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:ملخص

المصرفیة مخاطرالالتي تعالج مشاكل  ؛برز المجاالتأیعتبر مجال األسالیب الكمیة من 

لذا تم تناول المصرفي ،خاطر التي تعترض النشاط المالي و فهي تعمل على قیاس حجم الم،ٕادارتهاو 

في ادارة المخاطر االسالمیة موضوع امكانیة استخدام االسالیب الكمیة المطبقة في المصارف التقلیدیة

.في هذه االطروحة

لتحقیق هذا الهدف و ، في ادارة المخاطر المصرفیة النماذج الكمیةهدفت هذه الدراسة إلى استخدام

)RAROC(المال المعدل بالخطر رأسالعائد على متمثلة في تم إختیار مجموعة من النماذج الكمیة ال

.)Z-SCORE(ونموذج االستقرار والسالمة المصرفیة،)VaR(والقیمة المعرضة بالخطر 

بیاناته المالیة فعلیة استخراجب وذلك،عینة لدراسة هذا الموضوعاإلسالميمصرف دبي  وكان 

.وتطبیق علیها االسالیب الكمیة محل الدراسة)2001/2017(لفترة ل

) RAROC(ذج و تطبیق النمانه یمكن مجموعة من النتائج المتمثلة في  الىالدراسة وخلصت هذه 

تعدیله )Z-SCORE(ونموذج ،بما یتناسب مع العمل المصرف االسالميع اعادة تعدیل في بسطهم

یتم تطبیقه دون اجراء اي تغیر في صیغته)VaR(اما نموذج القیمة المعرضة للخطر ایضا ،

.بمنهجیاته الثالثة لحسابهو 

، Z-SCOREر المصرفیة ،الهندسة المالیة ،إدارة المخاط، المصارف:الكلمات المفتاحیة

RAROC، للخطر المعرضةالقیمة)VaR( مصرف دبي االسالمي ،.

Résume :

Le domaine des méthodes quantitatives est l’un des domaines les plus

importants qui traitent des problèmes du risque bancaire et de sa gestion, ainsi

que de l’ampleur des risques auxquels sont exposées les activités financières et

bancaires. Les modèles quantitatifs sélectionnés pour cette étude sont RAROC,

VaR et Z-SCORE. Ce qui sera appliqué à la Banque islamique de Dubaï sur ses

états financiers réels pour la période 2001/2017, ce qui a permis de conclure que

ces modèles peuvent être appliqués à leur reconstruction, conformément au

travail de la Banque islamique.
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Mots-Clés: Banques, Gestion des Risques Bancaires, Ingénierie

Financière , Z-SCORE, RAROC, VaR, Banque islamique de Dubaï.

Abstract:

The quantitative methods field is one of the most important areas that deal

with the problems of banking risk and its management. It deals with the size of

the risks facing the financial and banking activity. Therefore the possibility of

using quantitative methods applied in conventional banks in managing Islamic

risks was discussed in this thesis. The quantitative models selected for this study

are Risk Adjusted Return On Capital( RAROC), Value at Risk (VaR), and Z-

SCORE. Which will be applied to Dubai Islamic Bank on its actual financial

statements for the period (2001/2017). This thesis concluded that these models

can be applied with the reconstruction of them in line with the work of the

Islamic Bank.

Keywords: Banks , Banking Risk Management ,Financial Engineering ,

Z-SCORE, RAROC, VaR . Dubai Islamic Bank
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المقدمة

أ

:تمهید)1

الخسارة ، إذ تتأثر باألزمات المالیة فهي معرضة للربح و اتجاریعمال هار عتبابإإن المصارف

.من تحرر مالي عالمیشهده الماخاصة 

عترضها هو مشكل التمویل، ی الذيمشكل بالمخاطر و لعل أهم محاطةالمصارف تنشط في بیئة ف

ظهر ففي هذا القطاع البحث عن حلول تجنبهم هذه المخاطر، العاملینالمسییرین والمدراء لذا یجب على 

.التي تعمل على إیجاد الحلول لهذه المشاكل،بنوعیها النوعي و الكميمفهوم الهندسة المالیة

تعمل على قیاسها ،تكوین إدارة لتدیر هذه المخاطر اإلسالمیةالمصارف التقلیدیة و توجب على لذا

.إن أمكن التحوط منها أو تفادیها و لیل و التنبؤ بها للتق

التنبؤ بهذه المخاطر القیاس و لها من مصداقیة في االحل األمثل لم ؛الكمیةاألسالیبتعتبر و 

نموذج هو و  )Z-SCORE(وأشهرها هو أهمهالعل كثیرة و هي و . لها حلول مناسبةإیجاد أو، تجنبهاو 

المال  رأسمعدل العائد على )RAROC( جذمو نو  االستقرار المصرفي،یعمل على قیاس السالمة و 

جل دعم العملیات أمال المخاطر المطلوب من  رأسالمعدل بالخطر فهو یعمل على قیاس كمیة 

قیس وهو ی،القیمة المعرضة للخطر)VaR(نموذج و  التمویلیة التي یقوم بها المصرف،االستثماریة و 

.ثقة معینةالخسارة القصوى التي یمكن توقع حدوثها خالل فترة

:اإلشكالیة)2

المصرفي و لذا وجب على فٌعال في العمل رلدو  دارة المخاطر المصرفیة إإن ما تقوم به 

لذا  تحدیدهتعمل على قیاس الخطر و النماذج التيو الكمیة األسالیبالقائمین في إدارة المخاطر البحث في

:جاءت اشكالیة الدراسة كالتالي

في مصرف وٕادارة المخاطر المصرفیة اإلسالمیةقیاسالكمیة في یمكن استخدام األسالیبكیف

  ؟ دبي االسالمي 

:جاءت كالتاليفرعیة تندرج تحت هذه االشكالیة أسئلة و 

-Zنموذجق هل یمكن تطبی-1 Score المطبق في المصارف التقلیدیة على المصارف

   ؟اإلسالمیة



المقدمة

ب

التقلیدیة في المصارف المطبق في المصارفRAROCنموذجهل یمكن تطبیق-2

   .؟اإلسالمیة

  . ؟المطبق في المصارف التقلیدیة في المصارف اإلسالمیةVaRنموذجهل یمكن تطبیق-3

:الدراسةفرضیات)3

نطرح مجموعة من  أنینا أرتإؤالت الفرعیة االرئیسیة و التساإلشكالیةمن أجل اإلجابة على 

   :في تتلخصو   اختبارهاالفرضیات و 

معاإلسالمیةالمصارف في المصرفیةالمخاطر إدارة في الكمیةاألسالیبخدامیمكن است

تعدیلها

  یمكن استخدام طریقةZ- SCORE   المصرفیةوالسالمةاالستقرارلقیاسنموذجوهو

المصرفيالعملخصوصیةمعلیتناسب في صیغتهتعدیلمعاإلسالمیةالمصارف في

.اإلسالمي

 خدام طریقةإسیمكن RAROC المعدلالمال رأس على العائدلقیاس نموذج وهو

المصرفيالعملمعلیتناسبصیغته في تعدیلمعاإلسالمیةالمصارف في بالخطر

.اإلسالمي

 یمكن إستخدام طریقةVaR  المصارف فينموذج لقیاس القیمة المعرضة للخطر هو و

.سالميمع تعدیل في صیغته لیتناسب مع العمل المصرفي االاإلسالمیة

:السابقةالدراسات)4

،اإلسالمیةالمصارف في المصرفیةالمخاطر إدارة موضوعتناولتالدراساتبعضهناك

األزماتومواجهةالمخاطرمنللتحوطأخرىوابتكارالمالیةكالمشتقاتالمالیةالمنتجاتكاستخدام

:الدراساتو من بین هذهالمالیة



المقدمة

ج

:األولى الدراسة

العمومیةالتجاریةالبنوك واقع دراسة-بازلاتفاقیات وفق المصرفیةالمخاطر إدارة،النجارنجاة

  .هدكتوراأطروحة،-الجزائریة

االئتمانمخاطر(حدا على كلالمخاطر إدارة على الضوءتسلیطالباحثةحاولتالدراسة هذه في

بازلاتفاقیاتإبراز و ،األسالیبمنمجموعةبإعطاء ذلك و قیاسهاكیفیة و ،)الخ.....السوقمخاطر

.المصرفیةالمخاطر إدارة في والثالثةوالثانیة األولى

ببعض) الخ....السوق، االئتمانیة(المختلفةالمخاطرقیاسیمكن أن في الدراسة هذه معنتفق

ق تطبییمكنكیفدراستنا عن وتختلفالتقلیدیة،المصارف في تطبیقهایمكنالكمیة التياألسالیب

.اإلسالمیةالمصارف في الكمیةاألسالیب هذه منبعض

:الثانیةالدراسة

 في دكتوراه،أطروحة-قیاسیةدراسة–اإلسالمیةالبنوك في المخاطر إدارةطهراوي،أسماء

.دكتوراهأطروحة،االقتصادیة العلوم

المخاطر إدارة في لمالا رأس كفایةمعیار  كفاءة مدى هو األطروحة هذه خاللمنالباحثة هدف

المالیةالسیاساتمنمجموعةبإنتاج اإلدارة في كفاءتهومدىاإلسالمیةالمصارف في المصرفیة

 ذات اإلسالمیةالمصارف في المخاطر إدارة:  أهمهاالنتائجمنمجموعة إلى الدراسةوخلصتوالرقابیة،

 رأس كفایةلنسبةباستخدامهاوخاصةقابیةر  وٕاجراءاتسیاساتبإتباع وذلك مخاطرها إدارة في  كفاءة

.المال

 كفاءة ذات اإلسالمیةالمصارف في المصرفیةالمخاطر إدارة أن الدراسة هذه معدراستناتتفق و

بینناختالفإلا أما،المال رأس كفایة رأس كمعیارالرقابیة و المالیةالسیاساتمنمجموعةبإتباع وذلك

أسالیباستخدامیستوجببلالمخاطر إدارة في استخدامه في الیكفيالمال رأس كفایةمعیار أن فهو

.اإلسالمیةالمصارف في المخاطر إدارة اجلمنكمیةأخرى



المقدمة

د

:الثالثةالدراسة

المصارف في المخاطر إدارة في المالیةالهندسةتقنیاتاستخدامالحي،عبدالحمیدعبدمحمد

.دكتوراهأطروحة،اإلسالمیة

المصرفیةالمخاطر إدارة في ودورها المالیةالهندسةموضوعدراسةالباحثحاولالبحث هذا في

وكیفیةالتقلیدیةالمصارف في المطبقةالمخاطرحجمقیاس في المالیةللهندسةالكمیةالتناقضاتوتناول

یمكن:أهمهاائجالنتمنمجموعة لىع الدراسة هذه خلصتو  اإلسالمیةالمصارف في وتطبیقهانمذجتها

.اإلسالميالمصرفيالعملمعیناسببماتعدیلمعاإلسالمیةالمصارف في الكمیةاالسالیبتطبق

ٕاجراءو  اإلسالمیةالمصارف في الكمیةاألسالیبتطبیقیمكنانه في الدراسة هذه معدراستناتتفق

قیمةحساب في یدخل الذي ياالقتصادالمال رأس حساب في نفهو یكماالختالفأماعلیها،تعدیل

.حسابهجلأ منسهلةخطواتبإتباع ذلك وRAROCاألسلوب

:الرابعةالدراسة

المؤسسةاستقراروتحقیقالمالیةالمخاطرمواجهة في المالیةالمبتكرات دورخدومة، الوردي

دكتوراهأطروحة، االقتصادیة

منوغیرهاوالتوریقالمالیةكالمشتقاتمالیةال المبتكراتمجالفي البحث في الدراسةتتلخص هذه 

األخیرة هذه أن وحیثاقتصادیةمؤسسة في لكن المخاطر إدارة في ستخدامهاإ و  المالیةالمنتجات

.الربحوتحقیقالمضاربة ألغراض تستعملأصبحت)المالیةالمبتكرات(

لیة بتنفیذ االبتكارات المالیة، وذلك لتحقیق تقوم الهندسة الما:توصل الباحث إلى أهم النتائج وهي

بمعنى .أغراض التغطیة من المخاطر المالیة لذا تعتبر االبتكارات المالیة حلوال لمشاكل الهندسة المالیة

إدارة المخاطر هي نظام متكامل وشامل لتهیئة و  أن االبتكارات المالیة هي المنتج النهائي للهندسة المالیة،

ة واألدوات الالزمة لتوقع المخاطر المحتملة ودراستها ووضع الخطط المناسبة لما وتحدیدها البیئة المناسب

أعمال المؤسسة وأصولها وٕایراداتها لتجنب هذه المخاطر وقیاسها وتحدید مقدار آثارها المحتملة على

.من آثارهاأو لكبحها والسیطرة علیها وضبطها للتخفیف

في عال في إدارة المخاطر أن الهندسة المالیة لها دور فذه الدراسة حیثتتفق دراستنا مع هو 

االبتكارات المالیة التي تعتبر عمل الهندسة باستخدامالتحوط منها و ذلك و  ت االقتصادیة ،االمؤسس
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سة الجانب الكمي للهند مكیفیة استخدا في هوفاالختالف بین دراستنا و هذه الدراسة أماالمالیة النوعیة ، 

المصارف (في المؤسسات المالیة فعالیةأكثرالمالیة في القیاس المخاطر و التنبؤ بها والتي تعتبر 

إیجادمن )الهندسة المالیة النوعیة(وذلك لوجود بعض المخاطر التستطیع االبتكارات المالیة ،)االسالمیة

.حلول لها

  :ةالخامسالدراسة 

بینمقارنةسةادر  - المالیةالهندسةمنتجاتظل يف المالیةالمخاطر إدارة،جمال معتوق

المالیةالمخاطرقیاسیمكننه أ إبرازفي هذه الدراسة حاول الباحث ، دكتوراهأطروحة ،-مالیینسوقین

االختالفمعاملالمعیاريواالنحرافالتباین(المالیةللمخاطرالمختلفةالقیاس أدوات طریق عن

دخولبعدالمالیةالمخاطر في التغیرالجتكما ع،)الخ...بیتامعاملرتباط،اال معاملالتغایر،معامل

دخولوبعدقبلالمالیة األوراق سوق كفاءة ىمددراسة وكذلك المالیة، األوراق سوق إلى المالیةالمشتقات

قلیلت في ساهمالمالیة األوراق سوق في المالیةالمشتقاتتداول أن إلىتوصلت و : المالیةالمشتقات

.المحفظة لهذه المالیة األوراق في لالستثمارالمصاحبةالمالیةالمخاطر

في التقلیل المخاطر )الهندسة المالیة(المشتقات المالیة  ةمساهموتتفق دراستنا مع هذه الدراسة في 

المعیارياالنحرافیمكن تطبیقها على غرار التباین و أخرىكمیةأسالیبوجود  أنو نختلف معها في 

.اإلحصائیةمقاییس من الالتي تعتبر 

:دراسةأهمیة ال)5

المخاطرألسالیب الكمیة في إدارة اتسلیط الضوء على إمكانیة تطبیق في  الدراسةتكمن أهمیة 

التقلیدیةكانت تطبق على المصارف  األولىفي نشأتها التي تعتبراإلسالمیة،في المصارف  ةیالمصرف

نظرا لخصوصیته اإلسالميتتناسب مع العمل المصرف ئها لكي بناو  هاتطویر إضافة الى ابراز كیف یتم 

.میز بهایتالتي 

:لدراسةأهداف ا)6

:هذه الدراسة الى مجموعة من االهداف نذكر منهاتهدف

 ؛اإلداریة القرارات اتخاذ و ،المخاطرتحلیل في الكمیة والطرق األسالیباستخداممدىیانب-
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في حل المخاطر التي تواجه المصارف الكمیةاألسالیبتلعبه نإ یمكن الذي المساهمةإبراز-

المصرفي؛ القطاع في القرارات اتخاذمن ثمو 

،عامةبصفةالكمیةاألسالیبتدریس على القائمینوخاصا،األكادیمیینانتباه لفت-

 في الكمیةاألسالیبوتطبیقفي إدارة المخاطر المصرفیة استخداممجاالت و أهمیة إلى

مصرفي؛ال لقطاعا

امكانیة تطبق األسالیب الكمیة في إدارة المخاطر المصرفیة في المصارف اإلسالمیة مع-

   ؛ تعدیلها بما یتناسب معها

-Zتطبیق - SCORE نموذج لقیاس االستقرار والسالمة المصرفیة في المصارف اإلسالمیة مع

   ؛تعدیل لكي یكون مناسب مع خصوصیة العمل المصرفي اإلسالمیة

المال المعدل بالخطر في المصارفوهو مقیاس العائد على رأسRAROCتطبیق -

   ؛اإلسالمیة مع تعدیل في صیغته لیتناسب مع العمل المصرفي اإلسالمي

   ؛في المصارف اإلسالمیةVaRتطبیق نموذج -

:الدراسةحدود )7

المالي لسنویة والمتعلقة أساسًا بالمركزالبیانات المالیة المدرجة في التقاریر اتحلیلیتناول هذا البحث 

.ودبي اإلسالميمصرفوالدخل وحجم التعرضات للمخاطر في 

.لبیانات مصرف دبي االسالمي2017-2001الممتدةالفترةتتمثل في:الحدود الزمانیة-

.مصرف دبي االسالمي تتمثل في :الحدود المكانیة-

.اإلسالمیةالمصرفیةالمخاطر إدارة في الكمیةیباألسالإستخدم في تتمثل:الحدود الموضوعیة-

:مستخدممنهج الال)8

مختلفةمناهج إلى اللجوءالواجبمن كان الموضوع هذا البحث فيیفرضهاالتيلمتطلباتتبعا

  :على ذلك في اعتمدناحیثاإلشكالیة، هذه معالجة في

المنهج التاریخي في سرد وقوع االحداث و ظهورها -

في  البحثجوانبمختلف في والتحلیلللوصفمناسبكأسلوبفي التحلیلي المنهج الوص-

المصارف لها تتعرضالتيالمخاطربماهیةالمتعلقةالجوانبوتفصیلإلیضاحالجانب النظري

یمكنالتيالمالیةهندسةللالكمیة وأسالیبومصادرها،طبیعتهاحیثمنو التقلیدیة ،اإلسالمیة
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 وذلك لمواجهتهااتخاذهاالواجبالخطواتوتحدیدبهاوالتنبؤوقیاسها اتحدیده على تساعد أن

تحدید على الباحثیساعدالوصفيالمنهجاستخدام نأل، وعملیاتهاألنشطتهاممارستهاأثناء

ودقیقةتفصیلیةمعلومات إلى باالستنادالمدروسة للظاهرة المكونةالعناصربین العالقات طبیعة

للبیانات الجانب التطبیقي الریاضیة و االحصائیة في االسالیب لك باستخدام وذ المنهج الكمي-

.مصرف دبي االسالمي و الذي یعتبر االنسب لدراسة القوائم المالیة 

:دراسةهیكل ال)9

، أساسیینجانبین  إلى األطروحةتقسیمسنقوم بیات ضواختبار الفر اإلشكالیةعلى  اإلجابةجل أمن و 

المخاطر  إدارةحول أساسیاتعنوان تحتاألولیحتوي على فصلین حیث الفصل الجانب النظري الذي 

مصرفیة تم التطرق العنوان ماهیة المخاطر باألولثالث مباحث ؛المبحث  إلىو تم تقسیمه المصرفیة،

التي لها عالقة المصطلحاتتعریف المخاطر المصرفیة و وٕاعطاءوأنواعهامفهوم المخاطر  إلىفیه 

اإلسالميبصیغ التمویل و اإلسالمیة المخاطر التي تحیط بالمصرف  إلىكذلك التطرق خاطر، و م المو بمفه

األولالمطلب  ثمطالب، حیثالث  إلىوالمبحث الثاني بعنوان مداخل إدارة المخاطر وتم تقسیمه 

المخاطر  إدارة الثاني عالج المبادئ ومكونات بوأهدافها، والمطلوأهمیتهاالمخاطر المصرفیة  إدارةعرف 

.عطاء تصنیف لهااو  المصرفیة

تم  تالمصرفیة، حیالمخاطر  إدارةوالمبحث الثالث فكان تحت عنوان دور الهندسة المالیة في 

اإلسالمیةریف الهندسة المالیة التقلیدیة و تع إلىتطرق األولالمطلب .ثالث مطالب إلى اآلخرتقسیمه هو 

تناول عالقة والمطلب الثاني.التي تقوم علیهااألسسو  هاإستراتجیتو وأبعادها  ؛ وأهدافها وأهمیتها

المنتوجات المالیة الجدیدة یث سلطنا الضوء على االبتكارات و المخاطر المصرفیة حٕادارةالهندسة المالیة و 

.إدارتهاالكمیة للهندسة المالیة لقیاس المخاطر و واألسالیبالمخاطر المصرفیة  إلدارة

تم تقسیمه  ث، حیالمخاطر المصرفیة إدارةالكمیة في األسالیبتحت عنوان الفصل الثاني فكان أما

المال  رأسالكمي معدل العائد على األسلوببعنوان األولالمبحث .رئیسیةمباحثثالث  إلى اآلخرهو 

ماهي الفائدة من و تاریخ تطوره، و نشأته إلىالتطرق ،حیث تم تعریفه و RAROCالمعدل بالخطر 

دات طریقة حساب العائد على دكیفیة حسابه و مح إلىثم التطرق ،إلیهاالتي یهدف  هدافواألاستخدامه 

طرق المال االقتصادي و  رأسعلى مفهوم الضوءوكذلك تسلیط ،RAROCالمال المعدل بالخطر  رأس

وفي المطلب الثالث .RAROCالمال المعدل بالخطر  رأسحسابه الذي یعتبر مقام للنسبة العائد على 
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مع العمل یتالءمبما RAROCالمال المعدل بالخطر  رأسائد على عكیفیة نمذجة ال إلىالتعرف تم

.التعدیالت التي تمس بسطه و مقامه لهذا النموذج أهم،حیث تم تسلیط الضوء على اإلسالميالمصرف 

السالمةلقیاس االستقرار المالي و Z-SCOREالكمي األسلوبو المبحث الثاني فهو یتحدث عن 

 ؛وأهمیتهتحدث عن االستقرار المالي تاریخه األولثالث مطالب، المطلب  إلىتم تقسیمه ر المصرفیة،

المحددات التي تؤثر على تعریف بالنموذج و Z-SCOREالكمي األسلوب إلىوالمطلب الثاني مدخل 

لعمل نمذجة هذا النموذج بما یتناسب مع افتناول المطلب الثانيأماZ-SCOREدالة االنحدار 

.اإلسالميالمصرف 

 إلى اآلخرتم تقسیمه هو VaRالكمي القیمة المعرضة للخطر األسلوبالمبحث الثالث بعنوان 

التاریخیة ونشأتهاVaRمفهوم القیمة المعرضة للخطر إلىتطرق األول بثالث مطالب، المطل

التاریخیة وطریقة قة القیاسیة و ریطل في الثتتم يتالو  الطرق المستخدمة لحسابهاو  ؛امحدداتهاالستخدامات و 

VaRوالطلب الثالث وهو یتحدث عن كیفیة نمذجة القیمة المعرضة للخطر ، نتي كارلوو مالمحاكاة

.بطرقها الثالث 

الكمیة الثالثة المدروسة على بیانات المالیة لمصرف دبي األسالیبتطبیق  وهو الجانب التطبیقي

األولحث بمباحث ؛المثالث  اآلخرهو  تقسیمه، وتم )2017-2001(محل الدراسة للفترةاإلسالمي

الكمي األسلوبتطبیق كل من آلیةالمبحث الثاني ،نشأتهتعریفه اإلسالميیتحدث عن مصرف دبي 

RAROCوZ-SCORE2017- 2001(ة للفتر اإلسالميى بیانات مصرف دبي المعدلین عل( ،

المعدلة بمنهجیاتها الثالثة على بیانات VaRلیة تطبیق القیمة المعرضة للخطرآالمبحث الثالث و 

.اإلسالميمصرف دبي 
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  :األول الفصل

أساسيات حول إدارة المخاطر 

  المصرفية
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:الفصل األولمقدمة

األنشطةمع زیادة تطور معرض للمخاطر قد تعترض طریقه، و یعتبر النشاط التجاري بكل أنواعه

ح متالزم مع العائد المطلوب بصأو أخرى أبعادأخذ أدى إلى تنوع الخطر و االقتصادیةالتجاریة في البیئة 

المحتمل تحصیله في ظل نتكلم عن العائدفإننالو تكلمنا عن الخطر أننامن النشاط التجاري، حیث 

.المخاطر التي تحیط به

نیة القانو ویة والریاضیة و هذا البحث الحدیث عن التعاریف اللغیضم الفصل األول من لذا 

.المخاطر و المخاطر المصرفیة و إدارة المخاطر المصرفیة:لكل مناالصطالحیةو 

حیث یتحدث المبحث حث رئیسیة،اثالث مب إلىالفصل بتقسیم هذالتحدید هذه المفاهیم قمنا و 

مسبباتها توضیح اهمو  ذات صلةمفهومها، مصطلحاتوالمخاطر المصرفیة و  رعن ماهیة المخاطاألول 

.ه المخاطرتصنیف هذو 

دارة وفیه سلطنا الضوء على مفهوم إالمصرفیة،إدارة المخاطر  إلىمدخل :الثانيوتناول المبحث 

.المصرفیةلإلدارة  األساسیةالمكونات و مبادئها، المخاطر المصرفیة سیاستها و 

اطر في إدارة المخاالسالمیة التقلیدیة و الهندسة المالیةحولأما المبحث الثالث فكان الحدیث 

أهمیتها وأهدافها واألبعاد ،االسالميبنوعیها التقلیدي و فیه تطرقنا إلى تعریف الهندسة المالیةو  المصرفیة،

إدارة المخاطر  فيالعالقة بین الهندسة المالیة  إلىبالتطرق الفصل وختم ، هااألسساإلستراتجیة و 

.المصرفیة 
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:ماهیة المخاطر المصرفیة:المبحث األول

الناس في تعامالتهم الیومیة، فإذا لفظت كلمة خطر فیعنني أننا عامة بین متداولمفهوم الخطر  إن

هذا المعنى ینطبق على الخطر في و  ،مترقبةخسارة غیر  دوثحاحتمالنتحدث عن عدم الیقین أو

.بحثهنا ما سنحاول إبرازه من خالل مطالب هذا المو األنشطة التجاریة ،و االقتصادیةالتعامالت 

:مفهوم المخاطر المصرفیة:المطلب األول

والمحصلة النهائیة غیر معروفة ، مما ، الخطر عندما یكون هناك احتمال ألكثر من نتیجة  أینش

سنتناوله في وهو ما، الكتابة في هذا الموضوع االقتصاديلمجافي  الكتاب و  جعل العدید من الباحثین

:ما یلي

  :طرتعریف المخا:الفرع األول

األخرىالمعاني  إلىبالمعنى اللغوي ثم التطرق  ازوایا، نستهلهیمكن تعریف المخاطر من عدة 

  ).الخ.......الریاضي، القانوني(المتمثلة 

إن كلمة مخاطرة في اللغة مشتقة من كلمة خطر ومنها الفعل خطر، ولقد :التعریف اللغوي-1

:)1(في معان عدة منهاستخدمتا

.لمكانة والشرف والمنزلة، یقال رجل خطر؛ أي له قدر وأمر خطیر أي رفیعالقدر وا رتفاعا-

.األمر، أي تراهنوا علیه راهنیقال تخاطر وأ: الرهن

.خاطر بنفسه أي أشفى بها على الهالك:اإلشراف على الهالك، یقال-

.)2(الجرأة، المجازفة والمغامرة:كما یعني مصطلح الخطر-

.)3(المعیارین النتائج السابقةنحرافاال حتسابابلخطر في العادة یقاس ا:التعریف الریاضي-2

، 2007، اإلسكندریة، الدار الجامعیة عین شمسإدارة المخاطر، أفراد وٕادارات، شركات، بنوك، العال، طارق عبد-)1(

  .15ص
أطروحة )2011-2003(بناء مؤشر تجمیعي للنظام المالي الجزائري للفترة:االستقرار المالي النظامي، ریمة ذهبي-)2(

العلوم االقتصادیة و علوم التسییر قسم العلوم االقتصادیة، دكتوراه تخصص في العلوم االقتصادیة ،كلیةغیر منشورة،

.31، ص 2013، الجزائر، 2جامعة قسنطینة 
للتنمیة،اإلسالميالبنكاإلسالمیة،المالیةالصناعة في قضایاتحلیلالمخاطر إدارةحمد،أحبیب خان، اهللا طارق - )3(

  .28ص ،2003السعودیة،بیةالعر  المملكةجدة،والتدریب،للبحوثاإلسالميالمعهد
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هو إمكانیة وقوع حادث مستقبال، أو حلول أجل غیر معین :التعریف القانوني في المخاطر-3

.)1(خارج إرادة المتعاقدین قد یملك الشيء سببه أو یحدث ضرر منه

حادث مستقبل محتمل الوقوع " هو فالخطر في مجال التامین :مینأالخطر من وجهة نظر الت-4

.)2("ال یتوقف على إرادة أي الطرفین الذین تم بینهما العقد

من وجهة النظر الرقابیة تعرف المخاطرة بأنها تمثل اآلثار غیر :الخطر من المنظور الرقابي-5

المواتیة الناشئة عن إحداث مستقبلیة متوقعة أو غیر متوقعة تؤثر على ربحیة المصرف

.)3(ورأسماله)أو المؤسسة(

وقوع  حتمالابالذي یحمل بین جوانبه الریبة وعدم التأكد المرفقین لتزامالاهو ذلك  :اصطالحا-6

، كما تعرف المخاطر على أنها )4(ما تدهورا أو خسارةإالنفع أو الضرر حیث یكون هذا األخیر 

ق العائد المتوقع أو هي درجة التغیر في العائد مقارنة بالمردود الفشل في تحقیحتمالاهي  «

.)5(»المتوقع الحصول علیه نتیجة لتأثیر عناصر متعددة تساهم في تحقیق قیمة التدفقات

، وتتمثل المخاطر في الظروف)6(المتوقع للنتیجة المتوقعةنحرافواالالمخاطر هي عدم الیقین -

یجابي على أهداف إوالتي حدثت سیكون لها تأثیر سلبي أو أو األحداث غیر المؤكدة

.المشروع

إدارة المخاطر، إدارة المخاطر المستشفیات المالیة، الهندسة بن علي بلعزوز، عبد الكریم قندوز، عبد الرزاق حبار، -)1(

.31، ص2013عمان، األردن،الوراق للنشر والتوزیع،،المالیة
،جامعة ورقلة كلیة العلوم الباحثمجلة،"الیةالمالمعامالت في المخاطر إدارة استراتیجیات"،بن علي بلعزوز-)2(

  .332ص ،07،2009/2010 عدداالقتصادیة و علوم التسییر ، 
SCISدور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادیة، دراسة مؤسسة االسمنت ومشتقاته ، لطیفة عبدلي-)3(

كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة ة الشركاتتخص إدارة األفراد وحوكمغیر منشورة،مذكرة ماجستیر، ، سعیدة

.2، ص 2011/2012، وعلوم التسییر جامعة تلمسان، الجزائر 
مذكرة ، اإلسالميدراسة حالة بنك البركة اإلسالمیةإدارة المخاطر االئتمانیة في المصارف ،هاجر زرارقي-)4(

قسم العلوم التجاریة كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم عمقة ، تخصص دراسات مالیة و محاسبیة مغیر منشورةماجستیر،

  .55 ص ،2011/2012،التجاریة و علوم التسییر جامعة سطیف ،الجزائر
(5 -)

Schroeck Gerhard ,Risk Management and value creation in Financial institutions, vol 155 ,John Wiley

and Son Inc , Hoboken (New Jersey) (États-Unis) ,2002, p24.

دكتوراهأطروحة ، ، استخدام تقنیات الهندسة المالیة في إدارة المخاطر اإلسالمیةمحمد عبد الحمید عبد الحي، -)6(

.13، ص 2014العلوم المالیة والمصرفیة، جامعة حلب، سوریا، ، تخصص في،غیر منشورة
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وبالرغم من أن حالة عدم التأكد هي الحالة التي تواجهها كافة المؤسسات األعمال في ممارستها ألنشطتها  

إال أن هذه الحالة تعتبر أكثر عمقا في المؤسسة المالیة خاصة المصرفیة منها وذلك مرده إلى طبیعة 

أنشطة

تجار بأموال الغیر وتعمل على تعظیم أرباحها وزیادة متانتها من خالل هذه المؤسسات التي تقوم على اإل

سعیها لتخفیف من المخاطر المترتبة عن حالة عدم الیقین في أنشطتها وذلك في مستهل تقدیمها 

.)1(لخدماتها

یؤدي إلى ضرر یسمى وقوع ما قدحتمالیةاالمخاطر الشرعیة هي :من الناحیة الشرعیة-7

بالناحیة الشرعیة من جانب التصرفات التقنیة أو المنتجات أو العقود المرتبطة بالمنتجات المالیة مما 

، كما تعرف على أنها وصف لنوع من العقود )2(یؤدي إلى األضرار بسمعة المصارف المالیة اإلسالمیة

،  وعرفها )3(ین الذي تولدها العالقة التعاقدیةوتشیر على حالة عدم الیقلتزاماتاو تتضمن صیغته حقوقا 

مخاطرة التجارة وهو أن تشتري السلعة بقصد أن یبیعها :والمخاطرة مخاطرتان«-رحمه اهللا–ابن القیم 

رتبطاو ، )4(»المیسر الذي یتضمن أكل المال الباطل:ویربح ویتوكل على اهللا في ذلك والخطر الثاني

دى الفقهاء والباحثین في االقتصاد اإلسالمي بقاعدتین أساسیتین في مجال مفهوم المخاطرة لستخداما

، )5(الخراج بالضمان والغنم بالعزم، حیث ال یحقق الربح إال بتحمل المخاطرة:المصرفیة اإلسالمیة هما

فالخطر في المفهوم الفقهي هو متعلق بالعقد، ویشیر إلى عدم الیقین الذي تولده العالقة التعاقدیة ،

فإذا : المتولدة منهالتزاماتواالفالعقود في الشریعة اإلسالمیة یجب أن تكون واضحة في بیان الحقوق 

غیر منشورة ،ماجستیرمذكرة،)مقارنةدراسة(اإلسالمیةالمصارف في طرالمخا إدارةالحي،عبدالحمیدعبدمحمد-)1(

  .36ص ،2010سوریا،حلب،جامعةوالمصرفیة،المالیة العلومتخصص 
    على منشوربحث،منهاالحدوسبلاإلسالمیةالمالیةبالمؤسساتالمحیطةالشرعیةالمخاطرسلیمان،شوقيأحمد-)2(

WWW.Kantakji.com، 4ص، 20/03/2016تاریخ االطالع. 
.55، ص مرجع سابق، هاجر زرارقي-)3(
مراجعة لنظریة المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي ودورها في ابتكار وتطور المنتجات ، إدارة "،عبد الكریم أحمد قندوز)4(

جامعة الخرطوم ، السودان ،"منتجات المالیة اإلسالمیةال"الرابع حول تقى الدولي ، المل"المخاطر بالصناعة المالیة اإلسالمیة

.11، ص2012أبریل 6-5یومي 
.55، ص ، مرجع سابقهاجر زرارقي-)5(
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بصرف النظر عن الظروف الخارجیة  غررتخطرة د إلى عقو  نقلبتاشابها الغموض أو عدم الوضوح 

.)1(المحیطة بالمتعاقدین فإن هذه ال تدخل في مفهوم بمعناه الفقهي

منها :هي تلك التقلبات في القیمة الصرفیة لمصرف ولها نوعین:ر المصرفیةتعریف المخاط-8

ما هو عام وهو نوع یخرج عن إرادة المصرف والعمیل معا لمخاطر التضخم، مخاطر تغیر أسعارها لفائدة 

الخ، ومنها ما هو خاص یتعلق بطبیعة نشاط المصرف وعمیله وبصفة عامة ....مخاطر أسعار الصرف

رؤوس األموال المقرضة أو في تحصیل أرباح سترجاعار المصرفي بحالة عدم التأكد من یرتبط الخط

.)2(مستقبلیة

مستقبلیة قد تعرض المصرف إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخطط لها حتمالیةا «كما تعرف بأنها

السیطرة بما قد یؤثر على تحقیق أهداف المصرف وتنفیذها بنجاح، وقد تؤدي في حالة عدم التمكن من 

.)3(»علیها وعلى أثارها إلى القضاء على المصرف وٕافالسه

وعرفتها لجنة التنظیم المصرفي وٕادارة المخاطر المنبثقة عن هیئة قطاع المصارف في الوالیات 

FSR(Financial(المتحدة األمریكیة  Services Roundtableحصول خسارة إما حتمالیةا«بأنها

في تقدیم أعماله وممارسة ستمراراالود قیود تحد من قدرة المصرف على بشكل غیر مباشر من خالل وج

الفرص المتاحة في بیئة العمل المصرفي من جهة ستغاللانشاطاته من جهة أو تحد من قدرته على 

.)4(»أخرى

حدوث تغییر مستقبلي محتمل في واحد أو أكثر :وعرفت المعاییر الدولیة للمحاسبة المخاطر هي

فائدة، سعر أداة مالیة، سعر صرف أجنبي، مؤشر أسعار أو معدالت، درجة المالءمة، مؤشر من سعر ال

مالیةتخصص،غیر منشورة،دكتوراأطروحة، -قیاسیةدراسة-اإلسالمیةالبنوك في المخاطر إدارة،أسماء طهراوي-)1(

تلمسان،جامعة،علوم االقتصادیة كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و علوم التسییرقسم المؤسسة،

  .27ص ،2013/2014الجزائر،
مدیریة BNAدراسة حالة البنك الوطني الجزائري SCORINGإدارة مخاطر القروض باستعمال سمیة بن عمر،-)2(

قسم تخصص مالیة وبنوك، غیر منشورة، ، مذكرة ماستر، 2015ورقلة خالل الثالثي األول من 184شبكة االستغالل 

  .3ص، 2015، جامعة ورقلة، الجزائر،العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر
.56، ص مرجع سابقزرارقي هاجر، -)3(
:الموقع على منشوربحثاإلسالمیة،والمصارفالتقلیدیةالبنوك في المخاطر إدارة بین الفرقمبارك،عمرموسى-)4(

comWWW.Kanatakji 13/05/2016، تاریخ االطالع.
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نه في حالة المتغیر غیر المالي ال یكون المتغیر مخصصا أأو غیرها من المتغیرات ، على تمانئاال

.)1(لطرف محدد في العقد

:نستخلص اآلتيالخطر وأ المخاطرمن خالل ما تم عرضه لمفهوم 

.مخاطر هي عدم التأكد من المستقبل لتحقیق األهدافأن ال- 

المخاطر المصرفیة هي الخسارة المحتملة سواء في رأس المال، أو في عمل المصرف، فهي -

.الخسارة أو الربح في العائد المتوقعحتمالا

:مصطلحات وألفاظ ذات صلة بالمخاطر:الفرع الثاني

لفاظ لها نفس الداللة لذا وجب شرح هذه األلفاظ یعتبر مصطلح المخاطر یتصل بمجموعة من األ

.والعالقة بینها وبین مفهوم المخاطر

یتضمن حدوث الجید والسیئ هي نقص في معرفة المستقبل، أن عدم التأكد:عدم التأكد-1

.)2(مثال تقبل المستهلك لبعض السلع قد یفوق كثیرا كل التوقعات المتفائلة وقد یكون العكس

:دم التأكد إلىویمكن تقسیم ع

القرار  تخاذاوهو الجهل بالنتائج المحتملة، مما یجعل الرشادة في :عدم التأكد العام

.والتقدیر محتمل

الهدف محتمل ویمكن إسناده إلى النتائج المحتملة وبالتالي تسمح :عدم التأكد الخاص

.بالتقدیر الكمي

مترادفتان تحمالن نفس المعنى في الناحیة المخاطرة والمقامرة هما كلمتان:المخاطر والمقامرة-2

لتحمل ختیارياو ، فالمقامرة هي تصرف حر )3(اللغویة فكل منهما یتضمن إمكانیة وقوع الربح أو الخسارة

السنویةالمالیةالتقاریر في وردت كماالمخاطر إدارة افصاحاتمحتوىتحلیلسلیم،مجیدمحمدالرواشدة،بشار-)1(

علیه  ع، تاریخ اإلطالWWW.Kantakji.comالموقع، على منشوربحث ورقة األردنیة،العامةالمساهمةلشركات

13/05/2016.
  .7صسابق،مرجعلطیفة،عبدلي-)2(
،"وشرعيصادياقتتحلیل:المعاصرةالمالیةاألسواق في والقمارالمضاربة"،الساعاتيالحمیدعبدالرحیمعبد-)3(

  .112 ص ،20،2008المجلد المملكة العربیة السعودیة،،العزیزعبدالملكجامعةاالقتصاد اإلسالمي مجلة
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، فالمقامرة هي المغامرة بخسارة نقود أو ممتلكات ، وعندما یكون الربح أو الخسارة تقرره غالبا )1(المخاطر

ما المخاطرة أهي نتیجة الحظ والصدفة واحتمال الربح أو الخسارة كبیر جدا، لذا فالمقامرة .الصدفة

.)2(فتخضع للمنطق والحساب، بحیث تكون فیها نسبة الربح والخسارة ما بین الصفر والمائة

ستوى فیه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك، كما ار الخطر الذي غر یقصد بال:رغر ر والخطال-3

، فإذا كان البائع )ما ال یقدر على تسلیمه ، سواء كان موجودا أو معدوما ( -ه اهللارحم-عرفه ابن القیم

.)()3(سٍ كْ وِ نه ال یباع إال بِ إ، فر ومخاطرة وقمارغر عاجزا عن تسلیم المبیع فهو 

)4(:وهي تجاهاتاالفقهاء له تعریفات مختلفة محصورة في ثالث صطالحار في غر وال

المجهول،ا على ما ال یدري أیحصل أم ال یحصل؟ ویخرج عنه صور قر مغر یجعل ال:حدهماأ

.ر هو الشك في وجود البیعغر ال: عابدینبناتعریف :مثاله

ر مقصورا على المجهول، ویخرج عنه ما شك في حصوله، وهو رأي الظاهریة غر یجعل ال:وثانیها

.أو البائع ما باعترىشار في البیع هو ما ال یدري في المشتري ما غر ال: حزمبناوحدهم یقول 

:ر شامال لما یدري حصوله وللمجهول، مثالهغر السابقین، فیجعل التجاهیناالیجمع بین :وثالثها

.ة وهو أكثر الفقهاءقبر مستور العاغر ال: تعریف السرحني

ر هو الجهالة أو عدم التأكد في الصیغة أو المحل في عقود البیع، ویقع في عقود التبرعات غر فال

المتمم (وهي المبرر للربح قتصادياالما المخاطرة فهي مالزمة للنشاط أة والرهن وعقود التعاون، كالهب

.)5()مغر بال

  .57 ص ،سابقمرجع،هاجر زرارقي-)1(
التدریب للبحوث و اإلسالمي، المعهد في التطبیقات المعصرةآثارهالغرر في العقود و الضریر،األمینالصدیق محمد -)2(

11،ص1993السعودیة،العربیة السعودیةالمملكة،جدةلبنك اإلسالمي للتنمیة ا
)(- ٍالبیع بخسارة:ِبِوْكس.
:الموقع على منشوربحثالغرر،  في مقارنة، دراسةحمادالسیدالمتوليمصباح-)3(

medin.ednmy/bouk/malo624.pdfhttp://elibraru. 6/8/2016، تاریخ االطالع.
  .11 ص ،مرجع السابقالضریر،األمینمحمدالصدیق-)4(
  .58 ص ،سابقمرجع،هاجر زرارقي-)5(
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:مسببات المخاطر:الفرع الثالث

ن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالیة والمصرفیة في معامالتهم التجاریة والمالیة تكون إ

)1(:ومن بین هذه العوامل هي.المخاطرب عدة عوامل قد تؤدي إلى زیادةبسب

حد بمعزل عن أالعولمة األسواق المالیة والتحریر المالي والمصرفي، حیث لم یعد -

.المخاطر التي یمكن أن تصیب أحد األطراف ضمن النظام االقتصادي والمالي العالمي

عقید البیئة التي ظهور مفهوم الهندسة المالیة واالبتكار المالي وهو األمر الذي أدى إلى ت-

.تعمل فیها منشآت األعمال وزیادة حاالت الالیقین

االنتشار المفرط للمشتقات المالیة بكل أنواعها خاصة عندما تستخدم من طرف -

علما أن الهدف األساسي (المضاربین الساعین لتحقیق األرباح ولیس للتحوط وٕادارة المخاطر 

).المشتقات المالیة هو إدارة المخاطر

.للنقدیةیاسة النقدیة واألدوات المستعملة إلدارة الكتلة الس-

.جتماعيواالقتصادي عدم االستقرار السیاسي واإل-

حاالت الكساد والتي تتفاوت في حدتها نتیجة السیاسات النقدیة أو نتیجة لصعوبات في -

.خاصة في مجاالت اآلجال الطویلةستثماراالمیادین األعمال أو 

زیادة المخاطر في القطاع المصرفي في ظل العولمة المالیة إلى العوامل كما یرجع السبب في 

:)2(اآلتیة

زیادة الضغوط التنافسیة مما أدى لتشجیع المیل إلى المخاطرة لتحقیق أقصى عائد على رأس -

.كبر حصة ممكنة في السوقأالمال المستثمر وكسب 

من األعمال التقلیدیة إلى أسواق المال مما أدى أعمال المصرف خارج المیزانیة وتحولهاتساعا-

.إلى تعرضها إلى أزمات السیولة باإلضافة إلى مخاطر السوق األخرى والتضخم وتقلبات األسعار

.34، ص مرجع سابقبن علي بالعزوز، عبد الكریم قندوز، عبد الرزاق جبار، -)1(
مذكرة،-الجزائريالشعبي القرض حالة-البنك في القروض تقدیمجدوىتقییم في الضماناتتحلیلآسیا قاسیمي، -)2(

قسم علوم التسییر ،كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم مؤسسة،مالیةغیر منشورة، تخصص،ماجستیر

  .24-23 ص ص ،2008/2009الجزائر،بومرداس،جامعةالتسییر، 
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التغیرات الهیكلیة التي شهدتها األسواق المصرفیة والمالیة في السنوات األخیرة، نتیجة التحرر -

.األسواق المالیةنفتاحاو من القیود على حركة  رؤوس األموال 

تزاید المخاطر بأشكالها المتنوعة التي تواجه عمل المصرف لتضم العدید من أنواع المخاطر -

.من قبلهتماماالتي لم تكن محل 

النتائج الفعلیة أو الحقیقیة عن النتائج المتوقعة، وثمة أسباب ختالفا حتمالابفالمخاطر مرتبطة 

من المخاطر، یمكن أن تنتج المخاطر التي تواجه أي مؤسسة وأنشطتها تؤدي إلى حدوث درجات متفاوتة 

والشكل التالي یلخص أمثلة ألهم األخطار الناتجة عن هذه .من عوامل خارجیة وداخلیة خاصة بالمؤسسة

أن بعض األخطار قد تنتج عن عوامل داخلیة وخارجیة معا، وبالتالي تظهر متداخلة،  حالعوامل كما یوض

.في الرسم

هم مسببات المخاطرأیوضح :)11-(الشكل 

أهم مسببات المخاطر

Source : IRM, A Risk management Standard, IRM, UK ,2002,p3.

داخلیةعوامل 

عوامل خارجیة
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:تصنیفات المخاطر التي تواجهها المصارف:المطلب الثاني

ختلفاسواء إسالمیة أو تقلیدیة ولقد تتنوع المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالیة والمصرفیة 

:الباحثون في تصنیفها وتقسیمها وعلى العموم سیتم عرض أهم هذه التصنیفات في ما یلي

:مخاطر المال واألعمال:الفرع األول

هي المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات وتتعرض الصكوك لهذا :المخاطر المالیة-1

ة مالیة أخرى ، وتكون غالبا نتیجة تقلبات المتغیرات المالیة وال عالقة النوع من المخاطر كأي ورق

وتؤدي )الرافعة المالیة(ستدانةاالبمباشرة لها بالنشاط األساسي للمؤسسة، وهي مصاحبة عادة 

ویندرج تحتها قتصادیةان تحملها ال یحقق للمؤسسة أي عوائد غالبا إلى خسائر محتملة أل

.)1(ر االئتمانیة، ومخاطر السیولةمخاطر السوق، المخاط

وهي تلك المخاطر التي یجب على المؤسسة تحملها ألجل أداء النشاط :مخاطر األعمال-2

األساسي الذي تعمل فیه، وال بد أن تمتلك المؤسسة بعض المزایا التنافسیة المعلوماتیة بالنسبة 

عنها هذه المخاطرة تمثل  أتنشإذ أن هذه المتغیرات التي ؛عنها المخاطر أللمتغیرات التي تنش

، فضال عن أن المؤسسة )2(عناصر أساسیة للقیام بنشاط المؤسسة، وتولید التدفقات النقدیة بها

.مقابل تحمل هذه المخاطرقتصادیةاتحقق عوائد 

:ثمة طریقة أخرى لتقسیم المخاطر وهيو 

التي تنتج عن ویطلق علیها أیضا مخاطر غیر قابلة للتنویع، وهي :مخاطر منتظمة-1

الحوادث غیر متوقعة أي أنها یمكن أن تحدث بشكل متزامن أكثر من كونها مترتبة على فرصة حقیقیة، 

بین مخاطر رتباطال ،وبالتالي ال یمكن التغلب على هذا النوع من المخاطر بتشكیل محفظة ضخمة

ف االقتصادیة العامة التي درج تحت هذا النوع من المخاطر الخسائر المتولدة عن الظرو نمكوناتها، وی

، كرسي "مع دراسة تطبیقیة لصكوك شركة متعثرة:لیات التحوط منهاآطر الصكوك و مخا"،نجالء بنت محمد البقمي-)1(

.65، ص2013جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة،المملكة العربیة السعودیة ،بك لدراسة األسواق المالیة،اس
،)مدخل لتعظیم القیمة(إدارة المخاطر المالیة في الشركات المالیة المساهمة المصریة ،محمد علي محمد علي-)2(

.12، ص 2005مصر،الفلسفة في إدارة األعمال، جامعة القاهرة،تخصص ،غیر منشورةأطروحة دكتوراه ،
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كما تعرف على أنها ذلك الجزء من التغیرات الكلیة في .)1(تصیب كل المتعاملین بالسوق في ذات الوقت

قتصادیةاالالعائد والتي تنتج من خالل العوامل المؤثرة على أسعار األوراق المالیة بشكل عام، والتغیرات 

وتتأثر أسعار جمیع األوراق المالیة بهذه العوامل وبنفس .یةهي من مصادر المخاطر النظامجتماعیةواال

 اكون درجة المخاطر النظامیة مرتفعة في المؤسسات التي تنتج سلعتالكیفیة ولكن بدرجات متفاوتة و 

صناعیة كصناعة الحدید والصلب وصناعة األدوات والمطاط وكذلك المؤسسات التي تتصف أعمالها 

.)2(الطیرانیة كمؤسساتمسو بالم

تتأثر التيبصورة عامة یمكن القول أن المؤسسات التي تتعرض لهذا النوع من المخاطر هي

.ونشاط السوق األوراق المالیةقتصادياالأرباحها وسعر أسهمها بالنشاط 

.ویطلق علیها أیضا المخاطر القابلة للتنویع أو المخاطر الخاصة:المخاطر الغیر منتظمة-2

ن سلسلة من األحداث والتي یكون حدوث أي منها صدفة وهذه المخاطر تحدث فهي تلك التي تتولد ع

.)3(مختلفة، أو یكون هذا النوع من المخاطر محددا بالنسبة لكل وحدة اقتصادیة حتمالیةاوفقا لتوزیعات 

وتعرف أیضا على أنها الجزء من المخاطر الكلیة التي تكون فریدة أو خاصة بالمؤسسة أو بالصناعة 

ویمكن .مع المحفظة یساوي صفرارتباطهااالمخاطر مستقلة عن محفظة السوق أي معامل  وهذه

للمستثمر التخلص من المخاطر الغیر منتظمة بتنویع في محفظة األوراق المالیة الخاصة به، فإذا كانت 

ء من األسهم ه یمكن للمستثمر القیام ببیع جز إنالمحفظة التي یستثمر فیها أمواله تتعرض لمخاطر معینة، ف

حصیلتها في شراء أسهم مؤسسات أخرى ال تتعرض لمثل هذه ستخداماو التي یمتلكها في تلك المؤسسة 

.)4(المخاطر

.36، ص مرجع سابق،دارة المخاطر في المصارف اإلسالمیةإ،محمد عبد الحمید عبد الحي-)1(
، مداخلة مقدمة في الملتقى "-دراسة میدانیة-المیةإدارة المخاطر في البنوك اإلس"،حمزة غربي، األخظر لقیطي-)2(

  .4ص، 2010، اإلسالمیةأسس وقواعد النظریة المالیة بعنوان 
(3 -) Condammin ,Laurent,Jeant-Paul Louisot and Patrick Naim, Risk quantification Management Diaguosis

and Hedging, John Wiley and son Inc, Hoboken (New Jersey) (États-Unis), 2007, P4.

  .4ص مرجع سابق،، حمزة غربي، األخظر لقیطي-)4(
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:المخاطر بحسب طبیعتها:الفرع الثاني

هناك العدید من المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالیة المصرفیة سواء اإلسالمیة والتقلیدیة 

:وتتمثل في

:)1(وهي المخاطر الناتجة عن التحركات العكسیة في القیمة السوقیة لـ:مخاطر السوق-1

).سهم، سند، قرض، عملة أو سلعة(ا مأصل-

علما أن القیمة السوقیة للعقد المشتق ترتبط بعدة (باألصول السابقة عقد مشتق مرتبط -

 ....)دة العقدأمور، منها سعر األصل محل التعاقد، درجة تقلب أسعار الفائدة وم

أو سیاسیة قتصادیةاالمخاطر التي تطرأ على سوق األوراق المالیة ألسباب :وتعرف أیضا بأنها

لة على مخاطر السوق ما حدث في أوروبا الشرقیة في الثمانینات من مثأو أمنیة ومن األجتماعیةاأو 

حداث أات المتحدة والعالم ككل عقب القرن العشرین وفي مصر في الستینات والسبعینات، وفي الوالی

.)2(2001سبتمبر من عام 

برد لتزامهاوتدعى أیضا مخاطر القرض ویقصد بها عدم قدرة العمیل أو :مخاطر االئتمان-2

، وسبب هذه المخاطر یرجع إلى العمیل ذاته ستحقاقهامعا عند موعد ثنیناالأصل الدین أو فوائده أو 

ئتمان أو نتیجة الظروف العامة التي تحیط جلها اإلأسبب العملیة التي منح من بو لى نشاطه أإ و  أو

.)3(ئتمانبالعمیل والمصرف أو بسبب المصرف الذي یمنح اإل

حد األطراف أعدم وفاء  حتمالامان بوجه عام بأنها المخاطر الناشئة عن ئتوتعرف مخاطر اإل

.)4(وفقا للشروط المتفق علیهالتزاماتهاب

.39، ص مرجع سابقبن علي بلعزوز، عبد الكریم قندوز ، عبد الرزاق حبار، -)1(
لتنمیة حالة بنك الفالحة وا-دراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة واإلسالمیة-إدارة المخاطر البنكیة، نعیمة خظراوي-)2(

قسم العلوم االقتصادیة،كلیة العلوم ، نقود وتمویلتخصص ، غیر منشورةماجستیر ، مذكرةالریفیة وبنك البركة الجزائري،

.10، ص 2008/2009الجزائر،جامعة بسكرة،االقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر ،
.5، ص نفسهالمرجع-)3(
)عدا المؤسسات التأمینیة(المبادئ اإلرشادیة إلدارة المخاطر المؤسسات ،واإلسالمیة انظر مجلس الخدمات المالیة -)4(

.11، ص2005، دیسمبر التي تقتصر على تقدیم الخدمات المالیة اإلسالمیة 
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المفهوم العام لمخاطر السیولة یتمثل في عدم كفایة السیولة المتاحة في :خاطر السیولةم-3

تجاه عمالءه أو تنفیذ عملیاته لتزاماتهابالتشغیلیة العادیة والتي یحتاجها للوفاء حتیاجاتلالالمصارف 

.)1(المصرفیة الیومیة

مین أف خسائر بسبب صعوبة توتعتبر مخاطر السیولة المخاطر التي قد تؤدي إلى تحمل المصر 

المصرف للحصول على األموال بأسعار فوائد أعلى من األسعار التي یحصل ضطرارامصادر أموال أو 

ستحقاقاالموجودات وتواریخ ستحقاقاعلیها في الظروف الطبیعیة، وذلك بسبب عدم مواءمة بین تواریخ 

تحمل حتمالیةاكما تشمل مخاطر السیولة .)2(المطلوبات أو نتیجة تدفقات نقدیة خارجیة غیر متوقعة

المصرف لخسائر بسبب عدم تمكنه من تنفیذ عملیات أصول معینة بأسعار مقبولة في الظروف الطبیعیة، 

.)3(وذلك بسبب أزمة اقتصادیة معینة 

بین نحرافاالخطر «:المخاطر التشغیلیة على أنها"Vanini"عرف  :مخاطر التشغیلیة-4

یجابیة إوخطر التشغیل هو الفجوة المسجلة سواء .بإنتاج خدمة وتوقعات التخطیط اإلداریةالربح المرتبط

.)4(»أو سلبیة  نسبة إلى األرباح المتوقعة

وهي . حداث خارجیةأمخاطر التعرض لخسائر التي تنجم على «:كما عرفتها لجنة بازل بأنها

في األشخاص واألنظمة أو حدوث ظروف المخاطر الناجمة عن ضعف في الرقابة الداخلیة أو ضعف

الیة للمؤتمر الدولي الثاني للممداخلة مقدمة ، "مخاطر السیولة النقدیة في المصارف اإلسالمیة"عثمان سالم الطالب، -)1(

.4، ص2015تموز، 29/30والمصرفیة اإلسالمیة، عمان، األردن، 
مدى تطبیق أفضل الممارسات في إدارة -إدارة المخاطر السیولة في البنوك العاملة في األردن،عدنان شاهر األعرج-)2(

، 25العدد  العراق،عة بغداد،الجام، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة ،-مخاطر السیولة في البنوك العاملة في األردن

.111، ص2010
دراسة لعینة من البنوك التجاریة في -إدارة المخاطر التشغیلیة في البنوك الجزائریة،أحالم بوعبدلي، ثریا سعید-)3(

.119، ص 2015، 03العدد  جامعة ورقلة ، الجزائر،المجلة الجزائریة للتنمیة االقتصادیة ،،-الجزائر
، للجنة العربیة للرقابة إدارة المخاطر التشغیلیة وكیفیة احتساب المتطلبات الرأسمالیة لها،قد العربيصندوق الن-)4(

.8، ص2004أبو ظبي، المصرفیة، 
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عدم كفایة أنظمة المعلومات، فشل تقني، مخالف أنظمة حتمالاإن مخاطر الخسارة الناتجة عن .خارجیة

.)1(»الرقابة، االختالس، كوارث طبیعیة تؤدي جمیعها إلى خسائر غیر متوقعة

ف مرتبطة أساسا ویطلق علیها أیضا مخاطر تغیرات أسعار الصر :مخاطر سعر الصرف-5

بالعملة قتراضاالستیراد أو التصدیر المقدمة بالعملة الصعبة، وكذلك مرتبطة بعملیات بعملیات اإل

.)2(األجنبیة وهي مخاطر تواجه المؤسسة دولیة النشاط

وتمثل مخاطر سعر الصرف درجة التقلب في سعر صرف عملة معینة نسبة إلى العمالت األخرى 

.)3(جعیةلى العملة المر إ أو

/ا یكون معدل الفائدة لقیمة الدخلعندم أوهي المخاطر التي تنش:مخاطر سعر الفائدة-6

، كما تعرف على أنها المخاطر التي تمكن في التغیرات )4(السوقیة للبنك حساسة لتقلبات أسعار الفائدة

كما یدل مخاطر .)5(بالمحتملة ألسعار الفائدة وقدرة المصرف على تقییم أوضاعه في الوقت المناس

أسعار الفائدة على أن المخاطر التي تتعرض لها اإلیرادات المصرف الحالیة والمستقبلیة وكذلك رأس 

.المال نتیجة للتغیر في أسعار الفائدة

، مارس أبوظبي ، صندوق النقد العربي، أطروحة أساسیة في الرقابة على البنوك وٕادارة المخاطر،إبراهیم الكراسنة-)1(

.41، ص2006
إدارة  الدولي السابع  في، مداخلة مقدمة في المؤتمرتقنیات إدارة المخاطر سعر الصرف،لحق بوعتروسعبد ا-)2(

، فریلأ 16/18أیام األردن، جامعة الزیتونة األردنیة، كلیة العلوم االقتصادیة و اإلداریة،المخاطر واقتصاد المعرفة،

.2، ص2007
إدارة مخاطر أسعار الصرف األجنبي باستخدام أدوات التحوط العامري، اعتصام جابر الشكرجي، محمد علي إبراهیم-)3(

، 2013، 23، العدد 8مجلد جامعة الوادي، الجزائر،مجلة دراسات محاسبیة ومالیة،المالي، دراسة تحلیلیة تطبیقیة،

  .24ص
(4 -)

Taher Musa, Moudern Risk Management Banking and Finance, union of Arab Banks, byrout,2004,

P 57.

