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 ءإهدا

 ا بعد:ينا أمعلاحلمد هلل الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل إليه لوال فضل اهلل 

ا اللذان سهر  هلل يلاأهدي هذا العمل املتواضع إىل أمي الغالية وأيب احلنون حفظهما 
 وتعبا على تعليمي يف إمتام هذا العمل من قريب أو بعيد...

  وحفظهممهم اهللإىل رفقاء دريب وسندي يف الدنيا إخويت: نبيل، المية، حممد أدا

 الذي أشرف على هذا العمل إىل األستاذ الدكتور زنكري ميلود 

 إىل من تقامست معها هذا العمل: حممادي رحاب 

 سيةالدرا إىل كل األصدقاء والزمالء الذين عرفتهم يف حيايت وخالل مسرييت

 وأخريا أرجو من اهلل تعاىل أن ينفعين مبا علمين.

إيمان



 إهداء:
 هلل والصالة والسالم على رسول اهلل. وبعد:احلمد 

هذا  كان وراء  ن يتذكر منأمجل ىل النجاح فيحصل عليه ولكن األإنسان ن يسعى اإلأشيء مجيل 
  النجاح 

 إلى والديا:                             

  .عمرمها يفاهلل  طالأبي أمي و أ إىل اللذين لو أفنيت عمري ألرضيهما ملا وفيت حقهما:

 خوتي:إإلى 

 .سعدان، طاهر، مهديإىل من ترعرعت معهم وأناروا بيتنا: 

 ساتذتي في مسيرتي العلمية:أإلى 

 نار لنا طريق العلم واملعرفة.أخذ بيدنا، و أإىل كل من علمنا، و 

 إلى أحبائي:

 ىل التميز والنجاح.إإىل كل من شجعين يف رحليت 

 إىل كل من ساندين ووقف جبانيب.

 وإبني:إلى زوجي 

أمتىن أن يسري على الدرب.إياد  بينإإىل 



 

 رفانعشكر و 
نا الصحة ي أهلمحنمد اهلل عز وجل الذي وفقنا يف إمتام هذا البحث العلمي، والذ

 والعافية والعزمية.

 فاحلمد هلل كثريا.

 اهمس" زنكري مليلود " الذي  كما نتقدم بالشكر إىل األستاذ الدكتور

 ن واملساعدةد العو يف إعداد املذكرة، وتقدمي التوصيات الرشيدة وحرصه على تقدمي ي
 نعم األستاذ بارك اهلل فيه.

و أا ة كانو كما ال يفوتين أيضا أن نشكر كل عمال جامعة برج بوعريريج أساتذ
 إداريني.

.و من بعيد يف إجناز هذه املذكرةأويف األخري نشكر كل من ساهم من قريب 



 

 
 

 

 مقدمة          
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة عامة:

 أ
 

 مقدمة عامة
ضية، الثالثة املا ل العقودتعد البنوك اإلسالمية من املؤسسات املالية املصرفية حديثة النشأة حيث ظهرت خال     

بنوك ه أقدمت بعض اللذي حققتاوتزايد تواجدها تدرجييا يف خمتلف الدول العربية واإلسالمية ونتيجة للنجاح امللحوظ 
إلسالمية. ويف اليم الشريعة اشى مع تعاستثمارية ومتويلية وجتارية تتما التقليدية على إنشاء فروع إسالمية هلا لتوفر فرصا

هه إلثبات لذي تواجاظل هذا االنتشار الذي شهدته املصارف اإلسالمية على املستوى الدويل والتحدي الكبري 
ختصاص يف ن مع ذوي االعاو ذلك بالتوجودها، فهي ملزمة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية عند إعداد قوائمها املالية و 

ب التوصيات الواجو توجيهات الشريعة اإلسالمية لتتمكن من تقدمي املعلومات املالية اليت تكون على شكل إرشادات و 
ف قام هبا املصر  يات اليتااللتزام هبا عند تنفيذ العمليات احملاسبية من اثبات وقياس وعرض واإلفصاح عن العمل

 اإلسالمي.

 أوالّ: اإلشكالية
همة املعلومات امل ها توفريتعترب وظيفة اإلفصاح احملاسيب إحدى الوظائف الرئيسية للمحاسبة واليت يتم مبوجب    

ح احملاسيب إىل لنظامية لإلفصا تطلبات اوالضرورية اليت حيتاجها خمتلف املستفيدين من القوائم والتقارير املالية، وترجع امل
ية على مستوى هات املعناآلونة األخرية حيظى باهتمام متزايد من قبل جأنظمة وقوانني املؤسسات، حيث أصبح يف 

الدول،  ة يف العديد منالعمالق املؤسسات اخلاصة والعامة ويعود ذلك لالهنيارات املالية والفضائح اإلدارية للمؤسسات
ا دة اليت تواجههملتعدر اوذلك بسبب غياب الشفافية والوضوح والتغاضي عن األخطاء. من أمهها اإلفصاح عن املخاط
ة ملراقبة املوضعاة أنظمة املصارف اليت تعرقل السري احلسن ألنشطتها، وللتخفيض من هذه املخاطر تلجأ إىل فعالي

ث تساهم هذه خاطر ،حيخصيصا ملواجهة التغريات واالختالالت اليت قد حتصل يف احمليط واليت تسمى بإدارة امل
هنا أملستقبل، ومبا اوبات يف امل مع ما ميكن أن تتعرض له املصارف من خماطر وصعاألخرية يف متكني اإلدارة يف التع

ها وقياسها حملتملة وحتديدملخاطر ااتعترب نظام كامل وشامل فهي تقوم على هتيئة البيئة املناسبة الالزمة لتوّقع ودراسة 
ب هذه املخاطر ا لتجنبة والقيام هبوحتديد مقدار آثارها احملتملة على أعمال املصرف، وبالتايل وضع خطط مناس

 والسيطرة عليها.
 من خالل ما سبق ذكره فإن إشكالية البحث تتمحور حول التساؤل الرئيسي التايل:

 ماهي المعايير المعتمدة اإلفصاح عن المخاطر في البنوك اإلسالمية؟
 بناّء على السؤال الرئيسي ميكن طرح جمموعة من التساؤالت الفرعية التالية:

 ما هي البنوك اإلسالمية؟ 
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 ما هي معايري احملاسبة اإلسالمية واهليئة اليت تتكفل بإصدارها وتطويرها؟ 
 هلا البنوك  ليت تتعرضما هي أهم املخاطر اليت تواجه البنوك اإلسالمية وهل ختتلف عن طبيعة املخاطر ا

 التقليدية؟
 ثانيا: فرضيات الدراسة

 ية اليت سنحاوليات التالتفرع عنها من أسئلة فرعية باالنطالق من الفرضسنحاول اإلجابة عن اإلشكالية وما 
 نا:طرحها للمناقشة الختبار مدى صحتها بإثباهتا أو نفيها وذلك من خالل حماور دراست

 .هناك فروقات جوهرية يف مبدأ عمل البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية 
 ة اسبة واملراجعهيئة احمل حملاسبة املالية اليت تصدرهاتقوم جمموعة الربكة املصرفية بتطبيق معايري ا

 .(AAOIFI)للمؤسسات املالية اإلسالمية 
 بنوك التقليديةرض هلا الال ختتلف طبيعة املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك اإلسالمية عن تلك اليت تتع. 

 ثالثا: أسباب اختيار الموضوع
 أبرزها:أسباب اختيار البحث تكمن يف عّدة مربرات  

 الرغبة الذاتية يف املواضيع املتعلقة بالبنوك اإلسالمية 
  ا ر واإلفصاح عنهذه املخاطهأمهية موضوع إدارة املخاطر ملا يتضمنه من اإلسرتاتيجيات املتبعة جملاهبة

 لتجنبها. 
 رابعا: أهمية الدراسة

اسبية ار املعايري احملطر يف إطسيب عن املخاتستمد هذه الدراسة أمهيتها يف التأكد من طرق وكيفية اإلفصاح احملا    
معرفة ما إذا  و ءها وتطويرها، يف إنشا للمؤسسات املالية احملاسبية، وإبراز دور هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية

 الشفافية.إلفصاح و كانت القوائم املالية جملموعة الربكة املصرفية يعرب بصدق عن تلك املعايري من حيث ا
 مسا: أهداف الدراسةخا

 نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
 .إبراز طبيعة املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك اإلسالمية 
 .مدى التزام املصارف اإلسالمية بتطبيق املعايري املتعلقة بإدارة املخاطر 
 .سياسات اإلفصاح عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة عامة:

 ج

 

 الدراسةسادسا: منهج 
جلانب النظري اوصفي يف اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهجني الوصفي والتحليلي، حيث استعملنا املنهج ال   

لى عإسقاط الدراسة بمنا فيه وذلك لتوضيح جل املفاهيم، أما بالنسبة للمنهج التحليلي يف اجلانب التطبيقي، الذي ق
 (.2020-2016ارير املالية املمتدة )جمموعة الربكة املصرفية باالعتماد على التق

 سابعا: الدراسات السابقة
 تتمًثل الدراسات السابقة األقل إىل موضوع البحث يف:     

ة القوائم املالي لعرض واإلفصاح يف، بعنوان "آثار تطبيق املعايري احملاسبية الدولية على ا2013دراسة بدرة بن تومي،  (1
ايري ئم املالية وفق مع'' حيث حتاول الباحثة اإلجابة عما إذا كان عرض القوا-ةدراسة تطبيقي-للمصارف اإلسالمية 

لبات معايري وجب متطاحملاسبة الدولية يتوافق مع خصوصية املصارف اإلسالمية وعما إذا كانت اإلفصاحات مب
يف  فقا ملا و ردو  ية مكملةاحملاسبة الدولية كافية للمصارف اإلسالمية، أم أهنا تلجأ إىل تقدمي إفصاحات إضاف
تعرضت الباحثة ، حيث اسمعايري احملاسبة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

املصارف  ليت تقوم عليهاا األسس االختالف يف املفاهيم واملنطلقات والتطبيقات احملاسبية بني املعايري الدولية وبني
ل الكوييت، ت التموياس مستوى اإلفصاح وفق املعايري الدولية لبنك بياإلسالمية، وقامت بتصميم مؤشر لقي

ة قد أوصت الباحثو سالمية، وخلصت إىل أن البنك مل يكتفي مبتطلبات املعايري الدولية بل تعداها اإلفصاحات اإل
 يويف.بضرورة إلزام املصارف اإلسالمية بتطبيق معايري احملاسبة اإلسالمية الصادرة عن األ

معة حممد ، جامذكرة ماسرت حتت عنوان: " إدارة املخاطر املالية يف البنوك اإلسالمية،2016دفاس فريزة: دراسة  (2
وك ملالية يف البنملخاطر االصديق بن حيي، جيجل " حيث تتمحور إشكالية الدراسة حول الطبيعة املميزة إلدارة ا

مية والفرق البنوك اإلسال يط بعملخاطر املالية اليت حتاإلسالمية وما مييزها عن البنوك التقليدية، باإلضافة إىل امل
 بينها وبني املخاطر املالية للبنوك التقليدية.

لبنوك م إدارهتا يف االيت يت وقد توصلت الدارسة إىل أن إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية ال تتم بنفس الكيفية 
رعا، كحالة شستعماهلا إإستعمال األدوات غري اجملاز التقليدية، ولكن اإلختالف ليس كبري وإمنا يكمن يف عدم 

 املشتقات املالية.
حتت عنوان: "القياس واإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للمصارف ودورمها   2007دراسة روال كاسر اليقة:  (3

ة من خالل " قامت الباحث -دراسة حالة املديرية العامة للمصرف التجاري السوري -ترشيد قرارات االستثمار 
هذه الدراسة بتوضيح أمهية التقارير املالية يف اختاذ القرارات على املستوى الداخلي واخلارجي للمصرف، إىل جانب 
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 د

 

دراسة مستوى التزامه بنشر القوائم املالية املطلوبة واحلكم على درجة اإلفصاح فيها من خالل االعتماد على ما 
واملؤسسات املالية املشاهبة، إلثبات قصور تلك القوائم املالية املنشورة من اخلاص باملصارف  30جاء يف املعيار رقم 

قبل املصرف وعدم فعاليتها ومن مث ضرورة إعدادها مبراعاة متطلبات اإلفصاح اليت جاء هبا معيار احملاسبة الدولية 
 .30رقم 

 ثامنا: هيكل الدراسة
قهم إىل فصلني تسب الدراسة لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، ومن مث إختبار صحة فرضيات الدراسة، مت تقسيم هذه 

 فصول البحث: ناوله يفتمقدمة عامة وتليهم خامتة عامة تتضمن النتائج املتوصل إليها، وفيما يلي عرض ملا مت 
املخاطر يف  رةإداول: المبحث األباحث: حيث يتناول من خالل ثالث م الفصل األول: اإلطار النظري للدراسة 

 ىل تعريف إدارةإاإلضافة بالبنوك اإلسالمية حيث تطرقنا إىل تعريف البنوك اإلسالمية وبيان خصائصها وأهدافها، 
ة لمؤسسات املاليلحملاسبية ااملعايري المبحث الثاني: املخاطر وصيغ متويل هذه املؤسسات واملخاطر اليت تواجهها. 

ة واملعايري الية اإلسالميمؤسسات املاسبة واملراجعة للهبيئة احملاإلسالمية، أغراضها وخصائصها، كما تطرقنا إىل التعريف 
 أنواعها.إلسالمية و اإلفصاح احملاسيب عن املخاطر يف املؤسسات املالية االمبحث الثالث: الصادرة عنها. 

: المبحث األولمن خالل جمموعة الربكة املصرفية، حيث تناولنا يف  إلطار التطبيقي للدراسةالفصل الثاني اوعاجل 
: سياسة اإلفصاح يف جمموعة الربكة املصرفية. المبحث الثانيالتعريف مبجموعة الربكة املصرفية وأهم مؤشراهتا املالية ويف 

اإلفصاح عن املخاطر يف جمموعة الربكة املصرفية. المبحث الثالث:أما 
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 :تمهيد

ابات لكتاوتتجه معظم  حملاسبة،وجدت احملاسبة يف أقدم اجملتمعات اإلنسانية، وقد عرف اليونان والرومان واملسلمون ا
 والفراعنة. فينيقينيوال ىل زمن بعيد قد يكون خالل عصور البابلينيإواملراجع إىل نشأة علم احملاسبة تعود 

ر وظيفة بتكاإسبة ومت انظام احمل مع ظهور اإلسالم وهو ما يتجلى يفمرت احملاسبة بالعديد من املراحل البدائية وتطورت 
 احملتسب وتطورت تلك املهنة بإنشاء أشهر املؤسسات املالية القدمية " بيت املال ".

 تأسيس املصارف ين مرحلةعترب عقد السبعينات من القرن العشر أسرعان ما تأسست العديد من املصارف اإلسالمية، ف
  ثبات مكانة تلك املصارف وجدارهتا.إعترب عهد أا عقد الثمانينات فمأاإلسالمية، 

اسبية ار معايري احملقوم بإصدتحيث  فكر احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بتطويرمت تأسيس هيئة تقوم 
 .وفق الشريعة اإلسالمية ومسيت هبيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

طرة وبناء عليه شاركة يف املخاتايل املويتميز العمل املصريف اإلسالمي بأنه عمل يقوم على املشاركة يف الربح واخلسارة وبال
تمكن من ات األساسية للاملتطلب فإن حتقيق فهم أكرب لطبيعة املخاطر اليت تواجه البنوك اإلسالمية وإدارهتا ميثل أحد

  خاطر.تصميم األساليب اليت تدار هبا امل

ة هيئة احملاسب لصادرة عناالفصل سنحاول التعرف على ماهية البنوك اإلسالمية وتوضيح املعايري  امن خالل هذ    
احث من خالل املب كيكون ذل، وسواملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وكذلك إدارة املخاطر وكيفية اإلفصاح عنها

 التالية: 

  .في البنوك اإلسالمية: إدارة المخاطر ولالمبحث األ

 : معايير محاسبية للمؤسسات المالية اإلسالمية.الثاني المبحث

 .المبحث الثالث: اإلفصاح المحاسبي عن المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية
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  إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية: ولالمبحث اال

ساس هتا تقوم على أن معامالأل الربوية اليت دخلت بالد اإلسالممة اإلسالمية للبنوك واملصارف لقد تصدى علماء األ  
 لبديل اإلسالميالطرح  سةوالدراا تضمن البحث وإمن الربا احملرم، ولكن مل يقتصر دور العلماء على التحذير فقط،

 حتلتإيث ح ملسلمني،االدنيوية اليت سيطرت على معامالت  واألساليبوإقامة مصارف إسالمية للتخلص من الربا 
ا م إذاعهد نسبيا حديثة ال اإلسالمية مساحة واسعة من النقاش حيث تعترب جتربة والبنوكقتصاد اإلسالمي ظاهرة اإل

وضوعا مهما سالمية يعترب مالية اإلقورنه بنظريهتا التقليدية. ودراسة القضايا املتعلقة بإدارة املخاطر يف الصناعة امل
  املالية.ت هم مهام هلذه البنوك هو إدارة املخاطر املصاحبة للتعامالأمن بني ألنه نظرا  ،شائكاو 

 اإلسالمية.ماهية البنوك  األول:المطلب 

وظيفها يف ع األموال وتنه مؤسسة بنكية تعمل يف نطاق الشريعة اإلسالمية أي مجأيعرف البنك اإلسالمي على    
 ىل تعريف البنوكإم التطرق ومن خالل هذا املطلب سيت الربوية،الشريعة اإلسالمية أي عدم التعامل بالفوائد  نطاق

 وأهدافها. وخصائصهااإلسالمية 

 البنوك اإلسالمية  نشأة أوال:

ء هذا نشاإتفاقية إلى عملوافقة بدأت حركة البنوك اإلسالمية احلالية بإنشاء البنك اإلسالمي للتنمية يف جدة، ومتت ا
 .1974أغسطس عام  16ىل إ 13البنك يف املؤمتر الثاين لوزراء مالية الدول اإلسالمية جبدة يف الفرتة من 

يصل اإلسالمي ري، بنك فنشاء جمموعة من هذه البنوك: بنك ديب اإلسالمي، بنك فيصل اإلسالمي املصإهذا لقد مت 
ستثمار، بنك إلتمويل والدويل، بنك اإلسالمي األردين للالسوداين، بيت التمويل الكوييت، بنك مصر اإلسالمي ا
يث بدأت ح، ألسيويةوافريقية نشاؤها يف بعض الدول اإلإالبحرين اإلسالمي، وهناك بنوك إسالمية أخرى جيري 

 ىل النظام اإلسالمي. إباكستان بصورة رمسية يف حتويل كل النظام املصريف 

حتاد مهين يضم هذه البنوك ويرعى حريتها، وهو معرتف به ضمن املنظمات إاإلسالمية كحتاد الدويل للبنوك وقد قام اإل
 1املؤمتر اإلسالمي. ة ىل منظمإالرمسية املنتمية 

                                                             
، 2005بريوت، لبنان،  التقليدية،كتاب المصارف اإلسالمية العمليات، إدارة المخاطر، والعالقة مع المصارف المركزية محد سفر قاض، أ  1

 .  41صفحة
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 تعريف البنوك اإلسالمية ثانيا: 

تمع بأحكام جملادم بناء خيالبنك اإلسالمي هو مؤسسة لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية مبا  
 ة. التكافل اإلسالمي، وحتقيق عدالة التوزيع ووضع املال يف مساره الصحيح لتحقيق التنمي

قيق إلسالمي أداة حتان البنك البنوك اإلسالمية قدمت إضافات جديدة على املهام التقليدية للبنوك التجارية لتجعل م
فراد كرمية ألالحلياة ا إىل مليا، ومدرسة للرتبية، وسبيال عإلشعاعلوتعميق لكل ما هو مرتبط بالقيم الروحية، ومراكز 

 مة اإلسالمية. األ

زم نه يلتأائمة يف نكية القالبنك اإلسالمي يساهم يف القيام بتطبيق نظام بنكي جديد خمتلف عن غريه من النظم الب
سالمية يف سيد املبادئ اإلتباره جتعإ بالضوابط اليت وردت يف الشريعة اإلسالمية يف جمال املال واملعامالت وكأنه يضع يف

 الواقع العملي. 

