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 مدخل إلى المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية
 

 مفهوم المخاطرة في الدراسات المالية و االقتصادية 
مفهوم املخاطرة حيتاج إىل تعريف، ألنه مفهووم واحوي يسوتخدمه النواس  وا يف هتاداواام العاديوة فو ن  دال يكا       

هنوواك خموواطرة يف أموور مواً ، فهووم املسووتمع أنووه يتدوود  عوون وحوع عوودم التوويقن حبوودو  النتووائ  املطلوبووة، ً: قوال متدوود 
وا تمال أن يكون املآل إىل أمور ريوري هتبوىل إىل الونفس، وهولا بالضوبق موا يقصود باملخواطرة يف لغوة الدراسوات املاليوة، 
فهي تشري إىل الوحع اللي نواجه فيه ا تماالن كالمها قابل للوقوع، ومن اجللي أن احلاالت اليت نواجه فيها ا تموال 

 . وا د هي  االت انعدام اخلطر

املفهوووم املووا  هووو تلووا القووو  الوويت تووؤدي إىل اثووراف املسووار، حبيووا ال توصوول العالقووة التعاقديووة إىل  واخلطوور يف      
اهلوودف املتوووخه، وهووله القووو  ليسووم هلووا عالقووة مبادوورة بصوويغة العقوود، وإاووا هووي متصوولة بووال روف احمليطووة بالعالقووة 

، فينت  1اخل....عرض أ د الطرفني إىل مصاعىل ماليةالتعاقدية اليت تتولد عن العقد، مثل تغري املناخ االقتصادي، أو ت
عن التقلىل ريري املرريوب وريري املتوقع يف األوحاع االقتصادية واألسعار  الة املخاطر، ف ن االخنفاض الشديد يف سعر 

ملشرتي، السلعة يؤدي إىل األحرار بالبائع ورمبا إىل إفالسه،وكللا االرتفاع الشديد لسعر السلعة يؤدي إىل اإلحرار با
 .إذا كان ملتزما بتوريد سلعة مثال  هورمبا إىل عدم القدرة عله الوفاء بالتزامات

احلالة اليت تتضمن االثراف عن الطريق الولي يوصول إىل نتي وة متوقعوة :"واملخاطرة يف تعريف أ د الكتاب هي      
 3."ا تمال اخلسران:" ، وعرفها آخر ببساطة 2"أو مأمولة

 4."اخلطر عندما يكون هناك ا تمال ألكثر من نتي ة، واحملصلة النهائية ريري معروفة ينشأ:"ويقول آخر
نال ظ من خالل هله التعواريف أن املخواطرة يف االسوتثمار مورادف لعودم التأكود مون معرفوة ا تموال احلودو ،       

ل موا مون ققوق العائود أو فمثال عدم التأكد املقرض مون اسورتداد القورض، وعودم تأكود املسوتثمر يف مشوروع موا أو أصو
 .5  مه، أو اباته عله مستو  معني، أو من زمن احلصول عليه

فمخاطر االستثمار قد تدخل عليه من أوجه خمتلفة، فهي ال تقتصر عله عدم التأكد من  صول العائد فقق،       
وقود يتدقوق العائود ولكون وإاا من   مه أيضا، فقد يتدقق العائد ولكن بنسىل ريوري مغريوة يف الودخول لالسوتثمار، 

                                                 
 .22، مرجع سابق، ص(دراسات اقتصادية إسالمية) جملة. إدارة املخاطر يف متويل البنوك اإلسالمية: هتمد العله القري 1

2
john Wiley sons:.fundamentals of risk insurance, Vaughan ,Therese .vaughan,emmett, j.and,1999.p7 

3 megginson William :l. corporate finance theory . Readingmass, disonwesely, 1997. p95. 
4 Jorin Philippe and Sarkis ,J.khonry: Financial Risk Management Domestic and International. ,Dimensions, 

Black well Publishers ,Cambridge Massachusetts .1996, p2. 
 .22، ص2222،  2دار وائل للنشر، عمان، ط. مبادئ االستثمار املا  واحلقيقي :زياد رمضان  5
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ال يكون بشوكل مسوتمر فقود يكوون بفورتات متقطعوة، أو يتدقوق لفورتة أ ينقطوع أو قود يتدقوق بعود فورتة ريوري مرريووب 
 .فيها، فيصبي ليس له معىن 

 ووظ موون خووالل التعوواريف السووابقة أن اخلطوور منشووؤه  الووة اال تماليووة وعوودم التأكوود والوويت  كوون التعبووري عليهووا ويال   
 :  يا ( 1-2)رياحيا بقيمة ترتاوح بني 

 
  فاخلطر مستديل احلدو   2= إذا كانم درجة اال تمال، 

  فاخلطر مؤكد احلدو  ، 1 =إذا كانم درجة اال تمال 

 فواخلطر هتتمول احلودو  وقيمتوه تقورتب اىل التأكود أو اىل ) 1-2(نتموي للم وال ت إذا كانم درجة اال تمال
 املستديل كلما اقرتبنا من  دي اجملال السابق 

 
 

 العالقة بين درجة الخطر واحتمال الخسارةيوضح  10الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 22،ص2212كتىل، بريطانيا –دار أي 1،ط( مدخل ما )املصدر عبد الكرمي قندوز التدوط وإدارة اخلطر 
  

 variability of)1." أهنوا عودم انت وام العائود:" انطالقا من هلا املفهوم جاء من البا ثني من يعرف املخاطرة      

returns)  ،فتلبلب هله العوائد يف قيمتها، أو يف نسبتها إىل رأس املال املستثمر، هو اللي يشكل عنصر املخاطرة 
 
 

                                                 
1 jack clarik franc: investment analysis and management .5th,ed,mc grow.hill.sugapore.1991.p12  

 أقصى درجة الخطر 

 مستحيل  2 أكيد   1
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 نسبة التقلىل 2العائد املتوقع للسنة  1العائد املتوقع للسنة  
 عالية جدا 12 02 املشروع االستثماري أ
 متوسطة ومقبولة 62 42 املشروع االستثماري ب

 
انت ام العوائد إىل  الة عدم اليقني املتعلقة بالتنبؤات املستقبلية، فاالستثمار اللي حيتمل أن يعطي  وترجع عملية عدم

موثال يف  10%إذا استمرت ال روف االقتصادية اجليدة، وحيتمل يف نفس الوقم أن حيقق خسارة  %  15عائد بنسبة
وبللا ف ن املخاطرة املتعلقة بأي استثمار تعود ظل ظروف اقتصادية ريري جيدة، يقال أنه استثمار هتفوف باملخاطر، 

 1.إىل ظروف عدم التأكد اخلاصة بنتائ  هلا االستثمار 
 قوق يف إ ود  السونوات عائودا "أ"، فلوو أن االسوتثمار"درجة تقلوىل العائود :" وتعرف املخاطرة أيضا عله أهنا       
 قووووق يف إ وووود  السوووونوات عائوووودا " ب"واالسووووتثمار ، % 10، ويف السوووونة الثانيووووة  قووووق عائوووودا مقووووداره80%مقووووداره
فوووأي االسوووتثمارين حيمووول خمووواطر أكن،موووع املال وووظ أن 50%، ويف السووونة الثانيوووة  قوووق عائووودا مقوووداره % 40مقوووداره

حيمل خمواطر " أ" رفدسىل تعريفنا للمخاطر هنا فاالستثما45%هي متساوية، وتبلغ نمتوسق نسبة العائد لالستثماري
 50%و40%فيدمل خماطر أقل، ألنه تقلىل بني " ب" رأما االستثما % 80و10%العائد بني  أكن، ألنه قد تقلىل

:" وهنووواك مووون يعووورف املخووواطرة انطالقوووا مووون نتي وووة العمليوووة االسوووتثمارية الووويت توووؤول إىل الضووورر واخلسوووارة فيقوووول       
، 2االسووتثمارية كاألسووهم العاديووة تااملخوواطر واألحوورار الوويت تصوويىل املسووتثمر، نتي ووة عوودم التأكوود والتنبووؤ بعوائوود األدو 

، أو هي ا تمال اخلسارة يف املووارد املاليوة، أو 3واليت خيتلف مردودها من عام إىل آخر، تبعا إىل عدة ظروف وتأاريات
ا تموال وقووع :" ، كموا تعورف املخواطرة علوه أهنوا 4الشخصية نتي وة عوامول ريوري منت ورة يف األجول الطويول أو القصوري

 .، وهو أمشل التعاريف 5"من األ دا  ريري املرريوب فيها ة د  أو جمموع
 

                                                 
1 Geoffrey, and Hirt ,and Stanley ,B Block: Fundamental of investment  Management H 4

th
.ed Ir ,win. Home 

wood, ILL,1993,p14 .   
2

ر اجملموع الفقهوي املنبثوق عون من موة املوؤمتر يوجد باإلحافة إىل األسوهم العاديوة نووع مون األسوهم املمتوازة وهوي الويت تتميوز بثبوات العائود وانعودام اخلطور وهوي هترموة، ألن ذلوا ربوا لقورا 
. هو1412دورة املؤمتر السابع عام  2-1-65قرار رقم ..." ن قدر من الربيال جيوز إصدار أسهم ممتازة هلا خصائص مالية تؤدي إىل حمان رأس املال أو حما:"اإلسالمي جاء فيه
 .122،ص3م ،ج1000دار املعرفة، بريوت، . موسوعة القواعد الفقهية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي:  علي أمحد الندوي

 .316م، ص1000دار وائل للنشر، عمان، . تثمار املا  والعيينأساسيات االس: ناظم هتمد نوري ، طاهر فاحل بيايت ، أمحد زكريا صيام  3
 . 222، دت، ص12منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط. اإلدارة الفعالة خلدمات البنوك الشاملة: طلعم أسعد عبد احلميد 4
موون م بكليووة العلوووم اإلنسووانية و العلوووم االجتماعيووة  -واقووع وقووديات-االقتصووادية املن ومووة املصوورفية اجلزائريووة و التدوووالت  :ملتقووه)املخوواطرة والتن وويم اال وورتازي : نعيمووة بوون عووامر  5

 .          م2224/ديسمن/15-14،جامعة  سيبة بن بوعلي، الشلف، يومي
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الويت  القوو  اخلارجيوةعلوه  موا يعلوق  عوادةً  اطرة مفهوم المخ القول أنوعليه من خالل التعاريف السابقة  يمكن      
أسوعر قوو  العورض والطلوىل واألسوعار والقووانني و ) ، كتغوري ال وروف االقتصواديةبصويغة العقودليسم هلوا عالقوة مبادورة 

موع أن صويغة العقود اال تماليوة والويت ال تبيوني احلقووق وااللتزاموات   كون أن ، (الصرف واملنافسة ومستويات التشوغيل
لوللا  كون القوول أن املخواطرة يف الدراسوات املاليوة واالقتصوادية اإلسوالمية ينبغوي أن  تكون سببا يف توليد املخاطر ،

موووا  مسوووتقبلي يوووؤدي إىل إحلووواق الضووورر بأ ووود املتعاقووودين ومعوووىن كوووون جتموووع بوووني الن ووورتني، فووواخلطر هوووو  ووواد  ا ت
احلوواد  ا تماليووا أنووه قوود يقووع وقوود ال يقووع، ويتوقووف وقوعووه علووه صوويغة العقوود اال تماليووة الوويت ريووري واحوودة يف بيووان 

، ةاملسوتقبلي احلقوق وااللتزامات لتتولد عنها  الة خماطرة، كما قد يكوون مووكال إىل القودر و وده وموا توأيت بوه ال وروف
موون ريووري أن يكووون إلرادة العاقوودين دخوول فيهووا ويتعلووق اخلطوور هنووا يف ا تمووال قصوويل املقصووود موون العقوود، سووواء كووان 

 ( . الثمن واملثمن)الربي أو األصل كعوحي املبادلة 
 

  موقف المستثمر اتجاه المخاطرة
ورد فعلهووم بالنسووبة للثووروة الوويت  ،منفعووة املسووامهنييف هوولا اإلطووار هنوواك عوودة هتوواوالت ن ريووة لقيوواس العالقووة بووني       

وهوولا مووا يعوورف بالعالقووة أو موقووف  ،أي لربطهووا بالعائوود الوولي قققووه ،حيصوولون عليهووا مقابوول األخطووار الوويت يتدملوهنووا
وهنوا دود مون حيتواط لوديعتوه  يوا  ،ن أن تنطووي عليهوا مسوتثمرات البنوا اإلسوالميكاملستثمر اجتاه املخاطرة اليت  

وإن قابلتها عوائد متدنية كما دد هنا من خيتار املغوامرة للدصوول ،تار االستثمار يف املشاريع ذات املخاطرة املتدنية خي
 .اخل...عله العائد األعله

كموووا  كووون أن نن ووور إىل هووولا املوحووووع مووون زاويوووة  أخووور  حبيوووا ال يصوووبي  ثووول موقوووف املسوووتمثر اجتووواه خمووواطر       
الوكيوول يف اسووتثمار ودائووع الزبووائن  هوقووف البنووا اإلسووالمي حبوود ذاتووه باجتوواه املخوواطر باعتبووار مسووتثمرات البنووا وإاووا م

اخلطر  ف يا يت سد ذلا من خالل االعتبارات الشخصية ملدير البنا اإلسالمي إذا كان مغامرا ال خيا ،والعمالء
risk-taker) ) حيىل املخاطرة فيختوار املشواريع الويت ال أو كان  فهو خيتار املشاريع ذات املردودية العالية رريم خماطرها

 Avevcion)  (riskواملتأمول  يف املوحوووع جيوود أن اهليواب موون املخوواطرة  ، 1تقول فيهووا املخوواطر وإن كوان الووربي قلوويال

، نوات وذلوا للمداف وة علوه البقواءامون بشور و يو  ،مجيوع الكائنوات احليوة س سوبدانه وتعواىل يف نفوو هللريريزة أودعها ا
وبني هلا وذلا يوأيت ( ال خياطر أبدا)والبعض اآلخر (خماطر)ا خياف  املخاطر ولكن بدرجات متفاوتة، فالبعض فكلن

ألن  بدرجووة معقولووة لووللا فهووو ريووري مسووتعدتثمر رجوول عقووالا يهوواب املخوواطرة سووفامل،ريالبووة النوواس وموونهم املستثمرون
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وبنوواءا عليووه يقوووم كوول  ،ذلووا بشووكل يرحووه عنووه إال إذا توقووع أنووه يووتم تعويضووه عوون،يتدموول أي مسووتو  موون املخوواطر 
وبعووض املسووتثمرين ال  وووانعون يف أن  ،مسووتثمر باختيووار االسووتثمار الووولي يالئووم مسووتو  خمووواطره وعوائووده مووع توقعاتوووه

ل املشواريع ضوولكون الوبعض اآلخور قود يف ،ريع خماطرهوا عاليوة وعوائودها جمزيوة ومالئموة ملخاطرهوااأموواهلم مبشو امرو ثيست
وهلا ما يعرف مبصطلي املبادلوة بوني املخواطر والعوائود  ،العوائد املتدنية طاملا أن خماطرها متدنية ومالئمة لعوائدهاذات 

ولتسوووهيل الفكووورة أكثووور عووون طووورق الرسوووم البيووواا  يوووا توحوووع نقووواط يف مشووواريع اسوووتثمارية خمتلفوووة مبخووواطر وعوائووود ،
    .املستثمرين هلله املشاريع ت ونال ظ ميوال،خمتلفة

 
                                            

                                                                                                
 
 
 
 
 

 .يوضح ميوالت المستثمرين اتجاه المخاطر -10-شكل
 .24-23زيدان رمضان، مبادئ االستثمار املا  والعيين، مرجع سابق،ص: املصدر

 
" د"أفضول مون " أ"تو  املخواطر ولكون عوائوده أكون وألنه يقع عله نفوس مسو" ج"ضل من أف" د"فمثال االستثمار  

نفوووس مسوووتو  العائووود ولكووون أقووول خمووواطرة لكووون ن ووورة كووول ألهنوووا علوووه " د"ل مووون ضوووأف" ب"لووونفس السوووبىل السوووابق و 
 .مستثمر ختتلف عن اآلخر 

 " .أ"املستثمر اللي ال يهاب املخاطر ما دام العائد أكن سيختار  -
 " .و"واملستثمر اللي يهاب املخاطر سيختار االستثمار األقل خماطر وإن كان أقل عائد  - 

 " .ب"واملستثمر اللي خيتار موقف الوسق سيختار االستثمار - 

مووووع اخووووتالف درجووووات "و"، "د"، "ج"، "ب"، "أ"وموووون الطبيعووووي أن املسووووتثمر املسوووولم الردوووويد يف ظوووول توووووفر       
 . ،ألن له خماطر عالية وعائد منخفض  للمخاطرة ههما كانم ميوال تمو " هـ"التفاحل بينهم ال خيتار االستثمار 

من خالل ما سبق فقد توصلم الدراسات إىل أنه توجد هناك االاة اجتاهات  ول املخاطر بالنسبة للمسامهني       
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 ج

 د
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 هـ
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املخواطرة  كوارهيومونهم  ،( indifferent risk)ومنهم هتواديني (risk taker) املستثمرين منهم من حيىل املخاطر  أو
risk  Averse))1. 

 
 :كارهي أو مجتنبي الخطر .0

املسووتثمر موون مكرهووي اخلطوور إذا كانووم دالووة املنفعووة بالنسووبة لووه متزايوودة مبعوودل متنوواقص، أي أن الزيووادة يف يكووون      
الدخل يقابلها زيادة يف املنفعوة احلديوة مبعودل متنواقص، أي أن املسوتثمرين الولين إرادااوم مون هولا النووع يطلوق علويهم 

والوولي قيمتووه املرتفعووة اسووتثمارات أخوور ققووق نفووس العائوود ،مت نووا اخلطوور فهووم يفضوولون االسووتثمارات املؤكوودة مقارنووة ب
 .ريري مؤكدة 

 :محبي الخطر .0  
وبالتوا  فهوم حيصولون علوه منوافع  ديوة متزايودة  ،مبعودل متزايود امتزايود فدالة املنفعة بالنسوبة هلوؤالء تأخول دوكال 

ة موا يتبوىن وعواد2كبورية،  راداتاخواطر الكبورية إذا كانوم تقابلهوا لهم، وعليوه فهوم يقبلوون قمول املمقابل الزيادة يف دخ
 ،درجوة أعلوه مون املخوواطر لتدمول ان صوغار السون واملسوتثمر صوغري السوون يكوون لديوه اسوتعدادهولا االجتواه املسوتثمرو 

م املسووتثمرون يفضوولون عوودم قموول أي  ووألنووه يوودرك أن ب مكانووه وحبكووم سوونه تعووويض أي خسووائر إن قققووم أن مع
ا يقول ، وكم3إال أهنم يف نفس الوقم مستعدين لقبول  خماطر أعله مقابل توقعهم احلصول عله عائد أعله ،رةخماط

أن التغوري يف مسوتو  املخواطر الويت تنطووي عليهوا اسوتثمارات قائموة أو جيودة توؤدي إىل  ":الدكتور منري صوا  اهلنودي
  4."العائد املتوقع  لادة مالئمة يف معداملستثمرين قبول هله املخاطر ما مل يرتتىل عله ذلا زي ضرف

  :محايدين للخطر .3  
وبالتوا  فاملنووافع احلديووة  ،مبعودل اابووم امتزايوود اخطيو فدالوة املنفعووة بالنسوبة هلووؤالء املسوتثمرين هووو أهنوا تأخوول دووكال

وهوولا مبقارنوووة الوودخل موووع  ،فوو ن متخووول القوورار يراعوووي أذواق املسووامهني أي منفعوووتهم،اابتووة عنوود كووول زيووادة يف الووودخل 
أموا إذا مل يراعوي منفعوة املسوامهني ف نوه  ،املخاطرة يكون قراره سليما مهما كانم النتائ  الويت قققهوا هوله املسوتثمرات

للا ف ن الكتىل املختصة يف اإلدارة املالية والن رية املالية النتائ  مضرة مبصلدة املسامهني، ريري أمني يف مهمته وتكون 

                                                 
 .  102ص،ام  اهل مرجع سابق، أن ر.أ كام األسواق املالية : هتمد صني هارون 1
 . 233 -232مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة-املنه  اإلسالمي لدراسة وتقيم املشروعات االستثمارية : بلعيد بعلوج 2
 43مرجع سابق، ص.االستثمار والتمويل بني الن رية والتطبيق: رحا أرديد ، هتفوظ أمحد جودة، عبد املعطي  سن عله خريوش ،3
 . 302، ص 1001مرجع سابق، طبعة سنة.  مدخل قليلي معاصر: اإلدارة املالية : منري إبراهيم اهلندي 4
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أو مت نوا املخواطرة لولا فواملقرر مفوروض عليوه ، 1اجتاه املستثمرين ثو املخاطرة هي النووع األول مكرهوي يفرتحون أن
 .مراعاة هله اخلاصة عند اختاذ القرار االستثماري يف  الة املخاطرة 

ية من خالل الفقه اإلسالمي هله امليوالت أو املواقف للمستثمرين ثو املخاطرة يف فقه املعامالت املال هولقد راع
  2:تشريع العديد من العقود تالئم كل قطاعات املتعاملني

، عقوود املعاوحوات كتوأجري وعقوود املراحبوة الويت يوتم قديود العائود فيوه الكبورية يريود قمول املخواطر فشرع ملن ال.1     
كمووا  كوون ملت نووىل املخوواطر موون املسووتثمرين أن يعطووي وديعووة عامووة للبنووا اإلسووالمي دون أن حيوودد طبيعووة ،مسووبقا 

وهوووو بوووللا يتعووورض لدرجوووة أقووول مووون  ،وبالتوووا  فهوووو يشوووارك يف أربووواح وخسوووائر البنوووا العاموووة،املشووواريع االسوووتثمارية 
ديعوة أن تسوتخدم يف اسوتثمار بعينوه خبالف الولي حيودد للو مشروع ما يعوض بأرباح مشروع أخور، ألن فشل ،املخاطر

 .3فهلا يتوقف عائده عله ربي وخسارة ذلا االستثمار بعينه ،
من ضوفهوله العقوود قود تت،اخل ...عقوود البيوع اآلجول وبيووع السولم  ملن يريد قمل هام  مون املخواطرةودرع . 2    

اسوىل موع عائود هوله العقوود يف الغالوىل ولكون هوله املخواطرة تتن ،من املخواطر الناجتوة عون هوله اآلجوال امستو  معين
 .األعم  
ضواربة إذ العمول بصويغة امل،للدصول عله عائد مرتفوع عقوود املشواركة واملضواربة  ملن يريد قمل خماطرودرع . 3     

ن وورا لعوودم إمكانيووة ،واملشوواركة واالسووتثمار املبادوور موون طوورف البنووا اإلسووالمي  ثوول خموواطر عاليووة يف جمووال االسووتثمار 
من جهووة أخوور ممووا جعوول البنوووك ،الووربي مسووبقا موون جهووة ولكووون هووله الصوويغة أميوول إىل التمويوول طويوول األجوول قديوود

اإلسالمية تقلل استعمال هله الصيغ أو إلغائها متاما يف بعض األ يان وذلا  ا ال تتعرض أمواهلا وأموال املودعني 
 ،للمخوواطرة اوكووون املسووتثمر هنووا هتبوو،(خطوورأي بنوووك مت نبووة لل)للمخوواطرة  وبووللا تأخوول موقووف املت نووىل ،للخطوور

ومل  ،واخلطور قابول للدراسوة وال يصول إىل  ود املقوامرة امالئمو افليس هلا باألمر ريري املشروع مادام يأخل مقابله عائود
يرد ما حيرمها ويف هلا الصدد نلكر كالم احل وي اللي ير  أنوه جيوىل علوه املسولمني التوسوع يف املعوامالت ودخوول  

ألن املصولدة  ،وعدم النفور منها للنهوض هبوله األموة والودين ،اإلنتاج النافعة مهما كانم خماطرها عالية كل جماالت
وثون األموة اإلسوالمية الويت تنكور كول  ،تقتضي التوسع يف أبواب املعامالت مبا ال خيالف املنصوص عليه واجملموع عليوه

                                                 
1 Denris lindley Making decisions.willey. int. London  1978 . p 70-95                                                             نقال عن

  234 - 233مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة -ي لدراسة وتقيم املشروعات االستثماريةاملنه  اإلسالم: بلعيد بعلوج
،اجمللد  2221جملة امللا عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي،مركز النشر جامعة امللا عبد العزيز، جدة، .  وار  ول الوساطة املالية واملصارف اإلسالمية: ف كمالسيو  2

 . 21،ص13
 . 21مرجع سابق، ص. وك اإلسالميةالبن: هتمد بوجالل 3
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وال يورون  ،ا مون الولين يعتودلون يف األ كوامإو :"  ووي اإلنكار عله من ير  القلىل واإلبودال يف الشورائع يقوول احل
مل يصرح نص مبنعهوا وال نضويق علوه األموة ة والتدمل يف استنباط أ كام مبنع معامالت كثري ،االسرتسال يف األقيسة 

 ومل جيعوول اهلل دووريعة موون الشوورائع منافيووة لنوواموس،ألنووه موجووىل لفقرهووا وا تكووار تلووا املعووامالت لغريهووا ،سووبيل رقيهووا 
وال يشوا أ ود أن تضوييق  املعوامالت ومنوع األموة ....وال قيدا اقيال يف أرجل من يريود النهووض مون األموم  ،اإلمجاع

ا ومتاجرهووا مون الكثوري منهوا يوجووىل فقرهوا و فوظ البيضوة ، إاووا يكوون يف الزموان احلاحور بثووورة األموة واتسواع معامالاو
، وقد كان العلماء ال يفتون يف منوع مسوألة  وا (وخماطرها مهما كانم ظروف هله املعامالت)ومصانعها وفال تها 

وكموا هوو معلووم فكول  1"أساس احلاجة إليها وعموم املعاملة هبا رخصوا وأبا وا اين روا إىل  اجة الناس إليها ف ن رأو 
نوا البود وه ،ن كوان بودرجات متفاوتوة وبعوض املشواريع خماطرهوا عاليوةإاملشروعات قتاج يكتنف تطبيقها عدة خماطر و 

ندب اإلسوالم إىل  ،فمثال يف املشاريع الزراعية ،املخاطر لإلنتاج والتنمية يقتدموان أأن يتدله الناس بروح املخاطرة و 
وقوود يووؤدي إىل هالكووه ،ففووي اجملووال الزراعووي إذا أصوواب الووزرع نقووص ال  كوون دفعووه  ،ن كانووم عاليووةإقموول املخوواطر و 

ريرسا أو يزرع زرعا فيأكل طوائر  سم يغر ما من مسل:"  صله اهلل عليه وسلم بالكلية كان هلم الثواب قال رسول اهلل 
املنتوووج )علووه املووال  وهنووا األكوول يف احلووديا قوود يكووون نتي ووة احلصووول ،2"صوودقة أو إنسووان أو هبيمووة إال كووان لووه بووه 

الطريووق الثوواا هووو بطريقووة مشووروعة كووالبيع أو التوونع وقوود يكووون بطريقووة التعوودي الوولي ال  كوون دفعووه فهوولا ( الزراعووي
 . 3موحوع املخاطر ريري الت ارية

مل يورتك جمواال للكسوىل علوه النقوود إال باملخواطرة ،كما أن اإلسالم بتدر ه للربا وكسىل املوال بطريقوة االنت وار     
كانم الزكاة إىل جانىل إسهامها يف سد  اجوة احملتواجني  وافزا لصوا ىل   ،إىل هله املخاطرة سيف اإلنتاج ودفعا للنا

 من رأس املال إذا ظل راكدا بعيدا 2.5%تأكله الزكاة وهي ال ملال إىل دفع ماله إىل ميادين االستثمار واإلنتاج  ا ا
ريبة سنوية عله األموال حفهي مبثابة  ،4جمال اإلنتاج وخماطر االستثمار فيه وهي ما تعرف بتكلفة ا تفاظ باملال عن

مارها ألهنوا توؤدي إىل تآكول األمووال املكتنوزة دون اسوتث،من أدوات الن وام اإلسوالمي للقضواء علوه االكتنواز ،و النامية 
كموا تعتون مون ،5التوداول واالسوتثمار واملخواطرة  عون علوه هوله األمووال طاملوا اسوتبعدتوتعتن عقابا مستثمر يفورض 

لوه اهلل واملتخول األسوباب و وافزا لودخول املشواريع الويت جهة أخر  حمانا وتأمينا الستثمار املستثمر املسلم املتوكل ع

                                                 
 . 524 -523ص  2مرجع سابق ،ج . الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي: هتمد ابن احلسن احل وي الثعالا الفاسي  1
2

 . 215،ص12كتاب املزارعة واملساقاة،باب فضل الغرس والزرع،جمرجع سابق ، من  ديا أنس ابن مالا، صديي مسلم مع درح النووي 

 .02مرجع سابق، ص. أصول االقتصاد اإلسالمي: رفيق يونس املصري  3
 .مرجع سابق .ثو فهم ن ام البنوك اإلسالمية : مجال الدين عطية 4
 . 221مرجع سابق ،ص. االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي: أمرية عبد اللطيف مشهور 5
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أو الووودين ب عطائوووه مووون سوووهم  وإن كانوووم ذات خمووواطر عاليوووة مووون خوووالل توووأمني  الوووة اإلفوووالس،ختووودم الصوووا  العوووام 
  .الغارمني
نا  أنوه لودي ضاموقوف املسوتثمر اجتواه املخواطرة بوافرت يوحوي لنوا كيوف يكوون الشكل التا  اللي ويف األخري نورد    
 مستثمرين  خمتلفني يف مواقفهم ثو املخاطرة االاة 
 

 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 يوضح مواقف المستثمرين نحو المخاطرة -13-شكل
مرجع سابق،ص  -دراسة مقارنة -املنه  اإلسالمي لدراسة وتقيم املشروعات االستثمارية: بلعيد بعلوج :املصدر

234. 
ينضوي " أ"فاملشروع  ،ري مستويات ودرجات املخاطرةاملشاريع الثالاة ريري متساوي لتغ املتوقع يفنال ظ أن الربي   

فهو يتدمل خماطر متوسطة العتبار أن العائد املتوقع " ب"أما املشروع  ،عله عائد أكن مقابل قمل خماطر عالية
حعيف وقليل وهنا دد  هإال أن عائد،ال حيمل أي خماطر أو حيمل خماطر قليلة ريري معتن " ج"واملشروع ،متوسق 
ألن عائده مناسىل " ب"واملستثمر احملايد خيتار " أ"خيتار ( هتىل املخاطر)املستثمرين فاملستثمر املغامر  ميوالت

 ".ج"وعواملستثمر املت نىل للمخاطر سيكتفي بعائد متواحع أو قليل ملا خيتار املشر 
 

 
 

 
 

 الثروة  

 مستثمر" ج"المشروع
 مكره للمخاطرة

 مستثمر" أ"المشروع
 للمخاطرة محب

 منفعة الثروة

مستثمر " ب"المشروع
 محايد عن المخاطر
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 أنواع املخاطر في املؤسسات املالية املصرفية

      
وقودراا علوه النهووض حباجوات  ،إن الدراسات الن رية يف املصرفية تركزت فيما مضه عله صويغ التمويول اإلسوالمية  

الصويغ موع  وانس ام تلوا،وأن تكون بديال ذا كفاءة لإلقراض من  يا  اجات الناس إىل التمويل  ،الوساطة املالية
 قوووه مووون تلوووا  اطرة يف األعموووال املصووورفية مل يلوووقإال أن موووا يعوووين اوانوووىل املخووو ،القووووانني املن موووة لاعموووال املصووورفية

 علوهن عله أموال الناس فكان عليه أن يستخدمها مع احلرص الدائم علوه تووافره متؤ مومعلوم أن املصرف  ،الدراسات
موع أن كول املنشوآت و  ،اطر البنوك اإلسالمية بالغوة األمهيوةخم دراسةلا ف ن ولل ،الوفاء حبقوقهم فيها من الالزم القدر

واملؤسسووات تواجووه  الووة عوودم التأكوود موون نتووائ  نشوواطااا، إال أن املؤسسووات املاليووة اإلسووالمية ومنهووا البنوووك تواجووه 
املعروفوة الويت  كون أن تواجوه  لين ر يف املخاطراحملور  أنواعا خاصة من املخاطر بالن ر إىل طبيعة نشاطااا ،ويأيت هلا

وهووي املخوواطر ، ختووتص هبووا البنوووك اإلسووالمية دون التقليديووة الغووري ن اميووة الوويت املخوواطر الوويت سووريكز علووهأي بنا،كمووا 
أو مؤسسوة بنكيوة  اليت تنشا عن طبيعة ونوع االستثمار وليس من طبيعة الن ام املا  العام مموا جيعلهوا خاصوة باملشوروع

دون ريوريه،  أو بنوا  نتي ة بعض التعامالت االستثمارية فتؤار علوه مسوتثمر معوني أو مشوروع هتودد ، وهي تأيتفقق 
 ولللا  كن جتنىل هله املخاطر وتفاديها من خالل التنوع االستثماري، فاملخاطر ريري الن امية هي خماطر خاصة 

 :العناصر التالية  عليه سيتم تقسيم هلا احملور اىل و 
   .تي تواجه البنوك اإلسالميةالمخاطر الكلية ال -0

 .مخـاطر صيـغ التمويـل اإلسالمـي     -0
 .المخاطر الكلية التي تواجه البنوك اإلسالمية   -0

 ،لقد ا تول عنصور املخواطرة وكيفيوة إدارتوه وتقوديره بالشوكل املطلووب أمهيوة بالغوة يف خمتلوف املنشوآة االقتصوادية       
وذلا ملتاجراا بأموال الغري  علوه أمول  صوول علوه ، واليت تعتن أكثر عرحة للمخاطر خاصة منها البنوك اإلسالمية
 .عوائد متوقعة من وراء ذلا 

والوولي يفووتي عليهووا جموواال واسووعا ا تمووال  ،وتعموول البنوووك اإلسووالمية يف هتوويق متغووري ويف ظووروف عوودم التأكوود       
وجودير بالولكر هنوا أن نوو   ،ا يودفع هبوا إىل احليطوة واحلولروقوعها يف مشاكل قد تعيق عملها أو  وا اودد بقائهوا ممو

 .املخاطر الكلية اليت تتعرض هلا البنوك اإلسالمية ب خاصةاهتمامنا 
  .الخاصة بالتمويل مخاطر االئتمان0 -0     
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وهوو الثقوة الويت تشوعر النواس أن ، criditاالئتمان كلموة عربيوة يسوتخدمها االقتصواديون ترمجوة للكلموة األجنبيوة        
التوووزام يقطعوووه املصووورف ملووون يطلوووىل منوووه أن جييوووز لوووه " يف جموووال العمووول املصوووريف علوووه أنوووه فوووالن ملوووف ويعووورف االئتموووان 

وهولا املعوىن يف ريايوة الدقوة لكلموة ائتموان إذ لويس صوديدا أن ،1".استعمال مال معني ن را للثقة اليت يشوعر هبوا ثووه 
فووالقرض نتي ووة تابعووة لالئتمووان ألن االئتمووان معنوواه الثقووة الوويت  ندهووا املصوورف لعميلووه  ووا ،االئتمووان معنوواه القوورض 
أمووا خموواطر  ،ولوويس هووو االئتمووان هلووا، أو كفالتووه لووللا كووان القوورض تابعووا لتلووا الثقووة ونتي ووة ،يكووون مسووتعدا إلقراحووه

سواء كان هولا الودين )زاماام خلدمة الدين لوفاء بالتاالئتمان فنعين هبا خماطر ختلف العمالء عن الدفع فيع زون عن ا
 للمموووول، ويتولووود عووون الع وووز عووون السوووداد اخلسوووارة الكليوووة أو اجلزئيوووة،..( بسوووبىل اإلقوووراض أم بسوووبىل البيوووع املؤجووول 

 يا أن ع وز عودد صوغري مون العموالء املهموني عون الودفع  كون أن يتولود عنوه  ،فاملخاطر االئتمانية ذات أمهية بالغة
فمثل هلا الرتاجوع ال يعوين ،ما تطلق املخاطر االئتمانية ويراد هبا تراجع املركز االئتماا للطرف املقابل ك  ،خسارة كبرية

 .2وإاا يعين ا تمال التخلف عن السداد يزداد ،التخلف عن السداد 
عمالئهووا هووي عالقووة  ألن العالقووة بينهووا وبووني،وتواجووه البنوووك التقليديووة املخوواطر االئتمانيووة يف كوول عمليااووا تقريبووا       

تتعامول  وكلا البنوك اإلسالمية ف هنا تواجه هلا النوع من املخاطر يف أكثر  صيغ التمويل اليت ،دائن مبدين عله الدوام
ومتثوول القووروض  نوهنوواك أنووواع خمتلفووة موون األصووول الوويت تتميووز با تمووال  وودو  ع ووز عوون السووداد فيهووا هبووا مووع الغووري،

االقتصووادية العامووة ومنوواخ  ففووالتغري يف ال وورو  ، تتصووف بووأكن قوودر مون خموواطر االئتمووانوالوويت ،احلسونة أكوون هوولا النوووع
كوللا فو ن قودرة الفوورد  ،وموون الصوعىل التنبوؤ هبوله ال وروف  ،التشوغيل بالشوركة املقرتحوة يوؤار علوه التودفقات النقديوة

وهلوولا السووبىل يقوووم البنوووك بتدليوول ،ختتلووف وفقووا للتغووريات الوويت تطوورأ علووه التوظيووف وصووايف اووروة الفوورد  السوودادعلووه 
فوو ن القوودرة علووه سووداد ،ولسوووء احلووظ  ،لتقيوويم قوودرة املقوورتض علووه رد القوورض ةاالئتمووان لكوول طلووىل قوورض علووه  وود

و هي تتطلىل احلكم عله  أي مشكلة بوقم طويل ،،قبل أن ت هر املعلومات احملاسبية  ضالقروض تنهار لد  املقرت 
ن ذلا ليس صديدا دائما ألنه قد تونخفض موالءة مقورتض معوني موع الوزمن ألسوباب املالءة املالية للمقرض، وإن كا

وبالتوووا  فوو ن املخووواطر االئتمانيوووة أو تقصوووري الطوورف املقابووول يف األداء وفوووق أ كووام التعاقووود تعووود مووون ، 3وعواموول معينوووة
 .املخاطر الرئيسية اليت تواجهها املصارف

                                                 
 . 6-5،مرجع سابق ،صت اقتصادية إسالميةجملة دراسا. ة يف التمويل املصريف اإلسالمياملخاطر االئتماني:  هتمد العلي القري: نقال عن 1040املع م القانوا : خليل ديوب 1
 . 102مرجع سابق، ص (. أفراد إدارات دركات بنوك) إدارة املخاطر : طارق عبد العال محاد  2
3
 .122، ص 1000لنقد الدو ، ديفييد فولكرتس وآخرون، ثو إطار لالستقرار املا ، تقرير مرتجم، صندوق ا  



  

 
ة  ي م ال س الا ف  ر ا ص مل ا ي  ف ر  ط ا خ مل ا ة  ر ا د  إ

 

16 

عووادة إذا كانووم اجلهووات املقرتحووة جهووات  كوميووة أو دووركات  وبصووفة عامووة تكووون اسووتثمارات البنووا أقوول خطوور    
 .1قوية تفصي عن املعلومات املالية كل فرتة قصرية 

ن اختلفم إو املداينةألن أريلبها صيغ متويل ب ،كما  كن أن تواجه باقي صيغ التمويل اإلسالمية خماطر االئتمان      
هوا يتولود عن،والسولم هوي بيووع آجوال  ،وبيوع التقسويق ،واالستصناعالتسميات للعقود واملعامالت ، فمعلوم أن املراحبة 

والسوولم يتولوود عنووه ديوون سوولعي ال نقوودي ولكنووه ،األساسووية فيهووا هووي خموواطر ائتمووان  ديووون يف دفوواتر البنووا واملخوواطر
  اف ود أطور أوالويت تشوأ عوادة عنودما يكوون ،يتضمن أيضا خماطر ائتمانية يكوون يف صوورة خمواطر تسووية أو مودفوعات 

عليه أن يسلم أصوال مثل املراحبة قبل أن يستلم ما يقابلهوا أو ( كالسلم أو االستصناع)الصفقة مطالىل أن يدفع نقودا 
، فعقووود املراحبووة هووي عقووود متوواجرة وخماطرهووا االئتمانيووة مرتبطووة دائمووا أو نقووود ممووا يعرحووه خلسووارة هتتملووة ،موون أصووول
األسوباب سوواء خوارجي عوام  واللي تعثور أداهه يف جتارتوه لسوبىل مون،ف اآلخر وهو املستفيد من التمويلمبخاطر الطر 
 .أو خاص

ال تكوون األمووال الويت يودفعها البنوا إىل العميول ديونوا يف ،ويف  الة املشواركة يف األربواح كاملضواربة أو املشواركة        
نشأ عند عدم قيام الشوريا بسوداد ت كاملخاطر االئتمانية اليت: ذمته ولكنها قد تتضمن خماطر ائتمانية من عدة أوجه 

نتي ووة تبوواين املعلومووات عنوودما ال يكووون لوود  املصوورف  ةاملشووكل هوقوود تنشووأ هوول ،أجلووه نصوويىل املصوورف عنوود  لووول
 .املعلومات الكافية عن األرباح احلقيقية ملنشآة األعمال اليت جاء متويلها عله أساس املشاركة أو املضاربة 

فينقلووىل إىل ديوون يف ذمتووه وعنوود انتهوواء  ،من العاموول رأس املووالضووالتقصووري  يووا ي وكووللا يف  الووة التعوودي أو      
 .ائتمانية ي نصيىل البنا مضمونا عله العامل مثل الدين فكل ذلا يتمن خماطر املضاربة والقسمة يصب

أو املضاربة يف بيوع اآلجال وهو موا يقوع  ،ا إذا استخدمم أموال املشاركةضاملخاطر االئتمانية هنا أي أوقد تنش       
خمووواطر ائتمانيوووة مبادووورة متعلقوووة بقووودرة عموووالء املضووواربة علوووه ( وهوووو البنوووا)كثووور املضووواربات، فيتدمووول رب املوووال يف أ

 . 2التسديد
روط وتتعلق املخاطر االئتمانية باال تماالت احمليطوة بقودرة املودين علوه التسوديد يف الوقوم احملودد للسوداد بالشو       

  يا يفرض عله البنا التأكد من أن أموال مودعيه قد مت توظيفها  عله ثو رديد يكفل له،املتفق عليها يف العقد 
وء عموق قليول خمواطر االئتموان املختلفوة والوقووف علوه سوبيل التهموي  تلوا حواسرتدادها مع ققق عائد مناسوىل يف 

ومنهوا موا هوو متصول  ،ذاتوه مون  يوا األهليوة والصوال ية للقوراضواليت منها ما هو متعلق بالعميول  ،املخاطر املتعددة

                                                 
 . 23 -22، ص 2221الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،(. قليل املخاطر ) تقييم أداء البنوك الت ارية : طارق عبد العال محاد 1
 16 -15جملة الدراسات اقتصادية إسالمية،مرجع سابق، ص. املخاطر االئتمانية يف التمويل املصريف اإلسالمي :هتمد العلي القري 2
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 ،خموواطرهسووتقبل إل كووام السوويطرة علووه ر واملتوقووع يف املحووبالنشوواط االقتصووادي الوولي  ارسووه العميوول يف املاحووي و احلا
رات قووورامثووول الواالجتماعيوووة ،كوووال روف االقتصوووادية والسياسوووية ،ومنهوووا موووا هوووو متصووول باملنووواخ العوووام احملووويق بالعمووول 

و الوة النشواط االقتصوادي وموقعوه يف الودورة  ،االقتصادية اليت تتخلها الدولة وما تستلزمه مون إجوراءات ماليوة ونقديوة
وعوادات ،االقتصادية ومد  االستقرار السياسي اللي تتمتع به الدولة والن ام التشريعي السائد يف الدولة مون أعوراف 

 أخر  من الئتمانية اليت ختتلف من  الة إىلمنها ما هو مرتبق بالعملية او ،وتقاليد ومد  سرعة الفصل يف املنازعات 
ومنها ما هو متعلق بال روف الطارئوة مون ، يا   م االئتمان ومدته قصري أو طويل األجل ونوعه استثماري أم ال 

وايوق الصوولة ومنهوا موا هوو سياسوية، واالقتصوادية موع بعوض الودول، وإحوطربات للعالقوات ال،وكووار  طبيعيوة ، وروب 
بسياسة احليطة واحللر عند دراسوة االئتموان وأانواء تنفيوله ومتابعتوه بعود اسوتخدام اميشوا للمخواطر النادوئة عون خطوأ 

وخمواطر عودم املتابعوة الواعيوة املسوتمرة لالئتموان ،كمخاطر عدم التقييم الدقيق للضمانات املقدموة   ،البنا عند الدراسة
مثل خماطر إفالس  ،وهي خماطر  ال تعد وال قصه ،املخاطر النادئة عن أفعال الغري املمنوح وما يعرتيه من متغريات و

أ وود كبووار مووديين عميوول البنووا علووه أن تعوودد املخوواطر احمليطووة بالعمليووة االئتمانيووة ال يعووين عوودم وجووود قواعوود يتعووني 
  1كل  الة بصور مستقلة بدقة عالية  بل إن هناك قاعدة عامة تفيد حبتمية دراسة، ا رتامها عند اختاذ القرار االئتماا

هي أهم أنواع املخواطر الويت يواجههوا البنوا يف عمليتوه   املتعلقة بالتمويل مما سبق  كن القول أن املخاطر االئتمانية   
واخلوونات املصوورفية اهلائلووة املت هووة يف إدارة هوولا النوووع موون املخوواطر خووري دليوول علووه أمهيتهووا هوولا موون جهووة ،والقوودرات 

ولوللا تتضومن اإلدارة املصورفية احلازموة إجوراءات صوارمة ومفصولة خاصوة ،ولقدم خنة البنوك معها من جهة أخور  ،
 .منها السيطرة عله هلا اخلطر وإدارته بالطريقة املناسبة  ،باالئتمان الغرض

 مخاطر المنافسة والمخاطر القانونية   0-0   
 مخاطر المنافسة 0-0-0      
املخاطر الكلية اليت تواجهها البنوك اإلسالمية باعتبارها مؤسسة ماليوة جتاريوة تعمول وسوق هتويق معوني وأي من        

فباإلحوووافة إىل املخووواطر األخووور  الووويت تواجههوووا  ،مؤسسوووة أخووور  تشووواركها نفوووس النشووواط موووا يسووومه مبخووواطر املنافسوووة
سووة موون قبول البنوووك التقليديوة يف اسووتقطاب أموووال فوو ن البنووا اإلسوالمي يواجووه خمواطر مناف،املؤسسوات املاليووة املصورفية 

دمات وهووي درجووة ختلووص هووله البنوووك موون املخوواطر ومسووتو  اخلوو،وهووو مووا يتوقووف علووه ركيووزتني أساسوويتني  ،املووودعني
إال ،، فبالنسبة للركيزة األوىل فالبنوك اإلسوالمية تشورتك موع أي بنوا آخور يف نفوس املخواطر والعائد اليت يقدمها البنا

وكموا هوو معوروف فكلموا اسوتطاع ،كون مكشوفة ملخاطر أخر  مقارنة بغريها لطبيعة صيغ التمويول اإلسوالمي أهنا ست

