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  "المالي للبنوك االسالمية االستقراروتأثيرها على  مخاطر صيغ التمويل االسالمي«البحث: موضوع 

           -2 وهران-أمحدجامعة حممد بن  دكتوراه باحثة    لبىن معطي :إعدادمن 

  مقدمة:

نوات فالتطبيقات العملية األوىل على أرض الواقع تعود لس قدمية  جدا إال أن تشييدها  معاصر؛رغم أن اجلذور األوىل للمالية االسالمية  
الواقع  حىت يتمكن من جتسيدها على أرض اإلسالمية؛الستينات، حيث انتقلت من جمرد خاطرة ملؤسسها األول أمحد النجار الذي أخفى مبادئها 

ة، وتواصل تطورها ع عددها وكذلك حجم أصوهلا بطريقة غري منقطعرتفويبعيدا عن كل املشككني واملعارضني هلا، لتنطلق بعدها ويف السنوات املوالية 
  ولكن دوافع املالية االسالمية ختطت وللمرة األوىل احلدود اجلغرافية للعامل االسالمي لتمثل رهانا عامليا . 2000مع سنوات 

 الريا ملبادئ (حترميايل التقليدي، سواء من حيث وكما نعلم مجيعا، فالبنوك االسالمية تعترب نظام متويل بديل خيتلف جذريا عن نظام التمو 
ا أن تشكل مث إن هذه املخاطر من ش حترمي الغرر...)، أو من حيث منتجاته املالية، وأيضا خيتلف عنه من حيث املخاطر اليت قد تتعرض هلا، أ

  عقبة أمام حتقيق االستقرار املايل للبنوك اإلسالمية وذلك من خالل تأثريها املباشر أو غري املباشر على سالمتها املالية.

  نوك اإلسالمية"المالي للبستقرار وتأثيرها على اال "مخاطر صيغ التمويل االسالميويف هذا السياق يؤيت موضوع حبثنا املوسوم بـ: 

  يف الوقت الذي أصبحت فيه إدارة املخاطر أمر جوهري وأساسي يف صيغ التمويل اإلسالمية خماطرتوضيح خمتلف : اهلدف من هذا املوضوع هوو 
قليدية ( بل على العكس هي جمربة على مواجهة املخاطر البنكية الت ؛ميكنها الفرار من هذه احلتمية املؤسسات املالية االسالمية ال؛ مث إن كل البنوك

ا يف الوقت ذاته ملزمة مبواجهة املخاطر املتعلقة بصيغ متويل ا اخلاصة، هخماطر االئتمان، خماطر السيولة، خماطر السوق، وخماطر التشغيل)، كما أ
ا حيتم  وعليه فإن  عليها اجياد واستحداث أساليب خمتلفة تتماشى مع مبادئها االسالمية.ولكن ضرورة مطابقتها للشريعة االسالمية يف كل تصرفا

ا ميكن أن تنعكس سلبا على السالمة املالية هلذه البنوك.ضرورة إجياد حلول هلذه املخاطر املختلفة    بات أمرا ضروريا أل

  التايل:إلقاء الضوء على هذا املوضوع من خالل اإلجابة على اإلشكال سنحاول وعليه 

  ماهي أهم المخاطر التي تعتري العمل المصرفي اإلسالمي؛ وإلى أي مدى يمكن أن تأثر على سالمته المالية؟

  وحىت نتمكن من اإلجابة على اإلشكال السابق؛ بنينا موضوعنا على فرضيتني أساسيتني:

 .ترتبط املخاطر املصرفية بالعمل املصريف التقليدي عامة؛ واإلسالمي خاصة 
 حتقيق االستقرار املايل يف البنوك االسالمية.ى املخاطر املصرفية سلبا عل تؤثر  

 

 

  : يم البحثقسملنهجية التالية يف توكمحاولة لإلحاطة بكل جوانب املوضوع اعتمدنا على ا
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  :؛مفاهيم عامة حول املخاطرةاحملور األول 
  ؛صيغ التمويل اإلسالمي خماطر الثاين:احملور 
  :؛اإلسالمية للبنوك ةاملالي السالمةعلى املصرفية  خاطراملتأثري احملور الثالث 
  :املتبعة إلدارة املخاطر وحتقيق السالمة واالستقرار املايل يف البنوك االسالميةاألساليب احملور الرابع. 

  األول: مفاهيم عامة حول المخاطرةالمحور 

   مفهوم المخاطرة: -.1

ا أيضا: العوض، احلظ، والنصيب،   كما ورد يف احلديث الشريف: "أال هل مشمر إىل املخاطرة من اخلطر، وأصلها الرهن، كما يقصد 
تؤيت مبعىن املراهنة،  اللغةواملخاطرة يف ؛ 1اجلنة، فال خطر هلا أي ال عوض هلا وال مثيل"، واخلطر أيضا يقصد به: الرهن بعينه، وهو ما خياطر عليه

  سنة كتب شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا: اخلطر خطران: 700" فقبل حنو  ، أما يف االصطالح الفقهي 2قال خاطرته على مال أي راهنته عليهي

  ،خطر التجارة، وهي أن يشرتي بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على اهللا يف ذلك، فهذا البد منه للتجار...وإن كان قد خيسر أحيانا
 ال تكون إال كذلك.فالتجارة 

 .واخلطر الثاين: امليسر الذي يتضمن أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرمه اهللا ورسوله 

  وهذه العبارة تبني أن املخاطر نوعان:

 نوع ال ينفك عن املبادالت واملعامالت احلقيقة املنتجة واملولدة للثروة.  .أ
  .3الت الصفرية غري املنتجة للثروة "نوع يتضمن أكل املال بالباطل، وهو ما يتعلق باملباد  .ب

  توضيح أنواع اخلطر يف املبادالت على النحو التايل:ومما سبق ميكن 

 

  

  

  

  

                                                            
 . 412 ص ،1981 البلد؟ الجيل، دار ،»اإلسالمي االقتصادي المعجم« الشرباصي، أحمد -1 
 .408-407 ص ص ،2008 ،1ط جدة، البشير، دار ،»الفقھاء لغة في واالقتصادية المالية المصطلحات معجم« حماد، نزيه -2 
 .61ص ،2007 الرياض، المصرفي، المعھد ،»اإلسالمي التمويل في التحوط«  السويلم، ابراھيم بن سامي -3 
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  : أنواع أخطار المبادالت10شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك 10سامي ابراهيم السويلم، "التحوط يف التمويل اإلسالمي"، ورقة مناسبات رقم  المصدر:
   .104 اإلسالمي للتنمية، ص

الرئيسي له، وقد  الغرر، بل هو املعىن أحد معاينوالغرر ما تردد بني الوجود والعدم، وهو ما تردد بني متضادين أغلبهما أخوفهما، واخلطر 
هما، كبيع الطري يف والتزامات احتمالية لطرفي استعمل الفقهاء الغرر واخلطر مبعىن واحد عند حديثهم عن بعض العقود اليت تتضمن صيغها حقوقا

ا تأيت دائما من عدم معرفة النتيجة اليت ست   .  1 عدة نتائجقع من بنياهلواء، أو السمك يف البحر...واملخاطرة هي الدخول يف نطاق اخلطر، وأ

                                                            
: االطالع تاريخ  http:// giemkantakji.com:التالي الموقع من العلمية، اإلسالمي االقتصاد مجلة ،»اإلسالمية البنوك في المخاطر« مشعل، الباري عبد –1 

11-04-2016. 

 الخطر في المبادالت المالية

تابع للملكية (مبادلة غري صفرية: وهي اليت تنتهي 
بانتفاع الطرفني، أو انتفاع أحدمها دون تضرر الطرف 

 اآلخر). 

للملكية (مبادلة صفرية: وهي اليت ال غري تابعة 
 يكسب فيها طرف إال خبسارة الطرف اآلخر).

احتمال االنتفاع أكرب من 
 احتمال اخلسارة

احتمال االنتفاع أقل من 
 احتمال اخلسارة

 قمــــــــــار غرر فاحش "جمازفة" غرر يسري
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لعائد املتوقع على ا التعرض إىل خسائر غري متوقعة وغري خمطط هلا نتيجة تذبذب احتماليةفيقصد باملخاطرة  الناحية االقتصادية:أما من 
ئة قطاع املصارف ياستثمار معني، أي هي احنراف األرقام الفعلية عن األرقام املتوقعة. ولقد عرفتها جلنة التنظيم املصريف وإدارة املخاطر املنبثقة عن ه

ا  املال، أو  ئج األعمال أو خسائر يف رأسحصول اخلسارة، إما بشكل مباشر من خالل خسائر يف نتا احتماليةيف الواليات املتحدة األمريكية: بأ
درته على ق تقدمي أعماله وممارسة نشاطاته من جهة وحتد من بشكل غري مباشر من خالل وجود قيود حتد من قدرة املصرف على االستمرار يف

  .4املصريف من جهة أخرى" استغالل الفرص املتاحة يف بيئة العمل

ا وصف تعترب املخاطرة عند الفقهاء املسلمني ب :قتصاديينإلاالفرق بين المخاطر عند الفقهاء المسلمين وعند  -. 1.1 أ
إىل الغرض النهائي  فهو متعلق بالقوى اليت حتكم الوصول االقتصادينيلطرفيه، أما عند  احتمالية والتزاماتحقوقا لنوع من العقود تتضمن صيغتها 

   :5من العقد وهو حتقيق عائدات جمزية، واستنادا إىل قواعد الغرر ميكن استنتاج األحكام الشرعية للمعامالت على النحو التايل

 ا غلبة احت .تعد  يف اهلواء، أو بيع املغصوب..: بيع السمك يف املاء أو الطريمال اخلسارة ألحد الطرفني كما يفكل معاملة من شأ
 معامالت حمرمة بسبب الغرر.

