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 جمهورٌة إندونٌسٌا

 وزارة الشؤون الدٌنٌة

 جامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة   

 االقتصاد اإلسالمً قسم -كلٌة الدراسات العلٌا    

 الطالبإقرار          

 -لموقع أدناه ،وبٌاناتً كاآلتً : أنا ا

 فرج الفٌتوري فعنااالسم بالكامل : 

 41188841رقم التسجٌل :  

أقر بؤن هذه الرسالة التً حضرتها لتوفٌر شرط درجة الماجستٌر فً قسم         

كلٌة الدراسات العلٌا بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة  - اإلسالمً االقتصاد

 فً حالةال دراسة)  اإلسالمً المصرف فً المخاطرة إدارةالحكومٌة ،تحت عنوان: 

 (بماالنج الشرعً BNI اإلندونٌسً الوطنً بنك

رتها وكتبتها بنفسً وما زّورتها من ابداع غٌري أو تؤلٌف اآلخر وإذا        قد حضَّ

أدعً أحد مستقبالً أنها من تؤلٌفه وتبٌن أنها فعالً لٌست من بحثً ،فؤنا أتحمل 

لى كلٌة الدراسات المسإولٌة على ذلك، ولن تكون المسإولٌة على المشرف أو ع

 العلٌا بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة.

 هذا وحررت هذا االقرار بناًء على رغبتً الخاصة وال ٌجبرنً أحد على ذلك.

 
 

 م73/95/6972ماالنج                                                      
 توقيع صاحب االقرار                                                 

                                                 ..................  
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اإلهـــــداء،،،

 ٠ب ِٓ أؽًّ اعّه ثىً فخش

 ٠ب ِٓ أفزمذن ِٕز اٌظغش

 ٠ب ِٓ ٠شرؼش لٍجٟ ٌزوشن

"أثٟ"٠ب ِٓ أٚدػزٕٟ هلل أ٘ذ٠ه ٘زا اٌجؾش   

 اٌٝ ؽىّزٟ .....ٚػٍّٟ

..... ٚؽٍّٟ اٌٝ أدثٟ  

 اٌٝ طش٠مٟ .... اٌّغزم١ُ

 اٌٝ طش٠ك........ اٌٙذا٠خ

 اٌٝ ٠ٕجٛع اٌظجش ٚاٌزفبإي ٚاألًِ

اٌغب١ٌخ "أِٟ"اٌٝ وً ِٓ فٟ اٌٛعٛد ثؼذ هللا ٚسعٌٛٗ   

اٌؼض٠ضح "صٚعزٟ"اٌٝ سف١مخ دسثٟ ٚأَ أطفبٌٟ   

"أطفبٌٟس٠بؽ١ٓ ؽ١برٟ " اٌٝ ٔٛس ػ١ٟٛٔ  

 اٌٝ عٕذٞ ٚلٛرٟ ِٚالرٞ ثؼذ هللا

ِٓ آصشٟٚٔ ػٍٝ ٔفغُٙ اٌٝ  

 اٌٝ ِٓ ػٍّٟٛٔ ػٍُ اٌؾ١بح

 "اخٛرٟ"اٌٝ ِٓ أظٙشٚا ٌٟ ِب ٘ٛ أعًّ ِٓ اٌؾ١بح 
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 والتقدٌـــرر ــــالشك

 

ة فً الحٌاة الجامعٌة أو نكاد، من وقفة األخٌرخطوتنا  فالبد لنا ونحن نخطو     

ة العرٌقة مع نعود بها إلى أشهر مضت وأعوام انقضت فً رحاب هذه الجامع

أساتذتنا الكرام الذٌن قدموا لنا الكثٌر باذلٌن بذلك جهوداً صادقة ومضنًٌة فلهم 

 -جمٌعاً الشكر والتقدٌر ونخص منهم بالذكر :

مدٌر جامعة موالنا مالك إبراهٌم  موجٌا راهرجو،فضٌلة األستاذ الدكتور : -

 الحكومٌة بماالنج. اإلسالمٌة

،عمٌد كلٌة الدراسات العلٌا لجامعة موالنا  لدٌنبحر افضٌلة األستاذ الدكتور:  -

 .الحكومٌة بماالنج  اإلسالمٌةمالك إبراهٌم 

بكلٌة الدراسات  اإلسالمًاالقتصاد رئٌس قسم  نور أسناويفضٌلة الدكتور:  -

 الحكومٌة بماالنج. اإلسالمٌةالعلٌا بجامعة موالنا مالك ابراهٌم 

على ما قدمه لً من دعم  ألولا،المشرف  منٌر العابدٌن سماحة الدكتور: -

 مستمر وعون متواصل فً إشرافه على هـذه الدراسة خطوة خطوة.

،المشرف الثانً الذي أفادنً وأرشدنً من  نور أسناوي سماحة الدكتور: -

 خالل مالحظاته القٌمة حتى وصل هذا البحث لتمامه.

 

 الباحث                                            
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ثالبح صمستخل  
 

 المصرف فً المخاطرة إدارة،عنوان البحث4  م6842 فرج الفٌتوري نافع

 (بماالنج الشرعً BNI اإلندونٌسً الوطنً بنك فً الحالة دراسة) اإلسالمً

جامعة  - اإلسالمً االقتصادرسالة ماجستٌر مقدمة لكلٌة الدراسات العلٌا قسم 

 .الحكومٌة ماالنج اإلسالمٌةموالنا مالك إبراهٌم 

 .نور أسناوي المشرف الثانً الدكتور:  -منٌر العابدٌن: الدكتور األولالمشرف 

 المصرف فً المخاطر إدارة وتوصٌف معرفةهدفت الدراسة إلى       

 وتوصٌف معرفةوإلى  بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً

 عًالشر اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف فً الخطر مصادر

 فً المصرفٌة المخاطر لمعرفة اآللٌات وتوصٌف معرفةوإلى ، بماالنج

 لدفع اإلدارة استراتٌجٌة وتوصٌف عرفة،وإلى م المذكور اإلسالمً المصرف

 المذكور. اإلسالمً المصرف فً المصرفٌة المخاطر

وطرٌقة جمع البٌانات هً  الكٌفًومنهج هذا البحث هو المنهج الوصفً        

 .بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنًوالمالحظة والوثائق بالبنك المقابلة 

 المصرف فً المخاطر إدارة من الهدفأن  ونتائج البحث تشٌر إلى        

 درجة تقلٌل على العمل هو بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً

 والمضاربة، المربحة مثل البنك ٌنفذها التً المصرفٌة العملٌات فً المخاطرة

 اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً بالمصرف المخاطر إدارة واجبات إنو

 االختصاص ناحٌة من الوظٌفً بالتنسٌق ٌقوم موظف بها ٌقوم بماالنج الشرعً

 الرئٌسً البنك خطط بتنفٌذ ٌقوم هنا فالبنك، الرئٌسً للبنك الرئٌسٌة اإلدارة مع

ل ونائب بهذا الفرع وهو ٌعكس من خالل مسإو المخاطر إدارة ٌخص ما فً

 الخطر مصادر أهم ن، وأالمخاطر الرئٌسٌة إدارةبالتالً صورة مصغرة عن 

 توافر لعدم راجعة مصادر هً اإلسالمً البنك هذا لدى المخاطر منها تتولد التً

( التشغٌل مصادر) بالبنك المستثمر لدى العملٌة والخبرة والفنٌة اإلدارٌة الكفاءة

 فً األخالقٌة المواصفات توفر عدم بسبب تنشؤ لمخاطرا ادرمص أن ،وتبٌن

 االندونٌسً الوطنً بنك فً المخاطر معرفة ألٌات أن تبٌن، والمستثمر العمٌل

 فً التشغٌل نظام فً انحرافاً  هناك كان إذا معرفة على تعتمد بماالنج الشرعً

 الرئٌسً البنكب واقتصادٌون مالٌون خبراء بها ٌقوم دقٌقة الٌات وإنها البنك،

 .المالٌة المإسسات فً المخاطر إدارة أنظمة أحدث وفق البنك فرع مع بالتنسٌق
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ABSTRACT 
 

Faraj, Nafaa Alfaitouri , 2016. Risk Management in Islamic Banking 

(Case Study at BNI Syariah), Thesis.  Islamic Economics 

Department,  Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University, Malang. Advisor:                       : 

Dr. H. Munirul Abidin, MA. Supervisor II: Dr. H. Nur Asnawi, MA. 
 

Keywords : Management, Risk, Islamic Bank, BNI Syariah. 

This research aims to identify and describe management risk in 

Indonesian National Bank (BNI) Syariah, Malang branch. It also aims to 

know some of the sources of risk in BNI Syariah Malang. It, moreover, 

aims to find out the mechanism to discover the risks of banking in BNI 

Syariah Malang and the management strategies in avoiding the banking 

risk. 

This research employs descriptive qualitative research method. The 

methods of data collection are interview, observation, and documentation 

obtained from BNI Syariah Malang. 

The results of this research indicate that the purpose of risk 

management in BNI Syariah Malang branch is working to reduce the level 

of risk in the banking process conducted by the bank such 

as murabaha and mudhorobah.   Meanwhile, the implementation of risk 

management in BNI Syariah Malang branch is carried out by bank 

employees in coordination with the central management at the central bank, 

so the bank carries out the plan of the central bank related to risk 

management as discussed by the leaders and the representatives at the 

branch office. They are small depictions of the risk management center. The 

main sources of risk in BNI Syariah Malang are the lack of management and 

technical capabilities. Another main cause is bank investor’s (source 

operations) lack of practical experience. Sources of these risks arise due to 

the inexistency of ethical standards that the client (investor) should have. 

Moreover, a mechanism to discover the risks in BNI Syariah Malang relies 

on the knowledge concerning the existence of irregularities in the bank’s 

operational systems. Indeed, such a mechanism is the detailed one used by 

financial and economic experts in central bank in coordination with the 

branch offices using the latest risk management system in financial 

institutions. 

 



 ي
 

ABSTRAK 
Nafaa Alfaitouri Faraj, 2016. Manajemen Resiko di Bank Syariah (Studi 

Kasus di BNI Syariah), Tesis. Jurusan Ekonomi Islam, Sekolah 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing I: Dr. H. Munirul Abidin, MA. Pembimbing II: Dr. H. Nur 

Asnawi, MA.  

Kata Kunci : Manajemen, Resiko, Bank Syariah, BNI Syariah. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan manajemen resiko di bank nasional Indonesia (BNI) 

syariah cabang Malang, dan mengetahui beberapa sumber resiko yang ada 

di bank nasional Indonesia (BNI) syariah cabang Malang, dan mengetahui 

mekanisme untuk mengetahui resiko perbankan di bank syariah tersebut 

dan mengetahui strategi manajemen dalam menghindari resiko perbankan 

di bank tersebut. 

 Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 

sedangkan metode pengumpulan data adalah interview, observasi, 

dokumentasi dari bank nasional Indonesia (BNI) syariah di Malang. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari 

manajemen resiko di bank nasional Indonesia (BNI) syariah cabang Malang 

adalah bekerja untuk mengurangi tingkat resiko dalam proses perbankan 

yang dilakukan oleh bank. Seperti murabahah dan mudhorobah.  Sedangkan 

pelaksanaan manajemen resiko di bank nasional Indonesia (BNI) syariah 

cabang Malang dilakukan oleh pegawai bank melalui koordinasi dengan 

manajemen pusat di bank pusat, sehingga bank disini melaksanakan 

rencana dari bank pusat dalam hal yang berkaitan dengan manajemen resiko 

melalui pimpinan dan wakilnya di kantor cabang. Mereka adalah gambaran 

kecil dari manajemen resiko pusat. Adapun sumber resiko yang utama di 

bank nasional Indonesia (BNI) syariah adalah kemampuan manajemen dan 

teknis yang kurang serta pengalaman praktek para investor di bank (sumber 

operasional). Sumber resiko tersebut muncul akibat tidak ada standar etika  

pada nasabah (investor), Sedangkan mekanisme untuk mengetahui resiko di 

bank nasional Indonesia (BNI) syariah cabang Malang bergantung pada 

pengetahuan tentang adanya penyimpangan dalam sistem operasional di 

bank tersebut. Dan sesungguhnya mekanisme tersebut adalah mekanisme 

yang detail yang digunakan oleh para ahli keuangan dan ekonomi di bank 

pusat berkoordinasi dengan kantor cabang dan menggunakan sistem 

manajemen resiko yang terbaru di lembaga keuangan. 
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 األول لبابا

 العام طاراإل

 خلفٌة البحث 

مجرد الماضًالقرنمنوالخمسٌناتاألربعٌناتفًالمصارفكانت       

تحتودائعشكلفًالمتدنٌةالتكالٌفذاتاألموال منكبٌرةرصدةألمخازن

كٌفٌةهًالمصارفتواجهالتًاإلدارٌة مشكلةالفكانتتوفٌر،وودائعالطلب

إدارةعلىالتركٌزانحصر السببلهذا األموال،مناألرصدةهذهاستغالل

المطلوباتبجانباالنشغالدونالموجودات
1. 

الكلفذاتاألرصدةبدأتالماضًالقرنمنالستٌنات مطلعمنذأنهغٌر     

إدارةفًالتجارٌةالشركاتعندظهر الذيالتحسننتٌجةبالتناقصالمتدنٌة

 .االقتصاديللتطورنتٌجةً  القروضعلىالطلبازدادنفسهوبالوقت سٌولتها،

شراءبممارسة وذلك مطلوباتها،إدارةإلىالمصارفلجؤتالطلبهذاولتموٌل

 الربح،لتحقٌقوإقراضها اآلخرٌنمنواالقتراض الودائع،شهاداتك األموال

بنظام(Margin Management)الهامشإدارةمصطلحخداماستتمولذلك

بٌنالمقارنةخاللمنالهامشفًالتغٌرلقٌاس المطلوبات،و الموجودات إدارة

 الفارقلبٌانالمطلوباتتكلفةفًوالزٌادةالموجودات علىالعائدفًالزٌادة

Spread 2.االثنٌنبٌن

الصعبةاالقتصادٌةالتحدٌاتتظهرالماضًالقرنمنالسبعٌناتوخالل     

الموجوداتإدارةعلىالتركٌزعلىالمصارفأجبرمما وكساد،تضخممن

،المطلوبات-الموجوداتإدارةهواإلداري النظاموأصبح مجتمعة،والمطلوبات
                                                           

لموجودات والمطلوبات وعالقتها بالتورٌق، اتحاد المصارف العربٌة، إدارة ا خالد أمٌن، عبد هللا،- 1
 . 91،ص  4990

2- Gallati R، Risk Management and Capital Adequacy، Milan: McGraw-Hill 
2003.  P. 89-93 
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Asset Liability Managementًككلالمالًالمركزقائمةإلى النظروه

البٌئٌةالتغٌراتازدادتالماضًالقرنمـنناتالثمانٌعقدوخالل .كجزءولٌس

 أسعاروتذبذب الرقابٌة،والضوابطوالقوانٌن المعلومات،تكنولوجٌافًممثلة

-الموجوداتإدارةفؤصبحت  المال،رأسكفاٌةوضوابط التنافس،وحدة الفائدة،

 .صعوبة أكثر،المطلوبات

 المالٌةللمإسساتالرئٌسالتحديتشكلs االئتمانٌةالمخاطركانتلقد     

ٌإديالمنشآتمنالعدٌد،فهناكٌةأهمأكثرمإخراً غدتالسوقمخاطرأن غٌر،

إلىالصرفأسعاروالفائدةأسعارمثلالسوقمتغٌراتفًالصغٌر التبدلفٌها

. الربحٌةفًكبٌرتغٌر

بنوكتجربةمعبدأقداإلسالمٌةالصٌفةمٌالدأنإلىالدراساتمعظمتشٌر       

لفترةاستمرتوالتًبمصرغمرمٌتبمدٌنةم7521عامفًالمحلٌةاالدخار

بالفائدةالتعاملعدمعلىتؤسٌسهقانونًفٌنصبنكأولوبؤنسنوات،أربع

هوالمصرفٌة ًاالجتماعناصربنك م7537عامبمصر
3 فتوىكانتوقد.

الفائدةأنعلىأكدتتًالم7521عامباألزهراإلسالمٌةالبحوثمجمع

المحرمالربامنالمصرفٌة
 ،

اإلسالمٌةالمصارفمنالعدٌدإلنشاءحافزاً 

دولبعضفًاإلسالمٌةالشرٌعةلمبادئوفقاً تعملالتًالمالٌةوالمإسسات

4.اإلسالمًالعالم

زالت،وما،متسارعاً تطوراً اإلسالمٌةالمصرفٌةصناعةالشهدتفقدهذا       

بعضعلىوبناءتتطور باطراد الحالٌةوالفترةالماضٌةالقلٌلةالعقودلخال

المالٌةالقطاعاتأسرعمنٌعتبراإلسالمٌةالمالٌةصناعةقطاعفإنالتقدٌرات

                                                           
3- Chapra، M.U.، Islamic Banking: The Dream and the Reality. A Paper 
Presented at the Seminar on Contemporary Applications of Islamic 
Economics. Morocco، May، 1998، PP.2-3. 

 م.4920قرارات مجمع البحوث اإلسالمٌة باألزهر فً دورة مإتمره الثانً بالقاهرة، ماٌو  - 4
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حٌثالجغرافً،واالنتشارالجدٌدةاإلسالمٌةالمنتجاترٌتوفحٌثمننمواً 

منأكثرهنالكوبؤنسنوٌاً %69ـ71بٌنماالصناعةهذهفًالنمونسبةتتراوح

631منأكثرهنالكوبؤنالصناعة،هذهفًتستثمرأمرٌكًدوالربلٌون199

الطفرةهذهبؤنالتقارٌروتشٌردولة31عددفًحاضرةإسالمٌةمالٌةمإسسة

الصناعةلهذهواسعاً المجالٌفسحاإلسالمٌةالمالٌةصناعةالفًالسرٌعوالنمو

5.القادمةالقلٌلةالعقودخاللالنمومنمزٌدالتحققبؤن وكمثال على ذلك بلغ 

إسالمًومصرفمإسسة(246ـ147)بٌنمااإلسالمٌةالتموٌلمإسساتعدد

 6979.6عامخالل

والتً تعتبر أكثر الدول المسلمة سكاناً وقد اإندونٌسٌودولة إسالمٌة مثل         

رابعكذلك هامنٌجعلمماملٌون613.247.162عدد6979عامسكانهابلغ 

بحٌثالنموفًتستمرأنالمتوقعومن7.العالمفًبالسكاناكتظاظااألكثرالدول

العددهذاكما إن ملٌون611اندونٌسٌاسكانعددأن ٌصل 6971ٌتوقع فً عام

منواحدةهًجاوىوتعتبر جزٌرة 6911.8عامفًمالٌٌن191إلىسٌصل

نسمةمالٌٌن793منؤكثرفالعالم،فًالسكانٌةالكثافةمن حٌثاطقالمنأكثر

مراكزمختلف و)جاكرتا( العاصمةفٌهاٌوجدوفٌهاالمنطقة،هذهفًٌعٌشون

،كل تلك المإشرات تحتم على المصارف المصارفخاصةاالقتصادٌةالحركة

.لمهماالستفادة من هذه الفرص واستغاللها فً هذا البلد ا اإلسالمٌة

                                                           
5 - Ben Poole، Commissioning Editor، gtnews، July، 2007، Growth and 
Diversification in Islamic Finance. 

أحمد سلٌمان خصاونة، المصارف اإلسالمٌة: مقررات لجنة بازل، تحدٌات العولمة: استراتٌجٌة  - 6
 21، ص 6881مواجهتها، األردن: عالم الكتب الحدٌثة، 

 .6840نوفٌمبٌر  66،فً التارٌخ  ،http:،،sp2010.bps.go.idمؤخوذ من  7
 66، فً التارٌخ http:،،www.bps.go.id،linkTabelStatis،view،id،1274مؤخوذ من  - 8

 .6840نوفٌمبٌر 

http://sp2010.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1274
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المصرفًالنظاممرونةأثبتقد م،7553عامفًالمالٌةاألزمةتداعٌات نإ      

جعلت تلك والشفافةالعدالةعلىتتركزالتًالثالثةالشرٌعةمبادئف،اإلسالمً

أكثروبشكلالمصرفًالنظامفًالمجتمعاحتٌاجاتتلبٌةعلىالمصارف قادرة

للسنة79رقماإلندونٌسًالحكومًنالقانوتؤسست بموجبوالتً نجاحاً 

والتً  اإلسالمٌةحصائً لتطور ونجاح هذه المصارف وكعرض إ م،7554

تعتبر منافس قوي وناجح للمصارف التقلٌدٌة فً جوانب االستثمار والتنمٌة 

العاملة  اإلسالمٌةهذه اإلحصائٌة للبنوك خالل الوطنٌة ٌمكن أن نتبٌن ذلك من 

م(6841وإلى سنة  6881ٌر إحصائً للفترة من سنة وهو تقرفً اندونٌسٌا )
9
. 

  م6882( إحصائٌة للفترة من سنة 4جدول رقم )

بإندونٌسٌا اإلسالمٌةم بالمصارف 6841وإلى سنة   
 البٌان

 اإلسالمً التجاري البنك
7111 7112 7113 7111 7111 7117 7112 7112 

 46 44 44 44 44 2 0 1 العاملة اإلسالمٌةجموع البنوك م

صارف الم فً العاملٌن عدد

 اإلسالمٌة
184 014 144 4.640 4.184 4.110 4.991 6.404 

مجموع المصروفات واالنفاق فً 

 ،وحدة اإلسالمٌة التجارٌة البنوك

  روبٌة ملٌار - اإلسالمٌة عمالاأل

 IDR 

 تكالٌف البٌع

1.144 2.289 48.111 40.661 64.168 61.444 62.141 14.191 

 فً البنوكاعات مجموع اإلٌد

 ،وحدة اإلسالمٌة التجارٌة

  روبٌة ملٌار - اإلسالمٌة عمالاأل

 IDR 

410 418 401 612 119 116 118 188 

 IB -  1.108 1611 2686 9.802 46.882 41.181 41.061 41.219 ودٌعة - الطلب تحت ودائع

 IB  9.101 46114 42.110 66.981 16.286 10.816 01.688 21.014 -المضاربة - توفٌر ودائع

 -IB ودائع مإقتة- 

 المضاربة
41.181 68411 69.020 11.816 18.182 11.116 481.146 410.269 

 641.101 411.010 411.046 440.141 12.812 06.616 12.106 61.84 المجموع

                                                           

المصدر: هٌئة الخدمات المالٌة، جمهورٌة إندونٌسٌا ،قسم األعمال المصرفٌة واالحصائٌات اإلسالمٌة  - 9
(، واألرقم 6841إحصاءات الخدمات المصرفٌة اإلسالمٌة(  جمهورٌة إندونٌسٌا، جاكرتا، دٌسمبر ))

 بالملٌار روبٌة.
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الوطنًبنك)الشرعٌةعمالاألوحدةإنشاء ثم6999أبرٌل65بتارٌخو      

وجٌبارابٌكالونجان،،ماالنججوكجاكارتا،مدن فًفروع1مع(اإلندونٌسً

إلىاإلندونٌسًالوطنًبنكفً الشرعٌةعمالاألوحدةوتطورت، بانجارماسٌن

الشرعًاإلندونٌسًالوطنًبنكوقد دأب10.لمكتبلمساعدفرع 17وفرعاً 64

الشرٌعةام بؤحكااللتزامالتً صفتها ومٌزتهاالمصرفٌةالعملٌاتتنفٌذفً

.اإلسالمٌة

/76/47رقمالشرعًاإلندونٌسًالوطنًبنكمدٌرقرارعلى استناداً و      

KEP.GBI / 2010لشركة التجارٌةالرخصةمنحثم6979ماٌو67بتارٌخ

جاءت لتلبٌة احتٌاجات التوسعوهذه الخطوة ، الشرعًاإلندونٌسًالوطنًبنك

فروع أحد فكان هذا البنك  اإلسالمٌةلمصرفٌة والطلب المتزاٌد على الخدمة ا

ؤن البنك ٌعمل وفق ف ومن حٌث المرجعٌة القانونٌة للبنك، اإلسالمًالشرٌعةبنك

المالٌةلألوراقالشرعٌةالحكومةبشؤن6994لسنة75رقمقانونالتشرٌع

(SBSN كذلك،اإلسالمٌةالمصارفبشؤن6994لسنة67رقمقانونالو(

العملتطوٌرفً ةاإلندونٌسٌالحكومةالتزامذلك كان لدعم ولىإباإلضافة

المنتجاتمزاٌاوصالبةقوةعامل ساهم وال ٌزال فً زٌادةاإلسالمًالمصرفً

11.أٌضاً اإلسالمٌةالمصرفٌةوالخدمات

21الشرعًاإلندونٌسًالوطنًلبنكالفروععددبلغ6974ٌونٌووفً      

سٌارة66والنقدٌةمن المكاتب 73والفرعٌة،كاتبالممساعد727وفرعاً 

12.لمصارفلنقطة69والمصرفٌة،للخدمة

                                                           
 61، فً التارٌخ http:،،www.bnisyariah.co.id،sejarah-bni-syariahمؤخوذ من - 10

 .6840نوفمبر 
 http:،،www.bnisyariah.co.idنفس المرجع،  11- 
 http:،،www.bnisyariah.co.idنفس المرجع،  12- 

http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah
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كل تلك األرقام والنجاحات تضع عبؤ ثقٌالً ومسإولٌة لٌست بالسهلة على        

وعلى رأس تلك التحدٌات االلمام واالستعداد  اإلسالمٌةالصناعة المصرفٌة 

وبالتالً تكون  ة والخارجٌة التً تحٌط بها،لمواجهة المخاطر البٌئة الداخلٌ

المخاطر هً صمام االمان لتحقٌق األمن المصرفً لتلك المصارف لكن  إدارة

ومعرفة نقاط قوتها ونقاط ضعفها  اإلدارةالبد من فهم وتشخٌص الواقع لتلك 

فًالبحثٌةالمشكلةتتضحاوعلى ضوإهالتالٌةالخلفٌةزابرإ األهمٌةمنولعل 

 الوطنً ماالنج. اإلسالمًبالبنكالمخاطرإدارةفً البحث موضوع 

، اإلعال١ِخشش٠ؼخاٌمخالفة لمبدأِّبسعبدفًؽزٝ ال ٠مغ اٌّبيؾفعاٌؾبعخ ٌ-7

أْاػزجبسػٍٝاإلعال١ِخثبٌّظبسفحاٌّخبطشداسحإلاٌؼبَاإلطبس٠ؼزجشٚ٘زا

 .ػٍّٙبرؾىُاٌزٟٟ٘اٌششػ١خاٌضٛاثظ

٠فٟاللذٚاداسرٙب،اٌّخبطشٌّٛاعٙخاٌزم١ٍذ٠خاٌّب١ٌخداٌّئعغبثٗرمَِٛبأْ-6

ِب٘زا،(اإلعال١ِخاٌّظبسفػًّأعبطٟ٘اٌزٟ)اٌششػ١خثبٌّزطٍجبد

ٚاضؾخأعظٚضغػٍٝرؼًّأْاإلعال١ِخاٌّب١ٌخاٌّئعغبد٠ِٓغزذػٟ

اٌّظبسففٟحاٌّخبطشداسحإلٚأعب١ٌتأدٚادرط٠ٛشِٓثٙبرّىِٓٚز١ٕخ

 .ٟاإلعالِ

داسحإلاإلعال١ِخظبسفّثبٌخبطخاعزشار١غ١خا٠غبدالملحة فً اٌضشٚسح-1

اٌّخبطشداسحإلاإلسشبد٠خاٌّجبدةتوضٌح اٌٝ،ثبإلضبفخ اٌّخبطش

ثبٌّظبسف االٔطالقٔمطخاٌّجبدةرٍهرشىًأ٠ّْىٓؽ١ش،اإلعال١ِخ

كل بشاإلعال١ِخثبٌّظبسفاٌّخبطشاداسحٌٍٚزؾٛطخبطخِٕب٘ظٌزط٠ٛش

 .استراتٌجً
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(وتوكل هاعقلأوأخٌراً ولٌس آخراً )          
13
 الشرٌف الحدٌث هذا ٌلخص 

 ةواالستراتٌجٌ المخاطر إدارة كٌفٌةوسلم  واله علٌه هللا صلى األعظم للرسول

  لنتائجها الصحٌح والفهم بؤسبابها التدقٌق تتطلب فالمخاطر لمواجهتها، الفَعالة

  المناسبة األسالٌبو الوسائل واستخدام والتنظٌم  خطٌطوالت ،لعوامل قوتها والتنبه

 الستمرار اً فًضمان  أثارها تخفٌف أو مواجهتها، أو المخاطر، تلك ألبعاد

 الحٌاة، مادامت قائمة فالمخاطر مع وجودها ولكن بالحد من أضرارهاو، العمل

 ؤخذتو لإلنسان، الشاغل الشغل ٌبقى المخاطر تلك مواجهة على والعمل

لكن خٌر أسلوب ، وجماعٌة فردٌة ،وغٌر منظمة منظمة مختلفة أشكاالً مواجهة ال

 لكل كان وان ،الفعالة المخاطر إدارة وتقنٌات ومبادئ أسس على ٌقومهو الذي 

، وعلى المخاطر ضد دواء هً والواقعٌة العلمٌة المخاطر إدارة فؤن دواء داء

المخاطر لٌشخص حقٌقة  إدارةضوء ما مر بنا فإن هذا البحث ٌبحث فً واقع 

من عدة مصادر ولٌقف على  اإلسالمٌةالخطر الداهم لهذه الصناعة المصرفٌة 

كٌفٌة مواجهة الخطر واالستراتٌجٌة المعدة والمطبقة لمواجهته وقد اختار 

مجاالً  بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف الباحث

  اإلسالمًالمخاطرة فً المصرف  إدارةلً )لدراسته وجاء عنوان الدراسة بالتا

 .(بماالنج الشرعً BNI )دراسة الحالة فً بنك الوطنً اإلندونٌسً

 البحث سئلةأ -ب

اإلٔذ١ٔٚغٟاٌٛطٕٟثٕه اإلسالمً المصرفالمخاطر فً  إدارة كٌف -4

 ؟ثّبالٔظ اٌششػٟ

اإلٔذ١ٔٚغٟاٌٛطٕٟثٕهاإلعالِٟشفاٌّظفٟاٌخطشِظبدسو١ف رىْٛ  -6

 ؟ثّبالٔظ ٟاٌششػ

                                                           

: ) ٌا رسول هللا أترك ناقتً وأتوكل أو أعقلها -صلى هللا علٌه وسلم  -الحدٌث فٌه قال رجل للنبً  -13

 وأتوكل؟ قال: بل اعقلها وتوكل( رواه الترمذي.
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اٌٛطٕٟثٕهاإلعالِٟ اٌّظشف فٟاٌّظشف١خاٌّخبطشٌّؼشفخا١ٌ٢بدو١ف -1

 ؟ثّبالٔظاٌششػٟاإلٔذ١ٔٚغٟ

ثٕه اإلعالِٟ اٌّظشف فٟاٌّظشف١خاٌّخبطشٌذفغاإلداسحاعزشار١غ١خو١ف -1

 ؟ثّبالٔظاٌششػٟاإلٔذ١ٔٚغٟاٌٛطٕٟ

 أهداف البحث -ج

لألهداف التالٌة:للوصولالبحثهذاٌسعىةالسابقاألسئلةإلىوبالنظر         

اٌٛطٕٟثٕه اإلسالمً المصرفالمخاطر فً  إدارةمعرفة وتوصٌف  -4

 ثّبالٔظ اٌششػٟاإلٔذ١ٔٚغٟ

اٌٛطٕٟثٕهاإلعالِٟاٌّظشففٟاٌخطشِظبدس ٚرٛط١ف ِؼشفخ -6

 ثّبالٔظ اٌششػٟاإلٔذ١ٔٚغٟ

اإلعالِٟ ّظشفاٌ فٟاٌّظشف١خاٌّخبطشٌّؼشفخا١ٌ٢بد ٚرٛط١ف ِؼشفخ -1

 ثّبالٔظاٌششػٟاإلٔذ١ٔٚغٟاٌٛطٕٟثٕه

 اٌّظشف فٟاٌّظشف١خاٌّخبطشٌذفغاإلداسحاعزشار١غ١خ ٚرٛط١ف ِؼشفخ -1

 ثّبالٔظاٌششػٟاإلٔذ١ٔٚغٟاٌٛطٕٟثٕه اإلعالِٟ

 البحث ٌةأهم -د

فًالبحثهذاٌةأهموتكمن،األطرافجمٌعٌفٌدأنالبحثهذاٌسعى       

:التطبٌقٌةالناحٌة والنظرٌةالناحٌةاهمناحٌتٌن،

 :النظرٌة الناحٌة -أوالا 

والتً هً من  المخاطرإدارةفًٌبحثألنهكبٌرة ٌةأهمذوالبحثهذاإن1-

المعاصرة ألنها مرتبطة بتحدٌد القرار اإلداري  اإلدارةالمجاالت المهمة فً 

لمخاطر احدة خصوصاً فً ظل وجود المنافسة ومحدودٌة الفرص وزٌادة 

.الداخلٌة والخارجٌة
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، والتً اإلسالمٌةالمصارففًٌبحثألنهبالغة ٌةأهمذوالبحثهذاإن2-

وأضحت فً وقواعدها  اإلسالمٌةأسست أساساً على مراعاة أحكام الشرٌعة 

.البنوك التقلٌدٌةبدٌالً مناسباً وناجحاً لتلك  مالٌو

 4التطبٌقٌة الناحٌة -ثانٌاا 

المخاطرإدارةفًالضعفونقاطالقصورأوجهٌبٌننهألمهمالبحثهذا1-

 وٌجعلوبذلك ٌعالج تلك النقاط  الشرعًاإلندونٌسًالوطنًبنكفً وبالتحدٌد

المصرف على دراٌة مستقبالً بها ومن ثم تعطً النتائج تطوٌراً  إدارة

.اإلسالمًونهوضاً بمستوى أداء عمل هذا المصرف 

األخرىاإلسالمٌةللمصارفٌتٌحألنهالتطبٌقٌةحٌةالنامنمهمالبحثهذاإن2-

المتعلقة الجوانبمعرفةلٌبٌادولة بلد الباحثفًاإلسالمٌةالمصارفومنها

 .اإلسالمٌةالمتعلقة بالصٌرفة المخاطرةب

 حدود البحث - -هـ

بالصٌرفةالمخاطرةإدارةعلىالبحثهذاٌقتصر: الموضوعٌةالحدود

 .اإلسالمٌة

أقونقجاكساشارع)عًالشر(BNI)اإلندونٌسًالوطنًبنك:المكانٌةلحدودا2-

 .بماالنج(44:رقمسوفرابتو

 .م6972 أكتوبروحتى شهر م6971دٌسمبرشهر من:الزمانٌةالحدود3-

 الدراسات السابقة -و

تعلق ت فً مجاالت بحثوامن الباحثٌن السابقٌن الذٌن  كثٌراً  أن ٌرى الباحث       

 بالمصرفالمخاطرة  إدارةتبحث فً  بحوثاً لكن لم ٌجد الباحث  المخاطرة إدارةب

وال فً أي فرع من  بماالنجالشرعً  اإلندونٌسًفً بنك الوطنً  اإلسالمً

وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة فً االطالع بشكل بنك فروع هذا ال
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 رتبط بهذا المفهومإدارة المخاطر فً المصارف اإلسالمٌة وما ٌ علىواسع 

 :كما ٌلًعالقة بهذا البحث  التً هً ذات البحوث وٌستعرض الباحث

 إسالم معهدمن ، ضرار الماحً العبٌد أحمد البحث العلمً الذي قدمه1-

أنواع المخاطر التً تواجه  " بعنوان، 6880جامعة الجزٌرة، فً السنة المعرفة 

 ".وكٌفٌة إدارتها  اإلسالمٌةالمالٌة 

 كشف عن معنى المخاطر من الناحٌة اللغوٌة والفقهٌةلف البحث: لأهدا -

 واالقتصادٌة وأنواع المخاطر المختلفة.

