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 )مستخلص البحث(
التجارٌة  البنوناستهدؾ هذا البحث دراسة أثر إدارة وحوكمة المخاطر على أداء        

تعرٌؾ إدارة لد تم البدء بتمدٌم إطار نظري تناول .وواإلسبلمٌة لبل وبعد األزمة المالٌة
إدارة المخاطر التملٌدٌة , العوامل المإثرة على بٌن نها والفرق بٌو [ERM]مخاطر المنشؤة 

عبللة إدارة المخاطر وحوكمة وضع إطار لحوكمة المخاطر, إدارة المخاطر فً البنون , 
, دور الهٌئات والجمعٌات العلمٌة والمهنٌة لتطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر للحد المخاطر

ة المالٌة على المٌاس واإلفصاح عن المخاطر من تداعٌات األزمة المالٌة , انعكاسات األزم
وأثرها على أداء كل  دور اتفالٌات بازل  ووكاالت االئتمان فً األزمة المالٌةفً البنون , 

من البنون التجارٌة واإلسبلمٌة ودور كل من المٌاس واإلفصاح عن المخاطر كؤحد آلٌات 
اختبار خمسة فروض و تم .  إدارة وحوكمة المخاطر للحد من تداعٌات األزمة المالٌة

فروق جوهرٌة ذات داللة إحصائٌة بٌن مإشرات أداء الفرض األول عن وجود أساسٌة 
البنون التً تطبك إدارة وحوكمة المخاطر ومإشرات األداء البنون التً ال تطبك إدارة 
وحوكمة المخاطر,الفرض الثانً عن زٌادة جودة ائتمان البنون التً تطبك إدارة وحوكمة 
المخاطر بالممارنة بالبنون التً ال تطبك إدارة وحوكمة المخاطر,الفرض الثالث عن وجود 

والبنون  فً مإشرات األداء بٌن البنون التجارٌةفروق جوهرٌة ذات داللة إحصائٌة 
بٌن إدارة فروق جوهرٌة ذات داللة إحصائٌة  الفرض الرابع عن ووجود, اإلسبلمٌة 

داء المالً للبنون لبل األزمة المالٌة وبعد األزمة وحوكمة المخاطر ومإشرات األ
بٌن تطبٌك إدارة فروق جوهرٌة ذات داللة إحصائٌة  الفرض الخامس عن ووجود,المالٌة

. أٌدت نتائج الدراسة التطبٌمٌة ومإشرات األداء فً بنون الدول العربٌة وحوكمة المخاطر
البنون إلدارة وحوكمة المخاطر  عن أهمٌة تطبٌك ما تم التوصل إلٌه فً اإلطار النظري

واختبلؾ مإشرات األداء لبل وبعد أداء البنون  تحسن وما لها من دور فعال فً التؤثٌر على
ٌمكن اعتبارها من  ممافً الدول العربٌة   واإلسبلمٌةاألزمة المالٌة وبٌن البنون التجارٌة 

تطبٌك  اسة فروق معنوٌة بٌنالحد من تداعٌات األزمة المالٌة ولكن لم تجد الدر أهم آلٌات
ولمد إدارة وحوكمة المخاطر بٌن البنون التجارٌة واإلسبلمٌة وكذلن بٌن الدول العربٌة , 

 .انتهت الدراسة بتمدٌم مجموعة من التوصٌات
 

 المصطلحات
 –البنون التجارٌة  -األزمة المالٌة -مإشرات األداء -حوكمة المخاطر - إدارة المخاطر
  .العربٌة البنون-ةالبنون اإلسبلمٌ
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 ممدمة:
البٌئة االلتصادٌة الحالٌة تتعرض البنون للعدٌد من  فًظل التؽٌرات السرٌعة والحادة  فً

تإثر على أنشطتها سواء كان استثمار أو إلراض وؼٌرها, وتإثر المخاطر  التًالمخاطر 
على  وبالتالًا على أصول البنن بكل أنواعها االئتمان والسوق والسٌولة والتشؽٌلٌة وؼٌره

سبلمة األموال سواء المودعٌن أم الممرضٌن, مما ٌتطلب حسن إدارة المخاطر من حٌث 
 الكمًالموائم المالٌة بالتنبإ  مستخدمًعنها بما ٌمكن  اإلفصاحضرورة معرفتها ولٌاسها و

أمرٌكا  فً 8002 عام فًالعالمٌة  األزمةلمد اندلعت  المستمبل. فًلهذه المخاطر  والنوعً
 فً 8لم تمنع ممررات لجنة بازل وصورة انهٌارات متتالٌة لعدة مإسسات مالٌة كبرى  فً

 عن 8000عام  فًالعالمٌة , ولذا أعلنت لجنة بازل  األزمةحماٌة البنون من مواجهة 
فعلٌها إما رفع رأس مال )عبر  3تستطٌع البنون تطبٌك بازل  ولكً, 3صدور اتفالٌة بازل 

أسهم جدٌدة لبلكتتاب العام أو إٌجاد مصادر أخرى للتموٌل(, أو التملٌل من حجم  طرح
البنون أن  3المروض وإن هذا األمر ٌحتاج لبعض الولت, ولذا فمد منحت اتفالٌة بازل 

هو التطبٌك لهذه االتفالٌة  8002على أن ٌكون عام  8003تطبك تدرٌجٌا ابتداء من عام 
من عام  ابتدءابالبنون  3ٌك المتولع لممررات اتفالٌة بازل وٌإدى التطب بصورة كاملة.

ٌجب على  التًتواجهها تلن البنون نتٌجة زٌادة النسب  التًإلى زٌادة المخاطر  8003
-Anjum, 2012, Al ولت أي فًالبنون خصمها لمواجهة األزمات المالٌة 

Hares,et.al. 2013))  جب على البنون ٌ التًمما ٌإدى إلى زٌادة أنواع المخاطر

( فضبل 8ومخاطر السوق ومخاطر التشؽٌل )وفما التفالٌة بازل  تجنبها مثل مخاطر االئتمان
ضرورة تحدٌد هذه  وبالتالً (.3عن مخاطر السٌولة والرافعة المالٌة )وفما التفالٌة بازل 

تؤكٌد على وٌجب ال.   المالٌة بالبنونالموائم والتمارٌر  فًعنها  اإلفصاحالمخاطر لمٌاسها و
ال تمؾ عند حد زٌادة رأس المال بل أنها تتسع لتشمل  3أن الممررات الجدٌدة التفالٌة بازل 

 تطوٌر الصناعة المصرفٌة وتفعٌل الرلابة الداخلٌة وحسن إدارة وحوكمة المخاطر
Mokni,et.al 2014) (Beck, et.al. 2013, االتجاه العالمً الجدٌد ٌإكد على ف

المخاطر وكٌفٌة مواجهتها ولٌس تفادٌها أو تجنبها ومواجهة تلن ة وحوكمأهمٌة إدارة 
المخاطر تتطلب رأس مال لوي وإدارة رلابٌة لوٌة وكوادر بشرٌة مدربة وهذا فً إطار 

 . معاٌٌر محاسبٌة ملزمة وإرشادات واضحة
 طبٌعة المشكلة

ً متزاٌد بموضوع إدارة المخاطر         وأصبحت الحاجة ,شهدت السنوات األخٌرة اهتماما
بكفاءة وفعالٌة ,  إدارة المخاطرود إطار عمل محدد وواضح من اجل تطبٌك ملحة إلى وج

ظهور عوامل ٌطلك علٌها مسببات تظهر فً الشكل رلم ولعل هذا االهتمام كان مرجعه 
, التجارة  العالمٌةالعولمة وظهور األزمة المالٌة ( وتتمثل هذه المسببات فً : 0)

زٌادة , األسواق الناشئة الجدٌدة ,  التكنولوجًثورة المعلومات والتمدم , االلكترونٌة 
ً فإن ظهور هذه العوامل ,وبالتالالمنافسة وحدوث االندماج بٌن الكٌانات االلتصادٌة

مما حدوث العدٌد من الخسائر للوحدات االلتصادٌة  ٌسببالمتشابكة والمتداخلة معا لد 
 Enterprise Risk  [ERM]المنشؤة ٌستدعً الحاجة إلى إدارة مخاطر

Management   
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 مسببات إدارة مخاطر المنشأة :( 1شكل رلم )
Source: (Thomson, 2007) 

 
 ( : مسببات إدارة مخاطر المنشأة1شكل رقم )

Source: (Thomson, 2007) 
 

 & Boweling)نشؤتها رتطوفً  بعدة مراحل  [ERM]لمد مرت إدارة مخاطر المنشؤة 
Riger, 2005) بااللتزام بدأى تاألول فالمرحلة(  8الشكل رلم )  هٌوضح وهذا ما 
 الداخلٌةرلابة النظم ٌتم فٌها التركٌز على  ةالثانٌ , والمرحلةوالسٌاسات  بالموانٌن واللوائح

 ((SOXتتمٌز بظهور لانون  ةالثالث المرحلة, ووالفحص على مستوى األلسام
Sarbanes Oxley act  من خبلل األلسام خرائط األنشطة والعملٌات واستخدام

لؽة مخاطر مشتركة تعطى على أنها مفهوم إدارة المخاطر  تعتبر ةالرابع المرحلةو,
والمرحلة الخامسة تصل إلٌها  أولوٌات لجهود المراجعة الداخلٌة على أساس المخاطر .

شامل لجمٌع المخاطر وربط أنشطة إدارة  الوحدة االلتصادٌة عندما ٌتم استخدام مدخل
حٌث أن كل خطر ٌمثل فرصة ولٌس مجرد تهدٌد للحصول على  المخاطر باإلستراتٌجٌة

مزاٌا تنافسٌة, باإلضافة إلى تفهم العبللات المتشابكة لؤلنواع المختلفة من المخاطر وتؤثٌرها 
ظهور دور مدٌر المخاطر على إستراتٌجٌة الوحدة االلتصادٌة.وتتمٌز المرحلة الخامسة ب

(CRO)  (Chief risk officer)    فً الوحدات االلتصادٌة وخاصة البنون وٌموم
ة المخاطر هً إدارة وحوكم باإلشراؾ على المخاطر. وٌمكن المول أن المرحلة الخامسة

معاً على مستوى الوحدات االلتصادٌة وخاصة البنون . وبالتالً فإن إدارة مخاطر المنشؤة 

 المسببات

 األزمات

 العولمة
األسواق 
 الناشئة

 االندماج

 المنافسة

التجارة 
 االلكترونية

 ثورة المعمومات

التقدم 
ابتكار  التكنولوجي

المنتج 
 والسوق
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[ERM]  تمثل تتطور للمفهوم التملٌدي إلدارة المخاطر وارتبطت بإصدار لانونSOX 
وااللتزام   COSO)) Committee of Sponsoring Organizations ونموذج

السبب الرئٌسً لحدوث األزمات المالٌة هو تزاٌد المخاطر كما أن  .بتطبٌك اتفالٌات بازل
مختلفة من إلراض واستثمارات وؼٌره مع عدم التً تواجها البنون عند لٌامها بؤنشطتها ال

لدرتها على أدائها بشكل كؾء وفعال والتساإل كٌؾ تموم البنون بإدارة وحوكمة المخاطر 
 البنون التجارٌة واإلسبلمٌة. التً تواجها فً ظل األزمات المالٌة وكٌؾ أثرت على أداء كل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحث اإلجابة على األسئلة التالٌة:وبناء على ما تمدم ٌحاول هذا 

 هل ٌمكن وضع إطار لحوكمة المخاطر ؟ وحوكمة المخاطر و إدارةما هو مفهوم  -1

 ؟ إدارة المخاطر وحوكمة المخاطر بٌن عبللة الما هً  -2

 ؟لتطبٌك إدارة وحوكمة المخاطرما هو دور الهٌئات والجمعٌات العلمٌة والمهنٌة  -3

 ة على المٌاس واإلفصاح عن المخاطر فً البنون؟ما هً انعكاسات األزمة المالٌ -4

 ما هو أثر األزمة المالٌة على أداء كل من البنون التجارٌة واإلسبلمٌة؟ -5

 ERM(: مراحل تطور إدارة مخاطر المنشأة  2شكل رلم ) 

(Source: Boweling & Riger, 2005) 

 القيمة

 ىاألول رحمةالم
 االلتزام

السياسات 
 واإلجراءات

 انخفاض القيمة

 المرحمة الثانية
 الرقابة

 انخفاض القيمة

 الثالثة المرحمة
 العمميات
ية كفاءة وفاعم

 خرائط العمميات

 لرابعةا المرحمة
 إدارة الخطر
لغة الخطر 
 المشتركة

 تحديد األولويات
 

 الخامسة المرحمة
إدارة مخاطر 

 المنشأة
المخاطر  فحص

الكمية وربطها 
 باإلستراتيجية

 القيمة ارتفاع
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ما هو دور كل من المٌاس واإلفصاح عن المخاطر كؤحد آلٌات إدارة وحوكمة  -6
 المخاطر 

 للحد من تداعٌات األزمة المالٌة؟     

إدي إلى تحسٌن أداء البنون مما ٌنتج عنه هل تطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر ٌ -7
 على جودة ائتمانٌة أفضل فً التصنٌؾ االئتمانً؟  الحصول

ما هو تؤثٌر إدارة وحوكمة المخاطر لبل وبعد األزمة المالٌة وأثرها على أداء  -8
 فً الدول العربٌة؟ واإلسبلمٌةالتجارٌة  البنون
 أهداف البحث

 ٌهدؾ هذا البحث إلى تحمٌك ما ٌلً
المخاطر  إدارةالمخاطر والعوامل المإثرة على  إدارةتعرؾ على مراحل تطور ال -0

حوكمة  وإجراءاتتحدٌد أسالٌب و المخاطر التملٌدٌة إدارةوالفرق بٌنها وبٌن 
  البنونمخاطر 

 المخاطر بحوكمة المخاطر وتحدٌد مزاٌا التطبٌك للبنون إدارةالتعرؾ على عبللة  -8
عن المخاطر ودور الهٌئات والجمعٌات العلمٌة  اإلفصاحتحدٌد وسائل المٌاس و -3

 والمهنٌة
المالً للمصارؾ التجارٌة  األداء على العالمٌة المالٌة األزمة تؤثٌر دراسة  -4

  اإلسبلمٌةو
المالٌة وأثرها على أداء  األزمةوحوكمة المخاطر لبل وبعد  إدارةتؤثٌر  دراسة -5

 فً الدول العربٌة اإلسبلمٌةوالبنون التجارٌة 
 البحث فروض

داللة إحصائٌة بٌن مإشرات أداء البنون التً  اتذفروق جوهرٌة وجد ت :الفرض األول
 تطبك 

 نون التً ال تطبك إدارة وحوكمة المخاطر ومإشرات أداء الب                 
 تطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر ٌإدي إلى تحسٌن أداء البنون مما ٌنتج عنه الفرض الثانً: 

 على جودة ائتمانٌة أفضل فً التصنٌؾ االئتمانً الحصول                 
 لبنونل بٌن إدارة وحوكمة المخاطر ومإشرات األداءفروق جوهرٌة وجد تالفرض الثالث : 

 والبنون اإلسبلمٌة  التجارٌة                 
 بٌن إدارة وحوكمة المخاطروجد فروق جوهرٌة ذات داللة إحصائٌة تالفرض الرابع : 

 هاٌة وبعدالمالً للبنون لبل األزمة المال ومإشرات األداء                 
بٌن  تطبٌك إدارة وحوكمة وجد فروق جوهرٌة ذات داللة إحصائٌة ت الخامس:الفرض 
 المخاطر

 الدول العربٌة بٌنبنون الومإشرات أداء                   
 أهمٌة البحث

ن أهم الدعامات االلتصادٌة لها فً ظل االتجاه المطاع المصرفً فً أي دولة ٌعتبر مإن  
من  أهمٌتهاالدراسة هذه تستمد العالمً نحو فرض معاٌٌر مصرفٌة جدٌدة وموحدة  لذلن 

 اإلسبلمٌةوأثرها على أداء البنون  البنونخبلل  إبراز دور إدارة و حوكمة المخاطر فً 
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الضوء على دور الهٌئات المهنٌة  ء, وإلماالمالٌة ت لبل وبعد األزمة والتجارٌة فً ظل فترا
والجهود المبذولة لتفادي وتملٌل المخاطر المصرفٌة وذلن لحماٌة أموال المودعٌن وخلك 

تبرز أهمٌة الدراسة . كما أخرىلٌمة للمساهمٌن ودعم البنون لتفادي تعرضها الزمات مالٌة 
نون اإلسبلمٌة والتجارٌة فً تحدٌد أهم المإشرات المرتبطة بؤداء الب من الناحٌة التطبٌمٌة

فً الدول العربٌة مع استخبلص  بنونلبل وبعد األزمة المالٌة ومدى االختبلؾ بالنسبة لل
 العدٌد من النتائج والتوصٌات الهامة.

 حدود البحث
لصرت الدراسة على لطاع البنون العاملة فً بعض الدول العربٌة وذلن فً خبلل الفترة 

 .للبنون السوق والمخاطر التشؽٌلٌة تعرض لمخاطرتلن  ا, كما أنه  (8008- 8005من )
 منهج البحث

مشكلة من خبلل اإلجابة على التساإالت البحثٌة التً تمثل جوهر الوتحمٌما ألهداؾ البحث 
نه ٌتم االعتماد على المنهج االستمرائً وذلن من خبلل استمراء وتحلٌل ما ٌتضمنه الفكر فإ

دارات تتعلك بموضوع البحث ومن خبلل االعتماد على المحاسبً من كتابات وبحوث وإص
فً بعض الدول  اإلسبلمٌةالتجارٌة و البنونتحلٌل التمارٌر والموائم المالٌة لعٌنة من 

 العربٌة.
 تنظٌم البحث

 المبحث األول :اإلطار العام للبحث 
 المبحث الثانً : الدراسات السابمة

 البنونالمبحث الثالث : إدارة وحوكمة المخاطر فً 
 إدارة مخاطر البنون   3/1

 [ERM]تعرٌؾ إدارة مخاطر المنشؤة   3/0/0
  (ERM)الفرق بٌن إدارة المخاطر التملٌدٌة وإدارة مخاطر المنشؤة   3/0/8
 العوامل المإثرة على إدارة المخاطر فً البنون    3/ 3/0

 حوكمة مخاطر البنون   3/2
  مصرفٌةال المخاطر مبادئ وأسالٌب حوكمة  3/8/0
 إطار حوكمة المخاطر    3/8/8

 إدارة المخاطر وحوكمة المخاطرعاللة   3/3
 أهداف ومزاٌا تطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر   3/4

 المبحث الرابع : دور الهٌئات والجمعٌات العلمٌة والمهنٌة لتطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر
 للحد من تداعٌات األزمة المالٌة                    

 المبحث الخامس: انعكاسات األزمة المالٌة على المٌاس واإلفصاح عن المخاطر فً البنون

 تداعٌات األزمة المالٌة العالمٌة   5/0

 دور اتفالٌات بازل  ووكاالت االئتمان فً األزمة العالمٌة   5/8
 العبللة بٌن األزمة المالٌة العالمٌة و المخاطر التً تتعرض لها البنون   5/3
 أثر األزمة المالٌة على أداء البنون التجارٌة واإلسبلمٌة  5/4
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المبحث السادس: المٌاس واإلفصاح عن المخاطر كأحد آلٌات إدارة وحوكمة المخاطر للحد 
 تداعٌات األزمة المالٌة من

 المٌاس واإلفصاح عن كفاٌة رأس المال    6/0
 السٌولةاإلفصاح عن مخاطر االئتمان و    6/8
 اإلفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر   6/3
 اإلفصاح عن حوكمة المخاطر   6/4

 المبحث السابع :  الدراسة التطبٌمٌة
 المبحث الثامن : خالصة ونتائج البحث والتوصٌات والبحوث الممترحة

 
 المبحث الثانً : الدراسات السابمة

 إلى:وتحمٌماَ لهدؾ البحث ٌتم تمسٌم الدراسات السابمة 
 البنون أداءوحوكمة المخاطر والممارنة بٌن  إدارةدراسات تناولت   8/0
 المالٌة والممارنة بٌن أداء البنون األزمةدراسات تناولت   8/8
 المالٌة والممارنة بٌن أداء البنون األزمةوحوكمة المخاطر و إدارةدراسات تناولت   8/3
 
 الممارنة بٌن أداء البنوندراسات تناولت إدارة وحوكمة المخاطر و   2/1
 (Mazrooei, 2007)  -Al & Tamimi-Alدراسة  -

تهدؾ هذه الدراسة إلى اختبار استخدام البنون لممارسات إدارة المخاطر وأسالٌب التعامل 
ممارنة بٌن ممارسات إدارة المخاطر لمجموعتٌن من المع األنواع المختلفة للمخاطر و

اإلمارات, وأداة  فًت والثانٌة فروع لبنون أجنبٌة تعمل اإلمارا فًالبنون األولى محلٌة 
تنمسم إلى جزئٌن األول ٌتضمن فهم وإدارة المخاطر, تحدٌد  التًلائمة استمصاء  هًالبحث 

المخاطر, تمدٌر وتحلٌل المخاطر,الرلابة على المخاطر, ممارسات إدارة المخاطر, تحلٌل 
تواجه البنون ,  التًد المخاطر والمخاطر ٌشمل على طرق تحدٌ والثانًمخاطر االئتمان, 

( بنون إسبلمٌة , 4( بنن محلى منها )80( بنن تنمسم )46وكانت عٌنة الدراسة عبارة عن )
 فً( بنن وهى فروع لبنون أجنبٌة,وتم توزٌع لائمة استمصاء على جمٌع موظفٌن 85)

 فًالمحلٌة واألجنبٌة  فروق معنوٌة كبٌرة بٌن البنون وجود وأظهرت النتائجإدارة المخاطر 
على درجة من الكفاءة ٌل المخاطر والرلابة على المخاطر وأنها تمدٌر وتحل فًاإلمارات 

وتحلٌل المخاطر وهذه المتؽٌرات األكثر تؤثٌرا  إدارة المخاطر وتحدٌد المخاطر وتمدٌر فً
 ممارسات إدارة المخاطر. فً

 2002ة دمحم عبد الفتاح إبراهٌم، دراس-
ألثر محددات أداء البنون التجارٌة على معدل  محاسبًالدراسة إلى التراح إطار  تهدؾ هذه

مإشرات جودة األصول المخاطر االئتمانٌة وذلن بداللة  كفاٌة رأس المال ألؼراض
( بنون مصرٌة وفترة الدراسة 3والربحٌة والسٌولة المصرفٌة وتمثلت عٌنة الدراسة )

ع هو معدل كفاٌة رأس المال, والمتؽٌرات المستملة ( , وكان المتؽٌر التاب8005 -8000)
توظٌؾ األصول  -توظٌؾ االئتمان –)جودة المروض  االئتمانًهً : كفاءة المرار 

 -توظٌؾ الودائع -ربحٌة التموٌل -الخطرة( وكفاءة المرار المصرفً )جودة األصول 
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درجة ثمة  -ً المروض)توظٌؾ الودائع ف التنافسًتوظٌؾ األصول المالٌة( وفعالٌة المركز 
معدل كفاٌة رأس لتؤثر وجاءت نتائج الدراسة بوجود رجة حماٌة المودعٌن(د–المودعٌن 

ٌفرض على اإلدارة المصرفٌة  الذيالمال بمختلؾ محددات األداء المصرفً , األمر 
 ضرورة تخطٌط هذا المعدل مستمببلً فً ضوء هذه المحددات

  (Sensarma & Jayadev, 2009)دراسة -
ساب النسب وٌتم ح األسهمتؤثٌر إدارة المخاطر على عائد  لٌاس  إلىتهدؾ هذه الدراسة 

دة األصول, مخاطر أسعار الفائ إجمالً/  االحتٌاطًكفاٌة رأس المال, ب المحاسبٌة الخاصة
لامت الدراسة على كما  الهند. فً( على البنون التجارٌة 8006 – 0222وفترة الدراسة )

تؤثٌر نماط إدارة  تحلٌللمحاسبٌة كمتؽٌرات إلدارة المخاطر مع نسب اأساس استخدام ال
األسهم من خبلل استخدام تحلٌل االنحدار, وجاءت النتائج أن لدرات المخاطر على عائد 

إٌجابٌا مع  وأن العائد على األسهم ٌستجٌب, إدارة المخاطر ٌمكن تحسٌنها خبلل الزمن 
تعزٌز ثروة المساهمٌن علٌها أن تدٌر  فًإذا رؼبت البنون لدرات إدارة المخاطر , وأن 

 التًشراء أسهم البنون عند للمستثمرٌن  تكون مفٌدةالنتائج هذه و إدارة المخاطر بنجاح.
تطوٌر مإشرات كمٌة لسبلمة النظام  فًفٌها أداء جٌد لمدٌر المخاطر, وللجهات المنظمة 

 .المصرفً

   (Tafri et al., 2011)دراسة -
الدراسة إلى معرفة ممارسات إدارة المخاطر وكفاٌة أدواتها بالممارنة بٌن البنون  تهدؾ هذه

اإلسبلمٌة والتجارٌة فً مالٌزٌا , وتم استخدام لائمة االستمصاء فً جمع البٌانات الذي تم 
تمسٌمها إلى عدة أجزاء: شملت الجزء األول لثبلثة أسئلة عن طرق وأدوات فً مخاطر 

لتشؽٌلٌة أما الجزء الثانً والثالث  شملت معلومات عن البنن وعن السوق واالئتمان وا
المدٌر الذي ٌجٌب على المائمة وجاءت نتائج الدراسة أن هنان اختبلؾ معنوي فً المٌمة 
المعرضة لمخاطر السوق وطرق تخفٌؾ مخاطر االئتمان وأدوات إدارة مخاطر التشؽٌلٌة, 

المخاطر لتتوافك مع الشرٌعة اإلسبلمٌة  وأوصت بضرورة ابتكار وتطوٌر أدوات إدارة
 لتلبٌة احتٌاجات السوق وبخاصة فً النواحً عالٌة التمنٌة لمٌاس المخاطر. 

  (Anjum, 2012)دراسة -
تهدؾ هذه الدراسة إلى اختبار إدارة مخاطر السٌولة من خبلل تحلٌل ممارن بٌن البنون 

[ وتشمل العٌنة على 8000 -8002راسة ]باكستان, فترة الد فًوالبنون التجارٌة  اإلسبلمٌة
:حجم البنن, نسبة هً( بنون تجارٌة, وكانت المتؽٌرات المستملة 5, )إسبلمٌة( بنون 5)

المروض المتعثرة, معدل العائد على األصول, نسبة كفاٌة رأس المال, معدل العائد على 
توضح أن نسبة ئج وجاءت النتا. حموق الملكٌة, والمتؽٌر التابع تتضمن مخاطر السٌولة 

نسبة المروض المتعثرة وأن ممارنة بالبنون التجارٌة  اإلسبلمٌةالبنون  فًالسٌولة أفضل 
البنون  فًنسبة كفاٌة رأس المال و, حجم الخسائر ألل وبالتالًتكون للٌلة  اإلسبلمٌةللبنون 

ابٌة مع نسبة المروض المتعثرة لدٌها عبللة إٌجو ,أفضل من البنون التجارٌة اإلسبلمٌة
, السٌولة فًمخاطر السٌولة وهذا ٌعنى أن زٌادة نسبة المروض المتعثرة تإدى إلى مشاكل 

هنان عبللة إٌجابٌة بٌن العائد على األصول ومعدل كفاٌة رأس المال مع مخاطر وأن 
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عبللة إٌجابٌة بٌن حجم البنن مع مخاطر  كما توجدالسٌولة بنسبة عالٌة لكبل النموذجٌن.
 السٌولة.