  ا تيقن أحد أحد الطرفني يستلزم خسارة اآلخر كما هو احلال يف القمار، ألحد الطرفني مبعىن أن ربح  االحتمالنيكل معاملة من شأ
 والكفالة بأجر، والتأمني التجاري...تعد حمرمة بسبب الغرر.

 ا أ ن ربح أحد الطرفني يستلزم ربح اآلخر، وخسارة أحد الطرفني تستلزم خسارة اآلخر كما يف املشاركة، تعد معاملة كل معاملة من شأ
 جائزة.

 كما يف   مغتفرً و فإن كان الغالب ربح الطرفني كان الغرر يسريا ، أو خسارة أحدمها وربح اآلخر، معا كل معاملة حيتمل فيها ربح الطرفني
  ويؤثر يف سالمة املعاملة من الناحية الشرعية.  مغتفرً املزارعة، أما إن كان الغالب فيها خسارة أحدمها كان الغرر فاحشا وليس 

  الثاني: مخاطر التمويل المصرفي االسالمي حورالم

ا من البنوك   ، أو صيغ التمويل ااملذهبية اليت حتكمه وضعية األخرى، سواء من ناحية املبادئال تتميز البنوك االسالمية عن نظريا
ا تناالستثمارية اليت  ا-فرد  ن تأثر حىت على أ بل واليت تضع حدا فاصال بني البنوك االسالمية والتقليدية، وهذه االختالفات وغريها كان من شأ

ا بسخاطر اليت تتعرض هلا هذه البنوك. "فهناك خماطر تشرتك فيها مع املصارف نوع امل بب تقيدها التقليدية كوسائط مالية، وخماطر ختتص 
ا..." وفيما يلي سنعرض أهم املخاطر  .6بالشريعة...واتباعها لقاعدة املشاركة يف الربح وكذا لصيغ التمويل االسالمية املتعددة املخاطر اليت تنفرد 

  اليت يعرفها العمل املصريف اإلسالمي:

  :ما يلياملتعلقة بنوع صيغة التمويل وهي تشمل وهي املخاطر الصيغ:  مخاطر-. 1

                                                            
 رسالة ،»2 بازل معيار خالل من اإلسالمية للمصارف المال رأس كفاية بمعيار وعالقتھا اإلسالمي التمويل صيغ مخاطر« محيمد، أبو مبارك عمر موسى -4 

 .18 ص ،2008 األردن، والمصرفية، المالية العلوم كلية دكتوراه،
 .سابق مرجع مشعل، الباري عبد -5 
 ورقة ،والتدريب للبحوث اإلسالمي المعھد للتنمية، اإلسالمي البنك ،»اإلسالمية المالية الصناعة في قضايا تحليل: المخاطر إدارة« أحمد، حبيب خان، هللا طارق -6

  . 188 ص ،2003 جدة، ،1ط ،5 رقم مناسبات
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ماء، أي ما معناه ي مشتقة من الربح والنهلغة تعترب املراحبة نوع من أنواع البيوع يف اإلسالم، مخاطر التمويل بالمرابحة:  -. 1.1
، وهي يف تعريف آخر نقل ما ملك بالعقد األول مع 7التجارةالفرق بني كلفة السلعة وسعر بيعها، ويعترب بيع املراحبة هو الغالب بني أنواع البيوع يف 

  االسالمي للمخاطر التالية: بنكيتعرض الووفقا هلذه الصيغة . زيادة ربح

 .عدم وفاء العميل بالسداد حسب االتفاق 
 لعدم وجود عقوبات على التأجيل. ؛تأجيل السداد عمدا 
 نتيجة لبيع األصول املرجتعة بأدىن من سعر الشراء. ؛خماطر الضمانات 
 االسالمية  وكلبنخماطر الرجوع يف الوعد، نتيجة عدم إلزامية وعود اآلمر بالشراء يف حالة األخذ إلزامية الوعد، علما بأن معظم ا

 تأخذ بإلزامية الوعد.
 .خماطر رفض السلعة لوجود عيب فيها 

متويلي إسالمي يقوم من خالله البنك اإلسالمي بتسخري املال  املضاربة نظام مخاطر التمويل بالمضاربة والمشاركة: -. 2.1
ا مقابل جزء مبوجبه يدفع البنك للعميل ن لكل قادر وراغب فيه حبسب خربته وبراعته واجتهاده، فاملضاربة هي عقد بني البنك والعميل قودا يتجر 

  .8همامعلوم مشاع يف رحب

ا  ملشروع ا بني البنك والعميل على العمل يف مشروع ما بغرض حتقيق الربح عن طريق املسامهة يف رأس مال االتفاقأما املشاركة فتعرف بأ
ا أية صيغة يتزاوج فيها عنصر رأس املال والعمل يف تثمري رأس املال مقابل املشاركة يف ناتج هذا التثمري...وهناك عدة صور للمش وإدارته،   .9ركةاأي أ

اتني الصيغتني  خاطراملمن أهم و    :ما يليميكن أن نذكر اليت تتعلق 

  التأخر يف دفعها. من األرباح أو البنكاملخاطر الناجتة عن عدم دفع الشريك نصيب 
  وهبوطا. ارتفاعااألسعار  تذبذباملخاطر الناجتة عن 
 اد، أو عدم دراسة املشروع جيّ املخاطر الناجتة عن ضعف األداء من جانب الشريك. 
  البنكالشرعية، مما يؤثر على موقف املودعني يف  بالضوابطالشريك  التزامخماطر السمعة نتيجة عدم. 
  البضاعة حتت يد املضارب.املخاطر الناجتة عن تلف 
 .املخاطر الناجتة عن خسارة الشركة، أو كون الربح الفعلي أقل من املتوقع 
  .املخاطر الناجتة عن جتاوز املدة الكلية للتمويل وامتام الصفقة  

وهو  .كلمة تعين "شراء ما يصنع وفقا للطلب، وهو من الفعل صنع أو من الصناعة  هو اإلستصناعمخاطر اإلستصناع:  -. 3.1
عقد مبيع يف الذمة شرط فيه العمل وقد عرفه البعض بأنه طلب عمل شيء خاص على وجه خمصوص (مادته العمل من الصانع) كما وقد عرفه 

                                                            
 .61 ص ،2008 األردن، اليازوري، دار ،»االسالمية المصرفية الصناعات أساسيات« الشمري، راشد صادق -7 
 .80 ص ،2009 مصر، العصرية، المكتبة ،»التطوير-التمويل-النشأة: اإلسالمية البنوك« المكاوي، محمود محمد -8 
 .65 ص السابق، المرجع نفس -9 
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شيء مادته من الصانع هذا والبد أن تكون (العني والعمل من . أو هو طلب عمل آخرون أنه عقد بيع عني موصوف يف الذمة مطلوب صنعها
  :ما يلينذكر  اإلستصناعخماطر صيغة  ومن أهم .10الصانع) حىت يصبح العقد استصناعا

 .تقلبات األسعار بعد حتديدها يف عقد اإلستصناع 
  مستصنعا. البنكتأخر الصانع يف تسليم البضاعة إذا كان 
  صانعا. بنكتسليم البضاعة إذا كان التأخر املقاول أو املنتج يف 
 .عدم القدرة على إجراء عقد استصناع مواز 
 قبل تسليمها للمستصنع. لبنكتلف البضاعة حتت يد ا 

فهو البيع  ااصطالحهو التقدمي والتسليف، وأسلم مبعىن أسلف، أي قدم وسلم. أما  لغةالسلم  مخاطر التمويل بالسلم: -. 4.1
هناك على األقل نوعان من املخاطر و  .املستقبلالذي يتم فيه تسليم الثمن يف جملس العقد وتأجيل تسليم السلعة املوصوفة بدقة إىل وقت حمدد يف 

  :املخاطرحتليل خمتصر هلذه  يلي وفيمايف عقد السلم، مصدرمها الطرف اآلخر يف العقد 

  تسليم املسلم فيه يف حينه أو عدم تسليمه متاما، إىل تسليم نوعية خمتلفة عما اتفق عليهتفاوت خماطر الطرف اآلخر من عدم 
عوامل ليس هلا  بسبب يف عقد السلم، ومبا أن عقد السلم يقوم على بيع املنتجات الزراعية، فإن خماطر الطرف اآلخر قد تكون

 بنكاعها سلما للولكن حصاده من املزروعات اليت ب ؛تماين جيداملالية للزبون، فمثال قد يتمتع الزبون بتصنيف ائ ةصلة باملالء
 الطرف اآلخر أكثر ما تكون يف السلم. قد ال يكون كافيا كما وكيفا بسبب الظروف الطبيعية، وعليه فإن خماطر

 ملكيتها، وهذه  لال يتم تداول عقود السلم يف األسواق املنظمة أو خارجها، فهي اتفاق طرفني ينتهي بتسليم سلعة عينية وحتوي
عة مبوجب عقد الذي ميلك هذه السل البنكالسلعة حتتاج إىل ختزين وبذلك تكون هناك تكلفة إضافية وخماطر أسعار تقع على 

 االسالمية فقط. بنوكالسلم، وهذا النوع من التكاليف واملخاطر خاص بال

  ق وهي:ثالثة حماور رئيسية ملخاطر السو  2وضعت جلنة بازل  السوق: مخاطر-. 2

 .خماطر أسعار الصرف 
 .خماطر أسعار الفائدة 
 .خماطر تقلبات األسعار 

لقة بأسعار تعالذي حيرم املعامالت املستقبلية امل ؛اإلسالميفيما خيص النوع األول والثاين من املخاطر فهما غري موجودان يف حالة التمويل 
ومع ذلك  ،11هو عليه يف املصارف التقليدية فيما خيص املعايري اخلاصة بتلك املخاطرأما النوع الثالث فهو ال خيتلف عما الصرف وأسعار الفائدة. 

