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يعتبر التمويل ضرورة إقتصادية لدفع حركة التنمية في مختلف اإلقتصاديات، ولعل من أهم أنواعه 
التمويل عن طريق البنوك خاصة منها البنوك اإلسالمية، هذه األخيرة تتميز عن البنوك األخرى التقليدية في 

عتماد مبدأ المشاركة  كونها تتعامل وفق متطلبات الشريعة اإلسالمية خاصة فيما يتعلق باإلبتعاد عن الربا، وا 
في الربح والخسارة في كل تعامالتها، هذا اإلختالف الجوهري جعلها تكتسب مميزات وخصائص مكنتها من 

وبناء قاعدة عمل متينة أكسبتها قدر كبيرة على مواجهة مختلف  تطوير نشاطاتها وتدعيم قدرتها التمويلية
 معاصر.التحديات التي تميز العمل المصرفي ال

خاصة في  ،إن المقصود بتحديات العمل المصرفي هي الصعوبات التي تواجهها البنوك خالل عملها
ظل حالة عدم التأكد التي تميز عالم األعمال المعاصر ما يجعل بيئة العمل إحتمالية تسودها الكثير من 

موجودة في كل البنوك، وهذا المخاطر التي تختلف بإختالف نوع البنك، باإلضافة إلى المخاطر التي تكون 
معناه أن البنوك اإلسالمية تواجهها مخاطر بكونها بنوك بغض النظر عن كونها إسالمية أو تقليدية، كما 
يواجهها نوع آخر من المخاطر بإعتبارها إسالمية، أي مخاطر ناتجة عن خصوصيتها المتمثلة في إرتكاز 

 ى المستمدة من الشريعة اإلسالمية.ط األخر عملها على مبدأ المشاركة الذي هو أساس الضواب
إن إختالف وتنوع المخاطر التي تواجهها البنوك اإلسالمية يحتم عليها بناء نظام متين إلدارتها من 
خالل تبني إستراتيجيات ووضع سياسات وتأسيس مبادئ وقواعد تمكنها من تسيير هذه المخاطر، إما بتجنبها 

نظام إدارة المخاطر الذي يجب أن تضعه البنوك كن تجنبها، وجدير بالذكر أن أو بتقليل تأثير تلك التي اليم
اإلسالمية، يجب أن يكون مكيفا مع خصوصياتها وقائما على مبادئ تتناسب مع ميزاتها اإلسالمية مع األخذ 

جل أن في عين اإلعتبار ظروف نشاطها المتعلقة ببيئتها الخارجية سواء المحلية أو الدولية، كل هذا من أ
 تتمكن هذه البنوك من السيطرة عن مخاطرها بما يمكنها من مواصلة تطورها وتميزها.

 اإلشكالية -1
تتميز بيئة العمل المصرفي في الجزائر بسيطرة البنوك التقليدية مقارنة بمثيالتها اإلسالمية التي 

دراستنا التطبيقية في أحد فروعه الذي قمنا بإجراء  السالمالبركة وبنك بنك بنكين، ينحصر وجودها في 
كنظيره من البنوك اإلسالمية يمارس نشاطه متعرضا للعديد من المخاطر التي هو المتواجدة بمدينة سطيف، و 

 تفرضها عليه خصوصية عمله والبيئة التي ينشط فيها.
 من خالل ما سبق يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي:

 لها بنك السالم الجزائر؟كيف تتم إدارة المخاطر التي يتعرض 
 ومن هذه اإلشكالية تنبثق لدينا التساؤالت الفرعية التالية:



 مقدمة
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 ما المقصود بالمخاطر، ولماذا تسعى المؤسسات للتحكم فيها؟ أ.
 ماهو مصدر المخاطر في عمل المؤسسات؟ ب.
 ماهي التقنيات والمبادئ التي يمكن للمؤسسات اإلعتماد عليها إلدارة المخاطر؟ جـ.
 فيما تتمثل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك اإلسالمية؟ د.
 ؤسسات األخرى؟مهل للبنوك اإلسالمية آليات خاصة بها إلدارة المخاطر، أم تعتمد على نفس آليات ال ه.
 فرضيات البحث -2

 ننطلق من الفرضيات التالية: ولإلجابة على اإلشكالية واألسئلة الفرعية،
  .يتعرض بكثرة لمختلف المخاطرالجزائر بنك السالم أ. 
 .يعتمد بنك السالم الجزائر على نظام جيد إلدارة المخاطر ب.
 البحث أهمية -3

 ويمكن إبراز أهمية البحث فيمايلي:
 األهمية العمليةأ. 

والمجتمع  تلعبه البنوك اإلسالمية في اإلقتصاد الذي المهم الدور في بحثاألهمية العملية لل تكمن
األفراد على وضع أموالهم في البنوك التجارية التقليدية، باإلضافة إلى خاصة بعد عجز الدولة على إقناع 

مكانة إدارة المخاطر في البنوك لكونها من أهم السبل التي من شأنها تطوير تعامالتها وضمان ربح يؤذي 
  ي إستمراريته.الإلى تعظيم عوائد البنك وبالت

 لميةالع األهميةب. 
تكمن األهمية العلمية للدراسة في المساهمة في محاولة إثراء الموضوع في بعض الجوانب التي أهملتها 

 الدراسات السابقة، والمساهمة في تدعيم مكتبة الجامعة بمرجع يستخدم للدراسات الالحقة. 
 أهداف البحث -4

 تهدف هذه الدراسة إلى:
  ؛المخاطر التي تحيط بالمؤسسات اإلقتصاديةإبراز أهم  أ.

 ؛المؤسسات للخطر وسبل الوقاية منها أسباب تعرضمعرفة  ب.
 نجم عنها مخاطر أكبر في البنوك اإلسالمية؛التعرف على العمليات التي ت جـ.
 ؛التعرف على أوجه اإلختالف في إدارة المخاطر بين البنوك اإلسالمية والمؤسسات األخرى د.
 معرفة كيف تتم إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية. ه.
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 دراسةال منهج -5
 :التالي النحو على مناهج عدة وظفنا ،الدراسة محل البحث إلشكالية وتطبيقية نظرية إحاطة سبيل في

 .المخاطر إدارة نشأة على التعرف في به لالستعانة المناسب المنهج وهو التاريخي: المنهج أ.
ستعراض لوصف المناسب المنهج وهو الوصفي: المنهجب.   مفاهيم من المخاطر إلدارة النظري اإلطار وا 

 طرها.اوأهداف، باإلضافة إلى اإلطار النظري للبنوك اإلسالمية ومخ وأسس
 وصل إليها من حساب النسب المالية.وذلك لتحليل البيانات والنتائج التي تم الت المنهج التحليلي: .جـ
 اختيار الموضوعأسباب  -6

 تتمثل أسباب إختيار هذا الموضوع في:
 أ. أسباب ذاتية

  في سنوات الدراسة  على أحد جوانبهاللتعرف أكثر على إدارة المخاطر بعد التعرف الميول الشخصي
 السابقة؛

 رغبة في إحالل التمويل اإلسالمي محل التمويل الربوي بشكل نهائي في تسيير مختلف جوانب الحياة ال
 االقتصادية واالجتماعية.

  أسباب موضوعية:ب. 
 ؛يدخل موضوع البحث في صميم التخصص 
   شكالية عدم الشرعية في كالم الساعة حول الدعم الممنوح من قبل الدولة للبنوك بصفة عامة، وا 

 ؛المعامالت
  ؛به في المجتمع ىبنوك اإلسالمية والقبول الذي تحظتوسع نشاط عمل ال 
  تناولت البنوك اإلسالمية من ناحية صيغها التمويلية، وتركيز أغلب الدراسات على الدراسات التي  نقص

 ؛التقليدية أو دراسة مقارنة معها مخاطر محددة تشترك مع البنوك
  ؛ارها وسيلة من وسائل تعظيم الربحأهمية إدارة المخاطر بإعتب 
 اإلسالمية إلى إدارة مخاطر جيدة. حاجة البنوك 
 حدود الدراسة -7

تمت دراستنا في أحد فروع بنك السالم الجزائر الواقع في مدينة سطيف، ونظرا لحداثة البنك فقد قمنا 
، أي بعد 2015إلى  2011ها من المدة الممتدة بين سنة يبدراسة البيانات والمعلومات المتحصل عل

 سابات تم إصداره من قبل البنك.اإلنطالق الفعلي لنشاط البنك بثالث سنوات إلى آخر تقرير سنوي للح
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 الدراسات السابقة -8
أغلبها منصب  كان و  ،حضي موضوع إدارة المخاطر في البنوك بإهتمام وأبحاث العديد من الباحثين

 بالقلة منها، وقع إختيارنا على هذه الدراسات: ة، ولم تحضى البنوك اإلسالمية إالعلى البنوك التجاري
، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةغالب عوض الرفاعي، فيصل صادق عارضة،  الدراسة األولى:

قتصاد المعرفةمداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع بعنوان  ، جامعة إدارة المخاطر وا 
 .2007أفريل  18-16األردن،، أيام الزيتونة، 

لها البنوك اإلسالمية، وآثارها العامة حول العمل تتمحور إشكالية الدراسة حول المخاطر التي تتعرض 
 المصرفي.

أن البنوك اإلسالمية تتعرض للكثير من المخاطر، منها ما هو متعلق صلت الدراسة إلى وقد تو 
بالعمالء ومنها ما هو متعلق بالعمل البنكي نفسه، وأن البنوك اإلسالمية ال تملك اإلمكانيات والمتطلبات 

التقليدية إلدارة المخاطر، ونتيجة إلرتفاع المخاطر على مستواها فإنها أثرت سلبيا على  الكافية مثل البنوك
 أداء ومسيرة العمل اإلستثماري اإلسالمي.

تختلف هذه الدراسة عن دراستنا في كونها لم تتطرق بتاتا لكيفية إدارة المخاطر أو التقنيات المستعملة، 
أما دراستنا فتم التطرق إلى المخاطر الذي يكتنف العمل المصرفي ، م اإلكتفاء بالتطرق للمخاطر فحسبوت

 اإلسالمي باإلضافة إلى طرق إدارتها واآلليات المستخدمة في ذلك.
، إدارة المخاطر البنكية، دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية واإلسالمية، خضراوي نعيمةالدراسة الثانية: 

 . 2008/2009رة، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسك
تتمحور إشكالية الدراسة حول كيفية إدارة المخاطر في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية، وأي البنكين 

 على مقدرة أكبر ومرونة على إدارة المخاطر.
وقد توصلت الباحثة إلى أن البنوك اإلسالمية أعلى مخاطرة من البنوك التقليدية، وأن البنوك التقليدية 
تعتمد على المشتقات المالية لتخفيف آثار المخاطر كآلية حديثة، وأن البنوك اإلسالمية أكثر مرونة في إدارة 

 ئ ما يمكنها من التصدي للمخاطر واألزمات. المخاطر من البنوك التقليدية وأنها لديها من األساليب والمباد
يكمن الفرق بين دراسة الباحثة ودراستنا في كون أن دراسة الباحثة هي دراسة مقارنة، وبالتالي ركزت 

نما أساليب القياس على األشياء المشتركة بين البنكين، وكون الباحثة لم تتطرق ألساليب إدارة  المخاطر وا 
 أساليب إلدارة كل خطر يتعرض له البنك اإلسالمي على حدى.، أما دراستنا فقد قدمت فقط



 مقدمة
 

 ه
 

، جامعة محمد ستر، مذكرة ماإدارة المخاطر المالية في البنوك اإلسالميةدفاس فريزة،  الدراسة الثالثة:
 .2015/2016الصديق بن يحي، جيجل، 

لمخاطر المالية في البنوك اإلسالمية وما يميزها تتمحور إشكالية الدراسة حول الطبيعة المميزة إلدارة ا
عن البنوك التقليدية، باإلضافة إلى المخاطر المالية التي تحيط بعمل البنوك اإلسالمية والفرق بينها وبين 

 المخاطر المالية للبنوك التقليدية.
ية التي يتم إدارتها وقد توصلت الدارسة إلى أن إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية ال تتم بنفس الكيف

نما يكمن في عدم إستعمال األدوات غير المجاز إستعمالها  في البنوك التقليدية، ولكن اإلختالف ليس كبير وا 
 شرعا، كحالة المشتقات المالية.

الدراسة ودراستنا في كون أن هذه الدراسة تناولت عملية إدارة المخاطر  يكمن اإلختالف بين هذذه
كيفية إدارة المخاطر العامة التي يشترك فيها البنك اإلسالمي والتقليدي ولم تتطرق لطرق إدارة مخاطر الصيغ 

لمخاطر التمويلية اإلسالمية، أما دراستنا فترتكز على إدارة مخاطر البنوك اإلسالمية إجماال من حيث ا
 المشتركة والخاصة.

 خطة وهيكل البحث -9
من أجل اإلحاطة واإللمام بمختلف جوانب الموضوع، إرتأينا تقسيم البحث إلى ثالثة فصول. نتناول 

األول ثالثة محاور رئيسية، األول ويتمثل في دراسة ماهية المخاطر والثاني فسيخصص لعرض  فصلفي ال
، أما الثالث فسنتناول فيه اإلطار العملي إلدارة المخاطر. أما الفصل عموميات متنوعة حول إدارة المخاطر

الثاني فيتمحور حول المخاطر والبنوك اإلسالمية، وسوف نتناول فيه ثالثة محاور كذالك، األول يتمثل في 
 المية.وآخرا إدارة المخاطر في البنوك اإلس التعرف على البنوك اإلسالمية، ثم المخاطر في البنوك اإلسالمية

ستكماال للخلفية النظرية لموضوع البحث، فقد خصص الفصل الثالث للدراسة التطبيقية، وسنقوم فيه  وا 
بالتعرف على بنك السالم الجزائر، إدارة مخاطر صيغ التمويل الموجودة في بنك السالم الجزائر ثم تقييم 

 األداء المالي للبنك كمحور أخير للدراسة. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 الفصل األول:

 إدارة المخاطرمدخل 
 

 

 تمهيد:

ماهية المخاطرالمبحث األول:   

عموميات حول إدارة المخاطرالمبحث الثاني:   

اإلطار العملي إلدارة المخاطرالمبحث الثالث:   

 خالصة الفصل.
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 تمهيد
ستخدام التقنية ي مواجهة المخاطر واألخطار بفضل إفي الوقت الذي تزداد فيه إمكانيات البشرية ف

دارة  والتكنولوجيا على نطاق واسع وفي مختلف ميادين الحياة، تزداد المخاطر الناتجة عن سوء استخدام وا 
مخاطرة مهما كان نوع ذلك االستثمار، الأن أي استثمار ال يخلو من  أيضا من المعلوم، و تلك اإلمكانيات

ومهما كانت الوسائل المتخذة لحمايته، وتتفاوت درجات المخاطرة في االستثمار بحسب نوع العقد وأجله 
العالقة بين الربح والمخاطرة عالقة طردية، ف أطرافه وغير ذلك من المؤثرات فيه،وموضوعه ومكانه وزمانه و 

فمن يرغب في الربح الوفير فعليه أن يتحمل قدرًا أكبر من المخاطر، ومن ال يتحمل المخاطرة فليرض بالربح 
ر أفضل ، والعاقل هو من يتعرف على الوسائل العملية لقياس مدى تعرضه للخطر، وبعد ذلك يقر اليسير
 .وأقلها تكلفة للتقليل منها إلى الحد الممكن، بأكثر السبل المتاحة فعالية السبل
 وعليه سنتناول في هذا الفصل:   

 المبحث األول: ماهية المخاطر
 المبحث الثاني: عموميات حول إدارة المخاطر
 المبحث الثالث: اإلطار العملي إلدارة المخاطر
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  رالمخاطية ماهالمبحث األول: 
 أصبحت حيث فيها تنشط التي للبيئة نتيجة المخاطر من العديد االقتصادية المؤسسات تواجه

االقتصادية، وبشكل عام فإن مفهوم المخاطرة يركز على النواحي  الحياة في األساسية السمة، المخاطر
والكن يمكن النظر من منطلق آخر إلى المخاطرة على أنها فرصة  السلبية المترتبة على القيام بعمل معين،

 يمكن أن تأتي بنواحي إيجابية، وعلى العموم فالجرأة ضرورية للشخص الذي يريد القيام بالمخاطرة.  
 مفهوم المخاطر المطلب األول:

 عام بشكل األعمال عالم ويعتبر المخاطر، من يخلو ال طبيعته كانت مهما اإلنساني النشاط إن
 تكتسبها التي البالغة لألهمية ونظرا، مادية خسائر تحققها عن يترتب والتي المخاطر أنواع لشتى عرضة

 .المفهوم لهذا دقيق معنى تحديد الضروري من فإنه تلعبه الذي الحساس والدور المخاطر
 تعريف المخاطرة أوال:

 قهاء مع بعض التعاريف اإلقتصادية:طرة وفي مصطلح الفاسنقوم بتقديم التعريف اللغوي للمخ
 .1وتخاطروا بمعنى تراهنوا ،كاإلشراف على الهالالمخاطرة من خطر، جمع أخطار، : لغة -1
 النبوية السنة في أو الكريم، القرآن في يرد لم الخطر لفظ والسنة النبوية:المخاطرة في القرآن الكريم  -2

نما ورد الشريفة،  أن عنه رضي اهلل هريرة أبو رواه الذي الحديث في الغرر، هو له، مرادف لفظ في معناه وا 
وهو الخداع  الغرر، والغرر في اللغة هو الخطر، بيع وعن الحصاة، بيع عن نهى وسلم عليه اهلل صلى النبي

الخطر والخديعة، وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة، وفي االصطالح الفقهي الغرر ما يكون مستور 
أن يكون  -بن رشدكما قال إ -الغرر ينفي عن الشيءأحدهما أظهر، و ا تردد بين أمرين ليس وهو م العاقبة،

 .2معلوم الوجود معلوم القدر مقدورًا على تسليمه
مع التقارب  تماشيا بالخطر، المخاطرة مصطلح عن الفقهاء يعبر كان ما غالبا :الفقهاء صطالحإ في -3

 بين التردد حالة هو وخطر المصطلحين مخاطرة إطالق من مرادهم وعادة ما يكون بينهما، اللغوي والتداخل
 أو الخسارة. الربح حتماليةإ بمعنى الغرم أو الغنم
 لفظان "هما والغرر: عن الخطر العدوي وقال ،"الهالك على اإلشراف هو "الخطر: العابدين ابن قال أ.

 .3ما تردد بين السالمة و العطب" :وقيل جهلت عينه. وهوما واحد، بمعنى مترادفان

                                                             
 .386، ص2005، بيروتلنشر، مؤسسة الرسالة ل، لثامنة، الطبعة امحيطوس المقا، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 1
، مجلة دراسات إقتصادية إسالمية، المعهد إدارة المخاطر في الصيرفة اإلسالمية في ظل معايير بازلبن حبيب عبد الرزاق،  طهراوي أسماء، 2

 .59، ص1، العدد 19، لمجلد 2013اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 
 .27، ص1981، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،سالمي )دراسة تأصيلية تطبيقية(نظرية المخاطرة في اإلقتصاد اإلعدنان عبد اهلل محمد عويضة،  3
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 والربح بيعها بقصد السلعة وهو شراء التجارة، مخاطرة :مخاطرتان "المخاطرة القيم: وابن تيمية ابن وقال ب.
 اهلل حرمه الذي فهذا بالباطل، المال أكل يتضمن الميسر الذي :الثاني والخطر اهلل، على التوكل مع فيها

 .1ورسوله" تعالى
 وتعرف على أنها :: في الدراسات االقتصادية -4
وهذه  ،قة التعاقدية الى الهدف المتوخىبحيث ال توصل العالقوى التي تؤدي الى انحراف المسار، تلك ال أ.

نما هي متصلة بالضروف المحيطة بالعالقة يس لها عالقة مباشرة بصيغة العقدالقوى ل التعاقدية التي ، وا 
، فينتج ، أو تعرض أحد الطرفين الى مصاعب مالية ...إلخمثل تغير المناخ االقتصادي تتولد على العقد،

فإن اإلنخفاض  ،غير المتوقع في األوضاع االقتصادية و األسعار حالة المخاطرعن التقلب غير المرغوب و 
ة عد لسعر السلالشديد في سعر السلعة يؤدي إلى اإلضرار بالبائع وربما الى إفالسه، وكذلك اإلرتفاع الشدي

     .2، وربما إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته إذا كان ملتزما بتوريد سلعة مثاللى اإلضرار بالمشترييؤدي إ
حتمالية تعبير رياضي اإلهذا التعريف على اإلحتمالية و ويقوم  ،إحتمال الخسران 3وتعرف أيضا بأنها: ب.

  ؛1و 0تتراوح قيمته بين 
  ؛هذا يعني أن الخطر مستحيل الحدوث 0 اإلحتمالكانت درجة إذا 
  ؛هذا يعني أن الخطر مؤكد الحدوث 1إذا كانت درجة اإلحتمال 
  فهذا يعني أن الخطر محتمل الحدوث 1و  0بين . 

ووقوع الخسارة دليل على وجود  وهذا التعريف حصر الخطر في الخسارة فوقوع الخطر يعني وقوع الخسارة ،
 التعريف نوع الخسارة هل هي مادية ام معنوية.ولم يوضح  الخطر ،

ظاهرة ذات طابع معنوي يبدو أثرها عند إتخاد الفرد قراراته اليومية، بما يترتب  بأنه الخطركما يعرف  جـ.
بالنسبة معه حالة الشك أو الخوف أو عدم التأكد من النتائج لتلك القرارات التي يتخدها هذا الشخص 

 .4لموضوع أو قرار معين
لخطر هو الخسارة المادية المحتملة في الدخل أو الثروة نتيجة حدوث حادث معين ويتضرر تعريف آخر ل د.

 .5منه األشخاص أو الممتلكات أو الغير
                                                             

 ، الملتقى الفقهي، العالقة بين المخاطرة والربح في الشريعةيوسف بن عبد اهلل الشبيلي،  1
                                                     29/04/2017،http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=11601    

2
 .25، ص2013، الطبعة األولى، دار النفائس للنشر، األردن، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية عبد الناصر براني أبو شهد، 
3

 .25ص نفس المرجع، 

دارة الخطر)المنظور النظري والعملي(المصري، محمد رفيق  4  .12، ص2009، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، التأمين وا 
 .12، ص2010، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي للنشر، مصر،مبادئ التأمينمحمد أحمد أبو زيد،  5

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=11601
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 .1الخوف من تجاوز الخسائر المادية الفعلية عن الخسائر المتوقعة نتيجة حادث مفاجئ وهو ه.
 2ريف أخرى:تعاوهناك  و.
  ؛العوائد الفعلية و العوائد المتوقعةالتباين بين    
 ؛التشتت بين النتائج الفعلية و النتائج المتوقعة  
 إختالف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة. 

 . ناتجة عن نقص المعرفة اإلنسانية ن الخطر حقيقة عامة كما أنه ظاهرةأمما سبق نالحظ 
 من وجهات نظر مختلفة الخطر -5

هي إمكانية حدوث إنحراف في المستقبل بحيث تختلف النواتج المرغوب في مالية: أ. من وجهة نظر 
تحقيقها عما هو متوقع، أو عدم التأكد من الناتج المالي في المستقبل لقرار يتخذه الفرد اإلقتصادي في 

 .3الحاضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية في الماضي
إحتمالية وقوع حادث مستقبال، أو حلول أجل غير معين خارج إرادة  هومن وجهة نظر قانونية: ب. 

 .4المتعاقدين قد يهلك الشيء بسببه، أو يحدث ضرر منه
تعرف المخاطرة بأنها تمثل اآلثار غير المواتية الناشئة عن أحداث مستقيلية : رقابيةمن وجهة نظر  ج.

 .5ماله متوقعة أو غير متوقعة تؤثر على ربحية المؤسسة ورأس
 تستعمل كلمة خطر في التأمين بشكل عام للداللة على الحوادث التي إن وقعت: التأميند. الخطر في 

عتبر  ألزمت المؤمن بتعويض الخسارة الناشئة عنها، وعرف الخطر على أساس أنه الحدث محل التأمين، وا 
ذاته أو في وقت غير مالئم، الخطر بأنه "حدث اليمنع القانون ضمانه، ويتحمل تحققه مستقبال سواء في 

 .6ويكون غير متعلق بإرادة أي من طرفي العقد أو صاحب مصلحة فيه"
 ثانيا: مصطلحات لها عالقة بمعنى المخاطرة

المعنى مثل التهديدات، الخطر، عدم التأكد هناك خلط كبير بين المصطلحات التي تتشابه مع المخاطرة في 
 فيمايلي:والمجازفة، نبرز اإلختالف بينها 

                                                             
 .05، ص1997العربية، مصر، ، دار الثقافة تطبيقات في إدارة الخطر والتأمينممدوح حمزة أحمد،  1
.26، ص2012الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن،  ،إدارة المخاطرشقري نوري موسى، محمد إبراهيم نور وآخرون،   2  
، 7العدد، 2009/2010جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ، ، مجلة الباحثإستراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت الماليةبلعزوز بن علي،  3

 .332ص
 .363، صالمعجم القانوني رباعي اللغةمراد عبد الفتاح،  4
 .332بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص 5
 .14، ص2010، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، مصر، الطبيعة القانونية للخطر في التأمين البحريشيرين عبد حسن يعقوب،  6
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  عالقته بالمخاطرةعدم التأكد و  -1
ا سيحدث أو على إنعدام المعرفة بم ذهنية تتميز بالشك بناء حالة هو المعنى األكثر شيوعا لعدم التأكد

، ومنه يمكن القول أن وهو عكس التأكد الذي هو إقتناع أو يقين بشأن موقف معينال يحدث في المستقبل، 
يخلق وجود المخاطرة حالة من عدم التأكد ، و عدم التأكد إذن هو رد فعل سيكولوجي لغياب المعرفة بالمستقبل

ومن الممكن أن تختلف اإلتجاهات لدى أشخاص مختلفين في  ،من جانب األفراد عندما تتم تلك المخاطرة
شخص ما بعدم التأكد في ، فمن الممكن على سبيل المثال أن يحس واقعيلعالم الاظل نفس الظروف في 

موقف يتصدر فيه أن هناك فرصة لحدوث خسارة بينما ال توجد فرصة لحدوث خسارة، و بالمثل فمن الممكن 
أال يشعر فرد ما بعدم التأكد بخصوص مخاطرة معينة عندما ال يتم إدراك التعرض للمخاطرة، وسواء تم 

، فعندما يوجد إحتمال مخاطرة توجد المخاطرة سواء افإن ذلك ال يغير شيئا في وجوده إدراك المخاطرة أو ال
 .1كان الشخص المعرض للخسارة مدركا للمخاطرة أو ال

 المجازفة الخطر عنما يميز  -2
والمجازفة بالتبادل مع بعضهما البعض ومع مصطلح "المخاطرة"،  الخطر غالبا ما يستخدم مصطلح

، فالخطر هو السبب في الخسارة، المهم أن نفرق بين هذه المصطلحاتومع ذلك فلكي نتوخى الدقة، من 
، أما الحريق والعاصفة والسرقة السبب في الخسارة الحادثة، فخطر الحريق أو العاصفة أو السرقةفنقول 

المجازفة من ناحية أخرى فهي حالة قد تخلق أو تزيد من فرصة نشوء خسارة من خطر ما، ومن الممكن أن 
أيضا  خطر يسبب خسارة إقتصادية، وهو ما خطر و مجازفة معا. على سبيل المثال المرضيكون شيء 

 .2مجازفة تزيد من فرصة حدوث خسارة ناشئة عن خطر الوفاة قبل األوان
 ما يميز المخاطرة عن الخطر -3

دارة الخطر، فكلمة مخاطرة تجمع على مخاطرات داري بين إدارة المخاطرات وا  ال  هناك خلط لغوي وا 
يقوم بها اإلنسان، بينما  ةعلى مخاطر، أما مخاطر فترادف أخطار وهي جمع خطر، والمخاطرة قرارات إرادي

تعتبر األخطار والمخاطر تهديدات خارجية تواجه اإلنسان، فالمخاطرة شيء محمود أما الخطر فشيء 
 .3ل في إدارة المخاطرةشعور داخلي بالنفور من المخاطرة، وهو أول أسباب الفش ولديالخلط و مذموم، 

 ما يميز الخطر عن التهديدات -4
 منافس إلى السوق يقلل الربح، هي المخاطر التي تنتج عن سلوك اآلخرين مثال يمكن أن يكون دخول 

                                                             
 .17ص  ،2007اإلسكندرية، للنشر، ، الدار الجامعيةرة المخاطر)أفراد،إدارات، شركات، بنوك(إداطارق عبد العال حماد ، 1
 .22، ص  نفس المرجع 2
 .1، ص2002، خالصات كتب المدير ورجل األعمال، السنة العاشرة، القاهرة، إدارة المخاطرة المالية في اإلستثمارات والمشروعاتدان جورج،  3
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 .1يسمى تهديد، يالحظ بأن تأثر الربحية يمكن توقعه لكن سلوك المنافس ال يمكن التنبؤ به بصورة أكيدة هذا
 ومسبباتها أنواع المخاطر :المطلب الثاني

طلب مها في هذا اليتتعرض المؤسسة للعديد من المخاطر التي يمكن أن تأدي إلى إفالسها، نتعرف عل
 مع المسببات الرئيسية لها. 

 أوال: أنواع المخاطر
يمكن تصنيف المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة من عدة زوايا تعكس كل واحدة منها تصنيفا 

 ، وتقسم إلى:بحيث تختلف هذه التصنيفات باختالف وجهة النظر الى المعيار المعتمد في تصنيفها خاصا،
 طبيعتها حسب المخاطر -1

 2:كمايلي طبيعتها حسب المخاطر وتصنف
من  كبيرة مجموعة على أو عام بشكل البلد اقتصاد على تؤثر التي المخاطر وهي العامة: المخاطر .أ

بأكمله  المجتمع على تؤثر العالية البطالة معدالت أو المرتفعة التضخم فمعدالت المجتمع، في األشخاص
فإنه  حدوثها حال في ألنه العامة األخطار من تعتبر والفيضانات كينراوالب كالزالزل الطبيعية الكوارث أن كما
  ؛المجتمع في األشخاص من كبيرة مجموعة وعلى البلد اقتصاد على تؤثر كبيرة خسائر عنها ينتج
 أو منزل حريق مثل بأكمله المجتمع على وليس الفرد على تؤثر التي المخاطر وهي :الخاصة المخاطر .ب

على  سيؤثر مصنع إحتراقف مباشرة، غير بصورة المجتمع على تؤثر أن يمكن المخاطر وهذه السرقة،
 بالخروج من الدورة اإلنتاجية. ،البلد قتصادا  و  المجتمع على سيؤثر أنه كما المصنع صاحب

 آثارها  حسب المخاطر -2
 3:التالية األنواع إلى المعيار هذا حسب المخاطر تقسمو 

عن  ينتج والتي مباشرة، بصفة ذاته أو نفسه اإلنسان تصيب التي المخاطر وهي: األشخاص مخاطر أ.
  ؛إلخ...البطالة المرض، المبكر، الوفاة مثل أنفسهم األشخاص على أثرها يقع مالية خسارة تحققها

هو  التأثير موضع كان حادث صورة في مسبباتها تحققت إذا التي المخاطر تلك وهي: الممتلكات مخاطر .ب
  ؛التلفو  االختالس، ئق،راالح منها منقولة أو ثابتة كانت سواء الممتلكات

 تصيب  بل مباشرة، بصفة ماله أو ذاته في الشخص تصيب ال المخاطر هذه :المدنية المسؤولية مخاطر .ج
  .القانون أمام مسؤوال المتسبب الشخص ويكون وأموالهم أرواحهم في آخرون أشخاص

                                                             
 .7ص ،2011/2012رسالة ماجستير، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، االقتصادية،  المؤسسة في المخاطر إدارة ومكانة دورعبدلي لطيفة ،  1
  .10، 9، ص ص 2006، الدار الجامعية، مصر، مبادئ التأمينإبراهيم علي إبراهيم عبد ربه،  2
 .12محمد أحمد أبوزيد، مرجع سابق، ص 3
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 نتائجها  حسب المخاطر -3
  1:كمايلي نتائجها حسب المخاطر وتصنف

تؤثر  وبالتالي لألشخاص، والمالية االقتصادية النواحي على تؤثر التي المخاطر وهي اقتصادية: مخاطر .أ
 :قسمين إلى االقتصادية المخاطر وتنقسم لهم، االقتصادية المراكز على مباشرا تأثيرا
 ولنفسه نفسه اإلنسان بفعل تنشأ مخاطر وهي المضاربة، مخاطر أيضا وتسمى: التجارية المخاطر 

 معروفة تكون ال أعماله نتائج أن االعتبار في األخذ مع اقتصادية أو مالية منافع تحقيق إلى ويهدف
  ؛المضاربة أسواق في التأكد عدم ظاهرة لسيادة نتيجة وذلك لديه مسبقا،

 يــــف دخل لإلنسان ليس عامة وظواهر طبيعية ظواهر فيها تسببت التي المخاطر وهي: البحتة المخاطر 
 التحقق هذا مثل ينطوي وال لإلنسان، مؤكدة مالية خسارة تحققها على ويترتب تجنبها، يمكنه وال وجودها
 ومخاطر البطالة المرض، العجز، الوفاة، خطر ويعتبر األحوال، من حال بأي للربح فرص على أي

 ؛المخاطر لهذه عديدة أمثلة المختلفة بأنواعها المسؤولية المدنية
مباشرة  بصورة خسارة تسبب ال مخاطر وهي المعنوية بالمخاطر أيضا وتسمى: االقتصادية غير المخاطر .ب

 .لمبدأ القياس و التقييم تخضع ال المخاطر هذه وعادة فقط، معنوية خسارة تسبب ولكن
 مسبباتها  حسب المخاطر -4

 2وحسب هذا المعيار تصنف المخاطر إلى األنواع التالية:
وهي التي تنشأ عن ظواهر طبيعية ال دخل إلرادة اإلنسان في إيجادها و ليس بوسعه  المخاطر الطبيعية: .أ

 ؛أمثلتها األخطار العامةنبها ومن تج
شرة و يسهل على الفرد التحكم في ويكون مسببها الشخص نفسه مباشرة أو غير مبا المخاطر الشخصية: .ب
الممتلكات و الحوادث و خاصة في  روف حدوثها و النتائج المترتبة عليها، كاألخطار التي تحدث فيظ
 روف العمل. ظ
  حسب مصدرهاالمخاطر  -5

 3إلى: حسب مصدرهاالمخاطر  وتصنف
 وخاصة  يأتي من البيئة المحيطة بالمشاريع وهو الخطر الذي المخاطر الخارجية)المخاطر المنتظمة(: .أ

 اإلقتصادية وتكون بعيدة عن تأثير قرارات اإلدارة أو اإلدارة المالية للمشروع، ومصادرها متنوعة أهمها التغير 
                                                             

  .37، ص2009، دار اليازوري العلمية للنشر، األردن، إدارة الخطر والتأمينالسيفو، عيد أحمد أبوبكر، وليد إسماعيل  1
 .19، ص2011عمان، للنشر، العلمية اليازوري دار األولى، الطبعة والمخاطر، التأمين إدارة وآخرون، الطائي حجيم يوسف 2
 .160، ص2007األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، ، الطبعة مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد كامل آل شبيب،  3
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الدورات التي يمر بها اإلقتصاد من  ،للعملةبسبب التضخم النقديشرائية في أسعار الفائدة، إختالف القوة ال
ألداء اإلقتصادي المحلي ا ،دول األخرى و اإلتفاقيات الدوليةرواج و إنكماش، طبيعة العالقة الخارجية مع ال

در . ويقدر تأثير مصاالطبيعية واإلضطرابات السياسية الكوارثطبيعة القوانين واألنظمة الضريبية،  ،والدولي
لية التي تتعرض لها هذه من المخاطر الك %50-35الخطر الخارجية على التدفقات النقدية للمشاريع بحدود 

 ؛التدفقات
هي مصادر الخطر التي تظهر من داخل المشروع و أهمها خطر المديونية المرتبط  المخاطر الداخلية: .ب

لة التي تتمتع بها عناصر و الممنوح إلى العمالء ودرجة السي بالتمويل من خارج المشروع، اإلئتمان التجاري
الموجودات، الخطر التشغيلي الناتج عن تأثير نسبة مساهمة األصول الثابتة في رأس مال المشروع وطبيعة 

 . والقدرة على الوفاء باإللتزاماترأس المال 
 مسببات المخاطر :ثانيا

 تصنيفها إلى:مسببات المخاطر هي المصدر الرئيسي لوجود المخاطر ويمكن  تعتبر
إن مسببات المخاطر الطبيعية هي تلك الظواهر الطبيعية أو المادية  :المسببات الطبيعية للمخاطر -1
موضوع المخاطر، وتؤدي إلى وجود المخاطر أو تزيد من درجة  يءوجودة بطبيعتها في الشخص أو الشالم

هو من صنع الطبيعة مثل العامة ماوال شأن لإلنسان في وجودها، ويقصد بالمخاطر الطبيعية و  تها،خطور 
الزالزل والبراكين والمطر والوفاة الطبيعية، وأيضا كل ما هو حادث يحدث في حياة اإلنسان كبشر مثل 

ألن ناتج تحققها لألفراد  وارث"، ويمكن أن نطلق على هذه الظواهر لفظ "كالثوراتالحروب و و السرقة 
 ؛1أضرار فادحةرة خسائر و يظهر في صو المجتمعات و 
 ي تنتج عن تدخل العنصر البشري فيوهي مجموعة من العوامل الت :المسببات الشخصية للمخاطر -2

 2:تقسيم المخاطر الشخصية إلى قسمينالتأثير فيها بقصد أو بدون قصد. ويمكن مجريات األمور الطبيعية و 
ن كالتي يتسبب في وجودها اإلنسان ولوهي مجموع العوامل  :للمخاطر مسببات الشخصية غير اإلراديةال أ.

 ؛بدون تعمد وتؤدي إلى تكرار تحقق الظواهر الطبيعية مما يزيد من درجة خطورتها
   وجودها،  مل يتدخل اإلنسان عن عمد فياوهي مجموعة العو  :للمخاطر مسببات الشخصية اإلراديةال ب.

 والتي تؤدي إلى زيادة معدل تكرار تحقق الظواهر الطبيعية أو زيادة حجم الخسائر المترتبة عليها مما يزيد 
 من درجة خطورتها.