 (Aebi, et al., 2012)دراسة -
المالٌة,  األزمةهذه الدراسة على تؤثٌر حوكمة المخاطر على أداء البنون أثناء  ركزت

مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر وحجم واستمبلل ونسبة  فًوكانت متؽٌرات الحوكمة تتمثل 
 (CRO) (Chief Risk Officer)لخطر مدٌر ل مجلس اإلدارة ووجود فًالخبرة 

معدل العائد على حموق الملكٌة ومعدل العائد على األصول,  فًأداء البنون  اتمإشرو
( وجاءت 8002-8002أوربا, وفترة الدراسة ) فً( بنن 328وتتضمن عٌنة الدراسة )

والسبب ٌرجع إلى  األزمةتؤثٌر حوكمة المخاطر على أداء البنون أثناء نتائج الدراسة  تإٌد 
بٌنما إذا كانت هذه مباشرة , وجه إلى مجلس اإلدارة ٌ (CRO)لخطر مدٌر اتمرٌر  أن

فإن  (CEO)البنون  فً التنفٌذيوجه إلى المدٌر ت (CRO)مدٌر للخطر التمارٌر من لبل 
تتضمن  التًحوكمة الشركات كما أن البنون محل العٌنة. بالًاألداء ٌكون أسوأ عن 

ل مجلس اإلدارة وحموق واستمبل التنفٌذيمتؽٌرات حوكمة لٌاسٌة مثل ملكٌة المدٌر 
 فًالبنون, بٌنما حوكمة المخاطر  فًوصؾ هٌكل الحوكمة المناسب  فًالمساهمٌن فشلت 

المالٌة  األزمةستكون البنون أفضل استعدادا لمواجهة  وبالتالًذلن  فًالبنون نجحت 
المادمة وذلن لتحسٌن جودة ومكانة وظٌفة إدارة المخاطر, مع اإلشارة إلى وجود المدٌر 

التنظٌم داخل البنن وٌمدما  فًعلى نفس الخط  (CRO) لخطرومدٌر ا (CEO) التنفٌذي
 إلى مجلس اإلدارة. مباشرة تمرٌرهما 

  (Dalla , 2012)دراسة -
تهدؾ هذه الدراسة إلى معرفة أثر كفاٌة رأس المال على كفاءة تحمل المخاطر بٌن البنون 

( بنن 60[ , وشملت العٌنة )8000-8000والتجارٌة وكانت فترة الدراسة ] اإلسبلمٌة
رأس ة اإلمارات وجاءت النتائج توضح أن دول فً( بنون تجارٌة تعمل 822, ) إسبلمً
وضع ألل مخاطر على أساس هٌكل األصول وارتفاع  فً اإلسبلمٌةالبنون  فًالمال 

ر معدالت السٌولة وانخفاض المروض المتعثرة بالممارنة مع البنون التجارٌة وهذا ٌإخ
ارتفاع نسبة رأس , ومع على الربحٌة ولكنها لٌس لها تؤثٌر على الكفاءة اإلٌجابًالتؤثٌر 
األصول )تولٌد الربح(  فًنشطة االستثمار ألالبنون التجارٌة تإدى إلى التحول  فًالمال 
 تزٌد من الربحٌة ومن المروض المتعثرة. اإلستراتٌجٌةوهذه 

  (Hussain & Al-Ajmi, 2012)دراسة -
 التًالبنون  فًعن ممارسات إدارة المخاطر  مٌدانًتهدؾ الدراسة إلى الوصول لدلٌل 

 لبة التموٌل اإلسبلمًط منعٌنة االستمصاء لالبحرٌن وكانت أداة البحث لائمة  فًتعمل 
, اإلسبلمٌةتمسٌمهم إلى مجموعتٌن  األولى تمثل البنون التجارٌة والثانٌة تمثل البنون ب

اختبار ممارسات إدارة المخاطر وارتباطها بنوع البنن ائمة االستمصاء وكانت الهدؾ من ل
إذا كانت تلن الممارسات لها تؤثٌر على فهم وإدارة المخاطر, وتحدٌد وتحلٌل وتمٌٌم ما و, 

أن هنان فهم واضح ل مخاطر االئتمان وجاءت النتائج وتحلٌعلٌها المخاطر, والرلابة 
تواجه البنون  التًتم تحدٌد أهم المخاطر وء ذلن وفً ض . للمخاطر وإدارة المخاطر

هنان اختبلؾ ووجد أن  والتجارٌة وهى مخاطر االئتمان والسٌولة والتشؽٌلٌة. اإلسبلمٌة



11 
 

كما أن  فهم وإدارة المخاطر. فًممارنة مع البنون التجارٌة  اإلسبلمٌةالبنون  فً معنوي
أعلى تشؽٌل صة مخاطر السٌولة والوبخا اإلسبلمٌةتواجه البنون  التًمستوٌات المخاطر 
  .من البنون التجارٌة

 (2012)دراسة هشام المٌلجى، عماد الصاٌغ ، -
تهدؾ هذه الدراسة إلى دراسة وتحلٌل وتمٌٌم المخاطر التً لررتها لجنة بازل بصفة عامة, 

ً لممررات بازل  بصفة خاصة وذلن بهدؾ الحكم على مدى كفاٌة  3ومخاطر السٌولة وفما
عن مخاطر البنون التجارٌة فً الموائم والتمارٌر المالٌة, وتمثل عٌنة  المحاسبً صاحاإلف

( مفردة من أساتذة المحاسبة والتموٌل بالجامعات المصرٌة, 80( مفردة منها )50الدراسة )
( مفردة من المحللٌن المالٌٌن 00االئتمان بالبنون التجارٌة, ) مدٌري( مفردة من 80)

ال ٌوجد لدى البنون التجارٌة إطار المالٌة, وجاءت النتائج بؤنه  الموائم ًمستخدمباعتبارهم 
توجد أهمٌة للمعلومات المرتبطة , وعن مخاطر السٌولة المحاسبً لئلفصاحمتكامل 
 لئلفصاحتوجد فاعلٌة لئلطار الممترح كما , 3لسٌولة من والع اتفالٌة بازل ا بمخاطر

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن ال ون التجارٌة.عن مخاطر السٌولة فً البنو المحاسبً
 عن مخاطر السٌولة. اإلفصاحوفاعلٌة األطراؾ المختلفة المهتمة نحو مدى كفاٌة 

  (Rahman, et al., 2013)دراسة -
تهدؾ هذه الدراسة إلى اختبار العبللة بٌن الحوكمة وعملٌات إدارة المخاطر وممارسات 

مصر,  فً( بنون 3مالٌزٌا, ) فً إسبلمً( بنن 02تتضمن ) إدارة المخاطر من خبلل عٌنة
( 45( مالٌزٌا, )855) كاآلتً( لائمة استمصاء موزعة 300وأداة البحث لائمة استمصاء )

مصر على كفاءة  فًمالٌزٌا والبنون  فً اإلسبلمٌةمصر وجاءت نتائج الدراسة:أن البنون 
م وتحدٌد المخاطر, وتحلٌل وتمٌٌ تتضمن فهم وإدارة التًعملٌات إدارة المخاطر  فً

 فً لها أثر كبٌر تكون  فًمشاركة مجلس اإلدارة المخاطر, والرلابة على المخاطر,وأن 
البنون فً هذه إدارة مخاطر  رٌره بؤنمالٌزٌا عن مصر وهذا ٌمكن تب فً اإلسبلمٌةالبنون 

أن مسئول إدارة ٌتم تنظٌمها جٌداً لتحدٌد ولٌاس والرلابة والتمرٌر عن المخاطر حٌث 
ٌكون مسئوال عن تجمٌع كل المخاطر   Risk Management Officerالمخاطر 

عبللة معنوٌة مع  وجودوأشارت الدراسة إلى .المدٌرٌن  إلىالهامة وٌمدم تمرٌره مباشرة 
لتؤكد من ءة لهذه البنون واٌدعم ثمافة إدارة المخاطر بكفا مما ممارسات إدارة المخاطر

  . لها ٌةالمدرة التنافس

 (Shafique, et al., 2013)دراسة -
تهدؾ هذه الدراسة إلى معرفة مدى االختبلؾ فً ممارسات إدارة المخاطر فً البنون 
التجارٌة والبنون اإلسبلمٌة فً باكستان, واعتمدت طرٌمة جمع البٌانات عن طرٌك لوائم 

( من 60اإلسبلمٌة, )( من البنون 88( مفردة ممسمة إلى )28االستمصاء على عٌنة من  )
البنون التجارٌة, وجاءت النتائج أن ممارسات إدارة كل من مخاطر االئتمان ومخاطر 
االستثمار ومخاطر السوق ومخاطر السٌولة ومخاطر معدل العائد والمخاطر التشؽٌلٌة ال 
تختلؾ فً البنون اإلسبلمٌة عن البنون التجارٌة بمعنى أن ممارسات إدارة المخاطر لكل 

 البنون اإلسبلمٌة والتجارٌة على حد سواء فً باكستان.  من
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 (Monki, et al., 2014)دراسة -
مخاطر  المخاطر بالتركٌز على إدارةواإلفصاح عن  تهدؾ هذه الدراسة إلى كٌفٌة لٌاس

بمنطمة دول الشرق األوسط وتشتمل العٌنة  اإلسبلمٌةالبنون  فً االئتمان والسوق والتشؽٌل
باستخدام لائمة استمصاء وتتلخص أهم النتائج على تشابه البنون  سبلمًإ( بنن 83على )

تواجهها. مثبلً مخاطر السٌولة األكثر أهمٌة  التًاألنواع المختلفة للمخاطر  فً اإلسبلمٌة
ثم مخاطر االئتمان والمخاطر التشؽٌلٌة بٌنما كانت عدم االلتزام بالموانٌن تلٌها مخاطر 

 فًاإلدارة الفعالة للمخاطر ألهمٌة  اإلسبلمٌةإدران البنون ع م مخاطر السوق ألل أهمٌة
 البنن. فًخفض التكالٌؾ وتحسٌن أداء 

 البنون أداءالمالٌة والممارنة بٌن  األزمةدراسات تناولت    :2/2
  (Parashar & Venkatesh, 2010)دراسة -

 األزمةلبل وأثناء  والتجارٌة اإلسبلمٌةتهدؾ هذه الدراسة إلى ممارنة بٌن أداء البنون 
معدل العائد ,الكفاءة, كفاٌة رأس المالباستخدام النسب المحاسبٌة المرتبطة ب العالمٌةالمالٌة 

وكانت فترة الدراسة  المالًمعدل العائد على األصول, السٌولة, الرفع , على حموق الملكٌة 
 األزمةلبل ن فترة فترتٌ[ وتم تمسٌم فترة الدراسة إلى 8002 -8006أربعة سنوات ]

( بنون 6[ وكانت العٌنة تشتمل )8002 -8002] األزمةفترة أثناء و[ 8006-8002]
لطر  –اإلمارات  –الكوٌت  –( بنون تجارٌة تتضمن الدول التالٌة : البحرٌن 6, ) إسبلمٌة

نسبة كفاٌة رأس المال للبنون التجارٌة  فً معنوي:ال ٌوجد اختبلؾ كاآلتًوجاءت النتائج 
نسبة كفاٌة رأس المال إال أنه  فًانخفاضاً  اإلسبلمٌةشهدت البنون  بٌنما األزمةء لبل وأثنا

تعانى  األزمةأثناء  اإلسبلمٌةالبنون , واألزمةعن البنون التجارٌة لبل وأثناء  ارتفاعاأكثر 
نسبة  فًالبنون التجارٌة أكثر تعانً بٌنما  المالًنسبة كفاٌة رأس المال والرفع  فًأكثر 
 معنويال ٌوجد اختبلؾ بٌنما  األزمةعلى األصول والسٌولة ومن الواضح أثناء  العائد

 لكبل النوعٌن من البنون. األزمةمعدل العائد على حموق الملكٌة أثناء ل

 (2010،  العانً)دراسة فٌصل نافع -
 المالًالعالمٌة وتؤثٌرها على األداء  األزمةتهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على أسباب 

فترة الدراسة كانت , واإلجمالًالناتج المحلى لبنون األردنٌة ومدى تؤثٌرها على ل تشؽٌلًوال
, وكانت إسبلمً( بنن 8, )جاري( بنن ت03( وعٌنة الدراسة تتمثل فً )8002 -8005)

األصول,  إجمالً إلىالودائع, المروض  إلىهً: )المروض  التشؽٌلًمإشرات األداء 
هً: )ربح  المالًإجمالً األصول( بٌنما كانت مإشرات األداء النمدٌة واالستثمارات إلى 

السهم, المٌمة السولٌة إلى ربح السهم, المٌمة السولٌة إلى المٌمة الدفترٌة, العائد على 
االستثمار, العائد على حموق المساهمٌن, هامش سعر الفائدة, إٌرادات الفوائد والعموالت 

لتشؽٌلٌة إلى األصول العاملة, العائد على رأس المال إلى األصول العاملة, نسبة األرباح ا
 نسبفروق ذات الداللة اإلحصائٌة فً وجود بعض الوع, وجاءت نتائج الدراسة بالمدف

النمدٌة واالستثمارات إلى الودائع, األصول العاملة إلى مجموع األصول, المٌمة السولٌة إلى 
وما  األزمةض إلى الودائع فً فترة إلى ضعؾ نسبة المرو رجعالمٌمة الدفترٌة, وهذا ٌ

مع المالٌة كاالحتفاظ باالحتٌاطٌات  األزمةبعدها, وعدم اتخاذ البنون األردنٌة تدابٌر تجنبها 
 . األزمةتراجع لٌمة األسهم خبلل 
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  (Zehri & AlHerch, 2013)دراسة -
 اإلسبلمٌةالبنون المالٌة على البنون التجارٌة ممارنة ب األزمةهدؾ الدراسة هو تحدٌد تؤثٌر 

( نسبة محاسبٌة تشمل خمس أنواع هامة 86تتضمن ) التًاعتماداً على النسب المحاسبٌة 
 -8005وهى الكفاءة وجودة األصول والسٌولة والربحٌة والمخاطر, وكانت فترة الدراسة )

 –األردن  -اإلمارات  -( بنن من عدة دول أهمها البحرٌن000( وعٌنة البحث )8002
ٌطبك معاٌٌر هٌئة  إسبلمً( بنن 52أمرٌكا.  وشملت العٌنة ) –فلسطٌن  –الكوٌت 

ة, وجاءت نتائج ( بنن تجارى ٌطبك معاٌٌر المحاسبة الدول50ٌالمحاسبة والمراجعة, )
نظراً لوجود متطلبات  األزمةأكثر استمراراً وصموداً أمام  اإلسبلمٌةالبنون الدراسة أن 

 البنون اإلسبلمٌة. استمرارٌحافظ على  الذي سبلمًوبفضل دعائم التموٌل اإلالشرٌعة 

 (Beach, et al., 2013)دراسة -
البنون  فًٌمارن هذا البحث بٌن نموذج األعمال وكفاءة وجودة األصول واالستمرار 

ولائمة الدخل,  المالًباستخدام مإشرات من لائمة المركز  اإلسبلمٌةالتجارٌة والبنون 
( بنن 488( بنن تتضمن )500( وٌشتمل العٌنة )8002 -0225وكانت فترة العٌنة )

( دولة وتشمل انجلترا والبحرٌن واألردن ومصر 88من ) إسبلمً( بنن 22تجارى , )
 األزمةوالٌمن والسعودٌة ومالٌزٌا واندونٌسٌا وتونس وتركٌا ٌتم لٌاس أداء البنون خبلل 

أفضل  أداإها اإلسبلمٌةالبنون أن  ٌة.  وجاءت نتائج الدراسةالمالٌة العالم األزمةالمحلٌة و
  .على أساس كفاٌة رأس المال وجودة األصول األزمةأثناء 

  (Elsiefy, 2013a)دراسة -
لطر, وكانت  فً اإلسبلمٌةالبنون التجارٌة و فًتهدؾ الدراسة إلى تحدٌد محددات الربحٌة 

بنون تجارٌة,  4لطر,  فًبنون  6( , وكانت عٌنة الدراسة 8000 -8006فترة الدراسة )
:كفاٌة رأس المال, حجم البنن, السٌولة , هًبنن اسبلمى, وكانت المتؽٌرات المستملة  8

جودة األصول , كفاءة التكلفة , تنوع األصول, إدارة التموٌل, مخاطر االئتمان.كما أن 
متؽٌرات الالتضخم.و اتمإشرووسوق المال  التموٌلًهنان متؽٌرات تطوٌر تتضمن الهٌكل 

تتضمن معدل العائد على األصول ومعدل العائد على  والتًمإشرات الربحٌة  هًبعة التا
كفاٌة رأس المال  المرجحة بالمخاطر.ووجد أن األصولحموق الملكٌة ومعدل العائد على 

على  سلبً رالسٌولة لها تؤثٌجارٌة,وعلى أرباح البنون الت سلبًا تؤثٌر موكفاءة التكلفة له
مما ٌدعم بؤن ارتفاع نسبة السٌولة ٌعطى حماٌة ضد مخاطر  مٌةاإلسبلأرباح البنون 

والتجارٌة  اإلسبلمٌةبٌن البنون  اختبلؾ كبٌر كما ٌوجد.كفاءةالالسٌولة ولكنه ٌشٌر إلى عدم 
 محددات الربحٌة. فً

  (Al-Hares, 2013)دراسة -
مجلس  فًل تعم التً اإلسبلمٌةالبنون التجارٌة و ممارنة أداءتهدؾ هذه الدراسة إلى 

 األزمةوتؤثٌر  البحرٌن( -لطر -عمان -السعودٌة -اإلمارات -)الكوٌت الخلٌجًالتعاون 
بنن  (80ن تجارى, )( بن55( بنن ٌتضمن )25وكانت عٌنة الدراسة على )العالمٌة, 

نسبة السٌولة , , الربحٌة وتم استخدام نسب( 8000: 8003, وكانت فترة الدراسة )إسبلمً
بٌن البنون  معنوياختبلؾ  بوجودوجاءت النتائج  ةءالمبل نسبونسب النمو , نسبة الكفاءة, 

نسب  فً معنويبٌنما ال ٌوجد اختبلؾ  ةءوالمبلنسب الربحٌة  فًسبلمٌة اإلتجارٌة وال
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 األزمةأفضل من أداء البنون التجارٌة أثناء  اإلسبلمٌةأداء البنون وأن السٌولة والكفاءة.
 نمو عن البنون التجارٌة.لاورأس المال والسٌولة  ًفتتمتع بنسب عالٌة ها نأل

 (2013)دراسة ٌوسف عبد الغنى، دمحم محمود بنى عٌسى، -
العاملة فً األردن  اإلسبلمٌة البنونالمالٌة فً  األزمة تؤثٌرتهدؾ هذه الدراسة إلى بٌان 

( بنن 8( بنن تجارى, )8, وتمثل عٌنة الدراسة )جارٌةالت البنون علىممارنة بتؤثٌرها 
 األزمة( فً ظل 8006 – 8000) األزمةوفترة الدراسة تنمسم إلى فترتٌن لبل  إسبلمً

نسب السٌولة, نسب الربحٌة, مثل ( واستخدمت الدراسة النسب المالٌة 8002 -8002)
جودة األصول, نسب النشاط, نسب السوق, وجاءت نتائج الدراسة ونسبة نسبة المدٌونٌة, 

وذلن  األزمةلبل جارٌة الت البنونأفضل من أداء  اإلسبلمٌةصارؾ للم المالًاألداء بؤن 
للمصارؾ  المالًأن األداء كما نسبة كفاٌة رأس المال , جودة األصول , نسبة المدٌونٌة.ل

فً نسب الربحٌة  ونسب السوق والمٌمة  األزمةلبل  اإلسبلمٌة البنون من أفضل التجارٌة
 اإلسبلمٌةللمصارؾ  المالًاستمرار األداء , وأن  باحالدفترٌة للسهم , حصة السهم من األر

 التجارٌة. البنونالمالٌة أفضل من  األزمةفً ظل 

 أداءعلى  وأثرهاالمالٌة  األزمةوحوكمة المخاطر فً ظل  إدارةدراسات تناولت    2/3
 البنون

  (Chazi & Syed , 2010)دراسة -
إدارة المخاطر وأثناء  فًوالتجارٌة  مٌةاإلسبلتموم هذه الدراسة على ممارنة بٌن البنون 

 ) فً دول متعددة( بنن تجارى 82, ) إسبلمً( بنن 82العالمٌة, وتم استخدام ) األزمة
 –لطر  -باكستان –مالٌزٌا  –الكوٌت  – اندونٌسٌا –برٌطانٌا  –البحرٌن  –بنجبلدٌش 
 وتم استخدام( 8002 – 8005وهذه الدراسة تؽطى فترة ) (الٌمن -اإلمارات –السعودٌة 

والتجارٌة  اإلسبلمٌةللبنون  المخاطرتحلٌل  فًنسبة كفاٌة رأس المال وفما التفالٌة بازل 
 فًالتنبإ باإلفبلس المحتمل, وكانت النسب المستخدمة  فًومصدر ٌمكن االعتماد علٌه 

 نسب الربحٌة )معدل العائد على –نسبة مجمل اإلٌراد  -المالًالدراسة هى )نسبة الرفع 
ألل تعرضاً  اإلسبلمٌةالبنون بؤن معدل العائد على حموق الملكٌة( وجاءت النتائج  -األصول
انخفاض مع  لؤلزمة المالٌة العالمٌة سلبًتؤثٌر  أيلادرة على مواجهة  ؼٌرولكنها  للمخاطر

  .معدل العائد على حموق الملكٌة( –نسبة الربحٌة )معدل العائد على األصول 

 (Bitar, 2013)دراسة -
وفما التفالٌة بازل  المالًتؤثٌر متطلبات رأس المال والسٌولة والرفع تحدٌد تهدؾ الدراسة 

 اإلسبلمٌةعلى استمرار لطاع البنون مع التركٌز على االختبلؾ والتشابه بٌن البنون  3
( 26خبلل ) ( بنن إسبلم046ً( بنن تجارى , )0422والبنون التجارٌة وتمثل العٌنة )

نسبة رأس المال ٌإثر  ؤنب( وجاءت النتائج 8000 -8005فترة الدراسة ) دولة وكانت
ً على ممٌاس  للبنون التجارٌة ولكن ال ٌوجد دلٌل للعبللة بٌن رأس  مخاطر االئتمانإٌجابٌا

مع نسب رأس المال العالٌة لدٌها  اإلسبلمٌة.كما أن البنون اإلسبلمٌةالمال واستمرار البنون 
 ى األصول والعائد على حموق الملكٌة ممارنة مع البنون التجارٌة.معدل منخفض للعائد عل

وتعدٌل معدل العائد على حموق  مخاطر االئتماننسب السٌولة ترتبط إٌجابٌاً مع ممٌاس وأن 
 ممارنة بالبنون التجارٌة. اإلسبلمٌةالملكٌة للبنون 
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 (Elsiefy, 2013b)دراسة -
لطر, وكانت فترة  فًمع البنون التجارٌة  سبلمٌةاإلتهدؾ الدراسة إلى ممارنة أداء البنون 

( نسبة مالٌة وتنمسم إلى 02(, وتم استخدام النسب المالٌة وعددها )8000 -8006الدراسة )
 كفاٌة رأس المال,خمس مجموعات وهى: الربحٌة , جودة األصول, الكفاءة, السٌولة,

بؤن , وجاءت نتائج الدراسة ٌة( بنون تجار5, )إسبلمٌة( بنون 3) الدراسة والمخاطر وعٌنة
معدالت نمو الربحٌة مثل انخفاض العائد على األصول  فًألل ثبات  اإلسبلمٌةالبنون 

و نسبة نسبة العائد إلى حموق الملكٌة  أما, ممارنة مع البنون التجارٌةالمرجحة بالمخاطر 
مإشرات انت وك ,ةاإلسبلمٌ ة ممارنة بالبنونالتجارٌ للبنون مرتفعةالمروض المتعثرة 

االستفادة من األصول عن البنون التجارٌة, ومع  فًأكثر كفاءة  اإلسبلمٌةالبنون  كفاءةال
, كما بالبنون التجارٌة العالمٌة ممارنة  األزمةأكثر تضرراً من البنون اإلسبلمٌة هذا فإن 

 .األزمة ممارنة ببعد األزمةلبل للبنون اإلسبلمٌة كفاءة أعلى ب لًٌشٌر مإشر الدخل التشؽٌ
وبالنسبة .البنون التجارٌةن ة ألل سٌولة ماإلسبلمٌ فكانت البنون مإشرات السٌولةأما 

 مالًونسبة رفع  علىكفاٌة رأس المال أ الدٌه ةاإلسبلمٌ وجد أن البنون مإشرات الخطرل
 .ةالتجارٌ ألل عن البنون

 التعلٌك على الدراسات السابمة وما تمدمه الدراسة الحالٌة
إدارة وحوكمة المخاطر والممارنة بٌن أداء الدراسات السابمة  من األولىلمجموعة اتناولت 
األزمة المالٌة و أداء البنون  الدراسات السابمة منبٌنما تناولت المجموعة الثانٌة ,البنون 

واألزمة المالٌة والممارنة  المخاطرإدارة وحوكمة  جمعت بٌن والملٌل من الدراسات السابمة
  فً المجموعة الثالثة. تناولها والتً تم لبنونبٌن أداء ا

 -هً : النتائج التً توصلت إلٌها هذه الدراسات كانت أهم و

كانت و ٌهالمخاطر والرلابة علوجود فروق معنوٌة كبٌرة بٌن البنون فً تمدٌر وتحلٌل ا -
 .هاوتمدٌر هاالكفاءة فً إدارة المخاطر وتحدٌدعالٌة من درجة على البنون 

أن كما ,المتعلمة بالرلابة الداخلٌة بكافة أبعادها 8نون تطبك ممررات بازل أن البو  -
تمثل فً تطوٌر تالبنون اإلسبلمٌة فً مماٌٌس الكفاءة الذي  على فوقتالبنون التجارٌة ت

 .أدوات إدارة المخاطر لتلبٌة احتٌاجات السوق 

وجود أهمٌة مع  ٌةسبلمٌة ممارنة بالبنون التجارنسبة السٌولة أفضل فً البنون اإل  -
 .3للمعلومات المرتبطة بمخاطر السٌولة من والع اتفالٌة بازل 

على نفس الخط فً  (CRO) المخاطر ومدٌر(CEO) التنفٌذيوجود المدٌر  أهمٌة -
 ٌمدما تمرٌرهما إلى مجلس اإلدارة.على أن التنظٌم داخل البنن 

إلسبلمٌة ممارنة مع فً فهم المخاطر وإدارتها فً البنون ااختبلؾ معنوي  وجود  -
 فً أسالٌب تمدٌم خدماتها المصرفٌة.و البنون التجارٌة

البنون  ولد واجهت فً حماٌة البنون من األزمات المالٌة. 8لم تنجح معاٌٌر بازل -
البنون اإلسبلمٌة  وكان أداء .8عند تطبٌك معاٌٌر بازلعدٌدة اإلسبلمٌة صعوبات 

اض نسبة المروض على انخفتحافظ  ألنها زمةأفضل من أداء البنون التجارٌة أثناء األ



16 
 

ونسبة  رأس المال أكثرفً كفاٌة  الدٌه ةاإلسبلمٌ أن البنونكما .المتعثرة والمخاطر
  المالٌة. لبل وبعد األزمة ةالتجارٌ رفع مالً ألل عن البنون

 االختالف بٌن الدراسات السابمة والدراسة الحالٌة
أما كؤداة للبحث الدراسة االستمصائٌة استخدمت بمة وٌمكن المول بؤن معظم الدراسات السا

الدراسة الحالٌة فتهدؾ إلى تحدٌد عبللة وأثر إدارة وحوكمة المخاطر على البنون 
اإلسبلمٌة والتجارٌة لبل وبعد األزمة المالٌة ومن خبلل  دراسة تطبٌمٌة فً بٌئة مختلفة 

لدول العربٌة وذلن من خبلل الموائم امن البنون اإلسبلمٌة والتجارٌة فً العدٌد من لعٌنة 
والتمارٌر المالٌة وخبلل فترة زمنٌة ثمان سنوات لبل وبعد األزمة المالٌة وباستخدام 
مإشرات األداء المالً التً منها جودة االئتمان المصرفً التً تحصل علٌها البنون طبما 

  . التطبٌمٌةوذلن ٌعتبر إضافة للدراسة بور ولتصنٌؾ مإسسة استاندر

 المبحث الثالث : إدارة وحوكمة المخاطر فً البنون
 إدارة مخاطر البنون   3/1
 [ERM]تعرٌف إدارة مخاطر المنشأة   3/1/1

 التصديتواجهها الوحدات االلتصادٌة وتعمل على  التًتعتبر المخاطر من أهم التحدٌات 
 نتعرض:   وبالتالًلها للتخلص منها وتجنب حدوثها مستمببلً 

 
 (Bromiley, et al., 2014)تعرٌف من لبل الباحثٌن  أوالً:

 (1)جدول رلم
 التعرٌؾ أسماء الباحثٌن 

0 Dickinson, 
2001 

 تواجهها الشركة. التًا ٌتعلك بكل المخاطر ممنتظم لئلدارة فٌ تكاملًمدخل  هً

8 D’Arcy&Broga
n, 2001  

 علىلصناعات مختلؾ ا فًكل التنظٌمات  تستطٌعمن خبللها  التًالعملٌة  هً
الطوٌل من دة لٌمة التنظٌم على المدى المصٌر وبؽرض زٌاتمٌٌم ورلابة المخاطر 

 أجل المساهمٌن.