                                                 
 25مرجع سابق ص . االئتمانية وجهة ن ر مصرفية وقانونية إدارة املخاطر: هتمدعبد الر يم الشواريب،عبد الر يم هتمد الشواريب 1
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فموثال إذا اسوتطاع البنوا إدارة ،البنا التخلص من املخاطر اليت تواجهه أو إداراا كلما استطاع دعوم مركوزه التنافسوي 
ائر القوروض واملماطلوة وسويكون سواجلارية كا تياطي خ راداتهيخماطر االئتمان لن يكون يف  اجة أن حيت ز جزء من إ

ومواجهة أي ع ز ،القتناء أصول إحافية لتع يم العائد عله األسهم  أن يستخدم رهوس أمواله بدرجة أكفءبوسعه 
لووولين واد للموووودعني يف  سوووابات االسوووتثمار ،اإلسوووالمية أن تووودفع عائووو ، ومبوجوووىل ذلوووا تسوووتطيع البنووووكيف السووويولة

وهلولا  ،، كموا سويكون ب مكاهنوا أن تودعم كفاءاوا التنافسويةطر أكثور مقارنوة بواملودعني يف البنووك التقليديوةيتدملون خما
بنووك كموا هوو احلوال متاموا بالنسوبة لل  ،اإلسالمية للبنوكمرريوب فيها نه تكاليف ريري عف ن وجود املخاطر املالية ترتتىل 

عليهوووا تبسووويق  ،اإلسوووالمية أن تتدمووول نفوووس املخووواطر أو أقووول مووون ن رياوووا التقليديوووة ،وإن كوووان علوووه البنووووكالتقليديوووة 
تتعامول مبوجبوه الولي ،وتنقيي صيغ التمويل اإلسالمية  ا تكون خماطر هله الصيغ مساوية ملخاطر التمويل بالفائدة 

صوويغ اإلسووالمية خصائصووها ولكوون موون النا يووة الن ريووة هبوولا اخلصوووص فوو ن التدوودي هووو أن تفقوود الالبنوووك التقليديووة، 
لللا ف ن هلا التنقيي أو التبسيق لن يكوون ،وبالتا  تفقد منر وجودها ،أو املراجعة  ،املميز  ال خضوعها للتنقيي

والسوووبىل يف ذلوووا أن مجيوووع صووويغ التمويووول الووويت  ،ممكنوووا يف إطوووار املهموووة الووويت أسسوووم مووون أجلهوووا البنووووك اإلسوووالمية
وتتدمول البنووك يف هولا اخلصووص ( ريوري نقديوة)م علوه الودخول يف صوفقات  قيقوة قو استخدمتها البنوك اإلسالمية ت

اإلسوالمية لال تفواظ بورهوس أمووال  البنوكمن املخاطر الكلية تسوغ هلا احلصول عله عائد من التمويل إذن ستدتاج 
كموا أهنوا سوتدتاج   ،احلتميوةإىل املد  اللي قتمي به من املخاطر اإلحافية  –باملقارنة مع البنوك التقليدية  –إحافية 

 .1إىل تطوير أدوات أكثر صرامة إلدارة املخاطر للرقابة الداخلية وهو ما جيعلها أكثر قدرة عله املنافسة 
فوالبنوك اإلسوالمية تعتمود  ،أما عن الركيوزة الثانيوة الويت قكوم القودرة التنافسوية هوي معودالت العائود علوه العوائود       

ومع أن  ،اإلسالمية ة يف جانىل اخلصوم يف ميزانيات البنوكخماطر هتدد عن سفرأف ن ذلا ،اح عله املشاركة يف األرب
اإلسوالمية تواجوه حوغوطا تضوطرها إعطواء املوودعني أربا وا مماالوة أو أكثور مون  ،فو ن البنووكالعائد عله العوائد قد يتغري

ناسوىل العائد امل-ميني يضعون هله املسألة ال اإلسوللا ف ن املصرفيني ،التقليدية األرباح اليت تكون عله ودائع  البنوك
فوو ن هوولا العاموول مهووم ذلووا أن توزيووع األربوواح تقوول عمووا تعطيووه  أعلووه سوولم درجووات تووأاري املخوواطر ،يف -علووه الودائووع

 :  األخر  ملودعيها قد يؤدي إىل نوعني من املخاطر اإلحافية بنوكال
 .اإلسالمية بسبىل اخنفاض العائد عليها  خطر سدىل الودائع من البنوك: األول 

                                                 
 . 144مرجع سابق ،ص . إدارة املخاطر قليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية:  طارق اهلل خان، أمحد  بيىل 1
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د ن املودعون أن العائد املنخفض يعو ، إذ قد ي خطر املصداقية والثقة يف كفاءة إدارة أعمال البنوك اإلسالمية: الثاا 
  1.اإلسالمي  لعدم الكفاءة يف إدارة دؤون البنا

 : المخاطر القانونية  0-0-0    
النقووود وقووووانني امللكيوووة العقاريوووة وقووووانني  و ت وووارةوقووووانني اليف مع وووم الووودول اإلسوووالمية تقوووف القووووانني املصووورفية       

فنا إىل ذلوا أن مع وم اسوتثمارات ،وإذا أحووجوه عوام   اإلسوالمي بالضرائىل وريريهوا يف طريوق أداء وتطوور الن وام املوا
نستطيع القول أنوه يف ظول كول تلوا التشوريعات ،انة املستثمرين البنوك اإلسالمية تعتمد اعتمادا تاما عله إخالص وأم

كموا أن اخوتالف يف طبيعوة العقوود املاليوة اإلسوالمية جيعول هنواك مون ،  م مبوأمن توام سواحلالية أن هوله االسوتثمارات لي
زم لتعزيووز بسووبىل عوودم توووفر التوايووق الووالاملخوواطر الوويت تواجووه البنوووك اإلسووالمية يف جانووىل توايووق هووله العقووود وتنفيوولها 

االنشطة والعمليات اخلاصة بالبنا، فيموا يتعلوق بالعالقوة موع العموالء أو العالقوات الداخليوة بوني أقسوام ودوائور البنوا 
نووه ال تتوووفر صووورة اطيووة مو وودة لعقووود األدوات أوكووللا مبووا ،وتن وويم االتفاقيووات والعقووود مووع العمووالء بشووكل خاطف

ووفوق ا تياجااوا  ،سالمية هله العقود وفق فهمهوا لتعواليم الشوريعة القووانني احملليوةفقد طورت البنوك اإل ةاملالية املتعدد
إحووافة إىل عوودم توووفر الوون م القضووائية الوويت تقوورر يف القضووايا املرتبطووة بتنفيوول ،الراهنووة أ إن عوودم وجووود العقووود املو وودة 

اإلسووالمية هوولا موون  ةالتعاقديوو تتفاقيوواتزيوود موون املخوواطر القانونيووة ذات الصوولة باال ،العقووود موون جانووىل الطوورف األخوور
وموون جهووة أخوور  هنوواك خموواطر أخوور  تواجووه عموول البنوووك اإلسووالمية واملتمثلووة يف عوودم مالئمووة قوووانني الرقابووة ،جهووة 

فمن املعلوم أن بنية املصارف املركزية قد أسسم عله ن ام الفائدة وكللا أن متها الرقابية ،وسياسات البنا املركزي 
اإلسوالمية بصوورة تلقائيوة لرقابوة هوله السولطات النقديوة سويؤدي إىل إخوراج تلوا البنووك عون طبيعتهوا  البنوك عوخضو ،

ع خمووالف حوووا وودة بعوود األخوور  احووطرارا أو تناسووبا مووع متطلبووات هووله الرقابووة ممووا جيعلهووا يف و ،وأساسويات العموول هبووا 
باإلحوافة إىل  ،عهوامصووراا لود  املتعاقودين  وهلا من دوأنه التوأاري سولبا علوه،يف بعض األ يان  ةألن متها التأسيسي

فأساليىل وأدوات وقوانني البنا املركزي اليت ، 2التقليدية سيكون فاد ا  ضرر اللي سيلدق هبا مقارنة مع البنوكأن ال
 خموواطر تقووفسووتبقه متثوول  املشوواركة الغووري مالئمووة للطبيعووة املميووزة للمصووارفبنيووة انطالقووا موون طبيعووة البنوووك التقليديووة و 

 .3أهدافها املرجوة  ائال دون بلوغ هله البنوك
 
 .مخاطر السيولة 0-3

                                                 
 . 22،ص  نفسهاملرجع  1
 . 22 -20، ص 2224، 1منشورات احللا احلقوقية، بريوت، ط. املصارف اإلسالمية: نادي هتمد الرفاعي 2
 . 455مرجع سابق،  ص. العمل املصريف باملشاركة الواقع والتدديات : ابن عمارة نوال 3
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ونعوين هبوا املخواطر  ضولويس بواملقرت  ضهلا النوع من املخاطر عله خالف األنواع األخر  السوابقة يورتبق بواملقر       
مموا يتسوبىل ذلوا  ،مون بيوع األصوول أو احلصوول علوه ودائوع جديودة ،سواءاليت تواجه البنا يف احلصول عله النقدية 

 .يف تدا نسبة ا تياطي السالمة توفره هتف ة األصول السائلة 
يم الودائووع االسووتثمارية ريووري كافيووة ملقابلووة متطلبووات التمويووول سووووهووي أن تق ،وهنوواك معووىن آخوور ملخوواطر السوويولة      

 .1لنقدية ريري املتوقعة إىل اخلارجأو التدفقات ا، كما أن قيم الودائع اجلارية ريري كافية ملقابلة متطلبات،واالستثمار 
ومووع ذلووا فوو ن  هووله ،مخوواطر السوويولة هووي خموواطر قاتلووة ، ومنووه فشووديدة اإلفووالسالوينووت  عوون  الووة الالسوويولة       

ر بسوبىل ائسواخل:علوه سوبيل املثوال ،أو هلا النوع من املخاطر فهو نتي وة  لعودة أنوواع مون املخواطر  ،األ وال الشديد
أو البيع بالتقسيق ،ن يكون الع ز لدفع أقساط مثن سلعة أ متويلها عن طريق املراحبة دفع ،كأع ز عميل كبري عن ال

كما أن ا تمال عدم قدرة العميول علوه تسوديد التزاماتوه له املشكلة قضايا متصلة بالسيولة،فيمكن أن تثري ه،اخل ...
جال اسرتداد الوديعة كفيلة و دها أن قد  أو التأخر عن الوقم احملدد  سىل اجلدول الزمين املتفق عليه و لول آ،

وهوووو موووا يعووورف بالفشووول يف املطالبوووة أو املوافقوووة بوووني حلاجوووة إىل الع وووز الكامووول عووون الووودفع،  الوووة خمووواطر سووويولة دون ا
كما قد ينشأ أيضا هلا النوع من املخواطر عنودما ال تتطوابق   ض،السدوبات النقدية للعمالء وتسديدات العميل املقرت 

 .  2مع عملة الودائع  عملة القرض
وال ،ويتعاظم خطر السيولة  ينما ال يسوتطيع البنوا توقوع الطلوىل اجلديود علوه القوروض أو مسودوبات الودائوع       

وهوو ،مما يقلل من قدرة البنا عله اإليفاء بالتزاماته اليت  انم آجاهلوا  ،يستطيع الوصول إىل مصادر جديدة للنقدية
صول اليت  لكها هوو موا يتوقوف علوه قدرتوه علوه قويول هوله األصوول بأقول خسوارة مون ما يدفع البنا لبيع بعض األ

فو ن تعولر عليوه ذلوا فيكوون يف ،أو مبوا يقورتب مون القيموة األساسوية للتلبيوة ا تياجوات السويولة  ، يوا هبووط السوعر
  3. الة مواجهة خماطر تسييل األصول 

فو ن ،فكموا هوو معلووم  ،وتكوون علوه درجوة أكون مون اخلطوورة ،اإلسالميةيولة مهمة بالنسبة للبنوك سوخماطر ال       
اإلسالمية ال تستطيع أن تقرتض أموال ملقابلة متطلبوات  ،لللا فالبنوكالقروض بفوائد ال جتوز يف الشريعة اإلسالمية 

 كبيووع قيمووة ديوون) ،يووةوإحووافة لووللا ال تسوومي الشووريعة اإلسووالمية بيووع الووديون إال بقيمتهووا االم ،السوويولة عنوود احلاجووة

                                                 
 . 222-100مرجع سابق، ص(. أفراد إدارات دركات بنوك) إدارة املخاطر : طارق عبد العال محاد 1
 . 322، ص2223، 1ط عمان، دار وائل للنشر،. االجتاهات احلديثة يف التدليل املا  واالئتماا: هتمد مطر 2
 . 22مرجع سابق، ص ( . قليل املخاطر ) تقييم أداء البنوك الت ارية : طارق عبد العال محاد 3
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وهللا فال يتوفر للبنوك اإلسالمية خيار جلىل موارد مالية بفوائد كما هو احلال يف ( ليستوىف عند  لول أجله أكثر منه
 1  .الالزمة ملواجهة هلا النوع من املخاطر  تعليها أخل الضمانات الكافية واال تياطيا، مما يفرض البنوك التقليدية

ق اهلل خووان وأمحوود  بيووىل يف دراسووة قامووا هبووا لعوودد موون البنوووك اإلسووالمية موون خووالل مجووع أراء وقوود توصوول طووار        
قول أصويغ التمويول اإلسوالمية إىل خمواطر السويولة فوجودا أن املضواربة واملراحبوة  ضاملصرفيني اإلسالميني  ول مود  تعور 

أمووا الصوويغ األخوور   ،ألهنمووا تسووتخدمان عووادة يف التمويوول قصووري األجوول  ،الصوويغ التمويليووة عرحووة إىل خموواطر السوويولة
مثول  ،كاملشاركة املتناقصة فتعتن أكثر الصيغ ادتماال عله خماطر السيولة وتليها الصيغ اليت يتأجل فيها تسولم السولعة

 .ا ذات درجة خماطر السيولة عالية نسبيا  ضكما أن اإلجارة تعتن أي،السلم واالستصناع 
 :مخاطر التشغيل 1-4

هوي خمواطر اخلسوارة الناجتوة عون أو ،  األن مةو  األدخاصو هي املخاطر النامجة عن حعف يف الرقابة الداخلية او حعف يف 
 . ا تمالية عدم كفاية أن مة املعلومات ، و فشل تقين ، و خمالفة أن مة الرقابة ، االختالس

لعوودم الكافيوة الت هيووزات او االفوراد او التقنيووة ، و  مواإخمواطر التشوغيل تكووون نتي وة األخطوواء البشورية او الفنيووة او احلوواد  ، و 
اىل  األعطووال، فوو ن املخوواطر الفنيووة قوود تكووون موون  األهليووةمنووه و بينمووا تكووون املخوواطر البشوورية بسووبىل عوودم  إيقصووور  إ  موواإ

مواصوووفات  أخطووواءعديووودة منهوووا  ألسوووبابخمووواطر العمليوووات قووود قووود   أموووا، و  اآل  االتصووواالت و احلاسوووىل أجهوووزةتطوووال 
و ن وورا للمشووكالت . النموواذج ، و عوودم الدقووة يف تنفيوول العمليووات ، و اخلووروج عوون احلوودود املوحوووعة للسوويطرة علووه التشووغيل 

ام بالضووووابق الرقابيوووة و هنووواك و عووودم االلتوووز  األن موووةتنوووت  مووون عووودم الدقوووة يف العمووول ، و يف  فوووظ السووو الت و توقوووف  الووويت
 . اإليراداتاللي سيؤار سلبا عله  األمرتكون تكاليف التشغيل أكثر من التكاليف التقديرية هلا ،  أنا تمال 
مود كوللا علوه نزاهوة بول يعت، كن القول أن التسيري ال يعتمد فقق عله التقنيات املالية والتكنولوجية لو ودها       

 ،وخوونام يف العموول الوويت متكوونهم موون التعاموول مووع هووله التقنيووات والتكنولوجيووات بشووكل صووديين يومهووارات املسووري 
والتوسوع يف ممارسوة أنشوطتها  ،وزيادة االعتماد علوه اإلعوالم اآل  ،وخاصة بعد تطور وتعقد اخلدمات املالية واملصرفية

ض اخلوودمات قوود أد  إىل زيووادة أمهيووة علووه املسووتو  الوودو  باإلحووافة إىل االعتموواد علووه جهووات أخوور  يف توووفري بعوو
هلوووا البنووووك  ض يوووا أصوووبي هلوووا دور بوووارزا يف  تشوووكيل طبيعوووة و ووودود املخووواطر الووويت  قووود تتعووور ،املخووواطر التشوووغيلية 
وأصبدم املخواطر التشوغيلية تكتسوىل أمهيوة متعاظموة وعلوه ثوو متسوارع مون قبول اهليوآت الدوليوة  ،واملؤسسات املالية

إطوار األن موة والرقابوة :" ة بازل ورقوة  وولنلللا فقد صدر عن جلية والسلطات اإلدرافية، سات الدولوالبنوك واملؤس
املعاجلوة التن يميوة " وأخور  قوم عنووان ، 1002لتعزيوز إدارة املخواطر التشوغيلية يف " الداخلية يف املؤسسات املصرفية 

                                                 
 . 65مرجع سابق، ص. الية اإلسالميةإدارة املخاطر قليل قضايا يف الصناعة امل:طارق اهلل خان ،أمحد  بيىل  1
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املمارسووووات السوووولمية " أخوووور  بعنوووووان كمووووا صوووودر عنهووووا ورقووووة ، 2221يف سووووبتمن " والقانونيووووة للمخوووواطر التشووووغيلية 
البنوك العاملية عله استددا  أسواليىل  ضوقد عكفم بع، 2223يف فناير " لإلدراف عله إدارة املخاطر التشغيلية 

  1وهتاولة التخفيف منها ،وممارسات سلمية وطرق لقياس ومراقبة املخاطر التشغيلية 
تعريف للمخاطر التشغيلية بأهنا خماطر التعرض للخسائر اليت تن م  جلنة بازل ألريراض الرقابة بوحع ولقد قامم      

 .." عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو األدخاص أو األن مة 
والولي قود تتسوبىل فيوه  ،ويف هلا اجملوال ليسوم البنووك اإلسوالمية يف معوزل أو موأمن مون هولا النووع مون املخواطر      

في البنووك اإلسوالمية ن ورا للتكووين ريوري الودقيق فقود يكوون هلوم تكووين اقتصوادي ظة موو أوهلوا نقوص خون ،عدة أسباب 
وهووولا الفصووول مووون دوووأنه أن حيوووول دون قيوووام تصوووور أو ن ووورة كاملوووة للمعوووامالت يف ذهووون  ،أو تكووووين دووورعي ،هتوووض

، كمووا قوود تكووون املصووريف اإلسووالميأو املسووريين ممووا يرتتووىل عوون ذلووا وجووود أخطوواء كبوورية يف جمووال العموول ،املوووظفني 
كتلوا الويت تون م عون عودم الوتدكم بالصوورة املالئموة يف ،املخاطر التشغيلية ألسوباب عاموة  كون أن تواجوه أي بنوا 

فووو ن موون دوووأن ذلوووا أن حيوووول  خمووواطر أخطووواء املعاجلوووة اليدويوووة ،التقنيووة اآلليوووة املتطوووورة املسوووتخدمة يف العمووول املصوووريف 
اوواون أو إمهووال القووائمني علووه  عوون باإلحووافة إىل املخوواطر الوويت تنشووأ،ميوووتر عطووال يف ن ووام الكإللبيانووات إىل خموواطر 

والتقصوي عوون  ،أو لونقص خونة املوووظفني يف االستفسوار ،دوؤون االئتموان يف القيوام مبراقبووة كول عمليوات اإلقووراض بدقوة
 النهايووة إىل زيووادة القووروض والوولي يسووبىل يف،ومعتووه املاليووة وإجووراء التدلوويالت الالزمووة للقوووائم املاليووة للعميوول ،العميوول 

 . 2املتعثرة وما لديها من أار سلا عله عمل البنوك 
بق ذكره وخاصة تلا ذات الصلة باجملال التطبيقي يف سوهناك عدة مصادر أخر  هتتملة ملخاطر التشغيل كما       

-يوول اإلسووالمي مموون يطبقوهنووا وموود  فهووم صوويغ التمو ،كاملخوواطر القانونيووة املرتبطووة بووالعقود ،عموول البنوووك اإلسووالمية 
التشوغيلية  ، والتصوانيف الويت تبوني املخواطرواسوتددا  أطور قانونيوة لتوايوق األدوات املاليوة اإلسوالمية املتعوددة -العمال

 .للصيغ املتعددة تأخل يف احلسبان هله القضايا 
ذلوا أن  ،أاوريت انتقوادات بشوأهنا عله العموم تعود مسوألة العواملني يف البنووك اإلسوالمية مون أهوم املشواكل الويت      

فدسون اإلدارة يعود  ،وعيتهم بقدر ما  كن أن تساعدها عله التقدم والتطور بقودر موا  كون أن تعرقول مسورياا ككول
موون مشووكلة  -وان كووان حبوودة أقوول-وك اإلسووالمية عانووم ومازالووم تعووااإال أن البنوو ،بصووف عامووة موون عواموول الن وواح

                                                 
ورقة قدمم إىل االجتماع السنوي الثالا عشر لل نة العربية للرقابة املصرفية . إدارة املخاطر التشيلية وكيفية ا تساب املتطلبات الرأمالية هلا : الل نة العربية للرقابة املصرفية  1

ة ومؤسسات النقد العربية يف االجتماع السنوي الثامن والعشرين، اللي عقد يف ، واعتمدت توصيااا  من قبل جملس هتاف ي املصارف املركزي2223املنعقدة يف أبو ظا، ديسمن 
 . 5، صندوق النقد العريب،  أبو ظا، ص  2224القاهرة، سبتمن 

 0-2، ص نفسهاملرجع  2
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ا كوهنووا ال تتوووفر علووه األطوور والكوووادر البشوورية املؤهلووة علميووا ومهنيووا  ووا جتمووع بووني وانتقوودت موون  يوو،العوواملني هبووا 
وتوجه استثمارااا وتوظف أمواهلا ،اخلنة املصرفية واملعرفة الشرعية والكفاءة املهنية اليت تؤهلها لتسيريها بشكل صديي 

 1 .اليت تتلقاها من اجلمهور 
 وووا يعووورف دووور ها ،مالت املصووورفية واملسوووائل االقتصوووادية اتخصوووص يف املعوووفهنووواك صوووعوبة يف إجيووواد الفقيوووه امل      

هو ،ومما يزيد األمر صعوبة،وتفاصيلها من االقتصادي واملصريف املتخصص ليعلم الواقع اللي سيطبق  كم اهلل  عليه 
مموا دفوع هوله البنووك االسوتعانة خبونة  2يف البنوك عله درجوة عاليوة مون التعقيود والت ودد  ةأن األساليىل احلديثة املتعدد

املصوريف اجلديود ن ورا للتكوون مما أد  إىل وجود قيادات مصرفية ريوري مسوتوعىل للن وام ،مستخدمي يف البنوك التقليدية
وهو تكوين تقليدي بعيد عن الفقه وأ كام املعامالت املالية اإلسالمية وأيضا ن را للسلوكيات اليت ترتبم اللي تلقته،

 .3عليها 
صام يف التكوين اللي عليه وقد رد الدكتور مجال الدين عطية عدم تطور العمل املصريف اإلسالمي إىل هلا االنف      
فاألدووخاص أصووداب التكوووين االقتصووادي والقووانوا احلووديا ال علووم هلووم بقواعوود :" ن يف هووله البنوووك بقولووه العوواملو 

وأصوووداب التكووووين الفقهوووي اإلسوووالمي ال علوووم هلوووم باجلانوووىل ة،مياالقتصووواد اإلسوووالمي الووويت تعمووول هبوووا البنووووك اإلسال
 .4"االقتصادي والقانوا والفين والتقين الضروري لسري العمل البنكي 

أد  عوودم توووفر البنوووك اإلسووالمية علووه ،و تتوووفر فوويهم دووروطها نوووك اإلسووالمية إال قلووة قليلووة مموونلووللا مل جتوود الب    
ح هووله البنوووك يف دووا جمووال تقوودير جوودو  املشووروعات إىل  ال سوويما يفملصوورفية،األطوور املؤهلووة موون النا يووة الشوورعية وا

 .أكثر من توظيفها مما قلص من   م عطائهااجتلاب املدخرات،
بل خيص  ا عدد العاملني فو ذا ن رنوا إىل الطواقم ،وال تتولد املشكلة هنا من النقص يف التكوين والكفاءة فقق     

 20%وجدنا أن املختصووني يف اسووتثمارات ال  ثلووون إال مية حبسووىل االختصوواص،سووالالبشوري العاموول لوود  البنوووك اإل
وبوللا ال تتميوز هوله البنووك عون البنووك التقليديوة يف  ،الباقية تشوتغل يف األعموال األخور  80%وأن ،من جمموعهم 

                                                 
اسرتجتية البنوك اإلسالمية، حبا مقدم يف :وأن ر 22ص ،1020، سبتمن122 عددمصر،  جملة األهرام االقتصادي،. البنوك اإلسالمية والتصديي املطلوب: صا  احلديدي  1

  4، إعداد إدارة دار البدو  االقتصادية، بنا فيصل اإلسالمي املصري،  مطبوعة حبو  املؤمتر،ص1022/ 12/ 22-25املؤمتر العام الثاا للبنوك اإلسالمية، اخلرطوم 
 . 131مرجع سابق ،ص .البنوك اإلسالمية : نادي هتمد الرفاعي 2
البنوك اإلسالمية قتاج إىل مؤسسات أخر   وهلا :عبد العزيز   ازي :، وأن ر أيضا 456، مرجع سابق ، ص(الواقع والتدديات )العمل املصريف باملشاركة : بن عمارة نوال 3

 . 63، ص 1023جملة األموال ، بدون عدد، جويلة . لتن ي
 . 64،ص1025، ماي 5، سنة 52اإلسالمية بني الن رية والتطبيق ،جملة األمة، عدد حبو  يف االقتصاد اإلسالمي، البنوك:مجال الدين عطية 4
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 بقيووووة يف 20%عاملووووة يف االسووووتثمارات و 80%هووووله النقطووووة بالوووولات والواجووووىل أن توووونعكس هووووله النسووووبة فتصووووبي 
 .مادامم البنوك اإلسالمية تركز بالدرجة األوىل عله استثمار أمواهلا وودائع اجلماهري ال عله إقراحها ، 1األعمال
قوود تسووبىل عوودم كفوواءة البنووا أو املؤسسووة االسووتثمارية يف اختوواذ القوورارات االسووتثمارية املرحبووة أو عوودم الدراسووة و      

وهووو مووا يقووود إىل  الووة عوودم تأكوود موون  ،العائوود علووه الودائووع االسووتثماريةالكافيووة جلوودو  املشووروع يف تلبوولب ن ووام 
فاحملاف ة عله قيمة األصوول مبعوىن ختفويض خمواطر اخلسوارة جوراء معودل العائود املونخفض رمبوا ،القيمة احلقيقية للودائع 

 ن ذلوا يوؤدي إىل ومن جهة ن ور البنوا فو،يكون العامل املهم يف قرارات العمالء اخلاصة بسدبهم أرصدة ودائعهم 
وهوو موا يوصول يف األخوري إىل ،خماطر السودىل الويت يكوون ورائهوا معودل مونخفض مقارنوة باملؤسسوات املاليوة األخور  

 .خماطر السيولة  
إن دوواح املشووروع االسوووتثماري يتوقووف علوووه مهووارة وكفووواءة مسوورييه وهوولا عنووود اختوواذ قووورارات االختيووار واملتابعوووة       

عندما يكوون هوو  -البناو نقص هله الكفاءات يؤدي إىل زيادة املخاطر اليت يتعرض هلا  ،ةللمشروعات االستثماري
التسوووووويق  ،كموووووا أنوووووه مووووون املمكووووون أن تتخووووول قووووورارات خاطئوووووة يف أي جموووووال منوووووه سوووووواء اإلنتووووواج   -املسوووووتثمر املبادووووور

 . 2اخل تؤدي إىل خسارته...التمويل،
التوا  علوه وب ،ية هلا أاار سلبية عله نتوائ  أعموال البنووك اإلسوالميةمما سبق  كننا أن نقرر أن األخطاء التشغيل     

علوه ،بسبىل الفشل يف الوفواء مبتطلبوات السويولة  والشركات املالية تعرحم لإلفالس من البنوكعائدها وهناك الكثري 
ة اإلداريووة إلدارة الوورريم موون ققيقهووا ألربوواح جيوودة وموون هنووا فواجووىل علووه اإلدارة دائمووا أن تسووعه إىل ققيووق  الفاعليوو

وكفووءة فقود  ار ال يعوين بوأن هوله اإلدارة جيودةألن ققيق إدارة أي مشروع لعائد جيد عله االسوتثم ،خماطر التشغيل
وقد تكون ب مكاهنا أن ققق أرباح أكثر فيما لو كانم أكثور  ،تساعدها ظروف السوق يف ققيق هله األرباح اجليدة 

 .3كفاءة 
  .مخاطر السوق 0-5      
فورتة املطلوبوة خماطر السووق هوي خمواطر االثرافوات السولبية لقيموة مراقبوة قركوات السووق حملف وة  التوداول أانواء ال  

فمكاسووىل احملف ووة السوووقية هووي األربوواح  ،وتوجوود خموواطر السوووق فيمووا يتصوول بووأي فوورتة موون الووزمنلتصووفية املعووامالت، 

                                                 
البنوك اإلسالمية جتربة بني الفقه والقانون والتطبيق، مرجع : عائشة الشرقاوي املالقه:نقال عن 24/23/1020 وار  ول البنوك اإلسالمية جريدة العلم يف : يوسف القرحاوي  1

 . 112سابق، ص 
املصرف اإلسالمي الدو  لالستثمار والتنمية ، القاهرة، . اختاذ القرارات يف ظل املخاطرة وعدم التأكد، برنام  إدارة وتقيم املشروعات من من ور إسالمي:إيهاب فكري أمحد  2

 . 26دت ، ص 
 .42مرجع سابق، ص . قاالستثمار والتدويل بني الن رية والتطبي:  سن عله خريوش ، عبد املعطي رحا أرديد، أمحد جودة  3
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للسوق ينت  عنوه خسوارة سووقية للفورتة النواظرة املسواوية للفورق  وأي هبوط يف القيمة،واخلسائر النادئة عن املعامالت 
 .بني قيم مراقبة قركات السوق يف البداية والنهاية 

 تكون كبرية يف األسواق ريري املستقرة،وقد تكون فرتة التصفية قصرية إال أن االثرافات  كن أن    
وتغري قيمووة النقووود ، وأسووعار الصوورف،ار الفائوودةكأسووع،وتكووون خموواطر السوووق عووادة يف عوودم اسووتقرار مؤدوورات السوق

 .وفيما يلي نر  كيف  كن أن  متثل هله املؤدرات كمخاطر للسوق  عله عمل البنوك اإلسالمية ، 1اخل ....
 :مخاطر أسعار الفائدة  0-5-0 
أن البنوووك اإلسووالمية ال تتعوورض ملخوواطر السوووق النادووئة عوون التغووريات يف سووعر الفائوودة طاملووا أهنووا ال  قوود يبوودو  

املؤسسووات  ئوودة قوود  بعووض املخوواطر يف إيووراداتولكوون يف احلقيقووة أن التغووريات يف سووعر الفا،تتعاموول بسووعر الفائوودة 
، ففووي عقوود املراحبووة أو املختلفووة  ف اسووتثماراااتسووتعمل سووعرا مرجعيووا لتدديوود تكوواليفهووله األخوورية  ،املاليووة اإلسووالمية

وكمووا هووو معلوووم أن طبيعووة رجعووي،   الووربي باإلحووافة إىل هووام  املخوواطر إىل السووعر املماالستصووناع مووثال يتدوودد هووا
أن تغووري فوووعلووه ذلووا  ،األصووول ذات الوودخل الثابووم تقتضووي أن يتدوودد هووام  الووربي موورة وا وودة طووول فوورتة العقوود

  ن البنووكوألجول ذلوا فوهله العقود ذات الدخل الثابم ،يكون باإلمكان تغري هام  الربي يف  السعر املرجعي فلن
 . 2اإلسالمية تواجه املخاطر النادئة من قركات سعر الفائدة يف السوق املصرفية 

مهموا كوان  ألهنا تؤار علوه كافوة االسوتثمارات ،(أي املنت مة)عر الفائدة من خماطر السوق العامة سوتعد خماطر      
ض بقواء العوامول األخور   أسعار الفائدة نفورت ريولتوحيي أكثر كيف  كن أن تكون االستثمارات عرحة للتغي،نوعها 

دد أن ارتفاع أسعار الفائدة يقابلها ارتفاع يف أسعار السلع الخنفاض ، 3اابتة( يت  كن أن تؤار عله االستثماراتال)
ومبووا أن معووامالت ه السوولع لزيووادة االسووتثمارات فيها،توونخفض أسووعار هوولوإذا  وود  العكووس ،نسووبة  االسووتثمارات 

البنوك اإلسالمية عادة ما تكون استثمارات مبادرة أو عقوود متويول وتوريود مرتبطوة بآجوال هولا موا يعرحوها هلولا النووع 
أو  ،املشواركةفعند دراسة البنا اإلسالمي جدو  مشوروع أو اسوتثمار موا ليوتم متويلوه علوه أسواس  ،من خماطر السوق

ومبا أن دراء  ،إدازه لو ده ف ن الدراسة تتم عله أساس أسعار السوق فيما خيص باملواد األولية اليت حيتاجها املشروع
اد دفعوة وا ودة بسوعر ، ألنه لوو ادورت  البنوا هوله املوو ات حبسىل ما تتطلبه مرا ل اإلدازهله املواد يكون عله دفع

 كون أن يعرحوه ذلوا ملخواطر تلوف أو هوالك هوله املوواد أو تعرحوها للسورقة ،راسوة واللي متم به الد السوق احلا ،
ه حوووهنا مووا يعر شووروع،حبسووىل  اجووة امل التكوواليف وهووو مووا جيعوول البنووا يشوورتيكمووا أن التخووزين يووؤدي إىل زيووادة ،

                                                 
 . 223مرجع سابق، ص (. أفراد إدارات دركات بنوك) إدارة املخاطر : طارق عبد العال محاد 1
 . 65مرجع سابق، ص . إدارة املخاطر قليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية: طارق اهلل خان، أمحد  بيىل  2
 . 242، ص 1000اإلسكندرية،  ،منشأة املعارف ثمار،الفكر احلديا يف جمال االست: منري إبراهيم اهلندي 3
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املشوووروع أو  ملخووواطر تغوووري أسوووعار هوووله السووولع نتي وووة لتغوووري أسوووعار الفائووودة يف السووووق مموووا يوووؤدي إىل اخنفووواض إرادات
 :  خسارته كليا والرسم البياا اآليت يبني هله العالقة 

 
 

 
                                                                                              

 
 
 

 
 بين أسعار الفائدة وإيرادات المشروع يبين العالقة -10-شكل

 
 

تعووورف خمووواطر الفائووودة بأهنوووا خمووواطر تراجوووع اإليووورادات نتي وووة : " ويف هووولا البووواب يقوووول طوووارق عبووود العوووال محووواد      
 هلوا البنووك لزيوادة أسوعار الفائودة متثول ضفاملخاطر الويت  كون أن تتعور ومن هنا ،1..."لتدركات أسعار الفائدة بالزيادة 

 :بالشكل التا 
 
 
 

                                                                                        
 
 
 
  

 .يوضح العالقة بين تغير أسعار الفائدة ومخاطر البنوك اإلسالمية -15-شكل
 

سووعر الفائوودة تبووني أن ارتفوواع  وودة خموواطر هووام  الرحبيووة يف  ار صوويغ التمويوول اإلسووالمية مبخوواطرو ووول موود  تووأ      
مثووول صووويغة املشووواركة  ،والسووولم ويتبوووع ذلوووا يف املرتبوووة الثانيوووة صووويغ املشووواركة يف الوووربي،املرتبوووة األوىل عقوووود االستصوووناع 

                                                 
 . 222مرجع سابق ، ص(. أفراد إدارات دركات بنوك) إدارة املخاطر : طارق عبد العال محاد 1

 أسعار الفائدة

 إيرادات المشروع

مخاطر البنوك 
 اإلسالمية

 أسعار الفائدة
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قوول الصوويغ خموواطرة ، أمووا املراحبووة فهووي أالرابعووةتليهووا اإلجووارة يف املرتبووة ، أ واملرتبووة الثالثووة املضوواربة،واملشوواركة املتناقصووة ،
ثووو االرتفوواع يف الصوويغ األدوات املاليووة طويلووة األجوول ذات ( ئوودةمعوودل سووعر الفا)سووبة للعائوود وتت ووه خموواطر العائوود بالن

، األدوات طويلوة األجول بطبيعتهواله إال أن هو ،وقد يعود االهتمام املتزايد ملخاطر العائد يف االستصناع ،العائد الثابم
، فوووالعقود هنوووا مقصوووورة علوووه عائووود هتووودد حبيوووا أن علوووه التمويووول للمشوووروعات العقاريوووة وينطبوووق ذلوووا بصوووفة خاصوووة
، وأقل قل الصيغ خماطرة بالنسبة للعائد هي املراحبة  يا ؤدي إىل خماطر ترتبق هبله العقودالتغريات يف سعر الفائدة ت
أما عقود اإلجيوار ذات ، يت بعدها اإلجارة، كما ير  املصرفيون اإلسالميونوتأ،جل بطبيعتهاأن هله الصيغة قصرية األ

 . 1األجل الطويل ف ن العائد قيمة اإلجيار يقبل التعديل وفق متغريات السوق 
 ( :بالتضخم أو االنكماش)يمة العملة مخاطر تغير ق 0-5-0

فتكووون ،إن مواجهوة االرتفواع واالخنفواض يف قيمووة األوراق النقديوة توؤدي  تموا إىل زعزعووة الثقوة بواألوراق احملمولوة      
وعلوه ،النتي ة  تمية يف ظهور النزاعات واخلصومات يف دور القضاء واإلفتواء طلبوا حلقهوم خوارج دائورة العقوود املنموة 

سووواء كووان الوودين هنووا لقوورض  سوون أو الوودين ) موون الوودائن واملوودين  حوووء التضووخم وآاوواره علووه القيمووة النقديووة لكوول
 وينتهي األمر إىل املخاطر التالية (تسليم أ د العوحني ويؤجل الثاا النادف عن املعامالت املالية اآلجلة اليت يتم فيها

ألهنوووم  ،اع األمثوووانفووو هنم خيسووورون عنووود هبووووط قيموووة النقوووود وارتفووو،قرحووووا قرحوووا طويووول األجووول الووولين أ الووودائنون      
 .واليت ال ترتفع بارتفاع األسعار  ،يتقاحون من املدين املبالغ االمية املتفق عليها يف عقد القرض

اللين اقرتحوا قبل ارتفاع األسعار ف ن سداد الدين يكوون يف صواحلهم ألهنوم ال يسوددون إال املبوالغ  املدينون أما      
ااووور  اأمقيقيووة رريوووم ابووات قيمتهوووا االميووة،وهووله قووود قلووم قيمتهوووا احل،األمثوووان الثابتووة مبوجووىل عقووود اابووم علوووه ارتفوواع 

 ف نوه يف  الوة ارتفواع قيموة النقوود وهبووط األمثوان فو ن الودائنني ،االنكماش عله القيمة النقدية لكل من الدائن واملدين
لووديوهنم قوود ارتفعووم قيمتهووا لكوون العووىلء يقووع علووه عوواتق املوودينني  ةألهنووم يسوورتدون القيمووة االميوو ،مببووالغ اابتووة يرحبووون

وبالتوا  فو ن تغوري قيموة النقوود باالرتفواع أو ، 2مية رريوم ارتفواع قيمتهوا احلقيقيوةاللين جيىل أن يردوا الديون بقيمتها اال
جديودة يف املعوامالت  وهله املخاطر يف احلقيقة ليسم ،يتسبىل يف خماطر تقع إما عله الدائن أم املدينفساالخنفاض 

فن ود يف مواهوىل اجلليول أن كول موا ختتلوف قيمتوه طر، املالية فقد نبه علماء املسلمني القدامه إىل هلا النوع مون املخوا
ال جيووووز أن جيعووول رأس موووال يف املضووواربة ألنوووه عنووود هنايوووة فووو( أي كثوووري االحوووطراب والتلبووولب)فووواض باالرتفووواع أو االخن

                                                 
 . 20مرجع سابق، ص. إدارة املخاطر قليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية: طارق اهلل خان ،أمحد  بيىل  1
 62، ص 2221، 2كام تغري قيمة العملة النقدية وآاارها يف تسديد قيمة القروض، دار النفائس،عمان،  طأ : رمضان نزار العاا 2
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وقد ارتفعم قيمته يستغرق رأس املال مجيع الربي أو جزءا منه وإذا اخنفوض يصوري جوزء ،ال املضاربة إذا أراد رد رأس امل
 . 1من رأس املال رحبا 

لوللا جيوىل أن تكوون مضوبوطة  ،ويلكر ابن القيم أن الدراهم والدنانري هي أمثان املبيعات ومعيوار تقوومي األمووال      
 .2نقيس به قيم املبيعات  نمل يكن لنا مث وإال، فيها ال ارتفاع وال اخنفاض

إن هله املخاطر تؤدي إىل اختالل املركز التعاقدي للمتعاملني ويلدق الضرر بأ د الطورفني ، وملوا كانوم الكثوري       
واستثمارااا هي معامالت مؤجلة أو ممتودة الوزمن يوتم  ،من املعامالت اليت تتم اليوم وخاصة يف عمل البنوك اإلسالمية

كعقود اإلجارة واالستصناع والسلم وبيع التقسويق والتعهودات واملقواوالت فواهتزاز   ،ة زمنية طويلة األجلتنفيلها يف فرت 
 .3ار عليها أقيمة النقود له 

جووور واملرتبووات ي هوور يف ظوول ابووات هووله األخوورية وتغووري قيمووة النقووود باالخنفوواض وأاوور تغووري قيمووة النقووود علووه األ       
مموووا يوووؤار ذلوووا علوووه املسوووتو  املعيشوووي للعامووول لوووللا فاألصووول يف  ،العوووام لاسوووعار يتسوووبىل ذلوووا يف ارتفووواع املسوووتو 

وهنووا يقووول املووواردي أن تقوودير العطوواء معتوون بالكفايووة وين وور فيووه إىل  ،املرتبووات واألجووور أهنووا مربوطووة مبسووتو  األسووعار
 .4الرخص والغالء فيزيد العطاء يف الغالء ويقل يف الرخص 

أو العقوود املمتوودة والويت تسووتمر لفوورتات ففوي اإلجووارة يووتم  ،تغوري قيمووة النقووود علوه عقووود اإلجووارةو كون أن يووؤار       
والسوولم  ،وكووللا يف بيووع التقسوويق واملراحبووة ،قديوود موودة معينووة يسووتغل فيهووا املووؤجر منفعووة األصوول مقابوول دفووع أقسوواط

تتغري قيمة النقود باالخنفاض بدرجة كبورية  واالستصناع عندما يدفع الثمن من ما خالل مدة معينة ويف هله املدة قد،
وكووللا ،ويلدووق الضوورر بوواملؤجر أو البووائع  يووا تصووبي األجوورة أو األقسوواط قليلووة ال تتناسووىل مووع إجيووار أو مثوون املثوول 

بسوعر مائووة ( كمووا يف عقود االستصووناع)احلوال يف عقوود املقوواوالت والتوريود فقوود يتعهود دووخص أو البنوا ب نشوواء بنايوة 
 . 5ف ن تنفيل االلتزام يصبي مرهقا  دينار للمرت

يف خماطر مون نووع آخور واملتمثلوة يف توجيوه االسوتثمار ثوو املضواربة بودل   كن أن يتسبىل تغري قيمة النقود كما      
فعنود ارتفواع قيموة النقوود يصوبي قودر ،من اإلنتاج إذ من اآلاار السلبية لتغوري قيموة النقوود إحوعاف التوجوه ثوو اإلنتواج 

                                                 
 444، ص2،ج191005مواهىل اجلليل لشرح خمتصر خليل، دار الكتىل العلمية،بريوت،ط: هتمد بن هتمد بن عبد الرمحان احلطاب 1
 . 156ص  2الكليات األزهرية، مصر، دت،ج مكتبة.إعالم املوقعني عن رب العاملني: بن قيم اجلوزيةإ 2
 . 126ص 1022مبادئ االقتصاد، مطبعة السعدي، بغداد، ،: العاا عبد املالا 3
 . 256 ص، 1025،  1دار الكتىل العلمية، بريوت، ط.والواليات املدنية األ كام السلطانية : املواردي علي ابن هتمد ابن  بيىل  4
 1000 -هو 1412، 1، ط35للنقود الورقية،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، دراسات يف االقتصاد اإلسالمي رقم  ةتغري القيمة الشرائي: هابل عبد احلفيظ يوسف داود 5

 . 100م، ص 
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وهلا يقلل أرباح املنت ني وانودفاعهم ثوو االسوتثمار ولتوحويي ذلوا ،ن النقود يستبدل به قدر أكثر من اإلنتاج أقل م
 :  نضرب املثال التا  

ف ن نسبة ربوي املنوت  ،إذا كانم الو دة النقدية يشرت  هبا مرت وا د من القماش فأصبي يشرت  هبا مرتان  -
ومثن املوواد اخلوام ف نوه حيورص علوه إبقواء اإلنتواج يف  ه يتدمل ارتفاع أجور املال،ألنتقل وملا مل يكن هلا من مصلدته 

  . 1احلدود الدنيا اليت تكفل بقاء السعر مرتفعا وهلا يعين نقص يف اإلنتاج
وهووولا يعوووين هتاولوووة ،أموووا إذا اخنفضوووم قيموووة النقوووود ف هنوووا ال تعوووود قوووادرة علوووه دوووراء قووودر أقووول مووون اإلنتووواج  -

وهولا يوؤدي يف  ،موع اخنفواض قيموة دخووهلم مدود تقليل إقباهلم عله االستهالك لتكيوف أوحواعهأصداب الدخل احمل
وهوولا موا يشوو ع علووه املضواربة علووه األسووعار بودل موون التوجووه ثوو النشوواط اإلنتوواجي  ،النهايوة إىل تقليوول اإلنتواج أيضووا

ويف هووله ، 2ودود أن االسووتثمار يف أريلبووه يتوجووه إىل العقووارات واملتوواجرة هبووا وبالوولهىل واملضوواربة يف أسووواق العمووالت ،
    .اخل...التوجيهات إعاقة للتنمية والنشاط اإلنتاجي اللي يدفع املسرية االقتصادية إىل األمام ثو االزدهار والنمو 

 : مخاطر سعر الصرف  0-5-3
رة الصوورف األجنووا جمووال كالسوويكي للتمويوول الوودو  وخموواطرة الصوورف األجنووا تكووون يف خموواطر السوووق أن خموواط      
وبالنسووبة ملعووامالت السوووق تكووون أسووعار الصوورف جمموعووة فرعيووة موون املؤدوورات السوووقية الوويت تووتم دراسووة تباينااووا مووع ،

 .3املؤدرات الوقتية األخر 
وخطر سعر الصورف بالنسوبة ملؤسسوة ذات نشواطات دوليوة اسوترياد وتصودير عمليوات ماليوة يعورف خبطور مورتبق       

وخطور الصورف ا تموال اخلسوارة ،بأي معاملة  ساسوة بتقلبوات أسوعار صورف عموالت الفووترة مقابول العملوة الوطنيوة 
الضورر الولي يلدوق بالنتوائ  املاليوة  وعليوه فو ن خطور الصورف يودور  وول،املرتبطة بوالتغريات بأسوعار صورف العموالت 