نتٌجة البحث: أن معنى المخاطر فً اللغة مشتقة من مادة )خ ط ر(، وهذه  -

من الناحٌة الفقهٌة  الحروف الثالثة هً أصالن لمعنٌٌن، أحدهما: الَقْدُر والمكانة،

من  وكل ما ٌعتمد على الحظ دون أن ٌكون لإلنسان تدبٌر فٌه،هً المراهنة، 

الناحٌة االقتصادٌة توقع اختالفات فً العائد بٌن المخطط والمطلوب والمتوقع 

 أنواع المخاطر المختلفة هما مخاطر غٌر مالٌة، ومخاطر مالٌة. حدوثه،

ٌقة هذا البحث المدخل الكٌفً، والطرفً باحث المنهجٌة البحث: استعمل  -

المستخدمة لجمع البٌانات وتحلٌل البٌانات من المصادر المكتوبة، والكتب، 

تبر هذا ٌع ولذلكوالمقاالت العلمٌة والمصادر اآلخر هً الطرٌقة الوثائقٌة 

 البحوث المكتبٌة.من البحث 

هو من جهة  السابق وجه االختالف: االختالف بٌن هذا البحث والبحث -

لبٌانات ل نظريألن هذا البحث مجرد تحلٌل  بحثمنجٌة الومن شكل  األهداف

فً المخاطرة المرتبطة ب اإلدارةوالكتب الموجودة بدون النظرة المباشرة إلى 

النظرة المباشرة متعلق بلبحث هو البحث الحالً ل، اإلسالمٌة المصارف

 الوطنً بنكوبالتحدٌد  اإلسالمً بالمصرفالمخاطرة  إدارةفً  والفاحصة

 .بماالنج شرعًال اإلندونٌسً
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جامعة دمشق كلٌة فً طالب وهو ، البٌطاركندة البحث العلمً الذي قدمه 2- 

المخاطر  إدارة ، عن"6889 سنة، فً أعمال إدارةاالقتصاد ماجستٌر 

 .المصرفٌة "

 .اإلسالمٌةبالمصارف  المخاطر إدارةكشف عن المخاطر ولأهداف البحث: ل -

وقد التعرض لظروف معاكسة،  نتٌجة البحث: ٌقصد بمصطلح المخاطر -

أصوله، أما وعملٌة حماٌة شخص المرء  هًالمخاطر  إدارة توصل إلى أن

بمنظور أضٌق فهً وظٌفة إدارٌة فً المنشؤة تستخدم أو تطبق مدخالً علمٌاً 

 للتعامل مع المخاطر.

منهجٌة البحث: استعمل باحث هذا البحث المدخل الكٌفً بالطرٌقة الوصفٌة،  -

هً ذا البحث بالبحوث المكتبٌة، والطرٌقة المستخدمة لجمع البٌانات وتعتبر ه

المنهج التارٌخً ثم المنهج تم باتباع ، وتحلٌل البٌانات ًمنهج الوثائقاتباع ال

 لبناء الدلٌل أو النتٌجة العامة. ًاالستقرائالوصفً ثم المنهج 

 األهدافجهة هو من  السابقوجه االختالف: االختالف بٌن هذا البحث والبحث -

 ة والمكتبٌةالتارٌخٌ ٌتبع المنهجٌةالبحث هو  ذلكث ألن البحمنهج ومن شكل 

 الوقوفلبٌانات والكتب الموجودة بدون ل تحلٌل النظريال والتً تقوم على

هو  الحالً، فالبحث اإلسالمٌة بالبنوكالمخاطرة  إدارةواالطالع على  المباشر

فً البنوك  البحث عنها وعن واقعها المخاطر من خالل إدارةٌصف بحث عملً 

 .بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك بالتحدٌدو اإلسالمٌة

)التحوط فً التموٌل  سامً بن ابراهٌم السوٌلم الذي قدمه البحث -2

 ،للبحوث والتدرٌب اإلسالمًالمعهد مقدمة إلى ،48رقم  ،عملورقة  (اإلسالمً

 .6881 ،المملكة العربٌة السعودٌة، جدة ،للتنمٌة اإلسالمًالبنك بإشراف 

فً  اإلسالمًسامً السوٌلم رسم معالم المنهج الباحث الدراسة حاول هذه  فًو

أدواته متاز به توما  ،المالئمة لهدا المنهج اإلسالمٌةدوات واأل ،المخاطر إدارة
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كما حاولت الدراسة تحدٌد ، خاصة المشتقات المالٌة، التقلٌدٌة باألدواتمقارنة 

وانعكاسها فً ،والرإٌة التقلٌدٌة  اإلسالمٌةالفروق الرئٌسٌة بٌن الرإٌة  مأه

 .االقتصادي األداءوأثر دلك علً  ،المنتجات المالٌة فً الجانبٌن

كوقاٌة من صٌغ التحوط صٌاغة ما ٌعرف بخلص الباحث فً دراسته الً 

 :وهًالمخاطر 

و تمثٌل ألخصوم موائمة االصول وا، التحوط االقتصادي )وتشمل التنوٌع-

التحوط الطبٌعً( وتستخدم للتحوط من ، التحوط الحركً ،القوائم المالٌة

 .المخاطر العامة

التحوط التعاونً )التحوط الثنائً( وٌستخدم للتحوط من المخاطر العامة -

  .والمخاطر العائدة

 –لطرف ثالث  البٌع -)كالمضاربة مع تؤجٌر رأس المال التحوط التعاقدي-

 -المخاطر دارةالمرابحة إل –تنوٌع الثمن اآلجل  –لبٌع مع المشاركة اجماع ا

كالمخاطر  -الكثٌر من المخاطر دارةالصٌغ إلهذه  السلم المركب( وتستخدم

مخاطر  -مخاطر العمالت -مخاطر السٌولة -مخاطر رأس المال – األخالقٌة

 .العائد

الكٌفً المعتمد على المنهج الوصفً منهجٌة البحث: استعمل باحث هذا البحث  -

فً االطالع على النشرات والوثائق التً تتناول مواضٌع التموٌل اإلسالمً 

 .خطورة فٌهاومصادر الالبنوك 

  األهدافهو من جهة  السابقوجه االختالف: االختالف بٌن هذا البحث والبحث -

البحث عنها  بحث عملً ٌصف إدارة المخاطر من خاللهو  الحالًفالبحث 

 الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك بالتحدٌدو اإلسالمٌةفً البنوك  عهاوعن واق

مقارناً بالوصف الفرق  التحوط فً التموٌلبٌنما البحث السابق ٌدرس  بماالنج

 وغٌرها من األهداف األخرى. ةوالتقلٌدٌ اإلسالمٌةبٌن النظرة 



13 
 

ٌل المخاطر: تحل إدارة)  حبٌب أحمد –خانطارق هللا  البحث الذي قدمه -2

المعهد  مقدمة إلى 0رقم  عملورقة  -(اإلسالمٌةقضاٌا فً الصناعات المالٌة 

جدة المملكة ،للتنمٌة  اإلسالمًالبنك بإشراف ، للبحوث والتدرٌب اإلسالمً

 .6881 ، سنةالعربٌة السعودٌة

  :االتًمبوبة حسب وجاءت الدراسة 

  األساسٌة األسالٌبفً المفاهٌم والدراسة -

 اإلسالمٌةانٌة للمإسسات المالٌة مٌدالدراسة ال

 اإلسالمٌة المالٌة للمإسسات فقهٌةالتحدٌات ال الدراسة فً

بالتفصٌل مخاطر المإسسات المالٌة  تاناألخٌرٌتناول الباحثان فً الدراستٌن 

مخاطر  ،مخاطر السٌولة ،السعر المرجعً مخاطر،)مخاطر االئتمان  اإلسالمٌة

المخاطر التجارٌة ،مخاطر الثقة ، خاطر السحبم، المخاطر القانونٌة، التشغٌل

 السلم، االجارة ،)المربحة اإلسالمًٌل ومخاطر صٌغ التم ،المنقولة

 .(المضاربة ،المشاركة ،االستصناع،

هما صٌغتان  ،فإن صٌغتً المشاركة والمضاربة ما توصل إلٌه الباحثانحسب و

 ، وأنهمااإلسالمٌةٌة االستخدامات بالمإسسات المال من حٌثاالستخدام  تاقلٌل

تعمالن  ومن جهة اخري اإلسالمٌة عوائد للبنوكالتإدٌان من جهة الً تنوٌع 

 .تقلٌل المخاطر على

المنهج الوصفً الكٌفً المعتمد على منهجٌة البحث: استعمل باحث هذا البحث  -

وما ٌرتبط  المخاطر إدارةاالطالع على النشرات والوثائق التً تتناول مواضٌع 

 و اإلسالمٌةمخاطر المإسسات المالٌة من مصادر الخطر والتً تتفرع إلى بها 

 بصفة عامة. اإلسالمٌةفً البنوك  ٌل اإلسالمًومخاطر صٌغ التم

هو من جهة األهداف   السابقوجه االختالف: االختالف بٌن هذا البحث والبحث -

ا البحث عنه بحث عملً ٌصف إدارة المخاطر من خاللهو  الحالًفالبحث 
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 الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك بالتحدٌدو اإلسالمٌةفً البنوك  وعن واقعها

وما ٌرتبط بها من  المخاطر إدارةبٌنما البحث السابق ٌدرس مواضٌع  بماالنج

مخاطر  و اإلسالمٌةمخاطر المإسسات المالٌة مصادر الخطر والتً تتفرع إلى 

 عامة. بصفة اإلسالمٌةفً البنوك  ٌل اإلسالمًوصٌغ التم

 المصطلحات تحدٌد -ز

 :ٌلًكماهو البحثهذافًالمصطلحاتدٌدحتإن       

المخاطر 1

ٌإدي إلىوقوعهحالفًمعٌنظرف :"بؤنها Reto Gallati عرفها       

 معهواتفق."والمؤمولةالمتوقعةالنتٌجةعنمعاكسانحرافحدوثإمكانٌة

حدوثإمكانٌةفٌهاٌكونحالةالمخاطر:"قالحٌثتعرٌفهفً ًالعالعبدطارق

14"المرغوبةالنتٌجةعنمعاكسانحراف منسلسلةأوحدثآخربتعرٌفأو.

النتٌجةعنمعاكسانحرافحدوثاحتمالٌةتخلقوقوعهاحالفًاألحداث

 .خسارةمسبباالمرغوبة

  المخاطر إدارة -7

Reto Gallati)جالتًرٌتووعرف         مقاربة :"بؤنهامخاطرالإدارة(

أومنعبهدفوالمإسساتاألفرادتواجهالتًالبحتةالمخاطرإدارةلمشكلةعلمٌة

أومنهج:"بؤنهاالعالعبدطارقوعرفها15".اعنهالناجمةالخسائرتخفٌض

العارضةالخسائرتوقعطرٌقعنالبحتةالمخاطرمعللتعاملعلمًمدخل

أوالخسارةحدوثإمكانٌةتقللأنشؤنهامنءاتإجراوتنفٌذوتصمٌمالمحتملة

".األدنىالحدإلىتقعالتًللخسائرالمالًاألثر

                                                           
 -60. ص   6881رة المخاطر، جامعة عٌن شمس، اإلسكندرٌة ،حماد ،طارق عبد العال. إدا - 14

15- Gallati R، Risk Management and Capital Adequacy، Milan: McGraw-Hill 
2003.  p. 66.  
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 اإلسالمٌة المصارف تعرٌف -2

واختلفت، كبٌراتنوعاً وتنوعتاإلسالمٌةالمصارفتعارٌفتعددتلقد       

الالتمثٌلسبٌلعلىالتعارٌفهذهلبعضالتطرقوسنحاولآلخرمإلفمن

:فهًاآلتًالنحوعلىالحصر

اإلسرالمٌةالشررٌعةنطاقفًوتوظٌفهااألمواللتجمٌعمصرفٌةمالٌةمإسسة -أ 

 .اإلسالمًالتكاملمجتمعبناءٌخدمبما

علررىوٌقرروملفائرردةباٌتعامررلالالررذيالمصرررفذلرركهررواإلسررالمًالمصرررف 

للمحتاجٌنحسنةقروضمنحإلىوٌهدف،المشاركةقاعدة

 و مالٌرة بمراالنج هرو مإسسرة الشررعً BNI اإلندونٌسرً الوطنً بنك أما        

، لتقرردٌم الخرردمات المصرررفٌة 6888 أبرٌررل 69 فررً تؤسسررت إسررالمٌة مصرررفٌة

 .اإلسالمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 11، ص 1موسوعة البنوك اإلسالمٌة ج  - 16
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 الباب الثانً 

 االطار النظري

 

 اٌمخاطر إدارةمفهىَ  :األوياٌمبحث -

 ٌّخبطشا اداسحرؼش٠ف :األٚيّطٍت اٌ-

 اٌّخبطش اداسحِجبدة :اٌضبٟٔاٌّطٍت -

 اٌّخبطش اداسحدٚاػٟ  :اٌّطٍت اٌضبٌش-

 اإلسالميتمفهىَ اٌمصارف : اٌثاوياٌمبحث -

 اإلعال١ِخرؼش٠ف اٌّظبسف :األٚياٌّطت -

 اإلعال١ِخاٌّظبسف  ١خأّ٘:اٌضبٟٔ اٌّطٍت -

 اإلعال١ِخاٌّظبسف  خظبئض:ّطٍت اٌضبٌشاٌ-

 اإلسالميتاٌمخاطر في اٌبىىن : ث اٌثاٌثحاٌمب

اٌّفَٙٛ ٚا١ٌبد اٌؼًّ:األٚياٌّطٍت -

.ِٓ ارفبل١خ ثبصي اإلعال١ِخِٛلغ اٌجٕٛن :اٌضبٟٔاٌّطٍت -
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 الثانً الباب

 النظري اإلطار  

 المخاطر إدارة مفهوم4 األول المبحث

 المخاطر رةإدا تعرٌف4 األول المطلب

أصل هًالثالثةالحروفوهذه،(رطخ)مادةمنمشتقةاللغةفًالمخاطر     

الحركةاضطراب:والثانًوالمكانة،الَقْدرُ :أحدهمالمعنٌٌن،
(17)

منذلكوٌتجلى،

:منها الحصر،الالمثالسبٌلفعلى،لهاتستعملانٌمكنالتًالمعانًخالل

٠مبيٚإٌّضٌخ،ٌششفٚاٚاٌّىبٔخاٌمذساسرفبع -4 أٞخط١ش،سعً: لذس،ٌٗ:

أٞخط١ش،ٚأِش سف١غ:
(18)

:اٌؾذ٠شفٟٚعٍُػ١ٍٗهللاطٍٝلٌِٕٛٗٚٗ،

ضًال:أٞ(19)"ٌٙبخطش  الاٌغٕخفبٌٍْغٕخ؟ِشّش  أال" ٌٙبِِ
(20). 

٠مبياٌٙالن،ػٍٝاإلششاف -6 ثمِٛٗٚخبطشِخبطشح،٠خبطشثٕفغٗخبطش:

أٞخطش،ػٍٝٚثُٙثٙبشفٝٚأأشفب٘باراوزٌه ١ًٔأٍُٚ٘ه  شفبػٍٝ:

ٍه   ُِ
(21)

اٌؾذ٠شفٟعبءٚلذ، ِٚبٌٗثٕفغ٠ٗخبطشخشطسعًاال"... "(22)

ثبٌغٙبداٌزٍٙىخف٠ٍٟم١ٙب:أٞ
(23).

                                                           
: عبد السالم م، تحقٌق وضبط2ابن فارس، أبو الحسٌن، أحمد معجم مقاٌٌس اللغة، ط: بدون،   -(  17)

 .499،ص 6م، ج4919-هـ4199هارون، دار الفكر، بٌروت، 
م،  مإسسة 42، 1ابن منظور اإلفرٌقً، أبو الفضل، جمال الدٌن، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط -( 18)

 . 411،ص  1م، ج4991-هـ4141التارٌخ العربً، بٌروت، 
-هـ4141م،  دار الجٌل، بٌروت، 2، 4ماجة، طرواه ابن ماجة واللفظ له، وابن حبان فً:  سنن ابن (   19)

 م،  4991
ابن األثٌر الجزري، مجد الدٌن، أبو السعادات، المبارك بن محمد، النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر، (   20)
 .081ص  4م،ج6884-هـ4166م، تحقٌق: خلٌل شٌحا، دار المعرفة، بٌروت، 6، 4ط
 . .684، ص 44الزبٌدي، تاج العروس، ج(   21)
بٌروت، -م، دار الكتب العلمٌة 4، 4البخاري، أبو عبد هللا، محمد بن إسماعٌل، صحٌح البخاري، ط(   22)

 .416، ص929م،   حدٌث رقم 6884-هـ4164
، وقد شرح ابن حجر العسقالنً "ٌخاطر" بـ: 081، ص4ابن األثٌر، النهاٌة فً غرٌب الحدٌث، ج(   23)

 فسه. قصد قهر العدو ولو أدى ذلك إلى قتل ن
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:أٞرخبطشا،:٠مبياٌخغبسح،أٚاٌشثؼاؽزّب١ٌخٌٛعٛد،خطشا  اٌش٘ب٠ْٚغّٝ -1

سإُ٘ٙ:ٚخبطشُٕ٘ٛا،رشا٘:أٞاألِش،ػٍٝٚرخبطشٚارشإ٘ب،
(24).

رأيمنالقلبفًٌتحركلمااسم:وهوالخاطر،الخطردالالتجملةومن      

ٌقالمعنىأو االضطرابعلىٌدلوهوكذلك،بالًوعلىأمر،ببالًخطر:

والحركة
(25).

حصرٌمكنالمعانً،منالعدٌداالقتصادمجالفًالمخاطرةتحملو       

:كما ٌلً انًالمعتلكمنبعض

المخاطرة-أ والمتوقعوالمطلوبالمخططبٌنالعائدفًاختالفاتتوقعهً:

حدوثه
(26).

المتوقعالعائدتحقٌقفًالفشلاحتمالهً:المخاطرة-ب
(27). 

أوحجمهمنأوالعائدعلىالحصولحتمٌةمنالتؤكدعدمحالةهً:المخاطرة-ج

مجتمعةاألمورهذهجمٌعمنأوانتظامهمنأوزمنهمن
(28). 

درجتهقٌاسٌمكنالذيالتؤكدعدمحالة:المخاطرة-أ
(29).

المستثمر قبل من الخسارة احتمالٌة: المخاطرة-ب
(30)

. 

إنحٌثمعانٌها،فًمتقاربةنهاإالسابقةالتعرٌفاتخاللمنٌبدو       

دموعاالحتمالٌةوهوأساسًمحورحولتدوراالقتصاديالمجالفًالمخاطرة

                                                           
 . 411، ص1ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج(   24)
 . 491، مرجع سابق،  ص44الزبٌدي، تاج العروس، ج(   25)
م  ط: بدون، 4910الجزءاألول :االستثمار والتموٌل طوٌل األجل،  –الهواري ،سٌد، اإلدارة المالٌة(26)

 .489مصر: دار الجٌل للطباعة، ص
 .12م، ص6881، عمان: دار المناهج، 4مبادئ اإلدارة العامة، ط آل شبٌب، درٌد كامل،(   27)
، 4طنٌب وعبٌدات، محمد شفٌق ومحمد إبراهٌم، أساسٌات اإلدارة المالٌة فً القطاع الخاص، ط(  28)

 .446م ،ص4991عمان: دار المستقبل، 
م، مادة: 4911 ،611، بغداد: مطبعة اإلدارة المحلٌة، ص 4النجفً، حسن، القاموس االقتصادي، ط( 29)

Risk. 
، 611، بغداد: مطبعة المعارف، ص 4السامرائً، سعٌد عبود، القاموس االقتصادي الحدٌث، ط(   30)

 .Riskم ،مادة: 4918
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ألكثراحتمالٌكونعندماٌنشؤالخطروبؤن،لهالمخططالعائدحصولمنالتؤكد

.معروفةغٌرالنهائٌةوالمحصلةنتٌجةمن

الفعلٌةالممارسةأنإال،المخاطرإدارةلمصطلحالنسبٌةالحداثةرغمو       

ٌةحماعملٌةبؤنهاالمخاطرإدارةتعرٌفٌمكنعرٌضمنظورومن،جداً قدٌمة

تستخدمالمنشؤةفًإدارٌةوظٌفةفهًأضٌقبمنظورأما،وأصولهالمرءشخص

     .المخاطرمعللتعاملعلمٌاً مدخالً تطبقأو

المخاطرلمشكلةعلمٌةمقاربة :"بؤنهاالمخاطرإدارةجالتًرٌتووعرف     

جمةالناالخسائرتخفٌضأومنعبهدفوالمإسساتاألفرادتواجهالتًالبحتة

(31)".عنها

معللتعاملعلمًمدخلأومنهج:"بؤنهاالعالعبدطارق وعرفها       

تنفٌذوتصمٌموالمحتملةالعارضةالخسائرتوقعطرٌقعنالبحتةالمخاطر

التًللخسائرالمالًاألثرأوالخسارةحدوثإمكانٌةتقللأنشؤنهامنإجراءات

األدنىالحدإلىتقع

وقد،األهدافإنجازتهددوأحداثظواهرهًالمخاطرفإنذكره،تمكما         

إدارةوباعتباررسالتها،تحقٌقإلىالهادفةالمإسسة استمرارٌةعلىسلباً تإثر

واالستعانةالمخاطرلهٌكلٌةالواقعًالتحلٌلعلىتعتمدفهًعلمكالمخاطر

المناسبالنموذجاختٌارتتطلبفهًكفنوباعتبارهاوالحسابٌة،القٌاسٌةبالنماذج

 بما والحذر، الحٌطة اعتبار مع المإسسة، فً وفاعلٌة بنجاح تعمٌمه، ومحاولة

المصرفٌة، للبٌئة الحقٌقٌة المعرفة على القائمة الفنون من المخاطر إدارة جعلٌ

هًالمخاطرإدارةبؤنعلىالقولٌمكنكما.المهنٌةالكفاءةخاللمنوالمكتسبة

ودعمإلدارتهاالمالئمةوالمالٌةالمصرفٌةالبٌئةتهٌئةعملٌةٌضمشاملظامن

                                                           
 . 12، ص 1موسوعة البنوك اإلسالمٌة ،ج  - 31
 .14، ص6881طارق عبد العال حماد، "إدارة المخاطر"، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر،  - 32
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الداخلٌةللرقابةالكافٌةالترتٌباتوخلقورصدورصدهاآثارهاوتخفٌفقٌاسها
 

(33).

وبرراألخصالدولٌررةالمعرراٌٌرمررنالعدٌرردفهنرراكالمصرررفٌة،األطررروباعتبررار     

تسررهٌلتررودالتررًالبلرردانمررنكثٌرررفررًةقانونٌررصررفةاتخررذتوالتررًبررازلمعرراٌٌر

أكثررر فؤصرربحت العولمررة، خضررم فررً الدولٌررة السرروق إلررىلمصررارفها  الرردخول

مررنبرردالاإلسررالمٌةالمصررارفخصوصررٌةوفررًالتباعهررا،مضررطرةالمصررارف

.الشرعٌة األحكاموهًملزمآخرمعٌاراعتبار

قبلررتفكلمررائج،النترراتحقٌررقوبررٌنالمخرراطربررٌنعضررويارتبرراطهنرراك        

أكبررجانربتحقٌرقتفتررضالمخراطر،منأكبرلقدرتتعرض أنمامالٌةمإسسة

الفعلٌررةدراٌتهرراعرردمحررالفررًخسررائرالنتررائج تكررونأناحتمررالومررعالنتررائج،مررن

حرردوثحررالفررًالخسررائرحجررم تقٌررٌمهرروالمخرراطرعمررلوكررونالخطررر،بحرردود

.المالرأسبكفاٌةالمخاطرارتباطٌعنًماالخطر،

مرنملزمرةأصربحتوالترًوالمعٌارٌرة،القانونٌرةاألطررعنالنظر وبغض      

اكتشرررافٌرررةأهمتعررردلرررم،اإلسرررالمٌةالبلررردانمعظرررمفرررًالرقابٌرررةالهٌئررراتقبرررل

احتوائهراعلرىللعمرلبرلالمخراطر،هذه تجنببهدفعملها،لمخاطرالمصارف

      للنجراح،الحقٌقرًالمقٌراسالنهاٌرةفرًهروالرذياالسرتثماراتعلرىالعائردلتعظٌم

الفرررقكرراننوأالررربح إلررىتهرردفمالٌررةمإسسرراتهررًاإلسررالمٌةفالمصررارف

مباحرةأرباحهًاإلسالمٌةالمصارف أرباحبانالتقلٌدٌةالمصارفوبٌنبٌنهما

اإلسالمًالدٌنلقواعدتبعاشرعا
(34).

                                                           

 
طارق هللا خان وحبٌب أحمد، إدارة المخاطر: تحلٌل قضاٌا فً الصناعة المالٌة اإلسالمٌة، جدة: البنك  -33

 .61، ص 6881اإلسالمً للتنمٌة، المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب، 
 .10طارق هللا، نفس المرجع، ص  - 34
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تفهرموبعرد،اإلسرالمٌةفالمصرارفرًالمخراطرإدارةحسرنفرإن ذلركوعلى     

 : أساسٌةمراحلبؤربع المرورٌشمل،اإلدارةمجلس

.اإلسالمٌة الصٌرفةنشاطلهاٌتعرضالتًالمخاطرتعرٌف -ا

 معلوماتنظمخاللمنمستمرةبصفةالمخاطرتلكقٌاسعلىالقدرة -ب

 .مالئمة

رأس لكنٌموالتًلها،التعرضفًالمصرفٌرغبالتًالمخاطراختٌار -ج

 .تحملهاالمال 

القرارات واتخاذمناسبةبمعاٌٌروقٌاسهاالمخاطرلتلكاإلدارةمراقبة-د

 انعكاساتتخفٌضمقابلالعائدلتعظٌمالمناسبالوقتفًالصحٌحة

المخاطر
(35).

نوعٌرةمرناالنطرالقٌمكرنعلٌهرا،وللتعررفالمخراطر،تعرٌرفإطراروفً       

عبررروذلرركوالخارجٌررة،الداخلٌررةللبٌئررةتفصررٌلٌةةدراسررعبرررالمصرررفً النشرراط

مرنالموضروعةالعامرةاألهردافإطرارفرًوهرذاإنتراج،خطوطإلىالنشاطتجزئة

الخصوصررٌةوباعتبرارتقسرٌمها،علررىمتعرارفأصربحوالتررً،اإلدارةمجلرسقبرل

لمراتبعراً التسرمٌة،فرًعلٌهراالمتعرارف االئتمرانمخراطرتتخطرىالترً،اإلسرالمٌة

العائرد،معردلمخراطرالسرٌولة، مخراطرالسروق،مخراطراالسرتثمار،مخاطر:ٌلً

.السمعةمخاطرالتشغٌل،مخاطر

الخطروط،هرذهإقرارتدرجتضمنإجراءاتوضعإدارٌةناحٌةمنوٌفترض     

عمرلتفعٌرلٌمكرن،6برازللمعراٌٌروتبعرا المصررف،ٌعتمردهاسٌاسرةأيفرًكمرا

إنشراءوربمراالتنفٌرذي،القرارعن الملكٌةوفصلإلدارٌةاالحوكمةلضماناللجان

المساعدٌن،والمدراءالعامالمدٌرإلٌهالتضموالمطلوبات،الموجوداتإدارةلجنة

                                                           

ات المصرفٌة اإلسالمٌة، بحث أبو زٌد، محمد عبد المنعم المخاطر التً تواجه استثمارات المإسس 35 - 
 .261، ص6دور المإسسات المصرفٌة اإلسالمٌة، ج-فً: كتاب الوقائع
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مجلررسٌعٌنررهمررنوكررلاللجررانكافررةومسررإولًالرئٌسررٌةاألقسررامكافررةومرردراء

واالسرتراتٌجٌات،،افاألهردإقررارآلٌةناحٌةمناللجنةهذهتقوموبالتالً،اإلدارة

اإلدارةمجلسعلىللموافقةتقدٌمهالٌتمالمقترحات،بدراسة،اإلجراءاتو
(36).

 بالموافقرةٌقرومأن،6بازلإلرشاداتوتبعااإلدارةمجلسعلىٌجبحٌث        

ووضررعككررل،المصرررفمسررتوىعلررىالمخرراطرإدارةبررالمتعلقررةالسٌاسرراتعلررى

 المجلرسإخطراروبالتالًالمخاطر،إدارةفًستخدمتالتًاإلجراءاتوالسٌاسات

لقٌاسررهاالكافٌرةوالرنظمالمصرررفلهراٌتعررضالترًالمخرراطرعرنمنتظمرةبصرفة

تلررركفرررًوالرررتحكمالفاعلرررةالداخلٌرررةالسرررٌطرةوأدواتلتسرررجٌلهاالشررراملةواآللٌرررة

التررًالمخرراطروتقٌررٌمبدارسررةاإلسررالمٌةالمصررارفتقرروممرراغالبرراً و.المخرراطر

بهررراتقرررومالترررًاألسرررالٌببرررنفسالتموٌرررل،تطلررربالترررًالمشرررروعاتتتضرررمنها

سٌاسررٌاً )البلررد مخرراطرأوالعمٌررلبمخرراطرٌتعلررقفٌمرراسررواءالتقلٌدٌررة،المصررارف

التموٌرل،عملٌرةفرًالنروعًاالخرتالفرغرموهرذاالعملرة،مخراطرأو(واقتصادٌاً 

العقررود،لنرروعتبعررالٌرراتالعمبعررضخسررائرفررًلمشرراركتها اإلسررالمٌةفالمصررارف

رأس المرررال تقرردٌمفررًالتقلٌدٌرررةالمصررارفعنررهتحجررمالرررذيالرردوربتقررومفهررً

.المخاطر

 أنفعلٌهررا،اإلسررالمٌةالمصررارففررًعالٌررةحساسررٌةعلررىالمخرراطرإدارةفرر       

دورلهراوبالترالًاالقتصادٌة،والقطاعاتالنشاطاتتطورنوعٌة،ناحٌةمنتتابع

فرًفقرطٌنحصررالالخطررنفرإوبالترالًلره،ومررادفاالقتصرادٌةشركلفً موجه

هررذاحرردودهررًومرراالمشررارٌع،فررًشررركائهااختٌررارفررًولكررناألمرروال،إدارة

ومراقبتهومتابعته االستثمار،علىاإلشرافإلىباإلضافةهذااالختٌار،
(37).

