
يل تقييم قدرة المصارف اإلسالمية على تحمل مخاطر التمو
والمضارباتبالمشاركات 

IFSB(15)دراسة ميدانية معتمدة على معيار مجلس الخدمات المالية اإلسالمي 

د لحاني. د: إعدا عالء صا

لمحاسبة  تمويل وا ل ا ية–محاضر بقسم  لدول ا ية  لعرب ا لجامعة  ا
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مقدمة

 صدر المعيارIFSB(15) وذلك لعدم إمكانية 18/12/2013في 3من قبل مجلس الخدمات المالية اإلسالمي بعد بازل ،
على المصارف اإلسالمية الختالف موجوداتها وهيكلها التمويلي عن المصرف التقليدي، وبدأت 3تطبيق معطيات بازل 
.بعض الدول بتطبيقه

أحد المواضيع التي ناقشها المعيار هو كيفية حساب نسبة كفاية للمصرف اإلسالمي والحد األدنى لها.



مقدمة



أهمية الدراسة

لمجتمع يساهم تركيز المصارف اإلسالمية على عقود المشاركات والمضاربات في التخفيف من توسع رقعة الديون في ا
.وهو أحد مسببات األزمات المالية

 في وخصوصا  المدينويةفرصة لزيادة أرباح المصارف اإلسالمية السورية، وذلك ألن أرباح أدوات المشاركة أعلى من
.فترات التضخم المرتفع



المشكلة البحثية

:يهدف البحث إلجابة على السؤال التالي

دنى المطلوب على معدل الكفاية األمحافظتهايمكن للمصارف اإلسالمية أن تقوم بزيادة التمويل بعقود المشاركات والمضاربات مع هل 
؟IFSB(15)وفقاً لمعيار مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 



العينة
دول مختلفة، وتم توحيد 8من 2014من إجمالي أصول الصيرفة اإلسالمية لعام % 20مصرفاً إسالمياً تمثل أصولهم 26اختيار تم -

.الماليةالبيانات بعملة واحدة هي الدوالر األمريكي وفقاً للسعر الرسمي بتاريخ إعداد القوائم 

لمحفظة تم تعديل إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر لجميع المصارف اإلسالمية في العينة المختارة، من خالل تعديل تركيبة ا-
ك كما لزيادة نسبة المشاركات والمضاربات في المحافظ التمويلية وذلسيناريو 15إنشاء حيث تم . التمويلية لكل مصرف على حدى

:يلي



منهجية الدراسة
التمويل بعقود المشاركات نسبةالسيناريو

يةوالمضاربات إلجمالي المحفظة التمويل

ناتالمدايالتمويل بعقود نسبة

إلجمالي المحفظة التمويلية

التمويل بعقود المشاركات نسبة

والمضاربات إلجمالي أصول المصرف

%2.45%96.5%3.5لقبل التعدي

175%25%45.6%

270%30%42.6%

365%35%39.6%

460%40%36.5%

555%45%33.5%

650%50%30.4%

745%55%27.3%

840%60%24.3%

935%65%21.2%

1030%70%18.2%

1125%75%15.2%

1220%80%12.1%

1315%85%9.1%

1410%90%6%

155%95%3%



منهجية الدراسة

رأس تم استبدال أوزان مخاطر عقود المداينات بأوزان المخاطر الخاصة بعقود المشاركات والمضاربات كما حددها معيار كفاية
منهجيتين لقياس مخاطر التمويل بالمشاركة والمضاربة، يقوم المنهج األول علىIFSB(15)حيث اقترح المعيار IFSB(15)المال 

%.400-300إعطاء وزن مخاطر تتراوح بين 

 20، مع إضافة هامش %270-90أما المنهج الثاني والمسمى باالنتقائي فيقوم على إعطاء وزن مخاطر تفصيلية تتراوح بين  %
.لتعويض االنخفاض المحتمل في صافي قيمة موجودات المشاركة أو المضاربة



منهجية الدراسة
لسيناريو وتم حساب نسب كفاية جديدة معدلة لكل مصرف بناء على المنهجيتين السابقتين، ثم استخدام كل من تحليل اt-test 

فقاً للمعيار لمقارنة وسطي نسب الكفاية المعدلة في جميع السيناريوهات الناتجة مع الحد األدنى المطلوب لنسبة الكفاية و
IFSB(15) مع الهامش السابق% 13بدون هامش تقلبات دورية و% 10.5، وهو.