، وموون هنووا 4للمؤسسووة ذات العمووالت االقتصووادية الدوليووة مووع اخلووارج موون جووراء التقلبووات يف أسووعار صوورف العمووالت
،فقوود تكووون املؤسسووة   كوون للبنوووك اإلسووالمية أن تتعوورض ملخوواطر الصوورف موون خووالل معامالاووا يف الت ووارة اخلارجيووة

مووثال وتوودخل يف اسووتثمارات بعملووة أخوور  كاالسووتثمار يف دولووة عملتهووا ريووري الوودوالر أو ر تتعاموول بعملووة معينووة كالوودوال
  ع موون دول أخوور ،ائضووفموون خووالل صوويغيت املراحبووة أو عقوود التوريوود مووثال يووتم اسووترياد سوولع وب ،الشووراء والبيووع اآلجوول

حبوووة بوووني العميووول والبنوووا ويتم العقووود علوووه أسووواس عقووود مرا،كالتعاقووود علوووه بيوووع سووويارة عوووادة ال تصووونع يف ذلوووا البلووود
                                                 

 .121،ص 1الدار اجلامعية املصرية ،اإلسكندرية، دت، ج. دروس يف االقتصاد النقدي والتطور االقتصادي : هتمد دويدار  1
 . 122،ص  2،ج 1026، 1أصول االقتصاد اإلسالمي، دار البيان العريب، جدة ،ط : د عبد املنعم عفرهتم 2
 . 226مرجع سابق، ص(. أفراد إدارات دركات بنوك) إدارة املخاطر : طارق عبد العال محاد 3
، 1000،  12جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة ،اجلزائر، عدد .  –تقال  الة البلدان اليت متر مبر لة االن – ول أمهية إدارة خماطر الصرف : عبد احلق بو عرتوس 4

 . 111ص 
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أموا دوراء البنوا هلوله ،( بالعملوة الوطنيوة)اد هوام  الوربي وبعد اتفاق البنوا موع العميول علوه سوعر معوني ز ،اإلسالمي 
كووأن ترتفووع قيمووة العملووة األجنبيووة ،وهنووا قوود تتغووري أسووعار الصوورف ،السوويارة فيكووون بعملووة الدولووة املصوونعة أو املصوودرة 

 .بنا مما سبىل ذلا خسارة للبنا مقارنة بالعملة الوطنية لل
فوو ذا افرتحوونا أن البنووا ادوورت  سوويارة موون اليابووان والووثمن يوودفع بعوود دووهرين بووالني اليابوواا يزيوودان بصوورف الووثمن       

وذلوا باالتفواق موع ،خيشه خماطر تقلىل سعر الصرف ، البنوك الربوية تقووم يف احلوال بتثبيوم السوعر ،  يا بالدوالر
وإن اخنفوض ربوي  ،فو ن ارتفواع سوعر الوني خسور ،فيسلم الني يف وقتها سعر صرف الدوالر يف احلالمن يقبل املخاطرة 

أي تأجيول يف الصورف يعتون مون ت وتودعوه بفائودة ربويوة مودة األجول،ومعلوم وقد تشرتي الني يف وقم دوراء السويارا،
ومثل الشوراء  ،وال أن تودع بفائدة ربوية ،لا سفاملؤسسات اإلسالمية ال تستطيع أن تسلا هلا امل،الربا احملرم ولللا 

ولكوون تسووتلم  العملووة يف ،فهووي تعوورف رحبهووا اآلن تبعووا لسووعر الوودوالر ،كووللا البيووع فوو ذا باعووم بعملووة ريووري الوودوالر 
نووه قوود يووزداد رحبهووا إذا كووان تغووري السووعر ،كمووا أاألجوول احملوودد قوود تووربي وقوود ختسوور إذا تغووري سووعر الصوورف تغووريا كبووريا 

وإاوا بوأي نووع آخور مون االلتوزام اآلجول والتزامهوا لغريهوا أو التوزام  ،ال يكون األمر متصال بالبيع والشوراءوقد ،لصاحلها 
لت نىل هله ان الصرف أم يف ريريه فكيف تتصرف وإذا كانم املؤسسة اإلسالمية ال تتعامل بالربا سواء أك،ريريها هلا 
 .املخاطر  

 :مخاطر السمعة  1-6
البنا او قاعدة عمالته نتي ة لرتوي  إداعات سلبية عن البنا و نشاطه ، هله املخاطر  إيراداتا تمالية اخنفاض 

 .مت ذكرها  اليتا د او كل أنواع املخاطر  إدارةهي نتي ة لفشل البنا يف 
 :1المخاطر السياسية والمالية واالقتصادية 1-2
ة السائدة يف بلد املقرتض، وتزداد هله املخاطر وهي املخاطر املرتبطة باألوحاع االقتصادية والسياسية واالجتماعي  

إذا كان االلتزام املا  للمقرتض ريري هترر بالعملة احمللية،  يا من املمكن أال تتوفر العملة امللتزم هبا هلا املقرتض 
 .بصرف الن ر عن أوحاعه املالية اخلاصة

  مالءمتها جللب االستثمارات األجنبية ويهدف تقييم هله املخاطر إىل قديد قدرة املؤسسات املالية ومد  
 -:واحلصول عله االئتمان من اخلارج، و كن تقسيم هله املخاطر إىل عدة مؤدرات فرعية هي

 .من املؤدر املركىل%  52ويشكل نسبة (:  Political Risk Rating)  مؤدر تقييم املخاطر السياسية

 .من املؤدر املركىل%  25ويشكل نسبة (:  Financial Risk Rating) مؤدر تقييم املخاطر املالية 

                                                 
1
 .111، ص 3002محود بن صن ور الزدجا ، حبو  يف مقررات جلنة بازل اجلديدة وأبعادها بالنسبة للصناعة املصرفية، إقاد املصارف      العربية،   
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 .من املؤدر املركىل%  25ويشكل نسبة     (:  Economic Risk Rating) مؤدر تقييم املخاطر االقتصادية 

درجة خماطر عالية جدا،  درجة خماطر عالية، درجة خماطر : ويتم تقسيم كل مؤدر منها إىل مخسة درجات وهي
 .خماطر منخفضة جدامعتدلة، خماطر منخفضة، 

 
  .مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية -3
وقيوووام هوووله  اإلسوووالمية اارهوووا قيوووام املؤسسوووات املاليوووةكوووان للصووودوة اإلسوووالمية آاارهوووا الطيوووىل والواحوووي، ومووون آ    

كوان البود أن تواجوه   ،وريريهوا مموا  رموه اإلسوالمعله الربا واال تكوارات املؤسسات يف عامل تقوم فيه صيغ االستثمار 
ا أن ذلال تطبيووق صووويغ االسووتثمار الشووورعية،هووله املؤسسوووات اإلسووالمية مشوووكالت وخموواطر متعووودد تصووادفها يف جمووو

وقود ،ألن أعماهلا تقوم علوه املشواركة يف األربواح واخلسوائر ،ختتلف عن البنوك التقليدية  طبيعة عمل البنوك اإلسالمية
نورد أهوم املخواطر الويت تتسوم هبوا صويغ التمويول سو وعليوه ،ههوا هوله املؤسسوات ريري ذلا من أنواع املخاطر اليت تواج

 .املضاربات، املشاركات، البيوع ، باإلحافة إىل القرض احلسن  :1 يف الصيغ اآلتية واليت  كن إمجاهلا  اإلسالمي
 مخاطر عقود المشاركة  0-0     
عقوود املشواركة  أوويعتن التمويل باملشواركة ،توفري عنصر العدالة يف املعامالت كفل مبدأ املشاركة يف االستثمار ي     

 . أهم البدائل الشرعية للمعامالت الربوية و اإلقراض بفائدة
إال ملواجهة ع ز مؤقوم يف  ميكان التمويل عن طريق القرض احلسن ال يعتمد أساسا يف االقتصاد اإلسال  وإذا   

التمويوول يف الن ووام الرأمووا  وإ  ووام أصووداب رهوس األموووال عوون عقووود  أسوواسفوو ن اإلقووراض بفائوودة  ثوول ،الوودخل 
ملووووا قملووووه هووووله العقووووود موووون خموووواطر املشووووروعات ،املشوووواركات وتفضوووويلهم العائوووود الثابووووم املضوووومون واحملوووودد مسووووبقا 

التعورف أوال  إىلوهوو موا يقوود ،شاركات أهم املخاطر يف عقود امل إىلويف هلا املطلىل سنداول التعرض ، االستثمارية
 .عله مفهوم املشاركة

موال أو الوجاهوة بواسوطة األمووال أو األع،فأكثر عله العمل للكسوىل  ااننيتعاقد بني  :"تعرف الشركة عله أهنا     
دووركات األعمووال : عوودة أنووواع إىلوتنقسووم الشووركات . 2"االتفوواقليكووون الغوونم بووالغرم  سووىل ( مراكووزهم الشخصووية)

 اخل....3والعنان واملفاوحة والوجوه

                                                 
 . 252،ص( مرجع سابق . )ار يف االقتصاد اإلسالمي االستثم: أمرية عبد اللطيف مشهور 1
 . 262ص ، 291020ط،مكتبة وهبة، القاهرة،.ن م احملاسبة يف اإلسالم:،نقال عن هتمد كمال عطية466ص 2املعامالت يف اإلسالم ،ج: أمحد أبو الفتوح 2
 .  225-262مرجع سابق، ص . االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي: مشهورملزيد من التفصيل  ول هله األنواع من الشركات ارجع إىل أمري عبد اللطيف  3
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لكوون املال ووظ  ، كوون االسووتفادة موون عقووود الشووركات يف التطبيقووات العلميووة يف معووامالت البنوووك اإلسووالمية و   
 :هله البنوك تطبق املشاركات عله االاة أنواع أنعمليا 

بنا  تنتهي بانتهاء الصفقة كأن يشرتك مشاركة ختص العملية الت ارية يوه:  المشاركة في تمويل صفقة 2-1-1
ودود هولا ، سوىل االتفواق  أوأ يقتسمان الربي  سىل هوله النسوبة ،مع العميل يف متويل هله العملية بنسبة معينة 

 .النوع عادة يف متويل عمليات االسترياد والتصدير ومتويل رأس املال
اركة الوويت يووتم فيهووا قديوود نصوويىل كوول موون البنووا وهووي املشوو: المشــاركة المتناقصــة أو المنتهيــة بالتمليــ  2-1-2

وعندما يبدأ هلا املشوروع يف ققيوق األربواح يتنوازل البنوا تودرجييا عون  صوته يف رأس ،والعميل يف رأس املال املشروع 
 .لعميل إىل أن يصبي هلا املشروع بعد مدة معينة يتفق عليها مملوكا بأكمله من طرف العميللبيعها باملال 
جمموعوة الشوركاء يف إنشواء مشوروع دائوم ومسوتمر  أوكأن يشرتك البنوا موع العميول : ة الدائمةكالمشار  2-1-3

 إدارةا يصبي دريكا يف امللكية ويف يبتصفية املشروع ويل أ البنا إىل دراء أسهم يف دركات أخر  حب إالال ينتهي 
نصيبه من الربي  سىل مسامهته يف رأس املال أو  ويكون،بانتهاء الشركة أو بيع البنا أسهمه  إالاملشروع وال ينتهي 

 .1االتفاق سىل 
بتوظيوف األمووال علوه  بنووكقيوام ال أن إىلتولهىل  التمويول، سياسواتديد من الدراسوات والكتابوات  وول الع إن    

الواقووع  أن إال االستصووناع،واإلجووارة و ،مثوول املراحبووة ،أسوواس املشوواركة أفضوول موون اسووتخدامها وفووق صوويغ العائوود الثابووم 
جعلوم مون  صوعوبات موحووعية، ةعود أاواربعض أعماهلوا بنواءا علوه عقود املشواركة  اإلسالميةالعملي ملمارسة البنوك 

 :الصعىل التوسع يف استخدامها كأ د البدائل اإلسالمية للقروض بفوائد وتتمثل هله املخاطر أساسا يف 
يت تواجههووا البنوووك اإلسووالمية يف اإلدووراف علووه ول الصووعوبات الوو ووسووبة ملشوواكل املتعوواملني فهووي توودور بالن -   

خاصووة  ،العمليووات هتوول التمويوول إدووازارتفوواع تكوواليف  إىلومتابعووة تنفيوولها ممووا يووؤدي  ،املشوواريع الوويت متوهلووا باملشوواركة
 . 2عندما يكون مكان املشروع بعيد جدا عن البنا

 ،د ا تموووال االنتقووواء اخلووواطهء للشووورياموووع وجوووو  ،وتووزداد خمووواطر املشووواركة بسوووبىل عووودم وجوووود مطلوووىل الضووومان -   
للمؤسسووة ون ووم احملاسووبة الرتتيبووات  إنأ ،حووعف هووله املصووارف يف جمووال تقيوويم املشووروعات وتقنيااووا  إىلباإلحووافة 

  .اإلسالمية بنوكيف استخدام هله الصيغة من قبل الواملراجعة واألطر الرقابية مجيعها ال تش ع التوسع 

                                                 
إدارة : وكللا هتمد عبد الر يم الشواريب، عبد الر يم هتمد الشواريب،126 -123مرجع سابق، ص . تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية: ناصر سليمان  1

 . 022مرجع سابق ،ص. املخاطر االئتمانية وجهة ن ر مصرفية وقانونية 
 . 306مرجع سابق، ص .البنوك اإلسالمية جتربة بني الفقه والقانون والتطبيق : عائشة الشرقاوي  2
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اإلسوالمية لصويغ املشواركة واملضواربة يفقودها االسوتفادة مون  بنووكعودم اسوتخدام ال نإويقول بعوض االقتصواديني    
وعوالوة علوه ذلوا  ،وبالتا  فهي تتعرض ملخاطر أكثر بدال من تفاديها هلله املخواطر ،ميزة تنوع احملف ة االستثمارية

 إىلصووول واخلصوووم يف ميزانيووات املصووارف سوويؤدي  قيقووة ن الل وووء لصوويغ املشوواركة واملضوواربة يف جانووىل األأيوونرون 
 ،(الودائووع)ابلها اخنفوواض يف اخلصوووم خوودمات ماليووة يف جانووىل األصووول سوويق أيووة نإ يووا ،قسووني االسووتقرار العووام 

 ،اخلواطفاخلطر األخالقوي واالنتقواء  آاارنه  كن صيارية عقود تشمل عله  وافز وهلا سيقلل من إوهناك من يقول 
قوود ختصصوم أساسووا يف البدوا عوون احملوافظ املثلووه االئتمانيوة ولوويس يف  بنووكال أناآلراء تت اهول  قيقووة  ولكون هووله

اإلسوالمية تعتمود بصوورة أساسوية علوه املووارد  بنووكوإحوافة إىل ذلوا ومبوا أن ال،تلا اليت جتمع بوني الوديون واألسوهم 
األصول ال  كن مقابلته باخنفاض يف التزامااا اجتواه ن طر ها خلدمات مالية يف جانىل  الية يف احلسابات اجلارية فامل

ن الل وووء أكثوور إىل اسووتعمال صوويغة املشوواركة يف  جوول ذلووا فووأ وموون،أصووداب هووله احلسووابات يف جانووىل اخلصوووم 
اإلسالمية عله احلسابات  بنوكخاصة مع اعتماد الجانىل األصول قد يتسبىل  قيقة يف خماطر عدم االستقرار العام 

يتسبىل استخدام هله الصيغة فيما يسمه مبخاطر  أن كن  وأيضا ،كما سنر 1يل نشاطااا االستثماريةاجلارية لتمو 
وت هر هله املخاطر بالنسبة لللين يقدمون أمواهلم للبنوك للتمويول هبوا علوه املود   ،تعويض أصداب رهوس األموال

بشوكل  (سوطة أو طويلوةيكوون يف آجوال متو  ماوهو عادة )ندما يطبق عليهم ن ام املشاركة ع أهناوتتمثل يف ،القصري 
ن ذلا يؤدي إىل عدم تطابق اآلجال بني اليت اختاروها وآجال تنفيل املشوروعات الويت مولتهوا البنووك  قطعي وكامل ف
وهووي األكثوور ،وفيمووا خيووص خموواطر املتعوواملني يف عقووود املشوواركات  ،ممووا قوود يتسووبىل يف خموواطر سوويولة ،بووأمواهلم مشوواركة
 :يف اجتاهني  خطورة وتسري

وقايلهم عله البنوك من  يوا امتنواعهم عون ،ريلىل املتعاملني عله الكفاءة املهنية املفروحة أعدم توفر  األول      
وذلوا ،ي خبسوائر ومهيوة يأو التصور  ،اإلعوالن عنهوا بشوكل ريوري صوديي أو،اإلعالن عن األوحاع الفعلية للمشروعات
من جهوة وقميول البنوا للخسوائر الويت جتون مون نصويبه يف رأس املوال األرباح هبدف اال تفاظ بأعله نسبة ممكنة من 

أو مسوكها بشووكل ،هووي عودم مسوا  سووابات أصوال  ممون طورفه وأهوم أدوات التدايول املسووتعملة ،جهوة أخوور  مون
هله و  ،كلما تفرتض تبيعته عمليات التقومي كالبضائع واألصول ودفرت رواتىل مرتفعة للمسريينوأيضا ف، 2ريري منضبق

يف عوودم رريبووة الثــاني  ويتمثوول االجتوواه،التهوورب موون الضوورائىل علووه األربوواح  إىلاألدوات األخوورية يهوودفون موون ورائهووا 
 اللي وعزوفهم عن دخول الغري معهم ن را لن اح مشروعاام،املتعاملني أساسا يف الدخول يف مشاركات مع البنوك 

                                                 
 . 21-22مرجع سابق ،ص. إدارة املخاطر قليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية: طارق اهلل خان ،أمحد  بيىل 1
 .123-122، ص 1020، ةدار الثقافة، القاهر . يالن ام املصريف اإلسالم: السراج دهتمد أمح 2
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فاملتعامول هنوا يرريوىل يف التمويول ،اته الويت رمهوا ملشوروعه قود ال تتوافوق موع تصوور  ايصبي دريا معهم يضع لوه دوروط
-ف نوه ،ام املشواركة  واإلسالمية التعامل معه عله ريري نمل تستطع البنوك  إذاوهنا ،لتوسيع مشروعه  ا تزيد أربا ه 

 .1اليت تبقه عالقته هبا يف  دود الدائنية واملديونية  قد يتوجه إىل البنوك التقليدية -أي املتعامل
  :الشبيهة بصيغ الشركات اإلسالمية مخاطر بعض الصيغ 0-0-3
 ،صيغة املشاركة وتلدقا هبا يف العديد من الكتابات نشبهان تاومها صيغت ،يت املزارعة واملساقاةنعين هبا هنا صيغ   

 اخل...الطرفني د أخماطر الشروط اليت يضعها  أو،لنفس خماطرها كاملخاطر األخالقية للعامل  انوعادة ما تتعرح
يتعهوود فيووه الووزارع علووه العموول يف  ،عقوود دووركة إسووالمي بووني صووا ىل األرض والووزارع أهنووامقتضووه عقوود املزارعووة و    

رض صواحلة للزراعوة وعامول أأي هوي عقود بوني مالوا  ،منهما من النات  بنسبة دائعة فيوهوحيدد نصيىل كل ،األرض 
النووات  وال  أو ،نسووبة معينووة موون األربوواحتبعووا لووللا  طشوورت وي،يعموول فيهووا  يووا يقوودم مالووا األرض البوولور واألرض 

 ،وقد اختلفم اآلراء  ول جواز املزارعوة،2ه البلورئبل هي مقابل الدرتا،ترجع هله الشركة اليت تقدم األرض أساسا 
محوود ودوويخ أان و ب اوأجازهووا الصوو،3جمهووول بعوووض  اراتجيوواإل نيفووة والشووافعي ومالووا ألهنووا موون بوواب  أبوووفمنعهووا 

كمووا ، "زرع أوعاموول أهوول خيوون بشووطر ممووا ختوورج األرض موون متوور  النووا  أن"حلووديا ابوون عموور ،اإلسووالم بوون تيميووة 
 .4 د فكان اإلمجاعأاددون باملزارعة ومل ينكر عليهم مل اخللفاء الر ع

عايووة األدوو ار املسوواقاة هووي ذلووا النوووع موون الشووركات الوويت تقوووم علووه أسوواس بوولل اجلهوود موون العاموول يف ر  أمووا    
 . 5وتعهده بالسقي والرعاية عله أساس أن يوزع النات  من األد ار بينهما كدصة نسبية متفق عليها ،املثمرة
ن يقووووم البنوووا بسوووقي األرض الوويت يع وووز عنهوووا أصوووداهبا حبيوووا أبنوووا اإلسوووالمي أن يطبوووق املسوواقاة بوووو كوون لل   

ر البنا هنوا تووفري التدويول الوالزم الوىل امليواه وتووفري أدوات ويكون دو ،جرة معينة أمن يرريىل يف العمل ب إىليدفعها 
 .ويقسم النات  بني البنا وصا ىل األرض،اخل ....السقي 
أ يقووووم  ،(يكوووون ذلوووا مووون رأمالوووه اخلووواص أنويفضووول )يشووورتي أراحوووي صووواحلة للزراعوووة  أنكموووا  كووون للبنوووا      

 أنأ يونم بعود ذلوا عقود مسواقاة هلوله األراحوي موع أي عامول ويبودو ، الغري عله أساس املغارسوة إىلبغرسها ويدفع 

                                                 
 . 306مرجع سابق ،ص . البنوك اإلسالمية جتربة بني الفقه والقانون والتطبيق : عائشة الشرقاوي  1

 
 . 225مرجع سابق، ص.االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي : أمري عبد اللطيف مشهور2
 . 15طاب، اإلسكندرية ، دت، صدار عمر ابن اخل. احلسبة يف اإلسالم : ابن تيمية 3
 . 15: ، صالسابقاملرجع  4
 . 123،ص  1022السياسة النقدية واملصرفية يف اإلسالم ، مؤسسة الرسالة، بريوت  ،: عدنان خالد الرتكماا 5
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 يووا تصووبي هووله األراحووي موون األصووول الثابتووة للبنووا ،األجلهووله الصووورة سوووف تتدووول ملشووروع اسووتثماري طويوول 
 1.يتعرض هلا املشروع لطول املدة أنما يزيد من نسبة املخاطر اليت  كن  وهو
كثري مون البنووك اإلسوالمية جعلنوا ال نتعورض هلوا اتني الصيغتني يف الواقع لعمل  هلريياب التطبيق العملي  أنريري     

كموووا  لوووا ،ريلوووىل الوووبالد اإلسوووالمية  لوووا األرض أالفوووالح البسووويق يف  أنفووواملال ظ عمليوووا ،بالدراسوووة التفصووويلية 
 .اخل...جلىل املياه  االستعداد للعمل لكن اللي ينقصه ريالبا هو التمويل الالزم لشراء األمدة والبلور ووسائل

وهلا ما جعول البنووك اإلسوالمية ال تطبقهوا ،واملزارعة واملساقاة هبله الصيغة ريري موجودة يف كتىل الفقه القد ة     
 2.إحافة إىل ما فيها من خماطرة اللهم إال بعض البنوك اإلسالمية يف السودان،

بنوك إسالمية منتشرة عن العامل و من بني النتائ  اليت   د اخلناء  ول عمل عدةأويؤكد هلا يف دراسة قام هبا      
 ،توصل إليها أن هناك  قالن من  قول االقتصاد مل يصل إليها إال قليل مون  صوص التمويول يف البنووك اإلسوالمية

موون ر خطووورة ن السووالمة وسوورعة املووردود املطلوووبني جتعووالن موون متويوول الزراعووة أكثووأل ،مهووا الزراعووة والصووناعات اخلفيفووة
 3.مها ينقصها التن يم الصناعات اخلفيفة فمع

 1006بنكوا ومؤسسوة ماليوة إسوالمية سونة  166ويف الدراسة اليت قام هبا االقاد الودو  للبنووك اإلسوالمية  وول      
حوعف أوهوي ، 7.5%املعدل العام لتوزيع التمويالت عله القطاعوات االقتصوادية كوان نصويىل قطواع الزراعوة  أنتبني 

 .4 البنوك لهإمجا    م التمويل بني ه نسبة من
ن البنووووك اإلسوووالمية مل توووتمكن مووون إدخوووال صووويغيت املزارعوووة أت السوووابقة جتعلنوووا نقوووول بكووول اقوووة بووواملعطيوووا إن    

 أنواملساقاة إىل جمال العمل املصريف ويستثىن من ذلا عدد هتدود جدا من املصوارف السوودانية ولكون هولا ال  نعنوا 
 .املزارعة واملساقاةصيغيت املخاطر اليت  كن أن تكون يف  ألهمنتعرض ولو باختصار 

ا يقعوان علوه الوزرع موفه ،وأول املخاطر اليت  كون أن تصوادف هواذين العقودين تلوا الناجتوة مون طبيعوة عملهوا -    
فا تموال بواجلوائي، وخاصوة تلوا املتعلقوة ،عوادة ويف هولا العمول مون املخواطر اجلموة  رضما خيرج مون األ أو ،والثمار

كوان هوو املموول   إذاخسوارة البنوا مون مالوه  إىلقد يوؤدي  5آفةفساد الثمر الجتياح آفة أو ريري  أو ،عدم إمثار النخل
 .والعامل جلهده 

                                                 
 . 00 – 02، ص (مرجع سابق . )تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية: ناصر سليمان 1
 . 03: صاملرجع نفسه  2
 .  1022 - 1422حبا مقدم إىل ندوة خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية ،عمان، .األمهية النسبية لطرق التمويل املختلفة يف الن ام املصريف اإلسالمي : أوصاف أمحد 3

4
International  Association of Islamic banks :directory of Islamic  unkind  financial institutions Jeddah .1996 or; 

p 17  
 . 222مرجع سابق، ص . االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي: أمري عبد اللطيف مشهور 5
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 .(العامل)اخلطر األخالقي للشريا اانيا  -
املغروسووة ال علووه  أو،املسووا ة املزروعووة  سأسوواموون املخوواطر قديوود نصوويىل كوول موون الطوورفني علووه  أنكمووا   االثووا -
من بعينها العامل نصيبه من خالل ما خترجه جهة هتددة  أوكأن حيدد البنا ، واألد ارالزروع  وإنتاجخراج  أساس
كوان االقتسوام   إذا أخور من جهة  أكثروهنا قد خترج جهة  ،اآلخرفهو للطرف  واألرضوما خيرج من الباقي  األرض
 .  د الطرفنيأويف كل هلا خماطرة تقع عله  األخر خترج اجلهة وال خترج  أو،بالسوية 
 :المخاطر عقود المضاربات أو القراض  0-0 
وهوووي اختالفوووات يف أموووور جزئيوووة كنووووع املوووال الووولي قصووول بوووه ،رريوووم االختالفوووات املوجوووودة يف تعريوووف املضووواربة      

إال أنوه هنواك اتفواق علوه ،اخل ...وممون تكوون نفقوة العامول أو املضوارب إذا سوافر ،ويف قديد مدة املضواربة ،املضاربة 
أن املضوواربة أو كمووا تسوومه بووالقراض علووه لغووة أهوول املدينووة هووي وجووود مووال ورب املووال وعاموول وهووو املضووارب  يووا 

تفووواق أو يت ووور بوووه ويعمووول فيوووه علوووه أن يقتسوووما الوووربي  سوووىل اال،يأخووول هووولا العامووول مووواال مووون رب املوووال يضوووارب 
املضاربة أن يعطي الرجول الرجول املوال علوه أن يت ور بوه علوه جوزء معلووم يأخوله :"ومن هنا يقول ابن ردد  ،1بينهما

وخنلص مما سبق أن املضاربة عقد علوه الشوركة ،2"أي جزء كان يتفقان عليه الثا أو ربعا أو نصف ،العامل من الربي 
يتدقوووق ربوووي أموووا إذا مل  ،ل وبوووني املضوووارب الووولي يقووودم العموووليف الوووربي نسوووبة يتفوووق عليهوووا مسوووبقا بوووني صوووا ىل املوووا

وهي بللا تستند إىل تالقي  ، 3ويقع عله عاتق صا ىل املال خسارة املال ،للمضارب و صلم اخلسارة فال ديء
ال والعمول واسوتقطاب أمووال عون طريوق التوزاوج الطبيعوي بوني رأس املو،رأس املال بالعمل مموا خيلوق فرصوة العمول املنوت  

ضووواربة قووود تكوووون مطلقوووة أي أن سووولطة ، واملبربوووا هتووورمالووولين آاوووروا اكتنووواز املوووال أو قرحوووه ،كبوووري مووون املووودخرين اع  قطووو
أو قوود تكووون املضوواربة مقيوودة فتكووون فيهووا سوولطة املضووارب مشووروطة بووأن ال تت وواوز  وودودا  ،املضووارب ريووري مشووروطة

 .كما سنر  ال قا   4ويف كل ذلا خماطر تقع عله أ د طريف العقد ،معينة 
و كوون للبنووا اإلسووالمي أن يقوووم بعمليووة التمويوول عوون طريووق املضوواربة حبيووا يكووون هووو رب املووال ليقوووم بتموبوول   

ألنوه يتلقوه أمووال الغوري كموا  كون أن خيلوق مون  ،(العامول)و يكون هوو املضوارب مشروع ما مضاربة بأمواله اخلاصة أ
 :ومن املخاطر اليت تواجه تطبيق عقود املضاربات نلكر  املالني معا ،له اخلاصة ويعمل يفأموال املودعني وأموا

                                                 
 . 532،  ص291024دمشق، ط ،موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر: سعيدي أبو جيىل 1
 . 234،ص  2، ج1321-1052بداية اجملتهد وهناية املقتصد، مطبعة االستقامة، القاهرة ،: أبو الوليد هتمد ابن ردد 2
 . 122مرجع سابق ، ص . االقتصاد النقدي واملصريف :هتمود سدنون  3
  022مرجع سابق،ص .ة وقانونيةإدارة املخاطر االئتمانية وجهة ن ر مصرفي :هتمدعبد الر يم الشواريب،عبد الر يم هتمد الشواريب4
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ومووون العقوووود الووويت يل وووأ إليهوووا يف ،مووون أموالوووه يف الت وووارة بوووالبيع و الشوووراء  اقووود يسوووتثمر البنوووا اإلسوووالمي جوووزء      
عميول املشوارك يكوون وهولا يعوين يف هوله احلالوة أنوه يصوبي صوا ىل رأس املوال وال ،استثماراته عقد املضاربة أو القوراض

 إىل فهلا النووع مون املخواطر يرجوع، 1أن عامل املضاربة وكيل أمني فهنا تكمن املخاطر األخالقية  مباو  ،عامل مضاربة
رب و وده أو العمالء فطبيعة عقد املضاربة تقتضي أن يكوون العمول يف موال املضواربة مون  وق املضوا ،نوعية املتعاملني

ومعىن ذلا أن يد العميل تكاد تكوون مطلقوة  ،للعملية عن قرب وبصورة مبادرة منعدمةفتكون إمكانية متابعة البنا 
 ،ومهموووا كانوووم قووودرة البنووووااملوووال وإسوووقاط املصووواريف بالنفقوووات  سفعمليوووة املضووواربة ألنوووه ال ربوووي إال بعووود وقايوووة رأ

ا عووون  قيقتهوووا الووولي حيصووول يف النفقوووات واملصووواريف عووون طريوووق زياداووو)المي علوووه اكتشووواف الغووو  والتالعوووىل اإلسووو
وهوولا مووا ،للثقووة واألمانووة  فلوون يتوصوول إىل تطبيووق هتاسووا دقيووق إذا مل يكوون املضووارب هتووال،( املضوواربةوقميلهووا لوعوواء 

رب إال يف باإلحوافة إىل عودم إمكانيوة ادورتاط الضومان علوه املضوا املخاطرة مرتفعة من وجهة ن ر البنا، جيعل درجة
أنوه منوع العامول مبادورة العمول يف ظوروف  ،عودل اإلسوالم وكموال التشوريع الربواافكان من ، 2 اليت التعدي والتقصري

مليئة باملخاطر اليت قد تدخله يف  دود املقامرة  فاظا عله املال فيدتمل حياع املال بكامله ألجل درجة ربي عاليوة 
اس العموول إىل احلصووول  يووا ينتقول العاموول هنووا موون احلصوول علووه املووال علوه أسوو ،يف  الوة الن وواة موون هوله املخوواطر

ن دواح عمليوة املضواربة تتوقوف إىل  ود كبوري علوه مود  تووافر ، ومن هنا  كننوا القوول إعليه باملراهنة أو املقامرة باملال
أو موون نا يووة الكفوواءة ،اربني باخلصووائص والصووفات املطلوبووة موون النا يووة األخالقيووة والسوولوك اإلسووالمي ضووالعمووالء امل

اإلسوالمية أمثلوة واواذج كثورية مون عودم االلتوزام وعودم  دت الت وارب العلميوة لعديود مون البنووكهالعملية والفنية وقد د
 وكانوم هوله األمثلوة أكثور وحوو ا وتكورارا يف  ،وابتكوار أ ود  أسواليىل التدايول بنوااألمانة والتعودي علوه  قووق ال

ه صوويغيت املشوواركة واملضووواربة علوو يوووا كانووم درجووة اعتموواد بعووض هوووله البنوووك  السوونوات األوىل لبدايووة نشووأة البنوووك
يف اختيوووار تلوووا النوعيوووات املالئموووة مووون  البنووووكوموووا زاد مووون  ووودت هوووله املشوووكلة هوووو قصوووور أجهوووزة وأسووواليىل أكثر،
   3العمالء
عات مدروسووة توحووع هلووا اجلوودو  االقتصووادية موون طوورف و فمخوواطر املضوواربة السووابقة الوولكر قوود تكووون يف مشوور       

وعلوه حووئها يقورر البنوا الودخول ، املخاطر احملتملة اليت يقابلهوا البنواريىل األرباح املتوقعة و البنا  ا يتبني له بالتق
د اواذج مون املضواربة ريوري ولكون يف الواقوع دو ،وكما رأينا فاملخاطر هنوا ترجوع إىل اقوة وأمانوة العامول ،يف املضاربة أم ال

فموثال مشوروع  ،سالمي أن يستثمر فيها بعقوود مضواربةاإل للبنا كن  ،معتادة أو مألوفة وجماالت أخر  ريري مسبوقة
                                                 

 . مرجع سابق.خماطر التمويل اإلسالمي: عله السلوس 1
 .132مرجع سابق ، ص.  املصارف اإلسالمية: نادي هتمد الرفاعي 2
 .120املرجع السابق، ص 3
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صيانة طرق أو إنشاء عدد من املباا وأراد صا به متويله بطريقة القرض ريري الربوي لسد ع ز التكاليف واملصوروفات 
وال يودخل يف  ،مجيوع تكواليف املشوروع يتدمول البنوا اإلسوالمي الودخول معوه يف مضواربة علوه أن علوه البنوا فاقرتح
باإلحوافة إىل أجوور ونفقوات ،ليف معدات الشركة اليت يسوتخدمها يف هولا املشوروع فهوله أدوات عامول املضواربة التكا

وعنود دراسوة جودو  املشوروع دود أن ،اجلهاز الفين واإلداري للشركة ومجيوع موظفيهوا فهوم مجيعوا يقوموون مقوام العامول 
من مواد قكموه خمواطر تغوري تكلفوة هوله  يشرتي البنا بدقة ومنها ريري ذلا، فما تكاليف منها  كن أن يعرفه البنا

 ( .فالتكلفة الفعلية هنا تتددد عند التصفية الفعلية أو النهائية للمشروع) املواد تبعا لتغري األسعار خالل مدة اإلداز 
كتكلفووة أجووور العمووال ، أمووا املسووؤوليات واخلسووائر   البنوواالوويت يتدملهووا  ةهوولا باإلحووافة إىل املخوواطر ريووري املنضووبط    

يف عقود  إحافة إىل ذلا  كون أن تزيود املخواطر، 1أو أخطائه فيتدملها هو و ده  ،الناجتة عن تقصري العامل وإمهاله
ال أو إذا يتفق الطرفان عله أن يكون رأس مو ،من الربي اوهتدد اه قدرا معينس د طريف العقد لنفاملضاربة إذا ادرتط أ

فهوو يأخول هنوا القودر موادام املوال ،ففي احلالة األوىل لو ادرتط أ دمها لنفسوه قودرا مون املوال  ،املضاربة عروحا ال نقد
الوربي علوه هولا القودر املفوروض  دففي هولا خمواطر علوه الطورف اآلخور فقود ال يزيو، باملال ( القدر)موجودا ألنه تعلق 

لوللا فقود منوع الفقهواء  ،ف نه يكوون كلوه ملون دورطه لنفسوه،املطلوب  ف ن خلف املشروع رحبا أصغر أو يساوي القدر
وقود امجوع كول مون حيفوظ مون أهول العلوم علوه إبطوال املضواربة إذا دورط :" مثل هلا الشرط جاء يف موسووعة اإلمجواع 

 .2" دمها أو كالمها لنفسه دراهم معلومةأ
خووواطرة قووود يقوووع علوووه أ ووود فهنا عنصووور امل،ربة عروحووواأموووا احلالوووة الثانيوووة وهوووي الووويت يكوووون فيهوووا رأس موووال املضوووا      
علوه أن القوراض  رمحهم اهلل . ما تنصىل عليه   ة مجهور الفقهاء فغالىلبالتساوي،( رب املال ، البنا، العامل)الطرفني

وعقده عله العروض  نوع ذلوا سووءا كانوم العوروض مثليوة أو  ،مشروط برد رأس املال لربه واقتسام الربي بني الطرفني
وعند  ،وكانم قيمته يوم دفعه إىل املضاربة أربع مائة دينار،إذا كان رأس املال مثليا كالطعام ، وتوحيي ذلا متقومة 

عندئل القودر  فقد يكون الربي،فبلغم مخس مائة دينار  ،اخل...املعاملة زادت قيمته سوءا لندرته أو بسبىل اال تكار 
لقودر الولي مت التعاقود ف ذا أراد رب املوال اسورتداد رأس مالوه ا تواج العامول أن يشورتي لوه نفوس ا ،الزائد أي مائة دينار

رب فو ،وبالتوا فيكون ذلا مبا فضل من الوربي ورأس املوال وهوو مخوس مائوة دينوار ،نه رأس مال املضاربة عله أساسه أ
أما يف  الة اخنفواض قيموة العوروض بسوبىل املنافسوة موثال أو ريريهوا  ،خطر عله العاملويف هلا ،املال قد انفرد بالربي 

وحويي ذالوا كوأن تكوون قيموة العوني ولت ،عما كانم عليه يوم دفعه فهنا يدخل جزء من رأس املال إىل ملا املضارب
                                                 

 .مرجع سابق. خماطر التمويل اإلسالمي: عله السلوس  1
 . 535مرجع سابق، ص. ميموسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسال: سعيدي أبو جيىل  2
  قولة فهي ما ال  كن أن دد مثله وإاا يقوم بقيمته ن يوجد مثلها يف األسواق أما املنأ نالعروض املثلية هي ما  ك. 
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العووني  ووا أصووبدم  أ نقصووم قيمووة ،يوووم دفعووم إىل املضووارب مخووس مائووة دينووار( الوويت اختوولت علووه أهنووا رأس املووال)
فو ذا أراد رب املوال أن يسورتجع رأس مالوه ادورت  لوه العامول موا قيمتوه أربوع مائوة دينوار ويف هولا خطور  ،أربع مائة دينار

عون ربوي موا  كما استدل اجلمهور عله عدم صدة املضاربة بوالعروض بنهوي النوا   ،1عله رب املال ،وهو ريري جائز
اطر صوا به  وا يسوتدقه فو ذا ارتفعوم قيموة العورض  صول العامول علوه ربوي فوالربي املكتسوىل هنوا مل خيو،يضمن مل 

خبالف لو كانم املضاربة بالنقود فالعامل  ،من ريري أن يدخل يف حمانه ديء أو خياطر يف استثمار ما من بيع ودراء
أي ا تموال ربوي ) مون يف ذمتوهضومل يشرتي ويبيع هبا ف ذا ادرت  هبا فقود  صول الشوراء بوثمن م ال يناله ربي منها ما
 . 2فما حيصل له من ربي يكون رحبا لشيء مضمون عليه ،(أو خسارة يف اللمة

فتقيد املضاربة بوقم معني لعدم توافر ،خماطر هتتملة  ةلعد اكما أن عقد املضاربة املقيدة  كن أن يكون مصدر       
والويت تتوافوق موع صويغة املضواربة وذلوا بسوبىل سويطرة  ،االستعداد الكايف لود  املوودعني للمخواطرة يف املشواريع طويلوة

التقليديوة مون حومان الوديعوة والعائود  ودعني وتوأارهم مبوا هوو عليوه احلوال يف البنووكالعقلية الربويوة علوه سولوك ريالبيوة املو
ة يوقد ترتىل عله هلا الوحع أن أصبدم السمة األساسية لغالب،ورريبة املودعني يف سدىل ودائعهم بسهولة وبسرعة 

ييود املضواربات ذات طبيعة قصرية األجل وهو ما أد  يف العديد من احلواالت إىل تق( اإلسالمية)موارد هله املصارف 
د  بووودوره إىل زيوووادة درجوووة ا موووا ألوهووو، 3مارات واملضووواربات قصووورية األجووولث وووول االسوووت وتركيوووز نشووواط هوووله البنووووك

 تطبيقووات وهووو األعووم األريلووىل يف،املتوسووق أو الطويوول  ، واملضوواربة  كوون أن تووتم يف األجوول القصووري كمووا يفاملخوواطر
 ع الت اريووة والصووناعية الكوون   وواوظهووور املشوواري،ولكوون مووع تطووور النشوواط االقتصووادي  ،راملضوواربة يف الوقووم احلاحوو

املتوسق منها أصبي تطبيق املضاربة فيها من ريري املمكن عمليا أو من الصعىل تطبيقه يف اآلجال القصرية ألن األصل 
أي قويوول السوولع بووالبيع إىل ،وهووو مووا يسووميه الفقهوواء بالتنضوويض  ، املضوواربة أن تسووتمر  ووا  تسووييل مجيووع العووروضيف

ولووللا يتوقووف مقيوواس الووربي علووه ،هوور إال بعوود  دواووه  وأمهيووة تنضوويض املووال تكموون يف أن  ووق العاموول ال ي ،نقووود
 ف ن قديود ،بة بني من جييز وبني من ال جييزوإن كان هناك خالف  ول ادرتاط توقيم يف املضار  ،تنضيض العروض

فمون مل :"  لللا يقول ابن ردد ، 4من املخاطر اليت قد تلهىل بعائد املشروع وجهد العامل أجل املضاربة بزمن يزيد
ه السولعة فيضوطر دعنو ،ألنوه رمبوا بوارت -اخلطور-لوه العامول يودخل عليوه مزيودا مون ريورريقا عجيزه رأ  أن يف ذلا تض

                                                 
إبراهيم  فاحل : ،نقال عن  442، ص 2، مفتاح الكرامة ج242، ص 3الروض املنري ،ج  21ن صن4، البدر الزخار،ج 104،ص  14تكملة اجملموع للمطيعي،ج  1

 . 21مرجع سابق ، ص. عقد املضاربة دراسة يف االقتصاد اإلسالمي:الدبو
 . 26، ص2، ج1012، 1طبعة املطبعة اجلمالية ،مصر، ط. بدائع الصنائع  :كاسااال 2
 . 120مرجع سابق،ص  .املصارف اإلسالمية : نادي هتمد الرفاعي 3
 . 41م، ص1020أريسطس  -هو1412، هترم 02، عددجملة االقتصاد اإلسالمي ،شروع يف الفكر احملاسا اإلسالمياملتقييم موجودات :كوار عبد الفتاح االاي 4
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أمووا تقيوود املضوواربة بصوونف معووني موون العموول أو الت ووارة فهنووا  ،1" ا فيلدقووه يف ذلووا حوورر هووألجوول إىل بيععنوود بلوووغ ا
ريلوووىل رة مموووا هوووو موجوووود يتيسووور وجووووده يف أمووون الت وووا اعوووني رب املوووال للمضوووارب صووونفا معينووو إذا:نفووورق بوووني  وووالتني

أو  ،هاو سوفهلا ال خطر فيه وعله العامل أن يتقيد أما لو قيوده علوه أن تكوون املضواربة يف دويء بعينوه دون  ،األ يان
لوووللا مل جيوووز  ،ففي هووولا خمووواطر اووودد جهووود وعمووول العامووول ،اعة أجنبيوووة أو ريوووري متيسووورة ومفقوووودة يف السووووقضووويف ب

ادر الوجود وهو تضييق عله العامول،  ارة قد يكون نهلا النوع من القيد فالنوع املعني من الت، 3واملالكية  2الشافعية 
ألن املتواع املعووني قوود ال يتيسوور معوه الووربي ريالبووا والنووادر قود ال جيووده ويف هوولا إخووالل مبقصوود املضوواربة وبووه خموواطر علووه 

وكللا تقيد العامل من دخص معني فاملقصوود مون املضواربة هوو طلوىل الوربي ، لعامل فقد جيد ويتعىل وال ينال ديئاا
كووون ويف  صووور العامووول مبعاملوووة معينوووة أو دوووخص معوووني يضووويق عمووول أوكلموووا توسوووع نطووواق الت وووارة كانوووم الفائووودة ،

 .ارب من خماطر عدم  صوله عله ديءاملض
را ألهنووا ال تتوووفر علووه أريلووىل ن وو -أي صوويغة املضوواربة -يف اسووتعماهلا  ااطر جعلووم البنوووك توورتدد كثووري خووهووله امل      

وأمهها املعرفة الكاملة باملتعاملني من  يا ،وارتفاع نسبة املخاطر هبا  ،مشروع طالىل للتمويل املعايري الضرورية يف أي
 –البنوك اإلسالمية  -ويف ريياب هله املعطيات تقتصر حوابق ،املالءة والوحعية يف السوق وأخالقيات التعامل املا 

لم ووالس اإلداريووة للرتخوويص بتمويوول املشووروعات ل موعنوودما تن ووز الدراسووات تقوود ،علووه دراسووة قابليووة املشووروع للتنفيوول
ن وأ السوويما،موون اختصوواص اجملووالس اإلداريووة  هوأمهيووة القوورار بووالرتخيص هووي مووا جعلووم اختوواذ،علووه الدراسووة باملضوواربة 

إال أن البنوووك اإلسووالمي وإن كانووم ال تأخوول الضوومانات ،ا نووانات للبماملتعاموول مبوودئيا ريووري مطالووىل بتقوودمي أي حوو
ن سري املشروع كأن س هلا  نياربني بضمانات من نوع آخر تأمضاملعروفة يف جمال التمويل الصريف ف هنا تلزم املالعادية 

قتفظ بالسلع مثال قم رقابتها أو يف خمازهنا وهو ما يطبقه فعال بنا فيصل اإلسوالمي السووداا الولي يعواا كبواقي 
مما جيعل خماطر املضاربة  ،لقلة املعلومات عنه عامل املضارب ن راي الثقة يف التالبنوك اإلسالمية من مشكلة أساسية ه

وبالتا  عن امتناعه من استخدامها كوسويلة متويليوة يؤكود ذلوا أنوه وخوالل مودة طويلوة  ، 100%بالنسبة له تصل إىل 
 . 4عملية 200مل يستعملها إال ملرتني من بني 

 .مخاطر عقود البيوع التمويلية   0-3      

                                                 
 .  230- 232ص  2طبعة مصطفه احللا ،دت،ج. بداية اجملتهد وهناية املقتصد: ابن ردد 1
ج .1024ية أيب الضياء ،و ادية امحد ابن هتمد عبد الرزاق،دار الفكر، دمشق،الطبعة اخلرية، إىل درح املنهاج ومعه  ادهناية احملتاج  :مشس الدين هتمد الشهري بالشافعي:أن ر 2
 .222ص  5
 . 216ص، 6ج مرجع سابق ، ،عله خمتصر سيدي خليل  درح الزرقااعبد الباقي الزرقاا ، ان ر  3

4
 .342البنوك اإلسالمية بني الفقه والقانون والتطبيق، مرجع سابق ص :عائشة الشرقاوي 
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لكون تطبقهوا ينضووي  ،اإلسوالمية بنووكتعتن عقوود البيووع أو املتواجرة اإلسوالمية مون أهوم مصوادر التوظيوف يف ال      
 :عله عدة خماطر و من أمهها نلكر

تعتن املراحبة من أهم أساليىل التمويل يف االقتصاد اإلسالمي :  مخاطر عقد أو بيع المرابحة 0-3-0     
املبيع   وتعرف املراحبة يف االصطالح الفقهي عله أهنا البيع برأمال ،شكل خاص والبنوك اإلسالمية ب ،بشكل عام

                                        .                                                                         1مع زيادة ربي معلوم 
أن ال يكون و ، عقود عليهما من األموال الربويةامل نال يكو  وأن ،الربي معلومنيو  ويشرتط لصدتها أن يكون الثمن

 اللسلعة عقد أن يبيعها ، أن يكون عقد دراء البناالسلعة قبل  بناالثمن من جنس السلعة املباعة ، أن  تلا ال
 2للمشرتي  ق الرجوع إذا ظهر عيىل بالسلعة ألحرار اجلزئية أو اهلالك الكلي،كل ا  بنابلاته ، أن يتدمل ال اقائم
. 