                                                             
 .18، ص 2007، الطبعة األولى، دار الحامد للنشرو التوزيع، األردن، إدارة الخطر و التأمينأسامة عزمي سالم، شقيري نوري موسى،  1
 .19، ص2004 األكاديمية، األردن، الكتب دار، األولىالطبعة  والتأمين، الخطر مبادئ واصف، الباقي عبد جمال البلقيني، توفيق محمد 2
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 احتمال من تزيد والتي للخطر المعرض الشيء خصائص بها ويقصد: للمخاطر الموضوعية مسبباتال -3
 المسببات تلك وهي، معا االثنين أو الخطر تحقق عن الناتجة المالية الخسارة شدة من تزيد أو الخطر وقوع

 موضوع المسببات هذه تكون ما وعادة الخسارة وقوع فرص من تزيد أو الخطر درجة من تزيد التي اإلضافية
 والمادية الفنية النواحي دراسة طريق عن بدقة وتحديدها عليها التعرف بسهولة المسببات هذه وتتميز .التأمين

 من ألنها محددة الموضوعية العوامل هذه في التحكم درجة أن القول ويمكن للخطر، للشيء المعرض
 .1الضارة نتائجها تفادي معه يصعب الذي األمرللخطر،  المعرض الشيء أو للشخص الطبيعية المكونات

 بها يتحلى التي األخالقية الصفات في أساسا المتمثلة المسببات هي: المسببات األخالقية للمخاطر -4
 اتجاه المدنية المسؤولية خطر وقوع إلى يؤدي سوف مما التالعب أو واإلهمال التهاون: مثل نفسه الشخص
 .2اآلخرين

 عموميات حول إدارة المخاطرالمبحث الثاني: 
، وعناصر بدراسة المفاهيم المتعلقة بالخطر، والتقسيم العلمي للخطر يهتم المتخصصون في المخاطرة

إدارة هذا الخطر ومجابهته، ويتم هذا األمر عن طريق تحديد وذلك بهدف تحديد كيفية  وصف الخطر،
ن وذلك بالحد من تكرار مسبباته الوسائل المناسبة للتعامل مع الخطر بطريقة تتيح أقصى درجات األما

   السعي نحو منع حدوثها نهائيا.حجم الخسائر المحققة و  التقليل منو 
 إدارة المخاطر الحديثةتاريخ  المطلب األول:
التطور الهائل للتكنلوجيا ووسائل اإلنتاج، تنامي المشروعات المتوسطة إلى منشآت كبيرة،  في ضوء

اإلقتصادية وكذا تنامي وعي المجتمع والرأي العام  تعمق التقسيم اإلجتماعي للعمل بين المنشآت والقطاعات
كثر باالخطار التي تواجهها بدأت المنشآت الصناعية تهتم أكثر فأ باألخطار الناشئة عن التطور التكنلوجي،

عن االخطار التي تتعرض لها وسبل  وشعرت بالحاجة الى تبادل الخبرات فيما بينها، وبتكاليف معالجتها
تحدة جتمعت في بوسطن كبريات الشركات الصناعية في الواليات المإ 1929وتمويله، ففي عام  معالجتها

أسس قسم للتأمين في جمعية ثر هذا اللقاء مناقشة مواضيع تأمينية ذات إهتمام مشترك وعلى إاالمريكية ل
خطار بين أعضاء الجمعية بقدر تعلق األمر باألمريكية للنهوض بمهمة تبادل المعلومات والخبرات اإلدارة األ

 الخطربحاث سس في نيويورك معهد أأت 1932 وفي عام التي تواجهها الصناعات المختلفة.
(Risk Research Institute)  طلق أمين التي الجمعية الوطنية لمشتري التأ 1950سست في عام وتأ

                                                             
 .15مرجع سابق، صعبدلي لطيفة ،  1
 .16، صنفس المرجع  2
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ة منشأ 1800مين والتي تضم في عضويتها مايزيد على عليها الحقا إسم الجمعية االمريكية إلدارة التأ
احدة بل بشكل تدريجي دارة الخطر لم يشق طريقه مرة و أما على المستوى النظري فإن مصطلح إ صناعية؛

 ذب مصطلح التأمين إلى جانمن العناوين التقليدية لكتب التأمين بدأ مصطلح الخطر يشق طريقه إ فبدال
 .1دارة الخطروين كانت بداية التبشير بمفاهيم إهذه العنا، مين(أوالت صدرت كتب )الخطر

ر و لتط يمن الوقت وسار بشكل مواز دارة التأمين إلى إدارة المخاطر عبر فترة وقد حدث اإلنتقال من إ
 ،س واضحا ما إذا كان العلم األكاديمي هو الذي قاد أم قام بدور التابعيول ،علم إدارة المخاطر األكاديمي

، ومع ذلك فال مجال للشك األكاديمي قد حدثت بشكل متزامنو وذلك ألن التطورات في العالمين المؤسسي 
وث ، ومن خالل حدالشركاتادثة في قطاع المؤسسات و دعم وساند التطورات الح في أن عمل األكادميين

حركة إدارة المخاطر في مجتمع األعمال مع حدوث إعادة تقييم لمناهج كليات األعمال ، تواكبت توقيت موفق
 ، piersonالثانية بواسطةو   goldon and howells، واحدة بواسطة نحاء الواليات المتحدة األمريكيةفي أ

وقد وجهت الدراستان في ختامهما نقدا الذعا لمناهج كليات األعمال مشيرة إلى أن كليات األعمال لم تعد 
 ،األنشطة المحددة للمنشأةوظائف و طالبها إلمتهان الوظائف اإلدارية بل إهتمت بدال من ذلك بشرح ال

ضافة مقررات دراسوسرعان ما بدأت م ، وتغيير بؤرة إهتمام ية جديدةدارس األعمال في تغيير مناهجها وا 
، إلى ناس من بين عدد من الخيارات أواللماذا يختار ال، وذلك بالتحول من كيف و ةقررات الدراسية القائمالم

ر المحوري وبهذا فقد بدأ األكاديميون ليس فقط في التشكيك في الدو  ة التي ينبغي بها صنع اإلختيارات،الكيفي
 .2بل إنهم قامو أيضا اآلن بتطوير التبرير النظري لهذا الموقف المشكك ،الذي ظل دائما للتأمين

 أولى بين ومن ، 1956عام نزريفيو بيس هارفارد مجلة في المخاطر إدارة لمصطلح ظهور أول وكان
 إدارة على ركزت التي البنوك، هي المخاطر إدارة وممارسة مخاطرها بإدارة قامت التي المالية المؤسسات
 نتائجها من والحد الخسائر، حدوث بمنع المخاطرة مع للتعامل أنجع طرقا هناك أن وتبين والخصوم األصول

وبمرور الوقت أدرك مديرو الشركات األكثر حنكة أنه ربما يكون هناك طرق أكفأ من تفاديها،  استحالة عند
حدوث الخسائر في ربما يكون منع األكثر كفاءة  طرة، وقد إعتقدو أن المنهجحيث التكلفة للتعامل مع المخا

ومن هذه  يستطيعون منعها إلى الحد األدنى،تقليل العواقب اإلقتصادية للخسائر التي ال المقام األول  و 
البداية البسيطة جاء علم إدارة المخاطر الذي يقوم على فكرة أن اإلدارة يمكنها بعد التعرف على المخاطر 

، وقد كان تأثير البعض اآلخر إلى أدنى حد حدوث خسائر معينة وأن تقللالمعرضة لها و تقييمها أن تتفادى 
                                                             

 مقال منشور في الموقع التالي: ، 2011أفريل  24، منتديات التأمين في العراق، إدارة الخطر في التأمينماجدة حسين ربيعة،  1
                                                                                    25/04/2017  ،http://altamin.hooxs.com/t22-topic  

 .48، ص سابقطارق عبد العال حماد، مرجع  2
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 أن تحصر في أضيق الحدودأن التكلفة يمكن أن تدار و  ج النهائي الذي تم التوصل إليه هواإلستنتا
 .1الممكنة

نتشرت من منظمة إلى أخرىة إدارة المخاطر منطقية و لقد بدت فلسف ، وعندما قررت رابطة معقولة، وا 
غيير إشارة ، كان الت(RIMS) 1975ري التأمين تغيير إسمها إلى جمعية إدارة المخاطر و التأمين في مشت

كما يقوم  التأمين بنشر مجلة إسمها "إدارة المخاطر"جمعية إدارة المخاطر و ، وتقوم إلى أن تحوال ما يجري
الدراسات لمساعدة مديري قسم التأمين في رابطة اإلدارة األمريكية بنشر مجموعة عريضة من التقارير و 

مخاطر يتضمن بوضع برنامج تعليمي في إدارة ال ، باإلضافة إلى ذلك قام معهد التأمين األمريكيالمخاطر
ج الدراسي ، وقد تم تعديل المنهلمخاطرفيها على دبلوم في إدارة اسلسلة من اإلمتحانات يحصل الناجحون 

 .2(ARM، وأصبح المسمى المهني للمتخرجين من البرنامج "زميل إدارة المخاطر" )1973لهذا البرنامج في 
 مفهوم إدارة المخاطر المطلب الثاني:

 ارتباط منها، وكذا ينظر التي الزوايا المخاطر بإختالف بإدارة المرتبطة المفاهيم وتعددت اختلفت لقد
 به مر ما نتيجة التعريف على طرأت التي التطورات إلى وغيرها، باإلضافة كالتأمين أخرى بمفاهيم مفهومها

 .متعددة وأصناف أشكال عدة في بلورته في ساهمت تاريخية مراحل من
 المقصود بإدارة المخاطر أوال:

 يقصد بإدارة المخاطر التحكم في المخاطر عن طريق :
 ؛تكرار حدوث هذه المخاطرالحد من  -1
 .التقليل من حجم الخسائر المتوقعة من جهة أخرى -2

ولكن يجب أن يكون ذلك بأقل تكلفة ممكنة، ولذلك يجب على الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر 
تخاد االقرارات الخاصة بها أن تكتشف الخطر أوال ثم تقوم بتحليل وتصنيف هذه المخاطر ثم حساب  وا 

قق هذه المخاطر ومن ثم حساب حجم الخسائر المتوقعة في حال وقوع هذه المخاطر وذلك تمهيدا إحتمال تح
 لقياس المخاطر بشكل كمي إن أمكن، ثم إختيار أفضل الوسائل لمواجهة هذه المخاطر والحد من اثارها و 

 .3بكلفة مبررة ومعقولة
 

                                                             
 العلمي الملتقى مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ،المالية المؤسسات في األزمات لمواجهة المخاطر إلدارة أنظمة بناء أهمية القادر، عبد عصماني 1

 .4، ص2009أكتوبر  21-20 يومي سطيف، ،عباس فرحات جامعة ،والحوكمة العالمية الدولية واالقتصادية المالية األزمة حول الدولي
 .50، صسابقطارق عبد العال حماد، مرجع  2
 .24، صسابقمرجع شقري نوري موسى، محمد إبراهيم نور وآخرون،  3
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 المخاطر ثانيا: تعريف إدارة
 بينها: من المخاطر إلدارة مختلفة تعريفات هناك

إن إدارة المخاطر تعني شيئا مختلفا لكل متعامل في السوق، إن  "Jack Clark Francis"فرانسيس  -1
 ألصول أو الخصوم قد يطلب الحماية ضد تقلب األسعار، وعلى النقيض من ذلك قد يبحث آخرامدير أحد 

 المطلقة أو النسبية هي فرصة آخر عن الحماية ضد عدم تقلب األسعار، وحماية شخص من الخسائر
 .1الربح" قلتحقي

توقع  طريق عن المخاطر مع للتعامل علمي مدخل أو منهج عن عبارة" هي كذلك المخاطر إدارة -2
 أو األثر الخسارة حدوث إمكانية تقلل أن شأنها من إجراءات وتنفيذ وتصميم المحتملة، العارضة الخسائر
  .2األدنى" الحد إلى تقع التي للخسائر المالي

  وتحليلها المخاطر لتعريف الالزمة والممارسات األفعال تتضمن منتظمة عملية" بأنها اأيض تعرف كما -3
 .3"وتوثيقها ومعالجتها

"األسلوب العلمي لتحديد األخطار التي يتعرض لها الفرد أو المشروع وتصنيفها  أيضا إدارة الخطر تعني -4
  .4أنسب الوسائل لمواجهتها أو لمواجهة الخسائر المترتبة عليها بأقل تكلفة ممكنة" وقياسها ثم إختيار

ومن كل هذه التعاريف نالحظ أنه ينظر إلدارة الخطر من جانب واحد وهو السعي لتجنب الخطر، إال 
ولهذا أنه هناك جانب إيجابي للخطر في المؤسسة والذي يتمثل في كونه يمثل عائد تريد المؤسسة تحقيقه، 

تهدف من خاللها المؤسسة إلكتشاف األخطار التي مستمرة عملية ممنهجة يمكننا وضع التعريف التالي: "هو 
جراءات تمكنها من تحقيق التوازن بين العائد والخطر الذي تريد وتستطيع  تحيط بها، وتصميم برامج وا 

 المؤسسة أن تحققه".
 : يليام نستخلص أن يمكن ةالسابق التعاريف ومن

 ؛أ. ليس بالضرورة أن يكون الخطر شيء تريد المؤسسة تجنبه
 حلول للمشاكل التي تواجه المؤسسة؛إدارة المخاطر تعني إيجاد ب. 
 إدارة الخطر عملية مستمرة؛ .ـج

                                                             
 .309، ص2005، الطبعة األولى، دار النشر للجامعات، مصر، المشتقات الماليةسمير عبد الحميد رضوان،  1
 .51 ص ،سابقمرجع  حماد، العال عبد طارق 2
  .205 ص ،2012 عمان، للنشر، وائل دار األولى، الطبعة ،المعاصرة المشاريع إدارة الدين، خير أحمد موسى 3
 ، 2011، الطبعة األولى، دار الصفاء للطباعة واالنشر، األردن، إدارة أخطار شركات التأمين )أخطار اإلكتتاب، أخطار اإلستثمار(أبوبكر، عيد أحمد  4

 .230ص
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 إدارة الخطر تعني تعظيم العوائد مع تدنية التكاليف.د. 
 ما يميز إدارة المخاطر عن إدارة التأمين  ثالثا:

طلحين غالبا ما يتم إلى أن المص ،ن مصطلح مدير التأمينح مدير المخاطر من ملطنشأ مص
وللتفريق بين مدير المخاطر ومدير  ،، دون إيالء إهتمام كبير للدور الفعلي للفردإستخدامهما بدل بعضهما

ي ال المخاطر التوبعبارة أخرى ال يمكن لمدير المخاطر أن يتجاهل تلك التأمين، ينبغي إتباع منهج وظيفي، 
لمحل التجاري بسرقة المثال الجيد لذلك الخسائر الناتجة عن قيام زبائن او  ،يكون باإلمكان التأمين ضدها

من الممكن التأمين  ه، فرغم أن هذه النوعية من الخسائر تمثل تعرضا لخسائر بحتة، إلى أنالبضائع خلسة
من إدارة التأمين من حيث أنها تتعامل مع كل من  ضدها على أساس إقتصادي، ولذلك فإدارة المخاطر أوسع

ختيار التقنيات المناسبة للتعامل مع هذه ضدها وغير الممكن التأمين ضدها، و المخاطر الممكن التأمين  ا 
 .1المخاطر

 ما يميز إدارة المخاطر عن اإلدارة العامة  رابعا:
أن اإلثنين يتعامالن مع المخاطرة إال  تختلف إدارة المخاطر عن اإلدارة العامة من حيث نطاقها، فرغم

ولة عن التعامل مع كل المخاطر التي ؤ ، فاإلدارة العامة المسلمخاطر التي يتعامالن معها تختلفأن نوعية ا
ضاربة والمخاطر البحتة، أما نطاق مسئولية مدير المخاطر أضيق، متواجه المنظمة، بما في ذلك مخاطر ال

فمديرو اإلدارة العامة يقومون بتفويض المهام و الواجبات  ،خاطر البحتة فقطمحيث أنه مقصور على ال
ول عن جزء من مسؤولية ، وبالتالي فإن مدير المخاطر مسؤ المرتبطة بالمخاطر البحتة لمديري المخاطر

 .2اإلدارة العامة
 دارة المخاطرإأهداف  خامسا:
تسعى  أن يجب الهدف هذا إلى للوصولو  السوقية،  القيمة تعظيم هو للمؤسسة الرئيسي الهدف إن
 في التشغيلية العمليات على العناصر تكلفة تقدير طريق عن وذلك الخطر، تكلفة لتخفيض المؤسسة

  .المخاطر إدارة اتخاذ قرارات المؤسسة عند
األهداف التي  هما رئيسيتين مجموعتين إلى تصنيفها يمكن العامة األهداف من العديد المخاطر وإلدارة

 تسبق تحقق الخسائر، واألهداف التي تلي تحقق الخسائر، وهي بالتفصيل:
 

                                                             
 .55ص، سابقمرجع  حماد، العال عبد طارق 1
 .54نفس المرجع ، ص 2
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 الخسائر تحقق تسبق التي األهداف -1
هذه  وأهم الخسائر، تحقق تسبق التي المخاطر إلدارة األهداف من العديد هناك مؤسسة أي في
 1األهداف:

وهذا  اقتصادية، بطريقة المحتملة للخسائر التقديرات تعد أن يجب المؤسسة أن ذلك ويعني :. االقتصادأ
بمعنى  الخسائر، لمواجهة المختلفة باألساليب المرتبطة التكاليف لمصروفات برامج األمان و تحليل يتضمن
 ؛ممكن حد أدنى إلى الخطر مواجهة تكاليف تخفيض إلى المخاطر إدارة تهدف

المخاطر،  لمدير كبير وخوف قلق تسبب أن يمكن للخسارة المعرضة الوحدات أن بمعنى :القلق . تخفيضب
 هذا القلق تخفيض يحاول أن المخاطر مدير علىف ا،كبير  اخوف تسبب أن يمكن المنتجات سوء قضية في مثال

 فهو معقد؛ العملية الناحية من تحقيقه يصعب الهدف وهذا للخسارة، المعرضة بالوحدات المرتبط والخوف
قبل  من المفروضة بالمتطلبات تفي أن يجب المؤسسة أن ويعني المفروضة: الخارجية اإللتزامات مقابلة .ت

من  العاملين لحماية األمان وسائل بتوفير المؤسسة تطالب التي الحكومية المتطلبات مثل الخارجية، الجهات
 المخاطر. 

 الخسائر  تحقق تلي التي األهداف -2
تحقيق  إلى لهاخال من تسعى الصعوبات من مجموعة جههاتوا المخاطر إدارة فإن الخسائر تحقق بعد

 2:في تتمثل افدھاأل من جملة
 أهداف المؤسسة في مباشر بشكل المساهمة ليس المخاطر إلدارة الرئيسي الهدف إن :اإلستمراريةو  . البقاءأ

 أن الهدف هذا ويعني البحتة، المخاطر بسبب تنشأ قد التي الخسائر تمنعها لن األهداف هذه أن ضمان بل
 بقاء المؤسسة على الحفاظ بل المؤسسة، ربح في اإلسهام أو حد أدنى إلى التكاليف تقليل ليس أهمية األكثر
 ال أن أي ضمان ،للمؤسسة التشغيلية الفعالية على والحفاظ األعمال بيئة في وجوده يفرض اقتصادي ككيان
 األخرى؛ لألهداف المؤسسة تحقيق دون البحتة المخاطر بسبب تنشأ قد التي الخسائر تحول

التي  الدخل في التباينات بخفض للمؤسسة اإلجمالي األداء في المخاطر إدارة تساهم :العوائد . استقرارب
إلى  باإلضافة ذاته، حد في مرغوب هدف وهو مستوى، أقل الى البحتة بالمخاطر المرتبطة الخسائر من تنتج
العبء  يجعل مما األرباح على ئبراالض تقليل في يساعد أن أيضا يمكن الدخل في التباين خفض فإن ذلك

  ؛مستقرة العوائد تكون عندما أقل يكون سوف للمؤسسة المدى الطويل الضريبي

                                                             
 .50،51، ص صسابقالسيفو، مرجع  إسماعيل وليد بكر، أبو أحمد عيد 1
 .235عيد أحمد أبوبكر، مرجع سابق، ص 2
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واألسواق  الجديدة المنتجات تطوير خالل من النمو في راراالستم يمكنها المؤسسة و:النم في . االستمرارت
توريد  مصادر ضمان خالل من للمؤسسة المستمر النمو ضمان ويمكن واالندماج، االستحواذ طريق عن أو

 ؛للحادث تعرضها حالة في احتياجاتها
 هذه  أثر تخفيض طريق عن نتماءإلا ثباتا  و  االجتماعيةباإللتزامات  القيام ويمكن :االجتماعية . المسؤوليةث

العاملين  على عكسية رآثا لها يكون الجسيمة الخسائر أن حيث والمجتمع، اآلخرين درااألف على الخسائر
 . عامة بصفة ككل والمجتمع ئبراالض ودافعي والدائنين والموردين والمستهلكين

 قواعد ومسئوليات إدارة المخاطر المطلب الثالث:
باإلضافة إلى  القواعد التي يجب إحترامها بهدف تشكيل إدارة جيدة للمخاطر، سنتناول في هذا المطلب

 كل من مدير المخاطر واألطراف األخرى المكونة للمؤسسة.مسؤوليات 
 قواعد إدارة المخاطر أوال:

مبادئها  لصياغة يدزامت هتمامإ توجيه تم لإلدارة، خاص وظيفي كمجال المخاطر إدارة تطور مع
 وتعتبر .المخاطر بإدارة المرتبطة تار راالق اتخاذ بعملية متصلة إرشادية قواعد توفير بهدف وذلك وتقنياتها،

مواقف  على تطبق السليمة والفطرة كرااإلد حسن إلى تحتكم التي المبادئ هي المخاطر إدارة قواعد
 :كالتالي هي القواعد وهذه المخاطر،

 خسارته  تحمل تستطيع مما بأكثر تجازف ال -1
، وتورد هذه "خسارته تحمل تستطيع مما بأكثر تجازف الهي " الثالث القواعد في واألهم األولى القاعدة

ذا حيالها، بشيء يجب القيام التي المخاطرالقاعدة   حيال شيء عمل يتم ال عندما بأنه باإلقرار بدأنا وا 
 يمكن التي المخاطر حجم ومسألة المخاطر، تلك من خسارة نشوء المؤسسة باحتمال تحتفظ معينة مخاطر
 مباشرا بالقدرة رتباطاإ الفردية حتفاظ بالمخاطراإل مستوى يرتبط حيث وفنية، معقدة مسألة بأمان بها االحتفاظ

 وقدرتها السائلة حتياطاتهاوا   النقدي للمؤسسة التدفق على بدوره ذلك ويتوقف الخسارة، حتمالإ على الكلية
 النقدي التدفق من الخسائر بعض مؤسسة تغطية لكل يمكن إذ الطوارئ، حالة في النقدي التدفق زيادة على
 وبعض ،اإلقتراض اآلخر ويتطلب البعض النقدية، حتياطاتاإل من األخذ اآلخر البعض يتطلب بينما

 تستطيع الذي المبلغ أن ومن الواضح حتمالها،إ على حتياطاتاإل هذه قدرة من أكبر تكون قد الخسائر
 تبعا الوقت بمرور أيضا سيتفاوت المستوى كما ألخرى، مؤسسة من يتفاوت سوف خسارته حتمالإ المؤسسة
 .1الخسارة حدوث وقت متاحة تكون قد التي للموارد
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 األخطار الشاذة االحتماالت مع مراعاة في فكر -2
قد  الخسارة حدوث حتمالإ أن إلى تشير" االحتماالت في فكر "المخاطر إدارة قواعد من الثانية القاعدة

قرارات  تخاذإ في حتمالاإل ستخدامإ فمنطقيا معينة، مخاطر حيال عمله يجب ما تقرير في هاما عامال يكون
األولى  القاعدة مع القرارات المراد دراستها فيها تتعارض ال التي المواقف تلك على مقصور المخاطر إدارة
ن يأخد طر أاخمكما أن على مدير ال "؛خسارته تحمل تستطيع مما بأكثر تجازف ال" وهي المخاطر إلدارة

، فبالرغم من أهمية عنصر "إحتمال وقوع الخسارة" عند إتخاد القرار من جانب باإلعتباراألخطار الشاذة 
ارة جسيمة رغم صغر ي إلى خساطر إلى أن هناك بعض األخطار الشاذة التي إذا تحققت تؤدخممدير ال

ر في هذه بالخط هو واحد بالمليون فيمكن اإلحتفاظ ، فمثال إذا كان إحتمال وقوع حادث معينإحتمال وقوعها
كانت الخسارة المادية المحتملة  إذا الحالة إذا كانت الخسارة المادية المحتملة الناتجة عن الوقوع ضئيلة أما

طر آنذاك تحويل الخطر لجهة أخرى أقدر على مواجهته اخمالناتجة عن وقوعه جسيمة فيجب على مدير ال
 .1مثل التأمين أو أسلوب منع الخسارة

 القليل  مقابل بالكثير تجازف ال -3
التي  والقيمة المخاطر تحويل تكلفة بين معقولة عالقة هناك تكون أن جوهرها في القاعدة هذه تقتضي

على  أقصى مستوى تفرض "خسارته تحمل تستطيع مما بأكثر تخاطر ال" قاعدة أن ورغم المحول، على تعود
المخاطر  بعض أن تقترح" القليل مقابل بالكثير تخاطر ال" قاعدة أن إال بها، االحتفاظ ينبغي التي المخاطر
األقصى  حتفاظاإل مستوى يكون أن ويجب أيضا، تحول أن ينبغي هذا األقصى حتفاظاإل مستوى من األدنى
األقصى  الحد هذا من أقل يكون قد التعرضات لبعض الفعلي حتفاظاإل مستوى ولكن المخاطر، لكل واحد

 الفعلي  المستوى تحديد أو بوضع ينصحو  للتأمين، المختلفة الخطوط حسب تتفاوت التقدير هياكل أن والواقع
 .2الثالثة القاعدة في ضمنا الموجود والعائد التكلفة أساس على ىحد على خطر لكل حتفاظلإل

  المخاطر إدارة مسؤولية ثانيا:
فيما  األخرىواألطراف  المخاطر مدير من كل مسؤولية إلى التطرق العنصر هذا خالل من سنحاول

 المخاطر: إدارة بعملية يتعلق
 المخاطر  مدير مسؤولية -1

 وسياسة  والفنية العلمية األسس يضع فهو خاصة بصفات مؤسسة كل في المخاطر مدير يتمتع

                                                             
 .51، صنفس المرجع 1
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لثبات  الكفيلة تراراالق واتخاذ الخسائر تقليل في المؤسسة أهداف تحقيق بغية المخاطر، إدارة في المؤسسة
 1أعمال منها: من به يقوم ما على نظرة إلقاء ويمكن لها، المالي المركز

 هيئة  أعلى بواسطة المخاطر إدارة وسياسة أهداف رقراإ يتم :المخاطر إدارة سياسة وضع في يساعد .أ
 وربما المخاطر إدارة أهداف تحديد على اإلدارة يساعد المخاطر فمدير ذلك ومع بالمؤسسة، رراللق صانعة
 ؛العليا اإلدارة قبل من عليه والموافقة لدراسته تمهيدا السياسة بيان صياغة

إال  المخاطر حجم من تقلل أن يمكن فيها والتحكم الخسارة منع تدابير إن :المخاطر تمويل بدائل يختار ب.
المخاطر  بهذه االحتفاظ بين تختار أن المؤسسة على يجب ولذلك ما، مخاطرة دائما هناك تظل أنها

أو  ستخدامهاإ الواجب بالتقنية المخاطر مدير يوصي للمؤسسة المالي بالهيكل معرفته على وبناء وتحويلها،
 ؛المتاحة البدائل بين من واحدة

يذهب  ثم الالزم التأمين ماهية أوال يقرر أن المخاطر مدير على يجب: التأمينية التغطية على . التفاوضجـ
قبل  من أداؤها عادة يتم الوظيفة وهذه والتكلفة، التغطية من توليفة أفضل على للحصول التأمين سوق إلى

  ؛سمسار أو وكيل
مثل  بالخسائر المتصلة السجالت مسك على فرااإلش الوظيفة هذه تشمل: الداخلية اإلدارة على يشرف د.

 الممتلكات؛ جداول ومسك التأمين تجديد عمليات مراقبةو  المخاطر إدارة ودليل الخسارة إحصائيات
جانب  إلى المؤسسة داخل اآلخرين المديرين مع المخاطر مدير يتواصل: اآلخرين بالمديرين االتصال. ـه

االتصال  خالل ومن المخاطر، إدارة دليل مثل رسمية مستندات خالل من المؤسسة خارج من أطراف
ومجال  بنطاق اآلخرين المديرين يبلغ أن المخاطر مدير على ويجب الشخصي، االتصال وكذا المكتوب
الخسائر  مجال في إرشادات ويقدم المخاطر على للتعرف معلومات ويطلب المؤسسة تأمين برنامج

  ؛والمطالبات
نفقات  يوزع أن المخاطر مدير على يجب األقسام المتعددة المؤسسات من كثير في: المحاسبة . يتولىو

 ؛ومتكافئ عادي بشكل التكلفة كزرام على والتأمين المخاطر
تأمين  شهادات على فرااإلش المخاطر لمدير الكثيرة اإلدارية الواجبات تشمل: المخاطر وظائف . إدارةز

ألوامر  ومعايير مقاييس وضع في القانونية اإلدارة ومساعدة التأمين، صالحية نتهاءإ مواعيد ومراقبة المقاولين
 الصلة؛ ذات والوظائف العقود من وغيرها اإليجار الشراء وعقود
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إال  الخسارة، منع حلرام بكل اخبير  يكون أن يمكنه ال المخاطر مدير أن رغم: الخسارة منع على . يشرفحـ
هذه  أن ويفترض لديه، المتوفرة الخسارة بمعلومات المدعوم بالمجال عامة معرفة لديه تتوفر أن يجب أنه

المخاطر  ومدير الخسائر، منع بخصوص المشورة على للحصول طريقة أفضل ريرتق من تمكنه المعرفة
 ؛السالمة وظيفة على السيطرة له تكون كفاءة األكثر

 األخرى األطراف مسؤولية -2
ف راأط عدة بين مشتركة مسؤولية المؤسسة عليه تسير الذي النظام على المحافظة مسؤولية أصبحت

 في  الشركاء تحديد ويمكن المخاطر، إدارة كةراش ذلك على ويطلق المخاطر، من مختلفة أبعادا يديرون الذين
 1:كمايلي المخاطر إدارة عملية

دورهم  ولكن المؤسسة، إفالسأو  نهيارإ يمنعوا أن قبونراالم يستطيع ال: اإلشرافية السلطات أو . المراقبونأ
وهذا  المؤسسة، في المخاطر إلدارة جيدة بيئة وجود وتشجيع المخاطر، إدارة عمليات تسهيل هو الرئيسي
  ؛اآلخرين الشركاء أو المسؤولين في التأثير في هاما رادو  يلعب
سليما  اختيارهم يكون أن ويجب اإلدارة مجلس أعضاء اختيار عبء المساهمين على يقع: . المساهمونب

  ؛المؤسسة في مثلى مخاطر إدارة وجود لضمان يؤدي
تيجيات رااالست بوضع يقوم من هو حيث اإلدارة، مجلس على المؤسسة إدارة مسؤولية تقع: اإلدارة . مجلسجـ

تكون  أن مسؤولية عليه يقع كما التشغيل، سياسات ووضع العليا اإلدارة وخصوصا الموظفين وتعيين المختلفة
  ؛جيدة بصورة وتعمل قوية المؤسسة

يكون  أن ويجب اإلدارة، مجلس يضعها التي السياسات تطبيق عن المسؤولة اإلدارة وهي: التنفيذية . اإلدارةد
 لها المؤسسة؛ تتعرض التي المخاطر بإدارة الكافية يةراوالد المنافسة على والقدرة الخبرة التنفيذيين ءراالمد لدى
 تتولى حيث اإلدارة، مجلس لوظيفة متدادإ بمثابة التدقيق لجنة تعتبر: الداخلي والتدقيق التدقيق . لجنةه

لجنة  أن من الرغم على المعلومات، ونظم داخلية رقابية بأنظمة المؤسسة مإلتزا من التأكد مهمة هذه اللجنة
د تحديد على اإلدارة مساعدة في هامارا دو  تلعب الداخلي والتدقيق التدقيق إال  جيدة، بصورة المخاطر كراوا 

 بالمؤسسة؛ اإلدارة مستويات جميع عاتق على تقع الرئيسية المسؤولية أن
بإدارة  الخاصة المعلومات تحليل عمليات في تقييميا رادو  الخارجيين للمدققين: الخارجيون المدققون .و

يتعدى  إنما فقط، والخسائر واألرباح نيةيزاللم التقليدي التحليل على منصبا يكون ال هتمامهمفإ المخاطر،

                                                             
 ، مذكرة ماستر، جامعة محمد الصديق التدقيق الداخلي و دوره في إدارة المخاطر التشغيلية في المؤسسة اإلقتصاديةخداش مديحة،  زماموش فايزة، 1
 .60، ص2015/2016بن يحي، جيجل،  
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 في السلطة قبينراالم وبين بينهم تنسيق هناك يكون وأن المخاطر، على زامرك تدقيقهم يكون أن يجب إذ ذلك،
 الرقابية؛

المؤسسة  إدارة مطالبة خالل من وذلك المخاطر إدارة مسؤولية عليهم تقع :المؤسسة مع . المتعاملونحـ
 دقيقة. بصورة المؤسسة تقييم من يمكنهم حتى المالي والتحليل المالية المعلومات عن باإلفصاح

 اإلطار العملي إلدارة المخاطر المبحث الثالث:
وذلك من خالل األدوات  ،ر كيفية إدارة المخاطر في الواقعالمخاطيقصد باإلطار العملي إلدارة   

  يد.والقرارات المتضمنة التي يتخدها مدير الخطر أثناء عملية التنف المستعملة، الخطوات المتبعة
 المخاطر  إدارة أدوات المطلب األول:

 تقليل  شأنها من إجراءات وتنفيذ تصميم في يتمثل المخاطر إدارة وظيفة في واألساسي الجوهري الجزء
أدوات   وهناك األدنى، الحد إلى الخسائر حدوث عن المترتبة المالية اآلثار أو الخسائر حدوث إمكانية

 :كالتالي تصنيفها يمكن المخاطر إدارة في مستخدمة
 المخاطر  في التحكم أوال:

لها  تتعرض التي المخاطر تلك ممكنة تكاليف بأدنى تقلل أن المخاطر في التحكم بتقنيات يقصد
من  المخاطر تقليل إلى المختلفة والمداخل المخاطر تحاشي المخاطر في التحكم أساليب وتشمل المؤسسة،

المؤسسة  أو الفرد يرفض المخاطر تحاشي حالة وفي والتحكم، الرقابة ومجهودات الخسائر حدوث منع خالل
  .1معين نشاط عن ناشئة لخسارة التعرض تقبل
 المخاطر  تمويل ثانيا:

تمويل  ويأخذ تحدث، التي الخسائر لتعويض األموال إتاحة ضمان على المخاطر تمويل يركز
آخر(،  جزء تحويل أو ونقل المخاطر من بجزء )االحتفاظ التحويل أو االحتفاظ شكل أساسية بدرجة المخاطر

يدرس  أن المخاطر إدارة مدير على يجب معينة مخاطر مع للتعامل تطبيقها يجب التقنيات أي تقرير وعند
حتمال المحتملة الخسائر حجم تقييم  يجب كما حدوثها، المتوقع الخسارة لتعويض المتاحة والموارد حدوثها وا 
  .2المتاحة المعلومات أفضل باستخدام القرار اتخاذ ثم المنهج هذا مثل إتباع وتكاليف عوائد

 كيفية إدارة المخاطر )المراحل( المطلب الثاني:
 عندما نقول بأن إدارة المخاطر هي منهج علمي للتعامل مع المشكالت  التي يمكن أن تواجه المنظمة 

                                                             
 .52ص سابق، مرجع، حماد العال عبد طارق  1
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ورغم أننا سندرس كل من هذه الخطوات على ، ن من سلسلة من الخطوات المنطقيةفهذا يدل على أنها تتكو 
وتختلف الخطوات المتبعة إلدارة المخاطر من  ،اقع العملي تندمج مع بعضها البعضإال أنها في الو  ىحد

 في هذا المطلب. دولة إلى أخرى، ومن باحث إلى آخر، سوف نرى بعضها
 ( IRM) أوال: النموذج المقترح من قبل معهد إدارة المخاطر في المملكة المتحدة

 :وسنستعرض النموذج المقترح في هذا الشكل
 عملية إدارة المخاطر وفقا لمعهد إدارة المخاطر في المملكة المتحدة (1الشكل رقم )

 
The Institute of Risk Management-IRM, A Risk Management Standard, AIRMIC, 2002, 

page4. 

إلى  نتقاالً من األهداف اإلستراتيجية للمنظمة، إفي هذا النموذج بدأت عملية إدارة المخاطر انطالقا و 
 تقدير الخطر بالخطوات التالية: 

 ؛محاكاتهمن تعريف الخطر ووصفه و الذي يتض تحليل الخطر -1
 ؛ تقييم الخطر -2
 ؛بالمخاطر كفرص وتهديدات تقديم تقرير -3
 لتغذية العكسية.خطر مع القيام بعملية الرقابة وامعالجة الو  تخاذ القرارإ -4

 ثانيا: النموذج الذي وضعه روبرث مارك 
يجاد   وفي هذا النموذج بدأ روبرت مارك العملية من معرفة وتحديد الخطر ثم قرر قياس الخطر وا 

اآلليات المحتملة للتعامل معه، ثم إنتقل إلى دراسة أثر الخطر ودراسة تكلفة وفوائد التقنيات المستخدمة 
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ختيار إستراتيجية أخرى في لمواجهته، ثم إختيار التقنية المثلى، وبعد ذلك إنتقل إلى تقييم األداء ثم  العودة وا 
 حال وجود إنحراف، أو اإلبقاء على اإلستراتيجية المتبعة في حال نجاحها.

 وسنستعرض هذا النموذج في الشكل التالي:
 ( مراحل عملية إدارة المخاطر حسب روبرث مارك2الشكل رقم )

 
 Crouhy M & others, Essentials of Risk Management, New York: McGraw-Hillالمصدر: 

2006 page 2. 

 حسب دراسات بعض الكتاب العربثالثا: 
 تتألف عملية إدارة المخاطر من الخطوات التالية:

: وهي أول خطوة في عملية إدارة المخاطر، مع وضع خطة معينة للحصول على أقصى تحديد الهدف -1
مثال تكون التكلفة هذه الخطوة وسيلة لتقييم األداء،  كما تعتبر ،ممكنة من نفقات من برنامج الخطر منفعة
كن قد ينتج عن التركيز على عنصر التكلفة إتباع برنامج في إدارة ة هدفا أساسيا إلدارة المخاطر، ولالمتدني

وقد ينتج عن ذلك تحمل تكاليف ضخمة جدا ناتجة عن الخسائر الكبيرة  ،الخطر غير كاف أو غير مالئم
لذلك يجب أن يكون الهدف  ،من الممكن ان تتحملها المنشأة في ظل برنامج غير كاف أو غير مالئمالتي 
ة أنشطة المنشأة للتأكد من عدم وجود أخطار صافية أو خسائر ساسي إلدارة الخطر هو حماية كفاءاأل

 2:مايليوهذا الهدف يتضمن  1متوقعة تعيق تحقيق أهداف المنشأة،

                                                             
1

 .31، صسابقشقري نوري موسى، محمد إبراهيم نور وآخرون، مرجع  

 .31، صنفس المرجع 2
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 تها المختلفة أو ينتج عنها إفالس؛مة التي يمكن أن تعيق المنشأة من أداء أنشطأ. تجنب الخسائر الضخ
 المرض؛ ب. حماية العاملين بالمنشأة من أخطار األشخاص مثل الوفاة أو اإلصابة أو

 يجب النظر إليها على أنها أهداف وتكوين عالقات عامة جيدة كفاءة إستخدام الموارد إعتبارات التكلفة و  .ـج
 فرعية إلدارة المخاطر وليست أهداف أساسية. 