                                                           
 .19طارق هللا، المرجع السابق، ص   - 36
 .10طارق هللا، نفس المرجع، ص   - 37
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التشررغٌلعرراٌٌرومومعٌارهررا،الرقابٌررةالنوعٌررةهرروٌطرررحالررذيوالسررإال         

وضررعها،المصرررفعلررىٌفترررضوالتررًبهررا،المسررتثمرالشررركاتفررًالمطلوبررة

ٌكرونأنٌمكرنحردأيإلرىووأصرحابه،المشرروععرنالنظرربغرضثابترة لتكرون

القواعرداحترراملمردىمعقولرةضمانةللمصرفٌشكلأن ٌمكنالذيالتدخلسقف

المرإثرالحرافزتشركلأنٌمكرنًالتراألصول هًوماالمشروع،قبلمنالتشغٌلٌة

القررارلرىعٌرإثرذلرك ٌكرونأنوٌمكرن،سرافراً التدخلٌعتبراللكًالتشغٌل،فً

مثرل أنالمشرروع،فشرل حرالفرًمبررراً ٌصربحوبالترالًالمشرروع،فًالتشغٌلً

المصررف قبرلمرنالفرائضالتردخلأنبقرولهمفشرلهمالمشروععلىالقائمٌنٌبرر

المشرروعلرتمكنالقرراراتهذهنفذتلووالسلٌم،قراراتاتخاذمنالمشروعمنع

ذاتفرًولكرنومحدودٌتره،التردخلكٌفٌرةمعرفرةاألمررٌسرتوجبلرذا.النجراح من

بسررٌرٌتعلررقفٌمرراالمصررارفإدارةقبررلمررنوالمراقبررةالمتابعررةٌررةأهمتررؤتًالوقررت

(38).االستثمارٌةأنشطتها

علىتحتويالتًالعملطرأالمصارف،ًفالمصرفٌةالخدماتوتعد        

لجذبهامةووسٌلةالمصرف،معللمتعاملٌنالرئٌسٌةالواجهةوهً المخاطر،

للتعاملالعبوربوابةفهً.الحالٌٌنالمتعاملٌنعلًوالمحافظة الجدد،المتعاملٌن

المصرفٌةالخدماتكافةاإلسالمًالمصرفوٌقدم.المختلفة المصرفأنشطةفً

معتتعارضالتًالمصرفٌةالخدماتعدافٌماالتقلٌدي المصرفٌقدمهاالتً

. الخدماتتلكتنفٌذفًالفائدةأسعارتستخدم والتًاإلسالمٌةالشرٌعةأحكام

 

 

 

                                                           
 .22أبو زٌد، المرجع السابق، ص   -  38
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 المخاطر إدارةالمطلب الثان4ً مبادئ 

أومادٌةأسبابعنالناتجةالمخاطرعلىتركزالتقلٌدٌةالمخاطرإدارةنإ       

التًالمخاطرتلكعلىتركزالمالٌةالمخاطرإدارةفإنأخرىجهةومننونٌةقا

إدارةنوععنالنظربغض،المالٌةالمقاٌضةأدواتباستخدامإدارتهاٌمكن

الصغرىوالشركاتالمجموعاتوكذلكالكبرىالشركاتجمٌع،فإن المخاطر

(39).المخاطرإدارةبمختصفرٌقلدٌها

أنبحٌثوٌات،األولإعطاءعملٌةتتبعالمثالٌة،المخاطردارةإحالةفً       

بٌنماأوالً تعالجعالٌةمخاطر حدوثواحتمالٌةالكبٌرةالخسائرذاتالمخاطر

تكونقدعملٌاً .بعدفٌماتعالجأقلحدوثواحتمالٌةاألقلالخسائرذاتالمخاطر

العالٌةاالحتمالٌةذاتمخاطرالبٌنماالموازنةأنكما،جداً صعبةالعملٌةهذه

ٌتمقدالعالٌةوالخسائرالقلٌلةاالحتمالٌةذاتالمخاطرمقابلالقلٌلةوالخسائر

منجدٌدنوعتعرفالملموسةغٌرالمخاطرإدارةإن.سًءبشكلتولٌها

قبلمنتجاهلهاٌتمولكن%799حدوثهااحتمالٌةتكونالتًتلكوهًالمخاطر

علٌهاالتعرفلمقدرةاالفتقارسبببوذلكالمإسسة مخاطرذلك،علىومثال.

وتحدثالعالقاتمخاطروكذلك.ناقصةمعرفةتطبٌقعندتحدثوالتًالمعرفة

فعالغٌرتعاونوجودعند إنتاجٌةمباشربشكلتقللجمٌعهاالمخاطرهذهإن.

والسمعةعٌةوالنووالخدمةوالربحاإلنفاقفعالٌةوتقللالمعرفةفًالعاملٌن

وتوزٌعتخصٌصفًصعوباتالمخاطرإدارةتواجهكذلك(40).المكاسبونوعٌة

علىتنفقالتًالمصادربعضأنحٌثالفرصةتكلفةفكرةٌوضحوهذاالمصادر

ربحاً أكثرنشاطاتفًتستغلأنالممكنمنكانالمخاطرإدارة أخرىومرة.

النتائجفٌهتقللالذيالوقتفًإلنفاقاتقللالمثالٌةالمخاطرإدارةعملٌةفإن

                                                           
 .6840نوفمبٌر  68، فً التارٌخ https:،،ar.wikipedia.org،wikiمؤخوذ من  -  39
 .6840نوفمبٌر  68، فً التارٌخ https:،،ar.wikipedia.org،wikiمؤخوذ من   - 40

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ثقافةمعتتكاملأنٌجبالمخاطرإدارةإن.ممكنحدأقصىإلىللمخاطرالسلبٌة

إدارةتترجمأنٌجبوالعلٌادارةلإلالفعالةوالبرامجالسٌاسةومعالمإسسة

خاللالمسإولٌاتتحددنوأوتكتٌكٌةعملٌةأهدافإلىاالستراتٌجٌاتالمخاطر

وصفهمنكجزءالمخاطرإدارةعنمسإولوموظفمدٌرلكلالمإسسة

المتكاملاإلطارمبادئإلىالبرنامجفًالمخاطرإدارةإطارٌستندو .الوظٌفً

المإسساتفًالمخاطردارةإل
تنفٌذفًالتالٌةبالمبادئالبرنامجٌتقٌدوسوف 41

:المخاطرإدارة

الجزءوهًالسلٌمةالحوكمةناصرعمنأساسًعنصرالمخاطرإدارةأن -4

.السلٌمةاإلدارةممارساتمنٌتجزأ

.الخطورةشدٌدةبٌئاتفًوالٌته،طبٌعةبحكمٌعمل،البرنامجأن -6

وفًالبرنامجإدارةعاتقعلىٌقعالمخاطرإدارةملكٌةبزماماإلمساكأن -1

 :ٌلًبمااإلدارةستقومذلك،ضوء

والموظفٌنالمستفٌدٌنتهددالتًالمخاطرإدارةفًةالمبادربزماماألخذ -7

 والمصالح.والسمعة،والبرامج،واألصول،وغٌرها،المالٌةوالموارد

معحدةعلىحالةكلأساسعلىللمخاطرالبرنامجتحملمستوىتحدٌد  -6

 تحملها.ٌتمالتًللمخاطراإلجمالًللمستوىأٌضاً المراعاةإٌالء

اٌّخبطش.رٍهرؾًِّٓاٌّزٛلؼخاٌفٛائذِغاٌّخبطشاداسح١فرىبٌِٛاصٔخ -1

أهدافه.لتحقٌقالفرصاغتنام -1

مخاطرمنٌنشؤماكلالحتواءالمناسبالوقتفًالمناسبةالتدابٌراتخاذ -0

حد.أدنىإلىعواقبهاوتخفٌف

                                                           

مارس، برنامج األغذٌة  1سٌاسة البرنامج بشؤن إدارة المخاطر المإسسٌة، مشاورة غٌر رسمٌة  41 - 
 www.wfp.orgالعالمً،  روما، إٌطالٌا فً موقع 
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أدٔٝػٍٝاعزجبلٟاطبسٚفِٟٕٙغ١خثطش٠مخٚاٌفشصاٌّخبطشاداسحضّبْ -2

ِّىٓداسٞاِغزٜٛ
42. 

 المخاطر دارةإل الدواعً الرئٌسٌة4 الثالث المطلب

 مإسسة أي تواجه التً المخاطر تنتج:فقد  للمخاطر الرئٌسٌة المسببات

 األخطار همأل أمثلة التالً الشكل وٌلخص وداخلٌة خارجٌة عوامل من وأنشطتها

 ملعوا من تنتج قد األخطار بعض أن توضح كما العوامل، هذه عن الناتجة

 أكثر تقسٌمها وٌمكن. الرسم فً متداخلة تظهر وبالتالً ،معاً  وخارجٌة داخلٌة

الخ...،بٌئٌة تشغٌلٌة مالٌة، ،استراتٌجٌة مثل األخطار من أنواع إلى
43
كما فً  

الشكل التالً
44
 ( مسببات المخاطر1شكل رقم )        .

 

                                                           
 .1سٌاسة البرنامج بشؤن إدارة المخاطر المإسسٌة، مرجع سابق، ص - 42

7 -“ A Risk Management Standard” ، Published by AIRMIC، ALARM، and 
IRM: 2002، British Standards Institution ا  
“ 11A Risk Management Standard” ، Published by AIRMIC، ALARM، and 
IRM: 2002. 
  

•  المخاطر

•  االخالقٌه

•  العقود

•  الحوادت

•  الطبعٌه

•  المرودون

•  المحٌط

•  الخاطر التشغلٌه

•  النطٌمات

•  التقافه

•  تركٌبه مجلس االداره

• المخاطر 
االسترتٌجٌه 
 المنافسه 

•  تغٌرات الزبائن

•  تغٌرات الصناعا

•  طلبت العمالء

•  الماطر

•  المالٌه

•  اسعار

•  الفاٌده

•  المصرف

• السواله  االنتمان
 والتدفقات

الحت 
والتطوٌر 
وراس 
 المااللفكري

الرقابه 
المحاسبه نطام 
 المعلومات
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الكلً التؤثٌر لتحدٌد، المإسسةفًمخاطر تصنٌفاتتستخدم:المخاطر تصنٌفات

ٌلًفٌهانستعرض المخاطر،لتصنٌفعدٌدةكطرقعموماً و المإسسةعلً

 -:هاأهم

،اٌّب١ٌخ ّخبطشاٌث١ٓاٌز١١ّض٠زُوبموجبها:معماياأل ومخاطر اٌماي مخاطر -4

فٟ صشرئثؼٛاًِٚرظًاٌّئعغخأػّبيطج١ؼخِٓرؤرٟػّبياألفّخبطش

اٌغٛاقفٟاٌّؾزٍّخ اٌخغبئش٘بفّظذساٌّب١ٌخاٌّخبطشِبأ اٌغٛقِٕزغبد

ةبمصاحالعادةفًالمخاطر٘زٖ  وتكون اٌّب١ٌخاٌّزغ١شادرمٍجبدٔز١غخاٌّب١ٌخ

 المالًوضعفًتكونالمالٌةالمإسسةنأحٌث(المالٌةالرافعة) االستدانةلنظام

 .الجارٌةصولهاأمن التزاماتهامقابلةفٌهتستطٌع

رٍهاٌذ٠ٕب١ِى١خثبٌّخبطش٠مظذ:اٌذييىاميىيت رواٌمخاطاالستاتيىيت اٌمخاطر -6

ِِٓغّٛػز١ِٓٓٚرٕشؤااللزظبدفٟرغ١شادؽذٚسِٓإٌبشئخاٌّخبطش

االلزظبد، اٌخبسع١خاٌج١ئخفٟػٛاًِػٓػجبسحٝاألٌٚاٌّغّٛػخ :اٌؼٛاًِ

٠ىْٛ الاٌؼٛاًِ٘زٖ  رظ١تاٌزٟٚاٌزغ١شاد، ٚاٌّغزٍٙىْٛاٌظٕبػخ، إٌّبفغْٛ

ٌٍّئعغخِب١ٌخخغبسحؽذاساػٍٟع١ّؼبلبدسحٌٚىٕٙبػ١ٍٙب،اٌغ١طشحىبْثبإلِ

اٌّخبطشعبطأرشىًاٌزٟاٌخغبئشرٕزظ٠ّىٓاٌزٟٜاالخشًِااٌؼٛ ِب،أ

لشاسادإذا كانت لها بإلداسحفاٌّئعغخخًاداإلداسحلشاسادفٟٙ، اٌّضبسث١خ

اٌّئعغخرؾمكٛففغوبفثغؼشاٌغٛق٠مجٍٙبٚخذِبدعٍغرٛف١شرؼًّ ػٍٝ 

اٌؼبدحفٟرف١ذخٚاٌّخبطش اٌذ٠ٕب١ِى١خغبسحرؾمكفمذٌهر٠ؾذسٌُاارِب،أأسثبؽب  

عبءحاٌزظؾ١ؼٚرغ٠ٛبدٌزؼذ٠الدٔز١غخٔٙبأؽ١شاٌط٠ًٛاٌّذٜػٍٟاٌّغزّغ

ِٓوج١شػذدفٟرٛصشلذاٌذ٠ٕب١ِى١خاٌّخبطش٘زٖ ْأٚسغُاٌّٛاسد،رخظ١ض
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اػزجبسػٍٟاالعزبر١ى١خاٌّخبطشٌٍِٓزٕجئلبث١ٍخلًأػِّٛب  ؼزجشراال أٔٙب ،فشاداأل

 45.ِٕزظُثشىًرؾذس الٔٙبأ

تغٌراتٌحدثلوىحتستحدثالتًالخسائراالستاتٌكٌةالمخاطرتتضمنو     

والمستويوالدخلوالناتج، المستهلكٌنواقأذأن تغٌرتمكنأا،فإذاالقتصادفً

 مالٌةارةخسفً شكل لكذمعٌعانونسوفاالفرادبعضفان، التكنولوجً

خطارالامثلاالقتصادفًالتغٌراتبخالفسبابأمنالخسائر٘زٖ  وتنشا،

 ال، الدٌنامٌكٌةالمخاطرخالفوعلًاالخرٌنفراداألنزاهةعدممثل الطبٌة

الكسب مصدراالستاتٌكٌةالمخاطرتكون الخسائروتتضمنللمجتمعبالنسبة

ملكٌتهفًتغٌرحدوثوأاالصلتدمٌرأما اتٌكٌةاالست حٌازتهأو لعدمنتٌجة

  46.االنسانًاالخفاقوأاهةالنز

 المضاربٌة والمخاطر البحتة المخاطر -3 بٌنالتمٌٌزجوانب أحسنمن:

موقفاً المضاربٌةالمخاطر.المضاربٌةوالمخاطرالبحتةالمخاطرهوالمخاطر

مكسباً وأخسارةماأحدوثإمكانٌةٌحمل
47 للمخاطرجٌدمثالوالمقامرة.

تحقٌقملأعلًمتعمدبشكلمخاطرخلقٌتمالمقامرةموقفففً.المضاربٌة

ٌواجهالسبتمباراةنتٌجةعلًدوالرات79بٌراهنيالذوالشخصمكسب

وأالخاصالمشروعصاحبوٌواجه.مكسباحتمالٌصاحبهخسارةاحتمال

الربحوراءسعٌاً مضاربٌةمخاطرةل رأس الماصاحب
هً:البحتةوالمخاطر.48

يأ هناك،لٌس الممكنةالوحٌدةالنتٌجةهًخسارةالفٌهاتكونالتًالمخاطر

عنخارجةعواملأوبؤحداثالبحتةالمخاطروترتبط.ربحتحقٌقإمكانٌة
                                                           

60،ص  6881طارق عبد العال حماد، "إدارة المخاطر"، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر،  -  45 
قابلة للتنبإ، فهً تصلح أكثر للمعالجة بواسطة التؤمٌن من المخاطر الدٌنامٌكٌة -  46  

62طارق عبد العال حماد، "إدارة المخاطر"، مرجع سابق، ص  12 .  47  
ٌضٌع إذا لم تتقبل السوق المنتج بسعر كاف لتغطٌة التكالٌف، ومع ذلك فهذه  فاالستثمار الموظف )مثالً( قد

 المخاطرة ٌتم تحملها
48- http:،،www.investopedia.com،terms،s،speculativerisk.asp:  ًمقابل إمكانٌة جن

  48 الربح. أنظر ك
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ندومنعادةٌكونلهاالتعرضنفإ،ولدلكللخطرالمعرضالطرفسٌطرة

دراكإ
للدمارشخصًمنزلتعرضهوالمخاطرمنالنوعهذاةمثلأومن.49

منلالستفادةاحتماليأ هناكٌوجدالالحالة٘زٖ  ففًطبٌعٌةكارثةنتٌجة

الخطر
50. 

 :طبٌعتها حسب المخاطر تقسٌم -1

العكسٌةالتحركاتعنالناتجةالمخاطرهًالسوقمخاطر :السوق مخاطر-أ

ٌة السوقالقٌمةفً
عقدوأ(سلعةاوعملة ،قرض، ،سندسهم)ماصلأ :51

ترتبطالمشتقللعقدالسوقٌةالقٌمةنأعلماً )السابقةباألصولمرتبطمشتق

ومدةالفائدة،أسعار تقلبه،درجة التعاقدمحلاالصلسعر :،منها مورأبعدة

العقد نتٌجةلخسائروخارجهاالمإسسةمٌزانٌةدخل وتعرضوهًأ....(

أسعارتقلبعنالناجمةالمخاطرتشمل،وهًالسوقفًسعاراأللتقلب

محفظةضمنالمصنفةالمالٌةاالدواتفًاالسهمأسعارتقلبوعنالفائدة

فًالسلعأسعارتقلبوعنأسعارتقلبعنالناجمةوالمخاطر المتاجرة،

المإسسةحساباتمجمل
52 

عنالناشئةالمخاطرنهابؤعاموجهباالئتمانمخاطرتعرف:االئتمان مخاطر-ب

علٌهاالمتفقللشروطوفقاً هبالتزاماتاألطرافحدأوفاءعدماحتمال
53. 

                                                           

http49،،www.investopedia.com،terms،p،purerisk.asp: (2008،06، 14 موسوعة
   الستثمارا

ٌفٌد التمٌٌز بٌن المخاطر البحتة والمخاطر المضاربٌة فً أن المخاطر البحتة هً الوحٌدة التً ٌكون  -50
ا طواعٌة بسبب  باإلمكان التؤمٌن ضدها فً العادة، بٌنما ال ٌعنى التؤمٌن بالمخاطر المضاربٌة ألن القبول

ق ربح أو خسارة. وأحٌاناً ٌتم التمٌٌز بٌن المخاطر البحتة طبٌعتها الثنائٌة األبعاد والتً تتضمن إمكانٌة تحقٌ
  .التً ٌمكن التؤمٌن ضدها والمخاطر البحتة التً ال ٌمكن التؤمٌن ضدها

50Erik Banks and Richard Dunn، “Practical risk management: an 
executive guide to avoiding 

51- surprises and losses”، JohnWiley & Sons Ltd، England، 2003، p15.  
44نفس المرجع اعاله ، ص  -  52  

52- Erik Banks and Richard Dunn، “ Practical risk management: an 
executive guide to avoiding surprises and 



30 
 

مصاعبالمإسسةهتواجنأباحتمالالمرتبطةالمخاطرهً :السٌولة مخاطر-ج

 ،(المستحقةمطلوباتها)التزاماتهالمقابلةالالزمةموالاألتوفٌرفً

قٌاسفًالمإسسةتستخدمهاالتًوالنماذجالطرقويتنط:النماذج مخاطر-د

خرىأمخاطرعنهٌنتج،مما الخطاءاحتماالتعلًدارتهاإوأالمخاطر

بسببومخاطرةتعقٌداً كثرأالمإسسةفٌهاتعملالتًالبٌئةجعلوبالتالً

 .الالٌقٌنحالة

ذا الخطره ،المعامالت مالءمة قضاء بسبب وتتضاعف أتنش نأ للخسائر ٌمكن-ه

معاملةنتٌجةمالًبتعوٌضالمقابلالطرفٌطالبعندماٌحدثماكثٌر

عدمبسببوأعنهمعلناً كانمماللمخاطرةعرضكثرأكانتنهاأمعٌنة

التدبٌر التحوطٌة  ٌجادإو الفشل فً أالمتوقعةثارهاآعنالكافًاالفصاح

الصحٌحة.
54 

عالمفًالمستجداتمنالتشغٌلمخاطرتعتبر(:التشغٌل)العملٌات مخاطر-و

النشاطفًالفشلعنالناتجةالخسارةتعنًوهً الحدٌثة،المخاطرإدارة

منالمتولدةالعملٌةالمخاطرالنوعذاهٌشملوالرقابةواجراءاتالداخلً

نأماأالمإسسةف، للربحفرصةعادةٌتضمن ،والللمإسسةالٌومٌةالعملٌات

 للعملٌاتخسائرٌةأظهوروعدم ققها،تحالماأوخسارةتحقق

القانونٌة المخاطر-ز العملٌاتفًالفشلنتٌجةخسائرتحقٌقمخاطروتعنً:

 .القانونٌة





                                                                                                                                                               

losses” ، John Wiley & Sons Ltd، England، 2003، p22  
-01 Erik Banks and Richard Dunn، “ Practical risk management: an 

executive guide to avoiding surprises and losses” ، John Wiley & Sons 
Ltd، England، 2003، p22. 
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 اإلسالمٌة مصارفال مفهوم: الثانً المبحث

 اإلسالمٌة المصارف تعرٌف: األول المطلب-

واختلفت،راً كبٌتنوعاوتنوعتاإلسالمٌةالمصارفتعارٌفتعددتلقد       

الالتمثٌلسبٌلعلىالتعارٌفهذهلبعضالتطرقوسنحاولآلخرمإلفمن

:اآلتًالنحوعلىالحصر

اإلسالمٌةالشرٌعةنطاقفًوتوظٌفهااألمواللتجمٌعمصرفٌةمالٌةمإسسة -7

:اآلتًلتحقٌقاإلسالمًالتكاملمجتمعبناءٌخدمبما

الوعًوتنمٌةاإلسالمًالوطنفًاحةالمتالمدخراتوتعبئةاألموالجذب-أ

.االدخاري

االقتصادٌةالتنمٌةأهدافتخدمالتًاالستثمارٌةللعملٌاتاألموالتوجٌه-ب

.اإلسالمًالوطنفًواالجتماعٌة

الربامنخالصةالشرٌعةمقتضىعلىالمصرفٌةوالخدماتعمالباألالقٌام-ج

(55)."األجلقصٌرالتموٌلمشكلةٌحلوبماواالستغالل

علىوٌقومبالفائدةٌتعاملالالذيالمصرفذلكهواإلسالمًالمصرف-6

(56)."للمحتاجٌنحسنةقروضمنحإلىوٌهدفالمشاركة،قاعدة

األساسًونظامهاإنشائهاقانونٌنصالتًالمإسساتأوالمصارفتلك-1

بالفائدةالتعاملمعدوعلى،اإلسالمٌةالشرٌعةبمبادئااللتزامعلىصراحة

(57)".وعطاءأخذاً 

سواءالمصارفباقًعنتمٌزهاخصوصٌةذاتاإلسالمٌةالمصارفإن       

االستثمارٌةاألدواتأوللعمالءبالنسبة
(58)

الظواهركبرٌاتمنظاهرةتعدفهً،

                                                           
 .   18ـ  69أبو المجد حرك : البنوك اإلسالمٌة ما لها وما علٌها ص  - (55)
 . 11،ص :  1موسوعة البنوك اإلسالمٌة ج   - (56)
 . 48اإلسالمٌة اتفاقٌة التؤسٌس ص :  االتحاد الدولً للبنوك -  (57)
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وبٌنإالالعالمفًدولةالٌومتوجدفقلماالحالً،عصرنافًالمالٌةالمإسساتفً

.اإلسالمٌةللمصارفبآخرأوبشكلوجودالمالٌةمإسساتها

محددتعرٌفإلىالتوصلفًكبٌرةصعوبةالكتابمنالعدٌدوجدوقد      

قصدهافًكثٌراً تختلفتكنلمإنتعارٌفكثٌرةكتاباتفًجاءفقدللمصارف،

المإسساتهذهبهاتقومالتًعماللألمعرفةجاءتإال أنها 
(59).

ىاألولالفقرةفًاإلسالمٌةللمصارفالدولًاالتحادإنشاءاتفاقٌةفعرفت      

هذافًاإلسالمٌةبالمصارفٌقصد»:بـاإلسالمٌةالمصارفالخامسةالمادةمن

األساسًونظامهاإنشائهاقانونٌنصالتًالمإسساتأوالمصارفتلكالنظام،

أخذابالفائدةالتعاملعدموعلىالشرٌعة،بمبادئااللتزامعلىصراحة

.(60)«وعطاء

أوربوٌةاالالمصارفاسماإلسالمٌةالمصارفعلىالبعضٌطلقوقد        

مبدأأساسعلىتقومالتًالمصارفأوبالفائدة،تتعاملالالتًالمصارف

أنهعلىقحفأبوالسالمعبداعرفهوٌالمشاركة، ذاتإسالمٌةمالٌةمإسسة»:

صاحببنكفهو،اإلسالمٌةتعالٌمظلفًتعملواجتماعٌةدٌةاقتصارسالة

مجردولٌسنفعاً األكثرالمشروعاتعنٌبحثبنك،تاجرمجردولٌسرسالة

إسالمًمصرفًنظامتطبٌقلمجردٌهدفالاإلسالمًالمصرف،ربحاً األكثر

وأخالقٌةعقائدٌةأسسعلىكاملإسالمًمجتمعبناءفًالمساهمةوإنما

.(61)«هللادٌنعلىغٌرةأنهأيواقتصادٌة

                                                                                                                                                               
البنوك اإلسالمٌة طلقة فً معركة تقدم المسلمٌن، المجلس العام للبنوك والمإسسات المالٌة اإلسالمٌة،  -(58)

 1، ص6881
عائشة الشرقاوي المالقً: البنوك اإلسالمٌة: التجربة بٌن الفقه والقانون والتطبٌق، المركز الثقافً  -(59)

 .60، ص6888، 4ر البٌضاء، طالعربً، الدا
انظر: اتفاقٌة: إنشاء االتحاد الدولً للبنوك اإلسالمٌة، مطابع االتحاد الدولً للبنوك اإلسالمٌة، مصر  -(60)

 .48، ص4911الجدٌدة، القاهرة، 
-01، ص4919محمد سعٌد سلطان وآخرون: إدارة البنوك، مإسسة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة،  -(61)

01. 
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والصٌرفةالنقوداقتصادٌات"فًاإلسالمًللمصارفتعرٌفجاءوقد     

مإسسة»:أنهعلى"ٌونسومحمودمباركمحمدالنعٌمعبد"لـ"الدولٌةوالتجارة

بالرباالتعاملفًٌرغبالمنكلمنوالمدخراتاألموالتجمٌعهدفهامصرفٌة

ئدةالفا) وكذلكالمختلفةاالقتصاديالنشاطمجاالتفًتوظٌفهاعلىالعملثم(

اإلسالمٌةالشرٌعةمعٌتفقبماللعمالءالمتنوعةالمصرفٌةالخدماتتوفٌر

.(62)«المجتمعفًواالجتماعٌةاالقتصادٌةالتنمٌةأهدافدعموٌحقق

لتجمٌعفٌةمصرمالٌةمإسسةبؤنهاكذلكاإلسالمٌةالمصارفوتعرف     

التكافلمجتمعٌخدمبمااإلسالمٌةالشرٌعةأحكاموفقوتوظٌفهااألموال

أخذاالربوٌةبالفوائدالتعاملبعدمااللتزاممعالتوزٌععدالةوتحقٌق،اإلسالمً

.اإلسالمألحكاممخالفعملأيوباجتنابوعطاء

وغٌرمكتنزاً ونٌكالذيرأس المال بجذبتقوممإسساتبؤنهاتعرفكما      

التًاالقتصادٌةالتنمٌةأعمالطرٌقعنربحاً صاحبهومنحالستثمارهمستثمر

.فٌهاالمساهمٌنجمٌععلىالحقٌقٌةبالفائدةتعود

حقهعلىمنهماكللٌحصلوالمستثمرالمالصاحببٌنوسٌطاوباعتبارها      

تستهدفمالٌةأجهزةهًاإلسالمٌةالمصارففإنوبذلكالمالهذانماءفً

إلىوتسعىاألخالقٌةبقٌمهاوتلتزم،اإلسالمٌةالشرٌعةإطارفًوتعملالتنمٌة

تنموٌةأجهزةكونهاإلىباإلضافةالمجتمع،فًرأس المال وظٌفةتصحٌح

منالتجارٌةالمصارفبهتقومبماتقومأنهاحٌثمالٌةمإسساتفهًاجتماعٌة،

المجتمعخدمةإلىتهدفألنهاتنموٌةاتمإسسوهًومعامالتوظائف

وتنمٌته
(63).

                                                           
لمنعم محمد مبارك، محمود ٌونس: اقتصادٌات النقود والصٌرفة والتجارة الدولٌة، الدار عبد ا -(62)

 .411، ص4992الجامعٌة، اإلسكندرٌة، 
 .www. 6أحمد أبو عبٌد: المصارف اإلسالمٌة ودورها فً تغرٌر القطاع المصرفً، ص -(63)

Kantakji.org   
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بؤنهاعرفهافقدالنجارأحمدالدكتورأما     فكرفٌهٌمتزجووعاء،كٌان»:

تجسدقنواتمنهلتخرجحالل،ربحعنٌبحثومالسلٌم،اقتصادياستثماري

بٌق،التطإلىالنظرٌةمنمبادئهوتنقل،اإلسالمًلالقتصادالجوهرٌةاألسس

ٌكونأنٌمكنالذيرأس المال ٌجذبفهوالمحسوس،الواقعإلىالتصورومن

منحرجاً صدورهمفًٌجدونبٌوتاتمعبهالتعاملمنأصحابهلٌخرجعاطالً 

معهاالتعامل
(64).

،خاطئاً مفهوماً ٌعداإلسالمٌةالمصارففًاإلسالمًاالقتصادحصرإنّ       

وأكبرأهمتمثلاإلسالمٌةالمصارفحركةبؤنّ فاالعترامنبدالأنهإال

:رئٌسٌةأسبابثالثإلىذلكوٌرجعاإلسالمًاالقتصادإنجازات

4-  ّْ فٟٚاٌّزؾىُػب١ٌّب  االلزظبدٞإٌشبطػظترارٙبؽذّ فٟاٌّظبسفأ

.ٚرٛعٙبرِٗغبسارٗ

االقتصادنماذجبٌنمنالوحٌدالنموذجتكونتكاداإلسالمٌةالمصارفأن -6

مكنتهاالعترافمنبدرجةتمتعوالذيللتطبٌقطرٌقةوجدالذياإلسالمً

.واالستمرارالوجودمن

لالقتصادمفٌداً نموذجاتكونأنهللابفضلاإلسالمٌةالمصارفاستطاعت -1

االقتصادمكوناتتطبٌقتمماإذاتتحقققدالتًللمصلحةومإشراً المحلً

اإلسالمً
(65).

،وعطاءً أخذاً بالفائدةالتعاملعدمعلىاإلسالمٌةالمصارففةفلسكزتوتر        

الفائدةسعراستخدامدونالتقلٌدٌةالمصارففًالمعروفةالودائعبقبولتقومفهً

تقومأنهاكماالربح،منبحصةتستبدلهاوإنماللمودعٌن،تعوٌضكعامل

                                                           
، 61ٌر االقتصاد اإلسالمً، مجلة المسلم المعاصر، عأحمد النجار: البنوك اإلسالمٌة وأثرها فً تطو -(64)

 .421، ص4918نوفمبر  -أكتوبر
صالح كامل: تطور العمل المصرفً اإلسالمً، مشاكل وآفاق، المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب،  -(65)

، جدة، السعودٌة، محاضرة الشٌخ صالح كامل فً حفل تكرٌمه بمناسبة فوزه بجائزة البنك 91أكتوبر 
 . 1إلسالمً للتنمٌة فً البنوك اإلسالمٌة.صا
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اإلسالمٌةرٌعةالشتجٌزهاالتًواالستثمارالتوظٌفمجاالتفًبتوظٌفها

أٌضاً المشروعةاألسالٌبو
(66).

عنمرتفعةأرباحتحقٌقعلىقدرتهااإلسالمٌةالمصارفأثبتتوبذلك       

عناالبتعادإلىالمستثمرٌنمنالعدٌددفعمماأحٌاناً وأكثرالتقلٌدٌةالمصارف

والحرامالحاللفًالشبهات
(67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

فالح حسن الحسٌنً، ومإٌد عبد الرحمن الدوري: إدارة البنوك، مدخل كمً واستراتٌجً معاصر،  -(66)
 .491، ص6888، 4دار وائل للنشر، عمان، ط

 www. Alwatan، 4ملٌار دوالر، ص 608عبد هللا صادق دحالن: البنوك اإلسالمٌة تدبٌر  -(67)
.Com.  Sa  
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اإلسالمٌة المصارف ةٌأهم: الثانً المطلب-

موجوداً ٌكنلمالمصرفًالتعاملمننوعاً اإلسالمٌةالمصارفأوجدت       

.التقلٌديالمصرفًالقطاعفًذلكقبل

والمتعاملالمصرفبٌنللتعاملأسساإلسالمٌةالمصارفأدخلتفقد       

منالجهدفًالمشاركةإلىباإلضافةوالخسائر،األرباحفًالمشاركةعلىتعتمد

المدٌونٌةمبدأعلىالقائمالتقلٌديالتعاملأسسمنبدالً والمتعامل،المصرفقبل

.العملفًالمشاركةدونفقطاألموالوتقدٌم،(الدائن-المدٌن)

القطاعاتجمٌعفًاالستثماريللتعاملأنظمةالمصارفأوجدتكما       

المضاربة،المشاركة،المرابحة،)ةاإلسالمٌاالستثمارصٌغوهًاالقتصادٌة،

فًلالستخدامتصلحالتًاالستثمارصٌغأنواعمنذلكغٌرإلى...(االستصناع،

.األنشطةكافة

:ٌلًماإلىاإلسالمٌةالمصارفوجودٌةأهموترجع     

عنبعٌداً المصرفًللتعاملقنواتإٌجادفًاإلسالمٌةالمجتمعاترغبةتلبٌة -4

.الفائدةرأسعااستخدام

.المصرفٌةاألنشطةفًالمعامالتفقهلتطبٌقمجالإٌجاد -6

اإلسالمًاالقتصادألسسالعملًالتطبٌقاإلسالمٌةالمصارفتعد -1
(68).

