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تعريف إدارة المخاطر

إدارة المخاطـــر هـــي نظـــام متكامـــل وشـــامل لتهيئة 
ودراســـة  لتوقـــع  الالزمـــة  واألدوات  المناســـبة  البيئـــة 
المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها وتحديد مقدار 
آثارها المحتملة على أعمـــال المصرف وأصوله وإيراداته 
ووضـــع الخطط المناســـبة لما يلزم ولمـــا يمكن القيام 
به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والســـيطرة عليها 
وضبطهـــا للتخفيـــف من آثارهـــا إن لم يمكـــن القضاء 

على مصادرها.

أهم الوسائل والطرق المستخدمة في عملية إدارة 
المخاطر

1 - توزيع وتنويع اإلستثمار )اإلئتمان(

من الطـــرق المتبعـــة لتخفيف وإدارة المخاطر بشـــكل 
عـــام ومخاطر اإلئتمان ومخاطر الســـوق بشـــكل خاص 
توزيع وتنويع اإلســـتثمار أو المحفظة اإلســـتثمارية، وقد 
يتم هذا التوزيع على أســـاس القطاعات )زراعة، صناعة، 
عقـــار، الـــخ..( أو علـــى أســـاس المناطـــق الجغرافيـــة، أو 
على أســـاس اآلجـــال أو الربحية، ويؤدي ذلـــك إلى جودة 
المحفظـــة اإلســـتثمارية بشـــكل عـــام ونمـــو األصـــول 

والمراجحة المفيدة بين المخاطر والعائد. 

2 - توفير نظام فعال للمعلومات والتقييم والرصد 
وقياس المخاطر

المعلومـــات مطلوبة عن العمالء وعن الســـوق وأحوال 
اإلقتصـــاد بشـــكل عـــام. وتقييـــم العميـــل ربمـــا كانت 
الخطوة األساســـية األولى إلتخاذ القرار بتمويل العميل 
أو منحه اإلئتمـــان، ومن المفيد في هذا المجاالت وجود 
ما يسمى بوكاالت اإلئتمان المتخصصة حيث تستطيع 
تزويـــد المصـــرف بمعلومـــات شـــبه كاملة عـــن العميل 
وعـــن تاريـــخ تعامالتـــه الماليـــة مـــع المصـــارف وجهـــات 
التمويـــل األخرى. وعلى المصـــرف وخاصة في حالة عدم 
وجود مثل هـــذه الوكاالت، اإلعتماد علـــى نظام وجهاز 
داخلـــي يمكنـــه ســـبر المعلومـــات التي قـــد تتوفر من 
مصادر مختلفـــة ويقوم بالحصول على المعلومات من 
العميل نفسه ومن البنوك األخرى إذا أمكن، ومن خالل 
القيـــام بزيارة العميل في موقع عمله ومراجعة عالقاته 
مـــع العامليـــن لديه ومـــع زبائنـــه والموردين. وبدراســـة 
هذه المعلومات ومقاطعتها ببعضها يمكن للقســـم 
المختص في المصرف تكوين فكرة عن العميل ومدى 
التزامه ومدى قدرته وبالتالي يســـتطيع تقديم تقييم 

للعميل طالب التمويل قريب من الحقيقة. 

والمعلومات التي يمكن أن يستقيها موظف المصرف 
المختـــص مـــن العميـــل عند تقديمـــه الطلب تســـاعد 
بفعاليـــة بتقييم العميل والعملية المطلوبة، فمعرفة 
الغـــرض مـــن التمويل واســـتخدام الســـلعة الممولة أو 
مبلغ التسهيل، واإلطالع على أنشطة العميل السابقة 
مـــن نفـــس نوعيـــة النشـــاط وعلـــى نتائجهـــا. وكذلك 
الضمانات المقترحة مـــن قبل العميل وتقييم العميل 

لهـــا وقابليتها للتســـييل. ومن الضـــروري أن ال يقتصر 
التقييـــم على مرحلـــة ما قبل منح العميل التســـهيل 
الذي يطلبه وإنما يجب أن يستمر خالل فترة استخدامه 
للتمويـــل.  كمـــا يتطلب األمـــر معلومـــات متتابعة عن 
الســـلعة أو العمليـــة الممولـــة في الســـوق، فالمصرف 
اإلســـالمي هـــو بائع أو مشـــتري أو مســـتثمر أو شـــريك 
وليس مقـــرض، وبالتالي فهو يتعـــرض لمخاطر تتأتى 
من طبيعة العملية ذاتها التي يمولها أو يستثمر بها 

أو من السلعة موضوع العملية ذاتها. 

