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  شكر وتقدير

  

هللا رب العالمين حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على سيدنا  الحمد         
  محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطاهرين.

بأسمى عبارات الشكر والتقدير واإلحترام أتقدم إلى أستاذي الفاضل أ.د/ موسى رحماني بوافر و          
، كما اتوجه بالشكر وتوجيه إلنجاز هذا العملن جهد عبارات الشكر والثناء على كل ما يسره لي م

الموصول إلى أساتذتي األفاضل أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم عضوية لجنة المناقشة وٕابداء مالحظتهم 
  القيمة وتوجيهاتهم الطيبة بهدف تصويب هذا العمل فكان شرفا لي .

  كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا البحث أقول شكرا وجزاكم اهللا ألف خير. وٕالى         
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  شكر وتقدير

  

الحمد هللا رب العالمين حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على سيدنا          
  محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطاهرين.

عبارات الشكر والتقدير واإلحترام أتقدم إلى أستاذي الفاضل أ.د/ موسى رحماني بوافر بأسمى و          
عبارات الشكر والثناء على كل ما يسره لي من جهد وتوجيه إلنجاز هذا العمل، كما اتوجه بالشكر 

هم الموصول إلى أساتذتي األفاضل أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم عضوية لجنة المناقشة وٕابداء مالحظت
  القيمة وتوجيهاتهم الطيبة بهدف تصويب هذا العمل فكان شرفا لي .

  وٕالى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا البحث أقول شكرا وجزاكم اهللا ألف خير.         
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  الملخص:
 في ظل التغيرات الرقابية العالمية أهمية كبيرة موضوع كفاية رأس المال في المصارف اكتسبإن        

بذلك قد تزايد لف ،نتيجة تزايد المخاطر وكذا األزمات المالية التي تعترضها خاصة في السنوات األخيرة
 عليها فقامت بفرضضرورة توحيد أنظمة الرقابة بهتمام الدول الصناعية بموضوع كفاية رأس مال و إ

تعزيز قدرة رأس المال العالمي وقواعد في محاولة لحيث جاءت هذه األخيرة )، 3معايير خاصة بها(بازل
نتقالها، إ، وكذا لتجنب المخاطر وتالفي السيولة من أجل التوصل إلى قطاع مصرفي أكثر مرونة وٕاستقرار

ومعدالت الرفع المالي وأدخلت مؤشرات إلدارة مخاطر السيولة لتقدم هوامش األمان لذلك  ستحدثتإف
  للمصارف رأس مال ذو جودة عالية أثناء فترات الضغط واألزمات.

وتحت تأثير هذه الظروف كان لزاما على المصارف اإلسالمية بما أنها تعد جزء من المنظومة       
) 3لباز  (إتفاقيةمقررات هذه ال صرفية الدولية لتطبيقالمصرفية العالمية فهي معنية أيضا بالمطالبات الم

إال أن ، الجديدة المفروضة على مختلف المصارف والمؤسسات المالية المكونة للنظام المصرفي العالمي
هذه المصارف تواجه مشكالت خاصة في كيفية تطبيق هذه االتفاقية والتي ترجع بصورة أساسية إلـى كون 
أن هذه األخيرة جاءت بما يتالئم وطبيعة العمل المصرفي التقليدي ال اإلسالمي، وهذا ما دفع بمختلف 

الخدمات المالية اإلسالمية لبذل جهود  المنوط بها تطوير العمل المصرفي اإلسالمي، وعلى رأسهم مجلسالهيئات 
يمكن من خاللـه قيـاس كفايـة رأس المال في  3 بازل اتفاقيةقائم على تحديد معيار كبيرة ألجل إيجاد و

وفي نفس الوقت يكون متماشيا وطبيعة هذه األخيرة، بما يزيد ويعزز من كفاءة  اإلسالميةالمصارف 
وفعالية النظام الرقابي فيها، وبالتالي زيادة الثقة والمصداقية في عملها تدعيما لمسيرتها ودورها في 

  المجتمع.
) 3 اقية (بازلكل ما جاءت به هذه االتفلتوضيح  محاولة في الدراسة هذه تأتي هذا المنطلق ومن      

حول كفاية رأس المال المصرفية والمعيار المنبثق عنها الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمي، 
اإلسالمي ومعيار  يأبو ظبفي مصرف  واالستثمارالعالقة ما بين مخاطر صيغ التمويل وذلك لتبيان 

  .3كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية حسب مقررات بازل 
  كلمات المفتاح:

مصرف  -كفاية رأس المال–مبدأ المشاركة-مخاطر صيغ التمويل -المصارف االسالمية -3إتفاقية بازل
 الخدمات المالية االسالمية.مجلس  -هوامش االمان -معيار كفاية رأس المال -أبوظبي االسالمي
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Résumé: 

       La question de l'adéquation des fonds propres dans les banques a acquis une grande 
importance à la lumière des changements des systèmes de contrôles mondiaux, en particulier 
au cours des dernières années en raison de l'augmentation du risque ainsi que les crises 
financières auxquelles ils sont confrontés, l'intérêt des pays industrialisés sur la question de 
l'adéquation du capital et la nécessité d'unifier les systèmes de contrôle sur eux ont été 
augmenté de façon significative, par conséquent, ces pays ont imposé leurs propres normes 
(Basel 3), où les derniers sont entré dans une tentative de renforcer le capital global et les 
règles de liquidité pour la possibilité à atteindre une approche plus souple et la stabilité du 
secteur bancaire, ainsi que pour éviter les risques et d'éviter les transports, par conséquent, ils 
ont mis en place les marges de sécurité et les taux de levier financier, et les indicateurs mis en 
place pour la gestion du risque de liquidité afin de fournir aux banques une haute qualité du 
capital pendant les périodes de pression et de crises. 

      Sous l'influence de ces circonstances, il était impératif pour les banques islamiques à 
appliquer ces nouvelles décisions (Basel 3) parce qu'elles font partie du système bancaire 
mondial, où elles sont également intéressées par les créances bancaires internationales 
imposées sur les différentes banques et institutions financières qui composent le système 
bancaire mondial, cependant, ces banques font face à des difficultés particulières dans la 
façon de mettre en œuvre cet accord, ce qui est principalement dû au fait que ce dernier est 
entré en fonction de l'activité bancaire traditionnelle et non pas pour la nature du système 
bancaire islamique, et cela ce qu’il a poussé les différentes structures chargées de la mise au 
point de l'activité bancaire islamique au-dessus d'eux le Conseil des Services Financiers 
Islamiques, de faire de grands efforts pour trouver une norme fondée sur la Convention de 
Basel 3 à travers laquelle il est possible de mesurer l'adéquation des fonds des banques 
islamiques et en même temps pour être cohérent et adapté à la nature de ce dernier, ce qu’il 
accroît et améliore l'efficience et l'efficacité de ses systèmes de contrôle , afin d’augmenter la 
confiance et la crédibilité dans leur travail de soutien et de sa carrière et son rôle dans la 
société. 

          En ce sens, cette étude vient dans une tentative de clarifier tout ce qui est apporté par 
cet accord (Basel 3) sur l'adéquation des fonds propres des banques et de la norme émanant 
émis par le Conseil des Services Financiers Islamiques. Afin de démontrer la relation entre les 
méthodes de financement des risques et des investissements à la banque islamique d'Abu 
Dhabi et la norme de suffisance du capital émis par le Conseil des services financiers 
islamiques selon Basel 3. 

Mots clés: 

Basel 3, les banques islamiques, les risques des formules de financement, principe de la 
participation, la suffisance du capital, la banque islamique d'Abu Dhabi, la norme de 
suffisance du capital, les marges de sécurité, le Conseil des Services Financiers Islamiques. 
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Abstract: 

      The issue of capital adequacy in banks has gained great importance in the light of the 
global censorship changes, particularly in recent years as a result of the increasing risk as well 
as the financial crises they face, The interest of industrial countries on the issue of capital 
adequacy and the need to unify the control systems on them have been significantly increased, 
therefore those countries have imposed their own standards (Basel 3 ), where the latter came 
in an attempt to strengthen global capital and the rules of liquidity for the ability to achieve a 
more flexible and stability of the banking sector, as well as to avoid risks and to avoid 
transport, therefore they have introduced the safety margins and financial leverage rates, and 
introduced indicators for liquidity risk management in order to provide banks with a high 
quality of capital during pressure and crises periods. 

     Under the influence of these circumstances, it was imperative for the Islamic banks to 
apply these new decisions (Basel 3) because it is part of the global banking system, where 
they also are interested in international banking claims imposed on the various banks and 
financial institutions that compose  global banking system, However, these banks face special 
difficulties in how to implement this agreement, which is primarily due to the fact that the 
latter came in to suit the traditional banking business and not the nature of the Islamic 
banking, and this is why the various structures charged with the development of Islamic 
banking business on top of them the Islamic Financial Services Board, in order to make great 
efforts to find a standard based on the Basel Convention 3 through which it is possible to 
measure the capital adequacy of Islamic banks at the same time be consistent and to suit the 
nature of the latter, that increases and enhances the efficiency and effectiveness of the 
censorship system, thereby increasing the confidence and credibility in their work supporting 
of its march and its role in society. 

      In this sense this study comes in an attempt to clarify all what is brought by this 
agreement (Basel 3) on the banking capital adequacy and the standard emanating issued by 
the Council of the Islamic Financial Services. In order to demonstrate the relationship 
between risk financing methods and investment in Abu Dhabi Islamic Bank and the capital 
adequacy standard issued by the Islamic Financial Services Board according to Basel 3. 

Key words: 

Basel 3, Islamic banks, Risk funding formulas, Principle of Participation, Capital Adequacy, 
Abu Dhabi Islamic Bank, Capital adequacy standard, Margins of safety, Islamic Financial 
Services Board. 
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  مدخل. .1
شهدت ازدهارا وانتشارا واسعا على الساحة  ينالماضي العقدينإن المصارف اإلسالمية خالل       

مستوى اإلفالس الذي  المصرفية الدولية، ومن المتوقع أن تنمو بوتيرة أكبر في المستقبل، وبالنظر إلى
، وما واكبها من ركود اقتصادي وتعطل لدور 2008لسنة  آلت إليه المصرفية التقليدية إثر األزمة العالمية

دولية، حتم على العديد من الدول اللجوء إلى الصيرفة اإلسالمية وٕالى ضرورة اإلنتاج ومراكز التجارة ال
التفكير في فتح نوافذ لهذه الصيرفة على مستوى بنوكها وهيئاتها المالية القائمة وكذلك التفكير في 

الذي يعتبر آلية للنظام في الربح والخسارة و تقوم على مبدأ المشاركة  استحداث وبعث مؤسسات جدية
  . .                                                     مصرفي اإلسالميال

وهذا ال يلتمس إال عن  ولكي تحافظ هذه المصارف على المكتسبات التي حققتها وٕادامتها أمر مهم جدا،
طريق ترسيخ دعائمها من شرعية الممارسات وبذل جهد لتطوير أنظمة العمل وٕاستخدام األساليب 

فهناك مخاطر كثيرة  ،التكنولوجية الحديثة والتخطيط الذاتي للتقليل من كل ما يعرقل مسيرتها من المخاطر
يجب التنبه لها وتشخيصها وٕادارتها إدارة فعالة لكي تتجنب الوقوع في النتائج السلبية واإلفالس، لهذا فإن 

لبالغة في مجال الصناعة المالية موضوع التحوط وٕادارة المخاطر يعتبر من المواضيع ذات األهمية ا
  خاصة في ظل ما يعرفه عالم المال واألعمال من تزايد في المخاطر واألزمات.

فيتوجب عليها البحث عن كيفية تجنب هذه المخاطر  ،وبما أن المصارف اإلسالمية جزء من هذا العالم
 3صة منها األخيرة والتي تعرف ببازلوخا والتقيد بالمعايير الرقابية الدولية مثل تطبيق مقررات لجنة بازل

مرجو منه أن يدعم نمو هذه  )3التقيد بهذه المعايير (بازل ألن ،متى كان ذلك ممكنا وفي موضعه
كونها تسعى للوصول إلى  ،الصناعة ويعزز ثقة العمالء فيها ويزيد من مركزها في السوق المصرفية

وألجل ذلك من المهم للمصارف اإلسالمية متابعة  ،مستوى أداء أفضل وتهدف لإلرتقاء وتحقيق اإلستقرار
  عملية وضع المعايير وتقديم آراء في هذا الخصوص بما يتناسب وطبيعة عملها.

  اإلشكالية. .2
نظرا لما تواجهه المصارف اإلسالمية بصفة عامة ومصرف أبوظبي اإلسالمي بصفة خاصة من 

يأخذ بعين اإلعتبار  3المصرفية حسب بازلمشكالت تتعلق بتحديد معيار لقياس كفاية رأس المال 
 في الدراسة هذه تأتيخصائصها الوظيفية، وصيغها وأساليبها التمويلية ومختلف المخاطر التي تواجهها، 

في مصرف أبوظبي اإلسالمي ومعيار واإلستثمار صيغ التمويل  لتوضيح العالقة ما بين مخاطر محاولة
   ء ما سبق يمكن طرح اإلشكال التالي:وعلى ضو ، 3كفاية رأس حسب مقررات بازل

في  سالميمخاطر صيغ التمويل اإلب 3ما عالقة معيار كفاية رأس المال المصرفية حسب إتفاقية بازل
  مصرف أبوظبي اإلسالمي؟

  وبناء على ما ورد في اإلشكالية يمكن وضع التساؤالت الفرعية التالية:
 ؟في المصارف االسالمية عن تلك المتعارف عليها في التقليدية يةستثمار اإل ساليبهل تختلف األ -
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 ؟من خالل صيغها التمويلية واإلستثمارية ما هي أهم المخاطر التي تواجه المصارف االسالمية -
 ؟لقياس كفاية رأس المال بها معيار خاص وجود وجود مخاطر تنفرد بها المصارف االسالمية يتطلبهل  -
الصادر عن مجلس  معيار كفاية رأس الماللاهي الجوانب األساسية وم ؟ 3ما مضمون إتفاقية بازل -

 ؟الخدمات المالية اإلسالمية
 الناتجة عنهامخاطر المصرف أبوظبي االسالمي و  في عالقة بين مصادر أموال صيغ التمويل هل توجد -

  ؟3التي تدخل ضمن مكونات المعيار المعدل حسب اتفاقية بازل
مصرف أبوظبي االسالمي عالقة بالمخاطر التي تدخل ضمن  المعتمدة في التمويليةهل لمختلف الصيغ  -

 ؟3مكونات معادلة رأس المال وفقا التفاقية بازل
  

 .فرضياتال .3
 لإلجابة على التساؤالت السابقة ارتأينا إلى وضع الفرضيات التالية:

تلك المتعارف ستثمار في المصارف االسالمية تختلف عن ساليب وصيغ التمويل واإلأإن  -
 عليها في التقليدية.

إن وجود مخاطر تنفرد بها المصارف االسالمية وطبيعة عملها الخاصة يتطلب وجود معيار  -
 خاص لقياس كفاية رأس المال بها.

بمصرف أبوظبي اإلسالمي هناك عالقة بين مصادر األموال المستثمرة في صيغ التمويل  -
  .3المعيار المعدل حسب اتفاقية بازل ومخاطر هذه الصيغ التي تدخل ضمن مكونات

كل صيغ التمويل واالستثمار التي يتعامل بها مصرف أبوظبي االسالمي لها عالقة بالمخاطر  -
 .3التي تدخل ضمن مكونات معادلة رأس المال وفقا التفاقية بازل

 
 . مبررات اختيار موضوع الدراسة .4

 تكمن دوافع إختيار الموضوع محل الدراسة في:    
 :الدوافع الشخصية 
 طبيعة التخصص هي التي فرضت إختيار هكذا موضوع. -
 اإلهتمام بالمواضيع المالية ذات الصلة باإلقتصاد اإلسالمي.  -
  :الدوافع الموضوعية 
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يحتاج إلى وجود دراسات علمية متعمقة تبحث في صيغ التمويل اإلسالمي  الموضوعحداثة  -
 والمخاطر التي تتعرض لها في المصارف االسالمية بما يتناسب وطبيعتها الخاصة.

  .3معرفة مدى إستجابة المصرف اإلسالمي لما جاءت به إتفاقية بازل -
  

 .أهمية الدراسة .5
والمعيار المعدل لكفاية رأس المال الصـادر  3كل من إتفاقية بازلتنبع أهمية هذه الدراسة من حداثة        

المخــاطر لــم تحــظ فــي أدبيــات اإلقتصــاد االســالمي عــن مجلــس الخــدمات الماليــة اإلســالمية ومــن كــون ان 
باإلهتمام الالزم خاصة مخاطر الصيغ على الرغم من أن الخطر يعد المحور األساسـي لنمـوذج االسـتثمار 

والمؤسسات المالية، وفي الصيرفة االسالمية تعد المشاركة في المخاطر هو المبـرر  في مختلف المصارف
 لذا فهي تحتاج إلى وجود دراسـات علميـة تبحـث فيها. للربح،
كما ترجع أهمية هذه الدراسة لعدم توفر دراسات سابقة تحدثت عن عالقة مخاطر صيغ التمويل       

، فمعظم الدراسات السابقة تحدثت عن صيغ التمويل واالستثمار  3اإلسالمي بكفاية رأس المال حسب بازل
ومخاطرها وركزت على  كبديل لالقراض وقدرتها على النهوض بحاجات الوساطة المالية اإلسالمي

  .3الجانب الشرعي بشكل كبير ولم تربط هذه المخاطر بالمعيار المعدل لكفاية رأس المال حسب بازل
 

 .أهداف الدراسة .6
  الضوء على الطبيعة المميزة لمعيار كفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية.إلقاء  -
تهدف إلى تبيان العالقة بين مخاطر صيغ التمويل االسالمي ومعيار كفاية رأس المال حسب إتفاقية  -

 التي تم تكييفها مع خصوصية المصارف اإلسالمية. 3بازل
ية رأس المال وبين المعيار المعدل لمجلس لكفا 3تهدف إلى تبيان مدى التوافق بين إتفاقية بازل -

  الخدمات المالية االسالمية؟
ومعيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية  3التعرف على كل من إتفاقية بازل -

 االسالمية وفقا لما جاءت به.
تتعرض لها كل صيغة تبيان أهم الصيغ التمويلية المعتمدة في مصرف أبوظبي اإلسالمي والمخاطر التي  -

 من هذه الصيغ.
حسب  ربط المخاطر الخاصة بصيغ التمويل في مصرف ابوظبي االسالمي بمعيار كفاية رأس المال  -

، وبحث العالقة التي تربط الخطر التي تم تكييفها مع خصوصية المصارف اإلسالمية 3إتفاقية بازل
 الخاص بالصيغة بمكونات معادلة كفاية رأس المال.
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 .لدراسةحدود ا .7
 تم تحديد هذه الدراسة بمجموعة من الحدود نوجزها فيما يلي:     
 .)2015-2006(يقتصر مجال الدراسة من الناحية الزمنية على الفترة  الحدود الزمانية: -
واالسـتثمار التـي يتعامـل بهـا مصـرف  التمويـل صـيغ علـى هـذه الدراسـة تقتصـرالحـدود المكانيـة:  -

  .أبوظبي اإلسالمي
  .المتبعالمنهج  .8

هو الذي يعنى بوصف وتفسير األحداث والتوصل لألسباب والعوامل المؤثرة  المنهج الوصفي:
واستخالص النتائج لتعميمها، كما سيتم إستخدامه في الجزء النظري من الدراسة وذلك من خالل 

عراض إستعراض ودراسة مفاهيم وأبعاد المصارف اإلسالمية وصيغ التمويل فيها، باإلضافة إلى است
  مختلف المفاهيم المتعلقة بكل جوانب إتفاقيات بازل الثالث.

الذي يبحث في النتائج إنطالقا من أسبابها معلال التغيرات الحاصلة في الظاهرة  المنهج التحليلي:
المدروسة ويترجمها في شكل بيانات تفسر العالقات الوظيفية بين مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية في 

سالمي ومعيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية وفقا االمصرف أبوظبي 
  .3ا جاءت به اتفاقية بازللم

  .التوثيق العلمي .9
  في سبيل حصر جوانب الموضوع وٕاثراء الدراسة تمت تغطيتها من خالل:      

  .الصلة بالموضوعبحاث والمقاالت ذات : وتمت تغطيتها من خالل الكتب واألالدراسة النظرية
سالمي بوظبي اإلأوتمت تغطيتها من خالل المراسالت االلكترونية لموظفين بمصرف  الدراسة التطبيقية:

  .الصادرة عنهوتصفح الموقع الخاص به ومختلف التقارير السنوية 
  .الدراسات السابقة . 10

إدارة األصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقليدي ، 2002 ،اتحاد المصارف العربية )1
  السعودية.واإلسالمي، 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة وتقنيات إدارة األصول في المصارف التقليدية واإلسالمية 
ومخاطر التمويل المصرفي بالصيغ اإلسالمية، وهي تتضمن ثالثة عشر فصال تبحث في إدارة األموال 

هة أهدافها وسياساتها ومنتجاتها وٕادارة المخاطر االئتمانية واألساس الفكري للبنوك اإلسالمية وصيغ لج
المشاركات والبيوع اإلسالمية والتميز التنافسي ومكونات اإلستراتيجية في المصارف اإلسالمية وأساسيات 

صارف اإلسالمية والطبيعة في االستثمار والتمويل بالمصارف اإلسالمية واألساس الفقهي والفني للم
الخاصة للعمل المصرفي اإلسالمي وأفاق تطويره والصيغ التقليدية في التمويل الصغير وصيغ التمويل 
اإلسالمي ومخاطره وأساليب التعامل معها مع التعرض للتجربة السودانية واستراتيجيات تشخيص ومعالجة 

  الديون المتعثرة. 
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إدارة األصول في المصارف التقليدية واإلسالمية ولم تتطرق لكفاية نالحظ أن هذه الدراسة ركزت على 
، أما دراستنا فقد تناولت مختلف المفاهيم المتعلقة بالمخاطر وٕادارة المخاطر في المصارف رأس المال

  .3اإلسالمية، وكذا ركزت على المعيار الجديد الذي جاءت به إتفاقية بازل
، إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية)، 2003(، طارق اهللا خان، حبيب أحمد )2

  ترجمة عثمان بابكر أحمد، رضا سعد اهللا، البنك اإلسالمي للتنمية، السعودية.
لقد تناولت هذه الدراسة موضوع المخاطر حيث وضحت بصورة شاملة مجمل المفاهيم المتعلقة بالمخاطر 

هو قائم في الصناعة المالية، فهذه الدراسة قامت بإستبيان مبدئي وطرق إدارتها ومعاييرها وفق ما 
للمخاطر المتعلقة بها صناعة الخدمات المالية اإلسالمية ومن ثم حللت النتائج التي تحصلت عليها ثم 

  ركزت على أهم المسائل ذات الصبغة الرقابية والقضايا الشرعية المتعلقة بالمخاطر وكيفية التعامل معها.
على الرغم من توضيحها لمختلف المفاهيم المتعلقة بالمخاطر وطرق إدارتها ومعاييرها فهي الدراسة فهذه 

، لم تعطي خصوصية لمخاطر صيغ التمويل اإلسالمية كما أنها لم تتطرق إلى معيار كفاية رأس المال
ة إدارتها وكذا ركزت أما في دراستنا هذه فقد إهتمت بالمصارف اإلسالمية وبالمخاطر التي تواجهها وبكيفي

  .3على مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية وعالقتها بكفاية رأس المال حسب بازل
مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية وعالقتها بمعيار كفاية رأس  2008موسى عمر مبارك أبو محيميد ، )3

  ، أطروحة دكتوراه، الدانمارك. 2المال للمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل
 هذه الدراسة لتبيان خطر كل صيغة من صيغ التمويل اإلسالمية وعالقتها بمعادلة كفاية رأس المالتهدف 

  ولقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:، 2حسب بازل
أن المصارف اإلسالمية تتعرض لمخاطر متعددة ال تقل عن مخاطر المصارف التقليدية بل وهناك  

  مخاطر إضافية منها مخاطر عدم االلتزام بالنواحي الشرعية.
كما وجدت أن المخاطر التجارية المنقولة ومخاطر إساءة االئتمان يتم فيها تحويل جزء من المخاطر 

ة من حسابات االستثمار إلى رأس المال ولذلك فانه البد من إدخال جزء الخاصة بصيغ التمويل الممول
  من مخاطر هذه الصيغ في مقام النسبة وهذه النسبة تتفاوت بحسب تقدير البنك المركزي.

ونالحظ أن هذه الدراسة ركزت على المخاطر الخاصة بصيغ التمويل اإلسالمي (المرابحة، السلم، 
عها على مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل لكل صيغة على حدى وعالقتها االستصناع، المشاركة) وتوزي
  .2بكفاية رأس المال حسب بازل

فستعمل على تبيان عالقة معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات  تنا هذهأما دراس       
في مصرف أبوظبي  3ازلالمالية اإلسالمية بمخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وفقا لما جاءت به إتفاقية ب

  .   اإلسالمي
إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية اإلسالمية من الحلول الجزئية ، 2009 ،عبد الكريم أحمد قندوز )4

  ، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول، السعودية.إلى التأصيل
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في موضوعات االقتصاد اإلسالمي وهو موضوع  وتهدف هذه الدراسة إلى لفت االنتباه إلى أوجه القصور
المخاطر في نظرية التمويل اإلسالمي حيث ما يزال بحاجة إلى إطار موضوعي تنتظم فروعه ومسائله 
ويقدم رؤية واضحة تحدد ما تمتاز به النظرية االقتصادية اإلسالمية مقارنة بالنظريات االقتصادية 

وتطوير مناهج لتحوط وٕادارة المخاطر ومن ثم تطوير أدوات  المعاصرة ووفقا لهذه الرؤية يمكن إيجاد
ومنتجات مالية تنقل تلك المبادئ من حيز التنظير إلى حيز التطبيق والممارسة على نحو يلبي احتياجات 
المؤسسات المالية االقتصادية ويحقق الكفاءة االقتصادية من دون تفريط في المصداقية الشرعية وهو ما 

  يه في الجانب التطبيقي.تشتد الحاجة إل
كما حاولت هذه الدراسة أن تضع أسس نظرية إلدارة المخاطر بالمؤسسات المالية اإلسالمية علما        

أن الكثير من عقود التمويل اإلسالمية تعتبر في طبيعتها وسائل فعالة للحد من المخاطر ( كالبيع الحال 
لمطورة لعقود التمويل (من خالل الهندسة المالية وبيع العربون وبيع السلم...)، كما أن للصيغ ا

  يمكن أن تشكل طرقا كفأة إلدارة المخاطر( التصكيك، السلم بسعر السوق يوم التسليم). اإلسالمية)،
فمن خالل هذه الدراسة نرى بأنها ركزت على المخاطر بصفة عامة وعلى كيفية تخفيفها وٕادارتها كما 

  تعلقة بها.ركزت على المسائل الرقابية الم
تناولت موضع المخاطر وٕادارة المخاطر بصفة عامة في المصارف فهي  دراستنا هذهأما        

، المخاطر الخاصة بصيغ التمويل اإلسالمية وبالمعايير الرقابية للجنة بازلاإلسالمية وركزت  على 
  خاصة المعيار الجديد لكفاية رأس المال المصرفية.

 دكتوراه أطروحة ،-قياسية دراسة – اإلسالمية البنوك في المخاطر إدارة ،)2014( أسماء، طهراوي )5
  .الجزائر تلمسان، جامعة بنوك، فرع ومؤسسة، مالية تخصص اإلقتصادية، العلوم في

وتهدف هذه الدراسة إلى إختبار كفاءة إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية من خالل نسبة كفاية        
، وذلك بإستخدام 2011إلى 1997رأس المال، وذلك لعينة من البنوك اإلسالمية عبر سلسلة زمنية من عام 

المصارف اإلسالمية ذات كفاءة ، وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن panel dataأسلوب التحليل اإلحصائي
في إدارتها للمخاطر وقد تمثلت هذه الكفاءة بحرصها على إبقاء أدائها المالي جيد، وذلك بإتباع مجموعة 

  من السياسات المالية وتنفيذ أوامر السلطات الرقابية واهتمامها بما جاءت به المعايير الدولية للمراقبة.
وضيحها لمختلف المفاهيم المتعلقة بالمخاطر وٕاختبارها لكفاءة إدارة على الرغم من تفهذه الدراسة       

  . لم تعطي خصوصية لمخاطر صيغ التمويل اإلسالميةالمخاطر في البنوك اإلسالمية ومعاييرها فهي 
 هيكل البحث. . 11

  نظرا ألهمية هذه الدراسة فقد إرتأينا إلى تقسيمها إلى أربع فصول على النحو التالي:      
الجوانب  ، وتم التطرق في هذا الفصل إلىاإلطار المفاهيمي والنظري للمصارف اإلسالميةاألول: الفصل 

أساليب التمويل ، موارد المصارف اإلسالمية(مفهومها،  األساسية المتعلقة بالمصارف اإلسالمية
 .)مؤشرات تقييم األداء المالي للمصارف االسالمية، واإلستثمار في المصارف اإلسالمية
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مفهوم المخاطر وٕادارة المخاطر ( وتناولنا فيه اإلدارة المخاطر في المصارف االسالميةالفصل الثاني: 
 المتطلبات الضرورية إلدارة، المخاطر التي تواجه المصارف اإلسالمية وأساليبها اإلستثمارية ،المصرفية

 .)الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية، لمخاطر في المصارف اإلسالميةا
مقررات إتفاقية (  وتم التطرق فيه إلى لكفاية رأس المال المصرفية 3مقررات إتفاقية بازلالفصل الثالث: 

، )3مراحل اإلنتقال إلى النظام الجديد (بازل، 3الجوانب اإلصالحية إلتفاقية بازل، وظروف إصدارها 3بازل
 .)على القطاع المصرفي العالمي 3إنعكاسات مقررات بازل

عالقة صيغ التمويل في مصرف أبوظبي االسالمي بمعيار كفاية رأس المال الصادر عن الفصل الرابع: 
)IFSB( 3حسب إتفاقية بازل ) مدخل للتعريف بمصرف أبوظبي اإلسالميوفيه تطرقنا للعناصر التالية،  

، )IFSB(لقياس كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية الصادر عن  3المعيار المستمد من إتفاقية بازل
عالقة مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية بمعيار كفاية رأس المال في مصرف أبوظبي اإلسالمي حسب 

  ).3، حساب نسبة كفاية رأس المال في مصرف أبوظبي اإلسالمي حسب بازل3إتفاقية بازل
 والتوصيات المتوصل إليها باإلضافة إلى آفاق البحث. تضمنت خالصة عامة والنتائج خاتمةو 

   .صعوبات البحث  . 12
بغض النظر عن المجهودات المبذولة في إعداد هذا البحث فإن هناك بعض الصعوبات التي واجهتنا 

  عداد هذه الدراسة وتكمن في:إثناء أ
 تشعب الموضوع بين مسائل فقهية وٕاقتصادية وهو يتطلب اإللمام بالجانبين.  -
 عدم توفر المعلومات والبيانات بالقدر الكافي حول تجربة المصارف اإلسالمية في هذا المجال. -
 وعدم تطبيقها كليا بين المنظومات المصرفية، قلة األبحاث التي تتناولتها. 3حداثة بازل -

  نموذج البحث. .13
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  الفصل األول
 اإلطار المفاهيمي والنظري للمصارف اإلسالمية
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  .مدخل .1.1

على التعامل مع المصارف اإلسالمية وزيادة اإلهتمام باألدوات  مما الشك فيه أن تزايد اإلقبال       
  .ية اإلسالميةالتمويلية اإلسالمية، قد أدى إلى تسارع ملحوظ في نمو وتطور العمليات المصرف

وبما أن العمل المصرفي اإلسالمي يتميز بأنه عمل يقوم على المشاركة في الربح والخسارة        
مخاطر بر لطبيعة المصارف اإلسالمية وللبناء عليه فإن تحقيق فهم أكلمخاطرة، فوبالتالي المشاركة في ا

يمثل أحد المتطلبات األساسية التي تمكن اإلستثمارية وتواجه صيغها  والتحديات التي تواجه هذه األخيرة
 من تصميم األساليب التي تدار بها هذه المخاطر.
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 .المتعلقة بالمصارف اإلسالميةالجوانب األساسية  .2.1
بتكار ار التواجد إلى آفاق التفاعل واإللقد أصبحت المصارف اإلسالمية حقيقة واقعة تعدت إط          

ر الذي اإلقتصادية والمالية التي تواجه العالم اليوم، األم واألزماتشكالت الموالتعامل بإيجابية مع 
م يستوجب منا التعرف على مفهوم هذه المصارف وسماتها وأهم األهداف التي تصبو إليها، وهو ما سيت

 التعرض له فيما يلي:
  .المصارف اإلسالميةمفهوم  .1.2.1
 .خصائصهوٕالى أهم ريف المصرف اإلسالمي اتعأهم من خالل هذا العنصر سيتم التطرق إلى       

ضا يلي بع للمصارف اإلسالمية العديد من التعاريف نذكر فيما :اإلسالميةتعريف المصارف  .1.1.2.1
 منها على سبيل المثال ال للحصر:

فالمصرف اإلسالمي يتلقى من األفراد  امصرفية ال تتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء اتمؤسسهي        
نقودهم دون أي إلتزام أو تعهد من أي نوع بإعطاء فوائد لهم وحينما يستخدم هذه النقود في أنشطة 

   1إستثمارية أو تجارية يكون ذلك على أساس المشاركة في الربح أو الخسارة.
ألموال وٕاستثمارها وتنميتها لصالح ويعرفها وهبة الزحيلي بأنها مؤسسات مالية تقوم بتجميع ا        

المشتركين وإلعادة بناء المجتمع المسلم وتحقيق التعاون اإلسالمي في نطاق التأمين التعاوني والزكاة وفق 
 2األصول واألحكام والمبادئ الشرعية.

مؤسسات تراعي وتتقيد في وظائفها وأهدافها بقواعد الشريعة اإلسالمية في  اعرف أيضا على أنهتو         
    3المعامالت المالية التجارية والمدنية أو تنحى نحوا إنسانيا في منح اإلئتمان.

والمصرف اإلسالمي يعرف أيضا بأنه مؤسسة تقوم بجذب رأس المال الذي يكون عاطال لمنح صاحبه 
ة اإلقتصادية التي تعود بالفائدة الحقيقية على جميع المساهمين فيها بإعتباره طريق أعمال التنميربحا عن 

  4وسيطا بين صاحب المال والمستثمر ليحصل على كل حقه في نماء هذا المال.
على أنها نظام مالي يعتمد على المشاركة في المخاطرة وفي كما تعرف المصارف اإلسالمية        

  5على دفع الفوائد.األرباح بدال من اإلعتماد 
لية تستهدف تحقيق سالمية هي أجهزة ماالمصارف اإليلي: اويعرفها الدكتور أحمد النجار كم       

، التي جاءت بها الشرائع السماوية خالقيةسالمية وتلتزم بكل القيم األلتنمية وتعمل في إطار الشريعة اإلا
نموية إجتماعية ومالية، من حيث أنها تقوم تدوات هي أفى تصحيح وظيفة المال في المجتمع وتسعى إل

نموية من حيث أنها تضع نفسها في خدمة التبما تقوم به المصارف من وظائف في تسيير المعامالت 

                                                 
 .87الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، صإقتصاديات النقود والبنوك، )، 2003( عبد الرحمن يسري أحمد، 1
 .122دار الفكر، دمشق، سوريا، ص وفتاوى وحلول،المعامالت المالية المعاصرة بحوث )، 2002( وھبة الزحيلي، 2
 .180،179الدار الجامعية، مصر، ص صإقتصاديات النقود والمال، )، 1994زينب حسين عوض هللا، ( 3
ة، إتحاد المصارف العربي المصارف اإلسالمية العمليات، إدارة المخاطر، والعالقة مع المصارف المركزية والتقليدية،)، 2005( أحمد سفر، 4

 .41بيروت، لبنان، ص
 .19، الشركة العربية المتحدة، مصر، صإدارة المصارف)، 2008( ھشام جبر، 5
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المجتمع وتستهدف تحقيق التنمية بأرشد السبل وٕاجتماعية ألنها تقصد في عملها إلى تدريب األفراد على 
 1.ليهم وعلى المجتمع بالنفعم على تنمية أموالهم بما يعود عترشيد اإلنفاق وعلى اإلدخار ومعاونته

 ومن مختلف التعاريف السابقة نستنتج بأن معظمها ينصب في معنى واحد تقريبا، وهو أن       
مؤسسات مالية مصرفية تنموية إجتماعية تعمل وفقا لمبادئ الشريعة  المصارف اإلسالمية عبارة عن

  اإلسالمية.
  2:وتتمثل في :وخصائص المصارف اإلسالميةسمات  ..12.1.1
  و بتة أفية ثاسواء كانت هذه الفائدة ظاهرة أو خالمصارف اإلسالمية ال تتعامل بالفائدة أخذا وعطاءا

 وذلك من منطلق إلتزامها بالشريعة اإلسالمية.متحركة 
 قروض حسنة بل تقدم (بفائدة)  بزيادة ال تقدم قروضا نقديةأي  ر في اإلئتمانمصارف ال تتاج هي

 .ةعيني تتمويالبدون زيادة عن المبلغ األصل كما تقدم 
 فهي  األخرى مصارفلى األجل المتوسط والطويل كالال يقتصر ع المصارف اإلسالمية إن عمل

ا ، لذةوبنوك التنمي األعمال وبنوك اإلستثمار وكالتجارية وبن بنوكدة الوظائف تؤدي دور كل من المتعد
 .اهوموارد هااألمر الذي ينعكس على إستخدامات ةوالطويل ةيشمل اآلجال القصيرة والمتوسط فإن عملها

  مستخدمين  ما أصحاب حسابات إستثمار وٕادخار أالمصارف اإلسالمية ترتبط مع عمالئها سواء أكانو
حا كانت ربقائمة على مبدأ تحمل المخاطرة والمشاركة في النتائج متاجرة  وألهذه الموارد بعالقة مشاركة 

قاعدة بوهو ما يعرف  بالنسبة للمصارف التقليدية حالالما هو عالقة دائنية ومديونية ك تأو خسارة وليس
 .الغنم بالغرم

 ام النظ قتصاد اإلسالمي لتأكيد أناذج التطبيقية لمفاهيم وقواعد اإليعتبر المصرف اإلسالمي أحد النم
 لشريعةكما يبين أن أحكام ومبادئ ا دات بالمعامالتالعبا، يربط الحياة اإلسالمي نظام شامل لكل نواحي

 .تلفةمخأزمات ضغوط و تعانيه من اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان وأنها قادرة على إنقاذ البشرية مما 
 ية المستنبطة من مصادرها األصلية، أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالم هذه المصارف حكم معامالتت

 .مع الشريعة اإلسالمية وليس العكسلتتناسب  المعامالتهذه تكييف  هذا الشأن هو يواألصل ف
 وهي نع على المصارف اإلسالمية القيام ببعض التوظيفات التي تباشرها المصارف التقليديةيم:  

 .التعامل في األوراق المالية ذات الفوائد الثابتة -
 خصم األوراق التجارية. -
ل ائدة محدد أو متفق عليه فيما عدا تقديم التمويالقروض والسلفيات في صورة نقدية وبسعر ف -

 ...ات، المضاربات، المرابحات، المتجار اتالمشاركالقصير األجل وفقا للصيغ المختلفة والتي من أهمها:
 

                                                 
، دار الخلدونية، الجزائر، عقد المضاربة (القراض) في المصارف اإلسالمية بين الفقه اإلسالمي والتقنيات المصرفية)، 2006( عجة الجياللي، 1

 .177ص
، دار ارة المصارف السياسات المصرفية، تحليل القوائم المالية، الجوانب التنظيمية، البنوك اإلسالمية والتجاريةإد)، 2002( عبد الغفار حنفي، 2

 .68،67الجامعة، اإلسكندرية، مصر، ص ص
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  قواعد فقهية في اإلقتصاد اإلسالمي.. 3.1.2.1
  وفيمايلي نذكر أهم هذه القواعد:     
  :الحق في الحصول على النفع أو الكسب (العائد أو الربح) يكون ويقصد بها أن قاعدة الغنم بالغرم

بقدر تحمل المشقة أو التكاليف (المصروفات أو الخسائر أو المخاطر)، وبعبارة أخرى فإن الحق في الربح 
يكون بقدر االستعداد لتحمل الخسارة، وهذه القاعدة تمثل أساسًا فكريًا قويًا لكل المعامالت التي تقوم على 

شاركات والمعاوضات، حيث يكون لكل طرف فيها حقوق تقابل أو تعادل ما عليه من التزامات، على الم
وهذه هي األسباب  ،لتزام بضمانإتزام بعمل أو لإلتزام بمال أو إ تزامات تكون على ثالثة أنواع هي:أن االل

ومن ثم  ،الثالثة التي تسبب لصاحبها الحق في الحصول على الربح أو الغنم على ما اتفق عليه العلماء
فإن لهذه القاعدة أهمية كبيرة في المعامالت المصرفية اإلسالمية، حيث تؤثر في أمرين أحدهما: أن 

ما: تحديد النسبة أو المقدار أو يحصل المصرف على ربح أو عائد أو عوض من حيث األصل، وثانيه
 1 .القيمة التي يحصل عليها

 مله ومعناها أن يسأل عن ضمان شيء عند التلف له الحق في منفعته في مقابلة تحلخراج بالضمان: ا
 تبعة الهالك أثناء بقائه عنده.

الشجرة وأجرة خرج من شيء فهو خراجه، كثمرة  رض ونحوها، فكل ماهو الناتج من غلة األ الخراج لغة:
 .2الدابة ودرها ونسلها

 هو اإللتزام بالتعويض عن الشيء. :الضمان
خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة، فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك،  ما      

 3فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم.
يقصد بها أن من ضمن أصل شيء فله أن يحصل على ما تولد عنه من  بالضمانقاعدة الخراج ف      

نه ألعائد فبضمان أصل المال يستحق الخراج (أي ما خرج منه) المتولد عنه، ويجوز االنتفاع لمن ضمنه 
 لقاعدةولهذه القاعدة عالقة با ،يكون ملزمًا باستكمال النقصان المحتمل حدوثه وجبر الخسارة إن وقعت 

ير ثر كبسابقة ألنها قد تدخل تحتها من حيث أن الخراج غنم والضمان غرم، وال يخفى أن لهذه القاعدة أال
 .ةفي األعمال المالية والمصرفية حيث تؤثر في عملية توزيع النتائج المالية في المصارف اإلسالمي

 :أ مستمد من وهو أساس عمل المصارف اإلسالمية وهو مبد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة
ذ أن إوهو مبدأ عام ال يمثل صيغة معينة من المعامالت المصرفية  الغنم بالغرم"،القاعدة الشرعية "

 المعامالت مستقاة من هذا المبدأ العام.
وتوظيف هذه القاعدة الفقهية اقتصاديا هو من أعظم المقاصد التي تسعى إليها المصارف االسالمية      

الى تحقيقها متميزة في ذلك عن غيرها من المصارف التقليدية، التي يحصل فيها المودعون على فوائد 

                                                 
، اإلمارات، 1123، صحيفة الرؤية، العدد الضوابط الشرعية للعمل المصرفي: الغنم بالغرم والخراج بالضمان)، 2013خليفة العقلي، (سبتمبر   1

  .2ص 
  .827، دار الفكر، دمشق، سوريا،، ص10، الجزء موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصرة)، 2012وھبة الزحيلي، (  2
  ah.netwww.aluk ://http                                  : ، عن موقعشرح قاعدة الخراج بالضمان)، 2015شفيق القاسمي المظاھري، (أوت   3
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تحمل و تعرض ألي نوع من المخاطر، والمقترضون ال يشاركهم المصرف في دون سعي أمتراكمة 
الخسارة إذا تحققت، فالمصرف التقليدي ال يتحمل مخاطر خسارة العميل في استثماراته وال يعتبر احتمال 
عدم السداد خطرا عليه، ألنه يأخذ ضمانات تفوق قيمة القرض وفي جميع الحاالت فإن تحقق الربح يكون 

، مما يجعل العميل يتحمل مخاطر أكيدا بالفوائد الربوية التي يحصل عليها، وال مجال الحتمال الخسارة
  1االفالس وحده دون مشاركة طرف ثان، على عكس المصرف االسالمي الذي ال يقر بالكسب دون عمل.

 :المقصود بالضرر هو إلحاق مفسدة بالغير والحديث يطالب بمنع وقوع الضرر  ال ضرر وال ضرار
وقع الضرر أثناء القيام بفعل مشروع فال مطلقا، فال يجوز لإلنسان إضرار غيره سواء تعمد اإلضرار أم 

  2يجوز للمالك التصرف في ملكه بحيث يضر غيره، وال يجوز بيع شيء وٕاخفاء العيب الذي فيه.
لة والمقصود بالضرار هو مقابلة الضرر بالضرر فالحديث يمنع المقابلة بالضرر فال يباح مقاب      

 إتالف مال المتعدي، ألن االتالف ال يجبر التلفاإلتالف بمثله، فمن أتلف ماله ال يحل له شرعا 
مة الحاصل وٕانما يوسع دائرة الضرر من دون فائدة لذا فإنه يجب تعويض التلف بتقديم المثل او القي

  محافظة على األموال من الضياع.
 :هذه القاعدة هي األساس في وجوب ضمان المتلفات، فعلى المتلف ضمان ما أتلف  الضرر يزال

عال تكب فلضرر الواقع، إزالة آلثاره وترميما لنتائجه، وهي أساس لكثير من أحكام الفقه، فمن إر وتعويض ا
  غير مشروع او قام بفعل مشروع ترتب عليه ضرر باآلخرين فيجب إزالته.

 :اره لته آثأي يجب رفعه وٕازا "الضرر يزال"هذه القاعدة مفرعة على قاعدة  الضرورات تبيح المحظورات
 لضرر والأي ال يباح في االسالم ا ﴿ال ضرر وال ضرار﴾تند إلى قوله عليه الصالة والسالم: وهي التي تس

د أن اإلضرار أي ال يباح إدخال الضرر على إنسان فيما تحت يده من ملك أو منفعة غالبا وال يجوز ألح
  يضر غيره.

قوبات فالضرورات مناسبة إلباحة المحظورات جلبا لمصالحها، كما أن الجنايات مناسبة إليجاب الع      
وقد  ﴿ درءا لمفاسدها ودليل هذه القاعدة اآلية الكريمة الواردة في مشروعية الضرورة وهي قوله تعالى:

  .6األنعام اآلية ﴾فصل لكم ما حرم عليكم إال ما إضطررتم إليه
منوع تعني الحالة المحدقة باإلنسان في ظرف سيء والتي تحمله على إرتكاب المحرم الموالضرورة       

، شرعا للمحافظة على نفسه من الهالك أو ماله من الضياع، أو لدفع أذى اليحتمل إما يقينا أو ظنا
قع واألخذ بقاعدة الضرورات في األحوال اإلستثنائية الستباحة المحرم دليل على أن اإلسالم قدر وا

  اإلنسان وضعفه ومقتضيات الحياة التي يواجهها.
ع ضم إليه رفواإلباحة المقصودة هنا هي إجماال رفع اإلثم والمؤاخذة األخروية عند اهللا تعالى، وقد ين     

  العقاب في حالة الدفاع عن النفس وعن المكره.

                                                 
، أطروحة إتخاذ القرارت اإلستثمارية في البنوك اإلسالمية: من أجل معامل خصم في ظل الضوابط الشرعية)، 2012الغالي بن براھيم، (  1

  .27دكتوراه في علوم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائر، ص
  .819ص  مرجع سبق ذكره،)، 2012وھبة الزحيلي، (  2
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 :ل أو ترك فإنما يباح بالقدر ومعنى هذه القاعدة أن كل ما أبيح للضرورة من فع الضرورة تقدر بقدرها
فمن إضطر ﴿الذي يدفع الضرر واألذى، ومعنى االباحة رفع المؤاخذة ال الضمان ودليلها قوله تعالى: 

وعلى هذا فإن اآلية الكريمة تشير إلى أن )  173البقرة اآلية  سورة( ﴾غير باغ وال عاد فال إثم عليه
، ألن اإلباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة وهذا رأي الجائز عند الضرورة هو مقدار ما يدفع به الضرر

  1الحنفية والشافعية والحنابلة.
 :ن مويقصد بها أن ما جاز فعله بسبب عذر من األعذار أو عارض طارئ  ما جاز بعذر يبطل بزواله

  .لقضاءالعوارض فإنه تزول مشروعيته بزوال حال العذر، ولها تطبيقات عدة في مجال العبادات والعقود وا
 :إذا  ﴿وهي من القواعد المستنبطة من قوله صلى اهللا عليه وسلم:  الميسور ال يسقط بالمعسور

لذي ألكمل ااومعناها أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه  ﴾توا منه ما استطعتمأمرتكم بأمر فأ
ترك بأمر به الشرع لعدم القدرة عليه، وٕانما يمكن فعل بعضه فيجب فعل البعض المقدور عليه وال يترك 

  الكل الذي يشق فعله.
 :ورات) المحظ (الضرورات تبيحهذه القاعدة تقيد القاعدة السابقة القائلة  اإلضطرار ال يبطل حق الغير

ومعناها أن اإلضطرار وٕان كان سببا من أسباب إباحة الفعل كما في حال أكل الميتة وشرب الخمر 
ذة لمؤاخونحوها، فإنه ال يسقط حق إنسان آخر من الناحية المادية وٕان كان يسقط حق اهللا ويرفع اإلثم وا

ى ، وٕانما تتجلوالضرر ال يزال بالضررمضطر أو المستكره، إذ ال ضرورة إلبطال حقوق الناس عن ال
 الضرورة في الحفاظ على حياة المضطر، فيأخذ مال غيره والضرورة كما رأينا أنها تقدر بقدرها.

 
ع في هذا الجزء سيتم التعرف على أهم أهداف وأنوا :المصارف اإلسالمية وأنواعهاأهداف . 2.2.1

  المصارف اإلسالمية.
 : يالمصرف اإلسالمي ف وتتمثل أهم أهداف :أهداف المصارف اإلسالمية .1.2.2.1

أن المصرف اإلسالمي في المقام األول مؤسسة مصرفية إسالمية تقوم بأداء  بما :األهداف المالية أوال)
نجاحها في  ىمن األهداف المالية التي تعكس مدفإن لها العديد  ،الوساطة المالية بمبدأ المشاركة دور

  2وهذه األهداف هي: في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية أداء هذا الدور
 لماليةاألول في عملية الوساطة ا حيث يمثل الشق هدافاألمن أهم تعد  وهي جذب الودائع وتنميتها: -

ل مر اإللهي بعدم تعطيل األمواأنه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية واأل ىهذا الهدف إل ةوترجع أهمي
صادر وتعد الودائع المصدر الرئيسي لم المجتمع اإلسالمي وأفراده ىاح علستثمارها بما يعود باألربإ و 

دائع و أو  )والمقيدة المطلقة( ت في صورة ودائع استثمار بنوعيهااألموال في المصرف اإلسالمي سواء كان
  دخار وهي مزيج من الحسابات الجارية وودائع االستثمار.إأو ودائع  تحت الطلب

                                                 
  .574ص مرجع سبق ذكره،)، 2012وھبة الزحيلي، ( 1
المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت،  المصارف اإلسالمية نظرة تحليلية في تحديات التطبيق،)، 2011( محمد سليم وھبه، كامل حسين كالكش، 2

 .17،18لبنان، ص ص
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زة العمل ستثمارات ركياإلحيث تعد  من عملية الوساطة الماليةالشق الثاني  يمثلو  ستثمار األموال:إ -
ديد وتوجد الع رباح سواء للمودعين أو المساهمين،في المصارف اإلسالمية والمصدر الرئيسي لتحقيق األ

تثمار أموال المساهمين سالمصارف إلهذه ستخدامها في إيغ االستثمار الشرعية التي يمكن من ص
  اعية.جتمألموال المتاحة تحقيق التنمية اإلستثماره لإعتباره عند إأن يأخذ المصرف في  ىعل والمودعين

ج عملية اتهي نف اإلسالميالناتجة من نشاط المصرف األرباح هي المحصلة  تحقيق األرباح: -
 المساهمين ىالمودعين وعل ىزعة علاالستثمارات والعمليات المصرفية التي تنعكس في صورة أرباح مو 

   زيادة القيمة السوقية ألسهم المساهمين. ىا أن زيادة أرباح المصرف تؤدي إلهذ ىيضاف إل
ع وذلك حتى يستطي ،دافه الرئيسيةحقيق األرباح من أههدف ت تبرإلسالمي كمؤسسة مالية يعوالمصرف ا

  نجاح العمل المصرفي اإلسالمي. ىوليكون دليال عل ستمرار في السوق المصرفيفسة واإلالمنا
هذا  يجب أن يحرص اإلسالمي أهداف متعددة للمتعاملين مع المصرف :أهداف خاصة بالمتعاملين ثانيا)

  النحو التالي:  ىتحقيقها وهي عل ىعلاألخير 
التي  لخدمات المصرفيةبدرجة جودة اسالمي نجاح المصرف اإل قاسي الخدمات المصرفية:تقديم  -

ام ار أحكوتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لهم في إط ،جذب العديد منهم ىلين وقدرته علللمتعاميقدمها 
  وهدفا رئيسيا إلدارتها. لمصارفهذه امية يعد نجاحا لالشريعة اإلسال

ل ودعة لديه من خالالم موالاأل يقوم المصرف اإلسالمي باستثمار تثمرين:توفير التمويل للمس -
ر هذه ستثماإأو عن طريق  توفير التمويل الالزم للمستثمرينستثمار المتاحة له عن طريق أفضل قنوات اإل

في األسواق  مباشربشكل أو القيام باستثمار هذه األموال  موال من خالل شركات تابعة متخصصةاأل
  الدولية). (المحلية، اإلقليمية،

 ومن أهم عوامل بهاثقة المودعين  ىمن أهم عوامل نجاح المصارف مد للمودعين:توفير األمان  -
تحت  حتماالت السحب من ودائع العمالء خصوصا الودائعإ توافر سيولة نقدية دائمة لمواجهة هاالثقة في
 سحب حتياجاتإوتستخدم السيولة في المصارف في الوفاء ب ثابتة،ل أصول يتسي ىدون الحاجة إل الطلب

 ىلباإلضافة إمن ناحية أخرى المصروفات التشغيلية حتياجات المصرف من إ الودائع الجارية من ناحية و 
  توفير التمويل الالزم للمستثمرين.

  1تحقيقها منها: ىإل ىتسعن األهداف الداخلية التي للمصارف اإلسالمية العديد م :أهداف داخلية ثالثا)
حيث  مة،يق األرباح في المصارف بصفة عاالعنصر الرئيسي لعملية تحق تعد تنمية الموارد البشرية: -

وحتى يحقق المصرف اإلسالمي ذلك البد من توافر  ستثمار،إال تدر عائدا بنفسها دون أن األموال 
 إال يتأتى الفذلك  ،والبد أن تتوافر لديه الخبرة المصرفية ستثمار هذه األموالإ ىالقادر عل العنصر البشري

  أداء في العمل. ىأفضل مستو  ىللوصول إلمهارات التنمية و التدريب  عن طريق
تمر وحتى تس قتصاد ألي دولةحيث تمثل عماد اإلستمرار بهدف اإلصارف تنشأ الم تحقيق معدل نمو: -

  .ستمرار والمنافسة في األسواق المصرفيةاإل لتتمكن من عتبارها تحقيق معدل نموإتضع في  البد أن
                                                 

 .124،123، دار وائل ، األردن، ص ص اإلسالمية مدخل حديثإدارة المصارف )، 2010( حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، 1
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 ىاإلضافة إلقيق أهدافها السابقة بحتى تستطيع المصارف اإلسالمية تح جتماعيا:إ نتشار جغرافيا و اإل  -
ن مبحيث تغطي أكبر قدر  نتشار،البد لها من اإل لمتعاملينلستثمارية توفير الخدمات المصرفية واإل

  .اجغرافي هانتشار إب ذلك إال وال يتم  ات المصرفية في أقرب األماكن لهملمتعاملين الخدموتوفر ل ،المجتمع
سواء  جتذاب العمالءإ ىين المصارف في السوق المصرفية علتشتد المنافسة ب :بتكاريةإأهداف  رابعا)

ن العديد موهي في سبيل تحقيق ذلك تقدم لهم تثمارية، الجارية أو المستثمرين، ساإل عأصحاب الودائ
 عتطيوحتى تس ستثمارية المقدمة لهم،مصرفية واإلأداء الخدمة ال ىتحسين مستو  ىالتسهيالت باإلضافة إل

البد لها من مواكبة التطور  بكفاءة وفعالية في السوقوجودها  ىالمصارف اإلسالمية أن تحافظ عل
 المصرفي وذلك عن طريق ما يلي:

ة من جانب المصارف حتى يستطيع المصرف اإلسالمي مواجهة المنافس بتكار صيغ للتمويل:إ -
 ىجب عليولذلك  تمويل الالزم لمشاريعهم المختلفة،جتذاب المستثمرين البد أن يوفر لهم الإالتقليدية في 

 المشروعات إليجاد الصيغ االستثمارية اإلسالمية التي يتمكن من خاللها من تمويل ىلمصرف أن يسعا
  بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ية المختلفة،ستثمار اإل
طوير في يعد نشاط الخدمات المصرفية من المجاالت الهامة للت بتكار وتطوير الخدمات المصرفية:إ -

رض مع بتكار خدمات مصرفية ال تتعاإ ىوعلى المصرف اإلسالمي أن يعمل علالقطاع المصرفي، 
ها يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية الحالية التي تقدمكما أحكام الشريعة اإلسالمية، 

  المصارف التقليدية بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.
، حيث تعد هذه المسؤولية االجتماعيةوتتجلى هذه األهداف أكثر من خالل خامسا) أهداف إجتماعية: 

 مصارفالجسر الذي تؤدي من خالله ال اإلسالمية، إذ أنها مصارفال أهم مجاالت اهتمام أحد  األخيرة
 ،اإلسالمية واجبها نحو المجتمع للمشاركة في مكافحة الفقر وتوزيع الثروة واإلسهام في نشر العدالة

اإلسالمية عدة منتجات للوفاء بمسؤوليتها االجتماعية مثل التبرع والقرض الحسن  مصارفوتستخدم ال
والمتوسطة وتمويل الخدمات الصحية والتعليمة ودعم الهيئات الخيرية والدينية  وتمويل الحرف الصغيرة

  1.ٕادارة أموال الزكاة جمعا وتوزيعاو 
االهتمام بالخدمات االجتماعية يعد واجبا أخالقيا لكنه أيضا أحد وسائل تحسين اإلنتاجية وتعظيم ف
في الوقت الراهن كل حسب خصوصيات  العديد من المؤسسات المالية اإلسالميةهذا ما دفع ب ،األرباح

المحيط الذي تعمل فيه على وضع خطط وبرامج وتطوير منتجات أكثر تماشيا مع المفهوم الحديث 
 ،وٕان كان الطابع الخيري ال يزال يطغى على العديد من الممارسات المسجلة ،للمسؤولية االجتماعية

  :2فيمايليويمكن تلخيص هذه التوجهات 
 للعمل الخيري والنفع العام .إنشاء صناديق  -

                                                 
لملتقى ا ،-تحليل تجربة المصرف اإلسالمي للتنمية –المسؤولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية  ، )2012فيفري  15(  ،العرابي مصطفى  1

  .8ص، الجزائر، منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية ، جامعة بشار الدولي الثالث حول
، تونس ،لمغاربي األول للمالية اإلسالميةالملتقى ا اإلسالمية، البنوك للمؤسسة في االجتماعية المسؤولية، )15/7/2011 ( حفيظ، الصديق محمد  2
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  .رعاية أبناء المسلمين والعجزة والمعوقين منهمو عانات والدعم للطبقات الفقيرة تقديم اإل -
  .إنشاء وٕادارة صناديق الزكاة -
  .جتماعية الالزمة للمجتمعإٕاقامة مشروعات و  إنشاء أوقاف -
  .المحرومة للفئات ة اقتصادي نشاطات وتمويل المحتاجين لمساعدة الحسن للقرض محافظ إنشاء -
  تمويل حمالت توعية للتكافل االجتماعي ورعاية األيتام والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة. -
   .تمويل البرامج والمؤسسات التعليمية واإلستشفائية ذات الطابع االجتماعي -
   .تمويل برامج للحفاظ على البيئة -

ومن  ،من خالل تقنين العمل االجتماعيبرز في اآلونة األخيرة  توجه للمسؤولية االجتماعية  وقد      
معيار تعالج  13أمثلة ذلك إصدار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية مؤخرا لـ 

    1والبيئة ...إلخ.المسؤولية االجتماعية مثل التزامات الشركاء ( العمالء) ورفاه العاملين ، والصدقات ، 
 سالمية أطرافا مختلفة، نوضحها في الجدول الموالي:اإل مصارفتغطي المسؤولية االجتماعية للو      

  سالمية.اإل مصارفالفئات المستفيدة من المسؤولية االجتماعية لل :)1.1(رقم جدول
 االسالمية لتحقيق المسؤولية االجتماعية اتجاهه مصارفاآلليات المستخدمة من طرف ال العنصر

العمــل علــى تنميــة حقــوق الملكيــة باســتمرار، وتحقيــق المركــز التنافســي المناســب للمصــرف اإلســالمي، وتطــوير  المساهمون
 مجاالت االستثمار، والسماح للمساهمين بمتابعة أعمال المصرف واالطالع على البيانات المطلوبة.

عدالــة وظيفيــة، رعايــة صــحية، رواتــب و أجــور مدفوعــة، إجــازات مدفوعــة،  نظــام المشــاركة فــي األربــاح،تفعيــل  العاملون
 فرص تقدم و ترقية، تدريب مستمر، إسكان للعاملين و نقلهم، ظروف عمل مناسبة.

ات المحافظـــة علـــى شـــرعية وســـالمة المعـــامالت المقدمـــة، والعمـــل علـــى تحقيـــق رضـــا المـــودعين، تســـهيل إجـــراء الزبائن
التعامـــل وكســـب ثقـــة المتعـــاملين، دراســـة دوافـــع وســـلوك المتعـــاملين بالمصـــرف علـــى فتـــرات متفاوتـــة، واالهتمـــام 

 أسعار مناسبة، اإلعالن الصادق. بشكاوى ومقترحات المودعين، 
 معلومات صادقة، عدم سحب العاملين من اآلخرين بوسائل غير نزيهة، منافسة عادلة و نزيهة. المنافسون
 أسعار عادلة، االستمرارية في التجهيز، تسديد االلتزامات المالية والصدق في التعامل. المجهزون
تمويــل المشــروعات الحقيقيــة اإلنتاجيــة التــي تخلــق فــرص  خلــق فــرص عمــل ومحاربــة الفقــر والبطالــة مــن خــالل  المجتمع

العمــل وتحقــق قيمــة مضــافة، ســواء كانــت هــذه المشــروعات كبيــرة أم صــغيرة أم متوســطة، والمســاهمة فــي تمويــل 
 مشروعات الرعاية الصحية واالجتماعية، وزيادة الوعي االدخاري لدى أفراد المجتمع، من خـالل سـهولة الوصـول

يـة، دوات االدخارية، خاصة لصغار المدخرين، والمساهمة في التأهيل العلمي والقضاء على األمإلى األوعية واأل
، احتـــــرام العـــــادات و التقاليـــــد، توظيـــــف المعـــــوقين، دعـــــم األنشـــــطة  وزيـــــادة الـــــوعي المصـــــرفي ألبنـــــاء المجتمـــــع

 االجتماعية، دعم البنية التحتية، المساهمة في حالة  الكوارث.
 ى برامج التشجير و قيادة المساحات الخضراء، المنتجات غير الضارة.االنفاق عل البيئة
   .وتوزيعا االلتزام بالقوانين، حل المشكالت االجتماعية ، تسديد االلتزامات الضريبية و إدارة أموال الزكاة جمعا، الدولة

 التعامل الجيد معها.التعامل الصادق مع الصحافة، احترام دور النقابات العمالية و جماعات الضغط 
 .72-70صمصر،  دار الوفاء،المسؤولية االجتماعية لإلدارة،  ،)2007( ،محمد الصيرفيالمصدر: 

                                                 
          http://www.arabic.aaoifi.com                     :من الموقع الرسمي ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  1
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  هداف في الشكل التالي:ويمكن تلخيص هذه األ
  : أهم أهداف المصارف اإلسالمية)1.1(شكل رقم

                             
       

  
  

  
  

   
  التكافل االجتماعي      إبتكار صيغ للتمويل                  تنمية الموارد  تقديم خدمات مالية               جذب الودائع 
  إقامة مشاريع          تطوير خدمات                     تحقيق النموتوفير التمويل                      األموالإستثمار  
   إجتماعية        مصرفية                            تحقيق اإلنتشار             توفير األمان           تحقيق األرباح  
 

  .من إعداد الطالبةالمصدر: 
  

  وتقسم هذه المصارف وفقا لعدة أسس:: أنواع المصارف اإلسالمية .2.2.2.1
أي حسب النطاق الجغرافي الذي يمتد إليه نشاط المصرف فوفقا له يمكن وفقا لألساس الجغرافي: أوال) 

  1التفرقة بين نوعين وهما:
فهي  المتواجدة فيها، ةوهي تلك المصارف التي يقتصر نشاطها داخل الدولمصارف إسالمية محلية:  أ)

  ال يتعدى عملها خارج هذا النطاق.
 أي ال حليمنشاطها إلى خارج النطاق الدائرة تسع المصارف التي ت وهي مصارف إسالمية دولية: ب)

صارف البنك هذه الم ، ومنتقتصر أعمالها داخل الدولة المتواجدة فيها بل تتعداها إلى دول أخرى
  .بجدة وفروعه عبر مختلف دول العالم اإلسالمي للتنمية

  2 إلى ثالث أنواع: تقسم وفقا لحجم النشاط:ثانيا) 
تتميز بمحدودية نشاطها والذي يقتصر على الجانب المحلي،  مصارف إسالمية صغيرة الحجم: أ)
في شكل مرابحات ومتاجرات فهي تأخذ طابع  قصيرالينصب عملها في جمع المدخرات وتقديم التمويل و 

 التي لمصارف الكبرىل نسبة لفائض مواردها فهي تنقلهالنشاط األسري لكون عدد عمالئها محدود، أما بال
  .تتولى إستثمارها

هي أكبر من المصارف الصغيرة من حيث الحجم وعدد العمالء وأكثر  مصارف متوسطة الحجم: ب)
  .محليا خدمات من حيث النوع، فهي ذات طابع قومي وتنتشر فروعها لتغطي عدد أكبر من العمالء

قد لمال والنلها فروع في أسواق افهي تسمى أيضا بمصارف الدرجة األولى،  كبيرة: مصارف إسالمي ج)
   .الدولية

  
                                                 

، أطروحة دكتوراه في المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك اإلسالمية دراسة تأصيلية مقارنة وتطبيقية)، 2007سليمان بن ناصر العجاجي، ( 1
 .108فلسفة العلوم األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، ص

، دار األزمة المالية -األسواق المالية-السياسة النقدية-البنوك االسالمية-البنوك التجارية-االقتصاد المصرفي النقود)، 2013د هللا، (خبابة عب 2
 .246-242الجامعية الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  ص

أھداف خاصة 
بالمتعاملين

  أھداف إجتماعية أھداف إبتكارية أھداف داخلية أھداف مالية
 RSEحسب 

 أھداف المصارف اإلسالمية
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سالمية أساسا هي مصارف توظيف األموال وأنها بإعتبار أن المصارف اإل وفقا للمجال التوظيفي:ثالثا) 
  1مصارف تنموية تعمل على إنماء ثروة األمة فيمكن أن نميز بين عدة أنواع وفق ذلك:

تتخصص في تقديم التمويل الالزم للمشاريع الصناعية خاصة عندما يمتلك  مصارف صناعية:أ) 
مثل مصرف  عة من الخبرات البشرية في إعداد دراسات الجدوى وتقييم فرص اإلستثمارالمصرف مجمو 
  .اإلنماء الصناعي

 .السودانياإلسالمي مثل المصرف الزراعي  متخصصة في تمويل القطاع الزراعي مصارف زراعية:) ب
 ين توفيرتقوم بدور وهي  تفتقر إليها فعال الدول اإلسالمية سالمية:واإلستثمار اإل مصارف اإلدخار) ج

لمال صارف هو دار اومن أمثلة هذا النوع من الم دخار وٕاقراض المستثمرين لتمويل مشاريعهمصناديق اإل
 .اإلسالمي بجدة

 مية فهيتعد من أهم المصارف التي تحتاج إليها الدول اإلسال :الخارجية اإلسالميةمصارف التجارة ) د
 ينبفية اإلسالمية التي تساعد على تعظيم التبادل التجاري تعمل على إيجاد الوسائل واألدوات المصر 

خالل  منالدول اإلسالمية ي تعاني منها قطاعات ختالالت الهيكلية التالدول، وكذا تعمل على معالجة اإل
 تحسين الجودة.و توسيع نطاق السوق 

  االسالمية. واألساليبسس اري وفق األمتخصصة في تمويل النشاط التج مصارف إسالمية تجارية:) ه
  ساس تنقسم المصارف إلى نوعين هما:حسب هذا األ وفقا للعمالء:رابعا) 

أكانوا  سواء لألفرادتقديم خدمات  أجل تؤسس خصيصا من األفراد:مصارف إسالمية عادية تتعامل مع أ) 
  معنويين. مطبيعيين أ

بل تقدم ، اإلسالمية والمؤسسات تقدم خدماتها للدول والمصارف مصارف إسالمية غير عادية:) ب
قدم كما يدعم وي سالمية من أجل مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية فيهاخدماتها إلى الدول اإل

العادية لمساعدتها على مواجهة األزمات التي قد تصادفها أثناء  خدماته إلى المصارف اإلسالمية
  .سالميمثل بنك التنمية اإل عمالهاألممارستها 
  تحدد عدة أنواع للمصارف نذكرها: ستراتيجية المستخدمة:وفقا لإلخامسا) 

وصلت  بتكار وتطبيق أحدث ماإستراتيجية التوسع والتطوير واإل تعتمد على مصارف إسالمية قائدة:أ) 
  تعمل على نشر خدماتها لجميع عمالئها.صرفية كما المإليه تكنولوجيا المعامالت 

لمصارف تعتمد على التقليد والمحاكاة ومن ثم فإن هذا النوع ينتظر جهود ا مصارف إسالمية مقلدة:) ب
فإذا ما نجحت في إستقطاب جانب هام من العمالء وأثبتت  الكبرى في مجال تطبيق النظم المصرفية،

 مشابهة لها. ةخدمات مصرفي عت هذه المصارف بتقليدها وتقديمربحيتها سار 

                                                 
، دار التعليم البنوك االسالمية -االسالمي نظرية التمويل -البنوك الوضعية والشرعية النظام المصرفي)، 2013( عصام عمر أحمد مندور، 1

 .294الجامعي، االسكندرية، مصر، ص 
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وم عتمد على إستراتيجية الرشادة المصرفية حيث تقت النشاط:مصارف إسالمية حذرة أو محدودة ) ج
سم تهي تخدمات مرتفعة التكلفة لذلك فبتقديم الخدمات المصرفية التي ثبتت ربحيتها فعال، وعدم تقديم ال

  وعدم تمويل أي نشاط يحتمل مخاطر مرتفعة مهما كانت ربحيته.بالحذر الشديد 
  تحدد عدة أنواع للمصارف نذكرها: فيها:ودة وفقا لنوعية البيئة الموج سادسا)

 مثل المصارف اإلسالمية الموجودة في ماليزيا وباكستان.مصارف إسالمية في بيئة إسالمية:   )أ
 مثل المصارف اإلسالمية الموجودة في دول الخليج.مصارف إسالمية في بيئة مختلطة:   )ب

  جودة في الجزائر.مثل المصارف اإلسالمية المو  ج) مصارف إسالمية في بيئة تقليدية:
  ومن خالل الشكل الموالي نلخص أهم هذه األنواع:

  .: أنواع المصارف اإلسالمية)2.1(شكل رقم
                                   

  
  
  
  
  

    )أ
    

  مصارف عادية            مصارف قائدة          مصارف صناعية          مصارف صغيرة          مصارف محلية     
   مصارف مقلدةمصارف غير عادية              مصارف زراعية              مصارف متوسطة          مصارف دولية   

   مصارف حذرة                      مصارف ادخار واستثمار                       مصارف كبيرة                              
         مصارف التجارة الخارجية                                                       

  . من إعداد الطالبة المصدر:
                                          

   .المصارف اإلسالمية المخاطر فيمصادر . 3.2.1
  تتعرض المصارف اإلسالمية إلى عدة مخاطر والتي يمكن إرجاعها إلى المصادر التالية:     

  وتتمثل في: :مصدرها عوامل داخليةمخاطر . 1.3.2.1
هذه المخاطرة تعني مجموعة األخطار التي تنشأ بسبب المتعامل نفسه،  أوال) مخاطر مصدرها العمالء:
وترتبط هذه المخاطر بما يسمى بالجدارة التمويلية  مقصود أو غير مقصودومقوماته سواء نشأت بسبب 

المخاطر األخالقية ومخاطر قلة الوعي  إلى(عدم الوفاء) مخاطر العميل لذا بإمكاننا إرجاع  1،للمتعامل 
  بالمعامالت اإلسالمية ومخاطر متعلقة بالمركز المالي له.الفكري 
  2تظهر في:مخاطر مصدرها نوعية الموارد البشرية المتاحة: ثانيا) 

نظرا لعدم وجود عاملين متخصصين في عدم التخصص في الجانبين الشرعي والمصرفي معا:  -
المجالين الشرعي والمصرفي، فإن المصارف اإلسالمية وجدت نفسها مضطرة لتوظيف خريجي الدراسات 

                                                 
 .61المكتبة العصرية، المنصورة، مصر، ص إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية، )،2012محمد محمود المكاوي، ( 1
 .108-102دار النفائس، األردن، ص  والمثالية،القوى البشرية في المصارف اإلسالمية بين الواقع )، 2010محمود عبد الكريم إرشيد، ( 2

حسب حجم 
النشاط

حسب االستراتيجية  حسب العمالء  حسب الوظيفة وفق أساس جغرافي
 المستخدمة

 أنواع المصارف اإلسالمية
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 ية وذلك من أجل تكوين جهازها اإلداري والتنفيذي وإلختيارتقليدالمصرفية، أو ذوي الخبرات المصرفية ال
  على المصارف اإلسالمية.كبيرة عواقب  ليدي كان لهمصرفي التقذوي التأهيل ال الكوادر البشرية

 يهتمون الفي بعض المصارف اإلسالمية هناك عاملين ي الموظفين شرعية المعامالت: عدم تحر  -
مون بشرعية المعاملة، وال بوجود فتوى أو إطالع هيئة الرقابة الشرعية على نمط المعامالت التي يقو 

  رة.بتنفيذها وهذا األمر في غاية الخطو 
 ففي كل مصرف إسالمي هيئة ين الشرعيين في الحكم على النشاطات المصرفية:تعدد آراء المراقب -

ية في قتصادعدد من اآلراء الفقهية واإل أو كبرت من الناحية العلمية، مما أدى إلى ظهورللرقابة صغرت 
لك ذفي المصارف بحيث يساعد  يةهيئات الرقابالالمسألة الواحدة، مما إستدعى وجود قنوات إتصال بين 

  مية.المصرفية اإلسال لشرعية مما سيؤدي إلى توحيد المعامالتفي توحيد الفتاوى الصادرة عن الهيئات ا
ذهنية في  رسوخ قواعد التعامل التقليدي النظرة التقليدية من قبل العمالء للمصارف اإلسالمية: -

ل ضاعف جهدهم ليشرحوا للعميل الفروق بين التعاماإلسالمية ولد صعوبات لدى العاملين و المجتمعات 
لدى  أي إعادة تشكيل الوعي في هذا النوع والتعامل الربوي وحتى شرح المعاملة نفسها وطريقة تنفيذها

  .الزبائن
  1وتتجلى لنا في: :مخاطر مصدرها عوامل خارجية. .1.22.3
 لمصارفاإن التعليمات واألنظمة التي تحكم عمل هذه  مخاطر مرتبطة باألنظمة والقوانين السائدة: -

صممت في مجملها لخدمة المصارف التقليدية، ولذلك فمن الطبيعي أن تواجه المصارف اإلسالمية 
ي تأخذ في اإلعتبار خصوصيات العمل المصرفي اإلسالمال صعوبة في التعامل مع هذه التعليمات التي 

مصرف آلخر حسب البلد الذي يعمل فيه واللوائح المصرفية التي ومع ذلك فهذه المخاطر تختلف من 
   يخضع لها.

صرف إن عدم تبلور مفهوم الرقابة الشرعية في ذهن إدارة الم مخاطر مرتبطة بالرقابة الشرعية: -
 اإلسالمي أدى لوجود مخاطر مترتبة على الرقابة الشرعية.

  :موارد المصارف االسالمية .3.1
وارد متلف كثيرا عن المصارف اإلسالمية من موارد داخلية وموارد خارجية فهي ال تخ تتكون موارد      

لتي تختلف كثيرا بين المصارف اإلسالمية نفسها إال في بعض الشروط ا ي، كما أنها القليدالمصرف الت
  تضعها مجالس اإلدارة فهذه الموارد تنقسم إلى:

ميزانية مويل بالوتعني الموارد المالية المتاحة لإلستثمار في هيكل الت :الذاتية)( الموارد الداخلية .1.3.1
  والتي يمتلكها المصرف اإلسالمي وتنقسم إلى:

ويقصد به األموال التي يضعها المساهمون تحت تصرف المصرف عند بداية : رأس المال .1.1.3.1
وارد األخرى للمصرف، ومنه يتم المال المدفوع ويمثل المصدر الذي تتدفق منه المنشاطه، أو هو رأس 

                                                 
 .50دار النفائس، األردن، ص مخاطر اإلستثمار في المصارف اإلسالمية، )، 2008حمزة عبد الكريم محمد حماد، ( 1
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تأسيس المصرف وٕايجاد الكيان اإلعتباري له وٕاعداده وتجهيزه ليتمكن من ممارسة النشاط المصرفي 
حتياجات طية اإلباإلضافة إلى الدور التمويلي الذي يقوم به رأس المال المدفوع في السوق المصرفية لتغ

متوسطة، ويضاف إلى ذلك قيامه بدور حمائي بتحمله  ملعمالء المصرف سواء كانت قصيرة أالتمويلية 
  1الخسائر المحتملة التي تتعلق بالمساهمين أو العجز الذي قد يتعرض له المصرف.

تعد االحتياطات أحد التدابير المهمة جدا التي تأخذها المصارف بعين اإلعتبار  ت:تياطااإلح .2.1.3.1
أدائها ونشاطاتها، وهذه االحتياطات تؤخذ لدعم رأس مال  ثر علىوذلك لمواجهة أي طارئ مستقبال، قد يؤ 

المصرف وتحفظه من الخسائر غير المتوقعة، وتعد أيضا عامال من عوامل الضمان بالنسبة للمودعين 
المصرف في شكل إحتياطي  في الحسابات الجارية، فهي عبارة عن المبالغ التي يتم خصمها من أرباح

رأسمالية ومنها إحتياطي عالوة وأيضا إحتياطات 2،طي قانونيإختياري خاص أو في شكل إحتيا
  3اإلصدار.

وتجد اإلحتياطات في المصارف اإلسالمية مشروعيتها في وجوب الحفاظ على رأس المال كامال        
ربح إال بعد سالمة رأس المال،  وتعويضه في حالة الخسارة، ومعروف أيضا في الفقه اإلسالمي أنه ال

   4الفقهاء أن الربح وقاية لرأس المال وأنه جابر له من الخسران الذي قد يلحق به.قرر  ولهذا
تتمثل في األرباح المحولة من السنوات الماضية والتي لم يتم وزعة): األرباح المحتجزة (الغير م .3.1.3.1

   5موردا من موارد المصرف االسالمي. بروتعتحتياطي العام توزيعها، ويمكن للمصرف إضافتها لإل
وهي مبالغ يتم تكوينها خصما من الحسابات أي بالتحميل على تكاليف التشغيل  :تلمخصصاا .4.1.3.1

بغض النظر عن نتيجة نشاط المصرف وذلك لمواجهة إلتزام مؤكد الوقوع مثل إستهالك أو تجديد النقص 
بإظهار المركز المالي في صورة عادلة وقريبة من  في قيمة األصول، وترتبط فكرة تكوين المخصصات

الحقيقة وتكوين المخصصات ال يتم فقط لمواجهة ما يتوقع من تدهور في نسبة توظيف وٕاستثمارات 
المصرف بل يمتد أيضا لمواجهة أخطار المصرف للوفاء باإللتزامات نيابة عن عمالئه اتجاه اآلخرين مثل 

مادات وغيرها من اإللتزامات ومن ثم نستطيع القول بأن حقوق خطابات الضمان وبعض أنواع اإلعت
س مال أيدي تشتمل على المصادر اآلتية: ر في المصرف االسالمي وحتى في المصرف التقل الملكية

مدفوع واالحتياطات بأنواعها واألرباح المحتجزة والمخصصات وتمثل حقوق الملكية مصدرا مهما من 
مية نظرا لكونها مصدرا مستقال غير خاضع لخاصية عدم التأكد أو مصادر األموال للمصارف االسال

   6مخاطرة السحب الفجائي مثل المصادر األخرى.

                                                 
 .117، دار وائل، األردن، صأساسيات العمل المصرفي األساسي دراسة مصرفية تحليلية)، 2001محمود حسن صوان، ( 1
 .100، لبنان، ص1، منشورات الحلبي، طالمصارف اإلسالمية)، 2004وسف فرحات، (ريمون ي 2
دراسة تحليلية تطبيقية  –إدارة الموجودات المطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية )، 2009عمر محمد فھد شيخ عثمان، ( 3

 .40ريا، ص أطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم المالية والمصرفية، سو مقارنة،
 .176، األردن، ص1دار المسيرة، ط المصارف االسالمية أحكامھا ومبادئھا وتطبيقاتھا المصرفية،)، 2008محمد محمود العجلوني، ( 4
 .119دار الصفاء للنشر، األردن، ص النقود والبنوك،)، 1996رشاد العصار، رياض الحلبي، ( 5
، دار اليازوري،  األردن، ص ص مية أداءھا المالي وأثرھا في سوق األوراق الماليةالمصارف اإلسال)، 2011( حيدر يونس الموسوي، 6

39،38. 
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وهي موارد تتاح للمصرف اإلسالمي مثل القروض الحسنة من المساهمين : موارد داخلية أخرى .5.1.3.1
خطابات الضمان، وقيمة تأمين والتأمين المودع من قبل العمالء كغطاء إعتماد مستندي أو غطاء 

  1الخزائن الحديدية المؤجرة.
متغير أساسي يمكن إستخدامه في تعظيم العائد على اإلستثمار،  يعدن حجم حقوق الملكية في المصرف إ

لذلك من الناحية الموضوعية يتطلب أن تكون حقوق الملكية لدى المصرف اإلسالمي أكبر نسبيا من 
  2ين:المصرف التجاري وذلك لسبب

اإلسالمي مجال اإلستثمار متوسط وطويل األجل يتطلب أمواال ذاتية كبيرة مع قصر دخول المصرف  -
 أجل الموارد في الغالب.

ا معند الضرورة وال ملجأ أخير(البنك المركزي) ك ال تتوفر للمصرف اإلسالمي سوق نقدية لإلقتراض -
 يره.إلعتماد على موارده الخاصة بدرجة أكبر من غلية، مما يضطره قليدهو الحال بالنسبة للمصارف الت

ها ، إذ أنتمثل أنشطة قبول الودائع والمدخرات أهم أنشطة المصارف اإلسالمية :الموارد الخارجية .2.3.1
 ي هذاالمصدر الرئيسي الذي تستمد منه تلك المصارف قدرتها على إجراء عمليات التمويل واإلستثمار، وف

  الصدد فإن المصارف اإلسالمية تقبل العديد من صور اإليداعات والمدخرات من أهمها:

سالمي لودائع تمثل قبول المصرف اإل فهي حسابات ليس هدفها االستثمار :ائع الجاريةالود .1.2.3.1
األفراد التي يرغبون في إيداعها لمجرد حفظها وتيسير معامالتهم التجارية، ويطلق عليها البعض بودائع 
ي تحت الطلب إذ يقوم العميل بإيداع مبلغ من المال لدى المصرف ويصبح للعميل بعد ذلك الحق ف

سحب المبلغ كله أو بعضه لمجرد الطلب بإستخدام الشيكات وأوامر الصرف وذلك مقابل عمولة بسيطة 
للمصرف نظير إدارته لذلك الحساب، وفي حالة حدوث خسارة عند إستخدام أرصدة هذه الحسابات 

  3فيتحمل تبعتها المصرف وحده وفي حالة الربح يحصل عليه المصرف بالكامل.

للمصرف االسالمي أن يصنف الودائع تحت الطلب إلى عدة أقسام وفقا لسياسته العامة ويمكن       
  4المرسومة وهذه األقسام هي:

القسم األول ويحتفظ به المصرف كسائل لضمان قدرته على مواكبة حركة حسابات الوديعة الجارية  -
  .سحبهالجال المحددة في اآل ارية)ستثمإودائع الثابتة(والمساهمة في تمكينه من تغطية طلبات المودعين لل

مركز المضارب  هناالقسم الثاني يوظفه المصرف عن طريق المضاربة مع مستثمر ويحتل المصرف  -
  وسيتأثر بما كان يحصل عليه المودع والمصرف معا في المضاربات األخرى.وال يكون مجرد وسيط 

ربة وتقديم التسهيالت ال على أساس المضاالقسم الثالث يقوم المصرف بتقديم القروض منها لعمالئه  -
  والمشاركة في األرباح والخسائر وٕانما لتقديم المساعدة الطارئة عند الضرورة.

                                                 
 .195، األردن، ص1، دار اليازوري، طالنقود والمصارف)، 2010محمود حسين الوادي وأخرون، ( 1
 .63ص ، مطابع المنار العربي، مصر،أصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل)، 1996ناصر الغريب، ( 2
 .212، صمرجع سبق ذكره)، 2001(محمود حسن صوان،  3
 .42مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر، ص البنوك اإلسالمية،)، 1997ضياء مجيد، ( 4
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بعض المصارف اإلسالمية أصحاب هذه الحسابات عوائد في حالة تحقيق أرباح مرتفعة قد تمنح      
  تكون مشروطة مسبقا. ولكنها ال
ال يعطى لصاحب هذه الوديعة دفترا للشيكات بل يعطى دفترا يسمى دفتر توفير  :ودائع التوفير .2.2.3.1

وتظهر فيه حركة السحب واإليداع والرصيد الباقي، وتشترط المصارف حضور صاحب الحساب أو وكيله 
الحساب أن يسحب أو أن يودع في المفوض بالسحب حين الرغبة في السحب أو اإليداع، ويحق لصاحب 

بصغر مبالغها وزيادة عدد المودعين والقصد هذه الودائع تتميز ، و 1دون إخطار مسبقأي وقت يشاء و 
، وتدفع المصارف اإلسالمية على هذه الودائع عوائد بحسب الوديعة ومدة بقائها دخارمنها هو تشجيع اإل

  في المصرف.
ويمكن للمصرف اإلسالمي أن يدخل في عملياته اإلستثمارية جزء من هذه الودائع وبإذن أصحابها      

باإلستجابة لطلبات السحب من هذه الودائع في أي وقت، ذلك ألن معظم  هإلتزاموال يحول ذلك دون 
اإلدخارية المصارف االسالمية تعمل على إستثمار جزء معين من هذه الودائع ولهذا فإن صاحب الوديعة 

ويعامل المصرف اإلسالمي هذه  2،يستحق ربحا على وديعته إذا تحقق بمقدار الجزء الذي تم تشغيله
 3الوديعة معاملة ودائع اإلستثمار.

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المصارف اإلسالمية تضمن ودائع التوفير بغض النظر عن نسبة دخولها    
  4عض اآلخر هذه الوديعة إال بنسبة ما تبقى منها خارج اإلستثمار.يضمن الب في مجال اإلستثمار بينما ال

حسابات االستثمار في المصارف االسالمية يقابلها  :ودائع االستثمار(حسابات اإلستثمار) .3.2.3.1
فوائد المتفق عليها وهي ضامنة جل في المصارف التقليدية التي تلتزم بردها في موعدها مع الالودائع أل

قتضاه مإتفاق يقوم العميل ب دودائع االستثمار عق والفائدة وتتحمل جميع مخاطرها، بينما تمثلصل األ
بإيداع مبلغ من المال لمدة معينة لدى المصرف االسالمي إلستثماره أو ليمنحه إلى من يقوم بذلك وفق 

   .الودائعيضمن هذه  سالمي الوبالتالي فإن المصرف اإل 5نظام المشاركة في الربح والخسارة
خرى ويستثمر مقارنة بالموارد األ سالميةأكبر الموارد بالنسبة للمصارف اإلهذا النوع من الودائع  عدوي     

تكون كبيرة نسبيا لذلك تضع المصارف ألن هذه المبالغ  ،األجلعادة في المشاريع المتوسطة والطويلة 
  6المبلغ والمدة، وهي توجد على نوعين:االسالمية حدا أدنى لفتح حسابات االستثمار من حيث 

يخول المودع صاحب الحساب االستثماري المصرف  ثمار المشترك(المطلق):حسابات االستأوال) 
باستثمار هذا المبلغ في أي من المشروعات التي يراها مناسبة ويكون هذا الحساب ألجال مختلفة وال 

ن ك، وتسمى حسابات إستثمار مشترك ألمحددة لذليجوز سحب الوديعة أو جزء منها قبل نهاية المدة ال
الجزء المتاح من أموال المصرف، صحاب هذه الحسابات تكون مخلوطة بأموال أاالستثمارات الممولة من 

                                                 
 .198، بيروت، لبنان، ص2الدار الجامعية، ط المصارف اإلسالمية دراسة علمية فقھية للممارسات العملية،)، 2007عايد فضل الشعراوي، ( 1
 .121المعھد اإلسالمي للبحوث والتدريب، األردن، ص اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية،عبد الحميد عبد الفتاح، (دس ن)، 2
 .48، عمان، ص1، دار الفكر، طإدارة المصارف مدخل تحليلي كمي معاصر)، 2002رضا صاحب أبو حمد، ( 3
 .284جمعية التراث، غرداية، الجزائر، ص تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية،)، 2002ليمان ناصر، (س 4
 .36، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، صدور المصارف اإلسالمية في تدعيم السوق المالي)، 2010عماد غزازي، ( 5
 .410، دار الفكر الجامعي، مصر، صمعامالت المصارف االسالمية دراسة مقارنة الربح والخسارة في)، 2007عادل عبد الفضيل، ( 6
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الناتجة عن هذه االستثمارات هي  واإليراداتويفترض أن االستثمار سيتم على أساس المضاربة المطلقة، 
التي تخضع للتوزيع بين المصرف االسالمي وأصحاب حسابات االستثمار المشترك سواء كانت ربحا أم 

ولى ن الخسارة في األملية من المضاربة إلى المشاركة ألخير يخرج العالموقف األخسارة، ولكن هذا 
 راف.يتحملها صاحب المال وحده والثانية تتوزع بين األط

يعمل المصرف االسالمي في هذه الحالة وكيال  الحسابات االستثمارية المخصصة(المقيدة):ثانيا) 
للعميل يقوم بإستثمار وديعته في مجال معين يحدده العميل نفسه بناء على رغبة خاصة منه أو على 

ن اإلتفاق دو خير على حصة من األرباح المتحققة حسب قدمها له المصرف، على أن يحصل األنصيحة ي
المتحققة بين المصرف وصاحب هذا ستثمار، ويتم توزيع األرباح أن يتحمل أية خسارة تنجم عن اإل

الحساب على أساس أن المصرف يقوم بعملية اإلشراف وتنظيم عمل المشاريع التي يستثمر أموال 
أساس تقدير جهد  حسابات االستثمار المخصص فيها وتعتمد نسبة األرباح المقتسمة بين الطرفين على

فاق بينهما كما أن توزيع األرباح بين المصرف وأصحاب هذا تفي عملية االستثمار هذه وفق اإل المصرف
النوع من الحسابات يتم على أساس الربح الناتج فقط من المشروع اإلستثماري الذي يستثمر الحساب 

أرباح أو ما يتعرض له من خسارة المخصص فيه وال عالقة لهذا التوزيع بما يحصل عليه المصرف من 
  1في المشاريع األخرى.

 
  .االسالمية في المصارف لألموالأخرى موارد  .3.3.1

ستثمار وقد قامت المصارف ر هذه الشهادات مكملة لحسابات اإلتعتب :شهادات االستثمار .1.3.3.1
اإلستقرار نسبيا وتصلح لتمويل سالمية في عديد من الدول بإصدارها لتجميع موارد مالية تتميز بصفة اإل

  2عمليات إستثمارية متوسطة أو طويلة األجل.
سالمية إصدار أنواع مختلفة من صكوك يمكن للمصارف اإل :اإلسالميةصكوك التمويل  .2.3.3.1

 ساعدهالتمويل االسالمية التي تتناسب مع أحكام الشريعة االسالمية بهدف توفير موارد مالية للمصرف ت
لتي كبديل عن شهادات اإليداع افي تحقيق أهدافه وتمكنه من إنجاز مشروعاته، وينظر إلى هذه الصكوك 

  هم أنواع الصكوك اإلسالمية:تصدرها المصارف التقليدية وفيما يلي أ
يمثل هذا النوع بديل مبتكر لألسهم التقليدية، حيث تتيح  صكوك زيادة رأس مال المصرف المؤقتة:أوال) 

خيار  لحاملها نفس حقوق المساهمين في المصرف ولكن تختلف عنهم بحق اإلنسحاب من المصرف، أو
تكون مدة هذه الصكوك بين متوسطة وطويلة اإلستبدال بأسهم دائمة في نهاية أجل الصك، وعادة ما 

 3األجل وهي تتيح للمصرف أموال قابلة للتوظيف متوسطة وطويلة األجل.
وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها إلستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو وهي  صكوك المشاركة:ثانيا) 

تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة، ويصبح المشروع أو موجودات 
                                                 

 .221،220، دار اليازوري، األردن، ص ص المصرفية اإلسالمية األسس النظرية وإشكاليات التطبيق)، 2011نوري عبد الرسول الخاقاني، ( 1
 .102ص مرجع سبق ذكره،)، 2003(عبد الرحمن يسري أحمد،  2
 .197، صمرجع سبق ذكره)، 2008(محمد محمود العجلوني،  3
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النشاط ملكا لحملة الصكوك في حدود حصصهم، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على 
  1.أو على أساس الوكالة باإلستثمار أساس صيغة المضاربة

المصدر لهذه الصكوك هو طالب المشاركة معه في مشروع معين والمكتتبون هم الشركاء في عقد 
المشاركة، وحصيلة اإلكتتاب هي حصة المكتتبين في رأسمال المشاركة، وهذه الصكوك تعطي لمالكها 

الصكوك من أرباح المشروع  ة، وحصة حملةحصة من الربح وليس نسبة محددة مسبقا من قيمتها اإلسمي
التعاقد، فمالكوها يشاركون في غنمها حسب اإلتفاق المبين في نشرة  الذي تموله تحدد بنسبة مئوية عند

  2اإلصدار ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم وفقا لقاعدة الغنم بالغرم.
وع المستمرة والمؤقتة وصكوك المشاركة في مشر ولصكوك المشاركة العديد من األنواع كصكوك المشاركة 

  معين واإلدارة لمصدرها أو في مشروع معين واإلدارة تكون لجهة أخرى.
وهي صكوك إستثمارية إسالمية ذات آجال تزيد عن السنة  صكوك إيداع إسالمية آلجال متوسطة:ثالثا) 

وتتفرع  العائد العام اإلجمالي تسموتق في إستثماراته مصرفوتشارك أموال ال الخمس سنوات وتقل عن
  3إلى:
ل المصرف المقدرة عن ناتج أعماوهذا الصك يمنح صاحبه عوائد شهرية  صكوك ذات عائد جاري:  )أ

العائد  عند حساب في نهاية السنة الماليةو النقصان أسواء بالزيادة الفرق بتسوية التم تشهريا، على أن 
 الذي تحقق. 

احتياجات ورغبات العمالء الذين يرغبون في الحصول على عائد شهري ويشبع هذا النوع من الصكوك 
 ويتم من خالله تنظيم إنفاقهم الجاري وهو يناسب أصحاب الدخول الثابتة والمعاشات.

كن شهرية جارية، ول تخول حاملها الحصول على عوائد وهذه الصكوك ال صكوك ذات قيمة متراكمة:   )ب
 ستثمار هذه العوائد فياإلسمية سنة بعد سنة، وبالتالي يعاد إهذه العوائد تضاف إلى قيمة الصك 

في  ، أماالمصرف ويحصل حاملها على القيمة اإلجمالية المتراكمة عبر الزمن في نهاية الصك إستثمارات
 .الصك على عوائدحالة الخسارة ال يتحصل مالك 

يكون و  ذه الصكوك إلى قسمينحيث يقسم العائد الشهري له صكوك ذات عوائد جارية وقيمة متراكمة:   )ج
  :هذا التقسييم متفق عليه ومبين في نشرة اإلصدار

  ول يتم دفعه إلى حملة هذه الصكوك كعائد جاري.األ -
 سمية وبالتالي يعطي عائدا متراكما في نهاية عمر الصك.الصك اإل ةالثاني يتم إضافته إلى قيم -
قوم يوهي صكوك إستثمارية ترتبط بقطاع إقتصادي محدد حيث  صكوك االستثمار القطاعية المحددة: د)

في القطاع االقتصادي المحدد، المصرف االسالمي بإستخدام حصيلة هذه الصكوك في تمويل مشروعات 
  .الممولة في ذلك القطاع بالعائد المتحقق عن المشروعات ويرتبط العائد على هذه الصكوك

                                                 
 .13، مصر، صسؤال وجواب 30الصكوك في تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل اإلسالمي، نشرة  1
 ،-البحرين–الصكوك اإلسالمية ودورھا في تطوير السوق المالية اإلسالمية تجربة السوق المالية اإلسالمية الدولية )، 2011نوال بن عمارة، ( 2

 .4، ورقلة، الجزائر، ص9مجلة الباحث، العدد
لية الشريعة ، ك، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر-خصائصھا وأنواعھا–صكوك اإلستثمار الشرعية )، 2007نادية امين محمد علي، ( 3

 .986والقانون، االمارات العربية المتحدة، ص
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اته حيث يقوم المصرف ترتبط بتمويل مشروع معين ومحدد بذو  صكوك إستثمار في مشروع معين: ه)
د موال المتحصلة من هذا النوع من الصكوك في تمويل المشروع المحدد، ولكن بالطبع بعبإستخدام األ

  دراسة جدواه االقتصادية ويرتبط العائد على هذه الصكوك بالعائد المتحقق من المشروع الممول.
ي فناديق هناك عدة أنواع من الص والصدقات والهبات والتبرعات: الزكاةصناديق موارد  .3.3.3.1

 ومن أهم هذهفيها حصيلة مالية كبيرة وتعتبر من مصادر المصرف الخارجية، المصرف االسالمي تتجمع 
الصناديق صندوق الزكاة إضافة إلى الهبات والصدقات والنذور، وكل هذه موارد إضافية في المصرف 

  سالمية التي يقوم بها.يذ سياسة الخدمات اإلجتماعية واإلده على تنفاإلسالمي تساع
موال ويقوم بصرفها في مصارفها الشرعية إن كانت صدقة مصرف االسالمي أن يقبل هذه األويحق لل

  .(نذرا أو وقفا) واجبة أو حسب رغبة أصحابها إن كانت غير ذلك

سالمي عديدة ومتنوعة مقارنة مع المصارف هذه المصادر أن أموال المصرف اإل ونخلص من       
لمدخرات والفوائض المالية لدى التقليدية وهذا يجعل المصرف االسالمي أكثر قدرة على تعبئة وتجميع ا

لتالي يزيد قتصادية بصفة خاصة وبافة عامة والمشروعات في البيئة اإلالشعبية بص فراد في األوساطاأل
  1الوطني، وتنمية المجتمع الذي يقوم فيه.قتصاد من قدرته على خدمة اإل

  ويمكننا تلخيص أهم الموارد للمصارف اإلسالمية في الشكل التالي:       
  ): موارد المصارف اإلسالمية.3.1شكل رقم (

  
  
  
  
  

-   

-   
  

-   
  

-   

-   

-   

-   

-   
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  من إعداد الطالبة. المصدر:
                                                 

 .82دار النبأ، بسكرة، الجزائر، ص المصارف االسالمية،)، 1996جمال لعمارة، ( 1

 موارد المصرف اإلسالمي

 الموارد الداخلية الموارد الخارجية

إحتياطي 
 قانوني

 رأس المال ودائع جارية

احتياطي  اإلحتياطات
 اختياري

 ودائع التوفير
حسابات 

 االستثمار المطلقة
احتياطات 
 اخرى

 ودائع إستثمار
 األرباح المحتجزة

حسابات 
 االستثمار المقيدة

 المخصصات
موارد خارجية 

أخرى
 موارد داخلية أخرى
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  .اإلسالمية في المصارفواإلستثمار التمويل أساليب . 4.1
ستخدامات األساسية للمصارف اإلسالمية في صيغ التمويل واإلستثمار المعروفة في الفقه تتمثل اإل       

جام التمويل وٕانسواإلقتصاد اإلسالمي، والتي تعد بديال ذا كفاءة لإلقراض من حيث حاجات الناس إلى 
 وانبتعنى بج لرقابة المصرفيةظمة لألعمال المصرفية، وكما هو معلوم أن اتلك الصيغ مع القوانين المن

 إذ يعد المصرف مؤتمن على أموال الناس فكان عليه أن يستخدم هذه المخاطرة في األعمال المصرفية
   قوقهم.الصيغ مع الحرص الدائم على توافره على القدرة على الوفاء بح

تمويل تستخدم المصارف اإلسالمية صيغا عدة لل األجل: القصيرةواإلستثمار التمويل أساليب . 1.4.1
  يلي: منها صيغ التمويل قصيرة األجل والتي سنتطرق لها فيما

  سالمي.قبل أن نتطرق إلى مفهوم المرابحة نعرف أوال البيع وأنواعه في الفقه اإل حة:مرابال. 1.1.4.1
  وفي هذا العنصر نتعرف على مفهومه ومختلف أنواعه. مفهوم البيع:أوال) 

  .تعريف البيع  )أ
  :1مطلق المبادلة.لغة 
  :ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه اآلخر، فهما من األلفاظ المشتركة إصطالحا

التراضي، أو نقل ملك بعوض على بين المعاني المتضادة، ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل 
 2الوجه المأذون في.

  :َوَحرََّم  ْلَبْيعَ الَُّه َوَأَحلَّ ال﴿ البيع مشروع بالكتاب والسنة وٕاجماع األمة، أما الكتاب فيقول اهللامشروعيته
َبا كسب عمل أفضل ال وأما في السنة فيقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم:" ،)275اآليةسورة البقرة ( ﴾الرِّ

 لى اهللاصوقد أجمع الفقهاء على جواز البيع والتعامل به من عهد الرسول الرجل بيده وكل بيع مبرور"، 
 عليه وسلم إلى يومنا هذا.

 3:ا التقسيم بإعتبار الثمن وهوهناك عدة تقسيمات للبيوع نأخذ منه أنواع البيع في الفقه اإلسالمي:  )ب
  :الذي يتفق عليه المتعاقدان دون النظر إلى الثمن األول.هو بيع بالثمن بيع المساومة 
  :اعة، وهذهو بيع مبني على أمانة البائع في اإلخبار عن الثمن األول الذي ملك به السلبيع األمانة 

 هو سبب تسميته وهو ثالثة أنواع:
 وهو البيع بمثل الثمن األول أي برأس المال دون ربح. بيع التولية: -
 ول.البيع الذي يخسر فيه البائع فيتم فيه بيع السلعة بأقل من ثمنها األ وهوبيع الوضيعة:  -
ه رط عليوفيه يقوم البائع بإعالم المشتري بالثمن الذي أشترى به هو السلعة ويشتبيع المرابحة:  -

  .مقدار معين من الربح

                                                 
 .57، دار الجيل، دون بلد نشر، صالمعجم اإلقتصادي اإلسالمي)، 1981أحمد الشرباصى، ( 1
 .89، القاھرة، مصر، ص3، الجزء21الم العربي، طدار الفتح لالع فقه السنة،)، 1990السيد سابق، ( 2
 .38دار الفكر، دمشق، سوريا، ص بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف اإلسالمية،)، 2004عبد العظيم أبو زيد، ( 3
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لقد منع الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنواعا من البيع لما فيها من الغرر  البيوع المنهى عنها:  )ج
من ذلك  ،1بين المسلمين إثارة األحقاد والنزاع المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل والغش المفضي إلى

 يلي:ما
  :فعن أي أن يشتري رجل سلعة ثم يبيعها قبل أن يقبضها ممن إشتراها منهبيع السلعة قبل قبضها ،

 .2﴾من ابتاع طعاما فال يبعه حتى يقبضه﴿عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: 
 :ويقصد به أن يبيع رجل سلعة بثمن معين ثم يأتي رجل آخر ويعرض عليه  بيع المسلم على المسلم

ول الذي إشترى رجل األرجل األول، أو يأتي رجل للثمن أعلى من الثمن الذي باع به فيمتنع عن البيع لل
 ال يسم المسلم ﴿ ، وذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم:أنا أبيعها لك بأقل من ذاك الثمنويقول له إرجعها و 
 .3﴾َعَلى َسْوِم َأِخيِه 

 :مة ع المحر ا نوع من البيو أن تكره إنسانًا على أن يبيع شيئًا هو في أمس الحاجة إليه هذ بيع المكره
ْيَنُكْم ْمَواَلُكْم بَ أَ ْأُكُلوا  تَ َال ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ، وهو إثم كبير وحرام عظيم، الدليل قال تعالى: الباطلة

 ساءرة النسو  ( اَن ِبُكْم َرِحيًما ﴾كَ  ِإنَّ اللََّه ُفَسُكمْ ا َأنْ ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َوَال َتْقُتُلو 
نك أنت أمن أكل أموال الناس بالباطل أي تلجئهم إلى بيع ما في أيديهم إكراهًا، معنى هذا  ،) 29 اآلية

 .أقوى، استخدمت قوتك في إجبار الناس على بيع ما في حوزتهم
 يقع عند مواطأة البائع ممن يزيد على السلعة غير قاصد للشراء لدفع الغير لشرائها بثمن  :بيع النجش

 4﴾َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضي اللَُّه َعْنُهَما َقاَل: َنَهى النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن النَّْجشِ ﴿مرتفع
 :فال يجوز شرعًا بيع النجس كالخمر  محرم أو فيه نجاسة وهو بيع أي شيء بيع المحرم والنجس

، والخنزير والميتة، ما معنى كلمة نجس؟ أي عينه نجسة، فالميتة نجسة، والخنزير نجس، والخمر نجس
ُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل َصاُب َواْألَْزَال اْألَنْ وَ ْيِسُر ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلمَ تعالى:  هلو قودليل ذلك 

َعْن َجاِبِر ف ﴿من السنة النبوية الشريفة  ، أما) 90 اآلية سورة المائدة (الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ﴾
َمكََّة ُقوُل: َعاَم اْلَفْتِح َوُهَو بِ يَ ْيِه َوَسلََّم ُه َعلَ ى اللَّ ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضي اللَُّه َعْنُهَما َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه َصلَّ 

ْلَمْيَتِة وَل اللَِّه َأَرَأْيَت ُشُحوَم اِقيَل: َيا َرسُ فَ  َنامِ األصْ وَ ِإنَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َحرََّم َبْيَع اْلَخْمِر َواْلَمْيَتِة َواْلِخْنِزيِر 
ِه َراٌم ثُمَّ َقاَل َرُسوُل اللَّ حَ َقاَل: ال ُهَو فَ لنَّاُس َها اَفِإنََّها ُيْطَلى ِبَها السُُّفُن َوُيْدَهُن ِبَها اْلُجُلوُد َوَيْسَتْصِبُح بِ 

َأَكُلوا َمَها َجَمُلوُه ثُمَّ َباُعوُه فَ ا َحرََّم ُشُحو َه َلمَّ اللَّ  اَتَل اللَُّه اْلَيُهوَد ِإنَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد َذِلَك قَ 
 .﴾َثَمَنهُ 

                                                 
مكتبة العلوم والحكم،  ومعامالت، منھاج المسلم كتاب عقائد وأداب وأخالق وعباداتأبي بكر جابر الجزائري، ( دس ن)،  -العديد من المراجع:  1

  .301المدينة المنورة، السعودية، ص
مكتبة الملك فھد الوطنية، المكتب اإلسالمي، مكة  بحوث في اإلقتصاد اإلسالمي،)، 1996بد هللا بن سليمان المنيع، (ع -                           

 .148المكرمة، السعودية، ص
، رواية محمد بن الحسن الثيباني، تحقيق عبد الوھاب عبد اللطيف، المكتبة موطأ اإلمام مالكأنس األصبحي، (د س ن)،  اإلمام أبو عبد هللا مالك بن 2

 .270، ص767، حديث رقم 2العلمية، مصر، ط
 .4وع، ص، الجزء الخامس، باب البيالجامع الصحيحاإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، (د س ن)،  3
 .403، ص2142، حديث رقم  ، دار إبن كثير، دمشق، سورياصحيح البخاري)، 2002أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، ( 4
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 :من البيوع الفاسدة، وهو أيضًا بيع ما  هو البيع الذي إحتوى على جهالة أو تضمن مخاطرة بيع الغرر
ما قدره وال صفته، تبيع وتشتري، يكون في الغالب مبنيًا على الغش ال يعلم قدره وال صفته، ال تعرف 

َنَهى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيِع اْلَحَصاِة  ﴿والخداع، روى مسلم والترمذي وأبو داود: 
 .1﴾َوَعْن َبْيِع اْلَغَرِر 

 :ة واحدة، بل يعقد كل صفقة على حدىبيعتين في بيعال يجوز للمسلم أن يعقد  بيع بيعتين في بيعة ،
وقد نهى النبي عليه الصالة والسالم عن البيعتين في   لما في ذلك من اإلبهام المؤدي إلى أذية المسلم

بيعة لما فيه من الغبن والربا والخلل في الصيغة وجهل الثمن وغيرها، اآلن دققوا في بيعتين في بيعة، رواه 
َبا ﴿سننه عن أبي هريرة:أبو داود في   .2﴾َمْن َباَع َبْيَعَتْيِن ِفي َبْيَعٍة َفَلُه َأْوَكُسُهَما َأِو الرِّ

 :يعرف بأنه القليل من الثمن أو األجرة يقدمه الرجل إلى الصانع ليرتبط العقد بينهما حتى  بيع العربون
هي عن بيع العربون ( العربان) في عدة ، وورد النيتوافيا بعد ذلك إعرابا لعقد البيع أي إصالحا وٕازالة فساد

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه ﴿أحاديث نذكر أهمها فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال 
السلعة أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيتك دينارا  ، ويقصد به أن يشتري الرجل3﴾وسلم عن بيع العربان

 .على أني لو تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك
ولكن هذا الحديث ضعفه العلماء من ناحية اإلسناد، لذا أجاز الحنابلة بيع العربون، بينما جمهور       

بغير عوض والغرر متحقق، ألن الفقهاء يمنع بيع العربون، ألنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال 
كال من المشتري والبائع ال يدري هل يتم البيع أم ال؟ ألن صيغة العقد تعني أن يتم دفع مقدم من الثمن 
في سلعة، فإذا تم البيع خصم من الثمن وٕاذا لم يتم أخذ البائع العربون وبذلك يكون الخيار للمشتري 

مؤجال ولم يدفع من الثمن سوى العربون الذي ال يعد دفعا للثمن واللزوم على البائع، ولكن إذا كان المبيع 
 4فإن البيع يكون بذلك داخال في عموم بيع الكالئ بالكالئ.

 قلت يا رسول اهللا  قد فسرها حديث حكيم بن حزام عند أبي داود والنسائي أنه قال: :بيع ما ليس عنده
 5.﴾ ال تبع ما ليس عندك ﴿  يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق قال:

 ورد و  ،إذ هو في حكم بيع المعدوم بالمعدومال يجوز للمسلم أن يبيع دينا بدين  :بيع الدين بالدين
في حديث شريف بإسناد موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ونصه  6النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النبي عليه الصالة والسالم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ﴿: مايلي
 .﴾يعني الدين بالدين

                                                 
 .3، صالجزء الخامس، باب البيوع مرجع سبق ذكره،اإلمام أبي الحسين مسلم ، (دس ن)،   1
 .272، ص3461، الحديث رقم 3الحديث القاھرة، مصر، الجزء،  دار سنن أبي داود)، 1988أبو داود سليمان بن األشعث، ( 2
 .281، ص 3502المرجع نفسه، الحديث رقم  3
 .268، دار النشر للجامعات، مصر، صالمصرف اإلسالمي لإلستثمار الزراعي نموذج ممقترح)، 2005حسن يوسف داود، ( 4
، 3503، الحديث رقم 3دار الريان، دار الحديث، القاھرة، مصر، جزء ، بشرح جالل الدين السيوطي،سنن النسائي)، 1987أحمد النسائي، ( 5

 .281ص
 .266، صمرجع سبق ذكره)، 2005حسن يوسف داود، ( 6
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 وذلك لقوله وهو أن يبيع شيئا إلى أجل، ثم يشتريه ممن باعه له بثمن أقل مما باعه به: بيع العينة ،
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا ﴿صلى اهللا عليه وسلم: 

 .1﴾الجهاد في سبيل اهللا أنزل اهللا بهم بالء فال يرفعه حتى يراجعوا دينهم
 أي أن يقول الحضري للغريب أترك سلعتك عندي وأنا أبيعها لك غدا بأكثر مما  :بيع الحاضر للبادي

َع َيبِ  وال ال تلقوا الركبان ﴿:لقوله صلى اهللا عليه وسلم، في حاجة لتلك السلعة ستبيع به اليوم، والناس
 2. ﴾َحاِضٌر ِلَبادٍ 

 حلوب فيرغب في شرائها لكن ويكون في المواشي أي ال تحلب أليام لكي تظهر وكأنها : بيع المصراة
وقد نھى النبي صلى هللا عليه وسلم عن بيع النجش، ھذا أول نوع من أنواع البيع  هذا البيع فيه غش وخديعة

َعَها َمِن اْشَتَرى َشاًة ُمَصرَّاًة َفْلَيْنَقِلْب ِبَها َفْلَيْحُلْبَها َفِإْن َرِضَي ِحالَبَها َأْمَسَكَها َوإِال َردََّها َومَ  ﴿. المحرم
 . 3﴾َصاٌع ِمْن َتْمٍر 

 لنداء ايحرم على كل من تجب عليه الجمعة أن يبيع عند  :البيع عند النداء األخير لصالة الجمعة
َالةِ ﴿ لصالة الجمعة لقوله تعالى: اللَِّه َعْوا ِإَلى ِذْكِر ْلُجُمَعِة َفاسْ اَيْوِم   ِمنْ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ

 ). 9ية اآل عةسورة الجم (﴾  َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 
  :عن أبي هريرة قال: مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه بيع الغش

 4.﴾ليس منا من غش﴿ فإذا هو مغشوش فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:
 ففي  ن يبيع زرعا في سنبله بحب كيالأفي الزروع والثمار مثل ويكون : بيع المزابنة أو المحاقلة ،

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن المحاقلة ﴿الحديث النبوي الشريف عن جابر بن عبد اهللا قال: 
 5.﴾والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صالحه ..

 :فعن جابر بن عبد اهللا أنويستثني بعضه إال أن يكون المستثنى معلوما يءوهو بيع ش بيع الثنيا ، :
  .6 ﴾النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إال أن تعلم ﴿
  : ونتعرف عليها فيمايلي :ا) مفهوم المرابحةثاني
 تعريف المرابحة:  )أ
  :7في التجارةوهو النماء بكسر فسكون، من الربح لغة. 

  .8(رابحه مرابحة وأربحه) على سلعته أي أعطاه عليها ربحا

                                                 
 .246، ص2جزء  مرجع سبق ذكره،)، 1988أبو داود سليمان بن األشعث، ( 1
 .405، ص2158، رقم الحديث مرجع سبق ذكره )، 2002( أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، 2
، حققه وأخرجه ھشام الصبابطي، حازم محمد، عماد عامر، دار صحيح مسلم)، 1994اإلمام الحافظ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، ( 3

 .426، ص5، كتاب البيوع، مجلد 1الحديث، القاھرة، ط
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، جةسنن إبن ماالحافظ أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني أبن ماجة، (د س ن)،  4

 .649، ص2224، الحديث رقم 2مجلد
 .456، ص1536الحديث رقم  مرجع سبق ذكره،)، 1994(اإلمام الحافظ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي،  5
 .585، ص1290، حديث رقم 3المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، مجلد ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر،سنن الترمذياإلمام الترمذي، (د س ن)،  6
 .188أحمد الشرباصى، مرجع سبق ذكره، ص 7
 .226، بيروت، لبنان، ص22، دار المشرق، طمنجد الطالب)، 1978فؤاد إفرام البستاني، ( 8
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  :ا قام عليه وبفضل، فهو وتعرف بأنها بيع ما ملكه بم، 1هي البيع بزيادة على الثمن األولإصطالحا
معلوم من الربح، وعلى ذلك عرفها صاحب القوانين  يءبالثمن الذي إشترى به مع زيادة ش بيع للعرض

الفقهية بقوله هو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم إشتراها ويأخذ منه ربحا إما على الجملة وٕاما 
 2على التفصيل.