إدارة المخاطر التمویل واالستثمار في المصارف مع التعرض لواقع المؤسسات المصرفیة علي عبد اهللا شاهین، -)5(

األول، االستثمار والتمویل في فلسطین بین آفاق التنمیة والتحدیات  الدولي المؤتمرمداخلة مقدمة في ، العاملة في فلسطین

.5، ص2005ماي 8/9كلیة التجارة قسم المحاسبة،الجامعة اإلسالمیة غزة ، فلسطین،رة، المعاص
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إن التذبذبات في سعر الفائدة تؤثر على اإلیرادات من خالل التغییر القیمة االقتصادیة لرأس 

.)1(المال

یتعین على المصرف دراسة أسعار المنتجات المقرضة التي یتم تحمیلها :مخاطر التسعیر-8

العائد المتوقع من رتفعاللعمالء في صورة أعباء وربطها بمستوى المخاطر، فكلما زادت المخاطر 

التسهیالت ویتعلق األمر بالهامش المضاف الذي یمیز بین عمیل وآخر، لذلك یتحدد سعر اإلقراض 

وتكلفة إدارة الدین، حتیاطياالساسي من خالل تكلفة األموال التاریخیة أو السوقیة مضاف إلیها نسبة األ

.)2(لجنة إدارة أصول وخصوم البنك بصفة دوریة یتم مناقشة سعر اإلقراض األساسيجتماعاوب

تأثیر على هي المخاطر الحالیة والمستقبلیة التي یمكن أن تكون لها :المخاطر اإلستراتیجیة-9

قرارات خاطئة أو التنفیذ الخاطئ للقرارات وعدم التجاوب تخاذالإیرادات المصرف وعلى رأس ماله نتیجة 

.)3(المناسب مع التغیرات في القطاع المصرفي

نب من غیر متوقعة، أو فقد جالتزاماتاالمخاطر القانونیة نتیجة لوقوع  أتنش:المخاطر القانونیة-10

نتیجة لعدم توافر الرأي القانوني السلیم، أو لعدم كفایة المستندات التي تؤكد ملكیة صولقیمة أصل من األ

المصرف لذلك المصرف، ویأتي في مقدمة المخاطر القانونیة القوانین التي تفرضها المصارف المركزیة، 

التي تحد من ئتمان المسموح بها، والضوابطالقانوني، ونسب اإلحتیاطيواالالمتعلقة بنسب السیولة، 

كما .الجغرافينتشارواالالجغرافي، كما أن المخاطر القانونیة ترتبط بعدم وضع العقود نتشارواالالتوسع 

أن المخاطر القانونیة ترتبط بعدم وضع العقود المالیة موضوع التنفیذ، أي أنها ترتبط بالنظام األساسي 

ونعني بهذا النوع من المخاطر .)4(بالعقود والصفقاتلتزاماالوالتشریعات، واألوامر الرقابیة التي تحكم 

.تحقیق خسائر نتیجة الفشل في المعامالت القانونیة

.33، ص مرجع سابقإبراهیم الكراسنة، -)1(
في مداخلة مقدمة ، )إدارتها، والحد منها-تحدیدها، قیاسها(المخاطر االئتمانیة ،فریدة معارفي، صالح مفتاح-)2(

  ةاألردنیجامعة الزیتونةكلیة العلوم االقتصادیة و اإلداریة إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، المؤتمر العلمي الدولي السابع،

.4، ص 2007أفریل 18-16األردن، أیام 
.9، ص ، مرجع سابقنعیمة خظراوي-)3(
التجربةمن ةالمعاصر التطبیقاتلبعضدراسةاإلسالمیةالمصارفوتحدیاتالمخاطر إدارةفضل عبد الكریم محمد، -)4(

، تخصص اقتصاد ، كلیة الدراسات  ةغیر منشور أطروحة دكتوراه، ، 2003–1999الفترةخاللوالسعودیةالسودانیة

.11، ص 2007السودان، السودان، جامعة االقتصادیة و االجتماعیة،
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وهي المخاطر الناتجة عن القوانین والتشریعات الصادرة من الدولة:المخاطر السیاسیة-11

یة، وغیرها كما تنجم المخاطر ر السیاسات النقدیة أو التمویلیغیتالضرائب،  كفرضأو السلطات الحكومیة 

.)1(والمقاطعات والتأمیم والعولمةضطراباتاالالسیاسیة من 

:طبیعة المخاطر المحیطة بالمصارف اإلسالمیة:المطلب الثالث

بأحكام الشریعة التعامللزم علیها تُ نفرد بها المصارف اإلسالمیة والتي تن الصیغة اإلسالمیة التي إ

نواع من المخاطر تنفرد بها المصارف اإلسالمیة إضافة إلى المخاطر التي تم فإن هناك أ.اإلسالمیة

.سابقاالتطرق إلیها 

اإلسالميالمخاطر التي تتعلق بصیغ التمویل :الفرع األول

اإلسالمي عدیدة ومتنوعة حیث بلغ عددها كوسیلة التمویل ستثماراالالصیغ التمویلیة أو أدوات 

واالجتماعیة، وذلك قتصادیةاالكل األنشطة حتیاجاتابع عشرة أداة تغطي المصرفي اإلسالمي حوالي أر 

القرض  سماعكس وسائل التمویل المصرفي التقلیدي الذي یتمثل جوهره في صیغة واحدة تنطوي تحت 

بیع المرابحة، المتاجرة، :بفائدة، وتندرج صیغ وأدوات التمویل وذلك على نحو عقود معاوضات ومثالها

الهبة، :مثل–المضاربة وغیرها وعقود التبرعات -لة، عقد بیع السلم وعقود المشاركة بأنواعهاعقد المقاو 

.)2(الوصیة وغیرها

.)3(هذه المخاطر ناتجة عن تباین أراء الفقهاء حول تطبیق الصیغف

:)4(فصیغ التمویل اإلسالمي مخاطر تنفرد بها تتعلق بشروطها الشرعیة وطبیعتها مثل

ل عن إتمام الصفقة حتى بعد صدور الوعد عنه ودفع العربونتراجع العمی.

عدم زیادة السعر أو العائد في حالة تأخر العمیل عن السداد في الموعد المتفق علیه.

 عدم تسلیم السلع أو الخدمة في الوقت المتفق علیه كما هو الحال في عقود التسلیم

.ستصناعأو اإل

نتیجة ظروف عامة لتزاماتهابوفاء مخاطر عجز العمیل عن ال.

.68، ص، مرجع سابقهاجر زرارقي -)1(
مخاطر تطبیق صیغ التمویل منصور، حسن صادق محمد حمد اهللا،حسن الرسول یوسف التوم، مصطفى احمد محمد -)2(

.4، ص2012العدد الخامس، السودان، ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، مجلة العلوم والبحوث اإلسالمیةفي اإلسالم
، مجلة دراسات إدارة المخاطر في الصیرفة اإلسالمیة في ظل معاییر بازل،عبد الرزاق بن حبیب، أسماء طهراوي-)3(

.65، ص 19المجلد 1العدد  المملكة العربیة السعودیة، ،التدریبللبحوثاإلسالميالمعهد،اقتصادیة إسالمیة
.363-362، ص ص مرجع سابقبن علي بلعزوز، عبد الكریم قندوز، عبد الرزاق حبار، -)4(
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عدم جواز تداول بعض العقود في األسواق المنظمة أو خارجها بشكل مباشر.

 مثال حالة تمتع الزبون بخیار التراجع (عدم لزومیة بعض العقود وٕامكانیة التراجع عنها

).ستصناع مثالفي عقد اإل

أو صناعة أو زراعة أو في المخاطر الناشئة عن عدم تصور ضرورة وجود خبرة تجارة

.الترتیبات الضرائبیة مثال

 نجاز بیعها وتسلیمها للزبون إتلف السلع المملوكة من قبل المصرف اإلسالمي قبل

.أو تلفها وهي مؤجرة

ضمان العیب الخفي في المرابحة مثال أو عدم توفر المنفعة في العین في عقود اإلجارة.

:صادر األموالمخاطر م:الفرع الثاني

:)1(تتكون مصادر األموال من حقوق الملكیة، وودائع المتعاقدین والمخصصات ومخاطرها كما یلي

نتیجة تدني نسبة رأس المال المصرفمالئمة رأس المال لدى نخفاضا :حقوق الملكیة

رجحة، لى الموجودات الخطرة المإ أوإلى إجمالي الموجودات ، أول إجمالي الودائع حتیاطاتواال

مستوى المخاطر التي تنجم عن عدم مقدرة المصرف على الوفاء رتفاعا نخفاضاالویسبب هذا 

.لتزاماتهاب

شدة سیولة الودائع، والمتمثلة في زیادة األهمیة النسبیة للحسابات :ودائع المتعاملین

ممارسة یجب ردها عند طلبها، وما یسببه ذلك منالمصرفالخارجیة التي تعتبر قروضا في ذمة 

نه یمكن أن یقوموا بسحب ودائعهم متى أهؤالء  عتقاداهؤالء لممارسات تضرب بالنشاط وتعیقه مثل 

.أو غیر ذلك مما یعرض المصرف لمخاطر السیولة،ؤواشا

ویتمثل وجه المخاطرة فیها بعدم كفایة المخصصات نتیجة تدني نسبة :المخصصات

الخطرة، إذ یؤدي عدم الكفایة أن ستخداماتااللى المخصصات إلى إجمالي الدیون، أو نسبتها إ

.یلحق بالمصرف جانبا من الخسارة ما لم تغطیه هذه المخصصات

، القاهرة، مصرلمكتبة العصریة للنشر والتوزیع،، اإدارة المخاطر في البنوك اإلسالمیةمحمد محمود المكاوي، -)1(

.39-38، ص ص 2012
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:مخاطر البنیة الذاتیة لمصرف اإلسالمي:الفرع الثالث

ینبثق هذا النوع من المخاطر من بنیة المصرف الذاتیة وطبیعة نشاطاته المصرفیة اإلسالمیة 

ف الذاتیة قدرات المصرف المالیة وموارده البشریة من جهة والضوابط والرقابة الشرعیة ویقصد ببنیة المصر 

ن هذا النوع من المخاطر هي خاصة بالمصرف اإلسالمي دون غیره كونها إمن جهة ثانیة، وبالتالي، ف

.)1(نابعة من طبیعة عملیاته المصرفیة، وال یقصد بذلك مخاطر هذه العملیات المصرفیة

:)2(ذا النوع من المخاطر من بنیة المصرف الذاتیة وطبیعة نشاطاته المصرفیة اإلسالمیةوینبثق ه

.محدودیة رأس المال البشري-

.التقلبات غیر المحسوبة للموارد المالیة-

.مخاطر السیولة-

.محاكاة المصارف التقلیدیة-

ضوابط مصالح المجتمع .مخاطر الضوابط الشرعیة ودور الرقابة الشرعیة-

 .انواإلنس

.محدودیة المنتوجات المالیة اإلسالمیة-

دار المسیرة للنشر والتوزیع، مبادئها تطبیقاتها المصرفیة،–أحكامها -البنوك اإلسالمیة،محمد محمود العجلواني-)1(

.431، ص 2008، األردن  عمان
للمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات داخلة مقدمة م، المخاطر الواقعة على المصارف اإلسالمیةحسن حزوري، -)2(

.3، ص2009حزیران، 2-1المالیة اإلسالمیة ، دمشق 
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لمخاطرادر ایوضح أهم مص:)1-2(شكل 

، دار النفائس للنشر إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة،شهدبراني أبوعبد الناصر:المصدر

.59، ص 2013،ن، األردوالتوزیع

اله یتبین لنا ان الخطر ینقسم الى قسمین خطر اقتصادي الذي ینقسم بدوره اعخالل الشكأل من 

اخطار اتخاذ القرار و ) و اخرى طبیعیة كالتغیرات االقتصادیة (الى اخطار تحدث خارج ادارة المتعاقدین

الغبن او في صیغة العقد المبروم ،ج من خطر اخالقي كالغش و والتي تنتالناتجة من ارادة العاقدین ،

.قسم غیر اقتصادي و  

مصدر الخطر

اقتصادي غیر اقتصادي 

خارجة أخطار بحتة من طبیعة الحدوث

المتعاقدان كاألخطار الطبیعیة عن إدارة 

 .الخ...والتغیرات االقتصادیة

أخالقي سب العاقدین خطر

كالغش والغبن ومخاطر التشغیل

إدارة العاقدین أخطار اتخاذ القرار وهي من 

یخلقها اإلنسان بنفسه بغرض تحقیق مكاسب 

الربح أو الخسارةمالیة وقد تؤدي إلى

دصیغـــــة العق
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.مدخل إلى إدارة المخاطر المصرفیة:المبحث الثاني

سبب ضرر تالوقوع ألحداث غیر متوقعة مستقبال حتمالاللتعامل مع أي  إدارةإدارة المخاطر هي 

المخاطر التي لمواجهةالتقنیاتستراتجیات و ارف منها، فهي توفر اإلصللمؤسسات المالیة خاصة الم

المخاطر في المخاطر بقدر ما تهتم بإدارةكتشافابا في أداء مهامها فالمصارف ال تهتم تواجهه

.اإلسالمیة المصارف التقلیدیة و 

:إدارة المخاطر المصرفیة و نشأةمفهوم:المطلب األول

ـــــــاریفت ـــــــددت تعـ ــــــإدارة المخــــــاطر عـ ـــــــر منهــا،وكـ ـــــــتي ینظـ ـــــــة الـ ـــــــرا لزاویـ ـــــــت نظـ ـــــــرفیة واختلفـ ـذا المصـ

ـــــین المفــــاهیم أخــــرى كالتــــأمین ـــــا وبـ ـــــداخل بینهـ مــــع مــــرور الــــزمن حصــــلت عــــدة تغـــــیرات علـــــى ولكــــن و  التـ

.المصرفیةهـذه التعـاریف نـتج عنهـا مفهومـا جدیـدا إلدارة المخاطر

:تعریف إدارة المخاطر المصرفیة:الفرع األول

ا بمعنــى أضــیق فهــي وظیفــة إدارة یقصــد بــإدارة المخــاطر عملیــة حمایــة شــخص المــرء و أصــوله، أمــ

طبـق مـدخال علمیـا للتعامـل مـع المخـاطر، و مـن هـذا المنطلـق فهـي تقـوم علـى تُ المؤسسة التي تستخدم أو 

.)1(الخطواتلتحدیدفلسفة محددة و تتبع تسلسال جید

لالزمـة و األدوات ا ةالبیئة المناسب لتهیئةشامالبأنها نظام متكامل و :مخاطریمكن تعریف إدارة الو 

ـــى أعمـــال ـــة عل ـــدار آثارهـــا المحتمل ـــد مق ـــدها و قیاســـها و تحدی ـــة و تحدی لتوقـــع و دراســـة المخـــاطر المحتمل

هـذه المخـاطر لتجنبو أصوله و إیراداته ووضع الخطط المناسبة لما یلزم و لما یمكن القیام به المصرف

.)2(مكـان القضـاء علـى مصـادرهاالسیطرة علیها و ضبطها للتخفیـف مـن آثارهـا إن لـم یكـن باإلها و حأو لكب

و قــد عرفتهــا نخبــة التنظــیم المصــرفي و إدارة المخــاطر المنبثقــة عــن هیئــة قطــاع المصــارف فــي الوالیــات 

(FSR(المتحــدة األمریكیــة  (Financial Services Rroundtable ( تــي یــتم مــن تلــك العملیــة الهــي

و ذلك بهدف ضمان فهم كامـل الرقابة علیها،تحدیدها، و قیاسها، و مراقبتها، وخاللها رصد المخاطر، و 

بأنهـــا ضـــمن الحـــدود المقبولـــة، و اإلطـــار الموافـــق علیهـــا مـــن قبـــل مجلـــس إدارة المصـــرف طمئنـــانااللهـــا و 

.208، ص ، مرجع سابقعبد الناصر براني أبو شهد–)1(
، 2010األردن، للنشر،وائل ،-حدیثمدخل -اإلسالمیةالمصارف  إدارة حربي محمد عریقات، سعید جمعة عقل،–)2(

 .31ص 
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ســائر فــإدارة المخــاطر هــي مــنهج أو مــدخل علمــي للتعامـل مــع المخــاطر عــن طریــق توقــع الخ.)1(للمخـاطر

نقلل إمكانیة حـدوث الخسـارة أو األثـر المـالي للخسـائر التـي تقـع تنفیذها حتى تصمیم إجراءات و المحتملة و 

.)2(إلى الحد األدنى

.)3(بشكل عام یمكن تلخیص هذه العملیة على النحو التاليو 

.ترتیب أولویات المخاطر المالیة الرئیسیةتحدید و -

.تحدید مستوى مناسب لتحمل المخاطر-

.ا للسیاسةالمخاطر وفقتنفیذ إستراتیجیة اإلدارة و -

.الصقل حسب الحاجةالقیاس واإلبالغ والرصد و -

ممــا تــم عرضــه مــن تعــاریف یمكــن القــول إن إدارة المخــاطر هــي عبــارة عــن نظــام متناســق و شــامل 

القیـام تحلیلها و قبل و من ثم دراستها و جل التوقع للمخاطر حدوثها في المستأاألدوات الالزمة من ستخداماب

خطـط ذلـك لوضـعتي تـنجم عنهـا إن أعمـال المصـارف والمؤسسـات و مقدار اآلثار البعملیة القیاس بتحدید

.ة التقلیل من آثارهاولمحامستقبله لتجنب من المخاطر والسیطرة علیها و 

.)4(:هيو  فعمل إدارة المخاطر تشمل أربع مراحل

.تعریف المخاطر التي یتعرض لها النشاط المصرفي-

.ر بصورة منتظمة مستمرةالقدرة على قیاس تلك المخاط-

.المخاطر التي یرغب المصرف في التعرض لهاختیارا - 

    القرارات  تخاذابة و معاییر مناسو  ستخدامابعلى مراقبة تلك المخاطر، المصرفقدرة إدارة  - 

.رات العاملة في هذا المجالبمن الخستفادةاالالعمل على الصحیحة في الوقت المناسب، و 

، اإلسالمیةو عالقتها بمعیار كفایة رأس المال للمصارف اإلسالميصیغ التمویل مخاطرموسى عمر مبارك، –)1(

العربیة میةیاألكاد ، كلیة العلوم المالیة و االقتصادیة،اإلسالمیةتخصص المصارف غیر منشورة، دكتوراه، أطروحة

.19، ص 2008المملكة العربیة السعودیة،السعودیة،اإلسالمیةللمصارف 
.51، ص 2003مصر، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، إدارة المخاطرطارق عبد العال، –)2(

(3) – Horcher,Karen A , Essentials of Financial Risk Management , Johon wiley and sons Inc , Hoboken

(New Jersey) (États-Unis) ,2005 , p 45.
 .26 ص ،رجع سابقم، آسیا قاسیمي–)4(
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:)1(دارة المخاطر في إ كمن أهمیةو ت

.للتطورات الجدیدة للمؤسسةم إدارة المخاطر مدركا لوظیفته و ن یكون قسأ - 

.التي تعتبر األكثر مالئمة للتطورات الجدیدةر و مقاییس للسیطرة على المخاطستخدامامحاولة -

طر تحدیدا ن تحدید المخاإن الهدف الرئیسي إلدارة المخاطر هو دعم اإلدارة العامة لتمكن م-

.ككلالمصرف مراقبتها بشكل صحیح على مستوى صحیحا، وبالتالي قیاسها ومن ثم الحد منها و 

:)2(تتلخص الوظائف الرئیسیة إلدارة المخاطر فیما یلي و 

.ضمان توافق اإلطار العام إلدارة المخاطر مع المتطلبات القانونیة-

.مان في المصرفئتحدیث سیاسة اإلتالقیام بالمراجعة الدوریة و -

توجیهها لجهات تحدید مخاطر كل أنشطة المؤسسة وضمان حسن تحدیدها وتبویبها و -

.ختصاصاال

توجیهها تبویبها و وضمان حسن تحدیدها و مراقبة تطورات مخاطر كل نشاط من أنشطة المؤسسة-

.ختصاصااللجهات 

ینات على األنظمة سالتحتراحقاات التحكم بالمخاطر في المؤسسة و المراجعة المستمرة لعملی-

.عملیة تدفق المعلوماتالمختلفة و 

.نشر الوعي بالمخاطر بوجه عام على مستوى-

:المخاطر إدارة شأةن:الفرع الثاني

والنظریــــةوالفضـــــائیةالعســـــكریةالبـــــرامج فـــي الهندســــةتطبیقــــاتانــــدماجمــــنالمخــــاطر إدارة نشـــأت

المخـاطر إدارة فكـر إلــى التـأمین إدارة علـى االعتمـادمـنالتحـول وكـان المـالي قطاعال في والتـأمینالمالیـة

 فـي القـــرار التخـــاذالعلمـــيوالمـــنهجالمتوقعــــةوالقیمـــةوالعائـــدالتكلفــةتحلیــل في اإلدارة علـم علـى المعتمـد

دراسة –مخاطر العملیات المصرفیة بالتطبیق على صیغة المرابحة لآلمر بالشراء  إدارةرحاب علي الشریف الطاهر، –)1(

،كلیة الدراسات العلیا،الدراسات المصرفیةغیر منشورة تخصص، ،ماجستیر، مذكرة -حالة البنك السوداني المصري

.21، ص 2012السودان، ولوجیا،جامعة السودان للعلوم و التكن
مرجع اإلسالمیة،المخاطر المصرفیة  إدارةاستخدام تقنیات الهندسة المالیة في محمد عبد الحمید عبد الحي، –)2(

.18، ص 2014، سابق
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ـــدم ظــــروف ظــــل ـــد عـ ـــان حیــــث، التأكـ ـــاطر إدارة لمصـــــطلح ــــورظهـ أول كـ ـــة فــي المخـ ـــارفرد" مجلـ ـــنز هـ بیسـ

المنظمـــةبـــداخلمـــاشخصـــا أن وهـــي تمامـــامختلفـــة فكــــرة آنــــذاكالمؤلــــف طــرح ،حیــث1956 عــام"یفــور 

قامــــــتالــــتيالمؤسســــات ىأولــ بـــــینومــــن، البحتــــةالمنظمــــةمخــــــاطر إدارة مســئوالعـــــنیكــــون أن ینبغــــي

ـــإدارة ـــابــ ـــةمخاطرهــ ـــاطر إدارة وممارسـ ـــتيالمصــارف  هــــي المخـ ـــول إدارة علــــى ركــــزت ،الـ ـــوماألصـ والخصـ

اســتحالةعنــدنتائجهــامــنوالحــدالخســائرحــدوثبمنــعالمخــاطرةمــعللتعامــلأنجـــع طرقــا هنــاك أن وتبــین

.)1(اتفادیه

ـــــإتوســــع  ـــــةســــتخدام تقنی ـــــات المالیـ ـــــف المؤسســـــات خصوصـــــا المؤسسـ ــــي مختل ات إدارة المخـــــاطر ف

التــــأمین إال ورغــــم أن إدارة المخــــاطر تســــتمد جــــذورها مـــــن شـــــراءكشـــركات التـــأمین وصــــنادیق االســــتثمار،

فـي الواقـع  الحقیقـة،أن القــول بــأن إدارة المخـــاطر نشـأت بشـكل طبیعـي مـن شـراء التـأمین المؤسسـي ینـافي

واكـــب ذلـــك حــــدوث تغــــیر فـــيالفلســـفة إن ظهـــور إدارة المخــــاطر كــــان بدایــــة لتحــــول درامــــي وثــــوري فــــي

هـــو دائمــــا المـــدخل المعیـــاري للتعامـــل مــــع بالنســبة لمـــدیر التــأمین كــان التــأمین، االتجاهــات نحــو التــأمین

مثــــل عــــدم التــأمین أو االحتفــاظ ومنــع (التــــأمین أمین شملــــت تقنیــــات بخــــالفالمخــــاطر ورغــــم أن إدارة التــــ

إال أن هـــذه التقنیـــات كانـــت تعتـــبر باألســـاس بـــدائل التـــأمین وكـــان مـــدیر التـــأمین ینظــر للتــأمین ،)الخســائر

كــان ینظــر لــه علــى أنـــه مـع المخـاطر أمــا االحتفــاظ فقـــد علـى أنـه قاعـدة مقبولـة أو مـنهج قیاســي للتعامــل

.)2(ةاالستثناء لهذه القاعد

ـــة ـــاطر منطقیــــة ومعقولـ ـــدأت فلســــفة إدارة المخـ ـــد بـ ـــرى،لقـ ـــة إلــى أخــ ـــرت مــــن مؤسسـ وعنـــــدماوانتشـ

ـان التغـــیر كــ1975  ارة المخـــاطر والتــــأمین فــــيسمهــا إلى جمعیــة إدإقــررت رابطــة مشــتري التــأمین تغــیر 

إدارة " سمهـــــاإإشـــــارة إلـــى أن تحـــــوال مــــــا یجـــــري حیـــث بــــدأت جمعیـــــة إدارة المخــــاطر والتــــأمین بنشــرمجلــــة 

مجموعــة عریضــة مــن التقــاریر كمـا كـان یقـوم قسـم التــأمین فـي رابطــة اإلدارة األمریكیــة بنشـــر"المخـاطر 

معهــــد التــــأمین األمریكــــي بوضــــع برنــــامج باإلضـــافة إلــى ذلـــك قــــامر،والدراســـات لمســـاعدة مـــدیري المخـــاط

یحصــــل فیهــــا النــــاجحون علــــى دبلــــوم فــي االمتحانــــاتتعلیمــــي فـــــي إدارة المخـــــاطر یتضـــــمن سلســـــلة مـــــن

ـــــدیل المـــــــنهج ـــــاإدارة المخــــــاطر وقـــــــد تـــــــم تعــ ـــــني وأصــــــبح االســــــم1973مج فــــي الدراســــــي لهــــــذا البرنـ المهـ

علميال ،الملتقىالمالیةالمؤسسات في األزماتلمواجهةالمخاطر إلدارة أنظمةبناءأهمیة،القادر عصمانيعبد–)1(

،2009اكتوبر،21/20عباس سطیف،فرحاتجامعةالعالمیة،والحوكمةالدولیةواالقتصادیةالمالیـةاألزمـةحول الدولي

 .04ص
.25ص،،سابقمرجعلطیفة عبدلي ،–)2(
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ألنــــه فـي الواقــــع كثـــیرا مــــن المفـــاهیم الــــتي نشـــأت فــي ، "المخـــاطرزمیــــل إدارة"للمتخـــرجین مـــن البــر نـــامج 

.)1(هنقلها إلى عالم األعمال وتطبیقها فیقاعــات الدراسة األكادیمیـة تـم

لمخاطر المصرفیةمراحل عملیة إدارة ا: الثالفرع الث

ن تواجه المنظمة أعندما نقول إدارة المخاطر هي منهج علمي للتعامل مع المشكالت التي یمكن 

الواقع العملي  فيالخطوات هذه  تعتبر لكن المنطقیة،نها تتكون من سلسلة من الخطوات أیدل على  ذافه

:)2(ستعرض مخططا لكل منهاثناء البحث وجدت عدة مقاربات مختلفة سنأو  .تندمج مع بعضها البعض

Robertو نبدأ بنموذج الذي وضعه  Marke ذلك یوضحه)1-3(و زمالؤه و الشكل رقم

المخاطر إدارةعملیة یوضح :)1-3(شكل رقم 

Source : MICHEL CROUHY, DAN GALAI, ROBERT MARK , THE ESSENTIALS

OF RISK MANAGEMENT, McGraw-Hill, New York, État de New York, États-Unis,2006,p2

 .50 ص ،مرجع سابق ،المخاطر إدارةالعال،عبد طارق– )1(
.51المرجع نفسه،–)2(

تحدید نوع المخاطر

یاس وتقدیر ق
المخاطر

ثر المخاطرأتقییم 

إیجاد أدوات و مرافق لتحویل 
.أو مخاطر التجارة

تقییم األدوات 

التخفیف من المخاطر إستراتیجیة

جنبالت-

تحویلال -

تخفیفال -

االحتفاظ-

تقییم األداء 
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Robertفي هذا النموذج بدأ  Marke  یجاد إ تحدید الخطر ثم قرر قیاس و رفة و زمالءه العملیة بمعو

فوائد التقنیات المستخدمة ثر الخطر ودراسة تكلفة و أدراسة  إلى نتقلااآللیات المحتملة التعامل معه، ثم 

خرى في أستراتیجیة إ ختیاراثم العودة و  األداءتقییم  إلى نتقلابعد ذلك التقنیة المثلى و جتیازالمواجهته، ثم 

.ستراتیجیة المتبعة في حال نجاحهابقاء على اإلو اإلأ نحرافاحال وجود 

I(دارة المخاطر في المملكة المتحدة إمن قبل معهد وضعما النموذج الذي أ RM( في كتاب لها

.والشكل التالي یوضح ذلك.المخاطردارة إبعنوان قیاسات 

(IRM)المخاطر حسب نظر  إدارةیوضح عملیة ):1-4(رقم  الشكل

Source : IRM ,A Risk managment standar, IRM , UK,2000, p4

ة 
دی
عد

لت
ا

اإل
یة

یم
قل

یل
عد

ت

األھداف اإلستراتجیة للمؤسسة

م المـــخاطـــــرتقییــــ

.تحلیل المخاطر-
.معرفة المخاطر-
.وصف المخاطر-

.تقدیر المخاطر-

تقییم المخاطر

اإلبالغ عن المخاطر التھدیدات    
.و الفرص

القـــــــــــــــــــرار

معالجة المخاطر

اإلبالغ عن المخاطر المتبقیة

مــــــــراقبـــــة
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 إلى نتقاالاللمؤسسة، اإلستراتیجیة األهدافالمخاطر انطالقا من  إدارةحسب هذا النموذج بدأت عملیة و 

:تقدیر الخطر بالخطوات التالیة

  .هاوصفتعریف المخاطر و : رطاختحلیل الم-

لمخاطر مع قیام القرار، فمعالجة اتخاذاثم لمخاطر ثم تقدیم بالمخاطر كفرص وتهدیدات و تقییم ا-

.التغذیة العكسیةبعملیة الرقابة و 

:)1(ته التالیة في الف خطو أدارة المخاطر تتإالعال نموذج لعملیة ارق عبدط كتوركما قدم د

  .هدافتقریر األ-

.المخاطربالتعریف -

.تقییم المخاطر-

.عامل مع المخاطرتداة الأ ختیارادراسة البدائل و -

.تنفیذ القرار-

.المراقبةالتقییم و -

.طارق عبد العالالدكتورنظر دارة المخاطر حسب إالشكل الموالي یوضح كیف تتم عملیة و 

5152.، ص صمرجع سابق، المخاطرإدارة طارق عبد العال، –)1(
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.طارق عبد العالالدكتورالمخاطر حسب نظر  إدارةیوضح عملیة ):1-5(شكل رقم 

.عداد الباحثإمن :مصدرال

.51، مرجع سابق، صإدارة المخاطرطارق عبد العال، :المصدر

:)1(و سیتم شرح هذه الخطوات كالتالي

ن أود المصرف یدارة المخاطر في تقدیر ما إولى لعملیة ثل الخطوة األتتمو  :تقریر األهداف-1

دارة إقصى منفعة من النفقات المتعلقة بأذلك للحصول على و  به،دارة المخاطر الخاص إحققه من برنامج ی

الحفاظ على بقاء :ثل فيتتمدارة المخاطر و إهداف المحتملة لوظیفة فهناك العدید من األ.المخاطر

  .لخإ.....صابات العمال إة كتیحبتقلیل التكالیف المرتبطة بالمخاطر الالصرف، و 

التي خطار ي فعل یجب التعرف على األبأنه قبل القیام أالواضح من:التعرف على المخاطر-2

یجاد إمن الصعب یر المخاطر على درایة وعي بها، و ن یكون مدأتواجه المصرف، حیث یجب 

.عرض لها المصرفتیتصمیمات بشأن المخاطر التي 

لمصرف، خرائط لهمها السجالت الداخلیة أمن تعرف على المخاطر، و لل واتداألتوجد العدید من و 

رف على المخاطر هو منهج الدمج، فضل منهج مطبق للتعألخ و إ......تحلیل القوائم المالیة ملیات و الع

.دوات التعرف على المخاطرأذلك بتطبیق مختلف و 

.51، ص مرجع سابق،إدارة المخاطرطارق عبد العال،–)1(

اطرالتعریف على المخ

تقریر األھداف

تقییم  المخاطر

دراسة البدائل واختیار أداة التعامل مع 
المخاطر

تنفیذ القرار

لتقییم والمراجعةا
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ن یقوم بتقییمها، أدیر المخاطر بعد ما یتم التعرف على المخاطر یجب على م:تقییم المخاطر-3

ولویات أحدوث تلك الخسارة ثم یتم بناء على ذلك ترتیب حتمالایتضمن ذلك قیاس حجم الخسارة و و 

:عادة ما تصنف المخاطر ضمن ثالث مجموعاتالعمل، و 

وف سفیها الخسائر المحتملة كارثیة التي تكونتعرض للخسارة و لكل الظروف :المخاطر الحرجة*

  .اإلفالسینتج عنها 

لكنها فالس و إینتج عن خسائرها المحتملة للمخاطرة التيظروف التعرض :المخاطر الهامة*

.لمواصلة العملیاتعتراضالا ستلزم من المصرفیسوف 

ة الناتجة ظروف التعرض للمخاطر التي یمكن تعویض الخسارة المحتمل:همیةأقل المخاطر األ*

.ن یتسبب ذلك في ضائقة مالیةأو دخلها دون أصول الحالیة المصرف على األ عتمادباالعنها 

نیات قتتمثل هذه الخطوة في دراسة الت:التعامل مع المخاطرأسلوبدراسة البدائل و اختیار -4

كثر أبعبارة . القرار تخاذاكلة في شتتمثل هذه المرحلة مللتعامل مع كل المخاطر و ستخدامهااالتي ینبغي 

تتفاوت درجة وجوب في التعامل مع كل الخاطر، و ستخدامهااي التقنیات المتاحة ینبغي أدیدا تقریر حت

.خرىألى إ ر المخاطر لهذه القرارات من مصرفمدیتخاذا

كامل بین جمیع تضع التنفیذ، یجب وجود موْ في هذه المرحلة وضع البدیل المقرر :تنفیذ القرار-5

.جراءات التي تساهم في تنفیذ القراراإل تخاذاذلك لضمان و  المصرف راتداإ

یجب دارة المخاطر، و إن هذه العملیة مهمة جدا لضمان نجاح برنامج إ:المراجعةالتقییم و -6

:ینلسببدراجها في البرنامج إ

ر جدیدة یر مستمر حیث تظهر مخاطدارة المخاطر ال تتم في الفراغ، فالتغیإن عملیة أ :ولاأل  *

بة هذا سلذلك فالتقنیات التي كانت مناسبة في العام الماضي قد ال تكون مناتختفي مخاطر قدیمة، و و 

  .العام

دارة المخاطر إمراجعة لبرنامج جراء تقییم و إیسمح حیانا، و أخطاء ترتكب ن األأفهو  :الثاني*

.التكالیفباهظةن تصبح أتصحیحها قبل خطاء و ستكشاف األادیري المخاطر بمراجعة القرارات و لم

ستخدامایتم المصارفو في بعض أ مصرفقبل مدیر المخاطر المنماإوتتم عملیة المراجعة 

.من الخارج للقیام بعملیة المراجعةستشاریینا
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 دارةإن تتم عملیة أنه یمكن أ ةرى الباحثتدارة المخاطر، إمن خالل ما تم عرضه من نماذج لعملیة 

:وات رئیسیة و هيربع خطأالمخاطر في 

المخاطر التي جل التمییز بینأذلك من التعرف على المخاطر وتحدید نوعها و : األولىالخطوة 

التي یمكنمخاطرالبین لتي یمكن معالجتها حالة وقوعها و بین المخاطر او عدم الوقوع فیها یمكن تجنبها و 

.قل خسارة ممكنةأالتقلیل منها حالة وقوعها ب

یجاد حلول بدیلة لهذه المخاطر مع تقییم كل مستوى للمخاطر إهو العمل على و  :الخطوة الثانیة

.المتعلقة بكل حل

ذلك لیها لمعالجة المخاطر و إالحلول البدیلة المتوصل  اریختاهو العمل على  و  :الخطوة الثالثة

  .طرمثل لمواجهة المخاقل تكلفة و یكون األأللحل البدیل الذي یكون عتباراالخذ بعین باأل

جل أذلك من یها و لإالحلول المتوصل مراجعة طریقة لمواجهة المخاطر و هو تقییم و و  :الخطوة الرابعة

.تجنبهامستقبال و نحرافاتاالتصحیح خطاء التي ممكن تم الوقوع فیها و لأل عتباراالخذ بعین األ

المصرفیة المخاطر دارةإأدوات و  األساسیةالعناصر:الثانيالمطلب 

بـلعزلـة، في العمـلتسـتطع ال فهـي االخرى ، اإلدارات تعتبر مثل المصارف في ـاطرالمخ دارةإ

الـتيالمخـاطروطبیعـةومتناسـبة فاعلـة سیاسـات إلى وكـذا اإلدارة مجلس طرف منرقابــة إلى تحتـاج

.ذه العناصر، وفي هذا المطلب سنتعرف على هكفء معلوماتينظـام إلى وأیضـاالمصرف  لهـا یتعـرض

المصرفیةالمخاطر إلدارة األساسیةالعناصر:األول الفرع

:)1(یةالتالالرئیسةالعناصر على یشتمل أن یجبمصرف لكلالمخاطر إدارة إن

:لعلیاارقابة فاعلة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة )1

ـــس اإلدارة ـــل مجلـ ـــن قبـ ـــي مـ ـــراف فعلـ ـــاطر إشـ ـــب إدارة المخـ ـــب تتطلـ ـــا ویجـ واإلدارة العلیـ

المخــــــاطر اســـــتراتیجیات، سیاســـــات وٕاجـــــراءات إدارة أهـــــدافمجلـــــس اإلدارة اعتمـــــاد  علـــــى

للمخــــاطر، درجــــة تحملــــه، وطبیعــــة مخــــاطرهللمصــرف الــــتي تتناســــب مــــع الوضــــع المــــالي 

ــــیم تلـــــك المواصـــــفات ــــذ المعـــــنيالمصـــرف ـــــة مســـــتویاتعلـــــى كاف ویجـــــب أن یـــــتم تعمـ بتنفیـ

.4445،ص ص ،سابقمرجع،الكراسنةبراهیم–)1(
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ــــــات إدارة المخـــــاطر ــــــذ .سیاسـ ــــــتمر بتنفیــ ــــــكل مســ ــــــوم بشــ ــــــب أن تقــ ــــــا فیجــ ــــــا اإلدارة العلیــ أمــ

ــــس ــــا مجلــ ــــتي أقرهــ ــــتراتیجیة الــ ــــات اإلســ ــــوة  اإلدارة التوجهــ ــــدد خطــــ ــــا أن تحــــ ــــا أن علیهــــ كمــــ

.ومراقبـــــة المخـــــاطر واإلبـــــالغ عنهاــــالحیات والمســـــؤولیات المتعلقـــــة بـــــإدارةواضـــــحة للصـ

المخاطر عن األنشطة التي تـؤدي كذلك ضرورة التأكد من استقالل القسم المكلف بإدارة

ي إلى إلى نشـوء المخـاطر اإلدارة العلیا خارج نطاق اإلدارة المكلفة باألنشطة التي تؤد

.نشوء المخاطر

:كفایة السیاسات والحدود:انیا ث)2

واإلدارة العلیــا العمــل علــى ضــرورة أن تتناســب سیاســات إدارة المخــاطر علــى مجلــس اإلدارة

كــذلك ضــرورة العمــل علــى إتبــاع إجــراءات ســلیمة .المصرفمــع المخــاطر الــتي تنشــأ في

ــة عناصــر إدارة المخــاطر بمــا في ذلــك تحدیـد المخــاطر، قیاســها، تخفیفهــا، مراقبتهـا لتنفیــذ كاف

ولـذلك یجــب تطبیــق سیاســات مالئمــة، وسـقوف وٕاجــراءات .اإلبــالغ عنهــا والــتحكم فیهــا 

ــاریر الالزمـة وبمــا یتناســب مــع وٕاعــداد التقالتخــاذ القــرارات  فعالـة وٕادارة وأنظمــة معلومــات

.المصارفنطــاق وطبیعة أنشطة 

:المعلوماتوأنظمةالمخاطررقابةكفایة)3

التــأثیر ذات المخـاطر كافـة وقیــاسمعرفـةتسـتوجبالمصرف للمخـاطر الفعالـة الرقابـة إن

 علـــى قـــادرة معلومـــاتنظـــم إلى اجتحتـــالمخـــاطررقابـــة فـــإن وبالتــاليالكبـیرالمـادي

أوضاعحولالمناسب الوقت وفي الالزمـــةبالتقـــاریر  اإلدارة ومجلـــسالعلیـــا اإلدارة تزویـــد

.وغیرها األداء المالیة،المصرف

:الضبطأنظمةفایةك)  4

ســیرحســنضــمان إلى ســبةبالنحاسمــة هــي المصرف في الضــبطأنظمــةوتركیبــةهیكــل إن

االسـتمرار،إنالخصوصوجه على المخاطر إدارة وعلى  العموموجه علــى المصرفأعمــال

مــن هــي الوظــائفوفصــلالصــالحیاتتحدیــد ذلـك في بمـاوالضـبطالرقابـةأنظمـةتطبیـق في

األساســـیةالركیـــزةتعتــبرالوظــائففصــلمــةمه فــإن الحقیقــة في  .المصرف إدارة وظــائف أهــم

ومســـتقبلمصـــیر فـــإن الفصـــل هـــذا مثـــلوجــود عـــدم حـــال وفي . المخـــاطر إدارة موضـــوع في
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قبـلمـنتدخلیتطلبالحقیقة في وهذا . بالفشلوربمابالمخاطرمهددسیكونالمصرف

.الوضع هذا تصویبأجـل ـنمالرقابیـةالسـلطات

:أدوات إدارة المخاطر المصرفیة:نيالفرع الثا

:إلى منهجین أساسیین هماإدارة المخاطر المصرفیة تصنیف تقنیات یمكن 

تكــــالیفبــــأدنىتقلــــل أن المخــــاطر في الــــتحكمبتقنیــــاتیقصــــد:المخاطر في لتحكما)1

المخـاطر في التحكمتقنیاتوتشمل،المؤسسة  لهــــا تعــــرضتالــــتيالمخــــاطر كتلــــممكنــــة

الخســـائرحـــدوثمنـــعخـاللمـنالمخـاطرتقلیـل إلى المختلفـةوالمـداخلالمخـاطرتحاشـي

لمؤسسةا أو ـردالفــ یـــرفضالمخـــاطرتحاشـــيحالـــة وفي والـــتحكم،الرقابـــةمجهـــودات و

.)1(نمعینشاط عن ناشئةلخسارةالتعرضتقبـــل

الخســائرلتعــویضاألمــوالإتاحــةضــمان علــى األســلوب هــذا یركــز:المخاطرمویلت)2

:)2(اهمشكلینأساسیةبالدرجةالمخــاطرتمویــلویأخــذتحــدث،الــتي

إقـراض في وتتمثلاألسعارأخطار عن الناتجةلخسارةا تمولالتي الطرق من هيو  :التحوط 

المالیـةالمشـتقات عقـود مثـلوالبیـعلشـراءتجاریـة عقود أو  المختلفةالعمـالتاسـتقراض أو

.المقایضة وعقود اآلجلة العقود المسـتقبلیةالخیـار،العقـود عقـود: وهـي األربعـة

الخطرمواجهةبمقتضاهایتم عقود طریق نع الخسائرتمویل طرق من وهي :لتحویلا

الخطرموضوعالشيءصاحباحتفاظمع الطرف لهذا مقابل دفع نظـیرآخـر طرف إلى بتحویله

.الشيء لهذا بملكیتهاألصلي

  :ةالمصرفیالمخاطر إدارةسات یاو سمهام:الفرع الثالث

التي تتمثل من اجل القیام بمهامها و یة ، إدارة المخاطر المصرفعناصرو  بعدما تم إبراز أدوات

:)3(في

.53، ص سابق،،مرجعالمخاطر إدارةالعال،عبد ارقط – )1(
، دار حامد، االردن، –إسالميكمي داريإ نظورم-إدارة الخطر و التأمین هاني جزاع إرتیمیه ، سامر محمد عكور،–)2(

.32ص،
 .36-35ص ص  مرجع سابق،طارق اهللا خان حبیب احمد، –)3(
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وضـــع سیاســـة وٕاســـتراتیجیة إدارة المخـــاطر مـــع إعـــداد سیاســـة وهیكـــل للمخـــاطر داخلیـــا لوحـــدات

العمـــل والعمل على إنشاء بیئة مالئمة؛

لمخاطر؛التعاون على المستوى االستراتیجي والتشغیلي فیما یخص إدارة ا

الوظـائف ، ویشمل التعلیم المالئـم مـع التنسـیق مـع مختلـفالمصرف بناء الوعي الثقافي داخل

فیمـا یخـص إدارة المخاطر مع تطویر عملیات مواجهة الخطر؛

 أصحاب المصالح؛إعداد التقاریر عن المخاطر وتقدیمها لمجلس االدارة و

؛اقتصادينشاطبكلالخاصةالمخاطركتشافإ 

باألخطار كتشافها ومعرفة طبیعته ومسبباته وعالقتهإحلیل كل خطر من األخطار التي تم ت

 ؛األخرى

؛الخسارةحجموتقدیرحدوثهاحتمالإ و   الخطورةدرجةیاسق 

لــدى الفـــرد أو المؤسســـة حســب ختیــار أنســـب وســیلة إلدارة كـــل مـــن األخطــار الموجـــودة إ

.ألمـــان والتكلفة الالزمةا درجـــات

تحلیـل بعـد دراسـتها و التـي تقـرر إتباعهـا سـالیب العلمیـة دارة المخاطر هي تلـك األإسیاسات أما

قدرتــه علــى ممارســة تلــك القــرار مــن ممتخــذكــد أن یتأبعــد ارات ومــا ینــتج عنهــا مــن المخــاطر و القــر 

ارة المخـــاطر فـــي ثالثـــة مجموعـــات دإســـهولة الدراســـة نضـــع سیاســـات لو . هـــذه المخـــاطرالقـــرارات و 

)1(.سیاسة تخفیض المخاطریاسة نقل المخاطر و سفتراض المخاطر، و اسیاسة : و هي

:في ما یلي سیتم شرح كل سیاسة على حداو 

حیانا قبول خطر أ) المصرفو أ(یرفض الفرد :و تجنب المخاطرأفتراض المخاطر اسیاسة -1

االستثمار في وعاء إدخاري لرغبة في مواجهة خسارة معینة، مثل ذلك ذلك نتیجة عدم ا أینشمعین، و 

.عدم شراء سیارة لتجنب حوادث السیاراتقل خطورة، و أخر آدخاري إفضیل وعاء معین وت

، مصر،، دار النشر دار النهضة العربیة، القاهرةالعلمیة و العملیةاألصولالخطر و التامین سالمة عبد اهللا، –)1(

.54، ص 1974
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ذلك لتجنب القروض مرتفعة المخاطر و منحمتناع المصرف مناة ذلك المؤسسات المالیة لمثأمن و 

)1(.سعار الفائدةأجل لتجنب مخاطر وراق المالیة طویلة األثمار في األستو عدم االأتمانیة ئالمخاطر اال

)2(:حوال التالیةإلى هذه الطریقة في األأ ن نلجأیمكن 

عند ما یتعذر إیجاد طریقة عملیة لمواجهة المخاطر.

إذا كان من الممكن توقع المخاطر قبل تحقیقها.

