيا، واإلمارات العربية املتحدةوالكويت، والبحرين، 

 .)مثل سنغافورة واململكة املتحدة( ١)٢٠٠٩(
شأهنا يف - فإهناالرغم من نمو الصناعة املرصفية اإلسالمية، عىل لكن 

تعاين من العديد من  - امل اإلسالميذلك شأن الصناعة املرصفية التقليدية يف الع
املشكالت و التحديات املتعلقة باملخاطر التي تتخلل صيغ التمويل والعمليات 
املرصفية اإلسالمية و كيفية إدارهتا، و بوجه خاص خماطر االستثامر و كيفية تطبيق 

                                                        
1 AL-AJMI Jasim, Hameeda Abo Hussain and Nadhem Al-Saleh, (2009), “Clients of 

conventional and Islamic banks in Bahrain: How they choose which bank to patronize”, 
International Journal of Social Economics, Vol. 36 Iss: 11 pp. 1086 - 1112 
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وبالتايل فهي مدعوة لالهتامم أكثر بنظام إدارة مقرتحات جلنة بازل الدولية، 
 .والعمل عىل تطويرهامن خالل البحث والتنقيب يف مثل هذه القضايا خاطر امل

يكتيس البحث يف مثل هذه الدراسات أمهية كبرية وهلذا فإن العديد من 
نذكر عىل سبيل املثال دراسة  .وحتليلها الباحثني حاولوا مناقشة مثل هذه القضايا

ميدانيا  استطالعا التي أجريا فيها ،١)٢٠٠٣(خان وحبيب أمحد  طارق اهللا
للمخاطر التي تنفرد هبا البنوك اإلسالمية وتوصال إىل أن حترير األسواق املالية 

باستخدام عمليات وطرق إدارة املخاطر تستطيع لكن  ،تصحبه زيادة يف املخاطر
بدراسة خطر تقاسم  قامفقد  ٢)٢٠٠٥( TAG EL-DIN  أما بالنسبة ل .التحكم فيها

اقرتح من خالل هذا  ،سالمية وكيفية إدارهتا بطريقة مثىلاألرباح يف البنوك اإل
ستصناع وعقود االمها ة املخاطر يف التمويل اإلسالمي العمل وسيلتني إلدار

 تقييمهدفت إىل  بدراسة ٣) ٢٠٠٩( Abul Hassan  قام هنفسيف السياق واخليار، 

هي  وما إلدارة املخاطر Brunei Darussalamاإلسالمية  البنوك استخدام مدى
يف ثالث  تهلذا قام الباحث باستبيانا .التقنيات املتعامل هبا لكل نوع من املخاطر

                                                        
عثامن : ، ترمجة"حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية: إدارة املخاطر"حبيب أمحد، وخان، طارق اهللا ١

 .٢٠٠٣جدة، طبعة األوىل، للبحوث والتدريب، ال اإلسالمي املعهدبابكر أمحد، 
2 TAG EL-DIN Seif I. (2005), "Towards Optimal Risk Management for Profit-Sharing 

Finance", Islamic Perspectives on Wealth Creation, Edinburgh University Press. 
3 Abul Hassan, 2009, « Risk management practices of Islamic banks of Brunei Darussalam» 

The Journal of Risk Finance Vol. 10 No. 1, pp. 23-37. 
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أنواع من املخاطر،  ةثالثتواجه البنوك االسالمية  أنتوصل إىل وسالمية إبنوك 
إدارة  خماطر االئتامن وخماطر التشغيل، كام خلص إىل أنوخماطر سعر الرصف، 

تدار بكفاءة عالية مع مساعدة من  يف برونايالبنوك االسالمية  املخاطر يف
. ممارسات إدارة املخاطر، الذي تضمن حتديد املخاطر وتقييم املخاطر والتحليل

ما هو واقع الصريفة : هلذا حاولنا من خالل دراستنا طرح اإلشكالية التالية
  ،اإلسالمية يف ظل املعايري االحرتازية ومدى امكانية تطبيقها للمعايري اجلديدة

 املرصفية وبيت التمويل الكويتي؟الربكة وخاصة جمموعة 
  :و ملعاجلة هذه اإلشكالية ارتأينا من خالل دراستنا التطرق للنقاط التالية 

 .املخاطر التي تتعرض هلا البنوك اإلسالمية، و كيفية مواجهتها - 
       .  ІІІاجلديد الذي جاءت به اتفاقية بازل و ،ІІو  Іدور اتفاقيات بازل  - 
مدى تطبيق املعايري الدولية يف البنوك اإلسالمية مع دراسة حالة جمموعة الربكة  - 

 .املرصفية و التحديات التي تواجهها
 

 :منهجية الدراسة

 :اعتمدنا يف منهجيتنا عىل
الذي يقوم عىل مجع احلقائق والبيانات حول : املنهج الوصفي: أوالً 

ً عىل املصادر واملراجعظاهرة املخاطر وإدارهتا يف املصارف   .اإلسالمية اعتامدا
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ويتمثل يف استخراج النسب واملعايري الالزمة : املنهج املعياري: ثالثاً 
ً لتطبيقها عىل  املرصفية وبيت التمويل الربكة جمموعة لقياس النتائج متهيدا

 .)٢٠١٠- ٢٠٠٤(الكويتي
وواقع املخاطرة ببعد  اتفسري نتائج النسب املالية وداللته: قارناملنهج امل: رابعاً 

 .)٢٠١٠- ٢٠٠٤(وبيت التمويل الكويتيجمموعة الربكة املرصفية مقارن بني 
، ٢٠١٠- ٢٠٠٤تم حتديد الفرتة الزمنية لعينة الدراسة من عام وقد 

املعايري  وذلك لتوافر البيانات املالية لعينة الدراسة خالل هذه الفرتة، كام أن
ورة وجود إدارة للمخاطر يف العمل املرصيف بدأت تركز عىل رضقد كانت العاملية 

 .يف هناية األلفية الثانية
 إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية -١
 : تعريف املخاطرة يف اصطالح الفقهاء - ١- ١

غالبا ما كان يعرب الفقهاء عن مصطلح املخاطرة باخلطر، متاشيا مع 
طالق املصطلحني إدهم من ينهام، وقد الحظنا أن مراالتقارب والتداخل اللغوي ب

خماطرة وخطر هو حالة الرتدد بني الغنم أو الغرم بمعنى احتاملية الربح أو 
 . اخلسارة
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، وقال العدوي عن "رشاف عىل اهلالكاخلطر هو اإل ":قال ابن العابدين
ما : وقيل .مها لفظان مرتادفان بمعنى واحد، وهو ما جهلت عينه ":اخلطر والغرر

 ."والعطب تردد بني السالمة
خماطرة التجارة، وهو : املخاطرة خماطرتان": وقال ابن تيمية وابن القيم

امليرس : اهللا، واخلطر الثاين رشاء السلعة بقصد بيعها والربح فيها مع التوكل عىل
 .  "الذي يتضمن أكل املال بالباطل، فهذا الذي حرمه اهللا تعاىل ورسوله

أو يف السنة النبوية الرشيفة، وإنام  ولفظ اخلطر مل يرد يف القرآن الكريم،
ورد معناه يف لفظ مرادف له، هو الغرر، يف احلديث الذي رواه أبو هريرة ريض 
. اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم هنى عن بيع احلصاة، وعن بيع الغرر

تعريض املرء نفسه أو  اخلطر واخلديعة، ووالغرر يف اللغة هو اخلطر، وهو اخلداع 
وهو ما ، ١،  ويف االصطالح الفقهي الغرر ما يكون مستور العاقبةه للهلكةمال

 -كام قال ابن رشد - الغرر ينفي عن اليشء و. تردد بني أمرين ليس أحدمها أظهر
ً عىل تسليمه  .أن يكون معلوم الوجود معلوم القدر مقدورا

 
 

                                                        
  .٦٨، ص١٣اجلزء ،لبنان ،، دار املعرفة، بريوت"املبسوط"شمس الدين الرسخيس، : انظر ١
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 :دارة املخاطرإتعريف  - ٢- ١
ملية التي يتم من خالهلا رصد الع تلك "تعرف إدارة املخاطر بأهنا 

املخاطر، وحتديدها، وقياسها، ومراقبتها، والرقابة عليه، و ذلك هبدف ضامن فهم 
كامل هلا واالطمئنان بأهنا ضمن احلدود املقبولة، واإلطار املوافق عليه من قبل 

هلذا جيب أن تكون عملية إدارة املخاطر شاملة . " ١جملس إدارة املرصف للمخاطر
لة تغطي كل اإلدارات واألقسام التابعة للبنك حتى يكون هناك إدراك ومتكام

التعريف الدقيق : ووعي هبذه اإلدارة، كام تعتمد عىل العنارص الرئيسية التالية
بناء  ،احلد من املخاطر بشكل فعالوللمخاطر التي تنطوي عليها أنشطة البنك، 

من  ،طرق واألدواتعىل قياس دقيق وصحيح للمخاطر وتقييم لإلجراءات وال
وهتدف  .نية تنظيمية وبرشية وفنية مناسبةبواملتابعة، وخالل إطار سليم للمراقبة 

إدارة املخاطر بشكل رئييس إىل التأكد من استيفاء كافة املتطلبات القانونية ويف كل 
األوقات، وحرص إمجايل التعرض للمخاطر، باإلضافة إىل حتديد تركز املخاطر 