، فالبنك اا أو عطاءً أخذنه مؤسسة بنكية ال تتعامل بالفائدة) الربا( أكثريا ما هو منتشر تعريف البنك اإلسالمي على 
و غري مباشر بإعطاء عائد ثابت على أو تعهد مباشر ألتزام إيتلقى من العمالء نقودهم دون أي  نأاإلسالمي ينبغي 

نه ال يقرض وال يداين أحدا إوالتجارية فأستثمارية نقدية يف األنشطة اإلالودائعهم، وحينما يستخدم ما لديه من املوارد 
نه إذا حتققت خسارة فإف ،تمويل للنشاط على أساس املشاركة فيما يتحقق من ربحالمنا يقوم بإشرتاط الفائدة، و إمع 

ين قام بتمويلهم، وبينما يضع هذا التعريف للتفرقة بني البنك اإلسالمي و غريه من ذا مع أصحاب النشاط اليتحمله
 1 .نه ينصب على ركن واحد وهو عدم التعامل بالفائدة، وهذا الركن يعترب شرطا كافياأال إالبنوك، و 

يرتكز على الفائدة و لكي يكتمل تعريف  يذوهناك جتارب وممارسات بنكية عاملية ال تعتمد على التمويل بالدين ال
لتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية يف نواحي ىل شرط حترمي الفائدة وهو اإلإخر آالبد من إضافة شرط  البنك اإلسالمي

 لتزام مبقاصد الشريعةمتويل أي أنشطة خمالفة للشريعة واإل وأستثمار وبالتايل يلتزم بعدم اإل نشاطه ومعامالته املختلفة،
 ستخداماتاإلفشل أ إىلاجملتمع اإلسالمي، ومن مث العمل على توجيه ما لديه من املوارد املالية بتغاء مصلحة إيف 

 2 ىل ذلك القيم األخالقية والقواعد الشرعية.إضافة املمكنة، وباإل

 
                                                             

 . 11، ص 2012ه / 1433، 1ط  بريوت، ، دار النفساء للنشر والطبع،رة البنوك اإلسالميةادإشهاب أمحد سعيد العزيزي،   1
 . 12ص مرجع سابق، محد سعيد العزيزي، أشهاب   2
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 .اإلسالميةخصائص البنوك  ثالثا:

البنوك ن خصائص تلك إف اإلسالمية،الشريعة  بأحكام لتزاماإلالرئيسية للبنوك اإلسالمية وهي  خالل القاعدةمن  
 1 إىل: تتفرع

 عماهلا.أالفائدة يف كل  ستخدامإعدم  -
 الفائدة.غاء إلمع  واحلرامبقاعدة احلالل  لتزامإلا -
نمية الزراعة تجل أم من عمال حيلها اإلسالأ املشاركة يفو  ستثماراإلإعطاء كل اجلهود للمشروعات النافعة "  -

 جل الصاحل العام ".أوالتجارة والصناعة من 
  سالمي.اإللعامل اجملمد " املبعد عن التعامل مع البنوك التقليدية " يف ا دخاراإلالعمل على تعبة  -
 احلالل. ستثماراإلتوجيه كل جهد حنو  -
 اإلجتماعية.قتصادية بالتنمية ربط التنمية اإل -
 اإلسالمية.لتجاري بني الدول حركة التبادل ا وتسريتنشيط  -
ل اىل مصارفها ذه األمواهإيصال و دارته إحياء نظام الزكاة من خالل إقامة صندوق خاص جلمع الزكاة تتوىل هي إ -

 الشرعية.
نظام اليف ظل  وخاصةلتضخم ايف احلد من ظاهرة  واملسامهةالقيمة الشرائية للنقود  وثبات ستقرارإاملسامهة يف  -

  متكامل.قتصادي إاملصريف اإلسالمي يعمل يف نظام 

  هداف المصارف اإلسالمية.أرابعا: 

 تية: النقاط الرئيسية اآليف هداف املصارف اإلسالمية أ تكمن      

ن املصرف اإلسالمي يف املقام األول مؤسسة مصرفية إسالمية تقوم بأداء دور أانطالقا من  :ألهداف الماليةا  -1
ا الدور ذهداف املالية اليت تعكس مدى جناحها يف أداء هألن هلا العديد من اإاملالية مببدأ املشاركة، فالوساطة 

 1: فيما يليحكام الشريعة اإلسالمية، وهذه األهداف تتمثل أن و يف شؤ 
                                                             

، 2ط  عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، ،اإلسالمية الطرق المحاسبية الحديثة، العمليات المصرفية مني عبد اهلل، حسني سعيد سعيفانأخالد  1
 . 35ص  ،م 2011
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ألول يف ثل الشق اميمصارف اإلسالمية حيث للهم األهداف أا اهلدف من ذيعد ه ب الودائع وتنميتها:ذج -
هي بعدم إلالر امشرعية واأله يعد تطبيقها للقاعدة الأنىل إا اهلدف ذعملية الوساطة املالية وترجع أمهية ه

ادر در الرئيسي ملصدائع املصستثمارها، مبا يعود باألرباح على اجملتمع اإلسالمي، وتعد الو إتعطيل األموال و 
و ودائع حتت أ ة واملفيدةثمار بنوعيها املطلقستإكانت يف صورة ودائع   ءً األموال يف املصرف اإلسالمي سوا

 الطلب واحلسابات اجلارية. 
ف األساسي ة وهو اهلدستثمار األموال الشق الثاين من عملية الوساطة املاليإ: ميثل ستثمار األموالإ -

لتحقيق  ييسالرئ صدرواملستثمارات ركيزة العمل يف املصارف اإلسالمية للمصارف اإلسالمية، حيث تعد اإل
تخدامها يف سإليت ميكن ستثمار الشرعية االعديد من صيغ اإل وتوجدو املسامهني أاألرباح سواء للمودعني 

اره لألموال ستثمإه عند عتبار إ، يأخذ املصرف يف واملودعنيأموال املسامهني  ستثمارإل املصارف اإلسالمية
 اإلجتماعية.حتقيق التنمية على املتاحة 

اح موزعة على  صور أربستثمارات والعمليات املصرفية اليت ينعكس يفهي ناتج عملية اإلو  تحقيق األرباح: -
دف حتقيق لية يعد هودعني وعلى املسامهني، وفضال عن أي زيادة أرباح املصرف اإلسالمي كمؤسسة ماامل

ى ليكون دليال علملصريف، و ستمرار يف السوق ااألرباح من أهدافه الرئيسية، وذلك حىت يستطيع املنافسة واإل
 جناح عمل املصرف اإلسالمي. 

 األهداف الخاصة بالمتعاملين   -2

ن حيرص املصرف اإلسالمي على حتقيقها وهذه أهداف متعددة جيب أللمتعاملني مع املصرف اإلسالمي 
 2ما يلي:األهداف تتمثل في

 عاملني، وقدرتهالية للمتتقدمي اخلدمات املصرفية جبودة ع: يعد جناح املصرف يف تقديم الخدمات المصرفية -
احا ة اإلسالمية، جنكام الشريعحأودة املصرفية املتميزة هلم يف إطار باجلهبم، وتقدمي اخلدمات املصرفية ذعلى ج

 دارهتا.للمصارف اإلسالمية وهدفا رئيسيا إل

                                                                                                                                                                                                                 
  .61قسم العلوم املالية واملصرفية، صفحة  االقتصاد،كلية علوم ،  جامعة البصرة المصارف اإلسالمية،خالص باقر هاشم، إ  1
)دراسة حالة بنك الربكة وبنك  التقليدية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدراسة مقارنة بين البنوك اإلسالمية والبنوك مطهري كمال،  2

 .28، ص2012القرض الشعيب اجلزائري، رسالة ماجستري يف اإلقتصاد، ختصص مالية دولية، جامعة وهران، اجلزائر، 
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أفضل قنوات  ليه من خاللإة موال املودعاألستثمار إاإلسالمي ب لبنك: يقوم اتوفير التمويل للمستثمرين  -
موال من خالل ه األذار هستثمإو عن طريق أ ،زم للمستثمرينالستثمار املتاحة له عن طريق توفري التمويل الاإل

 لية(. الدو و  ليةه األموال مباشرة سواء يف السوق )احملذستثمار هإو القيام بأشركات تابعة متخصصة، 

عوامل الثقة  همأاملصرف ومن  هم عوامل جناح املصارف مدى ثقة املودعني يفأ: من للمودعين توفير األمان  -
ىل إون احلاجة ت الطلب دمن ودائع العمالء حت حبحتماالت السإيف املصارف توافر سيولة نقدية دائمة ملواجهة 

 رية من ناحيةدائع اجلاتسحب الو حتياجات إوتستخدم السيولة النقدية يف املصارف للوفاء ب، تسييل أصول ثابتة
 تثمرين.ىل توفري التمويل الالزم للمسإباإلضافة  من املصروفات التشغيلية بنكحتياجات الإو 

 : الداخليةاألهداف   -3

  1ما يلي:ه األهداف فيذىل حتقيقها تتمثل هإسعى تللمصارف اإلسالمية العديد من األهداف الداخلية اليت  

مار األموال، على إستث يسعى البنك اإلسالمي إىل توفري العنصر البشري القادر :البشريةتنمية الموارد  -
  .تدريبن طريق العوامتالك اخلربة املصرفية والعمل املستمر يف تنمية مهارات أداء العنصر البشري 

 وحىتة د ألي دولقتصاإلستمرار السيما املصارف حيث متثل عماد اتنشأ هبدف اإل :النموتحقيق معدل  -
حىت  لكوذ النمو، دلعم عتبارها حتقيقاضع يف تن أالبد  املصرفية،ستمر املصارف اإلسالمية يف السوق ت

 املصرفية.يف األسواق  واملنافسةستمرار ميكنها اإل
ري اإلضافة إىل توفبالسابقة ا املصارف اإلسالمية من حتقيق أهدافه ستطيعحىت ت :جتماعياإو نتشار جغرافيا اإل -

 .مهلاألماكن  أقرب يفاملصرفية  واالستثمارية للمتعاملني، البد من انتشارها، لتوفري اخلدماتاخلدمات املصرفية 
 2: وتتمثل فيما يلي:بتكاريةاألهداف اإل  -4
تقليدية يف صارف الحىت يستطيع املصرف اإلسالمي مواجهة املنافسة من جانب امل بتكار صيغ التمويل:إ -

 حكام الشريعةأع  يتعارض ممبا ال املختلفة،ن يوفر هلم التمويل الالزم ملشاريعهم أجتذاب املستثمرين البد إ
  اإلسالمية.

                                                             
)دراسة اد مع البنوك اإلسالمية في دولة الكويت محددات اختيار البنوك اإلسالمية من وجهة نظر المتعاملين األفر حممد محود فهد بشري،  1

 .15، ص2013ميدانية(، رسالة ماجستري يف احملاسبة، قسم احملاسبة والتمويل، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
العلوم اإلقتصادية، جامعة حممد خيضر، ، رسالة دكتوراه علوم يف الدور التنموي لتكامل المؤسسات المالية اإلسالميةحممد عدنان بن الضيف،  2

 .142، ص2016-2015بسكرة، اجلزائر
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: يعد نشاط اخلدمات املصرفية من اجملاالت املهمة يف القطاع املصريف، الخدمات المصرفية وتطويربتكار إ -
 حكام الشريعة اإلسالمية.أبتكار خدمات مصرفية ال تتعارض مع إن يعمل على أاملصرف اإلسالمي  وعلى

 ر صيغ التمويل اإلسالميالمطلب الثاني: مخاط

 ،حنرافاتإيجة ر واليت تنشأ نتيعرف باملخاط عن ماإدارة املخاطر هي عبارة عن حتليل وقياس وحتديد والسيطرة       
 سالمية.اإلاليت تواجه املصارف  واملخاطرىل تعريف إدارة املخاطر إسيتم التطرق يف هذا املطلب 

 تعريف إدارة المخاطر أوال:  

ائية واحملصلة النه من نتيجة ألكثر حتمالإه املخاطر عندما يكون هناك ذحيث تنشأ ه املخاطر احلقيقية ثابتة حدوثها،
 فاملخاطر هي، قعن ما هو متو ع حنرافاإلهنا أكن تعريف املخاطر على ، ميه املخاطر عدة أنواعذن هلأ معروفة، كماغري 

 مرادف لعدم التأكد من احلدوث. 

و القدرة أصل األ إىل هتدف على املخاطر اليت قتصاديةاإلهنا حتديد وحتليل والسيطرة أتعرف إدارة املخاطر على   
ومتابعتها سها خاطر وقيان إدارة املخاطر هي تعيني خمتلف حاالت التعرض للمإوبصيغة أخرى ف ،للمؤسسةاإلدارية 

 دارهتا. إو 

مت قياسه،  ذيلة اخلطر اإلدار  تاإلسرتاتيجياذلك يتم تطوير بعد و تقييم خطر و أ إدارة املخاطر هي عملية قياس،
ض التأثري ن يتم ختفيأبو يتم جتنب اخلطر أىل نقطة أخرى، إلتضمن حتويل اخلطر  ستخدمتأسرتاتيجيات عموما اإل

 و كل النتائج خلطر معني. أن يقبل بعض أويف بعض احلاالت ميكن  السليب من اخلطر،

ة املخاطر مة لتوقع ودراسات الالز هنا نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة املناسبة واألدو أوميكن تعريف إدارة املخاطر ب
ا وقياسها تملة وحتديدهحملخاطر اهنا نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة املناسبة واألدوات الالزمة لتوقع ودراسة املأب

لقيام به زم وملا ميكن ابة ملا يلتراداته ووضع اخلطط املناسإيصوله و أعمال البنك و أثارها احملتملة على آوحتديد مقدار 
 .صادرهامقضاء على ن مل يكن الإثارها آ و لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف منأه املخاطر ذلتجنب ه

 المصارف اإلسالمية. ثانيا: صيغ التمويل في

 تتنوع صيغ التمويل املعتمدة يف املصارف اإلسالمية، وفيما يلي تفصيل ذلك:
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 :المرابحةصيغة التمويل ب -1

 النماء. وهياملراحبة لغة مفاعلة من الربح 

ربح بشروط خاصة، أي: بيع السلعة بثمن الذي الثمن الذي قومت به مع اليقصد باملراحبة فقها هي بيع السلعة ب
 1شرتى به البائع مع زيادة ربح معلوم للبائع واملشرتي.إ

 ا مجيعوع اليت يقوم هبمثل البي وتعين بيع املالك لسلعة ميلكها أصال مبثل الثمن األول وزيادةالمرابحة البسيطة:  -
 يفنه إياها بربح عة فيبيعو فهم يشرتون السلع ويضعوهنا عندهم حىت يأيت من يرغب بشراء السل ،التجار يف العادة

  .وقد يكون الثمن حاال أو مؤجال أو مقسطا ،وقد يكون البيع مساومة أو أمانة .العادة
بيوع األمانة، حيث يطلب شخص من شخص آخر أن يشرتي سلعة معينة  إحدىوهي  المرابحة لآلمر بالشراء: -

 2يشرتيها منه بربح معني. اوبعده
  :المشاركةالتمويل ب -2

التمويل باملشاركة هو تقدمي البنك والعميل املال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو 
أو متناقصة ومستحقا  ةس املال بصفة ثابتأممتلكا حصة يف ر املسامهة يف مشروع قائم، حبيث يصبح كل واحد منهم 

 3شرتاط خالل ذلك.اإللنصيبه من الربح، وتقسيم اخلسارة على قدر حصة كل شريك يف رأس املال وال يصح 
بأهنا ما وقع فيه اإلشرتاك مبقتضى عقد بني إثنني أو أكثر على القيام  ،أحد الباحثني املشاركة بشكل عام ويعرف

بعمل أو نشاط إستثماري على وفق مقاصد الشرع اإلسالمي، يشرتكان فيه بأمواهلما أو أعماهلما أو باملال من أحد 
خسارة أي ، ا غرماهرحباه أو حصاله من الثمر أو الزرع فبينهما على ما شرطاه، وم وماالطرفني والعمل من اآلخر، 

 4. رأس املال إن كان من اجلانبني أو باملال من جانب والعمل من جانب اآلخر فحسب
  :المضاربةالتمويل ب -3

املال بالتجارة أو غريها من األنشطة  ستثمارا العمل أو اجلهد يف خرواآليقدم املال  أحدمهاتفاق بني طرفني إوهي  
فاألول رب املال والثاين رب العمل أو املضارب، والربح يوزع بينهما حسب االتفاق، أما يف حالة  شرعا،احة املب

                                                             
  .302، ص مرجع سابقمحد سعيد العزيزي، أشهاب  -1
 .73ص ، 2009، 1ردن، طاال، عمان املسرية للنشر والتوزيع،دار  ة،، محاسبة المصارف اإلسالميحسني حممد مسحان، موسى عمر مبارك -2
  .171مرجع سابق ، سعيد سعيفاناهلل، حسني  مني عبدأ -3
  .172صمرجع نفسه،  4
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اخلسارة يتحملها رب املال وحده، وال يتحمل املضارب سوى ضياع جهده ووقته، أما إذا كانت النتيجة ال ربح وال 
 1خسارة، فلرب املال رأمساله وال شيء للمضارب.

ن املضاربة شرعت على مقتضى القياس ألهنا من أ والراجحلى مشروعية املضاربة وجوازها مجع الفقهاء عأ وقد  
ن إو  فيه،شرتاكا إنماء الن حصل إف ،ارةخسو أمبا ينتج عنها من ربح  والعاملشرتاك رب املال إل املشاركات،جنس 

  هلم،كسائر املشرتكني يف مناء األصول اليت   واملغرممل حيصل النماء ذهب على كل منهما منفعته فيشرتكان يف املغنم 
 2 جارة.اإلتفرتق عن  وبذلكعمل العامل  وليسن املطلوب يف املضاربة هو املال أكما 

 :ستصناعالاالتمويل ب -4

مصنوعا مبواد من عنده بأوصاف خمصوصة ومثن  بتقدميه يء مما يصنع صنعا يلتزم البائعشيف احلال  هو عقد يشرتي به
نتهاء من إلمن العميل، وبعد ا الصنعة للصانع بدملالية أن تقوم بتوسيط نفسها لدفع قيمة السلعة املوللمؤسسة ا حمدد،

 3.زائد ربح تصنيعها يف دفعه التصنيع يقوم البنك ببيعها لعميله مقابل ما

 :جارةاإلالتمويل ب -5

و هي عقد أ معلوم(،عوض البيع منفعة معلومة ب )أيوهو العوض    rentalرجهنا مشتقة من األأجارة لغة بتعرف اإل
 متليك و هيأ ،معلومةدة ملخر مقابل عوض )مثن( معلوم آمن قبل مالكها لطرف  ألصل معلوميتم مبوجبه متليك منفعة 

 اىل: تعاهلل  حبسب قول معلوم،املؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء املؤجر ملدة معينة لقاء عوض 

ْا َأن ُيَضيـُِّفوُهَما فـََوَجَدا ِفيَها ِجَدارا ٓ  َلَها فَأَبَوٓ  أَه ٓ  َعَمآ  َتطٓ  يٍَة ٱسٓ  َل َقرٓ  أَه ٓ  أَتـََيا ٓ  ِإَذا ٓ  َحتَّى   ﴿َفٱنطََلَقا
 .77سورة الكهف، آية  ﴾رآ  َأجِه ٓ  َت َعَليٓ  َت لَتََّخذٓ  ِشئ ٓ  قَاَل َلو ۥۖفََأقَاَمهُ يَنَقضَّ يُرِيُد َأن 

 واملنفعة. والعوضوهي اجلزاء على العمل  والعوض واملكافأة والثوابجر غة األلوتعين األجرة يف ال لألجرة،سم إجارة اإل
و بدهلا أوهي مثن املنفعة  معلوم.نافع املباحة ملدة حمددة مقابل عوض مادي املصطالح تعين متليك يف اإل واإلجيار

                                                             
، رسالة ماجستري يفء العلوم االقتصادية، صيغ التمويل اإلسالمي كبديل للتمويل التقليدي في ظل األزمة المالية العالميةموسى مبارك خالد،  1

 .122، ص2013سكيكدة، اجلزائر، -1955أوت  20ختصص حتليل اسرتاتيجي مايل، جامعة 
 .150ص  ،مرجع سابقاهلل، حسني سعيد سعيفان،  مني عبدأ  2
)دراسة مقارنة بني جمموعة مؤسسات يف األردن  أثر تطبيق المعايير المحاسبية اإلسالمية على أداء المؤسسات المالية اإلسالميةشالور وسام،  3

 .69، ص2020اجلزائر، ، 1قتصادية، جامعة سطيفوالسودان(، أطروحّة دكتوراه علوم يف العلوم اإل
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منا إو  ،ملستأجراىل متليك األصل املؤجر و إهتدف  هي الف الثابتة.من األصول  بأصلنتفاع اإل وأستخدام اإلالناشئة عن 
جيار املتفق عليه ملدة حمددة، ويعود و به مقابل أداء قيمة اإلأنتفاع منه و اإل املستأجرستخدام األصل إتاحة إىل إهتدف 

و أتتكون من طرفني مالك األصل وهو املؤجر ومستخدم األصل  اإلجيارةن أىل املالك. وهكذا يتضح بإاألصل بعدها 
 1.املستأجرو به وهو أاملنتفع منه 

 ثالثا: المخاطر التي تواجه المصارف اإلسالمية.

  :المخاطر المالية -1

 : ليما ي اليةامل هم ما ميكن توقعه من املخاطرأوهي املخاطر املتصلة بإدارة املوجودات واملطلوبات، و  

فاء العميل و قد يكون عدم و لتزاماته مبوعدها، إوالوفاء ب( العميل)خر وترتبط بالطرف اآل :تمانئاإلمخاطر  -
د قلوفاء، والدين دم رغبته باعو أىل عدم قدرته على الوفاء إجتاه املصرف يف موعدها عائدا إلتزاماته إاملدين ب

التمويل  ة ناتج عنمذو دين بالأ يكون قرضا بالفائدة كما هو احلال يف الغالب يف املصارف التقليدية
حد أن على حبيث يكو  و مدفوعاتأاإلسالمي بأحد املنتجات املالية اإلسالمية فهو يف صورة خماطر تسوية 

 .ن يسلم أصالأو عليه أ ن يدفع نقودا،أطراف الصفقة أ
لتزامات املصرف يف إو إليفاء بأتكون يف عدم توفر السيولة الكافية ملتطلبات التشغيل  مخاطر السيولة: -

وعن صعوبة احلصول على السيولة بتكلفة معقولة وهو ما  ،وقد تنتج عن سوء إدارة السيولة يف املصرف ،حينها
ن هناك مفاضلة بني أصول، وتنشأ مشكلة السيولة عادة من األر بيع ذو تعأمبخاطرة متويل السيولة،  ىيدع

 . 2السيولة والرحبية وتباينا بني عرض األصول السائلة و الطلب عليها 
ن تواجه يف األساس املصارف اإلسالمية أوخماطر سعر الفائدة جيب مخاطر سعر الفائدة )هامش الربح (:  -

ختالف سعر إإمكانية ه املخاطر عن ذو الربوية اليت تعتمد على الفائدة ومعدالهتا يف تعامالهتا، وتنجم هأ
ي مت ذسعر الالعلى من أقرتاض بسعر ىل خسائر نامجة عن اإلإقراضا مما يؤدي إو أالفائدة خالل مدة القرض 

و اخلصوم و أجل و إعادة تقييم األصول آلاو قد ينشأ خطر سعر الفائدة بسبب التفاوت الزمين أقراض به، إلا
جل وخماطرة ين واآلمبخاطرة األساس وهو الفرق بني السعر اآل ىيدعالبنود خارج امليزانية وقد يكون سببا ملا 

                                                             
 .260ص  عمان، ، دار املسرية للنشر والتوزيع،البنوك اإلسالمية احكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفيةحممد حممود العجلوين،   1
 . 177، ص، مرجع سابقخالص باقر هاشم النجار، إ  2
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يف جمموعها تشكل ما يدعى مبخاطر  ذهو عدم التأكد من الدخل و خماطر أدوات اخليارات وهأمنحىن العائد 
  .التقييم

 ن خماطرإو هامش الربح ضمن خماطر السوق، وعلى كل فأويضع البعض خماطر سعر الفائدة  مخاطر السوق: -
 1 كاآليت:السوق ميكن حتديد مالحمها  

 .خماطر أسعار السلع 
 .خماطر أسعار األسهم 
  .خماطر أسعار الصرف 

 2" ثالثة حماور رئيسية ملخاطر السوق وهي: 2وضعت جلنة بازل "كما   

  خماطر أسعار الصرف 
  خماطر أسعار الفائدة 

ملعامالت ذي حيرم االتمويل اإلسالمي الفيم خيص هذين النوعني من املخاطر، فهما غري موجودين يف حالة 
  املستقبلية املتعلقة بأسعار الصرف وأسعار الفائدة.

 اخلاصة بتلك ص املعايريختتلف البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية فيما خي خماطر تقلبات األسعار: ال 
 املخاطر.