: ويتم ذلك من خالل وجود إدارة داخل المشروع "إدارة المخاطر"وتقوم هذه تحديد أو إكتشاف الخطر -2
اإلدارة بدراسة أوجه النشاط المختلفة بالمشروع من إنتاج و تخزين و شراء و بيع و تمويل و إختيار العاملين 

ولتسهيل عملية إكتشاف الخطر األخطار التي يتعرض لها المشروع؛  تشافوتدريبهم وذلك بهدف إك
بالمشروع تقوم إدارة المخاطر بإعداد تبويب شامل لألخطار المختلفة التي يتوقع أن يواجهها المشروع من 

 كأخطار األشخاص  مراحل نشاطه المختلفة، وقد يتم التبويب على أساس موضوع الخسارة أي الخطر،
، المباشرةغير ر كاألخطار المباشرة واألخطار الممتلكات وأخطار المسؤولية المدنية أو نوع الخطوأخطار 

الطرق المختلفة لمواجهته لمساعدة للخطر وأهمية الخطر و العوامل اضافة إلى تبويب لمسميات الخطر و باإل
ار حسب نوعيتها ويتم ذلك في المشروعات الكبيرة عن طريق إعداد دليل للخطر يتضمن توضيح لألخط

تفصيلية أخرى عن مسببات الخطر والعوامل المساعدة للخطر وأنواع الخسائر وأنسب الطرق وبيانات 
 .1، ومن خالل الدليل تختار اإلدارة ما يتناسب مع حالهالمواجهتها

ي بعد التعرف على المخاطر المحتملة يجب أن تجري عملية تقييم لها، من حيث شدتها ف: تقييم الخطر -3
إحداث الخسائر واحتمالية حدوثها، أحيانا يكون من السهل قياس هذه الكميات وأحيانا أخرى يتعذر قياسها، 
صعوبة تقييم المخاطر تكمن في تحديد معدل حدوثها حيث أن المعلومات اإلحصائية عن الحوادث السابقة 

 .2ي حالة الموجودات غير الماديةليست دائما متوفرة، وكذلك فإن تقييم شدة النتائج عادة ما يكون صعب ف
ختيارتحديد البدائل و  -4 بعد تحديد األخطار و قياسها  :الوسيلة المناسبة لمواجهة الخطر "إتخاد القرار" ا 

وجميع التقنيات المستخدمة للتعامل مع  المناسبة لمواجهة كل خطر على حدى،تأتي مرحلة إختيار الوسيلة 
 3من أربع مجموعات رئيسية:المخاطر تقع ضمن واحدة أو أكثر 

 الوقاية ، أو وعادة ما تكون عن طريق العقود تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر، يلةوس :أ. النقل
 المالية؛

                                                             
 .32،33ص ص ،نفس المرجع 1
 ، منشورة على الموقع ارات النجاح، موسوعة تعلم معنا مهإدارة المخاطرمحمد بن علي شيبان العامري،  2

                                                         27/04/2017  ،http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1010&SecID=56  
ستراتيجية التأمين في ظل تكنلوجيا المعلوماتكاسر نصر المنصور،  3   المؤتمر العلمي الدولي السنوي مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ،إدارة المخاطر وا 
قتصاد المعرفة حول السابع    .7، ص2007 أفريل 18-16، أيام جامعة الزيتونة األردنية، عمان ،إدارة المخاطر وا 

http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1010&SecID=56
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ومثال على ذلك عدم  هي عملية أو محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما، ب. التجنب:
شراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما لتجنب تحمل المسؤولية القانونية، إن التجنب يبدو حاًل لجميع 
المخاطر ولكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى الحرمان من الفوائد واألرباح التي كان من الممكن الحصول 

 عليها من النشاط الذي تم تجنبه؛
ومثال على ذلك شركات تطوير البرمجيات التي تتبع طريقة للتقليل من حدة الخسائر الناتجة،  ت. التقليص:

 ؛تدريجي منهجيات للتقليل من المخاطر وذلك عن طريق تطوير البرامج بشكل
هذه الطريقة تعتبر استراتيجية مقبولة في حالة  وتعني قبول الخسائر عند حدوثها، إن ث. القبول )االحتجاز(:

اطر الصغيرة، والتي تكون فيها تكلفة التأمين ضد الخطر على مدى الزمن أكبر من إجمالي الخسائر، المخ
وتعد الحرب أفضل مثال على ذلك حيث ال   كل المخاطر التي ال يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها،

  الحرب.  مكن التأمين على الممتلكات فيي
حيث يجب على مدير المخاطر  ،وتعد هذه المرحلة من مراحل إدارة المخاطر بمثابة مشكلة إتخاد قرار
وأحيانا يتخد أصحاب المشروع  ،إتخاد القرار بشأن أنسب الطرق المتاحة في التعامل مع كل خطر على حدة

و معيار إلختيار الوسيلة وأحيانا قد توجد خطة مسبقة للتعامل مع األخطار المختلفة أ ،القرار بشأن ذلك
المناسبة لمواجهة خطر معين، وفي هذه الحاالت يعتبر مدير المخاطر مسؤوال عن إدارة برنامج إدارة 

إلتخاد قرار إختيار وسيلة معينة لمواجهة خطر معين فإن مدير مخاطر أكثر من كونه صانع قرار، و ال
حجم الخسارة المادية المحتملة، والعوامل المساعدة المخاطر يأخد في عين اإلعتبار إحتمال وقوع الخسارة، و 

 .1التكاليف لكل وسيلة، ويتم تقييم المزايا و للخطر، والموارد المتاحة لمواجهة الخسارة إذا تحققت
مدير  عليها يستقر التي المناسبة الطريقة واختيار المخاطر إلدارة المختلفة الطرق سةراد بعد: تنفيد القرار .5

 رالخط في التحكم وسائل ختيارإ على يرأال ستقرإ فإذا المتخذ، رراالق تنفيذ ذلك بعد يتم فإنه المخاطر،
 بدرجة وتنفيذها الخطر وقوع من والحد الوقاية مجرالب والتصميم التخطيط يجب فإنه( والمنع وسائل الوقاية)

 الظروف جميع سةراد يجب فإنه التأمين شركة إلى المخاطر نقل على رأيال استقر إذا أما من الدقة، عالية
 تكلفة بأقل ممكنة تغطية أفضل على الحصول يكفل بما المناسبة التأمين شركة ختياروا   المحيطة بالمؤسسة،

  2.ممكنة
   ظهور حتمالإل نتيجة الدوري والتقييم جعةراالم إلى المخاطر إدارة برنامج يحتاج: المراجعةالتقييم و  -6

                                                             
  .33شقري نوري موسى محمد إبراهيم نور وآخرون، مرجع سابق، ص 1
 .62ص ،سابق مرجع ،السيفو إسماعيل وليد بكر، أبو أحمد عيد 2
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 الوقت في تصحيحها بهدف الحالي النظام في األخطاء اكتشاف أو تغطية والرغبة في جديدة مخاطر
 .1المناسب قبل أن تصبح مكلفة

 التعامل مع المخاطر)طرق مواجهة المخاطر( تقنيات المطلب الثالث:
 يمكن إدارة المخاطر من خالل التعرف على مصدر الخطر ثم تقدير حجم الخسارة المحتملة في حال 

وهناك  ،كلفة تلك الوسيلةتلك في ضوء لة المناسبة لمواجهة هذا الخطر وذومن ثم إختيار الوسي، وقوع الخطر
 طرق ووسائل عديدة لمواجهة الخطر يمكن إيجازها بمايلي:

 المجموعة األولى أوال:
لى حجم الخسائر المادية المحتملة، وال تؤثر في عبء تحمل وتشمل تلك السياسات التي ال تؤثر ع  
 :، وهيالخسائرتلك 

دراك منه القرار بالخطر ، ويحتفظ متخذسياسة اإلحتفاظ بالخطر دراك أو دون وعي وا  ، أي إما عن وعي وا 
يوجد العديد من األسباب التي تدعو متخد القرار أو مدير طر إما أن يكون إيجابيا أو سلبيا؛ أن اإلحتفاظ بالخ

 3من هذه األسباب مايلي: 2ر إستخدام سياسة اإلحتفاظ بالخطر،الخط
  ؛كن بتكاليف باهضة، أو إمكانية نقل الخطر ولإستحالة نقل الخطر إلى طرف آخر -1
و للمنشأة مواجهتها من األيرادات محتملة صغيرة بدرجة يمكن للفرد أ إذا كانت أقصى خسارة مادية -2

  ؛الجارية
يا بدرجة كافية إلعتبارها المنتشرة جغرافو  كبير من الوحدات المعرضة للخطرإمتالك مدير الخطر لعدد  -3

، وذلك يتيح لمدير الخطر فرص التنبؤ بدقة كافية من الخسائر المتوقعة مما يتيح له فرصة القيام مستقلة
 الذاتي.أمين بالت

 تنقسم سياسة اإلحتفاظ بالخطر إلى نوعين:  
كل ما يفعله  بوجود الخطر دون التخطيط لمواجهته، ن ذلك باإلعترافويكو  :بالخطر السلبي اإلحتفاظأ. 

وتتمثل مزايا هذه السياسة في  عداد لتحمل نتائج تحقق ذلك الخطر،مدير الخطر أو متخد القرار هو اإلست
 توفر وقت المسئولين الذي  ، كما أنهاو حجز أية أموال في صورة إحتياطيأنها ال تنطوي على أية تكاليف أ

 .4، وهذه السياسة ال تؤثر في الخطر وال في عواملهجهة الخطريخصص للتخطيط لموا

                                                             
 .63ص ،نفس المرجع 1
2

 .20، ص2009دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن،  ، الطبعة األولى،، إدارة المخاطر الماليةخالد وهيب الراوي 
 .20، صنفس المرجع 3
 .49، صسابقمحمد توفيق البلقيني، جمال عبد الباقي واصف، مرجع  4
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وتقضي هذه السياسة بأن يقرر مدير الخطر اإلحتفاظ بالخطر مع التخطيط  :اإلحتفاظ اإليجابي بالخطرب. 
، ويمكن لمتخذي القرار أو مديري الخطر الخسائر المترتبة على تحققه في صورة حادث المسبق لمواجهة
يمتها سياسة في حالة ما إذا كانت الخسائر المتوقعة متكررة وبشكل منتظم بحيث يمكن تقدير قإستخدام هذه ال

بحيث يكون  ، وتعتمد هذه الطريقة على تكوين إحتياطي لمواجهة الخسائر المتوقعةمن الدقة يءبشمسبقا و 
في ظل الظروف الطبيعية  رق بين عوائد اإلستثمارتتمثل تكاليف هذه السياسة في الف هذا اإلحتياطي كافيا؛
حيث أن هذه  مار اإلحتياطي من ناحية أخرى،، وعائد اإلستثمار الناتج من إستثلإلستثمار من ناحية

، ومن المعروف إقتصاديا أنه توجد مجاالت تتمتع بسيولة نقدية كبيرةاإلحتياطات غالبا ما يتم إستثمارها في 
 .1ستثمارعالقة عكسية بين عامل السيولة والعائد من اإل

 المجموعة الثانية  ثانيا: 
 تمثل في:طر وعوامله، وتوتشمل هذه السياسة على سياسات إدارة الخطر التي تؤثر في الخ  
ويطلق البعض على هذه الوسيلة سياسة تخفيض الخطر، وتقوم هذه الطريقة على أساس المنع: الوقاية و  -1

وسائل  وذلك من خالل إستخدام ،لخسائر الناتجة إن وقع هذا الخطرلحد من اامنع الخطر كليا إن أمكن أو 
إقامة مانعات الصواعق فوق المباني العالية وقاية من  من الخسائر لتقليل عبء الخطر مثلالحد الوقاية و 

إستخدام التكنلوجيا الحديثة لتنظيم حركة المرور يمكن أن يقلل من خطر ، أو خطر الحريق بسبب البرق
 .                2مرورحوادث ال

المنع للحد من المخاطر يترتب عليه سياسة الوقاية و ومن الناحية اإلقتصادية فإن إتباع  طريقة أو 
 3أمران متقابالن هما:

التي  التجهيزات الفنيةة تتمثل في التركيبات الهندسية و يؤدي إلى تحمل الفرد أو المنشأة تكاليف ثابتأ. 
 تشغيل ومراقبة الوسائل السابقة؛هذا باإلضافة إلى تكاليف ال ،المنعتتطلبها إجراءات الوقاية و 

في تخفيض القيمة المعرضة  لهذه السياسة، وتتمثل المزايا التي تعود على الفرد أو المنشأة من إستخدامهاب. 
 .تخفيض معدل الخسارةللخطر و 

المعرض للخطر بشكل  يءلمواجهة الخطر أن تتم تجزئة الشكأسلوب  ويقصد به :التنويعالتجزئة و  -2
 األمثلة العملية على هذه ومن  ن عدم تعرض جميع األجزاء في وقت واحد لتحقق مسبب الخطر،يضم

                                                             
 .49، صنفس المرجع 1
دارة ، الجزء األول، أكاديمية البحث العلمي والتكنلوجيا، االتقرير النهائي للمشروع البحثي إدارة األخطار سامي نجيب، 2 لشعبة المشتركة لبحوث وا 

 .23، ص1997 مصر، األخطار والتأمينات، اإلتحاد المصري للتأمين،
 .28، صسابقشقري نوري موسى، محمد إبراهيم نور وآخرون، مرجع  3
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 1:السياسة
ما يطلق عليه  وهو قيام صاحب الشيئ موضوع الخطر بتوزيع الشيئ إلى عدة أماكن متباعدة جغرافيا، أ.

 التوزيع الجغرافي؛
قيام صاحب رأس المال بتنويع إستثماراته وتوزيعها على عدة مجاالت بدال من إستثمار كامل رأس المال  ب.

 االت اإلستثمارية؛في مجال إستثماري واحد، وهو ما يطلق عليه تنويع المج
بالتنويع الدولي أو  وهو ما يسمى تثمار في أكثر من دولة أو إقليم،قيام صاحب رأس المال باإلس .ـج

 اإلقليمي.
 2:ذه السياسة وجود نوعين من الشروطويشترط لتطبيق ه     
 كانية تجزئة الشيئ المعرض للخطر؛شروط فنية وتتمثل في إم 
 من مواجهة أية خسائر فور حدوثها. شروط مالية وتتمثل في وجود مقدرة مالية تمكن مدير الخطر 

اإلدارة باإلضافة إلى تكلفة تتمثل في تكاليف التجزئة والتنويع وتكاليف المتابعة و إلى أن لهذه السياسة 
 التكاليف المتعلقة بفرص الربح الضائعة نتيجة إلتباع هذه السياسة.

جانسة و : ويقصد بهذه السياسة تجميع أكبر عدد ممكن من وحدات الخطر المتسياسة التجميع -3
حقق مسبب الخطر في صورة حادث فإنه يتم توزيع عبئ الخسارة على ، وعند تالمعرضة لنفس مسبب الخطر

، وتقوم هذه السياسة على توافر ما يسمى بقانون األعداد ات الخطر المشتركة في هذا النظامجميع وحد
 ما إنخفض، أو كلما زاد عدد مفردات العينة كلكلما زاد عدد مرات إجراء التجربةي يقضي بأنه لكبيرة الذا

المنشأة الطريقة يعود بالفائدة على الفرد، و ذلك فإن إستخدام هذه تباين النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة؛ وب
 .3للخطر، وكذلك خدمة الصالح العام المعرضة

ء إدارة أو صندوق خاص لهذا من الفرد نفسه بنفسه عن طريق إنشاأن يأ ئادهاموهذه الطريقة : التأمين -4
باإلضافة  ،الصندوق نفقات إدارية معينة تعتبر عنصر تكلفة لهذه الطريقةوتحتاج هذه اإلدارة أو  الغرض،

أو تأجير المخازن ونفقات صيانتها، ومصاريف النقل وأجور العمال .. إلخ من المصروفات إلى نفقات إنشاء 
المخصصة لمقابلة هذه النفقات و باإلضافة إلى تكلفة الفرصة البديلة للموارد المالية  ،العموميةاإلذارية و 

 .4ئد اإلستثمار الضائع على المنشأةالممثلة في عا

                                                             
 .29، صنفس المرجع 1
 .30، صنفس المرجع 2
 .49 - 41صص ، سابقمحمد توفيق البلقيني، جمال عبد الباقي واصف، مرجع   3
دارة المخاطرعاطف عبد المنعم وآخرون،  4  .26، ص2008، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، جامعة القاهرة، مصر، تقييم وا 
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التي ، ويجب توافر مجموعة من الشروط ريقة بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعيةوتصلح هذه الط
 1تمكن المنشأة من عمل تأمين ذاتي وهذه الشروط هي:

  ؛المنتشرة جغرافياعدد كبير من الوحدات المتفرقة و  أن تملك أو تؤجر المنشأةأ. 
ستثمار تخصيص مبالغ مالية م أن يكون في مقدور المنشأة .ب نتظمة وبصفة دورية في حساب خاص وا 

 ائر الناتجة عن تحقق بعض األخطار.ستخدامها وربح إستثمارها في تعويض الخسهذه المخصصات وا  
خر نظير دفع مقابل معين لهذا الطرف مع الخطر بتحويله إلى طرف آم مواجهة حيث يت تحويل الخطر: -5

ا التحويل بمقتضى عقود ويتحقق هذ لخطر األصلي بملكيته لهذا الشيء،إحتفاظ صاحب الشيء موضوع ا
خطار النقل إلى ففي عقود النقل مثال يمكن تحويل أ، اإليجار وعقود النقل وعقود التشييد وعقود التأمين

على أن تتم المحاسبة مع هؤالء المتعهدين على أساس سعر أعلى لخدمة النقل نظير تحمل  متعهدي النقل
المنقولة بملكيته لهذه  هؤالء المتعهدين ألخطار النقل التي يتم اإلتفاق عليها مع إحتفاض صاحب البضاعة

 .2البضاعة
 ثالثا: إختيار السياسة المناسبة إلدارة المخاطر

هة الخطر، البد لمدير المخاطر اإلختيار بين البدائل المتاحة لديه إحدى هذه بتعدد طرق ووسائل مواج  
 3ى طرق اإلختيار:دالوسائل، وذلك حسب نوع الخطر الذي سيواجهه، والجدول الموالي يبين إح

 طرق اإلختيار بين البدائل المتاحة لمواجهة الخطر (1)رقم لجدولا
  التكرارمعدل 

 )مرتفع( متوسط منخفض

 تخفيض الخسارة
 التحويل

  )مرتفعة( متوسطة التجنب
 الخطورة

 الوقاية من الخسارة اإلحتفاظ )حجم الخسارة(
 اإلحتفاظ

 منخفضة

عيد أحمد أبوبكر، إدارة أخطار شركات التأمين )أخطار اإلكتتاب، أخطار اإلستثمار(، الطبعة األولى، دار المرجع: 
 241ص ، 2011الصفاء للطباعة واالنشر، األردن، 

 

                                                             
 .36، ص1999 مصر، ، الطبعة الثالثة، جامعة القاهرة،األصول العلمية والعملية للخطر والتأمينشوقي سيف النصر سيد،  1
  .181ص ،2003، للنشر، مصر ، جامعة القاهرة، إدارة الخطر والتأميندممدوح حمزة أحمد، ناهد عبد الحمي 2
 .241، صسابقعيد أحمد أبو بكر، مرجع  3
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 حيث يتم اإلختيار كالتالي: ،فإن اإلختيار يكون حسب معدل التكرار وحجم الخطورة ،وحسب الجدول  
 ؛إذا كان معدل تكرار حدوث الخطر مرتفع، وحجم الخسارة المتوقعة مرتفع، فمن األفضل تجنب الخطر -1
 مرتفع، فمن األفضل محاولةمتوقعة إذا كان معدل تكرار حدوث الخطر منخفض، حجم الخسارة ال -2

 ؛تخفيض الخسارة، أو تحويل الخطر لجهة أخرى
منخفض، فمن األفضل الوقاية من إذا كان معدل تكرار حدوث الخطر مرتفع، وحجم الخسارة المتوقع  -3

 الخسارة، أو اإلحتفاظ بالخطر؛
 .فمن األفضل اإلحتفاظ بالخطر خفض،الخطر منخفض، حجم الخسارة المتوقع من تكرارإذا كان معدل  -4
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 خالصة الفصل 
 تهاإدار  أو المخاطر ضد التحوط إلى السعي فإن مخاطرة، على تنطوي مالية معاملة يةا كانت إذا  

دارة التحوط ستراتيجياتإ أهم قمنا بالبحث في لهذا ،طلبا ملحام يعتبر  ال ومتنوعةة كثير  وهير المخاط وا 
 ،تهاوتقسيما اتهاومسبب المخاطرة تعريفات بعرض البحثية ورقتنا نابدأ وقد مستقلة بحوث منها واحدة لكل تكفي
 أو بالنقل أو بالتحويل سواءة المخاطر  مع التعامل طرق وأهم المخاطر، إدارة موضوع على نعرج أن قبل

 .المخاطر إلدارة المستخدمة االستراتيجيات إلى نتقلناإ ثم ا،غيره أو القبول
ومن المالحظ أنه اليمكن إستخدام كل الوسائل دفعة واحدة، فالبد أن تقوم المؤسسة باإلختيار بين 

 البدائل المتاحة لديها وفقا إلستراتيجيتها وأهدافها المرجوة وما يناسب قدراتها.



 
 
 
 
 
 

 

 
 الفصل الثاني: 

 المخاطر والبنوك اإلسالمية
 

 

 تمهيد:

 مدخل للبنوك اإلسالميةالمبحث األول: المبحث األول: 

 المخاطر في البنوك اإلسالميةالمبحث الثاني: 

 إدارة المخاطر في البنوك اإلسالميةالمبحث الثالث: 

 .خالصة الفصل
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 تمهيد 
عضوي بين المخاطر وبين تحقيق النتائج، فكلما قبلت البنوك أن تتعرض لقدر أكبر من  ارتباطهناك 

أن تكون النتائج خسائر في حال عدم  احتمالالمخاطر، تفترض تحقيق جانب أكبر من النتائج، ومع أن 
درايتها الفعلية بحدود الخطر، وكون عمل المخاطر هو تقييم حجم الخسائر في حال حدوث الخطر، فإنه لم 

لتعظيم العائد  احتوائهاالبنوك لمخاطر عملها بهدف تجنب هذه المخاطر، بل للعمل على  اكتشافتعد أهمية 
هي مؤسسات مالية تهدف  اإلسالميةية المقياس الحقيقي للنجاح، فالبنوك الذي هو في النها االستثماراتعلى 

ن كانت تلك األرباح مباحة شرعا تبعا لقواعد الدين اإلسالمي.  إلى الربح وليست جمعيات خيرية وا 
 وعليه سنتناول في هذا الفصل:

 المبحث األول: مدخل للبنوك اإلسالمية
 الميةالمخاطر في البنوك اإلسالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية
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 لبنوك اإلسالمية مدخل لالمبحث األول: 
المعاصرة خاصة للبلدان اإلسالمية، وهذا بعد  االقتصاديةتلعب البنوك اإلسالمية دورا هاما في الحياة 

والسياسي، بهدف تطبيق الشريعة  االقتصاديالنزعة التحررية التي قادها بعض العلماء والمفكرين في الجانب 
 اإلسالمية، سنتعرف عليها في هذا المبحث.

 المطلب األول: مفهوم البنوك اإلسالمية
التي أعطيت لها من مختلف الجهات، باإلضافة لنشأتها يرتبط مفهوم البنوك اإلسالمية بالتعاريف 

 وتطورها عبر مراحل الزمن المختلفة حتى يومنا هذا وهو ما سنتناوله في هذا المطلب. 
 نشأة البنوك اإلسالمية  أوال:

المعروفة  منذ العصور القديمة كانت هناك صور مبسطة لممارسات تعد من قبيل الممارسات المصرفية
تنبع من الظروف واألوضاع  الممارساتفي وقتنا هذا، وذلك بدءا من الحضارات القديمة، وكانت تلك 

 استثمارالمتباينة في كل عصر من العصور وليست صانعة لها، وكان يغلب عليها تقديم الخدمة أكثر من 
 المال.

، لذا للمسلمينرسات المصرفية للعرب و ومن العجيب هو عدم إشارة عدد من الباحثين المعاصرين إلى المما
 فمن اإلنصاف سرد بعض من تلك الممارسات.

 الممارسات المصرفية لعرب الجزيرة العربية قبيل ظهور اإلسالم -1
اهلل عليه وسلم من قبل بعثته موضع  " صلقبل ظهور اإلسالم نجد أن األمين "محمد بن عبد اهلل

لية، فقد كانوا يودعون عنده األموال والنفائس دون أن يتصرف فيها األمانة والوفاء بين أهل مكة في الجاه
عمه "علي  ابنليستردها صاحبها في أي وقت يشاء، إلى أن جاء وقت هجرته من مكة إلى المدينة، فأناب 

أبي طالب" كرم اهلل وجهه  في رد ما لديه من األموال والنفائس إلى أصحابها، وبعد ظهور اإلسالم  ابن
المؤتمن عليها برد عين ما تسلمه دون التصرف فيه بأي شكل  والتزامس المنهج من حفظ األمانات نف استمر

من هذا ما نهجه أحد الصحابة وهو "الزبير بن العوام" رضي اهلل عنه حيث كان  استحدثكان، إلى أنه قد 
شى عليه الضيعة" ففي حالة يأتيه الرجل بالمال ليستودعه إياه كأمانة، فيقول الزبير "ال بل هو سلف، إني أخ

ن هلكت أو ضاعت دون  استثمارهاحصوله على المال كأمانة يحافظ عليها لن يتمكن من  في تجارته، وا 
وعليه أن  استثمارهتقصير منه فليس عليه رد هذه األمانة، أما إذا حصل على المال كسلف فإنه يتمكن من 

الوضع على ذلك،  واستمرمن كونها أمانة لديه،  أكثر ضمانا ألصحابها ذمتهيردها مهما حدث، فهي في 
 في  واستمر - كما أحصاها ولده عبد اهلل في حياة أبيه –إلى أن بلغ مجموع ما لديه مليونان ومائة ألف درهم 
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 .1تنمية تجارته
وبعد وفاته رفض عبد اهلل بن الزبير أن يقتسم ما بقي من أموال أبيه كميراث، حتى بعد أن قضى ما على 
أبيه إال بعد مرور أربع سنوات متتالية، ينادي في كل موسم من مواسم الحج األربعة "أال من كان له على 

 اث أبيه .فليأتنا فلنقضه"، فلما مضت أربع سنوات قسم ما تبقى من مير  مالالزبير 
في أنواع وأوزان النقود السبب في مبادلتها  ختالفاإلوبالنسبة للصرف )أي بيع النقد بالنقد( فقد كان 

عمر رضي اهلل عنهما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في هذا  ابنوصرفها ببعضها، وقد حدث وأن سأل 
دنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ األمر فقال له "يارسول اهلل، إني أبيع اإلبل بالبقيع، فأبيع بال

 .2"شيءلم تتفرقا وبينكما  بأس أن تأخذها بسعر يومها ما بالدنانير"، فقال رسول اهلل "ال
عباس رضي اهلل عنهما كان يأخذ  ابننطاق الصرف ظهر ما يشبه التحويل، فيروى أن  اتساعومع 

إلى الكوفة فيأخذونها، كما كان عبد اهلل بن الزبير يأخذ  الفضة المضروبة دراهم بمكة، على أن يكتب لهم بها
من قوم دراهم بمكة، ثم يكتب لهم بها إلى أخيه مصعب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه، ولعل البعد الجديد 
الذي أضافته سيرة الزبير بن العوام رضي اهلل عنهما أنه قام بإجراء التحويالت وأوامر الدفع إلى عدد من 

اضر الدولة اإلسالمية في ذلك الوقت، حيث كان يملك مكتبا في البصرة تعاونه في نشاطه، وهذا العمل حو 
 .3نوع من األعمال أو الممارسات المصرفية المتقدمة بمفهوم ذلك العصر

، وقد أنشئوا المدارس المصرفية، حيث كان يرهاو وتطالمسلمون في ممارسة األعمال المصرفية  واستمر
لمهنة الصيرفة أسس وقواعد يجدر بأصحاب المهنة مراعاتها، فكان على الصيارفة فهم أحكام الصرف، 

هذه الممارسات في تلك الحدود حتى  واستمرتودراسة ما كتب بشأنه قبل أن يؤذن لهم بممارسة المهنة، 
المسلمين شيعا وأحزابا، مما كان ذلك سبيال لتكالب األمم على الدولة الدولة العباسية وتفرق  انهيار اقتراب

الصليبي لجهود  االستنزافاإلسالمية ومحو تراثها، وذلك بدءا بهمجية المغول وتدمير العراق ومكتبتها، ثم 
مكانيات المسلمين ثم سقوط األندلس وتوقف البث الحضاري للمسلمين لدول أوروبا    .4وا 

 فكرة البنوك التقليدية الحديثة إلى البلدان اإلسالمية انتقال -2
نشاء  االستعماريةفكرة البنوك التقليدية إلى البلدان العربية واإلسالمية عن طريق الحركة  انتقلتلقد  وا 

فروع للبنوك األجنبية لغرض أساسي وهو خدمة المستعمر، حيث تقوم هذه البنوك بتمويل تصدير المواد 
، إستراد ما يلزم من مواد مصنعة من هذه الدول االستعمارول العربية واإلسالمية إلى دول األولية من الد

                                                             
 .61، ص2010، دار الفكر الجامعي، مصر، البنوك اإلسالمية في مواجهة األزمات الماليةأحمد شعبان محمد علي،  1
 .62نفس المرجع، ص 2
 .62نفس المرجع ، ص 3
 .63نفس المرجع، ص 4
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، ومع االستعمارفي الدول النامية، مع تحويل أرباحها للمستثمرين من دول  استثماراتهااألجنبية، وتمويل 
أموال وطنية، فلقد العسكري والسياسي، وعلى الرغم من إنشاء بنوك ذات طابع قومي وب االستعمار انتهاء

، وظلت الممارسات في هذا المجال دون واالقتصادبقيت الفلسفات والتنظيمات الوضعية في مجال المال 
للنظم الغربية، والتي نشأ عليها العديد من النظم المختلفة، ومنها  واالقتصاديةتغيير، فكانت التبعية الفكرية 

 . 1النظام المصرفي في البلدان اإلسالمية
  هور البنوك اإلسالمية المعاصرةظ -3

لقد ظهرت البنوك الربوية في البلدان العربية منذ أكثر من قرن ونصف بحيث تقوم على الربا و 
المعامالت المحرمة شرعا مما جعل التعامل معها يكون بحذر، إلى أن ظهرت أول ردة فعل من جمهور 

باديس، محمد عبده، رشيد رضا، حسن البنا،  ابنال، العلماء والفقهاء )مثل جمال الدين األفغاني، محمد إقب
المودودي، سيد قطب ومن تالهم( في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين ضد الربا وآثاره السلبية 

َبا اَل َيُقوُموَن "لقوله تعالى:  2، ومنافاة الدين والعقيدة والعدل،واالقتصادية االجتماعيةومخاطره  الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ
َبا  ۚ  ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ  ِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ َم  ۚ  ذََٰ َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرَّ

َبا  ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر  ۚ  ِمْن َربِِّه َفاْنَتَهىَٰ َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه  َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظة   ۚ  الرِّ  ۚ  َوَمْن َعاَد َفُأولََٰ
 (.275البقرة اآلية سورة ) "ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

معا  والثقافي واالقتصاديالسياسي  االستعمارفقد تنبه هؤالء الدعاة إلى أن تحرر عالم المسلمين من 
السياسي وحده ال يكفي ولن يخلصهم من التورط  االستعمارضرورة ملحة وحتمية، ذلك أن التحرر من 

الغربي أو الشرقي، وكذلك من التحكم الثقافي غير اإلسالمي الذي تشكل العقل السليم وفقا  االقتصادي
 االنقيادذا ما قد ينتهي به إلى التي أفقدته صلته بعالمه اإلسالمي األصيل الحنيف، وه االستعماريةلألنماط 

 .3شعوريا أو ال شعوريا بالحلول الرأسمالية أو الماركسية مع شيء من التلفيق أو التوفيق مع أحكام اإلسالم
ودراسة مستجداته المعاصرة، وبدأت تجربة البنوك اإلسالمية في  االجتهادولقد حاول العلماء فتح باب 

وقد  1967، إال أنها إنتهت عام 1963مدينة "ميت غمر" التابعة لمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر سنة 
تأسس بنك ناصر اإلجتماعي والذي ال يتعامل بالربا  1971تمثلت في إنشاء بنك اإلدخار المحلي، وفي عام 

نوقشت الجوانب النظرية والعملية إلقامة بنوك إسالمية تقدم خدمات مصرفية  1973، وفي عام أخدا وعطاء
 بمدينة جدة  1977الفكرة في  بتنفيذ االجتماع وانتهىوزراء مالية الدول اإلسالمية،  اجتماعمتكاملة وذلك في 

                                                             
 .65، ص نفس المرجع 1
 .53ص  ، 2008 الطبعة الثانية، النجار الجامعية للطباعة والتوزيع، اإلسكندرية، ،األسواق والمؤسسات الماليةعبد الغفار حنفي، أبوعبد السالم أبوقحف،  2
 .67أحمد شعبان محمد علي، مرجع سابق، ص  3
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 .1بالسعودية، وهو بنك حكومات ال يتعامل مع األفراد في النواحي المصرفية
وهو  1975جاء إنشاء أول مصرف إسالمي متكامل يتعامل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية عام و 

لألفراد طبقا ألحكام الشريعة  واالستثماريةبنك دبي اإلسالمي، حيث يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية 
دولة على  48في  مصرفا منتشرة 267اإلسالمية، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف اإلسالمية ليصل إلى 

مليار دوالر طبقا إلحصائية المجلس العام للبنوك اإلسالمية في  250مستوى العالم، بحجم أعمال يزيد عن 
 .2، وهذا بخالف فروع المعامالت اإلسالمية للبنوك التقليدية على مستوى العالم2003سبتمبر 

 ثانيا: تعريف البنوك اإلسالمية 
سالمية متفق عليه، بل توجد عدة تعاريف لها، وهذه التعاريف المتعددة ال يوجد تعريف محدد للبنوك اإل

 تشير إلى مضامين أساسية تكاد تكون متقاربة، إن لم تتضمن معظمها ذات المضامين األساسية.
 الفقهي طالحاالصالتعريف في  -1

باإلستعمال من بيع النقد بالنقد، ويطلق على المكان الذي يباع فيه النقد مصرف، فالمصرف أولى 
البنك، ونرى أن كلمة بنك أشمل من مصرف، وذلك ألن الثانية قاصرة على الصرف، والبنك تشمل ما يقوم 

 .3به البنك من عمليات ومعامالت أخرى
 اإلقتصادي التعريف  -2

الدولي للبنوك اإلسالمية في الفقرة األولى من  عرفت البنوك اإلسالمية في إتفاقيات إنشاء اإلتحاد
المادة الخامسة عند الحديث عن شرط العضوية في اإلتحاد كاآلتي "يقصد بالبنوك اإلسالمية في ذلك النظام 

بمبادئ الشريعة،  االلتزامتلك البنوك والمؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على 
 .4"عطاءلفائدة أخذا و وعلى عدم التعامل با

ومن جهة أخرى نجد من ركز في تعريف البنك اإلسالمي على صيغ التمويل التي يعمل بها: "مؤسسة 
بأسلوب محرر من سعر الفائدة، عن  لالستثمارمالية تقوم بجمع المدخالت، وتحريكها في قنوات المشاركة 

اشر وتقديم كافة الخدمات المصرفية في إطار المب واالستثمارطريق أساليب المشاركة،المضاربة، المتاجرة 
 .5"واالستقرارمن الصيغ المصرفية، نظير أجر بما قد يضمن القسط والتنمية 

 مؤسسات مالية عقائدية تعتمد في عملها على العقيدة اإلسالمية وتهدف إلى كما عرفت على أنها 
                                                             

 .53رجع سابق، ص عبد الغفار حنفي، أبوعبد السالم أبوقحف، م 1
 .84، ص2014 ، دار أمجد للنشر، عمان،المصارف اإلسالميةمحمد أحمد الشافعي،  2
 .13، ص 2007، الطبعة الثانية، دار النفائس للنشر، األردن، الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالميةمحمود عبد الكريم أحمد أرشيد،  3
 .92، األردن، ص2006كتب الحديث للنشر، ال، عالم البنوك اإلسالميةحسن خلف،  4

 .113، ص 2013، الطبعة األولى، دار النفائس، األردن، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةالناصر براني أبوشهد، عبد   5
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 . 1توجيهها نحو الصالح العامتحقيق المصالح المادية المعقولة شرعا عن طريق تجميع األموال و 
التعامل بالصيرفة  باجتناب التزامهاوهي أيضا المؤسسات اآللية التي تباشر أعمالها المصرفية مع 

 االستثمارالربوية، بوصفها تعامل محرم شرعا، كما أن المال في اإلسالم يجب أن يوجه ويحرك من أجل 
 .2االكتنازالفعال لخدمة المجتمع وال يوجه لغرض 

هي مؤسسات مالية ربحية تلتزم في من خالل التعاريف السابقة للبنوك اإلسالمية، يمكننا القول 
والخدمية والتمويلية بالشريعة اإلسالمية ومقاصدها، ورغم تباين الصيغ في تعريف البنك  االستثماريةتعامالتها 

حياء  اإلسالمي، واالختالف في تصور دوره، إال أنها تجمع على ضابط رئيس هو ا لعودة إلى الشريعة، وا 
 .شبهات الربا أخذا وعطاء واجتنابالمعامالت المالية اإلسالمية، 

 بواعث إنشاء البنوك اإلسالمية وأهدافها المطلب الثاني:
البنوك اإلسالمية من قبيل الصدفة، فقد كان مبني على حاجة المجتمع بقصد تحقيق  ظهورلم يكن 

 سنقوم بإبرازها في هذا المطلب. محددةأهداف 
 أوال: بواعث إنشاء البنوك اإلسالمية 

يعد الباعث الديني الباعث األساسي والمحرض الرئيسي والهدف الحقيقي للمصارف اإلسالمية بمعناه 
 واألخالقية واالجتماعية االقتصاديةالشامل العام في تنظيم أمور الدنيا واآلخرة، الذي تضمن داخله البواعث 

 4فهي تتجه نحو تحقيق التالي: 3والتشريعية وحتى السياسية،
التي يعاني منها المجتمع من معانات األفراد المادية وتعمل على  واالجتماعية االقتصاديةحل المشكالت  -1

 والعقيدة والفكر الذي يؤمن به الناس،  االقتصاديبين النشاط  االنسجامإيجاد الحلول لتكديس الثروة، وتحقيق 
 وذلك بحلول مستمدة من الشريعة  وتتفق مع القيم والمعتقدات؛

 التحرر من الربى ومحاربته، وماله من أهمية بالغة في نشوء المصارف اإلسالمية، إلى أنه ليس وحده  -2
 الباعث لنشوء المصرف اإلسالمي مع ما له من أهمية، ومع هذا فإن شدة خوف المسلم من محاربة اهلل 

 لربا هو الباعث لنشوئها؛ورسوله آلكل ا
مطابقة معامالت المصرف مع األحكام الشرعية اإلسالمية، وذلك بإتباع قاعدة الغرم بالغنم وتجنب الربا  -3

 وما يمكن ان يظهر في المعامالت من الغرر والجهالة والقمار؛

                                                             
 .26، ص1982، الطبعة األولى، دار النفائس، القاهرة، البنوك اإلسالميةأحمد النجار،   1
 .26نفس المرجع، ص  2
 .19محمود عبد الكريم أحمد أرشيد، مرجع سابق، ص  3
 .19،20نفس المرجع، ص ص   4
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عامالت المالية، للمصارف اإلسالمية أثر بارز في إتاحة الفرصة للرجوع إلى الفقه، وخاصة فقه الم -4
في المعامالت المصرفية المعاصرة، ولذلك كثرت البحوث والفتاوى والندوات والمؤتمرات في  واالجتهادات

 اإلسالمي عامة، والمعامالت المصرفية بشكل خاص؛ االقتصادمجال 
 ستثمارواال االدخارتهدف المصارف اإلسالمية إلى القيام بعبء جميع األعمال المصرفية المعروفة في  -5

 الفقهية الجماعية؛ واالجتهاداتوالتمويل وغيرها على أسس إسالمية ملتزمة األحكام الشرعية 
إن طموح المصارف اإلسالمية ومجاالتها أوسع بكثير من المصارف التجارية، فقد شمل نشاطها  -6

 والثقافية؛ واالجتماعية االقتصاديةالجوانب المصرفية 
َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا  للمسلم المدخر، فالمال شقيق الروح ولهذا جاء قوله تعالى " واالطمئنانتحقيق األمان  -7

 ؛وادخارهاأمواله وحرم عليه كنزها  باستثمارولقد أمر اإلسالم المسلم  (،20آليةسورة الفجر، ا) )20َجمًّا
اإلسهام في تحقيق مجتمع المتقين، وتوفير فرص عمل للمحتاجين أو غير ذلك، وعلى العكس فقد رسخ  -8

تطبيق بعض المعامالت )المرابحة لآلمر بالشراء( آثار سلبية نتيجة تطبيق المصارف لمثل هذه المعامالت، 
رة، مع الرغبة في زيادة الربح السريع لدى المودعين من ناحية، وسلوك تجنب المخاط انتظارمثل سلوك 

القرار في المصارف اإلسالمية، وهو ما أدى إلى سيادة معيار للتقييم  متخذيهامش الربح ما أمكن لدى 
 يركز على معادالت الربح المحقق بمعرفة المصرف. 

 ثانيا: أهداف البنك اإلسالمي 
 يلي: ويمكن إيجازها فيمالخاصة للبنك، هناك أهداف خاصة للبنك اإلسالمي والتي تحقق المنفعة ا

 األهداف المالية  -1
 1من أهم األهداف المالية التي تسعى البنوك اإلسالمية لتحقيقها نجد:

والبقاء، بل ولن تحقق أهدافها  االستمرار: وهو أهم األهداف، بدونه ال تستطيع المصارف تحقيق الربح أ.
 األخرى، والربح ال يهم حملة األسهم  فقط بل يهم الربح المودعين ألنه يحقق لهم الضمان لودائعهم، وتقديم 
  خدمات مصرفية مناسبة لهم، باإلضافة إلى أن ربح البنك يهم المجتمع ككل، ألن في ذلك أكبر تأمين لوجود 

 مه للمجتمع الذي يوجد فيه؛خدماته وتدعي واستمرارالبنك، 
لتحقيق ركيزة العمل في البنوك اإلسالمية والمصدر الرئيسي  االستثمارات: حيث تعد األموال استثمار ب.

 في استخدامهاالشرعية التي يمكن  االستثماراألرباح سواء للمودعين أو المساهمين، وتوجد العديد من صيغ 
  ستثمارهإعند  عتبارهإالبنك في  يأخذأموال المساهمين والمودعين، على أن  الستثمارالبنوك اإلسالمية 

                                                             
 .21،22، ص صنفس المرجع 1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya20.html
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 ؛ االجتماعيةلألموال المتاحة تحقيق التنمية 
: يعتبر هذا الهدف أهم أهداف البنك اإلسالمي، ويقصد به نمو الموارد الذاتية للبنك النمو تحقيق جـ.

، وكذلك نمو الموارد الخارجية المتمثلة في الودائع طاتواالحتياالمتمثلة في رأسماله، واألرباح المحتجزة، 
 بمختلف أنواعها.