  :لسنة إستدل جمهور الفقهاء على جواز بيع المرابحة من القرآن الكريم وامشروعية بيع المرابحة
 . واإلجماعالنبوية الشريفة 

َبا ﴿فمن القرآن الكريم قوله  ومن السنة قول الرسول  )،275اآلية ،البقرةسورة ( ﴾ َوَأَحلَّ الّلُه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرِّ
  . 3صناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"" فإذا اختلفت هذه األ:صلى اهللا عليه وسلم

هذه البيوع بال إنكار لوجود الحاجة الماسة إلى هذا النوع مة على جواز جماع فقد أجمعت األما اإلأ      
بجوازها لهذا كان  من البيع، والتي تطيب نفس البائع والمشتري على الثمن األول والزيادة عليه وجب القول

  4حتراز عن الخيانة والشبهة.إلمانة وامبناها على األ
  5أركان عقد البيع وتتلخص في:إن أركان عقد المرابحة هي نفس  أركان عقد المرابحة:   )ب
 :(البائع والمشتري) الرشد.عقل و ينبغي أن تتوفر في كل منهما أهلية التعاقد وهي البلوغ وال العاقدان 
  :(اإليجاب والقبول) الفعل. مدل على الرضا سواء بالقول أيجب أن تالصيغة 
  :(الثمن والمثمن) يلي: عدة شروط أهمها ما إشترط العلماء بالنسبة للمعقود عليهالمعقود عليه 
  القدرة على تسليم المبيع للمشتري. -
  رما.مباح يجوز اإلنتفاع به شرعا فال يجوز أن يكون محل العقد مح أيأن يكون المبيع ماال متقوما  -
  لناس.لكل ا امباح ماال وأيكون ماال مغصوبا أن يكون المبيع مملوكا للبائع وال حق للغير عليه فال  -
ن ألدى بالمبيع ثمنا ومثمنا من جانب البائع والمشتري ولو كان أحدهما أو كالهما جاهال بالثمالعلم  -

 ذلك إلى النزاع الذي يفسد العقد.
 6يشترط فيها ما يشترط في البيع بصفة عامة وٕاختصت بشروط هي:شروط بيع المرابحة:   )ج
 لعقد فاسدا.أن يكون الثمن األول معلوما للمشتري فإن لم يكن معلوما له كان ا 
  بعض الثمن. ألنهأن يكون الربح معلوما 
 كالمكيالت والموزونات. لن يكون رأس المال من ذوات األمثاأ 
 .أال يكون الثمن في العقد األول مقابال بجنسه من أموال الربا 
 .أن يكون العقد األول صحيحا فلو كان فاسدا لم تجر المرابحة ألن ما بني على فاسد فهو فاسد 
 

                                                 
 .176المنشاوي، دار الفضيلة، القاھرة، مصر، ص ، تحقيق محمد صديقمعجم التعريفات)، 1413علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، ( 1
 .409،408، دمشق، سوريا، ص ص 1دار القلم، طمعجم المصطلحات المالية واإلقتصادية في لغة الفقھاء، )، 2008نزيه حماد، ( 2
 .674ص ،مرجع سبق ذكره )،1994(اإلمام الحافظ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، 3
 .73دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، صصناديق اإلستثمار بين اإلقتصاد اإلسالمي واإلقتصاد الوضعي، )، 2007(نزيه عبد المقصود،  4
، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، ص التنمية المستديمة في ظل تحديات الواقع من منظور إسالمي)، 2011عبد العزيز قاسم محارب، ( 5

 .730،729ص
 .204، صمرجع سبق ذكره)، 2010(الوادي وآخرون،  محمود حسين 6
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  1للمرابحة نوعين هما:أنواع المرابحة:  د)
 ية األصل أو للمرابحة يمكن أن يطلق عليها الصورة العامةيعرف بالمرابحة البسيطة كما : و النوع األول

ه وهي أن يشتري شخص ما سلعة بثمن ثم يبيعها آلخر بالثمن األول وزيادة ربح، فهو هنا يشتري لنفس
 طلب مسبق ثم يعرضها للبيع مرابحة. 

 م ن يتقدأ تها:ي، وكيف»بيع المرابحة لآلمر بالشراء«اصطالح  وهي ما يطلق عليها حديثا :النوع الثاني
 صافها وسوف اشتريها منك بالثمن الذيتر سلعة معينة موجودة أو يحدد أو شإشخص إلى آخر ويقول له 

يع ا بالبن كانت تسميتهوإ تشتريها به وأزيدك مبلغًا معينًا أو نسبة من الثمن األول كربح، وهذه الصورة 
ء جاما كمر بالشراء من إطالق الفقهاء المعاصرين إال أن كيفيتها وردت لدى الفقهاء القدامى مرابحة لآل

 اشتراهاشتر هذه وأربحك فيها كذا فإجل السلعة فقال وٕاذا رأى الرجل الر « في كتاب األم للشافعي ما نصه
ا أي متاع شئت وأن شتر لي متاعا ووضعه أو متاعاإقال وهكذا أن « ثم يقول» جائز..الرجل فالشراء 

  »يجوز البيعو فيه فكل هذا سواء  أربحك
  2يبدو لتحقق غرضين هما:نشأت فكرة بيع المرابحة لآلمر بالشراء فيما و        

ة في وسعرها العادل ومساومة الباع فيما يتعلق بجودة السلعةنشدان خبرة المأمور بالشراء والسيما  -
 السوق.

ة في طلب التمويل (تأجيل الثمن) وهو الدافع الذي يحرك معظم وربما كل طالبي التعامل بهذه الطريق -
 الوقت الحاضر.

  :وتنقسم إلى قسمين:أنواع المرابحة لآلمر بالشراء  
 ى طلبعل ابشراء وبيع السلع المحلية مرابحة بناء مصرفوهي قيام الالمرابحة الداخلية(المحلية):  -

 العميل اآلمر بالشراء.
دده بشراء السلع من الخارج من المصدر الذي يح مصرفوهي قيام الالمرابحة الخارجية(الدولية):  -

   سبقا.العميل وفق المواصفات التي يطلبها ثم حيازتها وبيعها للتاجر المستورد بثمن وربح متفق عليه م
 :3وتتمثل في: ضوابط المرابحة لآلمر بالشراء  
  أن تدخل السلعة المأمور بشرائها في ملكية المصرف وضمانه قبل إنعقاد العقد الثاني. -
  أن ال يكون الثمن في بيع المرابحة قابال للزيادة في حالة العجز عن السداد. -
ك لة لذلأن ال يكون بيع المرابحة ذريعة للربا بأن يقصد المشتري الحصول على المال ويتخذ السلعة وسي -

ره و لغيبيع العينة وبيع التورق وهو شراء السلعة بثمن أعلى ألجل التأجيل وبيعها إلى البائع أ كما في
 بثمن أقل.

                                                 
، بحث مقدم إلى ندوة عن خطة التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي اإلسالمي )،1987جوان 21- 18(محمد عبد الحليم عمر، 1

ھا المعھد اإلسالمي للبحوث والتدريب بالتعاون مع إستراتيجية اإلستثمار في البنوك اإلسالمية الجوانب التطبيقية والقضايا والمشكالت، التي عقد
 البنك االسالمي للتنمية، جدة، السعودية.

، أطروحة دكتوراه تخصص المصارف اإلسالمية، كلية الصيغ اإلسالمية لإلستثمار في رأس المال العامل)، 2009حسني عبد العزيز يحي، ( 2
 .48لوم المالية والمصرفية، صالعلوم المالية والمصرفية، األكاديمية العربية للع

 .319، األردن، ص6، دار النفائس، طالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي)، 2007محمد عثمان بشير، ( 3
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  1عقد المرابحة لآلمر بالشراء على نطاق واسع لألسباب التالية: قتطب المصارف اإلسالميةف         
 إلى  إن هذا العقد أقل مخاطرة من عقود البيع األخرى كالسلم واإلستصناع مثال لحاجة هذين العقدين

، برامهإزمن لتنفيذ وتسليم المبيع، تزداد خالله إحتماالت تغير كثير من الظروف المحيطة بالتعاقد عند 
 لي فإنمؤكدة أصال، وبالتا وتسليمها ليستكما أن قدرة البائع في السلم واإلستصناع على توفير السلعة 

ه في إليالمصارف اإلسالمية ال تجد لها مصلحة كبيرة في أن تتحمل المخاطرة نيابة عن الصانع والمسلم 
 حال إخفاقهما في تنفيذ العقد المبرم معهما.

د في عق كما أن عقد المرابحة أقل مخاطرة من العقود األخرى كالمضاربة والمشاركة ألن ثمن المبيع      
ما المرابحة، يتحول إلى دين في ذمة اآلمر بالشراء لصالح المصرف، وحكم الدين أنه مضمون مطلقا، أ
 خالفةاألموال في يد المضارب أو الشريك فتخضع ألحكام األمانة ال تضمن إال بالتعدي أو التقصير أو م

  الشروط.
  أيضا، حاجات اإلستهالكية لألفرادإستخدام هذا العقد لتلبية حاجات األنشطة اإلقتصادية والإمكانية 

 وهي حاجات متنامية ومتزايدة بإستمرار.
  إمكانية تطبيق عقود التوثيق على معامالت المرابحة كالرهن والكفالة لضمان تحصيل الدين من

 المشتري في حال عدم السداد، مما يقلل من مخاطرة هذه المعامالت بشكل كبير.
 إن عقد المرابحة أقل كلفة من حيث: 
 ا بالعقود األخرى.ت متخصصة للمتابعة والتنفيذ قياسسهولة التنفيذ وقلة الحاجة إلى خبرا -
 تدني إحتماالت المخاطر بسبب قابليته إلضافة الضمان ( الرهن وغيره). -
 ،التي  ينسجم عقد المرابحة أكثر من غيره من العقود مع البيئة القانونية السائدة في العصر الحديث

 رابحةالمحلت محل فقه المعامالت كمظلة تشريعية لمختلف أنواع العقود فلم يتطلب التطبيق العملي لعقد 
 نين أو إصدار قوانين جديدة تنظمه.اإجراء تعديالت على القو 

  العقود األخرى من قبل العمالء، رغبة منهم في الحفاظ على أسرار عملهم خوفا من أنعدم تفضيل 
 تكشف لجهات أخرى خارجية.

  2يلي: ونوجزها فيماخطوات بيع المرابحة في المصارف اإلسالمية: ) ه
 :وبه يتقدم الطرف الذي يرغب بشراء السلعة، محددا المواصفات والمقاييس ونوعية  طلب الشراء

ت ستنداالخدمة والكمية أو الفترة الزمنية (إذا كانت خدمة ما)، وغالبا ما يكون هذا الطلب مرفقا بالم
 المطلوبة.

 ل على يقوم المصرف بدراسة الطلب المقدم من العميل وٕاخضاعه لمتطلبات المصرف وقدرة العمي
 السداد وتحديد شروط السداد.

                                                 
 .77،76، األردن، ص ص 1، دار صفاء للنشر، طالصيغ اإلسالمية لإلستثمار في رأس المال العامل)، 2011حسين عبد العزيز جرادات، ( 1
 .143، 142، عمان، األردن، ص ص1دار البداية، ط البنوك اإلسالمية نحو إقتصاد إسالمي،)، 2012نعيم نمر داوود، ( 2
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  لتوقيعوموافقة المصرف على تمويل عملية الشراء يتم الطلب من العميل ابعد إستيفاء جميع المتطلبات 
 بنظام المرابحة. مصرفعقدا بوعد لشراء السلعة من ال على العقد، وهذا العقد يعتبر

 ا ثمنه األصلي (مالك السلعة)، ويقوم بدفع يقوم المصرف اإلسالمي بشراء السلعة المطلوبة، من البائع
 ...إلخ.للبائع إضافة إلى أية مصاريف شراء يتم اإلتفاق عليها كالنقل والتأمين 

 قق يقوم المصرف بإستالم البضاعة الموصوفة من التاجر مالك البضاعة (المحلي أو األجنبي)، والتح
دفع بعد أن قام بالبضاعة ملكا تاما خصوصا  من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، ويكون عندها قد إمتلك

 .وتحويل عقود الملكية (نقل الملكية فعال للمصرف) وليس الحيازة فقط ثمنها
 د ميل الذي قام بالتوقيع على عقبالطلب من الع سلعةي أصبح مالكا لليقوم المصرف اإلسالمي والذ

لشروط حسب المواصفات وا سلعةتسليمه ال بيع المرابحة ويتمبالحضور للتوقيع على عقد  (الوعد بالشراء)
 .ويتم االكتتاب بين المصرف والمشتري وليس بين مالك السلعة األول والمشتري، المتفق عليها

  في حال وصول البضاعة مخالفة للمواصفات، فإن المصرف في هذه الحالة يتحمل كامل التبعات
 المترتبة على ذلك وحسب الشروط المتفق عليها.

 .في هذا العقد حاالت التوقف عن السداد معالجةو) 
 فنجد أن تقليدياً مصرف الكان تقليديًا أو إسالميًا فإذا  مصرففي هذه الحالة تفرق بين إذا كان ال       

 مع عميله على أن يدفع لصالحه مبلغًا معينًا عن كل يوم مصرفهناك شروط جزائية يتفق بموجبها ال
ر وهذا لتأخيتأخير في السداد، سواء كان العميل معسرًا أو مماطًال ويمثل ذلك زيادة في قيمة الدين مقابل ا

  هو ربا النسيئة.
ل مياإلسالمي فإنه في حالة التوقف عن السداد نفرق بين أمرين هل الع مصرفأما بالنسبة لل        

﴿وٕان  ز وجلعمعسرًا أو مماطًال، فإذا كان معسرًا وثبت إعساره قانونًا فإنه يعطى مهلة تطبيقًا لقول اهللا 
جب أن ة وال يوٕاذا كان العميل مماطًال، أي تتوافر لديه المالءة المالي،  كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾

باح تنفق في أوجه البر وال تضاف إلى أر  يسدد، فقرر الفقهاء أنه يجوز أن تفرض عليه غرامة تعذيرية
  .مصرفال

أن يشترط في العقد حلول جميع األقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه أو  مصرفكما يجوز لل
   1تأخره عن أداء أي قسط منها دون عذر معتبر، وذلك يكون بإحدى الصور التالية:

  .الحلول تلقائيًا بمجرد تأخر السداد مهما قلت مدته -
 أن يكون الحلول بالتأخر عن مدة معينة. -
 بمدة معينة. مصرفأن تحل بعد إرسال إشعار من ال -

  ونعرفه فيمايلي: :السلمصيغة . 2.1.4.1
  أوال) مفهوم السلم:

                                                 
، المؤسسات الداعمة، القاھرة،  -الجذور، النھضة، المفھوم والتطور –المصرفية اإلسالمية ونھضة األمة )، 2014سمير رمضان الشيخ، ( 1

 .58مصر، ص
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 1والتسليف.والتسليم  تقديميرد بمعنى ال لغة:  )أ
 2فهو عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجال. إصطالحا:  )ب
على وجه يوجب الملك للبائع في الثمن عاجال وللمشتري في المثمن  يءعلى أنه بيع الشويعرف أيضا    

  .وتأخر تسلم السلعة مقدماأي تسليم رأس المال 3،آجال، وسمي بالسلم لما فيه من وجوب تقديم الثمن
  فقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة واإلجماع. ) مشروعيته:ج

سورة ( ﴾َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْكتُُبوهُ  ﴿ من الكتاب قوله تعالى:       
" من أسلف فليسلف في كيل معلوم قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم:أما في السنة فقد  )،282البقرة اآلية

عنه من أهل العلم على أن السلم  وقال إبن المنذر أجمع كل من نحفظ ،4ووزن معلوم إلى أجل معلوم"
 5جائز.

  6وتمثل في: أركان عقد السلم:ا) نيثا
 :وهو الشخص الذي سيشتري السلعة، والذي سيقوم بدفع ثمنها عاجال. المسلم  
 :ما من هو البائع للسلعة المؤجلة في عقد السلم، أي الذي سيستلم رأس مال السلم مقد المسلم إليه

  المشتري.
 :وهو ثمن السلعة الذي سيتم دفعه للمسلم إليه. المسلم  
 :وهو السلعة أو البضاعة التي سيتم تسليمها للمسلم الذي قام بدفع الثمن عاجال المسلم فيه. 

  7وتتمثل في: الشروط التي يجب توافرها لصحة بيع السلم:) ثالثا
 لم.وجودها عادة وقت الستعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر يتم موال التي أن يكون المبيع من األ  
 .أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه  
  العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.إذا لم يعين في  

  :وهي: ) أنواع بيع السلمرابعا
 8هو بيع عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن معجل. السلم العادي:  )أ
  9 ويتمثل في الصور اآلتية: السلم الموازي:  )ب

                                                 
 .104ص مرجع سبق ذكره،)، 1413(د الشريف الجرجاني، علي بن محمد السي 1
 .248، صمرجع سبق ذكره)، 2008(نزيه حماد،  2
 .226ص مرجع سبق ذكره،)، 1981(أحمد الشرباصي،  3
 .534، ص2240، الحديث رقممرجع سبق ذكره )،2002( أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، 4
 .120، صمرجع سبق ذكره)، 1990(السيد سابق،  5
 .168، صمرجع سبق ذكره)، 2012(نعيم نمر داوود،  6
، 11، المجلة االردنية للعلوم التطبيقية، سلسة العلوم االنسانية، رقمبيع السلم دراسة متوازنة بين الفقه والقانون)، 2008( حمزة محمود جالل، 7

 .21، ص1العدد
رسالة ماجستير في الفقه  ،-دراسة فقھية معاصرة–والربا في الفقه اإلسالمي مقارنة بين السلم )، 2007(، حكمت عبد الرؤوف حسن مصلح 8

 .10والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ص
 .134ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، المنامة، البحرين، ص المعايير الشرعية،)، 2010( عبد الرحمن النجدي، 9



 
49

بقة أن يعقد سلما موازيا مستقبال مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطا يجوز للمسلم إليه -
البائع  يكون ه فيه، وفي هذه الحالةمم األول ليتمكن من الوفاء بإلتزاللسلعة المتعاقد على تسليمها في السل

 السلم الثاني. في السلم األول مشتريا في
عة مطابقة في مواصفاتها للسل يجوز للمسلم أن يعقد سلما موازيا مستقبال مع طرف ثالث لبيع سلعة -

 ني.الثا التي إشتراها بعقد السلم األول، وفي هذه الحالة يكون المشتري في السلم األول بائعا في السلم
ل م بعقد سلم آخر بل يجب أن يكون كفي كلتا الحالتين في البندين السابقين ال يجوز ربط عقد سل -

لم واحد منهما مستقال عن اآلخر في جميع حقوقه وٕالتزاماته وعليه فإن أخل أحد الطرفين في عقد الس
فسخ يحق للطرف اآلخر أن يحيل ذلك الضرر إلى من عقد معه سلما موازيا، سواء بال بإلتزامه الاألول 

 أو تأخير التنفيذ.
  العادي على السلم الموازي. تنطبق جميع أحكام السلم -

  1وتتمثل في: الخطوات العملية لعقد السلم:خامسا) 
  دراسة طلب المتعامل حسب المعايير الفنية والضوابط الشرعية. -
لحفظ إستيفاء الضمانات الكافية من المسلم إليه لتأمين تسليم البضاعة للمصرف وتجنبا للمماطلة، و  -

  أحكام الشريعة اإلسالمية.حقوق المصرف وهو أمر يتفق مع 
  تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد. -
  قبض المسلم فيه (السلعة موضوع السلم) من المسلم إليه. -
  بيع السلعة بواسطة المصرف. -

  والذي نعرفه في العناصر التالية:: القرض الحسن صيغة. 3.1.4.1
  ونعني به: أوال) مفهوم القرض الحسن:

القطع أي قطع جزء من المال باإلعطاء، على أن يرد بعينه، أو برد مثله بدال منه، وأقرض من لغة:    )أ
  2فالن فالنا، إذا أعطاه ما يتجازاه.

هو دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ويسمى نفس المال المدفوع على النحو إصطالحا:   )ب
 .3المذكور قرضا أيضا في لغة الفقهاء

ه عقد بين طرفين أحدهما المقرض والثاني المقترض يتم بمقتضاه دفع مال مملوك كما يعرف بأن     
إلى المقترض، على أن يقوم هذا األخير برده أو رد مثله إلى المقرض في الزمان والمكان المتفق للمقرض 
  .4عليهما
القرض لكي يتم التفريق بينه وبين القرض بفائدة والتي تعتبر ربا أي وتضاف عادة كلمة حسن إلى       

زيادة محرمة في اإلسالم فعدم وجود العائد أدى بالمصارف اإلسالمية إلى منح القروض في نطاق ضيق 

                                                 
 .80دار النفائس، عمان، األردن، ص التمويل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،)، 2008( بشارات،ھيا جميل  1
 .356، صمرجع سبق ذكره)، 1981(أحمد الشرباصي،  2
 .360، صمرجع سبق ذكره)، 2008(نزيه حماد،  3
 .51دار المستقبل، عمان، األردن، ص المعامالت المالية في اإلسالم،)، 1990مصطفى حسين سلمان وآخرون، ( 4
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ولعدد محدود من العمالء كما أن معظمه يوجه ألغراض إجتماعية أو إستهالكية، إال أن بعض المصارف 
 . 1إنتاجية فيصبح من صيغ التمويل بالنسبة لها تقدمه ألغراض

بين الفقهاء في ذلك، بل هو مندوب شرعا ولقد دل القرض جائز في الشرع وال خالف  :مشروعيته) ج
 َفُيَضاِعَفهُ  َحَسًنا َقْرًضا اللَّهَ  ُيْقِرُض َمْن َذا الَِّذي ﴿ عليه الكتاب والسنة واإلجماع، فمن الكتاب قوله تعالى:

من السنة فعن إبن ، و )245سورة البقرة اآلية( ﴾َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ  َوَيْبُسطُ  َيْقِبُض  َواللَّهُ  ۚ◌  َكِثيَرةً  َأْضَعاًفاَلُه 
ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إال " مسعود رضي اهللا عنه أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:

العلماء على صحة التعامل به من زمن الصحابة رضوان اهللا أما اإلجماع فقد أجمع ، 2كصدقتها مرة"كان 
  عليهم إلى يومنا هذا.

   3وتتمثل في: ا) أركان القرض:نيثا
 :وهي لفظ اإليجاب والقبول وال يشترط لفظ القرض فيها. الصيغة 
 :وهما المقرض والمقترض ويشترط فيهما: العقل والبلوغ، واإلختيار وأهلية التبرع. العاقدان 
 :لوم وهو المال المقرض، وشرط له العلماء أن يكون مما ينضبط بالوصف كأن يكون مع المعقود عليه

 القدر كيال، أو وزنا أو عددا أو ذرعا ليتمكن من رد بدله.
ال تتعامل بالربا ولكنها بما أن المصارف اإلسالمية  اإلسالمية: ثالثا) القرض الحسن في المصارف

، التي أجازتها الشريعة اإلسالمية، على شكل القرض الحسن، حيث يقوم تتعامل بالقروض المشروعة
المصرف اإلسالمي بإتاحة مبلغ محدد من المال للمحتاجين من عمالئه، بحيث يضمن المصرف سداد 
القرض الحسن دون تحميل العميل أية أعباء أو عموالت، أو مطالبته بفوائد أو عائد أو أي شكل من 

يكتفي المصرف بإسترداد أصل القرض ولكن يجوز له أن يأخذ المصرف مقابل أشكال المنفعة، بل 
للتكاليف والمصروفات اإلدارية التي أنفقها مقابل منح القرض شريطة أن ال تزيد عن المصارف الفعلية 

  4.وأن ال ترتبط باألجل
المجازة شرعا،  وألن النشاط األساسي للمصرف اإلسالمي هو التمويل واإلستثمار وفقا للعقود      

لمودعين، فإن كالمضاربة والمشاركة، والتي يتوقع المصرف أن يجني منها عائدا حالال له ولعمالئه ا
ليس من النشاطات الرئيسية للمصرف االسالمي، وٕانما هي خدمة إجتماعية  نشاط اإلقراض الحسن

المصارف االسالمية  لعمالئه المحتاجين والمضطرين ممن لديهم سبب موجود ومشروع، ولذلك حددت
  5غايات القرض الحسن بمايلي:

  و الطارئة.أألجل لعمالء المصرف لمواجهة الحاجة للسيولة المؤقتة أو الموسمية اقروض قصيرة  -

                                                 
، بحث مقدم إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية اإلسالمية)، 2011فيفري 24(سليمان ناصر، عواطف محسن،  1

 الجزائر.، غرداية، ي، الواقع ورھانات المستقبلالملتقى الدولي األول لمعھد العلوم اإلقتصادية حول اإلقتصاد اإلسالم
 .812، ص2430، رقم2، جمرجع سبق ذكره(دس ن)،  ،بن ماجةإيزيد القزويني  أبو عبد هللا محمد الحافظ 2
، شعاع للنشر والعلوم، حلب، صندوق القرض الحسن تنظيمه، آلياته، ضوابطه)، 2009( سامر مظھر قنطقجي، إبراھيم محمود عثمان آغا، 3

 .19،18سورية، ص ص 
ص  ، عمان، األردن،3ط ، دار المسيرة،تطبيقاتھا المصرفية –مبادئھا  –البنوك االسالمية أحكامھا )، 2012محمد محمود العجلوني، ( 4

 .346،345ص
 .346نفس المرجع، ص 5
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  ض العرضي لتأدية بعض الخدمات المصرفية، كالضمان والكفالة واإلعتماد المستندي.اإلقرا -
  الحاجات المنزلية األساسية.عض بليم ولشراء القروض اإلجتماعية لغايات الزواج والتع -

وأما مصدر أموال هذه القروض الحسنة لدى المصرف االسالمي فيمكن أن تكون نسبة من        
نسبة من الودائع الجارية، بعد إستئذان أصحابها أو في حدود سهم إحتياطات المصرف االسالمي أو 

  من أموال الزكاة. الغارمين
  1.الشرعي لنفقات القرض الحسنالتأصيل رابعا) 

ول األصل في الحكم الشرعي ألي زيادة مشروطة على القرض الحسن أنها من الربا المحرم شرعا عمال بق
  .﴾ال تظلمون وال تظلمون  فلكم رؤوس أموالكم ﴿اهللا تبارك وتعالى :

فقة وهذا يعني أن كل نمقتضى العمل باآلية الكريمة أن يحتفظ المقرض برأس ماله كامال غير منقوص بف
 يضيفها إلى أصل المبلغرداده منه يجوز له أن يسترجعها و يتحملها في تقديم القرض للمستقرض واست

  محل القرض بما يحفظ عليه رأس ماله.
هللا وألن الحديث النبوي الشريف جعل أي زيادة على القرض فائدة وربا محرم حيث قال رسول اهللا صلى ا

  .﴾ربي أمن زاد أو استزاد فقد  ﴿عليه وسلم : 
رك اوألن عقد القرض هو عقد إرفاق شرع لصناعة المعروف واإلحسان وابتغاء األجر والثواب من اهللا تب

  وتعالى فال يجوز أن يكون وسيلة للكسب واالسترباح.
القروض الفعلية لتقديم ن جواز أخذ المؤسسات المقرضة للنفقات أو التكاليف أوقد صدر بش       
  ستردادها ما يلي :إ و   الحسنة

الثة جاء ورتــــــــــه الث) بشــــــــأن التكاليف الفعلية للقرض في د13قرار مجمع الفقـــــه اإلسالمي الدولي رقم ( -
ل زيادة على ك ،كون ذلك في حدود النفقات الفعليةيجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن ي ( فيه

 رمة ألنها من الربا المحرم شرعا.الخدمات الفعلية مح
مية ) القرض الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسال19المعيار الشرعي رقم ( -

  حيث جاء فيه :
جوز ي( يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة وال 

ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد  ،ادة على المصروفات الفعلية محرمةلها أخذ زيادة عليها وكل زي
  المصروفات الفعلية بحيث ال يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة .

ب روات ال تدخل فـــي المصروفات الفعليــــة على خدمــــات القروض المصروفات غير المباشرة مثـــــل
  .رية )ئل النقل ونحوهـــا من المصروفات العمومية واإلداالموظفين وأجــــور المكان واألثـــاث ووسا

  2وتتمثل في:: الشرعية لنفقات القرض الحسنالضوابط واألحكام خامسا) 

                                                 
 سبب بم من أضرار ا لم بھموز الغارمون ھم أناس ركبتھم الديون من غير فساد وال تبذير فجعل لھم االسالم سھما من سھام الزكاة يعينھم على تجا

 الديون التي تحملوھا.
 http://www.drahmadmelhem.com                                 :، من موقعالحكم الشرعي لنفقات خدمات القرض الحسنأحمد سالم ملحم،  1
 نفس المرجع. 2
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وليس مقابل القرض ألن أخذها مقابل القرض يعنى أنها زيادة  أن تكون مقابل الخدمات اإلدارية -
  مشروطة عليه فتكون من الربا المحرم قلت أو كثرت.

ض ، ألن ارتباطها بمبلغ القر لقرض تزيد بزيادته وتنقص بنقصانهتكون نسبة مرتبطة بمبلغ ا أن ال -
  .أقوى مؤشر على أنها مأخوذة مقابل القرض وليس مقابل الخدمات اإلدارية فتكون بذلك فائدة ربوية

طلع إي أخذ تلك النفقات ومجاالت صرفها، وأن يقر المقترض بأنه أن يتم إعالم المقترضين بدواع -
 يه، وأنه قد رضي بدفع ما يترتب علمونه ومحتواه، ووافق عليه برضاهعلى عقد القرض الحسن وتفهم مض
 لقرضاب نفقات ا، وأنه متبرع بما يزيد منها عن النفقات الفعلية لحسمن نفقات تتطلبها عملية اإلقراض

 حقق في رأس مال القروض، ألن الغاية من تحصيل تلك المبالغ معالجة النقص المتالحسن الخاص بذلك
  الحسنة.

ساب حــي سن فــــــأن ترصد المبالغ المالية المقبوضة مـــــن المقترضين بصفة نفقات خدمات القرض الح -
  .، وال إيرادات المصرفاب القروض الحسنة، وال يجــوز أن تدخل في حسمالي خاص بها

دمات القرض الحسن ما يساوي أن يأخذ المصرف أو المؤسسة المقرضة من رصيد حساب نفقات خ -
  قيمة النفقات الفعلية التي تحملها حساب القروض الحسنة في كل عام.

أن يجبر النقص المتحقق في الحساب المالي المخصص لنفقات خدمات القرض الحسن في أي عام  -
من الحساب المالي للقروض الحسنة بصفة قرض حسن يتم رده من المبالغ المالية المأخوذة من 

  قترضين في العام التالي بصفته نفقات خدمات القرض الحسن .الم
   أن تنفذ عملية اإلقراض بموجب عقد قرض حسن مقر من الهيئة الشرعية للمصرف. -
 أن تقر الضوابط واألحكام الشرعية لهذه النفقات من قبل الهيئة الشرعية للمصرف. -

  :الذي تطبقه المصارف اإلسالمية، إضافة إلى القرض الحسن العادي القرض الحسن برسم الخدمة
هناك نوع آخر من القروض الحسنة تطبقه البنوك الباكستانية، أال وهو القرض الحسن برسم الخدمة، تقوم 
المصارف الباكستانية وفق هذا النوع من القروض الحسنة بتحصيل رسوم الخدمات المباحة طبقا ألحكام 

ترتبط بدال من ذلك بالنفقات اإلدارية الفعلية، وفي باكستان الشريعة شريطة أال ترتبط بحجم مبلغ القرض و 
   1يحسب الحد األقصى لرسم الخدمة على القرض لفترة محددة بإستخدام الصيغة التالية:

           A    
 *100         رسم الخدمة =  
           E  

  متوسط األصول خالل سنة.= Aحيث أن: 
          E  = اإلدارية خالل سنة.النفقات  

  
  

                                                 
 .93، دار النفائس، األردن، صأبعاد القرار التمويلي واإلستثماري في البنوك اإلسالمية دراسة تطبيقية)، 2012بن إبراھيم الغالي، ( 1
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   ونعرفها في العناصر التالية: :لمزارعةا صيغة. 4.1.4.1
  :وتتمثل في أوال) مفهوم صيغة المزارعة:

تقتضي فعال من الجانبين مالك الزرع و بضم الميم وفتح الزاي الممدودة وفتح الراء، مفاعلة من  لغة:  )أ
من يزرعها على أن تكون الغلة بينهما على األرض والزارع وهي في عرف الشرع معاقدة دفع األرض إلى 

 1ما شرطا.
هي دفع األرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما، فهي تهدف إلى تحقيق إصطالحا:   )ب

مصلحة كل من الطرفين المتعاقدين، فقد ال يتمكن مالك األرض من زراعة أرضه فيحتاج إلى اإلستعانة 
  2.عامل ليمارس خبرته ويؤدي عملهبغيره وقد ال تتوافر األرض عند ال

أهل خيبر بشطر ما عامل  صلى اهللا عليه وسلمالرسول  أنفمن السنة النبوية الشريفة مشروعيتها: ج) 
  3يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم، وهذا ما ذهب إليه أكثر الصحابة والتابعين.

  4يشترط في المزارعة شرائط أهمها: شروط المزارعة:) ثانيا
يقا ن تحقتوافر أهلية العاقدين والتخلية بين األرض والعامل وأن يكون الناتج مشتركا مشاعا بين العاقدي

 ن كانإلمعنى الشركة وبيان من عليه البذر منعا للمنازعة وٕاعالما للمعقود عليه وهو إما منافع األرض 
  العمل إن كان البذر من صاحب األرض.البذر من العامل وٕاما منفعة 

رة وبيان نصيب كل من العاقدين من الناتج أو شيء مقطوع أو مستثنى من الناتج ألحد العاقدين لمصاد
 ذلك بمعنى الشركة وكذلك ال يصح إشتراط شيء من غير الخارج ألحد الطرفين ألن المزارعة شركة في

  الناتج وليست إجارة مطلقة. 
  5بما أن عقد المزارعة يتضمن ثالثة عناصر أساسية هي: مزارعة:) أنواع الثالثا

  رض الصالحة للزراعة.األ -
  العمل الزراعي. -
  بذر وسماد وآالت. رأس المال العامل الالزم للزراعة من -

قوم د، وهما الذي يقدم األرض والذي يويتمحور حول طرفي التعاق وحيث أن عقد المزارعة يتكون       
رعة س المال العامل، فيمكن إشتقاق العديد من صور وأشكال المزايشترط لصحته من يقدم رأ العمل والب

  الجائزة شرعا وفقا لمن يقدم رأس المال العامل نذكر منها:
  أن تكون األرض ورأس المال العامل من طرف والعمل من طرف ثاني. -
 والعمل ورأس المال من طرف ثاني. أن تكون األرض من طرف -
 تكون األرض واآللة من طرف والعمل وباقي مكونات رأس المال العامل من طرف ثاني. أن -

                                                 
 .529دار الشروق، بيروت، لبنان، ص قاموس المصطلحات اإلقتصادية في الحضارة اإلسالمية،)، 1993محمد عمارة، ( 1
 .453، دمشق، سوريا، ص11، جزء3، دار الفكر، طالفقه اإلسالمي والقضايا المعصرةموسوعة )، 2012وھبة الزحيلي، ( 2
، مكتبة دار المنھاج، مبادئ اإلقتصاد اإلسالمي نصوص إقتصادية مختارة من كالم شيخ اإلسالم إبن تيمية)، 1428عبد العظيم اإلصالحي، ( 3

 .146،145الرياض، السعودية، ص ص 
 .455مرجع سبق ذكره، ص وسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصرة،م)، 2012وھبة الزحيلي، ( 4
 .276، ص مرجع سبق ذكره )، 2012(محمد محمود العجلوني، 5
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 ن طرف ثاني.وباقي مكونات رأس المال العامل مرض والبذر من طرف والعمل واآللة أن تكون األ -
 رض والعمل من طرف ورأس المال العامل من طرف ثاني.أن تكون األ -
 امل من طرف ثالث.طرف ثاني ورأس المال الع أن تكون األرض من طرف والعمل من -

  ويشار إلى أن العلماء قد عددوا أكثر من سبعين صورة من صور المزارعة كلها جائزة شرعا.
  وتعريفها فيمايلي:: المساقاة صيغة. 5.1.4.1

  ويتمثل في: أوال) مفهوم صيغة المساقاة:
وما إلى ذلك أن يستعمل رجال في نخيل أو كرم  مفاعلة من السقي سقى يسقي مساقاة، وهي لغة:  )أ

 1ليقوم بإصالحها على أن يكون له سهم مما تغله.
الشجر وخدمته عقد بين شخصين أحدهما يملك األشجار وآخر عامل له خبرة بمعالجة  إصطالحا:  )ب

قابل نسبة وسقيه والعناية به على أن يقوم األخير بخدمة الشجر الذي يقدمه األول خالل مدة معلومة في م
  2يتفقان عليها مسبقا من الثمر الخارج من ذلك الشجر.شائعة معلومة 

ويتضح أن المساقاة عبارة عن شركة بين شخصين أحدهما مالك لألشجار يبحث عن من ينميها وآخر 
  اإلتفاق. يملك الجهد لذلك على أساس أن يوزع الناتج بينهما حسب

( اإلمام مالك بن أنس واإلمام لقد تجلى في بيان مشروعيتها ذهاب األئمة الثالثة  مشروعيتها:  )ج
صلى اهللا للقول بصحتها مستدلين باألثر الوارد فيها وهو تعاقد الرسول الشافعي واإلمام أحمد بن حنبل ) 

 مع العلم أن الشافعية قصرها على النخيل والكرم. ،3مع أهل خيبر عليه وسلم
  4.ثمرة لم تخلق أو مجهولةإجارة بلم يجزها بعلة أنها لكن اإلمام أبو حنيفة 

شتراط بين يليق بها، فإ : فالمساقاة كالمزارعة حكما وشروطا بحسب ماشروط المساقاة وحكمها) ثانيا
قع البذر وريه وصالحية األرض للزراعة ال معنى له في المساقاة، وٕاذا لم تذكر مدة في المساقاة فإنها ت

عادة  محققا أو ممتنعا على أول ثمر يخرج في تلك السنة، وٕاذا ذكرت مدة فإما أن يكون خروج الثمرة فيها
أو محتمال، فإن كان محقق صحت المساقاة، وٕان كان ممتنعا فسدت لفوات المقصود وهو الشركة في 

ن تأخر خروج الثمرة عن الخارج، وٕان كان محتمال فالمساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما وإ 
الوقت المسمى فسدت المساقاة لتبين الخطأ في المدة المسماة ويكون للمساقي أجر مثل عمله ليدوم عمله 
إلى إدراك النمو، وٕان لم يخرج شئ أصال فال شئ ألحدهما على اآلخر ألن ذهاب الثمر يكون إذا بآفة 

  5فال يتبين فساد المدة فيبقى العقد صحيحا.
يستطيع المصرف االسالمي أن يطبق المساقاة  كيفية تطبيق المساقاة في المصارف االسالمية:) ثالثا

  6على أكثر من صورة:
                                                 

 .422، صمرجع سبق ذكره )،1981(أحمد الشرباصي، 1
، جامعة 5مجلة الدراسات اإلقتصادية والمالية،العدد التمويل المصرفي اإلسالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،)، 2012نوال بن عمارة، ( 2

 .53الوادي، الجزائر، ص
 .460دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، ص أحكام المعامالت الشرعية،)، 2008علي الخفيف، ( 3
 .240ن، ص، دار الكتاب العربي، بيروت، لبناالقوانين الفقھيةأبو عبد هللا محمد بن أحمد بن جزى الكلبي، (د س ن)،  4
 .219دار األنصار، القاھرة، مصر، ص المعامالت الشرعية المالية،)، 1936أحمد إبراھيم بك، ( 5
 .99،98ص ص  مرجع سبق ذكره،، )2002( سليمان ناصر، 6
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راضي التي يعجز عنها أصحابها بحيث يدفعها إلى من يرغب في العمل أن يقوم المصرف بسقي األ -
سم ر أدوات السقي، ويقبأجرة معينة، ويكون دور المصرف هو توفير التمويل الالزم لجلب المياه توفي

 الناتج بين المصرف وصاحب األرض.
 في المزارعة، إال أن العامل يكون شريكا ال أجيرا لدى المصرفيمكن تطبيق صيغة ثالثية كالتي  -

 فيقسم الناتج بين األطراف الثالثة.
كما يمكن للمصرف أن يشتري أراضي صالحة للزراعة ( ويفضل أن يكون ذلك من رأسماله الخاص)  -

مل العا ثم يقوم بغرسها أو يدفعها للغير على أساس المغارسة، ثم يبرم عقد مساقاة لهذه األراضي مع نفس
حول المشروع إلى إستثمار طويل األجل حيث تصبح أو مع عامل آخر، ويظهر أن هذه الصورة سوف ت

  صول الثابتة للمصرف.هذه األراضي ضمن األ

إن تطبيق المصارف  لمساقاة في المصارف اإلسالمية:مجاالت تطبيق عقدي المزارعة وا) رابعا
مالية أو  ألسباب، اإلسالمية لهذه العقود يسهم بشكل فاعل في إحياء األراضي الزراعية غير المعتنى بها

غير مالية مما يسهم في زيادة الناتج القومي وبالتالي الدخل القومي ومن ثم اإلسهام في تحقيق عملية 
واإلجتماعية باإلضافة إلى الحد من هجرة المزارعين من الريف إلى المدينة بل وتشجيع التنمية اإلقتصادية 

عقود في المصرف اإلسالمي يسهم في زيادة هامش الضمانات لديه هذه الالهجرة العكسية، كما أن تفعيل 
لحقوقها في حال تقصير المزارع أو  نفيذ على هذه الضمانات إستردادحيث أنه في حال إضطراره الت

ولن يشكل عبئا على المصرف ألن هذه العقود المساقي مع المصرف فلن يضطر لبيعها بأسعار رخيصة 
تساعد المصرف في إستثمار هذه األراضي مع الغير وعدم تعطيلها وبالتالي تحقيق عوائد مجزية من 

  1الناتج.
  وتتمثل في:: ةالمغارس صيغة. 6.1.4.1

  فيمايلي: نعرفهاو أوال) مفهوم المغارسة: 
والجمع اغراس ويقال للنخلة أول ماتنبت غريسة، والمغرس  2،غرس الشجر أثبته في األرض لغة: أ)

   3.موضع الغرس
وهي أن يدفع الشخص ارضه لكي يغرس فيها شجرا، على أن يتم إقتسام الشجر واألرض  ب)إصطالحا:

    4بين المالك والعامل.
فإذا استحق الثمر كان  ،شجر معلوماعددا من الأن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيها     

   .5للغارس جزء من األرض متفق عليه
  .فهي إذن عقد بين صاحب األرض وعامل يقوم بغرس األشجار وفق ما تم االتفاق عليه مسبقا

                                                 
 .154صدار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  البنوك اإلسالمية في مواجھة األزمات المالية،)، 2010( أحمد شعبان محمد علي، 1
 .561، ص، بيروت لبنان8مؤسسة الرسالة، ط القاموس المحيط، )، 2005( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، 2
 3240ص  ،دار المعارف، القاھرة ، مصر لسان العرب، )،1981(بن منظور،بو الفضل جمال الدين اا 3
 .121ص  ،مرجع سبق ذكره)، 2012، (وھبة الزحيلي  4
 .121ص  ،مرجع سبق ذكره)،  2002(، ناصرسليمان   5



 
56

الجهالة الناتجة عن انتظار الشجر ولالشتراك يرى الجمهور عدم جواز هذا العقد لكثرة  :اروعيتهج) مش
   1في األرض، أما المالكية فقد أجازوها بالشروط التالية:

ير أن يغرس فيها أشجارا ثابتة األصول، كالزيتون أو الرمان أو التين وال يجوز زراعة األشجار غ -
 الثابتة مثل دوار الشمس أو البقول وامثالها.

 ثمرها، وذلك ليصبح باإلمكان حصول كل طرف على حصته. أن تتفق أصناف األشجار في مدة -
 أال يكون اجلها إلى سنين كثيرة فوق اإلثمار. -
 أن يكون نصيب العامل من األرض والشجر معا. -
  أن ال تكون األرض موقوفة. -

   2:قد ذكر المذهب المالكي خمسة شروط للمغارسة يمكن أن نلخصها فيما يلي :شروط المغارسة) ثانيا
 .ألرض أشجارا ثابتة األصول دون الزرع والبقولا  يغرس العامل فيأن  -
 .أن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب في مدة إطعامها، إثمارها، فإن اختلفت اختالفا بينا لم تجز -
ن أن ال يكون أجلها على سنين كثيرة، فإن ضرب لها أجل إلى ما فوق اإلطعام لم يجز، وٕان كان دو  -

  .اإلطعام فقوالن ان إلىاإلطعام جاز، وٕان ك
أن يكون للعامل حقه من األرض والشجر فإن كان له حصة من أحدهما خاصة لم يجز إال أن جعل  -

  .األرض دون سائر األرض  له مع الشجر مواضعها على
األرض مملوكة   أن ال تكون المغارسة في أرض محتبسة ألن المغارسة كالبيع، بمعنى يجب أن تكون -

   .حقيقيةلصاحبها ملكية 
 جرة معلومة.الوجه األول إجارة أن يغرس له بأ 3وتتمثل في: أوجه المغارسة:) ثالثا

 الوجه الثاني: جعل وهو أن يغرس له شجرا على ان يكون له نصيب فيما ينبت منها. -
ن الوجه الثالث: متردد بين اإلجارة والجعل وهو أن يغرس له على أن يكون له نصيب منها كلها وم -

  األرض.
المية هناك عدة أساليب تستخدمها المصارف اإلس: متوسطة األجلالتمويل واإلستثمار أساليب . 2.4.1

  في اآلجال المتوسطة والتي نذكرها فيمايلي:
  :ونعرفها في العناصر التاليةة: إلجار اصيغة  .1.2.4.1

  ويتمثل في:: تعريف اإلجارةأوال) 

                                                 
 ،األردن ،دار المسيرة، عمانالمصارف اإلسالمية األسس النظرية والتطبيقات العملية، )، 2007(محمود حسين الوادي، حسين محمود سمحان،  1

 .254ص 
 .122ص مرجع سبق ذكره، ،  )2002سليمان ناصر، ( 2
 .8دار القلم، بيروت، لبنان، ص القوانين الفقھية، )،د س ن ، (ابو قاسم محمد بن أحمد 3



 
57

وما يعود من ثوابه دنيويا كان أو أخرويا، اء على العمل ة من األجر وفعلها أجر وتعني الجز مشتق لغة:  )أ
 2، واإلجارة ما أعطيت من أجر في عمل.1يقال آجرت فالنا عن عمله كذا أي جازيته

  3هي تمليك المنافع بعوض أي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة. إصطالحا:  )ب
  4معلومة بعوض. اإلجارة عند المالكية عبارة عن تمليك منافع شيء مباحة مدة

 الكريم نفاإلجارة مشروعة عند جماهير العلماء وأستدلوا على ذلك بأدلة من القرآ اإلجارة:ة يمشروعج) 
ْأَجْرَت ْيَر َمِن اْستَ خَ  ِإنَّ ْأِجْرهُ َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْستَ ﴿ فمن القرآن قوله تعالى:، النبوية الشريفة والسنة
 اهللا عليه وسلم: ومن السنة النبوية الشريفة قول الرسول صلى ،)26 القصص اآلية سورة( ﴾اْألَِمينُ اْلَقِويُّ 

يرا أجر أجيوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل إست ثالثة أنا خصمهم"
لوعيد ابأشد  ووجه الداللة هو توعد اهللافاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل أعطى بصفقة يمينه ثم غدر" 

  أجر األجير وال يعطيه ثمنه وهذا يستلزم مشروعية اإلجارة.تسيممن 
جارة أيضا هو أن تكون إجارة األشياء من عقارات ومنقوالت مقصودها مشروعا ال والذي يحدد جواز اإل

  5يخالف النصوص الشرعية أي أن ال يكون هناك مانع شرعي من هذه اإلجارة.
   6وتتمثل في: جارة:شروط اإلثانيا) 

ن ينبغي أن تكون المنفعة التي يتم الحصول عليها من خالل إستئجار األصل مشروعة وأن ال تقع ضم -
  دائرة ما هو حرام أي مباحة.

ها لأو التحديد  ها ومحددة حتى ال يثير عدم العلميجب أن تكون المنفعة معلومة ويمكن الحصول علي -
  خالف أو نزاع بخصوصها. 

 الأن تكون األجرة أي المقابل لخدمة األصل المستأجر محددة ومعروفة مسبقا ومتفقا عليها وبشكل  -
  يثير خالف ونزاع حولها.

بوت ينبغي عدم ضمان العين المستأجرة من الهالك، ألنها تعتبر أمانة لدى المستأجر إال في حالة ث -
  صير أو تعدي.إهمال أو تق

  رضا العاقدين فلو أكره أحدهما على اإلجارة فإنها ال تصح. -
  أن تكون مدة اإلجارة محددة أو يحدد العمل الذي تنتهي اإلجارة بإنتهائه. -

  7ركان في اآلتي:وتتمثل هذه األأركان اإلجارة: ثالثا) 
 وتتمثل في االيجاب والقبول. الصيغة: -

                                                 
 .74،  دار كنوز إشبيليا، الرياض، السعودية، ص2، طالعموالت المصرفية حقيقتھا وأحكامھا الفقھية)، 2011عبد الكريم محمد أحمد، ( 1
ماجستير في المنازعات الضريبية بكلية الدراسات ، مذكرة البنوك اإلسالمية بين التشريع الضريبي والزكاة)، 2007لنا محمد إبراھيم الخماش، ( 2

 .28العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ص
 .321، عمان، األردن، ص6، دار النفائس، طالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي)، 2007محمد عثمان بشير، ( 3
 .43دار المناھج، عمان، األردن، ص سة وتطبيق،اإلقتصاد اإلسالمي درا)، 2008إبراھيم فاضل الدبو، ( 4
، دار النفائس، النظريات اإلقتصادية المؤثرة في النشاط اإلقتصادي وضوابطھا في السوق اإلسالمية)، 2010محمود عبد الكريم إرشيد، ( 5

 .125األردن، ص
 .394، مصر، ص1عالم الكتب الحديث، ط البنوك االسالمية،)، 2006فليح حسن خلف، ( 6
، المعھد االسالمي للبحوث والتدريب، البنك عقد االجارة مصدر من مصادر التمويل االسالمية)، 2000عبد الوھاب إبراھيم أبو سليمان، ( 7

 .26االسالمي للتنمية، جدة، السعودية، ص
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 العين، والمستأجر وهو المنتفع بها.وهما المؤجر صاحب العاقدان:  -
 وهو المنفعة، وهي عين معلومة.المعقود عليه:  -
وهو العوض الذي يعطي مقابل المنفعة، وكل ما يصلح أن يكون ثمنا في البيع يصلح أن األجر:  -

  يكون أجرة في اإليجار.
  1يمكن تبيانها حسب: أنواع من عقود اإلجارة هناك عدة أنواع عقود اإلجارة: رابعا) 

أو  ةالمدبكإجارة المنافع المعلومة  حسب التوقيت الزمني وتحديد مدة االعمل والتعيين واإلشارة:  )أ
تأجر راضي للزراعة، وكإجارة المنافع المعلومة بالعمل والتسمية لمن يسكإستئجار المنازل للسكن واأل

 مركبة لنقل بضائعه من مكان الخر معلوم.
 ومنها: عليه وطبيعة العقد:حسب المعقود   )ب
البس ارة العروض كالمجر كالمنازل والمباني واألراضي، إجار العقاإعيان وتنقسم إلى: منافع األ -

 جارة الحيوانات للنقل والحراثة.واألواني، إ
رف، باب الحجارة أر ها أجيرا وهي: إستئجار الخدمة، إجارة العمال، إمنافع العمل ويسمى المأجور في -
 نائع.جارة الصإ

ن ، والوبغض النظر عن هذه األنواع واإلختالف في النظر إليها إنما هي جميعا نوع واحد هو بيع المنفعة
موال جارة هي إحدى وسائل توظيف أتلف طريقة إستفاؤها، وبما أن اإلالف محلها، تخالمنفعة تختلف بإخت

  :نواع وهيأهم األالمصارف اإلسالمية فسوف نركز على 
معلومة ومباحة ألجل محدد، وهي وهي العقود التي تنص على تأجير منافع عقود اإلجارة التشغيلية:  -
  .2كثر شيوعا ويطلق عليها عقود التأجير التمويلياأل

السيارات أو اآلالت وهو التأجير الذي يرتبط بإستخدام وتشغيل األصول التي يتم تأجيرها، كإستئجار 
  3.صناف المماثلةوغيرها من األ

  4وللتأجير التشغيلي جملة من الخصائص نذكرها كما يلي:
  ليه.عالمؤجر في حالة التأجير التشغيلي يكون عادة مسؤوال عن صيانة األصل وٕاجراء التأمين الالزم  -
  يكون للمستأجر فرصة إختيار شراء األصل في نهاية مدة التعاقد. في هذا النوع ال -
ؤدي ياألصل العمر اإلقتصادي له، وٕانما تغطي جزء منه فقط هذا ما  ال تغطي مدة التعاقد على تأجير -

 إلى تأجير األصل عدة مرات لإلستفادة القصوى من العمر اإلقتصادي وتحقيق ربح إضافي.
 :وتتمثل في النقاط التالية: خطوات هذا النوع  
ال في اآلجها يعيد ه بأنيتقدم العميل للمصرف مبينا بطلبه المعدات المطلوبة وأجل كل منها وتعهد -

 المحددة.

                                                 
 .267، ص مرجع سبق ذكره)، 2012(محمد محمود العجلوني،  1
 .159، صمرجع سبق ذكره )،2012( نعيم نمر داوود، 2
 .395، صمرجع سبق ذكره )،2006(فليح حسن خلف، 3
 .175دار رسالن، سوريا، ص أساليب االستثمار االسالمي وأثرھا على األسواق المالية،(دس ن)،  قيصر عبد الكريم الھيتي، 4
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 جرة الواجبة ومواعيد دفعها.لى األجر عأاق مع المستفتيقوم المصرف باإل -
 جارة ويتم تسليمه تلك المعدات بحالتها الموصوفة.المصرف بتوقيع العميل على عقد اإليقوم  -
المعدات للمصرف، وذلك بعد أن يقوم بدفع األجور  جارة يقوم العميل بإعادةبعد إتمام عقد اإل -

 المستحقة عليه.
نتفاع بأصل مملوك للطرف د بين طرفين، يخول ألحدهما حق اإل: هو إتفاق متعاقالتمويل التأجيري -

اآلخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، المؤجر هو الطرف الذي يحصل على الدفعات الدورية 
نتفاع بخدمات األصل مقابل مستأجر هو الطرف المتعاقد على اإلفي حين أن المقابل تقديم األصل، 

  .1سداده ألقساط التأجير للمؤجر
ذلك العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه اإلنتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار يدفعه  كما يعرف بأنه      

  2للمؤجر على أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور.
هي أسلوب من األساليب الجديدة للتمويل المتوسط والطويل األجل يتم  المنتهية بالتملك: اإلجارة -

بمقتضاه بيع وشراء أجهزة أو معدات أو عقارات يتفق تسديد قيمتها على أساس أقساط إيجارية محددة 
  3العقد. لمدة معينة تنتقل بعدها الملكية إلى المستأجر بقيمة رمزية يتفق عليها إذا شاء عند توقيع

إجارة يكون للمستأجر فيها الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة اإلجارة بعقد جديد  كما تعرف بأنها
  كون التمليك بواحدة من الحاالت التالية:وقد ي4،مقابل دفع مبلغ معين

  تمليك على شكل هبة من المؤجر إلى المستأجر بعد إنتهاء العقد التشغيلي. -
  ثمن يتم تحديده في نهاية العقد التشغيلي.تمليك مقابل  -
  تمليك من خالل البيع أثناء سريان العقد التشغيلي. -

 :5وتتمثل في: خطوات هذه العملية  
  جارة.جار ورغبته بتملكها بعد إنتهاء عقد اإلرف مبينا بطلبه للمعدات موضوع اإليتقدم العميل للمص -
هاء إنت يع بعدبجرة الواجبة ومواعيدها دفعها، مع وعد باليقوم المصرف باإلتفاق مع المستأجر، على األ -

  العقد، وبيان نوعية هذا البيع من حيث الثمن وكيفية دفع هذا الثمن.
فسه، يقوم المصرف بتوقيع العميل على عقد االجارة ويتم تسليمه تلك المعدات، إما من قبل المصرف ن -

  وٕاما من قبل الجهة الموردة لتلك المعدات.
  العميل خالل فترة االجارة بدفع االجرة المتفق عليها للمصرف.يقوم  -

                                                 
 .69، صمرجع سبق ذكره، يقيةأبعاد القرار التمويلي واإلستثماري في البنوك اإلسالمية دراسة تطب)، 2012( بن إبراھيم الغالي، 1
 .213ص، دار وائل للنشر، األردن، العمليات المصرفية اإلسالمية الطرق المحاسبية الحديثة)، 2008(خالد أمين عبد هللا، حسين سعيد سعيفان،  2
مركز أبحاث اإلقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك  الفائدة والربح وأدوات التمويل اإلسالمية (دراسة تحليلية إقتصادية)،)، 1995، (درويش صديق 3

 .47عبد العزيز، السعودية، ص
بحث مقدم إلى المؤتمر السادس  العقود النمطية لألدوات المالية اإلسالمية أما آن األوان،)، 2007جانفي51(عبد الباري بن محمد علي مشعل،  4

 .11، البحرين، صاجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةللھيئات الشرعية للمؤسسات المالية، ھيئة المحاسبة والمر
 .160ص  مرجع سبق ذكره،)، 2012(نعيم نمر داوود،  5
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بعد إتمام عملية االجارة ووفاء المستأجر بجميع متطلبات عقد االجارة من حيث دفع األجرة      
ع ليه مد الذي تم االتفاق عالمطلوبة، يقوم المصرف بالتناول عن ملكية هذه المعدات، وذلك تنفيذا للوع

  لها.سجيل هذه المعدات بإسم المستأجر ليصبح مالكا جر ويتم تأالمست
  وتعد هذه الصيغة هي الصيغة السائدة في المصارف اإلسالمية.

يجار التشغيلي يجار المالي واإلثمة فرق بين اإل الفرق بين اإليجار المالي واإليجار التشغيلي:خامسا) 
مستأجر معظم دقيقا، فاإليجار المالي ينتقل إلى المع اإلعتراف بأن ما يميز بينهما قد يكون أحيانا خيطا 

المؤجر، وغالبا ما تكون مدة العقد لمدى العمر اإلنتاجي له، كما أن القيمة  يءمخاطر ومسؤوليات الش
إلى هامش الربح  باإلضافةالتي إستثمرها  ب بشكل يرد للمؤجر المبالغالحالية لألجرة الدورية تحس

المؤجر كما أن المؤجر  يءة تقل كثيرا عن عمر الشلمدالمناسب أما اإليجار التشغيلي فغالبا ما يكون 
أي خيار للشراء في نهاية مدة  ، وقلما يتضمن العقديءمخاطر التي يقتضيها تملك هذا الشيتحمل معظم ال

  1جارة.اإل
 ليه مرتبطةستصناع منذ القدم وذلك ألن الحاجة إلقد عرف اإلنسان اإل :اإلستصناع صيغة. 2.2.4.1
  خذة في التحضر.طبيعية عامة في حياة إجتماعية آ بأسباب

  .أوال) تعريف اإلستصناع
 .2طلب الصنع والصنع هو العمل، والصناعة هي حرفة الصانع صنعه،دعا لإستصنع الشيء  لغة:  )أ
 3على العمل بوجه مخصوص مبين في العقد. مع الصانعمبيع في الذمة هو عقد على  إصطالحا:  )ب
ن خص بطلب صناعة شيء ما له من شخص أخر على أتلك العملية التي يقوم فيها ش بأنهأيضا يعرف و 

تكون المواد من عند الصانع وذلك نظير ثمن معين، وال يقف نطاق االستصناع عند مادة معينة أو صورة 
  4طالما كان هناك وضوح وتحديد يمنع المخاصمة والتنازع. محددة بل كل ما يصنع ويحتاج إليه

كما يقصد به إتفاق مع عميل على بيع أو شراء أصل لم يتم إنشاؤه بعد على أن تتم صناعته أو بناؤه 
وفقا لمواصفات المشتري النهائي وتسليمه له في تاريخ مستقبلي محدد بسعر بيع محدد سلفا، وبإعتبار 

ا فإن له اإلختيار في صناعة أو بناء األصل بنفسه، أو أن يعهد به لطرف آخر المصرف اإلسالمي بائع
  5عقد إستصناع مواز.غير المشتري النهائي لألصل بصفته موردا أو مقاوال عن طريق إبرام 

  لقد إستدل المجيزون لإلستصناع بالقرآن والسنة واإلجماع بمايلي: مشروعيته:ج) 
َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك ﴿بالكتاب الكريم قوله تعالى: 

عن أبي حازم أما في السنة النبوية  ،)94ية (سورة الكهف اآل ﴾َخْرًجا َعَلٰى َأن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّا
إلى  عن المنبر فقال:" بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه: قال

                                                 
، البنك اإلسالمي للتنمية المعھد اإلسالمي للبحوث مفھوم التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي تحليل فقھي وإقتصادي)، 2004منذر قحف، ( 1

 .54، جدة، السعودية، ص3والتدريب، ط
 .1882، صمرجع سبق ذكره)، 1981ل الدين إبن منظور، (جما 2
، دار إبن الحسابات االستثمارية لدى المصارف اإلسالمية: تأصيلھا الشرعي وأساليب توزيع أرباحھاه)، 1431بدر بن علي عبد هللا الزامل، ( 3

 .43الجوزي، الدمام، السعودية، ص
 .77مركز االعالم العربي، الجيزة، مصر، ص إقتصادي بديل القتصاد السوق،إقتصاد المشاركة نظام )، 2000جمال لعمارة، ( 4
 .30دار النفائس، عمان، األردن، ص إدارة البنوك اإلسالمية،)، 2012شھاب أحمد سعيد العزعزي، ( 5
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أن مري غالمك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس،  -إمرأة قد سماها سهل-فالنة
فأمرته أن يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول اهللا بها، فأمر بها فوضعت فجلس 

  1عليه"
  2وهي: :ستصناع وشروطهاإل صفة عقدثانيا) 

  .ستصناعالبراءة من العيوب في عقد اإلاشتراط الصانع  يجوز ال  -
ل جاب وقبو بما أن االستصناع عقد الزم بنفسه، فإنه تترتب آثاره بمجرد العقد، وال حاجة إلى إعادة إي -

د بول بعالبيع بإيجاب وقبعد الصنع، وهذا بخالف الوعد بالمرابحة لآلمر بالشراء الذي يحتاج إلى إنشاء 
  تملك المؤسسة للمبيع.

ثل ستصناع بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي، ميجوز أن تتم عقود أو إجراءات اإل ال -
أو  إليه بثمن مؤجل أزيد،وبيعها المؤسسة من الصانع مصنوعات أو معدات بثمن حال التواطؤ على شراء 

 أو أن يكون الصانع جهة مملوكة للمستصنع بنسبة الثلث، ه الصانعأن يكون طالب االستصناع هو نفس
  لبيوع العينة. ، وذلك تجنبا، حتى لو تم ذلك عن طريق المناقصةفأكثر

 3وتتمثل في: ستصناع:شروط عقد اإل 
 بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته فال بد من أن يكون معلوما. -
 من أواني وأمتعة ومساكن ونحوها.أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس  -
ه يفأال يكون فيه أجل فإن حدد أجل التسليم المصنوع إنقلب العقد سلما عند أبي حنيفة حتى تشترط  -

 دى ذلك إلى التنازع والفساد.أشرائط السلم، وٕان ترك بال أجل 
  4:وتتمثل في: أطراف عقد االستصناع واالستصناع الموازيثالثا) 

 .ستصناع (المالك للمشروع)هو الطرف المشتري في عقد اإل المستصنع: -
 ستصناع مع المستصنع ويلتزم أمامه بتقديم المصنوع.هو المصرف (الذي يوقع عقد اإل الصانع: -
زي مع ستصناع الموااول الفعلي وهو الذي يوقع عقد اإلالبائع أو الصانع أو المق المقاول المنفذ: -

 يعد مقاوال من الباطن للمصرف أو موردا للمصرف. المصرف، والذي يباشر الصنع وهو
 محدد معروف. وهو ما جرى عليه التعاقد لصنع شيء المصنوع: -

 لمالكويعد المصرف الصانع والمقاول الرئيسي أمام المستصنع في العقد االول بينما يعد المستصنع أو ا
  أمام المقاول المنفذ في العقد الثاني.

  أوضح في الشكل التالي:وتظهر هذه األطراف بشكل 
  
  

                                                 
 .504، ص2094رقم  حديث، كتاب البيوع، مرجع سبق ذكره)، 2002(أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري،  1
 .186،185، ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، ص صاالستصناع واالستصناع الموازي، 11المعيار الشرعي رقم 2
 .51ص، األردن، 1، دار الفكر، طاإلستثمار اإلسالمية، البيوع، القروض، الخدمات المصرفية أدوات)، 2010أحمد صبحي العيادي، ( 3
 .300ص، دار أسامة، عمان، األردن البنوك االسالمية والمنھج التمويلي،(د س ن )، ، مصطفى كمال سيد طايل 4
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  ): أطراف عقد اإلستصناع واإلستصناع الموازي في المصرف اإلسالمي.4.1شكل رقم (
  

                   
  موازي   إستصناع                              إستصناع                                 

  كفالة تضامنية                                                 
  إشراف ومتابعة                                                

  
  .300ص ، دار أسامة، األردن التمويلي،البنوك االسالمية والمنهج (د س ن )،  كمال السيد طايل،مصطفى المصدر: 

  نذكرها فيمايلي:: أنواع عقد اإلستصناعرابعا) 

في هذا النوع ال يباشر المصرف بذاته عملية القيام بتنفيذ الشئ المستصنع، وٕانما ستصناع الموازي: اإل أ)
األخيرة هي المسؤولة يباشره بواسطة غيره، فيعمد إلى إحالة عملية التنفيذ على جهة مختصة، وتكون هذه 

  1المصرف يكون مسؤوال أمام العميل عن حسن التنفيذ.ن حسن التنفيذ أمام المصرف و ع
ويعرف بأنه ذلك العقد الذي يكون بين طرفين يصنع فيه أحدهما شيئا لآلخر أو يقدم  عقد المقاولة: ب)

ناع وهي أعم منه، فإن تعهد له عمال مقابل مبلغ معلوم، ويمكن القول أن المقاولة هي من قبيل اإلستص
بتقديم العمل والمادة كانت مقاولة في العرف وٕاستصناعا في الشرع، وٕان تعهد بتقديم العمل فقط المقاول 

كانت مقاولة في العرف وٕاجارة في الشرع ويمكن اليوم إستصناع المباني الجاهزة على أرض مملوكة 
أنه يمكن إستخدام هذه الصورة لتمويل إحتياجات للصانع المقاول نفسه، وغير ذلك مما هو مباح حيث 

رأس المال العامل للصناع الصغار ومن الخطورة إستخدامه في تمويل رأس المال الثابت إلرتفاع مخاطر 
  2عدم الوفاء بالعقد واإلخفاق في تسليم السلعة المطلوبة.

المصرف اإلسالمي توظيف خرى لإلستصناع التي يستطيع من األشكال األ ج) التجمعات الصناعية:
ص عيين لقيام كل منهم بتصنيع جزء معين من منتج خاها اإلتفاق مثال مع عدد من الصناأمواله ب

تفاق مع صناعي آخر لتجميع هذه األجزاء وٕاخراج السلعة النهائية التي تصبح ملكا للمصرف ليبيعها واإل
نتاجية اطل من فوائض الطاقة اإلتشغيل العيعمل المصرف على  هذا الشكلباألسواق، فمن خالل 

  3لعمالئه الصناعيين ويساهم بإنتاج سلعة جديدة يحتاجها المجتمع ويحقق من خالل بيعها ربحا.
  4وتتمثل في: الخطوات العملية لبيع اإلستصناع واإلستصناع الموازي:خامسا) 

   .عقد بيع اإلستصناع  )أ

                                                 
، دار الثقافة، المشاركة المتناقصة -اإلستصناع -أساليب اإلستثمار –المصارف اإلسالمية والمؤسسات اإلقتصادية )، 2006وائل عربيات، (1

 .187عمان، األردن، ص
 .82،81ص ص بق ذكره،مرجع س)، 2008(ھيا جميل بشارات،  2
 .287ص مرجع سبق ذكره،)، 2012(محمد محمود العجلوني،  3
 .246،245ص ص ،مرجع سبق ذكره )،2008( خالد أمين عبد هللا، حسين سعيد سعيفان، 4

المصرف الصانع 
  المقاول الرئيسي

  المستصنع (العميل) 
  (صاحب المشروع)

الصانع المنفذ 
  (المقاول من الباطن)
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بطلب إستصناعها بسعر معين يتفق على يعبر عن رغبته لشراء سلعة، ويتقدم للمصرف  المشتري: -
طريقة دفعه معجال أو مؤجال أو مقسطا( ويحسب المصرف في هذا السعر عادة ما سوف يدفعه حقيقة 

  في عقد اإلستصناع الموازي مضافا إليه الربح الذي يراه مناسبا).
ون لمصرف أن يكيلتزم بتصنيع السلعة المعينة وتسليمها في أجل محدد يتفق عليه ويراعي ا المصرف: -

  هذا األجل مثل أو أبعد من األجل الذي سيتسلم فيه السلعة بعقد الموازي.
  عقد اإلستصناع الموازي:  )ب
األول (بنفس يعبر عن رغبته في إستصناع السلعة التي إلتزم بها في عقد اإلستصناع  المصرف: -

  المواصفات) ويتفق مع البائع الصانع على الثمن واألجل المناسبين.
  يلتزم بتصنيع السلعة المعينة وتسليمها في األجل المحدد المتفق عليه. البائع: -

  تسليم وتسلم السلعة:
  المصرف في العقد. ايحدده للجهة التي لمستصنع إلى المصرف مباشرة أولمبيع ايسلم ا البائع: -
م ا بالتسلييسلم المبيع المستصنع إلى المشتري بنفسه مباشرة أو عن طريق أي جهة يفوضه المصرف: -

يع بما في ذلك تفويض البائع لتسليم السلعة إلى المشتري الذي يكون من حقه التأكد من مطابقة المب
د للمواصفات التي طلبها في عقد اإلستصناع األول ولكن يظل كل طرف مسؤوال إتجاه الطرف الذي تعاق

  .لعميل)(أي المقاول يكون ضامنا أمام المصرف والمصرف يكون ضامنا أمام ا معه
  والتي نذكر أهمها فيمايلي: :طويلة األجلواإلستثمار تمويل الأساليب . 3.4.1

  ونعرفها من خالل اآلتي: كة:صيغة المشار . 1.3.4.1
  .أوال) تعريف المشاركة

 1لفظ مشتق من الشركة والتي تعني مخالطة الشريكين، ويقال إشتركنا بمعنى تشاركنا.هي  لغة:  )أ
وتعني خلط مال المصرف بمال الغير بين شخصين أو أكثر، هي صورة من المشاركة إصطالحا:   )ب

ة ال تميزها عن بعضها البعض وذلك بغرض إستخدامها في إقامة مشروع أو شراء بضاعة أو بطريق
بيعها، ويقسم الربح والخسارة بين الشركاء على أساس حصة كل منهم في رأس المال أما إذا تولى أحد 

ؤولية اإلدارة، حينئذ يخصص له نسبة أو حصة في صافي الربح قبل إقتسامه وذلك حسب ما الشركاء مس
  2ينص عليه عقد الشراكة.

أما من السنة  )،12 سورة النساء اآلية( ﴾فهم شركاء في الثلث ﴿:من الكتاب قوله تعالىمشروعيتها: ج) 
لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا  إن اهللا عزوجل يقول أنا ثالث الشريكين ما ﴿قوله صلى اهللا عليه وسلم:
  3.﴾خانه خرجت من بينهما

                                                 
 .2248، ص4المجلد  مرجع سبق ذكره، )،1981(منظور، إبن  1
التنمية سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، المعھد العربي ، مجلة جسر أدوات المصرف اإلسالمي)، 2005حسن الحاج، ( 2

 .6، الكويت، ص48للتخطيط، العدد
، 1468، رقم الحديث3، ج2تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ط ،سنن أبي داود)، 1985( سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني، 3

 .288بيروت، ص
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وزيع إضافة إلى أهلية المتعاقدين هناك شروط خاصة برأس المال وشروط خاصة بتشروط الشركة: ثانيا) 
  األرباح وأخرى خاصة بالعمل وهي:

  1وتتمثل في:الشروط الخاصة برأس المال: أ) 
 تصح بمال غائب أو أن يكون رأس مال الشركة معلوما وموجودا يمكن التصرف فيه إذ أن الشركة ال -

ال دين ألن المقصود من الشركة الربح وذلك بواسطة التصرف والتصرف ال يتحقق في الدين أو في الم
  تمكن من تحديد رأس مال الشركة وحصص الشركاء.الغائب وأن يكون من النقود لل

  تفاق.يشترط التساوي بين حصص الشركاء في رأس المال بل يجوز التفاضل فيه بحسب اإلال  -
  حد الشركاء بالذمة المالية للشركة.ال يجوز خلط المال الخاص أل -
  

  2وهي: الشروط الخاصة بتوزيع الربح:ب) 
ة إلى الجهالأن يكون الربح نسبة شائعة ومعلومة ليست محددة بمقدار معين من المال وكل ما يؤدي  -

  في الربح يفسد الشركة.
أن تكون الخسارة في حالة وقوعها بقدر حصة كل شريك أي أن تحمل الخسارة يكون على أساس  -

  شتراط خالف ذلك.إيك في رأس المال الشركة وال يصح حصة كل شر 
وت جاز بعض الفقهاء التفاأس المال و أبح بين الشركاء بنسبة حصتهم في ر ن يقسم الر أصل األ -
ساس أس المال وذلك على أتفاق وليس بنسبة مساهمتهم في ر فاضل في حصة الربح بحيث يتحدد اإلوالت

  التفاوت في التصرف.
  3وهي: الشروط الخاصة بالعمل:ج) 

  موال الشركة فال يضمن إال في حالة التعدي والتقصير.أمانة في أأن تكون يد كل شريك يد  -
منيا ن الشركة مبنية على الوكالة فكل شريك يأذن ضالشركاء عن العمل ألي من أشتراط منع إال يجوز  -

من  لصاحبه ويوكله في التصرف في المال والعمل فيه ولكن يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل بتفويض
  .بل معين من قبل الشركاء مدير ليس شريكا فيهايجوز أن يدير هذه الشركة  كما بقيةال
، فإن لك بنصوص العقدذعلى أن يتقيد فى ى حدود أغراض الشركة التى أنيط بها للمدير أن يتصرف ف -

 .                                     .لم تكن بما جرى به العرف التجارى 
 .ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه إذا خرج المدير من نطاق إختصاصاته ضمن كل -
الحالة تحدد إختصاصات كل منهم ويجوز عزلهم أو عزل  يجوز أن يتعدد المديرون للشركة وفى هذه -
 . .                                  دهم بالطريقة التى تم تعيينه بهاأح
الشركة يستقيل فى وقت يلحق بلها أن يعزل نفسه أو  دارة الشركة أو عين مديرايجوز لمن أنيب فى إ ال -

  .ضررا
                                                 

 .100،99، السعودية، ص ص2ط دارة التطوير والبحوث،ستثمار االسالمي مجموعة البركة إلأدوات اال)، 1995مد خوجة، (عزالدين مح 1
 .190، المكتب الجامعي الحديث، صالقرار االستثماري في البنوك االسالمية)، 2006مصطفى كمال السيد طايل، ( 2
 .29،28مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر، ص ص رية والتطبيق،البنوك اإلسالمية بين النظ)، 1992حسين بن منصور، ( 3
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 يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركةارة الشركة ولهم أن ليس للشركاء من غير المديرين حق إد -
  ومستنداتها.

شترط صل في الشركة أنها عقد جائز غير الزم، فيجوز لكل شريك أن يفسخ العقد متى شاء إال أنه ياأل -
 أن يكون ذلك بعلم الشريك اآلخر وأن ال يترتب عليه ضرر.

الها المشاركات يمكن للمصارف اإلسالمية أن توظف أمو عدة أشكال من هناك أشكال المشاركة: ثالثا) 
  : ويمكن تقسيمها حسب فيها
 تنقسم إلى: حسب محل المشاركة:  )أ

 مشاركة في منفعة معينة كالمشاركة في صفقة شراء سلع وبيعها للجمهور. -
 قارية.لشراء مواد البناء للشركات الع مساهمة في تمويل رأس المالمشاركة في رأس المال العامل كال -
 مشاركة في رأس المال الدائم كالمساهمة في حصة دائمة في رأس مال المشروع. -

 تنقسم إلى: حسب مدة العقد:  )ب
 مشاركة قصيرة األجل كالمشاركة في صفقة معينة. -
 مشاركة طويلة األجل كالمساهمة في رأس المال الدائم للمشروع. -
 ة بالتمليك.مشاركة متناقصة ومنتهي -

  1وتنقسم إلى: ج) حسب قيمة التمويل:   
  مشاركة ثابتة مثل مساهمة المصرف في مشروع معين طويل األجل أو صفقة معينة قصيرة األجل. -
شاركة متتالية أي مساهمات متتالية في رأس مال مشروع معين، وبالتالي تزداد حصة المصرف في م -

تمويل رأس المال العامل للشركات الصناعية رأس مال المشروع عبر الزمن، ومن هذه المشاركات 
  والتجارية وفقا إلحتياجات الشركة من السيولة.

لمصرف، حيث يبدأ العميل بتسديد حصة إلى عميل ا مشاركة متناقصة ومنتهية بتمليك المشروع -
  المصرف في رأس المال بشكل تدريجي أو على دفعات متساوية وحتى خروج المصرف من المشروع.

  2وتنقسم وفق هذا المنظور إلى:حسب مضمون العقد: د)   
نهم مويكون كل هي الشركة التي ال يتصرف فيها أحد الشركاء إال بإذن باقي الشركاء  شركة عنان: -

 وكيال عن صاحبه في التصرف في المال الذي إشتركا فيه، وتعرف أيضا على أنها اإلشتراك في المال
م فالمال بينه والعمل والربح فهي إشتراك إثنين أو أكثر بأموالهم ليعملوا فيها بأنفسهم ويقتسموا الربح فيما

  جماع مع إختالف في بعض التفاصيل.والعمل من الجميع والناتج بين الجميع، وهي جائزة باإل
 وهي التي يتساوى فيها الشركاء في القدرة على التصرف أي يكون لكل شريك حق شركة مفاوضة: -

  التصرف في جميع شؤون الشركة وديونها.

                                                 
 .230، صمرجع سبق ذكره )،2012محمد محمود العجلوني، ( 1
أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادية  تمويل التنمية المحلية من منظور إسالمي مساھمة صندوقي الزكاة والوقف،)، 2013السبتي وسيلة، ( 2

 .106تخصص نقود وتمويل، جامعة بسكرة، الجزائر، ص
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ن مال والمهعمال أو الصنائع) وهي التي يشترك فيها إثنين أو أكثر من أرباب األع(األ شركة األبدان: -
ي تراك في تقبل األعمال من الناس على أن يكون الربح مشتركا بينهم حسب ما أتفق عليه، أعلى اإلش

  هي إشتراك إثنين أو أكثر في عمل معين على أن يكون األجر بينهم حسب مجهود كل واحد.
في  (المطاليس) سميت بهذا االسم ألنها تبنى على ما ألصحابها من مكانة ووجاهة شركة الوجوه: -

  بسبب حسن المعاملة حيث يشترون بأجل ثم يبيعون ويقسمون الربح حسب اإلتفاق. المجتمع
  .حسب اآلجال اإلستثماريةه) 
 وفيها يشارك المصرف في مؤسسة ما عن  :)في رأس مال المشروع الدائمة (المشاركة المشاركة

طريق التمويل في المشروع المشترك، أو يلجأ إلى شراء أسهم في شركات أخرى، ويترتب عن ذلك أن 
عليه حسب نسبة الحصة في األسهم  واإلشرافيصبح المصرف شريكا في ملكية المشروع وفي إدارته 
سارة، في هذا النوع من الشركة يبقى لكل شريك التي قام بشرائها، ويكون شريكا أيضا في األرباح والخ

  .1حصصه الثابتة في المشروع إلى حين إنتهاء الشركة أو قام أحد الشركاء ببيع أسهمه
والمقصود بها أن المصرف يشارك مع شخص آخر أو أكثر في إحدى المؤسسات التجارية أو بناية عن 

 المحاسبة  يبه من أرباح ذلك المشروع وتكونطريق التمويل المشترك فيستحق كل واحد من الشركاء نص
 2عن األرباح والخسائر بعد نهاية كل سنة مالية.

مشاركة المصرف في رأس مال الشركة أو المشروع الكلي، وهي مشاركة دائمة بدوام أيضا ويقصد بها  
  3المشروع أو حتى بيع المصرف لحصة في المشروع، وهو تمويل ثابت طويل األجل.

  :هي إشتراك المصرف في مشروع معين بهدف الربح مع تحديد أجل أو طريقة المشاركة المؤقتة
 4إلنهاء مشاركة المصرف في هذا المشروع في المستقبل وهذه المشاركة على نوعين:

، بحيث يشترك ة تنتهي بإنتهاء هذه الصفقةتخص عملية تجاريالمشاركة في تمويل صفقة معينة:  -
جل ذه النسب وتتم عادة في األهذه الصفقة بنسب معينة، ثم يقتسم الربح حسب هالمصرف في تمويل 

حيث يتكون هذا األخير  ستيراد والتصدير وتمويل رأس المال العاملصير ألنها توجه لتمويل عمليات اإلالق
أو  من كافة األصول والموجودات المتداولة، وهي عبارة عن إستثمارات قصيرة األجل تؤدي إلى المبيعات

تنشأ عنها، وعناصر هذه األصول المتداولة ذات عالقة بدورة اإلنتاج منذ لحظة شراء المادة األولية ومن 
  5ثم تصنيعها وحتى بيع السلع الجاهزة منها وقبض أثمانها.

ويتم فيها تحديد نصيب كل من المصرف والعميل في رأس  المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك: -
وعندما يبدأ هذا المشروع في تحقيق األرباح يتنازل المصرف تدريجيا عن حصته في رأس  مال المشروع،

، 6لعميلبالكامل لحتى يصبح هذا المشروع بعد مدة معينة يتفق عليها مملوكا المال ببيعها إلى العميل 

                                                 
 .29، صمرجع سبق ذكره)، 1992(حسن بن منصور،  1
 .193، مطابع غباشي، مصر، صالقرار االستثماري في البنوك اإلسالمية)، 1999مصطفى كمال، ( 2
 .232ص ،مرجع سبق ذكره)، 2012محمد محمود العجلوني، ( 3
 .169ص مرجع سبق ذكره،)، 2009(محمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان،  4
 .231، صمرجع سبق ذكره )،2012( محمد محمود العجلوني، 5
 .257،256ص ص ،مرجع سبق ذكره)، 2013(خبابة عبد هللا،  6
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عملية بيع  وتأخذحدهما نين من الشركاء تنتهي بالتمليك ألثإالشركة المتناقصة هي شركة بين بمعنى آخر 
 1حد الطرفين في الشركة المتناقصة ثالث صور يمكن ذكرها على النحو التالي:أنصيب 

 ه.المال وشروط سأجديد بعد تحديد حصة كل طرف في ر  و لغيره بعقدأبيع حصة المصرف للعميل  -
س أر  اح الشريك لتسديد حصة البنك منربأة المصرف للعميل باقتطاع جزء من البيع التدريجي لحص -

 رباح.المصرف من األ يأخذهاالمال غلى جانب الحصة التي 
ن يصبح ألى إسهم المصرف أيقوم الشريك بشراء سنويا جزء من سهم حيث البيع عن طريق األ -

 المشروع بالكامل ملكا للشريك دون المصرف.
  في الشكل التالي: في المصارف اإلسالمية ويمكن تبيان أهم أشكال المشاركة

  
  .): أشكال المشاركة في المصارف اإلسالمية5.1( الشكل رقم

  
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  .94، صدار النبأ، بسكرة، الجزائر  المصارف االسالمية،)، 1996جمال لعمارة، ( المصدر:
 

  2وتتمثل في: الخطوات العملية للمشاركة الدائمة:رابعا) 
  .شتراك في رأس المالاإل  )أ
 يقدم جزءا من رأس المال المطلوب بصفته مشاركا ويفوض العميل بإدارة المشروع. :مصرفال  

                                                 
 .28، دار الوفاء، الجزائر، صسالميقتصاد اإلار نظام المشاركة في اإلطإالسياسة النقدية والمالية في )، 2001( صالح صالحي، 1
 .177ص مرجع سبق ذكره،)، 2008(خالد أمين عبد هللا، حسين سعيد سعيفان،  2

  أشكال المشاركة

  المشاركة الثابتة

تقسيم العملية إلى حصص أو 
أسھم وللشريك حق إقتناء 
عدد من أسھم المصرف كل 
  مرة حتى يمتلك كامل األسھم

تخصيص جزء من الدخل 
المتولد لسداد تمويل المصرف 
  إضافة إلى نصيبه من العائد

حلول الشريك محل المصرف 
بعقد مستقل عن عقد التمويل 
بحيث يكون لكل شريك حريته 

  في البيع لشريكه أو لغيره 
  المستمرةالمشاركة   المشاركة المنتھية

  المشاركة المتناقصة

  عملية

  دورة

  نشاط

  صفقة
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 :ينا على ما في يده من أموال المال المطلوب للمشروع ويكون أم سيقدم جزءا من رأ الشريك
  .المصرف

 :ة أو يتم العمل في المشروع من أجل تنمية المال وقد يحقق المشروع نتائج إيجابي نتائج المشروع
  سلبية.

  ع:توزيع الثروة الناتجة من المشرو  
  المال.في حالة حدوث خسارة فإنها تقسم على قدر حصة كل شريك في رأس  -
 تفاق.فإنها توزع بين الطرفين بحسب اإل في حالة تحقق أرباح -

  1وهذه أهم الخطوات: آلية تطبيق المشاركة المتناقصة في المصارف اإلسالمية:خامسا) 
س المال إلستثماره بطريق المشاركة المتناقصة إلى ضر الشخص الراغب في الحصول على رأيح -

ويناقشان موضوع الشركة وطبيعتها وما يتعلق  المختص في الفرعالمصرف اإلسالمي ويقابل الموظف 
 بها، ثم يتقدم بطلب الحصول على رأسمال إلستثماره بطريق المشاركة المتناقصة مرفقا به الوثائق

 المطلوبة.
ن م، والتأكد وقبولها شرعا يحول الطلب إلى قسم الدراسة لإلطالع ودراسة الشركة من جميع جوانبها -

قة أو خالقياته ثم ينظم تقرير بذلك، ويرفع إلى الجهة المختصة للموافالوضع المالي للشريك، وأسالمة 
 الرفض.

وعة في حالة الموافقة يستدعى مقدم الطلب وينظم عقد المشاركة المتناقصة باإلضافة إلى توقيع مجم -
 من الشروط والكفاالت.

 رير المطلوبة والميزانيات.ميدانيا أو بواسطة التقابعدها يتابع المصرف العملية  -
  تحديد األرباح إن وجدت وتقسيمها حسب اإلتفاق. -

  ونعرفها من خالل العناصر التالية:: المضاربة صيغة. 2.3.4.1
  ونعرفها فيمايلي: أوال) تعريف المضاربة:

وتسمى قراضا عند أهل الحجاز وهو القطع  المضاربة على وزن مفاعلة مشتقة من الفعل ضرب،لغة:   )أ
  2ألن مالك المال يقتطع قطعة من ماله ليتجر بها وقطعة يأخذها من الربح.

ومن معانيها الضرب بمعنى الكسب يقال فالن يضرب المجد أي يكسبه وهي أيضا مشتقة من الضرب 
  3إبتغاء الخير.في األرض، يقال ضرب في األرض يضرب ضربا، بمعنى سار في إبتغاء الرزق 

عرفها الفقهاء بتعاريف مختلفة تدور في مجملها حول معنى إعطاء المال لمن يتجر فيه إصطالحا:   )ب
  4على أن يكون الربح مشتركا بين صاحب المال والعامل فيه بشروط مخصوصة.

                                                 
 .124، صمرجع سبق ذكره)، 2006(وائل عربيات،  1
 .2566، صسبق ذكره مرجع)، 1981جمال الدين إبن منظور، (أبو الفضل  2
 .193الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، ص دار البورصات،)، 2006محمد الصيرفي، ( 3
 .107، دار النفائس، األردن، صالتكلفة الفعلية في المصارف اإلسالمية األسباب والضوابط)، 2011( محمد بن وليد بن عبد اللطيف السويدان، 4
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عند  ، وهي إيداع أوال، وتوكيلآخررجل وعمل من بمال من في الربح شركة بأنها عقد  كما تعرف       
عمله، وشركة إن ربح، وغصب إن خالف، وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك وقرض إن شرط 

 .1للمضارب
ل وتعرف أيضا بأنها شركة بين المال والعمل بغرض تحقيق الربح فيكون المال من طرف والعم       

تفق عليها، وليس رباح المحققة بينهما على أساس نسب معينة شائعة مخر، ويتم توزيع األمن الطرف اآل
حسب مبالغ محددة، وفي حالة حصول خسارة فإن صاحب المال هو الذي يتحملها وحده، بإعتبار أن 
المضارب بعمله قد خسر جانبا من وقته فضال عن جهده، ومنه فالمضاربة تشجع على التعاون فيما بين 

ارة وهذا ما يحقق أحد غايات إشراك مقدم المال في المشروع أو التجرأس المال والعمل، إذ من شأنها 
  2يقوم على الفوائد المحظورة بل على العمل باإلشتراك مع المال. الشريعة في بناء إقتصاد ال

هي مشروعة للحاجة إليها فإن الناس بين غني غير قادر على التصرف في  الحكمة من مشروعيتها:ج) 
الحاجة إلى شرع هذا النوع من العقود لتنتظم ماله وفقير للمال ولكنه يحسن التصرف فيه، فمست بذلك 

بذلك مصالح الناس، والحتوائها على مصالح كثيرة وخلوها من المفاسد التي تضر المجتمع تعد مشروعة، 
يتنافى مع تعاليم  وذلك ألن إستغالل المال على الوجه الصحيح يفتح آفاقا واسعة على األمة وهذا ال

  3وٕابتغاء فضل اهللا بالتجارة واالستفادة من الطاقات المعطلة. اإلسالم التي تحث على طلب الرزق
  لصحة عقد المضاربة البد من توفر مجموعة من الشروط: شروط صحة عقد المضاربة:ثانيا) 

  4وتتمثل في: :شروط رأس المالأ) 
د روض فقالعى بالقبول العام، أما ظأن يكون رأس المال نقدا أي من النقود(الورقية والمعدنية) التي تح -

ء ثار حولها جدل بين الفقهاء، فال تصح المضاربة إذا كان رأس المال من العروض عند جمهور العلما
ا ألن ذلك غرر إذ أنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة غيرها فيكون رأس المال والربح مجهولين وأجازه

   تعامل بالنقود.البعض وهذه المسألة لم يعد لها أهمية في الوقت الحالي ألن الشائع ال
ع والمضارب بطريقة ترف أن يكون رأس المال معلوم المقدار والصفة عند العقد لكل من صاحب المال -

  ن جهالته تؤدي إلى جهالة الربح ومعلومية الربح شرط لصحة المضاربة.الجهالة أل
  أن يكون رأس المال حاضرا ال دينا في ذمة المضارب. -
ال المضارب أي تمكينه من التصرف بمال المضاربة فال يجوز المضاربة بمأن يكون المال مسلما إلى  -

  مع بقاء يد المالك عليه.
  
  

                                                 
 .183ص مرجع سبق ذكره،)، 1413(علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني،  1
، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، أخرى البنوك اإلسالمية دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول)، 2008جالل وفاء البدري محمدين، ( 2

 .79،78مصر، ص ص
معي، مصر، ص دار الفكر الجا المضاربة كما تجريھا المصارف اإلسالمية وتطبيقاتھا المعاصرة،)، 2005عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، ( 3

 .16،15ص 
، ص 3المعھد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، ط المضاربة الشرعية وتطبيقاتھا الحديثة،)، 2000حسن األمين، ( 4

 .28،27ص
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  1ونذكرها في النقاط التالية: الشروط الخاصة بالربح:ب) 
ما وأن أن يكون نصيب كل طرف معلوما عند التعاقد أي أن يتفق الطرفان على كيفية توزيع الربح بينه -

  د ألن المعقود عليه هنا الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.ينص على ذلك في العق
  أن يكون الربح مشتركا بين المتعاقدين بحيث ال يختص به أحدهما دون اآلخر. -

كل من صاحب المال والمضارب فيما يتحقق من ربح عن عملية المضاربة  يتعين تحديد نصيب       
غ من الربح أو ثلثه) وال يجوز أن يحدد نصيب أي من الطرفين بمبل بالنسبة المئوية أو بالجزئية (نصف

ة المال محدد سلفا وأي ضمان في المضاربة لمبلغ محدد من رأس المال من شأنه أن يفسد عقد المضارب
  ويخرجها من دائرة الحالل ليضعها في دائرة الحرام وهذا ما أجمع عليه الفقهاء.

  ى عدة أنواع كال حسب وجهة النظر إليها:تنقسم إل أنواع المضاربة:ثالثا) 

 تنقسم إلى قسمين: من حيث شروط المضاربة:  )أ
 هي التي ال تتقيد بزمان وال مكان وال نوع تجارة وال يتعين من يعامله المضارب في المضاربة المطلقة :

، وبمعنى آخر هي التي يوكل فيها رب المال التصرف للعامل ويطلق يده في هذا 2بأي قيد كان التجارة وال
حيث يترك للمصرف كامل  اإلسالميةالتصرف وهو النوع الغالب على انواع المضاربة في المصارف 

  3.قيام بهالل الئمللمضاربة فيها وكذا الوقت المستثمار ختيار انسب مجاالت التوظيف واإلالحرية إل
 يضع فيها صاحب المال شروطا تقيد حركة المضارب سواء أكانت قيودا تتصل  المقيدة: المضاربة

 4المضاربة ويمكن تحديد هذا التقييد إلى: أو األشخاص الذين تتصل بهم بالنشاط أو المكان أو الزمان
 :ن وهي التي يقيد فيها صاحب المال المضارب بزمن معين دو  المضاربة المقيدة من حيث الزمان

  صاحب رأس المال الفرص التي يقدمها زمن معين وتنقسم بدورها إلى:غيره من أجل إغتنام 
ودائع السنة المالية بالنسبة للمصرف وفيها يأذن أصحاب الوالتي تتم خالل  مضاربة قصيرة األجل: -

  ل في مشاريع محددة.االستثمارية للمصرف بإستثمار األموا
وتتراوح مدتها بين سنة وسبع سنوات وتختص بالمضاربات ذات الصفات  مضاربة متوسطة األجل: -

  المتعددة والتي تفوق مدة إنجازها أكثر من سنة.
  والتي تكون أكثر من سبع سنوات ومنها أعمال المقاوالت. مضاربة طويلة األجل: -
 :بها أن يقيد صاحب المال المضارب بمكان معين أو يقصد  المضاربة المقيدة من حيث المكان

  يستثني مكان معين من أجل تحقيق مكاسب من وراء ذلك المكان.
 :ل ويقصد بها أن يقيد صاحب المال المضارب بأن ال يتعام المضاربة المقيدة من حيث األشخاص

 في المضاربة مع شخص معين بذاته أو بصفته.
                                                 

 . 121،120، بيروت، لبنان، ص ص1منشورات الحلبي الحقوقية، ط المصارف اإلسالمية،)، 2004( فادي محمد الرفاعي، 1
 .76ص  نشر للجامعات، المنصورة، مصر،دار ال ، المصرفية اإلسالمية األزمة والمخرج،2فقه اإلقتصاد النقدي )، 1996يوسف كمال محمد، (  2
 .71ص مرجع سبق ذكره،)، 2008(ھيا جميل بشارات،  3
 .97- 94ص  مرجع سبق ذكره،)، 2006(عجة الجياللي،   4
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 وهنا يقيد صاحب المال المضارب بممارسة نشاط بعينه. :المضاربة المقيدة من حيث النشاط 
 1تنقسم إلى قسمين هما: من حيث دوران رأس المال:   )ب
  :هي المضاربة المحددة بدورة واحدة لرأس المال.المضاربة الموقوتة 
 :(غير محددة بدورة واحدة) تتميز بدوران رأس المال عدة مرات مضاربة هي المضاربة المستمرة.  
 2: وتنقسم إلى:أطراف المضاربةمن حيث   )ج
 :في  حيث في هذا النوع من المضاربة تسلم النقود للمصرف التي يرغب أصحابها المضاربة المشتركة

ذلك إستثمارها سواء في شكل إيداع في حسابات االستثمار المشترك أو باإلكتتاب في سندات المقارضة و 
حققة على أساس القبول العام بإستعمالها في التمويل المستمر مقابل االشتراك النسبي في االرباح الم

 نويا.س
 :ب ح بحسوهو أن يقدم المصرف التمويل ويقوم المضارب باألعمال الالزمة واألربا المضاربة المنفردة

ح ويصل اإلتفاق ولقد قللت المصارف اإلسالمية من هذا النوع نتيجة لممارسات األفراد البعيدة عن الشرع
  هذا النوع من التمويل للمشروعات الصغيرة والحرفيين.

  3وتنقسم إلى: ة المال المستثمر في عمليات المضاربة:من حيث ملكي) د
  خلوطة منفصلة وهي التي يدير فيها من جانب رب المال فقط وتسمى مضاربة غير ممضاربة المال

خرى، ويمكن للبنك خلط األ رفاثمار منفصلة تماما عن أموال المصاإلسالمي حسابات اإلست المصرف
ابات تها وٕاستثمارها، ويوزع الربح بينها أي تدار حسالمصرف بإدار الحسابات في محفظة واحدة ثم يقوم 

اإلستثمار منفصلة عن أموال المصرف ويرى أحد الباحثين أن هذا هو األصل في عقد المضاربة 
 ويحكمها أيضا عقد المضاربة المطلقة.

  ة.ختلطوهو المضارب وتسمى المضاربة الممضاربة المال فيها من الجانبين والعمل من أحدهما  
ر وأجاز الفقهاء للمضارب في المضاربة المطلقة خلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره، وأن يستثم

راد من االي األموال المختلطة ثم يأخذ كل مال نصيبه من الربح وغرمه من الخسائر وبعد أخذ كل نصيبه
يرجع المضارب على إيرادات المضاربة فيأخذ نسبة الربح التي إشترط لنفسه ويحكمها أيضا عقد 

   المضاربة المطلقة.
 :4ويتمثالن في: المضاربة الخاصة والمضاربة المشتركة  
 :وتكون عندما يقدم المال من شخص واحد والعمل من شخص واحد وتسمى  المضاربة الخاصة

ية ى تلبنائية وهي صورة تقليدية ال تستطيع المصارف اإلسالمية اإلعتماد عليها لعجزها علبالمضاربة الث
 حاجاتها.

                                                 
 .117ص ذكره، مرجع سبق، )1996(جمال لعمارة،  1
 .50- 43دار النقاش، األردن، ص  الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية،)، 2007محمود عبد الكريم أحمد إرشيد، ( 2
 .157، صمرجع سبق ذكره )،2008( خالد أمين عبد هللا، 3
، القاھرة، مصر، ص 1، إيتراك للطباعة والنشر، طةدور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك اإلسالمي)، 2009رايس حدة، ( 4

 .242،241ص
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 :وفيها يتحدد أصحاب األموال والمضاربين كما هو حاصل في المصارف  المضاربة المشتركة
ا ضاربمفها اإلسالمية بإعتباره أكثر األنواع إستخداما في هذه األخيرة فهي تتلقى المال من أصحابه بوص

ع النو  وتقدمه إلى أرباب العمل المتعددين ليضاربوا به بوصفها رب المال ولكن للفقهاء إتجاهان في هذا
  من المضاربة وهما:

 رر علىضوقوع أجازوه بشرط موافقة رب المال وعند عدم الموافقة إشترطوا لجوازه عدم  اإلتجاه األول: -
 المضاربة الثنائية.المضاربة األولى من جراء عمل المضارب في 

ل رر لما: أجازوه مطلقا دون إشتراط مرافقة رب المال ودون إشتراط عدم اإلصابة بالضاإلتجاه الثاني -
 المضاربة األولى.

  1وتتمثل في: الخطوات العملية إلجراء المضاربة:رابعا) 
  صالحه.كما في بقية العقود للمضاربة طرفان( العميل، المصرف) وكل منهما يعمل بما يضمن م

ا يتقدم العميل بطلب للمصرف لكي يمول له صفقة تجارية ما أو مشروع ما موضح بالنسبة للعميل:  )أ
هذه  في الطلب وصفا كامال لموضوع عملية المضاربة، وكذلك التكلفة واألرباح المتوقعة من وراء إتمام

  العملية مبينا حصة كل منهما في رأس المال وكذلك في األرباح المتوقعة.
بقة طلب العميل، بدراسة جدوى والتأكد من مدى مطاإستالمه يقوم المصرف وبعد  بالنسبة للمصرف:  )ب

  ة.التأكد من مدى الربحية المتوقعة من عملية المضاربو ، الصفقة للسوق المحلي أو الخارجي ومالئمة
تمتع يدراسة كافية ألحوال العميل (مقدم الطلب) للتأكد من قدرته على إدارة العملية، وٕان كان       

اته، لتزامبالخبرة الكافية لمثل هذا النوع من العمليات وكذلك التأكد من مدى قدرة العميل على الوفاء بإ
  العميل.ويكون ذلك من خالل دراسة سوقية لواقع 

ة على طلب العميل، بعد إستيفاء جميع الدراسات المطلوبة، وطلب يقوم المصرف بالموافق      
الضمانات الواجب توفرها من العميل للمحافظة على أموال البنك، وضمان إستردادها في مواعيدها 

  المستحقة.
ل يقوم المصرف بالمتابعة الوافية للعميل خالل تنفيذ عملية المضاربة وذلك لضمان حسن أداء العمي

 ط المتفق عليها.وضمن الشرو 

  والذي نعرفه فيمايلي: التورق:صيغة  .3.3.4.1

  أوال) تعريف التورق.
 ر الراء يعني الفضةمن الورق قال إبن فارس الورق المال من قياس ورق الشجر، والورق بكسلغة:   )أ

 2و المال.طلب الورق أي الفضة أو الدراهم أ و غير مضروبة، ومنه فالتورق يعنيمضروبة كانت أ

                                                 
 .156،155ص ص مرجع سبق ذكره،)، 2012(نعيم نمر داوود،  1
 .114دار الصميعي، الرياض، السعودية، ص مالت المالية المعاصرة،افقه المع)، 2012سعد بن تركي الخثالن، ( 2
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فهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم قة نقال اإلمام الشافعي أما الزر إصطالحا: (الزرنقة)   )ب
 1غير بائعها بالنقد، وقال وهي العينة الجائزة.بيعها من 
 ن العينة حيلة على الربا لوقوعها بين طرفين هما في الواقع مقترض ومقرض من خالل بيعإ        

 ادها بثمن حال وحصول المشتري على مال أقل مما يلتزم به للبائع وجمهورالسلعة باآلجل ثم استرد
لمنع الفقهاء على منع العينة، وعلى إباحة التورق إال ابن تيمية وابن القيم حيث قاال في التورق با

  والكراهية.
 رق:قرار مجمع الفقه بجواز التو ثانيا) 
والذي صدر بشأنه فتوى المجمع الفقهي  ،التورق وقد بنيت فكرة منتج بيع التورق على فقه بيع       

وقرر  31/10/1998 في لمكرمةاورته الخامسة عشر المنعقدة بمكة التابع لرابطة العالم اإلسالمي في د
  2المجلس ما يلي:

لبائع غير ارق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم بيعها للمشتري بالنقد لن بيع التو إ     
  ل على النقد (التورق). للحصو 
 ل اهللان بيع التورق هذا جائز شرعا وبه قال جمهور العلماء ألن األصل في البيوع اإلباحة لقو إ       
َبا﴾تعالى:  يظهر في هذا البيع ربًا ال قصدا وال  ولم )،275اآلية (سورة البقرة  ﴿َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرِّ

  اعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما. صورة وألن الحاجة د
ل ال األو  جواز هذا البيع مشروط بأن ال يبيع المشتري السلعة بسعر أقل مما اشتراها به على بائعهاو      

ا مباشرة وال بالوساطة فان فعل فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرع الشتماله على حيلة فصار عقد
  محرمًا. 
ض لعباده من المؤمنين من القر  عمل بما شرعه اهللا سبحانه وتعالىس المسلمين بالأوصى المجل      

 الحسن من طيب أموالهم طيبة به نفوسهم كما أوصى بأن يتحلى المستقرض بالوفاء وحسن القضاء وعدم
  المماطلة.

ه اهللا باز يرحموكان هذا القرار باإلضافة إلى فتاوى أهل العلم الثقاة من أمثال سماحة الشيخ بن      
  اإلسالمية يقدم دليال شرعيا على جواز التورق. مصارفوأعضاء هيئة الرقابة الشرعية لبعض ال

  .صور التورقثالثا) 

          :وهي الصورة العادية للتورق وتقوم على وجود ثالث أطراف3 التورق الفردي غير المنظم مصرفيا:  )أ
 .صلي وهو البائعمالك السلعة األ -
 .السلعة باألجل وهو المستورقمشتري -

                                                 
 .150دار القلم، دمشق، سوريا، ص المصرفية المعاصرة قراءة جديدة،في فقه المعامالت المالية و)، 2007نزيه حماد، ( 1
 .60،59ص ص  مرجع سبق ذكره،)، 2014سمير رمضان الشيخ، ( 2
مجلة االقتصاد االسالمي العالمية، المجلس العام للبنوك  ،التورق كما تجريه المصارف اإلسالمية)، 2012(أكتوبر عبد الباري مشعل،  3

 .29،28ص ص  ،5فقه المعامالت اإلسالمية العددوالمؤسسات المالية االسالمية بالتعاون مع مركز أبحاث 
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 المشتري النهائي للسلعة بالنقد وهو طرف ثالث غير مالك السلعة األصلي.-
ود ويمكن أن تتم هذه الصورة العادية خارج المصارف أو من خاللها جزئيا هو ما قد يستدعي وج      

صلي مالك السلعة األ ء السلعة نقدا منطرف رابع هو المؤسسة المالية (الممول) وتكون مهمتها شرا
  طراف هم:ل على المستورق وبالتالي يكون األجوبيعها باأل

 .صلي وهو البائع على المؤسسة المالية (المورد)مالك السلعة األ -
 .المصرف (الممول) الوسيط يشتري من المالك نقدا ويبيع على المستورق باألجل -
 .(عميل المصرف)مشتري السلعة باألجل وهو المستورق وهو في هذه الصورة  -
 .المشتري النهائي للسلعة بالنقد وهو ليس المصرف وٕانما يكون المالك األصلي أو غيره -

وغالبا ما تطبق هذه الصورة في التمويل الشخصي المحلي للسلع من خالل بيوع المرابحة       
 وقد رف ثالث نقداوالمساومة، بحيث يقوم العميل بعد تسلمه للسلعة التي إشتراها من المصرف ببيعها لط

  صلي للسلعة.ن هذا الطرف هو المورد المالك األيكو 
  والشكل الموالي يوضخ أكثر هذه الصورة من التورق:

  .): التورق الفردي غير المنظم6.1شكل رقم (
  

  
  

  قيام المستورق                        قيام المستورق                 
  بشراء السلعة بأجل                   ببيع السلعة نقدا               

  
  من إعداد الطالبة. المصدر:

 
حيث (العميل) قيام البائع (المصرف) بترتيب عملية التورق للمشتري هو  التورق المصرفي المنظم:ب)

سلعة أو أكثر من سوق السلع التي تتسم أسعارها بتحركات ضئيلة بشراء  المصرف المتخصص يقوم 
عها نقدا لطرف ثالث بييأو من أي بائع آخر، ثم محدودة تقيه مخاطر تقلبات األسعار الحادة من غيرها 
  1.للعميلنقد المطلوب بالنيابة عن العميل بعد ثبوت ملكيتها له، بغية توفير ال

تخفيض خسارة ، و جراءاتتسريع اإل :نذكرهاسباب المصارف اإلسالمية إلى هذا النوع لعدة أوقد لجأت 
لحاجة فعلية للسيولة ال يمكن تلبيتها عن طريق آخر والجديد في التورق المنظم هو تلبية  ، وكذاالعميل

التورق المنظم على النحو توكيل العميل للمصرف ببيع السلعة في السوق نقدا ومنه تصبح أطراف 
  2التالي:

                                                 
الواليات المتحدة المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، ھرندن،  نظرية الحسم الزمني في اإلقتصاد اإلسالمي،)، 2010( مجدي علي محمد غيث، 1

 .252األمريكية، ص
 .29ص مرجع سبق ذكره،)، 2012(اكتوبرعبد الباري مشعل،  2

  
مالك السلعة 

 (البائع)

  
 المستورق

المشتري 
النھائي 

 للسلعة بالنقد
الثانية الخطوة األولىالخطوة
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  .صلي وهو البائع على المؤسسة المالية (المورد)مالك السلعة األ -
   .جلبيع على المستورق باألالك نقدا ويالمصرف بصفته مموال وسيطا يشتري من الم -
  .وهو المتورق وهو في هذه الصورة (عميل المصرف) باألجلمشتري السلعة  -
  .ال عن العميل ببيع السلعة نقداالمصرف بصفته وكي -
  .و غيرهن المالك األصلي أو ليس المصرف وقد يكو المشتري النهائي للسلعة بالنقد وه -

لية وغالبا ما يكون تطبيق هذه الصورة للتورق من خالل مرابحات في سلع مختارة من السلع الدو       
  حيث تتمتع بإستقرار نسبي في أسعارها.

  من التورق: هذا النوعوالشكل الموالي يوضح أكثر       
  

  ): خطوات التورق المصرفي المنظم.6.1شكل رقم (
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الطالبة.المصدر: 

 التحفظات على التورق المنظم: ج)
والتى استعرض آلية التورق  17/12/2003-13فى الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه في          

   1التورق المصرفي لألسباب التالية:المصرفي والتي تتم في السوق الدولية، وقرر المجمع بعدم جواز 
ها في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتري مصرفيلتزم البائع وهو ال

  متبعة. دة اليجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا، سواء كان االلتزام مشروطًا صراحة أو بحكم العرف والعا
                                                 

 .61ص مرجع سبق ذكره،)، 2014سمير رمضان الشيخ، ( 1

امل
بائع) سلعة (ال كل أالصيل لل

ا

) طلب العميل من 1
المصرف بشراء سلعة 

باألجل

)بعد تملك المصرف 4
للسلعة يبيعھا للعميل 
 بثمن مؤجل معلوم

بعدھا يوكل العميل )5
المصرف ببيع السلعة 
 نقدا لطرف آخر

توفير النقد ) (8
)المطلوب للعميل  

شراء السلعة )2
المطلوبة وفق 
 المواصفات نقدا

تملك المصرف )3
 للسلعة 

تسلم المشتري )7
السلعة ودفع الثمن 

 نقدا

امل
يل) رصف (الوك

 

ت سـ امل
يل) ورق (العم

 

شرتي  امل
الهنايئ

سلعة  لل
 

السلعة بيع المصرف ) (6
)لطرف آخر نقدا  



 
76

  أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض الشرعي لصحة المعاملة. 
أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في 

ن أإجرائها معامالت البيع والشراء التي تجري فيه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من 
 ء. تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقها

هذه  والمجمع في هذه الفتوى حريص على تجنب المعامالت المحرمة امتثاًال ألمر اهللا تعالى وٕاذا كانت
ة لرقابوتحت إشراف ورقابة هيئة االصيغة تطبق وفق آلية التورق الحقيقي التي أشار إليها المجمع، 

 لشريعةايمكن المشتري من تسلم السلعة بنفسه إذا أراد أو إعمال أدوات  ، وأنالشرعية وتبعد عن الصورية
 ا تحتفي التوكيل دون ارتباط في عقد التورق بأن يتحمل البائع مسئولية بيع السلعة فيكون األمر مباح

لخاصة اأي أن النوايا ، المطلوب هو البعد عن الصوريةو  مصرف،ال إشراف رقابة هيئة الرقابة الشرعية في
  عن الصورية. مصرفآللية التي تبعد اليجب أن تتحرز وتضع ا مصرفبكل 
  1يلي: نذكرها فيما الفروق بين التورق الفردي والتورق المنظم:د) 

 قة لهالتورق الفردي ال عالتوسط البائع في بيع السلعة بنقد لمصلحة المتورق، في حين أن البائع في  -
 ببيع السلعة مطلقا، وال عالقة له بالمشتري النهائي.

ق التور  الذي صار مدينا له بالثمن اآلجل، في حين أن الثمن فيإستالم المتورق للنقد من البائع نفسه  -
 الفردي يقبضه المتورق من المشتري النهائي مباشرة دون أي تدخل من البائع.

بيع ين الطرفين على أن الشراء بأجل إبتداء إنما هدفه الوصول للنقد من خالل الالتفاهم المسبق ب -
 الحال الالحق، في حين أن البائع في التورق الفردي قد ال يعلم أصال هدف المشتري.

تري المش ائع مسبقا مع المشتري النهائي لشراء السلعة، وهذا اإلتفاق يحصل من خالل إلتزامبقد يتفق ال -
 لشراء لتجنب تذبذب األسعار.النهائي با

  .االسالمية مؤشرات تقييم األداء المالي للمصارف. 5.1
ؤشرات يشير األداء المالي إلى العملية التي يتم من خاللها إشتقاق مجموعة من المعايير أو الم      

والمالية الكمية والنوعية حول نشاط أي مشروع إقتصادي يسهم في تحديد أهمية األنشطة التشغيلية 
للمشروع، وذلك من خالل معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخرى لكي يتم إستخدام هذه 

  المؤشرات في تقييم األداء المالي للمؤسسات.
ينهم وتشغل عملية تقييم األداء المالي في المصارف حيزا واسعا من لدن أصحاب المصالح ومن ب        

 ف ومنبراز الوضع المالي لهذه المصار ن لما لهذه العملية من أهمية في إرضو المالكون والمودعون والمق
  ثم المساعدة في عملية إتخاذ القرارات.

إن عملية تقييم األداء المالي في المصارف التقليدية بإستخدام النسب المالية ال يختلف عنه في        
سب المالية من أهم األدوات التي تعتمد عليها المصارف اإلسالمية من ناحية اآللية والقياس، إذ تعد الن

                                                 
كة، السعودية، ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه اإلسالمي رابطة العالم اإلسالمي، مالتورق والتورق المنظم دراسة تأصيليةسامي بن إبراھيم السويلم،  1

 .40ص
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اإلدارات في تحليل القوائم المالية للوقوف عند مدى سالمة المركز المالي وربحية المؤسسات فضال عن 
يجاد العالقة بين معلومتين د النسب المالية محاولة إلكونها الركيزة األساسية في عملية التخطيط، وتع

ؤسسة، فهي تقوم بتزويد األطراف ذات العالقة بطريقة أفضل لفهم ظروف خاصتين بالمركز المالي للم
المؤسسة وال يتطلب حساب النسب المالية إال قدرا محددا من المهارة والمقدرة، أما تحليل وتفسير تلك 
النسب فيعد الحجر األساسي في التمييز بين المحلل المالي الكفء والمحلل المالي األقل كفاءة، وهناك 

  .1ات أساسية لتقييم األداء المالي للمصارف مثل مؤشرات القيمة المضافة ومؤشرات النسب الماليةمؤشر 
معرفة  دارة علىب المالية في التحليل المالي من أهم الوسائل التي تساعد اإلستخدام النسويعد إ       

والربحية في هذه س المال المتاحة للتوظيف فضال عن مالءة رأوضع سيولة المصرف وموقف األموال 
هذه و المصارف، وتعرف النسب المالية بأنها عالقة رياضية تقوم بالجمع بين رقمين هما البسط والمقام 
أو  ةالعالقة ال تكون ذات داللة إال في حالة مقارنتها بالنسب المالية للمصرف المعني ولسنوات سابق

 داءاأل المالية التي تستخدم في تقييممن النسب  اكبير  اعددخرى، وهنالك مقارنتها بنسب حالية لمصارف أ
وفه يم وظر تبعا لطبيعة التقي ختيار النسب المالية وذلكإالمالي للمصارف كافة، وبذلك تتعدد الخيارات في 

  هداف المراد الوصول اليها.واأل
دة ة إلى عسالميلمالية بوصفها مؤشرات لتقييم األداء المالي للمصارف اإلويمكن ترتيب النسب ا     

  تصنيفات هي:
على الوفاء بااللتزامات وهي تلك النسب التي تقيس مقدرة المؤسسات المصرفية  نسب السيولة: .1.5.1

دارة المصرفية والمودعين ن نقدية، وتعد نسب السيولة من األهمية بمكان لإلجل مما لديها مقصيرة األ
من مواردها يكون على شكل نقد سائل لمواجهة والمالك والمقرضين إذ يتوجب على المصارف توفير جزء 

توقع حدوث سحب كبير من لدن المودعين قد يعجز المصرف المعني عن مواجهته فيما إذا توسع في 
 2سياسات االستثمار واالقراض.