 ٢.وتفاديه

                                                        
سالمي وعالقتها بمعيار كفاية رأس املال للمصارف و حميميد ، خماطر صيغ التموبل اإلموسى عمر مبارك أب١

ستاذ األ: رشافإملصارف االسالمية، حتت ، مذكرة دكتوراه ختصص ا٢من خالل معيار بازلاإلسالمية 
    .١٩، ص٢٠٠٨ ،الدكتور أمحد السعد، كلية العلوم املالية املرصفية، األردن

  .٢٠-١٩، ص٢٠٠٥،ةسمري اخلطيب، قياس وإدارة املخاطر بالبنوك، منشأة املعارف، اإلسكندري ٢



 ٦١  طهراوي أسامء، بن حبيب عبدالرازق/ إدارة املخاطر يف الصريفة اإلسالمية يف ظل معايري بازل
 

 أنواع املخاطر التي تواجه البنوك اإلسالمية - ٣-١
وهو من  ،يعد االلتزام بالضوابط الرشعية من أهم خصائص املصارف اإلسالمية

األمهية بحيث إذا مل تتقيد به إدارات املصارف فإهنا تفقد صفتها األساسية التي 
عد من لذا فإن معيار االلتزام بالضوابط الرشعية ي .متيزها من املصارف التقليدية

تتعرض البنوك اإلسالمية إىل خماطر . أهم معايري تقويم أداء املصارف اإلسالمية
وفيام ييل سنعرض كل نوع من هذه املخاطر  ،عديدة كغريها من البنوك التقليدية

 : يف كيفية إدارة كل خطرجمموعة الربكة املرصفية باإلضافة إىل دراسة 
 

Ø وجه عام بأهنا املخاطر الناشئة عن تعرف خماطر االئتامن ب: خماطر االئتامن
البنك باملتعهد هبا مما يؤدي احتامل عدم وفاء أحد األطراف بالتزاماته 

مرتفعة يف  خماطر االئتامن أن تكون ومن املتوقع .١إىل الوقوع يف اخلطر
عدم متاثل املعلومات، ويشار  بسبب مشكلة املضاربة واملشاركة صيغتي

                                                        
1 El-Gari Mohamed Ali (2003), "Credit Risk in Islamic Banking and 

Finance", Islamic Economic Studies, Vol. 10, No. 2, March, p 9. 
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وقد ، ١"رأس املال ضياعخطر " أنهب ئتامنخماطر اال من النوع إىل هذا
 .٢لرشيعةليؤدي خطر االئتامن إىل خطر االمتثال 

إطار عام فيها لدى كل وحدة  فإنبالنسبة ملجموعة الربكة املرصفية أما 
تابعة و إعداد تقارير عن املقياس والتشخيص وال :إلدارة خماطر االئتامن يشمل

ئتامن بدءا من عملية املوافقة األولية ومنح مخاطر االبكام تتحكم . خماطر االئتامن
ً باالئتامن،  املتابعة الالحقة للجدارة االئتامنية للطرف املقابل واإلدارة وانتهاء

    .النشطة للمخاطر االئتامنية
وتوكل صالحيات املوافقة عىل التسهيالت االئتامنية من قبل جملس إدارة 

بموجب سياسات ائتامنية  هوتقييمئتامن الوحدة إىل جلان يعهد هلا بمهام حتليل اال
وإجراءات عملياتية حمددة يعمل هبا يف تلك الوحدة، كام توجد يف كل وحدة تابعة 
للمجموعة دائرة تدقيق داخيل مسئولة عن القيام بمراجعة االلتزامات االئتامنية 
 لألطراف املقابلة وتقييم جودهتا وتأمني التقيد باإلجراءات املعتمدة للحصول

  .عىل املوافقة االئتامنية

                                                        
1 Noraini Mohd Ariffin, Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim, (2009), “Risks in 

Islamic banks: Evidence from empirical research “, Journal of Banking Regulation 10, 2, 
153–163.  

2 ARIFF Mohamed  and Saiful Azhar ROSLY (2011), “Islamic Banking in Malaysia: 
Unchartered Waters”,  Asian Economic Policy Review 6, 301–319. 
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Ø الربح وأسعار معدالت يف تقلبات من السوق خماطر تنتج: خماطر السوق 

  .العمالت رصف ومعدالت األسهم
ن إمن حيث ملخاطر تقلب أسعار رصف العملة إن املجموعة معرضة 

قيمة األدوات املالية أو قيمة صايف االستثامر يف الوحدات األجنبية التابعة هلا قد 
 .بط بسبب تغريات يف أسعار رصف العملةهت

 بفحص املجموعة تقوم العملة ملخاطر تعرضاهتا قياس أجل من

 سياسة جمموعة قبل من املعتمدة الصدمات قياس متبعة تعرضاهتا ضغوطات
 املجموعة موجودات عىل التأثري حتسباألمر وهي  هبذا يتعلق فيام املالية املشتقات

 إعداد بعملة يتعلق فيام األجنبية العمالت قيمة يف صاننق أو زيادة نتيجةودخلها 

ً  خمتلفة نسب باستخدام ذلك مويت. املجموعة تقارير  إدارة افرتاضات عىل بناء

 .املجموعة
 لعدم نتيجة مالية خسارة املجموعة تكبد خماطر هي :الربح معدل خماطر

 إن .ملطلقةاالستثامر ا وحسابات املجموعة موجودات عىل الربح حصة يف تطابق

ً  يكون املطلقة االستثامر حلسابات الربح توزيع  ،األرباح تقاسم اتفاقيات عىل بناء
 .ربح جوهرية معدل خماطر ألي ختضع ال املجموعة فإن ولذلك
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 القيم انخفاض خماطر هي األسهم أسعار خماطر: األسهم أسعار خماطر

 األسهم مؤرشات تمستويا يف للتغريات نتيجة امللكية حقوق ألسهم العادلة

 حمفظة من األسهم أسعار ملخاطر التعرضعنها  ينتجو  .ةحد سهم عىل كل وقيمة

 حسب االستثامرات تنويع خالل من املخاطر هذه املجموعة تديرو ،االستثامر

 .الصناعي والرتكز التوزيع اجلغرايف
 ٢٠١٠: 494.236 (قدره بمبلغ أسهم حمفظة إمجايل املجموعة لدىإذ أن 

 استثامرات يف تتمثل  )أمريكي دوالر ألف 362.489 2009(أمريكي،  دوالر ألف)

 ألف ) 354.297 : 2009(أمريكي دوالر ألف) ٢٠١٠: 485.270 (بإمجايل متاحة للبيع

 )٢٠١٠: 8.966 (بإمجايل املتاجرة لغرض هبا حمتفظ مالية وأوراق أمريكي دوالر
 10 بمقدار ختالفاال مريكي، إنأ دوالر ألف )8.192 : 2009 ( دوالر أمريكي ألف

 صايف دخل عىل جوهري تأثري أي له يكون لن املحفظة قيمة يف نقصان أو زيادة %

 .احلقوق أو املجموعة
Ø تتمثل يف عدم توفر السيولة الكافية ملتطلبات التشغيل أو و: خماطر السيولة

تكون هذه املخاطر أكثر شدة يف املصارف و. للوفاء بالتزامات املرصف
ن املصارف اإلسالمية ال تستطيع إ: ١سالمية نظرا لألسباب التاليةاإل

                                                        
املصارف حممد سهيل الدرويب ، إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، ملخص حمارضات ملقرر دبلوم  ١

 .١٨، ص ٢٠٠٧، اإلسالمية
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ال تستطيع بيع واالقرتاض بفائدة لتغطية احتياجاهتا للسيولة عند الرضورة، 
عدم قيام املصارف املركزية إضافة إىل الديون مبدئيا إال بقيمتها االسمية، 

نسبة للمصارف، بدور املقرض األخري للمصارف اإلسالمية كام هو احلال بال
معظم الودائع يف املصارف اإلسالمية هي ودائع يف احلسابات  ومن ثم فإن

 .اجلارية

إلدارة  اً عام اً إن لدى جمموعة الربكة املرصفية وكل وحدة تابعة هلا إطار
السيولة يأخذ يف احلسبان متطلبات السيولة فيام يتعلق بحساباهتا اجلارية 

لبنوك واملؤسسات املالية األخرى واالستثامرات وحسابات التوفري والودائع من ا
املقيدة واملطلقة بحيث حتتفظ الوحدة بأصول سائلة بمستويات احرتازية مناسبة 

 .لتأمني القدرة عىل احلصول عىل النقد بالرسعة الالزمة للوفاء بالتزاماهتا
عالوة عىل السياسات الداخلية إلدارة السيولة اخلاصة هبا، يكون أيضا 

با من كل تابعة االحتفاظ بودائع نقدية لدى البنوك املركزية يف دوهلا بام مطلو
وتبلغ هذه النسبة  –يعادل نسبة مئوية من إيداعاهتا حسبام حيدده كل بنك مركزي 

تقوم جمموعة الربكة املرصفية أيضا باالحتفاظ بأموال و%.  ٢٠يف أكثر احلاالت 
التابعة يف احلاالت بعيدة االحتامل  سائلة كبرية تكون خمصصة ومتوفرة لوحداهتا
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يتوافق إعداد تقارير السيولة مع  وينبغي أنالتي حتتاج فيها الوحدات للمساعدة، 
 .كافة متطلبات األنظمة املحلية

 هي املخاطر الناجتة عن األخطاء البرشية، املهنية أو التقنية: اطر التشغيلخم
نتيجة ىل يف البنوك االسالمية ، قد تكون أع١سواء كانت متعمدة أو غري متعمدة