اإلسالمية يف العمل هبله الصيغة لسهولتها وللضمان النسا املوجود فيها وتدل الكثري من بنوك ولقد توسعم ال  
، وتوتم املراحبوة  3عله األقل من استثمارات البنووك اإلسوالمية تتمثول يف املراحبوة   70%اإل صائيات أنه يف املتوسق  

أن يتقدم العميل إىل البنا بطلىل حيودد فيوه مواصوفات كاملوة عون السولعة : البنوك اإلسالمية  عله الصورة اآلتية يف 
ة هلا الطلوىل ويف  الوة املوافقوة عليوه يوحوي البنوا للعميول مثون الشوراء موع كول سأ يقوم البنا بدرا،اليت حيتاج إليها 

 لربي موع إبورام عقود وعود بالشوراء إذا كوان البنوا يأخول بواإللزام ،التكاليف ليوحع يف األخري السعر النهائي متضمنا ا
أ ، إليوه نتقول كامول الضومان أو خمواطر اهلوالكعود اسوتالمها مون املوورد وبالتوا  يو تلكهوا ب يقوم البنا بشوراء السولعة 

 .يقوم بعد ذلا ب برام عقد بيع مع املشرتي طالىل السلعة  
خاطر اليت  كن أن تواجوه ص إىل مجلة من امللواملرا ل اليت يتم هبا  كن أن خن املراحبةمن خالل ما سبق عقد       
 .هله الصيغة يف البنوك اإلسالمية تطبيق
متلا السلعة و يازاا أ بيعها ملن أمر بشرائها بالربي امللكور وهو ما  لبناا منن طبيعة عقد املراحبة تقتضي إ -1

،وهوو الرد فيها يتوجوىل الورد بالعيوىل  وخماطر اهلالك قبل التسليم وتبعة ةاإلسالمي مسؤولي بنايوقع عله عاتق ال
وبوللا يكوون ،وينقلهوا وقود تتطلوىل العمليوة ختزينهوا بللا يتدمل كل املخواطر الويت يتدملهوا تواجر يقتوين سولعة 

ة نتي وة ظهوور إحافة إىل قمله تبعوة رد السولعة  املشورتا ،حامنا هلا من تاريخ األمر بالشراء  ا تسليمها للعميل

                                                 
 . 3فقه املراحبة، االقاد الدو  للبنوك اإلسالمية، القاهرة ،دت، ص : عبد احلميد البعلي 1
 . 125مرجع سابق،  ص . االقتصاد النقدي واملصريف: هتمود سدنون 2
. املصرفية اإلسالمية األزمة واملخرج:  يوسف كمال: ضا أن ر أي.  24،  ص1000، 1املعهد اإلسالمي للبدو  والتدريىل، ط. البنا اإلسالمي للتنمية: ريدة وعبد الستار أب 3

 121مرجع سابق،   ص 
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وهوولا مووا أقووره املووؤمتر اخلووامس ،1أو عوودم مطابقتهووا لاوصوواف املطلوبووة ،لمها موون فبوول العميوولسووأي عيووىل بعوود ت
: " وهلا نص القرار  (5/3و5/2،  42/41)قرار رقم   1020/  1420مب مع الفقه مبن مة املؤمتر اإلسالمي سنة 

ع علوه سولعة ودخوهلوا يف ملوا املوأمور و صوول القوبض املطلووب يقرر املؤمتر أن بيع املراحبة لآلمر بالشوراء إذا وقو
وهوووو بيوووع جوووائز طاملوووا كانوووم تقوووع علوووه املوووأمور مسوووؤولية التلوووف أو هوووالك قبووول التسوووليم وتبعوووه الووورد فيهوووا  ،دووورعا

بق وأن أقورت هوله احلقيقوة يف توصويات سووقود ،2.. "يستوجىل الرد بالعيىل وتوفرت دروط البيع وانتفم املوانوع 
 .م1023/ هو1423سنة  3لثاا للمصارف اإلسالميةاملؤمتر ا

مرتبطوووة بالوحوووعية املاليوووة والقضوووية هنوووا ،كموووا  كووون أن يواجوووه البنوووا خمووواطر عووودم قووودرة العميووول علوووه السوووداد -2
فضووال عوون موقعووه يف السوووق الوووطين ( يوول الوولي يقوودم طلووىل للبنووا هووي مؤسسووةكووأن يكووون هوولا العم)للعميوول
وكوللا مود  تووفره علوه العنصور البشوري  ،(صوناعة جتوارة خودمات)يتعلوق بنشواطه عله  د سواء فيموا والعاملي 

، فالبنوا أو املقوورض يكوون معرحووا خلطور عوودم سووداد وجتنوىل املخوواطر املهنيوة املتوقعووة النووعي القووادر علوه التسوويري
ة فيموا يتعلوق وخاصو،ا صه إ د  أو اريلىل الشروط املنووه هبوقساط إذا قام بتمويل لعميل عن طريق املراحبة تنقاأل

وتزيد درجة خمواطر عودم السوداد يف  عقود املراحبوة ، 4كمه يف التكاليف يف نشاطه اخلاصبالصدة املالية ومد  ق
ألن هوله األخوورية ال تقووم يف األسواس بأخول مووا يزيود عون السووعر ،أكثور يف البنووك اإلسوالمية عمووا عليوه يف ريريهوا 
ان للزبووون يف  الووة التبوواطؤ أو املماطلووة يف سووداد االلتزامووات ثووو املتفووق عليووه للسوولعة املباعووة وهووو مووا يبعووا األموو

ومع م خماطر الديون وعدم املماطالت اليت قد  لعدم قدرة العميل عله السداد كانم من ، 5اإلسالمي لبناا
مل ن أو لنوعيووة وقيموة الضوومانات إموا إلعسووار املودي ،قبول العموالء الوولين أخولوا متووويالت عون طريووق  عقود املراحبووة

ولقد احطرت الكثري من املؤسسات ،باإلحافة إىل صعوبة الوصول إىل  ل سريع عن طريق التقاحي ،تكن كافية
كما أن البعض اآلخر وصل إىل   ،املالية اإلسالمية إىل إعادة اجلدولة دون القدرة عله أخل تعويض مقابل التأخر

 . 6تسويات خسارة مع عمالءه خوفا من حياع كل الدين
سووبق افرتحووم الدراسووة إمكانيووة تنموويق العقوود وتو يووده ولووللا ظهوورت املخوواطرة قرينووة ملخوواطر التمويوول فيمووا  -3

لوللا ،ولكن يف الواقع الصيغة املو دة لعقد املراحبة قد ال تكون مقبولة جلميع علمواء الشوريعة  ،التقليدي الربوي

                                                 
 . 212مرجع سابق، ص . املصارف اإلسالمية حرورة عصرية ملاذا وكيف: ريسان قلعاوي 1
 . 3مرجع سابق، ص. خماطر التمويل اإلسالمي: وأن ر عله أمحد السلوس 065و 253،ص  2،ج  5عدد :جملة اجملمع الفقهي 2
 . 235، ص 2اإلسالمي وقضايا فقهية معاصرة لعلي السلوس ، مرجع سابق ،ج  دراجع نص القرار يف كتاب االقتصا 3
 . 52ص مرجع سابق ، )عمليات تقنيات تطبيقات (الوجيز يف البنوك الت ارية: عبد احلق بوعرتوس 4
 . 62لية اإلسالمية، مرجع سابق، ص إدارة املخاطر قليل قضايا يف الصناعة املا: طارق اهلل خان، أمحد  بيىل 5
 . 25مرجع سابق ، ص.البيع املؤجل : عبد الستار أبوريدة 6
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خمواطر " املتباينوة مصودرا ملوا  كون تسوميته  ف ن اآلراء الفقهية  ول العقد ريري متفقة و كن أن تشكل هله اآلراء
من  يف هلا الصدد تأيت يف احلقيقة  ،فعال واملسألة اجلوهرية يف العقد مع عدم وجود ن ام تقاحي" الطرف اآلخر

فو ن أهوم  ه امع عدد من العقود املختلفة ،وعليهاملراحبة التمويلية عبارة عن عقد مستدد  جاءت صياريت كون
ونعوين هنوا  ،لا العقد تنشأ من عدم االتفاق عله طبيعة العقد وما قد يطرأ مون مسوائل قضوائيةاملخاطر اخلاصة هب

مسألة األمر اللي يصدر من الزبون فهو ال  ثل عقد بيع وإاا فقق وعد بالشوراء وهولا والوعود لويس هتول اتفواق 
وقوود رد ، 2دكتور أمحوود الن ووار أن الوعوود ريووري ملووزم بالنسووبة للعميوول كالوويوور  وهنووا دوود موون ،1موون  يووا اإللزاميووة 

واللي ير  أن الوعد ملزم للطرفني قضاءا طبقا أل كوام )الدكتور معلقا عله قرار مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب 
هوو أول مون تنواول  -رمحوه اهلل-،بوأن اإلموام الشوافعي (امللاهىل وما يلزم ديانوة يلوزم قضواءا إذا اقتضوم املصولدة 

 3املشرتي موعد عنده ليس ملزما بالشراء وبللا أخل بنا فيصل السوداا فهو ال يلز وال،هلا البيع هبله الصورة 
فموثال عنوود ،وانطالقوا مون هولا الورأي فو ن البنووك اإلسوالمية  كون أن تواجوه خمواطر النكوول وعودم الوفواء بالوعود ،

عوادال  يوا راعوه فيوه  االتفاق عله بيع منتوج موحع االتفاق قبل إنتاجه أو توريده ويراعه يف السوعر أن يكوون
كما ،تقبل سمني عليه  ا موعد تسليمه يف املالتأ أو ،وتكلفة ختزينه ،أو البضاعة،القيمة السوقية احلالية للمنت  

يراعووه فيووه العائوود لووو أراد املشوورتي اسووتخدام أسوولوب الشووراء يف احلووال وبقوورب موعوود التسووليم قوود ت هوور للمشوورتي 
إن مل توجود وسويلة لضومان التوزام كول  أو لغري سبىل ويف مثول هوله احلالوة لسبىلتغري رريبته يف دراء ذلا املنتوج 
 يوا يعتون البنوا قود ،4فو ن البوائع يكوون يف  الوة مشوكلة تسومه خمواطر النكوول ،من البائع واملشورتي بوعودمها 

 جيد من يقبل إذا مل اأم،( أي جزء من املوارد معطلة)لشراء بضاعة ليس يف  اجة إليها استثمر أمواله يف معاملة 
هله السلعة عليه بعد نكول املشرتي ف نه جيد نفسه هتمال بسلع مضطر إىل اإلنفاق عليها وختزينها مما يؤدي إىل 

 .زيادة تكاليفه

وتتمثول ،كما  كن أن يواجه البنا خماطر قانونية لبعض الدول اليت تعمل عله قديد اهلوام  الرحبيوة للسولع  -4
ديود البنوا اإلسوالمي لرحبوه يف عقود املراحبوة إذا كوان يف دولوة تنوته  سياسوة قديود نسوبة املخاطر هنا يف كيفية ق

الربي اليت جتىل عله الوسيق احلصول عليها سواء كان متوردا أو تاجر مجلة أو تقسيق فهل يعتن نصويىل البنوا 
مبعوىن هول يقتصور البنوا  ؟عنوه من العملية جزءا داخوال مون اهلوام  الرحبوي الولي تصونعه الدولوة أو جوزءا مسوتقال

                                                 
بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املصارف : أن ر أيضا يوسف القرحاوي ،133-132، ص 3إ ياء علوم الدين، دار املعرفة، بريوت ، دت ، ج: أبو  امد الغزا  1

 . اوما بعده 52، ص 1022،  2مكتبة وهبة ،القاهرة، ط . اإلسالمية
 .331، ص5،ج 1022،سنة،1االقاد الدو  للبنوك اإلسالمية، ط.املوسوعة العلمية والعملية ألعمال البنوك اإلسالمية:أمحد الن ار 2
 . 332رجع نفسه ،ص امل 3
 .25- 24مرجع سابق،ص .ثو مشتقات مالية إسالمية إلدارة خماطر الت ارية: عبد الر يم عبد احلميد الساعايت 4
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أم يأخل اهلام  املوحوع من طرفها مضاف إليه نسبة أخور  ؟عن وحع نسبة رحبه عله ما تسمي به السلطات 
 ؟  1حيددها باالتفاق مع الزبون

واجوه اسوتخدام البنووك اإلسووالمية يف بيوع املراحبوة لآلمور بالشوراء خموواطر تغوري األسوعار فعقود املراحبوة يطبووق يف كموا ت-5
كما يطبق عله املستو  احمللي وتصادفه بللا مشوكلة ذات دوقني ،احلاالت يف جمال االسترياد والتصدير  ريالىل
صورف العموالت ال تتوقوف عون  هوو أن أسوعار:وليوة بسورعة والثواا هو أن األسعار تتغري يف األسوواق الد:  األول

 .الصعود والنزول 
تغووري سووعر :فبالنسووبة للشووق األول موون هووله املخوواطر دوود أن تغووري أسووعار السوولع قوود يأخوول عوودة أدووكال أمههووا       

وهنووا جيوود البنووا أنووه ،البضوواعة بالزيووادة يف الفوورتة املرتاو ووة بووني توواريخ دوورائها موون طوورف البنووا وقووم بيعهووا للمتعاموول 
أو قوود يتغووري ميوول ممووا قوود يصوويبها خبسووائر هائلووة ،ععليووه دوورائها بووثمن أعووال موون الووثمن الوولي اتفووق عليووه مووع ال وضمفوور 

اعة جزئيووا أو وصوولم أقوول جووودة موون الوويت طلبهووا البنووا، وقوود جوور  يف البنوووك ضووالب مالسووعر بالنقصووان إذا مووا تلفوو
ويف احلالة الثانيوة ختصوم نقصوان قيموة موا تلوف مون السوعر ،اإلسالمية أهنا تبيع بالثمن األصلي وتتدمل عىلء الزيادة 

 .2العميل لرتده إىل
فمال ظ أن تغري أسعار الصرف يغري يف بنود ميزانية البنا كلها ويقف عائقا يف وجه و : الثانيوبالنسبة للشق    

 : تطور متويالته االستثمارية من بدايتها إىل هنايتها وهو بأخل أ د الشكلني اآلتيني
وهنوا خيتلوف سوعر الصورف هوله األخورية ،إما يتفق البنوا موع املصودر علوه الوثمن بعملوة معينوة ويسودده بوأخر   -

 .بني تاريخ الدفع وتاريخ إداز املراحبة 
وإما أن يدفع البنا الثمن بعملة أجنبية ويبيوع مراحبوة بالعملوة الوطنيوة و يتغوري أيضوا سوعر األخورية عون األوىل يف  -

 .3الفرتة املرتاو ة بني الشراء والبيع 
اعة إىل ضاإلسالمية كبيع التقسيق اللي يتم فيه تسليم الب بنوكأخر  تستعمل كصيغ متويل يف ال كما توجد صيغ

حبيووا ،العميول مقابول تأجيوول سوداد الووثمن إىل وقوم هتودد عووادة موا يووتم سوداد اجلوزء املؤجوول علوه دفعووات أو أقسواط 
ة املؤمتر اإلسالمي يف مؤمتر السابع املنعقد وقد قرر جملس الفقه اإلسالمي مبن م،يكون فيه مثنها أكن من مثنها احلا  

بشوأن بيوع  2/2/ 25قورار رقوم  1002/مواي / 14/ 0: واملوافوق لو وهو1412ذي احل وة  12إىل  2يف جدة الفرتة موابني 

                                                 
 . 452البنوك السالمية جتربة بني الفقه والقانون والتطبيق  ص: عائشة الشرقاوي  1
ندوة خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية اجلوانىل التطبيقية والقضايا واملشكالت ،عمان  . ام املصريف اإلسالميهتمد عبد احلليم عمر التفاصيل العملية لعقد املراحبة يف الن 2
 . 223،ص 1022،
 .224،ص  السابقاملرجع  3
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 ود توجود صويغة التمويول باإلجيوار وهوو أ،كموا  1أنه بيع جائز درعا ولو زاد فيه الثمن املؤجل عن املع ل  ،التقسيق
ويقووم ،اإلسالمي من خالل دراء األصول واملعدات واآلالت الصوناعية وريريهوا  لبناالتوظيف اليت يقوم هبا اأدكال 

بتأجريها ملن يستخدمها من العمالء مقابل دفع أقساط وهو ما جيعلها تشرتك موع بيوع التقسويق يف املخواطر واملتمثلوة 
مماطلة وهنا إما أن يكون الع ز عن سوداد األقسواط   وقد يكون،عادة يف تأخر املدين عن دفع هله األقساط لع زه 

للسلعة أو  صوله عله  قه فالبوائع هتوول مع وم أموالوه إىل ديوون ( البنا)،وعند تعلر اسرتداد البائع كليا أو جزئيا 
 ف ذا ع ز مع م املشرتين عن الوفاء بسبىل أزمة اقتصادية حيع أموالوه وع وز،عله الغري ال تتوفر فيها حمانة جدية 

 قوووتفظوهووولا موووا جعووول مووون البنووووك اإلسوووالمية ،2عووون الوفووواء لدائنوووه وانعكوووس ذلوووا علوووه الوحوووع االقتصوووادي برمتوووه
ألنوه ال  كون هلوله ،وذلا عله  ساب إمكانية تشغيل هله املخصصوات ،خصصات كبرية للديون املشكوك فيها مب

يف املعاوحوات اآلنيوة إذ أن مون دوأن البنوك أن قل هله املشوكلة وتواجوه هوله املخواطر عون طريوق  صور املعوامالت 
هولا ، 3مووارد  لود  كول مون طوريف املبادلوةذلا أن يليق نطواق التعامول املوا  ويقتصور علوه احلواالت الويت تتووفر فيهوا 

 .باإلحافة إىل خماطر تغري قيمة األسعار وهي بللا نفس املخاطر اليت رأيناها سابقا 
  مخاطر عقد السلم  0-3-0    

ويسومه  ،يف عووض موصووف يف اللموة إىل أجول  هو أن يسلم عوحا  احرا:" عرف ابن قدامة عقد السلم      
دوراء آجول موصووف وتأجيول املبيوع بعاجول أي " أو هوو 4"سلما وسلفا هو نووع مون البيوع فينعقود مبوا ينعقود بوه البيوع 

 .5"مثن مقبوض عند االتفاق 
حبيوا يطلوىل البنوا مون ،هوله الصويغة بشوكل واسوع خاصوة يف جموال الزراعوة و كن للبنا اإلسوالمي أن يطبوق         

ليقوووم ببيعووه بعوود وحووع  ضويقوووم بشوورائه قبوول موعوود  صوواده فيسووتفيد موون الووثمن املوونخف امعينوو ازراعيوو الفووالح هتصوووال
أموووا الفوووالح فيسوووتفيد مووون تع يووول الوووثمن يف اإلنفووواق علوووه زراعتوووه وهوووو موووا يغنيوووه الل ووووء إىل  ،هوووام  ربوووي مناسوووىل

 .االقرتاض بفائدة 
لم ترجع إىل طبيعة العائد اال تمالية ويتمثل العائد اللي حيققه املمول املشورتي يف الفورق بوني سوخماطر عقد ال    

 ذا كان سعر السلعة عند  لوول أجول السوداد أعلوه مون ف،سعر السلعة سلما وسعر السلعة عند  لول أجل السداد 
أما إذا كان سعر السلعة عند  لوول أجول السوداد  ،ف ن املمول يكون قد  قق رحبا من خالل التمويل ،سعرها سلما

                                                 
 . 20-22م، ص 1000-/هو1412، سنة  4االقتصاد اإلسالمي اجمللد : جملة جامعة امللا عبد العزيز 1
 222-102ص 2م، عدد1022جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، سنة. بيع التقسيق يف الشريعة والقانون كم : هتمد عقلة إبراهيم 2
 . 25مرجع سابق، ص . البيع املؤجل: عبد الستار أبو ريدة 3
 . 312،ص  4م ،ج 1022 -هو1302، دار الكتاب العريب، بريوت، املغين :  بن قدامةأبو هتمد عبد اهلل 4
 .323 -322، ص 2،جم1022الفقه عله امللاهىل األربعة ،املكتبة الت ارية الكن  ،مصر، : اجلريرعبد الرمحن  5
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بول  ا،فو ن املموول ال حيقوق عائود،أموا إذا تسواو  السوعران  ،أقل من سعرها سلما ف ن املموول يكوون قود  قوق خسوارة
وبالتوا  ربوي طوريف العقود يف السولم ، ايف متويول مشوروع آخور قود يكوون مرحبو 1قق خسارة الفرصة البديلة يكون قد  

كالتضووخم فارتفوواع أسووعار املووواد األوليووة الوويت يتطلووىل ،قكمووه خموواطر تغووري األسووعار واالحووطرابات العامووة يف السوووق 
أو ا تكارهووا قوود ،ة عامووة ونوودرة السوولعة يف السوووق أو ارتفوواع تكوواليف اإلنتوواج وبصووف،اسووتعماهلا يف العمليووة اإلنتاجيووة 

كوللا احلوال بالنسوبة للمموول فاخنفواض أسوعار السولعة عنود  لوول األجول عموا كانوم عليوه   ،يؤار عله رحبية العامول
كأن تتوفر هله السلعة بكميات كبرية نتي ة املنافسة وتغوري األوحواع عموا كانوم عليوه يف السوابق وقوم ،وقم العقد 

 : من املخاطر يف عقد السلم مصدرمها الطرف اآلخر يف العقد أن هناك عله األقل نوعني ،كماالعقد 
فمثال عندما قرر السودان أسلمة مجيع البنوك العاملة عنده قول العمل مون االقورتاض واإلقوراض إىل االسوتثمار .1   

( بوار خصوصويات املنطقوة أهنوا زراعيوةتالع)كانوا بوارزا يف نشواط تلوا البنووك وجودنا السولم حيتول م،بالطرق اإلسالمية 
 يا جلأ إليها أصداب األراحي الزراعية للبيع سلما حلاجتهم للنقود و اجة البنوك لالستثمار ما لديها من الودائع 

ري يوبووللا التقووم اإلرادتووان ، وعنوود تسوولم املسوولم فيووه أي املبيووع تقوووم البنوووك ببيعووه نقوودا أو باألجوول والبيووع اآلجوول يسوو
اإلسالمية هنواك يف السولم جمواال واسوعا لالسوتثمار إال  بنوكوهكلا وجدت ال،ين وحيقق رحبا جديد للبنا عله املشرت 

أنوه واجهتهووا عوودة خموواطر تكموون يف أن البووائع قوود ال يسوولم املبيوع عنوود املوعوود احملوودد أو عوودم تسووليمه متامووا وقوود ال يوورد 
اللي قد يكوون يف احلاجوة إىل سويولة لوجوود  بنااستثمار الالثمن إذا فسخ العقد أو يرده بعد املماطلة مما يؤار عله 

وسوواء كانوم  ،اخل..لمسووقد يضطر العامل إىل تسليم نوعية خمتلفة مما اتفقا عليه يف عقود ال، 2فرصة استثمارية بديلة
ىل أسولوب أسباب عدم متكن البائع مون الوفواء بالتزاماتوه خارجوة عون إرادتوه لنووع السولعة وجوداوا وكميتهوا أو راجوع إ

ف ن كل هلا  ثل خطرا عله البنا يف  ،فيصعىل تطبيقه ،نه من األساليىل ريري الشائعة يف مع م البنوكأوهو ،السلم 
 .تطبيق هله الصيغة 

كما أن عقد السلم يقوم عادة عله بيوع املنت وات الزراعيوة فو ن خمواطر الطورف اآلخور قود تكوون بسوبىل عوامول     
ولكوون  صوواده موون الزراعووات الوويت ،تصوونيف ائتموواا جيوود يووة للزبووون فمووثال يتمتووع الزبووون بالءة املالاملليسووم هلووا صوولة بوو

ومبا أن النشاط الزراعي يواجه بطبيعة احلال ،قد ال تكون كافية كما وكيفا بسبىل اجلوائي الطبيعية  بناباعها سلما لل
 .ف ن خماطر الطرف اآلخر أكثر ما تكون يف السلم  ،خماطر الكوار 

                                                 
م ،كلية االقتصاد واإلدارة ،مركز أحبا   23/12/2222هو املوافق ل  1423/  2/  12األربعاء يوم  عائد التمويل يف السلم بني اال تمال واليقني ندوة  وار:سعد اللدبياا 1

 .اإلسالمي، جامعة امللا عبد العزيز، جدة االقتصاد 
 .مرجع سابق . خماطر التمويل اإلسالمي: عله بن امحد السلوس 2
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لم يف األسواق املنت مة أو خارجها يف اتفاق طرفني ينتهوي بتسوليم سولع ريينيوة وقويول سيتم تداول عقود الال .2    
وبوللا هنواك تكلفوة إحوافية وخمواطر أسوعار تقوع علوه املصورف الولي  لوا ،وهوله السولع قتواج إىل ختوزين ،ملكيتهوا 

 .  1اإلسالمية فقق البنوكاص بوهلا النوع من التكاليف واملخاطر خ،هله السلعة مبوجىل عقد السلم 
وذلووا موون خووالل خموواطر  ووبس الباعووة يف املوووانف ،لم يف منتوووج أو سوولعة أجنبيووة سوووقوود تزيوود درجووة إذا كووان ال       

واملطوووارات عنووود التوووأخر يف تسووووية الواوووائق وخمتلوووف اإلجوووراءات القانونيوووة الووويت تتطلبهوووا العمليوووة وهوووو موووا يكلوووف البنوووا 
 .خسائر باه ة 

ج وقوود تزيود درجوة املخوواطر لتتسوبىل يف تلوف املنتووو  ،عوون تكلفوة وأجورة بقوواء البضواعة يف املووانف ا هوو معوروفكمو       
وقوود ال تتوووفر هووله املوووانف  ،كووأن يكووون هوولا النتوووج ممووا يتطلووىل درجووة  وورارة معينووةوالبضوواعة فيخسوور البنووا بالكليووة ،

 .وهو ما يزيد من اخلطر  وإن وجدت فتكلفته عالية،واملطارات عله أجهزة التنيد واحلفظ 
 :مخاطر عقد االستصناع  0-3-3      
أو مر لة اإلنتاج مبعىن متويول ،من أدكال متويل إنتاج السلع يف مر لة ما قبل الشدن  يعتن االستصناع دكال       

تصوناع وطبيعتوه وإذا كانوم أراء الفقهواء قود تباينوم  وول تعريوف االس،( رأس موال العامول )عملية إنتاج السولعة ذااوا 
واللي يتمثل يف صنع السلعة بناءا عله أمر املشرتي طبقوا ،ف هنم مجيعا قد اتفقوا عله العنصر الضروري فيه  ،القانونية

 .من املتفق عليه ثللمواصفات اليت حيددها هو ويتم تسليمها هو خالل فرتة معينة وبال
يف دورة موؤمتر السوابع عقود االستصوناع وأصودر قورار ،سوالمي حبا جممع الفقه اإلسالمي مبن مة املوؤمتر اإلوقد        
وجاء فيه أن عقد االستصناع هو عقود وارد علوه العمول والعوني يف اللموة ملوزم للطورفني إذا تووفرت فيوه ، 62/3/2رقم ب

 .2األركان والشروط 
وإال ،ت الشوروط لزموه ر تووف ف ن،ويفهم من القرار أن عقد االستصناع ريري ملزم قبل أن ير  املستصنع ما صنع        

 . ةأكثر خماطر  ةفال يلزم وهو ما جعل هله الصيغة الشمولي
حبيا يتم مبقتضاه تسلم الباعة يف املستقبل موع دفوع ،بق  كن تعريف عقد االستصناع عله أنه عقد بيع مما س       

له  ءدخص من آخر صناعة دي بأن يطلىل،كما أنه عقد عمالة واستخدام أخاص إلنتاج سلعة معينة ،مثنها مقدما 
 .3وذلا ن ري مثن معني ،عله أن تكون املواد من عند الصانع

                                                 
 . 60مرجع سابق، ص.إدارة املخاطر قليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية : طارق اهلل خان، أمحد  بيىل  1
، 1،ج1002، 1حبو  فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة ،دار النفائس عمان، ط:، عمر سليمان األدقرهتمد سليمان األدقر، ماجد هتمد أبو رخية، هتمد عثمان دبري 2
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 32م ص 1002/1001 -هو1411املعهد اإلسالمي للبدو  والتدريىل البنا اإلسالمي للتنمية، جدة، . اجلعالة واالستصناع: دوقي أمحد الدنيا 3
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و كوون أن نال ووظ خموواطر عقوود االستصووناع كمووا جتريووه البنوووك اإلسووالمية موون خووالل تصووور كيووف  كوون أن تووتم        
أو أن  تلوا ،ات لصونع السولع فكما هوو معلووم ال حيتواج البوائع يف معاملوة االستصوناع أن يوورد لنفسوه اخلودم،العملية 

ريوري ،املصنع اللي سينت ها بل  كن ملؤسسات التمويل كالبنوك اإلسوالمية أن تقووم بودور البوائع يف عقود االستصوناع 
أنه ال مفور يف هوله احلالوة أن تقووم تلوا املؤسسوات ب عوادة توأجري عقود االستصوناع إىل جهوة تكوون قوادرة علوه تقودمي 

بائع وهوو البنوا أو املؤسسوة التمويليوة ،  لسلعة ويف هله احلالة يصبي لدينالا املصنع املنت  لأو متت ،اخلدمات الالزمة
وهو اللي يورد اخلودمات الالزموة و تلوا  وهو اللي يشرتي السلعة يف وقم هتدد وبأوصاف معينة والصانع املشرتيو 

يقتضووي بيووع السوولعة بووثمن متفووق عليووه هنووا عقوودين أوهلمووا بووني املشوورتي والبنووا ،من االستصووناع ضووالصوونعة وبووللا يت
ويف فورتة هتودد تبوق  ،واانيهما عقد بوني البنوا والصوانع يقتضوي صونع سولعة بوثمن يقول عون الوثمن األول ،وموعد هتدد
ف نووه يعوورض مالووه لعوودد موون املخوواطر ،( وفووق عقوود االستصووناع)هلووله العمليووة  ،وموون خووالل متويوول البنووا1الفوورتة األوىل 

 :تشمل اآليت اخلاصة بالطرف اآلخر و 
فبعد اتفاق البنا مع املشورتي علوه الوثمن واملودة قود ال : خماطر عدم إجياد الصانع الكفء وصا ىل اخلنة  -1     

جيد البنا اإلسالمي من يقوم بصوناعة هوله السولع باملواصوفات املطلوبوة والويت  وددها املشورتي مموا يضوطر إىل التعاقود 
يف وهو ما يعرحه ملخاطر عودة كموا  كون أن تكوون  الطورف اآلخور ،ة الكافية أو تنقصه اخلن ،مع أي صانع ال يعرفه 

واليت تشوبه خمواطر عقوود ،تلوا املخواطر اخلاصووة بتسوليم السولعة املباعوة استصووناعا عقود االستصوناع الويت تواجههووا البنووك
ري أن السولعة موحوع أو أهنا سلعة رديئة ريو، يا  كن أن يفشل الطرف اآلخر يف تسليم السلعة يف موعدها ،السلم 

وأقول تعرحوا لل ووائي الطبيعيوة مقارنوة بالسولع ،( الطورف اآلخور)الزبوون  ةالعقد يف  الة االستصناع تكوون قوم سويطر 
وألجوول ذلووا موون املتوقوع أن تكووون خموواطر املقوواول يف االستصووناع أقول خطووورة مقارنووة مبخوواطر الزبووون يف ،املباعوة سوولما 
كادميووة العربيووة للعلوووم املاليووة واملصوورفية يف كووز البدووو  املصوورفية واملاليووة باألها مر دراسووة  ديثووة أعوودويف  2عقوود السوولم 

 :أو عدم مطابقة السلعة للمواصفات أرجع ذلا لعدة أسباب منها  ،ع ز الصانع عن تسليم السلعة
 .التأخر يف تنفيل األدغال  -
 .وقوع  اد  طارئ يؤدي إىل هالك أو إتالف املنتوج -

 . االت القوة القاهرة   -

 .إعسار الصانع والتصفية وإفالسه -
                                                 

 :    نقال عندي يف اوب عصري االستصناع مفهوم تقلي:  سن القمداوي 1
  http://www.islam-onlin.net/iol-arabic/dowalia/namaa2-4-00/morajaat.asp    20/23/2226تاريخ الدخول 
 .22 – 60مرجع سابق، ص . إدارة املخاطر قليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية:  طارق اهلل خان، أمحد  بيىل 2
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وف حيتواج إىل اسورتداد موا دفعوه مون مبوالغ إىل الصوانع  سوفو ن البنوا ،إفوالس الصوانع و كما أنه يف  الوة التصوفية      
ة وهووو أموور يف ريايوو ،م حيصوول علووه حوومانات كافيووة ف نووه سيتسوواو  يف هووله احلالووة مووع الوودائنني،وإذا كوودفعات مقدمووة 

 .1اخلطورة عله نشاط البنا 
وقد تكون املخاطر هنا يف عقد االستصناع ناجتة من دخول البنا يف هلا العقود أموا أخول دور الصوانع واملنشوف       

وبالتووا  فهووو حووامنا ملووا  ،مل يتخصووص فهووله املهوون فووال يكووون مهيووأ للقيووام هبوولا العموولبنووا ومبووا أن ال،والبنوواء واملووورد 
 . 2ستصناع هو ما ال يكون يف صاحله سيصنع طول مدة اال

فن وورا ألن االستصووناع يتضوومن تصوونيع السوولع وتشووييد ،هنوواك موون املخوواطر أيضووا مووا هووي راجعووة لطبيعووة هوولا العقوود     
للا ف ن مجيع املخاطر املرتبطة بعقود التصنيع توجد يف هلا العقد ويقصد ،املباا وإقامة املرافق واخلدمات واملشروعات 

خاطر اليت تتعلق بصناعة معينة والناجتة عن ظروف خاصة هبله الصناعة مثل عدم توفر املواد اخلام لصناعة هبا تلا امل
أو احلووود مووون الطلوووىل علوووه املنت وووات القد وووة وإلغووواء عملهوووا  ،أو ظهوووور اخرتاعوووات جديووودة توووؤدي إىل التوقوووف،معينوووة 

 دة الضوريبة علوه صوناعة أخور  توؤارأو زيوا،نوة كللا ف ن إلغواء إلعفواءات حوريبية كانوم ممنوعوة لبضوائع صوناعة معي،
 3عله أرباح كافة الشركات اليت تعمل يف ظل تلا الصناعة 

قد تتسبىل يف خطر خسارة الصانع أو يؤدي ،وتكاليف الصناعة هتل العقد ،كما أن ارتفاع أسعار املواد األولية      
 .أو عدم تسلمها بالكلية ،مما يؤدي به إىل الع ز عن تسليم السلعة يف موعدها ،إىل  الة إعسار

 وا وان كانوم السولعة  ،إذا اعتننواه عقود عمول علوه صوناعة موصووفة ريوري ملوزم،وتزيد خمواطر عقود االستصوناع       
الولي قود يعتمود علوه فقود تكوون هنواك خمواطر الطورف اآلخور  ،ةاآلراء الفقهيو ضمطابقة للمواصفات املطلوبة وفق بعو

 4.عدم لزومية العقد فيرتاجع عنه
 

 .  ضمخاطر اإلقرا 0-0  
يتم مبقتضاه دفع مال مملوك للمقرض إىل  ،يعرف القرض عله أنه عقد بني طرفني أ دمها املقرض والثاا املقرتض  

، ورريم أن 5واملكان املتفق عليهمابرده أو رد مثله إىل املقرض يف الزمان " املقرتض"عله أن يقوم هلا األخري ،املقرتض 
إىل القرض لكي ال "  سن "إال أنه تضاف عادة كلمة  ،تعاريف القرض ليس فيها ما يفيد الزيادة عله رأس املال

                                                 
 االستصناع مفهوم تقليدي يف اوب عصري:  سن القمداوي 1
 .مرجع سابق . خماطر التمويل اإلسالمي: عله السلوس  2
 42مرجع سابق، ص. االستثماروالتمويل ما بني الن رية والتطبيق: سن عله خريوش،عبد املعطي رحا أرديد، هتفوظ أمحد جودة 3
 . 22مرجع سابق، ص . الصناعة املالية اإلسالمية إدارة املخاطر قليل قضايا يف:طارق اهلل خان، أمحد  بيىل    4
 .  51،ص1002املعامالت املالية يف اإلسالم ، دار املستقبل ،األردن :مصطفه  سن سليمان، جهاد أبو املرب،هتمود محودة ،نصر عله نصر 5
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ندب إليه  ومن جهة أخر  ف ن اهلل سبدانه وتعاىل وصف القرض اللي ،يدخل يف هلا املفهوم القرض الربوي
َ قَْرضاً َحَسناً فَيَُضاِعفَهُ لَهُ  مَّن َذا :باحلسن بقوله تعاىل   . 245البقرة  الَِّذي يُْقِرُض ّللاه

و كون للبنوا ،اإلسوالمي  الودين كما هو معلوم أن تقدمي القرض احلسن هو مون أعموال الون الويت نودب إليهواو        
،لكن عمليا دد أن العملية  تكتنفها بعض الصعوبات لقرض احلسن وآلجال خمتلفة ن ريااإلسالمي أن يقوم بتقدمي ا

ألن القوورض اجملوواا علووه الشووكل ،1لووللا  يعوود نشوواط اإلقووراض نشوواطا اانويووا بالنسووبة للبنوووك اإلسووالمية  ،واملخوواطر 
ولكن هلا ال  نعنا أن نشري ولو باختصار إىل أهم هله املخاطر   ،اإلسالمي بنااللي أدرنا إليه يشكل عبئا عله ال

: 
خاصوة إذا كوان مبلوغ القورض   ،سوتثمارلإلموال البنوا مبوا فيهوا أمووال املوودعني أليعتن القرض احلسن تعطيل  .1     

 .كبريا وألجل متوسق أو طويل
التوودهور يف قيمووة العملووة الوولي تعوواا منووه مع ووم البنوووك اإلسووالمية خاصووة إذا كووان القوورض ألجوول طويوول أو  .2   

 2.مما يسبىل خسارة للبنا،بل يصبي العائد سلبيا مع هلا املشكل  عائد ليس لهألن القرض احلسن ،متوسق 
وهوله املخواطر تشورتك موع ،اخل ...خماطر االئتمان اليت رأيناها سابقا من ع ز املقورتض عون السوداد ومماطلتوه . 3  

طر  القووروض يف البنوووك لكوون نشووري إىل نوووع أخوور موون خمووا،وهنووا ال نعيوود الكووالم عليهووا ، بقيووة خموواطر الصوويغ التمويليووة
 يوووا يل وووأ بعوووض البنووووك  ،وهوووو إيوووداع الفوووائض مووون أمواهلوووا لووود  البنووووك األجنبيوووة بغووورض االسوووتثمار ،اإلسوووالمية

سوعيا وراء ،النقدية اليت ال قتاج إليها يف األجل القصوري لود  بنووك أجنبيوة  ااإلسالمية إىل إيداع الفائض من أرصدا
اللي كان يعواا  ،إسالمي اتبع هلا األسلوب هو البنا اإلسالمي للتنمية ادةاحلصول عله فوائد ،ولعل أول بنا 

يف مصوارف أجنبيوة عون طريوق  ايف بداية نشاطه من فائض كبري يف السويولة النقديوة فكوان يسوتثمر جوزء منهوا ب يوداعه
ان قوود تبووىن يف عووام كوو  وجتوودر اإلدووارة إىل أن البنووا،الوويت كانووم أمينووة علووه أموالووه ،مؤسسووة النقوود العووريب السووعودي 

م سياسة ترمي إىل قويول األرصودة السوائل يف مووارده العاديوة مون ودائوع اابتوة لود  البنووك التقليديوة 1026/ هو1422
، و ووا هنايووة هوولا الوونه  خووالل السوونوات التاليووة وقوود اسووتمر البنووا علووه، ةإىل اسووتثمارات متفقووة مووع أ كووام الشووريع

، (مليووون دوالر أمريكووي  3210)مليووون دينووار إسووالمي  2201السووائلة للبنووا  بلغووة األرصوودة وهوو1416السوونة املاليووة 

                                                 
 103مرجع سابق ،ص . البنوك اإلسالمية حرورة عصرية : ريسان القلعاوي  1
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مليووون دينووار  200) والبوواقي ،متفقووة مووع أ كووام الشووريعة ينووار إسووالمي موحوووعة يف اسووتثمارات مليووون د 1202منهووا 
 1.إسالمي استثمارات يف بنوك تقليدية  

ال ربوا : " أنوه قوال  وقد اعتمد البنا اإلسالمي للتنمية يف إبا ة هلا األسلوب عله ما روي عن رسوول اهلل       
 2."بني املسلم واحلريب يف دار احلرب 

كموا رفوض هوله املعاملوة مجهوور ن قدامة عن هولا احلوديا بأنوه مرسول، والنوووي بأنوه مرسول حوعيف،  وقد قال اب     
 يا أجازوا للمسولم التعامول  ،والشيعة اهرية وخالفهم يف ذلا أبو نيفة لشافعية واحلنابلة والالفقهاء من املالكية وا

 .3 حلريب يف دار احلرب أخلا ال عطاءبالربا مع ا
إن :" ور سووامي محووود هوولا وقوود لقووي هوولا األسوولوب معارحووة دووديد موون الفقهوواء املعاصوورين أيضووا  يقووول الوودكت      

لفوائود للمصوارف األجنبيوة ن بول إنوه يتمثول  مون أول الطريوق يف إيوداع أمووال املسولمني يف لويس يف تورك ا اإلأ األكن
فهله األموال هي اليت تصنع هبا الرفاهية صنعا يف البالد األجنبية بينما ترتك الوبالد اإلسوالمية نعواا مون ،تلا البنوك 

 جوزءا وهنا إالحووهم ال يقر حوني األجانوىل بالربوا،تبدوا عون املقر وتوروح هوله الوبالد ،نقص املوارد واإلمكانيات املالية 
  .4"من أموال أهل اإلسالم املمتنني عليها ومتكنين

إعانووووة هلووووا علووووه معصووووية اهلل عووووز أن إيووووداع األموووووال لوووود  املصوووارف الربويووووة :"ويقوووول الوووودكتور هتموووود الصوووواوي       
 ."5ودعم ألنشطتها الربوية احملرمة فهو كبيع العنىل ملن يعصره مخر أو السالح ملن يقتل به معصوما وجل،
 ،وير  الشيخ أبو األعله املودودي بأن إيداع املسلم ألمواله لد  هله املصارف جيىل أن ال يكون إال للضرورة      
بول يأخولها ،ا حيصول عليوه مون وراء هوله األمووال لاجانوىل مو ك،عله أن ال يورت االطمئنان علوه أموالوه ومسوتقبله مثل

 6.ويتصدق هبا عله فقراء املسلمني 
،وإذا كووان الووبعض يقوووم برت يوول أموالووه إىل املصووارف شوورعيةوباإلحووافة إىل مووا يشوووب هووله العمليووة موون النا يووة ال     

 .ا بعد اإليداع يف هله البنوك يبقه موجودا وبنسبة كبرية  ،ف ن اخلطر خاطر وطلبا لامان املاألجنبية هروبا من 

                                                 
تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك : ناصر سليمان،نقال عن  222م، ص1005/1006 -هو 1416التقرير السنوي احلادي والعشرين البنا اإلسالمي للتنمية،   1

 .326مرجع سابق ص.اإلسالمية 
2

 .، قلم ريريىل ،وأسند يف املعرفة يف كتاب السري 2احلديا  44، ص4مرجع سابق،ج نصىل الراية من أ اديا اهلداية ،: دين الزيلعيمجال ال 
-222،ص 1002، 1مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم، دار اجملتمع، السعودية ، دار الوفاء، مصر ط: هتمد صالح هتمد الصاوي : نقال عن  3

220 . 
 . 102-106، ص1001، 3طبعة الرتا  القاهرة ،ط .تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية : سامي محود  4
 .444مرجع سابق ، ص.مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم : هتمد صالح هتمد الصاوي  5
 130مرجع سابق، ص . الربا : أبو األعله املودودي 6
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ف ن األموووال ري يف أسووعار صوورف العمووالت الدوليووة،والتغوو،فباإلحووافة إىل التضووخم الوولي يسووود األسووواق العامليووة      
ومنها الووودول اإلسوووالمية إقراحوووها إىل الووودول الناميوووة،العربيوووة واإلسوووالمية املوظفوووة يف البنووووك األوروبيوووة واألمريكيوووة يعووواد 

عن تسديد ديونه فقود أصوبدم هوله الوديون بالنسوبة هلوله  تمن الدول املقرتحة قد ع ز  اعة ومبا أن كثري بفوائد مرتف
وهوولا موا جعوول املعهوود الوودو  بوادوونطن يشوري إىل أن بعووض هووله البنوووك جيووىل أن ،البنووك ديونووا مشووكوكا يف قصوويلها 

بوري وبالتوا  فو ن عوددا كتستهلا هله الديون املشكوك فيها، سنة  ا  262تستمر دون دفع ألرباح املسامهني مدة 
ويف  الووة إفووالس هووله البنوووك فوو ن املؤسسووات الوويت تضوومن الودائووع يف الواليووات موون هووله البنوووك مهوودد بوواإلفالس، 

، وهلا يعين أن ودائع الدول تلا اليت تزيد عن مائة ألف دوالرال تضمن -وهي أدد الدول حمانا للودائع-املتددة 
 . 1اإلسالمية لت اوزها الكبري هلا املبلغ ال تستفيد من أي حمان وتواجه خطرا  قيقيا داخل هله البنوك

ذلوا أن املوودعني  ،وفوق هلا كله نر  أن يف هله العملية خيانة للثقة املوحوعة من املودعني يف البنا اإلسوالمي   
علوه ، وإال كوان مون السوهل لطهارة املال وهروبا من إأ الربواملا اختاروا إيداع أمواهلم لد  هلا البنا كان ذلا قريا 

 .  هؤالء أن يقصدوا البنوك األخر  بأنفسهم لكثرة عددها ال بواسطة من البنا اإلسالمي 
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 طبقا للمعايير الدولية واإلسالمية إدارة المخاطر 
 :ماهية وسياسات إدارة المخاطر  -0

 :تعريف إدارة المخاطر 0-0
لكوون أمهيووة إدارة اخلطوور هووي مووا أخوول و مووازال يأخوول بعووًدا كبووريًا لوود  املووديرين و ،و إن تعريووف اخلطوور عاموول مهووم       

االقتصوادي الفرنسوي هتاحورة  ودد "  Raymond Barreر وون بوار "ألقه  1025ففي السبعينيات ،رجال األعمال 
 :فيها صفتني تطبعان االقتصاد املعاصر و مها 

األمهيوة و الورتابق بوني  أسوباب هوي التطوور التقوين املتزايودو الولي يرجوع  سوبه إىل  ،اجتاه اخلطر ثو التزايود: أوالً       
 .تلفة، و التدوالت االجتماعيةالنشاطات املخ

 .1املتزايد لامان االجتاه ثو اال تياج: اانًيا      
مبعىن أحيق فهي وظيفة إدارة املنشأة تستخدم أو  أماصد ب دارة املخاطر عملية محاية دخص املرء و أصوله، يقو       

تتبع تسلسواًل جيود التدديود نطلق فهي تقوم عله فلسفة هتددة و من هلا املخاًل علميا للتعامل مع املخاطر و تطبق مد
 .2من اخلطوات

مل يوووفر منطلقووا جيووًدا للمناقشووة موون أجوول ،و و ريووري دقيووق  ،جامعوواً خوول علووه هوولا التعريووف أنووه ريووري دووامل، وال يؤ       
هنوواك فكوورة إالّ أنووه  ، تعريووف هووله الوظيفووة بطوورق متنوعووةلوظيفووة إدارة املخاطر،لووللا فقوود متالوصووول إىل فهووم أفضوول 

ت هر يف كل التعريفات املطرو ة تقريبا، أن إدارة املخاطر تتعلق بدرجة أساسية باملخاطر اليت تواجه املؤسسة ، وكيفية 
 :ال تصف درجة كافة جوهر املفهوم و  كن تقدم بعض هله التعاريفمل معها إال أهنا التعا
عوون طريووق توقووع اخلسووائر العارحووة ل عملووي للتعاموول مووع املخوواطر البدتووة، إدارة املخوواطر عبووارة عوون موونه  أو موودخ" 

املوا  للخسوائر الويت تقوع إىل احملتملة و تصميم و تنفيل إجراءات من دأهنا أن تقلل إمكانية  دو  اخلسارة أو األاور 
 .3"احلد األدىن

عنوود  معاجلووة آاارهووا الضووارةلووف بالتعاموول مووع األخطووار البدتووة و هووي اإلدارة الوويت تك: كمووا يقصوود بوو دارة املخوواطر       
قليلهووا و هتاولووة إجيوواد الوسووائل احملووددة هوولا األسوواس فوو ن اكتشوواف األخطووار و علووه قققهووا بأقوول تكوواليف ممكنووة، و 

التعواريف السوالفة الولكر نال وظ هنوا أن ،4متثول اجلوانوىل الرئيسوية ملهوام إدارة اخلطور( Risk Control)فيهوا للوتدكم 
                                                 

1 C.Marnuse .X. Mantaigne: Management du risque .vuibert entreprise Collection. Dirigée par J.P 

Helfer. JOrsoni (1989) p 42. 