:أنهااإلسالمٌةالمصارفمحاسنومن

فًمستقلةوسماتمتمٌزةإسالمٌةشخصٌةاإلسالمٌةللمصارفكّونت -4

وأوامرشرٌعتناأصولمنمستوحاةأسسعلىقائمةاالقتصادٌة،الناحٌة

الٌهودروجهاوإنمابصلةاإلسالمإلىتمتالبنظمالتقٌدمنوتحررتدٌننا،

.الماكرةبؤسالٌبهم

                                                           
 .6ماهٌة المصارف اإلسالمٌة، مرجع سابق، ص -(68)
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وعواقبهاآلثمةالرباآفةمنالمعامالتكافةاإلسالمٌةالمصارفطهرت -6

ةلإلنسانٌوالمنذرةلالقتصادوالمحطمةلألخالقالمفسدةووٌالتهالوخٌمة

.المحٌطبالدمار

.اٌّغبّ٘خاٌششوبدرفشضٗاٌزٞاالؽزىبسػٍٝاإلعال١ِخاٌّظبسفلضذ -1

ستتجهبهذا،المصارفمنالرباٌمنعألنهسٌزداد،االقتصاديالنشاطإنّ  -1

ثرواتهاكلوتستغلالنافعةاالقتصادٌةعماللألوطاقاتهامواهبهابكلاألمة

 استغالل.خٌر

والفائدةالمصلحةوعمتوالمغارمالمغانمفًمساواةوالالعدلقواعدأرست -0

المواطنٌنمنممكنعددأكبرفً
(69).

تؤلفهالمبإبعاداإلسالمٌةالمصارففًالمصرفٌةالوظٌفةتتؤطرو     

ٌةأهموتزداداالجتماعً،البعداألبعادتلكبٌنومنالتقلٌدٌةالمصارف

والتصديالمجتمعخدمةعتبارهاافًتضععندماللمجتمعبالنسبةالمصارف

واالجتماعٌةاالقتصادٌةالمشكالتلمعالجة
(70).

األخرىاألهمٌةمنالعدٌدهناكفإناإلسالمًالمصرفرسالةتحقٌقسبٌلفً

 :وهًالرسالةتلكتحقٌقإلىتإديالتً

 : المالٌة األهمٌة-1

مصرفٌةسسةمإاألولالمقامفًاإلسالمًالمصرفأنمنانطالقاً       

منالعدٌدلهافإنالمشاركة،بمبدأالمالٌةالوساطةدوربؤداءتقومإسالمٌة

أحكامضوءفًالدورهذاأداءفًنجاحهامديتعكسالتًالمالٌةاألهداف

: هًاألهدافوهذه،اإلسالمٌةالشرٌعة

                                                           
عمر بن عبد العزٌز المترك، الربا والمعامالت المصرفٌة فً نظر الشرٌعة اإلسالمٌة، دار العاصمة  -(69)

 .111-111هـ، ص4141، 1للنشر والتوزٌع، الرٌاض، ط
ف اإلسالمٌة، نشر بدعم من البنك مجٌد سالم الشرع: المراجعة عن المسإولٌة االجتماعٌة فً المصار -(70)

 .1، ص6881-6886اإلسالمً األردنً للتموٌل واالستثمار، األردن، 
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 : وتنمٌتها الودائع جذب -6

فٟاألٚياٌشك٠ّٚضًال١ِخاإلعاٌّظبسفأ٘ذافأُِ٘ٓاٌٙذف٘زا٠ؼذ     

اٌّب١ٌخاٌٛعبطخػ١ٍّخ ٌٍمبػذحرطج١مب٠ؼذأٔٗاٌٟاٌٙذف٘زا١خأّ٘ٚرشعغ.

ػٍٟبألسثبػث٠ؼٛدثّبٚاعزضّبس٘باألِٛايرؼط١ًثؼذَاإلٌٟٙٚاألِشاٌششػ١خ

فٟاألِٛايٌّظبدساٌشئ١غٟاٌّظذساٌٛدائغٚرؼذ، ٚأفشادٖاإلعالِٟاٌّغزّغ

-اٌّطٍمخ،ثٕٛػ١ٙباعزضّبسٚدائغطٛسحفٟوبٔذعٛاءِٟاإلعالاٌّظشف

ِض٠ظٟٚ٘ادخبسٚدائغأٚاٌغبس٠خاٌؾغبثبد،اٌطٍترؾذٚدائغأٚٚاٌّم١ذح،

. االعزضّبسٚٚدائغاٌغبس٠خاٌؾغبثبدِٓ

  :األموال استثمار -3

دفالهوهوالمالٌة،الوساطةعملٌةمنالثانًالشقاألموالاستثمارٌمثل     

المصارففًالعملركٌزةاالستثماراتتعدحٌثاإلسالمٌةللمصارفاألساسً

 المساهمٌنأوللمودعٌنسواءاألرباحلتحقٌقالرئٌسًوالمصدراإلسالمٌة

المصارففًاستخدامهاٌمكنالتًالشرعٌةاالستثمارصٌغمنالعدٌدوتوجد،

فًالمصرفٌؤخذأنعلًوالمودعٌن،المساهمٌنأموالالستثماراإلسالمٌة

 .االجتماعٌةالتنمٌةتحقٌقالمتاحةلألموالاستثمارهعنداعتباره

 4 األرباح تحميك -1

ناتجوهً،اإلسالمًالمصرفنشاطمنالناتجةالمحصلةهًاألرباح     

موزعةأرباحصورةفًتنعكسالتًالمصرفٌةوالعملٌاتاالستثماراتعملٌة

تإديالمصرفأرباحزٌادةأنهذاإلًٌضاف،مساهمٌنالوعلًالمودعٌنعلً

المساهمٌنألسهمالسوقٌةالقٌمةزٌادةإلً مالٌةكمإسسةاإلسالمًوالمصرف.

ٌستطٌعحتىوذلك، الرئٌسٌةأهدافهمناألرباحتحقٌقهدفٌعدإسالمٌة

العملنجاحعلًدلٌالً ولٌكون، المصرفًالسوقفًواالستمرارالمنافسة

.اإلسالمً مصرفًال
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 اإلسالمٌة المصارف خصائص :الثالث المطلب-

فٌه،فعاالً جهازاً لكونهالدولةاقتصادفًهامدوراإلسالمٌةللمصارفإن      

غٌرواالستثمارٌةالمصرفٌةالمإسساتمنافسةمنبذلكوٌمكنهبكفاءةٌعمل

علىٌحققهماانبجإلىاالقتصادٌةالتنمٌةعجلةدفعفًاهموٌس،اإلسالمٌة

المجتمع،أفرادبٌنواإلخاءوالتكافلالتعاونتنمٌةفًاالجتماعًالمستوى

مناإلسالمًالمصرفأنحٌث،المصرففًوعاملٌنومستثمرٌنمودعٌن

الحالًالعصرفًاإلسالمًالنظامفًاالجتماعًالتكافلمبدأتطبٌقأدوات
(71).

عناصرثالثةمنٌتكونأنٌجبإسالمًمصرفًنظامأيفإنولهذا        

:أساسٌة

 .للنظامعمقلتوفٌرالمشاركةاألطرافمنكبٌرعدد -7

المإسساتعمالءاحتٌاجاتمختلفلمقابلةوذلكاألجهزةمنواسعتنوع -6

 .المالٌة

باألجهزةالمإسسات–األطرافبٌنٌربطإسالمًمصرفًتبادلسوق -1
(72).

:لتالٌةااألساسٌةالركائزعلىوٌرتكز

.حالالً كونأنبدالوتوظٌفهالمالمصدرأن-7

.الرباشبهةعنبعٌداً ٌكونأنبدالالمالتوظٌفأن-6

.وتوظٌفهإدارتهعلىوالقائمٌنالمالأرباببٌنٌتمالعوائدتوزٌعأن-1

.الزكاةفرٌضةطرٌقعنالقادرٌنأصولفًحقاللمحتاجٌنأن-1

المصارفعملفًوالرقابةالمراجعةأساسهًالشرعٌةالرقابةأن-0

.اإلسالمٌة

                                                           
، 4994، 4أمٌرة عبد اللطٌف مشهور: االستثمار فً االقتصاد اإلسالمً، مكتبة مدبولً، القاهرة، ط -(71)

 .121-121ص
، 11، س120العالم اإلسالمً، ع أسامة الطنطاوي: تطور النظام المصرفً اإلسالمً، مجلة رابطة -(72)

 .61، ص4990أوت 
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واألخالقًالروحًوالجانبٌنالماديالجانببٌنالفصلعدم-2
(73).

علىتوضحاإلسالمًالمصرفسٌاسةأنّ نستخلصذكرهسبقومما        

فًالالربويالمصرف"فًالصدرباقرمحمدبذلكجاءكماأسسثالثة

":اإلسالم

.اإلسالمٌةالشرٌعةأحكاملفتخاالأن -4

بوصفهالمعاشالواقعإطارضمنوالنجاحالحركةعلىقادراً ٌكونأن -6

.الربحتتوخىتجارٌةمإسسة

الذيالدورممارسةومنبنكابوصفهالنجاحمناإلسالمٌةصبغةتمكنهأن -1

تتطلبهوما،المصارفمنوالتجارٌةوالصناعٌةاالقتصادٌةالحٌاةتتطلبه

الناشئةوالصناعةالنامًاإلسالمًاالقتصادظروف
(74).

المصارفعنأسلوبهافًجذرٌاً اختالفاً تختلفاإلسالمٌةالمصارفو         

ذلك،سوىهدفلهاولٌسالربحأساساً تستهدفةاألخٌرهذهأنحٌثالتقلٌدٌة،

،مادٌاً هبوالنهوضالمجتمعتنمٌةإلىأساساً تسعىفهًاإلسالمٌةالمصارفأما

الثانٌةالمرتبةفًلكنهالربحهدفتغفلالوهً
(75)..

:ٌلًفٌماتتمثلبٌنهمااالختالفوأركان

 للكسب الوحٌد المصدر المال اعتبار عن بدٌالً  للكسب كمصدر العمل تقرٌر -4

 .المصرفً النشط فً

 والشركة المضاربة فً المتمثل والغرم الغنم فً المشاركة مبدأ تقرٌر -6

 .الثابت الفائدة سعر فً المضمون الغنم مبدأ عن بدٌالً  مٌةاإلسال

فً المجتمع كخادم لمصالحه ال ككٌان مستقل رأس المال تصحٌح وظٌفة  -1
                                                           

 .1-1أحمد أبو عبٌد: المصارف اإلسالمٌة ودورها فً تعزٌز القطاع المصرفً، مرجع سابق، ص -(73)
محمد باقر الصدر: البنك الالربوي فً اإلسالم، أطروحة للتعوٌض عن الربا ودراسة لكافة أوجه  -(74)

 .48.ص4998ً، دار التعاون للمطبوعات، بٌروت، نشاطات البنوك فً ضوء الفقه اإلسالم
، 4محًٌ الدٌن إسماعٌل علم الدٌن: موسوعة أعمال البنوك من الناحٌتٌن القانونٌة والعملٌة، ج -(75)

 . 462، ص4991
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واحتٌاجاته مصالحه عن معزل ٌنمو فً معزل عن المجتمع وفً

الضرورٌة
اٌّغ١ٍّٓأِٛايٚرشغ١ًاعزضّبسفٟاألعبع١ز١ٓٚاٌمبػذر١ٓ .(76)

 :ّ٘باٌّظشفبث٠ٍّٙزضَاٌٍزبْ

 4قاعدة الغنم بالغرم-1

المشقةمحملبقدرٌكون(العائدأو)الربحعلىالحصولفًالحقأنأي          

فإنه،أعمالفًشرٌكهوالمصرفعمٌلأنوباعتبار،(الخسائرأوكالمخاطر)

(.الغرم)الخسارةلتحملاالستعدادبقدرٌكون(الغنم)الربحفًالحق

المشاركةعلىالقائمةالمعامالتلكلالفكرياألساسالقاعدةهذهتعتبرو         

.أٌضاً الخسارةوفًالربحفًشرٌكاً ٌكونالمصرفمعفالمتعاملالمعاوضة،أو

 4قاعدة الخراج بالضمان-7

عائد،منعنهتولدماعلىٌحصلأنلهجازشًءأصلٌضمنالذيأنأي      

أمانهودائعشكلفًلدٌهالمودعٌنأموالبضمانسالمًاإلالمصرفٌقومفمثالً 

جائزالمالهذاعنالمتولد(المالمنخرجماأي)الخراجوٌكونالطلب،تحت

المصرفوهو)ضمنلمناالنتفاع الذيالنقصانباستكمالملزماً ٌكونألنه(

انوالضمغنمالخراجأنأيوقوعها،حالةفًالخسارةوتحملحدوثهٌحتمل

غرم
(77).

اإلسالمٌةالمصارفخصائصنلخصأنٌمكنذكرهسبقماضوءوعلى      

:التالٌةالنقاطفً



                                                           
مجموعة من العلماء، تحرٌر: عبد الحلٌم عوٌس، موسوعة الفقه اإلسالمً المعاصر، دار الوفاء،  -(76)

 .669، ص6880، 4المنصورة، ط
دراسة مصرفٌة تحلٌلٌة مع ملحق –محمود حسن صوان: أساسٌات العمل المصرفً اإلسالمً  -(77)

-91، ص6884، 4.عمان، ط90-91، ص6884، 4بالفتاوى الشرعٌة، دار وائل للنشر، عمان، ط
90. 
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العقائدي الطابع: أوالا 

أنباعتبارهاإلسالمًاالقتصاديالنظاممنجزءهًاإلسالمٌةالمصارف

تماعٌةواالجوالخلقٌةالروحٌة)البشرحٌاةلجمٌعمنظماً جاءاإلسالمًالدٌن

واالقتصادٌةوالسٌاسٌة والقٌمللمبادئاإلسالمٌةالمصارفتخضعلككذ(

اإلنسانوأنوتعالىسبحانههللامالالمالأنأساسعلىتقوموالتًاإلسالمٌة

وتعالىسبحانهقالكمااآلخرةفًعلٌهوسٌحاسبفٌهمستخلف اَوأَْنِفقُوا): ِممَّ

(78)(ِفٌهِ ُمْسَتْخلَِفٌنَ َجَعلَُكمْ 
تعالىقولهوكذلك، ْسَتْخلَِفُكمْ ): ٌَ نُظرَ اأْلَْرِض ِفًَو ٌَ َف

فَ  ٌْ .(80)(آَتاُكمْ الَِّذيهللاَِّ َمالِ ِمنْ َوآُتوُهمْ ):وقوله(79)(َتْعَملُونَ َك

التوجٌهاتاإلسالمٌةالمصارفتتحرىأنالخاصٌةهذهعلىوٌترتب      

بتعٌٌناإلسالمٌةالمصارفتقومالخاصٌةذههولتفعٌلها،أعمالجمٌعمنالدٌنٌة

وتعرضاإلسالمًواالقتصادالفقهعلماءمننخبةتضمالشرعٌةللرقابةهٌئات

الشرٌعةمعتوافقهالضمانهاأعمالمراقبةمسإولٌةوتتولىها،أعمالجمٌععلٌها

اعًاالجتمدورهاارتفاعإلىاإلسالمٌةللمصارفالمٌزةهذهوتإدي،اإلسالمٌة

تراعًفهًاالجتماعٌةوالمصلحةالخاصةمصالحهابٌنالتوازنخاللمن

الخاصةمصالحهاببعضالتضحٌةإلىذلكأدىولواالجتماعٌةالمصالح

 بالفائدة التعامل عدم: ثانٌاا 

المصرفًالعملتطهٌرهواإلسالمٌةالمصارفعلٌهقامتالذياألساس      

التًالتقلٌدٌة،المصارفوبٌنبٌنهاالجوهريارقالفهووهذاالربا،إثممن

،(بالزمنمرتبطةالعائدمنمحددةنسبةنظٌرالقرض)الفائدةأسلوبعلىتعتمد

وتوعداً طعقاتحرٌماً اإلسالمٌةالشرٌعةحرمتهالذيالربامنهواألسلوبوهذا

                                                           
 .1سورة الحدٌد، اآلٌة:  -(78)
 .469سورة األعراف، اآلٌة: - (79)
 .11سورة النور، اآلٌة: -(80)
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الكرٌمكتابهفًٌقولكمابالحربمرتكبٌهوتعالىسبحانه ا): َهاأَ ٌَ آَمُنواالَِّذٌنَ ٌُّ

قُوا َ اتَّ ًَ َماَوَذُرواهللاَّ َباِمنْ َبِق ِمنْ ِبَحْرب  َفؤَْذُنواَتْفَعلُوالَمْ َفإِنْ ، ُمْإِمِنٌنَ ُكنُتمْ إِنْ الرِّ

      .(81)(ُتْظَلُمونَ َواَل َتْظلُِمونَ اَل أَْمَوالُِكمْ ُرُءوسُ َفلَُكمْ ُتْبُتمْ َوإِنْ َوَرُسولِهِ هللاَِّ 

ٌقوموالذيالمشاركةبؤسلوبالفائدةأسلوبعناإلسالمٌةالمصارفوتستعٌض

 جمٌعاً.األطرافبٌناالستثمارٌةالعملٌاتمخاطرتوزٌععلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .619-611سورة البقرة، اآلٌة:  -(81)
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 األوىاع(: اإلسالميت اٌمصارف) اٌبىىن في اٌمخاطر: الثالث  المبحث

 اٌعمً وأساٌيب

 اٌعمً وآٌياث اٌمفهىَ تاإلسالمي اٌبىىن: األول المطلب-

 أنواع وممارسة الحقٌقً االستثمار على القائم اإلسالمٌة البنوك عمل إن      

 طبٌعة عن ناتج هو ما منها متعددة، لمخاطر عرضة ٌجعلها  البٌوع، من معٌنة

 غٌر أو مباشر بشكل تإثر وهً خارجٌة، لعوامل انعكاس هو ما ومنها عملها

 اتجاه التزاماته أداء على وقدرته استثماراته قٌمةوعلى  ربحٌته، على مباشر

 .الغٌر

 العمل وآلٌات المفهوم

إال أنها  عقود، بضع عمرها ٌتعدى ال معاصرة تجربة اإلسالمٌة البنوك    

 اإلسالمٌةو عامة المصرفٌة السوق مستوى على لها مكان خلق استطاعت

 .المتفردة نشاطها وغاٌات عملها بركائز وذلك ،خاصة

 كافة فً تلتزم مالٌة مإسسة: هو اإلسالمً البنك: اإلسالمٌة البنوك رٌفتع -الا أو

 الغرر، عن االبتعاد بالفوائد، التعامل حرمة: ومنها اإلسالمٌة بالشرٌعة هاأعمال

4 الخ...بالزكاة االلتزام بالحالل، االلتزام
82

. 

 فً المٌةاإلس البنوك تعتمد: اإلسالمٌة البنوك فً األموال مصادر -ثانٌاا 

 : على أنشطتها مختلف ممارسة

:وهً البنك لمالك تعود التً األموال وهً: الذاتٌة الموارد -4 
83

 

 مالك طرف من فعال المدفوعة القٌم تلك فً ٌتمثل: المدفوعرأس المال  -أ

 بها. المتعهد ولٌس البنك،
                                                           

عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً، اإلدارة اإلستراتٌجٌة فً البنوك اإلسالمٌة، الطبعة األولى، بحث رقم  - 82
 .12م، ص 6880ه،4160، المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب، جدة: المملكة العربٌة السعودٌة، 22

م، ص  4991المٌة والتنمٌة الصناعٌة. بدون طبعة، دار الفكر، حبٌب ٌوسف داوود، المصارف اإلس - 83
، فلٌح حسن خلف، البنوك اإلسالمٌة. الطبعة األولى، جدارا للكتاب العالمً، عالم الكتب الحدٌث، 618
 .491 -494م، ص 6882
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 فً للمساهمٌن ٌعود الذي الربح صافً من تقتطع مبالغ وهً: االحتٌاطات-ب

 . فقط اإلسالمً البنك

 توزٌعها. قبل المساهمٌن أرباح من معٌنة نسبة اقتطاع: المحتجزة األرباح-ج

 خسائر لمواجهة وذلك اإلجمالٌة، األرباح من تقتطع مبالغ وهً: المخصصات-د

 .محتملة

 لتغطٌة خارجٌة موارد إلى حاجة فً اإلسالمً البنك: الخارجٌة الموارد-6

وتتمثل نشاطه
84

: 

 من التقلٌدٌة البنوك فً الموجودة تلك عن كثٌراً  تختلف ال: الجارٌة ائعالود-4

 لعدم نظرا فتقل، ٌتهاأهم ناحٌة من أما ،استعمالها كٌفٌة و شروطها حٌث

 لها. اإلسالمٌة البنوك استهداف

 المودعٌن مع شرعً مضاربة بعقد البنك ٌرتبط: الجارٌة غٌر الودائع-6

 :أنواع وهً الربح عن الباحثٌن

 للسحب قابلة وتكون مداخلٌهم، تنمٌة إلى أصحابها ٌهدف: االدخارٌة الودائع. أ

 لحظة. أي فً

 على وهً للسحب قابلة أنها كما األجل، طوٌلة ودائع: االستثمارٌة الودائع. ب

 :أنواع عدة

 فً وتشارك توظٌفها، ٌخص فٌما قٌد دون ٌستقبلها: العام االستثمار حسابات -ج

 للبنك. الكلٌة النتٌجة

 من محدد مشروع فً توظٌفها على االتفاق ٌتم: الخاص االستثمار حسابات -د

 العمٌل فٌتحملها الخسارة أما البنك مع الربح ٌقتسم حٌث ،العمٌل طرف

 .اختٌاره عن المسئول هو ألنه وحده

 ٌمكن متنوعة، أنشطة اإلسالمً البنك ٌمارس: اإلسالمٌة البنوك أنشطة -رابعاا 
                                                           

. محمود حسٌن الوادي، محمود حسٌن الوادي، حسٌن محمد سمحان، المصارف اإلسالمٌة: األسس  84 
 .11.ص6881نظرٌة والتطبٌقات العملٌة. األردن، دار   المسٌرة، ال
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 :لىإ تقسٌمها

 على وهً التجارٌة، البنوك فً موجود هو عما تختلف: استثمارٌة أنشطة-4

 :نوعٌن

 معٌنة. بمشارٌع القٌام مهمة بنفسه البنك ٌتولى حٌث: المباشر االستثمار-أ

 ٌتم و المال، رأس فً حصة مقابل إما وذلك للغٌر، المال تقدٌم وهو: التموٌل-ب

. الخ...المشاركة المضاربة،: هاهمأ من خسارة، أو ربح من ٌنتج ما اقتسام

 .الخ...االستصناع، المرابحة، بٌع: مثل ثابت عائد مقابل أو

 :بٌن اإلسالمٌة البنوك طرف من المقدمة الخدمات تتنوع: الخدمات تقدٌم -6

 عن وتمتنع أجر، نضٌر زبائنها على التعامل لتسهٌل تقدمها: مصرفٌة خدمات-أ

 الفوائد. على الحصول

 .التكافلٌة الخدمات الزكاة، الحسنة، القروض: مثل: االجتماعٌة تالخدما -ب

 .الخ..

 اإلسالمٌة البنوك فً المخاطر أنواع

 بعضها فً ٌشترك المخاطر، من أنواع عدة إلى اإلسالمً البنك ٌتعرض       

 نشاطه عن إما ناتجة وتكون اآلخر البعض فً وٌتفرد التجارٌة، البنوك باقً مع

 .علٌه متزاٌدا ضغطاً  تشكل ارجٌةخ عوامل عن أو

 ط١غ ثؾغت اإلعال١ِخ اٌجٕٛن فٟ االئزّبْ ِخبطش رخزٍف: االئتمان مخاطر -4

 فٟ اٌخطش ٠زّضً ٚاٌخغبسح اٌشثؼ الزغبَ ػٍٝ رؼزّذ اٌزٟ رٍه ففٟ ٔشبطٙب،

 صبثذ، ػبئذ أعبط ػٍٝ رمَٛ اٌظ١غ فٟ أِب. اٌؼبئذ رؾظ١ً ػٍٝ لذسرٙب ػذَ

.ثٙب اٌّزؼٙذ اٌزضاِبرٗ اٌؼ١ًّ رغذ٠ذ ػذَ فٟ ف١ٙب اٌخطش ف١زّضً
85

 

                                                           
 

85 - Mohamed Ali Elgari  ، Credit Risk in Islamic Banking and Finance. 
ISLAMIC ECONOMIC STUDIES، Vol. 10، No. 2،Muharram 1424H 
(March 2003)، PP..  
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اٌزٟ  ،فٟ اٌغٛق عؼبسثبأل رٍؾك اٌزٟ اٌزغ١شاد ػٓ رٕشؤ: اٌسىق مخاطر -6

 ٌؾذٚس ؽب١ٌب   ؽذرٙب ٚرضا٠ذد ِزفبٚرخ، ثذسعبد اإلعال١ِخ اٌجٕٛن ٌٙب رزؼشع

األعٛاق ٚرؾش٠ش الٔفزبػ ٢خش الزظبد ِٓ ٚأزمبٌٙب اٌّب١ٌخ، األصِبد
86

. 

 ِضبسثخ ػمٛد فٟ ألِٛاٌٙب رٛظ١فٙبفبٌّظبسف ِٓ خالي : االستثمار مخاطر -1

 ٔمض االلزظبد٠خ، اٌغ١بعخ رغ١ش: ِٓ اٌظ١غ ٘زٖ ٌّخبطش ٠ؼشضٙب ِٚشبسوخ،

سأط اٌّبي  رآوً ،األسثبػ ثذفغ اٌشش٠ه اٌزضاَ ػذَٚ اٌّؼٍِٛبد،
87

. 

 ارغبٖ ثبٌزضاِبرٙب ٌٍٛفبء اٌىبف١خ اٌغ١ٌٛخ رٛفش ػذَ رؼٕٟ ٚاٌزٟ: اٌسيىٌت مخاطر -1

 .ئٙبػّال

 أٚ ِزؼّذح وبٔذ عٛاء أخطبء ػٓ ٔبرغخ رىْٛ اٌزٟ ٟٚ٘: اٌتشغيً مخاطر -0

 ِالئّخ ػذَ ا١ٌّٕٙخ، األخطبء اٌّٛظف١ٓ، أِبٔخ ػذَ: ٙبأّ٘ ِٚٓ ِزؼّذح غ١ش

اإلعال١ِخ اٌجٕٛن ػًّ ٌطج١ؼخ ا٢ٌٟ اإلػالَ ثشاِظ
88

. 

 ١خاإلعالِ اٌجٕٛن ثٙب رٕفشد ِخبطش ٕ٘بن:  اإلسالمي باٌبىه متعٍمت مخاطر -2

ِٕٚٙب عٛا٘ب ػٓ
89
  

                                                                                                                                                               

- Monser Kahf، Basel II: Implications for Islamic Banking. 6th 
International Conference on Islamic Economics and Finance. (Islamic 
Economics and Banking in the 21st sentry)، November: 21-24. 2005، 
Jakarta: Indonesia، PP. 306- 310. 

86 Seref  Turen، performance and risk analysis of Islamic Banks: The case 
of Bahrain Islamic Banks. JKAU Islamic Econ، Vol. 8، (1416 A.H،1996. 
A.D)، pp. 04-05. 
- M.Kabir Hassan & Mehmet Dicle ،Basle II and Capital  Requirements for  
Islamic Banks. 6th International Conference on Islamic Economics and 
Finance. (Islamic Economics and Banking in the 21st sentry)، November: 
21-24. 2005، Jakarta:  Indonesia، PP. 251- 252. 

المبادئ اإلرشادٌة إلدارة المخاطر للمإسسات )عدا المإسسات التؤمٌنٌة( التً تقتصر على تقدٌم  -  87
 61-64م، ص ص 6880خدمات مالٌة إسالمٌة. مجلس الخدمات المالٌة اإلسالمٌة، دٌسمبر 

طارق هللا خان، حبٌب أحمد، إدارة المخاطر: تحلٌل قضاٌا فً الصناعة المالٌة اإلسالمٌة. ترجمة:  - 87 
، الطبعة األولى، المعهد اإلسالمً للبحوث 80بابكر أحمد، مراجعة: رضا سعد هللا. ورقة مناسبات رقم 

 12- 10م، ص ص 6881ه،4161والتدرٌب، جدة، 
، المبادئ اإلرشادٌة إلدارة 14 -19أحمد، مرجع سابق، ص ص  طارق هللا خان، حبٌب -  88  

المخاطر للمإسسات ) عدا المإسسات التؤمٌنٌة( التً تقتصر على تقدٌم خدمات مالٌة إسالمٌة، مرجع 
 سابق،
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 و تطبٌقها، من ٌصعب مما حولها الفقهً الجدل عن الناتج:  الصٌغ مخاطر-أ

 الضرر. به ٌلحق

 تسوٌتها إلى بهم ٌإدي حولها العمالء من شك أدنى: الثقة أو السمعة مخاطر-ب

 التقلٌدٌة. بالبنوك

 البنك ومٌقوفٌها  عمالئه، على  البنك من حفاظاً : التجارٌة اإلزاحة مخاطر-ج

 وذلك تحققها عدم حالة فً حتى االستثمارٌة، الودائع ألصحاب أرباح بدفع

 .للمساهمٌن بتحمٌلها

 اإلسالمٌة البنوك فً المخاطر مواجهة أسالٌب  -6

 ٌمكنها ال ألنها ،منه مفر ال أمر اإلسالمٌة البنوك فً المخاطر وجود إن        

 التً الطرق من مجموعة ٌتبع و لخسارةا لتحمل مستعدة كانت إذا إال العائد أخذ

 :علٌه السلبٌة انعكاساتها تخفٌف من تمكنه

 رغط١خ: اٌزب١ٌخ إٌٛاؽٟ ِٓ اٌجٕه  ٔشبط فٟ اٌز٠ٕٛغ ٚرؼٕٟ: اٌتىىيع سياست إتباع -4

 ط١غ اعزخذاَ ػذح، الزظبد٠خ لطبػبد ِغ اٌزؼبًِ ِخزٍفخ، عغشاف١خ ِٕبطك

 .اٌخ...اٌؼّالء ر٠ٕٛغ  ٚ ِخزٍفخ

 طش٠ك ػٓ ٚرٌه: اإلسالميت اٌبىىن مستىي معًٍ اٌمخاطر إدارة افتثم إشامعت -6

 اٌجٕه اعزّشاس٠خ فٟ اٌّخبطش اداسح ١خّ٘ؤث اٌجٕه فٟ اٌفبػٍخ األطشاف وً رٛػ١خ

 اٌّخبطش، داسحإل فؼبي ِؼٍِٛبد ٔظبَ رى٠ٛٓ :ٔزوش اإلداسح ٘زٖ ِزطٍجبد ِٚٓ

ٌٍّخبطش ١خفٕ اداسح رشى١ً ،اٌمبٟٔٛٔ اٌغبٔت فٟ ِزخظظخ اداسح رشى١ً
90
. 

 وبف١خ ٔغت ثبلزطبع ٚرٌه: اٌمحتمٍت األخطار ٌمىاجهت وافيت مخصصاث تىىيه -1

 ِٓ اٌؾظخ ث١ٓ ِب اٌزفش٠ك ٠غت ٌٚىٓ ٌٍجٕه، اٌّبٌٟ اٌّشوض ٌزذػ١ُ األسثبػ ِٓ

                                                           

محمد محمود العجلونً، البنوك اإلسالمٌة، أحكامها ومبادئها وتطبٌقاتها المصرفٌة. الطبعة األولى،  - 90 
 .112 -114م، ص ص 6881دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، األردن: 

محمد عمر شابرا، طارق هللا خان، الرقابة واإلشراف على البنوك اإلسالمٌة. الطبعة األولى، ورقة  - 14 
،  ص 6888، المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب، جدة، المملكة العربٌة السعودٌة، 81مناسبات رقم 

18. 
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 .ٌٍّٚٛدػ١ٓ ٌٍجٕه اٌؼبئذح اٌشثؼ

 ألِٛاٌٙب، ؽّب٠خ اٌضّبٔبد طٍت اٌٝ اإلعال١ِخ اٌجٕٛن رٍغؤ: واٌرهىن اٌضماواث -1

 ٌٙزا ٚ. ِؼ١ٕخ ِغبالد فٟ ِؾظٛسا   اعزخذاِٙب ٠غؼً ششػ١خ ِٛأغ ٚعٛد ٌٚىٓ

 ثّب رغ١١ٍٙب، اِىب١ٔخ ِٚذٜ ل١ّزٙب ؽ١ش ِٓ اٌضّبٔبد اخز١بس ثؾغٓ ٍِضِخ فٟٙ

 .أِٛاٌٙب ػٍٝ اٌؾفبظ ٠ىفً

 ؽٛي اٌغذي سغُ اٌخطش، ٌزخف١ف ٚع١ٍخ اٌزىبفٍٟ اٌزؤ١ِٓ: اٌتىافٍي اٌتأميه -0

ِششٚػ١زٙب
91
. 

