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Proposed Framework for Measuring and Evaluating     

the Causes of Operational Risks in Banks According           

to Basel Requirements:A Comparative Study between 

Conventional Banks (CBs) vs. Islamic Banks (IBs) 
 

 البحث ممخص
 ووصمت األخيرة، العالمية المالية االزمة ابان ضخمة مالية انييارات العالمية البنوك شيدت  

 -المخااطر تحدياد فشال الا  االنيياار أساباب ارجااع وتام .الادوالرات ممياارات مراات الا  الخساارر
 الدراساات اىتمات لاذلك ونتيجاة الفعالة، الداخمية الرقابة نظم وغياب - التشغيمية المخاطر خاصة
 مخاطر مكونات كأحد التشغيمية المخاطر بازل لجنة أدخمت كما. البنوك مخاطر موضوع بتحميل
 لمواجياة دوالر بمياون 55نما ألكثار البناوك حاجاة الا  المجناة وأشاارت قياسايا، يجاب الت  البنوك

 لقيااااس واالسااابلمية التقميدياااة البناااوك باااين مقارناااة دراساااة البحاااث ىاااذا ويتنااااول. التشاااغيل مخااااطر
 المصارفية، الحوكماة مسبب إضافة وتم ،2،1،3 بازل لمتطمبات وفقا التشغيمية المخاطر مسببات
. الساااعودية فااا  المصااارف  لمنظاااام المحتمماااة الخساااارر يخفاااض مماااا البناااوك، أداء عمااا  ذلاااك وأثااار

 مسااببات فاا  االساابلمية والبنااوك التقميديااة البنااوك بااين اخااتبل  وجااود عاادم الاا  الدراسااة وخمصاات
 حاين فا  والوصافية، الكمياة التشاغيمية المخااطر قيااس ماداخل اساتخدام وفا  التشاغيمية المخااطر

 متعااااددة الحوكمااااة ياااادعم ممااااا يعااااد مساااابب تغيياااار ا راء الفقييااااة فاااا  البنااااوك االساااابلمية جااااوىر ،
 باين االرتبااط عبلقة نتارج ف  اختبلفات توجدكما  .الشرعية الرقابة ىيرة حوكمة بإضافة الطبقات
 فا  التشاغيل لمخااطر المالياة وغيار المالية والمؤشرات المال رأس كفاية ومعايير والربحية السيولة

  .اإلسبلمية وغير اإلسبلمية المصار 
 اإلسابلمية، مخااطر التشاغيل، متطمباات باازل، مسابباتالبناوك : الكممات الدالة  لمةا البحةث

  التشغيمية المخاطر
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 المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحةةةمق ارةةةةةةإط
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 واإلسالمي  التقميدي  البنوك بين مقارن  دراس 
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Abstract 

International banks have seen huge financial collapses during the 

recent global financial crisis, and losses have reached hundreds of bi-

llions of dollars. The reasons for the collapse were attributed to the fai-

lure to identify risks - especially operational risks - and the absence of 

effective internal control systems. Thus, previous studies focused on 

risks analysis. The Basel Committee also introduced operational risk as 

one of the core components of bank risk to be measured. The com-

mittee noted that banks need more than $ 50 billion to address oper-

ational risks only. Therefore, this study aims to measure the operational 

risks according to the requirements of Basel accords and whether there 

is a difference between conventional and Islamic banks regarding this 

type of risks. In addition, this study added the banking governance and 

its impact on the performance of banks. The study concluded that there 

is no difference between conventional and Islamic banks in the causes 

of operational risks and in the use of quantitative and qualitative ope-

rational risk approaches. Second, this study concluded that changing 

the jurisprudential views of Islamic banks is significant, which support 

multi-level governance (i.e.,Sharia supervisory board) perspective. Th-

ere are also differences in the correlations among liquidity, profit-

ability, capital adequacy and financial and non-financial indicators      

of operational risks in Islamic and non-Islamic banks.  

Keywords: Islamic Banks, Operational Risks, Basel Requirements, 

Operational Risk Factors 
 



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

277 
 

 :  مقدم -1
 المصارف  لمتعامال صايغة إيجااد فا  اإلسابلمية المجتمعاات لرغباة اإلسبلمية البنوك نشأت

 انادمجت ولقاد اإلسبلمية، الشريعة إطار ف  االقتصادية األىدا  الربا،وتحقيق شبية عن بعيًدا
 أىام أحاد باازل مقاررات تعاد التا  بمتطمباتاو والتزمات العاالم  المصارف  النظام ف  البنوك ىذه
 عان تختما  التا  التقميدياة البناوك لتناساب صاممت المقاررات ىاذه أن رغام المتطمباات، ىاذه

 بالمعاايير المصار  التازام عدم مخاطر منيا متعددة، مخاطر البنوك وتواجو.اإلسبلمية البنوك
 أو الداخمياة، اإلجاراءات كفاياة عادم عان الناتجاة التشاغيل ومخاطر بازل مقررات ومنيا الدولية

 البنااوك فاا  بالشااريعة االلتاازام عاادم أو الخارجيااة، األحااداث أو األنظمااة، أو البشاار ، العنصاار
 عماا  وأثرىااا التشااغيل مخاااطر مسااببات وتقياايم قياااس عماا  الحاليااة الدراسااة وتركااز. اإلساابلمية

 .  اإلسبلمية البنوك مع التقميدية البنوك مقارنة مع البنوك أداء
 :  الدراس  طبيع  -1/1

     التقنياااة وأنظماااة البشااارية باألخطااااء عاااادة تااارتبط التااا  التشاااغيمية لممخااااطر البناااوك تتعااارض
 البنااااوك اىتمااااام وياااازداد. الرقابااااة أساااااليب وضااااع  الخارجيااااة واألحااااداث الداخميااااة العمميااااات أو

   الاتحكم يجاب لاذلك .خساارر مان عنياا يناتج وماا المالياة، لؤلزماات تجنباا التشاغيمية بالمخااطر
 إجااراء عنااد إلدارتيااا سااميمة آليااات وتحديااد تخفيضاايا، أو الخسااارر لتجنااب المخاااطر تمااك فاا 

 ماع ،(Geiger,2000) الحجام كبيارة البناوك فا  اإللكترونياة خاصاة المصارفية العممياات
 ىاذه لمواجياة مكتوباة خطط ووضع الرقابية، الجيات دور وتفعيل البنك، رأسمال كفاية مراعاة

 مسااابباتيا وتحميااال التشاااغيمية، لممخااااطر الفعاااال القيااااس ذلاااك ويتطماااب. دورياااا تراجاااع المخااااطر
 احتمال اإلدارية،وتحديد المستويات كافة عم  ليا الدقيق التحديد خبلل من ،(2011، حافظ)

 والمقترحااات اإلجاراءات وتحدياد عنيااا الناتجاة المتوقعاة الخسااارر وقيااس حادوثيا، وتكرارياة
International Swaps and Derivatives Ass)-مساابباتيا لتجنااب تنفيااذىا المتوقااع

. ociation,2000 ,The Bank of Thailand 2003)،  قيااس عناد يراعا  ان عما 
 المخاااطر وحجاام أنشااطتو، تطااور ومسااتو  البنااك حجاام مثاال العواماال كافااة التشااغيمية المخاااطر
          األكاديمياااااة والدراساااااات 3و2باااااازل مقاااااررات ركااااازت ولقاااااد .2007)حشااااااد،) باااااو التشاااااغيمية

 مان العدياد انيياار عقاب البناوك أداء عما  ألثرىاا التقميدياة البناوك ف  التشغيمية المخاطر عم 
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 ;Aebi et al., 2012) 2001، 2006 أعوام العالمية المالية األزمات ابان العالمية البنوك
Pathan & Faff, 2013)  مثل Barings Bank  دوالر بميون 1.6 لخسارر تعرض الذ 

 بسابب دوالر بمياون 1.1خسار الاذ  Daiwa Bankو .الواجباات فا  الفصال عادم بسابب
 تشاغيل لفشال دوالر ممياون 155خسار الاذ  Wells Fargo Bankو.اإلدارياة الرقاباة ضاع 

 نتيجاة دوالر ممياون611خسار الاذ  .Republic New York corp المصارفية، العممياات
 التازام مساتو  انخفااض تباين كماا (Lee, 2005). ساميمة غيار تاوكيبلت عميال اساتخدام
 عاام العالمياة المالياة األزماة ظال فا  التشاغيل مخااطر إلدارة الساميمة بالممارساات البناوك
 المخاااااطر عاااان اإلفصاااااح مسااااتو  زيااااادة فاااا  البنااااوك توسااااع الاااا  الدراسااااات وتشااااير. 2558

(Elamer et al, 2017)، البنااوك عكااس وعماا . ليااا الاادقيق بالقياااس اال ذلااك يتحقااق وال 
 عادم منياا أساباب لعادة ذلاك ويرجاع األزماات، بياذه تاأثرا أقال اإلسابلمية البناوك كانت التقميدية
 مالياااة، وليسااات عينياااة اساااتثماراتيا أغماااب أن كماااا األخبلقااا ، الساااموك ومراعااااة بالرباااا تعاممياااا
 ,Beck, et al) المضااربة طرياق عان الماودعين ماع المخااطر مشااركة إمكانياة الا  إضاافة

2013) .   
      الناتجاة المينياة البشارية األخطااء بسابب داخمياة لعوامال نتيجاة التشاغيمية المخااطر وتنشاأ

 تاؤد  التا  المعموماات تقنياة ضاع  أو الدقاة عادم بسابب العممياات أخطااء أو الكفااءة عدم عن
 أو طبيعياة لكاوارث نتيجة الخارجية العوامل أو (Perry et al. ,2005) التشغيل خسارر ال 

 الااا  إضاااافة االلكترونياااة، والجااارارم والساااطو والسااارقة الماااال  واالحتياااال البناااوك أنظماااة اختاااراق
 المركزياااااااة، البناااااااوك وتعميماااااااات لاااااااوار  تغيااااااار عااااااان الناتجاااااااة القانونياااااااة المساااااااؤولية مخااااااااطر

 المادياااة األصاااول حصااار ويجاااب .الصااار  ساااعر كتغيااار السياساااية والمخااااطر ومخاطرالسااايولة
 تحدياد ماع التشاغيل، لمخااطر منياا كال تعرض مد  وتحديد البشرية، والموارد الممموسة وغير

عاااااداد الفعمياااااة، بالخساااااارر ومقارنتياااااا عنياااااا، الناتجاااااة المحتمماااااة الخساااااارر  البلزماااااة التقاااااارير وا 
   .(2014 خطاب،)
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 لمدراس  والعممي  العممي  األىمي -1/2
 البناوك فا  التشاغيمية المخاطر موضوع  مناقشة خبلل من لمدراسة العممية األىمية تتمثل
 ىااذه ماان ويزيااد المعاصاار، المحاسااب  الفكاار فاا  بحثيااة أىميااة يمااثبلن والمااذان بااازل ومقااررات
 بناوك وعما  الغربياة البيراة عما  التشاغيل مخااطر تناولات التا  الدراسات معظم تركيز األىمية
 تعااد العماال بيرااات الخااتبل  ونظاارا اإلساابلمية، البنااوك أو السااعودية البيرااة تتناااول ولاام تقميديااة
 قيااس نماوذج عما  تتفاق لام الدراساات ىاذه أن كماا. ليا التصد  يجب نظرية بحثية فجوة ىذه

 طبيعااة الدراسااات تراعاا  لاام كمااا المقاااييس، ليااذه متكاماال إطااار تقاادم ولاام التشااغيمية لممخاااطر
 التشاغيمية المخااطر مساببات وتقيايم قيااس فا  فتتمثال التطبيقياة األىمية أما. االسبلمية البنوك
 مقاااررات وأن خاصاااة السااعودية، العربياااة المممكاااة فاا  االسااابلمية والبناااوك التقميديااة البناااوك فاا 
 عماا  جااوىر  تااأثير ذلااك عماا  ويترتااب ،2519 بنيايااة كاماال بشااكل البنااوك لكاال ممزمااة بااازل
 مقتاارح إطااار تقااديم فاا  تتمثاال تطبيقيااة بحثيااة فجااوة ىناااك ان الباحااث ياار  لااذلك. البنااوك أداء
 البنااوك اداء عماا  وأثرىااا بااازل لمتطمبااات وفقااا التشااغيمية المخاااطر مسااببات قياااس عماا  يركااز

 .  اإلسبلمية والبنوك التقميدية
 يمكان كيا  ىاو ررايس تسااؤل فا  البحث مشكمة الباحث يمخص: البحث مشكم  -1/3

 وفقااا االساابلمية والبنااوك التقميديااة البنااوك فاا  التشااغيمية المخاااطر مسااببات وتقياايم قياااس
 تحدياد تام الارريس التسااؤل ىاذا عما  ولئلجاباة البنك؟ اداء عم  ذلك وأثر بازل، لمقررات

 :ى  فرعية تساؤالت سبع
 البناوك عان التقميدياة البناوك فا  المخااطر إدارة ودور التشاغيمية المخااطر أىمياة تختما  ىال-

 اإلسبلمية؟
 والبنااوك التقميديااة البنااوك ماان كاابل بااين التشااغيمية لممخاااطر التفصاايمية المسااببات تختماا  ىاال-

 االسبلمية؟
 والبناوك التقميدياة البناوك باين والوصافية الكمياة التشاغيمية المخااطر قيااس ماداخل تختم  ىل-

 االسبلمية؟
 التقميدياة البناوك باين التشاغيمية المخااطر لمساببات المقترحاة التفصيمية المقاييس تختم  ىل -

 واإلسبلمية؟
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 التقميدياة البناوك فا  الربحياة عم  المالية وغير المالية التشغيمية المخاطر مقاييس تؤثر ىل -
 واالسبلمية؟

 التقميدياة البناوك فا  السايولة عم  المالية وغير المالية التشغيمية المخاطر مقاييس تؤثر ىل -
 واالسبلمية؟

 التقميدياة البناوك فا  باازل وفاق الماال رأس كفاياة عم  التشغيمية المخاطر مقاييس تؤثر ىل -
 االسبلمية؟ والبنوك

  الدراس  ىدف-1/4
 بااازل لمتطمبااات وفقااا التشااغيمية المخاااطر مسااببات وتقياايم قياااس فاا  الاارريس اليااد  يتمثاال

     تحديةةةد تةةةم اليةةةدف ىةةة ا ولتحقيةةة  االسااابلمية، والبناااوك التقميدياااة البناااوك اداء عمااا  ذلاااك وأثااار
 :ىي فرلي  أىداف سبع 

 التقميدياااة البناااوك فااا  المخااااطر إدارة ودور التشاااغيمية لممخااااطر النسااابية األىمياااة تحدياااد( أ
 .واإلسبلمية

 البنااااوك بااااين اختبلفيااااا مااااد  ودراسااااة التشااااغيمية، لممخاااااطر التفصاااايمية المسااااببات تحديااااد( ب
 .واإلسبلمية التقميدية

 البنااوك باااختبل  والوصاافية الكميااة التشااغيمية المخاااطر قياااس مااداخل اخااتبل  دراسااة( ج
 .  واإلسبلمية التقميدية

 يادمج التشاغيمية المخااطر لمساببات المقترحاة التفصايمية لممقاييس مقترح إطار ال  التوصل( د
 .اإلسبلمية والبنوك التقميدية البنوك ف  المالية وغير المالية المؤشرات بين

 البناااوك فااا  الربحياااة عمااا  المالياااة وغيااار المالياااة التشاااغيمية المخااااطر مقااااييس أثااار دراساااة( ىاااا
 .واالسبلمية التقميدية

 البناااوك فااا  السااايولة عمااا  المالياااة وغيااار المالياااة التشاااغيمية المخااااطر مقااااييس أثااار دراساااة( و
 .واالسبلمية التقميدية

 البناااوك فااا  باااازل وفاااق الماااال رأس كفاياااة عمااا  التشاااغيمية المخااااطر مقااااييس أثااار دراساااة( ز
   واالسبلمية؟ التقميدية
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 الدراس  منيجي 1/5
 فااا  التشاااغيمية المخااااطر أىمياااة عمااا  لموقاااو  االساااتقرار ، المااانيج عمااا  الدراساااة تعتماااد 

 الاا  وصااوال المختمفااة القياااس نماااذج لدراسااة االسااتنباط ، والماانيج. مساابباتيا وتحمياال البنااوك
 وغيار المالياة المؤشارات باين الادمج أثار وبياان التشاغيمية، المخااطر وتقيايم لقيااس مقتارح إطار
 تعتماد كماا .الساعودية فا  العامماة اإلسابلمية والبنوك التقميدية لمبنوك الكم  األداء عم  المالية
البيانااات التاا  تعتمااد عماا  (mixed method)المنيجيااة المختمطااة  عماا  الميدانيااة الدراسااة
 ,Creswell&Clark)الشخصاااااية المقااااااببلت ، وعمااااا العامماااااة فااااا  الساااااعودية لمبناااااوك الفعمياااااة

2011,Albassam,2014,Sabur&  Zamanb,2017).   
 الميداني  الدراس  فروض -1/6
 :يمي كما لمبحث الفرلي  األىداف مع يتف  بما الفروض تحديد تم
 االسابلمية والبناوك التقميدياة البناوك باين إحصاارية داللاة ذات فاروق يوجاد ال :األول رضةةةةةةالف

 .المخاطر إدارة ودور التشغيمية المخاطر مسببات أىمية حول
 االسابلمية والبناوك التقميدياة البناوك باين إحصاارية داللاة ذات فاروق توجاد ال :الثةاني الفةرض
 .التشغيمية لممخاطر التفصيمية العناصر مسببات حول
 االسابلمية والبناوك التقميدياة البناوك باين إحصاارية داللاة ذات فاروق يوجاد ال :الثالةث الفةرض
 .والوصفية الكمية التشغيمية المخاطر قياس مداخل استخدام حول

 االساابلمية والبنااوك التقميديااة البنااوك بااين إحصااارية داللااة ذات فااروق توجااد ال :الرابةةع الفةةرض 
 .التشغيمية المخاطر لمسببات المقترحة التفصيمية المقاييس حول
 وغياار الماليااة المؤشاارات بااين إحصااارية داللااة ذات ارتباااط عبلقااة توجااد ال :الخةةامس الفةةرض

 .والربحية واإلسبلمية التقميدية لمبنوك التشغيمية لممخاطر المالية
 وغياار الماليااة المؤشاارات بااين إحصااارية داللااة ذات ارتباااط عبلقااة توجااد ال :السةةادس الفةةرض

 .  والسيولة واإلسبلمية التقميدية لمبنوك التشغيمية لممخاطر المالية
 وغيااار المالياااة المؤشااارات باااين إحصاااارية داللاااة ذات ارتبااااط عبلقاااة توجاااد ال :السةةةابع الفةةةرض

 وفاااق الماااال رأس كفاياااة ومعاااايير واإلسااابلمية التقميدياااة لمبناااوك التشاااغيمية لممخااااطر المالياااة
 .  بازل
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  الدراس  ولين  مجتمع -1/7
 السااعود  السااوق فاا  العاممااة واإلساابلمية التقميديااة البنااوك كاال فاا  الدراسااة مجتمااع يتمثاال
 ،(2518الساااعود ، النقاااد مؤسساااة) فااارع 622الريااااض بمديناااة فروعياااا عااادد بناااك،24وعاااددىا
 عماا  ويسااتحوذ عالميااا، اقتصاااد عشاارين أىاام ضاامن أنااو فاا  السااوق ىااذا اختيااار ساابب ويتمثاال
 أماا. ((Albassam,2014 العربياة المالياة األسواق ف  المستثمرة األموال إجمال  من% 44
 ماان فاارع 65ماان ردود ووصاامت االسااتبانة، إلااييم أرساامت فاارع 155اختيااار فااتم الدراسااة عينااة
 .االسبلمية والبنوك التقميدية البنوك ىذه فروع

  الدراس  ونطا  حدود-1/8 
 فا  العامماة االسابلمية والبناوك التقميدياة البناوك فا  التشاغيمية المخااطر عما  الباحث يركز
 البحااث يقتصاار كااذلك المتخصصااة، البنااوك البحااث نطاااق عاان ويخاارج فقااط، السااعود  السااوق
 ىااذه ألن ،2516عااام الاا  2511عااام ماان العالميااة الماليااة لؤلزمااة التاليااة الزمنيااة الفتاارة عماا 
. متطمباتياا مان األكبار الجازء لتطبياق 3باازل مقاررات حددتاو الذ  الزمن  اإلطار ضمن الفترة
 .الفترة ىذه خبلل االقتصادية لمظرو  النسب  االستقرار ال  إضافة

   :ىي أقسام ثالث الي الدراس  ى ه من المتبقي الجزء الباحث يقسم:الدراس  خط -1/9
 .النظري اإلطار: الثاني القسم-2
   .الميداني  الدراس : الثالث القسم-3
 .والتوصيات النتائج: الرابع القسم-4
 بمفيااوم المرتبطااة المحاساابية األدبيااات وتحمياال عاارض عماا  ويركااز: النظةةري اإلطةةار-2

 مقاررات وفاق االسابلمية والبنوك التقميدية البنوك ف  ومسبباتيا التشغيمية، المخاطر وأىمية
المخااطر  المخااطر، واقتاراح إطاار لقيااس وتقيايم ىاذهوتقيايم  المختمفة لقياس النماذج بازل،

 لممخاااااطر الماليااااة وغياااار الماليااااة المؤشاااارات مقاااااييس أثاااار وقياااااس البنااااوك، فاااا  التشااااغيمية
 .لمبنوك أداء عم  التشغيمية

 المحتمماة الخساارة ىا  :ومسةبباتيا المصةرفي  التشةغيل مخةاطر مفيةوم -2/1
 المساببات مان مجموعاة نتيجاة وفعالياة بكفااءة المصارفية العممياات تنفياذ عادم عان الناتجاة
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 والخصاااارص البناااك باساااتراتيجية المخااااطر تماااك وتااارتبط. الخارجياااة المساااببات أو الداخمياااة
Bradley،2010،2002 محماد الطويال األجال فا  لاو المميازة  et al, Doerige2000, ، 

 التنفيذياة باالموار  االلتازام عادم و الرقاباة و والمراجعاة المحاسابة نظام فشال الا  باإلضاافة
)Bhattacharyya, et al      المصار  أنشاطة فا  مرغوباة غيار انحرافاات الا  ياؤد  مماا

),1998, .Laycock2010، الساااامعة، ومخاااااطر االسااااتراتيجية المخاااااطر تتضاااامن وال 
 ،)(BCBS,2003 2 باازل مقاررات وفاق الخساارر ىاذه لمواجياة برأسامال االحتفااظ ويجب
 :ىما مجمولتان الي المسببات ى ه وتقسم

 البشارية األخطااء بسابب العممياات فشال عان الناتجاة الخساارر عما  تركاز داخمية  مسةببات( أ
سااااءة العمااابلء بياناااات إدخاااال أخطااااء مثااال التااادريب وضاااع  الكفااااءة عااادم عااان الناتجاااة  وا 

 الحساااااابات معالجاااااة أخطااااااء أو ليااااام المصااااارح لغيااااار إليياااااا بالااااادخول والساااااماح اساااااتخداميا
 ضاع  عان الناتجاة والعقوباات والغراماات والرشااو ، والغاش السرقة ف  والتواطؤ المصرفية،

سااءة العمال، مكان وسبلمة وأمن الرقابة أنظمة  عما  التحايال أو البناك ممتمكاات اساتعمال وا 
 الحواسايب، وقرصانة المعموماات تقنياة أنظماة ضاع  أو شخصاية لمصاال  التنظيمية الموار 

 خساارة مثال خساارر عناو يناتج مما والفيروسات، البرمجة وأخطاء الكمبيوتر أنظمة انييار أو
Daiwa Bank فا  دوالر ممياار وخساارة ،Allied Irish Bankفا  دوالر ممياون 691
 Bank of America وخساارة ،(Tchernobai, 2006) اإلدارياة الرقاباة ضاع  بسابب
 Solomon بناك وخساارة واالتصااالت، ا ل  الحاسب أنظمة تكامل لفشل دوالر مميون225

 Brothers303 أداء ممارساات ووجاود ا لا ، الحاساب تقنياة تغيار نتيجاة دوالر ممياون 
 أخطااء نتيجاة Providian Financial لبناك دوالر ممياون 455خساارر مثال ساميمة غيار

 .ا جل البيع عمميات تحصيل
 األصاول بتما  الطبيعياة الكاوارث مثال الخارجياة العوامال عما  تركاز خارجية  مسةببات( ب

 بطاقاات عبار واالحتياال البناوك، أنظمة باختراق خارجية بشرية أو كالحرارق، لمبنك المادية
 المسام ، الساطو أو العمابلء بياناات وسارقة األنظماة واختاراق الشابكات عبار أو االرتماان
 .القاانون  واالحتيااط  السايولة كنساب المركزياة البناوك لاوار  تغيار ومخااطر والتزويار،
 تاوفير عان العجاز ومخااطر الصار  ساعر وتغيار ضارارب كفارض الدولاة تادخل ومخااطر
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 ومان .االلكترونياة المصارفية األنشاطة زادت كمماا المخااطر ىاذه وتازداد .البلزماة السايولة
 بساابب دوالر مميااونRepublic New York crop611 مجموعااة خسااارة ذلااك أمثمااة

 ببرج  دوالر مميون Bank of New York145 وخسارة سميمة، غير توكيبلت استخدام
  .(Lee, 2005) 2551سبتمبر 11أحداث نتيجة العالم  التجارة

 إدارة دور يتمثال :التشغيمي  المخاطر قياس وأىمي  المخاطر إدارة دور -2/2
 مسااااابباتيا وتحميااااال مساااااتمرة بصااااافة التشاااااغيل مخااااااطر قيااااااس فااااا  البناااااوك فااااا  المخااااااطر