 المخاطر غير المالية:  -2
 .البنك نفسهخماطر مصدرها وهي المخاطر التشغيلية:  -

ات، من سياس تشتمل عليه ،والتمويل ستثماروهي املخاطر اليت تكون مصدرها منهج العمل يف نشاط اإل
اءة البنك يف ن مدى كفعخطار الناشئة سرتاتيجيات، وضوابط، ومعايري، وإجراءات، وعقود وغري ذلك، وهي األإو 

جود مثل هذه و و أسباب أستثمارية والتمويلية من حلظة تقدمي الطلب حىت تصفية العمليات، إدارة عملياته اإل
 ىل: إاملخاطر يعود 

 .عدم وجود نظم متويلية دقيقة 
                                                             

 .179ص، املرجع نفسه  1
 .77، ص2012، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، طبعة األوىل، اإلسالميةإدارة المخاطر في البنوك حممد حممود املكاوي،  2
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 عدم وجود موارد بشرية تعمل لدى البنك جتمع بني التخصص املايل املصريف والشرعي. 
 ل م وجود حتليدو عدمها " عأ ثبات جدارته،إة للعميل و غياب إدارة التوظيف التابعة للبنك تقدم الدراسة اجليد

 عدم وجود حتليل تقييم األداء ". ،ستثماريإم وجود حتليل دع ،يمتويل
  ن ألثقة، وهي اىل خماطر إالعائد منخفض للبنوك اإلسالمية مقارنة مبا حتققه الصريفة التقليدية يف السوق

  ك اإلسالمي.التقصري من جانب البن وأد العائد املنخفض النقدي ان مر أاملودعني واملستثمرين 
  مهال يف إدارة إحصول تعدي و  وأ ستثمارقيود عقود اإل ،عن خمالفة إدارة البنك أوهي اليت تنش ةستئمانيإخماطر

  1 أموال املستثمرين حيث يكون البنك مسؤوال من الناحية القانونية عن هذه احلالة.
 2ر منها: ذك: هناة العديد من املخاطر القانونية نالقانونية المخاطر -
 .املخاطر النامجة عن األخطاء 
 .املخاطر النامجة عن عدم فعالية النظام القضائي 
 .املخاطر النامجة عن التأخر 
 .املخاطر النامجة عن املخالفة 
 .املخاطر السياسية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
   .79، 78ص  مرجع سابق، ،حممد حممود املكاوي 1
 .182، صمرجع سابقخالص باقر هاشم النجار، إ  2
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 المالية اإلسالمية.محاسبية للمؤسسات المعايير ال: الثاني المبحث

كن جيب ة واملراجعة، ولاسباحمل ستخدام معايريإاملالية اإلسالمية مثل غريها من املؤسسات التقليدية تقوم ب المؤسسات
عة حكام الشريأمع   يتعارضن تتالءم هذه املعايري مع طبيعة النشاط وعمليات املؤسسات املالية اإلسالمية مبا الأ

سات املراجعة للمؤسحملاسبة و اعايري احملاسبية الصادرة عن هيئة املاإلسالمية يف كل معامالهتا، وذلك يف ضوء وأسس 
 املالية اإلسالمية. 

 .اإلسالميةالنظام احملاسيب يف املصارف : المطلب األول

 .اإلسالميةاسبية للمؤسسات املالية احملعايري املالمطلب الثاني: 

 إلسالميةااملعايري الصادرة عن اهليئة املراجعة واحملاسبة للمؤسسات املالية المطلب الثالث: 

 .اإلسالميةالنظام المحاسبي في المصارف  المطلب األول:

م ؤسسة اليت تلتز تمع أو امل، وذلك ألن اجملشهد علم احملاسبة يف الدين اإلسالمي تطورات جذرية منذ عهد الرسول   
ية احلالية، قتصادملالية اإلااألنظمة  الشريعة اإلسالمية ال ميكن هلا إستخدام احملاسبة املالية املستخدمة يف مجيعبقواعد 

 .لذلك سنتناول من خالل هذا املطلب مفهوم احملاسبة اإلسالمية

  :أوال: تعريف المحاسبة في اإلسالم

 تستفادإالتاريخ فتطورت على مر  وقدر احلضارة اإلسالمية و ن احملاسبة يف اإلسالم موجودة منذ صدأسبق القول ب    
 1ن.اآلىل ما هي عليه إو يف احلضارات األخرى حىت وصلت أمن تطور العلوم األخرى يف احلضارة اإلسالمية 

 عامالتمو القواعد اليت حتكم املعامالت التجارية  العديد منهتمامه بالعبادات ووضع إهتم اإلسالم باملعامالت مثل ا
 وظهرت الدفاترأناس  وختصص فيها ،األموال من أساليب وطرق كتابة طوراإلسالمية مع الغري .... كما  الدولة

 2احملاسبية.وصممت النظم 
                                                             

 .18، ص مرجع سابق ،حسني حممد مسحان، موسى عمر مبارك  1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية على أداء المؤسسات المالية اإلسالميةتطبيق المعايير المحاسبية  ثرأ، مملياين حكي 2

 .7ص  ،2019/2020ـ، 1قتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف ـاالقتصادية، كلية العلوم اإل
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نه أأي  ،اإلسالميةالشريعة  ألحكامنه علم احملاسبة املالية الذي خيضع أا تعريف علم احملاسبة يف اإلسالم بنوميكن
حكام الشريعة أ وعرضها وفقمجع وتصنيف وحتليل وتسجيل العمليات املالية  املستخدمة يفالقواعد واملبادئ جمموعة 

جل أاملالية من  وحتليل وتسجيل العملياتنه جمموعة القواعد واملبادئ املستخدمة يف مجع وتصنيف أأي  ،اإلسالمية
 1.ةالشريع حكامأ وعرضها وفقاملالية  عداد البياناتإو قتصادية املشروعات اإل أعمالقياس نتائج 

ليل ي تستعمل يف حتسـس التـواأل : علم يشمل جمموعة من القواعـد واملبادئمفهوم المحاسبة في البنوك اإلسالمية
 هـذه العمليات ويب وتصنيفثـم تب هلا،واقـع املستندات املؤيدة  وتـسـجيلها مـن حـدوثها،العمليات املالية عند 

يجة ستخراج نتإ ـدفهبملـصروفات املالية والبنكية اإلسالمية من مقابلة اإليـرادات بامتكن املؤسسة  وتلخيـصها حبيـث
الشريعة  لقواعد وضوابط لفرتة وفقايف هناية هذه ا وبيان مركزها املايل معينة،أعماهلا من ربح أو خسارة عن فرتة مالية 

 .اإلسالمية

املختلفة اليت يقوم هبا املصرف  يف اإلسالم يف جمال األنشطةو تعرف أيضا على أهنا " تطبيق ملفهوم و أسس احملاسبة   
القرارات اليت تساعد يف  ختاذإو ".  الرأيهبدف تقدمي معلومات و إرشادات و توجيهات تساعد يف إبداء  اإلسالمي،

تدقيق و و  البنوك اإلسالمية حيث أن جمال تطبيقها يشمل العمليات املالية وكذلك تعمل على حتقيق حتقيق مقاصد
 2.تسجيل العمليات بشكل يسمح للغري باإلطالع على السجالت داخل البنك

 3:وتتميز حماسبة البنوك اإلسالمية باخلصائص التالية 

 ىل ضوابط الشريعة اإلسالمية؛إخضوع البنوك لوجهة نظر حماسبية  -

 .يةاإلسالم سيطرة نظام احلسابات و التسيري اإلداري على منط إدارة املؤسسة البنكية -

 .التنوع وكثرة العدد للكتابات والقيود اليومية -

                                                             
 .19ص  ،سابقمرجع  ،كحسني حممد مسحان، موسى عمر مبار  1
الواحات للبحوث  ، جملةسبل تطبيق المعايير المحاسبية اإلسالمية في ظل مبادئ الحوكمة المصرفية، ساحةوعلي قدور بن  بوحفص حممد رواين 2

 .249، ص 2011، 11غرداية، اجلزائر، العددجامعة ، والدراسات
البنكية يف ظل التحوالت  ملنظومةاالوطين حول  امللتقى ،المخطط المحاسبي البنكي كجزء من اإلصالحات المصرفيةبن فرج زوينة،  رحيم حسني، 3

  .بتصرف 3ص  2006أفريل  25-24املركز اجلامعي ببشار معهد العلوم اإلقتصادية،24القانونية واالقتصادية
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 .املزارعة...إخل إعتماد البنوك اإلسالمية على صيغ متويل خاصة كاملراحبة، -

 .البنكية العناصر النقدية قروض وحسابات الزبائن مرجحة أو مقربة من امليزانيات -

 بالعملة الصعبة العمليات للتزامات العدية باإلأمهية العمليات خارج امليزانية اليت تغطي ليس فقط عمليات  -
 .ألجر أيضالواألدوات املالية 

لة الوثائق الشام ات وتوريدللحساب دارية متمركزة خاصة يف اإلقفال والتوقيف الدورياألعمال احملاسبية و اإل -
 .للهيئات الوصية

 .عدم إدراج الفوائد املدينة والدائنة ضمن التقييس احملاسيب -

شابك ي متسيري لتاونظامها  قتصاد اجلزئيكباقي املؤسسات هي خاضعة بطبيعة احلال لقواعد اإلالبنوك   -
 يف ترشيد القرارات. ومتداخل يف النظام احملاسيب مما ساعد على املسامهة

 اإلسالميةالنظام المحاسبي في المصارف  تعريف ثانيا:

  يسي للمنشأة "شاط الرئسب خطة متكاملة إلجناز النيعرف النظام على أنه "شبكة من اإلجراءات املرتابطة تعد ح

ندية و الدورات املست ابطـة )وهـيأما النظام احملاسيب يعرف على أنه " إطار عام يتكون من جمموعة من العناصر املرت    
صرف حماسبة املألسس  ويا طبقاستعمل  الدفاتر و السجالت و دليل احلسابات و القوائم و التقـارير املاليـة(، و التـي

قيق مقاصد اعد يف حتوذلك إلخراج معلومات حماسبية لتس اإلسالمي، وباستخدام جمموعة من األساليب والطـرق،
 .خمتلفة "

بتصميم نظام  والنظام احملاسيب للبنوك اإلسالمية يكون مستنبطا من قواعد الفكر احملاسيب، و عند قيام املسؤولني   
املعلومات للمتعاملني، وأن ميتاز  طبيعة أنشطة البنك، و كذلك سهولته يف عرض و تفسريحماسيب جيب مراعاة مالئمة ل

 1.قتصاد يف تشغيلهباإل

                                                             
، جامعة "دياملناخ االقتصادي اجلد وحتديات اجلزائرية قتصاديةاالامللتقى الوطين األول حول "املؤسسة  لبنوك اإلسالمية،امحاسبة نوال بن عمارة،  -1

 .50أفريل، ص  22/23ورقلة، اجلزائر، 
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  اإلسالمية:هداف المحاسبة المالية للمصارف ثالثا: أ

هداف احملاسبة املالية أاملالية اإلسالمية على  واملراجعة للمؤسساتالصادر عن هيئة احملاسبة  01شتمل البيان رقم إ
 1 التالية:وقد حدد البيان األهداف  اإلسالمية. واملؤسسات املاليةللمصارف  والتقارير املالية

 األنشطة غريو لى العمليات عمبا يف ذلك احلقوق املرتتبة  العالقة،كافة األطراف ذات  لتزامات وحقوقإحتديد  -
 ومقاصدها.حكام الشريعة اإلسالمية أضمن  كلفة،امل

 األنشطة. مية يف كافةبالشريعة اإلسال لتزامواإلنتاجية وتشجيع اإلرفع الكفاية اإلدارية  سهام يفاإل -

 معه.ملصرف واملتعاملني ا قوقحلو احلماية للموجودات  -

 املالية.تقدمي معلومات مقيدة ملستخدمي التقارير  -

 اإلسالمية.محاسبية للمؤسسات المالية المعايير ال الثاني:المطلب 

  خي.التاريمحاسبية للمؤسسات المالية اإلسالمية وتطورها المعايير التعريف  أوال:

نة من قطعتني أداة القياس مكو  تعين مبفهومها األصليواليت  نورما، ةالالتينيىل الكلمة إكلمة املعيار   أصليعود    
 قاعدة،ى لداللة عللبشكل عام  مصطلح املعيارمتعامدتني تعطي زاوية قائمة وتسمح بالقياس اهلندسي ويستعمل 

  و منوذج.أهدف 

ن امع هلا ينطلق مجياد تعريف جإالكثري من الباحثني يف جتهد إو تعددت التعريفات اليت تناولت املعايري احملاسبية    
 التعريفات:الفلسفة اليت يقوم عليها ومن هذه 

تعلق و مهنية، ويأية مسية حماسبر ان كتايب تصدره هيئة تنظيمية : " املعيار احملاسيب هو بيتوفيق محمد شريفتعريف  -
حيدد و عمال، نتائج األز املايل و و احلوادث اخلاصة باملركأو نوع من العمليات أهذا البيان بعناصر القوائم املالية 

 و التواصل املناسب".أو العرض أأسلوب القياس 
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ىل توجيه وترشيد املمارسة العلمية يف إو إرشادات عامة تؤدي أنه " منوذج أعرفه عل  :حمدان مأمونتعريف  -
 1احلسابات.و مراجعة أاحملاسبة والتدقيق 

سبة من إثبات مليات احملالتزام هبا عند تنفيذ عيقصد هبا اإلرشادات والتوجيهات والتوصيات الواجب اإلإذا  
لالزم عترب املقياس اة، كما تقام هبا املصرف اإلسالمي خالل الفرتة الزمني فصاح عن العمليات اليتاإلوقياس وعرض و 

 ة. القوائم املاليلواردة بالتقومي األداء احملاسيب يف جمال التنفيذ وإبداء الرأي الفين احملايد عن املعلومات 

 ثانيا: أغراض معايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 
 2: يصارف اإلسالمية العديد من األغراض من أمهها ما يلللماسبة احملحتقق معايري 

 حملاسبية.لعمليات اتعترب معايري احملاسبة الدستور واملرجع الذي يرجع إليه احملاسب عند تنفيذ ا -
دأ التوحيد حيقق مبا متوضح معايري احملاسبة املعاجلات احملاسبية لعمليات املصارف اإلسالمية وهذا  -

 والثبات. 
 جلدد. المحاسبني لتساعد يف رفع كفاءة األداء احملاسيب يف املصارف اإلسالمية والسيما بالنسبة  -
 . رارات املختلفةالق ختاذتساعد يف إجراء املقارنات بني القوائم املالية جملموعة املصارف اإلسالمية ال -
 ملة.ظل العو  يفسيما ألفضل والتعترب معايري احملاسبة وسيلة موضوعية لتقومي األداء احملاسيب وتطويره إىل ا -
ية مثل البنوك ف اإلسالمتعترب معايري احملاسبة املرجعية ألجهزة الرقابة اخلارجية على حسابات املصار  -

 ات.باحلساومؤسسات النقد ومراقب 

 ير محاسبة في المؤسسات المالية اإلسالمية.الخصائص المميزة للمعاي ثالثا:

 3تتصف بالصفات التالية:  أن من اخلصائص املميزة للمعايري احملاسبة يف املؤسسات املالية اإلسالمية جيب
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 .37-63ص، 2005ه / 1426، 1القاهرة، ط، ، مكتبة التقوى مدينة النصرةالمصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيقحسني شحاته،  2
 .33، صمرجع سابق ،ملياين حكيم 3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار النظري للدراسةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل األول

23 

ه املعايري حيث تقوم هذ ومبادئ الشريعة اإلسالمية، والقيم يف أحكامن تنبثق أهنا جيب أحيث  المشروعية: .1
 مية.عة اإلسالريشاملستنبطة من مصادر ال والسلوكيةانية واألخالقية ميعلى جمموعة من القيم اإل

لقياس اذا تعذر تطبيق إال إىل التقدير احلكمي إأ يلج وال ثبات قوية،إدلة أحيث تعتمد على  الموضوعية: .2
 الفعلي، ومن خصائص املعايري اإلسالمية أيضا املعاصرة واملرونة والعاملية. 

 مية. لية اإلسالالمعايير الصادرة عن الهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات الما :لثالمطلب الثا

يري صدار بعض املعاإلها من خالل نشاء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية لتوحيد وتأطري عمإمت    
 املطلب.ىل تعريفها واملعايري اليت أصدرهتا من خالل هذا إواليت سنتطرق 

 للمؤسسات المالية اإلسالمية  والمراجعةهيئة المحاسبة بتعريف ال أوال:

 للمؤسسات المالية اإلسالمية والمراجعةهيئة المحاسبة  نشأة .1

لية احملاسبة املا ا ب:" هيئةواليت كانت تسمى سابق اإلسالمية،ملراجعة للمؤسسات املالية اسست هيئة احملاسبة و أت 
 الية اإلسالميةملؤسسات املاملوقعة من عدد من ا التأسيستفاقية إاملالية اإلسالمية " مبوجب  واملؤسساتللمصارف 

بحرين، بصفتها هيئة عاملية م يف ال 1991مارس  27م يف اجلزائر، وقد مت تسجيل اهليئة يف  1990فرباير  26بتاريخ 
 ذات شخصية معنوية مستقلة غري هادفة للربح. 

عضوا، جملس  17شراف وتتكون من جلنة اإلمن:  م كان اهليكل التنظيمي للهيئة يتكون1991منذ بداية عملها عام 
عضوا، جلنة تنفيذية تعني من بني أعضاء جملس معايري احملاسبة املالية، وجلنة 21املعايري احملاسبية املالية يتكون من 

 1فقهاء. 04شرعية مكونة من 

 المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المحاسبة و هداف هيئة أ .2

 2أحكام الشريعة اإلسالمية وقواعدها إىل:هتدف اهليئة يف إطار 

                                                             
اإلسالمية "  محاسبة التمويل بالمرابحة لألمر بالشراء في ضوء معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليةبو فليح نبيل،  حسان طه،1

 .178، ص 2019، سنة 01، العدد16"، جملة البحوث والدراسات، اجمللد يوفياأل
 .http://aaoifi.com/ ،09/09/2021هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، األهداف،   2

http://aaoifi.com/
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تطوير فكر احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقيات ذات العالقة بأنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية مع  -
 أحكام الشريعة اإلسالمية.بعتبار املعايري واملمارسات الدولية مبا يتفق األخذ يف اإل

ته عن سالمية وتطبيقاالية اإلاألخالقيات املتعلق بأنشطة املؤسسات املنشر فكر احملاسبة واملراجعة واحلوكمة و  -
 ن الوسائل.غري ذلك مو طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد األحباث والتقارير 

دار إصو د وذلك بإعدا إلسالمية،االتوفيق ما بني السياسات واإلجراءات احملاسبية اليت تتبعها املؤسسات املالية  -
 معايري حماسبية وتفسريها هلذه املؤسسات.

وى حتسني مست ىل علمية، والعمجبودة ممارسات املراجعة واحلوكمة املتعلقة باملؤسسات املالية اإلسال االرتقاء -
 سسات.ذه املؤ هلتوحيد تلك املمارسات بإعداد وإصدار معايري يف كل من املراجعة واحلوكمة وتفسريها 

ق يف د وإصدار مواثيذلك بإعداو مارسات األخالقية املتعلقة بأنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية، بامل االرتقاء -
 األخالقيات وتفسريها هلذه املؤسسات.

للمؤسسات رعية والتطبيقات بني هيئات الرقابة الش يف التصورات -ما أمكن ذلك-تطبيق التطابق أو التقارب  -
 ت مبا يؤدي إىلك املؤسسانسجام بني الفتاوى والتطبيقات لتلو عدم اإلاملالية اإلسالمية لتجنب التضارب أ

إصدار و ، وذلك بإعداد املركزية تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية اخلاصة باملؤسسات املالية اإلسالمية والبنوك
 ة.ملتطلبات الشرعيواعايري ستثمار والتمويل والتأمني وتفسري هذه املمعايري شرعية ومتطلبات شرعية لصيغ اإل

 جلهات الرقابيةابل كل من رشادات اليت تصدرها اهليئة من قستخدام وتطبيق املعايري والبينات واإلالسعي إل -
 جعة.حملاسبة واملراومكاتب ا ذات الصلة واملؤسسات املالية اإلسالمية وغريها مما يباشر نشاطا ماليا إسالميا

واألخالقيات  اسبة واملراجعةلقة باحملمبا يف ذلك برامج التطوير املهنية املتع تقدمي الربامج التعليمية والتدريبية، -
ل لصريفة والتمويملعرفة بااخرى املرتبطة هبا وذلك من أجل زيادة واحلوكمة واملبادئ الشرعية واجملاالت األ

عتماد دات اإلهارات وشختبااإلسالمي وتشجيع مزيد من التخصص فيهما. ويتم تنفيذ الربامج التدريبية واإل
 األخرى. املؤسسات بة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية و/أو بالتنسيق معسمن قبل هيئة احملا

اإلسالمية  مؤسسات املاليةراجعة للتنفيذ األنشطة األخرى، مبا يف ذلك إعتماد اإللتزام مبعايري هيئة احملاسبة وامل -
ة الية اإلسالميمؤسسات املعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للوذلك من أجل حتقيق مزيد من الوعي والقبول مب

 املتعلقة باحملاسبة واملراجعة واألخالقيات، واحلوكمة واملبادئ الشرعية. 
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 : المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالهيكل التنظيمي لهيئة  .3

 1 من اهلياكل التالية: احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية يتكون اهليكل التنظيمي هليئة     

 اجلمعية العمومية وتتكون من مجيع األعضاء.-

  .سنوات 04عضوا غري متفرع يعينهم جملس األمناء ملدة  15 من جملس األمناء ويتكون-

ة املؤسسات املالي يف عضوا على األكثر من الفقهاء وهيئات الرقابة الشرعية 15اجمللس الشرعي ويتكون من -
 سنوات 04اإلسالمية يعينهم جملس األمناء ملدة 

 .هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية-

لس جممن  03ىل إإضافة ، ناءأعضاء وهم األمني العام وثالثة من أعضاء جملس األم 07اللجنة التنفيذية وتتكون من -
 .املعايري

 اهليئة.األمانة العامة وتتكون من األمني العامة واجلهاز الفين واإلداري مبقر -

 إلسالمية. االمالية  المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ثانيا: 

 الميةالمالية اإلس العرض واالفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات :01معيار رقم  -1

حتياجات املشرتكة لفئات مستخدمي لتلبية اإل ايعرف هدا املعيار القوائم املالية اليت يتعني على املصارف نشرها دوري 
ا املعيار القواعد العامة لغرض املعلومات يف القوائم املالية للمصارف ومتطلبات اإلفصاح يف ذالتقارير املالية. وحيدد ه

 2ليات احملاسبة املالية.آهداف احملاسبة والتقارير يف حدود أتلك القوائم الالزمة لتحقيق 

 مر بالشراء: المرابحة والمرابحة لأل :02معيار رقم  -2

(  02تلخيص املعاجلة احملاسبية لعمليات الشراء والبيع لصيغة املراحبة لآلمر بالشراء وفقا للمعيار احملاسيب رقم )ميكن 
 1كاآليت:
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 .147، ص2007البحرين،
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 ء، ويتم إثباته بالقيد التايل:جدية من اآلمر بالشرا عند إبرام عقد الوعد وأخذ هامش 
 البيان دائن مدين

×××  
××× 

  وسيلة القبضمن ح/ 
  تأمينات نقدية )هامش جدية(.ىل ح/ إ     

 :عند إمتام عملية الشراء )عقد البيع األول( من قبل البنك وهذا كما يلي 
 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 بضاعة املراحبةمن ح/ 
  وسيلة الدفعىل ح/ إ    

          

 ى أساس عد اقتنائها علبحة للبيع يف حالة املراحبة لآلمر بالشراء مع اإللزام بالوعد تقاس قيمة املوجودات املتا
، أو ة تلف أو تدمريذلك نتيج التكلفة التارخيية، ويف احلاالت اليت ينتج عنها نقص يف قيمة املوجود سواء كان

 رتة مالية، كمافهناية كل  أخرى مواتية فإن النقص يؤخذ يف االعتبار عند قياس قيمة املوجود يفنتيجة ظروف 
 يلي:

 البيان دائن مدين
×××  

××× 
 

  خأ. أرباح االستثمار أو ح/ /من ح
 بضاعة املراحبةح / إىل        

  لبيع وجود املتاح لد تكلفة املللبنك ما يدل على احتمال عدم إمكانية اسرتداأما إذا كان الوعد غري ملزم وظهر
لفة اليت ها بتخفيض التكوقع حتقيقللمراحبة أو املراحبة لآلمر بالشراء، فيجب قياس املوجود بالقيمة النقدية املت

كلفة تبني  لفرقااستخدمت يف قياس قيمة املوجود عند اقتنائه مبخصص هبوط يف قيمة املوجود، يعكس 
 االقتناء وصايف القيمة النقدية املتوقع حتقيقها. كما يلي: 
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 .13، 12، ص 2018، 1، اجمللد18اجلامعي تيبازة، اجلزائر، العدد
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 البيان دائن مدين

×××  
×××  

  أرباح االستثمار أو ح/ أ.خمن ح/ 
 خمصص هبوط أسعار بضاعة املراحبة.ىل ح/ إ      

  على اعتبار هذا ايرادا إذا حصل البنك اإلسالمي على حسم بعد اقتناء البضاعة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية
 1فنسجل اآليت:

 البيان دائن مدين
×××  

 
××× 
××× 

 بضاعة املراحبةمن ح/ 
 املذكورين  ىلإ    
 ح/وسيلة القبض     
 إيرادات االستثمار أو.... ح/     

 عقد مع توقيع الاء بعد مر بالشر أما إذا حصل البنك على حسم على املوجود املتاح للبيع باملراحبة أو املراحبة لآل
 حلسم:ااآلمر بالشراء، ال يعترب احلسم إيرادا، ويتم ختفيض كلفة املوجود املبيع مببلغ 

 البيان دائن مدين
×××  

××× 
 وسيلة القبضمن ح/ 

 بضاعة املراحبة إىل ح/     
 عند تسديد ذمم املراحبات يف تاريخ االستحقاق يتم تنظيم القيد احملاسيب التايل: 

 البيان دائن مدين
××× 
 
 

××× 

 
××× 
 
 

××× 

 من ح/ وسيلة القبض
 إىل ح/ذمم املراحبات    

------------------- 
 من ح/ األرباح االستثمار املؤجلة 

 إىل ح/ أرباح االستثمار احملققة   

  قاقيخ االستحويف حالة عدم تسديدها يف تاريخ استحقاقها وبعد مرور فرتة زمنية معينة على تار 
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 البيان دائن مدين
××× 
 
××× 
 

 
××× 
 

××× 

 من ح/ذمم املراحبات املستحقة غري املدفوعة
 إىل ح/ ذمم املراحبات    

 من ح/أرباح االستثمار املؤجلة
 إىل ح/أرباح االستثمار املعلقة     

 يتم قياس ذمم املراحبات قصرية أو طويلة األجل عند حدوثها بالقيمة اإلمسية: 
 البيان دائن مدين
×××  

 
××× 
××× 
××× 
 

 من ح/ذمم املراحبات
 إىل مذكورين    
 ح/ بضاعة املراحبة    
 ح/ أرباح االستثمار/مراحبة )ما خيص السنة احلالية(.    
 ح/ أرباح االستثمار املؤجلة )ما خيص السنوات القادمة(.     