سالمية المصارف بصورة عامة والمصارف اإل هم السمات الحيوية التي تتميز بهاوتعد السيولة من بين أ
تستطيع فيه الوحدات االقتصادية خرى ففي الوقت الذي تحديد عن الوحدات االقتصادية األلعلى وجه ا

شاعة عدم توافر السيولة لدى قات مالية لبعض الوقت، فإن مجرد إجيل الوفاء بما عليها من مستحتأ
لدن  فالس بعد سحب الودائع مندعين مما يؤدي بهذه المصارف إلى اإلالمصرف كفيلة بان تفقد ثقة المو 

  3همها:وهناك مؤشرات كثيرة للسيولة من أ المودعين
  رصدة لدى المصرف المركزياأل                                              

 100 ×) =                                           %حتياطي القانوني (نسبة اإل  
  إجمالي الودائع                                                     

  

                                                 
 .73المكتب العربي الحديث، االسكندرية، مصر، ص اإلدارة المالية مدخل تحليلي معاصر،)، 2004منير إبراھيم ھندي، ( 1
 .34، دار الوسام، بيروت، لبنان، صاالدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة العمل المصرفي المعاصر)، 1997صالح الدين حسن السيسي، ( 2
 .60دار اليازوري، عمان، االردن، ص المصارف االسالمية أداءھا المالي وأثرھا في سوق األوراق المالية،)، 2011حيدر يونس الموسوي، ( 3
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  النقدية + شبه النقدية                                                

 ) 100 ×) =                                           %نسبة القانونية  
  إجمالي الودائع                                                  

  
  مصرفالنقدية + المستحق على ال                                                        

 ) 100 ×                              ) =           %نسبة النقدية إلى إجمالي الموجودات  
  إجمالي الموجودات                                                             

للمؤسسات إذ يعد الربح المحور األساسي في قيام كثير من داء الكلي وتعكس األ :نسب الربحية .2.5.1
خارجي) ومن  –نشطة االقتصادية ومن دون الربحية ال تستطيع المؤسسات جذب أي مستثمر (داخلي األ

 1ثم فإن المالك والممولين سيتحولون إلى أنشطة ومؤسسات أخرى.
مية تقتصر أهرباح من العمليات التي تقوم بها وال ب مدى قدرة المصارف على توليد األوتبين هذه النس

قها رباح التي تحقالمودعين والمالك والمقرضين فاأل دارة فقط بل هي تهم أيضاهذه المجموعة على اإل
أهم  لمصارف تعد من أهم العوامل التي تؤثر في ثروة المودعين، فضال عن إدارة هذه المؤشرات تعد منا

لى داء المالي للمصارف وتمكن من قياس قدرة المصارف عالمالية التي تستخدم في تقييم األالمؤشرات 
  تحقيق عائد نهائي صافي من األموال المستثمرة.

  2من أهمها: وتتضمن نسب الربحية مؤشرات عدة
  رباح( بعد خصم الضرائب)صافي األ                                        

 100 ×) =                                            %( معدل العائد على الودائع  
  إجمالي الودائع                                               

  رباح صافي األ                                                
 100 ×) =                                              %( معدل عائد السهم  

      سهمعدد األ                                                
                                               

  هامش الربح                                                
 100 ×) =                                            %( نسبة هامش الربح  

  إجمالي الموجودات                                              
  

  رباح صافي األ                                                      
 100 ×) =                                            %( نسبة العائد على الموارد  

  إجمالي الودائع + حق الملكية          
  رباحصافي األ      

 100 ×)   =                          %( معدل العائد على حق الملكية  
  حق الملكية                                                   

                                                 
 .9، طنطا، مصر، صالقرار االستثماري في البنوك االسالمية، مطبعة غباشي)، 2006مصطفى كمال السيد طايل، ( 1
 .215،214، االسكندرية، مصر، ص صحليل القوائم المالية الغراض االستثمار، المكتب الجامعي الحديثت)، 2006كمال الدين الدھراوي، ( 2
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  رباح( بعد الضرائب)صافي األ                                                  

 100 ×        ) =                            %( س المال المدفوعلى رأمعدل العائد ع  
  س المال المدفوعرأ                                                        

صول ل لمواجهة إحتياجات المصرف من األمواوتعكس مدى توافر األ :نسب مالءة رأس المال .3.5.1
ستخدام األموال، لذا فإن الحفاظ على مالءة رأس المال طر المحتملة من إالثابتة فضال عن مواجهة المخا

 1في أي مصرف يعد من األمور الضرورية لزيادة ثقة المودعين.
  المال في:س وتتمثل نسب مالءة رأ

  حق الملكية                                       
 100 ×) =                                 %( نسبة حق الملكية إلى االستثمارات المالية  

  إجمالي االستثمارات إلى األوراق                                                          
  

  حق الملكية                                        
 100 ×) =                                 %( نسبة حق الملكية إلى إجمالي الموجودات  

  إجمالي الموجودات                                                                
  

  حق الملكية                                           
 100 ×) =                            %( نسبة حق الملكية إلى إجمالي القروض الممنوحة  

  منوحةإجمالي القروض الم                                                               
  

  حق الملكية                                 
 100 ×) =                                        %( نسبة حق الملكية إلى إجمالي الودائع  

  إجمالي الودائع                                                              
  

وتقوم بقياس أداء المصارف في إستخدام األموال المتاحة والعائد على  :نسب توظيف األموال .4.5.1
  2اإلستثمار وفي شتى المجاالت ومن بين أهم النسب التي تقيس كفاءة المصرف في توظيف األموال هي:

 
  إجمالي االستثمارات                                          

 100 ×) =                                        %( معدل توظيف الموارد  
  إجمالي الودائع + حق الملكية                                      

  
  إجمالي االستثمارات                                        

 100 ×) =                                        %( معدل إستثمار الودائع  
  إجمالي الودائع                                            

                                                 
 .63،62مرجع سبق ذكره، ص صالمصارف االسالمية أداءھا المالي وأثرھا في سوق األوراق المالية، )، 2011حيدر يونس الموسوي، ( 1
 التي تتوافق والضوابط الشرعية. تتمثل في األسھم والصكوك ومختلف األوراق المالية 
 .86-66، دار صفاء، عمان، االردن، ص أثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجارية)، 2009نصر حمود، ( 2
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  إجمالي االيرادات                                 

 100 ×) =                      %( نسبة إجمالي االيرادات إلى إجمالي االستثمارات  
  إجمالي االستثمارات                                                           

  
  إجمالي االيرادات                                  

 100 ×) =                        %( نسبة إجمالي االيرادات إلى إجمالي الموجودات  
  إجمالي الموجودات                                                            

  
  ونلخص هذه المؤشرات في الشكل الموالي:

  .مؤشرات األداء المالي للمصارف االسالمية): 8.1شكل رقم (
  

  
  
  
  
  
  
  م
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  .بناءا على ما سبق من إعداد الطالبةالمصدر: 
  
  

مؤشرات األداء المالي للمصارف 

 نسب الربحية نسب مالءة رأس المال نسب توظيف األموال

نسبة النقدية إلى 
 إجمالي الموجودات

نسبة اإلحتياطي 
 القانوني

 نسب السيولة

 معدل توظيف الموارد

نسبة ھامش الربح
 النسبة القانونية

معدل عائد السھم

نسبة إجمالي اإليرادات 
 الموجوداتإلى 

نسبة حق الملكية إلى 
 إجمالي الموجودات

نسبة حق الملكية إلى 
 اإلستثمارات

معدل العائد على الودائع

 الودائعمعدل إستثمار 

 نسبة العائد على الموارد

معدل العائد على حق 
 الملكية

معدل العائد على رأس 
 المال المدفوع

نسبة حق الملكية إلى 
 الودائعإجمالي 

نسبة حق الملكية إلى 
إجمالي القروض 

 الممنوحة

نسبة إجمالي اإليرادات 
 إلى اإلستثمارات
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  .الفصل خالصة. 6.1

وتبــين لنــا أنهــا  ،المتعلقــة بالمصــارف اإلســالمية لقــد تناولنــا فــى هــذا الفصــل أهــم الجوانــب األساســية   
هــذه األمــوال وكــذلك  ثــم تقــوم بتوظيــف مشــروعة إســالميةوفــق طــرق  تقــوم بتجميــع األمــوال مــن المــودعين

ثــم  ،تجــارة.....) -مرابحــات -مضــاربات -(مشــاركاتمثــل لصــيغ اســتثمارية إســالمية متعــددة  أموالهــا طبقــا
  موال بنسب شائعة لكل منهما.ستثمارات بين المصرف اإلسالمي وبين أصحاب األتوزع عوائد تلك اإل

المصارف اإلسالمية يحكمها مجموعـة مـن القواعـد المسـتنبطة مـن  المعامالت في أنأيضا وتبين لنا       
الضـــــروريات  ،ولويـــــات اإلســـــالميةوالطيبـــــات واأل ،مية مـــــن أهمهـــــا: المشـــــروعيةمصـــــادر الشـــــريعة اإلســـــال

والعمــل علــى تحقيــق التنــوع فالحاجيــات والمحافظــة علــى األمــوال مــن الهــالك والضــياع واالبتــزاز وتنميتهــا 
لقاعـدة الغـنم  بالجهد المبذول وفقابط توزيع العائد توأن ير  ائد االجتماعي والعائد االقتصاديوالتوازن بين الع

 لتعاقد.بالغرم والكسب بالخسارة والمعلومية والتبيان عند ا
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 مدخل. .1.2
فـــي ظـــل عولمـــة األســـواق وزيـــادة حجـــم المخـــاطر وحـــدتها وســـرعة إنتقالهـــا وانفتـــاح األســـواق علـــى   

تقـوم بهـا المصـارف تحمـل فـي طياتهـا نشطة التـي تبين بأن أغلب األ بعضها البعض واشتداد حدة المنافسة
  وذلك للوصول إلى أهدافها.  هاحيان تكون مجبرة على خوضالعديد من المخاطر وفي الكثير من األ

سـالمية صـبح هـذا العنصـر يشـكل تحـدي كبيـر بالنسـبة للمصـارف بصـفة عامـة والمصـارف اإلأوقد        
قتهــا مــع عمالئهــا عالقــة شــراكة ال مديونيــة ســتثمار وعالبصــفة خاصــة كونهــا تعتمــد فــي نشــاطها علــى اإل

دارة إ عمالهـــا و أنشـــطتها و أدارة إلســـتراتيجياتها إعـــادة إلـــى إضـــطرها إكبـــر وهـــذا مـــا أوعليـــه فمخاطرهـــا تكـــون 
هتمــام أكثــر باألســاليب والطــرق التــي تمكنهــا مــن تجاوزهــا والتغلــب علــى آثارهــا واإل ا،هــالمخــاطر التــي تواجه

لتـزام لـم يعـد خيـارا، بـل عتبـار الخصـائص المميـزة لنشـاطها ألن هـذا اإلعـين اإلمع األخـد بكل هذا السلبية، 
  واقعا يفرضه توسع السوق المصرفية.

عتقاد لدى الكثير من المنظرين فـي التمويـل والصـيرفة اإلسـالمية إلـى أن إومع اإلشارة إلى أن هناك       
تــزداد بشــكل كبيــر نتيجــة الفجــوة مــا بــين المخــاطر التــي تواجــه المصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســالمية 

  النظرية والتطبيق.
لمفهــــوم الخطــــر لفهــــم أكبــــر مــــن خــــالل هــــذا الفصــــل ســــنحاول إن شــــاء اهللا إعطــــاء توضــــيح أكثــــر ف      

 المصرفي وأنواعه وأهم طرق إدارة هذا الخطر في المصارف.
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  .مفهوم المخاطر وٕادارة المخاطر المصرفية. 2.2
يـاد يعتبر مفهوم إدارة المخاطر في المصارف مفهوما حديثا نسبيا فقد ظهـرت الحاجـة إليـه مـع إزد         

المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا المصـــارف نتيجـــة التطـــور الكبيـــر الـــذي شـــهدته الصـــناعة المصـــرفية فـــي فتـــرة 
ات الالزمــة لتحديــد الثمانينــات، حيــث أصــبح لزامــا علــى إدارة هــذه المصــارف أن تضــع اإلجــراءات والسياســ

هـــذا المخــاطر المرتبطــة بأعمالهــا وتقييمهــا واإلســتجابة لهــا مــن خـــالل إجــراء مــا يلــزم للتقليــل مــن أثارهــا، ل
  سنتطرق في هذا الجزء إلى مفهوم المخاطر وأنواعها وتبيان ماهية إدارة المخاطر.

والمفاهيم لهـذا المصـطلح  ال يوجد تعريف محدد للمخاطر حيث تعددت التعاريفمفهوم المخاطر: . 1.2.2
 أهمها: يوفيما يل
تعرف المخاطر على أنها حالة عدم التأكد من حتمية حصول العائـد أو مـن حجمـه أو مـن زمنـه أو        

   1من إنتظامه أو من جميع األمور مجتمعة.
كما تعرف المخاطرة بأنها تنشأ عن حالة عدم التأكد المحيطة بإحتماالت تحقق أو عدم تحقـق العائـد       

  2المتوقع على االستثمار.
وتعرف أيضا بأنها حالة عدم التأكد، فهي إحتمال لحدوث ظروف أو أحداث من شأنها أن يكون لهـا       

دوث خسـارة أو ربـح، أي حـدوث إخـتالف عـن النتيجـة تأثير على أهداف المؤسسة، ويشمل ذلك إمكانيـة حـ
المرجـــوة أو المخطـــط لهـــا، ويـــرتبط تحقـــق الخطـــر وحدوثـــه بعنصـــرين همـــا إحتماليـــة وقـــوع الحـــدث المســـبب 

  3للخطر، والعواقب التي ستترتب على وقوع هذا الحدث.
ف وجهــات إن وضــع تعريــف محــدد لهــذا المصــطلح ال يــزال محــل جــدل بــين مختلــف البــاحثين إلخــتال     

نظرهم، فهناك من يربط مفهوم المخاطر بحالة عدم التأكد ويعرفها علـى أنهـا "عـدم التأكـد مـن وقـوع خسـارة 
، فـــي حـــين يـــرفض الـــبعض فكـــرة الخلـــط بـــين عـــدم التأكـــد والمخـــاطر ويـــربط هـــذه األخيـــرة بمفهـــوم 4معينـــة"

ســـات إيجابيـــة أو ســـلبية علـــى االحتمـــال ويعرفهـــا علـــى أنهـــا " احتمـــال وقـــوع حـــادث فـــي المســـتقبل لـــه إنعكا
  5المؤسسة".

أمـــا المخـــاطر المصـــرفية فتعـــرف بأنهـــا حالـــة عـــدم التأكـــد فـــي إســـترجاع رؤوس األمـــوال المقرضـــة أو      
  6تحصيل أرباح مستقبلية متوقعة.

جئـة ومنه نقترح هذا التعريف اإلجرائي للمخاطرة فهي عبارة عن حالة عدم تيقن من وقوع تغيـرات مفا      
 مؤسسة تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة (خسارة أو عدم تحقق العائد المطلوب).في ال

                                                 
 .65، األردن، ص1دار صفاء، طالدارة المالية في شركات المساھمة، )، ا2005زياد رمضان، ( 1
 .22، األردن، ص3، دار وائل، طاالطار النظري والتطبيقات العملية–إدارة االستثمارات )، 2004محمد مطر، ( 2

3 Cooper dale, (2005),  Project risk management guidance, john Wiley sons, uk, p3.  
4 Gean paul louisot, (2005), gestion des risques, édition afnor, paris, p25. 
5 George head, (2009), risk management: why and how, international risk management institute, us, p11. 
6 Anne Marie percie dusert, (1999), Risque et contrôle de risque, economica, paris, p25. 
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 ومـــن التعـــاريف الســـابقة نجـــد أن المخـــاطر موجـــودة وال يمكننـــا أن ننكرهـــا أو نتجاهلهـــا وذلـــك كونهـــا      
مرتبطة بمعظم أنشطة وممارسات المؤسسات لهذا وجـب اإلهتمـام والتركيـز عليهـا وهـذا مـا أدى إلـى ظهـور 

  ة المخاطر.إدار 
  .أهمية تحليل مخاطر المصارف .2.2.2
ة فـي بدأ اإلهتمام يتزايد بتحليل مخاطر المصارف منـذ أواخـر السـبعينات، فأخـذ ينظـر إليـه كـأهم أدا       

تقييم أداء المصـارف، خاصـة بعـد الهـزات العنيفـة التـي عصـفت بـالكثير مـن المصـارف فـي أمريكـا واليابـان 
  اخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين.والبلدان الغربية في أو 

إن تحليل مخاطر المصارف يعمل على بقاء النظام المصرفي في وضع صحي وبالتالي يعمل علـى       
لشــامل تحقيــق إســتقرار اإلقتصــاد، والوصــول إلــى األهــداف النهائيــة للسياســة النقديــة، والمتمثلــة باإلســتخدام ا

  يرها.رار األسعار، واستقرار أسعار الصرف وأخيرا إستقرار األسواق المالية وتطو والنمو االقتصادي، وٕاستق
  1 أما على الصعيد المصرفي فإن مسألة تحليل مخاطر المصارف تهم األطراف اآلتية:      

 :رسـة وهي الجهة األكثر إهتماما بتحليل المخاطر وذلك حتـى يـتمكن مـن مما اإلدارة التنفيذية للمصرف
الوظــائف الهامــة مــن تنظــيم وتخطــيط ورقابــة ولمــا يــوفره هــذا التحليــل مــن ثــروة فــي المعلومــات ومــن وســائل 

نـــد عومعـــايير لقيـــاس فاعليـــة التخطـــيط ودقتـــه، ولقيـــاس األداء وتقييمـــه ولتحديـــد الكيفيـــة والتوقيـــت الالزمـــين 
 دار القرارات المتعلقة بإستخدام األموال بطريقة تحافظ على أصول المصرف، فضال عـن تنميـة مـوارده،إص

 هذا باإلضافة إلى تمكين إدارة المصرف من الموازنة بين السيولة والربحية.
 :يساعد تحليل المخاطر البنك المركزي على معرفة اآلتي: البنك المركزي 
 للمصرف.التأكد من سالمة الوضع المالي  -
 التحقق من مدى التناسب بين أموال المصرف الخاصة وموارده األخرى من الودائع. -
 معرفة مدى إلتزام المصرف بالتعليمات الصادرة من جهته. -
 التعرف على كيفية توجيه اإلئتمان ومدى إحتفاظ المصرف بنسب السيولة المقررة. -
 :وبمـــدى األمـــان الـــذي يحققـــه المصـــرف حيـــث يهتمـــون بســـالمة المركـــز المـــالي للمصـــرف،  المـــودعين

 ألموالهم المودعة لديه، ومدى قدرته على رد ودائعهم في الوقت الذي يطلبونها.
 :يهــتم حملــة األســهم بتحليــل المخــاطر ألنهــم الفئــة األكثــر تحمــال للمخــاطر ســواء فــي حالــة  المســاهمين

ن التصــفية أم فــي حالــة إقتســام األربــاح، لــذلك فهــم يهتمــون بســالمة المركــز المــالي لمصــرفهم والتأكــد مــن أ
  أموالهم تجري إدارتها بكفاءة وفاعلية بما يحقق لهم أكبر قدر من العائد.

تحليــل المخــاطر يفيــد فــي تحقيــق اإلســتقرار لإلقتصــاد الــوطني علــى اعتبــار أن المصــارف ومنــه فــإن      
تلعـب دورا بـالغ الخطـورة فـي التـأثير علـى العـرض النقــدي، ومـا يـنجم عـن هـذا العـرض مـن آثـار إقتصــادية 

                                                 
 .35- 33، ص مرجع سبق ذكره، إدارة المخاطر في المصارف االسالمية)، 2012محمد محمود المكاوي، ( 1
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ضـعف ويقدم في الوقت نفسه المعلومات المهمة التي تساعد الجهات المصرفية على معرفة نواحي القـوة وال
  في عمليات التمويل والتشغيل ومعرفة السيولة التي يتمتع بها المصرف.

  لقد تعددت المفاهيم المرتبطة بإدارة المخاطر وهذه أهمها: مفهوم إدارة المخاطر:. 3.2.2
تعرف إدارة المخاطر على أنها عملية تحديد وتحليل والسيطرة اإلقتصادية على المخاطر التي تهـدد        

   1و القدرة اإلرادية للمشروع.األصول أ
كمــا تعــرف بأنهــا عبــارة عــن مــنهج أو مــدخل علمــي للتعامــل مــع المخــاطر البحتــة عــن طريــق توقــع       

الخســائر العارضــة المحتملــة وتصــميم وتنفيــذ إجــراءات مــن شــأنها أن تقلــل مــن إمكانيــة حــدوث الخســارة أو 
  2األثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد األدنى.

كما عرفت إدارة المخاطر بأنها كافة اإلجراءات التي تقـوم بهـا اإلدارة لتحـد مـن اآلثـار السـلبية الناتجـة      
  3عن المخاطر وٕابقائها في حدودها الدنيا.

كمـــا تعـــرف أيضـــا بأنهـــا مجموعـــة مـــن األنشـــطة التـــي تســـتهدف تدنيـــة الخســـائر المحتملـــة مـــن وقـــوع      
  4تحت ثالثة مراحل رئيسية هي: المخاطر، وأن هذه األنشطة تندرج

 .تحديد وتعريف المخاطر التي تواجه المؤسسة 
 .قياس التأثير المحتمل لكل خطر 
 .تحديد كيفية التعامل مع الخطر 

ليهــا أنهــا "إدارة األحــداث التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا، والتــي قــد يترتــب ع ىوعــرف إريــك إدارة الخطــر علــ     
خســائر محتملــة الحــدوث فــي المنشــأة، إذا لــم يــتم التعامــل معهــا بشــكل مناســب"، وأوضــح أن عمليــة إدارة 

  .  وٕادارة الخطر الخطر تتضمن ثالث مراحل أساسية هي: تعريف الخطر ،  وقياس الخطر

أو   هي: اإلحتفـاظ بـالخطر تكما أوضح أن مرحلة إدارة الخطر يمكن أن تتبع أحد ثالث استراتيجيا      
 .5تخفيض الخطر أو تحويل الخطر

نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة واألدوات وعرفها األستاذ محمد سهيل الدروبي بأنها        
وتحديدها وقياسها وتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال  الالزمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة

وأصوله وٕايراداته ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ولما يمكن القيام به لتجنب هذه المخاطر أو  مصرفال
  .6لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم يمكن القضاء على مصادرها

                                                 
 .10، دار المسيرة، األردن، صإدارة المخاطر المالية)، 2009خالد وھيب الراوي، ( 1
 .51الدار الجامعية، مصر، ص إدارة المخاطر،)، 2003طارق عبد العال حماد، ( 2
، 2ل معيار بازلمخاطر صيغ التمويل االسالمي وعالقتھا بمعيار كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية من خال)، 2008موسى عمر مبارك، ( 3

 .19أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية تخصص المصارف االسالمية، االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ص
4Brigham, E.F., & Houston, J.F.,(1998) , Fundamentals of Financial management, (N.Y. The Dryden Press, 
PP.753،754. 

.23-London : Macmillan Business, P 19 , The credit risk of financial instruments,(1993) .Erik, B 5  
  http://www.arabsgate.com                                                 محمد سھيل الدروبي، إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية، من موقع: 6
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ومـــن التعـــاريف الســـابقة إلدارة المخـــاطر يمكننـــا أن نعـــرف إدارة المخـــاطر المصـــرفية علـــى أنهـــا تلـــك      
الترتيبات اإلدارية التي تهدف إلى حمايـة المصـرف مـن خـالل تقليـل فـرص الخسـائر المتوقعـة إلـى أقـل حـد 

  ممكن سواء تلك الناتجة عن الطبيعة أو األخطاء البشرية أو األحكام القضائية.

             ..                                        إدارة المخاطر مضامين. 4.2.2
إن إدارة المخاطر هي نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة واألدوات الالزمة لتوقع ودراسة         

أعمال المصرف وأصوله وتحديد مقدار آثارها المحتملة على  المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها
وٕايراداته ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ويمكن القيام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها 

 ..                           وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم يمكن القضاء على مصادرها
ل المصرف وجميع العاملين فيه وجميع شامل متكامل، بمعنى أنه يشمل جميع أعما فهي نظام        

منها وتأثير المشكلة حال  جزءالمعامالت والوسائل المستخدمة فأنواع المخاطر المختلفة قد يقع في أي 
إدارة المخاطر بكل عناصر العمل  ىونتيجة لذلك البد أن تعن، حدوثها قد يصيب كامل المصرف وأعماله
انا ومتقاطعة أحيانا أخرى إلكتشاف أي خطر وتلمسه مع بدايات والنشاط، وبمستويات مختلفة متوازية أحي

             1.حدوثه، وبالتالي معالجته معالجة فعالة تشترك فيها المستويات المختلفة في المصرف
بة ستراتيجيات وٕاجراءات واضحة مكتو إ وتهيئة البيئة المناسبة، تعني وجود أهداف وسياسات و       

       معروفة من قبل العاملين، باإلضافة الى تعليمات ونماذج ونظم كافية لقياس وتسجيل المخاطر ومراقبتها 
  :كما أن تحضير البيئة المناسبة واألدوات المناسبة يتضمن أيضا، وكذلك السيطرة عليها

             .توفر معايير واضحة خاصة بالمشاركة بالمخاطر بالنسبة للعمليات المختلفة-
مستمرة  ومعايير واضحة لتصنيف ومراجعة، وجود نظام مسبق دقيق لرصد احتماالت التعرض للمخاطر-

 .لهذه المخاطر
خاطر الم متعددة دورية نمطية وتقارير خاصة في حاالت معينه وتشمل هذه التقارير لتقارير ووجود نظام-

 . المختلفة المحتملة
   .اسبة وكافيةجود وسائل مراقبة داخلية منو -
 والبد من ،نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى كافة العاملين، ووجود نظام حوافز ومحاسبة مدروس وجيد-

لها  التأكيد أن للعاملين في المستويات المختلفة دور رئيس وهام جدا في مدى المخاطر التي قد تتعرض
 .                          .المصارف ومدى إمكانية السيطرة عليها وٕادارتها إدارة سليمة

 : وهكذا فإن اإلدارة الفعالة للمخاطر وجدت لتقوم بثالثة وظائف متماسكة مع بعضها        
كشف ل إكتشافية ووظيفة، للوقاية من المخاطر المتوقعة أو التي يمكن توقعها قبل حدوثها وقائية وظيفة

 وظيفة، و مدى شدة تأثيرها ها، ودراسةالمشاكل حال حدوثها والتعرف على النتائج غير المرغوب ب
  .لتدارك آثار المخاطر المكتشفة وتالفيها والعمل على عدم تكرارها تصحيحية

                                                 
  forum.net-http://islamfin.go                       مقال منشور عن موقع:    إدارة المخاطر في المصارف االسالمية،محمد سھيل الدروبي،  1
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 5.2.2. أهداف إدارة المخاطر: وتتمثل في:1 
 تهدف إلى ضمان االستمرارية والبقاء للمؤسسة ككيان عامل في االقتصاد.  -
ف تكلفة التعامل مع الخطر إلى أدنى حد وذلك لتخفيضمان كفاية الموارد عند حدوث خسارة وتقليل  -

 .فالستأثيرات الخطر، باإلضافة إلى المحافظة على الفاعلية التشغيلية للمؤسسة وتفادي الوصول إلى اإل
 العمل على تحقيق استقرار التدفقات النقدية وعدم تقلبها مما يعطي ميزة للمؤسسة عن منافسيها -

 د ويقلل من إحتمال إخفاقها.بتجنيبها مفاجآت تقلب العوائ
 كة فيكما تهدف إلى حماية المتعاملين أو الزبائن فالدائنون سوف يزيد اطمئنانهم إلى إمكانية الشر  -

 سداد ديونها، والعمالء يستفيدون من استقرار أسعار منتجاتها.
ية، ها النقدكما تمكن إدارة المخاطر المؤسسة من تأجيل إستثماراتها المخطط لها حين تنخفض تدفقات -

 وتتجنب بذلك تغير إستراتيجياتها اإلستثمارية، مما يؤدي إلى إرتفاع قيمة أسهمها في السوق.
 ي إلىزيادة درجة الثقة في مقدراتها بسبب االستقرار وعدم تقلب التدفقات النقدية لها وهذا ما يؤد -

  تحسين التصنيف اإلئتماني لها.
لعديد من المخاطر التـي يمكـن أن تتعـرض لهـا المصـارف سـواء هناك ا أنواع المخاطر المصرفية:. 6.2.2

بالنســبة إلــى عملياتهــا أو أصــولها والتــي تحــد مــن قــدرتها علــى تحقيــق أهــدافها، كمــا تتــأثر هــذه المخــاطر 
  بعوامل عدة من حيث حجمها وتنوعها نذكر منها:

ر فـي أسـعار العمـالت علـى إثـر ارجيـة: أدى عـدم إسـتقرار أسـعار الفائـدة والتغيـعدم إستقرار العوامـل الخ -
بـل خلـق إنهيار إتفاقية بريتن وودز إلى إبتكار المصارف للعديد من أدوات التغطية المستقبلية لكن فـي المقا

  مخاطر من نوع آخر أضيفت للمخاطر المصرفية.
يـل مـن غيرات التنظيمية واإلشـرافية: فقـد فرضـت العديـد مـن الـدول قيـودا تنظيميـة علـى المصـارف للتقلالت -

ن مخـــاطر المنافســـة ولتشـــجيعها علـــى اإللتـــزام بالمبـــادئ المصـــرفية الســـليمة مثـــل اإللتـــزام بعالقـــة معينـــة بـــي
  األصول الخطرة ورأس المال ووضع الحدود القصوى من التسهيالت التي يمكن تقديمها للعمالء.

لخــدمات الماليــة والمصــرفية ســنة المنافســة: بتزايــد العولمــة الماليــة وٕاقــرار المجتمــع الــدولي إتفاقيــة تحريــر ا -
في إطار المنظمة العالمية للتجـارة فقـد أخـذت المنافسـة تشـتد فـي السـوق المصـرفي وقـد إتخـذت هـذه  1997

  2المنافسة ثالث إتجاهات رئيسية:
  دولية.اإلتجاه األول: المنافسة فيما بين المصارف سواء فيما يتعلق بالسوق المصرفية المحلية أم السوق ال

  اإلتجاه الثاني: المنافسة بين المصارف والمؤسسات المالية األخرى.
  ية.اإلتجاه الثالث: المنافسة بين المصارف والمؤسسات غير المالية على تقديم الخدمات المالية والمصرف

تزايـــد حجـــم الموجـــودات خـــارج الميزانيـــة: فتزايـــدها وتنوعهـــا لـــدى المصـــارف بغيـــة تحســـين العائـــد علـــى  -
 من خالل الحصول على عوائد دون الحاجة إلى اإلحتفاظ بموجودات ضمن بنود ميزانياتها.موجوداتها 

                                                 
  عبد الناصر براني أبو شھد، (2013)، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية، دار النفائس، عمان، األردن، ص1.211 

، أطروحة التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية)، 2006بريش عبد القادر، ( 2
 .33الجزائر، ص دكتوراه في العلوم اإلقتصادية، نقود ومالية، جامعة الجزائر،
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  التطور التكنولوجي.  -
 تقسيم المخاطر إلى صنفين أساسيين هما :  وفيما يلي يمكن        
  : يتضمن هذا الصنف على نوعين من المخاطر وهما التصنيف األول: .1.6.2.2

تلك المخاطر التي تؤدي إلى تقلب العائد المتوقع لكافة  ويقصد بها :(العامة) المخاطرة النظامية أوال)
التغيرات التي تطرأ على البيئة  ، وتتمثل أساسا في1االستثمارات القائمة أو المقترحة في كافة المؤسسات

عار ومن أمثلة هذه المخاطر ( تغير  أس االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتي تأثر على السوق
المخاطر بالتنويع، ألنها تمس هذا النوع من ال يتم القضاء على و  الصرف، أسعار الفائدة، التضخم ....)

 . وال يمكن التنبؤ الدقيق بها االقتصاد ككل
أو   يةمصرفوهي عبارة عن المخاطر التي تنفرد بها مؤسسة  :(الخاصة) المخاطرة غير نظامية ثانيا)

ة، األخطاء اإلدارية وتغير أذواق المستهلكين والدعاوى القضائيلمخاطر ومن أمثلة هذه اصناعة ما، 
ؤثر على مؤسسة ما أو عدد قليل من تالمخاطر غير نظامية تحدث نتيجة لعوامل بالتالي فإن 

  .المؤسسات، لذلك يجب التنبؤ بها على نحو مستقل لكل مؤسسة على حدى
  :كمايلي يمكن كتابتها في شكل معادلةو 

 الكلية = المخاطرة النظامية+ المخاطرة غير نظاميةالمخاطرة 
سوق النصيب األكبر من المخاطرة الكلية، يعود إلى المخاطرة النظامية ألن هذه األخيرة تمس حركة ال

  ككل ويصعب التنبؤ بها ومواجهتها. 
  وفي الشكل الموالي نوضح أكثر هذا الصنف من المخاطر:

  حسب التصنيف األول أنواع المخاطر ):1.2(الشكل رقم 
  

  
 

 
  
  

، وضيافجامعة محمد ب، إدارة المخاطر المصرفية باإلشارة إلى حالة الجزائر، رابح بوقرة ،حسين بلعجوز المصدر:
  .3، صالجزائر ،المسيلة

  
  هما: إلى نوعين رئيسين من المخاطر مصارفتتعرض ال التصنيف الثاني:. 2.6.2.2

                                                 
 .322ص  جامعة عين شمس، القاھرة، مصر،اإلدارة المالية والتمويل، )، 1999محمد صالح الحناوي، (  1

 المخاطرغير النظامية 

المخاطر النظامية

طر     الكلية  
المخا

 لعائد المتوقع ا
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 ،مصـرفوتتضمن جميع المخـاطر المرتبطـة بـإدارة األصـول والخصـوم  المتعلقـة بالأوال) المخاطر المالية: 
 ووفقـا لتوجـه حركـة السـوق مصـرفوهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وٕاشراف مستمرين من قبـل إدارة ال

ر ومــن أهــم أنــواع المخــاطالتــي تربطــه بعمالئــه، العالقــة نــوع واألســعار والعمــوالت واألوضــاع االقتصــادية و 
  المالية ما يلي:

وهــي عبــارة عــن الخســائر الماليــة المحتمــل أن يتعــرض لهــا المصــرف نتيجــة عــدم  المخــاطر اإلئتمانيــة:  )أ
قدرة العميل المقترض على الوفاء بإلتزاماته إتجاه المصرف فـي المواعيـد المحـددة، وتعـد مـن أهـم المخـاطر 
التي تتعرض لها المصارف ومن أكثرها حدوثا إلرتباطها بالنشاط الرئيسـي للمصـرف والمتمثـل فـي إقتـراض 

  1األموال وٕاعادة إقراضها.
  وهناك عدة صور للمخاطر االئتمانية والتي يمكن أن نحددها فيما يلي:       

 عميـل المخاطر المتعلقة بالعميل وبالقطـاع الـذي ينتمـي إليـه المشـروع: وتنشـأ بسـبب السـمعة االئتمانيـة لل
مـــن المخـــاطر إلخـــتالف ووضـــعه المـــالي وبالقطـــاع الـــذي سيســـتثمر فيـــه ألن لكـــل قطـــاع إقتصـــادي درجـــة 

 أساليب التشغيل واالنتاج لوحدات هذا القطاع.
 دتها، المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي تم تمويلـه: إن هـذا الخطـر مـرتبط بالعمليـة المـراد تمويلهـا وكـذا مـ

 مبلغها ومدى توفر شروط نجاح إتمام مثل هذه العملية مهما كانت طبيعتها.
 ـــــالظروف العامـــــ ـــــة ب ة: وتحـــــدث نتيجـــــة الظـــــروف االقتصـــــادية والتطـــــورات السياســـــية المخـــــاطر المتعلق

يــة واالجتماعيــة وغيرهــا، وهــذه المخــاطر مــن الصــعب عــادة التنبــؤ بهــا والــتحكم فيهــا وأخــذ االحتياطــات الكاف
 لمواجهتها.

  المخاطر المتصلة بأخطاء المصرف: كثيرا ما تقع المصارف ضحية أخطائهـا هـي وليسـت فقـط أخطـاء
أخـــذ الضـــمانات الشخصـــية والعينيـــة الكافيـــة التـــي يمكـــن بيعهـــا وتســـييلها عنـــد الضـــرورة،  الغيـــر، مثـــل عـــدم

  إعطاء نسبة كبيرة من القروض لمتعامل واحد...إلخ. 
وتتجســد فــي مخــاطر التعــرض للخســائر نتيجــة التغيــرات غيــر المتوقعــة فــي القيمــة  مخــاطر الســوق:  )ب

الســوقية لــألدوات الماليــة أي عنــدما تتحــرك أســعار هــذه األدوات فــي غيــر صــالح المصــرف، وذلــك نتيجــة  
 2ألسباب إقتصادية أو سياسية أو إجتماعية أو أمنية.

المصـرف علـى تسـديد إلتزاماتـه قصـيرة األجـل  وتمثل المخـاطر الناشـئة عـن عـدم قـدرةمخاطر السيولة:   )ج
  وعدم قدرته على التسييل الفوري ألصوله بتكلفة مقبولة. 3عند مواعيد إستحقاقها،

  وهناك عدة أسباب وراء التعرض لمخاطر السيولة نذكر منها:
  ضــعف تخطــيط الســيولة بالمصــرف ممــا يــؤدي إلــى عــدم التناســق بــين األصــول واإللتزامــات مــن حيــث

 إلستحقاق.آجال ا
                                                 

سالمية، ؤتمر العلمي األول في الجامعة اإل، بحث مقدم إلى المإدارة مخاطر التمويل واإلستثمار في المصارف)، 2005علي عبد هللا شاھين، ( 1
 .5غزة، فلسطين، ص

 .50، االسكندرية، مصر، ص2، منشأة المعارف، طاالستثمارالفكر الحديث في )، 2004منير إبراھيم ھندي، ( 2
3 Sophie brana, michel cazals, pascal kanffmann, (2003), economie monetaire et financiere, 2eme edition, 
dunod, paris, p114. 
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 .سوء توزيع األصول على إستخدامات يصعب تحويلها ألرصدة سائلة 
 .التحول المفاجئ لبعض االلتزامات العرضية إلى إلتزامات فعلية 
  كمـــا تســـهم بعـــض العوامـــل الخارجيـــة مثـــل الركـــود االقتصـــادي واألزمـــات الحـــادة فـــي أســـواق المـــال فـــي

 التعرض لمخاطر السيولة.
طر تسـتخدم المصـارف العالميـة مقياسـا هامـا يطلـق عليـه إسـم اإلسـتحقاقات النقديـة ولقياس هـذه المخـا     

وهو يقوم أساسا على إيجاد عالقة بين أصول وخصوم المصـرف وفقـا لتـواريخ اإلسـتحقاق وذلـك إلسـتخراج 
  1الفجوة في كل فترة إستحقاق ال وكذلك الفجوات التراكمية.

تـــي تكمـــن فـــي تقلبـــات أســـعار الفائـــدة إرتفاعـــا وٕانخفاضـــا أو وهـــي المخـــاطر ال د) مخـــاطر أســـعار الفائـــدة:
وتمــس مخــاطر 2المخــاطر الناتجــة عــن التغيــر فــي أســعار المنتجــات الناشــئة عــن التغيــر فــي أســعار الفائــدة،

ســـعر الفائـــدة كـــل المتعـــاملين مـــع المصـــارف ســـواء كـــانوا مقرضـــين أم مقترضـــين فـــالمقرض يتحمـــل خطـــر 
  3ت الفائدة أما المقترض فيتحمل إرتفاع تكاليف ديونه بإرتفاعها.إنخفاض عوائده إذا إنخفضت معدال

وتحدث نتيجة للتغير في مستوى أسعار الفائدة في السوق، وينتج عن ذلك حدوث خسائر حقيقية عند 
إعادة تقييم األصول والخصوم إلعتماد قيمتها وهي ديون على قيمة سعر الفائدة في السوق مثل السندات، 

مخاطر من أهم المخاطر التي تواجهها المصارف أكثرها تعقيدا خاصة في حالة عدم توفر وتعتبر هذه ال
أنظمة معلومات يستطيع المصرف من خاللها معرفة معدالت العائد على أصوله ومعدالت تكلفة إلتزاماته 

  ومقدار الفجوة بين األصول والخصوم لكل عملة عند إعادة التسعير.
وهـي المخـاطر التـي تنشـأ نتيجـة التقلبـات أو التغيـرات العكسـية المحتملـة مخاطر تغير أسعار الصرف: ه) 

في أسعار صرف العمالت أو في المراكز المحتفظ بها من تلك العمالت، ويتم قيـاس هـذه المخـاطر بحجـم 
بـالمراكز المفتوحـة مراكز العمالت المفتوحة لكـل عملـة علـى حـدة إلـى القاعـدة الرأسـمالية للمصـرف ويقصـد 

  4وجود فائض أو عجز في عملة معينة.
ــــة للموجــــودات واألصــــول  مخــــاطر التضــــخم:  )و وهــــي المخــــاطر الناتجــــة عــــن إنخفــــاض القيمــــة الحقيقي

لفــة اإلســتثمارية بســبب إنخفــاض قوتهــا الشــرائية ويمكــن التعبيــر عنهــا بأنهــا المخــاطر الناشــئة عــن زيــادة الك
  لألسعار.بسبب التغيرات في المستوى العام 

وتتمثل هذه المخاطر بعدم قدرة المصرف على جذب العمالء والمودعين للتعامل معـه  مخاطر التمويل:  )ي
 وٕايداع أموالهم ويكون ذلك عادة ألسباب تتعلق بسالمة مركزه المالي وسمعته في السوق.

  وتتمثل في:ثانيا) المخاطر غير المالية: 

                                                 
، طاع المصرفي دراسة حالة المؤسسات المالية الجزائريةإدارة المخاطر البنكية وأثرھا على كفاءة وفعالية الق (دس ن)، بلبالي عبد الرحيم، 1

 .64،65رسالة ماجستير في العلوم اإلقتصادية، تخصص نقود بنوك ومالية، جامعة تلمسان، الجزائر، ص ص
 .202، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، صشركات-إدارات -أفراد-إدارة المخاطر)، 2007طارق عبد العال حماد، ( 2

3 Sylvie de coussergues, (1992), gestion de la banque, edition dunod, paris, france, p106. 
 .وھذا النوع من المخاطر تتعرض له المصارف التقليدية بشكل مباشر 
 .79الخطيب، مرجع سبق ذكره، صسمير  4



 
92

الناتجة عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية أو  : وهي عبارة عن الخسائرالمخاطر التشغيلية  )أ
األفراد أو ضعف أنظمة المعلومات أو وجود خلل في أنظمة الضبط الداخلي أو بسبب أحداث خارجية، 
فهذه المخاطر تنشأ نتيجة ألخطاء بشرية أو عدم قدرة األنظمة على تغطية حجم العمل أو عدم مالءمة 

 1الناتجة عن اإلختالس ومخالفة أنظمة الرقابة والكوارث الطبيعية. اإلجراءات والضوابط كالخسائر
كما عرفتها لجنة بازل بأنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم مالءمة أو فشل العمليات الداخلية        

واألفراد واألنظمة وتكون الخسارة بسبب أحداث خارجية تلحق الضرر بالموجودات الثابتة أو خسارة هذه 
  2ودات نتيجة لكوارث طبيعية.الموج
وتحدث نتيجة مخالفة المصرف للقوانين واألنظمة الصادرة عن السلطات النقدية  المخاطر القانونية:  )ب

 3كالمصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف.
 لوجياأدى تطور المصارف بشكل مستمر إلى إستخدام التكنو  مخاطر األنشطة المصرفية اإللكترونية:  )ج

جات بي حامج الكومبيوتر لكي تستطيع المنافسة فيما بينها وتقديم الخدمات المتطورة التي تلالحديثة وبرا
عمالئها مما نتج عن ذلك مخاطر جديدة مرتبطة بهذه العمليات كاإلحتيال والدخول غير المرخص 

 لحسابات العمالء وغيرها.
ن اط اإلقتصادي بسن قوانيوهي المخاطر الناشئة عن تدخل الدولة في النش المخاطر االقتصادية:  )د

وتشريعات بغرض إجراء إصالحات إقتصادية كفرض ضرائب جديدة أو كتغير في السياسة الداخلية أو 
الخارجية بحيث تتعرض المصارف لتجميد األرصدة أو األصول في البلدان الخارجية أو مصادرتها في 

اب المخاطر السياسية في العمل حالة التغير في السياسات الحكومية لتلك البلدان، كذلك من أسب
 المصرفي هو نشوب الحروب بين الدول.

تنشأ هذه الحالة في المصارف عندما ال تستطيع تغطية خسائرها من رأسمالها  مخاطر عدم اليسر:  )ه
 4المتمثل في حقوق الملكية.

عند  فهي إحتمال عدم قدرة المصرف على الوفاء بإلتزاماته ويحدث هذا األمر مخاطر رأس المال:  )و
فهذا 5إنخفاض القيمة السوقية لألصول المصرف إلى مستوى أقل من القيمة السوقية إللتزامات المصرف،

األخير يعجز عن الوفاء باإللتزامات حينما تصبح حقوق المساهمين سالبة وهي تحدد بالفرق بين القيمة 
شير إلى اإلنخفاض الكبير في السوقية ألصولها والقيمة السوقية لخصومها وهكذا فإن مخاطر رأس المال ت

من األصول مثال  %10صافي قيمة األصول ويالحظ أن المصرف الذي يملك حقوق مساهمين تساوي 

                                                 
، البنك االسالمي 5، ورقة مناسبات، رقمالمالية االسالميةإدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة )، 2003طارق هللا خان، أحمد حبيب، ( 1

 .31للتنمية، جدة، ص
 .71ترجمة نبيل حشاد، إتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان، ص ،2موسوعة بازل )، 2005دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، ( 2
، أطروحة دكتوراه، تخصص إدارة األعمال، جامعة القاھرة، المصريةإدارة المخاطر المالية في شركات المساھمة )، 2005محمد علي محمد، ( 3

 .10مصر، ص
 .192، دار الحامد، عمان، األردن، صالنقود والمصارف واألسواق المالية)، 2004عبد المنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى، ( 4
 .96، صمرجع سبق ذكره)، 2003(، طارق عبد العال حماد 5
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فقط من  %6يستطيع الصمود أمام إنخفاض كبير في قيمة األصول أكثر من المصرف الذي يمتلك 
 1األصول كحقوق مساهمين.

وهي المخاطر الناتجة عن إصدار قرارات خاطئة تؤثر سلبا على نشاط  المخاطر اإلستراتيجية:  )ز
ا أو المصرف أو المخاطر الناتجة عن عدم إتخاذ القرارات المتعلقة بدخول أسواق جديدة أو الخروج منه

  تقديم قرارات جديدة.
على إيرادات كما تعرف بأنها تلك المخاطر الحالية والمستقبلية التي يمكن أن يكون لها تأثير       

المصرف وعلى رأس ماله نتيجة إلتخاذ قرارات خاطئة أو التنفيذ الخاطئ للقرارات وعدم التجاوب المناسب 
، ويتحمل مجلس إدارة المصرف المسؤولية الكاملة عن المخاطر 2مع التغيرات في القطاع المصرفي

ضمان وجود إدارة مخاطر إستراتيجية اإلستراتيجية وكذلك إدارة المصرف العليا التي تتمثل مسؤوليتها في 
مناسبة للمصرف، والسياسات المتعلقة بإستراتيجيات العمل تعد حاسمة لمعرفة القطاعات التي سيقوم 

  المصرف بالتركيز عليها في المدى القصير والطويل.
 هاأمواله مجمدة لدى الغير تبعا لتواريخ استحقاق مصرفوذلك عندما يجد ال خطر تجميد األموال:  )ح
بما أن و  ن ال يستغل بالكامل،أعتمادا ألحد متعامليه والذي يمكن إ مصرفوضعيتها المختلفة فقد يفتح الو 

نه في إف والذي تكلفه تسديد فوائد ألصحابها، مصرفستخداما ألحد موارد الإهذا النوع من القروض يعتبر 
  مثل هذه الحالة يقع في وضعية تجميد أمواله.

دون توفر رصيد في  مصرفالمن هو عملية سحب العميل ألموال  خطر السحب على المكشوف:  )ط
دم ا في الجزائر مع عكثير وهذا النوع متعامل به  الكبيرة في عميله، مصرفهذا نظرا لثقة الو حسابه 

  رتباطه بمسائل اإلنتاجية.إالمراعاة لمدى 
 مصرفم تقيد الو قاعدة عمالئه نتيجة لعدأ مصرفنخفاض إيرادات الإحتمالية إ مخاطر السمعة:  )ي

طر خر وهذا النوع من المخاباألنظمة والقوانين والمعايير الصادرة عن السلطات الرقابية من وقت آل
 بشكل عام. مصرفإلى غرامات  مالية وبالتالي التأثير على نشاطات ال مصرفيعرض ال

وهي مخاطر تنتج إذا إسترد المستثمر أمواله المستثمرة ولم تتح له فرصة  مخاطر إعادة اإلستثمار:  )ك
 3إلعادة إستثمارها بنفس مستوى العوائد التي كانت في السابق ومن أمثلة ذلك السندات القابلة لإلستدعاء.

  وأساليبها اإلستثمارية. سالميةالمصارف اإل التي تواجه المخاطر .3.2
من المعروف أن معظم المؤسسات يمكـن أن تواجـه مخـاطر عـدة 4حكم الشرع في إدارة المخاطر: . 1.3.2

عنــد قيامهــا بأعمالهــا لــذا صــارت إدارة الخطــر متطلبــا ضــروريا ألي نشــاط إقتصــادي حتــى يــأمن اإلفــالس 
يـة المـال والخروج من السوق، وبما أن حفظ المال هو أحـد المقاصـد الشـرعية فـإن عـدم إتخـاذ التـدابير لحما

مــن المخــاطر يغلــب علــى الظــن تحققهــا أمــر مخــالف للرشــد والمقصــد الشــرعي فــي حفــظ المــال، ويمكــن أن 
                                                 

 .52مرجع سبق ذكره، ص الخطيب،سمير  1
  .37، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، صأطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر)، 2006إبراھيم الكراسنة، ( 2
 .51، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، صالفكر الحديث في االستثمار)، 2004منير إبراھيم ھندي، ( 3
 .210، دار النفائس، عمان، األردن، صإدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية)، 2013عبد الناصر براني أبو شھد، (  4
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ــوا واشــربوا وال  ﴿يعتبــر هــذا إســرافا أو مــن بــاب إضــاعة المــال وهــذا منهــى عنــه بــنص اآليــة الكريمــة  وكل
  ).31(سورة األعراف اآلية  ﴾تسرفوا إنه ال يحب المسرفين

وبما أن المخـاطر هـي حـوادث غيـر مرغوبـة وال سـارة فـيمكن إعتبارهـا مـن بـاب الضـرر الـذي يجـب        
جـب ولهذا يجـب أال تكـون المنشـأة حياديـة أمـام األخطـار بـل ي "الضرر يزال"،تجنبه حسب القاعدة الشرعية 

هــا ن إبعادهــا وجــب تخفيفأن تتخــذ جميــع التــدابير واالجــراءات لتجنبهــا أو إبعادهــا، فــإن لــم يكــن فــي االمكــا
ن "الضــرر األشــد يــزال بالضــرر األخــف، ويختــار أهــوعبــر إدارة الخطــر، وحســب القواعــد الفقهيــة التاليــة: 

  ".الشرين، الضرر يدفع بقدر اإلمكان
يــر ومنــه يمكننــا القــول أن الشــريعة تلــزم المؤسســات إتخــاذ التــدابير الالزمــة للتحــوط مــن المخــاطر غ       

  المرغوبة.
 المخاطر التي تواجه المصارف اإلسالمية. . 2.3.2
تواجه المصارف اإلسالمية والتقليدية مخاطر مشتركة نابعة من طبيعة الممارسة المصرفية سواء        

أكانت تقليدية أم إسالمية فمخاطر أسعار الصرف مثال نجدها على نسق واحد في كال النظامين 
مخاطر إضافية تختص بها المصارف االسالمية، ومبرر (االسالمي، التقليدي) كما نجد أن هناك 

اإلختالف يرجع في المقام األول إلى إختالف منهجية العمل المصرفي وأسلوب التعامل فيه فالمصارف 
اإلسالمية تلتزم في تعاملها بأحكام الشريعة اإلسالمية وقد نتج عن هذا اإللتزام نوع جديد من المخاطر 

 1هذه المصارف. يتعلق بتركيب أصول وخصوم
  ويمكن تصنيف مخاطر المصارف اإلسالمية كما يلي:       

  . مخاطر تختص بطبيعة عمل المصارف اإلسالمية.1.2.3.2
  وهذه المخاطر تشترك فيها المصارف اإلسالمية مع المصارف التقليدية وهي تشمل:       

الملكية وودائع المتعاملين حيث تتكون مصادر األموال من حقوق أوال) مخاطر مصادر األموال: 
 والمخصصات والتي يجب أن تكون أموال شرعية ومخاطرها هي:

إن إنخفاض مالءة رأس المال لدى المصرف نتيجة تدني نسبة رأس المال حقوق الملكية:   )أ
فاع واإلحتياطات إلى إجمالي الموجودات أو إلى الموجودات الخطرة المرجحة، ويسبب هذا اإلنخفاض إرت

 مخاطر التي تنجم عن عدم مقدرة المصرف على الوفاء بإلتزاماته.مستوى ال
تي تعتبر رية الشدة سيولة الودائع والمتمثلة في زيادة األهمية النسبية للحسابات الجاودائع المتعاملين:   )ب

 قروضا في ذمة المصرف يجب ردها عند طلبها وما يسببه ذلك من قيام هؤالء لممارسات تضرب بالنشاط
أو غير ذلك مما يعرض  امثل إعتقاد هؤالء أنه يمكن أن يقوموا بسحب ودائعهم متى شاءو وتعيقه 

 المصرف لمخاطر السيولة.

                                                 
 .336ردن، ص، دار المسيرة، األإدارة المخاطرشقيري نوري موسى وآخرون، (د س ن)،  1



 
95

ويتمثل وجه المخاطرة فيها بعدم كفاية المخصصات نتيجة تدني نسبة المخصصات إلى  المخصصات:  )ج
خصصات أن يلحق إجمالي الديون، أو نسبتها إلى اإلستخدامات الخطرة، إذ يؤدي عدم كفاية الم

 بالمصرف جانبا من الخسارة ما لم تغطيه هذه المخصصات.
نعني بها مجموعة األخطار التي تنشأ بسبب المتعامل نفسه ومقوماته سواء نشأت  ثانيا) مخاطر العمالء:

بسبب عمدي أم غير عمدي وترتبط هذه المخاطر بما يسمى بالجدارة التمويلية للمتعامل، والجدارة لها 
  1وجوه: أربعة

 الجدارة األخالقية.الوجه األول:  -
 الوعي الفكري بالمعامالت اإلسالمية.الوجه الثاني:  -
 الجدارة القانونية وأهلية التعاقد.الوجه الثالث:  -
هذه  الجدارة الخاصة بالكفاءة اإلدارية لألعمال والمشروعات ويتمخض عن عدم وجودالوجه الرابع:  -

ومخاطر الكفاءة إذ تظهر على شكل معلومات خاطئة وصلت المصرف الجدارة المخاطر االخالقية 
 اإلسالمي وبناء عليها قد إتخذ قرارا خاطئا بشأن منح المتعاملين التمويل المطلوب.

  لذا فمخاطر العمالء تتمثل في:
ثقة إن جل أساليب التمويل التي تعتمد على المشاركة والمضاربة تعتمد على ال المخاطر األخالقية: -
 لمصرحراءة الذمم وأمانة العميل المتعامل مع المصرف المبنية على الصدق في المعلومات والبيانات اوب

اف بها، لذا إذا كان المستوى األخالقي لرجل األعمال دون المستوى المطلوب يصبح الوصول إلى األهد
 المرجوة من اإلستثمار غير ممكن.

ن جل أن تنشأ في إطاره إال االخالق الفاضلة، لذا تكو  النظام االقتصادي االسالمي ال يقبلف        
ية التصرفات فيه نابعة من ضمير يتجنب السلوك الجشع وما يؤدي إليه من أنماط الممارسات الالأخالق

  وتبرز فيه الحوافز التي تدفع عجلة المجتمع بخطى حثيثة على مسار الرقي.
 مازال من أكبر المعوقات التي تواجه المصارفمخاطر قلة الوعي الفكري بالمعامالت االسالمية:  -

يعة ون طباإلسالمية ونشاطها التمويلي في الواقع العملي، حيث أنه يوجد الكثير من المتعاملين معها يجهل
 .الميةعملها واألسس التي تقوم عليها، ونظامها التمويلي واإلستثماري المستمد من أحكام الشريعة اإلس

رة والخب من الضروري توافر اإلمكانات اإلدارية والفنيةلألعمال والمشروعات:  مخاطر الكفاءة اإلدارية -
سبب مهم في إنجاح  ذلك يعدألن  ،العملية لدى المستثمر في مجال مشروعه أو نشاطه االستثماري

رته، حتمالية وقوع خساإيؤثر على كفاءة المشروع ويزيد من ف ذلك عدم توفرأما و  ،المشروع االستثماري
 .تب على ذلك ارتفاع نسبة المخاطرة في هذا المشروعويتر 

 وتحدث نتيجة للتحوالت التي تطرأ على األسعار أو تغير في السياسات على ثالثا) مخاطر السوق:
                                          مستوى اإلقتصاد الكلي.

                                                 
 .62العصرية، المنصورة، مصر، ص، المكتبة إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية)، 2012محمد محمود المكاوي، (  1
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ادات نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف، كما تعرف أيضا بأنها عبارة عن الخسائر المتعلقة باإلير        
  :وهي كالتالي 1والتقلبات في أسعار األوراق المالية والتقلبات في أسعار السلع

بصورة مباشرة نظرا  سعر الفائدة تغيرالمصارف اإلسالمية مخاطر  ال تواجه السعر المرجعي: مخاطر  )أ
بصورة غير مباشرة من خالل معدل العائد المخاطر واجه هذه ت لعدم تعاملها مع سعر الفائدة، إال أنها

على عمليات البيع المؤجل والمعامالت القائمة على صيغ التأجير والذي أطلق عليه مخاطر السعر 
ففي عقد  ،فالمؤسسات المالية تستخدم سعرًا مرجعيًا لتحديد أسعار أدواتها المالية المختلفةالمرجعي، 

السعر المرجعي، وهو في العادة مؤشر  ىة هامش المخاطرة إلالمرابحة مثًال يتحدد هامش الربح بإضاف
وطبيعة األصول ذات الدخل  (هو اختصار لسعر االقتراض الداخلي في سوق لندن المصرفي)، ليبور

وعلى ذلك إن تغّير السعر المرجعي،  ،الثابت تقتضي أن يتحدد هامش الربح مرة واحدة طوال فترة العقد
ألجل هذا فإن المصارف و  ،هامش الربح في الدخول ذات الدخل الثابتفلن يكون باإلمكان تغيير 

 2اإلسالمية تواجه المخاطر الناشئة من تحركات سعر الفائدة في السوق المصرفية.
وتنشأ نتيجة للتقلبات التي تطرأ في األسواق على أسعار صرف العمالت  ب) مخاطر أسعار الصرف:

تحتفظ عادة بجزء من أصولها بالعمالت األجنبية لتلبية  األجنبية، وكما هو معلوم فإن المصارف
إحتياجات عمالئها المختلفة لذلك فإن أي تغيير في أسعار العمالت سينعكس على قيمة تلك األصول 
سلبا أو إيجابا، ومن هنا تأتي أهمية مخاطر أسعار الصرف إذ أنها تعنى بتحديد نسبة األرباح والخسائر 

وصف أسواق العمالت األجنبية بأنها عالية المخاطر وشديدة التأثر والحساسية في األصول المصرفية وت
 3بالظروف السياسية واالقتصادية ومما يساعد في ذلك إستخدامها ألجهزة اإلتصاالت الحديثة والمتقدمة.

تتغير أسعار أصول المصارف من حين إلى آخر بناء على قوى العرض والطلب  مخاطر التسعير:  )ج
ن وفي ضوء الظروف السائدة في األسواق من حيث التضخم واإلنكماش وتعتبر محفظة األوراق المالية م

ا ى أنهأكثر األصول تأثرا حيث أنها تتكون من أسهم وسندات شديدة الحساسية لتقلبات األسعار، إضافة إل
وقية ل أخطاء اإلدارة في اإلنتاج والتسويق واإلستثمار والتي تترك آثارا عكسية على القيمة الستتحم

  لمكونات المحفظة.
تنشأ مخاطر التسعير نتيجة للخسائر التي تحدث في قيم أصول المصرف بناء على قوى العرض       

 هه المصرف من خسائر محتملةوالطلب والظروف السائدة في األسواق وتكمن مخاطر التسعير فيما يجاب
ون قد تؤثر سلبا على إيراداته وتؤثر في مقدرته على إستقطاب موارد مالية جديدة فالمستثمرون يبحث

خذ ة وتأبطبعهم عن العوائد العالية وقد يحتاج الى فترة من الوقت حتى يتمكن من إستعادة الثقة المفقود
ف خرى وكما هو معلوم فإن قوة المركز المالي للمصر أصوله مكانها ووضعها بين األصول المصرفية األ

  وقدرته على تقديم عوائد مرتفعة من أبرز العوامل التي تحدد قيمة أصوله.

                                                 
 .324ص  مرجع سبق ذكره، (دس ن)، شقيري نوري موسى وآخرون، 1
، المؤتمر الدولي السابع حول استخدام الھندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر بالمصارف اإلسالميةالكريم قـنـدوز،  بلعزوز بن علي، عبد 2

 .11الزيتونة، االردن، صإدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، جامعة 
 .532ص  مرجع سبق ذكره،(دس ن)، شقيري نوري موسى وآخرون،  3
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وهي تلك المخاطر التي يكون مصدرها منهج العمل في نشاط االستثمار، رابعا) المخاطر التشغيلية: 
بط ومعايير وٕاجراءات وعقود وغير ذلك أو والتمويل لما تشتمل عليه من سياسات، وٕاستراتيجيات وضوا

هي األخطار الناشئة عن مدى كفاءة المصرف في إدارة عملياته االستثمارية والتمويلية من لحظة تقديم 
  1الطلب حتى تصفية العمليات وأسباب وجود مثل هذه المخاطر يعود إلى:

 لمصرفي والشرعي.عدم وجود موارد بشرية تعمل لدى المصرف تجمع بين التخصص المالي ا -
 غياب إدارة للتوظيف تابعة للمصرف تقدم الدراسة الجيدة للعميل وٕاثبات جدارته أو عدمها. -
خاطر ميؤدي العائد المنخفض للمصارف االسالمية مقارنة بما تحققه الصيرفة التقليدية في السوق إلى  -

ف و التقصير من جانب المصر الثقة، وهي ظن المودعين والمستثمرين أن مرد العائد المنخفض النقدي ه
 اإلسالمي في الكثير من األحيان.

 مخاطر إستئمانية وهي التي تنشأ عن مخالفة إدارة المصرف قيود عقود االستثمار أو حصول تعدي -
  .أو إهمال في إدارة أموال المستثمرين حيث يكون المصرف مسؤوال من ناحية قانونية عن هذه الحالة

كون في صورة مخاطر تسوية أو مدفوعات تنشأ عندما يكون على أحد ت خامسا) مخاطر االئتمان:
 رباحأطراف الصفقة أن يدفع نقودا أو يسلم أصوال مما يعرضه لخسارة محتملة وفي حالة المشاركة في األ

 تأتي مخاطر االئتمان في صورة عدم قيام الشريك بسداد نصيب المصرف عند حلول أجله وقد تنشأ هذه
قية قياس المعلومات، أي ال يكون لدى المصارف المعلومات الكافية عن األرباح الحقي المشكلة  نتيجة

  لمنشآت األعمال التي جاء تمويلها على أساس المشاركة والمضاربة. 
وتحدث نتيجة صعوبات الحصول على نقدية بتكلفة معقولة إما باإلقتراض أو سادسا) مخاطر السيولة: 

أن تنشأ من هذين المصدرين حرجة للمصارف االسالمية والمعروف أن بيع األصول ومخاطر السيولة 
هذه األخيرة ال تستطيع أن تقترض أمواال لمقابلة متطلبات السيولة عند الحاجة وٕاضافة لذلك ال تسمح 

األولى بيع الدين  2الشريعة اإلسالمية ببيع الديون بأقل أو أكبر من قيمتها اإلسمية، فبيع الدين له صورتان
من حال يشمل العين والمنفعة المعجلة وهو جائز الستناده إلى أصول وموجودات حقيقية، أما الثانية بث

ليسهل تداولها وهو  فهي بيع الدين بثمن مؤجل أي بيع الدين بالدين أي تباع الديون من خالل تسنيدها
 لدين.غير جائز، ولهذا فال يتوفر لها خيار جلب موارد مالية ببيع أصول تقوم على ا

يقود نظام العائد المتغير على ودائع اإلدخار واالستثمار إلى حالة  سابعا) مخاطر السحب ومخاطر الثقة:
عدم التأكد من القيمة الحقيقية للودائع فالمحافظة على قيمة األصول بمعنى تخفيض مخاطر الخسارة 

ء بسحبهم أرصدة ودائعهم، ومن جراء معدل العائد المنخفض ربما يكون العامل المهم في قرارات العمال
وجهة نظر المصرف فإن ذلك يؤدي إلى مخاطر السحب التي يكون وراءها معدل العائد المنخفض مقارنا 

                                                 
، دار الفكر والقانون، 1،2،3البنوك االسالمية ومأزق بازل من منظور المطلوبات واالستيفاء مقررات يازل )، 2011محمد محمود المكاوي، ( 1

 .30المنصورة، مصر، ص
 .29، دار إحياء للنشر الرقمي، مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية، صاإلقتصاد اإلسالمي رؤية مقاصدية)، 2013محمد الصحري، ( 2
 تملك)، الرر (بيع ما ربا والغتسنيد الديون مبني على بيع الدين للغير بأقل من قيمته اإلسمية وقبل حلول أجله فھو غير جائز شرعا لما فيه من ال 

 ھا.سيارات وغيررات واللحظر لإلباحة ينبغي أن يكون محل البيع أصال (عين) مدرا لتدفقات نقدية يجوز بيعه مثل العقاولكي ننقل التسنيد من ا
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بالمؤسسات المالية األخرى، كما قد يؤدي معدل عائد منخفض للمصرف االسالمي مقارنا بمتوسط العائد 
ربما يظن المودعون والمستثمرون أن مرد العائد في السوق المصرفية، قد يؤدي إلى مخاطر الثقة، حيث 

المنخفض التعدي أو التقصير من جانب المصرف االسالمي، وقد تحدث مخاطر الثقة بأن تخرق 
  1المصارف االسالمية العقود التي بينها وبين متعامليها.

ويل مخـاطر الودائع وهذا النوع من المخـاطر هو تح 2مخـاطر اإلزاحة التجارية (مخاطر المنافسة):ا) ثامن
إلى المساهمين، ويحدث ذلك عندما تقوم المصارف وبسبب المنافسة التجارية في السوق المصرفية بدعم 
عائدات الودائع من أرباح المساهمين ألجل أن تمنع أو تقلل من لجـوء المودعين إلى سحب أموالهم نتيجة 

ني أنه قد يعجز المصرف اإلسالمي(رغم أنه يعمل العـوائد المنخفضة عليها، ومخاطر اإلزاحة التجارية تع
وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية) عن إعطاء عائد منافس على الودائع مقارنًا بالمصارف اإلسالمية أو 

ولمنع ذلك يحتاج  ،التقليدية المنافسة، وهنا قد يتوفر الدافع مرة أخرى لكي يقرر المودعون سحب أموالهم
المصرف اإلسالمي إلى أن يتخلوا عن بعض أرباح أسهمهم لصالح المودعين في حسابات  الكم

  االستثمار.
وتعرف بأنها المخاطر الناشئة عن عدم إلتزام المصرف بالضوابط الشرعية  تاسعا) مخاطر عدم اإللتزام:

  3من األنواع أهمها:أو المعايير الدولية أو تعليمات المصارف المركزية، وتتضمن هذه المخاطر العديد 
ية وتنبع أهميتها من أن الضوابط الشرعية تعد الخاص مخاطر عدم اإللتزام بالضوابط الشرعية:  )أ

ط لضواباالرئيسية للمصارف االسالمية والتي يهتم المتعاملون معها بالتأكد من مدى إلتزام المصرف بتلك 
م حيث  أن عناصر نجاحها هو مصداقيتها في اإللتزام الشرعي وخاصة في المصارف التقليدية التي تقد

  ، ويمكن قياس ذلك النوع من المخاطر عن طريق المعايير التالية:منتجات مصرفية إسالمية
  مساعدة اإلدارة  والعاملين على ضمان اإللتزام الشرعي.وجود هيئة شرعية ل -
ل جود رقابة شرعية داخلية وخارجية للتأكد من اإللتزام الشرعي وطمأنة اإلدارة والمتعاملين من خالو  -

  نشر تقارير دورية بذلك.
  نماذج للعقود وٕاجراءات العمل منضبطة من الناحية الشرعية.وجود  -

 لدولية منايير اوتأتي أهمية إلتزام المصارف اإلسالمية بالمع ب) مخاطر عدم اإللتزام بالمعايير الدولية:
 يث أنطبيعة معامالتها الدولية التي تتوقف على مدى إلتزام المصرف والوفاء بتلك المعايير الدولية ح

 تمانيتزام بها قد يؤدي إلى عدم قبول المصرف من قبل المجموعة الدولية وتراجع التصنيف اإلئعدم اإلل
  للمصرف، ويمكن قياس هذه المخاطر عن طريق:

  الوفاء بنسبة كفاية رأس المال (معيار بازل). -
  وجود إدارة مستقلة للرقابة على المخاطر. -

                                                 
لية ، ملتقى الخرطوم للمنتجات الماإدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية مدخل الھندسة المالية)، 2012أفريل  6( بن علي بلعزوز، 1

 .7، بعنوان التحوط وإدارة المخاط في المؤسسات المالية االسالمية، السودان، صبعةاإلسالمية النسخة الرا
  .67، صبق ذكرهمرجع س، )2003( طارق هللا خان، أحمد حبيب،   2
مالية ، أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادية، تخصص -دراسة قياسية –إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية )، 2014طھراوي أسماء، ( 3

 .38،37ومؤسسة، فرع بنوك، جامعة تلمسان، الجزائر، ص ص 
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  التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة و  تطبيق المعايير المحاسبية للمصارف اإلسالمية -
يمات التعلتلتزم المصارف اإلسالمية باألنظمة و  ج) مخاطر عدم اإللتزام بتعليمات المصارف المركزية:

الصادرة عن المصرف المركزي ومؤسسات النقد والتي تطبق على المصارف التقليدية، وتنشأ هذه 
معنوية وقد يؤدي إلى تجميد بعض أنشطته مما يزيد من المخاطر إلى تعرض المصرف لعقوبات مادية و 

حدة المخاطر بالمصارف اإلسالمية، ويتطلب األمر وجود قوانين وتعليمات وقواعد خاصة بالمصرفية 
  اإلسالمية تمكن من الرقابة على أنشطتها بما يتناسب مع طبيعتها.

ن ممي، إضافة إلى أن هناك العديد وقد أصدرت العديد من الدول قوانين خاصة بالعمل المصرفي اإلسال
ان ، إير )1985(الدول التي تم تحويل أنظمتها المصرفية بالكامل إلى نظام مصرفي إسالمي وهي السودان 

  .)1977(، باكستان )1979(

  المخاطر المرتبطة بصيغ التمويل االسالمية.. 2.2.3.2

ما  المصرفية اإلسالمية وال نجدتعد صيغ التمويل اإلسالمية ممارسة مصرفية جديدة تفردت بها 
بع يماثل مخاطر هذه الصيغ في المصارف التقليدية وهذا شيء طبيعي فمنشأ المخاطرة في هذه الصيغ نا
خر من أن بعضها يقوم في األساس على المشاركة في الربح والخسارة كالمضاربة والمشاركة وبعضها اآل

  يقوم على الدين كالسلم واإلستصناع.
  والتي تتمثل فيما يلي:ر أساليب االستثمار القصيرة األجل: أوال) مخاط

  1يتعرض المصرف لعدة مخاطر عند إستخدامه لصيغة المرابحة منها:أ) مخاطر صيغة المرابحة: 
ء لمخاطر األخالقية المتمثلة في عدم سداد العميل لقيمة األقساط باإلضافة إلى رجوع العميل عن شراا -

  جعل الوعد ملزما لآلمر بالشراء.السلعة خاصة عندما ال ي
  خاطر االئتمانية والتي تتمثل في عدم وفاء العميل بقيمة السلعة حسب األقساط المقررة.الم -
مكن خاطر السيولة وهي تنتج من أن المرابحة تنشئ دينا والفقهاء ال يجيزون بيع الدين وبالتالي ال يتم -

  دم وفاء العميل باألقساط المقررة.المصرف من معالجة نقص السيولة الحادث بفعل ع
خاطر السوق المتمثلة في إمتالك المصرف للسلعة وهي معرضة للتلف كما أن العميل قد ال يلتزم م -

ن بشرائها خاصة عندما ال يجعل الوعد ملزما كما يتعرض المصرف إلى مخاطر النقل والترحيل والتخزي
  بالشراء.وتشمل معدل العائد في حالة عدم إلتزام العميل 

 خاطر القانونية الناتجة عن طول إجراءات التقاضي في حالة عدم السداد ومماطلة المدين.الم -
  2تتمثل في:ب) مخاطر السلم: 

 عدم إلتزام العميل بتسليم السلعة في الوقت أو الكمية بالمواصفات المتفق عليها في العقد. -
 عدم تغطية العائد من السلم للتكلفة. -

                                                 
، بحوث ندوة البركة الرابعة التمويل المصرفي اإلسالمي بين صيغ المشاركات والمداينات)، 2013جويلية  16( أحمد مجذوب أحمد علي، 1

 .195، المنامة، البحرين، ص1طوالثالثين لإلقتصاد اإلسالمي، إدارة التطوير والبحوث مجموعة البركة المصرفية، 
 .381دار أسامة، عمان، األردن ، ص والمنھج التمويلي، البنوك االسالميةمصطفى كمال السيد طايل، (د س ن )،  2
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لعة عند تسلمها قبل الوقت المتفق عليه والمصرف ملزم باإلستالم، وهنا يتحمل إنخفاض سعر الس -
 المصرف المخاطر المترتبة على ذلك (تكلفة التخزين والتأمين والتلف).

 مخاطر ناتجة عن الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى عدم قدرة العميل على تسليم السلعة. -
  ه.إنخفاض جودة السلعة المسلمة عما إتفق علي -
إن إتمام العقد ليس النتيجة النهائية لكل العقود فقد يفسخ العقد  1عدم رد الثمن عند الفسخ أو المماطلة: -

بإرادة الطرفين أو بطلب من أحدهما والنتيجة الطبيعية للفسخ هي إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل 
  التعاقد.
العميل وهي خاصية لمصلحة المصرف وٕاذا كان عقد التقسيط يتميز بتعجيل الثمن من جانب      

  قد.اإلسالمي فإن عقد السلم يتميز بتعجيله من جانب المصرف وهذا ما يطرح إشكالية رده عند فسخ الع
قالة كما يمكن أن يتقايل الطرفان عن جزء من السلم خاصة إن تم صرف جزء من الثمن كما قد يتقايالن إ

 يمكن للمشتري أن يعطي مهلة للبائع برده؟ كلية ولكن يكون الثمن قد تم صرفه كليا فهل
  2وتتمثل في:مخاطر صيغة القرض الحسن:   )ج
  عجز العمالء عن السداد. -
 مماطلة المدين مع يسره على أن يرد القرض. -
 مالية والخسائر المختلفة المترتبة عن الدعاوي القضائية ضد المماطلين.التكلفة ال -
 واإلعسار.مخاطر فقهية مثل قضايا المماطلة  -

وهي المخاطر التي تواجه المصرف عند تمويليه لهاتين الصيغتين د) مخاطر صيغة المزارعة والمساقاة: 
والتي تتسم بإرتفاع درجة المخاطر الطبيعية متمثلة في صعوبة التنبؤ بالكميات المتوقع الحصول عليها 

منتظمة للري كما في حالة األمطار  من وراء العملية الزراعية، وال سيما إذا كان يعتمد على طرق غير
التي تتذبذب معدالتها من فترة ألخرى، وهذه المخاطر تنشأ نتيجة ظروف تقع خارج سيطرة كل من 
المصرف والمزارع، لذا تتجنب المصارف تقديم التمويل إلى النشاط الزراعي، على الرغم من أن التمويل 

رسة نشاط إنتاجي وليس بالضرورة أن تكون مخاطر اإلسالمي أساسه تحمل المخاطر التي تنجم من مما
  3إقتصادية ولكن قد تكون مخاطر طبيعية.

  وتتمثل مصادر هذه المخاطر في:        
أحداث غير عادية ولكنها متكررة: مثل الفيضانات والرياح والحشرات واألوبئة وهي أحداث يصعب  -

صرف أن يقوم بدراسة الجدوى وتحديد أبعادها، التنبؤ بها وتحديد أوقاتها وحجم أضرارها، ويجب على الم

                                                 
ر، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثامن لإلقتصاد والتمويل اإلسالمي، قط مخاطر التمويل بصيغة السلم،)، 2011(أوت براحلية بدر الدين،  1

 .22ص
 .60ص مرجع سبق ذكره، )،2012(محمد محمود المكاوي،  2
، أطروحة دكتوراه في اإلقتصاد مخاطر صيغ التمويل التجارية اإلسالمية في البنوك السعودية)، 2005عادل بن عبد الرحمن بوقري، ( 3

 .146االسالمي، جامعة أم القرى، السعودية، ص
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ومدى تأثيرها على ربحية المشروع وذلك حتى يضع لها الخطط واإلستراتيجية الالزمة لمواجهتها حال 
 وقوعها.

 أحداث غير عادية وغير متكررة: مثل اآلفات والحرائق، وهي أخطار يمكن التنبؤ بها، وعلى مدير -
 تخفيف من أثارها عند وقوعها.المشروع أن يتخذ اإلحتياطات لل

يذ وتوجد مخاطر أخرى ترتبط بشكل التنظيم الداخلي للمشروع، وكفاءة وخبرة العامل في إدارة وتنف -
 المشروع، ومدى وفائه بتعهداته نحو المصرف.

 وتتمثل في:ثانيا) مخاطر أساليب اإلستثمار متوسطة األجل: 
ند أطراف عقد اإلجارة وهما إما المصرف أو العميل عهي مخاطر يتعرض لها أحد أ) مخاطر اإلجارة: 

لسوق بيع لمنافع خدمة أو سلعة معينة تكون هي الناتج النهائي لمشروع إستثماري بسبب عوامل طبيعية ل
 لمؤجرأو التقدم التكنولوجي أو بسبب إخالل تنفيذ العقد الذي بينهما، فمخاطر هذه الصيغة تكون عند ا

يحصل المستأجر على شيء مضمون في حين يبقى المؤجر معرضا  أكثر من المستأجر، حيث
 للمخاطر.

 :(المستأجر)1وتقسم إلى: مخاطر الطرف المتعامل معه 
ارة قيمة المقدرة ألقساط اإلجيتعرض المصرف اإلسالمي لهذه المخاطر فيما يتعلق بال مخاطر اإلئتمان: -

  ط.أقسا تناع المستأجر عن سداد ما يترتب عليه منالتي تغطي الفترة المتبقية من مدة اإلجارة في حال إم
أجر لألصل المؤجر األمر الذي قد وهي التي تنتج عن سوء إستخدام المست مخاطر التعدي والتقصير: -

يؤدي إلى الهالك الكلي أو الجزئي لألصل المؤجر(مخاطر تعدي) أو تعرض األصل للسرقة نتيجة 
يجب على المستأجر أن يعوض األصل أو أن يتحمل القيمة إلهمال وتقصير منه في مثل هذه الحالة 

  التي يقدر بها عند الهالك.
 :وهي تلك المخاطر المصاحبة لألصل المؤجر حيث يتم تعويض المستأجر في  المخاطر التشغيلية

في  حالة الضرر الجزئي أو الدائم للموجود دون تعد أو تقصير من جانب المستأجر وذلك بتعديل األجرة
لهالك الجزئي لألصل إذا تخلى المستأجر عن حقه في فسخ أما في حال الهالك الكلي فتفسخ حال ا

ة سمالياإلجارة ويكون المصرف ملزما في اإلجارة المنتهية بالتمليك بأن يعيد للمستأجر المدفوعات الرأ
ليك له بالتم وذلك دفعا للضرر عن المستأجر الذي رضي بزيادة األجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد

في نهاية مدة اإلجارة بينما يتوجب على المصرف تزويد المستأجر بأصل بديل بنفس المواصفات إذا 
  كانت اإلجارة موصوفة في الذمة.

 ففي اإلجارة التشغيلية يتعرض المصرف (المؤجر) لمخاطر السوق المتعلقة بالقيمة مخاطر السوق :
عقد اإلجارة أو وقت إسترداد حيازته لدى إخالل المستأجر بالعقد المتبقية للموجود المؤجر وذلك في نهاية 

                                                 
بالمقارنة مع المعيار  8اإلجارة واإلجارة المنتھية بالتمليك وفق المعيار المحاسبي اإلسالمي رقم )،2010( مكرم محمد صالح الدين مبيض، 1

 .47،48رسالة ماجستير في المحاسبة، جامعة حلب، سوريا، ص ص  دراسة تطبيقية في المصارف االسالمية، 17المحاسبي الدولي رقم
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(إمتناعه عن سداد األقساط) أي مخاطر الخسارة النقدية التي تتحقق من جراء إعادة بيع الموجودات 
  المؤجرة.

ف منتهية بالتمليك فإن المصر بقاء األصل غير مؤجر لفترة وبالنسبة لإلجارة ال مخاطر ركود السوق: -
عدم و يتعرض لمخاطر السوق على القيمة الدفترية للموجود المؤجر في حالة إخالل المستأجر بإلتزاماته 

ممارسة خيار التملك ومن ثم يتعرض المصرف لمخاطر السوق فيما يتعلق بالخسارة المحتملة من 
كون تفي الموجود ببيعه بمبلغ أقل من صافي القيمة الدفترية وبوجه عام ومهما يكن األمر فلن  التصرف

مخاطر المؤجر في حالة كهذه جسيمة حيث يمكن للمستأجر ممارسة خيار الشراء بدفع مبلغ رمزي ولن 
  يكون لدى المستأجر أي سبب يدعوه لعدم ممارسة هذا الخيار.

ف لمخاطر السوق إذا قام المستأجر في حالة الضرر الدائم لألصل كما قد يتعرض المصر         
ل المؤجر بممارسة حقه في فسخ العقد حيث يتحمل المؤجر مخاطر القيمة المتبقية لألصل إذا كانت أق

من المدفوعات المستردة المستحقة للمستأجر وفي تلك الحالة تنعكس مخاطر األسعار إن وجدت في 
 لموجود المؤجر.  تحقيق يطبق على قيمة ا

  1تتمثل في: ب) مخاطر التمويل بعقد اإلستصناع المصرفي:
 لمقاولوتتعلق هذه المخاطر بمخاطر التسوية أو عدم القدرة على التسليم من قبل ا مخاطر اإلئتمان: -

نب في عقد اإلستصناع الموازي أو بمخاطر عدم السداد من قبل العميل في عقد اإلستصناع األولي ولتج
 هذه المخاطر يجب تغطيتها بإختيار مالئم للمقاول وبالضمانات الكافية مقابل دين اإلستصناع.

سمية وتتعلق بعدم جواز بيع الدين في ذمة عميل اإلستصناع إال بحوالة بقيمته اإل طر السيولة:مخا -
 وهي من نوع مخاطر تسييل الدين في دين المرابحة.

  والتي نتطرق لها من خالل مايلي:ثالثا) مخاطر أساليب االستثمار الطويلة األجل: 
   2 : وتتمثل في:مخاطر التمويل بالمشاركة  )أ

لتي االمخاطر التي واجهت التوسع في إستخدام المشاركة أن كثيرا من دوائر المال واألعمال  من      
ار إعتادت على أساليب التمويل الربوي تنفر من صيغة المشاركة وتنظر إليها كنوع من التدخل في أسر 

   فائدة.عملها باإلضافة إلى مشاركة المصرف في جزء من أرباحها التي تستأثر بها كلها في ظل ال
فالكثيرون ال يفضلون المشاركة بدعوى عدم رغبتهم في إطالع المصرف على أسرار أعمالهم        

لتي اواإلستفادة من خبراتهم التي حصلوا عليها بكثير من الجهد والمال ويميلون إلى تفضيل األساليب 
  تنطوي على سيطرتهم الكاملة على العملية اإلستثمارية.

                                                 
، مجلة االقتصاد االسالمي العالمية، المجلس العام للبنوك السالمية وصف وتحليلالمخاطر في البنوك ا)، 2012(أوت عبد الباري مشعل،  1

 .38، ص3والمؤسسات المالية االسالمية بالتعاون مع مركز أبحاث فقه المعامالت االسالمية، العدد 
رسالة  وتطبيقاتھا في المصارف اإلسالمية،الشركة المنتھية بالتمليك )، 2000( صالح سعيد عبد هللا المرزوقي،   -: العديد من المراجع 2

  .111،112ماجستير في اإلقتصاد اإلسالمي، جامعة اليرموك، األردن، ص ص
 .345،346، ص ص مرجع سبق ذكره(دس ن)، شقيري نوري موسى وآخرين،  - 
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هم ومعامالتهم شركاء نظرا لعدم توافر المعلومات عن األشخاص ومجاالت عملصعوبة إختيار ال -
السابقة خاصة وأن المعلومات التي تطلب من المصارف األخرى عن المتعاملين معها تأتي مختصرة 
للغاية ومتأخرة في أغلب األحيان بسبب عدم تفرع هذه المصارف في مناطق عدة، ومما زاد أيضا 

افر إدارة لإلستعالم وجمع المعلومات عن المتعاملين في كثير من المصارف المشكلة هو عدم تو 
  اإلسالمية بالحجم والتنظيم والكفاءة المطلوبة.

شكلة المخاطرة األخالقية: لكي تقوم المشاركة على أساس سليم يتعين على الشريك إمساك حسابات م -
ن مثيرا ع المشتركة إال أن الواقع يظهر بأن كسليمة وموثوقة بحيث تكشف النتائج الحقيقية لعمل المشاري

 الشركاء ال يمسكون حسابات منتظمة وسليمة أو أنهم يحتفظون بمجموعات مختلفة من الدفاتر ألغراض
قبة عمختلفة كتقليص األرباح وتضخيم الخسائر والتهرب من الضرائب وعدم توفر الحسابات الدقيقة تمثل 

  يات المشاركة.أمامه تحد من مقدرته على ضبط عمل
ن ألوهنا تكون عملية المراجعة قليلة الجدوى في كشف الوضع الحقيقي لحساب األرباح والخسائر       

  المراجعين يولون جل إهتمامهم لمشروعية المصروفات الواردة في الحسابات ال لمدى مالءمتها.
في  ية المتمثلة في المنافسةوأيضا من المخاطر المحيطة ببيئة المشاركة مخاطر األعمال العاد      

ا السوق وتغير أذواق المستهلكين وتغير مستوى األسعار يضاف إلى ذلك تلف البضاعة عند التخزين كم
ف، أن هذا النوع من التمويل يتعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بمدفوعات العميل لشراء حصة المصر 

  ألصل موضوع الشراكة.باإلضافة إلى المخاطرة المتعلقة بنصيب المصرف في ا
 و سوءأكما أن هناك مخاطرة تتعلق بالشريك من حيث إخالله بالعقد وعدم إلتزامه بشروط المشاركة       

إذا  إدارته للمشروع أو تعديه أو تقصيره في القيام بمتطلبات المشروع بصورة سليمة فالشريك ال يضمن
رهن على هذا الشريك ولكن ال يجوز أخذ تعدى أو قصر في إدارته للمشروع ويجوز أخذ ضمان أو 

  الضمان مقابل الربح أو الخسارة التجارية.
ومن المخاطر أيضا تآكل رأس المال بحسب الغرض من المشاركة في نهاية العقد أو عند فض         

  الشراكة ويتأثر رأس المال في حصة الشريك تبعا لجودة اإلستثمارات وقدرتها على تحقيق الربح.
عر وفي المشاركة يعتمد بيع المصرف للجزء الذي يتم تحويله للشريك في تاريخ كل عملية بالس       

ق العادل، مما يعرض المصرف لخسارة عند بيعه لنصيبه بسعر أقل من اإلقتناء وكما هو معلوم فال يح
ها لمتفق عليللمصرف أن يحصل على عائد ثابت بصفته شريكا بل يتم إقتسام األرباح والخسارة بالنسب ا

  في عقد المشاركة لذلك من المحتمل أن يتعرض المصرف للمخاطر.
ويقاس حجم التعرض لمخاطر اإلستثمار في رؤوس أموال المشاركة بناء على طبيعة االستثمارات        

لها،  فبالنسبة لإلستثمارات المشمولة في سجل التداول فإن التعرض للمخاطر فيها يساوي القيمة العادلة

                                                 
 مباشرة. وراغبة وفي معاملةو تأدية مطلوبات بين جھات مطلعة أالذي يمكن بموجبه تبادل موجودات وھي المبلغ  القيمة العادلة 
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أما بالنسبة لالستثمارات المقتناة لإلحتفاظ بها حتى تواريخ إستحقاقها فإن حجم التعرض لمخاطرها يساوي 
  مخصوما منها مخصصات تآكل رأس المال.  التكلفة التاريخية

  1وللتخفيف من هذه المخاطر يجب على المصرف إتخاذ الخطوات التالية:         
للمشاريع الممولة حيث كثيرا من أسباب الفشل تعود إلى قصور دراسات اإلعداد والتخطيط الجيد  -

 الجدوى.
 ٕادراكإختيار الشركاء بعناية فائقة ويجب أن يكونوا من أهل الخبرة واإلختصاص ولديهم إلمام كبير و  -

 واسع بطبيعة المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع وممن يتمتعون بمالءة مالية.
أن تكون حصة الشريك نسبة كبيرة من رأس مال المشروع وأن يتم دفعها على المصرف أن يشترط  -

  بالكامل.
أصبحت المصارف تطبق صيغة المضاربة بشكل واسع حيث لم يعد ب) مخاطر التمويل بالمضاربة: 

مقتصرا على التجارة فقط بل تمارس هذه العملية في نشاطات متعددة وفي مختلف المجاالت الصناعية 
تغالل العقارات وٕانشائها ولكن هذا التمويل تكتنفه مخاطر عدة والتي يمكن تلخيصها والزراعية وٕاس

  2كمايلي:
 :عن  سواء في المضاربة العادية أم المشتركة حيث أن عملية المضاربة عبارة نسبة توزيع األرباح

ك من جهد ورأسمال يتم توزيع األرباح على هذه العناصر بشكل غير متساوي في غالب األحيان، وذل
رب خالل تقدير الجهد الذي سيبذل في كل عملية من عمليات المضاربة فيتم تحديد نسبة األرباح للمضا

حسب الجهد الذي يبذله وهذا متروك لحسابات متعددة فأي خطأ في تقدير هذا الجهد يكون على حساب 
ة اسة جدوى إقتصاديرأس المال، وبالتالي يعرض رأس المال إلى مخاطر، األمر الذي يستدعي إجراء در 

دقيقة وفنية في نفس الوقت لتحديد نسب توزيع األرباح حتى ال يظلم أحد أطراف العملية وتعريض 
 مصلحة المصرف للمخاطر.

 أس ر : فحسب إجماع الفقهاء عادة ما تكون الخسارة على تعرض البضاعة للتلف في ظروف إستثنائية
 ارب، فإذا ما تعرضت بضاعة عملية المضاربة للتلفالمال ما لم يكن هناك إهمال أو تقصير من المض

نتيجة لظروف إستثنائية وغير متوقعة فإن الخسارة ستلحق بالمصرف لوحده والمضارب يكون حسب 
 جهده، وبالتالي تعرض مصالح المصرف لمخاطر عديدة.

 األمد  : من المتعارف عليه أن آجال عمليات المضاربة قصيرةمماطلة المضارب في تصفية العملية
وعليه يجب تصفية العمليات في آجالها ألن عدم تصفية هذه العمليات يعرض رأسمال المصرف لمخاطر 
عديدة منها مخاطر تعطيل رأس المال عن العمل، فاألصل في عملية المضاربة وضع مال تحت تصرف 

                                                 
 وال، حوفي بعض األ ،ة القياسفتراض ثبات وحدإالتاريخية على  لفةوتعتمد التك ،ھي القيمة المالية األصلية للعنصر االقتصادي  التاريخية لفةالتك

الي يمكن أن وبالت ،ليھاتحواذ عوااللتزامات بتكاليفھا التاريخية، كما لو لم يكن ھناك أي تغيير في القيمة منذ تاريخ االس األصول يمكن أن يتم عرض
 لقيمة الحقيقية له.تختلف قيمة الميزانية العمومية للعنصر عن ا

 .346صمرجع سبق ذكره،  (دس ن)،شقيري نوري موسى وآخرين،  1
، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر، ص مخاطر صيغ التمويل في البنوك االسالمية والبنوك الكالسيكية دراسة مقارنة)، 2009حسين بلعجوز، ( 2

24 -27. 
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يد من المصرف المضارب ليتجر فيه، وله مطلق الحرية للتصرف في هذا المال ضمن هذه العملية دون ق
في حالة المضاربة المطلقة، ما قام المضارب بالمماطلة في تصفية عمليات المضاربة، فإنه بذلك يعطل 

 رأسمال المصرف من العمل ويعود بمخاطر عدة على المصرف بشكل عام.
تزيد المخاطر المتوقعة في أساليب المضاربة بسبب عدم وجود مطلب الضمان مع وجود        

يم الخطر األخالقي واإلنتقاء الخاطئ للزبائن وبسبب ضعف كفاءة هذه المصارف في مجال تقي إحتماالت
 المشروعات وتقنياتها وهذه المخاطر يمكن تصنيفها على النحو التالي:    

قف شكلة اإلبتذال الخلقي: وهي ترجع إلى عدم وجود عنصر الفائدة وأن نتائج العملية اإلستثمارية يتو م -
 الذي يبذله المضارب وهو ما ال يمكن أن يالحظه المصرف. على الجهد

مشكلة اإلختيار العكسي: فسببها عدم معرفة المصرف ألخالقيات المضارب أو أن المضارب له  -
معلومات عن المشروع المطلوب تمويله أكثر من المصرف ولحل هذه المشكلة يجب على المصرف أن 

 في معرفة مزايا المشروع ومدى كفاءة المضارب. يستخدم المؤشرات التسويقية التي تساعده
مشكلة التفاوض: وذلك في حالة إدارة المشروع من الطرف الثالث نتيجة حاجة المصرف إلى وسيط  -

 وهو المضارب عند الرغبة في التفاوض مع الطرف الثالث.
الذي  عدم وجود ضمانات: على المضارب حسن اإلدارة وعدم التعدي على مال المصرف في الوقت -

ليس للمصرف حق التدخل في إدارة المشروع كشرط لصحة المضاربة مما يجعل يد المضارب مطلقة في 
ضارب عملية اإلدارة، هذا إذا أخذنا بعين اإلعتبار عدم وجود معايير دقيقة يمكن بها إثبات تعدي الم

ثبات إلقد ال تكون كافية وتقصيره في حقوق المصرف إضافة إلى أن التقارير الدورية المقدمة من العميل 
 تعديه على مال المصرف حال وقوع أضرار مما يرفع من درجة المخاطرة في هذا العقد.

الخسارة: حال وقوعها يتحملها المصرف وحده دون المضارب، وهذا يمكن أن يدفع المضارب إلى  -
مال شيئا من رأس ال التقاعس عن بذل قصارى جهده للتقليل من الخسائر المتوقعة إذا علم أنه لن يضمن

 مهما بلغت الخسائر ولن يترتب عليه أية إلتزامات مالية من جراء ذلك.
 ق هذهالقوانين: عدم وجود قوانين ولوائح تنظم العالقة بين المصرف وبين عميله الذي يتم تمويله وف -

المية المصارف اإلسالصيغة كما هو الحال في التمويل الربوي، وال شك أن سوء أخالقيات المتعاملين مع 
يشكل أهم األسباب التي جعلت المصارف تحجم عن تقديم التمويل على أساس هذا العقد، حفاظا على 

 حقوقها وحقوق المودعين.

وهي تلك المخاطر التي تواجه المصرف عندما يستخدم هذه الصيغة في  ج) مخاطر التورق المصرفي:
تمويل العميل بالمال، وهي صيغة منخفضة المخاطر، حيث أن العميل عندما يشتري السلعة لحسابه 
تكون في عهدته وضمانه وال يقال بأنه لم يتسلم السلعة حتى تكون في ضمانه فهو حينما وكل المصرف 

فلو  1 ا التوكيل يعني أنه تسلم السلعة حكما وصارت أمانة في يد وكيله (المصرف)ببيع السلعة فإن هذ

                                                 
 .147ص مرجع سبق ذكره، )، 2005(عادل بن عبد الرحمن بوقري، 1



 
106

حصل على السلعة تلف كلي أو جزئي قبل بيعها من غير أن يكون للوكيل سبب في ذلك فتلفها على 
  مالكها فهذا نوع من المخاطر على السلعة.

ر على العميل ألن قصده الحصول ومن بين مخاطر هذه الصيغة تغير أسعار السلع حيث تؤث        
ق تحقي على السيولة النقدية اآلن وليس اإلستثمار والربح، ومن ثم تعد هذه المخاطر تكلفة إضافية تعيق

التمويل، وتؤدي إلى إنخفاض تعامل العميل بهذه الصيغة مع المصرف وهذا بدوره يعتبر خطر على 
  المصرف .

  ارف االسالمية.مخاطر وتحديات تنفرد بها المص. 3.2.3.2
إضافة للمخاطر السابقة التي يحتمل أن تتعرض لها المصارف اإلسالمية هناك أنواع أخرى من        

المخاطر يمكن أن تتعرض لها وهي مخاطر ال يمكننا إدراجها ضمن المخاطر العامة وال ضمن مخاطر 
  1الصيغ وٕان كانت تشترك مع أحدهما أو كليهما معا وهي:

مل : إن غياب الفهم الصحيح لعياب الفهم الصحيح للمخاطر في العقود اإلسالميةأوال) مخاطر غ
 طر أنالمصارف اإلسالمية ورسالتها ومبدئي الخراج بالضمان والغنم بالغرم سواء لدى المتعاملين واألخ

يكون لدى العاملين في المصرف اإلسالمي األمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر في الثقة وٕالى مخاطر 
ب، كما قد يولد ما يدعى بمخاطر اإلزاحة التجارية وتحدث بشكل رئيسي في حال لجوء المصارف السح

ض اإلسالمية بسبب المنافسة إلى دعم عائدات المودعين من أرباح المساهمين أو إلى محاولة ضمان بع
  الودائع اإلستثمارية باإلعتماد على إجتهادات فقهية ال تتمتع باإلجماع واإلستقرار.

ف المصار وهي من المخاطر العامة الخطيرة وتظهر أكثر ب يا) مخاطر الدخل الحالل والدخل الحرام:ثان
وم ية تقالتقليدية التي تقدم خدمات إسالمية فإذا لم يكن لديها رقابة جدية وحقيقية من هيئة رقابة شرع

  بدورها كما يجب قد يتم خلط المال الحالل بالمال الحرام.

رعية تنفرد هذه الصيغ بمخاطر تتعلق بشروطها الش بصيغ التمويل اإلسالمية: ثالثا) مخاطر تتعلق
عال، وطبيعتها وقد تكون األراء المتباينة للفقهاء في بعض مسائلها وخاصة إذا لم يوجد نظام قضائي ف

  مصدرا لما يدعى بمخاطر الطرف اآلخر.

سالتها وأهدافها وقد تجعلها تتجه إلى والتي قد تفقد المصارف اإلسالمية ر رابعا) المخاطر المؤسسية: 
اإلبتعاد عن العمليات التي تتضمن مخاطر أكثر صعوبة في إدارتها وتحتاج إلى خبرة وكوادر بشرية 
ونظم أكثر فعالية، حيث أصبح العديد من الباحثين في اإلقتصاد اإلسالمي يجهدون في محاولة جعل 

لمخاطر التمويل بالفائدة، وهذا األمر ليس فقط غير مخاطر الصيغ اإلسالمية للتمويل مساوية تماما 
مطلوب بل أساسا ينطلق من أساس خاطئ بعيد عن الفهم الصحيح للعمل المصرفي اإلسالمي وأهدافه 

                                                 
 .364- 361ردن، ص، مؤسسة الوراق، عمان، األ إدارة المخاطر)، 2013عبد الكريم قندوز وآخرون، ( 1
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ووسائله، فالمصارف اإلسالمية وجدت لتكون بديال متكامال عن المصارف الربوية بمفاهيم ووسائل مختلفة 
  بعضها ومع الغايات الكلية للشريعة اإلسالمية. جذريا وأهداف واضحة منسجمة مع
 نتقاللمسألة إنتقال المخاطر جوانب متعددة لعل أبرزها يكمن في إ خامسا) تحديات إنتقال المخاطر:

ف المخاطر بين الحسابات الجارية والودائع االستثمارية وكذلك إنتقال مخاطر رأس المال في المصار 
             .                                            اإلسالمية إلى الودائع الجارية.

 حسنا ألصحاب المصرف ال فأساس الحسابات الجارية في المصارف اإلسالمية أنها قرضا       
اب وجوب حماية كاملة ألصحوبالتالي فمن المفترض  يستحق أية فائدة وتلتزم المصارف برده عند الطلب

األصول  يتم التفرقة بدقة بين ولكن الواقع أنه في الغالب ال، المصرف الودائع الجارية من مخاطر أعمال
ذه ستثمار كافة هإيقوم ب ستثمارية) والمصرفإالمختلفة ( حقوق أصحاب المصرف، ودائع جارية، ودائع 

ناحية بأس به من ال المجال وهذا قد يكون ال في هذا ختلفت سياساتهإستثمارات مختلفة وٕان إاألصول في 
حسنا للمصرف والمصرف يضمن سدادها عند الطلب، ولكن  الشرعية كون الحسابات الجارية تعتبر قرضا

قد يتعرض لها المصرف وخاصة المخاطر العامة ومخاطر السوق  في حقيقة األمر فإن المخاطر التي
 ة بنصيب منها، وفي حال حدوث أزمة فإن مخاطر األصولالودائع الجاري البد أن تصيب أصحاب

دى مالجارية، وهذا يضعنا أمام تساؤل  المكونة لحسابات اإلستثمار سيتحمل جزء منها أصحاب الحسابات
             ..                          والغنم بالغرم نطباق هذا الواقع على قاعدتي الخراج بالضمانإ

. 
يمكن أن تتأثر أيضا بالمخاطر  هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أن حسابات اإلستثمار أيضا      

ها ن مخاطر من المديونية للمصارف اإلسالمية وبالتالي م كقرض تزيد فهذه األخيرةالعامة للودائع الجارية، 
  .المالية

دوات تخدام أاعتادت المصارف التقليدية إس التقليدية:سادسا) عدم جواز استخدام أدوات إدارة المخاطر 
را مالية إلدارة المخاطر مثل المشتقات والتي تعمل على التخفيف من آثار المخاطر وكذلك تعتبر مصد

ليس فللدخل، أما بالنسبة للمصارف اإلسالمية فهي في معظمها اتفق الفقهاء على عدم جوازها وبالتالي 
  بإستطاعتها إستخدامها.

صكوك المضاربة هي البديل اإلسالمي للسندات ذات الفوائد الربوية  مخاطر صكوك المضاربة: سابعا)
وهي أداة إستثمارية تقوم على أساس تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار ملكية برأس مال المضاربة على 

في رأس مال أساس وحدة متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها، بإعتبارهم يملكون حصصا شائعة 
  1المضاربة وما يتحول إليه بنسبة كل منهم فيه.

  

                                                 
   عن موقع: 14:15على الساعة 11/2/2016شوھد بتاريخ  إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية،طارق هللا خان، أحمد حبيب،  1
     forum.net/f29-http://www.islamfin.go 
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فالصك يمثل حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك إلنشائه أو تمويله، وهو قابل        
ه للتداول بالضوابط الشرعية، ومجمع الفقه بمنظمة المؤتمر اإلسالمي ناقش هذا الموضوع في مؤتمري

ه الخامس في المؤتمر الرابع الذي يبين حقيقة هذه الصكوك وضوابطها الثالث والرابع وأصدر قرار 
الشرعية، ومخاطر هذه الصكوك تبدو في طبيعة المشروع وفي خبرة وأمانة وقوة الذين يقومون بدور 

  المضارب.

وبنك التنمية اإلسالمي له دور بارز في هذا المجال، وكثير من المؤسسات أيضا إستثمرت في         
لصكوك، وبعضها قام هو بعمل المضارب دون خبرة كافية وكفاءة في هذا المجال، وهنا زادت هذه ا

المخاطرة أكثر وما يؤكد هذا هو المثال التالي حيث قامت مؤسسة مالية إسالمية باإلستثمار في طائرة 
مدة اإلجارة  لتأجيرها ثم بيعها ألصحاب الصكوك، فاشترت الطائرة بأكثر من قيمتها لعدم الخبرة، وكانت

قصيرة فبعد أن إنتهت وجدت المؤسسة صعوبة في التأجير لعدم موافقة الراغبين في تأجيرها على شرط 
عدم تقديم الخمر فيها، ثم بيعت بخسارة والمؤسسة وحدها هي التي تتحمل هذه الخسارة نتيجة عدم 

  1خبرتها.

 حتمل أن تتعرض لها المصارف العامةفيما سبق إستعرضنا بعضا من المخاطر المختلفة التي ي       
تكن  والمصارف اإلسالمية بشكل خاص، ولعله من المفيد التنويه أن جل المخاطر التي ذكرناها سابقا لم

ر على سبيل الحصر وٕانما على الغالب، ومن خالل الدراسة النظرية والتجربة من الممكن أن نجد مخاط
ال تتعرض ألي من المخاطر السابقة وتتعرض ألنواع أخرى قد تتعرض لها المصارف وأيضا يمكن أن 

جديدة وخاصة للتطور الكبير الذي تشهده المصارف والمصارف اإلسالمية على وجه الخصوص في 
  الوسائل والمنتجات والتقنية في أعمالها بشكل عام وفي إدارتها للمخاطر.

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  نفس  المرجع. 1



 
109

  لها المصارف اإلسالمية.وفي هذا الشكل نوجز أهم المخاطر التي يمكن أن تتعرض 
  

  ): المخاطر التي تواجه المصارف االسالمية.1.2شكل(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .365ص ،ردن، مؤسسة الوراق، عمان، األ إدارة المخاطر)، 2013( : عبد الكريم قندوز وأخرون،المصدر
  

             ..                            لمخاطر في المصارف اإلسالميةا دارةالمتطلبات الضرورية إل. 4.2
        . 

وسائل إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية البد أن نذكر بعض المالحظات  قبل الحديث عن         
   1وهي:

يس لف وتنفيذ أهدافها، هاعملفي تشكل عائقا أمام المصارف اإلسالمية  إدارة المخاطر يجب أن ال -
ء العناية بتحسين أدا وٕانمافهذا غير ممكن، نهائيا الهدف من إدارة المخاطر القضاء على المخاطر 

دارة المبكر أداة رئيسة إل الكشفيبقى المصارف اإلسالمية والحد من آثار هذه المخاطر وضبطها، و 
  .المخاطر والسيطرة عليها

الخراج بالضمان والغنم بالغرم تفترض في طبيعة المعامالت المصرفية اإلسالمية وجود  قاعدتي إن -
بح بدون مخاطر، ومن العناصر المهمة لفهم إدارة المخاطر فهم مخاطر وٕاال فال معنى وال مسوغ للر 
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المخاطرة والعائد، فالمبدأ أن العائد المتوقع يفترض أن يزداد مع زيادة المخاطر، ولما كان  المفاضلة بين
من أهم أهداف المؤسسات المالية زيادة العائد على أسهم المساهمين وودائع المودعين فإدارة المخاطر 

بتعظيم العائد كوظيفة أساسية وتقليل المخاطر والتخفيف منها ومن آثارها، وهذه المعادلة  ىتعن البد أن
في  ؤسساتبكامله، وعادة تقوم الم ؤسسةنجاح الم الصعبة تكمن بين طياتها ومن خالل النجاح بحلها
طر الخاصة والمخا، ختزال وتحويل المخاطر العامةإ سبيل ذلك بتنويع كفء مدروس للمخاطر الخاصة و 

يمكن للمصرف التخلص منها أو تحويلها لطرف آخر ويرجع ذلك إلى صعوبة الفصل بين  هي التي ال
األصل المرتبط به، وعلى المصارف قبول هذا النوع من المخاطر على أساس كونه  الخطر ومصدره أو

.             الممكنةينفك عن هذه األنشطة، وعليها إدارته بالطريقة المثلى  خطر مالزم ألنشطتها وال
تزيد تكلفة درء خطر ما عن قيمته وهذه مالحظة هامة أيضا فليس من المنطق أن يتكلف  أن ال -

       .      حتمال حدوثهإالمصرف مبلغا أكبر من الخسارة الناجمة عن الخطر حال حدوثه لدرء 
البد لنا من التفريق بين قياس المخاطر بمعنى كشفها وقياس شدتها ومدى تأثيرها وحجم التعرض لها،  -

ألن األولى (قياس المخاطر) هي  ،وبين إدارتها بمعنى محاولة التخفيف من آثارها وكبحها والسيطرة عليها
مصلحة البد أيضا من الفصل بين واجبات ن مراحل إدارة المخاطر،  لذا عبارة عن خطوة أو مرحلة م

  .                                   السيطرة عليهامصلحة إدارة المخاطر و قياس المخاطر ومراقبتها وبين واجبات 

اكل ـــــــــلمشل المبكر االكتشـــــــافويتضمن مفهوم إدارة المخاطر الوقاية من المخاطر المحتملة من جهة  -
لمستويات رك الموظفين على جميع اشوهي عملية مستمرة شاملة ت وقوعها والعمل على تصحيحها الـــــــــــح

 .فيها
 في المصارف اإلسالمية. لمخاطرادارة إلعناصر رئيسية . 1.4.2
عرض بعض قبل أن نبدأ باستعراض وسائل إدارة المخاطر المختلفة، لعله من المفيد أن نست      

  :مايليفيالعناصر التي نراها أساسية إلدارة فعالة للمخاطر، ويمكن تحديدها 

 المصرف اإلسالمي ن وضوح رسالةإ :بيان الرسالة والقيم الجوهرية للمصرف اإلسالمي .1.1.4.2
فهامها إ لى الجانب األخالقي والديني للعمل المصرفي اإلسالمي و إوالقيمة اإلجتماعية واإلنسانية باإلضافة 

المصرف قد تكون الخطوة الرئيسية األولى إلدارة مخاطر ناجحة، وبذلك  وتأكيدها لكافة العاملين في
قتناع العاملين باألهداف العامة للمصارف اإلسالمية بأبعادها المختلفة الدينية واألخالقية إنطور 

ة ــــــاصر الضروريــــــال توفر العنــــــــحرورة في ـالضــواإلجتماعية واإلنسانية، وتعلقهم بهذه األهداف يؤدي ب
كما أن توضيح هذه القيم ونشرها بين الجمهور وزبائن ، رفـــــهم للمصـــاملين ووالئــــى تعلق العــلإاألخرى 
ه من المخاطر المحتملة ويساعد في السيطرة بيستهان  بعاد جزء الإيساعد بشكل جيد على  المصرف

 ..                                 حال حدوثها وعلى كشفها المبكر أيضا على بعض هذه المخاطر
ومن المفيد أن تتضمن عملية نشر رسالة المصرف اإلشارة إلى سبب وجود المصارف اإلسالمية       

                                                 
 في ضوء أحكام الشريعة اإلسالميةتقديم الخدمات المصرفية واإلستثمارية تكمن في  رسالة المصرف اإلسالمي. 
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ختالفها عن المصارف التقليدية ووسائل اإلستفادة من عملياتها وخدماتها والجهات إ وأساسيات مفاهيمها و 
 .ستفيدة من هذه األنشطة والخدمات، واآلثار اإلجتماعية العامة واآلثار الخاصة على المتعاملينالم

وطبعا من المهم أن تجسد السياسات والتعليمات المكتوبة والممارسة اليومية لإلدارة التنفيذية مضامين 
  .1رسالة المصرف وأهدافه، وٕاال فقدت المؤسسة مصداقيتها

فوجود أفراد مؤمنون برسالة  :بأهداف المصرف ورسالتهتوظيف الكفاءات المؤهلة والمؤمنة  .2.1.4.2
المختلفة  المصرف اإلسالمي الواثقين من أنفسهم ومن إدارتهم والمدربين على أعمال الصيرفة اإلسالمية

شكل يفهذا ، بصفة خاصة وفي المجتمعات األخرى بصفة عامةمدركون ألهمية نجاحه في مجتمعاتهم 
              ..                      ورهوتط المصرف أساسا إلدارة مخاطر فعالة بل ولنجاح

.       
ويمكن للمصارف اإلسالمية اإلعتماد على عناصر رئيسية لبناء مثل هذه الكودار الفعالة الضرورية       

يكون للمصرف سياسة واضحة شفافة وعملية ونظام مدروس لجذب األشخاص  تبدأ من التعيين وذلك بأن
ختبارات ومهارات شخصية وسؤال بعض الجهات أو حتى إويمكن اإلعتماد على  هالجيدين للعمل في

مكانية اإلستفادة منهم إللتعيين ومدى  المرشحيناإلعتماد على العالقات الخاصة للتأكد أوال من أخالقيات 
 .                                                                    .واإلدارات المختلفةفي األقسام 

لى التدريب التخصصي إومن ثم يكون للتدريب األهمية القصوى والذي يجب أن يشمل باإلضافة       
ية واإلنسانية شرح األهداف العامة للمصارف اإلسالمية وبيان رسالتها وجوانبها األخالقية واإلجتماع

لما لذلك من أهمية في غرس اإلنتماء للمصرف في نفوس  ،المختلفة مقارنة مع المصارف التقليدية
يكون فعاال يجب أن يكون دائما كي عما قد يسبب ضررا للمصرف والتدريب ل تغاضيهمالعاملين وعدم 

  .ومستمرا
 يكون لدى المصرف جداول رواتبولتكوين مجموعة متميزة ومناسبة من األفراد البد من أن      

محددة بطريقة واضحة ومفهومة للعاملين وشفافة، ومن  ،ومكافآت وتعويضات مناسبة ومقبولة بل ومحفزة
 . بعدالة رواتبهم ومصادر المخاطر وخاصة مخاطر التشغيل عدم شعور العاملين دوافع

عملهم وللنتائج التي يحققونها وأن  كما يجب وجود نظام تقييم واضح وشفاف وعادل للعاملين أثناء      
يكون نظام التقييم هذا مرتبط بشكل واضح بنظام التعويضات والمكافآت والترقي في الوظائف وكذلك 

يقتصر نظام التقييم فقط على الرؤساء فقط بل يجب أن يصمم بطريقة تمكن  بنظام العقوبات ويجب أن ال
بدون أن يشكل ذلك خلال في العالقات اإلدارية أو  سالمرؤو و من التقييم في اإلتجاهين أيضا بين الرئيس 

ستخدام لهذا النظام بشكل ما، كما يمكن أن يتضمن تقييما خارجيا بوسيلة الزبون المفترض مثال إسوء 
             . .                        والمتبع في العديد من المؤسسات

.  
كما أن وجود نظام واضح وسريع لإلقالة أو اإلستغناء عن خدمات العاملين المسيئين أو المخلين        

بل باألمانة ضروري، ويجب أن يكون نظام اإلقالة معروفا من قبل العاملين ويتضمن ليس فقط اإلقالة 
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ستخدام مثل هذا النظام إللقضاء والمالحقة الجزائية والمدنية، مع ضوابط كافية لعدم إساءة يء وتقديم المس
  .1بدوافع شخصية

   .سياسات وٕاجراءات واضحة وشاملة وجود .3.1.4.2
المطلوبة والسياسات هي اإلرشادات المكتوبة الموجهة إلدارة العمليات كسياسة التمويل، والشروط         

هذه أما اإلجراءات فهي التعليمات المكتوبة التي تبين كيفية تنفيذ  ،الخ.... في العميل، ووصف المنتجات
 .السياسات

وهذه السياسات واإلجراءات يجب أن تكون مكتوبة وواضحة ومتاحة للموظفين أصحاب العالقة،        
موظفين عليها والتأكد من أنهم فهموها وقادرين ال مبسطة، ويمكن دعمها بنماذج ويتم تدريب وسهلة الفهم

على تطبيقها، كما يجب أن يلتزم الموظفون على كافة المستويات من ذوي العالقة بتطبيقها وأن تتأكد 
وأي تعديل في هذه السياسات أو اإلجراءات يجب  ،اإلدارة بأنها مطبقة ومنفذة في العمليات المختلفة

ن يكون بالطبع مكتوبا واضحا ومفهوما ويتم تدريب العاملين أالعالقة و تبليغه بسرعة للموظفين أصحاب 
              2.عليه

ف متطور عنصر يتوفر نظام معلومات وأرشإن  :توفر المعلومات بشكل دائم ومنظم لإلدارة .4.1.4.2
هام من عناصر إدارة المخاطر، ويجب أن تشمل هذه المعلومات جميع أوجه العمل داخل المصرف من 

 لى معلومات عن العموميات خارج المصرف والتي يمكن أن تؤثرإعمليات وعمالء وموظفين باإلضافة 
..             .خعلى عمله كالمعلومات عن تقلبات أسعار األسهم والعمالت وأحوال اإلقتصاد ال

.  
عنصر هام من عناصر توفر المعلومات وسالسة  وغير النمطية كما أن التقارير الدورية النمطية

نها وسهولة يماويعتمد ذلك على تحديد التقارير المطلوبة ومض ،توصيلها لإلدارة العليا في الوقت المناسب
التقارير المنتظمة وسيلة من وسائل تقييم العاملين وعلى اإلدارة  حيث تعدوتدقيقها ومراجعتها، ها ئإنشا

.             ة منهمـــــــارير المطلوبــــــــــة التقـــأهميـــعور بـــــهم للشــــــدافع لـــــة كـــــاملين هذه الحقيقـــــــإفهام الع
. 