یجابیة للتعامل مع إلیست طریقة سلبیة و نها ألى طریقة تجنب المخاطر على إینظر البعض و 

ذلك قرار الذي یؤدي إلى وجود الخطر و تخاذ الاتخاذ القرار بعدم اد عن كونها عخطار، فهي ال تاأل

)3(.بتعاد عنه كلیالال

دون تخطیط حدهما بأبطریقتین مختلفتین، )تجنب المخاطر(تراض المخاطر افبق سیاسة طو ت

وسة لمواجهة الخسائر المتوقعة، كما توجد سیاسات مساعدة لسیاسة خرى حسب خطة مدر ألاسابق، و 

)4(.التحكم في قیمة الخسارةهمها سیاسة الوقایة و أ) تجنب المخاطر(فتراض المخاطر ا

حتماالت حدوث ادارة لتقلیل یتم ذلك من خالل بذل جهود من قبل اإلو  :سیاسة تقلیل المخاطر-2

ن المؤسسة المالیة أسلوب ألاهذا یعني )5(.ر حتى لو وقعت بعد ذلكالخسارة كلما یتضمن تحدید المخاط

شاكل التوقف، جل معرفة عالمات التحذیر لمألتقلیل المخاطر تقوم برصد سلوك القروض من )المصرف(

التي یجرى صول والخصوم و دارة األإستخدام سیاسة اسعار الفائدة بأتقلیل مخاطر عن الدفع المبكر، و 

)6(.الغرضتصمیمها لذلك 

.تخاذ القراراتاالشك الناتج عن كد و أیضا تقلیل الشعور بظاهرة عدم التأیقصد بها و 

 . 335ص  مرجع سابق،، بن علي بلعزوز–)1(
.32، صمرجع سابق، ، افراد وادارات شركات، بنوكإدارة المخاطرطارق عبد العال، –)2(
 .19ص ،مرجع سابق، لطیفة عبدلي–)3(
 .54ص ،مرجع سابقسالمة عبد اهللا، –)4(
.19، صمرجع سابق، نعیمة خضراوي–)5(
.336، صمرجع سابق، بن علي بلعزوز–)6(
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ر حتمال تحقیق الظواهایمكن الوصول إلى هذه النتیجة عادة عن طریق التنبؤ بدقة كافیة بو 

عن تحقیق یضا بحجم الخسائر التي تنتج كل مرةأالتنبؤ بدقة كافیة الطبیعیة المختلفة من ناحیة، و 

)1(.لیهاإالحوادث المشار 

كثر أخر آلى شخص إو تحویل المخاطر من شخص أمن الممكن نقل :سیاسة نقل الخطر-3

امل مع كل من المخاطر سلوب نقل في التعأستخدام ایمكن ستعدادا لتحمیل المخاطر، و ا

حویل للتعامل مع المخاطر لة الممتازة الستخدام تقنیة التمثألامن و  البحتیةالمخاطرالمضاربة و 

حدى وسائل نقل المخاطر من شخص إهو  مینأضافة إلى شراء التالمضاربة عملیة التحویط باإل

)2(.لتحملها مقابل ثمناستعدادهیبدي )مؤسسة التامین(ال یرغب في تحملها إلى طرف آخر 

لعناصر الثالثة السابقة ضاف إلى األى خمسة سیاسات للتعامل مع المخاطر فإشار أو هناك من 

)3(:العنصرین التالیین

حتفاظ بها، سلوب االأسلوب تحویل المخاطر و أسلوب من جانبین یعتبر هذا األ:سام المخاطرأق*

قوم لیحتفاظ بها التي الیمكنه االحتفاظ بها و تحدید تلك التي یمكنه االحیث یقوم المصرف تقییم المخاطر و 

.صدار الصكوك اإلسالمیةإحجم هذه الخسائر كقوع الخسائر و حتماالت و بتحویلها لال

ستخداما، فهو یتبع للمصرف تحدید المخاطر اكثر سلوب األیعتبر هذا األ:االحتفاظ بالمخاطر*

في هذه الحالة تكون و . خرىأو تحویلها إلى جهة أخرى التي یجب تفادیها األحتفاظ بها و التي ینبغي اال

مكانیاته إمدى لخسارة و یرجع ذلك لقدرة المصرف على تحمل المخاطرة، و فضیالت المصرف نتیجة لت

.لمواجهتها

:دارة المخاطر المصرفیةإمبادئ و مكونات نظام :ثالثالمطلب ال

من خالل هذا المطلب ي نظام له مبادئ ومكونات یقوم علیه و أدارة المخاطر المصرفیة كإن نظام إ

.توضیح ذلكیتمسوف 

.66، صبقمرجع ساسالمة عبد اهللا، –)1(
.21، صمرجع سابق، لطیفة عبدلي–)2(
.83، صمرجع سابقهاجر زرارقي–)3(
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:دارة المخاطر المصرفیةإونات نظام مك:ولالفرع األ 

)1(:ساسیة تتمثل فيأدارة المخاطر ثالث مكونات إیضم نظام 

.جراءات سلیمة لذلكإ تباع سیاستها و إ رة المخاطر و ادتهیئة بیئة مواجهة إل-

.ثارهاآالتخفیض من سلوب مناسب لقیاس ومراقبة المخاطر و أالعمل على الحفاظ على -

.عملیات رقابة داخلیة مالئمةجراء وإ تطبیق -

)2(:كاآلتيوسیتم شرح هذه المكونات بنوع من التفصیل

:جراءات سلمیة لذلكإ تباع سیاسات و إ دارة المخاطر و تهیئة مواكبة إل-1

سیاسات المخاطر و تجاهاستراتیجیة المصرف اإلهداف العامة و تعامل مع األفي هذه المرحلة ن

دارة المخاطر إستراتجیات اإلداف العامة والسیاسات و هدارة هو المسؤول عند تحدید األدارته، فمجلس اإلإ

جمیع اإلجراءات الالزمة خذ أدارة تن اإلأكد من أدارة التي مؤسسة مالیة حیث یجب على مجلس اإلأل

.السیطرة على هذه المخاطرلتحدید وقیاس ومراقبة و 

ف المخاطر التي یواجهها المصرف من خالل مختلستعراضادارة دوریا یجب على مجلس اإلو 

.عداد تقاریر حول ذلكإ

تباع الخطوات الالزمة من طرف إ جراءات المناسبة و العلیا هي المسؤولیة عن تحدید اإل فاإلدارة

دارة تعمل على نشاء شعبة تابعة لهذه اإلإدارة المخاطر التي یمكن تتعرض لها كالعمل على إل للمصرف

العمل على السیطرة علیها، كما ض لها المصرف ومراقبتها و تعر ین أتنوعة التي یمكن تحدید المخاطر الم

تعمل دارة المخاطر، و إرشادات الداخلیة الخاصة بنظام اإلجراءات و اإلدارة بوضع اللوائح و تقوم هذه اإل

صول التي یتم تمویلها بما یساعد على تخفیف حدةعلى تبیین سیاسة واضحة خاصة بتطویر نوع األ

.المصرفماراتثستان تتعرض لها أالمخاطر التي یمكن 

 .36 35ص ص  مرجع سابق،طارق اهللا خان حبیب احمد، –)1(
(2 –) Khan ,Tariqullah and Habib .Ahmed ,Risk Management analysis of issues in Islamic financial industry,

(occasional papers) ,N° 91 the Islamic research and teaching institute (IRTI), Kingdom of Saudi Arabia ,2001,

pp- 32- 33.
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:ثارهاآتخفیف سلوب مناسب لقیاس المخاطر ومراقبتها و أالحفاظ على -2

تعرض ین أسالیب لقیاس درجات المخاطر التي یمكن أیجاد إیتوجب على المصرف العمل على 

نظام محسوب عتمادا إلىرف ن یسعى المصأعمال، كأما یمارسه من نشطة و ألها جراء ما یقوم به من 

جمة عن هذه التقلبات في دارة المخاطر الناإبما یمكنه من قیاس التغیرات التي في عوائده و یساعد على

وضع  إلىضافة ن یمنح لكل عمیل، باإلأن یعمل كذلك على وضع سقوف للتمویل الذي یمكن أالعائد و 

القیام نشطة والقطاعات، و في مختلف األي و على الصعیدین المحلي والخارجستثماراتاالخطة لتنویع 

ي وجود فجوة في ف الكجل العمل على أمن ستحقاقهااوفق تواریخ ستثماراتاالجال آیجاد جدول لتحدید إب

 فادةإ دارتها و إ جاد نظام مستمر لتسجیل المخاطر و یإلدى المصرف، و كذا العمل على المتوافرةالسیولة 

.دارة العلیا بهااإل

:ملیات رقابة داخلیة مالئمةجراء عإ-3

المصرفیة، المؤسسات المالیة و جل ضمان سالمةأمر ال رجعة فیه من أن الحاجة للرقابة الداخلیة إ

هداف المؤسسة المالیة من خالل مراقبة جمیع أن یعمل على تحقیق أیجب على نظام الرقابة الداخلیة و 

یجاد نظام معلومات إ ع المختلفة للمخاطر، و نوااألالعمل على تقییم عمال والوحدات فیها، و األنشطة و األ

جراءات مناسبة تتعلق بعملیات المراجعة إ یجاد وتطبیق سیاسات و إ و  المصرفكافة وحدات تغطيكافیة 

ن یتم أكید على أصدار التقاریر منظمة عن المخاطر مع التإ ة لكافة مراحل النشاط المصرفي، و الداخلی

مور الهامة التي تساعد على من األنواعها، و أمستقل لكل نوع من ضبطها بشكلرصد وقیاس المخاطر و 

من اإلقاللالعاملین في المصرف على یشجعالمحاسبة و للتحفیز تقلیل المخاطر وجود نظام مالئم 

القرار في حدود معقولة، تخاذاذلك من خالل التقیید صالحیات نشطة ذات المخاطر، و الدخول في األ

.تطلعات المصرفهداف و أدارة المخاطر بما یتوافق مع إر على تحفیز متخذي القراو 



المصرفیةالمخاطر إدارة حولأساسیات:األولالفصل

- 47 -

:المخاطر المصرفیة إلدارة األساسیةالمبادئ :الفرع الثاني

)1(:ي مصرف تطبیق المبادئ التالیةأنه ینبغي على إدارة المخاطر، فإهمیة نظرا ألو 

:دارة التنفیذیةاإلدارة و دور مجلس اإل-1

Riskارة المخاطردإتقع مسؤولیة -أ Management ساسي على عاتق مجلس أفي النهایة بشكل

م المخاطر التي عمال المصرف لذا یتوجب علیه فهأمام المساهمین عن أدارة الذي یعتبر المسؤول اإل

  . كفءسلوب فعال و أنها تدار بأكد من أالتیواجهها المصرف و 

مواجهة دارة و إسیاسات ستراتیجیة و إقرار إدارة طار هذه المسؤولیة یجب على مجلس اإلإفي و -ب

طار هذه إذكاء في خذ المخاطر بعقالنیة و أدارة المصرف على قبول و إتشجیع القائمین على المخاطر و 

خذ المخاطر أدارة المصرف على قبول و إتشجیع القائمین على دارة ومواجهة المخاطر و إالسیاسات 

دارة ككون اإلو . لمخاطر التي یصعب علیهم فهمهااتجنب لسیاسات و طار هذه اإذكاء في بعقالنیة و 

.دارة المخاطرالمصرف المتعلقة بإسیاسات ستراتجیات و إدارة عن تطبیق مام مجلس اإلأالتنفیذیة مسؤولة 

ویتها بعض ضالتي قد تشمل في علجنة مستقلة تسمى لجنة المخاطر و دارة ن یكون مجلس اإلأ-ت

دارة إوضع سیاسات اللجنة مسؤولیة تحدید و یخول لهذه صرف و لجهاز التنفیذي بالماعضاء المجلس و أ

.ستراتجیة العامة للمصرفاإل إلى ستنادااالمخاطر 

:جراءاتسیاسات و اإل-2

واضحة لتغطیة جمیع ها مسؤولیة رفع التقاریر محددة و المسؤولیات بما فیو  الوظائفكون جمیع -أ

.نواع المخاطر التي یواجهها المصرفأ

النشاطات ن الممارسات و أكد من أالتالمخاطر لتطبیق سیاسات المخاطر و دائرة ن تقوم أ-ب

خرى ألوائح ي تعلیمات و أا المصرف تتم وقف تلك السیاسات والحدود المعتمدة، و المصرفیة التي یقوم به

 ظامنه قد تم وضع نأو  مادهاتعاالنشاطات قبل ن تكون تلك الممارسات و أعین یتمن الجهات ذات العالقة و 

، ینایر-9-8اإلمارات العربیة المتحدة، ، صندوق النقد العربي، المخاطر إدارةمبادئ اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، –)1(

.54،57، ص ص 2001
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ز التنفیذي بالمصرف بشكل الجهادارة و ار مجلس اإلإخطن یتم أو . شامل لمراقبتها بشكل مستمر ودوري

.الممارساتورات قد تطرأ على تلك النشاطات و ي تطأضا، عن أیحترازیةاغراض إلو . دوري

الرئیسیة التي یواجهها المصرف، ن یتم تعیین مسؤول مخاطر لكل نوع من المخاطر أ-ت

الخبرة ون لدى كل مسؤول مخاطر الدرایة و ن تكأیشترط ئتمان والسوق والسیولة، و خاطر اإلخص مباألو 

سیاسات المصرف ذات العالقة بالمخاطر المتعلقة بمجال في مجال عمله وفي مجال خدمات ومنتجات و 

.ختصاصها

  :ةي صفقأجراءات التالیة قبل الشروع في اإل تخاذابالنسبة للمتبع الجدید، ال بد من و -ث

ي أ ستفتاءاو اللوائح الداخلیة للمصرف، و أساسي ة بالمصرف حسب النظام األنیة المعجهموافقة ال

.الشأنمتطلبات رقابیة بهذا 

 كیفیة المخاطر و الجدید من حیث النوع و و المتبع أالحصول على المعلومات الكافیة عن الصفقة

.جراء دراسة جدوىإذلك عن طریق الحسابیة و المعالجة 

جراءات التمویلإ ن طریقة و میأت.

 و المنتجأضوابط متینة لمراقبة تلك الصفقة جراءات و إوضع.

:المتابعةضم القیاس و ن-3

ذلك لتحدید مستوى ضرورة وجود منهجیة ونظام محدد لقیاس ومراقبة المخاطر لدى المصرف و -أ

تأثیرها على ربحیة حدید تجمالي ودقیق لمعرفة و إبشكل التي یمكن قیاسها و كل نوع من المخاطر

.سمالیةأمالءته الر المصرف و 

نسة من الحدود یجاد مجموعة شاملة و متجاإنه ال بد من إو لنجاح هذا النظام من حیث المراقبة، ف

كذلك حدودا لسیولة المنتجات و  تشمل على سبیل المثال حدودا للسیولة العامة للمصرف،السقوف، و و 

نجاز منهجیة تقییم اإلعتماداسلوب تخصیص رأس المال، فان أ عتماداو بناء على .ستثماریةاالدوات األو 

سالیب متنوعة للوقایةأتباع إلعل و . معدلة سوف یعزز من نظام القیاس والمراقبةساس المخاطر الأعلى 

سالیب تتمثل من األعزز من سالمة وصحة المصرف، و سیحتسابهاامن المخاطر غیر الممكن قیاسها و 
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جازاتهم إخذ أبلزامهمإ لمخاطر ووضع المخصصات الخاصة والعامة وتدویر الموظفین و مین ضد اأمن الت

المخاطر ریة و لبشالموارد االمخاطر ما یتعلق منها بالسمعة و یشمل هذا النوع من و . السنویة وغیرها

.غیرهالتكنولوجیا و مخاطر االقانونیة   و 

ن وجدت إساس القیمة العادلة، أعلى  ستشاریة منها،خصوصا اإلال بد من تقییم الموجودات، و -ب

لین في حالة عدم توفر سعر السوق،      عن المتعامستقاللیةابو سعر الذي یتم تحدیده أو سعر السوق أ

.الربحیةلقیاس المخاطر و ساسأذلك كمبدأ و 

 في الوقتدارة المخاطر، توفر بشكل دوري و نظمة معلومات حدیثة إلأ ستخداماضرورة -ت

.دقیقة عن المخاطر التي یواجهها المصرفلومات مالیة كفصیلة وشاملة و المناسب مع

قة معالجة نظمة المعلوماتیة و بطریبكافة التفاصیل المتعلقة بطریقة عمل األحتفاظاالیجب -ث

جراء توافق بین المعلومات المستخرجة إكما ینبغي القیام ب.مراجعتها بشكل دوريو . المعلومات من قبلها

.دقة تلك المعلوماتة المعلوماتیة و التحقق من صحة و نظممن األ

:الرقابة الداخلیة-4

تقوم بالتدقیق دارة المصرف مباشرة، و غضرورة وجود وحدة تدقیق داخلي مستقلة تنبع مجلس -أ

.دارة المخاطرإنشطة المصرف بما فیها أعمال و أعلى جمیع 

من هذه الضوابط و . الدوائر بالمصرفازمة في جمیعحبد من وضع ضوابط تشغیلیة فعالة و ال -ب

المهمات الفصل بین الوظائف و و . وب التوافق الدوري بین حساباتسلأ" على سبیل المثال ال الحصر"

.جراءات تعزیزیه للموافقةإوضع یر المعامالت، و یالتحقق من تسو 

الحفاظ جلأنظمة المعلوماتیة الرئیسیة للمصرف من مان لجمیع األأال بد من وضع ضوابط -ت

نظمة مساندة تمكن من العمل في وضع سوى أسریة المعلومات كما یجب وضع على صحة وسالمة و 

مان تعیین مراجعة لمزید من األو . خرآلى إفعالیتها من حین ختبارایجب في العمل و ستمراریةااللضمان 

  .صاصختاالخرى خارجیة من ذوي أطراف أنظمة الرئیسیة من قبل جمیع األ
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معرفة جیدا زمات وموافقا علیها و جراءات وقائیة ضد األإخطط للطوارئ، معززة بیجب وضع-ث

تعطل من  وأزمة أي أصرف قادر على تحمل من الأذلك للتأكد من من قبل المسؤولین ذوي العالقة، و 

بشكل ختبارلالن تخضع هذه الخطط أ، ویجب و رتباكاالدنى من أبحد و  تصاالتاالجهزة أو أ نظمةاأل

  .دوري

قر بها صندوق النقد العربي في الشكل أالتي المصرفیةدارة المخاطر إیمكن تلخیص مبادئ و 

:التالي
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یوضح المبادئ األساسیة إلدارة المخاطر):1-6(شكل رقم 

.من إعداد الباحثة:المصدر

المخاطر المصرفیةإلدارةاألساسیةمبادئ 

الرقابة الداخلیةنظم القیاس والمتابعةسیاسات واإلجراءاتدور مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة

المخاطر التي یواجهها فهم -

.المصرف

إقرار إستراتیجیة وسیاسات -

.لمواجهة المخاطر

تطبیق استراتیجیات وسیاسات -

.المصرف المتعلقة بإدارة المخاطر

تحدید وضع سیاسات إدارة -

المخاطر استنادا إلى اإلستراتیجیة 

.العامة للمصرف

تحدید مسؤولیة وضع -

.التقاریر

تعیین مسؤول مخاطر -

من المخاطر الكل  نوع

الرئیسیة التي یواجهها 

.المصرف 

تحدید واجبات دائرة إدارة -

.المخاطر

تحدید مستوى كل نوع من -

.المخاطر التي یمكن قیاسها

تقییم الموجودات على أساس -

.القیمة العادلة

استخدام أنظمة معلومات -

.حدیثة إلدارة والمخاطر

االحتفاظ بجمیع التفاصیل -

اتیة لعمل األنظمة المعلوم

وطرق معالجة المعلومات 

.كتابیا

العمل على التدقیق على -

جمیع إعمال وأنشطة المصرف 

.بما فیها إدارة المخاطر

وضع ضوابط تشغیلیة فعالة -

وحازمة في جمیع الدوائر 

.بالمصرف

وضع ضوابط أمان بجمیع -

.أنظمة المعلوماتیة

وضع خطط طوارئ ضد -

.األزمات
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:دارة المخاطر المصرفیةإتصنیفات :الفرع الثالث

نظام ستخدامابذلك رفیة عامل مهم في تصنیف المصرف و دارة المخاطر المصإن تصنیف إ

CAMELS.

دارة المخاطر المصرفیة حسب هذا النظام یعتمد على مقیاس إفیما یلي سیتم عرض تصنیف و 

.)1(ثناء التفتیشأیضع تصنیف یعكس ما تم رؤیته )المفتش(و على المراقب 5 إلى 1

):strong(قوي  1تصنیف -1

ضبط المخاطر بشكل فعال عن تلك الناشئة دارة القوي على تعریف و قدرة اإل یعكس1تصنیف 

دارة إدارة فعال في المشاركة في ن مجلس اإلإكذلك ف. عن المنتجات الجدیدة التي تعید المصرف

كذلك جراءات رقابة داخلیة فعالة و إمدعمة بالمصرفجراءات لدى اإلن السیاسات و أالمخاطر لضمان 

.الوقت المناسبدارة بالمعلومات الكافیة و قویة تزود مجلس اإلنظمة معلوماتأب

):satisfactory(مرضى 2تصنیف -2

ها بعض النقص وهذا النقص بشو یلكن لمخاطر فعالة و لدارة المصرف إن أعلى  2یدل تصنیف 

.یمكن التعامل معهو الضعف معروف و أ

التقاریر المتعلقة بالرقابة الداخلیة ءات و ن رقابة مجلس اإلدارة وكذلك السیاسات واإلجراإعموما ف

بشكل عام فان المخاطر یتم .سالمة المصرفمرضیة وفاعلة في ضمان متانة و عتبارهاایمكن 

السیطرة علیها بشكل ال یستدعي أي إجراء رقابي من السلطات الرقابیة إال بحدود اإلجراءات الطبیعیة 

.العادیة

.61-60-59، ص ص مرجع سابقالكراسنة،  مإبراهی–)1(

Camels: تمثل طریقةcamels مصرف  أليفي مجموعة من المؤشرات التي یتم من خاللها تحلیل الوضعیة المالیة

و معرفة  تصنیفه و تعتبرهن الطریقة احد الوسائل الرقابیة المباشرة التي تتم عن طریق التفتیش المیداني حیث عملت 

.و االعتماد علیها في اتخاذ القراراتcamelsبنتائج معیار األخذعلى  أمریكایة في السلطات الرقاب

:على العناصر السنة التالیةcamelsحیث یشمل نظام 

.Sحساسیة اتجاه المخاطر السوق Lالسیولة 

اضعف (ف في تصنی5و یمثل ) أداء أحسن(تصنیف  أعلى 1، حیث یشمل 5 إلى 1هذه المكونات موزعة سلمیا من 

  ).أداء
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):fair(عادل 3تصنیف -3

كثر من أ هتمامابالتالي تستدعي دارة المخاطر شيء من القصور و إن أعلى  3ف یدل تصنی

بالتالي ربعة یشوبها نقص و دارة المخاطر األإحدى عناصر إالعادي من قبل السلطات الرقابیة، یكون 

لى إدارة المخاطر بحاجة إیجعل المصرف قاصر في التعامل مع المخاطر هناك بعض ممارسات 

.مراقبة المخاطر بشكل كافلتمكن المصرف من تحدید وقیاس و جل اأالتصویب من 

جراءات التي قد تؤثر سلبا على اإلبالسیاسات و لتزاماالن تشمل مناطق الضعف عدم أیمكن 

.عملیات المصرف

):marginal(حدى 4تصنیف -4

قیاس عجزت عن تحدید ومراقبة و دارة المخاطر لدى المصرف إن أیدل هذا التصنیف على 

و یعكس أثیر المادي الكبیر على عملیات المصرف عادة تمثل هذا الوضع أبط المخاطر ذات التضو 

لى إدارة المخاطر حدیة تحتاج إعناصر  ىحدإیكون و . العلیا ارةداإلدارة و ضعف في رقابة المجلس اإل

كبیرة في و یكون هناك العدید من المخاطر ال.دارة العلیادارة مع اإلتصویب فوري من قبل مجلس اإل

هتمامادارة المخاطر لدى المصرف یستحق درجة عالیة من إن ضعف أو . المصرف لم یتم تحدیدها

ثیرا أنه قد تحدث خسائر للمصرف سیكون له تإذا لم یتم تصویب هذا الوضع فإو . السلطات الرقابیة

.على سالمة هذا المصرف

):Unsatisfactory(غیر مرض 5تصنیف -5

ضبط جل تحدید و قیاس و مراقبة و أدارة الفعالة للمخاطر من على غیاب اإلیدل هذا التصنیف 

هر مجلس ظُ دارة المخاطر ضعیف و كذلك لم یكثر من العناصر الرئیسیة إلأیكون واحدا و .المخاطر

و كذلك . الضبط الداخلیة ضعیفةنظمةأدارة المقدرة على التعامل مع هذا الضعف، فمثال تكون اإل

قة و مصداقیة التقاریر التي في المصرف قد تلحق بالمصرف خسائر كبیرة ما لم یهتم ن عدم دأممكن 

.تصویب الوضع حاال
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:دارة المخاطر المصرفیةإدور الهندسة المالیة في :المبحث الثالث

التي تخطط لها المؤسسات المالیة اإلستراتیجیةهداف تعتبر الهندسة المالیة أداة فعالة لتحقیق األ

منتجات و أدوات مالیة و آلیات بتكارارسم سیاسات مالیة قویة و  إلىصرفیة، فهي تسعى والم

سواق المالیة العالمیة ث في األستراتجیات مالیة مرنة لها القدرة في التعامل مع التغیرات التي تحدإ و 

د سواء لمالیة و المصرفیة على حالمخاطر التي قد تواجه المؤسسات امواجهة قلیمیة، و ذلك لاإلو 

ومن خالل هذا المبحث سنتناول مفهم الهندسة الملیة وأهدافها وكیف ،من هذه التغیراتستفادةاالو 

.تعمل على إدارة المخاطر

:ماهیة الهندسة المالیة و أسباب نشأتها:األولالمطلب 

)شاءنإ(عالم المال و هي عبارة عن تولید المالیة، فيفي السنوات األخیرة ظهر مفهوم الهندسة 

.دارة المخاطر المصرفیةإالمستثمرین و حتیاجاتاأدوات و أوراق المالیة جدیدة لتلبیة 

:تعریف الهندسة المالیة تقلیدیة:األولالفرع 

سواق المال التقلیدیة، و تعتبر الصكوك المالیة خیر دلیل تعتبر الهندسة المالیة ثورة في عالم األ

ت في مجال تنمیة المال داخل األسواق المصرفیة یجب تشجیعه هذه التقنیاستعمالان إعلى ذلك، و 

.)1(مما یعمل على توفیر السیولة المالیة في أسواق المال و السوق العقاري و األوراق المالیة

نسبیا من حیث المصطلح  و التخصص،تعامالت المالیة، لكنه یبدو حدیثا للفهي مفهوم قدیم 

ج ن النماذرو یة مستخلصة من وجهات نظر الباحثین الذین یطو ن معظم تعاریف الهندسة المالإ

)2(.النظریات، أو مصممي المنتجات المالیة في المؤسسات المالیةو 

:حسب كل وجهة نظر)الهندسة المالیة(لذلك سیتم عرض تعاریف لهذا المصطلح 

(1) –Iqbal Zamir and Abbs Mirakhor,An Introduction to Islamic finance: theory and practice, second

edition, vol 687, John Wiley and sons, Hoboken (New Jersey) (États-Unis) , 2011, p 204.

.404، ص مرجع سابقحبار، علي بلعزوز، عبد الكریم قندوز، عبد الرزاق بن –)2(
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الهندسة المالیة  نإعمال فبالنسبة لمؤسسة األ:المالیة بالمؤسسات اإلدارةمن وجهة نظر -1

.قد تكون تعبیرا مفیدا لوصف العملیة الكمیة التحلیلیة المصممة لتحسین العملیات المالیة للمؤسسة

:)1(تتضمن النشاطات التالیةو 

ؤسسةیم قیمة الممعت.

ة األوراق المالیةظدارة محفإ.

ریبة الشركة وط في الصفقات التي تنعكس مباشرة على قیمة ضحالت/التفاوض حول التمویل

.السیاسیةالمخاطر العظیمة و عتباراالأخذ بعین و 

الشركةشراء یوازن مصالح كل من المورد و تنظیم صفقات ال.

تنظیم صفقات الشراء یوازن مصالح كل من الزبون و الشركة.

.المشتقاتالبرامج التقنیة و .نماذج الكمیةال ستخدامان تضمن أكل هذه النشاطات یمكن 

تحلیل البیانات المحصلة من السوق هي عملیة وصف و :المالیةاألسواقنظر من وجهة-2

تستخدم خاصة في العمالت ماذج و و النأالمالیة بطریقة علمیة حیث تأخذ عادة شكل الخوارزمیات 

آلیات مالیة التنفیذ، ألدوات و م والتطویر و فهي التصمی.)2(أسهم المستقبلیاتتسعیر الخیارات و و 

.)3(بداعیة لمشاكل التمویلإلصیاغة لحلول امبتكرة، و 

:)4(أن الهندسة المالیة تتضمن ثالث أنواع من األنشطة إلىبذلك نشیر و 

عمال قائمة، مثل التبادل جرائیة ألمالیة جدید من شأنها تخفیض التكالیف اإل أدوات بتكارا - 

.من خالل الشبكة العالمیة

، غیر منشورة،مذكرة ماجستیر،2007الهندسة المالیة وأثرها في األزمة المالیة لسنة ، المانسبعأمینرابح –)1(

3جامعة الجزائركلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،نقود و بنوك، قسم العلوم االقتصادیة،تخصص 

.14، ص 2010/2011، الجزائر

جامعة الملك عبد العزیز،المملكة :مجلة االقتصاد اإلسالمي، "الهندسة المالیة اإلسالمیة"عبد الكریم قندوز،-)2(

.9، ص 2007، 2العدد20العربیة السعودیة ، مجلد 
.حيمركز البحوث شركة الراجمجلة ، اإلسالميصناعة الهندسة المالیة نظرات في المنهج سامي السویلم، –)3(

 .5ص ، 2004المصرفیة لالستثمار، الكویت، 
.5المرجع السابق، ص–)4(
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جرائیة ألعمال قائمة، مثل التبادل ا تخفیض التكالیف اإلآلیات تمویلیة جدیدة من شأنهبتكارا - 

.من خالل الشبكة العالمیة

عداد صیغ تمویلیة إو أو الدیون، أدارة السیولة إدارة التمویلیة، مثل حلول جدیدة لإلبتكارا - 

.لمشاریع معینة تالئم الظروف المحیطة بالمشروع

تعاریف عدة لمفهوم الهندسة المالیة هناك :من وجهة نظر بعض الباحثین و الكتابة-3

:سنستعرض بعض منها

المهندس المالي بالمهندس المالیة بالهندسة المعماریة و الهندسةحیث شبه :Robinsonتعریف 

یجاد إ ستعمالهااالمعماري و أدوات الهندسة المالیة بأدوات الهندسة المعماریة، التي یمكن من خاللها 

سالیب الكمیة األعلى النماذج و االعتمادكذلك ، و راكز المالیة المختلفةالمالعدید من التشكیالت و 

.)1(األدوات المالیة الجدیدة ستعمالاببناء التشكیالت المختلفة مكانیة تصمیم و إ المدروسة بعنایة و 

ذان یتطلبان من اللو  بتكارااع الذي یعتبره القدرة على خلق و بدیعرف اإل:Jakbaik:تعریف

شكل مقدمة فعلیة لما تم تطویره خذ أثقافیة مناسبة، ثم النظر الذي یو  جتماعیةاوامل جل التطور عأ

.)2(خرىأفكار تعكس التقدم من جهة أخذ شكل أالذي یو  قتصادياالداخل المجال كتشافهوا

دوات مالیة مستحدثة، وتقدیم حلول أفهي تعني تصمیم وتطویر وتطبیق عملیات و :Finnertyعرفها و 

)3(.دعة للمشكالت المالیةمبخالقة و 

دسة تتضمن الهن:نهاأالهندسة المالیة ب)IAFA(للمهندسین المالیین  ةقد عرفتها الجمعیة الدولیو 

لول للمشاكل المالیة المعقدة دوات المالیة اإلیجاد حاألو التطبیق المبتكر للنظریة المالیة المالیة التطویر و 

علما . دوات یة لیست أداة ، بل هي المهنة التي تستعمل األفالهندسة المال.المالیةالفرص  استغاللو 

.10، صمرجع سابق، رابح أمین المانسبع–)1(
،، دراسة حالة مالیزیا و السوداناإلسالمیةدورة الهندسة المالیة في تطویر الصناعة المالیة ة جدي، یساس–)2(

،قسم العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم بورصات و أسواقتخصص ،غیر منشورة ، مذكرة ماجستیر 

.23،ص2014/2015، ، الجزائر، جامعة بسكرةالتجاریة وعلوم التسییر
، دار الهندسة المالیة باستخدام التوریق و المشتقات"المخاطر  إدارةالفكر الحدیث في ي ، ندمنیر هإبراهیم –)3(

.14، ص 1999مصر،،اإلسكندریةالمعارف 
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أما )تشتیت الشيء لفهمه(یعني "تحلیل"فمصطلح .الهندسة المالیة تختلف عن التحلیل المالي أن

.)1()بنیة(فیقصد به )الهندسة(مصطلح 

دوات دارة  األإنها تلك الفلسفة التي تهتم بأفیعتبر الهندسة المالیة ب:ما فوزي الهشام العباديأ

التي تشمل على رباح والخسائر و حسابات األلى بنود المركز المالي و إضافة المالیة خارج المیزانیة، باإل

)2(.جال قادمةآل ستثماریةاالدوات األوراق المالیة و تجارة األ

Financial(یطلق على الهندسة المالیة العدید من المسمیات مثل الریاضیات المالیة و 

mathematics( التمویل ریاضیات)mathematical finance(والمالیة الحسابیة

)computational finance.(

: هيالهندسة المالیة  أن ةرى الباحثتمما سبق عرضه من تعاریف حسب وجهات نظر مختلفة 

 دارةمالي إلبتكاراجل أذلك من حصائیة و إكذلك ریاضیة و و  سالیب كمیةنواع األأجمیع ستخداما

فهي عملیة لتطویر .خرىكذا المؤسسات المالیة األلمصرفیة التي یتعرض لها المصرف و المخاطر ا

ر التي تواجهها عملیات الحد من المخاطمشكلة التمویل المختلفة و حل منتجات مالیة جدیدة تعمل على 

  .راتثمساالالتمویل و 

هندسة مالیة :قسمین إلىة تنقسم ن الهندسة المالیأكذلك بناء على التعاریف السابقة یتضح لنا و 

رض لها المصارف تهي تقوم على بناء نماذج كمیة یتم من خاللها التنبؤ بالمخاطر التي ستعكمیة و 

تخاذابدارة المخاطر إذلك تساعد متخذي القرار في والمؤسسات المالیة وتعمل على قیاسها، و 

و هي عملیة )نوعیة(الهندسة المالیة الكیفیة القسم الثانيالمناسبة للحد من هذه المخاطر، و القرارات 

صال وذلك لحل مشكلة أعادة بناء و هیكلة منتجات موجودة إ لمنتجات مالیة جدیدة و ماليابتكار 

.المؤسسات المالیةر المصرفیة التي تواجه المصارف و التحوط من المخاطالتمویل و 

مین، صنادیق ألمصارف، مؤسسات التا(قیام المؤسسات المالیة  إلىو تسعى الهندسة المالیة 

لیات آدوات مالیة جدیدة و أمنتجات و بتكارالیة قویة و یرسم سیاسات ما)دوات المالیة، األستثماراال

.10، صمرجع سابق، "الهندسة المالیة اإلسالمیة"عبد الكریم قندوز،-)1(
، مؤسسة الوراق للنشر ستراتجیات المالیةاالبالتركیز على أدواتهاالهندسة المالیة و هشام فوزي دباس العبادي، –)2(

.23، ص 2008، األردن ، و التوزیع
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سواق المال العالمیة أتستفید من التغیرات المستمرة في تتفاعل و رنةمالیة مستراتجیاتإ و 

،األسهمسعار ، أاألسهمرباح ، أسعار الصرف،أسعار الفائدة على السنداتأ(المحلیة قلیمیة و اإلو 

المؤسسات المالیة، ویساعد على ذلك وجود دارة المالیة، و ن تقوم اإلأیتطلب ذلك ، و ...)حجم التداول

Dataبیانات مالیةقاعدة  base ستقراراالو النمو رب بغرض تحقیق الربحیة و التجاتسمح بالمحاكاة و

)1(.المالي

:سة المالیة ترتكز على النقاط التالیةن الهندأ ةرى الباحثتو 

المالیة لتواكب التغیرات  أدواتالهندسة المالیة عبارة عن عملیة مستمرة تعمل على ابتكار -

.االقتصادیة

.سواق المالیةكثر فعالیة في األأساسیة لتكوین عادة الهیكلة للمنتجات األإهي تعمل على و  - 

الل التعامالت المالیة دارة المخاطر المصرفیة من خإ الهندسة المالیة لها دور فعال في-

.عطاء حلول مبتكرة لحل مشاكل التمویلإ للمصارف و 

في المجال ) الخ...حصاء تطبیقي إبدون عملیات (سالیب الكمیة الهندسة المالیة تقوم على األ-

دارة نموذج إلمن خالل بناءقتصادیةاالحصائیة و اإلفهي ترتبط بین العلوم الریاضیة و المالي، 

.المخاطر المصرفیة

)2(:فالهندسة المالیة تغطي المجاالت التالیة

 قراضاإلو  دخارالاالمؤسسات الخدمات المالیة بالمصرف و.  

Certified.عداد المخطط المالي القانونيإ فراد و تخطیط الخدمات المالیة لأل Financial

Planner (CFP)

 المحلل المالي القانونيراق المالیة و و ، مدیر محفظة األستثماراتاالنشاط.

المكاتب و التأمین و  ستثماراالاء أمنیة للمكاتب والمؤسسات العقاریة و تقدیم الخدمات المال

.التثمین

 .225ص  ،1994،اإلسكندریة مصرمؤسسة شباب الجامعة، لهندسة المالیة،البورصات و افرید النجار، –)1(
.226، ص المرجع نفسه–)2(
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المحلیة (العامةعمال المالیة والتجاریة، الخاصة و ي نوع من األعمال المالیة ألدارة األإ

.و لغیر ذلكألغرض الربح ) الدولةو 

:ة الهندسة المالیةأسباب و نشأ: انيالفرع الث

العالمي نحو فاعلیة النظام المالي المحلي و د المالي هي القوى التي تقو بتكاراالو  ن الهندسةإ

سواق المالیة المالیة في األبتكاراتاقد شهد ثمانیات القرن الماضي تسارعا في و  ،اكبرقتصادیةا

)1(.سواق متطورة جداأ إلىمالي التقلیدي السواق العمل المصرفي و أدت لتحویل أالدولیة، 

دوات عابرة أ ستخداماعلى  فاألدلةقدم من ذلك، أممارستها تعبیر ن مفهوم الهندسة المالیة و إ

ولى لى زمن الحملة الصلیبیة األإالدوافع یرجع تاریخها ئتمان و معقدة فیما یتعلق بعملیات اإلللحدود و 

.هودي في القاهرة في تلك الفترةیتاجر بئل خاصة التي عرفت من خالل رساو ) 1095-1099(

القیاس دارة المخاطر الحدیثة، و إسالیب أالتي تدور حولها لمخاطر و ان فكرة المتعلقة بتنویع إ

مین كانت مفهومه أفي وضع سیاسات تسعیر التساسیا و أالذي یعتبر شیئا ئتمان و الكمي لمخاطر اإل

المصرفي التاجر و قد تضمنت رسائل میالدي و عشر14 ذلك في القرنقل بشكل تطبیقي و على األ

Francescoیطالي اإل Datini ین على أمالتوكالئه عن كیفیة تنویع المخاطر و لى إتعلیماته

)2(.البضائع

Wallبدأت بورصة الثمانیناتفي مطلع و  Street) المالیة لألوراقرك یو بورصة نیو(

Fisher:هرة مثلكادیمیین ذوي الشبعض األبه نستعااإلب Blank et Rechard Roll لتطویر

.كادیمیینباألكلما زادت هذه المنتجات تعقیدا كلما زاد االستعانة سواق المال، و أمنتجات 

في منتصف و  ،كانوا حائزین على درجات عملیة متقدمة في العلومكادیمییناألكثیر من هؤالء و 

مفهوم  هكذا ظهرو ، )3(هو الهندسة المالیةو  نتشارااثر قبوال و كأ سمااخذت هذه العملیة الولیدة أالثمانیات 

، منشورات مركز معاییره -قواعده -أصولفقه االبتكار المالي بین التثبت و التهافت سامر مظهر قنطقجي، –)1(

 . 36ص ، 12/12/2017، تاریخ االطالع علیه www.kantakji.comاإلسالمیةفقه المعامالت أبحاث
(2)- Sergio M. Focardi and fronk J . fabozzi. ,Financial Modeling and Investement Management, Jhon

wiley and sons, Hoboken (New Jersey) (États-Unis), 2004. P10.

المالیة في ضوء منتجات الهندسة المالیة، دارسة  األوراقتنشیط سوق فلسطین آلیاتخالد محمد نصار، –)3(

كلیة التجارة،،تخصص محاسبة و تمویل،غیر منشورة، ماجستیر، مذكرة تطبیقیة على المستثمرین في قطاع غزة

 .102ص  ،2006،، غزة فلسطیناإلسالمیةالجامعة 
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ن الهندسة المالیة قدیمة  قدم التعامل أنه مفهوم حدیث غیر أكادیمي على األالهندسة المالیة العلمي و 

.المالي

 ءرتقالالذلك و  1992لمهندسین المالیین في عام تحاد الدولي لنشاء اإلإوبعد ظهور مفهومها تم 

كادیمیین األنحاء العالم یمثلون الممارسین و أعضو من  2000تحاد ها حیث ضم اإلعتابصن

تحاد بصیاغة التكنولوجیا المعلومات، حیث قام اإلنون و فالو  قتصاداالوالمهنیین في المحاسبة والتمویل و 

)1(.التطبیقالهندسة المالیة ترتكز النظریة و مجموعة من المعاییر لصناعة 

)2(:اعد على ظهور الهندسة المالیة العدید من العوامل منهالقد سو 

Brettonتفاقا نهیارا -  Woods  سعار أمر الذي ترتب علیه حدوث تقلبات عنیفة في هو األو

ضد مخاطر تقلبات للتحوطلیةآالبحث عن من أجلعاة لتطویر عقود الصرف دالصرف، فكانت م

.سعار الصرفأ

سعار أما صاحبها من زیادة سریعة في معدالت بدایة الثمانینات و دة التضخم في زیادة ح-

.األجلالفائدة قصیرة 

صولهم أوراق المالیة العالمیة المتتالیة، دفعت المستثمرین للبحث عن حمایة سواق األأ نهیارا - 

.سواق المشتقات المالیةأالمالیة من خالل 

اقها المحموم، دفع هذه بالمصرفیة في سرسة فیما بین المؤسسات المالیة و المنافسة الش-

تقدیم الحلول دارة المخاطر و دوات مالیة جدیدة إلألخلق بتكاراالدوائر البحث و ستنفارا إلىالمؤسسات 

.رضها السیاسات النقدیةفلمشاكل التمویل القفز فوق القیود التي ت

.ج الریاضةالنماذة عن مزیج بین النظریة المالیة و تعتبر الهندسة المالیة عبار 

)3(:رهایو طتلهندسة المالیة و ا ارشتانهناك عوامل ساعدت في 

.دارة المخاطرإالرغبة في -

الهندسة  زدهاران تكون دافعا لتطور و أمن المزایا الضریبیة، فالضرائب یمكن ستفادةاال-

عن ذلك قل قدر ممكن من الضرائب و رباحها ألأخضاع إذلك من خالل محاولة المؤسسة المالیة و 

.20، ص مرجع سابقة جدي، یساس–)1(
.78-77، ص 2004، ، دار النشر للجامعات، القاهرةالمشتقات المالیةمیر عبد الحمید رضوان، س–)2(

(3)- Imad Shehad , the banking and financial implication of financial engineering in the Arab region.

Union of Arab bank. Lebanon. 1996. Pp. 8-9.
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من التخفیضات في الضرائب عن ستفادةاالجل أمن هیكلة صیغ تمویلیة لمشاریعها و عادة إطریق 

.لمصرفخفض الحجم الكلي للضرائب المدفوعة من قبل اتوراق المالیة التي األطریق

.الوكالةصدار و تخفیض تكالیف اإل-

.سعار الصرفأسعار الفائدة و أ) تغیرات(تقلبات -

الهندسة المالیة الهندسة المالیة و نتشارانولوجیا سببا رئیسیا في كتعبر التو التقدم التكنولوجي، -

.الدولیة

Woolدركت بورصة وول ستریت أمریكیة یات المتحدة األففي الوال :األكادیميالبحث  Street منذ

عض با على درایة بمهارات الریاضیات و ن یكون المتعاملون فیهألى منتصف التسعینیات یجب إالبدایة 

ت الجامعات بالرد على حاجة ماسة لنوع جدید من التدریب نحو الدراسات أهناك بدبات المالیة، و التدری

برامج الماستر في الهندسة یبدأدارت المؤسسات المالیة في الوالیات المتحدة هذا المطلب أالعلیا، كما 

.المالیة

 إلىدى أبا على التجارة الدولیة ورو أسیا و آخذة في النمو في  الدول اآلقتصادیاتاال نفتاحا-

.ستثماراالالتجارة و نشطةألزیادة الطلب على التمویل الدولي سواق و األ تساعا

ن تكون أفطبیعة المشروع یمكن :الصناعاتالمشاریع و  فيلیست موحدة بتكاراالمصادرة -

المؤسسات المالیة ق بن تطور الهندسة المالیة تطور بشكل وثیأمثلة ذلك أمن حافزا للهندسة المالیة، و 

وجود وظیفة متخصصة في الهندسة حیاناأالخاصة المصاریف نظرا لطبیعة عملها التي تستدعي و 

.المالیینبتكاراالو 

.سوق المنتجلمتطلبات طلبا السوق، حجم المشروع، المالءمة و قوة وحجم-

الهندسة المالیة سباب ظهورأشارة فیما سبق حول كما تم اإل):البیئة القانونیة(مات یالتعل-

هدافهم االقتصادیة سواء أعن تحقیق قتصادییناالن تعوق المتعاملین أالتعلیمات، یمكن ن القوانین و غف

تحفیز التعلیمات المؤسسات على تجاوز هذه و تقلیل المخاطر و أو بالسیولة أما تعلق منها بالربح 

. هدافهاأق العملیات التي تحقدوات و القیود القانونیة من خالل تطور األ
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:هداف الهندسة المالیةأو  همیةأ: الفرع الثالث

م الكثیر من د، فالهندسة المالیة تققتصادیةاالجدید مستحدث في الساحة مفهوم يأمثل كل 

تقنیات الهندسة المالیة دوات و أهمیة استعمال أتمكن ن المشاكل التي تواجه المستثمر و الحلول للكثیر م

)1(:في

التي من خاللها یمكن عزل دارة المخاطر المالیة و إ ق جدیدة لفهم وقیاس و یداع طر إ - 1

طر فیها امخالدارة كل إدوات التقلیدیة، بحیث یمكن و فرز المخاطر المعقدة التي تتجمع سویة في األأ

  .علىأبكفاءة بشكل مستقل و 

كثر أهم في بناء محافظ غراضأدعم الخدمات تقدمها المؤسسات المالیة للعمالء بما یخدم -2

.نه زیادة قاعدة عمالء هذه المؤسساتامر الذي من شتنویعا، األ

دوات رباح الناجمة عن تنویع محافظ المؤسسات المالیة من األاألیرادات و اإل صفر  زتعری-3

ف بعملیات ر ذلك من خالل قیام المصاورسوم وعموالت خدمات وغیرها، و ستثماریةاالمشتقة من عوائد 

.تكوین المراكز المالیةو  سواقاألصناعة حوط والمضاربة و الت

لغایة سقف معین من یار في سوق العمالت لكي یحمیه، و شراء خبقیام مدیر المحفظة -4

قد یؤدي شراء هذا جنبیة و سعار العمالت األأالتعرض لتقلبات غیر مواتیة في حتمالاسعار من األ

یسمح مع ذلك بتحقیق نتائج ، ولكنهأجنبیةسهم أئة عن شراء لى تقلیل تحقیق المكتسبات الناشإالخیار 

.ستثمارهااموال المطلوبة یجابیة لألإ

ذات  لتزاماتاالالمتمثل بمدفوعات الفائدة على بمبادلة التدفق قیام مدیر المالیة للمؤسسات -5

ا التقلیل من نسبة مإالغرض من هذه العملیة هو و  ،سعار فائدة متغیرةأداة ذات أبتةبثاسعار فائدة أ

في الهیكل المالي للمؤسسة )وزیادة االلتزامات ذات الفائدة المتغیرة( ةبتالثاذات فائدة لتزاماتاال

.سعارهاأ نخفضتاذا ما إة تبتقلیل عبئ المدفوعات الفائدة الثاالو أ

وك شراء و صكألخیارات )حقوق ملكیة معینةقتناءاممن یرغبون في (شراء المستثمرین -6

جزء من سهم بسعر ال یساوي سوى لكي تتاح لهم فرصة مستقلة لشراء األ)Warrants(سهم األ

).نذاكآوضاع المؤسسة أذلك بعد تحسین و ( سعرها السائد مستقبال 

.107، ص مرجع سابقبادي، هشام فوزي دباس الع–)1(
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سهم سعار األأ نخفضتا ذاإ أما،وك ككلصكو الأو لكن هناك مخاطر فقدان قیمته الخیارات 

.و الصكأیات متدینة تقل عن مستوى سعر الشراء المحدد في الخیار لى مستو إفي السوق مستقبال 

، ستثماراالدوات المشتقة مع رفع عوائد المستثمرین في األتقلیل الكلفة لكل من المصاریف و -7

.تقلیل مخاطر الخسارةالمتاحة لهم و ستثماراالنب توسیع مجموعة بدائل التمویل و جا إلى

)1(:مور التالیةإلى األن الهندسة المالیة ترجع أ بناء على ما تقدم یمكن القولو 

یداع المالي؛تحفیز عملیات اإل-1

  ؛كافة المتعاملین في السوقاحتیاجاتتصمیم منتجات مالیة جدیدة لتناسب -2

  ؛لمشاكل التمویلإبداعیةتقدیم حلول -3

ملیات لى تقنیات بحوث العإ باالستنادالوقایة منها دارة المخاطر و تقدیم نماذج كمیة إل-4

السالسل و  غیر الخطي،الخطي و االنحدارحصائیة المتنوعة القائمة على النماذج اإلو 

.غیرهاالزمنیة و 

دارة المخاطر إ لتحقیق الحلول لمشاكل التمویل و لحیاةلتعتبر الهندسة المالیة الشریان النابض و 

)2(:لىإلذا تهدف 

دوات المالیة وعة متنوعة من األتطویر مجمیجاد و إخفض حجم المخاطر المالیة من خالل -1

دارتها إ ة، تحدید مراكز التعرض للمخاطر و و هندستها معینأالتي یمكن من خالل تنظیمها المستحدثة، و 

ذلك عن طریق عقود مناسبة خرى و ألى إ قتصادیةاو نقل المخاطر من وحدة أفضل صورة ممكنة أب

.تتعرض لها المؤسساتبما یساهم في السیطرة بدقة على المخاطر المالیة التي 

عملیات ستخداماكفضل، أدارة مالیة إجل تحقیق أعادة هیكلة التدفقات النقدیة من إ - 2

ة بتلى معدالت ثاإجل تحویل معدالت الفائدة المتغیرة على القروض أذلك من المبادالت سعر الفائدة، و 

.مالیةجل تحقیق مقدرة أفضل على التنبؤ بالتدفقات الأإلغراض ضریبیة أو من 

(1 –) See: Perry H . Beaumont. Financial engineering principale: a unified theory for financial product

analysis and valuation. John wiley and sons .Inc. Hoboken (New Jersey) (États-Unis), 2004 , p 113.

.5، ص مرجع سابق، هشام فوزي دباس العبادي–)2(
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قتصادیة بتخفیض تكالیف المعامالت من خالل إیجاد معامالت كبیرة تحقیق الكفاءة اال-3

الحجم و منخفضة التكلفة نسبیا، فتكالیف المعامالت من خالل أدوات الهندسة المالیة عادة ما یكون 

.قل من تكالیف التعامل بالطرق التقلیدیةأ

في عملیات استخدامهاوات مالیة جدیدة یمكن تعزیز فرض تحقیق الربح من خالل إیجاد أد-4

  .األدواتقل من سواها من اككون مخاطرها أو المضاربة، و االستثمار

ذلك من خالل إقامة ولة األسواق المالیة بشكل عام، والمتقابلین فیها بشكل خاص و تحسین سی-5

.المرتفعة نسبیاالفرصة للتعامل مع مجموعة متنوعة من األدوات المالیة التي تتمیز بالسیولة

:بعاد الهندسة المالیةأ: المطلب الثاني

العوامل التي ساعدت في ول على مفهوم الهندسة المالیة وكذلك أسباب و تعرفنا في المطلب األ

ذلك بعاد الهندسة المالیة، و أ إلىلب ظهورها، لیكن یتضح مفهوم الهندسة المالیة سنتطرق في هذا المط

.ستراتجیاتهاإ ا و ساسهأمن خالل محدداتها و 

  : هامحدداتو  ستراتیجیة الهندسة المالیةإ: ولالفرع األ 

لى إضافة موال باإلستخدامات األاالمالیة التشغیل الفعال لمصادر و ستراتیجیة الهندسة إیقصد ب

.وامر تنفیذ في المستقبلأتشغیل الدینامیكي للمنتجات المالیة الجدیدة عن طریق الصفقات التي تعقد 

)1(:مجموعة من العناصر وهيلهندسة المالیة علىتركز او 

:األصول المالیة والمالیة قصیرة وطویلة ألجل(اخلیة للمشروع تحدید عناصر القوة الد-1

الخصوم قصیرة األجل أصول متغیرة وأصول ثانیة، حقوق الملكیة والخصوم الملكیة و 

).طویلة األجلو 

التي تحقق جذب وربط اق المال وخارج أسواق و تحدید فرص االستثمار والتمویل في أسو -2

.إمكانیات المشروع تلك الفرص

ات المخاطر المالیة في األدوات المالیة مثال تذبذب أسعار الفائدة على السندالتهدیدات و -3

.المخاطر األخرىوالقروض تغیرات أسعار الصرف و 

 . 133- 132ص ص  سابق،مرجع فرید النجار، –)1(
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ستثمار لزیادة العائد االستفادة من تغیرات األسعار في أسواق المال في تعدیل محفظة اال-4

.وخفض المخاطر

وریة في األجل البعید بصفة دمات المالیة لكل في اجل القصیر و ٕاعادة بناء المنظو بناء و -5

.الخارجیة بسوق المالضوء التغیرات الداخلیة و 

)1(:في تتمثلتقوم علیها و ساسیة أددات حمولتحقیق هذه االستراتیجیة هناك 

Financialدوات المالیة األ -1 Instruments : ضمن مجموعة متنوعة من التي تتو

تتنوع هذه المصارف، و للعمالء والمؤسسات و التي توفرها الصناعة المالیة ستثماراالوسائل المنتجات و 

ها الحسابات تمثلأمن ممارسة الیومیة، و الالواسع و ستثماراالالمنتجات ما بین تلك التقلیدیة ذات 

ستثماراالصنادیق ذونات الخزنة، و أسهم األوراق المالیة كالسندات و ة لألنواع المتعدداألالمصرفیة و 

تبر من بینها المشتقات التي تعدوات غیر تقلیدیة، و أ إلىمین، وصوال اما بین المنتجات التوغیرها، و 

.سواهامثلتها المبادالت والمستقبلیات والخیارات و أمن همیة و أ األكثردوات هي األالمالیة و 

اكل المالیة التي تهم المؤسسات لى جمیع المشإالتي تشیر و  :Solutionsلالحلو-2

ستراتجیات تخطیط مالي مبدعة، إداعیة تطویر بمثلة على الحلول اإلأمن فراد و حتى األالمصارف و و 

تصمیمتقابل تفضیالت المستثمرین، وتطویر سیاسات مالیة مالئمة و ستثماریةانشاء محافظ إ و 

المخاطر المالیة ئتمان و كذلك تطویر نماذج لتقییم مخاطر اإلدینامیكیة، و اجرةتستراتجیات مإ

.المصرفیة بشكل عامو 

جل بناء أجراءات التي یجب القیام بها من اإلوتتضمن الخطوات و :Processes:العملیات-3

.وصیاغة المشكلة المعروضة في متناول الید في سبیل الحلول التي تم تطویرها

(1 –) Zopounidis , Constantin and Doumpos. Michal, Intelligent decision aiding systems based on multiple

criteria for financial engineering, revues Spring Science and Business media,Vol 38, Berlin (Allemagne)

,2013,pp3-4.
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:المالیةالهندسة أدوات استخدام أغراض :الثانيالفرع 

:یليفیماإلیهانتطرقسوفأساسیة،سلوكیاتثالثلتحقیقالمالیةالهندسة أدوات تستخدم

التي تتخذ لحمایة المال من التقلب غیر المتوقع اإلجراءات"یعرف التحوط بأنه :التحوط.1

.)1("وغیر المرغوب للعاقد، وهو یعرف أحیانا بالخطر المالي

 األوراقتستخدم أدوات الهندسة المالیة لتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الفائدة أو أسعار و 

.)2(أثر كبیر على العوائد المتوقعةاإلستراتجیةو غیرها، دون أن یكون لهذه أالمالیة 

اآلجلة،فمثال تستخدم العقود  استخداماتهایتضح دور المشتقات المالیة في التحوط من خالل 

ض أو حتى أسعار وقایة من تقلب األسعار السوقیة لسلع وألذونات الخزینة أو السندات أو القرو لل

)3(.ألسعار الفائدةاآلجلةتسمى العقود ا الفائدة وعنده

المضاربة إلى یمتدبلفحسب،التحوطبغرضالمشتقاتاستخدامیقتصر ال:المجازفة.2

الحقیقيالتملكنیةهناكیكون أن دون سعاراأل فروق منواالستفادةاألرباحتحقیق أجلمن

بقصدبلاإلرادیة،الدوریة األرباحقبضوشراء ال بقصدبیع"بأنهاوتعرف المضاربة.)4(لألصول

.األسعار في تحدثالتيالطبیعیةمن الفروقماليرأس ربحجني

فیهاالسلعة(بضالقا بهایقصد ال صوریة،متعاكسةوشراءبیععملیات"بأنهاأیضاوتعرف

 إذا ،الرأسمالیةواألرباحالمصطنعة أو الطبیعیةاألسعار فروق منانتفاعبهایقصدبل،)مرادهغیر

هذا التنبؤ على المعلومات والخبرة اعتمدصدق التنبؤ بتغیرات األسعار في األجل القصیر، سواء 

.)5("المصادفة والحظ و اإلشاعاتالدراسة  أو على و 

اإلقتصادمجلة،التجاریةالمخاطر اإلدارة إسالمیةمالیةمشتقاتنحو،الساعاتيالرحمانعبدالرحیمعبد)1(

  .57 ص ،2،1999المجلد،السعودیة–جدة،العزیز.عبدالملكجامعة،اإلسالمي
الملتقى،المصرفيالنظام على وانعكاساتهاالمصرفیةالصناعة في الحدیثةالمالیة األدوات دور،دردوري لحسن)2(

-20سطیف،–عباسفرحاتجامعةالعالمیة،الحوكمة و الدولیةواالقتصادیةالمالیةاألزمة:حول الدولي العلمي

  . 9ص ،2009أكتوبر 21
كلیةمنشورة،غیر ،ماجستیرمذكرة،اإلسالمیةالمالیةبالمؤسساتالمالیةالهندسةصناعة،قندوزالكریمعبد)3(

  .42ص ،2006/2007الشلف،–بوعليبنحسیبة،جامعةالتسییر وعلوم االقتصادیة العلوم
المالیةاألزمة:حول الدولي العلميالملتقى،المالیةالمشتقات في للتعاملالشرعیةالظوابط،بباسمنیرة)4(

  .2 ص ،2009اكتوبر، 21-20سطیف،عباسفرحاتمعةجا،العالمیة والحوكمةالدولیةواالقتصادیة
العلميالنشر كزمر ،)إسالميمنظورمنوحلولأسباب(العالمیةالمالیةاألزمة،وآخرون العال أبوابراهیم)5(

  .223- 222ص  ص ،2009،السعودیة–جدةالعزیز،عبدالملكلجامعة
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:المراجحة.3

عدیمربحتثبیت أو تقییدخاللهامنیتم، حیث)1(المجازفة أشكالمنشكالمثل المراجحةت

المجازفةتكونحیثأكثر، أو سوقین في معامالتمتزامن فيبشكلالدخولطریق عن المخاطرة

ماألصلاألجلالتسلیمعملیاتسعربین)توازن أو عدم( توافق عدم هناكیصبحعندماممكنة

.)2(النقدي عروالس

والمعلوماتاالتصالنظم في الهائللتطورنظرا،ضئیالالمراجحةعملیةإجراءاحتمالأصبح

.)3(العالمیةالمالیةأسواقمختلفتعامالتتربطالتي

:سس الهندسة المالیةأ: الفرع الثالث

:تتمثل في والقواعد  سستقوم الهندسة المالیة على مجموعة من األ

التي هي موضوع (بتكاراتلالساسیة تقوم الفكرة األ:العام للهندسة المالیةساس األ-1

ن الفكر أنه باستثناء العقائد الدینیة فال یوجد شيء مقدس، و هذا یعني اعلى ) الهندسة المالیة

لى مساعدة متخذي إة، و لكنه یتجه تبثا فكارأو أن یكون مقیدا بحدود معینة أنساني ال یجب اإل

م و ما یوفره كل بدیل من مزایا مامهأو ذلك من خالل الزیادة في عدد البدائل المتاحة القرارات 

بداع فیما نساني هو اإلن مجال عمل الفكر اإلإمن بینها مایناسبهم، و لذلك فلیختارواتكالیف مختلفة و 

)4(.دوات و رسائل جدیدة منهماأ شتقاقا وأبدائل هجینة فیما بینها بتكارابین النقیضین و 

في حالة عدم تقییدها فال بد ،ن تنطوي علیها الهندسة المالیةأتجنب المخاطر التي یمكن نلكي 

.سس الخاصةن تعتمد مجموعة من القواعد و األأمن 

  .43 ص سابق،مرجع،اإلسالمیةالمالیةلمؤسساتباالمالیةالهندسةصناعة،قندوزالكریمعبد)1(
  .32 صمرجع سابق، بنوك،،إدارة المخاطر، أفراد و إدارات، شركاتحماد،العالعبد طارق)2(
الملتقى،المصرفيالنظام على وانعكاساتهاالمصرفیةالصناعة في الحدیثةالمالیة األدوات دور،دردوري لحسن)3(

-20،سطیف–عباسفرحاتجامعة،العالمیةالحوكمة و الدولیةواالقتصادیةالمالیةاألزمة:حول الدولي العلمي

.10،ص2009اكتووبر 21
، مصدر، اإلسكندریةالدار الجامعیة بنوك،أعمالالتطورات العالمیة و انعكاساتها على طارق عبد العال، –)4(

.223-202، ص ص 2002
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)1(:في سس الخاصة للهندسة المالیةتتمثل األ:سس الخاصة للهندسة المالیةاأل-2

و غیر الفعلیة من مضاربات أنشطة الوهمیة بعیدا عن األن یكون الربح حقیقیا و أیجب -

.و ممارسات مالیة غیر عادیةسعاراألتضخم في و 

عائد نتاج و التشغیل لتحقیق نشاطا وسیطا بغرض اإلعمالاألیعتبر التمویل في مشروعها -

.عناصر التكلفةمناسب یفوق تكلفة التمویل ویغطي المخاطر و 

في ) البورصاتو  ستثماراالصنادیق مین و أت التمؤسساالمصاریف و (المؤسسات المالیة -

تحقق توازن في السوق  نأذن من الضروري إنتاج، وسیطة لخدمة عجلة اإلأجهزه،النظام االقتصادي

ازن في ن تحقق توازن في السوق النقدي لیقابل التو أذن من الضروري إ، اإلنتاجالنقدي لیقابل التوازن 

كامل لموارد قتصاديالى تشغیل إاق العمل مما یؤدي في نهایة سو أكذلك و ) السلعي(السوق الحقیقي 

  .الدولة

یئیة المحیطة بما بعاد الباأللتركیز على المتغیرات الداخلیة و ن تدار الوظیفة المالیة باأیجب -

تنمیة مصادر تخفیض تكلفة التمویل و المالیة و التحكم في المخاطر حیة و بالر و  ستقراراالیحقق التوازن و 