 .٢تتضمن املخاطر القانونيةوسالمية التعقيدات يف الرشيعة اإل
تتم فيها إدارة خماطر التشغيل عن طريق فبالنسبة للمجموعة املرصفية الربكة أما 

بينام تتم إدارة املخاطر القانونية عن  ،إجراءات العمل الداخلية وآليات املتابعة
ال مع املستشارين القانونيني من داخل املجموعة ومن طريق التشاور الفع

جراءات تقليلها عن طريق إوتتم إدارة خماطر التشغيل األخرى و خارجها،
لتأمني لالتأمني وتوفري موظفني مدربني ومؤهلني وبنية حتتية مناسبة وأنظمة فعالة 

  .تقييم وإدارة مجيع املخاطر اجلوهريةالتشخيص والو
Ø هي املخاطر الناجتة عن تباين آراء و: التمويل اإلسالمية خماطر تتعلق بصيغ

 .الفقهاء حول تطبيق هذه الصيغ

                                                        
بابكر عثامن : حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية، ترمجة: حبيب أمحد، إدارة املخاطروخان، طارق اهللا  ١

 .٤٥، ص ٢٠٠٣جدة، للبحوث والتدريب، الطبعة األوىل،  اإلسالمي املعهدأمحد، 
2 THORSTEN Beck, Asli Demirgüç-Kunt, Ouarda Merrouche 2010, ” Islamic vs. 

Conventional Banking Business Model, Efficiency and Stability”, The World Bank 
Development Research Group Finance and Private Sector Development Team, p08. 
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تنشأ خماطر االلتزام بالرشيعة اإلسالمية فبالنسبة ملجموعة الربكة املرصفية و
، وهي بالتايل مماثلة هاومبادئ عن اإلخفاق يف االلتزام بقواعد الرشيعة اإلسالمية

 .ة ملخاطر السمعة واملصداقي
هلذا وفرت املجموعة وحدات أنظمة و أدوات حتكم تشمل هيئة الرقابة الرشعية 
اخلاصة بكل وحدة وهذا لتأمني االلتزام بجميع قواعد ومبادئ الرشيعة 

  .اإلسالمية
Ø وهي املخاطر التي حتول إىل املسامهني أي مؤسسة : املخاطر التجارية املنقولة

اية أصحاب حسابات االستثامر من اخلدمات املالية اإلسالمية من أجل مح
أو كل املخاطر التي يكونون معرضني هلا بموجب عقود املخاطر حتمل بعض 

املخاطر التي تنشأ عند حتقيق املرصف ملعدل عائد يقل أيضا املضاربة، هي 
عن املعدل السائد يف السوق، لذلك فإن البنك أو املؤسسة قد تتنازل عن 

من األرباح لصالح أصحاب الودائع من أجل  أو كل نصيبهامن نصيبها جزء 
املحافظة عىل معدل أرباح حيمي البنك من خماطر سحب املودعني لودائعهم 

 .إىل حيث العائد األعىل
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تتبع املجموعة بشكل كامل املبادئ االرشادية إلدارة املخاطر ملؤسسات و
سالمية اخلدمات املالية اإلسالمية التي وضعها جملس اخلدمات املالية اإل
 .باإلضافة إىل احلاجة إىل وضع نظام شامل إلدارة املخاطر وإعداد التقارير

 األساليب املتبعة إلدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية - ٤-١
تتبع البنوك اإلسالمية كغريها من البنوك األخرى جمموعة من الطرق        

وسنتطرق يف هذه  ،واألساليب للتقليل من حدة املخاطر التي يمكن أن تواجهها
 ١:تعترب فعالة يف عملية إدارة املخاطر التي تلك األساليب املداخلة ألهم

الوعد، ألن فيه الرأي الراجح بني الفقهاء هو جواز إلزامية   :االلتزام بالوعد - 
مصلحة، وأن ذلك يعفي أطراف العملية التمويلية من اخلسارة وإحلاق 

وجيوز لدائرة إدارة املخاطر أن تطبق  .الرضر، ويزيد الثقة يف املعامالت
 . مسألة إلزامية الوعد يف العقود املختلفة

                                                        
املرصفية، دار املسرية، حكامها ومبادئها وتطبيقاهتا أ :مود العجلوين، البنوك االسالميةحممد حم :انظر ١

دارة املخاطر يف البنوك إرانية زيدان شحادة العالونة، و، ٤٤٤-٤٤٣ ، ص٢٠٠٨االردن، الطبعة األوىل 
االقتصاد واملصارف  يف احلصول عىل درجة املاجستري من جامعة الريموك رسالة تكميليةاإلسالمية، 
 :وانظر أيضا،  ١٠٤، ٩٣ص ، ٢٠٠٥حممد عبد املنعم أبو زيد، .إرشاف داإلسالمية، 

Hidur Nasser (2010), "Gestion des risques spécifiques en finance islamique 
– expérience de la banque Al-Baraka d’Algérie", Séminaire international sur 
: « Les services financiers et la gestion des risques dans les banques 
islamiques », 18-20 avril, p 62-63.   
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 :واهلدف منها مراعاة عدة أمور أمهها :التصكيك و صناديق االستثامر - 
 .من خالل تعدد منافذ االستثامر هاتوزيعتقليل و خماطر االستثامر  •

طر عىل ز الشديد يف التمويل قصري األجل املسييالتخلص من الرتك  •
 .أعامل املصارف اإلسالمية

للتخفيف من حدة املخاطر عىل البنوك اإلسالمية ف :هتوزيع تنويع و االستثامر - 
القيام بتنويع حمفظتها االستثامرية و توزيع استثامراهتا عىل عدة قطاعات مناطق 

 .جغرافية وفئات خمتلفة من الزبائن
 الدفع بقدر ختلفه عن السداد يف أي تغريم املدين املامطل عىل: غرامات التأخري- 

 .األجل، وهي وسيلة ردع متنع املامطلة وال تقع يف الربا املحرم
توريق حقوق و، ١كالتأمينات التكافلية ونقلها األخطارتطوير وسائل تسيري  - 

 ...). اللجوء إىل عقود السلم و االستصناع،وملكية األسهم، 
الت اخلاصة مع مراعاة أحكام ملواجهة احلا وذلك: ضامنات حقيقيةأخذ  - 

 . الرشيعة اإلسالمية يف هذا اجلانب
 

                                                        
 :نظراملزيد من املعلومات  ١

Mervynk. Lewis (2005), "Wealth Creation through Takaful (Islamic 
Insurance)", Islamic Perspectives on Wealth Creation, Edinburgh University 
Press. 



٧٠ ١، العدد١٩املجلددراسات اقتصادية إسالمية،           

 ).ІІІو  І ،ІІبازل( :االلتزام و اخلضوع ملعايري الرقابة الدولية - 
وخالصة ملا سبق يمكن للبنوك اإلسالمية استخدام عدة أساليب مثل العقود 

يف إطار املباح رشعا من  املبنية عىل خيار الرشط أو الوعد امللزم والعربون وغري ذلك مما هو
يف البنوك التقليدية  املستخدمةالعقود والرشوط، مع استخدام ماهو مباح من األساليب 

مبادلة أسعار الفائدة القائم عىل ربا : املحرم رشعا من هذه الوسائل مثلاالبتعاد عن 
 . ١الديون واملستقبليات، واخليارات وغري ذلك

 رة املخاطر يف البنوك اإلسالميةمعايري الرقابة الدولية وإدا -  
ً شهدت البنوك اإلسالمية خالل السنوات األخرية       ً كبريا و نموا تطورا

متسارعا أدى إىل رضورة تطبيق املعايري الدولية للمراقبة من أجل اكتساب 
املصداقية و القدرة عىل املنافسة، ولكن متيزها عن البنوك التقليدية يف طبيعة 

ضها إ ٌ ىل بعض املشاكل اخلاصة بعدم متايش كل املعايري املطبقة مع عملها عر
 لرقابة عىل األعاملاملعنية بامما دفع العديد من اهليئات الدولية  ،املبادئ اإلسالمية

                                                        
، دار النفائس، ١دراسة مقارنة، الطبعة إبراهيم عبد احلليم عبادة، مؤرشات نجاح البنوك اإلسالمية ١

   .١٢٧، ص٢٠٠٨األردن، 
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م طبيعة ئإىل التفكري يف إجياد معايري تال - ∗∗)AAOIFI(∗ )IFSB(-: مثل إلسالمية
 .العمل املرصيف اإلسالمي

 ؟ ІІو  Іماهو دور اتفاقيات بازل : بنكيةإدارة املخاطر ال –١
من أجل حتقيق بنية مالية قوية وضامن األمان واالستقرار للنظام املايل العاملي،      
أملانيا، بلجيكا، (دول  ١٠املتكونة من ) أو جلنة املراقبة البنكية(ت جلنة بازل ئأنش

ا، اليابان، لوكسمبورغ، كندا، إسبانيا، الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، إيطالي
يتمثل اهلدف األسايس من و. ١٩٧٤سنة ) هولندا، بريطانيا، السويد، سويرسا

وضامن  ،واملحافظة عىل إدارة جيدة لالئتامن ،خلق بيئة مناسبة يفهذه اللجنة 
 .تفعيل الرقابة عىل املخاطر البنكية

من املعايري  تشمل جمموعة اليت Іاتفاقية بازل  ١٩٨٨أقرت هذه اللجنة سنة  ●
 .خاصة خطر القرضوقوعها، اية البنوك من املخاطر املحتمل وإىل مح اهلادفة