القانوني��ة  والمتابع��ة  واإلدارة  البيئ��ة  توفي��ر   -  3
المناسبة

تعدد العقود واعتماد المصرف اإلسالمي على عدة عقود 
كأســـاس لعمليات اإلســـتثمار والتمويل تتطلب دقة في 
صياغة هذه العقود بما يتوافق مع المتطلبات الشرعية 
وطبيعة العمليات والظروف القانونية والوضع القانوني 
الساري في موطن المصرف، ويمتد ذلك ليشمل عمليات 
الضمانـــات المســـتوفاة والتوثيـــق القانونـــي والمتابعـــة 
الدقيقـــة لإلجـــراءات والمطالبات في مواعيدهـــا الملزمة 
طبقًا للقوانين واألنظمة الســـائدة، وهذا يســـتلزم إدارة 
متخصصـــة تتضمن عددا من رجال القانون المتمرســـين 
يتابعون بإســـتمرار الجانب القانوني واإلجرائي للعمليات 
التي يشترك المصرف بتمويلها بشكل أو بآخر ومراجعة 
والوثائـــق  والمســـتندات  القانونـــي  للواقـــع  مســـتمرة 

المتعلقة بهذه العمليات حتى تصفيتها.

4 - توفير إحتياطي��ات ومخصصات كافية لمجابهة 
المخاطر المحتملة

رغـــم أن المصـــارف المركزية تفرض نســـبًا معينة على 
البنوك اإلحتفاظ بها كسيولة لمجابهة بعض المخاطر 
المحتملة، إال أنه يتوجب على المصارف اإلسالمية دراسة 
احتياجاتها من المخصصات بدقة عالية طبقا لظروفها 
وظروف عملياتها والودائع التي لديها كودائع جارية أو 
ودائع اســـتثمارية آخذه بعين اإلعتبار حجم ونسبة كل 
منها إلى اآلخرى وآجال اإلستحقاقات للودائع التي لديها 
مـــن جهـــة ومطالباتهـــا لـــدى عمالئها من جهـــة أخرى. 
وذلـــك لمجابهـــة مخاطر الســـيولة وكذلـــك إلمتصاص 
الخســـائر المحتملـــة. ويعتمـــد قرار المصـــرف بخصوص 
حجـــم اإلحتياطيات الوقائية علـــى تقييم إدارة المصرف 



إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية مالية ومصرفية

مـــن المتعامليـــن وذلـــك فـــي محاولـــة منهـــا لتغطية 
وإدارة مخاطـــر الطـــرف اآلخـــر )المتعامـــل( ومخاطرعدم 
إلتزامـــه بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية مع المصرف، ويجب 
بـــكل األحوال أن يكـــون الحصول على هـــذه الضمانات 
واستخدامها عند الحاجة متطابق مع أحكام الشريعة 
وطبقا لمـــا تقرره الهيئات الشـــرعية. وفـــي الواقع فإن 
هـــذه الضمانات بغض النظر عن قيمتها ال تغطي كل 
المخاطـــر التي تتعـــرض لها المصارف اإلســـالمية، وإنما 
تقتصر في الغالب على تغطية الحاالت التي يكون عدم 
التزام العميل أو الطرف اآلخر ناشئا عن سوء تصرفه أو 
ســـوء أمانته أو ســـوء نيته. وفي مجال الرهونات تقوم 
المصارف عادة باألخذ بعين اإلعتبار الخســـارة المحتملة 
في قيمة الرهن بســـبب المخاطـــر المختلفة، وقد جرت 
المصارف على اعتماد نسب مختلفة بالنسبة لكل نوع 
من الضمانات المرهونة، وقد تختلف هذه النســـبة من 
وقت آلخر طبقا لظروف السوق واإلقتصاد عامة. وتأخذ 
المصارف اإلســـالمية بعين اإلعتبـــار في مجال قبولها أو 

حصوله على الضمان عدة اعتبارات من أهمها:

• قيمـــة الضمـــان حاليـــا والقيمـــة المســـتقبلية له عند 
استحقاق اإللتزام وقيمة البيع الجبري في حالة الضرورة.