.قتصادیةاال ستخداماتهاللتمویل و ة بدیل

ترشید القرار في كل مرحلة یعكس ة الفعلیة لدورة حیاة المشروع، و آالوظیفة المالیة هي المر -

)المصدر(النمو بقرار التمویل ترتبط كل مرحلة من المراحلمرحلة الثانیة، و الالنجاح المالي في 

فیة صفي دراسة التو المشروعات، سات جدوى ، و یظهر ذلك واضحا في درا)ستخداماال( ستثماراالو 

.االنفصال، و واالندماج

جلین التكلفة في األن القرار المالي من حیث العائد والمخاطرة و یجب قیاس النتائج المترتبة ع-

جتماعیةا(معنویة  وأسواء كانت تلك النتائج مادیة و ) ي یغیر النتائج بداللة الزمنأ(الطویل القصیر و 

).سیكولوجیة وأو سیاسیة أ

رباح عمال لتحقیق األدارة اإلإدارة المالیة بها تهدف هداف اإلأهداف المؤسسات مع أتتطابق -

.جل الطویلفي اآل

 . 21-20ص  ، صمرجع سابقفرید النجار،  –)1(
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س المال أدارة المالیة لعدد من المجاالت، مثل قرارات تحدید هیكل ر یمكن تقسیم قرارات اإل-

صول لضمان من األستخداماتااللى موال المتاحة عمصادر التمویل، تخصیص األمن حیث الحجم و 

.تحلیل النشاط المالية، حل المشكالت المالیة و یحبالر 

:للهندسة المالیة اإلسالمیةمفهوم: لثالمطلب الثا

سنتعرف في هذا المطلب على مفهوم الهندسة المالیة االسالمیة، واسباب ظهرها للساحة 

.االقتصادیة، وادواتها المالیة

:ف الهندسة المالیة اإلسالمیةتعری:ولالفرع األ 

"الهندسة المالیة اإلسالمیة هي  مجموعة األنشطة التي تتضمن عملیات التصمیم والتطویر :

والتنفیذ لكل من األدوات والعملیات المالیة المبتكرة، إضافة إلى صیاغة حلول إبداعیة لمشاكل التمویل 

.)1("وكل ذالك في إطار توجیهات الشرع اإلسالمي

ما یالحظ في هذا التعریف أنه یشبه تعریف الهندسة المالیة التقلیدیة مع وجود إختالف واحد ولكنه 

إلخ، في إطار توجیهات وقواعد ...وتطویر األدوات التمویلیةابتكارإختالف جوهري وهو ضرورة 

المحرمة التي نهت عنها الشریعة اإلسالمیة ، بمعنى أن األدوات المالیة المبتكرة بعیدة عن المعامالت 

:)2(الشریعة اإلسالمیة ، وعلى هذا األساس فالهندسة المالیة اإلسالمیة تتضمن ما یلي

أدوات مالیة جدیدة؛ابتكار-

ألیات تمویلیة جدیدة؛ابتكار-

التمویلیة؛ لإلدارةحلول جدیدة ابتكار-

.متوافق مع الشریعة اإلسالمیةاالبتكارضرورة أن یكون -

 أدواتتطویر و ابتكار منتجات و أنهامن منظورنا اإلسالمیةیمكن تعریف الهندسة المالیة 

.جل حل مشكلة التمویل تجمع بین الكفاءة االقتصادیة و المصداقیة الشرعیةأمالیة من 

تبرز أهمیة الهندسة المالیة اإلسالمیة كأداة مناسبة إلیجاد حلول مبتكرة وأدوات مالیة جدیدة 

، ولقد ساهمة قوى المنافسة الشدیدة بین المصارف االقتصادیةین المصداقیة الشرعیة والكفاءة تجمع ب

.14، ص1995ر،مص – القاهرة ،والتوزیعللنشرایترك، 8 ط ،اإلسالمیةلبنوك، االخضیريأحمدمحسن–)1(
:حول الدولي العلميالمؤتمر،المالیةاألزمة عالج في المالیةالهندسة دور،خمیليفرید،جباريشوقي–)2(

جامعةالعالمیةاإلسالمیة العلوم جامعةاصرة من منظور اقتصادي اسالمي،  المعالعالمیةواإلقتصادیةالمالیةاألزمة

.13، ص2010دیسمبر2-1،عمان،العالمیةاإلسالمیة العلوم
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المعلومات من  اوتكنولوجیاالتصالوالمؤسسات المالیة في األسواق العالمیة بین ناحیة وتطور وسائل 

تثمارات  من ثانیة و التطورات المتسارعة في مجال تمویل الشركات والتمویل المصرفي و االسناحیة

االهتمامناحیة ثالثة، في لعب دور هام على صعید تحدید االبتكار في الحقل المالي مما أدى إلى 

)1(.بمفهوم الهندسة المالیة اإلسالمیة

:أهمهاالخصائصمنبمجموعةاإلسالمیةالمالیةالهندسةتتمیزو 

:الشرعیةالمصداقیة.1

 وهذا ،ممكن قدر بأكبرلشرعا موافقةاإلسالمیة اتالمنتجتكون أن الشرعیةالمصداقیةتعني

الوصول إلى تهدفاإلسالمیةالمالیةفالهندسةاإلمكان، قدر الفقهي الخالفمنالخروجیتطلب

.المستطاع قدر إتفاقمحلتكونمبتكرةلحلول

:الكفاءة اإلقتصادیة.2

عیة بخاصیة اخرى مناظرة لتلك تتمیز الهندسة المالیة اإلسالمیة باإلضافة إلى المصداقیة الشر 

تتمیز بها الهندسة المالیة التقلیدیة وهي الكفاءة اإلقتصادیة، وینبغي لمنتجات صناعة الهندسة التي

أن تكون ذات كفاءة إقتصادیة عالیة مقارنة بالمبتكرات المالیة التقلیدیة وأن تتجنب اإلسالمیةالمالیة

المساعدة

، ویمكن زیادة الكفاءة اإلقتصادیة لمنتجات الهندسة المالیة اإلسالمیة )2(في زیادة األثار اإلقتصادیة 

طریق توسیع الفرص اإلستثماریة في مشاركة في تحمیل المخاطر والتخفیض تكالیف المعماالت  عن

.)3(تخفیض تكالیف الحصول على المعلومات وعموالت الوساطة والسمسرة وكذا

ومناهجوالتحدیات الواقع( اإلسالمیةالمالیةالهندسةمنتجات،خنیوةاألمینمحمدحنان،موسى علي –)1(

24-23غردایة،جامعةالمستقبل،ورهانات..  الواقع ،اإلسالمياالقتصاد:حولاألول الدولي الملتقى،)التطور

  .4ص 2011فیفیري 
.113،سابق،صمرجع،اإلسالمیةالمالیةبالمؤسساتالمالیةالهندسةصناعة،قندوزالكریمعبد–)2(
،سابقمرجع،التجاریةخاطرالم اإلدارة إسالمیةمالیةمشتقاتنحوالساعاتي،الرحمانعبدالرحیمعبد–)3(

  .55 ص
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:الحقیقي بدل التقلیداالبتكار.3

تبر التنوع المتوفر في المنتجات المالیة اإلسالمیة تنوعا حقیقیا ولیس صوریا كما في أدوت یع

الهندسة المالیة حیث أن كل أداة من أدوات الهندسة المالیة اإلسالمیة لها طبیعة تعاقدیة وخصائص 

، وهذا من تمیزها عن غیرها من األدوات األخرى، سواء تعلق األمر بالمخاطر كالضمانات أو التسعیر

منطلق أن المقصود بالهندسة المالیة ما یلبي مصلحة حقیقیة للمتعاملین اإلقتصادیین في األسواق 

.)1(ولیس مجرد عقد صوري من العقود الوهمیة ، وهذا ما یؤكد القیمة المضافة لإلبتكار

:أسباب ظهور الهندسة المالیة اإلسالمیة:الفرع الثاني

:المالیة و تطورها في مایلي ظهور الهندسةأسبابتتمثل 

:القواعد الشرعیة اإلسالمیةانضباط.1

الناس بصورةجاتااحتییشترط في منتجات الهندسة المالیة اإلسالمیة أن تكون قادرة على تلبیة 

باألحكام والضوابط التي تضعها الشریعة اإلسالمیة، والجمع بین هذینالتزامهامع اقتصادیاكفئة 

لب قدرا من البحث والعنایة حتى یمكن الوصول للهدف المنشود فالهندسة المالیة لشطرین یتطا

متطلبات القواعد استیفاءمع االقتصادیةجاتااالحتیمطلوبة للبحث عن الحلول التي تلبي اإلسالمیة

.)2(الشرعیة

:المنافسة من المؤسسات المالیة التقلیدیة.2

، ونموها إلى درجة فرضت قدرا كبیر من التحدي على الرأسمالیةإن وجود المؤسسات المالیة 

اإلسالمي، فالحلول التي یقدمها المسلمون ال تكفي أن تكون عملیة فحسب، بل یجب مع االقتصاد

، ویترتب على هذا الجانب صعوبة الرأسمالیةذلك أن تحقق مزایا مكافئة لتلك التي تحققها الحلول 

المعاصر، ومن هنا االقتصادعلى منافسة البدائل السائدة في إسالمیة قادرةاقتصادیةإیجاد حلول 

.)3(برزت الحاجة لتطویر الهندسة المالیة اإلسالمیة وتأصیلها

.4، صمرجع سابق،خنیوةاألمینمحمد،حنانموسى علي)1(
شركة،البحوثمركز،)اإلسالميالمنهج في نظرات(المالیةالهندسةصناعة:السویلمابراهیمبنسامي–)2(

  . 9ص ،8007الكویت،،المشورةبیتلالستثمار،المصرفیةالراجحي 
  .16-15 ص ص ،سابقمرجع،الخضیريأحمدمحسن–)3(
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:مواجهة التحدیات التي تواجهها المؤسسات المالیة اإلسالمیة.3

ة اإلسالمیةتواجه المؤسسات المالیة اإلسالمیة العدید من التحدیات، ولعل غیاب الهندسة المالی

تعتبر من أهم تلك التحدیات، وهو ما تشیر إلیه الدراسات التطبیقیة، ففي دراسة للبنك اإلسالمي 

الدراسة التطبیقیة إلى أهم تحٍد خلصتحول التحدیات التي تواجه العمل المصرفي اإلسالمي، للتنمیة

اإلسالمیة بهذه المؤسسات  یواجه المؤسسات المالیة اإلسالمیة هو غیاب أو ضعف الهندسة المالیة

.)1(تبدو لنا ضرورة وأهمیة وجود هندسة مالیة خاصة بالمؤسسات المالیة اإلسالمیةمن هنا

:التحوالت القادمة من األسواق العالمیة.4

والمؤسسات اإلسالمیةمن المنتظر أن تفتح هذه التحوالت فرص وآفاق واسعة أمام المصارف 

هذه التحوالت هو تطبق اتفاقیات التجارة الدولیة، وهذه التطورات تعني ، ومن أبرز اإلسالمیةالمالیة 

المالي في المنتجات المالیة اإلسالمیة أهم االبتكارمزیدا من المنافسات في األسواق، ویعتبر أیضا

الهندسة المالیة اإلسالمیة في اعتمادللحصول على المیزة التنافسیة، لذلك ال بد من األولویات

.)2(والبنوك اإلسالمیة المالیةالمؤسسات

:اإلسالمیةأدوات ومنتجات الهندسة المالیة : لثالفرع الثا

هناك العدید من األدوات التمویلیة لمنتجات الهندسة المالیة اإلسالمیة القائمة على عدة أوجه، 

.و منتجات بنوع من التفصیل  األدوات أنواع إلىسنتطرق في هذا المطلب و 

:و تتمثل في:)األرباح في المشاركة على( الملكیة على القائمةیلیةالتمو  األدوات)1

3()بمعنى السیر فیها(مشتق من الضرب في األرضاسمالمضاربة في اللغة :المضاربة(،

أما اصطالحا فتعني إعطاء المال لمن یتاجر به وفق نسبة من الربح وحسب عقد المضاربة 

)4(.مقابل نسبة معینة من الربح)مشروع مثال(ة ومحددة هذه األموال في أغراض معروفالستخدام

117،سابق،صمرجع،اإلسالمیةالمالیةبالمؤسساتالمالیةالهندسةصناعة،قندوزالكریمعبد–)1(
.426،ص ،1981،لبنان–بیروت،الجیل دار ،اإلسالمياالقتصاديالمعجم،الشرباصيأحمد–)2(
  .426ص ،نفسهمرجعال - )3(
 دار،)المستقبلیةالتطلعاتأنشطتها،(اإلسالمیةالمصرفیةالصناعاتأساسیات،الشمريحسینراشدصادق-)4(

.55،ص2008،،عمانالعلمیةالیازوري
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الطرف اآلخر لیتجر فیه، على أن یكون  إلىماال األولویمكن القول إنها عقد بین طرفین، یدفع فیه 

.)1(الربح بینهما حسب ما اتفقا علیه من نسبة

:)2(نوعین إلىهي  أیضاو تنقسم 

فیها سلطة المضارب غیر مقیدة وتكون وهي المضاربة التي تكون:المضاربة المطلقة. أ

على خبرة اعتماداالمناسب للمال، وذلك االستثمارمجال النشاط أو نمط اختیارصالحیة 

.ومهارة المضارب بما یناسب طبیعة النشاط

وهي المضاربة التي تكون فیها سلطة المضارب مشروطة، وذلك بقصر :المضاربة المقیدة. ب

وٕاذاشاط معین، أو مشروع بالتحدید وخالل فترة زمنیة معینة، وتحدید مجال المضارب على ن

.خالف المضارب ما قید به كان ضامنا للمال

عقد بین شخصین أو أكثر على االشتراك في رأس المال والربح أو استقرار شيء :المشاركة

اواة في ، وال یشترط المس"له قیمة مالیة بین مالكین فأكثر لكل واحد أن یتصرف تصرف المالك

حصص األموال بین الشركاء، أو المساواة في العمل أو في المسؤولیات ونسب األرباح أما الخسارة 

.)3()رأس المال(فهي فقط بنسب حصص

  :في أشكالها أهمو یتمثل ،اإلسالميالشركات في الفقه أنواعتعتبر المشاركة نوع من 

وتقوم على تقدیم المصرف جزء وهي من صیغ التمویل طویل األجل:المشاركة الدائمة. أ

مال مشروع جدید أو المساهمة في مشروع قائم، بحیث یصبح مشاركة في ملكیته  رأسمن 

:بعنوانالخامس الدولي اإلسالميالمقدسبیتمؤتمر، المضاربة في المصارف االسالمیة،حسینأحمدمحمد-)1(

.3، ص2014، فلسطین – اهللا رام، الدینیةوالشؤون األوقاف وزارة،"مستقبلهصیغه،اهیته،م–اإلسالميالتمویل"
، اإلسكندریة،الجامعي الفكر دار ،1 ط ،المالیةاألزماتمواجهة في اإلسالمیةالبنوك، علي محمدشعبانأحمد-)2(

    .111 ص ،2010مصر،
الجزائريالبركةبنكحالةدراسةاالستثمارتمویل في ودورها میةاإلسالالبنوك في التمویلصیغفتیحة عقون، -)3(

، 2009-2008،جامعة بسكرة،وتمویلنقود:تخصصاالقتصادیة العلوم في ،غیر منشورة،الماجستیرشهادةمذكرة،

  .53ص
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بصفة دائمة ومستحقا لنصیبه من األرباح أو الخسارة بالنسب المتفق علیها في عقد المشاركة، 

.)1(في المشروع ثابتة األطرافوفي هذا الشكل تبقى ملكیة كل طرف من 

المصرف اإلسالمي مع طرف اشتراكوهي ):المنتهیة بالتملیك(شاركة المتناقصة الم. ب

المال  معین، بحیث یساهم المصرف والشركاء برأسأو أطرف أخرى في إنشاء مشروع معین 

هذا المشروع بنسب معینة، على أن یقوم الطرف األخر بشراء  حصة المصرف رأسمالفي 

المشروع رأسمالحصل علیها إلى أن تنتقل حصة المصرف في تدریجیا من األرباح التي ی

بالكامل وبشكل تدریجي للطرف األخر، بحیث یصبح الشریك األخر هو مالك للمشروع ویخرج 

.)2(المصرف من الشركة

تتمثل فيالزراعیة، واالستثمارهو نوع من التمویل یشمل صیغ :أسالیب التمویل الزراعي:

:، وفیها طرفان)صالحة للزراعة (ة على زراعة أرض زراعیةهي عقد شرك:المزارعة. أ

صاحب األرض وهو شریك باألرض أساسا، وصاحب العمل وهو المزارع الذي یقوم بالعمل في 

بجهده وخبرته، وقد یتفق الطرفان على أن یقدم أي منهما ما تبقى من عناصر الزراعة  األرض

.)3(االتفاقبینهما حسب )زراعیةالمحاصیل ال(األخرى، ویوزع الخارج من األرض 

هي عقد شركة على دفع البساتین أو األشجار أو النخیل إلى من یعتني بها :المساقاة. ب

إلخ، مقابل الحصول على نصیب معلوم من ...ویحافظ علیها بالتلقیح و التنظیف والري و الحراسة 

حتىالقائم بالسقي والموالة صاحب البستان، والشریك :، وطرفها همااالتفاقالثمار الناتجة حسب 

.)4(تنضج الثمار

هي تقدیم األرض المحددة لمالك معین إلى طرف ثان لیقوم بغرسها بأشجار :المغارسة. ت

.)5(المبرم بینهما، ویكون الشجر واإلنتاج بینهمااالتفاقمعینة حسب 

دولحالةدراسة (العالمیةالمالیةاألزمةظل في اإلسالميالتمویلتنامي،عماريحةیصل،سعدانآسیا-)1(

المعاصرةالعالمیةواإلقتصادیةالعالمیةالمالیةاألزمة:حول الدولي العلميالمؤتمر،)إفریقیاوشمالاألوسطالشرق

.12،ص 2010دیسمبر 2-1، األردن – عمان،العالمیةاإلسالمیة العلوم جامعة،إسالمياقتصاديمنظورمن
،2 ط ،)العلمیةوالتطبیقیةالنظریةاألسس(اإلسالمیةالمصارف، الوادي حسینمحمودسمحان،محمدحسین)2(

  .170ص ،2008األردن،،عمانالمسیرة، دار
  .111ص مرجع سابق، ،علي محمدشعبانأحمد)3(
.111مرجع نفسه، ص)4(
.13ص، سابقمرجععماري،صلیحةسعدان،آسیا)5(
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:األدوات التمویلیة القائمة على المدیونیة)2

ب صیغ التمویل القائمة على المشاركة في العائد صیغا أخرى تستخدم البنوك اإلسالمیة إلى جان

على التمویل بالمداینة، حیث أن الجانب التمویلي في العملیة یطغى على البعد التجاري المتعلق قائمة

فالعالقة بین البنك وعمیله یغلب علیها صفة الدائن والمدین وهذا النوع یفضله الكثیر من بالبیع،

.المخاطر المترتبة عنه عكس النوع األولالمتعاملین لنقص 

عرفها الفقهاء بعدة تعاریف، وٕان تعددت ألفاظها إال أنها تدور حول مفهوم واحد :المرابحة

من أكثر أسالیب التمویل شیوعا المرابحة واحدةو .)1("البیع بمثل الثمن األول مع زیادة ربح معلوم"هو 

التمویل الذي تقدمه إجماليمن  80%و %  40ن بین المصارف اإلسالمیة، ویقدر أن ما بی

.)2(یتم عن طریق المرابحةاإلسالمیةالمصارف 

:نوعین هما إلى المرابحة بدورهاوتنقسم 

احتیاجاتهیقوم المصرف في هذا النوع بدراسة أحوال السوق وتقدیر :المرابحة العادیة . أ

د مسبق بشرائها، ثم یعرضها بعد ذلك للبیع على وع االعتمادشراء السلع وفقا لذلك دون الحاجة إلى و 

الفرق، وهي بذلك تتكون من طرفین المصرف مالك السلعة والعمیل إبرازبثمن یزید عن األول مع 

.)3(الذي یرغب في الحصول على السلعة الموجودة لدى المصرف

وبعد العمیل،بموجبها ال یشتري المصرف أي شيء إال بناءا على طلب :المرابحة بالشراء. ب

ویبیعه له بثمن یتضمن تكلفة الشراء كاملة، علیها،حصوله علیها طبقا للشروط والمواصفات المتفق 

.)4(مضافا إلیها الهامش الربحي، الذي یستحقه من العمیلة

.65،صمرجع سابقفتیحة عقون، )1(
 العلوم كلیة،منشورةغیر،ماجستیر،مذكرةاإلسالمیةالبنوك في واالستثمارالتمویلمعاییر، ودةمسعبنمیلود)2(

.51،ص2008-2007، جامعة الحاج لخضر باتنة، اإلسالمیة العلوم و اإلجتماعیة
  .13ص ،سابقمرجععماري،صلیحة،سعدانآسیا)3(
،العربيالثقافيالمركز،)والتطبیقالقانون و الفقه بینلتجربةا( اإلسالمیةالبنوك،المالقيالشرقاويعائشة)4(

.440،ص2000لبنان،-بیروت
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الذمة عقد منفعة مباحة معلومة ومدة معلومة من عین معلومة أو موصوفة في " هي :اإلجارة

.)1("عمل بعوض معلوم أو

:أنواعهاهم أ منو   

في هذه الحالة یتقدم المستأجر إلى البنك اإلسالمي لتأجیر أصل ما لمدة :التأجیر التشغیلي. أ

محددة یتم خاللها استغالل األصل المؤجر لصالح المستأجر، في العادة ال یكون هناك 

.)2(ارتباط بین العمر االقتصادي لألصول المؤجرة وفكرة عقد اإلیجار

بأن یصف المتعاقدان العقد بأنه :(ُیعّرف عقد البیع اإلیجاري:ة المنتهیة بالتملیكاإلجار عقد . ب

).ویتفقان على أن یقوم المستأجر في هذه الحالة بدفع أجرة معینة ینقلب بعدها بیعًا ,إیجار

واألجرة التي تدفع هي في,ویبدو أن هذا االتفاق من شأنه أن یجعل المشترى مستأجر للشيء

فالعقد یتضمن ایجارا وبیعا في,قساط الثمن وتنتقل الملكیة إلى المشترى بدفع آخر قسط الواقع أ

.)3(لذا سمى بالبیع اإلیجاري المنتهي بالتملیك,نفس الوقت 

 یتم االستصناع في المصارف اإلسالمیة بتمویل مشروع معین تمویال كامل :ستصناعاإل

على تسلیمه المشروع كامال بمبلغ محدد )طالب الصناعة(بواسطة التعاقد مع المستصنع 

ومواصفات محددة وفي تاریخ معین ومن ثم یقوم المصرف بالتعاقد مع مقاول أو أكثر لتنفیذ 

المشروع حسب المواصفات المحددة ویمثل الفرق بین ما یدفعه المصرف وما یسجله على 

.)4(المصرف إلىحساب مستصنع الربح الذي یؤول 

 َّفي الذمة بثمن معجل، وهو بیع آجل  فو موصیع شيءب:لسلم على أنهیعرف ا:مْ لَ الس

ولهما حاضر وهو الثمن أ غرضینیتفق الفقهاء في أن عقد السلم یقوم على مبادلة ،  بعاجل

للبحوثاإلسالميالمعهد،3ط ،اإلسالمیةالتمویلمصادرمنمصدراإلجارة عقد ،سلیمانأبوإبراهیم الوهاب عبد)1(

.22،ص2000جدة،للتنمة،اإلسالميالبنكوالتدریب،
.79، صمرجع سابقن، فتیحة عقو –)2(
، مذكرة ماجستیر ،غیر منشورة، "دراسة فقهیة"عقد التأجیري التمویلي و تطبیقاته المعاصرة ، حنان كمال ضبان–)3(

.10،ص2015كلیة الشریعة و القانون،الجامعة االسالمیة  غزة فلسطین ،
  .48 ص ،سابقمرجع،مسعودةبنمیلود–)4(
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واآلخر مؤجل وهو الشيء المسلم فیه، فالسلم إذن هو عكس البیع اآلجل ففي األول یتم 

.)1(ي فیعجل المثمن ویؤجل الثمنتعجل الثمن ویؤجل المثمن، أما في الثان

:دارة المخاطر المصرفیةإبعالقة الهندسة المالیة :رابعالمطلب ال

دارة المحفظة إو  ختیاراي قرار مالي یكون مرتبط بحجم المخاطر التي تحیط به، في أ تخاذان إ

العامة قتصادیةاالالبیئة ذلك بتحدید العوامل الداخلیة المتعلقة بفالس، و و التنبؤ باإلأ یةستثمار االمالیة 

.المؤسسات المالیةلیات المالیة المتعلقة بالمصرف و و العم

التي سیتوجب سالمیة و و إلأ التقلیدیةفالمخاطر المصرفیة المالیة التي تواجهها المصارف سواء 

الذي سیترتب عنصر الخطر ارعتباالخذ بعین أعملیات التمویل تدوات و بداع في األإ و  بتكاراعملیة 

دارة المخاطر إ ناك عالقة بین الهندسة المالیة و ن هأبناء على ما سبق تبین لنا على هذه العملیة، و 

.المالیة المصرفیة خاصة

:دارة المخاطرمالیة جدیدة إل)مشتقات(منتجات بتكارا: لواأل الفرع 

یمكن من ذ إدارة المخاطر، طرق جدیدة إلبتداعادوات الهندسة المالیة أیمكن من خالل عقود 

سعار ومخاطر دوات المالیة التقلیدیة مثل المخاطر تقلب األخاللها تجزئة المخاطر المتجمعة في األ

دارة كل نوع من هذه المخاطر على حدى من إ ، و نبیةجاألسعار صرف العمالت أمخاطر سعر الفائدة و 

ات للتحوط من مخاطر الخیار جلة و العقود اآلستقبلیات و ن تستعمل المأذ یمكن إخالل عملیة التحوط 

دارة إغیرها في المبادالت و استعمال، كما یمكن األجنبیةسعار صرف العمالت أسعار والفوائد و تقلب األ

)2(.ستراتجیات خاصةإتحدید مستویات تكالیف الفائدة على وقف سعار الفائدة و أمخاطر تقلب 

اللتین تقوم علیهما عملیة و  تانساسیاأل الركیزتینحدى إمنتجات مالیة جدیدة بتكاراالفعملیة 

ن هندسة منتجات مالیة جدیدة لمواجهة المخاطر التي أطار الهندسة المالیة، حیث إدارة المخاطر في إ

طار ما تنتجه الهندسة إفي  نتشارااكثر برز ألالمصرفیة هي العملیة األنشطة المالیة و تتعرض لها األ

عقود مستقبلیات و الولعل في المشتقات المالیة والمبادالت و دارة المخاطرةاإل دواتأسواق من المالیة لأل

داة أن الهندسة المالیة قدمت هذه المنتجات كأطار حیث كثر وضوحا في هذا اإلالخیارات المثال األ

.و سواهاأمالیة و مصرفیةسواق المتعاملین في األللسعار الفائدة أو  تمانئاالمساعدة لتخفیض مخاطر 

  .71ص  ،مرجع سابقفتیحة عقون، –)1(
.107، ص مرجع سابقهشام فوزي دباس العبادي، –)2(
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نشطة أدوات لتخفیض المخاطر المترتبة على ألتي هندستها الهندسة المالیة كدوات ابرز األأمن و 

)1(.المصرفي للقروضلتوریقسواها عملیات اخرىأطراف ألى إنقل المخاطر المصارف، و 

:دارة المخاطر المصرفیةالكمیة إل الطرق:الفرع الثاني

اإلداریة،االقتصادیةلمشاكلا معالجةخاللهمنیتمریاضيأسلوبالكمیة،األسالیبتعتبر

متخذيقبلمنتستخدمالتي والطرق واألدوات البیاناتمنالمتاحةالمواردبمساندةوالمالیةالتسویقیة

.المشاكللمعالجة القرار

نظرا المخاطر المصرفیة  اإلدارة في الكميالتحلیلأسالیبالستخدامملحةالحاجة ظهرتلذا 

لمتخذالذاتیةالخبرة على تعتمدالتيالتقلیدیةاألسالیبصارتحیث ، دةالمعقاإلداریةلمشكالتل

تقدیراومقدرةمحسوبةتكن لم إن القرارات نتائج فان أخرىناحیةومن، فعالة غیروالتجربة القرار

الكمیةبالطرقاالستعانة؛ لذا وجب تعویضهایمكن ال وخسائرضرارأ علیهایترتب قد صحیحا

.المخاطر المصرفیة إدارة مجال فيالالزمة  القرارات واتخاذمخاطرال لمعالجة

حدوثه، حتمالیةابعاده الثالثة وهي بجملة مدته و ألیه بإكل نوع من المخاطر البد من النظر  نإ

ذ یعتبر القیاس إهمیة القیاس الصحیح للمخاطر الذي یتم في الوقت المناسب على درجة كبیرة من األو 

)2(.دارة المخاطر الحدیثةإات الهامة التي تواجه الكمي من التحدی

التنبؤ بحجم التعرض لمخاطر معینة سواء أكانت ء نماذج كمیة لتحدید وقیاس و إن عملیة بنا

، أو سواها تعد الركیزة األساسیة الثانیة للهندسة المالیة شغیلیةالتأو سوق أو مخاطر ئتماناالمخاطر 

من التقنیات استفادةأساس على تقوم هذه الركیزةارة المخاطر و یتعلق بدورها في إدفي إطار ما 

ما ت و متعدد المتغیراالمتاحة في إطار بحوث العملیات والتحلیل اإلحصائي أحادي و األسالیب الكمیة و 

جل مواجهة المخاطر التي یتعرض لها في أذلك من ن أسالیب في االقتصاد القیاسي، و هو قائم م

تخدم و صرفي، عن طریق تصمیم نماذج تناسب مع طبیعة العمل المصرفي إطار ممارسة العمل الم

لقیاس بها(VaR)القیمة المخاطرأسلوبستخدامامثلة ذلك أمن دافه المتعلقة بإدارة المخاطر، و أه

(1)
- Zopounidis Coustantin And Doumpos Michael. Intelligent decision aiding systems based on multiple

criteria for financial engineering, Idem , p p .9-11.
  .  55ص  ، رجع السابق، المد الرزاق حباربن علي بالعزوز، عبد الكریم قندوز، عب–)2(
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كذلك نظریة وراق المالیة و فظة األحلقیاس مخاطر منحداراالنماذج ستخدامامخاطر السوق، و 

)1(.سواهاو 

یجاد مؤشرات ذات إرق القیاس هذه على المعادالت الریاضیة و الحسابات الكمیة في و تعتمد ط

نها قد تخفق في إ، فنتشارهااداللة مرتبطة بالخطر، و على الرغم مما لهذه الطرق من مزایا و كذا كثرة 

.التأكدعطاء مؤشرات دقیقة خاصة في الحاالت التي یكنفنها حاالت و عدم إ

ثالث  إلىسیتم لتطرق  يو التهم الطرق الكمیة لقیاس المخاطریوضح ألفي الجدول التالي و 

.في األسالیب الكمیة في الفصل الثانيأنواع شهیر

.یوضح الطرق الكمیة لقیاس المخاطر)11-(الجدول رقم 

عیوبهامزایاهاالطریقة

السیناریوهات

تتیح معلومات عن الخطر -

ة لمجموعة من التدفقات الخارجی

ممكنة التطبیق في و عملیة -.

المعامالت المنفردة في المحافظ 

.المالیة

ال تترك أیة افتراضات -

.بخصوص االحتماالت

أرباح و (ترجم بشكل مفهوم ت-

).خسائر مثال

مجموعة تطبق علىعملیة -

من المخاطر االئتمانیة و 

.السوقیة و مخاطر السیولة

صعبة التطبیق

(1) - Zopounidis Coustantin and Doumpos Michael Intelligent decision aiding systems based on multiple

criteria for financial engineering, Idem , p p .9-11.
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القیمة المعرضة 

مخاطرلل

تجمیع المخاطر بسمح تتیح و ت

المالیةمحافظلل

عتمد على االفتراضات بخصوص التقلب، ت-

.یلیستقة و أفق الثاالرتباطات و مجالت الو 

أن یحدث  نكمتفشل في التعرف على ما ی-

.في حاالت القصوى

.ة التطبیق و التنفیذصعب-

محافظ التي القابلیة التطبیق فقط في حالة -

work(السوق بحسبها ویتستتقییمها و یتم 

to worket.(

الخسارة القصوى
ع عبر یجمتیوفر منهجیة 

.المحافظ و درجات المخاطر

تتجاهل االرتباطات ألنهامتحفظة جدا -

.مجاالت الثقةو 

قط في حالة المحافظ التي قابلیة التطبیق ف-

.یتم تسویت بحسب السوق

Source : Erik banks and Richard Dun, Practical risk management on exécutive guide to

avoiding and bosses. Johon wiley and sons, Hoboken (New Jersey) (États-Unis), 2003 ,p

61.
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:خالصة الفصل األول

دارة ، وتعریف اإلةالمصرفیالمخاطر والمخاطرلمفهومهم التعاریفأفي هذا الفصل تناولنا 

.لمصارف التقلیدیة و اإلسالمیةلاع المخاطر المصرفیة أنو  ىالضوء علمصرفیة مع تسلیط المخاطر ال

المصرفیة، في إدارة المخاطراستخدامهام الهندسة المالیة ونشأتها وفوائد و مفه إلىاإلشارة و 

تي قسمي الهندسیة المالیة التي تضم الهندسة المالیة النوعیة ال إلىالتطرق ومداخالها االساسیة؛ و 

تضم انواع االبتمارات المالیة و النتجات التي تعمل على التحوط من االخطار، والكمیة التي تستخدم

وهو ما سیتم التعرف علیه  في الفصل الثاني وذلك األسالیب الكمیة في إدارة المخاطر المصرفیة،

صیغها وٕابراز في المصارف  اطر وٕادارتهاخماألسالیب الكمیة في قیاس الأشهر باختیار

و كیف یمكن تطبیقها على المصارف االسالمیة مع إعادة تعدیلها بما یتناسب مع العمل 

.المصرفي
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  :الفصل الثاني

إدارة المخاطر في المستخدمة األساليب الكمية 

  المصرفية



المخاطر المصرفیة إدارةالمستخدمة في الكمیةاألسالیب:الفصل الثاني

- 83 -

:الفصل الثانيمقدمة

 القرار متخذقبلمنتستخدمالتي الطرق او األدوات منمجموعةتعتبرالكمیةاألسالیب إن

ایضاً تسمىوهي  ،معینةحالةبخصوصاتخاذهالمطلوب إداري قرار لترشید او معینةمخاطرلمعالجة

 أعلى العوائدعندهتكون الذي االمثلالحلایجاد الى تهدفانهااعتبار على االمثلیة عن البحثبأسالیب

  .لها مستوىادنى في والتكالیفمایمكن

وذات أهمیة األساسیةمن المجاالت التي ترتكز على الطرق الكمیة تعتبر المالیة بما أن الهندسة 

التي األسالیب الكمیة بعضفإننا سنتناول في هذا الفصل .بهاالتنبؤإدارة المخاطر المصرفیة و كبرى في

صیغها الریاضیة وكیف یمكن تطبیقها فيو  هامخاطر المصرفیة من حیث التعریفدارة التستخدم في إ

:حیث یضمالفصل ثالث مباحث أساسیةالى  لذا قمنا تقسیم هذا،المصارف 

من حیث (RAROC)المال المعدل بالخطر  رأسمعٌدل العائد على نموذج:المبحث األول

تناول كیفیة حسابه وحساب تم كما النموذج، هذاستخدام االفائدة من المفهوم والنشأة والتطور واألهداف و 

.اإلسالميالمصرف معناسبیتلكي ابراز كیمن تعدیل في صیغته ان امكن و دي، االقتصارأس المال 

واهمیته نموذجلمفهوم هذا ال اإلطار الفكري، Z-SCOREنموذجتناولنا فیه :المبحث الثاني

.علیه كي تناسب المصرف اإلسالمي في تطبیقهو التعدیالت التي تطرأ صیغته الریاضیة في حسابه،و 

و حاولنا فیه تسلیط (VaR)القیمة المعرضة للخطر لنموذج و قد خصص : لثالمبحث الثا

و طرق المنهجیة في حسابه وكیف یمكن تطبیقه في واستخداماته،نشأته التاریخیة و  هالضوء على مفهوم

.اإلسالمیةالمصارف 
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(RAROC)معدل العائد على رأس المال المعدل بالخطرنموذج:المبحث األول

(Risk Adjusted Return on Capital)

تساعدها على ربط عائد رأس التي سعت في السنوات األخیرة المصارف إلى تطویر منهجیات 

منهجیة عائد رأس المال المعدل وتعتبر ، ستثمارباالالمال الناجم من المشروع بدرجة المخاطر المحیطة 

قدرتها على تقدیم  فيع إلى حد كبیر وترج،المداخل لحل هذه المشكلةأهم من  ةواحدRAROCبالخطر 

.)1(المكون األساسي ألي هیكل متكامل إلدارة المخاطر

لتقییم المخاطرة استعمااللذا یعتبر عائد رأس المال المعدل بالخطر أحد األدوات الكمیة األكثر 

.مقابل العائد، فهو یعتبر وسیلة لقیاس الخطر ومدى تحكم المصارف في مخاطرها وتسییرها

:رأس المال المعدل بالخطر على عائدال RAROCنموذج مفهوم:لمطلب األولا

كما أعطى عدة RAROCتطرقت عدة كتب إلى تعریف العائد على رأس المال المعدل بالخطر 

.باحثین في هذا المجال إلى إعطاء مفهوم له

:RAROCس المال المعدل بالخطر أنموذج العائد على ر تعریف:الفرع األول

العائد على رأس المال المعدل بالخطر هو أداة لقیاس المخاطر وتحدید كمیة رأس المال ن إ

.)2(المخاطر المطلوب من أجل دعم الصفقات أو األنشطة والعملیات التي یقوم بها المصرف

وتم تعریفه أیضا على أنه طریقة لقیاس الربحیة على أساس المخاطر والتي من خاللها، یمكن 

وفي العادة یتم ستثماراتاالتقة للعوائد المالیة المحفوفة بالمخاطر لسلسلة من المشروعات أو المقارنة المش

وأن مخاطر العائد هي التي قتصادياالتحدیدها كونها نسبة العائد المعدل وفق المخاطر إلى رأس المال 

المال المعدل وفق النسبة المستخدمة لتحدید عائد رأس :ویعرف أیضا بأنه.)3(یتم تعدیلها وقیاسها

(1 –) Michel Gouly¸ Dan Galai¸ Robet Mark, Risk Management comprehensive chapters on market¸ Credit

and oprational risk¸McGraw-Hill, New York États-Unis, 2001¸ p525.

(2 –) SCHROECH Gerhard ¸ Risk Management and value creation in Financial Institutions¸ John Wiley and

Sons Inc, Hoboken (New Jersey) (États-Unis) ¸ 2002¸ p242.

، مذكرة ماستر RAROCتسییر المخاطر البنكیة باستعمال نموذج رأس المال المعدل بالمخاطر ، أسماء عزوز–)3(

، جامعة قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییرتخصص بنوك وأعمالغیر منشورة، 

.37، ص2014/2015الجزائر،سعیدة، 
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معین ستثمارابالمخاطر وعلى نحو خاص یقوم بمقارنة مقدار رأس المال االقتصادي المطلوب لضمان 

، فهو یعتبر )1(لیعكس درجة المخاطر المتضمنة في المشروع الماليستثماراالمع العائد المحتمل من 

ینة وقیمة الخسائر غیر المتوقعة أو النسبة بین العائد المعدل على مخاطر أصل مالي في فترة زمنیة مع

.)2(رأس المال االقتصادي

هو عبارة عن RAROCمما تقدم من تعاریف یمكن القول أن العائد على رأس المال بالخطر 

المعدل بداللة الخطر لكل أصل مالي خالل فترة زمنیة معینة عادة ما تكون سنة )الدخل(نسبة العائد 

ة والتي ترتبط برأس المال االقتصادي، وهذه النسبة تقارن مع معدل مرجعي، وقیمة الخسائر الغیر المتوقع

.فهو عبارة عن طریقة تبین المبادلة بین المخاطرة والعائد إلى رأس المال

:)3(بالخصائص التالیةRAROCس المال المعدل بالخطر أالعائد على ر ویتمیز نموذج

ارة المخاطر المتكامل؛ یعتبر واحدا من الدعائم األساسیة في هیكل إد

 یقدم وحدة القیاس العامة إلى العوائد المعدلة وفق المخاطر من رأس المال المخصص

والمستخدم؛

یعبر عن آلیة ربط المخاطر بالعائد؛

 إلى أن المخاطر یجب أن تؤخذ ستناداایشجع المدراء على أن یصبحوا مدراء مخاطر

خصیص الموارد وصنع قرارات بشكل واضح وصریح في وقت تاالعتباربعین

.ستثماراتاال

:RAROCنشأة وتطور نموذج العائد على رأس المال المعدل بالخطر :الفرع الثاني

كبیر «واحدا من األدوات المستخدمة لتقییم العائد والمخاطرة والذي یعد جزء RAROCیعد نموذج 

لمصارف إلى تحقیقه، إن تطور النموذج والذي تسعى ا)العائد،المخاطرة ،السیولة(»من الثالوث الذهبي

Bankersفي بدایة األمر في مصرف  Trust في التسعینات ومنذ ذلك الحین مكنRAROC

استعمال أنموذج عائد رأس المال المعدل نبراس محمد عباس العامري،صالح الدین محمد أمین اإلمام، –)1(

، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، الخاصة،الصرفیةالمصارفعینة في دراسةفي إدارة المخاطرRAROCبالمخاطر

.182، ص2012رابع، السنة ، الفصل ال21، العددالعراق،جامعة بغدادالكلیة التقنیة اإلداریة، 
.140، صمرجع سابقهاجر زرارقي، –)2(
.182، صمرجع سابقنبراس محمد العامري، صالح الدین محمد أمین اإلمام، –)3(
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أثر تلك حتسابالمع عوامل المخاطر المتفاوتة وذلك لتقدیم طریقة ستثماراتاالالمستثمرین من مقارنة 

اإلیراد ستخدمتامن جملة من المقاییس التي لقد تطور هذا المقیاس .)1(ستثماراالالمخاطر على عائد 

والعائد كمعیارین أساسیین للحكم على نجاح العمل أو المشروع، وفي غضون أواخر التسعینات بدأ مدخل 

RAROCومنظمیها  ةفي أن یكون المدخل المقبول ألنه معیار التطبیق األفضل من قبل الصناعة المالی

ت قیاس المخاطر، إذا قدمت هذه األدوات للمصارف القدرة العملیة وأصبح هذا ممكنا من خالل تطور أدوا

.)2(وقیاس األداء على أساس التعدیل وفق المخاطرقتصادياالوالفعلیة على تعیین رأس المال 

إن أدوات قیاس المخاطر هذه شجعت المصارف على إدارة رأس المال على أساس اإلدارة المتكاملة 

تحدید أدركت المصارف إلى حد كبیر بأن المخاطر السوقیة والمخاطر للمحفظة وعلى نحو خاص وبال

.)3(كانت مترابطة وتحتاج ألن یتم قیاسها بشكل متزامن وآنياالئتمانیة

حتساباالمؤسسات المالیة رأس المال االقتصادي كونه األساس في ستخدمتا 1998ومنذ عام 

بأنها المصارف للمقاییس یعني ختیاراالنشاطات، أن رأس المال وٕالى تطویر المقاییس األداء لألعمال و 

ولقد شهد المقیاس .)4(األعمال والنشاطات التي ترغب بها والتي تخفض من مخاطرهاختیاراعلى  قادرة

وقد كان الهدف الرئیسي في تطویر النموذج ئتمانواالتقدما كبیرا في تغطیة  المخاطر المالیة والتأمین 

أي  عتباراالعین ر من كونه تحلیل الربحیة والتسعیر األفضل ولقد أخذ النموذج بهو إدارة المخاطر أكث

في تحلیلها لمخاطر الحالة األسوأ وهناك االئتمانیةإیجابي في ما بین المخاطر السوقیة والمخاطر رتباطا

نتائج اتجاهخاصتها بشكل أفضل RAROCأمل بأن تكون المؤسسات قادرة على مقارنة نتائج 

RAROCتطور نموذج  ةكیفیوالشكل التالي یوضح .)5(سیهامناف

(1 –) GUILL Gene D¸ Bankers trust and the Brith Modern Risk Management¸ Journal of APPLIED

CORPORATE FINANCE, Vol 28 Nember 1 Wiley-Blackwell, Hoboken( New Jersey) États-Unis ,2016¸ p20.
.38، صمرجع سابق، أسمار عزوز–)2(
.183، صمرجع سابقنبراس محمد العامري، صالح الدین محمد أمین اإلمام، –)3(

(4 –) Tapiero¸Charles S. Risk and financial management: Mathematical and computational methods¸ john

Wiley and sons¸ Hoboken (New Jersey) (États-Unis), 2004¸ p29.
(5 –) Milne, Alistair¸and Mario Onorato ¸ Risk- adjusted measures of value creation in financial institution¸

the Wharton School University of Pennsylvaria¸ 2008¸ p4.
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RAROCیوضح تطور نموذج :)2-1(شكل رقم

Source : Michel Gouly¸ Dan Galai¸ Robert Mark. Risk Management comprehensive

chapters on market¸ Credit and oprational risk¸¸McGraw-Hill, New York États-Unis,

2002¸p530.

:RAROCس المال المعدل بالخطر أنموذج العائد على ر ستخداماأهداف وفائدة :الفرع الثالث

هتماماالإن التنوع الذي یشهده القطاع المصرفي دفع بالعاملین في هذا القطاع والناشطین فیه إلى 

تصاحب النشاط المصرفي والتي تؤثر على أدائه وتطویر إدارة المخاطر المتوقعة والغیر المتوقعة التي 

.ومردودیته وكذلك في الخدمات التي تقدمها

یحقق النموذج :RAROCالمال المعدل بالخطر  رأسأهداف استخدام نموذج العائد على : أوال

)1(:األهداف التالیة

ها تنماعلى القروض بض)رأس المال االقتصادي(عبء رأس المال المالئم احتساب-1

بعد التعدیل وفقا لعنصر المخاطرة؛الستثماراتل

لكي تساعد وتساند قراراتها في شراء التأمین، RAROCیمكن للمصارف أن تستخدم نموذج -4

أن یحتجز ویعین رأس المال جانبا لتغطیة المخاطرة في المصرف فعلى سبیل المثال قد یقرر 

تأمینها؛حالة أن تكون تكلفة المال لدعم المخاطرة أقل من تكلفة 

.42، صمرجع سابقسماء عزوز ، أ –)1(

Revennes

العائدات

Return on Asset

(ROA) العائد على

داتالموجا

العائد على رأس 

لمعدل المال ا

بالمخاطر

RAROC

Return on

Equity (ROE)

العائد على حق 

الملكیة

Bading- Edge
Methodologiy

المنهجیة الحدیثة 

المستخدمة
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بعد تعدیل RAROCتقدیم أو توفیر وسائل المقارنة مع عائد الموجودات اإلسنادي أو المقارن و -5

عالوة الخطر؛

إن الدافع الرئیسي الحتساب العائد المعدل وفق المخاطر هو أن یكون المصرف قادرا على -6

ر منتجاته بشكل براعة من منافسیه؛تسعی

مشروعین ذات أبعاد مخاطر مختلفة وتقلب العوائد واألرباح توافر اآللیة المالئمة لمقارنة-5

وفقا لذلك وبناء علیه تحقیق التسعیر المستهدف؛ستثماراالوتسعیر موجودات 

رأس المال على أساس المخاطر یحسن من عملیة تخصیص رأس المال عبر أي ستخداماإن -6

عائد المتوقع أعلى من العائد الخالي من یكون فیها رأس المال محفوف بمخاطرة وأن یكون الحتمالیةا

المخاطرة؛

اإلعسار أو التعثر المالي إلى المستوى المرغوب فیه؛حتمالیةاتقلیل -7

.فیها یخص األداء المستقبلي المحتملستثماراالتقدیم معلومات قیمة إلى محللي -8

:RAROCر المال المعدل بالخط سأر نموذج العائد على ستخداماالفائدة من :ثانیا

)1(:كاآلتيRAROCنموذج ستخدامایمكن حصر أهم الفوائد من 

أنه یعمل كأداة التي تربط بین إدارة المخاطر في المصرف وممارسات العمل معا؛-1

یمكن تعیین وبشكل مالئم رأس المال االقتصادي الضروري لحمایة المصرف من الخسائر غیر -2

متوقعة؛

الحقائق لمستوى األداء المعدل وفقا للمخاطر وذلك الغرض یقدم معاییر قائمة على أساس-3

التمكن من تقییم مقترحات العمل من زاویة العائد والمخاطرة؛

یعد النموذج الضوء الكاشف في عملیة تقسیم المیزانیة العمومیة للمصرف على أساس سعر -4

السوق الجدید؛

ن من مقارنة الدخل المتوقع عن أن تكون متطلعة نحو األمام لكي تمكRAROCیمكن آللیة -5

سنة واحدة قادمة مما یسهل مقارنة الدخل الحقیقي المتحقق من القروض مثال عن السنة الماضیة 

رأس المال االقتصادي أكثر سهولة؛حتساباوبالممارسة تصبح عملیة 

.185، صمرجع سابقنبراس محمد العامري، صالح الدین محمد الدین أمین اإلمام، –)1(
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والمخاطر التشغیلیة ومخاطر السوق ضمناالئتمانیةأن هذه النسبة تسمح بدمج المخاطر -6

هیكل شمولي واحد ذلك الذي یوضع العالقات المتداخلة والمتبادلة في ما بین أنواع المخاطر المختلفة 

التي قد تكون فیها تركیز كبیر جدا على المخاطر؛حتماالتواال

یشجع المصارف على إدارة رأسمالها على أساس إدارة المحفظة المتكاملة؛-7

معدل وفق المخاطر بطریقة منطقیة ومتناسقة مع القواعد لكون النموذج یشجع مقاییس األداء ال-8

فأنه سوف یزود المدراء بالمعلومات التي یحتاجونها لجعل التسویة ما بین المخاطر والعائد على نحو أكثر 

كفاءة وفعالیة؛

یمكن للمصرف من التنبؤ بمستویات أداءها االقتصادي والمحافظة على السالمة المالیة ورفع -9

.ن أصحاب المصالحالثقة بی

:RAROCطرق حساب نموذج العائد على رأس المال المعدل بالخطر :المطلب الثاني

وأهم محددات هذه الطریقة، RAROCفي هذا المطلب سنحاول التطرق إلى كیفیة حساب نسبة 

.IIIوبازل IIوبازلIوعالقة النموذج بین مقررات بازل 

:RAROCس المال المعدل بالمخاطر أر حساب نسبة العائد على :الفرع األول

:)1(من خالل ثالث خطوات وهيRAROCیتم حساب نموذج 

یتطلب قیاس كقرض المحفظة للخطر والمتعلق وبالتذبذب :قیاس الخطر:خطوة األولىال

.واالرتباطات الخاصة بمعامالت الخطر

لحساب القیمةیتطلب اختیار درجة ثقة وأفق زمن :تخصیص رأس المال:خطوة الثانیةال

األمر الذي یترجم إلى رأس المال االقتصادي، وقد یتطلب العملیة أیضا )VaR(المعرضة للخطر

.تقیید رأس المال إذا كان ذلك مناسبا

هذا یتطلب تعدیل األداء لرأس المال المخاطر:مقیاس األداء:خطوة الثالثةال.

(1 –) Jorion Philippe¸ Financial Risk Manager , John wily and Sons¸Hoboken (New Jersey) (États-Unis),

2007¸p571.
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:)1(كما یليRAROCو یمكن حساب نسبة 

:هذه العالقة حیث أن)Prokopczuk()2004  (ححیث اقتر 

.ه المصرف لفترة زمنیة محددةعتوقیي ذو العائد ال:العائد المتوقع

ا من قبل المصرف على وجه الدقة هو مقیاس للمخاطر یتم تحدیده:االقتصاديالمال  رأس

.التحدیدو 

الضرائب عند حساب عتباراالبعین بالعالقة التالیة التي تأخذRAROCكما یمكن حساب نسبة 

:الدخل الصافي المعدل بالخطر وعندها یتم حساب العائد على رأس المال المعدل بالخطر كما یلي

=RAROCالعائد على رأس المال المعدل بالخطر 

ة في عند حساب العائد على رأس المال المعدل بالخطر بعد الضریبة، فإن كمیة الضریبة المحسوب

هذه الحالة یجب أن تقابل الضرائب التي سیتم دفعها فیما بعد حتى لو كانت الخسائر الفعلیة مساویة 

.للخسائر المتوقعة

دون األخذ بعین االعتبار الضرائب وذلك  هذه باستخدام الصیغةRAROCلذا فإن  حساب نسبة 

:سباب التالیةمن ناحیة ومن ناحیة أخرى من أجل األختالفااللتجنب الوقوع في 

إن الضرائب ال توفر سبب جوهري قوي إلجراء إدارة المخاطر على المستوى المؤسساتي من -1

أجل خلق القیمة للمؤسسة؛

إن معدل العائد على رأس المال المعدل بالخطر یمكن أن یكون على مستوى عملیة أو الصفقة -2

على هذا المستوى؛ ةالمعالجة الضریبوبالتالي فإنه من الصعوبة أن یتم تحدید 

(1 –) Fabiano Guasti lima ,Sant Clair de Castro Junier, Tabajara Pimento Junior,Luiz Eduado Goia¸ Performance

of the different RAROC Models and their relation with the creation of economic value A study the largest

banks operating in Brazil ,contaduriay Administration Brazil,2014¸ p91
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كبیر انحرافبالنسبة للمصارف التي تعمل على المستوى الدولي، فإن الضرائب یمكن أن تسبب -3

.)1(وعدم دقة في عملیات المقارنة بین النتائج

)2(:یمكن حساب العائد على رأس المال المعدل بالخطر كما یليكما 

=RAROCالعائد على رأس المال المعدل بالخطر 

Risk-Adjustedالعائد الصافي بالخطر :حیث أن Net)یتم حسابه كما یلي)مقاسا بوحدات نقدیة:

تكالیف –)اإلیرادات األخرى+إجمالي دخل الفائدة (اإلیرادات =العائد الصافي المعدل بالخطر

+المباشرة وغیر المباشرة النفقات (النفقات األخرى غیر نفقات الفائدة -الخسائر المتوقعة-التمویل

+المصاریف اإلیرادیة المخصصة .منافع رأس المال)

وهي األموال المقترحة من طرف المصرف والضروریة من أجل مواجهة :رأس المال االقتصادي

الخسائر خالل مدة زمنیة محددة وعند مستوى ثقة محدد سلفا، وبشكل عام المدة الزمنیة تكون عادة سنة 

)3(واحدة 

طریقة رؤیة كل مصرف لهذه النسبة تختلف من موقع آلخر، فهذه النسب یراها كل مصرف حسب  و

،ومنه كل مصرف )4(طریقة تنقیطه الداخلي لمختلف األخطار، وحسب درجة تأثیره وتفاعله مع الخطر

بما یتماشى مع حاجیاته وقدرته على تغطیة RAROCغة التي تناسبه لحساب نسبة ییختار الص

.باإلضافة إلى المركز المالي الذي یتمتع بهالمخاطر

(1 –) See:-Klassen¸Pieter and Idzard van Eeghen¸ Economic capital: How it Works and What every manager

needs to Know, Elsevier Inc¸ Oxford¸ UK¸ 2009¸ p29.

- Schroech Gerhard¸ Risk management and value creation in Financial Institution ¸ Idem¸ p244.

، مرجع استخدام تقنیات الهندسة المالیة في إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیةالحمید عبد الحي، محمد عبد–)2(

  .62ص سابق،
(3 )-Hull, John et Godeleweki Christophe, Gestion des risques et institution financiéres , pearson éducation

France ,2002,p234.