3 Harrington, et 
al., 2002  

علٌها تحدٌد كل ما  ٌنبؽًبؤن الشركة  التسعٌناتأواخر  فًهى فكرة نشؤت 
تها من خبلل موم بإدارتوٌتعرض للمخاطر وتشمل المخاطر التشؽٌلٌة والتنافسٌة 

  .إطار موحد

4 Meulbroek, 
2002 

تإثر على لٌمة  التً كلٌةتحدٌد وتمدٌر للمخاطر ال تشملاإلدارة المتكاملة للخطر 
 على مستوى الشركة وذلن إلدارة تلن المخاطر. اإلستراتٌجٌةالمنشؤة وعلى تنفٌذ 

5 Barton, et al., 
2002 

ر إلى مدخل متكامل مستمر على التحول من مدخل مجزأ وضٌك إلدارة الخط هً
 نطاق واسع

6 Verbregge, et 
al., 2003 

 هذاولٌست على مستوى األلسام و ككل على مستوى الشركةإدارة المخاطر 
بطرٌمة تساعد اإلدارة على تحمٌك أهدافها  االلتزامات إجمالً على باالعتماد

لتنسٌك كمحاولة الشركة بمعنى الوصول إلى درجة عالٌة من ا أصوللتعظٌم لٌمة 
ً الستخدام الطرؾ األٌسر من المٌزانٌة لتدعٌم الجانب األٌمن  نظرٌة التموٌل ل تبعا

 أؼلب األحٌان ٌتم خلك المٌمة. فًو
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2 Liebenberg & 
Hoyt, 2003 

المنفرد إلدارة المخاطر فإن إدارة مخاطر تمكن من  التملٌديعلى عكس المدخل  
 علىالتركٌز  من تؽٌر ذيالارة المخاطر وإلد التكاملًاالستفادة من المدخل 

, فإدارة واستراتٌجًإلى الهجوم بشكل متزاٌد  دفاعًوظٌفة إدارة الخطر بشكل 
  .المخاطر تمكن الشركات إلدارة مجموعة كبٌرة من المخاطر بؤسلوب متكامل

 
 شارٌةثانٌاً : تعرٌف من لبل الهٌئات والجمعٌات المهنٌة ووكاالت التمٌٌم والشركات االست

 (2)جدول رلم
معاٌٌر إدارة  0

  0225الخطر عام
AS/NZS4360 

تإدى إلى إدارة فعالة للفرص المحتملة والتؤثٌرات  التًهٌاكل العملٌات والفهم  تمثل
 العكسٌة 

المراجعٌن  معهد 2
الداخلٌٌن 

(IIA,2001) 

تإثر على تحمٌك  التًمدخل منسك صارم لتمٌٌم والتجاوب مع كل المخاطر  هً
 والمالٌة للتنظٌم. اإلستراتٌجٌةهداؾ األ

3 COSO, 2004   هو إجراء ٌعتمد على كل من مجلس اإلدارة والمدٌرٌن واألفراد, وٌطبك لتنفٌذ
من شؤنها أن  التً, حٌث ٌتم تحدٌد األحداث المحتملة وةخبلل المنظم اإلستراتٌجٌة

ٌضمن أن تكون خبلل تإثر على الوحدة االلتصادٌة, وفٌه ٌتم إدارة المخاطر بٌنما 
 التؤكد من تحمٌك أهداؾ الوحدة االلتصادٌة. وبالتالًالمدى المرؼوب فٌه, 

ستاندروبور  4
S&P, 2008))  

جموعة من التولعات ما مفى صورة المخاطر  تستخدمهى مدخل للتؤكد أن الشركة 
فً  أخذهاعن المخاطر التً ٌجب المساهمٌن ومجلس اإلدارة وذلن بٌن اإلدارة و

ائر وهى طرٌمة تتحول من ع خسوكذلن كمجموعة من الطرق لتجنب ولوالعتبار ا
التركٌز على التكلفة / المنفعة إلى الخطر/ المكافؤة مما ٌعطى مسئولٌة كاملة على 

 طر المتزاٌدة.مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا ومدها بؤدوات لتملٌل المخا

 8000أٌزو عام  5
ISO 31000 

 وذلن للمٌام والرلابة على التنظٌم فٌما ٌتعلك بالمخاطرتنسٌك األنشطة  هً

جمعٌةإدارة التؤمٌن  6
 ,RIMSوالخطر 
2011 

دارة األعمال التجارٌة استراتٌجٌاً وذلن لتحمٌك أهداؾ التنظٌم من إلنظام  هً 
وبٌن خطر محفظة الخطر  كل المخاطر وإدارة األثر المشترن بٌن خبلل معالجة

 .المالٌة األوراق

7 Miccolis, 
2000 

تهدده وذلن لتحمٌك  التًمدخل صارم لتمٌٌم ومعالجة الخطر من جمٌع المصادر  
 .للتنظٌم اإلستراتٌجٌةاألهداؾ 

 
تعرٌؾ  فً [8[ والهٌئات والجمعٌات المهنٌة ]جدول0]جدول ٌٌنلمد اختلؾ كل من األكادٌم

 -: نماط عدٌدة ومنها فً ERMإدارة مخاطر المنشؤة 
أن  (S&P, 2008; AS/NZS, 1995, Miccolis, 2000) البعض ٌرى -0

ٌرى بمعزل عن أهداؾ المنشؤة بٌنما ٌتم  ERMتعرٌؾ إدارة المخاطر المنشؤة 
تعرٌؾ على أساس الٌتم أن   (IIA, 2001; COSO, 2004)البعض األخر 

 .تحمٌك أهداؾ المنشؤة



18 
 

 ,S&P, 2008; RIMS)تملٌلها أو تخفٌفها  ٌنبؽًمشكلة  المخاطرٌرى البعض أن  -8
محتمل لخلك المٌمة  لبعض اآلخر أن المخاطر مصدربٌنما ٌرى ا (2011

(Miccolis, 2000) 
المخاطر مخاطر المنشؤة ٌعطى إمكانٌة التركٌز على إدارة  إلدارة  COSOتعرٌؾ  -3

ٌمكن أن تنمسم إلى أربعة مجموعات  التًلكل هدؾ من أهداؾ الوحدة االلتصادٌة 
ٌجب أن  التً: وإستراتٌجٌةأهداؾ  ( COSO, 2004; Colier,2009): كاآلتً

ر عنها بكفاءة وفعالٌة وٌعب :تشؽٌلٌة ؾأهدا,تتسك مع مهمة الوحدة االلتصادٌة
أهداؾ إعداد التمارٌر المالٌة: وٌعبر عنها مدى , االلتصادٌة استخدام موارد الوحدة

وٌعبر عنه بالتزام :  االلتزام, والتمارٌر المالٌة للوحدة االلتصادٌة على واالعتمادالثمة 
 الوحدة االلتصادٌة بالموانٌن والتشرٌعات واللوائح.

ومعاٌٌر إدارة الخطر بانجلترا      AS/NZSبممارنة بٌن معاٌٌر استرالٌا ونٌوزلندا  -4
IRM  وأٌضاCOSO ًكاألتًتعرٌؾ إدارة مخاطر المنشؤة  ف (Colier, 2009)  

المصطلحات  فًطفٌفة   AS/NZS  ,IRM  ,COSOاالختبلفات بٌنهم الثبلثة  -
 عكس على المدخل المستخدمالتعرٌؾ وهذا ان فً

بٌنما  COSO  /AS/NZSظل  فًعند وضع األهداؾ هو جزء هام وأساس  -
 IRMتعرٌؾ معهد إدارة الخطر بانجلترا  فًٌكاد أن ٌذكر 

- IRM, COSO  عن ً حول دور مجلس اإلدارة  AS/NZSهو أكثر وضوحا
أسالٌب فنٌة   COSO لمراجعٌن الداخلٌٌن فتستخدمالمخاطر وا ووظٌفة إدارة

على األسالٌب الكمٌة  AS/NZSبٌنما تركز مالً أكثر تفصٌبلً ذات توجه 
 تمدٌر االحتماالت. فًوالوصفٌة 

نشؤة حٌث تموم استخدام إدارة مخاطر الم فًفمط لها حدود  COSOنجد أن كما  -
هداؾ الوحدة االلتصادٌة مجلس اإلدارة عن مدى تحمٌك أبتوفٌر تؤكٌد معمول ل

ها, كما بطبٌعتها ؼٌر مإكدة وال ٌمكن التنبإ ب هًوذلن ألن األحداث المستمبلٌة 
أن  ستطٌعدرجة ٌتم تحمٌك األهداؾ ولكن ال ت أيإلى  تمدم للمدٌرٌن واإلدارة 

ٌمكن أن تفشل إدارة المخاطر بسب سوء  وبالتالًتضمن تحمٌك هذه األهداؾ, 
 أو الؽش. التواطإأو  اإلهمالو أ الخطؤالتمدٌر أو 

إجراء ٌعتمد على  على أنه (ERM)لمنشؤة وفً ضوء ما سبك ٌمكن تعرٌؾ إدارة مخاطر ا
خبلل المنظمة, حٌث  اإلستراتٌجٌةكل من مجلس اإلدارة والمدٌرٌن واألفراد, وٌطبك لتنفٌذ 

اللتصادٌة, وفٌه من شؤنها أن تإثر على الوحدة ا التًٌتم تحدٌد جمٌع األحداث المحتملة و
التؤكد من تحمٌك أهداؾ الوحدة  وبالتالًخبلل المدى المرؼوب فٌه  إدارة المخاطرٌتم 

 (COSO, 2004) االلتصادٌة.
ٌجسد المفاهٌم األساسٌة كٌؾ تدٌر الشركات أنه  منها وهذا التعرٌؾ هادؾ لعدة أسباب

نواع المختلفة للتنظٌمات ٌمد بؤساس ٌمكن تطبٌمه من خبلل األوالتنظٌمات المخاطر,  وبالً
 – إستراتٌجٌةٌركز كٌؾ ٌتم تحمٌك أهداؾ الوحدة االلتصادٌة ), والصناعات والمطاعات 

 ٌعطى أساس لتعرٌؾ فاعلٌة إدارة مخاطر المنشؤة., كما (االلتزام -تمارٌر مالٌة -تشؽٌلٌة
(Togok, et al., 2014)   ًعلى نظر  هوجلمخاطر وٌتبنى ا أنواعكل  ٌدمجوبالتال
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الوحدة االلتصادٌة  داخلب ما االعتبار كل فً ؤخذٌومستوى المنشؤة إلدارة المخاطر ككل, 
  .التكلفةفً األفراد والعملٌات وتمدم إدارة مخاطر المنشؤة بشكل أكثر فاعلٌة وانخفاض 

(Barton, et .al., 2002)  
  (ERM)الفرق بٌن إدارة المخاطر التملٌدٌة وإدارة مخاطر المنشأة   3/1/2

لولت لرٌب كان ٌتم تناول مفهوم إدارة الخطر بطرٌمة تملٌدٌة ٌشوبها العدٌد من           
وٌتم التركٌز فمط على كل من الخطر المالً والتشؽٌلً دون بالً المخاطر ,منها  االنتمادات

 معبصورة فردٌة عن طرٌك األلسام ولٌس على مستوى الشركة ككل  مخاطرإدارة ال
بمطاعات معٌنة )مثل التؤمٌن( دون بالً المطاعات.وبعد ظهور مجموعة من االهتمامات 

تعمد العملٌات ,  مثل  العوامل التً أدت إلى تعمد وزٌادة المخاطر التً تواجه التنظٌمات 
أصبحت    (Coso, 2009) استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة, ولصر دورة حٌاة المنتج

المخاطر إلى ثبلث هذه  ٌمكن تبوٌبواطر. الحاجة ملحة لتطور مفهوم إدارة المخ
   (Kaplan & Mikes, 2012)مجموعات 

 مخاطر ٌمكن تجنبها تنشؤ من داخل المنظمة وبالتالً ٌمكن رلابتها والتحكم فٌها. -1

من أجل تحمٌك عوائد مرتفعة  وٌتم إدارتهامخاطر مرتبطة باإلستراتٌجٌة  -2
 .كاإلستراتٌجٌة الحالٌة

خاطر مالٌة وتشمل مخاطر االئتمان والسٌولة ومعدل مخاطر خارجٌة وتتضمن:م -3
مخاطر تشؽٌلٌة وتشمل مخاطر العنصر البشرى والعملٌات , الفائدة ومخاطر السوق

مخاطر طبٌعٌة وتشمل مخاطر الكوارث الطبٌعٌة والبٌئة ,والتكنولوجٌا المستخدمة
نٌن مخاطر إستراتٌجٌة وتشمل مخاطر تحمٌك اإلستراتٌجٌة والموا, واإلرهاب

 .والتشرٌعات , تؽٌٌر احتٌاجات العمٌل
فً ضوء تلن األنواع المختلفة من المخاطر, ٌمكن المول أن هنان العدٌد من التهدٌدات و   

إلى عدم مبلئمة إدارة  والذي أدىالتً تواجه المنظمة عند تحمٌمها ألهدافها االسترتٌجٌة 
هنان ضرورة ملحة إلٌجاد نظام  باستخدام الطرق التملٌدٌة, ونتٌجة لذلن أصبح لمخاطرا

ركزت ولمد   (Collier, 2009)بما ٌضمن نجاح وزٌادة المنظمة  مخاطرمتطور إلدارة ال
السبعٌنات على المخاطر المالٌة والمخاطر  فًإدارة المخاطر التملٌدٌة وبشكل محدد 

طر مخاطر الثمانٌنٌات ركزت إدارة مخاطر المنشؤة أن تضٌؾ لهذه المخا فًالطبٌعٌة بٌنما 
التصادٌة ة وحد ةأٌتواجه  التًالسنوات التالٌة بدء النظر إلى أنواع المخاطر  فًالسوق, و

 ٌمكن كما  ., مخاطر تشؽٌلٌة, مخاطر مالٌة, مخاطر طبٌعٌةإستراتٌجٌةوهى مخاطر 
فً الجدول  أهم االختبلفات بٌن إدارة المخاطر التملٌدٌة وإدارة المخاطر للمنشؤة توضٌح

  (Kraus & Lehner, 2012; Walker & Shenkin 2008) : التالً
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 (3جدول رلم)

 (ERM)إدارة المخاطر المنشؤة  إدارة المخاطر التملٌدٌة

 اإلستراتٌجٌةٌعتبر الخطر جزء من  - ٌعتبر الخطر من األخطار الفردٌة -
 فظة المخاطر تطوٌر مح - الخطر ثم تخفٌضهتحلٌل  و تحدٌد -
 الرلابة على الخطر ولٌاسه - عشوائًلخطر بشكل ل الكمًالمٌاس  -
 المستهدؾ لهامالخطر ا - المستهدؾ الفرديالمٌاس  -
 للخطر إستراتٌجٌة - حدود للخطر -
االعتبار كل من  فًالخطر بدون األخذ  -

 أعمال األفراد أو مسئولٌتهم
تحدٌد المسئولٌة عن الخطر وأٌضا  -

 المسئولٌة الجماعٌة.

 
كل من المخاطر المالٌة والطبٌعٌة ألنها مخاطر لابلة  تطبك لمخاطر التملٌدٌةإدارة اأن 

تطبك باإلضافة إلى ما سبك المخاطر التشؽٌلٌة  [ERM] للتحوٌل, أما إدارة مخاطر المنشؤة
وبعبارة أخرى فإن إدارة المخاطر التملٌدٌة ٌتطلب مهارات محاسبٌة بٌنما  واإلستراتٌجٌة

ومهارات  االستراتٌجًفهو مفهوم شامل ٌتطلب التخطٌط   ERMإدارة مخاطر المنشؤة 
تركز إدارة المخاطر التملٌدٌة على إدارة المخاطر بشكل منفرد عند , والسوق واالبتكار

تواجه  الذيعلى جمٌع أنواع المخاطر  ERMتحلٌلها بٌنما تركز إدارة مخاطر المنشؤة 
بٌعٌة تؤتى من األحداث الطبٌعٌة ٌمكن طالمنشؤة سواء الطبٌعٌة أو الفكرٌة, فالمخاطر ال

تتخذها  التًتملٌلها عن طرٌك المٌام بالتؤمٌن, أما مخاطر التفكٌر فإنها نتٌجة للمرارات 
,  أو محاٌد على لٌمة الشركة سلبًأو  إٌجابً التؤثٌرالوحدة االلتصادٌة سواء كان هذا 

 ,Simona)طر التملٌدٌةلدٌها ممٌزات تفوق إدارة مخا [ERM]وإدارة مخاطر المنشؤة 
وإنما بطرٌمة  مركزي فً لحظة معٌنة على أساس النها ال تدٌر المخاطر أل (2014

ٌإدى إلى عدم وجود تنسٌك بٌن وكفاءة العدم  فًسبب ٌمنهجٌة وثابتة فالمدخل البلمركزى 
العبللات وتحلٌله ودراسة بتحدٌد الخطر , كما تسمح األلسام المختلفة إلدارة المخاطر

 التملٌديوهذا بخبلؾ المدخل  المخاطر وتسهل من تنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة.تشابكٌة بٌن ال
   .ٌركز على المخاطر بشكل منفصل الذي

 العوامل المؤثرة على إدارة المخاطر فً البنون    3/ 3/1
العوامل التً تررتبط  وتردعم  لعدد من (  (Beasley, et. al. 2005 أشار بعض الباحثٌن

إدارة المخاطر مثل استمبلل مجلس اإلدارة , تولعرات اإلدارة , والمراجعرة الداخلٌرة , تطبٌك 
وهذه العوامل ترتبط اٌجابٌرا بوجرود المردٌر   ,نوع المراجعة  ,حجم التنظٌم و نوع الصناعة 

إن . وفررً ضرروء ذلررن فررواسررتمبلله عررن مجلررس اإلدارة  والمرردٌر المررالً  للمخرراطر التنفٌررذي
البنررن , حجررم , و (CRO)مرردٌر للخطررر وجررود تتمثررل فررً المخرراطر رةإدامحررددات تطبٌررك 

 ,والشرفافٌة اإلفصراح ,الرفرع المرالً ,األسرهم أسرعارتملرب ,  األربراحتملرب  , الخدمات المالٌة
المخراطر حٌرث تسراعد  إدارةتطبرك  أنهراكان لدي الشركة رفع مالً كبٌرر فمرن المحتمرل  فإذا

 .رتبطة بملؾ الخطر الحالً وفً تملٌل التكالٌؾفً حل مشكلة عدم تماثل المعلومات الم
Liebenberg & Hoyt,2003)) 
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ٌمكررن السررنوات الحالٌررة و فررًإدارة مخرراطر المنشررؤة لرروة دافعررة هامررة حظررً موضرروع  لمررد
   (  Segal, 2011)هذا االتجاه ومن أهمها:  فًساهمت  التًأهم العوامل استعراض 

 بازل اتفالٌات -

  المحاسبًالتبلعب  -

 العالمٌة. األزمة -

 وكاالت االئتمان العالمٌة. -

 
 بازل أوالً: اتفالٌات

مطاع الخدمات المالٌة وبخاصة ب وترتبط  مخاطروهى عبارة عن إرشادات عالمٌة إلدارة ال
 التًوهى تعتبر الثانٌة من االتفالٌات  8وضعتها بازل  التًتم تطوٌر اإلرشادات  والبنون, 

:الدعامة األولى: 8نون وهنان ثبلثة دعائم التفالٌة بازلوضعتها لجنة بازل للرلابة على الب
الدعامة الثالثة انضباط و الجهات الرلابٌة لدعامة الثانٌةا, الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

 السوق.

مدم الخٌارات وترأس المال  كفاٌة حساب متطلباتوٌتم تحدٌد طرق : الدعامة األولى  -
توسط الصناعة وهنان خٌارات متمدمة للبنون أكثر المٌاسٌة أو المعٌارٌة بناء على م

الوحدة االلتصادٌة لحساب  اتعمٌداً بناء على نماذج داخلٌة خاصة بهم ٌتم تخصٌصه
 معظم المإشرات. فًاستخدام تمدٌرات اإلدارة بصورة محددة و

 ونتسمح للمشرفٌن لفحص ممارسات إدارة المخاطر المتعلمة بالبن: الدعامة الثانٌة  -
 مدى تعرضها للخطر وإذا لزم األمر تموم بمضاعفة الحد األدنى من متطلبات وأٌضا
 رأس المال. كفاٌة

المخاطر  فًالمناسب عن المخاطر, ولمد توسعت بازل  اإلفصاحتناول تالدعامة الثالثة:  -
اتجاه معالجة المخاطر بشكل شامل,  فًلٌشتمل المخاطر التشؽٌلٌة, مما نمل البنن 

االعتبار بعد مثل المخاطر  فًهنان العدٌد من المخاطر لم تإخذ  وعلى الرؼم من أن
 .اإلستراتٌجٌة

  المحاسبًالتالعب ثانٌاً : 
( ظهرت موجات من الفضائح والمخالفات المحاسبٌة هزت عالم 8008 -8000) عامً فً

شركات األعمال منها شركة أنرون وشركة تاٌكو وشركة وولدكوم وهذه أمثلة من أبرز 
بها وحكموا علٌهم  التنفٌذٌٌنهائل, ولد أدٌن المدٌرٌن  مالًعانت من انهٌار  التً الشركات
, وزٌادة مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة التماضً فًوهذا ٌعتبر الحدث األول , بالسجن 

شركة وولدكوم الدعوى المضائٌة شملت تسوٌة تتضمن  فًوتحملهم المسئولٌة المالٌة, ف
لم ٌسمح لهم بالسداد من لبل  التًالهم الخاصة لٌمة األضرار عشرة مدٌرٌن دفعوا من أمو

هذه التسوٌات لادت إلى اتجاهٌن رئٌسٌن وهما:األول : فالتامٌن ضد المسئولٌة المانونٌة , 
أصبح منصب مجلس اإلدارة ألل جاذبٌة نظراً لزٌادة المسئولٌة, وشهدت العدٌد من 

تجدٌد وإحبلل  فًهنان صعوبة  وبالتالًة الشركات تماعد العدٌد من أعضاء مجلس اإلدار
إلى إدارة مخاطر المنشؤة, , ولمد تم تطبٌك إدارة  كبٌربشكل  زٌادة التوجه: الثانًاإلدارة. 
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مخاطر المنشؤة من لبل بعض الشركات وهذا ٌمثل ضؽط من لبل أعضاء مجلس 
 8008عام  ففًجٌة, ٌتعلك بدلة التمارٌر المالٌة الخار التماضًمن  الثانًاإلدارة.والحدث 

 Sarbanes Oxley actلانون أطلك علٌها  األمرٌكًأمرٌكا أصدر الكونجرس  فً
وأٌضا  J-SOXالٌابان أطلك علٌه  فًوهنان لوانٌن مماثلة صدرت  SOXٌشٌر إلٌه  الذي
فرنسا وإٌطالٌا وهذا المانون ٌتطلب من الشركات المٌام بعملٌات تفصٌلٌة ومكلفة لتحدٌد  فً

 وذلن عند واختبار مدى فاعلٌة أنظمة الرلابة ضد المخاطر  ,تتعرض لها التً المخاطر
محاولة  فًتشهد إدارة الشركة رسمٌاً بدلة التمارٌر المالٌة وهذا  أنإعداد التمارٌر المالٌة, و

, وكثٌر من الشركات طبمت النسخة المعدلة من إطار الرلابة  SOXللتوافك مع متطلبات 
منتصؾ التسعٌنات وعلى الرؼم من االنتمادات  فًتم تطوٌره  الذي COSOالداخلٌة وفما 
بؤنه مكلؾ وؼٌر فعال إال أنه رفع من درجة وعى الشركات تجاه  SOXالموجه إلى 

 المخاطر المرتبطة بدلة التمارٌر المالٌة.

 المالٌة العالمٌة: ألزمةاثالثاً :
 فًبالنسبة للوضع الراهن  8002م عا فًالعالمٌة الوالٌات المتحدة المالٌة  األزمةهزت 

العالم إلدارة المخاطر, وفتحت الباب على جمٌع الشركات لتحسٌن برنامج إدارة مخاطر 
وأوضحت كذب وإدعاء لطاع البنون بؤن لدٌهم أفضل ممارسة إلدارة مخاطر , المنشـؤة 

وهذا لتسرٌع العالمٌة صدور تشرٌعات ولوائح  األزمةإن من المتولع من تداعٌات , ,المنشؤة
من لبل هٌئة بورصة  اإلفصاحعملٌة تنظٌم  تطبٌك إدارة مخاطر المنشؤة ومن أهمها

أصدرت بورصة األوراق المالٌة حٌث  8000فبراٌر  فًأمرٌكا  فً SECاألوراق المالٌة 
عن حوكمة المخاطر فضبلً عن برنامج للتعوٌضات عن المخاطر  اإلفصاحالئحة تتطلب ب

 الشركات من عدمها. فًعن جودة حوكمة المخاطر وهذه البلئحة تكشؾ 

  االئتمانًوكاالت التصنٌف رابعاً: 
 Mمودٌز , و Fفٌنش ,   S&P ستاندروبور:  ثبلث هًنجد أن أشهر وكاالت االئتمان 

 .لتصنٌؾ االئتمان ألشهر وكاالت االئتمانا التالً ٌوضحالجدول و

 
 (4)جدول رلم

 الوصؾ التصنٌؾ

 ستاندروبور مودٌز
 وفٌنش

 فئة االستثمار  

Aaa AAA  لعدم السداد(8أعلى مستوٌات الجودة )احتمال % 

Aa AA  لعدم السداد(4جودة مرتفعة )احتمال % 

A A  لعدم 00الجودة المتوسطة )احتمال  فًأعلى فئة %
 السداد(

BBa BBB منتصؾ شرٌحة الجودة المتوسطة 

Ba BB مستوى لشرٌحة الجودة المتوسطة أدنى 

B B فئة مضاربة 
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Caa - جودة ضعٌفة 

- CCC-CC درجة مضاربة عالٌة 

Ca -  ًدرجة مضاربة عالٌة جدا 

- C ألل السندات جودة 

C - أدنى درجة ال ٌتم تسدٌد الفوائد 

- DDD-DD سندات تواجه فعلٌاً بخطر عدم السداد 

 
دة السندات, أعلى تصنٌؾ لجوتمثل  (AAA), (Aaa)الفئة  ٌوضح أن الجدول السابك

بارتفاع المدرة على عات األربع األولى فئة االستثمار المجمو فًالسندات المصنفة  تمٌزوت
ً لترتٌب كل مجموعة بالجدول. حٌن تشمل المجموعات  فً سداد فوائد وأصل الدٌن وفما

تتصؾ بانخفاض جودتها تواجه  التًتتوافر فٌها خصائص المضاربة  التًاألخرى السندات 
ت التولؾ عن السداد, وتزداد االحتماالت كلما انخفض التصنٌؾ إلى أن تصل باحتماال

عن السداد, فهنان ارتباط بٌن درجة تصنٌؾ السند ومعدل العائد  الفعلًلدرجة التولؾ 
مخاطر التولؾ عن السداد بالفرق  فًالمطلوب, فكلما تدنى السند كلما عكس ذلن ارتفاع 

ذات مخاطر عدم السداد وبٌن الفائدة على السندات الخالٌة بٌن أسعار الفائدة على السندات 
على شراء  لئللبالوتعتبر حافز لؤلفراد , من مخاطر عدم السداد وٌمثل الفرق بعبلوة 

المطاع  فًلمد أصبحت جمٌع المطاعات سواء الشركات وسندات ذات مخاطر عدم السداد.
ومنها الشركات الصناعٌة أكثر وعٌا  ًالمالالمطاع ؼٌر  فًومنها البنون والتامٌن و المالً

نجاحاً ستاندروبور وكالة وحممت ,  [ERM]الحاجة للتمدم ببرامج إدارة مخاطر المنشؤة  فً
إدارة مخاطر  فًاستخدمته  الذيلمدخل بسبب ا وجذبت انتباه الصحافة وذلن ذلن فً

ٌة مما دفع تلن المنشؤة وهذا عند تصنٌؾ االئتمان لدى الشركات سواء المالٌة وؼٌر مال
 الشركات إلى الحاجة لتحسٌن تطبٌك إدارة مخاطر المنشؤة للحصول على تصنٌؾ جٌد.