  لو بيعت السلعةت(، حىت و )مطلوبايعاد هامش اجلدية للمتعامل يف حالة عدم اإللزام كونه التزام على البنك 
اجلدية مقدار  ذ من هامشالناكل، ويف حالة اإللزام يؤخ لعميل آخر بأقل من الثمن الذي وافق عليه العميل

  كوله:لة ثبوت نالضرر الفعلي. وإن مل يكف يسجل الفرق الناتج عن الضرر ذمم على املتعامل يف حا
 البيان دائن مدين
×××  

××× 
 تأمينات نقدية )هامش جدية(من ح/ 

 إىل ح/ وسيلة الدفع )إعادة هامش اجلدية(     
 أو من املذكورين 

 البيان دائن مدين
×××  

××× 
××× 

 من ح/تأمينات نقدية )هامش جدية(
 ح/ الذمم )تسجيل الفرق على ذمم الناكل(    
 إىل ح/ بضاعة املراحبة    
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  وهذا حسب ما تراه هيئة الرقابة بصفته إيراد خمصص حلساب اخلرياتيف حالة العجز يتم إثبات ما مت حتصيله ،
 1حسب القيد التايل:

 البيان دائن مدين
×××  

××× 
 من ح/احلسابات اجلارية )العميل(

 إىل ح/خمصص اخلريات أو ح/إيرادات االستثمار    
 

 :التمويل بالمضاربة :03معيار رقم  -3
  ال املضاربة عند التعاقد: مسأقياس ر 

 2س مال املضاربة للمضارب نقداأتسليم ر ذا كان نقدا فيقاس باملبلغ املسلم للمضارب: إ -أ
 بيان دائن مدين

×××  
××× 

 متويل املضاربةح/  من
 و احلسابات اجلارية " العميل "أىل ح/ الصندوق إ   

و أ ويعرتف بالربح املضاربة ا يقاس بالقيمة العادلة للموجودات املتفق عليها بني طريف عقديذا كان عينإ -ب
 اخلسارة النامجة عن التقييم " بالنسبة للمصرف ": 

مساوية  ند التسليمن القيمة العادلة عو ا "حبيث تكيمال املضاربة للمضارب بضاعة "عين سأتسليم ر  -
 ملصرف.لقيمة البضاعة يف دفاتر ا

 البيان دائن مدين
 من ح/ متويل املضاربة   ×××

 ......" أو ىل ح/ األصول اليت مت تسليمها للمضارب " بضاعةإ ××× 
عند التسليم  "السوقية  "س مال املضارب للمضاربة بضاعة " عينا " حبيث تكون القيمة العادلة أتسليم ر  -

 كرب من قيمتها يف دفاتر املصارف أ
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 البيان دائن مدين
×××  

 
××× 

××× 

 من ح/ متويل املضاربة 
 ىل املذكورين إ       

 ىل املضارب إح/ األصول اليت مت تسليمها     
 ح/ أرباح ....." اجلهة اليت مولت األصول أو البضاعة"    

قل أا " حبيث تكون القيمة العادلة " السوقية " عند التسليم يس مال املضارب للمضارب بضاعة " عينأتسليم ر  -
 1 من قيمتها يف دفاتر املصارف.

 البيان دائن مدين

 
××× 

 
 

××× 
××× 

 من املذكورين 
 ح / متويل املضاربة 

 ح/ أرباح " خسائر "... " اجلهة اليت مولت األصول ...."
 " و ....أىل ح/ األصول اليت مت تسليمها للمضاربة "بضاعة إ   

 :مصروفات إجراءات التعاقد 

  .تفق الطرفان على ذلكإذا إال إل املضاربة ماس أال تعترب من ر 

 س مال املضاربة: أعتبار مصاريف التعاقد من ر إتفق الطرفان على إذا إ -
 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 من ح/ متويل املضاربة 
 ىل ح/ احلسابات اجلارية " العميل " إ    

  س مال املضاربة بعد التعاقد: أقياس ر 

س أوخيتص ر  لى البنكعنه خسارة أذا هلك جزء منه قبل البدء بالعمل دون تقصري من املضارب فيثبت النقص على إ
 لبنك. اقيقية على حذا هلك مجيعه بدون تقصري تنتهي املضاربة ويعترب خسارة إما أ ،مال املضاربة بالقيمة

 و مجيعها " دون تقصري املضارب أهالك جزء من بضاعة املضاربة "  -أ
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 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 من ح/ أرباح " خسائر " متويل املضاربة 
 ىل ح/ متويل املضاربة إ      

 1ثبات تقصري املضارب إو مجيعها " مع أهالك جزء من بضاعة املضاربة "  -ب

 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 من ح/ ذمم املضاربات " املضارب " 
 ىل ح/ متويل املضاربة إ     

 التمويل بالمشاركةالخاص ب 04معيار رقم  -4
 وضعها يف  وأا للشريك و عينا " عند تسليمهأس مال املشاركة " نقدا كانت أثبات حصة البنك يف ر إ يتم

 :حساب املشاركة بالقيد احملاسيب التايل
 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 

 صرف الشريك يف توضوع حتت و املأس املال املشاركة نقدا تقاس باملبلغ املدفوع أذا قدم البنك حصته يف ر إ
 حساب املشاركة 

 البيان دائن مدين

××× 
 

 
××× 

 ل باملشاركة يمن ح/ التمو 
 ىل ح/ النقد يف الصندوق إ   

 بالقيمة س الل " تقاستغو صورة موجودات لإلأس مال املشاركة عينا " عروض أذا قدم البنك حصته يف ر إ
مة العادلة  فرق بني القيومي العنيذا نتج عن تقإتفاق عليها بني الشركاء " و القيمة اليت يتم اإل "العادلة للعني

 و خسارة للبنك نفسه أنه يعرتف بيه رحبا إوقيمتها الدفرتية ف
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 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 شاركة املستغالل إلمن ح/ موجودات ل
 ىل ح/ وسيلة الدفع إ   

 املذكورين:ومن 

 البيان دائن مدين

××× 
××× 

 
 

××× 

 ح/ التمويل باملشاركة 
 ح/ أرباح االستثمار / مشاركة 

 "  ستغالل مشاركة " يف حالة اخلسارةىل ح/ موجودات لإلإ    
 1يثبت الفرق كخسائر.و قل فيسجل بالقيمة السوقية أذا كانت إما . أيسجل البدل بالقيمة الدفرتية

 التمويل بالسلمالخاص ب 07رقم المعيار  -5

 حالة السلم العادي -أ

 ستالم بضاعة السلم حسب املواصفات " مطابقا للعقدإ."  
 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 من ح/ بضاعة السلم 
 ىل ح/ متويل السلم إ    

 عليها:املتفق  ة البضاعةستالم بضاعة بدل البضاعة املتفق عليها حبيث تتساوى قيمتها احلقيقية مع قيمإ  
 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 من ح/ بضاعة السلم 
 ىل ح/ متويل السلم إ    

 2 قل من قيمة البضاعة املتفق عليها:أستالم بضاعة بدل البضاعة املتفق عليها قيمتها احلقيقية إ 
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 البيان دائن مدين
××× 
××× 

 

 
 

××× 

 ح/ بضاعة السلم 
 السلم  /.... ستثمار ح/ أرباح " خسائر " اال

 ىل ح/ متويل السلم إ       

 حالة العجز:

  ليهإسلم مهمال الإو أالعجز عن تسليم المسلم فيه " بضاعة السلم " دون تقصير.  
  .املسجل فيها متديد املدة يبقى بنفس القيمة متذا إتقصري:  -
  .ليهإس املال يسجل ذمما على املسلم أذا فسخ العقد ومل يسرتد ر إ -
   .ليه" عن تسليم البضاعة دون تقصري وفسخ عقد السلمإعجز العميل "املسلم  -

 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 من ح/ ذمم السلم  
 ىل ح/ متويل السلم إ      

  تسليم البضاعة دون تقصريعن  ليه" جزئياإعجز العميل "املسلم 
 البيان دائن مدين

 
××× 
××× 

 
 
 

××× 

  مذكورين:من 
 ح/ ذمم السلم " بقيمة النقص يف البضاعة "

 ح/ بضاعة السلم 
 ىل ح/ متويل السلم إ     

  ليهإهمال المسلم إو أالعجز عن تسليم المسلم فيه " بضاعة السلم " بسبب تقصير:  
  ن مالسلم وطلب  و تقصري وفسخ عقدأمهال إليه " عن تسليم البضاعة بسبب إعجز العميل " املسلم

 ستلمه فقط إالعميل رد املبلغ الذي 
 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 من ح/ ذمم راس املال 
 ىل ح/ متويل السلم إ     
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  والطلب  و التقصري وفسخ عقد السلمأليه " عن تسليم البضاعة بسبب اإلمهال إعجز العميل " املسلم
 1 .من العميل رد القيمة السوقية للبضاعة

 البيان دائن مدين

×××  
××× 
××× 

 من ح/ ذمم السلم " بقيمة البضاعة العادلة " 
 ىل ح/ بضاعة السلمإ     

  ستثمار .../ السلمإلح/ أرباح ا          

  بيع بضاعة السلم 
  ستالمها إبيع بضاعة السلم بربح بعد 

 البيان دائن مدين
×××  

××× 
××× 

 من ح/ الصندوق
  ح/ بضاعة السلم إىل   

  السلم /.. ح/ أرباح االستثمار ...         
  ستالمها إبيع بضاعة السلم خبسارة بعد 

 البيان دائن مدين
××× 
××× 

 
 

××× 

 ح/ الصندوق 
 السلم  /.. ستثمار ...ح/ أرباح " خسائر" اإل

 2ىل ح / بضاعة السلم إ      
 السلم الموازيحالة  -ب
  السلم من المسلم  مال لرأستثبت عمليات السلم الموازي عند قبض البنك 

  السلم من املشرتي " املسلم "  مال لرأسقبض البنك اإلسالمي 
 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 من ح/ احلسابات اجلارية" للعميل "
 3ىل ح/ السلم املوازي إ       
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  ك ندفع الب ندعالبضاعة  برام عقد السلم مع موازي من اجلهة اليت ستورد البضاعة ويدفع البنك مثنإعند
 ليه إيف حساب املسلم  هو إيداعأليه نقدا إاملسلم للمسلم  رأمسالاإلسالمي 

 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 من ح/ التمويل بالسلم 
 و أىل ح/ احلسابات اجلارية " العميل" إ   

 ح/ احلسابات اجلارية "املسلم اليه"         
 ستالم البنك اإلسالمي لبضاعة السلم حسب املواصفات " مطبقا للعقد " إ 

 البيان دائن مدين
×××  

××× 
 من ح/ بضاعة املسلم 

 1ىل ح/ التمويل بالسلم إ      
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 .يةالمالية اإلسالمالمبحث الثالث: اإلفصاح المحاسبي عن المخاطر في المؤسسات 

، م بلدان العاملمعظ ألعمال يفبيئة ا يف حىت اآلن، العديد من األحداث والتغريات هدت العقود الثالثة املاضيةش    
اه مدى جتادة املناقشات إىل زي أدت مثل أزمات األسواق املالية وتعقد عمليات الشركات واهلياكل التمويلية هلا، واليت

املخاطر  مة واإلفصاح عنبصفة عا جودة التقارير املالية املنشورة للشركات وأمهية حتسني مستوى اإلفصاح والشفافية هبا
يع تنظيم وتوس سبية إىل إعادةري احملالة عن إصدار املعايو احملاسبة واهليئات املهنية املسؤ  هبصفة خاصة. مما أدى إىل توجي

إلفصاح ذلك ا ات مبا يفرة للشركالتقارير املالية املنشو  ، وذلك هبدف تطوير اإلفصاح يفنطاق متطلبات التقرير املايل
 .احمليطة هبا عن املخاطر

 فصاح المحاسبيالمطلب األول: تعريف اإل

اع شبإيب وذلك قصد فصاح احملاسلضمان دقة املعلومات والبيانات احملاسبية يف القوائم املالية يشرتط القيام باإل    
 ماهية اإلفصاح إىللتطرق املعلومات احملاسبية، من خالل هذا املطلب سيتم او  حاجات مستخدمي التقارير والقوائم

 .احملاسيب

 :: مفهوم اإلفصاح المحاسبيوالأ 

ملالية ة يف القوائم ات اإليضاحياإلفصاح يف احملاسبة هو املقياس الغري ملموس لقياس مدى كفاية البيانات واملعلوما  
ئم املالية ذات نية وبني القواسبية الفوهو النموذج إلعداد التقارير املالية، وهو الوسيلة اليت تربط بني ضمان الدقة احملا

مات لى مجيع املعلو املالية ع ن اإلفصاح احملاسيب يقضي بضرورة مشول القوائمإا فذوهل، اجليدة واملعلوماتالبيانات 
 ايل. مركزها املو  قتصاديةاإلعمال الوحدة أالضرورية الالزمة إلعطاء القارئ صورة واضحة وصحيحة لنتيجة 

دماج بيانات العمليات إ و الغش يف احلسابات، مثلأخفاء ما من الناحية اإلسالمية، فاإلسالم مينع التدليس واإلأ   
ن تعرب بوضوح عن  أسابات املختلفة، ويقرر اإلسالم على ضرورة اإلفصاح الكامل للبيانات اليت جيب احلاملشبوهة يف 

و خترج حىت يظهر أعمال، وال حتتمل األرقام املالية أي تأويل ونتائج األ تزاماتلإو كل ما حيتويه املشروع من أصول 
 1و مداراة. أاملركز احلقيقي للنشاط دون غموض 

                                                             
للمصارف اإلسالمية ودوره في رفع الكفاءة اإلفصاح  تطبيق معيار عرض واالفصاح العامالرمحان احلسن املنصور،  وفتحمحد يوسف حممد أ -1

 .85م القرى، صفحة أ، جملة العلوم االقتصادية، جامعة كسال، اململكة العربية السعودية، جامعة ةللتقارير الماليالمحاسبي 
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 المحاسبي:هداف اإلفصاح أ: انياث

 هداف اإلفصاحأن ين بني كل من املتتبع للدراسات احملاسبية يواجه صعوبات مجة نتيجة للتداخل والرتادف الشديدإ   
ر ىل الدو إلوقائي ان الدور هداف القوائم املالية، وقد تعاظم هذا التداخل عندما تطور هدف اإلفصاح مأاحملاسيب و 

دف، فكالمها ا نفس اهلهداف اإلفصاح والقوائم املالية هلمأن العناصر ومضمون البحث يف موضوعي أاإلعالمي، و 
ركز يصبح أ، فكالمها فس اهلدفئم املالية هلما نن اإلفصاح والقواإيستهدف املنفعة من املعلومات احملاسبية، لذلك ف

ي ن اهلدف الرئيسأكن القول نه ميأال إمر الذي جيعل التمييز بينهما غامضا على وجهة نظر مستخدمي  املعلومات، األ
فصاح اإلات اليت يتم ت واملعلوموالتقارير املالية من البيانا شباع حاجات مستخدمي القوائمإمن اإلفصاح احملاسيب هو 

ت مار يف املنشئاستثو اإلن تشمل القوائم املالية معلومات تساعد مستخدميها على توجيه مدخراهتم حنأوهذا  ،عنها
 دودة.ية احملقتصادمر الذي يرتتب عليه التوزيع األمثل للموارد اإلذات العائد احلقيقي اجملزي، األ

التضليل يف عرض املعلومات املالية واحملاسبية، وهذا  ىل إزالة الغموض وجتنبإكما يهدف اإلفصاح احملاسيب     
ىل مساعدة متخذي القرارات على صنع قرارات سليمة مبنية على معلومات دقيقة وبالذات يف اجلانب إباإلضافة 

ن يكون حجم وقيمة املعلومات احملاسبية املفصح عنها ونوعيتها يتناسب مع أمهية القرارات أستثماري، لذا يتطلب اإل
فصاح مرتبط زمنيا بتحليل نتائج املاضي إلهتمام بان يكون اإلأها على ضوء توفر تلك املعلومات، على ختاذإمع جملا

 1ستيعاب احلاضر والتنبؤ باملستقبل.إوفهم و 

  :ثالثا: أنواع اإلفصاح المحاسبي

 2:كن اإلشارة إىل أنواع اإلفصاح احملاسيب تبعا ألهدافه من خالل ما يليمي  

، سوس على القارئات أثر حممعلومات ذ اإلفصاح الكامل: وهو يشري إىل مدى مشولية التقارير وأمهية تغطيتها أليأ. 
  ت.اراالقر  ختاذإ يفمد عليه ويأيت الرتكيز على ضرورة اإلفصاح الكامل من أمهية القوائم املالية كمصدر أساسي يعت

                                                             
 .68صفحة  ،مرجع سابقامحد يوسف حممد وفتح الرمحان احلسن املنصور، - 1
قتصادية، ، اجمللة اجلزائرية للتنمية اإلالبنوك التجارية الجزائريةأثر اإلفصاح المحاسبي على قرارات منح االئتمان في دليلة دادة، نوال بن عمارة،  -  2

 .136-135جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ص 
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قارير ج القوائم والتتوجب إخرا يمجيع األطراف املالية، إذ  تياجاتحإلب. اإلفصاح العادل: ويهتم بالرعاية املتوازنة 
 .املالية بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح فئة معينة على مصلحة باقي الفئات األخرى

الية، وجند م والتقارير امل القوائيفج. اإلفصاح الكايف: يشمل حتديد احلد األدىن الواجب توفريه من املعلومات احملاسبية 
نه أالقرار، كما  اذختإرة يف واملصاحل املؤث حتياجاتاإلإذ خيتلف حسب  ،هوم احلد األدىن غري حمدد يشكل دقيقأن مف

  د.يعتمد على مدى خربة الشخص املستفي

ه ة نشاطها إذ أنسة وطبيعد. اإلفصاح املالئم: وهو اإلفصاح الذي يراعي يف حاجة مستخدمي البيانات وظروف املؤس
ارات عة بالنسبة لقر يمة ومنفعن املعلومات املالية فقط بل أن تكون املعلومات املفصح عنها ذات ق ليس مهم اإلفصاح

 .املستثمرين والدائنني تتناسب مع نشاط املؤسسة وظروفها الداخلية

الية ملعن التنبؤات ا ل اإلفصاحالقرارت، مث ختاذإه. اإلفصاح اإلعالمي: يعين اإلفصاح عن املعلومات املناسبة لغرض  
 .من خالل الفصل بني العناصر العادية وغري العادية يف القوائم املالية

 الميةالمصارف اإلس هامخاطر التي تواجهالعن فصاح المحاسبي اإلالمطلب الثاني: 

سرتاتيجية شاملة موضوعة حتدد إيقوم البنك بإدارة املخاطر املصرفية املتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل  
املخاطر وسبل مواجهتها وختفيفها، وذلك من خالل دائرة وجلان خاصة بإدارة املخاطر. ومن أهم املخاطر املصرفية 

 1اليت يتعرض هلا البنك ما يلي: 

 اإلفصاح المحاسبي عن مخاطر االئتمان:  أوال:

 "و مؤسسة"فرد أ تالتمويالو ئتمان من خالل وضع سقوف ملبالغ ذمم البيوع املؤجلة يعمل البنك على إدارة خماطر اإل
 و كل منطقة جغرافية.أوجمموع ذمم التمويالت املمنوحة لكل قطاع 

 2كما يلي:   والقطاعيترتكز املوجودات واملطلوبات وبنود خارج امليزانية طبقا للتوزيع اجلغرايف 

 حسب التوزيع الجغرافي: -

                                                             
 .537، ص مرجع سابق، حسني سعيد سيعفانمني عبد اهلل، أخالد    1
 املرجع نفسه.   2
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 ئتمان حسب التوزيع اجلغرايف وفق ما يبينه اجلدول التايل:اإلفصاح احملاسيب ملخاطر اإليتم 

 ئتمان حسب التوزيع اجلزائري(: اإلفصاح عن خماطر اإل10)رقم اجلدول 

 ،احلديثةمني عبد اهلل، حسني سعيد سعيفان، العمليات املصرفية اإلسالمية الطرق احملاسبية أخالد  المصدر: -
 .538ص

من أجل أن يكون اإلفصاح احملاسيب عن املخاطر له مصداقية جيب اإلفصاح عن املطلوبات واملوجودات وبنود خارج 
إلفصاح أن يكون للموجودات واملطلوبات داخل اوكذلك املقارنة بني السنوات، حبيث جيب ، امليزانية خالل السنة

 الدولة ويف مجيع الدول.