(4 –) Dietschel Michal ¸ Petc Joel¸ Mesure et gestion du risque de crédit dans les institution financiéres¸Revue

banque¸Paris France 2003¸ p159.
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:RAROCس المال المعدل بالخطر أمحددات طریقة حساب العائد على ر :الفرع الثاني

شكال من أشكال الرقابة الداخلیة حسب كل مصرف وخصوصیته، لذلك RAROCتعتبر نسبة 

:)1(هناك مبادئ عامة تكون بمثابة أسس تؤطر هذه النسبة وتتمثل في

من معاییر مختلفة منها، نوعیة الزبائن المصرف، نطالقاا:مستوى مقبول من الخسائرختیارا

أحجام الزبائن، نوعیة النشاطات وأحجامها ونوعیة الضمانات المتخذة للحد من الخطر وبواسطة وسائل 

ثر منها دد مستوى معین من الخسارة التي قد یتحملها  وال یطیق أن یتحمل أكیح،لمصرفيلداخلیة 

وبالتالي التقدیر الجید لنتائج الخطر الذي قد یصیبه ومنه فاألخطار الحادة هي األخطار التي تكون غیر 

.متوقعة وتكون خسائرها كبیرة بحیث أن عملیة التوزیع الداخلي لهذه األخیرة ال تستطیع تمریر هذا الخطر

كون سنة، لكن إذا تة التي تقیم عادة ما األفق الزمني للخطأ هو المدة الزمنی:األفق الزمنيختیارا

أقل من سنة، وبما أن أغلب القروض مدة عیشها أكثر من سنة، ستحقاقاكانت كل القروض ذات أجل 

أكبر للدراسات المصرفیة في میدان الخطر الموافق، فإن هذه الفترة الزمنیة تزید أو تنقص حسب حتواءواال

ف على توفیر رؤوس األموال لتغطیة هذا الخطر من جهة حاجة المصرف من جهة وحسب وقدرة المصر 

أخرى، ولهذا یبقى القرار من مسؤولیة إدارة المصرف، ذلك حسب إمكانیاته في توفیر موارد مختلفة  

.الذین ینشط معهمقتصادییناالمراكز مصالحه باإلضافة  إلى تجمیع المعلومات الالزمة حول  األعوان 

:RAROCرأس المال المعدل بالخطر العائد على ة بازل ونموذجمقررات لجن:الفرع الثالث

سنتطرق في هذا الفرع إلى مفهوم لجنة بازل للرقابة المصرفیة مع تسلیط الضوء على أهم ما جاء 

.RAROCفیها وعالقتها مع نموذج 

ت حیث تكون1974تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفیة في نهایة عام :تعریف لجنة بازل: أوال

تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل السویسریة، وذلك )(من مجموعة الدول الصناعیة العشر

بعدما تفاقمت أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة وتزاید نسبة الدیون  المشكوك في تحصیلها، والتي 

.منحتها المصارف العالمیة وتعثر بعضها

 .47-46ص صمرجع سابق،،أسماء عزوز-)(1
)(-ا، السوید، المملكة بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، الیابان، لكسمبورغ، هولندا، سویسر :تتكون لجنة بازل من

.المتحدة، والوالیات المتحدة األمریكیة



المخاطر المصرفیة إدارةالمستخدمة في الكمیةاألسالیب:الفصل الثاني

- 93 -

من جانب مصارف الیابانیة للمصارف األمریكیة واألوروبیة یزداد ویضاف إلى ذلك المنافسة القویة 

في أنحاء العالم خارج الدول األم وقد أطلق على هذه اللجنة تسمیة لجنة التنظیمات واإلشراف نتشارهاا

.)1(قابة المصرفیةوالرقابة المصرفیة على الممارسات العملیة أو لجنة األنظمة والر 

)2(:للرقابة المصرفیة لعد أسباب وأهمهاولقد تم إنشاء لجنة بازل 

تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة لدول العالم الثالث؛-

زیادة حجم نسبة الدیون المشكوك في تحصیلها؛-

تعثر بعض المصاریف نتیجة لألوضاع السائدة آنذاك؛-

سیاسة تخفیف القیود على البنوك وخاصة في أمریكا وبریطانیا؛ -

بین البنوك العالمیة؛المنافسة القویة-

التضخم، تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة العولمة الخوصصة، (التطورات االقتصادیة -

  ؛)األزمات المالیة

  ؛)ظهور تقنیات مصرفیة عصریة ومنها المشتقات المالیة(التطورات البنكیة -

حجم التجارة والمعلومات زیادةتصاالتاالتقدم كبیر في نظر (التطورات التكنولوجیة -

.)اإللكترونیة

إن الهدف الرئیسي من أنظمة قیاس المخاطر هو تزوید اإلدارات المصرفیة بطریقة تكون أكثر 

موثوقیة وجدارة لتحدید مقدار رأس المال الضروري لدعم ومساندة كل نشاط من نشاطاتها الرئیسیة 

ي تكون المؤسسات المالیة قادرة على ، ولك)3(وبالتالي تحدید رأس المال المطلوب من قبل المصرف ككل

رأس المال حتسابابنماذجها الداخلیة كونها جزء من العملیات الحسابیة األكثر تقدما وتطورا ستخداما

بمعنى آخر أن ،ستعمالاالفإن هذه النماذج یجب أن تختار صالحیة IIبازل تفاقیةاالذي نصت علیه 

.80، ص2001، الدار الجامعیة، مصر، العولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید، –)1(
،، مذكرة ماجستیرالبنوك الجزائریة بتطبیق كفایة رأس المال وفقا لتوصیات لجنة بازلالتزاممدى أحمد قارون، –)2(

،1، جامعة سطیفتسییر وعلوم والتجاریةاالقتصادیة العلوم كلیة،دراسات مالیة ومحاسبة معمقةتخصص ، یر منشورة، غ

.16، ص2012/2013الجزائر 
،النشرة المصرفیة كمدخل لتحقیق استقراریة النظام المالي المصرفي3وبازل2مقررات بازل التهامي غندور، –)3(

.43،ص2010الثالث ،فصلللبنان، االعربیة
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ال من قبل المصرف إلدارة محفظته الخاصة ولیس مجرد أن تكون هذه النماذج مستخدمة بشكل فعلي وفع

فإن الئحة تنظیم المادة الخاصة بمقررات  اتتم إعادتها بشكل خاص  لمواكبة القانون التنظیمي ومن هن

العوائق ستخداماالتي تقدم نصوص تخصیص رأس المال للمصارف شجعت المصارف على IIبازل

الطرائق الجدیدة ستخدامان في قدرتها على تخصیص المصارف  على الجدیدة لتقییم األداء والتي  تمك

لیتم األداء والتي تمكن في قدرتها على تخصیص وتوزیع رأس المال في المصارف لمواجهة المحتملة 

وفیما یخص العالقة بین مقررات لجنة بازل ، )1(من أشهر النماذج المستخدمةRAROCنموذج یعتبرو 

إلى  الخضوعنها عالقة إیجابیة وثیقة،إذ أنه من أجل إف RAROCصرفیة ونموذج لإلشراف والرقابة الم

بمقرراتها یجب أن یكون المصرف قادرا على إدارة مخاطره بشكل جید وقادرا لتزامواالبازل تفاقیةاصیغة 

)2(:المالیة المحتملة وهو ما یقوم به النموذجالمخاطر على مواجهة 

ضمن هیكل شمولي )تشغیلیة والسوق:االئتمانیة(مخاطربدمج الRAROCیسمح نموذج -1

IIIو  IIیوضح العالقة المتداخلة في ما بین أنواع المخاطر المختلفة وبنفس الوقت تقسم مقررات بازل 

وٕانما یشمل االئتمانإلى تحسین أداء المصارف في قیاس المخاطر ومواجهتها وال یقتصر على مخاطر 

  .امخاطر السوق والتشغیل أیض

یمكن للمصرف من التنبؤ بمستویات أداءه االقتصادي والمحافظة على السالمة المالیة ورفع -2

وتسعى مقترحات بازل للمحافظة على السالمة ،RAROCالثقة بأصحاب المصالح من خالل نموذج 

.المالیة في الجهاز المصرفي من ثم المحافظة على قیمة المساهمین

عناصر ومكونات الخسارة المتوقعة لعرض تحدید الخسارة غیر IIIو  IIتستخدم مقررات بازل -3

المتوقعة وبالتالي تحدید رأس المال الالزم لضمان القدرة على البقاء والصمود في ظل الظروف الصعبة، 

الذي یقوم بتحدید رأس المال القادر على مواجهة الخسائر RAROCوهو الهدف ذاته بالنسبة للنموذج 

.غیر المتوقعة

كأداة تربط بین إدارة المخاطر بالوقت نفسه تسعى مقررات  بازل RAROCیعمل نموذج -4

.لتحسین إدارة المخاطر في القطاع المالي

(1)- Milne A. & Onorato M. , Risk –adjusted measures of value creation in financial institutions, European

financial management, Loughborough University, Royaume-Uni 2008,p48

  .190-189ص ص ،سابق ع، مرجنبراس محمد عباس، صالح الدین محمد أمین اإلمام–)2(
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غیر الالخسائر متصاصال قتصادياالیتم حجز رأس المال RAROCمن خالل نموذج -5

األزمات المالیة الغیر ایة رأس المال من أجل مواجهةفالمتوقعة وتهدف مقررات بازل على موضوع ك

.متوقعة

.ومقررات بازل بموازنة رأس المال والفوائد والمخاطرRAROCترك نموذج یش-6

تهدف مقررات بازل إلى تقویة العالقة بین رأس المال والربحیة عن طریق تقویة كفایة رأس المال 

من مؤشرات األرباح كلما زادت كون العالقة بین كفایة رأس المال والربحیة  تعد عالقة إیجابیة بوصفها 

.المزید من األرباححتجازاأرباح المصرف أدت إلى تعزیز كفایة رأس المال وذلك من خالل 

:كیفیة حساب رأس المال االقتصادي:الفرع الرابع

تقوم المصارف على العموم بإدارة مخاطرها في أغلب األحیان إلى ثالث أنواع من المخاطر وهي 

سوف نحاول التطرق إلى كیفیة حساب رأس المال  الفرعسوقیة والتشغیلیة وفي هذا وال االئتمانیة

.االقتصادي الذي یغطي كل نوع من األنواع المخاطر السابقة الذكر

به لمواجهة االحتفاظیعتبر رأس المال االقتصادي مقدار رأس المال الذي سیتوجب على المصارف -

أكثر عرضة لهذه المخاطر، لذا یجب أن وتعتبر األصول، )وضخسائر القر (الخسائر الغیر المتوقعة 

.یكون هناك رأس مال یدعمها

هو أن رأس المال التنظیمي )RE(ورأس المال التنظیمي )EC(والفرق بین رأس المال االقتصادي 

.)II)1لجنة بازل  ةالتنظیمیهو الحد األدنى في رأس المال المطلوب من جهة 

الناجمة عن أنشطة وتعرضات محددة،  ةیتضمن تحدید المخاطر قتصادياالإن تحلیل رأس المال 

ومن ثم العمل على القیاس الكمي لهذه المخاطرة، ومن ثم تحدید مساهمة وتخصیص رأس المال لمواجهة 

هو رأس المال المخصص لتغطیة )EC(، ومنه نستطیع القول أن رأس المال االقتصادي )2(هذه المخاطر

المتوقعة والمتمثلة في مخصص الدیون المشكوك في تخصیصها مقابل الخسائر المتوقعة الخسائر الغیر 

إلى الدیون المعدومة، فهو رأس مال  یكون المصرف بحاجة إلیه لمواجهة الخسائر الغیر متوقعة في 

(1 –) Munniksma K¸ Credit risk measurement under Basel II. BMI paper vrije universiteit¸ Amsterdam, 2006¸

p21.

مرجع ،اإلسالمیةالمخاطر في المصارف  إدارةتقنیات الهندسة المالیة في  ماستخدا،محمد عبد الحمید عبد الحي–)2(

.64، صسابق
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، ویغطي رأس المال االقتصادي ثالث مخاطر رئیسیة یكون المصرف اریةمستثواالمحفظته المالیة 

.والسوقیة والتشغیلیةاالئتمانیةها وهي المخاطر معرض ل

:ویتم حساب رأس المال االقتصادي بعدة طرق و من بین هذه الطرق الطریقة التالیة 

 1(:بإتباع الخطوات التالیةیتم حساب رأس المال االقتصادي :األولىالطریقة(

ا بمقدار الدیون المعدومة بالنسبة تحدیدهو التي تمالوصول إلى الخسائر المتوقعة :الخطوة األولى

.المصارف

حساب االنحراف المعیاري للخسائر المتوقعة:الخطوة الثانیة.

امسیغ2.35(%99ویكون عادةتثبیت مستوى الثقة المطلوب :الخطوة الثالثة.(  

في دیون المشكوك تم تحدیدها بمقدار الدار الخسارة الغیر متوقعة والتي ضرب مق:الخطوة األخیرة

ا المرتبط بمستوى الثقة المطلوب ومنه نحصل على رأس المال غمفي عدد سیتحصیلها للمصرف 

).EC(االقتصادي 

2(:بالعالقة التالیة)رأس المال االقتصادي(كما یمكن حسابه :الطریقة الثانیة(

EC=(12×ULn.t(رأس المال االقتصادي 

:طي بالعالقة التالیةعحیث ت،وقعةالقیمة الخسائر الغیر مت)ULn.t(حیث أن 

:حیث أن

)ULn.t:( ستثماریةواالالخسائر الغیر متوقعة للمحفظة المالیةgفترة زمنیة معینة عادة تكون سنة

Dn.tالناتج من القیم المتوقعة عن المتغیر :

.خالف ذلك إذا كانوقیمة الصفر tفي خانة افتراضیة في زمن1متغیر یأخذ القیمة :

.الخسارة االفتراضیة:

.193، صمرجع سابقمحمد عباس العامري، صالح الدین محمد أمین اإلمام، نبراس–)1(
(2 –) Fabiano Guastilima¸ Saut claire de castro Junir et all¸ Performance of the diffrent RAROC models and

their relation withe creation economic value¸ Idem¸ p94.
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رأس المال المتعرض إلى عدم السداد:

ELn) (قعةو تعتبر الخسائر المتوقعة االنحراف المعیاري للخسائر المتو - ,t حیث یتم حساب هذه ،

:)1(بتطبیق العالقة التالیةاألخیرة

ELn,t=PD×EAD×LGD

:یث أنح

Expected Loss (ELn ,t): واالستثماریةالمالیةللمحفظةالخسائر المتوقعةgزمنیةفترة

  ؛سنةتكون عادة معینة

Probability Default (PD):شهرا؛12فشل المحفظة االستثماریة لمدة احتمال

Exposure at Default (EAD):كمیة التعرض للخطر للمحفظة االستثماریة ؛

Loss Given Default (LGD):معدل الخسارة للمحفظة االستثماریة ؛

لسهولة العمل بها ، وذلك س المال االقتصاديألحساب ر  ولىاألوفي هذا البحث سیتم اعتماد الطریقة 

.مالءمتها مع عمل المصرف محل الدراسةو 

ل مواجهة یعتبر رأس المال االقتصادي كمیة المال التي یكون المصرف بحاجة إلیها من أجو -

الخسائر الغیر متوقعة في وقت زمن معین وفترة ثقة محددة، ألن الخسائر المتوقعة تكون لها احتیاطات  

الموالي موضح في الشكل مخصصة لها، فرأس المال االقتصادي یغطي مخاطر غیر متوقعة كما هو

EC=J(UL)، )2(ویعتبر رأس المال االقتصادي دالة تابعه الخسائر الغیر متوقعة

(1 -) Munniksma, K. "Credit risk measurement under Basel II." BMI paper. Vrije Universiteit (2006),p22 –) .

(2 –) yousef padganeh¸ Risk- Adjusted Return on capital (RAROC), Global Association of Risk Professionals

(GARP)¸ New Jersey(United States), 2014¸ p9.
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المال االقتصادي لرأستغطیة الخسائر المتوقعة و الغیر متوقعة :)2-2(شكل رقم 

Source: Marwan Moubachir¸Risque de contrepartie sur opérations de

marché¸socicté Génerale¸ France¸ 2007¸ p9.

تمان ومخاطر التشغیلیة واألشكال وهناك أنواع لتوزیعات للخسائر المتعلقة بمخاطر السوق واالئ

.المنحنیات التالیة توضح ذلك

یوضح توزیع الخسائر لمخاطر السوق:)2-3(شكل رقم

یوضح كتوزیع الخسائر لمخاطر السوق)2-3(شكل 

Source: Hull. John et Godeleweki christophe¸ Gestion des risques et institutions

financiéres¸ pearson Education ,France¸ 2010¸ p44

األرباحالخسائر

(EL)خسائر متوقعة  خسائر غیر متوقعة المغطاة 

=احتمال الفشل المصرف خالل سنة 

0.026%

Perte) الخسائر(

رأس المال 

االقتصادي

رأس المال 

التنظیمي

والغیر مغطاة خسائر غیر متوقعة 
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.یوضح توزیع الخسائر لمخاطر االئتمان)2-4(شكل 

Source: Hull. John et Godeleweki christophe¸ Gestion des risques et institutions

financiéres¸ pearson Education ,France¸ 2010¸ p 44.

یوضح توزیع الخسائر لمخاطر التشغیلیة:)2-5(شكل رقم

Source: Hull. John et Godeleweki christophe¸ Gestion des risques et institutions

financiéres¸ pearson Education, France¸ 2010¸ p 443

این ان حنى متماثلتوزیع الخسائر لمخاطر السوق وهو عبارة عن من)2-3(یوضح الشكل 

الن مخاطر السوق تعتمد على التحركات العكسیة للقیمة السوقیة متساوي احتمال الربحو احتمال الخسارة 

األرباحالخسائر

الخسائر

األرباح
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توزیع الخسائر أما،،لذا تكون احتمال الخسارة و الربح متساویة .....)سهم ،سند،قرض(الصل ما 

تماثل تماما أي أن التواء المنحنى نحو فهو منحنى غیر م)2-4(والموضح في الشكل لمخاطر اإلئتمان 

، الن المؤسسة ،اي ان نسبة احتمال الخسارة ضئیل ونسبة االرباح تكون كبیرة)األرباح(االتجاه الموجب

او العمیل یكون قد احتاط من عدم وفاء احد االطراف بااللتزامه وفقا للشروط المتفق علیها ،لذا تكون 

وزیع الخسائر التشغیلیة لها شكل خاص، حیث أن أغلب األحیان ، أما تنسبة احتمال الخسارة ضئیل

الخسائر تكون متواضعة، ولكن قد تكون مهمة في بعض األحیان، أي أن التواء المنحنى نحو الموجب 

و نقصد به ان المخاطر التشغیلة تكون حسب )2-5(وهو الموضح في الشكل رقم )األرباح الكبیرة(

المخاطر الحدیثة ،اي ان الخسارة الناتجة عن الفشل في النشاط الداخلي المستجدات في عالم االدارة

.واجراءات الرقابة،و الیتضمن عادة فرصة للربح فالمؤسسة اما ان تحقق خسارة و اما اال تحققها

Momentنستطیع إعطاء خصائص لهذه التوزیعات السابقة حسب  d'ordre deux¸ trois et

quatreحیث یقصد بها:

Moment d'ordre deux:ن یهو تبا)Variance.(

Moment d'ordre deux: هو اإللتواء)Skewness(

Moment d'ordre quatre: هو التفلطح)Kurtosis.(

.والتشغیلیةواالئتمانوالجدول الموالي یوضح خاصیة كل توزیع للخسائر كل من مخاطر السوق

ائر لمختلف المخاطرخصائص توزیعات الخس:)2-1(جدول رقم 

Mementالمخاطر  أنواع d’ordre

deux)التباین(

Mement d’ordre

trois)اإللتواء(

Mement d’ordre

quatre)التفلطح(

مخاطر السوق

مخاطر اإلئتمان

مخاطر التشغیلیة

مرتفع

متوسط

ضعیف

غیر موجود

متوسط

مرتفع

ضعیف

متوسط

مرتفع

Source: Hull. John et Godeleweki christophe¸ Gestion des risques et institutions

financiéres¸ pearson Education, France¸ 2010¸ p 443.
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بما یتناسب مع العمل المصرفي اإلسالمي RAROCنموذج تعدیل:المطلب الثالث

یدیة و التي تطبق في بصیغته التقلRAROCالسابق تطرقنا إلى كیفیة حساب نموذج  لبفي المط

العائد على RAROCالمصارف التقلیدیة، وفي هذا المطلب سوف نحاول تسلیط الضوء على نموذج 

.تماشى مع المصارف اإلسالمیةیجراؤها لإهم التعدیالت الواجب أهي ما رأس المال المعدل بالخطر و 

:هي RAROCلدینا الصیغة األساسیة للنموذج 

والمتمثل في العائد الصافي المعدل بالخطر والبحث في مكوناته RAROCالنموذج نبدأ ببسط

.مته بالعمل المصرفي اإلسالميءومدى مال

مع المصرف لیتالءمRAROCعلى بسط نموذج جراؤهاإالتعدیالت الواجب :الفرع األول

اإلسالمي

  :ليیمكن حسابه كما یRAROCسابقا أن بسط نموذج إلیه حسب ما تطرقنا 

الخسائر المتوقعة-التكالیف-اإلیرادات=العائد الصافي المعدل بالخطر 

بما أن العائد على رأس المال المعدل بالخطر یستخدم أساسا للوقایة من مخاطر التشغیل، وبما أن 

في حالة تقصیرها أو سوء إدارتها أو إخاللها بشروط التعاقد -المصارف اإلسالمیة مسؤولة بالكامل

ستثماراالأموال أصحاب حسابات ستثماراعن مخاطر التشغیل المترتبة على -أو في حاالت االحتیال

.)1(المطلقة، في حین أن أصحاب هذه الحسابات یكونون مسؤولین عن مخاطر االئتمان والسوق

:ومنه تكون معالجة العناصر الثالثة المكونة للعائد الصافي المعدل بالخطر تكون كما یلي

الخاصة (إن اإلیرادات المسؤولة عن تحمل مخاطر التشغیل هي إیرادات المصرف :اإلیرادات)1

، إلیرادات الكلیة لألنشطة )بأصحاب رأس المال من مالك المصرف المساهمین في رأسماله

، )2(التمویلیة واالستثماریة التي قام بها مصرف

(1 –) Islamic Financial Services Bord¸ capital Adequacy Standard for institutions (other than insurance

institutions) offering only Islamic Financial Services¸IFSB¸ Malaysia ,2005¸p3

 عمرجاإلسالمیة،المخاطر المصرفیة  إدارةاستخدام تقنیات الهندسة المالیة في ،محمد عبد الحمید عبد الحي–)2(

.128، صسابق
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)1(:حیث أن إیرادات المصرف اإلسالمي تتكون من

وهي تمثل النسبة األكبر من إیرادات المصارف اإلسالمیة بوجه عام حیث :یرادات االستثمارإ-أ

:وتنقسم إلى% 95إلى % 90تصل إلى ما بین 

ممولة من أموال أصحاب ستثماراتاوهي المتولدة من :إیرادات االستثمارات الذاتیة للمصرف

.حقوق الملكیة فقط

الممولة ستثماراتاالالمشتركة على ستثماراتااللق مصطلح یط:إیرادات االستثمارات المشتركة

أموال حقوق (المطلقة المخلوطة بالجزء المتاح من أموال المصرف ستثماراالمن أموال أصحاب حسابات 

وهي تخصم هذه اإلیرادات الناتجة من هذه االستثمارات التوزیع بین المصرف وأصحاب حسابات )الملكیة

.االستثمار

 ستثماراالبجانب تلقي المصرف ألموال حسابات :أو أرباح حسابات االستثمار المقیدةإیرادات

مارثستاالبدون قید أو شرط وخلطها بماله، فإنها توجد حسابات ستثمارهااالمطلقة التي یكون له الحق في 

ح المحققة منها في مشروع أو نشاط معین وال یخلطها بماله واألرباستثمارهاابالمقیدة التي یقوم المصرف 

.نصیب المصرف مقابل اإلدارةقتطاعاتوزع على أصحابها بعد 

للمصرف فإنه یمارس نشاط الخدمات ستثمارياالبجانب النشاط :اإلیرادات الخدمات المصرفیة- ب

المصرفیة مثل خدمات إدارة األوراق المالیة وخدمات األوراق التجاریة وتأجیر الخزائن، والصرف األجنبي 

عتمادات المستندیة إلى غیر ذلك من الخدمات ویالت المالیة وٕاصدار الخطابات الضمان واإلوالتح

المصرفیة المتعددة والمتجددة ویتقاضى المصرف مقابل قیامه بهذه الخدمات عموالت تكیف شرعا على 

یر من إجمالي إیرادات المصرف، ویقول الكث%5، %10أنها أجر مقابل عمل، وهي تمثل نسبة ما بین 

.یرادات المصرفیةتخص المصرف وحده بإمن الكتاب أن هذه 

ستثماراالیحصل المصرف على بعض اإلیرادات بخالف إیرادات  :اإلیرادات األخرى-ج

والخدمات المصرفیة مثل أبراح بعض األصول الثابتة وتأجیر بعض العقارات المملوكة للمصرف وٕایرادات 

مداخلة مقدم ، األسس الشرعیة والمحاسبیة لتوزیع األرباح في المصارف اإلسالمیةمحمد عبد الحلیم عمر، –)1(

جامعة ،الكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة ، دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في االستثمار والتنمیة   يالدول مؤتمرلل

.6-5، ص ص2002ماي 8-7بیة المتحدة، اإلمارات العر الشارقة، 
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یر، وتعویضات محصلة من العمالء  وهي جمیعا تمثل نسبة محصلة من الغوانترنیتتلیفون وفاكس 

.بسیطة من إیرادات المصرف لدى تسمى إیرادات أخرى

بعد ما تم شرح إیرادات المصرف اإلسالمي المتنوعة وللحصول على اإلیرادات المسؤولة على 

ن اإلیرادات المشاركة في األرباح مستثماراال ساباتحمل مخاطر التشغیل یجب تنزیل حصة أصحاب ح

التي قام بها المصرف وذلك من أجل حساب العائد الصافي ستثماریةواالاإلجمالیة لألنشطة التمویلیة 

)1(.المعدل بالمخاطر

التكالیف التي یجب خصمها من اإلیرادات المبینة في معادلة العائد الصافي من المخاطر :التكالیف)2

حاب رأس المال من مالك المصرف المساهمین أي الخاصة بأص(هي التكالیف الخاصة بالمصرف 

.المطلقةستثماراالدون التكالیف الخاصة بأصحاب )في رأسماله

كما نعلم بأن الخسائر المتوقعة هي الخسائر التي یتم التحوط لها عن طریق :الخسائر المتوقعة)3

رادات المصارف اإلسالمیة تخصم المخصصات من إجمالي إی فيتشكیل مخصصات لمواجهتها، و 

وتوزیع لألرباح بین المصرف اإلسالمي قتسامااألنشطة االستثماریة والتمویلیة قبل القیام بأي عملیة 

وأصحاب حسابات االستثمار فیه وبالتالي فإن الخسائر المتوقعة التي یجب خصمها هنا تمثل 

صرف في تمویلها النقص في اإلیرادات الناتجة عن األنشطة التمویلیة واالستثماریة التي شارك الم

من أمواله الخاصة وعلیه تحدد المخصصات الواجب خصمها إلیجاد العائد الصافي المعدل بالخطر 

)حملة األسهم(بضرب المخصصات اإلجمالیة بمعامل التصحیح یتمثل في نسبة أموال المصرف 

تي استثمرها متضمنة أرصدة الحسابات الجاریة ال(المشاركة في األنشطة التمویلیة واالستثماریة 

إلى إجمالي وعاء  األموال التي تم استخدامها التمویل األنشطة التمویلیة )بضمانته وعلى مسؤولیته

.)2(واالستثماریة

یمكن كتابتها معادلة العائد RAROCبناءا على ما سبق شرحه في مكونات البسط للنموذج 

:الصافي المعدل كما یلي

مرجع اإلسالمیة،المخاطر المصرفیة  إدارةتقنیات الهندسة المالیة في  ماستخدا،محمد عبد الحمید عبد الحي–)1(

  .128ص سابق،
المخاطر المصرفیة في المصارف  إدارةاستخدام تقنیات الهندسة المالیة في محمد عبد الحمید عبد الحي، –)2(

. 128ص المرجع السابق،،إلسالمیةا
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:حیث

ل الصافي المعدل بالخطر والخاص بأصحاب األسهم في المصرف تمثل الدخ:

Riskاإلسالمي  Adjusted Net Income related to Shareholders in Islamic Banc.

Incomeتمثل دخل أصحاب األسهم للمصرف اإلسالمي : related to

shareholers in Islamic Bank.

Costة بأصحاب األسهم للمصرف اإلسالمي تكالیف الخاص: related to

shareholders in Islamic Bank.

تمثل المخصصات المقتطعة من إیرادات األنشطة التمویلیة واالستثماریة التي قام بها :

.المصرف اإلسالمي

Provisions Subtracted From the tetal income arising from the funds and

investment Activities in Islamic Bank.

K: معامل التصحیح المخصصاتprovision Adjustment foctr

المشاركة في األنشطة التمویلیة واالستثماریة متضمنة )حملة األسهم(أموال المصرف :

.أرصدة الحسابات الجاریة التي استثمرها بضمانته وعلى مسؤولیته

.)1(إجمالي وعاء األموال التي تتم استخدامها باألنشطة التمویلیة واالستثماریة:

حساب مقام العائد على رأس المال المعدل بالخطر رأس المال االقتصادي للمصارف :الفرع الثاني

اإلسالمیة

هو رأس المال الذي یحتاجه المصرف من أجل مواجهة )EC(یعتبر رأس المال االقتصادي 

وكما أشرنا سابقا أن رأس المال االقتصادي على ستثماریةواالالخاطر الغیر متوقعة في محفظته المالیة 

، فهو یحمي المصرف من )السوق، االئتمان، التشغیلیة(العموم یغطي ثالث أنواع من المخاطر 

قا أنه هناك وكما تطرقنا سابستمرارهاو الصدمات الغیر متوقعة، من أجل الحفاظ على سالمة المصرف 

المخاطر المصرفیة في المصارف  إدارةاستخدام تقنیات الهندسة المالیة في محمد عبد الحمید عبد الحي، –)1(

.129، صمرجع سابق،اإلسالمیة
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، أما بالنسبة للمصرف اإلسالمي فهو نفس الشيء یحتفظ جزء قتصادياالعدة طرق لحساب رأس المال 

من رأس المال هو المتمثل في رأس المال االقتصادي لتغطیة المخاطر السابقة الذكر، ومنه طریقة 

التي تم التطرق  األولىیقة حسابه هي أحد الطرق التي تم التطرق إلیها ونحن في هذه البحث سنتتبع الطر 

  :وهي اإلسالميفي المصرف وذلك لسهولة تطبیقها والعمل بها في المطلب السابقإلیها

الدیونبمقدارتحدیدهاتمالتي و المتوقعةالخسائر إلى الوصول:األولى الخطوة

.المصارفبالنسبةالمعدومة

توقعةالمللخسائرالمعیارياالنحرافحساب:الثانیةالخطوة.

سیغما 2.35% (99 عادة ویكونالمطلوبالثقةمستوىتثبیت:الثالثةالخطوة.(

الدیونبمقدارتحدیدهاتموالتيمتوقعةالغیرالخسارةمقدارضرب:األخیرةالخطوة

ومنهالمطلوبالثقةبمستوىالمرتبطسیغما عدد في للمصرفتحصیلها في المشكوك

.)EC(ياالقتصادالمال رأس على نحصل
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:لقیاس االستقرار المالي في المصارفZ-Scoreنموذج:المبحث الثاني

تعد الصناعة المصرفیة من أكثر الصناعات للمخاطر نظرا للتطورات التي مست المجال 

المالي لها في ظل ستقراراالالمصرفي، لذا فإن المصارف سواء التقلیدیة أو اإلسالمیة تسعى إلى تحقیق 

المستعملة لقیاس النماذجأحد Z-Scoreنموذج و یعتبرالقطاع المصرفي، بتحیطزمات المالیة التي األ

  .هالمالي للمصارف وهو ما سنحاول التطرق إلیه في هذا المبحث من خالل مطالبستقراراال

:الماليستقرارلالاإلطار الفكري : المطلب األول

مالي والقضایا المتعلقة به سنحاول إبراز النظرة التاریخیة له ال ستقراراالوفقا للدراسات التي تناولت 

.وٕاعطاء مفهوم له وكیفیة قیاسه

:الماليستقرارلالنظرة تاریخیة :الفرع األول

Financialإن السبب وراء تزاید القلق بشأن قضایا االستقرار المالي  Stability Issues مصدرها

، 1990المالیة التي حصلت مؤخرا في شرق آسیا في آخر عام العواقب الوخیمة الناتجة عن األزمات 

وأخیرا األزمة المالیة في منطقة الیورو والمتعلقة بالدیون 2008-2007واألزمة المالیة العالمیة في 

.)1(السیاسیة

والتي عصفت بالمصارف التجاریة في الوالیات )2008-2007(وتعتبر األزمة المالیة العالمیة 

مریكیة أنها ولد األزمة المالیة العالمیة نتیجة ما أطلق علیه أزمة الرهون العقاریة، فالعقارات في المتحدة األ

، إذ بدأت األزمة بالرهون العقاریة األقل بشقیه الحقیقي واالقتراضأمریكا هي أكبر مصدر لإلقراض 

مخاطر المصرفیة التي توجد أربعة أنواع من الحیث، المالي للمصارفستقراراالوالنقدي وخاصة على 

شغیلیة، وخطر تالمالي للمصارف هي خطر اإلئتمان وخطر السوق، والمخاطر الستقراراالتهدد 

.)2(السیولة

األوراق  یاس االستقرار المالي لعینة من المصارف التجاریة المسجلة في سوق العراقهوزان تحسین توفیق، ق–)1(

.539، ص2005، 2:، العدد)B(3:المجلدالعراق، ، مجلة جامعة زاخو، 2010إلى  2006المالیة للفترة من 
-2007(النموذج البنكي اإلسالمي في ظل األزمة المالیة حالة البنوك الخلیجیة ، مصطفى ردیفالحبیب زواوي، –)2(

لتمویل اإلسالمي النمو المستدام والتنمیة االقتصادیة الشاملة من الثامن لالقتصاد وا الدولي، مداخلة للمؤتمر )2009

.2، ص2011الدوحة، قطر، جامعة المنظور اإلسالمي، 



المخاطر المصرفیة إدارةالمستخدمة في الكمیةاألسالیب:الفصل الثاني

- 107 -

المالي حیث یفضل ممثلو المدرسة ستقراراالوهناك مدرستان في األدبیات المالیة تناولت مفهوم 

ستقراراالمثلو المدرسة الثانیة تناول مفهوم المالي  في حیث یفضل مستقراراالاألولى تناول مفهوم عدم 

، وهو یمثل ستثمارواال دخارباالالمالي یكون مرتبطا ستقراراالالمالي، حیث تجد المدرسة األولى أن عدم 

بسبب عدم الكفاءة في أداء اإلدارة والمالیة لتوظیف النظام دخاراالاالنحرافات التي تحدث  عن خطة 

النظام في مواجهة الصدمات المحتملة في حین تجد المدرسة الثانیة ستقرارام المالي أو بسبب حاالت عد

المالي من خالل تجنب ستقراراالستقرار المالي یمثل قدرة النظام المالي في تحقیق أن مفهوم اال

ختالالت في النظام بحیث یكون النظام المالي قادرا على مقاومة الصدمات بدون أن تكون هناك أثر اإل

وعملیات الدفع والتسویة في ستثماریةاالمیة من شأنها أن تحول دون تخصیص المدخرات للفرص تراك

.)1(قتصاداال

:الماليستقراراالمفهوم :الفرع الثاني

بعض التعاریف للبعض الكتاب ستعراضاالمالي وهي ما یلي سیتم ستقرارلالهناك عدة تعاریف 

  :وهي

Andrewعرفه  Crokettالتي یتأثر فیها األداء االقتصادي بالتقلبات في أسعار  ةعلى أنه الحال

.)2(األصول أو عدم قدرة المؤسسات المالیة عن الوفاء بالتزاماتها

في النظام المالي یحتمل أن یتسبب ضطراباتاعلى أنه تجنب حدوث )Lager)1999كما عرفه 

.)3(في تكالیف كبیرة في الناتج الحقیقي

:)4(نه االستقرار المالي یتوفر عندما یكون هناكیرى أ)Foot)2003أما

نقدي؛ستقرارا

(1 –) Auatolyevena ,Morozova lrina and Sohabutdinova liliya Ranilevna¸ Financial Stability Concept: Main

characteristies and Tools¸ World Applied Sciences Journal¸ Volgograd State Technical University¸ ¸ Russia¸

Vol 22(6)¸ 2013¸ p p 856- 857.

(2 –) Boumghar Mohamed Yazid¸ Miniaoui Héla¸ et Smida Mounir¸ La stabilité financiére¸ une mission pour

la banque central ?, Revue les cahiers cread, Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le

Développemen,algérie vol 87¸ 2009¸ p37.

(3 –) Alawod¸ Abayomi A et Mohamed Al Sadek¸ What is Financial Stability?¸ Financial Stability Paper Series

(1)¸ Central Bank of Bahrain, Bahrin 2008¸ p8.

(4 –) Ibid¸ p9.
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 الطبیعي؛قتصادياالتقارب معدالت العملة من المعدل

الثقة في عمل المؤسسات المالیة واألسواق المالیة في االقتصاد؛

عدم وجود تحركات األسعار النسبیة لألصول الحقیقیة والمالیة في االقتصاد.

المالي بأنه حالة تتمیز بثالث معاییر أساسیة ستقراراالوصف عدم )Ferguson)2003أما 

:)1(وهي

أسعار األصول المالیة بصورة مفاجئة عن قیمتها األساسیة؛رتفاعا

 ؛)محلیا، دولیا(األسواق المالیة وتوافر اإلئتمان  أداءتشویه  

والطاقات  وجود االنحراف في اإلنفاق اإلجمالي التي أنشئت مستویات أعلى أو أقل

.اإلنتاجیة

Garryأما  J. Schinasi)2004(یرى أن المبادئ األساسیة لتعریف االستقرار المالي هي:)2(

المالي هو مفهوم عام یجسد مختلف جوانب النظام المالي؛ستقراراال

 المالي أال یؤدي دوره فقط والمتمثل في تخصیص الموارد بكفاءة أو ستقراراالینبغي على

ینبغي أیضا أن یمتد إلى نظم الدفع ،لمدخرات وتسییر تراكم الثورة والتنمیة والتمویل تعبئة ا

.في جمیع وظائف االقتصاد على نحو سلسل

االستقرار المالي ال یتعلق فقط بغیاب الضائقة المالیة بل یتعلق أیضا بقدرة النظام المالي بالحد 

  ؛ومعالجتهاحتوائهااو منها 

 ؛الحقیقيقتصاداالالي من حیث العواقب المحتملة على المستقراراالأن یفهم  

 المالي یتصاعد على طوال سلسلة متصلةستقراراالویعتقد أن.

(1 –) Alawod¸ Abayomi A et Mohamed Al Sadek¸ What is Financial Stability?¸ Idem ¸ p7.

(2 –) Swamy. Vighneswara¸ Banking Systeme Resilience and Financial Stability-An Evidencer From India

Banking¸ Journal of International Business and Economy, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Germany,

2013. P2.
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األمن ویعتبر إنذار مسبقا للمخاطر انعدامهو  ستقراراالكان تعریفه لعدم )Phihon)2006أما 

نعدامافراد واألسواق إلى حالة من النظامیة، ویحدث هذا األخیر عندما یؤدي التفاعالت بین الوكالء األ

.)1(بأكملهقتصاداالعموما، مما یؤثر على النظام المالي بأكمله وینتشر في ستقراراالاألمن وعدم 

Allenوعرفه  andwood )2006 ( المالي بأنه حاالت یتعرض فیها عدد كبیر من ستقراراالعدم

زمات مالیة لیس لها ما یبرر سلوكهم في األطراف، سواء كانت عائالت أو مؤسسات أو حكومات، أل

.)2(السابق حیث تكون تؤثر هذه األزمات على االقتصاد الكلي

المالي یتضمن الحفاظ على ستقراراالالمالي وعدم ستقراراالمن خالل ما تم عرضه لتعریف 

)3(:المالي للمصرف نقطتین أساسیتین هماستقراراال

خالل اإلشراف على ممارسات المؤسسات المصرفیة، تجنیب مخاطر اإلفالس للمصارف من-1

.وضمان عدم تعثرها حمایة للنظام المصرفي والنظام المالي ككل

وضع القواعد والتعلیمات الخاصة بإدارة الموجودات والمطلوبات في المصارف سواء بالنسبة -2

.للعملیات المحلیة أو دولیة

ة أو اإلسالمیة تعتبر ذو أهمیة وذلك من أجل تطویر فاالستقرار المالي في المصارف سواء التقلیدی

المالي یجدون ستقراراالأدوات التحلیل ووضع السیاسات للعمل المصرفي، كما أن الباحثین في مفهوم 

ستقرارامعرفة في إعطاء تعریف یلقى قبول الجمیع، وعلى العموم یمكن القول أن االستقرار المالي هو 

لموارد المالیة من أجل مواجهة الصدمات واألزمات التي قد یتعرض لها النظام المالي مع تخصیص ا

المالي في المصرف یؤدي به إلى عسر مالي مما یؤدي إلى ستقراراالالمصرف، وترى الباحثة أن عدم 

الغیر تجاهاودیونه لتزاماتهاة المالیة والتي ینجر علیها عدم قدرة المصرف في تسدید ءضعف في المال

.إلى الفشل واإلفالس للمصرفمما یؤدي 

(1 –) Boumghar Mohamed Yazid¸ Miniaoui Héla¸ et Smida Mounir¸ La stabilité financiére¸ une mission pour

la banque central ? Idem¸ p73.

(2 –) Alawde ¸ Abayoni A et Al Sadek Mohammed ,What is Financial Stability?¸ Idem¸ p8.

.540، صمرجع سابقهوزان تحسین توفیق، –)3(
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:أهمیة االستقرار المالي:الفرع الثالث

أهمیة االستقرار المالي من خالل النظر في اآلثار العالمیة التي أفرزتها األزمة المالیة على تكمن 

)1(:قتصادي ككل وأهمها ما یأتيالقطاع المالي واإل

العالمي، فقد أشار قتصاداال ستقرارا دهدالمالیة تقف على رأس المخاطر التي تضطراباتاإن -1

أن النظم 2008وحمل عنوان المخاطر العالمیة 2008العالمي الذي صدر عام قتصاداالتقریر منتدى 

المالیة المضطربة وخاصة أزمة الرهن العقاري التي تفاقمت في أمریكا في منتصف أواخر العام الماضي 

.القتصاد العالميا ستقراراتمثل تحدیات كبیرة یؤثر على 

لهذا فقد طالب التقریر بزیادة التدخل في أسواق المال لتقلیل حدة المخاطر وتحسین حوكمة النظام 

المالي العالمي من خالل شبكة مسؤولین إلدارة المخاطر، وأكد التقریر على التركیز المتزاید على األسواق 

قد یدفعان الحكومات والشركات إلى  2008م المالیة المضطربة والتوترات السیاسیة المتفاقمة في عا

تجاهل المخاطر األقل إلحاحا مثل التغیرات المناخیة، وهذا من شأنه أن یزید في صعوبة التعامل مستقبال 

.مع هذه القضایا

غیاب االستقرار المالي یؤثر على النمو االقتصادي، ففي ظل تداعیات زمن الرهن العقاري التي -2

أمریكا وامتدت إلى غیرها أعاد الصندوق النقد الدولي النظر في توقعاته بشأن النمو انطلقت شرارتها من

لهذا العام والعام المقبل، ففي مراجعته التي أصدرها في أبریل من هذا العام، ذكر الصندوق قتصادياال

ي، وبسبب أنه لكما زادت حدة األزمات المالیة وطالت فترة بقائها كلما قلت معدالت النمو االقتصاد

بدل %3.7العالمي بمعدل قتصاداالأزمة الرهن العقاري وتداعیاتها یتوقع الصندوقان نمو ستمرارا

وتعد هذه التقدیرات %3.8االقتصاد العالمي بمعدل كان نمو2009، وفي عام 2007تقدیرات 4.9%

مي لهذا العام وللعام المقبل األكثر تفاؤال حیث هناك تقدیرات أخرى تشیر إلى احتمال نمو االقتصاد العال

  .%3و % 2.5یشیب تتراوح بین 

المحلي وعلى المستوى قتصاداالاالضطرابات المالیة على نطاق واسع على مستوى نتشارا-3

المالیة  تحدث تأثیرا متزایدا على كل من قنوات اإلئتمان المصرفیة وغیر مصرفیة هتزازاتفاالالعالمي، 

واسعة النطاق وٕان لم تتحول بعد ئتمانیةابینما تتزاید األدلة على حدوث ضائقة قتصادات  المتقدمة في اإل

الملكجامعة، مجلة  االقتصاد اإلسالمي،البنوك اإلسالمیة واالستقرار المالي، تحلیل تجریبيأحمد مهدي بلواقي، –)1(

.92-81، ص ص2008المملكة العربیة السعودیة،العزیز،عبد
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كما تكمن أهمیة االستقرار المالي من خالل .إلى أزمة ائتمان مكتملة المالمح بسبب أزمة الرهن العقاري

لي، حیث الماتدفق االئتمان لدعم وتقویة النظامالسیاسات وٕاجراءات التي یتم اتخاذها بمعالجة وتحسین 

أن تقویة المیزانیات العمومیة ونماذج العمل لدى المصارف تزید من تحسین ثقة المستثمرین والحد من 

التشتت المالي، وتحسین عرض االئتمان الموجه إلى المشروعات الصغیرة والمتوسطة ذات المالءة، مما 

النضباط السوقي ویزداد اإلفصاح سیساعد على استعادة الثقة في المیزانیات العمومیة المصرفیة وتحسین ا

.)1(من جانب المصارف ویتم إجراء مراجعات انتقائیة للتحقق من جودة الموجودات

ومنه یرتبط االستقرار المالي للمصرف سواء التقلیدي أو اإلسالمي بالنظام المالي ومكوناته 

لذا فالمصارف .ارجهاداخل المصارف أو خكانت واألنشطة المرتبطة به فهو عرضة إلى المخاطر إذا 

بنوعیها التقلیدي واإلسالمي لها القدرة على التحكم في المخاطر الداخلیة لها، لكن یصعب التحكم في 

.المخاطر الخارجیة التي تؤثر على االستقرار المالي

وبالتالي یمكن قیاس مدى سالمة واستقرار النظام المالي خاصة المصارف بعدة طرق لكن أفضلها

.وهو ما سنتناوله في المطلب المواليZ-Scoreهو نموذج أنجحهاو 

:لقیاس االستقرار المالي في المصارفZ-Scoreاألسلوب الكمي  إلى مدخل:المطلب الثاني

یعتبر اإلعسار المالي أشد وأخطر من أزمة السیولة، ألنه یعني أن قیمة أصول المصارف أقل من 

على خطوة من اإلفالس، في حین أن أزمة السیولة قد لمصرفا ، مما یدل على أن)مطلوباته(التزاماته

بأقل تكلفة قد یضطر المصرف إلى التخلص من لتزاماتهابعلى الوفاء ) حالیة(یة نتعني عدم القدرة اآل

.)2(أصوله بأقل من قیمتها الحقیقیة، مما یؤدي إلى خسارة غیر مفیدة

:عدة طرق منهاالمالي الخاص بالمصارف بستقراراالویمكن قیاس 

.وسیتم التطرق إلیها المبحث الثالث من الفصل الثانيVaRالقیمة المعرضة للمخاطر -

Stressاإلجهاد ختیارا-  Test.

.المصارفستقراراالیعتبر أفضل نموذج لقیاس Altmanلـ  Z-Scoreلكن نموذج 

.541، صمرجع سابق:هوزان تحسین توفیق–)1(
، قیاس االستقرار المالي للبنوك اإلسالمیة والتقلیدیة في السعودیةحسن بلقاسم غصان، عبد الكریم أحمد قندوز، –)2(

  .8صبدون ذكر الملتقى، بدون ذكر السنة، 
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  يالمالي المصرفستقرارااللقیاس Z-Scoreتعریف نموذج :الفرع األول

یعد هذا النموذج صورة متطورة من نماذج التبویب الثنائي ذات النسب المالیة المتعقدة والتي 

األمریكي Altmanوالذي وضعهZ-Score، ویعد نموذج)1(تستخدم في قیاس والتنبؤ بالتغیر المالي

لخمسة، وهي هذا األسلوب لتحلیل العوامل استخداماو طریقة المتغیرات المتعددة ستخداما 1968سنة 

، إن تحلیل التمایز وهو نوع من )2(السیولة والربحیة وقدرة االسترداد الدین والرافعة المالیة والقدرة االئتمانیة

، وأكثر من مجموعة متغیرات عدة وفي وقت ثنیناأسلوب متعدد المتغیرات التي تسمح للتمییز بین 

.)3(واحد

مة المصرفیة في حالة إعسار المصرف ویعطى مقیاسا شائعا لقیاس السالZ-Scoreوتمثل نسبة 

)4(:بالعالقة التالیة

:حیث

μ= یمثل متوسط عائد المصرف على األصول)RoA(

K=االحتیاطات النظامیة والعامة على األصول+یمثل حقوق المساهمین.

δ=االنحراف المعیاري للعوائد على األصول.

سابقة كاآلتي مع اإلشارة إلى أنه یمكن االعتماد على القیمة المطلقة كما یمكن كتابة العالقة ال

للمؤشر أو أخذ اللوغاریتم الطبیعي للقیمة المطلقة وذلك من أجل تمهید القیم المطلقة التي عادة ما تكون 

:)5(ستقرارااقیمة مرتفعة والمصرف الذي یحصل على قیمة أعلى یكون أكثر 

جامعة ، مجلة تنمیة الرافدین ،نموذج محاسبي مقترح للتنبؤ یتغیر شركات المساهمة العامة، النعاميعليسلیمان–)1(

.43، ص2006، 73 العدد، 27العراق،المجلدالموصل، 

(2 –) Chen¸ Li-Hui et Guo¸ Tsuvi-Yong¸ Forecasting financial crises for an enterprise by using the Grey

Markore Foreasting model¸ Journal Quality et Quantity¸Sprink link ,Germany vol 2 45¸ Nº: 4¸ 2011¸ p45

(3 –) Aziz. Madnan et Dar¸ Humayon A¸ Prediciting Corporate Bankruptey: Whither do Stand¸ Semantic

Scholar, Department of Economic loughborough University¸ Royaume-Uni, 2003. P6.

(4 –) Bourkhis Khawla et Nabi¸ Mohamed Sami ,Islam and Conventional bank's Soundness during the 2007-

2008 Finacial crisis¸ Review of Finaneial Economics Journal Elsevier ¸ Vol 22 Nº: 2, 2013, P3.

(5 –) Linh, Nguyen¸Michal Skully¸ Shrimal¸ Perera¸ Government ownership¸ Economic Developement¸

Regulation Qulity and Bank Stability International evidence¸ Departement of Accounling and Finance¸

Monash University¸ Australie ¸ Australia¸ p15.
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:حیث أن

ROA:العائد األصول وهو عبارة عن متوسط العائد الموجودات المصرفیة.

EIA:حقوق المساهمین في المصرف على نسبة األصل.

δ:1(االنحراف المعیاري للعائد متوسط الموجودات المصرفیة لمدة خمسة سنوات(.

66مؤسسات قدرت بـ على مجموعة من الZ-SCOREلهذا النموذج  يتطبیق األولالولقد تم 

غیر ناجحة، مدرجة في البورصة حیث 33مؤسسة ناجحة واألخرى 33مؤسسة أمریكیة حیث منها 

كانت شدیدة الخطورة ومن المرجح أن تفلس 1.88أقل Z-Scoreأثبتت النتائج أن المؤسسات التي قیمة 

Z-SCOREیمة هي المؤسسات ناجحة أما ق2.99أكبر من Z-SCOREأما المؤسسات التي قیمة 

.)2()منطقة رمادیة(فهي نتائج غیر مؤكدة 2.99و   1.81التي وقعت بین 

و الشكل عند حساب قیمته ال بد أن یقع ضمن واحد من ثالث مناطقZ-SCOREیعني أن 

:التالي یوضح ذلك

z-scoreیوضح مناطق تصنیف قیمة :)2-6(شكل رقم 

Source: Altman¸ Edward I, Danovi¸ Alessandra et Falini¸ Alberto, Z-SCORE model's

application to italian companies subject to extraordiuary administration¸Journal of

Applied Finance (Formerly Financial Practice and Education), Vol. 23, No. 1, 2015¸ p2.

(1)- Alin Marius Andries et Capraru Bogdan¸ Impact of financial liberalization ou booking sectores

performance from central and eastern European Countries¸ plos on, Public Library of Science e ¸ (États-

Unis) ,Vol 8¸ 2003 nº: 3. P3

(2 –) Althman ¸Edward I, Danavi¸ Alessandro¸ et Falini¸ Alberto¸ Z-SCORE model's application to intalian

Companies dubject to extraordinary administration¸ Journal of Applied Finance (Formerly Financial

Practice and Education), Vol. 23, No. 1, 2015¸ p2.

ارتفاع :منطقة اإلفالس

  اإلفالس

Z<1.81

مؤكدةمنطقة رمادیة نتائج غیر 

1.81<Z<2.99

الخطورة منطقة منخفضة 

أي ناجحة

Z>2.99
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من أجل تحدید وضعیة المصرف Z-SCOREها قیمة یوضح الشكل السابق المناطق التي یقع فی

.لناشطة في القطاع الكلي المصرفيبالنسبة للمصارف األخرى استقرارهاومدى 

فالمصرف فاشل ومن المحتمل )Z<1.81(1.81أقل أو تساوي Z-SCOREإذا كانت قیمة -

.أن یفشل ویفلس وهو غیر قادر على االستقرار

<Z(2.99أو تساوي أكبرZ-SCOREإذا كانت قیمة - فالمصرف ناجح وقادر على )2.99

.االستمرار أي مستقر مالیا

فاألمر یصعب تحدیده إذا كان 2.99وأقل من 1.81أكبر من Z-SCOREإذا كانت قیمة -

المصرف في حالة فشل أو أنه سیتجاوزه، لذا من األفضل إعادة دراسة هذا المصرف لذلك تسمى 

.بالمنطقة الرمادیة

Z-SCOREلـ االنحدارالمحددات التي تؤثر على دالة :رع الثانيالف

مجموعات المتغیرات منها ما یرتبط بالمصرف وهذا ما Z-SCOREالمالي ستقراراالیتأثر نموذج 

قتصادیةاالحیث تتمثل محددات .ومالیة وكلیةقتصادیةایتصل بالقطاع المصرفي ومنها عالقة بمتغیرات 

)1(.عدل النمو االقتصادي الحقیقي، نسبة التضخم، وبعض متغیرات االقتصادیة كلیةالمالیة والكلیة في م

مجموع األصول بالنسبة Z-SCOREأما المحددات المصرفیة تتكون من خمسة متغیرات، مؤشر 

، وشبه تكالیف التشغیل إلى الدخل )(للمصرف التقلیدي أو نسبة النشاطات التمویلیة للمصرف اإلسالمي

.)(دخلوتنوع ال

Herfinadahlوتتكون محددات القطاع المصرفي من ثالث متغیرات نجد أوال مؤشر 

)logarithem of Herfinadahl( الذي یقیس تنافسیة المصارف، تتراوح قیمته بالمستوى

ربت القیمة من على قلة المنافسة، بینما كلما اقت تدل 10000، كلما اقتربت القیمة من 10000و  0بین 

.)2(مستوى المفردات على قوة المنافسة

.10، 9، صمرجع سابقحسن بلقاسم غصان، عبد الكریم أحمد قندوز، –)1(
)(-یتم استبدال دخل الفائدة)بدخل التمویل، ویستبدل مصاریف الفائدة بمصاریف التمویل)العموالت.
)(-إجمالي دخل التشغیل/مداخیل التشغیل األخرى-صافي دخل العموالت-1:لدخل اآلتيبحسب تنوع ا

(2 –) Ariss¸ Rima Turk¸ Competivre Condition in Islamic and Conventional banking: Aglobal perspective¸

Review of Financial Economique¸ University of New Orleans , États-Unis , vol 19 nº:3, 2010, p103.
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ثانیا نجد حصة المصارف اإلسالمیة من السوق المصرفیة وهي نسبة األصول للمصارف 

الودائع، حیث تعتبر عن نسبة عتباراباإلسالمیة إلى مجموع أصول القطاع المصرفي ویمكن حسابها 

.طاع المصرفيودائع المصارف اإلسالمیة إلى مجموع ودائع الق

وبناء على المحددات .)1(وتعتبر ثالثا المتغیر الصوري إلبراز وجود المصارف اإلسالمیة والتقلیدیة

حسب المعادلة Z-SCOREكتب نموذج ]المالي ستقراراالمؤشر 

)2(:التالیة

ع تمثل متغیرات القطاMitمتغیرات القطاع المصرفي Sit-1متغیرات مصرفیة، Bit-1حیث تدل 

كمتغیر صوري إلبراز تأثیر المصارف على مؤشر اإلعسار المالي Diالكلي وتستخدم أیضاقتصاداال

.األخطاء العشوائیة غیر مشاهدةEit، ویمثل iللمصرف

بما یتناسب مع العمل المصرفي Z-SCOREالمالي ستقرارالانموذج تعدیل:المطلب الثالث

اإلسالمي

المالي ستقراراالعتبر أهم النماذج التي تستخدم لقیاس درجة یZ-SCOREتطرقنا سابقا أن نموذج 

في  ضطراباللمصارف، حیث أنه یزداد مع زیادة الربحیة ورأس المال وینخفض عندما یكون هناك، 

فإن قیمة النموذج )ROA(المعیاري للعائد على األصول نحرافاالقیمة رتفعتاالعوائد، أي كلما 

.الفشل المالي والعكس صحیححتمالاریبة من تنخفض یعني أن المصارف ق

التي تم التطرق إلیها Z-SCOREففي هذا المطلب سنحاول مناقشة تعدیالت التي تمس الصیغة 

.سابقا لكي یتناسب مع العمل المصرفي اإلسالمي

.10، صمرجع سابقحسن بلقاسم غصان، عبد الكریم أحمد قندوز، –)1(
(2 –) Martin¸ Cihak et Heiko¸ Hese¸ Islamic baneks and Financial Stabilits An Empirical Analysis

international Mouetary Fund¸,Volumes 8 à 16 de IMF working paper: International Monetary Fund ,2008¸ p8.
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.صیغة العمل المصرف اإلسالمي:الفرع األول

ار متطلبات فقه المعامالت في الشریعة یعتبر المصرف اإلسالمي ذو خصوصیة فهو یعمل في إط

من خالل حسابات الودائع بأنواعها المختلفة وخلطها (اإلسالمیة، ویقوم بتلقي األموال وتجمیع المدخرات 

وفق مجالت وصیغ وأنشطة استثماریة ستثمارهااوٕاعادة )شریكاعتبارهابمع أمواله وموارده الخاصة 

.)1(متعددة

ل المصرفي، فرأس المال المصرفي یعتبر خط الدفاع األول عن األموال من خصوصیة العمنطالقاوا

في المصارف اإلسالمیة من المودعین  ألن ،مواجهة المخاطر المختلفةلالمودعین في المصارف التقلیدیة 

من ربح ستثمارياالالمطلقة أو مقیدة یشاركون في تحمل نتائج النشاط ستثماراتاالأصحاب حسابات 

كما أن اإلیرادات التي یحققها المصرف اإلسالمي من األنشطة التي یقوم بها، منها ما یكون .)2(وخسارة

خاصا بالمودعین من أصحاب حسابات االستثمار المشاركة في األرباح والمحققة من استخدام الودائع في 

تقدیم الخدمات عملیات التمویل واالستثمار ومنها ما یرتبط بأصحاب رأس المال كاإلیرادات الناجمة عن 

.)3(المصرفیة للزبائن عموما

المالي ال یمكن تطبیقه بصیغته المتعارف علیها في ستقراراالوبناء على ما ورد فإن مقیاس 

الحفاظ على خصوصیة الصیغة مععلى هذه  بعض التعدیالتالمصارف اإلسالمیة وٕانما یجب إجراء 

.النموذج

:لیتناسب مع العمل المصرفي اإلسالميZ-SCOREت على نموذج الالتعدی:الفرع الثاني

یمكن تعدیل هذه ،:عرف بالشكل التالي تي تال  Z-SCOREلدینا صیغة 

المالي المصرفي اإلسالمي من وجهة ستقراراال، أحدها یقیس درجة ثنیناالصیغة وتحویلها إلى صیغتین 

والتي نرمز له بالرمز نظر أصحاب حسابات االستثمار المشاركة في األرباح

والسالمة المصرفیة من وجهة نظر ستقراراالآلخر یقیس درجة او  

الدراساتسلسلةمجلة،مدخل محاسبي مقترح لقیاس وتوزیع األرباح في البنوك اإلسالمیةعلي عبد اهللا شاهین، –)1(

.298-297، ص ص 2005، 1، العدد13المجلد المدینة المنورة ،اإلسالمیة،الجامعة ،اإلنسانیة
 عمرج،اإلسالمیةالمصارف في المخاطر إدارة في المالیةالهندسةتقنیاتاستخدامعبد الحي،محمد عبد الحمید–)2(

.63، صسابق
.123، صنفسهمرجع ال –)3(



المخاطر المصرفیة إدارةالمستخدمة في الكمیةاألسالیب:الفصل الثاني

- 117 -

ستثمار في أسهم المستثمرین من أصحاب رأس المال في المصرف اإلسالمي أو الراغبین في اال

المصارف اإلسالمیة والذي یرمز له بالرمز

)1(.