                                                            
 .68 ص سابق، مرجع الشمري، راشد صادق -10 

 ألردن،ا العالمي، للكتاب جدارا الحديث، الكتاب عالم ،»مواجھتھا استراتيجية-العولمة تحديات-بازل لجنة مقررات: اإلسالمية المصارف« خصاونة، سليمان أحمد -11
 .153-152 ص ص ،2008
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ن مفمخاطر السوق اليت يعرفها البنك االسالمي تتعدد وقد تأخذ عدة أشكال مقارنة مبا هو موجود يف البنوك التقليدية وهذا ما ميكن تلخيصه 
  خالل اجلدول التايل:

  البنوك االسالمية ومعايير قياسها: مخاطر السوق في 01جدول رقم 

  معايري قياسها  نوع املخاطر
 حصة البنك السوقية.   مخاطر المنافسة:

 .معدل النمو السنوي للمصرف 
 .االنتشار اجلغرايف  

 مدى تنوع مصادر األموال.   مخاطر مصادر األموال:
 .قدرة البنك على ابتكار مصادر األموال 
  االستثمارية.حصة البنك السوقية من الودائع  

  مخاطر التسويق:
خماطر الرتكيز على شرحية واحدة   .أ

 من العمالء.
  
  
  

خماطر الرتكيز على قطاع من   .ب
 القطاعات االقتصادية

  
  
  
  

  
 .عدد شرائح العمالء 
 .وجود حد أقصى ملبالغ التمويل واالستثمار مع العميل الواحد 
 .الوزن النسيب للشرائح من إمجايل حجم التمويل 

  
  القطاعات اليت يتم التعامل معها.عدد 
  املناطق اجلغرافية حمليا وخارجيا وعدم تركيزها يف االستثمارات بنيتوزيع 

منطقة معينة، مع االبتعاد على االستثمار يف املناطق ذات املخاطر العالية 
 .وغري املستقرة

  ،التوازن يف السياسات االستثمارية بني القطاعات االقتصادية "الزراعية
  صناعية، التجارية، واخلدماتية"، أي الوزن النسيب لتمويل القطاعات.ال

، 2011، 1"، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، طاالستثمارضد خماطر  االحتياطمت إعداده اعتمادا على: عادل عبد الفضيل عيد، " المصدر:
  .158-139ص ص 

ا "خماطر اخلساخماطر التشغيل  2فت مقررات جلنة بازل عرّ  مخاطر التشغيل:-. 3 املباشرة وغري املباشرة الناشئة عن العمليات  ئربأ
نظرا  ؛ية حادةاالسالمية خماطر تشغيل البنوكالداخلية وأداء األفراد والنظم غري السليمة أو الفاشلة أو عند احلوادث اخلارجية"، وميكن أن تكون يف 
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ا وتشمل خماطر التشغيل عدة  ؛12مدربة تدريبا كافيا للقيام بالعمليات املالية االسالميةعلى موارد بشرية كافية و تتوفر ة نسبيا وال حديثة النشأ لكو
  التايل:من خالل اجلدول أنواع ميكن تلخيصها 

  : أنواع مخاطر التشغيل ومعايير قياسها02جدول رقم 

  معايير المستخدمة لقياسها  نوع المخاطر 
 مدى مالئمة أنظمة احلاسب اآليل للمصرفية االسالمية.   النظم والمعلومات:مخاطر 

 .وجود أدلة نظم عمل 
 .وجود تقارير أداء دورية  

 وجود خطة للتدريب والتطوير.   مخاطر الموارد البشرية:
 .وجود معايري الختيار العاملني 
 .وجود وصف وظيفي للعاملني  

 للمصرفية االسالمية.وجود هيكل تنظيمي    مخاطر إدارية:
 .توافر القيادة املناسبة 
 .وجود عالقات تنظيمية واضحة  

 .115-113 ص صمرجع سابق، ادل عبد الفضيل عيد، املرجع التايل: عباالستعانة بمت اعداد اجلدول المصدر: 

  المحور الثالث: تأثير المخاطر المصرفية على االستقرار المالي للبنوك اإلسالمية

قبل التطرق إىل مدى تأثري خمتلف املخاطر املذكورة سابقا على االستقرار املايل للبنوك اإلسالمية،  المالي: االستقرار تعريف-. 1
ذا السياق ميكن والسياسيني على حد سواء، ويف ه االقتصادينياملايل؛ هذا املفهوم الذي أصبح يشغل بال  االستقرارالبد أن نشري أوال إىل تعريف 

ذا الشأن واليت من أمهها:   أن نعرض على سبيل املثال ال احلصر مجلة من أهم التعاريف اليت مت تداوهلا 

ثريا من ك  الضعف املايل أو عدم االستقرار املايل بأنه "الوضع الذي يكون فيه ثروة املقرتضني أقل )Gertler) (1987و Bernanke( عرف -
م مما يؤدي إىل ارتفاع تكاليف الوكالة ويفسد األداء يف قطاع االستثمار واالقتصاد ككل"   .13أحجام مشروعا

عدم االستقرار املايل بأنه "الوضع الذي ينخفض فيه األداء االقتصادي عن مستواه األصلي، وحيدث فيه  )Crockett) (1997(عرف  -
  .14"تقلبات يف مثن األصول املالية ويف قدرة الوسطاء املاليني ملقابلة االلتزام التعاقدي

                                                            
 .112 ص سابق، مرجع عيد، الفضيل عبد عادل -12 

13  -  Ben  Bernank, Mark  Grtler,  «  Financial  Fragility  and  Economic  Performance»,  NBER Working  Paper  Series,  N°  2318, 
Cambridge, July 1987. 
14 - John Driffill, and al, « Monetary Policy and Financial Stability: What role for the futures market? », Journal of Financial 
Stability, 2, 2006, P. 97. 
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 فاءة النظام املايل يف توزيع األموال بأساليبعرف عدم االستقرار املايل بأنه "تشوه يف ك )Meshkin) (1999(ويف تعريف آخر قدمه  -
 .1"حتدث املخاطرة األخالقية

؛ ىوأبسط تعريف لالستقرار املايل هو جتنب األزمات املالية اليت تؤدي إىل فقدان الثقة، يف عملة البلد، أو حىت أحد أصوله املالية األخر 
  .2البلدمما يتسبب يف سحب املستثمرين األجانب لرؤوس أمواهلم من 

  :3تاليةقوع األزمات، فالنظام املايل يكون مستقرا إذا ما اتسم باإلمكانيات الو ولكن املغزى من االستقرار املايل يتجاوز املفهوم البسيط لعدم 

  :3التالية
ألخرى اتيسري كفاءة توزيع املوارد االقتصادية حسب املناطق اجلغرافية ومع مرور الوقت إىل جانب العمليات املالية واالقتصادية   -أ

  واالستثمار واإلقراض واالقرتاض، وخلق السيولة وتوزيعها، وحتديد أسعار األصول، وأخريا تراكم الثروة ومنو الناتج)؛ كاالدخار(
ا؛  -ب   تقييم املخاطر املالية وتسعريها وحتديدها وإدار
   حال تراكم االختالالت.استمرار القدرة على أداء هذه الوظائف األساسية حىت مع التعرض للصدمات اخلارجية أو يف  -ج
  

سالمية؛ يبقى مع تعدد املخاطر اليت قد تتعرض هلا البنوك اإل: المخاطر المصرفية على االستقرار المالي للبنوك اإلسالمية تأثير-. 2
، المية إىل اإلعسار املايلبالبنوك اإلساحتمال تؤثر استقرارها املايل على احملك. ويف هذا السياق مت تصنيف جمموعة من املخاطر اليت ميكنها أن تؤدي 

ملالية، وميكن ا؛ فينعكس سلبا على سالمتها اإلسالميةالقدرات املالية للبنوك  أو دفع العمالء إىل سحب الودائع على نطاق واسع؛ مما يؤثر على
  التالية:  تقصي مدى تأثري املخاطر املصرفية على االستقرار املايل للبنوك االسالمية من خالل اجلوانب 

  جودة األصول؛  
 نسبة السيولة؛  
 .كفاية رأس املال  

حتاول البنوك اإلسالمية تفادي حدوث التعثر املايل" الذي ال حيدث بشكل  على غرار باقي البنوك التقليديةودة األصول: ج -.1
 مفاجئ؛ ولكنه يكون املرحلة األخرية لعدة مراحل تبدأ بنقص السيولة أو ما يطلق عليه ضغط السيولة، وتتطور إىل أن تصل إىل الفشل املايل

ن الفشل املايل الذي من شأنه أن يؤثر على االستقرار املايل للبنك ككل ميف هذا السياق تسعى البنوك اإلسالمية إىل تفادي هذا ، و 4الكامل"
ملالية لدى البنوك الءة اد يوحي خبصائص املحيث تعترب هذه النسبة كمؤشر جيّ -أو التحكم فيها-من خالل تقليص حجم الديون املتعثرة

الوقوع يف حاالت اإلعسار املايل، كما تعكس نسبة القروض املتعثرة أيضا احتمال  احتمالكانت هذه النسبة مرتفعة كلما زاد االسالمية، وكلما  

                                                            
1 - Frederic S. Mishkin، «Global Financial Instability» , Framework, Events, Issues, Journal of Economics, 13, 1999, P.3. 