 

 حوكمة مخاطر البنون   3/2

 تكون أن بمعنى التً تواجه الوحدة االلتصادٌة الحوكمة  فهم المخاطرآلٌات  تتطلب
ة أن العائد مع مراعا البنونضمن اإلطار الموافك علٌه من لبل مجلس إدارة  المخاطر

ٌتناسب مع بما  تخصٌص رأس المال والموارد ٌتم, و مخاطرالمتولع ٌتناسب مع درجة ال
لذلن  .المرارات المتعلمة بتحمل المخاطر واضحة وسهلة الفهم تكون وأن, مستوى المخاطر 

إلدارة  فً الهٌكل التنظٌمً وضع إدارة خاصةبأن تولى أهمٌة خاصة  البنونٌنبؽً على 
وعلٌه ٌنبؽً معرفة وتحدٌد مفهوم إدارة المخاطر. وتحدٌد كافة اإلجراءات  ,المخاطر

 التً تواجه البنون المبلئمة من اجل وضع حدود لآلثار السلبٌة الناجمة عن المخاطر
المخاطر وتمٌٌمها هذه وتحلٌل  ,بؤشكالها المختلفة والمحافظة علٌها فً أدنى حد ممكن

إستراتٌجٌة طوٌلة , وعمل البنونمن آثارها السلبٌة على  ومرالبتها بهدؾ التملٌل والتخفٌؾ
األمد لمعالجة مثل تلن المخاطر بؤشكالها المختلفة.كما ٌنبؽً تحدٌد ولٌاس ومتابعة ومرالبة 

إخضاع المخاطر إلى بمعنى  المخاطر وإجراءات التخفٌؾ واإلببلغ عنها والتحكم فٌها
ٌك استراتجٌات مبلئمة وإجراءات وأنظمة وتمتضً هذه اإلجراءات تطبوكمة , الحمعاٌٌر 
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معلومات وإدارة فعالة ورشٌدة التخاذ وإعداد التمارٌر والبٌانات الداخلٌة عن المخاطر بما 
   8006 ,اإلسبلمٌة)مجلس الخدمات المالٌة .البنونٌتناسب مع نطاق ومدى وطبٌعة أنشطة 

) 
  المصرفٌة المخاطر أسالٌب حوكمةمبادئ و  3/2/1
 ( 2014من منظور لجنة بازل ) البنونمبادئ الحوكمة فً   3/8/0/0

تضمن مبادئ الذي ٌ 8006 إصدارمن أهمها  اإلصداراتالعدٌد من أصدرت لجنة بازل 
دولٌة لحوكمة والتً تعتبر بمثابة معاٌٌر   8004 أكتوبروآخرها فً  البنونالحوكمة فً 

تفعٌل عملٌة إدارة وحوكمة و البنونتً تواجه لتعمل على تملٌص المشاكل ال البنون
  .المخاطر

لدٌه المسإولٌة الكاملة عن البنن, بما فً ذلن الموافمة واإلشراؾ  اإلدارة:مجلس 0المبدأ 
 اإلشراؾ على اإلدارة العلٌا. وإطار الحوكمة وللبنن,  اإلستراتٌجٌةعلى تنفٌذ األهداؾ 

ٌنبؽً أن وما لمركزهم. ذلن وفوٌكون أعضاء مجلس اإلدارة مإهلٌن ٌجب أن : 8المبدأ 
موضوعً حول ال على ممارسة التصوٌت, والتمدٌر والمدرةٌكون لدٌهم فهم  دور حوكمة, 

 شإون البنن.
ن توضع أمجلس هٌاكل الحوكمة المناسبة وممارساتها , والحدد ٌٌنبؽً أن : 3المبدأ 

 فعالٌة.لل للوصول ومراجعتها دورٌا إتباعهاالوسائل لمثل هذه الممارسات التً ٌجب 
ظل توجٌه وإشراؾ مجلس اإلدارة, ٌنبؽً لئلدارة العلٌا تنفٌذ وإدارة أنشطة  فً: 4المبدأ 

 التعوٌضٌة والمكافآتاألعمال, والرؼبة فً المخاطرة,  إستراتٌجٌةالبنن بطرٌمة تتفك مع 
 السٌاسات.وؼٌرها من 

لمجموعة وضمان وجود لدٌه المسإولٌة الكاملة عن ا المابضةمجلس إدارة الشركة : 5المبدأ 
 األنشطةمعرفة وفهم التنظٌمً مع  ٌتناسب مع  الهٌكل والمخاطر إطار واضحا للحوكمة

 التشؽٌلٌة للبنن والمخاطر التً تنطوي علٌها.
ٌجب أن ٌكون لدى البنون وظٌفة فعالة مستملة إلدارة المخاطر, تحت إشراؾ : 6المبدأ 
نٌات, واالستمبلل, والموارد والوصول إلى اإلمكاكافة ( مع توافر CRO) المخاطر مدٌر

 مجلس اإلدارة.
, ككل م فٌها على أساس على مستوى البننٌنبؽً تحدٌد المخاطر ومرالبتها والتحك: 2دأ المب

إدارة المخاطر وأسالٌب الرلابة الداخلٌة  التطور والتعمد فىوٌجب أن تواكب التؽٌٌرات و
  .المخاطر الخارجٌةو

, المخاطرار حوكمة المخاطر االتصال الفعال الموي داخل البنن حول : ٌتطلب إط2المبدأ 
 ومن خبلل تمدٌم التمارٌر إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا.أسواء عبر المنظمة 

االلتزام فً ومخاطر الل عن اإلشراؾ على إدارة المسئو : مجلس إدارة البنن هو2المبدأ 
  .االلتزامبما فً ذلن إنشاء وظٌفة دائمة ح واللوائ والسٌاساتوالموافمة على البنن. 
عن االستمبلل وتدعم مجلس  وتؤكٌداتتوفر وظٌفة المراجعة الداخلٌة ضمانات :00المبدأ 

األجل الطوٌل. وٌنبؽً أن  فًالحوكمة بفعالٌة  اإلدارة واإلدارة العلٌا فً تعزٌز عملٌات
ممارستها ألنشطة  فً لة أمام المجلس, وتكون مستملةمسئوو وظٌفة واضحةالٌكون 

 .المراجعة
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خاطر على بنن بفعالٌة مع اإلدارة السلٌمة للمال فً المكافآتتوافك ت أنٌجب : 00المبدأ 
 السلون المناسب للمخاطرة.مع مراعاتها المدى الطوٌل للمنظمة 

 مساهمٌن والمودعٌن, وؼٌرهمالشفافٌة بالنسبة للو ة مبدأ اإلفصاحٌجب مراعا: 08المبدأ 
 جهات المعنٌة والمشاركٌن فً السوق.من ال

وٌنبؽً أن ٌموم المشرفٌن بالتوجٌه واإلشراؾ على حوكمة البنون, بما فً ذلن : 03المبدأ 
مما ٌتطلب  واإلدارة العلٌا, اإلدارةإجراء تمٌٌمات شاملة والتفاعل المنتظم مع مجلس 

حوكمة مع آلٌات الل تبادل المعلومات حوو التحسٌن واإلجراءات التصحٌحٌة عند الضرورة
 المشرفٌن اآلخرٌن.

مدٌر مهام لوظائؾ جدٌدة مثل وظٌفة  إضافةالسابمة نجد أنه تم  المبادئوفً ضوء        
والمشاركة  المخاطر ومتطلبات الحوكمة إدارة ملؾٌكون مسئول عن وظٌفته  CROخطرال

لمال والسٌولة فً عملٌات اتخاذ المرار الرئٌسٌة )مثل التخطٌط االستراتٌجً ورأس ا
واجبات تختلؾ  همستمل ول CROٌجب أن ٌكون ووالتخطٌط, ومنتجات وخدمات جدٌدة(. 

ولد  عن المهام التنفٌذٌة األخرى حتى ٌمكن التنسٌك مع لجنة المخاطر أو مجلس اإلدارة.
 االلتزام بمخاطر دراٌة كافٌة على البنن ٌكون أن وظٌفة االلتزام ٌنبؽً إرشادات تضمنت

 عدم نتٌجة البنن سمعة على ٌإثر لد ما أو مالٌة لخسائر التعرض احتمال فً تمثلت والتً
 الجهات عن الصادرة والضوابط اللوائحو إتباعها الواجب السارٌة بالموانٌن البنن التزام

 والمعاٌٌر بالموانٌن االلتزام فً فشله بسبب البنن ٌعانً أن المحتمل من انه حٌث الرلابٌة,
 .اإتباعه المفترض

 (  8000) البنن المركزي,                                                               

  المصرفٌة المخاطر أسالٌب حوكمة 3/2/1/2

توفٌر أنظمة ضبط داخلً وتدلٌك كؾء وفاعل من أجل ضبط عملٌات الؽش والتزوٌر  -
 االئتمانٌة.واالحتٌال وحماٌة أموال أصحاب حسابات االستثمار والحسابات 

 لئلببلغ عن المخاطر.المسئولة  لسلطاتلالتؤكد من كفاٌة التمارٌر التً ترفع  -

وكذلن  المالٌةدوات األاعتماد أسالٌب للتخفٌؾ من مخاطر االئتمان الناشئة عن كل من  -
أو مخاطر السٌولة فً  تنطبك الحال على المخاطر األخرى.. كمخاطر االستثمار

لسوق والتً تعتمد على أنظمة ومخاطر معدل العائد و رإوس األموال أو مخاطر ا
 .وضوابط كافٌة لضمان االلتزام بها مخاطر التشؽٌل

واإلرشادات المبادئ من وضع وتنفٌذ إجراءات فعالة إلدارة المخاطر ضمن مجموعة  -
  .المعتمدة

إٌجاد هٌكل فعال إلدارة المخاطر لممارسة أنشطة المصرؾ بما فً ذلن وجود أنظمة  -
ن ٌتبع مباشرة وأكفاءة لمٌاس ومرالبة حجم المخاطر واإلببلغ عنها والتحكم فٌها  ذات

لمجلس اإلدارة , لذلن ٌتطلب من مجلس اإلدارة تمارٌر عن إجمالً حجم مخاطر 
التموٌل واالستثمار لتفادي تركٌز المخاطر والتؤكد من أن لدى المصرؾ رأس مال 

راجعة مدى فاعلٌة أعمال إدارة المخاطر كاؾ لتؽطٌة هذه المخاطر, وٌموم أٌضا بم
المعلومات ألصحاب حسابات واإلفصاح عن هذه  وإجراء التعدٌبلت المناسبة علٌها

االستثمار بصورة مبلئمة ومنتظمة حتى ٌتمكن أصحاب هذه الحسابات من تمٌٌم 
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,  اإلسبلمٌة )مجلس الخدمات المالٌة المخاطر المحتملة الستثماراتهم والعوائد علٌها.
8006)  

 إطار حوكمة المخاطر    3/2/2
ٌتم تنفٌذه من من إطار حوكمة الشركات بشكل عام, و إطار حوكمة المخاطر ٌعتبر جزء

مدخل المخاطر  إستراتٌجٌةإنشاء واتخاذ لرارات حول  تطلبٌو مجلس اإلدارة خبلل
ومرالبة  وإدارة . وتحدٌد ولٌاسبهاتوضٌح ومرالبة االلتزام فٌما ٌتعلك  . معللبنونبالنسبة 
 (3)رلم الشكل كما ٌمثلها  المخاطر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجعة داخلٌة 
تمٌررررٌم وإبررررداء رأى عررررن 
كفاٌة نظم الرلابة الداخلٌة 
والرؼبررررة فررررً المخرررراطر 

 .وحوكمة المخاطر

 CEOالمدٌر التنفٌذي 
تطرروٌر وتوصررٌة باسررتراٌجٌة شرراملة 

المخررررراطر  وإسرررررتراتٌجٌةلؤلعمرررررال 
وإطار الرؼبرة فرً المخراطر ولائمرة 

 .ة فً المخاطرالرؼب

 لجنة المراجعة
ٌشررررؾ علرررى فحرررص 
وتمٌرررٌم مررردى اسرررتمبلل 
إطررررررررررررار حوكمررررررررررررة 

 .المخاطر

 مجلس اإلدارة
الموافمررة واالشررراؾ علررى إطررار الرؼبررة فررً 
المخرراطر للشررركة ككررل بمررا فررً ذلررن لائمررة 

وحررررردود  (RAS)الرؼبرررررة فرررررً المخررررراطر 
المخاطر من خبلل وحدات األعمال بما ٌتفك 
مررع لائمررة الرؼبررة فررً المخرراطر والسٌاسررات 

 .نفٌذ إطار إدارة  المخاطروالعملٌات لت

 لجنة المخاطر
فحرررص وتوصرررٌة 

 تراتٌجٌةبإسررررررررررررررر
الخطرررر وٌشررررؾ 
علررى تنفٌررذ إطرررار 

 .إدارة المخاطر

 (  إطار حوكمة المخاطر3شكل رلم )
(Source: FSB , 2013) 

 CFOالمدٌر المالى 
 التنسررررررٌك والتوصررررررٌة

والتمرٌرر عررن األربرراح 
علررى مسررتوى الشررركة 
وعلررررررررررى مسررررررررررتوى 
األعمرررررال ومتطلبرررررات 
رأس المررررررررررررررررررررررررررررال 

 .والموازنة

 وحدات األعمال

 التشؽٌل فً حدود المخاطر -

إنشررراء عملٌرررات إلدارة المخررراطر مثرررل  -
مرالبة ورصد مدى المخالفات فرً ظرل 

 حدود المخاطر

 اإللتزام والتمرٌر عن لٌاس المخاطر -

 CROمدٌر المخاطر 

 إشراف على إدارة المخاطر 
 ة المخاطرر وظيفة إدا

وضررع ممرراٌٌس المخرراطر  -
ة فررً تعكرس لائمررة الرؼبرر

 المخاطر

مرالبة وتمرٌر عن لٌاس  -
 المخاطر

مررردى مخالفرررات ممررراٌٌس  -
 المخاطر

 

األعمال  إستراتٌجٌةمنالشة 
والمخاطر ومتطلبات رأس المال 

 والموازنة
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حوكمة المخاطر تشٌر مجتمعة إلى دور ومسإولٌات أعضاء مجلس اإلدارة, ف        
أن إطار  السابك الشكل ووظٌفة إدارة المخاطر , وٌبلحظ من CROووظٌفة مدٌر المخاطر

 تبط بالعدٌد من المتؽٌرات والمهام الجدٌدة مثل:حوكمة المخاطر مر
 المخاطر إدارة وظٌفة -1

ٌنبؽً أن ٌكون لدي البنن هٌكل تنظٌمً واضح ٌشمل وحدة مستملة إلدارة المخاطر مع 
تحدٌد واضح لؤلفراد المسئولٌن عن إدارة المخاطر وتعرٌؾ مهامهم ومسئولٌاتهم وبالتحدٌد 

( مع ضرورة تطبٌك مبدأ CRO مدٌر المخاطرسلطات ومهام رئٌس إدارة المخاطر )
الفصل بٌن المهام لتفادى أي تعارض فً المصالح, على أن ٌكون إلدارة المخاطر اتصال 
مباشر مع المجلس ولجنة المخاطر بالبنن وتموم برفع تمارٌر دورٌة لهم وفما ألهمٌة 

 المعلومات التً ٌتم اإلببلغ عنها.
 (  8000)البنن المركزي , طر بالبنن: ومن أهم مهام وظٌفة إدارة المخا

تحلٌل المخاطر التً لد ٌتعرض لها البنن والتؤكد من إجراء التحلٌل بدلة فً ولت مبكر  -
ومناسب ومن أهم هذه المخاطر؛ مخاطر االئتمان والسوق والسٌولة والمخاطر 

 .التشؽٌلٌة.تعرٌؾ خطوات عمل محددة فٌما ٌتعلك بمٌاس ومتابعة ومرالبة المخاطر

لٌاس مدي استمرار مبلئمة وفاعلٌة خطوات العمل الخاصة بمٌاس ومتابعة ومرالبة   -
المخاطر وإجراء أٌة تعدٌبلت علٌها, إذا لزم األمر, وفما لتطورات السوق والبٌئة التً 

 ٌعمل فٌها البنن.

ٌجب أن تشمل السٌاسات الُمعتمدة من لبل مجلس إدارة البنن الحدود الممبولة للمخاطر  -
ً لد ٌتعرض لها البنن, مع ضرورة اتساق تلن الحدود مع مدي لدرة البنن علً الت

تمبل المخاطر , ومدي مبلئمة ذلن مع حجم رأس المال, مع األخذ فً االعتبار نظام 
 لٌاس المخاطر بالبنن وعملٌة إدارة المخاطر ككل. 

فٌما ٌتعلك ٌنبؽً أن ٌتوافر لدي البنن نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة خاصة  -
بعملٌة متابعة ومرالبة المخاطر وضمان كفاءة نظام إدارة المعلومات بحٌث ٌتٌح إمداد 
اإلدارة العلٌا بالبنن وكذلن لجنة المخاطر والمجلس بتمارٌر دورٌة ربع سنوٌة على ألل 
تمدٌر, تعكس مدي التزام البنن بحدود المخاطر الموضوعة وتوضح التجاوزات عن 

بابها والخطة التصحٌحٌة لبللتزام بها, ٌجب أن تعرض تمارٌر اإلدارة هذه الحدود وأس
بشكل ٌسهل فهمه بما ٌمكن أعضاء المجلس من تمٌٌم المخاطر المعروضة واتخاذ 

 المرار المناسب بشؤنها 
 المخاطر لجنة -2
 ثبلثة عن أعضائها عدد ٌمل وال التنفٌذٌٌن, ؼٌر المجلس أعضاء من أعضائها أؼلبٌة ٌكون

إدارة  رئٌس دعوة ٌتم أن علً تنفٌذي, ؼٌر عضو اللجنة رئٌس وٌكون أعضاء
 اختصاصات أهم من, واللجنة اجتماعات لحضور بالبنن( CRO )مدٌر المخاطرالمخاطر

 االلتزام مدى بمتابعة اللجنة تموم ماك بالبنن, المخاطر إدارة وظائؾ متابعة اللجنة
 اللجنة ترفع أخرى جهة ومن ,المخاطر ارةإد من لها المرسلة والتمارٌر باالستراتٌجٌات

 والسٌاسات االستراتٌجٌات بشؤن ممترحاتها بتمدٌم تموم, وإلى المجلس دورٌة تمارٌر
 وإدارة المال برأس الخاصة االستراتٌجٌات ذلن فً للمخاطر بما البنن بإدارة الخاصة
 وأٌة والسمعة امااللتز ومخاطر التشؽٌلٌة والسوق والمخاطر االئتمان ومخاطر السٌولة
  إدارة مجلس البنن وعلى لها ٌتعرض لد أخرى مخاطر
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 على عرضها ٌتعٌن التً مهامها وتحدٌد المخاطر إدارة وظائؾ هٌكل وضع مسئولٌة لبننا
 .علٌها اإلدارة مجلس وموافمة المخاطر لجنة

  تمٌٌم مستمل إلطار حوكمة المخاطر -3
ألنه ٌساهم  ل إلطار حوكمة المخاطرمستممستمر وتمٌٌم وفً ضوء ما سبك فٌجب عمل 

فً الصٌانة المستمرة للرلابة الداخلٌة للشركة, وإدارة المخاطر وحوكمة  بشكل كبٌر 
فى تحمٌك أهدافها من خبلل جلب مدخل  الوحدة االلتصادٌة أنها تساعد كما  المخاطر

د ٌنطوي هذا منضبط لتمٌٌم وتحسٌن فعالٌة عملٌات إدارة المخاطر والرلابة والحوكمة. ول
الخارجٌة مثل المراجعٌن األطراؾ  أو ٌةعلى األطراؾ الداخلٌة, مثل المراجعة الداخل

 طرؾ ثالث )مثل شركات المراجعة والمستشارٌن(.ك
 عاللة إدارة المخاطر وحوكمة المخاطر  3/3

محل تركٌز رئٌسً من واضعً السٌاسات  المخاطر كانت المخاطر مع حوكمة إدارة
وظهورها ٌمود حوكمة المنشؤة ,  المالٌة األزمة أعمابنظمة والشركات فً والجهات الم

 . Aliabadi,et.al. 2013 )بصورة كؾء وذلن للمساهمة فً خلك المٌمة )
وحوكمة منشآت األعمال من  [ERM]ٌمكن تفهم العبللة بٌن إدارة مخاطر المنشؤة  كما   

( حٌث أنه 4موضح بالشكل رلم ) خبلل التعرؾ على اإلطار المتكامل للحوكمة كما هو
 CIMA)منشؤة األعمال ٌتم التركٌز على بعدٌن أساسٌن هما  إستراتٌجٌةلضمان تحمٌك 

and IFAC, 2004, Colier, 2009)     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( CIMA, IFAC(: )اإلطار المتكامل لحوكمة الشركات وفماً 4شكل رلم)
CIMA& IFAC,2004) :Source  ) 

 خمق القيمة التأكيد عمى المساءلة
 واستغالل الموارد

 حوكمة الشركة
 عمميات المطابقة

 حوكمة األداء
 عمميات األداء

 المدير التنفيذي
 دارةمجمس اإل

 المجان المختمفة )لجنة المراجعة(
 المراجعة الداخمية
 المراجعة الخارجية

 التخطيط االستراتيجي
 اتخاذ قرارات إستراتيجية
 إدارة مخاطر المنشأة
 التحسين المستمر

 

 حوكمة منشآت األعمال
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 : لبعد األول المتعلك بحوكمة الشركاتا
وٌهدؾ هذا البعد إلى التؤكٌد على المساءلة من خبلل االلتزام بمبادئ ولوانٌن الحوكمة 
)والتً تهدؾ إلى تمدٌم معلومات مالٌة وؼٌر مالٌة تتمٌز بالمبلئمة والموثولٌة وذلن 

ٌموم بها مجموعة للمستفٌدٌن وأصحاب المصالح سواء من داخل أو خارج الشركة والتً 
أربعة أركان أساسٌة   (IIA, 2008)من األطراؾ ولمد حدد معهد المراجعٌن الداخلٌن 

لحوكمة الشركات وهى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة والمراجعة الداخلٌة والمراجعة 
الخارجٌة, والحوكمة الفعالة تساعد على دلة التمارٌر المالٌة التً تمدمها اإلدارة وتساعد 

 ا على ضمان فعالٌة الرلابة الداخلٌة.أٌض
 

 : حوكمة األداءالمرتبط بالبعد الثانً 
وٌهدؾ إلى خلك المٌمة واالستؽبلل األمثل للموارد من خبلل استخدام مجموعة من 
األسالٌب واألدوات منها إدارة مخاطر المنشؤة واتخاذ لرارات إستراتٌجٌة والتحسٌن 

هو أداة ٌتم االعتماد علٌها لتحمٌك  ERMالمنشؤة  مخاطرالمستمر وبالتالً فإن نظام إدارة 
البعد الثانً من حوكمة منشآت األعمال وهو المتمثل فً ضمان مستوى من األداء ٌإدى 

    إلى خلك المٌمة من خبلل االستؽبلل األمثل للموارد.
 

 :تستند على إستراتٌجٌةمحدداً أربعة لضاٌا  8004عام  CIMA, IFACجاء تمرٌر ولمد 
ألحداث تؽٌرات تجاه ظروؾ  االستجابة,واإلستراتٌجٌة تنفٌذ اإلستراتٌجٌة , اختٌار وضوح 

للمٌام  إستراتٌجٌةإنشاء لجنة الترح التمرٌر المدرة على االندماج بشكل ناجح.و, والسوق
وهذا من شؤنه ٌحدث توازن بٌن عملٌات المطابمة )حوكمة  لئلستراتٌجٌةبفحص منظم 

منها )لجنة التً األداء )حوكمة األداء( وإبراز دور اللجان المختلفة  الشركات( وعملٌات
وؼٌرها( وذلن لنجاح إدارة مخاطر المنشؤة مما ٌإدى إلى خلك  إستراتٌجٌةالمراجعة ولجنة 

المٌمة واستؽبلل أمثل للموارد وهذا ما وضحه اإلطار المتكامل لحوكمة الشركات وفماً 
(CIMA, IFAC)   ,ًةأن مفهوم إدارة المخاطر لد تطور من خبلل ثبلثنجد  وبالتال 

االهتمام  المرحلة الثانٌة ٌتم,ٌتم التركٌز على المخاطر الداخلٌة.:المرحلة األولى  مراحل
المرحلة الثالثة ٌتم تطوٌر إدارة مخاطر المنشؤة بعد انضمام ببعض األطراؾ الخارجٌة, 

ضٌح األطراؾ المسئولة عن نظام إدارة ٌمتضى تو وبالتالًمجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا 
 الذي التنظٌمًمخاطر المنشؤة وعبللة هذه األطراؾ بالمستوٌات األخرى داخل الهٌكل 

 (Neilson, 2005) ٌطبك هذا النظام.
 

كررل مررن حوكمررة المخرراطر وإطررار إدارة مخرراطر  وفررً ضرروء مررا سرربك ٌمكررن اعتبررار        
لبنٌرررة التحتٌرررة األساسرررٌة إلدارة مخررراطر ( عنصررررٌن هرررامٌن مرررن عناصرررر اERMالمنشررراة )

 ( ٌمثررل الهٌكررل الرروظٌفً الررذي ٌعتبررر جررزءERMفإطررار إدارة مخرراطر المنشرراة ) المنشرراة
 اإلطرارٌرتم وضرع هرذا  أنمن البنٌة التحتٌة األساسٌة إلدارة مخاطر المنشاة وٌجرب  جوهري

التمردٌر الكمرً  -طر: تحدٌرد المخرا والترً تتمثرل فرًلبل تنفٌذ خطروات إدارة مخراطر المنشراة 
تشرتمل داخلٌرا علرى تكامرل  الترًرسرالة المخراطر -اتخاذ لرار فٌما ٌتعلرك بالمخراطر-للمخاطر

والحروافز والمكافرآت وتشرتمل خارجٌرا علرى تكامرل  األعمرالإدارة مخاطر المنشاة مع تحلٌل 
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حوكمررة  . أمرراوالجهررات المنظمررة االئتمرران ووكرراالت المسرراهمٌنمخرراطر المنشرراة مررع  إدارة
 الررذي ٌتضررمن علررى الطرٌمررة التررً ٌررتم بهررا تمسررٌم األدوار ًالهٌكررل الرردرج المخرراطر تمثررل

الهٌكرل التنظٌمرً بمرا  وأٌضراوالمجموعرات  األفررادمخاطر المنشراة برٌن  إلدارةوالمسئولٌات 
وجررود  إلررى . وباإلضررافةفررً ذلررن العبللررات والسررلطة التررً ٌتضررمنها إدارة مخرراطر المنشرراة 

مخاطر المنشراة  إدارةات األساسٌة لعملٌالسٌاسات التً تمثل العناصر و لئلجراءاتمستندات 
 (  Segal, 2011) :هً عناصر لحوكمة المخاطر بشكل فعال  ثبلثة هنان وبالتالً
 بؤداءوجود مشاركٌن أساسٌن فً إدارة مخاطر المنشاة على معرفة ودراٌة  -0

المراجعة -اإلدارة جلستدعم تنفٌذها وتشتمل على: م التًاألدوار والمسئولٌات 
لجنة -لجنة المراجعة –المدٌر المالً -التنفٌذي المدٌر –لمخاطر مدٌر ا -الداخلٌة

 المخاطر 
 بناء وإنشاء الهٌكل التنظٌمً الذي ٌدعم تنفٌذ هذه األدوار والمسئولٌات  -8
تمنٌن السٌاسات واإلجراءات من حٌث وجود مستندات لكل من برامج إدارة  -3

 المخاطر  فًبة مخاطر المنشاة والرؼ
 أهداف ومزاٌا تطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر   3/4
سب مٌزة تنافسٌة تالمخاطر فإن الوحدة االلتصادٌة تك وإدارةتم الربط بٌن الحوكمة  إذا

فالحوكمة تعتبر العامل األهم بالنسبة , على خلك وحماٌة وتعزٌز لٌمة المساهمٌن  هاتساعد
تتم بصورة لٌس فمط  مخاطرال إدارةممارسة وة بالبنون المهتم األخرى واألطراؾللمستثمر 

المرارات وبالتالً ضرورة  اتخاذااللتزام بالحوكمة ولكن ممارسة جٌدة للشركات وتحسٌن 
 Manab ,et المخاطر للتؤكد من بماء التنظٌم وخلك المٌمة.وحوكمة  إدارةتنفٌذ وتطبٌك 
.al ,2010) )ٌكون لدٌها مٌل  االلتصادٌة لد الالعدٌد من الوحدات ف وبالرؼم من ذلن

 (Pagach, & Warr, 2011) .وحوكمة المخاطر إدارةعن برامج  لئلفصاح
  

 أهداف تطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر   3/4/1
تحمٌك الشفافٌة المطلوبة تطبٌك الوحدات االلتصادٌة إلدارة وحوكمة المخاطر تمكنها من 

نها من المٌام بؤنشطتها, زٌادة الثمة فً الشركات إلدارة الشركات والمإسسات المالٌة وتمكٌ
والمإسسات التً تطبك معاٌٌر الحوكمة وتحتكم إلى لواعدها ومبادئها وآلٌاتها والعمل على 

ومكافحة الفساد المالً واإلداري من خبلل تطبٌك مبادئ , جذب االستثمارات واستمطابها 
التوازن  على تحمٌكالوحدة االلتصادٌة  تساعد السلٌمة الحوكمة اإلفصاح والشفافٌة فمواعد

بٌن المٌمة واألداء والمنافسة وضؽوط السوق التً تستوجب تطوٌر األداء وبٌن المخاطر 
 .المخاطروحوكمة وااللتزام الموانٌن واللوائح التً تستوجب إدارة 

 
 تطبٌك نظام إدارة وحوكمة المخاطر مزاٌا   3/4/2

 ا تطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر والتً منها :أكد العدٌد من الدراسات على مزاٌ
 (Bowling & Rieger, 2005; Collier, 2009; COSO, 2009, 

Aliabadi,et.al. 2013)    

النظرة الشاملة فً التعامل مع المخاطر مما ٌمنع تكرار الجهود والموارد المخصصة  -
 وهو ما ٌإدى إلى تخفٌض تكالٌؾ إدارة المخاطر.
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 خلك المٌمة للمستفٌدٌن وأصحاب المصالح من داخل وخارج المنشؤة. زٌادة المدرة على -

دعم لدرة المنشؤة لتنفٌذ اإلستراتٌجٌة بل وتحمٌك مٌزة تنافسٌة إستراتٌجٌة عن ؼٌرها  -
 من المنافسٌن

 زٌادة مستوى ولٌمة األطراؾ األخرى وخاصة المساهمٌن. -

وبالتالً ربط جمٌع األفراد  زٌادة وتحسٌن االتصال بٌن المستوٌات اإلدارٌة المختلفة -
 باألهداؾ المطلوب تحمٌمها.