 اٌخضٛع ِٓ اإلعال١ِخ اٌجٕٛن ٠ّٕغ ِب ٠ٛعذ ال: اٌذوٌيت اٌرلابت بمعايير االٌتزاَ -2

ؽ١ش ،Iٚ II ثبصي ارفبل١خ فٟ ٚاٌّزغغذح اٌؼب١ٌّخ اٌظجغخ راد اٌشلبثخ ٌّؼب١٠ش

 ٌٍزخف١ف ِزٕٛػخ ٚعبئً ٚرغزؼًّ ِزؼذدح، ٌّخبطش اإلعال١ِخ اٌجٕٛن رزؼشع

 عٛاء اٌذ١ٌٚخ، اٌشلبثخ ِؼب١٠ش رطج١ك ػٕذ خبطخٚػٛائك  ِشبوً ٚرظبدفٙب ِٕٙب،

ٚ٘ٛ ِب عٛف ٔزؼشف ػ١ٍٗ فٟ اٌّطٍت  . IIثبصي أٚ I ثبصي ثبرفبل١خ رؼٍك ِب

 اٌزبٌٟ.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

91 - Abdul Rahim Abdul Wahab، Takaful Business  Models based  on 
WAQF: Shariah and Actuarial concerns and Proposed Solutions. 
Presented at the  second International Symposium on Takaful، 
Malaysia، 21-22  February 2006.- Aly Khorshid، Islamic insurance: A 
modern approach to Islamic banking. First published، London: 
Routledgcurzon، 2004. 
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 بازل اتفاقٌة من اإلسالمٌة البنوك موقع 4الثانًالمطلب 

 االهتمام تم فقد العولمة تٌار وتنامً البنوك، نشاط وخطورة ٌةهمأل نظراً       

 بالتركٌز وذلك و ،Iبازل باتفاقٌة ٌسمى ما إطار فً ابة،للرق دولٌة معاٌٌر بوضع

 ولقد ،الخسائر امتصاص على قدرته ومدى البنك، فًرأس المال  كفاٌة على

 .صعوبات من واجهته ما رغم تطبٌقها اإلسالمٌة البنوك حاولت

 المال رأس لكفاٌة I بازل اتفاقٌة معالجة

 الدول، من مجموعة بٌن ما اوروالتش العمل من لسنوات محصلة كانت          

 تحتوي والتً ،4911 سنة فً ،عالمٌاً  طابعاً  اكتسى اتفاق على بالتوقٌع وانتهت

 هً:  البنكٌة الرقابة مبادئ من مجموعة على

رأس المال  لكفاٌة أدنى بحد البنوك ألزمت: المال رأس كفاٌة حساب صٌغة .-4

ٌلً كما باختصار تحسب ،% 81 قدره
92

: 
 

 التكمٌلًرأس المال +  األساسًرأس المال                    

 % 1≥     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   رأس المال  كفاٌة نسبة

 المرجحة المحتملة المخاطر مجموع                

 األخطار لمجموع %1ل مساو   مال برأس البنك ٌحتفظ األقل على أي      

 .معٌنة بؤوزان المرجحة

 بنك، ألي األول الدفاع خطرأس المال  ٌعتبر :I بازل حسبرأس المال   -6

من وٌتكون
93
: 

 المعلنة، االحتٌاطٌات النظامً،رأس المال  من تتكون: األساسًرأس المال -4

 .المحتجزة األرباح

 :من تتكون: المساند أو التكمٌلًرأس المال -6

                                                           

، ص 6880عبد المجٌد عبد المطلب، العولمة واقتصادٌات البنوك. اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة،   92 - 
19- 482  
حدٌثة. الطبعة سلٌمان ناصر، عالقة البنوك اإلسالمٌة بالبنوك المركزٌة، فً ظل المتغٌرات الدولٌة ال -93

 .  22 -21، ص 6882األولى، الجزائر: مكتبة الرٌام، 
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 .اٌشلبث١خ اٌغٍطبد ثّٛافمخ  ٚرىْٛ ،اٌّؼٍٕخ غ١ش االؽز١بط١بد -أ 

 ِىب١ٔخإل ِٕٙب %00 ٔغجزٗ ِب ٠خظُ ؽ١ش األطٛي، رم١١ُ اػبدح اؽز١بط١بد -ة 

 ل١ّزٙب. رزثزة

 اٌؼشض١خ ٚاالٌزضاِبد األطٛي ِٓ% 4.60 رزؼذٜ ال اٌّخبطش، ِخظظبد -ط 

 اٌّشعؾخ. اٌخطشح

 اعٚااللزش عٕٛاد 80 ػٓ اعزؾمبلٙب فزشح رض٠ذ اٌزٟ ٟٚ٘ اٌّغبٔذح اٌمشٚع -د 

 .األعبعٟسأط اٌّبي  ِٓ% 08 ػٓ ل١ّزٙب  رض٠ذ ال أْ ٠ٚشزشط ،اٌزغبّٟ٘

 رضّٕزٙب ارا اٌجٕه شٙشح: ٠ٍٟ ِب األعبعٟسأط اٌّبي  ِٓ ٠ؾزف: اٌّؾزٚفبد -ٖ 

 األخشٜ، اٌّب١ٌخ ٚاٌّئعغبد اٌجٕٛن أِٛاي سإٚط فٟ االعزضّبس األطٛي،

 .اٌجٕٛن أِٛاي سإٚط فٟ اٌّزجبدٌخ االعزضّبساد

 ركزت ما أهم االئتمانٌة، باألخطار اهتمت :Iبازل حسب الئتمانٌةا األخطار-1

نذكر علٌه
94

: 

 :إلى المخاطر ناحٌة من الدول بٌن ما التفرقة: الدول تصنٌف -4

 ع٠ٛغشا اٌٝ اضبفخ اٌؼشش اٌذٚي ِغّٛػخ ٟٚ٘: اٌّخبطش ِٕخفضخ دٚي - أ

 اٌغؼٛد٠خ. اٌؼشث١خ ٚاٌٍّّىخ

 ٌظشٚفٙب ٔظشا   ف١ٙب ّخبطشاٌ دسعخ ثبسرفبع رز١ّض: اٌؼبٌُ دٚي ثبلٟ - ة

 .ٚاٌغ١بع١خ االلزظبد٠خ

 :هما نوعٌن إلى األصول بتقسٌم قامت لقد: المخاطر أوزان تحدٌد-6

 اٌٝ أطً ِٓ رخزٍف أِٛاٌٗ اعزشعبع ػٍٝ اٌجٕه لذسح ػذَ: ا١ٌّضا١ٔخ أطٛي - أ

 أٚصأٙب رزشاٚػ فئبد اٌٝ لغّزٙب ػبِخ ٚثظفخ وزٌه، ٢خش ِزؼبًِ ِٚٓ آخش

 .%488 8ٚ ث١ٓ ِب

                                                           
94  - Shelagh Heffernan، Modern Banking. England: John Wiley& Sons Ltd، 
2005.PP.173-219. 

  .14. ص 6880سمٌر الخطٌب، قٌاس وإدارة المخاطر بالبنوك. اإلسكندرٌة: منشؤة المعارف،  -11
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 ضشة طش٠ك ػٓ ائزّب١ٔخ أطٛي اٌٝ رؾ٠ٍٛٙب ٠زُ: ا١ٌّضا١ٔخ خبسط األطٛي - ة

 ٚفمب   ٌٙب اٌّمبثٍخ ثبألٚصاْ رشعؾٙب صُ اٌّؾذدح، رؾ٠ًٛ ِؼبِالد فٟ ِجبٌغٙب

 .ِٕٙب ٌٍّغزف١ذ

  والسلبٌات االٌجابٌات من العدٌد عنها نتج : لباز التفاقٌة الموجهة االنتقادات

 :فً هاأهم تتمثل :Iبازل اٌجابٌات -4

 ر١بس رٕبِٟ ِغ ٠زفك ثّب اٌجٕى١خ اٌشلبثخ ِؼب١٠ش ٌزٛؽ١ذ ٝاألٌٚ اٌٍجٕخ ٚضؼذ - أ

 اٌؼٌّٛخ.

 ف١ّب ٚاالخز١بس اٌّمبسٔخ ِٓ اٌّزؼب١ٍِٓ ٠ّىٓ ثّب اٌجٕٛن، ؽٛي اٌّؼٍِٛخ رٛف١ش - ة

 ث١ٕٙب.

 .والجهد الوقت البنوك على ٌوفر بما التطبٌق سهولة -ج

 فً هاأهم ٌتمثل اداتانتق عدة لها وجهت l:بازل سلبٌات-7
95

: 

 ال أخرى مخاطر هناك أنه رغم فقط، االئتمان مخاطر على ركزت أنها       

 البنوك. وضعٌة على تؤثٌراً  تقل

 ػٍٝ اٌظٕبػ١خ ٌٍذٚي ٠ٛخاألٌٚ ٚأػطذ ثبٌذٌٚخ، ١ٌٚظ ثبٌؼ١ًّ ِشرجظ اٌخطش - أ

 .اٌذٚي ثبلٟ

 ٛناٌجٕ ِغزٜٛ ػٍٝ اٌّخبطش اداسح رم١ٕبد رطٛساد رٛاوت رؼذ ٌُ - ة

 .اٌّب١ٌخ ٚاالثزىبساد

 

 

 
                                                           

 .00-01، طارق هللا خان، مرجع سابق، ص ص محمد عمر شابرا -  95
- Cem  Karacadag et  Michael  W. Taylor vers une nouvelle norme 

bancaire mondiale، Propositions du Comité de Bâle.Finances & 
Développement ،Décembre 2000.P.50. 
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 الباب الثالث

 منهجٌة البحث

 

 هـــونوع البحث مدخل -أ

 اتنمصادر جمع البٌا -ب

 اتع البٌانـــأدوات جم-ج

 تحلٌل البٌاناتطرٌقة  -د

 ثـــــــــــــهٌكلٌة البح -ه
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 الثالث الباب

 البحث منهجٌة

 ونوعه البحث مدخل - أ

( Qualitative Research)الكٌفًحثالبهوالبحثهذامدخل إن      

وصفعلىركزالذي ٌاالجتماعٌةالعلومفًالبحثمنهجهو الكٌفًوالبحث

علىعادةٌركزالذيالكمًالبحثعنوٌختلفلها،األعمقوالفهمالظواهر

العددٌةالمعطٌاتعلىباالعتمادالنتٌجةأوالسببعنالكشفوعلىالتجرٌب
96

ٌمكنالوصفًوالمنهج الدراسةطبٌعةٌالئمألنهالمدخلهذاالباحثٌختارو

تبرهنأدلةوتقدٌمالمشكلةلواقعدقٌقوتشخٌصشاملوصفتقدٌممنالباحث

واقعٌة،سلوكٌات
بٌنتوجدالتًالعالقاتوٌحددالراهنالواقعٌصورفهو97

واالتجاهاتالظواهر
98.

مناسبفهذا المنهجالوصفً،البحثنوعالدراسةهذهفًالباحثواستخدم     

حٌث قام اإلسالمٌةبالمصرفٌةالمخاطرةاإلدارةلمعرفةمع أهداف البحث

الباحث باالستفادة من أدوات وخطوات هذا النوع من المنهج الوصفً بوصف 

ومراقبتها عن قرب واالطالع عن الوثائق وإجراء المقابالت  المدروسة الظاهرة

توصف إدارة المخاطر فً أحد أهم البنوك  التً كان قد هدفت كلها إلى

وبالتحدٌد فً فرعه الشرعً بماالنج  اإلندونٌسً الوطنً بنكوهو ال اإلسالمٌة

 بمدٌنة ماالنج بجاوة الشرقٌة بإندونٌسٌا.

 

                                                           
 Bogdan، R. and Biklen، S. (1998). Qualitativeراشد بن حسٌن العبد الكرٌم، من  -  96

research for Education. Allyn and Bacon. 
(، 4991وجٌه محجوب، طرائق البحث العلمً ومناهجه )بغداد: وزارة التعلٌم العالً البحث العلمً ، -97

 .66ص 
 .1(، ص 4911منهج البحث التارٌخً )بغداد: مطبعة مدٌرٌة التعلٌم العالً ، خلٌل سعٌد عبد القادر، - 98
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 البٌانات جمع مصادر -ب

التً قام الباحث بجمعها من المٌدانٌةالبحثمصادرفًتتمثلوهً      

 المقابلة معلمالحظة واالطالع على الوثائق بالبنك وتتمثل مضمون المقابلة وا

وكذلك البٌانات ،بماالنجالشرعًاإلندونٌسًالوطنًلبنك التنفٌذي  مدٌرال

 بهذا البنك. رئٌسة قسم الخدمات المحصلة من 

 البٌانات جمع دواتأ-ج

وجمعالبحثعملٌةلتسهٌلالبٌاناتجمعوسٌلةإلىترجعأدواتوهً       

بجمعالكٌفٌةالوصفٌةالدراسةهذهفًالباحثوقامنتٌجتهعلىوالحصولمادته

:التالًالنحوعلىوهًالكٌفٌةالبٌاناتجمعأدواتباستخدامالبٌانات

 المقابلة-1

جمعوسائلأهموتعتبرالبٌاناتلجمعكوسٌلةالمقابلةعلىالباحثوقد اعتمد     

مسإولًمعالمفتوحةالشخصٌةالمقابلةنوعمنوهًالبحث،لهذاالبٌانات

منالنوعهذاوٌعرف (بماالنجالشرعًاإلندونٌسًالوطنًبنك)المصرف

المقابلةٌجريمنٌقومحٌثلوجهوجهاً تمتمقابلةهً :اآلتًحسبالمقابلة

البحثبفروضصلةذاتإجاباتاالستخالصبقصدنٌبٌجللمستاألسئلةبتوجٌه

تتابعهاوطرٌقةوصٌاغتهاباألسئلةالمقابلةبنٌةوتتحدد
هذه الوسٌلة  وبناًء على.99

 كالً من: تمت مقابلة الباحث مع

 .بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً لبنك التنفٌذي المدٌرمحمد إقبال  - أ

 الشرعً اإلندونٌسً الوطنً البنك فً الخدمات قسم رئٌسة محمد نٌنا  - ة

 .بماالنج

 

                                                           
دافٌد ناشٌماز وفارنكفورت ناشٌماز: طرائق البحث فً العلوم االجتماعٌة ترجمة: لٌلً الطوٌل دار  - 99

 .612م، ص 6881بتار للنشر والتوزٌع، دمشق، سورٌا، 



56 
 

 المالحظة-7   

الغٌرالمالحظةالباحثوٌستخدم البٌاناتجمعأدواتمنالثانٌةاألداءوهً      

مهام فًالمتبعةاإلجراءاتوالمستجٌبٌنوسلوكنشاطمالحظةلغرضمنتظمة

على (بماالنجالشرعًاإلندونٌسًالوطنًبنك)المصرفبداخلإدارة المخاطر 

فً سبٌل تقلٌل  اإلدارة التً تتخذها اإلجراءاتسبٌل المثال ٌالحظ الباحث 

 .المخاطر وكذلك ٌالحظ السلوك المتبع فً ذلك من ِقَبل الموظفٌن بالبنك وهكذا

 الوثائق-2

،األشخاصغٌرمنوالمعلوماتالبٌاناتلجمعالوثائقالباحثاستخدم        
100

لجمعالثالثةاألداءوهًأي بصورة وثائق رسمٌة ولٌست شفهٌة مثل المقابلة ،

منمستنداتالعلىعٌطللكً لباحثاٌساعداألداءهذهمااستخدوإناتالبٌان

 فًبمفهوم المخاطرعالقةلهاالتًاإلداراتمنوغٌرهاالمخاطرإدارةداخل

ل على ذلك االطالع على الوثائق المتعلقة امثماالنجاإلندونٌسًالوطنًبنك

.المخاطر رةإدابشروط الضمان للعمٌل والوثائق المتعلقة بتقارٌر 

 البٌانات تحلٌل طرٌقة -د 

بدالبلمعٌنةظاهرةعنالبٌاناتجمععلىالوصفًسلوباألٌقتصرال         

ثممنوهوكماالظاهرةواقعفهمبهدفوتنظٌمها،البٌاناتهذهتصنٌفمن

وقد اعتمدالظاهرةهذهموضوعلتطوٌروتعمٌماتاستنتاجاتإلىالوصول

منطقٌة،بطرٌقةكانتوالمناقشةالتحلٌلًالوصفًالمنهجأسلوبعلىالباحث

والمالحظةالشخصٌةالمقابلةطرٌقعنعلٌهاالباحثحصلالتًالبٌاناتتحلٌلف

مرت بالخطوات التالٌة: والوثائق

                                                           

رجاء وحٌد دوٌدري، البحث العلمً: أساسٌة النظرٌة وممارسة العملٌة، ذار الفكر المعاصر، 100 -
 . 640، ص  6881
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مٌدانمنأيوالوثائقوالمقابلةالمالحظةباستخدامالبٌاناتجمعمرحلة -4

 .ماالنجالشرعًندونٌسًاإلالوطنًبنكوهوالدراسة

اإلندونٌسًالوطنًبنكمنالمحصلةالبٌاناتوتصنٌفتنظٌممرحلة -6

 .ماالنجالشرعً

معتناسبهاحسبعرضهاوتمتحلٌلهافًالبدءلغرضالبٌاناتعرضمرحلة -1

 .التً حددها الباحث فً الباب األولوأهدافهالبحثأسئلة

التحلٌلًالمنهجاستخدامٌتمالمرحلةذههوفًومناقشتهاالبٌاناتتحلٌلمرحلة -1

منالباحثوجدهمامعالدراسةمجالفًالموضوعةالنظرٌاتبٌنبالربط

 .ماالنجالشرعًاإلندونٌسًالوطنًبنكوهوالدراسةمجتمع

وفٌهاةاألخٌرالمرحلةوهًتطبٌقها،منوالتؤكدوعرضهاالنتائجاستخالص -0

 .الوصفٌةالدراسةمٌدانعنالنتائجتكوٌناستطاعالباحثأنالقولٌمكن

 البحث ةهٌكلٌ -هـ 

هٌكل البحث (6جدول رقم )    

 وىـــــالمحت االسم الباب

العاماإلطاراألول

والدراسات

السابقة

وخلفٌتهالبحثلفكرةعرضعلىالبابهذاٌحتوي

وحدودهالبحثوأهدافٌةأهموالبحثأسئلةثم

للبحثاإلجرائٌةلحاتبالمصطوتعرٌفالمختلفة

بعدعلٌهاتعقٌباوالسابقةللدراساتضعروكذلك

.عرضها

اإلطارالثانً

النظري

المتعلقةالنظرٌاتعرضعلىالبابهذاٌحتوي

المٌدانٌةسةالدرالخلفٌاتالفهمتقربوالتًبالدراسة

، المخاطر إدارة مفهومثالثة فصولوفٌهالبحثلهذا
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 والمخاطر فٌها. المٌةاإلسومفهوم المصارف 

البحثإجراءوسٌلةالباحثٌعرضالبابهذاوفًالبحثمنهجٌةالثالث

جمعومصادرالدراسةلنوعتحدٌدهمنوطرٌقته

لمالحظةواالمقابلةوهًالبٌاناتومصادرالبٌانات

.البٌاناتتحلٌلوختاماً والوثائق،

عرضالرابع

وتحلٌل

البٌانات

اإلندونٌسًالوطنًبنكفًالمٌدانًالبحثوهو

التًالبٌاناتعرضٌتموفٌهبماالنجالشرعً

الدراسةوأدواتبوسائلالباحثعلٌهاسٌحصل

.ومناقشتهااتحلٌلهوبعرض البٌانات وٌقوم

النتائجعرضفٌهٌتمالذياألخٌرالبابوهوالخالصةالخامس

.الدراسةوتوصٌات
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 الرابعالباب 

  عرض وتحليل البيانات

 

 لعرض وتحلٌل البٌانات مدخل: األول المبحث

    بنك اإلسالمً المصرف فً المخاطر إدارة كٌفٌة تحلٌلعرض : الثانً المبحث

 بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً

      بنك اإلسالمً المصرف فً الخطر مصادر عرض وتحلٌل :الثالث المبحث

 بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً      

 فً المصرفٌة المخاطر لمعرفة اآللٌاتعرض وتحلٌل  الرابع: المبحث

 بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف

 المصرفٌة المخاطر لدفع اإلدارة استراتٌجٌةعرض وتحلٌل  :الخامس المبحث

 بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف فً
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 الرابع الباب    

 عرض وتحليل البيانات                    

 : مدخل لعرض وتحليل البياناتاألول  المبحث

 بماالنج الشرعي اإلندونيسي الوطني مصرفنبذة مختصرة عن  - أ

فرع ماالنج ٌتبع فً  اإلندونٌسً الشرعًإن فرع مصرف الوطنً     

كان مقره جاكرتا والذي  الذيطنً اإلندونٌسً الشرعً الومصرف الحقٌقة ال

لعام  10قانون رقم البناء على وذلك  م2000-برٌلأ-29 تارٌخفً تؤسٌسه 

للبنوك التجارٌة بفتح خدمات لمصارف أذن الذي وهو القانون م 1998

بنك الوطنً  اإلسالمً، ومن ذلك بدأ نشاط المصرف فً اندونٌسٌا الشرٌعة

 بنك الوطنً اإلسالمًصرف اإلندونٌسً الشرعً ماالنج بعد فتح فروع للم

 وهً: التالٌة مدنالفً  اإلندونٌسً الشرعً وهً خمس فروع

ٌوجٌاكرتا، ماالنج، بٌكالونجان، جٌبارا وبانجارماسٌن، وفً سنة  مدن      

 ثم افتتاح فرعٌن هما فً باندونغ، وماكاسار وبادانج. م2001

د على الخدمات والطلب المتزاٌ عمالإلى جنب مع تطوٌر األ وجنبا         

مٌدان مدٌنة ، افتتاح فرعٌن جدٌدٌن فً م2002ثم عام  اإلسالمٌةالمصرفٌة 

على الفروع  عمال، نظرا  لزٌادة األم2003وبالٌمبانج، وفً أوائل عام 

ثم فتح فرع لمصرف الشرٌعة  ولغرض تحسٌن الخدمات المقدمة للجمهور

ثم  2004عام وفً اغسطس من  سٌمارانجمدٌنة جٌبارا قرب مدٌنة فً 

فً لتوفٌر خدمات للسكان وذلك افتتاح فرع لهذا البنك فً مدٌنة سوروباٌا 

هذا االقلٌم
101
. 
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 مصرف الوطني اإلندونيسي الشرعي بماالنجورسالة أهداف  - ب

أهداف ورسالة ٌمكن أن تلخص فً  الشرعً اإلندونٌسً طنًلمصرف الو

 النقاط التالٌة:

 اإلسالمٌةضوء الشرٌعة تقدٌم الخدمة المصرفٌة للمجتمع على  -1

 تقدٌم نموذج للعمل المصرفً االمثل وتحقٌق أفضل أداء للموظفٌن به -2

فً زٌادة النمو  ةاهمللمسالعمل على تعزٌز القطاع العقاري وذلك  -3

 .االقتصادي لكامل اندونٌسٌا فً المستقبل

 الوطني اإلندونيسي الشرعي بماالنج ية في بنكمصرفال الخدمة -ج

ومن ذلك  اإلسالمٌةقادر على تقدٌم كافة الخدمات المصرفٌة  البنك إن      

تسهٌل الصعاب على أصحاب المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة الحجم لتكون 

من أجل تسرٌع بناء القدرات رأس المال قادرة على زٌادة فرص الحصول على 

 هم ،وله نشاطات فً المنتجات المصرفٌة المنصبغة بالشرٌعة، والتؤمٌنأعمالفً 

ماالنج ، وبنك الشرعٌة للوطنً اإلسالمًواألوراق المالٌة واالستثمار والتموٌل 

تعلى أكفاء أداء  الحج والعمرةخدمات ومنتجات لتقدٌم وتسوٌق  أٌضا  حاضر 

ألداء ركن ممكن وهً خدمات لغرض تسهٌل احتٌاجات المشاركٌن فً التخطٌط 

 إلى األراضً المقدسة. الحج وكذلك العمرة

إن بنك الوطنً اإلندونٌسً الشرعً ماالنج ٌعد فرع من فروع         

اإلندونٌسً وداعم لالقتصاد الوطنً فً شرق اندونٌسٌا  اإلسالمٌةالمصارف 

سهم بقٌمة سوقٌة تبلغ  336حالٌا  اإلسالمٌة،وكمثال على ذلك: بلغ عدد األسهم 

جمٌع األسهم ٪ من القٌمة السوقٌة ل56.4، أي ما ٌعادل 3011ترٌلٌون روبٌة 

فً السوق اإلندونٌسٌة
102
. 
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 بنك اإلسالمي المصرف في المخاطر إدارة: تحليل الثاني  المبحث

 بماالنج الشرعي اإلندونيسي الوطني

 أوالً: عرض البيانات

 اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرفقام الباحث بزٌارة إلى        

المدٌر التنفٌذي راء مقابلة مع ام بإجلغرض جمع البٌانات فق بماالنج الشرعً

للبنك
103
 إدارة معرفة طبٌعة عمل: بهدف على هٌئة مقابلة مغلقةوكانت المقابلة  

 بماالنج، الشرعي اإلندونيسي الوطني بنك اإلسالمي المصرف في المخاطر

 على النحو التالً:وكانت أسئلة الباحث وإجابة مدٌر البنك 

 اإلندونٌسً الوطنً بنك إلسالمًا المصرف المخاطر فً إدارة كٌف تعمل -1

 اخرى؟ إدارةنها تتبع مستقلة أم إ إدارةهً بماالنج  الشرعً

مد على تٌع بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرفإن )

 إدارةالموجودة فً البنك الرئٌسً وعلٌه فلٌس له المخاطر  إدارة خدمات

 .(مخاطر مستقلة

 الوطنً بنك اإلسالمً المصرف المخاطر فً إدارةطبٌعة عمل  كٌف هً -2

 بماالنج؟ الشرعً اإلندونٌسً

المضاربة مخاطر  ن فً مواجهة المخاطر المصرفٌة وفً مقدمتهاتكم)

السوق المنافسة فً حكم ومخاطر تمخاطر التشغٌل ومخاطر الوفً السٌولة و

 .(فً السوق ومخاطر السمعة

كالمرابحة  األساسٌةات البنك المخاطر فً عملٌ إدارةٌة أهمدور و كٌف هو -3

 ؟والمشاركة والمضاربة ........ألخ

                                                           
-01-18محمد إقبال ،المدٌر التنفٌذي لبنك الوطنً اإلندونٌسً الشرعً بماالنج، تارٌخ المقابلة : - 103

 م، مكان المقابلة: مقر إدارة الفرع بمدٌنة ماالنج.2016
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ٌتمثل فً العمل على تقلٌل  األساسٌةالمخاطر فً عملٌات البنك  إدارةإن دور )

 درجة المخاطرة فً هذه العملٌات المصرفٌة مثل المربحة والمضاربة(

 المصرف المخاطر فً إدارةفً  األهدافكٌف ٌتم تخطٌط وتحدٌد  -4

 بماالنج؟ الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك مًاإلسال

على تنفٌذ  المصرف المخاطر فً إدارةفً  األهدافتخطٌط وتحدٌد )ٌقتصر 

 (ًالخاطر المحددة من البنك الرئٌس إدارةسٌاسات 

 اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف المخاطر فً كٌف ٌتم تقٌٌم -5

 بماالنج؟ الشرعً

 (ٌة الخطر الذي ٌطرأأهممصرف على ضوء ٌتم تقٌٌم المخاطر فً ال)

كٌف ٌتم تنفٌذ قرار مواجهة تلك األخطار لدى البنك عن طرٌق هذه  -6

 ؟اإلدارة

فً معالجة  عن طرٌق المسارعة البنك لدى األخطار تلك مواجهة قرار)ٌتم إ

 .أسباب الخطر سواء كان الخطر بشري أو بسبب أنظمة العمل(

الخدماتمع رئٌسة قسم لك كذكما أجرى الباحث مقابلة      
104
وسؤلها  بالبنك 

 اإلندونيسي الوطني بنك اإلسالمي المصرف في المخاطر إدارة ماهية عن

 :على النحو التالًكانت المقابلة وقد  ،بماالنج الشرعي

 اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌٛؽٕٟ تٕه اإلعالِٟ اٌّظشف فٟ اٌّخاؽش ئداسج ذؼًّ و١ف -1

 ؟اخشٜ  ئداسج ذرثغ ائٔٙ أَ ِغرمٍح ئداسج ٟ٘ تّاالٔط اٌششػٟ

 )ٌوجد موظف مسإول عن المخاطر ٌقوم بالمهام المتعلقة بهذا الجانب فً البنك(

                                                           
-05نٌنا محمد ،رئٌسة قسم الخدمات فً البنك الوطنً اإلندونٌسً الشرعً بماالنج، تارٌخ المقابلة : - 104
 م، مكان المقابلة: مقر إدارة الفرع بمدٌنة ماالنج.02-2016
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 اٌٛؽٕٟ تٕه اإلعالِٟ اٌّظشف فٟ اٌّخاؽش ئداسج ػًّ ؽث١ؼح و١ف ٟ٘  -2

 تّاالٔط؟ اٌششػٟ اإلٔذ١ٔٚغٟ

المخاطر باستنتاج المخاطر ودراستها والتوقع بحدوثها  إدارةٌقوم المسإول عن )

 (لككذ

 واٌّشاتحح األعاع١ح اٌثٕه ػ١ٍّاخ فٟ اٌّخاؽش ئداسج ٚأ١ّ٘ح دٚس و١ف ٘ٛ -3

 أٌخ؟........ ٚاٌّؼاستح ٚاٌّشاسوح

المخاطر مهم جدا  فً انجاح عملٌة المرابحة والمشاركة  إدارة)إن دور 

والمضاربة فً البنك حٌث ٌتطلب األمر قبل الشروع فً مثل هذه العملٌات إلى 

 رتبطة بها(دراسة المخاطر الم

 اإلعالِٟ اٌّظشف فٟ اٌّخاؽش ئداسج فٟ األ٘ذاف ٚذحذ٠ذ ذخط١ؾ ٠رُ و١ف  -4

 تّاالٔط؟ اٌششػٟ اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌٛؽٕٟ تٕه

 المخاطر حسب طبٌعة المخاطر ونوعها فً البنك( إدارة)ٌتم التخطٌط فً 

 اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌٛؽٕٟ تٕه اإلعالِٟ اٌّظشف فٟ اٌّخاؽش ذم١١ُ ٠رُ و١ف -5

 ط؟تّاالٔ اٌششػٟ

)ٌتم تقٌٌمها وتعدٌل أهم جوانب مراقبتها من خالل العالقة بٌن البنك والزبون 

 حٌث تحتاج العملٌة لمراقبة وتقٌٌم متواصل(

 ؟اإلداسج ٘زٖ ؽش٠ك ػٓ اٌثٕه ٌذٜ األخطاس ذٍه ِٛاظٙح لشاس ذٕف١ز ٠رُ و١ف -6

 وتنفٌذها والتً اإلجراءات)ٌتم تنفٌذ قرار مواجهة المخاطر عن طرٌق متابعة 

 تصدر من البنك الرئٌسً فً جاكرتا(

 : تحليل البيانات ثانياً 

من خالل عرض بٌانات السإال األول الذي ٌتناول موضوع الكشف عن         

 بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرفإدارة المخاطر فً 
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والرئٌسٌة فً  تقوم بتؤدٌة العملٌات المهمة اتضح أن إدارة المخاطر بهذا البنك 

كان  مهمابداٌة بالتخطٌط من خالل وضع الخطط لمواجهة المخاطر  اإلدارة

مصدرها بشري أو تشغٌلً وكذلك القٌام بعملٌة تقٌٌم لدرجة الخطر الحالٌة 

ر ٌستلزم زٌادة االهتمام بكل من كان األأوٌكون على حسب درجة الخطر و

فقد تصبح فً المستقبل  لٌا  المخاطر ولو كانت غٌر منظورة أي غٌر ظاهرة حا

ذات أهمٌة ومصدر خطورة ،كما تبٌن من خالل النتائج أن التنظٌم االداري فً 

 أٌضا  قٌامهالمخاطر ٌقوم على وجود موظف ٌقوم بعمله وهو ٌتضمن  إدارة

المركزٌة لهذا البنك فً جاكرتا لغرض تنفٌذ  اإلدارةبوظٌفة التنسٌق مع 

العملٌة لمواجهة  اإلجراءاتة بوظٌفته، وأن المتعلق اإلجراءاتالسٌاسات و

الرئٌسٌة للبنك  اإلدارةالخطر تتم بتطبٌق جملة التعلٌمات التً تصدر عن 

بعد عملٌة  اإلدارةفً جاكرتا عن طرٌق هذه  الشرعً اإلندونٌسً الوطنً

طالع بها وهكذا إدارة المخاطر بهذا المصرف على علم وإالتوجٌه التً تكون 

 الشرعً اإلندونٌسًالمخاطر بهذا البنك الوطنً  إدارةقٌام ٌستنج الباحث 

التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والتنسٌق  :الرئٌسٌة وهً اإلدارةبعملٌات  بماالنج

 والرقابة.

 ثالثاً: النتائج

تٕه  اإلعالِٟاٌّظشف اٌّخاؽشج فٟ  ئداسجْ اٌٙذف األعاعٟ ِٓ ٚظٛد ئ -1

 ِٓ رم١ًٍ ٚاٌرخٍضٍٟ ٌ٘ٛ اٌغؼ ِاالٔطاٌٛؽٕٟ اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌششػٟ 

اٌّخاؽش اٌّشذثطح تاٌؼ١ٍّاخ اٌّظشف١ح اٌرٟ ٠ششف ػ١ٍٙا اٌثٕه ٚذؼرثش 

 ِٓ ؽث١ؼح ٔشاؽٗ ِٕٚرعاذٗ واٌّشاتحح ٚاٌّؼاستح.