، 2، ع11بد العزيز، اجمللد ع ، جملة االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك»البنوك اإلسالمية واالستقرار املايل: حتليل جترييب مناقشة نتائج ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدويل«أمحد مهدي بلوايف،  -2
 .71، ص2008

 .2، ص2005. صندوق النقد الدويل، 36، قضايا اقتصادية »على االستقرار املايل احلفاظ«غازي شينازي،  -3
  .136، ص 2009، املكتبة العصرية، مصر، »والسيطرةأسس التمويل املصريف اإلسالمي: بني املخاطرة «حممد حممود املكاوي،  -4



 
10	 	

أن يتخلف املستفيد من التمويل من البنك اإلسالمي عن سداد هامش الربح أو اإلجارة، أو أن ال يقوم باإلعالن عن حصة الربح الصحيحة، 
بلغ أن اإلجراءات القانونية اخلاصة باسرتداد امل ، خاصة واإليرادات ورأس املاليسبب خسارة البنك يف  أو يقوم بإساءة استخدام رأس املال؛ مما

وك ناملقرتض يف حالة التمويل اإلسالمي الذي حتكمه مبادئ الشريعة اإلسالمية ليس على نفس درجة السرعة واملباشرة كالدرجة املوجودة يف الب
ا أن تؤ التقليدية األخرى. كل األسباب السابقة  ما ميكن ذلك لدى البنوك اإلسالمية و بالضرورة إىل رفع نسب التعثر املصريف ي دمن شأ

  من خالل التمثيل البياين التايل: استظهاره

 : نسب القروض المتعثرة حسب حجم المصارف اإلسالمية (النسبة المئوية للمصارف اإلسالمية).01 التمثيل البياني رقم

  

 

 

 

 

   

  .59، ص2014والكفاءة واالستقرار"، جامعة محدان بن حممد الذكية، ديب، فة اإلسالمية: النمو ري التقرير السنوي، "الص المصدر:

، يف حني عرفت %5بأقل من در عثر مصريف مقتمن البنوك اإلسالمية عرفت نسب  %70.9من التمثيل البياين السابق يتضح أن حوايل 
رة واملتمثلة يف نسبة القروض املتعث-من التعثـر املصريف، أمـا منطقة اخلطر %10-5من البنوك اإلسالمية نسبة حمصورة مـا بني  %16.5ما يقارب 
  من البنوك اإلسالمية.   %12.4فما أكثر فلقد تضمنت  %10مت توصيفها عند نسبة  واليت-القروضإىل إمجايل 

ت متأخرة عرفة حجم التمويالملوذلك ومن خالل حبثنا حاولنا تسليط الضوء على اجلدارة االئتمانية لدى عينة من البنوك اإلسالمية، 
  :يف اجلدول أدناهكما هو موضحا   السداد؛ وكانت النتيجة

%100 

 المجموع                            >%25        10‐%25     5‐%10         <5%              

 القروض إجمالي من مئوية كنسبة المتعثرة القروض نسب

 للبنوك المئوية النسبة
%70.9 

%16.5

%7.8

%4.6

70,9 

16,5 

4,6 

7,8 



 
11 	

  2016السداد لدى أكبر عشرة بنوك عربية إسالمية لسنة : أعمار التمويل المتأخرة 03 جدول رقم

  
بيت التمويل   مصرف الراجحي

مصرف أبو ظبي   اإلسالميبنك دبي   الكويتي
 مجموعة البركة  مصرف قطر اإلسالمي  اإلسالمي

  بنك الجزيرة  نماءمصرف اإل  مصرف الريان  المصرفية
البنك األهلي 
  المتحد

الحجم 
اإلجمالي 
  للتمويالت

224.994.124 
بآالف الرياالت 

  السعودية

13.749.624 
  ر كوييتاألف دين

200.986.052 
  ألف درهم

79.973.303 
  ألف درهم

132.320.282 
  ألف لایر قطري

14.135.946  
  آلف دوالر أمريكي

90.256.070 
آالف الرياالت 

  القطرية

70.639.709 
آالف الرياالت 

  السعودية

43.233.743 
آالف الرياالت 

  السعودية

3.531.450 
  ألف دينار كوييت

متأخرة السداد 
  يوم 30لغاية 

2.568.063  288.555  1.861.559  307.322  1.325.132  588.695  717.484  43.408  2.041.813  -  

  -  4.72%  0.06%  0.79%  4.16%  1.00%  %0.38  %0.92  %2.09  %1.14  النسبة
متأخرة السداد 

-31ما بين 
  يوما 60

762.706  113.089  1.860.758  176.034 171.260  132.933  271.832  10.704  334.794  12.107  

  0.34%  0.77%  0.01%  0.30%  0.94%  0.12%  0.2%  %0.92  %0.82  %0.33  النسبة
متأخرة السداد 

-61ما بين 
  يوما 90

419.614  64.444  986.935  258.133  62.373  120.554  104.669  -  104.291  3.381  

  0.09%  0.24%  -  0.11%  0.85%  0.04%  0.32%  %0.49  %0.46  %0.18  النسبة
 90أكثر من 

  يوما
-  -  -  455.117  -  525.316  -  18.057  166.887  -  

  -  038%  0.02%  -  3.71%  -  0.56%  -  -  -  النسبة

تاريخ اإلطالع  pdf-http://www.argaam.com/ar/company/financial على املوقع التايل:  باالعتماد؛ وذلك اعتمادا على التقارير املالية السنوية للبنوك اإلسالمية سابقة الذكر باحثة: من إعداد الالمصدر

10-1-2017 

  .2016ر علينا احلصول على البيانات اخلاصة بسنة ذ، حيث تع2015الية جملموعة الربكة املصرفية خاصة بسنة مالحظة: البيانات امل
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ا من أكرب بمن خالل اجلدول السا ا؛ على الرغم من أ ق يتضح لنا أن كل بنوك العينة تعرف تأخرا يف سداد التمويالت املقدمة لعمال
  ملخاطر االئتمانية حقيقة ال مفر منها.االبنوك اإلسالمية العربية؛ ولعل ذلك دليل قاطع على أن 

على مستوى  %4.72سجلت أكرب قيمة هلا واملقدرة بـ  ومع ذلك تبقى النسب املسجل على مستوى العينة املختارة جد بسيطة حيث
يوما فلقد عرفتها  60-31أما أعلى نسبة على مستوى التمويالت متأخرة السداد من  يوم (بنك اجلزيرة). 30التمويالت متأخرة السداد لغاية 
لى مستوى جمموع عيوما مسجلة  90-61اد ما بني يف حني تبقى أعلى نسب للتمويالت متأخرة السد %0.94جمموعة الربكة املصرفية واملقدرة بـ

  .%0.85ة بالربكة املصرفية وذلك بنس

قا لذلك يتم لكل عميل، ووف االئتمانيةواجلذير بالذكر أن البنوك اإلسالمية تعمل على حتليل أعمال التمويالت وذلك ملعرفة اجلدارة 
  تصنيف التمويالت اإلسالمية على النحو التايل: 

 سالمية مل حين موعد استحقاقها وغري متعثرة: وهذه النوعية من التمويالت ال تشكل أي خطر على البنك.عقود متويل إ  
 يوم، فمع  90يوم إىل  1خر السداد فيها من أعقود متويل إسالمية فات موعد استحقاقها ولكنها منتجة: وهي التمويالت اليت متتد فرتة ت
ا منتجة ويرجى اسرتدا اأ   دها.متأخرة إال أ
  يوما، وهذه النوعية من العقود هي اليت تشكل خطر على  90عقود إسالمية متعثرة: وهذه الفئة هي اليت ميتد تاريخ تأخرها إىل أكثر من

  البنك، وعليه جيب أن توىل عناية كبرية يف حتديد حجمها: واألسباب املؤدية إىل حدوثها، باإلضافة إىل دراسة تطورها عرب السنوات.
تم باإلشارة إليها يف تقاريرها املاليومع  السنوية.  ةاألمهية البالغة لعقود التمويالت اإلسالمية املتعثرة إال أن أغلب بنوك العينة املختارة ال 