أنظمة إلكترونية وحاسوبية متطورة ومدروسة يسهل توفر المعلومات ويسهل الحصول وبالطبع فإن وجود 
تحديد  يمكنو ، عليها وكذلك يسهل عملية التقارير الدورية ويسهل عملية مراجعتها وتدقيقها واإلستفادة منها

  :3ختصار كما يليإمعالم وصفات المعلومات الجيدة التي يجب توفرها والتقارير المرتبطة بها ب
يجب أن تحويه من  يجب أن يتوفر لدى المصرف خريطة أو مخططا للتقارير يشمل نماذجها وما -

االت أو الح ستالمها وكذلك التواريخ الدورية لهاإنشائها أو تدقيقها أو إمعلومات والموظفين المسؤولين عن 
 .المتوجبة فيها إن لم تكن نمطية أو دورية
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 تقارير نمطية يلتزم معد التقرير فيھا بإتباع قواعد محددة ال يخرج عنھا.  
 نقل انطباعات بير الفردية ط التقارتقارير غير نمطية ال يلتزم فيھا معد التقرير بإتباع قواعد محددة مسبقا وإنما تترك لمعد التقرير وغالبا ما ترتب

 . موقف معين معد التقرير الشخصية عن
 .369المرجع نفسه، ص 3
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ومستخدمة بمعنى أن متلقيها سيستفيد من ، ذات عالقةويجب أن تكون المعلومات المتوفرة   -
 .دقيقة يجب أن تكون كماستخدامها، ويجب أن تصل في الوقت المناسب ، إ
 وأن تكون متاحة لألفراد أن تذهب هذه التقارير للجهات المناسبة التي تحتاج هذه المعلومات،  -

 .المعنيين فقط
 .م واإلستيعابأن تكون نماذج التقارير سهلة الصياغة والفه  -
 .أن توجد وسيلة سهلة عملية لحفظ هذه التقارير واسترجاعها  -
للتتبع تدقيقا  أن يمكن تدقيق هذه التقارير والمعلومات الواردة فيها أي بتعبير آخر أن تكون قابلة  -

 .ومراجعة
هيكل فالبد من وجود  :وعدم تداخل في الواجباتوالمهام توزيع وتفويض واضح للمسؤليات . 5.1.4.2

ويجب األخذ ، مؤسساتي داخل المصرف يتضمن الوصف الوظيفي وخطوط السلطات وخطوط التقارير
بعين اإلعتبار دائما ضرورة عدم تداخل الصالحيات والسلطات بمعنى فصل الجهات الموجهة عن 

                                      .أو المدققة المنفذة وعن المراقبة الدارسة عن المقررة عن
وهنا تأتي األهمية الكبيرة لألنظمة اإللكترونية : توفر سجالت محاسبية ومستندية مناسبة .6.1.4.2

والحلول الحاسوبية، وكذلك أنظمة األرشفة اإللكترونية وهذه السجالت يجب أن تكون دقيقة قابلة للتدقيق 
ادية لجميع العمليات التي تقوم يجب أن تتوفر المؤسسات على سجالت مادية عوالمراجعة والمطابقة، كما 

لى السجالت يجب وجود إ، باإلضافة بها، ألنه في كثير من الحاالت تكون األرشفة اإللكترونية غير آمنة
             ..                  ستخداماتهاإ رقابة كافية للتأكد من الوجود الفعلي والدائم لهذه السجالت و 

األنظمة  وجود هذهيعد  :وجود أنظمة رقابة داخلية وخارجية وأنظمة تحقق من مستوى األداء. 7.1.4.2
بعين  األخذ أداة فعالة إلدارة المخاطر، ولكن عند تصميم أنظمة الرقابة هذه يجب ألنهاضرورة ملحة 

            1والتي منها:ها موجودة فياإلعتبار بعض الثغرات ال
غوط ضؤخذ بناء على التقدير الشخصي لمتخذ القرار أو الضغوط اإلدارية أو بعض القرارات التي قد ت  -

 .بناء على المعلومات المتوفرة الغير دقيقة أو غير واضحة والعمل أو ألسباب شخصية أ
ة ستخدام األنظمإاألخطاء الناجمة عن عدم فهم التعليمات أو اإلجراءات أو الناتجة عن أخطاء ب  -

 .لحاسوبية من قبل بعض العاملين، أو األخطاء غير المقصودة للعامليناإللكترونية والحلول ا
 .الموظفين في محاولة منهم لتحقيق مكاسب غير شرعية أاألخطاء المقصودة وتواط  -
بين  مخالفة التعليمات وخاصة من بعض اإلداريين في المستويات اإلدارية العليا وهنا يجب التفريق  -

و لتحقيق مكاسب أو ميزات شخصية وبين أحاالت مخالفة التعليمات واإلجراءات النافذة بسوء نية 
مخالفة ر بالهذا القرا إدارية قائمة تتطلب مثل مخالفات لألنظمة النافذة كقرارات إدارية تهدف لمعالجة حالة

 ة خطرة، فحالة المخالفة المقبولة لدى المصرف هي الثانية كونها تهدف لمعالجألسباب شرعية أو قانوني
 .لفةقائم يتوجب األخذ بمثل هكذا قرار ولتجنب حدوث نتائج سلبية في المصرف إن لم يتخذ بقرار المخا
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     يجب أن مة مناسبة متكاملة للرقابة، فهذه التكلفةنشاء أنظإويجب األخذ بعين اإلعتبار موضوع تكلفة   -
               .    .                          تكون متناسبة مع حجم المصرف وحجم عملياته ومحل الرقابة المطلوبة

هة وفر جولكن بكل األحوال يجب أن تتوفر أنظمة وٕادارة رقابة داخلية مناسبة في المصرف وكذلك يجب ت
اس ة مثل توظيف الزبون كأداة رقابية من خالل (توفير سجالت خاصة به لقيرقابة خارجية قادرة وفعال

الة اة فعفأنظمة الرقابة بأنواعها تعطي إدارة المخاطر أد الرضا والندوات واالستبيان والمشاورات ...)،
ن من نواع المخاطر المختلفة للتمككتشافها المبكر ألإ ضرورية للتخفيف من آثار المخاطر حال وقوعها و 

 .                                                         .السيطرة عليها في الوقت المناسب
لم يكن يوجد في السابق إدارة مستقلة في المصارف إلدارة  :وجود إدارة مستقلة إلدارة المخاطر. 8.1.4.2

ولكن تطور العمل  ،التمويل واإلستثمار بأعمال إدارة المخاطرالمخاطر وكانت تقوم إدارة اإلئتمان أو 
مخاطر مستقلة عن اإلدارات األخرى، مما لل ةالمصرفي والتجارب المستقاة من ممارسته أوجبت وجود إدار 

ة مكانيإ يزيد من كما ،يسهل عملية التقدير والدراسة المستقلة عن الدوافع واإلعتبارات األخرى للمخاطر
             . .                                 كر للمشاكل حال حدوثها وتداركها أو التخفيف من آثارهاالكشف المب

جعل معظم البنوك المركزية يفرض وجود إدارة مستقلة للمخاطر في المصارف وحدد  وهذا ما       
يرادات وأصول إالية وقوعه وتحديد مقدار تأثيره على حتمإمهامها بالتعرف على مصدر الخطر وقياس 

يجب القيام به في مجال  المصرف وتقييم هذا األثر المحتمل على أعمال المصرف وكذلك تخطيط ما
الضبط والسيطرة لتقليل األثر أو إلغاء مصدر الخطر، كما قسم هذه اإلدارة ألقسام متخصصة لكل منها 

ولألسف ورغم أهمية وجود مثل هذه ، خاطر المحتملة أو قياسها أو إدارتهامهامها سواء تعلق ذلك بنوع الم
اإلدارة المستقلة فإن تجاوب بعض المصارف اإلسالمية كان محدودا أو شكليا بحيث أنشأت إدارة مخاطر 
من شخص أو شخصين فقط بحجة أنهم لم يتعرضوا خالل تجربتهم السابقة الطويلة في العمل المصرفي 

مخاطر جدية أثرت بشكل فعال على أعمال المصرف أو بحجة أن وجود إدارات مخاطر قوية اإلسالمي ل
أن عدم ، إال قد تجعل المصرف غير قادر على القيام بمهامه وتحقيق أهدافه في التمويل واإلستثمار

لمخاطر مؤثرة  مكانية تعرض المصرفإالتعرض لمخاطر جدية في الماضي ليس دليال على عدم 
نتشار إة مع المصارف التقليدية التي البد أن تزداد كلما زاد شديدلظروف السوق والمنافسة ال اظر مستقبال ن

زدادت فعاليتها في الحياة اإلقتصادية، ومن جهة أخرى فإن وجود إدارة فعالة إ المصارف اإلسالمية و 
التمويل واإلستثمار بل للمخاطر متفهة لدورها ومدربة تدريبا جيدا لن يكون عائقا أمام أعمال المصرف في 

 ويتداركهاسيكون عامال فعاال لتطور هذه األعمال ومستوى أدائها وسيكشف مبكرا عن المخاطر المحتملة 
ويزيد من فعالية المصارف اإلسالمية في تحقيق أهدافها اإلقتصادية واإلجتماعية، فإدارة مخاطر محترفة 

فيه وٕانما ستضع الوسائل لتجنب الخطر أو التخفيف  لن تمنع من القيام بتمويل أو عمل لتوقعها مخاطرا
 .                     1.من آثاره والعمل على تدارك آثاره والسيطرة عليه حال حدوثه

أسمته  إيجابيا جدا حيث قامت بإنشاء ما مصارفولكن من جهة أخرى كان تجاوب بعض ال      
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مخاطر اإلئتمان، إدارة مخاطر السوق، إدارة ورقابة مجموعة إدارة المخاطر تضم عدة إدارات، كإدارة 
من و ، اإلئتمان، إدارة معالجة وتحصيل الديون، وٕادارة السياسات اإلئتمانية وٕادارة المحفظة اإلستثمارية

أن يدفع تطور العمل المصرفي اإلسالمي والتحديات التي تواجهها المصارف اإلسالمية هذه المتوقع 
                                                 1.أكثر بموضوع إدارة المخاطرأكثر ف المصارف للعناية

للمصارف المركزية دور فعال في دعم ومساعدة وحماية  :دور فعال للمصارف المركزية .9.1.4.2
المصارف التقليدية، ومعظم المصارف المركزية بل ربما جميعها ليس لها دور مماثل بالنسبة للمصارف 
اإلسالمية، على األقل حتى اآلن، بل أن بعض أنظمتها يشكل عائقا وصعوبات أمام عمل المصارف 

  2:يما يلولتوضيح هذه الفكرة نستعرض  اإلسالمية،
نظام التسهيالت التي تقدمها المصارف المركزية من خالل وظيفتها المقرض األخير، فعند حاجة  -

المركزية بإقراض هذه المصارف مبالغا لفترات محدودة أو لى سيولة إضافية تقوم المصارف إالمصارف 
تقوم بخصم بعض السندات التي تكون بحوزة هذه المصارف، وكون المصارف المركزية تقوم بذلك لقاء 

مما يعني تستطيع اإلقتراض بفائدة أو بيع ديونها اآلجلة بخصم  المصارف اإلسالمية الفإن فوائد محددة 
طيع اإلستفادة من وظيفة المصارف المركزية كمقرض أخير، ولهذا فالبد أن توجد تست ال األخيرةهذه  أن

منتجات إسالمية مبتكرة مقبولة من الوجهة الشرعية تستطيع المصارف المركزية بموجبها توفير السيولة 
بفتح حسابات لدى المصارف المركزي  مصرفقيام ال، ومثال ذلك التي قد تحتاجها المصارف اإلسالمية

اإلسالمي على أن يأخذ هامش ربح  مصرفبوضع أمواله بصيغة المضاربة مع السالمية أو قيامه اإل
 مصارفاإلسالمي وقد أخذت بعض ال مصرفيختلف عن هامش بقية العمالء حتى يبقى هامشا لل

اإلسالمية ودائع استثمارية لحل مثل هذه  مصارفانيا باإليداع لدى الطالمركزية في بنغالدش وموري
المركزي باستخدام سندات  مصرفقيام ال، وكذا 3شكلة وحصلت على عوائد وأرباح عن إيداعاتهاالم

، وقيام المصارف اإلسالمية بفتح حسابات المقارضة أو المرابحة الجائزة شرعًا بدًال من السندات الحكومية
 .                                               .لدى المصرف المركزي

فالواقع القانوني والقضائي واألنظمة  :إصالحات قانونية وٕادارية لتسهيل عمل المصارف. 10.1.4.2
تحتاج إلصالحات جذرية حقيقية لتسهل عمل المصارف  العربية واإلسالميةدول الاإلدارية في معظم 

لم تحدث هذه اإلصالحات بشكل عاجل وفعال، لن  بشكل عام والمصارف اإلسالمية بشكل خاص، وما
تجنب بعض الحاالت  ىلإتستطيع المصارف التوسع بأنشطتها بشكل فعال وسلس، وستضطر غالبا 

يقتصر األمر على  ي حال حدوث مشكلة ما، والئوبعض وسائل اإلستثمار التي تضطرها للجوء القضا
مة التي تتعلق بشكل ظن يشمل القوانين واألنذلك بل إن اإلصالح والتطوير المطلوب إحداثه يجب أ

 تاإليجارامباشر أو غير مباشر بأعمال المصارف اإلسالمية بدءا من قانون التجارة مرورا بقانون 
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 .                                   1.واإلستيراد والضرائب وأصول اإلثبات والمحاكمات، وأنظمة القطع
تحقيق إدارة فعالة لشكل فعال بما يساعد و : المصارف اإلسالميةمعايير موحدة لعمل . 11.1.4.2

والواقع أنه تم  ،هاعتماد معايير متفق عليها ومستقرة لعملإ و  بللمخاطر في المصارف اإلسالمية وجو 
 .الموحدة بعض ومن ذلك المعايير المحاسبيةالصدار إإنشاء بعض الهيئات لوضع هذه المعايير وتم 

 ةستكمال هذا التوجه إلنجاز معايير معتمدة مدروسة ومناسبة تغطي الجوانب المختلفإمن  والبد      
أخرى  المصارف اإلسالمية ويأتي على رأسها معايير شرعية موحدة للمنتجات اإلسالمية، ومن جهة لنشاط

             ..                                2يجب أن تعتمد المصارف اإلسالمية هذه المعايير وتلتزم بها
اإلسالمية خطوة هامة في هذا المجال، وقد يتم  مصارفنشاء مجلس أعلى للرقابة على الإن أا كم     

ركزية في الدول التي لديها اإلسالمية وبالمشاركة مع البنوك الم مصارفإنشاء هيئات لذلك من تجمع ال
             .                                     .هاقوانين تحكم

اإلسالمية لتحديد أسعار منتجاتها  مصارفوهو األساس الذي تعتمد عليه ال :السعر المرجعي. 12.1.4.2
ذاته يشكل  وهو فيعلى سعر الفائدة السائدة كسعر مرجعي،  هاأو هامش ربحها، وحاليا تعتمد معظم

 . خطرا محتمال إن لم يكن أكيدا على عمل المصارف اإلسالمية وحسن أدائها
صم وفي دراسة أجراها األستاذ بن ابراهيم الغالي قام خاللها بإيجاد نموذج مقترح لمعدل الخ      

را يعكس المعدل المستخدم في تقييم المشروعات ومعيااإلسالمي ليكون كبديل لسعر الفائدة الربوي، و 
  يساعد المستثمرين والمؤسسات المالية في إتخاذ القرارات االستثمارية.

ستها ويعكس نموذج معدل الخصم اإلسالمي المقترح لخصم التدفقات النقدية للمشروعات المراد درا      
ف بين متوسط النتيجة الصافية ألعمال المصار وتقييمها وفق أسس ومعايير إسالمية العالقة القائمة 

ربح اإلسالمية في نهاية الدورة المحاسبية خالل سنة واحدة ومعدل التضخم النقدي إضافة إلى هامش ال
  اإلضافي والذي يمثل نسبة المخاطر المحتملة في المشروع االستثماري.

الرياضي لمعدل الخصم االسالمي المقترح، يمكن إعتبار الصيغة الخطية هي وفي عملية بناء النموذج 
  3الصيغة األكثر مالئمة، وبالتالي تكون الصيغة العامة للنموذج كمايلي:

  حيث أن: 
K تمثل معدل الخصم : 

 R :  يرمز لمتوسط أرباح (أو خسارة) المصارف اإلسالمية خالل نفس السنة.                          
I .يمثل معدل التضخم النقدي والذي نحصل عليه من طرف البنك المركزي : 

m يرمز لهامش الربح اإلضافي لصاحب المشروع : 
                                                 

  ص ا من االشخامفروضة على المستوردون المتخلفون عن تقديم الشھادة الجمركية سواء كانومحددة غرامات عبارة عن عقوبات و وھالقطع
 تصدير.اجم عن العادة القطع االجنبي النإل كامل او جزئي عن تسديد تعھدات وكذلك المصدرون المتخلفون بشكالطبيعيين او االعتباريين، 

 .374ص مرجع سبق ذكره،)، 2013(خرون، أعبد الكريم قندوز و 1
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 أما المعادل التفصيلية لمعدل الخصم االسالمي المقترح فهي كمايلي:   

  

  

 مع االشارة إلى أن كال من قيم التضخم ومتوسط النتيجة الصافية للمصارف اإلسالمية هي قيم     
معطاة من طرف المصرف المركزي، وعلى هذا األساس يمكن اإلكتفاء بحساب هامش الربح االضافي 

ي املة فوتطبيقها في معادلة الخصم مع قيم التضخم ومتوسط النتيجة الصافية للمصارف اإلسالمية الع
 نفس النظام المصرفي داخل الدولة الواحدة.

فهامش الربح اإلضافي يمثل معدل الربح اإلضافي الذي يطلبه المصرف من المشروع، والهدف منه     
)، وال mيكون تعويضا عن المخاطرة التي قد تشوب المشروع، ويرمز لهامش الربح اإلضافي بالرمز (

تحديده جزافا، فهو ضمنيا يشير إلى معدل المخاطرة لنفس المشروع المقترح للتمويل من طرف يكون 
المصرف اإلسالمي، والذي يتم إستخراجه من خالل حساب اإلنحراف المعياري والذي بدوره يقيس تشتت 

   1توزيع العوائد المحتملة حول قيمتها المتوقعة، وذلك وفق الصيغة التالية:
  :  حيث أن 
 :.تمثل اإلنحراف المعياري  
r.يرمز للربح المحتمل من المشروع المقترح للتمويل من المصرف اإلسالمي :  

E(r).العائد المتوقع :  
i .رقم اإلحتمال :  

Pi.احتمال تحقق الربح من المشروع المقترح للتمويل من المصرف اإلسالمي :  

  يعطى بالمعادلة التالية:ولدينا العائد المتوقع 

  حيث أن:
Pi .احتمال الحدوث :  

  : العائد المحتمل للمشروع.
  وبتعويض معادلة العائد المتوقع في معادلة هامش الربح اإلضافي نجد:

  

 ة فقدوتجدر اإلشارة إلى أن معدل هامش الربح اإلضافي هو قيمة إختيارية تقديرية وليست إجباري      
  تختلف حسب الخبير الذي توكل إليه دراسة الربحية التجارية للمشروع.   

                                                 
 .219نفس المرجع ، ص 1
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                               . 
              ..                          أدوات إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية. 2.4.2
تم تتعدد أدوات وعمليات إدارة المخاطر بتعدد المخاطر نفسها، وبعض هذه األدوات يمكن أن ي       

دوات وقبل أن نبدأ باستعراض بعض هذه األ ،منتجات إسالمية اللجوء إليه إلدارة مخاطر عدة عمليات أو
يمكن أن يشكل حصرا  من مخاطر محتملة ال سابقاورد  أن كل ما نشير إلىة البد من أن المتاح

د للمخاطر التي قد تتعرض لها المصارف اإلسالمية، فمع تطور عمل المصارف اإلسالمية وتوسعها وتعد
منتجاتها وممارساتها البد أن تنشأ إحتماليات لمخاطر جديدة وعلى إدارات المخاطر في المصارف 

تحديد و اإلحتماليات وحصرها ودراستها وابتكار وسائل قياسها وتحديدها  إلسالمية البحث الدائم عن هذها
تي وكنتيجة لذلك فإن طرق ووسائل وعمليات إدارة المخاطر ال ،آثارها وطرق إدارتها والسيطرة عليها

 كن حصر جميع الطرقيم بالتجربة أو الدراسة وال تماهي إال وسائل عرف دراسةال هسنستعرضها في هذ
ديدة والوسائل المتاحة والتي يقع على الباحثين وٕادارات المصارف العمل الدائم إليجاد وسائل وطرق ج

             ..                                              فعالة ومناسبة إلدارة المخاطر
             .:                   أهم وسائل إدارة المخاطرفيمايلي نذكر و        

كل عام من الطرق المتبعة لتخفيف وٕادارة المخاطر بش ):اإلئتمان( توزيع وتنويع اإلستثمار .1.2.4.2
ا وفيمومخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق بشكل خاص توزيع وتنويع اإلستثمار أو المحفظة اإلستثمارية، 

  االئتمان ونظرية ماركويتز ثم تنويع االستثمار:يلي نتناول تنويع مخاطر 

 : تزيماركو  ونظرية االئتمان مخاطر تنويعأوال) 
   1:على التنويع فكرة وتقوم االئتمان إدارة بها تأخذ وسيلة أهم المخاطر تنويع فكرة تعد
 لعمالءل منحها تم والتي القائمة التسهيالت إليها تنتمي التي قتصاديةاإل األنشطة وفق المحفظة تحليل.  
 طويلة متوسطة، قصيرة،( الممنوحة التسهيالت آجال وفق المحفظة تحليل.( 
 كبير صغير،( العمالء حجم وفق المحفظة تحليل.( 
 وفق مصرفلل المالية المراكز بإعداد ( التسهيالت بها الممنوح العمالت نوع وفق المحفظة تحليل 

 ).معينة رئيسية عملية
 علىو  " واحدة سلة في بيض من تملك ما كل تضع ال " القائل للمثل تطبيق هو البسيط معناه في فالتنويع

   : التالية التصورات قدم الذي Markowitze تزيماركو  هاري نظرية كانتالتصور  هذا
 عائد وكان البعض ببعضها وسالب كامل رتباطإ ذات ستثماريةإ بمشروعات القيام حالة في 
 عليه تبيتر  الحالة هذه في فالتنويع 1-رتباطإ معامل أن أي) ب(ستثماراإل عائد من أكبر )أ(ستثماراإل

لذا ينبغي أن يكون معامل االرتباط سالب قدر اإلمكان بحيث أن نجاح  نهائيا، الخطر على القضاء
 . عمليا ممكن غير أنه إال بعضهم يغطي فشل اآلخر وتقل المخاطرة في المحفظة،
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 لحالةا هذه في التنويع فإن 0يساوي رتباطإ معامل أن أي ستثماريةاإل اتالمشروع رتباطإ عدم حالة في 
ر، مثل االستثمار في أسهم شركتين ذات نشاطين كبي بشكل المخاطر درجة من التخفيض إلى يؤدي

مختلفين مثال شركة صناعة المواد الغذائية وشركة صناعة السيارات أي ليس لديهم أي إرتباط مع 
  .بعضهما

 ويعفالتن 1+ رتباطإ معامل أن أي وموجب كامل رتباطإ ذات استثمارية بمشروعات القيام حالة في أما 
ثل ، مثل اإلستثمار في أسهم شركتين من نفس النشاط مللخطر تخفيض أي عليه يترتب ال الحالة هذه في

 شركة صناعة المحركات وشركة تركيب السيارات.
 لميلا مدى أساسه على يحدد والذيمصرف لل االئتماني القرار على التنويع نظرية انعكست وبذلك        

 األخذ خاطر في المصرفالم إدارة على يجب المخاطر وتجنب العائد تحقيق ضمان وألجل المخاطر، إلى
 بتخفيضها المحتملة المخاطر ضد بالتحوط ذلك يسمح حيث تزيلماركو  المحفظة ونظرية التنويع بمنهج
 . المخاطر قلت كلما كبيرا التنويع كان وكلما ممكن مستوى أدنى إلى منها والحد
 . االستثمار محفظة تنويع ثانيا)
 يعرف ما وهو ستثماريةاإل محفظتها تنويع إلى االئتمان إدارة تلجأ االئتمان مخاطر تنويع جانب إلى

 بعدين ظل في ستثماراإل محفظة تنويع في تزيماركو  تصور ويتمحور " البسيط التنويع" بأسلوب
   1:رئيسيين
 . لاألصو  على العائد معدل : األول
 . للعائد المعياري نحرافاإل مقياس إلى ستناداإ العائد هذا على المتوقع التغير : الثاني
 واسطةوب بينهم، تام رتباطإ لعالقة وجود ال أكثر أو أصلين من مكونة ستثماريةإ محفظة تكوين حالة ففي

  .يرةكب أو تامة االرتباط عالقة كانت لو مما نسبيا أقل مخاطر مستوى تتحدد المعياري نحرافاإل مقياس
 توىمس أكبر ظل ففي والمخاطر، العائد بمدلولكفأه  ستثماريةإ محفظة تكوين إلى تهدف التنويع فنظرية
 ةمحفظ تنويع زاد كلما وتقل تنخفض معين ستثمارإ فمخاطر المخاطر من معين مستوى يقابله ممكن عائد
  .ستثماراإل

             .        :                       نظام فعال للمعلومات والتقييم والرصد وقياس المخاطر .2.2.4.2
 األموال المصرف منح قبلم، المعلومات مطلوبة عن العمالء وعن السوق وأحوال اإلقتصاد بشكل عاف

 دىوم والمالية الشخصية العميل وضعية عن الممكنة والوسائل الطرق بكل والتحري ستعالماإل إلى يلجأ
 لحصولا مصادر أهم ومن عليها، المتفق للشروط وفقا ستحقاقهاإ مواعيد في بالتزاماته الوفاء على قدرته
 :نذكر المعلومات على
 عن كبير جانب للبنك تكشف العميل مع شخصية مقابلة إجراء إن : األموال طالب مع مقابلة إجراء 

 التنافسي ومركزها ونشاطها المؤسسة وضعية عن المقدمة المعلومات في صدقه ومدى وسمعته شخصيته

                                                 
، ملتقى دولي حول األزمة المالية واإلقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية)، 2009صالح مفتاح، ( 1
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العاملين في  يساعد ما وهو المالية وتعامالتها المؤسسة ماضي عن تكشف كما المستقبلية وخططها
 . الممنوحة األموال تواجه قد التي المخاطر حجم ومعرفة تقييم على المصرف

 ئتماناال قرار في الهامة المصادر من مصرفلل الداخلي التنظيم يعدمصرف: ال من الداخلية المصادر 
 من الداخلية المعلومات مصادر وتتحدد ،همع التعامل لهم سبق ممن القرض طالب كان إذا خصوصا

 : خالل
 طبيعة تحدد والتي مدينا أو دائنا كان ما إذا وضعيته عن تكشف التي للعميل المصرفية الحسابات -

 . مصرفال مع العملية عالقته
  .عليه المسحوبة الشيكات وسجل للعميل المالية الوضعية -
 . عليها المتفق االستحقاق تواريخ حسب لتزاماتهإ سداد في وكفاءته العقد بشروط العميل لتزامإ -
 والموردين األخرىمصارف ال في المتمثلة الخارجية األقسام تساعد :للمعلومات الخارجية المصادر 

 االئتمان إدارة تزويد على والمحاكم الرسمية والجرائد التجارية والغرف العامة اإلحصاءات دائرة ونشرات
 يساعدها أن شأنه من المدينين عن مصارفال بين المعلومات مبادلة أن كما المقترضين عن بالمعلومات

  1.المخاطر حجم تقييم على
 قوائم بتحليل تهتم االئتمان فإدارة المعلومات على الحصول مصادر أهم من هي :المالية القوائم تحليل 
 التي التقديرية النقدية الميزانية على والوقوف وتحليلها المستقبلية القوائم وٕاعداد للمؤسسة الماضية لسنواتا

 المركز عن بمعلومات االئتمان إدارة يزود ما وهو معين تاريخ في للمؤسسة المالية الوضعية تكشف
 . الفوائد مع القرض قيمة سداد تكفل نقدية تدفقات توليد على قدرته ومدى للمقترض المالي

 عتماد المصرف اإلسالمي على عدة عقودإ تعدد العقود و  :وٕادارة ومتابعة قانونية مناسبة بيئة .3.2.4.2
المتطلبات الشرعية كأساس لعمليات اإلستثمار والتمويل تتطلب دقة في صياغة هذه العقود بما يتوافق مع 

وطبيعة العمليات والظروف القانونية والوضع القانوني الساري في موطن المصرف، ويمتد ذلك ليشمل 
عمليات الضمانات المستوفاة والتوثيق القانوني والمتابعة الدقيقة لإلجراءات والمطالبات في مواعيدها 

ارة متخصصة تتضمن عددا من رجال القانون الملزمة طبقا للقوانين واألنظمة السائدة، وهذا يستلزم إد
المتمرسين يتابعون بإستمرار الجانب القانوني واإلجرائي للعمليات التي يشترك المصرف بتمويلها بشكل أو 
ا.             بآخر ومراجعة مستمرة للواقع القانوني والمستندات والوثائق المتعلقة بهذه العمليات حتى تصفيته

 في المتخذة حتياطاتاإل بين من  :إحتياطيات ومخصصات كافية لمجابهة المخاطر المحتملة .4.2.4.2
 ألنها بعناية السيولة من حتياجاتهاإ دراسة اإلسالمية المصارف وعلى اإلجبارية حتياطاتاإل المجال هذا
 آجال بتصنيف وتقوم المركزي المصرف من أو المصارف من قتراضاإل إلى تلجأ أن ستطيعت ال
 وتقوم واإليداع السحب مواسم وتدرس الجارية الودائع من معظمها تكون التي لودائعها ستحقاقاتإ
 السيولة تخطيط وضعف للودائع بالنسبة قتراضاإل قياس على يعتمد الذي السيولة مؤشر بدراسة ستمرارإب
 دراسة ويمكنه ستحقاقاإل آجال حيث من لتزاماتواإل األصول بين التناسق عدم إلى يؤدي مما مصرفبال

                                                 
 .38، دون دار نشر، صالديون المتعثرة واالئتمان الھارب)، 2000يم، (أحمد غن 1



 
121

 .                           1.المخاطر عن يبتعد حتى دائم بشكل ستخداماتاإل
من أهم الطرق المتبعة لتقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي  يعتبر :الـتأمين التكافلي .5.2.4.2

التأمين التكافلي في تحقيق هذا الهدف بما يتوافق مع أحكام الشريعة يمكن أن تواجه البعض ويساهم مبدأ 
ويعرف بأنه عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ معين من المال على  ،االسالمية

سبيل التبرع لترميم أضرار المخاطر المؤمنة عند تحقيقها، على أساس التكافل والتعاون بينهم ، تدار فيه 
ت التأمينية من قبل شركة متخصصة بالتأمين، بصفة وكيل بأجر معلوم أو هيئة مختارة من حملة العمليا

 2الوثائق.
كما يتصف بأنه عقد مالي بين األفراد أو مؤسسات إختياري في كل أحواله ومن األنظمة الخاصة يموله 

 3أعضاؤه ويكون لحاالت خاصة.
  4ليات في الخطوات التالية:وتكمن هذه اآل أوال) آليات التأمين التكافلي:

ضع المشتركون األقساط في صندوق التكافل على أساس الهبة بشرط العوض للتعاون على تفتيت ي -
  األخطار.

دفع اإلشتراكات على أساس التمليك للصندوق وتكون للصندوق شخصية إعتبارية مستقلة يتمكن بها ي -
  ئح المنظمة لذلك.من أن يتملك األموال ويستثمرها ويملكها حسب اللوا

دير شركة التكافل صندوق التبرع من حيث دفع التعويضات ومتابعة المطالبات على أساس الوكالة ت -
  بأجر.

وكل إلى شركة التكافل إستثمار قسط من أموال الصندوق وهي بهذا تستحق أجرة الوكالة باإلستثمار ي -
  أو نصيب من الربح إن كانت مضاربة.

 واحدة على التكافلي التأمين إقامة يمكنثانيا) الصيغ التي يمكن أن يقام على أساسها التأمين التكافلي: 
 :5التالية الثالث الصيغ من

 التكافلي مينللتأ الشائع والتكييف أ) إقامة عقد التأمين التكافلي على أساس الوكالة والمضاربة معا:
 هل المؤمن لمجموعة بالتبرع نفسه يلزم الوثيقة أن حامل هو المعاصرين العلماء من جمع اختاره الذي

 . التأمين لمحفظة المالكين
 على قمعل وهو التزام التأمين محفظة من بالتبرع التزام أيضا فهو المتضرر المستأمن عليه يحصل ما أما

  . المتضرر المستأمن له هو والملتزم،  االستثناءات وانتفاء الشروط وتحقق منه المؤمن الضرر وقوع
 

                                                 
 .11، صمرجع سبق ذكره )،2009(صالح مفتاح، 1
، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 15حياء، العدد مجلة اإل التأمين التكافلي مفھومه وتطبيقاته،)، 2012داودي الطيب، كردودي صبرينة، ( 2
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، ملتقى مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التعاوني بين األسس النظرية التكييف الشرعي للتأمين التكافلي)، 2010سعيد بوھراوة، (أفريل 4
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 :وتتمثل في: آلية التطبيق 
 لمحفظةا لهذه بأقساط التأمين يتبرعوا أن ه)ل المؤمن( التأمين طالبي من ويطلب للتأمين، محفظة تُنشأ -

 ضاتالتعوي بدفع تقوم التي هي وهذه المحفظة الشركة قبل من إعالنها يتم التي واألنظمة اللوائح حسب
  . تلك اللوائح في المعلنة الشروط حسب له المؤمن إلى
 فنيةال الناحية من )الوثائق حملة حساب أو التكافل صندوق( التأمينية المحفظة بإدارة الشركة تقوم -

 يكونو  وفوائضها منها، المدفوعة ومصاريفها والتعويضات وعوائدها، ألموالها مستقل حساب بإنشاء وتقوم
 من أجرة الشركة وتتقاضى كامال فصال )المساهمين حساب( حساب الشركة عن منفصال الحساب هذا

 ية،الم سنة كل بداية مع سلفا األقساط من مئوية كنسبة األجرة هذه وتحدد الخدمات، ههذ مقابل المحفظة
 وثائقها في هذه النسبة على صراحة بالنص الشركات بعض تقوم حيث بها المشتركين علم تضمن وبوسيلة

 مضارب،ال هي فيها تكون الشرعية، المضاربة أساس على المحفظة أموال باستثمار الشركة تقوم -
 سيلةوبو  مالي عام كل مع بداية األرباح توزيع نسب وتحددل، الما رب )المشتركين هيئة( المحفظة وتكون
 .بها المشتركين علم تضمن

 على لهاأموا استثمارمن  تكسبها التي وبالعوائد له، المؤمن بتزايد مبالغها تتزايد التأمين محفظة إن -
 وهو الشروط، حسب له إلى المؤمن التعويضات دفع بعد شيء بقى فإن ،الشركة مع المضاربة أساس
 .ذلكل المنظمة اللوائح حسب له المؤمن على توزعه الشركة منه جزءاً  فإن التأميني، الفائض ىيسم الذي
 الفائض.) إقامة عقد التأمين التكافلي على أساس المضاربة وجزء من ب

 ال الشركة أن وهي نقطة واحده، في إال سابقه عن يختلف ال وهو النهج، هذا التكافل شركات معظم تتبع
  .تحققه حال في التأميني من الفائض نسبة تأخذ وٕانما األقساط، من سلفا الوكالة أجرة تتقاضى

  1وتكون آلية تطبيقه كمايلي:: ) إقامة التأمين التكافلي على أساس الوقفج
 ىعل وقفا يكون رأس مالها من معلوما جزءاً  وتعزل للوقف صندوقاً  اإلسالمي التأمين شركة تنشئ -

   . النهاية في الخيرية الجهات الصندوق، وعلى لوائح حسب الصندوق في المشتركين من المتضررين
  . أمواله واستثمار الصندوق بإدارة تقوم هي التي الوقف تنشئ التي التأمين شركة إن -
 األموال أن يتملك من بها يتمكن معنوية شخصية له وتكون أحد، يملكه ال الوقف صندوق إن -

 . لذلك المنظمة اللوائح حسب ويمّلكها ويستثمرها
  .حسب اللوائح إليه بالتبرع الصندوق عضوية في يشتركون التأمين في الراغبين إن -
 ٕانماو  وقفا، ليس وبما أنه الوقّفي، الصندوق ملك في ويدخل ملكهم من يخرج المشتركون به يتبرع ما -
 الحلص تستثمر وٕانما الموقوفة، النقود في يجب كما التبرع بمبالغ يجب االحتفاظ فال للوقف مملوك هو

 .األخرى الوقف وأغراض التعويضات لدفع أرباحها مع الصندوق، وتصرف
 به يتم التي ومبالغ التبرع للتعويضات، المشتركين استحقاق شروط على الصندوق الئحة تنص -

   .التأمين أنواع من نوع كل في االشتراك
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 من مستقل هو عطاء وٕانما به، تبرعوا عما عوضا ليس التعويضات من المشتركون عليه يحصل ما -
 بوقفه االنتفاع له يجوز الواقفف شروط الوقف، حسب عليهم الموقوف جملة في لدخولهم الوقف صندوق

  . به تقدم الذي الوقف عن عوضا ليس االنتفاع عليهم، وهذا الموقوف جملة في داخال كان إن
 هاقدم التي الوقفية والتبرعات النقود أرباح فيه بما أمواله لجميع مالك الوقفي الصندوق إن حيث -

 حسب األموال هذه في المطلق للصندوق التصرف فإن باالستثمار، األرباح من كسبت ما مع المشتركون
 الفائض يسمى ما بشأن شاء بما نفسه على يشترط فللصندوق أن لوائحه في عليها نصوصالم الشروط
 زويجو  المقبلة، السنوات في النقص من يحدث قد لما كاحتياطي في الصندوق يمسكه أن فيجوز التأميني

 يقسم أن يستحسن وربما المشتركين على منه جزءاً  أو كله يوزعه أن اللوائح في على نفسه يشترط أن
 موسالمل لتجلية الفرق المشتركين على يوزع وقسم كاحتياطي، به يحتفظ قسم : أقسام ثالثة إلى لفائضا

 الصفة إلبراز الخير وجوه يصرف في وقسم الناس، عامة لدى واضح بشكل التقليدي التأمين وبين بينه
 بقتط التي أفريقيا جنوب في التكافل التأمين لشركة صندوق اختاره ما وهذا سنة، كل للصندوق الوقفية
  . التأمين عمليات في الوقف صيغة
 نم عليه ما بعد تسديد فيه الباقية المبالغ فإن الصندوق صّفى إذا أنه الوقف شروط في ينص أن يجب

 .البر وجوه من منقطع غير وجه إلى تصرف التزامات
وتعتمد المصارف على الحصول على ضمانات أو رهونات من  :الضمانات والرهونات. 6.2.4.2

عدم التزامه  المتعاملين وذلك في محاولة منها لتغطية وٕادارة مخاطر الطرف اآلخر ( المتعامل) ومخاطر
لتزاماته التعاقدية مع المصرف، ويجب بكل األحوال أن يكون الحصول على هذه الضمانات إبتنفيذ 

وفي الواقع فإن هذه  ،طابق مع أحكام الشريعة وطبقا لما تقرره الهيئات الشرعيةستخدامها عند الحاجة متإ و 
تغطي كل المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية كما هو  ال لحاالتافي كثير من الضمانات 

 لتزام العميلإالحال في المصارف التقليدية، وٕانما تقتصر في الغالب على تغطية الحاالت التي يكون عدم 
أو الطرف اآلخر ناشئا عن سوء تصرفه أو سوء أمانته أو سوء نيته، وفي مجال الرهونات تقوم المصارف 
             1.عادة باألخذ بعين اإلعتبار الخسارة المحتملة في قيمة الرهن بسبب المخاطر المختلفة

  :عتبارات من أهمهاإمجال قبولها الضمان عدة  المصارف اإلسالمية بعين اإلعتبار في ويجب أن تأخذ
 .ورةة الضر ستحقاق اإللتزام وقيمة البيع الجبري في حالإقيمة الضمان حاليا والقيمة المستقبلية له عند  -
يعة لى سيولة، وهذا يتعلق عادة بطبإسهولة تسييل الضمان والمدة التي قد يستغرقها تحويل الضمان  -

 لضماناوباإلجراءات القانونية أو اإلدارية الالزمة إلنجاز عملية تحويل  الضمان ذاته وسيولته من جهة
 وكنتيجة لذلك على المصارف أن ،إلى سيولة لتغطية اإللتزامات في أقرب موعد ممكن عند اإلستحقاق
 .يلهتسيبتكار وسائل قانونية تسهل إتحاول الحصول على الضمانات المناسبة القابلة للتسييل بسرعة أو 

، على موجود سبق رهنه اكثر من مرة إن كان ضمانيجب أن يتحقق المصرف من طبيعة الكما  -
و تأتي أما مساوية لبقية المرتهنين السابقين بموافقة المرتهن السابق إ صرفمرتبة رهن المبذلك تكون ف
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رتهنين ال ما تبقى من ثمن المبيع المرهون بعد استيفاء المإفي هذه الحالة  مصرفستحق اليبعدهم وال 
  .السابقين عليه في المرتبة

  .تهافعاليكما يتوجب على المصارف القيام بمراجعة دورية للضمانات التي بحوزتها لمعرفة أسعارها اآلنية و 
  . (األدوات الهجينة)المشتقات والبدائل  .7.2.4.2

نظامية) وتتحدد تعرف على أنها عقود مالية تتعلق ببنود خارج الميزانية ( حسابات المشتقات: و أوال)
  1قيمتها بقيمة واحدة أو أكثر من الموجودات أو األدوات أو المؤشرات األساسية المرتبطة بها

 دارةإل التقليدية المصارف وتستخدمها أخرى أصول من قيمتها تستمد أدوات المالية المشتقات تعتبر كما
 :ييل فيما عنها موجزا وسنقدم والمقايضات والمستقبليات الخيارات وهي آثارها على للسيطرة المخاطر

 ،1973عام منظمة بورصة في مرة ألول الخيار عقود تداول تم :)المالية الخيارات عقود( الخيارات  )أ
 أساسا العقود هذه نشأة وتعود العالم، عبر واسع نطاق على بعد فيما الخيارات هذه ستخدامإ نتشرإ ولقد
 األسعار وتدهور اإلنتاج وفرة مخاطر من أنفسهم حماية إلى يهدفون المنتجون كان حيث السلع سوق إلى
  2.للتجار تعويض مقابل محددين تاريخ وفي بسعر للتجار اإلنتاج بيع من ليتمكنوا الحق هذا يشترون لذلك
 تالعمال السندات، األسهم، :في تتمثل التعامل موضع األصول فإن المالية بالخيارات يتعلق فيما أما

 .األسهم مؤشرات حتى أو األجنبية
 يقوم أسهم شراء من بدال حيث العادية األسهم في مباشرة المتاجرة عن بديال العقود هذه تعتبر كما       

 .3معينة ظروف في ما أصل تسليم أو ستالمإ حق تمثل التي العقود هذه بشراء المستثمرون
 يمشتر  رغب إذا فقط ولكن محدد، وبسعر محدد مستقبلي تاريخ في للتعامل تفاقإ هو الخيار وعقد     
 لمح لألصل السعرية التغيرات كانت إذا ما حالة في الرغبة هذه وتتوفر التعامل هذا حدوث في العقد
 عللبائ يدفعها عالوة لقاء العقد على المشتري ويحصل المشتري، صالح في المحدد التاريخ عند العقد
 إما :اهم بديلين بين ختياراإل في الحق أو القدرة عن الخيار عقود وتعبرد، العق إبرام عند العقد محرر
  ه.عن متناعاإل أو الحق هذا ممارسة
 بيع أو شراء لحامله يخول والمشتري البائع طرفين بين تفاقإ أنه على أيضا الخيار عقد ويعرف      
 التاريخ ويسمى الممارسة، أو التنفيذ بسعر السعر يسمى محدد مستقبلي تاريخ في محدد بسعر معين أصل

  .4العقد صالحية نهاية بتاريخ المستقبلي
البيع  حق والعقد الذي يتضمن منح حق الشراء يدعى خيار الشراء، بينما يدعى العقد المتضمن منح      

   5.خيار البيع، ويدعى السعر المحدد ألغراض تنفيذ العقد بسعر التنفيذ
 

.(Financial futurs ) لمستقبليةلعقود اا المالية  ب) 
                                                 

 .58، دار النشر للجامعات، مصر، صالمشتقات المالية)، 2004( رضوان،سمير عبد الحميد  1
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 السلع وكانت ولندن، شيكاغو بورصات في تتداول كانت حيث عام 100 من أكثر منذ العقود هذه عرفت
 وجود من األساسي الهدف وكان العقود، هذه موضوع هي )والبالتين والفضة والذهب والسكر البن( مثل
 ظروف لتغير نتيجة صالحهم غير في األسعار تحركات من والصناع التجار حماية هو البورصات هذه

 .االقتصادية أو السياسية االضطرابات بسبب أو اإلنتاج
  (IMM)وتسمى المستقبلة المالية العقود في للتعامل بورصة أول إنشاء تم 1972 سنة من ابتداءو  

International Monetary Market ةالتجاري شيكاغو لبورصة فرع وهي الدولية النقدية السوق وهي 
(Chicago Mercantile Exchange)  اتدوالسن العامة الخزينة وأذونات العقود هذه في للتعامل وذلك 

 .المالية األوراق سوق ومؤشرات والنقداألجنبي
London International Financial Futurs Exchange المستقبلةوفي لندن تطورت سوق العقود    

 )) LIFFE(1المستقبلية. والعقود الخيار بعقود االتجار يجري حيث )،الدولية المالية للعقود لندن بورصة 
 األدوات أحد من محددة نمطية كمية بيع أو شراء في الحق لصاحبها تعطي ملزمة قانونية عقود هي

، المستقبل في الحق تاريخ في التسليم يتم أنه على العقد، إبرام وقت في محدد بسعر بذاتها المعينة المالية
 أي تعجيل العقد وتأخير تسليم السعر (الثمن). 

 ع،بي عقد واآلخر شراء عقد أحدهما متزامنين عقدين تحرير تتضمن :)المبادلة عقود( المقايضاتج) 
، 2،3 شهر،(زمنية فترة بينها ويفصل مختلف استحقاقهما تاريخ نأإال  متساوية العقدين من كل وقيمة

 ). سنة أشهر،6
 ولكن لحاليا بشكلها بالمشتقات التعامل شرعية عدم على بإجماع الفقهاء تفاقاإل تملقد و  :البدائلثانيا) 

 :وهي شرعية بدائل أوجدتاإلسالمية  المصارف
 يعقد هناكبذلك  يكونف مرابحة ويبيع مرابحة أصل بشراء اإلسالمي المصرف يقوم :الخطوتين عقود  )أ

 الموازي، اإلستصناع الموازي). وينطبق ذلك على السلم واإلستصناع ( السلم مرابحة
  2:هي جوانب لعدة مفيدة العقود هذه وتكون

 .لألموال مصدرا ستكون -
  .اإلسالمية للمصارف التنافسية القدرة وبالتالي اإليرادات تحسين -
 .وشفافة مقبولة بطريقة األموال ستردادإ وسيضمن االستقرار لدعم السيولة نتحسي -
 .والسلم ستصناعواإل المرابحة على العقود هذه تنطبق -

 اإلجارة دو عقك األجل طويل الثابت السعر عقود مخاطر تفادي جلأل يستخدم ر:المتغي المعدل عقودب) 
مثل عقود إجار عقارات، لكن في هذه الحالة يجب أن تكون للفترة األولى محددة بمبلغ معلوم  المتغيرة
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وفي الفترات التالية تتغير باإلعتماد على مؤشر منضبط ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبط بمعيار 
 1وحد أدنى.معلوم ال مجال فيه للنزاع، ألنه يصبح أجرة الفترة الخاضعة للتحديد ويوضع له حد أعلى 

 يوند مقابل حاال للمصرف مطلوبة سلعة شراء مثل اإلسالمية الشريعة في المقبولة المقايضات بعض )ج
 .أخرى جهة على للمصرف

قبل التطرق لعقد التوريد بخيار الشرط نعرف عقد بيع التوريد أوال  : الشرط خيار مع التوريد عيب عقود) د
فهو إتفاق يتعهد فيه أحد الطرفين بأن يورد إلى اآلخر سلعا موصوفة على دفعة واحدة أو عدة دفعات في 
مقابل ثمن محدد، غالبا ما يكون مقسما على أقساط بحيث يدفع قسط من الثمن كلما تم قبض قسط من 

التوريد قد يكون محليا أو دوليا أي قد يتم بين مؤسستين في بلد واحد أو في بلدين مختلفين  المبيع وعقد
  2فهو ال يعني بالضرورة أنه عقد متعلق باإلستيراد والتصدير وٕان سمي البائع موردا والمشتري موردا له.

ين واحد من الطرف العقود التي يكون لكلتعرف بأنها تلك ي هالشرط ف خيار مع التوريد بيع أما عقود
ذه هوجيه الحرية التامة في إنشاء العقد وتحديد مضمونه وهي غالبية عقود التوريد وقد تدخلت الدولة في ت

ا طراف العقد باحترامهأيلتزم  ةالعقود بما يتفق مع المصلحة العامة حيث وضعت قواعد قانونية آمر 
  وتحميها جزاءات جنائيه متعددة.

العقد الذي يحق ألحد المتعاقدين أو لكليهما في إمضاء العقد أو فسخه خالل مدة كما يعرف بأنه ذلك  
معلومة إذا اشترط ذلك في العقد، حيث يثبت خيار الشرط للمتعاقدين أو ألحدهما كما يثبت للغير 

 التي المخاطرة من ويقلل للطرفين العدل سيوفر العقد في يكون الذي الشرط خيار فإن ولذلك، 3باإلنابة
 وما الطرفان بها يرضى التي األسعار لتقلبات والعليا الدنيا الحدود تحديد يمكنهما ولذلك الطرفين تجابه
  .العقد تنفيذ على التراجع على يتفقا أن يمكن بعدها

وهناك العديد من الحاالت التي يكون فيها المصرف طرف في هذا العقد وذلك لتلبية حاجياته الضرورية 
كما يمكن أن يستفيد من هذا العقد عن طريق تمويل إنشاء شركات توريد، تقوم بتوريد أو حتى الكمالية، 

السلع والمواد للقطاعين العام والخاص وتحقيق األرباح المجزية، وٕاصدار سندات التوريد يمكن أن يكون 
 4بنفس ترتيب سندات السلم واإلستصناع كونها بيوع على الصفة كالتوريد.

 ستة ةلمد مرابحة بعقد أصل بيع مثل مختلفة أنواع في األداة هذه ستخدامإ متي : الموازية العقود )ه
 . المدة بنفس سلم بشراء تغطيته يمكن سنة أو أشهر

 العقد سخف خيار معلتأكيد العقد والبدء في تنفيذه  الثمن من جزء سداد في العربون يتم: العربون بيع )و
 صولاأل بصناديق اإلسالمية المالية األسواق في معروفة أصبحت وقد اليــــــــم كجزاء العربون وترك

  فهنا العربون يعتبر جزءا من الثمن وال يثير إشكاال. ،المغطاة
                                                 

، أطروحة دكتوراه في العلوم اإلدارية مدى نجاعة البنوك اإلسالمية وتغلغلھا في اإلقتصاد الفلسطيني)، 2011موسى محمد محمود شحادة، ( 1
 .174ھولندا، صواإلقتصادية، الجامعة الحرة، 

، مركز أبحاث اإلقتصاد اإلسالمي، الدورة الثانية عشر، جامعة الملك عبد العزيز، التوريد والمناقصاتعقد رفيق يونس المصري، (د س ن)،  2
 .477جدة، السعودية، ص

الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا ، رسالة ماجستير في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي دراسو مقارنة)، 2004نمر صالح محمود دراغمه، ( 3
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أما إذا كان العربون عند إبرام العقد حفظ حق العدول عن العقد طبقا إلرادة المتعاقدين فالجمهور ال يجيزه 
 1المال بغير حق. لما يعتبرونه فيه من الغرر والمخاطرة وأكل

 في المال من مبلغ على بالحصول الصرف أسعار تقلبات من المصرف يحتمي أن يمكن ن:التحصي )ز
 أخرى بيةأجن عملة بشراء بالمقابل ويقوم معينة لمدة والخسارة الربح في المشاركة بنظام استثمارية وديعة
 عندو  المدة بنفس األجنبية العملة من استثماري حساب في المشتري المبلغ بهذا ويحتفظ الحاضر بالسعر
 العملةب االستثمارية الوديعة عائدات لديه المودعين المصرف ويشارك الوديعتين اجل سيحين المدة انقضاء
             ..                          المدة لنفس الصرف سعر مخاطر يغطي أن المصرف يمكن وبهذا األجنبية

لعقد اللعقد أهمية كبيرة في معامالت المصرفية فالقاعدة أن  :معالجات للمخاطر التعاقدية .8.2.3.2
ة يخالف المبادئ الشرعية الملزمة، ولهذا كان على المصارف صياغ شريعة المتعاقدين، طبعا فيما ال

 ما يؤثر التعاقد لعمليةختيار صيغة إأن  ىلإحتراف، باإلضافة إ عقودها مع المتعاملين معها بدقة وروية و 
  تأثيرا فعاال على إدارة المخاطر التي يمكن أن تنجم عن العملية المذكورة. 

  :2هاومن الممكن تضمين العقود بعض البنود المشروعة التي تخفف من المخاطر المحتملة ومن
درجت مكانية زيادة السعر عن السعر المتفق عليه، وقد إشرط اإلحسان في عقود السلم، وهو   -
 السودانية على تضمينه في عقود السلم (السلع الزراعية)، نتيجة ألن اختالف سعر السلعة مصارفال

 سليمم التاختالفا كبيرا وقت التسليم عن السعر المتفق عليه في عقود السلم كان يدفع المسلم إليه الى عد
قبوال بحا مليه بحيث يضمن التكلفة ور أو توكيل البائع المسلم إليه في عقد السلم ببيع السلعة بسعر يتفق ع

 .زاد فللبائع الوكيل أو نسبة كبيرة من الزيادة له للمصرف وما
 .كما أن شرط تسديد الثمن على دفعات في عقد اإلستصناع جائز شرعا ويخفف من المخاطر  -
قد يسمى بهامش ربح جدية يخفف من  وفي عمليات المرابحة سداد مقدم مصروفات كبيرة أو ما -
 .مخاطرال
حة وفي عقود كثيرة يمكن أن يكون تنازل الدائن (المصرف) عن المتبقي من هامش الربح ( في المراب -

 مثال) عامال لدعم فرص اإلسترداد في المواعيد المتفق عليها بإعطاء حافز جيد للمدين في الوفاء
 .بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها

 سلسة لتسوية النزاعات في عقد من العقود أداة جيدة أيضااإلتفاق على طرق سهلة واضحة ميسرة   -
 .للتخفيف من آثار المخاطر المحتملة

لى الغير، وهذه أداة إضافة شروط في العقود المختلفة، تحويل بعض المخاطر إيمكن عن طريق  اكم -
لها  سلعة ما بشرط ضمان شامل مصرفمن أدوات إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها، كأن يشتري ال

صناعية بضمان طاقة إنتاج دنيا  آلةولصالحيتها لفترة معينة، أو بشرط يغطي العيب الخفي، أو شراء 
 ..                                                           متفق عليها

                                                 
، مكتبة وھبة، القاھرة، مصر والمؤسسات المالية اإلسالمية،اإلستثمار والرقابة الشرعية في البنوك )، 1991عبد الحميد محمود البعلي، ( 1

 .164ص
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 يجب أن تعتمد من كماعارض مع األحكام الشرعية، تتال شروط التعاقد أن كل ويجب التأكد من      
 .                               .هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية

ستقطاب موارد جديدة في المصارف اإلسالمية من المبتكرات الهامة إل ويعد :التصكيك .9.2.4.2
والتصكيك هو حصر وتجميع لمجموعة من األصول المتشابهة ، وتخفيض إحتماالت التعرض للمخاطر

صول األيتم تحويل  ة التصكيك، فبواسطالمالية مقابل هذه األصول وبيعها في السوق أوراق ماليةوٕانشاء 
  :1وتمر عملية التصكيك بعدة مراحل، متداولة تقوم على هذه األصولأوراق مالية غير سائلة إلى ال
مارية تضم يتم تجميع األصول المراد تصكيكها في أوعية إستثوفي هذه المرحلة المرحلة األولى:  -

.             األصول المشابهة أو العائدة لمشروع واحد أو عملية واحدة أو عدة مشاريع وعمليات
تتأثر  المرحلة الثانية: يتم إنشاء وحدة تنظيمية لغرض التصكيك، وهي وحدة مستقلة قائمة بذاتها ال -
الوحدة التنظيمية  هذه وتنقل لها األصول التي تم تجميعها وتسمى ،قيمة الموجودات التي تديرهاب

 .بالُمصدر
في قيمته جزء من األصول ويتم بيعها  صكيقابل كل و  صكوكالمرحلة الثالثة: يتم إصدار  -

 .للمستثمرين
الخاصة  ويتطلب األمر وجود جهة مستقلة تسمى األمين تضمن وتتأكد من أن المصدر(الوحدة التنظيمية

التزم بالشروط الواردة في السندات المصدرة، كما تقدم كافة الخدمات المطلوبة،  تي أصدرت السندات) قدال
وتحصيل العوائد وتحويلها  متطلبات شراء السندات كتحويل الموجودات إلى الوعاء اإلستثماري وتوفر

 .للمستثمرين
  :االسالمية نذكر منها فوائد للمصارفال العديد منويقدم التصكيك 

تعد عملية التصكيك آداة هامة في نشاط المصارف اإلسالمية إذ تشمل مجموعة متنوعة من األوعية 
اإلدخارية مثل (صكوك المضاربة، المشاركة، اإلجارة،....)، كما تعطي المصارف مرونة في تعديل 

ول لديها إضافة وتطوير هيكل الموارد المالية واالستخدامات إذ يمكن إستخدامها في إدارة الخصوم واألص
  2إلى تخفيض المخاطر عبر إعادة ترتيب هيكل الموارد واإلستخدامات.

إذ يستطيع أي مصرف إصدار صكوك إجارة مقابل التمويل التأجيري الذي تمنحه إلى الجمهور لغرض 
إسترداد ما قدمه من تمويل، مثال ذلك أن يقوم مصرف إسالمي معين بالتعاقد مع شركة للنقل البحري  

فقام المصرف بشرائها  €مليون 20ى أساس صيغة اإلجارة إذ تحتاج هذه الشركة إلى باخرة بكلفة عل
 €ماليين 3سنة وبأجرة سنوية مقدارها  15وتملكها فعال ثم سلمها للشركة على أساس عقد اإلجارة لمدة 

ة الموارد ومن ثم فإن المصرف يستطيع تعبئ €ألف 100يضاف إليها قسط التأمين اإلسالمي البالغ 
المالية حسب هذه الصفقة، من خالل إصدار صكوك أعيان مؤجرة، ثم بيعها لألفراد ومن ثم تنقل ملكية 

                                                 
  forum.net-http://islamfin.go                          مقال منشور عن موقع: إدارة المخاطر في المصارف االسالمية،محمد سھيل الدروبي،  1
 ،-نحو تطبيق مقترح تمويلي لتطوير دور البنوك اإلسالمية –الصكوك اإلسالمية ودورھا في التنمية اإلقتصادية )، 2010زياد جالل الدماغ، ( 2

 .56أطروحة دكتوراه في البنوك اإلسالمية والتمويل، معھد البنوك والتمويل، الجامعة اإلسالمية، ماليزيا، ص
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منفعة الباخرة إلى المالك الجدد (حملة الصكوك) بمجرد شرائهم لصك العين المؤجرة وبهذه العملية يتمكن 
           .                            عادة إستثمارها مرة أخرى.  المصرف من تسييل التمويالت الممنوحة من قبله لآلخرين ومن ثم إ

ها وتحويل جزء منها ليمكن للمصرف تنويع مخاطر اإلئتمان التي يمكن أن يتعرض  هفعن طريق -
وهذا عن طريق إدخال مالك جدد للعين (األصل) محل التصكيك وهم حملة الصكوك مما يؤدي  لآلخرين

تي كان من المحتمل أن يتحملها المصرف وحده، ودليل جوازها هو أن ذلك إلى تخفيض المخاطر ال
يصدر على أساس عقد شرعي من العقود الشرعية وعليه فإن إصدار الصكوك على أساس أي منها جائز 

             1شرعا كما يؤكد هذا مجمع بحوث األدوات المالية اإلسالمية التابع لهيئة األوراق المالية الماليزية.
 .ى.                                يخفف الحاجة لمتابعة المدفوعات الناتجة عن كل أصل على حد -
المواءمة بين آجال األصول والخصوم من خالل اإلستثمار في القاعدة العريضة من السندات المتوفرة،  -

 ..                        بحيخفف من آثار مخاطر سعر الفائدة أو هامش الر 
الدفتر (  لى خارج الميزانيةإبالتصكيك يتم تحويل األصول ذات المخاطر من ميزانيات المصرف  -

 ).التجاري
عملية التصكيك، يختلف مقدار تعرضه للمخاطر طبقا للى أن المصرف المنشئ إومن المفيد أن نشير 

  :2تخرج عادة عن الحاالت التالية ا، والتي الللحالة التي أنشأ عملية التصكيك عليها وشروطه
لى نقطة التصفية الكاملة لألصول موضوع التصكيك، إأن يصل المصرف منشئ عملية التصكيك   -

 .أي أن يتم تحويل قيمة األصل بكامله بعملية بيع قانونية وشفافة
 ات أو قروضأو أن يكون المصرف المنشئ قد تحمل خسائر فعلية أو التزم بضمان خسائر عملي  -

 .كهافعلية، وتم طرح قيمة هذه الخسائر أو اإللتزام من رأس المال أو من قيمة األصول التي يتم تصكي
 .                                 .أو أن يتضمن اإلصدار ضمانا من الدرجة الثانية على المصرف  -

وهكذا نرى أن التصكيك في كل الحاالت يحقق فوائد جيدة للمصارف اإلسالمية سواء كانت مصدرة 
 ..                         السندات لتداولللصكوك أو مستثمرة فيها وخاصة في ظل سوق منظمة 

ركات كشوتقوم المصارف بإنشاء شركات متخصصة للقيام بمشاريع كبيرة  :الشركات التابعة .10.2.4.2
وٕانشاء مثل هذه الشركات يساعد بفعالية في إدارة المخاطر والتخفيف إنتاج أو توزيع أو إيجار أو تموين، 

 .                                                   :3 من آثارها وذلك بعدة طرق منها
ه وط بهذابعة النشاط المنأن هذه الشركات يمكن أن تملك الخبرة الفنية المتخصصة الالزمة إلدارة ومت  -

 .                                 .لمصرفيتوفر لدى ا الشركة مما قد ال
 . يزيد من فعالية الرقابة  -

                                                 
، المكتبة الوطنية، كواللمبور، الشرعي لھيئة األوراق المالية الماليزية قرارات المجلس اإلستشاري)، 2002ھيئة األوراق المالية الماليزية، ( 1

 .71ماليزيا، ص
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 .يستهان به من األنشطة بشكل مباشر وغير مباشر خارج ميزانية المصرف يمكن أن يجعل جزء ال  -
الشركات بعد إنشائها وأن تعاملها دائما ولكن على المصارف أن تكون دقيقة في تعاملها مع هذه 

 حه وأنت اإلئتمان الممنوجة لها ومتابعة اإلئتمان بعد مناإعتبارية مستقلة وخاصة من حيث قرار  كشخصية
يها ستنادا إلى معطيات رأت فإتتجنب أن تكون ضامنة ألنشطتها بشكل مباشر إال لو قررت اإلدارة ذلك 

 .                                .                  مصلحة للمصرف
ن إنشاء بعض أنواع هذه الشركات قد يحل بعض اإلشكاالت الشرعية كموضوع ضمان بعض أكما 

ي فرعية الودائع اإلستثمارية، وطبعا كل ذلك البد أن يخضع للرقابة الشرعية ولموافقة هيئة الرقابة الش
 .المصرف

  مية.الرقابة الشرعية في المصارف اإلسال. 5.2

 حسن سير العمل في المصارف اإلسالمية توجب عليها إيجاد هيئة أو إدارة أو مستشار شرعي للقيامل    
  2، لذا فهي تخضع لثالثة أشكال من الرقابة هي:1بتقييم أدائها ومعامالتها من حيث الصحة والبطالن

 :هي تلك العمليات التي يقوم بها المصرف داخليا بغية ضبط نشاطه وتصحيح  الرقابة الداخلية
  األخطاء التي يمكن أن تحدث في مختلف مصالحه. 

 :وتبرر هذه  وتتولى الدولة مسؤولية القيام بهذه الرقابة من خالل المصرف المركزي، الرقابة القانونية
 مصرفي في إطار دولة يحكمها قانون ودستورالرقابة على أساس أن المصرف االسالمي يمارس نشاطه ال

  وتشريعات خاصة بها.
 :يعة م الشر وهي تعني التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية اإلسالمية ألحكا الرقابة الشرعية

 اإلسالمية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى.
  مفهوم الرقابة الشرعية.. 1.5.2

تعاريف  من خالل هذا العنصر سيتم التطرق إلى أهمتعريف الرقابة الشرعية والحاجة إليها: . 1.1.5.2
  الرقابة الشرعية ودواعي الحاجة إليها.

هي عبارة عن جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعامالت أوال) تعريف الرقابة الشرعية: 
ال المؤسسات المالية اإلسالمية وله إلمام بفقه ويجوز أن يكون أحد األعضاء من غير الفقهاء في مج

المعامالت ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من 
  3إلتزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتكون فتواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة.

                                                 
، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، البنوك اإلسالمية دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول أخرى)، 2008جالل وفاء البدري محمدين، ( 1

 .175مصر، ص
 .300، صمرجع سبق ذكره)، 2013(عصام عمر أحمد مندور،  2
دراسة تطبيقية على  -إطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل في المصارف اإلسالمية)، 2006زياد جالل الدماغ، ( 3
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بواسطتها التأكد من مدى تحقق األهداف بكفاءة وفاعلية في وتعرف أيضا بأنها عبارة عن وسيلة يمكن 
   1الوقت المحدد والكشف عن مواطن الخلل حتى يمكن تفاديها والوصول باإلدارة إلى أكبر كفاءة ممكنة.

كما تعرف أيضا على أنها عمليات اإلشراف والمالحظة الدقيقة على أعمال المصارف والمؤسسات 
عة للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية وٕاجتهادات وقرارات المجامع المصرفية اإلسالمية المتنو 

   2واللجان الفقهية المعتمدة وفق اآلليات والضوابط المتبعة.
  3ويمكننا القول بأن تعاريف الرقابة تتميز بثالثة اتجاهات متكاملة هي:

  اف التي تسعى إلى تحقيقها.يهتم بالجانب الوظيفي للرقابة ويركز على األهداالتجاه األول:  -
 إجراؤهـــا للقيـــام مجـــراءات ويركـــز علـــى الخطـــوات التـــي يـــتاإليهـــتم بالرقابـــة مـــن حيـــث االتجـــاه الثـــاني:  -
  رقابة.الب
ت وتحليـل يهـتم بـاألجهزة التـي تقـوم بالرقابـة وتتـولى المراجعـة والمتابعـة وجمـع المعلومـااالتجاه الثالـث:  -

 النتائج.
  يهتم بمدى مطابقة أعمال المصارف للضوابط الشرعية. االتجاه الرابع: -

  وتكمن في:  الرقابة الشرعية:وجود الحاجة إلى ثانيا) 
  ا.كون أن غالبية أعمال المصارف المعاصرة تعتبر من األمور المستحدثة التي لم تكن موجودة سابق -
ٕان و ليات اليومية، وحتى ألن المصادر الفقهية لم تتضمن تخريجات شرعية كافية لتغطية تفاصيل العم -

  وجدت مثل هذه التخريجات فإن العاملين على النشاط المصرفي غير مؤهلين للتعامل معها فقهيا.
ولهذا فالحاجة تستدعي وجود هيئة شرعية ضرورية إلدارة المصرف اإلسالمي بقصد اإلطمئنان إلى 

ندة والعمل على اإلجتهاد والقياس في السالمة الشرعية لألعمال والتحقق من تطبيق األحكام الشرعية المس
  4األمور المستحدثة.

ا، أحـدثتها المصـارف اإلســالمية لتصـبح جــزءا مـن هياكلهــ يتعتبـر الرقابـة الشــرعية مـن الهيئــات الجديـدة التــ
يمـا وتستمد وجودها من األنظمة األساسية لهذه المصارف لتمارس عليها سلطة الرقابة والتوجيه واإلشراف ف

يخـــتص بمشـــروعية مـــا يقـــدم عليـــه المصـــرف مـــن أعمـــال، فتنظـــر فيمـــا يعـــرض علـــى المصـــرف مـــن عقـــود 
ع شـريعة اإلسـالمية، أو وضـع عقـود أخـرى، أو إعـادة صـياغتها  كمـا تتـابوأعمال للتأكد مـن موافقتهـا مـع ال

تتخـذها، وتقـوم بـدور استشـاري قبـل ممارسـة المصـرف ألي عمـل، وبالجملـة هـي  يحسن تنفيـذ القـرارات التـ
  مكلفة بتوجيه وتصحيح مسار المصرف من الناحية الشرعية .

ا رف بمئة فتوى ورقابة شرعية، تقوم بإفتاء المصومنه فإنه ال تتحقق إسالمية المصرف إال بشرط وجود هي
   م على مدىللحك يحل وما يحرم من المعـــــامالت المصرفيـــــة، وتقوم بمراقبــــة أنشطـــة المصرف اإلسالمي

                                                 
 .2، دار النفائس، األردن، صالرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية)، 2006، (حمزة عبد الكريم محمد حماد  1
الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية (تعريفھا، أھميتھا، )، 2009جوان 3-ماي 31(علي بن محمد العيدروس،  2

 .17االمارات، ص بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف اإلسالمية والعمل الخيري بدبي ، ضوابط العاملين فيھا، مجاالت عملھا، تفعيلھا)،
م أالمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد االسالمي، جامعة  الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية اإلسالمية،عبد الحميد محمود البعل،  3

 . 28القرى، ص 
 .151، صسبق ذكرهمرجع  )،2012(محمد محمود العجلوني،  4
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  1توافقها مع الضوابط الشرعية للمعامالت.

ل بل المصرفي اإلسالمي، وبالتالي ال يمكن النظر إلى هذه الرقابة كمعيق أو محدد لنمو وتطور العم
 ٕايجادو على العكس فهذه الهيئة مسؤولة عن تطوير السلع والخدمات المصرفية بما يتوافق وأحكام الشريعة 

  البدائل الحالل للمعامالت غير المشروعة لدى المصارف التقليدية.

 َوَيْنَهْوَن َعِن  ِباْلَمْعُروفِ ْأُمُرونَ ِر َويَ َخيْ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى الْ ﴿: قوله تعالى مشروعيتها:ثالثا) 
صلى اهللا عليه  نبوية قولهومن السنة ال )،104سورة آل عمران اآلية ( ﴾اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

ضعف ذلك أ: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و وسلم
  .اإليمان"

فهذه النصوص جاءت حاثة على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيدخل في عموم النهي عن كل 
ة منكر سواء تعلق ذلك بالعبادات او المعامالت أو غيرها والشك أن عدم اإللتزام بالضوابط الشرعي

ه الضوابط هو من للمعامالت المصرفية هو من المنكرات التي يتجه النهي عنها، وٕان اإللتزام بهذ
   الذي يجب األمر به. المعروف

 عدة باسبألإن الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف اإلسالمية  :همية الرقابة الشرعيةرابعا) أ
  :2أبرزها

 أن األساس الذي قامت عليه المصارف اإلسالمية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف -
لتي اية، وال يخفى على أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للمصارف اإلسالمية، فهي الجهة تقليدال

 .ألحكام الشرعيةباتطبيق معامالتها في لتزامها مدى إو  هذه األخيرةتراقب وترصد سير عمل 
 .عدم اإلحاطة بقواعد المعامالت اإلسالمية من قبل جميع العاملين في المصارف اإلسالمية -
ة ي هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية، وانتشرت أنواع جديدة من المعامالت التجاريف- 

لفقهية اصادر ئتمان، والحسابات بأنواعها، والتجارة اإللكترونية التي ال يوجد لها أحكام في المكبطاقات اإل
 عنها ر مؤهلين للكشفالقديمة، وٕان وجدت األحكام فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غي

  .بأنفسهم
ه تميز هذلنظرا  ،ستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوىإن العمليات المصرفية في اإل -

ن في العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف، ومن ثم فالعاملو 
  ة إلىــــاجــا بحــألنهم دائم ،ة الشرعيةــتصال مستمر مع الرقابإ ستثماري يجب أن يكونوا علىاط اإلــالنش
  .في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم وىالفت
   ه.ن معارتياحا لدى جمهور المتعامليو الصبغة الشرعية،  هإن وجود الرقابة الشرعية في المصرف يعطي -

                                                 
 .270ص مرجع سبق ذكره،)، 2013(عصام عمر أحمد مندور،  1
مذكرة ماجستير في الفقه والتشريع، جامعة  الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية،)، 2006أحمد عبد العفو مصطفى العليات، ( 2

 .49، صالنجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
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  وأهدافها. الرقابة الشرعية شكالأ .2.1.5.2
  : وتتمثل في:الرقابة الشرعية أشكالأوال) 

ـــة: ـــة شـــرعية داخلي وهـــي الرقابـــة التـــي تـــرتبط بأعضـــاء الهيئـــة الشـــرعية التـــي يعينهـــا مجلـــس إدارة  أ) رقاب
المصــرف أو غيرهــا، وتكــون تبعيتهــا للهيئــة الشــرعية مــن الناحيــة الفنيــة ومــن الناحيــة الوظيفيــة مــن حيــث 

مســـاهمين واألطـــراف المعنيـــة وهـــي تعتبـــر نـــوع مـــن أنـــواع التعيـــين واإلعفـــاء، ويقـــوم بهـــا مجلـــس اإلدارة وال
الحوكمة كونها تعد عامل من عوامـل المسـاهمة فـي التطبيـق السـليم لنظـام الحوكمـة فـي المؤسسـات الماليـة 

  1اإلسالمية.
ــة: ــة شــرعية خارجي وهــي التــي ال تــرتبط بأعضــاء الهيئــة الشــرعية التابعــة للمصــرف أو المؤسســة  ب) رقاب

مية، وٕانما تكون مستقلة تمامـا عـن المصـرف وتابعـة لجهـة أخـرى مثـل (البنـك المركـزي التـابع المالية اإلسال
للدولــة، وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، هيئــة المحاســبة والمعــايير الشــرعية، المجلــس العــام إلتحــاد البنــوك 

  .2 اإلسالمية، مؤسسات متخصصة في مراقبة المصارف اإلسالمية.....)
  : 3ياآلت ياألهداف فأهم هذه تتمثل  :المصارف اإلسالمية يف الرقابة الشرعيةثانيا) أهداف 

  .تقوم بها المصارف اإلسالمية لتطبيق الحالل منها وتجنب الحرام يبيان حل أو حرمة المعامالت الت -
حتـى  تحفيز المصارف اإلسالمية وكافة المتعاملين معها وغيرها على االلتزام بقواعد الشريعة اإلسـالمية -

  يعم الخير على المجتمع. 
مية طمئنــان مــن أن الــنظم األساســية واللــوائح الداخليــة قــد أعــدت طبقــًا ألحكــام وقواعــد الشــريعة اإلســالاإل -

  د اإلخالل بها. مالدعوة إلى محاسبة من يتع، و إن وقععتباره باطال إ بتعاد عن كل ما يعارضها و واإل
واعـد ختيار العاملين قد تم طبقا للمعايير اإلسالمية حتـى نضـمن تطبيـق أحكـام وقإ نتقاء و إالتأكد من أن  -

  . يوالمعنو  يوالعمل يوالتأهيل العلم يالشريعة وهذه المعايير تتعلق بالتكوين الشخص
عة والبطاقـات وغيرهـا قـد تـم طبقـا ألحكـام وقواعـد الشـري ج والسـجالتالتأكد من أن تصميم النظم والنمـاذ -

  اإلسالمية ومعرفة المخالف وتعديله. 
 تحقيـــق المتابعـــة المســـتمرة والمراجعـــة والتحليـــل بمـــا يضـــمن تنفيـــذ العمـــل طبقـــا ألحكـــام وقواعـــد الشـــريعة -

  اإلسالمية وبيان المشكالت والصعوبات وسبل تذليلها. 
 ستثمارية وٕالى المساهمين وٕالـى مـن يعنـيهم األمـر بـأن معـامالتاب الحسابات اإلتقديم شهادة إلى أصح -

 المصرف اإلسالمى قد تمت وفقا ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية. 
 إلحكام الرقابة عليه.  يالتعاون مع أجهزة الرقابة األخرى على أعمال المصرف اإلسالم -

  
  

                                                 
 .77مجلة شمال إفريقيا، العدد السابع، ص  بمتطلبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي،اإللتزام حبار عبد الرزاق،  1
بحث مقدم إلى مؤتمر  أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية،)، 2009جوان 3ماي إلى 31(عادل بن عبد هللا عمر باريان،  2

 .20،21دبي ، اإلمارات، ص ص ،الواقع والمأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيريالمصارف اإلسالمية بين 
 .109،108، القاھرة، مصر، ص ص1، مكتبة التقوى، طالمصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيق)، 2006حسين حسين شحاتة، ( 3
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  وٕاختصاصاتها.مهام هيئة الرقابة الشرعية . 2.5.2
  1 :هما تتحدد مهام هيئة الرقابة الشرعية في نوعينمهام هيئة الرقابة الشرعية: . 1.2.5.2

 ياإلسـالمية إلـى مشـروعية كافـة األعمـال التـ مصـارفطمئنـان العمـالء مـع الإتتمثل فـي  :مهام معنوية 
علـى تعيـين المشـتهرين مـن أهـل العلـم والحـائزين علـى  هـذه األخيـرةاإلسـالمية، وتحـرص  مصـارفتقدمها ال

   طمئنان لديهم.الثقة لدى جمهور الناس لزيادة اإل
 متمثلة في: :مهام عملية  
مـــن عقــــود وأعمـــال أو وضــــع عقـــود أخــــرى أو إعــــادة  مصــــرفاإلفتـــاء الشــــرعي فيمـــا يعرضــــه عليهـــا ال -

  للجمهور. قوم الهيئة بنشر فتاويهاصياغتها، وتعتبر هذه المهمة جوهر عمل الهيئة وأصل وجودها، وت
  قبل ممارسته ألي عمل . مصرفاستشارية إذ تقوم بدور المستشار الشرعي لل -
رتــأت ذلــك ضــروريا، وغالبــا مــا يكــون إإذا  مصــرفإداريــة إذ يجــوز لهــا أن تطالــب بعقــد مجلــس إدارة ال -

لكــل مــن مجلــس اإلدارة  الغــرض بحــث مســائل شــرعية مــع مجلــس اإلدارة، كمــا تطالــب بتقــديم تقــارير دوريــة
 للشريعة اإلسالمية لكل من الجهتين. مصرفوللجمعية العمومية لتأكيد مطابقة أعمال ال

، وٕاعطــاء التعليمــات التصــحيحية بالنســبة لمــا ال مصــرفمهمــة رقابيــة فعليهــا التــدقيق فــي كــل أعمــال ال -
آلخـــر، وتختلـــف صـــالحيات وســـلطات الهيئـــة فـــي هـــذا  مصـــرفوتتفـــاوت هـــذه المهمـــة مـــن ، يتطـــابق معهـــا

ي المجال، بل هناك من ينكر على الهيئة قيامها بهذا الدور ويرى قصر وظيفتهـا علـى مهمـة اإلفتـاء الشـرع
فيما يعرض عليها من مسـائل دون الفصـل فيمـا لـم يعـرض عليهـا، ويـدعم هـذا الفريـق وجهـة نظـره تلـك بمـا 

ث أغلقت الباب أمام العمـل المصـرفي اإلسـالمي وكـان مـن أهـم مسـوغات قامت به السلطات البريطانية حي
رفضــها االعتــراض علــى الســلطات الواســعة الممنوحــة لهيئــة الرقابــة الشــرعية والتــى تمنحــه حــق التــدخل فــي 

ن ســتثمار، ويــرى أنصــار هــذا الــرأي أالجوانــب الفنيــة وتــؤثر علــى القــرارات المتخــذة فــي مجــال التوظيــف واإل
  .ختصاصات والمهامداخال في اإلذلك يخلق ت

   2:النقاط التالية مهام فيهذه اليمكن تحديد أهم و 

المشـــاركة فـــي وضـــع التعليمـــات واللـــوائح ونمـــاذج العقـــود الشـــرعية للمعـــامالت ومراجعتهـــا وتصـــحيحها  -
 وٕاقرارها.

 .الرقابة على أعمال المصرف اإلسالمي  للتأكد من مطابقة أعماله ألحكام الشريعة اإلسالمية -
تـــأمين الفقـــه اإلســـالمي فـــي ميـــدان المعـــامالت الماليـــة المصـــرفية، وٕابـــداء الـــرأي الشـــرعي فـــي األنشـــطة  -
 ستثمارية وتطبيق القواعد الشرعية على هذه األنشطة.اإل

                                                 
، رسالة ماجستير في علوم اإلسالمية، دراسة حالة بنك البركة الجزائريتسيير مخاطر صيغ التمويل بالمصارف )، 2009بن الناصر فاطمة، ( 1

 .46التسيير تخصص مالية المؤسسة، جامعة ورقلة، الجزائر، ص
من موقع:  الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية بين الواقع والطموح دراسة تحليلية نظرية،محمد عبد الوھاب العزاوي،  2
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التوعية والتثقيف للعاملين في قطاع العمل المصرفي اإلسـالمي، إذ أن المصـرف اإلسـالمي يحتـاج إلـى  -
ــذين يفقهــون ا ــدين وخصوصــا فــي العــاملين ال ألحكــام الشــرعية ويكونــون علــى قــدر معقــول مــن الفقــه فــي ال

 ميدان المعامالت المصرفية اإلسالمية.
الفتـــوى مـــن خـــالل الـــرد علـــى األســـئلة واالستفســـارات المقدمـــة لهـــا ســـواء أكانـــت تلـــك االستفســـارات مـــن  -

 خرى.ميزانية أو في األوقات األالعاملين بالمصرف أم المتعاملين معه أم المساهمين أنفسهم عند مناقشة ال
هنـــاك تحـــديات كبيـــرة تواجـــه العمـــل المصـــرفي اإلســـالمي، وهنـــاك مســـتجدات وهنـــاك حاجـــة ملحـــة إلـــى  -

مــؤتمرات التطــوير واإلبــداع وتقــديم الحلــول والبــدائل، لــذا فمــن مهــام هيئــة الرقابــة الشــرعية إقامــة النــدوات وال
 خطار.    وحلقات البحث العلمي لمواجهة هذه التحديات واأل

ـــزاع بـــين  - المســـاهمة فـــي حـــل بعـــض األزمـــات بـــين المصـــرف اإلســـالمي واآلخـــرين ســـواء كـــان هـــذا الن
المصــــرف والمســــتثمرين أو المســــاهمين أو بــــين المصــــرف والحكومــــة أو إحــــدى شــــركات القطــــاع العــــام أو 

 الخاص أو األفراد وغير ذلك من خالل هيئة تحكمه.
رعية العام المسلم بالمشاكل المصرفية واالقتصادية في وجهـة النظـر الشـالحاجة الماسة إلى تنوير الرأي  -

مــن أجــل إغــالق البــاب أمــام الشــائعات حــول شــرعية األعمــال المصــرفية، عــن طريــق نشــر وٕاصــدار الكتــب 
 والنشــرات واالســتفادة مــن صــفحات اإلنترنــت فــي بيــان فتــاوى وقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية حــول األعمــال

 المصرفية.
شـــهادة أمــــام الجمعيــــة العموميــــة مــــن خــــالل تقــــديم تقريـــر ســــنوي لهــــا يعكــــس مــــدى مشــــروعية أعمــــال ال -

وب المصرف، وما قامت به هيئـة الرقابـة الشـرعية وأسـاليب متابعتهـا ورقابتهـا للنـواحي الشـرعية، ومـدى تجـا
 اإلدارة والعاملين لتوجيهاتها وقراراتها.

ينبغــــي أن تكــــون إختصاصــــات الهيئــــة متالئمــــة مــــع إختصاصــــات هيئــــة الرقابــــة الشــــرعية: . 2.2.5.2
مسؤولياتها وعلى قدر تلك المسؤولية فـي ضـوء كونهـا أحـد أجهـزة المصـرف المعاونـة لـه فـي تحقيـق أهدافـه 
ومــن ثــم ال يهمنــا أن نســرد قائمــة مــن اإلختصاصــات بقــدر مــا يهمنــا أن نوضــح أســاس تلــك اإلختصصــات 

  1التنظيمي للمصرف وفيما يلي نذكر أهم إختصاصين لها:المستمدة من موقعها ووصفها داخل الهيكل 
إبداء الرأي الشرعي فيما يستوجب ذلك من معامالت المصرف دون توقف أو إنتظار لعـرض أو طلـب،  -

اته أي القيام بوالية اإلفتاء في المصرف، مما يحقق فاعلية الهيئة وتفاعلها مع كـل أجهـزة المصـرف ونشـاط
 ه ال أن تنتظر حتى تعرض عليها المعاملة إذا رأت إدارة المصرف ذلك.ووقوفها على كل ما يجري في

ذ مـن متابعة تنفيذ وتطبيق ما تصدره مـن فتـاوى وآراء شـرعية وذلـك تـداركا لمـا قـد يواجـه التطبيـق والتنفيـ -
 مشكالت عملية تستوجب بيان وجه الشرع فيها.

فكيـر العـام فإنهـا تواكـب المصـرف منـذ بـدء التهذا من ناحية المعنى الضـيق للمتابعـة أمـا المتابعـة بـالمعنى 
  فيه وتمتد معه نحو تحقيق أهدافه.
                                                 

 اإلستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية دراسة فقھية وقانونية ومصرفية،)، 1991عبد الحميد محمود البعلي، ( 1
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  . والتحديات التي تواجهها المصارف اإلسالمية يمراحل الرقابة الشرعية ف. 3.5.2
   ي:وتتمثل فوعالقتها بالمراجعة الداخلية والمرجعة الخارجية: مراحل الرقابة الشرعية . 1.3.5.2

المصارف اإلسـالمية  يتتم عملية الرقابة الشرعية ف: الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالميةأوال) مراحل 
  : 1 يعلى ثالث مراحل أساسية ه

ء نفيذ إلبـداتحال إلى الهيئة قبل الت يدراسة وبحث المسائل الت ي: وتتمثل ف الرقابة السابقة قبل التنفيذ  )أ
لشـورى المبـدأ  يفيها وبيان مدى موافقاتها ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية وهذا تنفيذ حقيقـ يالشرع يالرأ
 اإلسالم الذى يحقق الرقابة المانعة.  يف
أول ال أوًال بـأن تتـابع هيئـة الرقابـة الشـرعية األعمـ ي: وتتمثـل فـالرقابة المتزامنـة (المرافقـة) مـع التنفيـذ  )ب

التطبيقيـــة  ييلتـــزم بقواعـــد وأحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية وتوضـــيح النـــواح يللتأكـــد مـــن أن المصـــرف اإلســـالم
زمـن حدوثـه ومنعـه قبـل أن يسـتفحل، ولـذلك يطلـق عليهـا  يللفتاوى ، وحتى تتمكن من مالحقة اإلنحراف ف

  .اسم الرقابة المتزامنة
هـا قـام ب يلتـالعمليـات ا قيـام هيئـة الرقابـة الشـرعية بالرقابـة علـى ي: وتتمثل فالرقابة الالحقة بعد التنفيذ  )ج

أن بعــد إتمامهــا واســتكمالها للتأكــد مــن أنهــا تطــابق أحكــام وقواعــد الشــريعة اإلســالمية و  يالمصــرف اإلســالم
 هذه األعمال قد سبق عرضها على الهيئة وصدر بشأنها الفتوى. 

   2:فيوتتمثل : العالقة بين الرقابة الشرعية والمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجيةثانيا) 
ــةتهــتم          يفــبفحــص وتقيــيم الرقابــة الداخليــة وكفــاءة الوحــدات التنظيميــة للمصــرف  المراجعــة الداخلي

القيـــــام بوظائفهـــــا وتركـــــز علـــــى المراجعـــــة المســـــتندية والحســـــابية والمحاســـــبية وبيـــــان األخطـــــاء والمخالفـــــات 
  وتصويبها وتتبع اإلدارة المالية. 

ان كـأيـا  يبفحص وتدقيق المجموعة المستندية والدفترية للمصـرف اإلسـالمالمراجعة الخارجية وتهتم       
 يفحصــا فنيـا محايـدا وعلـى درجــة تمكـن مراقـب الحسـابات مــن التعبيـر عـن الــرأ يشـكلها أو تكوينهـا القـانون

وتقــــديم التقريــــر الــــذى يضــــمنه نتيجــــة عملــــه ويوضــــح مــــن خاللــــه أن القــــوائم الماليــــة والحســــابات الختاميــــة 
ظهر بصورة عادلـة نتيجـة أعمـال المصـرف عـن أعمـال السـنة الماليـة وأن الميزانيـة تعبـر بأمانـة للمصرف ت

وائم تشـتمل عليهــا القــ ينهايـة تلــك الفتـرة المحاســبية وأن البيانـات التــ يفــ يووضـوح عــن حقيقـة المركــز المـال
ام المصــرف علــى متفقــة مــع الواقــع وتتضــمن كــل مــا نــص عليــه القــانون ونظــ والحســابات الماليــة الختاميــة

وجــوب إثباتــه فيهــا طبقــا لتعليمــات وسياســات محــددة ويقــدم مراقــب الحســابات تقريــره إلــى المســاهمين الــذى 
  يعتبر وكيال عنهم. 

ـــات        ـــة تهتمـــان بالتأكـــد مـــن ســـالمة العملي ـــة والمراجعـــة الخارجي ـــين ممـــا ســـبق أن المراجعـــة الداخلي يتب
هتمـــام إدونمـــا أدنـــى  ييال وبيـــان نتيجـــة النشـــاط والمركـــز المـــالالمحاســـبية مســـتنديا ودفتريـــا وتســـجيال وتـــرح

بسـالمة العمليـات مــن الناحيـة الشــرعية، أمـا الرقابــة الشـرعية كمــا سـبق اإليضــاح تهـتم بمعرفــة مـدى شــرعية 
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جـزء منـه مـع أمـر  يالعمل أو عدم شرعيته فإذا كان متفقا مع ما أحل اهللا أجيز ونفذ، وٕان كان متعارضـا فـ
  نفيذه. أوقف ت يشرع

هتمــام والغايــة ولكــن قــد يكــون بينهمــا بعــض خــتالف بينهمــا مــن حيــث نطــاق ومجــال اإلإولــذا فهنــاك        
  تنفيذ عملية المراجعة والرقابة.  يتستخدم ف يأداء العمل وفى األساليب واألدوات الت يالتشابه ف

ــ       ــ يألن الغايــة الكليــة للجميــع هــ اولكــن يجــب أن يكــون بينهمــا تنســيقا وتكــامال وتعاون ى المحافظــة عل
  : ييل األموال وتنميتها طبقا ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية ومن صيغ التعاون بينهما ما

 عمل. تسهل له ال يومعاونيه بالبيانات والمعلومات الفنية الت يالمراقب الشرع يأن يزود المراجع الداخل -
 يالمصــرف والتــ يومعاونيــه عــن بعــض مــواطن الضــعف فــ يالشــرع المراقــب يأن يخبــر المراجــع الــداخل -

 عرفها أثناء مراجعته وذلك للتركيز عليها. 
أو معاونيـه بحضـور لقـاءات مشـتركة بينهمـا إلجـراء عمليـات التنسـيق مـن حيـث  ييسمح للمراقب الشرع -

  خطة وبرنامج المراجعة والرقابة. 
ـــاك  - ـــين مراقـــب الحســـاباتإأن يكـــون هن ـــه للتنســـيق والتعـــاون  يوالمراقـــب الشـــرع تصـــاال دائمـــا ب ومعاوني

ليـة ومـن أهمهـا السياسـات الما يتـؤثر علـى نتيجـة النشـاط والمركـز المـال يالمسـائل الشـرعية التـ يوالسيما ف
  يطبقها المصرف ومدى موافقتها ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية.  يوالمحاسبية الت

همـا إلـى وجـود أو عـدم وجـود هيئـة ريتقري يأن يشـيرا فـ يعلى كل من مراقب الحسابات والمراقب الشـرع -
  للرقابة الشرعية. 

رين ولية تضامنية أمام المسـاهمين والمـودعين والمسـتثمؤ والن مسؤ مس ييعتبر مراقب الحسابات والمراقب الشرع - 
 والمتعــاملين مــع المصــارف اإلســالمية إذ أن مــن واجــبهم المحافظــة علــى أمــوال المســلمين وتنميتهــا طبقــا ألحكــام

  الشريعة. 
حيــث ال  يأعمــال المراقــب الشــرع يبالمصــرف اإلســالم يأن يتــولى المراجــع أو المراقــب الــداخل ال يجـب -

 مســتقل ألداء العمــل يلــذلك ولكــن يعــين مراقــب شــرع يوالعملــ يهــؤالء المــراجعين التأهيــل العلمــ ييتــوافر فــ
   على النحو السابق بيانه من قبل.

  تحديات ومخاطر تواجهها هيئات الرقابة الشرعية.. 2.3.5.2
عديــدة إن عــدم تبلــور مفهــوم الرقابــة الشــرعية فــي أذهــان إدارة المصــرف ِيــؤدي إلــى خلــق تحــديات ومخــاطر 

  لهذه الهيئات، خاصة عند عدم وجود منهج واضح وموحد معتمد من إدارات المصرف ألعمال الهيئات.
  1ومن التحديات التي تواجه هيئات الفتاوى الشرعية في المصارف اإلسالمية:

 قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعامالت المصرفية والمسائل اإلقتصادية الحديثة، مما يـؤدي -
 عدم وجود تصور واضح لهذه المسائل ومن ثم صعوبة الوصول لحكم الشرعي الصحيح فيها. إلى
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إعتادت الكثير من الدول عند تأسيس المصـارف اإلسـالمية فيهـا أن تضـمن تشـريعاتها مـا يحقـق تقيـدها  -
ـــة فـــي رقيـــب أو مستشـــار شـــرعي أو هيئـــة للرقابـــة  بأحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية، ووجـــود رقابـــة شـــرعية ممثل
الشـــرعية لكـــل مصـــرف، فـــي الوقـــت الـــذي أكتشـــف فيـــه بعـــض المصـــارف اإلســـالمية الـــنقص فـــي أنظمتهـــا 
ق األساسـية أو قـوانين تأسيسـها مـن حيـث اإللتـزام بأحكـام الشـريعة اإلسـالمية دون ذكـر األسـلوب الـذي يحقــ

 ذلك، والمدرسة الدينية والمذهب المفترض إتباع تشريعاته.
ـــــة عـــــدم اإلســـــتجابة الســـــريعة لقـــــرار  - ـــــى محدودي ات الهيئـــــة الشـــــرعية فـــــي بعـــــض المصـــــارف، إضـــــافة إل

 إختصاصاتها وصالحياتها.
الضغوط التي تتعرض لها الهيئة من قبل مجلـس إدارة المصـرف الـذي يحـاول التـأثير عليهـا فضـال عـن  -

 عدم اإلستجابة السريعة لقراراتها من قبل إدارة المصرف.
فـي  البلد الواحد مما يؤدي إلى عدم التنسيق أو التطـابق تعدد الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية في -

 إصدار الفتاوى المتعلقة بالعمل المصرفي.
 التطور السريع والكبير في المعامالت اإلقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان الحكم الشرعي. -
ســاهم فــي خلــق جيــل إهمــال هيئــة الرقابــة الشــرعية التثقيفــي للعــاملين فــي المصــارف اإلســالمية، وهــو مــا  -

 الجوانب الشرعية للعمليات المصرفية.من العاملين في المصارف اإلسالمية غير متمكن من 
قصــور فــي مناقشــة الموضــوعات حيــث تشــير تجــارب الرقابــة الشــرعية أن الهيئــات الشــرعية التــي تجتمــع  -

الدراســة والمناقشــة أســبوعيا للنظــر فــي معــامالت المؤسســة ال تســتطيع أن تعطــي هــذه المعــامالت حقهــا فــي 
 1فتضطر إلى تأجيل بعض المعامالت أو توكيل عضو واحد بإصدار الفتوى في المعامالت الباقية.

إقتصار دور هيئة الرقابة الشرعية على تقديم تقرير للجمعيـة العامـة للمصـرف المركـزي بسـالمة وصـحة  -
لتأكـــد مـــن الناحيـــة العمليـــة مـــن جميـــع معامالتـــه الشـــرعية بنـــاء علـــى إطالعهـــم علـــى بيانـــات مكتبيـــة، دون ا

 مطابقة عمليات تلك المصارف للشريعة اإلسالمية.
مية وال شك أن مثل هذه التحديات قد أضفت الكثير من المآخذ على الرقابة الشرعية في المصارف اإلسال

  ة.سنمثل عدم مشاركتها في وضع نظام إختيار العاملين أو الرقابة على ما يتعلق بالزكاة والقروض الح
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  خالصة الفصل.. 6.2
 

هي والتقليدية على حد سواء فإدارة المخاطر عملية أساسية وضرورية للمصارف اإلسالمية  تعد       
لتطوير واإلبتكار فعلى اإلدارات أن تكون لطبيعتها عملية مستمرة ب كما تعتبرعملية متكاملة وشاملة، 

بتكار الوسائل المناسبة لعملية الكشف إ المحتملة والمستجدة و لعميلة لتوقع المخاطر الديها األهلية والخبرة 
المبكر عن المخاطر وأدوات القياس والمتابعة الواعية المستمرة من خالل التقارير النمطية وأن تكون قادرة 

  .بتكار الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تعترض المصرفإعلى 

طبيعة عملها المتميزة فلقد وجدناها أيضا ال تخلوا من فبالرغم من خصوصية المصارف اإلسالمية و       
التحديات والمخاطر خاصة تلك المتعلقة بصيغها اإلستثمارية مما يجعلها في أمس الحاجة إلى وجهة 
تضبط وتصحح مسارها وتعمل على إدارة المخاطر التي تتعرض لها، وهذا ما يدفعنا للبحث والعمل على 

) الصادرة عن 3ة ومواجهة هذه المخاطر خاصة وفق المعايير الجديدة (بازلإيجاد الطرق المناسبة إلدار 
 بنك التسويات الدولية.
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 مدخل. . 1.3
إن التطورات المتسارعة على صعيد تحرر الخدمات المالية تجعل نشـاطات المصـارف أكثـر تنوعـا 
وتعقيـــدا وتعرضـــا لكـــم هائـــل مـــن المخـــاطر، ممـــا يميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن النشـــاطات االقتصـــادية األخـــرى، 
 ولمقابلــة هــذا التطــور أصــبح مــن الضــروري مراقبــة مســتوى المخــاطر التــي تحــيط بالعمــل المصــرفي ووضــع

اإلجراءات الرقابية الالزمة للحد من اآلثار السلبية لها وٕادارتهـا بشـكل سـليم وفعـال، لـذا جـاءت إتفاقيـة بـازل 
أنظمــة رقابيــة متعلقــة إدراكـا لهــذه الحقيقــة بوضـع قضــية إدارة المخــاطر فــي صـلب أحكامهــا، حيــث وضـعت 

ى صــياغة إطــار جديــد يقــود الــى تقويــة النظــام المصــرفي الــدولي، لــبمــدى كفايــة رأس المــال، كمــا عملــت ع
ويهـدف هـذا اإلطـار ويؤدى إلى دعم إستقراره وتحقيق العدالة واإلنصاف من خالل مواجهة هـذه المخـاطر، 

إلى زيادة متطلبات رأس المال وٕالى تعزيز جودته في القطاع المصرفي حتى  3تفاقية بازلإالمقترح بموجب 
الخســائر خــالل فتــرات التقلبــات االقتصــادية الدوريــة واألزمــات الماليــة، ومــن هــذا المنطلــق  يتســنى لــه تحمــل

   .)3طار الجديد (مقررات بازل يأتي هذا الفصل في محاولة لتوضيح هذا اإل
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  والثانية. ل األولىزبــا إتفاقيتيضاءات على إ. 2.3
ية فـي منافسـة دوليـة ومحليـة، والتـي مصـرفإلى دخـول األنظمـة ال مصرفيلقدت أدت عولمة النشاط ال      

(العوامـل الداخليـة)، وأيضـا هنـاك عوامـل خارجيـة  مصـرفتحمل في جعبتها أخطـار متعلقـة بنشـاط وٕادارة ال
 ناجمــة عــن تغيــر البيئــة التــي يعمــل فيهــا هــذا األخيــر، ولقــد أردنــا نتيجــة لــذلك تســليط الضــوء علــى مقــررات

  هذا المجال خاصة ما يتعلق بكفاية رأس المال.ل في ز لجنة بـا
  .ل األولىزمقررات لجنة بـا. 1.2.3
التفكيــر فــي  ىة فتــرة مخـاض حقيقيــة، ممــا أدى بهــا إلــمصــرفيمنـذ بدايــة الســبعينيات عاشــت األنظمــة ال     

الكبــرى ظهــور مخــاطر  مصــارفنهيــار بعــض الإإيجــاد صــيغة عالميــة لكفايــة رأس المــال، فلقــد نجــم عــن 
 مخاطر اإلحالل، وأيضا عمق المخاطر االئتمانية، جديدة لم تكن معروفة في السابق مثل مخاطر التسوية

ية جــاءت إليجــاد الصــيغة التــي تعمــل علــى ضــمان حســن ســير العمــل مصــرفل الز لجنــة بـــا نجــد أن نشــأة
  من جهة أخرى.ي الدولي، فتزيد من كفاءته من جهة وتؤيد استقرار وحداته مصرفال

 .يةمصرفل الزالتطور التاريخي للجنة بـا . 1.1.2.3
يعود إلى أزمة الديون العالمية في بداية  هتمام بموضوع كفاية رأس الماليعتقد البعض أن اإل    

ة ـــــــــة بازل المعروفــررات لجنـــاضي حيث يعتبره السبب الحقيقي والوحيد لصدور مقــالثمانينات من القرن الم
 ..                                   1ازلباسم ب

اسع عشر ــــففي منتصف القرن الت ،رة طويلة قبل ذلكــــال يعود إلى فتــة رأس المــام بكفايـــهتموالواقع أن اإل 
وفقا لعدد السكان في  مصرففي الواليات المتحدة يحدد الحد األدنى لرأسمال كل  مصارفصدر قانون لل

ابية عن طريق وضع ــــام السلطات الرقــــــهتمإالمنطقة التي يعمل فيها وفي منتصف القرن العشرين زاد 
الي األصول، لكن هذه ــــوحجم رأس المال إلى إجمالمال ة تقليدية مثل حجم الودائع إلى رأس ــــنسب مالي

ادة عملياتها الخارجية وعلى ـــــنحو زي مصارفتجاه الإخاصة في ظل ا ــــــــــرق فشلت في إثبات جدواهـــالط
ورك ــــوهو ما دفع بجمعيات المصرفيين في واليتي نيوي ،ابانيةــــاألمريكية والي مصارفوجه التحديد ال

ق إلى البحث على أسلوب مناسب لتقدير كفاية رأس المال عن طري  1952اصة سنة ـــــــة خــــــلينوي بصفإ و 
 .                                  1.نسبتها إلى رأس المالو  قياس حجم األصول الخطرة

فترة مخاض حقيقي للتفكير العلمي في إيجاد صيغة عالمية لكفاية  1980إلى  1974وتعتبر الفترة من 
خالل هذه السنوات أظهر مخاطر جديدة لم تكن  مصارفنهيار لبعض الإرأس المال، فما حدث من 

بل وعمق المخاطر االئتمانية بشكل غير  مخاطر اإلحالل،و  ةمعروفة في السابق مثل مخاطر التسوي
ففي  ،نهياراألمريكية الكبيرة ليست بمنأى عن خطر اإلفالس واإل مصارفوهو ما أثبت بأن ال مسبوق،
هيرثستات بنك " والذي كانت له معامالت ضخمة في "أعلنت السلطات األلمانية إغالق  1974يونيو 

ة ــــــواألوروبي ةـــــالغة للبنوك األمريكيـــــسوق ما بين البنوك مما تسبب في خسائر بو ة ـــــسوق الصرف األجنبي
                                                 

  لخاصة أمواله ا قدرة رأس مال المصرف المؤھل على إستيعاب مخاطر الموجودات الممولة منكفاية رأس المال (المالءة المصرفية) وتعني
 في جميع األوقات.(الذاتية) 

 .71، مجلة إتحاد المصارف العربية، ص2لكفاية رأس المال من البدايات إلى بازلالتطور التاريخي )، 2003علي إسماعيل شاكر، ( 1
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ة الكبيرة ثم ــــــوهو من البنوك األمريكي ة أفلس "فرا نكيل ناشيونال بنك"ـــــاملة معه، وفي نفس السنــــــالمتع
باليين دوالر، مما دفع بالسلطات  8بأصوله التي بلغت حوالي  "تبعه بعد عدة سنوات "فرست بنسلفانيا بنك

ه وخصومه وثبات سعر ـــــــستحقاق بين أصولللتدخل إلنقاذه بعد أن بلغت مشكلة عدم توافق آجال اإل
التي و  1980ائدة على الدوالر عام ــــــــــــــرتفاع الشديد في أسعار الفصة مع اإلالفائدة على قروضه مداها خا

 ..                                     %20بلغت 
 ة العشرـــمن محافظي البنوك المركزية في الدول الصناعي 1974وفي هذا المناخ تأسست لجنة بازل عام

وسويسرا ولوكسمبورغ  (بلجيكـــــا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليـــــا، اليابـــــان، هولندا، السويد، بريطـــــانيا، وم أ)
وأطلق عليها تسمية" لجنة التنظيمات  1،ل السويسريةز تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة با

بعد  ، "ابة المصرفيةـــــة "أو" لجنة األنظمة والرقـــــــات العمليــــــارسة على الممـــــابة المصرفيــــــواإلشراف والرق
، %38اربتـــة وبنسبة قـــــة على أسواق التمويل الدوليـــــالياباني مصارفال تة وسيطر ــــــاقم المشاكل البنكيــــــتف

في العالم  مصارف ستمرت لسنوات عدة حتى أن سبعة من ضمن أكبر عشرةإاهرة التي ـــوهي الظ
             .مصارف األخرى.                             بسبب نقص رؤوس أموال ال كانت يابانية 1988عام

. 
تجه فيه بنك اإلحتياطي الفيدرالي األمريكي في بداية الثمانينات إلى زيادة إحكام رقابته إوفي الوقت الذي 

ة ـــللبنوك اإلقليمي% 5للبنوك الرئيسية و  %6 ة في حدودــــبتحديد نسبة الرافعة المالي مصارفعلى ال
ة والتي ـــة تحديات جديدة تمثلت في أزمة الديون العالميــة واألوروبيــــاألمريكي لمصارفواجهت ا الكبيرة،

 1982ا الالتينية عندما أعلنت المكسيك في أوت ـــة خاصة في أمريكـــــة وبصفــــالت معظم الدول الناميــــط
ة ــــــوقد زادت حدة األزم، بليون دوالر 80ا عن تسديد خدمة ديونها الخارجية البالغة أنذاك حوالي ـــــــــعجزه

 )د إعادة الجدولة دأو كانت بص ( بعد ذلك حتى بلغ إجمالي مديونيات الدول النامية التي تمت جدولتها
ة نشير إلى أن أربع دول فقط ـــــة على شدة األزمـــــــوللدالل ،1983بليون دوالر في نهاية عام  239حوالي 

بليون دوالر  176الدولية بحوالي  مصارفانت مدينة للـــــل واألرجنتين وفنزويال كـــــــــهي المكسيك والبرازي
من إجمالي حقوق الملكية لهذه % 174 لوقتأمريكية وهي مديونية تعادل في ذلك ا مصارفانية ــــــألكبر ثم

                                     مصارف.ال
ة ـــــة قادمــــاألمريكية كانت على يقين من أن األزم مصارفوقد تأكد فيما بعد العديد من المراقبين من أن ال

تقدم لها  مصارفوظلت ال ال محالة وأن التعثر بات مسألة وقت وهو الوضع الذي قبلته الدول المدينة،
أجيل سداد أصل ـــا لتـــــا بذلك تدفعهـــفوائد فقط وهي ال تدري أنهــقروضا جديدة حتى تتمكن من دفع ال

ادة ــــــالدولية في ذلك الوقت عن التفكير العملي والعلمي في زي مصارفورغم ذلك فقد تغاضت ال، الدين
ذه من مخصصات ـــادة رأس المال في حدود ما يجب أخـــباللجوء لزي اـــــــكتفى معظمهإال حيث ـــــرأس الم

ام المختصين على المعضلة ــــــهتمإنصب إ ا وتحت ضغوط األجهزة الرقابية، و ـــــجديدة تفوق قدرته
لذي يعرقل األمر ا ا،ـــــاحهــــوبالتالي أرب مصارفار التعثر على إيرادات الــــــة المتمثلة في آثــــــاسيــــاألس

                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision,(2010), Basel III: International framework for liquidity risk 
measurement, standards and monitoring, Bank for International Settlements , Basel, Switzerland,p1. 
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ة ـــــادة تكوين محفظــــــفي مواجهة التعثر ويعيق إع مصرفال الالزم لتدعيم الـــــعملية زيادة رأس الم
 .اح المستهدفةـــــا وبالتالي عدم تحقيق األربــــالقروض وتنويعه

ع مفي ظروف هذه األزمة القوية بات على لجنة بازل أن تعمل على إيجاد صيغة أكثر مالءمة للتعامل و 
ة على مستوى الميزانية أو خارجها وخاصة بعد ظهور المستحدثات والمشتقات المصرفيكان المخاطر إن 

 عاتها،ات وتبتأثرا باألزموجاء القرار م كحقوق الخيار والعقود المستقبلية والمشتقات المالية واالئتمانية،
نية قتصر األمر على المخاطر االئتماإتجاه حيث ركز على تعريف المخاطر وتحديدها وٕان مغايرا في اإل

سم إت بوعرف 1988 ي عاما فــــــا وتطبيقهــــــعتمادهإة التي تم ــــه مقررات اللجنــــــفقط على النحو الذي أفرزت
  .ومنا الحالي" وال تزال مطبقة حتى ي1"بازل

وكما هو معروف لدى الجميع فإن هذه المقررات تقوم بشكل أساسي على وضع نظام ألوزان المخاطر 
قتصادي والتنمية ستنادا لعضويتها في منظمة التعاون اإلإبحيث يتم تصنيف الدول وفقا لحجم مخاطرها 

جيح معينة بحيث تبدأ مصنفة في مجموعات لكل منها نسبة تر  مصرفوكذلك تحديد أوزان ألصول كل 
وفقا لقدرة المقترض ومالءته ونوعية الضمانات المقدمة منه مع مراعاة أن تكون % 100من الصفر إلى 

تقل  لتزامات العرضية الخطرة المرجحة النسبة رأس المال األساسي والمساند إلى إجمالي األصول واإل
   1 .%8عن 

  2األهداف التي جاءت من أجلها لجنة بازل هي:إن أبرز أهداف إتفاقية بازل: . 2.1.2.3
ة العالمي، وبـاألخص بعـد تفـاقم أزمـ مصرفيستقرار النظام الإالمساهمة في تقوية وتعميق والحفاظ على  -

ضــطرارها إ الدوليــة فــي مــنح ديــون منفــردة لهــا و  لمصــارفالــديون الخارجيــة فــي الــدول الناميــة بســبب توســع ا
 قاط الديون أو توريقها.تخاذ إجراءات مثل إسفيما بعد إل

لمـال نتيجـة تبـاين المتطلبـات الرقابيـة المتعلقـة بـرأس ا مصـارفإزالة جيـوب المنافسـة غيـر العادلـة بـين ال -
ألخـذ البنكي والعمل على توفير التناسق والعدالة في تطبيق نسب كفاية رأس المال في الدول المختلفة مـع ا

 ضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما.عتبار المخاطر االئتمانية أساسا، إبعين اإل
وتســـهيل عمليـــة تـــداول المعلومـــات حـــول تلـــك  لمصـــارفتحســـين األســـاليب الفنيـــة للرقابـــة علـــى أعمـــال ا -

، وذلــك لضــمان ســير العمــل المصــرفي ورفــع كفاءتــه خاصــة بعــد األســاليب بــين الســلطات النقديــة المختلفــة
لمجمعـة ابالتالي تهدف هذه المعايير إلى تقوية مبـدأ الرقابـة ظهور العديد من التجاوزات المصرفية المقلقة و 

 على الوحدات المصرفية العالمية العاملة في الداخل والخارج.
 .مصرفيالعالمية الناتجة عن عولمة النشاط ال ةيمصرفآليات للتكيف مع المتغيرات ال دالعمل على إيجا -

  في:وتتمثل : 1الجوانب األساسية إلتفاقية بازل. 3.1.2.3
لقد أرست لجنة بازل معدال موحدا لكفاية رأس المال بأن  :تفاقية بازلمعدل كفاية رأس المال وفقا إل أوال) 

لتزامات وضعت حدا أدنى للعالقة بين رأس المال بمفهوم أكثر شموال من ناحية وبين األصول واإل
                                                 

ماجستير، قسم االقتصاد، جامعة قالمة، الجزائر،  رسالة، تأھيل النظام البنكي الجزائري في ظل التطورات المالية العالمية)، 2006آسيا سعدان، (  1
  .24ص

 .198الشركة العربية المتحدة، مصر، ص االئتمان،إدارة مخاطر )، 2008زياد رمضان، محفوظ جودة، ( 2
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ألي دولة بأن تكون أكثر تشدد مع إتاحة الحق % 8العرضية الخطرة مرجحة بأوزان من ناحية أخرى قدرها
ا ــستيفائهإفي مجال المعامالت الدولية يرتبط بمدى  مصارفوأصبح من المتعارف عليه أن تقييم مالءة ال

ألصول وكفاية اام بنوعية ــــهتمضرورة اإل وعلىانية ـــئتماطر اإلــعلى المخ إنصبار الذي ــلحدود هذا المعي
، اـــــــوخارجه مصرفة البنود داخل ميزانية الـــــكاف افة إلى مراعاة، باإلضالمخصصات الواجب تكوينها

لتزامات العرضية التقليدية الناشئة عن إصدار خطابات ضمان ة اإلـــــــارج الميزانيـــــــوالمقصود بالبنود خ
التعامل في عقود لتزامات الناشئة عن عتمادات مستنديه وخالفه بجانب اإلإقروض أو لتنفيذ أعمال وفتح لل

 .1المشتقات
قـدرة  ل األولـى علـى مؤشـر قابليـة السـداد كمعيـار يعكـسز عتمـدت لجنـة بــاإ معيار كفاية رأس المال:ثانيا) 

كونهــا تــؤدي  مصــرفلتزاماتــه، معتمــدا فــي ذلــك علــى أهميــة األمــوال الخاصــة بالإعلــى الوفــاء ب مصــرفال
 ي:ية وهمصرفثالث وظائف أساسية على مستوى أي مؤسسة 

 حتمال.متصاص الخسائر غير المتوقعة أو قليلة اإلإ  
 طمأنة المودعين والممولين اآلخرين. 
 نطالق وتطوير نشاطات مربحة.ستثمارات الالزمة إلالقيام باإل 

ية باإلضــافة إلــى إحــداث مصــرفنتشــار األزمــات الإأمـا علــى المســتوى الكلــي فــإن رأس المــال الخــاص يوقـف 
   .ين على أساس عادلعالقة تناسبية بين المتدخل

  ثالثا) قياس كفاية رأس المال.
  المعايير التقليدية لقياس كفاية رأس المال.  )أ
 :وم فهــو يعتبــر أول معيــار أســتعمل لقيــاس كفايــة رأس المــال والــذي يقــ معيــار نســبة رأس المــال الودائــع

 على التحكم في المخاطر الناتجة عن زيادة مجموع الودائع عن نسبة معينـة مـن رأس المـال ولقـد حـدد هـذه
 فإذا زادت عن تلك النسبة فإن مخاطر المصرف سوف تنخفض. %10النسبة بـ

 :لثانيـة بدأ إستعمال هذا المعيار بشكل واسع بعد الحـرب العالميـة ا معيار نسبة رأس المال إلى األصول
بحيـــث يأخـــذ هـــذا بعـــين اإلعتبـــار إســـتخدامات األمـــوال حيـــث يعتبـــر مؤشـــر علـــى قـــدرة المصـــرف لمواجهـــة 

 الخسائر.
 :يـنص علـى ربـط األصـول التـي لهـا درجـة مـن المخـاطر  معيار نسبة رأس المال إلـى األصـول الخطـرة

ت نى من ذلك األصول الغير خطرة مثل: النقديات في الصندوق وأذونات الخزانة والسـندابرأس المال ويستث
 الحكومية. 