المشاركة ستثماراالللمصارف اإلسالمیة الخاص بأصحاب Z-SCOREلمالي ا ستقراراالنموذج : والأ

PSIA)(Profit(في األرباح  Sharing Investment Accovent(

المشاركة فيستثماراالالمالي الخاص بأصحاب ستقراراالإن نموذج 

العوائد المتحققة ألصحاب هذهستقراراالد إلى قیاس درجة هیاألرباح

عتباراالالحسابات، ویتم حسابه من خالل إعادة حساب نسبة العائد على األصول بحیث یأخذ بعین 

المشاركة في األرباح، ستثماراالصافي األرباح المحققة من األنشطة التمویلیة الممولة من أموال أصحاب 

)2(:العالقة التالیةستخدامابویتم حسابها 

:حیث أن

المالي للمصارف اإلسالمیة الخاص بأصحاب ستقراراال نموذج:

.ستثمار المشاركة في األرباححسابات اال

.المشاركة في األرباحتثمارساالتمثل حجم األصول الممولة من قبل أصحاب حسابات :

لة من تمثل نسبة حقوق الملكیة ألصحاب المصرف إلى إجمالي حجم األصول الممو :

حیث كلما زادت هذه النسبة فإن رأس مال المصرف اإلسالمي ،حسابات االستثمار المشاركة في األرباح

أكثر قدرة على تحمل أخطاء إدارة المصرف اإلسالمي التي یترتب علیها تقصیر في إدارة أموال حسابات 

ذه األموال وعلیه تعویض المشاركة في األرباح وبالتالي فإن المصرف یتحول إلى ضمان لهستثماراال

.أصحابها عن مقدار الخسارة المتحققة فیها

المرجع ،اإلسالمیةالمصارف في المخاطر إدارة في المالیةالهندسةتقنیاتاستخدامعبد الحي،محمد عبد الحمید–)1(

  .124 ص، السابق
  .125ص، نفسهالمرجع –)2(
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.تمثل حجم األصول الممولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار في األرباح:

الحسابات االستثمار بأصحابالخاصة األصولمعدل العائد على :

.األرباحالمشاركة في 

δ :نحراف المعیاري لمعدل العائد على األصول الخاصة بأصحاب حسابات اال

.االستثمار المشاركة في األرباح

ویحسب هذا النموذج لمدة ال تقل عن خمس سنوات وذلك من أجل أن تكون داللته أكثر وضوحا 

خاص أن التشتت في معدل الفائدة على األصول الستقراراالألن طول المدة یعكس بشكل أكبر درجة 

.بأصحاب حسابات االستثمار المشاركة في األرباح

للمصارف اإلسالمیة الخاص بأصحاب أسهم رأس Z-SCOREالمالي ستقراراالنموذج :ثانیا

Shareholdereفي هذه األسهم ستثمارباالالمال أو الراغبین  Investor)(

ي المصرف اإلسالمي ف) ةحقوق الملكی(المالي الخاص بأصحاب رأس المال ستقراراالإن نموذج 

في أسهمه ونرمز له بالرمز ستثماراالإمكانیة  لهمالذي  أو المستثمرین

في العوائد المتحققة لحملة ستقراراالیهدف إلى قیاس درجة 

أسهم المصرف اإلسالمي والمستثمرین فیها، ویتم حسابه من خالل إعادة حساب نسبة العائد على 

الممولة ستثماریةواالصافي األرباح المحققة من األنشطة التمویلیة عتباراالخذ بعین األصول بحیث تأ

من حقوق الملكیة ویضاف إلیها متوسط معدل النمو السنوي في صافي األرباح الخاصة بأصحاب حقوق 

تم الملكیة باإلضافة إلى نسبة حقوق الملكیة إلى إجمالي األصول الممولة من أصحاب حقوق الملكیة وی

:العالقة التالیةستخدامابحسابها 
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:حیث أن

یمثل نموذج االستقرار المالي للمصارف اإلسالمیة :

في المصرف اإلسالمي أو المستثمرین الذین یقیمون )حقوق الملكیة(الخاص، بأصحاب رأس المال 

.إمكانیة االستثمار في أسهمه

.تحققة ألصحاب حقوق الملكیةتمثل صافي العوائد الم:

.تمثل حجم األصول الممولة من قبل أصحاب حقوق الملكیة:

.نسبة حقوق الملكیة إلى إجمالي األصول الممولة من أصحاب الملكیة:

متوسط معدل النمو السنوي في صافي األرباح الخاصة بأصحاب :

لما زادت هذه النسبة كلما كان المصرف اإلسالمي أكثر نشاطا وربحیة وأكثر نموا حیث ك.حقوق الملكیة

ستقراریة مالیة ویتحمل الصدمات التي قد یترتب علیها تقصیر في إدارة أموال اومنه یصبح أكثر متانة و 

یه حسابات االستثمار المشاركة في األرباح وبالتالي یكون المصرف اإلسالمي ضمان لهذه األموال وعل

.تعریض أصحابها عن  مقدار الخسارة المتعلقة

وفي كال النموذجین السابقین لقیاس االستقرار والسالمة المالیة للمصارف اإلسالمیة یجب مقارنة 

وذلك سابقا، إلیهاالتي تم التطرق Z-SCOREقیمتهما التي یتم حسابها یجب إسقاطها على مجال قیم 

فإن المصارف شدیدة الخطورة 1.88من لأق  Z-SCOREقیم كانت إذاحیث المصرف،لمعرفة حالة

فهذه المصارف  2.99و  1.81منحصرة بین Z-SCOREكانت قیمة  إذا أماستفلس، ومن المرجح أنها

فهذه المصارف ناجحة في عملها 2.92أكبر من Z-SCOREكان   إذا أماغیر متأكدة من وضعیتها، 

.المصرفي
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Value(VaR)القیمة المعرضة للخطر وذجنم:المبحث الثالث Risk:

ستثماریةاالتعتبر القیمة المعرضة للخطر من أهم النماذج لقیاس مخاطر السوق للمحفظة 

للمصارف وفي هذا المبحث سنحاول إعطاء مفهوم لها وكیفیة حسابها وكیفیة نمذجتها وما هي التعدیالت 

  .ةالواجبة من أجل تطبیقها في المصارف اإلسالمی

:VaRنموذج القیمة المعرضة للخطر مفهوم :المطلب األول

.ستخدامهااوهي مجاالت VaRسنحاول في هذا المطلب تعریف نموذج القیمة المعرضة للخطر 

(Value-at-Risk)القیمة المعرضة للخطر تعریف:الفرع األول VaR

خالل تجدید مقدار نموذج یقیس مخاطر السوق من أنهاعلى  القیمة المعرضة للخطرتعرف 

معین نتیجة لتغیرات في أسعار السوق حتمالاقیمة المحفظة خالل فترة زمنیة معینة مع نخفاضا

، فهي تعني الخسارة )1(%1المحدد هو حتمالفاالوأسعارها فمثال إذا كانت الفترة الزمنیة المحددة یوم واحد 

.)2(د مستوى ثقة معینعنستثماریةاالالقصوى التي یمكن توقع حدوثها خالل فترة 

فهو نموذج یسعى إلى قیاس الحد األدنى  من الخسائر القیمة األصل معین عند فترة زمنیة معینة 

عتبر تقدیر كمي للقیمة القصوى كما ت، )3(%)99، %97، %95:مثال(وعند مستوى معین من الثقة 

.)4(وعند مستوى ثقة محددة دالتي یمكن خسارتها في المحفظة االستثماریة خالل فترة زمنیة محد

هناك عدة مصطلحات أطلقت قبل التوصل إلى مسمى القیمة المعرضة للمخاطر وخصوصًا أثناء و 

Dollar)المعرض للمخاطر من القرض الماضي ،وهي الدوالر فترة التسعینات –at-Risk /DaR) ،

(1 –) Hendricks¸Darryll¸ Evaluation of Value at Risk models Using biatorical data¸ Economic Policy Review¸

Federal Reserve Bank OF New York, 1997¸ Vol 2¸ nº1¸ p40.

(2 –) Alexander¸ Gordon¸ J.et Baptista ¸Alescandre M, CVaR as a measure of Risk: Implication for portfolio

Selection Conference Paper No. 235. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=424348 or

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.424348 ¸ 2003¸ p3.

(3 –) Saunders. Anthony et Allen¸ Linda.Credit Risk management in and out of the financial crisis: NEW

approaches to vabee at risk and other paradigms¸ John Wiley and Sons¸ 2010¸ p84.

، استخدام تقنیات الهندسة المالیة في إدارة المخاطر المصارف اإلسالمیة، مرجع محمد عبد الحمید عبد الحي–)4(

.105، صسابق
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-Income-at)طر و الدخل المعرض للخ،(Capitall-at-risk/CaR)المعرض للمخاطرالمال ورأس

Risk/EaR)و العوائد المعرضة للمخاطر ،)(Earnings-at-Risk/EaR ،

.(Value-at-Risk/VaR)و أخیرا القیمة المعرضة للمخاطر 

(DaR)، حیث ما یخص مصطلح )المعرض للمخاطر(یعرف بـــوجمیعها اعتمدت على ما

(CaR)مصطلح أماالدولیة،األعمالمؤسسات فقد أنتقد بأنه مصطلح إقلیمي ال یشمل جمیع

فقد انتقد بان بعض تطبیقاته لم تعتمد على رأس المال في بناء نماذجها،و أخیرا ما یخص مصطلح 

(IaR) و(EaR) ،ولهذا تم فهي مصطلحات ال ترتبط بمجمل المخاطرة وخصوصًا مخاطر السوق

.)1(مذكورة سابقاً االعتماد على القیمة المعرضة للمخاطر كونها شملت كل المفاهیم ال

وعلیه یمكن استعراض مجموعه من المفاهیم للقیمة المعرضة للمخاطر من وجهة نظر عدد من 

:كما یأتيالكتاب والباحثین، 

 تعرف القیمة المعرضة للمخاطر بأنها الخسارة األدنى المتوقعة لمحفظة استثماریه بمرور

.)2(كونات المخاطر وجعلها بشكل موحدولمستوى معین من االحتمالیة، وٕاجمال ممدة من الزمن

 هي مدخل من مداخل قیاس مخاطر السوق هو القیمة عند الخطر أي قیمة الخسارة

عند مجال ثقة معین، فهي عبارة عن المصرفیمكن أن یتقبلها التي)الخطر األعظم(القصوى 

لیة للمؤسسات المالیة، محفظة األوراق المامقیاس للحد األقصى للتغیر المرتقب والمحتمل في قیمة

باإلجابة على السؤال وذلك باحتمال معین وفي تاریخ معین، لذلك فإن القیمة عند الخطر تسمح

معین وفي مجال زمني%αباحتمالمصرفما هو مقدار الخسارة التي یمكن أن یواجهها ال:التالي

تكون  أنیمكن VaRإن تقنیةال یتعدى أسبوعین وفق ما نصت علیه تشریعات لجنة بازل، وبالتالي ف

هم بین سوق األوراق المالیة السوداني و سوق األوراق المالیة دراسة حجم المخاطر على عوائد االسلیلى مقدم، –)1(

، 2017/دیسمبر/07عدد–المجلة الجزائریة للتنمیة االقتصادیة االردني باالعتماد على مقاربة القیمة المعرضة للخطر ،

.3الجزائر ،ص
(2 –) Venkatarman, S., Value at risk for A mixture of normal distributions: the use of quasi estimation

techniques, federal reserve bank of Chicago economic perspectives .1997.P: 6.
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شاملة ومتجانسة عن المخاطر التي تعرفها المحفظة المشكلة من أصل واحد أو أكثر، وذلك لنا نظرة 

.)1(من خالل رقم واحد

 هي طریقة تسمح بتقدیر الخسارة القصوى الممكن حدوثها مستقبال بناءا على معطیات

د على تحدید حجم الخسارة القصوى التي یتحملها االحتمال، حیث تساعتاریخیة عند مستوى معین من

، وهي )بالمائة99مجال ثقة (بالمائة 1باحتمال )مستقبالً (م خالل عشرة أیاالمصرفالمستثمر أو 

.)2(مستوى األداء في المؤسساتمن تعتمد على طرق إحصائیة معقدة تتطلب درجة عالیة 

تثمار خالل بعد زمني محدد القیمة المعرضة للخطر هي االنخفاض في قیمة االس

أسعار ومعدالت السوق المؤثرة بشكل مباشر في عائد باحتمالیة مقدرة نتیجة التغیرات في

.)3(االستثمار 

و یرىRachv and Khindanava مجموعة تقنیات "ن القیمة المعرضة للخطر هي أ

أي مستوى من مستویات الثقة طبقا تحدث في أي مدة من الزمن وتحت تبین أن الخسارة مكن أن

وهذا ما جعلها أداة مستقرة تساعد في السیطرة على مالیة وغیر مالیةؤسساتلمخاطر السوق ولم

.)4(العوائد بین االستخداماتالمخاطر، وبأنها جزء مكمل للمنهجیة التي تشیر إلى توزیع

متوقعة في القیمة السوقیة ال تقدیر للخسارة الإن تقدیر القیمة المعرضة للخطر ،ما هو إ-

حیان و ال سیما في فترة وقد یتجاوز السقف الزمني في بعض األN)(داة المالیة ضمن بعد زمني لأل

االحتمالیةمن القیمة الحرجة  %1هي )VAR(ن أ إلىمما یشیر %99احتمالیةزمات المالیة ضمن األ

5)هدناأ) 2- 6(كما هو مبین في الشكل رقم االستثمارتوزیع عوائد  ).

، ، إدارة المخاطر المصرفیة  وفق اتفاقیات  بازل، دراسة واقع التجارة العمومیة للبنوك الجزائریةحیاة نجار، –)1(

جامعة كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر ،قتصادیة، دكتوراه في العلوم االاطروحة  غیر منشورة، 

.189، ص2014الجزائر، فرحات عباس سطیف، 
2013، )األردن/ عمان (، دار الوراق إدارة المخاطربن علي بلعزوز ، عبد الكریم أحمد قندوز، عبد الرزاق حبار، –)2(

  295-296 ص ،
(3 –) Yamada, Yuji, Value-at-Risk Estimation for Dynamic Hedging, International Journal of Theoretical and

Applied Finance Vol.5,No.4, 2001, P .4.

.226جمال معتوق ، مرجع سابق ، ص–)4(

(5) -Saunders. Anthony et Allen¸ Linda., Credit Risk management in and out of the financial crisis: NEW

approaches to vabee at risk and other paradigms¸ Idem¸ p p84-85



المخاطر المصرفیة إدارةالمستخدمة في الكمیةاألسالیب:الفصل الثاني

- 123 -

وصف القیمة الحرجة لعوائد االستثمار ضمن احتمالیة التوزیع الطبیعيیوضح :)2-7(شكل رقم

.

Source: Studer G , Value at Risk and Maximum Loss Optimization, CiteSeer the

Pennsylvania State University, États-Unis, 1995, p 6.

للمساحة المحددة %99و یبین منطقة الثقة البالغة )VaR(السابق هو وصف لمفهوم الشكل  أن

هي  )VaR(ــن الأو  ،%1مقدار الخسارة ضمن ثقة األیسریمثل الذیل  إذ ،الطبیعيبالمنحنى القیاسي 

لتوزیع یمن لما الذیل األأالسالبة التي تمثل االنحراف الطبیعي للتوزیع ، δدة بین الصفر ودالقیمة المح

)1(الموجبة)δ(فیمثل مقدار االعوائد المحددة ببین الصفر و

)VaR(النشأة التاریخیة لمفهوم القیمة المعرضة للخطر :الفرع الثاني

إن ظهور مفهوم الهندسة وٕاعادة الهندسة والتغییر وٕاعادة التغییر وكذلك النمو الحاصل في األنشطة 

ذلك دفع إلى  ستقرارواالل في األسواق المالیة وتمیزها بعدم الثبات التجاریة والمالیة، وتوسع قاعدة التداو 

تخذ من التغیرات تتطبیق مفاهیم مالیة متعددة أبرزها القیمة والمخاطر، ومن ثم إجراء دراسات متطورة 

.)VaR(ج ذمابنالسوقیة وسیلة لتطویر تقنیات تقدیر الخسائر المحتملة لعوائد االستثمار عرف 

صناعة في المفهوم هذا نشأ وقد,  السوقمخاطرلتقییمهي وسیلة (VaR)للخطررضةالمعالقیمة

الوالیات في المالیةاألسواق في 1980 سنةوبالضبطمتأخر وقت في التقنیة هذه تطبیقتمحیثالتأمین

(1) - Studer G , ETHZ, Value at Risk and Maximum Loss Optimization, CiteSeer the Pennsylvania State

University, États-Unis , 1995, p 6.

االحتمالیة

الربح و الخسارة
var

99%

0δ
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مصرفبواسطةشعبیةأكثرالعملیةأصبحتثم، ترستبانكرزمصرف قبلمناألمریكیةالمتحدة

JP)مورغانبيجيثماراالست Morgan)، مقاییس"المعروفنظامهبفضل 1994و في عام

.TMالخطر

(Riskmetrics TM الكبرىالمصارفجمیعقبلمنواسعنطاق على األسلوب هذا یستخدمو (

.تقریبا

,المالیةاألسواق في التقلباتزیادةنتیجةالحاليبمفهومهللخطرالمعرضةالقیمةمؤشر وظهر

أفریل في ظهر والذي ،المالیةللمخاطرومركبمشتركمؤشرإنشاء في التفكیر إلى یهدف الذي األمر

الهیئات طرف منكبیرةبسرعةقبولهوتمكبیرا،انتشاراوحقق2بازلاتفاقیاتنتیجة1995سنةمن

للخطرالمعرضةیمةالق تستعملالتيالمركزیةالمصارف خاصةالمالیةالمخاطرلتقییمكمعیارالمالیة

المراكزأجلمنحیازتهاالمالیةالمؤسسات على یجبالتيالخاصةاألموالمستوىتحدیدأجلمن

.)1()الدائنةالمراكز(الخطرة

)VaR(ومحددات القیمة والمعرضة للخطرستخداماتاال: الفرع الثالث

:ستخداماتها- 1

)2(:یتمثالن في ما یلي)VaR(لخطر أساسیان ألسلوب القیمة المعرضة لستخداماناهناك 

لتقییم المخاطر المنتظمة ستخداماتابلتقویماإلبالغ عن المخاطر للهیئات الرقابیة المختصة -أ

.الكلیة للنظام المالي

الرقابة الداخلیة للتعرض للمخاطر ألغراض إدارة المخاطر وكذلك اإلفصاح للجهات الخارجیة -ب

.من حجم التعرضات القصوى الممكنة للمخاطر

یمثل هیكل القیمة المعرضة للخطر مجموعة متناسقة من الخطوات تشمل نوعین من المدخالت 

للذان یشكالن العوائد التاریخیة للموجود ،و تتجه هي موجودان محفظة االستثمار و أسعارها التاریخیة، و ا

هذه العوائد باتجاهین، هما إما إعادة النظر بموجودات المحفظة او تقدیر العوائد التاریخیة باعتماد 

مصفوفة التباین المشترك و افتراضها باستخدام طریقة المحاكاة مونتي كارلو و هذان االتجاهان یفیضان 

.3لیلي مقدم، مرجع سابق، ص –)1(
مرجع استخدام تقنیات الهندسة المالیة في إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة، مد عبد الحمید عبد الحي، مح–)2(

.109-105، ص صسابق
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عوائد المستقبلیة وصوال الى التوزیع القیمة لبناء هیكل القیمة المعرضة للمخاطر كما الى التوزیع الشامل لل

.)1(هو موضح الشكل الوالي

یوضح الهیكل الشامل للقیمة المعرضة للخطر:)2-8(شكل ال

SOURSE: Liu,Guochun,(2004),Value at Risk Models for a Nonlinear

Hedged Portfolio, M. Sc. Thesis, Faculty of Worcester Polytechnic Institute, P. 12.

(1 -)
Liu,Guochun,(2004),Value at Risk Models for a Nonlinear Hedged Portfolio, M. Sc. Thesis, Faculty of

Worcester Polytechnic Institute, P. 12.

اعادة النظر بموجودات 
تقدیر مصفوفة التباین 

المشترك للعوائد التاریخیة 

التوزیع الشامل لعوائد الموجودات المستقبلیة 

الشامل لقیمة المحفظة االستثمارلتوزیع ا

VaR

العوامل التاریخیة لموجودات المحفظة االستثماریة

افتراض العوائد باعتماد محاكاة مونتي كارلو

موجودات محفظة استثماریةاألسعار التاریخیة لموجودات محفظة تاریخیة
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:محدداته-2

)1(:هناك ثالث محددات وهي

إن أرباح وخسائر المحفظة عبارة عن مقدار التغییر المحقق :توزیع أرباح خسائر المحفظة-أ

وبما أن تعریف الخطر األعظمي ،المكونة للخطرأو المسجل في القیمة، والناتج عن تقلبات العوامل

یأخذ مفهوم التوزیع االحتمالي لعوائد األصل، فاألمثل هنا هو الحصول  على توزیع طبیعي بخصائصه 

.المتمثلة في المتوسط والتباین

تحقق األحداث غیر مالئمة أو السیئة، أي الحد حتمالاأو مستوى الثقة یقصد به :مجال الثقة- ب

.ى ال یجب تجاوزهاألدن

من الفرص %95، فهذا یعني أن هناك %95مستوى الثقة المتفق علیه هو فترضناافمثال إذا 

المتعلقة باألحداث السیئة %5، وهذا إذا تجاهلنا )VaR(التي ال تتعدى فیها الخسارة  المتوقعة قیمة 

ونفوره من الخطر شمئزازهادرجة جدا، وبالتالي فإن مجال الثقة یتوقف على درجة ثقة مالك المحفظة أو

.كبیرة)VaR(فیقدر ما كان مجال الثقة هاما بقدر ما كانت القیمة المعرضة للخطر 

خاللها، )VaR(ید قیاس القیمة المعرضة للخطر نر وهي المدة الزمنیة التي :المجال الزمني- ت

السیولة، أهمیة (لسوق طبیعة المحفظة والمعطیات العامة لو نشاط المصرف، ختالفابوهي تختلف 

أیام مفتوحة، وهي تعتبر مدة كافیة 10المجال بـ)BASLE(بازلوقد حددت لجنة ) إلخ...السوق المالي

.وضعیة ما رللمصرف لتسیی

أما الصورة االخرى للمسار الذي یمكن ان تشكله الخطوات الخاصة بتقدیر القیمة المعرضة 

رف بمراحل تقدیر القیمة المعرضة للمخاطر ،هي إعتماد الذي یع)VaR(للمخاطر و صوال لهیكل الــ

یوصفها مدخالت لیتمخض عنها )االسعار التاریخیة (موجودات محفظة االستثمار و بیاناتها التاریخیة 

استنتاج قیمة محفظة االستثمار و بناء القیمة الحالیة لموجودات مدعومة بتوزیعات العوائد المستقبلیة 

كما هو موضح في )VaR(مة المستقبلیة للمحفظة و هي شكل من اشكال تقدیر الــــوصوال الى قیمة القی

.)2(الشكل الموالي

.189، صمرجع سابقحیاة النجار، –)1(
(2 -)

Liu,Guochun,(2004),Value at Risk Models for a Nonlinear Hedged Portfolio, Idim, P. 16.
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)VaR(مراحل تقدیریوضح:)2-9(شكل 

Sourse: Liu, Guochun,(2004),Value at Risk Models for a Nonlinear Hedged

Portfolio, Idim, P. 16.

تبین انه ،VaR)(بق و ما تم استعراضه في حساب قیمة القیمة المعرضة للخطربناءا على ماس

هناك امكانیة لجمع مكونات مخاطر السوق و وضع مقلییس كمیة لتحدید قیمة الخسائر المحتملة القصوى 

.خالل فترة زمنیة معنة و لمدة فترة ثقة مختارة حیث تقدر الخسائر المرافقة لعوائد االستثمار 

:)VaR(المستخدمة لحساب قیمة المعرضة للخطر )المنهجیات(الطرق : الثانيالمطلب

تعتبر من أهم النماذج الحدیثة المستخدمة لحساب )VaR(كما ذكرنا سابقا القیمة المعرضة للخطر 

مخاطر السوق، فهي قیمة كمیة لقیمة الخسارة المحتمل حدوثها خالل فترة زمنیة عند مستوى ثقة معین، 

ختلف باختالف دالة التوزیع، وفي هذا أو  )VaR(الحساب هذا النموذج )المناهج(دت الطرق لذا تعد

الطریقة القیاسیة و التاریخیة، : وهي )VaR(البحث سنختار ثالث طرق لحساب القیمة المعرضة للخطر 

:وسوف نتطرق لكل واحدة على حدا كاآلتي) كارلو يمونت(محاكاة 

موجودات المحفظة التاریخیة ة األسعار التاریخیة لموجودات المحفظ

قیمة المحفظة التاریخیة

القیمة المالیة األسعار التاریخیة لموجودات المحفظة 

لموجودات محفظة 

االستثمار

قیمة القیمة  المستقبلیة لمحفظة االستثمار 

VaR
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Deltaطریقة:الفرع األول normal)لحساب القیمة المعرضة للخطر )التوزیع الطبیعي

)VaR(:

 لذلك المعاینةعملیة في أساسیاً دوراً یلعبحیثالمتصلةالتوزیعات أهم منالطبیعيالتوزیعیعتبر

.)1()قصوىخسارة(معینةقیمةمنأقلالخسائرتأخذ أن احتمالإلیجاددالتهاستخدامیمكن

قمة واحدة ویمتد  لهو توزیعا متماثال حول الوسط الحسابي، ویأخذ شكل الجرس تبریعالتوزیع الطبیعيف

  طرفاه

وحیث أن التوزیع الطبیعي یعبر عن . عهممقتربین من المحور األفقي دون أن یتماسا النهایةإلى ما

العشوائي متصلة فیمكن استخدام دالة التوزیع الطبیعي إلیجاد احتمال أن یأخذ المتغیرمتغیرات عشوائیة

.)2(بین قیمتین معلومتینتهمقیمة معینة أو تقع قیأقل من قیمة معینة أو أكثر من

االحتمالي عیالتوز باستخدامالخسارةخطر مییتقتمی:للخطرالمعرضةمةیللق اضيیالر  ریالتعب

للخسائر

:)3(نحصل علىو لدالة التوزیع بــــ  ـ بـــللعوائدرمزنا فإذا

Lesو لحساب القیمة المعرضة للخطر نستخدم مقاییس الموضع mesures de position أو

Lesالمؤینات  percenties و التي یرمز لها عادة بالرمزQ،يھیعني أن القیمة المعرضة للخطر  ذاھ 

مستوىعندوالوسط الحسابي للتوزیع االحتمال Percentilین األول عبارة ببساطة عن المسافة بین المؤ 

VaR: أي نیمع داللة = p-quantile

األسواق في ةیالمالالمحافظبعض في للخطرالمعرضةمةیالق لحساب عيیالطبدلتا قةیطر  قیتطبعادل زیات، –)1(

.109، ص2002احث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، مجلة الب، الناشئة
  الطرق باستخدامالناشئةاألسواق في المالیةالمحافظلبعضللخطرالمعرضةالقیمةتقدیرعادل زیات، –)2(

.210، ص 2010، 2مجلة االقتصاد و التنمیة البشریة ،جامعة البلیدة ، المعلمیة
األسواق في ةیالمالالمحافظبعض في للخطرالمعرضةمةیالق لحساب عيیبالط دلتا قةیطر  قیتطبعادل زیات، –)3(

.109110مرجع سابق، ص ص ، الناشئة
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بعبارة أخرى وفي حالة المتغیر المتصل فان القیمة عند الخطر تقابل احتمال أن تكون الخسائر أقل 

واعتمادا على ذلك یمكن .یاترتیبا تصاعد اتهدالمقابلة للمؤین بعد ترتیب المشاالقیمةمن أو یساوي

:التعبیر عن القیمة المعرضة للخطر ریاضیا بالطریقتین التالیتین

Proba

Proba

 : أن ثیح

Probaاالحتمال ؛

الخسائر؛

hالمدة الزمنیة ؛

pةالدالل مستوى.   

بأن یكون مبلغ الخسائر خالل pاحتمال إلى ریتش ولىاأل أن ثیحمنتختلفانالسابقتانغتانیوالص

p-1احتمالالقادمة أقل من أو یساوي القیمة المعرضة للخطر ،بینما الثانیة تشیر إلى أن هناك hالفترة 

حساب في استخدامااألكثر يھ ةیالثان غةیوالص.الخطرعندمةیالق تساوير بأن تكون الخسائر أكب

مةیالق نهع تبحثما میصم وھو المحتملة،القصوىالخسائرد یبتحدتتعلقألنهاللخطرالمعرضةمةیالق

 : ةیالتال غةیبالصللمخاطرالمعرضةمةیالق یمكن كتابةاألخیرة العالقة خاللومن.للخطرالمعرضة

VaR

،σمعیاري انحرافو  μبمتوسط متغیر عشوائي یمثل العوائد و یتبع التوزیع الطبیعي ن أ وبافتراض

 :      أن أي

 عيیالطب اریالمعمةیالق باستخدام ریالمتغ اھذلالممكنةاالحتماالتحسابمكنی ذلك أساس على

الواحدساوىی اريیمعوانحرافصفر،بمتوسطالتي تتبع التوزیع الطبیعي المعیاري  Ζ اريیالمع

  : حیالصح

=Ζ
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على إیجاد المساحة أو االحتمال المطلوب أسفل أي منحنى توزیع طبیعي، وذلك Ζتساعد القیمة 

هذا وتأخذ دالة كثافة االحتمال .باستخدام جدول المساحات تحت منحنى التوزیع الطبیعي المعیاري

:الشكل التاليΖللمتغیر

∞−<Ζ<∞  

نة،یمعمةیق منأكبرالخسارةتكون أن احتمالتعنيالتيللخطرالمعرضةمةیالق فیتعر  على واعتمادا

:مةیالق ھذهبحسابلناتسمحالتي غةیالص دیتحدمكننای

α=

تمثل القیمة المعیاریة ∅حیث 

:یمكن حساب القیمة المعرضة للخطر لیوم واحد بالصیغة التالیة نالتالیتیو من الصیغتین 

VaR

  و 2.32-تكون محصورة بین ∅نجد بالتناظر أن القیمة المعیاریة %1تساوي αأن  بافتراض

.2.32667-تساوي ةیار یالمعمةیالق أن نجد بیالتقر بحسابات،-2.33

)VaR(طریقة التاریخیة لحساب قیمة المعرضة للخطر ال:انيالفرع الث

عرضة للخطر لمحفظة األصول المالیة سهلة وال تتطلب إن طریقة التاریخیة لتحدید قیمة الم

التي وجهت لها، أضف نتقاداتاالومن أهم )VaR(حسابات معقدة وتسمح بتقدیر القیمة الحالیة لحساب 

المشاهدات القدیمة واألكثر حداثة على نفس المستوى من األهمیة شيء غیر مرغوب عتباراإلى ذلك 

سواء كان حقیقیا أو بسبب خطأ، من شأنه أن یؤثر في قیاس  )مألوفغیر(فیه،  ألن أي تغییر مفاجئ 

الخطر ومن ثم التأثیر على مستوى القیمة عند الخطر، وعلیه یتوجب األمر إجراء رقابة دقیقة لكل 

.المعطیات

حسب طریقة التاریخیة تحسب باستخدام عینة من )VaR(أي أن القیمة المعرضة للخطر 

)1(.)إلخ...سهم، صكوك(یة سابقة لألدوات المالیة اإلحصاءات لفترة زمن

، مرجع استخدام تقنیات الهندسة المالیة في إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیةمحمد عبد الحمید عبد الحي، –)1(

.109سابق، ص
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یحصل على )T(في الیوم خالل مدة زمنیة معینة )R(نعترض مثال أننا لدینا بیانات لعائد محفظة 

حیث یحسب هذا األخیر )P(یحسب قیمة المخاطرة مع معدل التغطیة سلسلة من العوائد 

)(.)1(العوائد المحفظة السابقة، أي أنلسلسة )p.100%(بـ 

على عكس األسالیب القیاسیة األخرى، فأسلوب المحاكاة التاریخیة ال یعطي توزیع افتراضي حول 

التوزیعات العودة، وبالرغم من ذلك فإن أسلوب المحاكاة التاریخیة تنطوي ضمنیا حول التوزیعات العائدات 

قبلیة المتوقعة ویعتمد أیضا أهذا األسلوب على الحركة التاریخیة الماضیة وهي تمثیل للعائدات المست

.)2(القصیرة المحددة للعوائد المحفظة

:)3(و لتطبیق هذه الطریقة نتبع الخطوات التالیة 

 المشكلة للمحفظة؛األصولإیجاد العائد الیومي لكل أصل من

للحصول األصلضرب معدالت العائد الیومي لكل أصل في قیمة االستثمار في ذات

قیمة العائد؛ على

 للحصول على قیمة عائد المحفظة الیومي؛لألصولنجمع قیم العوائد

مقیاس المؤین استخدام(Percentile) لتحدید القیمة اإلحصائیةو هو من المقاییس

كان مجال الثقة الذي نرغبه  فإذا، )أي أقصى خسارة ممكنة للمحفظة (المعرضة للخطر 

.األولا نختار المؤین فإنن %99هو 

:)VaR(كارلو لحساب القیمة المعرضة للخطر يطریقة المحاكاة مونت:الفرع الثالث

إن هذه الطریقة تشبه طریقة المحاكاة التاریخیة، باستثناء أن التحركات لعوامل الخطر تنشأ من 

للخطر  حسب طریقة إن طریقة حساب القیمة المعرضة Kالتوزیع المقدر، افتراض أن هناك أصل واحد 

(1 –) FAN¸ Aaoliliao¸ ZOU¸ Yuli Yue¸ JIN¸ Ze¸et all, Approches to Var¸ Springer Science & Business Media ¸

Berlin Allemagne, 2011¸ p6.

)(-المئییان)Percentil:( قسم10مفهوم إحصائي یستخدم لوصف ترتیب بیانات معینة، تقسیم البیانات المركبة إلى.
(2 –) FAN¸Hao Li Xioa¸ ZHOU¸ Yu Li Yue¸ Jin¸ Ze¸ et all¸ Approches to VAR,Idem¸ p6.

E-Kutub،)مدخل مالي(التحوط و إدارة المخاطر عبد الكریم قندوز، –)3( Ltd ،2018، المملكة العربیة العودیة ،

  .90ص
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غیر الشرطي، بكلمات أخرى حتمالياالالمحاكاة مونت كارلو تجبرنا على افتراضات معینة حول التوزیع 

ستخدمنا اأن العوائد مستقلة ومتطابقة التوزیع أي موزعة بشكل متطابق، وبعد إذن فترضناافحتى نحن 

لفترة واحدة لألمام، وبعدها القیام بالتنبؤات تابع لكثافة وحید للقیام بالتنبؤات بالقیمة المعرضة للخطر

.)1(لفترات متعددة بهذه القیمة

تتكون محاكاة مونت كارلو من تكرار محاكاة للعملیات العشوائیة المفترضة التي تحدد األسعار، 

تحتوي هذه)أیام مثال10(بحیث كل سیناریو یولد قیمة ممكنة للمحفظة المالیة خالل فترة زمنیة معینة 

)2(:المقاربة على ثالث مراحل أساسیة وهي

للمحفظة؛تحدید وتعیین جمیع عوامل الخطر -

  ؛تولید مسارات العینة عوامل الخطر للمحفظة-

.تحدید قیمة المحفظة عند كل مسار-

كارلو هو أسلوب احتمالي یقوم على تجربة الفرصة المحتملة من مونتي فأسلوب تحلیل محاكاة -

ئیة  یستخدم عندما یتضمن النظام عناصر واضحة لها فرصة للتأثیر النظام، وهو خالل معاینة عشوا

یستند إلى فكرة استخدام التجارب اإلحصائیة من أجل الحصول على حل تقریبي وجعله قابل للتطبیق على 

)3(:المسائل المعقدة ویمكن أیضا تقسیم أسلوب مونتي كارلو إلى خمس خطوات رئیسیة وهي

  ؛وزیع االحتمالي للمتغیرات الهامة في النظامتحدید الت-1

  ؛تحدید التوزیع االحتمالي لكل متغیر-2

  ؛تحدید مجال األرقام العشوائیة لكل متغیر-3

مرجع استخدام تقنیات الهندسة المالیة في إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة، محمد عبد الحمید عبد الحي، –)1(

.114، صسابق
دراسة تحلیلیة لمقاربة القیمة المعرضة للخطر كآلیة مستحدثة لقیاس بن رجم ، محمد خمیسي بن سلیم ، محسن–)2(

، كلیة العلوم ، مجلة الواحات للبحوث والدراساتوٕادارة المخاطر المالیة، دراسة حالة  سوق األوراق المالیة الجزائري

، ص2016، 9والعدد 1المجلدالتسییر ،جامعة غردایة، الجزلئر ،االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم 

(3 –) See: Cox¸ Dennies¸ Cox Michal¸ The mathematies of Banking and Finance¸ John wiley and sons ,

Hoboken (New Jersey) (États-Unis)¸ 2006¸ p203.
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  ؛توكید األرقام العشوائیة لكل متغیر-4

.القیام بالمحاكاة لسلسلة المحاوالت-5

:)1(اآلتيإتباع لتطبیق و طریقة مونتي كارلو لحساب القیمة المعرضة للخطر نقوم ب

 ًلهذا المتوفرةالصیغةبفضل وذلك 1 و 0 بینالعشوائیة األرقام بمحاكاةنقوم:أوال 

؛Excel في الغرض

العملیة هذه. الطبیعيالقانون في األرقام هذه قیمة على نحصل،االستقراءخاللمن

؛Wienerعملیةتسمى

:Excelحیث نجد ها في الصیغة الموجودة في 

=LOI.NORMALE.INVERSE(chiffre aléatoire;0;1)

 المعلوماتمنالعدیدالعالقة التالیةتتطلبالسهماألساسسعرمحاكاةیمكنناأخیًرا،و

:)المتوسط الحسابي المعیاري،االنحراف الزمني،المدى (وهي  التي

Prix simulé = Prix actuel * exponentiel (rendement-0.5 * volatilité

2) + volatilité *processus de Wiener * √ échéance. 

   :أنحیث 

Prix simulé:سعر السهم المستقبلي؛

Prix actuel: ؛األساسسعر السهم  

Endement:متوسط الحسابي للعوائد السهم ؛

volatilité:االنحراف المعیاري لعوائد السهم ؛

processus de Wiener:)LOI.NORMALE.INVERSE(chiffre aléatoire;0;1=

.أیام5المدى الزمني عادة تكون :

(1 –) Diego Trigo da Silva, La Value at Risk, un outil de gestion du risque discutable ?, La Rippe, 3 octobre

2008 Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE) Filière économie d’entreprise, pp
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:وٕامكانیة تطبیقها في المصارف اإلسالمیة)VaR(القیمة المعرضة للخطر تعدیل:المطلب الثالث

تستخدم لقیاس مخاطر السوق )VaR(كما ذكرنا في المطلب السابق أن القیمة المعرضة للخطر 

سنحاول إیجاد صیغة مناسبة لتطبیق هذا األسلوب في و لمصارف التقلیدیة، للمحفظة االستثماریة في ا

.المصارف اإلسالمیة والعمل به

تعتبر األساسیة لحساب القیمة المعرضة التي رنا أیضا أن هناك ثالث طرق على العموم و أشوكما 

Deltaوتتمثل في الطریقة التاریخیة وطریقة ،للخطر Normal ،مونتي كارلووالطریقة المحاكاة.

)VaR(الطریقة التاریخیة لحساب القیمة المعرضة للخطر :الفرع األول

أن التاریخ سیعید نفسه وأن األحداث ستتكرر كما وقعت في فتراضباتمد الطریقة التاریخیة عت

.معینةالماضي وأن التوزیع للعوائد المستقبلیة یكون كما كان في الماضي خالل فترة زمنیة 

بیانات250تؤخذ أن یجباإلسالمي،للمصرف التاریخیةاألسعار على الحصول إلى اجحتن،أوال

العوائدتحدیدیتم،الدورات لهذه الیومیةالعوائدبحساب قم ثم. داللة ذات النتائجتكون لكي األقل على

:)1(لتالیةا الصیغةاستخدامیتم عادة. آخر إلى تاریخمنالقیمة في التغییرحسابطریق عن الیومیة

1-)1الیوم /2الیوم (

المحفظةقیمةضربب وذلك قیم إلى العائداتتحویلعلیكیجب،للخسارة للمصرفأسوأحدیدو لت

.العوائدفي  اإلسالميأو السهم في المصرف 

 إلى األسوأمن األداء ترتیبیتمبأن،تصاعديبترتیبالقیم هذه ترتیب هي الثانیةلخطوةا

كان مجال الثقة المدروس  إذامثال  % 95 لـ المقابلةالقیمة على العثور الهدفهو  هایةالن في. األفضل

%95المطلوب األداء على لعثورل ثالثةمن عدةالقا،)قیمة504مثال (القیم إجماليمن% 95هو 

یوملمدة رللمخاطالمعرضةللقیمة القیمة هذه تمنحناالفعلیة،الناحیةمن.478بالقیمةیخبرنا504من

.المطلوبالزمني لألفق واحدیوم إلى VaR الـ تحویل فقط هي األخیرةالخطوة.المحفظة لهذه واحد

:التالیةالصیغةو یمكن استخدام

 VaR à N jours = VaR à 1 jours * √ N    

  :هيالمدروس و الثقةلمجال المقابلةالقیمة عن مباشرةً بالبحثتسمحExcelفي صیغةأیًضاهناك

(1 –) TRIGO DA SILVA Diego , La Value at Risk, un outil de gestion du risque discutable ?,ibid,p13.
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=centile()

  أو

()Percentile=

،  ةالتاریخیالیوجد تغییر یتطلبه من اجل حساب القیمة المعرضة للخطر بالطریقة األمرفي حقیقة 

المحفظة االستثماریة للمصرف  أوسواء للعملیة االستثماریة الواحدة األسهمأسعارتعتمد على ألنها

  . ةالتاریخیالطریقة و من ثم تطبیق خطوات اإلسالمي

-Monte(طریقة المحاكاة مونتي كارلو :الفرع الثاني carle( لحساب القیمة المعرضة للخطر

)VaR(:

-Monte(كما أشرنا في المطلب السابق أن طریقة المحاكاة مونتي كارلو  carle( تعتبر األكثر

ت متعددة حسب الحاجة وذلك الطرق  تقدما لقیاس المخاطر ألنها تعتمد على تولید عینات بمسارا

باستخدام عملیة عشوائیة مفترضة، ففي هذا الفرع سنحاول تطبیق هذا األسلوب لقیاس القیمة المعرضة 

.للخطر على مستوى عملیة استثماریة في المصارف اإلسالمیة

وحساب القیمة المعرضة للخطر على لألسهمعلى أساس التنبؤ باألسعار المستقبلیة تستندفهي 

زمني محدد حیث یتم حساب سعر األصل للفترة التالیة یعطي  إطارفي اس األسعار المتنبأ بها أس

:بالعالقة التالیة

Prix simulé = Prix actuel * exponentiel (rendement-0.5 * volatilité 2) +

volatilité * processus de Wiener * √ échéance. 

إلى  ستناداالن القیم المستقبلیة لسعر األصل مثال عملیة مرابحة والتي ینتج من خاللها تولید سالسل م

نحرافواالوالمعلمات الرئیسیة المتعلقة به هي متوسط العائد على األصل tسعر األصل في الفترة 

.المعیاري

، Tوبالتالي تستطیع محاكاة القیمة التالیة في مسار العینة وتكرر العملیة لتولید عینة مسار طولها 

العالقة السابقة في حساب سعر ستخداماببل أفق المخاطر للقیمة المعرضة للخطر المتعددة الفترات، تقا

mحیث Kمسار عینة للقیم المستقبلیة الممكنة لألصلmاألصل وتكرار هذه العملیة في أجل تولید 

سهلة بالنسبة عینة یصبح حساب القیمة المعرضة للخطرmعندما یتكون لدینا مسارات ،10000تقریبا 



المخاطر المصرفیة إدارةالمستخدمة في الكمیةاألسالیب:الفصل الثاني

- 136 -

لألدوات الخطیة والتي تعتمد قیمتها فقط على كمیة عشوائیة وحیدة، بالنسبة للقیمة المعرضة للخطر لفترة 

.الكلیةmواحدة سنعتمد بشكل خاص على الخطوة األولى في كل من مسارات العینة 

نویة المحددة بعد تولید العینات العشوائیة یتم حساب القیمة المعرضة للخطر عند مستوى المع

ستخداماببإیجاد قیمة المتین الذي یكافئ مستوى المعنوي هذا، وبذلك یتم تحدید القیمة المعرضة للخطر 

الواحدة، حیث یمكن تطبیقها في المصارف اإلسالمیة، ستثماریةاالطریقة محاكاة مونتي مارلو للعملیة 

وتستخدم لبناء توقعات مستقبلیة ترتبط خاصة أنها تعتمد على معطیات تاریخیة واقعیة خاصة باألصل، 

.بالمخاطر

Deltaطریقة:الثالثالفرع  Normal لحساب القیمة المعرضة للخطرVaR:

الحسابي،الوسطحولمتماثال عایتوز  عيیالطب عیالتوز عتبریكما قلنا سابقا في المطلب السابق انه 

تماسای أن دون األفقي المحورمن نیمقتربهایةنال ما إلىه طرفا متدیو  واحدةقمة لهو  الجرسشكلأخذیو 

 عيیالطب عیالتوز  دالة استخداممكنیف متصلة ةیعشوائ راتیمتغ عن عبری عيیالطب عیالتوز  أن ثیوحمعه

 نیب همتیق تقع أو نةیمعمةیق منأكثر أو نةیمعمةیق منأقلالعشوائي ریالمتغأخذی أن احتمالجادیإل

  .نیمعلومت نیمتیق

 :فيو المتمثلة نه یمكن تطبیق نفس العالقة السابقة أعموم یمكن القول على ال

VaR

.نفس الخطوات السابقة الذكربإتباع، و ذلك اإلسالمیةعلى المصارف 

محاسن ومساوئ الطرق السابقة الذكر لحساب القیمة  أهموفي الجدول التالي یمكن تلخیص 

:)VaR(المعرضة للخطر 

)VaR(محاسن ومساوئ طرق حساب القیمة المعرضة للخطر:)2-2(جدول رقم 

المساوئالمحاسن

الطریقة التاریخیة لحساب 

)VaR(

.الحسابطریقة سهلة -

افتراضات مثل  أيالتعتمد على -

.التوزیع الطبیعي 

المعطیات تستعمل الكثیر من -

.عدم الحصول علیهایمكن

تنبؤ في ال تعطینا قیم لل-
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تعتمد على قیم ألنهاالمستقبل 

.تاریخیة

Deltaطریقة  Normal

)VaR(لحساب

تعتمد على التوزیع ألنهاسهلة -

.الطبیعي للبیانات المدروسة

ال یمكن تطبیقها على البیانات -

.التي ال تتبع توزیع طبیعي

الطریقة المحاكاة طریقة 

-Monte(مونتي كارلو 

carle( لحساب)VAR(

یقة التي تعطینا نتائج الطر -

.قریبة للواقع أوحقیقیة 

صعبة التطبیق وتعتمد على -

من )Excel...exe(برامج 

اجل عملیة المحاكاة للبیانات 

.األصلیة، والتنبؤ بها

.من إعداد الباحثة:المصدر

ك ندر  أن المهممن و المدى،بعیدةتأثیرات له للخطرالمعرضةالقیمةحسابمنهجیةاختیار إن

المخاطر أن وهي أساسیة،ضیةفر محدودة للخطرالمعرضةالقیمةلقیاسالثالثةالمنهجیاتبأن

المعرضةالقیمةلحسابالمعلمیةالمنهجیة إن .للعوائدالتوزیعات تاریخیةمنبهاالتنبؤیمكنالمستقبلیة

للخطرالمعرضةالقیمة أن إلى ضمنایشیر الذي األمرطبیعیا،توزیعاتتبعالعوائد أن تفترضللخطر

األحداث أي(األزمات كأوقات األیامباقيأماطبیعيیوم في الخسائروصف فقط منهایقصدالمعلمیة

موجودةتكون ال خطیرتأثیر لكن لها و نادربشكلتحدثالتي و ) سمینالتوزیعذیلالتيفیهایكون

السمینالذیلمشكلةلمعالجةطریقة عرضت كارلو مونتيمنهجیة المحاكاةبینما .العادي العرض في

بأناالرتباط، و بالتذبذبالمتعلقةوبالتنبؤاتبالتوزیع،المتعلقةاالفتراضات منلتشكیلةبالسماح  وذلك

 أو تنجز ال التاریخیةالمحاكاة فإن بالمقابلللعوائد التاریخیة اإلحصائيالتركیب على باالستنادتكون

العوائدبتوزیعیتنبأالماضیةللعوائدالدقیقالتوزیعبأنضمنیاتفرضإنها،إحصائيتركیب أي تحقق

المفاجئةالتغیرات أو الهیكلیةعرضة للتغیراتالثالثةالداخلمنكل أن إلى یشیرسبقما إن المستقبلیة،

یق الكتشاف التغیرات المحتملة في النظام من اجل تحقمطلوبالضغطاختیار إن سلوك  السوق في

.)1(دقة افتراضهامراجعةأجلمن و للخطرالمعرضةتكمیل افضل  للقیمة 

مرجع استخدام تقنیات الهندسة المالیة في إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة، حمید عبد الحي،محمد عبد ال–)1(

120،صسابق
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:خالصة الفصل الثاني

المصرفیةلقیاس المخاطرالمستخدمةتم التطرق في هذا الفصل إلى بعض األسالیب الكمیة

)RAROC(ونموذج العائد المعدل بالخطر )Z-SCORE(والمتمثلة في نموذج لقیاس االستقرار المالي 

حیث تم التعرف على صیغها الریاضیة التي تطبق على ،)VaR(ونموذج القیمة المعرضة للخطر 

التعدیالت الواجب إجراؤها على هذه النماذج لكي تكون توضیحتمكمامستوى المصارف التقلیدیة ؛

  .ةرف اإلسالمیاالمصالتطبیق فيمالئمة 

اذج في المصرف اإلسالمي محل الدراسة وذلك وفي الفصل الموالي سیتم التطبیق العملي لهذه النم

.إلى بیاناته المالیة الفعلیة المستمدة من التقاریر السنویة من المصرف اإلسالميستناداب
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  :الفصل الثالث

في آلية تطبيق األساليب الكمية 

مصرف ل إدارة المخاطر المصرفية

  دبي اإلسالمي
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:مقدمة الفصل الثالث

لكیفیة تطبیق النماذج السابقة في الفصلین األول و الثاني خصصنا الفصل الثالث دمنظرا لم قُ 

مالیة فعلیة مستمدة من التقاریر مع على البیانات اعتمادااإلسالميلتتناسب مع العمل المصرف  ةالمعدلو 

المخاطر التي قد اتجاهسبة القرارات المنااتخاذأن یستفاد منها في یمكنو تفسیرها وكیف النتائجتعلیل 

:قسمین حیث إلىتواجههم وقسمناها 

استعراضو  التنظیميتأسیسها و هیكلها  خالبحث، وتاریالمبحث األول وتناولنا فیه التعریف بعینة 

.العینة كنموذج الدراسةاختیارتطرقنا لحقوق المساهمین مع ذكر أسبا  ا، كمالبیانات المالیة لها

ثالث تطبیقات للنماذج الثالثة لألسالیب الكمیة في إدارة المخاطر التي تم التطرق الالمبحث الثاني و 

).2017-2001(في مصرف دبي اإلسالمي للفترة المماثلةعلى عینة الدراسة و إلیها في الفصل الثاني
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اإلسالمي محل الدراسة دبيتعریف بالمصرف:المبحث األول

ذا في هج الكمیة التي تم التطرق إلیها و ف دبي اإلسالمي كمصرف لتطبیق النماذمصر ختیاراتم 

  .له المصرفيالنشاطٕاعطاء صورة كاملة على المبحث سوف نسلط الضوء علیه وتعریفه و 

:مصرف دبي اإلسالمينبذة عن:المطلب األول

رسالة رؤیته و  وتأسیسه، هتم ومتى في هذا المطلب سوف نحاول تعریف مصرف دبي اإلسالمي 

.التي جاء من أجلها

:تاریخ تأسیس مصرف دبي اإلسالمي:الفرع األول

منعالبمستوىوتتمتعالمتعاملینقبلمنمتزایداإقباالاإلسالمیةالمصرفیةالخدماتتلقى

من دالمزیتجنب وهي التقلیدیة،التجاریةالمصرفیةالخدمات عن متمیزاإسالمیابدیالیعتبرحیثالتقدیر

والقیمبالشفافیةالملتزماإلسالميالمصرفيالنظامالتمیز ذلك على یحفزهمالمسلمین،غیرالمتعاملین

تم تأسیسه عام حیثأول مصرف إسالمي متكامل الخدماتمصرف دبيیعتبر و  ،العالیةاألخالقیة

هو اإلسالمیة، و المنتجات المصرفیةأصبح مصرف دبي اإلسالمي رائدا في مجال الخدمات و و  ، 1975

یة اإلسالمیة في منطقة الخدمات المصرفل مع زیادة الطلب على المنتجات و یرسم المعاییر في هذا المجا

)1(.سعید أحمد بن ناصر بن عمید آل لوتاطتأسس المصرف على ید الحاج العالم، و 

التمویل  طاعتعود المصرف تطور قو " الميسوق دبي اإلس"مدرجة فيفهو شركة مساهمة عامة، و 

إسالمي على مستوى مصرفرابع ول مصرف إسالمي متكامل الخدمات و هو أاإلسالمي العالمي، و 

لدیه الحضور ولة اإلمارات العربیة المتحدة، و فرعا في د 90یدیر المصرف حالیا شبكة تضم و . العالمي

فر لقاعدة متعاملیه ملیون متعامل و یو 1.7ضمن سبعة أسواق حول العالم، یقدم المصرف خدماته لقرابة 

)2(.الخدمات المتوقعة مع أحكام الشریعة اإلسالمیةیة مجموعة متزایدة من المنتجات و المتتال

رؤیة المصرف هو أن یكون المؤسسة العالمیة اإلسالمیة األكثر تقدما في العالم، أما رسالته فهي تتمثل و 

ل تقدیم المیة الرائدة في العالم من خالیحافظ علیها في صدارة المصارف اإلسو  في أن یرتقي بمكانته

)3(.ضمان مشاركة الموظفین الدائمینخدمات متمیزة لعمالئنا والسیر قدمائي مسیرة النمو واالبتكار و 

05/2018//26تاریخ اإلطالع /https//wikipedia.arg/wiki يك دببن–)1(
:httpsدبي  كبن–)2( //www. Zowya. Com/mena/par/story/ 27/05/2018االطالع.  
.27/05/2018تاریخ االطالع www.dib.ace/ar.وقع دبي اإلسالميم–)3(
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ن مصرف إكبر مصرف إسالمي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، فأباإلضافة إلى كونه أول و 

حامال لشعلة تعزیز الخدمات المالیة المتوافقة مع أحكام دبي اإلسالمي یتمتع بحضور دولي كبیر بصفته 

مصرف دبي اإلسالمي باكستان "و قد قام بتأسیس .الشریعة اإلسالمیة في عدد من األسواق حول العالم

متمیزة ، فضال الملوك له بالكامل كأول مصرف إسالمي في باكستان یقدم الخدمات المصرفیة ال"المحدود

یشكل إطالق مصرف بانین دبي الشریعة في من قنوات التوزیع الجملة و بتكارااكثر أعن مجموعته أوسع و 

٪ من 40أول دخول المصرف دبي اإلسالمي إلى منطقة الشرق األقصى، بعد أن استحوذ على ندونیسیاا

على الترخیص من 2017في مایو ، عالوة على ذلك حصل مصرف دبي اإلسالميسيینو االندالشیك 

لمركزي الكیني لتشغیل عملیات مصرف دبي اإلسالمي كینیا المحدودة، المملوك قبل المصرف ا

.للمصرف

یتمثل الهدف الرئیسي للمصرف في جعل التمویل اإلسالمي معیارا ثانیا، بدال عن كونه بدیال و 

قد حصل مصرف دبي اإلسالمي على العدید من لتقلیدیة في جمیع أنحاء العالم و للخدمات المصرفیة ا

یشكل الخدمات ئز المرموقة التي تعتبر دلیال راسخا على مساهماته في مختلف المجاالت لما الجوا

مساهماته یة، فضال عن خدماته االستشاریة و الخدمات المصرفیة االستثمار المصرفیة لألفراد والشركات و 

.في مجال المسؤولیة المجتمعیة

سبات المرموقة مؤشرا واضحا حصوله على لقب أفضل مصرفي إسالمي في مختلف المناویود

حصد مصرف دبي اإلسالمي الجائزة على المكانة الرائدة التي یتمتع بها في القطاع المالي اإلسالمي كما

العشرین من ي المنطقة، ضمن الدورة الثالثة و العالمیة اإلسالمیة لألعمال في نسختها األولى من نوعها ف

)1(.جوائز التمییز لقطاع األعمال

:الهیكل التنظیمي لمصرف دبي اإلسالمي:الثانيالفرع 

تكون من عدد من األعضاء یتحدد في النظام األساسي للمصرف، تیدیر المصرف اإلسالمي إدارة 

الشروط الواجب توافرها في أعضاء ظام األساسي أیضا تشكیل المجلس ومسؤولیاته و كما یحدد الن

إلسالمیة یتكون من مجلس إدارة، والذي یعتبر ایعتبر مصرف دبي اإلسالمي كباقي المصارف و .مجلس

لهذا فالمجلس أوسع سلطة إلدارة المصرف فیما عدا ما أحتفظ به صراحة للجمعیة اإلدارة العلیا، و 

.13، ص2017بنك دبي اإلسالمي، بیان صحفي، –)1(
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العمومیة، و في نطاق هذه السلطة الواسعة فان مسؤولیة مجلس إدارة المصرف تتعدد لتشمل عدة نواحي 

)1(:أهمها

.غایاته على المدى البعیدف و ستراتجیات المصر إبیان -

ستراتیجیات إمراجعیها دوریا ، كما یسهم في تحقیق لخطط اإلستراتیجیة طویلة المدى و وضع ا-

.المصرف الرئیسیة

.الخدمات المصرفیةئیسیة للمصرف في كافة المجاالت واالستثمارات و صیاغة السیاسات الر -

الالئحة الخاصة بتنظیم أوضاع رئیس النظم الداخلیة للمصرف لما في ذلكوضع اللوائح و -

.الوظیفیةشؤونهمو  ختصاصاتهمابجمیع ما یتعلق إدارة المصرف والعاملین فیه، و وأعضاء مجلس

خدمات التكافل الخدمات المصرفیة و و  ستثماراالاللوائح والنظم المتعلقة بالتمویل و  إقرار  -

.االجتماعي

د تقریر عن نشاط المصرف خالل تلك السنة ٕاعدامیزانیة المصرف كل سنة مالیة، و  إعداد -

.التقدم في أعمال المصرفیة لبیان المركز المالي للمصرف والنمو و المهن

السوقزیادة حصته فيالمصرف و ستقراراالقرارات في القضایا التي تساعد على تخاذا -       

:من أهمهاالعمل به، و نتظاماالمصرفي و 

 زیادة رأس المال أو خفضهقتراحابالقرارات الخاصة.

