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د .عز الدين نايف
محمد داود عثمان

يعتبر النشاط االئتماني احد اهم الوظائف الرئيسيه التي تقدمها المصارف وهي من اكثر االنشطه ربحيه
وخطورة ، ،فلذلك جاءت هذه الدراسه لتسلط الضوء على هذه الوظيفه لدى القطاع المصرفي االسالمي،
وكان ذلك من خالل تسليط الضوء على مراحل ادارة مخاطر االئتمان في المصارف االسالميه إضافةً

إلى اختبار مدى كفاءة ادارة مخاطر االئتمان وربطها مع جودة المحافظ االئتمانيه في المصارف

االسالميه خالل االزمه الماليه العالميه االخيره.
وقد بينت الدراسه نتائج تعكس الكفاءة والنجاح الملحوظ لعينة الدراسه في عمليه ادارة مخاطر
االئتمان ،مما انعكس ذلك ايجابياً على مؤشر االداء للعينه ،واستطاعت بنوك العينه بناء محافظ

ائتمانيه ذات جوده عاليه ،مما مكنها من تجاوز اثار االزمه الماليه العالميه االخيره  ،وهذا مما يعزز
دور البنوك االسالميه في عمليات البناء والتطوير المستمر ،وتحقيق المزيد من النجاحات في مجال

المنافسه مع البنوك التقليديه

مقـدمــة :

تواجه المصارف مخاطر عديدة جراء قيامها بعمليات اإلقتراض واالستثمار،حيث أن اإلقتراض

هو النشاط االساسي للمصرف ،ومنه يأتي الجزء االكبر من أرباحه ،وبالتالي فإن مخاطر

محافظ االئتمان تأتي في مقدمة المخاطر التي تتعرض لها المصارف .

وأظهرت المصارف االسالمية قوة وصموداً أمام اآلزمة المالية العالمية التي عصفت في

العالم ،والتي تفاقمت خالل عام  8002حيث واجهت العديد من المؤسسات المتخصصة

باإلقراض العقاري في الواليات المتحدة االمريكية خطر اإلفالس ،فأفلس بعضها واستحوذت
مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البصرة
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الحكومة على موجودات هذه المؤسسات في أيلول ، 8002وتوسعت االزمة المالية لتشمل
مصارف االستثمار االمريكية ،فأعلن أهم هذه المصارف ()Lehman Brothers Holding

إفالسه.

ويعزى السبب الرئيسي لظهور هذه االزمة المالية هو عدم تطبيق الممارسات السليمة المستندة

إلى معايير ومبادىء اإلقراض الجيد ،إضافة إلى عدم ثبات واستقرار السياسة النقدية المتبعة
من قبل االحتياطي الفدرالي في الواليات المتحدة االمريكية وبشكل خاص فيما يتعلق بأسعار

الفائدة على اإلقراض واالقتراض،إضافة إلى التوجه نحو التوريق في االسواق المالية

(الببالوي،8002،ص.)4

وأمام ذلك أثبت النظام المالي اإلسالمي القائم والمستند على احكام الشريعة االسالمية فاعليته
وكفائته من حيث المحافظة على معدالت النمو واالستقرار ،فالذلك أحذت تفكر العديد من

الدول االسالمية وغير االسالمية في العديد من دول العالم بإنشاء نوافذ إسالمية ضمن

المنتجات والخدمات التي تقدمها ،أو فتح مصارف إسالمية بالكامل .ومن هنا إهتمت هذه
الدراسة بإستكشاف مدى كفاءة إدارة مخاطر االئتمان على جودة المحافظ االئتمانية للبنوك

االسالمية العاملة في المملكة االردنية الهاشمية .

تختلف نماذج ومؤشرات قياس االداء بإختالف المستفيدين من هذه التقارير ،لقد استخدمت عدة

نماذج لقياس اداء المصارف من بينها :نموذج ) )CAMELSلترتيب المصارف من حيث
االداء ،وكذلك مؤشر القيمه االقتصاديه المضافه ( ،) EVAوالقيمة السوقية المضافة

( ،)MVAو نموذج العائد على حقوق الملكيه  Return on Equityمن خالل تطبيق نموذج
دوبونت المعدل لحساب العائد على حقوق الملكيه ،حيث اعتبر هذا النموذج ولفترة طويله

نموذجاً لقياس ووصف العالقه ما بين العائد والمخاطره ،وقد استخدم منذ بداية السبعينيات
من القرن الماضي من قبل االمريكي ديفيد كول كإجراء لتقيم اداء المصارف ،والذي تم

اعتماده في العديد من الدراسات.
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 8-1مشكلة الدراسة:

وتكمن مشكلة الدراسة في اختبار وفحص مدى كفاءة ادارة مخاطر االئتمان في البنوك
االسالميه على جودة محافظها االئتمانيه استنادا الى مجموعه من المقاييس والتي سوف يتم

االعتماد عليها في قياس اداء وربحية المصارف ،وكذلك في قياس المخاطر ولعل من اهمها

المقاييس المحاسبيه:

 معدل العائد على حقوق الملكيه ( )Return on Equityحيث تم استخدام نموذج

دوبونت المعدل Modified DuPont Formula

لحساب العائد على حقوق الملكيه

والذي يتم تحسينه من خالل ثالث مداخل هي ( :مطر ،8010 ،ص .) 01- 00

المدخل االول عن طريق تحسين االداء التشغيلي للمصارف بما يترتب عليه الزياده

في معدل العائد على االستثمار(  ،)ROIدون احداث أي تغير في الهيكل الرأسمالي

للمصرف أي بتثبيت مضاعف الرفع المالي.

المدخل الثاني عن طريق تحسين مضاعف الرفع المالي ( ) FLMباالستفاده من

م ازيا المتاجره بالملكيه ،وذلك عن طريق التوسع باالقتراض مع النجاح في استثمار

االموال المقترضه في فرص استثماريه تحقق عائدا مجزيا مع تثبيت االداء التشغيلي

للشركه.

المدخل الثالث عن طريق احداث تحسين مزدوج وذلك في العائد على

االستثمار( )ROIومضاعف الرفع المالي( ،) FLMوالذي يعني تحسن االداء التشغيلي
للمصرف جنبا الى جنب مع االستفاده من مزايا المتاجره بالملكيه .

 3-1أهداف الدراسه:

تهدف هذه الدراسه إلى تحقيق االهداف التالية:

تسليط الضوء على المخاطر بشكل عام ومخاطر التمويل وفقا لصيغ التمويل
االسالمي بشكل خاص.
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تسليط الضوء على مراحل إطار ادارة مخاطر االئتمان في المصارف االسالميه.

إضافة إلى اختبار مدى كفاءة ادارة مخاطر االئتمان وربطها مع جودة المحافظ

االئتمانيه في المصارف االسالميه ،وذلك من خالل استخدام مجموعة من النسب

المالية المتعلقة بقياس الكفاءة والربحية ،إضافة إلى استخدام بعض النسب المالية

المصرفية المتعلقة بقياس كفاءة جودة المحافظ االئتمانية.

توجيه إدارات المصارف وبشكل خاص المصارف االسالمية نحو أهمية هذا
الموضوع.

 4-1اهمية الدراسة:

تظهر أهمية الدراسة من خالل االعتبارات التالية :

يعتبر النشاط االئتماني احد اهم الوظائف الرئيسيه التي تقدمها المصارف وهي
من اكثر االنشطه ربحيه واكثرها خطورة ،وتنشأ مخاطر االئتمان نتيجة لعدم قدرة

المدينين من الوفاء بالتزاماتهم في مواعيد االستحقاق ،وما يترتب على ذلك من

خسائر يتحملها المصرف ،فالذلك جاءت هذه الدراسه لتسلط الضوء على هذه

الوظيفه لدى القطاع المصرفي بشكل عام والقطاع المصرفي االسالمي بشكل

خاص.