 حسب القطاع: -

 1 اإلفصاح احملاسيب ملخاطر اإلئتمان حسب التوزيع اجلغرايف وفق ما يبينه اجلدول التايل:يتم 
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 رقام المقارنةأ رقام السنةأ 

 بنود خارج الميزانية مطلوبات موجودات بنود خارج الميزانية مطلوبات موجودات 
       المناطق الجغرافيةحسب 

       الدولةداخل 
       دول الشرق األوسط األخرى

       اأوروب
       سياآ

       فريقياأ
       أمريكا

       دول أخرى
       المجموع
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 القطاع. (: اإلفصاح عن خماطر اإلئتمان حسب20)اجلدول رقم 

 رقام المقارنةأ رقام السنةأ 
 بنود خارج الميزانية مطلوبات موجودات بنود خارج الميزانية مطلوبات موجودات 

       حسب القطاع
       قطاع عام

       قطاع خاص
       شركات و مؤسسات

       فرادأ
       المجموع

 ،، العمليات المصرفية اإلسالمية الطرق المحاسبية الحديثةمني عبد اهلل، حسني سعيد سعيفانأخالد  :المصدر
 .2011، 2دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط 

وبنود خارج  املوجوداتو احملاسيب عن املخاطر له مصداقية جيب اإلفصاح عن املطلوبات من أجل أن يكون اإلفصاح 
ع يف القطا طلوبات جودات واملإلفصاح أن يكون للمو اوكذلك املقارنة بني السنوات، حبيث جيب ، امليزانية خالل السنة

 .القطاع العامويف  اخلاص

 اإلفصاح المحاسبي عن مخاطر السيولة: ثانيا:

حتفاظ برصيد كاف من جاهلا واإلآتقوم إدارة البنك بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات و املطلوبات و موائمة 
ستحقاقات املوجودات واملطلوبات )على إدناه أويلخص اجلدول النقد وما يف حكمه و األوراق املالية القابلة للتداول. 

 1 املالية(: بياناتستحقاق من تاريخ الأساس الفرتة املتبقية لإل
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 .(: اإلفصاح عن خماطر السيولة03اجلدول رقم )

 ،، العمليات المصرفية اإلسالمية الطرق المحاسبية الحديثةمني عبد اهلل، حسني سعيد سعيفانأخالد المصدر: 
 .2011، 2والتوزيع، عمان، ط دار وائل للنشر 

 
 المجموع

بدون 
 ستحقاقإ

 3أكثر من 
 سنوات

من سنة حتى 
 سنوات 3

أشهر  6من 
لى سنة إ

 واحدة

أشهر  3من 
 أشهر 6إلى 

من شهر إلى 
 أشهر 3

 أرقام السنة أقل من شهر

 الموجودات        

 البنوك المركزيةنقد أو أرصدة لدى         
 أرصدة لدى بنوك و مؤسسات مصرفية        
 ستثمار لدى البنوكإحسابات         
 موجودات مالية للمتاجر        
 باقي الموجودات ...........        
 مجموع الموجودات        
 المطلوبات        
 حسابات البنوك و المؤسسات المصرفية        
 حسابات العمالء الجارية تحت الطلب        
 تأمينات نقدية        
 ذمم دائنة        
 باقي المطلوبات ............        
 مجموع المطلوبات        
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املوجودات و ملطلوبات اإستحقاقات من أجل أن يكون اإلفصاح احملاسيب عن املخاطر له مصداقية جيب اإلفصاح عن 
 .املالية ستحقاق من تاريخ البياناتأساس الفرتة املتبقية لإل وذلك من خالل

  السوق:اإلفصاح المحاسبي عن مخاطر  ثالثا:

و أسبوعي أويتم مراقبة ذلك من قبل جلنة خاصة بشكل  املقبولة،يقوم جملس اإلدارة بوضع حدود لقيمة املخاطر 
1 ، وذلك وفق ما يلي:شهري

 

  العائد:مخاطر معدل  .1
 وافق بشكل فوريهنا ال تتأجل يف السوق حيث تنشأ خماطر معدل العائد من تزايد املعدالت الثابتة طويلة األ -

رية ود إجراءات إدالتأكد من وجلاخلطوات الالزمة  اختاذوجيب  املرتفعة،مع املتغريات احلاصلة يف مؤشر العوائد 
د من ا يف ذلك التأكاقبتها مبمتعلقة بتجديد و قياس و متابعة خماطر معدل العائد و اعداد تقارير بشأهنا و مر 

 هيكلتها.سالمة 
آلجال الزمنية بات حسب ايتعرض البنك ملخاطر معدل العائد نتيجة وجود فجوة يف مبالغ املوجودات و املطلو  -

ه لبنك بإدارة هذاينة ويقوم و إعادة تسعري معدل العائد على املعامالت الالحقة يف فرتة زمنية معأاملتعددة 
أدوات  وق وتطويرلتوقعات ظروف الساملخاطر عن طريق حتديد نسب معدالت األرباح املستقبلية و فق ا

  البنك.سرتاتيجية إدارة املخاطر لدى إجديدة تتوافق مع الشريعة وذلك من خالل 
  األجنبية:مخاطر العمالت  .2

ترب يع األجنبية،ت سعار العمالخماطر العمالت األجنبية هي خماطر تغري قيمة األدوات املالية نتيجة التغري يف أ  
يتم  البنك.دى كل عملة لليقوم جملس اإلدارة بوضع حدود للمركز املايل  للبنك،ة األساس الدينار األردين عمل

بية العمالت األجن اظ مبركزحتفللتأكد من اإل تسرتاتيجياإمراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل يومي ويتم اتباع 
 املعتمدة.دود احلضمن 

  البنك:فيما يلي صايف مراكز العمالت األجنبية الرئيسية لدى 

 

                                                             
  .541مني عبد اهلل، حسني سعيد سعيفان، مرجع سابق ص أخالد   1
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 (: اإلفصاح احملاسيب عن العمالت األجنبية.04اجلدول رقم )

  األجنبيةبالعمالت  المعدل بالدينار
 نوع العملة

 رقام السنةأ رقام المقارنةأ رقام السنةأ رقام المقارنةأ

     
     
     

ار د ،ية الحديثةق المحاسب، العمليات المصرفية اإلسالمية الطر اهلل، حسني سعيد سعيفان مني عبدأخالد  المصدر:
 .2011، 2وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط 

ار، معدهلا بالدين جنبية وعمالت األمن أجل أن يكون اإلفصاح احملاسيب عن املخاطر له مصداقية جيب اإلفصاح عن ال
 ك حسب نوع العملة.وذل وكذلك املقارنة بني السنوات،

  األسهم:مخاطر أسعار  .1

طر عن لى إدارة املخاالبنك ع يعمل األسهم،ستثمارات يف تنتج خماطر أسعار األسهم عن التغيري يف القيمة العادلة لإل
  قتصادية.إستثمارات يف عدة مناطق جغرافية و قطاعات طريق تنويع اإل

  السلع:مخاطر  .2

ىل إو  احليازة،رتة لم وخالل فبرام عقود السإىل تقلب أسعار السلع املشرتات املدفوعة بالكامل بعد إيتعرض البنك 
   .التأجريالتقلب يف القيمة املتبقية للموجود املؤجر يف هناية مدة 

ودات القابلة لنسبة للموجن يتحملها باأالبنك حتديد مستويات املخاطر اليت ميكن  ةسرتاتيجيإن تتضمن أجيب  -
 س مال كايف حمتفظ به هلذا الغرض. أن يكون لديها ر أللتداول و 

 ت.يستخدم البنك أساليب التوقعات املناسبة لتقييم القيمة احملتملة هلذه املوجودا -

 س المال في المصارف اإلسالمية. أاإلفصاح عن نسبة كفاية ر  الثالث:المطلب 

لى إدارة املخاطر يف البنوك، لذلك توليها املصارف اإلسالمية تعترب نسبة كفاية رأس املال من أهم املؤشرات الدالة ع
 أمهية كبرية يف عملية اإلفصاح.
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 س المال أتعريف نسبة كفاية ر  أوال:

جتاه أي إس املال يف املؤسسات املصرفية خط الدفاع األول واحلصن املتني حلماية األموال املودعني وتأمينها أيعد ر    
س املال أن مفهوم كفاية ر أومن اجلدير بالذكر  الثابتة.فضال عن متويل املوجودات  البنوك،ن تتعرض هلا أخسائر ميكن 

 1 السائدة.خر وحسب الظروف آىل إىل أخرى ومن بنك إذ قد خيتلف من دولة إ نسيب،هو مفهوم 

هات احلديثة يف إدارة جتااإل أحدىل تدعيم مراكزها املالية هو إجتاه البنوك إس املال املصريف و أن موضوع كفاية ر إ   
يف ظل التطورات املصرفية التنافسية املتالحقة اليت شهدهتا  األخرية،املصارف واليت عرفت تطورا كبريا خالل السنوات 

التفكري  أولذلك بد املصرفية،معظم البنوك عرضة للعديد من املخاطر  أصبح املصرفية،األسواق العاملية يف جمال الصناعة 
ذلك  إطارويف  املصرفية.جتاه تأسيس جلنة بازل للرقابة خطوة يف هذا اإل لو أفكانت  ملواجهتها،ليات آ يف البحث عن

قرته جلنة بازل عام أس املال الذي أمعيار كفاية ر  أبرزهاىل تقدمي مقاييس خمتلفة للمالءة كان إيسعى اجلهاز املصريف 
 2العامل.دولة عرب  100من  يف أكثرم والذي طبق 1988

س مال البنك على مواجهة وجماهبة سحوبات املودعني والدفعات أنه قدرة ر أس املال على أميكن تعريف كفاية ر     
 3البنك.عسار والتصفية اليت يتعرض هلا للدائنني يف حاالت اإل

 س المال أحساب نسبة كفاية ر  ثانيا:

فاية فيما يلي نسبة كو  بازل،نة مستندة ملقررات جل البنوك املركزيةس املال وفقا لتعليمات أحتساب نسبة كفاية ر إيتم 
  السابقة:س املال مقارنة مع السنة أر 

 

 

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل اإلسالمية( إشكالية تطبيق معيار كفاية راس المال بالبنوك وفقا لمتطلبات لجنة بازل )دراسة حالة البنوكخدجية، سعيدي    1

 116، ص 2017يف العلوم التجارية،  هشهادة الدكتورا
 ،السعوديةدراسة تطبيقية على دول جملس التعاون اخلليجي _ : 3البنوك اإلسالمية و مدى استجابتها لمعايير بازل  القادر،بن مصطفى عبد  2

  .86ص  ،2018 االقتصادية،أطروحة دكتوراه يف العلوم  ،2016 /2013للفرتة االمارات _  الكويت،
 ، نفس الصفحة.مرجع سابقخدجية، سعيدي  3
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 قررات جلنة بازل.وفقا مل نسبة كفاية رأس املال(: 05اجلدول رقم )

 
 البيان

 رقام المقارنةأ رقام المقارنةأ
لى الموجودات المرجحة إنسبة  المبلغ / الدينار

 بالمخاطر و مخاطر السوق
لى الموجودات إنسبة  المبلغ / الدينار

المرجحة بالمخاطر ومخاطر 
 السوق

     س المال التنظيميأر 
     س المال األساسيأر 

 ،بية الحديثةرق المحاس، العمليات المصرفية اإلسالمية الطمني عبد اهلل، حسني سعيد سعيفانأخالد  املصدر:
 .2011، 2دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط 

𝟖%كفاية رأس المال=  ≤
3شريحة +2شريحة +1اجمالي رأس المال )شريحة )

 أصول المرَجحة بأوزان المخاطرة+ مقياس المخاطرة السوقية× 12.5

 ذلك من خاللملال، و كفاية رأس ا  من أجل أن يكون اإلفصاح احملاسيب عن املخاطر له مصداقية جيب اإلفصاح عن
حبيث جيب  ،سنة السابقةمقارنته مع الوكذلك ، باملخاطر و خماطر السوق نسبة إىل املوجودات املرجحة املبلغ و

 يكون على أساس رأس املال التنظيمي ورأس املال األساسي.إلفصاح أن ا

 أصبح( والذي IFSBس املال وفقا ملقررات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية )أحتساب نسبة كفاية ر إومت  -
 1 السابقة:س املال مقارنة مع النسبة أ.........، وفيما يلي نسبة كفاية ر عتبارا من إساري املفعول 

 (: كفاية رأس املال وفقا ملقررات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية06اجلدول رقم )

 
 البيان

 رقام المقارنةأ رقام السنةأ
لى الموجودات المرجحة إنسبة  المبلغ / الدينار لى الموجودات المرجحة بالمخاطرإنسبة  المبلغ / الدينار

 بالمخاطر
     س المال التنظيميأر 

     س المال األساسيأر 

                                                             

  1 خالد أمني عبد اهلل، حسني سعيد سيعفان، مرجع سابق، ص 546.
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 ،، العمليات المصرفية اإلسالمية الطرق المحاسبية الحديثةمني عبد اهلل، حسني سعيد سعيفانأخالد : املصدر
 .2011، 2دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط 

 خالصة الفصل:

ف ألموال من خمتلى تلقي اتعترب البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية مصرفية، إقتصادية، واجتماعية تنموية، تقوم عل
من   حتقيق جمموعةل ذلك إىلاملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وترمي من خالاملتعاملني للقيام بالوظائف واألنشطة 

 األهداف اليت ختدم الفرد واجملتمع واالقتصاد ككل.

ملالية للمؤسسات ااجعة بة واملر ونظرا خلصوصية هذه املصارف، وقصد توحيد ممارساهتا احملاسبية، مت إنشاء هيئة احملاس
وير معايري عداد وتطإاإلسالمية، وذلك لتقدمي البديل الذي يتالءم مع خصوصيات املصارف اإلسالمية من خالل 

ا ال ذه املعايري مبىت تعد هحباإلشراف من طرف اجلهات الشرعية  حماسبية معدة من خالل خرباء يف احملاسبة واملالية
ات املالية  املؤسسيفيتخالف مع الشريعة اإلسالمية ولتقدم الضوابط واإلرشادات اليت حتكم حماسبة املصارف 

 اإلسالمية.

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثاني:
 اإلطار التطبيقي للدراسة
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 :تمهيد

ليت تقع اهام األساسية فية من املوالشفايعد معايري اإلفصاح  ،انطالقا مما مت التوصل إليه يف اجلانب النظري للدراسة  
أن  لربكة املصرفيةجمموعة ا وبالتايل على ،وتشكل جزءا مهما من مسؤولياهتا ،عواتق إدارات املصارف اإلسالمية على

 املراجعة الفصلية املالية ابياناهت يف املطلوبة املعلومات مجيع عنبالكشف تكون مسؤولة عن شفافية املعلومات وذلك 
 قبل من طلبها تمّ ي صلة ذات أخرى معلومات أي وكذلك، نشرها يتم اليت املدققة السنوية املالية ناهتاوبيا

 .آلخر وقت من املركزي البحرين مصرف

 واملراجعة احملاسبة هيئة عايريم عليها تنصّ  اليت الشرعية واملبادئ بالقواعد االلتزام علىكما جيب عليها االمتثال    
 .ليةاحمل اننيالقو  مع يتعارض ال الذي بالقدر اوحداهت مجيع هبا وتلتزم اإلسالمية املالية للمؤسسات

 األسس واملبادئو لسياسات لذا سنحاول يف هذا الفصل إبراز سياسة اإلفصاح يف جمموعة الربكة املصرفية وأهم ا   
 ة:ث التالياملباحاستنادا لذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل و  ،طبقة يف إعداد القوائم املاليةامل

 .وأهم مؤشراهتا املالية التعريف مبجموعة الربكة املصرفية :المبحث األول
 .سياسة اإلفصاح يف جمموعة الربكة املصرفية :المبحث الثاني

 .اإلفصاح عن املخاطر يف جمموعة الربكة املصرفية :المبحث الثالث
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 .المالية هاوأهم مؤشراتالتعريف بمجموعة البركة المصرفية  األول:المبحث 

حكام ومبادئ املتوافقة مع أو ة املبتكرة تعترب جمموعة الربكة املصرفية من البنوك الرائدة يف جمال تقدمي املنتجات املالي   
 .الشريعة اإلسالمية

 .التعريف بمجموعة البركة المصرفية :ألولا المطلب

ا على ل ممارسة أعماهلامل من خالالع اجملتمعات حوللكافة  املاليةحتياجات اإلهتدف جمموعة الربكة املصرفية إىل تلبية 
ركة يف قيق مبدأ املشامن حت نهامبا ميكوتطبيق أفضل املعايري املهنية ، أسس من األخالق املستمدة من الشريعة السمحاء

 وموظفني ومسامهني. ،ة مع شركائها يف النجاح من عمالءاملكاسب احملقق

 البركة المصرفيةمجموعة تعريف أوال: 

مرخصة  ، 2002يويون27 لكة البحرين بتاريختأسست جمموعة الربكة املصرفية ش.م.ب كشركة مسامهة يف مم   
لربكة من رواد اوتعترب  ،ومدرجة يف بورصيت البحرين وناسداك ديبإسالمي من مصرف البحرين املركزي،  كمصرف مجلة

ل ار شخص يف الدو وايل مليالعمل املصريف اإلسالمي على مستوى العامل حيث تقدم خدماهتا املصرفية املميزة إىل ح
 فيها.اليت تعمل 

جماالت  يفمحاء مية السّ ة اإلسالوتقدم بنوك الربكة منتجاهتا وخدماهتا املصرفية واملالية وفقا ألحكام ومبادئ الشريع
 2.5لمجموعة لبه  ملال املصرحاهذا ويبلغ رأس مار باإلضافة إىل خدمات اخلزينة، ستثواإل، والتجارةة التجزئة، مصرفي

صرفية يف الشرق األوسط ميزاول البنك أنشطة حيث  ،جغرايف واسع نتشارابجملموعة ا تتمتعو  مليار دوالر أمريكي،
دماهتا عرب أكثر من قدم ختدولة،  17مصرفية ومكاتب متثيل يف من خالل وحدات  وأوروبا ومشال وجنوب أفريقيا

 فرع. 700

طويل األجل  بتحديث التصنيف Ratings S&P Globalوقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف العاملية 
' B' /'ب ف'لى التصنيعمع التأكيد ، مع نظرة مستقبلية مستقرة BBجملموعة الربكة املصرفية ش.م.ب. إىل 'ب ب./

 قصري املدى للبنك.

وتصنيفا حمليا القصير المدىBBB+ / (A3  )كما منحت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف تصنيفا دوليا بدرجة 
وهي أعلى مستوى بني املؤسسات املالية اإلسالمية يف ، 81-85مع درجة مضارب من  A2/(bh) +A(ph) بدرجة
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 1املنطقة.

 لمجموعة البركة المصرفيةالتوزيع الجغرافي  ثانيا:

 :جلدول التايليبينه ا جمموعة الربكة املصرفية تتميز بتواجدها يف عدة دول، وذلك من خالل عدة فروع، وهو ما

 عاملالتوزيع اجلغرايف للوحدات املصرفية جملموعة الربكة املصرفية عرب ال :(70جدول رقم )

 عدد الفروع سنة التأسيس سم البنكإ
 108 1978 اإلسالمي األردينالبنك 

 32 1980 بنك الربكة مصر
 37 1983 بنك الربكة تونس

 29 1984 السودان بنك الربكة
 06 1984 البحرين-اإلسالمي بنك الربكة 

 230 1985 بنك الربكة الرتكي للمشاركات
 11 1989 جنوب أفريقيا -بنك الربكة احملدود

 31 1991 بنك الربكة اجلزائر
 06 1991 الربكة لبنانبنك 

 01 2002 جمموعة الربكة املصرفية
 01 2007 اتقان كابيتال

 01 2008 (متثيلي إندونيسيا )مكتببنك الربكة 
 13 2009 بنك الربكة سورية

 188 2010 احملدود (باكستان)بنك الربكة
 01 2011 (مكتب متثيلياللييب )بنك الربكة 

 05 2017 املغرب -بنك التمويل واإلمناء
 2020عتماد على التقرير السنوي لسنة إلعداد الطالبتني باإ املصدر:

سنة يف مصر يف مث ، 1978ة من اجلدول أن أول بنك تأسس يف اجملموعة هو البنك اإلسالمي األردين يف سنيتبني   
من الشرق األوسط إىل أوروبا، ومشال وجنوب أفريقيا، حىت وصل  الثالثة، القاراتعرب التوسع ب، مث بدأ 1980

                                                             
 .https://www.albaraka.com ،01/09/2021 ، اجملموعةجمموعة الربكة املصرفية، نبذة عن -  1

https://www.albaraka.com/
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    .2017دولة يف سنة  17عن طريق  فرع 702نتشارها إىل إ

 الهيكل التنظيمي لمجموعة البركة المصرفية :ثالثا

 يتكون اهليكل التنظيمي جملموعة الربكة املصرفية على ما يلي: 

 :مجلس إدارة المجموعة -1

وهو املسؤول كذلك عن  ،أولويات اجملموعة واإلشراف عليهاسرتاتيجية عمل و إاملسؤول عن وضع إن جملس اإلدارة هو 
ويكون مسؤوال أمام املسامهني عن األداء املايل  ،مستوى وإدارة اجملموعة بشكل عام وضع السياسات على أعلى

ومتابعة أدائها لعمليات ومراقبة اإلدارة التنفيذية  ،املال مسؤول عن زيادة وختصيص رأسوالتشغيلي للمجموعة. كما أنّه 
ويقوم اجمللس  ،حقوق املسامهني على املدى الطويلوتعظيم قيمة  ،عمال املهمةالقرارات اليت ختص األ اختاذو  ،اجملموعة

املخاطر املقبولة بالتأكد من قيام اجملموعة بإدارة املخاطر بشكل فعال من خالل املوافقة على ومتابعة مستوى 
 1 .سرتاتيجية طويلة املدى ألعمال اجملموعة ومحايتها منهاللمجموعة والتعرف على التهديدات اإل

 :هيئة الرقابة الشرعية -2

على  بناء اجلمعّية اجتماع يف املسامهني قبل من ة()اهليئة الشرعيً  الشرعّية للرقابة املوّحدة اهليئة أعضاءب انتخا يتمّ 
 2 :التالية الصالحيات اهليئة ومتتلك توصية من جملس اإلدارة

 المية،اإلس الشريعة وأحكام مببادئ التزامها لضمان اجملموعة وأنشطة عمليات على إلشراف 
 اهليئة بقرارات التام االلتزام لضمان املعامالت ومراجعة مراقبة. 
 تراها اتمعلوم أي طلب الشرعية وللهيئة .وقت أي يف اجملموعة ووثائق وسجالت ملفات مراجعة 

 العقود، ذلك ويشمل ،اجلديدة واخلدمات باملنتجات املتعلقة املعنية املستندات كافة تعتمد كما ضرورية
 أعمال معامالت يف ستخدمةامل األخرى القانونية املستندات أو والرتوجيية التسويقية واملواد واالتفاقيات،