 أهداف خاصة بالمتعاملين  -2
  1تتمثل أهم أهداف البنك الخاصة بالمتعاملين في:

: يعد النجاح في تقديم الخدمات البنكية بجودة عالية للمتعاملين، وقدرته على تقديم الخدمات المصرفية أ.
 نجاحا للبنوك اإلسالمية وهدفا رئيسيا إلدارتها؛جذب العديد منهم 

 االستثماراألموال المودعة لديه من خالل أفضل قنوات  باستثمار بنك: يقوم الب. توفير التمويل للمستثمرين
هذه األموال من خالل  استثمارالمتاحة له عن طريق توفير التمويل الالزم للمستثمرين، أو عن طريق 

هذه األموال مباشرة سواء في األسواق المحلية، اإلقليمية أو  باستثمارأو القيام شركات تابعة متخصصة، 
 الدولية؛

: يسعى البنك إلى العمل في مناخ يتسم باألمان، والبعد عن المخاطر، وذلك بمحاولة إتباع تحقيق األمان جـ.
ريق ربط الربح بمستويات سياسة التنويع في توظيفاته، ومهمة البنك هي تحقيق التوازن بين األهداف عن ط

التي تتناسب مع درجة المخاطرة  االستثمارالبنك مشروعات  اختيارمعينة من المخاطر، على أساس 
السحب من ودائع العمالء خصوصا الودائع تحت  احتماالتالمقبولة، وكذا توفير سيولة نقدية دائمة لمواجهة 

 سحب الودائع  باحتياجاتسيولة في البنوك في الوفاء الطلب دون الحاجة إلى تسييل أصول ثابتة، وتستخدم ال
البنك من المصروفات التشغيلية، باإلضافة إلى توفير التمويل الالزم  واحتياجاتالجارية من ناحية 

 للمستثمرين.
 أهداف داخلية  -3

 2تتمثل األهداف الداخلية للبنك في:
: وهي العنصر الرئيسي لعملة تحقيق األرباح في المصارف بصفة عامة، حيث أن أ. تنمية الموارد البشرية

هذه  استثمار، لذلك البد من توافر العنصر البشري القادر على استثماراألموال ال تدر عائدا بنفسها دون 
مهارات أداء  األموال، والبد من أن تتوافر لديه الخبرة البنكية وال يتأتى ذلك إلى من خالل العمل على تنمية

 العنصر البشري بالبنوك اإلسالمية عن طريق التدريب للوصول إلى أفضل مستوى أداء في العمل؛
                                                             

1
 .22، صنفس المرجع 
 .92محمد أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  2
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وخصوصا البنوك، حيث تمثل عماد  االستمرار: تنشأ المؤسسات بصفة عامة بهدف ب. تحقيق معدل نمو
، وذلك حتى يمكنها تحقيق معدل نمو اعتبارهاألي دولة، وحتى تستمر البد من أن تضع في  االقتصاد
 والمنافسة في األسواق؛ االستمرار

بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع، وتوفر لجمهور المتعاملين الخدمات  :واجتماعياجغرافيا  االنتشارجـ. 
 البنكية في أقرب األماكن لهم، واليتم تحقيق ذلك إال من خالل اإلنتشار الجغرافي في المجتمعات.

  أهداف إبتكارية -4
تشتد المنافسة بين البنوك في السوق على إجتذاب العمالء سواء أصحاب الودائع اإلستثمارية، الجارية 
أو المستثمرين، وهي في سبيل تحقيق ذلك تقدم لهم العديد من التسهيالت باإلضافة إلى تحسين مستوى أداء 

ية أن تحافظ على وجودها بكفاءة المقدمة لهم، وحتى تستطيع البنوك اإلسالم واالستثماريةالخدمة البنكية 
 1يلي: وفعالية في السوق البد لها من مواكبة التطور وذلك عن طريق ما

: حتى يستطيع البنك اإلسالمي مواجهة المنافسة من جانب البنوك التقليدية في صيغ للتمويل ابتكارأ. 
، ولذلك يجب على البنك أن يسعى المستثمرين البد أن يوفر لهم التمويل الالزم لمشاريعهم المختلفة اجتذاب

المختلفة،   االستثماريةاإلسالمية التي يتمكن من خاللها من تمويل المشروعات  االستثماريةإليجاد الصيغ 
 بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛

في القطاع : يعد نشاط الخدمات البنكية من المجاالت الهامة للتطوير وتطوير الخدمات البنكية ابتكارب. 
خدمات بنكية ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  ابتكارالبنكي، وعلى البنك اإلسالمي أن يعمل على 

ويجب عليه أال يقتصر نشاطه على ذلك، بل يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات الحالية التي تقدمها 
 البنوك التقليدية بما ال يخالف أحكام الشريعة.

 في البنوك اإلسالمية واستخداماتهاالثالث: مصادر األموال  المطلب
 ي سواء كان إسالمي أو تقليدي،تعتبر عملية جلب األموال لتمويل المشاريع هي أساس العمل البنك

 را لخصوصية العمل البنكي اإلسالمي فإنه يحصل عليها من مصادر محددة ويستخدمها في طرق ظون
 مطلب.محددة نتعرف عليها في هذا ال

 أوال: مصادر األموال في البنوك اإلسالمية
 كما التقليدية، البنوك في األموال مصادر عن كثيرا تختلف ال اإلسالمية البنوك في األموال مصادر إن

 البنك اإلدارة مجلس يضعها التي الشروط بعض في إال نفسها اإلسالمية البنوك بين كثيرا تختلف ال أنها
                                                             

 .93ص  ،نفس المرجع 1



 المخاطر والبنوك اإلسالمية                                      الفصل الثاني                                             

 

46 
 

حالل القروض حسابات كل إلغاء في فتكمن التقليدي البنك مع اختالفها أما اإلسالمي،  حسابات محلها وا 
 .مسبقا المقدرة المعلومة الثابتة الفوائد من تماما خالية اإلسالمي البنك وحسابات واالستثمار، اإليداع

 اإلسالمية للبنوك الداخلية المصادر -1
 :يليا مم اإلسالمي للبنك الداخلية األموال المصادر تتكون  

يجاد البنك تأسيس يتم وبه للبنك المالية الموارد منه تتدفق الذي المصدر هو: المدفوع المال أ. أرس  الكيان وا 
عداده له، عتبارياإل  .1أنشطته ممارسة من ليتمكن وتجهيزه وا 

 القيمة مقابل إنشائه عند والمساهمين المؤسسين من المدفوعة األموال يمثل المدفوع المال ورأس
 داخلية تمويل مصادر توفير أجل من البنوك إليها تلجأ والتي المال رأس مقابل أو المصدرة، لألسهم االسمية

 االستفادة من يمكن ال مما الثابتة األصول في المال رأس كبير من جزء تستغل ما وعادة طويلة، آجال ذات
 .2التمويل في كبيرة بصورة منه

 3مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها في رأس المال البنك اإلسالمي من أهمها: وهناك
  أن يكون مبرر المصدر وذلك لتجنب توظيف رؤوس األموال المشبوهة والحرام؛ 
  أن يتم إصدار رأس المال في شكل أسهم عادية لعدم مشروعية األسهم الممتازة؛ 
  األدنى تمرره القوانين المصرفية الموجودة في كل بلد.ليس هناك حد أعلى لرأس المال، ولكن الحد 

 للبنك، وتشمل المحققة األرباح من اقتطاعها يتم التي المبالغ مجموع االحتياطات تمثل: ب. االحتياطات
 .4الخاص واالحتياطي االختياري واالحتياطي القانوني االحتياطي من كل االحتياطات
  فهي ثم ومن للبنك المالي المركز لتدعيم اإلسالمي البنك أرباح صافي من االحتياطات اقتطاع يتم

  اإلضافة يمكن حيث للتعديل، والقابلية بالمرونة االحتياطات وتتسم المال، مثل رأس الملكية حقوق من حق
 .5منها إليها والخصم

 تكاليف على بالتحميل أي ،والخسائر األرباح حسابات من خصما تكوينها يتم مبالغ وهي: المخصصات جـ.
 األضرار ببعض متعلقةال المشكالت لمواجهة تكوينها نشاط البنك، ويتم نتيجة عن النظر بغض، التشغيل
 كفاية وعدم الشركاء بعض إعسار أو األمانة خيانة أو، السداد عدم على المترتبة الخسائر أو واألعباء
  أعباء من ذلك إلى وما المالية واألوراق األصول بعض بيع في خسارته أو البنك، لدى لتزاماتها  و  تهاضمان

                                                             
 .35ص ، 2012األردن، النفائس، دار األولى، الطبعة ،اإلسالمية البنوك في واالستثماري التمويلي القرار أبعاد الغالي، إبراهيم بن 1
 . 120ص ، 2013األردن، الميسرة، دار األولى، الطبعة ،اإلسالمية المصرفية العمليات أسس سمحان، محمد حسين 2
  .117ص ،2011/2012 ،قسنطينةمنتوري،  جامعة دكتوراه، أطروحة ،المنافسة تحديات مواجهة في اإلسالمية البنوك إستراتيجية بوحيضر، رقية 3
 .116، ص 2007بيروت، الجامعية، الدار الثانية، الطبعة العلمية(، للممارسات فقهية علمية )دراسة اإلسالمية المصاريف الشعراوي، فضل عايد 4
 .117ص  2005 جدة، للتنمية، اإلسالمي البنك األولى، الطبعة ،اإلسالمية البنوك في اإلستراتيجية اإلدارة المغربي، الفتاح عبد الحميد عبد 5
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 .1البنك تواجه قد ومخاطر
 وهي التوزيع عملية إجراء بعد المتبقية أو الفائضة األرباح تلك المحتجزة األرباح تمثل: المحتجزة األرباح د.

 المساهمين يخص مما إال اقتطاعها يجب فال ثم ومن المساهمين تخص أي الملكية، حقوق من حق أيضا
 .2ذلك بعد استخدامها إلعادة داخليا حتجازهاا يتم األرباح وهذه

 مستقل مصدر لكونها نظرا اإلسالمية للبنوك األموال مصادر من هاما مصدرا الملكية حقوق تمثل
 المصدر هذا ويستخدم األخرى المصادر مثل المفاجئ السحب مخاطر أو التأكد عدم لخاصية خاضع غير
 المخاطر لمواجهة اإلسالمي للبنك رئيسيا مصدرا الملكية حقوق تعتبر لذلك األجل طويلة استثمارات شكل في

 متوسطة اإلنتاجية للمشروعات وتمويله البنكي النشاط لممارسة نتيجة يواجهها التي المتوقعة وغير المحتملة
 .3األجل وطويلة

 اإلسالمية البنوك ألموال الخارجية المصادر -2
في مجموع األموال التي يتم الحصول علها من  اإلسالمي الخارجية للبنك األموال المصادر تتكون

 خارج دائرة المالك والمساهمين وتتمثل في:
 اإلسالمية البنوك أن عائد، وبما أي تستحق وال األخرى البنوك في مثيالتها تشبه أنها حيث: جارية ودائع  أ.

 مجال في الناس إليها يحتاج التي الخدمات جميع تقدم فإنها لذلك التقليدية البنوك عن بديال تكون لكي
 الوديعة، استخدام للبنك يحق وحتى والشركات، األفراد من الودائع عادة تقبل فإنها وعليه المصرفية الخدمة
 .4صاحبها بإذن إال استخدامها له يجوز فال صاحبها من يستأذن أن يجب
 تضمن حيث األخرى، البنوك في مثيالتها من جذريا اختالفا تختلف الودائع هذه: االستثمارية الودائع ب.

 وال الوديعة أصل ال تضمن ال فهي اإلسالمية البنوك في أما عليها، والفائدة الوديعة أصل التقليدية البنوك
 معين، لغرض االستثمار لغايات المودعين من النقدية الودائع اإلسالمية البنوك تقبل إذ عنها، محددا عائدا
 تقبل اإلسالمية البنوك وغالبية البنك، قبل من محددة الحساب مدة تكون ما عقدا، وعادة بموجبه البنك ويوقع
 هذا في السحب للمودعين يحق ال عام وبشكل سنوات خمس إلى واحد شهر من تتراوح محددة لمدة األموال
 .5الحسابات من النوع

  فيها المتعامل تلك عن تختلف وهي المدخرين، صغار لتشجيع تفتح حسابات هي: االدخارية جـ. الودائع
                                                             

 38. ص ، 2001األردن، اليازوري، دار ،المالية األوراق سوق في وآثارها المالي أداءها اإلسالمية المصاريف الموسوي، يونس حيدر  1
 .115، ص  2001 األردن، وائل، دار الثانية، الطبعة تحليلية(، مصرفية )دراسة اإلسالمي المصرفي العمل أساسيات صوان، حسن محمود  2
 .92ص ، 1996مصر، المصرية، للجامعات النشر دار والمخرج، األزمة اإلسالمية المصرفية ،محمد كمال يوسف  3
 9ص ،نفس المرجع  4
 .55ص  ، 2001عمان، ،للنشر تسنيم دار األولى، الطبعة ،والتقليدية اإلسالمية البنوك في المصرفية الخدمات عرابي، أبو محمد مروان  5
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نما مسبقة، بنسب ربوية فوائد تدر ال لكونها التقليدية بالبنوك  نتيجة في المشاركة ألصحابها تتيح وا 
 البنوك الودائع، وتسمح هذه ستخدامإ خالل من اإلسالمي البنك بها يقوم التي ستثماريةاإل يفاتالتوض

 بدفع ملزم غير البنك أن إال المبالغ، كامل إلعادة البنك من تعهد على وحصولهم أموالهم استخدامب للمودعين
 السنة نهاية في أرباحها من نقدية جوائز تدفع اإلسالمية البنوك فمعظم هذا ومع ،المدخرات هذه على جوائز
 . 1المالية

وهي قد تأخذ شكل تبادل القروض بين البنوك اإلسالمية وقت : البنك المركزيد. التمويل من البنوك األخرى و 
شكل المشاركة أو المضاربة، وهو األسلوب الذي يمكن إتباعه بين  تأخذالحاجة وبدون فائدة أو زيادة، كما قد 

 . 2البنك اإلسالمي والبنك المركزي أيضا في أحوال الحاجة إلى السيولة
ة القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو هي وثائق متساوي: ه. الصكوك اإلسالمية

تم تطويرها من قبل المتخصصين لكي  اقتراضمعينا، وهي عبارة عن أدوات  استثمارياخدمات أو نشاطا 
المهم للبنوك اإلسالمية، وهي متنوعة وتناسب معظم أوجه النشاط التجاري  توفر الجانب التمويلي

 .3واالستثماري
هناك موارد أخرى تتاح للبنوك اإلسالمية مثل القروض الحسنة من المساهمين والتأمين : أخرىو. موارد 

مستندي أو غطاء خطابات الضمان وقيمة تأمين الخزائن الحديدية  عتمادإالمودع من قبل العمالء كغطاء 
 .4المؤجرة
 األموال في البنوك اإلسالمية استخداماتثانيا: 
عالقة البنك اإلسالمي ومودعيه تحكمها المشاركة في الربح والخسارة، عكس البنوك التقليدية )عالقة   

صيغ وعقود معروفة في  باستخداموالتمويل  االستثماردائن ومدين(، حيث تقوم هذه البنوك بممارسة نشاط 
 ، حيث تدعى هذه الصيغ بصيغ وسيطا ماليا باعتبارهاالفقه اإلسالمي تم تكييفها لتتالءم مع طبيعة عملها 

 التمويل والتي يمكن تقسيمها إلى:
 صيغ التمويل القائمة على المديونية -1

اإلجارة، بيع السلم والقرض وتتمثل أهم هذه الصيغ في صيغة المرابحة، صيغة اإلستصناع، صيغ  
 ، سنتعرف عليها بالتفصيل:الحسن

                                                             
 .40ص  الغالي، مرجع سابق، إبراهيم بن  1
دارة المخاطر بالبنوكسمير الخطيب،   2  .258، ص 2005، منشأة المعارف، مصر، قياس وا 
 .68، ص2012، الطبعة األولى، دار الثقافة، األردن، الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية اإلقتصاديةزيادة جمال الدماغ،   3
 .387، ص 2013، الدار الجامعية، مصر، مقدمة في اإلقتصاد اإلسالميالسيد محمد اليسرتي،   4
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 دراسة على بناءا السوق إليها يحتاج التي السلعة بشراء اإلسالمي البنك يقوم أن هو: أ. صيغة المرابحة
 الشراء مضافا قيمة البنك يعلن حيث عمالئه، أحد به يتقدم بالشراء وعد على بناءا أو السوق، هذا ألحوال
، ثم ومصروفاتها قيمتها عن زيادة الربح من معينا مبلغا ويطلبنها، بشأ مصروفات من تكلفه البنك ما إليها
 .1التسديد وطريقة السلعة تسليم ومكان شروط على ذلك بعد الطرفان يتفق
 2التالية: الصور إحدى اإلسالمية البنوك في بالمرابحة التمويل يأخذ
 فيشتري  التجارة البائع فيها ويمتهن والمشتري، البائع هما طرفين بين تكون التي وهي  البسيطة: المرابحة

  مرابحة للبيع ذلك بعد يعرضها ثم بشرائها، مسبق وعد على االعتماد إلى الحاجة دون السلع
 عليه؛ يتفق وربح بثمن

  المأمور، يسمى الممول إلى بطلب بالشراء اآلمر يسمى شخص يتقدم أن هيللشراء:  لآلمر المرابحة 
 منه بشرائها سيقوم فإنه اشتراها ما إذا أنه ويعده موصوفة، أو مسماة سلعة له يشتري أن منه يطلب
بعدها  يقوم ثم باتا، شراء لنفسه الموصوفة أو المسماة السلعة بشراء المأمور وقام قبل فإذا فيها، ويربحه
ن المأمور، مع بشروطه البيع أمضى قبلها فإذا بالشراء، اآلمر على  المأمور؛  مع السلعة تبقى رفضها وا 

 المرابحة سلعة وتصبح مرابحة، سلعة شراء لتمويل تصدر القيمة متساوية وثائق : وهيالمرابحة صكوك 
 الصكوك. لحامل مملوكة

أصول  باقتناءهي عقد على منفعة لمدة معلومة وبثمن معلوم، وفيه يقوم البنك )المؤجر( : ب. صيغ اإلجارة
 ألصول ومدةبناء على طلب العميل )المستأجر(، وذلك من خالل عقد يحدد قيمة إيجار البنك لهذه ا

 العميل لها، بحيث يقوم األخير بسداد دفعات مالية خالل فترة التعاقد تغطي الثمن الذي دفعه البنك  ستغاللإ
في األصل، مضافا إليه هامش ربح مناسب، وتظل ملكية األصل للبنك مع حق العميل )المستأجر( في 

 .3تملكه عند تمام سداد القيمة المتفق عليها
  4ومن أشكال التمويل باإلجارة نجد: 
 بانتقاء األسلوب هذا بموجب اإلسالمي البنك يقوم منفعة، تمليك على طرفين بين عقدالتشغيلية:  اإلجارة 

 هذه إجارة البنك ويتولى المستخدمين، من متعدد جمهور لحاجيات تستجيب مختلفة وأصول موجودات
                                                             

 .201ص ،2006مصر، اإلسكندرية، ،للنشر الحديث الجامعي المكتب ،اإلسالمية البنوك في االستثماري القرارطايل،  السيد كمال مصطفى 1
 ،04عددال ، 2006الجزائر، ،3جامعة الجزائر الباحث، ، مجلةوتحديات فرص االقتصادية للمشاريع اإلسالمي التمويلخالدي،  خديجة موساوي، زهية 2

 .51ص
 .40، ص2013، مصر، للنشر ، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعيإدارة البنوك التجاريةمحمد مصطفى السنهورى،  3
 ،2010/2011 سطيف، عباس، فرحات جامعة دكتوراه، أطروحة ،مقارنة تطبيقية دراسة اإلسالمية للمصارف التشغيلية الكفاءةبورقبة،  شوقي 4

 .26ص
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 وبانتهاء عليها، يتفق محددة مدة خالل منافعها واستيفاء تشغيلها فيها  بهدف ترغب جهة األصول ألي
 آخر؛ مستأجر عن جديد من ليبحث البنك حيازة إلى األصول تعود المدة تلك

 بنقل للمستأجر)العميل( المؤجر)البنك( من وعدا يتضمن إجارة عقد هيبالتمليك:  المنتهية اإلجارة 
 على الثمن هذا سداد يتم ما وغالبا األجرة، إلى إضافة المؤجر الشيء ثمن بسداد قيامه بعد له الملكية
 المستأجر؛ يملكها التي المؤجر األصل من الحصة تزايد مع متناقص األجرة مقدار فيكون أقساط

 أو  منافع أو األعيان ملكية في شائعة حصة تمثل القيمة، متساوية وثائق عن عبارة هي :اإلجارة صكوك
تتعلق بها عقد  التي والخدمات والمنافع األعيان تحويل منه والغرض دخال، يدر استثماري مشروع خدمات
 شائعة ملكية صكوكا تعتبر هي إذن الثانوية(، األسواق في للتداول قابلة مالية )صكوك أوراق إلى اإلجارة

 .ملكيتهم حسب المالك على اإلجارة عائد توزيع ويتم الصكوك لمالكي مملوكة مؤجرة أعيان في
في األعمال البنكية اإلسالمية، ومعنى  استخدامههو عقد جائز شرعا، يمكن : جـ. صيغة اإلستصناع

اإلستصناع أن يطلب شخص من صانع أن يصنع له سلعة ما بمواد من عنده وذلك نظير ثمن يتفقان عليه، 
حيث يقوم البنك بإبرام عقد إستصناع أولي بينه وبين العميل المستصنع، وبعدها يبرم عقد آخر موازي مع 

انع الذي يقوم بتصنيع السلعة موضوع العقد، فيقوم البنك بتسديد كل المصاريف الخاصة باإلنتاج ثم الص
 .1يبيعها للعميل مقابل هامش ربح

 2ولإلستصناع شروط تتمثل فيمايلي:
  أن يكون عقد وليس مواعدة؛ 
  بأوصاف معينة؛المبيع ليس شيئا معينا بالذات وموجودا لدى البائع، بل هو دين في ذمته محدد 
  يلتزم البائع بإحضار المبيع بأوصافه المعينة في موعد التسليم؛ 
  المادة التي يصنع منها المبيع تكون من عند الصانع، يملكها أو يشتريها؛ 
  الثمن يمكن دفعه عاجال أو مقسطا أو مؤجال؛ 
 .العمل يكون على الصانع أو من يكلفه الصانع 

 3إلستصناع منها:وهناك عدة أنواع للتمويل با 
 مواصفات ذات الصناعية للمنتجات صانعا الحالة هذه في البنك : يكونصانعا كونه حيث من البنك 

 الذي  االستصناع هو لديه، أي المودعين أموال أو الخاصة بأمواله المهمة هذه البنك يمارس وقد خاصة
                                                             

 282.ص ، 2004مصر، اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،والتمويل والبنوك النقود في معاصره إسالمية قضايا أحمد، يسرى الرحمن عبد 1
 .    118أحمد شعبان محمد علي، مرجع سابق، ص 2
 .186ص ، 2009األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار الثانية، ،الطبعة االقتصادية والمؤسسات اإلسالمية المصارفعريبات،  محمد وائل 3
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 بنفسه فيها يرغب سلع )االستصناع( صنع أجل من العمل صاحب هو اإلسالمي فيه البنك يكون
 التأجير؛ في مثال واستخدامها

 المستصنع  الشيء بتنفيذ القيام عملية بذاته البنك يباشر ال ستصناعاإل من النوع هذا:الموازي ستصناعاإل
نما  الجهة هذه وتكون مختصة، جهة على التنفيذ عملية إحالة إلى فيعمد غيره، بواسطة يباشره وا 

 الصانع وبين بينه عقدين، األول يبرم البنك أن بمعنى البنك، أمام التنفيذ حسن على ولةئمس المختصة
 تماما؛ يريده ما للصانع البنك يوكل بحيث العميل وبين بينه والثاني

 حصيلتها في واستعمال لالكتتاب إستصناع سندات بإصدار اإلسالمية البنوك تقوماالستصناع:  صكوك 
 .الصك لحامل ملكا السلع وتصبح معينة، سلعة إستصناع

 معجال، حيث الدفع ويكون مؤجال العقد محل يكون حيث بعاجل، آجل بيع وهو: بالسلم التمويل د. صيغة
 محدد مبلغ مقابل مستقبلي تاريخ في للمشتري المعينة السلع بعض بتوريد البائع فيها يتعهد بيع عملية أنه

 بحاجة التي الصغيرة الزراعية المشروعات لتمويل هو األسلوب هذا ويصلح الحال، في بالكامل مقدما، ويدفع
 بإنتاج تقوم التي اإلنتاجية المنشآت مع تتالءم كما المحصول جني ميعاد حتى محاصيلهم زراعة تكاليف إلى

 .1إنتاجية وحدات
  االستثمارصيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد  -2

 ، نتعرف عليها بالتفصيل:ةالمساقاو ة، المشاركة، المزارعة وتتمثل أهم هذه الصيغ في المضارب      
 لتأليف بين عنصري اإلنتاج )العمليتم بموجبها المزج وا االستثماروهي عقد من عقود : ةأ. صيغة المضارب

  .2تحقق فيها مصلحة المالك والعمال المضاربين استثماريةورأس المال( في عملية 
المضاربة عدة أشكال وذلك حسب المعيار المستخدم في التقسيم، حيث تنقسم من حيث  وتتخد  

 3الشروط إلى:
 وهي مضاربة مفتوحة ال يرد في عقدها أي شرط يحد من سلطة المضارب في العمل المضاربة المطلقة :

 سواء من حيث نوعية أو مكان أو مع من يتعامل؛
 :وهي مضاربة مغلقة تتضمن شروطا وقيودا تحد من حرية المضارب في التصرف في  المضاربة المقيدة

نوعية النشاط أو السلعة أو المكان أو الزمان أو مع من يتعامل، على أن تكون هذه الشروط  مناسبة 
 وتهدف لحفظ المال.

                                                             
مركز البصيرة لألبحاث والدراسات  إسالمية، دراسات مجلة ،اإلسالمي االقتصاد في الصغيرة المشروعات تمويل صيغ األسرج، المطلب عبد حسين 1

 .11ص 8 العدد، 2010 مارس والخدمات التعلمية، الجزائر،
 .41، ص2015، سوريا، للنشر ، دار أبي الفداء، نظام المشاركة ومؤسساته المصرفيةعبد الحليم عمار غربي 2
 .193، ص2012، الطبعة األولى، دار النفائس، األردن، تقييم أعمال البنوك اإلسالمية المصرفيةمحي الدين يعقوب أبو الهول،  3
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 1وهناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في عمليات المضاربة من بينها:  
  رأس المال من النقود التي تتمتع بقبول عام؛ أن يكون 
  أن يتم تسليم المال محل المضاربة إلى المضارب للتصرف فيه، ويكون ذلك بالمناولة أو التمكين، ألن

 بقاءه في يد المالك يفسد المضاربة؛
  يتعين تحديد نصيب كل من صاحب المال والمضارب في الربح بالتجزئة أو بالنسبة؛ 
  ة ولم يكن المضارب هو التسبب فيها، فالخسارة يتحملها بالكامل رب المال.إذا حدثت خسار 

من أهم األساليب التمويلية التي تستخدمها البنوك اإلسالمية بفاعلية، وهي عبارة عن : ب. صيغة المشاركة
 استخدامهخلط مال البنك بمال آخر أو بمال آخرين، بحيث ال يميزان عن بعضهما البعض، وذلك بغرض 

 عبارة فالمشاركة إذالفترة معينة في مشروع ما، ويصبح شريكا في المتوقع الحصول عليه من ربح أو خسارة، 
 مع المال من حصته بتقديم معين مشروع في منهما كل يساهم بأن أكثر أو شخصان بمقتضاه يلتزم عقد عن

 .2االتفاق حسب العائد تقاسم
 3التالية: التقسيمات المشاركات صيغة تأخذ

 عمر بانقضاء إال تنتهي ال ثابتة بحصة مشترك، مال رأس في البنك دخول :الثابتة بالمشاركة التمويل  
  مساهمة حسب الشركاء على خسارة( أو الشركة )ربحا نشاط ناتج صافي ويوزع منها، خروجه أو الشركة

 المال؛ رأس في منهم كل
 الشركة مدة تحديد دون أكثر أو آخر طرف مع البنك يشترك وفيها )الدائمة(: المستمرة الثابتة المشاركة 

 ويعمل؛ موجود أنه طالما المشروع في شريكا البنك ويكون
 في يتم معينة لفترة أكثر أو آخر طرف مع البنك يشترك وفيها )المؤقتة(: المنتهية الثابتة المشاركة 

 ملكية في تكون الثابتة المشاركة أن بمعنى حقوقه، على طرف كل وحصول الشركة، تصفية النهاية
 تجاري، نشاط مثل دورة للتمويل، معينا توقيعا يتضمن والشركاء البنك بين االتفاق أن إال معين، مشروع

 مالية؛ دورة أو
 على التمويل لطالب الالزم المال رأس بتقديم )الممول( البنك القيام عن عبارة هو :المتناقصة المشاركة 

 رغبة حالة في التمويل من النوع هذا ويصلح معينة،  فترة خالل تدريجيا المال رأس الممول يسترد أن
 فترة. بعد لنفسه بالمشروع االستثمار في الشريك

                                                             
 .195ص ،نفس المرجع 1
 . 95، صالمرجعنفس  2
 .150، 149ص ص  ،2012األردن،  عمان، البلدية، دار األولى، الطبعة ،إسالمي اقتصاد نحو اإلسالمية البنوك داوود، نمر نعيم 3
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  1وتتمثل أهم شروط المشاركة في:
 المشاركة؛ عقد أساس على والعمل المال في والعميل البنك يشترك 
 الربح؛ من شائع بجزء والعميل المصرف من كل نصيب يتمثل 
 بينهما؛ الربح لتقسيم محددة نسبة على الشركة تأسيس عند الطرفان يتفق 
 حسب  الربح صافي توزيع يتم ذلك وبعد اإلدارية، المصاريف مقابل الربح صافي من نسبة اقتطاع يتم

 .فقط المال رأس في المساهمة نسبة حسب فتكون الخسارة أما شريك، كل حصة
الزرع  باقتسامهي دفع األرض من مالكها إلى من يزرعها أو يعمل عليها، ويقومان : جـ. صيغة المزارعة

، بينما األرضبينهما، وتعتبر المزارعة عقد شركة بأن يقدم أحد الشريكين ماال أو أحد عناصر اإلنتاج وهي 
، ألن أحد يقدم الشريك اآلخر العمل على األرض، ويعتبر البعض أن المزارعة هي نوع من أنواع المضاربة

 .2طرفيها يقدم رأس المال )األرض(، والطرف اآلخر يقدم العمل فيها
يمكن أن تتم المزارعة من خالل االشتراك في الزراعة بتوفير عناصرها األساسية )األرض والزراعة(   

 والعمل الذي تتطلبه عملية اإلنتاج الزراعي، ومن تم فان أشكال صيغة المضاربة تتمثل فيما يلي:
  قيام احد أطرافها بتقديم األرض، وتقديم رأس المال والعمل من الطرف اآلخر في الزراعة؛ 
  تقديم احد إطرافها األرض وتقديم العمل من الطرف اآلخر، وقد يكون رأس المال مشترك من الطرفين؛ 
  تقديم احد أطرافها األرض ورأس المال، وتقديم العمل من الطرف اآلخر فيها؛ 
  طرافها األرض وتقديم العمل من الطرف اآلخر،  واالعتماد في توفير رأس المال الالزم لعملية تقديم احد أ

المزارعة على التمويل الذي يوفره طرف أخر كالمصارف اإلسالمية مثال، وفي هدا الحال تكون المشاركة 
اج التي تتم من متعددة األطراف، صاحب األرض والعامل عليها والممول الذي يوفر المال لعملية اإلنت

 خالل صيغة المزارعة.
 3يشترط صحة المزارعة عدة شروط وهي:

  أهلية العاقدين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين؛ 
  تحديد واجبات كل الطرفين والتزاماته تحديد واضحا ونافيا للجهالة؛ 
  معلومية األرض محل الزراعة وتسليمها لمن عليه واجب العمل؛ 

                                                             
 .298ص ، 2011األردن، ،للنشر اليازوري دار األولى، الطبعة ،اإلسالمية البنوك في االستثمار أساسيات الشمري، راشد صادق 1
للعلوم  القادسية مجلة ،والتحديات الخليجي الواقع التعاون مجلس دول في اإلسالمية المالية المصارف والمؤسساتنعمة،  حسن نغم نجم، محمد رغد 2

 .141ص  ،2العدد  ،12، المجلد 2010العراق،  جامعة بغداد، واالقتصادية، اإلدارية
 .177، ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى المصارف اإلسالمية والمؤسسات االقتصادية،وائل عربيات،  3
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  شيء المزروع ما لم يفوض الزارع تفويضا شامال؛معلومية ال 
  .معلومية مدة الزراعة 

هي قيام شخص بالعناية بأرض شخص آخر مزروعة بأشجار أو مزروعات مقابل : د. صيغة المساقاة
 .1حصة من الثمار أو الزرع حسب ما يتفق عليه

 2إن أشكال عقد المساقاة يمكن أن يكون كما يلي:
   واألشجار والمستلزمات من قبل أحد طرفي المساقاة والعمل من الطرف اآلخر؛أن تكون األرض 
   أن تكون األرض واألشجار من قبل احد طرفي المساقاة والمستلزمات من الطرف اآلخر؛ 
   أن تكون األرض واألشجار والعمل من طرف والمستلزمات من الطرف اآلخر الذي يمكن أن يكون

 عملية السقي؛المصرف الذي يوفر مستلزمات 
   ،من طرف آخرأن تكون المستلزمات من طرف وهو المصرف الذي يضمن توفيرها، األرض، واألشجار 

 والعمل من طرف ثالث، وهناك تكون المساقاة متعددة األطراف؛
 3يتم اشتراط وتوفر عدة شروط لصحة عقد المساقاة حتى تتوفر سماتها، ومن هذه الشروط ما يلي:  
  دين، وتتحقق صيغة العقد بوجود أطرافه ومحل العقد وهو سقي المزروعات وحصول أهلية المتعاق 

 اإليجاب والقبول أي االتفاق في العقد على محله أي موضوعه؛
   ينبغي أن يتم بموجب االتفاق في العقد على تحديد صحة كل طرف من أطراف العقد وااللتزامات 
   ن إمكانية لتنفيذ موضوع العقد وهو سقي األشجار المترتبة عليه، وما ينبغي أن يوفره حتى تكو

 والمزروعات؛
  ن أح له مهمة القيام بهذه المهمة، و ضرورة تسليم األرض واألشجار إلى من يتولى مهمة سقيها حتى يتا

 بخصوصها؛ تفاق حتى ال يحصل خالف ونزاع ومعلومة عند اإل  تكون األرض واألشجار هذه محددة
 خالف يقود إلى النزاع حولها؛ أحتى ال ينش ب تحديد مدة المساقاةيج 
 شتراط تحديد الكيفية التي يتم بها توزيع العائد بين األطراف، أي أن تتحدد حصة من يقوم بمهمة السقي إ

 من الناتج المتحقق فعال إضافة إلى تحديد حصة كل طرف من أطرافها.
 المباشر االستثمار -3

  بنفسه تسييرها يتولى التي الميادين مختلف في مشاريع بإنشاء اإلسالمي البنك قيام أنه على ويعرف  
                                                             

 .141نفس المرجع، ص  1
 .372، 371، ص صنفس المرجع 2
 .373، 372ص ص ،نفس المرجع 3
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 له العائد المستخدم المال رأس نسبة حسب والخسارة الربح باقتسام يقوم له، بالكامل ملكيتها وتعود
 في اإلسالمية البنوك تمارسو  المال، رأس من معينة نسبة قائمة مشاريع في كشريك يدخل كما وللمودعين،

 وذلك معينة، مشروعات في بتوظيفها بنفسها، المودعين وأموال أصولها مستخدمة الحقيقي النشاط الحالة هذه
 كاملة مسؤولية مسؤوال فيها يكون البنك غيرها، أو زراعية أو صناعية أو تجارية شركات إنشاء طريق عن
 من ولكنها حساسة قطاعات مستوى على التواجد أهما مزايا عدة ذلك وراء من تحققرتها و تمويلها، إدا عن

 .1والمالية اإلدارية باألعباء كاهلها تثقل أخرى ناحية
 2وهي: ممارستها له يمكن التي األنشطة من نوعين ويوجد 

 هذا إلى اإلسالمي البنك يلجأ الربح، تحقيق ألجل والخدمات السلع مختلف ببيع القيام هو :المتاجرةأ. 
 مع يتعارض ال االقتصادي النشاط هذا دام ما لها، يتعرض التي المخاطر وتقليل التنويع بغرض النشاط
 تابعة مصلحة إنشاء أو مستقلة، شركات إنشاء طريق عن ممارستها وال يضر بالمجتمع، ويمكن عملها مبادئ
 عمولة؛ أو أجرة مقابل خارجية ألطراف المهمة هذه إيكال أو التجارية األنشطة ممارسة وتتولى للبنك،
 عادةا، عنه إداريا مستقلة تكون الخ،...الزراعية الصناعية،المجاالت:  مختلف في إنتاجية شركات نشاءإ ب.

 وكذلك جدد، عمالء وكسب نشاطها توسيع في تفيد والتي في المجاالت اإلستراتيجية باالستثمارما يقوم 
 .للمجتمع الضرورية والخدمات السلع، توفير

 اإلسترباح )اإلحسان(الصيغ القائمة على عدم  -4
 للبنوك اإلسالمية، وأهمها: االجتماعيةوهي تدخل في تحقيق المصلحة 

 مال دفع  يتم بمقتضاه المقترض، والثاني المقرض أحدهما طرفين بين عقد وهو: الحسن بالقرض التمويل .أ
 والمكان الزمان في المقرض إلى مثله رد أو برده األخير هذا يقوم أن على المقترض، إلى للمقرض مملوك
 كلمة عادة تضاف أنه إال المال، رأس في الزيادة من يفيد ما فيه ليس التعريف هذا أن ورغم، عليهما المتفق

 يقدم المال من مبلغ هو الحسن القرض إذن الربوي، القرض وبين بينه التفريق يتم لكي القرض "حسن" إلى
 .3الحقا واالسترداد التسليف وجه على العجز ذات الطرف إلى الفائض  صاحب طرف من

 4 فتشمل: الحسن بالقرض التمويل مصادر أما
                                                             

 .28ص ، 1992الجزائر، ،للنشر قرفي عمار مطابع األولى، الطبعة ،والتطبيق النظرية بين اإلسالمية البنوكمنصور،  بن حسن 1
 .123ص  ،مرجع سابقبوحيضر،  رقية 2
، 2010/ 2009 ورقلة،، قاصدي مرباح، مجلة الباحث، جامعة متطلبات تطوير المصرف اإلسالمي في الجزائرناصر سليمان، عبد الحميد بوشرمة،  3

 .310ص ،07العدد 
 األردن، اليرموك، جامعة دكتوراه، أطروحة ،األردن حالة دراسة اإلسالمية المصارف بالمشاركة التمويل آليات تطورالهيجاء،  أبو اهلل عبد إلياس 4

 .29، 28، ص ص2007
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 الخاصة؛ البنك أموال 
 االئتمان(؛ )حسابات القرض سبيل على البنك لدى المودعة األموال 
 للناس بإقراضها البنك يفوضون التي الحسن القرض صندوق في الجمهور قبل من المودعة األموال 

 حسنا. قرضا
هي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض، وهي تعد من أشكال التمويل اإلسالمي، ": الهبة .ب

 .1"حبة بين الناسوقدر شرعها اهلل لما فيها من تأليف للقلوب وتوثيق على الم
واألرض الموات هي أرض خارج البلد لم تكن ملكا ألحد، وتعد من أشكال التمويل : مواتإحياء أ .ج

الموارد التي خلقها اهلل عز وجل  من استفادتهمن حق الفرد في الحياة عن طريق اإلسالمي التي تض
 .2لإلنسان

اإلسالمي  "وهي هبة الرجل ماله لرجل آخر بعد موته، والوصية كذلك تعد من أشكال التويل: الوصية. د
 التعاوني التي شرعها اإلسالم من أجل ضمان توزيع الدخل وعدم تركز الثروة في يد الورثة، أو أن تشمل 

 .3غير الورثة، أو أن تشمل المجتمع عن طريق تمويل المشروعات التي تعود بالنفع العام"
 الخدمات المقدمة من طرف البنوك اإلسالمية  -5

البنوك اإلسالمية مجموعة من الخدمات المصرفية بغرض تلبية الحاجيات المتزايدة لعمالئها،  تقدم
 وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي:

: إن الهدف الرئيسي من إيداع األموال على شكل حسابات جارية لدى البنوك اإلسالمية هو فتح الحسابات أ.
 4وتتمثل في: اإلستفادة من مجموعة من الخدمات التي توفرها لهم

  إصدار الشيكات الشخصية وتنفيدّ أوامر المودعين من سحب و إيداع؛ 
  توفير خدمات الصراف اآللي، تسهيال للسحب من أي مكان وفي أي وقت؛ 
 د مختلف المستحقات على العميل سواء كان فردا أو مؤسسة؛ يتسد 
 في حساباتهم الجارية. تحصيل الشيكات لصالح العمالء وتسجيل مبالغها 
: االوراق التجارية ديون ناشئة عن المعامالت التجارية وهي قصيرة األجل، التعامل في األوراق التجارية ب.

