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إننا اليـو اماـ ربد كبَت يواجو االقتصاد العاؼبي كيهدد حبدكث أزمة عاؼبية جديدة قد تكوف أقسى من 
اإلسبلمية أف تواجو ىذه األزمة كىي يف حقيقة األمر ليست أزمتها، كما سابقاهتا، كىنا نتساءؿ كيف للمصارؼ 

ترتب على ذلك من ربوالت اقتصادية عاؼبية، إضافة إُف ما يبكن أف تتعرض لو ىذه الدكؿ اغباضنة للمصارؼ 
لزيادة اإلسبلمية من اختبلالت كمشاكل يف موازناهتا قد تعيق من ربقيق مبو اقتصادم طموح يشكل أرضية مناسبة 

مع النمو اؼبلحوظ لصناعة التمويل اإلسبلمي يف دكؿ العاَف كافة، أخذ  حجم مسانبة قطاع اؼبصارؼ اإلسبلمية فيو
ظهور اؼبؤسسات اؼبالية اليت تعمل كفقا للشريعة اإلسبلمية عدة أشكاؿ ـبتلفة للتحوؿ إُف اؼبصرفية اإلسبلمية، 

مصرؼ تقليدم فيما أنشأت بعض اؼبصارؼ فركعا أخرل إسبلمية، يف فالبعض فضل البدء دبجرد نافذة إسبلمية يف 
 حُت اختار فريق ثالث إنشاء مصرؼ إسبلمي متكامل، كأخَتا رأت بعض الدكؿ العمل بالنظاـ اؼبصريف اإلسبلمي.

القدرة على  إف من أعظم التحديات اليت تواجو اليـو العديد من البنوؾ التقليدية فضبل عن اإلسبلمية ىي
حيث أصبحت ـباطر االئتماف  فهم كيفية تقييم اؼبخاطر الناشئة عن تطبيق ىذه اؼبنتجات كاػبدمات،ك  التحكم

كـباطر التشغيل كـباطر السوؽ جبانب عدـ االمتثاؿ لقواعد الشريعة من القضايا اغباظبة جدا للمؤسسات اؼبالية 
 . اإلسبلمية

 :اإلشكالية

 مفادىا اآليت:كيف ىذه الدراسة سوؼ نعاًف إشكالية 

  ماهي آليات إدارة المخاطر المالية في المصارف اإلسالمية ؟

 : كتندرج ضمن ىده اإلشكالية ؾبموعة من اإلشكاليات اعبزئية يبكن طرحها كالتاِف

 ما مفهـو إدارة اؼبخاطر اؼبالية يف اؼبصارؼ اإلسبلمية ؟ -

 ؟يف اؼبصارؼ اإلسبلمية  كيف تتم معاعبة اؼبخاطر اؼبالية  -

 ىي اآلليات كاألساليب اليت تدار هبا اؼبخاطر اؼبالية على مستول البنك الراجحي ؟  ما -

 : فرضيات الدراسة

 : تقـو ىده الدراسة على الفرضيات التالية

اجراءات ك  تعرؼ ادارة اؼبخاطر اؼبالية على أهنا العملية اليت تستخدـ طرؽ عملية للتعامل مع اؼبخاطر ككضع طرؽ -
 تقلل من إمكانية حدكث اػبسائرمن شأهنا 
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دلك بالتوافق مع تعاليم الشريعة ك  توزيع اؼبخاطر يتمثل يف عدـ تركيز نشاط التمويل على زبوف أك ؾبموعة كاحدة -
 اإلسبلمية السمحة

 متوسطة اؼبديونية بالتزامات غَت مباشرةك  ؿبفظة اؼبصرؼ بُت التسهيبلت قصَتة: توزيع التسهيالت

 : أهمية الدراسة

انطبلقا ك  تكمن أنبية الدراسة يف اف إدارة اؼبخاطر ىي إحدل ؾباالت البحث اؼبهملة يف التمويل اإلسبلمي
التطبيقي يف ىدا ك  من دلك فاف ىده الدراسة تكوف دبثابة ؿباكلة مواكبة ما هبرم من تطورات على الصعيد النظرم