 .اجملموعة

                                                             
 .45، جمموعة الربكة املصرفية، ص2020التقرير السنوي   -1
 .املرجع نفسه- 2
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 الشرعية للهيئة ويكون ،اومسؤولياهت وإجراءاهتا سياساهتا يوّضح الذي الداخلي نظامها ضمن الشرعية اهليئة تعمل
 الوحدات وموظفي وإدارة ةالتنفيذيّ  واإلدارة اإلدارة جملس مع التواصل يف الكامل احلقّ  مبهامها اضطالعها أثناء

 ت.تواخلدما تملنتجاا مجيع يف الشرعي باالمتثال يتعلق فيما املشورة وتقدمي استعراض إىل باإلضافة التابعة
 :اإلدارة التنفيذية -3

 اجملموعة سرتاتيجيةإ تنفيذ عن األساسية املسؤولية املصرفية الربكة جملموعة التنفيذيّة اإلدارة فريق اإلدارة جملس فّوض لقد
 املسؤوليات وتشملة ،اسبمن داخلية مراقبة نظم وإدارة تصميم وعن اجملموعة أعمال يف الرئيسية املخاطر وتقييم وتشخيص

 وفًقا األوقات مجيع يف بالعمل اجملموعة قيام من والتحّققة ،اإلدار  جملس قرارات تنفيذ تأمني التنفيذيّة لإلدارة األخرى
 ،بالتحليالت اإلدارة جملس وتزويد الشرعية للرقابة املوّحدة اهليئة وتوصيات قرارات وتنفيذ ءالسمحا اإلسالمية الشريعة ملبادئ

 مبوجب املطلوبة املعلومات جبميع املركزي البحرين مصرف وتزويد ،اجملموعة بنشاطات يتعّلق فيما والتوصيات والتقييمات
 املركزية والقرارات سرتاتيجيةاإل القرارات بتعميم التنفيذيّة اإلدارة تقوم كما .املعنية واللوائح املركزي البحرين مصرف قانون

 سياسات تنفيذ من التأّكد يتمّ  وبذلك للمجموعة التابعة الوحدات على األم الشركة مستوى على هااختاذ يتمّ  اليت األخرى
 .1وحداهتا مجيع قبل من للمجموعة املوّحدة العامة العمليات وإجراءات عمل وطرق
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 ة(: اهليكل التنظيمي جملموعة الربكة املصرفي01لشكل رقم )ا

 
 

 .2020املصدر: التقرير السنوي جملموعة الربكة املصرفية 
 .لمجموعة البركة المصرفيةأهم المؤشرات المالية  :المطلب الثاني

در ل جذب أكرب قأج من ،ملايلاية تعمل على حتسني أدائها االقتصاد تإن جمموعة الربكة املصرفية وكغريها من الكيانا
 تملؤشرااتتجلى أهم و لية للمجموعة املا تخالل التصريح مبختلف املؤشراويتم ذلك من  ،راتماثممكن من االست

 ما يلي:املالية جملموعة الربكة املصرفية في

 واالستثماراتحجم التمويالت إجمالي  تطور :أوال
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خالل الفرتة  جم التمويالت واالستثماراتبغرض التعرف على أداء الشركة سنحاول تفسري وحتليل تطور إمجايل ح   
والشكل  08م باالعتماد على التقارير املالية اخلاصة مبجموعة الربكة املصرفية من خالل اجلدول رق 2016-2019

 .02رقم 

 0202 -2016(: تطور إمجايل حجم التمويالت واالستثمارات 80جدول رقم )

 مليون دوالر أمريكي :لوحدةا
 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

 21.645 19.753 17.861 19.123 17.465 واالستثمارات التمويالتحجم 

   .2020-2016السنوية جملموعة الربكة املصرفية إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير  من :املصدر

دوالر مث ليون م 17.465قدرت ب  2016سنة يف من خالل اجلدول نالحظ أن حجم التمويالت واالستثمارات   
مث ارتفع يف  2018لسنة  دوالرمليون  17.861مث اخنفض ثانية ب  2017دوالر يف سنة  19.123ارتفعت إىل 

 دوالر أمريكي. مليون 21.645 ليصل إىل 2020-2019السنتني 

 وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل:

 
 08اجلدول رقم باالعتماد على  عداد الطالبتنيإ :املصدر

 2017، 2016كان متذبذبا نوعا ما يف السنوات إمجايل حجم التمويالت  تطور  من خالل الشكل نالحظ أن     
للتمويالت  2020، 2019بني اخنفاض وتزايد وبنفس النسبة تقريبا، مث عرفت تزايدا يف السنتني  2018،
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2020-2016حجم التمويالت واالستثمارات إمجايل (: 2)الشكل رقم 
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 .%10أي تزايد بنسبة قدرها دوالر أمريكي  مليون 21.645مببلغ قدره  واالستثمارات

 إجمالي الموجودات تطور :ثانيا

 2019-2016لفرتة خالل ا املوجوداتبغرض التعرف على أداء الشركة سنحاول تفسري وحتليل تطور إمجايل     
 .03شكل رقم وال 09م باالعتماد على التقارير املالية اخلاصة مبجموعة الربكة املصرفية من خالل اجلدول رق

 0202 -2016(: تطور إمجايل املوجودات 90رقم )جدول 

 مليون دوالر أمريكيالوحدة: 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات
 28,250 26,259 23,831 25,453 23,425 مجايل املوجوداتإ
 2020-2016 السنوية جملموعة الربكة املصرفيةباالعتماد على التقارير  عداد الطالبتنيإاملصدر: 

ارتفع إىل مث ، دوالر ونملي 23.425قدر ب  2016سنة لمن خالل اجلدول نالحظ أن إمجايل املوجودات      
 ارتفع مرة مث 2018دوالر يف سنة  ونملي 23.831عدها اخنفض ل ب 2017يف سنة ون دوالر، و ملي 25.453
 .2020سنة  ر دوالر يفمليا 28.250واستمر بالزيادة حىت بلغ  2019دوالر سنة  مليون 26.259أخرى ل 

 وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل: 

 
 09 رقم اجلدول على باالعتماد الطالبتني إعداد :املصدر

 ة، ووهذا راجع إىل الزيادة يف االستثمارات العقاري 2017يف سنة  نالحظ ارتفاعمن خالل الشكل أعاله            
 اخنفاض إمجايل املوجوداتأدى إىل أدت إىل التغريات يف القيمة العادلة  اجملموعة اليتبسبب إعادة تقييم استثمارات 
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2020-2016مجايل املوجوداتإ(: 3)الشكل رقم 
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 والزيادة يف العقارات واملعدات، وذلك لتواجد 2020، 2019كما نالحظ االرتفاع يف السنتني ،  2018لسنة 
 االستثمارات، وغريها من املوجودات األخرى وهذا ما يؤدي إىل زيادة العمالء.

 ثالثا: تطور إجمالي حقوق المالك 

 2019-2016الفرتة  بغرض التعرف على أداء الشركة سنحاول تفسري وحتليل تطور إمجايل حقوق امللكية خالل  
 .04شكل رقم وال 10م باالعتماد على التقارير املالية اخلاصة مبجموعة الربكة املصرفية من خالل اجلدول رق

 2020 -2016حقوق املالك (: تطور إمجايل 10جدول رقم )

 يمليون دوالر أمريك الوحدة:

 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات
 2,222 2,323 2,256 2,511 2,009 جمالي حقوق المالكإ

 .(2020 -2016) يةباالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرف عداد الطالبتنيإمن املصدر: 

والر، مث ارتفع يف سنة مليون د 2.009بلغ  2016من خالل اجلدول نالحظ أن إمجايل حقوق امللكية يف سنة       
راجع يف سنة تمليون دوالر، مث  2.323ليصل  2018مليون دوالر، بعدها ارتفع يف سنة  2.511إىل  2017
 .مليون دوالر 2.222ب  2020

 املوايل:وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل 

 
 .10 رقم اجلدول على باالعتماد الطالبتني إعداداملصدر: 

قصان يف ىل الزيادة والنإمجايل حقوق امللكية متذبذب بشكل طفيف، وهذا راجع إمن خالل الشكل نالحظ أن          
 .قيمة حقوق املسامهني وحقوق غري مسيطرة
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 إجمالي حسابات العمالء  تطور :رابعا

 2019-2016الفرتة  خالل حسابات العمالءبغرض التعرف على أداء الشركة سنحاول تفسري وحتليل تطور إمجايل  

 .05م شكل رقوال 11م باالعتماد على التقارير املالية اخلاصة مبجموعة الربكة املصرفية من خالل اجلدول رق

 0202 -2016(: تطور إمجايل حسابات العمالء 11جدول رقم )

 مليون دوالر أمريكي :الوحدة

 2020 2019 2018 2017 2016 سنواتال
 24,367 22,458 19,627 20,670 19,179 جمالي حسابات العمالءإ

 (.2020 -2016ية )املصدر: من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرف

، مث ازداد 2016 مليون دوالر يف سنة 19.179العمالء بلغ أن إمجايل حسابات من خالل اجلدول نالحظ     
الر مليون دو  1.043، مث اخنفض بقيمة 2017مليون دوالر سنة  20.670مليون دوالر ليصل إىل  1.491بقيمة 

مليون دوالر  24.36، 22.458مببلغ  2020، 2019مليون دوالر، مث ارتفع يف السنتني  19.627ليصل إىل 
 أمريكي.

 ض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل:وميكن عر 

 
 .11 رقم اجلدول على باالعتماد الطالبتني إعداد :املصدر

أعاله نالحظ تذبذب يف تطور إمجايل حسابات العمالء لسنوات حمل الدراسة، وهذا راجع من خالل الشكل          
الزيادة أو النقصان يف املوجودات من استثمارات، عقارات ومعدات، يعين وجود عالقة طردية بني العمالء إىل 
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 صحيح.املوجودات ازداد العمالء والعكس  وازدادتواملوجودات، أي كلما توفرت 

 مجموع الدخل التشغيليتطور  :خامسا

فرتة خالل اليلي جمموع الدخل التشغبغرض التعرف على أداء الشركة سنحاول تفسري وحتليل تطور إمجايل   
والشكل  12رقم  اد على التقارير املالية اخلاصة مبجموعة الربكة املصرفية من خالل اجلدولباالعتم 2016-2019

 .06رقم 

 0202 -2016(: تطور جمموع الدخل التشغيلي 12جدول رقم )

 مليون دوالر أمريكيالوحدة: 
 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

 1.140 967 988 999 1.074 مجموع الدخل التشغيلي
 .2020 -2016 باالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرفية عداد الطالبتنيإ :املصدر

الر، ويف سنة مليون دو  1.074قدرت ب  2016من خالل اجلدول نالحظ جمموع الدخل التشغيلي يف سنة     
 967، 988مببلغ  2019، 2018مليون دوالر، واستمر باالخنفاض للسنتني  999لدخل ل اخنفض ا 2017

 .ض الضريبةوهذا راجع الخنفا مليون دوالر أمريكي 1.140مليون دوالر مث ارتفع إىل 

 كن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل:ومي

 12 رقم اجلدول على باالعتماد الطالبتني إعداد: املصدر

أما بالنسبة  ،2019حىت  2017نالحظ تراجع جمموع الدخل التشغيلي من السنة من خالل الشكل أعاله              
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األعمال اليت تتمتع هبا  قوة أساسيات% وهذا دليل على 18ب  كان جمموع الدخل التشغيلي متزايد  2020لسنة 
 القوية.فضال عن العائدات اجملزية عن قاعدة متويل العمالء  اجملموعة،

 صافي الدخل تطور  :سادسا

 2019-2016لفرتة خالل اصايف الدخل بغرض التعرف على أداء الشركة سنحاول تفسري وحتليل تطور إمجايل    
 .06ل رقم والشك13 مالتقارير املالية اخلاصة مبجموعة الربكة املصرفية من خالل اجلدول رقباالعتماد على 

 2020 -2016 (: تطور صايف الدخل13جدول رقم )

 مليون دوالر أمريكي الوحدة:
 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

 166 180 217 207 268 صافي الدخل
 .2020-2016عداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرفية إ :املصدر

أما يف سنة  ،رمليون دوال 268قدر ب  2016من خالل اجلدول نالحظ تطور صايف الدخل حيث يف سنة       
السنتني ض يف ، بعدها اخنف2018مليون دوالر لسنة  217مليون دوالر مث ارتفع إىل  207اخنفض ل  2017
 مليون دوالر أمريكي. 166، 180حيث بلغت  2020، 2019

 وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل:

 
 13 رقم اجلدول على باالعتماد الطالبتني إعداد املصدر:
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مليون  268در ب ق 2016يف سنة هناك اخنفاض حمسوس يف صايف الدخل للمجموعة حبيث أن  نالحظمن الشكل         
 أي أن هناك عالقة تخصصاامل زيادة حجممليون دوالر، ويعود هذا االخنفاض إىل  166قدر ب  2020دوالر، ويف سنة 

 صحيح.اين والعكس لثد األول اخنفض اصايف الدخل حبيث كلما زا و تاملخصصاعكسية بني حجم 

 إجمالي عدد العاملينتطور  سابعا:

 2019-2016الفرتة  خاللعدد العاملني بغرض التعرف على أداء الشركة سنحاول تفسري وحتليل تطور إمجايل    
 .08شكل رقم وال 14م باالعتماد على التقارير املالية اخلاصة مبجموعة الربكة املصرفية من خالل اجلدول رق

 0202 -2016(: تطور إمجايل عدد العاملني 14جدول رقم )

 مليون دوالر أمريكي :الوحدة
 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

 12.026 12.662 12.937 12.795 12.644 العدد اإلجمالي للعاملين
 .2020-2016باالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرفية  عداد الطالبتنيإ :املصدر

استمر بالتزايد حىت مليون، و  12.644بلغ  2016من خالل اجلدول نالحظ أن العدد اإلمجايل للعاملني سنة    
فيها عدد العمال  والذي أصبح 2020، مث بدأ بالتنازل تدرجييا لغاية سنة 12.937والذي قدر ب  2018لسنة 

 .مليون 12.026

 عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل: وميكن

 
 14 رقم اجلدول على باالعتماد الطالبتني إعداد :املصدر
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بالرتاجع   بدأومن مث 2018، 2017، 2016من خالل الشكل نالحظ أن هناك تزايد مستمر يف السنوات         
 .19-كوفيدائحة  تأثرها جبهذا االخنفاض راجع إىل حيث  2020، 2019يف السنتني 

 إجمالي عدد الفروع تطور  ثامنا:
اد باالعتم 2019-2016ة خالل الفرت  عدد الفروعبغرض التعرف على أداء الشركة سنحاول تفسري وحتليل تطور إمجايل    

 .09 والشكل رقم 15على التقارير املالية اخلاصة مبجموعة الربكة املصرفية من خالل اجلدول رقم 

 2020 -2016 لفروع(: تطور إمجايل عدد 15): جدول رقم

                                                     دوالر أمريكيمليون الوحدة: 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات
 697 702 697 675 697 إجمالي عدد الفروع

 .2020-2016 باالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرفية لطالبتنيعداد اإ :املصدر

إىل  2017 سنة يف، مث تراجعت فرع 697بلغت  2016من اجلدول نالحظ أن إمجايل عدد الفروع يف سنة       
مث  2019ة يف سنمليون  702بعدها ارتفعت إىل  ،697عادت إىل طبيعتها ب  2018مليون، ويف سنة  675

 .697إىل  2020اخنفضت وتراجعت يف سنة 

 الشكل املوايل: وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل     

 
 15 رقم اجلدول على باالعتماد الطالبتني إعداد :املصدر
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كانت   2020، 2018، 2016من الشكل أعاله نالحظ تذبذب يف إمجايل عدد الفروع حيث يف السنوات     
 فرعا. 702ارتفعت إىل  2019اخنفضت ويف سنة  2017فرع، بينما يف سنة  697بنفس الوترية أي بلغ 
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 سياسة اإلفصاح في مجموعة البركة المصرفية لمبحث الثاني:ا

 فصاحد على سياسة اإلة فهي تعتمباعتبار جمموعة الربكة املصرفية مؤسسة اقتصادية تنشط يف اجملال اخلدمايت واملصرف  
 تامية.اخلداد احلسابات ة عند إعاهلامة والقواعد واملبادئ احملاسبية املطبق لكونه ضروريا لتوضيح السياسة احملاسبية

 أسس إعداد القوائم المالية في مجموعة البركة المصرفية. المطلب األول:

 ملصلحة.اخمتلف أصحاب و يعد إعداد القوائم املالية والتقرير السنوي مفتاح قنوات التواصل بني املؤسسات    

 جمموعة الربكة املصرفية األسس التالية:لذلك اعتمدت 

 أسس اإلعداد .1
هم حقوق ارية وأدوات أستثمارات العقأعدت القوائم املالية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء االسلقد     

املدرجة يف كية قوق امللحامللكية وأدوات الدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وأدوات األسهم 
القيمة بقارات ومعدات( صنفة كعاحلقوق واليت يتم قياسها بالقيمة العادلة ومت قياس األرض اليت تشغلها اجملموعة )امل

 العادلة.

مت عرض القوائم املالية املوحدة بالدوالر األمريكي لكونه العملة الوظيفية وعملة إعداد التقارير املالية للمجموعة ومت و  
 1 لقيم إىل أقرب ألف دوالر أمريكي إال إذا ذكر خالف ذلك.تقريب مجيع ا

 االلتزامبيان  .2

ت املالية راجعة للمؤسساحملاسبة واملأعدت القوائم املالية املوحدة وفقا ملعايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة ا   
يئة ددة من قبل هالمية احملالشريعة اإلساإلسالمية بصيغتها املعدلة من قبل مصرف البحرين املركزي ومبادئ وقواعد 

ية والدليل املؤسسات املالملركزي و الرقابة الشرعية للمجموعة وقانون الشركات التجارية البحريين وقانون مصرف البحرين ا
ءات إجراهبا وقواعد و  قةت املتعلاإلرشادي ملصرف البحرين املركزي وتوجيهات مصرف البحرين املركزي والقوانني والقرارا

 بورصة البحرين أو ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك.

املالية اإلسالمية  تواألمور اليت ال تنطوي حتت معايري احملاسبية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسا   
                                                             

 .80، جمموعة الربكة املصرفية، ص2020التقرير السنوي  - 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار التطبيقي للدراسةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

64 

 1 .توحيدال ويتم هذا حتت ما يسمى بأساس ،تستخدم جمموعة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

 أساس التوحيد .3

يسمرب د 31ملنتهية يف  وللسنة امل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك وشركاته التابعة كما يفتتش  
 سياسات حماسبية متوافقة. باستخدام

نية البي املعامالت لناجتة منت واألرباح واخلسائر اامت استبعاد مجيع األرصدة واملعامالت والدخل واملصروف -
 بالكامل عند التوحيد.

 ه اجملموعة علىي حصلت فيتوحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االقتناء الذي بعد التاريخ الذ يتم -
 إيقاف هذه السيطرة.السيطرة ويستمر توحيدها حىت التاريخ الذي يتم فيه 

ن سسة لالنتفاع ملية للمؤ املالية والتشغي تتحقق السيطرة عندما تكون لدى اجملموعة القدرة على إدارة السياسات
 أنشطتها.

الك  حقوق مبند منفصل يفيتم تسجيل احلقوق غري املسيطرة يف صايف موجودات الشركة التابعة ك -
ح ويتم صايف الرب يتم تضمني دخل احلقوق الغري مسيطرة يف القائمة املوحدة للدخل ضمن ،اجملموعة

 .إظهاره كبند منفصل عن حصة املسامهني

 حقوق يف تغرياتال يف وحصتها األصلي الدمج تاريخ يف احلصص هذه مبالغ على املسيطرة غري احلقوق لتشتم
 حصصهم تفوق يتوال املسيطرة غري احلقوق على تنطبق اليت اخلسائر صيصخت يتم ،الدمج تاريخ منذ املالك

 غري احلقوق ذهه قبل من التزام وجود حالة يف إال اجملموعة حصص مقابل التابعة الشركات مالك حقوق يف
   .اخلسائر لتغطية الشركات هذه يف اإلضايف االستثمار على وقدرهتم املسيطرة

 حقوق كمعاملة السيطرة فقدان عنها تنتج ال اليت التابعة الشركة يف امللكية حصة يف التغريات حتسابا يتم
 2 .املالك
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 القوائم المالية  في إعداد السياسات المحاسبية المطبقة :المطلب الثاني
العديد من السياسات املطبقة يف إعداد قوائمها املالية لبيان كيفية معاجلة البنود تستخدم جمموعة الربكة املصرفية   

 1واملتمثلة يف: لتسيري فروعها ونشاطها والعمليات واألحداث يف جمال حمدد 
 حتياطياتاال ستثناءبا مركزية بنوك لدى وأرصده التحصيل قيد ونقد نقد على يشملالنقد وما في حكمه:  1

 ل.أقر أو أشه ثالثة لفرتة أصلية استحقاق بتواريخ أخرى بنوك لدى وأرصدة اإلجبارية
 ستصناعا وذمم دينةم سلم وذمم مدينة إجارة وذمم مدينة عبيو  ذمم ل هذه الذمم علىتشتم: ومدينة ذمم 2

  .ةمدين
 األرباح سمح بعد وتدرج دولية وسلع مراحبات على أساسي بشكلتمل تش: دينةم)مراحبات( بيوع ذمم -أ

 ملزًما مدينة بيوع مذم عقود يف الوعد موعةاجمل تعتربا، حتصيله املشكوك يف املبالغ وخمصصات املؤجلة
 .الشراء لطالب

 خمصص أي سمح بعد السنة هناية يف املستحقة اإلجيار مبالغ عن عبارة هي: مدينة إجارة ذمم -ب
 .حتصيلها يف املشكوك للمبالغ

 للمبالغ صصخم أي حسم بعد السنة هناية يف املستحقة املبالغ عن عبارة هي: مدينة سلم ذمم -ت
 .حتصيلها يف املشكوك

 خمصص أي حسم بعد السنة هناية يف املستحقة املبالغ عن عبارة هي: مدينة ستصناعا ذمم  -ث
 .حتصيلها يف املشكوك للمبالغ

  البنك مبوجبها يقوم حيث شراكة عن عبارة هو: والمشاركة بالمضاربة التمويل 3
 .ضمحاللاال حسم بعد املدفوع للمقابل العادلة بالقيمة هذه تدرج، املال رأس يف باملسامهة

من ضعادلة ة بالقيمة الوالدين املدرجأسهم حقوق امللكية  تعلى أدوات ماراثستوتشمل على اال :تستثماراا 4
طفأة التكلفة املدين مدرجة ب واتوأد من احلقوقضأسهم حقوق امللكية املدرجة ت قائمة الدخل وأدوا

 .واستثمار يف شركات زميلةعقارية  راتماثاستو 
 .املرتاكم الكسم االستهحبعد ، لغرض التأجري بالتكلفة املقتناةاملوجودات  : تدرجإجارة منتهية بالتمليك 5
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 سعارأ إىل عاملتداولة يف األسواق املالية املنظمة بالرجو  تار ماتثالقيمة العادلة لالس يتم حتديد :القيم العادلة 6
يتم حتديد القيم النقدية املعادلة من قبل اجملموعة مبوجب نسبة الربح احلالية للعقود  املعلنة يف السوقت العطاءا

 اطر.ملشاهبة يف الشروط وخصائص املخا
أن  من احملتملو اجملموعة ناتج عن حدث سابق، لتزام على ايتم إثبات املخصصات عند وجود  :مخصصات 7

مل تقدير وميكن ع لتزاماتقتصادية لتسوية هذه االاليتطلب وجود تدفق خارجي للموارد يشمل املنافع ا
 موثوق ملبالغ هذه االلتزامات. 