اء كانت
أثبتت المصارف االسالمية في العديد من الدول التي تتواجد فيها سو ً
إسالمية أو غير اسالمية في أعقاب االزمة المالية العالمية أنها أكثر كفاءة
وربحية واستق ار اًر مقارنة مع البنوك التقليدية ،فالذلك اتجهت العديد من دول العالم
نحو إدخال النوافذ المالية االسالمية إلى جانب الخدمات والمنتجات المالية التي

تقدمها أو التفكير بإدخال صيغ التمويل االسالمي بالكامل والمتوافقة مع مبادىء

وقواعد الشريعة االسالمية.

تعتبر هذه الدراسة من المواضيع الحديثة التي تسلط الضوء على مدى كفاءة

إدارة مخاطر في تحسين جودة محافظ االئتمان في المصارف االسالمية ،إذ أن
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معظم االدبيات والمصادر والباحثين كان تركيزهم على مخاطر االئتمان في

البنوك التقليدية.
 0-1منهجية الدراسة:

إعتمد الباحثان في هذه الدراسه على المنهجية التالية:

المنهج الوصفي :من خالل االعتماد على المصادر الثانويه ,والرجوع الى الكتب
والمقاالت والدراسات والرسائل الجامعيه ،لوضع االطار النظري للموضوع.

 المنهج التحليلي :من خالل االعتماد على مجموعتين من المقاييس ،فالمجموعه
االولى تتضمن ادوات لقياس العالقه بين العائد والمخاطرة ،والمجموعه الثانيه

تتضمن اساليب قياس المخاطر االئتمانيه والتي تكون المحصلة النهائية لها

المحافظة وتحسين جودة محافظ االئتمان .ومن بين هذه المقاييس التي تم االعتماد

عليها في هذه الدراسة مايلي:

 .1حيث تم االعتماد على نموذج ( )ROEالعائد على حقوق الملكية حيث اعتبر هذا
النموذج لفترة طويلة  ،مؤش ار متكامال لوصف وقياس العالقة التبادليه ما بين

العائد والمخاطرة ،وقد استخدم هذا النموذج من طرف ديفيد كوول منذ بداية

السبعينات في الواليات المتحده االمريكيه كإجراء لتقييم أداء المصارف ،وذلك من

خالل تحليل مجموعة من النسب يتم تلخيصها في عدة أشكال ،تمكن المحلل من

تقييم مصدر وحجم أرباح المصرف الخاصة من خالل مخاطر تم اختيارها ،تتمثل

أساسا في مخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة ،ومخاطر معدل الفائدة ،ومخاطر
رأس المال ،ومخاطر التشغيل .حيث سيتم االعتماد على نموذج دوبونت المعدل

 Modified DuPont Formulaلحساب العائد على حقوق الملكيه ()ROE
لقياس االداء بشكل عام ،ويوضح هذا النموذج االثر المزدوج للكفاءه واالنتاجيه

على ربحية االصول أو معدل العائد على االصول ( (ROAوكما يبين قدرة
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الرافعه المالية ( ) FLMعلى رفع العائد على حقوق الملكية ( ، )ROEوأهم

النسب المالية المتعلقة في هذ المجال هي:

ROE=ROA*FLM
ROE = Net Profit Margin x Total Asset Turnover x Financial
Leverage Multiplier
Net Profit Margin = Earning Available for Common Stockholders /
Sales
Total Assets Turnover= Sales / Total Assets
Financial Leverage Multiplier = Total Assets / Common Stockholders
Equity
يمتاز هذا النموذج بالمرونة إذ أنه يمكن من تحليل كل مؤشر الى مؤشرات جزئية

تعكس مجاالت القرار بشكل تفصيلي ،إضافة إلى أنها تعمل على ربط العالقه ما بين

العائد والمخاطره كما هو الحال بالنسبه لمؤشر الرافعه المالية ) ، (FLMفاذا ما حققت
مؤسسه ما عائد على حقوق الملكيه مرتفع فيمكن أن يكون سبب هذا االرتفاع الى

العائد على االصول او إلى الرافعه الماليه او كالهما،فإن كان السبب الرافعه الماليه
فإن هذا يعطي مؤش اًر لإلداره الى ذلك المستوى من المخاطر المرتبط بتحقيق هذا

المستوى من العائد ،أما اذا كان السبب يعود الى العائد على االصول ،فإن هذا يعطي

مؤش اًر لإلداره الى ذلك المستوى من الكفاءه التشغيلية.

 .8سيتم استخدام مجموعة من النسب المالية المصرفية لقياس مخاطر االئتمان وعلى
النحو المشار إليه (: (Rose, 2002,149-190

النسبه االولى تستخدم هذه النسبة لقياس كفاءة األصول و قياس فشل القروض كنسبة

مئوية من كامل محفظة قروض البنك ،وبالتالي كلما ارتفعت كلما كان هناك مخاطرة

أكبر ،ويتم حسابها على النحو التالي:

= التسهيالت االئتمانيه الغير عامله /اجمالي التسهيالت االئتمانيه.
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 النسبه الثانيه تدل هذه النسبة على نسبة القروض التي تحتجز كمخصص لخسائر
القروض المحتملة والناتجة عن عدم السداد  ،وكلما ازدادت هذه النسبة ازدادت درجة

تحوط البنك لمواجهة خسارة القرض و قلت درجة المخاطرة المرتبطة بها ،وهذه النسبه

يفضل ان تكون بين  ، % 1- 0.0ويتم حسابها على النحو التالي:

= مخصص خسارة التسهيالت االئتمانية  /اجمالي التسهيالت االئتمانيه .

ج .النسبه الثالثه وهي تعني الفرق بين الديون المعدومة و مخصص الديون المعدومة

وكلما ارتفعت قيمة البسط يدل هذا على زيادة خطورة محفظة القروض ،ويتم حسابها

من خالل مايلي :صافي الديون المعدومة/التسهيالت االئتمانية الكلية.
 0-1النطاق الزمني للدراسة:

تم تحديد الفتره الزمنيه لعينة الدراسة من عام 8011-8004وذلك لتوافر البيانات الماليه
لعينة الدراسه خالل هذه الفتره للمصارف االسالميه االردنية حيث تغطي الفتره اربع

سنوات قبل االزمه الماليه العالميه االخيره وثالث سنوات بعد االزمه .
 7-1جمتمع الدراسة:

سيتم تطبيق الدراسه على البنوك االسالميه العاملة في المملكه االردنيه الهاشميه،

وعددها اثنان هما:
الرقم

اسم المصرف

1

البنك االسالمي االردني

8

البنك العربي االسالمي الدولي

وسيتم استثناء بنك االردن دبي االسالمي لحداثة تأسيسه ،وعدم توافر البيانات

الماليه عنه.
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 2- 1الدراسات السابقة :

لقد تعددت الدراسات التي تناولت موضوع ادارة المخاطره في البنوك التقليديه سواءا كان ذلك

على المستوى الدولي او االقليمي ،اما فيما يخص ادارة المخاطر في البنوك االسالميه فهي

تُعد في مراحلها االولى ولكن كل هذه الدراسات ابرزت الدور الهام الذي تقوم به ادارات ادارة
المخاطر من حيث القيام بعمليات التحوط المختلفه لمواجهة مختلف انواع المخاطر من جهه
ومن جهة اخرى رفع درجة كفاءة محافظها االئتمانيه.