زٌادة فهم اإلدارة للمخاطر المحٌطة بالمنظمة, وهو ما ٌنعكس بدورة على صورة ودلة  -
 كافة المرارات التً ٌتم اتخاذها.

 
إدارة وحوكمة المخاطر  طبٌكالمبحث الرابع : دور الهٌئات والجمعٌات العلمٌة والمهنٌة لت

 تداعٌات األزمة المالٌة  حد منلل
هام فً إصدار مجموعة من المعاٌٌر والجدٌر بالذكر كان للهٌئات والجمعٌات المهنٌة دور 

ثار السلبٌة لبلزمة المالٌة المحاسبٌة الخاصة بالمٌاس واإلفصاح عن المخاطر للحد من اآل
 -ٌتم تناوله فً النماط التالٌة:

  األمرٌكًمالٌة دور مجلس معاٌٌر المحاسبة ال 4/1
 FASB))  Financial Accounting Standards Board 

للموائم المالٌة  األساسًالهدؾ  حدد األمرٌكًمجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة  بالرؼم من أن
مازال هٌكل المستثمرٌن الحالٌٌن والمرتمبٌن إال أنه كل من  فًتوفٌر معلومات تساعد ب

عن مخاطر المنظمات, كما أوصت  لئلفصاحمتكامل  ٌخلو من إطار المحاسبً اإلفصاح
 لطاعًعلى مستوى  اإلفصاحمن االلتزامات المحتملة و اإلفصاحأصدرها ب التًالمعاٌٌر 

إعداد مجموعة لوائم  فًتمدٌر درجة الخطر , وتركزت أعمال المجلس  فًٌسهم  الذي
عن  اإلفصاحمٌاس وال كل من تتناول التًمفاهٌم وإعداد مجموعة من المعاٌٌر المحاسبٌة 

(: 002معٌار رلم )( : أهداؾ التمارٌر المالٌة,0لم )ر المحاسبًالمفهوم من أهمها: المخاطر
عن المشتمات  اإلفصاح: (002معٌار رلم )المٌمة العادلة لؤلدوات المالٌة, عن اإلفصاح

الٌة المشتمة ات الم(: المحاسبة عن األدو033معٌار رلم )المالٌة والمٌمة العادلة لؤلدوات, 
 عن المشتمات وأنشطة التحوط. اإلفصاح(: 060معٌار رلم )ونشاط التحوط, و

 أمرٌكا فًبورصة األوراق المالٌة  4/2
 (SEC) Securities and Exchange Commission 

تشرٌعات ولوائح تنفٌذٌة تنظم عملٌة  0234تنظٌم بورصة األوراق المالٌة عام  أصدر
( الصادر من بورصة األوراق المالٌة 36ؤة, ووفما لمنشور )عن مخاطر المنش اإلفصاح

لائمة منالشات وتحلٌبلت اإلدارة من أجل المٌد  بإعداداألمرٌكٌة تلتزم إدارة المنظمات 
,والمركز بجداول بورصة األوراق المالٌة األمرٌكٌة وتنالش هذه المائمة نتائج العملٌات

والمتولع لمصادر التموٌل المتاح  الحالًالوضع , ووالمتولع لمستوى السٌولةالحالً 
 لم ٌتم االعتماد علٌها حتى تارٌخ المٌد بجداول البورصة. التًمصادر االئتمان و خدامهاتاس

عن األحداث  اإلفصاحركز على   (FRR,N.36) 36وعلى الرؼم  من أن منشور رلم 
وى لائمة منالشات لد تإثر على عملٌات المنظمة لم ٌحدد هٌكبلً لمحت التًالمستمبلٌة و
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وتحلٌبلت اإلدارة بل وأعطى إدارة الشركات المرونة البلزمة حتى ٌتسنى لكل شركة إعداد 
لها والظروؾ المحٌطة ببٌئة عملها,  تنتمً التًهذه المائمة بما ٌتناسب مع طبٌعة الصناعة 

 اإلفصاحعلى ضرورة نصت   (SEC, 1997, FRR48) 42كما أن منشور رلم 
  8000كما أصدرت بورصة األوراق المالٌة فً فبراٌر  .مخاطر السوقعن  اإلجباري

الئحة تتطلب باإلفصاح عن حوكمة المخاطر فضبلً عن برنامج للتعوٌضات عن المخاطر 
 وهذه البلئحة تكشؾ عن جودة حوكمة المخاطر فً الشركات من عدمها

 دور لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  4/3
International Accounting Standards Committee (IASB) 

 اإلفصاحلمٌاس وتناولت ا التًأصدرت لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة بعض المعاٌٌر  
لمعٌار الوحدات االلتصادٌة وذلن وفما لرض لها عتت التًلبعض جوانب المخاطر  المحاسبً

ٌتناول هذا بهة , وبنون والمإسسات المالٌة المشابالموائم المالٌة لل اإلفصاح 30رلم  الدولً
ظهر كما البنون التجارٌة والمإسسات المالٌة المتشابهة,  فً المحاسبً اإلفصاحالمعٌار 

ٌتم  التًبتصنٌؾ المخاطر لام و (IFRS, 7, 2005)( 2رلم ) المالًمعٌار إعداد التمرٌر 
طر على الموائم المالٌة إلى مخاطر السوق واالئتمان والسٌولة وهذه المخا فًعنها  اإلفصاح

 درجة عالٌة من االرتباط مما لد ٌإدى إلى حدوث أزمات.
 
   دور معاٌٌر المحاسبة المصرٌة  4/4

Egyptian Accounting Standards (EAS) 
لبعض جوانب  المحاسبً اإلفصاحلمٌاس والمحاسبة المصرٌة ا معاٌٌرتعرضت بعض  

المصري رلم ر المحاسبة معٌادات االلتصادٌة ومن أهمها تتعرض لها الوح التًالمخاطر 
مالٌة ٌطبك على الموائم المالٌة والمإسسات الو (30)رلم  الدولًلمعٌار ( الممابل ل02)

توضح أسس تحمٌل المروض  التًالسٌاسة المحاسبٌة ح عن اإلفصاضرورة المتشابه مع 
بٌان عن حركة مخصص و’ إعدامها وبالتالًوالسلفٌات ؼٌر لابلة للتحصٌل كمصروؾ 

تارٌخ  فًرصٌد مخصص المروض والسلفٌات  إجمالً, والسلفٌات خبلل الفترةالمروض 
عن أٌة مبالػ تم تجنٌبها لمواجهة الخسائر المحتملة  اإلفصاح كما ٌجب على البنون المٌزانٌة

( الممابل 85رلم ) المصريمعٌار المحاسبة وض أو السلفٌات. كما تم إصدار المر فً
ة ألهمٌة األدوات المالٌة الموائم المالٌ مستخدمًتحسٌن فهم هدؾ ب (38)رلم  الدولًللمعٌار 
 .عن مخاطر االئتمان  اإلفصاحوتتطلب 

 بازل اتفالٌات  4/5
 1اتفالٌة بازل   4/5/1

 الدولًبنن التسوٌات  إطار فً( 0صدر معٌار كفاٌة رأس المال )بازل  0222عام  فً
وضع إطار جدٌد ٌإدى إلى ضمت ممثلٌن من مجموعة دول صناعٌة كبرى بهدؾ  التًو

, ولمد سمحت لجنة بازل للبنون أن تختار بٌن الدولً فًسبلمة واستمرار النظام المصر
طرٌمٌن لمٌاس المخاطر وهى الطرٌمة المعٌارٌة وطرٌمة النماذج الداخلٌة بشرط موافمة 

 ًف( ومن اإلضافات الهامة لتلن الممررات أنها أخذت المركزيالسلطة المحلٌة )البنن 
االعتبار عند احتساب معٌار كفاٌة رأس المال للبنون مخاطر عملٌات خارج المٌزانٌة 

 وكذلن تملٌل عوائك االحتفاظ بالسٌولة أو األصول السائلة.
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 2اتفالٌة بازل  4/5/2
وضع إطار جدٌد لمعٌار كفاٌة رأس المال ٌتضمن ل 8بازل أصدرت  8003ٌولٌو  00 فًو

لٌمة  فًٌجعل رأس مال البنن أكثر حساسٌة لبلختبلفات لواعد صارمة إلدارة الخطر و
المخاطر فٌما بٌن المإسسات المصرفٌة وٌشجع على تحسٌن أداء البنون وال سٌما دعم 
مهارات ولدرات لٌاس المخاطر ومواجهتها وال ٌمتصر ذلن على مخاطر االئتمان والسوق 

لكفاٌة رأس المال هو تحمٌك  الجدٌد إلطاراسمات من أهم و بل ٌشمل المخاطر التشؽٌلٌة.
 ث دعائم وهى:الدعامة األولى: ظلت كما هً بدون تؽٌٌرالسبلمة المصرفٌة عبر ثبل

ممدرة السلطة الرلابٌة على تمٌٌم نظام البنن لتمدٌر مدى كفاٌة لٌاس  هدؾوالدعامة الثانٌة ب
در المبلئم بما مرحلة مبكرة لمنع تدهور رأس مال البنن عن الم فًرأس مال البنن والتدخل 

هدؾ التؤكد من انضباط السوق من خبلل زٌادة درجة الدعامة الثالثة ب لد ٌصل إلى تصفٌته.
أولات  فًٌتطلب نشر معلومات دلٌمة وصحٌحة  الذيمن جانب البنون األمر  اإلفصاح

أداء نشاطه  فًمحددة تجعل المتعاملٌن مع البنن على معرفة بممدرة البنن على االستمرار 
 والمخاطر. رأس المالومبلءة عن هٌكل  اإلفصاحرة جٌدة وتطلب لجنة بازل ببصو

, وممررات  0ما سبك ٌمكن المول أن أهم نماط االختبلؾ بٌن ممررات بازل  وفً ضوء
 (8003)هشام الملٌجى, عماد الصاٌػ,  ٌلً:تتمثل فٌما  8بازل 

متطلبات الحد األدنى لرأس المال لكل من مخاطر االئتمان  8حددت لجنة بازل  -
لمتطلبات الحد األدنى لرأس المال  8حٌن أضافت لجنة بازل  فًومخاطر السوق, 

 مخاطر التشؽٌل.

حٌث صنفت لجنة  8ولجنة بازل  0اختلؾ تصنٌؾ مخاطر االئتمان بٌن لجنة بازل  -
من خبلل تعدٌل فئات األصول لتشمل كل المروض المخاطر بصورة أكثر دلة  8بازل 

 الممنوحة.

طرلا جدٌدة لمٌاس مخاطر االئتمان, حٌث سمحت للبنون باستخدام  8لدمت لجنة بازل  -
للوكاالت المتخصصة مثل استاندرد وبورد أو االعتماد  الخارجً االئتمانًالتصنٌؾ 

لجنة  فًالمادرة على ذلن. للبنن إذا توافرت له النظم الداخلٌة الداخلًعلى التصنٌؾ 
تتراوح األوزان الترجٌحٌة للمخاطر االئتمانٌة لؤلصول بٌن صفر % ,  0بازل 
% وذلن وفما 050ما بٌن صفر % ,  8لجنة بازل  فًحٌن تتراوح  فً% , 000

الدعامتٌن الثانٌة والثالثة وهما المراجعة  8للطرٌمة المستخدمة.أضافت لجنة بازل 
 لسوق وذلن الستكمال الدعامة األولى.الرلابٌة وانضباط ا

 3اتفالٌة بازل    4/5/3
إلى زٌادة  8003من عام  ابتداءبالبنون  3دى التطبٌك المتولع لممررات اتفالٌة بازل وٌإ

ٌجب على البنون خصمها  التًتواجهها تلن البنون نتٌجة زٌادة النسب  التًالمخاطر 
ٌجب على  التًإدى إلى زٌادة أنواع المخاطر ولت, مما ٌ أي فًلمواجهة األزمات المالٌة 

البنون تجنبها مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشؽٌل )وفما التفالٌة بازل 
(.بالنسبة للشرٌحة 3( فضبل عن مخاطر السٌولة والرافعة المالٌة )وفما التفالٌة بازل 8

األصول  إجمالً% من 6مال األولى لرأس المال: ال تمل نسبة الشرٌحة األولى لرأس ال
واألرباح المحتجزة  العاديالخطرة وتمتصر الشرٌحة األولى لرأس المال على رأس المال 
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 إجمالً% من 8البنون تخصص وكانت بعد خصم خسائر االستثمارات لصٌرة األجل.
% من رأس المال 8,5, %2رفعت هذه النسبة إلى  3ة بازل , اتفالٌكاحتٌاطًالمروض 
حد أدنى من مصادر التموٌل المستمرة لدى البنون مع وجود موق المساهمٌن وح األساسً

% وعدم احتساب الشرٌحة الثالثة 6% إلى 4منح االئتمان من  فًوذلن لضمان عدم تؤثرها 
 .معدل كفاٌة رأس المال فً

تعزٌز ل بتطوٌر معٌارٌن فٌما ٌتعلك بالسٌولة 3لامت اتفالٌة بازل باإلضافة لما سبك لد 
رونة على المدى المصٌر لمخاطر السٌولة من خبلل التؤكد من وجود أصول كافٌة عالٌة الم

السٌولة تضمن البماء تحت سٌنارٌو ضؽط دائم لمدة شهر وذلن من خبلل تمدٌم نسبة تؽطٌة 
 للبنونتعزٌز المرونة على المدى الطوٌل من خبلل إنشاء حوافز إضافٌة و ,السٌولة

مصادر ثابتة للتموٌل على أسس مستمرة, وذلن من خبلل تمدٌم  ولتموٌل أنشطتها باستخدام
  .التموٌل الثابت فًنسبة صا

 اإلسالمٌةمجلس الخدمات المالٌة    4/6
 Islamic Financial Services Board (IFSB)  

وضع معاٌٌر وإرشادات تستوعب خصائص العمل  فً اإلسبلمٌةمجلس الخدمات المالٌة  لام
 :من أهمها لجنة بازل  اتفالٌةبالتنسٌك مع  اإلسبلمً فًالمصر

تمتصر على تمدٌم  التًمبادئ عامة إرشادٌة للمإسسات  حٌث أصدر إدارة المخاطر -
خاطر لمعٌار ( وإرشادات متعلمة بإدارة الم0معٌار رلم )منها خدمات مالٌة إسبلمٌة 

ت مالٌة تمدم خدما التًالمعٌار المعدل لكفاٌة رأس المال للمإسسات ( , و8رلم )
 (. 05إسبلمٌة معٌار رلم )

تمتصر على  التًالمبادئ اإلرشادٌة لضوابط إدارة المإسسات  : تم إصدار حوكمةال -
المبادئ اإلرشادٌة لنظم ضوابط الشرعٌة و (,3مات مالٌة إسبلمٌة معٌار رلم )تمدٌم خد

 (.00تمدم خدمات مالٌة إسبلمٌة معٌار رلم ) التًللمإسسات 

تمدم خدمات  التًلمبادئ اإلرشادٌة إلدارة مخاطر السٌولة للمإسسات مخاطر السٌولة:ا -
( مع مسودة مبادئ إرشادٌة متعلمة بالمعاٌٌر الكمٌة 08مالٌة إسبلمٌة معٌار رلم )

 (.6تمدم خدمات مالٌة مسودة معٌار رلم ) التًإلدارة السٌولة للمإسسات 

إجراءات الرلابة اإلشرافٌة  فًالجهات اإلشرافٌة:إرشادات متعلمة بالعناصر الرئٌسٌة  -
( المعدل 5بلمٌة معٌار رلم )ست المالٌة اإلاٌم الخدامتمتصر على تمد التًللمإسسات 

باإلرشادات المعدلة بالعناصر الرئٌسٌة إلجراءات الرلابة اإلشرافٌة على المإسسات 
 (.06معٌار رلم )

تمتصر على  التًسسات لتعزٌز الشفافٌة وانضباط السوق للمإ اإلفصاح:معٌار اإلفصاح -
 (.4إسبلمٌة معٌار رلم ) ت مالٌة ماخدتمدٌم 

         هٌئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالٌة  4/2
 Islamic Financial Institution) (AAOIFi)    Organization  (Accounting and Auditing  

 فً( معاٌٌر 2لمراجعة, )ا فً( معاٌٌر 5المحاسبة, ) فً( معٌار 86أصدرت هذه الهٌئة )
( معٌار للضوابط 42أخبللٌات وآداب المهنة.كما أصدرت ) فً( معٌار 8الحوكمة, )

العدٌد من العوامل التً لن وجدت . وبالرؼم من ذالمحاسبة فًالشرعٌة بالنسبة للمعاٌٌر 
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ساعدت فً ضعؾ مشاركة معاٌٌر هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة اإلسبلمٌة 
(AAOFI)  فً الببلد التً ٌوجد بها البنون اإلسبلمٌة(karim, 2001    ) أهمها  من

نمص تمدٌر الجهات التً تكون مسئولة عن تطبٌك المعاٌٌر المحاسبٌة للمنافع من هذه 
المعاٌٌر بمعنى: تمدٌم الموائم المالٌة للبنون اإلسبلمٌة بشكل ٌمكن ممارنتها وأكثر شفافٌة, 

اسبة ٌمكن االعتماد علٌها لمستخدمً الموائم المالٌة للبنون اإلسبلمٌة. توفٌر معلومات من
وهذا ٌتطلب من هٌئة المحاسبة والمراجعة بذل المزٌد من الجهود لبلعتراؾ بهذه المعاٌٌر 

وبالتالً تختلؾ المخاطر التً  (AAOIFI)مبول معاٌٌر لبزٌادة عدد الدول التً تطبمها 
فات الهٌكلٌة بٌن البنون اإلسبلمٌة والتجارٌة وأوزان المخاطر تواجهها البنون بسبب االختبل

الحاجة إلى التعدٌل والطبٌعة الخاصة لحسابات االستثمار والودائع  8التً وضعها بازل
  .المختلفة التً تواجه البنون اإلسبلمٌة ٌجعل من تنفٌذ اتفالٌة بازل ؼاٌة فً الصعوبة

 
 لٌة على المٌاس واإلفصاح عن المخاطر فً البنونالمبحث الخامس: انعكاسات األزمة الما

دور من منظور محاسبً وأسباب األزمة العالمٌة سوؾ نتعرض إلى  الجزءفً هذا 
التصنٌؾ االئتمانً  باإلضافة إلى اتفالٌات بازل ووكاالت االئتمان فً األزمة العالمٌة

 .ألزمةا لهذه والحصول على جودة االئتمان  كمسبب
 األزمة المالٌة العالمٌةتداعٌات    5/1

 العماريالرهن  بؤزمة بدأت والتً  8002عام  أمرٌكا  فًالعالمٌة المالٌة  األزمةظهرت 
العالمٌة من  األزمة( أسباب 8000وؾ شعٌب , نحدد )شو.العالم كافة دول  فً أثرهاوامتد 

 :كاآلتً محاسبًمنظور 
 مالً محاسبًوعدم وجود نظام , المالًالمحاسبة والتحلٌل  فً الدولً التؤهٌلؼٌاب  (0

 .األزمةأدى إلى  اإلفبلسٌمكن من خبلله التنبإ بخطر 
ٌعتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ المعاٌٌر  :التمارٌر المالٌة فًأهمٌة مبدأ الحٌطة والحذر  (8

المحاسبٌة لتؤثٌره المباشر على إعداد التمارٌر المالٌة, بحٌث أن عملٌة الوصول للشفافٌة 
ظل  فً ٌتحمك الشركات لتطبٌمها لن إللزامتسعى هٌئة األسواق المالٌة  لتًا اإلفصاحو

 تجاهل هذا المبدأ.
تتمٌز بخاصٌتٌن هما المدرة  التً: أهمٌة انتماء عدد من النسب المالٌة  المالًالتحلٌل  (3

 التًولدرة النسبة المحاسبٌة على االحتفاظ بالحد األلصى من المعلومات  التنبإٌة
لعدٌد من النسب األخرى وأهم هذه النسب:نسب األصول الثابتة إلى حموق ا فًتتوافر 

نسب حموق الملكٌة  الملكٌة, وانخفاض هذه النسبة ٌمترن وٌدل على وجود أزمة مالٌة.
إلى رأس المال المدفوع, زٌادة هذه النسبة ٌفصح عن وجود أزمة مالٌة.نسبة الربح من 

أولات األزمات  فً, وتزداد هذه النسبة الربح الكلى فًالعملٌات األخرى إلى صا
 العالمًالسوق  فًونجد أن لطاع البنون ألل تحفظاً ممارنةً بالمطاعات األخرى  المالٌة.
 المالًهنان دور ٌمكن أن ٌلعبه التحلٌل  وبالتالًالمالٌة العالمٌة  األزمةخبلل 

ن مخاطر العسر التنبإ باألزمات المالٌة, والكشؾ المبكر ع فًوالمإشرات المالٌة 
ٌفٌد  المالًالولت المناسب وذلن ألن التحلٌل  فًللبنون التخاذ المرارات البلزمة  المالً

لم تعكسها  التًالربحٌة و فًالسٌولة وانخفاض  فًٌواجه أزمة  الذيبالتنبإ للبنن 
 . األزمةالموائم المالٌة المنشورة خبلل 
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اء سندات خزانة ممابل سندات فئة أولى بشر االستثماريٌموم البنن  :المحاسبً بلعبالت (4
وثانٌة والتؤمٌن علٌها وبعد تهٌئة سندات الفئة األولى والثانٌة مع أنها جٌدة, وتموم 

ً جٌداً  االئتمانًوكاالت التصنٌؾ  ٌسهل بٌعها, وتمدر فائدة صؽٌرة بإعطائها تصنٌفا
فائدة عالٌة جداً على على السندات الممتازة وفائدة أكبر للٌبلً على السندات العادٌة و

أؼلب  فًالسندات ممابل الدٌون المعدومة, ولكنها الحٌل المحاسبٌة االستثمارٌة, و
وتبمى سندات الفئة الردٌئة  تعاونًاألحٌان تباع سندات الفئة األولى لصندوق استثمار 

 فًٌشترٌها كبار الموظفٌن ومع انكشاؾ كل تلن الحٌل جاء انهٌار أسعار العمارات 
العالمٌة  األزمة( بعض أسباب حدوث 8000وعرض )هشام صبلح,  كا.أمرٌ

منح االئتمان دون مراعاة الضوابط  فًالتوسع وانعكاسها على أداء البنون ومن أهمها 
ات سات المالٌة )البنون , شركضعؾ الرلابة على المإس,  والمروض العمارٌة الممررة

 ت مخاطر عالٌة مثل المشتمات المالٌة.ذا واتظهور أدالتؤمٌن( وؼٌاب التنسٌك بٌنها , 
 
 العالمٌة: األزمة فًبازل  ووكاالت االئتمان  دور اتفالٌات   5/2
 فً األزمة المالٌة  2دور اتفالٌة بازل  5/2/1

ً بعد  8بازل  التفالٌةلمد وجهت الكثٌر من االنتمادات  المالٌة العالمٌة  األزمةخصوصا
البنون من أجل تحمٌك معٌار كفاٌة  اتجاه(8003اٌش, وتتمثل أهم هذه االنتمادات )زٌد ع

إلى احتجاز نسب مرتفعة من األرباح لزٌادة لاعدة رأس المال,  8رأس المال وفما لبازل 
أن مإسسات , كما مما ٌعنى عدم المٌام بتوزٌعات لؤلرباح على المساهمٌن بشكل كاؾ

االئتمان الممنوح للمطاع الخاص الدولٌة لد ال تتمكن من تمدٌر مخاطر  االئتمانًالتصنٌؾ 
إلى توحٌد  تهدؾ 8على الرؼم من أن اتفالٌة بازلفااللتصادٌات الناشئة على نحو دلٌك. فً

طرق حساب متطلبات رأس المال إال أنه ٌربط مصٌر البنون بمجموعة من وكاالت 
 جهة رلابٌة. أليأؼلب األحٌان ال تخضع  فً هً التًالتصنٌؾ 

المالٌة إلى مراجعة عمٌمة للوضع الراهن لؤلنظمة المالٌة المحلٌة  ةاألزملمد دفعت هذه 
والتشرٌعات المصرفٌة والمعاٌٌر الدولٌة ولامت العدٌد من المنظمات والخاصة بنشر تمارٌر 

تمرٌره  فً رئٌس لجنة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌةما أصدره شاملة لمعرفة نماط الخلل مثل 
السبب التمرٌر أن  فًما جاء  مة البنون وٌمكن تحدٌد أهحول أزم 8002نوفمبر  00 فً

عملٌات اإللراض والتصر  فًاتبعت  التًٌعود إلى الممارسات السٌئة  األزمةوراء  الحمٌمً
 األزمةأظهرت تلن الممارسات االلتصادٌة للبنون , كما دور المحاسبة على عكس حمٌمة 

  .لبة ألسواق رأس المالالتشرٌع ومرا فً علمًالمالٌة الحاجة إلى منهج 
 
 والحد من تداعٌات األزمة المالٌة  3اتفالٌة بازل    5/2/2

"دعائم الصد" التً  3معاٌٌر بازل  8000أصدرت لجنة بازل للرلابة على البنون عام 
تمثل حجر زاوٌة بالنسبة لعملٌة اإلصبلح فً البنون و تتمثل فً: متطلبات أعلى من رأس 

 ٌلً: كما المال وجودة أفضل
مإشر للرفع المالً : إدخال معدل الرفع المالً كممٌاس داعم ألسالٌب لٌاس المخاطر  -0

وفماً التفالٌة بازل أخذاً فً االعتبار المعالجة الجدٌدة للدعامة األولى من دعائم متطلبات 
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رأس المال, وبالتالً فإن هذا المإشر سوؾ ٌساعد فً لٌاس المبلءة المالٌة للبنون, 
 ٌكون هذا المإشر متوافماً علٌه دولٌاً إلمكانٌة المابلٌة للممارنة.والبد أن 

وجد أن أهمٌة كبٌرة لعامل السٌولة فً 8002السٌولة: من خبلل األزمة المالٌة عام  -8
عمل النظام المالً والمصرفً العالمً واألسواق بؤكملها, ولمد حاولت لجنة بازل 

راح نسبتٌن وهما: النسب األولى للمدى الوصول إلى معٌار عالمً للسٌولة حٌث تم الت
ً احتٌاجات  المصٌر وتعرؾ بنسبة كفاٌة السٌولة وتهدؾ إلى جعل البنن ٌلبى ذاتٌا

الثانٌة للمدى المتوسط والطوٌل وتعرؾ نسبة صافً والسٌولة فً حالة وجود أزمة, 
 التموٌل وتهدؾ إلى توافر البنن مصادر تموٌل مستمرة ألنشطته.