 تجنبيااا أو تحجيميااا أو المخاااطر بقبااول سااواء الصااحيحة القاارارات واتخاااذ ،(2011حااافظ،)
 مخااطر مسارول وتعياين (.Bies,2002) والحاذر الحيطاة مراعااة مع االستراتيجية إطار ف 

 وأثرىاا منياا، المقباول المساتو  لتحدياد الرريساية المخااطر مان ناوع لكال الكافياة بالخبرة يتمتع
. دور  بشااكل واختبارىااا وقاريااة بااإجراءات معااززة لمطااوارئ خطااط ووضااع ، البنااك أداء عماا 
 قيااس يحسان بماا المخااطر، إدارة فعالياة مان المختمفاة باازل بمقاررات وااللتزام الشفافية وتزيد

 فا  التشاغيمية المخااطر قيااس أىمياة دراساات عادة أبرزت ولقد .المحتممة والخسارة المخاطر
 Helbok& Wanger)دراسة ومنيا إسبلم ، غير ام إسبلم  البنك ىل مراعاة دون البنوك

 الخساارر ظياور حتا  التشاغيمية المخااطر قيااس تجاىال خطاورة إلا  خمصات التا  (2006,
 دراساات وركازت. مساتقبمًيا التشاغيمية المخااطر إدارة تحسان وضارورة األمريكياة، البناوك فا 
(Shiu & Yeh, 2008,lin & Ching, 2006)  باالبنوك التشاغيمية المخااطر قيااس عما 

 مقاررات لتطبياق التشاغيمية المخااطر  إدارة أداء لتطاوير إرشاادات وضاع خابلل مان التايوانية
) ,Raad,2000-Stanciu, 2008,Bou،Eilifsen et al) دراساات وركازت. 2باازل

 الداخمية المراجعة لقسم قيمة يضي  التشغيمية المخاطر وتقييم قياس نشاط أن عم  2001
Allegrini & Donza,2003, NB Occasional papers)  دراساات أماا .البناوك فا 

32 , 2004, Laviada, 2007)البناوك فا  التشاغيمية المخاطر تقييم أىمية عم  فركزت 
 .الحوكمة ظل ف 
 بااازل بمقاررات يقصاد :المصةةرفي النظةام لمةةا وانعكاسةاتيا بةةازل مقةررات-2/3

 التساويات لبناك التابعاة –باازل لجناة طورتياا التا  اإلصابلحية التادابير مان شاممة مجموعة
 الممارسات نماذج ووضع البنوك عم  لمرقابة المناسبة المعايير لوضع -1974 عام الدولية
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 لزياادة المصارف  القطااع فا  المخااطر ادارة تحساينو  ،تطبيقياا عما  الدول وتشجيع الجيدة
 البحاوث إدارة) الشافافية وتعزياز االقتصاادية، أو المالياة الصادمات اساتيعاب عما  قدرتاو
 البنوك تبلءم وال التقميدية، لمبنوك بازل مقررات وصممت. (2511 العربية، البنوك باتحاد

 البنااوك تمتاازم ذلااك ورغاام اإلساابلمية، الشااريعة عماا  عمميااا آليااات تعتمااد التاا  اإلساابلمية
 3 بااازل عاان صاادر ولقااد. العااالم  المااال  االنفتاااح أجاال ماان المقااررات بيااذه اإلساابلمية
 المصارف  النظاام عم  تأثيرىا عم  التركيز مع ،3و2و 1بازل مقررات تناول يتم مقررات،

 . التشغيمية المخاطر زاوية من
 وتاام ،لتغطيااة مخاااطر السااوق واالرتمااان المااال رأس كفايااة عماا 1 بةةازل مقةةررات ركاازت فقااد  

 ، المااال رأس لكفايااة مرّجحااة بطريقااة خطورتيااا درجااة حسااب األصااول ماان %8 نساابة تحديااد
 رأس االولاا ماان مجمااوعتين  الرريسااية المخاااطر لتغطيااة الاابلزم التنظيماا  المااال رأس ويتكااون
ااة والقانونينااة ){،ويشاامل Tier1األساساا  المااال حقااوق المساااىمين واالحتياطيااات المعمنااة )العامن

 غياار األصااول+  الخزينااة أساايم تكمفااة+  الفتاارة خسااارر) -( األقميااة وحقااوق واألرباااح المحتجاازة
إعاااادة تقيااايم األصاااول احتياطياااات {ويشااامل ، Tier2المسااااند الماااال رأسوالثانياااة . }(الممموساااة

والمخصصات العامة واالحتياطيات غير المعمنة وأدوات رأس الماال المختمطاة والاديون طويماة 
 الماااال رأس يزياااد أال. ويجاااب }األجنبياااة العمااابلت ترجماااة وفاااروق األجااال مااان الدرجاااة الثانياااة

 الماال رأس= الماال رأس كفاياة معادنل ويكاون  .األساسا  الماال رأس مان% 155 عن المساند
ضافة شريحة ثالثة ىا  القاروض المسااندة ألجال %.  8 االلتزامات مجموع( / لمشريحتين) وا 

/  (شارار  الاثبلث) = المعدلاة الماال رأس كفاياة معادلاة وتصاب  ،سانتين وفقاا لمحاددات معيناة
 ويوجاد.  8% (12.5×  الساوقينة المخااطرة مقيااس+  المخااطرة باأوزان المرّجحاة األصاول)

 .(2555 لحااايم ،) %155الااا  صااافر باااين تتااراوح المختمفاااة لؤلصاااول التااارجي  لنساااب تفصاايل
 دعم مثل إيجاب  ىو ما منيا المصرف ، النظام عم  متعددة آثار 1 بازل لمقررات كان ولقد

 واساتبدال الماال، رأس كفاياة بمعاايير األصاول مخااطر ورباط المصارف ، النظاام واساتقرار
 اىمااال مثاال ساامب  ىااو مااا ومنيااا.التطبيااق وساايولة مخاااطرة، أقاال بااأخر  الخطاارة األصااول
 وشابو الساارمة األصاول اماتبلك عما  البناوك تادفع كماا. السايولة ومخااطر التشاغيل مخااطر
حجامياا الساارمة  المرتفعاة، المخااطرة درجاة ذات الضاخمة، المشاروعات فا  االساتثمار عان وا 
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 بمقاررات االسابلمية البناوك التزمات وقاد. النامياة الادول فا  التنمياة تحقياق ماع يتعاارض مماا
 المضاااربة مثاال الخسااارة أو الاارب  فييااا تتقاساام اسااتثمارية صااي  عماا  اعتمادىااا رغاام 1بااازل

 نسابة حسااب اإلسابلمية المالياة لممؤسساات والمراجعاة المحاسابة ىيراة ارتاأت كماا. والمشاركة
المةدفوع  اححتياطةات  رأس المةال ) =لباازل وفقاا اإلسابلمية لممصاار  الماال رأس كفاياة

مخصصةةةات مخةةةاطر احسةةةةتثمار  احتياطيةةةات إلةةةادة تقةةةةويم األصةةةول(/ األصةةةول الخطةةةةرة 
المرجحةةة  الممولةةة  مةةةن لرأسةةةمال المصةةةرف  المطموبةةةاتل باسةةةتثناء حسةةةابات احسةةةتثمار 

من إجمالي األصول الخطرة المرجح  الممول  مةن حسةابات احسةتثمار  55%   المشترك((
   (.2516الشرعية، ،المعايير2002شحاتو،) ≥ 8%المشترك 

 مقاام عادل مماا التشاغيل، مخاطر بإضافة وتميزت ،2557عام فطبقت 2بازل مقررات أما
معةةةةةدل  حقةةةةةو  المسةةةةةاىمين  احتيةةةةةاطيل= 2باااااازل وفقااااااً  لتكاااااون الماااااال رأس كفاياااااة نسااااابة

 األرباح احتياطي مخاطر احسةتثمار(/ إجمةالي الموجةودات المرجحة  حسةب أوزان مخاطرىةا
الموجةةودات المرجحةة  حسةةب  -لمخةةاطر احئتمةةان   مخةةاطر السةةو (   مخةةاطر التشةةغيل 

أوزان مخاطرىةةةا الممولةةة  مةةةن حسةةةابات احسةةةتثمار المشةةةتركل مخةةةاطر احئتمةةةان  مخةةةاطر 
 واإلشارا  لمرقاباة أساساية (دعاارم)أركاان ثبلثاة عما 2باازل مقاررات وتقاوم. ≥ 8% السةو (

 أسااليب تغييار وتتضامن األدنا ، الحاد متطمباات االولا  المصارف ، الماال  النظاام صحة عم 
 الحاااد متطمباااات لقيااااس أسااااليب 3 وتحدياااد والتشاااغيمية، االرتمانياااة المخااااطر متطمباااات قيااااس
 المتقادم الاداخم  والتقيايم األساسا  الاداخم  والتقيايم المعياار  األساموب ىا  المال لرأس األدن 
 فعالاااة، رقابياااة أنظماااة تتطماااب أنياااا إال الاااداخم ، التقيااايم أسااااليب الساااتخدام حاااوافز وضاااع ماااع

 المعادلاة مان المتوقعاة الخساارر وحسااب المخااطر وزن دالاة وتقااس. الخساارر بياناات وتجميع
 :التالية

E L = EAD X LGD X PD X M 
 إجماال  عما  الفتارة خابلل المتعثارين العمابلء عادد ويسااو  العميال، تعثار احتماال (PDلحيث

 الفترة بداية العمبلء



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

287 
 

 السامطة فارض خابلل من المدين تعثر عند الخسارر حجم وتقيس التعثر عند الخسارة (LGDل
 التسااديدات قيمااة طاارح خاابلل ماان قاارض كاال خسااارة أو لمخسااارر، محااددة نساابة الرقابيااة
 .األساس  القرض حجم من التعثر بعد المقدرة

 المعرضاااة لمتوظيفاااات التقديرياااة القيماااة تحااادد وىااا  التعثااار عناااد لممخااااطر التعااارض (EADل
 .لممخاطر

 .االستحقاق آجل (Mل
 الماال لارأس الكمياة الكفااءة لتقيايم أسااليب البنوك تممك وتتضمن الداخمية، المراجعة والثانية

 الجياااة عمااا  ويجاااب المطموباااة، الماااال رأس مساااتويات عمااا  لممحافظاااة المخااااطر لحجااام وفقاااا
 المسااتو  عاان انخفاضااو لمنااع مبكاارا والتاادخل المااال، رأس كفايااة تقياايم أساااليب مراجعااة الرقابيااة

. المطماااوب لمحاااد بزيادتاااو وتمااازم انخفاضاااو، عناااد ومناسااابة ساااريعة اجاااراءات واتخااااذ المطماااوب،
 أساعار تقمباات خساارر وتسبب البنك، والتزامات أصول عم  تؤثر الت  السوق انضباط والثالثة

 أسااعار ومخاااطر الصاار ، أسااعار ومخاااطر الفاراادة، أسااعار مخاااطر بساابب السااوق ومعاادالت
 طريقااااة أو المعياريااااة بالطريقااااة السااااوق مخاااااطر وتقاااااس التضااااخم، ومخاااااطر الماليااااة، األوراق
 متطمبااات ياادعم كمااا المسااتفيدين، ويطماارن الشاافافية السااوق انضااباط وياادعم. الداخميااة النماااذج
 لممقارناة قابماة معموماات وتاوفير المخااطر، لمعالجاة أسموب واستخدام لمبنك، الممزمة اإلفصاح

 المعاااايير ووفاااق 2باااازل وفاااق اإلفصااااح متطمباااات باااين التعاااارض عمااا  والقضااااء البناااوك، باااين
 عااان السااارية والبياناااات الفكرياااة الممكياااة حقاااوق بياناااات عااان اإلفصااااح باااين والمواءماااة الدولياااة،
 االرتمااان ومخاااطر وكفايتااو، المااال رأس ىيكاال والتكميماا  األساساا  االفصاااح ويشاامل. العمابلء
 العياااااون، أباااااو ،2554، العربااااا  النقاااااد صاااااندوق) المخااااااطر وادارة وتقيااااايم والتشاااااغيل والساااااوق
 المخااااطر قيااااس عمااا  تقاااوم المخااااطر، رقابااة سااامطات لااادعم معاااايير2باااازل وحااددت(. 2512
 األسااليب وتاوفير لمواجيتياا، التصاحيحية اإلجاراءات وتحدياد سانويا، األقال عما  مرة المحتممة
 الحمابلو ، ،2557 حمااد،) المخااطر بتجناب البناوك التازام ماد  تقيايم عما  القادرة والكفاءات
 التقياايم ماانيج لتعقااد 2بااازل مقااررات تطبيااق عنااد صااعوبات اإلساابلمية البنااوك وتواجااو. (2555
 قواعاد تاوافر وعادم وشارعيا، فنياا المؤىماة البشارية الماوارد كفااءة وعادم تكمفتاو، وارتفااع الاداخم 
 .(2553، إسكندرية بنك) التشغيمية المخاطر قياس وصعوبة لتطبيقو، البلزمة البيانات
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 مثال إيجااب  ىاو ماا منياا المصارف ، النظاام عما  متعاددة آثاار 2بةازل لمقةررات كان ولقد
لغااء المنافساة، تحقياق  قيااس ثقافاة وتعزياز المخااطر قاعادة وتوسايع الادول، باين التميياز وا 

 وجاود وعادم الصاغيرة، لمبناوك بمتطمباتياا االلتازام صاعوبة مثال سامب  ىاو ماا ومنياا .المخااطر
 البلزماة المخصصاات ويزياد التمويال تكاالي  يضااع  مماا لممارسااتيا، ارتماان  تصاني 
 مخااطر قيااس وصاعوبة الربحياة، عما  وياؤثر الادخل/ التكمفاة نسابة ويزياد الماال، برأس لموفاء

 مخااطر خساارر عما  المضامل والتركياز واالعتمادياة، واالكتماال المبلرماة عادم بسابب التشغيل
ىمااال التشااغيل  الماليااة األزمااة خاابلل المخاااطر ماان البنااوك حمايااة فاا  تاانج  ولاام ،مساابباتيا وا 

 المقااااااااااااررات ىااااااااااااذه فعاليااااااااااااة حااااااااااااول شااااااااااااكوك ألقاااااااااااا  الااااااااااااذ  األماااااااااااار ،2558 العالميااااااااااااة
(Carolyn,2005,Maike,2004) .يزياااااد مماااااا اإلسااااابلمية، البناااااوك طبيعاااااة مراعااااااة وعااااادم 

 لوقااوع الخااارج  التموياال عماا  حصااوليا وصااعوبة ربحيتيااا، ويخفااض الموظفااة غياار الساايولة
 كماا. المخااطر لتقادير البلزماة لئلمكانياات أغمبياا وافتقاار المخااطر، مرتفعاة دول فا  أغمبياا
 إل  بنك من اإلسبلمية المالية الخدمات مجمس قبل من المعدة الصيغة حساب طريقة تختم 
 السامطات ماع التكيا  وصاعوبة ممزماة، غيار انياا كماا لممقارناة، قابميتياا عما  ياؤثر مماا آخار

 التزمات ولقاد .اإلسابلمية لمبناوك خااص قاانون فيياا يوجاد ال التا  األعماال بيراات فا  الرقابياة
 ألصحاب خسارتيا من جزء تحميل تستطيع انيا رغم ،2بازل بتطبيق اإلسبلمية البنوك أغمب

 الماودعين يكاون حياث المطمقاة، المضااربة عقاد عما  العتمادىاا المشاترك االساتثمار حساابات
 ، إرشةةةةيدل المااااودعين يتحمميااااا خسااااارر تحقيااااق وعنااااد مضااااارب، والمصاااار  المااااال، رب ىاااام

 ثام ومان الفواراد، بادفع دارماا التقمياد  البناك يمتازم بينماا .مقصار المضارب يكن مالم ،(2557
 البناوك وتواجاو. التقميدياة البناوك فا  السايولة نساب نفاس إلا  اإلسابلمية البناوك تحتااج ال

 الغربا  وتحياز المحمياة، االرتمانياة المخااطر تقيايم مؤسساات نقاص مثال صاعوبات اإلسابلمية
 مجماس صايغة تطبياق وقماة .التقنياة البنياة لتطاوير البلزماة األموال وزيادة بمدانيا، لبنوك منيا

 .  اإلسبلمية لمبنوك قانون تخصص الت  البمدان ف  اإلسبلمية المالية الخدمات
     بزيااادة مصااادر التموياال المااال، رأس كميااة متطمبااات زيااادة فتطمبةةت 3 بةةازل مقةةررات أمةةا  

 ساندات وتمويال المشاتقات لممخااطر الناتجاة عان إضاافية متطمبات وفرض ،أو تقميل القروض
 األولا  لمشاريحة RWA بالمخااطر الموزوناة األصاول نسابة برفاع 2518 نياياة حتا  الادين
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ratio»capital  one-«core tier لمشااريحة النساابة ترتفااع وبااذلك ،%4.5الاا % 2ماان 
counter» -2519%عااااام  2.5بنساااابة إضااااافية  ياااادثاااام تز  .%6 إلاااا  %4.5ماااان األولاااا 

cyclical» .2.5 يعاادل أسيم عادياة من يتكون جديد احتياط  ىامش اضافة ال  تكوين% 
 كفاياة لنسابة األدنا  الحد ويصب  ،((Conservation Buffer التحوط لغايات األصول من
 تحتفظ كما ، األرباح توزيع من الحد ويتم ،%8 من بدال %15.5التحوط وغايات المال رأس

 الماال مان رأس %2.5إل %صفر من االقتصادية الدورات مخاطر لتغطية باحتياط  البنوك
 أسااعارىا تقمبااات ضااوء فاا  الماليااة األصااول تقياايم خسااارر إعااادة وتغطاا  ،األساساا 
ذا لم تمتازم البناوك و . (,BCBS,2015)  Ndedi & Henry,2015السوقية  السامطات تفارضا 
 تنفاذ حت 2513 يناير من تدريجياً  وتطبق المكافآت، أو من  األرباح توزيع قيود عم  المالية
( مراحال تنفياذ مقاررات 1. ويوض  الشكل )((Rustom , et al ,2010 2519 نياية كاممة
 3بازل 

 
 Accenture, Basel III Handbook, 2011,p15. المصدر 

 3 بازل مقررات تنفي  مراحل(: 1لرقم الشكل
 عما  القاادرة عما  األدوات األساسا  الماال بقصار رأس رأس الماال، جاودةكماا تام تحساين 

 عما  المسااند الماال المكتتاب، وقصار رأس الماال رأس مثالحادوثيا  فاور الخساارر اساتيعاب
 أو الوداراع قبال الخساارر لتحمال والقابماة األقال عما  سانوات لخماس المقيادة الماال رأس أدوات
ضاد األزماات  تحصاين ذلاك ويعاد. الثالثاة الشاريحة 3باازل وأساقطت لمغيار، مطموباات أياة

 المتطمبااات بيااذه لموفاااء اضااافية أمااوال رؤوس تاادبير البنااوك عماا  ويجااب المالياااة المسااتقبمية.
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(Emmanuelle, 2011) .نسابة منياا ،السايولة مخااطر لمراقباة مقااييس الا  باإلضاافة 
 ذات األصاول بنسابة وُتحساب ،LCR (Liquidity Converge Ratio)السايولة  تغطياة

 ويجاب ،يومااً  35الخاارج حتا  النقاد  التادفق لتغطياة البناك ياالسيولة المرتفعة الت  يحتفظ ب
 .(Polk,2013,BCBS, 2014) ذاتيااً  السايولة مان احتياجاتاو لمقابماة ،%155عن تقل أال

 NSFRالمساتقر التمويال صااف  ونسابة. الميدانياة الدراسة ف  النسبة ىذه قياس تناول وسيتم
(Net Stable Funding Ratio) بياد  والطويال، المتوساط الماد  فا  السايولة لقيااس 

 ىااذه اسااتخدامات إلا  البنااك لاد  التموياال مصااادر بنسابة وتحسااب ساايولة مساتقرة، تاوفير
بياد   المالياة، الرافعاة مقيااس 3باازل أضاافت كماا. %155عان تقال أال ويجاب المصاادر،

 النسابة ىاذه تقال أال ويجاب النظاام المصارف ، فا  الاديون نسابة لتزاياد أقصا  حاد وضاع
 أسااس عما  الماال رأس إضاافة الا  اساتكمال متطمباات. (BCBS, 2015) %3عان

لمواجياة المخااطر،  إضاافية ضامانات لتقديم المال ، الرفع نسبة إل  تستند ال الت  المخاطر
مماا يزياد ماداه  وتخفيضاو وقات الركاود النماو، وقات المفارط لتجناب التمويال اإلقراض بةومراق

وظيفاة  3كماا أضاافت باازل. Auer& Pfoestl,2011) ،2016، المصر  المركز  البنك)
لزياادة الحوكماة فا  البناوك  التشاغيمية المخااطر لتقيايم مؤىماةمساتقمة إلدارة لممخااطر تكاون 

5)Bessis ,2015,BCBS,201( ، (2511حاافظ،) بفعالياة اإلجراءات تنفيذ من والتحقق 
 ويحتااج ، الماال رأس متطمبات حساب عند التشغيل مخاطر تقييم إجراءات تتوافق أن ،عم 
 &Goodwin) التشاااااغيل مخااااااطر لقيااااااس الخساااااارر عااااان بياناااااات قاعااااادة تاااااوافر ذلاااااك

Kent,2006). 
 مثال إيجااب  ىاو ماا منياا المصرف ، النظام عم  متعددة آثار 3 بازل لمقررات كان ولقد 

وتخفاايض احتمااال  وتحسااين نوعيتيااا، واالحتياطااات األمااوال رؤوس زيااادةو  الشاافافية تحسااين
 حكومياة، إنقااذ لجياود الحاجاة دون الصدمات مواجية وضمان ،خطر حدوث أزمات مصرفية

 الطويال، الماد  عما  المخااطر إدارة معاايير وتعزياز االرتماان ، اإلفاراط ضاد القطااع وحماياة
 اسااتقرار عما  الادول  التحكاايم خطاورة مثال سامب  ىااو ماا ومنياا. لمبنااوك المالياة المابلءة وزياادة
 المصاااارفية الخاااادمات تكمفااااة ورفااااع الصااااغيرة، البنااااوك عماااا   الضااااغوط وزيااااادة المااااال ، النظااااام

 لاااد  المصااارفية الطبيعياااة العمااال أطااار عمااا  التحايااال دوافاااع وزياااادة. الااارب  ىاااوامش وتخفااايض
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 الاادول اقتصاااديات نمااو معاادالت وانخفاااض الاادول ، النقااد صااندوق لتقرياار وفقااا الكباار  البنااوك
 لبماادانيا، األساسااية التنميااة فاا  الضااخمة المشاااريع تموياال عاان البنااوك عاازو  بساابب الناميااة
 الناااتج نمااو لتخفاايض ساايؤد  3بااازل اتفاقيااة تنفيااذ أن والتنميااة التعاااون منظمااة تقااديرات وأكاادت
 بااازل مقااررات. وتزيااد (2513، عشاار ) تقريبااا% 1.15إلاا % 1.55 بمقاادار الساانو  المحماا 

 رغاام اإلساابلمية بالصااكوك اعترافيااا لعاادم اإلساابلمية البنااوك فاا  الموظفااة غياار الساايولة مان 3
 تاأثير يكاون أن يتوقاع كماا ،LCR السايولة تغطياة نسابة وخاصاة ،المطموباة النسبة تغط  أنيا
 آجااال ذات ودارعياا ماان %55 مان أكثار ألن ضااعي  NSFR المساتقر التموياال صااف  نسابة

 القصاير األجال فا  ساحبيا يمكان التا  األجال طويماة المطموباات وقماة سانة، من أقل استحقاق
                نمااذج تغيار الا  باإلضاافة. (Chapra,2011 ،2014، العاز أباو) التقميدياة باالبنوك مقارناة
 .  فييا الربحية عم  سمبا يؤثر مما بورز، آند ستاندارد وكالة حسب منتجاتيا تسعير
بتسجيميا نسب مرتفعاة لكفاياة رأس  3ويؤكد الواقع استيفاء البنوك اإلسبلمية لمقررات بازل    

امتبلكيااا لفااارض ساايولة و  المتشااددة، المركزيااة % بساابب سياسااات البنااوك18المااال تصاال إلاا  
كمااا أنيااا شااريكة لممااودعين وليساات  ،التقميديااة الاادين بااأدوات وال بالربااا تتعاماال ال كمااامرتفااع، 
 ،2514العرباا ، النقااد صااندوق) التقميديااة بااالبنوك مقارنااة بيااا الودارااع واسااتقرار لياام، مدينااة

خاابلل  التقميدياةخساارر ضااخمة مقارناة بااالبنوك  تواجاو لاامكماا  (.2517، العرباا  النقاد مؤسساة
 مع اإلسبلمية البنوك بعض تعامل نتيجة باألزمة محدود تأثرىا وكاناألزمة المالية العالمية، 

عما  عمابلء  ضاخمة، وكاذلك الاديون لاديون الدولياة بالسامع المرابحاة بعقاد التقميدياة البناوك
ويوضا   .العالمياة خساارر األسايمو  الربو  التمويل أو عم  التوريق متعثرين تعتمد استثماراتيم

 مان لعيناة العالمياة، المالياة األزماة وبعاد ( التاال  بعاض مؤشارات األداء قبال1الجادول رقام )
   (.تقميد  بنك 215و إسبلم  بنك77 (البنوك
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سالمي  تقميدي  البنوك من لعين  احزم  وبعد قبل األداء مؤشرات لن( 1ل رقم جدول  وا 

 
  (.2514الغمراوي، لالمصدر 

الجاااادول زيااااادة نساااابة القااااروض إلاااا  الودارااااع ونساااابة حقااااوق المساااااىمين إلاااا   ويوضاااا 
األصاااول بصاااورة معنوياااة فااا  البناااوك االسااابلمية عااان البناااوك التقميدياااة قبااال وبعاااد األزماااة، 
واخاااتبل  العاراااد عمااا  األصاااول، نتيجاااة انخفااااض نسااابة التمويااال بالاااديون، كماااا تقااال نسااابة 