                                                        
هي منظمة دولية غري هادفة للربح تضطلع بإعداد  هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ∗

للمؤسسات وأخالقيات العمل واملعايري الرشعية  ،وإصدار معايري املحاسبة املالية واملراجعة والضبط
  .اإلسالمية خاصة والصناعة املرصفية واملالية اإلسالمية عىل وجه العموم املالية

وتعزيز صناعة اخلدمات املالية هو هيئة دولية، تضع معايري لتطوير  جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ∗∗
رشادية هلذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك إسالمية، وذلك بإصدار معايري رقابية ومبادئ اإل

  ).التأمني االسالمي(وسوق املال، والتكافل 
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 % ٨ ـجاءت هذه االتفاقية لوضع حد أدنى لكفاية رأس املال يف البنوك حدد بو
فيام خيص البنوك أما  ١.متثل نسبة رأس املال إىل األصول املرجحة بأوزان أخطارها

من  ٢ ريكو لوقا وفاراهباخش ميرتاأ-ومنهم ني اإلسالمية، اقرتح بعض الباحث
ممارستها : لعدة أسباب منها % ٨بأن تكون النسبة أكرب من  -صندوق النقد الدويل
ة يف معامالت ولالستثامر احلقيقي،  َّ عدم وجود رقابة عىل املشاريع االستثامري

ِّ - املضاربة ل رب ُّ ة تنص عىل عدم تدخ َّ املال  ، وذلك ألن أحكام املضاربة الرشعي
ة والضامنات و، -يف أعامل املضارب أثناء املضاربة َّ غياب الضامنات االحتياطي

ة َّ ي  .األخرى يف معامالت تقاسم الربح واخلسارة بصفة عام ِّ ه إىل ذلك يؤد كلُّ
ة َّ ات املصارف اإلسالمي َّ  .زيادة عنارص املخاطرة يف عملي

من  "ІІبازل " ـة سميت ب، وضعت جلنة بازل اتفاقيتها  الثاني١٩٩٩ويف سنة  ●
بعني االعتبار  تأجل تغطية بعض النقائص املوجودة يف االتفاقية األوىل التي أخذ

خطر القرض  :هي ثالث خماطر بنكية ІІتغطي اتفاقية بازل و. خطر القرض فقط
قد و). %٢٠نسبةب( ، واخلطر التشغييل)%٥بنسبة (، خطر السوق )%٧٥بنسبة (

وشملت ثالثة أعمدة  ،ية كبرية للمخاطر البنكيةطسمحت هذه االتفاقية، بتغ
                                                        

1 De Servtgny A. (2001), "Le risque de crédit : nouveaux enjeux bancaires", 
Ed. DUNOD, Paris, p 176.  

قضايا مطروحة بشأن االحرتاز واملراقبة، جملة  :أريكو لوقا وفاراهباخش ميرتا، النظام املرصيف اإلسالمي ٢
 .٤٩-٤٧م، ص٢٠٠١، ٢١، ع ١٣جامعة امللك عبدا لعزيز، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جدة، مج
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نسبة الكفاية (طريقة مستحدثة حلساب كفاية رأس املال : العمود األول: ١إضافية
Mc Donough(الة للمراجعة و املراقبة: العمود الثاين، و ّ أما  ،ضامن وجود طريقة فع

خيص فيام ما أ .قفهو يتعلق بالشفافية املالية للبنوك و نظام السو: العمود الثالث
ّ فقد يف البنوك اإلسالمية  ІІتطبيق معايري بازل   ,Chapra M, Khan T(نت دراسة بي

ّ  ІІالتي جاءت هبا اتفاقية بازل  أن األعمدة الثالث ٢)2002 ق أيضا يف البنوك تطب
 ّ املراقبة  نت هذه الدراسة أن توفر نظام جديد للتقييم الداخيل واإلسالمية، كام بي

. ر األصول من شأنه أن يطور ثقافة إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالميةاجليدة خلط
استخلصت هذه الدراسة أنه من السهل عىل هذه البنوك تطبيق املعايري الدولية 

 .للتنظيم رشيطة أن تأخذ هذه األخرية اجلانب اإلسالمي بعني االعتبار
ملراقبة قامت بعض اهليئات الدولية املرشفة وا فقدكام ذكرت سابقا 

قة بني أعامل البنوك اإلسالمية بمحاوالت لوضع صيغ لتطبيق اتفاقيات  ّ واملنس

                                                        
1 Thoraval Pierre-Yves (2002), "le dispositif de bâle II : rôle et mise en 

œuvre du pilier 2", Revue de la Stabilité Financière, N° 9, Décembre, 
p126. 

بابكر عثامن : حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية، ترمجة: حبيب أمحد، إدارة املخاطروخان، طارق اهللا ٢
  .دةج، ٢٠٠٣للبحوث والتدريب، الطبعة األوىل اإلسالمي املعهدأمحد، 
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خاصة الثانية منها، يف اإلرشاف والرقابة عىل البنوك اإلسالمية بام يتالءم و ،بازل
 :ومتثلت هذه املحاوالت خاصة يف  .مع طبيعة عملها

 : AAOIFIالمية اقرتاح هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلس
التي  ختتلف عن املخاطر البنوك اإلسالمية عمليات تنشأ عن املخاطر التيإن 

، أصدرت ١٩٩٩يف عام .  II يف بازل يمكن متثيلها وال التقليدية تواجهها البنوك
 للبنوك نسبة كفاية رأس املالحساب كيفية يوضح  اً بيان هيئة املحاسبة واملراجعة

 .من ذلكويبني اهلدف  اإلسالمية
املخاطر  بشكل صحيح يعالج ملموس وضع إطار نحو أول مبادرة ههذ توكان

أخذ بعني االعتبار اختالف طبيعة املوارد ت ،املصارف اإلسالمية التي تواجهها
ً الطبيعة اخلاصة للودائع االستثامرية التي ال تعترب  هلذه البنوك واملؤسسات، وأيضا

ً عىل البنك اإلسالم ً ماليا ي كام يف البنك التقليدي، وأهنا غري مضمونة من التزاما
البنك يف حاالت اخلسارة إالّ يف حاالت التعدي أو التقصري أو خمالفة رشوط 

ويمكن استعراض اجلوانب التي تناولتها هيئة املحاسبة واملراجعة  .العقد
للمؤسسات املالية اإلسالمية يف حساب نسبة كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية 

 : ن خالل املعادلة التاليةم

 +اته يرأس املال املدفوع واحتياط= نسبة كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية 
األصول اخلطرة املرجحة /احتياطي خماطر االستثامر +احتياطيات إعادة التقويم 
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من إمجايل  %٥٠+حسابات االستثامر املشرتكة  - املطلوبات+ املمولة لرأس املال
ّ متويلها من حسابات االستثامراألصول املوزون    .ة حسب درجة خماطرها التي تم

ؤخذ عىل هذا املعيار هو ما ييل ُ  :إالّ أن ما ي
إلعداده يف التاريخ املذكور  IIأكثر من بازل  Iتطابق هذا املعيار مع اتفاقية بازل  - 

ً يف الوقت احلايل بالنظر إىل التطورات ً تقليديا ، مما جيعل منه معيارا ً التي  سابقا
 .شهدهتا معايري بازل بعد ذلك التاريخ

ص هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف إصدار  -  ّ ختص
املعايري املحاسبية ومعايري املراجعة أكثر من غريها جعل من املعيار الذي وضعته 

ريه التطبيق الذي تلقاه معاي من حيثلكفاية رأس املال ال يلقى القبول الكبري، 
جملس اخلدمات املالية معايري  ذهب بشكل أكرب إزاءاملحاسبية، وهو القبول الذي 

 .  IFSBاإلسالمية 
 :IFSBاقرتاح جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 

 منذ تأسيسهنحو تطوير صناعة التمويل اإلسالمي  مهمةخطوة هذا املجلس  ديع
ا يف  ً  .قرا لهر مكواالملبو واختاذهم و ٢٠٠٢نوفمرب  ٣رسمي

من قبل جمموعة من املحافظني وكبار اخذ قرار إنشاء مثل هذه اهليئة  وكان
املسؤولني من البنوك املركزية والسلطات النقدية من العديد من الدول 
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اإلسالمية، بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية، وهيئة املحاسبة واملراجعة الدولية 
م للمجلس اخلدمات املالية اإلسالمية اهلدف العاويتمثل . الدويل  وصندوق النقد

وتنسيق يف التنظيم واإلرشاف عىل قطاع  هاونرشتعزيز أفضل املامرسات  يف
 .اخلدمات املالية اإلسالمية

املعايري الدولية للوكاالت  تضع دولية جملس اخلدمات املالية اإلسالمية هيئةيعد 
واستقرار صناعة  التنظيمية واإلرشافية التي هلا مصلحة يف ضامن موثوقية

وتطبيقها وتتامشى حتديدا مع أحكام اهليئة الرشعية ، اخلدمات املالية اإلسالمية
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية وهيدف . عىل املامرسات املرصفية اإلسالمية

يعة يف املنتجات املتوافقة مع الرشالكامنة أيضا إىل توحيد النهج يف حتديد املخاطر 
املقبولة التحوطية التي تلبي املعايري  األخطارأوزان مات وتعيني اإلسالمية واخلد