اٌّخاؽشج ٠مَٛ تٙا ِٛظف ٠مَٛ تاٌرٕغ١ك اٌٛظ١فٟ ِٓ  ئداسجْ ٚاظثاخ ئ -2

٠إدٞ  اٌشئ١غ١ح ٌٙزا اٌثٕه ٚئْ واْ ٚظ١ف١ا   اإلداسجٔاح١ح االخرظاص ِغ 
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 اٌششػٟ اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌٛؽٕٟ تٕه اإلعالِٟ اٌّظشفػٍّٗ ِٓ فشع 

 .تّاالٔط

اٌّخاؽشج ٘ٛ اٌرخط١ؾ ٌّٛاظٙح اٌخطش ا٠ّٕا  ئداسجْ ِٓ أٚي ٚاظثاخ ئ -3

واْ ِظذسٖ ٚاٌرخط١ؾ ٘ٛ ذخط١ؾ ِشوضٞ ِٓ اٌّظشف اٌشئ١غٟ 

 . اٌٛؽٕٟ اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌششػٟ تّاالٔطتعاوشذا ٌٍثٕه 

 ِخاؽشاٌّخاؽشج ػٍٝ ِٛاظٙرا ٟ٘  ئداسجٟ ذؼًّ ئْ أٔٛاع اٌّخاؽش اٌر -4

 ِٚخاؽش اٌرحىُ ِٚخاؽش اٌرشغ١ً ِٚخاؽش اٌغ١ٌٛح ِٚخاؽش اٌّؼاستح

 .اٌغٛق فٟ اٌغّؼح ِٚخاؽش اٌغٛق فٟ إٌّافغح

ئْ ذم١١ُ دسظح اٌّخاؽش ٠رُ ػٍٝ أعاط أ١ّ٘ح اٌخطش ٚدسظرٗ ٚ٘زا  -5

ٌٚٛ وأد ظشاء غ١ش واٍف ف١عة ذم١١ُ دسظح خطٛسج ظ١ّغ اٌّخاؽش اإل

 راخ أشش طغ١ش فمذ ذرطٛس خطشا  وث١شا  فٟ اٌّغرمثً.

ْ ؽش٠مح الشاس ِٛاظٙح اٌّخاؽش اٌّظشف١ح فٟ ٘زا اٌّظشف ذرُ ِٓ ئ -6

ٚ واْ ِظذسٖ تششٞ أ خالي اٌّغاسػح فٟ ِؼاٌعح أعثاب اٌخطش عٛاء

 اإلظشاءاخذشغ١ٍٟ وّخاؽش اٌغ١ٌٛح ٚغ١ش٘ا ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ِراتؼح 

 ِٓ اٌثٕه اٌشئ١غٟ فٟ ظاوشذا.ٚذٕف١ز٘ا ٚاٌرٟ ذظذس 

 النتائج: مناقشة رابعاً 

 المصرفإدارة المخاطر ب فٌما ٌخص السابق عرضها النتائجمن مضمون       

ما جاء بمناقشة الباحث  ٌقوم بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً

المخاطر  رةإدامل على النحو التالً :بداٌة إن طبٌعة ع تلك البٌانات ونتائجهافً 

ٌتمثل فً  بنك الوطنً اإلندونٌسً الشرعً بماالنج اإلسالمًفً المصرف 

العمل على تقلٌل درجة المخاطرة فً هذه العملٌات المصرفٌة مثل المربحة 

 النظام...ألخ، وهو متفق مع مفهوم إدارة المخاطر التً تعرف بؤنها : والمضاربة

 تحقٌق أجل من مستوى أعلى من هاومراقبت األنشطة توجٌه خالله من ٌتم الذي
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 أخرى بعبارة والشفافٌة، والنزاهة للمسإولٌة الالزمة بالمعاٌٌر والوفاء أهدافها

 أصحاب أو المشروع أصحاب ممثلً بواسطة المستخدمة اإلجراءات هً

"بعمله المشروع لها ٌتعرض التً المخاطر على رقابة لتوفٌر فٌه المصالح
105
 . 

 المصرفالمخاطر هل هً مستقلة ب إدارةعن تبعٌة  وعن سإال الباحث      

أخرى حصل  إدارةأم تتبع  بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً

المخاطر ال تتم هنا بشكل مستقل  إدارةالباحث على إجابة مفادها إن عملٌات 

وأن الموظف المسإول عن عملٌات  ًبهذا البنك وإنما هً تتبع المقر الرئٌس

اإلدارة  المخاطر بهذا الفرع ٌقوم بؤداء تعلٌمات وتنفٌذ خطط إدارةئف ووظا

المركزٌة للبنك وٌتبع اللوائح والقوانٌن والمعمول بها والمنظمة لعمل هذه 

الوظٌفة وٌإدي ما ٌطلب منه وٌتعاون فً ذلك بالكشف عن مصادر الخطر 

طر المحدقة باعتباره أقرب من البنك المركزي وأكثرا  مالمسة لواقع المخا

بالفرع وٌقترح وٌنفذ ألٌات معرفتها وبالتالً مقاومة المخاطر إذ إنه بالمحصلة 

 فً العاصمة جاكرتا . ًٌقوم بتنفٌذ خطط البنك الرئٌس

على عاتق  أساسًالمخاطر بشكل  إدارةتقع مسئولٌة فوعلى كل حال        

عن أعمال البنك  المساهمٌنأمام ول سإٌعتبر الم الذيلكل بنك،  اإلدارةمجلس 

ٌواجهها البنك والتؤكد من أنها تدار بؤسلوب  التًوهو ما ٌستوجب فهم المخاطر ،

مادامت خطط  ً، وال ٌهم إن كانت فً الفروع أو فً البنك الرئٌسال وكفءفعّ 

وبرامج هذه اإلدارة مفّعلة ومعمول بها على النواحً والمبادئ المعتبرة فً 

 إدارة المخاطر.     

 المخاطر إدارة سٌاسات وضعكما إن على اإلدارة المركزٌة أن تتؤكد من         

 ٌضعها التًو للبنك العامة واالستراتٌجٌة المخاطر استراتٌجٌة إلى استنادا  

                                                           
إبراهٌم رباح إبراهٌم المدهرن، دور المدقق الداخلً فً تفعٌل إدارة المخاطر فً المصارف العاملة  - 105

مذكرة ضمن نٌل شهادة الماجستٌر فً المحاسبة التموٌل، فلسطٌن، -دراسة تطبٌقٌة –ة فً قطاع غز
 .22م، ص  2011
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 التركٌز وعدم والحذر الحٌطة أسلوب االعتبار فً األخذ مع، اإلدارة مجلس

 .المخاطر من واحد نوع على

 المصرف فً المخاطر إدارة عمل بٌعةطوعن سإال الباحث عن       

كانت اإلجابة من مسإول  بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً

المضاربة  تكمن فً مواجهة المخاطر المصرفٌة وفً مقدمتها مخاطرالبنك أنها 

السٌولة وفً مخاطر التشغٌل ومخاطر التحكم ومخاطر والمرابحة ومخاطر 

، وهً جملة اجراءات القصد اطر السمعة فً السوقالمنافسة فً السوق ومخ

منها تحقٌق أكبر قدر من العائد وتحمل أقل قدر من المخاطرة ،حٌث أن طبٌعة 

هً تحقٌق النفع للمصرف والعمٌل بدون ضرر وال  اإلسالمٌةعمل البنوك 

 وأحكامها.  اإلسالمٌةضرار ووفق الشرٌعة 

المخاطر  إدارةٌة أهمدور وسم عن البنك ورئٌسة الق لوكانت إجابة مسإو     

ٌتمثل فً تبٌن إنه  كالمرابحة والمشاركة والمضاربة األساسٌةفً عملٌات البنك 

العمل على تقلٌل درجة المخاطرة فً هذه العملٌات المصرفٌة مثل المربحة 

، وبتحلٌل المخاطر التً ٌواجهها البنك من عملٌة المضاربة مثال   والمضاربة

كما تحقق المضاربة ف ثنٌنمضاربة من جانبٌن ار إلى عملٌة الٌة النظأهمنجد 

قادرا   فٌكون البنكلذلك  وتبعا   ،أٌضا  عالٌة فتقابلها فرص خسارة عالٌة  أرباحا  

المالٌة على استٌعاب المخاطر ولتحقٌق هذا ٌجب البحث  ة المستثمرقدر على فهم

ة واالستنباطات غٌر عن التحلٌل المالً السلٌم الذي ٌتعدى المإشرات السطحٌ

مخاطر االستثمار ومقارنتها بقدرة المستثمر ورغبته  أهمالعلمٌة وٌشمل بشكل 

 ، وسوف ٌؤخذ الباحث المضاربة مثال  فً هذا التحلٌل:فً تلقٌها

 تكمن فهنا منآ وكٌل ةالمضارب كون فً المضاربة فً المخاطر فتبرز         

 ،المضارب ِقبل من األخالقً زامااللت عدم مخاطر أي األخالقٌة المخاطرة

 :منها عدة أمور فً المخاطر هذه وتتمثل
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 صحٌحة ١شغ أٚ ٔالظح تّؼٍِٛاخ اإلعالِٟ اٌّظشف اٌّؼاسب ٠ضٚد أْ -1

 األموال. واستثمار إدارة فً وكفاءته خربته عن

اٌخاطح اٌّا١ٌح اٌحغاتاخ فٟ ٚاٌرض٠ٚش تاالحر١اي اٌّؼاسب ٠مَٛ أْ -2
106
. 

 العالقة طبٌعة هو المخاطر من النوعٌة هذه نشؤة فً سالرئٌ السبب إن       

 وعدم المضارب أمانة مبدأ فً المتمثلة والمضارب اإلسالمً المصرف بٌن

 .اإلسالمً المصرف عاتق على تقع الخسارة بكون المشروع لخسائر تحمله

 إدارةفً  األهدافتخطٌط وتحدٌد عن كٌفٌة عملٌة ال الباحث سإال وعن      

 بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف فًالمخاطر 

 إدارة فً األهداف وتحدٌد تخطٌطال ٌقتصرأنه  لفكانت اإلجابة من المسإو

 البنك من المحددة الخاطر إدارة سٌاسات تنفٌذ على المصرف فً المخاطر

، وعموما  فإن التخطٌط المركزي أو المستقل بالفرع ٌعنً عملٌة الرئٌسً

القادمة  فً المرحلةأساسا  بوضع التصورات التخطٌطٌة للمصرف  كاملة تهتممت

، وتكلفته المالٌة ونوعه وحجمه كمجاالت االستثمار المختلفةحسب أنشطته 

 والبشرٌة أي مدى توفر المقدر المالٌة والسٌولة والعاملٌن للقٌام باألشراف علٌه.

 المصرف المخاطر فً تقٌٌما بهٌتم  الكٌفٌة التًعن  الباحث سإال وعن      

كانت إجابة مسإول البنك  بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً

أنها تتم على حسب أهمٌة الخطر ودرجته ،ومن رئٌسة القسم حصل الباحث 

إجابة وهً إن التقٌٌم من خالل متابعة مستوى وطبٌعة العالقة بٌن البنك على 

ٌرى الباحث إن هذا االجراء على سالمته إال أنه  وبٌن الزبون ،وهنا اإلسالمً

غٌر كاٍف لسالمة البنك من المخاطر فقد ٌتم إهمال بعض المخاطر التً ٌعتقد 

أنها بسٌطة ولٌست ذات قٌمة ولكنها مستقبال  ٌكون لها أثر كبٌر ولذلك ٌجب أن 

                                                           
عٌد، عرض لبعض مشكالت البنوك اإلسالمٌة ومقترحات مواجهتها، بحث ضمن  كتاب: قضاٌا  - 106

 .26ت، ص-معاصرة فً النقود والبنوك ،د
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أسس  المركزٌة أو غٌرها أي بالفرع على اإلدارةٌتم التقٌٌم مهما كان مصدره ب

 علمٌة ثابتة.

تبٌن  البنك لدى األخطار تلك مواجهة قرارعن كٌفٌة إ الباحث سإال وعن        

أن البنك ٌقوم بمواجهة المخاطر عن طرٌق المسارعة فً معالجة أسباب الخطر 

سواء كان الخطر مصدره بشري أو بسبب أنظمة العمل، وأنه ٌقوم بمتابعة 

 ن البنك الرئٌسً فً جاكرتا. وتنفٌذها والتً تصدر م اإلجراءات

وعٌة المالئمة من الموارد البشرٌة فإنها سوف وٌرى الباحث إذا توفرت الن    

المطلوبة لمواجهة المخاطر التً تواجه تلك  األساسٌةتمثل أحد الضمانات 

عن توفٌرها، أو كانت  اإلسالمٌةاالستثمارات، وإذا ما عجزت المصارف 

ها غٌر مإهلة، فإنها سوف تصبح أحد مصادر الموارد البشرٌة المتاحة ل

)والتً سوف ٌتطرق لها الباحث فً  المخاطر التً تواجه تلك االستثمارات

، وسوف تتمثل هذه المخاطر التً ٌمكن أن تنتج عن هذا المبحث التالً(

 المصدر فً األنواع التالٌة:

ر العملٌات المخاطر التً ٌمكن أن تنشؤ نتٌجة لعدم القدرة على دراسة واختٌا -1

 االستثمارٌة المالئمة.

المخاطر التً ٌمكن أن تنشؤ نتٌجة لعدم قدرة هذه الموارد على متابعة  -2

العملٌات االستثمارٌة، وعلى عدم القدرة على ابتكار حلول للمشاكل التً 

ٌفرزها التطبٌق العملً
107
. 

ربنا كذلك األمر عن مواجهة المخاطر الناشئة بسبب أنظمة العمل كما م        

متعلقة بالسٌولة ومخاطر المضاربة ومخاطر السوق، وٌعتقد أن وهً مخاطر 

                                                           
جدة، عدد -بحث فً: مجلة مجمع الفقه اإلسالمً  محمد، الصعوبات التً تواجه البنوك اإلسالمٌة، - 107
 .708،ص 3، ج8

ومركز البحوث المالٌة والمصرفٌة، التحدٌات التً تواجه المصارف اإلسالمٌة، مجلة الدراسات 
 .52، ص1، عدد 8، مجلد 8المصرفٌة، السنة 
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حسب ما ٌعتقده الباحث أكثر صعوبة فً المواجهة  األولالمخاطر من النوع 

ى بالبشر والعاملٌن وهم من األولالحاسمة والسرٌعة من النوع الثانً الرتباط 

عً والتزام دٌنً رادع لهم المصلحة فً بعض الممارسات إال إذا كان لهم و

وهو ما تسعى المصارف لتوفٌره سواء لدى العاملٌن أو حتى فً اختٌار نوعٌة 

 عمالءها.

وٌرى الباحث بؤن مخاطر السٌولة من المخاطر المعقدة ألنها ال تنتظر        

الوقت الطوٌل لمعالجتها وهذا ما شاهدناه فً االزمة المالٌة المفاجئة فً أمرٌكٌا 

العقاري ورغم أن التجربتٌن مختلفٌن بٌن ما هو  ف بؤزمة الرهنوالتً تعر

تقلٌدي وبٌن ما هو إسالمً كما هو الحال فً هذا البنك إال أن مخاطر السٌولة 

ٌجب النظر إلٌها على أنها من المخاطر المهمة والتً ٌجب  اإلسالمٌةفً البنوك 

 العالج السرٌع. ااالستعداد لمعالجته
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 بنك اإلسالمي المصرف في الخطر مصادر: تحليل  لثالثا المبحث

 بماالنج الشرعي اإلندونيسي الوطني

 أوالً: عرض البيانات

 اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرفقام الباحث بزٌارة إلى        

البنك وهو لغرض جمع البٌانات فقام بإجراء مقابلة مع مسإول  بماالنج الشرعً

المدٌر التنفٌذي
108
 معرفة :غلقة بهدفقابالت المممن نوع المقابلة النت كاو، 

 الشرعي اإلندونيسي الوطني بنك اإلسالمي المصرف في الخطر مصادر

 -:التالً النحو علىوكانت أسئلة الباحث وإجابة مدٌر البنك  بماالنج،

 ٚاٌف١ٕح اإلداس٠ح ٌىفاءجا فشاذٛ ٌؼذَ اٌرٟ ذشظغ ٌّخاؽشا ِظادسو١ف ذىْٛ  -1

 ؟ تاٌثٕه اٌّغرصّش ٌذٜ ١حاٌؼٍّ خثشجٌٚا

  ( ىاألولالتشغٌل بالدرجة  لمخاطر هذه المخاطر موجودة وترجع)

 اٌّٛاطفاخ ذٛفش ػذَ تغثة ذٕشأاٌرٟ  ٌٍّخاؽش ِظادس و١ف ذىْٛ -2

 ؟ اٌّغرصّش اٌؼ١ًّ فٟ األخالل١ح

ٌتمثل فً المخاطر التً منشؤها النواحً  هذه )إن الشكل لمصادر المخاطر

 (لمع العمٌ القانونٌة

 المركز سالمة عدم بسبب نشاءتها ترجعالتً  لمخاطرا مصادر تكون كٌف -3

 ؟ المستثمر للعمٌل المالً

  .(المستثمر للعمٌل المالً المركز سالمة عدمتعود ل هذه المخاطر)

 اٌّراحح اٌثشش٠ح اٌّٛاسد ٔٛػ١ح ِظذس٘ااٌرٟ  ٌّخاؽشا ِظادس و١ف ذىْٛ -4

 ٚوافٟ؟ ِٕاعة ٚذأ١ً٘ وفاءج ٟػٍ ْال ٠ىٛٔٛ لذ  تاٌثٕه اٌؼا١ٍِٓ ْأ ٞأ

                                                           
-01-18خ المقابلة :محمد إقبال ،المدٌر التنفٌذي لبنك الوطنً اإلندونٌسً الشرعً بماالنج، تارٌ - 108

 م، مكان المقابلة: مقر إدارة الفرع بمدٌنة ماالنج.2016
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لى عدم الكفاٌة فً جوانب التؤهٌل إترجع مصادرها  هذه النوعٌة)نعم   

 (للموظفٌن والتدرٌب

 بعضهم ٌفتقر ٌنذال العاملٌن لندرة ترجعالتً  للمخاطر مصادر كٌف تكون -5

 والكفاء الشرعٌة والمعرفة المصرفٌة الخبرة لعنصر منهم كبٌر عدد وأ

 ؟ المهنٌة

وهذا مرتبط نقص من حٌن ألخر فً بعض التخصصات  لبنك ٌعانً فًا)  

 ( مخاطر التشغٌلب

  القوانٌن بعض مع التوافق عدم مصدرها التً للمخاطر مصادر كٌف تكون -6

 ؟ البنوك عمل فً السائدة

 (ذات الطابع القانونً والتشغٌلً ٌعانً المصرف من بعض المخاطر)   

 اٌرم١ٍذ٠ح اٌثٕٛن ِغ إٌّافغح اِظذس٘ اٌرٟ ٌٍّخاؽش ِظادس و١ف ٟ٘ -7

 اٌؼاٍِح؟

فٟ سغثح أٞ اٌرم١ٍذ٠ح  اإلعال١ِحٌّٕافغح ِغ غ١ش اٌّظاسف ذشظغ ِخاؽش ا)

 .(وثش لذس ِٓ اٌخذِاخأ ٝاٌّظاسف فٟ االعرحٛار ػٍذٍه 

 ٚػذَ اٌّاٌٟ اٌر٠ًّٛ ػؼف ِظذس٘ااٌرٟ  ٌّخاؽشا ِظادس و١ف ذىْٛ -8

 ِٕاعثح؟ ستاغأ ذحم١ك

 .(منبعها مخاطر السوق أي للمنافسة فً السوقاطر ترجه هذا المخ)     

 فٟ اعرصّاس٠ح فشص ٚظٛد ػذَ ِظذس٘ااٌرٟ  ّخاؽشاٌ ِظادس و١ف ذىْٛ -9

 اٌّظشفٟ؟ اٌغٛق

 استثمارٌة فرص وجود عدمإلى  هذا النوع من المخاطرٌرجع سبب ومصدر )   

 .(المصرفً السوق فً
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قسم الخدمات كذلك مع رئٌسةمغلقة كما أجرى الباحث مقابلة       
109
بالبنك  

 اإلندونيسي الوطني بنك اإلسالمي المصرف في الخطر مصادر: بهف معرفة

 :كانت المقابلة على النحو التالًوبماالنج  الشرعي

 والفنٌة اإلدارٌة لكفاءةا فراتو لعدم ترجعالتً  لمخاطرا مصادر تكون كٌف -1

 ؟ بالبنك المستثمر لدى العملٌة خبرةلوا

 (األخالقٌةتتركز على المخاطر طر هنا إن مصادر المخا )

 األخالل١ح اٌّٛاطفاخ ذٛفش ػذَ تغثة ذٕشأ اٌرٟ ٌّخاؽشا ِظادس ذىْٛ و١ف -2

 ؟ اٌّغرصّش اٌؼ١ًّ فٟ

قد ٌكتشف البنك فٌما بعد أن سمعته لكن سمعة العمٌل مهمة و ٌعتبر البنك أن)

كن وهنا م لٌست مطابقة للشروط الموضوعة فً قرارات االستثمار بالبنك

 (الخطر

 اٌّشوض عالِح ػذَ تغثة ٔشاءذٙا ذشظغاٌرٟ  ٌّخاؽشا ِظادس و١ف ذىْٛ -3

 ؟اٌّغرصّش ٌٍؼ١ًّ اٌّاٌٟ

 بالتشغٌل وكفاٌته لدى العمٌل( مرتبطالمخاطر  هذا النوع من)

 اٌّراحح اٌثشش٠ح اٌّٛاسد ٔٛػ١ح ِظذس٘ااٌرٟ  ٌّخاؽشا ِظادس ذىْٛ و١ف  -4

 ٚوافٟ؟ ِٕاعة ٚذأ١ً٘ وفاءج ػٍٟ ْال ٠ىٛٔٛ لذ  تاٌثٕه اٌؼا١ٍِٓ ْأ ٞأ

لعدم توفر بعض الدورات التدرٌبٌة المطلوبة فً عملٌات  هذه المخاطر ترجع)

 (مصرفٌة محددة

 تؼؼُٙ ٠فرمش ٠ٓزاٌ اٌؼا١ٍِٓ ٌٕذسج ذشظغ اٌرٟ ٌّخاؽشا ِظادس ذىْٛ و١ف  -5

 ٚاٌىفاء اٌششػ١ح ٚاٌّؼشفح اٌّظشف١ح ٌخثشجٌؼٕظش ا ُِٕٙ وث١ش ػذد ٚأ

 ؟ ا١ٌّٕٙح

                                                           
-05نٌنا محمد ،رئٌسة قسم الخدمات فً البنك الوطنً اإلندونٌسً الشرعً بماالنج، تارٌخ المقابلة : - 109
 م، مكان المقابلة: مقر إدارة الفرع بمدٌنة ماالنج.02-2016
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وذلك ألن البنك مستعد لذلك  اإلسالمًبالبنك غٌر معهودة هذه المخاطر  نإ)

 بتوفٌره العناصر المطلوبة(

 البيانات تحليل: ثانياً 

بعد عرض البٌانات التً حصل علٌها الباحث فً مجال الكشف عن        

ٌستنتج أن  بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً البنكمصادر المخاطر ب

ن مصدر خارجً أو مصدر داخلً فالمصدر الخارجً: مرتبط مصدرها قد ٌكو

بالدرجة األولى بالعمٌل وهو المستثمر الذي ٌتعامل مع البنك فً العملٌات 

المصرفٌة فهو ٌعتبر الطرف الثانً فً ما ٌقدمه البنك من خدمات ومنتجات 

مختلفة كالمرابحة وغٌرها، وتلك المخاطر تتعلق بخطر كفاءة العمٌل أي مدى 

لمامه بتلك العملٌات وٌدخل فً هذا أنه ٌجب أن ٌكون مطلع على خصوصٌة إ

تلك العملٌات المالٌة التً وضعت على ضوء أحكام تعبدٌة كان الهدف األساسً 

منها هو تجنب الربا وأي مخالفات شرعٌة فً مسائل إدارة المال واستثماره، 

ً معرض وكذلك ٌكون العمٌل مصدر خطر خارجً إذا كان مركزه المال

لإلفالس أو اإلعسار وهنا ٌكون البنك اإلسالمً قد فَقَد مصدر التموٌل بتعطٌل 

أحد االستثمارات مع هذا الطرف المعسر ونحوه وٌدخل من مصادر المخاطر 

الخارجٌة كذلك ما ٌتعلق بالمخاطر األخالقٌة من حٌث وجود بعض العمالء من 

بقصد معٌن من شؤنه أن ٌخل ٌتبعون سلوكا  غٌر مناسب وٌمكن أن ٌتالعبوا 

بحقوق المصرف اإلسالمً وٌشكل مصدر خطر ،وتعتبر المنافسة مع البنوك 

التقلٌدٌة من مصادر الخطر الخارجٌة وكذلك تعارض قوانٌن هذا البنك مع 

بعض قوانٌن البنوك التقلٌدٌة ٌشكل خطرا  كذلك على البنك اإلسالمً فبعض تلك 

 .اإلسالمٌةض مبادئ الشرٌعة القوانٌن تخالف بوجه أو آخر بع

هذا من ناحٌة المصادر التً منشؤها خارجً وهناك المصادر الداخلٌة التً       

وهً :ما ترجع فً  بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنًتواجه إدارة البنك 
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المقام األول إلى نوعٌة الموارد البشرٌة أي العاملٌن القائمٌن بتؤدٌة الوظٌفٌة فً 

من حٌث كون بعضهم ال ٌإدي المطلوب منه بشكل أمثل أو قرٌب من هذا البنك 

ذلك فً عمله نتٌجة نقص التؤهٌل أو التدرٌب الوظٌفً وهذا ٌستلزم من إدارة 

المخاطر التنبٌه إلدارة الموارد البشرٌة من خالل التقارٌر الدورٌة وغٌرها عن 

الباحث إلى  هذا المصدر الداخلً من مصادر المخاطر المالٌة ،وهكذا ٌصل

استنتاج أن أكبر مصادر الخطر تتعلق بؤفراد ولٌس بإجراءات أو نظم أو موارد 

مالٌة حٌث ٌشكل العمٌل ثم الموظف مصدر الخطر األول وهو مصدر خارجً 

والثانً داخلً وهو الموظف ففً الوقت الذي ٌعد فٌه العمٌل عصب حٌاة 

رٌة التً ٌنفذها البنك ٌجب االستثمار وهو الطرف المقابل فً العملٌات التجا

االهتمام بنوعٌة العمالء ومدى توافقهم مع عملٌات المصرف اإلسالمً ومدى 

قدرتهم المالٌة وسمعتهم األخالقٌة واألمر نفسه ٌعد الموظف المورد األهم من 

موارد ومكونات أي مإسسة وهنا تحدٌدا  فً هذا المصرف اإلسالمً ٌشكل 

العناٌة به من حٌث االختٌار والتوظٌف ثم التؤهٌل  الموظف المكون األهم وتعتبر

والتدرٌب من أصعب المهام ولكنها ضرورٌة ألنها من أنجع الوسائل لتجنب 

      المخاطر المرتبطة به. 

 ثالثاً : النتائج

اٌٛؽٕٟ ْ أُ٘ اٌّظادس اٌرٟ ذرٌٛذ ٚذرشىً ِٕٙا اٌّخاؽش فٟ اٌثٕه ئ -1

 ىفاءجطش ساظؼح ٌؼذَ ذٛفش اٌٟ٘ ِظادس خ اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌششػٟ تّاالٔط

أٞ اٌؼ١ًّ اٌزٞ  تاٌثٕه اٌّغرصّش ٌذٜ اٌؼ١ٍّح ٚاٌخثشج ٚاٌف١ٕح اإلداس٠ح

٠رؼاًِ ِغ اٌثٕه فٟ اٌؼ١ٍّاخ اٌّا١ٌح اٌرٟ ٠مَٛ تٙا واٌّؼاستح ٚاٌّشاتحح 

 ٚغ١ش٘ا.

تاٌؼ١ًّ  فٟ ٘زا اٌثٕه ٟٚ٘ ِا ٠ىْٛ ِشذثطا  ِظادس اٌّخاؽش ِٓ ْ ئ -2

 اٌّاٌٟ اٌّشوض عالِح ذَػ ٔشاءذٙاٌرٟ ِشظؼٙا ٚذٍه اٌّخاؽش ا ٟ٘أ٠ؼا  
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،ح١س ٠عة ٠ىْٛ تؼغ اٌؼّالء فٟ ٌحظح ِؼ١ٕح ِٓ  اٌّغرصّش ٌٍؼ١ًّ

االعرصّاس فٟ ٚػغ ِؼغش أٚ ِذ٠ٓ تظٛسج ذخً تمذسذٗ ػٍٝ اٌٛفاء 

 .اإلعالِٟتاٌرضاِاذٗ ٌٍّظشف 

ػذَ ذٛفش اٌّٛاطفاخ األخالل١ح ٌٍؼ١ًّ أ٠ؼا  ٘ٛ  اٌّخاؽش ِظادس ِٓئْ  -3

اٌؼ١ًّ اٌّغرصّش ٟٚ٘ ذرّصً فٟ اٌّخاؽش ِٓ احرّاالخ ػذَ لذسج  فٟ

ٚ٘زا ششؽ  اٌؼ١ًّ اٌّغرصّش ػٍٝ اٌٛفاء تحمٛق اٌّظشف اٌّا١ٌح ِغرمثال  

 اٌّظشفُِٙ فٟ ذؼاًِ اٌؼّالء ِغ اٌؼ١ٍّاخ ٚاٌخذِاخ اٌّمذِح ِٓ 

 .تّاالٔط اٌششػٟ اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌٛؽٕٟ تٕه اإلعالِٟ

ح شظغ ٌٕٛػ١ح اٌّٛاسد اٌثشش٠٘ٛ ِا ٠ ِظادس اٌّخاؽش وزٌه ْ ِٓئ -4

 ػٍٟ وفاءج ٚذأ١ً٘ ِٕاعة ٚوافٍ ١ٌظ وٍُٙ  اٌّراحح أٞ أْ اٌؼا١ٍِٓ تاٌثٕه

 ٚ٘زا ٠غرٍضَ اال٘رّاَ تاخر١اسُ٘ ٚذأ١ٍُ٘ٙ ٚذذس٠ثُٙ تشىً ِغرّش.

اٌرٛافك ِغ تؼغ اٌمٛا١ٔٓ  ػذَِظادس اٌّخاؽش اٌخاسظ١ح ٘ٛ  ْ ِٓئ  -5

ٌّخاؽش لا١ٔٛٔح  اإلعال١ِحاٌثٕٛن  اٌغائذج فٟ ػًّ اٌثٕٛن ح١س ذرؼشع

 .ظأة ِٓ أطٌٛٙا أٚ ص٠ادج اٌرضاِاذٙا لثً اٌغ١ش اْلذ ذإدٜ ئٌٝ فمذ

 ٔشأذٙا٘ٛ ِا ٠شظغ  اإلعالِٟفٟ ٘زا اٌثٕه ئْ ِٓ ِظادس اٌّخاؽش أ٠ؼا   -6

 فشص ٚظٛد ٚػذَ، ٚظٛد إٌّافغح ِغ اٌثٕٛن اٌرم١ٍذ٠ح اٌؼاٍِح ئٌٝ

اٌرٟ  اإلعال١ِحٌّصً ٘زٖ اٌّظاسف  اٌّظشفٟ اٌغٛق فٟواف١ح  اعرصّاس٠ح

 ذمذَ خذِاخ ١ِّضج ٚراخ ؽث١ؼح ذخرٍف ػٓ ِا ذمذِٗ اٌّظاسف األخشٜ.

 النتائج مناقشة:  رابعاً 

 المصرف فً الخطر مصادر الكشف عن فً مجالأعاله نتائج ال من خالل      

تبٌن للباحث أهم مصادر  بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً

وفً مقدمتها مصادر المخاطر لدى هذا البنك اإلسالمً خطر التً تتولد منها ال

بالبنك  المستثمر لدى العملٌة والخبرة والفنٌة اإلدارٌة الكفاءة توافر لعدمراجعة 
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والفنٌة والخبرة العملٌة لدى المستثمر  اإلدارٌةالضروري توافر اإلمكانات فمن 

ألن توافر هذه المسائل سبب مهم فً  ،فً مجال مشروعه أو نشاطه االستثماري

إنجاح المشروع االستثماري وعدم توفرها ٌإثر على كفاءة المشروع وٌزٌد من 

احتمالٌة وقوع خسارته، وٌترتب على ذلك ارتفاع نسبة المخاطرة فً هذا 

المشروع
 110

. 

 المواصفات توفر عدم بسبب تنشؤبالبنك  لمخاطرا مصادروكذلك تبٌن أن        

احتماالت عدم قدرة  منالمخاطر فً تتمثل وهً  المستثمر العمٌل فً قٌةاألخال

العمٌل المستثمر على الوفاء بحقوق المصرف المالٌة مستقبال ، والمتمثلة فً 

المحققة، وتنشؤ هذه  األرباحقٌمة التموٌل الممنوح وحصة المصرف من 

إمكاناته أو موارده المخاطر فً حالة إذا كانت التزامات العمٌل المالٌة أكبر من 

الفعلٌة أي عندما ٌكون صافً مركزه المالً الكلً مدٌنا ، وهذا هو المقصود هنا 

وأٌضا  تبٌن أن مصادر المخاطر  بعد سالمة المركز المالً للعمٌل المستثمر.