  .اجملاؿ

تبياف كيفية معاعبتها يف ظل ك  اجو اؼبصاريف اإلسبلميةاليت تو  ككذلك ؿباكلة التعرض إُف اؼبخاطر التحديات
 . السمحة مبادئ الشريعة اإلسبلمية

 : أسباب اختيار الموضوع

 : لقد كقع اختيارنا على ىدا اؼبوضوع لؤلسباب التالية

  .الرغبة يف إثراء اؼبعرفة العلمية – 

 اف دراسة ىدا اؼبوضوع يصب يف دائرة زبصصنا ) اإلدارة اؼبالية (  – 

من جهة أخرل زيادة ك  اؼبصارؼ اإلسبلمية من حيث العدد يف اعبزائر كعرب العاَف من جهةاتساع نشاط اف  – 
  عدد اؼبتعاملُت معها كل ىدا أدل اُف زيادة اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا الصَتفة اإلسبلمية

 : المتبع في الدراسةالمنهج 

ىدا ك  لئلجابة على األسئلة اؼبطركحة يف اإلشكالية اتبعنا اؼبنهج الوصفي باستعماؿ األسلوب التحليلي
 األسس اليت تقـو عليها كربليل اؼبخاطر اليت تواجهها ككيفية إداراهتا.ك  بالتطرؽ إِف كصف اؼبصارؼ اإلسبلمية

 : المكاني للبحثو  االطار الزماني

 ـ 2018اُف  2008من الفًتة اؼبتدة من : الزمانياالطار 

 البك الراجحي السعودم: االطار المكاني
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 الدراسات السابقة:

ي لكفيما ي اإلسبلمية ؼاؼبصار اؼبخاطر يف  إلدارةية البالغة ألنبالدراسات اليت تناكلت اؼبوضوع ا نأكضحت العديد م
  اغباليةكفبيزات الدراسة  السابقة الدراسات ألىمعرضا 

 ولىاأللدراسة ا

 ،شقدم ي ، جامعةلدراسة ؼبباحث صاٌف ضبيد الع ، اإلسبلمية ؼستثمار يف اؼبصار اال يلـباطر صيغ التمو  إدارة
 2010سورية سنة 

 :هدف الدراسة ا

ستثمار اال ك يلصيغ التمو  اؽب ، ذكر اؼبخاطر اليت تتعرضاإلسبلمية ؼا يف اؼبصار همصادر اؼبخاطر كطبيعت فبيا
 . مخاطرلل اإلسالمية ؼآلية معاعبة اؼبصار  ف، بيااإلسبلمية

 نتائج الدراسة: 

بالضوابط الشرعية،  ـ االلتزاـية كعدلاؼبخاطر؛ البشرية، كاؼبالية، كالتشغي نلعدد م اإلسبلمية ؼتتعرض اؼبصار 
 نم نالتمك دــباطرة بسبب ع الصيغ أكثر نئتمانية، كـباطر السمعة كاؼبصداقية ، ك تعد اؼبشاركة كاؼبضاربة ماالك 

 ئتمانية كالسوقية كؼبخاطراالؼبخاطر  تصناعالسكالم قية لشركاء ، ك تتعرض صيغتا السبلخاألاؼبعرفة الدقيقة لكفاية 
 تنفيذ ،كما تتعرض صيغة اؼبراحبة ؼبخاطر كثَتة؛عدـ ال

 أف من مالرغلى ، ك ع االلتزاـتنفيذ  دـعة ، كـباطر علالس لف، السوقية، كـباطر تعةتغَت أسعار السم كمخاطر
اؼبؤجرة، كـباطر ُت بالع لقتتع ا تتعرض ؼبخاطرـباطرة، فإهن األقل اإلسبلميةالصيغ  نتعد م ليكية بالتمتهاؼبن اإلجارة