  وتقوم البنوك اإلسالمية بتحصيلها فقط، أي إستالم مبلغ الورقة التي تعود لعميلها عند تاريخ إستحقاقها، 
                                                             

 ، رسالة ماجستير، جامعةاإلسالمية االقتصادياتسياسات التمويل بصيغ اإلستصناع ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في عمران بوريب،  1
 .17، ص2011/2012فرحات عباس، سطيف، 

 .17نفس المرجع، ص 2
 .17، صالمرجعنفس  3
 .123رقية بوحيضر، مرجع سابق، ص  4
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المبذول والتكاليف اإلدارية المحتملة، أما الخصم فال تقوم به ألنه  مقابل عمولة يأخذها البنك نظير الجهد
 .1محرم لتضمنه معدل فائدة

: حيث توضع فيها األمانات والودائع، وتأخذ أجرا مقابل هذه اإلجارة، ويتلخص جـ. تأجير الصناديق الحديدية
 العميل واآلخر  وصف هذه الخدمة بوجود صناديق حديدية لكل صندوق رقم ومفتاحان أحدهما مع

مع البنك، ويعطى العميل حق الدخول إلى أماكن الصناديق الموجودة في الخزانة الواحدة وذلك خالل الدوام 
 .2الرسمي للبنك

: تقوم البنوك اإلسالمية بالتعامل في األنشطة الخاصة باألوراق المالية فيما د. التعامل في األوراق المالية
صدارها لإلكتتاب العام وشراء وبيع األوراق المالية عدا السندات وما شابهها وذل ك عن طريق طرحها وا 

 .3لصالح العمالء، حفظ األوراق المالية في خزائن لحمايتها من الضياع
: تقوم البنوك بإصدار خطابات الضمان )الكفاالت المصرفية( مقابل الحصول على خطابات الضمان ه.

عمولة معينة من المكفول، وال يختلف عمل البنك اإلسالمي عن عمل البنوك التقليدية في آلية العمل 
 بالكفاالت أو بأنواعها، سواء كانت لدخول عطاءات أو لحسن التنفيد أو كفاالت الدفع، إلى أن هناك 

ختالفات جوهرية بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية في موضوع الكفاالت وطريقة التعامل مع العميل إ
 .4في حالة عدم دفع قيمة الكفالة

نفاق الزكاة و. : حيث تعد هذه الخدمة من بين الخدمات اإلجتماعية التي تقدمها البنوك اإلسالمية، تحصيل وا 
التي تصلها من األفراد وتقوم بتوزيعها على مستحقيها في المناطق  حيث تعمل على جمع أموال الزكاة

 .5المختلفة بالتعاون مع لجان الزكاة الشعبية فيها
 : نوع من الخدمات التي تقدمها البنوك اإلسالمية، ويقصد بها العملية التي تتم بناءالحواالت المصرفية ز.

 .6رى تسمى المستفيدعلى طلب العميل لنقل مبلغ معين لشخص ما أو جهة أخ
: أي يفتح البنك للعميل )المستورد( حساب بعملة أجنبية بأحد البنوك في دولة اإلعتمادات المستندية حـ.

المصدر، ليسدد نه قيمة وارداته وتكاليف الشحن والنقل والتأمين وخالفه، حيث تعد هذه الخدمة من أهم 
  وتأديها بأسلوبين، األسلوب األول اإلعتماد يكون مموال الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك اإلسالمية، 

                                                             
 .124، ص نفس المرجع 1
 .198محمود عبد الكريم أحمد إرشيد، مرجع سابق، ص  2
لكترونية المستقبل(إدارة البنوك )تقليدية الماضي و أحمد غنيم،  3  .28، ص 2008، مصر، للنشر ، الطبعة األولى، المكتبة العصريةا 
األردن،  للنشر، ، الطبعة الرابعة، دار المسيرةوالتطبيقات العملية( النظريةالمصارف اإلسالمية )األسس حسين الوادي، حسين محمد سمحان،  محمود 4

 .280، ص2012
 .39، ص 2008، األردن، للنشر ، الطبعة األولى، دار النفائستمويل التبادل التجاري في الدول اإلسالميةإبراهيم عبد الحليم عبادة،  5
 .133نعيم نمر داوود، مرجع سابق، ص 6
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 .1بالكامل من قبل العميل، والثاني أن يكون هذا اإلعتماد مموال جزئيا من قبل العميل
: تقوم البنوك اإلسالمية بعمليات الصرف الفوري المتمثلة في بيع وشراء التعامل بالعمالت األجنبية ط.

 لثمينة بشكل فوري، سواء تم التعامل نقدا أو بالقيد الدفتري، حيث يمكن أن العمالت األجنبية والمعادن ا
 .2تستفيد من ربح فرق األسعار

 3: تتمثل هذه الخدمات فيمايلي:خدمات أخرى ي.
 إصدار البطاقات اإلئتمانية؛ 
  دراسة الجدوى اإلقتصادية للعمالء؛ 
  تقديم اإلستشارات المالية واإلدارية ومسك الدفاتر؛ 
 .تقديم المعلومات عن المشروعات وعن مجاالت اإلستثمار 

 المبحث الثاني: المخاطر في البنوك اإلسالمية 
التقليدية  فمنها من تتشارك مع البنوكالبنوك،  من كغيرها عديدة مخاطر إلى اإلسالمية تتعرض البنوك  

 المخاطر. هذه من نوع سنعرض كل يلي وفيما ومنها من تختص بها
 األول: المخاطر التي تختص بها البنوك اإلسالمية المطلب
 وتتمثل في المخاطر المميزة للبنوك اإلسالمية والمخاطر المتعلقة بصيغ التمويل اإلسالمية.  

 أوال: مخاطر مميزة للبنوك اإلسالمية
 خاطر أخرى خاصة بطبيعتها المميزةنظرا لخصوصية العمل المصرفي اإلسالمي فإنه يتعرض لم

 وهي:
إلى حالة عدم التأكد من  يقود نظام العائد المتغير على ودائع اإلدخار واإلستثمارمخاطر السحب:  -1

القيمة الحقيقية للودائع، فالمحافظة على قيمة األصول بمعنى تخفيض مخاطر الخسارة جراء معدل العائد 
المخفض ربما يكون العامل المهم في قرارات العمالء الخاصة بسحبهم أرصدة ودائعهم، ومن وجهة نظر 

 رائها معدل العائد المنخفض مقارنا بالمؤسسات المصرف، فإن ذلك يؤدي إلى مخاطر السحب التي يكون و 
 .4المالية األخرى

                                                             
 .280، ص 2013، مصر، للنشر ، دار التعليم الجامعيالبنوك اإلسالمية الوضعية و الشرعيةعصام عمر أحمد مندور،  1
 .241، ص 2013، سوريا، للنشر ، دار أبي الفداءقياس وتوزيع األرباح في البنوك اإلسالميةعبد الحليم عمار غربي،  2
 .100، ص 2003، الجزائر، للنشر ، الطبعة األولى، بهاء الديناإلقتصاد النقدي والمصرفيمحمد سحنون،  3
، البنك 5ترجمة عثمان بابكر أحمد، ورقة مناسبات رقم  إدارة المخاطر )تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية (،طارق اهلل خان، حبيب أحمد،  4

 .66، ص 2003اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، اإلسالمي للتنمية، المعهد 
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 أي هي 1وهو تحويل مخاطر الودائع إلى المساهمين،المنقولة )اإلزاحة التجارية(:  التجارية المخاطر -2
 أو البنك فإن لذلك السوق، في السائد المعدل عن يقل عائد لمعدل المصرف تحقيق عند تنشأ التي المخاطر
  أجل من أصحاب الودائع األرباح لصالح من نصيبها كل نصيبها أو من جزء عن تتنازل قد المؤسسة
 2.األعلى حيث العائد إلى لودائعهم المودعين سحب مخاطر من البنك يحمي أرباح معدل على المحافظة

يؤدي معدل عائد منخفض للمصرف اإلسالمي مقارنا بمتوسط العائد في السوق مخاطر الثقة:  -3
المصرفية إلى مخاطر الثقة، حيث ربما يظن المودعون والمستثمرون أن معدل العائد المنخفض ناتج عن 
التقصير من جانب البنك، وقد تحدث مخاطر الثقة بأن تخرق المصارف اإلسالمية العقود التي بينها وبين 

 ات الشرعيةلبطعاملين معها، وعلى سبيل المثال، قد ال يستطيع المصرف اإلسالمي اإللتزام الكامل بالمتالمت
 ة هو إلتزامها بالشريعة، فإن عدملمختلف العقود، وبما أن المسوغ األساسي ألعمال المصارف اإلسالمي
 مة األثر وبالتالي تؤدي إلىة عظيمقدرتها على الوفاء بذلك أو عدم رغبتها يمكن أن يقود إلى مشكلة ثق

 .3سحب الودائع
 اإلسالمي البنك تزويد إلى المشروع لصاحب األخالقي االلتزام عدم يقود أن يمكنالمخاطر األخالقية:  -4

 المضارب يقوم أو األموال، واستثمار إدارة في وكفاءته خبرته عن صحيحة غير أو ناقصة بمعلومات
 عندما األخالقي الخطر يحدث وقد اإلستثماري، بالمشروع الخاصة المالية الحسابات في والتزوير باإلحتيال

 من هذا وينشأ خلقها، التي بالثروة مشروعه حول ضعيفة عوائد عن اإلعالن المشروع صاحب يحاول
 تكون قد تسيير طريقة خالل من الخاصة لمصلحته للعمل األخير هذا تحفز التي التمويل عقود خصائص

 .4علمه دون من تنفيذه ويمكن البنك نظر وجهة من مثالية غير
من المفاهيم المستحدثة التي ظهرت بشكل جلي المخاطر الشرعية )عدم اإللتزام بالضوابط الشرعية(:  -5

مؤخرا بعد التطور الذي تشهده المؤسسات المالية اإلسالمية وتوسع رقعتها وأعمالها في اآلونة األخيرة، ويشير 
إلى حالة قيام العاملين في المؤسسات المالية اإلسالمية بإرتكاب مخالفات شرعية مفهوم الخطر الشرعي 

تجعل من المعامالت أو العقود مخالفة لقواعد الشريعة اإلسالمية، وتؤدي الحقا إلى تجنب األرباح الناتجة 
                                                             

 .67نفس المرجع، ص  1
 دراسات إقتصادية إسالمية، المعهدمجلة ، إدارة المخاطر في الصيرفة اإلسالمية في ضل معايير بازلطهراوي أسماء، بن حبيب عبد الرزاق،  2

 .67، ص1، العدد19المجلد ، 2013، اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة
 .67، صالمرجع نفس 3
 األول الدولي الملتقى مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ،معالجتها آثارها وسبل وطبيعتها اإلسالمية البنوك في األخالقي الخطر مشكلة ،بلحاج طارق 4

 24-23يومي  غرداية، الجامعيالمركز ب المنعقد،المستقبل ورهانات الواقع اإلسالمي االقتصاد ،اإلسالمية المالية الصناعة تواجه التي التحديات حول
 .3ص ،2011فيفري
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و من الهيئة عن العمليات التي وقعت فيها هذه المخالفات، وذلك بعد مراجعتها من قسم التدقيق الشرعي أ
الشرعية في هذه المؤسسات، مما يؤدي إلى تخفيض األرباح التي تحققها المؤسسات من جهة أو ربما 
اإلضرار بسمعة المؤسسة في حال إرتكاب أخطاء شرعية جلية للعمالء، تؤدي إلى فقدان الثقة بهذه 

  .1المؤسسات وسمعتها في اإللتزام بالمبادئ الشرعية األساسية 
  اإلسالمية التمويل بصيغ تتعلق اطرثانيا: مخ

 بأساليب عموما وترتبط، الصيغ هذه تطبيق حول الفقهاء آراء تباين عن الناتجة المخاطر وهي
 :يلي ما وتتضمن والتمويل، التوظيف

 المرابحة عقد صيغة مخاطر -1
 وذلك المعاصرة، اإلسالمية البنوك جميع لدى شيوعا اإلسالمي االستثمار صيغ أكثر المرابحة من 

 قابلية  الصيغ وأسهل الصيغ األخرى  من المخاطر درجة في انخفاضا االستثمار صيغ أكثر أنها من لالعتقاد
 2كمايلي: تلخيصها يمكن التي المخاطر من تخلوا ال الصيغة هذه أن إال للتطبيق،

 حتى كافية ضمانات على الحصول وعدم السداد عن العميل عجز حالة في للخطر البنك أموال تعرض أ.
 إلى يحتاج الضمانات هذه على التنفيذ أن إذ المثال، سبيل على عقاري رهن القضاء في وجود إلى اللجوء مع

 طيلة األموال هذه على عائد يفقد البنك أن يعني ما وهذا األحيان، بعض في سنة من ألكثر تصل مدة طويلة
 البنك؛ حقوق تحصيل يتم حتى الالزمة القانونية اإلجراءات إتخاذ فترة
  افضوي المرابحة نسبة تحديد يتم بالشراء لآلمر المرابحة بيوع ففي المرابحة، مدة طوال البنك أرباح ثبات .ب

 العقد قيمة أن معروف هو وكما مسبقا، عليها المتفق التسديد مدة عن المبلغ توزيع ويتم المال)التمويل(، رأس
 يمكن حيث التقليدية البنوك في مطبق هو ما عكس على تأخر، أم بالتسديد العميل تقدم سواء تتغير ال ثابتة
 ذلك؛ حصل إذ تأخير فائدة احتساب يمكن أنه كما لذلك، الحاجة دعت إذا الفائدة سعر تغيير
الشرعية  الناحية فمن ذلك، غير أو المشتراة السلعة هالك البضاعة، سواء تجاه مسؤولية البنك تحمل جـ.

 حدثت أن حصل ما إذا للعميل، التنازل ثم وحيازتها، ومن للعميل يشتريها التي السلعة تملك البنك على يجب
 ثانية، بيعها يستطيع ال الذي للبنك ملكيتها فتبقى للعميل، المشتراة السلعة ملكية تحويل دون تحول موانع

 .العملية هذه أثناء تلفها حالة في أو البضاعة هذه قيمة خسارة ويتحمل

                                                             
 ،2015، مصر ماجستير، جامعة األزهر،رسالة  ،منها الحد وسبل اإلسالمية المالية بالمؤسسات المحيطة الشرعية المخاطر سليمان، شوقي أحمد 1

 .3،4ص ص 
 لمؤتمر الدولي السنوي السابعا مداخلة مقدمة ضمن فعاليات، إدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةغالب عوض الرفاعي، فيصل صادق عارضة،  2

قتصاد المعرفة حول  . 16، ص 2007أفريل،  18-16جامعة الزيتونة، األردن، أيام المنعقد ب إدارة المخاطر وا 



 المخاطر والبنوك اإلسالمية                                      الفصل الثاني                                             

 

61 
 

 السلم صيغة مخاطر -2
 1العقد: في األخر الطرف مصدرهما السلم عقد في المخاطر من نوعان األقل على هناك

 نوعية تسليم إلى تماما، تسليمه عدم أو حينه في فيه المسلم تسليم عدم من األخر الطرف مخاطر تتفاوت أ.
 الطرف مخاطر فإن الزراعية المنتجات بيع على يقوم السلم عقد أن وبما السلم، عقد في عليه اتفق عما
 بطبيعة يواجه الزراعي النشاط أن وبما للزبون، المالية بالمالءة صلة لها ليس عوامل بسبب تكون قد خراآل

 السلم؛ في تكون ما أكثر اآلخر الطرف مخاطر فإن الكوارث مخاطر الحال
 عينية سلع بتسليم ينتهي طرفين إتفاق ففي خارجها، أو المنظمة األسواق في السلم عقود تداول يتم ب. ال
 على تقع أسعار ومخاطر إضافية تكلفة هناك تكون وبذلك تخزين إلى تحتاج السلع وهذه ملكيتها، وتحويل
 ألن مواز، سلم وجود وعدم للسلعة البنك تسلم حالة السلم، وخاصة عقد بموجب السلعة هذه يملك الذي البنك
 فقط. اإلسالمية بالبنوك خاص والمخاطر التكاليف من النوع وهذا للسلع، الشراء سعر لتقلبات سيتعرض البنك

 االستصناع صيغة مخاطر -3
   مع عليه لمشروع متفق االستصناع بصيغة التمويل نتيجة البنك لها يتعرض التي المخاطر وهي

 2يلي: فيما نوجزها مصادر عدة من اإلستصناع صيغة في المخاطر وتنشأ عميل،
 عن التراجع بخيار العميل تمتع العقد، وهو إتمام عن العميل تراجع أو المستصنعة السلعة تسليم فقدانأ. 

 الفقهية؛ اآلراء بعض وفق ملزم غير االستصناع صيغة عقد يعتبر  حيث العقد
 بها فهو  القيام  في يتخصص لم بأدوار االستصناع عقد صيغة في اإلسالمي البنك التخصص يقوم ب. عدم

 عن يعجزون الذين المقاولين يقوم بدور المنشئ والبناء والمقاول والصانع والمورد، فهو بذلك يعتمد على
 المحدد؛ الوقت وفي بالتزاماته الوفاء

 االستصناع صيغة تنتهي حيث المرابحة صيغة في يحدث ما غرار على وهو السداد، عن العميل جـ. تخلف
 .التقليدية البنوك تواجهها التي االئتمانية المخاطر وتشبه لمداينةبا

 اإلجارة صيغة مخاطر  4-
 بإيراد ويتمتع، المؤجر األصل يملك البنك ألن والمشاركة، المضاربة من مخاطرة أقل التأجير يعتبر  

 3أهمها: مخاطر باإليجار التمويل يواجه ذلك ورغم التوقع، وسهل ثابت وشبه مستقر
                                                             

 ،2بازل معيار خالل اإلسالمية للمصارف المال رأس كفاية بمعيار وعالقتها اإلسالمي التمويل صيغ مخاطر محيميد، أبو مبارك عمر موسى 1
 102.ص ،2008، األردن، أطروحة دكتوراه، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

 السعودية، القرى، أم جامعة ،راهدكتو  أطروحة ،السعودية البنوك في اإلسالمية التجارية التمويل صيغ مخاطربوقري،  أحم الرحمان عبد بن عادل 2
 .145ص ،2004/2005

 .17غالب عوض الرفاعي، فيصل صادق عارضة، مرجع سابق، ص  3
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  من منظمة تسويقية حملة إلى يحتاج البنك قبل من والمعدات األجهزة شراء أن باعتبار تسويقية  أ. مخاطر
 هذه مثل شراء عند االعتبار بعين أخذ من البد لذا الشأن، هذا في البنك مع للتعاون العميل إنتباه لجذب قبله

ال السوق، إلحتياجات األجهزة  يتسبب وقد المال رأس تجميد في تتمثل كبيرة مخاطر إلى البنك تعرض وا 
  كبيرة؛ بخسارة

 سواء من للبنك، العامل المال رأس تعطيل يعني بإنتظام األجرة دفع األجرة فعدم دفع إنتظام عدم ب. مخاطر
 لديه؛  السائلة األموال استثمار إعادة حيث من أو المال رأس تشغيل حيث

  التأجير؛ عقد تمام بعد السوق في األصل ثمن إرتفاع عن ناتجة جـ. مخاطر
 صيانة من تتطلبه ما وكذلك اإلنتاجية، واألصول المعدات شراء في البنوك لدى الكافية الخبرة توفر عدم د.

 التشغيل؛ وعدم الركود مخاطر من له تتعرض ما إضافة وتخزين
 دون للغير بيعها أو الباطن من تأجيرها أو المؤجرة األصول معالم تبديل أو مالمح تغيير أو إتالف ه.

 المؤجرة. الشركة من مسبق إذن على الحصول
 المشاركة صيغة مخاطر 5-

 أن يجب المستثمرة، مثل األموال من المصادر مجموعة إلى المشاركة صيغة مخاطر تنسب أن يمكن
 1.سريعا مشاركته تصفية دون إستثماراته توجيه البنك ليستطيع األجل طويلة األموال هذه تكون

 اإلستراتيجي التخطيط على القدرة لها التي البنك في العاملة البشرية الكوادر وجود عدم أن كما
 للخطر مصدرا أيضا للشركة القانوني الشكل ويمثل للخطر، مصدرا يكون أن يمكن األموال، إلستخدامات

 أن إلى باإلضافة والعكس المخاطر يقلل ذلك فإن والبيع، للتداول قابلة حصص على قائمة تكون فعندما
 البنك، باإلضافة إدارة عن تنشأ ومخاطر المشارك، لعمليات الدقيق التقييم في الفشل عن تنشأ مخاطر هناك
 بالقرارات يتأثر السوق هذا أن كما الصناعة، طبيعة أو السلعة تخص مخاطر الصيغة لهذه أن إلى

مثقلة  الشركة كانت إذا ذلك جانب إلى لها، التابعة والدولة الحكومة وقرارات والسياسية االقتصادية واألوضاع
 .2جدا كبيرة لمخاطر معرضة ستكون بالديون قبل المشاركة فإنها

 3 يلي: كما المخاطر هذه تناول ويمكن
  حصول جواز لعدم نسبة العائد تذبذب أو للمشروع، المقدم المال تآكل تمثل : )االئتمان( التمويل مخاطر أ.

 للبنك؛ الدفع في العميل رغبة أو قدرة عدم أو ثابت عائد على البنك
                                                             

 .74ص ،2008عمان،  والتوزيع، للنشر عماد دار األولى، الطبعة ،اإلسالمية المصارف في المخاطر إدارةلعالونة،  شحادة زيدان رانية 1
 .75، 74نفس المرجع، ص ص 2
دارة التحوطمصطفى،  قريشي الدين بدر 3  المبادئمداخلة مقدمة لملتقى الخرطوم للمنتجات المالية حول ، اإلسالمية المالية المؤسسات في المخاطر وا 

 .8، ص2012أفريل  6-5يومي السودان، المركزي، السودان ببنك ، المنعقداإلسالمية المالية  في المؤسسات المخاطر إلدارة اإلرشادية
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 في أو المشاركة، موضوع )إنخفاضها( الخدمات أو السلعة في األسعار تقلبات مثل  :السوق مخاطر ب.
 تنخفض قد معدات أو سلع شكل في المشاركة في نصيبه على البنك وحصول عينا المشاركة تصفية حالة
 قيمتها؛ وتحصيل لبيعها البنك لجوء عند السوقية قيمتها
 .المشاركة لصيغة الفقهي المرشد بتطبيق اإللتزام عدم مخاطر  :تشغيل مخاطر جـ.
 المضاربة صيغة مخاطر -6

 في منها أكبر مال رب اإلسالمي البنك فيها يكون التي المضاربة عقود في التعاقدية المخاطر تكون
 لم ما مادية، خسارة أي العمل رب يتحمل وال لوحده المال رب على تقع الخسارة ألن وذلك أخرى، عقود أية

 1يلي: ما المضارب مخاطر أهم ومن والتقصير، التعد أو اإلهمال يثبت
  ليس أو المال، في الحسن التصرف وعدم األخالق وسوء واألمانة الثقة عدم مصدرها يكون التي المخاطر أ.

 خسارة إلى ستتحول العملية فإن وبالتالي المشروع، إلدارة الكافية الخبرة العمل( عنصر )صاحب للمضارب
مقدار  يكون ولكن واألمانة والخبرة األخالق كل وتتوفر العكس يحدث وقد البنك، وهو المال رب يتحملها
 بكثير؛ متوقعا كان مما أقل الناتج العائد

 أدواق في التغير أو األسعار كتقلبات العادية األعمال لمخاطر المشروع لتعرض الخسارة ب. تكون
 ؛البضاعة لتلف نتيجة أو المستهلكين

 على البنك ويعود العمل، عن البنك مال رأس تعطيل إلى يؤدي مما العملية تصفية في المضارب مماطلة. جـ
 عام. بشكل عديدة مخاطر

 والمساقاة المزارعة صيغة مخاطر -7
 درجة بإرتفاع تتسم والتي والمساقاة المزارعة لصيغة تمويله عند البنك تواجه التي المخاطرة هي
 2مختلفة: ومصادر أسباب عن وتنشأ مخاطر إقتصادية تكون أن بالضرورة وليس الطبيعية المخاطر

 يترتب عنها من المخاطر المتعلقة أ. المخاطر الناتجة عن طبيعة عمل العقد، أي على الزرع والثمار وما
 بعدم اإلثمار، أو فساد الثمر والذي قد يؤدي إلى خسارة البنك من ماله؛

 لخطر األخالقي للشريك )العامل(؛ب. ا
نتاج الزروع، وهنا  .جـ تحديد نصيب الطرفين يتم على أساس المساحة المزروعة وليس على أساس خراج وا 

 قد تخرج جهة وال تخرج أخرى وهي مخاطرة بالنسبة للبنك.
                                                             

والبدائل  األزمة المالية الراهنة حول، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي الثاني المصارف اإلسالميةإدارة المخاطر في محمد فرحي، بن ناصر فاطمة،  1
 .5، ص2009ماي  6-5، عين الدفلةالمركز الجامعي بخميس مليانة، ب المنعقد  ،النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا ،المالية والمصرفية

 .176، 175 ص ص عبد الناصر براني أبوشهد، مرجع سابق، 2
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 المباشر االستثمار مخاطر 8-
 مما الصناعة لهذه منافسة مشروعات قيام المصنعة، السلع تقادم أو الصناعة ظروف في تراجع تتمثل

 .التسويق ظروف سوء المخاطرة، مستوى من يزيد
 المطلب الثاني: المخاطر التي تشترك فيها البنوك اإلسالمية والتقليدية 

 :فيما يليتتمثل المخاطر التي تشترك فيها البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية 
 االئتمان أوال: مخاطر

األطراف  أحد وفاء عدم إحتمال  عن الناشئة المخاطر بأنها عام بوجه االئتمان تعرف مخاطر
ففي صيغ المشاركة في األرباح )مثل  1الخطر، في الوقوع بالبنك إلى يؤدي مما بها المتعهد بالتزاماته

في صورة عدم قيام الشريك بسداد نصيب البنك عند حلول  المضاربة و المشاركة( تأتي مخاطر اإلئتمان
أجله، وقد تنشأ هذه المشكلة نتيجة تباين المعلومات عندما ال يكون لدى البنك المعلومات الكافية عن األرباح 
الحقيقية لمنشآت األعمال التي جاء تمويلها على أساس المشاركة أو المضاربة، وبما أن عقود المرابحة عقود 

رة، تنشأ المخاطر اإلئتمانية في صورة مخاطر الطرف اآلخر وهو المستفيد من التمويل والذي تعثر أداؤه متاج
 .2في تجارته ربما بسبب عوامل خارجية عامة وليست خاصة به

 السيولة ثانيا: مخاطر
 المصرف، أو وجود فائض  بالتزامات للوفاء أو التشغيل لمتطلبات الكافية السيولة توفر عدم في وتتمثل

 .3وهو تجميد لألموال
 إحتياجاتها لتغطية تستطيع اإلقتراض بفائدة ألنها ال اإلسالمية البنوك ومخاطر السيولة أكثر شدة في

 البنوك قيام عدم إلى إضافة اإلسمية، بقيمتها إال مبدئيا الديون بيع تستطيع وال الضرورة، عند للسيولة
 معظم فإن ثم ومن للبنوك األخرى، بالنسبة الحال هو كما األخير للبنوك اإلسالميةالمقرض  بدور المركزية
 .4الجارية الحسابات في ودائع هي اإلسالمية البنوك في الودائع

 السوق ثالثا: مخاطر
 األسهم وأسعار الربح معدالت في قيمة الموجودات القابلة للتداول، تقلبات من السوق مخاطر تنتج

 العمالت، أسعار السلع والموجودات المؤجرة، وهي تشمل:ومعدالت صرف 
  قيمة إن حيث من العملة صرف أسعار تقلب لمخاطر معرضة المجموعة إن: . مخاطر سعر الصرف1

                                                             
 .61طهراوي أسماء، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 1
 .66طارق اهلل خان ، حبيب أحمد، مرجع سابق، ص  2
 .311ص ، 2012عمان، والتوزيع، للنشر وائل ردا الثانية، الطبعة ،حديث اإلسالمية مدخل المصارف إدارةعقل،  جمعة سعيد عريقات، محمد حربي 3
 .64طهراوي أسماء، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 4
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 أسعار بسبب تغيرات في تهبط قد لها التابعة األجنبية الوحدات في االستثمار صافي قيمة أو المالية األدوات
 المرجعي، السعر إلى المخاطرة هامش بإضافة الربح هامش المرابحة مثال يتحددففي عقد   صرف العملة،

 مرة الربح هامش يتحدد أن تقتضي الثابت الدخل ذات األصول طبيعة أن، وبما ليبور مؤشر العادة في وهو
 ذات العقود هذه في الربح هامش تغيير باإلمكان يكون المصرفي السعر بتغير فإنه العقد فترة طول واحدة
 السوق في الفائدة سعر تحركات عن الناشئة المخاطر تواجه البنوك اإلسالمية فإن ذلك وألجل الثابت، الدخل

 .1المصرفية
 قد يبدو أن المصارف اإلسالمية ال تتعرض لمخاطر السوق الناشئة عن : . مخاطر السعر المرجعي2

التغيرات في سعر الفائدة  طالما أنها ال تتعامل بسعر الفائدة، ولكن التغييرات في سعر الفائدة تحدث بعض 
المخاطر في إيرادات المؤسسات المالية اإلسالمية، فالمؤسسات المالية تستخدم سعرا مرجعيا لتحديد أسعار 

لربح بإضافة هامش المخاطرة إلى السعر أدواتها المالية المختلفة، ففي عقد المرابحة مثال يتحدد هامش ا
المرجعي، وهو في العادة مؤشر ليبور، وطبيعة األصول ذات الدخل الثابت تقتضي أن يتحدد هامش الربح 
مرة واحدة طوال فترة العقد. وعلى ذلك، بتغير السعر المرجعي لن يكون باإلمكان تغيير هامش الربح في هذه 

  هذا فإن المصارف اإلسالمية تواجه المخاطر الناشئة من تحركات سعر  العقود ذات الدخل الثابت، وألجل
 .2الفائدة في السوق المصرفية

 الملكية حقوق ألسهم العادلة القيم إنخفاض مخاطر هي األسهم أسعار مخاطر: األسهم أسعار ـ. مخاطر3
 التعرض لمخاطر عنها حدى، وينتج على كل سهم وقيمة األسهم مؤشرات مستويات في للتغيرات نتيجة
 حسب اإلستثمارات تنويع خالل من المخاطر هذه المجموعة وتدير االستثمار، محفظة من األسهم أسعار
 3.الصناعي الجغرافي والتركز التوزيع

 التأجير، أو للتداول القابلة الموجودات قيمة في التقلبات عن السلع مخاطر تنشأ: . مخاطر أسعار السلع4
 أسعار تقلب إلى البنك يتعرض حيث محددة، لموجودات السوقية والقيم والمستقبلية الحالية بالتقلبات وترتبط
لى الحيازة،  فترة خالل من السلم عقد إبرام بعد بالكامل المدفوعة المشترات السلع  المتبقية القيمة في التقلب وا 

 .4للموجود المؤجر في نهاية مدة التأجير
                                                             

مداخلة  ،العالمية المالية األزمة ظل في حتمية ضرورة اإلسالمية المصارف في اإلئمائية المخاطر إدارة نظام تطويربورقية،  شوقي بوعظم، كمال 1
عين لمركز الجامعي بخميس مليانة، با المنعقد ،والمصرفية المالية والبدائل الراهنة المالية األزمة حول الثاني الدولي لملتقىا مقدمة ضمن فعاليات

 .4ص ،2009ماي  6-5 يومي ،الدفلة
 .65طارق اهلل خان، حبيب أحمد، مرجع سابق، ص  2
 .316حربي محمد عريقات، سعيد جمعة، مرجع سابق، ص 3
 .316ص ، نفس المرجع 4
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 التشغيل رابعا: مخاطر
 قد متعمدة، غير أو متعمدة كانت سواء التقنية المهنية أو البشرية، األخطاء عن الناتجة المخاطر هي

  .1الشريعة اإلسالمية التعقيدات في نتيجة االسالمية البنوك في أعلى تكون
وتنشأ مخاطر التشغيل عندما ال تتوفر للبنك اإلسالمي الموارد البشرية الكافية والمدربة تدريبا كافيا 

ختالف في طبيعة أعمال البنوك اإلسالمية عن غيرها من البنوك، فربما ال اإلللقيام بالعمليات المالية، ومع 
 ك التقليدية، وهذه المسألة أوجدتالبنو تناسبها برامج الحاسب اآللي المتوفرة في السوق والتي تستخدمها 

ستخدام تقنية المعلومات في البنوك اإلسالمية  .2مخاطر تطوير وا 
 خامسا: المخاطر القانونية

بما أن هناك إختالفا في طبيعة العقود المالية اإلسالمية، فإن هناك مخاطر تواجه البنوك اإلسالمية 
، وبما أنه ال تتوفر صورة نمطية موحدة لعقود األدوات المالية المتعددة، في جانب توثيق هذه العقود وتنفيدها

فقد طورت البنوك اإلسالمية هذه العقود وفق فهمها للتعاليم الشرعية والقوانين المحلية، ووفق إحتياجاتها 
قضايا الراهنة، ثم إن عدم وجود العقود الموحدة إضافة إلى عدم توفر النظم القضائية التي تقرر في ال

المرتبطة بتنفيد العقود من جانب الطرف اآلخر، تزيد من المخاطر القانونية ذات الصلة باإلتفاقيات التعاقدية 
 .3اإلسالمية

 المبحث الثالث: إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية
 التي ية، وبتعدد طرق الوسائل واألدواتبوجود العديد من المخاطر التي تحيط بعمل البنوك اإلسالم

يمكن للبنك إستخدامها، فإنه البد للبنك من توفير المتطلبات الضرورية لإلستغالل األمل لها وتحديد وسيلة 
 أو وسائل خاصة بكل خطر تستخدمها للتحوط من الخطر.

 في البنوك اإلسالمية المخاطر إلدارة الضرورية المطلب األول: المتطلبات
 حتى متوفرة تكون أن منها يجب اإلسالمية مصرفية وخاصة مؤسسة أي في ضرورية متطلبات هناك

 4وهي: للمخاطر الجيدة اإلدارة من تمكنها
 المخاطر إدارة محتوى أوال: وضوح
  بأربع بالبنك، ويمر اإلدارية المستويات جميع فيه اإلسالمية تشترك البنوك في المخاطر إدارة حسن إن

                                                             
 .66طهراوي أسماء، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 1
 .66طارق اهلل خان، حبيب أحمد، مرجع سابق، ص  2
 .66ص  ،نفس المرجع 3
 األزمة المالية واإلقتصادية الدولية والحوكمةالملتقى العلمي الدولي حول مقدمة ضمن ، مداخلة إدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةمفتاح صالح،  4

 .8، صسطيف، 2009أكتوبر  21-20 المنعقد بجامعة فرحات عباس، سطيف، يومي، العالمية
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 1أساسية: مراحل
 اإلسالمية؛ الصيرفة نشاط لها يتعرض التي المخاطر تعريف -1
 مالئمة؛ معلومات نظم خالل من مستمرة بصفة المخاطر قياس على القدرة -2
 تحملها؛ المال لرأس يمكن والتي لها، التعرض في البنك يرغب التي المخاطر إختيار -3
تخاذ مناسبة بمعايير وقياسها المخاطر لتلك اإلدارة مراقبة -4  المناسب الوقت في الصحيحة القرارات وا 

 المخاطر. انعكاسات تخفيض مقابل العائد لتعظيم
 اإلسالمي بنكال برسالة والمؤمنة المؤهلة الكفاءات ثانيا: توظيف

 بتوظيف ويكتفون كبيرة، أهمية العنصر هذا إلى اإلسالمية على البنوك القائمين بعض يولي ال قد 
 ما وهو إلنجاحه، متحمسة وليست اإلسالمي البنك برسالة مؤمنةغير  ولكنها مؤهالت يحملون قد عاملين
 بين إنسجاما يخلق مما شرعية بوسائل أيضا ضدها التحوط للمخاطر، وبالتالي المبكر اإلكتشاف يضعف
 التوظيف أن كما الودائع، أصحاب جذب في التقليدية البنوك عن متميزة تقاليد ويخلق ورسالته بالبنك العاملين

 يجب وأخيرا والتكوين بالتدريب تقويتها ثم للكفاءات اإلكتساب بمراحل ويمر، الكفاءة لمعايير يخضع أن يجب
 . 2بالتحفيز عليها المحافظة

 المخاطر إلدارة مستقلة إدارة إنشاء ثالثا:
 المبكر للتعرف األخرى اإلدارات عن المخاطر إلدارة مستقلة إدارة توفير البنكي تطور النشاط فرض

 عليها، للسيطرة المسبق والتخطيط تأثيرها حجم وتحديد لالحتياط حدوثها وتوقع المخاطر، مصادر على
 دائم، بشكل المعلومات لديه تتوفر أن يجب فعاليتها، كما من سيقوي المجال هذا في مدربة إدارة وبوجود
 3التالية: األساسية بالمبادئ اإللتزام يستوجب بالبنوك المخاطر إدارة حسن أن الصدد هذا في ونشير

 اإلدارة أما العامة، السياسة بإعداد تهتم المخاطر" إدارة لجنة "تسمى مستقلة لجنة بنك كل لدى يكون أن -1
 دوري؛ بشكل المخاطر وقياس بمراقبة تقوم كما السياسات، تلك تنفيذ فتتولى المخاطر إلدارة المتخصصة

 البنكي؛ المجال في كافية خبرة لديه تكون الرئيسية المخاطر من نوع لكل مخاطر" مسؤول "تعيين -2
 والسيولة؛ لالئتمان االحترازية األسقف وتحديد بنك كل في المخاطر ومراقبة لقياس محدد نظام وضع -3
 والربحية؛ المخاطر لقياس أساسي كمبدأ االستثمارية وخاصة بنك كل أصول تقييم -4
 لها؛ مالئمة أمان ضوابط ووضع مخاطرال إلدارة حديثة معلومات أنظمة إستخدام -5

                                                             
 .8نفس المرجع، ص 1
 .9، صنفس المرجع 2
 .9، صنفس المرجع 3
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 بالمراجعة وتقوم مباشرة بالبنك اإلدارة مجلس تتبع بالبنوك مستقلة داخلية مراجعة وحدة وجود ضرورة -6
 . المخاطر إدارة فيها بما البنك أعمال لجميع

 المركزية المصارف مع الشرعية العالقة رابعا: بناء
 المركزي، للمصرف التقليدية األخير المقرض وظيفة من اإلسالمية المصارف تستفيد أن ال تستطيع

 البنوك نظيرتها مع متكافئ غير رواق في يجعلها وغيرها، وهذا اإلسالمية البنوك عمل بين يفرق ال ألنه
 مخرج إليجاد جاهدة اإلسالمية البنوك تعمل أن يجب ولهذا السيولة، في لعجز تعرضها حالة في التقليدية

يجاد الوضعية لهذه  عند السيولة لتوفير مساعدتها من المركزية البنوك تتمكن حتى شرعي جديد بديل وا 
 .1الحاجة

 في البنوك اإلسالميةالمطلب الثاني: كيفية إدارة المخاطر 
تختلف طريقة إدارة المخاطر التي تحيط بالبنوك اإلسالمية حسب نوع الخطر، وفي هذا المطلب سوف   

 وكيفية إدارة كل خطر على حدى.نتناول طرق 
 إدارة المخاطر المشتركة مع البنوك التجارية  أوال:

 تستعمل البنوك اإلسالمية إلدارة المخاطر المشتركة مع البنوك التقليدية عدة طرق وتقنيات، وهي على حدى:
 إدارة مخاطر اإلئتمان -1

 ثم إختيار المناسبة منها وتوفير البد للبنك من تحديد الطرق المتاحة لديها، إلدارة مخاطر اإلئتمان  
 متطلباتها.

هناك عدد من الطرق والنظم واإلجراءات لمعالجة مخاطر اإلئتمان تناسب : أ. طرق إدارة مخاطر اإلئتمان
 2المصارف اإلسالمية نذكر منها:

 :اإللزامية فقد تحتفظ البنوك اإلسالمية بإحتياطات  باإلضافة لإلحتياطات إحتياطات خسائر الديون
لمقابلة خسائر اإلستثمار زيادة عن اإلحتياطات اإللزامية، وتتكون هذه اإلحتياطات بمساهمة كل من 

 أصحاب البنك والمودعين في حسابات اإلستثمار فيها؛
 :ك لجواز الرهن في الشريعة إن البنوك اإلسالمية تستخدم الضمان لحماية التمويل وذل الكفالة والضمان

اإلسالمية، وال ضرر إذا كان الرهن قانونيا ال حيازيا، فالرهن القانوني ال يمنع الراهن من اإلنتفاع بالعين 
 المرهونة، والكن يمنعه من نقل الملكية مما يضر بمصلحة المرتهن الدائن؛

                                                             
 .9ص ،نفس المرجع  1
 .7،8محمد فرحي، بن ناصر فاطمة، مرجع سابق، ص ص  2
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 بين أطراف العقد أن تعمل كآلية للسيطرة : يمكن لإلتفاقيات التعاقدية المالئمة معالجة المخاطر التعاقدية
 على المخاطر عبر عدة أدوات نذكر منها:

   في اإلستصناع أجاز الفقهاء ما يسمى ببند الجزاء في العقد، وذلك للتغلب على مخاطر عدم الوفاء 
م بالمواصفات النوعية المتفق عليها، إضافة إلى أنه يمكن تقليل المخاطر اإلئتمانية من خالل التقد
 المتوازن في سداد القيمة، وفي تنفيد األعمال المتفق عليها بدال من السداد دفعة واحدة عند بداية العقد؛

  وفي المرابحة للتغلب على مخاطر الطرف اآلخر الناشئة عن الطبيعة غير الملزمة، فإن دفع مصروفات 
 كبيرة مقدما عبارة عن هامش جدية أصبح صفة دائمة في العقد؛ 

  ،لتفادي رفض المتعامل أخذ السلع التي أمر بشرائها، يقترح أن يكون العقد ملزما للمتعامل فقط ال للبنك
وكذلك هناك إقتراح بإنشاء سوق لتصفية عقود المرابحات وذلك لحل القضايا المختلف فيها، و التي قد 

 تنشأ بسبب طبيعة عدم اإللتزام في عقد المرابحة؛
 ية تنص في عقود البيع على أن المشتري إذا تأخر في دفع قسطين متتاليين أصبحت المصارف اإلسالم

تخاذها ما تراه  الزما للوصول  فإن باقي األقساط تحل فورا، ويحق للمصرف المطالبة بجميع األقساط، وا 
 إلى حقها.