• سهولة تسييل الضمان والمدة التي قد يستغرقها 
تحويل الضمان الى سيولة.

8 - بدائل المشتقات 

المشـــتقات هـــي أدوات تعتمـــد قيمتهـــا علـــى قيمـــة 

شـــئ آخر. وتعتبر في المصارف التقليدية وسيلة إلدارة 
المخاطـــر بالتخفيف من آثارها وكذلـــك مصدرا للدخل. 

ويمكن تصنيفها في ثالث مجموعات:  

المســـتقبليات: وهـــي عقـــود تســـليم كميـــات محددة 
معياريـــة من ســـلع يتم اإلتجار بها في أســـواق منظمة، 

في زمن مستقبلي متفق عليه.

الخيـــارات: وهـــي إعطـــاء الحق بالبيع أو الشـــراء بســـعر 
محدد ألحد طرفي العقد دون الزامه بالتنفيذ.

المقايضة: وهي اتفـــاق لتبادل مجموعة تدفقات نقدية 
في المســـتقبل وفق شروط محددة ومن ذلك مقايضة 
أســـعار الفائدة وتبادل المشتقات اإلئتمانية أو ما يدعى 

أيضا بتبادل المخاطر اإلئتمانية.

والواقـــع أن معظـــم المشـــتقات الماليـــة إن لـــم يكـــن 
جميعهـــا تم اإلتفاق علـــى عدم شـــرعيتها وعدم جواز 
قيـــام المصارف اإلســـالمية بهـــا، وقد أوجـــدت المصارف 
اإلســـالمية عقـــود ووســـائل شـــرعية قد تشـــكل بدائل 

مقبولة إلى حد ما، من ذلك:

• العقـــود الموازيـــة: كأن يشـــتري البنـــك مرابحة ويبيع 
مرابحة، وينطبق ذلك على السلم واإلستصناع )السلم 

الموازي واإلستصناع الموازي(.
• عقود معدل العائد المتغير: كعقود اإلجارة مثال.

• بعـــض المقايضات المتفقة مع الشـــريعة اإلســـالمية، 
والمقايضة في األساس هي مبادلة تكاليف استقطاب 

لمخاطـــر الســـيولة، ويجـــب مراجعة القـــرارات المتعلقة 
باحتياجـــات الســـيولة باســـتمرار وذلـــك لتجنـــب فائض 
الســـيولة أو نقصانها، وفي هـــذا المجال يفترض بإدارة 
المصرف أن تعرف وتأخذ بعين اإلعتبار مواسم العمليات 
الكبيرة من سحب وإيداع، وعلى اإلدارة أن توجد طريقة 
عملية وفعالة لرصد وقياس فائض الســـيولة من خالل 
تقييـــم التدفقات النقدية الواردة والصادرة، وتلجأ عادة 
المصـــارف لعدة طرق لتقدير احتياجاتها من الســـيولة 
من ذلك دراســـة ومراقبة مصادر واســـتخدامات األموال، 

وطريقة مؤشر السيولة.

5 - وجود اإلدارة أو جهة الخبرة الفنية واإلدارية

يكـــون  اإلســـالمية  المصرفيـــة  العمليـــات  طبيعـــة  إن 
المصـــرف فيهـــا بائـــع أو مشـــتري أو مؤجـــر أو شـــريك، 
وضـــرورة تملك المصرف للســـلع قبل بيعهـــا وبالتالي 
مســـؤليته عنها وعن مواصفاتها وعن العيوب الخفية 
التـــي قـــد توجد فيهـــا، كل ذلك يتطلب خبـــرات جيدة 
لـــدى المصرف اإلســـالمي فـــي مختلف نواحي النشـــاط 
اإلقتصـــادي، وفي إدارة المشـــاريع اإلقتصادية والتجارية 
المختلفـــة، وفي العـــادة وإن كانت المصارف اإلســـالمية 
فـــي معظـــم الحـــاالت تعتمـــد فـــي مجـــاالت الخبـــرات 
المذكـــورة علـــى عمالئهـــا الذيـــن تمولهـــم بشـــكل أو 
بآخـــر إال أنهـــا قـــد تضطر في حـــاالت عديـــدة ألن يكون 
لديهـــا اإلمكانيـــة للقيـــام بنفســـها وبشـــكل مباشـــر 
بهـــذه األعمـــال، أو عليها اإلســـتعانة بجهات تخصصية 

واستشارية موثوقة لتوكيلها لتقوم بدال عن المصرف 
بهذه األعمال الضرورية أو بجزء منها حسب الحاجة. 