ال ضد التؤثٌر الموسمً: تمدم مجموعة من المماٌٌس لبناء حواجز حوافز لرأس الم -3
لرأس المال فً أولات الرواج وٌمكن تخفٌضها فً أولات االنكماش للحفاظ على 
استمرار النظام المصرفً وتملٌل آثار تلن الضؽوط على االلتصاد وسوق األوراق 

ة فً تطوٌر أسالٌب لٌاس بالمساهم 3المالٌة بدالً من تضخٌمها, كما ستموم لجنة بازل
المخصصات باألخذ فً االعتبار مواجهة احتماالت الخسائر المتولعة لتحدٌد الخسائر 
الفعلٌة أكثر شفافٌة وبرإٌة مستمبلٌة وبؤلل تؤثٌراً على االلتصاد عن النموذج الحالً 

 لمٌاس المخصصات المائمة على الخسائر المحممة 
 
 ول على جودة االئتمان  كمسبب لالزمة المالٌةالتصنٌف االئتمانً والحص   5/2/3

حٌث هنان العدٌد من الشكون  العالمً االئتمانًلمد اتجهت االتهامات إلى وكاالت التصنٌؾ 
العالمٌة  األزمة فًوالمخاوؾ بشؤن مصدالٌة وشفافٌة تلن الوكاالت, وحسب هٌئة التحمٌك 

 4,200وكالة مودٌز بتصنٌؾ ما لٌمته المالٌة, لامت  األزمةأسباب  فًتتولى التحمٌك  التً
ملٌار دوالر من األوراق المالٌة المدعومة بالرهونات السكنٌة خبلل الفترة ما بٌن عام 

أدى توسعها إلى أن ٌمفز  (AAA)( وكانت وكالة مودٌز مصنؾ لتصنٌفات 8000-8002)
على التصنٌفات  اعتمدوا الذيفإن المستثمرٌن  وبالتالً, ذات الفترة  فًسهم ستة أضعاؾ ال

من  اتلم تؤتى االتهام وبالتالًالصادرة عن وكالة مودٌز لم ٌحمموا درجة كبٌرة من النجاح, 
المالٌة العالمٌة عن وجود عٌوب كثٌرة اعترت عملٌات  األزمةفراغ بعد أن كشفت 

ء تجرٌها تلن الوكاالت, ولم ٌمؾ األمر عند هذا الحد, بل أن عددًا من الخبرا التًالتصنٌؾ 
 األزمةحدوث  التً أدت إلىااللتصادٌٌن وضعوا مإسسات التصنٌؾ ضمن أهم األسباب 

نفس الولت تعالت األصوات المطالبة بضرورة وجود هٌئة رلابٌة لتمٌٌم  فًالعالمٌة, و
الكثٌر من الحاالت  فًنفسها بعد أن بات واضحاً أن عملها ٌفتمر  االئتمانًالتصنٌؾ وكاالت 

 الشفافٌة. إلى
 
  التً تتعرض لها البنون مخاطرال والمالٌة العالمٌة  األزمةالعاللة بٌن   5/3

كل من مخاطر ارتبطت  الوالٌات المتحدة وأوربا, فً العماريمع تطور أزمن الرهن 
هذا التفاعل المتبادل للمخاطر  أدى السٌولة ومخاطر االئتمان للبنون بمخاطر السوق, ولد

ة, فتراكم مخاطر السوق الناشئة من الصدمات السلبٌة إلى حدوث أزمات منظمة ومتتابع
األصول خبلل فترة ممتدة تزٌد من مخاطر السٌولة من خبلل ثبلث لنوات: )نشوى  ألسعار
  ( 8000شاكر,
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أصول البنون من سوق  فًاألولى زٌادة مخاطر االئتمان بسبب الخسائر الحادة  -
 دفع بودائع هائلة خارج البنن.ال إلى ألخرى مما

لثانٌة ضعؾ المدرة على تولٌد السٌولة النمدٌة من مبٌعات األصول بسبب ا -
 الصدمات.

 الثالثة انعكاس مخاطر السٌولة المتولعة على انخفاض تعهدات البنون.  -
مخاطر الئتمان  إلىأدت مخاطر السوق  العالمٌة المالٌة األزمةظل  فً هفإن على ذلنو     

مخاطر السوق لد تإدى  والسٌولة,  فًنمص متتابع  فًبدورها تنعكس  التًبٌن البنون و
لة بسبب ارتفاع سعر الفائدة الناتج عن الفرق بٌن المخاطر ٌومباشرة إلى مخاطر الس

لروض وأصول مالٌة  فًالمنخفضة الممدمة للمودعٌن على أموالهم ثم استخدام هذه األموال 
 ذات مخاطر أعلى.

العالمٌة  األزمةتؽٌرت مفهومها بعد  فًالمصرإدارة المخاطر للنشاط نجد أن  وعلى ذلن
ن وتجاهل إسسة المالٌة المتعلمة بها كالبننطاق حماٌة الم فًفلم ٌعد دورها  8002المالٌة 

ٌجرى اتخاذها لدعم النظم  التًالمخاطر النظامٌة لحد كبٌر وعدم منالشة الخطوات 
ٌدفع نحو  األخرىالمالٌة  المصرفٌة, فاالرتباط الكبٌر بٌن النظم المصرفٌة والمإسسات

وعلى ارتباط بٌن جمٌع األنشطة  األزماتنظام متكامل إلدارة المخاطر ٌكون ممدمة إلدارة 
لجمٌع المإسسات المالٌة لتفادى ما ٌمكن تفادٌه لبل ولوعه, وأٌضا إدارة المخاطر لم ٌعد 

خاطر ٌموم بدور النظر لها على أنها نشاط داخل المإسسة المالٌة فمط بل نشاط إدارة الم
ات من التنظٌم ألن هذا مستوٌ أعلىللمإسسة المالٌة على  اإلستراتٌجٌةاإلدارة  فً أساسً

تإدى إلى حدوث  التى عالٌةال لمخاطرا لتجنب نالمستمبل لضما فًاستثمار النشاط هو 
 األزمات.

 
 أثر األزمة المالٌة على أداء البنون التجارٌة واإلسالمٌة  5/4

 ,Chazi & Syed , 2010) Elsiefy, 2013, Beachمن الدراسات  أثبتت العدٌد
et al., 2013, (Al-Hares, 2013, Zehri & AlHerch 2013)   البنونأن 

التجارٌة  وأوضح )مٌلود ,  البنوناإلسبلمٌة ألل تؤثراً بانعكاسات األزمة المالٌة ممارنة ب
ها ثراً باألزمة المالٌة هً اعتماداإلسبلمٌة ألل تؤ البنون( أن الجوانب التً جعلت 8008

وعدم تعاملها  على صٌػ التموٌل اإلسبلمً من مضاربة ومشاركة وسلم ومرابحة وؼٌرها,
ً وهً بٌوع الربا والؽرر عن التجارٌة أؼلب عملٌاتها  البنونف ,بالبٌوع المحرمة شرعا

, ها بالزمن اإللراض ممابل فائدة مشروطة مسبما مرتبط معدلمستخدمة  طرٌك بٌوع الربا
كما أنها تتعامل مع بٌوع الؽرر خاصة فً المشتمات المالٌة والبٌوع اآلجلة وبٌع الرهونات 

أصبح ٌنظر إلى والعمارٌة وبٌع الدٌون وهً العملٌات التً كانت أساس األزمة المالٌة , 
ح كثٌر افتتامما نتج عنه اإلسبلمٌة على أنها جزء من الحل لبلزمة المالٌة العالمٌة  البنون

 البنونكما افتتحت بعض , اإلسبلمٌة خاصة فً الدول العربٌة وبمٌة دول العالم  البنونمن 
باألزمة المالٌة اإلسبلمٌة  البنونبالرؼم من ذلن فمد تؤثرت . والتجارٌة لفروع إسبلمٌة 

التجارٌة بسبب عدم وجود لٌود على اإلٌداع أو  البنونبدرجات متفاوتة ولكن ألل من 
بها بؤوضاع األزمة المالٌة وعلى امنها وتؤثر هذه الحسابات ٌعتمد على تؤثر أصحالسحب 
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تتعامل مع سوق التموٌل  كما أنهادرجة ثمتهم فً لدرة المصرؾ على مواجهة األزمة ,
وأسواق األصول العٌنٌة من عمارات وؼٌرها والتً تؤثرت مع انعكاسات األزمة على 

 النشاط االلتصادي 
المٌاس واإلفصاح عن المخاطر كأحد آلٌات إدارة وحوكمة المخاطر للحد  :سادسالمبحث ال

 من
 تداعٌات األزمة المالٌة                  

فً ضوء ما سبك من تناول اثر األزمة المالٌة على أداء البنون التجارٌة واإلسبلمٌة , 
والسٌولة ,  ٌتناول هذا الجزء المٌاس واإلفصاح عن كفاٌة رأس المال ومخاطر االئتمان

 وكذلن اإلفصاح عن إجراءات إدارة وحوكمة المخاطر.
 المٌاس واإلفصاح عن كفاٌة رأس المال    6/1
 لٌاس كفاٌة رأس المال 6/1/1

% مررن األصررول 2لتحدٌررد كفاٌررة رأس المررال بمررا بعررادل  0222جرراءت ممررررات بررازل عررام 
ٌرة وٌتكرون رأس المرال وفمرا مرجحة بؤوزان مخراطر االئتمران بمرا فٌهرا البنرود خرارج المٌزان

التفالٌة بازل مرن شررٌحتٌن مرن رأس المرال واألساسرً ورأس المرال المسراند, وٌتمثرل رأس 
المال األساسً فً رأس المرال المردفوع واالحتٌاطٌرات المعلنرة مرن رأس المرال المسراند, أمرا 

م والمخصصرات رأس المال المساند فٌتمثل فً االحتٌاطٌات السرٌة , احتٌاطٌات إعادة التمٌرٌ
العامة الترً تنشرؤ لمواجهرة أي خسرائر مسرتمبلٌة )أي ؼٌرر مخصصرة لممابلرة خسرائر محرددة( 

تؤخرذ لعلرى اتفالٌرة  0226وترم تعردٌل جروهري عرام . والدٌون المساندة لصٌر وطوٌلة األجل
مخاطر السوق فً الحسربان عنرد لٌراس كفاٌرة رأس المرال, وبنراء علرى ذلرن فرإن نسربة كفاٌرة 

 تماس كما ٌلً: رأس المال

 الممام البسط

رأس المال األساسً )حموق المساهمٌن( 
 )شرٌحة(+ رأس المال المساند )شرٌحتٌن( 

 مخاطر االئتمان + مخاطر السوق

وبسبب االنتمادات التً وجهت إلى بازل من حٌث إعطاء نفس الحجم من وزن المخاطر 
ر تحسن األسالٌب التً تتبعها %( ولم تؤخذ بعٌن االعتبا000لتسهٌبلت المطاع الخاص )

البنون لمٌاس وإدارة المخاطر, وعدم وجود أساس علمً واضح للتفرلة بٌن دول العالم ما 
وركزت على  8بازل  8003بٌن منخفض المخاطر وعالٌة المخاطر, صدرت فً عام 

ت ثبلث دعائم وهى:الحد األدنى من متطلبات رأس المال , عملٌة الرلابة على هذه المتطلبا
 (Basel, 2006, p.6) عن طرٌك الجهات الرلابٌة, وتحمٌك االنضباط فً السوق.

 وٌتمثل الحد األدنى من متطلبات رأس المال وفما للمعادلة التالٌة:

 الممام البسط

 رأس المال األساسى )شرٌحة(
رأس المال المساند )شرٌحتٌن( كما هو 

 مطبك بازل

مخاطر االئتمان + مخاطر السولٌة + 
 طر التشؽٌلٌة.مخا

مإشراً ٌؤخذ فً  0222ولدمت هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة اإلسبلمٌة عام 
االعتبار احتٌاطً معدل األرباح واحتٌاطً مخاطر االستثمار فً بسط النسبة شرٌطة 

(( 02( , )06( فمرة )00اإلفصاح عنها فً الموائم المالٌة )معٌار المحاسبة المالٌة رلم )
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: رأس مال ىالتالً ٌتكون رأس مال المصرؾ اإلسبلمً من شرٌحتٌن وهما: األولوب
المدفوع واالحتٌاطٌات المكونة من األرباح  وعلٌه تحتسب نسبة كفاٌة رأس المال التً 

 ترضتها هٌئة المحاسبة والمراجعة كما ٌلى:فا

 الممام البسط

رأس المال األساسً )حموق المساهمٌن( + 
اند وٌتمثل فً احتٌاطٌات رأس المال المس

إعادة تمٌٌم األصول + احتٌاطً معدل 
 األرباح + احتٌاطً مخاطر االستثمار 

األصول المرجحة بالمخاطر الممولة من 
رأس مال المصرؾ وااللتزامات فً ظل 

% من األصول المرجحة 50+  0بازل 
 بالمخاطر الممولة من حساب االستثمار

 
بإصدار معٌار كفاٌة رأس المال للمصارؾ  8005عام  ولام مجلس الخدمات اإلسبلمٌة

, ص 8005اإلسبلمٌة وفما لصٌؽتٌن لٌاسٌة وبدٌلة كما ٌلً: )مجلس الخدمات اإلسبلمٌة , 
62) 

 الممام البسط

)حموق المساهمٌن( +  األساسًرأس المال 
رأس المال المساند وٌتمثل فً إعادة 

  األصولاحتٌاطٌات تمٌٌم 

جحة مخاطر االئتمان إجمالً األصول مر
والسوق + مخاطر التشؽٌل نالصا منها 
إجمالً األصول الممولة من حساب 
 االستثمار مرجحة بمخاطر االئتمان والسوق

 
مكونات رأس المال هو رأس المال أن وٌبلحظ على هذه المعادلة المٌاسٌة لكفاٌة رأس المال 

ثل فً احتٌاطٌات إعادة تمٌٌم األساسً )حموق المساهمٌن( ورأس المال المساند المتم
ة المالٌة بنسب رأس المال األساسً والمساند إلى إجمالً أصول بلءتماس المو األصول.

المصرؾ مرجحة بؤوزان المخاطر وتحسب مخاطر السوق والتشؽٌل بضرب إجمالً 
( والذي بإضافتها لمخاطر االئتمان ٌمكن التوصل إلى 08,5األصول بمعامل تموٌل ٌمدر )

 )مجلس الخدمات 8نفس طرٌمة الواردة ببازل  هًلً األصول المرجحة بالمخاطر إجما
المعادلة المٌاسٌة الصادرة من مجلس الخدمات و (4-0, ص 8005اإلسبلمٌة ,  المالٌة

ث ركزت على حساب حموق حٌ 8تفك مع المعادلة الصادرة عن بازلتالمالٌة اإلسبلمٌة 
لمال, وبالنسبة للمعادلة البدٌلة الصادرة من مجلس ا رأسالمساهمٌن عند حساب نسبة كفاٌة 

 رأسالمعادلة الصادرة من الهٌئة عند حساب نسبة كفاٌة  تتفك مع اإلسبلمٌةالخدمات المالٌة 
مع محاولة  المال من منظور المساهمٌن رأسعلى لٌاس كفاٌة  أٌضاالمال حٌت ركزت 

 ( 8008والممٌدة. )عبد الؽنى دومان ,المطلمة  االستثمارحسابات  ٌرتؤثاالعتبار  فً األخذ
 :سبك نجد أن  وعلى ضوء ما

 لم تتطرق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة لطرق وأسالٌب لٌاس المخاطر المصرفٌة. -

ساٌرت المعاٌٌر اإلسبلمٌة وبخاصة المعادلة المٌاسٌة الصادرة من مجلس الخدمات  -
األخذ فً االعتبار طبٌعة  مع 8المالٌة اإلسبلمٌة مع المعادلة الصادرة من بازل 

مصادر األموال وصٌػ توظٌفها فً المصادر اإلسبلمٌة حٌث أوردت هذه المعاٌٌر 
ممٌاسٌن أحدهما أساسً كما ذكر من لبل, واآلخر البدٌل, وٌمكن أن تماس نسب كفاٌة 
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رأس المال للبنون مع مراعاة تخصٌص األصول المرجحة حسب أوزان مخاطرها 
 ستثمار.الممولة من حساب اال

من حٌث تبنى وجهة نظر المساهمٌن  8و0ساٌرت المعاٌٌر اإلسبلمٌة متطلبات بازل -
عند إعدادها مإشر كفاٌة رأس المال, وأهملت لٌاس التعرض للمخاطر بالنسبة ألموال 

 المودعٌن التً تتماسم مع المساهمٌن األرباح وتتحمل الخسائر.
 اإلفصاح عن كفاٌة رأس المال   6/1/2

ً و      ً وكمٌا اإلفصاح النوعً: ٌتم ففما التفالٌة بازل اإلفصاح عن كفاٌة رأس المال نوعٌا
البنن فً تمٌٌم كفاءة رأس المال.اإلفصاح الكمً: ٌتم  اإلفصاح عن األسلوب الذي ٌستخدمه

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال لكل من المخاطر االئتمانٌة ومخاطر السوق ومخاطر 
ولة كل حسب األسلوب المتبع فً لٌاس المخاطر ,وٌتم اإلفصاح التشؽٌل ومخاطر السٌ

معٌار كفاٌة رأس المال لأما بالنسبة   كذلن عن إجمالً نسبة رأس المال والشرٌحة األولى.
 عنها تتضمنطبما لمواعد اإلفصاح ف الصادر من مجلس الخدمات اإلسبلمٌة 8005عام 

ت المتممة ومرفمات الموائم المالٌة بشؤن المعلومات التً ٌتم التمرٌر عنها فً اإلٌضاحا
هٌكل وكفاٌة رأس المال, وحدد المعٌار متطلبات اإلفصاح عن هذه الحسابات بشكل نوعى 

اإلفصاح النوعً ٌشمل على أنواع وأشكال وشروط وأحكام لرأس المال, األدوات ف وكمً.
اإلفصاح الكمً ٌشمل ا أمالرأسمالٌة المتعلمة بحموق الملكٌة وحسابات االستثمار المطلمة.

على معلومات عن مبلػ رأس المال األساسً والمساند, أموال أصحاب حسابات االستثمار 
حصة المساهمٌن, احتٌاطً مخاطر االستثمار.كما حدد  ,المطلك, احتٌاطً معدل األرباح

 الذي طرق تمٌٌم كفاٌة بشكلها النوعً عن المبلءة المالٌة هذا المعٌار متطلبات اإلفصاح
, والسٌاسة المتعلمة بتحدٌد األصول المرجحة بحسب أوزان مخاطرها والتً ٌتم رأس المال

مخاطر االئتمان ,  ٌشملالكمً الذي اإلفصاح وتموٌلها من لبل حسابات االستثمار المطلمة.
 مخاطر السوق, مخاطر التشؽٌل, نسبة المبلءة المالٌة 

 و السٌولة اإلفصاح عن مخاطر االئتمان   6/2
ضررورة اإلفصراح عرن المخراطر االئتمانٌرة لكرل البنرون فاإلفصراح  8تطلب ممررات برازل ت

لررد اتفررك مررع معٌررار المحاسرربة  8عررن المخرراطر االئتمانٌررة فررً البنررون وفمررا لممررررات بررازل 
( بعنوان "اإلفصاح بالموائم المالٌة للبنون والمإسسرات المالٌرة المشرابه" , 02المصري رلم )

( بعنرروان "اإلفصرراح فررً البنررون والمإسسررات المالٌررة 30دولٌررة رلررم )ومعٌررار المحاسرربة ال
المشابه" فٌما ٌتعلك اإلفصاح عن المسموحات أو المبالػ الترً ٌرتم تجنٌبهرا لمواجهرة الخسرائر 
المحتملة فً المروض والسلفٌات سواء كانرت هرذه المبرالػ لمواجهرة لرروض بعٌنهرا أو كانرت 

ل مرا تضرمناه هرو تحدٌرد وتجنٌرب بعرض المبرالػ الترً لمواجهة األخطار العامة لئللراض وكر
تواجه المخاطر المصرفٌة العامة والمعالجة المحاسبٌة لهذا االحتٌاطً ولكن هذٌن المعٌارٌن 

( لم ٌتطرلا إلى اإلفصراح عرن الحرد األدنرى لررأس المرال )كفاٌرة رأس المرال( أو 30(, )02)
 ,FASB)معاٌٌر المحاسبة المالٌة  طرق لٌاس المخاطر فً البنون. وبالرؼم من أن مجلس

1976, p. 3)  لرر أن الهدؾ األساسً للموائم المالٌرة هرو تروفٌر معلومرات تسراعد كرل مرن
المستثمرٌن الحالٌٌن والمرتمبٌن فً تمرٌر المخاطر والعائد المتولع فمرا زال هٌكرل اإلفصراح 

أنواعهررا سررواء المحاسرربً ٌخلررو مررن إطررار متكامررل لئلفصرراح عررن مخرراطر المنظمررات بجمٌررع 
للرلابرة المصررفٌة  3برازلنجد أن ممررات لجنرة كما مإسسات مالٌة أو مإسسات ؼٌر مالٌة.
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والمرتبطة بمخاطر السٌولة فً البنون التجارٌة لرد أثررت علرى اإلفصراح المحاسربً برالبنون 
لٌمررة عررن  مإشررر كفاٌررة السررٌولةبً عررن المعلومررات المرتبطررة بمررن ناحٌررة اإلفصرراح المحاسرر

األصول عالٌرة السرٌولة .إجمرالً صرافً التردفمات النمدٌرة الخارجٌرة, إذا كانرت نسربة ونوعٌة 
األصررول عالٌررة السررٌولة إلررى إجمررالً صررافً الترردفمات النمدٌررة الخارجررة أكبررر مررن أو ٌسرراوى 

إذا كانرت  لٌمة ونوعٌة التموٌل الثابرت المطلروبعن  مإشر نسبة صافً التموٌل, و 000%
  %000المتاح إلى إجمالً لٌمة التموٌل الثابت المطلوب أكبر من  نسبة لٌمة التموٌل الثابت

 اإلفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر:   6/3
أوردت اتفالٌة بازل فً الدعامة الثالثة متطلبات عامة لئلفصاح لكل نوع من المخاطر 

ً ألهداؾ وسٌاسات إدارة المخاطر بها بم ا فً وتتمثل هذه المتطلبات أن تمدم البنون وصفا
ذلن االستراتٌجٌات والعملٌات, وهٌكل وتنظٌم إدارة المخاطر ذات الصلة, ونظم لٌاس 

.ونجد أن هذه المتطلبات وفما  ( Basel, 2004)المخاطر, وسٌاسات تخفٌؾ المخاطر 
التفالٌة بازل عن اإلفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر وأسالٌب لٌاسها ومتابعتها تتفك مع 

من  8002( وكذلن معٌار اإلفصاح الصادر عام 2الدولً للتمارٌر رلم ) ما ورد فً المعٌار
مجلس الخدمات المالٌة اإلسبلمٌة الذي ٌرى أنه ٌجب تمدٌم معلومات بشؤن أهداؾ 
وسٌاسات إدارة المخاطر التً ٌطبمها البنن اإلسبلمً بما فً ذلن االستراتٌجٌات والعملٌات 

لبنون اإلسبلمٌة, وٌجب أن ٌشمل اإلفصاح طبما لمواعد اإلفصاح عن المخاطر فً ا
)مجلس الخدمات المالٌة اإلسبلمٌة ,  .معلومات عن التموٌل لكل نوع من أنواع العمود

8002) 
 
 عن حوكمة المخاطر اإلفصاح   6/4
عن دور وعن المخاطر  السنوياإلفصاح  SEC بؤمرٌكاتطلب لجنة البورصة المالٌة ت

 إلىهدؾ مكتوبة بموثمة ووهذه المتطلبات تكون  مخاطرعن ال اإلشراؾ فً اإلدارةمجلس 
سواء كانت مسإولٌة  ( Segal, 2011) : ٌلً الشركات فرصة لمنالشة ما إعطاء

لهذه  عمل لجان تمع على عاتك المجلس بكامله أو مبدئًاإلشراؾ على المخاطر بشكل 
شراؾ على اإل اإلفصاح عن كٌفٌة,  مثل لجنة المخاطر أو لجنة المراجعة المهمة 

ٌتم مرالبتها)التعرض للمخاطر الرئٌسٌة, والمرارات  التًالمعلومات  هً ماوالمخاطر, 
ERM  ًسواء و التولٌت المناسبالرئٌسٌة, الخ(, ومن الذي ٌمدمها وكٌؾ ٌتم توفٌرها ف
تمع على عاتك المجلس بكامله أو مع  مبدئًمخاطر بشكل وحوكمة ال  إدارةمسإولٌة كانت 

 (ERMلمجلس أو مع إدارة )على سبٌل المثال, لجنة لجنة فى  ا
 

 :  الدراسة التطبٌمٌةسابع المبحث ال
دراسة أثر إدارة وحوكمة المخاطر على أداء البنون تحمٌك هدؾ البحث وفً ضوء 

ٌتم فً هذا الجزء تناول الدراسة التطبٌمٌة من  التجارٌة واإلسبلمٌة لبل وبعد األزمة المالٌة
اسة والعٌنة المستخدمة , وأسلوب جمع البٌانات , متؽٌرات الدراسة خبلل مجتمع الدر

 واألسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة الختبار فروض البحث. 
  العٌنةمجتمع الدراسة و   2/1
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فً عدد من الدول  اإلسبلمٌةوعدد من البنون التجارٌة  فًٌتمثل مجتمع الدراسة       
لعدم توفر بٌانات كافٌة عنها خبلل فترة الدراسة, لذا  البنون ولد تم استبعاد بعض, العربٌة 

خبلل فترة الدراسة  إسبلمٌةبنون  2بنون تجارٌة و 2عٌنةتشمل على عدد على تم االعتماد 
 األزمة. وتم اختٌار هذه الفترة حتى ٌمكن دراسة أداء البنون لبل 8008-8005الممتدة من 

 من الناحٌة التطبٌمٌة فمد التصرت, و 8002-8002فً الفترة  األزمةوأثناء  المالٌة وبعدها
من لمجموعة من المعطٌات  إلٌهاالبنون  خبلل الفترة المشار  العدد منهذا هذه الدراسة 

تعتبر هذه خبلل فترة الدراسة و هذا البحث من تحمٌك الهدؾتوفر البٌانات المطلوبة ل أهمها:
وبالتالً ٌمكن دراسة أداء البنون لمٌة, المالٌة العا األزمةخبللها حدثت ألن الفترة مهمة 

 .محل العٌنة لبل وأثناء وبعد هذه الفترة
 أسلوب جمع البٌانات 2/2

المنشورة لعٌنة الدراسة من الموالع االلكترونٌة تم االعتماد على الموائم و التمارٌر المالٌة 
    (1)بنون التجارٌة واإلسبلمٌة فً بعض الدول العربٌة لل
 رات الدراسةمتغٌ  2/3
وٌؤخذ هذا المتؽٌر واحد صحٌح عند إفصاح البنون فً التمارٌر المالٌة  :إدارة المخاطر (0

 إدارة المخاطر نعن تطبٌك إدارة المخاطر وٌؤخذ صفر عند عدم اإلفصاح ع
وٌؤخذ هذا المتؽٌر واحد صحٌح عند إفصاح البنون فً التمارٌر  :حوكمة المخاطر (8

حوكمة  عن تطبٌكخاطر وٌؤخذ صفر عند عدم اإلفصاح المالٌة عن تطبٌك حوكمة الم
 المخاطر

ً لـ  :جودة االئتمان  (3  .Altman, E.I)تم االعتماد على لٌاس هذا المتؽٌر طبما
et.al,2013)    بور  عند التصنٌؾ االئتمانً وندراحٌث تستخدمه كذلن مإسسة است

 هً: عدة خطواتالحصول على لٌمة هذا المتؽٌر باستخدام وتم للبنون 
 للشركات الؽٌر صناعٌة Altmanتم استخدام نموذج ٌأوال:    

Z" = 6.56X1 + 3.26 X2 + 6.72 X3 + 1.05 X4" 
  حٌث أن 

Z"   " اإلفبلس: المتؽٌر التابع كمإشر الحتمال  
X1  األصول إجمالً: متؽٌر مستمل ٌمٌس رأس المال العامل إلى 
X2  األصول إجمالًى إل المحتجزة األرباح: متؽٌر مستمل ٌمٌس 
X3  ًاألصول إجمالًلبل الضرائب إلى  األرباح: متؽٌر مستمل ٌمٌس صاف 
X4  االلتزامات إجمالً: متؽٌر مستمل ٌمٌس المٌمة الدفترٌة لحموق الملكٌة إلى 