زيرة . وبنك اجل%0.56، مصرف أبو ظيب اإلسالمي بنسبة %3.71ومل تسجل نسب التعثر إال عند كل من: جمموعة الربكة املصرفية بنسبة مقدر بـ
مكن من معرفة تت. وعليه فإن جمموعة الربكة املصرفية سجلت أعلى نسبة التعثر املصريف؛ وحىت %0.02مناء بنسبة وأخريا مصرف اإل 0.38%

كل صيغة   قفثر تعرضا للتعثر املصريف قامت اجملموعة بتقصي ذلك من خالل رصد إمجايل التمويالت اإلسالمية وحجم التعثر و كصيغ التمويل األ
  متويلية، وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل:

  الوحدة: ألف دوالر أمريكي 2015: حجم التعثر المصرفي وفق الصيغ التمويلية المختلفة لسنة 04جدول رقم 

  
 التمويل بالمرابحة التمويل بالمشاركة  التمويل بالمضاربة ناعإلستصباالتمويل 

تمويل 
  جارةباإل

تمويل 
  سلمبال

  125.339  34.832  11.727.017  515.076  1.043.517 71.864 التمويلإجمالي 

  9.755  28.134  459.013  6.487  11.262  693 التمويل المتعثر

  7.78%  80.77%  3.91%  1.26%  1.08%  0.94%% لتعثرنسبة ا

ديسمرب  31التقرير السنوي جملموعة الربكة املصرفية ، 75-62القائمة املوحدة للمركز املايل ص ص اعتمادا على  الطالبة: من إعداد المصدر

2015.  



 
13	 	

تليها صيغ التمويل  %80.77وذلك بنسبة  باإلجارةوعليه ومن خالل اجلدول السابق يتضح لنا جليا أن أكرب نسبة للتعثر تعرفها صيغ التمويل  
اقي النسب املسجلة. بوهي نسب بسيطة ومتواضعة مقارنة ب %0.94إىل  %1.26، أما باقي الصيغ فترتاوح من %7.73بالسلم وذلك بنسبة 

  دفع باجملموعة إىل إعطاء أقل مبلغ متويلي لصيغ التمويل باإلجارة اليت تعرف ارتفاعا ملحوظا يف نسب التعثر. ولعل ذلك ما

  ؛ على النحو التايل: االئتمانحسب درجة خماطر ءه المف عنيف حني جند بنوك إسالمية أخرى (مثل بنك اإلمناء) يص

  مارات من الدرجة األوىل، وهي خالية من خماطر االئتمان ويعترب البنك هذه الفئة ذات جودة وقوة بل وممتازة ث: يعتربها است4إىل  1من
  .االئتمانيةمن الناحية 

  جودة االئتمان. مارات دون الدرجة األوىل، وهي جيدة إىل مرضية من حيثث: يعتربها البنك اإلسالمي است6إىل 5من  
فقط مؤهلني للحصول على التمويل، يف حني  6إىل  1وعليه فإن البنك ووفقا هلذا التصنيف يعترب العمالء الذين حيصلون على درجة من 

  ين باقي العمالء، ولعل هذه الطريقة كفيلة مبنع املزيد من التعثرات املالية مستقبال.ثيست

ء، السيولة إىل قدرة املؤسسات املالية على الوفاء بالطلب املفرط غري املتوقع على سحب الودائع من قبل العمالتشري نسبة  نسبة السيولّة: -.2
ذا الطلب يعترب عادة عامال ميكن أن يؤدي إىل سحب الودائع من املصارف اإلسالمية على نطاق واسع، فالدور الذ  يإذ أن الفشل يف الوفاء 

ة عرضة ملخاطر واستثمارات على املدى الطويل جيعل من البنوك اإلسالمي تحتويل الودائع على املدى القصري إىل متويالتلعبه البنوك اإلسالمية يف 
ا تشرتك مع باقي البنوك التقليدية يف تعرضها ملثل هذه املخاطر؛ إال أن البنوك اإلسالمية أكثر عرضة هلذه املخاطر ب بب بسيط سالسيولة، ومع أ

ا ال تت ا البنوك األخرى يف احلصول على السيولة على املدى القصري، من خالل االقرتاض من البنوك التجارية والبنك وهو أ متع باملرونة اليت تتمتع 
  .1 املركزي؛ باعتبارها قروضا تنطوي على الفائدة

طاق أوسع إىل الودائع، واملعروفة على نويتم تقسيم حالة السيولة لدى البنوك عامة والبنوك اإلسالمية خاصة، من خالل نسبة التمويل 
مبعىن أن مقابل كل دوالر يف جانب  ؛2عند البنوك اإلسالمية %89.72لدى البنوك التقليدية بنسبة القروض إىل الودائع، ولقد بلغت هذه النسبة 

كن البنوك اإلسالمية تتمتع باألمان بشكل عام؛ ولسنتا تقريبا يف جانب التمويل، وهذا ما يدفعنا للقول بأن  90اإلسالمية  متنح البنوكالودائع: 
  .شريطة مراقبتها التباين يف السيولة والناتج عن اختالف آجال كل من الودائع والتمويل

 ثلكما قد تنشأ خماطر السيولة بسبب عدم تطابق جوهري لالستحقاقات على ودائع عمالئها مع متويل العمالء. وتتنامى هذه املخاطر ومت
خاطر يف البيانات وتنعكس هذه امل رب لدى البنوك اإلسالمية بسبب افتقارها إىل فرص أسواق املال من أجل ضخ السيولة لفرتات قصرية.مشكلة أك

ا تواجه ا  خاطر علىملعند األصول وااللتزامات املتعلقة باالستحقاقات املختلفة لدى البنوك اإلسالمية، إذ ال يبدوا على هذه األخرية بشكل عام أ
حساب فجوة آجال االستحقاق بني الودائع والقروض اليت تستحق خالل سنة واحدة، لكن الفجوة ما بني الودائع والقروض اليت تتجاوز آجال 

قة ملتعلا استحقاقها السنة الواحدة ينشأ عنها خماطر يف السيولة لدى البنوك اإلسالمية وتنعكس هذه املخاطر يف البيانات عند األصول وااللتزامات
  ومن خالل حبثنا حاولنا دراسة نسب السيولة لعينة من البنوك فكانت النتائج على النحو التايل: ،باالستحقاقات املختلفة لدى البنوك اإلسالمية

                                                            
 .64 ص ،2014 دبي، الذكية، محمد بن حمدان جامعة ،»واالستقرار والكفاءة النمو: اإلسالمية الصيرفة« السنوي، ريرالتق –1 
 .53 ص ،2015 دبي، الذكية، محمد بن حمدان جامعة ،»واالستقرار والكفاءة النمو: اإلسالمية الصيرفة« السنوي، التقرير -2 
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  2016: نسب السيولة ألكبر عشرة بنوك عربية إسالمية لسنة  05 جدول رقم

  
التمويل بيت   مصرف الراجحي

مصرف أبو ظبي   اإلسالميبنك دبي   الكويتي
  مصرف قطر اإلسالمي  اإلسالمي

 مجموعة البركة
  بنك الجزيرة  نماءمصرف اإل  مصرف الريان  المصرفية

البنك األهلي 
  المتحد

إجمالي 
الموجودات 

  تمويل

311.290.336 
بآالف الرياالت 

  السعودية

16.499.353 
  ر كوييتالف دينأ

177.337.883 
  درهم ألف

122.289.725 
  ألف درهم

139.834.128 
  ألف لایر قطري

24.618.201 
  آلف دوالر أمريكي

24.238.435 
  آالف الرياالت القطرية

102.833.526 
آالف الرياالت 

  السعودية

66.319.368 
آالف الرياالت 

  السعودية

3.692.161 
  ألف دينار كوييت

إجمالي 
  المطلوبات
  الودائع

  3.246.473  58.251.842  84.738.056  غري متوفرة  22.523.618  38.493.825  106.831.084  152.451.644  14.460.528  286.979.489

  445.688  8.103.526  18.155.470  غري متوفرة  2.094.583  101.340.303 15.458.641  24.886.239  2.038.825  24.310.847  فجوة السيولة
النسبة المئوية 

  للسيولة
  113.72%  113.91%  121.42%  غري متوفرة  %109.3  %363.26  %114.47  %116.32  %114.09  %108.47

تاريخ اإلطالع  pdf-http://www.argaam.com/ar/company/financial ية جملموع البنوك املذكورة أعاله؛ وذلك باإلعتماد على املوقع التايل: اعتمادا على التقارير املالية السنو  طالبة: من إعداد الالمصدر

10-1-2017 

.  