 .دوليا
معيار كفاية رأس  ٢٠٠٥يف ديسمرب أصدر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية وقد 

 .التي تقدم خدمات مالية إسالمية) عدا مؤسسات التأمني(املال للمؤسسات 
الذين يشرتكون جزء يأخذ بعني االعتبار خصوصية أصحاب حسابات االستثامر 

 :من املخاطر مع املسامهني عىل النحو التايل
احتياطي خماطر +  احتياطي معدل األرباح+ نيحقوق املسامه(نسبة امجايل رأس املال  -أ

+ خماطر االئتامن (إىل إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها ) االستثامر
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ملرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة املوجودات ا - )خماطر التشغيل+  خماطر السوق
 ).خماطر السوق+  خماطر االئتامن( من حسابات االستثامر املشرتك

التي تقترص ) عدا املؤسسات التأمينية(املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات  - ب
وهي ، ٢٠٠٥أصدر املجلس هذه املبادئ يف ديسمرب : عىل تقديم خدمات مالية إسالمية

طوط العريضة ملجموعة من املبادئ التي يمكن تطبيقها عىل فئات تبني اخل
خماطر : وتتمثل هذه املخاطر يف  .سالميةر الست التي تتعرض هلا البنوك اإلاملخاط

خماطر وخماطر السيولة، وخماطر السوق، واالئتامن، خماطر االستثامر يف رؤوس األموال، 
 .خماطر التشغيلومعدل العائد، 

إلدارة املؤسسات التي تقترص عىل تقديم خدمات مالية إسالمية  اإلرشادية املبادئ - جـ 
أصدر : التكافل وصناديق االستثامر اإلسالمية/عدا مؤسسات التأمني اإلسالمية

، وفيها يتناول الطريقة العامة لضوابط إدارة ٢٠٠٦املجلس هذه املبادئ يف ديسمرب 
كيز عىل حقوق أصحاب حسابات مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية، مع الرت

 .وكذا شفافية إعداد التقارير املالية املتعلقة بحساباهتم ،االستثامر
فصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقترص عىل معيار اإل - د

أصدر : التكافل/تقديم خدمات مالية إسالمية عدا مؤسسات التأمني اإلسالمية
، وهو  يتعرض للمبادئ العامة لإلفصاح، وكذا ٢٠٠٧ديسمرب املجلس هذا املعيار يف 
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كام يتناول هذا  .هيكل رأس املال بام يف ذلك حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثامر
املعيار خمتلف أنواع املخاطر التي تتعرض هلا البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 

املبادئ اإلرشادية إلدارة "يف  الواردة هانفسوإدارهتا والتخفيف منها، وهي املخاطر 
، إال أن املعيار مل يتعرض ملخاطر ٢٠٠٥الصادرة يف ديسمرب  "املخاطر للمؤسسات

 :االستثامر يف رؤوس األموال، بينام أضاف نوعني من املخاطر وهي
 املخاطر التجارية املنقولة  - 
 املخاطر اخلاصة بالعقود - 

ية يف إجراءات الرقابة اإلرشافية للمؤسسات اإلرشادات املتعلقة بالعنارص الرئيس - هـ 
عدا مؤسسات التأمني  ،التي تقترص عىل تقديم خدمات مالية إسالمية

أصدر املجلس هذه اإلرشادات يف : التكافل وصناديق االستثامر اإلسالمية/اإلسالمية
، وهو يتعرض ملتطلبات رأس املال النظامي والتعامل مع أصحاب ٢٠٠٧ديسمرب 

التعرض   ّستثامر، وكذا إدارة املخاطر وضوابط إدارة املؤسسات، ثمحسابات اال
للشفافية وانضباط السوق، وكذلك التعاون يف اإلرشاف بني السلطة اإلرشافية للدولة 
ً متطلبات رأس املال واملراقبة الداخلية عىل النوافذ اإلسالمية،  األصيلة واملضيفة، وأيضا

ً االستثامرات العقارية  .ثم أخريا
: مسودة مرشوع املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة برامج االستثامر اجلامعي اإلسالمي - و
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 .، ال تزال قيد املناقشة٢٠٠٧أصدر املجلس هذه املسودة يف ديسمرب 
: يك الصكوك واالستثامرات العقاريةمسودة مرشوع متطلبات كفاية رأس املال لتصك - ز

 .ال تزال قيد املناقشة ،٢٠٠٧أصدر املجلس هذه املسودة يف ديسمرب 
االعرتاف بالتصنيفات لألدوات واإلرشادات املتعلقة بمعيار كفاية رأس املال،  - حـ 

املالية املتفقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية الصادرة من مؤسسات تصنيف ائتامين 
، وفيها يبني معايري ٢٠٠٨أصدر املجلس هذه اإلرشادات يف مارس : خارجية

ت التصنيف لغرض حساب أوزان خماطر املوجودات املالية املتفقة االعرتاف بوكاال
 .مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، وكذا إجراءات التصنيف والرقابة الداخلية والشفافية

إىل التفكري، من  ∗قد أدت النقائص املسجلة يف االتفاقيات األوىل  للجنة بازلو
دئ األساسية التي جاءت هبا طرف البنوك املركزية، يف املراجعة الرسيعة للمبا

ّ و. ІІاتفاقية بازل  وضع معايري جديدة أكثر فعالية سميت  عىل هذا األساس تم
وإنشاء نظام معياري عىل املستوى الدويل من أجل ضامن خضوع  "ІІІببازل "

 . توافقها مع املعايري الدولية البنوك اإلسالمية لقواعد الرشيعة و

                                                        
، نذكر عىل ІІخذ بعني االعتبار يف اتفاقية بازل ؤمن املخاطر مل ت اً كبري اً تكمن النقائص املسجلة يف أن عدد ∗

واألخطار اخلاصة  ،خطر االئتامن اخلاص بالبنوك اإلسالميةواإلسالمية،  خطر تفسري القواعد: سبيل املثال
 .بالصيغ اإلسالمية
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 IIIاتفاقية بازل  –٢
 ـإىل عقد اتفاقية جديدة سميت ب ٢٠١٠ يوليولت جلنة بازل يف بداية توص     
 وقد تضمنت. ، أعادت صياغة كل من مفهوم رأس املال والسيولة"٣بازل"

املعايري اجلديدة التي وضعتها اللجنة الزيادة يف احلد األدنى لرأس املال املطبق عىل 
االتفاقية  وتعد .اتصالبة اجلهاز املرصيف ضد األزمالبنوك من أجل تعزيز 

هبدف  (CSF) برنامج خاص وضعه جملس االستقرار املايل  مهام يف ااجلديدة عنرص
تأسيس نظام مايل قوي ومرن أمام فرتات الضغط، جاءت نتيجة ملا خلفته األزمة 

كشفت عن وجود عدة نقائص عىل مستوى البنوك يف إدارة  التياملالية العاملية 
لخ، كام أكدت إ…املتبعة من أجل املراقبة واملراجعةاملخاطر، ويف اإلجراءات 

األزمة عىل رضورة تواجد نظام رقايب فعال وقادر عىل ضامن التنفيذ الكامل 
لقوانني احليطة واحلذر لتجنب مشكلة املخاطر املعنوية التي تتواجد يف البنوك 

اجليدة الكربى وتشجيع التطبيق الصارم إلدارة املخاطر واحلصول عىل املعلومات 
يف ما  Caruana Jaime 2010 والصحيحة اخلاصة بالعمالء، فبالنسبة لوجهة نظر 

يرى أهنا متلك تأثري إجيايب عىل األعامل فإنه خيص كفاية رأس املال اجلديدة، 
 :١املرصفية ألهنا

                                                        
1 Caruana Jaime (2010), "Bâle III : vers un système financier plus sûr", 

Paper presented  in the 3
e 
banking international Conférence, Santander, 

Madrid, september 15 th 2010, pp 2, 3 et 4.  
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إن حتسني نوعية إذ : حتسن من نوعية بنية و شفافية قاعدة رأس مال املرصف ∗
حتسني القدرة عىل استيعاب اخلسائر وبالتايل متانة وصالبة  رأس املال يؤدي إىل

 .البنوك يف وجه األزمات

من أهم املعايري املعتمدة لقياس متانة  إذ يعد : ترفع نسبة كفاية رأس مال البنوك ∗
 ٍ الرفع يف احلد  املؤسسات املرصفية من الناحية املالية، حيث يتوجب من جهة

أي (بالنسبة لرأس املال األسايس  وكذا ،%٤٫٥إىل  %٢األدنى لرأس املال من 
، ومن جهة أخرى جيب عىل البنوك أن %٦إىل  %٤يتوجب رفعها من ف) ١الرشحية

من أسهمها  % ٢٫٥ـ متتلك صندوقا الحتياطي رأس املال اإلضايف الذي يقدر ب
 ،تياطي سيكون هناك تأثريات مبارشة، ألنه يف حالة عدم توفر هذا االحاملشرتكة

 كانت رؤوس األموال تقرتب من متطلبات احلد األدنى كانت البنوك أكثر فكلام
وهذا االحتياطي سيسمح للبنك  ...)أرباح األسهم،(حمدودية يف توزيع األرباح 

إن الزيادة يف احلد األدنى لرأس املال يف فدعم عملياته يف فرتات الضغط، وبالتايل 
امتصاص (ستيعاب اخلسائر كان من أجل ا - عىل املستوى العاملي- البنوك 
حيث تم الرفع  من يف فرتة األزمات دون النزول حتت احلد األدنى، ) اخلسائر