 .46ص ،مرجع سابق، (بنوك , دركات, إدارات, أفراد)إدارة املخاطر  : محاد طارق عبد العال 2 
 .51ص املرجع السابق،  3
 .25ص  مرجع سابق ،. مدخل كمي إلدارة األخطار و رياحيات املال و االستثمار: ةحأمحد عبد اهلل قمداوي أبا  4
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يف املقابول مون ين ور إىل  يف  وني دود ،ركزت عله تعريف هله الوظيفة يف املؤسسات االقتصوادية و دوركات األعموال
هله الوظيفة من خالل املؤسسات املالية في هر تعريف تسيري املخاطر عله أنه الرتتيبات اليت ادف إىل محاية أصول 

سواء تلا النامجة عن الطبيعوة أو األخطوار البشورية ،و أرباح البنا من خالل تقليل فرص اخلسائر إىل أقل  د ممكن 
قديوود نوووع هووله املخوواطر و قيوواس و تقيوويم إمكانيووة , و بالتووا  فوو ن عمليووة التسوويري تضوومن , أو األ كووام القضووائية 

قديد التمويل الالزم ، و  دواها و إعداد الن م الكفيلة بالرقابة عله  دواها أو التقليل من آاارها إىل أدىن  د ممكن
 .1 كية لتأدية أعماهلاملواجهتها هله اخلسارة يف  الة  دواها مبا يضمن استمرار املنشأة البن
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  من خالل التعاريف السابقة    
واملصرفية واليت  اليت تتبعها املؤسسات املالية  العمليات االجراءات و إىل كن القول أن مفهوم إدارة املخاطر يرجع    

 قديوود املخوواطر الوويت سووتتعرض هلووا علووه العموول اوودف  موون خالهلووا إىل محايووة األصوول والعائوود املتولوود منووه، موون خووالل 
أو  وا التخفيوف يهوا و السويطرة علقديود السياسوات واإلجوراءات الكفيلوة للتدووط منهوا و  هلواو إعطاء قويم ،وقياسها

 . منها
و التخفيف من  دتوه أن االهتمام بدراسة اخلطر وكيفية التعامل معه، و معاجلة أااره، أ يف هلا اجملاليال ظ  و      

لولا اهتموم مجيوع املؤسسوات بول و  ،إاوا امتودت هوله املهوام لكافوة نووا ي احليواة تعد قاصورة علوه هيئوات التوأمني و مل
 .رة للخطر و إدارة األزمات يف مؤسسااا املالية و منشآاا االقتصاديةاحلكومات ب نشاء إدا

 :سياسات إدارة المخاطر 0-0
هم لسياسوات و لقد اختلوف الكتواب يف تقسويم ،تعد سياسات إدارة املخاطر عبارة عن أساليىل معاجلة اخلطر       

وطووورق اجيابيوووة ( قمووول نتائ وووهجتنوووىل اخلطووور أو افووورتاض اخلطووور و )  فن ووود مووون يقسووومها إىل طووورق سووولبيةإدارة اخلطووور، 
 1.ة أو املنع ، نقل أو متويل اخلطر ، الوقاي اخلسارةتوزيع أو اقتسام تنويع و  ،تكوين ا تياطي التأمني اللايت  :تتضمن
 : أمههامع الرتكيز عله  عله العموم  كن إمجاع أهم سياسات إدارة اخلطر يف العناصر التاليةو       
  : تجنب الخطر0-0-0      

النشوواط عوون  و يقصوود هبووا اختوواذ قوورارات احلوود موون نشوواط معووني أو إيقوواف النشوواط كليووة و ذلووا عنوودما ينطوووي هوولا
أي عودم  ،بللا سياسة جتنىل اخلطور تتمثول يف القورار السوالىل، و ال تتوفر هلا التغطية املناسبةخسائر هتتملة جسيمة و 
 . اخلطراختاذ قرار اللي يؤدي إىل

  :نقل الخطر أو تحويله للغير 0-0-0      
و مني، أو يقصد به أن تتدمول نتوائ  و آاوار ققوق األخطوار املختلفوة دوركة خمتصوة مقابول قسوق نقودي كشوركات التوأ

أي مؤسسة أخر  تكون أكثر قوة من املؤسسة األوىل عله معاجلتوه أو الوتدكم فيوه ب جيواد الوسويلة املناسوبة للتخفيوف 
بعد قويل اخلطر من أكثر الطرق املستخدمة للدد من آااره عله اعتبار إنقاص الضرر إىل أقصه قدر ممكن، و منه و 

 . املة عن   م اخلطر و مسبباته و خسائرهأن املؤسسة ال تستطيع قمله لعدم توفر اخلنة الك

 :االحتفاظ بالخطر أو افتراض الخطر 0-0-3       

                                                 
 . 31-24، ص 1022التأمني و األصول العلمية و املبادئ العلمية ،دار الفكر العريب،  الكويم، : دوقي سيف النصر سيد 1
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مرريووب فيهوا املرتتبوة و يعرف افورتاض اخلطور أو اال تفواظ بوه بأنوه الفشول يف اختواذ عمول اجيوايب لت نوىل النتوائ  الغوري  
بوه  اال تفواظاخلطور وي هور افورتاض اخلطور و  علوهاختاذ عمل اجيايب إلجياد وسائل داخول الشوركة للسويطرة عله اخلطر و 

 :من وجود ا تمالني

 .إذا كان اخلطر مهمال سبىل عدم معرفة وجود -

و اال تفوواظ بووه موون أبشووأنه إذا  وود  وإن وجوود اهتمووام بوجووود اخلطوور ومت وحووع قوورار بعوودم اختوواذ أي قوورار  -
 . 1قمل اخلطر ر اخلطر التأكد من مقدرة الشركة عله، ولكن جيىل عله مديخالل التأمني

  :تخفيض الخطر أو منع الخسارة 0-0-0       
ؤ و  كون الوصوول إىل هوله النتي وة عون طريوق التنبو،الشوا النواجم عنود اختواذ القورارات تأكود و و تتم بتقليل ظاهرة لال

النا يووة التنبووؤ بدقووة أيضووا حب ووم اخلسووارة الوويت تنووت  يف كوول موورة قوود  فيهووا موون بدقووة كافيووة با تمووال ققووق  ووواد  و 
 .التخطيق هلا ملواجهتها عند قققها لنوعية اخلطر وأسبابه و ذلا بعد دراسة موحوعية  ، و أخر 

و ما هي الطرق اليت  ،إن خاصية اخلطر هي اليت قدد أيّوا من السياسات األربعة إلدارته و معاجلته يف آن وا د  
ن هووله السياسووات عنوودما تكووون هووي الوسوويلة تعوود األكثوور مالئمووة يف موقووف معووني و ينبغووي اسووتخدام كوول وا وودة موو

 .املناسبة أكثر من ريريها و األقل تكلفة لتدقيق األمان املا  اللي ترريبه املؤسسة
يف هلا السياق ف ن املؤسسات املالية اإلسالمية  كن أن تواجهها عودة خمواطر منهوا موا  كون الوتخلص منوه و و        

 .منها اليت  كن للمؤسسة نفسها أن تديرها منها ما  كن قويله لاطراف األخر  و
قويوول مووا تقوووم طريقووة عموول املؤسسووة املاليووة علووه الوودخول يف أعمووال توورتبق هبووا خموواطر  كوون إداراووا بكفوواءة و و       

اليت تتعورض هلوا البنووك أو الوتخلص منهوا بتدويلهوا أو بيعهوا يف  اآلخر كن ختفيض بعض  كن قويله من املخاطر، و 
جمهزة هللا الغرض و تضم طرق قويل املخواطر اسوتخدام املشوتقات املاليوة لال تموال و بيوع متطلبوات املاليوة و أسواق 

 .تغري دروط االقرتاض إحافة لطرق أخر  تستخدم هللا الغرض
من نا ية أخر  هناك خماطر ال  كن التخلص منها أو  ا قويلها و جيىل عله املصرف أن يتدملهوا و هوو و       
 .2يطلق عليه باملخاطر األوليةما 

 : مبدأ أو سياسة التنويع  0-0-5       

                                                 
 .  42-41، ص 1002رسالة ماجستري ريري مطبوعة، جامعة القاهرة ، . إدارة األخطار يف دركات صناعية يدوية: هتمد أمحد عمار 1
 .20مرجع سابق ، ص . طارق اهلل خان، أمحد  بيىل إدارة املخاطر قليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية2
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يؤكد هلا املبدأ حرورة قيام املستثمر بتنويع موجوداته من خالل مسكه لنوعني أو أكثر، وقود طورأت علوه هولا        
مبدأ التطوورات كثورية مون  يوا املفهووم، فقود كوان االعتقواد الشوائع  وول التنويوع يف الفورتة الويت سوبقم ظهوور املفهووم 

عتمواد علوه التنويوع يوتم مون خوالل مسوا هتف وة قتووي علوه عودد  احلديا لن رية احملف ة وهو أن توزيع املخواطر باال
ال تضـع البـيض كلـه فـي "كبري من األسهم، والويت يوتم اختيارهوا مون قطاعوات اقتصوادية خمتلفوة، ولعول املقولوة القد وة 

ملوة يف تعن عما كان دائعا يف تلوا الفورتة، وتكمون احلكموة مون وراء هولا االعتقواد يف أن الشوركات العا" سلة واحدة
قطاع اقتصادي معني تكون عرحة ملؤارات اقتصوادية متشواهبة، وبالتوا  فو ن أداء هوله الشوركات متماالوة أيضوا، ولكون 

 .االنتقاء اجليد لاصول املكونة للمدف ة من قطاعات خمتلفة سي علها عرحة ملؤارات اقتصادية خمتلفة
 

 : رقابيةإدارة المخاطر  في البنوك اإلسالمية من وجهة نظر  -2
احلماية إىل تقودمي قودرا مون االطمئنوان إىل زبائنهوا واالسوتقرار يف نشواطااا تسعه البنوك عادة من وراء وحع ن م      

هلوا هولا احلوق  ،واملراجعوة مون جانوىل سولطة أعلوه ،والفدوص، اإلدوراف علوه: الرقابة الماليةوأعماهلا، ويرتكز مفهوم 
وموون أن  ،للتعوورف علووه سووري العموول داخوول الو وودة وللتأكوود موون  سوون اسووتخدام األموووال يف األريووراض املخصووص هلووا

وللتأكود مون سوالمة قديود نتوائ  األعموال واملراكوز املاليوة وقسوني معودالت ،اإلرادات قصل طبقا للن م املعموول هبوا 
ائل عالجها لتفوادي سحبا األسباب اليت أدت إىل  دواها واقرتاح و و  ،وللكشف عن املخالفات واالثرافات ،األداء

أو  داخوول البنووا   كوول لووه هووله الوظيفووة، و كوون أن يووتم هووله العمليووة داخليووا موون طوورف اجلهوواز املو  1تكرارهووا مسووتقبال
المية ، وهنوا دود أن البنووك اإلسوجهات ومؤسسات الرقابة واإلشراف الدوليةأو  البن  المركزيمن طرف خارجيا 

أول  صويغم أهنواالرقابيوة الدوليوة باعتبوار  املعوايريبعض التعديالت عله  إدخالهلين النوعني من الرقابة مع ختضع إىل 
خصوصوووية عمووول املصوووارف  مراعووواةتموووان دون ئموووني اال لقوووائم علوووهاأسووواس عمووول البنووووك التقليديوووة علوووه  موووا أوجووودت
 .اإلسالمية

 .رأس المال  مقررات لجنة بازل لكفايةإدارة مخاطر البنوك اإلسالمية وفق   0-0
مع تزايود   مهوا،  املخاطرله هصرفية، ويتزايد مستو  امل لانشطةارستها مماملخاطر لد   البنوك العديد من هتواج  

انفتواح األسوواق علوه بعضوها الوبعض وادوتداد و ، املصورفية العوملوةتنامي  وودرجة التعقيد والتطور يف أنشطتها، هاانتشار 
 مون ، وا السولبيةهووالتغلوىل علوه آاار  جتاوزهواكنهوا مون متتموام باألسواليىل والطورق الويت هاال ؛ موا أد  إىلاملنافسة دة 

االفوالس وهوو  البنووك مون خطور حلمايوة دوليوة للرقابوة البنكيوة،  معوايريو وحع ه اجلانىللا هيف  هم ما مت التوصل إليهأ
                                                 

 . 12هو ،  ص1423مؤسسة الشهاب اجلامعية، مصر ، . سالمالرقابة املالية يف اإل: عوف هتمود الكفراوي  1
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الويت قود تلدوق هبوا؛  اخلسائرحد أمان تطبيقها لكوهنا تشكل صمام البنوك مطالبة ب، و  2و1ما جتسد يف اتفاقية بازل 
ووور،  املووواللقيووواس كفايوووة رأس اخلوووناء وحوووع معوووايري خمتلفوووة  ؤالءهووو،لوووللا  ووواول ماهلاألهنوووا تووودعم رأس  منووول وقوووم مبك 

ي هول، و يسمه باتفاقيات أو مقوررات بواز  مباله األفكار ه ا تُوجم خمتلفة تطورت مع تطور ادارة البنوك وبأدكال 
جور   ، وقوداملوالباالعتماد ريالباً  عله قياس   م رأس  خمتلفةبنكية  املخاطر ملواجهة الل نةقواعد وحعتها  جمموعة
 .العاملدول  خمتلفيف  املصرفيةله القواعد عله األن مة هتطبيق 

 : 0مقررات بازل متطلبات السالمة المصرفية وفق  0-0-0
مصووورف التسوووويات  إدووورافقوووم  ،1024هنايوووة  يفتأسسوووم جلنوووة بوووازل مووون جمموعوووة الووودول الصوووناعية الكووون      

( خاصوة املصوارف املركزيوة )املديونيوة اخلارجيوة لودول العوامل  أزموةوذلا يف حوء تفاقم  ،بازل السويسرية مبدينة ،الدولية
، ولضووومان سوووالمة الووون م املصووورفية علوووه  األمفوووروع املصوووارف خوووارج  الدولوووة  وانتشوووار ،وتعثووور بعوووض هوووله املصوووارف،

 ،كنودا  ،بل يكوا) عشورة دولوة ينية بالدول الصوناعية الكون  املمثلوي الاوز مستو  العامل فقد وافق هتاف وا املصارف املرك
، (لوكسومبورج ،كيوةياألمر ات املتددة والوالي ،اململكة املتددة ،سويسرا،السويد ،هولندا ،اليابان ،ايطاليا ،املانيا ،فرنسا

الولي يضوع  ،عله مقوررات جلنوة بوازل بشوأن املعيوار املو ود لكفايوة رأس املوال 1022خالل  األوربية وكللا اجملموعة
للعالقة بني رأس املال مبفهوم اار مشوال من نا ية وبوني االصوول وااللتزاموات اخلطورة املرجدوة بوأوزان املخواطر  أدىن د 

 1 1002بنهاية ديسمن  %2واللي مت قديده مبعدل  ،خر من نا ية أ
 وظوروف املتبعوة احملاسوبية األعوراف موع يتناسوىل مبوا اجلديودة املعوايري هوله لتدقيوق التصورف  رية بلد لكل ترك وقد  

 املطلووب األدىن احلود هوو وصوفها مت الولي املال رأس نسبة معايري عله االتفاق ددد  ني ،يف البلد ذلا يف السوق

 هوله موع أوحواعهم يوافقووا أن اجلميوع وعلوه أعلوه، نسوىل لتدقيوق األعضواء للودول مفتو وا البواب تورك الولي األمور

 .1992 هناية النسبة
 :0بازل  تقوم عليها  التي مرتكزاتالمات و الس

موون الوويت ترسووم خصوصوويتها ومتايزهووا عمووا جوواء بعوودها مات واملرتكووزات الرئيسووية موعووة موون السووعلووه جم 1تقوووم بووازل 
 :2ثددها من خالل ما يلي تعديالت

  الرتكيز عله املخاطر االئتمانية  يا مل يشمل معيار كفاية رأس املال مواجهة خماطر سعر الفائدة وسعر الصرف
 املالية  األوراقوخماطر االستثمار يف 

                                                 
1

 31ص   2225مري اخلطيىل قياس وإدارة املخاطر بالبنوك ،منشأة املعارف اإلسكندرية  

 بتصرف 21، ص2221اجلامعية اإلسكندرية  عبد املطلىل عبد احلميد العوملة واقتصاديات البنوك الدار  2
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  إىل جمموعتني من  يا أوزان املخاطر االئتمانيةتقسيم دول العامل : 
قامم مقررات جلنة بازل عله أساس تصنيف الدول إىل جمموعتني ، األوىل متدنية املخاطر ،و تضم جمموعتني 

 : فرعيتني 
 : و تضم  المجموعة األولى

سويسرا و : يضاف إىل ذلا دولتان مها  OECDالدول األعضاء يف من مة التعاون االقتصادي و التنمية  -أ
 .اململكة العربية السعودية 

اسرتاليا : الدول اليت قامم بعقد بعض الرتتيبات اإلقرتاحية خاصة مع صندوق النقد الدو  و هي  –ب 
 . ،النروي  ،النمسا ،النتغال ،نيوزلندا ،فنلندا ،ايسلندا ،الدااارك ،اليونان و تركيا

اجملموعة ملدة  و ذلا باستبعاد أي دولة من هله 1004و قد قامم الل نة بتعديل ذلا املفهوم خالل جويلية 
 .دينها العام اخلارجي  سنوات إذا ما قامم ب عادة جدولة 5

فهي الدول ذات املخاطر املرتفعة و تشمل كل دول العامل عدا اليت أدري إليها يف :أما المجموعة الثانية 
 .اجملموعة األوىل 

  خوالل تقريور  ودود دنيوا لكفايوة رأس املسامهة يف تقوية وتعميق واحلفاظ عله استقرار الن ام املصوريف العواملي مون
 مال املصارف 

  قسني األساليىل الفنية للرقابة عله أعمال املصارف 
  تسهيل عمليات تبادل املعلومات املتعلقة ب جراءات وأساليىل الرقابة من قبل السلطات النقدية واملتمثلة يف

 البنوك املركزية 

  تقسيم رأس املال إىل جمموعتني أو درحيتني : 
 : رأس المال األساسي -أ

األرباح ريري املوزعة أو +اال تياطات املعلنة و اال تياطات العامة و القانونية + و يتكون من  قوق املسامهني  
+ االستثمارات يف البنوك و املؤسسات املالية التابعة + احملت زة ،و عند  ساب كفاية رأس املال تستبعد الشهرة 

 . س أموال البنوكاالستثمارات املتبادلة يف رهو 
 : رأس المال المساند أو التكميلي -ب
اإلقراض + ا تياطات مواجهة ديون متعثرة + ا تياطات إعادة التقييم + يا يشمل ا تياطات ريري معلنة 

 ( .األسهم و السندات اليت تتدول إىل اسهم بعد فرتة ) األوراق املالية + متوسق األجل من املسامهني 
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 :  أنه تفرض قيود عله رأس املال املساندكما جتدر اإلدارة 

  من عناصر رأس املال األساسي %  122أن ال يتعد  رأس املال املساند. 

  من قيمتها %  55إخضاع ا تياطات إعادة التقييم إىل خصم نسبة. 

   من األصول و %  1.25أن يكون احلد األقصه للمخصصات املكونة ملواجهة أي خماطر ريري هتددة
 .ت العرحية اخلطرة مرجدة بأوزان االلتزاما

   من رأس املال األساسي هبدف عدم تركيز االعتماد %  52أن يكون احلد األقصه للقروض املساندة
 .عله هله القروض 

 :ويستبعد من رأس املال األساسي االاة عناصر يتم طر ها العتبارها قيم معنوية وهي
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 قياس كفاية رأس المال : 
إىل ن ام من أوزان املخاطر يطبق عله مجيع  الفقرات أو  يستند 1وفقًا ملقررات بازلإن قياس كفاية رأس املال   

 .املكونات داخل وخارج امليزانية العمومية، ويركز عله املخاطر االئتمانية للمقرتض أو الطرف اآلخر امللتزم
، %52، %22، %12، %2: هيقد  ددت الل نة األوزان األساسية خبمسة أوزان  :بالنسبة للمكونات داخل الميزانية

 : سىل أنواع املوجودات عله الندو اللي يبّينه اجلدول التا  122%
 

املؤسسات الاستثمارات في  الشهرة أو السمعة

املصرفية واملالية التابعة 

وحد ميزانياتها
ُ
 التي لم ت

الاستثمارات في رأسمال 

املصارف ألاخرى 

 واملنشآت املالية

الشهرة أو السمعة  تطرح
من الشريحة األولى، ألنها 
تعمل على تضخيم رأس 
المال األساسي، كما أنها 
ال تتمتع بقيمة يستفاد 
منها عند تعرض المصرف 
إلى خسارة تستوجب 

 .االستعانة برأس المال
 

فاإلطار العام يقوم  هنا على أساس توحيد  
ميزانيات المجموعات المصرفية، ويرجع تنـزيل 

ه االستثمارات إلى أن معدل كفاية رأس المال هذ
يستند إلى البيانات المجتمعة للمصرف، وقد تم 
استثناؤها لدفع المؤسسات المالية لتوحيد 
حساباتها لمعرفة نسبة كفاية رأس المال للمؤسسة  
كمجموعة واحدة، وعدم تكرار احتساب رأس 

 .المال في أماكن مختلفة تعمل فيها المؤسسة
 

تنـزيل هذه االستثمارات حسب اجتهاد ويتم 
السلطات القانونية، وذل  من أجل منع تبادل 
االستثمارات الرأسمالية بين المصارف والتي 
تؤدي إلى تضخم رأس المال، والعمل على 

 .استقطاب رأس المال من المستثمرين اآلخرين
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 .0يوضح  أوزان المخاطرة للموجودات داخل الميزانية وقفاً لمقررات لجنة بازل 0 جدول

 
 الموجودات درجة المخاطرة

 
1% 

  ةمخاطر 

واملطلوبات من احلكومات املركزية والبنوك املركزية مقومة بالعملة الوطنية واملطلوبات األخر  من احلكومات  النقدية
ومصارفها املركزية واملطلوبات املعززة بضمانات نقدية،  OECD املركزية لدول من مة التعاون االقتصادي والتنمية
 (.OECD)، أو املضمونة من قبل احلكومات املركزية (OECD)أو باألوراق املالية للدكومات املركزية يف دول 

 .و مطلوبات من مؤسسات القطاع العام احمللية باستثناء احلكومات املركزية، والقروض املضمونة منِ قَبلها ، 1-01%
12-22 % 

 
 

التنمية األسيوي،  و املطلوبات من بنوك التنمية العابرة للقارات، مثل البنا الدو ، وبنا التنمية اإلفريقي، وبنا
والقروض املضمونة من قبل املصارف  املطلوبات،و  وبنا االستثمار األورويب، واالقاد الدو  لبنوك التنمية

 (.OECD)املس لة يف 
51% 
 

 .و قروض مضمونة بالكامل برهون عله العقارات السكنية أو اليت ستشغل من قبل املقرتض أو تلا اليت تؤجر

011% 
 مخاطر 
 مرتفعة

املطلوبات من و ( OECD)املطلوبات من البنوك املس لة خارج دول  و املطلوبات من القطاع اخلاص و 
مجيع  بتة كاملباا و اآلالت و املعدات والعقارات واألصول الثاو ( OECD)احلكومات املركزية لدول خارج 

 .   األصول األخر 
الن ام و سليمان ناصر 111، ص 1،  عامل الكتاب اجلديد األردن ،طاإلسالميةأمحد سليمان خصاونة املصارف : املصدر

واقع و  –ة املصريف اجلزائري و اتفاقيات بازل ، مداخلة مقدمة إىل امللتقه الوطين األول  ول املن ومة املصرفية اجلزائرية و التدوالت االقتصادي
 .390ص 3001ديسمن  11و  11لشلف، أيام جامعة  سية بن بوعلي ، ا –قديات 

 : سىل مقررات جلنة بازل كما يلي  و هبلا أصبي معدل كفاية رأس املال
 
 
 
 (رأس املال املساند)الشرحية الثانية + ( رأس املال األساسي)األول  الشرحية  =إجمالي رأس المال: البسط 

 المخاطر االئتمانيةاألصول املرجدة بأوزان : المقام
 أوزان املخاطرة املخصصة xتبويىل األصول إىل جمموعات= األصول المرجحة بأوزان المخاطر

رأس املال إىل املوجودات موزونة املخاطرة، وهي نسبة متثل متثل نسبة % 2وهله النسبة اليت أقراا جلنة بازل، واليت تقدر بو 
 .1002احلد األدىن املشرتك اللي يتوقع من املصارف الدولية أن تلتزم به يف هناية 

 
 
 

 %  x 122           = ≥ 2  (الشرحية الثانية + الشرحية األوىل )  رأس المال
 .املرجدة بأوزان املخاطرجمموع التعهدات و االلتزامات  
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 : 0مقررات بازلفق و  متطلبات السالمة المصرفية  0-0-0
 مال برأس باال تفاظ املصارف مطالبة خالهلا من ،مت األول التفاقها جديدة معايري بازل جلنة أحافم 1996 عام يف    

 اعتبار التعديل بللا العمل يبدأ أن عله السوق أخطار ملواجهة لرأس املال تتمثل يف قروض مساندة (درحية االثة) إحايف

 النادئة األخطار تأاري ملقابلة مال برأس املصارف قتفظ أن إىل التعديل هلا من الل نة ،وهدفم 1997 العام هناية من

 الفوائد ومعدالت املالية األسواق يف األسعار تقلبات عن

 كانم سواء(... البرتول،واملعادن مثل السلع أسعار العمالت، صرف أسعار) املالية األصول عله األخر  السوق وعوامل

 املو د )املعياري النموذج مها املال رأس متطلبات حلساب اوذجني التعديل هلا يف الل نة ،و ددت امليزانية خارج أو داخل

2بازل  مبقررات بعد فيما يعرف الداخلية واللي أصبي املخاطرة وااذج قياس
1 

وعرحها عله البنوك  1هتاولة لتصديي وجتاوز نقائص بازل  كمسودة أوإصدار الوايقة األوىل   مت 1000 ويف سنة    
يف االخري ليتم االتفاق  ،والرد األخلومجلة من التصديدات و  أخر لتليها هتاوالت  عليها ، ملناقشتها وتقدمي املال  ات

 . 2224ومت إصدارها يف  عله النسخة النهائية

 :إن الصيغة اجلديدة حلساب كفاية رأس املال هي: 2كفاية رأس المال حسب بازل 

  

   

          

   
 

 احلد األدىن اإلمجا  لكفاية رأس املال املطلوب ملقابلة خماطر االئتمان، وخماطر السوق، وخماطر التشغيل ويتم ا تساب
 :من خالل

  و( رأس املال املساند)والشرحية الثانية ( رأس املال األساسي)الشرحية األول  جمع من خاللبسط النسبة حيسىل 
 .(القروض املساندة ألجل سنتني لتغطية خماطر السوق)الشرحية الثالثة 

  إمجا  املخاطر عن طريق حرب رأس املال الالزم لتغطية خماطر السوق وخماطر التشغيل  مقال النسبةيف  ني  ثل
، ومجع األرقام الناجتة عله األرقام الناجتة %(2قابل للدد األدىن لنسبة رأس املال اليت تعادل أي امل) 12.5يف 

 .عله جمموع األصول املرجدة باملخاطر واحملسوبة ملخاطر االئتمان

                                                 
 اقاد جملة،العربية املصرفية للصناعة بالنسبة وأبعادها اجلديدة بازل جلنة مقررات يف حبو  ،العربية املصرفية الصناعة عله وآاارها اجلديدة بازل جلنة موجهات 1

 91،صبريوت ، 3002 العربية املصارف

 0 لز نسبة كفاية رأس المال حسب با
 

 (3الشريحة+0الشريحة+0الشريحة)رأس المال بمفهومه الشامل

 مخاطر التشغيل+ مخاطر السوق + مخاطر االئتمان 

%8 ≤     ×122  
= 
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ة لل هات الطالب أوزان خماطرة ألصول البنوك، اعتمادا عله التنقيق اللي تعطيه مؤسسات التقييم الدولية ويتم إعطاء
 اجلدارة االئتمانية هلله الدولة للتمويل انطالقا من

 
 الوزن الترجيحي للقروض الممنوحة للجهات السياديةيوضح  0جدول 

 بدون تصنيف
 

-أقل من 

B 

 BBمن 

-Bإلى 

 BBBمن 

- BBB إلى 
 

 إلى AAAمن  A -إلى Aمن  
- AA 

 التقـــييم
 

مستويات  1% 01% 51% 011% 051% 011%
 الخطر للدول

 
 : 3مقررات بازلفق و  متطلبات السالمة المصرفية  0-0-3
مت إدخال بعض التعديالت عله اتفاقية بازل يف نسختها الثالثة هبدف  قن مزين من األمان و تقوية اإلطار العاملي    

إلغاء الشرحية وواجهة تقلبات الدورات االقتصادية مل ا ت از  املزيد من األموال اال تياطية الوقائيةلرأس املال من خالل 
الثالثة من درائي قاعدة رأس املال، األمر اللي سيضمن أن رأس املال املستخدم الستفاء متطلبات خماطر السوق، 

 بعدف ،سيتمتع بالنوعية ذااا من التكوين بالنسبة لرأس املال املستخدم إلستفاء متطلبات خماطر االئتمان والتشغيل
مصرفًا مركزيًا وهيئة رقابية من كن   22املناقشات واالجتماعات اليت عقداا جلنة بازل، أعلن هتاف و ومدراء 

، من مدينة بازل السويسرية موافقتهم عله االتفاقية اجلديدة املتعلقة مبعدل املالءة 2212اقتصاديات العامل يف سبتمن 
3الدولية، أو ما عرف باتفاقية بازل

فقم جمموعة  كام املصارف املركزية ورهساء اهليئات الرقابية عله تكوين وا يا ،1
من املوجودات املرجدة % 2.5تياطي للدفاظ عله رأس املال فوق احلد األدىن للمتطلبات التن يمية عند مستو  ا 

اطرة املالية عله دكل من قيمة استثمارااا اخلاحعة للمخ% 2باملخاطر، ويف اجململ يصبي عله املصارف جتميد ما يعادل 
رأس مال إحايف، ويف  الة استعمال هلا اال تياطي جيىل إعادة تكوينه تدرجييا من خالل عدم توزيع األرباح عله 

وهو يهدف للدفاظ عله رأس املال إىل حمان استمرار  2وبازل 1املسامهني، وهلا اال تياطي مل يكن موجودًا يف بازل
س مال  كن استخدامه المتصاص اخلسائر خالل فرتات حغق ما  أو اقتصادي، املصارف باحلفاظ عله ا تياطي رأ

 .وكلما اقرتبم نسىل رأس املال التن يمية من متطلبات احلد األدىن، كلما ازدادت القيود عله توزيعات األرباح
من  قوق امللكية أو أية أداة مالية من أدوات رأس % 2.5و  2 سيتم تطبيق ا تياطي معاكس للدورة االقتصادية بني

املال القادرة عله االمتصاص الكامل للخسائر، وذلا وفقًا لل روف الوطنية، والغاية من اال تياطي املعاكس للدورة 
                                                 

1
الفصل األول، مارس  ،اقاد املصارف العربيةالنشرة املصريف العربية، ( إصالح الخلل الذي سمح باألزمة المالية العالمية)3بازل،اتفاقية عله بدران 

 12ص، 2211
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مفرط يف االئتمان االقتصادية هو ققيق اهلدف اال رتازي الكلي األوسع واملتمثل حبماية القطاع املصريف من فرتات او 
اإلمجا ، وبالنسبة ألي دولة ف ن هلا اال تياطي جيىل أن يكون موحع التطبيق عندما يكون هناك فائض يف او االئتمان 
قد ينت  عنه رفع مستو  املخاطر اليت يتعرض هلا الن ام املصريف، وعندها يوحع موحع التطبيق ليكون هلا الفائض امتدادا 

حبيا يساهم هلا اإلطار املقرتح لرأس املال املعد ملواجهة التقلبات االقتصادية يف ققيق ن ام مصريف لرأس املال الوقائي، 
 1.أكثر استقراراً، مبا يكفل ختفيف  دة األزمات االقتصادية واملالية بداًل من تصعيدها

 :وفيما يلي تلخيص ألهم معايري رأس املال اجلديدة
 

 .3أهم معايير رأس المال الجديدة الواردة في مقررات بازل يوضح 3جدول

 
 (األرقام بالنسب المئوية)متطلبات رأس المال الرقابي ورأس المال الوقائي : إطار معايير رأس المال الجديدة
بعد )نسبة  قوق امللكية  المعايير                     النسب

 (تطبيق كافة االقتطاعات
األوىل من نسبة الشرحية 

 رأس املال الرقايب
نسبة إجمالي رأس  

 المال
 %8 %6 %4.5 الحد األدنى

  %2.5 رأس المال الوقائي

 %0105 %2.5 %2 الحد األدنى مضافاً إليه رأس المال الوقائي

نسبة رأس المال الوقائي لمواجهة التقلبات 
 الدورية

  2.5 ا  2من 

 .36، ص2212اقاد املصارف العربية، لبنان، . 3، بازلإدارة البدو  والدراسات:المصدر
 

بعد تطبيق االصالحات  %0105اىل  %2من اجلدول السابق  كن مال  ة أن احلد االدىن لرأس املال قد مت رفعه من 
  3التي جاءت بها مقررات لجنة بازل 

 .2تكييف معيار كفاية رأس المال بما يتالءم وخصوصية البنوك اإلسالميةمتطلبات  2-2
 :أسباب تكييف معيار كفاية رأس المال في المصارف االسالمية   

                                                 
ميلود زنكري ،كفاية رأس املال يف املصارف : وأن ر أيضا  32، ص2212اقاد املصارف العربية، لبنان،  .3بازلإدارة البدو  والدراسات،  1

 212، ص2212ل العربية اإلسالمية بني اخلصوصية والعاملية ، املن مة العربية للتنمة اإلدارية ، جامعة الدو 
2

 360-362ميلود زنكري ،كفاية رأس املال يف املصارف اإلسالمية بني اخلصوصية والعاملية، مرجع سابق ،ص   
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اهليكلية لتلا  ختتلف املصارف  االسالمية عن ن رياا التقليدية يف طبيعة أنشطتها واستخدامااا للموارد، ويف البنية   
بازل و كن توحيي هلا من  االستخدامات ينشأ عنه عدم مالءمة منه ية  ساب نسبة كفاية رأس املال كما أقراا جلنة

 :خالل النقاط اآلتية
 عله أساس املضاربة بصفته مضارباً، يتدمَّل املودع  فاملوارد املالية اليت يتلقاها املصرف االسالمي من املودعني

 (املضارب) صا ىل راس املال أي خسارة ال قة هبا ما مل يوَْثُبم تعدي املضارب أو تقصريه، وال يغرم املصرف
يف املصارف  أي جزء من اخلسارة باتفاق فقهاء امللاهىل األربعة،وهللا ينبغي أنْ  يكون معدل الكفايةدرعاً  

وال  لا خياراً  يف  االسالمية أقل من معدله يف املصارف التقليدية؛ ألن َّ املصرف التقليدي جيىل عليه دفع الفائدة،
أو -إنْ  وجدت –االستثمار ة أو بعضها عله أرباحعدم إعطائها، بينما ب مكان املصرف االسالمي قمل اخلسار 

،أمَّا إذا كان املصرف  لتعويض الضرر عله رأس مال أصداب احلسابات االستثمارية يف  ال عدم كفاية األرباح
ريري املشغلة من احلسابات  االستثمارية يف الصيغ  يستخدم أمواله اللاتية أو أموال احلسابات اجلارية  أو األرصدة

بالشراء، والسلم، واالستصناع، واإلجارة املنتهية  لية األقل خطراً  مثل عقود املداينات؛ كاملراحبة  لآلمرالتموي
كانم الصيغ املستخدمة يف املصرف مضاربة ومشاركة    أقل نسبياً  مما لو بالتمليا ف ن َّ  اجته إىل رأس مال كبري

 ،  1النطوائهما عله نسبة خماطر مرتفعة
 ةارد املالية واستخدامااا يف املصارف االسالمية  خمتلفة عن اليت ددها يف املصارف التقليدياملو ن طبيعة إ 

 من أموال  % 13اىل  10االسالمية متثل نسبة م مورد للمصارف ه أنتعت حبسابات االستثمار فن د مثال
 عله  التزاما ماليانفهي ال تعتالتقليدية،  تثمارية يف البنوكاملصرف، وهي ختتلف  يف طبيعتها عن الودائع االس

 ااملال، كم ملكية يتم  ساهبا حمن مكونات رأس املصرف وريري مضمونة يف  الة اخلسارة، وال متثل  قوق
 باملعىن  املطلوباتحمن بند  هللا النوع من الودائع كما أهنا ال تدرج البنية الشرعيةيأخل باالعتبار  بازل مل معيار أن

 قوق )  وصارف التقليدية، ويتم إدراجها يف فقرة مستقلة بني املوجودات واملطلوبات تعرف باملتعارف عليه يف امل
استخداماً   احلساباتله هليس للمصرف أنْ  يستخدم  ه، والسبىل يف ذلا أن (أصداب  سابات االستثمار

 االوجها يف هاستثمار  ضديه بغر هتفوظة  لي ها اوإ باملنفعة املالية عليه و ده؛ ألهنا ليسم مملوكة لهذاتياً  يعود 
املصرف منها ديئاً؛ ألنه إذا  لاملدرة للدخل، كما أنه يف  ال تعثر االستثمارات وظهور اخلسارات، ال يغرم رأس ما

 ؛املصرف املضارب اخلسارة  نيتضم مباملضاربة وهو عدأساسياً  من مبادئ االستثمار  ا خالفنا مبدأهإيارَيرَّمناه 

                                                 
العاملي الثالا لالقتصاد  متر،ورقة عمل مقدمة للمؤ "املاللكفاية رأس  اجلديد املعياريف إطار  االسالميةءة البنوك قياس مال" سن،  الشيخ ماهر 1

 22االسالمي ، جامعة أم القر  مكة ،ص
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 يوجدفال  والثانية األوىل حيةاة درائي، فبالنسبة للشر ن البسق يتكون من االأب ددمكونات النسبة  ما أنك 
املال اهل ني  ذات ورأس  أدوات الدين فهي تتكون من الثالثةو االسالمية، أما الشرحية التقليدية  ف يف البنوكاختال

 مية ،املصارف  اإلسال ملطبيعة ربوية، وهلا ال يتوافق مع طبيعة ع
 و املخاطر  ةاملخاطر االئتماني: هي املخاطراة أنواع من من اال ناملقام يتكو أن  دد النسبة مكونات وإذا ن رنا إىل

 ناجتة  االسالمية  املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف أنواع أخر  من  ناكه دد أننا  ريالتشغيلية، ري السوقية واملخاطر
هللا  1(خماطر الت ارية املنقولة )  التقليديةيف البنوك   هلا مثيل، وال يوجد االستثمار املشرتك  حلسابات  عن إداراا؛

 االستثمار سابات  أمواهلا يفة من توظيف مجالنا األخل بعني االعتبار املخاطر جيىل عله املصارف االسالمية
املساس  بأموال تتسبىل يف  دملخاطر قاله هتنشا عن  داخلسائر اليت قمقام النسبة، كون  إىل املشرتك وحمها

 .املودعني وبالتا  إعسار املصرف 
 .2تكييف معيار كفاية رأس المال بما يتالءم وخصوصية البنوك اإلسالمية

 من قبل بعض الدارسني مبا يتالءم وخصوصية البنوك اإلسالميةعديدة حلساب معدل كفاية رأس املال توجد هتاوالت     
، ويف هلا الصدد 3 ول كيفية معاملة  سابات االستثمار املشرتك يتمدور عادة ما كان اخلالف بينهمريري أن ، واملختصني

هيئة المحاسبة والمراجعة معيار كفاية رأس المال الصادر عن  : نقف عله اوذجني رئيسيني ومها  أن كن 
 مجلس الخدمات المالية اإلسالميةمعيار كفاية رأس المال الصادر عن  و   للمؤسسات المالية اإلسالمية

مع مع النموذج التقليدي احملدد من طرف جلنة بازل  دكله العاميف املعدل كفاية رأس المال اوذج  يتوافق  يا ، 
إدخال بعض التغيريات والتعديالت اليت جتعله يتناسىل وخصوصية التمويل اإلسالمي القائم عله املشاركة ال مني 

 يا  افظ النموذج اجلديد واملعدل يف املقام عله نفس العناصر وهي املخاطر االئتمانية  ،الديون واالئتمانات 
،وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية ،إال أن األمهية النسبية ألنواع هله املخاطر ستختلف بسبىل اختالف طبيعة 

لعمل البنوك اإلسالمية وهي  نشاط البنوك اإلسالمية ،أما عن البسق فهو خيضع لبعض التعديل للطبيعة املميزة

                                                 
 يف إطار مقررات جلنة بازل ، دراسة تطبيقية االسالمية تطوير اوذج ال تساب كفاية رأس املال للمصارف "الزعايب،  هتمود هتمد  ااا 1

 24، ص2222، فلسطني ريزة، ميةاإلسال عةاجلاممنشورة  ريري ري رسالة ماجست" مي الفلسطيين بقطاع ريزة،مي العريب والبنا اإلسالعله البنا اإلسال

2
 360-362ميلود زنكري ،كفاية رأس املال يف املصارف اإلسالمية بني اخلصوصية والعاملية، مرجع سابق ،ص :  

3
 M.Kabir Hassan & Mehmet Dicle ,Basle II and Capital  Requirements for  Islamic Banks. 6

th 

International Conference on Islamic Economics and Finance. (Islamic Economics and Banking in the 

21
st
 sentry), November: 21-24. 2005, Jakarta:  Indonesia, PP263- 265 

حبا مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالا لالقتصاد  ،ماهر الشيخ  سن، قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف ظل املعيار اجلديد لكفاية رأس املال :وأن ر أيضا
 وما بعدها 16 ، ص2224اإلسالمي، جامعة أم القر ، مكة املكرمة، هترم 
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 10%،وير  الدكتور مجال الدين عطية أن نسبة كفاية رأس املال جيىل أن ال تقل عن 1املشاركة يف الربي واخلسارة 
ألهنا تتعرض يف استثمارااا إىل خماطر  أكن ( 8%) 2و1يف البنوك اإلسالمية ، عله خالف ما  ددته جلنة بازل 

ريري مناسبة له ا أن يف  االت عسر السيولة تكون سياسة املقرض األخري للبنا املركزي كم  2من البنوك التقليدية 
يف إطار الختبارات الضغق باعتباره أ د آليات إدارة املخاطرة  3اتفاقية بازلوهو ما أقرته ،الرتباطها بسعر الفائدة
من إمجا  % 2.5 مقداره يُطلىل من املصارف اال تفاظ برأس مال ا تياطي إحايف 3وأصبي بعد إقرار بازل

 .املوجودات املرجدة باملخاطر ملواجهة فرتات الضغق املستقبلية
ويرجع رفع هله النسبة لعدة اسباب متعلقة بالن ام وطبيعة العمل املصريف االسالمي ناهيا عن خماطر البيئة اليت 

 : 3 البنوك االسالمية نلكرتعمل فيها البنوك االسالمية  ومن بني االسباب اليت دعم اىل رفع النسبة يف
ولكنها تسمي بتدقيق نسبة ربي عالية الصداب البنوك وهلا ما عقود املضاربة تعرض أموال املودعني للخطر  -

خيلق  افزا قويا لالقدام عله املخاطرة وتشغيل مؤسسات مالية بدون توافر  افز مال مناسىل ، ولللا ير  
كبرية من رهوس أمواهلم للمخاطرة بغية ختفيف الضرر االديب اللي أصداب البنوك أن من املهم تعريض مبالغ  

  كن أن يقع عليهم ،

نسبة االصول املقرتنة باملخاطر اىل امجا  االصول عادة ما تكون أكثر ارتفاعا يف البنوك االسالمية عن  -
 ن رياا التقليدية ،

 عنصر املخاطرة يف عمليات البنوك ريياب الضمانات يف عمليات املشاركة مما يؤدي اىل زيادة واحدة يف -
 االسالمية بسبىل عدم وجود رقابة عله املشروعات االستثمارية 

تساهم البيئة يف مع م البلدان االسالمية اليت تعمل هبا البنوك االسالمية  يف ارتفاع معدل املخاطرة ، ويعود  -
االقراض وختلف االسواق املالية وتقلىل ذلا اىل الضعف النسا للبيئة االساسية القانونية الداعمة لعمليات 