وكانت من اوائل هذه الدراسات دراسة ( Aaker 1227

) حيث بينت دور المخاطر في

تفسير اإلختالف في العوائد ،حيث قامت بالفصل بين المخاطر النظامية و المخاطر غير

النظامية وقد أكدت الدراسة التي قامت على عينة من  1370شركة في أمريكيا أن المخاطر

النظامية و غير النظامية المتعلقة بالشركة ( و التي تشمل إدارة إلئتمان و اإلدارة التشغيلية
 ).....لها تأثير كبير على العائد على حقوق الملكية .
دراسة ( Pyle )1227بحثت في أهمية إدارة المخاطر و أسس إدارة المخاطر المعاصرة مع
التركيز على نوعين من المخاطر هما مخاطر السوق و مخاطر االئتمان وقد و جدت الدراسة

أن :
-

هناك طريقتين لقياس مخاطر السوق تشمل طريقة تحليل السيناريوهات و تحليل

القيمة عند الخطر (. VaR ) Value –at –Risk
-

هناك عدة طرق لقياس مخاطر االئتمان هي  :التدريح (, )Scoring

التصنيف( , )Ratingلجان االئتمان ( )Credit Committeesلتقدير الجدارة االئتمانية
للطرف المقابل .

و خل صت الدراسة إلى أهمية كل من مخاطر التسهيالت و مخاطر السوق في التأثير على

أرباح البنك.
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دراسة معال وظاهر ( ) 1222هدفت الدراسة إلى البحث عن نموذج مناسب يتضمن أهم
العوامل المحددة لقرار منح التسهيالت االئتمانية المباشرة ،التي يجب أن تأخذها إدارة

المصارف األردنية بعين االعتبار عند منح االئتمان ،بما يساعدها على توظيف أموالها بأحسن
الوسائل وأقل المخاطر .وأن أهم نتائج الدراسة ال يتم اتخاذ قرار منح التسهيالت االئتمانية

المباشرة في المصارف األردنية بصورة عشوائية بل إن إدارات تلك المصارف تعتمد على

مجموعة من العوامل المالية والتسويقية واالقتصادية واإلدارية والقانونية باإلضافة لمعايير

أخرى مثل :مركزية المخاطر للعميل ومشروعية الغرض من التسهيالت .وأن هذه العوامل
تختلف طبقا ألهميتها النسبية في قرار منح التسهيالت االئتمانية ،فقد كانت العوامل القانونية

والتشريعية المرتبطة بالسياسة االئتمانية المصرفية ومركزية المخاطر ذات أهمية أكبر من

غيرها .بينما حظيت المعايير المالية والمحاسبية بالمرتبة الخامسة من حيث األهمية النسبية

مقارنة بالمعايير األخرى ،على الرغم من أهميتها في قياس مالءة العميل وقدرته على الوفاء

بالتزاماته.

دراسة ()8008

Strahan & Cebenoyan

طبقت الدراسة على عينة من البنوك

األمركية من فترة  1223-27تتلخص نتائجها في أن إدارة المخاطر اإلئتمانية تمكن البنك
من تحقيق ربحية أفضل و أن التنويع و إستخدام المشتقات المالية يمكن من إدارة مخاطر

السيولة بشكل أفضل  .مع مالحظة أنه تم قياس متغيرات المخاطر التابعة و المستقلة من
خالل النسب المالية مثل المخصصات مقسوما على القروض

لمخاطر التسهيالت و

اإلنحراف المعياري لألرباح لتعبر عن المخاطر الكلية و النقدية مضافا إليها حسابات البنوك

إلى األصول لتعبر عن السيولة.

دراسة خان ،وحبيب (  ) 8003هدفت الدراسة إلى تحليل قضايا إدارة المخاطر في الصناعة
المالية اإلسالمية ،والتحديات التي تواجهها المؤسسات المالية في العصر الحديث وتم إجراء

الدراسة على  02مؤسسة مالية إسالمية في  82بلدا .وأوضحت الدراسة ،أن المؤسسات
المالية اإلسالمية تواجه نوعين من المخاطر :األول منها تشترك فيه مع المصارف التقليدية
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باعتبارها -أي المؤسسات اإلسالمية -وسائط مالية .ومن هذه المخاطر :مخاطر االئتمان،
ومخاطرة السوق ،ومخاطرة السيولة ،ومخاطرة التشغيل .ولكن ونظ ار للتقيد بالمبادئ الشرعية،

فإن طبيعة هذه المخاطر تتغير في حالة المصارف اإلسالمية .والنوع اآلخر من المخاطر هو
مخاطر جديدة ،وتنفرد بها المصارف اإلسالمية بالنظر إلى المكونات المتميزة في أصولها

وخصومها .ويتبع ذلك ،أن تكون العمليات والطرق المتاحة للمصارف اإلسالمية لتحديد وادارة

المخاطر على نوعين :الطرق الموحدة التي ال تتعارض مع مبادئ التمويل اإلسالمي ،والطرق
الجديدة أو التي يتم تحويرها.

دراسة  Ryser & Bauer ))8004ركزت الدراسة على أنواع المخاطر المصرفية في البنوك

وأساليب و تكتيكات التحوط وبينت الدراسة أن التحوط يؤدي إلى تعظيم حقوق الملكية ،و

التحوط يكون في النشاطات المختلفة للمصرف و التي تشمل كل من إدارة التسهيالت

أوالمديونية و إدارة السيولة و تذبذب األصول و مخاطر الطرف المقابل.

دراسة خبير و حسين (  ) 6002هدفت هذة الدراسة الى تأكيد تأثير بازل  1على زيادة

نسب رأس المال و تقليل مخاطر إئتمان المحافظ للبنوك التجارية وطبقت هذه النسب على 11

بلد ضمن اطار مقطعي ووجد ان مثل هذه التنظيمات قللت من مخاطر المحافظ اإلستثمارية

كما وجد ان نسب رأس المال ومخاطر المحافظ اإلستثمارية ترتبط بعالقة عكسية .

وقد تبين من الدراسات السابقة وغيرها أن معظمها ركزت على أهمية المخاطر المختلفة و

تأثيرها على األداء سواء المخاطر السوقية و مخاطر السيولة و المخاطر اإلئتمانية أو مخاطر
هيكل التمويل المتعلق برأس المال.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة :

املبحث األول :مقدمة عن خماطر االئتمان وانواعها

 1-8مفهوم املخاطر:

 1-1-8التعريف االقتصادي:

وردت العديد من المفاهيم ضمن هذا المجال من بينها:

 هي إحتمالية التعرض إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها نتيجة تذبذب العائدالمتوقع على استثمار معين ،أي بمعنى انحراف االرقام الفعلية عن االرقام المتوقع.

 عرفتها لجنة التنظيم المصرفي وادارة المخاطر المنبثقة عن هيئة قطاع المصارف فيالواليات المتحدة االمريكية ( " Financial Services Roundtable)FSPاحتمالية حصول
الخسارة إما بشكل مباشر من خالل خسائر في نتائج االعمال ،أو خسائر في رأس المال،

وبشكل غير مباشر من خالل وجود قيود تحد من قدرة المصرف على االستمرار في تقديم

أعماله وممارسة نشاطاته من جهة ،وتحد من قدرته على استغالل الفرص المتاحة في بيئة
العمل المصرفي من جهة اخرى.

 8-8مفهوم إدارة املخاطر:

وردت العديد من المفاهيم المتعلقة بإدارة المخاطر ومن بين المفاهيم الرئيسية ضمن هذا

المجال هي:

 كافة اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة للحد من االثار السلبية الناتجة عن المخاطر ،وابقائهافي حدودها الدنيا.