سابات حوهي عبارة عن مبالغ مت ختصيصها من دخل حقوق حاملي  :ستثمارحتياطي مخاطر االا 8
 ستثمار.سابات االحعد ختصيص حصة املضارب، احتياطيا للخسائر املستقبلية حلقوق حاملي ستثمار، باال

ة، قبل ختصيص املضارب هي عبارة عن أرباح مت ختصيصها من قبل جمموعة من دخل احتياطي معادلة األرباح: 9
ات املي حسابحصة املضارب، لتتمكن من احملافظة على مستوى عائد معني من االستثمارات حلقوق ح

 .االستثمار
م تشركة األم ويال ا من رأس مالامللكية اخلاصة باجملموعة اليت مت إعادة اقتنائهت أدواخصم  خزينة: يتمأسهم   10

ر إصدا و بيع أومن شراء ألم أو املست عاملدفو  املقابل تويتم إثبااملرجح وسط حساهبا بالتكلفة على أساس املت
 ب أو اخلسارةإثبات املكس يتم ال .األممن حقوق الشركة ضامللكية اخلاصة باجملموعة مباشرة ت إلغاء أدوا أو
 اصة.امللكية اخلت أو إصدار أو إلغاء أدوا القائمة املوحدة للدخل من شراء أو بيع يف

يتم و  ب اآليلاسنامج احلرة أساسية من قيمة بر غري امللموسة بصو  ت: تتكون املوجوداموجودات غير ملموسة  11
م التكلفة بعد حسب امللموسة اإلثبات املبدئي تدرج املوجودات غريبعد  ،املبدئي تبالتكلفة عند اإلثبا هاقياس

 وأي خسائر اضمحالل مرتاكمة.أي إطفاء مرتاكم 
هناك  ا كانحديد ما إذئمة مركز مايل لتيتم عمل تقييم يف تاريخ كل قا :اضمحالل الموجودات المالية  12

  . مالية تمحالل موجود مايل حمدد أو جمموعة موجوداضبت اثوعي يضدليل مو 
 

 المطلب الثالث: سياسة اإلفصاح عن المخاطر.

ة املعلومات ء قيمة ومنفعدورا هاما يف إثرالكل مؤسسة سياسة تتبعها يف اإلفصاح عن معلوماهتا لكوهنا تلعب    
  القرار. اختاذ يف عملية اليت تظهر يف قوائمها املالية وتوضيح الوضعية املالية للمصرف واستخدامهااحملاسبية 
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 اإلفصاح عن مخاطر السيولة:أوال 

 1 يلي: السيولة كحد أدىن ماتتضمن سياسة إدارة  

 يوضح مدى تقبل اجملموعة ملخاطر السيولة ودرجة حتملها لتلك املخاطر. -
 عملية شاملة لتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة خماطر السيولة. -
ن إدارة عسئولة املتوجيهات واضحة بشأن تكوين ودور جلنة املوجودات واملطلوبات أو األقسام األخرى  -

 السيولة.
 .اهبلتزام المتابعة اسرتاتيجيات إدارة خماطر السيولة وا نالعمليات والتقارير الالزمة لضما -
عقيدات وبيان عمال وتمقاييس السيولة لتحديد وقياس وحتليل خماطر السيولة حسب مقتضى احلال مع مزيج األ -

 املخاطر اخلاصة بالبنك.
 وضع إطار لتكوين املوجودات. -
 مؤشرات اإلنذار املبكر. -
 ئلة.صول الساسواء يف مصادر التمويل أو يف تكوين األ اسرتاتيجيات التمويل لتحقيق تنويع كايف، -
 موعة.طاق اجملنتوجيهات فحص الضغط لتحليل تأثري سيناريوهات الضغط على وضع السيولة املوحد على  -
 ل.خطة متويل الطوارئ اليت حتدد بوضوح اسرتاتيجياهتا ملعاجلة نقص السيولة والتموي -
ت القصرية املطلوباعمل حسابات دورية لتحديد مدى متويل الشركات التابعة للموجودات الطويلة األجل ب -

 األجل.
طلوبات قصرية ألجل باملاعلى سبيل املثال معايري متويل املوجودات الطويلة ، إنشاء مقاييس لنسبة السيولة -

 حتساب مؤشرات السيولة.ااألجل لتوجيه إدارة السيولة وطريقة 
 وضح حدود لدرجة الرتكزات اليت تعترب مقبولة وذلك مبا يلي: -

سبيل املثال التحوط ضد الرتكز من قبل  الزمين، علىضمان تتويج مصادر التمويل حسب املصدر واهليكل  -أ
وأنواع أدوات الودائع ومصادر الودائع يف السوق واملصادر اجلغرافية وفرتة  األفراد أو جمموعة من املودعني،

بإدارة  للمجموعة تقومالشركات التابعة  الرتكيزات، فإناق وعمالت الودائع. حيثما حتدث االستحق
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 سيولتها لتقليل هذه املخاطر. نموجوداهتا وبيا
جتنب مثل   ميكن فيهامركز السيولة يف حالة خسارة التمويل اليت ال ةالستعادوضع إجراءات نظامية   -ب

 لى تركز من تلكعتمادها عاباإلضافة إىل ذلك جيب على الشركات التابعة إجراء حتليل لتأثري  الرتكيزاتهذه 
 الرتكيزات.

 عروضة، وفرتةامللودائع اجيب أن تتضمن املراجعة حجم وحركة خمتلف أنواع  الودائععمل مراجعة دورية هليكل  -
 ،السوق دة يفبح السائلودائع وحصة الر استحقاق توزيع الودائع وحصة الربح املدفوعة لكل نوع من أنواع ا

 يمني.واحلدود املفروضة على الودائع طويلة األجل واألموال العامة والودائع لغري املق
ليل جموعة بإجراء حتابعة للمتقييم عدم التوافق بالتزامن مع ارتباطات العملة اليت تقوم مبوجبها الشركات الت -

دفقاهتا لتطابق يف تاحدود حلجم أوجه عدم  ذلك تضعوبناء على  حدهلكل عملة على  االسرتاتيجياهتمنفصل 
راجعة م بإجراء وتقوم حده،ولكل عملة جوهرية على  أمجاالالنقدية على اآلفاق الزمنية للعمالت األجنبية 

 بصورة منتظمة.

 :االئتماناإلفصاح عن مخاطر ثانيا:  

 1 قرارات التمويل: اختاذللمجموعة وتشكل اإلطار املتبع يف  واالستثمارتلخص املبادئ التالية سياسات التمويل 

ق لى النحو املتفعاملبلغ  سوف يتم متديد التمويل عندما تكون اجملموعة على ثقة بأن العميل سوف يقوم بسداد -
 ئتمان.اال عليه ويستلزم ذلك معرفة دقيقة للعميل وفهم واضح للمخاطر الكامنة وراء طلبات

 التمويل حيثما يكون هناك مصدرين واضحني على األقل للسداد.جيب متديد نطاق  -

 ستمر للعميللدخل املنتاجية أو ال عموما بأن يتم سداد املبالغ من النقد احملقق من الدخل واألنشطة اإلضيف

ويل مقرتح متئدة ألي جيب أن تكون املبالغ واألرباح واألتعاب واألحكام األخرى مبوجب شروط السوق السا -
 .هبا مطابقة مع مفهوم نوعية املخاطر اليت يتم التعاهد

ويل أفضل من أي مت ساوية أوجيب عموما متديد نطاق التمويل عندما تكون أولوية اجملموعة مع باقي الدائنني مت -
 آخر.
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 لسداد.جيب تنظيم التمويل بشكل مناسب مع األخذ يف االعتبار الغرض من االئتمان ومصدر ا -
ها على إمجايل يم تأثري ات التمويل على أسس قائمة بذاهتا وكذلك على أساس احملفظة لتقيجيب تقييم احتياج -

 حمفظة التمويل.
 ت.يع احلاالمتثال جلميع القوانني احمللية السارية والتوجيهات التنظيمية يف مججيب ضمان اال -
 التمويل.جيب أن تؤخذ يف االعتبار اآلداب واملعايري األخالقية يف مجيع قرارات  -
 ئتمانية الكبيرة:الاالتعرضات  -أ

الذي يؤهل  15لفردي %حد املدين ا تاملتعرضاال توجد هناك تعرضات كبرية لألطراف الفردية حيث ال تتعدى هذه 
 ملرجع املخاطر اإلضافية وفقا لتوجيهات مصرف البحرين املركزي.

 استحقاقها:عقود التمويل اإلسالمية والمخصصات المتعثرة والفائت موعد  -ب

ا أو يوم 90 اد لفرتةرة عن السدأي العقود املتأخالتعاقدي متثل األقساط اليت مل يتم استالمها بتاريخ السداد  اليتو 
 أكثر.

 يا.على أساس غري مستحق مع إثبات الدخل باحلد الذي يتم استالمه فعل التعرضات تودع هذه 

فأهنا تعترب التسهيالت  ،ركثأ يوما أو 90 متأخرا عن السداد لفرتةتتبع اجملموعة سياسة مفادها أهنا عندما التعرض 
 اد. ة عن السدفقط األقساط واملدفوعات املتأخر  السداد، وليسالتمويلية املقدمة بأكملها متأخرة عن 

 .ليس لدى اجملموعة التزامات جوهرية تتعلق مبعاملة اللجوء 
 ة للتعثر يف السداد.مل تفرض اجملموعة غرامات مادية على عمالئها نتيج 
  والضمانات املؤهلة لتحليل خماطر ائتماهنا.  الرهاناتال تستخدم اجملموعة 

 اإلفصاح عن مخاطر السوق: ثالثا:  

تتضمن خماطر السوق على حصة الربح وخماطر التعويض التجاري وخماطر أسعار األسهم وخماطر معدالت صرف    
ويتم مراقبة االلتزامات هبذه تقبلها وضعت إدارة اجملموعة حدودا ملستويات املخاطر اليت ميكن  ،األجنبيةالعمالت 
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 1 احلدود من قبل اإلدارة احمللية على مستوى الشركة التابعة.

لى عحصة الربح  هي خماطر تكبد اجملموعة خلسارة مالية نتيجة لعدم تطابق يف :حبالر ر معدل مخاط -
 ر.االستثماموجودات اجملموعة وحقوق حاملي 

ك فإن ولذل ،رباحاألتفاقيات تقاسم اإن توزيع الربح حلقوق حاملي حسابات االستثمار هو بناء على  
 ختضع ألي خماطر معدل ربح جوهرية. اجملموعة ال

 قوقحربح عدالت تتعرض اجملموعة ملخاطر التعويض التجاري عندما تكون م ي:التعويض التجار مخاطر  -
طر من هذه املخا اجملموعة جزئيا بتقليل السوق، قامتستثمار أقل من معدالت ربح حاملي حسابات اال

 .اراالستثمات حتياطات سيتم استخدامها يف حالة اخنفاض معدالت ربح حقوق حاملي حساباخالل وضع 

 يتم صيغة وتنفيذ سياسات وإجراءات خماطر التعويض التجاري على مستوى الشركة التابعة.

يف مستويات  ة للتغرياتخنفاض القيم العادلة ألسهم حقوق امللكية نتيجاهي خماطر  :مخاطر أسعار األسهم -
 .ر اجملموعةستثمااتنتج خماطر أسعار األسهم من حمفظة  ،همؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حد

ة ثمارات العقاريق واالستأسهم حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة ضمن احلقو  يف ستثماراتالمت االحتفاظ با
 ألغراض حتقيق مكاسب رأمسالية.

م مراقبة يتالزمن، ن متنتج من احلركة يف معدالت الصرف على مدى فرتة  :األجنبيةمخاطر صرف العمالت  -
 باملراكز ضمن احلدود املعتمدة. االحتفاظاملراكز على أساس منتظم لضمان 

 اإلفصاح عن المخاطر التشغيليةرابعا:  
 فئات ضمن بوهلاق اجملموعة ختتار الذي املخاطر مستوى أهنا على للمجموعة التشغيلية املخاطر تعريف يتم

  .احملددة خماطرها
 .حدوثها لحتماوا) املباشرة  )اخلسارةالتأثري ثحين م التشغيلية املخاطر تقاس
 .التشغيلية خاطربامل املرتبطني املوظفني مجيع وأدوار التشغيلية املخاطر إدارة هيكل السياسة حتدد كما

 2 :كالتايل  هي احملددة الوظيفية األدوار أهم إن 
                                                             

 .146، 145، ص 2020-2016التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرفية،  - 1
 .147 ،146، ص 2019-2015التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرفية،  - 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار التطبيقي للدراسةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

71 

 املخاطر إدارة جلنة  -
 واالئتمان املخاطر إدارة رئيس  -
 والسوق والسيولة العمليات خماطر رئيس  -
 خمتلفة أقسام  -
 املقرتح ومنة. للمجموع يليةالتشغ املخاطر عمل إلطار هاًما جزًءا تعترب الرقابة ملخاطر الذايت التقييم عملية إن
  ،ذلك إىل اإلضافةوب الداخلي. التدقيق قسم مع بالتنسيق املخاطر إدارة قسم قبل من سنويًا عملها يتم أن

 .الداخلي دقيقالت قسم مراجعة خالل من املتبقية احملددة املخاطر شدة أساس على التقييم عمل جيب كما
 :هي الرقابة ملخاطر الذايت التقييم يف احملددة الرئيسية العمليات إن

 والرقابة املخاطر حتديد عملية  -
 التشغيلية املخاطر تعرضات قياس  -
 املقبولة غري املخاطر تعرضات حتديد  -
 املخاطر عمل خطط  -

 .الداخلي التدقيق قبل من دورية ملراجعة التشغيلية املخاطر عمل إطار سيخضع
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 اإلفصاح عن المخاطر في مجموعة البركة المصرفيةلمبحث الثالث: ا
بع ذا املبحث سنتتهمن خالل و اسرتاتيجية لإلفصاح عن املخاطر اليت تتعرض هلا، تتبىن جمموعة الربكة املصرفية 

  عميلة اإلفصاح عن املخاطر يف اجملموعة.

 .االئتماناإلفصاح عن مخاطر  :المطلب األول

يل اف عقود التمو أحد أطر  لتزامإعدم  تنطلق عملية اإلفصاح عن خماطر االئتمان من حتديد مفهومها املتمثل يف
لى تمويل أساسا ععقود ال وتشتمل ،خلسائر ماليةلتزاماته األمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف اآلخر ابالوفاء ب

ل باملشاركة ربة والتمويسلم مدينة وذمم استصناع مدينة والتمويل باملضامدينة، وذمم  )مراحبات( ذمم بيوع
 وإجارة منتهية التمليك. 

 التركزأوال: اإلفصاح عن 

أو أنشطة يف نفس املنطقة اجلغرافية، ة تشاهبطراف متعاملة يف أنشطة جتارية ماألينتج الرتكز عندما تدخل جمموعة من 
قتصادية مما يؤثر على مقدرهتا يف الوفاء بالتزاماهتا التعاقدية يف حالة بروز تغريات إلأو عندما تكون هلا نفس السمات ا

التطورات اليت داء اجملموعة جتاه ألإقتصادية أو سياسية أو أي تغريات أخرى. تدل خماطر الرتكز على احلساسية النسبية 
من أجل جتنب تركز املفرط للمخاطر، تتضمن سياسات ة. قد تطرأ على قطاع صناعي حمدد أو منطقة جغرافية معين

رية خر واحلفاظ على حمافظ إستثمااآل وإجراءات اجملموعة توجيهات معينة للرتكيز على حدود البلد وحدود الطرف
 1.ئتمان وفقا لذلكالخاطر انوعة. يتم سيطرة وإدارة الرتكزات احملددة ملمت

 ويتم اإلفصاح عنه وفق اجلدول التايل:
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 (: اإلفصاح عن الرتكز16اجلدول رقم )

 ألف دوالر أمريكي الوحدة:

 2020 2019 البيان
 الموجودات 

 ألف
 دوالر أمريكي

 المطلوبات
 ألف

 دوالر أمريكي

حقوق حاملي 
 حسابات اإلستثمار

 ألف
 دوالر أمريكي

 الموجودات
 ألف

 دوالر أمريكي

 المطلوبات
 ألف

 دوالر أمريكي

حقوق حاملي 
 حسابات اإلستثمار

 ألف
 دوالر أمريكي

 صناعي
 تعدين وتنقيب

 زراعي
 إنشائي وعقاري

 مالي
 تجاري

 شخصي وتمويل إستهالكي
 حكومي

 خدمات أخرى

3.973.201 
87.175 
159.492 

2.834.481 
5.246.635 
1.752.862 
2.641.012 
6.949.245 
2.614.428 

207.022 
5.623 
29.803 
28.612 

1.524.956 
267.965 

4.657.786 
85.353 

1.972.345 

249.199 
38.993 
11.967 
20.410 

1.933.975 
282.359 

10.540.573 
105.790 

1.972.610 

4.529.603 
178.966 
176.243 

2.704.963 
4.304.550 
1.716.019 
3.069.122 
8.634.720 
2.935.813 

166.488 
3.630 
34.575 
23.255 

2.065.887 
294.681 

5.620.301 
74.731 

2.513.868 

403.783 
29.542 
15.851 
20.379 

1.735.509 
214.500 

10.143.401 
161.054 

2.506.170 

 26.258.531 8.779.465 15.155.876 28.249.999 10.797.416 15.230.189 
 (.2020-2016ية )التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرفعداد الطالبتني باالعتماد على إمن  املصدر:

خماطر االئتمان يف جمموعة الربكة أهنا بعيدة عن خماطر الرتكز ألهنا  بني لنا أنت( ي16من خالل اجلدول رقم )  
أن جمموعة الربكة املصرفية تقوم بتوزيع قطاعات متويالهتا واستثماراهتا على  متنوعة مبجموعة من القطاعات أي

إال أهنا ترتكز يف ثالث قطاعات رئيسية وهي القطاع الصناعي، والقطاع املايل، و قطاع متويل  ،قطاعاتتسع 
إىل تقليل حجم وهذا ما يساعد اجملموعة على جتنب خماطر الرتكز يف قطاع معني والذي يؤدي بدوره  .إستهالكي

 املخاطر االئتمانية اليت ميكن أن تتعرض هلا.
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 ائر االئتمانية المتوقعةخسثانيا: اإلفصاح عن ال

 التعامل معها تمكن من، حىت تتعتمد جمموعة الربكة على توقع اخلاسر االئتمانية اليت ميكن أن تتعرض هلا
 : ول التايلخالل اجلدوميكن اإلفصاح عنها من والتحكم يف املخاطر اليت تواجهها، 

 2و1: اخلسائر االئتمانية املتوقعة مبرحلتني (17رقم ) دولاجل

 ألف دوالر أمريكيالوحدة: 

 2020 2019 2018 2017 2016 البيان
 الرصيد االفتتاحي

 التكاليف خالل السنة
 حتويالت صرف العمالت األجنبية

78.250 
(11.222) 
(28.522) 

38.507 
10.179 
(2.625) 

145.056 
92.345 
5.334 

183.837 
(51.477) 
60.406 

192.774 
101.147 
4.283 

 298.204 192.766 242.735 46.061 38.506 الرصيد يف هناية السنة
 (.2020-2016ية )عداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرفإمن  املصدر:

 لعمالت األجنبيةصرف ا تالنسبة لتحويالاملصرفية ب الربكةجمموعة نشاطات  نالحظ أن (17رقم )من اجلدول 
 لف دوالرأ 2.625خسارة بقيمة  2017ألف دوالر، ويف سنة  28.522بقيمة  2016سنة قعت خسارة يف و ت

 .، أما يف السنوات املتبقية مل تتوقع أي خسائرأمريكي

ألف  11.222بقيمة  2019، 2016خسارة يف السنتني ربكة وعة المجم توقعتخالل السنة  أما بالنسبة للتكاليف
 ه.مت اإلفصاح عن ة. وهذا ماار ، أما يف السنوات املتبقية مل تتوقع أي خسعلى التوايل أمريكي دوالر 51.477دوالر، و

 : اإلفصاح عن مخاطر السيولة.المطلب الثاني

اجملموعة على الوفاء بالتزاماهتا عندما حيني  عدم قدرةيف السيولة املتمثلة تنطلق عملية اإلفصاح عن خماطر 
دارة برتتيب مصادر متويل متنوعة إلعتيادية واملضغوطة. ولتقليل هذه املخاطر، قامت االإستحقاقها ضمن الظروف ا

عتبار ومراقبة السيولة على أساس منتظم. لدى كل شركة من الشركات التابعة إلوإدارة املوجودات وأخذ السيولة يف ا
نبية تتناسب مع طبيعة أعماهلا جألااحمللية و الت موعة سياسات وإجراءات موثقة ومطبقة تتعلق بسيولة العمللمج
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 .داث الصعبةالل األحوتعقيداهتا. وتتناول هذه السياسة أهداف الشركات التابعة املتمثل يف محاية القوة املالية حىت خ
  وميكن اإلفصاح عنها من خالل اجلدول التايل:

 : نسب السيولة(81رقم ) دولاجل

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة
 %77 %73 %78 %76 %78 المجودات قصيرة األجل إلى المطلوبات قصيرة األجل

 %26 %25 %27 %25 %24 الموجودات السائلة إلى مجموع الموجودات
 (.2020-2016) فيةباالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصر  عداد الطالبتنيإمن  املصدر: 

ت قصرية املوجودا شر األول ، املؤ تركز على مؤشرين رئيسينيالربكة املصرفية موعة جم ( أن18) نالحظ من اجلدول رقم
عة ني لنا أن جممو دات، ويتباملوجو  املوجودات السائلة إىل جمموعواملؤشر الثاين  األجل إىل مطلوبات قصرية األجل،

طلوبات قصرية مجل إىل الربكة املصرفية حققت فوائض سيولة عالية وذلك راجع إلرتفاع نسب املوجودات قصرية األ
ات السائلة إىل جمموع مقارنة لنسب املوجود(  %78 إىل %73األجل يف السنوات حمل الدراسة اليت ترتاوح بني) 

وفاء بالتزامها يف مواعيد يعكس مدى قدرة اجملموعة على الهذا  و(، %27إىل  %24ا بني) اليت ترتاوح ماملوجودات 
ما يدل على    وهذا لك.ذاستحقاقها، دون اللجوء إىل تسييل جزء من أصوهلا وما ميكن أن تتحمله من خسائر جراء 

 صاح عنه.هذا ما مت اإلفو  سيولة.جانب الانعدام املخاطر اليت كان من املمكن ان تتعرض هلا جمموعة الربكة املصرفية يف 

 .فصاح عن مخاطر السوقالمطلب الثالث: اإل

األسهم ومعدالت  وأسعارتنتج من متقلبات يف معدالت الربح اليت وق الستنطلق عملية اإلفصاح عن خماطر 
 صرف العمالت األجنبية، واملتمثلة يف اجلداول التالية:
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 املصريف الدفرت يف امللكية حقوق أسهم خسائر أو مكاسب: (91رقم ) دولاجل

 ألف دوالر أمريكي.: الوحدة

 2020 2019 2018 2017 2016 ن -12 -31السنوات 
مكاسب محققة متراكمة ناتجة من مبيعات أو 

 تصفيات في سنة إعداد التقارير المالية
667 820 3,924 3,220 3,664 

 يف المثبتة محققة الغير الخسائر مجموع
 نم ليس ولكن المالي للمركز الموحدة القائمة

 للدخل الموحدة القائمة خالل
3,585 (21) 271 (1,967) 1,076 

 (.2020-2016) يةباالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرفعداد الطالبتني إمن  املصدر:

حمققة كاسب موذلك من خالل معرفة واخلسائر،  مت اإلفصاح عن املكاسبمن خالل اجلدول أعاله    
بتة يف ري حمققة املثسائر الغمرتاكمة ناجتة من مبيعات أو تصفيات يف سنة إعداد التقارير املالية، وجمموع اخل

ة يف سنة ققت خسار حالقائمة املوحدة للمركز املايل ولكن ليس من خالل القائمة املوحدة للدخل، حبيث 
ح يف ، وحققت ربألف دوالر أمريكي 1.967بقيمة  2019سنة ألف دوالر، ويف  21بقيمة  2017

 .2020، 2018، 2016السنوات 

 المطلب الرابع: اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية

اخلية شل العمليات الدأو فئمة مال املخاطر التشغيلية بأهنا خماطر اخلسائر الناجتة عن عدم عنتنطلق عملية اإلفصاح 
، ولكنه يستثين املخاطر ويتضمن هذا التعريف املخاطر القانونية .أو أحداث خارجيةنظمة األطاء البشرية و واألخ

 .سرتاتيجية وخماطر السمعةإلا
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 (: التعرض للمخاطر التشغيلية20اجلدول رقم )

 ألف دوالر أمريكي. الوحدة:

 إجمالي الدخل البيان

 2016 2017 2018 2019 2020 

 1.139.749 967.397 987.819 998.690 1.074.158 مجموع إجمالي الدخل
  التشغيلية مؤشرات المخاطر

 متوسط إمجايل الدخل
 المضاعف

997.091 
12.5 

1.024.134 
12.5 

1.020.222 
12.5 

984.635 
12.5 

1.031.655 
12.5 

 
 اجلزء املؤهل لغرض احلساب

12.463.638 
15% 

12.801.671 
15% 

12.752.779 
15% 

12.307.942 
15% 

12.895.688 
15% 

إجمالي التعرض المرجح للمخاطر 
 التشغيلية.