  :مصرفي منرأس المال اليتكون و مكونات رأس المال المصرفي:   )ب
  المــــدفوع ويمثــــل الشــــريحة األولــــى ويتكــــون مــــن رأس المــــال  :(النــــواة الصــــلبة)األساســــي رأس المــــال
  .حتياطات المعلنة واألرباحواإل

                                                 
رسالة ماجستير في المالية والمحاسبة، قسم التجارة،  ،)التحديات -األبعاد -األھمية -المضمون(إتفاقية بازل )، 2007سيرين سميح أبو رحمة، ( 1

 .12الجامعة اإلسالمية غزة، فلسطين، ص
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 (األموال التكميلية ) 1:ويتكون منويمثل الشريحة الثانية  :رأس المال المساند 
ـــةاإل - ـــر المعلن ـــة  :حتياطـــات غي وهـــي اإلحتياطـــات التـــي ال تظهـــر عنـــد نشـــر بيانـــات الحســـابات الختامي

  للمصرف، وبالتحديد من خالل حساب األرباح والخسائر، بشرط أن تكون مقبولة من السلطة الرقابية.
األوراق  : يــتم التعــرف عليهــا عنــدما يــتم تقيــيم المبــاني واإلســتثمارات فــياألصــول حتياطــات إعــادة تقيــيمإ -

   قولة.على أن تتم عملية إعادة التقييم وفقا ألسس مع ،المالية بقيمتها الحالية بدال من قيمتها الدفترية
حتياطـات إلنهـاء هبـوط : تعتبـر فـي حكـم اإلمكونة لمواجهة أي مخاطر عامـة غيـر محـددةخصصات م -

  محدود في قيمة أصول بذاتها مثل مخصص المخاطر العامة للتسهيالت اإلئتمانية المنتظمة.
هي قروض تطرح في شكل سندات محددة األجل بحيـث ال تزيـد آجالهـا عـن خمـس  ة:المساند القروض -

  .من قيمتها سنويا %20سنوات ويخصم 
تجمــع هــذه األدوات بــين خصــائص حقــوق المســاهمين والقــروض، حيــث تتســم  أدوات رأســمالية أخــرى: -

  بالمشاركة في تحمل الخسائر إذا حدثت كما أنها قابلة لإلستهالك.
  ل في:وتتمثالعناصر المستبعدة من رأس المال األساسي والقيود المفروضة على رأس المال المساند:  )ج
  :نعـا مفلحساب معدل كفاية رأس المال تستبعد هذه البنود العناصر المستبعدة من رأس المال األساسي

  من تضخيم رأس المال. 
  الشهرة والسمعة ( القيم المعنوية). -
 اإلستثمارات في المصارف والمؤسسات التابعة. -
  مصارف األخرى.اإلستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال ال -
  :اصــر رأس المــال المســاند لهــا قــوة مــن رأس نظــرا ألن عنالقيــود المفروضــة علــى رأس المــال المســاند

المـــال األساســـي قامـــت لجنـــة بـــازل بوضـــع قيـــود علـــى إســـتخدام رأس المـــال المســـاند بمـــا يكفـــل إســـتخدامها 
بحــرص وعــدم إســراف المصــارف فــي إســتخدامها علــى حســاب عناصــر رأس المــال األساســي وتتمثــل هــذه 

  2القيود في:
 مـــن عناصـــر رأس المـــال األساســـي بهـــدف   %100ســـاند أن ال يتعـــدى إجمـــالي عناصـــر رأس المـــال الم

العمـل علـى تـدعيم عناصـر رأس المــال األساسـي بصـفة مسـتمرة بإعتبارهــا الممثلـة لحقـوق المسـاهمين التــي 
 تعد دعامة لمواجهة أي خسائر تفوق قدر المخصصات القائمة وقبل المساس بحقوق المودعين.

  الحتمـال خضـوع  % 55(خصـم بنسـبة مثـل ارات معينـة عتبـحتياطيات إعادة التقييم لألصـول إلإتخضع
قـوق حهذا الفرق للضريبة عند بيع األصول)، وكذا األوراق المالية التي تتحول إلى أسهم (يـتم سـدادها بعـد 

 المودعين وقبل المساهمين).

                                                 
عالم الكتب، األردن،  إستراتيجية مواجھتھا، -تحديات العولمة–المية مقررات لجنة بازل المصارف اإلس)، 2008أحمد سليمان خصاونة، (  1

 .115ص
 .4،13313، الدار الجامعية، القاھرة، مصر، ص ص التطورات العالمية وإنعكاساتھا على أعمال البنوك)، 2001طارق عبد العال حماد، ( 2
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  (المخـــاطر العامـــة) أن يكـــون الحـــد األقصـــى للمخصصـــات المكونـــة لمواجهـــة أي مخـــاطر غيـــر محـــددة
األصــول واإللتزامــات العرضــية الخطــرة أي مــن مقــام النســبة بهــدف الحــد مــن اإلعتمــاد عليهــا  مــن 1.25%

 كرأس مال وذلك نظرا لكونها ال ترقى إلى درجة حقوق المساهمين.
  مــن رأس المــال األساســي بغيــة عــدم تركيــز اإلعتمــاد  %50أن يكــون الحــد األقصــى للقــروض المســاندة

 عليها.
  ن ت سرية ضمن قاعدة رأس المال المساندة أن يكون موافقا عليها ومعتمدة مـحتياطياإيشترط لقبول أية

قبل السلطات الرقابية، وأن تكون من خالل حساب األرباح والخسائر، وأن ال يكـون لهـا صـفة المخصـص، 
 .وبعض الدول ال تسمح بها

  1 كما يلي: ئتمانيةولقد تم تصنيف دول العالم أساسا على أوزان المخاطر اإل
 قتصــــادي والتنميــــة، ودول ذات ترتيبــــات خاصــــة مــــع صــــندوق النقــــد وعــــة دول منظمــــة التعــــاون اإلمجم

ن سـتبعاد أي دولـة مـإالدولي، وهي الدول التي تعتبر ذات مخاطر أقل مقارنة بدول العالم األخـرى، ويجـب 
  هذه المجموعة لمدة خمسة سنوات في حالة قيامها بإعادة جدولة الدين الخارجي لها.

  مجموعــة دول العــالم الباقيــة: هــي دول ذات مخــاطر أعلــى مقارنــة بالــدول فــي المجموعــة األولــى، وهــذا
لـى، ها( البنوك العاملة فيها ) بتخفيضات في أوزان المخاطر المقررة للمجموعـة األو مصارفيعني عدم تمتع 

سـبة يـة النشـاط، بـأن تصـل نعالم مصـارفل األولى أنه يتعـين علـى كافـة الز تفاقية بـاإوتبعا لذلك فقد أقرت 
كحـد أدنـى مـع  % 8ة بعـد ترجيحهـا بـأوزان المخـاطر االئتمانيـة علـى ر رأسمالها إلـى مجموعـة أصـولها الخطـ

 .1992نهاية 
إن طريقة قياس معدل كفاية رأس المال تقوم على أساس إيجـاد نظـام حساب معدل كفاية رأس المال:   )د

ــتم تطبيقــه علــى جميــع الفقــرات داخــل وخــارج الميزانيــة العموميــة للمصــرف، وقــد  مــن األوزان للمخــاطرة، وي
  إستندت طريقة القياس أساسا على المخاطرة اإلئتمانية للطرف اآلخر الملتزم أو المقرض.

ل األولـى ز وهـذا نسـبة لـرئيس لجنـة بــا RATIO DE COOKEويعـرف معيـار كفايـة رأس المـال بمؤشـر كـوك 
PETRE COOKE   واألصــول  مصــرفالعالقــة بــين رأس المــال الخــاص بالحيــث أن هــذا المعيــار يحــدد

  2 خاطرة ويتم حسابه كاألتي :مالمرجحة بأوزان ال
  رأس المال الخاص بالبنك

  %     8 ≥                                                 مؤشر كوك =
  األصول المرجحة بأوزان المخاطرة

 منــه) %100رأس المــال األساســي ( أقــل مــن أو يســاوي ويوضــع كشــرط عــدم زيــادة رأس المــال المســاند عــن
تبويـب األصـول فـي مجموعـات أوزان المخـاطر  تسـاوي أما فيما يخـص األصـول المرجحـة بـأوزان المخـاطر

  المخصصة لها.
  ختالف الملتزم بــه.إاألصل وكذلك  نوعيختلف الوزن الترجيحي المتعلق بمختلف مخاطر األصول تبعا ل

                                                 
 .134-133، دار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ص ص وانعكاساتھا على أعمال البنوك العالميةطورات الت)، 2003، (حماد طارق عبد العال 1
  .15،  دار طيبة، القاھرة، مصر، صاالستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية)، 2005( عادل محمد رزق،  2
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وكمثــال علــى ذلــك   %) 100. 50. 20.10. 0يــتم التــرجيح بخمســة أوزان وهــي(عنــد حســاب مؤشــر كــوك 
  وهذا بالنسبة للقروض الممنوحة.  %100و  % 0وزنها المرجح  OECDالديون على البنوك المركزية لدول 

ية والمهـم أن مصـرفجعلت اللجنة حرية السلطات النقدية المحلية في تحديد أوزان مخاطر بعـض األصـول ال
زن بمخـــاطر أصـــل مـــا ال يعنـــي أنـــه أصـــل مشـــكوك فـــي تحصـــيله بـــذات الدرجـــة بـــل هـــو أســـلوب إعطـــاء و 

  درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات الالزمة.في ترجيحي للتفرقة بين أصل وآخر 
  وتظهر أوزان المخاطرة حسب أنواع األصول أو الموجودات داخل الميزانية للمصرف على النحو التالي:

  المخاطر حسب األصناف للموجودات داخل الميزانية العمومية ): أوزان1.3جدول رقم(
  نوعية الموجودات  درجة المخاطرة

وبنوكهـا  OECDمـن حكومـات دول  النقدية والمطلوبات من الحكومة والبنوك المركزيَّة مقومة بالعملـة الوطنيـة والمطلوبـات  %صفر  -
  أو مضمونة من قبلها.  OECDالمركزية، والمطلوبات بضمانات  نقدية أو أوراق مالية صادرة من حكومات دول 

  المطلوبات من قبل مؤسسات القطاع العام المحلـية بإستثناء الحكومة، والقروض المضمونة من قبل تلك المؤسسات.     % 10  -
والقروض المضمونة من قبلهـا، والمطلوبـات مـن مؤسسـات  OECDلدولية وبنوك دول منظَّمة المطلوبات من بنوك التنمية ا % 20 -

  والقروض المضمونة من قبلها.   OECDالقطاع العام غير المسجلة في دول 
  القروض المضمونة برهانات عقارية ويشغلها مالكها (المقترض أو تلك التي تؤجر). 50% -
، والمطلوبــات مــن الحكومــات OECDالمطلوبــات مــن قطــاع خــاص + والمطلوبــات مــن البنــوك المســجلة خــارج دول منظَّمــة   %  100-

  جميع الموجودات األخرى. OECDالمركزية خارج دول 
إســتراتيجية  -تحــديات العولمــة–المصــارف اإلســالمية مقــررات لجنــة بــازل )، 2008أحمــد ســليمان خصــاونة، ( المصــدر:
  .116الم الكتب، األردن، صع مواجهتها،

ل لتزامات العرضية (التعهدات خارج الميزانية) بضرب معاموتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة لإل
ية، ميزانلتزام األصلي المقابل له في أصول الترجيح الخطر للتعهد خارج الميزانية في معامل الترجيح لإل

  ي:ومعامالت الترجيح للتعهدات خارج الميزانية هي كاآلت
  ): أوزان المخاطر حسب االلتزامات الموجودة خارج الميزانية العمومية2.3جدول رقم(

  البنود  أوزان المخاطر
  بنود خاصة بالضمانات العامة للقروض   100%
  بنود مرتبطة بمعامالت حسن األداء ( خطابات الضمان، الكفاءات)  50%
المســـتندية بنـــود مرتبطـــة بمخـــاطر قصـــيرة بنـــود مرتبطـــة بمخـــاطر قصـــيرة األجـــل، كاالعتمـــادات   20%

  األجل تتم بالتصفية الذاتية(االعتمادات المستندية).
القـاهرة،  ، الـدار الجامعيـة،التطورات العالميـة وٕانعكاسـاتها علـى أعمـال البنـوك)، 2001طارق عبد العال حماد، ( المصدر:

  .139مصر، ص
حيث يحتسب رأس المال المطلوب لحمايـة األصـول داخـل الميزانيـة بوضـع جميـع األصـول وفـق فئـة       

المخاطر الخاصة بكل منها، ومن ثم تحتسب األصـول المرجحـة حسـب درجـة المخـاطر فـي كـل مجموعـة، 

                                                 
 .المطلوبات يقصد بھا القروض الممنوحة لتلك الجھة، أو األموال المودعة لديھا 
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 هــي أصــول  %0وهــذه هــي الخطــوة األولــى إليجــاد رأس المــال المطلــوب فمــثال األصــول عنــد وزن مخــاطر
  خالية من إحتماالت أال يتم إستردادها وهذه المجموعة من األصول ال تحتاج أي رأس مال لحمايتها.

مـن  %8فهي على درجـة كبيـرة مـن المخـاطر وتحتـاج جميعهـا إلـى   %100أما األصول في وزن المخاطر 
  إجمالي رأس المال.

حســب تقســيمها علــى فئــات المخــاطر الخطــوة الثانيــة يــتم تجميــع رأس المــال المطلــوب لكــل األصــول        
  للوصول إلى أدنى متطلبات رأس المال لحماية األصول داخل الميزانية.

وبالنسبة لما تتعرض له المصارف من مخاطر مرتبطة بأصول خارج ميزانيتها، من غيـر المشـتقات الماليـة 
عـة امالت التحويـل فهـي أربفقد تم وضع نظام لتحويل مخاطرة تلك األصول إلى المخاطرة اإلئتمانية أما مع

) بعد ذلك يـتم تصـنيف هـذه القيمـة المعادلـة وفقـا ألنـواع المخـاطرة التـي يـتم  100%.  50%.  20%.  0%(
  تصنيف البنود داخل الميزانية وفقا لها.

وبإستخدام هذه التوجهات فإن التعرض للمخاطر من أصول خارج الميزانية يتحول إلى مـا يقابلـه مـن       
 1988ألصول داخل الميزانية وبالتالي يمكن تحديد رأس المال المطلوب وتماشيا مـع إتفاقيـة بـازل مخاطر ل

فـــإن إجمـــالي رأس المـــال المطلـــوب للحمايـــة مـــن مخـــاطر اإلئتمـــان يســـاوي مجمـــوع متطلبـــات رأس المـــال 
  لألصول المشمولة بالميزانيات واألصول خارجها.

  رأس المال التنظيمي                                                        
  نسبة كفاية رأس المال =

  طر السوق)(الموجودات والبنود داخل وخارج الميزانية المرجحة بالمخاطر + مخا                                  
 .ل األولىزتفاقية بـاإتعديل   . 4.1.2.3

ســـتمرار إ علـــى تقويـــة و  1988ل األولـــى عـــام ز بــــاإتفاقيـــة ســـاعد معيـــار كفايـــة رأس المـــال الـــذي وضـــعته     
النظـام المـالي أصـبح مؤشـر كـوك غيـر كـاف لقيـاس  هتطـور الـذي شـهدلكن مع الي الدولي، مصرفالنظام ال

رتكـز خاصـة علـى مخـاطر القـروض، وفـي عـدم وجـود مخـاطر أخـرى إية مصـرفالصحة الماليـة للمؤسسـة ال
الحديثة تحتـاج إلـى  مصارفكون أن ال طر السوقأصبحت تشكل عوائق حقيقية أمام تماسك البنوك كمخا

مصــادر متعــددة إضــافة إلــى القــروض التــي تتميــز بمخــاطر االئتمــان ومخــاطر ســعر الفائــدة بــاألخص مــا 
رتبــاط المخــاطرة بعــدة متغيــرات غيــر متوقعــة مثــل: أســعار إيتعلــق بالتعامــل بالمشــتقات الماليــة، وهــذا يعنــي 

  1.الملكيةالصرف أسعار الفائدة وأسعار حقوق 
ل مجموعــــة مــــن ز أصــــدرت لجنــــة بـــــا 1995فــــي أفريــــل  ل األولــــى:زتفاقيــــة بـــــاالجوانــــب الجديــــدة إل أوال) 
، وقــد تــم مصــارفقتراحــات اإلشــرافية لتطبيــق معــايير رأس المــال بزيــادة مخــاطر الســوق التــي تتحملهــا الاإل

 ،ة فـي السـوق الماليــةل علـى مالحظاتهـا باإلضـافة إلـى األطـراف المشـاركو للحصـ مصـارفعرضـها علـى ال
بإمكانية وضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال الـالزم لمقابلـة  مصارفقامت اللجنة بوضع خطة للسماح لل

                                                 
 ن خالل ض منھا مھي مخاطر التعرض لخسائر لبنود متعلقة بالميزانية أو خارجھا نتيجة لتحركات في أسعار السوق وھي مخاطر يعب التخفي

 إستراتيجية التنويع التي تستخدم في مجال التحوط من مخاطر محفظة األوراق المالية.
  .26ص مرجع سبق ذكره،)، 2006(آسيا سعدان،  1



 
150

سـتخدام مخاطر السوق، كما تـم إصـدار ورقـة مصـاحبة تبـين الطريقـة التـي تخطـط لهـا الجهـات اإلشـرافية إل
 مصـارفيتعلـق بأنظمـة قيـاس المخـاطرة الداخليـة أي ال فعلـي فيمـالالمقارنات بين النتائج النموذجية واألداء ا

ل ضــمان حــد أدنــى مــن الحيطــة والحــذر جــولقــد اقترحــت اللجنــة مــن أ ،كأســاس لتطبيــق كفايــة رأس المــال
بعـض المعـايير الكميـة والنوعيـة لتسـتخدم  مصـارفشتراكات رأس المال عل مسـتوى جميـع الإوللتماشي مع 
التــي ترغــب فــي اســتخدام نمــاذج داخليــة فيمــا يتعلــق بمخــاطر الســوق، ومــن أهمهــا:  مصــارفمــن طــرف ال

ستخدام حزمة سعرية دنيا تعـادل عشـرة أيـام مـن التـداول، علـى أن يشـمل إ ضرورة حساب المخاطرة يوميا، و 
النمــوذج فتــرة مراقبــة تاريخيــة مــدتها عــام علــى األقــل فيكــون عبــئ رأس المــال الــذي يســتخدم نمــوذج داخلــي 

مــا يعــادل ثالثــة أمثــال متوســط قيمــة  زائــدطرة فــي اليــوم الســابق اقيمــة المخــ عبــارة عــن مصــرفالنســبة للب
  1.المخاطرة السوقية أليام العمل الستين السابقة

ـــاإالقــول أن التعــديالت التــي قامــت بهــا ومنــه فــيمكن        تضــمنت تغطيــة رأس المــال  ىل األولــز تفاقيــة ب
ســـوق المتمثلـــة أساســـا فـــي مخـــاطر أســـعار الفائـــدة ومخـــاطر الة إلـــى مخـــاطر ئتمانيـــة باإلضـــافللمخـــاطرة اإل

  2.تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار الصرف
يعبــر عنــه  1995رأس المــال بعــد تعــديالت أفريــل كفايــة لقــد أصــبح معيــار معيــار كفايــة رأس المــال: ثانيــا) 

بمعــدل موحــد لكفايــة رأس المــال يحــدد الحــد األدنــى للعالقــة بــين كــل مــن رأس المــال اإلجمــالي مــن جهــة 
  3. 12.50واألصول المرجحة بأوزان المخاطرة مضافا إليها مقياس المخاطرة السوقية مضروبا في 

مخاطر االئتمان  يتم إيجاد صلة رقمية بين مصرفعند حساب نسبة رأس المال اإلجمالية للف      
ثم إضافة الناتج إلى مجموع  12.5ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 

آلخر فقد تضمنت  مصرفوبما أن المخاطرة السوقية قد تختلف من  ة،األصول المرجحة ألوزان المخاطر 
تصبح إذن و مقترحات اللجنة طرقا إحصائية نمطية لقياس هذه المخاطرة، منها القيمة المقدرة للمخاطرة 

    :كما يلي4بقسمة البسط على المقام العالقة المعدلة لحساب كفاية رأس المال 
ألصول المرّجحة بأوزان المخاطرة + مقياس (ا  8% =)  3+ شريحة2+ شريحة  1إجمالي رأس المال ( شريحة 

  ) 12, 5× المخاطرة السوقيَّة 
المستخدمة لنماذج داخلية أن يكـون لـديها نظـام  مصارفللتوضيح فإن اللجنة ترى أنه يتعين على ال       

متكامل لقيـاس المخـاطرة يعبـر عـن كـل مخاطرهـا السـوقية، وبالتـالي يجـب قيـاس المخـاطرة باسـتخدام مـنهج 
  .ستخدام النموذج الموحد الصادر عن اللجنةإستخدام النماذج الداخلية، أو بإواحد أي ب

  إجمالي رأس المال                                                        
 %8 ≥معدل كفاية رأس المال الجديد =                                                                               

  12.5× األصول المرجحة بأوزان المخاطرة + مقياس المخاطرة السوقية                           

                                                 
  .98، الدار الجامعية ، اإلسكندرية، مصر، ص العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد، (دس ن)،  1
  .26ص مرجع سبق ذكره، )،2006(آسيا سعدان، 2
  .103، صمرجع سبق ذكره ،)(دس نعبد المطلب عبد الحميد،  3

4   Basel committee on banking supervision, (2006), international convergence of capital measurement and 
capital standards, bank of international settlements, p12. 

 . قروض مساندة ألجل سنتين والتي يمكن استخدامھا لمواجھة المخاطر 
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، باإلضــافة )2(شــريحةوالمساند )1(شــريحةأن رأس المــال أصــبح يتكــون مــن رأس المــال األساسيحيــث نجــد 
  1تخضع للشروط التالية: (دين متأخر الرتبة قصير األجل) يتكون من قروض) 3(شريحةإلى قسم ثالث 

  ستحقاق أصلية ال تقل عن سنتين، وأن تكون في حدود إأن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة
  .من الطبقة األولى المخصص لدعم المخاطر السوقية مصرفمن رأس مال ال%  250

 أن يكون صالحًا لتغطية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف األجنبي.  
  250نضمن الحد وهو  لكيستبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال إيجوز%. 
 لذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان ذلك الدفع الخضوع لنص (التجميد) ا

  .إلى حد أدنى من متطلباته الرأسمالية مصرفسوف يخفض رأس مال ال
  الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة( ≥ أن تكون الشريحة األولى من رأس المال(.  

 للدولة التي يتواجد فيها المصرف. الوطنيةوقد قَررت اللجنة أن يكون هذا القيد رهنا باإلرادة 
 ل طرق إحصائية نمطية لحساب رأس المال أهمها نمـاذج قيـاس القيمـة المقـدرة ز حتوت مقررات لجنة بـاإ

جاءت هـذه الطريقـة لتقـدير و التي تتعامل في عقود المشتقات بشكل كبير،  مصارف، وتتبعها ال  2للمخاطر
المفتوحـة اعتمـادا علـى التحليـل اإلحصـائي لتقلبـات األسـعار اليوميـة الخسائر المحتملة فـي صـافي المراكـز 

خــالل مــدة ســنة ســابقة علــى األقــل، ويــزود الحاســوب بيانــات األســعار والمراكــز الفعليــة، وهــو مــا يمكــن مــن 
تجـار، تحديد الخسائر المحتملة، وتتمثل في مخاطر سعر الفائدة فـي صـافي المراكـز المفتوحـة مـن أجـل اإل

ســتثمار طويــل األجــل باإلضــافة إلــى طر ســعر الصــرف فــي صــافي المراكــز المفتوحــة بهــدف اإلوأيضــا مخــا
 3. بعض المقاييس الكمية والنوعية في هذا المجال

  ثالثا) تعديالت منهجية وتنظيمية مرتبطة بمتطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق. 
ــديها نظــام متكامــل رأت لجنــة بــازل أنــه يتعــين علــى المصــارف التــي تســتخدم  النمــاذج الداخليــة أن يكــون ل

لقياس المخاطرة يعبر عن كل مخاطرها السـوقية، وبالتـالي يجـب قيـاس المخـاطرة بإسـتخدام مـنهج واحـد أي 
اإلختيار بين إستخدام النماذج الداخلية أو النموذج المعياري الموحد الصادر عن اللجنـة، وذلـك فيمـا يتعلـق 

المصارف التي تحرز تقدما نحو إيجـاد نمـاذج شـاملة، فـإن اللجنـة تسـمح لهـا علـى  بفئة مخاطرة معينة، أما
أســاس إنتقــالي إســتخدام خلــيط مــن النمــاذج الداخليــة وطريقــة القيــاس الموحــدة لكــل فئــة عامــل مخــاطرة مثــل 
أسـعار الفائـدة وأسـعار حقــوق الملكيـة وأسـعار الصــرف ...إلـخ، وفـي كـل األحــوال يخضـع إسـتخدام النمــاذج 

لجزئيــة للموافقــة اإلشــرافية وتخطــيط اللجنــة لمراجعــة هــذه المعالجــة فــي الوقــت المناســب، وفــي حالــة قيــام ا
المصرف بتطبيق نماذج داخلية لفئة عامل مخاطرة أو أكثر لن يسمح له بالعودة مرة أخـرى للمـنهج الموحـد 

اسـطة النمـوذج الـداخلي إال في ظروف إستثنائية فقـط، وتبقـى كـل عناصـر مخـاطرة السـوق غيـر المغطـاة بو 
خاضعة إلطار القياس الموحد، كما أن المتطلبـات الخاصـة بالمخـاطر االئتمانيـة والمخـاطر السـوقية سـوف 
تظل سارية بشكل أو بآخر على أساس عالمي موحد، ومن المهم أن نذكر بنقطة مهمة هـي أن لجنـة بـازل 

                                                 
 http://www.marefa.org/index.php                                                                   :                10/07/2012بتاريخ  عن موقع 1
  (بتصرف).166، صمرجع سبق ذكره)، 2003(طارق عبد العال،  2
  (بتصرف). 27، صمرجع سبق ذكره)، 2006(آسيا سعدان،   3
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إعتبارهـــا أداة مناســـبة لتوحيـــد أســـلوب عـــالج تفضـــل دائمـــا المتطلبـــات الرأســـمالية علـــى الحـــدود التنظيميـــة ب
 .1مخاطرة السوق دوليا

  الثانية.ل زمقررات لجنة بـا .2.2.3
ر وأكثـ األولـى لز ة مقارنـة بلجنـة بــاقـلقد وضعت مقترحات بشأن متطلبات كفاية رأس المال أكثـر د        

د الكبيـرة بعـ مصـارفبالنسـبة للمناسبة على األقل  1لز بـاإتفاقية ية، حيث لم تعد مصرفحساسية للمخاطر ال
  بتكارات المالية الجديدة.ستجابة للتطورات واإلإأن تغير مفهوم رأس المال وذلك 

تقــدمت لجنــة بـــازل بمقترحاتهــا الجديــدة  2001 جــانفي 16باإلضــافة إلــى تغيــر مفهــوم األصــول، حيــث فــي 
والمختصـــين والهيئـــات ( ومنهـــا وطلبـــت إرســـال التعليقـــات واآلراء حـــول هـــذه المقترحـــات مـــن قبـــل المعنيـــين 

، 2004 جــوانولقــد تــأخر صــدور النســخة النهائيــة إلــى  2001صــندوق النقــد الــدولي) قبــل نهايــة شــهر مــاي 
  2الثانية.تفاقية بازل إوهو الذي عرف ب، كحد أقصى 2006وحدد لها أجل تطبيق يمتد إلى نهاية سنة 

 3يلي: وتتمثل فيما: 2لزأسباب إعداد معايير بـا . 1.2.2.3
 صول.ضافة إلى تغير مفهوم األباإلبتكارات األدوات المالية الحديثة ستجابة إلإتغير مفهوم رأس المال  -
  ها.طرة فياالكبيرة وهذا راجع لتطور آليات إدارة المخ مصارفعند تطبيقها على ال 1لز بـا إتفاقية قصور -
 زيادة التركز في القطاع المصرفي. -
 ت فقط المخاطر.ألربعة مستويا 1تحديد معايير بـازل -
ترجيحــا للمخــاطر فــي القــروض التجاريــة فــي حــين  %100تحديــد القــروض بمســتوى واحــد ( مثــل تحديــد  -

ة نجد أن القروض تختلـف فيمـا بينهـا اختالفـا واسـعا، وهـذا يـؤدي إلـى أن معامـل رأس المـال ال يقـدم معلومـ
 دقيقة حول كفاية رأس المال البنك في عالقته بالمخاطرة).

علـى التالعـب بهـذه المعـايير لتجنـب تغطيـة المخـاطر  مصـارفالتفرقة بين القروض أيضـا شـجع الدم ع -
فــي الحــاالت التــي تغطيــه أعلــى مــن رأس المــال ( مثــل قــروض بطاقــات االئتمــان، قــروض الــرهن العقــاري) 

 التي لجأت البنوك إلى توريقها بكميات كبيرة.
 .2وٕاتفاقية بازل 1أوجه االختالف بين إتفاقية بازل . 2.2.2.3

  4في النقاط الرئيسية الثالث التالية: 2وبازل 1يمكن حصر اإلختالفات بين بازل
 :االختالف الخاص بإحتساب متطلبات كفاية رأس المال وهي كما يلي 
 تغير منهجية ترجيح األصول بمخاطر االئتمان تغيرا جذريا. -
 برأس مال لمواجهتها.إضافة المخاطر التشغيلية ومطالبة المصارف باالحتفاظ  -

                                                 
رسالة ، -دراسة حالة بنك الجزائر -عايير الدوليةآلية رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل الم)، 2005موسى مبارك أحالم، ( 1

 .77ير في علوم التسيير، فرع نقود ومالية، جامعة الجزائر، الجزائر، ص ماجست
فرحات عباس،  ، جامعة6مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد  النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بــازل،)، 2006سليمان ناصر، (  2

  (بتصرف).156سطيف، ص
 (بتصرف). 380ص، مرجع سبق ذكره(دس ن)، ، عبد المطلب عبد الحميد 3
دراسة تطبيقية على المصارف  2اإلدارة الحديثة لمخاطر اإلئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازل)، 2007ميرفت علي أبو كمال، ( 4

 .42،43، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، ص ص إدارة األعمال ماجستير فيرسالة ، العاملة في فلسطين
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إضافة طرق جديدة لقيـاس المخـاطر االئتمانيـة وتحديـد متطلبـات رأس المـال وهـذه الطـرق هـي: المـدخل  -
 المعياري، والمدخل األساسي والمتقدم المستند للتصنيف الداخلي للمخاطر.

ربـــاح تحقيـــق رأس المـــال االقتصـــادي والـــذي يأخـــذ فـــي اإلعتبـــار تحقيـــق األ 2يـــدعم تطبيـــق إتفـــاق بـــازل -
 والعوائد على رأس المال المعدلة بالمخاطر.

  إضـــافة بنـــود تتعلـــق بـــدور هيئـــات الرقابـــة علـــى المصـــارف فـــي مراقبـــة كفايـــة رأس المـــال وأســـاليب إدارة
المخــاطر، بحيــث أصــبح مــن مهمــات هــذه الهيئــات رفــع نســب كفايــة رأس المــال عنــد ظهــور ظــروف جديــدة 

 رف محدد) ومراجعة أساليب إدارة وقياس هذه المخاطر.(إقتصادية خاصة بالقطاع المصرفي أو بمص
  ــــق بالشــــفافية واإلفصــــاح فــــي الســــوق وهــــي متطلبــــات تتعلــــق بإتاحــــة مزيــــد مــــن إضــــافة متطلبــــات تتعل

المعلومــات للســوق حــول مــدى كفايــة رأس المــال وحجــم المخــاطر التــي يتعــرض لهــا المصــرف وأســاليبه فــي 
 التالي: إدارتها وقياسها ويمكن توضيح ذلك بالشكل 

 2وٕاتفاق بازل 1): يبين أوجه االختالف بين إتفاق بازل 1.3الشكل رقم (
  رأس المال                                        

 نسبة رأس المال = 
  المخاطر التشغيلية + مخاطر السوق + مخاطر اإلئتمان                     

  
 
 

 2ة بـازلاإلدارة الحديثة لمخاطر اإلئتمـان فـي المصـارف وفقـا للمعـايير الدوليـ)، 2007(ميرفت علي أبو كمال،  المصدر:
 ، الجامعـــة اإلســـالمية، غـــزة،، مـــذكرة ماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال دراســـة تطبيقيـــة علـــى المصـــارف العاملـــة فـــي فلســـطين

  .43، صفلسطين
 

 .1ونطاق تطبيقاتها 2أهداف اتفاقية بازل .3.2.2.3
 لسوقل الشك أن نجاح اإلطار الجديد لكفاية رأس المال مرهون بدرجة تماشيه مع التطورات الحاصلة

ة رأس المال بحيث يركز على ــــار جديد وشامل لكفايــــــل إلى وضع إطز اــــة بـــــتسعى لجن اة لذــــالمصرفي
 :األهداف التالية

 .االستمرار في تعزيز أمان وسالمة النظام المالي  -
  .االستمرار في دعم المساواة التنافسية -
  .تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر -
ق من ن مبادئه األساسية يجب أن تكون مناسبة للتطبيأالتركيز على المصارف النشطة عالميا، كما  -
          ..                                                        المصارف على اختالف درجات تطورها قبل

                                                 
، دار الجامعة، مصر، ص انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية)، 2006أحمد شعبان محمد علي، ( 1

 .247،248ص

 ال تتغير

   ال  دــجدي
تتغير

تغير 
 جذري
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 إن اإلطار الجديد المقترح من قبل لجنة بازل لكفاية رأس المال ينتظر أن يشكل حجر األساس في عملية
تعزيز أمان وسالمة النظام المالي الدولي، وذلك الهندسة المالية الجارية، حيث يهدف بالدرجة األولى إلى 

وتعتقد لجنة بازل بأن ، لمواجهة المخاطر المالية المتنوعة والمتزايدة يرتكاز على تكوين رأس مال كافباإل
 اإلطار الجديد يجب أن يحافظ في حده األدنى على المستوى الراهن لرأس المال في القطاع المصرفي. 

ستيعاب المخاطر المتأصلة في كل المجموعة المصرفية، لذا تقترح لجنة بازل إلى ويركز اإلطار الجديد ع
أن يتم توسيع نطاق اإلطار القديم ليشمل على أساس مجمع كل الشركات القابضة التي تضم المجموعات 

 اتـــــالسلط ة إلى ذلك يجب أن تشددــــــوباإلضاف ،ةــــــــالمصرفية والتي بدورها تنخرط في النشاطات المصرفي
ولقد تطورت أنشطة ، الرقابية على مسألة أن كل مصرف ضمن المجموعة يتمتع بمعدل رسملة كافي

المصارف بإتجاه معامالت جديدة، خاصة التعامل في األوراق المالية والتأمين لذا فإن لجنة بازل تسعى 
ستثمــــارات ذات حقوق ن، وكذلك اإلستثمارات المصــــارف في هذه المياديإإلى توضيح كيفيـــــة معاملة 

األقليـــة في الهيئات التجاريــــــة وذلك بالنسبة لمتطلبـــــات رأس المـــــال وفيما يتعلق بالمجموعــــــات المالية 
المتنوعة، فإن اللجنة تعترف بأن هناك حاجة إلى متابعة العمل مع السلطات الرقابية المشرفة على 

             . .                   ألوراق المالية من أجل تحديد معايير كفاية رأس المالشركات التأمين وا
قتصاد بتطور مذهل يتطلب إطارا واسع النطاق ومرنا لتحديد كفايـــــة رأس المـــــال، ويتميز عالم المال واإل

رتكاز اإلطــــار الجديد على إلذلك تعتقد لجنـــــة بــــازل أنه يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل من خالل 
، ومتابعــــة من قبل السلطات 1988ثالث دعائم: متطلبـــات دنيا لرأس المــــــال كما هي محددة في إطــــار 

الرقابيـــة لكفــــــاية رأس المـــــال، واإلنضبـــــاطية السوقية، وكل من هذه الدعـــــــائم مطلوبــــة من أجل الرقابة 
اإلشراف على صحة النظام المالي بشكل عام وأيضا صحة المؤسسات المصرفية منفردة، على الرغم من و 
 . ستبداله باإلدارة المصرفية الفعالةإنها ال يمكن عتراف بأن أيا ماإل
  وتتمثل في: 2لز بـاهذه األخيرة أكثر تعقيدا من أهداف ف 1لز تعقيدا من بـاأقل  2لز تفاقية بـاإلقد وجد أن و 
وتســهيل عمليــة المعلومــات حــول تلــك األســاليب  مصــارفتحســين األســاليب الفنيــة للرقابــة علــى أعمــال ال 

 بين السلطات النقدية المختلفة.
 الربط ( بالقدر الممكن) بين كمية رأس المال وحجم مخاطر النشاط. 
رتبـاط بـين فـي حسـاب وٕادارة المخـاطر وفـي اإل مصـارفالو التركيز على الحوار ما بين الجهـات الرقابيـة  

 رأس المال والمخاطرة.
التـــي تميـــل للمخـــاطرة وبـــين عمالئهـــا ونظرائهـــا والـــذي يتحملـــون عـــبء  مصـــارفية بـــين اليـــادة الشـــفافز  

 التمويل وبالتالي يتعرضون للمخاطرة معها.
  يلي: فيماوتتمثل هذه الركائز  :2لزبـا إتفاقيةركائز مقررات   . 4.2.2.3

   الحد األدنى لرأس المال. 
 . عملية المراجعة اإلشرافية 
  نضباط السوق.ستخدام الفعال إلاإل 
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وهــي طريقــة مســتحدثة لحســاب كفايــة رأس المــال المــرجح  الركيــزة األولــى: الحــد األدنــى لــرأس المــال: أوال)
معالجـــة مخـــاطر لالمخـــاطر حيـــث جـــاءت بتغيـــرات جوهريـــة مختلـــف  لمواجهـــة ةبـــأوزان المخـــاطرة والواجبـــ

  1االئتمان والسوق.
ويمكـن تعريفهـا بأنهـا الخسـائر  1لز بــا والتـي أهملـت فـي ولقد قدمت تغطية كاملـة شـاملة لمخـاطر التشـغيل 

  التي تنجم عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية والعناصر البشرية واألنظمة أو األحداث الخارجية.
) وهــي نفســها القيمــة الموجــودة فــي %8ويحــدد ذلــك مــع تحديــد الحــد األدنــى لمعــدل كفايــة رأس المــال أي (

فـي منهجهـا وأسـاليب حسـاب أوزان مخـاطر  1لز تختلف عن بــا 2لز بـا ختالف القائم هو أن، لكن اإل1لز بـا
  2االئتمان. 

ســبة إلــى رئــيس لجنــة ن MC Donoughفــي إطــار ذلــك تمــت مراجعــة مؤشــر كــوك واســتبداله بمؤشــر       
  3ويحسب المؤشر الجديد كالتالي:  2لز بـا

  الخاصةاألموال                                                     
  MC Donough =                                                                                ≤ 8%مؤشر 

    +األخطار العملية + أخطار السوق أخطار القروض                                 
مخــاطر كافــة الموجــودات  ويتمحــور حــول تحديــد تغطيــة المخــاطر االئتمانيــة لكفايــة عناصــر األصــول:أ) 

سـتخراج مجموعـة قـيم الموجـودات المرجحـة إلى المراكز المتواجدة خارج الميزانية وذلك من أجـل إباإلضافة 
عتبـــاره بالكامـــل إيعنـــي أن المركـــز المعـــرض للمخـــاطر قـــد تـــم  %100بـــاألوزان، فمـــثال وزن مخـــاطر مـــرجح 

مــن قيمتــه، وعــادة  %8حتســاب الموجــودات الخطــرة المرجحــة والتــي تعنــي إذا تــم ترجمتــه إلــى رأس المــال إل
  المعادلة التالية: بتحتسب نسبة كفاية رأس المال حس

 %8× متطلبات رأس المال = الموجودات المرجحة بالمخاطر 
  وزن المخاطر× الموجودات المرجحة بالمخاطر = المركز 

أمـــا  )، شـــركاتمصـــارفحكومـــة،  (حيـــث تعتمـــد أوزان المخـــاطر الحاليـــة علـــى تصـــنيف المقتـــرض        
ــيم االئتمــان بالقيــام  األوزان الجيــدة فســيعاد النظــر بهــا فــي ضــوء الســماح لجهــات خارجيــة مثــل وكــاالت تقي

  .بعمليات التصنيف للمخاطر
  ئتمانية.ب) طرق حساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال الخاصة بالمخاطر اإل 

 :من خالله يتم تقييم المصرف من طرف إحدى وكاالت التقييم الخارجية المتخصصـة  المنهج المعياري
 ) وفـي هـذا المـنهج تـم تعـديل أوزان المخـاطرة فيمـاMoody’s  ،Fitch، Standard et poor’s ،IBCAمثـل (

) 150%،%100،%50، %20، %0يتعلق بالتقييم السيادي للدول وتقيـيم المصـارف والمؤسسـات لتتـراوح بـين(
 حيث تخضع المصارف لخيارين ويقوم المصرف المركزي بتطبيق خيار واحد على كافة المصارف في

  4نفس البلد:
                                                 

 .156ص مرجع سبق ذكره،)، 2006(سليمان ناصر،   1
 .383ص مرجع سبق ذكره،(دس ن)، يد، عبد المطلب عبد الحم  2
 . 28، صمرجع سبق ذكره)، 2006(آسيا سعدان،   3
 .33، صمرجع سبق ذكره)، 2008(موسى عمر مبارك أبو محميد،  4
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بحيــث يعتبــر تصــنيف كــل دولــة  مصــرفإجــراء تقيــيم ســيادي للدولــة التــي يتواجــد فيهــا الاألول:  خيــارال -
بمثابة إظهار ونشـر لمصـداقيتها ككـل بـاألخص قـدرتها علـى خدمـة ديونهـا، فتحديـد تصـنيف لهـا أو تعديلـه 
يؤثر سلبا أو إيجابـا حسـب درجتـه علـى المؤسسـات العاملـة بهـا، فـإذا لـم تصـنف دولـة مـا تصـنيفا مـنخفض 

منـع  ها مسـتقبال فـي األسـواق الدوليـة وهـذا يـؤدي إلـىفإنها في الغالب لن تتاح لها الفرصة لتسويق إصـدارات
لوصول إلى مصـادر التمويـل األخـرى إال بشـروط وضـمانات وتكـاليف إضـافية، تعتمـد الوكـاالت لها مصارف

قتصــاد الكلـــي كالنـــاتج المحلـــي، التضـــخم، فــي تصـــنيفها للـــدول فـــي العديــد مـــن الحـــاالت علـــى معطيـــات اإل
 السداد. الديون الخارجية، عدم القدرة على

فحســب هــذا الخيــار يــتم إعطــاء كافــة المصــارف فــي دولــة معينــة وزن مخــاطر يقــل درجــة واحــدة عــن الــوزن 
والـدول غيـر المصـنفة سـيكون   B–إلـى  BB+الممنوح لتلك الدولة، أما الدول ذات التصنيف اإلئتمـاني مـن 

  .%100الحد األعلى لوزن المخاطر هو 
فيه يتم إعتمـاد وزن المخـاطر علـى أسـاس التصـنيف اإلئتمـاني الخـارجي للمصـرف ذاتـه  الثاني: خيارال -

أشــهر شــريطة عــدم  3مــع إعطــاء وزن تفصــيلي للمخــاطر علــى المطلوبــات والتــي تقــل فتــرة إســتحقاقها عــن 
ذاتــه وهــذا مــن خــالل الوكــاالت الخارجيــة، بحيــث تحــد أوزان المخــاطر  مصــرفإجــراء تقيــيم للتجديــدها، أي 

 :بـل إحـدى مؤسسـات التصـنيف الدوليـة، وفـي هـذا الصـدد تتـوفر ثـالث وكـاالت أمريكيـة شـهيرة وهـيمـن ق
Moody’s  ،Fitch، Standard et poor’s ـــبمفرده ـــافة نجــد أن  IBCAا أو مقرونــة بوكالــة ـــ ل ز بـــاباإلضـــــ

ـــالثاني ـــ، أو حكومارفمصــاطر بغــض النظــر إن كــان المقتــرض، ــــــوال يوضــح أوزان المخدة اقترحــت جــــ  ات ــــ
  . Standard et poor’sأو شركات مع األخذ بالحسبان أن الجدول هو المعمول به للتقييم في وكالة 

 Standard et poor’sأوزان المخاطر حسب وكالة  :)3.3الجدول رقم ( 
  األصـــــــول  

AAA+ إلى-   AA  A+ إلى-  A  BBB+ إلىBBB-  BB+ إلىB-   أقل من–B  مصنفةغير  
 100 %  150 % 100 % 50 %  20 % 0 %  ديون الحكومة

  100 %  150 %  100 %  100 %  50 %  20 %  01خيار مصارفال
  50 %  150 %   100 %  50 %   50 %  20 %  02خيار مصارفال

  150 %  100 %  100 %  100 %  50 %  20 %  الشركات
سـتير، قسـم ، مـذكرة ماجفي ظل التطـورات الماليـة العالميـةتأهيل النظام البنكي الجزائري )، 2006( ،آسيا سـعدان المصدر:

  .29ص  ،االقتصاد، جامعة قالمة، الجزائر
) عــدم القبــول مــن طــرف الــدول المعنيــة وكــاالت التقيــيم ويطــرح تقيــيم المؤسســات العالميــة إمكانيــة (      

 للحـد األدنـى مصـارفستيفاء الإالمركزية من  مصارفتأكد الجهات الرقابية المحلية كال بالتقييم، إذ البد من
وتمتعهـا بدرجـة عاليـة مـن الثقـة، باإلضـافة  سـتقاللية قرارهـاإ للمعايير الالزم توافرها كالشفافية والموضـوعية و 

  1إلى إمتالكها سجل وخبرة طويلة في مجال التقييم اإلئتماني.
  والجدول التالي يوضح كيفية تقييم هذه المؤسسات المتخصصة للمصارف.

                                                 
جامعة  ة ماجستير في النقود والمالية،رسال، المنظومة المصرفية الجزائرية ومتطلبات إستيفاء مقررات لجنة بازل)، 2005عبد الرزاق حبار، ( 1

 .60حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص
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  ): التصنيفات الخاصة بمؤسسات التقييم االئتمانية العالمية.4.3رقم(جدول 
  تقييم منخفض جدا  تقييم مرتفع جدا  مؤسسة التقييم اإلئتمانية

Fitch IBCA AAA-   أقل من    فأعلى-B            
Moody’s    A3       أقل من      فأعلى  B3  

Standard et poor’s  AA-    أقل من     فأعلى-B      
Source: Daniel karyotis, (1995), la notation financière une nouvelle approche du risque, la 
banque revue éditeur, paris, France, pp27-30. 

  تكون عملية إحتساب متطلبات رأس المال كما في الشكل الموالي: ومنه
  ): كيفية إحتساب متطلبات رأس المال.2.3شكل رقم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source  : Christl&Pribil  , (2006), Guidelines on Bank Wide Risk Management: Internal 
Capital adequacy Assessment Process, Oesterreichischen National Bank, p38. 

 :لقــد تبنــى هــذا المــدخل تطبيــق نظــام التصــنيف الــداخلي والــذي تعتمــد عليــه  مــدخل التصــنيف الــداخلي
عتمـاده علـى مـداخل كميـة ونوعيـة تعكـس الوضـعية الحقيقيـة للمخـاطر فـي هـذه الدولية، وذلك إل مصارفال
، ويصـــنف هـــذا النظـــام المخـــاطر علـــى أســـاس المعلومـــات المتـــوفرة عـــن كـــل عميـــل، فبإمكـــان مصـــارفال
بعـض المعلومـات الداخليـة التـي يتعـذر علـى المصـنفين الخـارجيين الوصـول إليهـا، لـى إالوصـول  مصرفال

 )مصـارفشـركات، حكومـات أو  (ستخدام نظام التصنيف الداخلي لتقييم مقـدرة المقتـرضإ مصارفويتيح لل
  .ستخدام أسلوب صارم ومعايير إفصاح جديةإشرط 
مخاطر ويتطلب الحصول على موافقـة المصـرف كما يعد هذا األسلوب من األساليب المتقدمة لقياس ال    

المركزي قبل التطبيق وااللتزام بالحـد األدنـى مـن المتطلبـات والتـي تتمثـل فـي: دقـة البيانـات، أنظمـة القيـاس 
للرقابة الداخلية، دقة نتائج اإلفصاح إال أنه فـي حالـة تطبيـق هـذا األسـلوب ال يمكـن التراجـع عنهـا والرجـوع 

  1 ويتضمن التصنيف الداخلي لحساب متطلبات رأس المال أسلوبان هما:، إلى األسلوب المعياري

                                                 
 .507-502، ص مرجع سبق ذكره)، 2009محمود حسين الوادي وأخرون، (  1

External rating   
 الخارجي التقييم

Predefined risk weight 
 مسبقا الوزن محددة مخاطر 

Exposure at Default 
 األصل حجم

Risk weight 
 الخطرأوزن

Agency Rating 
 وكالة التقييم

Borrower 
 المقترض

Collateral 
 شامل بشكل متوازي
 ومباشر ومتالزم

  Capital requirement  
 رأس المال متطلبات

%8 = * *
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وهو أن تفترض السلطة الرقابية نسبة محددة للخسائر التـي يمكـن أن تنشـأ عـن فشـل  :األسلوب األساسي 
د العمالء ويراعى في تحديد هذه النسبة قيمة الضمانات التي يمكن للمصرف تسييلها في حالة الفشل وتحـد

  للقروض المشتركة. %75للقروض بدون ضمانات و %45لها نسبة ثابتة 
يحدد المصرف الخسائر الناشئة عن فشل العمالء بالنسبة لكل قرض على حـدى آخـذا  :األسلوب المتقدم 

في اإلعتبار أنه في حالة قيام أي مصرف بحساب حجم الخسائر التي قد تـنجم عـن عـدم السـداد بإسـتخدام 
 تقديراته الخاصة أن يكون على إستعداد للوفاء بمتطلبات رأس المال وفقا لما تراه السلطة الرقابية.

 وتعتمد هذه األسـاليب علـى قيـام المصـارف باإلعتمـاد علـى تقـديراتها الذاتيـة فـي قيـاس مكونـات الخطـر فـي
حالـــة إســـتخدام األســـلوب المتقـــدم بمســـاعدة الســـلطات اإلشـــرافية بغـــرض الوصـــول إلـــى األوزان الترجيحيـــة 

  األسلوب األساسي.لمخاطر األصول ومن ثم إحتساب رأس المال الواجب اإلحتفاظ به في حالة إستخدام 
ت حتمالية تخلف العميل عن الدفع والسـلطاإبتقييم  مصرفختالف الحاصل بينهما هو أن األول يقوم الواإل

 رفمصـسـنة، أمـا الثـاني فيحـدد ال 2.5ـسـتحقاق العمليـة بـإالرقابية تحدد بقية المتغيـرات، وعـادة يحـدد موعـد 
  جميع المتغيرات.

تــي تــنجم عــن ضــعف فــي الرقابــة الداخليــة أو ضــعف فــي األشــخاص وهــي ال تغطيــة المخــاطر العمليــة: ج)
كـــوارث ال ،مخالفـــة أنظمـــة الرقابـــة ،خـــتالسواألنظمـــة أو حـــدوث ظـــروف خارجيـــة مثـــل التزويـــر، الغـــش، اإل

   وهي: لتقييم هذه المخاطر طرق طبيعية والتي تؤدي جميعها إلى خسائر غير متوقعة وتوجد ثالثال
 :أن تحتفظ بـرأس مـال لمواجهـة  مصارفتبعا لهذه الطريقة فإنه يتوجب على ال مدخل المؤشر األساسي

كمـا هـو مبـين فـي  ألفـا α ة تسـمىبتـنسـبة ثا والـذي يحتسـب بضـرب الـدخل اإلجمـالي فـيمخاطر التشغيل، 
 1المعادلة التالية:

  K = α. R  
  .خطر التشغيلمتطلبات رأس المال الالزم ل K :حيث
      α  من طرف السلطات الرقابية.حدد وهي نسبة ت  
      R للثالث سنوات األخيرة. مصرفيمؤشر قاعدي قد يكون متوسط الناتج الصافي ال  

 :وتحتســـب متطلبــات رأس المـــال وفقــا لهـــذا المــنهج بنـــاء علــى عـــدة مؤشــرات الـــدخل  المــدخل المعيـــاري
اإلجمالي لقطاعات األعمال بحيث يضرب دخل كل نوع مـن دوائـر المصـرف فـي نسـبة معينـة بيتـا خاصـة 

المقدمـة وللتســهيل  مصــرفطر حســب وحـدات العمــل وخـدمات الاخـمتقـوم علــى تصـنيف مصــادر ال بـه، أي
 2.المعادلةهذه تحسب ب

                                                   =k  

   .خطر التشغيلمتطلبات رأس المال الالزمة ل:  kحيث:

                                                 
 .62، صمرجع سبق ذكره )،2005(عبد الرزاق حبار،  1
 .63المرجع نفسه، ص 2
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    Ei  نحدار متعلق بنوع خطر التشغيلإ: معيار.  
    Bi  : تحدد من قبل السلطات الرقابية.نسبة  

  ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي:
  ): نسبة بيتا المقابلة لكل نوع من األعمال المصرفية:5.3جدول رقم(

  متطلبات رأس المال الالزم  بيتا  1المؤشر  خط العمل  قطاعات العمل
 .%18الدخل اإلجمالي  %18  الدخل اإلجمالي  تمويل الشركات  اإلستثمار

  .%18الدخل اإلجمالي  %18  الدخل اإلجمالي  تمويل التجارة
  .%12الدخل اإلجمالي  %12  الدخل اإلجمالي  الخدمات المصرفية لألفراد  األعمال المصرفية

  .%15الدخل اإلجمالي  %15  الدخل اإلجمالي  الصيرفة التجارية
  .%18الدخل اإلجمالي  %18  الدخل اإلجمالي  المدفوعات والتسوية

  .%15الدخل اإلجمالي  %15  الدخل اإلجمالي  خدمات الوكالة  أعمال أخرى
   .%12الدخل اإلجمالي  %12  الدخل اإلجمالي  إدارة األصول

ــازل)، 2005عبــد الــرزاق حبــار، ( المصــدر: ــة ب ــات إســتيفاء مقــررات لجن ــة ومتطلب رة ، مــذكالمنظومــة المصــرفية الجزائري
  .63، ص ماجستير في النقود والمالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر

  والبد من وجود شرطين لكي يتمكن المصرف من إستخدام هذه الطريقة وهما:          
 وجود إدارة مخاطر فعالة ورقابة صارمة. -
  وجود إجراءات وكذلك التحقق من أن رأس المال المحتسب يغطي المخاطر التشغيلية بالفعل. -

  :ذا النوع من المخاطر وفـق هلحتساب متطلبات رأس المال إفي  لمصارفحرية امدخل القياس المتقدم
(إسـتخدام طريقـة خاصـة بـه)، أي بموجـب هـذا المـنهج تقـوم  برامج إحصائية توافق عليهـا السـلطات الرقابيـة

المصــارف الكبيــرة والتــي يكــون لهــا عــدة شــركات تابعــة (مجموعــة مصــرفية) وتعمــل علــى المســتوى الــدولي 
قيـــاس الداخليـــة الخاصـــة بهـــا لتحديـــد وتقيـــيم حجـــم وتتصـــف عملياتهـــا بـــالتطور والتعقيـــد بإســـتخدام أنظمـــة ال

تعرض المصرف للمخاطر التشغيلية وٕاحتساب متطلبات رأس المال الالزم لمواجهتها، وتتميـز هـذه الطريقـة 
بأنهـــا أكثـــر تقـــدما مـــن الطـــرق الســـابقة كمـــا تعتبـــر أكثـــر مالئمـــة لتحديـــد وتعريـــف المخـــاطر التشـــغيلية فـــي 

  1الالزم لمقابلة مخاطر التشغيل في هذا األسلوب كما يلي:المصارف، ويتم حساب رأس المال 
 تقسيم أنشطة المصرف إلى خطوط األعمال. -
تحديد مؤشرات التعرض للمخـاطر لكـل خـط أعمـال مـن قبـل السـلطة الرقابـة، وتتمثـل مؤشـرات التعـرض  -

دد العمليـات لمخاطر التشغيل في: إجمالي الـدخل، إجمـالي األصـول، عـدد العـاملين، إجمـالي المكافـآت، عـ
 وقيمها، عدد الحسابات، القيمة الدفترية لألصول المادية.

تجميـــع بيانـــات عـــن أحـــداث الخســـائر التشـــغيلية، كاإلحتيـــال الـــداخلي، واإلحتيـــال الخـــارجي، وممارســـات  -
 العمالة، وأمن أماكن العمل.

                                                 
إنعكاسات العولمة ( مع إشارة إلى األزمة )، مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأھم 2013فائزة لعراف، ( 1

 .136،135، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، ص ص )2008اإلقتصادية العالمية لسنة
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التاريخيــة  يــتم حســاب إحتمــال خســائر الحــدث والخســائر الناتجــة عــن حــدوث الحــدث مــن خــالل البيانــات -
 المتوافرة لدى المصرف.

 كما يلي: EI. PE. LGEمن حاصل ضرب  ELتتحدد الخسائر المتوقعة  -
ELij = PEij . LGEij. Eiij  

  : الحدث المسبب للخطر.j: خط العمل، و iحيث 
  يتم تحديد متطلبات رأس المال لكل خط أعمال على حدى، من خالل ضرب الخسائر المتوقعـةEI  فـي

 يتم تحديده من قبل الجهات الرقابية. معامل معين
 .وأخيرا تتمثل متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر التشغيل في إجمالي متطلبات رأس المال    
   KAMA:كافة خطوط األعمال كما هو موضح في المعادلة التالية 

KAMA    =  ELij , i=1…8, j= 1…7 
،  11لز فـي هـذا المجـال، حيـث بقـي علـى حالـه كمـا فـي بــالـم يطـرأ تغييـر  بالنسبة لمخاطر السوق: )رابعا

 1996والتــي صــدرت فــي  1لز تفــاق بـــاإعنهــا فــي  2لز أي لــم تتغيــر متطلبــات رأس المــال المطلوبــة فــي بـــا
   طريقتين هما: ستخدامإوبموجبها يتم قياس مخاطر السوق ب

حيــث أعطــت اللجنــة طريقــة محــددة لحســاب المخــاطر المرتبطــة بمعــدالت الفائــدة،  أ)الطريقــة المعياريــة:
أســعار األســهم، أســعار الصــرف وأســعار الســلع، وتقــوم هــذه الطريقــة علــى تحليــل كــل مــن الخطــر الخــاص 
المتعلـــق بكـــل ســـند ديـــن فـــي محفظـــة المصـــرف والخطـــر العـــام الـــذي تتحملـــه المحفظـــة ككـــل، أمـــا الخطـــر 

ر غيــر مناســب فــي ســعر الســند لســبب يعــود علــى مصــدره الخــاص ويــتم تــرجيح هــذا الخــاص ينــتج عــن تغيــ
 الخطر حسب خمسة أصناف هي:

 لإلقتراضات الحكومية. % 0 -
 أشهر. 6لإلقتراضات ذات تاريخ إستحقاق أقل من  % 0.25 -
 شهر. 24و 6لإلقتراضات ذات تاريخ إستحقاق بين  % 1 -
 شهر. 24ن لإلقتراضات ذات تاريخ إستحقاق أكبر م % 1.6 -
 لإلقتراضات األخرى. 8% -
أما الخطر العام فيتم حسابه من خالل قياس خطر الخسارة التي تنتج عن تغير في سعر الفائـدة فـي       

الســـوق ولتحديـــده يمكـــن اإلســـتعانة بطـــريقتين األولـــى تعتمـــد علـــى تـــاريخ إســـتحقاق وفيهـــا يـــتم إعـــداد جـــدول 
ريخ اإلسـتحقاق، ولكـل شـريحة تـا 13يصنف الوضعيات القصيرة والطويلة لسندات الـديون فيمـا ال يقـل عـن 

شريحة معامل ترجيح ثم تتم عملية المقاصة للحصول على وضعية واحدة إما قصـيرة أو طويلـة، ومـن بـين 
والطريقـــة  %10مجمـــوع الوضـــعيات المحصـــل عليهـــا يؤخـــذ فـــي الحســـاب الوضـــعية األصـــغر لتضـــرب فـــي 

ية األســعار لكــل وضــعية الثانيــة المعتمــدة فــي حســاب الخطــر العــام للســوق تقــوم علــى أســاس قيــاس حساســ

                                                 
 .388، صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحميد،  1
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حســب تــاريخ اإلســتحقاق ويــتم اإلعتمــاد علــى جــدول تصــنف مــن  %0.6و %1حيــث تتغيــر المعــدالت بــين 
شريحة تاريخ اإلستحقاق للحصول على وضعيات قصـيرة وطويلـة لكـل شـريحة تضـرب كـل منهـا  15خالله 

  ثم تتم عملية المقاصة للحصول على حجم الخطر العام. %5في 
تعتمد هذه الطريقة على فرضيات مبنيـة علـى البيانـات التاريخيـة ويـتم علـى  ج الداخلية:طريقة النماذ  )ب

أساســـها إجـــراء التحلـــيالت المختلفـــة للتوقـــع بحجـــم الخســـائر المحتملـــة عـــن تغيـــرات أســـعار الفائـــدة وأســـعار 
حقـق الصرف، وهذا األمر يتطلب سلطة رقابية على قدر من التطور بما يمكنهـا مـن فحـص الفرضـيات والت

 1من سالمة البيانات.
ــا)  ــة: ثاني ــزة الثاني ــةو الركي ــة الرقابي ــات المراجع الهــدف منهــا التأكــد مــن كفايــة رأس المــال  :الخاصــة بعملي

بحســب نوعيــة المخــاطر التــي يواجههــا المصــرف وٕاســتراتيجية المحافظــة علــى المســتويات المطلوبــة لــرأس 
  2أربعة مبادئ وهي: المال، وتقترح لجنة بازل في هذا الخصوص

طرهــا لمــدى كفايــة رأس المــال بالنســبة لشــكل مخايتعلــق بمــدى تــوفر الوســيلة المناســبة لتقيــيم  المبــدأ األول:
  وٕاستراتيجية للمحافظة على مستويات رؤوس األموال.

ها ال ومـا لـدييتعلق بتقييم الجهة الرقابية للنظم المتوفرة لدى المصارف داخليا لتقيـيم رأس المـ المبدأ الثاني:
 من إستراتيجيات والوقوف على مدى قدرتها على مراقبة إلتزامها. 

يجـب أن تتوقــع الســلطة الرقابيــة أن المصـرف ســوف يحــتفظ بمعـدل كفايــة رأس المــال أعلــى  المبــدأ الثالــث:
المطلــوب كمــا يجــب أن تكــون لهــا القــدرة علــى أن تطلــب منــه اإلحتفــاظ بمعــدل أعلــى مــن مــن الحــد األدنــى 

 الحد األدنى. 
مطلوبـة هبوط رأس المال إلى أقل من المستويات الـدنيا ال عيجب التدخل في مرحلة مبكرة لمن المبدأ الرابع:

تم المحافظـة علـى رأس تخـاذ إجـراء سـريع لعـالج ذلـك إذ تـإ، ويتعين عليهم طلب مصرفلمواجهة خسائر ال
 المال أو إعادته لحالته السابقة. 

فهــذه الركيــزة ( الدعامــة) ينظــر إليهــا بإعتبارهــا دعامــة 3:الركيــزة الثالثــة: والخاصــة بانضــباط الســوق )ثالثــا
نضـــباط الســـوق مـــن خـــالل تطـــوير متطلبـــات إتشـــجيع و  للتركيـــزوجـــدت  مكملـــة للـــدعامتين األولـــى والثانيـــة،

للمشاركين في السوق المصرفية بتقييم المعلومـات الرئيسـية الخاصـة بالمخـاطر الكليـة  اإلفصاح التي تسمح
، فمــن المهــم أن يتفــق أســلوب ومســتوى رأس المــال المطلــوب لتغطيــة تلــك المخــاطر مصــارفالتــي تواجــه ال

اإلدارة ومجلـــس اإلدارة فـــي التعامـــل مـــع المخـــاطر التـــي يواجههـــا المصـــرف مـــع اإلفصـــاح الـــذي يقـــوم بـــه، 
الهــدف مــن هــذه الركيــزة هــو جعــل مســاهمة المصــارف فــي إنضــباط الســوق مــن خــالل جعــل المعلومــات ف

  الحيوية متاحة للداخلين الجدد في األسواق.
 

                                                 
 .372األردن، ص، دار الصفاء، دراسات وبحوث في التأمين، بحوث علمية محكمة)، 2010أحمد أبو بكر عيد، ( 1
 .279،278ردن، ص ص سامة، عمان، األأ، دار العولمة المالية واالنظمة المصرفية العربية)، 2014غالم عبد هللا، ( 2

3Ellinor Johansson, (2011), The development of the Swedish banking industry during the implementation of 
basel ll, undergraduate business thesis industrial and financial management, Goteborg’s university 
handelshogskolan, p9. 
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  :  عتبارات عامة هيإ سبعةنصت الدعامة الثالثة على و 
التي تطبق االتفاق الجديد  مصارفعلى الجهة الرقابية أن تجبر ال متطلبات اإلفصاح عتبار األول:اإل  )أ

ستخدام أسلوب من أساليب تقدير ا إلـــايير التي تطبقهـــــعن المع: اح بأي من األساليب التاليةــــعلى اإلفص
  .ستخدام أي أداة أو أي أسلوب في معالجة المخاطرإا عند ـــــايير التي تطبقهـــــعن المع ،رأس المال

نكشاف الذي يتعرض له من الضروري أخطار السوق بمستوى اإل :ةمبادئ إرشادي عتبار الثاني:اإل  )ب
  .لسهولة المقارنة مصـــارفة ومفهومة عن أوضاع الـــــــــــات متناسقـــــوكذلك توفير معلوم مصرف،ال
 مصارفعلى الجهة اإلشرافية أن تطلب من ال :تحقيق مستوى اإلفصاح المناسب عتبار الثالث:اإل  )ج

أن  هايمكنو  اريرـــــــأن تسمح بنشر بعض أو كل هذه التقلها يمكن  كما قارير دوريةاإلفصاح من خالل ت
مصارف إللزام ال) القرارات الرادعة، اديـــــــالعقاب الم، اع األدبيـــــــ(اإلقن اليةــــــــاليب التـــــــتلجأ ألي من األس

 على االفصاح.
ال يجب أن يكون هناك تعارض ما بين اإلفصاح  :المحاسبيعتبار الرابع: التفاعل مع اإلفصاح اإل  )د

أن تفصح عن أية  مصارفعلى ال، تتطلبه معايير المحاسبة الدولية الذي تطلبه الدعامة الثالثة وما
ات يجب أن ــــــمكان نشر البيان، اسبة الدوليةــــــة وبيانات معايير المحـــــــختالفات بين بيانات الدعامة الثالثإ

ولية صحة ؤ تقع مس ،ةــــــعلى شبكة االنترنت أو إبالغ الجهة الرقابي مصرفما على موقع الإيكون موحد 
  .حيث لن يتم تدقيق هذه البيانات مصرفالبيانات المنشورة عن الدعامة الثالثة بصفة عامة على إدارة ال

 فعليا. ات عند تحققهاــــــــفصاح عن البيانولية اإلؤ مس لمصــارفقع على ات :المادية عتبار الخامس:اإل  )ه
إن جميع البيانات التي يتم اإلفصاح عنها تحت الدعامة الثالثة  : عتبار السادس: دورية اإلفصاحاإل  )و

 مرة كل عام التعريفات ونظام التقارير وأهداف إدارة ستثناءاتال بد أن تنشر مرتين في العام مع بعض اإل
النسب  ،بيانات الشريحة األولى من رأس المال ةربع سنوي فيما يتعلق بإدارة المخاطر وسياستها مصرفال

  .وفي جميع الحاالت ال بد من نشر البيانات المؤثرة بأقصى سرعة ممكنة ،الكلية لكفاية رأس المال
الملكية الفكرية إن حماية حقوق  :عتبار السابع: بيانات حقوق الملكية والبيانات السريةاإلي) 

لكن البيانات التي تهم العامة مطلوبة أيضا بما ال يهدد  والمعلومات عن العمالء أمر مطلوب بوجه عام
  .مبدأ اإلفصاح تحت الدعامة الثالثة

ا سياسة رسمية لإلفصاح معتمدة من مجلس إدارته مصارفلهو أن يكون ل المبدأ العام لإلفصاحو 
كما تتعرض هذه السياسة للقواعد الداخلية المنظمة لعملية  مصرفمنهاج الوتتعرض هذه السياسة إلى 

أن تنفذ عمليات تقييم لجودة المعلومات المفصح عنها وفائدتها بما في ذلك  مصارفعلى ال، و اإلفصاح
تطبق متطلبات اإلفصاح على أعلى المستويات ( نطاق التطبيق ،تقييم دورية المعلومات المفصح عنها

ويجب اإلفصاح بالنسبة للبنوك عندما تقوم المجموعة المالية بنشر البيانات على الشريحة األولى لرأس 
  .)باتفاق بازل المصارفالمال ودرجة كفاية رأس المال ككل لمعرفة مدى التزام 
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 رأس المال  المطلوب اإلفصاح عنها هيإن من أهم العناصر   :العناصر المطلوب اإلفصاح عنها
ستثمارات طويلة األجل في سجالت مخاطر االئتمانية ومخاطر اإل )،(هيكل رأس المال وكفاية رأس المال

   .مخاطر التشغيل ومخاطر سعر الفائدة ،ومناهج تجنب المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق مصارفال
  على الترتيب. التاليينما سبق يمكن إدراج الشكلين  لتوضيح أكثرو 

  .2ل زبـامقررات ): الركائز الثالث ل3.3الشكل رقم (
  
  
  
 
  
  
  

  .43دار الفجر، مصر، ص ،االندماج المصرفي )،2007، (محمود أحمد التوني المصدر:
 ا): يوضح المخاطر اإلضافية طبقا للمعايير المقترحة، وكذا طرق قياس كل نوع طبق4.3الشكل رقم (

 .2لزلمقترحات بـا
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التصنيف الداخلي المتقدم



 
164

 ة بازل.تفاقيتقييم إ. 3.2.3
  وتتمثل في العناصر التالية: 1:اإلتفاقيةايجابيات . 1.3.2.3

  النظام المصرفي العالمي وٕازالة التفاوت في قدرة المصارف على المنافسة.ستقرار إاإلسهام في دعم  
 المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال في المصارف وجعلها أكثر واقعية. 
لـــم يعـــد المســـاهمون فـــي المشـــروعات المصـــرفية مجـــرد حملـــة أســـهم ينتظـــرون العائـــد منهـــا علـــى غـــرار  

فــي صــميم أعمالهــا حيــث أن وجــود زيــادة  مصــارفأقحــم ذلــك المعيــار مســاهمة الاألخــرى بــل  المشــروعات
ضــاعف مــن  مصــارفرأس المــال بزيــادة األصــول الخطــرة مــع تصــاعد االهتمــام بســالمة المراكــز الماليــة لل

 تخاذ القرارات المالية المناسبة.إ و  مصارفختيار مجالس إدارة الإمسؤولية الجمعيات العمومية في 
العــادي أو أي شــخص القــدرة علــى تكــوين فكــرة ســريعة عــن ســالمة المؤسســات الماليــة  ســاهممأصــبح لل 

وأخـــرى أو بـــين  ةولـــدوذلـــك مـــن خـــالل أســـلوب متفـــق علـــى مكوناتـــه وعناصـــره دوليـــا وبـــذات الصـــورة بـــين 
 وآخر. مصرف

أكثر اتجاها إلى األصول ذات المعامل األقل من حيث  مصارفسيدعو تطبيق المعيار إلى أن تكون ال 
حيــث  مصــرفرتفــاع النســبي فــي درجــة األمــان مــن أصــول الدرجــة المخــاطرة وهــو مــا قــد يترتــب عليــه اإل

حتفـاظ برأسـمال مقابـل، بـل ربمـا ضمن تكلفـة حيـازة األصـول مـا يقتضـيه األمـر فـي اإل مصارفستضيف ال
ة ســـتبدالها بأصـــول أقـــل مخـــاطرة، إذا مـــا صـــعب عليهـــا زيـــادإ ستســـعر أيضـــا علـــى بيـــع األصـــول الخطـــرة و 

 .عناصر رأس المال
  تتمثل أهم سلبيات لجنة بازل فيما يلي: :اإلتفاقيةسلبيات  .2.3.2.3

االنتقادات الخاصة بوجود تقصير في عملية تصنيف الدول فهو يعيد من الواقع المميز للكثير مـن دول  
  2داخل أراضيها.العالم، وهذا الذي أدى إلى إعاقة تدفق االستثمارات والموارد المالية الخارجية إلى 

ل تقرر من خالل اإلحصائيات في الكثير من الدول المتقدمـة إلـى زيـادة المخـاطر االئتمانيـة، فعلـى سـبي 
 المثال أن خفض حجم النقود، وأذونات الخزينة في ميزانيات المصارف األمريكية.

واعـد ت جزئيـا بسـبب قظهور التهديـدات الماليـة المتمثلـة بظـاهرة التوريـق والمشـتقات االئتمانيـة التـي نشـأ 
 ) أدت إلى التغلب على القواعد الموضوعة بشأن رأس المال.1(بـازل

زانيـة تجـاه إلـى البـدائل االئتمـان التـي تنـدرج خـارج الميلتـزام باإلالتهـرب مـن اإل مصـارفقد يحاول أحـد ال 
 مع إغفال تخمينها لمقام النسبة األمر الذي ينبغي متابعته من جانب سلطات الرقابة.

) وهــذا بســبب %100ســتثمارات وأعطتهـا وزنــا كبيــرا (تفاقيــة أنهـا تخوفــت كثيــرا مــن اإلكمـا يعــاب علــى اإل 
النظرة الرأسمالية للمصارف حيث تعتبرها مصارف تمويل وليست مصارف تنمية، كذلك فـي جانـب األوزان 

تكــون دولــة الصــين قــل أن عفــال ي ،رح بــذلكصــأخــذت بعــين اإلعتبــار الوجــه السياســي للــدول حتــى ولــو لــم ت
  3ثم تصنف مع الدول ذات المخاطر المالية . ،مثال وهي رابع دولة من حيث التقدم اإلقتصادي

                                                 
 .146ص ، مرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد ،  1
 . 128712،، األردن، ص ص 1، مركز اإلمارات ، ط و التملك االقتصاديان االندماج)، 2007عبد الكريم جابر العيساوي، ( 2
  .149814،، ص ص مرجع سبق ذكرهطارق عبد العال،  3
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  1ونلخص هذا فيمايلي:: 2بازل إتفاقيةتقييم . 3.3.2.3
 على المصارف من خالل ما يلي: 2تؤثر لجنة بازل : التأثيرات على المصارفأوال) 

  المخاطر يربط بين رأس المال الرقابي والمخاطر االقتصاديةالحاجة إلى تطبيق إطار إلدارة.  
  ختيار مقاربات المخاطر االئتمانية والتشغيلية مرتبطة بالدعامة األولىإالحاجة إلى.  
 الحاجة إلى جمع وتخزين وتحليل معلومات جديدة وشاملة.  
 الحاجة إلى اعتماد ممارسات جديدة ومحسنة على مستوى المؤسسة.  

 وتظهر فيما يلي: : التأثيرات على الزبائنثانيا) 
 الحاجة إلى تصنيفات داخلية وخارجية للحصول على االئتمان.  
 مواجهة شفافية متزايدة لربحية حسابهم.  
 الحاجة إلى جمع واإلفصاح عن معلومات جديدة.  
 مواجهة احتمال الحصول على خدمة أقل ومنتجات قياسية ومعدالت فوائد أعلى.  

 وتتجلى في العناصر التالية: : التأثيرات على المراقبونثالثا) 
 ف المصار  2بازل ت بها إتفاقيةالحصول على معلومات آنية قوية من خالل معايير اإلفصاح التي ألزم

 .ومختلف المؤسسات المالية
 تقرار ساإل كتساب القوة لوضع الحوافز والقيام بإجراءات تأديبية استباقية وبالتالي المساهمة في تعزيزإ

  .                                                    .والشفافية في األسواق المالية
 وتظهر في: : التأثيرات على وكاالت التصنيفد) 
 نمو قطاع وكاالت التصنيف لحاجة المصارف والمشاركين في األسواق المالية إلى التصنيف.  
  ضمن جمعيات معينة، مما سيؤدي إلى تحسين المنافسة المنافسة مع مؤسسات صغيرة وجديدة متحدة

  .وسمعة هذه الوكاالت
 ستجابة إلى متطلبات شفافية أعلى في مؤشرات التصنيفاإل.  

  : التأثيرات على أسواق رأس الماله) 
 لتوريق ونمو أسواق المشتقات الماليةا التعامل مع التوجيهات المتزايدة نحو.  
  المعروضة ضمن مجموعات أصغرالمخاطر كسندات الشركات.  
 النمو الجديد في سوق الدين.  

 شركات تمويل -شركات بطاقات االئتمان ( : 2التأثيرات على المؤسسات المالية خارج إطار بازلو) 
 )الخ…مين والتأجيرشركات التأ -المستهلكين 

  رقابية مختلفةتعمل في أسواق مشتركة مع المؤسسات التي شملها اتفاق بازل، ولكن في بيئات.  
 2ال تحتاج إلى جمع، والكشف عن معلومات كالمؤسسات التي شملها اتفاق بازل.  
 تحتاج إلى تحديد أهمية التقيد بمعايير بازل الجديدة للمحافظة على تنافسيتها في السوق.  

                                                 
 http://www.marefa.org/index.php                                                           :                   10/07/2012بتاريخ  عن موقع1
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 يمكن تقديم خدمات مالية شبيهة وبأسعار أقل من المنافسين.  
  وما جاءت به. 3إتفاقية بازل 3.3.

  وبأهم ماجاءت به. 3وفي هذا الجزء سنقوم بالتعريف بإتفاقية بازل        
 .3لزبـا إتفاقيةمقررات ظروف إصدار . 1.3.3

إلـــى مـــا أدت إليـــه مـــن خســـائر ماليـــة ضـــخمة  2008 لســـنةاألزمـــة الماليـــة العالميـــة  بعـــد أن أدت        
وٕانهيارات إقتصـادية طالـت عـددا مـن أكبـر المؤسسـات الماليـة العالميـة، وامتـد أثرهـا ليشـمل عـددا كبيـرا مـن 
اإلقتصــادات المتقدمــة فــي أوروبــا وأمريكــا وأســيا، وبــالتوازي مــع جهــود إدارة األزمــة ومعالجــة آثارهــا بــدأت 

فــي المؤسســات الدوليــة والمنظمــات المرتبطــة بهــا فــي البحــث عــن مــواطن مراكــز صــنع القــرار والسياســات 
الضعف في أنظمة التحكم والرقابة واإلشراف والتي بسببها لم يتم إحتواء األزمة في مهدها وبالتالي لـم يكـن 
مــن الممكــن تفــادي حــدوث األزمــة وقــد كــان مــن الطبيعــي أن تتجــه األنظــار إلــى المؤسســة المســؤولة عــن 

يير الضبط والرقابة واإلشراف أال وهي لجنة الرقابـة واإلشـراف علـى المصـارف المعروفـة بلجنـة صياغة معا
بازل والتي نالت النصيب األوفر من اإلنتقادات بسبب عجز المعايير التي وضعتها وفرضت كنظـام شـامل 

ـــة الالزمـــة للمؤسســـات الماليـــة المصـــرفية مـــ ن تـــداعيات وحـــاكم للنظـــام المـــالي العـــالمي عـــن تـــوفير الحماي
اإلنهيار والتعرض للخسائر واإلفالس وقد ظهر واضحا اآلن مـدى عجـز هـذه المعـايير والقواعـد عـن تـوفير 
الحماية الالزمة للمؤسسات وكذلك حمايـة اإلقتصـادات العالميـة مـن التـأثر بمـا حـدث فـي أسـواق المـال بعـد 

مالية عالمية بل وأزمة إقتصـادية عالميـة أن امتدت األزمة المالية المصرفية العالمية إلى أن أصبحت أزمة 
  1في النهاية.
رفية إلى مراجعـة عميقـة وشـاملة لألنظمـة والتشـريعات الماليـة والمصـوهذا الوضع الذي دفع العالم          

علــى المســتوى المحلــي فــي كــل دولــة، وكــذلك علــى المســتوى الــدولي بالنســبة للمعــايير والقواعــد المصــرفية 
شـاملة  العديد من الهيئات الرسمية والخاصة المحلية والعالمية بإجراء دراسات وتحلـيالت وقد قامت ،الدولية

لمعرفــــة أســــباب األزمــــة ومكــــامن الخلــــل واقتــــراح اإلصــــالحات المطلوبــــة لتعزيــــز صــــمود األنظمــــة الماليــــة 
 .والمصرفية وجعلها أقل عرضة لألزمات

الضعف تم تصنيفها كأسباب لنشوء األزمة في أظهرت تلك الدراسات مجموعة واسعة من نقاط و        
ة لماليالواليات المتحدة األميركية أوال، ومن ثم تسربها وانتشارها بشكل غير مسبوق عبر جميع النظم ا

ت وبشكل عام أظهرت الدراسات والتحليالت أن نقاط الضعف شمل ،والمصرفية، الناشئة منها والمتطورة
ية المصرفية، منها على سبيل المثال ما يتعلق باالستثمارات عال واسعة النشاطات والممارسات ساحةم

ك ، وفي ممارسات إدارة المخاطر بما في ذلةالمخاطر، وفي ممارسات التسنيد وٕاعادة التسنيد المعقد
حوكمة المخاطر، وفي تحديد التركزات في االستثمارات، وفي اختبارات الضغط، وفي ممارسات تقييم 

 .لالما ح والشفافية، وفي إدارة السيولة، وأخيرا وليس آخرا، في دورية متطلبات رأساألصول، وفي اإلفصا

                                                 
 .309ص الجامعية، مصر،، الدار 3اإلصالح المصرفي ومقررات بازل)، 2013( عبد المطلب عبد الحميد، 1
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س المال ومن األمور األساسية التي بينتها األزمة أيضا، أن العديد من المصارف لم يكن لديها رأ       
ل وقعه قبالكافي لدعم وضعية المخاطر التي اتخذتها والتي تبين الحقا أنها فاقت بكثير ما كانت تت

مد عأنواع األصول األكثر تأثرا خالل األزمة كانت عمليات التسنيد المعقدة، حيث  همولعل أ، األزمة
العديد من المصارف إلى تخفيف متطلبات رأس المال عبر تسنيد أو إعادة تسنيد لألصول ونقلها من 

باب وكان هذا من األس ،اقعداخل الميزانية إلى خارجها، مظهرة بذلك معدل كفاية رأسمال أعلى من الو 
عبر  الرئيسية التي أدت إلى انتقال األزمة بسرعة قياسية إلى عدد كبير من النظم والمؤسسات المالية

 .العالم
األسباب األساسية األخرى لتفاقم األزمة، كان قيام عدد كبير من  إضافة إلى ذلك فمن بين        

وقد ترافق ذلك مع تآكل  ،ية مفرطة داخل وخارج الميزانيةالمصارف ذات االنتشار العالمي ببناء مديون
الوقت كان العديد من تلك المصارف يمتلك مخزونا نفس تدريجي لمستوى ونوعية قاعدة رأس المال، وفي 

ترافق ذلك مع خسارات ائتمانية ضخمة نتيجة التركز في االستثمارات وضعف  ،غير كاف من السيولة
ثم  ،خاصة تلك الناتجة عن االستثمار في المشتقات ر األطراف المقابلةإدارة هذه التركزات، ومخاط

لترابط المؤسسات النظامية فيما بينها عبر  تضخمت األزمة بشكل أوسع جراء عملية تخفيض االستدانة
انتقل العجز في القطاع المصرفي إلى بقية النظام المالي واالقتصاد  ومنه ،مجموعة معقدة من المعامالت

لهيئات الرقابية ن، وهذا ما أدى بإسراع افر االئتمااي، مما أدى إلى انكماش هائل في السيولة وتو الحقيق
الوطنية والدولية لتطوير قواعد ومعايير العمل المصرفي الحالية، ووضع معايير دولية حديثة تسهم في 

ريقة أكثر جعل المصارف أكثر قدرة على تحمل الصدمات، عبر تحديد وضعية مخاطر المصارف بط
 .1شمولية
على  وقد كان للجنة بازل دور قيادي في هذا المجال، حيث قامت بإجراء تعديالت واسعة وجوهرية       

رف يتوجب على المصا، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة شكلت معا ما "2بازل "الدعامات الثالث لـ
قواعد رأس  اإلصدارات أمورا أساسية، مثل هذهوقد تناولت "،  3بازل" اإللتزام به مستقبال والتي عرفت بإسم

 المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في
  .المصارف وغيرها

  لكفاية رأس المال. 3مقررات إتفاقية بازل. 2.3.3
ستجابة إقامت لجنة بازل للرقابة المصرفية مؤخرا بتحديث توجيهاتها للوائح التنظيمية المصرفية        
ألنظمة معايير جديدة لرأس المال والمديونية والسيولة لتعزيز صالبة ا 3تفاق بازلإويطرح  ،2008لألزمة 

 على مصارفلجديدة الالمالية والرقابة وٕادارة المخاطر في القطاع المصرفي، حيث ستجبر القوانين ا
 حتياطيات أكبر وجودة أعلى لرؤوس أموالها مما هو مفروض عليها اليوم في ظل القواعدإحتفاظ باإل

 .الحالية
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  .3التعريف بمقررات إتفاقية بازل. 1.2.3.3
هي عبارة عن مجموعة شاملة من التدابير والجوانب اإلصالحية المصرفية التي طورتها لجنة بازل      

  1 على المصارف لتعزيز اإلشراف وٕادارة المخاطر في القطاع المصرفي، وتهدف هذه التدابير إلى:للرقابة 
المالية واالقتصادية، تحسين قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات الناجمة عن الضغوط  -

 .أيا كان مصدرها
 .وحوكمة المصارفتحسين إدارة المخاطر  -
 واإلفصاح في المصارف على مستوى العالم.تعزيز الشفافية  -

إضافة إلى تحسين قدرة القطاع المصرفي على إستيعاب الصدمات واألزمات الناتجة عن ضغوط        
   مالية وٕاقتصادية أيا كان مصدرها.

 اتفقت هيئة الرقابة في لجنة بازل على إطار واسع النطاق 2009وبناء على ذلك ففي سبتمبر        
ة ، وقد شكلت هذه الوثائق االستشارية أساسا لرد لجن2009ووضعت مقترحات ملموسة في ديسمبر  3لبازل

ظيمي للعمل لتعزيز الهيكل التن، وجزء من المبادرات العالمية 2008بازل على األزمة المالية العالمية لسنة 
  المصرفي.
  .3أهمية مقررات بازل. 2.2.3.3

وقواعد العمل المصرفي من خالل  بأسسلزام المصارف إهمية هذه المقررات في أوتتمثل           
على تحصين  2همية لمعدالت السيولة خاصة في ظل عدم قدرة مقررات بازلكبر من األعطاء القدر األإ

   2 .2008لسنة  زمة المالية العالميةالنظام المصرفي العالمي من تداعيات األ
 :وفق ما يلي "2بازل "التعديالت على الدعامة األولى من هذه قد ركزت لف        

 .تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال  -
 .على إطار التسنيدتغييرات  -
 .تغييرات على إطار مخاطر السوق -
السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لمالءمة متطلبات رأس المال بحسب  -

 .وضعية المخاطر في كل مصرف
شملت التركيز على المخاطر في جميع و كذلك أجريت تعديالت واسعة على الدعامة الثانية          

وشملت التعديالت  ،المصرف، ومواضيع محددة تتعلق بقياس وٕادارة المخاطر، ومخاطر السمعةأنحاء 
 طرها،الدعامة الثالثة لجهة التشدد في اإلفصاح من قبل المصارف، بما يؤدي إلى صورة أكثر شموال لمخا
مستوى وهذا األمر يشكل ضغطا بشكل غير مباشر على المصارف التي تتمتع برأسمال غير كاف مقابل 

 .مخاطرها

                                                 
    3www.bis.org/bcbs/basel/               :2322 على الساعة  9/12/2013الموقع الرسمي لبنك التسويات الدولية شوھد بتاريخ  1
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169

وقد جرى التشديد على أن  ،ممارسات اختبارات الضغط في المصارف علىلجنة بازل  كما ركزت        
تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف كجزء من إدارتها 
الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة 

اص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال الالزم المتص
 وعليه ،كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة

فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا 
 :1مهما في

 .توفير تقييمات تطلعية للمخاطر  -
 .دعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال  -
 .تحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر  -
تسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خالل مجموعة من الظروف الضاغطة موضوع   -

اكل مهم آخر جرى التركيز عليه من قبل لجنة بازل هو الحوكمة، لما لها من أهمية خاصة، ونتيجة للمش
 وقد شملت تلك المشاكل، على سبيل المثال، ،ثيرة في ممارسات الحوكمة التي برزت خالل األزمةالك

ت نشاطامراقبة غير كافية من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وٕادارة مخاطر غير كافية، وهيكليات و 
  .تنظيمية معقدة أو مبهمة

 :2ازل هي التاليةومن المجاالت الرئيسية التي ركزت عليها لجنة ب       
عماله أالتشديد على قيام مجلس اإلدارة بنشاط بمسؤوليته الكلية عن المصرف، بما في ذلك استراتيجية  -

 .ومخاطره، وتنظيمه، والسالمة المالية والحوكمة
طر، قيام اإلدارة العليا بالتأكد من أن أنشطة المصرف تتفق مع استراتيجية األعمال، وتحمل المخا -

 .والسياسات التي وافق عليها المجلس، وكل ذلك تحت توجيه مجلس اإلدارة
وجوب أن يكون لدى المصرف وظيفة مستقلة إلدارة المخاطر مع سلطة ومكانة واستقاللية وموارد  -

 .كافية وٕامكانية إبالغ معلوماتها إلى المجلس
والمكافآت في المصارف وتعزيز كما شددت لجنة بازل على الممارسات المتعلقة بالتعويضات        

طار إوقد تم تحديد  ،المقاربة اإلشرافية الفعالة على تلك الممارسات والمساهمة في دعم تكافؤ الفرص
 :المراجعة اإلشرافية فيما يتعلق بالمسائل الثالث التالية

 .حوكمة فعالة لنظام التعويضات والمكافآت -
 .تخذةالتماشي الفعال للتعويض مع المخاطر الم -
 .الرقابة اإلشرافية والمشاركة الفعالة من قبل أصحاب المصالح -
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ومن المتوقع أن تؤدي مقترحات رأس المال والسيولة إلى وجود مصارف أكثر مرونة، ونظام         
مصرفي ومالي سليم أكثر من الحاضر، أمال في الحفاظ على سالمة العمل المصرفي عالميا وتحصينه 

م، مستدارفية، وستعزز هذه المقترحات إيجاد توازن أفضل بين اإلبتكار المالي والنمو الضد األزمات المص
ووضعت آمال كبيرة على أن تساهم المعايير والقواعد الجديدة في تفادي حدوث أزمات جديدة على 

  المستوى الفردي أو النظامي، وتعزز قدرة المصارف على الصمود في وجه أية صدمات أو أزمات.
  .3الجوانب اإلصالحية إلتفاقية بازل. 3.3.3

  .3وفيمايلي نذكر أهم التعديالت التي جاءت بها إتفاقية بازل
في  3ة بازلوتتمثل أهم هذه التعديالت التي جاءت بها إتفاقيالتعديالت المتعلقة برأس المال:  .1.3.3.3

  العناصر التالية:
   1إجمال هذه التعديالت فيما يلي:ويمكن  أوال) تعديل مكونات رأس المال التنظيمي:

تصــافه إ ركــز المعيــار الجديــد علــى تعزيــز وتحســين نوعيــة وكميــة رأس المــال كمــا ركــز علــى إعــادة تعريفــه و 
  بالجودة، وسمي هذا الجزء من رأس المال برأس المال األساسي لألسهم العادية. 

  2األولى + الشريحة الثانية).(الشريحة تفاقية من ويتكون رأس المال التنظيمي وفق هذه اإل

مـن الموجـودات المرجحـة بالمخـاطر، وتتكـون % 6رأس المـال األساسـي وحـده األدنـى  الشريحة األولـى:  )أ
 الشريحة مما يلي: 

  مـن الموجـودات المرجحـة % 4.5رأس المال األساسي لألسهم العاديـة(عالي الجـودة)، وحـده األدنـى
 بالمخاطر. 

  .رأس المال األساسي اإلضافي  
  . متصاص الخسائر في حال التصفيةيهدف إلو رأس المال المساند  الشريحة الثانية:  )ب

 (عـــالي الجـــودة) قيمـــة األســـهم العاديـــة + عـــالوة (خصـــم)  رأس المـــال األساســـي لألســـهم العاديـــة) =
 اإلصـــدار + األربـــاح المحتجـــزة بمـــا فيهـــا أربـــاح (خســـائر) الفتـــرة مطروحـــا منهـــا التوزيعـــات + اإلحتياطيـــات

 علنة + األرباح (الخسائر) من خالل الدخل الشامل + حقوق غير المسيطرين). الم

ــتم رفــع نســبة رأس المــال األساســي لألســهم العاديــة (عــالي الجــودة) إلــى الموجــودات المرجحــة بالمخــاطر  ي
في % 4.5، وعلى أن ال تقل عن 2014في العام  %4، وٕالى  2013في العام % 3.5إلى  %2تدريجيا، من 

                                                 
  .2، معھد الدراسات المصرفية، صعلى البنوك األردنية 3أثر إتفاقية بازل )،2012فالح كوكش ( -العديد من المراجع:  1

، المؤتمر مال في المصارف االسالمية في الواقع وسالمة التطبيقس الكفاية رأ)، 2014حسين سعيد ، علي أبو العز( -                                
  . 32 – 30الدولي األول للمالية االسالمية، الجامعة األردنية، األردن، ص 

- Basel Committee on Banking Supervision.( 2011). Basel III: A global regulatory framework for more 
resilient banks and banking systems , Bank for International Settlements  Basel, Switzerland,p12. 
2   Dhafer saidane , (2012), L’impact de la règlementation de bale3 sur les métiers des salaries des banques, 
1ere partie : bale3, explication du dispositif, les études de l’observatoire, septembre, p19,20. 
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، وهذا ما هدفت إليه لجنة بـازل فـي معيارهـا الجديـد لتعزيـز وتحسـين نوعيـة وكميـة وجـودة رأس 2015العام 
 نتقالية. إالمال األساسي لألسهم العادية خالل فترة زمنية 

 أدوات مصدرة من المصرف وتستوفي معايير اإلدراج تحت رأس المال رأس المال األساسي اإلضافي =
اإلصـــدار (الخصـــم) عـــن إصـــدار أدوات رأس المـــال األساســـي اإلضـــافي + األساســـي اإلضـــافي + عـــالوة 

األدوات المصــدرة مــن الشــركات التابعــة وتســتوفي معــايير اإلدراج تحــت رأس المــال األساســي اإلضــافي + 
 التعديالت التنظيمية التي تطبق عند احتساب رأس المال األساسي اإلضافي.

 1ل األساسي اإلضافي :الشروط الواجب توافرها في أدوات رأس الما   
  . أن تكون أدوات رأس المال األساسي اإلضافي المصدرة مدفوعة بالكامل 
 . ديون مساندة للمصرف وأولوية السداد فيها للودائع والدائنين المختلفين في حال التصفية  
  . غير مضمونة أو مغطاة بكفالة من المصرف أو شركاته التابعة 
  . ليس لها تاريخ إستحقاق 
 ن قد تكون قابلة لإلستدعاء بناء على رغبة مصدرها، ولكن بعد فترة خمس سنوات على األقل وضم

 الشروط التالية : 
  . يجب الحصول على موافقة مسبقة من السلطة الرقابية لتنفيذ حق اإلستدعاء 
  . يجب استبدالها بأدوات أفضل منها وبنفس القيمة 
 ذ س المال ستكون أعلى من الحدود الدنيا بعد تنفييجب أن يثبت المصرف بأن نسبة كفاية رأ

 حق اإلستدعاء .
  يجب على المصرف الحصول على موافقة السلطة الرقابية المسبقة قبل تسديد دفعات

 اإلستدعاء وعدم اإليحاء للسوق بأنه يوجد موافقة بذلك . 
 وتتمثل في:التوزيعات والفوائد : 

  . أن يكون للمصرف الحق بإلغاء سداد الفوائد أو التوزيعات في أي وقت 
  . أن ال يفهم أن إلغاء سداد الفوائد أو التوزيعات بأنه تعثر للمصرف 
  . أن ال تفرض على المصرف أي قيود نتيجة عدم دفع الفوائد أو التوزيعات 
  يع . أن يتم دفع التوزيعات أو الفوائد من المصارف القابلة للتوز 
  أن ال يقوم المصرف بشكل مباشر أو غير مباشر بتمويل األدوات المصدرة ضمن مكونات

  رأس المال اإلضافي .
 غير مندرجة  = األدوات المصدرة من المصرف وتحمل صفات رأس المال المساند رأس المال المساند)

ضمن الشريحة األولى)+ عالوة اإلصـدار (الخصـم) الناتجـة عـن إصـدار األدوات المدرجـة ضـمن الشـريحة 
حتيـــاطي المخـــاطر إالثانيـــة+ األدوات المصـــدرة مـــن الشـــركات التابعـــة وتســـتوفي شـــروط الشـــريحة الثانيـــة+ 

 المصرفية العامة+ التعديالت التنظيمية على رأس المال المساند. 
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  1اإلدراج ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) :شروط   
  . تكون األولوية للودائع والدائنين المختلفين في حال التصفية 
  . ليست مضمونة أو مغطاة بكفالة من المصرف أو شركاته التابعة 
 : تاريخ اإلستحقاق 

 عن خمس سنوات .  أن ال تقل فترة اإلستحقاق األصلية 
 ة من المصرف للتصفية . ال يوجد حوافز مقدم 
  مس سنوات على األقل خيمكن أن تكون قابلة لإلستدعاء بناء على طلب المصرف ولكن بعد فترة

 وضمن الشروط التالية:
  .يجب الحصول على موافقة السلطة الرقابية لتنفيذ حق اإلستدعاء 
  . يجب استبدالها بأدوات أفضل منها بنفس القيمة 
  كفاية رأس المال سوف تكون أعلى من الحدود بعد تنفيذ حق ن نسبة أأن يثبت المصرف

 .اإلستدعاء
 في  ال يوجد حق للمستثمر في المطالبة بالسداد المبكر ألصل الدين أو الفوائد قبل اإلستحقاق إال

 .حاالت اإلفالس أو التصفية
 د للسوق بوجو  يجب حصول المصرف على موافقة السلطة الرقابية قبل تسديده للدفعات وال يعطي إشارة

 موافقة بذلك . 
 ن ال يقوم المصرف بشكل مباشر أو غير مباشر بتمويل أدوات رأس المال أT2  . 

فمما سبق نجد أن المقاربة الجديدة لبنية رأس المال هي هيمنة االساسي وبشكل خاص رأس المال         
ى دون سحب هذه البنية على كامل س المال النظامي األدنأالمكتتب به واألرباح غير الموزعة فقط على ر 

األموال الخاصة للمصرف مما يترك له حرية في اللجوء إلى أدوات مصدرة من السوق يستسيغها 
المستثمرون من جهة وٕالى إدارة أكثر مرونة لرأس المال من جهة ثانية فالمهم تقوية قابلية مكونات رأس 

  2المال على امتصاص الخسائر.
مــن رأس المــال كمــا كــان فــي  (قــروض مســاندة ألجــل ســنتين)الشــريحة الثالثــة  المســاند) إلغــاء رأس المــال ج

  2.3بازل

  4كما يلي: 3وتكون معادلة كفاية رأس المال الجديدة وفقا إلتفاقية بازل

                                                 
 .31المرجع نفسه، ص 1
مركز البحوث المالية ، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المزايا والتحديات 3البنوك اإلسالمية وإتفاقية بازل)، 2012سليمان ناصر، ( 2

 .29ص، العدد األول، عمان، األردن، 20والمصرفية، المجلد 
 .2، صمرجع سبق ذكره)، 2012(فالح كوكش،  3

4 Abdelilah EL ATTAR , Mohammed Amine ATMANI, (2013),  L’impact des accords de Bâle III sur les 
Banques Islamique, Dossiers de Recherches en Economie et Gestion, Dossier Spécial, Université M. Premier 
Oujda, Maroc, p20.  
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  2+ الشريحة 1الشريحة                                 

                                                                                                      ≤ 10.5%  
     )                   %25، التشغيل  %5، السوق  %75مخاطر (اإلئتمان                     

  :2وبازل 3ات بازلوالشكل الموالي يوضح أكثر هيكل رأس المال التنظيمي وفق مقرر 

  .2وبازل 3): هيكل رأس المال التنظيمي وفق بازل5.3شكل رقم (

  2بازل                                                           3بازل                 

                                                           

                                     

  

  

  

  

  

  

، مجلة 3لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات بازل)، 2013جوان سلمى سابرلي وآخرين، ( المصدر:
  .31، ص13اإلقتصاد اإلسالمي العالمية، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، العدد 

فرقت بين نوعين من الحاالت والتي يمكن أن يكون  3يتبين لنا من الشكل أعاله أن مقررات بازل      
فيها المصرف األولى هي مرحلة مالءة المصرف والثانية هي مرحلة اإلعسار، وبناء عليه فقد تم تحديد 
نوع األدوات الرأسمالية التي يقع على عاتقها إمتصاص الخسائر وفق المرحلة التي يمر بها المصرف، 

ا على أنها رأس المال المخصص لمرحلة مالءة المصرف، وهذا يعني أن فالشريحة األولى يمكن تعريفه
األدوات المدرجة ضمن الشريحة األولى هي التي تمتص الخسائر التي يتعرض لها المصرف خالل 
مرحلة مالءته فور حدوثها، أما الشريحة الثانية فهي التي تقوم بإمتصاص الخسائر التي يتعرض لها 

  اره.المصرف خالل مرحلة إعس
يــتم طــرح هــذه اإلســتثمارات مــن  ) معالجــة اإلســتثمارات فــي البنــوك والشــركات الماليــة وشــركات التــأمين:د

 2018وحتى نهايـة العـام  2014رأس المال عالي الجودة تدريجيا خالل فترة خمس سنوات اعتبارا من العام 

2.5% 
بحلول 
2019 

ھامش حماية من رأس 
 المال األساسي

 الشريحة الثانية

الشريحة األولى من 
 رأس المال اإلضافي

الشريحة األولى من 
 رأس المال األساسي

الشريحة األولى من 
 رأس المال األساسي

الشريحة األولى 
 اإلبتكارية

  الشريحة الثاني
 (ديون ثانوية)

 الشريحة الثانية

 الشريحة الثالثة
زيادة ملحوظة في نسبة 

رأس المال األساسي 
تھدف إلى تحسين جودة 

 المال قاعدة رأس

2% 
100%  

من 
نسبة 

شريحة 
 %50 األولى

من نسبة 
 1شريحة

  1شريحة
4% 

8% 

  2شريحة
4% 

1.5% 

ما ال يقل عن 
من نسبة  50%

 الشريحة األولى

2% 

إمتصاص 
الخسائر 

خالل 
 إعسار

إمتصاص 
الخسائر 

خالل 
مالءة 
 المصرف

4.5% 

 2شريحة

 1شريحة

2% 
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مــن رأس المــال اإلضــافي كمــا كــان  %50مــن رأس المــال األساســي و %50بــدال مــن طــرح %، 20وبنســبة 
  2.1معموال به في بازل

  وتتمثل فيما يلي: ) الهوامش:ه
لمسـتقبلية فـي حـال لتغطيـة الخسـائر ا لـرأس المـال األساسـي لألسـهم العاديـة: )Buffer(إضافة هامش  -

ويـتم بنـاء هـذا الهـامش تـدريجيا خـالل %، 2.5وبنسـبة  صطلح على تسميته بهامش حماية تحـوطيإحدوثها 
سنويا من الموجودات المرجحة بالمخاطر، األمـر الـذي % 0.625وبنسبة  2016أربع سنوات بدءا من العام 

% 4.5ســيرفع الحــد األدنــى لنســبة رأس المــال األساســي عــالي الجــودة للموجــودات المرجحــة بالمخــاطر مــن 
وعــدم زيــادة رأس مــال المصــرف، يجــب % 7ســبة عــن نخفــاض النإ، وفــي حــال 2019بحلــول عــام  %7إلــى 

  زيادة نسبة األرباح المحتجزة، وذلك على النحو التالي : 
 يوضح كيفية زيادة األرباح المحتجزة. ):6.3جدول رقم (

Individuel Bank minimum capital conservation standards  
Minimum capital conservation ratio 

(as percentage of earnings)  
Common equity tier1 ratio  

100%  4.5%-5.125%  
80%  5.125%-5.75%>  
60%  5.75%-6.375%>  
40%  6.375%-7.0%>  
0%  >7.0%  

Source : Latham & Watkin,  )2011( , Regulatory Capital Reform under Basel III , p 21. 

 ومن خالل الجدول أعاله وعلى سبيل المثال أنه عندما يكون لدى المصرف حقوق الملكية في        
من أرباح السنة % 60فيجب الحفاظ على % 7.0إلى  %6.375رأس المال األساسي في المدى الممتد من 

لى إا نواع المنصوص عليهالمالية التالية، أي أنه ال يجب أن يصل إجمالي توزيعاته من أي نوع من األ
 من األرباح عقب القيام بالخصومات.% 40ما هو أكثر من 

بهــدف حمايــة المصــارف مــن مخــاطر  لــرأس المــال األساســي عــالي الجــودة:) Buffer(إضــافة هــامش  -
ويمثــل هــذا الهــامش خــط دفــاع  2%،2.5 - %تتــراوح نســبته بــين صــفر تقلبــات الــدورات الماليــة واإلقتصــادية 

لمواجهة الخسـائر فـي حـال حـدوث تقلبـات اقتصـادية مسـتقبلية ويهـدف إلـى الحـد مـن التوسـع اإلئتمـاني فـي 
رتفــاع كبيــر فــي إفتــرات الــرواج اإلقتصــادي، واســتخدامه فــي فتــرات التراجــع اإلقتصــادي، وتــم ربطــه بوجــود 

                                                 
 .31، صمرجع سبق ذكره)، 2014(حسين سعيد، علي أبو العز،  1

2 Pierre Georg, (2011), Basel III and Systemic Risk Regulation - What Way Forward?, Working Papers on 
Global Financial Markets, University Jena,p4. 
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بحيــث تقــوم المصــارف باحتجــاز نســبة مــن أرباحهــا فــي اإلئتمــان مقارنــة مــع نمــو النــاتج المحلــي اإلجمــالي و 
  1. %)9.5(نخفضت نسبة رأس المال األساسي عالي الجودة للموجودات المرجحة بالمخاطر عن إحال 

مؤسسـات التـي تنشـأ نتيجـة التـرابط الكبيـر بـين ال :ضافة هامش خاص لمواجهة مخاطر النظام العالميإ -
ف الماليــة العالميــة الكبيــرة، حيــث تنتقــل الصــدمات إلــى القطــاع المــالي واإلقتصــادي ممــا ينشــأ عنــه مــا يعــر 

بالمخــاطر المنتظمــة ويطبــق هــذا الهــامش علــى المصــارف كبيــرة الحجــم ذات النشــاط الــدولي، وهــذا يحــتم 
زل بر من متطلبات الحد األدنـى، ومـا زالـت الجهـود تبـذل مـن ِقبـل لجنـة بـاحتفاظ برؤوس أموال أكعليها اإل

 لتحديد مقدار هذا الهامش والمدة الزمنية للتطبيق. 

 في هذا الجدول: 3ويمكن توضيح تركيبة رؤوس أموال المصارف الجديدة والمطلوبة في ظل بازل
  .3): متطلبات رأس المال ورأس مال التحوط حسب بازل 7.3جدول رقم( 

  رأس المال اإلجمالي  1رأس مال الشريحة  حقوق المساهمين (بعد الخصومات)  
  %8  %6  %4,5  الحد األدنى
      %2,5  رأسمال التحوط

  %10,5  %8,5  %7  الحد األدنى + رأس مال التحوط
حدود رأسمال التحوط للتقلبات 

  الدورية
0- 2,5%      

  .2، ص، أبحاث إقتصادية، الرياض، السعوديةنهج علمي 3إتفاقية بازل)، 2010، (شركة الراجحي المالية المصدر:
   

) 3فمـــن خـــالل الجـــدول أعـــاله يتضـــح أنـــه يتعـــين علـــى المصـــارف وفـــق المتطلبـــات الجديـــدة (بـــازل        
مــدفوع واإلحتياطــات بنســبة اإلحتفــاظ برأســمال أساســي مــن المســتوى األول والــذي يتكــون مــن رأس المــال ال

حسب مقـررات  %2من إجمالي األصول واإللتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر بالمقارنة مع  4.5%
إضافة إلى ذلك ستلتزم المصـارف باإلحتفـاظ بنـوع مـن الحمايـة اإلضـافية لـرأس المـال اإلجمـالي مـن  2بازل

  . 2حسب بازل %4بالمقارنة مع  %6المستوى األول عند 
  
 

مقررات ما جاءت به وفق  التحوط مال ورأس المال رأس متطلباتيوضح  )6.3رقم(والشكل    
  .بصورة أكثر تفصيال 3بازل

 3وفق مقررات بازل التحوط مال ورأس المال رأس متطلبات ):6.3الشكل رقم (

                                                 
 .34، صمرجع سبق ذكره)، 2014(حسين سعيد، علي أبو العز،  1
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Source : Emmanuelle Henniaux,  )2011 ( , Basel III recent developments, basel3 a risk management 

perspective 2011,  pwc, p12. 
 

والمتعلقـة بــ( رأس  3عاله تتضح أكثر أهم التعديالت التي جاءت بها إتفاقية بازلأومن خالل الشكل       
المال األساسي  ورأس مال التحوط ونسبة السيولة وكذا نسبة الرافعة المالية) كما يوضح الشكل أيضـا سـلم 

  ذه التعديالت.التنقيط لمختلف ه

، فإن األدوات 3بناء على المعايير المستخدمة في تصنيف األدوات الرأسمالية وفق مقررات بازلو        
 الرأسمالية المدرجة ضمن الشريحة األولى والثانية يجب أن تتصف باآلتي:

يقل عن خمس سنوات بالنسبة  ستحقاق الإأن تكون األدوات الرأسمالية طويلة األمد، وذات تاريخ  -
ستحقاق بالنسبة لألدوات المدرجة ضمن إلألدوات المدرجة ضمن الشريحة الثانية، وغير مقيدة بتاريخ 

ستدعاء من قبل المصرف بعد مرور الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي، إال أنها قد تكون قابلة لإل
الها بأدوات أحسن منها وبنفس القيمة، كما مثل ( يجب إستبد خمس سنوات شريطة تحقق شروط معينة

يهدف هذا المعيار إلى و  يجب قبل تنفيذ حق اإلستدعاء الحصول على الموافقة من السلطة الرقابية..)،
الحد من إمكانية استرداد األدوات، وبالتالي ضمان توفر رأس المال الذي تم الحصول عليه مقابل إصدار 

  ألجل.هذه األدوات لمدة زمنية طويلة ا

ستحقاق األدوات الرأسمالية المدرجة ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي والشريحة إعدم  -
متصاص إالثانية األولوية في السداد مقارنة بأصحاب الودائع والديون، فضًال عن قدرة هذه األدوات على 

ة الثانية ستكون في رتبة بالنسبة لألدوات المدرجة ضمن الشريح ،الخسائر التي يتعرض لها المصرف
أعلى من حيث األولوية في استحقاق السداد مقارنة باألدوات المدرجة ضمن الشريحة األولى من رأس 

متصاص الخسائر التي يتعرض لها المصرف إالمال اإلضافي واألسهم العادية، وفضًال عن ذلك ستقوم ب
الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي وبالمقابل فإن األدوات المدرجة ضمن  ،في حالة إعساره فقط
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ستحقاق السداد مقارنة باألسهم العادية، وفضال عن ذلك إستكون في رتبة أعلى من حيث األولوية في 
  فور حدوثها. فمتصاص الخسائر التي يتعرض لها المصر إيتوجب عليها 

، وهذا يضمن عدم أن تكون األدوات الرأسمالية غير مضمونة وغير مغطاة بأي ضمان من المصرف -
عتماد عليه لتسديد أصل المبلغ الذي حصل عليه المصرف مقابل إصدار هذه وجود أي ضمان يمكن اإل

  األدوات، ويترتب على ذلك قدرة هذه األدوات على امتصاص الخسائر التي يتعرض لها المصرف.

أن تكون األدوات الرأسمالية المدرجة ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي والمصنفة بأنها  -
متصاص الخسائر إما عن طريق تحويلها إلى أسهم عادية عند نقطة إالتزام على المصرف، قادرة على 

ضمان قيمة هذه  والهدف من ذلك يتمثل في عدم ،محددة مسبقًا، أو خفض قيمتها عند نقطة محددة مسبقا
متصاص الخسائر إلتزاما على المصرف، وبالتالي تكون هذه األدوات قادرة على إاألدوات، وأنها لن تشكل 

  ألنها أصبحت أدوات ملكية.

بناًء على ما تم ذكره، هناك أنواع متعددة لألدوات الرأسمالية التي يمكن إدراجها ضمن الشريحة        
فيما يلي جدول يبين أهم أنواع األدوات الرأسمالية المدرجة ضمن الشريحة األولى والشريحة الثانية، و 

  .2وفق مقررات بازل و مقارنة بأنواعها  3األولى والشريحة الثانية وفق مقررات بازل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .3وبازل  2أنواع األدوات الرأسمالية وفق مقررات بازل  :)8.3جدول رقم (
3بازل   8% 2بازل  8%   

 الشريحة الثالثة   إلغاؤھاتم   
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 الشريحة الثانية 2%
ثانوية طويلة األجل  أدوات دين         ·

(ذات تاريخ استحقاق ال يقل عن خمس 
سنوات)، وغير مضمونة، وتلي الديون 
األخرى (الودائع، والديون العادية) في 

  أولوية السداد.
وات المدرجة ضمن تسبق األد         ·

رأس المال الشريحة األولى من 
اإلضافي، والشريحة األولى من رأس 

  المال األساسي في أولوية السداد.
ھا بأنھا التزام على يتم تصنيف         ·

 المصرف.