عاد األزماة، كماا أن الفارق فا  احتياطياات القروض المعدوماة فا  البناوك االسابلمية قبال وب
القاااروض المعدوماااة غيااار معناااو ، إال أناااو أزياااد فااا  البناااوك االسااابلمية بعاااد األزماااة بسااابب 

 دولياة، مصاداقية اإلسابلمية البناوك حققات لاذلك ونتيجاة .التحفظياة أعقااب األزماةالسياسة 
 ضارورةوير  الباحاث فرصيا لزيادة حصتيا السوقية ف  النظام المصرف  العالم .  وزادت

مااع معااايير مجمااس الخاادمات الماليااة اإلساابلمية لتحقيااق التوافااق  3بااازل  مقااررات تضاامين
ولتكون إصدارات ىيرات المحاسبة اإلسبلمية متسقة معياا، وماع إصادارات مجماس معاايير 

الخاصااة باااألدوات الماليااة، كمااا حاادث مااع  IFRS 9المحاسابة الدوليااة، خاصااة متطمبااات 
كماااااا يقتااااارح المجماااااس حماااااول لمشااااااكل البناااااوك  .(2016، الصاااااعيد ) 2مقاااااررات باااااازل 

اإلسااااابلمية فااااا  الااااادول النامياااااة الناتجاااااة عااااان صاااااغر حجااااام رؤوس أموالياااااا، مااااان خااااابلل 
الخاادمات بينيااا أو تقااديم الاادعم الفناا  لموظفييااا. ويؤكااد  تشااجيعياعم  االناادماج أو تكاماال

 مؤسسة الواقع ف  السعودية انخفاض التأثر باألزمة المالية العالمية األخيرة، بسبب أنظمة
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 وفق المطموبة المال رأس أكبر من نسبة بنسبة المممكة السعود ، واحتفاظ بنوك العرب  النقد
 األكبار البناوك فا  النسابة ىاذه وتازداد ،%16البنكا  لمنظاام ، حيث وصمت ىذه النسبة3بازل 
 وتادعم (.2512الراجحا ، لمصر  السنو  التقرير) والراجح  التجار  األىم  البنك مثل حجما
   .2535 رؤية لتحقيق دية٘السع ف  المصرف  القطاع قوة النسب ىذه
 تناولاات: بةةالبنوك التشةةغيمي  المخةةاطر قيةاس تناولةةت التةةي الدراسةات( 2/3

 ىمااا لماادخمين وفقااا لمبنااوك التشااغيمية المخاااطر قياااس موضااوع دراسااة المحاساابية األدبيااات
 فعالياة لضامان بينيماا الادمج او االختيار يتم الكم ، التقييم ومدخل الوصف  التقييم مدخل
 وتاوفر التشاغيل، مخااطر عما  باازل مقاررات أثر مراعاة ظل ف  التشغيمية، المخاطر إدارة
عاداد الداخمياة لمرقابااة فعاال نظاام  مثاال المخااطر ىاذه قياااس صاعوبات وتقمايص التقااارير، وا 
 (Currieواحااد اساااامق  ااااف التشااغيل رااااامخاط تخماايص وصااعوبة الكميااة، المعمومااات نقااص

 لياااااذين وفقاااااا الساااااابقة المحاسااااابية الدراساااااات تقسااااام البحاااااث ىاااااد  ماااااع واتساااااقا .(2005,
 :  يم  كما المدخمين

 وقياس لحصر وصف  نموذج عم  المدخل ىذا يعتمد: الوصفي التقييم مدخل (2/3/1
 وتحاادد بيااا، المرتبطااة والمخاااطر االسااتراتيجية الخطااط بااين يااربط التشااغيمية المخاااطر
 لمبنااااااااك التشاااااااغيمية العمميااااااااات مااااااان اشااااااااتقاقيا ياااااااتم التاااااااا  ومسااااااابباتيا الخطاااااااار عناصااااااار

 المااااادخل ىاااااذا دراساااااات أىااااام ومااااان. (Cruz&Carroll,2000،2006عبدالسااااابلم،آمال،)
 Laviada,2007, Guillen,2007) ،(McConnell & Blacker,2012 دراساات

 تصاني  عما  اعتماادا المتوقعاة، التشغيمية الخسارر لتقدير نموذج تطوير عم  ركزت الت 
 مان والتحقاق ، التشاغيل مخااطر وتقيايم لمخساارر المساببة واألحاداث البناك أعماال خطاوط
 المساار تحميال عما  اعتماادا المخااطر ىاذه نمذجاة وياتم خاط، كل داخل اإلجراءات سبلمة
 الماوظفين، خبارة عادم نتيجاة الفشال تكارار خبللياا ويحادث الاتعمم األولا  مراحال 3 وفاق

 والضاع  التادىور والثالثاة تكرارياة، غيار بصاورة الفشال خبللياا يحادث النضاج والثانياة
 الخسااارة وحجام ومساابباتو الخطار وحادة عوامال تقاادير ذلاك ويتطمااب ، الفشال فييااا يحادث

 المحتمال الفشال ومعادالت نقااط لتحدياد االعتمادياة نظرياة باساتخدام وقوعياا واحتماال
 المساتقبمية والخطاط الخبارة ضاوء فا  المعمماات تعاديل ويمكان. معيناة فتارة خابلل حادوثيا
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(Blacker,2000 McConnell &.) دراساة وأضاافت et al ,2006) (Supatgiat,
 لتبسايط الموغااريتم باساتخدام النتيجاة – السابب لمعياار وفًقاا التشاغيل مخااطر نمذجاة
 البنوك أداء عم  السببية العبلقات أثر دراسة ،و أبسط فرعية نماذج إل  المعقدة المشاكل

 وخمصات لياا، الفرعياة واألحاداث التشاغيمية لممخااطر حدث 35 من أكثر تحديد خبلل من
 أباو) دراساات أماا. نماوذج أ  اساتخدام عناد والنتيجاة السابب معياار اساتخدام أىمياة إلا 

 لمبنااك والخارجيااة الداخميااة البيانااات تجميااع عماا  فركزتااا (2007 حشاااد، ،2011 دغاايم،
 مؤشارات ضاوء فا  تقييمياا ثام وصافية، بعباارات التشاغيمية المخااطر قيااس عما  الماؤثرة

 لكال النساب  الاوزن وتحدياد ومسابباتيا، الفعمياة الخساارة بين العبلقة توض  الت  المخاطر،
 ماان الخبااراء آراء اسااتخدام فأضاافت (Basel Committee,2006) دراسااة أمااا. مؤشار
 تحميال أساموب تطبياق (Watchorn , 2007)دراساة وأضاافت. خارجاو أو البناك داخال

 لمخباراء تقادم افتراضاية مواقا  اختباار خابلل مان الاذات ، لمتقيايم( لاو-مااذا (السايناريوىات
 خطاوط أنشاطة جمياع تغطا  استقصااء قاوارم باساتخدام معياا، التعامال كيفياة لتحدياد

 تقيايم ثام حادوثيا، وتكرارياة عنياا الناتجاة والخساارر التشاغيل مخااطر ومساببات األعماال
 فرياق ماع األعماال وحادات مادير  تضام عمال ورش وتعاد الخباراء، قبال مان االساتجابات
. المطموباة التصاحيحية والخطاوات المتوقعاة، لمخسارر قيمة أقص  لتحديد التشغيمية المخاطر

 التقييما  لمنماوذج الضاغوط  اختباارات عم  فركزت &Russell,2005) (Daly دراسة أما
 التشاغيل خساارر تقادير تتضامن البناك، لياا يتعارض قاد مختمفاة ظارو  تحات المساتخدم

 أمااااااا. معيااااااا التعاماااااال باااااادارل ووضااااااع حالااااااة لكاااااال حاااااادوثيا واحتمااااااال المتوقعااااااة
 لممخاااطر خريطااة إلعااداد الااداخم  التحمياال عماا  فركاازت (Scandizzo,2005)دراسااة

 لمخريطاة وفقاا ألعما  أسافل مان األعماال خطاوط مخااطر مؤشارات بتحدياد التشاغيمية
 )،Cruz & Carroll,2000 ،2011، حاافظ ،Ford, 2006 دراساات أماا .التنظيمياة

 التشاغيمية، لممخااطر أداء كمحركاات المالياة غيار المؤشارات عم  فركزت 2005البتانون ،(
 ويتمياز .البناوك فا  التشاغيمية لممخااطر األول المسابب ىا  البشارية الماوارد أن وخمصات
 لكال بمسابباتيا التشاغيمية المخااطر رباط تام إذا والدقاة البسااطةب الوصاف  التقيايم مادخل
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 بشاااكل المخااااطر قيااااس عمياااو ويعااااب .المحتمماااة الفشااال حااااالت      لتحدياااد األعماااال خطاااوط
   .  بالخبرة التقييم عممية وتأثر استخدامو، كيفية عم  االتفاق وعدم وصف 

 التشغيل، لمخاطر اإلحصار  التقدير عم  المدخل ىذا يعتمد: الكمي التقييم مدخل( 2/3/2
 :يم  كما بازل ومقررات االكاديمية الدراسات منظور من المدخل ىذا الباحث ويتناول

 التاا  الدراسااات أىاام وماان احكاديميةة  الدراسةةات منظةةور مةةن الكمةةي المةةدخل( 2/3/2/1
 وفاق التشاغيل مخااطر تقايس التا  Mori et al.,2000)) دراساة المادخل ىاذا اساتخدمت
 ولمقاررات ومسابباتيا األعماال لخطاوط تبعاا المحتمماة و التاريخياة الخساارر توزياع معاايير
 و المطماوب، الماال رأس ومعمماات الخساارر ومعادالت المخااطر مؤشارات وتحدياد باازل،
 صانفت ثام ،Bankers Trust لبناك الداخمياة األقساام مان البياناات بتجمياع الدراساة قامات

 بقاعادة المتاوفرة بالمعموماات الناتجاة المعموماات مسابباتيا،ومقارنة وفاق التشاغيمية المخااطر
 )acker,2000-Bl & McConnell al,2000 et Mori دراسااات وركاازت .البنااك بيانااات
 ومعقوليااة بدقااة الفعميااة الخسااارر توزيعااات لتحديااد معمميااو، اكتواريااة إحصااارية طاارق عماا 
 بااريتو تحميال وفاق الحادوث وشدة بواسون توزيع وفق التكرارية توض  مصفوفة خبلل ناااام

 يساتخدم ثام المطماوب، الماال رأس وحسااب حادوثيا، واحتماال التشاغيل مخااطر لتقادير
 تشاتت مؤشار اقتاراب عناد المحاكااة وتتوقا  لمخساارر، محاكااة لعمال كاارلو مونات تحميال
 موجياااات نمااااذج( Scandizzo,2011) دراساااة واساااتخدمت. الصااافر مااان الخطااار قيااااس

 فا  لممسااعدة لمخساارر محاكااة إجاراء ماع التشغيل مخاطر لقياس drivers risk المخاطر
 عما ( Frachot,2005) دراساة وركزت. التشغيل مخاطر لقياس المتقدم المدخل استخدام
 مان واحاد لخاط الماال رأس ومخااطر التشاغيل لمخااطر والمجمعة الموزعة الخسارر حساب
 كماااو، لمبناااك الماااال رأس مخااااطر حسااااب ثااام األحاااداث، مااان واحاااد ولناااوع األعماااال خطاااوط
 مخاااطر لقياااس Loss Distribytion Approach (Lda) أسااموب فعاليااة الاا  وخمصاات
 االرتبااط مادخل (Johnstone & Gruenhagen,2001) دراسة استخدمت كما. التشغيل
 ضااارورة الاا  وخمصاات المحاكاااة، بتطبيااق التشاااغيل مخاااطر عماا  المبنيااة لمقيمااة الااوظيف 

 كبيارة خساارر تحقق عند فقط وليس باستمرار، التشغيمية المخاطر ورقابة بقياس إلزام وجود
 المخااطر، لتقميال معاايير وضاعو  المسابق االكتشاا  عما  القادرة دعام عما  ذلك ويساعد ،
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 زياااااادة عناااااد االحترازياااااة واإلجاااااراءات الماااااال رأس بزياااااادة الرتياااااب، الخطااااار مبااااادأ واساااااتيفاء
 التقااااديرات ىااااذه لخطااااأ مقاااااييس تقااااديم يجااااب مؤكاااادة، غياااار الزيااااادة ىااااذه وألن. المخاااااطر

(Operational Risk, 2011) .دراساة وركازت (Perry& De Fontnouvelle ,2005) 
 عماا  وأثااره البنااوك فا  التشااغيل مخاااطر لقياااس واالقتصااد  المااال  الماادخل اسااتخدام عما 

 (2007 ,دراسااة وركاازت. المخاااطر لجميااع الكماا  القياااس صااعوبة الاا  وخمصاات الربحيااة،
De Fontnouvelle & Jordan ) مصااادر ماان المجمعااة الخسااارر بيانااات اسااتخدام عماا 

 البياناات نقاص ظال ف  التشغيل مخاطر لقياس دوليا النشطة البنوك ف  العامة المعمومات
 حجااام بااااختبل  التشاااغيل مخااااطر قيااااس تاااأثر الااا  وخمصااات التشاااغيل، لخساااارر الداخمياااة
 مثال معممياو ال طارق (Kühn& Neu, 2003) دراساة واساتخدمت. البناك أنشاطة ومجاال
 لمبياناات عشاوارية عيناة خابلل مان VAR(value at risk)الخطار عناد القيماة نماوذج
 وجاود خابلل ،مان المتوقعاة لمخساارة األقصا  والحاد الحادوث وشادة التكرارية لتحديد الفعمية
 ،وتحساب 95%ثقاة بمساتو  باو المرتبطة لممعمومات طبيع  وتدفق مباشرة اتصال خطوط
 التشاغيمية العممياات كال خساارر بمجماوع المساتيدفة الفتارة خابلل الخطر عند المقدرة القيمة
 البلزم المال رأس يتحدد ثم عمييا، المصادق والنماذج الفريق وخبرة معممات مجموعة وفق

 بعاد VAR تشاغيل بإعاادة الحساساية تحميال اختبارات تجر  ثم التشغيمية، الخسارر لتغطية
 لمتركياز بالمقادرة الفعمياة الخساارر تقاارن ثام سايناريو، أساوأ تعكاس التا  بالمعمماات تعديماو
 Fontnouvelle et)دراساة وطبقات .معمماتياا تعاديل الا  تحتااج التا  العممياات عما 

al,2007) لسات التشاغيمية، المخااطر خساارر حادوث وشادة تكرارياة لتقادير النماوذج ىاذا 
 البناوك فا  التشاغيمية المخااطر حادوث وشادة تكرارياة توافاق إلا  وخمصات عالمياة، بناوك

-Dahen&Dio)دراساااة أماااا .التشاااغيمية الخساااارر عااان بياناااات قاعااادة تاااوافر بشااارط الساااتة،
nne,2010 نموذج تطوير عم  فركزت VAR، لمبنوك الفعمية الخسارر مقارنة خبلل من 

 بحجام المتوقعاة التشاغيمية الخساارر تاأثر إلا  وخمصات المطاور، النماوذج تطبياق وبعاد قبال
 مقارنااة عماا  فركاازت (Tchernobai,2006)دراسااة أمااا. لااو الجغرافاا  والتوزيااع البنااك
 التشاغيمية، المخااطر وتقييم  لقياس CVARالخطر عند لمقيمة الشرط  والنموذجVAR نموذج

     المخاااطر حاادوث وشاادة تكراريااة تقاادير قياااس فاا  النمااوذجين اتفاااق إلاا  وخمصاات



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

297 
 

 وتساتخدم الحادوث، وشدة التكرارية بين الجمع كيفية ف  واختبلفيما منفرد، بشكل التشغيمية
 .التشاغيمية المخااطر تقيايم فا  معممياة والابل المعممياة الطارق واألمريكياة اليابانياة البناوك

   Wei,2007, ، Dalla& Giudici,2008،(Bolancé, 2012  دراسات واستخدمت
Sisson,2006) &، Shevchenko, 2009, Petersباااااااااااااايز توزياااااااااااااع طريقاااااااااااااة 

BAYESIAN  داخميااااة كميااااة وغياااار كميااااة بيانااااات باسااااتخدام التشااااغيل مخاااااطر لقياااااس 
 ياااتم ثااام. التشاااغيل مخااااطر خساااارر توزيعاااات تقاااديرات لتحساااين BSC واساااتخدام وخارجياااة

 عما  اعتماادا القادماة السانة فا  المتوقعاة بالخساارر لمتنباؤ والخبارة البياناات ىاذه باين الاربط
  ( Cruz & Carroll,2000)دراساة أماا .حادوثيا واحتمااالت الساابقة الخساارر تقاديرات

 تصااني  خاابلل ماان التشااغيمية، المخاااطر قياااس فاا         Fuzzyالفاااز  نظريااة فاسااتخدمت
 التا  المجموعاة فا  واحاد القيماة مفاردة كل إعطاء ويتم أكثر، أو مجموعتين ال  المفردات
 مجموعاة إلا  عنصار كال ينتما  بحياث المجموعاات، بااق  فا  صفر والقيمة إلييا، تنتم 
 بعادد الفازياة والمتغيارات الجوىرياة التشاغيمية المخااطر مؤشارات تحدياد وياتم فقاط، واحادة

 لمقواعاد وفقاا الخساارة تحادد ،و ومرتفاع متوساط و مانخفض باين المتغيارات وتتراوح موجب،
 حجام كاان اذا ماثبل لمسابباتيا، وفقاا التشاغيمية المخااطر تحدياد فا  بناؤىاا تام التا  الفازياة

 توق  مرات بزيادة أو الخطأ، معدل يرتفع مرتفع الموظفين دوران ومعدل مرتفًعا الصفقات
 المخااطر تقااس القواعاد ىاذه ضاوء وف  .التكالي  ،وترتفع الخطأ معدل يرتفع التقنية نظام

 وبساطتيا المنخفضة بتكمفتيا وتمتاز الظرو ، تغير عند المعممات تعديل ويتم التشغيمية،
 وجااااود الاااا ( 2555شاااااىين،) دراسااااة وخمصاااات. التشااااغيل لمخاااااطر ىيكميااااة أكثاااار ورؤيااااة
 فااا  المساااتثمرين كافااة عمااا  تااؤثر العاااام االقتصااااد  النشاااط بسااابب تنشااأ نظامياااة مخاااطر
 وأوصات نفساو، االستثمار ونوع طبيعة عن تنشأ نظامية غير ومخاطر الفمسطينية، البنوك

 دراساااااة ركااااازت حاااااين فااااا . التشاااااغيل مخااااااطر لتقيااااايم فعاااااال رقااااااب  نظاااااام بنااااااء بضااااارورة
Patrick,2004) )  التكاارار  والتوزيااع التشااغيل خسااارر بيانااات توزيااع تحمياال ماادخل عماا 

      .البنااوك فاا  الخسااارر بيانااات تشااابو الا  وخمصاات. الوصااف  والتحمياال لمخسااارر   والمجماع
 البنااوك قباال ماان عنيااا المقاارر الكبياارة الخسااارر أن الاا ( (Ariane,2005 دراسااة وخمصاات
 عناااد التكاااالي  وتخفاايض تاااوفير أولويااات فااا  تاااؤثر الخارجيااة البياناااات قواعااد فااا  األخاار 
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 دراساااة وخمصااات. المعياااار  المااادخل تفضااايل ماااع لباااازل، وفقاااا المناساااب المااادخل اختياااار
(Koutoupis&Tsamis,2009 )اخاتبل  بسابب الخساارر توزياع قيااس صعوبات لوجود 

 وجمااع التشااغيل مخاااطر وديناميكيااة الخسااارر توقياات تااأثير مثاال لمخسااارر الكميااة التقااديرات
 لتطاااوير التشاااريعات أىمياااة الااا  إضاااافة وتكراريتياااا، والخارجياااة الداخمياااة الخساااارر بياناااات

 عماا  االعتماااد دون االقتصاااد ، المااال باارأس وعبلقتااو التشااغيل لمخاااطر الكميااة المقاااييس
. التشاغيل مخااطر عان ناتجاة كبيارة أو صاغيرة خسارر وقوع عند وحده االقتصاد  المنطق
 فاا  األداء مؤشاارات عماا  التشااغيل مخاااطر أثاار بمراعاااة( Brown,2008)دراسااة وأوصاات
 دراساااااااااة أوصااااااااات كماااااااااا. التشاااااااااغيل مخااااااااااطر لتجناااااااااب التحاااااااااوط أنشاااااااااطة تناااااااااام  ظااااااااال

(Chernobai,2011 )متطمباااات وتحدياااد البناااوك، فااا  المالياااة الخااادمات حوكماااة بتطبياااق 
 القيااااس ماااداخل وتعااادد المنشاااآت باااين الفاااروق مراعااااة ماااع المتقااادم، القيااااس مااادخل تطبياااق

 التشاااغيل مخااااطر قيااااس أن الااا ( Allen& Bali, 2007) دراساااة وخمصااات. لممخااااطر
 دراسااة عماا ( 2517 المضاا ،) دراسااة وركاازت. الخسااارر يقماال منيااا لمحااد خطااط ووضااع
 الا  وخمصات التشاغيمية، بالمخااطر اإلسابلمية البناوك فا  التشاغيمية الكفااءة نسابة عبلقاة
 مخااطر لقيااس مختمفاة نمااذج تقاديم فا  الدراسات ىذه وتساعد. واضحة عبلقة وجود عدم

 (.  2514خطاب،) لو متكامبلً  إطاراً  تقدم لم أنيا اال التشغيل،
 المخاااطر قياااس عماا  الماادخل ىااذا يركااز :بةةازل منظةةور مةةن الكمةةي المةةدخل( 2/3/2/2

 تاؤد  التشاغيل مخااطر زيادة ألن المخاطر، ىذه لمقابمة البلزم المال رأس وتحديد التشغيمية
 بةازل مقةررات قةدمت ولقةد. ((Ndedi & Ketuma,2015 المطموب المال رأس زيادة ال 
 ىةي التشةغيمي  المخةاطر لمقابمة  الةالزم المال رأس لحساب نما ج ثالث المدخل لي ا وفقا

 لتكااون ساانوات، 3 خاار الاادخل إجمااال  متوسااط يحسااب بموجبااو :األساسةةي المؤشةةر نمةةو ج
 ويقاااااس ،3(( / αألفااااا) Xمتطمبااااات رأس المااااال = )إجمااااال  الاااادخل  خاااار ثاااابلث ساااانوات 

 أياة طارح قبال بالادخل المرتبطاة غيار الفواراد صااف +الادخل فواراد بصااف  الادخل إجماال 
 نساااابة) وتتحاااادد االسااااتثنارية، اإلياااارادات اسااااتثناء مااااع تشااااغيمية، مصااااروفات أو مخصصااااات

 بالبسااااطة النماااوذج ويتمياااز. ساااالب دخمياااا سااانة أ  ويساااتبعد. %35الااا % 15باااين( αألفاااا
 ثبااات عميااو ويعاااب لممخاااطر، متطااورة إلدارة نظااام تممااك ال التاا  البنااوك ويناسااب والشاايوع،
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 الماضا ، عما  ويعتماد المخااطر، نوعياة أو المناتج أو الخدماة ناوع تغيار رغام( ألفاا) نسابة
 األخار  بالنمااذج مقارناة المقيااس ىاذا ضاع  األيرلندياة البنوك ف  الميدانية الدراسة وأكدت
. مرتفاع دخال إجماال  تحقاق التا  البناوك تفضامو ال كماا. (Sundmacher,2007) لباازل

 ويكااون األعمااال، خطااوط أو لوحاادات القياااس يااتم بموجبااو :القياسةةي أو المعيةةاري والنمةةو ج
  خار، خاط مان تختما  ،(ßبيتاا) الادخل إجماال  مان كنسابة ثابات عامال أوخاط وحادة لكال
=[) إجماااال   الماااال رأس متطمباااات وتقااااس الساااابق، النماااوذج مااان مروناااة أكثااار يجعماااو مماااا

 محاددة نساب 2 باازل حاددت ولقاد ، 3/ ](  ß)بيتاا لكال نشااط Xالادخل لكال وحادة عمال( 
 تموياال فاا  االسااتثمارات لخااط% 18 بيتااا نساابة فمااثبل العماال، لوحاادات اإلجمااال  لماادخل

 لمجماوع الساالب الادخل ويساتبعد. لمسمسارة% 12،و المصارفية لمخدمات% 15و الشركات،
 ونمةةو ج.(Mohanty, 2008)الماادخل ىااذا المتوسااطة البنااوك وتطبااق. العماال وحاادات
 لتقيااايم داخمااا  أساااموب باساااتخدام الكبااار  البناااوك تقاااوم وبموجباااو :(AMAل المتقةةةدم القيةةةاس
 تحدياد ثام األعماال، خطاوط مان خاط لكال مؤشار تحدياد عما  يقاوم التشاغيمية، المخااطر
 الحاد يمثال خاط لكال (جاماا) معامال وتحدياد حادوثيا، وأثار واحتمالياا التشاغيل مخااطر
× المؤشار المساتخدم = الماال رأس متطمباات وتقااس الفترة، خبلل المتوقعة لمخسارة األقص 
 (Harada,2001) & Mori لمخساارة معامل خط األعمال المتوقع× الخسارة  حدوث احتمال

 مخاااطر اخااتبل  عنااد الكماا  التقياايم فاا  (EVT) لمقيمااة األقصاا  الحااد نظريااة وتسااتخدم ،
 التشااغيمية، المخاااطر لقياااس مبلرمااة أكثاار بأنااو النمااوذج ويتميااز. الخسااارر وبيانااات التشااغيل

 لتقاادير متقدمااة إحصااارية باارامج يسااتخدم كمااا الخسااارر، وبيانااات البنااك ظاارو  يراعاا  ألنااو
 الرقابياة السامطة واعتمااد موافقاة الا  يحتااج لاذلك عالية، فنية خبرات ال  ويحتاج المخاطر،