وفقاً للمنهجية األولى لترجيح المخاطر-النتائج
M&M/PD/PM&M/AACAR1Sig<13%Sig<10.5%السيناريو

%18.9%2.45%96.5%3.5قبل التعديل

175%25%45.6%6.6%0.0000.000

270%30%42.6%6.9%0.0000.000

365%35%39.6%7.3%0.0000.000

460%40%36.5%7.6%0.0000.000

555%45%33.5%8%0.0000.000

650%50%30.4%8.5%0.0000.002

745%55%27.3%9%0.0000.021

840%60%24.3%9.6%0.0000.117

935%65%21.2%10.2%0.0010.386

1030%70%18.2%11%0.016-

1125%75%15.2%12%0.135-

1220%80%12.1%13%--

1315%85%9.1%14.3%--

1410%90%6%15.9%--

155%95%3%18%--

M&M/Pعقود المشاركة والمضاربة نسبة

إلجمالي المحفظة التمويلية

D/P إجمالي الديون إلجمالي المحفظة

التمويلية

M&M/Aي إجمالي المحفظة التمويلية إلجمال

األصول

ACAR1هجية معدل الكفاية المعدل وفقاً للمن

األولى



وفقاً للمنهجية األولى لترجيح المخاطر-النتائج
عقود المشاركات لترجيح المخاطر، أن المصارف اإلسالمية ال تستطيع تحمل مخاطر تغليبللمنهجية األولى نستنتج مما سبق ووفقاً 

ما دون الحد األدنى والمضاربات في محفظتها التمويلية على عقود المداينات، ألن ذلك سيسبب انخفاضاً كبيراً في نسب كفايتها ل
ع في وبناء على ذلك يمكننا القول إن الهياكل التمويلية للمصارف اإلسالمية ال تمكنها من التوسIFSB(15)المطلوب وفقاً للمعيار 

ل، أو عليها البقاء عقود المشاركة والمضاربة إال بعد تعديل جذري لهياكلها التمويلية بحيث تصبح أكثر قدرة على تحمل مخاطر التموي
%.80على تغليب عقود المديونية في محفظتها التمويلية، بحيث ال تقل عن 



خاطرلترجيح الم( االنتقائية)وفقاً للمنهجية الثانية -النتائج
M&M/PD/PM&M/AACAR1Sig<13%السيناريو

%18.9%3.5%96.5%3.5قبل التعديل

175%25%45.6%11.2%0.01

270%30%42.6%11.5%0.029

365%35%39.6%11.8%0.075

460%40%36.5%12.2%0.168

555%45%33.5%12.6%0.319

650%50%30.4%13%-

745%55%27.3%13.5%-

840%60%24.3%13.9%-

935%65%21.2%14.4%-

1030%70%18.2%14.9%-

1125%75%15.2%15.5%-

1220%80%12.1%16.2%-

1315%85%9.1%16.8%-

1410%90%6%17.6%-

155%95%3%18.4%-

M&M/Pعقود المشاركة والمضاربة نسبة

إلجمالي المحفظة التمويلية

D/P إجمالي الديون إلجمالي المحفظة

التمويلية

M&M/Aي إجمالي المحفظة التمويلية إلجمال

األصول

ACAR2هجية معدل الكفاية المعدل وفقاً للمن

الثانية



خاطرلترجيح الم( االنتقائية)وفقاً للمنهجية الثانية -النتائج
ة تبدو أكثر قدرة على نستنتج مما سبق ووفقاً للمنهجية الثانية لترجيح المخاطر، أن نسب الكفاية المعدلة ستجعل المصارف اإلسالمي

المشاركات تحمل مخاطر التمويل بالمشاركات والمضاربات، فتستطيع المصارف وفقاً للمنهجية الثانية زيادة نسب التمويل ب
%.50والمضاربات لغاية 

 لكن بالنظر لتعليمات المصارف المركزية في الدول التي بدأت بتطبيق معيارIFSB(15) على أوزان جميعاً ، نالحظ اعتمادها
.مخاطر المنهجية األولى، مما سيجعل المصارف اإلسالمية أقل قدرة على تحمل مخاطر التمويل بالمشاركات والمضاربات