 عرفت من قبل لجنة التنظيم المصرفي وادارة المخاطر المنبثقة عن هيئة قطاع المصارففي الواليات المتحدة االمريكية (" )FSRتلك العملية التي يتم من خاللها رصد المخاطر،

وتحديدها ،وقياسها ،ومراقبتها ،والرقابة عليها ،وذلك بهدف ضمان فهم كامل لها
واالطمئنان بأنها ضمن الحدود المقبولة ،واإلطار الموافق عليه من قبل مجلس إدارة

المصرف للمخاطر".
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 3 -8أنواع املخاطر:

اء كانت تقليدية أو تعمل
هناك عدة تقسيمات للمخاطر تتعرض لها المصارف بشكل عام سو ً
وفقاً للشريعة االسالمية ،وسيتم تناول أنواع المخاطر من حيث مخاطر مالية وأخرى غير

مالية:

(أ) المخاطر المالية:

وتضم المخاطر المالية مايلي:

 -مخاطر السوق :وهي المخاطر التي تنشأعن التغيرات في ظروف السوق ،ولذلك فإن

مصدرها هي األدوات واالصول التي يتم تداولها في السوق ،وتم إضافتها إلى متطلبات

معيار كفاية كفاية رأس المال في عام  1220حيث يتوجب على المصارف االحتفاظ

براسمال كاف لمواجهة مخاطر السوق بأنواعها.
ويتضمن هذا النوع من المخاطر مايلي:

 .1مخاطر اسعار الفائدة :وتمثل الخسائر الناشئة عن التقلبات التي تحدث في معدالت
اسعار الفائدة في االسواق أو الناتجة عن التغير في اسعار المنتجات الناشئة عن
التغير في اسعار الفائدة ،ويكون لها تأثير سلبي على ايرادات المصرف ورأسماله.

 .8مخاطر اسعار العملة :وتمثل الخسائر الناشئة عن تقلبات اسعار العمالت االجنبية
والمتعلقة بموجودات والتزامات المصرف.

 -مخاطر ال تئممان :وهي احتمالية إخفاق عمالء المصرف المقترضين بالوفاء بإلتزاماتهم تجاه

المصرف ،وذلك عند استحقاق هذه االلتزامات أوبعد ذلك أو عدم السداد حسب الشروط
المتفق عليها ،اي هذه المخاطر مرتبطة بالطرف المقابل في العقد من حيث قدرته على

سداد إلتزاماته تجاه المصرف في الموعد المحدد.

وتنشأ مخاطر االئتمان في التمويل االسالمي من خالل الجوانب التالية:

 .1الذمم المدينة لعقود المرابحة.

 .8الذمم المدينة واالطراف المتعامل معها في عقود االستصناع.
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 .3مدفوعات االيجارات المدينة في عقود االيجارات.

 .4الصكوك التي يتم االحتفاظ بها في تواريخ استحقاقها في السجل المصرفي.

ويتم قياس مخاطر االئتمان وفقاً التفاقية بازل  IIمن خالل الطرق التالية هي :

 الطريقة المعيارية :تخصص هذه الطريقة وزن مخاطر لكل اصل من اصول المصرفداخل وخارج الميزانية ،وينتج عن هذا التخصيص قيماً لالصول مرجحة بمخاطرها،
وتستخدم هذه الطريقة من قبل المصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم ،والتي التسمح

امكانياتها بإستخدام الطرق االكثر تقدما.

 -طريقة التصنيف الداخلي االساسية :وتعتمد هذه الطريقة على التصنيفات التي يقوم بها

بناء عليه حساب راس المال الالزم لتغطية هذه
المصرف والتي تشكل االساس الذي يتم ً
المخاطر ،ويقوم المصرف بإحتساب احتمالية التعثر( )PDخالل فترة زمنية مقدارها
سنة،أما الخسارة عند التعثر (، )ELوالتعرض عند التعثر (، )EADواجل االستحقاق ()M

يتم الحصول عليها من قبل السلطة الرقابية.

 طريقة التصنيف الداخلي المتقدمة :وتعتمد هذه الطريقة على التصنيفات التي يقوم بهاالمصرف،والتي تشكل االساس الذي يتم بناء عليه حساب راس المال الالزم لتغطية هذه

المخاطر ،ويقوم المصرف بإحتساب احتمال التعثر للعمالء خالل فترة زمنية معينة

مقدارها سنة ،والخسارة عند التعثر ،والتعرض عند التعثر ،واجل التعثر.

وتندرج هذه الطرق في درجة صعوبة تطبيقها ،حيث تعتبر الطريقة المعيارية هي الطريقة

االسهل في التطبيق ،وتليها طريقة التصنيف الداخلي االساسية ،ثم طريقة التصنيف

الداخلي الداخلي المتقدمة.

 مخاطر السيولة :وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة لعدم قدرة المصرف على الوفاء بإلتزاماتهالمالية عندما تستحق اآلداء ،من خالل توفير االموال الالزمة لذلك ،دون تحمل خسائر

غير مقبولة ،أي بمعنى أخر عدم كافية السيولة لمتطلبات التشغيل العادية ،وقد يكون
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نتيجة الصعوبة في الحصول على السيولة بتكلفة معقولة عن طريق االقتراض ،أو عدم

القدرة على تسييل االصول .

ويتم إدارة هذا النوع من المخاطر من خالل وضع استراتيجية للسيولة تعد من قبل اإلدارة العليا
للمصرف تراعي تنويع مصادر االموال ،واالحتفاظ برصيد معقول من السيولة ،وأدوات مالية

قابلة للتسييل في السوق المالي ،وتنويع فترات استحقاق التسهيالت االئتمانية ،واالبتعاد عن

التركز في كل من ودائع العمالء والتوظيفات.

 مخاطر رأس المال :تتمثل في عدم كفاية رأس المال لحماية مصالح كل من المودعينوالمقترضين وغيرهم من اصحاب المصالح المختلفة .ويتوجب االحتفاظ في جميع االوقات

ب ارسمال مالئم وكاف لمواجهة الخطر التي يتعرض لها واستيعاب أي خسائر يمكن ان
تلحق به.

إهتمت لجنة بازل بموضوع كفاية راس المال للمصارف من خالل التركيز على مفهوم
راس المال المستند إلى المخاطر ،فزيادة مخاطر المصرف يتطلب منه االحتفاظ براسمال

اكبر لمواجهة تلك المخاطر.

(ب) المخاطر غير المالية:

وتضم المخاطر غير المالية مايلي:

 مخاطر المشغيل -العمليات :وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة لآلخطاء البشرية أو الفنية أوالحوادث ،وهي مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن عوامل داخلية أو

خارجية ،ولذلك فإن المخاطر التشغيلية يمكن أن تندرج تحتها المخاطر التالية:

 .1المخاطر القانونية :وتتمثل بعدم وضوح العقود المالية موضع التنفيذ ،أي أنها ترتبط

بالنظام االساسي والتشريعات واالوامر الرقابية التي تحكم اإللتزام بالعقود والصفقات.

(خان ،طارق اهلل واحمد حبيب ،ص )38

 .8مخاطر السمعة :وهي المخاطر الناشئة عن توافر إنطباع سلبي عن المصرف،
والذي يؤدي إلى تحول العمالء إلى المصارف المنافسة.
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 .3مخاطر التوثيق :وهي المخاطر الناشئة عن عدم توافر التوثيق الالزم لتعزيز
اء فيما يتعلق بالعالقة مع العمالء أو
االنشطة والعمليات الخاصة بالمصرف ،سو ً
العالقات الداخلية بين اقسام ودوائر المصرف ،إضافة إلى عملية تنظيم االتفاقيات
والعقود المالية مع العمالء بشكل خاطىء( .الرمحي ،زاهر عطا ،ص )88

املبحث الثاني :اإلطار العام إلدارة املخاطر يف البنوك:

 8-8إطار إدارة املخاطر يف البنوك:

يضم إطار إدارة المخاطر في المصارف عدة خطوات هي :

تحديد المخاطر :Risk Identificationيتم فهم وتحديد المخاطر لكل منتج أو خدمة
يقدمهاالمصرف ،وعملية تحديد المخاطر يجب أن تكون عملية مستمرة.

تتطلب عملية تحديد المخاطر معرفة جوهرية بالمصرف ،وظروفه الخارجية المحيطة به،

كظروف السوق والبيئة القانونية واالجتماعية

والسياسية والثقافية ،ويتطلب ذلك الفهم

السليم آلهداف المصرف االستراتيجية والتشغيلية ،ويشمل ذلك على العوامل الحيوية لنجاح

المصرف ،والفرص والتهديدات المرتبطة بتحقيق تلك االهداف.