دارتيا المخاطر قياس ف  المستخدمة لآللية  مزيد ويحتاج الصغيرة البنوك يناسب ال كما. وا 
 اليةو توصةمت مةا أىةم تمخةيص ويمكةن.  Zhang& Tong, 2006)) لتطبيقاو الوقات مان
 :يمي كما الدراسات ى ه

 وتركاز الوصاف ، أو الكم  لممدخل وفقا البنوك ف  التشغيمية المخاطر قياس أساليب تتعدد -1
 باين الادمج ويفضال .المخااطر ىاذه لمواجياة المطماوب الماال رأس تحدياد عما  باازل نمااذج
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 ،(2511، حاافظ ،2555البتاانون ) والفعالياة الكفااءة مان يزياد مماا والكما ، الوصاف  المدخل
 .(Cruz & Carroll,2000) المسببات تحديد شرط

 الخساااارر عااان بياناااات قاعااادة تاااوافرت إذا التشاااغيمية المخااااطر وتقيااايم قيااااس فعالياااة تااازداد-2
 باين الفاروق تراعا  مختمفاة ماداخل تطبياق ويمكان .المخااطر عان التقرير ويجب ومسبباتيا،

 .  والتقميدية اإلسبلمية البنوك
 الساعودية، البيراة عان تختما  بيراات وفا  التقميدية البنوك عم  السابقة الدراسات جميع تمت-3

 الطباق ماع بازل او المحاسب  األدب ف  ورد ما مقارنة ف  تتمثل بحثية فجوة توجد وبالتال 
 .  السعود  السوق ف  العاممة البنوك ف 

 يراعااا  لمسااابباتيا وفقاااا التشاااغيمية المخااااطر لقيااااس شاااامل إطاااار الساااابقة الدراساااات تقااادم لااام-4
 مقااااييس آثاااار تقااااس لااام كماااا االسااابلمية، والبناااوك التقميدياااة البناااوك باااين االخاااتبل  طبيعاااة

 ىااااذه ماااان االسااااتفادة ويمكاااان واإلساااابلمية، التقميديااااة البنااااوك أداء عماااا  التشااااغيمية المخاااااطر
 التقميدياااااة البناااااوك ومقارناااااة التشاااااغيمية المخااااااطر لقيااااااس متكامااااال إطاااااارا القتاااااراح الدراساااااات
 .  البنوك ىذه أداء عم  المخاطر ىذه أثر وقياس السعودية، ف  واالسبلمية

 أداء وأثرىةةةالما التشةةةغيمي  المخةةةاطر مسةةةببات لقيةةةاس مقتةةةرح إطةةةار-2/4
 دراساة باو طالبت لما استجابة اإلطار ىذا يعد :احسالمي  والبنوك التقميدي  البنوك

 البناااوك فااا  التشاااغيل مخااااطر إلدارة متكامااال إطاااار وضاااع ضااارورة مااان (2514خطةةةاب،ل
. أخاار  ناحيااة ماان الرريساا  البحااث ىااد  ولتحقيااق ،Basel وفقااا البنااك أداء عماا  وتأثيرىااا
 اليابانياة وأوسااكا طوكياو بنكا  ف  استخداميا تم الت  المنيجية من االستفادة لمباحث ويمكن
 Institute of)معا، الدول  المراجعين معيد ومعايير لبازل وفقا المخاطر إدارة فعالية لزيادة

internal auditing UK & Ireland,2006,NB Occasional Papers 32, 2004, 
Geiger,2000) ، التشاغيل مخااطر تحدياد األولا  مراحال 5عما  المنيجياة ىاذه وتعتماد 

. D,onza,2003) & (Allegriniالمقبولاااة المخااااطر مساااتويات مراعااااة ماااع البناااك، ألنشاااطة
 أو العمميات أو االعمال لخطوط وفقا المخططة المخاطر ىذه تقييم إجراءات تحديد والثانية

    المخاااااطر ىااااذه لمواجيااااة المخططااااة اإلجااااراءات تنفيااااذ الثالثااااة. لمساااابباتيا وفقااااا ،األىاااادا 
, .عكسية تغذية وتقديم التصحيحية، القرارات واتخاذ المخاطر رقابة الرابعة( 2511، حافظ)
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Lin & Ching,2006) Gunther, 2006) .المخاااااااطر عناصاااااار ربااااااط الباحااااااث ويقتاااااارح 
 وتتكامااال منيااا، كاال قيااااس كيفيااة تحديااد ماااع البنااوك، أداء عماا  وأثرىاااا بمساابباتيا التشااغيمية
 بااااالبنوك التشااااغيمية المخاااااطر إدارة فاااا  يفيااااد بمااااا والكماااا  الوصااااف  القياااااس اإلطااااار داخاااال
 :يم  كما ذلك وتفصيل. واإلسبلمية التقميدية

 عما  والفرعياة الرريساية لؤلنشاطة التشةغيمي  المخةاطر ومسةببات لناصةر تحديد -2/4/1
عاداد استقصااء قاوارم باساتخدام األعماال وخطاوط الوحادات مساتو   بالمخاااطر خريطاة وا 

 .(Scandizzo,2005،2011، حااافظ) مساابب لكاال المناساابة المقاااييس وتحديااد التشااغيمية،
 ىااا  خطاااوات 3خااابلل مااان الشاااركات لمسااارولية المصااار  المؤشااار منيجياااة الباحاااث ويفضااال
 .  ليا وفقا البنوك وترتيب المجمعة النقاط احتساب ثم الكم  ثم الوصف ، التقييم

 مان احسةالمي  والبنةوك التقميدية  البنةوك أداء لما وأثرىا التشغيمي  المخاطر قياس -2/4/2
 يتحادد الاذ  البناك أداء عما  ذلك وأثر المسبب ىذا عن الناتج باألثر مسبب كل ربط خبلل
 ويراعا (. لباازل وفقاا الماال رأس وكفاياة والسايولة الربحياة) الرريساية البناك أىادا  ضوء ف 

 االساتراتيجية الخطاط رباط الوصاف  المادخل ويراعا  والكما ، الوصاف  المادخل بين التكامل
 باساتخدام الفشال نقااط وتحدياد االعتمادياة، نظرياة باساتخدام التشاغيمية المخاطر إدارة بخطط
 واحتماال السايناريوىات تحميال أساموب بتطبياق متوقعاة خساارة أقصا  وقيااس المسار، تحميل

 المعموماة لدياو مان عما  التركياز ياتم أن عما  تكرارىاا، لمنع البلزمة التدابير واتخاذ حدوثيا،
. والنتيجاة السابب عبلقات ضوء ف  المخاطر، فريق أو التشغيمية األعمال وحدات مدير  من
 كفااءة عما  لمداللاة الادخل/ التكمفاة نسابة مثال المالياة الكمةي المةدخل مقااييس تطباق ثام

 المالياة غيار المقااييس ماع باازل، وفاق الماال رأس كفاياة ومعادل التشاغيمية، البناوك عممياات
 وفعالياة كفااءة عما  كمؤشارات التادريب تكاالي  ومعادل الماوظفين دوران معادل مقيااس مثال

 (  2) شكل من يتض  كما المسببات لبقية بالنسبة وىكذا البشرية، الموارد
 
 
 
 



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

302 
 

 



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

303 
 

 خابلل مان اإلسبلمية البنوك طبيعة مراعاة مع واإلسبلمية، التقميدية البنوك ف  اإلطار ويطبق
 تصااب  ان ويقتاارح اإلساابلمية، البنااوك فاا  الشاارعية الرقابااة ىيرااة وفعاليااة كفاااءة مقياااس إضااافة
 رفااع يااتم كمااا ،(Sabur & Zamanb,2017) العموميااة الجمعيااة تتبااع مسااتقمة الييرااة ىااذه

 الشارون فا  عممياة أو مينياة شايادة عما  الحصاول اشاتراط خابلل مان والعمم  العمم  تأىيميا
 المحاساابة ىيرااة تقااوم ان الباحااث ويقتاارح الفقياا ، التأىياال الاا  إضااافة والمحاساابة المصاارفية

 متخصصااة مينيااة شاايادات تنظاايم عماا  بالعماال اإلساابلمية الماليااة لممؤسسااات والمراجعااة
 فعالياااة مااان يزياااد مماااا استشاااارية، وليسااات ممزماااة قراراتياااا وتكاااون ،الييراااة ىاااذه فااا  لمعااااممين
 لمتقييم بطاقة اعداد ويمكن.(Sabur & Zamanb,2017) الطبقات متعددة لتصب  الحوكمة
 والنقاااط لمقيااود وفقااا بااو المسااموح التغياار نساابة يوضاا  مااد  شااكل فاا  مؤشاار كاال فييااا يقاااس

 مبكاارة إناذارات تقااديم فاا  يساااعد مماا معيااا، التعاماال وأولويااة مؤشاار، لكاال المحاددة واألوزان
 Nagumo &,Doonald))  معو التعامل الحاحية زادت المؤشر درجة زادت وكمما. لممخاطر
2006)  . 

 ولجنااة اإلدارة مجمااس الاا  ويوجااو التقرياار يعااد :التشةةغيمي  المخةةاطر لةةن التقريةةر-2/4/3
 التشاااااغيمية المخااااااطر مقااااااييس التقريااااار ويتضااااامن المخااااااطر، باااااو الاااااذ  ولمقسااااام المراجعاااااة

 رأس بمتطمباات االلتازام ومد  التشغيمية، لممخاطر المعرضة والقيمة إدارتيا، واستراتيجيات
 بيانااات وقواعااد ،(KRLs) التشااغيل لمخاااطر المبكاار اإلنااذار ومؤشاارات ،لبااازل وفقااا المااال

 االسااتجابة إجااراءات التقرياار يوضاا  كمااا (.Barakat & Hussainey,2013) الخساارر
 المخاااطر تجنااب أو الخسااارر، وتحماال القبااول إمااا صااور 4بااين ماان التشااغيمية لممخاااطر
        %95مان يقارب ماا وتساتخدميا المخااطر تخفايض أو بالبناك، معاين نشااط كوقا 
)Lee ,التأمين شركات أو أكبر بنوك إل  كنقميا آخر لطر  المخاطر نقل أو البنوك، من
 الحادوث، ومنخفضاة ومتوساطة عالياة مخااطر إلا  التشاغيل مخااطر وتحمال. 2005(

        ويساااااااتوف  .(2003 االساااااااكندرية بناااااااك) الربحياااااااة عمااااااا  المخااااااااطر ىاااااااذه أثااااااار وتحدياااااااد
        كماااااااا ،(Gunther, 2006) البناااااااوك فااااااا  والتنظيمياااااااة التشاااااااريعية المتطمباااااااات التقريااااااار
  التأكياااااد مخااااااطر إدارة شااااايادة مثااااال المينياااااة، الشااااايادات تطمبياااااا التااااا  المعاااااايير يراعااااا 

CRMA (Certification Risk Management Assurance) ، فعاليااة يزياد مماا 
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 إساابلم  البنااك فاا  التقرياار يوضاا  كمااا .تقييميااا جااودة ويحقااق التشااغيمية، المخاااطر إدارة
 استشااارية قراراتيااا كانات إذا ومااا واساتقبلليا الشاارعية الرقاباة لييرااة والعمما  العمماا  التأىيال

 أنشاطة تناام  ظال فا  األداء مؤشارات عما  التشاغيل مخااطر أثار عان ويفصا  .ممزمة ام
 الماال رأس وكفاياة والسيولة الربحية ىد  عم  الباحث ويركز. (Brown,2008) التحوط
 األكثار ألنياا الميدانياة الدراسة ف  البنوك ف  التشغيمية المخاطر وتقييم قياس عند بازل وفق

 .  التشغيمية بالمخاطر ارتباطا
 التحسين لتحقيق البنك أقسام مع التواصل خبلل من التشغيمي  المخاطر متابع  -2/4/4

 ارتفااع عناد المتابعاة زياادة ضارورة ماع المخااطر، لياذه االساتجابة آلياات وتحديد المستمر،
 البلزماة المقترحاات وتقادم متدنياة، أو مقبولاة أو متوسطة أو عالية سواء المخاطر تصني 

 معباارة درجااات تحديااد الباحااث ويقتاارح ،(2511حةةافظ،ل التصاانيفات ىااذه ماان تصااني  لكاال
( 2)، مراقباة يتطماب ال الاذ  المخاطر من المقبول لممستو ( 1) يعط  فمثبل مؤشر، لكل
 يكاون( 3) و مراقبتاو، يجاب لكان مقباوال ويكاون القياود مان وأقال( 1)من أكبر لمحدود يكون
 المساتمرة التغيارات لاتعكس والقياود الحادود تعاديل ويجاب. ساريع اجراء ويتطمب مقبول غير
 ياتم كماا .والتكمفاة المنفعاة معياار ضاوء فا  المعموماات تقنياة تعاديل أو الحجام تغيار مثال

 ماان والتحقااق التشااغيمية، المخاااطر إدارة إجااراءات وكفاااءة فاعميااة لمااد  المسااتمر التقياايم
 مااان عنياااا يناااتج وماااا الشااارعية الرقاباااة لييراااة الفقيياااة ا راء ومتابعاااة. العمااال بيراااة  مناسااابة
 الدراساة التاال  القسام فا  الباحاث يتنااول المقترح اإلطار تناول وبعد. أراءىا لتغير مخاطر
 .الميدانية

 :الميداني  الدراس -الثالث القسم
 ومتغيااارات عيناااة تحدياااد حياااث مااان لمبحاااث، الميدانياااة الدراساااة تصاااميم القسااام ىاااذا يتنااااول
 واألسااااليب الميدانياااة الدراساااة بياناااات وتحميااال لجمااع المساااتخدمة واألدوات البحاااث ونمااوذج

 اإلحصاارية النتاارج وتحميال عارض وأخيارا البحاث، فروض الختبارات المستخدمة اإلحصارية
 .  لمبحث

 تااام الفعمياااة لمبياناااات بالنسااابة: الدراسةةة  محةةةل الزمنيةةة  والفتةةةرة البحةةةث لينةةة 3/1
 السااوق فاا  العاممااة المتااوفرة االساابلمية والبنااوك التقميديااة البنااوك جميااع بيانااات اسااتخدام
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 ونشاارات تقاارير الاا  إضاافة. 2516 عااام الا  2511عاام ماان أعاوام سااتة عان الساعود 
 (.  البحث ممحق ف  مرفقة) استقصاء وقارمة البنوك،

 اسااتبيان قارمااة باسااتخدام البيانااات تجميااع تاام: الدراسةة  بيانةةات جمةةع أسةةموب 3/2
 ،%45 بمعاااادل اسااااتبيانو 65ووصاااامت واساااابلمية، تقميديااااة لبنااااوك فاااارع 155الاااا  أرساااامت
. النقااد مؤسسااة مطبوعااات عماا  واالطاابلع البنااوك بعااض مااع لمباحااث الشخصااية والمقابمااة

 العامماة البناوك لجمياع المالياة والتقاارير القاوارم مان البلزماة البياناات عما  الحصاول تم كما
 البورصااة موقااع ماان 2516 عااام الاا  2511عااام ماان أعااوام 6 عاان السااعود  السااوق فاا 

 .www.tadawul.com.sa السعودية
 قيااس عما  الباحاث يركاز :الدراس  متغيرات لقياس المستخدم  المقاييس-3/3

 اإلسااابلمية، باااالبنوك التقميدياااة البناااوك مقارناااة ماااع التفصااايمية التشاااغيمية المخااااطر مساااببات
 التشاغيمية المخااطر مسببات أثر وقياس االستبانة، عم  المعتمد الوصف  القياس مستخدما

 المساتخرجة الفعمية البيانات واقع من كميا قياسيا تم مؤشر 15خبلل من البنوك أداء عم 
 التشغيمية، لممخاطر كمؤشرات المستقمة المتغيرات تمثل لمبنوك المالية والتقارير القوارم من

 .  لبازل وفقا المال رأس كفاية ومؤشرات والسيولة الربحية وى  التابعة والمتغيرات
 تم  لك بحيث يرالا النقاط التالي : :الميداني  الدراس  تصميم-3/4

 كاار ألفااا) والثقااة الثبااات معاماال بتطبيااق :التماديةة  ومصةةداقي  احسةةتبان أ( التحقةة  مةةن 
 نساااااابة أن وتبااااااين العينااااااة، بيانااااااات عماااااا  Reliability االعتماديااااااة مااااااد  لتحديااااااد( نباااااااخ

 صادق معامال ارتفااع ذلاك ويؤكاد ككال، لمقارماة% 95.3 االجمالية االحصارية االعتمادية
 مااان يتضااا    كماااا%. 98.6  = 0.953=   الثباااات معامااال=  وىاااو Validity البياناااات
  .البحث مجتمع عم  العينة نتارج بتعميم يسم  مما التال ،( 3)رقم جدول

 احستبان  ومصداقي  التمادي  من لمتحق ( 2لمةرق جدول
Reliability Statistics 

Cronbach's Alha  N of Items 

.953 74 
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بالنسابة ب( تحديد طبيع  البيانات بغرض تحديد نولي  احختبةارات المناسةب  لمتحميةل: 
لمبيانات المستخرجة من قارمة االستقصاء تم اجاراء اختباارات التوزياع الطبيعا  لتحدياد ىال 

-Kolmogorovالبياناااات تتباااع التوزياااع الطبيعااا  مااان عدماااو، ولقاااد تااام اساااتخدام اختباااار 
Smirnova ومان 5النتارج انخفاض نسب المعنوية لجميع المتغيرات عان ، وتبين من ،%

 ثم ال تتبع البيانات التوزيع الطبيع .
تاام اسااتخدام احختبةةارات اإلحصةةائي  المسةةتخدم  فةةي اختبةةار الفةةروض: -3/5

لتحديااد الفااروق الجوىريااة بااين مجمااوعت  البنااوك التقميديااة  (Mann-Whitney)اختبااار 
عناد مساتو  لجمياع المشااىدات  اناات ال تتباع التوزياع الطبيعا ،والبنوك االسابلمية ألن البي

 .   22اصدار SPSS%. ويقع ىذا األسموب ضمن برنامج اإلحصار  95ثقة 
البلزمة الختبار فروض البحث: تام اساتخدام متغيارات مان الدراساات تحديد المتغيرات 3/6

 ,Shiu & Yeh, 2008)،2009 وىيمشااااااااااو ، ود ؛2559ليفااااااااااين،&  لاااااااااايفن )السااااااااااابقة 
Carolyn,2005,Scandizzo,2005 إضاافة الاا  متغياارات اقتراحياا الباحااث، وتاام التعبياار

 (3عن متغيرات الدراسة المرتبطة باالختبارات اإلحصارية وكيفية قياسيا كما بالجدول رقم )
 ( ٌىضخ اٌّتغٍرات ووٍفٍة لٍبضهب3ذوي رلُ )ـــج

 اٌّطبب اٌؼٕبصر
ِمبٌٍص اٌخطر 

 اٌتشغًٍٍ
 طرٌمة اٌمٍبش وٍفٍة اٌمٍبش اٌرِس

ػْاطش 

 اىذاخيٞت

ٍخاطش 
اىَ٘اسد 

 اىبششٝت

اىَ٘اسد 
 اىبششٝت

 دٗساُ ٍؼدددددذه

اىَدد٘ينِٞ ٗررددشٓ ػيددٚ 
أداء اىبْددددلف ٗٝن دددددو 

 اىَؼذه األقو

X31 

 اىَدد٘ينِٞ عددْت )ػددذد

اىَدد٘ينِٞ  ػددذد-اىقٞدداط
 ػدذد /  (األعداط عدْت

 اىَ٘ينِٞ عْت األعاط

 مَٜ ٗٗطنٜ

اىخذسٝب  حناىٞف ٍؼذه
ٗأرشٓ ػيٚ أداء اىبْلف 

ٗٝن دددددددددو اىَؼددددددددددذه 

 األػيٚ

X32 

 عدْت اىخدذسٝب )حنداىٞف
 حنداىٞف اىخدذسٝب-اىقٞداط

 حنداىٞف األعداط( / عدْت

 األعاط عْت اىخذسٝب

 مَٜ ٗٗطنٜ

فدددٜ  اىخطددد  ٍؼدددذه
 ردخاه اىبٞاّاث.

X33 
ػددذد اىؼَيٞدداث اىخاط ددت / 

 اجَاىٜ ػذد اىؼَيٞاث
 مَٜ ٗٗطنٜ

ٍخاطش 

 اىؼَيٞاث
 اىؼَيٞاث

 فشدو اىَْخجداث ٍؼذه
 اىَظشفٞت اىجذٝذة

X34 

ػذد اىَْخجاث اىَظدشفٞت 

اىجذٝدددددذة لٞدددددش اىَقب٘ىدددددت 
اقخظادٝا / ػذد اىَْخجداث 

 اىَظشفٞت اىنيٞت.

 ٗطنٜ

 )مناءة اىؼَيٞدت( ّغدبت

 اىذخو اىٜ اىخنينت
X35 مَٜ ٗطنٜ اىذخو / اىخنينت 

 لٞدش اىظدنقاث ٍؼدذه

 اىَْنزة
X36 

 اىناشديت اىظدنقاث ػدذد

 ػدذد اىظدنقاث /رجَداىٜ

 اىغددْت أٗ ّغددبت خدد ه
رجَداىٜ /اىخؼاقذاث اىَيغداة

 اىخؼاقذاث

 ٗطنٜ
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اى٘دائددغ  َّدد٘ ٍؼددذه

 اىْقذٝت
X37 

- اىحدداىٜ اىؼدداً )ٗدائددغ

اىغدددداب (  ٗدائدددغ اىؼددداً

 /ٗدائغ اىؼاً اىغاب 

 مَٜ ٗٗطنٜ

ٍخاطش 
حقْٞت 

 ثااىَؼيٍ٘

حقْٞت 

 يٍ٘اثؼاىَ

حقْٞت  ٍؼذه صٝادة طاقت

 االعخٞؼابٞتاىَؼيٍ٘اث 
 ىيَؼيٍ٘اث.

X38 

اىخؼاقددذاث اىجذٝددذة  ػددذد

اىَخددددد خشة بغدددددبب حقْٞدددددت 
 طاقت اىْظاً/اىَؼيٍ٘اث 

 ٗطنٜ

حقْٞدددت  ٍؼدددذه حؼطدددو

 اىَؼيٍ٘اث اإلىنخشّٜٗ

 خ ه اىنخشة.

X39 

ػددذد ٍددشاث حؼطددو حقْٞددت 

اىَؼيٍ٘دددداث / ػددددذد أٝدددداً 

 اىؼَو خ ه اىنخشة.

 ٛ ٗص

ٍذاخو قٞاط اىَخاطش 

 طبقا ىباصهاىخشغٞيٞت 

X40ف 

X41فX42ف 

ارا مددداُ اىبْدددل ٝغدددخخذً 2

ٍددددذخو اىقٞدددداط اىَخقددددذًف 

ارا مددددددددددداُ اىَدددددددددددذخو 1
 اىقٞاعٜف طنش ػذا رىل.

 ٗطنٜ

ٍخاطش ػذً 

 االىخضاً

 اىح٘مَت

 اىَظشفٞت

 سأط مناٝددت ٍؼددذه

 اىَاه
X43 

ٗفقددا ىَقدداٝٞظ ٍٗقددشساث 

 باصه.
 ٗطنٜ ٗمَٜ

حغطٞددددددددت اىغددددددددٞ٘ىت  -
LCR  ٜٗطددددددددددددددددددداف

اىخَ٘ٝدددددددددو اىَغدددددددددخقش 

NSFR 

X44ف X45 

 

مَدددا باىَؼدددادالث اىددد٘اسدة 

فدٜ بداصه اىَؼشٗ دت فدٜ 
 ٍخِ اىبحذ

 ٗطنٜ ٗمَٜ

ّغددددددددددبت األػ دددددددددداء 

اىخدداسجِٞ فددٜ ٍجيددظ 

 اإلداسة

X46 

ػذد األػ داء اىخداسجِٞ 

/ ػددددذد أػ دددداء ٍجيددددظ 

 االداسة

 ٗطنٜ

ّغددبت ٍينٞددت اىحنٍ٘دددت 

 فٜ اىبْل
X47 

 ارا ماّج اىحنٍ٘ت حَيدل1
% أٗ أمزدشف طدنش فَٞدا 5

 ػذا رىل.

 ٗطنٜ

ّغددبت ٍينٞددت اىَددذٝشِٝ 

 اىخْنٞزِٝ
X48 

ػددددذد األعددددٌٖ اىََي٘مددددت 
ىيَددذٝشِٝ اىخْنٞددزِٝ/ ػددذد 

 األعٌٖ

 ٗطنٜ

ٗجددددد٘د خطدددددت إلداسة 

 اىَخاطش اىخشغٞيٞت.
X49 

ػْذ ٗج٘د خطت ٍؼيْتف  1

 طنش ػْذ ػذً ٗج٘دٕا
 ٗطف

فؼاىٞدددددددت رداسة ىجْدددددددت 

 خاطش اه
X50 

االجخَاػاث اىغدْ٘ٝت ػذد 

 ىيجْت اىَخاطش.
 ٗطنٜ

اىَدددددددعٕ ث اىؼيَٞدددددددت 

ألػ ددددددددددداء ىجْدددددددددددت 
 اىَخاطش.

X51 

ررا  4ررا ماُ دمخ٘سآف  5
ررا مداُ  3ماُ ٍاجغخٞشف 

ارا مددددداُ 2بنددددداى٘سٝ٘طف 

 بخ ف رىل1دبيً٘ف 

 ٗطنٜ

اىَدددددددعٕ ث اىَْٖٞدددددددت 

ألػ ددددددددددداء ىجْدددددددددددت 

 اىَخاطش.

X52 

ارا حظددو ػيددٚ شددٖادة 1

اىَخاطشف ٍْٖٞت فٜ رداسة 

 طنش دُٗ رىل.