M&M/PALPHAACAR1Sig<13%Sig<10.5%السيناريو

، 1سيناريو 

1منهجية 

75%100%6.6%0.0000.000

80%7.2%0.0000.000

60%8%0.0000.000

40%9.2%0.0000.020

20%10.7%0.0020.410

0%13%--

، 2سيناريو 

1منهجية 

70%100%6.9%0.0000.000

80%7.6%0.0000.000

60%8.4%0.0000.001

40%9.6%0.0000.086

20%11.2%0.012-

0%13.5%--

، 3سيناريو 

1منهجية 

65%100%7.3%0.0000.000

80%8%0.0000.000

60%8.9%0.0000.070

40%10%0.0000.251

20%11.7%0.0615-

0%14.2%--

، 4سيناريو 

1منهجية 

60%100%7.6%0.0000.000

80%8.4%0.0000.001

60%9.3%0.0000.041

40%10.6%0.001-

20%12.3%0.225-

0%15%--

، 5سيناريو 

1منهجية 

55%100%8%0.0000.000

80%8.8%0.0000.008

60%9.8%0.0000.1695

40%11.1%0.011-

20%13%--

0%15.8%--

M&M/PALPHAACAR1Sig<13%Sig<10.5%السيناريو

، 6سيناريو 

1منهجية 

50%100%8.5%0.0000.002

80%9.3%0.0000.050

60%10.4%0.0010.443

40%11.8%0.074-

20%13.7%--

0%16.7%--

، 7سيناريو 

1منهجية 

45%100%9%0.0000.021

80%9.9%0.0000.210

60%11%0.009-

40%12.5%0.291-

20%14.6%--

100%8.5%0.0000.002

، 8سيناريو 

1منهجية 

40%100%9.6%0.0000.117

80%10.5%0.002-

60%11.7%0.075-

40%13.3%--

20%15.5%--

0%18.9%--

، 9سيناريو 

1منهجية 

35%100%10.2%0.0010.386

80%11.3%0.026-

60%12.6%0.323-

40%14.3%--

20%16.6%--

0%20.3%--

10سيناريو

1،منهجية 

25%100%11%0.016-

80%12.1%0.171-

60%13.5%--

40%15.4%--

20%18%--

0%21.8%--

M&M/PALPHAACAR2Sig<13%Sig<10.5%السيناريو

، 1سيناريو 

2منهجية 

75%100%11.2%0.01-

80%12.4%0.221-

60%13.8%--

40%15.7%--

20%18.4%--

0%22.5%--

، 2سيناريو 

2منهجية 

70%100%11.5%0.029-

80%12.7%0.379-

60%14.2%--

40%16.2%--

20%19%--

100%23.1%--

، 3سيناريو 

2منهجية 

65%100%11.8%0.075-

80%13.1%--

60%14.6%--

40%16.6%--

20%19.5%--

0%23.8%--

M&M/Pالي عقود المشاركة والمضاربة إلجمنسبة

المحفظة التمويلية

ALPHAالمخاطر التجارية المنقولة

ACAR1األولىمعدل الكفاية المعدل وفقاً للمنهجية

ACAR2الثانيةمعدل الكفاية المعدل وفقاً للمنهجية

نتائج السيناريوهات الداخلية الناتجة عن تعديل المخاطر التجارية المنقولة في كل المنهجية األولى والثانية



ي كل نتائج السيناريوهات الداخلية الناتجة عن تعديل المخاطر التجارية المنقولة ف
والثانيةالمنهجية األولى 

يع سيظهر نسب كفاية منسجمة مع الحدود الدنيا المطلوبة مع المعيار في جم% 0إن تخفيض درجة المخاطر التجارية المنقولة لحدود -
.السيناريوهات المدروسة

في % 20، فإن هذا سيجعل الحد األقصى لنسب المشاركات والمضاربات %100في حال افتراض درجة مخاطر تجارية منقولة -
.في المنهجية الثانية% 50المنهجية األولى و

ن جميع إال أكلما انخفضت درجة المخاطر التجارية المنقولة كلما زادت إمكانية المصرف لتحمل مخاطر عقود المشاركة والمضاربة، -
تفترض درجة مخاطر تجارية منقولة IFSB(15)التي قامت بتطبيق معيار -حسب اطالع الباحث–المصارف المركزية في العالم 

أعباء ، مما يحد كثيراً من قدرة المصرف اإلسالمي على تحمل مخاطر التمويل بالمشاركات والمضاربات، ولعل مما يزيد100%
ى الدخول مما يجعلها قادرة فقط عل-حسب ما وجده الباحث-المخاطر عليها أيضاً الزامها بالعمل بالمنهجية األولى لترجيح المخاطر

.  بنسب محدودة في عقود المشاركات والمضاربات



الخاتمة

 والحدود الدنيا المطلوبة لكفاية رأس المال وفقاً للمعاير 2016في ظل التعليمات الحالية للمصارف المركزية لغايةIFSB(15)

، إن الحد األقصى الممكن لنسب المشاركة والمضاربة ضمن محفظة المصرف اإلسالمي هو 3أو للحدود الدنيا المطلوبة في بازل 
.من إجمالي أصول المصرف% 12.1بما يعادل % 20

ترجيح المخاطريمكن أن تزداد النسبة السابقة فيما لو تم تخفيض درجة المخاطر التجارية المنقولة أو اتباع المنهجية الثانية في.



المحددات وتوصية للدراسات الالحقة

العقود السابقة على لم يتطرق البحث لتأثير عقود المشاركات والمضاربات على نسب السيولة، فيمكن للدراسات الالحقة دارسة تأثير
.IFSB(15)أو المعيار 3بعض نسب السيولة الرئيسة سواء المقترحة في بازل 

أعطت الدراسة مؤشرات إجمالية، ويمكن للدراسات الالحقة أن تكون مختصة ببلد معين.

ة متعلقة ناقشت الدراسة الجانب المالي فقط للمخاطر من خالل احتساب نسب كفاية معدلة، وهنالك مخاطر أخرى أخالقية وقانوني
.بعقود المشاركات والمضاربات



شكراً إلصغائكم