قياس المخاطر :Risk Measurementالغراض قياس هذه المخاطر يتم النظر إلى كل
نوع من المخاطر بأبعاده

الثالثة وهي :حجمه ،ومدته ،واحتمالية حدوثه.ان قياس المخاطر بشكل صحيح وفي

الوقت المناسب هو أمر هام
إلدارة المخاطر.

إن الهدف من قياس المخاطر هو تحديد قيمة الخسائر المتوقعة من كافة أنواع المخاطر

بناء على طرق ونماذج
التي يتعرض لها المصرف ،ويتم تحديد قيمة الخسارة المتوقعة ً
رياضية تعتمد في االساس على حجم المصرف وتعقد عملياته ،كما يمكن تقدير الخطر

من خالل استخدام االسلوب النوعي من حيث احتمالية تحققه والنتائج المحتملة.

 .3ضبط المخاطر :Risk Controlهناك ثالثة طرق لضبط المخاطر هي:
مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البصرة
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أ .تجنب المخاطر.

ب .وضع حدود على بعض النشاطات.

ج .إلغاء أو تقليل أثر المخاطر .

تعمل المصارف على تقليل تعرضها للمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق من خالل حدود
قائمة على الحجم تحدد الحد االدنى المسموح به للتعرض لمختلف أنواع المخاطر ،ويتم

تحديد هذه الحدودعلى مستوى العمالء ،ومستوى المنتجات ،ووحدات االنشطة المختلفة،

ومستوى المحفظة ،والمستوى الجغرافي.

مراقبة المخاطر :Risk Monitoringالغراض مراقبة المخاطر في المصرف البد من
توافر نظام معلومات قادر على تحديد وقياس المخاطر بدقة وقادر أيضاًعلى مراقبة

التغيرات المهمة في وضع المخاطر لدى المصرف ،وتتطلب إدارة المخاطر الفعالة نظام

لتقديم التقارير والمراجعة يتم من خالله التعرف على االخطار ،والتأكد من أن اإلجراءات

المتخذة للتحكم في المخاطر مالئمة ،وأنها أعطت النتائج المخطط لها.

املبحث الثالث

أنواع صيغ التمويل اإلسالمي وخماطرها:

بسبب اختالف منهجية العمل المصرفي للبنوك االسالميه مقارنة مع البنوك التقليدية ،هناك

مخاطر اضافيه تختص بها وتواجهها المصارف االسالميه  ،فهنالك مخاطر الصيغ  ،فصيغ

التمويل ما هي إال ممارسات مصرفيه جديده ليس لها مثيل في البنوك التقليديه ،لها فهمها

الخاص وتصو ارتها الخاصه بها ،وكذلك لها مخاطرها الخاصه بها.
 1-3 -8أنواع صيغ التمويل يف املصارف االسالمية:
 1-1-3-6الممويل بالمرابحه:

تعد صيغة المرابحة احد أنواع البيوع المشروعة وأحد قنوات التمويل بالمصارف اإلسالمية،

والمرابحة في اللغة :مصدر من الربح وهو الزيادة وفي اصطالح الفقهاء هي  :بيع بمثل الثمن
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تقيمي مدى كفاءة إإدإرة خماطر إالئامتن يف إلبنوك إالإسالمية إ ألردنية
األول مع زيادة ربح ،أو هي بيع برأس المال وربح معلوم ،وصفتها أن يذكر البائع للمشتري

الثمن الذي اشتري به السلعة  ،ويشترط عليه ربحاً ما محدد.
 -شروط صحة بيع المرابحة :

 .1أن يكون الثمن األول معلوما للمشتري الثاني  ،فإذا لم يكن معلوماً فهو فاسد.
 .8أن يكون الربح معلوماً والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.

 .3أال يكون الثمن في العقد األول مقابالً بجنسه من أموال الربا ،فإن كان كذلك اشترى
المكيل أو الموزون بجنسه مثال بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة .ألن المرابحة بيع

الثمن األول وزيادة  ،والزيادة في أموال الربا تكون ربا ال ربحاً.

 .4أن يكون العقد األول صحيحاً ،فإذا كان فاسداً لم يجز.

 تطبيق بيع المرابحة في المصارف اإلسالمية  :تبين من الواقع العملي أن هذا النوع منالبيوع يطبق في المصارف اإلسالمية تحت اسم " بيع المرابحة لألمر بالشراء"  ،والفرق

بينه وبين بيع المرابحة أن بضاعة المرابحة مملوكة للبائع حال البيع.

وصور هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات

التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة الالزمة له فعالً مرابحة بالنسبة التي يتفق

عليها ويدفع الثمن مقسطاً حسب امكاناته ،على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات الالزمة،
ومنها على سبيل المثال عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة ،ويقوم المصرف بعد ذلك

باإلجراءات الالزمة للحصول على السلعة المتفق عليها ،ودفع قيمتها وبعد وصول البضاعة ،

يخطر العميل إلتمام اجراءات البيع.

وقد اعترض البعض على هذه المعاملة من باب أنها تدخل في بيع ما ال يملك أو بيع ما ليس

عند البائع وهو وبيع منهي عنه ،وقد قرر العلماء والمشاركين في مؤتمر المصرف اإلسالمي

في دبي ومؤتمر المصرف اإلسالمي الثاني في الكويت "أنهم أجازوا للبنك اإلسالمي ،البيع

لآلمر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل وما يجرى بين المصرف ،وطالب الشراء قبل ذلك إنما

هو مواعدة بينهما وليس بيعاً وشراء (عريقات وأخرون ،8010،ص .)123 – 128
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-

مجاالت االستثمار عن طريق صيغة بيع المرابحة لآلمر بالشراء:وفرت هذه الصيغة

للمصارف اإلسالمية وسيلة تمويلية تمكنها من الوقوف أمام البنوك التقليدية ،وتحقيق
األرباح ،حيث أن هذه الصيغة قد سدت احتياجات التجار والصناع الذين ال يرغبون في

الدخول مع المصارف في المشاركة بكل ما تستلزمه من كشف لألسرار والمعلومات ،

ومن الجدير بالذكر أن المرابحات تمثل الجانب األكبر من االستثمارات إذ قد تصل إلى

أكثر من  % 20من حجم االستثمارات في بعض المصارف اإلسالمية.
6-1-3-6الممويل بالمشاركه:

تعد المشاركات من أهم صيغ استثمار األموال في الفقه اإلسالمي ،وهي تالئم طبيعة

المصارف اإلسالمية ،فيمكن استخدامها في تمويل األنشطة االقتصادية المختلفة.

وتعد صيغة المشاركة من البدائل اإلسالمية للتمويل بالفوائد المطبق في المصارف التقليدية.

يقوم التمويل بالمشاركة على أساس تقديم المصرف اإلسالمي التمويل الذي يطلبه المتعاملين

دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل بالمصارف التقليدية  ،وانما يشارك

المصرف المتعامل في الناتج المتوقع ربحاً كان أو خسارة ،وحسبما يرزق اهلل به فعالً  ،وذلك
في ضوء قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بين المصرف والمتعامل .

 -صيغ المشاركات المستخدمة في المصارف اإلسالمية-:

تتعدد أنواع المشاركات وفقا للمنظور وراء كل تقسيم  ،واألهداف المرغوبة منه ،ويوجد

للمشاركة عدة أشكال هي:

أ -المشاركة الثابتة ( طويل األجل ) :

وهي نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع

معين مما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع وشريكاً كذلك في كل ما
ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التي يتم االتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط

المشاركة.
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تقيمي مدى كفاءة إإدإرة خماطر إالئامتن يف إلبنوك إالإسالمية إ ألردنية
وفي هذا الشكل تبقي لكل طرف من األطراف حصص ثابتة في المشروع الذي يأخذ شكال

قانونياً كشركة تضامن أو شركة توصية.