  .2016؛ حيث تعذر علينا احلصول على التقرير السنوي لسنة 2015: البيانات املتعلقة مبجموعة الربكة املصرفية هي لسنة مالحظة
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من خالل اجلدول السابق نالحظ أن العينة املختارة كلها (باستثناء مصرف الريان الذي مل حنصل على بياناته املالية) حتقق نسب سيولة 
، مت جاءت باقي البنوك بنسب %363.26؛ حيث سجلت أعلى نسبة على مستوى مصرف قطر اإلسالمي واليت بلغت % 100جيدة تفوق 

وعليه ميكن القول بأن بنوك العينة املختارة حتتاط بشكل جيد ملخاطر السيولة، وذلك  .%108.47و %121.42ترتاوح ما بني  متقاربةسيولة 
ا عند آجال االستحقاق.   لتفادي وقوعها يف فخ عدم القدرة على الوفاء بالتزاما

 يل تفادي ضغط السيولة املفاجئ، برتتيب مصادر متويل متنوعة باإلضافة إىل قاعدة الودائع األساسية،كما تقوم البنوك اإلسالمية يف سب
ات عالية نومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية والسيولة بشكل يومي. وهذا من شأنه أن يعمل على تقييم التدفقات النقدية املتوقعة، وتوفر الضما

  لتوفري متويالت إضافية إذا لزم األمر.اجلودة واليت ميكن استخدامها 

من التزامات املصرف جتاه الودائع، % 20كما حتتفظ البنوك اإلسالمية باإلضافة إىل الودائع النظامية؛ باحتياطي سيولة ال يقل عن 
   يوما.نيثالثويتكون هذا االحتياطي من النقد أو الذهب أو املوجودات اليت ميكن حتويلها إىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن 

لإلفصاح على نسب  3ي خماطر السيولة؛ وذلك بتطبيق معايري بازل فادوباإلضافة إىل كل ما سبق تسعى البنوك اإلسالمية للمضي قدما لت
طية منوذج لإلفصاح عن نسب تغ 2016تغطية السيولة، ويف هذا السياق ميكن التنويه بتجربة مصرف الراجحي الذي قدم يف تقريره السنوي لعام 

ضيح وإمجايل التدفقات النقدية اخلارجية وميكن تو  ؛. حيث يركز فيه على إمجايل األصول السائلة ذات اجلودة العالية3بازل السيولة، وفق مقررات 
  التايل:أهم ما جاء يف النموذج على النحو 

  2016-2015نموذج اإلفصاح العام لنسبة تغطية السيولة لمصرف الراجحي لعام  :06 جدول رقم

  الوحدة: آالف الرياالت السعودية

  
إجمالي األصول السائلة ذات 

  الجودة العالية
إجمالي صافي التدفقات النقدية 

  الخارجية
  نسبة تغطية السيولة

2015  47.408.305  22.813.012  210%  
2016  70.033.327  30.059.994  223% 

  .2016و  2015يت سنل الراجحيباالعتماد على التقرير السنوي ملصرف  الطالبةإعداد  نم :المصدر

وذلك لتفادي أي اضطرابات يف مواعيد االستحقاق  %233إىل  %210من اجلدول أعاله يتضح أن مصرف الراجحي رفع نسب سيولته من 
لية  االيت تتم يف الظروف العادية أو حتت الضغط. ومع ذلك جيب أن نشري إىل أن االحتياط املفرط ملخاطر السيولة؛ من خالل االحتفاظ مببالغ م

ب البنوك التقليدية هذه النقطة بالتحديد متثل عائق أمام أغلدة، ولعل مارية جيّ ثفوت على البنك فرص استيكبرية لتغطيتها إن لزم األمر، من شأنه أن 
  إىل:يرجع الت سيولة مرتفعة عدأن السبب وراء احتفاظ البنوك اإلسالمية مب إال ،3بازل عامة واإلسالمية خاصة لتطبيق مقررات 

ارتاض بفائدة لتغطية قال تستطيع البنوك اإلسالمية اال -   للسيولة عند الضرورة؛ احتياجا
  ال تستطيع بيع الديون مبدئيا إال بقيمتها اإلمسية؛ -
  عدم قيام البنوك املركزية بدور املقرض األخري للبنوك اإلسالمية كما هو احلال عليه بالنسبة للبنوك التقليدية. -
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   ا.إليها سابق أشرنااليت اإلجراءات اتباع مجلة من وفق  "شح السيولة" خية حتتاط لعدم الوقوع يف فمعليه فإن البنوك اإلسالو 

لعالقة اليت ا ك إىل أصوله املرجحة باملخاطر، ويتجسد يف نسبة رأس مال البن وه ":نسبة رأس المال التنظيمي "كفاية رأس المال -.3
 رخلسائا أهم األدوات اليت تستخدم للتعرف على مالءة البنك وقدرته على حتملتربط بني مصادر أموال البنك واملخاطر احمليطة به، وتعترب من 
ويف هذا السياق مت ، 1 عزيز االستقرار والكفاءة يف النظام املصريف واملؤسسات املالية؛ وتاحملتملة أو اإلعسار، وهو مبثابة صمام األمان حلماية املودعني

د أدىن، وهذا يعين ح) ك%8بته (صياغة عالقة عددية بني األصول ورأس املال، وفيه يتم ربط رأس املال واملوجودات اليت تتحمل املخاطر إىل ما نس
ويف هذا السياق جتتهد   -) مرة على األكثر12.5من رأس املال مبقدار ( هي أن تكون هذه األخرية أكرب تأن العالقة بني رأس املال واملوجودا

ذه النسب إال أن ذلك يتم بدرجات  يفالبنوك اإلسالمية    ايل:توضيحه من خالل اجلدول التمتفاوتة من بنك آلخر وهذا ما ميكن التقيد 

  للبنوك اإلسالمية المال التنظيمي: نسبة رأس 07 جدول رقم

  %النسبة
عدد البنوك ذات األصول 

مليار دوالر  10األكبر من 
  أمريكي

عدد البنوك ذات األصول 
مليار دوالر  10و0بين 

  أمريكي

عدد البنوك ذات األصول 
مليار دوالر  3و1بين 

  أمريكي

ذات األصول عدد البنوك 
مليار دوالر  1أقل من 

  أمريكي
  36  9  6  13  غري متوفر
  3  0  0  0  8أقل من 

  8  13  19  17  20إىل  8من 
  23  5  4  1  20فوق 

  70  27  29  31  اجملموع

  .66، مرجع سابق، ص2014: التقرير السنوي المصدر

أو   %8تقريبا، كانت نسبة كفاية رأس املال لديها أقل من  %43بنك إسالمي أي ما نسبته  67من اجلدول السابق نالحظ أن هناك 
  .دوالر أمريكيمليار  1من هذه البنوك كانت بنوك إسالمية تقل أصوهلا عن  %40كانت نسبتها غري متوفرة. كما أن أكثر من 

ا من طرف جل%57ومع ذلك ميكن القول بأن أغلب البنوك اإلسالمية (وبنسبة  كنسبة  %8 بـنة بازل واملقدرة ) حترتم النسبة املنصوح 
ومع كل ما سبق يبقى  ،%20دية لرأس املال لديها من البنوك اإلسالمية تفوق نسبة الكفاية احل %21ن مدنيا للكفاية رأس املال؛ بل إن هناك أكثر 

من  %50صائيات السابقة الذكر خميب اآلمال فيما خيص بيانات البنوك فيما يتعلق بكفاية رأس املال، فهناك أكثر من حالوجه اآلخر لقراءة اإل
ذا الشأن، وهذه احلقيقة تشري إىل االفتقار إىل الدعم املؤسسي من أجل اإلشراف التنظيمي على البنوكاالبنوك اإلسالمية ال تتوفر بيان  ا املالية 

  : يلومن خالل حبثنا حاولنا إلقاء الضوء على نسبة الكفاية لرأس املال لعينة من البنوك اإلسالمية املختارة وكانت النتيجة على النحو التا اإلسالمية.

                                                            
 ثارآ من الحد في ودوره اإلسالمية المالية الخدمات مجلس معايير حسب المكيف المال رأس كفاية معايير« المولى، الفضل إبراھيم آدم، البشير حسين جعفر –1 

 . 68 ص ،1المجلد  ،6 العدد ،2015 السودان، جامعة ،االقتصادية العلوم مجلة ،»المصرفي االئتمان مخاطر
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  2017-2010بنوك إسالمية عربية للفترة الممتدة من  10: نسبة الكفاية رأس المال ألكبر  08 جدول رقم

مصرف   
  الراجحي

بيت التمويل 
  الكويتي

بنك دبي 
  اإلسالمي

مصرف أبو 
 ظبي اإلسالمي

مصرف قطر 
  اإلسالمي

مجموعة البركة 
  المصرفية

  بنك الجزيرة  نماءمصرف اإل  مصرف الريان
البنك األهلي 
  المتحد

 غري متوفر  غري متوفر  75%  غري متوفر  %18.58  %20.87  %16.03  %17.8  %22 %15.23  2010

 غري متوفر  %17.40  %44  %22.08    %18.58  %17.39  %18.2  %26.2  %14.71  2011

 غري متوفر  %15.67  %33  %16.88    %15.5 %21.42  %17.4  %13.93  %14.68  2012

2013  %18.49  %17.44  %18.2  %16.86  %16.5  %15.33  %20.55  %28  %15.01  %17.76  

2014  %18.48  %16.25  %14.9  %14.36  %14.6  %14.10  %18.36  %26  %14.05  %16.31  

2015  %19.74  %16.67  %15.7  %15.14  %14.1  %13.79  %18.54  %23  %15.83  %15.51  

  18.23%  19.86%  20%  18.85% غري متوفر  %16.7  %15.25  %18.1  %17.88  %19.66  2016

  .اعتمادا على التقارير السنوية للقوائم املالية للبنوك اإلسالمية حمل الدراسة طالبةمن طرف ال ه: مت إعدادالمصدر