1.869.546 1.920.251 1.912.917 1.846.191 1.934.353 

 (.2020-2016) يةعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرفإمن  املصدر:

 ذلك إجراءات يفمبا ، جوهرية التزامات حمتملة قانونيةليس لدى اجملموعة أية يتبني لنا أنه من اجلدول أعاله    
مخاطر بل اجملموعة للة: مدى تققسام التاليألا يف اجملموعةاليت تتضمنها رشادات ، وذلك راجع لإلقانونية قيد التنفيذ

لتشغيلية املخاطر ا، اخليالتدقيق الد ،نظمة، تقييم املخاطر والرقابةألاهليكل و ا –التشغيلية، إدارة املخاطر التشغيلية 
 .املخاطر التشغيلية ملتطلبات رأس املال ،IIلوباز 

 اإلفصاح عن معدل كفاية رأس المال :خامسالمطلب ال

جيا وبأن ل املفروضة خار رأس املا ضمان امتثال اجملموعة ملتطلباتتتمثل األهداف الرئيسية إلدارة رأس مال اجملموعة يف 
د ألعلى لقيمة عنادة احلد اجملموعة حتتفظ بدرجات ائتمانية قوية ونسبة رأس مال عالية من أجل دعم أعماهلا وزيا

 وفق ما يتم التفصيل فيه يف هذا املطلب.املسامهني، ويتم اإلفصاح عنها 

 اية رأس المال:أوال: اإلفصاح عن نسبة كف
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 نسب مالئمة رأس املال: (21رقم ) دولاجل

 2020 2019 2018 2017 2016 ـ 12ـ 31
نسبة مجموع رأس 

 المال
15 ,49% 17,27% 16,95% 16,95% 15,97% 

 %14,13 %14,75 %15,22 %16,20 %14,35 نسبة رأس المال فئة أ
 (.2020-2016) يةباالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرف عداد الطالبتنيإمن  املصدر:

العتبار رأس املال ما، وهذا  متقاربة نوعا 1أن نسبة جمموع رأس املال ونسبة رأس املال فئةنالحظ من اجلدول أعاله 
، عماهلاأأثناء مزاولة  ل لرأس املالمثاأل الستغاللالذلك على هذه األخرية  موعة الربكة املصرفيةاملبلغ اجلوهري جمل 1فئة

 تمثلة يف تعظيملغاية املا، من أجل مواجهة املخاطر لتحقيق وقاتألاحتفاظ برأمسال كاف يف مجيع إلتأمني اوذلك ل
 العائد على املسامهني.

 اإلفصاح عن هيكل رأس المال:ثانيا: 

ئص قتصادية وخصاإلاف أعماهلا ت عليه يف ضوء التغريات يف ظرو الرأمساهلا وإجراء تعدي ةبإدارة هيكلاجملموعة  تقوم 
سهم األاح بالغ أربمخماطر أنشطتها. من أجل احلفاظ على هيكل رأس املال أو تعديله، جيوز للمجموعة تعديل 

عة بصورة ون هيكل رأمسال اجملمو يتك .املدفوعة للمسامهني أو إعادة رأس املال إىل املسامهني أو إصدار سندات رأمسالية
لغ اجلوهري يمية، فإن املبحية التنظحتياطيات. من الناالسهم وااألوة إصدار الرئيسية من رأمساهلا املدفوع، مبا يف ذلك ع

بحرين املركزي، أي أن معظم كما مت حتديده من قبل مصرف ال  1لرأمسال اجملموعة هو على هيئة قاعدة رأس املال فئة 
 .دائمةرأس املال املوحد هو ذو طبيعة 

ئمة رأمساهلا وفقا ملتطلبات مصرف البحرين املركزي، اعتمدت اجملموعة الطريقة املوحدة ملخاطر اللتقييم متطلبات م 
ئمة الساسية للمخاطر التشغيلية وطريقة القياس املوحد ملخاطر السوق. حلساب مألائتمان، وطريقة املؤشرات الا

رشادي ملصرف البحرين املركزي. تقوم اجملموعة بتوحيد إلعتمد من قبل الدليل ارأمساهلا، تتبع اجملموعة النهج املقبول امل
سعى اجملموعة جاهدا إىل احلفاظ على رأمسال وافر بصورة ت .ئمة رأس املالالمجيع شركاهتا التابعة حلساب نسبة م
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من قبل متطلبات مصرف معقولة والذي حيقق التوازن بني إجراءات أعماهلا واملتطلبات التنظيمية املنصوص عليها 
 1.ئمة رأس املالالئمة رأس املال كحد أدىن مقبول لدى مالالبحرين املركزي مل

 (: هيكلة رأس املال22اجلدول رقم )

 : ألف دوالر أمريكيالوحدة

 2020 2019 2018 2017 2016 البيان
 1.138.624 1.035.873 1.113.887 1.299.252 1.239.560 ألقلية.قبل حقوق ا 1العادية فئةجمموع رأس املال األسهم 

الت قبل التعدي 1جمموع رأس املال األسهم العادية فئة
 التنظيمية.

1.829.166 1.846.922 1.535.147 1.486.468 1.569.159 
 

الت بعد التعدي 1جمموع رأس املال األسهم العادية فئة
 التنظيمية أعاله.

1.736.693 1.750.552 1.443.706 1.397.190 1.481.571 

 +1جمموع رأس املال املتوفر رأس املال اإلضايف فئة 
 2رأس املال فئة

24.258 
140.186 

440.498 
144.471 

432.398 
214.251 

430.901 
235.607 

431.008 
248.715 

 1.912.579 1.828.091 1.876.104 2.191.050 1.760.951 1جمموع رأس املال فئة
 2.161.294 2.063.698 2.090.355 2.335.521 1.901.137 جمموع رأس املال
 (.2020-2016ية )عداد الطالبتني باالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرفإمن  املصدر:

 رأس المالفاية اإلفصاح عن المخاطر المحسوبة في نسبة ك: الثاث

 معدل كفاية رأس املال: (23رقم ) دولاجل

 أمريكيألف دوالر  :الوحدة

 2020 2019 2018 2017 2016 الموجودات المرجحة للمخاطر
 10.044.976 9.346.347 9.298.528 10.147.015 9.119.179 االئتمانمخاطر 

 1576238 1.228.050 1.151.875 1.515.425 1.335.850 مخاطر السوق
 1934353 1.846.191 1.912.917 1.920.251 1.869.546 المخاطر التشغيلية
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 13.555.567 12.420.588 12.363.320 13.582.691 12.324.575 المجموع
 2.161.294 2.063.698 2.090.355 2.335.521 1.901.137 مجموع رأس المال

 %15,94 %16.61 %16.90 %17,19 %15,42 معدل كفاية رأس المال
 (.2020-2016)ية باالعتماد على التقارير السنوية جملموعة الربكة املصرف عداد الطالبتنيإمن  املصدر:

ال سبة كفاية رأس املنالحظ أن جمموعة الربكة املصرفية حرصت على اإلفصاح عن ن( 16من خالل اجلدول رقم )  
يث حب. 2020يف سنة  %15.94 لتصل، 2016يف سنة  %15.42بلغت نسبتهاحيث  باعتبارها متثل املالءة،

جمموعة فصحت كفاية رأس املال أمعدل  عن جمموع رأس املال، ومن أجل حساب  أفصحتيف حساب املعدل أن 
 ،2016نة بلغت يف س املخاطر اليت تتعرض هلا حيث أفصحت عن خماطر االئتمان اليتعن قيمة الربكة املصرفية 
صحت والر أمريكي. وأفألف د10.044.976 قدرت ب 2020ألف دوالر أمريكي، ويف سنة  9.119.179

تقدر ب  أصبحت 2019، أما يف سنة 2017ألف دوالر يف سنة  1.515.425بلغت اليت عن خماطر السوق 
ف دوالر سنة أل1.912.917اليت بلغت التشغيلية خاطر املألف دوالر أمريكي، كما أفصحت عن  1.228.050

 .2020ألف دوالر سنة  1934353، وبلغت 2018

 رض هلا.اجلدول الذي أفصحت عليه جند أن خماطر االئتمان أكرب املخاطر اليت تتعومن خالل هذا 

لذي تنص عليه ىن األد حلدمن ا كبريأعلى بشكل   جملموعةا احملتفظ به من قبل كفاية رأس املال  أن معدل كما نالحظ
ا ما يدل على املالءة ذل، وهكأحد أدىن ملتطلبات رأس املا  % 12.5و املتطلبات الرقابية ملصرف البحرين املركزي وه

 اجليدة جملموعة الربكة املصرفية وقدرهتا على مواجهة خمتلف املخاطر اليت تتعرض هلا.
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 خالصة الفصل:
يف جمال  ا أمهية كبريةهلية، كما مت يف هذا الفصل التعرف مبجموعة الربكة املصرفية باعتبارها من أهم املصارف اإلسالم

ائمها املالية، داد ومعاجلة قو ية يف إعالصريفة اإلسالمية يف العامل العريب وكذلك نظرا لتطبيقها ملعايري احملاسبة اإلسالم
ر ية تعمل يف إطاحدات بنكفصل نستخلص أن جمموعة الربكة املصرفية هي عبارة عن و ونظرا ملا مت دراسته يف هذا ال

رفة الدور الذي تلعبه هذه قمنا مبعكما فرع،   700دولة وتدير أكثر من  17وتتوزع جغرافيا على الشريعة اإلسالمية 
ات املعتمدة ملبادئ والسياسزام  بالتلية ، ومدى اإلاألخرية يف تطبيق السياسات واإلجراءات الالزمة إلدارة خماطرها املا

ارة ر ويعد رئيس إدنع القراصعامليا فيما يتعلق بإدارة املخاطر. كما تشكل إدارة املخاطر جزء ال يتجزأ من عملية 
 طر.فة جوانب املخاتعلق بكااملخاطر يف جمموعة الربكة املصرفية مسؤول عن صياغة ومتابعة سياسات اجملموعة فيما ي

تعرض تاملخاطر اليت  من أكثر أن بنوك جمموعة الربكة املصرفية تواجه عدة خماطر، وتعترب خماطر االئتمان كما وجدنا
 (.2020-2016هلا، وأهنا مل تتعرض على أية خماطر سيولة يف الفرتة )

علها قادرة مما جي %12.5د ب باإلضافة إىل أن اجملموعة حتتفظ برأس مال وافر أعلى من املتطلبات الرقابية الذي حد
لية،  إدارهتا املايف التحكم يفوكل هذا يبني أن جمموعة الربكة املصرفية جنحت  على مواجهة املخاطر اليت تتعرض هلا.

 وبالتايل كفاءة إدارهتا للمخاطر.
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 خاتمة: 

لمؤسسات ليري احملاسبية  إطار املعامن خالل دراستنا هلذا املوضوع الذي تناولنا فيه اإلفصاح احملاسيب عن املخاطر يف   
يتجزأ من  ر أصبح جزءا الن املخاطاملالية اإلسالمية مع دراسة حالة جمموعة الربكة املصرفية، توصلنا إىل أن اإلفصاح ع

ذلك من خالل و للبنك،  ات الرئيسية للحكم على مدى سالمة الوضع املايلاإلفصاح احملاسيب ويعد من أهم املؤشر 
 هتادر زيادة ق وؤسسات هذه امل جناحالوضوح يف التقارير املالية وعدم التغاضي عن األخطاء، اليت تعترب من أهم عوامل 

 .على مواجهة املخاطر املتوقعة وأن أي معلومات غري كافية ختلق فجوة وقصور

ة مع حكام املتوافقضوابط واألف اإلسالمية وجمموعة الربكة املصرفية مؤسسة مالية حتكمها جمموعة من الاملصار تعترب 
ا حتمت يت تنشط يف ظلهبيئة الإال أن ال الشريعة اإلسالمية وجتعلها ذات خصوصيات منفردة هبا عن نظريهتا التقليدية،

ن بعض جعلها تنحرف ع مر الذياد قوائمها املالية، وهو األعلى بعضها أن تتبىن معايري احملاسبة الدولية كأساس إلعد
صية املعامالت راعي خصو األسس اخلاصة بعرض قوائمها املالية و متطلبات اإلفصاح، خاصة وأن هذه املعايري ال ت

 .املالية اإلسالمية

ملالية ة للمؤسسات ااجعبة واملر احملاسبية، مت إنشاء هيئة احملاس ساهتاونظرا خلصوصية هذه املصارف، وقصد توحيد ممار 
ستناد إىل الدون إمهال ا مصادرها،تعترب أحكام الشريعة اإلسالمية أهم  ،لتضطلع بوضع معايري حماسبية اإلسالمية

  ة املصرفية.جمموعة الربك يف ل العامحتظى بالقبو  تبني أن معايري هذه اهليئة دراستنا من خاللو  معايري احملاسبة الدولية،

قاط م ذكرها يف الن، واليت سيتومن خالل هذه الدراسة، سيتم عرض خمتلف النتائج واملقرتحات اليت مت التوصل إليها   
 :التالية

 إختبار صحة الفرضيات:

ختالف إلاة وجوهر إلسالميالبنوك االيت حمتواها هناك فروقات جوهرية يف مبدأ عمل البنوك التقليدية و  :الفرضية األولى
امالت الربوية هي حترمها املعفإلسالمية أخذا وعطاءا أما البنوك اا بينها أن البنوك التقليدية تعتمد يف معامالهتا على الرب

 ءا. وهذا ما يثبت صحة الفرضية.أخذا وعطا

راجعة للمؤسسات احملاسبة وامل رها هيئةمعايري احملاسبة املالية اليت تصد : جمموعة الربكة املصرفية تطبقالفرضية الثانية 
 وهذا ما يثبت صحة الفرضية.(. AAOIFI) املالية اإلسالمية
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 باعتبارها يديةالتقلمع البنوك  هفي ا تشرتكهمن األولالنوع  نوعني من املخاطر اإلسالميةالبنوك ه تواج :الفرضية الثالثة
لبنوك ا ااطر تنفرد هبي خمهين ف، خماطر السيولة، خماطر التشغيل...اخل، أما النوع الثااالئتمانوسائط مالية كمخاطر 

اخل، ...خماطر الثقة ة خماطر،التجاري اإلزاحةا، كمخاطر هوخصوم ابالنظر إىل املكونات املتميزة يف أصوهل اإلسالمية
 .يةذا ما ينفي صحة الفرضهي، و إلسالمالتمويل ا قة بصيغلك املخاطر املتعلإىل ت باإلضافة

 أوال: نتائج الدراسة

 بعد دراستنا للموضوع توصلنا إىل جمموعة من النتائج نذكر أمهها فيما يلي:

وال  لربوية ال أخذاالفائدة ابإن املصارف اإلسالمية تعد البديل اإلسالمي للمصارف التقليدية، فهي ال تتعامل  -
 مجيع األنشطة واملعامالت اليت حترمها الشريعة اإلسالمية.إعطاًء، وتتجنب 

علها ذات جتإلسالمية احيكم عمل البنوك اإلسالمية جمموعة من الضوابط واألحكام املتوافقة مع الشريعة  -
 واجهها.تاطر اليت خصوصيات تنفرد هبا عن نظريهتا التقليدية، وهذا ما انعكس بدوره على طبيعة املخ

ر إضافية خاصة هناك خماطإلسالمية ملخاطر متعددة ال تقل عن خماطر البنوك التقليدية بل و تتعرض البنوك ا -
 بصيغ التمويل اإلسالمي. 

إدارة  م املالية وضبطيد القوائتسعى هيئة احملاسبة واملراجعة اإلسالمية إىل إصدار معايري اسرتشادية هبدف توح -
 املخاطر ودعم الصناعة املالية اإلسالمية.

ست اإلسالمي، ولي احملاسيب حماسبة املؤسسات املالية واملصرفية اإلسالمية تطبيقا ملفهوم وأسس الفكر تعترب -
ها ملتمثل يف إطار اإلسالمية اعلما مستقال بذاته، وبالتايل جيب أن تلتزم بأسسه املستنبطة من مصادر الشريعة 

 الفكري.
 مية.اسيب يف البنوك اإلسالاإلفصاح عن املخاطر أصبح جزءا ال يتجزأ من اإلفصاح احمل -
 اسيب.فصاح احملمعيار العرض واإلفصاح العام للمصارف واملؤسسات اإلسالمية يؤدي إىل شفافية اإل -
 ملالية.يف التقارير ا املصداقيةتطبيق معايري احملاسبة اإلسالمية باملؤسسات اإلسالمية يساهم يف توفري الثقة و  -
عها هلامة اليت تتبحملاسبية االربكة املصرفية على وصف واضح موجز للسياسات احتتوي القوائم املالية جملموعة  -

 إلعداد القوائم املالية ونشرها.
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 ثانيا: مقترحات الدراسة.

 النتائج املتوصل إليها، ميكننا تقدمي املقرتحات التالية: بالنظر إىل

يات ن املخاطر بعملعواإلفصاح  املقرتح للقياسضرورة توجيه اهتمام السلطات النقدية إىل تبين اإلطار احملاسيب  -
 ملال يف البنوكافاية رأس كالبنوك اإلسالمية، والذي يتضمن معظم العناصر واملخاطر البنكية اليت تؤثر على  

 .اإلسالمية
ل يف تنشيط العم ا له دورزيادة عدد الندوات واملؤمترات اليت يكون دورها نشر الوعي حول أمهية اإلفصاح مل -

 صريف والبيئة االستثمارية ككل.امل
 ة.تبين املؤسسات املالية اإلسالمية معايري هيئة احملاسبة واملراجعة بصفة إلزامي -
 ئم املالية.عنها يف القوا اح الكايفالعمل على توحيد املعاجلة احملاسبية لصيغ التمويل اإلسالمية بغية توفري اإلفص -

 ثالثا: آفاق الدراسة

ستخالص امنا من خالهلا قية، حيث حلالية اإلفصاح احملاسيب عن املخاطر يف إطار املعايري احملاسبلقد تناولت الدراسة ا
صل إليها النتائج املتو  ال شك أنأمهية اإلفصاح احملاسيب عن املخاطر باإلعتماد على دراسة جمموعة الربكة املصرفية، و 

ملواصلة  ا يتيح الفرصةممالتحليل، و اليت حتتاج إىل الدراسة ترتك اجملال مفتوحا أمام اإلجابة على العديد من التساؤالت 
 لي:نها ما يمدراسات جديدة، واليت نذكر البحث يف العديد من اجلوانب، اليت تعترب منطلقا وآفاقا ل

 العوامل احملددة لإلفصاح يف القوائم املالية للمصارف اإلسالمية. -
 .يةالمسإلية للمصارف اائم املالية على القو المسومعايري احملاسبة اإلأثر التوافق بني معايري احملاسبة الدولية  -
  تأثري اإلفصاح عن املخاطر على جودة التقرير املايل للمصارف. -
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 ملخص البحث:

هتدف هذه الدراسة إىل إبراز دور وأمهية اإلفصاح احملاسيب عن املخاطر يف البنوك اإلسالمية، الذي يكسب هذه    
األخرية مزيدا من املصداقية والشفافية هذا من جهة، ومن جهة أخرى بيان مدى أمهية تطبيق البنوك اإلسالمية لقوانني 

بتطبيق معايري  ةملزمجمموعة الربكة املصرفية إذ أن البنكي اإلسالمي،  النظام احملاسيب املعتمد على تلبية متطلبات العمل
فمجموعة الربكة  ، إذن ةاحملاسبة املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمي

 .  (aaoifi)ئةياهلاملالية وفق حسب متطلبات  هابإعداد قوائممة ملز املصرفية 

معايري  اإلفصاح احملاسيب، املخاطر، البنوك اإلسالمية، النظام احملاسيب، جمموعة الربكة املصرفية، المفتاحية: الكلمات
 .(aaoifi) احملاسبة املالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
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Abstract 

       This study aims to highlight the role and importance of accounting 
disclosure of risks in Islamic banks, which gives the latter more credibility 
and transparency, on the one hand, and on the other hand, showing the 
importance of Islamic banks application of the laws of the accounting 
system based on meeting the requirements of Islamic banking work, 
al-Baraka Banking Group is obliged to apply the Islamic financial 
accounting standards issued by the Accounting and Auditing organization 
for Islamic Financial Institutions, therefore, Al Baraka Banking Group is 
obligated to prepare its financial statement in accordance with the 
requirements of the Authority (aaoifi). 

Keywords: Accounting disclosure, risk, Islamic banks, accounting system, 
AL Baraka Banking Group, Islamic Financial Accounting Standards, 
Accounting and Audit organization for Islamic Financial 
Institutions(aaoifi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