عىل البنوك االلتزام  ، وهذا يعني أن%١٠٫٥إىل  %٨ة لرأس املال من ءمعدل املال
 .هبذا البند وتوفري رؤوس أموال إضافية
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ال هيدف من جانب التعديل الذي شمل رأس امل: ختفض من املخاطر النظامية ∗
أي اخلطر الذي يسبب  برمته،آخر إىل مواجهة اخلطر الذي يمس النظام 

وبالتايل زعزعة االستقرار لالقتصاد الكيل،  ومن ثماضطرابات يف النظام املايل 
فإن تعزيز متطلبات احليطة يف القطاع املايل عىل النحو املقرتح من طرف جلنة بازل 

تطرقت قد . املؤسسات االقتصاد وخاصة ويلمت تأثري كبري عىل سيكون له
ومن االتفاقية اجلديدة لعنرص آخر مهم يتمثل يف متطلبات احلد األدنى للسيولة، 

تقرتح اعتمـاد فهي . الواضح أن جلنة بازل ترغب يف بلورة معيار عاملي للسيولة
 .نسبتني

ف بنسبة تغطية السيولة و :معيار السيولة عىل املدى القصري*  ّ ، وسيتم )LCR(يعر
ً  ،٢٠١٥ ينايرتنفيذه ابتداءا من  لبي ذاتيا ُ وهو هيدف إىل جعل املرصف ي

 .احتياجات السيولة يف حال طرأت أزمة
وهيدف إىل أن يتوفر للمرصف  ):NSFR(معيار السيولة عىل املدى الطويل * 

 .مصادر متويل مستقرة ألنشطته
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  ٣ إلى بازل ٢تفاقية بازل امن  :١الجدول

املرجحة  األصول
/  رهااطخمبأوزان 

 بالنسبة املئوية

 احتياجات رأس املال
 
 

 

 األسهم العادية 
 

 )١الرشحية (رأس املال األسايس 
 

إمجايل رأس 
 املال

املعدل 
 األدنى

الصندوق 
 االحتياطي

النسبة 
 املطلوبة

املعدل 
 األدنى

املعدل 
 املطلوب

املعدل 
 األدنى

املعدل 
 املطلوب

II  ٨  ٤   ٢ بازل  

 
III ١٠٫٥ ٨ ٨٫٥ ٦ ٧٫٠ ٢٫٥ ٤٫٥ بازل 

  

 Caruana Jaime (2010), op cit, p 8 : املصدر
 
 :بالنسبة للبنوك التقليدية هوسلبيات ٣جيابيات بازلإ●
 .محاية أكرب ضد اإلفالس لتوافرجتعل النظام برمته أكثر أمنا  -  :جيابياتإلا
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كرب يف العامل القواعد اجلديدة تتضمن بنودا ترمي إلقرار شفافية أ -
 .املايل

 .يادة كبرية يف احتياطيات رأس املالز -
رض ضغوطا عىل مما يفستتقلص أرباح املصارف  أن همبعضيرى  -  :سلبياتال

 .زيد تكلفة االقرتاضي واملؤسسات األضعف، 
 .جعل املصارف أقل إدرارا للربحست -

 هيئة قطاع املصارف األمريكية أحد منسويبتالبوت، . وأوضح سكوت إي
التي متثل أكرب املصارف األمريكية، أن هذا ) فايننشيال رسفيسز راوندتيبل(

 .املستوى املرتفع من رأس املال سيقلص قدرة املصارف عىل اإلقراض
 :بالنسبة للبنوك اإلسالمية هوسلبيات ٣جيابيات بازلإ●

مل يف إدارة بعض اجلوانب املهمة يف العخاصة تعزيز قوهتا املالية، و: االجيابيات
 .املرصيف مثل إدارة السيولة واحلوكمة الرشيدة

عايري التي تويص هبا املسالمية مع م إدارة السيولة للبنوك اإلؤعدم تال :السلبيات
كام  .قد تتالءم مع العمل املرصيف التقليدي أكثر عىل الرغم من أهنا، ٣جلنة بازل 

 .ت املالية اإلسالميةالصكوك واألدوا نحوطبيعة األصول املختلفة بهنا ال تعرتف أ
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 :٢وبنك التمويل الكويتي ١املرصفيةالربكة اجلانب التطبيقي للدراسة عىل جمموعة 
 

 :الدراسة التطبيقية - 

جمموعة الربكة دارة املخاطر يف إاختبار أداء  سيتم من خالل هذه الدراسة
 يتضمنهلذا سأصنف الدراسة إىل جمموعتني،  .وبيت التمويل الكويتي  املرصفية

الصنف الثاين نسب يتضمن والصنف األول قياس العالقة بني العائد واملخاطرة، 
هتدف إىل تقييم كفاءة رأس املال يف مواجهة املخاطر التي مالءمة رأس املال 

 . ٣املحتملة التي قد تتعرض هلا موجودات البنك

طبق نموذج العائد عىل حقوق يقياس العالقة بني العائد واملخاطرة س -١
لفرتة طويلة مؤرشا متكامال لوصف  الذي يعد Return on Equity امللكية

                                                        
من  BBB  ولقد حصلت املجموعة عىل تصنيفمقرها البحرين، و، ١٩٦٩تأسست املجموعة عام  ١

 .للمعامالت قصرية األجلA-3 تصنيف هايف حني منحت .آند بورز لية ستاندردمؤسسة التصنيف الدو
   .بليون دوالر أمريكي ١٫٥ويبلغ رأسامل جمموعة الربكة املرصفية 

ويقدم باقة كبرية من اخلدمات  .سالمي يتم تأسيسه يف دولة الكويتأول بنك إ د، ويع١٩٧٧تأسس عام  ٢
التداول املايل، والعقارية، ومثل اخلدمات البنكية،  ،يعة اإلسالميةواملنتجات التي تتوافق مع مبادئ الرش

  .اخلدمات التجارية واخلدمات التمويلية املخصصة للرشكات واألفرادواملحافظ االستثامرية، و
 ١ط ،،  دار النفائس، األردندراسة مقارنة :مؤرشات نجاح البنوك اإلسالمية عبادة،إبراهيم عبد احلليم  ٣

   .١١٩، ص٢٠٠٨
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وقد استخدم هذا  .وقياس العالقة التبادلية ما بني العائد واملخاطرة
النموذج من طرف ديفيد كوول منذ بداية السبعينات يف الواليات املتحدة 
األمريكية لتقييم أداء املصارف، وذلك من خالل حتليل جمموعة من 

م تلخيصها يف عدة أشكال، متكن املحلل من تقييم مصدر أرباح النسب يت
من خالل خماطر تم اختيارها، تتمثل أساسا يف وحجمها املرصف اخلاصة 

خماطر االئتامن، وخماطر السيولة، وخماطر معدل الفائدة، وخماطر رأس 
املعدل  ١سيتم االعتامد عىل نموذج دوبونتو.  املال، وخماطر التشغيل

Modified DuPont Formula  حلساب العائد عىل حقوق امللكية)ROE(  يف
ثر املزدوج للكفاءة ويوضح هذا النموذج األ .بشكل عام داءقياس األ

كام ، ROA)(صول صول أو معدل العائد عىل األة األواإلنتاجية عىل ربحي
عىل رفع العائد عىل حقوق امللكية ) FLM(يبني قدرة الرافعة املالية 

)ROE(. املجال هي اذهبالنسب املالية املتعلقة  وأهم: 
 .املالية ةقدرة الرافع x  معدل العائد عىل االصول= العائد عىل حقوق امللكية
 ةقدرة الرافع x  صولمعدل دوران األx  هامش الربح= العائد عىل حقوق امللكية

 .املالية

                                                        
  .وهي رشكة أمريكية متخصصة يف التحليل املايل واألسواق املالية ١
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 .يراداتمجايل اإلإ ÷ صايف الدخل= هامش الربح
 .جمموع املوجودات ÷ يراداتمجايل اإلإ= معدل دوران االصول

 .حقوق امللكية ÷ جمموع املوجودات= قدرة الرافعة املالية
ىل مؤرشات جزئية إنه يمكن من حتليل كل مؤرش إيمتاز هذا النموذج باملرونة إذ 

تعكس جماالت القرار بشكل تفصييل، إضافة إىل أهنا تعمل عىل ربط العالقة ما 
ذا ما إ، ف)FLM(ام هو احلال بالنسبة ملؤرش الرافعة املالية بني العائد واملخاطرة ك
فيمكن أن يكون سبب هذا  اعىل حقوق امللكية مرتفع احققت مؤسسة ما عائد

فإن كان السبب  .هاميو كلأو إىل الرافعة املالية أصول ىل العائد عىل األإاالرتفاع 
ً لإلدارة  ستوى من املخاطر املرتبط ىل ذلك املإالرافعة املالية فإن هذا يعطي مؤرشا

صول، ىل العائد عىل األإذا كان السبب يعود إبتحقيق هذا املستوى من العائد، أما 
ً لإلدارة اىل ذلك املستوى من الكفاءة التشغيلية  .١فإن هذا يعطي  مؤرشا

                                                        
اختبار مدى كفاءة إدارة خماطر االئتامن عىل جودة املحافظ  حممد داود عثامن،و ،ةعز الدين نايف عنانز ١

امعة فيالدلفيا املؤمتر العلمي الدويل السابع جل يف ةمقدم ةورقة بحثي االئتامنية يف البنوك اإلسالمية األردنية، 
عامل منظامت األ: حتت عنوان، ردناأل -عامن ،٢٠١٠ترشين ثاين  ٢٥-٢٣ما بني   ةاملنعقد يف الفرت ةاخلاص