6 - ال�تأمين )التكافلي(

يعتبـــر التأمين أو التكافل بصيغه الموائمة للشـــريعة 
اإلسالمية وسيلة من الوسائل المهمة في عملية إدارة 
المخاطر، وهو في حقيقتـــه تحويل لبعض المخاطر أو 
لجزء منها لشـــركة التأميـــن أو التكافل وفي حدود ما 
تبيحه الشـــريعة الغراء، وبالتالي فيجب على المصارف 
اعتبـــار التأميـــن التكافلـــي المتاح شـــرطا رئيســـيا في 

العمليات التي يشترك المصرف في تمويلها.

7 - الضمانات والرهونات

تعتمد المصارف على الحصول على ضمانات أو رهونات 



إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية مالية ومصرفية

األموال على أساس الميزات النسبية )العائد والزمن(. 

• عقود بيع التوريد مع شرط الخيار لكل من المتعاقدين 
بالتراجـــع عـــن العقد، بحيـــث يمكن تحديد ســـعر أدنى 
وأقصـــى مع الخيار. وفي مثل هذه العقود يكون البدل 

والسلعة غير موجودين عند التعاقد. 

• بيع العربون: وهو سداد جزء من الثمن مع خيار فسخ 
العقدوأخـــذ العربـــون كجـــزء مالي إذا كان الفســـخ من 
جهة المشـــتري، ويســـتخدم ذلك أيضا بديال عن عقود 

الخيارات. 

9 - معالجات للمخاطر التعاقدية

للعقد أهمية كبيرة في المعامالت المصرفية فالقاعدة 
أن العقـــد شـــريعة المتعاقدين، فيمـــا ال يخالف مبادىء 
وأحكام الشرعية اإلســـالمية، ولهذا كان على المصارف 
صياغة عقودهـــا مع المتعاملين بدقـــة وروية واحتراف، 
باإلضافة إلـــى أن اختيار صيغة التعاقـــد لعملية ما يؤثر 
تأثيرا فعاال على إدارة المخاطر التي يمكن أن تنجم عن 
العملية المذكورة. ومن الممكن تضمين العقود بعض 
البنود المشـــروعة التي تخفف مـــن المخاطر المحتملة 

ومن ذلك على سبيل المثال:

• توكيـــل البائـــع المســـلم إليه فـــي عقد الســـلم ببيع 
السلعة بسعر يتفق عليه بحيث يضمن التكلفة وربحا 
مقبوال للمصرف وما زاد فللبائع الوكيل أو نسبة كبيرة 
من الزيادة له، وإن لم يجد من يشتريها بالسعر المتفق 

عليه فال ضمان.

• كمـــا أن شـــرط تســـديد الثمن على دفعـــات في عقد 
اإلستصناع جائز شرعا ويخفف من المخاطر.

• وفي عمليات المرابحة، سداد مقدم مصروفات كبيرة 
يخفف من المخاطر.

• وفـــي عقـــود كثيـــرة يمكـــن أن يكـــون تنـــازل الدائـــن 
)المصـــرف( عن المتبقي من هامش الربح )في المرابحة 
مثال( عامال لدعم فرص اإلســـترداد في المواعيد المتفق 
عليهـــا بإعطاء حافز جيد للمدين فـــي الوفاء بالتزاماته 

في المواعيد المتفق عليها.
ويجـــب التأكـــد مـــن مطابقـــة شـــروط التعاقـــد وعـــدم 
تعارضهـــا مع األحـــكام الشـــرعية، وبكل األحـــوال يجب 
أن تعتمـــد مـــن هيئات الرقابة الشـــرعية فـــي المصارف 

اإلسالمية.

10 - التصكيك

الهامـــة  المبتكـــرات  مـــن  التصكيـــك  إعتبـــار  يمكـــن 
الســـتقطاب مـــوارد جديـــدة فـــي المصـــارف اإلســـالمية 
وتخفيـــض إحتمـــاالت التعـــرض للمخاطـــر. والتصكيـــك 
هـــو حصـــر وتجميع لمجموعـــة من األصول المتشـــابهة 
وإنشـــاء صكـــوك أو وثائـــق ملكية مقابل هـــذه األصول 
وبيعها في الســـوق، فبواسطة التصكيك يتم تحويل 
أصول غير ســـائلة إلى صكوك متداولة تقوم على هذه 

األصول. وتمر عملية التصكيك بعدة مراحل:

المرحلـــة األولى: تجميـــع األصول المـــراد تصكيكها في 
أوعية إســـتثمارية تضـــم األصول المشـــابهة أو العائدة 
لمشروع واحد أو عملية واحدة أو عدة مشاريع وعمليات.