 البيئة االقتصادية مما يسهم يف خلق أوحاع اقتصادية ريري مستقرة ،

 
 :معيار كفاية رأس المال الصادر عن  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

                                                 
كفاية رأس : ،أن ر أيضا الطيىل حليلي  25- 16قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف إطار املعيار اجلديد لكفاية رأس املال مرجع سابق ص  ،ماهر الشيخ  سن  1

 .  12املال املصريف  عله حوء توصيات جلنة بازل ،مرجع سابق ، ص
 04مرجع سابق  ص ،هاد ، الن رية والتطبيق البنوك اإلسالمية بني احلرية والتن يم ، التقليد واالجت ،مجال الدين عطية  2
3

 143، ص2220إدارة املخاطر يف املصارف االسالمية عماد الدين للنشر عمان االردن : رانية زيدان ددادة العالونة  
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مية تقريبا اإلسال املاليةللمؤسسات  املراجعةيئة احملاسبة هتبعم ا، ميةللبنوك اإلسال املالل معادلة كفاية رأس من خال   
1بازل وفق ما يعرف ببازل جلنةالصادرة عن  املالنفس أسس وطريقة  ساب كفاية رأس 

تأخل يف اعتبارها  ،ريري أهنا 1
 . سابات االستثمار املشاركة يف األرباح

  :ليوقد قام هلا النموذج املقرتح لكفاية رأس مال املصارف اإلسالمية عله ما ي  
 .هي إال مقدار رأمال املصرف منسوباً إىل موجوداته املوزونة  سىل خماطراا اعتبار نسبة كفاية رأس مال البنا ما-1
 :يتم ا تساب رأس املال وفقاً ملنه ية بازل ويتكون من درحيتني -2

 : الشريحة األولى
ومي واال تياطيات اليت تتسم باحللر، وتشمل تضم رأمال املصرف الدائم وا تياطاته باستثناء ا تياطات إعادة التق

 .اال تياطيات اليت تتسم باحللر ا تياطي معدل األرباح وا تياطي خماطر االستثمار
 ثل ا تياطي معدل األرباح املبلغ اللي جينبه املصرف من دخل أموال املضاربة، قبل اقتطاع نصيىل املضارب، وذلا بغرض 

 .د االستثمار ألصداب  سابات االستثمار وزيادة  قوق أصداب امللكيةاحملاف ة عله مستو  معني من عائ
أما ا تياطي خماطر االستثمار فيمثل املبلغ اللي جينيه املصرف من أرباح أصداب  سابات االستثمار، بعد اقتطاع نصيىل 

 .املضارب، وذلا لغرض احلماية من اخلسارة املستقبلية ألصداب  سابات االستثمار
 : الشريحة الثانية

تتكون من ا تياطيات إعادة التقومي، وا تياطي معدل األرباح، وا تياطي خماطر االستثمار، ولكن ال تشمل املخصصات 
 .من الشرحية األوىل% 52العامة، دريطة أن ال تت اوز الشرحية الثانية ما نسبته 

جودات املوزونة  سىل درجة خماطراا اليت يتم متويلها تتكون موجودات املصرف املوزونة  سىل درجة خماطراا من املو  -3
من املوجودات املوزونة  سىل درجة خماطراا اليت يتم متويلها % 52من كل من رأس مال املصرف ومطلوباته، باإلحافة إىل 

ا  للمصرف، من  سابات االستثمار لد  املصرف، سواء أكانم  سابات االستثمار املطلقة اليت تدرج يف قائمة املركز امل
 .أو  سابات االستثمار املقيدة اليت تندرج خارج قائمة املركز املا 

 .قسىل موجودات املصرف املوزونة  سىل درجة خماطرها باستخدام أوزان املخاطر اليت وحعم يف اتفاقية بازل -4
للمؤسسات املالية اإلسالمية نسبة   جلنة كفاية رأس املال املنبثقة عن هيئة احملاسبة واملراجعةوبناءا عله ما سبق، صاريم 

  :وقف العالقة التالية اإلسالميةكفاية رأس املال للبنوك 
 

 

                                                 
1

 ساهبا حمن معيار وكيفية  ميةبيان عن الغرض من نسبة كفاية رأس املال للمصارف اإلسال AAOIFI ميةاإلسال املاليةللمؤسسات  املراجعةاحملاسبة  هيئة 
  7، ص1000س، مار املنامة،البدرين، 1بازل
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 :و كن كتابة هله العالقة بالصيارية أخر  
 

  
 
 
 

 :حيث
 .(2الشرحية+ 1الشرحية)رأس مال املصرف  :رأس المال
 ....(احلسابات اجلارية،) مطلوبات املصرف  :المطلوبات
وال تشمل اال تياطات اليت تتسم باحللر اليت )  سابات االستثمار املشاركة يف الربي  :االستثمارحسابات 

 (.أ2أدرجم حمن الشرحية رقم 
 .متوسق املوجودات املوزونة  سىل درجة خماطرها :م
 .املوجودات املوزونة  سىل درجة خماطراا اليت يتم متويلها من رأس مال املصرف والتزاماته متوسق :(أ)م 

متوسق املوجودات )متوسق املوجودات املوزونة  سىل درجة خماطرها اليت يتم متويلها من  سابات االستثمار  :(ب)م
 .(قة و سابات االستثمار املقيدةاملوزونة  سىل درجة خماطراا اليت يتم متويلها من  سابات االستثمار املطل

 
 1مجلس الخدمات المالية اإلسالميةمعيار كفاية رأس المال الصادر عن  

 

                                                 
1

 323-322ميلود زنكري ،كفاية رأس املال يف املصارف اإلسالمية بني اخلصوصية والعاملية، مرجع سابق ،ص 

 

                              
                             = 

 
                                       

                                   
 
 

+ احتياطي إعادة التقويم+ رأس المال المدفوع واحتياطاته
 احتياطي مخاطر االستثمار+ احتياطي معدل األرباح 

 

األصول المرجحة بأوزان المخاطر الممولة من رأس المال 
 (عدا حسابات االستثمار المشترك)المطلوبات المرجحة +
 من األصول المرجحة من حسابات االستثمار 51%+ 

 

 معدل كفاية رأس المال
 للمصارف اإلسالمية

 

 

                             = 
                              

 
                                       

                                   
 
 

 رأس المال
 

( + المطلوبات باستثناء حسابات االستثمار المشترك+ رأس المال ) (أ)م 
 (حسابات االستثمار x 105) (ب)م

 

 معدل كفاية رأس المال
 للمصارف اإلسالمية

 



  

 
ة  ي م ال س الا ف  ر ا ص مل ا ي  ف ر  ط ا خ مل ا ة  ر ا د  إ

 

22 

عمل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية طيلة عدة سنوات عله وحع وتطوير طريقة اوذجية حلساب نسبة كفاية   
 تلف بشكلختاليت اإلسالمية  ومطلوبات املصارفموجودات طبيعة رأس املال للمصارف اإلسالمية تأخل يف اعتبارها 

، ومن أجل تصديي اخللل اللي نشأ عن عدم مالئمة معيار  البنوك التقليدية موجودات ومطلوباتعن طبيعة  عام
 كفاية رأس املال اللي أقرته جلنة بازل

  :وقد خلص اجمللس إىل  ساب كفاية رأس املال وفق الطريقتني التاليتني

 :القياسية ـ  المعادلة0
 

  
 
 
 
 
 
 :ـ  معادلة تقدير السلطة اإلشرافية0

تطبق هله املعادلة عندما تقرر السلطة االدرافية يف الدولة أن مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية ملزمة بدعم دخل 
تقليل خماطر السدوبات، وعندما تكون السلطة االدرافية تتخوف من أصداب  سابات االستثمار ك زء من آلية 

 .خماطر إنعدام الثقة يف الن ام املا 
 

  
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

  :وفيما يلي توحيي لبعض مكونات معادلة كفاية رأس املال

 

= 
 
 
 
 

 
 

 رأس المال المؤهل
 

 مخاطر التشغيل ( + مخاطر السوق+ مخاطر االئتمان)إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها }
 (طرح)ناقصاً 

مخاطر + مخاطر االئتمان ) مخاطرها الممولة من حسابات االستثمار  الموجودات المرجحة حسب أوزان
 {(السوق
 

معدل نسبة  
كفاية رأس 
 المال 

 

 

                             = 
               

 
                                       

                                   
 
 

 رأس المال المؤهل
 

 مخاطر التشغيل( + مخاطر السوق+ مخاطر االئتمان) إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها }
 (طرح)ناقصاً 

مخاطر )إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها المملوكة من حسابات االستثمار المقيدة  
 ( مخاطر السوق+ االئتمان 

 (طرح)ناقصاً 
 (0-α[ ) خاطر )أوزان الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الممولة من حسابات االستثمار المطلقة

  ([مخاطر السوق+ االئتمان 
 (طرح)ناقصاً 

 α [ الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الممولة من احتياطي معدل األرباح واحتياطي مخاطر
 {([مخاطر السوق+ مخاطر االئتمان)مار المطلقة االستثمار التابعة لحسابات االستث

 
 

 معدل نسبة 
كفاية رأس 
 المال 
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املوجودات املرجدة  سىل أوزان خماطرها املوجودات اليت يتم متويلها من خالل  سابات  يشمل إمجا  -
 .االستثمار املشاركة يف األرباح املطلقة واملقيدة

 .للمخاطر داخل وخارج قائمة املركز املا  ، هيخماطر االئتمان والسوق-

عندما تكون األموال خمتلطة، يتم  ساب إمجا  املوجودات املرجدة  سىل أوزان خماطرها واملمولة من  -
ة وتشمل أرصد ،املوجودات ذات العالقة ع سابات االستثمار املشاركة يف األرباح بناء عله  صتها بالتناسىل م

ا تياطي معدل األرباح وا تياطي خماطر االستثمار أو اال تياطيات  ، سابات االستثمار املشاركة يف األرباح
 .املماالة

إىل النسبة من املوجودات اليت يتم متويلها بواسطة  سابات االستثمار املشاركة يف األرباح واليت  αيشري الرمز  -
إلدرافية حبسىل تقدير السلطات ا% 122-2ما بني تتفاوت  αقيمة وبالتا  ف ن . قددها السلطات اإلدرافية

 .وفًقا لكل  الة عله  دة ، و سىل ممارسة كل بنا يف قمل املخاطر نيابة عن اصداب ودائع االستثمار
النسبة ذات العالقة للموجودات املرجدة  سىل أوزان خماطرها املمولة بواسطة  صة  سابات االستثمار  - 

 يا إن  ،ألرباح من ا تياطي معدل األرباح وبواسطة ا تياطي خماطر االستثمار يتم طر ها من البسقاملشاركة يف ا
ا تياطي معدل األرباح يؤدي إىل خفض املخاطر الت ارية املنقولة يف  ني يغطي خمصص خماطر االستثمار اخلسائر 

 .املستقبلية يف االستثمارات املمولة من  سابات االستثمار

 سىل املعادلة املقرت ة من قبل جملس اخلدمات املالية  مبادئ متطلبات احلد األدىن لكفاية رأس املالوتتمثل 
 :اإلسالمية فيما يلي

  يغطي هلا القسم  ساب املتطلبات الشاملة للدد األدىن لكفاية رأس املال فيما يتعلق مبخاطراالئتمان وخماطر
 . الية اإلسالميةالسوق وخماطر التشغيل لد  مؤسسات اخلدمات امل

  يف املعادلة املقرت ة لنسبة كفاية رأس املال، يال ظ أن  ساب متطلبات احلد األدىن لكفاية رأس املال يرتكز
 .، واملوجودات املرجدة بأوزان خماطرها(املؤهل)عله تعريف رأس املال الن امي 

 فة أو عناوين عقود خمتلفة ك زء من وقد تستخدم بعض مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أماء منت ات خمتل
ويف  ني أن نية جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ال تنصرف إىل أن يطلىل . متيزها السوقي، أو تعبريها الت اري

من هله املؤسسات تغيري أسلوب إداراا لاعمال واملخاطر، إال أنه من املطلوب منها أن تستخدم جوهر 
األدوات لتشكيل أساس ملعاملة مالئمة للتوصل إىل قديد متطلبات احلد األدىن الشريعة  اليت قكم عقود هله 

 .لكفاية رأس املال
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  إلمجا   %2جيىل أن ال يقل احلد األدىن املطلوب لكفاية رأس املال ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية عن
 . رأس املالمن احملور األول ل %122رأس املال، ويقتصر سقف احملور الثاا عله نسبة 

  للكسر وإمجا  املوجودات ( صورة)عند  ساب نسبة كفاية رأس املال، حيسىل رأس املال الن امي باعتباره بسطًا
ويتددد إمجا  املوجودات املرجدة بأوزان . للكسر( خمرج)بعد ترجيدها  سىل أوزان خماطرها باعتبارها مقاًما 
 %2وهو مقلوب نسبة ) 12.5السوق وخماطر التشغيل بالرقم خماطرها بضرب متطلبات رأس املال لكل من خماطر 

وذلا بغرض التدويل إىل ما يعادل املوجودات املرجدة بأوزان ( اليت متثل نسبة احلد األدىن لكفاية رأس املال
 .خماطرها، أ يضاف الرقم النات  إىل جمموع املوجودات املرجدة بأوزان خماطرها اليت مت  ساهبا ملخاطر االئتمان

  وفقًا للشريعة، ف ن قيام أصداب  سابات االستثمار بتقدمي األموال إىل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية
مبوجىل عقود املضاربة عله أساس املشاركة يف األرباح وقمل اخلسائر أو عله أساس الوكالة باالستثمار ن ري 

ية، أي إقراض األموال إىل هله املؤسسات، هو أجر متفق عليه، وليس يف صورة ودائع تستند إىل عنصر املديون
أمر من دأنه أن  كن أصداب  سابات االستثمار من املشاركة يف أرباح العمليات الناجدة ولكنه  كن أيضا 
أن يؤدي إىل خسارام لكل استثماراام أو جزء منها، ويال ظ أن التزام أصداب  سابات االستثمار مقصور 

ولكن إذا . ل، كما أن اخلسارة احملتملة هلله املؤسسات تندصر فقق يف قيمة أعماهلاعله ما قدموه من رأس ما
أمكن إابات  دو  إمهال أو سوء إدارة أو ا تيال أو خمالفة لشروط العقد من جانىل تلا املؤسسات ف هنا 

وخماطر  وعله ذلا، ف ن خماطر االئتمان. تكون مسؤولة ماليًا عن رهوس أموال أصداب  سابات االستثمار
السوق املتعلقة باالستثمارات اليت  وهلا أصداب  سابات االستثمار جيىل يف العادة أن يتدملها أصداب تلا 

ويف الدول اليت متارس فيها . االستثمارات، يف  ني أن خماطر التشغيل تقع  صريًا عله عاتق هله املؤسسات
 سابات االستثمار، يكون للسلطة اإلدرافية مؤسسات اخلدمات املالية هلا النوع من الدعم لدخل أصداب 

احلق  سبما تراه مناسًبا يف أن تطلىل من مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية أن تقوم بتضمني نسبة مئوية هتددة 
نسبة كفاية رأس املال ( خمرج)من املوجودات املمولة بواسطة  سابات االستثمار املشاركة يف األرباح يف مقام 

وينطبق هلا عله املوجودات املرجدة  سىل أوزان خماطرها (. يف معادلة تقدير السلطة اإلدرافية مز املمثلة بالر )
اليت يتم متويلها بواسطة  سابات االستثمار املشاركة يف األرباح املطلقة واملقيدة، ما مل يكن دعم مؤسسة 

 سابات االستثمار املطلقة املشاركة اخلدمات املالية اإلسالمية لدخل أصداب  سابات االستثمار مقتصرًا عله 
 .يف األرباح
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 :مثال توضيحي
عن معلومات إمجالية  ول املخاطر اليت تعرض هلا كما يبينه  3011أفصي بنا إسالمي يف تقريره النهائي لسنة 

 :اجلدول املوا 
 

مال
س ال

ل رأ
هيك

 

 رأس المال األساسي:  1الشريحة 
 رأس المال المساند: 2الشريحة 

 الشهرة
 استثمارات في مؤسسات مالية تابعة

 مليون وحدة نقدية 525
 مليون وحدة نقدية 215
 مليون وحدة نقدية 04
 مليون وحدة نقدية 54

صر 
عنا

طر
مخا

ال
 

 األصول المرجحة بمخاطر التمويل
 األصول المرجحة بمخاطر السوق

 مخاطر التشغيل

 مليون وحدة نقدية 5444
 مليون وحدة نقدية 0444
 وحدة نقدية مليون 1544

 : إذا علمم أن 
 11%  ممولة من  ساب االستثمار املطلق األصولمن. 
  من مجلة األصول  %10األصول املمولة من ا تياطي معدل األرباح وا تياطي خماطر االستثمار تساوي

 .املمولة من  سابات االستثمار املطلق 
 1% من األصول ممولة من  سابات االستثمار املقيد. 
 

   54المطلوب حساب نسبة كفاية رأس المال عند 
 

 : الحل
 
  استثمارات يف مؤسسات مالية + الشهرة) – 3الشرحية + 1الشرحية =  ساب رأس املال املؤهل:  األولىالخطوة

 م  110= م  90 –م 311+م 131 (تابعة
 ( خماطر التمويل التشغيل السوق)للبنود داخل وخارج امليزانية  ا تساب إمجا  األصول اخلطرة: الخطوة الثانية 

 م 9100= م 1100+م2000+ م 1000
 املمولة من  ساب االستثمار املطلق األصولا تساب : الخطوة الثالثة 

 م 1300= 1000×  %11( =السوق+متويل )داخل وخارج امليزانية  األصول إمجا من  11%
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 يتم ا تساب األصول املمولة من ا تياطي معدل األرباح وا تياطي خماطر االستثمار تساوي  :الخطوة الرابعة
 م130=م 1300× %10= من مجلة األصول املمولة من  سابات االستثمار املطلق  10%
 الخطورة األخيرة يتم التعويض في المعادلة الصيغة الرقابية لمعيار رأس المال: 
 

 م 110
 ( م130×0.1) -(م1300× (0.1-1))-(أصول ممولة من ودائع استثمار مقيد) 0  -م9100

 =110/9100-3100-310×100 =9..1% 
 

 2 سىل بازل  %  1..9 ريري أن النسبة ،  البنا يف وحعية صدية وال يواجه خماطر 3و  1 بازل جلنة  سىل
وهو ما يتطلىل اعادة  خماطرهجمموع اله أن يغطي  كن لرأمال  تشري اىل أن البنا اإلسالميةوجملس اخلدمات املالية 

 .الرفع من رأس ماله من جهة أخر   ، وترتيبات فيما خيص بالتدوط من املخاطر احملتتملة من جهة
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 :في البنوك اإلسالمية  إدارة مخاطر السيولة
    
 كوون السوويطرة علووه متويوول خموواطر السوويولة موون خووالل الرتتيووىل املناسووىل للتوودفقات النقديووة املطلوبووة ، و البدووا عوون   

و وحوع  األصوولمون خوالل هتف وة  األصوولكما  كن معاجلة خمواطرة تسوييل ،  املصادر جديدة لتمويل ع ز السيولة 
 إ لة بصووفة عامووة قوودرة املوجووود علووه التدووول بالسوويو  يقصوودقيووود علووه بعووض املنت ووات ذات السوويولة املنخفضووة ، و 

 كوون موون  الوويتالسوورعة او املالئمووة  أهنوواصووورة نقديووة بسوورعة ، و بوودون خسووارة توولكر ، و قوود عرفووم موون الووبعض علووه 
السويولة املصورفية فهوي مؤدور  أموانقد ، و ان هله العملية تكوون مصودر جولب للمقرتحوني  إ خالهلا قويل املوجود 

مموا لوديها مون ( اخلصووم املتداولوة )  األجولالية للمصرف ، و تقيس قدرتوه علوه الوفواء بالتزاماتوه قصورية لقياس القوة امل
 األطورافنقد يف فرتة زمنية قصرية ، و للسيولة املصرفية أمهيوة كبورية جلميوع  إ أخر   كن قويلها  أصولنقد متاح و 

متيووز املصووارف عوون  الوويتذلووا ألهنووا تعوود موون السوومات احليويووة و ( مقرحووني و مقرتحووني ) املتعاملووة يف القطوواع املصووريف 
، ففوووي الوقووم الووولي تسووتطيع فيوووه الو ووودات االقتصووادية تأجيووول الوفووواء  األخووور املؤسسووات و الو ووودات االقتصووادية 

بالتزامااا املالية لبعض الوقم ، ف ن جمرد إداعة عدم توفر سيولة لد  مصرف ما كفيلة بوأن تفقود اقوة املوودعني ، مموا 
   نتي ة زيادة سدىل الودائع من لد  املودعني اإلفالسيؤدي هبله املصارف ا  

البنوووك عمومووا سوووءا اإلسووالمية أو التقليديووة علووه اجتوولاب ادخووار النوواس مبختلووف الوسووائل وتتلقوواه يف تعموول  وهنووا    
دكل ودائع بأنواعها وجرت العوادة أن أصوداب الودائوع ال يطلبوهنوا كلهوم يف وقوم وا ود كموا ال يسودبوهنا بكاملهوا 

دمي القووروض وتسووهيالت بنكيووة أو يف وقووم وا وود أيضووا ومووا يتبقووه منهووا يف وقووم السوودىل تسووتخدمه البنوووك يف تقوو
وتتمثوول هووله النسووبة يف ا تيوواطي   ،ولكنهووا مطالبووة بنسووبة معينووة ختصصووها لطلبووات السوودىل اليوميووة ،متووويالت ملشوواريع

كووايف موون السوويولة يتكووون عووادة موون نسووبة معينووة موون إمجووال الودائووع وهنووا دوود بعووض املصووارف قوود قووتفظ با تياطووات 
االعتيادية وقدد املتطلبات الرقابية والتوقعات   م اال تياطات االعتيادية بينموا  تياوقائية عالوة عله أي اال تياط

 .الوقائية عله تقييم إدارة املصرف ملخاطر السيولة  تيعتمد   م اال تياطا
ألنوه جينهوا علوه جتميود أرصودة هوله الودائوع فأنوه يفورتض  ،ومع ذلا ف ن البنووك إذا مل تأخول هبولا اال تيواطي 

 ل سوو، وعلووه املسووؤول عوون إدارة السوويولة بالبنووا أن ي1لة دون تضووررفيهووا باملقابوول القوودرة علووه قويوول أصووول إىل سوويو 
 .وعليه أيضا التنسيق بني تلا األنشطة ،بدقة أنشطة مجيع  أقسام املصرف العاملة يف جتميع السيولة وتوظيفها 
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فعلووه لتفووادي فووائض السوويولة ونقصوواهنا،  ت السوويولة جيووىل مراجعتهووا باسووتمرارأ إن القوورارات اخلاصووة ب  تياطووا      
مثول املواسوم الويت تشوهد السودىل مون )املسؤول عله السيولة باملصرف أن يعرف مون البدايوة توواريخ العمليوات الكبورية 

يوة  ا  كن وحع خطق فاعلة ملواجهة النقص يف السيولة أو كيفالودائع بكميات كبري أو فرتات اإليداع مببالغ كبرية 
 .استغالل فوائضها بكفاءة عالية

للبنوك االعتماد علوه عوامول متعوددة لتقودير الوقوم الولي يقوع فيوه سودىل املبوالغ املودعوة واملبوالغ املقرتحوة  وعموما   
وطبقا هللا التقودير  كنهوا تن ويم اسوتثمار األمووال الويت تتووفر عليهوا وبالتوا  اال تفواظ سوواء بواملبلغ الضوروري ملواجهوة 

م ا تياطووات البنوووك أقوول موون   ووم الودائووع كلمووا كانووم طلبووات السوودىل وتوجوود قاعوودة معروفووة انووه كلمووا كووان   وو
 . 1املخاطر املرتبطة بالسدىل أكن والعكس كلما كان   م اال تياطات كبري كلما قلم تلا املخاطر

فمن الضروري وحع معايري لطرق التوظيف اليت تعمل هبا البنوك اإلسالمية واليت تؤدي إىل تطابق آجال التوظيفات  
لزمنية واستخدامات ومصادر األموال املتوقعة مع تاريخ استدقاقها وتتخل هله اخلريطة الزمنية بواسطة اخلرائق ا

الف وة املوجودة بني االستخدامات ومصادر األموال وتوفر هله الف وة املوجودة مبرور الوقم صورة إمجالية للبنا يف 
 .2السوق مما جيعله هتل اقة بالنسبة لل مهور يف وحع ودائعهم عنده

واملشكلة تطرح بالنسبة للبنوك اإلسالمية  يا ال تستطيع الل وء إىل احللول املولكورة أعواله ألهنوا ال تتعامول بالفائودة 
مما يستوجىل عليها أن ختلق سوق فيما بينها يل أ إليها البنا اللي حيتاج إىل سيولة حلل هله املشكلة، ولقود توصول 

تمثل يف تعاون البنوك اإلسالمية فيما بينها  يا يتقدم البنا اللي حيتاج اخلناء مؤخرا إىل  ل جزئي هلله املشكلة ي
إىل تغلية خزينته باستعمال سويولة لتغليوة خزينوة مون حيتواج إىل سويولة ورريوم أن هولا احلول يعتون مسوامهة هاموة يف  ول 

 . 3املشكلة إال أن هله األخرية تبقه قائمة يف ا تياج كل البنوك إىل سيولة يف آن وا د 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1   Carlo folco :Systeme du droit de la banquue. revue banque. 1954 .sans N .p 347. 
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 :في البنوك اإلسالمية إدارة مخاطر االئتمان 
 
أن خماطر االئتمان أقدم املخاطر بالنسبة للبنوك فهي فعليا النتي ة النهائية ملخاطر متعوددة األبعواد ومون الغريوىل   

 .أن املخاطر األكثر ديوعا من بني املخاطر ما يزال قياسها الكمي صعبا للغاية 
، وهنووا يقوووم 1موون إتبوواع عوودة إجووراءات ملراقبووة هوولا النوووع موون املخوواطر يف البنوووك اإلسووالميةولكوون هوولا ال  نووع       

 :التدليل عله عدة ركائز أساسية 
 قدرة العميل عله الوفاء بالتزاماته ليسم مرهونة فقق بصورة وحعه املا  كموا ت هوره البيانوات املاليوة التارخييوة الويت .1

هوله مبعوزل عون تقيويم املخواطر االئتمانيوة  çبل جيوىل أن ال يوتم تقودمي قدرتوهيرفقها بطلىل التسهيالت أو القرض، 
 .اليت قيق بقدرته عله التسديد عله مدار فرتة القرض 

كما جيوىل علوه هتلول االئتموان أن يوو  اهتماموه أيضوا للمر وة العمريوة للشوركة املقرتحوة فقود تكوون املر لوة مر لوة  .2
 .اللبول واالحمدالل فال يرد القرض

هتلل االئتمان خماطر العميل أو الشركة طالبة القرض ليمتد هولا التقيويم يم خماطر االئتمان جيىل أن يتخطه تقييف  .3
ها وخموواطر الصووناعة الوويت يعموول فيهووا وذلووا باإلحووافة إىل سووإىل خموواطر البيئووة احمليطووة بالشووركة أي خموواطر الشووركة نف

ي أن  لوا فكورة كاملوة عون  ودود العمول الولي سووف ، وبالتا  يستطيع البنا اإلسوالم2خماطر االقتصاد الكلي
ومعرفة البنا بوللا  تتويي لوه أن يعورف  قيقوة  اليت  حاربه عله أساسها أو اقرحه ارسه املستثمر ونوع الصفقة 

ري املشروع وكشف التالعىل إذا  اول العامل ديئا من ذلا واىل جانىل ذلا البد للبنا اإلسالمي أن ينشوف  س
 دوعبة تسومه دوعبة البدوو  االقتصوادية مهمتهوا التدوري عون ظوروف االسوتثمارات وجتموع هولهكغريه من البنوك 

أما يف احلالة اليت يكوون ،3االقتصادية والتنبؤات بفرص العمل املربي  يف املستقبل الشعبة كافة املعلومات عن احلياة
 ، ها أي بنا قبل تقدمي القورضفيها البنا كشريا أو مضارب صا ىل رأس املال فبعد األسئلة الثالاة اليت يطر 

كيوف تسودد ؟ماذا تفعل باملال اللي تأخله .2 ،ماذا فعلم املؤسسة اليت تريد القرض باملال اللي كان عندها.1
ديوهنا فالبنا اإلسالمي يطرح سؤاال رابع ال يقل أمهية عن الثالاة السابقة أال وهو هل  لا البنا وسوائل مراقبوة 

واجلواب عله هلا السؤال يعتمد عله مد  فاعلية و دة املتابعة واملراقبوة  ؟ الة قبول املشروعواملتابعة امليدانية يف 
بالبنووا فالبنووا اإلسووالمي ملووا يوودخل كشووريا أو مضووارب ممووول ال كمقوورض لووه  ووق اإلطووالع علووه مووا جيووري يف 
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وهنا يكمن السر ، دريكهاملشروع ألن قبوله يتدمل جزء من اخلسارة يغري من موقعه وجيهله أكثر اهتماما بنشاط 
فخطور عودم االسورتداد يتضواءل عنودما يتودخل البنوا بكول  وعليوهيف فاعلية الن ام اإلسالمي اللي يوجه وينصوي 

 .1ما لديه من خنة ودراية وكفاءة

حيوودد منول البدايووة قورائن موحوووعية معينوة وحيصوور وسوائل إابووات كالسو الت املضووبوطة الويت يلووزم البنووا  وللبنوا أن .4
إذ ال موانع مون البنووك اإلسوالمية أن تسوتخدم تؤدي هلا الغرض تبين أن مة  أو املستثمر املضارب باختاذهاعملية 

خناوا يف تطبيقااا بعض النسىل املالية أو األن مة األكثور داللوة وتطبيقوا مون طورف البنووك الت اريوة اسوتفادة مون 
النسوىل واملعوادالت  ضأن توجد لنفسها بع ايعتهلا  كن للبنوك اإلسالمية حبكم طبيف هلا اجملال ومن خالل ذ

   .2االئتمان واليت  كن أن تساعدها عله دراسة ،النموذجية اخلاصة هبا
كما  كن للبنوك اإلسالمية أن تعمل بالقواعد املتصلة بتنويع املخاطر عن األطراف املقابلة  يا تل وا البنووك        

 . 3اء جيعل  االت التخلف عن الدفع املتزامن من املستبعد متاما إىل التنويع حلماية أمواهلا فهلا اإلجر 
يف نطواق هتودود وان تصومم سياسوة اإلسالمي البد أن يكون اإلقوراض  ويف سبيل ختفيف العىلء عله املصرف       
ز كوووأن ال تت ووواو هوووله السياسوووة علوووه معوووايري وأولويوووات،  ن تبوووىن تصوووميما دقيقوووا دفعوووا ألي جتووواوزات وأاالئتموووان  موووني

                                                 
 .20، ص مرجع سابق البنوك اإلسالمية،:  هتمد بوجالل 1
   Experts Systemsتبين أن مة خنة . 1:دد من يقرتح تبين بعض األن مة ملعاجلة خماطر االقرتاض واليت  كن للبنوك اإلسالمية أن تستخدمها مثل وهنا 2

ات التسيري  فن ام اخلن املقصود به يف جمال اختاذ القرار إذ تعتن هله األن مة من الوسائل التقنية احلديثة جدا واملساعد يف اختاذ القرارات عله أي مستو  من مستوي
ن النام  التيريية ذات التعبري عن دور اآللة احلاسوب يف هتاكات السلوك البشري وجعلها بديال يف جمال التسيري وذلا من  يا مساعدته يف اختاذ القرار فهناك م

أو األفراد ولكنها ختتلف من النام  املقرت ة  يف أن مة اخلنة فهله األخرية تصمم ألجل األهداف احملددة واملساعدة يف اختاذ القرارات عله مستو  اإلنتاج أو املالية 
باملعلومات من جهة أخر  ومن األمثلة الشائعة  ول  رإجياد احللول املناسبة للمشاكل اليت ال  كن وحعها من قواعد وبرام  معينة من جهة قات  إىل التزويد املستم

فاألول مطبق يف جمال املراجعة احملاسبية والثاا ملساعدة اختاذ القرارات يف    event finex taxadvisorيف اجملال املالية ما يعرف بأسم أن مة اخلنة املطبقة 
اليت تطرح عله موجه ألريراض تشخيص النمو باملؤسسة  فن ام اخلنة إذا  كن أن يكون وسيلة مساعدة حللول املشاكل  event جمال التدليل املال يف  ني أنه

وداعته يف اإلداز  من خالل مستويااا املالية عندما يريد البنا اإلسالمي أن يدخل معها (املؤسسة)مستو  القروض يف البنوك اإلسالمية ويف  الة دراسة العامل 
د أمهية هله املعايري يف جمال ترديد القرارات وقسني العملية التسيريية وهنا تزدا:تبين املعايري املالية األكثر موحوعية يف جمال اختاذ القرار . 2عله أساس أنه رب املال 

االقتصاديات املختلفة في ىل مراجعة اجلدو  يف التصور، الن اعة يف اإلداز املالء يف توظيف املوارد وأمهية إدراج املعايري املالية ينبثق باألساس من الواقع املعاش يف 
ت اس يف قديد الوحعية املالية للمؤسسة استخدامها كأساس يف طلىل القروض البنكية ف ذا كانم املعايري املالية الكالسيكية يف االقتصاديااملعايري املالية املتبناة كأس

وجىل عن املؤسسة ققيق يست املتطورة تعرف انتقادات  ادة ف ن هاته املعايري مل تعرف بعد طريقها يف التطبيق ويف كثري من البلدان ف ذا كان من الشروط البنكية ما
الصورة احلقيقية عن أداء  يواملعن عنها باإلرباح قد ال تعط( سابات النتائ  وامليزانية احملاسبية جدول )املالية واالقتصادية ف ن املردودية املقدرة من خالل ةاملردودي

راسة وحعية العميل طالىل القرض وجديته يف نشاطه  إذا أرادت أن تدخل النشاط باملؤسسة وهنا ما يستوجىل إجياد معايري تسمي بتوخي املوحوعية كما تسمي بد
 معه عله أساس عقد مضاربة مثال ومن بني األساليىل دد ما يتوافق مع عمل البنوك اإلسالمية

 (                  . EBE)الفائض اإلمجا  لالستغالل =                         كمعدل املردودية االقتصادية 
  BFREاحلاجة إىل رأس املال العامل االستغال  + األصول الثابتة                                            

جامعة  2225جوان 2-6اإلصال ات النقدية و مكانة احليطة املصرفية باجلزائر امللتقه الوطين األول  ول املن ومة املصرفية يف األلفية الثالثة يومي: دار  ياة  3
  جي ل
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ن يبقوه يف  ودود اإلقوراض قصوري األجول ، سقف حل م القروض املمنو وة ومدتوه كوأالقروض نسبة معينة ، وأن حيدد 
 وأن قدد أولويات ملني القروض حبيا يقدم العميل املعروف  سن تعامله لد  البنا 

 
 :في البنوك اإلسالمية إدارة مخاطر التشغيل

الوووظيفي يف ن ووم املعلومووات وحووعف إجووراءات الرقابووة والضووبق الووداخلي يف تنشووا هووله املخوواطر بسووبىل االخووتالل   
املصووارف، فهووله الضوووابق تعموول علووه التأكوود موون أن املصوورف يقوووم بعملياتووه بشووكل  وولر مبووا يتفووق مووع السياسووات 

إىل أن واالسوورتاتي يات الوويت يضووعها جملووس اإلدارة، وان هنوواك محايووة للموجووودات وسوويطرة علووه االلتزامووات، باإلحووافة 
 .الن ام احملاسا يقدم معلومات كاملة وصديدة عن أداء املصرف يف الوقم املناسىل

 : 1وهناك االاة ميادين رئيسية ت هر فيها مد  فاعلية وكفاءة الن م والضوابق الرقابية وهي

 لصووال يات اهلياكوول التن يميووة وتشوومل قديوود املسووتويات الوظيفيووة واملسووئوليات والواجبووات املرتتبووة عليهووا، وا
 .املمنو ة لكل مستو  منها وإجراءات اختاذ القرار

 املالية واحملاسبية وتشمل وجود ن م ولوائي مالية وإدارية ومتابعة احلسابات وإعداد القوائم املالية تاإلجراءا. 

  الرقابووة املزدوجووة وتشوومل الفصوول بووني خمتلووف الوظووائف ووجووود الرقابووة املزدوجووة علووه املوجووودات ووجووود  مبوودأ
 .مراجعة ورقابة فعالة عله احلسابات، كفاية ن م الرقابة والضبق الداخلي

 يوووا  كووون أن تكوووون سياسوووة ،خطووور سياسوووات إدارة األفوووراد يف البنوووا أتعتووون سياسوووة التووودريىل مووون أهوووم و  كموووا    
ومفهووووم التووودريىل هوووو عمليوووة تعليميوووة قصووورية األجووول ألفوووراد لوووتعلم املعوووارف  ،ديدية ألخطووواء وسياسوووات أخووور تصووو

واملهووارات لغوورض هتوودد كمووا أن مفهوووم التنميووة اإلداريووة هووو عمليووة تعليميووة طويلووة األجوول ملوودربني ألريووراض عامووة علووه 
ت اجلديودة يف وظوائف قاعودة اهلورم التن يموي مستو  البنا ككل ويتم قديد اال تياجوات التدريبيوة ألصوداب العينوا

وتنميووة املهووارات ريووري املتا ووة  ،بالبنووا وأصووداب الوظووائف الشوواريرة يف حوووء االدوورتاطات الواجووىل توفرهووا يف دوواريريها
 .ونقل التطورات املصرفية العاملية للعاملني  ،للعاملني يف حوء الدراسات والبدو  اليت تعد عنهم

سواء من خوالل احملاحورات أو مون خوالل تنقول العمالوة بوني إدارات البنوا وو داتوه  وقد يكون التدريىل داخليا
وقوود يكووون التوودريىل خارجيووا موون خووالل مراكووز البدووو  والدراسووات اخلوونات واملعووارف املصوورفية،  املختلفووة الكتسوواب

ا  تغيوريات يف واملعاهد املتخصصة خارج البنا أو  ا خوارج البلود يهودف إدخوال أسواليىل  ديثوة يف العمول وإ ود
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ويف هوولا النطوواق قووام  ،1طوورق العموول السووائدة ومواجهووة الع ووز يف العمالووة والرريبووة يف تع وويم كفوواءة العوواملني وتوورقيتهم 
ذلا أن ،البنا اإلسالمي للتنمية ودار املال اإلسالمي ب نشاء كل منهما معهدا لتكوين العاملني يف البنوك اإلسالمية 

ئموا قسوني طورق اإلدارة لووديها وجلوأت إىل توظيوف خوناء مسولمني ودوليوني ملسوواعداا دار املوال اإلسوالمي  اولوم دا
علووه مبادوورة أعماهلووا يف أ سوون ال ووروف كمووا أنشووأ معهوود يف قوونص لوونفس الغوورض مببووادرة موون االقوواد الوودو  للبنوووك 

اصووة مثوول البنووا اإلسووالمي بينمووا تكووون بعووض البنوووك اإلسووالمية العوواملني فيهووا يف مراكزهووا التدريبيووة اخل ،2اإلسووالمية
 .والبدرين والبنوك اإلسالمية يف السودان  ،وبنا فيصل اإلسالمي املصري ،املاليزي
ويبقه متوقفا عله طبيعة تكووينهم الولي جيوىل أن جيموع ( العاملني)فتطور البنوك اإلسالمية مرتبق هبله األطر  

تكوووين اجلهوواز اإلداري للبنووا اإلسووالمي موون خووالل ، كمووا يتوقووف علووه قتصوواد والقووانون والفقهووي اجليوودبووني علووم اال
تدريىل وإتباع مناه  علمية باألسس وأساليىل التمويل اإلسالمي وخماطره وأن يضم أفراد منفتدني عاطفيا عله فكرة 

 الشوووعور( اإلدارة العليوووا)شووواركوا املؤسسوووني البنوووا اإلسوووالمي وحيسوووون بتقووودير هلوووله الفكووورة ومغزاهوووا اإلسوووالمي لكوووي ي
من  ركتووه دائمووا بشووكل مناسووىل ضووري العموول وحيسوونه ويسوو، األموور الوولي يووؤار علووه ولية ويعيشوووا نفووس الوودوافعباملسووؤ 

اإلسووووالمي جيعلووووه  ريصووووا علووووه كسووووىل رحووووه العميوووول ومعاملتووووه  إحووووافة إىل أن إ ووووان املوظووووف بأمهيووووة دوووواح البنووووا
 .3وهلا له عالقة يف جلب العمالء إىل البنا وبالتا  توسع نطاق تعامله ،اخل ...بلطف
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 قتصادية للتحوط وإدارة المخاطر الكفاءة االشرعية و المصداقية ال التي تجمع بينالوسائل بعض 
 اإلسالمية بنوكفي ال

املخاطر يف البنوك اإلسالمية من عرض وجهات الن ر الشرعية املختلفة كتدديات إلدارة اجلزء سنداول يف هلا  
خالل بعض اإلجراءات احلمائية والعقود الشرعية، يا قد ي هر أنه ال يكاد يسلم رأي من اعرتاض أوهت ور فقهي 

استمرار البدا عن احللول اليت حيتمل أن تقبل -واحلالة هله-أو من مشكلة تطبيقية يف ظروف معينة فمن املفيد
اطر، ولعل ما سيتم عرحه يضاف إىل قائمة احللول متهيدا الجتهاد اقتصادي فقهي درعا ملواجهة مثل هله املخ

مجاعي رصني وتوسيعا لدائرة الن ر واالختيار أمام كل من اجملامع الفقهية، ورجال القانون،واالقتصاد،واجلهاز 
 .1التشريعي،واملؤسسات املالية اإلسالمية

 :عثر والمخاطر االئتمانيةوسائل صيانة المديونيات من مخاطر الت       

اب لثبوت الدين يف ذمة املتعاملني مع باخل من أكثر األس...قيقستة والحباملرا و ملا كانم عقود اآلجال كالسلم    
فقد يستدعي األمر إىل صيانة هله ، ا أكثر العقود اليت تتعامل هبا هله األخريةيضيف الواقع أ يوه،البنوك اإلسالمية

وصيانته و كن تقسيم ذلا إىل عدة ،الديون، وهنا دد الشريعة اإلسالمية تتضمن عدة وسائل لضمان  ق املدين 
 :خنتار منها ما يلي2نوا ي

 : صيانة المديونيات من الجحود-0

 من هله الوسائل و من اجلدود الدائنجاءت الشريعة اإلسالمية بوسائل توايقية لضمان  ق 

 : توثيق الدين بالكتابة-أ        

والكتابوووة ،وريوووري ذلوووا ،ومعاهووودات ،، يف مجيوووع اجملووواالت مووون بيووووع يرجوووع إليهوووا عنووود احلاجوووة، وقووود اسوووتعملها النوووا 
َسمهًى : مشروعة لقوله تعاىل  .222 البقرة  فَاْكتُبُوهُ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا إَِذا تََدايَنتُم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل مُّ

ملتعواملني يثبوم فيوه  وق كول بوني ا  كموا ريإذ الكتواب يصو ،وقطوع املنازعوات،فالكتابة وسيلة لصيانة األموال         
ل الزمان مقدار البودل ومقودار األجول، والرجووع طابه عله املتعاملني إذا تفقد يش االرتيابكما أنه مرجع  ني منهما،

 .كما أنه وسيلة إابات يف  الة وفاة الدائن،ا الشا إىل الكتاب يقطع هل
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 :على الدين والعقود داإلشها-ب      

لنزاع ل، واإلدهاد أقطع 222البقرة   َوأَْشِهُدْوْا إَِذا تَبَايَْعتُم: يف العقود واملداينات مشروع بدليل قوله تعاىل دواإلدها 
 .1 وأبعد للت ا د

 :اإلعسارصيانة المديونيات من -0       

 : الضمان والرهن-أ       
وتستخدم البنوك اإلسالمية الضمان ،وتعثر الديون  والضمانات كللا وا دة من أهم وسائل احلماية ملقابلة اخلسائر

، جتيز الرهن اللي  ثل أعيانا تقدم حمانا اللتزام آجل بدليل قوله ةاإلسالمية السمد ألن الشريعة ،حلماية التمويل
ْقبُوَضةٌ  : تعاىل ، و كن أن تأخل هله الضمانات أو 223: البقرة َوإِن ُكنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجُدوْا َكاتِباً فَِرَهاٌن مَّ

الستفادة منها عند ع ز املدين لالرهون دكل أصول عينية أو اللهىل والفضة، واملقتنيات األخر  الثمينة واألسهم 
 .سري احلصول عله ما حيتاج إليه من متويليلدائن عله أمواله كما حيقق للمدين تعن الوفاء، وهلا ما حيقق اطمئنان ا

 : الكفالة-ب       

َولَِمنن َجنا   بوو  عوني، وهوي مشوروعة أوذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة بونفس أو ديون  محونقصد بالكفالة 

 .2بالكفيل: وجاء يف تفسري الزعيم ،22 يوسف  بِِه ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَاْ بِِه َزِعيمٌ 

كوواألدوات   ،الضوومانات يف قسووني جووودة االئتمووان والكفوواالت الت اريووة ذات أمهيووة بالغووة و وتسوواعد الكفوواالت      
مبتطلبووات  ءسوويطرة علووه املخوواطر االئتمانيووة، واملصووارف الوويت لووديها متعوواملني مبقوودورهم تقوودمي كفوواالت جيوودة والوفووالل

 .املتطلبات الرقابية لرأس املال مبوجىل اتفاقية بازل اجلديدة املقرت ة إلعفاءاتهل أخر   كنها أن تتأ

 :حوالة الدين -ج      

مليون دينار 1 قدره" ب"يدين بدين للبنا " أ" كن استغالل الدين يف دراء أصول عينية  قيقية لنفرض أن البنا  
لسويولة لشوراء أصوول عينيوة قيمتهوا مليوون دينوار مون املوورد  الدائن حباجوة" ب"حيني أجله بعد سنتني، ولنقل أن البنا 

أوال بيووع  هوالوولي يهموو" ج"علووه أسوواس البيووع اآلجوول ملوودة سوونتني فووأكثر يف هووله احلالووة واسووتنادا إىل قبووول املووورد " ج"
 هيوولومبووا أن البيووع باآلجووال يتطلووىل أخوول ع ،"ب"سوويقوم بسووداد قيمووة مووا حيتاجووه املصوورف " أ"بضوواعته، فوو ن املصوورف 
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ف هلا الربي بطريقتني باالتفواق املتبوادل يقودم املوورد يفيمكن تكي %5هام  ربي كما يف بيع التقسيق، ولنفرض أنه 
" ب"رف صم املو أ يق،"أ"رفصمليون أو حيصل املبلغ كامال مليون دينار من امل 2905بضاعة قيمتها " ب"للمصرف 
 .1 مليون 295بدفع مبلغ 

كوووأن يل وووأ البنوووا اإلسوووالمي إىل إلوووزام املووودين للبنوووا : أو التـــأمين علـــى قيمـــة القـــرضالتـــأمين التبـــادلي -د       
باالدوورتاك يف صووندوق التووأمني التبوواد  الوولي ينشووأ داخوول البنووا، كمووا يف البنووا اإلسووالمي األردا  يووا يوونص ن ووام 

، يوة علوه سوبيل التونعخواص هلوله الغاالصندوق عله أن املشرتك يسدد نسبة معينوة يف الودين املوؤمن عليوه يف  سواب 
فيدفع به مون  ،مثال كاإلعسارق املشرتك تعويضا عند التعرض للخطر من األخطار  يستدا ال تستطيع اسرتداده و يحب