 ٗطنٜ

مندددداءة ٗفؼاىٞددددت ٕٞ ددددت 
اىشقابدددت اىشدددشػٞت فدددٜ 

 اىبْ٘ك اإلع ٍٞت

X53 

اعدددددددخق ه اىٖٞ دددددددت فدددددددٜ 
رجشاءاث اىخؼٞدِٞ ٗححذٝدذ 

األحؼددا ف ٗصٝددادة ح ٕٞيٖددا 
اىؼيَٜ فٜ فقٔ اىَؼاٍ ث 

ر ددافت اىددٜ ٗجدد٘د شددٖادة 

ٍْٖٞددددددت فددددددٜ اىبْدددددد٘ك اٗ 
 اىَحاعبت.

 ٗطنٜ

ػْاطش 

 اىخاسجٞت

ٍخاطش 

اىَْافغت 
 اىغ٘قٞت

اىَْافغت 

 فٜ اىغ٘ق
 اىَظشفٞت

حشحٞددب اىبْدددل )حظدددت 
 اىبْل اىغ٘قٞت(

X54 

-Crossحشحٞددددددب اىبْددددددل 

Listing  أٗ ٗدائددغ اىبْددل

 / اجَاىٜ اى٘دائغ اىقطاع

 ٗطنٜ

ق  اىَْافغدددددت بدددددداىظ
 اىَظشفٜ 

X55 

 5اجَاىٜ األط٘ه ألمبش 

بْدددد٘ك ٍحيٞددددت / اجَدددداىٜ 

 أط٘ه اىقطاع.

 ٗطنٜ

اعددددخقشاس اىبْددددل ٍددددِ 

خدددددد ه حقيددددددب ػائددددددذ 
اىغددددددٌٖ ٍددددددِ خدددددد ه 

 Zٍعشش 

X56 

ى٘لاسٝخٌ )ّغدبت األطد٘ه 
+اىؼائددذ ػيددٚ  اىشأعدَاىٞت

األطددددد٘ه بؼدددددذ ر ددددددافت 

ٍخظدددددددددددض خغدددددددددددائش 
 االّحشاف ÷اىقشٗع( 

 ٗطنٜ
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ٍعشددددددددشاث دخدددددددد٘ه 

 اىظْاػت اىَظشفٞت
X57 

ٍزدددو االمخخدددا  ٗاىخؼاٍدددو 

ٍددغ اىظددْادٝ ف ٗٝخددشاٗ  

ٗميَدددا صاد  16اه  4بدددِٞ 

 صادث اىقٞ٘د.

 ٗطنٜ

ٍخاطش 

اىبٞ ت 

االقخظادٝت 
 ٗاىغٞاعت

اىَخغٞشاث 

اىبٞ ت 

االقخظادٝت 
 ٗاىغٞاعت

دسجددددددددت االعددددددددخقشاس 

 اىغٞاعٜ
X63 

احخَاالث اإلسٕا  ٗػذً 
االعدددددددددخقشاس اىغٞاعدددددددددٜ 

% 2.5 –ٗٝخدددشاٗ  بددددِٞ 

 %.2.5اىٜ +

 ٗطنٜ

ّظدددددٞب اىندددددشد ٍدددددِ 

 اىذخو اىَحيٜ
X59 

ى٘لددداسٝخٌ ّظدددٞب اىندددشد 
اىَحيدددددددٜ ٍدددددددِ اىدددددددذخو 

 اىغْ٘ٛ.

 ٗطنٜ

 X60 ٍؼذه اىخ خٌ

ٗفددددددد  اىَؼددددددددذه اىؼدددددددداً 

ىألعددؼاس اىَحددذد ٍددِ قبددو 

 جٖاث حنٍ٘ٞت.

 ٗطنٜ

اىَخاطش 
 اىخْظَٞٞت

ػذً 

االىخضاً 
باىق٘اػذ 

 اىخْظَٞٞت

ٍعشدددش احبددداع اىق٘اػدددذ 

Rule flaw 
X61 

رقت اىؼَ ء باحباع اىق٘اػذ 

ٍزدددددو ػذاىدددددت رجدددددشاءاث 

 –اىخقا ٜف ٗٝخشاٗ  بِٞ 

 %2.5اىٜ +% 2.5

 ٗطنٜ

اّخظدداً حقددذٌٝ اىخقدداسٝش 

 ىيجْت اىب٘سطت
X62 

ارا مددداُ ٍْدددخظٌف طدددنش 1

 فَٞا ػذا رىل
 ٗطنٜ

اعددددددخق ه االشددددددشاف 

 اىَظشفٜ
X63 

قائَددددددددددددددت اعخقظدددددددددددددداء 

 ٗاىَقاب ث اىشخظٞت.
 ٗطنٜ

 

اٌبٕىن أداء ػٍى اٌتشغٍٍٍة اٌّخبطر اثبر لٍبش ِتغٍرات  

ػٕبصر 

 أداء
 اٌمٍبشوٍفٍة  اٌرِس اٌّتغٍر

طرٌمة 

 اٌمٍبش
 اٌذالٌة

 اٌربذٍة

 اىَينٞت حق٘ق ػيٚ اىؼائذ
X64  حق٘ق اىَينٞت/ طافٜ اىذخو 

ٗطنٜ 

 ٗمَٜ
 اىخشغٞيٞت اإلداسة مناءة ٍذٙ ػيٚ ىيذالىت

 األط٘ه ػيٚ اىؼائذ ٍؼذه
X65  ٍجَ٘ع األط٘ه/ طافٜ اىذخو 

ٗطنٜ 

 ٗمَٜ

 اىْغبت ٗحن و اىخشغٞيٞتف اىنناءة ٝؼنظ

 .األػيٚ

 حنشاسٝت ػيٚ اىقذسة

 Carolyn,2004 اىنغب
X66 

 قبو اىشبح + ٍخظظاث (ّغبت

 ) .األط٘ه رجَاىٜ / اى شٝبت

ٗطنٜ 

 ٗمَٜ
 اىنغب حنشاس ػيٚ اىقذسة حؼنظ

 اٌطٍىٌة

 اى٘دائغ/ ّغبت اىْقذٝت
X67 

 االعخزَاساث+ ٝؼادىٔ ٍٗا اىْقذ)

 .اىنخشة آخش ٗدائغ( / األجو قظٞشة

ٗطنٜ 

 ٗمَٜ

 ٍغح٘باث حيبٞت ػيٚ اىبْل قذسة حؼنظ

 .األػيٚ اىْغبت ٗحن و اىؼَ ءف

 X68 ّغبت اىشفغ اىَاىٞت

 

 اىخذفقاث/ اىغٞ٘ىت ٍشحنؼت األط٘ه

 33ً٘ٝ خ ه اىخاسجت ذٝتقاىْ

ٗطنٜ 

 ٗمَٜ

 احخٞاجاحٔ ىَقابيت ػيٚ اىَظشف قذسة حؼنظ

 .%100 ػِ حقو أال ٗٝجب راحٞاًف اىغٞ٘ىت ٍِ

وفبٌة 

راش 

 اٌّبي

 اىٜ اىَينٞت ح  ٍؼذه

 االعخزَاساث
X69  االعخزَاساث رجَاىٜ / اىَينٞت ح 

ٗطنٜ 

 ٗمَٜ
 اىَاه ىشأط اىذاخيٜ اىخشغٞو ٝؼنظ

 / اىَينٞت حق٘ق ٍؼذه

 األط٘ه
X70 األط٘ه رجَاىٜ / اىَينٞت حق٘ق 

ٗطنٜ 

 ٗمَٜ

 ٗحن و اىَينٞت حق٘ق ٍِ اىحَاٝت ٝؼنظ

 األػيٚ اىْغبت

 اىٜ اىقشٗع طافٜ ٍؼذه

 اىَينٞت ح 
X71 ٜاىَينٞت ح  /اىقشٗع طاف 

ٗطنٜ 

 ٗمَٜ

 اىْغبت اسحنغ ميَا اىَاهف سأط مناٝت ٝؼنظ

 عٞ٘ىت أقو اىبْ٘ك ماّج ميَا

 اىؼَ ء َّ٘ ػذد
X72 

 قَٞت ٕ٘ بذٝو بَخغٞش ػْٔ ٝؼبش

 اى٘دائغ

ٗطنٜ 

 ٗمَٜ

 ػِ ٗٝؼبش اىؼَ ءف َّٗ٘ اى٘دائغ َّ٘ حؼنظ

 األػيٚ ٗٝن و اىبْلف فٜ اىزقت

 اىقشٗعٍؼذه خغائش 

X73 

 حجٌ / اىقشٗع خغائش ٍخظض

 اىقشٗع

ٗطنٜ 

 ٗمَٜ

 ػيٚ اىقشٗع خغائش أرش ىَؼشفت ٝغخخذً

 اىَاىٜ اىبْل ٍشمض

 

( اٌببدث اػذاد ِٓ اٌّمترح اٌجذوي) اٌّصذر  
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سةةيم فةةروض البحةةث تةةم تق: اختبارىةةا فةةروض الدراسةة  الميدانيةة  وكيفيةة  -3/7
  الي ثالث مجمولات

الفااروض التا  تركااز عماا  اساتقراء مااا ىاو موجااود بالفعال فاا  الممارسااة  األولةةيالمجمولة  
، البنوك، من خبلل دراساة أىمياة المخااطر التشاغيمية ومسابباتيا وماداخل قياسايا العممية داخل

   وتشمل الفروض التالي :
 حاول االسابلمية والبناوك التقميدياة البناوك باين إحصاارية داللاة ذات فاروق توجاد ال-3/7/1

 .فييا المخاطر إدارة ودور التشغيمية المخاطر مسببات أىمية
 حاول االسابلمية والبناوك التقميدياة البناوك باين إحصاارية داللاة ذات فاروق توجاد ال-3/7/2

 .التشغيمية لممخاطر التفصيمية العناصر مسببات
 حاول االسابلمية والبناوك التقميدياة البناوك باين إحصاارية داللاة ذات فاروق يوجاد ال-3/7/3

 باساااااتخدام الفاااااروض ىاااااذه اختباااااار وياااااتم. التشاااااغيمية المخااااااطر قيااااااس ماااااداخل تطبياااااق
 البناوك يخاص الاذ X20 عدا فيما االستقصاء، قارمة ف  X29 ال  X1من المتغيرات
 .اإلحصارية االختبارات نتارج التال ( 4) جدول ويمخص فقط، اإلسبلمية
  اٌؼٍٕة ٌّفردات Mann-Whitney تذًٍٍ ٔتبئج( 4)رلُ جذوي

 Mann-Whitney   بٍبْ 

اختببر 

 اٌفرض
 اٌّتغٍرات 

اٌرِس 

 اٌّطتخذَ

اٌفروق بٍٓ 

 اٌّجّىػبت

اختببر 

اٌفرض 

 األوي

 األهٍّة

 X1 0.724 حضاٝذ ٍخاطش اىخشغٞو

 األصٍاث يو فٜ اىخشغٞو بَخاطش االٕخَاً حضاٝذ

 اىَاىٞت
X2 0.33 

 اىَخاطش ٗحقٌٞٞ قٞاط فٜ اىَخاطش رداسة دٗس

 اىخشغٞيٞت
X3 0.192 

اختببر 

اٌفرض 

 اٌثبًٔ

ِطبب اٌّىارد 

 اٌبشرٌة

 X4 0.746 أخطاء اىَ٘ينِٞ

 X5 0.814 .ػَيٞاث االحخٞاه اىذاخيٜ

 X6 0.499 .ػَيٞاث االحخٞاه اىخاسجٜ

 ِطبب اٌؼٍٍّبت

 X7 0.956 اىخْنٞز اىخاطئ ىيؼَيٞاث

61X8 0 اىؼَ ء ٍغ اىؼ قاث اداسة فشو 

 X9 0.903 اىبٞاّاث عشٝت ػيٚ اىَحافظت ػذً

 X10 0.227 اىَطي٘بت ٗاىج٘دة اى٘قج ٍْاعبت ػذً
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 النتائج اإلحصائي  حختبارات الفروض:
فا  عبلقتياا   X1، X2،X3 : يطباق اختباار المعنوياة عما  متغياراتالفةرض األول-3/7/1 

% لكااال 5د عااان ، ويتااابن مااان نتاااارج الجااادول الساااابق أن مساااتو  المعنوياااة يزيااا X74ماااع 
المؤشاااارات، ممااااا يعناااا  عاااادم وجااااود فااااروق ذات داللااااة احصااااارية بااااين البنااااوك التقميديااااة 
واإلساابلمية. وماان ثاام يقبااال فاارض العاادم، وتؤكاااد ىااذه النتيجااة مااا ذىاااب اليااو الباحااث فااا  

مان كاون المخااطر التشاغيمية التا   (Elamer et al,2017)الدراسة النظرية وماع دراساة 
ميدياة واالسابلمية واحادة. ومان ثام يجاب اساتمرار البحاث لتقميال ىاذه تتعرض ليا البنوك التق

 المخاطر ف  القطاع المصرف  كامبل.
 عبلقتياا فا  X19الا  X4 من المتغيرات عم  المعنوية اختبار يطبق: الفرض الثاني-3/7/2

% لكااااال 5نتاااااارج الجااااادول الساااااابق زياااااادة مساااااتو  المعنوياااااة عااااان  وتوضااااا  ،X74 ماااااع
المتغياااارات، ممااااا يعناااا  عاااادم وجااااود فااااروق ذات داللااااة احصااااارية بااااين البنااااوك التقميديااااة 

ِطبب تمٍٕة 

 اٌّؼٍىِبت

 X11 0.987 اىَؼيٍ٘اث حقْٞت ػيٚ اىشقابٞت اىْظٌ  ؼف

 X12 0.844 ٍخاطش االحظاالث

 X13 0.364 ٍخاطش ٍؼيٍ٘احٞت

 X14 0.883 خيو ّظٌ اىَؼيٍ٘اث

اٌؼىاًِ ِطبب 

 اٌخبرجٍة

 X15 0.54 اىخغٞش فٜ ػذد اىؼَ ء

 X16 0.205 االحخٞاه اىَاىٜ

 X17 0.387 ٗاىخضٗٝش ٗاىغشقت ٗاالخخشاق اىخاسجٜ

 X18 0.741 قٞ٘د اىْشاط اىخْظَٞٞت

 X19 0.67 اىن٘اسد اىطبٞؼٞت

 X20 0.721 حغٞش اٟساء اىنقٖٞت االضالٍِة فمظ 

اختببر 

اٌفرض 

 اٌثبٌث

اٌّمبٌٍص 

 اٌىٍّة

 X21 0.278 اىقٞاط اىنَٜ ىيَخاطش اىخشغٞيٞت

 X22 0.185 االحظائٞت اىَْارس ٗاػذاد اىَاىٜ ىيخحيٞو ٍٖاساث

 X23 0.324 اىخشغٞيٞت اىَخاطش ىخقٌٞٞ بخبٞش االعخؼاّت

 X24 0.522 اىخغائش ػِ بٞاّاث قاػذة ح٘افش

 VAR X25 0.569 اىخطش ػْذ اىقَٞت َّ٘رس

اٌّمبٌٍص 

 اٌىصفٍة

 X26 0.007 اىخقٌٞٞ اىزاحٜ

 X27 0.329 طشٝقت آساء اىخبشاء

 X28 0.367 ػَو ٗٗسػ ٍٗجَ٘ػاث االعخقظاء ق٘ائٌ

 X29 0.346 .اى غ٘ط ٗاخخباساث اىغْٞاسٕٝ٘اثف ححيٞو

 X30 0.598 ٍقخشحت أخشٛ ٍقاٝٞظ أخري 
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واالسابلمية حاول مسااببات المخااطر التشاغيمية. وماان ثام يقبال الفاارض. وتؤكاد ىاذه النتيجااة 
وك التقميديااااة واالساااابلمية الدراسااااة النظريااااة فاااا  أن مسااااببات المخاااااطر التشااااغيمية فاااا  البناااا

إلضافة أ  مسابب آخار، ولام تقادم البناوك التقميدياة أ   X20واحدة. ولقد خصص متغير 
ا راء الفقيياة، لوجاوب التوافاق ماع  مسبب، ف  حين قدمت البنوك اإلسبلمية مسبب تغيير

المسااابب الجاااوىر  لممخااااطر التشاااغيمية فااا  البناااوك  الشاااريعة اإلسااابلمية فيياااا، ويعاااد ىاااذا
سااابلمية الااا  الحاااد الاااذ  يمكااان ان يااادفع ماااودعييم الااا  ساااحب ودارعيااام اذا تباااين ليااام اإل

-Chapra, & Ahmed, 2002 Safie)مخالفاة البناك لتعميماات الشاريعة اإلسابلمية 
ddine, 2009).  كماااا تباااين وجاااود تاااأثير إيجااااب  لييراااة الرقاباااة الشااارعية فااا  البناااوك

 .(Sabur & Zaman,2017)باالستقبلل الكاف   تمتعت إذا اإلسبلمية
فا  عبلقتياا  X29الا   X21: يطباق اختباار المعنوياة لممتغيارات مان الفرض الثالث -3/7/3

 لكاااال %5، ويتاااابن ماااان نتااااارج الجاااادول السااااابق زيااااادة مسااااتو  المعنويااااة عاااان X74مااااع 
المتغيرات، مما يعنا  عادم وجاود فاروق ذات داللاة احصاارية باين البناوك التقميدياة والبناوك 

ض العاادم االساابلمية حااول تطبيااق مااداخل القياااس الكميااة والوصاافية. وماان ثاام يااتم قبااول فاار 
 يقتارح ولام مقترحاة مقااييس أ  إلضاافة X30 ىاو مفتاوح ساؤال الباحث وضع كماالثالث. 

 .أخر  مقاييس توجد ال لذلك. مقياس أ  بنك أ 
 المخااطر وتقيايم قيااس لتطاوير المقتارح لئلطاار التفصايمية المقااييس اختباارالمجمول  الثاني  

 .الفرعية وفروضو الرريس الرابع الفرض خبلل من ذلك ويتم البنوك، ف  التشغيمية
 والبناااوك التقميدياااة البناااوك باااين إحصاااارية داللاااة ذات فاااروق يوجاااد ال: الرابةةةع الفةةةرض-3/7/4

 ىةة ا ويقسةةم التشااغيمية، المخاااطر لمسااببات المقترحااة التفصاايمية المقاااييس حااول االساابلمية
 :التالي  الفرلي  الفروض الي الفرض

 المساببات حاول االسابلمية والبناوك التقميدياة البناوك باين إحصاارية داللاة ذات فاروق يوجاد ال( أ
 .البشرية الموارد عن الناتجة التشغيل لمخاطر التفصيمية

 المساببات حاول االسابلمية والبناوك التقميدياة البنوك بين إحصارية داللة ذات فروق يوجد ال( ب
 .العمميات عن الناتجة التشغيل لمخاطر التفصيمية
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 المساببات حاول االسابلمية والبناوك التقميدياة البناوك باين إحصارية داللة ذات فروق يوجد ال( ج
 .المعمومات تقنية عن الناتجة التشغيل لمخاطر التفصيمية

 المساببات حاول االسابلمية والبناوك التقميدياة البناوك باين إحصاارية داللاة ذات فاروق يوجد ال( د
 .بازل ومتطمبات المصرفية الحوكمة عن الناتجة التشغيل لمخاطر التفصيمية

 المساببات حاول االسابلمية والبناوك التقميدياة البناوك باين إحصاارية داللة ذات فروق يوجد ال( ىا
 .الخارجية العوامل عن الناتجة التشغيل لمخاطر التفصيمية

 اٌؼٍٕة ٌّفردات Mann-Whitney تذًٍٍ ٔتبئج( 5) رلُ جذوي

  (1)اٌّتغٍرات  بْـــــــــبٍ
Mann-

Whitney 

 
 

اٌرِس 

 اٌّطتخذَ

فروق بٍٓ 

 اٌّجّىػبت

اٌّمبٌٍص اٌّمتردة 

 ٌّطبب األفراد

 اٌصففمبت ػمذ تأخر ػٍى اٌّىظفٍٓ دوراْ أثر

 واٌطٍىٌة واٌربذٍة
X31 0.561 

 اٌربذٍفففة اٌصففففمبت تٕفٍففف  ػٍفففى اٌتفففذرٌب أثفففر

 واٌطٍىٌة
X32 

0.431 

 X33 0.603 .اٌبٍبٔبت إدخبي فً اٌخطأ ِؼذي

اٌّمبٌٍص اٌّمتردة 

 ٌّطبب اٌؼٍٍّبت

 غٍففففر اٌجذٌففففذ  اٌّصففففرفٍة إٌّتجففففبت ٔطففففبة

 واٌطٍىٌة اٌربذٍة ػٍى وأثرهب اٌّمبىٌة
X34 0.277 

 X35 0.72 اٌذخً/ٔطبة اٌتىٍفة 

 X36 0.397 إٌّف   غٍر اٌصفمبت ػذد ِؼذي

 X37 0.987 ّٔى اٌىدائغِؼذي 

اٌّمبٌٍص اٌّمتردة 

 ٌّطبب إٌظبَ

 X38 0.374 االضتٍؼببٍة اٌّؼٍىِبت تمٍٕة طبلة زٌبد  ِؼذي

 X39 0.837 اإلٌىترؤً اٌّؼٍىِبت تمٍٕة تؼطً ِؼذي

 X40 0.499 ِذخً اٌمٍبش األضبضً

 X41 0.425 ِذخً اٌمٍبش اٌّؼٍبري

 X42 0.415 ِذخً اٌمٍبش اٌّتمذَ

 اٌّمتردة اٌّمبٌٍص

 اٌذىوّة ٌّطبب

 اٌّصرفٍة

 X43 0.277 ِؼذي وفبٌة رأش اٌّبي

 X44 0.399 ٔطبة اٌرفغ اٌّبٌٍة

 اٌتّىٌفففففً وصفففففبفً LCR اٌطفففففٍىٌة تغطٍفففففة

 NSFR اٌّطتمر
X45 0.693 

 X46 0.598 اإلدار  ِجٍص فً اٌخبرجٍٓ األػضبء ٔطبة

 X47 0.399 ٔطبة ٍِىٍة اٌذىىِة

 X48 0.833 اٌّذٌرٌٓ اٌتٕفٍ ٌٓٔطبة ٍِىٍة 

 X49 0.491 اٌتشغٍٍٍة ٌٍّخبطر ِؼٍٕة خطة وجىد

 X50 0.92 ػذد اجتّبػبت ٌجٕة اٌّخبطر

 X51 0.891 اٌّخبطر ٌجٕة ألػضبء اٌؼٍٍّة اٌّؤهالت

 X52 0.068 اٌّخبطر ٌجٕة ألػضبء اٌّهٍٕة اٌّؤهالت
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 ففففً اٌشفففرػٍة اٌرلببفففة هٍئفففة وفؼبٌٍفففة وففففبء 

 اإلضالٍِة اٌبٕىن
X53 0.377 

 اٌّمتردة اٌّمبٌٍص

 اٌؼىاًِ ٌّطبب

 اٌخبرجٍة

 X54 0.223 (.اٌطىلٍة اٌبٕه دصة) اٌبٕه ترتٍب

 X55 0.929 ِطتىي إٌّبفطة ببٌطىق اٌّصرفً

 X56 0.038 اضتمرار اٌبٕه

 X57 .510 ِؤشرات دخىي اٌصٕبػة اٌّصرفٍة

 X63 0.354 االضتمرار اٌطٍبضً

 X59 0.468 اٌّذًٍ اٌذخً ِٓ اٌفرد ٔصٍب

 X60 0.277 ِؼذي اٌتضخُ

 Rule flaw X61 0.496 اٌمىاػذ اتببع ِؤشر

   X61 0.465 ٌٍبىرصة اٌتمبرٌر تمذٌُ أتظبَ

 X63 0.884 اٌّصرفً االشراف اضتمالي

 المعنوياة اختباار يطباق :الفرلية  وفروضةو الرابةع الفةرض حختبةارات اإلحصةائي  النتائج
الجاادول السااابق رقاام  ماان يتبااينو  ،X74 مااع عبلقتيااا فاا  X63 الاا X31 ماان المتغياارات عماا 

ذلااك أن آليااة  وساابب ،X56 عاادا فيمااا% لكاال المتغياارات، 5( زيااادة مسااتو  المعنويااة عاان 5)
قياااس ىااذا المتغياار تعتمااد عماا  نساابة العارااد عماا  األصااول ونساابة حقااوق الممكيااة لؤلصااول، 

التقميدياة والبناوك االسابلمية فا  ىاذه البناود نظارا الخاتبل  ويوجد اختبل  معناو  باين البناوك 
 ويرجااع ضااعيفة معنويااة وىااذه 0.068 بمغاات قااد X52لممتغياار الحجاام. كمااا ان نساابة المعنويااة

 ألن اإلساابلمية البنااوك عاان التقميديااة البنااوك فاا  المينيااة الخباارة مسااتو  الاا  اخااتبل  الاا  ذلااك
 وباسااتثناء.((Elamer ,et al,2017 دراسااة حداثااة، وتتفااق ىااذه النتيجااة مااع أكثاار األخياارة
 اإلساابلمية والبنااوك التقميديااة البنااوك بااين ذات داللااة احصااارية فااروق توجااد ال المتغياارين ىااذين
. وماان ثاام يقباال فاارض العاادم التشااغيمية المخاااطر لمسااببات المقترحااة التفصاايمية المقاااييس حااول

 :يمي كما الفرلي  الفروض اختبار يتم ثم.الرابع، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة الفرض الثان 
، ويتابن مان نتاارج الجادول X74ماع  X33الا  X31أ( يطبق اختبار المعنوياة لممتغيارات مان 

%، مماا يعنا  عادم وجاود فاروق ذات داللاة احصاارية. ومان 5زيادة مساتو  المعنوياة عان 
 ثم يقبل فرض العدم أ. 