 الشريحة الثانية 4%
  الطبقة السفلى من الشريحة الثانية

  سھم الممتازة محدودة األجلاأل         ·
  ون الثانوية طويلة األجلالدي         ·
ألوراق المالية الثانوية محدودة ا         ·

  األجل
  الطبقة العليا من الشريحة الثانية

متازة الدائمة متراكمة األسھم الم         ·
  األرباح

  انوية الدائمةالديون الث         ·
  مالية الثانوية الدائمةاألوراق ال         ·
  عادة التقييمإاحتياطيات          ·
  ةمخصصات عام         ·
 ائضمخصصات الف         ·

 الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي 1.5%
دوات غير مقيدة بتاريخ أ         ·

استحقاق، وتصنف بأنھا أدوات ملكية، 
ومنھا األسھم الممتازة الدائمة غير 

  متراكمة األرباح.
دوات غير مقيدة بتاريخ أ         ·

استحقاق (أو ذات تاريخ استحقاق ال يقل 
عن خمس سنوات) وتصنف بأنھا أدوات 

ملكية، وغير مضمونة، وتلي الودائع 
والديون العادية والديون الثانوية في 
أولوية السداد، إال أنھا تسبق األسھم 

  العادية في أولوية السداد.
دوات دين يمكن تحويلھا إلى أ         ·

أسھم عادية أو تقليل قيمتھا عند نقطة 
بأنھا التزام على محددة مسبقاً، وتصنف 

 المصرف.

 الشريحة األولى غير األساسية وغير االبتكارية 2%
ألسھم الممتازة الدائمة غير ا         ·

  متراكمة األرباح
  الشريحة األولى االبتكارية

 يحة األولى االبتكاريةأدوات الشر         ·

 الشريحة األولى من رأس المال األساسي 4.5%
العادية الصادرة عن ھم األس         ·

  المصرف
  الوة اإلصدارع         ·
  طيات المصفح عنھااالحتيا         ·
ألسھم العادية الصادرة عن ا         ·

شركات تابعة للمصرف والمملوكة من 
 قبل طرف ثالث

 الشريحة األولى األساسية 2%
  مال األساسي الدائمرأس ال         ·
  والخسائرساب األرباح ح         ·
  الحتياطيات األخرىا         ·
  ساب عالوة اإلصدارح         ·
افي األرباح المرحلية المدققة ص         ·

 ً  خارجيا

قتصاد ، مجلة اإل3لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات بازل)، 2013سلمى سابرلي وآخرين، ( المصدر:
  .34، ، ص13والمؤسسات المالية اإلسالمية، العدد  اإلسالمي العالمية، المجلس العام للبنوك

  

قامت اللجنة بالتغييرات التالية لمعالجة خطر إئتمان الطرف  خطر إئتمان الطرف المقابل:. 2.3.3.3
 1الحتساب تعديل تقييم االئتمان. بما فيه مقاربة مماثل مكافئ السند المقابل

                                                 
 ر عدم سداد ف مثل خطخطر إئتمان الطرف المقابل والمقصود به ھي المخاطر اإلئتمانية الناتجة عن الطرف (العميل) الذي يتعامل معه المصر

 اإللتزامات المترتبة عليه اتجاه المصرف او عدم قدرته على السداد أو نكوله للعقد...
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 ن .وٕالتقاط المخاطر واالستحقاق الفعلي والتسجيل مرتيتغيير مقاربة مماثل السند لتناول التحوط  -
 .2009الذي كان مقترحا في ديسمبر  5xيجب إلغاء مضاعف CVA لمعالجة المعايرة المفرطة من -
ناول تإبقاء تعديل ترابط قيمة األصول إلظهار األكبر الداخلي للتعرض لهيئات مالية أخرى ولمساعدة  -

 دوالر. 100دوالر إلى  25لعتبة من مسألة الترابط البيني ولكن رفع ا
يجب أن تخضع عمليات التسعير بحسب السوق والضمانات ألطراف مقابلة مركزية لوزن مخاطر  -

 .معتدل
ق ألورايمكن لبدائل أكثر تقدما من مقاربة مماثل السند أن تعتبر كجزء من المراجعة األساسية لمحفظة ا

 المالية بهدف المتاجرة. 
يعد خطر السيولة من أخطر المخاطر التي تواجه أهم التعديالت الكمية في جانب السيولة: . 3.3.3.3

العديد من  3، ومن اجل ذلك أقرت إتفاقية بازل2المؤسسات المصرفية وهو ناجم عن دورها كمحول لآلجال
ر السيولة التعديالت واإلقتراحات الجديدة فيما يخص جوانب السيولة، وهي إدخال نسبتين لمراقبة مخاط

  3المحتملة في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل.
  

تساوي النسبة بين مخزون األصول السائلة ذات الجودة العالية على  :LCRأوال)  نسبة تغطية السيولة 
وتهدف إلى  %100يوم، وهذه النسبة ينبغي أن تتعدى نسبة  30التدفقات الصافية الخارجة في حدود 

لمقابلة اإللتزامات قصيرة األجل وتحسب بنسبة األصول  4مدى كفاية األصول عالية السيولةالتأكد من 
يوما من التدفقات النقدية لديه، وذلك  30ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها المصرف إلى حجم 

رجة للمصرف لمواجهة إحتياجاته من السيولة ذاتيا أي ينبغي أال تتجاوز نسبة الزيادة في التدفقات الخا
  5يوم عن األصول السائلة عالية الجودة المتاحة لديه. 30عن التدفقات الواردة الخاصة بها خالل فترة 

   6 وتصاغ هذه النسبة كما يلي:
 جودةاألصول السائلة عالية ال                                                                

 =     LCR نسبة تغطية السيولة
 )Liquidity Coverage Ratio(                        ميو  30صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل  

  
                                                                                                                                                         

  .318، صمرجع سبق ذكره )،2013(عبد المطلب عبد الحميد، 1
2 Hache frederic, (2012), bale3 en 5 questions :des clefs pour comprendre la reforme, finance Watch, mai, p5. 

، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، مركز البحوث المالية على إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية 3آثار بازل)، 2013( فيصل شياد،  3
  .32والمصرفية، عمان، االردن، العدد الرابع، ص

4 Caruana  jain, (2010), bale3 : vers un système financier plus sur, conférence bancaire internationale 
Santander , Madrid, septembre, p6. 
5 Basel Committee on Banking Supervision.( 2012). Frequently asked questions on Basel III monitoring, 
Bank for International Settlements  Basel, Switzerland.  
 6 Sabira Rizwan .(2012), Implications of Basel III On Islamic Banks, international conference on excellence 
in business, university of sharjah, united arab emirates, p7.   
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أي يطلب من المصرف أن تكون على علم بتوافر  %100ويجب أن ال تقل هذه النسبة عن         
األصول السائلة لتغطية أي نقص في النسبة خالل مدة شهر، فينبغي أن تحرص المصارف على األقل 

  على تحقيق تساوي األصول السائلة عالية الجودة بصافي التدفقات النقدية المقدرة.

، ولكن سوف يبدأ الحد األدنى 2015عام  جانفي 1كما هو مخطط له في  LCR سيتم عرضو        
 1في % 100نقطة مئوية لتصل إلى  10وارتفاع في الخطوات سنوية متساوية من %، 60المطلوب بنسبة 

نقطاع في تعزيز منظم إدون  LCR تخرج هذه تم تصميم النهج لضمان أن يمكن عرض ،2019 جانفي
  .1لألنظمة المصرفية أو التمويل المستمر للنشاط االقتصادي

 .LCR): مخطط تطبيق 9.3جدول رقم( 
      2015        2016        2017        2018        2019    

 LCR         60٪     70٪     80٪     90٪     100٪ الحد األدنى المطلوب
   موقع: عن 8/11/2012من إعداد الطالبة بتاريخ  المصدر:

  http://www.bis.org/publ/bcbs286/comments.htm  
الهدف من هذه النسبة هو تحقيق أعلى المستويات للسيولة التمويلية  ثانيا) نسبة صافي التمويل المستقر:

جل المتاحة للمصرف مقارنة بالتوظيفات في األجل الطويل (سنة) وتقيس قيمة مصادر األموال طويلة األ
 2في األصول وٕاحتمال وجود مطالبات تمويلية ناتجة عن اإللتزامات خارج الميزانية.

سيولة  موارد توفير منها والهدف والطويل، المتوسط المدى في البنيوية السيولة لقياسستخدم وت        
 إلى )وحقوق الملكية المطلوبات (مصرف ال لدى التمويل مصادر بنسبة ، وتحسبمصرفلل مستقرة

 3.%100عن  ال تقل أن ويجب ،رالمصاد هذه ستخداماتإ
  
  
  

  4وتصاغ هذه النسبة كما يلي:
  قيمة التمويل المستقر المطلوب                                   

  =    NSFRنسبة صافي التمويل المستقر 
  )Net Stable Funding Ratio قيمة التمويل المستقر المتاح                    (  

                                                 
 http://www.bis.org/publ/bcbs286/comments.htmعن موقع:                                                                                        1

2 Basel Committee on Banking Supervision.( 2012). Instructions for Basel III monitoring, Bank for 
International Settlements  Basel, Switzerland, P82. 

)، 3واقع و آفاق تطبيق لمقررات بازل( :)، البنوك اإلسالمية و النظم و المعايير االحترازية الجديدة2011ديسمبر ( بوزيان وآخرونمحمد بن  3
 .28، الدوحة، قطر، ص-النمو المستدام و التنمية اإلسالمية الشاملة من منظور إسالمي- المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد و التمويل اإلسالمي

4 Halep maria, dragan gabriela, (2011), L’impact de l’application des reformes de bale3 sur l’industrie bancaire 
roumaine, ces working papiers, p713. 
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وتعمل هذه النسبة على قياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل والهدف منها توفير         
موارد سيولة مستقرة للمصرف ونسبة التمويل المستقرة الصافية تركز على المصادر المتوسطة وطويلة 

شهر أو أكثر مع تمويل  12األجل للتمويل ويتعين أن تتوافق القروض التي تصل آجال إستحقاقها إلى 
  1من مصادر ذات إستحقاق مماثل بدال من عمليات اإلقتراض قصيرة األجل.

لنسبة  2015لكن التنفيذ سيكون إلزاميا بحلول عام  ،2012 جانفي 1 بدأت فيفترة المراقبة لهذه النسب و 
LCR  لنسبة  2018وNFSR.2  

  حتى يتم االلتزام بجميع المتطلبات يكون وفق اآلتي: 3والبرنامج الزمني الذي سطرته لجنة بازل

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  
  2011تطبيق نسبة                               تطبيق نسبة                         فترة مالحظة لنسبة             بداية            

  لمستقرا          التمويل                               تغطية السيولة                           التمويل المستقر               

  

  نسبة الرافعة المالية (نسبة اإلستدانة). . 3.2.3

مالية األثر في كان للتوسع الكبير في منح االئتمان قبيل األزمة ال أوال) مفهوم نسبة الرافعة المالية:
إفالس المصارف بسبب عدم كفاية األموال الخاصة إلمتصاص الخسائر حيث عمدت المصارف التي 
تتبع أسلوب التقييم الداخلي للمخاطر إلى منح أوزان ترجيحية صغيرة لتوظيفاتها من أجل زيادة أثر الرفع 

جماح التوسع في القروض  المالي ولهذا عملت بازل على إدخال ما يسمى بالرافعة المالية لكبح
  3المصرفية.

التاليين لنسبة الرافعة المالية والتي يمكن أن تخدم كأساس  ةولقد وافقت اللجنة على التكوين والمعاير        
  4لإلختبار خالل فترة التشغيل الموازية:

 Uniform Credit Conversionبالنسبة للبنود خارج الميزانية إستخدام عوامل تحويل إئتمان موحدة ( -
Factors-CCFs  مع (CCF   إللتزامات بنود خارج الميزانية القابلة لإللغاء بدون شرط         %10يساوي

هي محافظة بشكل مالئم باإلستناد إلى   %10البالغة   CCF(الخاضعة لمراجعة إضافية لضمان أن 
 التجارب السابقة).

                                                 
 .32، صمرجع سبق ذكره)، 2013(فيصل شياد،   1

2 Basel Committee on Banking Supervision.(January 2013). Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and 
liquidity risk monitoring tools. Bank for International Settlements , Basel, Switzerland,    

 ،13، مجلة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، العددوآثارھا المحتملة على النظام المصرفي الجزائري 3إتفاقية بازل)، 2013حياة نجار، (  3
  .283الجزائر، ص

 .319، صمرجع سبق ذكره)، 2013(عبد المطلب عبد الحميد،  4
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عرضات زائد قياس بسيط للت 2اإلئتمان)، تطبق تسوية بازلبالنسبة لجميع المشتقات (بما فيها مشتقات  -
ع المستقبلية المحتملة المستندة إلى العوامل المعيارية ألسلوب التعرض الحالي وهذا يضمن أن جمي

 المشتقات جرى تحويلها بطريقة متناسقة لمبلغ مماثل السند أو مكافئ.
 سنوية.سوف تحتسب نسبة الرافعة المالية كمعدل على فترة ربع  -

ا كن لهبأخذها جميعا يمكن لهذه المقاربة أن تؤدي إلى معالجة أقوى لبنود خارج الميزانية ويم        
 أيضا أن تقوي معالجة المشتقات نسبة إلى قياس يستند إلى المحاسبة بشكل بحت (ويؤمن طريقة سهلة

  ).GAAP و IFRSلتناول اإلختالفات بين 

 %3بلغ فيما يتعلق بالمعايرة تقترح اللجنة إختبار حد أدنى من نسبة إستدانة الشريحة األولى ي       
م لتصميخالل فترة التشغيل الموازن الجاري سوف تستخدم اللجنة الفترة اإلنتقالية لتقييم ما إذا كان ا

 يتضمن في نماذج األعمال، وسوفوالمعايرة المقترحين مالئمين خالل دورة إئتمان كاملة وألنواع مختلفة 
 هذا لتقييم إعتبار ما إذا كان يمكن لتعريف أوسع للتعرضات وتعديل معاوض في المعايرة، أن يحقق

  أهداف هذه النسبة بشكل أفضل.

ن مولى في حين أنه يوجد إتفاق قوي على إسناد نسبة المديونية إلى التعريف الجديد للشريحة األ        
  .تتابع اللجنة أيضا تأثير إستخدام رأس المال اإلجمالي وحقوق الملكية الملموسة رأس المال وسوف

  1ثانيا) اإلنتقال إلى نسبة الرافعة المالية.

على  وسوف تركز عملية المراقبة اإلشرافية 2011بدأت فترة المراقبة اإلشرافية في األول من جانفي  -
ة لناتجتطوير نماذج للمتابعة في طريقة متناسقة على المكونات الكامنة للتعريف المتفق عليه والنسبة ا

 عنها.
 ، وسوف يتم متابعة2017وتستمر حتى أول جانفي  2013تبدأ فترة التشغيل الموازية في أول جانفي  -

دأ ا فيها سلوكها نسبة إلى المتطلبات المستندة إلى المخاطر وسوف تبنسبة اإلستدانة ومكوناتها بم
 2015اإلفصاحات على مستوى المصارف بتطبيق نسبة اإلستدانة ومكوناتها في األول من جانفي 

 وستراقب اللجنة بشكل وثيقة اإلفصاح حول النسبة.
تعديالت نهائية في النصف األول من باإلستناد إلى نتائج فترة التشغيل الموازنة يمكن إجراء أية       
باإلستناد إلى  2018مع رؤية لإلنتقال إلى معالجة الشريحة األولى في األول من جانفي  2017عام 

  مراجعة ومعايرة مناسبين.

  2وتحسب بالعالقة التالية:

                                                 
1 Rubiez Christiane, (2010), la reforme de bale3, p9. 

 .2، صمرجع سبق ذكره )،2012(فالح كوكش، 2
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 المصارف النظامية، رأس مال الطوارئ وأعباء المال اإلضافية.. 4.2.3

باإلضافة إلى اإلصالحات السابقة وافقت مجموعة محافظي المصارف المركزية ورؤساء الرقابة       
  1على تضمين العناصر التالية في حزمتها اإلصالحية للمساعدة في تناول الخطر النظامي.

هم طورت لجنة بازل مقترحا مستندا إلى مطلب أن األحكام التعاقدية ألدوات رأس المال سوف تسمح ل -
 بخيار السلطة التنظيمية أن يتم شطبهم أو تحويلهم إلى أسهم عادية في حال كان المصرف غير قادر

 ا في جويليةعلى دعم نفسه في السوق الخاص في غياب مثل هذا التحويل وقد أقرت اللجنة في إجتماعه
الخاصة بتحويل رأس المال عند نقطة عدم  Gone Concernووافقت على إصدار لإلستشارة  2010

 اإلستمرارية.
وقد  كما أنها راجعت ورقة مماثلة حول إستخدام رأسمال الطوارئ لتلبية جزء من إحتياطات رأس المال -

قد  وكانت 2010في إجتماعها في ديسمبر أقرت اللجنة مقترحا نهائيا لمعالجة رأس مال الطوارئ المستمر 
 .2010أصدرت تقرير حول التقدم في هذا المجال في سبتمبر 

ية  إلضافإجراء مزيد من التطوير لمراقبة التقدير الموجه كآلية ممكنة إلدماج أعباء رأس المال ا       
ئ لطوار احيث يمكن لرأسمال  في مبادرة مجلس اإلستقرار المالي لتناول المؤسسات المالية المهمة نظاميا،

 أيضا أن يلعب دورا في تلبية أية متطلبات أعباء نظامية إضافية.

  .3وبازل 2والجدول التالي عبارة عن ملخص ألهم التعديالت التي جاءت بها كل من إتفاقية بازل

  
  

 .3وبازل 2: التعديالت حسب بازل)10.3(جدول رقم 

                                                 
 .322، صمرجع سبق ذكره )،2013(عبد المطلب عبد الحميد،  1



 
184

  
Source: George lekatis (2012), understanding basel3, basel3 compliance professionals association 
(B3CPA), washinton, USA, p82. 

 

  .مراحل التحول إلى النظام الجديد. 4.3

 حول كفاية رأس المال المصرفية. 3مراحل تنفيذ مقررات بازل . 1.4.3

مواكبة هذه الزيادة الكبيرة، فعليها إما رفع رؤوس أموالها (عبر طرح  مصارفلكي تستطيع ال     
كتتاب العام، أو إيجاد مصادر أخرى للتمويل)، أو التقليل من حجم قروضها، وفي أسهم جديدة لإل

الجديدة المصارف حتى عام » بازل«تفاقية إلذا فقد منحت  الحالتين، فإن األمر يحتاج لبعض الوقت،
، وبحلول 2013بيق هذه القواعد كلية، على أن يبدأ التطبيق تدريجيا مع بداية عام فرصة لتط 2019
، وهو ما يعرف % 4.5حتياط إلى نسبة أن تكون قد رفعت أموال اإل مصارفيجب على ال 2015عام 
، 2019حلول عام ب  % 2.5، ثم ترفعها بنسبة إضافية تبلغ  » one capital ratio -core tier«باسم

ما أن بعض الدول مارست ضغوطا من أجل إقرار نسبة ك  » cyclical -counter«سمإيعرف بوهو ما 
، بحيث يفرض هذا المطلب في أوقات % 9.5، ليصل اإلجمالي إلى % 2.5حماية إضافية بمعدل 

  1.أخفقت في االتفاق على هذا اإلجراء وتركت أمره للدول الفردية» بازل«مجموعة  الرخاء، غير أن
يلخصـانها  )4.3(رقـموالشكل )، 5.3(الجدول رقم أكثر هناك  3مراحل تنفيذ مقررات بازل ولتوضيح         

   بالتفصيل.
  
  

  .3): مراحل تنفيذ معايير بازل11.3جدول رقم (

                                                 
المـؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل على النظام المصرفي االسالمي،  IIIتأثير مقررات لجنة بازل )، 2013، (سبتمبر صالح مفتاح1

 .13، صاالسالمي: النمو والعدالة واالستقرار من منظور اسالمي، أسطنبول، تركيا
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2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013    
إنتقال إلى   

 الدعامة األولى
  2017جانفي1- 2013جانفي1تشغيل موازى 

  2015جانفي 1االفصاح في بدأ 
  سأر   نسبة الرافعة المالية

  المال
  نسبة الحد االدنى لحقوق الملكية العادية 3.5  4  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5

  إحتياطي الحفاظ على رأس المال         0.625  1.25  1.875  2.5

الحد االدنى لحقوق الملكية لألسهم العادية+   3.5  4  4.5  5.125  5.75  6.375  7
  الحفاظ على رأس المال إحتياطي

تطبيق االقتطاعات من الشريحة األولى لحقوق     20  40  60  80  100  100
الملكية لألسهم العادية( بما في ذلك المبالغ 

التي تتعدى حد االصول الضريبية المؤجلة، خدمة 
  الرهون العقارية والمالية) 

  الحد األدنى للشريحة األولى لرأس المال   4.5  5.5  6  6  6  6  6

  الحد األدنى إلجمالي رأس المال    8  8  8  8

الحد األدنى إلجمالي رأس المال+ إحتياطي     8    8.625  9.25  9.875  10.5
  الحفاظ

أدوات رأس املال اليت مل تعد مصنفة كشرحة أوىل أو   2013سنوات بدءا من عام  10تلغى خالل أفق 
  ثانية غري أساسية لرأس املال 

إدخال معيار       
  الحد األدنى

  السيولة  نسبة تغطية السيولة      

إدخال معيار 
  الحد األدنى

بدأ فترة           
  المشاهدة

  نسبة صافي التمويل المستقر

  الخانات المشطوبة تدل على فترات إنتقالية.
  العديد من المراجع:المصدر: 

- www.basel-iii-accord.com 
- Basel Committee on Banking Supervision,  )2013 ( Basel III: phase-in arrangements, Bank 
for International Settlements , Basel, Switzerland. 
- KPMG, (2011), Bale III: les impacts à anticiper, p10. 

  

 ثمانيةالجدول أعاله نالحظ أنه سوف يتم االنتقال لمرحلة المتطلبات الجديدة خالل  خالل من         
مما يعطي وقتا ووفقا للمقررات الجديدة الخاصة بشرائح رأس المال التنظيمي، سنوات بطريقة تدريجية 

لزيادة رؤوس أموالها عن طريق المؤسسات المالية إلجراء تعديالتها الهيكلية و مصارف ولمختلف كافيا لل
ولمختلف ذ أنها تتيح للمصارف إهذه المنهجية هي طريقة عملية  نإف، إبقاء األرباح وجمع رأس المال

 قتصادي إذاإنتعاش إوقتا كافيا لرفع معايير رأس المال كما أنها أيضا لن تعيق أي المؤسسات المالية 
  .، كما أنها تعد فترة كافية لتمكين مختلف المؤسسات المالية اإلستفادة منهاكان
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  .3. تطبيق معيار بازل2.4.3

ستعراض اللوائح الداخلية لالتحاد األوروبي واليابان والواليات المتحدة بإوقد شرعت لجنة بازل        
ثالث  أكبر أصدرت األمريكية، المتحدة الواليات في، فلتقييم مدى توافقها مع المعايير المتفق عليها عالميا

 مراقبة الفيدرالية ومكتب الودائع على التأمين وشركة حتياط الفيدرالياإل بنك وهي مصرفية تنظيمية جهات
 المالية األزمات تقليص معدالت طريق على مهمة خطوة يشكل3 بازل فيه أن أعلنت مشتركا بيانا العملة،

ال تزال جارية ولم يتم والتي وطنية المعايير المنذ صياغة  ىستعراضات هي األولاإلنتائج هذه و  المستقبلية
حتمال أن التنفيذ الوطني سيكون أضعف من المعايير إهناك فومع ذلك ، حتى اآلن هانتهاء من تحليلاإل

لدعوة  مجموعة العشرين ) G20(وتحث لجنة بازل طاقم، المتفق عليها عالميا في بعض المجاالت الرئيسية
بشكل كامل ومتسق، وضمن الجدول الزمني  3بازلمقررات لتزامات تنفيذ إإلى الوفاء ب نقديةالسلطات ال
  . المتفق عليه

                                     . 
ستعراض التنفيذ التي أجرتها لجنة بازل يفحص ما إذا كانت هناك إالمستوى الثالث من أما        

ية وآثار هذه قد يكون رقابوالسلطات ال لمصارفلها في مناهج قياس المخاطر في اتناقضات ال مبرر 
 .                                           .لحساب رأس المال التنظيمي

محفظة، الختبار إستخدام تمارين وإ  مصارفستعراض ممارسات ترجيح مخاطر الويشمل هذا اإل     
 مصارف، وزيارات موقعية مشتركة للنقديةوالسلطات ال مصارفر الستعراض أفقي من الممارسات عبإ

 .دوليا
أمر  ابين أعضائه 3بازلمع وتعتقد لجنة بازل بأن التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب وبما يتفق       

النظام أمن وٕاستقرار وللمساعدة في ضمان  لمصارفستعادة الثقة في اإلطار التنظيمي لضروري إل
  1.المصرفي العالمي 

 في المؤسسات المالية الكبيرة. 3تطبيق إفتراضي لمعيار بازل  

 الصيني اريــــــــالتج الصناعي (البنكيلي مقارنة ما بين المؤسسات المالية الكبيرة مثل  فيما        
ICBC،باريباس آي إن بي بنك الصينSA Paribas BNA ،ةــــــالمالي ميتسوبيشي مجموعة فرنسا  

Financial UFJ Mitsubishi،تشايس مورغان بي جي بنك اليابانChase JPMorgan   الواليات
ستعمال إحتماالت إعند إستخدامها لمعايير اإلتفاقية الثانية ومعايير اإلتفاقية الثالثة بالمتحدة األمريكية)، 

  إفتراضية والجدول التالي يوضح هذه المقارنة.
  

                                                 
1 Receive the New Member Orientation newsletters. Understand the Basel III framework. 
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  .  3بازل مقابل 2 بازل -أوزان المخاطر للمؤسسات المالية الكبيرة ):  12.3جدول رقم (
PD 

 إحتمال إفتراضي
RW Basel II  

 وزن الخطر حسب 
RW Basel III  
 وزن الخطر حسب

Increase RW  
 زيادة نسبة الخطر

0.03% 
0.10% 
0.20% 
0.30% 
0.40% 
0.50% 
0.60% 
0.70% 
0.80% 
0.90% 
1.00% 
1.10% 
1.20% 
1.30% 
1.40% 
1.50% 
1.60% 
1.70% 
1.80% 
1.90% 
2.00% 
2.10% 
2.20% 
2.30% 
2.40% 
2.50% 

15.31% 
31.43% 
46.53% 
57.64% 
66.48% 
73.79% 
79.98% 
85.33% 
90.01% 
94.15% 
97.86% 

101.19% 
104.23% 
107.00% 
109.56% 
111.93% 
114.14% 
116.20% 
118.15% 
119.99% 
121.75% 

%123.42 
125.02% 
126.56% 
128.05% 
129.48% 

20.84% 
42.47% 
62.22% 
76.44% 
87.52% 
96.52% 

104.03% 
110.43% 
115.94% 
120.77% 
125.03% 
128.82% 
132.24% 
135.34% 
138.16% 
140.76% 
143.16% 
145.39% 
147.49% 
149.46% 
151.32% 
153.09% 
154.78% 
156.40% 
157.97% 
159.48% 

36.09% 
35.12% 
33.74% 
32.60% 
31.64% 
30.81% 
30.07% 
29.41% 
28.81% 
28.27% 
27.77% 
27.30% 
26.88% 
26.48% 
26.10% 
25.76% 
25.43% 
25.12% 
24.83% 
24.55% 
24.29% 
24.04% 
23.81% 
23.58% 
23.37% 
23.16% 

Source : Accenture , Basel III Handbook, P60. 

  

من خالل الجدول أعاله نالحظ أنه عند أي نسبة من نسب اإلحتمال اإلفتراضي هناك أوزان        
، ولتوضيح هذا نأخذ نسب عشوائية من 3وبازل 2مرجحة للمخاطر تتباين حسب كل من إتفاقيتي بازل
بـ  2ليتحدد وزن الخطر وفقا إلتفاقية باز  %0.03النسب المفترضة فعند نسبة اإلحتمال اإلفتراضي 

نالحظ أن  %1.1أما عند نسبة اإلحتمال المفترضة ، %20.84يتحدد بـ  3ووفقا إلتفاقية بازل 15.31%
وعند نسبة ، %128.82هو  3ووفقا لبازل %101.19هو  2الوزن الترجيحي للخطر المحدد وفقا لبازل
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بـ  3حسب بازلويكون مقدر  %129.48هو  2يكون الوزن الترجيحي للخطر حسب بازل %2.5اإلحتمال 
نالحظ أنه  3وٕاتفاقية بازل 2وبالمقارنة بين هذه األوزان الترجيحية للمخاطر وفقا إلتفاقية بازل، 159.48%

تكون األوزان الترجيحية للخطر أكبر منها من األوزان الترجيحية للخطر حسب إتفاقية  3حسب إتفاقية بازل
راجع إلى التعليمات الصارمة التي جاءت بها وذلك عند نفس نسب اإلحتماالت المفترضة وهذا  2بازل

  كونها تخصص نسب أعلى من رأسمال لمواجهة أي خطر محتمل الحدوث. 3إتفاقية بازل

  أكثر قمنا بإسقاط معطيات الجدول أعاله في المنحنى التالي:هذه المقارنة وللتوضيح         

 .3بازلمقابل  2 بازل -): أوزان المخاطر للمؤسسات المالية الكبيرة 7.3شكل رقم (

 

  
  

   .عطيات الجدول أعالهعلى ممن إعداد الطالبة بناء المصدر: 

تكون األوزان الترجيحية للخطر  3أنه حسب إتفاقية بازليتضح أكثر  )7.3(فمن خالل شكل رقم           
وذلك عند نفس نسب اإلحتماالت المفترضة،  2أكبر منها من األوزان الترجيحية للخطر حسب إتفاقية بازل

، وهذا لتمكين مختلف 3وهذا ما يؤكد صرامة التعديالت التي جاءت بها المقررات الجديدة إلتفاقية بازل
المصارف والمؤسسات المالية من إدارة مخاطرها بنفسها وتعزيز مقدرتها على مواجهة الصدمات (دون أن 

  تقبال أو التخفيف من حدتها.تنهار) وتجنب األزمات المالية مس
  

  حول كفاية رأس المال. 3وفي الشكل الموالي نلخص أهم ما جاءت به مقترحات إتفاقية بازل
 .3مقترحات بازل  أهم ما جاءت به):  8.3شكل رقم (
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Source: KPMG. (2011). Basel III: Issues and implications. KPMG LLP  partnership limited liability  
.Delaware.  P9. 
 

من المعايير والتعليمات التي  3تلخيص أهم ما جاءت به إتفاقية بازلفمن خالل الشكل أعاله يتم         
تهدف إلى تقوية قاعدة رأس المال والسيولة وتعزيز مرونة القطاع المصرفي، وتحسين قدرة المصارف 
والمؤسسات المالية على إمتصاص الخسائر والصدمات التي تنشأ عند حدوث األزمات المالية 

  إنتقال اآلثار من القطاع المالي إلى اإلقتصاد الحقيقي. واإلقتصادية، وتقليل خطر
  
  
  

  نقد.بين التأييد وال 3إتفاقية بازل. 3.4.3
  وتتمثل أهمها فيمايلي: :3بازل مؤيدة لما جاءت به إتفاقيةاآلراء ال. 1.3.4.3

Buffers  
 اإلحتياطات

Capital reform  
 إصالح رأس المال

Quality, consistency, and  
transparency of capital base  

قاعدة رأس الجودة واالتساق والشفافية في 
المال

Capturing of all risks  
 إلتقاط كل المخاطر

Controlling leverage  
 مراقبة الرافعة المالية

Long-term: Net Stable  
Funding Ratio (NSFR)  
   نسبة صافي التمويل المستقر

Short-term: Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) 

 نسبة تغطية السيولة

Liquidity standards  
 معايير السيولة

Contingent capital  
 رأس المال المشروط

Higher capital for inter-financial Exposures 
 زيادة رأس المال لمخاطر التقلبات المالية 

Higher capital for systemic Derivatives 
 رأس المال االعلى للمشتقات النظامية

Capital incentives for using 
CCPs for OTC  

 حوافز رأس المال الستخدام نقط التحكم الحرجة

Systemic risk and Interconnectedness  
 المخاطر النظامية والترابط

Capital surcharge for systemic banks   
رأس المال نظير تكلفة إضافية ألنظمة 

 المصارف
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كبير االقتصاديين وأحد مؤسسي ما يسمى بموديز إكونومي كوم ) Mark Zandi(يقول مارك زاندي         
)Moody's Economy.com( وما جاءت به من ارتفاع في مستويات رأس المال  3، أن معايير بازل

ومتطلبات السيولة األكثر صرامة أصبحت قضايا الزمة، ويقول أيضا أن هذه المقررات تقود على مدى 
"، كما يقول بأن تشديد القوانين بشكل كبير مستقبال أن نكون فيهشوط طويل نحو المكان الذي يجب 

  1يمكن أن يحد من اإلقراض، كما أضاف "إنه حقا توازن صعب تحقيقه جدا".

عن  في هذا الصدد أعرب جو بيك بروفسور الصرافة الدولية واالقتصاد المالي بجامعة كنتاكي،و        
منا أأكثر  المصارف أقل إدرارا للربح، لكنها ستجعل النظام برمتهاعتقاده بأن القواعد الجديدة ربما تجعل 

ألنه ستتوافر حماية أكبر ضد اإلفالس، وبالتالي ستتمكن المصارف من تحمل مزيد من الصدمات من 
 ن علىدون أن تنهار، وقال إن التأثير المتواضع على النمو أو تكاليف االقتراض يشكل ثمنا قليال يتعي

 .قابل التمتع بنظام مالي أقل عرضة لألزماتالمصارف دفعه م

من جهته قال جان كلود تريشيه، رئيس المصرف المركزي األوروبي رئيس مجموعة المنظمين التي       
ات التي تم التوصل إليها محورية لتعزيز معايير رأس المال يتفاقدولة: تعد اإل 27ضمت مسؤولين من 

ستقرار والنمو الماليين على األمد الطويل وستثمر نموا ستسهم في اإلفإن القواعد الجديدة   العالمية،
  .2كبيرا

تمثل معلما هاما في الرقابة المالية والمصرفية ألن  3قواعد بازل أن أيضا ويرى بعض المختصين       
سوف تصبح أقوى وتعتمد على نفسها أكثر في حال الخسائر واألزمات وليس على الدولة كما  مصارفال

سوف تتضاعف معدالتها في المستقبل  مصارفحدث مؤخرًا، فالمرء ال يستغرب مطلقا أن موجودات ال
ة عما هي عليه اآلن وهذا سوف يكون بدوره عامال مهما للتمويل الخارجي للمؤسسات المالية كعامل ثق

 3لمركزها المالي تساهم بشكل مباشر بدعم االقتصاد برمته. مصارفداعم، ومع تقوية ال

" سيكون لها صدى 3خبراء المصارف أن المعايير المصرفية التي أقرتها "بازلالعديد من أكد كما         
التي شابها بعض العيوب خالل  مصرفيةكبير في تقليل المخاطر وٕاعادة االنضباط إلى السياسة ال

  .20084األزمة المالية العالمية لسنة السنوات القليلة األخيرة، والتي كان من نتيجتها 

  .3بازل األراء المنتقدة إلتفاقية. 2.3.4.3

                                                 
  عن موقع:   00:08على الساعة   25/9/2012شوھد بتاريخ ،  والسلوك المصرفي المحفوف بالمخاطر 3مقررات بازل  1

www.knowledge.wharton.upenn.edu/arabic/article.            
، شوھد 11613، جريدة الشرق األوسط، العدد يحصن البنوك من أزمة مالية قادمة 3عامين من إنھيار ليمان براذرز إتفاق بازلبعد جاك إوينغ،  2

 www.aawsat.com/section-economy                                                            عم موقع: 13:27على الساعة  17/4/2014بتاريخ 
على الساعة  25/9/2012شوھد بتاريخ ، 2018وتنتھي  2013نقطة تحول ھامة في الرقابة على المصارف تبدأ عام  3بازل جديد،  علي محمود 3

 www.alwehda.gov.sy.econom                                                                                                           ، عن موقع: 00:11
 عن موقع:   13:20على الساعة  29/9/2012شوھد بتاريخ ،  3ماھي اھم المعايير والتغييرات التي جاءت بھا لجنة بازل  4

www.qaarb.com/search?       
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ي نتقادات حادة من جانب الجهات التنظيمية فتعرضت إلالجديدة إلتفاقية بازل واعد قالإن         
، لقواعدالمتحدة وبريطانيا اللتين انضمتا إلى المصارف في المطالبة بإعادة نظر شاملة لهذه االواليات 

بعض ظمة لتحادية للتأمين على الودائع في الواليات المتحدة والمنوانتقد توماس هوينج  مدير المؤسسة اإل
ا وصفه اعد الجديدة بحجةإنجلترا المركزي، القو  مصرفستقرار المالي ب، وأندرو هالدين مدير اإلمصارفال

ن هذه التنظيمات الجديدة قد تقلص من األرباح وتفرض ضغوطا على مختلف أبالتعقيد الشديد و 
 المؤسسات والمصارف وتزيد من تكلفة االقتراض، وتعمل على إعاقة النمو االقتصادي.

سز راوندتيبل) التي وأوضح سكوت إي تالبوت، من هيئة قطاع المصارف األميركية (فايننشيال سرفي      
هذا المستوى المرتفع من رأس المال سيقلص قدرة المصارف على "تمثل أكبر المصارف األميركية، أن 

 .1"اإلقراض
 دولة ستواجه كل"قال ديفيد أندرو سينغر، العالم السياسي لدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: و        

 ."على نحو يميل لتفضيل هذه المصارفضغوطا من صناعتها المصرفية كي تفسر القواعد 
مقترحة ، فإن القواعد ال)Franklin Allenووفقا ألستاذ المالية بجامعة وارتن، فرانكلين ألين (         

ين بإمكانها تحسين السالمة المصرفية إلى حد ما، ولكن هناك الكثير من المخاوف حول كون أن المنظم
صرفي دراسة كافية للتعامالت األكثر تعقيدا ما بين القطاع الم قد ركزوا على القضايا الضيقة من دون

دد نه ليس واضح تماما ما هي المشكلة التي هم بصأ واألسواق المالية واالقتصاد العالمي،  مضيفا "
  ."حلها

 3ن، إن الحد من تكرار األزمة المالية يتطلب أكثر من إصالحات بازل يآلكما يقول فرانكلين         
إن الخطر األخالقي، أو الميل إلى المجازفة آملين في عمليات اإلنقاذ الحكومية إذا ما ساءت  ،بكثير

بدال  المحاسبيةتركز على البيانات  3إنه قلق أيضا بشأن أن مقررات بازل  ،األمور، ال يزال يمثل مشكلة
ان المستثمرون يعتقدون أن من المعلومات المستقاة من األسواق المالية، والتي يمكن أن تشير إلى ما إذا ك

وفي حسابات األسهم العادية، تقدر قيمة األسهم عموما من ، المصرف هو بصدد اتخاذ مخاطرة كبيرة جدا
خالل سعره األصلي عند اإلصدار بدال من السعر الحالي في السوق، وهو ما يعكس بشكل أفضل صحة 

 2.المؤسسة

ر األنظمة والقوانين على سلوك المؤسسات يثأت يةكيفن إلقاء نظرة أوسع على أن يويالحظ آل        
المالية من شأنه أيضا أن يمثل عالج لمختلف الشركات ذات الطرق الثنائية لجمع األموال، عن طريق 

في حين أن قوانين الضرائب تشجع على اتخاذ الديون عن طريق خصم  ،إصدار األسهم أو االقتراض
ومنه فإذا تم القضاء على خصم  ،خصم مماثل إلصدار األوراق الماليةمدفوعات الفوائد، إال أنه ال يوجد 
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الفائدة، سيكون على الشركات إصدار األسهم من أجل جمع المال، والحد من المخاطر التي ترافق 
  .المديونية

وهو عضو في لجنة الظل للرقابة المالية التي يرعاها المعهد األمريكي   ومن جهته يرى هيرينغ        
، بدءا من متطلب رأس المال المنخفض 3للمقاوالت، أن هناك عدد من أوجه القصور في مقررات بازل 

وطول فترة مرحلة التقديم، إن االحتفاظ برأس المال طريقة حماية غير كافية ضد الصدمات المفاجئة، 
في  3ة الظل، مضيفة أن أحكام التفعيل تبدو متساهلة للغاية، ويبدو أن مقررات بازل حسب قول لجن

حاجة إلى تخفيضات على توزيع األرباح مثل أرباح األسهم، بدال من منعهم تماما عندما يتم الوصول إلى 
آخذة في عتبات رئيسية، "إن السماح بدفع الربح على رأس المال عندما تكون حقيبة رأس المال الشركة 

نخفاض نحو عتبة حرجة والتي تؤدي معنى اقتصادي بعض الشيء،" ويرى  هيرينغ بأنه سيكون من اإل
قتراض بدال من استخدام متطلبات رأس المال، كما حتواء المخاطر من خالل فرض قيود على اإلإالسهل 

  .1كافيةينتقد فترة التقديم الطويلة بحجة أن الفترة ما بين سنة واحدة وسنتين ستكون 
وقال الدكتور فهد بن جمعة االقتصادي المتخصص باألنظمة واألسواق الدولية بأن كافة الدالئل         

والمعطيات تشير إلى أن التهديد األكبر من المخاطر النظامية يأتي ليس من األضرار التي يمكن أن تقع 
سوف تقع على االقتصاد من اآلثار  على االقتصاد من تكرار اإلخفاقات المصرفية، بل من األضرار التي

السلبية لضعف السياسات العامة المعتمدة لمنع المخاطر النظامية، واستشهد ابن جمعة في قراءته التفاقية 
لتزام بحقوق بما أشار إليه األديب المالي (كوفمان) بأن التقصير من جانب مصرف ما على اإل 3بازل 

األخرى، وهذا يرجع  لمصارفالمصرف على الوفاء بالتزاماته ل المصرف اآلخر يؤثر سلبيا على قدرة هذا
قتراض من بعضها إلى كونها مترابطة ترابطًا وثيقا ماليا مع بعضها البعض عن طريق اإلقراض واإل

البعض، وترابط أرصدة الودائع مع بعضها البعض، إضافة إلى مدفوعات المقاصة والنظام، كما أن فشل 
   .2األخرى مصارفعة فإنه من األرجح أن تتأثر به البن جممصرف واحد وفقا إل

أن تكون قادرة على تحديد احتياجاتها  مصارفبن جمعة بأن على الإوعلى صعيد متصل قال        
هل جات 3الرأسمالية دون أي دعم حكومي وٕاال أصبح هذا التنظيم الجديد عديم الفائدة، موضحا أن بازل
كما  خيرة،المخاطرة المرتبطة للبلد الذي ال يستطيع طباعة النقود أن يقترض كما حدث في أزمة اليونان األ

 قيقيةاألوروبية المقيمة بأقل من قيمتها الح مصارفبعض ال ىنه تجاهل أيضا بعض السندات السيادية لدأ
  .ة تحتفظ بهااألمريكي مصارفوكذلك بعض الرهون المسمومة التي ما زالت بعض ال

ن أزمة جديدة مالنظام المالي العالمي  ذنقتقد ال  3بازل إتفاقية بن جمعة حديثه بتأكيده بأن إختتم إ و       
  .التنفيذية الطويلة اوذلك جراء مدته اقد تحدث قبل تطبيقه
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ات بازل التي كان الهدف منها حماية المودعين وجمهور الناس عامة يإن اتفاقويقول رومان بالفر        
من الممارسات المصرفية السيئة، كانت السبب في تفاقم دوامة االنحدار االقتصادي الناجمة عن األزمة 

إلى بيع األصول  مصارفومع تبخر الثقة في عالم األعمال التجارية، اضطرت ال ،2008المالية في عام 
ات، ولقد أسفرت ياإلقراض من أجل تلبية متطلبات رأس المال التي نصت عليها االتفاق وخفض معدالت

هذه القيود على اإلقراض إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت تشغيل العمالة، في 
 1 حين ضمنت عمليات البيع المكثفة لألصول المزيد من االنحدار.

 لعملا تنظيم مليةع صحيحت أوانرومان بالفر مع جاكوبو كارماسي بعنوان "وحسب دراسة قام بها        
ى لكبر الدولية ا مصارف"، تظهر أن القواعد المصرفية التي أقرتها اتفاقيات بازل، التي سمحت للالمصرفي

بتحمل إجمالي  مصارفة وخوض المجازفات، وفي بعض الحاالت سمحت للباإلفراط في االستدان
ة اندالع األزممن مديونيات متراكمة قد يتجاوز أربعين أو حتى خمسين ضعف رؤوس أموالها،  لم تمكن 

 فحسب  بل وأدت على نحو ال يخلو من المفارقة إلى تفاقمها.

 المركزية على إصالح األنظمة المصرفية، فمصار ال ومحافظووبعد األزمة عمل زعماء العالم        
وفي المقام األول من األهمية من خالل تصحيح قواعد بازل االحترازية، ودليل االتحاد األوروبي 

المال الذي جاء في أعقاب ذلك االتفاق، فشًال في تصحيح اثنين من أوجه القصور  سلمتطلبات رأ
ة مجازفية، على وجه التحديد اعتمادها على نماذج خوض الالرئيسية التي تعيب القواعد االحترازية الدول

  في حساب متطلبات رأس المال، واالفتقار إلى المساءلة الرقابية. مصارفلدى ال

وأحدث مثال يسلط الضوء على هذا الخلل هو ديكسيا، المجموعة المصرفية البلجيكية الفرنسية التي       
الذي فرضته الهيئة المصرفية  (إختبار الضغط) ، بعد اجتيازها اختبار اإلجهاد 2011أفلست في عام 
ولقد شجع الغموض المذهل فيما يتصل بالقدرة على سداد الديون األجهزة التنظيمية على  ،األوروبية بنجاح

  في خوض المجازفات. مصارفالتغاضي عن إفراط ال
ساعد ت، ال  3، أو بازل2، أو بازل1رأس المال سواء بازلوالمشكلة هي أن قواعد بازل فيما يتصل ب      

التي أفلست أو  مصارفال حيث نجد الكثير منالسليمة،  مصارفالضعيفة والمصارف في الفصل بين ال
 رفمصاتتمتع بمعدالت أعلى من تلك ال 2008التي كان من الواجب إنقاذها في أعقاب األزمة المالية في 

  اعدة فيما يتصل بالقدرة على سداد ديونها.التي ظلت عاملة من دون مس
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 ) إختبار الضغطstress testingل أوضاع وظروففات في ظ) ويقصد به استخدام المصرف تقنيات مختلفة لتقييم قدرته على مواجھة االنكشا 

ن ما اإلختبار عتبر ھذعمل صعبة من خالل قياس أثر ھذه االنكشافات على مجموعة المؤشرات المالية للمصرف (الربحية، كفاية رأس المال..)، وي
لى عرة المخاطر تم إداتأن  العناصر المھمة في نظم إدارة المخاطر لدى المصارف خاصة بعد أن أكدت األزمات التي شھدتھا األسوق أنه ليس كافيا

ه ة نتيجة لھذئر كبيرأساس أوضاع العمل العادية، نظرا ألنه في حالة التغيرات الفجائية في األسواق (صدمات قوية) فإن المصارف تتعرض لخسا
 الحاالت.
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الضخمة من المرجح أن تستمر في االحتفاظ برؤوس أموال ضئيلة للغاية  مصارفوبالتالي فإن ال       
واإلفراط في خوض المجازفات، األمر الذي يزيد من احتماالت تجدد نوبات عدم االستقرار المالي، 

 نظيمات المصرفية الدولية فإن األمر يتطلب ثالثة عالجاتوللتغلب على هذه النقائص التي تعيب الت
  1أساسية وهي:

ي أوال البد من تعيين متطلبات رأس المال كنسبة صريحة من األسهم العادية في مقابل إجمال       
ادة األصول، وبالتالي التخلي عن كل إشارة على نماذج إدارة المخاطر الخاصة بالمصارف، والبد من زي

من إجمالي األصول من أجل الحد من خوض المجازفات من % 10إلى % 7المال الجديدة من  نسبة رأس
اسع ِقَبل المصرفيين وتخفيف التأثير االقتصادي الحقيقي المترتب على تقليص المديونيات على نطاق و 

  بعد فقدان الثقة في النظام المصرفي.

الكفيلة عتبات رأس المال المتعددة والمتناقصة، و ثانيا ينبغي لنسب رأس المال الجديدة إلى جانب       
في بفرض تحركات تصحيحية ثقيلة على نحو متزايد، أن تخدم كأساس يقوم عليه نظام جديد للعمل اإلشرا

من و حرك، المفوض، والبد من إلزام الجهات اإلشرافية بالتقيد، وبالتالي تصبح مسؤولة عن امتناعها عن الت
قل يالقية، فينبغي للنظام أن يملك حق اتخاذ القرار بإغالق أي مصرف عندما أجل إزالة المخاطر األخ

 رأسماله عن عتبة الحد األدنى.

بإصدار  رفمصاوأخيرا البد من تكميل القواعد المتعلقة بالقدرة على سداد الديون بالتزام من جانب ال      
ة ا ، قابلة للتحويل إلى أسهم عاديمن رأسماله% 100كمية كبيرة من الديون غير المضمونة على أساس 

 والمساهمين لدفعهم إلى إصدار مصارفوالبد أن تكون هذه السندات مصممة لخلق حافز قوي لمديري ال
  أسهم عادية بدًال من معاناة التحويل.

ضع و ، من شأنها أن تزيل الحاجة إلى مصارفإن هذه التدابير الثالثة، إذا ما طبقت على كل ال       
ود س للقيخاصة تنظم السيولة أو التمويل (والتي ينبغي أن تظل مفتوحة للمراجعة الرقابية، ولكن ليقواعد 

  الملزمة)، ولن تكون هناك حاجة أيضا إلى فرض قيود خاصة على األنشطة والعمليات المصرفية.

ان حتى كحترازية إن المظهر األكثر لفتا للنظر في المداوالت السياسية حول القواعد المصرفية اال       
ه ذاتها، وكل من الطرفين لدي مصارفاآلن تفويضها للجنة بازل المؤلفة من المشرفين المصرفيين وال

املة جعة شمصلحة في الحفاظ على النظام القائم، إن الحكومات والبرلمانات لديها التزام بإطالق عملية مرا
  مصلحة العامة.لقواعد بازل، والمطالبة بمراجعات تجعلها متماشية مع ال
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  .على النظام المصرفي العالمي 3بازل تفاقيةإ إنعكاسات. 5.3
 على النظام المصرفي التقليدي. 3بازل تفاقيةإ إنعكاسات. 1.5.3
دفعت  2008لسنة  المالية األزمة أن المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية الدولية ممثلو أكد       

 التي االئتمانية األزمات لتفادى مصارفال رؤوس أموال زيادة في اجدي التفكير إلى المركزيةمصارف ال
ا، لديه المودعين أموال إلفالسها وضياع أدى مما األزمة، تلك خالل مصارفال بعض تعرضت لها

 العالمي المصرفي القطاع العالمية لتحصين المالية األزمة من مستفادا درسا3 تفاقية بازلإ معايير وتعتبر
 وتضمن العالمي، قتصادلإل الجوانب المختلفة تداعياتها تطال التي المالية ختالالت واألزماتاإل من
 صدمات أي مواجهة من يمكنها حتياطيإك المال رأس من أكبر بقدر حتفاظاإل مصارفعلى ال أنه تفاقاإل
 رؤوس تخصيص من الغرض ويأتي ،2008 أزمة في حدث كما هائلة حكومية لجهود إنقاذ الحاجة دون
 القطاع حماية في والمتمثل حصافة الهدف األكثر لتحقيق قتصاديةاإل الدورة تقلبات الحماية لمقاومة أموال

 عندما فقط هذه الحماية أموال سريان رؤوس وسيبدأ الكلي، االئتمان نمو في اإلفراط من فترات يمصرفال
 نسبة وستكون ،بكامله النظام مستوى المخاطر على تنامي عنه نتج االئتماني النمو في هناك إفراط يكون

 .1ئتماناإل مستويات في عالياً  نمواً  تشهد التي للدول أعلى هذه أموال الحماية
 رتوفي على الجديدة تفاقيةاإل ترغمهم أن الكبرى من المالية المؤسسات مدراء بعض يخشى وقد       

 ستكون الكبرى مصارفال بأن المركزية، مصارفال بعض امحافظو  عترفإ وقد، جدا ضخمة موارد مالية
 تفاقاإل تم  السبب ولهذا الجديدة، المقاييس لهذه ستجابةلإل اإلضافية، الرساميل من هام إلى مبلغ بحاجة

 .يتدريج بشكل بها العمل على بدء
  2 على النظام المصرفي في اآلتي: 3وتتمثل أهم تأثيرات مقررات بازل 

 ذا حتياجاتها الرأسمالية دون أي دعم حكومي وٕاال أصبح هإأن تكون قادرة على تحديد  مصارفعلى ال
 .التنظيم الجديد عديم الفائدة

 لشركات تجاه رفع كلفة الخدمات المصرفية على اإ) ستدفع ب3ن معايير اللجنة الدولية المصرفية (بازلإ
تها وموجودا مصارفال في هيكل رأسمال الكثر تدخأواألفراد المتلقية لهذه الخدمة مقابل تطبيق ضوابط 

 .سعار الخدمات المقدمة للجمهورأكبر تتطلب رفع أدارتها تكاليف إوبالتالي تحميل 
 ة التيحتياطيات النظامين القيود والشروط التي تتعلق بزيادة حجم اإلإنخفاض القدرة على اإلقراض: إ 

ي يرفع زمة السيولة الحالية، وبالتالأما يعمق من وهذا في اإلقراض  مصارففيها تقييدا لل مصارفلدى ال
جل ووفيرة وهو ما سينعكس الحقا على رفع تكلفة في تحصيل سيولة قصيرة األ مصارفالتكلفة على ال

 رتفاع الكلفة التشغيلية للمصارف.الخدمات المصرفية المقدمة للشركات واألفراد نظرا إل

                                                 
 4، ص 5العدد- الخامسة السلسلة إضاءات، الكويت ،  توعوية ، نشرةإتفاقية بازل الثالثة)،  2012ديسمبر المصرفية، ( الدراسات معھد 1
 العديد من المراجع:  2

   .ticle567977.htmar/2010/10/14alriyadh.com/http://www                                     عن موقع:             -                  
 .0102سبتمبر  15،الكويت،1046، جريدة النھار، العدد سترفع كلفة الخدمات المصرفية 3معايير بازل فيصل الشمري،  - 
 ttp://www.alarabiya.neth                                                                                                    : عن موقع - 
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 ى المؤسسات المالية الكبرى بما يؤدي ببعضها إلى في تفاقم األزمة لد 3قد تتسبب معايير بازل
 تقرير نقاذ المؤسسات المالية من األزمة المالية، وهذا حسبإنهيار، بينما تكافح الحكومات من أجل اإل

ر سوف ترفع من الدافعية لدى الكثي 3صادر عن صندوق النقد الدولي، والذي  حذر من أن معايير بازل
ة، من المؤسسات المالية من أجل التحايل على أطر العمل الطبيعية المعمول بها في األنظمة المصرفي

 برفع رؤوس أموالها قد يضع النمو في وضع حرج". مصارفلزام الإوحذر بلهجة واضحة من أن "
 ستخدام رؤوس األموال.إلتعظيم  فمصار إعادة هيكلة أو التخلص من بعض وحدات العمل في ال 
 يود والق دم القدرة على توفير كامل الخدمات أو المنتجات (تجارة، التوريق) وذلك بسبب زيادة التكلفةع

  التي يمكن أن تكون أمام عملية التوريق.
 تعزيز رأس المال واالحتياطات السائلة جنبا إلى جنب مع نخفاض خطر حدوث أزمات مصرفية:  إ

وتحقيق  ،مصارف وٕافالسهاعلى تعزيز معايير إدارة المخاطر يؤدي إلى خفض خطر فشل الالتركيز 
 ستقرار المالي على المدى الطويل.اإل
 مصارفالعالمية أقوى من ذي قبل بما يضمن لل مصارفستجعل السيطرة على ال 3بازل قراراتإن م 

القدرة والمالءة المالية التي من خاللها تستطيع التصدي لألزمات المالية الطارئة حتى ال يتكرر ما حدث 
، ضف إلى ذلك أن الميزة 2008لسنة ذرز) في األزمة المالية ا(ليمان بر  مصرفعالمية كال لمصارفل

ول، صار أكثر صرامة حتساب أخطار األصكمن في أن النموذج المالي الرياضي إلت 3بازل األساسية في
 .1ودقة في عملية تقييم األصول الخطرة

 فض نخفاض إقبال المستثمرين على األسهم المصرفية: نظرا إلى أن أرباح األسهم من المرجح أن تنخإ
بإعادة بناء قواعد رأس المال، وبصفة عامة سينخفض العائد على حقوق المساهمين  مصارفللسماح لل

 بشكل كبير.   وكذلك ربحية المؤسسات 
 ير ختالف في تطبيق معايألن اإل يؤدي إلى التحكيم الدولي: 3التعارض في تطبيق مقررات لجنة بازل

  ستقرار الشامل للنظام المالي.إسيؤدي إلى تواصل تعطيل  2وبازل 1كما حدث في بازل  3لجنة بازل
 على ضغوطا فرضو  وتحسين من نوعيته رأسمالها من ورفع مصارفال حتياطاتإ من الزيادة 

 2ا.الضعيفة صعوبة كبيرة لرفع رأس ماله مصارفالضعيفة حيث تجد ال المؤسسات
 في نفإدخال نسبتي ل طويل األجل:ــــالتغير في الطلب على التمويل من تمويل قصير األجل إلى تموي 

األجل  التمويل قصيرةالسيولة القصيرة والطويلة األجل تدفع الشركات بعيدا عن مصادر  بمتطلبات الوفاء
  يقها.وأكثر نحو ترتيبات التمويل على المدى الطويل، وهذا يؤثر بدوره في هوامش الربح التي يمكن تحق

 في وضع ال  مصارفوسيضع ال ،قتصاديات الدول النامية تعانيإسيجعل من  3إن تطبيق نظام بازل
 تستطيع المشاركة والمساهمة في تمويل التنمية األساسية الضرورية لبلدانها.

                                                 
 .51، صمرجع سبق ذكره)، 2013(صالح مفتاح،  1
 .92، صمرجع سبق ذكره)، 2011(بوزيان وآخرون،  بن محمد 2
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 ى وهذا بعد فرضها قيود عل ستحّد من قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية: 3معايير بازل
 ويلالسيولة النقدية، والتي ستؤدي إلى حدوث نوع من التشدد االئتماني وعدم قدرة المصارف على تم
يادة المشاريع التنموية الضخمة التي تقودها الحكومة، إلى جانب أن تطبيق هذه المعايير سيؤدي إلى ز 

 .تكلفة القروض الممنوحة ألي قطاعات أو أنشطة اقتصادية
 فيذ أن تن نعكاساتها على النمو، حيث تشير تقديرات منظمة التعاون والتنميةإن لهذه المعايير الجديدة إ
 .اتقريب %1.15إلى %1.05نخفاض نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي بمقدارإسيؤدي إلى  3لتفاقية باز إ

أن ثمة مجموعة من التحديات البارزة التي  Moody’s Analytics وأوضح كزافييه بيرونت مدير اإلنتاج في
 1:هي عند تطبيقها لإلطار الجديد تواجه المؤسسات المالية

الحاجة إلى نتائج سريعة ودقيقة أن تقوم المؤسسات بدمج جميع البيانات دمج البيانات: تتطلب  -
  .التنظيمية لرأس المال الخاصة بها بمستودع بيانات مركزي

ر، لتقارياجودة البيانات: ال بد من المحافظة على جودة البيانات أثناء عمليات الدمج واإلحصاء وٕاعداد  -
لى وجه السرعة لضمان تسليم نتائج دقيقة إلى الجهات ويجب تبيان األخطاء والحذف ومعالجتها ع

  .الرقابية
ول ذات نظم دإعداد التقارير حول النتائج: ُيؤدي إعداد تقارير نتائج السيولة لمؤسسات موجودة في  - 

  .رقابية مختلفة إلى تجهيز تقارير معقدة فردية وعلى مستوى المجموعة
 عمال،د للمؤسسات من الموازنة بين حاجات المنظمين وحاجات األمتثال والسيولة: ال بإدارة عملية اإل -

  .ستباقي لتأثير قرارات األعمال على رأس المال التنظيميإذلك بأن تلك المؤسسات بحاجة إلى فهم 
سات فإننا نوصي بعدد من أفضل الممار  المالية نه نتيجة لعملنا مع كثير من المؤسساتأويقول بيرونت 

 : امنهنذكر 
أس ستخدام مصدر بيانات واحد لمعدالت رأس المال والسيولة: وجود مستودع بيانات موحد، يضم ر إ  -

امة المال التنظيمي الكلي للمؤسسة وكذلك بيانات السيولة الخاصة بها، يعمل على تقليل النفقات الع
   .ومخاطر إدارة أنظمة االمتثال المتعددة

  المتثالدمجه مع األنظمة المصرفية األخرى يقدم حًال فعاالً نفتاح والمرونة: إن الحل الذي يسهل اإل -
   .السيولة، وتنتفي معه الحاجة إلى إعادة هيكلة البنية األساسية التقنية للمؤسسة

ل يولة بشكحتساب السيولة وٕاعداد التقارير بكفاءة: ال بد أن يكون هذا الحل قادرًا على احتساب السإ -
  .وأن يلبي متطلبات التقارير لمشرفين متعددينفردي أو على مستوى المجموعة 

ًا بأنه قد يكون '' أحد التحديات البارزة، علم3متثال السيولة التفاقية ''بازل إوبحسب ''موديز'' يعتبر       
صب يفرصة للمؤسسات إذا ما استطاعت تطبيقه بمنهجه الصحيح لترشيد عمليات إدارة السيولة لديها بما 

   .في مصلحة العمل

                                                 
comdiah. sa. Aleqtishttp://www          :عن موقع 3تحديات وفرص بعد إدراج مخاطر السيولة ضمن بازل )، 2012، (كزافييه بيرونت 1
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  على المصارف اإلسالمية. 3بازل تفاقيةإ إنعكاسات. 2.5.3

ن أحول االشراف على المصارف يمكن  3ن مقترحات بازلأبورز  كدت وكالة ستاندار اندأ          
ساسية في نماذج أن تشعل فتيل تغيرات أتقوي من وضع الميزانيات العمومية للمصارف االسالمية، و 

ن تقوي بصورة حادة من سوق القروض أيمكن  3ن بازل أعمالها وتسعير منتجاتها وجاء في تقرير آخر أ
  1 سالمية.بين المصارف اإل

مصارف في ال ةلى مزيد من التحديات فيما يتعلق بإدارة السيولإ 3يق بازلبن يؤدي تطأكما يمكن         
مكن فتقار إلى فئات الموجودات السائلة وذات المخاطر المتدنية التي ياالسالمية وفي وقت يتسم باإل

لى فرض إتسعى  3دارة السيولة فيها، وحقيقة األمر أن بازلإاستخدامها من قبل هذه المصارف بهدف 
رف حتياطيات أكبر في المصاإمزيد من القيود على المصارف للحد من المضاربات في األسواق، ولتوفير 

  اطر عليها.لتقليل المخ
كبر أسالمية فقد تكون هناك فعال تدفقات مالية وهذا بدوره سينعكس على المؤسسات المالية اإل       

 نذ أنمعلى المؤسسات المالية االسالمية ولكن في نفس الوقت فإن النظام المالي العالمي ومعايير بازل 
كل ثرا بشود مزيد من القيود إذا لم يكن مؤ وطريقة عملها، فوج أنشئت ال تراعي طبيعة المالية االسالمية،

ألثار انت استجد له األثر نفسه سيكون في المالية التقليدية، وٕان ك أكبر في المؤسسات المالية اإلسالمية،
  غير مباشرة تختلف أو ربما تكون إيجابية.

ليتم وضع تصورا وبناء عليه البد أن يطرح هذا على وجه الخصوص أمام مختلف الجهات المعنية       
يخدم طبيعتها واألدوات المالية التي تسعى إلى تقديمها خصوصا أن أدوات مالية مثل المشاركة يصعب 
تطبيقها على المؤسسات المالية االسالمية في ظل وجود هذه التشريعات مع العلم أن تقييم المخاطر في 

ا لكن في وضع المصارف فإنها ستقدم عقود المشاركة إذا ما كانت على مشروع واحد قد تكون عالية جد
مين إذ أن إنخفاض مستوى أستفادة من النظرية التي يقوم عليها التالتمويل لمشاريع كثيرة، فإنه البد من اإل

المخاطر في التأمين ناتج عن إشتراك كثير من الناس، ولو كان التأمين لشخص واحد فقط لكانت 
  2المخاطر عالية جدا.

ف سالمية فقط، ولكن ستؤثر على المصار لن تؤثر على المصارف اإل 3بازلإتفاقية قررات مإن         
  .هاالعربية جميعها، فقد ال تستطيع مصارف كثيرة أن تواكب تلك القرارات مثل طلب زيادة رؤوس أموال

إن المقترحات التنظيمية » ر آند بورز لخدمات التصنيف االئتمانياستاند«وكالة أيضا وقالت         
لنسبة تغطية السيولة للمؤسسات المالية اإلسالمية يمكن أن يساعد في معالجة بعض نقاط الضعف طويلة 

                                                 
  محمد محمود المكاوي (2012)، إدارة المخاطر في البنوك االسالمية، مرجع سبق ذكره، ص 3041

، شوھد 6088جريدة اإلقتصادية، العدد ، .. ھل تدعم المؤسسات المالية اإلسالمية؟ 3اتفاقية بازل  )،2010صالح بن فھد الشلھوب، (جوان  2
     http://www.aleqt.com/section_opinion.html                                                  عن موقع:  22:00على  8/2/2013بتاريخ 
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جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان و األمد في القطاع، السيما نقص األصول السائلة عالية الجودة، 
 .1اإلسالمية" مصارفيمكن أن تعزز إدارة السيولة لدى ال 3اتفاقية بازل  "متطلبات
نشر مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، وهو هيئة دولية لوضع  2014وفي أكتوبر من العام         

ة مالحظالمعايير للوكاالت التنظيمية واإلشرافية بهدف ضمان قوة واستقرار القطاع المالي اإلسالمي، ال
 .شادية للتدابير الكمية إلدارة السيولة في المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية اإلسالميةاإلر 

وقد حددت هذه المالحظة اإلرشادية ثالث خصائص رئيسية لألصول السائلة عالية الجودة:         
حظة االرتباط الضعيف باألصول الخطرة، وسوق نشطة وكبيرة، وانخفاض التقلب، كما تحدد هذه المال

غطية اإلسالمية لنسبة ت مصارفاإلرشادية الخاصة بالمؤسسات اإلسالمية المالية أيضًا كيفية تطبيق ال
لة لدى ، أما بالنسبة ألدوات إدارة السيو 3تفاقية بازلإالسيولة ونسبة صافي التمويل الثابت المتعلق ب

، قد وودائع البنوك المركزيةالمصارف اإلسالمية فمعظمها تتكون من أصول منخفضة الربحية، مثل الن
ويتم إصدار الصكوك بشكل رئيسي عبر التداول من خارج البورصة وٕادراج كمية محدودة منها فقط في 

صة بها ونسبة تغطية السيولة الخا 3البورصات المتطورة والسائلة، وذكر التقرير أن تطبيق اتفاقية بازل
  .سوف يرفع إصدارات أدوات إدارة السيولة

المتعلقة بمخاطر السيولة ستؤثر على المصرفية اإلسالمية سلبا،  3وعلى العموم فإن متطلبات بازل       
بالنظر إلى غياب أو نقص شديد في سوق نقدي ما بين المصارف اإلسالمية يتسم بالفاعلية والمرونة 

مارية السائلة ذات آجال الكافية للتمويل قصير األجل، واألمر الثاني يتمثل في اإلفتقار إلى األدوات االستث
لم تأخذا في اإلعتبار خصوصية  3إستحقاق قصيرة األجل، فنسبتي السيولة التي جاءت بهما إتفاقية بازل

فالمصارف اإلسالمية تعاني من شح في أدوات توافق الشريعة   LCRـالمصارف اإلسالمية، فبالنسبة ل
كفاية من المطلوبات واإللتزامات طويلة األجل ال توجد  NSFRـفي األجل القصير، وبالنسبة ل اإلسالمية

 2التي يمكن سحبها في األجل القصير.

سوف  3إلتزام المصارف اإلسالمية بتطبيق إتفاقية بازل رى أنيفحسب الدكتور سليمان ناصر فهو        
إلدارة  يكسبها مصداقية أكبر على المستوى الدولي، نظرا لكون إتفاقيات بازل هي عبارة معايير عالمية

المخاطر، وضعت من طرف خبراء على مستوى عال من الخبرة والتخصص وخضعت للعديد من 
المشاورات وعمليات التمحيص، سواء من طرف المؤسسات النقدية والمالية الدولية المتخصصة أو من 

  3طرف خبراء آخرين في المصارف المركزية ومراكز البحث ذات الصلة بالعمل المصرفي.
 2019وهو أجل تطبيق هذه االتفاقية، والذي يمتد إلى عام  زبعد كل هذا حاف قول أيضا أنه يبقىوي       

، وهو زمن كاف جدًا لالنتقال إلى تطبيق 2015و 2013بما في ذلك محطات للمراجعة في كل من سنتي 
 جميع افيد منهدون هزات، وهي الميزة التي ستست مصارفهذه المعايير وٕاجراء التعديالت الهيكلية على ال

                                                 
           ، عن موقع: 2015أفريل ، يمكنھا تعزيز أعمال البنوك اإلسالمية 3بازل  ، ستاندرد آند بورز  1

                                                                                                 arketm-albayan.ae/economy/capital.http://www          
  .33، صمرجع سبق ذكره)، 2013فيصل شياد، (  2
  .30مرجع سبق ذكره، ص ،المزايا والتحديات 3البنوك اإلسالمية وإتفاقية بازل)، 2012(سليمان ناصر،   3
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اإلسالمية لتأقلم أوضاعها مع  مصارفوسوف يكون هذا أيضا ميزة لل، 1ةالتقليدية و اإلسالميالمصارف 
هذه اإلتفاقية في أجل مريح خاصة مع طبيعة عملها المختلفة عن المصارف التقليدية، ومما يزيد من هذه 

% 20األريحية أن العديد من المصارف اإلسالمية حاليا تسجل معدالت جيدة لكفاية رأس المال تتجاوز 
العادية أو معيار كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية  2في كثير من الدول في ظل تطبيق إتفاقية بازل

الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية في ماليزيا والمستمد من تلك اإلتفاقية وبالتالي ال يتطلب 
  األمر منها سوى إدخال تعديالت على المعيار المطبق مسبقا.

 المية.في تحقيق الحوكمة واالستقرار في المصارف اإلس 3دور بازل  
سينعكس بشكل واضح على جودة األداء الرقابي للمصارف اإلسالمية،  3إن تطبيق معايير بازل         

وهذا من خالل المحاور األساسية  وقدرتها النقدية على الوفاء بإلتزاماتها األمر الذي يرفع نسبة الثقة بها 
  2:التالية

 لشركاء المصرف والمتعاملين معه فعالية سياساتكفاية رأس المال وهو المحور األهم الذي يضمن  -
 المصرف في إدارة رأس ماله.

لمحور الثاني ليحد أو يخفف من مخاطر السوق والتشغيل عبر وضع معايير صارمة تؤمن معامالت ا-
 المصرف وتضمن عدم خوضه لمشاريع غير مدروسة قد تعود عليه بالخسائر.

نفيذ شرافية التي من شأنها ضمان تلخص في بعض المعايير اإلالمحور الثالث وهو الجانب الرقابي فيت -
 .السياسات المشار إليها بكل مرونة من دون تعقيد ما يحد من أي إنعكاسات سلبية لتطبيق المعايير

ل وٕان إلزام المصارف االسالمية بتطبيق معظم القرارات الدولية التي تخص وتنظم مجال العم       
كثر قدرة على اإلنتشار العالمي ويضمن معامالتها مع المصارف األجنبية المصرفي، مما يجعلها أ

  ويجعلها قابلة لتطبيق كل ما هو جديد في عالم المعايير المصرفية الدولية.
يعطي للمصارف حافزا لتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها، حيث تضمن  3إن معايير بازل        

ن بشؤو  لمعلومات الكافية والشاملة في الوقت المناسب لكل المهتمينتعزيز االفصاح العام بمعنى توفير ا
  القطاع المصرفي اإلسالمي، األمر الذي يخلق نوعا من التحدي لدى قطاع المصارف اإلسالمية.

ة إن إصدار الصكوك كجزء من رأس مال المصرف تم إقتراح أنواعا مختلفة من الصكوك باإلضاف        
  ة الشرعية ال يزالون يناقشون التفاصيل.إلى أن مستشاري الهيئ

وبما أن السندات االسالمية (الصكوك) تقوم على أصول حقيقية وليس على ديون بحتة مثل         
ن الصكوك تستطيع لعب دور رئيسي في مساعدة المصارف أالسندات التقليدية يرى بعض المصرفيين 

، إن تم األخذ بتوصية 3رأس المال وفق معايير بازل حول العالم في الوفاء بالحدود الدنيا لنسب كفاية

                                                 
، شوھد بتاريخ 6361الجريدة اإلقتصادية، العدد  دون صعوبات،» 3بازل «يمكن للبنوك اإلسالمية أن تطبق )، 2011سليمان ناصر، (مارس   1

  http://www.aleqt.com/section_islamic_finance.html                                                                    عن موقع: 17/1/2013
  :المستقبل على الموقع، اإلسالمية للبنوك الرقابي األداء جودة يحسن 03 بازل تطبيقخالد فتحي،  2

http://www.almustagbal.com/   
 



 
201

المجلس سوف تترك للجهات الرقابية في كل بلد حرية تحديد هياكل الصكوك الممكن تصنيفها كرأسمال 
  1 وبأي نسب أيضا.

تستعد المصارف اإلسالمية للدخول إلى األسواق المصرفية الدولية بكل ثقة بعد أن كسبت        
ستوى الدولي بتأثرها الطفيف بإنعكاسات األزمة المالية، وأمام هذا الوضع أصبحت مصداقية على الم

ضرورية وال مفر منها في المصارف اإلسالمية التي تمتلك فائض من السيولة لتعزيز  3معايير بازل
ائق مكانتها ومواجهة التحديات المحلية والدولية، ومن هذا الواقع الذي نعرفه عنها فلن يكون هناك أي عو 

  2لعدة مبررات منها: 3أمام تطبيق المصارف االسالمية لمعايير بازل
س أن المصارف االسالمية وخاصة الموجودة منها في الدول العربية سجلت نسبا مرتفعة من كفاية رأ -

 بسبب سياسات المصارف المركزية المتشددة اتجاهها.% 18المال تصل أحيانا إلى 
ي أكانت عملية بيع الديون  2008 دوث األزمة المالية العالمية سنةسباب التي أدت إلى حمن بين األ-

ع مالتوريق التي أدت إلى انهيار العديد من المصارف الدولية بينما المصارف االسالمية ال تتعامل 
 القروض وهي شريك مع المستثمر بالربح والخسارة.

نسبة اتخاذ نسبتين للوفاء بمتطلبات السيولة االولى للمدى القصير وتعرف ب 3اعتمدت معايير بازل -
يولة سوارد تغطية السيولة بينما الثانية لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل لغرض توفير م

 ثابتة بينما المعروف عن المصارف االسالمية بأنها تمتلك فائض سيولة مرتفع.
قدرة  الدول والحكومات لوقف انهيار انظمتها المصرفية اثناء األزمة المالية لعدمتدخلت العديد من  -

الة ه الحرؤوس أموالها في مواجهة الخسائر المالية التي تعرضت لها المصارف التقليدية  بينما لم نجد هذ
ونها أصال كفي المصارف االسالمية كونها ال تعتمد على الديون في تدعيم رؤوس أموالها ال بل ال توجد 

 تشارك المستثمرين في الربح والخسارة أي هي ليست مدينة بل شريكة.
قد تكون هناك بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه بعض المصارف في الدول النامية في توفير  -

ي متطلبات السيولة التي أقرتها هذه المعايير بسبب صغر حجم رؤوس أموالها والكلفة التمويلية الت
ذه هذه المصارف وهذا يمثل فرصة مناسبة للصيرفة اإلسالمية للنظر بكل جدية إلى اغتنام هستتحملها 

 ع فإنالفرصة في تحقيق مكاسب تنافسية واالستعداد للتعامل مع معايير هذه االتفاقية وأمام هذا الواق
لمي صرفي العاحتى تؤكد مكانتها في النظام الم 3المصارف االسالمية قادرة على استيعاب متطلبات بازل

 وتستفيد من الميزة التنافسية لها لكسب حصتها من الصناعة المصرفية العالمية حيث أنها تقف على
أعطت فسحة من الزمن لغاية  3تفاقية المعنية لتطبيق معايير بازلأرض صلبة ومتينة خاصة أن اإل

 فيذها بكل ثقة.ن تدرس بعناية هذه المتطلبات وتضع الخطط الكفيلة بتنوهي كافية أل 2019

 
                                                 

، ودورھا في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز االستقرار المالي والمصرفي العالمي 3مقررات بازل)، 2015بريش عبد القادر، زھير غراية، (  1
  .215،216، ص ص 2015 -00بن بوعلي، شلف، العدد مجلة االقتصاد والمالية، جامعة حسيبة

 : ، عن موقع11:55على الساعة  15/7/2013، جريدة الغد، شوھد بتاريخ 3)، المصارف اإلسالمية أمام بازل2012غسان الطالب، (نوفمبر  2
http://www.alghad.com/index.php/crew/152957.html 
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  مما سبق يمكن أن نقارن ما بين إتفاقيات بازل الثالث في الجدول التالي:

  .3وبازل 2وبازل 1): مقارنة بين بازل13.3جدول رقم (
  3إتفاقية بازل  2إتفاقية بازل  1إتفاقية بازل  

الرفع من نسبة الشريحة األولى   لم تتغير  ثالث شرائح من رأس المال  رأس المال
  الشريحة الثالثةوٕالغاء 

تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة   المخاطر اإلئتمانية
لألصول وفق جدول وضعته 
لجنة بازل، وتتراوح هذه 

  %100االوزان من صفر إلى 

تغير جذري لمعامالت ترجيح 
المخاطر فلم تعد األوزان تعطى 
حسب الطبيعة القانونية 
للمقترض، بل حسب نوعية 
القرض في حد ذاته ولها 

  أساليب لقياسها3

وسعت مفهوم المخاطر التي 
يمكن أن تتعرض لها مختلف 
  المصارف والمؤسسات المالية.

تحسب وفق نموذجين   المخاطر السوقية
  (المعياري أو الداخلي)

لم تتغير لكن سمحت 
للمصارف بوضع نماذج داخلية 

  لتحديدها

  لم تتغير

التشغيلية إضافة المخاطر   لم تكن موجودة  المخاطر التشغيلية
  وحددت ثالث أساليب لقياسها

  لم تتغير

نسبة كفاية رأس 
  المال

  %10.5أصبحت   لم تتغير  %8قدرت بـ

إضافة نسبتين لقياس السيولة   لم تحدد لها نسبة موحدة  لم تحدد بنسبة موحدة  السيولة
  للمدى القصير والطويل

بنود هيئات الرقابة 
  ومتطلبات الشفافية

إلـى تقويـة تهدف هـذه المعـايير 
مبــــــدأ الرقابــــــة المجمعــــــة علــــــى 
الوحـــــدات المصـــــرفية العالميــــــة 
 العاملة في الـداخل والخـارج، و
تحسين األسـاليب الفنيـة للرقابـة 

  لمصارفعلى أعمال ا

إضافة بنود ومتطلبات جديدة 
تتعلق بالشفافية واإلفصاح في 
السوق، أي ضمان وجود طريقة 
فعالة للمراجعة والمراقبة ونظام 

إلنضباط السوق والسعي فاعل 
  إلستقراره

ادخلت تعديالت على مبادئ 
عملية المراجعة الرقابية 
المنصوص عليها في 

ألزمت المصارف بوضع 2بازل
  برنامج شامل إلختبارات الضغط.

إدخال نسبة جديدة على شكل   لم تكن موجودة  لم تكن موجودة  الرافعة المالية 
  رافعة تقيس مضاعف الرساميل

  من إعداد الطالبة بناء على ما سبق. المصدر:
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  الصة الفصل .خ. 6.3
إن الصناعة المصرفية وما تتطلبه من مبادئ لإلدارة والرقابة عليها قد عرفت تطورا كبيرا خالل        

ربع القرن المنصرم، وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا رائدا في تقنين العديد من هذه التطورات، 
تباره معيارا للسالمة المالية نظر إلى هذا اإلصالح باعي حيث كان ،هي البداية لذلك 1تفاقية بازلإوكانت 

وبعد  مصارفهافي تحديد الجدارة االئتمانية للدول و مهما عنصرا  هشروط وأصبح التوافق مع مصارفلل
تصاالت أو أساليب جرت على الساحة تطورات هامة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات واإل هاصدور 

تفاقية القائمة، فجاء اإلعداد تطلب إعادة النظر في اإلاإلدارة المالية فضال عن تعدد األزمات المالية مما 
تفاقية جديدة مناسبة إلعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر وبما يحقق سالمة إإصدار ب هالتعديل

النظر في مستلزمات رأس  تعادحيث أ 2بازل فكانت ستقرار القطاع المصرفي في مجموعهإ و  مصارفال
المال بإعادة مفهوم المخاطرة إلى السوق، بل تضمنت منظومة متكاملة إلدارة المخاطر في القطاع 

ولكن نتيجة لألزمات التي تعرضت لها المصارف في اآلونة األخير خالل األعوام المصرفي بشكل عام، 
ها، لذا كان البد من إعادة النظر في في مواجهتها ل 2الماضية أثبتت عدم نجاعة مقررات لجنة بازل

، حيث إجتمع أعضاء 2010القواعد والقوانين الدولية التي تنظم عمل المصارف وهذا ما حدث في سبتمبر
اللجنة إليجاد حلول لتقوية الرقابة المصرفية بغية التقليل من المخاطر وتفادي األزمات المصرفية والمالية 

ك تحقيق االستقرار المصرفي والمالي ككل، وفي هذا الصدد تم إقتراح والعمل على التصدي لها آملة بذل
تم بناؤه  قد، و ةمعايير السيول فينقلة نوعية في رأس المال و والذي أدخل  3إطار جديد والذي سمي ببازل

 مازالتاريخ التنفيذ و ، وحتى تبعد لم تنته العديد من العناصرفومع ذلك ، تفق عليه في وقت قياسي نسبياأو 
 تغيير كبير في مجموعة من إلى بالفعل انمنافس يقودالضغط السوق وضغط  فإن ومع ذلك ة،طويل
في  3بازل اإلنخراط في ضمان مؤسسات ومنها المصارف االسالميةالهذه يتعين على  ؤسسات، حيثالم

                          . في مرحلة ما بعد األزمةالقائم تنافسي ال يستطيعوا التأقلم مع الوضع كيممكن ل أقرب وقت
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  .مدخل  .1.4
فهي تتأثر بمختلف التغيرات  النظام المصرفي العالميباعتبار أن المصارف اإلسالمية جزء من          

وصيغها  كتنف نشاطهاالتي ت والتحديات مجموعة من المخاطر المصارف اإلسالمية تواجه، فالحاصلة فيه
درجة التعقيد والتطور في أنشطتها، عالميا، وكذا ، نتيجة تزايد حجمها، وانتشارها التمويلية واالستثمارية

المنافسة مع المصارف األخرى، الشكل الذي حتم عليها االهتمام بإداراتها (المخاطر) واشتداد حدة 
 وضرورة تحديدها وقياسها والتخفيف من وقعها، وهذا للتمكن من تجاوزها والتغلب على آثارها السلبية،

المصارف من أهم ما تم التوصل إليه في هذا الجانب هو وضع معايير دولية للرقابة المصرفية، لحماية و 
بما فيها  ، وجميع المصارف3من خطر اإلفالس والوقوع في األزمات المالية وهو ما تجسد في اتفاقية بازل

تشكل صمام أمان لها ضد الخسائر التي قد  ذه األخيرةه االسالمية مطالبة بتطبيقها لكونالمصارف 
  .تلحق بها
 حيث، عالمفــــــي اليحتذى به اإلســــــالمية  مصارفنموذجــــــا لليعتبر  فمصرف أبوظبي االسالمي        
 يعتبركمــــا  ،عــــدم التعامــــل بالربــــا أخــــذا أو عطــــاءا والسيمافــــــي معامالتــــه المبــــادئ اإلســــالمية  يراعي
لعالقة ما بين مخاطر صيغ التمويل تبيان اســـتنا الـــذي مـــن خاللـــه ســـنحاول امحـــور در  مصرفهــــذا ال

  الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية. 3اإلسالمية ومعيار كفاية رأس المال حسب بازل
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  .مصرف أبوظبي اإلسالميب مدخل للتعريف. 2.4

دور ريادي في مجال تطوير وتحفيز من المصارف التي لها مصرف أبوظبي اإلسالمي  ديع          
ستحداث قطاع أعمال إنمو قطاع المصرفية اإلسالمية ورفع مستوى الوعي حول دورها الجوهري في 

األمر الذي يتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ومع مختلف التغيرات العالمية،  مصرفي أخالقي
لف نشاطاته المالية، وهو ما سيتم يستوجب منا التعرف على هذا المصرف وعلى أهم أهدافه ومخت

  التعرض له فيما يلي:

  .مصرف أبوظبي اإلسالمي تقديم. 1.2.4
  من خالل هذا العنصر سيتم التعريف بمصرف أبوظبي اإلسالمي وٕالى كيفية نشأته.         
ء هو مصرف إسالمي ال يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاالتعريف بمصرف أبوظبي اإلسالمي:  .1.1.2.4

 طلباتيهدف إلى تنمية المجتمع اإلماراتي خاصة واإلسالمي عامة وٕالى خلق توليفة عملية مناسبة بين مت
   العمل المصرفي الحديث وضوابط الشريعة اإلسالمية.

 88 تضم النطاق واسعة توزيع بشبكة تتمتع رائدة إسالمية مالية خدمات وهو عبارة عن مجموعة      
  .1العربية اإلمارات دولة في آلي جهاز صراف 709و فرعا

يقوم المصرف وشركاته التابعة (المجموعة) بتقديم جميع الخدمات المصرفية، التمويلية واالستثمارية       
من خالل أدوات مالية متنوعة مثل المرابحة، االستصناع، المضاربة، المشاركة، اإلجارة، الوكالة 

فقا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، التي تحرم الربا، والصكوك وأدوات أخرى، إن أعمال المصرف تتم و 
  2ووفقا لعقود تأسيس الشركات التابعة للمجموعة.

 .اإلسالمي أبوظبي مصرف ةنشأ .2.1.2.4

 تبعا عامة مساهمة كشركة ، 1997ماي شهر من العشرين في اإلسالمي أبوظبي مصرف تأسس      
   .   1997لعام 9 رقم األميري للمرسوم

 قبل من رسميا وافتتح ، 1998نوفمبر شهر من عشر الحادي في التجارية عملياته بدأ المصرف      
 في المصرف رسالة تتمثل ،1999أفريل  شهر من عشر في الثامن نهيان، آل زايد بن اهللا عبد الشيخ
 في رائدة إسالميةمالية  مجموعة يكون أن في رغبته وتكمن أجمع، للعالم إسالمية مالية حلول تقديم
 واعتبارها اإلسالمية الشريعة بأحكام إلتزامه تعكس التي بقيمه اإلسالمي أبوظبي مصرف يفخرو  العالم،
 أبوظبي مصرف وقيم أهداف وتنبع المصرفية والمعامالت اإلجراءات جميع في إتباعه يجب الذي المنهج

 المنفعة ،هأسلوب والشفافية الوضوح ،هميزت واإلتقان اليسر :حول تدور عظيمة مفاهيم من اإلسالمي
                                                 

  .4، اإلمارات العربية المتحدة، ص)2013( السنويالتقرير )، 2014مصرف أبوظبي اإلسالمي( 1
 7االمارات العربية المتحدة، ص ،البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ،2015مصرف أبوظبي اإلسالمي، تقرير ربع سنوي مارس  2
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 عمالئه لكافة تتجلى القيم هذه وجميع ،ههدي الشريعة قيم ،هخلق والسماحة الضيافة كرم ،ههدف المشتركة
 .1الممارسات أفضل وفق

  أبوظبي اإلسالمي. إستراتيجية مصرف. 2.2.4

  :2هي رئيسة ركائز ثالثة على عام بشكل المصرف إستراتيجية تشتمل        .

 .المتحدة العربية اإلمارات في دولة السوق ريادة وتعزيز بناء .1.2.2.4

والخدمات  الخاصة المصرفية الخدمات في قطاعات العمالء لخدمة الرئيسة القطاعات تتمثل  -
 المصرفية الدفع والخدمات ببطاقات والمدعومة المصرفية للمؤسسات والخدمات لألفراد المصرفية
 الثروة. وٕادارة والخزينة المتخصصة المنتجاتووحدات  للمعامالت

 ثةالثال السنوات اإلسالمي خالل أبوظبي لمصرف لألفراد الخدمات المصرفية قطاع نمو تواصل ريقر ت  -
 .المتحدة اإلمارات العربية في القادمة

 شاملة نظرة هناك االهتمام بالعمالء على يرتكز الذي أبوظبي اإلسالمي مصرف منهجية صميم في -
 .المستهدفين العمالء شرائح اعتماد استراتيجية خالل من المصرفية توفير احتياجاتهم لحو 
 مةالمقد بجودة الخدمات اإلرتقاء على بالعمالء اإلسالمي الخاص أبوظبي لمصرف الجديد النهج يركز -
 .ككل المصرف على مستوى وذلك لهم
 الخدمات المصرفية للمؤسسات، الخدمات قطاع من كل العمالء في لخدمات الرئيسية الوحدات تتمثل -

 المصرفية الخدماتو  الخاصة، الخدمات المصرفية لألعمال، المصرفية لألفراد، الخدمات المصرفية
 تمويل الشركات الخزينة، منتجات المصرفية، الدفع، المعامالت بطاقات تدعمها والتي المجتمعية

 .الثروات االستثمارية، وٕادارة المصرفية الخدماتو 
ي مصرف أبوظب فيه حافظي بشكل المصرفية لألفراد الخدمات مجال في تميزار والستمر إستراتيجية اال -

 .الريادي هموقع علىاإلسالمي 
 العمالء لمختلف خدمة مجال في للتميز نعكاسإ العمالء هي خدمة على المرتكزة االستراتيجية إن -

 .المصرف في القطاعات
 .المالية لتقديم الخدمات متكاملة مجموعة إنشاء .2.2.2.4

 .متنوعة إسالمية خدمات مالية مجموعة بناء بغية التوسع اإلسالمي أعمال أبوظبي مصرف يواصل  -
 الجديد الخاص المنهج هذا من المنتجات البيع متعدد ومبادرات العمالء اكتساب فرص تنبع -

 التأمين من الحالية أعمال اآلونة في المنظمة بالمنتجات التجارية الخاصة المجاالت وتشمل بالمصرف،

                                                 
 .12، االمارات المتحدة، ص المنتھية المالية السنة نتائج وتحاليل اإلدارة مناقشات، 2015مصرف أبوظبي اإلسالمي، تقرير ربع سنوي جوان  1
  . 5، اإلمارات العربية المتحدة، ص)2009التقرير السنوي ()، 2010مصرف أبوظبي اإلسالمي( -من العديد من المراجع:  2

 .5، اإلمارات العربية المتحدة، ص)2013التقرير السنوي ()، 2014صرف أبوظبي اإلسالمي(م -                        
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 المالية للخدمات أبوظبي خالل شركة من) األسهم وتجارة (للتكافل أبوظبي الوطنية شركة خالل
 اإلسالمية.

 العقارية واالستشارات العقارات إدارة بين تتنوع التي من الخدمات العديد لعمالئه حالياً  المصرف يقدم -
 (من األسهم وتجارة ل)للتكاف الوطنية شركة أبوظبي خالل من(تكافل ، تأمين) MPM شركة خالل من(

 في بالتداوالت عمل خاصة برامج طرح على يساعد مما )لألوراق المالية اإلسالمي أبوظبي شركة خالل
 .العمالت

في  وقبولها اإلسالمية الصيرفة انتشار ومع: العالمي على المستوى النمو فرص عن البحث .3.2.2.4
 إلى يسعى كما، بقعة إنتشاره توسعة على التركيز أبوظبي اإلسالمي مصرف يسعى العالم، أنحاء جميع

 رهاوانتشا اإلسالمية الصيرفة نمو مع، و المنطقة دول في أعماله المصرفية بمزاولة ترخيص على الحصول
 قاوف الجغرافيانتشاره  توسعة على التركيز إلى أبوظبي اإلسالمي مصرف يسعى العالم، أنحاء في جميع

 مصر جمهورية في أبوظبي اإلسالمي لمصرف الدولي التوسع أعمال بدأت، حيث المصرف لخطة
 ،في العراق للمصرف عمليات تأسيس ذلك للتنمية وتبع الوطني البنك على االستحواذ من خالل العربية
 .والسودان قطر العربية السعودية، المملكة المتحدة، المملكة

 1وتتمثل في:: ورؤيتهأبوظبي اإلسالمي قيم مصرف . .423.

 .والسهولة باليسر تتسم مصرفية خدمات تقديم -
 .بالشفافية نتميز أن -
 .المشتركة المنفعة أجل من العمل -
 .والسماحة الضيافة كرم -
 .هديها على والسير اإلسالمية الشريعة ومبادئ بأحكام االلتزام -

  .إقليميا الرائد المصرف يصبح أن في رؤية مصرف أبوظبي اإلسالميوتتمثل 
  

  األنشطة الرئيسية لمصرف أبوظبي االسالمي.. 4.2.4

  2:م واألعمال في المجاالت التاليةمهابال هفي سبيل تحقيق غايات مصرف أبوظبي اإلسالمييقوم        

  الخدمات المصرفية الشخصية.. 1.4.2.4
المميزة، وأحدث المنتجات المصرفية والخدمات ن العميل يتمتع بالخدمة أمن ميزاته  الحسابات:أوال) 

 المضافة الرائعة مع كل حساب يختاره لدى مصرف أبوظبي اإلسالمي وهذه أهم الحسابات فيه:

                                                 
 .4االمارات العربية المتحدة، ص )،2010التقرير السنوي ( )،2011مصرف أبو ظبي اإلسالمي ( 1
 http://www.adib.ae/ar                                   للمزيد من التوضيح أنظر للموقع الرسمي لمصرف أبو ظبي االسالمي:                  2
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الحساب ، حساب التوفير، الحساب الجاري، "بنون" حساب التوفير للصغار، ”ِغنى“حساب توفير 
حساب اإلمارات  ، )الحساب االستثماري(الدوري ودائع آجلة، حساب االستثمار قصير المدى، اإللكتروني

   ).(مصر من مصرف أبوظبي اإلسالمي
تمويل لغاية مليون درهم للمقيمين من مصرف   حلول التمـويــل الشخصي للـجميــع: حلول التمويلثانيا) 

إجارة السيارات ، الخير لسداد االلتزامات ،تمويل السيارات( أبوظبي اإلسالمي، وتتمثل أهم التمويالت في:
تمويل ، تمويل السفر، تمويل التعليم، التمويل العام، تمويل الشخصي، من مصرف أبوظبي اإلسالمي

  ).الحماية المجانية ضد فقدان الوظيفة من مصرف أبوظبي اإلسالمي، مويل فوريت، القوارب
 الحماية التكافلية، حماية تكافل للبطاقة المغطاة، حماية تكافل للمركبات( وتتمثل في: : تكافلثالثا) 

 ). تداول التكافلية - الخير،  للسحوبات النقدية
، الصراف اآللي وجهاز إيداع النقود والشيكاتوتتمثل في: (دمات مصرفية شخصية أخرى:خ رابعا)

خدمة الرسائل النصية ، الشيكات المؤجلة، الت عند الطلباالحو ، الخدمات المصرفية عبر الهاتف
الخدمات المصرفية ، األوامر الثابتة من مصرف أبوظبي اإلسالمي، التحويالت النقدية التلغرافية، القصيرة

 ).عبر اإلنترنت
  .الخدمات المصرفية لألعمال. 2.4.2.4

أنت ال تتوقف عن التفكير في أعمالك حتى خالل عطالت نهاية األسبوع، وكذلك شعاره لرجل األعمال (
األعمال كي يتمكنوا من التحدث إلينا ومتابعة نحن! إننا نتيح مجموعة من وسائل االتصال لرجال 

ونحن أيضا نؤمن بأننا شركاؤك، إذ نبني عالقة عمل  ،أعمالهم على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع
 .)طويلة المدى كي نقدم ألعمالك أفضل الحلول الممكنة

ال ما يشاء وما يتوافق هناك عدة أنواع من الحسابات كي يختار منها رجل األعمحسابات األعمال: أوال) 
حساب ، "حساب "األعمال المميز، "حساب "األعمال األولتماما مع احتياجات أعماله، ونذكر منها: (

 )." "النخبة
وديعة الوكالة لألعمال من مصرف أبوظبي ، حساب التوفير لألعمال(وتتمثل في ودائع األعمال: ثانيا) 

   ).الودائع ألجل من مصرف أبوظبي اإلسالمي، اإلسالمي
الخدمة ( ساعة 24من خالل الخدمات المصرفية المتوفرة على مدار ساعة:  24مساندة على مدار ثالثا) 

، نترنتالخدمات المصرفية لألعمال عبر األ، المصرفية الهاتفية لألعمال من مصرف أبوظبي اإلسالمي
 ).أجهزة الصرف اآللي واإليداع ، الرسائل النصية القصيرة لألعمال

يرغب بتلبية احتياجاته للتمويل على المدى إذا كان رجل األعمال  رابعا) الحلول التمويلية لألعمال:
القصير أو على تغطية احتياجات أعماله التوسعية على المدى البعيد، فإن مصرف أبوظبي االسالمي 

  عمال على اإلطالق. يعي أن الحصول على رأس المال هو من أهم متطلبات أعمال رجل األ
مصرف أبوظبي اإلسالمي تتيح له عدة حلول نذكر منها:  ىولهذا فإن الخدمات المصرفية للشركات لد

، يل األصول لألعمالتمو ، أسطول أعمالك التجارية من مصرف أبوظبي اإلسالمي، عمالالتمويل لأل(
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التمويل التجاري لألعمال من ، مصرف التمويل " قصير األجل"التمويل رأس المال العامل لألعمال من 
 البطاقات اإلسالمية المغطاة لألعمال). ، مصرفال

 خدمات سريعة آمنة وبأسعار رجل األعمال تم تصميمها كي تمنح :خدمات التحويل لألعمال خامسا)
  .خدمات المعامالت لألعمالمثل  تنافسية للغاية

وهي تماثل مختلف الخدمات المصرفية األخرى المقدمة (مصرفية أخرى لألعمال: خدماتسادسا) 
 ).لألشخاص

  .الخدمات المصرفية للمجموعات. 3.4.2.4 
 امــــاعين العــات والمؤسسات في القطــا للعمالء من الشركــات خدماتهــتكرس الخدمات المصرفية للمجموع

  والخاص وتلك التابعة للمؤسسات الحكومية والمالية.
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات هي مزود رائد في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات: أوال) 

مجال تقديم الحلول المالية اإلسالمية في المنطقة، يغطي االحتياجات المالية لعمالئنا في قطاعات 
 .محددة
باسم القطاع المصرفي التجاري تحت  2013تأسست شركات الناشئة في أوائل شركات الناشئة: ثانيا) 

 قسم الخدمات المصرفية التجارية. 
يواصل قسم المؤسسات المالية رسم شبكة من العالقات المصرفية المحورية المؤسسات المالية: ثالثا) 

والتي تعزز بشكل أساسي قدرات المصرف على تلبية خدمات عمالئه على الصعيد الدولي من خالل 
 تهم المصرفية.تسهيل تمويل معامال

يواصل فريق القطاع الحكومي لعب الدور الرئيس والمساند لتنفيذ الحكومة والقطاع العام: رابعا) 
حتياجات استراتيجيات الحكومة في مجال التنمية الرشيدة، تصب هذه الوحدة مجمل تركيزها على تلبية اإل

 المالية والخدمات المتخصصة لهذا القطاع.
يقوم المصرف بالخدمات المصرفية المجتمعية لتلبية االحتياجات  المصرفية المجتمعية:الخدمات خامسا) 

 المصرفية للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تعنى بخدمة المجتمع مثل:
ات الخدم، الحلول التمويلية لألعمال، المصرف الخاص، مجموعة الخدمات المصرفية للشركات(

 )تكافل، المصرفية الشخصية
تقدم مجموعة شاملة من الحلول للجميع  البريد اإللكتروني للشركات مصرف أبوظبي اإلسالمي:سادسا) 

 إلنتاجية وٕادارة التدفق.على االنترنت تكون مرنة مصممة لمساعدة العمالء على زيادة ا
تماثل مختلف الخدمات المصرفية األخرى بدورها وهي ( مصرفية أخرى للمجموعات: خدماتسابعا) 

 ).ولرجال األعمال  المقدمة لألشخاص
  أعمال ومهام أخرى.. 4.4.2.4

 .إبرام العقود واالتفاقيات مع األفراد والشركات والمؤسسات المحلية واألجنبية -
 . مصرفنشاط ال هسيما المجاالت المكملة ألوج الشركات في مختلف المجاالت والتأسيس   -
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ح استصال بما في ذلك أعمال رهاواستئجا رهاواستثما عهاتملك األصول المنقولة وغير المنقولة وبي  -
 .واإلسكان للزراعة والصناعة والسياحة مهااألراضي المملوكة أو المستأجرة وتنظي

 في مختلف هأو المتعاملين مع مصرفن الذاتي والتأمين التعاوني لصالح الإنشاء صناديق التأمي -
 .المجاالت

  ها.ل المخصصةاالجتماعية في المجاالت  قهاوالتبرعات واإلشراف على إنفا الهباتتلقي الزكاة وقبول  -
ع مقات العال واإلقليمية والدولية وبخاصة االتحادات الرامية إلى توطيد مهنيةالدخول في االتحادات ال -
 .اإلسالمية األخرى مصارفال

لى عرية واالستثما يقوم المصرف وشركاته التابعة (المجموعة)  بتقديم جميع الخدمات المصرفية، التمويلية
، إلجارةستصناع، المضاربة، المشاركة، امن خالل أدوات مالية متنوعة مثل المرابحة، اإلغير أساس الربا 

لتي اإن أعمال المصرف تتم وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية،  ،أخرىوالصكوك وأدوات  الوكالة
ابعة تحرم الربا، كما تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف ووفقا لعقود تأسيس الشركات الت

  .للمجموعة
  أبوظبي اإلسالمي. لمصرفرؤية مستقبلية  .5.2.4

في  قام فقد المنطقة في الرائدة اإلسالمية المصارف أحد عتبار أن مصرف أبوظبي اإلسالميإب        
 عالية نزاهة ذات المستوى مصرفية عالمية خدمات تقديم في تتمثل جديدة استراتيجية بإطالق  2010  عام
 ومع رؤيته ،ع"أجم للعالم إسالمية مالية حلولم "لتقدي الجديدة رسالته وتتوافق مع األصيلة، قيمه من نابعة

   .1رائدة إسالمية مالية خدمات مجموعة يصبح أن إلى الهادفة
 في مرةومست في التراث متأصلة جذور ذات جديدة تجارية هوية( الجديدة التجارية هويته أطلق فلقد       
 صتهق يروي العريق، وشعار تراثه إحياء على التركيز تطور المصرف مع مسيرة الهوية هذه تعكسو التقدم 
 الراسخ إلتزامه عن يعبر جديد شعار بإطالق قام كما رسالته ورؤيته، مع يتماشى بشكل )قيمه ويمثل

 األصول. على مصرفية بتقديم خدمات
 رؤية المصرف مع وتتماشى عمالءه به يعاهد الذي الجديد الوعد إلى ترمز التجارية هويته إن      
 .رائدة إسالمية مالية مجموعة يصبح أن إلى الرامية

 بل باهربمستق يبشر اإلسالمية بالمصرفية الراسخه بعمالئه، والتزام عالقته تحسين إلى يتطلع فهو       
 .نزيهة وقيم على مبادئ يرتكز مالي نظام إلى العالم مستوى على الماسة على الحاجة ويؤكد للمصرف
 الجديد؟ شعار المصرف يعني ماذا 

 السمحة للشريعة المبادئ من المستوحاة الجوهرية قيمه اإلسالمي أبوظبي مصرف شعار يجسد       
 .المصرفية التعامالت نزاهة على تركز والتي اإلسالمية

                                                 
  .6ص  مرجع سبق ذكره،)،  2010التقرير السنوي ()،  2011مصرف أبو ظبي اإلسالمي( 1
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 تبناهاالتي ي األساسية القيم على الضوء اإلسالمي أبوظبي لمصرف المطورة التجارية الهوية تسلط       
 لسماحة،وا بكرم الضيافة لتزاماإل المشتركة، المنفعة الشفافية، واإلتقان، اليسر في والمتمثلة المصرف،

 .اإلسالمية الشريعة مبادئ من المستوحاة المصرفية الخدمات وتقديم
 قدمهايالتي  الخدمات جودة وعلى عمالئه على تركيزه جديد من يؤكد فإنه الهوية إطالقه لهذه ومع       

 بإعادة قام حيث خدماته،تقديم  ووسائل منتجاته فروعه، شبكة من كل تحديث على عاكف لهم، فهو
 نترنتاإل مثل الوسائل من العديد عبر المصرفية الخدمات تقديم العمالء، مع التفاعل لزيادة فروع تصميم

 الئهلعم احترامه على يؤكد بما الساعة، مدار على تعمل المتحرك والتي الهاتف عبر المصرفية والخدمات
 .بهم وترحيبه
 الجديد؟ الشعار يمثل ماذا 

 الشعار القديم بدل األبعاد ثالثي اإلسالمي أبوظبي لمصرف التجارية للعالمة الجديد الشعار أصبح       
 جودة على زيادة التركيز هو اإلسالمي، أبوظبي لمصرف جديد لبعد يرمز بحيث األبعاد، ثنائي التقليدي

 نسيابيتهإب الدائري الجديد الشكل ويشير الشفافية، إلى شكله الكروي الزجاجي يرمز بينما الخدمات،
 المصرف توسع إلى وكذلك الوصول، وسهولة البساطة وبتعبير آخر يشير إلى إلى "اليسر" وبساطته

 النجمة والتي تشير إلى أركان اإلسالم الخمسة وضع تم وقد العالمي على المستوى خبراته وتعزيز إقليمياً 
أجمع، أما إجتماعها  للعالم إسالمية مالية حلول في تقديم المصرف مهمة إلى يشير كرمز الشرق جهة في

  1السبع". اإلمارات الهالل فيمثل" بطرفي
 جميع عم و"السماحة" "الضيافة" قيمتي إلى المختلفة والمتباينة في درجاتها الزرقاء الظالل وترمز      
 من ةاالستفاد واعتبار الثقافية، وخلفياتهم شرائحهم اختالف على أي تعبر عن الترحيب بالعمالء الناس

  للجميع. حق اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة الخدمات المصرفية
 المصرف احنج بأن يذّكران كما المتبادلة، والمنفعة إلى الشراكة المتداخالن الهالالن يرمز وأخيراً       
  .ألعمالنا كأساس اإلسالمية الشريعة بقيم المصرف اإللتزام الهالل إلى ويرمز عمالئه بنجاح مرتبط

  ويتمثل هذا الشعار في الشكل التالي:
  ): شعار مصرف أبوظبي اإلسالمي.1.4شكل رقم ( 

  http// :www. adib.ae                              :     الرسمي لمصرف أبوظبي اإلسالمي من الموقع المصدر:
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  الهيكل التنظيمي لمصرف أبوظبي اإلسالمي وخطوطه الدفاعية. . 6.2.4

  الهيكل التنظيمي لمصرف أبوظبي اإلسالمي.  .  1.6.2.4

  يتشكل الهيكل التنظيمي لمصرف أبوظبي اإلسالمي بالشكل التالي:         
 يعد مجلس إدارة مصرف أبوظبي اإلسالمي بمثابة لجنة صنع القرار الرئيسية مجلس اإلدارة:أوال) 

ى ويتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن قيادة المجموعة ومراقبة نشاطاتها، وهو مسؤول اإلشراف عل
قع ا، ويإدارة الشؤون التجارية للمجموعة، ويقوم بدور قيادي في تطوير رؤية المجموعة ومهمتها وتنفيذهم

صالح لى عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية النهائية في نجاح المجموعة وتقديم قيمة مستدامة ألصحاب المع
ب في إطار من الضوابط المحكمة والفعالة، ويتألف من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة أعضاء آخرين ويج

اسي ة والنظام االسأن يكون أغلب أعضاء المجلس من االمارات وفق القانون االتحادي للشركات التجاري
للمصرف، وتتألف لجان المجلس من المديرين وخبراء خارجيين مختصين من خلفيات متنوعة تهدف إلى 

  ضمان منح الثقة لمن يستحقها.
يستمد المجلس صالحية التصرف من عقد تأسيس المجموعة ونظامها األساسي وقوانين أخرى تحكم 

  :ة المتحدة وٕامارة أبوظبي، وللمجلس عدة مسؤوليات هيالشركات والمصارف في دولة اإلمارات العربي
 1 االشراف على ادارة الشؤون التجارية لمصرف أبوظبي االسالمي. -
بية القيام بدور قيادي في تطوير رؤية المجموعة ومهمتها وتنفيذهما ضمن حدود دولة االمارات العر  -

 المتحدة ووفق توسع المجموعة في الخارج.
إدارة المخاطر للمصرف واإلشراف عليه وكذلك الموافقة على الدرجة اإلجمالية تأسيس إطار عمل  -

 لتحمل المصرف للمخاطر وضمان إدارة العمل ضمن هذا االطار.
  ويؤدي المجلس هذه المسؤوليات والواجبات إما مباشرة أو من خالل لجانه التي تتألف من:

المي توجه هذه اللجنة للمجموعة اإلدارة التنفيذية في مصرف أبو ظبي االس لجنة االستراتيجيات:   )أ
حقيق لتنفيذ أهداف المجموعة االستراتيجية واستراتيجيات العمل، وتقوم بإجراء مراجعات دورية خالل ت

ة ذلك، وتصدر توجيهات باإلجراءات التصحيحية أينما كان ذلك مطلوب، عالوة على ذلك فإن هذه اللجن
 أيضا بدور حلقة الوصل بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا عند وجود مشاكل في العمل. تقوم
تدقيق لق بالتساعد هذه اللجنة مجلس االدارة على الوفاء بمسؤوليته االشرافية فيما يتع لجنة التدقيق:  )ب

ٕاطار دة و مان الجو وٕاعداد التقارير المالية، كما تقوم بمراجعة النظام المالي ونظام الرقابة الداخلية وض
يين، عمل إدارة المخاطر، وتقوم أيضا بإصدار التوصيات إلى مجلس االدارة حول إشراك المدققين الخارج

 وتقييم مؤهالتهم وأستقاللهم وأدائهم، وضمان االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

                                                 
 .(بتصرف) 40االمارات العربية المتحدة، ص  )،2011التقرير السنوي ()،  2012مصرف أبو ظبي اإلسالمي، ( 1
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 سؤوليتهاالدارة على الوفاء بمتساعد هذه اللجنة مجلس  لجنة الحوكمة وسياسة المخاطر للمجموعة:ج) 
 االشرافية وذلك عن طريق مراجعة ملف المخاطر الخاص بالمجموعة مع األخذ في االعتبار المتطلبات
ي المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسساتية وٕاصدار التوصيات لمعايرة ملف مخاطر مصرف أبوظبي اإلسالم

ما قوم كتصنيف إعتبارات العمل واستراتيجيته، كما تبما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، و 
ل تقوم بإختيار سياسات ومعايير المخاطرة التي تعتمدها المجموعة وتطبيقها، وكذا مراجعة إطار عم

  الحوكمة الشركات وٕاستراتيجية المخاطر وٕاصدار التوصيات الخاصة بها.
بي قوم بالنظر في تعرض مصرف أبوظوتد) لجنة المخاطر والموافقة على اإلستثمارات للمجموعة: 

فة إلى االضاباإلسالمي للمخاطر والمعامالت ذات القيمة المرتفعة والبنود الرئيسية من النفقات الرأسمالية، 
ى قة علذلك فإن هذه اللجنة مسؤولة أيضا عن مراقبة جودة المحفظة االئتمانية وشروطها، وال تقع المواف

طر في نطاق مسؤولية اللجة، فمسؤوليتها هي مراجعة اإلئتمان والمخاأي سياسات أو معايير للمخاطرة 
 ستراتيجيةع اإلاالحرى والموافقة عليها، كما تقوم بمراجعة المحفظة االئتمانية بصفة دورية لتقييم الموائمة م

 لىعاالئتمانية الموافق عليها ودرجة تحمل المجموعة للمخاطر كما تقوم بمراجعة الموافقات الصادرة 
  ة.الدار العروض االستثمارية التي تحتاج إلى الموافقة وفقا للوائح وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس ا

افق تقوم بتحديد المرحيين للتعيين في مجلس االدارة وترشيحهم ليو ه) لجنة الترشيحات للمجموعة: 
قة ه في األمور المتعلمجلس االدارة عليهم، وتقدم توصيات بشأن خطط خالفة مناصب المديرين والتوجي

ات بإستمرار أي مدير في منصبه في أي وقت، كما تقدم توصيات بشأن التعيينات في مجالس إدارة الشرك
ية الفرعية األساسية والشركات التابعة التي تقع ضمن نطاق صالحيتها، وتقوم أيضا بالمراجعة الدور 

س لمجل ات والمعرفة والخبرة وتقديم التوصياتلهيكلية مجلس اإلدارة وحجمه وتركيبته بما في ذلك المهار 
  اإلدارة بشأن أي تغييرات.

حتاجه تقوم بمراجعة معايير اإلختيار وعدد المناصب التنفيذية والموظفين الذي ي و) لجنة المكافآت:
س المصرف والموافقة على إجمالي القوى العاملة لدى المصرف بناء على التقارير التي يرفعها الرئي

ا التنفيذي للمجموعة مع األخذ في االعتبار استشارة جهة إستشارية مستقلة ومعترف بها، وتقوم أيض
ت لشركامراجعة سنوية لسياسة المكافآت والفوائد والحوافز والرواتب لجميع موظفي المصرف بما في ذلك اب

  التابعة والفرعية المصرفية منها وغير المصرفية حيث تقوم برفعها إلى الرئيس التنفيذي للمصرف.

جلس إدارة مصرف تمتد عضوية هذه الهيئة التي ال تضم أعضاء من م ثانيا) هيئة الرقابة الشرعية:
أبوظبي اإلسالمي بناء على طلب اإلدارة التنفيذية أو مجلس اإلدارة كما أنها تشرف أيضا على نشاطات 
مصرف أبوظبي االسالمي وتضبط شرعيتها لضمان االمتثال لمبادئ الشريعة اإلسالمية واحكامها وتقدم 

ما يتعلق بأي من نشاطات مصرف توصياتها، ويحق لها تقديم إعتراضات خطية إلى مجلس اإلدارة في
إضافة إلى  1أبوظبي اإلسالمي التي تعتبر أنها ال تمتثل ألي من مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها،

                                                 
 .84االمارات العربية المتحدة، ص  )،2013التقرير السنوي ()،  2014مصرف أبو ظبي اإلسالمي، ( 1
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ذلك تقوم هذه الهيئة بمراجعة جميع نماذج العقود واإلتفاقات المتعلقة بأي من أعمال مصرف أبوظبي 
اإلسالمية، كما يحق لها مراجعة دفاتر مصرف أبوظبي اإلسالمي ومنتجاته لضمان امتثالها مع المبادئ 

اإلسالمي وسجالته ووثائقه وطلب أي معلومات تعتبرها ضرورية في أي وقت، وفي حالة عدم تمكنها من 
  اإلضطالع بمهامها تقوم بإبالغ مجلس اإلدارة بذلك بشكل رسمي.

اإلدارة التنفيذية بما في ذلك كبير مدراء  يحظى الرئيس التنفيذي للمجموعة بدعم ثالثا) اإلدارة التنفيذية:
المخاطر للمجموعة وكبير المدراء الماليين وكبير مدراء عمليات المجموعة والعديد من اللجان اإلدارية، 

تم تحديث تفويضاتهم لتحديد مسؤولياتهم ومدة عضويتهم وقنوات رفع التقارير وللمصرف  2014وفي سنة 
نة القيادة والتسيير، لجنة اإلستراتيجية، لجنة المخاطر المؤسساتية، لجنة الرقابة (لج1اللجان اإلدارية التالية:

واالمتثال، لجنة األصول والخصوم، لجنة تكنولوجيا المعلومات، لجنة المسؤولية المجتمعية، لجان أخرى 
  (لجنة التنظيمات واللجنة التأديبية ولجنة األعمال الخيرية).