لغـــرض  تنظيميـــة  وحـــدة  إنشـــاء  الثانيـــة:  المرحلـــة 
التصكيـــك، وهي وحدة مســـتقلة قائمـــة بذاتها التتأثر 
قيمـــة الموجودات التي تديرها بأعمال المصرف. وتنقل 
لها األصـــول التي تم تجميعها. وتســـمى هذه الوحدة 

التنظيمية بالُمصدر.

المرحلة الثالثـــة: إصدار وثائق صكوك مقابل كل وثيقة 
صك في قيمته جزء من األصول وتعرض هذه الصكوك 
ويتم بيعها للمســـتثمرين. ويتطلـــب األمر وجود جهة 
مستقلة تســـمى األمين تضمن وتتأكد من أن المصدر 
)الوحـــدة التنظيمية الخاصة التي أصدرت الصكوك( قد 
التـــزم بالشـــروط الواردة فـــي الصكوك المصـــدرة، كما 
تقدم كافـــة الخدمات المطلوبة، كتحويـــل الموجودات 
إلى الوعاء اإلستثماري، وتوفر المتطلبات الخاصة بشراء 
الصكـــوك، وتحصيل العوائد وتحويلها للمســـتثمرين. 

ويقدم التصكيك عدة فوائد للمصارف:

• فعـــن طريق التصكيك يمكن للمصرف تنويع مخاطر 
اإلئتمان وتحويل جزء منها لآلخرين.

• ويخفـــف الحاجة لمتابعة المدفوعـــات الناتجة عن كل 
أصل على حدة.

• والمواءمـــة بيـــن آجـــال األصـــول والخصـــوم مـــن خالل 

اإلستثمار في القاعدة العريضة من السندات المتوفرة، 
يخفف من آثار مخاطر سعر الفائدة أو هامش الربح.

• بالتصكيـــك يتـــم تحويـــل األصـــول ذات المخاطـــر من 
ميزانيات المصرف الى خارج الميزانية )الدفتر التجاري(.

• التصكيـــك أحـــد أدوات معالجة تعثر الشـــركات وقلة 
التدفقات النقدية لديها.

11 - الشركات التابعة

 تقـــوم المصـــارف بإنشـــاء شـــركات متخصصـــة للقيام 
بمشـــاريع كبيـــرة تقـــرر المصـــارف المشـــاركة فيهـــا أو 
تمويلها أو تقوم بإنشـــاء شركات للقيام  بمنتج معين 
متكـــرر كتأجير الســـيارات والتأجير المنتهـــي بالتملك 
مثال. وإنشـــاء مثل هذه الشركات يســـاعد بفعالية في 

إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها وذلك بعدة طرق:

الفنيـــة  الخبـــرة  الشـــركات  هـــذه  تملـــك  أن  يمكـــن   •
المتخصصـــة الالزمـــة إلدارة ومتابعـــة النشـــاط المنـــوط 

بهذه الشركة مما قد ال يتوفر لدى البنك.

• يزيد من فعالية الرقابة.

• يمكـــن أن يجعـــل جـــزء ال يســـتهان به من األنشـــطة 
v.بشكل مباشر وغير مباشر خارج ميزانية المصرف

ولكـــن علـــى المصـــارف أن تكـــون دقيقة فـــي تعاملها 
مـــع هذه الشـــركات بعـــد إنشـــائها وأن تعاملهـــا دائما 
كشـــخصية إعتبارية مســـتقلة وخاصة من حيث قرارت 
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ومتابعـــة  لهـــا  الممنوحـــة  اإلئتمـــان 
اإلئتمـــان بعـــد منحـــه وأن تتجنـــب أن 
بشـــكل  ألنشـــطتها  ضامنـــة  تكـــون 
مباشـــر إال لو قررت اإلدارة ذلك استنادا 
مصلحـــة  فيهـــا  رأت  معطيـــات  إلـــى 

مناسبة للمصرف.
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