، ويتابن مان نتاارج الجادول X74ماع  X37الا X34ب( يطبق اختبار المعنوية لممتغيرات مان 
%، ممااا يعناا  عاادم وجاااود فااروق ذات داللااة احصاااارية. 5أن مسااتو  المعنويااة يزيااد عااان 
 ومن ثم يقبل فرض العدم ب. 
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، ويتابن مان نتاارج الجادول X74ماع  X42الا X38اختبار المعنوياة لممتغيارات مان  ج( يطبق
وق ذات داللااة احصاااارية. %، ممااا يعناا  عاادم وجاااود فاار 5أن مسااتو  المعنويااة يزيااد عااان 
 ومن ثم يقبل فرض العدم ج. 

ويتابن مان نتاارج الجادول  ،X74 ماع X53الا  X43اختبار المعنوية لممتغيارات مان  يطبقد( 
% لكال المتغياارات، مماا يعنا  عادم وجاود فاروق ذات داللااة 5أن مساتو  المعنوياة يزياد عان 

اييس مساببات الحوكماة المصارفية احصارية بين البنوك التقميدية والبناوك االسابلمية حاول مقا
 ومن ثم يقبل فرض العدم د. ذلك. تفسير وسبق ،X52ومتطمبات بازل، فيما عدا 

، ويتابن مان نتاارج الجادول X74ماع  X63ال  X54ىا( يطبق اختبار المعنوية لممتغيرات من 
%، ممااا يعناا  عاادم وجااود فااروق ذات داللااة احصااارية بااين 5أن مسااتو  المعنويااة يزيااد عاان

البناااوك التقميدياااة والبناااوك االسااابلمية حاااول مقااااييس مساااببات العوامااال الخارجياااة. فيماااا عااادا 
X56، ومن ثم يقبل فرض العدم ىا. الرريس  الرابع الفرض نتيجة مع النتيجة ىذه وتتفق . 

المالياة وغيار المالياة عما   التشغيمية المخاطر الخاصة بقياس أثر مقاييس المجمول  الثالث 
المنيجياة المختمطاة التا  تعتماد فا  شاق منيااا  المجموعاة ىاذه فا  الباحاث ويطباق أداء البناك،

 لمقاااااوارم المالياااااة لمبناااااوك التقميدياااااة والبناااااوك االسااااابلمية فااااا  الساااااعودية عمااااا  البياناااااات الفعمياااااة
(Creswell@Clark,2011, Albassam,2014, Sabur & Zamanb,2017)، شاق 

وياااتم ذلااك مااان خاابلل اختباااار الفاااروض ماان الخاااامس الااا   . الشخصاااية المقاااببلت عمااا  آخاار
( 6وتعتماااد ىاااذه الفاااروض عمااا  المتغيااارات المساااتقمة والتابعاااة الاااواردة بالجااادول رقااام ) الساااابع،
 التال : 

 .واٌّطتمٍة اٌتببؼة اٌّتغٍرات ِؤشرات( 6) رلُ ذويــــج

 ( اٌتشغٍٍٍة اٌّخبطر ِؤشرات (اٌّطتمٍة اٌّتغٍرات اٌّتغٍرات اٌتببؼة

 ِمبٌٍص اٌربذٍة
 X64 اىَينٞت حق٘ق ػيٚ اىؼائذ

 اىشٍض اىَغخخذً اىَقٞاط 
 X65 األط٘ه ػيٚ اىؼائذ ٍؼذه

 اٌطٍىٌة ِمبٌٍص

 اىَعششاث ٍقاٝٞظ X67 اى٘دائغ/ ّغبت اىْقذٝت

 ىَخاطش اىَاىٞت

 اىخشغٞو

 X35 اىذخو اىٜ    اىخنينت ّغبت

 X66 اىنغب حنشاسٝت ػيٚ اىقذسة LCR X68ّغبت اىشفغ اىَاىٞت 

 وفبٌة ِمبٌٍص

 اٌّبي رأش هٍىً

 ببزي وفك

 اجَاىٜ اىٜ اىَينٞت ح  ٍؼذه

 االعخزَاساث
X69 اىَعششاث ٍقاٝٞظ 

 اىَاىٞت لٞش

 اىخشغٞو ىَخاطش

 X31 اىَ٘ينِٞ دٗساُ ٍؼذه

 X32 اىخذسٝبٜ اىَؼذه X70 األط٘ه رجَاىٜ / اىَينٞت حق٘ق ٍؼذه

 X72 اىؼَ ء َّ٘ ػذد X71 اىَينٞت ح  اىٜ اىقشٗع طافٜ ٍؼذه

 X37 اى٘دائغ َّ٘ ٍؼذه
 

  X73 ٍؼذه خغائش اىقشٗع
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 :يم  كما المجموعة ىذه فروض وتتمثل(. 3) رقم الجدول ف  المتغيرات ىذه قياس سبق ولقد
 توجااااد عبلقااااة ارتباااااط ذات داللااااة إحصااااارية بااااين ومقاااااييس ال :الخةةةةامس الفةةةةرض -3/7/5

المؤشاارات الماليااة وغياار الماليااة لمخاااطر التشااغيل فاا  البنااوك التقميديااة والبنااوك اإلساابلمية 
 :ال  الفرض ىذا ويقسم ومؤشرات الربحية،

( ال توجاااد عبلقاااة ارتبااااط ذات داللاااة إحصاااارية باااين مقااااييس المؤشااارات المالياااة وغيااار المالياااة أ
 لمخاطر التشغيل ف  البنوك اإلسبلمية ومؤشرات الربحية. 

( ال توجااد عبلقااة ارتباااط ذات داللااة إحصااارية بااين مقاااييس المؤشاارات الماليااة وغياار الماليااة ب
 شرات الربحية لمخاطر التشغيل ف  البنوك التقميدية ومؤ 

 يختبار الفارض الخاامس الفرلية : النتائج اإلحصائي  حختبةارات الفةرض الخةامس وفروضةو
 مااااااااع فاااااااا  عبلقتيااااااااا X35،X66،X31،X32،X72بتطبيااااااااق اختبااااااااار المعنويااااااااة لمتغياااااااارات 

X65،X64 فقااط اإلساابلمية لمبنااوك المتغياارات لاانفس فيختباار أ الفاارض أمااا.  المشاااىدات لكاال .
 ( التاال 7الجادول رقام ) يمخاصو . فقاط التقميدياة لمبناوك المتغيارات لانفس فيختبار ب الفارض أما

 .  فقط الرريس الخامس الفرض الختبار لبيرسون االرتباط معامل نتارج
 المالي  وغير المالي  والمؤشرات الربحي  مؤشرات بين العالق  يوضح( 7ل رقم جدول

 Correlations 

  X65 X64 X35 X66 X31 X32 X72 

X65 Pearson Correlation 1 -.012 -.026 .756** -.027 -.010 -.034 

X64 Pearson Correlation -.012 1 -.058 -.063 .004 -.017 -.078 

X35 Pearson Correlation -.026 -.058 1 -.029 -.020 .035 .000 

X66 Pearson Correlation .756** -.063 -.029 1 -.033 -.015 .032 

X31 Pearson Correlation -.027 .004 -.020 -.033 1 .573** -.030 

X32 Pearson Correlation -.010 -.017 .035 -.015 .573** 1 -.007 

X72 Pearson Correlation -.034 -.078 .000 .032 -.030 -.007 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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 فاا  عبلقتااو مااعX66 % لمتغياار5نتااارج الجادول أن مسااتو  المعنويااة يقاال عان  ويتباين ماان
X65  وبالتاااال  يوجاااد ارتبااااط ذات داللاااة إحصاااارية باااين ىاااذين المتغيااارين ، وتفساااير ذلاااك وجاااود

 (& Sabur دراسااة مااع النتيجااة ىااذه وتتفااق ،متغياار الاادخل واجمااال  األصااول فاا  المؤشاارين 
Zaman,2017)   لبقية المتغيرات، مما يعنا  عادم وجاود عبلقاة ذات ف  حين ال توجد عبلقة

االساابلمية، فاا  البنااوك التقميديااة والبنااوك  داللااة احصااارية بااين ىااذه المتغياارات ومؤشاارات الربحيااة
 .   (Bourkhis &Nabi, 2013,Helbok& Wanger 2004) وتتفق ىذه النتيجة مع دراسات

% لمتغياار  5( أن مسااتو  المعنويااة يقاال عاان 8الجاادول التااال  رقاام ) نتااارج يبااين :أ الفةةرض
X66،X31  ف  عبلقتيما معX65 وبالتاال  يوجاد ارتبااط معناو  ذات داللاة إحصاارية لياذين ،

 كماا كمفاة، أقال انياا رغام اإلسبلمية البنوك ف  الوساطة نسبة لزيادة ذلك المتغيرين فقط، ويرجع
 االساااتثمار أنشاااطة وقياااود اإلسااابلم  التمويااال طااارق تعقاااد بسااابب إضاااافية مخااااطر تواجاااو أنياااا
(Abedifar et al,2013) .فا  حاين تختما  ىاذه النتيجاة ماع دراساة . ومان ثام يقبال الفارض أ
(Beck et al, 2013, Hasan &Dridi ,2010 ) . تقادم النتيجاة ىاذه أن الباحاث ويار 

ولقاد تام  .المحاور ىاذا حاول البحاث مان مزياد يحاتم مما االختبل  ىذا عم  تطبيق  عمم  دليل
 ان الباحاث فيار  X31 متغيار ،أماا الارريس الخاامس الفارض فا   X66تفسير العبلقة بالمتغير

 ياؤثر ،مماا الصغيرة اإلسبلمية البنوك ف  الموظفين دوران معدل يزيد حيث منطقية النتيجة ىذه
 التفاااوت الاا  ذلااك ويرجااع ، البشاارية بااالموارد المرتبطااة المخاااطر ويزيااد الااوظيف  االسااتقرار عماا 
 التا  العيناة مفاردات مان مجموعاة لارأ  وفقاا اإلسابلمية البنوك بين والبدالت الرواتب ف  الكبير
فاا  حااين ال توجااد ىااذه العبلقااة لبقيااة المتغياارات ممااا يعناا  عاادم وجااود عبلقااة . مقاااببلتيم تماات

 . ويقبل الفرض أ. ذات داللة احصارية بين ىذه المتغيرات والربحية ف  البنوك اإلسبلمية
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 لمبنوك المالي  وغير المالي  والمؤشرات الربحي  مؤشرات بين العالق  يوضح( 8ل رقم جدول
 .فقط اإلسالمي 

Correlations 
  X35 X66 X31 X32 X72 X65 X64 

X35 Pearson 
Correlation 

1 -.156 -.065 -.054 .879** -.030 .054 

X66 
Pearson 

Correlation 
-.156 1 .548** .115 -.139 .715** -.054 

X31 Pearson 
Correlation 

-.065 .548** 1 -.109 -.061 .542** -.066 

X32 Pearson 
Correlation 

-.054 .115 -.109 1 -.072 .012 -.037 

X72 Pearson 
Correlation 

.879** -.139 -.061 -.072 1 -.111 -.067 

X65 Pearson 
Correlation 

-.030 .715** .542** .012 -.111 1 .447** 

X64 
Pearson 

Correlation 
.054 -.054 -.066 -.037 -.067 .447** 1 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 %5 عااان يقااال المعنوياااة مساااتو  أن( 9) الجااادول التاااال  رقااام نتاااارج مااان يتباااين: ب الفةةةرض
، وبالتاال  يوجاد ارتبااط معناو  ذات داللاة إحصاارية لياذا X65فقط ف  عبلقتو ماع X66لمتغير

المتغير فقط )تم تفسيره من قبل(، ف  حين ال توجد ىذه العبلقة لبقية المتغيرات مما يعنا  عادم 
 وجااود عبلقااة ذات داللااة احصااارية بااين ىااذه المتغياارات ومؤشاارات الربحيااة فاا  البنااوك التقميديااة

 . ويقبل الفرض ب.Carolyn, 2004)) دراسة مع تيجةالن ىذه وتتفق
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 لمبنوك المالي  وغير المالي  والمؤشرات الربحي  مؤشرات بين العالق  يوضح( 9ل رقم جدول
 .فقط التقميدي 

Correlations 

  X35 X66 X31 X32 X72 X65 X64 

X35 Pearson Correlation 1 -.029 -.020 .035 .000 -.026 -.058 

X66 Pearson Correlation -.029 1 -.033 -.015 .032 .756** -.063 

X31 Pearson Correlation -.020 -.033 1 .573** -.030 -.027 .004 

X32 Pearson Correlation .035 -.015 .573** 1 -.007 -.010 -.017 

X72 Pearson Correlation .000 .032 -.030 -.007 1 -.034 -.078 

X65 Pearson Correlation -.026 .756** -.027 -.010 -.034 1 -.012 

X64 Pearson Correlation -.058 -.063 .004 -.017 -.078 -.012 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
ال توجااااد عبلقااااة ارتباااااط ذات داللااااة إحصااااارية بااااين مقاااااييس : السةةةةادس الفةةةةرض-3/7/6

المؤشرات المالية وغيار المالياة لمخااطر التشاغيل فا  البناوك التقميدياة والبناوك اإلسابلمية 
 :ال  الفرض ىذا ويقسم ومؤشرات السيولة،

ال توجاااد عبلقاااة ارتبااااط ذات داللاااة إحصاااارية باااين مقااااييس المؤشااارات المالياااة وغيااار المالياااة  (أ
 لمخاطر التشغيل ف  البنوك اإلسبلمية ومؤشرات السيولة.

ال توجااد عبلقااة ارتباااط ذات داللااة إحصااارية بااين مقاااييس المؤشاارات الماليااة وغياار الماليااة  (ب
 لمخاطر التشغيل ف  البنوك التقميدية ومؤشرات السيولة.

يطباااق اختباااار  :الفرليةةة  النتةةةائج اإلحصةةةائي  حختبةةةارات الفةةةرض السةةةادس وفروضةةةو
 مفااردات لكاال X67،X68 مااع فاا  عبلقتيااا X35،X66،X31،X32،X72المعنويااة لمتغياارات 

 فيختباار ب الفاارض أمااا. فقااط اإلساابلمية لمبنااوك المتغياارات لاانفس فيختباار أ الفاارض أمااا.  العينااة
 عاان يزيااد( أن مسااتو  المعنويااة 15الجاادول رقاام ) يبااينو . فقااط التقميديااة لمبنااوك المتغياارات لاانفس
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 والسايولة المتغيارات ىاذه باين احصاارية داللاة ذات عبلقاة توجد ال ثم ومن المتغيرات، لكل% 5
 البنوك التقميدية والبنوك اإلسبلمية. ومن ثم يقبل فرض العدم السادس الرريس.  ف 

 .والسيول  لمبنوك المالي  وغير المالي  المؤشرات بين العالق  يوضح( 15ل رقم جدول

Correlations 
  X35 X66 X31 X32 X72 X67 X68 

X35 Pearson Correlation 1 -.029 -.020 .035 .000 -.038 -.060 

X66 Pearson Correlation -.029 1 -.033 -.015 .032 -.040 -.088 

X31 Pearson Correlation -.020 -.033 1 .573** -.030 .005 -.079 

X32 Pearson Correlation .035 -.015 .573** 1 -.007 -.032 .017 

X72 Pearson Correlation .000 .032 -.030 -.007 1 -.047 .067 

X67 Pearson Correlation -.038 -.040 .005 -.032 -.047 1 -.055 

X68 Pearson Correlation -.060 -.088 -.079 .017 .067 -.055 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
% لكال 5أن مستو  المعنوياة يقال عان ( 11) الجدول التال  رقم نتارج من يتبين: أ الفرض

 عااان اإلساابلمية البناااوك فاا  النسااابة ىااذه زياااادة ذلااك وتفساااير ،X67 مااع عبلقتاااو فاا  X35ماان 
 النقاااااد صاااااندوق) دراساااااات ماااااع النتيجاااااة ىاااااذه وتتفاااااق ذلاااااك، الواقاااااع ويؤكاااااد التقميدياااااة، البناااااوك
، وتفساااير ذلاااك X67فااا  عبلقتاااو ماااع Ford,2006)، X72،2014 الغماااراو  ،2014العربااا ،

. X67، X72أناااو تااام قيااااس معااادل نماااو العمااابلء بنماااو الوداراااع مماااا يفسااار وجاااود عبلقاااة باااين 
وبالتاااال  يوجاااد ارتبااااط معناااو  ذات داللاااة إحصاااارية لياااذين المتغيااارين، فااا  حاااين ال توجاااد ىاااذه 

 العبلقة لبقية المتغيرات مع السيولة ف  البنوك اإلسبلمية. ومن ثم يقبل فرض العدم أ.
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  لمبنوك المالي  وغير المالي  المؤشرات بين العالق  يوضح( 11لرقم جدول
 فقط احسالمي  لمبنوك والسيول 

Correlations 

  X35 X66 X31 X32 X72 X67 X68 

X35 Pearson Correlation 1 -.156 -.065 -.054 .879** -.269* -.039 

X66 Pearson Correlation -.156 1 .548** .115 -.139 -.090 -.047 

X31 Pearson Correlation -.065 .548** 1 -.109 -.061 -.040 -.255 

X32 Pearson Correlation -.054 .115 -.109 1 -.072 -.058 -.059 

X72 Pearson Correlation .879** -.139 -.061 -.072 1 -.244 -.028 

X67 Pearson Correlation -.269* -.090 -.040 -.058 -.244 1 .467** 

X68 Pearson Correlation -.039 -.047 -.255 -.059 -.028 .467** 1 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

% 5( أن مسااتو  المعنويااة يزيااد عاان 12يتاابن ماان نتااارج الجاادول التااال  رقاام ): ب الفةةرض
عبلقاة ذات داللاة احصاارية باين ىاذه المتغيارات والسايولة لكل المتغيرات، مما يعنا  عادم وجاود 

فااا  البناااوك التقميدياااة. ومااان ثااام يقبااال فااارض العااادم ب. ويااار  الباحاااث أن اخاااتبل  النتاااارج باااين 
البنااوك اإلساابلمية والتقميديااة يتطمااب مزيااد ماان البحااث خاصااة فاا  البنااوك اإلساابلمية لدراسااة أثاار 

   السيولة.مقاييس المؤشرات المالية وغير المالية عم  
 ٌٍبٕىن اٌّبٌٍة وغٍر اٌّبٌٍة اٌّؤشرات بٍٓ اٌؼاللة ٌىضخ( 11)رلُ جذوي

 فمظ اٌتمٍٍذٌة ٌٍبٕىن  واٌطٍىٌة 

Correlations 

  X35 X66 X31 X32 X72 X67 X68 

X35 Pearson Correlation 1 -.029 -.020 .035 .000 -.038 -.060 

X66 Pearson Correlation -.029 1 -.033 -.015 .032 -.040 -.088 

X31 Pearson Correlation -.020 -.033 1 .573** -.030 .005 -.079 

X32 Pearson Correlation .035 -.015 .573** 1 -.007 -.032 .017 

X72 Pearson Correlation .000 .032 -.030 -.007 1 -.047 .067 

X67 Pearson Correlation -.038 -.040 .005 -.032 -.047 1 -.055 

X68 Pearson Correlation -.060 -.088 -.079 .017 .067 -.055 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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توجاد عبلقاة ارتبااط ذات داللاة إحصاارية باين مقااييس المؤشارات  ال :السابع الفرض-3/7/7
 معاااييرالماليااة وغياار الماليااة لمخاااطر التشااغيل فاا  البنااوك التقميديااة والبنااوك اإلساابلمية و 

 :الي الفرض ى ا ويقسم ،بازل وفق المال رأس ىيكل كفاية
المالياااة وغيااار المالياااة ( ال توجاااد عبلقاااة ارتبااااط ذات داللاااة إحصاااارية باااين مقااااييس المؤشااارات أ

 .بازل وفق المال رأس ىيكل كفاية معاييرلمخاطر التشغيل ف  البنوك اإلسبلمية و 
ال توجااد عبلقااة ارتباااط ذات داللااة إحصااارية بااين مقاااييس المؤشاارات الماليااة وغياار الماليااة  ب(

 .بازل وفق المال رأس ىيكل كفاية معاييرلمخاطر التشغيل ف  البنوك التقميدية و 
يطبااق اختبااار المعنويااة : الفرليةة  النتةةائج اإلحصةةائي  حختبةةارات الفةةرض السةةابع وفروضةةو

 X70،X69 ، X71، X73،X37 ماااع فااا  عبلقتياااا X35،X66،X31،X32،X72لمتغيااارات 
 الفارض أماا. فقاط اإلسابلمية لمبناوك المتغيارات لانفس فيختبار أ الفارض أماا. العيناة مفردات لكل
( أن 14مان نتاارج الجادول التاال  رقام ) ويتابن. فقاط التقميدياة لمبنوك المتغيرات لنفس فيختبر ب

، وبالتاال  يوجاد ارتبااط X73ماع X37، X66ماع  X35 % لمتغير5مستو  المعنوية يقل عن 
يااؤد  الاا  زيااادة  (X73)ذات داللااة إحصااارية ليااذين المتغياارين، وتفسااير ذلااك ان زيااادة الودارااع 

ل وزياادة القادرة عما  تكرارياة الادخل. فا  حاين ال توجاد ىاذه استثمارات البنك ومن ثم زيادة الدخ
العبلقااة لبقيااة المتغياارات ممااا يعناا  عاادم وجااود عبلقااة ذات داللااة احصااارية بااين ىااذه المتغياارات 

 المضاا ،)وكفايااة رأس المااال فاا  البنااوك التقميديااة واإلساابلمية، وتتفااق ىااذه النتيجااة مااع دراسااة 
 يس.(. ويقبل فرض العدم السابع الرر2017

 ٌٍبٕىن اٌّبٌٍة وغٍر اٌّبٌٍة اٌّؤشرات بٍٓ اٌؼاللة ٌىضخ( 13) رلُ جذوي

 .ببزي وفك اٌّبي رأش وفبٌة وِؤشرات واإلضالٍِة اٌتمٍٍذٌة

Correlations 

  X69 X70 X71 X37 X73 X35 X66 X31 X32 X72 

X69 Pearson 

Correlation 
1 .015 .936** -.026 -.009 -.044 -.010 -.015 .014 -.064 

X70 Pearson 

Correlation 
.015 1 .002 -.055 -.065 -.090 -.032 -.031 .019 -.076 

X71 Pearson 

Correlation 
.936** .002 1 -.022 -.005 -.046 .000 -.020 .008 -.087 

X37 Pearson 

Correlation 
-.026 -.055 -.022 1 -.087 .198* -.059 -.023 -.065 .186 
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X73 Pearson 

Correlation 
-.009 -.065 -.005 -.087 1 -.087 .612** -.005 -.055 -.166 

X35 Pearson 

Correlation 
-.044 -.090 -.046 .198* -.087 1 -.051 -.069 -.054 .879** 

X66 Pearson 

Correlation 
-.010 -.032 .000 -.059 .612** -.051 1 -.035 .115 -.139 

X31 Pearson 

Correlation 
-.015 -.031 -.020 -.023 -.005 -.069 -.035 1 -.109 -.061 

X32 Pearson 

Correlation 
.014 .019 .008 -.065 -.055 -.054 .115 -.109 1 -.072 

X72 Pearson 

Correlation 
-.064 -.076 -.087 .186 -.166 .879** -.139 -.061 -.072 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
% لكال مان 5أن مساتو  المعنوياة يقال عان ( 14) رقم من نتارج الجدول التال  يتبن-أ الفرض

X66 مااااعX73،  وساااابق تفسااااير ىااااذه النتيجااااة. وبالتااااال  يوجااااد ارتباااااط معنااااو  ذات داللااااة
إحصااارية ليااذين المتغياارين، فاا  حااين ال توجااد ىااذه العبلقااة لبقيااة المتغياارات ممااا يعناا  عاادم 

فا  البناوك  المال رأس كفايةوجود عبلقة ذات داللة احصارية بين ىذه المتغيرات ومؤشرات 
 ويقبل الفرض أ. (.Parbonetti, 2017)اإلسبلمية. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

  وِؤشرات اٌّبٌٍة وغٍر اٌّبٌٍة اٌّؤشرات بٍٓ اٌؼاللة ٌىضخ( 14) رلُ جذوي

 فمظ اإلضالٍِة ٌٍبٕىن ببزي وفك اٌّبي رأش وفبٌة

Correlations 

  X69 X70 X71 X37 X73 X35 X66 X31 X32 X72 

X69 Pearson 

Correlation 
1 .993** .936** -.058 -.027 -.089 -.030 -.010 .014 -.064 

X70 Pearson 

Correlation 
.993** 1 .970** -.066 -.018 -.101 -.004 .008 .019 -.076 

X71 Pearson 

Correlation 
.936** .970** 1 -.062 -.031 -.112 -.030 -.015 .008 -.087 

X37 Pearson 

Correlation 
-.058 -.066 -.062 1 -.177 .164 -.147 -.103 -.065 .186 

X73 Pearson 

Correlation 
-.027 -.018 -.031 -.177 1 -.193 .781** .279* -.055 -.166 
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X35 Pearson 

Correlation 
-.089 -.101 -.112 .164 -.193 1 -.156 -.065 -.054 .879** 

X66 Pearson 

Correlation 
-.030 -.004 -.030 -.147 .781** -.156 1 .548** .115 -.139 

X31 Pearson 

Correlation 
-.010 .008 -.015 -.103 .279* -.065 .548** 1 -.109 -.061 

X32 Pearson 

Correlation 
.014 .019 .008 -.065 -.055 -.054 .115 -.109 1 -.072 

X72 Pearson 

Correlation 
-.064 -.076 -.087 .186 -.166 .879** -.139 -.061 -.072 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
% 5( أن مسااتو  المعنويااة يقاال عاان 15ماان نتااارج الجاادول التااال  رقاام ) يتاابن-ب الفةةرض

 X72، وتفساير ذلاك اشاتراك المؤشارين فا  المقاام )اجماال  األصاول(، X70مع  X66لمتغير 
، وتفسااير ذلااك أنااو تاام قياااس معاادل نمااو العماابلء بنمااو الودارااع، وتااؤد  زيااادة الودارااع X73مااع 