 لمال، : تستخدم هذه األداة لمواجهة مخاطر المضاربة المتعلقة بمخاطر رأس االبيع اآلجل لطرف ثالث 
وذلك بمحاولة تحييدها كليا أو جزئيا من خالل البيع اآلجل لطرف ثالث، فإذا قدم البنك التمويل 
بالمضاربة لمؤسسة، أصبح بحكم العقد شريكا في موجوداتها فله حينئد أن يبيع نسبة من حصته، كما 

بح بثمن مؤجل يعادل يمكن بيع الحصة كاملة لطرف ثالث )شركة تأمين مثال( مع إستثناء نسبة من الر 
قيمة رأس المال، وبذلك يستطيع الممول حماية رأس المال، وفي الوقت نفسه اإلستفادة من الجزء الذي قد 
إحتفظ به للمشاركة مع المؤسسة في األرباح المتحققة، أما الطرف الثالث )شركة التأمين( فإنها تستفيد 

 من إمتالك حصة مشاركة دون دفع الثمن نقدا؛
  بناءا على الرأي الذي ينص على أن تسليم رأس المال ليس شرطا بة مع تأخير رأس المالالمضار :

لصحة عقد المضاربة، يمكن للبنك أن يبرم عقد مضاربة دون تسليم رأس المال للمضارب على أن يقوم 
ستالم العميل بإجراء الصفقات الالزمة بضمان البنك، وعند إنتهاء الصفقة يقوم البنك بدفع المصاريف  وا 

عطاء المضارب حصته من الربح، ويحتفظ بالباقي؛  اإليرادات وا 
 يمكن تطبيق العائد المعدل في التمويل اإلسالمي العائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر :

لتخصيص رأس المال لمختلف صيغ التمويل اإلسالمي، فبإستخدام البيانات المتوفرة عن إستعمال صيغ 
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في اإلستثمارات السابقة، يمكن تقدير الخسائر المتوقعة والخسائر القصوى عند مستوى التمويل المختلفة 
معين من درجة الثقة، ولفترة زمنية محددة وألدوات مالية متعددة، ثم يمكن إستخدام هذه المعلومات 

 ؛صيغ التمويل اإلسالمية المتعددةلتخصيص رأس المال بحسب المخاطر المصاحبة ل
 :1 يلي ما األمر يستلزم التمويالت بهذه المتعلقة المخاطر وإلدارة: ب. كيفية إدارة مخاطر اإلئتمان

 جراءاته البنك لسياسات وشامل مستقل تقييم بإجراء يسمح نظام وجود  وذلك التمويالت بمنح المتعلقة وا 
 خالل: من
 سليمة؛ مبادئ إلى وتستند موضوعي بشكل تتم التمويل عمليات أن من التأكد 
 والمطلوبة؛ المالئمة بالوثائق التمويل عمليات تعزيز 
 العمليات ذلك في بما التمويالت محفظة أوضاع عن أساسية تفاصيل يقدم للمعلومات نظام وجود 

 وتقييمها؛ التمويالت بتصنيف المتعلقة
 االئتمانية. للعالقات مستمرة متابعة إجراء للبنك تتيح وكافية متطورة إجراءات وجود 
 في الموجودة المركزة المخاطر ومراقبة بتحديد يسمح للبنك العليا اإلدارة لدى للمعلومات نظام وجود 

 : خالل من وذلك واالستثمارات التمويالت محفظة
 تفضيلية؛ شروط  دون محضة تجارية أسس على تتم التمويل عمليات أن من التأكد 
 تخضع وأن تجاوزه يجوز ال أقصى بحد مرتبطة العالقة ذوي األطراف مع المعامالت تكون أن مراعاة 

بالغها اإلدارة مجلس لموافقة المعامالت هذه  الرقابية؛ السلطات إلى وا 
 مخاطر تمويل أية عن الرقابية السلطة إخطار يتم بحيث المركزة المخاطر بمراقبة يسمح نظام وجود 

 .معينا حدا تتجاوز
 دارة تحديد البنك على يتعين  : خالل من وذلك أصولها بجميع المرتبطة االئتمان مخاطر وا 
 لعناية خاصة حاجة وهناك األصول، هذه من واحدة بكل الخاصة المخاطر لعناصر الدقيقة المراجعة 

 جديدة؛  وأصول أنشطة في البنك يدخل عندما
 جميع األنشطة في االئتمان مخاطر لقياس المعلومات وأنظمة التحليلية البنك األدوات لذى يكون أن البد 

 الميزانية؛ وخارج داخل
 وحساسية المخاطر األصول بتركيز الخاصة المعلومات توفير على قادرا المتبع النظام يكون أن يجب 

 .االستثمارية المحفظة
                                                             

األزمة المالية واإلقتصادية الدولية الملتقى العلمي الدولي حول مقدمة ضمن ، مداخلة إدارة المخاطر في مصارف المشاركةنوال بن عمارة،   1
 .5، ص2009أكتوبر  21-20 المنعقد بجامعة فرحات عباس، سطيف، يومي، والحوكمة العالمية
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 مخاطر  على المشتملة االستثمارية للمحافظ المستمرة لإلدارة نظام لديها يكون أن البنوك على يجب
الخاصة  الوثائق متابعة مجال في بعمل البنك يقوم أن لالئتمان السليمة اإلدارة وتتطلب االئتمان،

 والدقيق الفوري التبليغ تتطلب كما والرهون، القانونية، وااللتزامات التعاقدية، والمتطلبات بالمخاطر،
جراءاتها ومراعاة سياساتها لإلدارة،  .المطبقة والنظم القوانين من ذلك وغير وا 

 مخاطر السيولة إدارة -2
إلدارة مخاطر السيولة البد للبنك من تحديد الطرق المتاحة لديها، ثم إختيار المناسبة منها وتوفير 

 متطلباتها.
يمكن معالجة مخاطر تمويل السيولة من خالل الترتيب المناسب للتدفقات : أ. طرق إدارة مخاطر السيولة

لة، كما يمكن معالجة مخاطر تسييل األصول من خالل النقدية، وتوفير مصادر جديدة لتمويل عجز السيو 
 . 1تنويع المحفظة االستثمارية ووضع قيود على المنتجات ذات السيولة المنخفضة

تواجه البنوك اإلسالمية هذا النوع من المخاطر مع فقدان بعض البدائل : ب. كيفية إدارة مخاطر السيولة
 ومنهمن الربا، وألن بيع الّدين ال يجوز إال بقيمته اإلسمية،  المالئمة للتخفيض منها ألن االقتراض بفائدة

   زجع كنبلا نع لييست يأ لصأ نم هلوصأ ةعرسب نودبو يأ رئاسخ يف في تتلخص السيولة فمخاطر
 ،  وي وجد عدد من البدائل لت وفير السي ولة للبنك في الحالات العادية  والطا رئة من أهمها:2قيمته
 عقد السلم الذي يكون فيه البنك بائعًا؛ 
 االستصناع الذي يكون فيه البنك بائعًا مع إشتراط دفع الثمن مقدمًا؛ 
 صكوك اإلجارة اإلسالمية التي تستند إلى بيع أصول حقيقية مملوكة للبنك؛ 
 صكوك المضاربة والمشاركة؛ 
 .ترويج الحسابات الجارية والحسابات اإلستثمارية القائمة على المضاربة والمشاركة والوكالة 

ونتيجة لهذه البدائل والخصائص المتاحة نجد أن أسواق المستقبليات ذات سيولة عالية، بمعنى أن      
 تنضيض )تصفية( أي عقد تتم بسرعة وبتكلفة ضئيلة.

 إدارة مخاطر السوق  -3
مخاطر السوق البد للبنك من تحديد الطرق المتاحة لديها، ثم إختيار المناسبة منها وتوفير إلدارة   

 متطلباتها.
                                                             

 .6نفس المرجع، ص   1
 ، الموقع على مقال منشور، مخاطر وتحديات إدارة السيولة في المصارف اإلسالميةقتيبة عبد الرحمن العاني،  2

 http://www.aliqtisadalislami.net/ المصار/-في-السيولة-إدارة-تحدياتو -مخاطر ، 15/04/2017                                         

http://www.aliqtisadalislami.net/
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 أ. طرق إدارة مخاطر السوق
 يمكن إدارة مخاطر السوق من خالل:  
 يمكن للبنوك اإلسالمية إستخدام عدة طرق لتسيير مخاطر السعر تسيير مخاطر السعر المرجعي : 

المرجعي وتستعمل خاصة طريقة تحليل الفجوة لمعالجة الخسائر الناتجة عن تغيرات سعر الفائدة، حيث 
يتم إعادة تقييم األصول والخصوم ذات الحساسية نحو سعر الفائدة، وحساب قيمة الفجوة التي تمثل 

ذا كانت قيمة تحليل الفجوة بالموجب تكون األصول الحساسة  الفارق بين قيمة تلك األصول والخصوم، وا 
لتغير سعر الفائدة أكثر من الخصوم الحساسة، أي أن التغيرات المستقبلية في سعر الفائدة ستزيد من 

أن تتوفر صافي الدخل، تستلزم فعالية تحليل الفجوة كإستراتيجية لتسيير المخاطر للبنوك اإلسالمية 
 .1مرونة من الطرفين أي في جانبي األصول والخصوم

 2صيل كالتالي:وهي بالتف 
 الفائدة، سعر مخاطر إلدارة وثوقا واألكثر إستخداما األكثر الطرق أحد الفجوة تحليل يعتبرالفجوة:  تحليل 

 هذه األداة وتهدف المرجعي، السعر تجاه حساسيته ودرجة الصافي الدخل لقياس الطريقة وتستخدم هذه
 الصافي الدخل تحقيق أي إلى المرجعي، السعر في متغيرات أي عن الصافي الدخل عزل إلى

 السعر في زيادة أي فإن الهدف، ذلك وبتحقيق  السوق، في المرجعي السعر كان مهما المستهدف
 هو كما مستقرة للبنك النقدية التدفقات بل تظل المستهدف، الصافي للدخل بمخاطر لن تأتي المرجعي
 الصافي؛ الدخل استقرار يضمن الذي المستوى عند لها مخطط

 على ذلك وينطبق مرابحة، ويبيع مرابحة البنك يشتري كأن الخطوتين لعقود بالنسبة : أماعقود الخطوتين 
 واالستصناع.  السلم
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 بعقود مقارنة أكثر مخاطر على ألجل البيع مثل الثابت السعر عقود تنكشفالمتغير:  المعدل عقود 
 اإلجارة عقود تفضيل يمكن المخاطر هذه تحاشي وألجل التشغيلية، مثل عقود اإلجارة العائم السعر

 المتغير؛
 العقدين من كل وقيمة بيع، عقد واآلخر شراء عقد أحدهما متزامنين عقدين تحرير تتضمن: المقايضات 

 جنيه مليونة كأن يبرم عقد بيع مبلغ زمني فترة بينها ويفصل مختلف استحقاقهما تاريخ نأ إال واحدة
 شراء عقد يبرم الوقت نفس وفي فوريا، بيعا للجنيه دوالر 2 بسعر أي دوالر مليون 2 مقابل إسترليني

 مبادلة تتم بمعنى، للجنيه دوالر 2.10 بسعر الدوالر مقابل شهور ثالثة خالل يسلم إسترليني مليون مبلغ
 الثاني العقد وفي،  اإلسترليني بيع تم األول العقد ففي، وشراء بيع عقدي بتحرير دوالر مقابل إسترليني

 ؛أشهر ثالثة بعد تحديده تم التسليم ولكن باإلسترليني المبلغ شراء أعيد ل(األو  العقد تاريخ نقس في)
 يجب التفريق بوضوح بين مخاطر سعر المرابحة ومخاطر سعر تسيير مخاطر أسعار السلع واألسهم :

السلعة، فمخاطر هامش الربح هو معدل ليبر، وهي المخاطر المماثلة لمخاطر سعر الفائدة، أما مخاطر 
 سعر السلعة فهي نتيجة إحتفاظ البنك بالسلع لبعض األسباب، وهناك بعض الطرق الفنية التي قد تكون 

 1ر أسعار السلع و المعدات نذكر منها:مفيدة في تسيير مخاط
 يتمثل العائد الذي يحققه الممول )المشتري( في بيع السلم في الفرق بين سعر السلعة السلم بالسعر :

سلما، وسعر السلعة عند حلول أجل السداد، والممول قد يحقق ربحا إذا كان سعر السلعة سلما أقل من 
ذا كان ا لعكس فإن الممول يكون قد حقق خسارة الفرصة البديلة، ولجعل سعرها عند حلول أجل السداد، وا 

العائد أكيد هناك صيغة نص على جوازها إبن تيمية رحمه اهلل، بحيث يحدد رأس مال السلم )مبلغ 
التمويل(، ويترك تحديد سعر الوحدة من السلعة والكمية المسلم فيها إلى أجل السداد، بحيث يكون سعر 

عرها يوم السداد بمقدار معلوم، وبذلك يكون العائد يقينيا، وليس إحتماليا وهذه الوحدة سلما أقل من س
 الطريقة تتفق مع مصالح الطرفين؛

 تبرز مخاطر العائد في البيوع اآلجلة نظرا إلى أن مقدار الدين في الذمة ال يجوز تغييره التحوط الثنائي :
درا من مصادر الخطر، ولمعالجة هذا الخطر خاصة بالزيادة، فالتفاوت بين الدخل والتكاليف يمثل مص

يمكن اللجوء إلى أسلوب تعاوني، بحيث يتم زيادة مقدار القسط الشهري أو الدوري الذي يدفعه المدين إذا 
إرتفع معدل العائد مقابل تغيير مدة السداد والعكس بالعكس، ويمكن إيضاح معالجة هذه المشكلة من 

خاصة إذا كان المدين مؤسسة تجارية بحيث يكون الثمن من جزئين،  خالل الجمع بين األجل والمشاركة،
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جزء آجل في ذمة المدين يغطي رأس المال، وجزء يتمثل في ملكية شائعة من أصوله المنتجة، وبموجب 
هذه الملكية يستحق الدائن نصيبا في األرباح حسب اإلتفاق، ويتم التعاقد بين الطرفين بصيغة المشاركة 

 المتناقصة؛
 نتيجة التضخم تنتج مخاطر القيمة الحقيقية للديون )المبالغ المستحقة( التي تنشأ نتيجة لعقود الموازيةا :

عمليات المرابحة، ولكن في المقابل ونتيجة للتضخم كذلك فمن المتوقع أن تزداد أسعار السلع والبضائع 
مستحقة )الديون( التي تشتمل التي تحوزها البنوك من عمليات السلم، ويمكن تكييف مكونات األصول ال

 عليه ميزانية البنك بصورة منتظمة بحيث يمكن تفادي األثر السلبي للتضخم أو التقليل منه.
 1: ويمكن ذلك من خالل:تسيير مخاطر سعر الصرف 
 عن طريق البيع والشراء، فإذا كان البنك ملتزما بدفع مليون جنيه إسترليني في تفادي مخاطر الصفقات :

ين، فإنه يستطيع أن يبيع بثمن معجل سلعة قيمتها مليون جنيه إسترليني إلى أجل ال يتأخر عن تاريخ مع
 موعد إلتزامه بدفع المبلغ المذكور، وفي الموعد يتسلم المبلغ من المشتري ثم يسلمه للدائن؛

 كل منهما : وفقا لهذه الطريقة يتفق البنكان بحسب توقعات اإلنكشاف للمخاطر الخاصة بمقايضة الودائع 
على اإلحتفاظ بودائع متبادلة بعملتين وبسعر صرف متفق عليه، وألجل يرتضيه الطرفان كذلك، مثال 

مليون رياال سعودي في بنك نظير له في  50يقوم بنك سعودي بفتح حساب لمدة ستة أشهر بمبلغ 
ا يعادل قيمة الوديعة لديه أمريكا، ويقوم البنك األمريكي بدوره بفتح حساب في البنك السعودي بالدوالر بم

بالرياال السعودي ولنفس المدة، ويتفق البنكان على سعر صرف بين العملتين يبقى ساري المفعول لمدة 
الوديعة، ويقوم البنكان بعد الشهور الستة بسحب الوديعة، وبهذه الكيفية فإن اإلنكشاف للمخاطر 

 الوديعتين سيقل بكل بنك.
 قب. كيفية إدارة مخاطر السو

 2إلدارة مخاطر السوق يستلزم األمر مايلي:  
  من يجب على البنوك أن تحدد بوضوح السياسات واإلجراءات التي تحد من مخاطر هامش الربح، وذلك

خالل رسم المسؤوليات ذات الصلة بقرارات إدارة المخاطر من خالل تحديد األدوات والخطط المطلوبة 
اإلستغالل األمثل لفرص اإلستثمار المتوفرة في السوق المالي لتجاوز هذه المخاطر من خالل 

 والمصرفي؛
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  يتعين على بنوك المشاركة إنجاز نظام وموجهات للحدود القصوى لتحمل مخاطر سعر الفائدة والتقيد بها
حتى تبقى درجات التعرض للمخاطر في الحدود التي سبق رسمها مهما تغيرت أسعار الفائدة، وأن النظام 

حتو  ائها في النطاق المناسب لحدود تحمل المخاطر يؤدي إلى السيطرة على مخاطر سعر الفائدة وا 
المقرر، وأي تجاوز لهذه الحدود القصوى المتفق عليها يجب أن يكون معلوما لدى اإلدارة العليا للبنك 

 إلجراء ما تراه مناسبا؛
  على بنوك المشاركة وضع مبادئ توجيهية تحكم المخاطر التي يمكن التعرض لها في شتى محافظ

 مار المقيدة، وحدود مخاطر السوق الخاصة بها؛اإلستثمارات المتعلقة بأصحاب حسابات اإلستث
 وضع إطار عمل مالئم للتسعير والتقييم؛ 
  في حالة عدم توفر أسعار السوق المباشرة الالزمة لتقييم الموجودات، يكون على بنوك المشاركة أن تدرج

ليب التوقعات في برنامجها المتعلق بمنتجاتها أسلوبا مفصال، لتقييم مخاطر السوق يمكن أن تستخدم أسا
 المناسبة لتقييم القيمة المحتملة لهذه الموجودات؛

 .يجب أن تتم تغطية مخاطر السوق بإتباع أساليب مطابقة للشريعة اإلسالمية 
 إدارة مخاطر التشغيل  -3

  1التالية: اإلجراءات تتبع البنك على التشغيل مخاطر إلدارة  
 اإلدارة مجلس ذلك في بما البنك، إدارة في للعاملين والمهنية التعليمية الخلفية عن معلومات توفر ينبغي 

 ومهاراتهم؛ كفاءتهم بتقييم واالهتمام العاملين، وكبار
 أو العاملين بسبب إما تنشأ والتي للبنك المختلفة اإلدارات في التشغيل مخاطر بمتابعة االهتمام يجب 

للقيام  العمل ودليل اللوائح من عدد إستحداث خالل من المستخدمة، التقنية أو المتبعة لإلجراءات نتيجة
 الشأن؛  هذا في مطلوب هو بما
 التشغيل مخاطر دارةإل إحترازية رقابية بيئة وتنفيذ لتطوير وسليم شامل عمل إطار تضع أن على البنوك 

 أنشطتها؛ عن الناشئة
 إلى إدارة تحتاج العاملون مصدرها التي فالمخاطر مختلفة، بطرق التشغيل مخاطر مع التعامل يجب 

 للتحكم المهمة العناصر ومن كافية، عمل إجراءات قيام إلى تحتاج بدورها وهذه ، وتحك ورصد فاعلة،
 طوارئ؛ خطط ووضع للمسؤوليات الواضح الفصل هو التشغيل مخاطر في
 بصورة محدد تنظيمي هيكل وضع خالل من بالشريعة، لاللتزام كافية آليات وضع البنوك على يجب  

                                                             
 .8، صنفس المرجع 1



 المخاطر والبنوك اإلسالمية                                      الفصل الثاني                                             

 

76 
 

جراءات وسياسات كاف، بشكل ومؤهل واضحة  وذلك للشريعة، واألنشطة المنتجات بمطابقة تتعلق وا 
 .بالشريعة االلتزام من للتأكد مستقل مراقبة نظام بوضع

 إدارة المخاطر القانونية  -4
 1إلدارة المخاطر القانونية يجب تتبع اإلجراءات اآلتية:  
  قبل التعاقد معه؛الدراسة الجيدة لشخصية العميل 
  الدقة والوضوح في تحرير العقود لمنع الغرر )الجهالة( المنهى عنه شرعا؛ 
  األخذ بالرأي الفقهي الذي يجيز الشرط الجزائي لتعويض البنك عن الخسارة الناتجة عن عدم وفاء 

 العميل بإلتزاماته؛
 النص في العقود على عرض المنازعات على لجنة تحكيم لتقليل التكاليف وسرعة الحكم فيها. يجب 

 المخاطر التي تخص البنوك اإلسالمية ثانيا:
قد تأتي مخاطر فقدان الثقة من تجاوز البنك اإلسالمي لشروط العقد، أما مخاطر اإلزاحة التجارية   

 فتعني أن البنك وقد تقيد تماما بالمتطلبات الشرعية في أعماله، ولكنه غير قادر على دفع عائد منافس 
 هناك دافع لسحب الودائع، نللمودعين مقارنة بنظرائه من البنوك اإلسالمية أو المنافسين اآلخرين، وسيكو 

 .2ولمنع ذلك يحتاج مالكو البنك إلقتطاع جزء من عائدات أسهمهم لصالح المودعين في حسابات اإلستثمار
ولهذا تقترح هيئة المحاسبة أن يتحمل رأس مال البنك اإلسالمي مخاطر جميع األصول التي مولتها  

من األصول  %50أن يتحمل رأس مال البنك مخاطر  الحسابات الجارية ورأس مال البنك، وعالوة على ذلك
 .3التي مولتها ودائع اإلستثمار، أما المخاطر المتبقية من األصول فيتحملها المودعون في حسابات اإلستثمار

وقد أبدى البعض تحفظات حول المقترح ألن ذلك يضعف من رؤوس أموال البنوك اإلسالمية، لذلك   
مية قد تحتاج حقيقة رؤوس أموال أكثر مقارنة بالبنوك التقليدية، فقاعدة رأس يرى آخرون أن البنوك اإلسال

مال أكثر متانة مع إنضباط السوق الناتج عن طبيعة ودائع اإلستثمار سيؤديان إلى مزيد من اإلستقرار 
 .4وكفاءة البنوك اإلسالمية

 إدارة المخاطر األخالقية  -1
 5اإلجراءات التالية:إلدارة المخاطر األخالقية يجب إتباع   
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 حسن إختيار العاملين من ذوي األخالق الحسنة؛ 
  بناء قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات عن كافة عمالء البنك؛ 
  التعرف على معدالت األرباح التي يحققها العمالء في أعمالهم ومقارنتها بالربح المحقق من العملية؛ 
 االت خيانة األمانة؛ ضرورة أخذ ضمانات من العمالء لمواجهة ح 
 .البد من المتابعة المكتبية والميدانية لعمليات المضاربة والمشاركة 
 إدارة المخاطر الشرعية  -2

 1إلدارة المخاطر الشرعية يجب إتباع اإلجراءات التالية:  
  وجود هيئة شرعية مستقلة لمساعدة اإلدارة والعاملين على ضمان اإللتزام الشرعي؛ 
 قسم للرقابة الشرعية داخل البنك لفحص وتدقيق معامالته يكون مرتبطا بالهيئة الشرعية؛  وجود 
  جراءات لتطبيق أي منتج إسالمي، توضح اإلجراءات التي يمر بها المنتج والسياسات  وجود سياسات وا 

لهذه اإلجراءات المحددة له الموضوعة من قبل قسم الرقابة الشرعية في البنك، وكيفية المراجعة والمطابقة 
 والسياسات.

 المخاطر التي تتعلق بصيغ التمويل اإلسالمية ثالثا: إدارة
تختص إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية بإدارة الصيغ الغير موجودة في البنوك التقليدية، حيث تتم   
 يلي: كما
 إدارة مخاطر المرابحة  -1

 2بمايلي: القيام البنك على بالمرابحة التمويل مخاطر إلدارة
 العملية؛ في خسارته لتعويض الجدية هامش أخذ للبنك يحق 
 من  ممكن عدد أكبر مشاركة طريق عن الكبيرة الصفقات في خاصة للمرابحات المسبق التوريق

 الصفقة؛ تمويل في المستثمرين
 العقد؛ في المحددة الجزائية الشروط تطبيق 
 وتسييلها الضمانات على الحصول. 
 إدارة مخاطر السلم واإلستصناع -2

 :3 التالية اإلجراءات نتبع ستصناعواإل بالسلم التمويل مخاطر من للتخلص
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 مدى أو السابقة، معامالته في االئتماني سلوكه دراسة حيث من سواء للعميل االئتمانية الجدارة من التأكد 
 من عواقب وتحذر مواعيدها في بالديون االلتزام ضرورة على تشدد التي الدين وتوجيهات بأحكام التزامه

 المماطلة؛
 ستيفاء بتسييلها يقوم مناسبة ضمانات يطلب أن للمصرف يمكن  السداد؛ عن التوقف عند منها حقه وا 
 للعملية؛ تكوينها السابق المخصصات إستخدام 
 شريطة محدد أجر مقابل التسويق من البائع البنك يوكل وأن محددة، عمولة مقابل الخبرة بأهل االستعانة 

 واحد؛ عقد في عقدين جمع هناك يكون ال حتى السلم عقد مع مربوطا مسبقا إتفاقا يكون ال أن
 الموازي واالستصناع السلم إستخدام. 
 إدارة مخاطر اإلجارة -3

 :1 التالية اإلجراءات نتبع باإليجار التمويل مخاطر إلدارة
 العملية؛ في خسارته لتعويض الجدية هامش على يحصل أن للبنك يمكن 
 صكوك إلى العين قيمة أو شراء تمويل مبلغ تقسيم خالل من اإليجار لعمليات الالحق أو المسبق التوريق 

 التأجير؛ إيراد في ومشاركتهم المستثمرين من كبير لعدد لالكتتاب وطرحها إجارة
 بالتأجير؛ التمويل لعملية تكوينها السابق المخصصات إستخدام 
 ستيفاء الضمانات تسييل  السداد. عن التوقف عند منها حقه وا 
 إدارة مخاطر المشاركة والمضاربة -4

 2للتخلص من مخاطر التمويل بالمشاركة والمضاربة يستلزم اآلمر مايلي:
 دراك  إختيار الشركاء بعناية فائقة ويجب أن يكونوا من أهل الخبرة واالختصاص، ولديهم إلمام كبير وا 

 المخاطر التي يتعرض لها المشروع وممن يتمتعون بمالءة مالية؛واسع بطبيعة 
 اإلستثمارية؛  يجب أن تعمل البنوك كبنوك شاملة تحتفظ بأسهم ضمن مكونات محافظها 
 دراسات  اإلعداد والتخطيط الجيد للمشروعات الممولة، حيث أن كثيرا من أسباب الفشل تعود إلى قصور

 الجدوى؛
  خاصة الكبيرة منها عن طريق تجميع المال الالزم لها بموجب صكوك منالتوريق المسبق للعملية 

سترداد تمويله عن طريق التوريق.  المدخرين، ويمكن إتخاذ هذا اإلجراء بعد دخول البنك في العملية وا 

                                                             
 .11نفس المرجع، ص 1
 .11نفس المرجع، ص 2
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 إدارة مخاطر المزارعة والمساقاة -5
البنك الحذر قبل تطبيقها، التمويل بالمزارعة والمساقاة يتضمن مخاطر كبيرة جدا ولذلك وجب على   

وهذا عن طريق القيام بدراسة دقيقة ومتخصصة بالزراعة لألرض من موقع ومناخ ونوعية البذور، وطبيعة 
 األشجار واألسمدة ...إلخ ، وهذا للتقليل من أثر الخسارة في حالة حدوثها على األقل. 

 إدارة مخاطر اإلستثمار المباشر -6
 معدالت مخاطر اإلستثمار المباشر اإلستقرار فإن البنوك يمكنها التحكم فىفي حال توافر عوامل   

من خالل وجود ممثلين عنها في مجلس إدارة الشركات، على أن يكون دورهم إبداء النصح للقائمين على 
عطاءهم المشورة الفنية التخاذ قراراتها دون التعرض لخسائر مالية  .1الشركات وا 

  العامة للمخاطر على العمل المصرفي اإلسالمياآلثار  المطلب الثالث:
 نتيجة لهذه المخاطر سواء كان منها مخاطر عامة أو خاصة بصيغة من صيغ االستثمار اإلسالمي، 

 وعلى طبيعة وهيكل العمل المصرفي فهي بال شك أثرت وما زالت تؤثر على مسيرة البنوك االسالمية
 كي االسالمي علىالتي ترتبت على هذه المخاطر في العمل البن اإلسالمي، ويمكن إبراز وتلخيص أهم اآلثار

 النحو التالي:
 أواًل: االعتماد على صيغة استثمارية معينة 

متتبع لمسيرة اإلستثمار في البنوك اإلسالمية، يجد أن غالبية البنوك االسالمية تعتمد في معظم إن ال
% 90وصلت إستثمارات بعض البنوك إلى ما يزيد عن إستثماراتها على مبدأ المرابحة لألمر بالشراء، فقد 

من إستثماراتها في قطاع المرابحة، ولم تحظى أي صيغة من صيغ االستثمار، خاصة المشاركة والمضاربة، 
 .2مبدئيا عتماداإف رص وتعتمد عليها المصار إال بالقليل القليل من الف

 3همها:أرابحة لألمر بالشراء لعدة عوامل ويعود إعتماد معظم البنوك اإلسالمية على صيغة الم
 سهولة إجراءات التطبيق؛ -1
 تحديد مقدار الربح سلفًا؛ -2
 اعتماد الصيغة على الضمانات التقليدية. -3

نخفاض نسبة   هذه األسباب مجتمعة أدت إلى إرتفاع نسبة إعتماد البنوك االسالمية على هذه الصيغة وا 
 االخرى وذلك للمخاطر التي تم ذكرها بالتفصيل. إعتمادها على الصيغ االستثمارية
                                                             

 ، 2014يناير  5، جريدة المال، األحد مصرفيون، اإلستثمار المباشر أداة البنوك لتحقيق ربحية جيدة بشرط إستعادة اإلستقرارهبة محمد،  1 
                                              16/04/2017  ،http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=129237  

 .19 غالب عوض الرفاعي، فيصل صادق عارضة، مرجع سابق، ص  2
 .19نفس المرجع، ص  3

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=129237
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 اإلسالمي هذا التوجه لدى البنوك ومن هذا المنطلق وصف بعض المراقبين والمتتبعين للعمل البنكي
 تتوجه إستثماراتها نحو األساليب اإلسالمية بإنحراف أساسي في العمل البنكي اإلسالمي، فبداًل من أن

 يل في نتائج أعماله من ربح أوعة والقائمة على قاعدة الغنم بالغرم ومشاركة العماإلستثمارية اإلسالمية المتنو 
خسارة والتي تعكس الطبيعة االستثمارية اإلسالمية الحقيقية، ثم اإلعتماد على األساليب التي تتميز بإرتفاع 

نخفاض درجة المخاطر  .1عامل الضمان وا 
 ثانيًا: التوجه نحو االستثمارات قصيرة االجل

 نتيجة لحرص المؤسسات البنكية اإلسالمية الزائد على الحفاظ على سيولتها ونظرًا لعدم وجود المقرض 
األخير، توجهت البنوك اإلسالمية لإلستثمار في إستثمارات قصيرة األجل في  غالبية إستثماراتها، ولم تحظى 

 2ثمارات مدفوعة بعدة عوامل أهمها:المشروعات اإلستثمارية طويلة األجل إال بنسبة هامشية من جملة اإلست
 ضعف الموارد المالية المتاحة؛ -1
 ضعف الخبرات االستثمارية المالئمة؛ -2
 األجهزة اإلستثمارية المتوفرة؛ -3
 نظم وأساليب العمل. -4

ويرى المراقبون للعمل البنكي اإلسالمي أن هذه التحفظات في بداية العمل اإلسالمي لها ما يبررها 
موضوع السيولة والعائد السريع ولكن إستمرار هذه الحالة بعد مضي فترة طويلة على بدء العمل خاصة في 

البنكي اإلسالمي يضع عالمات إستفهام حول طبيعة النموذج اإلستثماري والتنموي لهذه المؤسسات، ومدى 
العملي ومدى تحقيق  جديتها وقدرتها على نقل نموذج اإلستثمارات طويلة ومتوسطة األجل إلى مجال التطبيق

 .3اآلثار االقتصادية والتنموية من خالل طبيعة هذا النموذج
 ثالثًا: االعتمادات على الضمانات التقليدية

عتمادها على الضمانات  تبرر معظم البنوك اإلسالمية توجهها نحو صيغة المرابحة لألمر بالشراء وا 
 4خرى والتي من أبرزها:التقليدية إلرتفاع مستوى المخاطر لصيغ اإلستثمار اال

 الكفاءة االخالقية والعملية للعمالء المستثمرون؛ -1
 خبرات الموارد البشرية وامكانياتها المالئمة؛ -2

                                                             
 .19، صنفس المرجع  1
 .20نفس المرجع، ص  2
 .20نفس المرجع، ص  3
 .21، صنفس المرجع  4
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 نظم وقوانين العمل المتاحة. -3
لذلك وجدت ضالتها المرجوة في المرابحة، حيث أتيح لها أخذ الضمانات العينية والشخصية، وغيرها   

يكفل لها إسترداد قيمة التمويل واألرباح المتفق عليها مسبقًا، وبالتالي تجنب المخاطر من الضمانات مما 
 التي قد تتعرض لها في حالة عدم توفر الضمانات.

ونتيجة لهذا التوجه واإلعتماد الكلي على الضمانات العينية والشخصية، يرى بعض المراقبين للعمل   
ت إنحرافًا أساسيًا عن العمل البنكي اإلسالمي، وتحولت الى البنكي اإلسالمي أن هذه المؤسسات إنحرف

بتعدت عن  مؤسسات تقوم على تمويل األغنياء وأصحاب رؤوس األموال القادرين على تقديم الضمان، وا 
تمويل الفقراء القادرين على العمل حسب النموذج النظري للعمل البنكي اإلسالمي، وبذلك تكون قد فقدت 

 .1األساسية المميزة لها السمات اإلجتماعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .21نفس المرجع، ص  1
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 خالصة الفصل
حقوق الملكية، وفي سبيل ذلك تعمل البنوك اإلسالمية كغيرها من البنوك على تحقيق الربح وتعظيم 

بالمبادئ الشرعية في  فإنها تقدم مختلف الخدمات لجميع القطاعات وتقبل من جميع األطراف، مع اإللتزام
تشترك فيها مع البنوك  جميع عملياتها، وتتعرض أثناء قيامها بعملها وأنشطتها إلى مجموعة من المخاطر

علقة أساسا توالم وأخرى تنفرد بها لخصوصية عملهاالتقليدية مثل مخاطر اإلئتمان، السيولة ومخاطر السوق، 
الوسائل المتاحة تها نظرا لمحدودية اعلى من نظير األدرجة مخاطرها  وهو ما يفسر، بصيغها التمويلية

 إلدارتها، وهذا ما يدفعها لإلكتفاء بصيغ تمويلية دون أخرى بهدف تقليل هذه المخاطر.



 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثالث: 
 إدارة المخاطر في بنك السالم الجزائر 

 

 تمهيد:

 : التعرف على بنك السالم الجزائرالمبحث األول

 إدارة مخاطر صيغ التمويل الموجودة في بنك السالم الجزائر :المبحث الثاني

 بالنسب المالية تقييم األداء المالي لبنك السالم الجزائرالمبحث الثالث: 

 .خالصة الفصل
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 تمهيد
أضحى توجه الجزائر نحو الصيرفة اإلسالمية أمرا واقعا بالنظر للقبول الذي تحضى به تلك 
المعامالت في أوساط الجزائريين، وهو ما دفع الحكومة للتفكير جليا في السماح لبنوك جديدة الدخول 

الحديثة  أحد فروعهسنقوم بتربص تطبيقي على مستوى الذي لإلقتصاد الوطني ونجد بنك السالم أحدهم و 
 والموجود في والية سطيف.

فبعد التعرف في الدراسة النظرية على المخاطر التي تحيط بنشاط البنوك سواء تلك المشتركة مع 
البنوك التقليدية، أو تلك الخاصة بها وبصيغها التمويلية وكيفية إدارتها، سنتعرف في هذا الفصل من الناحية 

، الخدمات التي يقدمها لمتعامليه، المخاطر التي يتعرض لها ال عن بنك إسالميالعملية على بنك السالم كمث
 :لك مقسم حسب الخطة التاليةه وكيفية إدارة هذه المخاطر كل ذأثناء نشاط

 الجزائر التعرف على بنك السالمالمبحث األول: 
 الجزائر مخاطر صيغ التمويل الموجودة في بنك السالم إدارة :المبحث الثاني
 ةيالملاب سنلاب الجزائر المالي لبنك السالم األداء تقييم المبحث الثالث:
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 الجزائر التعرف على بنك السالمالمبحث األول: 
أعقد اإلقتصاديات بالنسبة للبنوك اإلسالمية، نظرا لعدم وجود تشريعات وقوانين  اإلقتصاد الجزائري من

يتعامالن بصيغ التمويل اإلسالمية، بنك السالم لهذا ال نجد سوى بنكين  وخصوصيته،خاصة به وتحترم 
 إحداها.

 الجزائر المطلب األول: تقديم بنك السالم
 بالتفصيل من نشأة البنك، هيكله التنظيمي وأولوياته.في هذا المطلب سنتعرف على بنك السالم   

 نبدة عن البنكأوال: 
العربية المتحدة، يظم العديد من مصرف السالم الجزائر هو بنك إسالمي أجنبي من أصل اإلمارات 

المساهمين من بينهم مجموعة إعمار القطرية، بنك لبناني كندي، شركة تأمين في اإلمارات، باإلضافة إلى 
 .1بعض المساهمين المحليين

ئر ، وتمت الصادقة عليه من قبل بنك الجزا2006جوان  08أنشئ مصرف السالم في  الجزائر في 
مليار دج  7.2برأس مال قدره  2008أكتوبر  20أ في ممارسة نشاطه في ، وبد2008سبتمبر  10في 
 .2مليار دج وفقا للقواعد الجديدة لبنك الجزائر 10مليون دوالر(، وتم رفعه إلى  100)

واليات، ثالثة  يضم سبعة فروع في خمسبدأ المصرف في توسيع شبكة وكاالته مند التنصيب، واليوم 
هو البنك اإلسالمي الثاني في الجزائر ، و وقسنطينة في الجزائر العاصمة، واحدة في سطيف والبليدة ووهران

بعد بنك البركة من حيث تقديمه للخدمات اإلسالمية في السوق الجزائري، وهو رابع بنك خليجي يتموضع في 
 البنوك الفرنسية هي المهيمنة.حيث  ABC Bankبعد بنك البركة، بنك الخليج، الجزائر 

ي ف االقتصاديةالجزائر يعمل وفق إستراتيجية واضحة تتماشى و متطلبات التنمية  إن مصرف السالم
القيم األصيلة مصرفية عصرية تنبع من المبادئ و  ، من خالل تقديم خدماتجميع المرافق الحيوية بالجزائر

تضبط معامالته هيئة ، المستثمرينو  والمتعاملين حاجيات السوقالراسخة لدى الشعب الجزائري، بغية تلبية 
 .3واالقتصادون من كبار العلماء في الشريعة شرعية تتك

 وهيكله التنظيمي نشاط البنكثانيا: 
 4بنك السالم إلى قسمين:يمكن تقسيم أعمال : نشاط البنك -1

                                                             

 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.famille.3                            1 موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  
 .4ص ،2012، لبنك السالم الجزائر التقرير السنوي 2
.4، ص2013،  لبنك السالم الجزائرالتقرير السنوي   3  
.09.00، 15/05/2017مقابلة مع عبد المنعم ساحيلي، موظف في قسم التجارة،    4  

http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.famille.3
http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.famille.3
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 كوسيط مالي، ألنه يضمن توفير وسائل الدفع وجباية األموال العامة. الفئة األولى:
 كشريك مالي فيما يخص عمليات المشاركة والمضاربة. الفئة الثانية:

 الهيكل التنظيمي للبنك )وكالة سطيف( -2
 سوف نوجز الهيكل التنظيمي لبنك السالم الجزائر فرع سكيف في الشكل التالي:

 التنظيمي لبنك السالم وكالة سطيف( الهيكل 4لشكل رقم )ا

 
 موظف في قسم التجارة باإلعتماد على مقابلة مع عبد المنعم ساحيلي من إعداد الطالبينالمصدر: 

من  %10موظف، وساهم الفرع بنسبة  16، يضم 2014بإستقبال الزبائن في مارس  بدأ فرع سطيف
 .2014أرباح البنك في 

 البنك مهمة رؤية وقيمثالثا: 
إعتماد أرفع معايير الجودة في األداء لمواجهة التحديات المستقبلية في األسسواق المحلية : مهمة البنك -1

 .1واإلقليمية والعالمية، مع التركيز على تحقيق أعلى نسبة من العائدات للعمالء والمساهمين على سواء
شريعة اإلسالمية، وبتقديم خدمات الريادة في مجال الصيرفة الشاملة، بمطابقة مفاهيم ال: رؤية البنك -2

 .2معتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف ومنتجات مبتكرة

                                                             

 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.43                        1  موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.44                       2 موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  

http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.43
http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.43
http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.44
http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.44
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  1:ويمكن تلخيص قيم بنك السالم فيمايلي: قيم البنك -3
في مصرف السالم الجزائر يتم تبني التميز كثقافة جماعية وفردية، يتم السعي لتحقيقها بأعلى التميز: أ. 