ب -المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:

المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون من حق

الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات

حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية(الخياط ،1224،ص .)84- 83
 3-1-3-6الممويل بالمضاربة:

أن يدفع رب المال إلى المضارب ماالً ليتجر فيه ،ويكون الربح مشتركاً بينهما حسب
االتفاق،على أن تكون الخسارة على رأس المال فقط ،إال ثبت التقصير أو التعدي من جانب

المضارب.

والمضاربة في المصارف االسالمية تعني دخول المصرف في صفقة محددة مع متعامل أو

أكثر ،بحيث يقدم المصرف المال الالزم للصفقة ،ويقدم المتعامل جهده ،ويصبح الطرفان

شريكين في الغنم والغرم .ويكون المصرف هو الشريك صاحب رأس المال ،ويكون المتعامل

هو الشريك المضارب .فإذا تحقق الربح وزع حسب النسب المتفق عليها ،واذا تحققت خسارة،
يتحمل المصرف خسارة في رأسماله ،ويتحمل المتعامل خسارة في عمله .

أنواع المضاربات:

المضاربة شركة بين إثنين أحدهما يسمى رب المال واآلخر يسمى المضارب واألول له نصيب
في الربح مقابل رأس المال ،والثاني ربحه مقابل عمله الذي يؤديه  ،والمضاربة نوعان وهما

(:عريقات وأخرون ،8010،ص .)102 – 102
أ -المضاربة المطلقة :

وهي أن تدفع المال مضاربة من عير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ،
فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب

المال إال عند نهاية المضاربة.
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ب  -المضاربة المقيدة:

وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله كما ورد

في رواية العباس بن عبد المطلب  ،وهذا النوع من المضاربة جائز وقد قال اإلمام أبو

حنيفه وأحمد إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة.

تطبيق صيغة المضاربة بالمصارف اإلسالمية:

تبين من الواقع العملي إن كال النوعين من المضاربة مالئم لمعامالت المصارف

اإلسالمية غير أن المضاربة المطلقة هي األصل في التعامل بين المصرف وأصحاب

ودائع االستثمار.

 4-1-3-6الممويل بالسمصناع:

اء تم ذلك بصورة
هو الطلب الذي يتم من أجل القيام بصنعة محددة الجنس والصفات سو ً
مباشرة أو غير مباشرة على أن تكون الموارد من عند الصانع،مقابل مبلغ معين عند التسليم أو

عند أجل معين ،ويقبل الصانع بذلك .

 -تطبيق صيغة االستصناع بالمصارف اإلسالمية:

بدأ االستصناع يحتل دو اًر رئيساً في استثمارات المصارف اإلسالمية ,إذ قامت المصارف
بتمويل المباني السكنية واالستثمارية بنظام االستصناع  ،وساهمت بذلك في حل مشكالت

معاصرة كثيرة  ،إذا وفرت للمستصنع المواد الخام إضافة إلى العمل نفسه  ،وساممت

المصارف في صناعات أخرى عديدة وأبرمت عقود استصناع مع عمالئها ،غير أن

أبرزها حجماً في المعامالت هو المجال العقاري( .عريقات وأخرون،8010،ص - 810

.)810

 5-1-3-6الممويل بالسلم:

السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل ،أما في الشرع فهو

كما عرفه اإلمام النووي" أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجالً أي أن البضاعة
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تقيمي مدى كفاءة إإدإرة خماطر إالئامتن يف إلبنوك إالإسالمية إ ألردنية
المشتراه دين في الذمة ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاجالً للبائع

(عريقات وأخرون ،8010،ص .)807

تطبيق بيع السلم بالمصارف اإلسالمية:

يمكن أن يكون عقد السلم طريقاً للتمويل يغني عن القرض بفائدة ،فمن عنده سلعة مشروعة
ينتجها يمكنه أن يبيع كمية منها  ،تسلم في المستقبل ،ويحصل على ثمنها حاالً.

ولقد تبين من الواقع العملي أن العديد من المصارف اإلسالمية تطبق هذه الصيغة في تمويل

العديد من الشركات الصناعية (عريقات وأخرون  ،8010،ص .)818-811
 2-1-3-6الممويل بالجاره:

اإلجارة من الناحية الشرعية هي عقد الزم على منفعة مقصودة قابلة للبذل واإلباحة لمدة

معلومة بعوض معلوم ،واإلجارة المذكورة صورة مستحدثة من صور التمويل في ضوء عقد
اإلجارة  ،وفي إطار صيغة تمويلية تسمح بالتيسير على الراغب في اقتناء أصل رأسمالي ،وال

يملك مجمل الثمن فو اًر (عريقات وأخرون،8010،ص .)120
 -تطبيق اإلجارة بالمصارف اإلسالمية:

أ -قيام المصرف ( المؤجر) بشراء أصول ثابتة محددة بمعرفة (المستأجر).

ب -يقوم المصرف بتمويل شراء األصل وامتالكه ثم تأجيره بعقد متوسط أو طويل األجل
وتسليمه له لإلنتفاع به واستخدامه (عريقات وأخرون ،8010،ص.)122 - 127

 7-1-3-6الممويل بالمورق:

هو شراء سلعة بثمن مؤجل ،ثم بيعها الخر بثمن نقدي للحصول على النقد.
أطراف عملية التورق:

أ -العميل :يشتري باألجل من البنك ( عقد بيع بالتقسيط )

ب -البنك  :عقد بيع للعميل باآلجل ( بيع بالتقسيط ) .
ج -مشتري :يشتري السلعة من العميل نقداً.

فوائد عمليات التورق في المصارف اإلسالمية:
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 -1تلبية إحتياجات العمالء من النقد .
 -8تجنيب العمالء للخسائر العالية .
 -3تجربة حديثة لتمويل العمالء.

 7-1-3-6الممويل بالبيع اآلجل ( البيع بالمقسيط):

البيع اآلجل هو أن يتم تسليم السلعة في الحال ،مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء
كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه  ،وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات

أو أقسا ط  ،فإذا تم سداد القيمة مرة واحدة في نهاية المدة المتفق عليها مع انتقال الملكية في

البداية فهو بيع آجل ،واذ تم سداد الثمن على دفعات من بداية تسلم الشيء المباع مع انتقال

الملكية في نهاية فترة السداد فهو( البيع بالتقسيط).
 8-1-3-6السمثمار المباشر:

يقوم المصرف اإلسالمي باستثمار أموال المودعين بنفسه أو عن طريق المتعاملين معه
بتمويله لعملياتهم االستثمارية.

 6-3-6مخاطر صيغ الممويل اإلسالمية:

مخاطر التمويل بالمرابحه  :تعتبر هذه الصيغه من اكثر صيغ التمويل استخداما في

البنوك االسالميه حيث تجاوزت هذه النسبه  %20من صيغ التمويل في معظم
المصارف االسالميه ،بسبب قلة المخاطر االئتمانيه في هذا النوع من الصيغ حيث تبرز

المخاطره هنا من خالل تأخر الزبون عن الدفع اوالسداد في االجال المحدده للدفع ،وهنا

ال يجوز حسب النظام االسالمي فرض غرامات او زيادة سعر البيع الن ذلك اصبح ربا.

ب  .مخاطر التمويل بالسلم واالستصناع  :يمكن تعريف السلم بأنه اتفاق ما بين المصرف

وطرف آخر لشراء سلعة من نوع معين بكمية وجودة محددة بسعر محدد مسبقاً ،وتسلم في

تاريخ الحق محدد ،يقوم المصرف بدفع ثمن الشراء عند توقيع عقد السلم ،أو في غضون

فترة الحقة ال تتجاوز يومين أو ثالثة .وقد يقوم المصرف بإبرام عقد سلم آخر لبيع نفس
السلعة وبنفس الشروط لمشتري آخر ويسمى هذا العقد بالسلم الموازي .وتكمن المخاطره
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هنا في عدم تسليم السلعه في الوقت المحدد االمر الذي يؤدي الى انخفاض سعرها في

السوق او تسليم نوعيه مختلفه عن ما تم االتفاق عليه في عقد السلم.