بالتاااال  يوجاااد ارتبااااط معناااو  ذات داللاااة  الااا  تحسااان الربحياااة وتخفااايض مخصاااص القاااروض،
إحصارية ليذين المتغيرين، ف  حين ال توجد ىذه العبلقة لبقية المتغيرات مماا يعنا  عادم وجاود 

فاا   3عبلقااة ذات داللااة احصااارية بااين ىااذه المتغياارات ومؤشاارات كفايااة رأس المااال وفااق بااازل 
ومن ثام يقبال الفارض  .(Perry et al. ,2005) ةدراس مع النتيجة ىذه البنوك التقميدية. وتتفق

 .  ب
  اٌّبٌٍة وغٍر اٌّبٌٍة اٌّؤشرات بٍٓ اٌؼاللة ٌىضخ( 15) رلُ جذوي

 فمظ اٌتمٍٍذٌة ٌٍبٕىن ببزي وفك اٌّبي رأش وفبٌة وِؤشرات

Correlations 

  X69 X70 X71 X37 X73 X35 X66 X31 X32 X72 

X69 Pearson Correlation 1 -.020 -.050 -.104 -.048 -.065 -.052 -.054 .109 -.039 

X70 Pearson Correlation -.020 1 .132 -.043 -.018 -.024 .760** -.024 -.010 -.032 

X71 Pearson Correlation -.050 .132 1 .470** -.042 -.041 .075 -.018 -.006 -.060 

X37 Pearson Correlation -.104 -.043 .470** 1 -.092 -.037 -.065 -.055 -.003 -.062 

X73 Pearson Correlation -.048 -.018 -.042 -.092 1 .000 .052 -.037 -.010 .891** 

X35 Pearson Correlation -.065 -.024 -.041 -.037 .000 1 -.029 -.020 .035 .000 
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X66 Pearson Correlation -.052 .760** .075 -.065 .052 -.029 1 -.033 -.015 .032 

X31 Pearson Correlation -.054 -.024 -.018 -.055 -.037 -.020 -.033 1 .573** -.030 

X32 Pearson Correlation .109 -.010 -.006 -.003 -.010 .035 -.015 .573** 1 -.007 

X72 Pearson Correlation -.039 -.032 -.060 -.062 .891** .000 .032 -.030 -.007 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 والتوصيات النتائج-4
 :النتائج-4/1

 البناااوك فااا  التشاااغيمية المخااااطر مساااببات وتقيااايم قيااااس فااا  لمبحاااث الااارريس الياااد  تمثااال 
 7تحدياااد تااام الياااد  ىاااذا ولتحقياااق ،3 ،2 ،1باااازل لمتطمباااات وفقاااا االسااابلمية والبناااوك التقميدياااة
 الباحةث قسةم الدراسة ، أىةداف ضةوء وفةي .ضوفر 7اختبار خبلل من تحققت فرعية، أىدا 
 فا  ورد ماا وتناول النظري اإلطار والثاني البحث، مقدم  األول. أقسام أربع  الي الدراس  ى ه

 التقميدياة البناوك فا  ومسابباتيا التشاغيمية، المخااطر وأىمياة مفياوم حاول المحاسابية األدبياات
 وتقنيااااة والعمميااااات البشاااارية المااااوارد فاااا  تتركااااز المسااااببات ىااااذه ان وتبااااين االساااابلمية، والبنااااوك

 بماااداخل يتعماااق فيماااا ،1،2،3باااازل مقاااررات الباحاااث تنااااول ثااام .الخارجياااة والعوامااال المعموماااات
 والنماااوذج األساسااا ، المؤشااار نماااوذج) ونماذجاااو( والكمااا  الوصاااف ) التشاااغيمية المخااااطر قيااااس

 النظاااام عمااا  وانعكاسااااتيا األخيااار، النماااوذج تفضااايل ماااع( المتقااادم القيااااس ونماااوذج المعياااار ،
 البناوك فا  التشاغيمية المخااطر وتقيايم قيااس لتطاوير مقتارح إطاار الباحاث قادم كماا .المصارف 

 التشااغيمية، المخاااطر تحديااد األول رريسااية محاااور 4عماا  اإلطااار وركااز بااازل، متطمبااات وفااق
 وتااام التشاااغيمية، المخااااطر لمساااببات تفصااايمية مؤشااارات واقتاااراح المخااااطر، ىاااذه تقيااايم والثاااان 
 البناااوك فااا  الفقيياااة ا راء تغييااار مسااابب اإلطاااار وأضاااا  المصااارفية، الحوكماااة مسااابب إضاااافة

 عنياا، التقريار والثالاث. لمبناوك الكما  األداء عما  التشاغيمية المخااطر أثار وقيااس ، االسابلمية
 .  التشغيمية المخاطر متابعة وأخيرا
 ماان البلزماة البياناات عماا  الحصاول وتام ،الميدانياة الدراساة فتنااول الثالةةث القسةم أمةا     
 عان الساعود  السوق ف  العاممة لمبنوك المالية والتقارير القوارم ال  إضافة االستقصاء، قارمة
 كماا. النقاد مؤسساة ومطبوعاات لمباحاث الشخصاية والمقابماة ،2516 ال  2511 من أعوام 6
فااروض البحااث الاا  ثاابلث مجموعااات. المجموعااة األولاا  الفااروض التاا  تركااز عماا   تقساايم تاام
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استقراء ما ىاو موجاود بالفعال فا  الممارساة العممياة داخال البناوك، والمجموعاة الثانياة فاروض 
ركاازت عماا  اختبااار اإلطااار المقتاارح ماان واقااع بيانااات قارمااة االستقصاااء، والمجموعااة الثالثااة 

ليااة وغياار الماليااة لممخاااطر التشااغيمية عماا  أداء البنااوك باسااتخدام الختبااار أثاار المؤشاارات الما
 .  البيانات الفعمية

 الييةا التوصةل تةم التةي النتائج أىم وكانت والتوصيات النتائج في فتمثل الرابع القسم أما
 :يمي ما
تتعرض البنوك التقميدية والبنوك االسبلمية بشاكل عاام لانفس المخااطر التشاغيمية، كماا تمثال -1

 ماداخل نفاسىذه المخاطر نفس األىمية، وتمعاب ادارة المخااطر بياا نفاس الادور، وتساتخدم 
 .  والوصفية الكمية القياس

مسااببات،  4مسااببات المخاااطر التشااغيمية فاا  البنااوك ىاا   أن عماا  السااابقة الدراسااات ركاازت-2
واضااااا  الباحااااث مساااابب الحوكمااااة المصاااارفية، إضااااافة الاااا  تحديااااد المسااااببات التفصاااايمية 
المحركااة لكاال مساابب رريساا . وخمااص الاا  عاادم اخااتبل  البنااوك التقميديااة واالساابلمية حااول 

 .  تختم  التفاصيل لكن عام، بشكل التفصيمية ىذه المسببات
مسبب تغيير ا راء الفقيياة فا  البناوك االسابلمية يعاد جاوىر  لممخااطر التشاغيمية،  أن تبين-3

والاااذ  يقضااا  االلتااازام بأحكاااام الشاااريعة اإلسااابلمية، واال ساااحب ماااودع  البناااك اإلسااابلم  
 ودارعيم إذا خال  البنك ىذه االحكام.

ة لممخااطر التشاغيمية ، تم اقتراح اطار بالمؤشارات المالياة وغيار المالياة لممساببات التفصايمي -4
وتبااين عاادم وجااود اخااتبل  بااين البنااوك التقميديااة والبنااوك االساابلمية حااول مسااببات المااوارد 
البشاااارية والعمميااااات وتقنيااااة المعمومااااات والعواماااال الخارجيااااة، فاااا  حااااين يوجااااد اخااااتبل  فاااا  
المقااااااييس التفصااااايمية المقترحاااااة لممساااااببات الحوكماااااة المصااااارفية ومتطمباااااات باااااازل، وتمثااااال 

ختبل  فا  مؤشارات الماؤىبلت المينياة ألعضااء لجناة المخااطر بسابب اخاتبل  مساتو  اال
الخباااارة المينيااااة فاااا  البنااااوك التقميديااااة عاااان البنااااوك اإلساااابلمية ألن األخياااارة أكثاااار حداثااااة ، 

 مااان مزياااد الااا  مسااابب الحوكماااة المصااارفية يحتااااج الساااابقة لمنتاااارج واساااتقرار البناااك ، ووفقاااا
 .الدراسة
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 بالمخااطر عبلقتياا فا  المال رأس وكفاية والسيولة الربحية عم  البنك أداء ف  الباحث ركز-5
 .التشغيمية

تبااين أن مؤشاارات تكمفااة التاادريب أكثاار المؤشاارات غياار الماليااة، ومعاادل تكراريااة الكسااب ىاا  -6
 أكثر المؤشرات المالية تأثيرا عم  الربحية ف  البنوك التقميدية والبنوك االسبلمية.

الاادخل / التكمفااة أكثاار المؤشاارات غياار الماليااة، ونساابة أن مؤشاارات معاادل نمااو العماابلء تبااين-7
 .ى  أكثر المؤشرات المالية تأثيرا عم  السيولة ف  البنوك اإلسبلمية

 رأس ىيكال كفايةتبين أن مؤشرات المعدل التدريب  أكثر المؤشرات غير المالية تأثيرا عم  -8
الادخل / التكمفاة يخفض مخصص قروض الخساارر. ونسابةألن زيادة مستو  التدريب  المال
 الماال رأس ىيكال كفاياةالكسب ىا  أكثار المؤشارات المالياة تاأثيرا عما   تكرارية عم  والقدرة

فاا  البنااوك التقميديااة والبنااوك االساابلمية، ألن زيااادة الودارااع يااؤثر ايجابااا عماا  زيااادة الاادخل 
والقاادرة عماا  تكراريااة الاادخل. فاا  حااين يعااد معاادل نمااو عاادد العماابلء أكثاار المؤشاارات غياار 

 ف  البنوك التقميدية. المال رأس ىيكل كفايةالمالية تأثيرا عم  
 أنشاطة وقياود اإلسابلم  التمويال طارق تعقاد بسابب افيةإض مخاطر اإلسبلمية البنوكتواجو -9

تاأثير إيجاااب  لييرااة  يوجااد كمااا كمفاة، أقاال انيااا غيار فييااا، الوساااطة نسابة وارتفاااع االساتثمار
تمتعياااااا باالساااااتقبلل الكااااااف ، ماااااع وجاااااوب تحدياااااد سااااامطتيا  الرقاباااااة الشااااارعية فيياااااا بشااااارط

 ومسؤولياتيا بوضوح، كما يجب تقييم أداريا. 
 الماليااة والمؤشاارات الساايولة مؤشاارات بااين االرتباااط عبلقااة نتااارج فاا  اختبلفااات وجااود تبااين-15

ويتطمااااب ذلااااك مزيااااد ماااان البحااااث فاااا  البنااااوك  والتقميديااااة، اإلساااابلمية لمبنااااوك الماليااااة وغياااار
 .اإلسبلمية

 فاا  اإلساابلمية المعااايير اصاادار وىيرااة النقااد مؤسسااة الييااا التوصاال تاام التاا  النتااارج تفيااد-11
 المسااتقبمية، الماليااة األزمااات عاان الناتجااة الساامبية الماليااة ا ثااار لتخفياا  اسااتراتيجيات وضااع
 الرقابااة وىيرااة المراجعااة، لجااان) البنااوك فاا  الحوكمااة طبقااات تعاادد فكاارة البحااث ياادعم كمااا

 بسياسااااات يتعمااااق فيمااااا اإلساااابلمية لمبنااااوك األخبلقيااااة القاااايم مراعاااااة ضاااارورة مااااع( الشاااارعية
 الجاااوىر مااع يتسااق بمااا االجتماعيااة األىااادا  ومراعاااة األرباااح توزيااع وسياسااات االسااتثمار
 .ككل المجتمع عم  بالنفع يعود مما اإلسبلمية، لممصرفية النظر 
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 :التوصيات-4/2
 :يمي بمافي ضوء النتائج السابق  يوصي الباحث 

 تفعيااال دور ىيراااة الرقاباااة الشااارعية كأحاااد طبقاااات الحوكماااة متعاااددة الطبقاااات وربطاااو باااأداء-1
 المصار  اإلسبلمية.

 اصدار نسخة خاصة من لجنة بازل تراع  طبيعة البنوك االسبلمية. -3
يعازز  تعديل متطمبات مجمس الخدمات المالية االسبلمية لتتفق مع مقاررات لجناة باازل بماا -5

 تنافسيتيا.
شايادات بالعمال عما  تنظايم  اإلسابلمية المالياة لممؤسساات والمراجعاة المحاسابة قياام ىيراة -6

 مينية متخصصة لييرة الرقابة الشرعية.
 المستقبمي  البحوث

 :يمي ما لما المستقبمي  البحوث كما يقترح الباحث أن تركز
البحث عن أسباب عدم وجود اختبل  الممارسة بين البنوك التقميدياة والبناوك اإلسابلمية فا   -1

 قياس المخاطر التشغيمية، رغم ان طريقة عمميما مختمفة.
اسباب اختبل  مسببات المخاطر التشغيمية الخاصاة بالحوكماة المصارفية باين البناوك بحث  -2

 التقميدية واالسبلمية
 السايولة بمتطمباات لموفااء القصاير األجال فا  االسابلمية البناوك سايولة تحسين سبل دراسة  -3

 مااع تتوافااق ماليااة أدوات لتقااديم الاادول بااين مشااتركة إساابلمية ماليااة أسااواق بخمااق بااازل، وفااق
 .االسبلمية الشريعة

 وتوزياع االساتثمار سياساات خاصاة اإلسابلمية، لمبناوك األخبلقية القيم لتفعيل آليات دراسة -4 
 اإلسابلمية، لممصارفية النظار  الجاوىر ماع يتساق بماا االجتماعياة األىادا  ومراعااة األرباح

 .ككل المجتمع عم  بالنفع يعود مما
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 ائم  المراجعةةةةةةق
  المراجع العربي :أوًح: 

 وسابلمة الواقاع فا   اإلسابلمية البناوك فا  الماال رأس  كفاياة" ،(2514) ساعيد العاز، أباو.1
 ،  األردنية الجامعة ، الشريعة  كمية ، اإلسبلمية لممالية األول الدول  المؤتمر ،" التطبيق

 .أغسطس 7 إل  6
-االقتصاادية السياسات معيد( 2بازل) المصرفية الرقابة ،دورة(2512)، محمود, العيون أبو.2

 ظب  أبو – العرب  النقد صندوق
 دراساة II باازل متطمباات حساب التشغيمية المخاطر ،(2557. )صال  مصطف  صبلح، أبو.3

 ، منشاورة غيار دكتاوراه رسالة فمسطين ف  العاممة البنوك حالة ف  إدارتيا سبل و لطبيعتيا
 .فمسطين بيرزيت، جامعة

 وعبلقتيااا االساابلم  التموياال صااي  مخاااطر(. " 2558) مبااارك، عماار موساا  محيميااد، أبااو.4
 دكتاوراه رساالة ،"   2باازل معياار خابلل من االسبلمية لممصار  المال رأس كفاية بمعيار
 . والمصرفية المالية لمعموم العربية االكاديمية ، منشورة

 المحاسااااب  واإلفصاااااح القياااااس تحسااااين ،(2511) ، عباااادالفتاح محمااااد ،عباااادالحكيم أبااااودغيم.5
 دراسااااة: الفمسااااطينية الساااامطة مناااااطق فاااا  العاممااااة لمبنااااوك التشااااغيم  األداء تقياااايم بغاااارض
 .القاىرة جامعة التجارة، كمية .تطبيقية

 دار ، اإلساااابلمية البنااااوك عمميااااات فاااا  الشااااامل  ،(2557)، الكااااريم عبااااد محمااااود ، إرشاااايد.6
 .2ط ، عمان النفارس،

 ،قطاع المالية افعة الر نسبة بشأن الرقابية  ،التعميمات) 2515 )، المصر  المركز  البنك.7
  .يوليو 25 ، واإلشرا  الرقابة

 Leverage السيولة مخاطر إدارة بشأن الرقابية التعميمات "،(2516)المصر ، المركز  البنك.8
Ratio بااااااااازل لمقااااااااررات وفقااااااااا III ( الساااااااايولة تغطيااااااااة نساااااااابت LCR  التموياااااااال وصاااااااااف 
 NSFRالمستقر
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 لمتطمباااات االسااابلمية البناااوك تطبياااق واقاااع(. " 2515. )مولاااود ، لعراباااة ؛ رقياااة ، بوحضاااير.9
 المماااك جامعاااة ،2 العااادد ،23المجماااد. اإلسااابلم  االقتصااااد مجماااة ،" 2 باااازل اتفاقياااة

 .31-1 ص ،ص عبدالعزيز
 والاااانظم االساااابلمية البنااااوك(. " 2511)، عمرعباااادالحق حاااادو باااان ، فااااؤاد محمااااد ، بوزيااااان.15

 العاااالم  الماااؤتمر" .  3 باااازل لمقاااررات تطبياااق وآفااااق واقاااع الجديااادة االحترازياااة والمعاااايير
 مااان الشااااممة االسااابلمية والتنمياااة المساااتدام النماااو – اإلسااابلم  والتمويااال لبلقتصااااد الساااابع
 .الدوحة. قطر. إسبلم  منظور

 عماا  التشاغيل مخاااطر وضابط قيااس تااأثير ،(2514) ، احماد السايد سااعد ،جماال خطااب .11
 اإلسابلمية، الجامعاة ، فمساطين منشاورة، غيار ماجساتير رسالة ، البنوك ف  المراجعة جودة
 .184-1ص ص

 التشاغيمية المخااطر تقيايم فا  الداخمية المراجعة دور تطوير( 2511)، حافظ سماح حافظ،.12
 دكتاوراه رساالة ،( تطبيقياة دراساة مع)  الخارج  المراجع أداء عم  وأثره التجارية البنوك ف 
 . المنصورة جامعة ، التجارة كمية منشورة، غير

 لكفاياة الجدياد المعياار ظال فا  االسابلمية البناوك مابلءة قياس"  ،(1424) ماىر ، حسن .13
 أم جامعااااة ، اإلسبلم ،السااااعودية االقتصاااااد حااااول الثالااااث العااااالم  المااااؤتمر ،" المااااال رأس

 .29-1ص ص القر ،
 باازل موساوعة – البناوك فا  والخارجياة الداخمياة الرقاباة ال  دليمك(.2557.) نبيل ، حشاد.14

 .31-1 ص ،ص بيروت ، العربية البنوك اتحاد ،2
 ، الجامعياااااة الاااادار ، اإلسااااكندرية ،"المخاااااطر إدارة "،(2557)، العااااال عبااااد حااااافظ ، حماااااد.15

 .318-1 ص اإلسكندرية،ص
 فا  اإلسابلم  المصارف  الجيااز دور(. " 2559نوفمبر.) خصاونة ممك& ىناء ، الحنيط .16

 األزمااة تااداعيات السااادس الاادول  العمماا  المااؤتمر عماال، ورقااة ،" االقتصااادية األزمااة ظاال
 جامعااة ، األردن وا فاااق، والفاارص التحااديات األعمااال، منظمااات عماا  العالميااة االقتصااادية
 .  35-1ص الزرقاء،
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 تحااااااديات بااااااازل، لجنااااااة ومقااااااررات االساااااابلمية البنااااااوك(. " 2558) سااااااميمان، خصاااااااونة،.17
 .149-1 ص ص الحديث، الكتاب عالم ،" مواجيتيا العولمة،استراتيجية

 عماا  -األول ،الجاازء" جدياادة ماليااة أزمااة تمنااع ىاال 3 بااازل قااوانين(. " 2515ساابتمبر)ن.د.18
 .http://www.boursa.info/indeX.php.option.com اإللكترون  الموقع

 فااا  األربااااح وتوزياااع لقيااااس مقتااارح محاساااب  مااادخل(. 2516. )اهلل عباااد عمااا  شااااىين، .19
 .13(1) اإلنسانية لمبحوث اإلسبلمية الجامعة مجمة .اإلسبلمية البنوك

 مدينااة ااا التقااو  مكتبااة والتطبيااق، الفكاار بااين اإلساابلمية البنااوك ،(2552)حسااين، ، شااحاتة.25
 .االول  الطبعة القاىرة، ا نصر

 التقاارير جاودة عما 3باازل معاايير أثار تقيايم ،2516 عبادالرحمن، سعد شري  الصعيد ، .21
 ،رساااالة المصااارية التجارياااة البناااوك عمااا  باااالتطبيق ، البناااك قيماااة لتعظااايم المصااارفية المالياااة

 .التجارة ،كمية المنوفية جامعة ، منشورة غير ماجستير
-االسابلمية المصاار  -اإلسابلمية لممصار  التشغيمية الكفاءة.( (2511) .بورقبة شوق .22

 Doctoral dissertation, Université Ferhat Abbas de) مقارناة تطبيقياة دراساة
Sétif 1). . 

 البناوك عما  وتأثيرىاا III باازل التفاقياة األساساية األطار" ،2514العربا ، النقاد صاندوق.23
 .اإلسبلم  االقتصاد صحيفة يوليو، ،"اإلسبلمية

 ،"  الناميااة والاادول 2 بااازل التفاقيااة األساسااية المبلماا . "  م2554. العرباا  النقااد صااندوق.24
 .23-1 ص ص ، ،أبوظب  العربية المركزية المصار  محافظ  لمجمس اعدت دراسة

 المراجعاة أداء لتطاوير نماوذج "(2556) كماال، محماد آماال .د & اهلل عباد السابلم، عباد.25
 المحاسابة ميناة مساتقبل"، الثالاث السانو  المؤتمر - الخطر إدارة مدخل ضوء ف  الداخمية

 .32-1 ص القاىرة، جامعة متغير، عالم ف  والمراجعة
 اإلجاااراءات منتاااد  المصااار ، المركاااز  البناااك المالياااة، الرافعاااة ،2514، ،شاااري  عاشاااور.26

 1 -أكتااااوبر 35 ، الشاااي  شاااارم المخااااطر، إلدارة السااااميمة والممارساااات االحترازيااااة الرقابياااة
 .187-155 ص ص نوفمبر،

 دارساة-المصارف  العمال سابلمة عما  وآثرىاا باازل لجناة" ،) 2513 ) أحمد، محمد عشر .27
 التجاارة كمياة االقتصااد، قسام دكتاوراه، رساالة ،"المصار  لبلقتصااد خاصاة إشاارة ماع مقارناة
 .حموان جامعة األعمال، وادارة

http://www.boursa.info/indeX.php.option.com
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 عما  القاارم المصارف  النظاام خابلل مان التنمياة تحقياق سابل ،(2514) حاافظ، الغماراو ،.28
 .46-1ص ص االقتصادية، لمدراسات المصر  المركز والخسارة، الرب  ف  المشاركة

 المصارفية، الدراساات األردنية،معياد البنوك عم  III بازل إتفاقية ،أثر2512 كوكش،فبلح،.29
 .31-1 ص ،ص جانف 

". باازل لجناة توصايات ضاوء عما  المصارف  الماال رأس كفاياة(. " 2555) طيب، ، لحي .35
 ص يولياو، الجزارار، جيجال، جامعاة. الجزارر ف  المصرف  االصبلح حول الوطن  الممتق 
 .189-1ص

 ،" عممااا  نياااج باااازل اتفاقياااة(. " 2512أكتاااوبر. ) دورياااة نشااارة المالياااة الراجحااا  مجموعاااة.31
 .السعودية اقتصادية، أبحاث

 فا  االسابلمية البناوك لابعض والكفااءة المخااطر قيااس ،(2517)فياد، وداد المضا ،.32
 ص ،2ع ، 3ماج ، ماارس فمساطين، ، األبحااث ونشار لمعماوم العربياة المجماة ، الكويات

 29 -1ص
 االسااااابلمية، الماليااااة لممؤسسااااات والمراجعااااة المحاساااابة ،ىيرااااة2517، الشاااارعية المعااااايير .33

 .المنامة
 .2517 والخمسون، الثالث السنو  التقرير السعود ، العرب  النقد مؤسسة.34
 باازل لجناة معايير مع الجزارر  المصرف  النظام تكي  مد (. " 2515.)  لطرا  ، فارزة.35
 .1-164 ص ص مسيمة، جامعة.  الجزارر ، منشورة غير ماجستير رسالة ،"
 عما  تطبيقياة دراساة" .  وتحدياتيا 2 بازل دعارم تطبيق دوافع"  5(2557.)ميساء كبلب،.36

 الجامعاااااة فمساااااطين، منشاااااورة، غيااااار ماجساااااتير ساااااالة ر ،" فمساااااطين فااااا  العامماااااة البناااااوك
 .38-1 ص ص االسبلمية،

 البنااوك واقااع دراسااة - بااازل اتفاقيااات وفااق المصاارفية المخاااطر إدارة ،2552 حياااة، نجااار،.37
 ساابتمبر، بيااروت، ،261 العاادد العربينااة، البنااوك اتحاااد مجمااة - الجزارريااة العموميااة التجاريااة

 .27-23 ص ص
 دون 3 باااااازل تطباااااق أن االسااااابلمية لمبناااااوك يمكااااان(. " 2511ماااااارس) ساااااميمان، ناصااااار،.38

:  اإللكترونااا  الموقاااع ،6361 العااادد االلكترونياااة، االقتصاااادية منشاااور، مقاااال ،" صاااعوبات
http://www.aleqt.com 

 



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

332 
 

 احنجميزي ثانيا :المراجع بالمغ  
1. Bolancé, C., Guillén, M., Gustafsson, J., & Nielsen, J. P. (2012) 

. Quantitative operational risk models. CRC Press. 

2. Brown, S., Goetzmann,W.,Liang, B.,&Schwarz, C. (2008). Ma-

ndatory disclosure and operational risk: Evidence from hedge 

fund registration. The journal of finance, 63(6), 2785-2815. 