 ؛القيام به من أعمال، ويعد ذلك دافعا لتحقيق أهدافهمالمعايير في كل ما يتم 
وهو شعورهم بالمسؤولية، والعمل على اإلستجابة لكافة الحاجيات المطلوبة والمنتظرة من قبل اإللتزام: ب. 

 ؛المتعاملين والزمالء
ديم أفضل خدمة التواصل الداخلي والخارجي أهم أولويات البنك، إلدراك أنه الوسيلة المثلى لتقالتواصل: جـ. 

 للعمالء.
 الجزائر المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك السالمالمطلب الثاني: 

تجات والخدمات التي تناسب جميع الشرائح من الزبائن نقدمها يقدم بنك السالم الجزائر العديد من المن
 في هذا المطلب.

 أوال: الخدمات المقدمة من طرف البنك 
على الصعيد المحلي مثل الصعيد الخدمات المبتكرة الجزائر مجموعة من -يقترح مصرف السالم

 2تتمثل في: الميدان،تتوافق والتطورات الحاصلة في  ،الدولي
  ؛موال عن طريق أدوات الدفع الآليخدمة تحويل األ -1
 ؛"السالم مباشر" الخدمات المصرفية عن بعد  -2
 ؛"سويفتي" خدمة اإليميل سويفت  -3
 ؛"آمنة"بطاقة الدفع اإللكترونية  -4
 ؛"E-Amina" خدمة الدفع عبر األنترنت -5
  ؛"أمان"خزانات األمانات  -6
  ؛ماكينات الدفع الآلي -7
 ؛ماكينات الصراف الآلي -8
 ؛تنفـيذ تـعامالتك التجارية الدولية دون تأخير -9

  ؛المستندّيةالعمليات  ،وسائل الدفع على المستوى الدولي -10
 .يةخطابات الضمان البنكالتعهدات و  -11

                                                             

 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.45                  1 موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.famille.3                   2 موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  

http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.45
http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.45
http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.famille.3
http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.famille.3
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 ثانيا: المنتجات المقترحة من طرف البنك
 حتياجات في مجال اإلستغاللاإلكافة المشاريع اإلستثمارية و  الجزائر يمول-السالم مصرف

 1اإلستهالك عن طريق عدة صيغ تمويلية منها:و 
 ؛المشاركة -1
 ؛المضاربة -2
 ؛االجارة -3
 ؛المرابحة -4
 ؛ستصناعاإل -5
 ؛السلم -6
 ؛البيع بالتقسيط -7
 .لبيع األجلا -8

 الجزائر تخص بنك السالم عرض بعض األرقامالمطلب الثالث: 
 :األرقام التي يمكن أن تعطي صورة عن تطور نشاط بنك السالمبعض سنقدم 

 الوحدة باأللف                الجزائر بعض أرقام بنك السالم (2الجدول رقم )                              
 2011 2012 2013 2014 2015 

 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 رأس المال الصافي )دج(

 23.685.162 19.450.948 23.931.685 19.401.238 12.945.736 إجمالي الودائع )دج(

 301.357 1.383.314 1.266.660 1.119.549 898.166 النتيجة )دج(

نسبة النتيجة إلى رأس 
 (%) المال الصافي

08.98 11.20 12.67 13.83 03.01 

نسبة النتيجة إلى 
 (%) إجمالي الودائع

06.94 05.77 05.29 07.11 01.27 

 على وثائق المؤسسة باالعتماد من إعداد الطالبين :المصدر
        

 
 

                                                             

 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.famille.3                   1  موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  
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 )دج( باأللف الوحدة          الجزائر   قام بنك السالمبعض أر لأعمدة بيانية ( 5الشكل )                     

 
 من إعداد الطالبين باإلعتماد على وثائق المؤسسةالمصدر: 
أن رأس المال الصافي ثابت طوال فترة الدراسة، كما أن واألعمدة البيانية نالحظ من خالل الجدول 

، أين نالحظ إنخفاض محسوس، وبالنظر إلى 2014ة إلى في سنإجمالي الودائع ترتفع من سنة إلى أخرى 
 حيث سجلت سقطة نوعية. 2015النتيجة فإن الرباح في إرتفاع مستمر إلى غاية سنة 

كل   2011بمقارنة النتيجة إلى رأس المال، فإن نسبة النتيجة إلى رأس المال في إرتفاع، حيث أن في 
، لتنخفض في 2014دج في سنة  0.14دج، ترتفع حتى  0.09دج من رأس المال يحقق لنا بالتقريب 1

 دج. 0.03دج يحقق  1إلى  2015
دج  1تم تسجيل كل  2011وبمقارنة النتيجة إلى إجمالي الودائع فإنه هناك تدبدب كبير، ففي سنة 

إلى  2014، ليرتفع في 2013دج في  0.052ثم إلى  0.057دج، ينخفض إلى  0.069من الودائع يحقق 
دج أي تقريبا  0.012دج يحقق  1إلى أن كل  2015دج، لينخفض من جديد في  0.071حقق دج ي 1

 بدون عوائد.
 الجزائر المبحث الثاني: إدارة مخاطر صيغ التمويل الموجودة في بنك السالم

لعديد من صيغ التمويل التي تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، من الجزائر با يتعامل بنك السالم
باإلضافة إلى صيغة المضاربة والمشاركة بينها صيغ التمويل بالمرابحة، السلم، اإلستصناع واإلجارة، 

، هعلى مستوا موجودة في الفرع الذي قمنا بالدراسة الميدانيةالالموجودة في القائمة الموسعة للبنك ككل وغير 
 وسوف نتناول كل صيغة على حدى في هذا المبحث.

 المطلب األول: صيغة التمويل بالمرابحة
 ، صيغة التمويل بالمرابحة من أثر الصيغ إستعماال في البنوك اإلسالمية، نظرا لخصائصها المتميزة
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الجزائر فرع سطيف، هي صيغة  ك السالمالموجودة في بنصيغة التمويل بالمرابحة يجدر التذكير أن و 
 . المرابحة لآلمر بالشراء

 الجزائر المرابحة حسب بنك السالم تعريفأوال: 
عملية شراء المصرف لسلعة منقولة أو ثابتة بمواصفات محددة بناًء على طلب ووعد المتعامل  هي

إليها هامش ربح موعود به بشرائها ثم إعادة بيعها مرابحة بعد تملكها وقبضها بثمن يتضمن التكلفة مضافا 
 ورد(، المصرف، المشتري من المصرفالبائع للمصرف )المومنه تتكون أطراف العقد من  من المتعامل.

 .1()المتعامل
 ثانيا: إجراءات طلب عقد المرابحة

 ويمكن بيان المراحل العملية لعقد المرابحة والمستندات التي يطلبها البنك فيمايلي:
 المراحل العملية -1

 2وتتمثل في المراحل التالية:
) إستمارة طلب التمويل  ؛يفضل أن تكون باسم المصرف(لية و تقديم طلب تمويل )طلب + فاتورة أو . أ

 (6الملحق رقم 
رسال تبليغ للمتعامل ) خصوصيا .ب  ؛ت التمويل، الشروط، الضمانات...(دراسة الطلب وا 
 ؛بالشراءتوقيع المتعامل على األمر والوعد  .جـ
 ؛تقديم ضمان للجدية .د

 ؛شراء المصرف للبضاعة من المورد ه.
 ؛تحقيق اإلستالم والتسليم و.
  ؛توقيع عقد البيع بالمرابحة بين المصرف والمتعامل ي.
 ؛دفع ثمن السلعة من المصرف للمورد .ـح
يخص السلع المستوردة يتم سداد المورد بالطرق المتفق عليها، كما أن انتقال ملكية السلعة )بيع  فيما .ط

السلعة المستوردة من المصرف للعميل( يتم بعد استالم المستندات وتظهيرها من قبل المصرف. ) في حالة 
 ؛.. الخ(وكذلك بوليصة الشحن .....فتح االعتماد المستندي ينبغي أن يكون باسم المصرف 

في حال االستيراد يتم تحديد سعر المرابحة عند ورود المستندات بالعملة الصعبة حسب مبلغ الفاتورة  .ي
 ؛ل مبلغ العقد إلى العملة المحليةبالعملة الصعبة، ثم بعد ورود سعر العملة بالدينار يتم تحوي

                                                             

 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.46                  1 موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.46                 2 موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  
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 سداد المتعامل لثمن المرابحة على أقساط. .ك
 مستندات العقد -2

 1هي:التي يقوم بنك السالم بالتعامل بها المستندات 
 ؛طلب الشراء مع الوعد بالشراء .أ

 ؛عقد شراء المصرف للسلعة ب.
 ؛مستند التسليم جـ.
 ؛للمتعاملعقد البيع بالمرابحة . د
 الضمانات ) الرهن،....(. .ه

طلب التمويل بالمرابحة مجموعة من الوثائق تعد ضرورية لدراسة الملف،  يقدم المتعامل مع إستمارة
 .7وهي موضحة في الملحق رقم 

ينتهجها بنك السالم الجزائر عند إبرامه لعقد المرابحة لآلمر بالشراء وسنقوم بتوضيح اإلجراءات التي 
 من خالل المخطط التالي:

 الجزائر لبنك السالم عملية التمويل بالمرابحة بالنسبة( 6الشكل رقم )

 

 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.46 :المصدر
 ثالثا: مخاطر عقد التمويل بالمرابحة

 2الجزائر هي: مرابحة في بنك السالمعقد التمويل بالمخاطر 
                                                             

  http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.46   1                 موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي 
.09.00، 15/05/2017مقابلة مع عبد المنعم ساحيلي، موظف في قسم التجارة،   2   
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 ؛السداد عن العميل عجز حالة في للخطر البنك أموال تعرض  -1
  أن يعني ما وهذا األحيان، بعض في سنة من ألكثر تصل مدة طويلة إلى يحتاج القضاء إلى اللجوء -2

 ك؛البن حقوق تحصيل يتم حتى الالزمة القانونية اإلجراءات إتخاذ فترة طيلة األموال هذه على عائد يفقد البنك
 بعض الضمانات صعبة التحويل إلى سيولة؛ -3
 تغير رأي المتعامل وعدم شرائه للسلعة؛  -4
 ؛المرابحة مدة طوال البنك أرباح ثبات -5
 قبل تسليمها للمتعامل. ذلك غير أو المشتراة السلعة هالك -6

 رابعا: كيفية تغطية المخاطر في عقد المرابحة
التمويل، فبعد الجزائر من عميل إلى آخر، وحسب قيمة  السالم تختلف عملية إدارة المخاطر في بنك 

مويل من عدمه، مع تحديد تقديم العميل الملف الخاص به، يقوم قسم إدارة المخاطر بدراسته وتقرير منح الت
 الضمانات.الشروط و 
في مدة تقدر بين  دج 100.000.000تقدم أحد العمالء إلى البنك وقام بطلب تمويل يقدر ب  ل:امث 

وبالشروط  %09ثالث إلى ستة أشهر، وبعد دراسة الملف تم تقرير منح التمويل بهامش ربح سنوي يقدر ب 
 ( 1)أنظر الملحق رقم   1والضمانات التالية:

 لضمان عدم تراجع العميل عن الطلب؛، دج 20.000.000 ـيقدر ب *تقديم هامش جدية -1
 المتعامل والبنك لشروط العقد، يستعمل في المحكمة إذا حدث نزاع؛ كشاهد لقبول، إمضاء سند ألمر -2
، يتحول إلى الدرجة األولى، كضمان رهن عقاري قانوني من الدرجة الثانية يغطي إجمالي التسهيالت -3

ن لم يحقق عائد؛  للبنك بأن المتعامل يستطيع دفع مبلغ التمويل حتى وا 
لضمان أن التمويل أتى بطلب وحاجة من جميع الشركاء، وعدم ، كفالة الشركاء بإجمالي التسهيالت -4

 تملص أحد الشركاء من واجب الدفع في مرحلة من المراحل؛
، تستعمل عادة للمؤسسات الجديدة، كفالة شركة أخرى وهي متعامل وفي لذى البنك بإجمالي التسهيالت -5

 والتي ليس للبنك عليها معلومات كبيرة؛
 ، لضمان أن المتعامل سيتحمل مخاطر التمويل؛مين الشامل المخاطرتجبير بوليصة التأ -6
 ، إلثبات وضعية المتعامل إتجاه الدولة، وبأن الدولة لن تقوم بحجز التمويل تقديم شهادات جبائية محينة -7

                                                             
 .09.00، 15/05/2017مقابلة مع عبد المنعم ساحيلي، موظف في قسم التجارة،  1

 *هامش الجدية: مبلغ أو نسبة من  مبلغ التمويل يدفعه المتعامل كعربون، إذا تراجع المتعامل عن العملية يصبح من حق البنك ال يسترد.
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 ، وبالتالي عدم قدرته على إستغالل التمويل، وبالتالي عدم القدرة على السداد.بهدف تسديد الدين
هنا نالحظ أن هناك ضمانات كبيرة ومتعددة يقوم البنك بطلبها من المتعامل بهدف إتمام عقد  ومن 

 ، ألنها وبإجمالها ستغطي تقريبا ضعف إجمالي التمويل.كافية التمويل بالمرابحة، ونرى أن هذه الضمانات
 السلمالتمويل ب صيغةالمطلب الثاني: 

 ثاني صيغة تمويل يتعامل بها بنك السالم الجزائر، نستعرض خصائصها كالتالي: التمويل بالسلم هي
 الجزائر التمويل بالسلم حسب بنك السالم تعريفأوال: 

بيع السلم عبارة عن شراء سلعة موصوفة في الذمة بثمن مقبوض في الحال وبشروط خاصة يتم فيها 
 المتعامل رف )المشتري(،المصويتمثل أطراف العقد في  ،توكيل المصرف المتعامل ببيع السلعة بعد قبضها

 .1المشتري النهائيو  )البائع(
 ومستنداته ثانيا: إجراءات طلب عقد السلم

 تمر عملية التوقيع على عقد السلم بين المتعامل والبنك بعدة خطوات نذكرها كمايلي:
 2:وتتمثل فيمايلي: المراحل العملية -1
 (6) الملحق رقم  ؛طلب التمويل أ.
 ؛تبليغ المتعاملالموافقة و  ب.
 ؛عقد الوكالةتوقيع عقد السلم و  جـ.
  ؛قيام الوكيل ببيع السلعة للمشتري النهائي د.
 دفع الثمن للمصرف )دفعة واحدة أو على أقساط(. ه.
 3هي: الجزائر في عقد السلمالمستندات التي يتعامل بها بنك السالم : مستندات العقد -2
 ؛طلب التمويلأ. 
 ؛تبليغ الموافقة االئتمانية ب.
  ؛السلم بين المصرف بصفته مشتري والمتعامل بصفته بائععقد شراء  جـ.
 ؛بيع سلعة السلم بعد قبضهاب امل عقد توكيل البنك للمتع د.
 الضمانات. ه.

                                                             
                http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.51 موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  1
   http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.51 نك السالم متاح على الرابط التالي              موقع ب  2
  http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.51 التالي               موقع بنك السالم متاح على الرابط   3

http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.51
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مجموعة من الوثائق تعد ضرورية لدراسة الملف، وهي  سلميقدم المتعامل مع إستمارة طلب التمويل بال
 .7موضحة في الملحق رقم 

 يلي:جزائر فيماوسنقوم بتلخيص إجراءات منح التمويل بالسلم كما يجريها بنك السالم ال
 الجزائر بالنسبة لبنك السالم سلمعملية التمويل بال( 7الشكل رقم )

 
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.51المصدر: 

 ثالثا: مخاطر عقد التمويل بالسلم
 1وتتمثل هذه المخاطر فيمايلي:

 ؛السلعة المشتراة غير مطابقة للمواصفات -1
 ؛تملك البنك للسلعة يتطلب تكاليف إضافية للتخزين ومخاطر حدوث عيب فيها -2
 ؛السلعة في وقتهاعدم تسليم  -3
  .إنخفاض سعر السلعة في السوق -4

 رابعا: كيفية تغطية مخاطر السلم 
الجزائر بتغطية المخاطر الناتجة عن عقد السلم، سوف نرى مثال عن  لمعرفة كيف يقوم بنك السالم

دج باإلضافة إلى تمويالت أخرى بقيمة  30.000.000 لم بـذلك، فبعد طلب المتعامل من البنك عقد س

                                                             
 .09.00، 15/05/2017مقابلة مع عبد المنعم ساحيلي، موظف في قسم التجارة،   1
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 1باإلضافة إلى الشروط والضمانات التالية: %08دج، قام البنك بطلب هامش ربح يقدر ب  90.000.000
 ( 2)أنظر الملحق رقم 

 كشاهد لقبول المتعامل والبنك لشروط العقد، يستعمل في المحكمة إذا حدث نزاع؛، إمضاء سند ألمر -1
كضمان للبنك بأن ، من صافي التسهيالت %100عقاري من الدرجة األولى يغطي على األقل  رهن -2

ن لم يحقق عائد؛  المتعامل يستطيع دفع مبلغ التمويل حتى وا 
 ، كضمان في يد البنك مضمون؛دج 60.000.000رهن سندات إستثمار بقيمة  -3
ن التمويل أتى بطلب وحاجة من جميع لضمان أ، الكفالة التضامنية للشركاء بإجمالي التسهيالت -4

 الشركاء، وعدم تملص أحد الشركاء من واجب الدفع في مرحلة من المراحل؛
إلثبات وضعية المتعامل إتجاه الدولة، وبأن الدولة لن تقوم بحجز ، شهادة جبائية وشبه جبائية محينة -5

 التمويل، وبالتالي عدم القدرة على السداد. التمويل بهدف تسديد الدين، وبالتالي عدم قدرته على إستغالل
 ( 3أنظر الملحق رقم )مثال عن عقد بيع الوكالة: 

، حيث %10دج، وهذا مقابل ربح سنوي يقدر بـ  36.000.000لبنك بإبرام عقد وكالة مع متعامل بـ قام ا
 يتم التسديد عن طريق أقساط شهرية، وتم فرض الضمانات التالية:

 تسديد ديونه؛في األسبوع األول، كشطر أولي لضمان جديته، يستعمل لتسديد مبلغ أولي بـسبعة ماليين  -1
 إمضاء سند ألمر، كشاهد على العملية يستعمل عند الحاجة. -2

نالحظ أن هناك ضمانات كبيرة يقوم البنك بطلبها من المتعامل بهدف إتمام عقد التمويل بالسلم، ونرى 
 من إجمالي التسهيالت. %150تشمل  فهيالمادية  كافية من الناحيةنات أن هذه الضما

 التمويل باإلستصناع صيغةالمطلب الثالث: 
كذلك من بين صيغ التمويل المستعملة في بنك السالم الجزائر نجد اإلستصناع سنتعرف عليه من 

 وجهة نظر البنك فيمايلي:
 الجزائر حسب بنك السالم عقد اإلستصناعأوال: تعريف 

هو عقد بين المصرف والمتعامل يتعهد فيه المصرف بصناعة عين موصوفة في الذمة بسعر محدد 
على أن تسلم في تاريخ معّين )ويكون المصرف هنا صانعا والمتعامل مستصنعا(، ويقوم المصرف بإبرام عقد 

  .2صانعا استصناع مواز مع طرف ثالث ) عقد مقاولة( يكون فيه المصرف مستصنعا والمقاول
                                                             

  .09.00، 15/05/2017في قسم التجارة، مقابلة مع عبد المنعم ساحيلي، موظف   1
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.50   نك السالم متاح على الرابط التالي               موقع ب  2
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 1ومنه يتكون أطراف العقد من:
  ؛االستصناع ومستصنع في المقاولة( المصرف ) صانع في -1
 ؛المتعامل -2
 .المقاول ) الجهة الصانعة( -3

 والمستندات ثانيا: إجراءات طلب عقد اإلستصناع
 كمايلي:بين المتعامل والبنك بعدة خطوات نذكرها  ستصناعتمر عملية التوقيع على عقد اإل

  2في إطار إنجاز العمل )الصنع( قد يكون المصرف:: المراحل العملية -1
 صانعًا والمتعامل مستصنعًا:أ. 
 (6) الملحق رقم  ؛تقديم المتعامل طلبا بالتمويل باالستصناع 
  ؛تبليغ المتعاملالدراسة االئتمانية و 
 المتعامل.برام عقد االستصناع بين المصرف و إ  

 والمقاول صانعًا: مستصنعاً ب. 
 ؛صانع أو المقاول( بإنجاز األعماليكون المصرف صاحبا ومالكا للمشروع ويكلف الصانع أو المقاول )ال 
  .)إبرام عقد االستصناع الموازي ) عقد المقاولة 
 3وتتمثل هذه المستندات فيمايلي:: مستندات العقد -2
 ؛طلب التمويل باالستصناعأ. 
 ؛وتبليغ المتعامل استصناعالموافقة االئتمانية ب. 
 ؛عقد االستصناعجـ. 
 عقد االستصناع الموازي ) المقاولة(. .د

مجموعة من الوثائق تعد ضرورية لدراسة الملف،  ستصناعيقدم المتعامل مع إستمارة طلب التمويل باإل
 .7وهي موضحة في الملحق رقم 

 في بنك السالم الجزائر في المخطط التالي: نلخص إجراءات عقد اإلستصناع
 
 

                                                             
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.50                 موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  1
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.50                 متاح على الرابط التاليموقع بنك السالم   2
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.50                 موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  3
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 الجزائر ( عملية التمويل باإلستصناع بالنسبة لبنك السالم8الشكل رقم )

  http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.50المصدر:
 ثالثا: مخاطر التمويل باإلستصناع

الجزائر هي المخاطر المتعلقة بالسلعة أساسا،  في بنك السالم المخاطر الناتجة عن عقود اإلستصناع
وخاصة في كونها موصوفة فقط وذات مميزات خاصة، فوصف السلعة للبنك قد يكون غير دقيق وبالتالي 

أن  عدم قبوله للسلعة بعد صنعها، أو عدم قدرة الصانع على صنع السلعة بالمواصفات المطلوبة بإعتبار
نما يقوم بعقد إستصناع موازي مع صانع  .1البنك ال يقوم بصناعة السلعة بنفسه وا 

 2وبالطبع هناك مخاطر أخرى مثلها مثل باقي الصيغ مثل:  
 ؛تقلبات األسعار بعد تحديدها في عقد االستصناعحدوث  -1
 ؛تأخر الصانع في تسليم البضائع في حال كان المصرف مستصنعاً  -2
 قدرة المصرف على رفع السعر نتيجةعدم سداد العميل المستصنع أو تأخره عن السداد مع عدم  -3

 ؛التأخير
 .التقلبات في أسعار المواد األولية الالزمة لالستصناع -4

 رابعا: كيفية تغطية مخاطر التمويل باإلستصناع
بأي حال من األحوال، ال يوجد حقيقة آلية واضحة لمواجهة مخاطر اإلستصناع، فالبنك يتحملها 

  .3وخاصة تلك المخاطر المتعلقة في كونه صانعا
                                                             

  .09.00، 15/05/2017لي، موظف في قسم التجارة، مقابلة مع عبد المنعم ساحي 1
  .09.00، 15/05/2017مقابلة مع عبد المنعم ساحيلي، موظف في قسم التجارة،  2
  .09.00، 15/05/2017مقابلة مع عبد المنعم ساحيلي، موظف في قسم التجارة،  3
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دج،  100.000.000قام البنك بتكليف أحد الصناع بصناعة بضاعة للبنك في عقد إستصناع بقيمة مثال: 
 ( 4أنظر الملحق رقم ). لبنك على الصانع ال حجز نقدي، وال كيفية السدادلم يفرض ا، %9بهامش ربح 

ومن هنا نالحظ أن مخاطر عقد التمويل باإلستصناع كبيرة، يتحملها البنك، وكذلك المتعامل يمكن أن 
تصناع يتطلب عامل ثقة وخبرة أكبر يتحمل نفس المخاطر في حالة كان البنك صانعا، وبالتالي فإن عقد اإلس

 في عقد التمويل باإلستصناع. ملية التعامل بهذا العقد، ومنه فالضمانات كافية نسبيامنه عامل مادي في ع
 التمويل باإلجارة صيغةالمطلب الرابع: 

 سنتعرف عليه من وجهة نظر بنك السالم في هذا المطلب:، البنكمويل يقوم به هو رابع وآخر عقد ت
 الجزائر أوال: تعريف التمويل باإلجارة حسب بنك السالم

عند التعاقد أو  بنكبمقتضاه عينا موجودة في ملك ال بنكهو عقد بين المصرف والمتعامل يؤجر ال
  1في ذمة المؤجر تسلم في تاريخ محدد وهي نوعان:  موصوفة

لمستأجر في نهاية مّدة اإلجارة وهي التي تنتقل فيها ملكية العين المؤجرة إلى ا :إجارة منتهية بالتمليك -1
  طرف ثالث(. قد تكون العين المؤجرة مشتراة من المتعامل نفسه أو من)
 هي التي تعود فيها العين المستأجرة إلى المؤجر في نهاية مّدة اإلجارة.و  :إجارة تشغيلية -2
 المورد بائع العين المؤجرة.و   المتعامل )المستأجر( ،المصرف )المؤجر( من أطراف العقـدويتألف   

 ثانيا: إجراءات طلب عقد اإلجارة
 يلي: بين المتعامل والبنك بعدة خطوات نذكرها كما جارةتمر عملية التوقيع على عقد اإل

 المراحل العملية -1
 2يلي: فيما المراحل العملية في إجراءات طلب عقد اإلجارة تتمثل

 (6) الملحق رقم  ؛طلب تمويل مع ذكر مواصفات العين المطلوب استئجارهاأ. 
  ؛دراسة الطلب )المردودية، المخاطر...( ب.
 ؛تبليغ المتعاملاالئتمانية و  قةالموافجـ. 
 ؛شراء العين من مالكها د.
 ؛عقد إجارة العين للمتعامل ه.
 ؛سداد مبلغ األجرة حسب جدول السداد و.

                                                             
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.47                موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي 1
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.47                موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي 2
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 عقد البيع أو الهبة للعين للمستأجر ) يوقع في نهاية مدة اإلجارة(. .ز
 مستندات العقد -2

 1اإلجارة هي:المستندات التي يتعامل بها بنك السالم الجزائر في عقد 
  ؛طلب ووعد باالستئجار )التمويل باإليجار(أ. 
 ؛عقد اإلجارة ) التمويلية، التشغيلية( ب.
 ؛عقد شراء من المورد )قد يكون نفسه المتعامل( جـ.
 ؛نموذج عقد البيع للمستأجر في نهاية المدة د.
 وعد المستأجر بالشراء في حالة التخلف. .ه

مجموعة من الوثائق تعد ضرورية لدراسة الملف،  جارةطلب التمويل باإل يقدم المتعامل مع إستمارة
 .7وهي موضحة في الملحق رقم 

 وسنقوم بتلخيص اإلجراءات التي يتبعها بنك السالم الجزائر في منح التمويل عن طريق اإلجارة من 
 خالل الشكل التالي:

الجزائر السالم( عملية التمويل باإلجارة بالنسبة لبنك 9الشكل رقم )

 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.47 المصدر:
 

                                                             
         http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.47            موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي 1
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 ثالثا: مخاطر التمويل باإلجارة
 1مخاطر التمويل باإلجارة في بنك السالم الجزائر هي:

 ؛إحتمال تلف أو تقادم أو إنخفاض قيمة األصل -1
  ؛إلى المستأجرعدم قدرة البنك على تحويل مخاطر األصل  -2
خلف المستأجر عن تسديد باقي أقساط األصل أو رفض المستأجر تملك األصل بعد انتهاء عقد ت -3

 .اإليجارة
 رابعا: كيفية تغطية مخاطر التمويل باإلجارة 

يتم تغطية المخاطر التجارية والتي تتعلق بمخاطر تلف األصل المعد لإليجار أو المؤجر عن 
أما المخاطر االئتمانية والتي تتعلق بمخاطر عدم السداد إليجارات ، التعاوني على األصلطريق التأمين 

المدة المتبقية فيتم تغطيتها بالقيمة السوقية لألصل المؤجر الذي يمكن إسترداد حيازته في حال التأخر في 
 .2السداد
دج، قام  14509584.96ها قام عميل بطلب عقد تمويل باإلجارة لستة شاحنات نقل كبيرة تكلفت مثال:

 ( 5)أنظر الملحق رقم  ، لثالث سنوات.%14البنك بإقتنائها للعميل، بهامش ربح يقدر بـ 
ولتغطية المخاطر التي تتعلق بالتلف قام البنك بالتأمين الشامل على األصل وتحمل بذلك تكلفة 

 دج 1627152.14دج، باإلضافة إلى مصاريف التأمين البحري والذي يقدر ب  1246516.02 ـتقدر ب
 والذي حملها كلها للعميل.

كشاهد لقبول المتعامل والبنك لشروط العقد، يستعمل  ولتغطية المخاطر اإلئتمانية فقد قام بإمضاء سند بأمر
لضمان أن التمويل أتى بطلب  امنية للشركاء،ى فرض الكفالة التضباإلضافة إل، في المحكمة إذا حدث نزاع

باإلضافة إلى  وحاجة من جميع الشركاء، وعدم تملص أحد الشركاء من واجب الدفع في مرحلة من المراحل،
  عند الفتح، لضمان تسديد أجرة السنوات األولى لإلستعمال. %30تأمين نقدي بقيمة 

األصل المعد لإليجار قبل التسليم للعميل، وبهذا  يلجأ البنك للتأمين في عقد التمويل باإلجارة على
يقضي على جزء كبير من المخاطر المتعلقة باألصل، أما بعد التسليم للعميل فإن البنك يضمن األقساط 

 .تبقى هناك بعض األخطار غير مغطاة لسداد، وبالتالياألولى فقط ل
 

                                                             
  .09.00، 15/05/2017مقابلة مع عبد المنعم ساحيلي، موظف في قسم التجارة،   1
  .09.00، 15/05/2017التجارة،  مقابلة مع عبد المنعم ساحيلي، موظف في قسم  2
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 المشاركةالتمويل ب صيغةالمطلب الخامس: 
صيغة التمويل بالمشاركة والمضاربة اليتم التعامل بها في فرع بنك السالم، كر أن يجدر الذ
 ذكورة بهدف إثراء الموضوع.موالمعلومات ال

 الجزائر تعريف التمويل بالمشاركة حسب بنك السالمأوال: 
 الربح ،ويتكون من الحصتين رأسمال الشركةهو عقد بين طرفين أو أكثر يقدم كل منهما حصة مالية 

 بنكال الشريك )أ(يتمثل أطراف العقد في يوزع بينهما حسب االتفاق والخسارة على حسب نسبة المشاركة، 
 2وهي نوعان: 1،بنكشركاء الو 
 ؛وهي التي تبقى إلى نهاية مدتها :المشاركة المستمرة -1
 خالل مدةلى دفعات أو دفعة واحدة وفيها يمتلك أحد الشريكين حصة الآخر ع :المشاركة المتناقصة -2

 .المشاركة المنتهية بالتمليك
 ثانيا: إجراءات طلب عقد المشاركة

 تمر عملية طلب عقد المشاركة بالمراحل التالية:
 المراحل العملية -1

 3:ـيتقدم الشريك إلى البنك ويقوم ب
 (6)الملحق رقم  ؛طلب تمويل بالمشاركةأ. 
 شتراكه في رأسمال المشروع لمدة إشروع يقوم المصرف بمنح التمويل والذي يمثل بعد دراسة تقديرية للم ب.

 ؛متفق عليها مسبقا
 ؛يتم توقيع عقد المشاركة المتناقصة أو الدائمة مع الوعد بالبيع جـ.
 عمليات المشاركة يتم تقييدها في حساب مشاركة. .د
 مستندات العقد -2

 4بإستعمالها في:تتمثل المستندات التي يقوم البنك 
 ؛طلب التمويلأ. 
 ؛تبليغ المتعاملب. 

                                                             
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.49               موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  1
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.49               موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  2
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.49               موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  3
       http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.49               موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  4

http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.49
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  ؛ريك الآخر في المشاركة المتناقصةوعد الشريك بشراء حصة الشجـ. 
 المشاركة.  عقد د.

مجموعة من الوثائق تعد ضرورية لدراسة الملف،  مشاركةيقدم المتعامل مع إستمارة طلب التمويل بال
 .7وهي موضحة في الملحق رقم 

من  المشاركةوسنقوم بتلخيص اإلجراءات التي يتبعها بنك السالم الجزائر في منح التمويل عن طريق 
 خالل الشكل التالي:

 الجزائر عملية التمويل بالمشاركة بالنسبة لبنك السالم( 10الشكل رقم )

 
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.49المصدر: 

 المضاربةالتمويل ب صيغةالمطلب السادس: 
كير أن صيغة التمويل المضاربة اليتم التعامل بها في فرع بنك السالم، والمعلومات الذكورة يجدر التذ

 بهدف إثراء الموضوع.
 الجزائر تعريف التمويل بالمضاربة حسب بنك السالمأوال: 

 للمتاجرة به مقابل مقدار من المال للمضاربهي عقد بين طرفين يدفع من خالله رب المال مبلغا من 
الربح شائع مشترك بينهما حسب ما اشترطا، فإن خسر دون تعد وال تقصير وال مخالفة فالخسارة تقع على 

المصرف )رب المال(، يتمثل أطراف العقد في المصرف وحده وال يخسر المضارب إال جهده وعمله، 
 1.المال(، المصرف )المضارب( مل )ربالمتعا، أو المتعامل )المضارب(

                                                             
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.48                  موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي 1
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 1قسمين: قد تنقسم المضاربة إلى 
  )يفوض فيها المضارب باالستثمار وفق ضوابط تتماشى مع مبادئ المصرف(. مطلقة -1
  )يقّيد بمشروع معّين أو نشاط خاص(.   مقيدة -2

 المضاربة ثانيا: إجراءات طلب عقد
 تمويل بالمضاربة بالمراحل التالية: تمر عملية طلب عقد

 المراحل العملية -1
 2في: المراحل العملية في إجراءات طلب عقد المضاربة تتمثل

تقديم المتعامل )المضارب( ملف قصد الحصول على تمويل بالمضاربة )مبررا الخبرة، المهارة واألهلية..( أ. 
 ال ؛المالية الالزمة لتحقيقهلتحقيق موضوع المضاربة والذي ال يملك اإلمكانات 

توقيع عقد مضاربة بين رب المال )المصرف( والمضارب يحدد فيه مدة المضاربة ونسبة الربح بين  ب.
 ؛طرفي العقد

  ؛تسليم المبلغ للمضارب من طرف رب المال واالتفاق على بعض الشروط في حال )المضاربة المقيدة(جـ. 
 شراء المضارب لها.تصفية المضاربة ببيع أصولها أو  د.
 مستندات العقد -2

 3تتمثل الوثائق المستعملة في عقد التمويل بالمضاربة في البنك في:
 (6)الملحق رقم  ؛طلب التمويلأ. 
 ؛خطاب التبليغب. 
 ؛وعد بشراء موجودات المضاربة في حالة اإلخالل بالشروطجـ. 
 د المضاربة.عقد. 

مجموعة من الوثائق تعد ضرورية لدراسة الملف،  مضاربةطلب التمويل بال يقدم المتعامل مع إستمارة
 .7وهي موضحة في الملحق رقم 

وسنقوم بتلخيص اإلجراءات التي يتبعها بنك السالم الجزائر في منح التمويل عن طريق المضاربة من 
 خالل الشكل التالي:

 
                                                             

 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.48                  موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  1
      http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.48                  موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  2
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.48                  موقع بنك السالم متاح على الرابط التالي  3

http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.48
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 الجزائر بالنسبة لبنك السالم ضاربةعملية التمويل بالم( 11الشكل رقم )

 
 http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.48 :المصدر

وعليه وبالنظر لطرق التمويل التي يستعملها بنك السالم الجزائر، وبالنظر إلى الضمانات التي يفرضها 
يؤذي إلى تحمل مخاطر أكثر من أخرى، ونستطيع  إستعمالهاعلى العمالء، نرى أنه هناك صيغ تمويل 

 ترتيب هذه الصيغ حسب درجة مخاطرها كالتالي:
 .صيغة التمويل باإلستصناع هي األكثر مخاطرة، من حيث مواصفات السلعة والضمانات

 ، أو تقادمه.را إلحتمالية هالك األصل المؤجر قبل إسترجاعهصيغة التمويل باإليجار نظ
 صيغة التمويل بالسلم رغم وجود ضمانات كافية من العميل فإن مخاطر السلعة تشبه التمويل باإلستصناع.

 صيغة التمويل بالمرابحة أقل الصيغ مخاطرة، لوجود ضمانات كبيرة مع ضمان بيع السلعة قبل التملك.
 بالنسب المالية الجزائر المالي لبنك السالم األداء تقييمالمبحث الثالث: 

 لتأطير داخلية منظومة تأسيس في لها التعرضلبنك السالم الجزائر  يمكن التي المخاطر تسيير تمثلي
 تتم .وقت أي في ونتائجه ممتلكاته على بنكال لنشاط التابعة والخارجية الداخلية للعوامل السلبي التأثير وتقييم
 الرقابة وهياكل )...الخزينة االئتمان،( التخصص حسب التنفيذية الهياكل طريق عن المخاطر هذه مراقبة

  فئة حسب الداخلية التي تؤسس المخاطر، باإلضافة لللجان إدارة وكذا( الدائمة والرقابة المالية الرقابة(
 .لبنكا إدارة لمجلس تابعة لجان تديرها كما العامة للمديرية تابعة وهي المخاطر،
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 في بنك السالم الجزائر السيولة والربحية إدارة مخاطرالمطلب األول: 
مخاطر السيولة والربحية من أهم المخاطر التي يجب على البنك مراقبتها والحرص على إدارتها، 
لكونها قد تسبب إفالسه وعدم إستمراريته، وسوف نرى في هذا المطلب إذا كان بنك السالم معرض لهذه 

 المخاطر، عن طريق حساب المؤشرات.
 في بنك السالم الجزائر السيولة مخاطر إدارةأوال: 

إلدارة مخاطر السيولة يجب معرفة ما إذا كان البنك معرضا لهذا الخطر أوال، ثم إتخاد اإلجراءات 
 والتدابير لمعالجته.