سالمة والمستثمر للعمٌل المالً المركز سالمة عدمهو  نشاءتهامرجعها و

عسرا  أو هم، فٌجب أن ٌكون العمٌل فً لحظة ما مأمر م المركز المالً للعمٌل

وتشكل اإلسالمًمدٌنا  بصورة تخل بقدرته على الوفاء بالتزاماته للمصرف 

أن  اإلسالمًالكفاءة عامال  وقائٌا  من المخاطر، بحٌث ٌستطٌع المصرف 

ٌسترشد بهذا األمر قبل أن ٌمنح العمٌل المستثمر األموال لالستثمار، وهنا حسب 

من سالمة المركز المالً  اإلسالمًالباحث البد من التؤكد جٌدا  من البنك  رأي

للعمٌل بالوسائل المعتمدة فً ذلك قبل الدخول فً أي نشاط مالً معه، فضال  

على ذلك تعتبر سمعة العمٌل مدخال  لمخاطر أخرى حٌث كما ذكرت رئٌسة 

معته لٌست مطابقة قد ٌكتشف البنك فٌما بعد أن س اإلسالمًالقسم أن البنك 

                                                           
 .628، ص2استثمارات المإسسات المصرفٌة اإلسالمٌة، جأبو زٌد، المخاطر التً تواجه   -110
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وهنا تعتبر عملٌة التدقٌق  الموضوعة فً قرارات االستثمار بالبنك للشروط

 مهمة للغاٌة قبل اتخاذ القرار بالمشاركة وغٌرها من العملٌات المصرفٌة. 

 البشرٌة الموارد نوعٌةل ترجع بالبنك لمخاطرا مصادر أن تبٌن وكذلك        

، وكافً مناسب وتؤهٌل كفاءة علً ٌكونون ال قد  بالبنك العاملٌن نأ يأ المتاحة

بنوك حدٌثة مقارنة بغٌرها من البنوك التقلٌدٌة  اإلسالمٌةحٌث تعد البنوك 

لٌست  اإلسالمٌةوالعناصر المدربة والمإهلة على العملٌات المقٌدة بالشرٌعة 

شرٌة ٌتبٌن لنا هنا أن توفر الموارد الببالعدد المتوفر دائما  للبنك اإلسالمً، و

الالزمة لتطبٌق هذه االستثمارات بصورة  األساسٌةالمالئمة ٌمثل أحد المتطلبات 

صحٌحة، وأن عدم توفرها ٌمثل مصدرا  من مصادر المخاطر التً تواجه 

 .اإلسالمٌةاستثمارات المصارف 

لذلك ٌنبغً الحرص على غرس القٌم األخالقٌة وتثبٌتها لدى العاملٌن فً      

 التصرف معاٌٌر األخالقول الدكتور عبد الحمٌد البعلً أن المصرف، فكما ٌق

ا المهنٌة األعمال نشاط أخالقٌات فإن ثم ومن والسلوك  إلٌه النظر ٌمكن عموم 

 معها، والمتعاملٌن العاملٌن تجاه وتصرفها مةالمنظّ  اتجاه عن عّبرت أنه على

 .111والمتعاملٌن مةالمنظّ  تجاه متهوسلوكٌا العاملٌن وتصرفات

 الطرٌق أن إال اإلسالمٌة المصرفٌة الصناعة فً المتزاٌد النموورغم        

 تبقى حتى بها تحٌط والمخاطر تواجهها مازالت والتحدٌات طوٌال   مازال أمامها

 بها العارفون أجمع ولقد، الّشدٌدة والمنافسة الّسرٌع التغٌر مٌزته أعمال عالم فً

 هو اإلسالمٌة المصارف تواجه التً اتالتحدٌ أهم من أن خفاٌاها فً والباحثون

 الصٌرفة بشإون وعملٌا   علمٌا  تؤهٌال   المإهل البشري المال رأس نقص

 ُمنصب   ٌكون أن ٌنبغً أهدافها وتحقٌق رسالتها تجسٌد نحو فسعٌها ،اإلسالمٌة

 المبادئ ٌخص فٌما وتسلٌحها تؤهٌلها وكٌفٌة البشرٌة الموارد على التركٌز
                                                           

عبد الحمٌد، البعلً. أخالقٌات العمل المصرفً، متوفر على الموقع   - 111
 http://sharea.gov.kw/topics/current/index.php?cat_id=38:التالً
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 أساسا   تمثل أضحت البشرٌة الموارد ألن فٌها، العمل ألداء ٌةالشرع والضوابط

بسهولة تقلٌدها اآلخرٌن على ٌصعب تنافسٌة مٌزة لبناء
112
. 

 بعض مع التوافق عدمبالبنك ترجع ل لمخاطرا مصادر أن تبٌن وكذلك       

 قانونٌة لمخاطر اإلسالمٌة البنوك تتعرض حٌث البنوك عمل فً السائدة القوانٌن

 وذلك، الغٌر قبل التزاماتها زٌادة أو أصولها من جانبوخسارة  فقد إلى دىتإ قد

 الدخول أو القانونٌة، المستندات كفاٌة عدم أو سلٌم قانونً رأى توافر عدم نتٌجة

 .المعامالت هذه ٌنظم قانون وجود عدم مع المعامالت من جدٌدة أنواع فً

 أغلب فً اإلسالمٌة البنوكب تعترف لم المركزٌة البنوك نومعلوم أ         

 والخالف، التقلٌدي النمط وفق على وضعت القوانٌن معظم ألنفً العالم  الدول

 البنوك تعمل التً الدول أغلب فً اإلسالمٌة والبنوك المركزٌة البنوك بٌن الدائم

 فً وضعت قد والبنوك التجارة قوانٌن معظم أن بسبب هو  نطاقها فً المركزٌة

 ال أحكام على وتحتوي، الربوٌة التقلٌدي البنوك النمط وفق مٌةاإلسال البلدان

 البنوك فً اإلسالمً العمل فً اإلسالمٌة الشرٌعة أحكام مع تتناسب

اإلسالمٌة
113
 . 

كما تبٌن للباحث أن هناك مصادر للمخاطر فً هذا البنك اإلسالمً         

مخاطر وأن  ملةالعا التقلٌدٌة البنوك مع لمنافسةإلى وجود ا ترجع نشؤتها

التقلٌدٌة بسبب رغبة أي المصارف  اإلسالمٌةمع غٌر المصارف تكون لمنافسة ل

تلك المصارف فً االستحواذ على أكبر قدر من الخدمات فً السوق، وٌرى 

الباحث بؤن هذا المصدر من المخاطر ٌمكن التغلب علٌه من خالل تحقٌق التمٌز 

                                                           

ظل اقتصاد  زٌتونً عبد القادر، رأس المال الفكري، الحاجة الفعلٌة للمصارف اإلسالمٌة فً -112
-9المعرفة، ورقة بحثٌة مقدمة إلى المإتمر العالمً التاسع لالقتصاد والتموٌل اإلسالمً اسطنبول، تركٌا: 

 .4م، ص 2013م، النمو، العدالة، االستقرار: من منظور إسالمً، 2013سبتمبر  10
ت المستقبلٌة، صادق راشد الشمري، أساسٌات الصناعة المصرفٌة اإلسالمٌة، أنشطتها والتطلعا - 113

 .134م، ص2006مطبعة العزة، 
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،ولكن هذا األمر ٌحتاج إلى الجهد  أساسا   اإلسالمًالذي هو من طبٌعة البنك 

 المتواصل وال ٌتحقق التمٌز إال باستراتٌجٌة متكاملة ولها أسس ثابتة.

 وبٌن بٌنها التفرٌقومحاولة دمجها وعدم  اإلسالمٌة للبنوك التقلٌدٌة لنظرةفا      

 وهذه كما هو فً كثٌر من البقاع، إسالمً عمل كل هوكرّ ، الربوٌة البنوك

 الثقافً بالغزو اإلسالمٌة األمة أبناء من الكثٌر تؤثر نتٌجة خضتتم الصعوبة

 اإلسالم وحدة على القضاء إلى بمبادئها تهدف التً، والعلمانٌة قواالستشرا

 وأنها المصارف تلك حول الشبهات وإثارة، الوحدة تلك وتمزٌق ،والمسلمٌن

 والتوجه، بها الثقة وعدم معها التعامل وعدم عنها البعد جلأ من، بالفائدة تتعامل

الربوٌة المصارف نحو
114

. ولهذا فإن المصرف اإلسالمً مطالب بتوفٌر ألٌات 

   لمواجهة هذه المصادر من المخاطر المرتبطة بالمنافسة مع البنوك التقلٌدٌة.

 المالً التموٌل ضعفوتبٌن للباحث أن من بٌن مصادر المخاطر هو        

ادر ناجمة من سوق الصناعة المصرفٌة وهً مص مناسبة رباحأ تحقٌق وعدم

وتموٌلها ،وإن ضعف التموٌل ٌعتمد على تحقٌق أرباح فهً مثل الدائرة المتصلة 

أو التغذٌة العكسٌة فإذا حقق البنك اإلسالمً قدر مناسب من األرباح فقد أمن 

بذلك من مخاطر التموٌل مستقبال  أما العكس فسوف ٌولد له هذا النوع من 

 فً هذا البنك هو ضآلة المخاطر مصادر بٌن من أن للباحث بٌنوتالمخاطر. 

المصرفً، وهذا حسب رأي الباحث ٌستوجب من  السوق فً االستثمارٌة الفرص

المصرف عدم الوقوف على نوع واحد أو وسٌلة واحدة من وسائل جلب الفرص 

ٌها االستثمارٌة بل ٌجب الدخول فً عدة بدائل وخٌارات والتً ٌمكن االعتماد عل

 للبحث عن الفرص االستثمارٌة بعد دراستها وتقوٌمها.

                                                           
الهٌتً ،عبد الرازق رحٌم ،المصارف اإلسالمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق، دار أسامة ،عمان  - 114

 .667، ص 1م، ط1998،
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 في المصرفية المخاطر لمعرفة اآلليات تحليل:  الرابع المبحث

 بماالنج الشرعي اإلندونيسي الوطني بنك اإلسالمي المصرف

 أوالً: عرض البيانات

 اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف إلى بزٌارة الباحث قام       

البنك وهو  مسإول مع مقابلة بإجراء فقام البٌانات جمع لغرض بماالنج الشرعً

المدٌر التنفٌذي
115
 مغلقة مقابلة هٌئة على كانت التً المقابلة وأجرى معه ،

 بنك اإلسالمي المصرف في المصرفية المخاطر لمعرفة االليات:  بهدف معرفة

 : التالً لنحوا علىالمقابلة وكانت ، بماالنج الشرعي االندونيسي الوطني

 اإلعالِٟ اٌّظشف فٟ اٌّخاؽش ئداسج ٌذٜ اٌخطش ػٍٟ اٌرؼشف ٠رُ و١ف -1

  تّاالٔط؟ اٌششػٟ االٔذ١ٔٚغٟ اٌٛؽٕٟ تٕه

 (فً نظام التشغٌل فً البنك كان هناك انحرافا   إذاإن الخطر ٌعرف )

 اٌّظشف فٟ اٌّخاؽش ئداسج ٌذٜ واف١حاٌّرؼٍمح تاٌّخاؽش ٟ٘  ّؼٍِٛاخاًٌ٘  -2

  تّاالٔط؟ اٌششػٟ االٔذ١ٔٚغٟ اٌٛؽٕٟ ٕهت اإلعالِٟ

 اإلسالمًالمخاطر فً المصرف  إدارةكافٌة لدى  غٌربالمخاطر  معلوماتال إن)

  (بنك الوطنً االندونٌسً الشرعً بماالنج

٠رُ االعرؼأح تاٌشلاتح اٌششػ١ح ِٓ اٌؼٍّاء ٚاٌّشاظغ اٌؼ١ٍّح اٌّرخظظح  ً٘ -3

 فٟ ٘زا االِش؟

 العلمٌة والمراجع العلماء من الشرعٌة ابةبالرق ٌستعٌن المصرفنعم )

 .(المعامالت فقه مع مناسب وهو أحكام المعامالت البنكٌة فً المتخصصة

                                                           
-01-18محمد إقبال ،المدٌر التنفٌذي لبنك الوطنً اإلندونٌسً الشرعً بماالنج، تارٌخ المقابلة : - 115

 ة: مقر إدارة الفرع بمدٌنة ماالنج.م، مكان المقابل2016
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 اٌّظشف١ح ٌٍشلاتح تاصي ٌعٕح فٟ اٌّحذدج تاٌّمشساخ االعرؼأح ٠رُ ً٘  -4

 ٚو١ف؟

 بازل لجنة فً المحددة بالمقررات االستعانةبرنامج مطبق لغرض  ٌوجد ال)

 .(بهذا البنك رفٌةالمص للرقابة

 ؟ اٌرط٠ٛش ذحراض َأ وافح اٌّخاؽش ٌّؼشفح ٚاال١ٌاخ اٌٛعائً ً٘ -5

 لى تطوٌر خاصةإالوسائل كافٌة فً أغلبها لكن بعض الجوانب تحتاج  إن)

 (لمواجهة مخاطر التشغٌل

 ؟اٌثٕه ٠ٛاظٙٙا اٌرٟ اٌّخاؽش ٌّؼشفح غ١ش٘ا ػٓ اٌثٕه ٘ز ١ٌاخاأل ذر١ّض تّارا -6

 إدارةنظمة أحدث ٌقوم بها خبراء مالٌون وفق أدقٌقة  لٌاتآ لٌات هًإن هذه األ)

 .(المخاطر فً المإسسات المالٌة

 البيانات تحليلاً: ثاني

 لمعرفة لٌاتاأل موضوع ٌتناول الذي لثالثا السإال إجابات عرض بعد       

 بشؤن بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف فًالمخاطر 

 الشرعً اإلندونٌسً الوطنً البنكفة ألٌات الكشف عن المخاطر بكٌفٌة معر

ٌتعلق  الذي األول:اتضح أنها تدور بوجه عام على محورٌن المحور  بماالنج

المتعلقة بالتقٌد بؤنظمة التشغٌل ،واألخرى ألٌات تتعلق  اإلجراءاتبؤلٌات تتبع 

الوطنً نطاق البنك  باتباع التوجٌه والتقٌٌم من الرقابة الشرعٌة التً تعمل فً

 والمراجع العلماءالتً هً لجنة شرعٌة تتكون من  اإلندونٌسً الشرعً بماالنج

 بفقه دراٌة لهم والذٌن البنكٌة، المعامالت أحكام فً المتخصصة العلمٌة

كما استنتج الباحث وجود مزاٌا لأللٌات المطبقة وال ٌخلو ،و وغٌره المعامالت

فؤبرز المزاٌا لهذه االلٌات المطبقة هو أنها  الحال من وجود عٌوب لها كذلك

 تاٌثٕه ٚالرظاد٠ْٛ ِا١ٌْٛ خثشاء تٙا ٠مَٛ ألٌات تمتاز بالدقة والموضوعٌة

 اٌّإعغاخ فٟ اٌّخاؽش ئداسج أٔظّح أحذز ٚفك اٌثٕه فشع ِغ تاٌرٕغ١ك اٌشئ١غٟ
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 حاٌّحاعث١ ٚاٌّؼا١٠ش األعظ ت١ٓومن مزاٌاها كذلك بؤنها تمزج وتزاوج  اٌّا١ٌح

 ػ١ٍٙا تٕٟ اٌرٟ ٚاألط١ٌٛح اٌفم١ٙح األعظ ٚت١ٓ اٌّخاؽش ل١اط فٟ ٚاٌما١ٔٛٔح

، أما أبرز عٌوب تلك األلٌات أنها تحتاج إلى تطوٌر اإلعالِٟ اٌّظشف أعاط

 تؤثٌرا   المخاطر وأكثر حجما   أكبر تعتبر التً التشغٌل مخاطر لمواجهة خاصة

 الوطنً البنكى العٌوب أن ، كما ٌمكن أن ٌضاف إل اإلسالمً البنك عمل فً

 بالمقررات االستعانة لغرض مطبق برنامج ٌملك ال بماالنج الشرعً اإلندونٌسً

الذي هو أحد المعاٌٌر الكمٌة  البنك بهذا المصرفٌة للرقابة بازل لجنة فً المحددة

لقٌاس السالمة المصرفٌة ووجد قبوال  واسعا  من معظم المصرفٌن فً العالم وأنه 

ٌستعان به مادام ال ٌخالف فً تطبٌقه روح وأحكام الشرٌعة مناسب أن كان من ال

الوطنً وتبٌن إن ألٌات معرفة واكتشاف المخاطر فً البنك  .اإلسالمٌة

 انحرافا   هناك كان إذا معرفة على تعتمدهً ألٌات  اإلندونٌسً الشرعً بماالنج

مات عن وأن هناك نقص لحد معٌن فً المعلو البنك فً التشغٌل نظام فً

 التقلبات واالنحرافات فً البٌئة التشغٌلٌة المحٌطة. 

 ثالثاً: النتائج

 ِٓ اٌششػ١ح تاٌشلاتح االعرؼأح ٘ٛ اٌّخاؽش ٌّؼشفح اٌثٕه أ١ٌاخ أُ٘ ئْ -1

 ٚاٌز٠ٓ اٌثٕى١ح، اٌّؼاِالخ أحىاَ فٟ اٌّرخظظح اٌؼ١ٍّح ٚاٌّشاظغ اٌؼٍّاء

 .ٚغ١شٖ اٌّؼاِالخ تفمٗ دسا٠ح ٌُٙ

 تٙا ٠مَٛ ِٚٛػٛػ١ح دل١مح أ١ٌاخ ٟ٘ٚاورشاف اٌّخاؽش  أ١ٌاخ ِؼشفحئْ  -2

 ٚفك اٌثٕه فشع ِغ تاٌرٕغ١ك اٌشئ١غٟ تاٌثٕه ٚالرظاد٠ْٛ ِا١ٌْٛ خثشاء

 .اٌّا١ٌح اٌّإعغاخ فٟ اٌّخاؽش ئداسج أٔظّح أحذز

اٌٛؽٕٟ اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌششػٟ ْ أ١ٌاخ ِؼشفح ٚاورشاف اٌّخاؽش فٟ اٌثٕه ئ -3

 اٌّحاعث١ح ٚاٌّؼا١٠ش األعظ ت١ٓض ذّضض ٚذضاٚذر١ّض تأٔٙا  تّاالٔط

 تٕٟ اٌرٟ ٚاألط١ٌٛح اٌفم١ٙح األعظ ٚت١ٓ اٌّخاؽش ل١اط فٟ ٚاٌما١ٔٛٔح
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 اإلعالِٟ اٌثٕه ٔعاغ أعشاس ِٓ ٚ٘زا اإلعالِٟ اٌّظشف أعاط ػ١ٍٙا

 اٌشش٠ؼح تصٛاتد ئٌّاِٙا تمذس تاٌٛالغ ٍِّح ذىْٛ خثشاخ ترٛف١شٖ اٌششػٟ

 .اٌّؼاِالخ ٚأحىاَ

 اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌٛؽٕٟ اٌثٕه فٟ اٌّخاؽش ٚاورشاففح أ١ٌاخ ِؼشْ ئ  -4

 ذط٠ٛش ئٌٝ ذحراض اٌعٛأة تؼغ ٌىٓ أغٍثٙا فٟ واف١ح تّاالٔط اٌششػٟ

 اٌّخاؽش ٚأوصش حعّا   أوثش ذؼرثش اٌرٟ اٌرشغ١ً ِخاؽش ٌّٛاظٙح خاطح

 .اإلعالِٟ اٌثٕه ػًّ فٟ ذأش١شا  

 ِطثك اِطتشٔ ٠ٍّه ال تّاالٔط اٌششػٟ اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌٛؽٕٟ اٌثٕهْ ئ -5

 اٌّظشف١ح ٌٍشلاتح تاصي ٌعٕح فٟ اٌّحذدج تاٌّمشساخ االعرؼأح ٌغشع

ٌم١اط اٌغالِح اٌّظشف١ح ٚٚظذ  حى١ّاٌش ١ّؼا٠اٌزٞ ٘ٛ أحذ اٌ اٌثٕه تٙزا

 ؼا  ِٓ ِؼظُ اٌّظشف١ٓ فٟ اٌؼاٌُ.لثٛال  ٚاع

 النتائج مناقشة: رابعاً 

 األلٌات أهم شف عنبشؤن الكمن خالل النتائج التً توصل إلٌها الباحث      

أوال   تبٌن بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنًالمتبعة لمعرفة الخطر بالمصرف 

إن الخطر ٌعرف إذا كان هناك انحرافا  فً نظام التشغٌل فً البنك ،وٌقصد بها 

التعرض  هنا المخاطر التشغٌلٌة وتعرف المخاطر التشغٌلٌة بؤنها : مخاطر

 أو األشخاص أو الداخلٌة العملٌات انخفاض أو فاٌةك عدم عن تنجم التً للخسائر

 خارجٌة أحداث عنتنجم  التً أو األنظمة
116

. فإذا شهد سوق الصناعة 

المصرفٌة الخارجٌة تقلبات فهذا ٌعنً إنها مإشر كبٌر على وجود الخطر لدى 

البنك اإلسالمً وٌتكون النظام التشغٌلً كما هو فً التعرٌف أعاله من عدة 

زء ٌتولى مهمة محددة وأن االنحراف فً النظام التشغٌلً دلٌل مهم أجزاء كل ج

 على وجود الخطر.
                                                           

جاسم المناعً، إدارة المخاطر التشغٌلٌة وكٌفٌة احتساب المتطلبات الرأسمالٌة لها، صندوق النقد - 116
 . 9ص 2004العربً، أبوظبً، 
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تعرٌف معهد التموٌل والتعرٌف السابق قرٌب من حٌث المعنى من          

خطر الخسارة الناتجة من اإلخفاق أو :إذ عرفها بؤنها  لمخاطر التشغٌلٌةالدولً 

ألنظمة أو حتى األحداث الخارجٌة الفشل فً اإلجراءات الداخلٌة واألفراد وا

التً لم تغطى مسبقا  بموجب احتٌاطات رأسمالٌة أخرى مثل مخاطر الفائدة
117
.     

من  اإلسالمٌةورغم أن الشق األخٌر من التعرٌف السابق ال ٌعنً المصارف 

قرٌب أو بعٌد فٌما ٌخص الفائدة ومخاطرها التً ضرب لها المثل إال أن 

أن مخاطر التشغٌل مرتبطة بنواحً أخرى غٌر الفائدة التعرٌف السابق ٌوضح 

وهً مرتبطة باألساس بتنفٌذ االستثمار فً ظل البٌئة المحٌطة وهو ما ٌجب أن 

ٌدركه متخذو القرار فً هذا البنك اإلسالمً وأن ٌكون لهم تحدٌد دقٌق لمخاطر 

بة، ٌتضمن تفصٌال  لها بغرض التحدٌد والتركٌز على العوامل المسبالتشغٌل 

 لتحدٌدوالتوجهات والعوامل التً تسلط الضوء على األسباب الحقٌقٌة والحاجة 

 .مخاطر التشغٌلومن ثم الحد من 

 ٌةوكفا وتبٌن من خالل اإلجابة عن استفسار الباحث وهو مدى توفر         

 بنك اإلسالمً المصرف فً المخاطر إدارة لدى المخاطرعن  معلوماتال

فكانت اإلجابة من المسإول أنه فً الواقع  ،بماالنج شرعًال االندونٌسً الوطنً

 اإلسالمً المصرف فً المخاطر إدارة لدى بالمخاطر كافٌة معلومات توجد ال

، وٌرجع الباحث سبب نقص بماالنج الشرعً االندونٌسً الوطنً بنك

عموما  ولدى هذا البنك كمثال لها فً عدم  اإلسالمٌةالمعلومات لدى البنوك 

ح من قبل القائمٌن على العمل المصرفً اإلسالمً لممٌزات نشاطهم التوضٌ

وخططهم المستقبلٌة واالكتفاء بالحفاظ على مستوى ثابت من النجاح وبالتالً ال 

ٌحصلون على معلومات كافٌة بطبٌعة المنافسة وال تتوفر لدٌهم تلك المعلومات 

 عن التقلبات واالنحرافات فً البٌئة التشغٌلٌة المحٌطة.
                                                           

محمد عوض الكرٌم الحسٌن، مخاطر التشغٌل فً الجهاز المصرفً السودانً: الوضع الراهن  - 117
 .4والتحدٌات، ص 
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االستعانة بالرقابة لمسإول البنك بشؤن مدى توفر  وعن سإال الباحث       

، كانت اإلجابة مرالشرعٌة من العلماء والمراجع العلمٌة المتخصصة فً هذا األ

 العلمٌة والمراجع العلماء من الشرعٌة المكونة ٌستعٌن بالرقابة إن المصرف

كن أن نلمس نوع من المخاطر ،وهنا ٌم أحكام المعامالت البنكٌة فً المتخصصة

المخاطر الفقهٌة تنتج عن الطبٌعة غٌر المتجانسة و أطلق علٌه المخاطر الفقهٌة.

وال موظفً  اإلسالمٌةلبعض المنتجات المصرفٌة، كما أنه لٌست للمصارف 

على دراٌة تامة بؤحكام الفقه،  اإلسالمٌةبعض المصارف المركزٌة فً الدول 

على معرفة تامة بمدلوالت  الٌسوقابة الشرعٌة كما أن أعضاء أجهزة الر

المفاهٌم الحدٌثة إلدارة المخاطر التشغٌلٌة والتقنٌة والشهرة والتقٌد بالمعاٌٌر 

الرقابٌة
118
. 

وكبار العلماء ومجالسهم العلمٌة  الشرعً التدقٌق هٌئةطبٌعة عمل  إن         

 مشروعٌة على ترد لتًا الٌومٌة واالستفسارات األسئلة عن باإلجابة هً القٌام

 االلتزام متابعة على وتشرف اإلسالمً، المصرف ٌمارسها التً النشاطات

 بتدقٌق تقوم كما الفتوى، هٌئة عن الصادرة والفتاوى التوصٌات وتنفٌذ

 والمعاٌٌر الشروط تطبٌق من وتتؤكد المصرف بها ٌقوم التً المختلفة المعامالت

فٌها الشرعٌة
119
. 

الل المقابلة من مسإول البنك ومن خالل السإال عن مدى وتبٌن من خ        

كانت اإلجابة بؤنه  المصرفٌة للرقابة بازل لجنة فً المحددة بالمقرراتاالستعانة 

 بازل لجنة فً المحددة بالمقررات االستعانة لغرض مطبق برنامج ال ٌملك البنك

 .البنك بهذا المصرفٌة للرقابة

                                                           
الوضع الراهن  :محمد عوض الكرٌم الحسٌن، مخاطر التشغٌل فً الجهاز المصرفً السودانً - 118

 .10والتحدٌات، مرجع سابق، ص
 .46(، ص 188عبد الباري، التدقٌق الشرعً، مجلة االقتصاد اإلسالمً، عدد ) - 119
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لك المقررات وكما عرضها الباحث فً االطار ومن باب اإلشارة إلى ت       

النظري فهً تمثل إطارا  دولٌا  موحدا  لقواعد الرقابة الحذرة، وتضع معٌارا  

موحدا  لتقٌٌم رأس المال إلى جانب تقٌٌم األصول وما ٌرتبط بها من مخاطر 

تشغٌلٌة، وبالرغم من أن معاٌٌر ومقررات لجنة بازل لٌست ذات طبٌعة ملزمة 

ٌا  فً حد ذاتها، إال أن دول العالم على اختالف ظروفها ونظمها المصرفٌة قانون

تلتزم بتنفٌذها، لتدعٌم مراكزها التنافسٌة وضمان نمو أجهزتها المصرفٌة 

واستقرارها، كما تقوم لجنة بازل بصفة مستمرة، بمراقبة التطورات المصرفٌة 

ن النظام المصرفً والمالٌة والعمل على تطوٌر األداء لضمان سالمة وأما

العالمً وتجنب األزمات المالٌة
120
. 

وٌرى الباحث بؤن معٌار بازل لكفاٌة رأس المال أهم إطار مإسسً        

ومعٌار كمً لقٌاس السالمة المصرفٌة ووجد قبوال  واسعا  من معظم المصرفٌن 

فً العالم ألنه ساعد فً تقوٌة النظام المصرفً الدولً وإزالة المنافسة غٌر 

العادلة وغٌر المتكافئة بٌن المصارف والناتجة عن االختالفات فً المتطلبات 

الرقابٌة بشؤن كفاٌة رأس المال عن طرٌق توافق دولً فً األنظمة الرقابٌة 

الوطنٌة بشؤن رأس المال مادام ذلك ال ٌخالف فً تطبٌقه روح وأحكام الشرٌعة 

 فلما ال ٌتم استخدامه فً هذا البنك. اإلسالمٌة

أن كانت  المخاطر لمعرفة لٌاتواأل الوسائلوعن سإال الباحث عن كفاٌة       

البنك إن الوسائل  لوالتجدٌد أم ال، كانت اإلجابة من مسإو التطوٌر إلى تحتاج

كافٌة فً أغلبها لكن بعض الجوانب تحتاج إلى تطوٌر خاصة لمواجهة مخاطر 

 ؤثٌرا  فً عمل البنك اإلسالمً.التشغٌل التً تعتبر أكبر حجما  وأكثر المخاطر ت

 هذا ألٌات تتمٌز وأخٌرا  كانت إجابة مسإول البنك عن سإال الباحث بما        

فكانت اإلجابة إن هذه ، البنك ٌواجهها التً المخاطر لمعرفة غٌرها عن البنك

                                                           
 .2محمد عوض الكرٌم الحسٌن، مرجع سابق، ص - 120
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األلٌات هً آلٌات دقٌقة ٌقوم بها خبراء مالٌون واقتصادٌون بالفرع والبنك 

أحدث أنظمة إدارة المخاطر فً المإسسات المالٌة، وهنا تقع  الرئٌسً وفق

المزاوجة بٌن األسس والمعاٌٌر المحاسبٌة والقانونٌة فً قٌاس المخاطر وبٌن 

األسس الفقهٌة واألصولٌة التً بنً علٌها أساس المصرف اإلسالمً وهذا من 

واقع بقدر أسرار نجاح البنك اإلسالمً الشرعً أنه ٌوفر خبرات تكون ملمة بال

 إلمامها بثوابت الشرٌعة وأحكام المعامالت. 
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 المصرفية المخاطر لدفع اإلدارة استراتيجية تحليل:  الخامس المبحث

 بماالنج الشرعي اإلندونيسي الوطني بنكال اإلسالمي المصرف في

 : عرض البياناتأوالً 

 اإلندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف إلى بزٌارة الباحث قام       

البنك وهو  مسإول مع مقابلة بإجراء فقام البٌانات جمع لغرض بماالنج الشرعً

المدٌر التنفٌذي
121
 مغلقة مقابلة هٌئة على كانت التً المقابلة وأجرى معه ،

 المصرف في المصرفية المخاطر لدفع اإلدارة استراتيجية: بهدف معرفة

 النحو علىالمقابلة  وكانتبماالنج،  رعيالش االندونيسي الوطني بنك اإلسالمي

 : التالً

 اٌحاٌٟ؟ اٌخطش ٌّؼاٌعح ٚشاٍِح ٚاػحح اإلداسج اعرشاذ١ع١اخ ً٘ -1

تركٌز العمل على )االستراتٌجٌة المطبقة هً استراتٌجٌة التركٌز حٌث ٌتم 

 .(المنتج الرئٌسً للبنك

 ؟ِغرمثال   اٌخطش ٌرفادٞ ٚشاٍِح ٚاػحح اإلداسج اعرشاذ١ع١اخ ً٘ -2

معالم لها التً استراتٌجٌة التروٌج للخدمة المصرفٌة وب تستعٌن هنا اإلدارةإن )

 (وشاملة واضحة جراءاتإو

 ػٓ اٌّؼٍِٛاخ ذٛفش ح١س ِٓ ٚشاٍِح ٚاػحح اإلداسج اعرشاذ١ع١اخ ً٘ -3

 اٌخطش؟

                                                           
-01-18لبنك الوطنً اإلندونٌسً الشرعً بماالنج، تارٌخ المقابلة : محمد إقبال ،المدٌر التنفٌذي  - 121

 م، مكان المقابلة: مقر إدارة الفرع بمدٌنة ماالنج.2016
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 توفر حٌث من وشاملة واضحة معرفة الخطرل اإلدارةاستراتٌجٌات )نعم تعتبر 

 (المعلومات

 رأي حسب الحالٌة االستراتٌجٌة فشل حالة فً البدٌلة ستراتٌجٌةاال ماهً -4

 البنك؟

 (الحالٌة االستراتٌجٌة فشل حالة فً البدٌلة االستراتٌجٌة )البنك لٌس لدٌه

 المخاطر لدفع ألخر حٌن من اقتصادٌة جدوى بدراسات اإلدارة تستعٌن هل 5-

 ؟ بماالنج لشرعًا االندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف فً المصرفٌة

 فً المصرفٌة المخاطر لدفع قتصادٌةالا جدوىال دراسات ٌعتمد البنك على)ال  

 بماالنج(. الشرعً االندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف

 البيانات تحليلاً: ثاني

 ٌتناول الذي من أسئلة الدراسة األخٌر السإال إجابات عرض بعد        

 اإلسالمً المصرف فً المصرفٌة المخاطر لدفع اإلدارة استراتٌجٌة موضوع

المقابلة  جاباتإ خالل منوالمحصلة  بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنك

ٌتبٌن أن االستراتٌجٌة المطبقة هً استراتٌجٌة التروٌج وهً من االستراتٌجٌات 

المناسبة وتدل على أن الوضع العام لهذا البنك فً سوق الصناعة المصرفٌة 

وقوي وهً من استراتٌجٌات التوسع فً التسوٌق المصرفً بالبحث عن  ثابت

أسواق جدٌدة أو زٌادة حجم المنتجات واإلقبال على التعاقدات المختلفة مع 

المستثمرٌن وفتح المجال أكثر وهً تلك التً الخدمات المصرفٌة التً ٌقوم بها 

تج الباحث أن واستن بماالنج الشرعً اإلندونٌسً الوطنًالمصرف اإلسالمً 

المصرف ٌملك رإٌة استراتٌجٌة واضحة لتطبٌق معالم هذه االستراتٌجٌة عن 

طرٌق الوسائل المتنوعة كاإلعالن والدعاٌة وغٌرها ،لكن ما لفت االنتباه أن 

المصرف ال ٌملك فً الوقت الحاضر استراتٌجٌة بدٌلة لمواجهة المخاطر أو 
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ت التً ٌعد إٌجادها مهما  توقعا  إلخفاق خططا  إلٌجاد هذا النوع من االستراتٌجٌا

االستراتٌجٌة الحالٌة ألي سبب من األسباب ،كما ٌعد عدم استعانة المصرف 

بدراسات الجدوى االقتصادي والتً تعد وسٌلة كفإة وتوفر نظرة قٌاسٌة 

وتقٌٌمٌة للخطط المزمع تنفٌذها فً المستقبل من النقاط التً ال تخدم اإلدارة 

فً مواجهة المخاطر نظرا  ألن تطبٌقها ٌحوي بال شك مزاٌا عدٌدة  االستراتٌجٌة

 لهذا المصرف اإلسالمً.