ج .مخاطر التمويل بالمشاركه والمضاربه  :ان صيغ المشاركه في الربح والخساره من اقل
الصيغ استخداما في المصارف االسالميه على الرغم من ان هذه الصيغ تعتبر االساس

النظري الذي انشأت على اساسه المصارف االسالميه ،ويعزى ذلك إلى المخاطر

االئتمانيه العاليه التي تحملها هذه الصيغ ،مما حال دون استخدامها وذلك لالسباب

التاليه(:هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية،البحرين ،ص  ،143الفقرة

رقم ،10عامي  )8003 ، 8004و (عريقات وأخرون،8010،ص.)384 – 310
 عدو وجود ضمانات كافيه للزبائن ،وخصوصا الضمانات االخالقيه.-

الكفاءه التقيمية للمشاريع ضعيفه بالنسبه للمصارف االسالميه في عملية تمويل

المشاريع.

 طبيعة حسابات البنوك والتي يغلب عليها طابع الحسابات الجاريه قصيرة االجل،والتي يحتم عليها استخدامها استخدامات قصيرة االجل كالمرابحه واإلجارة ،وليس

من خالل صيغ التمويل من خالل المشاركة والمضاربه من اجل عدم تعريض

البنك لمخاطر عدم التوازن المالي.

الفصل الثالث :حتليل النتائج والتوصيات

 1-3حتليل نتائج الدراسة:

يظهر الجدول رقم ( )1نتائج العائد على حقوق الملكيه ( ) ROEوحسب نموذج دوبونت
المعدل ،حيث اظهرت نتائج البنك االسالمي االردني اعلى معدل للعائد على حقوق الملكية

بنسبة ( ) %81.2في عام  ، 8002وهو العام الذي ظهرت به االزمه الماليه العالمية
وأصبحت تطفو على السطح ،حصل هناك انخفاض على هذه النسبة في العام التالي

الى( ،)%10.2ورغم ذلك فهي تبدو نسب جيدة جدا ،أما البنك العربي االسالمي الدولي كانت

هذه النسب ذات مستويات جيدة في عام  8007وبلغت النسبة (  ، ) %14.7و في عام
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 8000بلغت النسبة(  ،)%18.7وحصل هناك انخفاض على هذه النسبة في عام  8002إذ

أنها بلغت (  ،) % 2.4ولكن إنخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ في عام  8002إذ أنها

بلغت ( )%8.8ثم عاودت االرتفاع مرة اخرى لتصل الى  %11.2عام . 8011

واذا قمنا بتحليل هذه النسبة الى النسب الفرعيه وحسب نموذج دوبونت المعدل ،يظهر لنا ومن

خالل الجدول رقم ( )1ان معدل العائد على االصول ( )ROAللبنك االسالمي االردني كان
افضل بقليل مقارنة مع البنك العربي االسالمي الدولي وكانت خالل سنوات الدراسه تتمحور

حول (. ) %1

النسب الفرعيه لنسبة معدل العائد على االصول وهي اوالً :هامش الربح () Profit Margin

الذي يعكس مدى كفاءة البنك في إدارة ومراقبة التكاليف ،وهو مؤشر للكفاءة ،وثانياً :معدل

دوران االصول( )Total Assets Turnoverاو ما يعرف بجودة االصول ،وهو مؤشر
لالنتاجية ،حيث كانت هاتان النسبتان متقاربتان الى حد ما في كل من البنك االسالمي

االردني والبنك العربي االسالمي الدولي مع ميل بسيط لصالح البنك االسالمي االردني ،

ويتم تفسير تقارب نسبة هامش الربح أو مؤشر الكفاءه خالل فترة الدراسة إلى تقارب كل من

معدالت العائد واسعار الفائدة المطبقه ،إضافة إلى عدم تنوع محفظة التمويل المصرفية كون

أن الفرص االستثماريه المتاحة محكومه بضوابط الشريعة االسالميه.

استكماال لتحليل نموذج دوبونت فأننا ننظر الى الطرف الثاني من معادلة العائد على حقوق

الملكيه ( ) ROEاال وهو الرافعة المالية (  ) Financial Leverageحيث يظهر هذا

المؤشر مدى اعتماد البنك على امواله الخاصه في تمويل اصوله ،وبالتالي مدى المخاطرة

باموال الغير في استثماراته ،وهنا ال بد من االشاره إلى ان العالقه عادةً ما تكون طرديه بين
الرفع المالي ومعدل دوران االصول ،ويظهر الجدول رقم ( )1ان الرفع المالي للبنك االسالمي
االردني كان بنسبة اكبر مقارنة مع البنك العربي االسالمي الدولي ،والذي كان هو السبب

الرئيسي في رفع العائد على حقوق الملكيه ( )ROEأي المتاجره باموال الغير وعلى النحو
المشار إليه أعاله ،وتحمله لنسبه أكبر من المخاطرة ،حيث تراوحت هذه النسبة للبنك
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االسالمي االردني ما بين (  ) 12.8مرة في عام  8004الى (  )18.0مرة في عام 8000

الى (  )11.4في عام  8002وارتفع المعامل ثانيتا في العام  8011ليصل الى ()14.01

بينما كانت هذه النسبة للبنك العربي االسالمي الدولي تتراوح ما بين (  )7.2مرة في عام

 8004الى (  ) 2.7مرة في عام  8002وارتفعت في العام  8011وكما هو حال البنك
االسالمي االردني لتصل الى ( ،)12.50ويدل ذلك على ان مخاطر البنك االسالمي االردني
هي اكبر بالمقارنة مع البنك العربي االسالمي الدولي خالل معظم فترات الدراسه فالمحصلة

النهائية لذلك كانت إرتفاع عوائده مقارنة مع البنك العربي االسالمي الدولي.

ويظهر من خالل نتائج التحليل المشار إليها أعاله ،تساؤالت حول ماهي طبيعة هذه

المخاطر؟ وماهيتها؟ و ماهي كفاءة االصول؟ وما هي درجة التحوط التي يقوم بها البنك
لمواجهة خسائر القروض؟ وما هي خطورة محفظة القروض؟ وسيتم اإلجابة على هذه
التساؤالت من خالل المساهمه الثانيه لهذه الورقه والتي تركز على جزء مهم من المخاطر

الكلية التي تتعرض لها البنوك االسالميه اال وهي مخاطر االئتمان ،ومدى كفاءة هذه البنوك
في إدارة هذا النوع من المخاطر وقد تم استخدام ثالث من النسب المالية المصرفية المتعارف

عليها ضمن هذا المجال لقياس مخاطر االئتمان وعلى النحو المشار إليه من خالل نتائج

التحليل في الجدول رقم (. )8

ويظهر الجدول رقم ( )8نتائج التحليل الخاصة بالنسبة االولى المتعلقة في قياس كفاءة

االصول ،والتي من المفترض ان ال تزيد عن (  ) %1,0المتعارف عليها كمرجع
 Benchmarkإذ أظهر البنك االسالمي االردني ارتفاعاً في هذه النسبة من (  )% 8في

عام  8004الى (  )% 8,0في عام  8002الى ( )% 8.7عام  ،8011ويتم تفسير ذلك
من خالل ارتفاع مخاطر قياس كفاءة االصول وهذا يثبت ما تم التوصل اليه من نتائج في

نموذج دوبونت بخصوص الرافعه الماليه ،وهذا يعني ان البنك

يتحمل قسطا اكبر من

المخاطر وبشكل خاص مخاطر المحفظة االئتمانية،اما بالنسبه للبنك العربي االسالمي الدولي
فإن هذه النسبة كانت مرتفعه ولكن بشكل غير ملفت لالنتباه النها متذبذبه بين عام واخر ،
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حيث أنها تراوحت ما بين (  )% 0.1في عام  8004إلى (  ) %0.2في عامي 8000و