  .3بازل اخلانات امللونة متثل السنوات اليت بدأت فيها البنوك اإلسالمية تطبيق مقررات جلنة  مالحظة:

  



 

 

18	 	

هلدف املختارة ملتزمة بتطبيق متطلبات رأس املال املوضوعة من قبل جلنة بازل، وامن خالل اجلدول السابق يتضح جليا أن كل بنوك العينة 
تضمنة ال؛ من أجل تغطية املخاطر املمن وراء ذلك هو احلفاظ على مقدرة البنك على االستمرار يف العمل باحلفاظ على وجود رأس مال قوي وفعّ 

تمكن مبراقبة كفاية رأس املال واستخدام رأس املال النظامي يوميا من قبل إدارة البنك، لتيف األعمال، ويف سبيل حتقيق ذلك تقوم البنوك اإلسالمية 
  .3وفقا لتوصيات بازل  %12.5و 2وفقا لتوصيات بازل %8ة باملخاطر تعادل ال النظامي إىل املوجودات املرجحمن االحتفاظ بنسبة إمجايل رأس امل

ا كانت متفاوتة   وإذا عدنا إىل اجلدول السابق فإننا نالحظ أن كل البنوك التزمت بوضع نسب جد مرضية لنسبة كفاية رأس املال؛ إال أ
. أما أصغر نسبة فلقد سجلت 2010سنة  %75بـ رت قدمن بنك آلخر، حيث سجلت أعلى نسبة لكفاية رأس املال على مستوى بنك اإلمناء واليت 

. وعلى العموم فكل النسب املسجلة مرضية ومقبولة، واألكثر من ذلك 2015سنة  %13.79على مستوى جمموعة الربكة املصرفية واليت قدرت بـ
  باستثناء: 2بازل متوافقة مع متطلبات جلنة بازل، واجلذير بالذكر أن كل بنوك العينة املختارة تطبق معايري 

  :يونيو  24من  ابتداء 3بازل والذي بدأ يف احتساب رأس املال الرقايب ومعدالت كفاية رأس االل وفقا لتعليمات  بيت التمويل الكويتي
2014.  
  ت مؤسسة النقد العريب السعودية.ا، وذلك وفقا لتعليم2013يناير  1اعتبارا من  3بازل : والذي بدأ يف تطبيق تعليمات بنك الجزيرة  
  :وذلك متاشيا مع 2014يناير  1؛ اعتبارا من 3بازل ام باحتساب نسبة كفاية رأس املال وفقا ملتطلبات والذي ق مصرف قطر اإلسالمي ،

  تعليمات مصرف قطر املركزي.
  :وذلك تطبيقا 2013يناير  1؛ اعتبارا من 3والذي شرع يف إعادة تشكيل رأس املال حسب متطلبات جلنة بازل  مصرف اإلنماء ،

 مؤسسة النقد العريب السعودي.للتعليمات الصادرة عن 

  

  وتحقيق السالمة واالستقرار المالي في البنوك االسالمية: األساليب المتبعة إلدارة المخاطر رابعال حورالم

أيضا غري مرغوب  التقليدية فهو البنوكوقوع اخلسارة، وكلنا يعلم أن اخلطر كما هو غري مرغوب يف  احتماللقد سبق وعرفنا اخلطر بأنه   
اليت تستمد مبادئها من الشريعة االسالمية واليت من أهم مقاصدها حفظ املال وتنميته، وليس يف النصوص الشرعية األمر  ؛يف البنوك االسالمية

  ليست مستقلة عنها. ولية تابعة للملكية و ، وهي مسؤ بالتعرض للمخاطر، وإمنا فيها اشرتاط الضمان يف الربح، والضمان هنا بعين حتمل مسؤولية املال

لذي اتفق الفقهاء ، ا"بالضمان جاخلرا «النبوي: فاشرتاط الضمان اشرتاط لتحمل املسؤولية الناشئة عن امللكية، وهو مدلول احلديث وعليه؛ 
، بل يؤيت مفهوم املخاطرة املقبولة واليت تتبع النشاط االقتصادي الذي يولد الثروة خبالف املخاطرة اليت ال تولد الثروة ومن هنا به،على قبوله واألخذ 

ا ضارة بالنشاط االقتصادي. وهذا فرق جوهري بني املخاطرة املقبولة وتلك املمنوعة يف االقتصاد االسالمي   .1إ

زيد من النمو واالبتكار واالزدهار، فهي باملقابل ميكن أن حتد من االستثمار وهذا ما يعين أن للمخاطر وكما أن حتمل املخاطرة ضروري إلحداث امل 
خاطر، جاء مفهوم املومبا أنه ال ميكن حتقيق ربح دون حتمل  االقتصادي".طرفني: "طرف ضروري للنمو االقتصادي وطرف ضار ومثبط للنشاط 

                                                            
 .68 ص سابق، مرجع السويلم، ابراھيم بن سامي –1 
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ا والسيطرة عليها، ويف هذا السياق ميكن القول بأن عقود التمويل اإلسالمية حتوي أساليب إلدارة التحوط ليس الجتناب املخاطر وإمنا  إلدار
  : 1ذكر منهانوالتطورات اليت تعرفها املعامالت املالية و  تتالءماستخدامها بطريقة ؛ إال أن ذلك مشروط باملخاطر

غري ممكنة أو هي  وختزينها، لكن هذه الطريقة ا، ودفع قيمتها نقدا واستالمهوذلك بشراء مجيع االحتياجات املستقبلية حاال البيع الحال: )1
 .).د تكاليف إضافية مثل التخزين..ولكن بتكلفة مرتفعة لعدة أسباب (عدم توفر املنتجات، عدم توفر السيولة، وجو ممكنة 

بيت مثن الشراء املستقبلي، بيع السلم التحوط املطلوب بتث ته املستقبلية ولكن بثمن حال، وبالتايل حيققوهنا يتم شراء احتياجا بيع السلم: )2
ولكن فقط ملن يستطيع أن يقوم بسد حاجة البائع للتمويل، وعموما يعترب عقد السلم صيغة ملعاجلة خماطر األسعار، فعند بيع سلعة 

 موصوفة يف الذمة فإن البائع ينقل املخاطرة إىل من هو أقدر على التعامل معها.
ميع" وهي "رمحة اهللا على اجل هذه الصيغة نص على جوازها شيخ اإلسالم ابن تيمية وأقرها تلميذه العالمة ابن مفلح سعر:السلم بال )3

قيمتها ون مثال مقابل كمية من القمح تعادل 10000السلم بسعر السوق وقت التسليم، ومضمون الصيغة أن املشرتي يدفع مبلغ من املال 
من القمح حمددة القيمة لكنها غري حمددة املقدار وقت التعاقد، مث يتم حتديد املقدار عند  فالكمية املباعة، ون10500عند حلول األجل 

حلول األجل من خالل معرفة سعر الوحدة "الطن مثال" من السوق، وقسمة القيمة على سعر الوحدة، فإذا كان سعر الطن وقت األجل 
مي كال الطرفني من تقلبات السعر وقت هذه الصيغة حتطن،   21= 500: 10500هي مثال، فإن الكمية الواجب تسليمها  ون500هو 

ذا تتفق مصاحل الطرفني ومن مث ينتفي الغرر الذي ينتج ع ارتفاع أحد الطرفني على  نالتسليم، فارتفاع السعر حينئذ جيربه ارتفاع الكمية، و
 .2حساب اآلخر

ا أراد تغري قيمتها، فإذوهي من أبسط أدوات احلماية من املخاطر املتعلقة باألعيان، سواء خماطرة تلفها أو  :3البيع مع استثناء المنفعة )4
 لعقارد املخاطر السوقية أو الطبيعية، فيمكنه بيع عقار بثمن مؤجل مع استثناء منافع ايياملستثمر احلصول على عائد من عقار مثال، وحت

علق بوحدات سكنية أو جتارية، واستثناء هذه املنافع يعين أن املستثمر ال يزال ميكنه أن يؤجر هذه مدة العقد، سواء كانت املنافع تت
  الوحدات واحلصول على األجرة دون التعرض ملخاطر أصل العقار.