 للحصول على مإشر جودة االئتمان    "Z"لمٌمة  3.85 إضافةٌتم ثانٌاً: 
  ول على جودة االئتمان كما فً الجدول التالً:ٌتم تصنٌؾ المٌم السابمة للحصثالثؤً:

 
 
 

                                     
(1)

 (1ملحق رقم ) عينة البنوك التجارية واإلسالمية في بعض الدول العربيةلمزيد من التفصيل عن  
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 (5)جدول رلم

 Z"- Score 
Threshold 

Rating Z"- Score 
Threshold 

Rating  

G
A

R
Y

  

Z
O

N
E

  
  
  
 

 

 5.65 BB+ >8.15 AAA 

S
A

F
E

  
Z

O
N

E
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

5.25 BB 8.15 AA+ 

4.95 BB- 7.60 AA 

4.75 B+ 7.30 AA- 

4.50 B 7.00 A+   
  
  
  
 

D
IS

T
R

E
S

S
 

 

Z
O

N
E

  
  
 

   

4.15 B- 6.85 A 

3.75 CCC+ 6.65 A- 

3.20 CCC 6.40 BBB+ 

2.50 CCC- 6.25 BBB 

<1.70 D 5.83 BBB- 

 

 معدل كفاٌة رأس المال )افصاحات الموائم والتمارٌر المالٌة( (4
 مإشر األمان المصرفً )حموق الملكٌة /إجمالً األصول( (5
 لة )النمدٌة وما ٌعادلها/إجمالً األصول(مخاطر السٌو (6
 المروض المتعثرة(/إجمالً األصول( –مخاطر االئتمان ))إجمالً المروض  (2
 نسبة المروض المتعثرة إلى إجمالً المروض (2
 نسبة االلتزامات /األصول (2

 نسبة العائد على حموق الملكٌة (00
 نسبة العائد على األصول (00
 مالً اإلٌرادات(مإشر الكفاءة) المصروفات التشؽٌلٌة /إج (08
 مإشر الموة اإلٌرادٌة )إجمالً اإلٌرادات /إجمالً األصول( (03
 حجم البنن )اللوؼارٌتم الطبٌعً إلجمالً األصول( (04
 
  ةالمستخدم ةاإلحصائٌ الٌباألس  2/4

ومعامل االرتباط بٌن اإلحصاء الوصفً لوصؾ العبللة بٌن متؽٌرات الدراسة تم استخدام 
 Multiple Linear المتعدد الخطً االنحدارستخدام اتم و (2)متؽٌرات الدراسة

Regression Model   عدد من المتؽٌرات المستملة على المتؽٌر التابع,   تؤثٌر الختبار
لتحدٌد مدى لوة العبللة بٌن المتؽٌر التابع والمتؽٌر أو  Rوتم إٌجاد معامل االرتباط 

لتحدٌد مدى مساهمة المتؽٌر المستمل  R2المتؽٌرات المستملة كما تم إٌجاد معامل التحدٌد 
الختبار معنوٌة  T-TESTفً تفسٌر التباٌن فً المتؽٌر التابع, باإلضافة إلى استخدام 

كما  % .0.5الختبار معنوٌة النموذج, وذلن عند مستوى معنوٌة  F-TEST المتؽٌرات و
 للفرق بٌن   Independent-samples T Test اإلحصائًتم استخدام االختبار 

                                     
2)

 (2ملحق رقم )     
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   SPSS((17.0استخدام البرنامج  على وتم االعتماد, متؽٌرات الدراسةمتوسطات 

  .للتحلٌل اإلحصائً
 اإلحصاء الوصفً لمتغٌرات الدراسة   2/4/1
 استخدام الرسم البٌانً لوصف متغٌرات الدراسة    2/4/1/1
 8008 إلى 8005خبلل الفترة من تم استخدام الرسم البٌانً لوصؾ متؽٌرات الدراسة  

موضحة فً الشكل  لبل وبعد وأثناء األزمة المالٌةوللممارنة بٌن البنون التجارٌة واإلسبلمٌة 
 التالً:

 (5شكل رلم )
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 ٌوضح الرسم البٌانً السابك لمتؽٌرات الدراسة االتً:

للبنون اإلسبلمٌة أفضل متؽٌر بالنسبة البالنسبة لمتؽٌر جودة االئتمان نجد أن متوسطات  -
 4.25من البنون التجارٌة وخاصة فً فترة األزمة المالٌة وبعدها حٌث كان المتوسط 

,  3.40بالممارنة بٌن البنون التجارٌة بمتوسط  8000فً عام  5.04و  8002عام 
 لنفس السنوات 3.48و

للبنون  أما متوسطات مإشر مخاطر السٌولة كان هنان تمارب بٌن المتوسطات بالنسبة -
اإلسبلمٌة والتجارٌة وخاصة فً فترات األزمة المالٌة وبعدها حٌث وصل المتوسط 

 8002,  8002فً عامً  0.03, 0.00لكل منهما 

فً عام  0.862معدل كفاٌة رأس المال كان  متوسط هذا المتؽٌر للبنون اإلسبلمٌة  -
 0.80و  0.025أما بالنسبة للبنون التجارٌة فكان  8008فً عامً  0.20, 8002

  .لنفس السنوات

 8002فً عام  0.806االمان المصرفً كان  متوسط هذا المتؽٌر للبنون اإلسبلمٌة  -
 0.885ثم أرتفع مرة أخرى بعد األزمة المالٌة لٌصل إلى  8002فً عامً  0.058و

لنفس  0.032و  0.03,   0.004أما بالنسبة للبنون التجارٌة فكان  8000فً عام 
 .السنوات

ر االئتمان زٌادة متوسطات متؽٌر مخاطر االئتمان فً فترة األزمة المالٌة لكل مخاط  -
,   8002عام  0.64,  0.60من البنون اإلسبلمٌة والبنون التجارٌة حٌث كان 

 لكل منها. 8008فً عام  0.55,  0.640

إلى  8005نسبة المروض المتعثرة متوسط هذه النسبة كان مستمر خبلل الفترة من  -
لكل من   0.0525,   0.042لٌصل إلى  8008,  8000أرتفع فً عامً  ثم 8000

 البنون اإلسبلمٌة والبنون التجارٌة .
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نسبة االلتزامات إلى األصول متوسطات هذه النسبة أكبر فً البنون التجارٌة حٌث  -
  8008فً عام  0.252,  8002فً عام  0.255,  8002فً عام  0.252كانت 

لنفس  0.622,  0.620,  0.242بلمٌة التً كان المتوسط بالممارنة بالبنون اإلس
 السنوات.

نسبة العائد على األصول متوسط هذه النسبة انخفض أثناء وبعد األزمة المالٌة فبالنسبة  -
لعام  0.000,  8002لعام  0.0052,  8006فً عام  0.422للبنون اإلسبلمٌة كان 

 لنفس الفترة. 0.802,  0.088,  0.8640أما البنون التجارٌة  فكان  8000

نسبة العائد على حموق الملكٌة فً فترة األزمة المالٌة كان المتوسط للبنون اإلسبلمٌة  -
 0.0522,   0.028بٌنما كان  8002لعام   0.0622بٌنما البنون التجارٌة  0.846
  8000فً عام 

للبنون  نسبة الكفاءة متوسط هذه النسبة كان أكبر فً فترة األزمة المالٌة وبعدها -
للبنون التجارٌة وفً   0.544, وكان  8002فً عام  0.2662اإلسبلمٌة حٌث كان  

  8008لعام  0.544,  0.206الممابل كان 

مإشر الموة االٌرادٌة بالنسبة للبنون اإلسبلمٌة كان المتوسط أكبر لبل األزمة المالٌة   -
 8008فً عام   0.0325وكان  8006فً عام  0.263للبنون اإلسبلمٌة حٌث كان 

 للبنون التجارٌة  0.04,  0.0505وفً الممابل كان 

حجم البنن متوسطات حجم البنن متماربة لكل من البنون اإلسبلمٌة والتجارٌة لبل وبعد  -
 8008لعام  4.450,  8002عام  4.4832األزمة المالٌة حٌث كان للبنون اإلسبلمٌة 

 س الفترةللبنون التجارٌة  لنف 5.000,  4.240بٌنما كان 
 التصنٌف االئتمانً لعٌنة الدراسة   2/4/1/2

وحساب لٌمة مإشر جودة االئتمان عٌنة الدراسة ل على الموائم والتمارٌر المالٌةبعد االطبلع 
البنون التجارٌة واإلسبلمٌة خبلل فترة الدارسة من  باستخدام الخطوات السابك ذكرها لكل

 ول على التصنٌؾ الموضح فً الجدول التالً. ٌمكن الحص التً تتوسطها األزمة المالٌة

 (6)جدول رلم
 2005 2006 2002 2002 2002 2010 2011 2012  

Safe 3.12 2 1 0 0 0 0 0 0 1 تجارٌة% 

 %32.2 21 2 3 2 2 3 3 3 3 إسالمٌة

 %12.26 23 3 3 2 2 3 3 3 4 اإلجمالً

Grey 22.62 51 2 2 2 5 4 6 2 6 تجارٌة% 

 %51.56 33 5 4 6 5 4 4 3 2 إسالمٌة

 %65.63 24 12 11 14 10 2 10 11 2 اإلجمالً

Diss 12.12 11 0 1 0 3 4 2 0 1 تجارٌة% 

 %15.63 10 1 1 0 1 1 1 2 3 إسالمٌة

 %16.41 21 1 2 0 4 5 3 2 4 اإلجمالً

 %100 122 16 16 16 16 16 16 16 16 اإلجمالً
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بنن بنسبة  83 للتصنٌؾ االئتمانً لنوع األولعدد حاالت االجدول السابك ٌوضح أن 
% 3.08% من البنون اإلسبلمٌة فً ممابل 38.2% من إجمالً عدد البنون بنسبة 02.26

بنن بنسبة  24 للتصنٌؾ االئتمانً من البنون التجارٌة , عدد حاالت النوع الثانً
فً ممابل % من البنون اإلسبلمٌة 50.56% من إجمالً عدد البنون أي بنسبة 65.63
بنن بنسبة  80 للتصنٌؾ االئتمانً %من البنون التجارٌة , عدد حاالت النوع الثالث22.62
% من البنون اإلسبلمٌة فً ممابل 05.63% من إجمالً عدد البنون أي بنسبة 06.40
عدد  األول للتصنٌؾ االئتمانًالنوع . وبالتالً ٌتضح أن % من البنون التجارٌة 02.02

مالً  استمرارأن البنون اإلسبلمٌة أكثر  بمعنً ٌة أكبر من البنون التجارٌةالبنون اإلسبلم
عدد البنون التجارٌة اكبر من عدد للتصنٌؾ االئتمانً من البنون التجارٌة, النوع الثالث 

 البنون اإلسبلمٌة أي أن البنون التجارٌة أكثر عرضة للفشل المالً من البنون اإلسبلمٌة . 
المالٌة  لبل األزمة للبنون الحاالت لكل نوع من التصنٌف االئتمانً بة وعددنس 2/4/0/3

 هاوبعد
 (2)جدول رلم

 مرحلة ما بعد األزمة المالٌة مرحلة ما لبل األزمة المالٌة 

2005-2002 2002-2012 

البنون  اإلجمالً 
 التجارٌة

البنون 
 اإلسالمٌة

البنون  البنون التجارٌة اإلجمالً
 اإلسالمٌة

Safe 13 1 3% 12 32% 10 1 3% 2 22% 

Grey 32 24 25% 13 41% 42 22 24% 20 62% 

Diss 14 2 22% 2 21% 2 4 13% 3 10% 

 %100 32 %100 32 64 %100 32 %100 32 64 اإلجمالً

لبل األزمة المالٌة بلؽت نسبة للتصنٌؾ االئتمانً  األولالنوع الجدول السابك ٌوضح أن 
بٌنما فً مرحلة ما بعد األزمة , % من البنون التجارٌة 3ممابل % فً 32البنون اإلسبلمٌة

% من البنون التجارٌة أي زٌادة نسبة 3% فً ممابل 82المالٌة بلؽت نسبة البنون اإلسبلمٌة
لبل األزمة المالٌة بلؽت نسبة البنون  للتصنٌؾ االئتمانً البنون اإلسبلمٌة, النوع الثانً

% من 68% فً ممابل 24بنون اإلسبلمٌة بٌنما بلؽت% من ال40%فً ممابل25التجارٌة 
لبل األزمة المالٌة بلؽت نسبة البنون للتصنٌؾ االئتمانً البنون اإلسبلمٌة, النوع الثالث 

% من البنون التجارٌة بٌنما فً مرحلة ما بعد األزمة المالٌة 88% فً ممابل 80اإلسبلمٌة
وذلن ٌشٌر إلى أن البنون التجارٌة .%من 03%فً ممابل 00بلؽت نسبة البنون اإلسبلمٌة

 .أداء البنون اإلسبلمٌة ألل تؤثر باألزمة المالٌة عن البنون التجارٌة
 نسبة وعدد الحاالت لتطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر لعٌنة الدراسة    2/4/1/4

 (2)جدول رلم 
 2005 2006 2002 2002 2002 2010 2011 2012  

 إدارة
 المخاطر

 %44 56 0 0 0 2 2 15 16 16  تطبٌك عدم

 %56 22 16 16 16 14 2 1 0 0  التطبٌك

 حوكمة
 المخاطر

 عدم
 اإلفصاح

16 16 16 16 16 2 5 4 26 25%  

 %25 32 12 11 2 0 0 0 0 0  اإلفصاح

 1 122 16 16 16 16 16 16 16 16 إجمالً عدد البنون



51 
 

لتدرٌجً إلدارة المخاطر واإلفصاح التطبٌك ا السابك إلى أنه مع  بداٌةتشٌر نتائج الجدول 

بلؽت نسبة البنون التً تفصح عن  8002منذ  لعٌنة الدراسة المالٌةفً معظم التمارٌر عنها 
% من إجمالً عدد البنون  محل الدراسة مع مبلحظة انه خبلل السنوات 56إدارة المخاطر 

رٌر المالٌة أما كل البنون كانت تفصح عن إدارة المخاطر فً التما 8008و 8000, 8000
لبنون التً اوعدد الحاالت  8000 عام فً بداٌة تفكان حوكمة المخاطراإلفصاح عن 

 082% من إجمالً عدد الحاالت البالػ 85حالة بنسبة  38 حوكمة المخاطرتفصح عن 
 حالة.

 الدراسة  فروض  2/5
 األولالفرض 

إدارة ن التً تطبك البنو أداءمإشرات  بٌن إحصائٌةداللة  اتذتوجد فروق جوهرٌة 
 المخاطروحوكمة  إدارةتطبك  البنون التً الأداء ومإشرات المخاطر وحوكمة 

 ٌمكن صٌاؼته إلى الفرضٌن الفرعٌٌن التالٌٌن: وهذا الفرض
داللة إحصائٌة بٌن مإشرات أداء البنون التً تطبك إدارة توجد فروق جوهرٌة ذات  -

 المخاطر
 تطبك إدارة المخاطرومإشرات أداء البنون التً ال    
داللة إحصائٌة بٌن مإشرات أداء البنون التً تفصح عن توجد فروق جوهرٌة ذات  -

 ومإشرات أداء البنون التً ال تفصح عن حوكمة المخاطرحوكمة المخاطر
للفرق بٌن متوسطات    Independent-samples T Testم اختبار استخدتم ا

إدارة  تطبك المخاطر والبنون التً الوحوكمة  إدارةمإشرات األداء للبنون التً تطبك 
تظهر  للفرض الفرعً األول والثانًنتٌجة االختبار اإلحصائً كانت ووحوكمة المخاطر 

  :( على التوالً 00( والجدول رلم )2رلم )فً الجدول 
 (2)جدول رلم

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) المتغٌرات

 792. 126 265.- 000. 38.147 معدل كفاٌة رأس المال 

 327. 126 985.- 213. 1.569 مؤشر اآلمان المصرفً 

 449. 126 759. 001. 10.752 مخاطر السٌولة 

 239. 126 1.182 960. 003. مخاطر االئتمان 

 169. 126 1.382 584. 301. ممٌاس لجودة االئتمان

 051. 126 1.974- 020. 5.592 نسبة المروض المتعثرة 

 146. 126 1.462 398. 720. األصولمات /نسبة االلتزا

 083. 126 1.747 567. 329. العائد على حموق الملكٌة

 000. 126 3.771 535. 386. األصولنسبة العائد على 

 007. 126 2.735 084. 3.025 مؤشر الكفاءة

 605. 126 519.- 171. 1.894 مؤشر الموة اإلٌرادٌة

 047. 126 2.005- 908. 013. حجم البنن 

المستخدمة  األداءلى أن أؼلب فروق المتوسطات بٌن مإشرات تشٌر نتائج الجدول السابك إ
بٌن البنون التً تطبك إدارة  األداءفً مإشرات ال تتمتع بمعنوٌة ذات داللة إحصائٌة 

لكن وجدت بعض المتؽٌرات لها فروق المخاطر والبنون التً ال تطبك إدارة المخاطر و
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, مإشر الكفاءة وحجم البنن وذلن  األصولهً نسبة العائد على   0.05 ألل من معنوٌة 
  .ٌعنً لبول هذا الفرض

 (00الجدول رلم )
 F Sig. t df Sig. (2-tailed) المتغٌرات

 0.632 126 0.480 0.010 6.911 معدل كفاٌة رأس المال 

 0.088 126 1.720 0.002 9.552 مؤشر اآلمان المصرفً 

 0.734 126 0.340- 0.018 5.756 مخاطر السٌولة 

 0.692 126 0.397- 0.315 1.019 مخاطر االئتمان 

 0.019 126 2.384 0.276 1.199 ممٌاس لجودة االئتمان

 0.644 126 0.464 0.975 0.001 نسبة المروض المتعثرة 

 0.025 126 2.267- 0.134 2.280 األصولنسبة االلتزامات /

 0.014 126 2.488- 0.136 2.246 العائد على حموق الملكٌة

 0.001 126 3.457- 0.525 0.407 األصولنسبة العائد على 

 0.004 126 2.896 0.033 4.673 مؤشر الكفاءة

 0.172 126 1.373 0.001 10.708 مؤشر الموة اإلٌرادٌة

 0.441 126 0.773 0.735 0.115 حجم البنن 

 
بمعنوٌة ألل  إحصائٌةلها داللة  األداءرات نتائج الجدول السابك إلى أن بعض مإش توضح

العائد على حموق ,  األصولنسبة االلتزامات /,  ممٌاس لجودة االئتمانوهً  0.05من 
مما ٌشٌر إلى وجود اختبلؾ معنوي فً  مإشر الكفاءةو األصولنسبة العائد على ,  الملكٌة

تفصح عن  البنون التً الللبنون التً تفصح عن حوكمة المخاطر وبالنسبة  األداءمإشرات 
 .حوكمة المخاطر مما ٌإٌد لبول هذا الفرض

 
  : الفرض الثانً

المخاطر ٌإدي إلى تحسٌن أداء البنون مما ٌنتج عنه الحصول على وحوكمة  إدارةتطبٌك 
 أفضل فً التصنٌؾ االئتمانً ٌةجودة ائتمان

لدراسة أثر  طً المتعددوالختبار هذا الفرض تم االعتماد على نموذج االنحدار الخ      
, معدل كفاٌة رأس المال المخاطر , وتمرٌر حوكمة المخاطر ,  إدارةالمتؽٌرات المستملة )

مخاطر السٌولة , مخاطر االئتمان , نسبة المروض المتعثرة إلى  مإشر اآلمان المصرفً ,
العائد على , نسبة العائد على حموق الملكٌة, نسبة  األصولإجمالً المروض , االلتزامات /

على المتؽٌر التابع وهو (, ,حجم البنن اإلرادٌة, مإشر الكفاءة, مإشر الموة  األصول
تحدٌد أهم ل stepwise, وتم استخدام النموذج على مراحل بطرٌمة جودة االئتمان مإشر 

وإزالة المتؽٌرات المستملة مع  التً تحسن المدرة التنبإٌة للنموذج المتؽٌرات المستملة
وٌساعد ذلن , للنموذج التنبإٌة التً ٌكون إضافتها ؼٌر مإثر معنوٌاً على المدرة  األخرى

ترتٌب المتؽٌرات حسب أهمٌتها فً تفسٌر المتؽٌر التابع والجدول التالً ٌظهر النتائج على 
 .اإلحصائٌة لهذا الفرض
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 (00) جدول رلم
معامل  المتغٌرات المستملة

 االرتباط
الخطأ 

 المعٌاري
معامل 

حدٌد الت
R2 

معنوٌة 
F 

 معامل 
B   

معنوٌة 
T 

 المرحلة األولى
 االلتزامات/األصول

0.26 0.4123 0.22 0.00  
 -6.22 

 
0.00 

 المرحلة الثانٌة
االلتزامات/األصول 

 العائد/األصول

0.22 0.3232 0.23 0.00  
-6.25 

2.36  

 
0.00 
0.00 

 المرحلة الثالثة
 االلتزامات/األصول  -
  العائد/األصول  -
 حوكمة المخاطر  -

0.22 0.3266 0.24 0.00  
-6.22 

2.33 
0.122 

 
0.00 
0.00 

0.022 

 
فً ف. وتشٌر نتائج الجدول السابك إلى دخول المتؽٌرات المستملة على ثبلث مراحل 

 كانو األصولإجمالً تم دخول المتؽٌر المستمل لنسبة االلتزامات على  األولىالمرحلة 
من التؽٌرات % 28هذه النسبة تفسر  وبالتالً 0.28مل التحدٌد ومعا 0.26معامل االرتباط 

وهما المتؽٌر المستمل األول  ٌنمتؽٌرتم دخول المرحلة الثانٌة فً . و جودة االئتمان فً
وذلن  األصولالعائد على المتؽٌر المستمل الثانً نسبة و األصولنسبة االلتزامات على 

% من التؽٌرات فً جودة 23ٌفسر  وهذا 0.23التحدٌد معامل و 0.22بمعامل االرتباط 
نسبة االلتزامات على  هم ثبلث متؽٌرات مستملة و إدخالتم  األخٌرةاالئتمان. والمرحلة 

عن حوكمة المخاطر وذلن بمعامل االرتباط  اإلفصاحو األصولالعائد على نسبة و األصول
فً جودة االئتمان,  % من التؽٌرات24فسر ت وهذه المتؽٌرات 0.24التحدٌد معامل و 0.22

 األصولد عبللة عكسٌة بٌن نسبة االلتزامات /كما توج 0.05بمستوى معنوٌة ألل من 
نسبة العائد على وكل من وجودة االئتمان عبللة طردٌة بٌن بٌنما توجد , وجودة االئتمان

ٌعنً زٌادة الموة   R2وزٌادة معامل التحدٌد , حوكمة المخاطر  عن اإلفصاحو األصول
 .سٌرٌة للنموذج وبالتالً لبول هذا الفرضالتف
 

 الفرض الثالث
بٌن  األداءمإشرات بٌن إدارة وحوكمة المخاطر وداللة إحصائٌة توجد فروق جوهرٌة ذات 

  .اإلسبلمٌةالبنون التجارٌة والبنون 
للفرق    Independent-samples T Testوالختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار 

ات األداء فً البنون التجارٌة والبنون اإلسبلمٌة وكانت النتائج بٌن متوسطات مإشر
 اإلحصائٌة لهذا الفرض موضحة فً الجدول التالً:

 
 
 
 



53 
 

 (08جدول رلم )
عدم وجود فروق معنوٌة بٌن تطبٌك البنون التجارٌة  تشٌر نتائج الجدول السابك إلى

لها داللة  األداءأن بعض مإشرات , بٌنما وجد  واإلسبلمٌة إلدارة وحوكمة المخاطر
صرفً, , مإشر اآلمان الممعدل كفاٌة رأس المالوهً  0.05بمعنوٌة ألل من  إحصائٌة

, مإشر الكفاءة, حجم األصولنسبة االلتزامات / جودة االئتمان,ممٌاس , مخاطر االئتمان
بالنسبة للبنون التجارٌة  األداءالبنن مما ٌشٌر إلى وجود اختبلؾ معنوي فً مإشرات 

 .اإلسبلمٌةوالبنون 
 الفرض الرابع 

 األداءمإشرات و وحوكمة المخاطر إدارةبٌن داللة إحصائٌة توجد فروق جوهرٌة ذات 
 المالٌة األزمةالمالٌة وبعد  األزمةلبل للبنون 

للفرق    Independent-samples T Testوالختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار 
بٌن متوسطات إدارة وحوكمة المخاطر ومإشرات األداء فً البنون التجارٌة والبنون 

 ضحة فً الجدول التالً:اإلسبلمٌة وكانت النتائج اإلحصائٌة لهذا الفرض مو

 (03) جدول رلم
 F Sig. t df Sig. (2-tailed) المتغٌرات

 000. 126 16.017 000. 29.232 ادارة المخاطر

 000. 126 7.937 . . المخاطر حوكمةتمرٌر 

 579. 126 557.- 000. 33.411 معدل كفاٌة رأس المال 

 346. 126 946. 060. 3.603 مؤشر اآلمان المصرفً 

 443. 126 770.- 002. 10.512 خاطر السٌولة م

 056. 126 1.932- 934. 007. مخاطر االئتمان 

 765. 126 300. 317. 1.011 ممٌاس لجودة االئتمان

 031. 126 2.187 006. 7.698 نسبة المروض المتعثرة 

 732. 126 343.- 503. 452. األصولنسبة االلتزامات /

 114. 126 1.593- 388. 750. العائد على حموق الملكٌة 

 000. 126 4.210- 471. 523. األصولنسبة العائد على 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) المتغٌرات

 480. 126 709.- 204. 1.627 إدارة المخاطر

 418. 126 812.- 106. 2.653 حوكمة المخاطر

 014. 126 2.488- 786. 074. المال معدل كفاٌة رأس 

 005. 126 2.833- 000. 16.617 مؤشر اآلمان المصرفً 

 073. 126 1.811- 006. 7.939 مخاطر السٌولة 

 031. 126 2.178- 852. 035. مخاطر االئتمان 

 000. 126 3.848- 000. 27.720 ممٌاس لجودة االئتمان

 504. 126 670. 128. 2.349 نسبة المروض المتعثرة 

 000. 126 4.491 000. 37.064 نسبة االلتزامات /األصول

 508. 126 664. 062. 3.540 العائدعلى حموق الملكٌة 

 843. 126 198. 000. 17.419 نسبة العائد على األصول

 005. 126 2.827- 045. 4.087 مؤشر الكفاءة

 409. 126 829. 114. 2.529 مؤشر الموة اإلٌرادٌة

 000. 126 5.157 000. 34.500 البنن حجم 
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 001. 126 3.385 049. 3.951 مؤشر الكفاءة

 506. 126 667. 107. 2.634 مؤشر الموة اإلٌرادٌة

 030. 126 2.192 593. 288. حجم البنن 

 0.05ألل من  إحصائٌة تشٌر نتائج الجدول السابك إلى وجود اختبلؾ معنوي ذو دالله
أن  تشٌر النتائج إلىكما ,  وبعدها المالٌة األزمةوحوكمة المخاطر لبل  إدارةوذلن بٌن 

نسبة المروض  وهً 0.05بمعنوٌة ألل من  إحصائٌةلها داللة  األداءبعض مإشرات 
مما ٌشٌر إلى وجود , مإشر الكفاءة , حجم البنن  األصول, نسبة العائد على  المتعثرة

المالٌة وبعدها مما ٌإٌد لبول  األزمةلبل بالنسبة للبنون  األداءتبلؾ معنوي فً مإشرات اخ
 .هذا الفرض

 
 الفرض الخامس

ومإشرات  المخاطروحوكمة  إدارةتطبٌك  بٌن داللة إحصائٌة توجد فروق جوهرٌة ذات 
 الدول العربٌة فً أداء البنون 

للفرق    Independent-samples T Testوالختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار 
إدارة وحوكمة المخاطر ومإشرات األداء فً الدول العربٌة محل الدراسة   بٌن متوسطات

وكانت  مصر, لطر, الكوٌت, أبو ظبً اإلمارات , دبً اإلمارات , السعودٌة , البحرٌن()
 النتائج اإلحصائٌة لهذا الفرض موضحة فً الجدول التالً:

 
 (04)جدول رلم

 Sum of  تغٌراتالم
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 المخاطر إدارة
 