 ، 8000و حصل عليها ارتفاع في عام 8007إلى ( ،)%0.2وفي عام  8011عاودت
االنخفاظ لتصل إلى ( . )% 4.3

ويظهر الجدول رقم ( )8نتائج التحليل الخاصة بالنسبة الثانية المتعلقة بنسبة مخصص خسائر

القروض المحتملة أو مخصص تدني التسهيالت االئتمانية إلى إجمالي محفظة التسهيالت
االئتمانية،حيث كانت هذه النسبة للبنك االسالمي االردني حوالي (  )%1خالل سنوات

الدراسه وهي من ضمن حدود النسب الجيده التي يجب ان ال تتجاوز)  ) %1-0.0كما هو

متعارف عليه كمرجع  ،Benchmarkاما بالنسبه للبنك العربي االسالمي الدولي فأن هذه
النسبه تراوحت ما دون (  ) %0.4في عام  8004و(  )% 0.1في عام  8000وحوالي

( ) %8في عامي  8011,8010وهي ضمن الحدود المقبولة والجيدة ،والتي تدل وتفسر
على أساس وجود مخصصات كافية تغطي خسائر القروض المحتمله.

ويظهر الجدول رقم ( )8نتائج التحليل الخاصة بالنسبة الثالثة المتعلقة بنسبة مخصص الديون

المعدومة ،والتي تمثل الفرق بين الديون المعدومه ومخصص الديون المعدومه ،حيث أنه كلما

زاد بسط المعادله كلما زادت خطورة البنك.

وكانت هذه النسبة للبنك االسالمي االردني ( )%0.2في عام  ،8004وحصل عليها انخفاض

إلى( )%0.0في عام  ، 8000وانخفضت بشكل ملحوظ لتصبح ( )%0.8في عام ،8011
ويشير ذلك إلى أن البسط في تناقص مطرد ،مما يدل ذلك على تحسن اداء البنك في
مجال تحصيل الديون المعدومه ،وجودة محفظته االئتمانية ،وكانت هذه النسبة مستقرة للبنك

العربي االسالمي الدولي حوالي ( )% 0.1خالل معظم سنوات الدراسه  ،ويفسر ذلك قدرة
البنك على تحصيل ديونه وجودة محافظه االئتمانية القائمة على أساس معايير ومبادىء

اإلقراض الجيد.
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 8-3اإلستنتاجات والتوصيات :

يظهر لنا من خالل نتائج البيانات المالية الخاصة في كل من البنك االسالمي االردني والبنك

العربي االسالمي الدولي ،تحقيق البنك االسالمي االردني لعائد على حقوق الملكية ()ROE

بشكل افضل إذ ما تم مقارنة ذلك مع البنك العربي االسالمي الدولي ،و يعود السبب في ذلك
إلى إرتفاع الرافعه الماليه في البنك االسالمي االردني مقارنة مع البنك العربي االسالمي

الدولي ،وكنتيجة لتحمله مخاطر أكبر واضافية ،وهذ تم بيانه من خالل النسبه الثانيه ،والتي

تقيس مخاطر كفاءة االصول ،حيث كانت مخاطر البنك االسالمي االردني هي اكبر.

اما المقاييس االخرى التي تم استخدامها ضمن هذا المجال أعطت نتائج تعكس الكفاءة

والنجاح الملحوظ لكال البنكين في عمليه ادارة مخاطر االئتمان ،مما انعكس ذلك ايجابياً
على مؤشر االداء لكال البنكين ،واستطاع البنكان بناء محافظ ائتمانيه ذات جوده عاليه ،مما

مكنها من تجاوز اثار االزمه الماليه العالميه االخيره  .وهذا مما يعزز دور البنوك االسالميه
في عمليات البناء والتطوير المستمر ،وتحقيق المزيد من النجاحات في مجال المنافسه مع

البنوك التقليديه ،وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية شاملة

االسالميه.

تتوافق مع احكام الشريعه

يمكننا من خالل هذه الورقة الخروج بالتوصيات التاليه:

اإلعتماد على نموذج دوبونت المعدل في تقييم كفاءة وفاعلية اآلداء لدى المصارف
بشكل عام،إضافة إلى المقاييس االخرى مثل:القيمة االقتصادية المضافة والقيمة السوقية

المضافة ،والمقاييس االخرى.

تفعيل دور إدارة المخاطر في البنوك االسالمية وبشكل مستمرلتمكينها من فهم وتحديد
وقياس ومعالجة المخاطر المختلفة ،وتقليلها إلى ادنى حد ممكن.
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الفصل الرابع :اجلداول واملصادر واملراجع:
 1-4املالحق :
جدول رقم ()1

النسب المالية المتعلقة بإستخدام نموذج دوبونت المعدل:
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الجدول رقم ()6
المقاييس التئممانية المسمخدمة في قياس كفاءة وجودة المحفظة التئممانية:
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 8 -4املصادر واملراجع :

املصادر باللغة العربية:

الببالوي ،حازم .)8002(.االزمة المالية العالمية الحالية.
الكراسنة ،ابراهيم .)8000( .أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وادارة المخاطر،
صندق النقد العربي ،معهد السياسات االقتصادية ،أبو ظبي.
الخباط ،عبد العزيز والعيادي ،احمد ( .)8004فقه المعامالت وصيغ االستثمار ،عمان-
االردن ،دار المتقدمة للنشر.
الخطيب ،سمير .)8000 ( .قياس وادارة المخاطر بالبنوك – منهج علمي وتطبيق عملي،
االسكنرية ،منشأة المعارف.
القري ،محمد علي .)8004( .االبداعات في عمليات وصيغ التمويل اإلسالمي ،ورقة عمل
مقدمة إلى المؤتمر السنوي السابع ،االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،عمان – االردن.
الرمحي ،زاهر .)8004( .تطوير أسلوب للتدقيق مبني على المخاطر ،أطروحة دكتوراة في
المحاسبة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان -االردن.
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية .)8003( .معايير المحاسبة والمراجعة
والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية ،البحرين.
مطر ،محمد .)8010( .االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني ،ط  ، 3دار وائل
للنشر والتوزيع ،عمان – االردن.
مراد ،عبد الفتاح ،المعجم القانوني رباعي اللغة.
ناجـي معـال ﻭﺃحمﺩ ﻅاهﺭ " ،ﺍلعﻭﺍمل ﺍلمحﺩﺩﺓ لقﺭﺍﺭ منح ﺍلتسهيالﺕ ﺍالئتمانية ﺍلمباشﺭﺓ
فيﺍلمصاﺭﻑ ﺍألﺭﺩنية  ،ﺩﺭﺍسة ميﺩﺍنية "مجلة ﺩﺭﺍساﺕ  ،ﺍلعلﻭﻡ ﺍإلﺩﺍﺭية ،مجلة علمية محﻜمة
،ﺍلمجلﺩ  ، 80ﺍلعﺩﺩ  ، 8تمﻭﺯ  1222ﻡ
عريقات ،حربي وعقل ،سعيد .)8010( .إدارة المصارف اإلسالمية – مدخل حديث ،ط  ،1دار
وائل للنشر والتوزيع ،عمان – االردن.
خان ،طارق اهلل وحبيب ،أحمد .)8001(.إدارة مخاطر –تحليل قضايا في الصناعة المالية
اإلسالمية ،ورقة عمل رقم ( ،)0جدة ،السعودية ،البنك اإلسالمي للتنمية.
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تقيمي مدى كفاءة إإدإرة خماطر إالئامتن يف إلبنوك إالإسالمية إ ألردنية
:املصادر باللغة االجنليزية
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