  .من منظور إسالمي املعارصة
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و سيتم تطبيق هذا النموذج عىل جمموعة الربكة املرصفية وبيت التمويل 
دراسة التي مشكلة ال نإلجابة عهبدف ا، قارير السنويةالكويتي انطالقا من الت

 .سالمينيدارة املخاطر يف كال البنكني اإلإتكمن يف اختبار أداء 
 
 

 :حتليل النتائج والتوصيات
 :النسب املالية املتعلقة باستخدام نموذج دوبونت املعدل :٣- ٢اجلدول

 
 
 
 

 )ألف دوالر أمريكي

السنوات
ROE ROA 

هامش 
 الربح

معدل 
دوران 
 الرفع املايل االصول

صايف 
 الدخل

امجايل 
  االيرادات

2004 0.1061 0,011 0.051 0.228949 8.93526 60.089 1.157.732 
2005 0.1341 0,016 0.068 0.239441 8.18155 102.886 1.502.816 
2006 0.1021 0.016 0.072 0.225200 6.29648 123.716 1.717.337 
2007 0.1279 0.019 0.086 0.228771 6.43705 200.842 2.311.500  

2008 0.1296 0.018 201.013 0.076 0.241512 7.04461 2.637.386 10.920.288 
2009 0.0963 0.012 0.242347 7.58057 167.386 0.052 3.190.808 13.166.277 
2010 0.1062 0.012 193.163 0.050 0.240658 8.73392 3.821.637 15.879.933 
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 باستخدام نموذج دو بونب املعدل النسب املالية لبيت التمويل الكويتي: ٣اجلدول 

 
 

 عداد الباحثني باالعتامد عىل التقارير السنوية للبنكنيإ من ٣و٢ن اجلدوال

 

 )ألف دينار كويتي(بيت التمويل الكويتي 

ROE ROA 

هامش 
 الربح

  معدل 

دوران 
 الرفع املايل االصول

صايف 
 جمموع املوجودات امجايل االيرادات الدخل

0.222 0.022 0.026 0,835 9.94923 77.301 2.889.813 3.458.066 
0.189 0.027 0.034 0.788 6.87762 129.078 3.691.756 4.681.118 
0.230 0.030 0,037 0.807 7.51702 193.230 5.099.259 6.313.791 
0.231 0.036 0.046 0.787 6.25698 325.395 6.928.399 8.797.916 
0.109 0.016 174.652 0.020 0.815 6.61145 8.601.041 10.544.142 
0.045 0.005 71.820 0,007 0.822 7.21010 9.286.203 11.290.694 
0.044 10.462.797 0.004 0.006 0.833 7.83141 71,780 12.548.499 
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يتي وجمموعة الربكة املرصفية ملطبقة عىل بنك التمويل الكوحتليل النتائج ا ●
 :سالمينيإلا

ن بيت أ السابقتظهر نتائج مؤرش العائد عىل حقوق امللكية يف اجلدول 
مقارنة بمجموعة  اوق امللكية مرتفعالتمويل الكويتي حقق معدل عائد عىل حق

 %٢٣٫١و ٢٣ بمقدار عىل عائدأحمققا  - خالل سنوات الدراسة-الربكة املرصفية 
 ،)تقريبا% ٢٢(بلغت النسب   ٢٠٠٤عىل التوايل، ويف عام ٢٠٠٧و ٢٠٠٦عام 

ً  %١٠٫٩بلغت النسبة فقد  ٢٠٠٨أما بالنسبة لسنة  من هذه السنة الحظنا  وابتداء
راء االزمة جهذا االنخفاض كان ربام و،  ٢٠٠٩سنة  ٤٫٥عدل إىل انخفاضا يف امل
أما  .لكن بصفة عامة تعترب هذه النسب ذات مستويات جيدة ،املالية العاملية

في فبالنسبة ملجموعة الربكة املرصفية كانت هذه النسب ذات مستويات جيدة  
، %١٢٫٩٦حققت نسبة  ٢٠٠٨ويف عام % ) ١٣٫٤١( بلغت النسبة  ٢٠٠٥عام 
ربام كان و%) ٩٫٦٣(بلغت  حيث ٢٠٠٩انخفاض عىل هذه النسبة عام  وطرا
فيه بسبب االزمة املالية لكن بعد هذا العام لوحظ حتسن حيث وصلت ذلك 

 %.١٠٫٦٢النسبة إىل  
الذي يقيس معدل العائد ) ROA(صول عدل العائد عىل األأما بالنسبة مل

فضل أيت التمويل الكويتي بفقد كان ، وموجوداته عىل خمتلف أصول البنك
 ـب ٢٠٠٧عىل معدل سنة أمجموعة الربكة املرصفية حيث حقق البنك بمقارنة 
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عىل معدل أفقد حققت ما املجموعة أ% ٠٫٤ بنسبة ٢٠١٠دناه  سنة أو% ٣٫٦
 حمتفظا% ١٬١حيث بلغ املعدل ، ٢٠٠٤وادناها  سنة % ١٫٩ ـب ٢٠٠٧سنة 

 %.١جميع املعدالت فوق ب
ً النسب ااجلدول ويظهر   ،صوللفرعية لنسبة معدل العائد عىل األأيضا

 :وهي
اقبة التكاليف، دارة ومراإلهامش الربح الذي يعكس مدى كفاءة البنك يف : والً أ 

معدل صايف العائد املتحقق للبنك من جمموع يقيس  وهو مؤرش للكفاءة
وعة ن هذه النسبة عالية يف املجمأويالحظ  .اإليرادات التشغيلية املختلفة

جموعة يف مراقبة وهذا راجع لكفاءة امل ،مقارنة مع بيت التمويل الكويتي
انخفاض  فقد يكونالتمويل الكويتي  بيتما بالنسبة لأ .وتسيري تكاليفها

هامش الربح راجع لعدم تنوع حمفظته التمويلية املرصفية كون الفرص 
 .االستثامرية املتاحة حمكومة بضوابط الرشيعة اإلسالمية

صول، او ما يعرف بجودة األ Total Assets Turnover)(صول معدل دوران األ: اً ثاني
، قل من الواحد الصحيحأتشري إىل ن النسب أوبام  .وهو مؤرش لإلنتاجية

يشرتط  إذهذا يعني أن املوجودات قادرة عىل مواجهة املطلوبات، فإن 
نسب وقد أظهرت ال .ليظل البنك يف وضع آمن تساوي جانبي امليزانية
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 ايعني أن كالمها قد حقق ممااملطلوبات  نالسابقة أن املوجودات تزيد ع
املرصفية ربكة المع جمموعة  إذا ما قارنااهلامش املطلوب من األمان، لكن 

وهذا  ،قريبة جدا من الواحد بيت التمويل الكويتيمعدالت فإننا نجد 
ارنة بزيادة ن زيادة املوجودات عن املطلوبات ليست كبرية مقأيرجع إىل 

استكامال لتحليل نموذج و. املوجودات عن املطلوبات اخلاصة باملجموعة
ننا ننظر اىل الطرف الثاين من معادلة العائد عىل حقوق امللكية إدوبونت ف

)ROE  (النسب اخلاصة بالرافعة املالية  املتمثل يف )Financial Leverage (، إذ 
صوله، أمواله اخلاصة يف متويل أ يظهر هذا املؤرش مدى اعتامد البنك عىل

يف استثامراته، وهنا ال بد من اإلشارة  هوبالتايل مدى املخاطرة بأموال غري
 .صولبني الرفع املايل ومعدل دوران األ ة ان العالقة عادةً ما تكون طرديإىل

التمويل  بيتاملرصفية وربكة الاملايل جمموعة ن الرفع أويظهر اجلدول 
ربكة الحيث تراوحت هذه النسبة يف جمموعة  نخفضالكويتي متقارب وم

 .٢٠٠٦مرة  يف عام  ٦٫٢٩و  ٢٠٠٤مرة عام   ٨٫٩٣املرصفية ما بني  
مرة  ٩٫٩٤التمويل الكويتي ترتاوح ما بني  لبيت بينام كانت هذه النسبة

 الحظت قدو .هي نسب ضعيفة جداو، ٢٠٠٧مرة عام  ٦٫٢٥ىل إ ٢٠٠٤عام 
جة كبرية اىل ل العائد عىل حقوق امللكية يعود بدرن السبب وراء ارتفاع معدأ

 .ىل الرافعة املاليةإقل أصول وبدرجة مؤرش العائد عىل األ
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صول هو ها نستنتج أن معدل العائد عىل األليعوانطالقا من النتائج املتحصل 
إىل أن  يعطي  مؤرشاً  مما )ROE(السبب الرئييس يف رفع العائد عىل حقوق امللكية 

ذلك املستوى من  قد حققا وبيت التمويل الكويتي ربكة املرصفيةجمموعة ال
ون ثم ال عىل الرافعة املالية بنسبة كبرية  ناعتمدي ال امهنأالكفاءة التشغيلية، وبام 

 .ملخاطر كبريةيتعرضان 
، أداة رقابية أكثر منها حتليليةهذه النسبة تعترب و ١:نسب مالءة رأس املال -٢

ملال مؤرش لكفاءة إدارة املخاطر يف البنك تعترب كفاية رأس ا كام
وهتدف هذه النسبة إىل تقييم كفاءة رأس املال يف مواجهة ، ٢اإلسالمي