  :4ومما سبق ميكننا مالحظة أن الطرق املتاحة للبنوك اإلسالمية لتحديد وإدارة املخاطر تتخذ نوعني

 ال تتعارض مع مبادئ التمويل اإلسالمي. طرق موحدة واليت 
 .ا اخلاصة  طرق جديدة واليت يتم حتويرها مع األخذ يف احلسبان متطلبا

  

                                                            
 واقعال بين اإلسالمية المصارف مؤتمر إلى مقدم بحث ،»الـتأصيل إلى الجزئية الحلول من اإلسالمية المالية بالمؤسسات المخاطر إدارة« قندوز، الكريم عبد -1 

 .24ص ،2009 مايو31-30دبي، الخيري، والعمل اإلسالمية الشؤون دائرة ،والمأمول
 .156 ص سابق، مرجع السويلم، ابراھيم بن سامي -2 
 ص ،2012 ،9 العدد واإلنسانية، االجتماعية للدراسات األكاديمية ،»المالية الھندسة مدخل: اإلسالمية المالية بالصناعة المخاطر إدارة« قندوز، أحمد الكريم عبد -3 

19. 
  .52 ص ،2012 األردن، النفائس، دار ،»اإلسالمية البنوك إدارة« العزعزي، سعيد أحمد شھاب -4 
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ا من مراحبة ومضاربة  وغريها. ومن أهم  رةوإجاومن أهم التحديات اليت تواجه البنوك اإلسالمي هي املخاطر اليت تتضمنا صيغ التمويل اخلاصة 
   : 1الفقهاء املعاصرون يف وضعها إلدارة املخاطر املرتتبة على صيغ التمويل اإلسالمية نذكر ما يلي اإلجراءات اليت اجتهد

شرعا واإلخالف به إمث، ولكنه يف الوقت ذاته غري ملزم قانونيا خاصة يف عقد املراحبة والذي يعترب عقد على  الوعد ملزم بالوعد: االلتزام  .أ
يغة للوعد امللزم، حتقق جياد صوعد، وال جيوز للبنك بيع ما ال ميلك، وبالتايل ال جيوز إلزام العميل بالشراء، وعليه فلقد اجتهد الفقهاء إل

نهي عنه، وقد أصدر اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي قرار مفاده أن اإللزام بالوعد يف املراحبة ليس الغرض منه وال تقع يف امل
إلزاما بالشراء ولكنه إلزام بالتعويض عن الضرر الذي حلق باملوعود نتيجة عدم الوفاء بالوعد، وهذا يعين تعويض البنك عن اخلسارة إن 

 بأقل من مثن شرائها. ودة إىل طرف ثالث حدثت عن بيع السلعة املوع
ن يف البنوك التقليدية يف فرض غرامات على تأخر أو مماطلة الزبائ مبا أن البنوك اإلسالمية ال تستطيع أن حتدو حدوَ  غرامات التأخير:  .ب

ا أوجدت طريقة تردع العمالء املماطلني ويف الوقت ذاته ال تقع يف الربا احملرم وتتمثل يف هاء بوضع ما يسمى  اجتهاد الفقالسداد فإ
ذه هواليت تقضي بتغرمي املدين املماطل على الدفع بقدر ختلفه عن السداد يف األجل ولكن يف الوقت نفسه ال تعترب ؛  2بالغرامات الخيرية

دع ر  الغرامة إيراد للبنك وإمنا تصرف يف أوجه اخلري، وعليه فإن البنك مع أنه لن يستفيد ماديا من هده الغرامات إال أنه من خالهلا يستطيع
 . املماطلنيالعمالء 

  النتائج والتوصيات:

يغ التمويلية اليت ة وخاصة تلك املتعلقة بالصمن خالل البحث السابق حاولنا تسليط الضوء على أهم املخاطر اليت حتيط بالبنوك اإلسالمي 
ا السبّ  ا تتفرد تعود إىل العهد النبوي، إال اإلسالمية قدمية و فإذا كانت املعامالت املالية  اقة يف إجيادها وتطبيقها على أرض الواقع.هذه البنوك لكو

الدول من جهة أخرى، أدى إىل ضرورة إجياد طرق أكثر حداثة ملواجهة أن عوملة أسواق املال من جهة، وزيادة حجم املخاطر وسرعة انتقاهلا بني 
ا أن تأثر على االستقرار املايل للبنك كما النظام املايل بأكملههذه املخاطر والتصدي هلا ا باتت تشكل أحد أهم العقبات اليت من شأ  .، خاصة وأ

وك نخاطر؛ وذلك ما وقفنا عليه عندما استعرضنا البيانات املالية جملموعة من البإال أن البنوك اإلسالمية تسعى جاهدة للتخفيف من حّدة هذه امل
  :اإلسالمية، وتوصلنا إىل

ا من  على-. 1 ا؛ على الرغم من أ مستوى الديون املتأخرة السداد اتضح لنا أن كل بنوك العينة تعرف تأخرا يف سداد التمويالت املقدمة لعمال
على مستوى  . ومع ذلك تبقى النسب املسجلاملخاطر االئتمانية حقيقة ال مفر منهاعربية؛ ولعل ذلك دليل قاطع على أن أكرب البنوك اإلسالمية ال

يوم (بنك اجلزيرة).  30على مستوى التمويالت متأخرة السداد لغاية  %4.72العينة املختارة جد بسيطة حيث سجلت أكرب قيمة هلا واملقدرة بـ 
يف حني تبقى  %0.94يوما فلقد عرفتها جمموعة الربكة املصرفية واملقدرة بـ 60-31أما أعلى نسبة على مستوى التمويالت متأخرة السداد من 

  .%0.85جمموع الربكة املصرفية وذلك بنسبة يوما مسجلة على مستوى  90-61أعلى نسب للتمويالت متأخرة السداد ما بني 

ا تتمتع جبودة أصول عالية وذلك للنسب الضئيلة جدا للقروض  من-. 2 حيث جودة األصول فلقد أظهرت البيانات املتعلقة بالعينة املدروسة أ
. %0.56، مصرف أبو ظيب اإلسالمي بنسبة %3.71تسجل نسب التعثر إال عند كل من: جمموعة الربكة املصرفية بنسبة مقدر بـ املتعثرة؛ حيث مل

  .%0.02مناء بنسبة وأخريا مصرف اإل %0.38وبنك اجلزيرة 
  ؛% 100تتمتع بنسب سيولة مرتفعة تفوق من حيث السيولة فهي  أما-. 3

                                                            
 .443 ص ،2008 األردن، المسيرة، دار ،»المعاصرة وتطبيقاتھا ومبادئھا أحكامھا: االسالمية البنوك« المكاوي، محمود محمد –1 
 .444 ص المرجع، نفس –2 
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 % 8ملتزمة كلية مبقررات بازل فيما خيص نسب الكفاية لرأس املال واليت تفوق فيما خيص مقررات بازل فكل بينوك العينة املختارة  أما-. 4
  .3املنصوص عليها وفق مقررات بازل  %12؛ و2املنصوص عليه وفق بازل 

  
ا مسحت لنا بإلقاء الضوء على مدى متتع هذه البنوك  إال-العددوإن كانت بسيطة من حيث -وعليه ميكن القول بأن العينة املدروسة استقرار بأ

ا  تزاماتالمايل، وذلك جلودة أصوهلا وقلة نسب الديون املتعثرة، باإلضافة إىل متتعها بنسب سيولة معتربة تسمح هلا مبواجهة أي  مفاجئة، كما أ
   .3و2تتوافق مع مقررات بازل 

  

 البيع-السلمبيع -اليف: (البيع احلاختصرناها  واليتاملبذولة لإلحاطة باملخاطر اليت تعرفها البنوك اإلسالمية،  االجتهاداتحاولنا ابراز أهم كما 
ا أن تقلل من خماطر و يف وضع بعض الض االجتهادبالسعر...باإلضافة إىل  السلم-باستثناء املنفعة  مثل االلزام بالوعد  تماناالئابط اليت من شأ

  .التأخري واملماطلة) غرامات-الضرروالتعويض يف حالة 

 وتوجيه املزيد من االهتمام إلجياد حلول للمخاطر اليت مع ذلك يبقى موضوع خماطر التمويل اإلسالمي حيتاج للمزيد من البحث والدراسة 
ها البنوك اإلسالمية فإن طر اليت تتحملوحىت يتم تطوير إدارة املخا  عرتي صيغ التمويل اإلسالمي ولكن بطريقة موافقة ملبادئ الشريعة اإلسالمية.ت

  :يليض الطرق املقرتحة كما عدد من السياسات وبع استخداماألمر يتطلب 

ا، وأنشطتها وخد على مجيع البنوك املركزية أن تضع للبنوك اإلسالمية تشريعا متخصصا هلا، يعكس طبيعة أعماهلا )1 ا واستثمارا ما
  .اإلشراف والرقابة عليهاخاصة يف جمال 

ف مع وتطوير أدوات عملها بطريقة تعتمد بشكل مباشر على التأثري باملعايري الدولية والتكي استيعابيتعني على البنوك اإلسالمية  )2
 عامل املال الذي يتغري سريعا.

ملختلفة يف البنوك ا دمج الوظائف واخلدمات املالية وجتميعها، حنو التعزيز املايل، األمر الذي جيب معه التفريق بني املخاطر للقطاعات )3
ا.اإلسالمية  ، مع األخذ باالعتبار املخاطر اليت ميكن أن تؤثر بشكل كبري يف عمليا

يئة  )4 عمل إلدارة املخاطر، وذلك من خالل حتديدها الواضح ألهداف وخطط إدارة املخاطر ومن بيئة الحتتاج إدارات البنوك إىل 
 احتماالت التعرض للمخاطر والسيطرة عليها ودرء آثارها.خالل قيام نظم قادرة على حتديد وقياس 

 ، والعمل على تطوير نظام كفء إلدارة املخاطر وحتسني النظم بدرجة كبرية. التأكد من فاعلية عملية إدارة املخاطر )5
طر التشغيل، الئتمان، وخماختصيص موارد إلعداد حزمة من التقارير الدورية عن املخاطر مثل تقارير رأس مال املخاطر، وتقارير خماطر ا )6

ارجية ونظم واملراجعة الداخلية واخل ن املخاطر،عم نظم إدارة املعلومات باإلضافة إىل دع وتقارير خماطر السيولة وتقارير خماطر السوق.
ا.  خمزون األصول وعمليا
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