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 الخالصه
ه سواء كانت اقتصاديه ام ماليه وخصوصا بعد كل يكتسب موضوع تقيم كفاءة االداء اهمية كبرى الي مؤسس

 ممرحله من مراحل حياتها او بعد كل حدث مهم ، وها نحن اليوم نقف على اطالل حدث هام عصف بالعال
بأسره كاد ان يؤدي الى انهيار النظام االقتصادي العالمي " االزمه الماليه العالميه االخيره" هذه االزمه التي 

مريكي حيث بدتت بالال  ماات البنو  والرركات مم انتقلت الى بقية دول العالم وكانت عصفت باالقتصاد اال
 هنا درجة التأمر متفاوته بين دولة واخرى . 

بدتت جذور االزمه بالظهور من خالل عمليات منح االاتمان المفرط من قبل البنو  االمريكيه وعدم دراسة 
 تبطه بهذه القروض بصوره علميه ودقيقه.المخاطر واهمها المخاطر االاتمانيه  المر 

ان البنو  االسالميه هي جزء من النظام المالي العالمي وتتأمر بما يتأمر به هذا النظام وتتعرض للمخاطر التي 
يتعرض لها وبما ان المخاطر االاتمانيه هي احد اهم المخاطر التي يتعرض لها النراط المصرلي ، لذا جاءت 

اختبار مدى كفاءة إدارة مخاطر االاتمان  لي البنو  االسالميه وكيف انعكست هذه الكفاءه هذه الورقه لدراسة و 
لحساب العااد على  على عمليات بناء وجودة المحالظ االاتمانيه.حيث تم االعتماد على نموذج دوبونت المعدل

 ر االاتمان حقوق الملكيه لقيا  االداء بركل عام ومجموعه من النسب  الماليه لقيا  مخاط
 

Abstract 

 
The subject of evaluation the performance efficiency acquire of great importance to 

any institution, whether economic or financial, and especially after each stage of their 

life or after each important event. 

Today we stand on the ruins of an important event devastated the whole world that 

almost lead to the collapse of the global economic system "latter global financial 

crisis"the crisis, which ravaged the U.S. economy have started to bankrupt hundreds 

of banks and companies and then moved to the rest of the world, with varying degree 

of vulnerability between the State and another. 

Roots of the crisis began to emerge through the excessive granting of credit by U.S. 

banks and failure to examine risks, and the most important one a credit risk associated 

with these loans in a scientific and accurate manner. 

Islamic banks are a part of the global financial system and  affected by what affected 

by the system and exposed to the risks it faces . 

Because  the credit risk is one of the most important risks to the banking activity, so 

this paper came to examine and test the efficiency of credit risk management in 

Islamic banks and how these efficiency reflected in the process of initiating and 

efficiency of credit portfolios. Where reliance on DuPont model to calculate the rate 

of return on equity to measure performance in general and a group of financial ratios 

to measure the credit risk. 
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