 األقساطى سداد لقدرة اؼبستأجر ع ـعد ة يفلاؼبتمث االئتمانيةمخاطر للعذر طارئ، كل اإلجارةفسخ اؼبستأجر لعقد 
 ىاة يف سدادلتأخر كاؼبماطأك ال

  نية الدراسة الثا

دضباين ركزة ك زركاين كردة ، جامعة ؿبمد البشَت  تُتبطالل، ل اإلسبلمية ؼـباطر صيغة اؼبراحبة يف اؼبصار  إدارة
 . 2016يمي برج بوعريريج، اعبزائر، سنة ىبرااال
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 د 

 هداف الدراسةا

 بالشراء  مرى صيغة اؼبراحبة أللع ؼالتعر 

  اإلسبلمية ؼا يف اؼبصار هيتنبكيفية تطبيقيا ك أ  فكبيا

 لتمويل ةلعند ازباذ صيغة اؼبراحبة كوسي ؼاؼبصر  واؼبخاطر اليت تواجلف ى ـبتلع ؼؿباكلة الوقو  

  ءبالشراحبة ألمر اة ـباطر صيغة اؼبر هكمواج إلدارة كاإلجراءات لوؿاغب نؾبموعة مًتاح اق 

  تائج الدراسةن

  لبنوؾاؼبالية ل مبلتاكبَت يف اؼبعـ  تماىا لشراءبامر ؤلربظى اؼبراحبة ل

ى مستول لع اؼبمارسة مثيبلهتا نكثَت م  نباعبزائر ع اإلسبلمية ؼى مستول اؼبصار لالشراء ع لؤلمراؼبراحبة  تلفزب
  ؿيف بعض الدك  اإلسبلمية ؼاؼبصار 

 األخرلكاسع بالصيغ  لبشك فيو دـتستخ أهناعدة جوانب، حيث  نم

تطوير  يف ىمتسا أف ناليت يبكآلليات  نباعبزائر م اإلسبلمية ؼى مستول اؼبصار لالشراء عتعترب اؼبراحبة لؤلمر 
 و اؼبناسب   اعبؽبا لو كفر  االستثمارماعبانب 

 هانفس ىيية كالسوقية ك لئتمانية كاؼبخاطر التشغياال اؼبخاطر يفا اؼبراحبة ألمر الشراء اؼبخاطر اليت تتعرض ؽب -
 ؼ التجارية، فقط زبتلف عليها يف بعض اعبوانبخاطر اؼبوجودة يف اؼبصار اؼب

 اإلسبلمية ؼاؼبصار  افيف الذمة ف فديو  إُف ؿتتحو  يلى العملى اؼبراحبة ألمر الشراء التزامات عليًتتب عنو دبا ا -
 ليوع قاؼبتف الوقتيف  ولديون لسداد العمي ـكعد  الؤلجلة ى العقود لمخاطر اؼبًتتبة علباعبزائر تصبح معرضة ل

كتابات   نالعديد م لقب نيا ملذه الصيغة كاعًتاضات عمادة ؽبحانتقادات  جهتصيغة اؼبراحبة منخفضة الكفاءة، ك 
 االقتصاديةناحية البفاض الكفاءة  نم ك، كذلاإلسبلميقتصاد اال

 ثالثةالدراسة ال

باحث ـبتار بونقاب، جامعة قاصدم ل، ل اإلسبلمية لـباطر صيغ التموي إدارةيف  اإلسبلمية ندسة اؼبالية اؽبدكر 
 .2016ة، اعبزائر، سنة قلمرباح كر 
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 ه 

 الدراسة أهداف

 ؼ اإلسبلميةباؼبصار  لـباطر صيغ التموي لفى ـبتلع ؼالتعر 

 الربكة اعبزائرم كإدارة ـباطر ببن ؿيف ؾبا اإلسبلميةندسة اؼبالية ى تطبيقات ـبرجات اؽبلع ؼالوقو  

  نتائج الدراسة

 كية كاؼبديونيةلى اؼبلية القائمة علدكات التموياأليف ـباطر  ل اإلسبلميةـباطر صيغ التموي لتتمث 