 السيولة تحليل مخاطر -1
 يمكن تحليل مخاطر السيولة عن طريق حساب عدة مؤشرات منها:

 ي الودائعمؤشر نسبة األصول السائلة إلى إجمال -أ
 سنقوم بحساب هذا المؤشر في الجدول التالي:

= نسبة األصول السائلة إلى إجمالي الودائع                             1:يحسب بالعالقة
الموجودات السائلة
إجمالي الودائع

 

 مؤشر األصول السائلة إلى إجمالي الودائع (3رقم ) جدولال
 2011 2012 2013 2014 2015 

 15851680 11221358 10029677 10567060 9362330 الموجودات السائلة
 23685162 19450948 23931685 19401238 12945736 إجمالي الودائع

نسبة األصول السائلة إلى 
 % إجمالي الودائع

72.32 54.47 41.91 57.69 66.93 

 من إعداد الطالبين باإلعتماد على وثائق البنك :المصدر
 2011خالل السنوات  غيرةخالل الجدول أن نسبة األصول السائلة إلى إجمالي الودائع مت نالحظ من

ل لتسج %41.91إلى % 72.32من  2013إلى  2011خفاظ بين بين سنتي ، حيث سجلت إن2015إلى 
 .2015في  %66.93إلى إرتفاعا من جديد 

صول السائلة إلى إجمالي الودائع( لقد جاء في األدبيات أن النسبة المعيارية لهذا المؤشر )نسبة األ
فإن البنك معرض إلى  %30، بمعنى أنه إذا انخفضت هذه النسبة تحت %45و 30تكون محصورة بين 

                                                             
 .182، ص2013/2014، أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس، سطيف،إدارة المخاطر المصرفية وفق إتفاقيات بازلنجار حياة،   1
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ذا زادت هذه النسبة فوق  فإن البنك يمتلك فائض في السيولة غير مستغلة، ويدل  %45خطر السيولة، وا 
 .1على مصداقية البنك وثقة المودعين فيه

من خالل الجدول نالحظ أن مؤشر نسبة األصول السائلة إلى إجمالي الودائع قد فاق النسبة المؤوية 
( الحد األعلى للنسبة، وهو في الحدود المثلى فقط في 2015، 2014، 2012، 2011في أربع سنوات )

كبيرة من يستطيع أن يغطي وتسديد نسبة ل على أن بنك السالم د، وهذا ي%41.91حيث بلغ  2013سنة 
 ، مما يعني مستوى ثقة كبيرة يتمتع بها البنك.إجمالي الودائع التي لبحوزته من أصوله السائلة فقط

 إلى إجمالي األصول ةمؤشر األصول السائل -ب
 سنقوم بحساب هذا المؤشر في الجدول التالي:

نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول =                           2يحسب بالعالقة:
الموجودات السائلة 
إجمالي األصول

 

 ( مؤشر األصول السائلة إلى إجمالي األصول4رقم ) جدولال
 2011 2012 2013 2014 2015 

 15851680 11221358 10029677 10567060 9362330 الموجودات السائلة
 40575207 36309089 39550749 32782523 24821430 )الموجودات(إجمالي األصول

إلى  ةاألصول السائلنسبة 
 % إجمالي األصول

37.72 32.23 25.36 30.91 39.07 
 

 المصدر: من إعداد الطالبين باإلعتماد على وثائق البنك
نالحظ من خالل الجدول أن نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول متذبذبة خالل سنوات 

 2014، لتسجل إرتفاعا من جديد في 2013إلى  2011الدراسة، حيث سجلت إنخفاظ بين بين سنتي 
 .2015و

األصول( لقد جاء في األدبيات أن النسبة المعيارية لهذا المؤشر )نسبة األصول السائلة إلى إجمالي  
فإن البنك معرض إلى  %20، بمعنى أنه إذا انخفضت هذه النسبة تحت %30و 20تكون محصورة بين 

ذا زادت هذه النسبة فوق   .3البنك يمتلك فائض في السيولة فإن %30خطر السيولة، وا 
من خالل الجدول نالحظ أن مؤشر نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول قد فاق النسبة  
  الطبيعية( الحد األعلى للنسبة، وهو في الحدود 2015، 2014، 2012، 2011ة في أربع سنوات )المؤوي

                                                             
 .182، صنفس المرجع 1
 .182نفس المرجع، ص 2
 .182، صنفس المرجع 3
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يمتلك نسبة كافية من أصوله في ، وهذا يدل على أن بنك السالم %25.36حيث بلغ  2013فقط في سنة 
 .قدرته على الوفاء بإلتزاماته القصيرة األجلمما يدل على  شكل سائل،

 اإلحتياطي القانونيمؤشر نسبة  -جـ
 سنقوم بحساب هذا المؤشر في الجدول التالي:

نسبة اإلحتياطي القانوني =                                         1يحسب بالعالقة:
النقد لدى البنك المركزي

إجمالي الودائع
 

 ( مؤشر نسبة اإلحتياطي القانوني5رقم ) جدولال
 2011 2012 2013 2014 2015 

 11816948 9309168 8376998 9391857 7821367 لدى البنك المركزيالنقد 
 23685162 19450948 23931685 19401238 12945736 إجمالي الودائع

 49.89 47.86 35.00 48.41 60.42 % نسبة اإلحتياطي القانوني
 المصدر: من إعداد الطالبين باإلعتماد على وثائق البنك
 بين  ض، حيث سجلت إنخفانالحظ من خالل الجدول أن نسبة اإلحتياطي القانوني تتغير كل سنة

ل إرتفاعا من جديد في لتسج ،%35.00ثم إلى  %48.41إلى  %60.42من  2013إلى  2011سنتي 
 .%49.89ثم إلى  %47.86إلى  2015و 2014

ينص التنظيم رقم القانوني، ويفرضها على جميع البنوك،  يقوم البنك المركزي بتحديد نسبة اإلحتياطي
االحتياطيات األدنى اإلجبارية، في مادته  المحدد لشروط تأسيس 2004مارس 04الصادر بتاريخ  04-02

%، وهو ما يعني أن بنك 0% ويمكن أن تساوي 15الخامسة إلى أن هذه االحتياطات ال يمكن أن تتجاوز
  2011،2سنة  %9بلغ  وقد ،سع جدا للمناورةالجزائر يتوفر على هامش وا

 2015.4و 2013،2014سنة  %12و 2012،3سنة 11% و
القانوني قد فاق النسبة المؤوية المفروضة من قبل البنك  االحتياطيمن خالل الجدول نالحظ أن نسبة 

المركزي فيما يخص مشاكل مع البنك تالي هذا يؤكد أن البنك ال يواجه وبال المركزي في جميع السنوات،
 .السيولة

                                                             
، 12، المجلد 2007، مجلة المنارة،اإلسالمية والتقليدية باستخدام النسب الماليةمقارنة أداء المصارف منذر طالل المومني، عنان فتحي السروجي،  1

 .120، ص2العدد
 http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2010.htm    2                           متاح على الرابط التاليالبنك المركزي الجزائري  موقع 
 http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2012.htm   3                           متاح على الرابط التاليالبنك المركزي الجزائري  موقع 
 http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2013.htm   4                           متاح على الرابط التاليالبنك المركزي الجزائري  موقع 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2010.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2012.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2012.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2013.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2013.htm
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 كيفية إدارة مخاطر السيولة -2
يقصد بمخاطر السيولة خطر التواجد بصفة هيكلية في حالة عجز عن الوفاء بإلتزامات تسديد المبالغ 
 المستحقة تجاه الزبائن أو أشخاص آخرين عند بلوغ األجل المحدد لذلك، مما يؤدي إلى تكبد خسائر ضخمة 

 وجود البنك. أو تهديد
كما رأينا في تحليل مخاطر السيولة، فإنه ال يواجه بنك السالم الجزائر مخاطر سيولة حقيقية، وأذنى و 

، ويرجع ذلك لقيام البنك بإنشاء لجنتين )لجنة متابعة نسبة تم تسجيلها في الحدود المثلى الموصى بها
له بإمتالك نظرة واضحة على ئل التي تسمح السيولة، لجنة األصول والخصوم(، تقومان بمهمة إعداد الوسا

 .1المدى القصير عن العناصر المكونة للخزينة لتجنب مواجهة أي مخاطر
 في بنك السالم الجزائر الربحية إدارة مخاطرثانيا: 

 على المؤسسة قدرة في تتمثل والتي االقتصادية المردودية هما المردودية من نوعين بين التمييز يمكن
 بين المقارنة في تتمثل والتي المالية والمردودية المستثمر، المال رأس استغالل خالل من األرباح تحقيق
 خالل من المالية المؤسسات أو المصارف مردودية تقييم يمكن وبالتالي المحققة، والنتائج المستغلة األموال

 :التالية المؤشرات
 تحليل مخاطر الربحية  -1

 يمكن تحليل مخاطر الربحية عن طريق حساب عدة مؤشرات منها:
 )المردودية المالية( العائد على حقوق الملكيةمؤشر  -أ

 سنقوم بحساب هذا المؤشر في الجدول التالي:

العائد على حقوق الملكية )المردودية المالية( =                     2يحسب بالعالقة:
صافي الربح بعد الضريبة

حقوق الملكية
 

 ( مؤشر العائد على حقوق الملكية6رقم ) جدولال
 2011 2012 2013 2014 2015 

 301357 1383314 1266660 1119549 898166 صافي الربح بعد الضريبة
 14301347 13999990 12616676 11350016 10230467 حقوق الملكية

 العائد على حقوق الملكية
 % )المردودية المالية(

08.78 09.86 10.04 09.88 02.11 

 المصدر: من إعداد الطالبين باإلعتماد على وثائق البنك
                                                             

 .37، ص2014التقرير السنوي لبنك السالم الجزائر،  1
 .120منذر طالل المومني، مرجع سابق، ص 2
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، من 2013إلى  2011العائد على حقوق الملكية متزايدة في الفترة بين نسبة نالحظ من الجدول أن 
 .%02.11، ثم إلى %09.88، لتنخفض في السنتين الالحقتين إلى %10.04، إلى 08.78%

أي مدى  تأثير حقوق الملكية على األرباح،ق الملكية أو المردودية المالية، حقو  يمثل العائد على
تزايد معدل العائد على حقوق الملكية في  ومن الجدول نالحظ أنمساهمة حقوق الملكية في األرباح، 

ا، عالجتهكان ينبأ بحدوث مشكلة ما لم يتم م 2014السنوات األولى مؤشر جيد، لكن اإلنخفاض النسبي في 
عدم ، وبالتالي هناك خطر، وهو ناتج عن 2015للنسبة في إنخفاض كبير  وهو ما حدث بالفعل حيث حدث

 .2015، واإلنخفاض الكبير لألرباح في 2014تطور األرباح بنسبة تواكب تطور حقوق الملكية في 
 )المردودية اإلقتصادية( العائد على األصولمؤشر  -ب

 الجدول التالي:سنقوم بحساب هذا المؤشر في 

صافي الربح بعد الضريبةالعائد على األصول )المردودية اإلقتصادية( =                        1يحسب بالعالقة:
إجمالي األصول

 

 العائد على األصول ( مؤشر7رقم ) جدولال
 2011 2012 2013 2014 2015 

 301357 1383314 1266660 1119549 898166 صافي الربح بعد الضريبة
 40575207 36309089 39550749 32782523 24821430 إجمالي األصول

)المردودية  العائد على األصول
 % اإلقتصادية(

03.62 03.42 03.20 03.81 00.74 

 المصدر: من إعداد الطالبين باإلعتماد على وثائق البنك
نسبة العائد على األصول متذبذبة طوال سنوات الدراسة، حيث تنخفض في نالحظ من الجدول أن 

، %03.81إلى أقصى قيمة لها  2014، لترتفع في %03.20إلى  %03.62من  2013و 2012
 .%00.74إلى  2015لتنخفض من جديد في 

أن  يمثل العائد على األصول الربح الذي يحققه كل دينار مستثمر في األصول، ومن الجدول نالحظ
ح األصول في تزايد مستمر، وبالمقابل العائد في تذبذب، وبالتالي فإن هناك خطر ناتج عن عدم تحقيق رب

كافي يوافق ومستوى تطور األصول، فالبنك يقوم بحيازة أصول ال تحقق عوائد من وراء حيازتها وهو ما 
أخرى من األصول تمكنه من تحقيق  يسمى بخطر القرصنة البديلة، بمعنى أن البنك كان بإمكانه حيازة توليفة

 عوائد مناسبة.
                                                             

 .120، صنفس المرجع  1
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 إدارة مخاطر الربحية كيفية -2
كن رة مثل هذا النوع من المخاطر، ولفي الحقيقة لم نتمكن من التحصل على معلومات عن طريقة إدا

 1فإن إدارة البنك تبدو راضية عن النتائج المتحصل عليها في هذه السنة، 2015حسب التقرير السنوي لسنة 
نتيجة  2015والتي تطورت في  2014ومن الواضح أن األزمة المالية التي وقعت فيها الجزائر بدءا بـ 

ستقالة الرئيس التنفيدي  ،سياسة التقشف األثر البليغ على باإلضافة إلى الصراع الذي حدث بين المساهمين وا 
ومنه ونظريا فإن هذه المخاطر ناتجة عن ظروف خارجية ال يمكن للبنك تفاديها، ولكن ربما أرباح البنك، 

 الحالية لإلقتصاد.سيقوم بإعداد خطة لتحسين أدائه من ناحية الربحية تناسب والظروف 
 مالءة رأس المال إدارة مخاطرالمطلب الثاني: 

 البنوك تعرض بسبب األهمية هذه وتظهر للمودعين، األمان تحقيق في هاما دورا المال رأس يلعب
 أموال إلى يمتد وقد ماله رأس تلتهم خسائر إلى بالبنوك تؤدي والتي المالي، الرفع مخاطر إلى التجارية
 وللبنك للمودعين األمان لتوفير المال رأس مالءمة نسب تسمى النسب من العديد وضعت ولهذا، المودعين

 البنك مال رأس حجم يرتبط لهذا أمواله، استخدام جراء من عديدة لمخاطر يتعرض األخير هذا ألن نفسه،
  .المخاطر هذه بقدر

 أوال: تحليل مخاطر مالءة رأس المال
 عن طريق حساب عدة مؤشرات منها: مالءة رأس الماليمكن تحليل مخاطر 

 الودائعحقوق الملكية إلى إجمالي مؤشر  -1
 التالي:سنقوم بحساب هذا المؤشر في الجدول 

حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع =                                        2يحسب بالعالقة:
حقوق الملكية
إجمالي الودائع
 

 حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع ( مؤشر8رقم ) جدولال
 2011 2012 2013 2014 2015 

 14301347 13999990 12616676 11350016 10230467 حقوق الملكية
 23685162 19450948 23931685 19401238 12945736 الودائعإجمالي 

حقوق الملكية إلى إجمالي 
 % الودائع

79.03 58.50 72.72 71.98 60.38 

 المصدر: من إعداد الطالبين باإلعتماد على وثائق البنك
                                                             

 .7، ص2015، لبنك السالم الجزائر التقرير السنوي  1
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نالحظ من خالل الجدول أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع متذبذبة خالل سنوات الدراسة، 
، لتسجل إرتفاعا من %58.50إلى  %79.03من ، 2012إلى  2011حيث سجلت إنخفاظ بين سنتي 

 .%60.38إلى  2015و 2014، ثم إنخفاض في %72.72 إلى 2013جديد في 
حقوق الملكية أن النسبة المعيارية لهذا المؤشر )نسبة  2014الجزائر لسنة أنظمة بنك لقد جاء في  

، بمعنى أنه إذا انخفضت هذه النسبة %9.5هو كثيرا والمستخدم عالميا المقبول والمعدل( الودائعإلى إجمالي 
فهي عبارة عن هامش أمان  لى خطر عدم قدرته على رد الودائع،فإن البنك معرض إ %9.5تحت 

  .1للمودعين
قد فاق النسبة المؤوية  الودائعحقوق الملكية إلى إجمالي من خالل الجدول نالحظ أن مؤشر نسبة  

المعروفة والمقبولة قبوال عاما في جميع سنوات الدراسة، وهذا يدل على أن بنك السالم في منأى عن الخطر 
 الذي قد يتعرض له المودعين.

 مؤشر حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات -2
 سنقوم بحساب هذا المؤشر في الجدول التالي:

حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات =                                 2يحسب بالعالقة:
حقوق الملكية

إجمالي الموجودات
 

 حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات ( مؤشر9رقم ) جدولال
 2011 2012 2013 2014 2015 

 14301347 13999990 12616676 11350016 10230467 حقوق الملكية
)مجموع إجمالي الموجودات
 األصول(

24821430 32782523 39550749 36309089 40575207 

حقوق الملكية إلى إجمالي 
 % الموجودات

41.22 34.62 31.90 38.56 35.25 

 باإلعتماد على وثائق البنكالمصدر: من إعداد الطالبين 
حيث نالحظ أنه هناك تذبذب في نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات في جميع السنوات، 

، لتسجل إرتفاعا من جديد في %31.90إلى  %41.22من  2013إلى  2011سجلت انخفاض بين سنتي 
 .%35.25إلى  2015، ثم إنخفاض في  %38.56إلى  2014

                                                             
     http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist014.htm                            متاح على الرابط التاليالبنك المركزي الجزائري  موقع 1
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حقوق الملكية إلى أن النسبة المعيارية لهذا المؤشر )نسبة  2014بنك الجزائر لسنة  لقد جاء في أنظمة
فإن البنك معرض لخطر  %9.5، بمعنى أنه إذا انخفضت هذه النسبة تحت %9.5هو( موجوداتالإجمالي 

 .1أن حقوق ملكيته ال تمثل سوى نسبة صغيرة من أصوله وبالتالي خطر اإلفالس
الجدول نالحظ أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات في بنك السالم مرتفعة، وهي تفوق  من

 نسبة الحد األدنى بكثير، وبالتالي فإن البنك غير معرض لخطر اإلفالس نتيجة ضعف حقوق الملكية.
 مؤشر نسبة األصول الخطرة -3

 سنقوم بحساب هذا المؤشر في الجدول التالي:

نسبة األصول الخطرة =                                  2بالعالقة:يحسب 
حقوق الملكية

مجموع الموجودات(ماعدا السائلة)
 

 نسب األصول الخطرة ( مؤشر10رقم ) جدولال
 2011 2012 2013 2014 2015 

 14301347 13999990 12616676 11350016 10230467 حقوق الملكية
الموجودات )ماعدا  مجموع

 السائلة(
15459100 22215463 29521072 25087731 24723527 

 57.85 55.80 42.74 51.09 66.18 %نسبة األصول الخطرة
 المصدر: من إعداد الطالبين باإلعتماد على وثائق البنك

إنخفض نسبة األصول الخطرة طوال سنوات الدراسة، حيث  الحظ من الجدول أنه هناك تذبذب فين
، ليرتفع في السنتين 2013في  %42.74، ثم 2012في  %51.09إلى  2011في سنة  %66.18من 

 .%57.85األخيرتين إلى 
حسب قوانين  %9.5 عن تقل ال أن يجبمن نسب مالءة رأس المال و  نسبة األصول السائلة الخطرة

ال البنك المركزي  .3ماليةادرة على تغطية الخسائر الرأسفإن البنك معرض لخطر حقوق الملكية غير ق وا 
ومن الجدول نالحظ أن البنك غير معرض لهذا الخطر بتاتا، نظرا لكون نسبة األصول الخطرة مرتفعة 

 .جدا مقارنة بالنسبة المفروضة
 
 

                                                             

 http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist014.htm   1                             متاح على الرابط التاليالبنك المركزي الجزائري  موقع 
 .141سمير عبد الرزاق السرايري، مرجع سابق، ص 2
 http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist014.htm                            متاح على الرابط التاليالبنك المركزي الجزائري  موقع 3
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 ثانيا: كيفية إدارة مخاطر مالءة رأس المال
المال، بنك السالم غير معرض حسب النتائج التي تم  التوصل إليها من حساب نسب مالءة رأس 

والمخاطر  ، فحقوق الملكية لذى البنك كافية لمواجهة إحتياجات البنك من األصول الثابتةالمالءة لخطر
 .الناتجة عن إستخدام األموال

يمكن أن يكون من  لم نتحصل على معلومات من البنك عن كيفية إدارة مثل هذه المخاطر ولكن ال
لجنة األصول والخصوم التي  مخاطر المالءة في جميع سنوات الدراسة، ونعتقد أنالصدف أن يتجنب البنك 

 أنشأت مع لجنة متابعة السيولة هي المسئولة عن إدارة مثل هذه المخاطر.
 اإلئتمانية والعملياتيةمخاطر الالمطلب الثالث: إدارة 

ي إدارة المخاطر اإلئتمانية سوف نتناول في هذا المطلب الطرق واألساليب التي يتبعها بنك السالم ف
 والعملياتية كل على حدى.

 المخاطر اإلئتمانية إدارة أوال:
 1:نذكر المخاطر من النوع هذا تسيير في بها المعمول المعايير أهم بين من

 المخاطر توزيع -1
 على حتى أو واحدة، مجموعة أو زبون على "التمويل" نشاط تركيز عدم في المخاطر توزيع يتمثل

 بتحديد المتعلقة الجزائر بنك نظم تطبيق على اإلطار هذا في المصرف يحرص، و واحد نشاط قطاع مستوى
 قام فقد لذا الدولية، التسيير معايير احترام إلى باإلضافة المالية والمؤسسات البنوك لتسيير االحترازية القواعد

 وفقا التسهيالت محفظة تقييم إعادة في األساسية مهمتها تكمن ومخصصات تصنيف لجنة بتأسيس المصرف
 .المناسب المخصصات مستوى وتحديد الجزائر بنك لتعليمات
 بإعطائهم التسهيالت طالبي الزبائن كل بتصنيف يسمح نظام على المصرف يتوفر ذلك، إلى باإلضافة
 .التمويل قرار اتخاذ في داعما دورا النظام هذا يلعب حيث 10 و 0 بين تتراوح عالمة

 التسهيالت تنويع -2
 أخرى، جهة من، المباشرة غير وااللتزامات المدى ومتوسطة قصيرة التسهيالت بين بنكال محفظة توزع

 بتحديد يقوم ذلك على وبناء السوق دراسات على يركز االقتصادية للدراسات قسما التمويالت مديرية تضم
 بوضع بنكلل الدراسات هذه تسمح، و االقتصادية القطاعات بعض تطور وكذا للنمو القابلة النشاط قطاعات
 .النشاط قطاع حسب لالئتمان حدود
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 الضمانات جمع -3
 والتأمينات الرهون، المالية، كالضمانات للزبائن الممنوحة بالتسهيالت المتعلقة الضمانات في تتمثل

 .الخ...النقدية
 من متابعتها تتم كما القانونية الشؤون إدارة قبل من للمصادقة تخضع الحقيقية الضمانات أن بالذكر يجدر
 .التمويالت إدارة قبل

 المخاطر العملياتيةإدارة ثانيا: 
 تقييم بهدف وسياسات إجراءات وضع طريق عن المخاطر هذه من التقليل على المصرف يعمل

 1:وهما المهمة هذه على لإلشراف خليتين تأسيس تم، حيث المخاطر من النوع هذا ومراقبة
   ؛العملياتية المخاطر خلية -1
  .اإلمتثال خلية -2

 المخاطر من جزء احتواء ألجل المعلوماتية األنظمة بحماية مكلفة إدارة المصرف أنشأ أخرى، جهة من
 النشاط على النتائج تحليل في تتمثالن أساسيتين أداتين تطوير عبر المخاطر هذه ضبط يتم حيث ،العملياتية

طالق واألضرار الكوارث حالة في  .المصرف نشاط ستمرارإ مخطط مشروع وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .42، ص2013، لبنك السالم الجزائر التقرير السنوي  1



 الجزائر إدارة المخاطر في بنك السالم الفصل الثالث                                                                       

 

115 
 

 الفصلخالصة 
لقد تم التعرف في هذا الفصل على بنك السالم الجزائر الذي يعد بنك حديث في اإلقتصاد الجزائري، 

رات الحاصلة في القطاع المصرفي، يقدم عدة خدمات وصيغ تمويل توافق والشريعة اإلسالمية والتطو  حيث
ستثمار أموالهم بعيدا عن الربا والحرام.حيث  حاجة المجتمع والزبائنتوافق كما   تقوم بحفظ وا 

المتمثلة في مخاطر صيغ التمويل كما تم التعرف على المخاطر التي ترافق عمل بنك السالم و 
، السلم واإلجارة، باإلضافة إلى المخاطر األخرى والمتمثلة في مخاطر السيولة، بالمضاربة، اإلستصناع

من صيغة بالنسبة للبنك جة هذه المخاطر حيث تختلف در الربحية، مالءة رأس المال، اإلئتمانية والعملياتية، 
 ، وتختلف طرق إدارتها حسب العميل.إلى أخرى
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أصبحت مكانة البنوك اإلسالمية في اإلقتصاد والمجتمع حقيقة واضحة، للدور الذي تقوم به بدال من 
فهي تقوم بممارسة نشاطاتها وفق الشريعة اإلسالمية، وتتميز البنوك التقليدية الذي ال تالقي قبوال عاما، 

كنها تتشارك مع المؤسسات األخرى في كونها ول، عن غيرها المختلفة بخصائصها وأهدافها وأساليب عملها
المخاطر التي تحيط  إزدادتوبتطور نشاطها  ،تسعى لتحقيق الربح وتعظيم حقوق الملكية لضمان إستمراريتها

 .عن طريق الوسائل المتاحة لديها بها، وهذا ما حتم عليها اللجوء إلى إدارتها
سة التي دار  المخاطر التي تحيط بها قمنا بهذ  الدراوإلبراز اآلليات التي تستخدما البنوك اإلسالمية إل

 .النتائج وتقديم بعض اإلقتراحات مكنتنا من الوصول إلى هذ 
 نتائج الدراسة النظرية -1

 :في ضوء التحليالت النظرية للدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية
 التقليدية بل وهناك مخاطر إضافية  بنوكاإلسالمية لمخاطر متعدد  ال تقل عن مخاطر ال بنوكتتعرض ال

 ؛خاصة بصيغ التمويل اإلسالمي
 ال يمكن الحديث عن العمل البنكي دون الحديث عن المخاطر ، فهما متالزمان؛ 
 سواء ما كان منها يتعلق بالعمالء االسالمية العديد من المخاطر  تواجه االستثمارات في البنوك

 ساليب العمل نفسه؛وكذلك في نظم وأ ستثماريةباالمكانيات اإل وأالمستثمرين 
 اإلسالمية، أدت الى العديد من  واجهها المؤسسات المالية البنكيةنتيجة إلرتفاع مستوى المخاطر التي ت

 سالمي؛لبية لمسير  العمل اإلستثماري اإلاآلثار والنتائج الس

 البنوك اإلسالمية لها مبادئ وأساليب جعلتها تتصدى لبعض المخاطر؛ 
  اإلسالمية ال تمنح التمويل دون دراسة جيد  للمشروع وللعميل؛البنوك 
 تتعدد أساليب وتختلف طريقة إدار  المخاطر في البنوك اإلسالمية حسب نوع الخطر . 
 نتائج الدراسة التطبيقية  -2

 :بعد الدراسة التطبيقية التي قمنا بها على مستوى بنك السالم الجزائر فقد توصلنا إلى
 ؛ال يستعمل بنك السالم الجزائر صيغتي التمويل بالمشاركة والمضاربة 
 يتعرض بنك السالم الجزائر لمخاطر صيغ التمويل بالمرابحة، السلم، اإلستصناع واإلجار ؛ 
 فبعد حساب مؤشرات السيولة الحظنا أن البنك ال يواجه ال يوجد في بنك السالم الجزائر مخاطر سيولة ،

 خطر سيولة؛
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 والذبذب 5102، وذلك بعد اإلنخفاض الكبير لألرباح في سنة يتعرض بنك السالم الجزائر لخطر ربحية ،
 في المردودية المالية واإلقتصادية طوال سنوات الدراسة؛

  وهذا واضح من مقارنة النسب الخاصة بالبنك بنك السالم الجزائر خطر مالء  رأس المال يواجهال ،
 ية للبنك المركزي؛النسب المعيار مقارنة مع 

بكثر  لمختلف  يتعرض من هنا يمكن القول أن الفرضية األولى التي تنص على أن بنك السالم الجزائر
نجد أن البنك يتعرض لمخاطر جميع فلكمية المخاطر التي يتعرض لها البنك  نظراالمخاطر صحيحة 

أما مخاطر السيولة ومالء  رأس المال فهو معرض لها ولكن تمكن  فة إلى مخاطر الربحية،االصيغ، باإلض
وبالتالي يمكن تأكيد صحة الفرضية بأن المخاطر التي يتعرض لها بنك السالم الجزائر  من السيطر  عليها،

 .كثير 
 الخطر؛ يستعمل بنك السالم عد  آليات إلدار  الخطر، وهذا حسب نوع 
 صيغ التمويل؛ ون بالدرجة األولى كآلية إلدار  مخاطريستعمل بنك السالم الضمانات والره 
 رف ثالث بصفة كبير  كآلية إلدار  ية بين الشركاء وضمان طيستعمل بنك السالم الكفاالت التضامن

 صيغ التمويل؛ مخاطر
 يقوم بنك السالم الجزائر بإدار  مخاطر السيولة عن طريق لجنة خاصة بإدار  السيولة؛ 
 ر  مخاطر اإلئتمان عن طريق تنويع التسهيالت، جمع الضمانات وتوزيع المخاطر، يقوم بنك السالم بإدا

 ؛وهي آليات تقليدية تستعملها جميع المؤسسات
 ن ولجنة حماية النظم يقوم بنك السالم الجزائر بإدار  المخاطر العملياتية عن طريق لجنتين هما لجنة األم

 .المعلوماتية
 يستعمل بنك السالم سوى أربع صيغ تمويل، وهو راجع لعدم قدرته على التحكم في مخاطر الصيغ  ال

 ؛األخرى
  ؛أوسع صيغة إستعماال في بنك السالم هي صيغة المرابحة لآلمر بالشراء وهي أقلها مخاطر 
 حية ومخاطر صة بها إلدارتها منها مخاطر الربهناك بعض المخاطر التي لم يقم البنك بإعتماد لجنة خا

 ؛صيغ التمويل
 يقوم بنك السالم الجزائر بالجمع بين اآلليات المتاحة لديه إلدار  المخاطر. 

من أجل إنشاء نظام إلدار  المخاطر وهو  جهد كبيرومن هنا يمكن القول أن بنك السالم الجزائر يبدل 
ر يعتمد على نظام إلدار  ما يؤكد صحة جزء من الفرضية الثانية التي تنص على أن بنك السالم الجزائ
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المخاطر، وهو نظام حسن، وال يمكن إعتبار النظام جيد بعد، فالنظام يبقى لديه بعض النقائص التي يجب 
 .ه معالجتها للتحول إلى نظام جيديعل
 إقتراحات -3

وبالنظر إلى النقائص التي يمكن  على دراستنا النظرية للموضوع، وأساسيات العمل اإلسالمي، بناء
 :مالحظتها من النتائج المتوصل إليها، إرتأينا إلى تقديم اإلقتراحات التالية

 مضاربة، ألنها تحقق عائد أكبر رغم توسيع نشاط البنك والتحول إلى التمويل بصيغ المشاركة وال
قي وليست دوران لألموال، األموال بشكل حقي وظيفمخاطرها، فهي صيغ إستثمار حقيقية وتعتمد على ت

 وهي أساس العمل اإلسالمي؛
  التي ليس لديها لجان بعد، والتنسيق بينها؛للمخاطر إنشاء لجان خاصة أخرى بإدار  المخاطر 
 ،فنحن شخصيا لم نعرف  بنك السالم حديث ولهذا نقترح إنشاء إدار  للتسويق والتعريف بالبنك وخدماته

 مخصص عن البنوك اإلسالمية في الجزائر؛بوجود البنك إال من خالل البحث ال
  توسيع شبكة الوكاالت في الواليات األخرى، فالبنك ال يغطي إال عدد صغير جدا من الواليات، وجزء

 أصغر من مساحة الجزائر؛
 إلقتصاد وتشجع المستثمرين الجدد العمل على إيجاد صيغ تمويلية جديد  أو حتى مشتقات تنعش ا

 وأصحاب الدخل المتوسط؛
  إستغالل فرصة عدم قناعة المجتمع الجزائري بالبنوك التقليدية الربوية، والوضعية اإلقتصادية الحالية للبلد

  .يحقق نمو إقتصادي، ومكانة إجتماعية وشعبية للبنك مما يزيد في ربحيته بإيجاد حل
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CCAANNEEVVAASS  DDEE  DDEEMMAANNDDEE  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT

Veuillez renseigner le canevas avec attention et permettez- nous de traiter  votre demande de financement dans les 

meilleurs délais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Demande de Financement
       A renseigner par le client

    
Renouvellement de crédit                                                                                                 Nouvelle demande

   
     Branche          Privé 

   

     Activité            Public 

 
Agence

 
N° de compte

 
Ouvert le 

 

 _1  
  IDENTIFICATION  DE L’ENTREPRISE       

 

  

  
Dénomination complète

  
Filiale de    

  
Abréviation

. 
                                         Email                Fax   Tél. 

 
Forme juridique

 
Capital social 

Date de création 

 
Date début d’activité

 
Lieu                                           Date                                                    

      Immatriculation au R.C. : N°    

 

Adresse du siège

 



 

 

PROPRIETE             LOCATION                         Nature juridique des locaux servant de siège   

 

 
Implantation de l’unité de production 

 
Nature juridique du terrain servant d’assiette pour l’usine et superficie 

 

 
 Secondaire                Principale           Nature de l’activité 

 
Capacité de production

 . 
    Valeur                Quantité      Installée            

 .
                                                 Valeur               Quantité   Réelle    

 

. 
Nature des marchandises vendues (Activité de négoce)  

 

 
Nature des produits fabriqués (Activité de transformation) 

 

. 
Prestation fournies (Activité de service) 

 

 
B.T.P.H. (Activité de réalisation) 

 

 
Dirigeants  

 
Nom et prénom du propriétaire  ( pour les affaires personnelles ou sur associé unique)  

 
Nom et Prénom du PDG ou DG (pour les SPA et SA) 

 
Nom et prénom du gérant (pour les SARL et SNC) 

 
Age 

 
Formation 



 

 

Expérience professionnelle 

 

Nom du Directeur financier  

 

 
      Dont                    Effectifs

 
Exécution    Agents de maitrise          Cadres 

 
Masse salariale annuelle (DA)

 

 

  

Terrains et bâtiments d’exploitation

 
Propriétaire

 
Locataire 

 
Hypothéqué  

Superficie 

Construite 

 
Superficie Totale 

(terrain) 

 
Adresse et n° du 

Titre Foncier 

 
Nature des biens 

               
     L                P  No         Oui 

    

        L                  P  

  
No          Oui 

    

 
     L                 P 

 
 No         Oui 

    

 

 

  

Equipements d’exploitation

 
Observation 

 

Valeur d’acquisition 

 
Année d’acquisition 

 
Equipements    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Surface immobilière des associés/actionnaires 

 
Créancier hypothécaire 

 
Valeur estimative  

Nature du bien immobilier 

 
Associé/Actionnaire 

    

    

    

  

Autres affaires appartenant aux principaux associés 

 
Affaires domiciliées chez les confrères 

 
Affaires domiciliées à AL SALAM BANK  

Noms des associés 

Engagements 
 

Raison sociale Engagements 
 

Raison sociale 

     

     

    

     

     

 _2  

                   ACTIVITE DE L’ENTREPRISE  

 

  

Achats      

 
Mode de 

règlement 

 
Fournisseurs 

 
Achats 

 
Locaux 

 
Etrangers 

 
KDA 

 
Noms 

 
KDA 

 
Pays 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Ventes        

 
Mode de 

règlement 

 
Clients 

 
Ventes 

 
Locaux 

 
Etrangers 

 
KDA 

 
Noms 

 
KDA 

 
Pays 

      

      

      

      

 

 

 _3  
       FINANCEMENTS DEMANDES      

 

  

                                                                                                                                                     Formes des crédits (DA)                

 
Montants sollicités  

Formes des crédits  
Devises 

 
Dinars 

   

   

   

   

   
Total 

 

  

Garanties à proposer (DA)

 
Valeur de la la garantie 

 

Nature de la garantie 

  

  

  

  

  

 



 

 

   

Engagements auprès d’autres banques (DA)

 
Garanties fournies 

 
Total des engagements  

 
Banque 

   

   

   

   

   

   
Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Documents à joindre 

 

  
Demande de crédit signée par le représentant légal de l’entreprise ;

 

 
Bilans des 03 derniers exercices approuvés par un commissaire aux comptes et signés par l’entreprise (entreprise en activité) ou bilan 

fiscaux ;

  
Rapport des commissaires aux comptes (CAC) ;

  
Bilan d’ouverture et bilan prévisionnel de l’exercice à financer signés par l’entreprise (nouvelle création) 

   
Plan de financement de l’exploitation étalé par trimestre pour l’exercice à financer (modèle joint en annexe). 

  
Les documents afférents à l’activité de l’entreprise ( contrats, marchés, bons de commandes en cours)   

  
Procès verbal des assemblées générales ordinaires et extraordinaires pour les personnes morales. 

  

Copie certifiée conforme du registre de commerce. 

  
Copie certifiée conforme des statuts pour les personnes morales.

 

 
Délibération des associés ou conseil d’administration  autorisant le gérant à contracter des emprunts bancaires si cette disposition n’est pas 

prévue dans les statuts. 

  

Copie certifiée conforme du bulletin officiel des annonces légales (BOAL). 

  
Copie certifiée conforme du titre de propriété ou du bail de location des locaux à usage professionnel. 

  
Les documents fiscaux et parafiscaux (Situation apurée datant de moins de 3 mois). 

  
L’imprimé « autorisation de consultation de la Centrale des risques » dûment signé (modèle joint en annexe). 

Signature & cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

! 

!NB : Prière de remplir l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus afin de nous permettre d’étudier votre dossier. 

 

 

 

 

 



 

 

BANQUE D’ALGERIE 

AUTORISATION DE CONSULTATION DE LA CENTRALE DES  

RISQUES DE LA BANQUE D’ALGERIE 

(Art. 160 Loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit) 

 

Je soussigné (e) M. Mme :…………………………………….................................................... 

Agissant au nom de la société (1) :……………………………………………………………... 

Date de Création (2) : /___/___/___/___/___/___/___/___/ Lieu :…………………………...... 

En qualité de (3) :………………………………………………………………………………….. 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

N°Identification Banque d’Algérie (Clé B.A) (4) : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Registre de commerce N° :                                     /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

N°Identification O.N.S                                           

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Autorise la Banque (ou établissement 

financier)…………………………………………………………………....................................... 

à consulter la Centrale des Risques de la Banque d’Algérie et autorise celle-ci à lui 

communiquer les renseignements enregistrés à notre nom.  

 

Fait à……………………….Le…………………………   

          (Cachet et signature de l’entreprise) 

(1) Indiquer le sigle ou à défaut la raison sociale de la société. 

(2) Date de création figurant sur les statuts de la société. 

        Pour les entrepreneurs individuels, affaires personnelles ou  

       professions libérales, indiquer la date et le lieu de naissance 

       à relever sur une pièce d’identité officielle. 

(3) Fonction du mandataire dans la société. 

(4) N°Matricule de l’entreprise auprès de la Centrale des  

       Risques (à indiquer s’il est connu). 



		

	
	





 ملخص الدراسة
ي تلعبه إدارة المخاطر في تدنية المخاطر الذي تحيط بعمل هذه الدراسة إلى تبيان الدور الذ تهدف

البنوك اإلسالمية، حيث تم التطرق في الجانب النظري إلى مصدر الخطر بالنسبة للمؤسسات، والطرق 
ثم تم التخصيص في المؤسسات التي تواجه الخطر بالبنوك اإلسالمية  واآلليات المتاحة أمامها لمواجهتها،

فقمنا بدراسة المخاطر التي تتعرض لها، ووجدنا نوعين، منها ما يشترك مع البنوك على وجه التحديد، 
، التقليدية واآلخر خاص بصيغ التمويل اإلسالمية، كما تم التطرق إلى الطرق التي تستخدمها لمواجهتها

 .يقوم البنك باستخدامها لتخفيض درجة الخطر ومنها ما يستخدم لمنع الخطر كليا فمنها ما
وتم تدعيم هذه الدراسة النظرية بدراسة تطبيقية أجريت على فرع من فروع بنك إسالمي متواجد 
حديثا في الجزائر هو بنك السالم فرع سطيف، وقمنا بإسقاط الدراسة النظرية عليه بالتعرف على طرق 

 . التمويلية، المخاطر التي يواجهها في بيئة عمله، واألساليب التي يواجه بها هذه المخاطروصيغه 
إدارة المخاطر، البنوك اإلسالمية، آليات إدارة المخاطر، صيغ التمويل اإلسالمية،  :الكلمات المفتاحية

المرابحة، اإلستصناع،  ، المضاربة، المشاركة،إدارة المخاطر بالبنوك اإلسالميةالصيغ التمويلية، مخاطر 
 .اإلجارة، السلم



Study Summary 
The objective of this study is to clarify the role of risk management in the 

risk minimization that surrounds the work of Islamic banks. The most important 
aspect of this study is knowing the source of the risk to institutions, the 
methods and mechanisms available for them. Specifically, we examined the 
risks to which they face, And we found two types, including what is shared with 
conventional banks and the other is special to islamic financing formats, and 
also addressed the methods used to address them, which is what the bank 
used to reduce the degree of risk, including what is used to prevent the risk 
completely. 

This theoretical study is supported by an applied study conducted on a 
branch of a newly established Islamic bank in Algeria, Al Salam Bank, Setif 
Branch, and we dropped the theoretical study on it, identifying the financing 
methods and methods, the risks faced in his work environment, and the ways 
in which these risks are faced. 

Keywords: Risk Management, Islamic Banks, Risk Management 
Mechanisms, Islamic Financing Forms, Risk of Financing Formulas, Risk 
Management in Islamic Banks. 
 