 تجدید مدة المصرفقتراحابالقرارات الخاصة.

تحق لهم حق التوقیعلوكالء أو الممثلین القانونیین و القرارات المتعلقة بتعیین المدیرین أو ا.

التأكد اإلسالمیة و ثماریة والتنمویة و اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة لسمعة المصرف االست-

.نحو مختلف األطرافلتزاماتهابمن وفاء المصرف 

الوصول إلى معادالت النمو المطلوبةقیق معدالت الربحیة المخطط لها و التأكد من تح-

.الوحدات الرئیسیة بالمجتمعمة العالقات الطیبة مع الحكومة و إقا -

م ینطبق على ما تقدم عرضه لمسؤولیات مجلس اإلدارة الخاصة بالمصرف اإلسالمي على وجه عا-

المخطط التالي یوضح الهیكل التنظیمي للمصرف و ، الذي هو محل الدراسةبي اإلسالمي و مصرف د

:اإلسالمي

المعهد اإلسالمي للبحوث و التدریب ،اإلستراتجیة في البنوك اإلسالمیة اإلدارةعبد الحمید عبد الفتاح المغربي، –)1(

.316-315، ص 2004، 66البحث رقم 



اإلسالميمصرف دبيل في إدارة المخاطر المصرفیةالكمیة األسالیبآلیة تطبیق : ثالفصل الثال

- 144 -

:الهیكل التنظیمي لمصرف دبي اإلسالميیوضح:)3-1(الشكل رقم 

ي البنوك اإلسالمیة، عبد الحمید عبد الفتاح المغربي اإلدارة اإلستراتجیة ف:من إعداد الباحثة باالستناد إلى:مصدرال

، و موقع دبي اإلسالمي 307ص 2004، 66المعهد اإلسالمي للبحوث و التدریب بنك اإلسالمي للتنمیة، بحث رقم

art/.comwww.dib/االلكتروني، 

:التطورات الرئیسیة لمصرف دبي اإلسالمي: لثالثافرع ال

و هو یتطور في معامالته و في نمو مستمر لذا 1975ي سنة منذ تأسیس مصرف دبي اإلسالم

و ذلك بالخبرة و المعامالت المصرفیة .الصدارة في المصارف اإلسالمیة الناشطة في العالمتلاح

مجلس ال

رئیس المجلس 

اإلدارة

المستشارون هیئة الرقابة الشرعیة

اإلدارة المنظمة

مةالعالقات العا

اإلدارة العامة  

للخدمات 

الشؤون 

القانونیة

عقود قضایا 

تحقیقات

دارة الرقمیة اإلإدارة المخاطر اإلدارة العامة 

للشؤون 

اإلدارة العامة 

للشئون 

اإلدارة العامة 

للتمویل 

إدارة التكافل 

االجتماعي

مخاطر تشغیلة

اطر السوقمخ

مخاطر االئتمان

حسابات جاریة 

الودائع

خطابات 

الضمان

الصرف األجنبي

 تالكمبیاال

المضاربات 

المرابحات

المشاركات

االستثمار 

المباشر

جدوىدراسات

صندوق الزكاة 

الخدمات العامة

خدمات الحركة

السجالت

والمستندات

المشتریات 

والمخازن

شؤون األفراد

مةالخدمات العا

الحركةخدمات

السجالت 

والمستندات

المشتریات 

والمخازن

حسابات عامة

الخزینة

الموازنة والتحلیل 

المالي

المراجعة الداخلیة 

والتفتیش

نظام المعلومات
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المطابقة للشریعة اإلسالمیة، و في ما یلي أهم التطورات التي مر بها مصرف دبي اإلسالمي منذ تأسیسه 

)1(:كما یلي

اإلسالميلمصرف دبي األحداث أهمیوضح :)3-1(جدول رقم

.27/05/2018وقع أرقام، تاریخ االطالع م–)1(

الحدثالتاریخ

اإلسالميدبيمصرفتأسیس1975مارس21

إلىملیون1000منالمصرفالمالرأسزیادةعلىالعمومیةالجمعیةةفقموا2004سبتمبر14

%50نسبةلالكتتاباألسهم طرح عن درهم ملیون1500

الخرطوممصرفمن%60یشتريسالمياإلدبيمصرف2005یولیو25

أغسطس17

2005

سوق دبي یلغي جمیع التداوالت لمصرف دبي اإلسالمي

ملیار درهم7شركة البرج للعقارات المحدودة برأس مال قدره تأسیس2006رسبتمب16

من أسهم مصرف الخرطوم الذي یمتلك مصرف دبي %25كتتاب في بدأ اإل2006ماي 15

.من أسهمه%60اإلسالمي

إلىملیون درهم 1500وافقت الجمعیة العمومیة على زیادة رأس المصرف من 2006دیسمبر22

%20ملیون درهم عن طریق توزیع أسهم منحه 1800

ملیون درهم 2800وافقت الجمعیة العمومیة على زیادة رأس المال المصرف من 2007مارس 

%7سهم منحه بنسبةملیون درهم عن طریق توزیع األ 3996 إلى

ملیون درهم 29960من وافق الجمعیة العمومیة على زیادة رأس المال المصرف2008مارس17

%15ملیون درهم عن طریق توزیع أسهم منحه  3445.43 إلى

34454وافقت الجمعیة على زیادة العمومیة على زیادة رأس المال المصرف من 2009أفریل 

%5ملیون درهم عن طریق توزیع أسهم منحه ك 3617.67 إلىملیون درهم 

ملیون درهم 7.3617وافق الجمعیة العمومیة على زیادة رأس المال المصرف من 2010أفریل17

"تمویل"على أسهم شركة االستحواذعن طریق  3798.6 إلى



اإلسالميمصرف دبيل في إدارة المخاطر المصرفیةالكمیة األسالیبآلیة تطبیق : ثالفصل الثال

- 146 -

على الموقع اإللكتروني أرقام تم تاریخ اإلطالع علیه باالعتمادمن إعداد الباحثة:المصدر

27/05/2018

لى إمن سنة نالحظ أن مصرف دبي اإلسالمي منذ تأسیسه و هو یتطورالجدول أعاله لمن خال

نسبة  زادت 2004حیث سنة لالكتتابطرح أسهمعن طریقزیادة رأس مال في من خالل و ذلك  أخرى 

، وفي %50ملیون درهم و ذلك بنسبة قدرت  15000 إلىملیون درهم 1000رأس المال المصرف من 

،2008مارس2007،17في  السنوات مارس،أما%20زادت نسبة رأس المال بنسبة قدرها 2006سنة 

، %7قدرت بــنسب مختلفةب، كانت زیادة رأس المال المصرف على 2016رس ما1، 2009أفریل 

اشترىكمصرف الخرطوم الذي على مؤسسات مالیةستحواذاعلى التوالي ، وكذلك 25%،5%،15%

على أسهم شركة تمویل ،و غیرها من المعامالت االستحواذ، وكذلك 2005یولیو  25في  %60نسبة 

سالمي منضم له متعاملون كثر من دبي اإلحتى أصبح مصرف ، األولویةكطرح أسهم حقوق األخرى

المعامالت فهو یعتبر رائد من رواد الصناعة المصرفیة في خالل ما یقدمه من خدمات مصرفیة و ثقة 

.المركز الماليو تحسین ، و زیادة في حقوق ملكیته، كبیرة أرباح  قیحقت فياإلسالمیة 

لبیانات المالیة لمصرف دبي اإلسالميا ستعراضا: المطلب الثاني

مصرف (في هذا المطلب سنحاول تسلیط الضوء على بعض بیانات المالیة للمصرف محل الدراسة 

جل إعطاء فكرة أو صورة عامة حول المعلومات المالیة و البیانات التي أو ذلك من )دبي اإلسالمي

تطبیق األسالیب المدروسة سابقة على هذه البیانات ستقراریة و المتابعة المالیة للبنك قبل توضح مدى اإل

.في إدارة المخاطر المصرفیة لهذا المصرف

).2017-2013(بیانات الدخل لمصرف دبي اإلسالمي للفترة الممتدة :الفرع األول

)2017-2013(یوضح بعض اإلرادات للمصرف دبي اإلسالمي للفترة )3-2(في الجدول التالي 

ملیون 3798.6المال المصرف من رأسوافقت الجمعیة العمومیة على زیادة 2016مارس 1

بنسبة  ةاألولویملیون درهم عن طریق طرح أسهم حقوق  4942.16م الىدره

25%
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األرقام ) 2017- 2013( للفترة بعض إیرادات مصرف دبي اإلسالمي یوضح:)3-2(جدول رقم 

.راتيامبمالیین الدرهم اإل

20132014201520162017اإلیرادات

دخل االستثمارات 

وعملیات التمویل وأخرى

4.489.625.030.406.251.387.210.938.792.28

خدمات مصرفیة وفرق 

عملة

789.851.052.211.294.561.425.031.406.51

5.288.476.082.617.545.948.635.9610.198.79دخل العملیات مجموع 

باالعتماد على تقاریر المالیة لمصرف دبي اإلسالمي للسنوات المذكورة باحثةمن إعداد ال:المصدر

.سابقا

.اإلسالميلمصرف دبي)2017-2013(لفترة لمارات ثتطور دخل االستیوضح:)3-2(شكل رقم 
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)2017-2013(من إعداد الباحثة اعتمادا على تقاریر الحالیة لمصرف دبي اإلسالمي:مصدرال

من خالل الشكل نالحظ أن قیمة دخل االستثمارات و عملیات التمویل في تزاید من سنة إلى سنة 

االستثمارات و عملیات التمویل، ة الدخل ٪ من قیم12،04كانت 2013حیث أن نسبة الزیادة سنة 

نت تقدر بقیمة دخل االستثمارات یعزي ذلك النمو المستدام في األعمال األساسیة للمصرف، كما أن كاو 
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٪ و هذا راجع كله أن 21.92أي نسبة زیادة قدرها 8.792.28كانت 2017عملیات التمویل سنة و 

.القتصادیة الرئیسیةالتمویل في االستثمارات هي مختلف القطاعات ا

)2017-2013(لفترة لعملة الدخل الخدمات المصرفیة و فرق وضحی:)3-3(الشكل رقم 

.لمصرف دبي اإلسالمي

.باالعتماد على تقاریر المالیة لمصرف دبي اإلسالمي للسنوات المذكورة سابقاباحثةمن إعداد ال:المصدر

هذا خل خدمات مصرفیة و فرق العملة، و األعلى كانت زیادة بنسب متفاوتة في دمن خالل الشكل 

راجع إلى النشاطات المصرفیة التي یقدمها المصرف لمتعاملیه في مختلف الخدمات المصرفیة التي 

.تحسب قیمتها أیضا تمتاز بالجودة و الثقة
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لمصرف )2017-2013(ترة تطور مجموع العملیات االستثماریة للفوضحی:)3-4(شكل رقم 

.دبي اإلسالمي

-2013(من إعداد الباحثة باالعتماد على تقاریر المصرف دبي اإلسالمي للفترة :مصدرال

2017.(

عملیات التمویل أخرى تمثل في مجموع دخل االستثمارات و الممن خالل الشكل أن دخل العملیات و 

حتى سنة 2013أخرى أي من سنة  إلىیة و فرق العملة في تزاید من سنة و نقل الخدمات المصرف

للمصرف في القطاعات التمویل نشطة بنسب مختلفة ویعزى ذلك أن عملیات االستثمار و 2017

.كذلك الخدمات المصرفیة المتنوعة التي یقدمها لمتعاملیهاالقتصادیة و 
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)2017-2013(ف دبي اإلسالمي للفترة بیانات لحقوق المساهمین لمصر :الفرع الثاني

مختلف حقوق المساهمین من رأس المال االحتیاطات احتیاطي )3-3(یمثل الجدول التالي رقم 

).2017-2013(القیمة العادلة لمصرفي دبي اإلسالمي للفترة الزمنیة 

-2013(بیانات حقوق المساهمین لمصرف دبي اإلسالمي للفترة یوضح :)3-3(جدول رقم 

.األرقام لما بین الدراهم اإلماراتیة)2017

حقوق 

المساهمین

20132014201520162017

3.953.753.953.753.953.754.942.194.942.19رأس المال

7.509.548.746.3110.181.27013.426.6214.749.65احتیاطات

احتیاطي القیمة 

  العادلة

)844.680()848.190()1.012.200()1.214.450()1.100.000(

إجمالي حقوق 

المساهمین

10.618.6111.851.8713.122.8317.154.3618.591.83

-2013(من إعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر المالیة لمصرف دبي اإلسالمي للفترة :المصدر

2017.(

)2017-2013(تطور رأس المال لمصرف دبي اإلسالمي للفترة )3-5(شكل رقم 

)2017-2013(إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات مصرف دبي اإلسالمي :المصدر
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نالحظ من خالل الشكل السابق أن قیمة رأس مال المصرف كانت مستقرة خالل ثالث سنوات 

)2017-2016(ثم كانت زیادة في رأس المال خالل سنتین الموالیتین )2013،2014،2015(السابقة 

ملون 4942،19إلى  3،798،6و ذاك نتیجة لقرار الجمعیة العامة على زیادة رأس المال المصرف من 

  ٪25درهم عن طریق طرح أسهم لسوق األولویة بنسبة 

لتمثیل زیادة في قیمة لالحتیاطات للمصرف محل الدراسة خالل الفترة )3-6(و الشكل التالي رقم 

)2013-2017.(

-2013(في قیمة االحتیاط لمصرف دبي اإلسالمي للفترة زیادةیوضح: )3-6(قم ر : الشكل

2017.(
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-2013(من إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات المالیة لمصرف دبي اإلسالمي للفترة :المصدر

2017.(

و هذا . ل خمس السنوات األخیرةمن الشكل السابق نالحظ كانت زیادة في قیمة االحتیاطات خال

من أجل مواجهة أي خطر قد یتعرض له المصرف، و تتمثل االحتیاطات أساسا في االحتیاطي 

)1(.القانوني

2015لسنة )2(لقانون الشركات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم 239طبقا للمادة :االحتیاطي القانوني–)1(

زیع كاحتیاطي القانوني غیر قابل للتو ٪ من األرباح العائدة للمساهمین إلى10و انتظام األساسي للمصرف، یجب تحویل 

أن هذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع إال في .٪ من رأس المال المدفوع50أن یصبح رصید هذا االحتیاطي مساویا  إلى

.حاالت ینص علیها القانون
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2013حیث بلغت االحتیاطات سنة )2(االحتیاطي العام،)1(االحتیاطي النظامي لمخاطر االئتمان،

.2017درهم سنة ملیون14،749،65ملیون درهم حتى وصلت إلى 7،509،54

للفترة یوضح تناقص قیمة احتیاطي القیمة العادلة لمصرف دبي اإلسالمي:)3-7(الشكل رقم 

)2013-2017.(
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السنوات 

من إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات التقاریر المالیة لمصرف دبي اإلسالمي للفترة :المصدر

)2013-2014.(

ثم )844.6840(كانت )2013(نالحظ أن احتیاطي القیمة العادلة سنة من خالل الشكل

ثم زادت قیمة احتیاطي القیمة العادلة )848.190(حیث أصبحت 2014تناقضت بشكل طفیف سنة 

ملیون للدرهم ثم )114450(حیث بلغت 2016سنة )1012200(حیث بلغت القیمة )2015(سنة 

ملیون درهم، و هذا راجع إلى أن هناك تذبذب في )1.100.000(حیث بلغت 2007سنة وتواصلت 

.المعامالت المصرف

هو احتیاطي نظامي لمخاطر االئتمان غیر قابل للتوزیع یتم االحتفاظ به وفقا :االحتیاطي النظامي لمخاطر االئتمان–)1(

.ت النظامیة شأن المخصصات العامةللمتطلبا
یتم تحویل إلى حساب االحتیاطي العام بناء على توجیهات مجلس اإلدارة و یخضع لموافقة :االحتیاطي العام–)2(

.المساهمین خالل االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة
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تطور لقیمة إجمالي المساهمین لمصرف دبي اإلسالمي للفترة وضحی:)3-8(الشكل رقم 

)2013-2017.(

-2013(دبي اإلسالمي للفترة من إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات المالیة لتقاریر مصرف :مصدرال

2017.(

خالل الشكل األعلى أن إجمالي حقوق المساهمین في تزاید خالل السنوات الخمسة أن نالحظ من 

المصرف دبي اإلسالمي یحقق نتائج خالل السنوات الماضیة مما أدى إلى زیادة في إجمالي حقوق 

.المساهمین الزیادة في رأس المال نتیجة لطرح أسهم

.اإلسالميدبي تطور معدل كفایة رأس المال لمصرف :الثالث الفرع

المصرف والجدول أدناه إنشاءتطور عبر سنوات :معدل كفایة رأس المال لمصرف دبي اإلسالمي

تبعا لمتطلبات اإلسالميدبي مصرفل 2017 -2007یوضح تطور نسبة كفایة رأس المال خالل الفترة 

:، نوجزها كما یليماراتياإلالمركزي مصرفوال 2نظام بازل 
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للفترة لمصرف دبي اإلسالميتطور نسبة كفایة رأس المالیوضح  : )3- 4(رقم  جدولال

)2007-2017.(

-2007الفترة اإلسالميإعداد الباحثة باالعتماد على البیات المالیة لمصرف دبي من:المصدر

2017.

،  2013اتجاه نسبة كفایة رأس المال لدى المصرف في تزاید، حیث بلغت سنة  أننالحظ 

، وهذا %12حافظ المصرف على نسبة كفایة رأس المال بنسبة  2015و  2014ثم في ،18.20%

العربیة المتحدة الحفاظ على معدل كفایة رأس المال بنسبة اإلماراتوك العاملة بدولة بطلب من جمیع البن

.%17، 2017حیث بلغ سنة األخرى،، ثم عاد لالرتفاع من جدید في السنوات 12%

معدالت كفایة رأس المال لمصرف خالل الفترة المدروسة اكبر من  أننستخلص األخیروفي 

، وهذا یعني أن المصرف لدیه مالءة مالیة %8والذي یقدر ب 2ة بازل به للجنأوصتالمعدل الذي 

 إلىفعالیة للحمایة من المخاطر، وسبب اختالف المعدل من سنة المصادرأكثرالن رأس المال جیدة

للمصرف اإلشرافیةیعمل تحت السلطة اإلسالميهو تغییر الطریقة لحسابه، الن مصرف دبي أخرى

والتي تفرض قوانین من اجل الحفاظ على االستقرار في القطاع المصرفي وكذلك ،اإلماراتيالمركزي 

الدولیة، إال أن المصرف في السنوات السابقة كان یطبق للرقابةتعمل على تطبیق توصیات لجنة بازل 

.3یطبق معیار بازل أصبح2017، ومنذ سنة 2ومعیار بازل 1معیار بازل 

السنوات
20072008200920102011201220132014201520162017

النسبة 

)%(
13.110.717.517.818.217.418.2121218.0117.0
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بیاناته لتصریح لما یقدمه من مصداقیة قوة مالیة و  ذواإلسالمي مصرف دبيومما سبق یعتبر 

الكمیة سالیبیمكن أن نطبق علیه األ، حیث یقدم خدمات مالیة و مصرفیة لألفراد، كماالمالیة السنویة

.التي تم التطرق إلیها في الفصل الثاني النظري

لغت ارتفاع صافي كما أن مصرف دبي اإلسالمي لدیه محفظة استثماریة متنوعة حیث ب

، العقاریة 2017سبتمبر 30ملیار درهم إماراتي للفترة المنتهیة بتاریخ 131.3الموجودات التمویلیة لیبلغ 

٪ مدفوعة بشكل رئیسي بالنمو المستمر في األعمال الرئیسیة و ارتفعت الموجودات التمویلیة 14نسبتها 

ملیار درهم إماراتي، بینما شهدت األعمال 87قیمتها ٪ لتصل21للخدمات المصرفیة للشبكات نسبة 

)1(.ملیار درهم إماراتي40٪ لتبلغ 4المصرفیة لألفراد نموا بنسبة 

عاما و تعتبر قصیرة 40كما أن الخبرة التي یمتلكها المصرف دبي اإلسالمي و التي تقارب 

میة األخرى لدى فان بالنسبة للمصارف التقلیدیة ألنها تعتبر طویلة بالمقارنة مع المصارف اإلسال

على بیاناته ألنها تعتبر (VaR)المصرف اكتسب ثقة و استقرار المالي مما یسهل علینا لتطبق نموذج

.أكثر استقرار

.تقاریر المالیة لمصرف دبي اإلسالمي–)1(
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لقیاس االستقرار المالي Z-SCORAنموذج الكمي الآلیة تطبیق :المبحث الثاني

اإلسالميمصرف دبي  على RAROCنموذج العائد على رأس المال المعدل بالخطر و 

RAROCوZ-SCOREفي هذا المبحث سنحاول تطبیق كل من الصیغ المعدلة للنموذجین 

  .أرقامالمستخرجة من موقع )2017-2001(للفترة اإلسالميعلى بیانات المالیة لمصرف دبي 

Z-SCOREآلیة تطبیق النموذج الكمي لقیاس االستقرار المالي :األولالمطلب 

من النماذج الحدیثة و الذي و الذي یعتبرZ-SCOREنموذج  إلىثاني تطرقنا في الفصل ال

أماهذا النموذج یتم تطبیقه عل ى المصارف التقلیدیة  أنیستخدم لقیاس استقراریة المصارف ، حیث 

، لذا فهو اإلسالميبعض التعدیالت لكي یصبح مالئم للعمل المصرفي إجراءیجب اإلسالمیةالمصارف 

حسابات أصحابمن وجهة نظر اإلسالمينموذجین احدها یقیس االستقرار المالي للمصرف  ىإلینقسم 

یقیس اآلخر،و و الذي یرمز له بالرمزاألرباحاالستثمار المشاركة في 

المصارف أسهممن وجهة نظر الراغبین في االستثمار في اإلسالمياالستقرار المالي للمصرف 

و في مایلي سیتم تطبیق كل من .ز له بالرمز و یرماإلسالمیة

المستخرجة من التقاریر المالیة السنویة للفترة اإلسالميالنموذجین على بیانات المالیة لمصرف دبي 

)2001-2017.(

حسابات بأصحابالخاص آلیة تطبیق نموذج :األولالفرع 

اإلسالميعلى مصرف دبي األرباحاالستثمار المشاركة في 

اإلسالميقیاس االستقرار المالي للمصرف  إلى  یهدف هذا النموذج 

هذه  ألصحاب،فهو یتعلق بالعوائد المتحققة األرباحاالستثمار المشاركة في أصحابلكن من وجهة نظر

أصحابألموالارتهإدالحسابات و مدى قدرة المصرف على تحمل المخاطر التشغیلیة في حالة سوء 

االستثمار الذي فهو یعطي فكرة لهؤالء على مدى استقراریته المصرف و متانته المالیة و هل نستمر في 

.االستثمار فیه و العمل معه
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:و لحساب هذا النموذج نطبق الصیغة التالیة

لیة و على بیانات المااإلسالميسوف نحاول تطبیقها على مصرف دبي  أعالهو الصیغة 

و لتوضیح اآللیة حساب مكونات النموذج الجداول التالیة توضح )2017-2001(المتحصل علیها للفترة 

و من ثم حساب قیمة النموذج بالتفصیل حساب كل مكون لصیغة النموذج 

.ككل
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اإلسالميلمصرف دبي األرباحصحاب حسابات االستثمار المشاركة في الخاص بأیوضح بیانات مكونات نموذج :)3-5(جدول رقم

)2009-2001(للفترة 

)2009-2001(للفترة اإلسالميالباحثة باالعتماد على بیانات المالیة لمصرف دبي  إعدادمن :المصدر

200120022003200420052006200720082009البیان

ألصحابصافي العوائد المحققة 

االستثمار المشاركة 
463,313441,316478,032553,339918,4051,757,6112,746,8691,876,2051,739,197

موجودات تمویلیة واستثماریة 

بالصافيإسالمیة
8,391,20010,115,73012,236,43017,487,11328,305,91235,255,44740,534,84852,659,01149,924,941

حقوق الملكیة
1,236 ,5601,573,9861,698,5962,986,5963,839,2058,824,25010,665,1178,925,3548,980,800

حسابات(ودائع العمالء

)ودائع االستثمار+االستثمار 
10,879,31914,170,66216,319,55519,878,72626,058,25437,799,22850,350,05251,759,98449,904,818

ودائع +حقوق الملكیة (المجموع

)العمالء
12,115,87915,744,64818,017,73522,865,32229,897,45946,623,47861,015,16960,685,33858,885,618

أصحابأموالنسبة التمویل من 

المطلقةحسابات االستثمار
0.8970.90000.9050.8690.8710.8100.8250.8520.847

الممولة من قبل صولاألحجم 

حساباتأصحاب

الستثمارا

7,526,9069,104,15711,073,96915,196,30124,654,44928,556,91233,441,24944,865,47742,310,757
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اإلسالميلمصرف دبي األرباحر المشاركة في حسابات االستثمابأصحابالخاص یوضح بیانات مكونات نموذج )3-6(جدول رقم

)2017-2010(لفترة

)2017-210(للفترةاإلسالميالباحثة باالعتماد بیانات المالیة لمصرف دبي  إعدادمن :المصدر

البیان
20102011201220132014201520162017

ألصحابصافي العوائد المتحققة 

1,435,6311,386,7071,316,2051,053,831799,0181,057,3321,874,9622,511,671األرباحاالستثمار المشاركة في 

موجودات تمویلیة و استثماریة 

بالصافيإسالمیة
57,171,06751,507,09955,560,10356,07063873,976,60297,219,599114,967,622133,334,227

10,526,42710,173,75710,559,85516,342,18917,706,60222,793,52827,269,21628,880,518(E)حقوق الملكیة للمصرف 

+حسابات توفیر (العمالءودائع 

)ودائع استثماریة
48,198,46,760,83548,621,96658,621,96664,768,12881,584,12892,753,647112,467,313

58,724,47256,934,59259,181,82174,395,55582,474,212104,378,212120,022,863141,347,831)ودائع+حقوق الملكیة(المجموع

أصحابأموالمویل من نسبة الت

حسابات االستثمار
0.8200.8210.8140.7800.7850.7810.7720.795

الممولة من قبل األصولحجم 

حسابات أصحاب

نسبة ×الموجودات(االستثمار

)التمویل

46,923,06042,019,49154,225,92343,735,09758,071,071,63275,928,50688,755,004106,000,710
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یوضح كیفیة حساب مكونات النموذج )3-7(جدول رقم

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017البیان

E

حقوق الملكیة

1,236,560

1,573,986

1,698,596

2,986,596

3,839,205

8,824,250

10,665,117

8,925,354

8,980,800

10,526,427

10,173,757

10,559,855

16,342,189

17,706,602

22,793,528

27,269,216

28,880,518

463,313

441,136

471,032

553,339

918,405

1,757,611

2,746,869

1,876,205

1,739,197

1,435,631

1,386,707

1,316,205

1,053,831

799,018

1,057,332

1,874,962

2,511,671

7,526,905

9,104,157

11,073,969

15,196,301

24,654,449

28,556,912

33,441,249

44,865,4772

42,310,757

46,923,060

42,019,401

54,225,923

43,735,097

58,071,632

75,928,506

88,755,004

106,000,710

6,15542

4,8474

4,31671

3,64127

3,7251

6,1547

8,2140

4,1818

4,1105

3,0595

3,0015

2,4272

2,4095

1,3759

1,3925

2,1125

2,3694

0.16420,17280,1533
0 ,196

5
0,15570,30900,31890,19890,21220,22430,24210,19470,37360,30490,30010,30720,2724

1,9862

الباحثة باالعتماد على البیات المالیة لمصرف دبي و برنامج االكسال إعدادمن :المصدر



مصرف دبيل  في إدارة المخاطر المصرفیةالكمیةاألسالیبآلیة تطبیق :الفصل الثالث

اإلسالمي

- 161 -

:اآلتينحصل على  أعالهبالتطبیق العددي في المعادلة السابقة بالقیم المتحصل علیها في الجدول 

القیمة المتحصل علیها  أنجال تقع فیه القیمة المحسوبة للنموذج و مقارنتها، فنجد م أينبحث في 

المصرف یقع في منطقة عالیة الخطورة و هذا حسب وجهة نظر  أن أي Z<1.81 األولتقع في المجال 

للمصارف األخرىتقارن مع القیم هذه القیمة  أن،كما األرباححسابات االستثمار المشاركة في أصحاب

، األخرىالمصرف ذو استقرار مالي مقارنة مع المصارف  أنبین هذه المصارف یعني  األعلىالقیمة و 

كانت صامدة نتیجة أنهایبقى هناك تخوف في االستثمار فیها رغم اإلسالمیةالمصارف  أنوهذا ما یفسر 

ثل المصارف لم تتأذى ماإلسالمیةالمصارف  أنالمالیة التي مست القطاع المصرفي حیث األزمات

.التقلیدیة

حقوق بأصحابالخاص آلیة تطبیق نموذج :الفرع الثاني

الملكیة

حقوق الملكیة بأصحابالخاص للمصرفنموذج الخاص بقیاس االستقرار المالي  أن

المتحققة لحملة األرباحقیاس مدى استقراریة عوائد  إلىیهدف 

األرباحو كذلك المستثمرین فیه، و یعتمد هذا النموذج في حسابه على صافي  ياإلسالمللمصرف األسهم

معدل  إلى باإلضافةحقوق الملكیة،أصحابلها موِّ التمویلیة و االستثماریة التي یُ األنشطةالناتجة من 

 اليإجم إلىحقوق الملكیة و نسبة حقوق الملكیة بأصحابالصافیة الخاصة لألرباحالمتوسط معدل النمو 

المصرف ذو  أننه كلما زادت هذه النسبة دلت على أحقوق الملكیة، حیث أصحابالممولة من األصول

.للمستثمرینأرباحذات كفاءة و تحقیق اإلسالميفي المصرف األموالاستقرار مالي وان عملیة استثمار 

:و لحساب النموذج السابق نقوم بتطبیق العالقة التالیة

ذلك باالعتماد على بیانات المالیة  واإلسالمي، القة التالیة على مصرف دبي نقوم بتطبیق الع

، و الجدولین التالیین یوضحان مكونات نموذج )2017-2001(للفترة اإلسالميلمصرف دبي 

.باالعتماد على بیانات المالیة لمصرف دبي للفترة المذكورة
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)2009-2001(للفترة اإلسالميلمصرف دبي ذج یوضح المكونات لنمو )3-8(جدول رقم 

200120022003200420052006200720082009البیان

حقوق أرباحصافي 

الملكیة 
125,524159,798234,456461,0331,063,3741,577,4832,512,8211,730,2901,212,281

و  ةتمویلیموجودات 

إسالمیةاستثماریة

بالصافي

8,391,20010,115,73012,236,43017,487,11328,305,91235,255,44740,534,84852,659,01149,924,941

حقوق الملكیة للمصرف 
1,236,5601,573,9861,698,5962,986,5963,839,2058,824,25010,665,1178,925,3548,980,800

(ودائع العمالء

)استثماریة+توفیر
10,879,31914,170,66216,319,55519,878,72626,058,25437,799,22850,350,05251,759,98449,904,818

(المجموع

)حقوق الملكیة+الودائع
12,115,87915,755,64818,017,73522,865,32229,897,45946,623,47861,015,16960,685,33858,885,618

أموالتمویل من نسبة ال

حسابات أصحاب

االستثمار 

)المجموع/ودائع(ةالمطلق

0,897930,89940
0,90574

0,869380,871580,8107330,825200,852920,84748

األصولحجم أصحاب

أصحابالممولة من قبل 

حقوق الملكیة 
856,4151,011,2651,153,2892,284,113,634,8316,672,6667,085,2697,744,8747,614,184

)2009-2001(للفترة اإلسالميالباحثة باالعتماد على بیانات المالیة ل مصرف دبي  إعدادمن :المصدر
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)2017-2010(للفترةاإلسالميدبيلمصرفلنموذجالمكوناتیوضح)3-9(جدول رقم 

20102011201220132014201520162017لبیانا

حقوق الملكیة أرباحصافي 
812,6331,056,4151,192,1541,718,0292,803,7263,839,2604,050,0514,503,580

موجودات تمویلیة و 

بالصافيإسالمیةاستثماریة 
57,171,06751,507,09955,560,10356,070,63873,976,60297,219,599114,967,622133,334,227

10,526,42710,173,75710,539,85516,342,18917,706,60222,793,52827,269,21628,880,518حقوق الملكیة المصرف

ودائع العمالء 

)استثماریة+توفیر(
48,198,01546,760,83548,621,96658,621,96664,768,12881,584,12892,753,641112,467,313

حقوق +ودائع(لمجموع ا

)ملكیة
58,724,47256,934,59259,181,52174,395,55582,474,212104,378,212120,022,863141,347,831

أموالنسبة التمویل من 

حسابات االستثمار أصحاب

)المجموع/ودائع(المطلقة

0,82070,821300,821570,787970,7853130,7816200,7727990,79567

الممولة من األصولم حج

10,248,0079,488,84217,503,56712,335,54115,905,97021,291,09326,212,57827,333,517حقوق الملكیة أصحابقبل 

)2017-2010(للفترة اإلسالميباالعتماد على بیانات المالیة لمصرف دبي :الباحثة إعدادمن :المصدر
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)2017-2001(للفترة اإلسالميلمصرف دبي ضح حساب مكونات النموذج یو )3-10(جدول رقم

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017البیان
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1,44381,222781,07220,54130,34010,185310,17450,15960,16240,12060,130310,07061,32481,1132751,070561,040311,0565

.2001/2017لمصرف دبي للفترة )3-7(والجدول رقم )3-6(الجدول رقم باالعتماد على بیانات من إعداد الباحثة:المصدر
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)2017-2001(اإلسالمي للفترة لمصرف دبيیوضح حساب مكونات النموذج )3-11(جدول رقم

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017البیان

17,80915,801520,3220,18429,25523,64035,4622,341115,92137,929611,13326,8109213,92717,627918,03221,545216,476

ل 
مد

ح 
ربا

األ
و 

نم

یة
لك
لم

 ا
ق
قو

ح

0,04760,467230,9661,30650,48340,5929-0,3114-0,299-0,3290,29990,12840,4411130,63190,3693-0,894-0,894-0,7310

0,0227

δ
9,272

)3-10(من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول :المصدر
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السابقین یلخص حساب مكونات النموذجمن خالل الجدولین

للنموذج،و بالتطبیق العددي في العالقة التعریفیة اإلسالميحقوق الملكیة للمصرف دبي بأصحابالخاص 

:التالیةنحصل على قیمته 

المجال القیمة المتحصل علیها تقع في  أن، فنجد zالقیمة المحسوبة للنموذج بمجالت لقیم ونقارن هذه

أصحابالمصرف یقع في منطقة متوسط الخطورة  وهذا حسب وجهة نظر  أن أي 2,9>1,893>1,81االثاني 

ألصحاب حقوق الملكیة متذبذب بعض الشيء  وهذا حسب متوسط األرباحعوائد  أنحقوق الملكیة، وهذا یعني 

اإلسالميولین على المصرف دبي معد النمو كان هناك تزاید ثم تراجع ثم تزاید ثم تراجع لذا یجب على مسؤ 

.صیغ التمویلیة  أي اإلسالمیةالنظر في عملیات االستثمار والتمویل  إعادة

بین هذه المصارف  األعلىالقیمة اإلسالمیة وللمصارف األخرىیمكن مقارنة هذه القیمة مع القیم كما-

ما یفسر انه هناك تذبذب في عوائد وهذا  األخرى،المصرف ذو استقرار مالي مقارنة مع المصارف  أنیعني 

.الملكیةلحقوق األرباح

.لیتماشى مع عمل المصرف اإلسالمي دبيZ-SCOREقبول الفرضة االولى مع تعدیل في نموذج *

 على RAROCالمال المعدل بالخطر  رأسآلیة تطبیق النموذج الكمي العائد على :الثانيالمطلب 

)2017-2001(للفترةاإلسالميمصرف دبي 

حدث النماذج التي تقیس المخاطر التشغیلیة أحد أالمال المعدل بالخطر  رأسیعتبر نموذج العائد على 

مع عمل یتالءمفان تطبیق هذا النموذج المعدل الذي اإلسالميللمصارف ، ونظرا لخصوصیة العمل المصرفي 

ن من الدخل الصافي المعدل ، و یتم حسابه من خالل حساب بسط النموذج و الذي یتكو اإلسالميالمصرف 

مال االقتصادي الذي  رأسو قسمته على اإلسالميالمصرف  يالملكیة فحقوق بأصحاببالخطر و الخاص 

و االئتمانیة و السوق و في مایلي سیتم تطبیق هذا على التشغیلیةمن المخاطر وهي أنواعیغطي ثالث 

).2017-2001(للفترة الممتدة اإلسالميمصرف دبي 

:آلتياك RAROCا الصیغة النموذج لدین
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على مصرف دبي RAROCالمال المعدل بالخطر  رأسئد على احساب بسط النموذج الع:الفرع االول

)2017-2001(للفترة اإلسالمي

:یتكون بسط النموذج السابق من ثالث مكونات وهي

التي و  سالمياإللمصرف دبي اإلسالميالخاصة ألصحاب حقوق الملكیة للمصرف اإلیرادات

تتمثل في الدخل التشغیلي العام للمصرف ، یتم حسابه باالعتماد على بیانات المالیة الخاصة 

.بالمصرف

 والتي تتمثل في القیم اإلسالميالخاصة بأصحاب حقوق الملكیة في مصرف دبي :التكالیف

كة في الریاح بصفته التي دفها المصرف كجزء من مسؤولیته في إدارة أموال أصحاب الحسابات المشار 

.مضاربا بالعمل 

و التي هي محصلة جداء المخصصات بمعامل تصحیح المخصصات :الخسائر المتوقعةk

الوعاء  إجمالي إلىالمصرف التي استثمرها بضمانته وعلى مسؤولیته أموالالذي یتمثل في نسبة و 

.التمویلیةاألنشطةالتي تم استخدامها في األموال

المعدل الخاص لي یبین قیم المكونات الثالثة السابقة لبسط نموذج والجدول التا

.دبي اإلسالميبالمصرف 

المعدل لمصرف دبي یوضح المكونات األساسیة لبسط نموذج :)3-12(جدول رقم 

.اإلسالمي

المبلغ بألف درهمالبیان

7,794,582اإلسالمیةیة من المعامالت التمویلیة و االستثمار اإلیرادات

1,406,507األجنبیةالعموالت و الرسوم وصرف العمالت اإلیرادات

31,038التي یتم قیاسها بالقیمة العادلة، صافياألخرىمن االستثمارات اإلیرادات

198,629من العقارات المحتفظ بها للتطویر والبیع ،صافياإلیرادات

118,637اریةمن العقارات االستثماإلیرادات

122,050شركات زمیلة و ائتالفات مشتركةأرباحالحصة من 
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529,342أخرىإیرادات

(2,511,671)األرباححصة المودعین و حاملي الصكوك من 

7,687,114اإلیراداتمجموع صافي 

ـــفالــــــــــــتـــــــــــــــكــــــــــــــــالــــــــــــــیــــــــــــــــــ

(1,568,090)تكالیف الموظفین

(602,378)اإلداریةتكالیف العمومیة و 

(45,723)استهالك عقارات استثماریة

(119,451)استهالك ممتلكات و معدات

(2,335,242)مجموع التكالیف

823,453التمویلیة و االستثماریةاألنشطةإیراداتالمخصصات المقتطعة من 

28,880,518حقوق الملكیة

التمویلیة األنشطةالمشاركة في )األسهمحملة (المصرف أموال

الحسابات الجاریة التي یستثمرها على أرصدةمتضمنة (االستثماریة و 

)ضمانته و على مسؤولیته

34,053,855

من الحسابات الجاریة التي (0.30)المصرف یستثمر أنبافتراض 

یستثمرها 
10,216,156

112,467,313حسابات االستثمار المطلقة

151,563,987للمصرف اإلجماليالوعاء المالي 

.2017لسنة اإلسالميالباحثة باالعتماد على بیانات المالیة لمصرف دبي  إعدادمن :المصدر

ص في الجدول وهو ملخنحسب قیم مكونات بسط النموذج  أعالهباالعتماد على الجدول 

.الموالي 
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اإلسالميلمصرف دبي یوضح حساب مكونات بسط نموذج :)3-13(جدول

درهمألفالمبالغ مكونات نموذج 

7,687,114

(2,335,242)

823,453

K=معامل تصحیح المخصصات

)3-9(على الجدول رقمالباحثة باالعتماد دإعدامن :المصدر

حقوق الملكیة یحسب بأصحابو بناءا على ماسبق فان الدخل الصافي المعدل بالخطر و الخاص 

:كاآلتي

=7687114−2335242+(823453×0.067)

= 5407034.351

اإلسالميلمصرف دبي المال االقتصادي مقام نموذج رأسحساب :الفرع الثاني 

ن المخاطر وهي مخاطر التشغیلیة مأنواعالمال االقتصادي یغطي ثالث  رأس أننا سابقا كما تطرق

حاالته أسوءمخاطر السوق و مخاطر االئتمان ،فهو یعتبر كمیة المبلغ المطلوب من اجل بقاء المصرف في و 

 رأسیفیة حساب ك إلىولقد تطرقا في الفصل الثاني .عمله و نشاطه أداء أثناءضد الصدمات التي قد تواجهه 

مع العمل المصرف محل الدراسة، تتالءمللتطبیق و التي األسهلو لقد تم اختیار طریقةالمال االقتصادي،

.لسهولة تطبیقها و العمل بها

:المال االقتصادي رأس التالیة لحسابالخطوات إتباعوسیتم 

المتعثرة؛ ة الجدول الموالي یوضح تحدید الخسائر المتوقعة و التي تتمثل في الدیون : األولىالخطوة 

.اإلسالميالخسائر المتوقعة لمصرف دبي 
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2017-2015للفترة اإلسالميمقدار الخسائر المتوقعة لمصرف دبي یوضح :)3-14(جدول رقم 

  درهم بألفالوحدة 

للسنوات المذكورةاإلسالميالباحثة باالعتماد على بیانات مصرف دبي  إعدادمن :رالمصد

المتوقعة للخسائرحساب االنحراف المعیاري :ثانیا

:لدینا العالقة العامة لحساب االنحراف المعیاري

S=

=

=

X-X

20899039225-1445654983206

66977856-81845119587

233322570011527495280520

S=

سیغما2.33یعادل %99تثبیت مستوى الثقة حیث مستوى الثقة :ثالثا

.سیغما2.33المال االقتصادي و هو حاصل ضرب الخسائر الغیر متوقعة في  رأساستخراج :رابعا

)دیون متعثرة(الخسائر المتوقعة السنة

20154983206

20165119587

20175280520
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للفترة اإلسالمياالقتصادي الواجب االحتفاظ به من قبل مصرف دبي الالم رأسیوضح ):3-15(جدول

)2015-2017(

المال االقتصاديرأس)سیغما(مستوى الثقة الخسائر غیر متوقعةالسنة

20151772366762.33412961455

20162009860522.33468297501

20172309068762.33538013021

اإلسالميالباحثة باالعتماد على بیانات المالیة لمصرف دبي  إعدادمن :المصدر

لمواجهة اإلسالميالمال االقتصادي الذي یحتاجه مصرف دبي  رأسمقدار  أنمن خالل الجدول نالحظ 

ون بسبب كو ذلك   2017الى غایة سنة 2015الخسائر الغیر المتوقعة قد ارتفع بشكل تدریجي من سنة 

الخسائر الغیر متوقعة التي حددت بمخصص الدیون الشكوك في تحصیلها،و بصفة عامة سوف یحتاج 

المال االقتصادي لمواجهة المخاطر التي یتعرض لها المصرف نتیجة برأساالحتفاظ بمبالغ كبیرة لالحتفاظ 

.أنشطتهممارسة 

اإلسالميي لمصرف دبRAROCالمال المعدل وفق المخاطر  لرأسالعائد ولحساب

RAROC=

0.0100=RAROC=

RAROC=1.005%

لیتماشى مع عمل المصرف اإلسالمي RAROCقبول الفرضیة الثانیة مع إجراء تعدیل على بسط نموذج *

.دبي
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على مصرف )VaR(آلیة تطبیق النموذج الكمي القیمة المعرضة للخطر:المبحث الثالث

:الميدبي اإلس

بمنهجیاتها الثالثة على بیانات المالیة لمصرف دبي )VaR(سنحاول في هذا المبحث تطبیق نموذج 

.اإلسالمي للفترة  المستخرج من موقع سوق مالي دبي

)VaR(القیمة المعرضة للخطر لحساب التاریخیة ةریقطال آلیة تطبیق:المطلب األول

:للخطر بإتباع الخطوات التالیةأوضحنا سابقا یمكن حساب القیمة المعرضة

.الطریقتین المذكورتین سابقاإحدىوذلك باستخدام األصلحساب عوائد 

.إنشاء توزیع تكرار تطبیقي لمعدالت العائد التي سیتم من خاللها حساب القیمة المعرضة للخطر

ي اإلسالمي على مصرف دب)VaR(وفي ما یلي ویتم عرض كیفیة آلیة حساب القیمة المعرضة للخطر 

:بالمنهجیة التاریخیة على مستوى للفترة التداول لمدة ستة أشهر كما یلي

ویخشى اإلسالميو یرید استثماره في مصرف دبي 010000له مبلغ قدره  رمستثمنفترض أن هناك 

یوم تداول ؟أسوأقیمة قد اخسرها في أقصىفیطرح  سؤال ماهي الخسارة ،

التاریخیة و نقوم بحساب القیمة اإلسالميبي دبیانات مصرف بإحضارقوم و لإلجابة على هذا السؤال ن

على سؤال المستثمر اإلجابةالمعرضة للخطر بطریقة التاریخیة و ذلك من أجل 

اإلسالميتداول للمصرف دبي أشهرو جدول الموالي یوضح لنا البیانات التاریخیة لستة 

الحسابیة الطریقةمذكورتین سابقا في الجانب النظري، وهي ثم حساب العوائد الیومیة حسب الطریقتین ال

كسال لحساب العوائد للبیانات جدول اإلباستخدامأدق ،و ألنهااللوغاریتمیة، ونحن اخترنا الطرقة اللوغارتمیة  أو

(29/11/2018غایة  إلى 1/06/2018( أشهرالتاریخیة لسعر السهم لفترة تداول ستة  )6انظر الملحق رقم )

)%90،%95،%99(بحساب القیمة المعرضة للخطر لمختلف فترات ثقة نقومثم

من جدول االكسال للعوائد المحسوبة سابقا وذلك باالعتماد على CENTILEوذلك باستعمال دالة 

.یوضح قیم المحسوبة للقیمة المعرضة للخطر للفترات الثقة المختارة )3-14(،  وجدول رقم7الملحق رقم 
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لمصرف 29/11/2018-1/6/2018(یوضح قیم القیمة المعرضة للخطر للفترة :)3-16(جدول رقم 

:اإلسالميدبي

.6مخرجات االكسال باالعتماد على الملحق رقم باالعتمادالباحثة  إعدادمن :المصدر 

خسارتك في الیوم الواحد لن  أن %99متأكدون بنسبة أننانقول للمستثمر  أنمن خالل الجدول نستطیع 

بنسبة متأكدونكما أننا .اإلسالميثمرت في  مصرف دبي التداول إذا استأیامفي أسوأ 1996.12تتجاوز 

%90بنسبة متأكدونأنناكما التداول،أیامفي أسوأ 1429.68خسارتك في الیوم الواحد لن تتجاوز  أن 95%

.في أسوأ أیام التداول1142.04خسارتك في الیوم الواحد لن تتجاوز  أن

Delta ةطریقآلیة تطبیق:المطلب الثاني normal القیمة المعرضة للخطر لحساب)VaR(:

Deltaحساب القیمة المعرضة للخطر بطریقة  أنكما قلنا سابقا  normal تعتم على التوزیع الطبیعي

شكل الجرس حیث منتصف الشكل یمثل المتوسط الحسابي ،و لدینا جانبین للتوزیع الطبیعي الجانب یأخذالذي 

وقوعها ضئیل، و بأسلوب بسیط نحاول معرفة مدى انخفاض سعر السهم في احتمالیة أن أیناألیسرو  األیمن

.للتوزیع الطبیعياألیسر أو األیمنالجنب (هذه المنطقة  (

Deltaو لحساب القیمة المعرضة للخطر بطریقة  normalنتبع الخطوات التالیة:

سعر السعر یتبع للتوزیع الطبیعي؛ أن- 

االنحراف المعیاري لعوائد سعر السهم؛نقوم بحساب الوسط الحسابي و -

%90نقوم حساب القیمة المعرضة للخطر لمختلف فترات الثقة - , 99% , 95%)(

قیمة القیمة المعرضة مختلف فترات الثقة

للخطر

قیمة االستثمار المراد 

استثماره

القیمة النقدیة للقیمة 

المعرضة للخطر 

VaR(1%)-2.00%100000-1996.12

VaR(5%)-1.43%100000-1429.68

VaR(10%)-1.14%100000-1142.04
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Zنقوم بحساب قیمة المعیاریة - scoreلفترات الثقة المختلفة؛

Zولدینا الجدول الموالي یوضح القیمة المعیاریة  scoreلمختلف الثقة

Zمعیاریة یوضح قیم ال:)3-17(جدول رقم score

Alpha(∝)Zفترات الثقة score

99%1%2.33

95%5%1.65

90%10%1.28

Deltaبطریقة (VaR)جل حساب القیمة المعرضة للخطر أومن  normalنطبق العالقة التالیة:

VaR=mean-(Z*sd)

ي لقیم عوائد السهم للفترة نقوم بحساب المتوسط الحسابي و االنحراف المعیار )4ملحق رقم (و باالستخدام 

.، و ذلك باستخدام برنامج االكسال اإلسالميلمصرف دبي ) 29/11/2018الى 1/06/2018(

:و الجدول التالي یوضح ذلك

یوضح قیم المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري:)3-18(جدول رقم

0.01المتوسط الحسابي

0.86االنحراف المعیاري

.باالعتماد على جدول االكسال د الباحثة من اعدا:المصدر 

و باستخدام العالقة السابقة نقوم بحساب القیمة المعرضة للخطر لفترات الثقة المختلفة و الجدول التالي 

.یوضح ذلك
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یوضح قیم المعرضة للخطر لمختلف فترات الثقة :)3-19(جدول رقم 

Zالقیمة المعیاریة مختلف الفترات score القیمة

معرضة ال

للخطر  

قیمة االستثمار 

المراد استثماره

القیمة النقدیة 

للقیمة المعرضة 

للخطر 

VaR1%2.33-1.99%100000-1985.26

VaR5%1.65-1.40%100000-1398.76

VaR10%1.28-1.09%100000-1086.25

)4ملحق رقم (باالعتماد على جدول االكسال و من اعداد الباحثة :المصدر 

من سعر السهم عند مستوى ثقة %1.99الخسارة الیومیة التي تقدر بـ:كاآلتيالقیم  أمن خالل الجدول تقر 

من سعر السهم فالمستثمر %1.99الیومیة لن تزید عن خسارتنابان %99،أي فأنا على ثقة بنسبة 99%

 إذا أمادینار، 1985تزید عن التداول لنأیامبان خسارته الیومیة في أسوا %99في مصرف دبي له احتمال 

أي أن المستثمر في أسوأ أیام التداول ،%1.40فإن نسبة الخسارة الیومیة لن تزید عن %95كانت نسبة الثقة 

.دینار1398بأن تكون خسارته الیومیة في أسوأ أیام التداول لن تزید عن %95احتمالفي مصرف دبي له 

%1.09تقدر بـ التداولن الخسارة الیومیة لسعر السهم في أسوأ أیام فإ %90كانت نسبة الثقة  إذاأما 

بأن لن تزید  خسارته الیومیة في سعر %90احتمالیةتكون اإلسالميیعني أن المستثمر في مصرف دبي 

.دینار1086السهم و التي تقدر بـ 

.القیم صحیحةتكون  أنسعر السهر السهم یتبع للتوزیع الطبیعي من أجل  أنویجد التذكیر 

:)VaR(القیمة المعرضة للخطر مونتي كارلو لحساب المحاكاة طریقةآلیة تطبیق :المطلب الثالث

الطرق المستخدمة لحسابه   أدقالمحاكاة مونتي كارلو لحساب القیمة المعرضة للخطر من أسلوبیعتبر 

أسعاررضة للخطر وذلك بالتطبیق على وفي هذا المطلب سنحاول شرح طریقة مونتي كارلو لحساب القیمة المع

  ) .29/11/2018 إلى 1/06/2018( للقترةاإلسالميلمصرف دبي األسهم

:التالیةیتم ذلك بتطبیق العالقة  وتاریخیة، لسعر السهم باالعتماد على معطیات التنبؤو التي تعتمد على 
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Prix simulé = Prix actuel * exponentiel (rendement-0.5 * volatilité 2) + volatilité

*

processus de Wiener * √ échéance 

:حیث

Prix simulé:الجدید المتنبأ به؛ مالسعر السه

Prix actuel: للسهم؛األساسسعر  أوالسعر السهم السابق

rendement:المتوسط الحسابي لعوائد السهم ؛

:processus de Wienerي  و ذلك باستخدام دالة االكسال متغیر عشوائي یتبع التوزیع الطبیع

)LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA();0;1(؛  

Volatilité:االنحراف المعیاري لعوائد السهم ؛

Echéance  : ؛)5( األیامعدد  

حساب العوائد نقوم  داإلسالمي، بعلمصرف دبي 6في الملحق رقم األسهمنستخدم البیانات لسعر 

:المواليو ذلك موضح في الجدول  يالمعیار ف بحساب المتوسط الحسابي و االنحرا

   مسعر السهلحسابي و االنحراف المعیاري لبیانات ایوضح قیم المتوسط :)3-20(جدول رقم 

%0.01المتوسط الحسابي 

%0.86االنحراف المعیاري

.باالعتماد على جدول االكسال من اعداد الباحثة :المصدر 

جدول االكسال من باستخدامبسعر السهم المستقبلي وذلك التنبؤن اجل نقوم بتطبیق العالقة السابقة م

مرة لمحاكاة سعر 1000، من أجل )LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA();0;1(الدالة  استخداماجل 

المتنبأ بها األسهمسعر أساسالسهم ومن ثم حساب القیمة المعرضة للخطر على 
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لمعرضة للخطر لفترات ثقة المختلفة و الجدول الموالي القیمة الحسابCENTILEثم استخدام دالة  

یوضح ذلك

یوضح قیم القیمة المعرضة للخطر لفترات المختلفة:)3-21(جدول رقم 

القیمة المعرضة للخطرفترات الثقة

VaR1%5.20

VaR5%5.21

VaR10%5.22

.مج االكسال و برنا)5الملحق رقم (باالعتماد علىمن اعداد الباحثة :المصدر 

%99بنسبة ثقة تقدر بـ 5.20من الجدول نالحظ أن أسوأ أیام التداول فان سعر السهم لن ینخفض عن 

،  أما إذا كانت نسبة الثقة %95بنسبة ثقة 5.21أما في أسوأ أیام التداول فان سعر السهم لن تنخفض عن 

  .5.22عن  فان أسوا أیام التداول فان سعر السهم لن ینخفض%90تقدر بـ 

طریقة التاریخیة، طریقة(من خال ماتم عرضه في طرق حساب القیمة المعرضة للخطر -

DELTA NORMAL،وجود تفاوت في تقدیرا )وطرقة المحاكاة مونتي كارلو(VaR)بتعدد الطرق.

