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دارة المخاطر للحفاظ على تحليل تنفيذ جهود إ: "عنوان. أطروحة 3102اإلمام الكردي 

الشريعة فرع  BTNبنك  PTدراسة عن )المضاربة في السيولة المصرفية اإلسالمية 
 (".ماالنج

 .دوكتور أحمد فخر الدين، المجستير: المشرف
 .إدارة المخاطر، إدارة المخاطر المضاربة، تقييم السيولة: الكلمات الرئيسية

 

 
سالمي في إندونيسيا ينمو بسرعة، مع التطور الديناميكي للعمل المصرفي اإل

مع المفاهيم واألنظمة . تطور المصارف اإلسالمية أصبحت ظاهرة جديدة كمؤسسة مالية
التي تختلف عن البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية إلى حلول مالية بديلة من مختلف 

مفهوم . م وثابتالدوائر باعتبارها شكال من أشكال الدعم لتطوير دولة ذات نظام مالي سلي
الفرق يكمن في البنوك حيث المبدأ، حيث تستعين البنوك اإلسالمية المبادئ اإلسالمية في 

ونظرا لهذه الخالفات، وجعل األعمال العالمي للمصارف . مصلحة اإلسالم وغير التشغيلية
 باعتباره المؤسسات الوسيطة، يجب. اإلسالمية أكثر تعقيدا لذلك لن هربا من تهديد خطر

على البنوك اإلسالمية أيضا أن يكون قادرا على تحريك القطاع العقاري من خالل األنشطة 
النظر في معظم البنوك ال تزال تعتمد في المقام األول الدخل من تمويل األعمال . التمويلية

التجارية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مخاطر التمويل في المصارف اإلسالمية، وبطبيعة 
ولذلك، فإن الحاجة لألنظمة التي . ثر على مستوى السيولة لدى البنوكالحال، سوف تؤ

. يمكن إدارة كل قوع المخاطر في المصارف اإلسالمية في النظام لتشغيل بشكل صحيح
لذلك، تحاول هذه الدراسة تحليل تنفيذ إدارة المخاطر في المضاربة جهد حفظ السيولة 

 .المصرفية اإلسالمية
ولذلك، أجرى الباحثون المالحظات . عي وصفيهذا البحث هو نهج نو

والمقابالت والوثائق ثم تحليلها من خالل الحد من البيانات، وعرض البيانات 
 .واالستنتاجات القرارات

من نتائج هذه الدراسة، التي تم الحصول عليها وصفا لثالثة مؤشرات هامة 
نج تنفيذ نظم إدارة ماال BTN KCSمن أجل تنفيذ نظام إدارة المخاطر، بنك ( 0: هي

هو النظام الذي يمكن تحديد وإدارة أي أحداث المحتملة ( ERM)المخاطر المؤسسية 
ذات الصلة لتنفيذ إدارة المخاطر ( 3. التي تؤثر على الكيانات المصرفية اإلسالمية 

تمويل : ماالنج تنفيذ تمويل االنقاذ هو إشكالية، وهي BTN KCSالمضاربة، بنك 
، المحكمة الجزئية، وإزالة وحذف BASYARNASانات الرهن، وتسوية اإلنقاذ، وضم

ماالنج قادرة على  BTN KCSفي تقييم السيولة، ويعتبر بنك ( 2. الكتاب المستحقة
في عامي  CRهذا هو واضح من تقييم . الحفاظ على مستويات السيولة ضمن حدود آمنة

 RR، (CR BI 4.05٪ الحد األدنى من)و ٪33.062 ٪361062بلغت  3100و  3101

 ٪65096و  ٪66039، فرانكلين روزفلت بلغت (BI 5٪متطلبات ) ٪5029و  5.52٪
 .٪53059و  ٪52001، وحتى من (BI 110٪متطلبات )

 

 