ين لخارجيوم لجنة التدقيق للمجموعة بتقييم سنوي لمدى إستقالل المدققين اتق التدقيق الخارجي: رابعا)
ن لتعييوموضوعيتهم، وفاعلية عملية التقييم الداخلي، كما تقوم برفع التوصيات إلى مجلس االدارة حول ا

ميع ج اجعةوٕاعادة التعيين، والتعويضات واإلستغناء عن المدققين الخارجيين، وتقوم أيضا لجنة التدقيق بمر 
بي الخدمات التي تتضمن التدقيق والتي يقدمها المدققون الخارجيون بما يتماشى مع سياسة مصرف أبوظ

  اإلسالمي لضمان إستقالل المدقق الخارجي.
  الخطوط الدفاعية لمصرف أبوظبي اإلسالمي.   . 2.6.2.4
يعمل مصرف أبوظبي اإلسالمي من خالل نموذج مكون من ثالثة خطوط دفاعية مما يضمن        

  فصال واضحا للمسؤوليات بين العمليات اليومية، والرقابة واإلشراف فضال عن الضمان المستقل. 
  2تتمثل هذه الخطوط الدفاعية في:

  ا.حد منهديد المخاطر، وتقييمها والمسؤولية تح لهاتقوم بدور خط الدفاع األول و و وحدات األعمال والدعم 
حديات تقوم الوظائف المعنية بالمخاطر والرقابة بدور الخط الدفاعي الثاني وتعمل على تقديم  ت      

متثال تضمن المهام المعنية باإل ،فعالة للخط األول لضمان تحديد المخاطر ووضع الضوابط الفعالة
  ية والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة بإدارة العمل. والحوكمة االلتزام بجميع السياسات الداخل

ع مبادئ متثال للشريعة في المجموعة إدارة عمليات المصرف بالتوافق موتضمن الوظيفة المعنية باإل      
راجعة يقوم التدقيق الداخلي بدور خط الدفاع الثالث، حيث يعمل بشكل مستقل على ماإلسالمية و الشريعة 

  ملياتها وفعالية خطي الدفاع األول والثاني. تصميم الرقابة، وع
 لتزام مصرففي المجموعة، مراجعة مستقلة إلاالسالمية وتشمل مهمة التدقيق وفقا للشريعة        

  . االسالمية بمبادئ الشريعة أبوظبي االسالمي

                                                 
 .54االمارات العربية المتحدة، ص  )،2014التقرير السنوي ()،  2015مصرف أبو ظبي اإلسالمي، ( 1
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والشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي لمصرف أبوظبي اإلسالمي ومختلف الخطوط الدفاعية        
  السابقة الذكر.

  
  ): الهيكل التنظيمي لمصرف أبوظبي اإلسالمي.2.4شكل رقم (

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .48، ص مرجع سبق ذكره )،2014التقرير السنوي ()،  2015مصرف أبو ظبي اإلسالمي، ( المصدر:
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  1وتتمثل في:: الشركات التابعة لمصرف أبوظبي االسالمي .7.2.4
بروج العقارية ذ.م.م هي إحدى شركات مصرف أبوظبي اإلسالمي، وتأسست  :بروج العقارية .1.7.2.4

مليون درهم إماراتي لتكون ذراع االستثمار العقاري  500برأس مال مدفوع قيمته  2005في أكتوبر 
   للمصرف.
مصرف لتعد هذه الشركة  إحدى الشركات التابعة  شركة أبوظبي اإلسالمي لألوراق المالية: .2.7.2.4

لتكون ذراع المصرف في خدمات الوساطة المالية.  2005أبوظبي اإلسالمي، حيث تم تأسيسها في عام 
لى ة إوتتخذ الشركة من أبوظبي مقرا ألعمالها، وتمتلك فروعًا في العين ودبي ورأس الخيمة، باإلضاف

 .      .                                        فرعها في سوق أبوظبي لألوراق المالية بمدينة زايد
صة حمليون درهم، حيث تبلغ  30وقد بلغ رأس المال المدفوع لشركة أبوظبي اإلسالمي لألوراق المالية 

 %5الوطنية للتكافل  في حين تملك شركة أبوظبي%، 95مصرف أبوظبي اإلسالمي من رأس المال 
نين لتزام بقواوتقدم الشركة خدمات وساطة مالية إسالمية لألوساط المحلية والعالمية، مع الحرص باإل

ت الشريعة اإلسالمية، وقد نمت أبوظبي اإلسالمي لألوراق المالية منذ تأسيسها لتصبح إحدى الشركا
ة يقوم على خدم، و مية في دولة اإلماراتالرائدة في السوق المحلية لخدمات الوساطة المالية اإلسال

قات خبراء متخصصون في مجال الوساطة المالية عن طريق إدارة العال ،العمالء أفرادا كانوا أو شركات
  الشخصية، باإلضافة إلى تقديم نظم تداول أخرى لقاعدة المستثمرين النشطة والخبيرة.

ات تأسست شركة كوادر في دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي إحدى شرك :كوادر للخدمات  .3.7.2.4
مصرف أبوظبي اإلسالمي وتعمل في مجال التوظيف وفق أحكام الشريعة اإلسالمية حيث تقدم خدمات 

ن موظيف رنا الداخلية والخارجية والعمل على توفير خدمات التممتازة من خالل معرفتنا واتصاالتنا بمصاد
مراكز و  رفمصاالكوادر المؤهلة لعقود الطوارئ والمشاريع المتكاملة وتغطي القطاعات التالية : الطيران وال

م تصال واإلنشاءات والهندسة والضيافة والعناية الصحية ونظم المعلومات ووسائل اإلعالم والدعاإل
   .دمات المرافق مثل الفراشين والمراسلين والمنظفينالمكتبي وخ

دركت تعتبر شركة "بيت التقسيط السعودي" من أوائل الشركات التي أ :بيت التقسيط السعودي .4.7.2.4
 عودي"ووفقا لهذه الرؤية تأسست شركة "بيت التقسيط الس ،الحاجة لتوفير التمويل اإلسالمي في المملكة

ودي ) مليون لایر سع10، كواحدة من الشركات الرائدة في مجال تمويل األفراد برأس مال بلغ (1990عام 
  .اهللا إبراهيم الخريف وأبنائه وبملكية كاملة لشركة عبد

وحلول تمويلية متوافقة مع أحكام  وكان الهدف الرئيسي من وراء إطالق أعمال الشركة توفير منتجات
حتياجات الشريعة اإلسالمية، باإلضافة إلى مقابلة الحاجة والطلب المتزايد على منتجات التمويل تلبية إل

 . المستهلك
وأخيرا فرع الخبر عام  2001، تبعه فرع القصيم عام 1991فتتاح في مدينة الرياض عام إوكان أول 
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ومنذ تأسيسها ، والتوسع في مناطق متعددة في المملكة نتشارلية لإل، وذلك حسب الخطط المستقب2002
  .تخصصت شركة "بيت التقسيط السعودي" في قطاع السيارات والتمويل العقاري

 من رأسمال شركة %51   ستحوذ مصرف أبوظبي اإلسالمي على نسبةإ، 2011وفي شهر سبتمبر       
واليوم تقدم شركة "بيت ، مليون لایر سعودي (100) ليبلغ بعدما تم رفع رأس مالها بيت التقسيط السعودي

باقة حلول تمويل متنوعة لألفراد وللمتعاملين ذوي الدخل العالي، وللشركات الصغيرة  "التقسيط السعودي
  والمتوسطة ، كالتمويل اإلسالمي ومنتجات التجزئة للمستهلك.

  .االسالميالمعلومات المالية المتعلقة بمصرف أبوظبي . 8.2.4
إن مصرف أبوظبي اإلسالمي يعتبر رائدًا مـن رواد الصـناعة الماليـة والمصـرفية اإلسـالمية، وهـو       

يتمتـع بربحيـة جيـدة، ونمو متزايد في حقوق ملكيته وربحيته، ومتانة في مركزه المالي، وتعاظم في مركزه 
  داخل دولة اإلمارات وخارجها. السوقي من خالل ما يمتلكه أو يشارك فيه من مشروعات، 

الفترة  لمصرف أبوظبي االسالمي خالل يراداتيبين الجدول أدناه إجمالي اإل إجمالي االيرادات:. 1.8.2.4
  .2015 إلى غاية سنة  2006الممتدة من سنة 

  يرادات في مصرف أبوظبي االسالميمعدالت نمو إجمالي اإل :)1.4جدول رقم (
  الوحدة: مليون درهم

  معدل النمو (%)  إجمالي االيرادات  السنوات
2006  1011.2  -  
2007  1437.6  42.1  
2008  2197.5  52.86  
2009  2520.3  14.69  
2010  3074.0  21.97  
2011  3425.7  11.44  
2012  3565.6  4.1  
2013  3931.3  10.39  
2014  4573.0  16.28  
2015  5134.4  12.27  
  20.67  معدل النمو (%)متوسط 

إلى غاية  2006من سنة   مصرف أبوظبي االسالميل المالية السنوية ريراتقالباالعتماد على  طالبةمن إعداد ال المصدر:
  .2015سنة 

 لدراسةرتفاع مستمر طوال سنوات اإأن إجمالي االيرادات كانت في  )1.4(يتبين من الجدول رقم         
متوسط عكسته معدالت النمو، إذ كانت جميعها موجبة فضال عن أن  وهذا مامع تخلل بعض التذبذبات 

 الهوية وترجع هذه اإلستمرارية في إرتفاع معدل نمو إجمالي اإليرادات إلى  ،%20.67معدل النمو بلغ 
 المصرف، التي يتبناها األساسية القيم على لتي ركزتاو   اإلسالمي أبوظبي لمصرف المطورة التجارية
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عالية الجودة  المصرفية الخدمات وتقديم المشتركة، المنفعة الشفافية، واإلتقان، اليسر في والمتمثلة
 .لجميع عمالئه اإلسالمية الشريعة مبادئ من المستوحاة

إجمالي اإليرادات لمصرف أبوظبي االسالمي  معدالت نمو التطور فيهذا والشكل الموالي يوضح        
  .دراسةلسنوات ال

  لمصرف أبوظبي اإلسالمي يوضح تطور إجمالي االيرادات): 3.4شكل رقم (

  
  .معطيات الجدول إعالهعلى ة بناء طالبمن إعداد ال المصدر:

رباح ومعدالت النمو الحاصلة فيها صافي األ )2.4رقم (يوضح الجدول رباح: صافي األ . 2.8.2.4
  .في مصرف أبوظبي االسالمي  2015-2006خالل الفترة الممتدة ما بين 
  لمصرف أبوظبي االسالمي رباحمعدالت نمو صافي األ ): 2.4جدول رقم (

  الوحدة: مليون درهم
  معدل النمو (%)  رباحصافي األ   السنوات
2006  572.0  -  
2007  769.0  34.44  
2008  751.1  -2.32  
2009  78.0  -89.61  
2010  1023.6  1212.3  
2011  1155.1  12.30  
2012  1201.2  4.34  
2013  1450.2  20.83  
2014  1750.7  20.69  
2015  1934.0  10.47  
  135.94  معدل النمو (%)متوسط 

  .  2015إلى 2006 من سنةباالستناد إلى التقارير المالية السنوية لمصرف أبوظبي اإلسالمي  طالبةمن إعداد الالمصدر: 

إال  2007قد إرتفع في عام يوضح الجدول السابق بأن صافي أرباح مصرف أبوظبي االسالمي        
بسبب األزمة العالمية، لكن سرعان ماعاود االرتفاع وبشكل  2009و 2008أنه عاود االنخفاض في سنتي 
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وذلك نتيجة لزيادة في عدد عمالئه وكذا افتتاح الفرع الخمسين للمصرف في  2010ملفت في عام 
  2011عام ت األزمة المالية العالمية، أما في اإلمارات مع استمرارية حالة الحذر والتيقظ الناتج عن تبعا

مليون  1023.6والبالغة  2010رباح في عام مليون درهم مقارنة بصافي األ 1155.1قد إرتفع ليصل إلى ف
، أما في عام وهذا بالرغم من إنخفاض إجمالي األصول في هذا العام %12.3 درهم وبمعدل نمو بلغ

أما %، 4.34بالسنوات السابقة لكنه بمعدل نمو منخفض والمقدر بـ رباح مقارنةرتفع صافي األإفقد  2012
رباح والمقدر على التوالي فقد عرفتا إرتفاع ملحوظ في صافي األ 2015و 2014و 2013 ةفي سن

والزيادة في  استند هذا األداء المالي القويمليون درهم على التوالي، و ) 1934و  1750.7و 1450.2(بـ
على عمليات الخدمات المصرفية لألفراد في دولة مصرف أبوظبي اإلسالمي حواذ ستإلى إ صافي األرباح

  اإلمارات من بنك باركليز.
  والشكل الموالي يوضح أكثر تطور صافي األرباح في مصرف أبوظبي االسالمي.

  مصرف أبوظبي االسالميلرباح األ ): يوضح تطور صافي 4.4شكل رقم (

  
  .معطيات الجدول أعالهعلى بناء  ةطالبمن إعداد ال المصدر:

  

يوضح الجدول التالي إجمالي األصول ومعدالت النمو الحاصلة فيها للفترة إجمالي األصول: . 3.8.2.4
   .)2015-2006(الممتدة ما بين 
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  لمصرف أبوظبي االسالمي صولإجمالي األ): يوضح معدالت نمو 3.4جدول رقم (
  الوحدة: مليون درهم

  معدل النمو (%)  االصولإجمالي   السنوات
2006  36.3  -  
2007  44.0  21.21  
2008  51.2  16.36  
2009  74.1  44.72  
2010  75.3  1.62  
2011  74.3  -1.33  
2012  86.1  15.88  
2013  103.2  19.86  
2014  111.9  8.43  
2015  118.4  5.80  
  14.72  معدل النمو (%)متوسط 

إلى سنة  2006 من سنةة باالستناد إلى التقارير المالية السنوية لمصرف أبوظبي اإلسالمي لطالبمن إعداد االمصدر: 
2015.  

سنوات الدراسة كانت في إرتفاع  حسب الجدول أعاله نالحظ أن اجمالي أصول المجموعة خالل      
 75.3مليون درهم، مقارنة بـ 74.3ليصل إلى % 1.33نخفضت بنسبة حيث إ 2011عام  مستمر ماعدا

ويرجع هذا اإلنخفاض إلى السياسة المتحفظة التي تبناها المصرف في  ،2010مليون درهم خالل عام 
إحتساب التمويالت واالستثمارات المتعثرة، حيث قام المصرف بزيادة مخصصات خسائر االئتمان 

حيث  2012 إال أنه عاود االرتفاع في سنة من إجمالي أصول المصرف، %1.25واالستثمار والذي يمثل 
و  2013  ةكما استمر في االرتفاع خالل سن%، 15.88مليون درهم وبمعدل نمو قدر بـ 86.1وصل إلى 

 مليون درهم 111.9مليون درهم و  103.2صول فيهما على التوالي حيث قدر اجمالي األ 2015و 2014
  مليون درهم،  118.4و

صول إال أنه لم يؤثر على معدل النمو ألفي إجمالي ا 2011رغم االنخفاض الذي شوهد في عام      
ويعكس هذا النماء في إجمالي األصول ان مصرف ، %14.72االجمالي والذي ضل موجبا والمقدر بـ

  أبوظبي اإلسالمي قادر على توليد تدفقات نقدية مستقبلية، وأنه يتمتع بكفاءة عالية في األداء المالي.

  األصول في مصرف أبوظبي اإلسالمي.والشكل التالي يوضح أكثر تطور إجمالي 
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  صول في مصرف أبوظبي االسالمي): يوضح تطور إجمالي األ5.4شكل رقم (

  
  .معطيات الجدول أعالهعلى بناء  ةطالبمن إعداد ال المصدر:

إجمالي ودائع عمالء مصرف أبوظبي اإلسالمي للفترة ) 4.4(يبين الجدول رقم إجمالي الودائع: . 4.8.2.4
  فضال عن معدالت نموها.) 2015-2006(الممتدة بين 

  إجمالي الودائع لمصرف أبوظبي االسالميمعدالت نمو ): يوضح 4.4جدول رقم(    
  الوحدة: مليون درهم

  معدل النمو (%)  إجمالي الودائع  السنوات
2006  23.8  -  
2007  29.6  24.37  
2008  37.5  26.69  
2009  48.2  28.53  
2010  56.5  17.22  
2011  55.2  -2.35  
2012  61.3  11.05  
2013  75.5  23.16  
2014  84.8  12.32  
2015  94.9  11.91  
  16.8  معدل النمو (%)متوسط 

  .2015إلى غاية سنة  2006سنة من ة بناء على تقارير مصرف أبو ظبي اإلسالمي للسنوات طالبمن إعداد ال المصدر:
  

يوضح الجدول السابق أن ودائع العمالء الخاصة بمصرف أبوظبي االسالمي ارتفعت باستمرار          
مليون درهم مقارنة  55.2والتي انخفضت فيها حيث قدرت بـ 2011باستثناء سنة الدراسة طوال سنوات 

االنخفاض إلى قيام ويرجع هذا  %2.3 -أي بمعدل نمو سالب قدر بـ 2010مليون درهم سنة  56.5ــب
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، المصرف بتخفيض مخاطر إنكشافه أمام الودائع من خالل التقليل من الودائع العالية التكلفة في محفظته
، مما يشير إلى زيادة االقبال %16.8بـإال أن هذا لم يؤثر على متوسط معدل النمو االجمالي والذي قدر 

  زيادة النشاط المصرفي االسالمي.من لدن المودعين على مصرف ابوظبي االسالمي ومن ثم 
 تي يوضح التطور الذي لحق بودائع العمالء في مصرف أبوظبي االسالمي طوال سنواتوالشكل اآل     

  .دراسةال
  ): يوضح تطور إجمالي الودائع في مصرف أبوظبي اإلسالمي6.4شكل رقم (

  
  .معطيات الجدول أعالهعلى بناء  ةطالبمن إعداد ال المصدر:

كفاية رأس المال في مصرف  تمعدال )5.4يوضح الجدول رقم (نسب كفاية رأس المال: . 5.8.2.4
  ).2014 -2006للسنوات الخمس التالية ( 2أبوظبي اإلسالمي بحسب معايير بازل 

  .2وبازل 1نسب كفاية رأس المال في مصرف أبوظبي االسالمي حسب بازل :)5.4جدول رقم (
  (%)نسب كفاية رأس المال   السنوات
2006  12.19  
2007  16.73  
2008  11.84  
2009  17.11  
2010  16.03  
2011  17.39  
2012  21.32  
2013  16.86  
2014  14.36  

  15.98  متوسط نسب كفاية رأس المال
ى  غاية إل 2006من سنة  مصرف أبوظبي االسالميل المالية السنوية ريراتقالة باالعتماد على طالبمن إعداد ال المصدر:

  .2014 سنة

                                                 
  2فھي حسب بازل 2014و 2010أما في السنوات مابين  1كفاية رأس المال حسب بازل 2009و 2006في السنوات الممتدة بين. 

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

إجمالي الودائع

إجمالي الودائع



 
224

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن جل معدالت كفاية رأس المال لسنوات الدراسة تدل على أن       
، حيث هتعزيز كافة شرائح رأس المال التي من شأنها ضمان نجاح أعمالقام ب مصرف أبوظبي اإلسالمي

بحسب معايير ) 2009 - 2006لفترة ما بين (خالل ا للمجموعةمعدل كفاية رأس المال متوسط  وصل
خالل الفترة ما بين  للمجموعةمعدل كفاية رأس المال ووصل أيضا متوسط %، 14.47 إلى 1بازل

وعلى الرغم من أن معدالت رأس المال لدى %، 17.19إلى  2بحسب معايير بازل) 2014 - 2010(
لمعدل % 12أعلى بكثير من الحد األدنى المنصوص عليه والبالغ  مصرف أبوظبي اإلسالمي ال تزال

يعتزم تعزيز رأسماله على مستوى كافة فئات رأس المال، بما في ذلك فإن المصرف كفاية رأس المال، 
رأس المال الدائم إلى مستويات تدعم استراتيجية نموه المستقبلية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات 

  .مع بدء تطبيقها في دولة اإلمارات 3بازلالعالمية ومعايير 
يوضح أكثر تطورات معدالت كفاية رأس المال في مجموعة أبوظبي وفقا إلتفاقية  )7.4(والشكل رقم 

  .2بازل

  .2): يوضح تطورات نسب كفاية رأس المال في مصرف أبوظبي اإلسالمي حسب بازل7.4شكل رقم(

  
  .معطيات الجدول أعالهعلى بناء  ةطالبمن إعداد ال المصدر:

  
  قائمة المركز المالي لمصرف أبوظبي اإلسالمي. 6.8.2.4

  .2015): يوضح قائمة المركز المالي لمصرف أبوظبي اإلسالمي لسنة 6.4جدول رقم (
  2015  2014  2013  

        الموجودات
  22220731  18757580  18629361  النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

الوكالة لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية األرصدة وودائع 
  أخرى

3124314  4103625  3086369  

  3576624  2166553  1617562  مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
  28265583  34202627  38400777  مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

  33482043  38803654  40002454  تمويالت إجارة
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  4762100  5421527  7282409  بالتكلفة المطفأة إستثمارات في صكوك إسالمية مقيسة
  1407869  1007475  1453559  إستثمارات أخرى مقيسة بالقيمة العادلة

  749406  807395  799356  إستثمارات في شركات زميلة
  281280  299318  246121  إستثمارات عقارية
  837381  837381  837381  عقارات قيد التطوير

  3070542  3400488  3767424  موجودات أخرى
  1460558  1566532  1742052  ممتلكات ومعدات

  -  529648  474892  الشهرة وموجودات غير ملموسة
  103160486  111903803  118377662  إجمالي الموجودات

        المطلوبات
  6226864  5475734  3105610  مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

  75523705  84776408  94927160  حسابات المودعين
  3745400  3374369  3433411  مطلوبات أخرى

  4590625  4590625  1836250  ادوات صكوك تمويلية
  90086594  98217136  103302431  إجمالي المطلوبات
        حقوق المساهمين

  2364706  3000000  3168000  رأس المال
  1759597  1766465  2102465  إحتياطي قانوني
  911695  1098560  1293820  إحتياطي عام

  400000  400000  400000  إحتياطي مخاطر اإلئتمان
  744466  1244781  1858899  أرباح محتجزة

  1360417  700200  769022  أرباح مقترح توزيعها
  20000  20000  20000  أرباح مقترح توزيعها لألعمال الخيرية

  )168668(  )194644(  )219557(  إحتياطات أخرى
  5625492  5643109  5672034  صكوك الشق األول

  13017705  13678471  15064683  حقوق مساهمي المصرف وحملة صكوك الشق األول
  56187  8196  10548  حقوق الملكية الغير مسيطرة
    13686667  15075231  إجمالي حقوق المساهمين

  13073892  111903803  118377662  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
  12612017  13473763  14088296  ومطلوبات طارئةإلتزامات 

  .67، ص مرجع سبق ذكره )،2015التقرير السنوي ()،  2016مصرف أبو ظبي اإلسالمي، ( المصدر: 
        

لتبيان األداء المالي في مصرف أبوظبي اإلسالمي قمنا بحساب مؤشرات األداء المالي الخاصة         
به باإلعتماد على قائمة المركز المالي لمصرف أبوظبي اإلسالمي والمتمثلة في الجدول أعاله وعلى 

  المعطيات التي جاءت في الجداول السابقة، وذلك كمايلي:
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: وتبين هذه النسب مدى قدرة مصرف أبوظبي وظبي اإلسالمينسب الربحية في مصرف أب -
 اإلسالمي على توليد األرباح من العمليات التي يقوم بها وتتمثل هذه النسب في:

                                                1.934  
 2.037= 100 ×) =                                   %( معدل العائد على الودائع%  

                                               94.9  
                                               

                                                            1.934   
 ) 1.633= 100 ×)=                      %صافي الربح على إجمالي الموجودات% 

                                                  118.4  
  

1.934  
 12.83= 100 ×)=                                    %( معدل العائد على حق الملكية%  

15.064  
وتعكس مدى توافر األموال لمواجهة  نسب مالءة رأس المال لمصرف أبوظبي اإلسالمي: -

إحتياجات المصرف من األصول الثابتة فضال عن مواجهة المخاطر المحتملة من إستخدام 
  األموال، وتتمثل نسب مالءة رأس المال في:

  
                                15.064  

 12.72=100 ×      ) =                       %( نسبة حق الملكية إلى إجمالي الموجودات%  
                                                                    118.4   

  
                                 15.064  

 15.87= 100 ×) =                                        %( نسبة حق الملكية إلى إجمالي الودائع%  
                                                                         94.9  

وتقوم بقياس أداء المصرف في إستخدام  نسب توظيف األموال في مصرف أبو ظبي اإلسالمي: -
  األموال المتاحة والعائد على اإلستثمار وفي شتى المجاالت ومن بين أهم النسب مايلي:

 
                                                                        5134.4  

  12.89= 100 ×=                           )%( نسبة إجمالي االيرادات إلى إجمالي االستثمارات%  
                                                                        398.1  

                                                  398.1  
 97.534= 100 ×) =                                        %( معدل إستثمار الودائع%  

                                                             94.9  
  

                                      5134.4      
 43.36= 100 ×) =                        %( نسبة إجمالي االيرادات إلى إجمالي الموجودات%  

                                                                     118.4  
  
 استطاعأن مصرف أبوظبي اإلسالمي  فمن خالل نسب األداء المالي التي وجدناها يتضح لنا         
، وهذا العالمية الظروف رغمسواء في نسب توظيف األموال وكذا نسب مالءته وربحيته  نتائج جيدة تحقيق
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 حققت قد للمصرف االقتصادية األنشطة بأن المؤشرات تفيد حيث ،مصرف أبوظبي اإلسالمي قوة يؤكدما 
والمدفوع بالكامل بشكل ودليل ذلك هو نمو رأس المال المصرح به ملحوظا  وتوسعا إيجابيا استقرارا ونموا

تصاعدي ومستمر األمر الذي يعزز المركز المالي لمصرف أبوظبي اإلسالمي ويجعله قادرا على تغطية 
إلتزاماته وتوظيف موارده في قنوات استثمارية جديدة، كما يالحظ أيضا أن إحتياطاته بمختلف انواعها 

صرف يقوم برفع إحتياطاته كمصدر للتمويل تنمو بشكل مستمر خالل السنوات االخيرة مما يعني ان الم
في هذا  3الداخلي وبما يحقق اهدافه وأهداف المساهمين فيه وكذا لتحقيق ما جاءت به إتفاقية بازل

  المجال.
  .نشاط مصرف أبوظبي اإلسالمي. 9.2.4
بلغ إجمالي حقوق المساهمين  سجلت مجموعة مصرف أبوظبي اإلسالمي قوة في رأس المال حيث     

على أساس سنوي ومع % 1.8، بزيادة نسبتها 2015مارس  31مليار درهم في  7.18إلى موارد رأس المال 
على أساس سنوي، وارتفاع إجمالي األصول % 3.13ذلك، ونظرا لنمو صافي أصول تمويل العمالء بنسبة 

ات من الخدمات المصرفية لألفراد بدولة اإلمار  مليار درهم، إلى جانب االستحواذ على عمليات 1.114إلى 
خالل الربع % 8.0(بنك باركليز ) الذي أدى إلى تأثير غير متكرر في رأس المال بنسبة تبلغ حوالي 

 دخال التغييرات التنظيمية المتعلقة بمعالجة األصول المرجحة وفق المخاطر فيإ و ، 2014الرابع من 
ت اإلماراتي، ويعتزم المصرف تعزيز رأسماله على مستوى كافة فئامن قبل البنك المركزي  2014منتصف 

شى يتما رأس المال، بما في ذلك رأس المال الدائم إلى مستويات تدعم استراتيجية نموه المستقبلية، وبما
  مع بدء تطبيقها في دولة اإلمارات. 3مع أفضل الممارسات العالمية ومعايير بازل

مليون درهم بنهاية الربع األول  8.450لتصل إلى %  1.10كما سجل نموا في األرباح الصافية بنسبة      
، وبالرغم من مواصلة المجموعة التركيز على التعزيز من قوة رأس مالها مع االستمرار في 2015من العام 

ائع العمالء بنسبة تباع نهج متحفظ في منح تسهيالت تمويلية جديدة، إال أنها نجحت في زيادة ودإ
، وزيادة صافي أصول تمويل العمالء بنسبة 2015مارس  31مليار درهم في  6.87لتصل إلى %، 8.13
مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى هذا األداء المالي القياسي  3.72ليصل إلى % 3.13

أدائها القوي، حيث يواصل مصرف إلى استمرار جميع وحدات األعمال المصرفية الرئيسية في تحقيق 
أبوظبي اإلسالمي التركيز على تقديم تجربة مصرفية مميزة إلى مختلف شرائح عمالئه الذين يبلغ عددهم 

ألف عميل تقريبا في جميع القطاعات، وتطوير عملياته وأصوله، مما أدى إلى انخفاض معدل  800
 31بنهاية % 6.7مقارنة بـ%، 2.4العمالء إلى الحسابات غير المنتجة كنسبة مئوية من إجمالي تمويل 

  2014.1مارس 
 :من خالل الجدول التالي نبين حجم إستثمارات مصرف  إستثمارات مصرف أبوظبي اإلسالمي

  على التوالي وترتيبها. 2014و 2015أبوظبي اإلسالمي لسنتي

                                                 
االمارات  ،2015 مارس 31في مناقشات اإلدارة وتحليل نتائج الربع األول المنتھي  تقرير ربع سنوي)، 2015مصرف أبوظبي اإلسالمي( 1

 .3العربية المتحدة، ص 
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  مصرف أبوظبي اإلسالمي.ب صيغ التمويل واإلستثمار): ترتيب 7.4جدول رقم (
  النسبة  2014  النسبة  2015  

  %34.797  37165138  54.37  60636447  إجمالي تمويالت المرابحة
  %47.159  50370906  44.24  49331354  إجمالي تمويالت اإلجارة

  %1.430  1527907  1.088  1213861  إجمالي تمويالت المضاربة
  %0.125  133367  0.131  146377  إجمالي تمويالت اإلستصناع

  %16.489  17612208  0.164  183888  تمويالت إسالمية أخرىذمم و 
  %100  106809556  %100  111511924  المجموع

  .)2015و ( )2014( ة لسنتيرير السنوياالتق من إعداد الطالبة بناءا على المصدر:
من خالل الجدول اعاله يتضح بأن مصرف أبوظبي اإلسالمي يعتمد في إستخدامه ألمواله على 

أي بتقريب نصف ، %34.797تقدر بـ 2014والتي كانت في سنة  %54.37أسلوب المرابحة بنسبة 
ا هف عليموجوداته، أما أسلوب اإلجارة فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد المرابحة من حيث إعتماد المصر 

فقد كانت هي في المرتبة األولى إذ قدرت  2014اما سنة  2015 سنة %44.24إذ قدرت نسبتها بـ 
ما ـفتركيز المصرف على هذين األسلوبين بصفة كبيرة يرجع إلى قلة المخاطر المتعلقة به،  %47.159بـ

من  %1.088مقارنة مع أساليب اإلستثمار األخرى، أما فيما يخص أسلوب المضاربة فهو يمثل 
، وتبقى نسبة %0.131إستخدامات مصرف أبوظبي اإلسالمي، وبعدها يأتي أسلوب اإلستصناع بنسبة 

  تمثل باقي الذمم والتمويالت األخرى المعتمدة من قبل مصرف أبو ظبي اإلسالمي. %0.164مقدرة بـ
  إدارة المخاطر في مصرف أبوظبي اإلسالمي.. 10.2.4

يعد تحمل المخاطر جوهر أعمال بمصرف أبوظبي اإلسالمي: فلسفة المخاطر الخاصة . 1.11.2.4
مصرف أبوظبي اإلسالمي على درجة معينة من المخاطر،  إذ تشتمل جميع األنشطة الربحية على درجة 
معينة من المخاطر وكذلك تعد المخاطر أمرا ضمنيا في العمليات وأنظمة األعمال الداخلية فضال عن 

رجية، ولكي يتسنى لهذه األنشطة المشمولة بالمخاطر أن تدر قدرا كافيا من كونها ناتجة عن العوامل الخا
الربح الذي يضاف إلى القيمة التي يمتلكها المساهم والمودع، تتم إدارة المخاطر في حدود مستويات 
المخاطرة الكلي الذي تسمح به المؤسسة والمحدد من جانب مجلس اإلدارة بشكل سنوي والتي يتم 

قبل لجنة سياسة مخاطر المجموعة بشكل ربع سنوي وتعد المبادئ التالية جوهر فلسفة  مراجعتها من
  1المخاطر التي يتبناها مصرف أبوظبي اإلسالمي:

  االلتزام الكامل بأحكام الشريعة اإلسالمية في كافة المجاالت. الشريعة: -
 م حلول تمويل ذاتتتطلب كافة أنشطة األعمال التي تلزم المصرف قانونيا وأخالقيا تقدي الموافقة: -

ضة حساسية للمخاطر، كما تتطلب كافة العروض التجارية الحصول على موافقة األفراد أو اللجان المفو 
  قبل تحمل هذا اإللتزام.

  مخاطر.ثمة فصل واضح بين وظائف إدارة األعمال وٕادارة ال اإلستقاللية: -
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مبادئ منتظمة  تتسم هياكل وسياسات وٕاجراءات إدارة المخاطر بالشفافية، وتستند إلى الشفافية: -
  مكتوبة، يتم توعية الجمهور بها جيدا.

رأس و تخاذ القرار من خالل إجمالي مبلغ التمويل إيتم تحديد هيئة   النظرة الشمولية لحجم اإلئتمان: -
من كافة الجهات التي تشكل مجموعة متماسكة قائمة على نسبة  المال المعرض للمخاطر، المعتمد

  المساهمة في رأس المال ومراقبة اإلدارة.
أو مرتفعة  يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة والمنتجات ومستويات التعرض الكبرى اللجان: -

  المخاطر عن طريق اللجنة المختصة.
ورها ية، التي تمنح السلطة بدلسلطات إلحدى اللجان التنفيذيقوم مجلس اإلدارة بمنح ا هيئة اإلعتماد: -

الهم إلى المدير التنفيذي وهو ما يعكس مستوى مهارة المفوضين (أفرادا أو لجانا) وخبراتهم وسجل أعم
  وأسبقيتهم.

فوضين على األقل، مال يمكن اعتماد مقترحات المخاطر إال عن طرق ثالثة أفراد  ثالث توقيعات: -
  فاقا ضمن إطار العمل المحدد في دليل السياسات اإلئتمانية المعتمد اعتمادا صحيحا.يشكلون ات

 رة كافة أنشطة األعمال معتتولى وحدات األعمال مسؤولية اختيار العمالء وٕادا مسؤولية األعمال: -
  أولئك العمالء في حدود الضوابط المعتمدة.

ت وسلطات ية لضمان اإللتزام الكامل بالسياسايمثل هذا المبدأ أمرا بالغ األهم إدارة ومراقبة اإلئتمان: -
  اإلعتماد وشروطه.

ارية الخاصة بكافة وحدات عملية تحقق دورية مستقلة ومراجعة للمحفظة االستثم مراجعة اإلئتمان: -
  األعمال وما يتم بها من عمليات.

ت ية وتصنيفاميدانية والتحليالت المالع العمالء والزيارات الالتواصل الدوري والمنتظم م العناية الواجبة: -
  المخاطر واختبارات الضغوط.

ر في يركز إطار العمل الخاص بإدارة المخاط إدارة المخاطر في مصرف أبوظبي اإلسالمي:. 2.11.2.4
مصرف أبوظبي اإلسالمي على الدمج الكامل إلدارة مخاطر كافة جوانب المصرف دمجا كامال في 
عمليات المصرف وثقافته، ويتمثل دور إدارة المخاطر في دعم النمو مع ضمان الحفاظ على الجودة 

ضع و المنتظمة للمحفظة االستثمارية للمصرف، ويهدف ذلك إلى إدارة تقلب األرباح والذي يتم من خالل 
طر هدف متغيرات واضحة وعمليات قوية لتحمل المخاطر، ويدعم إطار العمل الخاص بحوكمة المخا

 المصرف الرامي إلى التحول لكيان مصرفي ديناميكي يوفر خدمات مالية إسالمية متميزة، مع التمتع
 بالبصيرة والشفافية في تحمل المخاطر.
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  :1وتتمثل في:مكونات إدارة المخاطر لمصرف أبوظبي اإلسالمي 
لك يسعى المصرف إلى تحديد كافة المخاطر الجوهرية التي قد يتأثر بها، ويتم ذ تحديد المخاطر: -

بصورة مستمرة واستباقية تغطي كافة األنشطة الحالية للمصرف باإلضافة إلى المنتجات واألسواق 
 الجديدة.

، طرسعيا إلى ضمان إلتزام وحدات األعمال بالمصرف بإطار العمل المعتمد إلدارة المخاالسياسات:  -
 وافق مجلس اإلدارة على سياسات وٕاجراءات تفصيلية لمخاطر اإلئتمان، وغيرها من السياسات األخرى

التي تتناول ميثاق إدارة األصول والمطلوبات ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر أخرى محددة 
 حاليا. 3ضمن إطار عمل إتفاقية بازل

ارة دعم إدلحفاظ على قاعدة تكنولوجيا معلومات حديثة لينفق المصرف موارد كبيرة لالقياس والمراقبة:  -
 المخاطر وتطبيق عدد من النماذج والطرق لقياس وتحديد كمية المخاطر التي تؤثر على المصرف وذلك
ن على أساس مستمر ويقوم أيضا بصفة مستمرة بمراقبة النماذج والتحقق من متغيرات المخاطر حتى يضم

 .تمثيال منصفا للمحافظ االستثمارية وما تتضمنها من عمليات مصرفية أن تقدم عملية قياس المخاطر
، حتى يتسنى االستفادة من إقدام المصرف على المخاطرة بأفضل صورة ممكنةتطبيقات المتغيرات:  -

ية يطبق المصرف نظام البيانات القائمة على المخاطر بالنسبة للعمالء والصناعات والمناطق الجغراف
 أعمال اإلدارة اليومية ويقوم كذلك بمراجعة العمليات المصرفية للعمالء.وغيرها وذلك في 

عتمدة أنشأ المصرف جهاز مراقبة مستقل لمراقبة وتنفيذ السياسات واإلجراءات الموسائل المراقبة:  -
 ومختلف مجاالت التشغيل ذات الصلة بالتنفيذ المنتظم الشامل لتلك السياسات واإلجراءات.

ها يمتلك المصرف عملية محكمة إلعداد التقارير الخاصة بعوامل المخاطر إبالغ إعداد التقارير: -
 لمختلف األطراف المعنية ذات الصلة بالمصرف.

ويهدف المصرف من ذلك إلى تعزيز ثقافة قوية إلدارة المخاطر من خالل مجموعة شاملة من         
 يها.مخاطر وقياسها ومراقبتها والتحكم فالعمليات التي تهدف إلى زيادة فعالية تحديد مدى التعرض لل
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لقياس كفاية رأس المال في المصارف االسالمية الصادر عن  3المعيار المستمد من إتفاقية بازل. 3.4
)IFSB(.  

بد قبل الحديث عن كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية والمعايير الصادرة بخصوصها ال          
  ة.الهيئة المصدرة لهذه المعايير والمعروفة بمجلس الخدمات المالية االسالمي من إلقاء الضوء على

  .ماهية مجلس الخدمات المالية االسالمية. 1.3.4
  .مجلس الخدمات المالية االسالميةب التعريف. 1.1.3.4
لمعامالت يعد مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بداية حقيقية لوجود كيان إسالمي يعنى بتنظيم ا         

المصرفية اإلسالمية ويهتم بدراسة كل ما يمس هذه المعامالت من قريب أو بعيد، فهو عبارة عن هيئة 
دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، وذلك بإصدار معايير رقابية 

ق المال، والتكافل، وقد ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضّم بصفة عامة قطاع المصارف، وسو 
إشتركت في تأسيس هذا المجلس المصارف المركزية للدول التالية: ماليزيا، والسعودية، وٕاندونيسيا، وٕايران، 
والكويت، وباكستان، والسودان ومصرف التنمية اإلسالمي حيث تم التوقيع على اتفاقية افتتاحه في نوفمبر 

  1في كوااللمبور .2002
دوات مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بإعداد أبحاث تتعلق بهذه الصناعة، وينّظم نكما يقوم        

س مع ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب االهتمام بهذه الصناعة، ولتحقيق ذلك يعمل هذا المجل
ذه ي همؤسسات دولية، واإلقليمية، ووطنية ذات صلة، ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية ومؤسسات عاملة ف

  الصناعة.
ة وفي إطار هذه المهمة، ُيروج مجلس الخدمات المالية اإلسالمية لتطوير صناعة خدمات مالي       

ادئ إسالمية متينة وشفافة من خالل تقديم معايير جديدة، أو تكييف معايير دولية حالية متسقة مع مب
  الشريعة اإلسالمية ويوصي بتبنيها.

شراف فإن مجلس الخدمات المالية االسالمية يعد متمما لعمل لجنة بازل لإلوبناء على ما سبق         
  أمين.مة الدولية لهيئات األوراق المالية والجمعية الدولية لهيئات االشراف على التظالمصرفي، والمن

، يمثلون 2015عضوا في شهر أفريل  188بلغ عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية االسالمية         
منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات  119منظمات دولية و 8دولة، و 45ة إشرافية ورقابية من سلط 61

  المالية والشركات المهنية واالتحادات النقابية).
ذلك لوالجدير بالذكر أن ماليزيا البلد المستضيف لمجلس الخدمات المالية االسالمية، قد سنت        

، ويعطي هذا القانون مجلس 2002ت المالية االسالمية لعام قانونا يعرف باسم قانون مجلس الخدما
عثات الخدمات المالية االسالمية الحصانات واالمتيازات التي تمنح في العادة للمنظمات الدولية والب

  الدبلوماسية.

                                                 
.  Islamic financial services board : IFSB   
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  .هيكل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية. 2.1.3.4
  1ويضم مجلس الخدمات المالية اإلسالمية هيكل مكون من األجهزة التالية:           

هي المجلس التمثيلي لجميع أعضاء مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، أي  ومية:الجمعية العم -
  األعضاء المراقبين.و  ،واألعضاء المنتسبين األعضاء كاملي العضوية،

ة المسؤولة عن وضع سياسات مجلس الخدمات المالي هو الهيئة التنفيذية العليا األعلى: المجلس -
كاملي العضوية، والذي يجب أن يكون  ويضم ممثل واحد من كل عضو من األعضاء اإلسالمية،

  .المسؤول التنفيذي الكبير لذلك العضو أو أي شخص آخر يتم ترشيحه لتمثيله من وقت آلخر
وهي الهيئة المسؤولة عن إسداء المشورة للمجلس بشأن المسائل التقنية ضمن  :الفنيةلجنة ال -

  إختصاصاته وتتألف من خمسة عشر عضو يختارهم المجلس لمدة ثالثة سنوات.
 وهي عبارة عن لجنة تكون مسؤولة عن صياغة المعايير والمبادئ التوجيهية :الفريق العامل -

  .واإلرشادية
ن قبل ممعين ال اإلدارية الدائمة للمجلس، يرأسها بدوام كامل األمين العام وهي الهيئة العامة: األمانة -

 .المجلس األعلى حسب البنود والشروط التي يحددها المجلس األعلى
 هي لجنة تعهد إليها مهام مخصصة ومؤقتة. مجموعة المهام: -
ة هي لجنة شكلت لتكون مسؤولة عن ترجمة وثائق مجلس الخدمات المالية اإلسالمي لجنة الصياغة: -

 من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية.
  ويتشكل الهيكل التنظيمي لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية على الشكل التالي:

 : الهيكل التنظيمي لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية.)8.4(شكل رقم 

  
  .http://www.ifsb.org.المصدر: الموقع الرسمي لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية:             
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  .أهداف مجلس الخدمات المالية االسالمية. 3.1.3.4
نحو ومنذ نشأته جعل نصب عينيه عددا من األهداف سعى الخدمات المالية اإلسالمية ن مجلس إ       

  1تحقيقها في محاولة منه لخلق كيان إسالمي مصرفي متكامل، ويمكن تلخيص هذه األهداف فيما يلي:
لترويج لتطوير متانة وشفافية صناعة الخدمات المالية اإلسالمية من خالل تقديم معايير جديدة أو ا -

لعمل اكما توصي بضرورة  تبني المعايير الموجودة حاليا على مستويات دولية مّتسقة مع مبادئ الشريعة،
  بها.

لية قديم اإلرشادات العامة آلليات اإلشراف الفّعال وطرق تطبيقه في المؤسسات التي تقدم ُمنَتجات مات -
عرض إسالمية، ولتطوير معايير لصناعة الخدمات المالية اإلسالمية تساعد في تحديد وقياس وٕادارة الت

  دولية للتقييم، وحساب النفقات والدخل، واإلفصاح.للمخاطر، وتْأخذ في الحسبان المتطلبات ال
نظام لتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العالقة التي تضع المعايير حاليا إلستقرار وصالبة الا -

  النقدي الدولي والنظم المالية، باإلضافة إلى معايير الدول األعضاء.
  وٕادارة المخاطر. الكفؤةاءات للعمليات جر تحسين وتنسيق المبادرات لتطوير اآلليات واإل -
  ن بين الدول األعضاء في تطوير صناعة الخدمات المالية اإلسالمية.تشجيع التعاو  -
لعمل على تطوير وتدريب الموظفين وكذا تنمية مهاراتهم في الرقابة الفّعالة في صناعة الخدمات ا -

  المالية اإلسالمية.
  خبراء الصناعة المصرفية اإلسالمية.اإلسالمية، والمؤسسات المالية و تأسيس قاعدة بيانات للمصارف  -
عزيز التعاون بين أعضاء المجلس والمؤسسات المشابهة في المجاالت التي تخدم األهداف المشتركة ت -

  بالوسائل المتاحة.
أن بالقول فالحديث عن األهداف ال يكتمل إال بالحديث عن وسائل تحقيقها، ومن هنا فإنه يمكن        

  وسائل المجلس في تحقيق أهدافه تتمثل في اآلتي:
صدار النشرات التعريفية، والكتب، والدوريات، والموسوعات الفقهية المصرفية، وغيرها من وسائل إ -

  النشر الحديثة المعنية بالعمل المصرفي اإلسالمي.
  أهداف المجلس. المحاضرات واللقاءات وورش العمل لتحقيقعقد المؤتمرات والندوات و  -
لتعاون مع الجهات المختصة إلصدار التشريعات الخاصة بالمؤسسات المالية اإلسالمية والهيئات ا -

  اإلسالمية ذات الصلة.  
أخذ على عاتقها القيام باألبحاث، ونشر الدراسات واإلستطالعات عن صناعة الخدمات المالية ت -

  اإلسالمية.
والعمل المالي واإلقتصادي اإلسالمي بصورة قوية  يم رسالة المجلسإنشاء قاعدة من المعلومات لتقد -

  وفعالة من خالل الوسائل التقنية المتاحة.
                                                 

 .orghttp://www.ifsb.                                                                           الموقع الرسمي لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية:        1
  ية رقابية عالمحترازية وإصناعة  الخدمات المالية اإلسالمية  وتحقيق مرونتھا، من خالل إصدار معايير تكمن رسالة المجلس في تعزيز إستقرار
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لمشاركة في إعداد برامج للتدريب لرفع المستوى المهني للعناصر العاملة في الحقل المصرفي ا -
  واإلسالمي. 

  ولقد صدر عن مجلس الخدمات حتى اآلن المعايير التالية:
ـة عيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات ماليم -

  إسالميـة.
لمبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية (عدا ا -

  مؤسسات التأمين اإلسالمية التكافل وصناديق االستثمار اإلسالمية).
ى تقديم خدمات اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر علالمبادئ  -

  مالية إسالمية.
إلفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقتصر على تقديم الخدمات المالية ا -

  اإلسالمي عدا مؤسسات التأمين اإلسالمي ( التكافل). 
لخدمات المالية اإلسالمية ارافية على السوق للمؤسسات التي تقتصر على تقديم عملية المراجعة اإلش -

  (عدا مؤسسات التأمين). 
  .3معيار كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية حسب اتفاقية بازل . 2.3.4

ة خلفية معيار كفاية رأس مال المصارف االسالمية الصادر عن مجلس الخدمات المالي. 1.2.3.4
  اإلسالمية:

معيار كفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية  2005في عام  )IFSB(أصدر         
إسالمية والذي عرف فيما بعد (بالمعيار الثاني لمجلس الخدمات المالية االسالمية)، وقد تناول هذا 
المعيار الهيكل والمكونات الخاصة بالمنتجات والخدمات التي تتفق مع أحكام الشريعة والتي تقدمها 

لية االسالمية، كما قدم إرشادات تفصيلية بشأن حساب متطلبات كفاية رأس المال مؤسسات الخدمات الما
، حيث إستخدم الطريقة المعيارية فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان، كما إعتمد على طريقة لهذه المؤسسات

  1.المؤشر األساسي في تناول مخاطر التشغيل
تعلق في السنوات الالحقة، والتي ت )2IFSB(اني عددا من المنشورات التكميلية للمعيار الث )IFSB(أصدر 

 بحساب متطلبات كفاية رأس المال في مؤسسات الخدمات المالية االسالمية إما من أجل شمول منتجات
ير وخدمات إضافية أو من أجل تقديم المزيد من االرشادات حول كيفية تطبيق االوجه المتعددة للمعاي

  نشورات ما يلي:وتتضمن هذه الم )IFSB( لـالحالية 
صدور "إرشادات االعتراف بالتصنيفات لألدوات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة االسالمية الصادرة عن  -

وتمثلت هذه اإلرشادات في إظهار  ،2008في مارس  )IFSB(مؤسسات تصنيف إئتماني خارجية" عن 
المعايير التي يوصي بها مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بأخذها بعين اإلعتبار من قبل السلطات 

                                                 
، معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين))، 2005للمزيد من التفصيل أنظر: مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، (ديسمبر  1

 .1ص
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اإلشرافية الوطنية والمتماشية معأحكام الشريعة اإلسالمية عندما تقرر تصنيفات اإلئتمان الخارجية التي 
رأس المال طبقا لمعيار كفاية رأس المال الذي أصدره  يجوز استخدام تصنيفاتها لحساب نسب كفاية

 2005.1مجلس الخدمات المالية اإلسالمية في 
" متطلبات كفاية رأس المال للصكوك والتصكيك واالستثمارات  )IFSB(صدور المعيار السابع عن  -

المال حيث تناول هذا المعيار حالة الصكوك من نواحي متطلبات رأس ، 2009العقارية" في يناير 
النظامي لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية فيما يتعلق بالصكوك غير المشمولة في المعيار الثاني 

 2.لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية
في  )IFSB(صدور إرشادات إدارة المخاطر ومعيار كفاية رأس المال "معامالت المرابحة في السلع" عن  -

اإلرشادات في إبراز المخاطر المرتبطة بمعامالت المرابحة في السلع، حيث تمثلت هذه ، 2010ديسمبر 
والمنتجات ذات التصميم والهيكل المماثل لها، وتقييم نتائجها فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال النظامي 

 3.لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية
في ديسمبر  )IFSB(ر" عن صدور "إرشادات ممارسات دعم دفع األرباح ألصحاب حسابات اإلستثما -

وجاءت هذه اإلرشادات مركزة على تأسيس الفهم ألسباب الممارسة وتأثيرها فيما يخص صناعة ، 2010
الخدمات المالية اإلسالمية، بما في ذلك التثبت من كيفية تطبيق هذه الممارسة من قبل مؤسسات 

ت األفضل عند التعامل مع هذه المسألة، الخدمات المالية اإلسالمية، وكذا التركيز على تعزيز الممارسا
 .4السيما من وجهة نظر السلطات اإلشرافية واألمور اإلحترازية المتعلقة بها

صدور "إرشادات تحديد عامل ألفا في نسبة كفاية رأس المال للمؤسسات المالية اإلسالمية التي تقدم  -
اإلرشادات جاءت لتوفير منهجية لتقدير قيمة فهذه ، 2011في مارس  )IFSB(خدمات مالية إسالمية" عن 

عامل ألفا حيث يتم إستخدامه في معادلة تقدير السلطة اإلشرافية لحساب نسبة كفاية رأس المال 
لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية، وكذا تبيان كيفية قياس المخاطر التجارية المنقولة، وهذه هي 

ا مساهمو المؤسسات المالية اإلسالمية من أجل تخفيف العوائد المخاطر اإلضافية التي يمكن ان يتحمله
المدفوعة ألصحاب حسابات اإلستثمار في مقابل التغيرات في عوائد الموجودات، وتعتمد هذه اإلرشادات 
على تعاريف المحاسبة وممارسات الصناعة، كما تشير إلى اإلطار األساسي إلدارة المخاطر وكذلك 

 . 5اركة بين أصحاب حسابات اإلستثمار ومساهمي المؤسسات المالية اإلسالميةالعوائد التي تكون مش

                                                 
اإلرشادات المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال: االعتراف )، 2008للمزيد من التفصيل أنظر: مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، (مارس  1

 .1، صبالتصنيفات لألدوات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الصادرة من مؤسسات تصنيف إئتماني خارجية
متطلبات كفاية رأس المال للصكوك والتصكيك واالستثمارات )، 2009س الخدمات المالية اإلسالمية، (جانفي للمزيد من التفصيل أنظر: مجل 2

 .1، ص العقارية
اإلرشادات المتعلقة بإدارة المخاطر ومعيار كفاية رأس المال: )، 2010للمزيد من التفصيل أنظر: مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، (ديسمبر  3

 .1، صحة في السلعمعامالت المراب
اإلرشادات المتعلقة بممارسات دعم دفع األرباح ألصحاب حسابات )، 2010مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (ديسمبر للمزيد من التفصيل أنظر:  4

 .1صاإلستثمار، 
اإلرشادات المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال: تحديد عامل ألفا في )، 2011 مارسمجلس الخدمات المالية اإلسالمية (للمزيد من التفصيل أنظر:  5

 .2صنسبة كفاية رأس المال، 
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ت "المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقد خدما )IFSB(صدور المعيار الخامس عشر عن  -
  .2013مالية إسالمية" في ديسمبر

تجدات التي أسفرت عن إصدار فقد شهدت التغيرات الرقابية العالمية عددا من المس 2008نتيجة ألزمة 
منشورات عديدة من قبل األجهزة الدولية المناط لها وضع المعايير مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية 
والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية والجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين وقد تضمنت هذه 

ور قيام لجنة بازل للرقابة المصرفية بإصدار عدد من اإلصالحات التنظيمية العالمية ضمن جملة أم
، وقد هدفت إلى تعزيز قدرة رأس المال العالمي 3الوثائق التي أصطلح على تسميتها مجتمعة بإتفاقية بازل

  1وقواعد السيولة من أجل التوصل إلى قطاع مصرفي أكثر مرونة وٕاستقرار.
واستنادا إلى ما سبق وتماشيا مع تكليف مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بتطوير معايير وخطوط 

 17اعه في إجتم )IFSB(إرشادية إحترازية لتعزيز متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، فإن 
ه ين عنني والسابع الصادر الذي انعقد في البنك االسالمي للتنمية بجدة وقد أقر مراجعة المعيارين الثا

ل وكذلك تكوين مجموعة عمل معيار كفاية رأس المال المعدل وهذه المجموعة مكلفة بإعداد معيار معد
الرقابية  وهو من شأنه إمداد السلطات 3لكفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية باإلعتماد على إتفاقية بازل

  ات شاملة.ومؤسسات الخدمات المالية في هذا المجال بإرشاد
  .المعيار المعدل لكفاية رأس المال .2.2.3.4

إلى الوصول إلى نسخة مجمعة ومراجعة ومعدلة من المعيارين الثاني والسابع،  سعىهذا المعيار ي      
ويقسم المعيار بعد دمجه ومراجعته إلى ستة أقسام تم تعزيزها بالمزيد من الخصائص ذات الصلة 
المتضمنة في االرشادات التوضيحية للمجلس، كما تضمن مكونات عديدة لرأس المال والتي تم االعتراف 

لجتها من قبل السلطة االشرافية بإستثناء رأس المال األساسي وفضال عما سبق فإن المعيار يقدم بها ومعا
إرشادات تتعلق بتطبيق الخصائص الجديدة التي قدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية في وثائق إتفاقية 

يما الهوامش ، مع إدخال التعديالت الضرورية لمؤسسات الخدمات المالية االسالمية، وال س3بازل
اإلضافية المقررة للحفاظ على رأس المال، والهوامش اإلضافية المقررة لمواجهة التقلبات الدورية، ونسبة 

   2الرافعة المالية.
 خصائص المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن)IFSB(.  

   ).3زلالعالمية (با جعل المعايير والخطوط االرشادية الخاصة بالمجلس متوافقة مع معايير رأس المال -
اية شمل هذا المعيار مجاالت إضافية لم تكن مدرجة ضمن المعايير والخطوط االرشادية المتعلقة بكف -

  رأس المال.
اليم من صفاته أيضا هو أنه مرن بصورة تجعل السلطات االشرافية قادرة على تطبيقه رغم إختالف األق -

  وأحجام مؤسسات الخدمات المالية االسالمية.
                                                 

المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية [عدا )، 2013مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (ديسمبر  1
 . 3ماليزيا، ص )،15IFSB، (ستثمار الجماعي اإلسالمي]مؤسسات التأمين اإلسالمي (التكافل) وبرامج اإل
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 الجديد. أهداف المعيار .3.2.3.4
أس ر طار لكفاية إمساعدة مؤسسات الخدمات المالية االسالمية والسلطات اإلشرافية في ايجاد وتطبيق  -

تعرض هذه المؤسسات للمخاطر وتخصيص رأس المال المناسب عند مين التغطية الفعالة أالمال لت
 سالمية.لتغطية هذه المخاطر ومن ثم مرونة الصناعة المالية اال

ل الما توفير االرشادات المتعلقة بقيام مؤسسات الخدمات المالية االسالمية بالحفاظ على مكونات رأس -
 النظامي عالي الجودة، والتي تتفق مع أحكام الشريعة االسالمية ومبادئها.

ت مناقشة متطلبات كفاية رأس المال فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر المتعددة والمتعلقة بالمنتجا -
 .والخدمات التي تقدمها مؤسسات الخدمات المالية االسالمية والتي تأتي متفقة مع أحكام الشريعة 

ن ي تكو س المال لمؤسسات الخدمات المالية االسالمية التأتوفير االرشادات المتعلقة بمعالجة كفاية ر  -
د خدمة الصكوك طرفا في إصدار الصكوك، وٕاجراءات التصكيك بصفات متعددة تشمل المنشئ أو متعه

 أو معزز االئتمان.
ت مؤسسالتبني أفضل الممارسات الدولية وكذلك المعايير الحالية والناشئة المتعلقة بكفاية رأس المال  -

 الخدمات المالية االسالمية.
  الجديد. تاريخ تطبيق المعيار .4.2.3.4

 2015جانفي  1تطبيق هذا المعيار في نطاقات اختصاصها بدءا من  تاريخ اإلشرافيةالسلطات  حددت   
عتبار وجوب وجود فترة كافية كي يتسنى تحول هذا المعيار إلى قواعد ومبادئ إرشادية خذ بعين اإلمع األ

نتقالية المنصوص عليها سالمية باإلضافة إلى الترتيبات اإلإشرافية محلية لمؤسسات الخدمات المالية اإل
األقسام الفرعية ذات الصلة، والمتعلقة بتعزيز النواحي النوعية والكمية لرأس المال، وبتقديم متطلبات في 

طار جديدة لرأس المال والرفع المالي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ وفقا ألحكام الشريعة وفي حدود اإل
 1القانوني والرقابي الساري في كل دولة.

  .تقالية المقترحة لتطبيق المعيار المعدل): الترتيبات اإلن8.4جدول رقم (
  الفترة الزمنية للتطبيق  المكون

  2015يبدأ التطبيق إعتبارا من جانفي   % من صافي حقوق الملكية المرجحة بأوزان المخاطر4.5
  2015يبدأ التطبيق إعتبارا من جانفي   % اجمالي رأس المال األساسي المرجحة بأوزان المخاطر6
  2014يبدأ التطبيق إعتبارا من جانفي   المال النظامي المرجحة بأوزان المخاطر% من راس 8

 ية إسالميةسات التي تقدم خدمات مالالمعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤس)، 2013جملس اخلدمات املالية االسالمية، (ديسمرب المصدر:
  .23يزيا، ص، مال)15IFSB(، ]الجماعي اإلسالميعدا مؤسسات التأمين اإلسالمي (التكافل) وبرامج اإلستثمار [

هي % 15باإلضافة إلى ذلك فإن الخصومات والتعديالت الرقابية والتي تشمل أي قيمة أعلى من       
يتم  حدود عليا لإلستثمار في المؤسسات المالية وضرائب األصول المؤجلة من الفروقات المؤقتة يجب أن

   .2018خصمها بالكامل من صافي حقوق الملكية قبل األول من جانفي 
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  .ساليب المطبقةالمعيار واأل. 5.2.3.4

طر س المال فيما يتعلق بالمخاأساليب المتقدمة في حساب متطلبات ر لم يتضمن هذا المعيار األ      
ل المتعددة، مثل األسلوب األساسي والمتقدم القائم على التصنيف الداخلي لحساب متطلبات رأس الما
 لمواجهة المخاطر االئتمانية وأسلوب القياس المتقدم لحساب متطلبات رأس المال لمواجهة المخاطر

قات ي نطافيرها لمؤسسات الخدمات المالية االسالمية، التشغيلية، وقد تسمح السلطات االشرافية، وفقا لتقد
  إختصاصها، باالنتقال إلى األساليب المتقدمة بشرط تحقق العوامل التالية ضمن جملة أمور أخرى:

 قوة النماذج الداخلية. -
 توفر معلومات كافية وموثوق بها. -
 الوفاء بمتطلبات أخرى ذات الصلة. -

 
  يار الجديد.حسب المع مكونات رأس المال .3.3.4

رأس المال النظامي إن المستوفي للشروط حسب المعيار الجديد:  رأس المال النظامي .1.3.3.4
لمصارف اإلسالمية سيتم إستعماله كبسط في نسبة كفاية رأس المال في مقابل في االمستوفي للشروط 

  إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها والتي ستكون مقاما للنسبة. 
من % 8يجب أن ال تقل متطلبات رأس المال المستوفي للشروط للمصارف اإلسالمية عن          

إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان المخاطر في جميع األوقات، وعلى المصارف االسالمية 
من إجمالي الموجودات % 4.5ساسي بنسبة ال تقل عن االحتفاظ بحقوق الملكية ضمن رأس المال األ

مرجحة بحسب أوزان المخاطر في جميع األوقات، ويجب أن يمثل رأس المال األساسي ( حقوق الملكية ال
من إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان المخاطر في % 6+ االضافات لرأس المال األساسي) 

قل من إجمالي تلك على األ% 8جميع األوقات، ويجب أن يمثل رأس المال (األساسي واالضافي) 
لموجودات المرجحة، وفضال عن هذا فإنه على  المؤسسات االحتفاظ بهامش إضافي للحفاظ على رأس ا

   1المال وكذلك هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية، وفقا لما تحدده سلطاتها االشرافية.
  رأس المال المستوفي للشروط= رأس المال األساسي + رأس المال االضافي

دوات المالية المتفقة مع + حقوق الملكية اإلضافية( األ حقوق الملكية العاديةرأس المال األساسي= 
+ االحتياطات ( االحتياطات المفصح عنها وحساب  الشريعة وبعض االحتياطات) + األرباح المبقاة

  و الخسائر المرحلية)أالدخل الشامل بما في ذلك األرباح 

رة عن المصرف اإلسالمي+ عالوة إصدار األسهم+ األسهم العادية الصادحقوق الملكية العادية= 
األرباح المحتجزة+ االحتياطات المفصح عنها وحسب الدخل الشامل+ األسهم العادية الصادرة عن 

                                                 
 11صمرجع سبق ذكره،  )،IFSB 15()، 2013مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (ديسمبر 1
  لبات رة في المطاة االخيتمثل حقوق الملكية لرأس المال األساسي أجود صور رأس المال لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية وتأتي في المرتب

 عند التصفية، وتكون في المرتبة األولى لتحمل الخسارة.
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التعديالت والخصومات الرقابية التي تسري على  -الشركات التابعة المدمجة في المصارف اإلسالمية
  .حقوق الملكية لرأس المال األساسي

األدوات الصادرة عن المصرف لمال اإلضافي= األدوات المالية المتفقة مع الشريعة اإلسالمية = رأس ا
االسالمي + العالوات التي يتم إستالمها عند إصدار االدوات المذكورة في رأس المال اإلضافي والتي لم 

عن الشركات التابعة  يتم تضمينها في حقوق الملكية + األدوات أو رأس المال المستوفي للشروط والصادر
المدمجة في المصرف االسالمي والتي تستوفي شروط رأس المال الثانوي والغير مضمنة في رأس المال 

  .التعديالت والخصومات الرقابية التي تسري على رأس المال اإلضافي –األساسي 

االسالمية والذي  ضافي رأس مال في حالة عدم إستمرارية مؤسسة الخدمات الماليةيعتبر رأس المال اإل
خرى في حالة إنعدام الجدوى للمصرف االسالمي، وبالتالي يساعد في حماية يقوم بامتصاص الخسائر األ

  أصحاب الحسابات الجارية وبقية المودعين.

االدوات المصدرة من قبل المصرف والتي تستوفي الشروط+ المخصصات العامة  رأس المال الثانوي=
تقبال + العالوات التي تم دفعها عند إصدار أدوات رأس المال الثانوي+ االدوات واالحتياطات المحتجزة مس

المؤهلة لرأس المال والتي أصدرت من قبل الكيان التابع للمصرف اإلسالمي لطرف ثالث مستثمر 
  الخصومات الرقابية المطبقة على رأس المال الثانوي. -ويستوفي الشروط الخاصة برأس المال الثانوي

  .نسب الحفاظ على رأس المال .2.3.3.4

% 4.5من أجل أن تستوفي متطلبات الحد األدنى لحقوق الملكية في رأس المال األساسي وهي       
من % 7ينبغي على المصرف االسالمي أن يحتفظ بما ال يقل عن % 2.5باإلضافة إلى الهامش اإلضافي 

وٕاذا انخفض مستوى رأس المال األساسي إلى حقوق الملكية في رأس المال األساسي في جميع األوقات، 
ما هو أقل من متطلبات الحد األدنى، فإن المصرف سوف يخضع للقيود المفروضة على توزيعات 
األرباح، أي أنها ستكون مطالبة بالحفاظ على نسبة محددة من األرباح في السنة الموالية، وتسمى نسبة 

لمصرف االسالمي عند عمله في مدى محدد من حقوق األرباح التي سيتعين الحفاظ عليها من قبل ا
  الملكية في رأس المال األساسي "نسبة الحفاظ على رأس المال" والتي يوضحها الجدول التالي:
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  ): نسبة الحفاظ على رأس المال 9.4جدول رقم ( 
  الحد األدنى "نسب الحفاظ على رأس المال"  نسبة حقوق الملكية في رأس المال األساسي

  ( كنسبة من األرباح)
4.5 %- 5.125%  100%  

<5.125  %- 5.75%  80%  
 <5.75 %- 6.375%  60%  
<6.375 % - 7.0%  40%  

<7.0%  0%  
Source : ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD   (December 2013),   REVISED CAPITAL 
ADEQUACY STANDARD FOR INSTITUTIONS OFFERING ISLAMIC FINANCIAL SERVICES 
[EXCLUDING ISLAMIC INSURANCE (TAKĀFUL) INSTITUTIONS AND ISLAMIC COLLECTIVE 
INVESTMENT SCHEMES] ,IFSB-15, Malaysia, p15. 

 وحسب الجدول أعاله وعلى سبيل المثال أنه عندما يكون لدى المصرف حقوق الملكية في رأس        
من أرباح السنة  %80فيجب الحفاظ على % 5.75إلى % 5.125المال األساسي في المدى الممتد من 

إلى  المالية التالية، أي أنه ال يجب أن يصل إجمالي توزيعاته من أي نوع من االنواع المنصوص عليها
  من األرباح عقب القيام بالخصومات.% 40ما هو أكثر من 

  .الهوامش (االحتياطات) .3.3.3.4
ويعرف بأنه نسبة محددة من حقوق الملكية باإلضافة ) الهامش االضافي للحفاظ على رأس المال: والأ

إلى رأس المال األساسي، والتي يجب على المصرف االسالمي أن تعمل على زيادتها أثناء فترات 
ويجب أن  اإلستقرار، ويمكن االستفادة منها الستيعاب الخسائر أثناء فترات الضغط المالي واالقتصادي،

يفوق الهامش االضافي هذا متطلبات الحد األدنى من رأس المال النظامي وأن يظل ساريا في جميع 
  1األوقات.

من الموجودات المرجحة بحسب  %2.5يجب أن يصل هامش الزيادة المقرر للحفاظ على رأس المال إلى 
أس ر امي ويجب أن يتكون فقط من أوزان مخاطرها بما يزيد عن متطلبات الحد األدنى من رأس المال النظ

لحد المال األساسي ويجب أن تستعمل أوال المصارف اإلسالمية رأس المال األساسي الستيفاء متطلبات ا
من إجمالي متطلبات % 8من حقوق الملكية، و % 4.5األدنى من رأس المال المنصوص عليها والتي هي 

رأس المال، متى إقتضت الضرورة وبعد إستيفاء هذه الشروط يمكن فقط إستعمال رأس المال األساسي 
  لهامش الزيادة المقرر للحفاظ على رأس المال. 

 :الترتيبات اإلنتقالية لمتطلبات الهامش اإلضافي  
جانفي  1يبات إنتقالية فيما بين تخضع متطلبات الهامش اإلضافي المقرر للحفاظ على رأس المال لترت

 1إعتبارا من % 2.5وسيتم تطبيقها على المستوى الكامل الذي يصل إلى  2018ديسمبر  31و  2016
جانفي  1من الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها في  %0.625، وسوف تبدأ عند 2019جانفي 
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من % 2.5وى النهائي الذي يصل إلى وتزداد بنفس النسبة كل سنة تالية حتى تصل إلى المست، 2016
  ، كما هو موضح في الجدول التالي:20191جانفي  1الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها في 

  ): يوضح الترتيبات االنتقالية لمتطلبات الهامش اإلضافي10.4جدول رقم(
المستوى المطلوب من الهامش اإلضافي المقرر للحفاظ على رأس   تاريخ البدء

  المال
  %0.625  2016جانفي  1
  %1.25  2017جانفي  1
  %1.875  2018جانفي  1
  %2.5  2019جانفي  1

Source : ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD , ( IFSB15), op cit, p17. 

 يتم تطبيق المتطلبات المتمثلة في " خطة الحفاظ على رأس المال" والقيود المفروضة على        
ا بين ة فيمالتوزيعات حينما يعجز المصرف االسالمي عن إستيفاء المتطلبات السابقة أثناء الفترة اإلنتقالي

  .2018ديسمبر  31وحتى  2016جانفي  1
لبا ة أقصر من تلك المنصوص عليها إذا كان ذلك يعد مطيجوز للسلطات الرقابية أن تفرض فترة إنتقالي

  لتخفيف النمو اإلئتماني المفرط.
تتمثل المسؤولية األساسية للسلطة االشرافية ) الهامش اإلضافي المقرر لمواجهة التقلبات الدورية: ثانيا

ويتم هذا التحديد  االئتماني المفرط في دولها، في تحديد تراكم المخاطر على نطاق المنظومة بسبب النمو
وبعد أن  )،1.4(الملحق  على أساس مقاييس رقابية عديدة تختارها السلطة االشرافية كما هو موضح في

تقوم السلطة اإلشرافية بتحديد وجود مخاطر على نطاق المنظومة بسبب إزدياد نمو اإلئتمان على أساس 
إلى ما إذا كان من الواجب فرض هامش مجموعة منتقاة من المقاييس، تقوم بتطبيق قراراتها للتوصل 

إضافي لمواجهة التقلبات الدورية في الدولة التابعة لها، والمستوى الذي يجب أن يكون عليه هذا الهامش 
كنسبة من الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها، وما إذا كان من الضروري زيادة أو خفض هذا 

المخاطر على نطاق النظام الكلي، وما إذا كان ضروريا  الهامش مع مرور الوقت، إعتمادا على إتجاه
  2زيادة متطلبات هذا الهامش في حال أن بدأت المخاطر على نطاق النظام الكلي في التطور.

 ورغم %2.5و %0يمكن إختيار الهامش اإلضافي المقرر لمواجهة التقلبات الدورية في مدى يتراوح بين 
في  الئمةذلك فإن للسلطة اإلشرافية الحق في تقدير ما إذا كانت ستطبق أية أدوات إحترازية كلية تراها م

متى إقتضت % 2.5دولها، وباإلضافة إلى ذلك يمكن تحديد مستوى هذا الهامش إلى ما هو أكبر من 
  الضرورة بالنسبة لكافة المصارف المحلية وفروع المصارف األجنبية.
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  نتقالية للهامش االضافي المقرر لمواجهة التقلبات الدوريةالترتيبات اإل.  
، على أن يصبح 2018ديسمبر  31وحتى  2016جانفي  1سيتم تقسيم هذا الهامش على مراحل تمتد من 

، زهز ما يعني أن متطلبات الحد األعلى من هامش التقلبات 2019جانفي  1ساريا على نحو تام في 
من الموجودات المرجحة بحسب أوزان  %2.5ليبلغ حده األقصى وقدره  %0.625دأ من الدورية سوف يب

لى ، وللسلطات اإلشرافية الحق في االسراع بالمتطلبات المتعلقة بالحفاظ ع2019جانفي  1مخاطرها في 
  هذا الهامش أو زيادة مدته وفقا لتقديرها إذا حدث نمو إئتماني مفرط.

  .الرافعة المالية .4.3.3.4
إن التمويل االسالمي أقل عرضة للتعامل مع المنتجات التي تعتمد على الرفع المالي بشكل كبير        

الن أحكام الشريعة تتطلب من حيث المبدأ أن ترتبط جميع صور التمويل في المعامالت باإلقتصاد 
ضاربات غير مبررة ( الحقيقي كما أن هناك قيود على تجارة الديون والتعامل مع المنتجات التي تتضمن م

الغرر)، وفي الوقت نفسه يتم تشجيع جمع األموال على أساس المشاركة في المخاطر، ويحد الجمع بين 
   1هذه االجراءات بشكل كبير من آثار الرفع المالي في التمويل اإلسالمي.

  .كيفية حساب نسبة الرافعة الماليةأوال) 
 ساساأتالي تمثل نها اجراء ال يرتبط بالمخاطر وبالأبالبساطة والشفافية وبالرافعة المالية تتسم نسبة         

في  تكميليا لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر والمنصوص عليها في هذا المعيار، وسوف تساعد
 تقييد تراكم الرفع المالي في القطاع المصرفي اإلسالمي، والذي قد يعرض المصارف االسالمية إلى

لرفع امالية أكبر، مع إمكانية إلحاق الضرر بالنظام المالي الكلي، وباالقتصاد وذلك إذا أصبح  مخاطر
  المالي سمة أساسية.

سط ويتم حسابها كمتو % 3المسموحة من قبل السلطات االشرافية هي  ةالمالي ةفعاإن نسبة الر         
عرض من تعريفات رأس المال وٕاجمالي التنطالقا إنسبة الرفع المالي بصورة شهرية أو كل ثالثة أشهر، 

  للمخاطر.
  وفيما يلي معادلة حساب نسبة الرفع المالي:

                      رأس المال األساسي                                               
        %3 ≥                                                         نسبة الرفع المالي=         

     إجمالي التعرض للمخاطر                                              
  

  هناك طريقتين لحساب األعباء التشغيلية وهما:: المخاطر التشغيلية. 5.3.3.4
وفقا لهذه الطريقة تنقسم أنشطة المصارف االسالمية إلى  الطريقة المعيارية لحساب األعباء التشغيلية:أ)

ثمانية قطاعات من األعمال، في كل قطاع يعد الدخل االجمالي بمثابة بديل للتعرض للمخاطر التشغيلية 
المحتملة المنسوبة لذلك القطاع المحدد من األعمال، تحسب أعباء رأس المال المتعلقة بالمخاطر 
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فة البسيطة ألعباء رأس المال لألعوام الثالثة عبر قطاعات األعمال الثمانية في التشغيلية كمتوسط اإلضا
كل عام، تحسب أعباء رأس المال لكل قطاع أعمال عن طريق ضرب إجمالي الدخل السنوي في النسبة 
المئوية المطبقة للعامل المخصص لهذا القطاع من األعمال، تتغير نسبة العامل هذه حسب قطاع 

في تمويل الشركات والتداول والمبيعات والدفع والتسوية % 18حيث تكون % 18إلى  %12 األعمال من
للخدمات المصرفية لألفراد وٕادارة % 12% بالنسبة للمصارف التجارية وخدمات الوكالة، و 15لتصل إلى 

نة (نتيجة الموجودات وخدمات الوساطة لألفراد يتم إجراء تقاص بين األعباء الرأسمالية السالبة في أي س
للدخل االجمالي السالب) لقطاع أعمال واحد واألعباء الرأسمالية الموجبة لقطاعات األعمال األخرى في 
هذه السنة ومع ذلك فإذا نتج عن المخاطر التشغيلية اإلجمالية ألعباء رأس المال لقطاعات األعمال 

  1يلية عن تلك السنة تكون الصفر.الثمانية رقما سالبا فإن أعباء رأس المال الخاصة بالمخاطر التشغ
 ولحساب أعباء رأس المال التشغيلي وفقا للطريقة المعيارية يتم التعبير عنها بالمعادلة التالية:
KTSA = (∑years 1-3 max[∑GI1-8 xβ1-8, 0])/3 

  حيث أن:
KTSA = أعباء رأس المال وفقا للطريقة المعيارية  
GI1-8 .إجمالي الدخل السنوي في السنة المعنية لكل من خطوط األعمال الثمانية =  

 β1-8وط = نسبة ثابتة ترتبط بالمستوى المطلوب من رأس المال إلى الدخل اإلجمالي لكل من خط
  األعمال الثمانية.

ركة ن في  معظم المصارف اإلسالمية تكون قطاعات األعمال المشتأ )IFSB(أظهرت دراسات         
الخاصة بحساب أعباء رأس المال الخاصة بمخاطر التشغيل هي الخدمات المالية لألفراد والمصارف 

ية شرافالتجارية  وتمويل الشركات والتداول والمبيعات وٕادارة الموجودات، على الرغم من أن السلطات اإل
د لمختلفة، إال أنها قفي أغلب الدول حددت بشكل عام نفس نسبة العوامل الخاصة بقطاعات األعمال ا

تضع حسب تقديرها الخاص نسبة مختلفة من العوامل بناء على بيانات خسائر المخاطر التشغيلية 
عة المتوفرة لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية في دولها، فضال عن ذلك مع األخذ في االعتبار طبي

دد يجوز للسلطات اإلشرافية أن تح العمليات التجارية لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية في دولها
قطاعات أعمال إضافية ونسبة عوامل مشتركة ليتم تطبيقها في مؤسسة الخدمات المالية االسالمية 

  المعنية.
يستخدم هذا األسلوب الدخل اإلجمالي كمقياس  لحساب األعباء التشغيلية: أسلوب المؤشر األساسي ب)

بالمصارف ووفقا لهذا األسلوب، فإن أعباء رأس المال للمصارف بديل لقياس التعرض لمخاطر تشغيل 
من إجمالي القيمة الموجبة للدخل السنوي على مدار  %15تعادل متوسط النسبة المئوية الثابتة التي تبلغ 

  2ثالث سنوات سابقة.
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المؤشر األساسي يتم التعبير عنها بالمعادلة وألجل إحتساب اعباء رأس المال التشغيلي وفقا لطريقة 
  التالية:

  
 

  حساب نسبة كفاية رأس المال.. 4.3.4
  هناك طريقتين لحساب كفاية رأس المال وهما:         
في حالة عدم وجود أي دعم لمدفوعات األرباح ألصحاب حسابات المعادلة المعيارية: . 1.4.3.4

إسالمية، فال يشترط أن تحتفظ هذه المؤسسات برأس مال اإلستثمار من قبل مؤسسة خدمات مالية 
نظامي فيما يتعلق بالمخاطر التجارية (االئتمانية والسوقية) الناتجة عن الموجودات الممولة من خالل 
حسابات اإلستثمار على أساس المشاركة في األرباح، ويعني ذلك أن يتم إستبعاد الموجودات المرجحة 

ممولة عن طريق هذه الحسابات من مقام نسبة كفاية رأس المال، فال يتبقى بحسب أوزان مخاطرها وال
  1سوى المخاطر التشغيلية، وتسمى هذه بالمعادلة المعيارية ويتم حسابها كالتالي:

  رأس المال المؤهل                                             البسط
  أوزان مخاطرها (مخاطر إئتمان + مخاطر سوق) + المخاطر التشغيليةإجمالي الموجودات المرجحة بحسب                 

  -                                                          المقام
ر ( مخاط        الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من خالل حسابات اإلستثمار على أساس المشاركة في األرباح       

  + مخاطر السوق)اإلئتمان 

في الدول التي تطبق فيها مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية معادلة تقدير السلطة اإلشرافية:  .2.4.3.4
نوع من أنواع الدخل الداعم ألصحاب حسابات االستثمار ( خصوصا أصحاب حسابات االستثمار 

السلطة اإلشرافية بأن يتم االحتفاظ المطلقة) مما يزيد من المخاطر التجارية المنقولة، ينبغي أن تطالب 
برأسمال نظامي لدعم المخاطر التجارية المنقولة وفي هذا األسلوب يؤخذ في االعتبار أن يتحمل كل من 
أصحاب حسابات االستثمار المطلقة ومؤسسة الخدمات المالية االسالمية بشكل تناسبي المخاطر التجارية 

اب حسابات االستثمار المطلقة ( أي تقلبات العوائد عدا بالنسبة للموجودات الممولة من قبل أصح
الخسائر العامة)، ومن ثم يشترط إدراج جزء من الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها والممولة من 
قبل أصحاب حسابات االستثمار المطلقة والتي يرمز لها بالحرف اليوناني" ألفا" في مقام نسبة كفاية رأس 

ألفا المسموح بها إلى تقدير السلطة اإلشرافية، وقد تقرر السلطة اإلشرافية أيضا  المال، وتخضع قيمة
تمديد هذه المعاملة لتشمل حسابات االستثمار على أساس المشاركة في األرباح المقيدة، وتزيد مشاركة 

لسلطة المخاطر هذه بين أصحاب حسابات اإلستثمار ومؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية معادلة تقدير ا
اإلشرافية التي تطبق في الدولة المعنية حيث ترى السلطة الرقابية فيها أنه ( وللحد من مخاطر السحب 

                                                 
1 ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD (December 2013),   REVISED CAPITAL ADEQUACY 
STANDARD FOR INSTITUTIONS OFFERING ISLAMIC FINANCIAL SERVICES [EXCLUDING 
ISLAMIC INSURANCE (TAKĀFUL) INSTITUTIONS AND ISLAMIC COLLECTIVE INVESTMENT 
SCHEMES] ,IFSB-15, Malaysia, p67. 
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والمخاطر النظامية المصاحبة) يجوز لمؤسسة الخدمات المالية في الدولة المعنية ( أو تعتبر من 
ساب نسبة كفاية رأس المتطلبات في بعض الدول) أن تدعم الدخل ألصحاب حسابات االستثمار، يتم ح

  1المال في إطار هذه المعادلة كالتالي:
  رأس المال المؤهل                                                                  البسط     

                                                        
  إئتمان + مخاطر سوق) + المخاطر التشغيلية إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها (مخاطر

-  
  الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من خالل حسابات االستثمار على أساس المشاركة في األرباح المقيدة

  (مخاطر اإلئتمان + مخاطر السوق)
-  

  المشاركة في األرباح حسابات اإلستثمار على أساس) الموجودات المرجحة حسب أوزان لمخاطرها والممولة من خالل α – 1(   المقام
  المطلقة ( مخاطر إئتمان + مخاطر السوق )

-  
α  الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها والممولة من خالل إحتياطي معدل األرباح وٕاحتياطي مخاطر اإلستثمار  

  ن + مخاطر السوق)لحسابات االستثمار على أساس المشاركة في االرباح المطلقة (مخاطر إئتما

  تعريف عامل ألفا)α  :( عامل ألفا مقياس لنسبة االئتمان الفعلية ومخاطر السوق على األصول
الممولة من أموال أصحاب حسابات االستثمار التي يتم نقلها إلى أصحاب األسهم ، وهي مخاطر تجارية 

ة التي تعمل فيها مؤسسات الخدمات " على توجيهات السلطة اإلشرافية في الدولα منقولة، ويعتمد مؤشر "
فر الوثيقة اإلرشادية الرابعة منهجية لتقدير قيمة و وت  1إلى 0المالية اإلسالمية، وتتفاوت قيمة "ألفا" من 

"ألفا" الستخدامها عند تطبيق الطريقة اإلشرافية في حساب كفاية رأس مال مؤسسات الخدمات الماليَّة 
 2اإلسالميَّة.

 تحديد قيمة ألفا )α  ثمار على تقييم حد للمخاطر التي تتحملها حسابات االست اإلشرافية): على السلطات
ات بمؤسسة الخدم صةاخأساس المشاركة في األرباح وتوضيح هذا التقييم عند حساب كفاية رأس المال ال

 دد هوالمالية االسالمية في دولتها، والتحدي الرئيسي الذي يواجه هذه المؤسسات ومشرفيها في هذا الص
أن تقيم مستوى مشاركة المخاطر بين رأس مال هذه المؤسسات ( أموال المساهمين) ورأس مال أصحاب 

  حسابات االستثمار .
تغطية لمخاطرها التي يلزم إدراجها في نسبة كفاية رأس المال فإن نسبة الموجودات المرجحة بحسب أوزان 

  .α ـ نقل المخاطر من أصحاب حسابات االستثمار إلى مؤسسة الخدمات المالية االسالمية يرمز لها ب

                                                 
 .118صمرجع سبق ذكره،  )،IFSB 15()، 2013ية (ديسمبرمجلس الخدمات المالية اإلسالم 1

2ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD    (2014  ),  REVISED GUIDANCE ON KEY ELEMENTS IN 
THE SUPERVISORY REVIEW PROCESS OF INSTITUTIONS OFFERING ISLAMIC FINANCIAL 
SERVICES (EXCLUDING ISLAMIC INSURANCE (TAKĀFUL) INSTITUTIONS AND ISLAMIC 
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES) , IFSB-16  , Malaysia ,p48 . 
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 ة لمخاطريحدده تقييم السلطة اإلشرافية لكيفية إدارة مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمي αإن عامل       
لصفر بحسابات االستثمار على أساس المشاركة في األرباح، وعندما تقترب قيمة ألفا من ا العائد الخاص

 فإن ذلك يعكس إستثمار على شكل منتج إستثماري مع تحمل المستثمر للمخاطر التجارية، في حين إذا
 ريةفإن ذلك يعكس استثمارا على شكل وديعة ال يتحمل المودع فيه ألية مخاطر تجا 1كانت قريبة من 

بشكل فعلي، يمكن وضع حسابات االستثمار على أساس المشاركة في األرباح في أي مكان على طول 
 ، بناء على حد مخاطر االستثمار(أي عدد ال نهائي من الحاالت) سلسلة متصلة بين هاتين الحالتين

  الذي يتحمله أصحاب حسابات االستثمار بشكل فعلي.
 رافيةفا إلى الصفر فإن الجزء األكبر من المخاطر حسب السلطة اإلشففي الحالة العامة وعندما تميل أل

ة شرافييتحملها المستثمر، وعندما تميل ألفا إلى الواحد فإن الجزء األكبر من المخاطر حسب السلطة اإل
اري فإنه يتم إتخاذ القرار اإلستثم ]1، 0[يتحمله المصرف، وبناء عليه في ظل تفاوت قيمة ألفا بين 

  (على أساس العائد المتوقع الحصول عليه) بين المستثمر والمصرف.رضائيا 
ثمر أما في الحالة التي يكون فيها المصرف بحاجة إلى تمويل فإنه يضحي بجزء من العائد لصالح المست
يها ألجل توفير السيولة، فيقوم بتحديد ألفا في مجال قريب من الواحد، وأما في الحالة التي يكون ف

حد ا عن التمويل يقوم بتحديد ألفا في مجال قريب من الصفر رضائيا مع المستثمر أي الالمصرف في غن
  الذي يتقبله هذا األخير ويكون راضي عنه.  

المي عالقة مخاطر صيغ التمويل االسالمية بمعيار كفاية رأس المال في مصرف أبوظبي االس. 4.4
 .3حسب إتفاقية بازل

درة كفاية رأس المال الصا معادلة بسط ومقامب التمويل صيغ مخاطر عالقة تناولنس جزءال هذا في     
المستوفي للشروط (المؤهل)  المال حيث سيتم إستعمال رأسعن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، 

كبسط في نسبة كفاية رأس المال في مقابل إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها والتي 
   ستكون مقاما للنسبة.

ف المؤهل المستوفي للشروط في مصر  المال رأسالتمويل اإلسالمية ب صيغ مخاطر عالقة .1.4.4
 أبوظبي االسالمي.

يلعب رأس مال المصارف دورا هاما في المحافظة على سالمة ومتانة وضع المصارف وسالمة       
كن سارة غير متوقعة يماألنظمة المصرفية بشكل عام حيث أنه يمثل الجدار أو الحاجز الذي يمنع أي خ

أن يتعرض لها المصرف من أن تطال أموال المودعين فكما هو معلوم فإن المصارف بشكل عام تعمل 
كل في بيئة تكتنفها درجة عالية من عدم التأكد األمر الذي ينشأ عنه تعرضها لمخاطر عديدة تشمل بش

  رئيسي المخاطر اإلئتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
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 لها يتعرض والتي المتوقعة غير الخسائر تمتص التي الوسادة يعد في المصارف  المال رأسف       
 ،1التقليدية المصارف عن تختلف اإلسالمية المصارف في المال رأس وظيفة أنكما  المصرف،
أي يجب أن يكون رأس المال كافيا المتصاص المخاطر لكي  الخسائر، بتحمل يتعلق فيما وخصوصا

 متوقعة غير خسائر أي المال رأس سيتحمل اإلسالمية المصارف ففي يدخل األمان والطمأنينة للمودعين،
 أو تعدي فيها ثبت االستثمار حسابات من ممولة خسائر أي إلى باإلضافة الذاتية هأموال من ممولة
 عقد هو والمصرف ستثماراإل حسابات أصحاب بين ما العقد ألن وذلك المصرف، قبل من تقصير

 ويتحمل المصرف، مع شائعة بنسبة األرباح في يشاركل الما صاحب أن على ينص والذي مضاربة،
  .من قبل المصرف تقصير ود أتع ما لم يكن هناك  الخسائر كامل

إن رؤوس أموال المصارف اإلسالمية تتكون حتى اآلن من حقوق ملكية المساهمين فقط، ولذلك       
فهي رؤوس أموال أساسية ال تنخفض بحال من األحوال إال في حالة الخسارة الفعلية الناتجة عن نتائج 

 2النشاط الفعلية للمصرف اإلسالمي.
واإلستثمار المعتمدة في  التمويل صيغ من صيغة كل تمويل مصدر بين ميزيجب أن ن مما سبقو      

 :مايليك مصرف أبوظبي االسالمي
 الحسابات كافة إلى باإلضافة ،مؤهل) أي أموال المصرف الذاتيةال المال رأس( خاصة تمويل مصادر -

 عليهو  ربحها وله استثمارها له يجوز ولكنه األرباح، في تشارك وال يضمنها، والتي مصرفال لدى المودعة
 .أصلها ضمان مقابل خسارتها

 األرباح في تشارك والتي المضاربة عقد أساس على القائمة وهي االستثمارية الحسابات مصادر -
 .من طرف مصرف أبو ظبي االسالمي تقصيرأو  تعدٍ  ما لم يثبت أي الخسائركامل  وتتحمل

المعتمدة من قبل مصرف أبوظبي اإلسالمي  صيغال تمويل مصادر بين يجب أن نميز التقسيم وحسب هذا
 .مخاطرها ليتحمل بها الخاص المصدر إلى صيغة كل مخاطر توجيه ليتم

ومنه ففي حالة ما لم يثبت أي تعدي أو تقصير من قبل مصرف أبو ظبي اإلسالمي عند         
 التمويل صيغ بكافة المتعلقة يةالسوق مخاطرالو نية االئتما مخاطرال فإن إستثماره لألموال المودعة لديه،

 أن يجب االستثمار حسابات أصحاب قبل من والممولةالمستخدمة في المصرف  اإلسالمي واالستثمار
  .الحسابات تلك أصحاب يتحملها
 طرف أصحاب من الممولة التمويل صيغ مخاطر بين عالقةأية  توجد ال لذا نستنتج بأنه        
 الناحية منلكن  مؤهل (األموال الذاتية لمصرف أبوظبي اإلسالمي)،ال المال رأسين بو  االستثمار حسابات
 للمخاطر نتيجة ضئيلة بنسبة ولوأبوظبي االسالمي  مصرف لها يتعرض قد خسائر وجدت العملية

المؤهل المستوفي للشروط هو الذي  مالال رأس فإن وبالتالي المصرف، مسؤولية من هي والتي التشغيلية،
عن العمليات  رتبتنشأ عندما يكون العائد المتوالتي ( المنقولة التجارية للمخاطر باإلضافة ،عليه تحملها

                                                 
 .96موسى عمر مبارك، مرجع سبق ذكره، ص 1
المعھد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي  الرقابة واإلشراف على المصارف اإلسالمية،)، 2000طارق هللا خان، محمد عمر شبرا، ( 2

 .86للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية، ص
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وباّلتالي فالمصرف يمكن أن يواجه مخاطر سحب الودائع من طرف  االستثمارية أقل من عائد السوق،
  اب حملة األسهم، وبذلك ينقل ــــــار على حســـــادة عوائد االستثمـــالمصرف بزي العمالء ولتفادي ذلك يقوم
هذه المخاطر  خالل من أي )،الى حملة األسهم يةاالستثمار  الودائعأصحاب  تلك المخاطر التجارية من

   .االستثمارية الحسابات أصحاب لصالح المساهمين أرباح من جزء عن للتنازل المصرف يضطر قد
 النظر بغض المختلفة التمويل صيغ في االستثمار عن والناشئة ( التشغيلية)المخاطر هذه مثل وجود إن
 المال رأس كفاية معادلة مقام تضمين يبرر التنظيمي المال رأس سيتحملها والتي تمويلها، مصدر عن
 .االستثمار حسابات من الممولة الصيغ مخاطر من نسبة

 ورأس االسالميستخدمة في مصرف أبو ظبي الم التمويل صيغ مخاطر بين عالقةال ومنه نستنتج أن
 :كالتاليمؤهل ال المال

 تكون الذاتية، هأموال من ممولةفي مصرف أبوظبي االسالمي  المستخدمة  التمويل صيغ في حالة أن -
 . مخاطرهاهذا األخير كامل  وسيغطي مؤهلال المال رأس وبين بينها كاملة العالقة

 الحسابات أصحاب أموال من ممولةل االسالمية المستخدمة في المصرف التموي صيغفي حالة أن  -
 مخاطر بين جزئية عالقة هناك نال من األموال الذاتية لمصرف أبو ظبي اإلسالمي، نجد أ االستثمارية

  المصرف. المال رأس سيتحمله الصيغ هذه مخاطر نم جزءا نألالمال  ورأس الصيغ هذه
  ومن خالل الشكل التالي يتم توضيح هذه العالقة بشكل أوضح.

  ): يوضح العالقة بين مخاطر صيغ التمويل ورأس المال المؤهل (البسط).9.4رقم (شكل 
                                             

                                                                                    
  
  
  
  

                                        
                        

  
  من إعداد الطالبة بناء على ما سبق.المصدر: 
ية المعتمدة من قبل مصرف التمويل صيغال من خالل الشكل أعاله يتضح أكثر أنه عندما تكون       

 وسيغطي مؤهلال المال رأس وبين بينها كاملة العالقة تكون الذاتية، هأموال من ممولةأبوظبي االسالمي 
 أموال من ممولةاالسالمية المستخدمة في المصرف  صيغكاملة، لكن عندما تكون ال مخاطرهاالمصرف 
 نال من األموال الذاتية لمصرف أبوظبي اإلسالمي، في هذه الحالة نجد أ االستثمارية الحسابات أصحاب
 رأس سيتحمله الصيغ هذه مخاطر نم جزءا نألالمال  ورأس الصيغ هذه مخاطر بين جزئية عالقة هناك
  المصرف. المال

 تمويل كلي تمويل كلي

(معظم المخاطر يتحملھا  عالقة جزئية
 )أصحاب حسابات االستثمار

 (المصرف) عالقة كاملة

 نسبة من المخاطر (المصرف)         
                     تمويل جزئي

أموال ذاتية (رأس 
 المال المؤھل)

أموال الحسابات 
 االستثمارية

 

صيغ التمويل واالستثمار 
 االسالمية
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  .3قام معادلة كفاية رأس المال حسب إتفاقية بازلبم التمويل صيغ عالقة .2.4.4
كما أوضحنا سابقا فإن مقام معادلة كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية        

  يتمثل في المخاطر اإلئتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. 3اإلسالمية حسب إتفاقية بازل
  .اإلجارة صيغة. 1.2.4.4

للمتعامل  )المؤجر( صرفالم بموجبهؤجر يعقد هي  أ) اإلجارة كما يعرفها مصرف أبوظبي اإلسالمي: 
أو موصوفا في الذمة،  )تمتلكه المجموعة أو استأجرته(معينا بذاته  )أو خدمة(أصال عينيا  )المستأجر(

لمدة معلومة ومقابل أقساط إيجار محددة، وقد تنتهي اإلجارة ألصل عيني بتمليك المستأجر األصل 
  1.ناقل للملكية المؤجر بتعاقد مستقل

  خالل هذا التعريف نستنتج أن مصرف أبوظبي اإلسالمي يستخدم نوعين من عقد اإلجارة وهما:ومن 
  :وهي عيننص على تأجير منافع معلومة ألجل مي ذيوهي العقد الاإلجارة التشغيلية: النوع األول ،
  كثر شيوعا ويطلق عليها عقود التأجير التمويلي.األ

الت وتشغيل األصول التي يتم تأجيرها، كإستئجار السيارات أو اآلوهو التأجير الذي يرتبط بإستخدام 
  .صناف المماثلةوغيرها من األ

 توجد إحتمالية تعرض مصرف أبوظبي اإلسالمي لمخاطر اإلئتمان عند إستخدام هذا النوع من اإلجارة
ناع إمت ارة في حالفيما يتعلق بالقيمة المقدرة ألقساط اإلجارة التي تغطي الفترة المتبقية من مدة اإلج

  المستأجر عن سداد ما يترتب عليه من أقساط، أي تخلفه عن التسديد.
لمخاطر تكون مصاحبة لألصل المؤجر حيث يتم تعويض المستأجر في  كما يمكن أن يتعرض المصرف

 كلهالاحالة الضرر الجزئي أو الدائم للموجود دون تعد أو تقصير من جانبه وذلك بتعديل األجرة في حال 
، الجزئي لألصل إذا تخلى المستأجر عن حقه في الفسخ أما في حال الهالك الكلي فيفسخ عقد اإلجارة

ة انونيوهذه المخاطر تدخل تحت بند المخاطر التشغيلية باإلضافة إلى األخطاء المتعلقة باإلجراءات الق
  في إسترجاع األصل المؤجر. 

وظبي اإلسالمي(المؤجر) لمخاطر السوق المتعلقة ففي اإلجارة التشغيلية يمكن أن يتعرض مصرف أب
جر لمستأابالقيمة المتبقية لألصل المؤجر وذلك في نهاية عقد اإلجارة أو وقت إسترداد حيازته لدى إخالل 
ات موجودبالعقد(إمتناعه عن سداد األقساط) أي مخاطر الخسارة النقدية التي تتحقق من جراء إعادة بيع ال

  .و تقادمها أو إنخفاض قيمة األصل التي ال يستطيع المصرف تحويلها للمستأجرالمؤجرة بعد تلفها أ
ونوجز مختلف المخاطر التي تتعرض لها صيغة اإلجارة في مختلف مراحلها في مصرف أبوظبي 

  اإلسالمي في الجدول التالي:

                                                 
 .72مرجع سبق ذكره، ص  )،2015التقرير السنوي ()،  2016مصرف أبو ظبي اإلسالمي، ( 1
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 مراحلها في): ملخص مختلف المخاطر التي تتعرض لها صيغة اإلجارة في مختلف 11.4جدول رقم(
  مصرف أبوظبي اإلسالمي

  المخاطر التشغيلية  مخاطر السوق  المخاطر االئتمانية  المرحلة المطبقة من العقد
الموجود المتاح لإليجار (قبل توقيع عقد   1

  االيجار)
  بقاء األصل غير مؤجر  -

  (ركود السوق)
المخاطر المصاحبة 

لألصل المؤجر حيث 
يتم تعويض المستأجر 

الضرر في حالة 
الجزئي أو الدائم 

ما لم يثبت  لألصل
أي تقصير من طرف 

  المستأجر 

يجار ومدفوعات االيجار عند تسليم عقد اإل  2
  جرأالمستحقة على المست

عجز المؤجر عن 
تسديد األقساط المترتبة 

  عليه

الخسارة النقدية التي 
تتحقق عند إخالل 

المؤجر بالعقد واسترداد 
  األصل واعادة بيعه

تاريخ استحقاق مدة العقد وٕاعادة الموجودات   3
  المؤجرة إلى المصرف

إمتناع المؤجر عن 
  سداد األقساط المتبقية

إنخفاض قيمة األصل  
  المؤجر عند إعادة بيعه

  
  من إعداد الطالبة. المصدر:     

المدفوع  يطبق وزن مخاطر االئتمان فقط عندما يكون للمصرف حق الرجوع على هامش الجديةو       
من قبل العميل، قد يكون له الحق في أن يسترد من العميل ما يعوضه عن أي خسارة في إيجار أو بيع 

  الموجود لطرف ثالث.
على الموجود ستشكل أبوظبي االسالمي إذا لم يكن للمصرف هذا الحق فإن تكلفة استحواذ مصرف 

مبلغ هامش جدية يحق للمصرف  مخاطر سوقية، ولكن يتم تخفيض مخاطر السوق هذه عن طريق أي
  االحتفاظ به.

  :تسديد  تفق علىيتم بمقتضاها بيع وشراء أجهزة أو معدات يو جارة المنتهية بالتمليك:اإلالنوع الثاني
فق ية يتقيمتها على أساس أقساط إجارية محددة لمدة معينة تنتقل بعدها الملكية إلى المستأجر بقيمة رمز 

  العقد.عليها إذا شاء عند توقيع 
وبالنسبة لهذا النوع من اإلجارة فإن مصرف أبوظبي اإلسالمي يتعرض لمخاطر السوق على القيمة 

تعرض الدفترية لألصل المؤجر في حالة إخالل المستأجر بإلتزاماته وعدم ممارسة خيار التملك ومن ثم ي
يعه بمبلغ أقل من المصرف لمخاطر السوق فيما يتعلق بالخسارة المحتملة من التصرف في األصل بب

  صافي القيمة الدفترية. 
كما قد يتعرض المصرف لمخاطر السوق إذا قام المستأجر في حالة الضرر الدائم (يصبح األصل غير 
قابل للتأجير مرة أخرى) لألصل المؤجر بممارسة حقه في فسخ العقد حيث يتحمل مصرف أبوظبي 

 ذا كانت أقل من المدفوعات المستردة المستحقةاإلسالمي(المؤجر) مخاطر القيمة المتبقية لألصل إ
للمستأجر وفي تلك الحالة تنعكس مخاطر األسعار إن وجدت في تحقيق يطبق على قيمة األصل 

  المؤجر.  
                                                 

 أنه المصرف وليتأكد طلبه يف جاد العميل أن من لإلستيثاق لمصرفا من طلب لىع بناء لعميلا دفعهي لذيا لنقديا لمبلغا ھو :الجدية ھامش 
  إتفاقه. نع ورجوعه العميل إخالف أجل نم به سيلحق لذيا الفعلي لضررا عن لعميلا تعويض بإمكان
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 يتعلق يمكن أن يتعرض مصرف أبوظبي اإلسالمي للمخاطر اإلئتمانية فيما ففي اإلجارة المنتهية بالتمليك
  ر على سداد ما يترتب عليه إتجاه المصرف أو نكوله للعقد.بعدم قدرة أو إمتناع المستأج

ر ويمكن أن يتعرض أيضا مصرف أبوظبي اإلسالمي إلى المخاطر التشغيلية والتي تتمثل في تلك المخاط
المصاحبة لألصل المؤجر حيث يتم تعويض المستأجر في حالة الضرر الجزئي أو الدائم لألصل دون 

 لى المستأجر عن حقه في فسخ العقد، أما في حال الهالك الكلي فيفسختقصير من جانبه وهذا إذا تخ
ويكون مصرف أبوظبي اإلسالمي في هذا النوع من االجارة ملزما بأن يعيد للمستأجر  عقد اإلجارة

 المدفوعات الرأسمالية وذلك دفعا للضرر عن المستأجر الذي رضي بزيادة األجرة عن أجرة المثل في
 بديل التمليك في نهاية مدة اإلجارة بينما يتوجب على المصرف تزويد المستأجر بأصلمقابلة الوعد له ب

  بنفس المواصفات إذا كانت اإلجارة موصوفة في الذمة.
ونلخص مختلف المخاطر التي تتعرض لها اإلجارة المنتهية بالتمليك في مختلف مراحلها بمصرف 

  أبوظبي االسالمي في الجدول التالي:
): يلخص مختلف المخاطر التي تتعرض لها اإلجارة المنتهية بالتمليك في مختلف 12.4جدول رقم(

  مراحلها بمصرف أبوظبي االسالمي.
  المخاطر التشغيلية  مخاطر السوق  المخاطر االئتمانية  المرحلة المطبقة من العقد

(قبل توقيع  لإليجارالموجودات المتاحة   1
  عقد االيجار)

المصاحبة المخاطر   ركود السوق  -
  لألصل المؤجر

عند تسليم عقد االيجار ومدفوعات االيجار   2
  المستأجرالمستحقة على 

نكول المستأجر للعقد 
وامتناعه عن سداد 

األقساط المترتبة عليه 
  وثمن األصل

رجوع المستأجر عن 
خيار تملك األصل يعرض 
األصل لتغير السعر عند 

  بيعه
بيع تاريخ استحقاق مدة العقد وتاريخ   3

الموجود المؤجر ونقل ملكية الموجود 
  للمستأجر

  من إعداد الطالبة. المصدر:      
تعامل لتي ياومنه نستنتج أن صيغة اإلجارة بنوعيها (اإلجارة التشغيلية، اإلجارة المنتهية بالتمليك)      

بها مصرف أبوظبي اإلسالمي تتعرض لمختلف المخاطر المكونة لمقام معادلة كفاية رأس المال حسب 
  .3إتفاقية بازل

  لي:ة كمتغير تصبح المعادلة بالشكل التاوبإفتراض ثبات جميع أطراف المعادلة مع إبقاء صيغة اإلجار 
  

  1ثابت 
+ إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من المصرف على أساس اإلجارة (مخاطر إئتمان  2ثابت 

  4ثابت – 3+ مخاطر سوق) + ثابت
 صيغة المرابحة.. 2.2.4.4
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هي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل أصال عينيا أو سلعة أو  : لمرابحـةأ) تعريف مصرف أبوظبي ل
 على بناء السلعةاألصل أو  بشراء المصرف يقومأو 1 )حقيقة أو حكما(سهما مملوكا لها وفي حيازتها 

وذلك مقابل ثمن بيع يتكون من  له بيعها إعادة بقصد وذلك ،)بالشراء اآلمر المتعامل ( من ملزم وعد
  .تكلفة الشراء وهامش ربح متفق عليه

   وبتحليل هذا التعريف نجد أن مصرف أبوظبي اإلسالمي يتعامل بنوعين من صيغة المرابحة وهما صيغة
  .بالشراء آلمروصيغة المرابحة ل   مرابحة بسيطة

  :لسلعةا أبوظبي اإلسالمي بعرض (األصل العيني أو صرففيها يقوم مو صيغة المرابحة البسيطة( 
 ،مصرفلدى ال مخزون أنه أساس على )السلعة (األصل أو عاملي وبالتالي ،المملوك في حيازته للبيع

فيتحمل المصرف تكلفة التخزين وما قد يصيب السلعة من تلف أو ما يحدث من تغير في األسعار مما 
 .، وهذه تعد المرحلة األولى لهذه الصيغةالسوق مخاطرب ينجم عن ذلك ما يسمى

لتسديد يكون ، وبالتالي اباألجل للمشتري مرابحة )السلعة (األصل أو ببيع المتعلقة وهي أما المرحلة الثانية
 ريالمشت على القائم الدين تحصيل المصرف يستطيع ال قد الحالة هذه وفي على أقساط في فترات معينة،

   .االئتمان بمخاطر يعرف ما وهو ،مما يعرضه إلى مخاطر عدم السداد أو مخاطر الطرف اآلخر
 إلى تؤدي قد العمليات أو أنظمته أو المصرف موظفي من تحدث قد أخطاء هناك أن إلى باإلضافة
 .2التشغيلية بالمخاطر يعرف ما وهي األخطاء، هذه نتيجة دينه من لجزء المصرف خسارة
ومنه نستنتج أن صيغة المرابحة المستخدمة من قبل مصرف أبوظبي اإلسالمي تتعرض لجميع      

حل  المخاطر المكونة لمقام نسبة كفاية رأس المال (مخاطر االئتمان، السوق، التشغيل) في مختلف مرا
ي محل العقد تشترى وتباع وبذلك فه يتقتضى بالضرورة وجود سلعة ه )صيغة المرابحة(تطبيقها كونها 

 ، )مخاطر اإلئتمان(، كما تتعرض لمخاطر عدم الوفاء للعميل )مخاطر السوق( عرضة لتقلبات األسعار
 ينهإضافة لألخطاء المتعمدة وغير المتعمدة من موظفي المصرف أو عملياته قد تحمله خسارة لجزء من د

 .)مخاطر تشغيلية( 
لمعامالت المرابحة في الموجودات، يمكن أن تمر المعامالت بمراحل عديدة، كل  بناء على الهياكل العامة

منها يتضمن مخاطر مختلفة ولذا فإن المصرف يتعرض لمخاطر مختلفة في المراحل المختلفة لعقد 
المرابحة، وبالتالي فمن الضروري جدا للمصرف أن يقدر ويقيم الطبيعة المتداخلة للمخاطر والتحويالت 

ن ديناميكية التعرض للمخاطر خالل مراحل معامالت المرابحة وجد بين مختلف أنواع المخاطر، وألالتي ت
متفردة، فالبد للمصرف أن يقسم الجدول الزمني التعاقدي لمعامالت المرابحة في الموجودات أثناء إدارة 

  3المخاطر في كل مرحلة.

                                                 
 .66، ص مرجع سبق ذكره )،2014التقرير السنوي ()،  2015مصرف أبو ظبي اإلسالمي، ( 1
 تبقى السلعة فإن لذلكو بشرائھا، أمره آخر طرف ھناك يكون أن دون بيعھا إعادة بقصد سلعة بشراء المصرف يقوم التي وھي :البسيطة المرابحة 
  .بمدين دائن عالقة إلى يالمشتر مع العالقة تتحول البيع مرحلة وبعد محدد، ربح زائد بتكلفتھا السلعة ھذه يشتري من توفر لحين المصرف حوزة في

 .99)، مرجع سبق ذكره، ص2008موسى عمر مبارك، ( 2
 .120، ص مرجع سبق ذكره )،IFSB 15()، 2013مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (ديسمبر 3
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 صيغة المرابحة في مراحلها المختلفة فيونوجز في الجدول التالي مختلف المخاطر التي تتعرض لها 
  مصرف أبوظبي اإلسالمي.

فة في ): يوضح مختلف المخاطر التي تتعرض لها صيغة المرابحة في مراحلها المختل13.4جدول رقم(
 مصرف أبوظبي اإلسالمي

  المخاطر التشغيلية  مخاطر السوق  المخاطر االئتمانية  مراحل عقد المرابحة
  المرحلة
  األولى

  الموجودات المتاحة 
  للبيع في المخازن

 راسعاألتقلبات    -
  وركود السوق

 سواء أخطاء هناك يكون قد
 األنظمة من أو بشرية كانت
 ألن تؤدي العمليات أو

  خسائر المصرف يتحمل
 المرحلة 
  الثانية

تم بيع الموجودات ونقل الملكية إلى 
   هالعميل وسعر البيع مستحق من

  -  مخاطر عدم السداد

 من إعداد الطالبة. المصدر:
 وهي بدورها لها نوعين:: بالشراء آلمرصيغة المرابحة ل 
أن ال يحصل تعاقد سابق بين العميل والمصرف على ة: ملزمال غيرصيغة المرابحة لآلمر بالشراء  -

إتمام عملية الشراء، بل يحصل مجرد وعد من العميل بالشراء، ومن المصرف بالبيع، وهذا الوعد غير 
ويمكن  ،ملزم ألي من الطرفين، بل هو مجرد رغبة لكل من العميل والمصرف، وقد يتمها وقد ال يفعل

القول بناء على ما تقدم بأن دافع العميل إلى اللجوء إلى المصرف في هذا البيع هو ضعف قدرته المادّية 
المرابحة لآلمر بالشراء حيث ل، وذلك في الصورة السائدة من بيع و على الشراء مباشرة من مالك السلعة األ
ما يكون  ، فغالبا 1أما عندما يكون شراء العميل من المصرف نقدا ،يكون الشراء الثاني باألجل وتقسيطا

دافع العميل هنا إلى اللجوء إلى المصرف هو ضعف خبرته في أمور الشراء وٕاجراءاته من الجهات 
 :التالية بالمراحل تمر الصيغة هذه فإن ذلكول ،دة، أي حين تكون السلعة مستوردةر األجنبية المو 

 .بالشراء ملزم غير وعد على بناء للسلعة المصرف شراء :األولى المرحلة
 المتفق طللشرو  مطابقة كانت إذا للسلعة بالشراء اآلمر رغبة وحسب ختيارياإل التسليم :الثانية المرحلة
 .عليها

 .التسليم عملية إتمام بعد بمدين دائن عالقة لتصبح العالقة تحول:  الثالثة المرحلة
 :التالية للمخاطر عند قيامه بهذا النوع من المرابحة يتعرض المصرف يمكن أنو          

 المصرف فإن وبالتالي بالشراء، اآلمر لنكول احتمال فهناك المصرف، قبل من السلعة شراء عند     
 لمخاطر وبالتالي السعر، انخفاض لمخاطر يعرضه مما آخر، لطرف السوق في السلعة لبيع مضطر
 عن للمال تعطيل هذا وفي قصير، بوقت المشترات السلعة بيع يستطيع ال قد أنه إلى باإلضافة السوق،
تعامل السلعة (الموجودات) على أنها مخزون لدى مصرف أبوظبي اإلسالمي ، وفي هذه الحالة الدوران

من  %15وباستخدام األسلوب المبسط تكون أعباء رأس المال لمثل هذا التعرض لمخاطر السوق بنسبة 
، وتنطبق أعباء رأس المال  %187.5قيمة المركز (القيمة المنقولة)، والتي تتساوى مع وزن مخاطر بواقع 

                                                 
 .80ص مرجع سبق ذكره، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية،)، 2007محمود عبد الكريم أحمد إرشيد، (  1
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أيضا على الموجودات التي يحتفظ بها المصرف فيما يتعلق بمعامالت المرابحة لآلمر  %15بنسبة 
  بالشراء غير الملزمة وغير المكتملة في نهاية الفترة المالية. 