 ثالثاً: النتائج

اٌٛؽٕٟ اٌّظشف١ح فٟ اٌثٕه  اٌّخاؽش ئْ االعرشاذ١ع١ح اٌّطثمح ٌذفغ  -1

أٞ ذشو١ض إٌشاؽ  (اعرشاذ١ع١ح اٌرشو١ض)ٟ٘  اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌششػٟ تّاالٔط

 اٌثحس ِٕٙا اٌغشع اعرشاذ١ع١ح ١ٌٚغد جِحذد ٚغا٠اخ أ٘ذافاٌثٕىٟ ػٍٝ 

فٙزٖ اٌّشحٍح لذ ذعاٚص٘ا  اٌغٛق فٟ ٌٙا لذَ ِٛػغ ذحذ٠ذ أٚ أ٘ذاف ػٓ

 اٌثٕه.

ٚذٛطً  ٚشاٍِح ٚاػحح ذرظف اعرشاذ١ع١ح اٌرشو١ض تأٔٙا اعرشاذ١ع١ح -2

 االعرشاذ١ع١ح اٌرٟ ذف١ذ اٌّؼٍِٛاخ ٘اش١رٛفٌ اٌثاحس ٌٙزٖ إٌر١عح ٔظشا  

 اٌشاٍِحأْ ذؼطٟ اٌشؤ٠ح اٌّغرمث١ٍح ثٕه تح١س اٌّخاؽش تٙزا اٌ ئداسج

 اٌّظشف١ح.  ٌٍّإعغح

اعرشاذ١ع١ح اٌرش٠ٚط ٠طثك  تّاالٔط اٌششػٟ اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌٛؽٕٟ اٌثٕه ئْ -3

 ػالْػٓ ؽش٠ك اذثاع ٚعائً ِؼ١ٕح ِٚخرٍفح ِصً اإل ٌٍخذِح اٌّظشف١ح

 ػٓ أٚ ٚاٌّعاالخ اٌظحف فٟ اإلػالْ أٚ اٌرٍفض٠ٟٛٔ اإلػالْ عٛاء

 .اٌرؼش٠ف١ح اٌّإذّشاخ ٚػمذ ٌذػا٠حا ؽش٠ك

اٌٛؽٕٟ االٔذ١ٔٚغٟ اٌششػٟ تّاالٔط ١ٌظ ٌذ٠ٗ االعرشاذ١ع١ح  اٌثٕهْ ئ -4

ال ٠غرخذَ  ٚأْ اٌثٕهاالعرشاذ١ع١ح اٌحا١ٌح، ٚئخفاق اٌثذ٠ٍح فٟ حاٌح فشً 
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ٚذؼرثش دساعاخ  لرظاد٠ح ٌذفغ اٌّخاؽش اٌّظشف١حالعذٜٚ ااٌدساعاخ 

 اٌّخاؽش. ٌٙا ِضا٠ا ػذ٠ذج ٌرفادٞاٌعذٜٚ 

 النتائج مناقشة: رابعاً 

 فً الكشف عنمن خالل النتائج التً توصل إلٌها  الباحث ٌستنتج      

 اإلندونٌسً الوطنً البنكب المصرفٌة المخاطر لدفع المطبقة االستراتٌجٌة

إن استراتٌجٌة اإلدارة الحالٌة هً استراتٌجٌة التركٌز أي  بماالنج الشرعً

لى أهداف وغاٌات محددة ولٌست استراتٌجٌة الغرض تركٌز النشاط البنكً ع

منها البحث عن أهداف أو تحدٌد موضع قدم لها فً السوق ،فطرٌق البنك 

 واضحة وإنما الحاجة األن للتركٌز على التقدم والسٌر إلى االمام.

 خدمة أو سلعة تقدٌم تعنًوٌمكن االشارة إلى استراتٌجٌة التركٌز بؤنها :        

 و ،محددة جغرافٌة منطقة تخدم أو المستهلكٌن من معٌن قطاع تحاجا تشبع

 من المستهدف السوق فً تنافسٌة مٌزة من االستفادة إلى هنا المنظمة تسعى

 خفض على التركٌز بسبب المنافسٌن من أقل أسعار ذات منتجات تقدٌم خالل

 عمالءال خدمة أو المواصفات، أو الجودة فً متمٌزة منتجات تقدٌم أو التكلفة

الخ... والزبائن
122
. 

 لتفادي وشاملة واضحة استراتٌجٌات وعن سإال للباحث عن مدى توفر       

 هنا تستعٌن اإلدارة إنالبنك  لمستقبال  كانت اإلجابة من مسإو الخطر

 واضحة جراءاتللخدمة المصرفٌة وهً تقوم على إ التروٌج باستراتٌجٌة

روٌج هً جزء من استراتٌجٌة التركٌز ، وٌرى الباحث إن استراتٌجٌة التوشاملة

حٌث إن التركٌز ٌتطلب البحث دوما  عن تروٌج للخدمة المصرفٌة فً السوق 

                                                           
مإٌد سعٌد سالم، أساسٌات اإلدارة االستراتٌجٌة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة األولى،  - 122

 .148، ص 2005
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بالوسائل المختلفة ومنها على سبٌل المثال اإلعالن سواء اإلعالن التلفزٌونً أو 

اإلعالن فً الصحف والمجاالت أو عن طرٌق الدعاٌة وعقد المإتمرات 

مصرف أو توزٌع النشرات والكتٌبات التعرٌفٌة وكذلك إقامة التعرٌفٌة بخدمات ال

المعارض وغٌرها من وسائل وسٌاسات التروٌج التسوٌقً للخدمة المصرفٌة 

  اإلدارة استراتٌجٌات البنك عن مدى كون ل. وكانت اإلجابة من مسإواإلسالمٌة

الخطر أي هل تقدم اإلدارة  عن المعلومات توفر حٌث من وشاملة واضحة

ستراتٌجٌة الخدمة المناسبة والكافٌة لتوفٌر المعلومات عن المخاطر فً بنك اال

 نعمفحصل الباحث على إجابة مضمونها : بماالنج الشرعً االندونٌسً الوطنً

 توفر حٌث من وشاملة واضحة الخطر معرفة واجراءات سٌاسات تعتبر

اتٌجٌة هً ناجحة االستراتٌجٌة، وبذلك ٌرى الباحث إن اإلدارة االستر المعلومات

فً تقدٌم الرإٌة الكاملة للمخاطر بهذا البنك حٌث من وظٌفة اإلدارة 

 االستراتٌجٌة أن تعطً الرإٌة المستقبلٌة للمإسسة.

استراتٌجٌة تكون  توفر مدىعن  لباحثا سإال بٌنما كانت إجابة       

رأي  سبح الحالٌة أو إخفاق االستراتٌجٌة فشل حالة فً البدٌلة االستراتٌجٌة

 فً البدٌلة االستراتٌجٌة البنك، فكانت اإلجابة من المسإول بؤن البنك لٌس لدٌه

وٌعتبر هذا من المخاطر فً حد ذاته فال بد  الحالٌة االستراتٌجٌة إخفاق حالة

إلدارة البنك من توفٌر استراتٌجٌة بدٌلة أو احتٌاطٌة ،صحٌح إن االستراتٌجٌة 

وظٌفٌة المناط بها العمل بهذا البنك على خٌر ما الحالٌة هً استراتٌجٌة تإدي ال

ٌرام ولكن هذا ال ٌعفً اإلدارة بالبنك اإلسالمً من توفٌر استراتٌجٌة واحدة 

 على األقل تكون بدٌلة أو عدة خٌارات من االستراتٌجٌات البدٌلة على األكثر.

 اتوالمهار القدرات توافرضرورة  إلى االستراتٌجً التفكٌر ٌشٌر حٌث      

وعلى رأس تلك القدرات  االستراتٌجٌة اإلدارة مهام الفرد لممارسة الالزمة
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والمهارات القدرة على اختٌار االستراتٌجٌة المناسبة ،فالمدٌر االستراتٌجً ٌقوم 

ٌّم كل  بحصر االستراتٌجٌات البدٌلة لمواجهة الموقف التنظٌمً الطارئ، وٌق

ومبررات تطبٌق كٍل منها بما ٌساهم استراتٌجٌة من خالل تناوله لمزاٌا وعٌوب 

فً حسن اختٌاره ألفضلها
123
. 

وٌرى الباحث إن من أنواع المخاطر النً تواجه المصارف هً مخاطر      

 مناسبة استراتٌجٌة لغٌاب نتٌجة( التً تنشؤ Strategic Riskاالستراتٌجٌة )

 القصٌر لٌناآلج فً أهدافه لتحقٌق اتباعه الواجب المسار خاللها من ٌحدد للبنك

 على واعتمادا   المنافسٌن وظروف العامة البٌئٌة الظروف ضوء فً والطوٌل

 تؤثٌرها حٌث من المخاطر من النوعٌة هذه أهمٌة وتؤتى، الذاتٌة القوة تحلٌل

ومع توفر  لها المكونة العدٌدة العناصر حٌث ومن البنك، مستقبل على الكبٌر

إال أن توفر استراتٌجٌة بدٌلة أمر  االستراتٌجٌة المناسبة فً الوقت الحالً

 ضروري كذلك للبنك.

 الشرعً اإلندونٌسً الوطنً بنكوعلى كل حال فإن المصرف اإلسالمً        

وهو ٌعتمد استراتٌجٌة التركٌز هو ال ٌستغنً عن الحاجة إلى تبنً  بماالنج

 استراتٌجٌة بدٌلة فً حالة حدوث أي طاري أو ظهور مخاطر تواجه البنك.

إن االستراتٌجٌة البدٌلة التً ٌقترحها الباحث على البنك هً استراتٌجٌة        

)إدارة المخاطر المتوقعة( وهً استراتٌجٌة أسسها النظرٌة وقٌاسها ٌتم باعتماد 

( وهو ٌقوم على تحلٌل المخاطر أو التهدٌدات والفرص SWOTمصفوفة )

ه إدارة المصرف فً ظل لغرض معرفة كٌفٌة التعامل مع المخاطر التً قد تواج

وجود نقاط تهدٌد متمثلة فً نقص فً التموٌل المالً أو فً نقص الموارد 

البشرٌة المإهلة أو فً ظهور واحتدام المنافسة أو فً ضعف تسوٌق الخدمة 

                                                           
 .50بً، اإلدارة االستراتٌجٌة فً البنوك اإلسالمٌة ،مرجع سابق، ص عبد الحمٌد عبد الفتاح المغر - 123
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المصرفٌة لهذا البنك اإلسالمً ،وكذلك بواسطة هذا التحلٌل ٌمكن أن نحدد 

 وبكل دقة...ألخ. الموقف االستراتٌجً للبنك فً أي وقت

وضعفها قوة المنظمة هو عملٌة تقٌٌم جوانب ( SWOT)تحلٌل إن         

والفرص والتهدٌدات ذات الصلة ببٌئة المنظمة الخارجٌة، فهو ٌهتم بالمنظمة 

تحقق ذلك  استراتٌجٌةبٌنها بما ٌساعدها فً بناء  التناسبعلى  والبٌئة، مإكدا  

قة بٌن التقٌٌمٌن الداخلً والخارجً فً التحلٌل التوافق، وتوضح هذه األداة العال

االستراتٌجً
124
متغٌرات رئٌسٌة هً:  ةالعالقة بٌن أربعوالنموذج ٌقوم على  .

نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التهدٌدات، ومن هنا جاء اسمه باللغة 

( وهو اختصار لألربعة مكونات الرئٌسٌة له وهً: نقاط SWOTاإلنجلٌزٌة )

 الفرص (،Weaknesses) الضعف نقاط  (،Streugths) القوة

(Opportunités،) التهدٌداتو (Treats)
125

. والجدول التالً ٌمثل الشكل 

 العام لهذا التحلٌل:

 ( مصفوفة )سوات(3جدول رقم )

 عفضنقاط ال نقاط الـقوة المتغٌر

 إصالحٌة استراتٌجٌة     هجومٌة استراتٌجٌة الفرص

 هجومٌة استراتٌجٌة     عٌة دفا استراتٌجٌة التهدٌدات

البنك عن سإال الباحث عن مدى استعانة  لوكانت اإلجابة من مسإو          

 المخاطر لدفع ألخر حٌن من اقتصادٌة جدوى بدراسات وإدارته البنك اإلسالمً

 بماالنج الشرعً االندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف فً المصرفٌة

                                                           
نعمة عباس الخفاجً، اإلدارة اإلستراتٌجٌة : المداخل والمفاهٌم والعملٌات، مكتبة دار الثقافة للنشر  - 124

 .178، ص 2004والتوزٌع، عمان، األردن، الطبعة األولى، 
صول واألسس العلمٌة، الدار الجامعٌة، مصر، محمد أحمد عوض، اإلدارة االستراتٌجٌة األ - 125

 .203م، ص 2000
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التواصل مع الخبراء فً القرار االستراتٌجً واتخاذه وهو أمر ٌقوم أٌضا  على ،

 لدفع اقتصادٌة جدوى فً الوقت المناسب ،ولكن البنك ال ٌستخدم دراسات

 الشرعً االندونٌسً الوطنً بنك اإلسالمً المصرف فً المصرفٌة المخاطر

البنك اإلسالمً شرٌعة  لبماالنج، كما جاء فً مضمون المقابلة مع مسإو

الباحث بؤن هذه الدراسات مهمة وذلك للحٌلولة والحد من  ماالنج، وٌرى

المخاطر التً قد تواجه البنك اإلسالمً مستقبال. وال ٌخفى أن دراسة الجدوى 

االقتصادٌة تجعل عملٌة اتخاذ القرارات االستثمارٌة عملٌة متكاملة األبعاد تؤخذ 

روع وهو ما ٌجعل فً اعتبارها كافة العوامل التً ٌمكن أن تإثر على أداء المش

عملٌة حساب المخاطر عملٌة دقٌقة وبؤقل درجة ممكنة من عدم التؤكد
126
 

من مساٌرة العصر وتطوٌر أنظمتها وأدواتها  اإلسالمٌةفال بد للمصارف        

، وهذا األمر ٌتطلب القٌام ببحوث اإلسالمٌةباستمرار ضمن إطار الشرٌعة 

تخدام أحدث اإلمكانات المتاحة، ودراسات قائمة على أسس علمٌة سلٌمة وباس

مقارنة بالبنوك التقلٌدٌة، كل  اإلسالمٌةإضافة للحداثة النسبٌة لتجربة المصارف 

ذلك ٌإكد على ضرورة وجود إدارة تعمل بكفاءة عالٌة فً كل مصرف إسالمً 

فً مجال دراسات الجدوى االقتصادٌة لكً ٌسٌر المصرف بخطوات واعٌة 

ٌق أهدافه، وتتولى إدارة دراسات الجدوى عدد من مطمئنة ومدروسة نحو تحق

 المهام، من أبرزها:

القٌام بالدراسات االقتصادٌة لمناخ االستثمار بالداخل والخارج للتعرف  -1

على ما ٌناسب األوضاع االقتصادٌة من أسالٌب استثمار وتقدٌم اقتراحات 

 بها إلدارة المصرف.

                                                           
، القاهرة: المعهد العالمً 1عبد العظٌم، حمدي، دراسات الجدوى االقتصادٌة فً البنك اإلسالمً، ط - 126

 .281م، ص 1996للفكر اإلسالمً، 
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الخطط الالزمة إلنجاح  العمل بدراسات علمٌة مٌدانٌة تسوٌقٌة لوضع -2

التسوٌق المصرفً بالمصرف وأٌضا  تقدٌم المساعدة والخطط والمقترحات 

 التسوٌقٌة لمشروعات المصرف والمتعاملٌن معه.

القٌام بدراسة الجدوى للمشروعات االستثمارٌة المقترحة لعرضها على  -3

المتعاملٌن مع المصرف سوءا مدخرٌن أو مستثمرٌن، وكذلك المشروعات 

 جاري دراستها إلدراجها فً الموازنة التخطٌطٌة للمصرف.ال

عمل الدراسات الالزمة للمشروعات المتعثرة المملوكة للمصرف أو أحد  -4

عمالئه أو المشروعات المشتركة بهدف تقدٌم المقترحات الالزمة إلنجاح 

 هذه المشروعات أو تقدٌم الحلول العملٌة ألفضل أسلوب ٌتبع فً تصفٌتها.

مع إدارة االستثمار فً بحث األوضاع الخاصة بتعثر بعض المشاركة  -5

العمالء أو توقفهم عن السداد بهدف األخذ بؤٌدٌهم نحو النجاح والتنمٌة 

 وحفاظا  على حقوق المصرف.

وضع الخطط المستقبلٌة للمصرف بصفة عامة سواء  التخطٌط للتنظٌم  -6

ثمار، أو الداخلً للمصرف وإدارتها والخطط التدرٌبٌة أو خطط االست

 خطط التوسع المستقبلً.

االشتراك فً إعداد الموازنة التخطٌطٌة واالشتراك فً تقوٌم أداء اإلدارات  -7

 والفروع.

تقدٌم االستشارات االقتصادٌة والفنٌة إلدارات المصرف وللجمهور -8
127
. 

 
                                                           

لدار الجامعٌة، ، اإلسكندرٌة: ا1عبد الحمٌد، عبد المطلب ،دراسات الجدوى االقتصادٌة، ط: عبد  -127
 زما بعدها. 47ص، 2000
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 الخامسالباب 

 الخالصــــــــة  

الخالصة  -أوالً   

-النتائج التالٌة: إلىتوصل الباحث من خالل هذه الدراسة الوصفٌة         

بنك الوطنً  اإلسالمًالمصرف فً اٌّخاؽش  ئداسجأْ تبٌن من البحث -1

العمل على تقلٌل درجة المخاطرة فً وظٌفتها اإلندونٌسً الشرعً بماالنج 

وتبٌن إن ، مثل المربحة والمضاربةالتً ٌنفذها البنك ملٌات المصرفٌة الع

تٕه اٌٛؽٕٟ اإلٔذ١ٔٚغٟ  اإلعالِٟاٌّظشف ت المخاطر إدارة واجبات

 ٔاح١ح ِٓ اٌٛظ١فٟ تاٌرٕغ١ك ٠م٠َٛمَٛ تٙا ِٛظف  اٌششػٟ تّاالٔط

رٕف١ز خطؾ ت ٠مَٛ فاٌثٕه ٕ٘ااٌشئ١غٟ  ٌٍثٕه اٌشئ١غ١ح اإلداسج ِغ االخرظاص

 إدارةجراءات إكل ما ٌخص ٌف ِٓ ِمشٖ اٌشئ١غٟ تاٌؼاطّح ظاوشذاٌثٕه ا

 المخاطر إدارة عن مصغرة صورة بالتالً ٌمثل الواقع وهذا المخاطر

تٕه  اإلعالِٟاٌّخاؽش فٟ اٌّظشف  ئداسجٚذٕف١ز ؽث١ؼح ػًّ ئْ ،و الرئٌسٌة

ٟ٘ اٌشئ١غ١ح(  اإلداسج)وفشع ِٓ اٌٛؽٕٟ اإلٔذ١ٔٚغٟ اٌششػٟ تّاالٔط 

ِٚخاؽش اٌغ١ٌٛح  اٌّؼاستحٛاظٙح اٌّخاؽش اٌّظشف١ح ٚفٟ ِمذِرٙا ِخاؽش ِ

ِخاؽش اٌرشغ١ً ِٚخاؽش اٌرحىُ ِٚخاؽش إٌّافغح فٟ اٌغٛق ِٚخاؽش ٚ

ْ اٌثٕه ٠مَٛ تّٛاظٙح اٌّخاؽش ػٓ ؽش٠ك اٌّغاسػح ٚئ ،اٌغّؼح فٟ اٌغٛق

تششٞ أٚ تغثة أٔظّح عثثٗ فٟ ِؼاٌعح أعثاب اٌخطش عٛاء واْ اٌخطش 

 .ًاٌؼّ

 اإلسالمًا المخاطر لدى هذا البنك هأهم مصادر الخطر التً تتولد منإن  -2

والفنٌة  اإلدارٌةأولها مصادر راجعة لعدم توافر الكفاءة وعلى رأسها و

مصادر  أنوتبٌن ، )مصادر التشغٌل( كوالخبرة العملٌة لدى المستثمر بالبن
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عمٌل المستثمر فً ال األخالقٌةلمخاطر تنشؤ بسبب عدم توفر المواصفات ا

وهً تتمثل فً المخاطر من احتماالت عدم قدرة العمٌل المستثمر على 

ٌكون لمخاطر امصادر  أنتبٌن كما ، الوفاء بحقوق المصرف المالٌة مستقبال  

تبٌن ، ومصادرها ونشاءتها هو عدم سالمة المركز المالً للعمٌل المستثمر

ة المتاحة أي أن رٌلمخاطر ترجع لنوعٌة الموارد البشامصادر من  أن

من مصادر ، وقد ال ٌكونون علً كفاءة وتؤهٌل مناسب وكافً العاملٌن بالبنك

التوافق مع بعض القوانٌن السائدة فً عمل البنوك حٌث  المخاطر كذلك عدم

جانب من  انفقد إلىلمخاطر قانونٌة قد تإدى  اإلسالمٌةتتعرض البنوك 

تبٌن أن هناك مصادر للمخاطر فً و ،أصولها أو زٌادة التزاماتها قبل الغٌر

وجود المنافسة مع البنوك التقلٌدٌة  إلى نشؤتهاترجع  اإلسالمًهذا البنك 

 .المصرفً السوق فًكافٌة  استثمارٌة فرص وجود وعدم، العاملة

 بماالنج الشرعً االندونٌسً الوطنً بنكأن ألٌات معرفة المخاطر فً  تبٌن -3

نها إ، وفً نظام التشغٌل فً البنك نحرافا  ذا كان هناك اإ تعتمد على معرفة

بالتنسٌق مع  ًلٌات دقٌقة ٌقوم بها خبراء مالٌون واقتصادٌون بالبنك الرئٌسأ

 وبذلك المخاطر فً المإسسات المالٌة إدارةفرع البنك وفق أحدث أنظمة 

 قٌاس فً والقانونٌة المحاسبٌة والمعاٌٌر األسس بٌن المزاوجة حصلت

 المصرف أساس علٌها بنً التً واألصولٌة الفقهٌة سساأل وبٌن المخاطر

 خبرات بتوفٌره الشرعً اإلسالمً البنك نجاح أسرار من وهذا اإلسالمً

 إن،و المعامالت وأحكام الشرٌعة بثوابت إلمامها بقدر بالواقع ملمة تكون

 خاصة تطوٌر إلى تحتاج الجوانب بعض لكن أغلبها فً كافٌة الوسائل

 فً تؤثٌرا   المخاطر وأكثر حجما   أكبر تعتبر التً لتشغٌلا مخاطر لمواجهة

 هو  تبٌن إن من ألٌات البنك لمعرفة المخاطرو ،اإلسالمً البنك عمل

بالرقابة الشرعٌة من العلماء والمراجع العلمٌة المتخصصة فً  االستعانة
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 تبٌن أنو، والذٌن لهم دراٌة بفقه المعامالت وغٌره، أحكام المعامالت البنكٌة

برنامج مطبق لغرض االستعانة بالمقررات المحددة فً لجنة  ٌملكال البنك 

 بازل للرقابة المصرفٌة بهذا البنك.

بنك الوطنً االندونٌسً الشرعً فً الحالٌة  اإلدارةإن استراتٌجٌة تبٌن  -4

 أهدافبماالنج هً استراتٌجٌة التركٌز أي تركٌز النشاط البنكً على 

 تحدٌد أو أهداف عن البحث منها الغرض اتٌجٌةاستر ولٌست محددة وغاٌات

 للتركٌز ناأل الحاجة نماإو واضحة البنك فطرٌق، السوق فً لها قدم موضع

استراتٌجٌة التروٌج  البنك ٌطبقأنه تبٌن و، االمام لىإ والسٌر التقدم على

 سواء اإلعالن المثال سبٌل على ومنها المختلفة بالوسائل للخدمة المصرفٌة

 طرٌق عن أو والمجاالت الصحف فً اإلعالن أو التلفزٌونً اإلعالن

االستراتٌجٌة لدى البنك تعد  اإلدارة،وأن  التعرٌفٌة المإتمرات وعقد الدعاٌة

الوطنً  البنكتبٌن بؤن و ،البنكناجحة فً تقدٌم الرإٌة الكاملة للمخاطر بهذا 

حالة فشل  االندونٌسً الشرعً بماالنج لٌس لدٌه االستراتٌجٌة البدٌلة فً

االستراتٌجٌة الحالٌة، وهو ال ٌستخدم دراسات جدوى اقتصادٌة لدفع 

 .ر المصرفٌةالمخاط

 توصيات ال –ثانياً 

مستقلة للمخاطر بفرع البنك الوطنً اإلندونٌسً  إدارةإنشاء العمل على  -1

أن ٌتم تقٌٌم المخاطر على و نظرا  ألهمٌة وحجم العمل الشرعً بماالنج

 ولٌس على درجة الخطر فقط.سس علمٌة ثابتة أ

 اإلدارٌةمعالجة أي مخاطر قد ٌكون منشؤها ومصدرها ضعف الكفاءة  -2

والفنٌة والخبرة العملٌة لدى المستثمر والتؤكد من توفر المواصفات 

 فً العمٌل وكذلك من سالمة المركز المالً للعمٌل المستثمر. األخالقٌة
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فاءة وتؤهٌل مناسب وكافً معالجة مصادر المخاطر التً قد تنشؤ من عدم ك -3

للعاملٌن بالبنك بالعمل على توفٌر الموظفٌن المإهلٌن من خالل التخطٌط 

 الجٌد للتوظٌف .

معالجة ضعف التموٌل وكذلك المخاطر بسبب المنافسة مع البنوك التقلٌدٌة  -4

 وتحقٌق التمٌز.وبشكل شامل العاملة من خالل الدراسة الجٌدة للسوق 

فً البٌئة التشغٌلٌة  واالنحرافاتعلومات عن التقلبات توفٌر المالعمل على  -5

االستعانة بالمقررات المحددة فً لجنة و لتجنب المخاطر التشغٌلٌة بالبنك

 بازل للرقابة المصرفٌة نظرا  لمزاٌا المقررات فً الخدمة البنكٌة .

العمل على اٌجاد استراتٌجٌة بدٌلة لدى بنك الوطنً اإلندونٌسً الشرعً  -6

ٌعتمد علٌها فً حالة حدوث أي طاري أو ظهور مخاطر تواجه  بماالنج

 البنك .

لتحدٌد جوانب القوة والضعف  (SWOT)االستعانة بتحلٌل سوات  -7

جدوى الوالموقف الستراتٌجً للبنك، وكذلك ضرورة االستعانة بدراسات 

 فًالمخاطر المصرفٌة  للمساهمة فً تجنبقتصادٌة من حٌن ألخر الا

 بنك الوطنً االندونٌسً الشرعً بماالنج. اإلسالمًالمصرف 
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 والمصادر المراجع قائمة
 

 القرآن الكرٌم

هـ  606ابن األثٌر الجزري، مجد الدٌن، أبو السعادات، المبارك بن محمد، )ت 

م، تحقٌق: خلٌل 2، 1م(، النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر، ط1209

 /.1م،ج2001-هـ1422شٌحا، دار المعرفة، بٌروت، 

م، تحقٌق: عماد 2القٌم، زاد المعاد فً هدي خٌر العباد، ط: بدون،  ابن

  .5البارودي، المكتبة التوفٌقٌة، مصر، )د.ت(، ج

م(، معجم مقاٌٌس اللغة، 1004هـ = 395ابن فارس، أبو الحسٌن، أحمد )ت 

م، تحقٌق وضبط: عبد السالم هارون، دار الفكر، بٌروت، 6ط: بدون، 

 .م1979-هـ1399

 العرب، لسانمحمد بن مكرم،  ابن منظور اإلفرٌقً، جمال الدٌن ،ضلأبو الف

  .م1993-هـ1413 بٌروت، العربً، التارٌخ مإسسة  م،16 ،3ط

أبو زٌد، محمد عبد المنعم المخاطر التً تواجه استثمارات المإسسات 

دور المإسسات -، بحث فً: كتاب الوقائعاإلسالمٌةالمصرفٌة 

 .2، جاإلسالمٌةالمصرفٌة 

،عبد الستار، المعامالت الشرعٌة، حلقة ضمن برنامج الشرٌعة والحٌاة،  أبو غدة

 www. Aljazeera .net/programs:موقع قناة الجزٌرة 

/shareea/  articles/  2003/5/ 5-25-1 .htm. 

: مقررات لجنة بازل، تحدٌات اإلسالمٌةأحمد سلٌمان خصاونة، المصارف 

 .م2008، األردن: عالم الكتب الحدٌثة، العولمة: استراتٌجٌة مواجهتها

، عمان: دار المناهج، 1العامة، ط اإلدارةآل شبٌب، درٌد كامل، مبادئ 

 م.2004
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م(، صحٌح 869هـ = 256البخاري، أبو عبد هللا، محمد بن إسماعٌل، )ت 

 م.2001-هـ1421بٌروت، -م، دار الكتب العلمٌة1، 1البخاري، ط

معجم ٌشرح األلفاظ المصطلح -التعرٌفات الفقهٌةالبركتً، محمد عمٌم اإلحسان، 

علٌها بٌن الفقهاء واألصولٌٌن وغٌرهم من علماء الدٌن رحمهم هللا 

 .م2003، بٌروت: دار الكتب العلمٌة،1تعالى، ط

المخاطر    إدارةإبراهٌم رباح إبراهٌم ، دور المدقق الداخلً فً تفعٌل ،المدهرن 

مذكرة ضمن  -دراسة تطبٌقٌة  –فً المصارف العاملة فً قطاع غزة 

 م.2011نٌل شهادة الماجستٌر فً المحاسبة التموٌل، فلسطٌن، 

المخاطر التشغٌلٌة وكٌفٌة احتساب المتطلبات الرأسمالٌة  إدارةجاسم ،،المناعً 
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الدراسة ملحق  

واطالعه لجمع البٌانات وٌحتوي على صور لزٌارة الباحث 

 اإلسالمًالمخاطر فً للبنك  إدارة عنفً مٌدان الدراسة 

وإحصائٌة المصارف بالبنك  ًٌموكذلك صور للهٌكل التنظ

 .شرٌعة ماالنج اإلسالمًائد تكرٌم للبنك هوش اإلسالمٌة
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 في جمهورية اندونيسيا  اإلسالميةبيانات عن المصارف 
 (ة)باللغة اإلندونيسي

 
 

 

Tabel 1 Islamic banking network 
 Tahun (jumlah) 

Keterangan Des 

2007 

Des 

2008 

Des 

2009 

Des 

2010 

Des 

2011 

Des 

2012 

Des 

2013 

Des 

2014 

Islamic Commercial Bank         

Jumlah bank 3 5 6 11 11 11 11 12 

Jumlah kantor 401 581 711 1,215 1,401 1,745 1,998 2,151 

Number of Worker in Islamic Banking   

Bank Umum Syariah 4,311 6,609 10,348 15,224 21,820 24,111 26,717 41,393 

Cost of Promotion - Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit) - Miliar Rupiah (in 

Billion IDR)   

Biaya promosi 135 180 154 236 339 372 370 300 

Depositor Funds Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit) - Miliar 

Rupiah (in Billion IDR)   

iB Demand Deposits - Wadia 3,750 4,238 6,202 9,056 12,006 17,708 18,523 18,649 

iB Saving Deposits - Wadia & 

Mudharaba 9,454 12,471 16,475 22,908 32,602 45,072 57,200 63,581 

iB Time Deposits - Mudharaba 14,807 20,143 29,595 44,072 70,806 84,732 107,812 135,629 

Total 28,011 36,852 52,272 76,036 115,414 147,512 183,535 217,858 

Keterangan: iB = Islamic banking 

Sumber: Financial Services Authority, Republic of Indonesia (2014) 

 
Financial Services Authority, Republic of Indonesia, 2014, Statistik perbankan 

syariah (Islamic banking statistics), Financial Services Authority, Republic 
of Indonesia, Jakarta, Desember 
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