املخاطر املحتملة التي قد تتعرض هلا موجودات البنك، وهي بذلك 
 .تقيس ما يسمى بالعرف املرصيف بنوعية األصول

 
 

 

                                                        
، قدمت هذه الرسالة استكامالً ملتطلبات دارة املخاطر يف البنوك اإلسالميةإرانية زيدان شحادة العالونة ، ١

إرشاف الدكتور االقتصاد واملصارف اإلسالمية، حتت / املاجستري من جامعة الريموكاحلصول عىل درجة 
  .١٧١ص، ٢٠٠٥حممد عبد املنعم  أبو زيد،

2 Omotola Awojobi , Roya Amel, Safoura Norouzi, 2011, “ Analysing Risk Management in 
Banks : Evidence of  Bank Efficiency and Macroecnomic” , MPRA Paper N° 33590, p8. 
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جمموعة الربكة باملخاطر يف نسبة رأس املال إىل املوجودات املرجحة  :٤اجلدول 
 )م٢٠٠٩- ٢٠٠٦(التمويل الكويتي  املرصفية و بيت

 السنة                         البنك
 

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 %٢٢٫٨٣ %٢٢٫٧٩ %٢٧٫٢٧ %٢١٫١٢ جمموعة الربكة املرصفية

 %١٥٫٢١ %٢٢ %٢٣ %١٩ التمويل الكويتي بيت

 %٨ %٨ %٨ %٨ ٢بازلو١بازل

لبنك املركزي عدل يف اامل
 البحريني

١٢ %١٢ %١٢ %١٢% 

الربكة نسبة رأس املال إىل املوجودات املرجحة باملخاطر يف جمموعة  :٤اجلدول
عداد الباحثني باالعتامد عىل التقارير السنوية إمن   )م٢٠٠٩- ٢٠٠٦(املرصفية 

 املاليتني نيمؤسستلل
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 .حثني باالعتامد عىل نسب اجلدول الثالثمن اعداد البا: الشكل

 :سالمينيسب  رأس املال يف كال البنكني اإلحتليل النتائج اخلاصة بن
س املال يف جمموعة أن نسب كفاية رإنالحظ  عليهاومن النتائج املتحصل 

املعدل املقرتح و ٢و ١الربكة املرصفية وبيت التمويل الكويتي اكرب من نسبة بازل 
حيققان اهلامش  وهذا ما جيعل البنكني االسالميني .كزي البحرينيمن البنك املر

داء اجليد إلدارة املخاطر يف كال املجموعتني، ، ويؤرش عىل األاملطلوب من األمان
جمموعة  ال يتجزأ من عملية اختاذ القرار للمجموعتني ن إدارة املخاطر جزءإحيث 

رة تلك املخاطر من خالل جلنة تم إداتو .وبيت التمويل الكويتي الربكة املرصفية
إدارة املخاطر التي تتكون من أعضاء من اإلدارة العليا من كافة التخصصات 
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وهي تقدم اإلرشاد واملساعدة يف اإلدارة العامة للميزانية  ،الرئيسية يف املجموعتني
وهي  هانفسلمخاطر لواملخاطر املمكن التعرض هلا، وتتعرض كال املجموعتني 

خماطر سعر (ة وخماطر االئتامن وخماطر الرتكز وخماطر السوق خماطر السيول
 .وخماطر التشغيل) جنبيةعمالت األوالسعار االسهم، وأالفائدة، 

 
 :خامتة و استنتاجات

من خالل هذه الدراسة الحظنا أن النظام البنكي اإلسالمي حياول مواكبة أي      
لعديد من اهليئات الدولية تطور يف جمال العمل املرصيف وهذا ما الحظناه يف ا

صدرت اقرتاحات أحيث ) IFSB(و ) AAOIFI(للرقابة عىل األعامل اإلسالمية مثل 
م طبيعة العمل املرصيف اإلسالمي من أجل اكتساب ئبشأن تطبيق معايري تال

 .املصداقية والقدرة عىل املنافسة
موعة كام يظهر لنا من خالل نتائج البيانات املالية اخلاصة يف كل من جم

املرصفية وبيت التمويل الكويتي، أن املجموعتني حققتا عائدا عىل حقوق الربكة 
ىل مؤرش العائد عىل إفضل ويعود ذلك بدرجة كبرية أبشكل  )ROE(امللكية 

ً لإلدارتني  مماىل الرافعة املالية إقل أول وبدرجة صألا ىل ذلك إيعطي مؤرشا
 .املستوى من الكفاءة التشغيلية
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سالميني إلس املال لكال البنكني اأتتبع النسب اخلاصة بكفاية رومن خالل 
ن عن النسب يف البنكني مرتفعة إالحظنا  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦سنوات من الخالل 

وهذا ما جيعل  .بحرينياملعدل املقرتح من البنك املركزي ال كذاو ٢و١نسبة بازل 
ة كفايىل كفاءة ، ويؤرش عحيققان اهلامش املطلوب من األمان سالمينيالبنكني اإل

من  متكنتااملالية العاملية  ةزمحتى يف فرتة األ .سالمينيرأس املال يف كال البنكني اإل
  .سالمية يف تعبئة املوارد املاليةدور البنوك اإلهذا يعزز و. تلك األزمة جتاوز

التجارية إن آفاق حتقيق املزيد من النجاحات يف جمال املنافسة مع البنوك 
لكن ذلك سيكون رهنا بمدى قدرة املصارف واملؤسسات  كبرية وواعدة،

 . اإلسالمية عىل جتاوز التحديات التقليدية والناشئة
نه من الرضوري عىل البنوك اإلسالمية يف مجيع الدول إ، يمكن القول ختاماً 

سرتاتيجية  اقتصادية ملواجهة خمتلف إن تتفق فيام بينها من أجل تأسيس أ
دماج املرصيف والتوجه نحو التكامل فيام بينها خللق نالتحديات، عن طريق اال

 .جتمعات مرصفية ذات حجم أكرب وقاعدة أوسع عىل املستويني املحيل والدويل
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 املراجع
 املراجع باللغة العربية: أوال ∗

 اإلسالمي التمويل صيغ خماطر"، )٢٠٠٨(حميميد  أبو مبارك عمر موسى .١

 معيار خالل من اإلسالمية لمصارفل املال كفاية رأس بمعيار وعالقتها

: ، مذكرة دكتوراه ختصص املصارف اإلسالمية، حتت إرشاف"٢بازل
 .السعد، كلية العلوم املالية املرصفية، األردن أمحد الدكتور األستاذ

 :مؤرشات نجاح البنوك اإلسالمية"، )٢٠٠٨( إبراهيم عبد احلليم عبادة .٢
 .األردن، ١الطبعة ،،  دار النفائس"دراسة مقارنة

، منشأة املعارف، "قياس وإدارة املخاطر بالبنوك"، )٢٠٠٥(سمري اخلطيب  .٣
 .اإلسكندرية

البنوك اإلسالمية بني ضغط "، )٢٠٠٩(ومولود لعرابة  رقية بوحيرض .٤
، ورقة بحث قدمت يف امللتقى الدويل "٢املخاطر ومتطلبات اتفاقية بازل 

 ،» وبديل البنوك اإلسالميةأزمة النظام املايل واملرصيف الدويل«األول حول 
 .ريلبأ ٧-٦

مفهومها،  :خماطر االستثامر يف املصارف اإلسالمية"محزة عبد الكريم محاد،  .٥
: لعاملي لالقتصاد اإلسالميااملوقع ، "طبيعتها، مصادرها، وآثارها

http://isegs.com. 

http://isegs.com


 ٩٩  طهراوي أسامء، بن حبيب عبدالرازق/ إدارة املخاطر يف الصريفة اإلسالمية يف ظل معايري بازل
 

حتليل قضايا يف : إدارة املخاطر"، )٢٠٠٣(حبيب أمحد وطارق اهللا خان،  .٦
بابكر أمحد، املعهد اإلسالمي للبحوث : ، ترمجة"ناعة املالية اإلسالميةالص

 .والتدريب، الطبعة األوىل، جدة
جملة  ،"النظام املرصيف اجلزائري واتفاقيات بازل"، )٢٠٠٦( سليامن نارص .٧

العلوم اقتصادية وعلوم التسيري، دورية نصف سنوية تصدرها كلية العلوم 
: جامعة فرحات عباس، سطيف، العدد  – قتصادية وعلوم التسيرياال
٠٦/٢٠٠٦.  

حممد داود عثامن، اختبار مدى كفاءة إدارة خماطر و ،ةزنعز الدين نايف عنا .٨
ك اإلسالمية األردنية، ورقة االئتامن عىل جودة املحافظ االئتامنية يف البنو

نعقد امل اىل املؤمتر العلمي الدويل السابع جلامعة فيالدلفيا اخلاصة ةمقدم ةبحثي
: ردن، حتت عنواناأل - عامن ،٢٠١٠ترشين ثاين  ٢٥- ٢٣يف الفرتة ما بني  

  .عامل املعارصة من منظور إسالميمنظامت األ
حكامها ومبادئها أسالمية ، البنوك اإل٢٠٠٨حممود العجلوين، حممد  .٩

 .ردنوتطبيقاهتا املرصفية، الطبعة األوىل، دار املسرية، األ
، قدمت دارة املخاطر يف البنوك اإلسالميةإة، رانية زيدان شحادة العالون .١٠

هذه الرسالة استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري من جامعة 
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