 -مخسووة آالف دينووار أردا هد أقصووحبووموون رصوويد املشوورتك القووائم املووؤمن موون عليووه  % 52أموووال الصووندوق مووا نسووبته 
 .2 ويكون ذلا حمن دروط معينة

مقابول  دافع القسق يدفعوه دون انت وارفلا النوع من التأمني  كن تطبيقه كأسلوب تعاوا  الل دون  رج وه       
 .حة إىل كونه عقد تنعو خرج من كونه عقد معايف

الضوومان "رتض موون البنووا ألجوول متويلووه، إذ قووكمووا  كوون للوودائن طالووىل القوورض التووأمني علووه مشووروعه الوولي ا       
موووون العواموووول املسوووواعدة علووووه ركوووووب املخوووواطر مووووع " التووووأمني اإلسووووالمي"أو " التكافوووول االجتموووواعي"أو  "االجتموووواعي

أو تعوورض جلائدووة أو كاراووة أدت إىل إعسوواره يف ه االطمئنووان علووه تسووديد قيمووة القوورض، فوو ذا خسوور املسوولم يف عملوو
، ومنهوا  كون 3 اة مون اجملتموع والدولوةواملواسوال، وال سد  بل يلقه املعونوة مهك رت ديد قيمة القرض اللي عليه مل يست

كما أنه يوفر األمان والطمأنينة إلدارة البنا، وكل هلا يتوقف   ،و ةناعتبار التأمني وسيلة رئيسية لضمان القروض املم
 .عله دركة التأمني اليت البد أن تتوفر فيها القدرة عله الوفاء بالتزامااا

 : إعانة الزكاة-هـ      
َدقَاُت لِْلفُقََرا  َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِملِيَن  : املدين املعسر يعطي من سهم الغارمني يف الزكاة لقوله تعاىل    إِنََّما الصَّ

بِيِل فَِريَضةً مِّ  ِ َواْبِن السَّ قَاِب َواْلَغاِرِميَن َوفِي َسبِيِل ّللاه ِ َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الرِّ ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ َن ّللاه      َوّللاه

اء املدين املعسر من الزكاة أن يكون طوالغارمون هم املدينون ملصا  أنفسهم أو ملصا  عامة ويشرتط إلع ،62 التوبة
 .سبىل عمل مباحبه نوأن يكون دي، هاره وفقر سمسلما ابم إع
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 :صيانة المديونيات من المماطلة-3      

التدابري اجلائزة درعا ملعاجلوة مشوكلة املماطلوة، وبعوض هوله اآلراء منشوور وبعضوها مل ينشور،  عنآراء  عدةهناك       
وال هندف يف ذلا للرتجيي بينها بل نكتفي بتلخيص وإيضواح مضوموهنا، ،ونورد فيما يلي أهم اآلراء لإلطالع عليها 

نقصود إليوه  الولييف فئوة مسوتقلة ولويس و ودة فيصونفه   سينآلراء، جيعل كل منها ل من املمكن اختاذ تفصيل إذ وهنا
ر  ومون هولا املنطلوق نو،ئة الوا دة فن الفئات الرئيسية إلبراز أهم املالمي املشرتكة للمهو تقسيم اآلراء إىل عدد قليل 

 من املفيد التمييز بني االاة فئات أو أراء، وجيدر بنا التأكيد أن هتل النقاش هنا سينصىل فقق عله التدابري اجلائزة أن
 .ض الدائن عن حررهيتعو للردع املماطل، و 

 :الفريق األول -

القائل بعودم جوواز التعوويض املوا  للودائن عون حورر املماطلوة، ويضوم كول مون األسوتاذين نزيوه محواد وعلوي السولوس،   
عوون وم يف الفقووه اإلسووالمي ما هووو معلووبواحلوول الوولي يقرت ووه هوولا الفريووق ملشووكلة املماطلووة، هووو التعزيوور بوواحلبس  سوو

االتفاق  ل أمثل يف ظل ن ام إسالمي ذي قضاء سريع وفعال، أما احلالة العملية القائمة اليووم ب ولكن هلا، العصور
 .تفسي جملال المتداد املماطلة

 : الفريق الثاني -

يض عوون وهووو القائوول اووواز التعووويض عوون األحوورار الفعليووة النامجووة عوون املماطلووة، إذ أابتهووا الوودائن وعوودم جووواز التعووو    
ق األسواتلة زكوي الودين دوعبان، يوعن الربي الفائم عله الدائن بسببها، ويضم هلا الفر  أوحرر املماطلة يف  د ذااا 

والدكتور زكي عبد الن،داة اهلل صديقي إىل  د ما، وحمن هلا الفريوق ينفورد دوعبان والقوانون الكووييت بشورط إحوايف 
ؤدي إىل يواللي قود  رر ضلة حررا ريري عادي، و ثل هلا الفريق الثاا بالهو أن يكون الضرر الفعلي الناجم عن املماط

 .إعالن إفالس الدائن أو احطراره لفسخ العقد، أو ع زه عن وفاء بدين عليه واحل ر عله ماله

 أنلكن نال ظ أن مثل هله األحرار قد تصيىل فرد، لكن قلما تقع علوه مؤسسوة ماليوة كمصورف الولي ينودر       
 .تؤدي املماطلة إىل إفالسه

 :الثالث يقالفر  -

عن املماطلة ذااا مادامم قد فوتوم علوه الودائن فرصوة ربوي كوان  -شروط معينةب-هو القائل اواز تعويض الدائن   
دق الوودائن التعووويض عنووه ويضووم هوولا الفريووق مصووطفه الزرقووا، وصووديق الضوورير، ومهووا تسووي سيدصوول عليووه وهووو حوورر
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  .اليت تسوغ هلا التعويض عن الربي الفائم خيتلفان يف الشروط

عد عرض هوله اآلراء مون طورف هتمود أنوس الزرقوا وهتمود القور  علقوا عليهوا بوأن أريلوىل األ ووال العمليوة الويت بو       
املماطلة، هو أن كل ما يستطيع الدائن أن يدعيوه هوو  سالمية واألفراد بالنسبة ملشكلةتواجه اليوم املؤسسات املالية اإل

الووه، سووواء اسووتطاع إابووات الضوورر أم ال، ويقرت ووان صوويغة للتعووويض عوون املوودين املماطوول، قوود  رمووه موون االنتفوواع مب أن
بأداء الودين، كموا يلوزم فووق ذلوا بتقودمي قورض  سون للودائن، يسواوي مقودار م املدين املماطل قضاءا ز الضرر، بأن يل

 .1لمدة املماالة عن املماطلةلالدين األصلي ينتفع به 

كما دود هنواك إقورتاح آخور ملواجهوة مثول هوله احلواالت مون املماطلوة كادورتاط  لوول بواقي األقسواط إذا توأخر        
، أو ادوورتاط إخووراج مبلووغ موون املووال كصوودقة للفقووراء إذا تووأخر املاليووني عوون أداء الوودين يف 2املوودين يف دفووع قسووق منهووا

 .3 الوقم احملدود

ال )عقىل عله املسألة اتفق عله إلزام املدين املوسر  أو، أو حبا ،من كتىلمن خالل ما سبق نال ظ أن جل       
 .لكنهم اختلفوا يف كيفيتها، ةعداملماطل بعقوبة را( املعسر

ومن بني اإلجراءات اال تياطية أيضا اليت  كن البنوك اإلسالمية أن تتخلها لضمان التسديد وعدم املماطلوة يف      
، فو ذا امتنوع عون يدفع هلا األخوري الوثمن كلوهإال بعد أن الزبون  كية البضاعة ال تتدول إىلأقساط عقد املراحبة، أن مل

 .4 ق للبنا اسرتجاع البضاعةتسديد املبلغ الكامل 

أقر مشروعية أخلها  اللي 1023كما هلا أن تعتمد أيضا عله توصيات مؤمتر املصرف اإلسالمي الثاا لسنة        
ع منووه مووا يغطووي الضوورر قتطوووأنووه إذا امتنووع الزبووون عوون تنفيوول وعووده أو ماطوول  ووق للبنووا أن ي، لعربووون يف بيووع املراحبووةل

 .5اللي  صل له من جراء ذلا ليس ريري

                                                 
، مرجووع سووابق، 3جامعووة امللووا عبوود العزيووز، االقتصوواد اإلسووالمي، موو  التعووويض عوون الضوورر املماطلووة بووني الفقووه واالقتصوواد،جملة:هتموود علووي القووري،هتموود أنووس الزرقا1

 .32ص
: جملوة اجلامعوة امللوا عبود العزيوز، 25/2/2، قورار رقوم 1002مواي  14-0ذي القعودة  12-2،جودة ر،املوؤمتر اإلسوالمي املوؤمتقرار جملس الفقه اإلسوالمي ملن موة  2

 .20-22، ص1002، 4االقتصاد اإلسالمي، م 
222- 225معاصر، مرجع سابق، ص اقتصاديةحبو  فقهية يف قضايا : هتمد سلمان األدقر وآخرون 3

 . 

 .02مرجع سابق، ص .إلسالميةالبنوك ا: هتمد بوجالل 4
 .22، ص1، دط، الكويم، ج1025/1026الفتاو  الشرعية يف املسائل االقتصادية: راجع بيم التمويل الكوييت 5

سلسوولة ثووو وعووي -يووةدليوول الفتوواو  الشوورعية يف األعمووال املصوورفية، إعووداد إدارة البدووو  مبركووز االقتصوواد اإلسووالمي باملصوورف اإلسووالمي الوودو  لالسووتثمار والتنم: أن وور
 .2، ص1020: ، مطابع املختار اإلسالمي11اقتصادي، رقم 
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وفعال  د  العمل يف بعض البنوك اإلسالمية عله أخل العربون واعتنه جزءا من قيمة العملية ككول، كموا هوو 
 نوا مثول مصورف قطور اإلسوالميو تون البنووك األخور  تأمينوا ولويس عرباحلال يف بنا فيصل اإلسالمي املصري، بينما تع

1. 

 تحديات شرعية إلدارة المخاطر المصرفية والتحوط لها        

 ان اإلسوووالم املوووديونيات مووون التعثووور ثووواول هنوووا اقووورتاح بعوووض العقوووود املسوووماة يف الفقوووهصوووبعووود موووا رأينوووا كيوووف        
لتدقيووق قوودر موون التدوووط لووبعض املخوواطر مووع إدخووال عليهووا بعووض اإليضووا ات الوويت  كوون اسووتخدامها و  اإلسووالمي
موون التدوووط  ين جتعلهووا أقوورب للقبووول فقهيووا دون تفويووم وظيفتهووا االقتصووادية املبتغوواة وهووأوالوويت  كوون  ،والتعووديالت

للتطوووير الوولي  وهووو منطلووق الزم،  وهلووا بووني الفقهوواء واالقتصوواديني آمووال أن يكووون هوولا بدايووة حلوووار متعمووق، ملخوواطرا
 .بالقبول الفقهي والن اعة االقتصادية هجوه ملشتقات مالية إسالمية قضنر 

 :إدارة مخاطر تغير قيمة النقود-0       

والودين أو القورض احلسون أااللتوزام  قيموة هنا سنداول التعورض إىل األ كوام الفقهيوة الويت تتعلوق بكيفيوة تسوديد       
ل التغيري املستمر أو التدهور يف قيمة العملة النقدية مع أن  ظيف ( الدائن أو املدين)د بطريقة مثله ريري مضارين به أ 

 :سببا يف ذلا وفيما يلي أهم هله اآلراء اكال الطرفني ليس

 : ربط النقود بأوسط القيم للنقود السائدة عند التعاقد-أ       

إذا صووار مووا كانووم قيمتووه مائووة موون نوووع يسوواوي »: القووولقوود توصوول ابوون عابوودين يف رسووالته املشووهورة يف النقووود إىل   
ع بأخول موا سواوي التسوعني ئابوتسعني ومن نوع آخر موا يسواوي مخسوة وتسوعني ومون آخور مثانيوة وتسوعني فو ن ألزمنوا ال

 .2 «مبائة فقد اختص الضرر به فينبغي وقوع الصلي عله األوسق

لتوزيع العىلء الطارئ بني املتعاقدين من خوالل تقاسوم كول ا يعتن ن اموهلا احلكم اللي وصل إليه ابن عابدين      
وقد يكوون ن وام تقاسوم الضورر مون خوالل ، ف عن تغيري قيمة النقودمن البائع واملشرتي أو الدائن واملدين الضرر الناد

عون ذلوا يقووم الطورف املسوتفيد  داوموا ز احوي علوه نسوبة معينوة مون تقلبوات األسوعار، غمادة تقض بالت تضمني العقد

                                                 
اجلوانوىل التطبيقيوة والقضوايا )ورقوة مقدموة يف نودوة خطوة االسوتثمار يف البنووك اإلسوالمية ،اجلوانىل القانونية لتطبيق عقود املراحبوة واملضواربة : إماعيل عبد الر يم دلا 1

 .222-221، ص1022نيو يو  21إىل  16واملشكالت، عمان ، من 
 .56-55:، ص2تنبيه الرقود عله مسائل النقود، جمموعة الرسائل، دار إ ياء الرتا  العريب، بريوت، ج: أمحد أمني ابن عابدين 2
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ويف السوووودان أصوووبي هووولا االتفووواق تعاقوووديا وبصوووفة منت موووة يف عقوووود السووولم ويعووورف ببنووود ،ض الطووورف املتضووورر يتعووور ب
 .1اإل سان

: نحـوه وقيمـة النقـد علـى القـرض و األعيـان مثـل البيـع لـىاألخذ بقيمة السلعة في العقـود الـواردة ع-ب       
يعدل عن امللهىل امللكور من املدونة ويعتول بأنوه أعطوه منتفعوا  غئن ديخه عبد احلميد الصاي أزر وقد ذكر اإلمام املا
وال حيصول هولا الغورض إال بوأن يأخول قيمتهوا، قوال وإذا  ،ال منفعة له فيوه م بأن يعطي مالفال ي  ،به ليأخل منتفعا به

 .2 مل توجد بعد انقطاعها كان عليه قيمة السلعة

مووة تعووود إىل مووا كووان يقابوول هوولا النقوود املؤجوول ي وواالت االنقطوواع والكسوواد وتغووري القد هوولا الوورأي أنووه عنوو وي هوور      
 .املتغري بالغالء والرخص إذ العدالة تقتضي رد قيمة النقد أو السلعة أواملنقطع 

 :(نظرية الظروف الطارئة) األخذ بمبدأ الجوائح -ج       

ف هنا تؤار عله العقد وآااره حلوديا النوا  ،ة املتعاقدينادر إواملراد مببدأ اجلوائي أنه إذا وقعم جائدة خارجة عن       
 للنقود فو ن املودين يتدملوه  -يف  ودود الثلوا-، وعله حوء ذلا ف نه إذا  د  تضوخم كبوري 3أمر بوحع اجلوائي

، كموا هذهىل إليه األستاذ مصطفه الزرقا،وهتي الودين علوي القور قياسا عله مسألة اجلوائي يف الثمار وهلا الرأي اللي 
قوورار بشووأن ( 1422)صوودر موون جملووس اجملمووع الفقهووي التووابع لرابطووة العووامل اإلسووالمي يف دورتووه الرابعووة املنعقوودة مبكووة 

 .4ها يف احلقوق وااللتزاماتري ال روف الطارئة وتأا

 :الربط القياسي -د

وذلوا السوتبعاد أاور التغوري يف  ،اواروا ربوق قيموة املودفوعات اجلاريوة مبقيواس اابوم للقيموةفاالقتصاديون كثريا ما أ       
 مسووووتو  مسووووتقر رياملسووووتو  العووووام لاسووووعار عوووون طريووووق اسووووتخدام األرقووووام القياسووووية،واهلدف موووون هووووله الوووودعوة توووووف
نا عوون توودل أنية  كوون للموودفوعات اآلجلووة وموون بووني الطوورق السووهلة هنووا طريقووة األرقووام القياسووية، وهووي طريقووة إ صووائ

ويف متوسق أسعار جمموعة معينة من السلع ويف املستو  العام ألسعار ،والزراعي ،  م اإلنتاج الصناعي  يفالتغريات 
، %122بنسبة معينة هي نسبة األساس اليت تعادل  يو ئتربق التغريات عله أساس م ما اجلملة وأسعار الت زئة وعادة

                                                 
 .152ص،مرجع سابق . اإلسالميةإدارة املخاطر قليل قضايا يف الصناعة املالية :طارق اهلل خان، أمحد  بيىل1 
 .21مرجع سابق، ص، حبو  يف االقتصاد اإلسالمي: ، نقال عن علي هتي الدين عله القره120ص ي،درح التلقني للمارز  2
 .سبق خترجيه 3
ربوووق الوووديون وااللتزاموووات بالووولهىل أو بعملوووة معينوووة، أو بسووولة مووون : املووورزوق البقموووي دصوووا  بووون زايووو أيضوووا، أن ووورو . 23، املرجوووع نفسوووه، ص: هتوووي الووودين علوووي القوووره 4

 .25-23-22، ص1422، 43، ع11جملة البدو  الفقهية املعاصرة، سنة : العمالت
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سوونة معينووة واعتوونت سوونة  اختووريتللمسووتو  العووام لاسووعار  أوإل وود  السوولع  يقياسوو فوو ذا مووا أريوود الوصووول إىل رقووم
 .1ة مئوية من سعر  سنة األساسبساألساس أ نسبم هلا أسعار السنوات األخر  مجيعها كن

ر لاجووو  يلكوون يف احلقيقووة هوولا املعيووار لوويس هتوول اتفوواق إال أن جممووع الفقووه اإلسووالمي أجوواز مبوودأ الووربق القياسوو      
، بأنووه 4اني، والوودكتور دوووقي أمحوود الوود3ر دووابراو ، كمووا اعتوون الوودكت2علووه أال ينشووأ عوون ذلووا حوورر يف االقتصوواد العووام

 .عامل مع تغري قيمة العملةللتأفضل وسيلة متا ة 

 :السلع واألسهمأسعار خاطر مدارة إتحديات  -0        

عواملني معهوا، تالسلع واللهىل واألسهم مصودرا لإليورادات للمولقد اعتنت املصارف اإلسالمية االستثمار يف         
وهلا هي كللا كما ي هر ذلا يف الدفرت الت اري املصريف، وتنشأ خماطر سعر السلعة نتي ة ا تفاظ املصرف بالسلع 

لم ون سلعي نتي ة دخوله يف التمويل بالسز ون السلع بغرض البيع أو أن يكون له خمز لبعض األسباب كاال تفاظ مبخ
لووللا سوونقوم مبناقشووة بعووض الطوورق الوويت قوود تكووون مفيوودة ، باإلجووارةأو أن  تلووا عقووارات وذهووىل واملعوودات اخلاصووة 

 .اتفاق باجلواز أم هتل اجتهاد هتل إلدارة خماطر أسعار السلع بغض الن ر عن املوقف الشرعي منها هل

  :وطحللت تالمستقبلياعقد السلم كعقد من عقود  - أ       

إال أهنا  كون أن تسوتخدم للوتدكم يف  ،عقود املستقبليات تشكل يف  د ذااا أصوال لعقود هتفوفة باملخاطررريم أن 
خموواطر معينووة، فقوود متكوون هووله العقووود مسووتخدميها موون جتميوود األسووعار وفووق توقعوواام ويعتوون عقوود السوولم موون أنسووىل 

والت ارية علوه ، والصناعية ،لنشاطات الزراعية يا  كن املصرف اإلسالمي متويل ا ،العقود لتدقيق وظيفية التدوط
سوعر عاجول ب ةد آجلور او وتكوون مصولدة املصورف اإلسوالمي احلصوول علوه مو،النطاق الفردي ونطاق املشاريع الكبرية 

، فمثال إذا كان البنا اإلسالمي يف  اجوة إىل 5 رخيص، نسبيا أ يقوم بعد قبضها بتسويقها بثمن احلاحر أو املؤجل
، إذ بعد مرور (املستقبلية بالزيادة اتثرافاالأي )بعد ستة أدهر، فهو يواجه خماطر السعر  يمنتوج زراعي كالقم ريتوف

اليت " عدم التيقن"ن مل يرريىل البنا يف قمل نتي ة إالفرتة قد يكون السعر إما أكثر أو أقل من السعر احلاحر، وهنا 

                                                 
 .  63، ص1021احلديثة، دط،  ثو الن رية االقتصادية يف اإلسالم، الدخل واالستقرار، العباسية املطبعة العربية: عبد املنعم عفر 1
1-25-6-20الدورة الثامنة، قرار رقم ،جملس جممع الفقه اإلسالمي 2

 . 

، 1002، 3املعهود العواملي للفكور اإلسوالمي، ط: دراسة يف النقود واملصارف السياسية النقدية يف حووء اإلسوالم، فرجينيوا .ثو ن ام نقدي عادل:محد عمر دابرا  م3
 .56ص

 .342ص،1024 ،1الن رية االقتصادية من من ور إسالمي، الرياض، مكتبة اخلرجيي، ط: تصاد اإلسالميدروس يف االق: دوقي أمحد الدنيا 4
 .213ص،ق بمرجع سا ،1اقتصادية معاصرة، ج حبو  فقهية يف قضايا: دقر وآخرونهتمد سليمان األ 5 
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يف عقود مسوتقبلي علوه أسواس السولم حبيوا يوتم تسوديد السوعر فوورا،  تالزم األسعار املستقبلية للقمي فعليه أن يدخل
 .طاتهانشلمما يسهل له التخطيق  يوبالتا  فالبنا يكون قد أبعد  الة عدم التيقن ألسعار القم

ك لطورق إلدارة املخواطر يف البنوو ا إن اإلمكانيات املتوفرة يف العقود إلدارة املخاطر والسويطرة عليهوا كثوري فأريلوىل       
هوو و التقليدية تكون من خالل العقود اآلجلة واملستقبليات، وهله خمالفة للسلم إذ يتأجل فيها سداد السوعر والسولعة 

يوز بيوع الودين ، الويت جت(*)لدراسوات احلديثوةا، ورريم ذلوا دود بعوض "بيع الدين بالدين"ما ال جيوز يف الفقه اإلسالمي 
 .طربالدين كأداة من أدوات التدوط وإدارة املخا

 : 1  العقود الموازية -ب       

هوا وأصوول ريوري ماليوة أو أهنوا ترجوع إىل ينسولع بعالبسبىل تغريات مؤقتة يف أسعار  إماقد  خماطر السعر  أن كن    
( املبوالغ املسوتدقة)لوديون لويفورض التضوخم خمواطر للقيموة احلقيقيوة  -أي التضوخم–التغري يف املستو  العام لاسوعار 

ولكوون يف ،كوواليت تنشووأ نتي ووة عمليووات املراحبووة مووثال، وبالتووا  فالبنووا اإلسووالمي سوويقبض مبووالغ قوود اخنفضووم قيمتهووا 
املقابووول إذا دخووول البنوووا يف متويووول عمليوووات السووولم ف نوووه سيسوووتقبل سووولع وبضوووائع عينيوووة، قووود زادت أسوووعارها بسوووبىل 

م األصول النادئة عن املراحبة والسلم، ينطوي عله إمكانية درء آاار خماطر السعر التضخم وهلا التغري املتعاكس يف قي
 اليت تصا ىل هله العمليات

 

 

                                                 
بأنووه عقوود قوووط هبوودف حلفووظ أصووول طووريف املعاملووة، وهوولا مووا ينسوو م مووع القواعوود " بيووع الوودين بالوودين"عايت اينرعبوود الوور يم عبوود احلميوود السوو:الوودين بالوودين بيووع– )*(

احلووديا الوولي اسووتدل بووه علووه هنووي بيووع الوودين بالوودين  ووديا حووعيف منقطووع علووه الوورريم موون قبولووه العووام موون قبوول .1:منهووا  .الشوورعية مسووتندا يف ذلووا إىل عوودة أدلووة
، وأجازهوووا ابووون تيميوووة يف اجملمووووع (3/33ج)الووودين خمتلوووف فيهوووا كتطوووارح الووودينني منعهوووا الشوووافعية يف األم  الفقهووواء، فقووود اختلفووووا فيموووا يصووودق عليوووه فهنووواك صوووور بيوووع

تنتفي يف بيع التدوط علة التدرمي الواردة يف بيع الدين بالدين، وهي لئال تبقه ذمة كل منهما مشغولة بغري فائدة، و بيع .2 (.235ص)ن رية العقد ( 20/422ج)
 يوا ال يوجود  ،واحلكم بدور مع العلوة وجوودا وعودما، كموا ال  كون أن تكوون هنوا ذريعوة إىل النسويئة،ه محاية مال العاقد من التقلىل ريري املرريوب التدوط املقصود من

كما أن عقود السولم .3 .22/23ثو مشتقات مالية إسالمية واإلدارة املخاطر، مرجع سابق، ص: عايتاعبد احلميد عبد الر يم الس،فاصل زمين بني تقابض البدلني 
، أيضووا يف عقوود اإلجووارة جيوووز تأجيوول دفووع األجوورة مووع عوودم إمكووان تسووليم (مواهووىل اجلليوول: احلطوواب)أجوواز املالكيووة تأجيوول الووثمن االاووة أيووام وأكثوور يف بعووض احلوواالت 

طرفان ملزما في وز يف عقد التدوط ادرتاط تأجيل البدلني لغرض املنفعة عله الفور، باالستناد إىل  رية التعاقد واالدرتاط ير  ابن تيمية أن الشرط اللي تتفق عليه ال
مسوتقبليات متوافقوة موع الشوريعة، مرجوع : عايتاعبود الور يم عبود احلميود السو)، 1020ويف عقد التوريد يتأجل البدالن وإجازة الزرقا وجمموع الفقوه اإلسوالمي ،التدوط 

 (.32سابق، ص
جواز تأجيول السوعر والسولعة املصونعة يف عقود االستصوناع كموا أن عقود العربوون يعوين أن ريالوىل السوعر مؤجول إحوافة  62/3/2كما قرر جممع الفقه اإلسالمي يف قرار 

 .إىل تأجيل املبيع فتكون هله املعاملة يف إطار بيع اآلجل
 .122-122ص، مرجع سابق  .قليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية إدارة املخاطر: طارق اهلل خان، أمحد  بيىل 1)
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بيــــــــــع ســـــــــــعر  جـــــــــــل 
 (مستحقات وديون)

ـــــــــــة ل صـــــــــــول    (01-)قيمة الديون  القيمـــــــــــة المتبقي
+(01) 

شــــــراء الســــــلعة مؤجلــــــة التســــــليم 
 (أصول حقيقية: المستحقات)

عقـــــــــــد ســـــــــــلم لشـــــــــــراء أصـــــــــــول 
 مليون  011قيمتها

قيمتها  عقد مرابحة لبيع أصول
 مليون 011

 %01التضخم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  160ص، مرجع سابق.يف الصناعة املالية اإلسالميةقليل قضايا  إدارة املخاطر :طارق اهلل خان، أمحد  بيىل:المصدر     
إال أنووه  كوون تكييووف مكونووات األصووول ، أنووه ال  كوون التدوووط موون التدوووالت الدائمووة يف أسووعار األصووول عوموو     

اليت تشوتمل عليهوا ميزانيوة املصورف بصوورة منت موة، حبيوا  كون تفوادي األاور السولا للتضوخم أو ( الديون)املستدقة 
مليون دينار عله أساس  122لنفرتض أن املصرف اإلسالمي قد باع أصوال قيمتها  (01الشكل)التقليل منه كما بني 

دينووار مون األصووول  مليوون 122رائه موا قيمتووه شوواملراحبوة ولسوتة أدووهر و كنوه عموول تغطيوة كاملووة ملقابلوة آاووار التضوخم ب
زيد قيموووة مسوووتدقات تم سوووموووثال نتي وووة التضوووخ % 12فووو ذا اخنفضوووم قيموووة األصوووول السوووابقة بوووو، علوووه أسووواس السووولم

ل املصرف بلم فيمكن تغطية بصورة كاملة من قوإحافة إىل ذلا وفيما خيص الس،بنفس النسبة ( من السلم)املصرف 
 كللا هلا اال تمال      .(00الشكل )موردا ويبني  -أي املصرف–دخوله يف عقد سلم موازي ومكافف يكون فيه ب

 
                                        

 
 
 

 . يوضح كيفية تكييف ديون ومستحقات البن  مع مخاطر التضخم -18-شكل
 
 

 (مورد)عقد مراحبة بني التعامل والبنا  واملورد (لمو مك)عقد سلم بني البنا 

 .يةيمة النقود من خالل العقود المواز إدارة مخاطر تغير ق يوضح -10 -شكل
 

 البن  اإلسالمي المورد المتعامل

تحصيل ديون ومستحقات 
 مليون 011 جلة بقيمة 

تحصيل بضاعة  جلة السلم بقيمة 
 مليون 011

 (تحوط للقيمة)أشهر  0 (ةمقيللمخاطر )أشهر  0
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 . يوضح كيفية التحوط لمخاطر التضخم في ميزانية البن  -10–شكل 
 

 -122ص، مرجوع سووابق.قليول قضوايا يف الصووناعة املاليوة اإلسوالمية إدارة املخواطر :طوارق اهلل خوان، أمحوود  بيوىل :المصـدر
120. 
 :1 كهامش جدية استخدامات بيع العربون -ج      

خيوار  عجزء من الثمن  اال مو دادس)يف استخدام العربون  مناديق اإلسالمية املشرتكة قد ددبعض املصارف والص 
، خاصوووة لتخفووويض خمووواطر هتاف هوووا االسوووتثمارية، وقووود أصوووبدم معروفوووة يف (العقووود وتووورك العربوووون ك وووزء موووا  سوووخف

موون  % 02: عموول هووله الصووناديق عمومووا وفووق الرتتيووىل التووا تاألسووواق املاليووة اإلسووالمية بصووناديق األصووول املغطوواة، و 
مون األمووال اجملمعوة لود  الصوندوق  %3األموال املستقطبة تستثمر يف عمليات مراحبة قليلوة املخواطر والعائود واملتبقوي 

سووتخدم عربونووا دفعووة أوىل لشووراء أسووهم بتوواريخ آجوول، فوو ذا زاد سووعر السووهم كمووا توقووع موودير الصووندوق فيل ووأ موودير ت
وقسوووىل قيموووة تكلفوووة علوووه ،يسوووقق احلوووق يف العربوووون  وإالاحبوووة تصوووفية عمليوووات املر بالصوووندوق إىل اسوووتغالل العربوووون 
ولووللا فوو ن ،وهووله التكلفووة مغطوواة يف كوول األ وووال بالعائوود علووه عمليووات املراحبووة  ،األموووال اجملمعووة لوود  الصووندوق

مون خمواطر ية املستثمرين اممناسبة حلمتاما وهبله الطريقة فقد استخدم العربون بطريقة هتمية اجملمعة  األموالاألصل يف 

                                                 
قرر جممع الفقه  بيع السلعة مع دفع املشرتي مبلغا من املال إىل البائع عله أنه إن أخل السلعة ا تسىل املبلغ من الثمن وإن تركها فاملبلغ للبائع، وقد: بيع العربون 1

ع العربون إذا قيدت فرتة االنت ار بزمن هتدود وحيتسىل العربون ، اواز بي1003يونيو  22-21هو املوافق لو1414هترم  2إىل  1اإلسالمي يف دورة مؤمتره الثامن من 
، 10:، جملة البدو  فقهية معاصرة، السنة خلامسة العدد(26/3/2)جزء من الثمن إذا مت الشراء ويكون من  ق البائع إذا عدل املشرت  عن الشراء قرار رقم 

 216، صم 1003/هو1414

 دينار م 011 مستحقات إجمالية غير معدلة مع التضخم

 بيوع "أ"اللوحة 

 سعر آجل 

 م دينار011

 م دينار01قيمة متضمنة معدلة مع التضخم 

 م دينار011معدلة مع التضخم : إجمالي المستحقات قيمة

 مشتريات "ب"ة حاللو

 ميسلتمؤجلة ال 

 م دينار011

 م دينار 001قيمة معدلة مع التضخم  
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العائوود علووه اسووتثمار األموووال  صر فووريووري مرريوووب فيهووا ناجتووة عوون هبوووط أسووعار األسووهم واال تفوواظ يف ذات الوقووم ب
 .1 عندما تكون األ وال السائدة يف السوق مالئمة

ولبيان ،2 سواء  د هعل سهمكاألو كن أن نستخدم هلا العقد يف التدوط عله أسعار سلع واألوراق املالية        
 3اختيار ق  هاعتبار أن العربون  ثل ملن دفع عله،نورد املثال التا  العقد يف التدوط الرتفاع األسعارمد  أمهية هلا 

يقوم من خالل هلا احلق التدوط  للمخاطر املستقبلية فمثال، هلا األساس  كن  وعله،ال يف إمضاء العقد أو
يرريىل يف احلصول عليها مستقبال باقتناء اختيار  نده و ،(أسهم أو سلع)السوقية املستثمر اللي يتوقع ارتفاع القيمة 

يف تاريخ معني يرريىل فيه وبسعر متفق عليه مقدما، إىل جانىل هلا ( دراهها)السلع  أواحلصول عله تلا األسهم 
 :لافاق، وذلا مقابل مبلغ التنازل عن العربون كمثال عله ذتملشرتي يكون ريري ملزم بتنفيل اإلا

وتشوري التوقعوات أن سوعر السوهم ( موارس القوادم)نفرتض أن املستثمر يريد دراء عدد من األسهم يف تاريخ ال ق     
دج للسووهم وسووعيا موون املسووتثمر يف جتنووىل خموواطر ارتفوواع  122سوووف يكووون مرتفعووا مقارنووة بسووعره اجلوواري والوولي يبلووغ 

يدفعوه  مبلوغ العربوون دج للسوهم مقابول 122 بالسعر اجلواري طرف ااا معالقيمة السوقية يف تاريخ الشراء فقد تعاقد 
 :دج، عن كل سهم وهنا  التني 22ر االختيار قدره ر املستثمر هت

 : الحالة األولى-

دج  23وحيقق ،دج  ني ذاك يطلىل املستثمر تنفيل االختيار  112إذا ما ارتفعم القيمة السوقية يف مارس إىل 
 .دج كعالوة 22عن كل سهم باعتباره قد دفع 

 :الحالة الثانية-

دج مووثال، فوو ن املسووتثمر ال ينفوول العقوود  02إىل ( تتدقووق توقعووات املسووتثمر)إذا مووا اخنفضووم القيمووة السوووقية  
حملورر  احبور  وهي ريري قابلوة للورد وتعتون( مبلغ العربون)وبالتا  يدا خسارته إىل هلا املبلغ ،دج  22ويدفع مقابل ذلا 

 :جدول التا  نورد وللتوحيي أكثر،العقد

 

                                                 
 .122-120مرجع سابق، ص.يا يف الصناعة املالية اإلسالميةقليل قضا: أمحد  بيىل ،طارق اهلل خان 1
 .212مرجع سابق، ص .االستثمار والتمويل بني الن رية والتطبيق:  سن علي خريوش وآخرون 2
املعامالت املالية : الز يلي  لقد أجاز األستاذ وهبة الز يلي إعطاء العوض مقابل ادرتاء  ق االختيار وإن كان يفصل بني عقد االختيار وبيع العربون أن ر وهبة 3

 . 522مرجع سابق ،ص.املعاصرة 
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 :1  سعار باستخدام خياراتلالتحوط  -د
قودام علوه إبورام العقود إللإن الغرض األساسي من تشريع اخليارات هو إعطاء الفرصة لكل وا د من املتبوايعني  

يف الووثمن أو اختيووار املبيووع أو دراسووة  رتويالووغوورض ل هوولا اخليووارسووواء كووان ، سووخة إن كووان العقوود موون صوواحله أم الفأو 
 .2 لية احلاحرة واملستقبلية أو ريريهاألمر واالستثارة ملوازنة ال روف املا

 اللمووة ففووي عقووود التدوووط باسووتخدام عقوود البيوووع اآلجلووة يلتووزم البووائع واملشوورتي بتبووادل سوولع مثليووة موصوووفة يف 
ولوو ملودة قصورية حبيوا  كون للبوائع  ،3مالسول أو التوريدود عقيف كما يكون خيار الشرط ،  بكمية هتددة يف زمن هتدد

 .ه من ارتفاع أسعار السلع املطلوبةسمي املشرتي نفحيوكللا  ،هأسعار منت  اخنفاضحيمي نفسه من  أن

 السلع هنا يتم بناءا عله ااذج رياحية تأخل يف اعتبارها املتغريات املختلفة اليت تؤار علوه السوعر احلوا  ريوتسع
عر السوووق للسوولع وقووم سوويتطووابق السووعر املتفووق عليووه يف العقوود و  أنللسوولع والسووعر املسووتقبلي املتوقووع، ولكوون ال يتوقووع 

فلووو كوان السوعر وقووم التسوليم أعلووه  ،عليوه وقوود يكوون أقولالتسوليم فقود يكووون السوعر  ينئول أعلووه مون السوعر املتفووق 
لكنووه أيضووا  وورم نفسووه موون األربوواح  لوويت تلدقووه يف  الووة اخنفوواض السووعر،نفسووه موون اخلسووارة اه يكووون البووائع قوود محوو

كللا املشرتي اللي يكون  م السلم عند السعر املتفق عليه،وق اإلحافية اليت قد جينيها يف  الة ارتفاع سعر السوق
فواض عقد البيوع اآلجلة من ارتفاع أسعار السلع املطلوبة يكون قد فوت عله نفسه أيضا منوافع اخن يفمحه نفسه قد 

 .عليه سعر املتفقلالسعر عن ا

وي الولي يتويي للبوائع رت يكون العقد السابق مع إعطاء كول مون البوائع واملشورتي خيوار الو أنولتاليف ذلا  كن  
هوولا إذا كووان  ،4كمووا يووؤدي إىل ختفيووف الغوورر كمووا قالووم بووه املالكيووة،قصوويل املنفعووة املشوورتي فرصووة ققيووق الرحووا و  أو

أما إذا كان البيع عله درط اخليار وبالتا   كن أن يسوتخدم خيوار الشورط يف البيوع لتدقيوق ريورض ،زوم لالبيع عله ال
 أنفوق عليوه يف زمون اخليوار  كون وقي عون السوعر املتسوالتدوط للبائع إذا كوان اخليوار لوه، ففوي  الوة اخنفواض السوعر ال

وكووللا لووو  ،لبيووعا ووارس خيووار فيفسوخ  أن ضوي البووائع البيووع فيصوبي الزمووا للمشوورتي، وإذا ارتفوع السووعر  كوون للبوائع 

                                                 
س نلكر منها خيار الشرط والرهية والعيىل والوصف والنقد والتعيني والغنب مع التغرير وخيار الكمية وخيار املراحبة والتولية وخيار اجملل:اخليارات سبعة عشر خيارا  1

وخيار العيىل . اة مشهورة ،خيار الشرط وهو اخليار املتفق عليه بني العاقدين أو أل دمها أو لكالمها ملدة معلومةاخل، ولكن أهم هله اخليارات اال..وخيار القبول 
أن ر . اخليار إذا رآه  وهو الثابم أل د العقدين بسبىل االطالع عله عيىل يف املبيع أو الثمن ،وخيار الرهية وهو الثابم للمشرتي عند دراء ديء مل يره فيكون له

 . 22-26املعامالت املالية املعصرة ،مرجع سابق ،ص : ة الز يلي وهب
 .63، األردن، ص1006، 1دار النفائس، ط .خيار الشرط يف البيوع وتطبيقه يف معامالت املصارف اإلسالمية: عمر سلمان عبد اهلل األدقر 2
 .21، ص12هو، ج1323ية سدنون، القاهرة، وااملدونة الكن ، ر : ابن أنس مالا 3
 .26، ص3الشرح الكبري عله خمتصر خليل، دار إ ياء الكتىل العربية، القاهرة، ج: الدردير أمحد بن هتمد 4
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علوه  بيوع وإذا اخنفوض فسويفخ العقود بنواءادرتط اخليوار للمشورتي ملودة هتوددة، فو ذا ارتفوع السوعر فسيمضوي املشورتي ال
 (. الة املشرتي لالبنا اإلسالمي هنا قد يأخل  الة البائع كما  كن أن يأخو ) قه يف زمن اخليار

قدد بقدر احلاجة فلو استخدم اخليار بغرض التدوط بتدديد مودة اخليوار بوالفرتة 1أما مدة اخليار فعند املالكي 
ل ابوق اخليارقد يكون  و جمهوليد اخليار وال توقيته بوقم بوال جيوز تأ،مثال ستة أدهر أو سنة  ،اد التدوط فيهار اليت ي
 .ديد عله رأي احلنابلةمللت

يوا كوان الضورر  تغوريت األسوعار حبأأما لو كان اخليار للطورف اآلخور ريوري البنوا اإلسوالمي يف معاملوة آجلوة، 
ن وبالتا  يصبي يف  الة مواجهة خماطر زيوادة األسوعار مموا اتفوق عليوه أو اخنفاحوها فبينموا  كو، عله البنا اإلسالمي

، أنوووه لوووو صوووا  2للبنوووا االعتيووواض عووون اخليوووار لتفوووادي الوقووووع يف اخلسوووارة الكبووورية،  يوووا جووواء يف فتووواو  قاحووويخان
يسقق اخليوار و ضوي البيوع جواز ذلوا،  أنأو عله عرض بيعه عله  ةاماملشرتي البائع صا ىل اخليار عله دراهم مس

صوا ىل اخليوار هوو املشورتي فصواحله البوائع علوه أن ان ، وكللا لو ك(عن الثمن املتفق عليه)ويكون الزيادة يف الثمن 
 .أو يزيده هلا العرض بعينه يف البيع جاز ذلا أيضايسقق اخليار فيدق عنه من الثمن كلا 

 آوإلسوالمية ملواجهوة خمواطر الكسواد يف مبيعااوا اتسوتخدمها البنووك  اكما  كن أن تكون عقود اخليارات عقود  
 .يف إبقاء التزاماتهملواجهة خماطر الطرف اآلخر 

 :تحديات إدارة مخاطر سعر الصرف.3

 يكوون التدويل باملعىن احملاسا، كأنصفقة و تتلخص خماطر سعر الصرف كما رأينا يف خماطر التدويل وخماطر ال
 ةف ذا اخنفضم قيموة عملو، خالل سنة % 13مصرف ما مؤسسة تعمل يف قطر آخر واستطاعم ققيق معدل أرباح 

ة عملو إىلفو ن قويول العائودات ، ة الدولوة الويت هبوا املصورف األصوليخالل هله الفرتة مقابول عملو %12هلا البلد ب 
 .فقق، وهله املخاطرة ال تؤار عله قيمة األصول املوجودة % 3البلد األم ستكون الزيادة بنسبة 

 أورف يف املراحبة الدولية عة عمليات املصرف املؤجلة التسليم كتغري أسعار الصيأما خماطر الصفقة فتأار من طب 
تغووريات الطارئووة يف أسووعار السوولع الشووبه متامووا مووا ينووت  موون أاوور عوون توآاووار خموواطر الصووفقة  ،اخل…السوولم واالستصووناع

قيمتها مستقبال والعملة اليت تتم هلا املدفوعات قد تزيد قيمتهوا وبالتوا  جع دقق هبا املتطلبات قد ترتاستوالعملة اليت ت
 :لللا السبىل وجىل التفكري يف طرق لدرء آاارها ومن أهم هله الطرق نلكر ،ه املصرفتكون خماطره عل

                                                 
 .22- 26، ص3ج ،نفسهاملرجع  1
 .3، ص1312الفتاو  اخلانية هبام  الفتاو  اهلندية، املطبعة األمريية، القاهرة،  2
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 : تفادي مخاطر الصفقات -أ

األمور الولي يتطلوىل  ،د أن أ كم وسيلة للبعود عون هوله املخواطر هوي عودم الودخول فيهواديف الدفرت املصريف  
ولكن ذلا ريري ممكن دائما،  يوا أن هوله الطريقوة  كون أن تفقود املصورف نصويبه يف  ،التعامل مع عمالت مستقرة

فاحوولة املثلووه مووا بووني  صووتها يف السوووق هنووا أن تكووون  وولره يف قرارااووا هبوودف الوصووول إىل امل بنوووكوق، وعلووه السووال
 .واملخاطر احملتملة من هله الصفقات

 : المقاصة -ب

ملها امليزانيووة هووي إ وود  الطوورق املسووتخدمة ملعاجلووة التعوورض ملخوواطر املصووا بة شووتإن املقاصووة يف البنوووك الوويت        
موة لتسووية املودفوعات ءلصايف قيمة املستدقات واملودفوعات إل ود  طوريف الصوفقة، وطريقوة املقاصوة تكوون أكثور مال

ة رصوويد العمووالت وإذا كووان الطوورف اآلخوور جهووة ريووري تابعووة للمؤسسووة، فوويمكن مطالبوو،بووني املؤسسووات التابعووة للشووركة 
 .بالنسبة للمستدقات وللمدفوعات بشكل عام حبيا  كن معاجلة االنكشاف املتبادل للمخاطرة

 : مقايضة الخصوم -ج

أن  نفوورتضذلووا علووه مثووال كو ،تقلوول مقايضووة اخلصوووم كووللا موون االنكشوواف ملخوواطر سووعر الصوورف  أن كوون       
دوووركة تركيوووة قتووواج اسوووترياد أرز مووون باكسوووتان ودوووركة باكسوووتانية حباجوووة السوووترياد  ديووود مووون تركيوووا، وب مكوووان الطرفوووان 

إليها، ف ن كانم قيمة  حباجة االتفاق لشراء السلع كل لآلخر بالتبادل، وبالتا  جتاوز أسواق العمالت اليت لن يكونا
اجلودارة ) لن تكون خماطر صفقات للطورفني، وإن كوان التصونيف االئتمواا متساوية فبهلا الرتتيىل( بالدوالر)السلعتني 

لكوول وا وودة موون الشووركتني جيوود يف بلوودها مقارنووا بالبلوود اآلخوور، فوو ن هووله املقايضووة سووتوفر عليهمووا بعضووا موون ( املاليووة
 .تكاليف التمويل

 

 :مقايضة الودائع -د

ودائوووع، ووفقوووا هلوووله الطريقوووة يتفوووق املصووورفان حبسوووىل ظلوووم املصوووارف اإلسوووالمية تسوووتخدم طريقوووة مقايضوووات ال       
عليوه  توني وبسوعر صورف متفوقلوه اال تفواظ بودائوع متبادلوة بعملتوقعات االنكشاف للمخواطر اخلاصوة بكول منهموا ع

مووثال يقوووم مصوورف سووعودي بفووتي  سوواب ملوودة سووتة أدووهر مببلووغ مخسووني مليووون   ، وألجوول يرتضوويه الطرفووان كووللا
ويقوووم املصوورف البنغالددووي بوودوره بفووتي  سوواب يف املصوورف السووعودي  ،لووه يف بوونغالدش ووري نودي يف مصوورف سووع
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صورف بوني  ريتفق املصورفان علوه سوعو بالتاكا البنغالددية، مبا يعادل قيمة الوديعة لديه بالريال السعودي ولنفس املدة 
حبسووىل الوديعووة، وهبووله الكيفيووة فوو ن ان بعوود الشووهور السووتة فتووني يبقووه سوواري املفعووول ملوودة الوديعووة، ويقوووم املصوور العمل

 .1االنكشاف للمخاطر بعملييت الوديعتني سيقل وفق التصورات اخلاصة بكل مصرف

 كم مقايضة العمالت وذلا يف ندوة النكة األوىل وقود أفتووا بوأن الوعود بتبوادل عموالت الفقهاء  قد ناق و         
 متّ و ، (1/13)ق عليوه جوائز إذا كوان الوعود ريوري ملوزم الفتوو ل وبسعر صرف اابم متفبأجنبية يف وقم هتدد يف املستق