 613. 747. 188. 6 1.125 بٌن المجموعات 

     251. 121 30.375 داخل المجموعات

 بٌن المجموعات  المخاطر حوكمة 
2.094 6 .349 1.927 .082 

     181. 121 21.906 داخل المجموعات

  بٌن المجموعات جودة االئتمان
107.780 6 17.963 

10.54
6 

.000 

     1.703 121 206.105 داخل المجموعات

 000. 4.723 1.391 6 8.344 بٌن المجموعات ًاالئتمان التصنٌف

     294. 121 35.625 داخل المجموعات

معدل كفاٌة رأس 
 المال 

 000. 6.944 037. 6 220. بٌن المجموعات 

     005. 121 640. داخل المجموعات

 000. 6.632 119. 6 711. بٌن المجموعات   اآلمان المصرفً 

     018. 121 2.163 داخل المجموعات

 002. 3.689 024. 6 146. بٌن المجموعات  مخاطر السٌولة 

     007. 121 796. داخل المجموعات
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 000. 4.671 131. 6 785. بٌن المجموعات  مخاطر االئتمان

     028. 121 3.390 داخل المجموعات

نسبة المروض 
 المتعثرة 

 019. 2.658 031. 6 184. بٌن المجموعات 

     012. 121 1.395 داخل المجموعات

االلتزامات  نسبة
 األصولإلى 

 000. 9.255 315. 6 1.891 بٌن المجموعات 

     034. 121 4.121 داخل المجموعات

على  نسبة العائد
 حموق الملكٌة

 006. 3.207 117. 6 702. مجموعات بٌن ال

     036. 121 4.412 داخل المجموعات

نسبة العائد على 
 األصول

 002. 3.719 002. 6 011. بٌن المجموعات 

     000. 121 058. داخل المجموعات

 000. 5.877 880. 6 5.277 بٌن المجموعات  مؤشر الكفاءة

     150. 121 18.107 داخل المجموعات

مؤشر الموة 
 ٌرادٌةاال

 368. 1.098 076. 6 454. بٌن المجموعات 

     069. 121 8.343 داخل المجموعات

 حجم البنن 
 

 بٌن المجموعات 
47.626 6 7.938 

43.00
6 

.000 

     185. 121 22.333 داخل المجموعات

 بٌن إحصائٌةتشٌر نتائج الجدول السابك إلى عدم وجود اختبلؾ معنوي ذو دالله 
 اإلفصاحوالمخاطر  إدارة مجموعات البنون فً الدول العربٌة محل الدراسة بالنسبة لتطبٌك

مإشرات  معظمأن بٌنما تشٌر النتائج اإلحصائٌة السابمة إلى , عن تمرٌر حوكمة المخاطر 
جودة وهً  0.05بمعنوٌة ألل من  إحصائٌةداللة لها  األداء للبنون فً الدول العربٌة

نوع االئتمان , معدل كفاٌة رأس المال , مإشر اآلمان المصرفً , مخاطر االئتمان , 
, نسبة  األصولالسٌولة , مخاطر االئتمان , نسبة المروض المتعثرة , نسبة االلتزامات إلى 

مما ٌشٌر , مإشر الكفاءة وحجم البنن  األصولالعائد على حموق الملكٌة , نسبة العائد على 
مما ٌإٌد  فً الدول العربٌةبالنسبة للبنون  األداءفً مإشرات إلى وجود اختبلؾ معنوي 

أما بالنسبة لتطبٌك واإلفصاح عن المالً  األداءبالنسبة الختبلؾ مإشرات  لبول هذا الفرض
 .إدارة وحوكمة المخاطر ال ٌوجد اختبلؾ بٌن الدول العربٌة 

 
 رحةمتوالتوصٌات والبحوث الم : خالصة ونتائج البحثالمبحث الثامن 

استهدؾ هذا البحث دراسة أثر إدارة وحوكمة المخاطر على أداء البنون التجارٌة 
سة النظرٌة والدراسة الدراوتم استخبلص نتائج واإلسبلمٌة لبل وبعد األزمة المالٌة 

 -التطبٌمٌة كما ٌلً:
 خالصة ونتائج البحث 2/1
الفرق بٌنها وإدارة و [ERM]تعرٌؾ إدارة مخاطر المنشؤة  النظري للدراسة اإلطار تناول 

وضع إطار لحوكمة المخاطر التملٌدٌة , العوامل المإثرة على إدارة المخاطر فً البنون , 
وأهداؾ ومزاٌا التطبٌك, دور الهٌئات عبللة إدارة المخاطر وحوكمة المخاطر المخاطر, 

ألزمة المالٌة والجمعٌات العلمٌة والمهنٌة لتطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر للحد من تداعٌات ا
دور اتفالٌات , انعكاسات األزمة المالٌة على المٌاس واإلفصاح عن المخاطر فً البنون , 
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وأثرها على أداء كل من البنون التجارٌة  بازل  ووكاالت االئتمان فً األزمة المالٌة
واإلسبلمٌة ودور كل من المٌاس واإلفصاح عن المخاطر كؤحد آلٌات إدارة وحوكمة 

وتم اختبار خمسة فروض أساسٌة الفرض األول . للحد من تداعٌات األزمة المالٌةالمخاطر 
فروق جوهرٌة ذات داللة إحصائٌة بٌن مإشرات أداء البنون التً تطبك إدارة عن وجود 

وحوكمة المخاطر ومإشرات األداء البنون التً ال تطبك إدارة وحوكمة المخاطر,الفرض 
بنون التً تطبك إدارة وحوكمة المخاطر بالممارنة بالبنون الثانً عن زٌادة جودة ائتمان ال

التً ال تطبك إدارة وحوكمة المخاطر,الفرض الثالث عن وجود فروق جوهرٌة ذات داللة 
الفرض الرابع عن , والبنون اإلسبلمٌة  فً مإشرات األداء بٌن البنون التجارٌةإحصائٌة 

ة وحوكمة المخاطر ومإشرات األداء بٌن إدارفروق جوهرٌة ذات داللة إحصائٌة  ووجود
فروق  الفرض الخامس عن ووجود,المالً للبنون لبل األزمة المالٌة وبعد األزمة المالٌة

ومإشرات األداء فً بنون  بٌن تطبٌك إدارة وحوكمة المخاطرجوهرٌة ذات داللة إحصائٌة 
 الدول العربٌة.

 
 

 -بالنتائج التالٌة:النظرٌة  دراسةال تخلص
 ارة مخاطر المنشؤة تعرٌؾ إد(ERM)  على أنه إجراء ٌعتمد على كل من مجلس

اإلدارة والمدٌرٌن واألفراد, وٌطبك لتنفٌذ اإلستراتٌجٌة خبلل المنظمة, حٌث ٌتم تحدٌد 
 .جمٌع األحداث المحتملة والتً من شؤنها أن تإثر على الوحدة االلتصادٌة

 ٌن المخاطر والربحٌة فهً تتكٌؾ تموم إدارة مخاطر المنشؤة بتحسٌن مستوى العبللة ب
مع التعمد فً الظروؾ االلتصادٌة الحالٌة مما ٌضفً رإٌة شاملة على تهٌئة الوحدة 

, االلتصادٌة لمواجهة التؤثٌرات السلبٌة والحد من الخسائر والمضاء على خطر اإلفبلس
 زلتوجد العدٌد من العوامل المإثرة على إدارة المخاطر فً البنون اتفالٌات باو

 االئتمان العالمٌة.  التبلعب المحاسبً األزمة العالمٌة.وكاالت
  ٌنبؽً تحدٌد ولٌاس ومتابعة ومرالبة المخاطر وإجراءات التخفٌؾ واإلببلغ عنها

والتحكم فٌها بمعنى إخضاع المخاطر إلى معاٌٌر الحوكمة , وتمتضً هذه اإلجراءات 
ات وإدارة فعالة ورشٌدة التخاذ جراءات وأنظمة معلوموإتطبٌك استراتجٌات مبلئمة 

وإعداد التمارٌر والبٌانات الداخلٌة عن المخاطر بما ٌتناسب مع نطاق ومدى وطبٌعة 
 .البنونأنشطة 

  فاعلٌة إدارة المخاطر وإجراء التعدٌبلت المناسبة علٌها واإلفصاح عن هذه حتى ٌتمكن
  .م والعوائد علٌهاأصحاب هذه الحسابات من تمٌٌم المخاطر المحتملة الستثماراته

  ًٌجب عمل تمٌٌم مستمر ومستمل إلطار حوكمة المخاطر ألنه ٌساهم بشكل كبٌر  ف
الصٌانة المستمرة للرلابة الداخلٌة للشركة, وإدارة وحوكمة المخاطر كما أنها تساعد 
الوحدة االلتصادٌة  فً تحمٌك أهدافها من خبلل جلب مدخل منضبط لتمٌٌم وتحسٌن 

إدارة المخاطر والرلابة والحوكمة. ولد ٌنطوي هذا على األطراؾ  فعالٌة عملٌات
 .الداخلٌة والخارجٌة

   إذا تم الربط بٌن الحوكمة وإدارة المخاطر فإن الوحدة االلتصادٌة تكتسب مٌزة تنافسٌة
تساعدها على خلك وحماٌة وتعزٌز لٌمة المساهمٌن , فالحوكمة تعتبر العامل األهم 
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ألطراؾ األخرى المهتمة بالبنون وممارسة إدارة المخاطر تتم بالنسبة للمستثمر وا
بصورة لٌس فمط االلتزام بالحوكمة ولكن ممارسة جٌدة للشركات وتحسٌن اتخاذ 
المرارات وبالتالً ضرورة تنفٌذ وتطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر للتؤكد من بماء التنظٌم 

 .وخلك المٌمة
 لتطبٌك  العدٌد من المعاٌٌر إصدارفً  لمهنٌةبرز دور الهٌئات والجمعٌات العلمٌة وا

 .إدارة وحوكمة المخاطر للحد من تداعٌات األزمة المالٌة
  التجارٌة  البنوناإلسبلمٌة ألل تؤثراً بانعكاسات األزمة المالٌة ممارنة ب البنون

  .عتمادها على صٌػ التموٌل اإلسبلمًإل
  فً البنون مع تصاعد هذه المخاطر بدأ التفكٌر فً البحث عن آلٌات لمواجهة المخاطر

فً بٌئة األعمال وما تتبعها من خسائر ٌمكن أن ٌإثر على المركز المالً للبنون وعلى 
المٌاس واإلفصاح عن المخاطر كؤحد آلٌات إدارة وحوكمة المخاطر للحد من أرباحها 

 .تداعٌات األزمة المالٌة
 لسٌاسات ئٌسً من واضعً اإدارة المخاطر مع حوكمة المخاطر كانت محل تركٌز ر

وظهورها ٌمود حوكمة المنشؤة بصورة ,فً أعماب األزمة المالٌة والجهات المنظمة 
 . للمساهمة فً خلك المٌمة  كؾء

 
 -بالنتائج التالٌة: الدراسة التطبٌمٌة تخلصو

تطبك  بالنسبة للفرض األول عن وجود اختبلؾ معنوي بٌن البنون التً تطبك أو ال -
بة للفرض الفرعً األول الخاص المخاطر تشٌر النتائج اإلحصائٌة بالنس إدارة وحوكمة

إدارة المخاطر إلى أن أؼلب فروق المتوسطات بٌن مإشرات األداء المستخدمة  كٌبتطب
ال تتمتع بمعنوٌة ذات داللة إحصائٌة فً مإشرات األداء بٌن البنون التً تطبك إدارة 

لمخاطر ولكن وجدت بعض المتؽٌرات لها فروق المخاطر والبنون التً ال تطبك إدارة ا
هً نسبة العائد على األصول , مإشر الكفاءة وحجم البنن أما   0.05معنوٌة  ألل من 

بالنسبة للفرض الفرعً الثانً الخاص باإلفصاح عن حوكمة المخاطر وجد أن بعض 
االئتمان وهً ممٌاس لجودة  0.05مإشرات األداء لها داللة إحصائٌة بمعنوٌة ألل من 

 نسبة العائد على األصول,  العائد على حموق الملكٌة,  نسبة االلتزامات إلى األصول, 
مما ٌشٌر إلى وجود اختبلؾ معنوي فً مإشرات األداء بالنسبة للبنون  مإشر الكفاءةو

التً تفصح عن تمرٌر حوكمة المخاطر والبنون التً ال تفصح عن تمرٌر حوكمة 
 .وهذا ٌتفك مع الدراسة النظرٌة  هذا الفرض المخاطر مما ٌإٌد لبول

وتشٌر نتائج اختبار الفرض الثانً إلى أن المتؽٌرات المستملة التً لها أكبر تؤثٌر على  -
حصول البنون على جودة ائتمان أعلى هً نسبة االلتزامات على األصول والعائد على 

ومعامل  0.22اط األصول واإلفصاح عن تمرٌر حوكمة المخاطر وذلن بمعامل االرتب
% من التؽٌرات فً جودة االئتمان  , بمستوى 24وهذه المتؽٌرات تفسر  0.24التحدٌد 

مع وجود عبللة عكسٌة بٌن نسبة االلتزامات إلى األصول  0.05معنوٌة ألل من 
وجودة االئتمان , ووجود عبللة طردٌة بٌن نسبة العائد على األصول واإلفصاح عن 
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ٌعنً زٌادة الموة التفسٌرٌة   R2الئتمان وزٌادة معامل التحدٌد حوكمة المخاطر وجودة ا
 .للنموذج وبالتالً لبول هذا الفرض وهذا ٌتفك مع الدراسة النظرٌة 

عدم وجود اختبلؾ معنوي فً  إلىوتشٌر النتائج اإلحصائٌة الختبار الفرض الثالث  -
أن بعض  ة بٌنما وجدتطبٌك ادارة وحوكمة المخاطر لكل من البنون التجارٌة واإلسبلمٌ

وهً معدل كفاٌة رأس  0.05مإشرات األداء لها داللة إحصائٌة بمعنوٌة ألل من 
المال, مإشر اآلمان المصرفً, مخاطر االئتمان, ممٌاس جودة االئتمان, نسبة 
االلتزامات إلى األصول, مإشر الكفاءة, حجم البنن مما ٌشٌر إلى وجود اختبلؾ 

النسبة للبنون التجارٌة والبنون اإلسبلمٌة وهذا ٌتفك مع معنوي فً مإشرات األداء ب
  .الدراسة النظرٌة

بالنسبة للفرض الرابع تشٌر النتائج اإلحصائٌة إلى وجود اختبلؾ معنوي ذو دالله  -
إحصائٌة وذلن بٌن إدارة وحوكمة المخاطر لبل األزمة المالٌة وبعدها كما تشٌر النتائج 

وهً نسبة  0.05داللة إحصائٌة بمعنوٌة ألل من  إلى أن بعض مإشرات األداء لها
المروض المتعثرة , نسبة العائد على األصول , مإشر الكفاءة , حجم البنن مما ٌشٌر 
إلى وجود اختبلؾ معنوي فً مإشرات األداء بالنسبة للبنون لبل األزمة المالٌة وبعدها 

 .مما ٌإٌد لبول هذا الفرض وهذا ٌتفك مع الدراسة النظرٌة 

تشٌر النتائج اإلحصائٌة الختبار الفرض الخامس إلى عدم وجود اختبلؾ معنوي ذو  -
دالله إحصائٌة بٌن مجموعات البنون فً الدول العربٌة محل الدراسة بالنسبة لتطبٌك 
إدارة المخاطر واإلفصاح عن تمرٌر حوكمة المخاطر بٌنما تشٌر أن معظم مإشرات 

داللة إحصائٌة وهً جودة االئتمان , نوع االئتمان ,  األداء للبنون فً الدول العربٌة لها
معدل كفاٌة رأس المال , مإشر اآلمان المصرفً , مخاطر السٌولة , مخاطر االئتمان 
, نسبة المروض المتعثرة , نسبة االلتزامات إلى األصول , نسبة العائد على حموق 

بنن مما ٌشٌر إلى وجود الملكٌة , نسبة العائد على األصول , مإشر الكفاءة وحجم ال
مما ٌإٌد لبول هذا  اختبلؾ معنوي فً مإشرات األداء بالنسبة للبنون فً الدول العربٌة

الفرض بالنسبة الختبلؾ مإشرات األداء المالً أما بالنسبة لتطبٌك واإلفصاح عن 
إدارة وحوكمة المخاطر ال ٌوجد اختبلؾ بٌن الدول العربٌة وٌرجع ذلن إلى أن معظم 

وذلن ٌبرز أهمٌة ون فً الدول العربٌة تموم بتطبٌك إدارة وحوكمة المخاطر.البن
االلتزام بما تصدره الجهات المهنٌة والعلمٌة شاملة البنون المركزٌة واتفالات بازل 

 .وهذا ٌتفك مع الدراسة النظرٌةوالهٌئات الشرعٌة فً هذه الدول ,
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 التوصٌات والبحوث الممترحة   2/2

انات مصرفٌة للبنون بحٌث تمكن الباحثٌن من تحدٌد أهم محددات األداء بناء لاعدة بٌ -
المصرفً المإثرة على المبلءة المالٌة وتتضمن بٌانات داخلٌة شاملة فً لٌاس المخاطر 

 البنون المصرفٌة  أنواعبالنسبة لجمٌع 

ٌة رأس عاٌٌر كفاالبد أن تموم البنون المركزٌة فً الدول العربٌة بالتمٌٌز فً  تطبٌك م -
وتفعٌل الرلابة الشرعٌة فً البنون اإلسبلمٌة من  واإلسبلمٌةالتجارٌة  المال بٌن البنون

مختصة لمتابعة االلتزام بالنواحً الشرعٌة وبها أشخاص مإهلٌن وذو  جهةخبلل إنشاء 
كفاءة مصرفٌة شرعٌة مع ضرورة توحٌد الجهات المصرفٌة لئلرشادات والمعاٌٌر 

العمل المصرفً فً البنون التجارٌة مثل هٌئة المحاسبة والمراجعة والفتاوى التً تنظم 
 ومجلس الخدمات اإلسبلمٌة

ضرورة تعدٌل اإلفصاح المحاسبً عن المخاطر من لبل المائمٌن على المعاٌٌر  -
والمعاٌٌر  30المحاسبٌة من حٌث تطوٌر وتعدٌل معاٌٌر المحاسبة الدولٌة رلم 

عن المخاطر المصرفٌة التً تتطلبها بازل  لئلفصاح 02المحاسبة المصرٌة رلم 
وتعدٌل هذٌن المعٌارٌن ألنهما ال ٌتضمنان كٌفٌة حساب رأس المال ومكوناته وأهم 

 التعدٌبلت المإثرة فٌه ألنه ٌتضمن فمط معٌار كفاٌة رأس المال

نتائج هذه الدراسة تساعد واضعً السٌاسات لتطوٌر عملٌات إدارة المخاطر بصورة  -
ٌعزز من ممارسات إدارة المخاطر مع التركٌز على اشتران بشكل كؾء منظمة مما 

فً ممارسات إدارة اإلسبلمٌة  من مجلس اإلدارة والمجلس اإلشرافً للشرٌعة 
  المخاطر.

ضرورة التزام البنون بالتطبٌك الكامل لمبادئ الحوكمة فً البنون والتً تتضمن إدارة  -
   .وحوكمة المخاطر

دور المراجعة الخارجٌة والداخلٌة فً إدارة للبحث عن ٌة تمثل اتجاهات مستمبل -
المخاطر  وإدارة المصرفًحوكمة أنظمة المعلومات بالمطاع  وأٌضاوحوكمة المخاطر 

 .اإللكترونٌة موالعالمرتبطة بتمدٌم الخدمات المصرفٌة عبر ال
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 لائمة المراجع
 أوالً: المراجع العربٌة

, مجلرة العلروم العرالمً البنكرًكاسرتجابة لمتطلبرات النظرام  3( "اتفالٌرة برازل 8003زٌد عٌراش, ) -
 (.30/30, العدد )الجزائر  -جامعة دمحم خٌضر بسكره -اإلنسانٌة

, مجلررة أبحرراث التصررادٌة محاسرربً( "األزمررة المالٌررة العالمٌررة مررن منظررور 8000شررنوؾ شررعٌب ) -
 الجزائر. -وإدارٌة" , جامعة دمحم خٌضر

 –للبنون األردنٌرة  والمالً التشؽٌلً( تؤثٌر األزمة العالمٌة على األداء 8000فع العانى )فٌصل نا -
 األردن. -جامعة الشرق األوسط -كلٌة األعمال -رسالة ماجستٌر

ممتررح ألثرر محرددات أداء البنرون التجارٌرة  محاسربً( "إطرار 8002عبد الفتاح دمحم إبرراهٌم )دمحم  -
كلٌرة  -ؼراض إدارة المخراطر المصررفٌة, مجلرة التجرارة والتموٌرلعلى معدل كفاٌة رأس المال أل

 (.8جامعة طنطا, العدد ) -التجارة

لضرررروابط إدارة  اإلرشررررادٌة( المبررررادئ 8006) (IFSB)مجلررررس الخرررردمات المالٌررررة اإلسرررربلمٌة  -
المإسسررات التررً تمتصررر علررى تمرردٌم مالٌررة إسرربلمٌة عرردا مإسسررات التررؤمٌن اإلسرربلمٌة / التكافررل 

 مالٌزٌا. –االستثمار اإلسبلمٌة  وصنادٌك

( المبررادئ اإلرشررادٌة إلدارة مخرراطر السررٌولة 8008) IFSBمجلررس الخرردمات المالٌررة اإلسرربلمٌة  -
 -( التً تمردم خردمات مالٌرة إسربلمٌة الجماعًللمإسسات عدا مإسسات التكافل وبرامج االستثمار 

 مالٌزٌا.

المرررال ومبرررررات االنفتررراح علرررى  ( "توجهرررات لجنرررة برررازل لكفاٌرررة رأس8008مٌلرررود زنكررررى ) -
 –كلٌرة التجرارة  -خصوصٌة المصارؾ اإلسربلمٌة" المجلرة العلمٌرة للبحروث والدراسرات التجارٌرة

 (4( , العدد )86المجلد ) –جامعة بنها 

( "لٌاس وتحلٌل فجوة اإلفصاح عن مخاطر السوق مع التطبٌك على بعرض 8000) شاكرنشوى   -
( , 04كلٌرة التجرارة, جامعرة عرٌن شرمس, المجلرد ) – ىا سربالمحرالبنون فً مصرر, مجلرة الفكرر 

  (8)العدد

( "المحاسربة عرن المخراطر المصررفٌة والمبلءمرة فرً المصرارؾ 8008عبد الؽنى أحمرد دومران ) -
 جامعة أسٌوط. -كلٌة التجارة -رسالة دكتوراه –اإلسبلمٌة دراسة نظرٌة تطبٌمٌة 

مرردى كفاٌررة اإلفصرراح عررن مخرراطر السررٌولة ( "8008هشررام حسررن الملٌجررى, عمرراد سررعد الصرراٌػ ) -
المجلررة العلمٌررة لبللتصرراد  –دراسررة مٌدانٌررة"  -IIIبررالبنون التجارٌررة وفمررا لممررررات لجنررة بررازل 

 (.4جامعة عٌن شمس, العدد ) –كلٌة التجارة  -والتجارة

( "انعكاسرات األزمرة المالٌرة العالمٌرة علرى أداء البنرون المصررٌة 8000هشام على صربلح سرٌد ) -
جامعرة عرٌن -كلٌرة التجرارة-راسة ممارنرة لبرل وبعرد األزمرة", المجلرة العلمٌرة لبللتصراد والتجرارةد

 (3)شمس, العدد

(" معراٌٌر المحاسربة والمراجعرة 8002هٌئة المحاسبة والمراجعرة للمإسسرات المالٌرة اإلسربلمٌة )  -
 والضوابط للمإسسات المالٌة اإلسبلمٌة" , البحرٌن.

( "تمٌررٌم األداء المررالى 8003نررى, دمحم محمررود صررالح بررن عٌسررى )ٌوسررؾ هررانى صررالح عبررد الؽ -
للمصارؾ اإلسبلمٌة ممارنة مع المصارؾ التملٌدٌرة العاملرة فرً األردن , مجلرة الزرلراء للبحروث 

 (.0(, العدد )03والدراسات اإلنسانٌة, المجلد )
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 (1ملحك رلم )
 الدول العربٌة المستخدمة فً الدراسة فً بعضوالتجارٌة   اإلسالمٌةعٌنة  البنون 

 
 البنون محل الدراسة الدولة

 جنرال تٌهسٌالبنن األهلً سو مصر
 البنن التجاري الدولً

 بنن لطر الوطنً لطر
 بنن لطر اإلسالمً

 مصرف الكوٌت الوطنً  الكوٌت
 وبٌان اإلسالمًبنن ب

 البنن التجاري  أبو ظبً اإلمارات
 بنن أبو ظبً اإلسالمً

 البنن التجاري دبً  دبً اإلمارات
 بنن دبً اإلسالمً

 بنن الرٌاض  السعودٌة
 بنن سامبا

 بنن الراجحً
 بنن  الجزٌرة

 بنن البركة البحرٌن
 بنن البحرٌن اإلسالمً
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 (2) ممحق رقم
 ات الدراسةمعامل االرتباط بين متغير 

 

كفاية رأس 
 المال

االمان 
 المصرفي

مخاطر 
 السيولة

مخاطر 
 االئتمان

القروض 
 المتعثرة

العائد على 
حقوق 
 الملكية

العائد على 
 الكفاءة االصول

القوة 
 حجم البنك االيرادية

جودة 
 االئتمان

ادارة 
 المخاطر

تقرير 
 الحوكمة

كفاية رأس 
 المال

Pearson 
Correlation 

1                         

االمان 
 المصرفي

Pearson 
Correlation 

0.142 1                       

Sig. (1-tailed) 0.055                         

مخاطر 
 السيولة

Pearson 
Correlation 

.185(*) 0.065 1                     

Sig. (1-tailed) 0.018 0.232                       

 مخاطر
 االئتمان

Pearson 
Correlation 

.241(**) 0.039 .246(**) 1                   

Sig. (1-tailed) 0.003 0.330 0.003                     

القروض 
 المتعثرة

Pearson 
Correlation 

-0.006 0.144 -0.094 -.302(**) 1                 

Sig. (1-tailed) 0.472 0.053 0.145 0.000                   

العائد على 
حقوق 
 الملكية

Pearson 
Correlation 

-0.047 -.224(**) .203(*) -0.036 -0.018 1               

Sig. (1-tailed) 0.300 0.006 0.011 0.342 0.421                 

العائد على 
 االصول

Pearson 
Correlation 

.265(**) -.189(*) .483(**) .241(**) -0.101 .508(**) 1             

Sig. (1-tailed) 0.001 0.016 0.000 0.003 0.128 0.000               

 الكفاءة

Pearson 
Correlation 

-0.027 .589(**) -.199(*) -0.089 .193(*) -.439(**) -.677(**) 1           

Sig. (1-tailed) 0.383 0.000 0.012 0.160 0.015 0.000 0.000             
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القوة 
 االيرادية

Pearson 
Correlation 

0.102 -0.018 0.059 -.262(**) -0.010 0.029 0.082 0.065 1         

Sig. (1-tailed) 0.126 0.421 0.256 0.001 0.456 0.374 0.178 0.234           

 حجم البنك

Pearson 
Correlation 

-.183(*) -.499(**) 0.061 -0.048 -0.062 .226(**) .175(*) -.341(**) 0.111 1       

Sig. (1-tailed) 0.020 0.000 0.247 0.294 0.242 0.005 0.024 0.000 0.107         

جودة 
 االئتمان

Pearson 
Correlation 

0.029 -0.087 0.007 0.020 -0.012 0.096 -0.012 -.171(*) -0.029 -0.098 1     

Sig. (1-tailed) 0.372 0.164 0.471 0.412 0.448 0.141 0.446 0.027 0.373 0.135       

ادارة 
 المخاطر

Pearson 
Correlation 

0.024 0.087 -0.067 -0.105 .173(*) -.154(*) -.318(**) .237(**) 0.046 .176(*) 0.122 1   

Sig. (1-tailed) 0.396 0.163 0.225 0.120 0.025 0.042 0.000 0.004 0.302 0.024 0.085     

تقرير 
 الحوكمة

Pearson 
Correlation 

0.043 .151(*) -0.030 -0.035 0.041 -.216(**) -.294(**) .250(**) 0.121 0.069 .208(**) .509(**) 1 

Sig. (1-tailed) 0.316 0.044 0.367 0.346 0.322 0.007 0.000 0.002 0.086 0.220 0.009 0.000   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 