وتعامل السلعة (الموجودات) التي بحوزة المصرف على أساس (البيع أو حق الرجوع ) على أنها ذمم 
ها في مقابل أي ذمم ذات صلة مستحقة للبائع  إذا تمت تسوية هذه مستحقة على البائع ويجري تقاص ل

  1ويخضع ذلك لما يلي: %100الذمم واجبة الدفع، تخصص أوزان مخاطر للموجودات بنسبة 
  ت مع البائع.وجود وثائق تؤكد مثل هذه الترتيبا -
 البائع. عدم تجاوز فترة إعادة الموجودات إلى -

 .االئتمان لمخاطر يعرضه مما عليه المستحقة للذمم بالشراء اآلمر دفع لعدم المصرف يتعرض قد  -
  .التشغيل لمخاطر المصرف تعرض الصيغة هذه على بناء التمويل منح عملية في أخطاء أي -

قد يتعرض المصرف إلى مخاطر سوقية بسبب أية تقلبات في سعر الموجودات المعنية التي تكون 
 ية غيرته بالشراء أو عندما تكون االتفاقاالعميل الوفاء بإلتزامبحوزتها لمدة أطول، أما عندما يرفض 

 تتحول السائلة والتمويل بالمرابحة في السلع في جانب الموجودات ألموالملزمة، في المرابحة في السلع 
مخاطر السوق إلى مخاطر ائتمان، أي أن مخاطر السوق تطبق قبل بيع السلع للطرف المقابل، بينما 

  عند بيعها للطرف المقابل وفقا لشروط الدفع المؤجل تتحول مخاطر السوق إلى مخاطر إئتمان.
ي تتعرض لها صيغة المرابحة لآلمر بالشراء الغير ملزمة في مختلف ونلخص مختلف المخاطر الت

  مراحلها بمصرف أبوظبي االسالمي في الجدول التالي:
يلخص مختلف المخاطر التي تتعرض لها صيغة المرابحة لآلمر بالشراء الغير  ):14.4جدول رقم (

  ملزمة في مختلف مراحلها بمصرف أبوظبي االسالمي.
  المخاطر التشغيلية  مخاطر السوق  اطر االئتمانيةالمخ  مراحل العقد

إحتمال وجود مخاطر   تذبذب األسعار  -  الموجودات المتاحة للبيع في المخازن   1
تشغيلية في مختلف 
  مراحل هذه الصيغة

توجد مخاطر إئتمان وتحدد بناء   تم بيع الموجودات وتسليمها إلى العميل  2
 %100على تصنيف العميل أو 

  وزن مخاطر للعميل غير مصنف

-  

استحقاق مدة العقد أو عند التسوية الكاملة   3
  شراءلسعر ال

-  -  

  من إعداد الطالبة. المصدر:    
تكون  في حالة وجود وعد ملزم من الطرف المقابل للشراء ووثائق عقد سارية من الناحية القانونية لن  

  هناك أعباء رأس مال.
أن يتقدم الشخص إلى المصرف، طالبا منه شراء سلعة معينة  وهي :ةالملزم بالشراء لآلمر المرابحة -

بالمواصفات التي يحددها، ويلتزم بشراء السلعة من المصرف بعد شراء المصرف لها، فيوافق المصرف 

                                                 
 .126، ص مرجع سبق ذكره )،IFSB 15()، 2013مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (ديسمبر 1
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النظام على طلبه، ويلتزم ببيع السلعة له، ويتفق الطرفان على الثمن والربح وطريقة الدفع مسبقا، وفق 
  1.الذي يعمل به المصرف

ل وفيها ال يمتلك المصرف مركزا طويال في الموجودات موضوع المعاملة بسبب وجود إلتزام على العمي
بإستالم الموجودات بسعر محدد مسبقا، ويكون المصرف معرض لمخاطر الطرف المقابل في حالة عدم 

 لمصرفب الوعد بالشراء وينتج عن ذلك اضطرار اإحترام العميل في مرابحة اآلمر بالشراء إللتزامه بموج
لى إلنقل ملكية الموجودات لطرف ثالث بسعر بيع قد يكون أقل من التكلفة بالنسبة للمصرف، واستنادا 

د ية عنأحكام الشريعة المطبقة يمكن الحد من البيع بالخسارة عن طريق مطالبة العميل بإيداع هامش الجد
جوع ق الر حيتم عادة في حالة المرابحة لآلمر بالشراء الملزمة ويكون للمصرف  تنفيذ الوعد بالشراء وهو ما

على العميل بسبب أي نقصان في هامش الجدية لتعويض الخسائر وتكون ملزمة برد أي مبلغ من هامش 
من  ه جزءالجدية يتجاوز قيمة الخسارة للعميل ويمكن التعامل مع هامش الجدية بعد إبرام المرابحة على أن

 دفع سعر البيع المتفق عليه بموجب إطار عقد المرابحة، وبدال من ذلك يجوز للمصرف أن يأخذ دفعة
 مقدمة (العربون)  من اآلمر بالشراء لكن عند التنفيذ يعامل العربون على أنه دفعة مقدمة.

 :تمر بالمراحل التالية الصيغة وهذه
 .ملزم وعد مع بالشراء مراأل على بناء للسلعة المصرف شراء  :األولى المرحلة
 .للشروط بقةمطا كانت إذا عليه المتفق بالسعر بالشراء لآلمر للسلعة اإلجباري التسليم  :الثانية المرحلة
 .لعةالس تسليم بعد بمدين دائن عالقة إلى بالشراء اآلمر مع المصرف عالقة تحول  :الثالثة المرحلة

 : الصيغة هذه في المصرف فإنومنه 
 بوظبيأفي مرابحة اآلمر بالشراء الملزمة يلتزم اآلمر بالشراء بالسعر المتفق عليه وال يتعرض مصرف  -

 يكون لن ولذلك السلعة سعر تغير لمخاطر يتعرض لناإلسالمي لمخاطر السوق كبائع للموجودات، أي 
 ية يتعرض لها المصرف.سوق مخاطر هناك

 سيتعرض وبالتالي عليه المترتب للدين لشراءبا اآلمر دفع عدم مخاطر إلى المصرف سيتعرض -
 .االئتمان لمخاطر

 المصرف يتحمل ألن تؤدي العمليات أو األنظمة من أو بشرية كانت سواء أخطاء هناك يكون قد -
 .تشغيلية خسائر أنها على الخسائر هذه وتصنف خسائر،

من لن تكون هناك مخاطر سوقية، و  ة)الملزماآلمر بالشراء مرابحة هذا النوع من المرابحة( في حالةف
فسيكون هناك تعرض لمخاطر ة ا احتفظ المصرف بملكية الموجودات ألي مدة زمنيذخرى إالناحية األ

  موال بعمالت خالف العملة المحلية يعرض المصرف لمخاطر أسعار الصرف. السوق كما أن توظيف األ
ي فصيغة المرابحة لآلمر بالشراء الملزمة  ونوجز في الجدول التالي مختلف المخاطر التي تتعرض لها

  مختلف مراحلها بمصرف أبوظبي االسالمي.

                                                 
 .80مرجع سبق ذكره، ص الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية،)، 2007محمود عبد الكريم أحمد إرشيد، ( 1
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يلخص مختلف المخاطر التي تتعرض لها صيغة المرابحة لآلمر بالشراء الملزمة  ):15.4جدول رقم (
 في مختلف مراحلها بمصرف أبوظبي االسالمي.

  التشغيليةالمخاطر   مخاطر السوق  المخاطر االئتمانية  مراحل العقد
تكفلة امتالك الموجودات أقل من   الموجودات المتاحة للبيع في المخازن   1

  القيمة السوقية لها كضمان
إحتمال وجود مخاطر   -

تشغيلية في مختلف 
  -  بناءا على تصنيف العميل  تم بيع الموجودات وتسليمها إلى العميل  2  مراحل هذه الصيغة

التسوية الكاملة استحقاق مدة العقد أو عند   3
  شراءلسعر ال

-  -  

  من إعداد الطالبة.المصدر:       
ومنه نستنتج أن صيغة المرابحة بنوعيها (المرابحة البسيطة، المرابحة لآلمر بالشراء) التي يتعامل       

بها مصرف أبوظبي اإلسالمي تتعرض لمختلف المخاطر المكونة لمقام معادلة كفاية رأس المال حسب 
  .3إتفاقية بازل

  كمتغير تصبح المعادلة بالشكل التالي: وبإفتراض ثبات جميع أطراف المعادلة مع إبقاء صيغة المرابحة
  

  1ثابت 
+ إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من المصرف على أساس المرابحة (مخاطر إئتمان  2ثابت 

  4ثابت – 3+ مخاطر سوق) + ثابت
  

 )الصانع( المصرفعقد بين  ويعرفه مصرف أبوظبي اإلسالمي بأنه عقد اإلستصناع:. 3.2.4.4
تبيع بموجبه عينا تصنعها له بحيث يتفقان على مواصفاتها الدقيقة وثمن البيع  )المستصنع(والمتعامل 

 )صناعة(تقوم المجموعة بتطوير و  ،وأجله وتاريخ التسليم، وتكون الصناعة والمواد الالزمة على المجموعة
 بنفس العين محل العقد بصناعة ليقومول تتعاقد معه استصناع بنفسها أو من خالل مقالعين محل عقد اإل

ومن ثم تقوم للمتعامل،  هالتسليم المحدد الموعد قبل التسليم موعد يحدد أن على المطلوبة المواصفات
  .بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتفق عليها في تاريخ التسليم المتفق عليه

 :وهما منه فمصرف أبوظبي اإلسالمي يطبق هذه الصيغة بحالتينو 
 بـ ويمر موازي استصناع عقد بدون استصناع عقد  :األولى الحالة: 

 .المتعامل (المستصنع) مع العقد إبرام مرحلة
 تغير الحتمالية المصرف يتعرض المدة هذه وخاللعين محل العقد (األصل المطلوب) ال انجازومرحلة 
ة مما يعني تعرض مصرف أبوظبي المطلوب عينال هذه صناعة عملية في الداخلة الخام المواد أسعار

 .السوق مخاطر اإلسالمي إلى
 دفع عن هذا األخير يمتنع قدفي هذه المرحلة و  ،عين محل العقد للمتعامل (المستصنع)ال تسليمومرحلة 

يعتمد ، إذ االئتمان لمخاطر أبوظبي االسالمي مصرف يعرض هذا ماو  للمصرف عليه الذمم المستحقة
على القوة المالية أو قدرة العميل النهائي أو المقاول على السداد، حيث يكون  حصول المصرف لثمن البيع
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مصدر السداد مستمدا من مختلف أنواع العمليات التجارية األخرى التي يجريها العميل النهائي أو المقاول 
  وال يعتمد فقط على التدفقات النقدية من الموجود (المشروع المعني).

لمخاطر الموجودات (أي التعرض للتدفقات النقدية من الموجودات  عرض المصرفويمكن أن يت
المكتملة)، بسبب إعتماده على ثمن البيع جزئيا أو أساسيا على مبلغ العائد الناتج عن الموجودات محل 
التصنيع عن طريق بيع مخرجاتها أو خدماتها إلى المشتري المتعاقد أو أي مشتر آخر، يواجه هذا النوع 

اع مخاطر العائد التي تنشأ عن قدرة الموجودات على توليد تدفقات نقدية، بدال من الجدارة من اإلستصن
االئتمانية للعميل النهائي أو المقاول، وهذه المخاطر تنشأ عادة عند إستخدام عقد اإلستصناع في تمويل 

  المشاريع ومعامالت طريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية.
مصرف أبوظبي اإلسالمي مخاطر تنفيذ المشروع المرتبط  بالعجز الكامل  في عقد اإلستصناع يتحمل

عن تنفيذ المشروع أو التأخر في التنفيذ أو تخطي التكاليف أو عدم توفر العمالة المؤهلة أو المقاولين 
الجديرين بالثقة، بما في ذلك أي غرامات مستحقة للعميل النهائي نتيجة عدم استيفاء المواصفات 

 ة.المطلوب
 أخطاء أو األصل كلفة تقدير في أخطاء إما خالل من لها يتعرض قد المصرف فإن التشغيل مخاطر أما
  .أو إحتمال وقوع اخطاء قانونية كونها من العقود التي يتأجل فيها تسليم المنتج التصنيع عملية في

مختلف مراحل تطبيقه ونوضح في الجدول التالي مختلف المخاطر التي يتعرض لها عقد اإلستصناع في 
  في مصرف أبوظبي االسالمي.

): يوضح مختلف المخاطر التي يتعرض لها عقد اإلستصناع في مختلف مراحل تطبيقه 16.4جدول رقم(
  في مصرف أبوظبي االسالمي.

  المخاطر التشغيلية  مخاطر السوق  المخاطر االئتمانية  المرحلة المطبقة من العقد
أخطاء في تقدير   -  -  إنجاز األصل المطلوب  1

التكلفة أو أخطاء في 
  التصنيع

إحتمالية تغير أسعار   -  إنجاز األصل المطلوب  2
المواد الخام الداخلة في 

  صناعة األصل
تسليم األصل المطلوب   3

  للمستصنع
نكول المستصنع وامتناعه عن 
  سداد ما يترتب عليه للمصرف

-  

 من إعداد الطالبة.المصدر: 
 موازي استصناع عقد مع استصناع عقد  :الثانية الحالة.   

 آخر اتفاق بعقد اإلستصناع مع المتعامل عقد إبرام بعداإلسالمي  أبوظبي مصرف سيقوم الحالة هذه وفي
 أي المواصفات، وبنفس موازي استصناع عقد بموجب عين محل العقدال لصناعة (مقاول) آخر طرف مع
 أسعار في التغير مخاطر فإن ولذلك بيعه، سعر تثبيت مع ةالمطلوب عينال صناعة تكلفة بتثبيت قام أنه

 تسليم عدم لمخاطر عرضة يبقى أنه إال المصرف، مسؤولية من ليست التصنيع في المستخدمة المواد
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 وهذا المطلوبة، والمواصفات الشروط حسب الموازي اإلستصناع عقد في مقاولال قبل من ةالمطلوب عينال
  .االئتمان مخاطر ضمن يعد

 منه، المطلوبة الدفعات تسديد على عين محل العقدال طالب قدرة لعدم احتمال هناك أن إال باإلضافة
 هقبل من تقصير أو أخطاء أي حالة وفي ،االئتمان لمخاطر مصرف أبوظبي اإلسالمي تعرض وبالتالي

  ية.التشغيل مخاطرال ضمن يدخل هذا فإن العقدين في
 :مختلف المخاطر التي يتعرض لها عقد نلخص في الجدول التالي  االستصناع واالستصناع الموازي

 اإلستصناع واالستصناع الموازي في مختلف مراحل تطبيقه في مصرف أبوظبي االسالمي.
): يوضح مختلف المخاطر التي يتعرض لها عقد اإلستصناع واالستصناع الموازي في 17.4جدول رقم(

  مي.مختلف مراحل تطبيقه في مصرف أبوظبي االسال
  المخاطر التشغيلية  مخاطر السوق  المخاطر االئتمانية  المرحلة المطبقة من العقد

توجد (بشرط أال  ال  -  مرحلة إبرام العقدين  1
يكون هناك بند في 
العقد الموازي يتيح 

زيادة أو تغيير  مقاوللل
  )سعر البيع

ثبوت أي تعدي أو 
تقصير من قبل 

المصرف في مختلف 
  مراحل العقدين

عدم تسليم المقاول لألصل بالشروط   إنجاز األصل المطلوب  2
  المطلوبة

تسليم األصل المطلوب للمتعامل   3
  في عقد اإلستصناع األول

عدم قدرة المتعامل طالب العين على 
  تسديد الدفعات المترتبة عليه

-  

  من إعداد الطالبة. المصدر:
ومما سبق نجد أن كل من صيغتي اإلستصناع واإلستصناع الموازي المتعامل بهما في مصرف      

وينشأ أبوظبي اإلسالمي يمكن أن يتعرضان إلى مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، 
 التعرض لمخاطر االئتمان متى تمت إصدار فواتير العمل للعميل بينما التعرض لمخاطر السوق

  (التسعير) ينشأ على العمل الجاري الذي لم تقدم فواتير له بعد.
  وبإفتراض ثبات جميع أطراف المعادلة مع إبقاء صيغة اإلستصناع كمتغير تصبح المعادلة بالشكل التالي:

  1ثابت 
(مخاطر + إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من المصرف على أساس اإلستصناع  2ثابت 

  4ثابت – 3إئتمان + مخاطر سوق) + ثابت

  
  صيغة المشاركة.. 4.2.4.4

المتعامل يساهمان بين و  هعقد بين : ويعرفها على أنهافي مصرف أبوظبي اإلسالمي المشاركةأوال) 
بموجبه في مشروع استثماري معين، قائم أو جديد، أو في ملكية أصل معين، إما بصفة مستمرة أو لفترة 

من حصتها في المشروع بشكل  أجزاءمحدودة تتخذ المجموعة خاللها عدة ترتيبات مع المتعامل لتبيع له 
  . )المشاركة المتناقصة(امل تدريجي إلى أن تنتهي بتملك المتعامل لمحل المشاركة بشكل ك
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ل يتم اقتسام األرباح حسب العقد المبرم بين الطرفين ويتحمالن الخسارة بنسبة حصصهما في رأس ماو 
  . المشاركة

 وحسب هذا التعريف نجد أن مصرف أبو ظبي االسالمي يتعامل بنوعين من أنواع المشاركة وهما:
ة مع شخص آخر أو أكثر في إحدى المؤسسات التجاريالمصرف يشارك أن  وتعني :الدائمة المشاركة )أ

 كونأو بناية عن طريق التمويل المشترك فيستحق كل واحد من الشركاء نصيبه من أرباح ذلك المشروع وت
  .المحاسبة عن األرباح والخسائر بعد نهاية كل سنة مالية

 والمتمثلة فيدة مخاطر وفي هذا النوع من المشاركة يمكن أن يتعرض مصرف ابوظبي اإلسالمي إلى ع

رة باإلضافة إلى المخاطالمال المقدم للمشروع أو تراجع العوائد رأس كل آمخاطر التمويل من خالل ت
المتعلقة بنصيب المصرف في األصل محل المشاركة وٕاخالل العميل بالعقد وعدم إيفائه بشروط 

 اتالسوقية ألسعار السلع أو الخدمكما قد تواجه مخاطر سوقية متّرتبة عن تدهور القيمة المشاركة، 
قة ، أما المخاطر التشغيلية فهي متعلوتغير اذواق المستهلكين باإلضافة إلى تلف السلع في المخازن

 من طرف الشريك.وٕادارته بإجراءات تسيير المشروع 

 بأن وعدا تفاقاإل ويتضمن والعميل، المصرف بين تتم التي المشاركة وهي :المتناقصة المشاركة ب)
 المشروع ملكية تؤول بحيث الحقة تواريخ أو تاريخ في بالدفع ويقوم المصرف نصيب الشريك يشتري
 .شراء عملية كل تاريخ في للشريك تحويله تم الذي للجزء العادلة القيمة على البيع سعر ويعتمد ،1للشريك

  :هي الصيغة أبوظبي اإلسالمي عند تعامله بهذه مصرف لها يتعرض التي والمخاطر
  .للمصرف بالدفع الشريك رغبة أو قدرة عدموالتي تتمثل في  يةئتماناال مخاطرال -
 تآكل بمخاطر يعرف ما وهذا المستثمر، المبلغ من أقل الشريك من لالسترداد القابلة المبالغ تكون قد -

 .المال رأس
 أخطاء أي أو المشروع دراسة في أبوظبي اإلسالمي مصرف بتقصير والتي تتعلقتشغيلية ال لمخاطرا -
  .للخسارة المشروع تعرض يمكن أن هقبل من

مختلف المخاطر التي يتعرض لها عقد المشاركة في مختلف مراحل تطبيقها  ونلخص في الجدول التالي
  في مصرف أبوظبي االسالمي.
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يقها تطبيوضح مختلف المخاطر التي يتعرض لها عقد المشاركة في مختلف مراحل : )18.4جدول رقم (
  في مصرف أبوظبي االسالمي.

  مخاطر تشغيلية  مخاطر السوق  المخاطر االئتمانية  المشاركةمراحل صيغة 
 المتعلقة المخاطر   -  -   توقيع عقد المشاركة بين المصرف والشريك

 في صرفالم بتقصير
 أي أو المشروع دراسة
يمكن  هقبل من أخطاء

  للخسارة هتعرض أن

عدم قدرة أو رغبة الشريك بالدفع   لتنمية المالبدأ العمل في المشروع 
  للمصرف

  آكل رأس المال المقدم للمشروعت

تدهور القيمة السوقية 
ألسعار السلع أو 

إذا كانت  الخدمات
  طبيعة الشركة تجارية

  نتائج المشروع وتوزيع األرباح إن وجدت

  من إعداد الطالبة. المصدر:
  1وهما:(المشاركة) ستثمار ع من اإلو للمخاطر في هذا الن توجد طريقتان لقياس حاالت التعرضو 
ا نأسهمهبالنسبة لإلستثمار المشاركة في المؤسسات التجارية التي تكو  طريقة وزن المخاطر البسيطة: -

ار ، أما بالنسبة الستثم %300العامة مدرجة في سوق أوراق مالية معترف بها، فيتم تطبيق وزن مخاطر 
   .%400وزن مخاطر المشاركة في كافة المؤسسات االخرى فيمكن تطبيق 

ت ينبغي للمصرف أن يقسم أوزان المخاطر الخاصة بها إلى أربع فئا طريقة التصنيف اإلنتقائي: -
 رقابية حيث يخصص وزن مخاطر لكل فئة على النحو التالي:

 حسب تصنيف الفئات الرقابية.): أوزان المخاطر 19.4جدول رقم (
  ضعيفة  مرضية  جيدة  قوية  الفئات الرقابية
  %270  %135  %110  %90  أوزان  المخاطر

  .162ص  مرجع سبق ذكره، )،IFSB 15()، 2013مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (ديسمبر المصدر:
وفق هذه الطريقة يكون المصرف مطالب بتصنيف درجات المخاطر الداخلية لديه في أربع فئات      

رقابية للتمويل كما هو موضح في الجدول أعاله، حيث تكون كل فئة من هذه الفئات مرتبطة بوزن 
وذلك  %20مخاطر معين، ويجب أن تتضمن أوزان المخاطر هذه عامال إضافيا ثابتا بوزن مخاطر 

  لمواجهة اإلنخفاض المحتمل في صافي قيمة موجودات المشاركة.

ن أونستنتج مما سبق أن صيغة المشاركة بنوعيها التي يتعامل بها مصرف أبوظبي االسالمي يمكن      
فاية تتعرض لمخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وهي المخاطر المكونة لمقام معادلة ك

  رأس المال.
  الي:وبإفتراض ثبات جميع أطراف المعادلة مع إبقاء صيغة المشاركة كمتغير تصبح المعادلة بالشكل الت

  1ثابت 
+ إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من المصرف على أساس المشاركة (مخاطر إئتمان  2ثابت 

  4ثابت – 3+ مخاطر سوق) + ثابت
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دم والمتعامل بحيث يق صرفعقد بين المويعرفها مصرف أبوظبي اإلسالمي بأنها  :المضـاربة. 5.2.4.4

ي فباستثماره  )المضارب(مبلغا معينا من المال ويقوم الطرف اآلخر  )رب المال(بموجبه أحد الطرفين 
مشروع أو نشاط معين ويوزع الربح بين الطرفين حسب الحصص المتفق عليها في العقد، ويتحمل 

التقصير و/أو مخالفة أي من شروط عقد المضاربة، وٕاال فهي  سارة في حالة التعدي أوالمضارب الخ
 . على رب المال

مخاطر سوقية مترتبة عن مصرف أبوظبي اإلسالمي عند قيامه بهذه الصيغة (المضاربة) لواجه يوقد 
صرف نتيجة التقلبات في أسعار األصول محل المضاربة، ومخاطر مالية ناجمة عن تأكل رأس مال الم

 تجاه المصرف ، كما قد يتعرض المصرف لمخاطر تشغيلية عند التقصيرالعدم دفع المضارب لمستحقاته 
 دراسته أن أو جيد، بشكل المضارب اختيار  عدم حيث من تجاه أي مرحلة من مراحل عقد المضاربة

  .جيد بشكل التوثيق بعملية يقم لم أو واضحة، تكن لم االئتمانية
  1المخاطر المتعلقة بالمضاربة صافية من المخصصات الخاصة وفقا لما يلي:تقاس 

 شركات تجارية خاصة تقوم بأنشطة تجارية في العمالت االجنبية أو األسهم أو السلع.  )أ
طر يجب ان تكون أوزان المخاطر مبنية على الموجودات المعنية المطبقة، كما ينبغي ان يقاس وزن مخا
مار المضاربة التي تستثمر في االسهم المدرجة للتداول في السوق وفقا لطريقة التعرض لمخاطر االستث

تها بما يؤهل معامل في حقوق الملكية التي تنطبق على أوضاع الموجودات القابلة للتداول في األسواق
على أنها مخاطر مركز إستثماري في أسهم رأس مال مشمولة في سجل المتاجرة، والتي تتكبد إجمالي 

  .%200أي ما يعادل وزن مخاطر ، %16أعباء على رأس المال بنسبة 
ن المشاريع التجارية الخاصة التي تقوم بمشاريع تجارية خالف المشاريع السابقة، وهناك طريقتي  )ب

لحساب مخاطر تعرض حقوق الملكية فيها وهما: الطريقة البسيطة لوزن المخاطر وطريقة معايير 
 التصنيف اإلنتقائي.

استثمار المضاربة في تمويل المشروعات: يمكن تقسيم القيمة الكلية لتعرض المصرف لمخاطر   )ج
 االئتمان بخصوص المضاربة في مثل هذه الحالة إلى ثالثة أجزاء:

ن حق للمصرف مما يتعلق بمدفوعات التقدم المستحقة للمضارب من العميل النهائي بشأالمبلغ المست -
ي لنهائاالعمل المصادق على بلوغه مرحلة االكتمال معينة، إن وجدت إتفاقية ملزمة يقوم بموجبها العميل 

 بدفع المبلغ في "حساب السداد" في المصرف فإن وزن المخاطر سيعكس المركز اإلئتماني للعميل
ضارب النهائي، أما في حال عدم وجود مثل هذه اإلتفاقية فإن وزن المخاطر يعكس المركز اإلئتماني للم

  لغير المصنف. %100المصنف أو 
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  .%0المبلغ المختفظ به في "حساب السداد" في المصرف والذي سيكون له وزن مخاطر  -
المضارب، والذي سيتكبد وزن  بالنسبة ألي رصيد متبقي من االموال الممنوحة من قبل المصرف إلى -

طبقا لطريقة  %270 - %90طبقا للطريقة البسيطة لوزن المخاطر، أو بين  %300 - %400مخاطر 
  التصنيف االنتقائي.

إذا كان من المحتمل سحب األموال من قبل المستثمر بموجب إخطار  %300وقد يتم تطبيق وزن مخاطر 
  قصير المدة. 

مختلف المخاطر التي تتعرض لها صيغة المضاربة في مختلف مراحلها ومن خالل الجدول التالي نلخص 
  في مصرف أبوظبي االسالمي.

): يوضح مختلف المخاطر التي تتعرض لها صيغة المضاربة في مختلف مراحلها في 20.4جدول رقم (
  مصرف أبوظبي االسالمي.

  المخاطر التشغيلية  مخاطر السوق  االئتمانيةالمخاطر   مراحل العقد المطبقة
موال قبل تقديم شهادة انجاز المضاربة حيث تكون األ  1

  قد قدمها بالفعل للمضارب
مخاطر التقصير في   -  -

أي مرحلة من مراحل 
بعد تقديم الشهادة حيث المبلغ المستحق للمصرف من   2  عقد المضاربة

المضارب المضارب بخصوص مدفوعات التقدم إلى 
  من العميل النهائي

عدم دفع المضارب 
لمستحقاته إتجاه 

  المصرف

تقلبات أسعار 
األصول محل 

  المضاربة
 من إعداد الطالبة. المصدر:    

ومن خالل الجدول أعاله نجد أن صيغة المضاربة التي يجريها مصرف أبوظبي اإلسالمي            
  يمنكن أن تتعرض لألنواع الثالثة المكونة لمقام نسبة كفاية رأس المال المصرفية.

  وبإفتراض ثبات جميع أطراف المعادلة مع إبقاء صيغة المضاربة كمتغير تصبح المعادلة بالشكل التالي:
  1ثابت 

+ إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من المصرف على أساس المضاربة (مخاطر  2ثابت 
  4ثابت – 3إئتمان + مخاطر سوق) + ثابت

  
القرض الحسن هو تمويل من غير ربح يهدف لتمكين المقترض من استخدام  :القـرض الحسـن. 6.2.4.4

يقوم بسداد نفس مبلغ القرض عند أجل القرض بدون أخذ أي ربح أو أي األموال لفترة معينة على أن 
  .مقابل على ذلك القرض

  ويمكن أن يتعرض مصرف أبوظبي اإلسالمي جراء تقديمه للقروض الحسنة إلى:
 مخاطر إئتمانية في حالة عجز العميل عن السداد أو مماطلته مع يسره على أن يرد القرض.

 المختلفة المترتبة عن الدعاوي القضائية ضد المماطلين.التكلفة المالية والخسائر 
مخاطر تشغيلية تتمثل في األخطاء الناتجة عن األنظمة أو الموظفين بعدم الدراسة اإلئتمانية الجيدة 

  للعميل المقترض.
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مختلف المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها صيغة القرض الحسن في  ومن خالل الجدول التالي نوجز
  مختلف مراحله في مصرف أبوظبي االسالمي.

): يوضح مختلف المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها صيغة القرض الحسن في 21.4جدول رقم (
  مختلف مراحله في مصرف أبوظبي االسالمي.

  المخاطر التشغيلية  مخاطر السوق  المخاطر االئتمانية  التعرض
المرحلة 
  االولى

الحسابات المستحقة من 
  العميل

عجز العميل عن 
السداد أو مماطلته 

مع يسره على تسديد 
  الدين المترتب عليه

(فقط في حالة  توجد مخاطر سوقيةال 
جنبية أو في أتقديم قرض بعملة 

  صورة سلع)

األخطاء الناتجة عن 
األنظمة أو الموظفين بعدم 

إلئتمانية الجيدة الدراسة ا
 للعميل المقترض

  
  من إعداد الطالبة. المصدر:

من الجدول أعاله نستنتج أن صيغة القرض الحسن يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان ومخاطر      
  السوق والمخاطر التشغيلية وهي المخاطر المكونة لمقام معادلة كفاية رأس المال.

إبقاء صيغة القرض الحسن كمتغير تصبح المعادلة بالشكل  وبإفتراض ثبات جميع أطراف المعادلة مع
  التالي:

  1ثابت 
+ إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من المصرف على أساس القرض الحسن (مخاطر  2ثابت 

  4ثابت – 3إئتمان + مخاطر سوق) + ثابت

  .3حساب نسبة كفاية رأس المال في مصرف أبوظبي اإلسالمي حسب بازل .5.4
تعبر معادلة كفاية رأس المال عن عالقة منطقية بين المقام والبسط إذ يمثل هذا األخير رأس المال       

النظامي لمصرف ابوظبي اإلسالمي أما المقام فهو يمثل مختلف المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها 
  اطر إئتمانية، مخاطر سوقية، مخاطر تشغيلية).المصرف (مخ

  ولحساب هذه النسبة يجب أن نقوم بحساب كل من المقام والبسط.

  حساب عناصر البسط.. 1.5.4

إن مكونات بسط نسبة كفاية رأس المال تنقسم إلى مجموعتين حسب ما جاء به المعيار المعدل        
  ل) والشريحة الثانية (الشق الثاني).وهما: الشريحة األولى (الشق األو  3وفق بازل
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  ): رأس مال المؤهل لمصرف أبوظبي االسالمي الالزم لقياس كفاية رأس المال.22.4جدول رقم (
  2014  2015  عناصر رأس المال النظامي

      رأس المال األساسي
      الشق االول

  3000000  3168000  أسهم رأس المال المدفوع
  1766465  2102465  إحتياطي قانوني
  1098560  1293820  إحتياطي عام

  400000  400000  إحتياطات أخرى (التحوط، احتياطي اعادة التقييم..)
  1244781  1858899  أرباح محتجزة

  700200  769022  توزيعات أرباح مقترحة
  20000  20000  أرباح مقترح توزيعها لألعمال الخيرية

  )151040(  )196113(  إحتياطي تحويل العمالت األجنبية
  5643109  5672034  حقوق الملكية اإلضافية (صكوك الشق األول)

  8196  10548  حقوق الملكية الغير مسيطرة
  )529648(  )474892(  الشهرة والموجودات غير الملموسة

  )403697(  )399678(  األدوات الصادرة عن الشركات التابعة
  -  -  األساسيالتعديالت والخصومات التي تسري على رأس المال 

  12796926  14224105  إجمالي الشق االول
      الشق الثاني (الشريحة الثانية)

  1040470  1096403  ادوات رأس مال مبتكرة مخصص إنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية
  -  -  إحتياطيات إعادة تقييم األصول

  )186604(  )166444(  التغيرات المتراكمة في القيم العادلة واحتياطي الحماية
  -  -  أدوات رأسمالية مهجنة

  )403698(  )399678(  التعديالت والخصومات الرقابية التي تسري على رأس المال الثانوي
  450168  530281  إجمالي الشق الثاني

  13247094  14754386  مجموع رأس المال المؤهل بعد الخصم (شق أول + شق ثاني)
  لمصرف أبوظبي اإلسالمي. 2015التقرير السنوي من إعداد الطالبة بناء على المصدر: 

ضمن القوائم المالية الموحدة لهذه السنة  3تحقيق العديد من متطلبات بازل 2015لقد تم بداية عام         
، والتي تغطي بالتفصيل عمليات إدارة المخاطر ورأس المال في 1في مصرف أبوظبي اإلسالمي

مؤشرات جديدة إلدارة مخاطر السيولة وكذا احتياطات (هوامش المصرف، حيث قام المصرف باعتماد 
أمان) جديدة وعمل على رفع رأس ماله كما قام بمحاولة توفير كامل متطلبات االفصاح عن مختلف 

  وهذا كمحاوالت أولى نحو تطبيقها. 3المخاطر التي تواجهه وذلك بموجب ما جاءت به اتفاقية بازل
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هل كفاية رأس المال حسب المعيار المعدل والذي يعرف برأس المال المؤ ومنه فإن بسط معادلة        
  ألف درهم إ. 14754386ـقدر بـ
تمان والتي تتمثل في إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر (مخاطر االئحساب عناصر المقام: . 2.5.4

  ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية).
  مخاطر االئتمان:. 1.2.5.4

عرض لمخاطر االئتمان في التمويل االسالمي فيما يتعلق بالذمم المدينة في عقود المرابحة ينشأ الت      
ومخاطر الطرف المقابل في عقود السلم والذمم المدينة ومخاطر الطرف المقابل في عقود االستصناع 

  ،1ريةومدفوعات االيجار المستحقة في عقود االجارة والصكوك المودعة في حساب الموجودات االستثما
من خالل ضوابط  3ويحاول مصرف أبوظبي اإلسالمي ضبط مخاطر اإلئتمان حسب ما جاءت به بازل

استخدام السوق المستهدف عالي التركيز الذي يعرف مع من سيتعامل المصرف من منظور بيان 
المخاطر، واستخدام معايير قبول المخاطر التي تحدد نوع وحجم المخاطر التي يستعد المصرف لتحملها 

حتمالية التعرض لمخاطر مع كل طرف مقابل، يتم إستخدام هذه األدوات الهامة باالقتران مع مراقبة ا
اإلئتمان والحد من التركيز على التعامل مع أطراف محددة، واالستمرار في تقييم القدرة االئتمانية لألطراف 
األخرى، باإلضافة إلى متابعة حدود اإلئتمان، يقوم المصرف بإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة المتاجرة 

يبات الضمان مع األطراف األخرى حسب ما تقتضيه الحالة عن طريق الدخول في إتفاقيات التسوية وترت
للحد من فترة التعرض للمخاطر، وقد يقود المصرف في بعض الحاالت بإلغاء معامالت أو توزيعها على 

  2أطراف أخرى لتخفيف مخاطر اإلئتمان.
قام المصرف بتأسيس عملية مراجعة لنوعية االئتمان لتقديم تعريف مبكر عن التغيرات الممكنة           

في الكفاءة االئتمانية لألطراف المقابلة وتشمل مراجعات الضمانات الدورية، إن عملية مراجعة نوعية 
تي يتعرض لها والقيام بإجراء االئتمان تسمح للمصرف بإجراء تقييم للخسارة المحتملة كنتيجة للمخاطر ال

   3تصحيحي.
 ويتم تصنيف مختلف المخاطر االئتمانية على أساس تصنيف داخلي بالموازاة مع تصنيف محلل        

  تقييم المخاطر موديز الذي ينظر إليه كمقياس عالمي.
ودات لموجلإلجمالية تقوم المجموعة بقياس تعرضها للمخاطر االئتمانية بالرجوع إلى القيم المرحلة ا       

ات المالية ناقص مبالغ المقاصة وخسائر انخفاض القيمة إن وجدت، والجدول التالي يظهر أقصى التعرض
بلغ لمخاطر اإلئتمان لعناصر بيان المركز المالي الموحد، إن الحد األقصى للتعرض موضح بإجمالي الم

  الرهن. بدون األخذ بالحسبان استخدام اتفاقيات المقاصة واتفاقيات

                                                 
  .الموجودات االستثمارية ھي أية موجودات يمتلكھا المصرف وال يعتزم تداولھا ويتم االحتفاظ بھا حتى إستحقاقھا  
  .55، ص مرجع سبق ذكره )،IFSB 15()، 2013مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (ديسمبر   1
  .119ذكره، صمرجع سبق  )،5201التقرير السنوي ()،  6201مصرف أبو ظبي اإلسالمي، (  2
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  ): الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ باإلعتبار أية ضمانات إئتمانية.23.4جدول رقم (

  2014  2015  إجمالي التعرض األقصى لمخاطر اإلئتمان
  4103625  3124314  أرصدة ووكاالت لدى مصارف إسالمية ومؤسسات مالية اخرى

  2330003  1812302  مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية
  35604657  40261627  مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

  40154967  41136743  تمويالت إجارة
  5519804  7380686  استثمارات في صكوك اسالمية مقيسة بالتكلفة المطفأة

  804993  1258537  استثمارات مقيسة بالقيمة العادلة
  1476092  1679193  موجودات اخرى
  12890977  13360431  مطلوبات محتملة

  357229  583032  االلتزامات
  103242347  110596865  إجمالي التعرض لمخاطر اإلئتمان

  .120ص ،مرجع سبق ذكره )،2015التقرير السنوي ()،  2016مصرف أبو ظبي اإلسالمي، (المصدر: 
  :المالية تدار من قبل إن نوعية االئتمان للموجودات نوعية االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية

المصرف بإستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية، ويظهر الجدول ادناه نوعية اإلعتماد ألرصدة ووكاالت 
لدى مصارف اسالمية ومؤسسات مالية اخرى، مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية، مرابحة، إجارة 

 المجموعة. وتمويالت إسالمية أخرى، استنادا إلى التصنيف اإلئتماني لدى
  ): نوعية االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية في مصرف أبوظبي اإلسالمي.24.4جدول رقم (

  2014  2015  تصنيف موديزو   األصناف  فئات الخطر
          مخاطر قليلة

أرصدة ووكاالت لدى مصارف إسالمية   1فئة الخطر تصنيف 
 ومؤسسات مالية اخرى

Aaa -  28166  

فئة الخطر تصنيف 
  3و2

مرابحة ومضاربة مع مؤسسات مالية و مرابحة 
 وتمويالت إسالمية أخرى

Aa1 –A3  2963050  1883289  

  Baa1- Baa3  11649339  13884115 تمويالت إجارة  4فئة الخطر تصنيف 
فئة الخطر تصنيف 

  6و5
استثمارات في صكوك اسالمية مقيسة بالتكلفة 

 المطفأة 
Ba1 –B3  60901257  55588890  

          عاديةمخاطر 
  Caa1- Caa3  7938762  7730149 استثمارات مقيسة بالقيمة العادلة  7فئة الخطر تصنيف 

          مخاطر مرتفعة
فئة الخطر تصنيف 

  10و 9،8
االستثمارات القائمة على أساس المشاركة و 

  موجودات اخرى ومطلوبات محتملة وٕالتزامات 
  2882578  3078643  

      86334986  82193252  

  .124ص ،مرجع سبق ذكره )،2015التقرير السنوي ()،  2016مصرف أبو ظبي اإلسالمي، (المصدر: 
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إن سياسة المصرف هي الحفاظ على تصنيفات دقيقة ومتناسقة للمخاطر عبر محفظة           
ميع االئتمان، وهذا يسهل تركيز اإلدارة على المخاطر المعمول بها والمقارنة بين مخاطر االئتمان في ج

خطوط األعمال التجارية والمناطق الجغرافية والمنتجات، ويتم دعم نظام التصنيف من خالل مجموعة 
متنوعة من التحليالت المالية، جنبا إلى جنب مع معلومات السوق لتوفير المدخالت الرئيسية لقياس 

   1مخاطر الطرف المقابل.

صول التي تتعرض للمخاطر االئتمانية في ومن خالل الجدول التالي نوضح مختلف فئات األ         
  مصرف أبوظبي االسالمي.

  ): يوضح مخاطر اإلئتمان لمختلف فئات األصول في مصرف أبوظبي اإلسالمي.25.4جدول رقم (

في الميزانية   فئات األصول
  العمومية

خارج الميزانية 
  العمومية

مجموع 
إجمالي 

المخاطر 
  االئتمانية

موزونة  أصول  تخفيف مخاطر اإلئتمان
  بمخاطر

اإلجمالي ألف 
  درهم

صافي مخاطر 
بعد عوامل 
  تحويل االئتمان

اإلفصاح قبل 
تخفيف مخاطر 

  اإلئتمان

تخفيف مخاطر 
  اإلئتمان

بعد تخفيف 
  مخاطر اإلئتمان

  649002  19451428  -  19451428  19451428  -  19451428  مطالبات جهات سيادية
مطالبات هيئات غير حكومية 

  هيئات القطاع العاممركزية 
1997738  -  1997738  1997738  -  1997738  96961  

مطالبات بنوك تنمية متعددة 
  الجوانب

94845  -  94845  94845  -  94845  -  

  2589615  6243638  -  6243638  6243638  49706  6193932  مطالبات على البنوك
مطالبات على مؤسسات االوراق 

  المالية
-  -  -  -  -  -  -  

  31251110  32253045  571442  32824487  32824487  6295085  26529402  الشركات مطالبات على
مطالبات مشمولة في محفظة 

  االفراد التنظيمية
36982219  294209  37276428  37276428  97898  37178530  29357507  

  1429652  3178399  -  3178399  3178399  -  3178399  مطالبات مضمونة بعقارات سكنية
  12717574  12717574  -  12717574  12717574  -  12717574  مضمونة بعقارات تجاريةمطالبات 

قروض مضى موعد استحقاقها 
  ولم تدفع

3329798  -  3329798  2154347  -  2154347  2752731  

  274286  182857  -  182857  182857  -  182857  فئات عالية المخاطر
  6593823  9635101  -  9635101  9635101  -  9635101  أصول أخرى

  -  -  -  -  -  -  -  مطالبات على أصول مضمونة
مشتقات إئتمانية (حماية بيع 

  البنوك)
-  -  -  -  -  -  -  

  87712261  1250887502  669340  125756842  126932293  6639000  120293293  مجموع المطالبات

  .124ذكره، صمرجع سبق  )،2015التقرير السنوي ()،  2016مصرف أبو ظبي اإلسالمي، (: المصدر

                                                 
  .124مرجع سبق ذكره، ص )،5201التقرير السنوي ()،  6201مصرف أبو ظبي اإلسالمي، (  1
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قدر ومنه وحسب المعطيات السابقة نجد أن إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان مخاطر اإلئتمان ت      
  ألف درهم إماراتي. 110596865بـ

وتنشأ من تغيرات نسب الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار مخاطر السوق: . 2.2.5.4
أولوية كبيرة، حيث يستخدم نماذج مالئمة وفقا لما هو متعارف األسهم، ويولي المصرف لهذه المخاطر 

   1عليه في السوق لتقييم مواقفها وتتلقى بإنتطام معلومات السوق لضبط هذه المخاطر.
ات تتكون هذه المخاطر من احتمال التغير في نسب الربح وتأثيرها على التدفق مخاطر نسب الربح:  )أ

مال ن احتمة لألدوات المالية، إن المجموعة معرضة لمخاطر نسب الربح النقدية المستقبلية أو القيم العادل
لمالي ركز اعدم مطابقة التدفقات النقدية المتعلقة بالموجودات واألصول واألدوات الغير مدرجة في بيان الم

اتها التي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة، تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر ضمن استراتيجي
 الخاصة بإدارة المخاطر.

(سعر الصرف): تتمثل في مخاطر التغير في قيمة األداة المالية نظرا للتغير في مخاطر العمالت  )ب
سعر صرف العمالت األجنبية، والجدول التالي يوضح العمالت التي كان للمصرف تعرض جوهري لها 

قدية المتوقعة، إن هذا التحليل يقدر نتيجة وذلك في موجوداته ومطلوباته المالية لغير المتاجرة والتدفقات الن
التغير في سعر صرف العملة األجنبية مقابل الدرهم اإلماراتي مع االبقاء على جميع المعطيات األخرى 

  2ثابتة.
  ): أهم العمالت التي تأثر بتغيرها مصرف أبوظبي اإلسالمي.26.4جدول رقم (

الزيادة في سعر العملة   العملة
  %بنسبة 

على صافي الربح  التأثير
  ألف درهم

التأثير على حقوق 
  المساهمين ألف درهم

  6177  94426  5  دوالر أمريكي
  2580  )83479(  5  يورو

  -  )2399(  5  جنيه إسترليني
  27484  75674  5  عمالت اخرى

  36241  84222  -  المجموع
  .131ذكره، ص مرجع سبق )،2015التقرير السنوي ()،  2016مصرف أبو ظبي اإلسالمي، ( المصدر:

 يرات فيتمثل مخاطر إنخفاض القيم العادلة الستثمار في األسهم كنتيجة للتغج) مخاطر أسعار األسهم: 
مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم، وتنشأ مخاطر التعرض لمخاطر األسعار من محفظة 

  اإلستثمارات المدرجة في المصرف.

جودات المرجحة بأوزان المخاطر السوقية في مصرف ومن خالل الجدول التالي نوضح إجمالي المو  
  أبوظبي اإلسالمي .

                                                 
 .912مرجع سبق ذكره، ص )،5201التقرير السنوي ()،  6201مصرف أبو ظبي اإلسالمي، ( 1
 .131نفس المرجع، ص 2
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  ): متطلبات مخاطر السوق بموجب منهج معياري في مصرف أبوظبي اإلسالمي.27.4جدول رقم (

مخاطر نسب الربح   مخاطر السوق
  (سعر الفائدة)

مخاطر وضع حقوق 
  الملكية

مخاطر الصرف 
  األجنبي

رأس مجموع متطلبات   مخاطر السلع
  المال

  266271  -  153656  2716  109899  المبلغ ألف درهم
  .148مرجع سبق ذكره، ص )،2015التقرير السنوي ()،  2016مصرف أبو ظبي اإلسالمي، ( المصدر:

  ألف درهم. 266271وحسب الجدول أعاله نجد أن إجمالي الموجودات المرجحة بمخاطر السوق تقدر بـ
هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ من عدم مالئمة  المخاطر التشغيلية:. 3.2.5.4

  أو فشل األنظمة الداخلية واألخطاء البشرية واإلحتيال أو األحداث الخارجية.
لمصرف أبوظبي اإلسالمي التي  األعباء التشغيلية نقوم بحساب أسلوب المؤشر األساسيباستخدام 

  المختلفة. يتعرض لها أثناء أدائه لنشاطاته 
وألجل إحتساب أعباء رأس المال التشغيلي وفقا لطريقة المؤشر األساسي يتم التعبير عنها بالمعادلة 

  التالية:
  

  حيث أن:

KBIA  :أعباء رأس المال  

GI  الدخل اإلجمالي السنوي :  
n االجمالي موجب.: عدد السنوات الثالث السابقة التي كان فيھا الدخل  
α من رأس المال المطلوب. %15:نسبة ثابتة تبلغ  

وفي الجدول التالي نلخص حجم الدخل السنوي للسنوات األخيرة الثالث في مصرف أبوظبي         
  اإلسالمي، والتي على أساسها نقوم بحساب األعباء التشغيلية حسب هذه الطريقة.

  سنوات األخيرة في مصرف أبوظبي اإلسالمي. 3): صافي الدخل السنوي لـ28.4جدول رقم (
  الوحدة مليون درهم

  2015  2014  2013  السنوات
  GI(  5381.5  6333.7  7068.4الدخل اإلجمالي(

  .2015من إعداد الطالبة بناءا على التقرير السنوي لمصرف أبوظبي اإلسالمي لسنة  المصدر:
  وبالتعويض في المعادلة السابقة نجد:

KBIA = [ (5381.5*0.15)+(6333.7*0.15)+(7068.4*0.15)] /3  
 939.18 مليون درهم   =2817.54/3 = 3/(1060.26 +807.225+950.055) =      

ومنه وحسب هذه الطريقة وجدنا أن حجم المخاطر التشغيلية التي يمكن أن يتعرض لها مصرف         
  مليون درهم.939.18أبوظبي اإلسالمي يقدر بـ 

KBIA = [∑(GI1…n   *   α)]/n  
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فيما يتعلق بودائع االستثمار فإن المصرف يتحمل الخسارة فقط متطلبات حسابات االستثمار: . 4.2.5.4
   1في حال التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد، وٕاال فهي على رب المال أو الموكل.

بما أن مصرف أبوظبي اإلسالمي ال يضمن ألصحاب حسابات اإلستثمار أموالهم بسبب طبيعة العقد 
الذي بينهما، لذا فإن أية خسائر تنتج عن اإلستثمارات أو الموجودات الممولة من خالل حسابات 

ؤالء اإلستثمار على أساس المشاركة في األرباح ينبغي أن يتحملها أصحاب هذه الحسابات، كما أن ه
غير مسؤولين عن أية خسائر تنتج عن إهمال أو سوء تصرف أو إحتيال أو مخالفة المصرف لوكالته 

  االستثمارية والتي تعد جزء من المخاطر التشغيلية للمصرف. 
يدة مما يعني أن الموجودات الممولة عن طريق حسابات اإلستثمار على أساس المشاركة في األرباح المق

مخاطر على رأس مال المصرف، وبالتالي ال يترتب عليها متطلبات رأس المال والمطلقة ال تشكل 
لة النظامي (المؤهل) الخاص بمصرف أبوظبي اإلسالمي، وهذا يعني أنه سيتم استبعاد الموجودات الممو 

من خالل حسابات اإلستثمار من حساب مقام نسبة كفاية رأس المال، أي أن المصرف ال يشترط أن 
ر ال نظامي فيما يتعلق بالمخاطر الناشئة عن الموجودات الممولة من حسابات اإلستثمايحتفظ برأس م

  على أساس المشاركة في األرباح.
  بالطريقة المعيارية كمايلي: 3ومنه تكون معادلة نسبة كفاية رأس المال حسب المعيار المعدل وفق بازل

  ال المؤهلرأس الم                                      البسط    
  إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها (مخاطر إئتمان + مخاطر سوق) + المخاطر التشغيلية                 

  -                                                         المقام   
مخاطر   رباح ( ات اإلستثمار على أساس المشاركة في األ الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من خالل حساب            

  اإلئتمان + مخاطر السوق)

  ومن خالل المعطيات السابقة لدينا:
  ألف درهم إ. 14754386رأس المال المؤهل والذي يقدر بـ -
  ألف درهم إ.110596865مالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطر اإلئتمان والتي قدرت بـإج -
  ألف درهم إ.266271إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطر السوق والتي قدرت بـ -
جمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطر اإلئتمان والممولة من خالل حسابات االستثمار إ -

  والتي نقوم بحسابها من خالل العالقة الثالثية كمايلي:
يع ألف درهم إ، فإننا  نستط 110596865مخاطرها االئتمانية بـبما أن إجمالي موجودات المصرف تقدر 

  :إستخراج حجم مخاطر اإلئتمان للموجودات الممولة من خالل حسابات االستثمار من العالقة التالية
مخاطر اإلئتمان للموجودات الممولة من خالل حسابات االستثمار= (حجم حسابات االستثمار*إجمالي 

  ب أوزان مخاطر اإلئتمان)/ إجمالي الموجودات الموجودات المرجحة بحس
64392321 *110596865  

  118400000                       مخاطر اإلئتمان للموجودات الممولة من خالل حسابات االستثمار=

                                                 
 .104، ص مرجع سبق ذكره )،5201السنوي (التقرير )،  6201مصرف أبو ظبي اإلسالمي، ( 1
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  ألف درهم 60148554 =                                                                
ت المرجحة بأوزان مخاطر اإلئتمان والممولة من خالل حسابات االستثمار تقدر ومنه فإن الموجودا

  ألف درهم إ 60148554بــ
وإليجاد إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطر السوق والممولة من خالل حسابات  -

  االستثمار نقوم بحسابها من خالل العالقة الثالثية التالية:
لممولة من خالل حسابات االستثمار= (حجم حسابات االستثمار* إجمالي مخاطر السوق للموجودات ا

  الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطر السوق)/ إجمالي الموجودات
                                                                              )64392321*266271(  

  مخاطر السوق للموجودات الممولة من طرف أصحاب حسابات االستثمار= 
118400000     

  ألف درهم إ. 144812=                                                                        
  ألف درهم إ.144812ومنه فإن مخاطر السوق للموجودات الممولة من طرف حسابات اإلستثمار تقدربـ

 ألف درهم إ حسب أسلوب المؤشر األساسي. 939180مخاطر التشغيلية والتي قدرت بـ ال
  وبالتعويض في معادلة كفاية رأس المال نجد:

14754386  
 100x        نسبة كفاية رأس المال=                                                              

                                )110596865  +266271 + (939180 – )60148554+144812(  
                      =28.64%  

من خالل ما سبق نستطيع تفسير النسبة المتحصل عليها والتي تعكس كفاية رأس المال لدى      
مصرف أبوظبي اإلسالمي حسب المعيار المعدل الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية وفق 

، بأنها نسبة جيدة لكفاية رأس مال المصرف لمواجهة مختلف المخاطر التي يواجهها 2015لسنة  3بازل
سواء كانت مخاطر ائتمانية أو مخاطر سوقية أو تشغيلية ويرجع إرتفاع هذه النسبة بالمقارنة مع نسبتها 

طات مما زاد في هو قيام مصرف أبوظبي اإلسالمي برفع رأس ماله وكذا الرفع من اإلحتيا 2014في سنة 
، لكن هذا مع إفتراض أن جل  3حجم رأس المال المؤهل تماشيا مع المتطلبات الجديدة لإلتفاقية بازل

المخاطر الناتجة عن إجمالي الموجودات الممولة من قبل أصحاب حسابات اإلستثمار يتحملها هؤالء 
  .اإلسالميبالكامل، ولم تدخل في حساب نسبة كفاية رأس المال في مصرف أبوظبي 

كما أن هذه النسبة تعد مؤشر جيد على غرار ما ورد في المعيار المعدل الصادر عن مجلس الخدمات 
، بما يخص الحدود الدنيا لكفاية رأس المال، كما زاد تطبيق هذا النموذج 3المالية اإلسالمية حسب بازل

واإلحتياطيات الفعلية التي أخذت من فاعلية الكشف عن مالءة رأس مال المصرف من خالل المؤشرات 
  كافة العناصر والمخاطر المؤثرة على المصرف.
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ترحات وقبل التطرق لهذه المقفي المصارف االسالمية في الجزائر:  3. مقترحات لتطبيق بازل3.5.4
  نتطرق أوال ألهم اإلجراءات التي قامت بها الجزائر والتي تساعد في تطبيق هذه اإلتفاقية.

والمتضمن تعريف وقياس ورقابة خطر السيولة  2011ماي  24 المؤرخ في 04-11إصدار نظام رقم  -
 1والذي اوجب المصارف والمؤسسات المالية عليه.

   2المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية.28/11/2011المؤرخ في 08-11إصدار النظام رقم -
كل سوبة من طرف المصارف االسالمية العاملة بالجزائر تعبر بشلكي تكون نسبة كفاية رأس المال المح

  أفضل عن الوضعية المالية للمصرف فإننا نقترح مايلي:
نها أبما أن المصارف اإلسالمية العاملة بالجزائر هي جزء من المنظومة المصرفية الجزائرية، وبما  -

ة دي فقد جعلها أمام إشكاالت عديدتعمل في إطار قانوني وتنظيمي وضع أساسا للعمل المصرفي التقلي
ن مأهمها طريقة حساب كفاية رأس المال، مما أنعكس في النهاية على مصداقية هذه النسبة فيها، لذا 
لبنك االضروري سن قانون خاص بالمصارف اإلسالمية العاملة بالجزائر، يراعي طبيعتها الوظيفية ويمنح  

 لمطبقلها وكذا تمكينه من منح إستثناءات لها من القانون االمركزي أو يخوله لوضع تعليمات منظمة لعم
على جميع المصارف، ويمكن أن تشمل هذه اإلستثناءات كيفية حساب بعض المؤشرات مثل نسب 
السيولة، نسبة كفاية رأس المال، حسب اإلرشادات والتعليمات الصادر عن مجلس الخدمات المالية 

 اإلسالمية بهذا الخصوص. 
رقابة داخلي أكثر صرامة وتفصيل والسعي لرفع الحد األدنى لرأس مال مختلف  إصدار نطام -

 .3المصارف والمؤسسات المالية المتواجدة بالجزائر بما يتماشى وبازل
إجراء لقاءات ما بين مسؤولين في البنك المركزي وبين مساهمي المصارف اإلسالمية حول أي  -

طرح بالتنظيمات المطبقة على المصارف التقليدية، حيث ت إشكاالت تواجهها هذه األخيرة في ظل تقيدها
 من خاللها حلول مالئمة لها لمناقشتها مع هؤالء المسؤولين.

ضرورة إنضمام البنك المركزي الجزائري إلى مجلس الخدمات المالية اإلسالمية على غرار معظم  -
 3ازلقية بن المجلس المتوافق مع إتفاالبنوك المركزية للدول اإلسالمية، وتبنيه للمعيار المعدل الصادر ع

 وفرضه على المصارف االسالمية العاملة بالجزائر كما هو الحال في تلك البلدان اإلسالمية، وهذا
 إلكساب هذه المصارف متانة ولتعزيز قدرتها لمواجهة مختلف األزمات المالية التي تعترضها.

دى مالدالة على الوضعية المالية للمصرف، وعن إن معدل كفاية رأس المال يعتبر أحد أهم المؤشرات  -
 األخطار المحدقة به وبالمودعين في حالة تسجيل المصرف لمستويات متدنية منه، لذا حرصت المصارف

 على التقيد به، واحترام حده األدنى، بما في ذلك المصارف الجزائرية.
ذه االتفاقية لتحديث أساليب ضرورة استغالل مختلف المصارف العاملة في الجزائر فرصة تطبيق ه -

 عملها وكذا االهتمام أكثر بإدارة المخاطر فيها.

                                                 
 .28، ص2011أكتوبر  2، الصادر في 48لسنة 54الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد  1
 .21، ص2012أوت  29الصادر في  48لسنة  47الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد  2
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  الصة الفصل.خ. 6.4

لقــــــد قمنــــــا فــــــي هــــــذا الفصــــــل بإلقاء نظرة عامة عن مصرف أبوظبي االسالمي وعلى أهم          
مختلــــــف مالمــــــح نمــــــوذج معيار كفايــــــة رأس المــــــال قمنا بعــــــرض و الصيغ التمويلية التي يتعامل بها، 

، كما 3الصادر عن مجلس الخدمات المالية االسالمية فــــــي المصارف اإلســــالمية وفقا التفاقية بازل
ة وضحنا عالقة مخاطر صيغ التمويل االسالمية التي يتعامل بها مصرف أبوظبي االسالمي بمعادلة كفاي

، وفي األخير قمنا بحساب 3الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية حسب إتفاقية بازل رأس المال
هذه النسبة في مصرف أبوظبي اإلسالمي، مع إعطاء بعض اإلقتراحات لتطبيقها في المصارف 

  اإلسالمية المتواجدة في الجزائر.
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  .الخاتمة
تجعـل نشـاطات المصـارف نجـد أنهـا لتطورات المتسارعة على صعيد تحرر الخدمات الماليـة نظرا ل

أكثــر تنوعــا وتعقيــدا وتعرضــا لكــم هائــل مــن المخــاطر، ممــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن القطاعــات االقتصــادية 
أصـبح مــن الضـروري مراقبــة مسـتوى المخــاطر التــي األخـرى، ولمقابلــة هـذا التطــور والمخـاطر المرتبطــة بــه 

جراءات الرقابية الالزمـة للحـد مـن اآلثـار السـلبية لهـذه المخـاطر وٕادارتهـا تحيط بالعمل المصرفي ووضع اإل
بشــكل ســليم وفعــال، لــذا جــاءت إتفاقيــة بــازل إدراكــا لهــذه الحقيقــة بوضــع قضــية إدارة المخــاطر فــي صــلب 

بية متعلقة بمدى كفاية رأس المال، كما عملت على صـياغة إطـار جديـد أحكامها، حيث وضعت أنظمة رقا
ســتقراره وتحقيــق العدالــة واإلنصــاف مــن خــالل إلــى دعــم إلــى تقويــة النظــام المصــرفي الــدولي، ويــؤدى إيقــود 

إلـى زيـادة متطلبـات رأس المـال  3ويهـدف هـذا اإلطـار المقتـرح بموجـب اتفاقيـة بـازلمواجهة هذه المخـاطر، 
هـــوامش األمـــان لـــذلك ســـتحدثت إوتحســـين الرقابـــة المصـــرفية، ف يـــز جودتـــه فـــي القطـــاع المصـــرفيوٕالـــى تعز 

ومعدالت الرفع المالي وأدخلت مؤشـرات إلدارة مخـاطر السـيولة لتقـدم للمصـارف رأس مـال ذو جـودة عاليـة 
  أثناء فترات الضغط واألزمات. 

مــــن المنظومــــة المصــــرفية العالميــــة فهــــي معنيــــة أيضــــا  اجــــزء تعــــدن المصــــارف اإلســــالمية وبمــــا أ       
الجديـــدة المفروضـــة علـــى مختلـــف ) 3لبـــاز (إتفاقيـــة مقـــررات هـــذه ال بالمطالبـــات المصـــرفية الدوليـــة لتطبيـــق

إال أن هــذه المصــارف تواجــه مشــكالت ، المصــارف والمؤسســات الماليــة المكونــة للنظــام المصــرفي العــالمي
اقيــة والتــي ترجــع بصــورة أساســية إلـــى كــون أن هــذه األخيــرة جــاءت بمــا خاصــة فــي كيفيــة تطبيــق هــذه االتف

 بينما عمله، مبادئ من مستمدة خصيصا له ونصوصهاوصممت يتالئم وطبيعة العمل المصرفي التقليدي 
 ال االتفاقيـة هذه بنود يجعل بالشكل الذي اإلسالمية الشريعة من مستمدة اإلسالمية المصارف عمل آليات
المنوط بها تطـوير العمـل المصـرفي اإلسـالمي، اإلسالمية، وهذا ما دفع بمختلف الهيئات  المصارف مع تتالءم

قــائم علــى إتفاقيــة تحديــد معيــار وعلــى رأســهم مجلــس الخــدمات الماليــة اإلســالمية لبــذل جهــود كبيــرة ألجــل إيجــاد و
فـس الوقـت يكـون متماشـيا يمكن من خاللـه قيـاس كفايــة رأس المـال فـي المصـارف االسـالمية وفـي ن 3بازل

وطبيعــــة هــــذه األخيــــرة، بمــــا يزيــــد ويعــــزز مــــن كفــــاءة وفعاليــــة النظــــام الرقــــابي فيهــــا، وبالتــــالي زيــــادة الثقــــة 
، فكــان بــذلك المعيــار الخــامس عشــر لكفايــة والمصــداقية فــي عملهــا تــدعيما لمســيرتها ودورهــا فــي المجتمــع

  .3بازل رأس المال في المصارف اإلسالمية المستمد من إتفاقية
) 3كل مـا جـاءت بـه هـذه اإلتفاقيـة (بـازللتوضيح  محاولة في الدراسة هذه جاءت هذا المنطلق ومن       

حول كفاية رأس المال والمعيار المنبثق عنها الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمي، وذلك لتبيـان 
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اإلسـالمي ومعيـار كفايـة رأس المـال العالقة ما بين مخاطر صيغ التمويل واإلستثمار في مصـرف أبـوظبي 
  .3الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية حسب مقررات بازل

  نتائج إختبار الفرضيات:
إن مختلف األساليب والصيغ التمويلية واالستثمارية في المصارف االسالمية تختلف عن  الفرضية األولى:

ولي إهتماما بالغا بالجانب الشرعي واالجتماعي في تلك المتعارف عليها في المصارف التقليدية، كونها ت
سالمية) عند إستخدامها لألساليب عمليات إتخاذ القرار التمويلي واالستثماري، كما أنها (المصارف اإل

والصيغ التمويلية تعتمد على معايير إسالمية تجمع بين أهدافها الخاصة واألهداف الشرعية والقومية 
  هذا ما يثبت صحة الفرضية األولى.للمجتمع المتواجدة فيه و 

كما تبين من خالل هذه الدراسة صحة الفرضية الثانية أن وجود مخاطر تنفرد بها  الفرضية الثانية:
المصارف اإلسالمية، يتطلب وجود أساليب مالئمة إلدارة مخاطرها ومعيار خاص بها لقياس نسبة كفاية 

فيها، ويعود ذلك إلى طبيعة النشاط المصرفي االسالمي القائم على المشاركة في  3رأس المال حسب بازل
الربح والخسارة وٕالى التزام المصارف اإلسالمية في جميع معامالتها وعملياتها بأحكام الشريعة، واختالف 
قة وظائف هذه المصارف في جوهر معامالتها اختالفا جذريا عن المصارف التقليدية، كما تختلف عال

المتعاملين معها عنها في المصارف التقليدية، واختالف طبيعة موجوداتها ومطلوباتها عن المصارف 
التقليدية، كما يعود أيضا إلى أن المصارف اإلسالمية في كل مرحلة من مراحل الصيغ المالية اإلسالمية 

إلجارة التي تقوم على بيع التي تستخدمها والتي تقوم على الموجودات (المرابحة، السلم، اإلستصناع، ا
منافع الموجودات)، أو تقوم على المشاركة في الربح والخسارة (المشاركة، المضاربة) تتعرض ألنواع 

  مختلفة من المخاطر.
 مصرف أبوظبي المعتمدة من قبلإن معرفة مصدر تمويل كل صيغة من صيغ التمويل  الفرضية الثالثة:

اإلسالمي سواء كان من مصادر المصرف الذاتية أم من الحسابات المشتركة (الحسابات اإلستثمارية) أمر 
مهم جدا لتحديد فيما إذا كانت مخاطر هذه الصيغة ستدخل ضمن معادلة كفاية رأس المال المصرفية أم 

اطر الناتجة عن صيغ كفاية رأس المال، أي أن المخ يكون هناك تناسب ما بين مكونات معادلةحتى ال 
التمويل واإلستثمار اإلسالمية والتي تدخل ضمن مقام معادلة كفاية رأس المال والتي يتحملها المصرف 
هي فقط تلك الصيغ الممولة من أموال المصرف الذاتية، لذا يتوجب معرفة مصدر تمويل كل صيغة 

غ الممولة من طرف أصحاب حسابات والفصل ما بين الصيغ الممولة بأموال المصرف الذاتية وبين الصي
وال يتحملها المصرف إال  اإلستثمار ألن مخاطر هذه األخير ال تدخل ضمن مكونات معادلة رأس المال

  وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.إذا ثبت بأن هناك تقصير أو تعد من قبل المصرف 
المستخدمة في مصرف أبوظبي  التمويل صيغ مخاطر العالقة بين أنكما نستنتج أيضا  الفرضية الرابعة:

في مصرف أبوظبي  التمويل المستخدمة صيغ كما يلي (في حالة أن التنظيمي المال ورأس االسالمي
وسيغطي هذا  المؤهل المال رأس وبين بينها كاملة العالقة الذاتية، تكون أمواله من اإلسالمي ممولة

 من التمويل االسالمية المستخدمة في المصرف ممولة في حالة أن صيغ أما األخير كامل مخاطرها،
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 هناك اإلستثمارية ال من األموال الذاتية لمصرف أبوظبي اإلسالمي، نجد أن الحسابات أصحاب أموال
المال  رأس سيتحمله الصيغ هذه مخاطر جزءا من المال ألن ورأس الصيغ هذه مخاطر بين جزئية عالقة

من خالل التعرف على صيغ التمويل اإلسالمي في مصرف أبوظبي اإلسالمي والمخاطر و  ،المصرف)
 معظم صيغ التمويل واالستثمار التي يتعامل بها هذا المصرف لها عالقةالتي تواجهها فقد تبين لنا أن 

بالمخاطر التي تدخل ضمن مكونات معادلة كفاية رأس المال الصادرة عن مجلس الخدمات المالية 
  ؤكد صحة الفرضية األخيرة. ي ، وهذا ما3المية حسب بازلاإلس

  النتائج:
  ولقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية:       

في ظل تأثر الجهاز المصرفي بالعولمة المالية ومع تزايد المنافسة المحلية والدولية أصبحت جميع  -
المصارف التقليدية (مخاطر ائتمانية المصارف االسالمية عرضة للعديد من المخاطر، مثلها مثل 

لشرعية، المخاطر وتشغيلية وسوقية) بل وتزيد عنها بمخاطر إضافية مثل (مخاطر عدم اإللتزام بالنواحي ا
طبيعة عمل المصارف االسالمية التي تفرض عليها تحويل إهتمامها من ..)، كما أن ..التجارية المنقولة

إدارة اإلقراض والتركيز على الضمانات إلى إدارة االستثمارات والمشاريع مما يجعلها أكثر عرضة 
  للمخاطر.

االستثماري اإلسالمي حيث من مسلماته  ينظر اإلسالم للمخاطر باعتبارها من مقومات المنهج -
المشاركة في الغنم والغرم، ونظرة اإلسالم للمخاطر ال تحول دون وضع منهج علمي للتعامل مع المخاطر 

، ثم تقييمها، ثم دراسة واختيار البدائل المناسبة مخاطرمن خالل عدد من الخطوات بمقتضاها يتم تحديد ال
  للتعامل مع المخاطر.

 كما تبين لنا أيضا من خالل دراستنا أن صيغ التمويل اإلسالمية معرضة لمخاطر -
 ات منح التمويل مثل مخاطر االئتمان، السوق، معدلعديدة تختلف باختالف أساليب وٕاجراء

  العائد إضافة إلى مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل العامة.
ختلف ياإلسالمي أبوظبي يتضح لنا من خالل هذه الدراسة أن وظيفة رأس المال الوقائية في مصرف  -

اإلستثمارات الممولة من الحسابات ة وخاصة أنه ال يتحمل خسائر تقليديعن وظيفته في المصارف ال
المشتركة، إال في حالة التعدي أو التقصير من قبل المصرف، كما يتضح أيضا أن مخاطر اإلئتمان في 
التمويل اإلسالمي تنشأ من الذمم المدينة لعقود المرابحة ومخاطر األطراف المتعامل معها في عقود السلم 

 في عقود اإلستصناع ومدفوعات اإلجارة في عقود اإلجارة. والذمم المدينة واألطراف المتعامل معها
ومن خالل دراستنا أيضا وجدنا أن موضوع المالءة المصرفية (كفاية رأس المال) واتجاه المصارف إلى  -

في ظل العولمة، في إطار سعي  خاطرتدعيم مراكزها المالية يعدان من أهم االتجاهات الحديثة إلدارة الم
سالمي والتقليدي في مختلف دول العالم إلى تطوير قدراته التنافسية في مجال الجهاز المصرفي اال

 المعامالت المالية في ظل التطورات المتالحقة التي شهدتها المنظومة المصرفية العالمية.
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بعد  2008معظم معاييرها جاءت لمعالجة تداعيات األزمة المالية العالمية لسنة  3بالنسبة إلتفاقية بازل -
في تأمينها من المخاطر، وبالنسبة   2وفشل العديد من المصارف وثبوت عجز معايير بازل تّعثر

مثل تلك  تباعللمصارف اإلسالمية فلم تتّأثر كثيرا بتداعيات تلك األزمة لذلك لم تكن مجبرة على إ
من بعض  المعايير، لكنها من جهة أخرى فهي ملزمة بإتباعها لكسب ثقة العمالء، كما يمكنها االستفادة

، وتعد صياغة المعيار الجديد من المعايير لتدعيم مكانتها وتسيير نشاطها بتعزيز الحوكمة المصرفية فيه
وذلك فيما يتعلق بشرائح رأس المال ، 3قبل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية مستمدة من إتفاقية بازل

 التنظيمي، ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. 
حول اإلشراف على المصارف يمكن أن تقوي من وضع الميزانيات العمومية لدى  3إن مقترحات بازل -

المصارف اإلسالمية، كما يمكن أن تكون لها تأثيرات في إحداث تغيرات أساسية في نماذج أعمالها 
مكن أن وتسعير منتجاتها لكنها من جهة أخرى يمكن أن تعيق سوق القروض بين المصارف اإلسالمية وي

 تؤدي إلى المزيد من التحديات فيما يتعلق بإدارة السيولة في تلك المصارف. 
إن تبني معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية يساعد على تحقيق التجانس في الممارسات المالية  -

م اإلسالمية ويعزز ثقة المستخدمين في المنتجات والخدمات المالية اإلسالمية، مما يؤدي إلى تقد
الصناعة المالية االسالمية ونموها، كما أن خصوصية عقود ومنتجات هذه األخيرة وتفردها تحتم أن يكون 

 لها معاييرها الخاصة بها. 
كما نستنتج أن المصارف اإلسالمية والتي منها مصرف أبوظبي اإلسالمي لها قابلية إلستيعاب كل  -

الظروف واألزمات، ومقدرة الخبراء والمختصين بالعمل جديد، ولمواكبة جميع التطورات ومواجهة أصعب 
المصرفي اإلسالمي على إستحداث معايير لجميع تطبيقاتها بما يتالءم مع جوهرها اإلسالمي المتميز عن 

يث إستطاع مجلس الخدمات المالية االسالمية إصدار معيار لكفاية رأس المال المصارف التقليدية، ح
، إذ يشتمل هذا المعيار المعدل لكفاية رأس المال 3سب إتفاقية بازلخاص بالمصارف االسالمية ح

) على الحد األدنى المعدل لمتطلبات رأس المال المؤهل المستوفي للشروط الذي يعكس 15المعيار(
بهدف توفير التغطية الكافية لجميع المخاطر داخل وخارج قائمة المركز  3المتطلبات المقابلة في بازل

 تعرض لها مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية بما فيها المصارف االسالمية.المالي التي ت

 أمر ضروريو ه 3إن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية حسب بازل -
 لتعزيز تنافسية هذه األخيرة ودخولها في األسواق الدولية، وفرض وجودها عن طريق تعامالتها الخاصة.

، 3رف اإلسالمية ليس لها أي إشكاليات في تطبيق التعديالت التي جاءت بها إتفاقية بازلإن المصا -
الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، حيث أن  )15(والتي إنعكست في المعيار المعدل رقم 
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ا أنها رأس مالها التنظيمي يقع في أغلبه ضمن رأس المال األساسي لألسهم العادية (عالي الجودة)، كم
 تحقق الحد األدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال والحد األدنى لرأس المال عالي الجودة.

يشارك أصحاب الحسابات االستثمارية في األرباح بنسب معينة ويتحملون الخسائر شريطة عدم وجود  -
أبوظبي تعدي وتقصير من قبل المصرف، كما يوجد جزء من المخاطر التي يتعرض لها مصرف 

اإلسالمي والناتجة عن صيغ التمويل المختلفة والممولة من حسابات اإلستثمار لن يدخل ضمن معادلة 
، ألنه في هذه الحالة أصحاب الحسابات اإلستثمارية هم الذين يتحملون مخاطر هذه كفاية رأس المال

 .الصيغ مادام لم يثبت أي تقصير من طرف المصرف 
ن تأثير اإلصالحات المقترحة عليه من المحتمل أن ة جيدة ألأن مصرف أبوظبي االسالمي في وضعي -

 هامعدلوالذي بلغ متوسط  يكون محدودا نظرا ألنه مصرف يتمتع بمستوى جيد من كفاية رأس المال
، أي هي أعلى بكثير من الحد األدنى 2 بحسب معايير بازل) 2014 -2010خالل الفترة ما بين ( 17.19%

دون أي  3ما جاء به المعيار المعدل حسب بازل على تطبيقالمصرف رة قدالمطلوب، وهذا ما يعزز 
 .صعوبات

إن حقيقة أن مصرف أبوظبي االسالمي يتمتع بالفعل بنسبة جيدة من كفاية رأس المال تعني أنه لن  -
 وبناء عليه، فإنه ال ينبغي أن تكون هناك أي تأثيرات سلبية 3صعبا عليه تطبيق قواعد اتفاقية بازل يكون

 عالوة على ذلك، فإن قوة هذا المصرف يتوقع 3مفاجئة كبيرة في القطاع أثناء فترة التحول إلى نظام بازل
 أن تدعم عملية االنتعاش االقتصادي التي تشهدها اإلمارات حاليا.

 يتعرض مصرف أبوظبي اإلسالمي إلى مخاطر االئتمان بكثرة خاصة تلك الناتجة عن  -
 إلجارة وذلك راجع إلى التركيز عليهما في تمويالته باعتبارهما أقل مخاطرةالتعامل بصيغتي المرابحة وا
 ، كما يعتمد في تسيير مخاطر تمويالته على إجراءات قانونية، إداريةبالمقارنة مع صيغه األخرى

وتنظيمية تتسق في عمومها مع توجهات للمنظمات المهنية العالمية الساعية إلى تأطير مخاطر 
 ". 3رار ما جاءت به إتفاقية "بازلالمصارف، على غ

تقارير مصرف أبوظبي اإلسالمي تتسم بنقص الكثير من اإليضاحات الضرورية لحساب كفاية رأس  -
 المال بشفافية، خاصة ما يتعلق بأوازن الترجيح وكيفية تصنيف صيغ النشاط حسب درجة خطورتها.

تمثلت هذه الكفاءة بحرصه على إبقاء  إن مصرف أبوظبي اإلسالمي ذو كفاءة في إدارته للمخاطر وقد -
أدائه المالي على أحسن ما يرام، وذلك بإتباع مجموعة من السياسات المالية وتنفيذ أوامر السلطات 
الرقابية واهتمامها بما جاءت به المعايير الدولية للرقابة وخاصة معيار كفاية رأس المال، ومتغيرات 
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في المصارف قد يكون حافز أعلى لحماية أصحاب رؤوس  الربحية مما يدل على أن زيادة األرباح
 األموال.

  التوصيات:
وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة فإننا نتقدم بالمقترحات          

  والتوصيات التالية:
وهي الصيغ القائمة على المداينات أن ال يقتصر القطاع المصرفي اإلسالمي على صيغ محددة  -

، لما لذلك وهي الصيغ التي تقوم على المشاركات وٕاعطاء الحق لبقية صيغ الصيرفة اإلسالمية بالتطبيق
  من دور في اإلسهام في التخفيف من المخاطر وٕادارة األزمات المالية.

بين الفقه التنظيري والعمل دعوة المؤسسات المالية اإلسالمية لإلهتمام بالبحث العلمي الذي يجمع  -
الميداني على المستويين الشرعي واالقتصادي البتكار أدوات مالية تعزز من أساليب إدارة وقياس 
المخاطر لتجنب مختلف المخاطر التي تتعرض لها وللتخفيف من حدة األزمات المالية التي تواجهها، 

لمعايير الرقابية دون أن يتعارض هذا مع  العمل على تحديث وتطوير الخدمات المصرفية االسالمية واو 
  الشريعة اإلسالمية لزيادة قدراتها التنافسية في السوق الدولية.

العمل على إيجاد آلية لتوحيد الفتوى الشرعية الخاصة بالمعامالت المصرفية اإلسالمية ووضع منهاج  -
 لذلك يمكن الرجوع إليه.

دورية بناء على تحديث المعلومات والبيانات عن العمالء إعادة تقييم مستوى المخاطر االئتمانية بصفة  -
األسالمي ألنها من أكثر المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية عموما ومصرف أبوظبي 

 ).هخصوصا (العتماده على صيغتي المرابحة واإلجارة كما سبق ذكر 
أن تتمتع بإستقاللية لتستطيع االهتمام بإنشاء مصالح متخصصة في المصرف إلدارة المخاطر بشرط   -

فهم وتحديد وقياس المخاطر المختلفة لتقليلها إلى أدنى حد ممكن ولمسايرة كل ما هو جديد على الساحة 
  المصرفية الدولية.

العمل على إيجاد طرق للفصل ما بين مصادر تمويل كل صيغة من صيغ التمويل المعتمدة في  -
  مصرف أبوظبي اإلسالمي.

بة من مخاطر صيغ التمويل الممولة من الحسابات االستثمارية في مقام معادلة ضرورة إدخال نس -
، كون هذه المخاطر يتحملها كفاية رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية والمخاطر التجارية المنقولة

 المصرف في الكثير من األحيان وتحديد هذه النسبة يكون من قبل البنك المركزي أو المؤسسات المسؤولة
عن إعداد المعايير الخاصة بالمصارف اإلسالمية ومختلف المؤسسات المالية كمجلس الخدمات المالية 

  .اإلسالمية
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أبوظبي ضرورة إدخال ممثلين عن أصحاب الحسابات االستثمارية في الهيئة الرقابية لمصرف  -
  تكون مهمتهم الرقابة على المصرف عند إستثماره لهذه الحسابات. اإلسالمي 

مختلف المعايير الخاصة بالصناعة المالية االسالمية عبر شبكة اإلنترنت لتسهيل الوصول إليها نشر  -
بشكل أسرع ألن هذا يمثل خطوة نحو اإلنتشار للمعرفة المالية اإلسالمية، كما أن هذا يتيح للمستثمرين 

ومرتب، فإنه يضع والباحثين والممارسين قراءة المعايير وتصفحها عبر اإلنترنت بأسلوب رقمي مبوب 
  أيضا هذه المعايير في متناولهم في أي مكان وزمان، ويحقق عنصر السرعة والسهولة.

ينبغي بذل الجهد للدعاية واإلعالن عن المصارف اإلسالمية وتوصيل المعلومات الضرورية عنها  -
ف اإلسالمي من وخاصة في مجال الفضائيات والمواقع اإللكترونية، واإلهتمام أكثر بتوعية عمالء المصر 

حيث عقد ندوات تثقيفية أو لقاءات من أجل تسهيل التعامل معهم ومن ثم تفهم العمل المصرفي اإلسالمي 
 ..                                                             من جانبهم

تنفيد العمليات إيجاد نوع من التواصل والترابط بين مختلف المصارف اإلسالمية مثل التعاون في  -
 . المصرفية

اإلعداد لندوات ومؤتمرات دورية يشترك فيها ممثلوا تلك المصارف والمختصين وأساتذة الجامعات  -
 .    ل.                            والباحثين في هذا المجا

مالها ويجب يجب أن تتظافر أجهزة الرقابة وتتعاون فيما بينها ومن الضروري أن تلتزم بالجدية في أع -
أيضا تشديد العقوبات في المخالفات المالية والشرعية، وفي هذا الصدد نقرر أن الرقابة الشرعية يجب أن 

 .                   تكون شاملة على جميع عمليات المصرف اإلسالمي.
بل يجب أن  يجب أن ال تكون الرقابة بأنواعها المختلفة سببا في إعاقة اإلنتاج وبطء اإلجراءات، كما  -

  تتصف بالقصد وتزداد منافعها عن تكاليفها.
التعاون إلنشاء مؤسسات لتقييم المخاطر المرتبطة بالمصارف اإلسالمية وعمالئها، وتطـوير أدوات  -

وأنظمـة قيـاس المخـاطر وفقـا لطـرق التقيـيم الـداخلي، لإلسـتفادة مـن مزايـا هـذه الطريقة من طرف 
والمتابعة الجيدة للتمويالت الممنوحة للعمالء ووضعيتهم المالية بصفة دائمة المصارف اإلسالمية، 

ومستمرة، حتى يتمكن المصرف من اتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل وقوع العميل في حالة اإلعسار والتوقف 
 عن تسديد المستحقات المترتبة عليه.

  
  آفاق الدراسة.
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وعالقتها بمعيار كفاية رأس المال المصرفية حسب إتفاقية يعد موضوع مخاطر الصيغ التمويلية       
من المواضيع المهمة والحساسة الستكمال جزء مهم من الجانب التنظيري للعمل المصرفي  3بازل

االسالمي، وهو أيضا مجال حيوي وخصب في آن واحد لإلبداع واالبتكار في إطار التشريع االسالمي 
في الواقع العملي، بما يخدم مصالح المصارف اإلسالمية وكذا من حيث كيفية تطبيق هذا المعيار 

  المجتمع اإلسالمي.
 .3حساب كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية حسب إتفاقية بازل -
 الهندسة المالية اإلسالمية في المصارف اإلسالمية. -
 حوكمة المصارف اإلسالمية. -
  .3النظام المصرفي الجزائري وتطبيق إتفاقية بازل -
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  قائمة المصادر والمراجع.
I. .المصادر  

 أوال) القرآن الكريم.
  ثانيا) كتب الحديث.

  .، دار إبن كثير، دمشقصحيح البخاري)، 2002بي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري، (أ )1
 القاهرة، مصر. ،3، الجزء،  دار الحديثسنن أبي داود)، 1988أبو داود سليمان بن األشعث، ( )2
القاهرة،  ،3جزء ، بشرح جالل الدين السيوطي، دار الريان، دار الحديث،سنن النسائي)، 1987أحمد النسائي، ( )3

 مصر.
، رواية محمد بن الحسن الثيباني، تحقيق موطأ اإلمام مالكاإلمام أبو عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي، (د س ن)،  )4

 .مصر، 2طعبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، 
، الجزء الخامس، الجامع الصحيحاإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، (د س ن)،  )5

 .باب البيوع
، حققه وأخرجه هشام الصبابطي، صحيح مسلم)، 1994اإلمام الحافظ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، ( )6

 مصر. القاهرة،، 5، كتاب البيوع، مجلد 1حازم محمد، عماد عامر، دار الحديث، ط
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، سنن إبن ماجة)، 275الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني أبن ماجة، ( )7

  .2مجلد المكتبة العلمية،
 بيروت، لبنان.، 3مجلد، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، المكتبة الثقافية، سنن الترمذيس ن)، اإلمام الترمذي، (د  )8
، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، سنن أبي داود)، 1985( سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني، )9
 ، بيروت.1468، رقم الحديث3، ج2ط
 

  ثالثا) كتب الفقه والمعاجم.
مكتبة العلوم  منهاج المسلم كتاب عقائد وأداب وأخالق وعبادات ومعامالت،س ن)،  جابر الجزائري،( دأبي بكر  )1

 والحكم، المدينة المنورة، السعودية.
، باب الضاء، 29دار المعارف، المجلد الرابع، الجزء لسان العرب،)، 1981أبو الفضل جمال الدين إبن منظور، ( )2

 القاهرة، مصر.
 ، دار الجيل، دون بلد نشر.المعجم اإلقتصادي اإلسالمي)، 1981أحمد الشرباصى، ( )3
 .، القاهرة، مصر3، الجزء21عالم العربي، طدار الفتح لإل فقه السنة،)، 1990السيد سابق، ( )4
، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، معجم التعريفات)، 1413علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني،(  )5

 القاهرة، مصر.
 ، بيروت، لبنان.22، دار المشرق، طمنجد الطالب)، 1978فؤاد إفرام البستاني،( )6
 دار الشروق، بيروت، لبنان. قاموس المصطلحات اإلقتصادية في الحضارة اإلسالمية،)، 1993محمد عمارة، ( )7
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II. .قائمة المراجع  
  أوال) الكتب:

 ، صندوق النقد العربي، ومعاصرة في الرقابة على البنوك وٕادارة المخاطرأطر أساسية )، 2006إبراهيم الكراسنة، ( )1
 ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.أبو 
 دار المناهج، عمان، األردن. اإلقتصاد اإلسالمي دراسة وتطبيق،)، 2008إبراهيم فاضل الدبو، ( )2
 .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، القوانين الفقهيةأبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن جزى الكلبي، (د س ن)،  )3
 دار األنصار، القاهرة، مصر. المعامالت الشرعية المالية،)، 1936أحمد إبراهيم بك، ( )4
 .، دار الصفاء، األردندراسات وبحوث في التأمين، بحوث علمية محكمة)، 2010أحمد أبو بكر عيد، ( )5
 خاطر، والعالقة مع المصارف المركزية والتقليدية،المصارف اإلسالمية العمليات، إدارة الم)، 2005أحمد سفر، ( )6

 إتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان.
 إستراتيجية مواجهتها، -تحديات العولمة–المصارف اإلسالمية مقررات لجنة بازل )، 2008أحمد سليمان خصاونة، ( )7

 عالم الكتب، األردن.
دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  واجهة األزمات المالية،البنوك اإلسالمية في م)، 2010أحمد شعبان محمد علي، (  )8

 مصر.
، دار انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية)، 2006أحمد شعبان محمد علي، ( )9

 الجامعة، مصر.
، دار المصرفيةاإلستثمار اإلسالمية، البيوع، القروض، الخدمات  أدوات)، 2010أحمد صبحي العيادي، ( )10

 ، األردن.1الفكر، ط
مذكرة ماجستير  الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية،)، 2006أحمد عبد العفو مصطفى العليات، ( )11

 في الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
 ، دون دار نشر.الديون المتعثرة واالئتمان الهارب)، 2000أحمد غنيم، ( )12
الحسابات االستثمارية لدى المصارف اإلسالمية: تأصيلها الشرعي ه)، 1431بن علي عبد اهللا الزامل، (بدر  )13

 ، دار إبن الجوزي، الدمام، السعودية.وأساليب توزيع أرباحها
، دار أبعاد القرار التمويلي واإلستثماري في البنوك اإلسالمية دراسة تطبيقية)، 2012بن إبراهيم الغالي،( )14

 ، االردن.1ط النفائس،
أخرى، دار  البنوك اإلسالمية دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول)، 2008جالل وفاء البدري محمدين، ( )15

 الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر.
 دار النبأ، بسكرة، الجزائر. المصارف االسالمية،)، 1996جمال لعمارة، ( )16
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 ، جدة، السعودية.3المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ط
عربي الحديث، االسكندرية، المكتب ال اإلدارة المالية مدخل تحليلي معاصر،)، 2004منير إبراهيم هندي، ( ) 119

 مصر.
 ، االسكندرية، مصر.2، منشأة المعارف، طالفكر الحديث في االستثمار)، 2004منير إبراهيم هندي، ( ) 120
 ردن.، دار صفاء، عمان، األالمالية الدوليةموسى مطر شقيري وآخرون (د س ن)،  ) 121
 بع المنار العربي، مصر.، مطاأصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل)، 1996ناصر الغريب، ( ) 122
 ، دمشق، سوريا.1دار القلم، طمعجم المصطلحات المالية واإلقتصادية في لغة الفقهاء، )، 2008نزيه حماد،( ) 123
 دار القلم، دمشق، سوريا. في فقه المعامالت المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديدة،)، 2007نزيه حماد، ( ) 124
دار الفكر ستثمار بين اإلقتصاد اإلسالمي واإلقتصاد الوضعي، صناديق اإل)، 2007نزيه عبد المقصود، ( ) 125

 الجامعي، االسكندرية، مصر.
 .، دار صفاء، عمان، االردنأثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجارية)، 2009نصر حمود، ( ) 126
 ، عمان، األردن.1دار البداية، ط البنوك اإلسالمية نحو إقتصاد إسالمي،)، 2012نعيم نمر داوود،( ) 127
، دار اليازوري، المصرفية اإلسالمية األسس النظرية وٕاشكاليات التطبيق)، 2011نوري عبد الرسول الخاقاني، ( ) 128

 األردن.
 ، الشركة العربية المتحدة، مصر.إدارة المصارف)، 2008هشام جبر،( ) 129
دار النفائس،  عات الصغيرة والمتوسطة،التمويل المصرفي اإلسالمي للمشرو )، 2008هيا جميل بشارات،( ) 130

 األردن.
 -اإلستصناع -أساليب اإلستثمار –المصارف اإلسالمية والمؤسسات اإلقتصادية )، 2006وائل عربيات، ( ) 131

 ، دار الثقافة، عمان، األردن.المشاركة المتناقصة
 ، دمشق، سوريا.11، جزء3، دار الفكر، طموسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعصرة)، 2012وهبة الزحيلي، ( ) 132
 دار الفكر، دمشق، سوريا. المعامالت المالية المعاصرة بحوث وفتاوى وحلول،)، 2002وهبة الزحيلي،( ) 133
دار النشر  ، المصرفية اإلسالمية األزمة والمخرج،2فقه اإلقتصاد النقدي )، 1996يوسف كمال محمد، ( ) 134

 للجامعات، المنصورة، مصر.
  
  
 
 

  رسائل الماجستير:أطروحات الدكتوراه و  ثانيا)



 
292

 ، مذكرة ماجستير، قسمتأهيل النظام البنكي الجزائري في ظل التطورات المالية العالمية)، 2006آسيا سعدان، ( ) 135
  .االقتصاد، جامعة قالمة، الجزائر

مذكرة ماجستير  الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية،)، 2006أحمد عبد العفو مصطفى العليات، ( ) 136
 في الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

إتخاذ القرارت اإلستثمارية في البنوك اإلسالمية: من أجل معامل خصم في ظل )، 2012الغالي بن براهيم، ( ) 137
 ، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائر.الضوابط الشرعية

التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية )، 2006(،  عبد القادر بريش ) 138
 الجزائر. ، أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادية، نقود ومالية، جامعة الجزائر،للبنوك الجزائرية

سة حالة المؤسسات إدارة المخاطر البنكية وأثرها على كفاءة وفعالية القطاع المصرفي درابلبالي عبد الرحيم،  ) 139
  .، رسالة ماجستير في العلوم اإلقتصادية، تخصص نقود بنوك ومالية، جامعة تلمسان، الجزائرالمالية الجزائرية

تسيير مخاطر صيغ التمويل بالمصارف اإلسالمية، دراسة حالة بنك البركة )، 2009بن الناصر فاطمة، ( ) 140
  .الية المؤسسة، جامعة ورقلة، الجزائر، رسالة ماجستير في علوم التسيير تخصص مالجزائري

دراسة فقهية –مقارنة بين السلم والربا في الفقه اإلسالمي )، 2007حكمت عبد الرؤوف حسن مصلح، ( ) 141
  .رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين ،-معاصرة

، أطروحة دكتوراه لإلستثمار في رأس المال العاملالصيغ اإلسالمية )، 2009حسني عبد العزيز يحي، ( ) 142
 تخصص المصارف اإلسالمية، كلية العلوم المالية والمصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

إطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل في المصارف )، 2006زياد جالل الدماغ، ( ) 143
مذكرة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة  ،-تطبيقية على المصارف اإلسالمية الفلسطينيةدراسة  - اإلسالمية

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
نحو تطبيق مقترح تمويلي –الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية اإلقتصادية )، 2010زياد جالل الدماغ، ( ) 144

البنوك اإلسالمية والتمويل، معهد البنوك والتمويل، الجامعة أطروحة دكتوراه في  ،-لتطوير دور البنوك اإلسالمية 
 .اإلسالمية، ماليزيا

المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك اإلسالمية دراسة تأصيلية مقارنة )، 2007سليمان بن ناصر العجاجي، ( ) 145
 منية، الرياض، السعودية.، أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األوتطبيقية

رسالة ماجستير في  التحديات، -األبعاد - األهمية - إتفاقية بازل: المضمون)، 2007سيرين سميح أبو رحمة، ( ) 146
 المالية والمحاسبة، قسم التجارة، الجامعة اإلسالمية غزة، فلسطين.

رسالة  في المصارف اإلسالمية،الشركة المنتهية بالتمليك وتطبيقاتها )، 2000صالح سعيد عبد اهللا المرزوقي،( ) 147
 ماجستير في اإلقتصاد اإلسالمي، جامعة اليرموك، األردن.

، أطروحة دكتوراه في العلوم -دراسة قياسية –إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية )، 2014طهراوي أسماء، ( ) 148
 .اإلقتصادية، تخصص مالية ومؤسسة، فرع بنوك، جامعة تلمسان، الجزائر
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، مخاطر صيغ التمويل التجارية اإلسالمية في البنوك السعودية)، 2005الرحمن بوقري، (عادل بن عبد   ) 149
 أطروحة دكتوراه في اإلقتصاد االسالمي، جامعة أم القرى، السعودية.

، مذكرة المنظومة المصرفية الجزائرية ومتطلبات إستيفاء مقررات لجنة بازل)، 2005عبد الرزاق حبار، ( ) 150
 لمالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.ماجستير في النقود وا

إدارة الموجودات المطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف )، 2009عمر محمد فهد شيخ عثمان( ) 151
 أطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم المالية والمصرفية، سوريا. دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة، –اإلسالمية 

، مذكرة ماجستير في البنوك اإلسالمية بين التشريع الضريبي والزكاة)، 2007لنا محمد إبراهيم الخماش، ( ) 152
 المنازعات الضريبية بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

توراه، تخصص ، أطروحة دكإدارة المخاطر المالية في شركات المساهمة المصرية)، 2005محمد علي محمد، ( ) 153
 إدارة األعمال، جامعة القاهرة، مصر.

مخاطر صيغ التمويل االسالمي وعالقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف )، 2008موسى عمر مبارك،( ) 154
، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية تخصص المصارف االسالمية، االكاديمية 2اإلسالمية من خالل معيار بازل

 مالية والمصرفية.العربية للعلوم ال
دراسة  -آلية رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعايير الدولية)، 2005موسى مبارك أحالم، ( ) 155

 ، مذكرة ماجستيير في علوم التسيير، فرع نقود ومالية، جامعة الجزائر، الجزائر.-حالة بنك الجزائر
، إلسالمية وتغلغلها في اإلقتصاد الفلسطينيمدى نجاعة البنوك ا)، 2011موسى محمد محمود شحادة، ( ) 156

 أطروحة دكتوراه في العلوم اإلدارية واإلقتصادية، الجامعة الحرة، هولندا.
 2اإلدارة الحديثة لمخاطر اإلئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية بازل)، 2007ميرفت علي أبو كمال، ( ) 157

ذكرة ماجستير في إدارة األعمال ، الجامعة اإلسالمية، غزة، ، مدراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين
 فلسطين.

اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك وفق المعيار المحاسبي اإلسالمي )، 2010مكرم محمد صالح الدين مبيض،( ) 158
ستير في رسالة ماج دراسة تطبيقية في المصارف االسالمية، 17بالمقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 8رقم

  المحاسبة، جامعة حلب، سوريا.
، رسالة ماجستير في الفقه عقد التوريد في الفقه اإلسالمي دراسو مقارنة)، 2004مر صالح محمود دراغمه، (ن ) 159

 والتشريع، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
 إسالمي مساهمة صندوقي الزكاة والوقف، تمويل التنمية المحلية من منظور)، 2013السبتي، (وسيلة   ) 160

 أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادية تخصص نقود وتمويل، جامعة بسكرة، الجزائر.
 

  ثالثا) الملتقيات والندوات والتظاهرات العلمية:
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، التمويل المصرفي اإلسالمي بين صيغ المشاركات والمداينات)، 2013جويلية  16أحمد مجذوب أحمد علي، ( ) 161
، المنامة، 1وث ندوة البركة الرابعة والثالثين لإلقتصاد اإلسالمي، إدارة التطوير والبحوث مجموعة البركة المصرفية، طبح

 البحرين.
تحليل تجربة  –المسؤولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية ، ) 2012فيفري  15-14(  ،العرابي مصطفى ) 162

 .االجتماعية، جامعة بشار، الجزائر الثالث حول منظمات األعمال والمسؤولية، للملتقى الدولي -المصرف اإلسالمي للتنمية
بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثامن  مخاطر التمويل بصيغة السلم،)، 2011براحلية بدر الدين، (أوت  ) 163

 لإلقتصاد والتمويل اإلسالمي، قطر.
، ملتقى ية اإلسالمية مدخل الهندسة الماليةإدارة المخاطر بالصناعة المال)، 2012أفريل 5(بلعزوز بن علي ،  ) 164

الخرطوم للمنتجات المالية اإلسالمية النسخة الرابعة، بعنوان التحوط وٕادارة المخاط في المؤسسات المالية االسالمية، 
 السودان.

استخدام الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر بالمصارف بلعزوز بن علي، عبد الكريم قـنـدوز،  ) 165
 .ردن، المؤتمر الدولي السابع حول إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة، األإلسالميةا

، كفاية رأس المال في المصارف االسالمية في الواقع وسالمة التطبيق)، 2014حسين سعيد ، علي أبو العز( ) 166
 المؤتمر الدولي األول للمالية االسالمية، الجامعة األردنية، األردن.

، ملتقى مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التكييف الشرعي للتأمين التكافلي)، 2010سعيد بوهراوة، (أفريل ) 167
 التعاوني بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر.

، بحث سالميةتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية اإلسليمان ناصر، عواطف محسن،  ) 168
 مقدم إلى الملتقى الدولي األول لمعهد العلوم اإلقتصادية حول اإلقتصاد اإلسالمي، الواقع ورهانات المستقبل أيام 

 ، غرداية، الجزائر.2011فيفري 24،23
، بحث مقدم إلى مجمع الفقه اإلسالمي رابطة التورق والتورق المنظم دراسة تأصيليةسامي بن إبراهيم السويلم،  ) 169

  .العالم اإلسالمي، مكة، السعودية
، ملتقى دولي حول األزمة المالية واإلقتصادية إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية)، 2009صالح مفتاح، ( ) 170

 الدولية والحوكمة العالمية، جامعة سطيف، الجزائر.
المـؤتمر العالمي على النظام المصرفي االسالمي،  IIIتأثير مقررات لجنة بازل )، 2013، (سبتمبر صالح مفتاح ) 171

 .التاسع لالقتصاد والتمويل االسالمي: النمو والعدالة واالستقرار من منظور اسالمي، أسطنبول، تركيا
، ورقة إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية االسالمية)، 2003طارق اهللا خان، أحمد حبيب، ( ) 172

 االسالمي للتنمية، جدة. ، البنك5مناسبات، رقم
بحث مقدم إلى  أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية،عادل بن عبد اهللا عمر باريان،  ) 173

جوان 3ماي إلى 31مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري دبي أيام 
 ، اإلمارات.2009
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 العقود النمطية لألدوات المالية اإلسالمية أما آن األوان، )،2007جانفي 15(ن محمد علي مشعل،عبد الباري ب ) 174
بحث مقدم إلى المؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 البحرين. ،اإلسالمية
المؤتمر العالمي الثالث  لة في المؤسسات المالية اإلسالمية،الرقابة الشرعية الفعاعبد الحميد محمود البعل،  ) 175

 لالقتصاد االسالمي، جامعة ام القرى. 
الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية )، 2009جوان 3-ماي 31علي بن محمد العيدروس، ( ) 176

بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف  اإلسالمية (تعريفها، أهميتها، ضوابط العاملين فيها، مجاالت عملها، تفعيلها)،
 اإلسالمية والعمل الخيري بدبي ،االمارات.

، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي إدارة مخاطر التمويل واإلستثمار في المصارف)، 2005علي عبد اهللا شاهين، ( ) 177
 األول في الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.

، بحث رقابة الشرعية وآثارها على الصيرفة اإلسالميةمعالم إنفالت ال)، 2012ماي 8-7محمد برهان أربونا، ( ) 178
  .مقدم في مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، البحرين

واقع و آفاق  :)، البنوك اإلسالمية والنظم والمعايير االحترازية الجديدة2011ديسمبر ( محمد بن بوزيان وآخرون ) 179
النمو المستدام و التنمية اإلسالمية -المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد و التمويل اإلسالمي)، 3تطبيق لمقررات بازل(

 .، الدوحة، قطر-الشاملة من منظور إسالمي
الملتقى  اإلسالمية، البنوك للمؤسسة في االجتماعية ، المسؤولية)15/7/2011(  حفيظ، الصديق محمد ) 180

 .تونس المغاربي األول للمالية اإلسالمية ،
، التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي اإلسالمي )،1987جوان 21-18محمد عبد الحليم عمر،( ) 181

بحث مقدم إلى ندوة عن خطة إستراتيجية اإلستثمار في البنوك اإلسالمية الجوانب التطبيقية والقضايا والمشكالت، التي 
 البنك االسالمي للتنمية، جدة، السعودية.عقدها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بالتعاون مع 

، المؤتمر األول للمستجدات الفقهية، عالقة البنوك اإلسالمية مع البنوك المركزية)، 1994موسى شحاده، ( ) 182
 .الجامعة األردنية

، ندوة دولية حول شركات التأمين التقليدي حقيقة التأمين التكافلي)، 2011موسى مصطفى القضاة، (أفريل  ) 183
 .التأمين التكافلي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة سطيف، الجزائرومؤسسات 

، المؤتمر العلمي السنوي -خصائصها وأنواعها–صكوك اإلستثمار الشرعية )،  2007( نادية امين محمد علي، ) 184
 ، كلية الشريعة والقانون، االمارات العربية المتحدة.الرابع عشر

 
  : والدوريات مجالترابعا) ال

ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز االستقرار  3مقررات بازل)، 2015بريش عبد القادر، زهير غراية، ( ) 185
 .2015 - 00، مجلة االقتصاد والمالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، العددالمالي والمصرفي العالمي
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  87  .  مخاطر وتحديات تنفرد بها المصارف االسالمية.3.2.3.2

  90  .لمخاطر في المصارف اإلسالميةالمتطلبات الضرورية إلدارة ا. 4.2
  91  .لمخاطر بالمصارف االسالميةإلدارة ارئيسية  . عناصر1.4.2

  91  .الرسالة والقيم الجوهرية للمصرف اإلسالمي بيان. 1.1.4.2
  92  .بأهداف المصرف ورسالتهتوظيف الكفاءات المؤهلة والمؤمنة  . 2.1.4.2
  93  .سياسات وٕاجراءات واضحة وشاملة وجود . 3.1.4.2
  93  .المعلومات بشكل دائم ومنظم لإلدارةتوفر  . 4.1.4.2
  94  .وعدم تداخل في الواجباتوالمهام توزيع وتفويض واضح للمسؤليات  . 5.1.4.2
  94  .سجالت محاسبية ومستندية مناسبة توفر . 6.1.4.2
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  94  .وجود أنظمة رقابة داخلية وخارجية وأنظمة تحقق من مستوى األداء .7.1.4.2
  95  .مستقلة إلدارة المخاطر وجود إدارة .8.1.4.2
  96  .دور فعال للمصارف المركزية . 9.1.4.2

  96  .إصالحات قانونية وٕادارية لتسهيل عمل المصارف . 10.1.4.2
  96  .معايير موحدة لعمل المصارف اإلسالمية . 11.1.4.2
  97  . السعر المرجعي.12.1.4.2

  98  .إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية . أدوات2.4.2
  99  .توزيع وتنويع اإلستثمار . 1.2.4.2
  100  .فعال للمعلومات والتقييم والرصد وقياس المخاطر نظام .2.2.4.2
  101  .وٕادارة ومتابعة قانونية مناسبة بيئة .3.2.4.2
  101  .ومخصصات كافية لمجابهة المخاطر المحتملة إحتياطيات .4.2.4.2
  101  .الـتأمين التكافلي .5.2.4.2
  104  .الضمانات والرهونات. 6.2.4.2
  104  .والبدائل  المشتقات .7.2.4.2
  107  .للمخاطر التعاقدية معالجات .8.2.4.2
  108  .التصكيك .9.2.4.2

  110  .الشركات التابعة .10.2.4.2
  110  .. الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية5.2

  111  .. مفهوم الرقابة الشرعية1.5.2
  111  تعريف الرقابة الشرعية والحاجة إليها.. 1.1.5.2
  113  وأهدافها. الرقابة الشرعية شكالأ. 2.1.5.2

  114  .. مهام هيئة الرقابة الشرعية وٕاختصاصاتها2.5.2
  114  . مهام هيئة الرقابة الشرعية.1.2.5.2
  116  . إختصاصات هيئة الرقابة الشرعية.2.2.5.2

  116  .المصارف اإلسالمية والتحديات التي تواجهها . مراحل الرقابة الشرعية فى3.5.2
  116  وعالقتها بالمراجعة الداخلية والمرجعة الخارجية.مراحل الرقابة الشرعية . 1.3.5.2
  118  . تحديات ومخاطر تواجهها هيئات الرقابة الشرعية.2.3.5.2

  120  . خالصة الفصل .6.2
  184-122  .لكفاية رأس المال المصرفية 3 . مقررات إتفاقية بازل3

  122  مدخل .1.3
  123  والثانية. ل األولىزبــا إتفاقيتيضاءات على .  إ2.3

  123  .ل األولىزمقررات لجنة بـا . 1.2.3
  123  .يةمصرفل الزالتطور التاريخي للجنة بـا  . 1.1.2.4
  125  . أهداف إتفاقية بازل.2.1.2.3
  125  .1بازل. الجوانب األساسية إلتفاقية 3.1.2.3
  130  . تعديل إتفاقية بازل األولى.4.1.2.3
  133  الثانية.ل زمقررات لجنة بـا .2.2.4

  133  .2لزأسباب إعداد معايير بـا. 1.2.2.3



 
306

  133  .2وٕاتفاقية بازل 1أوجه االختالف بين إتفاقية بازل . 2.2.2.4
  134  .ونطاق تطبيقاتها 2أهداف اتفاقية بازل  .3.2.2.3
  135  .2لزبـا إتفاقيةركائز مقررات . 4.2.2.3

  145  ة بازل.تفاقي. تقييم إ3.2.3
  145  اإلتفاقية.ايجابيات . 1.3.2.3
  145  اإلتفاقية.سلبيات  .2.3.2.3
  146  .2بازل إتفاقيةتقييم . 3.3.2.3

  147  ما جاءت به. 3إتفاقية بازل. 3.3
  147  .3لزبـا إتفاقيةمقررات ظروف إصدار  . 1.3.3
  148  لكفاية رأس المال. 3بازلمقررات إتفاقية  .2.3.3

  149  .3.  التعريف بمقررات إتفاقية بازل1.2.3.3
  149  .3. أهمية مقررات بازل2.2.3.3

  151  .3الجوانب اإلصالحية إلتفاقية بازل. 3.3.3
  151  التعديالت المتعلقة برأس المال.. 1.3.3.3
  159  . خطر إئتمان الطرف المقابل.2.3.3.3
  160  التعديالت الكمية في جانب السيولة..أهم 3.3.3.3
  162  نسبة الرافعة المالية (نسبة اإلستدانة).. 4.3.3.3
  164  المصارف النظامية، رأس مال الطوارئ وأعباء المال اإلضافية. . 5.3.3.3

  165  .مراحل التحول إلى النظام الجديد. 4.3
  165  حول كفاية رأس المال المصرفية. 3مراحل تنفيذ مقررات بازل  . 1.4.3
  167  .3تطبيق معيار بازل . 2.4.3
  171  نقد.بين التأييد وال 3إتفاقية بازل . 3.4.3

  171  .3بازل مؤيدة لما جاءت به إتفاقيةاآلراء ال.1.3.4.3
  171  .3بازل . اآلراء المنتقدة إلتفاقية2.3.4.3

  176  .المصرفي العالميعلى النظام  3بازل تفاقيةإ إنعكاسات . 5.3
  176  على النظام المصرفي التقليدي. 3بازل تفاقيةإ . إنعكاسات1.5.3
  179  على المصارف اإلسالمية. 3. إنعكاسات إتفاقية بازل2.5.3

  184  . خالصة الفصل.6.3
 )IFSBبمعيار كفاية رأس المال الصادر عن (وعالقتها . صيغ التمويل في مصرف أبوظبي االسالمي 4

  .3حسب إتفاقية بازل
186-253  

  186  مدخل  .1.4
  187  مصرف أبوظبي اإلسالمي.مدخل للتعريف ب. 2.4

  187  مصرف أبوظبي اإلسالمي. تقديم. 1.2.4
  187  .التعريف بمصرف أبوظبي اإلسالمي . 1.1.2.4
  187  .اإلسالمي أبوظبي مصرف ةنشأ .2.1.2.4

  188  . إستراتيجية مصرف أبوظبي اإلسالمي.2.2.4
  188  .المتحدة العربية اإلمارات في دولة السوق ريادة وتعزيز بناء .1.2.2.4
  188  .المالية لتقديم الخدمات متكاملة مجموعة إنشاء . 2.2.2.4
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  189  .العالمي على المستوى النمو فرص عن البحث .3.2.2.4
  189  . قيم مصرف أبوظبي اإلسالمي ورؤيته.3.2.4
  189  لمصرف أبوظبي االسالمي. . األنشطة الرئيسية4.2.4

  189  الخدمات المصرفية الشخصية. .1.4.2.4
  190  .الخدمات المصرفية لألعمال .2.4.2.4
  191  .الخدمات المصرفية للمجموعات .3.4.2.4
  191  أعمال ومهام أخرى. .4.4.2.4

  192  أبوظبي اإلسالمي. لمصرفرؤية مستقبلية  . 5.2.4
  194  الهيكل التنظيمي لمصرف أبو ظبي اإلسالمي وخطوطه الدفاعية. . 6.2.4

  194  .  الهيكل التنظيمي لمصرف أبوظبي اإلسالمي.     1.6.2.4
  196  . الخطوط الدفاعية لمصرف أبوظبي اإلسالمي.2.6.2.4

  198  . الشركات التابعة لمصرف أبوظبي االسالمي.7.2.4
  198  .بروج العقارية .1.7.2.4
  198  .شركة أبوظبي اإلسالمي لألوراق المالية .2.7.2.4
  198  .كوادر للخدمات  .3.7.2.4
  198  .بيت التقسيط السعودي. 4.7.2.4

  199  المتعلقة بمصرف أبوظبي االسالمي.. المعلومات المالية 8.2.4
  199  .إجمالي االيرادات .1.8.2.4
  200  .رباحصافي األ  .2.8.2.4
  201  . إجمالي األصول.3.8.2.4
  203  . إجمالي الودائع.4.8.2.4
  204  . نسب كفاية رأس المال.5.8.2.4
  205  قائمة المركز المالي لمصرف أبوظبي اإلسالمي. .6.8.2.4

  208  نشاط مصرف أبوظبي اإلسالمي.. 9.2.4
  209  . إدارة المخاطر في مصرف أبوظبي اإلسالمي.10.2.4

  209  . فلسفة المخاطر الخاصة بمصرف أبوظبي اإلسالمي.1.11.2.4
  210  . إدارة المخاطر في مصرف أبوظبي اإلسالمي.2.11.2.4

لصادر عن في المصارف االسالمية ا لقياس كفاية رأس المال 3. المعيار المستمد من إتفاقية بازل3.4
)IFSB.(  

212  

  212  . ماهية مجلس الخدمات المالية االسالمية.1.3.4
  212  .مجلس الخدمات المالية االسالميةب التعريف. 1.1.3.4
  213  .. هيكل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية2.1.3.4
  214  .. أهداف مجلس الخدمات المالية االسالمية3.1.3.4

  215  .3معيار كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية حسب اتفاقية بازل .2.3.4
ة خلفية معيار كفاية رأس مال المصارف االسالمية الصادر عن مجلس الخدمات المالي .1.2.3.4
 اإلسالمية

215  

  217 .المعيار المعدل لكفاية رأس المال .2.2.3.4
  218 الجديد. أهداف المعيار .3.2.3.4
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  218 الجديد. . تاريخ تطبيق المعيار4.2.3.4
  219 .ساليب المطبقةالمعيار واأل .5.2.3.4

  219  مكونات رأس المال حسب المعيار الجديد. .3.3.4
  219 المستوفي للشروط حسب المعيار الجديد رأس المال النظامي .1.3.3.4
  220 .نسب الحفاظ على رأس المال. 2.3.3.4
  221 .الهوامش (االحتياطات) .3.3.3.4
  223  .الرافعة المالية .4.3.3.4
  223  المخاطر التشغيلية. 5.3.3.4

  225 . حساب نسبة كفاية رأس المال.4.3.4
  225  المعادلة المعيارية. .1.4.3.4
  225  معادلة تقدير السلطة اإلشرافية .2.4.3.4

كفاية رأس المال في مصرف أبوظبي االسالمي . عالقة مخاطر صيغ التمويل االسالمية بمعيار 4.4
  .3حسب إتفاقية بازل

227  

في مصرف أبوظبي   للشروطالمال المؤهل المستوفي  رأسب صيغ التمويل مخاطر عالقة. 1.4.4
  .االسالمي

227  

  230  .3حسب إتفاقية بازلبمقام معادلة كفاية رأس المال  التمويل صيغ عالقة. 2.4.4
  230  .اإلجارةصيغة  1.2.4.4
  233  صيغة المرابحة. 2.2.4.4
  237  عقد اإلستصناع.3.2.4.4
  239  صيغة المشاركة.4.2.4.4
  242  .المضـاربة. 5.2.4.4
  243  .القـرض الحسـن. 6.2.4.4

  244  3.  حساب نسبة كفاية رأس المال في مصرف أبوظبي اإلسالمي حسب بازل5.4
  244  . حساب عناصر البسط.1.5.4
  246  . حساب عناصر المقام.2.5.4

  246  . مخاطر االئتمان.1.2.5.4
  249  . مخاطر السوق.2.2.5.4
  250  . المخاطر التشغيلية.3.2.5.4
  252  . متطلبات حسابات اإلستثمار.4.2.5.4

  253  في المصارف االسالمية في الجزائر. 3. مقترحات لتطبيق بازل3.5.4
  254  . خالصة الفصل.6.4

  256   الخاتمة
  264  المصادر والمراجع

  281  الفهرس
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