، وأفووا الفقهوواء يف نووودوة النكووة الثامنووة اوووواز تبووادل القوووروض (6/23الفتوووو )تأكيوود الفتووو  يف نووودوة النكووة السادسووة 
ة احلسوونة بووني الطوورفني بعمووالت أجنبيووة خمتلفووة وذلووا للتدوووط موون خموواطر التقلووىل يف أسووعار صوورف العمووالت األجنبيوو

 .2  (2/12الفتو  )

الفتو ، إذ أن هناك عله األقل اعرتاحان دورعيان علوه العقود، فمبادلوة  لهم هبيلكن يف احلقيقة ال  كن التسل       
أسووعار احلالووة فوو ن السووعر يتدوودد لفوورتة قوود توجوود خالهلووا عوودة  لهالعمووالت ال تووتم إال بسووعر الصوورف احلاحوور، ويف هوو

كوللا فوواملفرتض يف هووله ،  للتسوواهل مودعاة العورتاض الثوواا هوو أن مبادلووة الودائووعوا، صورف فوريووة ولويس سووعرا وا وودا
تم مقايضوته يف االعتبوار الشورعي، يوالودائع أن تكون  سابات جارية واليت ستتم معاملتها عله أهنا قورض والقورض ال 

 .للي أساسه عملتان خمتلفتان ال  كن مبادلته أصالاوليس ذلا فدسىل، فالقرض 

كووون علووه مسووتو  كوول بنووا إسووالمي ا تيوواطي خوواص ملواجهووة مثوول هووله توعليووه فوو ن هووله احلالووة جيووىل أن        
وم النقدية بوالعمالت باألصول واخلص قلوأن يكون هلا اال تياطي عله األ ،املخاطر اليت تسببها تغري أسعار الصرف

فوورده مسووتقلة بوولااا ممووع حوورورة إظهوواره كن يووتم دعمووه ومتابعتووه  ووا يكووون كافيووا ملقابلووة تلووا املخوواطر أاألجنبيووة، و 
صووندوق مشوورتك علووه مسووتو  املؤسسووات املاليووة اإلسووالمية  كمووا  كوون إنشوواء،3حوومن ا تياطووات البنووا اإلسووالمي

 .خاطر تغريات أسعار الصرف للعمالت األجنبيةمل

 :التحصين لتغطية مخاطر سعر الصرف -و

ف نووه ، (نيووه اسوورتليينوعملووة الوودفع مووثال اجل)مثوون سوولعة معينووة  كووأن يكووون البنووا اإلسووالمي ملتووزم بوودفع مليووون       
 ،بواملبلغ املولكور التزاموهتباع مبليوون جنيوه اسورتيليين إىل أجول ال يتوأخر عون موعود ة يشرتي بثمن  ال سلع أنيستطيع 

                                                 
 .122-121يف الصناعة املالية اإلسالمية، مرجع سابق، صإدارة املخاطر قليل قضايا : طارق اهلل خان،  بيىل أمحد 1
 .01اإلسالمي، مرجع سابق، ص االقتصادثو مشتقات مالية إسالمية إلدارة املخاطر الت ارية، جملة جامعة امللا عبد العزيز : عايتاعبد الر يم عبد احلميد الس 2
 وةالتطبيقيونودوة خطوة االسوتثمار يف البنووك اإلسوالمية، اجلوانوىل ، -دراسة تطبيقيوة -وعقد املضاربة عقد ملراحبة،جتربة بنا فيصل اإلسالمي : دوقي إماعيل دداتة 3

 .425، ص1022القضايا واملشكالت، عمان، 
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يزيد قليال، وال خماطرة يف ذلوا ألن هبوله  أوملبلغ قليال اويف املوعد يتسلم املبلغ من املشرتي ويسلمه الدائن، وقد يقل 
إموا إذا كوان ، ن املبلوغ املولكور دينوا علوه البنواالطريقة املصرف حومن قيموة املبلوغ إىل زمون  لوول األجول، هولا إذا كوا

 اإلسورتليينللبنا اإلسالمي عله ريريه وخيشوه عنود تسولمه يف املوعود خمواطرة الصورف  يوا سويقوم بصورف  ااملبلغ دين
دوراء  ليينباإلسورت مور خمتلوف، واملخورج هوو أن يشورتي اللي يتعامل بوه فقود ينوت  عنوه خسوارة كبورية فعندئول األبالدينار 

التسولم أوال قبول موعود  بل قد يتأخر عنه  وا يتسوىن للمصورف، يسبق موعد تسليم املصرف املليون آجال واألجل ال
ومن الواحي أن املبلغ نفسه للبائع الدائن، يسلم أيتسلم الدين   ينئل ال يتعرض ملخاطر الصرف  ياآجال، و  أدائه

 .1 يستطيع أن يبيعها بالدوالر بيعا  اال أو آجال باإلسرتليينالسلعة اليت ادرتاها 

 

 :تخفيض المخاطر من خالل سياسة التنويع في البنوك اإلسالمية
بعد عرض مبدأ عمل أداة أو سياسة التنويع وكيف  كن هلا أن ختفض مون املخواطر االقتصوادية، نتطورق اآلن         

إىل كيفيووة اسووتفادة البنوووك اإلسووالمية موون هووله األداة، العتبووار أن التنويووع ال يتعووارض مووع أ كووام وخصووائص البنوووك 
يووع متضوومنة يف صوويغ التمويوول اإلسووالمي موون خووالل تعووددها اإلسووالمية، كمووا ال يتعووارض مووع أهوودافها، ألن فكوورة التنو 

واختالفهووا وهووو مووا حيقووق هلووا مبوودأ التنوووع كمووا أن مشوواركتها وعملهووا يف النشوواط االسووتثماري احلقيقووي وعوودم اقتصووارها 
علووه تقوودمي القووروض يعطووي هلووا فرصووة أكوون لتطبيقووه، وعلووه العموووم فاملصووارف اإلسووالمية  كنهووا االسووتفادة موون مبوودأ 

 : تنويع من خالل اجملاالت اآلتيةال
ففوووي البنووووك اإلسوووالمية تتعووودد صووويغ التمويووول مووون مضووواربة ومشووواركة، : التنويـــع فـــي اســـتخدام صـــيغ التمويـــل .1

اخل، وبالتووا  تتنوووع للبنووا طوورق متويوول اسووتثماراته وهووو مووا  كنووه موون ختفوويض ...ومراحبووة، وسوولم، واستصووناع، وإجووارة 
خدام صويغة وا وودة، إذ أن احملف وة االسوتثمارية الويت ت ووم االاوة أو أربعوة اسووتثمارات خمواطره الويت تواجهوه يف  الووة اسوت

ممولووة بصوويغ خمتلفووة عوون بعضووها جيعلهووا أقوول خموواطرة موون احملف ووة الوويت ت ووم اسووتثمارات ممولووة موون خووالل صوويغة وا وودة، 
إلسالمية أقبلة عله هله الصويغة ولكن الواقع العملي للبنوك اإلسالمية جعلها س ينة لصيغة املراحبة، فأريلىل البنوك ا

موون  %02بشوودة  ووا فاقووم كوول األدوات التمويليووة املسووتعملة موون طرفهووا  ووا بلغووم يف بعووض املصووارف أكثوور موون 
اسووتخدامااا، ألهنووا وجوودت فيهووا مبتغاهووا موون  يووا البسوواطة ومرونووة الشووروط وقابليووة التطبيووق علووه عمليووات جتاريووة 

 .2النتقادات والتساهالت كما قد  رمها من مزايا وخصائص سياسة التنويع عديدة، وهو ما أاار حدها محلة من ا

                                                 
 .خماطر التمويل اإلسالمي، مرجع سابق: علي بن أمحد السلوس 1
 .421-422مرجع سابق ص.ربة بني الفقه والقانون والتطبيقالبنوك اإلسالمية جت: عائشة الشرقاوي 2
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 : تنويع استثمارات محفظة البن  اإلسالمي داخل الصيغة الواحدة من صيغ التمويل  .2

والزراعوووووة  فتعووووودد وتنووووووع اسوووووتثمارات البنوووووا مووووون خوووووالل صووووويغة املضووووواربة موووووثال يف قطاعوووووات خمتلفوووووة كالصوووووناعة،
إذ أن أي تغووري يف منووواخ ذلووا القطوواع باجلانوووىل  أقووول خموواطر يف االسووتثمار يف قطووواع وا وود،اخل جيعلهووا ..والت ووارة

السلا قد يؤدي يف كثري من األ وال إىل احطرابات كبرية يف أعمال البنا قد تصل إىل  د اإلفالس بينما تنوع 
  قطاعووات خمتلفووة أو االسووتثمارات يقلوول موون خطوور عوودم االسوورتداد فاحملف ووة الوويت يكووون فيهووا اسووتثمارات يف اووال

 .أربعة جيعل ذلا خسارة قطاع تغطه من ربي قطاع آخر وهكلا

         تقووووورتب مووووون  -االسوووووتثمار يف النشووووواط احلقيقوووووي -واحلقيقوووووة أن البنووووووك اإلسوووووالمية مووووون خوووووالل هوووووله اخلاصوووووية       
كن قدر ممكن من املدخرات أي اليت تسعه دائما وراء تنويع مصادر التمويل والتوظيف وتعبئة أ عمل البنوك الشاملة،

أن هوولا النوووع موون البنوووك قوود أصووبي جيمووع بووني وظووائف البنوووك الت اريووة ووظووائف البنوووك املتخصصووة وبنوووك االسووتثمار 
واووودف البنووووك الشووواملة مووون خوووالل تبوووين سياسوووة التنويوووع إىل اسوووتقرار  ركوووة الودائوووع واملوازنوووة بوووني السووويولة  واألعموووال،
   1.املخاطر املصرفية اليت تعتن أهم مزايا املشتقات املالية وتقليل درجة  والرحبية،

 
 :التنويع في اختيار العمالء والشركاء.3
أو مووا يعوورف بنسووبة توزيووع املخوواطر  يووا تسوومي هووله النسووبة مبعرفووة مسووتو  التعهوودات مووع مسووتفيد وا وود أو  

اخطووار مووع نفووس الزبووون، أو مووع نفووس جمموعووة موون املسووتفيدين الوويت ال تت وواوز  وود أقصووه وهوولا لت نووىل أي تركيووز ل
 .2جمموعة من الزبائن

، الولي يهودف "معودل تقيويم اخلطور"ومن النسوىل الويت  كون للبنووك اإلسوالمية أن تسوتخدمها واالسوتفادة منهوا       
إىل تقسوويم اخلطوور الوولي يتعوورض لووه البنووا جيعلووه ريووري مركووز علووه عميوول وا وود  يووا يف  الووة إفالسووه سوووف يسووبىل 

 25%ية للبنا وقد اتفقم الكثري مون القووانني علوه أن أي التوزام للبنوا علوه مقورتض جيوىل أال يت واوز صعوبات مال
مووون رأس املوووال املووودفوع يف بنووووك  30%مووون رأس املوووال اخلووواص للبنوووا، كموووا حي ووور عامليوووا أن تزيووود هوووله النسوووبة عووون 

، باإلحوووووافة إىل معووووودل مسوووووامهة البنوووووا يف رهوس أمووووووال الشوووووركات هبووووودف تقسووووويم 3االسوووووتثمار والبنووووووك املتخصصوووووة
اخلطر، يووا يضووع  وود ملسووامهة البنووا يف رأس مووال دووركة أخوور  خوفووا موون إفالسووها ،وبالتووا  فهووو يوودعو إىل تنويووع 

                                                 
 .32، ص2221مصر ،  ،الدار اجلامعية. حلميد العوملة واقتصاديات البنوكعبد املطلىل عبد ا 1
 . نعيمة بن عامر املخاطرة والتن يم اال رتازي،  مرجع سابق  2
 . 252مرجع سابق ،ص . فقه االقتصاد النقدي  املصرفية اإلسالمية األزمة واملخرج : يوسف كمال  3
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مي يف مسامهات واستثمارات البنا يف دركات متعددة ولكن إىل  د معني كوأن ال تزيود نسوبة مشواركة البنوا اإلسوال
 1  40%رأس مال الشركة 

ممووا سووبق  كوون القووول أن سياسووة التنويووع موون بووني السياسووات اهلامووة يف تقليوول اخلطوور يف العموول املصووريف  ومهمووا         
كان مصدرها ريريب أم ال ما دامم ال تتعارض مع املبادئ  اليت تقوم عليها البنوك اإلسالمية، كما أن كل ما تتضمنه 

ة موون قواعوود تسووتهدف قديوود املخوواطر الوويت تتعوورض هلووا البنوووك التقليديووة وتتمثوول عووادة يف النسووىل الوويت القوووانني املصوورفي
الوويت تأخوولها  تتتقيوود هبووا البنوووك يف معامالاووا رريووم اثصووار نشوواطها يف عالقووة الدائنيووة واملديونيووة مووع كافووة الضوومانا

 . 2لصيغ اليت تتعامل هبا البنوك اإلسالميةلصيانة  قوقها وينبغي التشديد فيها وتنويع صورها مبا يتناسىل وا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 203 – 202مرجع سابق ، ص . صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالميةطوير ت: ناصر سليمان  1
  1سلسلة كتاب األمة رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية ،قطر،،ط.البنوك اإلسالمية بني احلرية والتن يم التقليد واالجتهاد الن رية والتطبيق : مجال الدين عطية  2

 .23هو ص1422
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 المتداناتوأمثلة ااذج 
  ول

مقياس ادارة املخاطر يف 
 البنوك االسالمية
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 : النموذج األول
 المصارف اإلسالمية إدارة المخاطر في امتحان مقياس

من هله %11حبيا أن  ،ينشق باجلزائر ،استثمر أمواله وأموال مودعيه أجنا إسالميإذا علمم أن بنا  :السؤال األول
الباقية توزعم عله باقي الصيغ األخر ، وملعرفة أهم املخاطر اليت %11األموال قد استخدمم للتمويل بصيغة املراحبة و

 : جمموعة من العقودتواجه هلا البنا مت اختيار   كن أن
  €10000 لشراء بضاعة مطلوبة مبواصفات هتددة من أوربا بقيمة إمجالية 12/01/3019عقد مراحبة دولية بتاريخ  - أ

عله أقساط متساوية ( مليون هام  ربي 10+مليون مثن الشراء 300)بالدينار  العميل و اليت سيسدد قيمتها،أورو
 .دهر بدءا من تاريخ العقد 13

لتسليمها لل هات املعنية قبل  أرصفة  ي سكين أ د املقاوالت من أجل ايئةمع  30/03/3019يف  عقد مضاربة - ب
لعدم كفاية أموال احلسابات من قيمة هله الصفقة قد مولم من ودائع جارية %10، علما أن  هناية السنة اجلارية

 .االستثمارية
للسنة ابتداء  األولو دة يف هناية كل دهر من السداسي  10سلع ريلائية جملموعة فنادق تسلم وجلىل توريد لعقد  - ت

دج ، أما سعر البيع للفندق هو  30،  يا سعر احلا  للو دة يكلف البنا 20/1/3019 إىل 1/1/3019من 
 دج  33

    .يف املستقبل أسعارهالشراء أسهم مع عدم القدرة عله توقع اجتاه  اإلسالميجمموعة استثمارات يف السوق املا   -  

خاصة وأن االقتصاد الوطين قد س ل بتاريخ ، شفا عله جمموعة من املخاطر هله الصيغ والتعامالت جعلم البنا منك  
، مع العلم أن ارتفاع نسا يف أسعار الفائدة يف البنوك التقليدية  ، واللي أد  اىل%30تضخم بنسبة  2/3019/.1

 .ليتم قويها للبنا الرئيسي األم  %32هلا البنا قد  قق يف هناية السنة معدل أرباح قدر بو 
خماطر  اليت   كن للبنا استخدامها للتدوط وإدارة اإلجراءات واألدوات الشرعيةوأهم  أهم املخاطرمن خالل ما سبق بيم 

 هله العقود
 :السؤال الثاني

 ماذا نعين باخلطر يف االصطالح املصريف؟ وما عالقته بالغرر يف املعامالت املالية اإلسالمية ؟ مع التمثيل لللا 
  ؟مدلول نسبة كفاية رأس املال 
 فرحم جلنة بازل طرح جمموعة من العناصر من قاعدة رأس املال ، ما هي هله العناصر؟ وملا يتم طر ا؟ 
 ؟ وملاذا؟ هل يتم ا تساب النسبة يف املصارف اإلسالمية والتقليدية بنفس األسلوب 
  ؟العالقة القائمة بني رأس املال وفاعلية إدارة املخاطرما 
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 : النموذج الثاني
 .الصحيحة وتصويب الخطأ منها تعليل االجابةمع "  خطأ أو صحيح"أجب بـ : السؤال األول

  ال تواجه البنوك االسالمية خماطر ائتمان العتبار اهنا بنوك تشاركية ال تقدم قروض وائتمانات كن رياا التقليدية
....................................................................................)................(.

....................................................................................................... 
 ة ستكون  تما مبنف ومأمن من خماطر السوق املرتبطة هبلا انطالقا من عدم تعامل البنوك االسالمية بسعر الفائد

 ( .)................(سعر الفائدة)املؤدر 
.......................................................................................................
....................................................................................................... 

  تتلخص أدوات وسياسات ادارة خماطر االئتمان يف عملية قليل االئتمان فقق للوقوف عله التصنيف االئتماا
 .)................(للعميل ومد  قدرته عله الوفاء بالتزاماته يف املستقبل  

.........................................................................................................
......................................................................................................... 

  عي يتفق مفهوم اخلطر يف االستخدام املا  واملصريف مع مفهوم الغرر يف االصطالح الفقهي والشر .
)................(. 

...............................................................................................................
.............................................................................................................. 

  خلصوصية عمل املصارف االسالمية مت تكييف معدل كفاية رأس املال املقرتح من طرف بازل مبا يتناسىل ن را
وطبيعة عمل هله املصارف ، وذلا من خالل ادخال تعديالت عله النسبة وطرح بعض العناصر سواءا من جهة 

 .البسق  أو من جهة املقام 
 ىل كل عنصر عله  دة بني هله العناصر اليت مت طر ها مع درح وتعليل سب

...............................................................................................................

............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
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  :السؤال الثاني

ائل واآلليات املشروعة اليت  كن للمصارف اإلسالمية أن تستخدمها للتدوط من بني من خالل ما درسم أهم الوس  
 . الدولية لشراء عتاد فال ي أل د العمالء من بلد أجناخماطر احملتملة لعقد املراحبة 
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 : النموذج الثالث
 .منها وتصويىل اخلطأالصديدة  تعليل االجابةمع "  خطأ أو صديي"أجىل بو : السؤال األول

يعتن املتعاملني مع البنا االسالمي من و دات الع ز وطالا التمويل اجلهة االوىل واالهم املسؤولة عن توليد املخاطر اليت 
  كن ان يواجهها البنا يف املستقبل 

 تعتن الية مقايضة اخلصوم من اهم االدوات الفعالة الدارة خماطر السيولة 
 رأس املال وفاعلية إدارة املخاطر هي عالقة عكسية  العالقة القائمة بني

نعين مبخاطر االئتمان املخاطر املرتبطة بعملية االقراض وعله اعتبار اان البنوك االسالمية تعطي متويالت تشاركية ال قروض 
 فهي ريري معنية هبلا النوع من املخاطر 

  :الثاني السؤال
ت املشروعة اليت  كن للمصارف اإلسالمية أن تستخدمها للتدوط من خماطر بني من خالل ما درسم أهم الوسائل واآلليا

 .احملتملة لعقد املراحبة لالمر بالشراء 
عن معلومات إمجالية  ول املخاطر اليت تعرض هلا كما يبينه اجلدول  3030أفصي بنا إسالمي يف تقريره النهائي لسنة 

 :املوا 

مال
س ال

ل رأ
هيك

 

 رأس المال األساسي : 1الشريحة 
 رأس المال المساند: 2الشريحة 

 الشهرة
 استثمارات في مؤسسات مالية تابعة

 مليون وحدة نقدية 254
 مليون وحدة نقدية114
 مليون وحدة نقدية 15
 مليون وحدة نقدية 25

طر
مخا

ر ال
اص
عن

 
 مخاطر التمويلبأوزانها لاألصول المرجحة 
 السوقمخاطر بأوزانها لاألصول المرجحة 

 مخاطر التشغيل

 مليون وحدة نقدية 2444
 مليون وحدة نقدية 1444
 مليون وحدة نقدية 544

 : إذا علمم أن 
 11%  ممولة من  ساب االستثمار املطلق األصولمن. 
  من مجلة األصول املمولة من  %10األصول املمولة من ا تياطي معدل األرباح وا تياطي خماطر االستثمار تساوي

 . سابات االستثمار املطلق 
 المطلوب 

   4.5حساب نسبة كفاية رأس المال عند /1
 كيف يمكن قراءة هذه النسبة كمؤشر لوضعية البن  اتجاه مخاطره؟/ 2
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 قائمة

 المصادر والمراجع
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 . 21املضاربة دراسة يف االقتصاد اإلسالمي ، صعقد :إبراهيم  فاحل الدبو -

 . 15دار عمر ابن اخلطاب، اإلسكندرية ، دت، ص. احلسبة يف اإلسالم : ابن تيمية -

 .  230- 232ص  2طبعة مصطفه احللا ،دت،ج. بداية اجملتهد وهناية املقتصد: ابن ردد -
 . 455رجع سابق،  صم. العمل املصريف باملشاركة الواقع والتدديات : ابن عمارة نوال -
 . 156ص  2مكتبة الكليات األزهرية، مصر، دت،ج.إعالم املوقعني عن رب العاملني: بن قيم اجلوزيةإ -

 130مرجع سابق، ص . الربا : أبو األعله املودودي -

 . 234،ص  2، ج1321-1052بداية اجملتهد وهناية املقتصد، مطبعة االستقامة، القاهرة ،: أبو الوليد هتمد ابن ردد -

 ،133-132، ص 3إ ياء علوم الدين، دار املعرفة، بريوت ، دت ، ج: أبو  امد الغزا  -

 . اوما بعده 52، ص 1022،  2مكتبة وهبة ،القاهرة، ط . بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املصارف اإلسالمية: يوسف القرحاوي -

 . 312،ص  4م ،ج 1022 -هو1302بريوت، ، دار الكتاب العريب، املغين :  بن قدامةأبو هتمد عبد اهلل -
 105، ص 4ج 1022 1زاد امليسر يف علم التفسري ، دار الفكر،دمشق ط: أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحان ابن عله ابن هتمد اجلوزي  -
 . 262ص ، 291020ط،مكتبة وهبة، القاهرة،.ن م احملاسبة يف اإلسالم:هتمد كمال عطية -

 .331، ص5،ج 1022،سنة،1االقاد الدو  للبنوك اإلسالمية، ط.العلمية والعملية ألعمال البنوك اإلسالميةاملوسوعة :أمحد الن ار -
 .56-55:، ص2تنبيه الرقود عله مسائل النقود، جمموعة الرسائل، دار إ ياء الرتا  العريب، بريوت، ج: أمحد أمني ابن عابدين -

املصرف اإلسالمي الدو  لالستثمار والتنمية ، . ة وعدم التأكد، برنام  إدارة وتقيم املشروعات من من ور إسالمياختاذ القرارات يف ظل املخاطر :أمحد إيهاب فكري  -
 . 26القاهرة، دت ، ص 

 .25ص  مرجع سابق ،. مدخل كمي إلدارة األخطار و رياحيات املال و االستثمار: ةحأمحد عبد اهلل قمداوي أبا -
اجلوانوىل التطبيقيوة )ورقوة مقدموة يف نودوة خطوة االسوتثمار يف البنووك اإلسوالمية ،ىل القانونية لتطبيق عقد املراحبة واملضواربة اجلوان: إماعيل عبد الر يم دلا -

 .222-221، ص1022يونيو  21إىل  16والقضايا واملشكالت، عمان ، من 

 . 225مرجع سابق، ص.االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي : أمري عبد اللطيف مشهور -
 - 1422حبا مقدم إىل ندوة خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية ،عمان، .األمهية النسبية لطرق التمويل املختلفة يف الن ام املصريف اإلسالمي : أمحدأوصاف  -

1022  . 
 . 52البنا الالربوي يف اإلسالم،مرجع سابق، ص : باقر الصدر  -

  233 -232ص  -دراسة مقارنة-الستثمارية املنه  اإلسالمي لدراسة وتقيم املشروعات ا: بلعيد بعلوج -
البنوك اإلسالمية قتاج إىل مؤسسات :عبد العزيز   ازي :، وأن ر أيضا 456، مرجع سابق ، ص(الواقع والتدديات )العمل املصريف باملشاركة : بن عمارة نوال -

 . 63، ص 1023جملة األموال ، بدون عدد، جويلة . أخر   وهلا لتن ي
تطوير صيغ التمويل قصري األجل : ناصر سليمان،نقال عن  222م، ص1005/1006 -هو 1416التقرير السنوي احلادي والعشرين البنا اإلسالمي للتنمية،  -

 .326مرجع سابق ص.للبنوك اإلسالمية 
مي العريب عله البنا اإلسال مقررات جلنة بازل ، دراسة تطبيقية يف إطار االسالمية تطوير اوذج ال تساب كفاية رأس املال للمصارف "الزعايب،  هتمود هتمد  ااا -

 24، ص2222، فلسطني ريزة، ميةاإلسال اجلامعةمنشورة  ريري ري رسالة ماجست" مي الفلسطيين بقطاع ريزة،والبنا اإلسال

 .أسند يف املعرفة يف كتاب السري، قلم ريريىل ،و  2احلديا  44، ص4مرجع سابق،ج نصىل الراية من أ اديا اهلداية ،: مجال الدين الزيلعي -
سلسلة كتاب األمة رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية .البنوك اإلسالمية بني احلرية والتن يم التقليد واالجتهاد الن رية والتطبيق : مجال الدين عطية  -

 .23هو ص1422  1،قطر،،ط

 ..ثو فهم ن ام البنوك اإلسالمية : مجال الدين عطية -
 . 64،ص1025، ماي 5، سنة 52حبو  يف االقتصاد اإلسالمي، البنوك اإلسالمية بني الن رية والتطبيق ،جملة األمة، عدد:الدين عطيةمجال  -

 االستصناع مفهوم تقليدي يف اوب عصري:  سن القمداوي -
 43، ص. التطبيقاالستثمار والتمويل بني الن رية و : رحا أرديد ، هتفوظ أمحد جودة، عبد املعطي  سن عله خريوش ، -

 .42مرجع سابق، ص . االستثمار والتدويل بني الن رية والتطبيق:  سن عله خريوش ، عبد املعطي رحا أرديد، أمحد جودة  -

 .111، ص 3002محود بن صن ور الزدجا ، حبو  يف مقررات جلنة بازل اجلديدة وأبعادها بالنسبة للصناعة املصرفية، إقاد املصارف      العربية،  -
،مرجع سابق ت اقتصادية إسالميةجملة دراسا. ة يف التمويل املصريف اإلسالمياملخاطر االئتماني: هتمد العلي القري : نقال عن 1040املع م القانوا : خليل ديوب -

 . 6-5،ص
رأس املال يف املصارف  ميلود زنكري ،كفاية: وأن ر أيضا  32، ص2212اقاد املصارف العربية، لبنان،  .3بازلدارة البدو  والدراسات،  -

 212، ص2212اإلسالمية بني اخلصوصية والعاملية ، املن مة العربية للتنمة اإلدارية ، جامعة الدول العربية 
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 .26، ص3الشرح الكبري عله خمتصر خليل، دار إ ياء الكتىل العربية، القاهرة، ج: الدردير أمحد بن هتمد -
سلسوولة ثووو -املصوورفية، إعووداد إدارة البدووو  مبركووز االقتصوواد اإلسووالمي باملصوورف اإلسووالمي الوودو  لالسووتثمار والتنميووةدليوول الفتوواو  الشوورعية يف األعمووال  -

 .2، ص1020: ، مطابع املختار اإلسالمي11وعي اقتصادي، رقم 

 .122، ص 1000ديفييد فولكرتس وآخرون، ثو إطار لالستقرار املا ، تقرير مرتجم، صندوق النقد الدو ،  -

 .22، ص1، دط، الكويم، ج1025/1026الفتاو  الشرعية يف املسائل االقتصادية: بيم التمويل الكوييت -
 143، ص2220إدارة املخاطر يف املصارف االسالمية عماد الدين للنشر عمان االردن : رانية زيدان ددادة العالونة  -

 .02مرجع سابق ،ص .أصول االقتصادي اإلسالمي: رفيق يونس املصري -

 62، ص 2221، 2أ كام تغري قيمة العملة النقدية وآاارها يف تسديد قيمة القروض، دار النفائس،عمان،  ط: ضان نزار العاارم -

 .22، ص2222،  2دار وائل للنشر، عمان، ط. مبادئ االستثمار املا  واحلقيقي :زياد رمضان -
 . 102-106، ص1001، 3طبعة الرتا  القاهرة ،ط .اإلسالمية تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة : سامي محود  -
م ،كلية االقتصاد واإلدارة  23/12/2222هو املوافق ل  1423/  2/  12األربعاء يوم  عائد التمويل يف السلم بني اال تمال واليقني ندوة  وار:سعد اللدبياا -

 . ،مركز أحبا  االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللا عبد العزيز، جدة

 . 532،  ص291024دمشق، ط ،موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر: سعيدي أبو جيىل -
 31ص   2225مري اخلطيىل قياس وإدارة املخاطر بالبنوك ،منشأة املعارف اإلسكندرية  -

عادها بالنسبة للصناعة املصرفية     العربية، اقاد مري الشاهد، املبادئ األساسية للرقابة املصرفية الفعالة ، حبو  يف مقررات جلنة بازل اجلديدة وأب -
 . 19، ص 3002املصارف العربية، 

 .21مرجع سابق، ص، حبو  يف االقتصاد اإلسالمي: علي هتي الدين عله القره -

عبد الرزاق،دار الفكر، دمشق،الطبعة اخلرية، إىل درح املنهاج ومعه  ادية أيب الضياء ،و ادية امحد ابن هتمد هناية احملتاج  :مشس الدين هتمد الشهري بالشافعي -
 .222ص  5ج .1024

 32م ص 1002/1001 -هو1411املعهد اإلسالمي للبدو  والتدريىل البنا اإلسالمي للتنمية، جدة، . اجلعالة واالستصناع: دوقي أمحد الدنيا -
 .342ص،1024 ،1المي، الرياض، مكتبة اخلرجيي، طالن رية االقتصادية من من ور إس: دروس يف االقتصاد اإلسالمي: دوقي أمحد الدنيا -
نودوة خطوة االسوتثمار يف البنووك اإلسوالمية، اجلوانوىل ، -دراسوة تطبيقيوة -عقود ملراحبوة وعقود املضواربة،جتربة بنا فيصل اإلسالمي : دوقي إماعيل دداتة -

 .425، ص1022القضايا واملشكالت، عمان،  وةالتطبيقي

 . 31-24، ص 1022و األصول العلمية و املبادئ العلمية ،دار الفكر العريب،  الكويم، التأمني : دوقي سيف النصر سيد -
اسرتجتية البنوك اإلسالمية، إدارة :وأن ر 22ص ،1020، سبتمن122 عددمصر،  جملة األهرام االقتصادي،. البنوك اإلسالمية والتصديي املطلوب: صا  احلديدي  -

، ، بنا فيصل اإلسالمي املصري،  مطبوعة حبو  1022/ 12/ 22-25دار البدو  االقتصادية حبا مقدم يف املؤمتر العام الثاا للبنوك اإلسالمية، اخلرطوم 
  4املؤمتر،ص

 . 215،ص12املساقاة،باب فضل الغرس والزرع،جكتاب املزارعة و مرجع سابق ، من  ديا أنس ابن مالا، صديي مسلم مع درح النووي -

 . 20مرجع سابق، ص. إدارة املخاطر قليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية: طارق اهلل خان ،أمحد  بيىل  -

 . 102مرجع سابق، ص (. أفراد إدارات دركات بنوك) إدارة املخاطر : طارق عبد العال محاد  -
 . 23 -22، ص 2221الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،(. قليل املخاطر ) البنوك الت ارية تقييم أداء : طارق عبد العال محاد -

 . 22مرجع سابق، ص ( . قليل املخاطر ) تقييم أداء البنوك الت ارية : طارق عبد العال محاد -

 . 222، دت، ص12منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط. اإلدارة الفعالة خلدمات البنوك الشاملة: طلعم أسعد عبد احلميد -

 وما بعدها 152، ص 1002دار النهضة العربية ،بين سويف ،مصر .البديل اإلسالمي للفوائد املصرفية الربوية : عادور عبد اجلواد عبد احلميد -
 . 126ص 1022مبادئ االقتصاد، مطبعة السعدي، بغداد، ،: العاا عبد املالا -
 . 306مرجع سابق، ص .الفقه والقانون والتطبيق البنوك اإلسالمية جتربة بني : عائشة الشرقاوي  -

 . 216ص، 6ج مرجع سابق ، ،عله خمتصر سيدي خليل  درح الزرقااعبد الباقي الزرقاا ، -

،  12جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة ،اجلزائر، عدد .  – الة البلدان اليت متر مبر لة االنتقال  – ول أمهية إدارة خماطر الصرف : عبد احلق بو عرتوس -
 . 111، ص 1000

 . 52ص مرجع سابق ، )عمليات تقنيات تطبيقات (الوجيز يف البنوك الت ارية: عبد احلق بوعرتوس -

 . 3فقه املراحبة، االقاد الدو  للبنوك اإلسالمية، القاهرة ،دت، ص : عبد احلميد البعلي -

 . 102 -102مرجع سابق، ص. إدارة املخاطر االئتمانية وجهة ن ر مصرفية وقانونية :احلميد هتمد الشواريب ، هتمد عبد احلميد الشواريبعبد  -

 .323 -322، ص 2،جم1022الفقه عله امللاهىل األربعة ،املكتبة الت ارية الكن  ،مصر، : عبد الرمحن اجلرير -
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اإلسوالمي، مرجوع سوابق،  االقتصوادمشتقات مالية إسالمية إلدارة املخاطر الت ارية، جملوة جامعوة امللوا عبود العزيوز  ثو: عايتاعبد الر يم عبد احلميد الس -
 .01ص

املصرفية اإلسالمية األزمة :  يوسف كمال: أن ر أيضا .  24،  ص1000، 1املعهد اإلسالمي للبدو  والتدريىل، ط. البنا اإلسالمي للتنمية: ريدة وعبد الستار أب -
 121مرجع سابق،   ص . ملخرجوا

 عن طريق عائشة الشرقاوي  63البنوك اإلسالمية قتاج إىل مؤسسات أخر   وهلا لتن ي ، مرجع سابق، ص : عبد العزيز   ازي  -
 بتصرف 21، ص2221اجلامعية اإلسكندرية  عبد املطلىل عبد احلميد العوملة واقتصاديات البنوك الدار -

 .32، ص2221مصر ،  ،الدار اجلامعية. العوملة واقتصاديات البنوكحلميد عبد املطلىل عبد ا -
 .  63، ص1021احلديثة، دط،  ثو الن رية االقتصادية يف اإلسالم، الدخل واالستقرار، العباسية املطبعة العربية: عبد املنعم عفر -

 265ص  2213 ،1ادارة املخاطر يف املصارف االسالمية  دار النفائس االردن ط :عبد الناصر براا -

 . 123،ص  1022السياسة النقدية واملصرفية يف اإلسالم ، مؤسسة الرسالة، بريوت  ،: عدنان خالد الرتكماا -
 12، ص2211النشرة املصريف العربية، اقاد املصارف العربية، الفصل األول، مارس ( إصالح اخللل اللي مي باألزمة املالية العاملية)3عله بدران،اتفاقية بازل -

 .مرجع سابق . خماطر التمويل اإلسالمي: عله بن امحد السلوس -

 . 256 ص، 1025،  1دار الكتىل العلمية، بريوت، ط.والواليات املدنية األ كام السلطانية : املواردي علي ابن هتمد ابن  بيىل  -

 .122،ص3م ،ج1000دار املعرفة، بريوت،  .موسوعة القواعد الفقهية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي:  علي أمحد الندوي -
 .63، األردن، ص1006، 1دار النفائس، ط .خيار الشرط يف البيوع وتطبيقه يف معامالت املصارف اإلسالمية: عمر سلمان عبد اهلل األدقر -

 . 12هو ،  ص1423مؤسسة الشهاب اجلامعية، مصر ، . الرقابة املالية يف اإلسالم: عوف هتمود الكفراوي -
 103مرجع سابق ،ص . البنوك اإلسالمية حرورة عصرية : القلعاوي  ريسان -
 . 212مرجع سابق، ص . املصارف اإلسالمية حرورة عصرية ملاذا وكيف: ريسان قلعاوي -
 .3، ص1312الفتاو  اخلانية هبام  الفتاو  اهلندية، املطبعة األمريية، القاهرة،  -
جملة اجلامعة امللوا عبود ، 25/2/2، قرار رقم 1002ماي  14-0ذي القعدة  12-2،جدة ر،مي املؤمتقرار جملس الفقه اإلسالمي ملن مة املؤمتر اإلسال -

 .20-22، ص1002، 4االقتصاد اإلسالمي، م : العزيز

 . 26، ص2، ج1012، 1طبعة املطبعة اجلمالية ،مصر، ط. بدائع الصنائع  :كاسااال -
 . 41م، ص1020أريسطس  -هو1412، هترم 02، عددجملة االقتصاد اإلسالمي ،الفكر احملاسا اإلسالميشروع يف تقييم موجودات امل:كوار عبد الفتاح االاي -
ورقة قدمم إىل االجتماع السنوي الثالا عشر لل نة العربية للرقابة . إدارة املخاطر التشيلية وكيفية ا تساب املتطلبات الرأمالية هلا : الل نة العربية للرقابة املصرفية -

، واعتمدت توصيااا  من قبل جملس هتاف ي املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية يف االجتماع السنوي الثامن 2223املنعقدة يف أبو ظا، ديسمن  املصرفية
 . 5، صندوق النقد العريب،  أبو ظا، ص  2224والعشرين، اللي عقد يف القاهرة، سبتمن 

املعامالت : عوض مقابل ادرتاء  ق االختيار وإن كان يفصل بني عقد االختيار وبيع العربون أن ر وهبة الز يلي لقد أجاز األستاذ وهبة الز يلي إعطاء ال -
 . 522مرجع سابق ،ص.املالية املعاصرة 

 .21، ص12هو، ج1323ية سدنون، القاهرة، وااملدونة الكن ، ر : ابن أنس مالا -
 ، 25- 16قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف إطار املعيار اجلديد لكفاية رأس املال مرجع سابق ص  ،ماهر الشيخ  سن  -

 .  12كفاية رأس املال املصريف  عله حوء توصيات جلنة بازل ،مرجع سابق ، ص: الطيىل حليلي  -
العاملي الثالا لالقتصاد االسالمي  متر،ورقة عمل مقدمة للمؤ "الامللكفاية رأس  اجلديد املعياريف إطار  االسالميةءة البنوك قياس مال" سن،  الشيخ ماهر -

 22، جامعة أم القر  مكة ،ص

اد اإلسووالمي، موواهر الشوويخ  سوون، قيوواس مووالءة البنوووك اإلسووالمية يف ظوول املعيووار اجلديوود لكفايووة رأس املووال، حبووا مقوودم إىل املووؤمتر العوواملي الثالووا لالقتصوو -
 وما بعدها 16، ص 2224م جامعة أم القر ، مكة املكرمة، هتر 

 216، صم 1003/هو1414، 10:جملة البدو  فقهية معاصرة، السنة خلامسة العدد -

 . 3مرجع سابق، ص. خماطر التمويل اإلسالمي: وأن ر عله أمحد السلوس 065و 253،ص  2،ج  5عدد :جملة اجملمع الفقهي -

 . 20-22م، ص 1000-/هو1412سنة ،  4االقتصاد اإلسالمي اجمللد : جملة جامعة امللا عبد العزيز -
1-25-6-20الدورة الثامنة، قرار رقم ،جملس جممع الفقه اإلسالمي -

 . 

 . 524 -523ص  2مرجع سابق ،ج . الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي: هتمد ابن احلسن احل وي الثعالا الفاسي -

 .123-122، ص 1020، ةهر دار الثقافة، القا. الن ام املصريف اإلسالمي: السراج دهتمد أمح -

 .  42-41، ص 1002رسالة ماجستري ريري مطبوعة، جامعة القاهرة ، . إدارة األخطار يف دركات صناعية يدوية: هتمد أمحد عمار -
 16 -15جملة الدراسات اقتصادية إسالمية،مرجع سابق، ص. املخاطر االئتمانية يف التمويل املصريف اإلسالمي :هتمد العلي القري -
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، مرجووع 3جامعوة امللووا عبود العزيووز، االقتصواد اإلسووالمي، مو  التعوويض عوون الضورر املماطلووة بوني الفقوه واالقتصوواد،جملة:هتموود علوي القووري،نوس الزرقاهتمود أ -
 .32سابق، ص

 .1991، بريوت للمطبوعات، التعارف اقتصادنا، دار ، الصدر باقر هتمد -
 444، ص2،ج191005لشرح خمتصر خليل، دار الكتىل العلمية،بريوت،طمواهىل اجلليل : هتمد بن هتمد بن عبد الرمحان احلطاب -

 . 21، ص. البنوك اإلسالمية: هتمد بوجالل -
 .121،ص 1الدار اجلامعية املصرية ،اإلسكندرية، دت، ج. دروس يف االقتصاد النقدي والتطور االقتصادي : هتمد دويدار -

 102،ص  1052، 4،طبعةمقدمة يف البنوك  والنقود  مرجع سابق :هتمد زكي دافعي  -
222- 225معاصر، مرجع سابق، ص اقتصاديةحبو  فقهية يف قضايا : هتمد سلمان األدقر وآخرون -

 . 

، 1حبو  فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة ،دار النفائس عمان، ط:هتمد سليمان األدقر، ماجد هتمد أبو رخية، هتمد عثمان دبري، عمر سليمان األدقر -
 .245، ص1،ج1002

 .  102ص،أ كام األسواق املالية : هتمد صني هارون -

-222،ص 1002، 1مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم، دار اجملتمع، السعودية ، دار الوفاء، مصر ط: هتمد صالح هتمد الصاوي  -
220 . 

ندوة خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية اجلوانىل التطبيقية والقضايا واملشكالت  .يف اإلسالميهتمد عبد احلليم عمر التفاصيل العملية لعقد املراحبة يف الن ام املصر  -
 . 223،ص 1022،عمان ،

 . 022مرجع سابق ،ص. إدارة املخاطر االئتمانية وجهة ن ر مصرفية وقانونية : هتمد عبد الر يم الشواريب، عبد الر يم هتمد الشواريب -

 . 122،ص  2،ج 1026، 1االقتصاد اإلسالمي، دار البيان العريب، جدة ،ط  أصول: هتمد عبد املنعم عفر -
 222-102ص 2م، عدد1022جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، سنة.  كم بيع التقسيق يف الشريعة والقانون: هتمد عقلة إبراهيم -
، 3املعهود العواملي للفكور اإلسوالمي، ط: يوة يف حووء اإلسوالم، فرجينيوادراسة يف النقود واملصارف السياسية النقد .ثو ن ام نقدي عادل:هتمد عمر دابرا  -

 .56، ص1002

 . 322، ص2223، 1دار وائل للنشر، عمان، ط. االجتاهات احلديثة يف التدليل املا  واالئتماا: هتمد مطر -

 25مرجع سابق ص . االئتمانية وجهة ن ر مصرفية وقانونية إدارة املخاطر: هتمدعبد الر يم الشواريب،عبد الر يم هتمد الشواريب -
   3001،  1هباء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، ط ،داراالقتصاد النقدي واملصريف،سدنون هتمود -

، 1422، 43، ع11ة ربوق الووديون وااللتزامووات بالولهىل أو بعملووة معينووة، أو بسولة جملووة البدووو  الفقهيوة املعاصوورة، سوون: املوورزوق البقمووي دصوا  بوون زايو -
 .25-23-22ص

 .  51،ص1002املعامالت املالية يف اإلسالم ، دار املستقبل ،األردن :مصطفه  سن سليمان، جهاد أبو املرب،هتمود محودة ،نصر عله نصر -

 . 302، ص 1001طبعة سنة.  مدخل قليلي معاصر: اإلدارة املالية : منري إبراهيم اهلندي -

 . 242، ص 1000اإلسكندرية،  ،منشأة املعارف ر احلديا يف جمال االستثمار،الفك: منري إبراهيم اهلندي -

 جملة،العربية املصرفية للصناعة بالنسبة وأبعادها اجلديدة بازل جلنة مقررات يف حبو  ،العربية املصرفية الصناعة عله وآاارها اجلديدة بازل جلنة موجهات -
 91،صبريوت ، 3002 العربية املصارف اقاد

 219-211زنكري ،كفاية رأس املال يف املصارف اإلسالمية بني اخلصوصية والعاملية، مرجع سابق ،ص  ميلود -
 . 22 -20، ص 2224، 1منشورات احللا احلقوقية، بريوت، ط. املصارف اإلسالمية: نادي هتمد الرفاعي -
الدولية احلديثة مع دراسة تطبيقية  ول عالقة بنا النكة اجلزائري ببنا اجلزائر، سليمان ناصر، عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية، يف ظل املتغريات  -

 3001رسالة دكتوراه  منشورة، مكتبة الريام، اجلزائر، 
 .316م، ص1000دار وائل للنشر، عمان، . أساسيات االستثمار املا  والعيين: ناظم هتمد نوري ، طاهر فاحل بيايت ، أمحد زكريا صيام  -
 2225جوان 2-6اإلصال ات النقدية و مكانة احليطة املصرفية باجلزائر امللتقه الوطين األول  ول املن ومة املصرفية يف األلفية الثالثة يومي ،دار  ياة  -

 جامعة جي ل 

موون م بكليووة العلوووم اإلنسووانية و العلوووم  -واقووع وقووديات-املن ومووة املصوورفية اجلزائريووة و التدوووالت االقتصووادية  :ملتقووه)املخوواطرة والتن وويم اال وورتازي : نعيمووة بوون عووامر  -
 .          م2224/ديسمن/15-14االجتماعية ،جامعة  سيبة بن بوعلي، الشلف، يومي

هو 1412، 1، ط35ي رقم للنقود الورقية،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، دراسات يف االقتصاد اإلسالم ةتغري القيمة الشرائي: هابل عبد احلفيظ يوسف داود -
 . 100م، ص  1000 -

 ساهبا حمن وكيفية  ميةبيان عن الغرض من نسبة كفاية رأس املال للمصارف اإلسال AAOIFI ميةاإلسال املاليةللمؤسسات  املراجعةاحملاسبة  هيئة -
  7، ص1000س، مار املنامة،البدرين، 1معيار بازل
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 . 22-26املعامالت املالية املعصرة ،مرجع سابق ،ص : وهبة الز يلي  -

 . 112البنوك اإلسالمية جتربة بني الفقه والقانون والتطبيق، مرجع سابق، ص : عائشة الشرقاوي املالقه -

 . 1991، 2، طدار النشر لل امعات،القاهرة.فقه االقتصاد النقدي، املصرفية اإلسالمية األزمة واملخرج ،يوسف كمال هتمد  -

،اجمللد  2221جملة امللا عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي،مركز النشر جامعة امللا عبد العزيز، جدة، .  وار  ول الوساطة املالية واملصارف اإلسالمية: ف كمالسيو  -
 . 21،ص13
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