3.   Chernobai, A. S., Rachev, S. T., & Fabozzi, F. J. (2008) . Oper-

ational risk: a guide to Basel II capital requirements, models, and 

analysis (Vol. 180). John Wiley & Sons. 

4.   Chernobai, A., Jorion, P., & Yu, F. (2011). The determinants of 

operational risk in US financial institutions. Journal of Financial 

and Quantitative Analysis, 46(6), 1683-1725. 

5.   Dalla Valle, L., & Giudici, P. (2008). A Bayesian approach to 

estimate the marginal loss distributions in operational risk ma-

nagement. Computational Statistics & Data Analysis, 52(6), 31-

07-3127.  

6.   Frachot, A., Roncalli, T., & Salomon, E. (2005). Correlation and 

diversification effects in operational risk modelling. Operational 

Risk: Practical approaches to implementation, Edited By Ellen 

Davis, London: Risk Books. 

7.   Helbok, G., & Wagner,C.(2006). Determinants of operational 

risk reporting in the banking industry. 

8.   Kayed, R. N., & Hassan, M. K. (2011). The global financial 

crisis and Islamic finance. Thunderbird International Business 

Review, 53(5), 551-564.  

9.   Laycock, M. (1998). Analysis of mishandling losses and proce-

ssing errors. Operational risk and financial institutions, 131-145.  

10.   Netter, J. M., & Poulsen, A. B. (2003). Operational risk in finan-

cial service providers and the proposed Basel capital accord: an 

overview. In Advances in Financial Economics (pp. 147-171). 

Emerald Group Publishing Limited.  

11.  Peters, G. W., & Sisson, S. (2006). Bayesian Inference, Monte Carlo 

Sampling and Operational Risk. 

12.  Sundmacher, M. (2007). The Basic Indicator Approach and the 

Standardised Approach to Operational Risk: An Example-and Ca-

se Study-Based Analysis.  



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

333 
 

13.   Wei, R. (2007). Quantification of operational losses using firm-

specific information and external databases. Journal of Ope-

rational Risk, 1(4), 3-34.  

14. Aebi, V., Sabato, G., Schmid, M., 2012. Risk management, cor-

porate governance, and bank performance in the financial crisis. 

Journal of Banking & Finance 32, 3213-3226. 

15. Ahmed, H. (2002). Financing microenterprises: An analytical st-

udy of Islamic microfinance institutions. Islamic Economic St-

udies, 9(2), 27-64.  

16. Albassam, Waleed (2014) Corporate governance, voluntary dis-

closure and financial performance: ban empirical analysis of 

Saudi listed firms using a miXed-methods research design. PhD 

thesis. 

17. Allegrini, Marco & Gisuseppe D,onza .( 2003)."Internal Auditing 

and Risk Assessment in Large Italian Companies:An Imperical 

Survey",International Journal of auditing ,vol.7. 

18.  Allen, L., & Bali, T. G. (2007). Cyclicality in catastrophic and op-

erational risk measurements. Journal of Banking & Finance 

, 31(4), 1191-1235.  

19. Angelini, P., Clerc, L., Cúrdia, V., Gambacorta, L., Gerali, A., Lo-

carno, A.,& Vlček, J. (2015). BASEL III: Long‐term Impact on 

Economic Performance and Fluctuations. The Manchester Sch-

ool, 83(2), 217-251.  

20. Auer, M., Pfoestl, G., & Kochanowicz, J. (2011). Basel III and its 

consequences: Confronging a new regultory environment.  
21. Barakat, A., & Hussainey, K. (2013). Bank governance, regulat-

ion, supervision, and risk reporting: Evidence from operational 

risk disclosures in European banks. International Review of Fi-

nancial Analysis, 30, 254-273.  

22. Barua, R., Battaglia, F., Jagannathan, R., Mendis, J., & Onorato, 

M. (2010). Basel III: What’s new. Business and technological ch-

allenges.21-32. 

23. Basel Committee on Banking Supervision, (2015), "Basel III 

standards Revised Pillar 3 disclosure requirements", BIS, (Jan-

uary). Available at:http://www.bis.org. 



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

334 
 

24. Basel Committee on Banking Supervision,(2006)" Observed Ra-

nge of Practice in Key Elements of Advanced Measurement App-

roaches (AMA), Oct., pp6-11. 

25. Basel Committee on Banking Supervision.( 2003)."Sound Pr-

actices for the Management and Supervision of Operational Risk 

", Bank for International Settlements, PP3- 4. 

26. Basel Committee on Banking Supervision: (2014), "Basel III lev-

erage ratio framework and disclosure requirements",. Available 

at: http://www.bis.org. 

27. Beck, T., Demirguc-Kunt, A., Merrouche, O., 2013. Islamic vs. 

conventional banking: Business model,efficiency, and stability. 

Journal of Banking and Finance 37, 433-447. 

28. Bessis, J. (2015). Risk management in banking. John Wiley & 

Sons. 

29. Bhattacharyya, K., Datta, P., & Offodile, O. F. (2010). The co-

ntribution of third‐party indices in assessing global operational 

risks. Journal of Supply Chain Management, 46(4), 25-43. 

30. Bies, S. S. (2002, October). Corporate governance and risk ma-

nagement. In remarks presented at the Annual International Sy-

mposium on Derivatives and Risk Management, Fordham Un-

iversity School of Law, New York, NY. 

31. Bou-Raad, G. (2000). Internal auditors and a value-added ap-

proach: the new business regime. Managerial Auditing Journal 

, 15(4), 182-187.   

32. Bradley, Helen, 2002,"Report of The Operational Risks Working 

Party To Giro 2002", H: \LIBRARY \0Emma\Website \giro 20-

02\orr.doc, p8. 

33. Chapelle, A., Crama, Y., Hubner, G., & Peters, J. P. (2004). Basel 

II and Operational Risk: Implications for risk measurement and 

management in the financial sector.  
34. Chapelle, A., Crama, Y., Hübner, G., & Peters, J. P. (2008). Pra-

ctical methods for measuring and managing operational risk in 

the financial sector: A clinical study. Journal of Banking & Fin-

ance, 32(6), 1049-1061.  



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

335 
 

35. Chapra, M. U. (2011). The global financial crisis: can Islamic 

finance help?. In Islamic Economics and Finance (pp. 135-142). 

Palgrave Macmillan, London. 

36. Committee on Banking Supervision, June 2011, Operational Risk 

– Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approa-

ches, Bank for International Settlements,,pp:1-63.   

37. Creswell,J.and Clark,V.(2011).Designing and Conducting MiXed 

Methods Research, 2nd Edition, SAGE Publications, London,UK. 

38.  Cruzف M., & Carroll, J. (2000). Fuzzy logic. Risk, Operational 

Risk Special Report, 12-19.  

39. Cummins, J. D., Wei, R., & Xie, X. (2007). Financial sector 

integration and information spillovers: Effects of operational risk 

events on insurers and US banks. 

40. Currie, C. (2005). A test of the strategic effect of Basel II opera-

tional risk requirements on banks.  

41. Dahen, H., & Dionne, G. (2010). Scaling models for the severity 

and frequency of external operational loss data. Journal of 

Banking & Finance, 34(7), 1484-1496, pp1-32. 

42. Daly, Robert & Russell, Dion. (May, 2005)." The Growing Need 

for Effective Operational Risk Management for Wealth Mana-

gement Companies ", Institute of Actuaries of Australia, pp24-25. 

43. De Fontnouvelle, P., Rosengren, E., & Jordan, J. (2007). Im-

plications of alternative operational risk modeling techniques. 

In The Risks of Financial Institutions, University of Chicago Pr-

ess (pp. 475-512). 

44. De Fontnouvelle, P., Rosengren, E., & Jordan, J. (2007). Im-

plications of alternative operational risk modeling techniques. 

In The Risks of Financial Institutions (pp. 475-512). University of 

Chicago Press.  

45. Donlon, B. S., & Nagumo, T. (2006). Integrating the balanced 

scorecard and COSO ERM frameworks. Journal of cost manage-

ment, 20(4), 20-30.  

46. Dridi, J., & Hasan, M. (2010). The Effects of the Global Crisison 

Islamic and Conventional Banks; A Comparative Study (No. 10 

/201). International Monetary Fund.  



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

336 
 

47. Eilifsen,Aasmund ,W.Robert Knechel and Philip Wallage ,(2001)," 

Application of The Business Risk Audit Model , Accounting Ho-

rizon ,Vol.15,No,3, September,pp.193-207. 

48. Elamer, A. A., Ntim, C. G., & Abdou, H. A. (2017). Islamic 

Governance, National Governance, and Bank Risk Management 

and Disclosure in MENA Countries. Business & Society, 00-

07650317746108. ,pp1-42. 

49.  Emmanuelle HenniauX,(2011) Basel III recent developents, ba-

se3 a risk management perspective,pwc, may, pp.1-29. 

50. Ford, G., & Sundmacher, M. (2004). Leading indicators for op-

erational risk: case studies in financial services. In Proceedings of 

the First Annual Conference of the Applied Business and En-

trepreneurship Association International, held in Maui, Hawaii,16-

20 November, 2009.  

51. Ford, Guy.( 2006)."Leading Indicators for Operational Risk–Case 

Studies in Financial Services", Macquaire Graduate School of 

Management, University of western Sydney, pp1-14. 

52. Geiger, H. (2000, October). Regulating and Supervising Ope-

rational Risk for Banks. In Conference “Future of Financial Re-

gulation”, Tokyo (Vol. 17), pp11-12. 

53. Gillet, R., Hübner, G., & Plunus, S. (2010). Operational risk and 

reputation in the financial industry. Journal of Banking & Fi-

nance, 34(1), 224-235. 

54. Goodwin‐Stewart, J., & Kent, P. (2006). Relation between ext-

ernal audit fees, audit committee characteristics and internal au-

dit . Accounting & Finance, 46(3), 387-404. 

55. Guillen, M., Gustafsson, J., Nielsen, J. P., & Pritchard, P. (2007). 

Using external data in operational risk. The Geneva Papers on 

Risk and Insurance-Issues and Practice, 32(2), 178-189. 

56. Hassan, M. K., & Bashir, A. H. M. (2003, December).Determina-

nts of Islamic banking profitability. In 10th ERF annual confer-

ence, Morocco (Vol. 7).  

57. Helbok Gunther & Wanger, Christian.( 2004)."Corporate Finan-

cial Disclosure on Operational Risk In The Banking Industry ", 

PHD Thesis, Department of Corporate Finance,Vienna, Universi-

ty of Economic and Business Administration, Sep., 2004, pp1-29. 



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

337 
 

58. Institute of internal auditing, August,2006,Risk Based Internal 

Auditing,UK&Ireland,pp1-4. 

59. Johnstone, J. A., & Gruenhagen, H. (2001, January). Using rotary 

closed-loop drilling to increase operational efficiency and reduce 

operational risk. In Offshore Europe. Society of Petroleum 

Engineers.  

60. Koutoupis, A. G., & Tsamis, A. (2009). Risk based internal au-

diting within Greek banks: a case study approach. Journal of 

Management & Governance, 13(1-2), 101-130.  

61. Krause, R., Semadeni, M., & Cannella Jr, A. A. (2014). CEO du-

ality: A review and research agenda. Journal of Management , 40 

(1), 256-286. 

62. Kühn, R., & Neu, P. (2003). Functional correlation approach to 

operational risk in banking organizations. Physica A: Statistical 

Mechanics and its Applications, 322, 650-666.  

63. Laviada, Ana.(2007)."Internal Audit Function Role In Operati-

onal Risk Management", Journal of Financial Regulation and 

Compliance, Vol.15, No.2,pp143-155. 

64. Lee,John,(2005)" Operational Risk Management - the Imperatives 

and  Basel 2 Requirement",GARP, Nov., p13. 

65. Lin, C.Y., & Cheng, M. Y. (2006). An Empirical Study of the New 

Basel Capital Accord on Operational Risk Management for Ta-

iwan Financial Institution. The Business Review, Cambridge 

, 6(2), 261-269.  

66.  McConnell, P., & Blacker, K. (2012). Systemic operational risk: 

the UK payment protection insurance scandal. The Journal of 

Operational Risk, 7(1), 79. 

67.   Mohammed, N. A., & Ali, J. F. (2018). The Obstacles and Fi-

nancial Risks Facing Investment in Islamic Banks and Ways of 

Addressing them. Journal of University of Human Developm-

ent, 4(1), 48-56. 95. 

68. Mori, T., & Harada, E. (2001). Internal measurement approach to 

operational risk capital charge (No. Financial and Payment Sy-

stem Office, 01-E-2). Bank of Japan, pp3-7. 



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

338 
 

69. Mori, T., Hiwatashi, J., & Ide, K. (2000). Measuring Operational 

Risk in Japanese Major Banks. Financial and Payment System 

Office Working Paper, (1). July, pp 1-21.  

70. NB Occasional papers 32 ,2004, pp1-44. 

71. Ndedi, A., & Ketuma, H. (2015), Exploration of the Impact of Ba-

sel III on the Performance of Commercial Banks. Working Paper 

Series,(January19).Available at SSRN:http://ssrn.com/abs-tract= 

2551780.  

72. Netter, J. M., & Poulsen, A. B. (2003). Operational risk in fi-

nancial service providers and the proposed Basel capital accord: 

an overview. In Advances in Financial Economics (pp. 147-171). 

Emerald Group Publishing Limited.  

73. Netter, poulsen & Annette, effrey (October 2003). " Operational 

Risk in Financial Service Providers and The Proposed Basle 

Capital Accord:An Overview", Department of Banking and Fi-

nance,Terry Colleague of Business, Athens, University of Ge-

orgia, p5. 

74. Pathan, S. (2009). Strong boards, CEO power and bank riskta-

king. Journal of Banking & Finance, 33(7), 1340-1350.  

75. Pathan, S., & Faff, R. (2013). Does board structure in banks re-

ally affect their performance?. Journal of Banking & Finance 

, 37(5), 1573-1589.  

76. Patrick McConnell et Keith Blacke.(2000)."An Approach to Mo-

deling Operational Risk in Banks ",Working Paper Series , Henley 

Management Collegue,pp1-23. 

77. Perry, J.,&De Fontnouvelle, P.(2005). Measuring reputational 

risk: The market reaction to operational loss announcements.  
78. Peters, G.W., & Sisson, S. (2006). Bayesian Inference, Monte Ca-

rlo Sampling and Operational Risk.  

79. Polk, D. (2013). Basel Committee Revises Basel III Liquidity 

Coverage Ratio. In HLS Forum on Corporate Governance and Fi-

nancial Regulation.   

80. Sabur Mollah and Mahbub Zaman,(2017). Shari’ah supervision, 

corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic 

banks. Journal of Banking & Finance, 58, 418-435.   



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

339 
 

81. Safieddine, A. (2009). Islamic financial institutions and corporate 
governance: New insights for agency theory. Corporate Gove-
rnance: An International Review, 17(2), 142-158.  

82. Scandizzo, S.(2005). Risk mapping and key risk indicators in 
operational risk management. Economic Notes, 34(2), 231-256.  

83. Scandizzo, S. (2011). A framework for the analysis of reputational 
risk. The Journal of Operational Risk, 6(3), 41.  

84. Shevchenko, P. V. (2009). Estimation of operational risk capital 
charge under parameter uncertainty. arXiv preprint arXiv:0904. 
1771, The Journal of Operational Risk, vol. 3, No.1, 2008,pp1-32.  

85. Shiu, Y. M., & Yeh, M. L. (2008). Risk Based Internal Auditing in 
Taiwanese Banking Industry.  

86. Stanciu ,Victoria,(2008)," Internal Audit Approach in Banks ", 
Analele Stiiniifice Ale universitaill AleXandru Ioan Cuza, Din 
Iasitomul, Lv StiinŃe Economice, pp137-142.  

87. Supatgiat, C., Kenyon, C., & Heusler, L. (2006). Cause-to-effect 
operational-risk quantification and management. Risk Manag-
ement, 8(1), 16-42. 

88. Tan, G. W. H., Chong, C. K., Ooi, K. B., & Chong, A. Y. L. 
(2010). The adoption of online banking in Malaysia: an empirical 
analysis. International Journal of Business and Management Sc-
ience, 3(2), 169. 

89. Tchernobai, Anna S., June 2006, Contributions to Modeling of 
Operational Risk in Banks, University of California Santa Ba-
rbara, UMI Number: 3218836, pp:1-179. 

90. The Bank of Thailand.( December 2003). "Operational Risk Audit 
Manual, Risk management and Information System EXamination 
Department, pp39-42 

91. Watchorn, Emily (2007)," Applying a Structured Approach to Op-
erational Risk Scenario Analysis in Australia", September,pp1-15 

92. Yin, F., Gao, S., Li, W., & Lv, H. (2012). Determinants of audit 
committee meeting frequency: evidence from Chinese listed com-
panies. Managerial Auditing Journal, 27(4), 425-444.  

93. Zaher, T. S., & Kabir Hassan, M. (2001). A comparative literature 
survey of Islamic finance and banking. Financial Markets, In-
stitutions & Instruments, 10(4), 155-199.   

94. ZHANG, X. T., & TONG, J. (2006). The Empirical Analysis of 
Commercial Banks' Operational Risk and the Calculation of Ve-
nture Capital [J]. The Theory and Practice of Finance and Eco-
nomics, 3, 005. 94. 

 



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

340 
 

 

 (1لممح  رقم 

                     التشغيمي  المخاطر مسببات وتقييم قياس حول استبيان قائم 

 احسالمي  والبنوك التقميدي  البنوك في

  رةةةةةةةةةالموق                              / دةةةةةةةةةالسي   

 وبركاتو اهلل ورحم  لميكم السالم                
 المخااااطر مساااببات وتقيااايم قيااااس مقتااارح إطاااار) بعناااوان بحاااث بإعاااداد حاليااااً  أقاااوم      

 التقميديااااة البنااااوك بااااين مقارنااااة دراسااااة – بااااازل لمتطمبااااات وفقااااا البنااااوك فاااا  التشااااغيمية

 المعموماات تقنياة أو والعممياات البشارية الماوارد فا  المساببات ىاذه وتتمثال. واإلسابلمية

 ادارة دور تطاااااوير بغااااارض قياسااااايا يجاااااب ولاااااذلك الخارجياااااة، والعوامااااال االلتااااازام وعااااادم

 الموضاااوع، ىاااذا بشاااأن ا راء جماااع بياااد  باستقصااااء وأقاااوم. البناااوك داخااال المخااااطر

 اجابااتكم وساتعامل. البحاث ىاذا إتماام فا  ممموساة فارادة وخبارتكم  راركام وساتكون

. العممياة األماناة لمقتضايات وفقاا فقاط العمما  البحاث لغارض سارية معمومات باعتبارىا

                       .المرفقة االستبيان أسرمة عم  االجابة ف  بالمشاركة التكرم سعادتكم من أرجو لذا

 ونشكر سعادتكم عم  حسن تعاونكم،                                                        

   خالد محمد عثمان أحمد/ الباحث 
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(الشخصي لالبيانات العام   
  البنك غير إسبلم  )تقميد ( البنك اسبلم  ------------------البنك اسم

---االسم )اختيار (:  ---المركز الوظيف :   ----المؤىبلت العممية:   مؤىبلت العممية: ...........ال    
  ال نعم ىل حصل مدير ادارة المخاطر عم  شيادات مينية ف  ادارة المخاطر؟

 5أقل من  سنوات الخبرة
 سنوات

سنوات حت  أقل من  5من 
سنوات 15  

سنوات 15أكثر من   

 
 البيانات البحثي 

فضال حدد في رأيك درج  اتفاقك مع الفقرات التالي  داخل البنك ال ي تعمل بو: -1  

رةةةةةةةةةةالفق زةةةةةالرم  أواف   
 بشدة

 ح محايد اواف 
 اواف 

ح أواف  
 بشدة

األساسي  المخاطر من التشغيل مخاطر تعد  
في المتزايدة البنك في األخيرة اآلون   . 

X1      

 ظل في التشغيمي  بالمخاطر احىتمام يتزايد
المالي  األزمات  

X2      

المخاطر إدارة تؤدي  قياس في ىاًما دوًرا 
مسبباتيا وتحديد التشغيمي ، المخاطر وتقييم  

X3      

 
حدد أىمي  كل مسبب من مسببات مخاطر التشغيل التفصيمي  التالي :في رأيك -2  

ىام  الرمز الفقرة
متوسط  ىام جداً 

 األىمي 

     محدود
  األىمي  

    

لديم 
 األىمي 

      X4 الموظفين أخطاء
      X5 .الداخمي اححتيال لمميات
      X6 .الخارجي اححتيال لمميات
 داخل وفشميا لمعمميات الخاطئ التنفي 
 البنك

X7      

      X8 العمالء مع العالقات ادارة فشل
      X9 البيانات سري  لما المحافظ  لدم
 المطموبة  والجةودة الوقةت مناسةب  لةدم
 البنكي  العممي  لتنفي 

X10      
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 تقنيةةةة  لمةةةةا الرقابيةةةة  الةةةةنظم ضةةةةعف
 المعمومات

X11      

      X12 احتصاحت مخاطر
      X13 معموماتي  مخاطر
 أو المعمومةات نظةم فةي خمةل حةدوث

 البنك داخل احتصاحت
X14      

      X15 التغيير في لدد العمالء
      X16 اححتيال المالي الخارجي

      X17 التزوير والسرق  واحخترا  الخارجي
      X18 قيود النشاط التنظيمي 

      X19 الكوارث الطبيعي 
       X20 (أ كرىا فضالل أخري مصادر يوجد ىل
:في رأيك حدد أىمي  كل أساليب المقاييس الكمي  والوصفي  لند قياس المخاطر التشغيمي -3  

ىام  الرمز العنصر
متوسط  ىام جداً 

 األىمي 
محدود 
 األىمي 

لديم 
 األىمي 

      X21 التشغيمي  الكمي لممخاطر القياس
 ميةةارات لمةةا الكمةةي القيةةاس يعتمةةد

 النمةةةةةةةةا ج والةةةةةةةةداد المةةةةةةةةالي التحميةةةةةةةةل
 اإلحصائي 

X22      

 الكمةةةةي لمتقيةةةةيم بخبيةةةةر احسةةةةتعان  يةةةةتم
 التشغيمي  لممخاطر

X23      

 فةي الخسةائر لةن بيانةات قالةدة تتةوافر
 البنك

X24      

 الخطةر لنةد القيمة  نمةو ج يسةتخدم
VAR التشغيمي  المخاطر لقياس 

X25      

 طريقةة  لمةةا الوصةةفي القيةةاس يعتمةةد
 التشغيمي  المخاطر لقياس ال اتي التقييم

X26      

 آراء طريق  لما الوصفي القياس يعتمد
 التشغيمي  المخاطر لقياس الخبراء

X27      

      X28 قةوائم لمةا الة اتي التقيةيم طةر  تعتمةد



 ......  البنوك في التشغيلية المخاطر مسببات وتقييم لقياس ترحـــمق ارــــــإط                د محمد عثمانـــالــــخ د/

343 
 

 لمل وورش ومجمولات احستقصاء
 تحميةةةةل السةةةةيناريوىات، واختبةةةةارات

 .الضغوط
X29      

 مةةةةداخل أو أخةةةةري مقةةةةاييس يوجةةةةد ىةةةةل
 (أ كرىا فضالل اقتراحيا يمكن قياس

X30      

 
فضال حدد في رأيك مدي أىمي  كل مقياس من مقاييس المخاطر التشغيمي  المقترح  التالي  وأثرىا لمي -3

 ؟أداء البنك

أواف   الرمز السةةةةةؤال
 ح محايد اواف  بشدة

 اواف 
ح أواف  
 بشدة

 لقةةد تةةرخر لمةةي المةةوظفين دوران معةةدل يةةؤثر
 والسيول  الربحي  ولما الصفقات

X31      

 ولمةةةةا الصةةةفقات تنفيةةةة  لمةةةا التةةةةدريب يةةةؤثر
 والسيول  الربحي 

X32      

      X33 .البيانات إدخال في الخطر معدل
 غيةةر الجديةةدة المصةةرفي  المنتجةةات نسةةب  تةةؤثر

 البنك وسيول  ربحي  لما المقبول 
X34      

      X35 الدخل/نسب  التكمف  
      X36 المنف ة غير الصفقات لدد معدل
 وسةيول  ربحية  لمةا الودائةع نمةو معةدل يؤثر
 البنك

X37      

      X38 احستيعابي  المعمومات تقني  طاق  زيادة معدل
      X39 المنف ة غير الصفقات لدد معدل
      X40 اإللكتروني المعمومات تقني  تعطل معدل

      X41 مدخل القياس األساسي
      X42 مدخل القياس المعياري
      X43 مدخل القياس المتقدم
      X44 معدل كفاي  رأس المال

      X45 اإلدارة مجمس في الخارجين األلضاء نسب 
      X46 نسب  الرفع المالي 

      X47 التمويةةةةةةةل وصةةةةةةةافي LCR السةةةةةةةيول  تغطيةةةةةةة 
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 NSFR المستقر
      X48 نسب  ممكي  الحكوم 

      X49 نسب  ممكي  المديرين التنفي ين
      X50 التشغيمي  لممخاطر معمن  خط  وجود

      X51 لدد اجتمالات لجن  المخاطر
      X52 المخاطر لجن  أللضاء العممي  المؤىالت
      X53 المخاطر لجن  أللضاء الميني  المؤىالت

      X54 (.السوقي  البنك حص ل البنك ترتيب
      X55 مستوي المنافس  بالسو  المصرفي

      X56 استقرار البنك
      X57 مؤشرات دخول الصنال  المصرفي 

      X63 احستقرار السياسي
      X59 المحمي الدخل من الفرد نصيب

      X60 معدل التضخم
      Rule flaw X61 القوالد اتباع مؤشر

      X61 انتظام تقديم التقارير لمبورص 
       X63 استقالل احشراف المصرفي
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