مل غم تعقدها و خطوات العالقیمة المعرضة للخطر ر نسب لحساب تعتبر طریقة مونتي كارلو الطریقة األو 

.ئیة في نظام االیكسال فهي تستخدم مولد االرقام العشوابها 

.قبول الفرضیة الثالثة دون اجراء أي تعدیالت على طرق حساب القیمة المعرضة للخطر *
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:خالصة الفصل الثالث

انات في الفصل الثاني على بیإلیهاتطبیق االسالیب الكمیة التي تم التطرق  علىالعمل في هذا الفصل تم

كیف یمكن تطبیق  هذه االسالیب عملیاً بیناحیثو تحلیل النتائج المتحصل علیها مصرف دبي االسالمي ،

لمصرف اسالمي ، التي ستساعد متخذي القرار االستعانة بها لدعم ادارة المخاطر فعلیةبیانات على المقترحة 

تي قد یتعرض لها في المستقبل ، ر القصوى الللحفاظ على مالءة المصرف و استقراره المالي و تحدید الخسائ

سالیب الكمیة على بیانات  فعلیة للمصرف و االستفادة الجدیر بالذكر ان هذا الفصل یبین كیفیة العمل باالو 

.منها
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  ـمــــــةــــاتـــــــــخال
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ي میدان الصرفیة التقلیدیة المخاطر المصرفیة من المجاالت الحدیثة ف إدارةیعتبر مجال 

التنبؤ بالخطر و قیاسه المتمثلةأنشطتهاالتي تقدمها للمصرف في ألهمیةوذلك نظرا ،اإلسالمیة أو

أخطارمن،لذالك فالبیئة المصرفیة وما یحوطها األخطاربأقلالتصدي له أولمن الثم التحوط منه 

و من ثم اتخاذ  هتقوم بهذا العمل تحدید الخطر ثم قیاس إدارةوجود نشاطاتها وعملها وجب ألداء

.و القرارات الالزمة اإلجراءات

صرفیة خاصة المخاطر االئتمانیة المخاطر الم إدارةكمیة في مجال أسالیبلذا وجب تطبیق 

یة ي تتعرض لها المصارف التقلیدالمخاطر الت أهمالتشغیلیة و مخاطر السوق التي تعتبر من و 

من اجل التحوط وٕادارتهاعمل على تعزیز قدرتها في قیاسها ،لذا المصارف على حد سواء تواإلسالمیة

Z-SCOREوRAROCالتالیةاألسالیب، لذا یعتبر كل من أخطارهاالحد من  أومنها وتجنبها 

ة، السوق، التشغیلی(الكمیة لقیاس المخاطر الثالثة األسالیبهم أمن VaRالقیمة المعرضة للخطر و 

).االئتمانیة

عنا الخروج بمجموعة من النتائج النظریة استطبأبعادهجوانب الموضوع  إلىوبعد ما تطرقنا 

.البحثوٕاشكالیةطروحةمعلى فرضیات البحث الاإلجابةالتوصیات و كذلك و 

:دراسة ال فرضیاتنتائج اختبار

لكمیة  في إدارة المخاطر المصرفیة ا األسالیبإن البحث  یهدف إلى تقییم إمكانیة تطبیق بعض 

:الرئیسیة البحثاإلشكالیةعلى  اإلجابة إلىنا لالتقلیدیة على المصارف اإلسالمیة فتوص

في إدارة المخاطر في المصارف التقلیدیة الكمیة المستخدمةأسالیبانه یمكن فعال تطبیق 

.تتناسب مع العمل المصرفي كيعلیها لبعض التعدیالت إجراءبعد المصارف اإلسالمیة، لكن  على

:كاآلتيعلى الفرضیات البحث اإلجابةوتم 

في  اإلسالمیةعلى المصارف Z-SCOREالكمي األسلوبیمكن تطبیق .1

.اي قبول الفرضیة األسلوبمجموعة من التعدیالت على هذا إجراءمخاطرها وذلك بعد  إدارة

تعدیالت إجراءإلى  المال المعدل بالخطر یحتاج رأسإن معدل العائد على .2

على بسط نسبته ألنه ال یراعي التكالیف الخاصة بأصحاب حقوق الملكیة بینما  النموذج 

التقلیدي یتم إدخال كافة التكالیف، في حین أن النموذج المعدل یدخل التكالیف الخاصة 
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ه بأصحاب حقوق الملكیة دون أصحاب حسابات االستثمار المشاركة في األرباح، واألمر ذات

نصیب   إدراجینطبق على المخصصات التي تكافئ الخسائر المتوقعة، حیث إنه یجب 

أصحاب حقوق الملكیة من المخصصات، دون نصیب أصحاب حسابات االستثمار المشاركة 

المال االقتصادي كمقام  رأسكما أن .في األرباح ألن المخصصات اإلجمالیة تمول من كلیهما

عدة طرق لحسابه فهو یمكن تطبیق ذات بالخطر لدیهالمعدل المال رأسلمعدل العائد على 

.اي قبول الفرضیة اإلسالميالطریقة المختارة لحسابه في المصرف 

التاریخیة (بطرقها الثالث VARالقیمة المعرضة للخطرالكمياألسلوبإن .3

في المصارف المطبقة على المصارف التقلیدیة، یمكن تطبیقها)والقیاسیة ومحاكاة مونتي كارلو

.اي قبول الفرضیة دون اجراء تعدیل اإلسالمیة

:الدراسةنتائج-

طر االمخ  إدارةالكمیة وكیفیة تطبیقها في األسالیب عنبحث في ال هذه الدراسة تمثل ت

ولقد خلص هذا اإلسالمیةفي المصارف التقلیدیة و كیفیة تطبیقها في المصارف تطبقالتي المصرفیة 

:ة من النتائج التي تتمثل في مایليمجموع إلىالبحث 

في البحث والمتمثلة في العائد على إلیهاالكمیة التي تم التطرق األسالیب أن)1

االستقرار المالي و السالمة المالیة أسلوب، وRAROCبالخطرالمال المعدل  رأس

تطبق على المصارف التقلیدیة VaR.للخطروالقیمة والمعرضة Z-SCOREللمصارف

تعدیالت على صیغها بما یتناسب إجراءلكن بعد اإلسالمیةتطبق على المصارف أنهاكماو 

.اإلسالميمع عمل المصرف

Z-SCOREالكمي لقیاس االستقرار المالي و السالمة المصرفیةاألسلوب)2

احدها یقیس االستقرار المالي و السالمة المصرفیة من وجهة نظر أسلوبین إلىینقصم 

و الذي  األرباحمن وجهة نظر حسابات االستثمار المشاركة في اآلخرحقوق الملكیة و

.اإلسالمیةیطبق في المصارف 

یحتاج إلى RAROCالمال المعدل بالخطر رأسإن معدل العائد على )3

تعدیالت على بسطه ألنه یراعي في ذلك  التكالیف الخاصة بأصحاب حقوق الملكیة  دون  

، لكن النموذج التقلیدي یتم إدخال األرباحالمشاركة في حساب  تكالیف حسابات االستثمار
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كافة التكالیف، واألمر ذاته ینطبق على المخصصات التي تكافئ الخسائر المتوقعة، حیث 

نصیب أصحاب حقوق الملكیة من المخصصات، دون نصیب أصحاب   إدراجإنه یجب 

كما .لیة تمول من كلیهماحسابات االستثمار المشاركة في األرباح ألن المخصصات اإلجما

المال المعدل بالخطر یمكن تطبیق  رأسالمال االقتصادي كمقام لمعدل العائد على  رأسأن 

ذات العالقات الخاصة به في المصارف التقلیدیة

التاریخیة (بمنهجیاتها الثالث VaRإن نموذج القیمة المعرضة للخطر)4

المصارف التقلیدیة، یمكن تطبیقها في المطبقة على )والقیاسیة ومحاكاة مونتي كارلو

.المصارف اإلسالمیة

راس المال االقتصادي هو مقدار المال المطلوب لضمان بقاء المصارف في )5

.التطورا و االزمات المالیة التي قد تحدث یجب ان یكون یضمن جمیع انواع المخاطر

إدارة  مصرف دبي االسالمي الذي كان محل الدراسة له درایة كافیة بثقافة)6

.المخاطر المصرفیة و ذلك من خالل تحلیل بیاناته و قوائمه المالیة 

سالمیة في مجال إیعتبر مصرف دبي االسالمي كمؤسسة مالیة رائدة )7

الصرفیة ، حیث خلق له مكان في النظام المصرفي االسالمي و العالمي ككل، و اتباعه 

.بع في معیار كفایة راس المالو ذلك من خال تطبیق جاءتIIIو IIو  Iلمقررات بازل 

:التوصیات

:تين الباحثة توصي باآلإالسابقة فإلیهاباالعتماد على النتائج المتوصل 

الذي یقس االستقرار االعتماد على المؤشرین)1

السالمة المصرفیة الخاص بأصحاب اإلستثمار المشاركة في األرباح و 

الخاص السالمة المصرفیةاالستقرار و لقیاس و 

أكثریعتبر ألنهاإلسالمیةالذي یطبق في المصارف )حقوق الملكیة(بأصحاب رأس المال 

.المعروفمن المؤشر التقلیدي ةاإلسالمیرف اموضوعیة لتطبیقها على المص

داة صناعة المال المعدل بالخطر كأ رأستبني نموذج  معدل العائد على )2

 رأسرئیسة للمصارف اإلسالمیة لقیاس مخاطر التشغیلیة المعدل و كذلك كیفیة حساب 

.المال االقتصادي الذي یغطي المخاطر الثالثة االئتمان و السوق والتشغیلیة
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عتماد أسلوب القیمة المعرضة للخطر كأداة صناعة رئیسة للمصارف إ)3

منهجیة محاكاة مونتي كارلو، ألنها تقوم على اإلسالمیة لقیاس المخاطر السوقیة، وباألخص

التنبؤ بأسعار وعوائد األصول المستقبلیة، وتأخذ بعین االعتبار تداخل العالقات التبادلیة بین 

.مخاطر األصول

األسالیبعلى صعید البحث، فإن الباحثة توصي بضرورة التعمق في دراسة )4

ا یتناسب مع األنشطة المصرفیة اإلسالمیة الكمیة في إدارة المخاطر، ونمذجتها وتطویرها بم

.تعزز مسیرة نموها وازدهارها، ویعزز من الثقة بها على مستوى العالم كله أدواتویقدم لها 

:آفاق البحث

المخاطر  إدارةمجاالت واسعة للبحث العلمي، منها المخاطر المصرفیة إدارةمجال فتح ی

وقد تعرضنا في دراستنا هذه قیاسها ومن اجل التحوط منهاالكمیة لاألسالیبو كیفیة تطبیق المصرفیة

:فتح الباب لدراسة مواضیع أخرى نراها بذات األهمیة نذكر منهالیجانب  إلى

مصرفیة؛الالمخاطر  إدارةاستخدام مجال بحوث العملیات في -

؛اإلسالمیةفي المصارف السیناریوهاتأسلوبتطبیق-
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للخطر كآلیة مستحدثة لقیاس وٕادارة المخاطر المالیة، دراسة حالة  سوق األوراق المالیة 
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، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم ، مجلة الواحات للبحوث والدراساتالجزائري

.2016، 9والعدد 1المجلدجامعة غردایة، الجزائر ،التسییر ،

مدى -إدارة المخاطر السیولة في البنوك العاملة في األردن،عدنان شاهر  األعرج.48

،مجلة -في البنوك العاملة في األردنتطبیق أفضل الممارسات في إدارة مخاطر السیولة

.2010، 25العدد  العراق،الجامعة بغداد،، كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة 

استعمال أنموذج صالح الدین محمد أمین ، اإلمام نبراس محمد عباس ،العامري .49

المصارفعینة في دراسةفي إدارة المخاطرRAROCرعائد رأس المال المعدل بالمخاط

،جامعة بغدادمجلة دراسات محاسبیة ومالیة، الكلیة التقنیة اإلداریة، الخاصة،یةالصرف

.2012، الفصل الرابع، السنة 21، العددالعراق

یاس االستقرار المالي لعینة من المصارف التجاریة هوزان تحسین ، قتوفیق .50

ة جامعة ، مجل2010إلى  2006المسجلة في سوق العراق األوراق المالیة للفترة من 

.2005، 2:، العدد)B(3:المجلدالعراق، زاخو، 

:المؤتمرات الدولیة والوطنیة*

دراسة -إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمیة"،حمزة غربي ، األخضر لقیطي .51

.2010، اإلسالمیةأسس وقواعد النظریة المالیة ، مداخلة مقدمة في الملتقى بعنوان "-میدانیة

تنامي التمویل اإلسالمي في ظل األزمة المالیة صلیحة ، عماري آسیا ، سعدان .52

:المؤتمر العلمي الدولي حول ،)دراسة حالة دول الشرق األوسط وشمال إفریقیا (العالمیة 

العالمیة المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي ، جامعة واالقتصادیةاألزمة المالیة العالمیة 

.2010دیسمبر 2-1األردن ،–العلوم اإلسالمیة العالمیة ، عمان 

النموذج البنكي اإلسالمي في ظل األزمة المالیة ، مصطفىردیف الحبیب ، زواوي .53

الثامن لالقتصاد والتمویل  الدولي، مداخلة للمؤتمر )2009-2007(حالة البنوك الخلیجیة 

الدوحة، معة جااإلسالمي النمو المستدام والتنمیة االقتصادیة الشاملة من المنظور اإلسالمي، 

.2011قطر، 

قیاس االستقرار المالي للبنوك عبد الكریم أحمد ، قندوز حسن بلقاسم ، غصان .54

.بدون ذكر الملتقى، بدون ذكر السنة، اإلسالمیة والتقلیدیة في السعودیة
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للمؤتمر مداخلة مقدمة ، المخاطر الواقعة على المصارف اإلسالمیةحسن ، حزوري .55

.2009حزیران، 2-1سات المالیة اإلسالمیة ، دمشق الرابع للمصارف والمؤس

، دور الهندسة المالیة في عالج األزمة المالیةفرید ، خمیلي شوقي ، جباري .56

العالمیة المعاصرة من منظور واالقتصادیةاألزمة المالیة :المؤتمر العلمي الدولي حول 

علوم اإلسالمیة العالمیة ،  جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة جامعة الإسالمياقتصادي 

.2010دیسمبر2-1،عمان،

إدارتها، والحد -تحدیدها، قیاسها(المخاطر االئتمانیة ،فریدة معارفي ، صالح مفتاح .57

المؤتمر العلمي الدولي السابع، إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، مداخلة مقدمة في ، )منها

أفریل 18-16، األردن، أیام  ةاألردنینةجامعة الزیتو كلیة العلوم االقتصادیة و اإلداریة 

2007.

، مداخلة مقدمة في تقنیات إدارة المخاطر سعر الصرف،عبد الحق بوعتروس .58

كلیة العلوم االقتصادیة و اإلداریة إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة،الدولي السابع  فيالمؤتمر

.2007،فریلأ 16/18أیام األردن، جامعة الزیتونة األردنیة، ،

 في األزماتلمواجهةالمخاطر إلدارة أنظمةبناءأهمیةالقادر ،عبدعصماني .59

والحوكمةالدولیةواالقتصادیةالمالیـةاألزمـةحول الدولي العلمي،الملتقىالمالیةالمؤسسات

.2009اكتوبر21/20سطیف،عباسفرحاتجامعةالعالمیة،

مي ودورها في ،"اإلسالمیةمخاطرة في االمراجعة لنظریة ال"،عبد الكریم أحمد قندوز .60

الرابع ، الملتقى الدولي "ابتكار وتطور المنتجات ، إدارة المخاطر بالصناعة المالیة اإلسالمیة

.2012أبریل 6-5یومي جامعة الخرطوم ، السودان ،،"منتجات المالیة اإلسالمیةال"حول 

مداخلة ، "صارف اإلسالمیةمخاطر السیولة النقدیة في الم"، عثمان سالم الطالب .61

تموز، 29/30للمؤتمر الدولي الثاني للمالیة والمصرفیة اإلسالمیة، عمان، األردن، مقدمة 

2015.

إدارة المخاطر التمویل واالستثمار في المصارف مع التعرض علي عبد اهللا ، شاهین .62

األول،  الدولي المؤتمرمداخلة مقدمة في ، لواقع المؤسسات المصرفیة العاملة في فلسطین

كلیة التجارة قسم االستثمار والتمویل في فلسطین بین آفاق التنمیة والتحدیات المعاصرة، 

.2005ماي 8/9المحاسبة،الجامعة اإلسالمیة غزة ، فلسطین،
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الواقع (، منتجات الهندسة المالیة اإلسالمیة محمد األمین خنیوة علي موسى ، حنان .63

االقتصاد اإلسالمي ، الواقع :الملتقى الدولي األول حول، )والتحدیات ومناهج التطور 

.2011فیفیري 24-23ورهانات المستقبل ، جامعة غردایة ، 

دور األدوات المالیة الحدیثة في الصناعة المصرفیة وانعكاساتها ، لحسندردوري .64

الدولیةاألزمة المالیة واالقتصادیة :، الملتقى العلمي الدولي حول على النظام المصرفي

.2009أكتوبر 21-20سطیف ،  –و الحوكمة العالمیة ، جامعة فرحات عباس 

، مؤتمر بیت المقدس اإلسالمیةالمضاربة في المصارف محمد أحمد ، حسین .65

"اإلسالمي الدولي الخامس بعنوان ، وزارة"مستقبلهماهیته، صیغه، –التمویل اإلسالمي :

.2014، فلسطین –رام اهللا  الدینیة،األوقاف والشؤون 

األسس الشرعیة والمحاسبیة لتوزیع األرباح في المصارف ، محمد عبد الحلیمعمر .66

دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في االستثمار   يللمؤتمر الدولمداخلة مقدم ، اإلسالمیة

-7عربیة المتحدة، اإلمارات الجامعة الشارقة، ،الكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة ، والتنمیة 

.2002ماي 8

 الدولي العلمي،الملتقىالمالیةالمشتقات في للتعاملالشرعیةالضوابط،منیرةبباس .67

سطیفعباسفرحات،جامعةالعالمیةوالحوكمةالدولیةواالقتصادیةالمالیةاألزمة:حول

.2009،أكتوبر20-21،

:التقاریر الدولیة للمنظمات الدولیة بالعربیة*

كمدخل لتحقیق استقراریة النظام المالي 3وبازل2مقررات بازل التهامي ، غندور .68

.2010الثالث ،فصلللبنان، االنشرة المصرفیة العربیة،المصرفي

إدارة المخاطر التشغیلیة وكیفیة احتساب المتطلبات ،صندوق النقد العربي.69

.2004ظبي، أبو، للجنة العربیة للرقابة المصرفیة،الرأسمالیة لها

المبادئ اإلرشادیة إلدارة المخاطر المؤسسات ،مجلس الخدمات المالیة واإلسالمیة.70

، دیسمبر التي تقتصر على تقدیم الخدمات المالیة اإلسالمیة )عدا المؤسسات التأمینیة(

2005.
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:األطروحات*

المال وفقا لتوصیات لجنة مدى التزام البنوك الجزائریة بتطبیق كفایة رأس أحمد ، قارون .71

،كلیة العلوم تخصص دراسات مالیة ومحاسبة معمقةغیر منشورة، ، مذكرة ماجستیر ، بازل

.2012/2013، الجزائر  1االقتصادیة والتجاریة وعلوم تسییر ، جامعة سطیف

دكتوراه،أطروحة، -قیاسیةدراسة-اإلسالمیةالبنوك في المخاطر إدارةأسماء ،طهراوي .72

مؤسسة ،قسم العلوم االقتصادیة كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم مالیةتخصص،منشورةغیر

.2013/2014الجزائر،تلمسان،جامعةالتجاریة و علوم التسییر،

تسییر المخاطر البنكیة باستعمال نموذج رأس المال المعدل بالمخاطر أسماء ، عزوز .73

RAROC وأعمال قسم العلوم التجاریة، كلیة تخصص بنوك، غیر منشورة،،  مذكرة ماستر

.2014/2015العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة سعیدة، الجزائر، 

 القرض حالة-البنك في القروض تقدیمجدوىتقییم في الضماناتتحلیلآسیا ، قاسیمي .74

قسم علوم التسییر سة،مؤسمالیةتخصص،غیر منشورةماجستیر،، مذكرة-الجزائريالشعبي

بومرداس،الجزائر،،كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر، جامعة

2008/2009.

، مذكرة "دراسة فقهیة"قد التأجیري التمویلي و تطبیقاته المعاصرة عحنان كمال ، ضبان .75

.2015غزة فلسطین ،اإلسالمیةكلیة الشریعة و القانون ،الجامعة ،غیر منشورة،ماجستیر 

إدارة المخاطر المصرفیة  وفق اتفاقیات  بازل، دراسة واقع التجارة العمومیة حیاة ، نجار .76

في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم غیر منشورة، ،دكتوراهأطروحة،  للبنوك الجزائریة

.2014زائر، االقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر ،جامعة فرحات عباس سطیف،  الج

آلیات تنشیط سوق فلسطین األوراق المالیة في ضوء منتجات الهندسة ، خالد محمدنصار .77

غیر منشورة، ، مذكرة ماجستیر، المالیة، دارسة تطبیقیة على المستثمرین في قطاع غزة

.2006تخصص محاسبة و تمویل، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیة، غزة فلسطین، 

مذكرة ،2007الهندسة المالیة وأثرها في األزمة المالیة لسنة ین ، رابح أمالمانسبع .78

تخصص نقود و بنوك، قسم العلوم االقتصادیة،كلیة العلوم االقتصادیة ، غیر منشورة،ماجستیر 

.2010/2011الجزائر، 3والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
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لیات المصرفیة بالتطبیق على صیغة إدارة مخاطر العمرحاب علي الشریف ،  الطاهر.79

غیر ، مذكرة ماجستیر،-دراسة حالة البنك السوداني المصري–المرابحة لآلمر بالشراء 

تخصص الدراسات المصرفیة،كلیة الدراسات العلیا،  جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا ،منشورة

.2012،السودان،  

ناء مؤشر تجمیعي للنظام المالي الجزائري ب:االستقرار المالي النظاميریمة ، ذهبي .80

كلیة تخصص في العلوم االقتصادیة،غیر منشورة،،أطروحة دكتوراه ، )2011-2003(للفترة

.2013،الجزائر،2العلوم االقتصادیة و علوم التسییر قسم العلوم االقتصادیة ،جامعة قسنطینة 

المالیة اإلسالمیة، دراسة حالة دورة الهندسة المالیة في تطویر الصناعة ساسیة ، جدي .81

تخصص أسواق و بورصات ،قسم العلوم غیر منشورة ، ،، مذكرة ماجستیرمالیزیا و السودان

االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة ،الجزائر، 

2014/2015.

دراسة حالة البنك SCORINGإدارة مخاطر القروض باستعمال سمیة ،بن عمر .82

، 2015ورقلة خالل الثالثي األول من 184مدیریة شبكة االستغالل BNAالوطني الجزائري 

، تخصص مالیة وبنوك، قسم العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم غیر منشورة،،مذكرة ماستر

.2015، جامعة ورقلة، الجزائراالقتصادیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر،

، مذكرة ، صناعة الهندسة المالیة بالمؤسسات المالیة اإلسالمیةبد الكریم عقندوز .83

–غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة حسیبة بن بوعلي ،ماجستیر

.2006/2007الشلف ، 

صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة ودورها في تمویل االستثمار دراسة حالة فتیحة ،عقون .84

نقود :في العلوم االقتصادیة تخصص،غیر منشورة،، مذكرة شهادة الماجستیرالبركة الجزائريبنك 

.2009-2008وتمویل،جامعة بسكرة،

إدارة المخاطر وتحدیات المصارف اإلسالمیة دراسة لبعض فضل عبد الكریم محمد، .85

، أطروحة 2003–1999التطبیقات المعاصرة من التجربة السودانیة والسعودیة خالل الفترة 

، تخصص اقتصاد، كلیة الدراسات االقتصادیة و االجتماعیة،  جامعة غیر منشورة ،دكتوراه

.2007السودان، السودان، 
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دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادیة، دراسة مؤسسة لطیفة ، عبدلي .86

األفراد وحوكمة تخص إدارةغیر منشورة، ،، مذكرة ماجستیرسعیدةSCISاالسمنت ومشتقاته 

الشركات كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر جامعة تلمسان، الجزائر، 

2011/2012.

، مذكرة)مقارنةدراسة(اإلسالمیةالمصارف في المخاطر إدارةالحي،عبدالحمیدعبدمحمد.87

.2010سوریا،ب،حلجامعةوالمصرفیة،المالیةتخصص العلومغیر منشورة،ماجستیر، 

، استخدام تقنیات الهندسة المالیة في إدارة المخاطر اإلسالمیةمحمد عبد الحمید عبد الحي، .88

، تخصص في العلوم المالیة والمصرفیة، جامعة حلب، سوریا، غیر منشورة ،، أطروحة دكتوراه

2014.

مة المصریة إدارة المخاطر المالیة في الشركات المالیة المساه،محمد علي محمد علي.89

،تخصص الفلسفة في إدارة األعمال، غیر منشورة ،، أطروحة دكتوراه ، )مدخل لتعظیم القیمة(

.2005جامعة القاهرة، مصر، 

مخاطر صیغ التمویل اإلسالمي و عالقتها بمعیار كفایة رأس المال موسى عمر مبارك، .90

اإلسالمیة، كلیة العلوم ، تخصص المصارف غیر منشورة،، أطروحة دكتوراهللمصارف اإلسالمیة

المالیة و االقتصادیة، األكادیمیة العربیة للمصارف اإلسالمیة السعودیة، المملكة العربیة 

.2008السعودیة، 

غیر ،،مذكرة ماجستیر معاییر التمویل واالستثمار في البنوك اإلسالمیةمیلود ، بن مسعودة .91

-2007ة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة العلوم اإلجتماعیة و العلوم اإلسالمی،منشورة

2008.

-دراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة واإلسالمیة-إدارة المخاطر البنكیةنعیمة ، خظراوي .92

، غیر منشورة،مذكرة ماجستیرحالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وبنك البركة الجزائري، 

لوم االقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم تخصص نقود وتمویل ، قسم العلوم االقتصادیة،كلیة الع

.2008/2009التسییر ،جامعة بسكرة،الجزائر، 

إدارة المخاطر االئتمانیة في المصارف اإلسالمیة دراسة حالة بنك البركة هاجر ،  زرارقي.93

تخصص دراسات مالیة و محاسبیة معمقة قسم غیر منشورة، ،، مذكرة ماجستیراإلسالمي
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كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر جامعة سطیف العلوم التجاریة 

.2011/2012،الجزائر،

:المراجع االجنبیة:ثانیا

:لكتبا*
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شأة و تطور نموذج العائد على رأس المال المعدل ن:الفرع الثاني

RAROCبالخطر 

87
نموذج العائد على رأس المال  مأهداف و فائدة استخدا:الثالثالفرع 

RAROCالمعدل بالخطر 

89
المال المعدل  رأسطرق حساب نموذج العائد على :المطلب الثاني

RAROCبالخطر 

89
رأس المال المعدل بالخطر ائد علىعحساب نسبة ال:الفرع األول

RAROC

92
المال المعدل  رأسمحددات طریقة حساب العائد على :الفرع الثاني

RAROCبالخطر 

92
مقررات لجنة بازل و نموذج العائد على رأس المال :الفرع الثالث

RAROCالمعدل بالخطر 

95 المال االقتصادي رأسكیفیة حساب :الفرع الرابع

101 بما یتناسب مع العمل RAROCنموج تعدیل :الثالمطلب الث
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المصرفي اإلسالمي

101
RAROCنموذج التعدیالت الواجب إجراؤها على بسط :الفرع األول

اإلسالميمع المصرف لیتالءم

104
المال المعدل بالخطر  رأسمقام العائد على حساب:الفرع الثاني

RAROC)میةاإلسالرف المصل )رأس المال االقتصادي

106
لقیاس االستقرار المالي في Z-SCOREنموذج:المبحث الثاني

المصارف

106 اإلطار الفكري لالستقرار المالي:األولالمطلب 

106 الماليلالستقرارنظرة تاریخیة :الفرع األول

مفهوم االستقرار المالي:الثانيالفرع   107

110 المالياالستقرارأهمیة :الفرع الثالث

111 لقیاس Z-SCOREالكمي األسلوبمدخل :الثانيالمطلب 

االستقرار المالي في المصارف

112 المالي االستقرارلقیاس Z-SCOREتعریف نموذج :الفرع األول

المصرفي

114 Z-SCORE لـ التي تؤثر على دالة االنحدار تالمحددا:الفرع الثاني

115 بما Z-SCOREلمالي نموذج االستقرار اتعدیل: لثالمطلب الثا

اإلسالميیتناسب مع العمل المصرف 

اإلسالميصیغة عمل المصرف :األولالفرع   116

116 تناسب مع تل Z-SCOREالتعدیالت على نموذج :الفرع الثاني

اإلسالميالعمل المصرفي 
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120 Valueالقیمة المعرضة للخطر نموذج:المبحث الثالث at Risk

(VaR)

120 (VaR)نموذج القیمة المعرضة للخطر تعریف:ولاألالمطلب 

VaRالقیمة المعرضة للخطر مفهوم:األولالفرع   120

123 (VaR)النشأة التاریخیة لمفهوم القیمة المعرضة للخطر:الفرع الثاني

124 و محددات القیمة المعرضة للخطر االستخدامات:الفرع الثالث

(VaR)

127 المستخدمة لحساب قیمة )لمنهجیاتا(الطرق : المطلب الثاني

(VaR)المعرضة للخطر

Deltaطریقة:األولالفرع   128 normal)لحساب )التوزیع الطبیعي

(VaR)قیمة المعرضة للخطر

130 (VaR)لحساب قیمة المعرضة للخطر ةالتاریخیطریقة ال :الفرع الثاني

131 القیمة المعرضة كارلو لحساب يطریقة المحاكاة مونت:الفرع الثالث

(VaR)للخطر

134 و إمكانیة (VaR)القیمة المعرضة للخطر تعدیل:المطلب الثالث

اإلسالمیةتطبقیها في المصارف 

134 الطریقة التاریخیة لحساب القیمة المعرضة للخطر :الفرع األول

(VaR)

135 لحساب (Monte-Carle)طریقة المحاكاة مونتي كارلو:الفرع الثاني

(VaR)یمة المعرضة للخطر الق

136 Deltaطریقة:الفرع الثالث normal لحساب القیمة المعرضة

)VaR(للخطر
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138 خالصة الفصل الثاني

مصرف دبي ل إدارة المخاطر المصرفیةآلیة تطبیق األسالیب الكمیة:الفصل الثالث

اإلسالمي

140 الثالثالفصلمقدمة

141 محل الدراسةاإلسالميرف دبي تعریف بالمص:األولالمبحث 

141 اإلسالميمصرف دبي نبذة عن:المطلب األول

اإلسالميمصرف دبي تأسیستاریخ :األولالفرع   141

142 اإلسالميالهیكل التنظیمي لمصرف دبي :الفرع الثاني

144 اإلسالميالتطورات الرئیسیة لمصرف دبي :الفرع الثالث

146 اإلسالميبیانات المالیة لمصرف دبي الاض استعر :الثانيالمطلب 

-2013(للفترة اإلسالميبیانات الدخل لمصرف دبي :األولالفرع   146

2017(

150 للفترةاإلسالميبیانات حقوق المساهمین لمصرف دبي :الفرع الثاني

)2013-2017(

153 س المال لمصرف دبي االسالميأتطور معدل كفایة ر :الفرع الثالث

156 لقیاس Z-SCOREآلیة تطبیق النموذج الكمي :ث الثانيالمبح

بالخطر لالمال المعد رأسو نموذج العائد على االستقرار المالي

RAROCعلى مصرف دبي االسالمي

156 لقیاس Z-SCOREآلیة تطبیق النموذج الكمي :األولالمطلب 

االستقرار المالي 

الخاص نمودجآلیة تطبیق:األولالفرع   156
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على مصرف دبي األرباحبأصحاب حسابات االستثمار المشاركة في 

اإلسالمي

آلیة تطبیق النموذج :الثانيالفرع   161

حقوق الملكیةبأصحابالخاص 

166 المال  رأسالعائد على النموذج الكميآلیة تطبیق :المطلب الثاني

للفترة إلسالمياعلى مصرف دبي RAROCالمعدل بالخطر 

)2001-2017(

حساب بسط النموذج العائد على رأس المال المعدل :األولالفرع   167

للفترة اإلسالميالمعدل على مصرف دبي RAROCبالخطر 

)2001-2017(

المال االقتصادي كمقام لنموذج العائد على  رأسحساب :الثانيالفرع   169

اإلسالميعلى مصرف دبي RAROCالمال المعدل بالخطر  رأس

172 تطبیق النموذج الكمي للقیمة المعرضة للخطر آلیة :المبحث الثالث

VaR على مصرف دبي االسالمي

172 آلیة تطبیق الطریقة المنهجیة لحساب القیمة المعرضة :ولالمطلب األ

VaRللخطر 

173 Deltaطریقةآلیة تطبیق :المطلب الثاني normal لحساب القیمة

VaRالمعرضة للخطر 

175 ق طریقة مونتي كارلو لحساب  القیمة آلیة تطبی:المطلب الثالث

VaRالمعرضة للخطر 

178 خالصة الفصل الثالث 
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180 الخاتمة

181 راسةدفرضیات النتائج اختبار 

181 راسةدل نتائج

182 التوصیات

ق البحثاآف  183

185 قائمة المصادر و المراجع

201 قائمة الجداول

203 قائمة األشكال

تویاتمحال فهرس 205

206 المالحق
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)1(ملحق رقم 

2017لمصرف دبي اإلسالمي لسنة المركز المالي الموحد قائمة 
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)2(ملحق رقم

2017لسنة اإلسالميقائمة الدخل الموحد لمصرف دبي 

  درهم ألفالمبلغ اإلیراداتصافي 

7,794,582اإلسالمیةمن المعامالت التمویلیة و االستثماریة  اداتیر اإل

1,406,507األجنبیةالعموالت و الرسوم و صرف العموالت اإلیرادات

التي یتم قیاسها بالقیمة األخرىمن االستثمارات الیاردات

العادلة ،صافي

31,038

196,629،صافيالمحتفظ بها للتطویر و البیعاإلیرادات

118,637من العقارات االستثماریةاإلیرادات

122,050شركات زمیلة و ائتالفات مشتركةألرباحاالحصة من 

529,342أخرىإیرادات

10,198,785اإلیراداتإجمالي

(2,511,671)األرباححصة المودعین و حاملي الصكوك من :ناقصا

7,687,114اإلیراداتصافي 

المصروفات التشغیلیة 

(1,568,090)مصروفات الموظفین

(602,378)اإلداریةالمصروفات العمومیة و 

(45,723)استهالك عقارات استثماریة

(119,451)و معدات ممتلكاتاستهالك 

(2,235,642)المصروفات التشغیلیةإجمالي

التشغیلیة قبل صافي الخسائر انخفاض اإلیراداتصافي 

القیمة و الضریبة

5,351,47

 (823,453)  يالقیمة، صافخسائر انخفاض 

4,351,472قبل مصروفات ضریبة الدخلالسنة أرباح

(24,439)مصروفات الضریبة

4,503,580السنةاألرباحصافي 

   :إلىمنسوب 

4,322,195مالكي البنك

181,385الحصص غیر مسیطرة

4,503,580السنةاألرباحصافي 

0.78)درهم لكل سهم(و المخفضةاألساسیةربحیة السهم 
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)3(ملحق رقم

2017دیسمبر 31تدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتهیة في بیان ال

المبلغ نشطة التشغیلیةاأل 

4,528,019رباح السنة قبل مصروفات ضریبة الدخلأ

:تسویات لـ

(122,050)شركات زمیلة و ائتالفات المشتركةأرباحالحصة من 

(196,629)من االستبعاد عقارات محتفظ بها للتطویر و البیعاألرباح

(31,682)األرباحتوزیعات إیرادات

650مقاسة بالقیمة العادلةأخرىالخسائر من استبعاد استثمارات 

24الخسائر أو األرباحتقییم استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  إعادة

(276,510)إسالمیةمن بیع استثمارات في صكوك األرباح

 (180)  عداتمن استبعاد ممتلكات و ماألرباح

(29,268)من استبعاد عقارات استثماریةاألرباح

-من استبعاد استثمار في شركات زمیلة و ائتالفات مشتركة حاإلربا

119,451استهالك ممتلكات و معدات

45,723استهالك عقارات استثماریة

-ممتلكات ومعدات تم شطبها

128خص صكوك إطفاء

18,721مة للموظفینمخصص تعویضات نهایة الخد

823,453خسائر انخفاض القیمة للسنة،صافي

التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات و المطلوبات 

التشغیلیة

4,879,850

النقص في الودائع و المراباحات الدولیة المستحقة خالل فترة تزید عن 

أشهرثالث 

-

(19,734,746)اإلسالمیةاالستثماریة الزیادة في الموجودات التمویلیة و

(1,044,727)األخرىالزیادة في الذمم المدینة و الموجودات 

25,083,081الزیادة في ودائع العمالء

(584,608)أخرىبنوك و مؤسسات مالیة  إلىالزیادة في المستحق 

231,870و الزكاة مستحقة الدفعاألخرىالزیادة في الذمم الدائنة و المطلوبات 

8,830,720النقد الناتج من العملیات

(17,898)تعویضات نهایة الخدمة  المدفوعة للموظفین 

(34,547)ضرائب مدفوعة

8,778,276التشغیلیةاألنشطةصافي النقد الناتج من 
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)4(ملحق رقم 

  29/11/2018إلى  06/06/2018سعر السهم والعائد الیومي لمصرف دبي اإلسالمي للفترة من 

التاریخ سعر اإلغالق للسهم عائد الیومي

29/11/2018 5,24 -0,57%

28/11/2018 5,27 -0,57%

27/11/2018 5,3 1,14%

26/11/2018 5,24 -1,14%

25/11/2018 5,3 -0,75%

22/11/2018 5,34 0,00%

21/11/2018 5,34 0,00%

20/11/2018 5,34 -0,19%

19/11/2018 5,35 1,13%

15/11/2018 5,29 0,76%

14/11/2018 5,25 -0,19%

13/11/2018 5,26 -1,13%

12/11/2018 5,32 0,00%

11/11/2018 5,32 -0,56%

08/11/2018 5,35 0,75%

07/11/2018 5,31 0,19%

06/11/2018 5,3 0,00%

05/11/2018 5,3 0,38%

04/11/2018 5,28 -0,19%

01/11/2018 5,29 0,57%

31/10/2018 5,26 1,53%

30/10/2018 5,18 -0,39%

29/10/2018 5,2 0,77%

28/10/2018 5,16 -0,39%

25/10/2018 5,18 0,58%

24/10/2018 5,15 -0,58%

23/10/2018 5,18 0,78%
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22/10/2018 5,14 -0,19%

21/10/2018 5,15 -1,92%

18/10/2018 5,25 1,73%

17/10/2018 5,16 -1,16%

16/10/2018 5,22 1,16%

15/10/2018 5,16 0,19%

14/10/2018 5,15 -1,92%

11/10/2018 5,25 -1,89%

10/10/2018 5,35 0,19%

09/10/2018 5,34 0,19%

08/10/2018 5,33 0,00%

07/10/2018 5,33 0,19%

04/10/2018 5,32 -0,56%

03/10/2018 5,35 0,37%

02/10/2018 5,33 -0,19%

01/10/2018 5,34 -0,75%

30/09/2018 5,38 -0,19%

27/09/2018 5,39 1,12%

26/09/2018 5,33 0,94%

25/09/2018 5,28 0,57%

24/09/2018 5,25 -0,57%

23/09/2018 5,28 0,19%

20/09/2018 5,27 1,53%

19/09/2018 5,19 -0,19%

18/09/2018 5,2 0,97%

17/09/2018 5,15 0,19%

16/09/2018 5,14 -0,58%

12/09/2018 5,17 -0,96%

11/09/2018 5,22 -0,38%

10/09/2018 5,24 0,19%

09/09/2018 5,23 2,13%
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06/09/2018 5,12 -0,20%

05/09/2018 5,13 -0,39%

04/09/2018 5,15 0,19%

03/09/2018 5,14 0,19%

02/09/2018 5,13 0,20%

30/08/2018 5,12 0,20%

29/08/2018 5,11 0,20%

28/08/2018 5,1 1,58%

27/08/2018 5,02 0,20%

26/08/2018 5,01 0,00%

19/08/2018 5,01 0,20%

16/08/2018 5 -1,19%

15/08/2018 5,06 0,99%

14/08/2018 5,01 0,20%

13/08/2018 5 -0,40%

12/08/2018 5,02 0,20%

09/08/2018 5,01 -1,19%

08/08/2018 5,07 0,20%

07/08/2018 5,06 -0,39%

06/08/2018 5,08 -0,20%

05/08/2018 5,09 -0,20%

02/08/2018 5,1 0,20%

01/08/2018 5,09 1,19%

31/07/2018 5,03 -0,99%

30/07/2018 5,08 1,39%

29/07/2018 5,01 0,80%

26/07/2018 4,97 0,40%

25/07/2018 4,95 0,40%

24/07/2018 4,93 -0,40%

23/07/2018 4,95 -0,20%

22/07/2018 4,96 -0,20%
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19/07/2018 4,97 0,20%

18/07/2018 4,96 -0,40%

17/07/2018 4,98 -0,40%

16/07/2018 5 0,20%

15/07/2018 4,99 0,40%

12/07/2018 4,97 -0,40%

11/07/2018 4,99 0,60%

10/07/2018 4,96 -0,80%

09/07/2018 5 -0,60%

08/07/2018 5,03 1,00%

05/07/2018 4,98 0,20%

04/07/2018 4,97 0,81%

03/07/2018 4,93 0,41%

02/07/2018 4,91 -1,42%

01/07/2018 4,98 2,23%

28/06/2018 4,87 -0,21%

27/06/2018 4,88 -0,41%

26/06/2018 4,9 -0,41%

25/06/2018 4,92 -2,01%

24/06/2018 5,02 0,20%

21/06/2018 5,01 1,41%

20/06/2018 4,94 -1,21%

19/06/2018 5 -0,80%

18/06/2018 5,04 -1,18%

14/06/2018 5,1 0,00%

13/06/2018 5,1 -1,56%

12/06/2018 5,18 -0,19%

11/06/2018 5,19 1,16%

10/06/2018 5,13 1,18%

07/06/2018 5,07 -2,15%

06/06/2018 5,18 #DIV/0!
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)5(ملحق رقم 

إلى  06/06/2018مخرجات برنامج االكسال لسعر السهم المتنبئ به لمصرف دبي اإلسالمي للفترة من 

29/11/2018

عدد المحاولة السعر المتنبئ به عدد المحاولة السعر المتنبئ به

5,24 36 5,25

5,22 37 5,22

1 5,25 38 5,25

2 5,26 39 5,27

3 5,25 40 5,24

4 5,21 41 5,27

5 5,22 42 5,26

6 5,25 43 5,23

7 5,23 44 5,27

8 5,24 45 5,26

9 5,22 46 5,23

10 5,25 47 5,23

11 5,24 48 5,25

12 5,27 49 5,24

13 5,26 50 5,22

14 5,24 51 5,23

15 5,23 52 5,25

16 5,24 53 5,27

17 5,25 54 5,25

18 5,24 55 5,25

19 5,21 56 5,22

20 5,24 57 5,25

21 5,27 58 5,25

22 5,21 59 5,24

23 5,25 60 5,27

24 5,22 61 5,27

25 5,28 62 5,25

26 5,26 63 5,26

27 5,26 64 5,24

28 5,23 65 5,27

29 5,23 66 5,24

30 5,22 67 5,24

31 5,26 68 5,20

32 5,21 69 5,23

33 5,23 70 5,25

34 5,26 71 5,25

35 5,28 72 5,24
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73 5,25 117 5,24

74 5,27 118 5,25

75 5,24 119 5,24

76 5,23 120 5,25

77 5,22 121 5,25

78 5,23 122 5,22

79 5,26 123 5,24

80 5,23 124 5,25

81 5,22 125 5,20

82 5,24 126 5,24

83 5,22 127 5,24

84 5,22 128 5,20

85 5,26 129 5,24

86 5,23 130 5,24

87 5,23 131 5,22

88 5,28 132 5,25

89 5,25 133 5,23

90 5,26 134 5,24

91 5,26 135 5,25

92 5,22 136 5,25

93 5,24 137 5,22

94 5,27 138 5,24

95 5,22 139 5,24

96 5,29 140 5,28

97 5,21 141 5,22

98 5,22 142 5,25

99 5,27 143 5,26

100 5,26 144 5,25

101 5,22 145 5,24

102 5,23 146 5,22

103 5,21 147 5,23

104 5,24 148 5,27

105 5,23 149 5,24

106 5,26 150 5,24

107 5,26 151 5,26

108 5,23 152 5,23

109 5,23 153 5,24

110 5,25 154 5,27

111 5,24 155 5,28

112 5,28 156 5,23

113 5,24 157 5,26

114 5,26 158 5,22

115 5,24 159 5,25

116 5,28 160 5,26
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161 5,23 205 5,25

162 5,24 206 5,25

163 5,23 207 5,24

164 5,24 208 5,27

165 5,25 209 5,23

166 5,27 210 5,27

167 5,29 211 5,23

168 5,27 212 5,23

169 5,25 213 5,28

170 5,24 214 5,25

171 5,19 215 5,28

172 5,26 216 5,22

173 5,23 217 5,25

174 5,23 218 5,27

175 5,28 219 5,23

176 5,25 220 5,26

177 5,27 221 5,27

178 5,24 222 5,24

179 5,24 223 5,23

180 5,25 224 5,24

181 5,23 225 5,25

182 5,25 226 5,24

183 5,25 227 5,24

184 5,22 228 5,26

185 5,21 229 5,25

186 5,21 230 5,26

187 5,28 231 5,21

188 5,25 232 5,27

189 5,26 233 5,25

190 5,27 234 5,26

191 5,24 235 5,24

192 5,23 236 5,23

193 5,28 237 5,25

194 5,23 238 5,23

195 5,21 239 5,24

196 5,24 240 5,25

197 5,23 241 5,25

198 5,25 242 5,23

199 5,23 243 5,24

200 5,23 244 5,26

201 5,26 245 5,23

202 5,23 246 5,25

203 5,26 247 5,21

204 5,22 248 5,25
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249 5,25 293 5,24

250 5,28 294 5,26

251 5,22 295 5,27

252 5,25 296 5,21

253 5,23 297 5,27

254 5,24 298 5,21

255 5,23 299 5,26

256 5,23 300 5,23

257 5,24 301 5,24

258 5,26 302 5,23

259 5,25 303 5,26

260 5,26 304 5,21

261 5,22 305 5,22

262 5,25 306 5,24

263 5,27 307 5,25

264 5,25 308 5,25

265 5,24 309 5,23

266 5,22 310 5,24

267 5,22 311 5,23

268 5,25 312 5,24

269 5,25 313 5,23

270 5,24 314 5,25

271 5,23 315 5,23

272 5,24 316 5,26

273 5,23 317 5,26

274 5,25 318 5,23

275 5,24 319 5,21

276 5,26 320 5,23

277 5,26 321 5,21

278 5,24 322 5,25

279 5,24 323 5,24

280 5,26 324 5,22

281 5,25 325 5,18

282 5,22 326 5,24

283 5,23 327 5,23

284 5,23 328 5,22

285 5,24 329 5,26

286 5,24 330 5,24

287 5,26 331 5,23

288 5,22 332 5,24

289 5,24 333 5,27

290 5,23 334 5,25

291 5,23 335 5,22

292 5,24 336 5,25
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337 5,24 381 5,21

338 5,29 382 5,26

339 5,26 383 5,23

340 5,24 384 5,25

341 5,24 385 5,26

342 5,24 386 5,24

343 5,22 387 5,27

344 5,24 388 5,23

345 5,26 389 5,22

346 5,28 390 5,25

347 5,22 391 5,21

348 5,24 392 5,27

349 5,25 393 5,26

350 5,26 394 5,23

351 5,23 395 5,23

352 5,24 396 5,24

353 5,27 397 5,25

354 5,23 398 5,26

355 5,21 399 5,26

356 5,23 400 5,20

357 5,25 401 5,26

358 5,25 402 5,25

359 5,26 403 5,22

360 5,26 404 5,24

361 5,25 405 5,26

362 5,26 406 5,26

363 5,24 407 5,23

364 5,24 408 5,26

365 5,26 409 5,25

366 5,24 410 5,28

367 5,24 411 5,23

368 5,26 412 5,23

369 5,23 413 5,23

370 5,23 414 5,21

371 5,23 415 5,21

372 5,24 416 5,24

373 5,23 417 5,25

374 5,27 418 5,22

375 5,23 419 5,21

376 5,23 420 5,21

377 5,20 421 5,26

378 5,22 422 5,23

379 5,29 423 5,21

380 5,24 424 5,25
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425 5,23 469 5,25

426 5,22 470 5,25

427 5,22 471 5,23

428 5,23 472 5,25

429 5,25 473 5,25

430 5,24 474 5,28

431 5,23 475 5,23

432 5,25 476 5,27

433 5,24 477 5,26

434 5,22 478 5,23

435 5,23 479 5,24

436 5,24 480 5,23

437 5,25 481 5,23

438 5,24 482 5,23

439 5,23 483 5,23

440 5,22 484 5,23

441 5,22 485 5,24

442 5,26 486 5,24

443 5,25 487 5,22

444 5,24 488 5,23

445 5,26 489 5,27

446 5,26 490 5,25

447 5,25 491 5,27

448 5,23 492 5,22

449 5,27 493 5,25

450 5,28 494 5,23

451 5,22 495 5,26

452 5,26 496 5,24

453 5,19 497 5,24

454 5,21 498 5,25

455 5,23 499 5,27

456 5,23 500 5,25

457 5,23 501 5,26

458 5,25 502 5,25

459 5,24 503 5,26

460 5,25 504 5,23

461 5,24 505 5,23

462 5,28 506 5,27

463 5,26 507 5,20

464 5,24 508 5,25

465 5,23 509 5,25

466 5,22 510 5,23

467 5,23 511 5,21

468 5,21 512 5,26
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513 5,25 557 5,26

514 5,26 558 5,26

515 5,23 559 5,24

516 5,22 560 5,23

517 5,23 561 5,26

518 5,22 562 5,27

519 5,25 563 5,23

520 5,27 564 5,26

521 5,23 565 5,19

522 5,26 566 5,24

523 5,27 567 5,26

524 5,24 568 5,23

525 5,25 569 5,22

526 5,23 570 5,23

527 5,31 571 5,25

528 5,24 572 5,24

529 5,26 573 5,24

530 5,24 574 5,20

531 5,22 575 5,25

532 5,23 576 5,23

533 5,22 577 5,24

534 5,24 578 5,24

535 5,23 579 5,22

536 5,24 580 5,27

537 5,24 581 5,24

538 5,23 582 5,26

539 5,27 583 5,26

540 5,23 584 5,26

541 5,20 585 5,23

542 5,26 586 5,20

543 5,28 587 5,22

544 5,24 588 5,23

545 5,23 589 5,25

546 5,22 590 5,28

547 5,22 591 5,26

548 5,25 592 5,24

549 5,24 593 5,25

550 5,24 594 5,24

551 5,22 595 5,25

552 5,20 596 5,21

553 5,23 597 5,23

554 5,23 598 5,23

555 5,22 599 5,21

556 5,22 600 5,24
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601 5,25 645 5,26

602 5,23 646 5,26

603 5,25 647 5,26

604 5,27 648 5,23

605 5,23 649 5,24

606 5,23 650 5,26

607 5,26 651 5,22

608 5,23 652 5,23

609 5,26 653 5,23

610 5,22 654 5,25

611 5,22 655 5,23

612 5,24 656 5,23

613 5,25 657 5,22

614 5,23 658 5,27

615 5,25 659 5,24

616 5,24 660 5,25

617 5,22 661 5,25

618 5,26 662 5,25

619 5,26 663 5,28

620 5,24 664 5,25

621 5,22 665 5,24

622 5,25 666 5,26

623 5,23 667 5,24

624 5,25 668 5,26

625 5,24 669 5,24

626 5,23 670 5,26

627 5,23 671 5,20

628 5,24 672 5,21

629 5,26 673 5,25

630 5,22 674 5,30

631 5,25 675 5,25

632 5,23 676 5,24

633 5,24 677 5,24

634 5,24 678 5,25

635 5,20 679 5,23

636 5,25 680 5,25

637 5,25 681 5,23

638 5,25 682 5,26

639 5,25 683 5,25

640 5,28 684 5,26

641 5,24 685 5,20

642 5,24 686 5,22

643 5,25 687 5,27

644 5,24 688 5,26
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689 5,24 733 5,24

690 5,22 734 5,23

691 5,25 735 5,22

692 5,25 736 5,21

693 5,24 737 5,25

694 5,25 738 5,29

695 5,23 739 5,26

696 5,25 740 5,26

697 5,23 741 5,24

698 5,24 742 5,26

699 5,22 743 5,23

700 5,22 744 5,26

701 5,18 745 5,22

702 5,27 746 5,25

703 5,23 747 5,24

704 5,21 748 5,23

705 5,23 749 5,25

706 5,22 750 5,27

707 5,29 751 5,25

708 5,22 752 5,22

709 5,21 753 5,23

710 5,25 754 5,24

711 5,21 755 5,22

712 5,24 756 5,24

713 5,24 757 5,22

714 5,28 758 5,24

715 5,23 759 5,22

716 5,27 760 5,23

717 5,23 761 5,24

718 5,25 762 5,23

719 5,24 763 5,24

720 5,26 764 5,23

721 5,20 765 5,21

722 5,24 766 5,22

723 5,23 767 5,27

724 5,21 768 5,24

725 5,24 769 5,24

726 5,25 770 5,25

727 5,23 771 5,27

728 5,27 772 5,24

729 5,25 773 5,21

730 5,22 774 5,22

731 5,24 775 5,27

732 5,27 776 5,25
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777 5,24 821 5,25

778 5,27 822 5,21

779 5,28 823 5,20

780 5,23 824 5,25

781 5,25 825 5,26

782 5,20 826 5,25

783 5,23 827 5,25

784 5,23 828 5,25

785 5,29 829 5,25

786 5,23 830 5,23

787 5,27 831 5,26

788 5,23 832 5,26

789 5,24 833 5,25

790 5,26 834 5,26

791 5,23 835 5,23

792 5,26 836 5,23

793 5,24 837 5,26

794 5,24 838 5,26

795 5,24 839 5,23

796 5,25 840 5,24

797 5,27 841 5,21

798 5,25 842 5,22

799 5,23 843 5,22

800 5,24 844 5,23

801 5,21 845 5,27

802 5,25 846 5,24

803 5,26 847 5,24

804 5,28 848 5,25

805 5,24 849 5,24

806 5,24 850 5,23

807 5,24 851 5,26

808 5,25 852 5,26

809 5,24 853 5,23

810 5,22 854 5,26

811 5,25 855 5,23

812 5,27 856 5,23

813 5,25 857 5,25

814 5,24 858 5,20

815 5,28 859 5,23

816 5,24 860 5,24

817 5,25 861 5,21

818 5,26 862 5,22

819 5,24 863 5,22

820 5,24 864 5,22
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865 5,26 909 5,24

866 5,24 910 5,21

867 5,24 911 5,26

868 5,21 912 5,23

869 5,23 913 5,26

870 5,25 914 5,24

871 5,25 915 5,22

872 5,25 916 5,22

873 5,22 917 5,21

874 5,27 918 5,23

875 5,23 919 5,23

876 5,23 920 5,25

877 5,23 921 5,23

878 5,23 922 5,27

879 5,21 923 5,27

880 5,25 924 5,25

881 5,27 925 5,20

882 5,22 926 5,25

883 5,24 927 5,26

884 5,25 928 5,24

885 5,25 929 5,25

886 5,24 930 5,27

887 5,27 931 5,24

888 5,23 932 5,26

889 5,23 933 5,24

890 5,26 934 5,22

891 5,28 935 5,26

892 5,26 936 5,26

893 5,25 937 5,26

894 5,22 938 5,23

895 5,21 939 5,24

896 5,25 940 5,25

897 5,29 941 5,24

898 5,23 942 5,22

899 5,21 943 5,24

900 5,24 944 5,24

901 5,26 945 5,21

902 5,25 946 5,26

903 5,23 947 5,25

904 5,25 948 5,21

905 5,24 949 5,23

906 5,26 950 5,25

907 5,22 951 5,23

908 5,25 952 5,24
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953 5,23 997 5,25

954 5,25 998 5,25

955 5,22 999 5,23

956 5,26 1000 5,26

957 5,21

958 5,23

959 5,21

960 5,26

961 5,24

962 5,22

963 5,27

964 5,22

965 5,26

966 5,24

967 5,25

968 5,24

969 5,23

970 5,23

971 5,18

972 5,25

973 5,23

974 5,25

975 5,23

976 5,22

977 5,24

978 5,23

979 5,26

980 5,24

981 5,23

982 5,22

983 5,24

984 5,24

985 5,25

986 5,20

987 5,22

988 5,27

989 5,21

990 5,25

991 5,23

992 5,25

993 5,24

994 5,24

995 5,23

996 5,23
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)6(ملحق رقم 

2014قیم تعرض انخفاض القیمة وتعرض دون انخفاض القیمة لمخاطر االئتمان لمصرف دبي اإلسالمي لسنتي 

.2015و
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)7(ملحق رقم 

2016قیم تعرض انخفاض القیمة وتعرض دون انخفاض القیمة لمخاطر االئتمان لمصرف دبي اإلسالمي لسنتي 

.2017و
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