الربكة اعبزائرم تقتصر فقط على صيغ البيوع  كببن لـباطر صيغ التموي إدارةيف  اإلسبلميةندسة اؼبالية ؽبااستعماؿ 
 اؼبضاربة اؿيف ؾب ــباطر اؼبشاركة كتنعد إدارةاؼبطبقة يف  ؿو لاغب لبينما تق كاإلجارة،مثل اؼبراحبة 

 لالتموي ـباطر صيغ إدارةغَت فعالة يف ك  ك صيغ البيوع إدارةالربكة اعبزائرم فعالة يف  كاؼبخاطر ببن إدارةسياسة  -
   كيةلى اؼبلالقائمة ع

ازباذ  نم ؼاؼبصر ن اؼبالية بصفة دائمة كمستمرة، حىت يتمك ةضعيالو ء ك بلعملت اؼبمنوحة لبلاؼبتابعة اعبيدة لتموي
 التسديد نع فكالتوق العسريف حالة  لكقوع العمي لزمة قبالبل اإلجراءات

 رابعةلدراسة الا

، فرداأل’ اإلسبلمية  ؼؼبصار ا االقتصاد م، رانية عالونة ، رسالة ماجستَت، قسػ اإلسبلمية ؼإدارة اؼبخاطر يف اؼبصار 
 .2005سنة 

  الدراسة أهداف

 اإلسبلمية ؼؼبصار ها اتواج دية اؼبخاطر، اليت قىى مالع ؼالتعر 

 .اىيف إدارة ـباطر  هاتستخدم فأ اإلسبلمية ؼصار ن للميت يبكلا األساليبإُف ؾبموعة  ؼالتعر 

 اىمع ـباطر  لتعاملل األردفة يف لالعام اإلسبلمية ؼمصار لل قمعرفة ما ربق

 ف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية الختاالالتشابه و  أوجه

 التشابه أوجه

  يلفيما ي تتشابو الدراسات السابقة الذكر كالدراسة اغبالية 

 بإدارة اؼبخاطر هتتم الدراسات السابقة كالدراسة اغبالية لك
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 و 

 اإلسبلمية ؼصار اؼبى مستول لاؼبيدانية ع هاالدراسات السابقة كالدراسة اغبالية سبت دراست لك

 .اإلسبلمي لبصيغ التموي هتتمالدراسات السابقة كالدراسة اغبالية  لك

  اإلسبلمية ؼا اؼبصار اؼبخاطر اليت تتعرض ؽب أىمى لع ؼالوقو   

  .اُف حدا بعيد يف اعبانب النظرمك  الدراسات السابقة كالدراسة اغبالية يشًتؾ لك 

 فالختاال أوجه

 لؿب اإلشكاليةيف  لتتمث أساسيةا يف عناصر الدراسات السابقة كالدراسة اليت قمنا هب بُت االختبلؼ أكجو نتكم :
 ى النحو التاِفلع ككذل إليها لالدراسة كالنتائج اؼبتوص

 اإلسبلمية     ؼاؼبخاطر يف اؼبصار  إدارةيف  لالدراسة تتمث لؿباإلشكالية    

 اختبلؼ  ى مستواه الدراسة التطبيقيةلالدراسة كالذم سبت ع لؿب ؼاؼبصر     

 الدراسةبلؿ خ إليها لالنتائج اؼبتوص

 يف الطريقة اؼبتبعة يف اعبانب التطبيقي اختبلؼ 

ى اعبانب لإسقاط الدراسة النظرية ع لةاك كذبدر اإلشارة إننا كباكؿ من خبلؿ ىدا العمل أف نقدـ إضافة تتمثل يف ؿب
   مبوذج   sherrod      راجحي باستعماؿ الؼ اؼبيداين يف مصر 

كرة زبرج ماسًتللطالبُت لصادفة اؼبختار ك طمبو عبد القادر  ادارة اؼبخاطر يف اؼبصارؼ االسبلمية جامعة أضبد ذ م
 19-16ص  2019 -2018دراية أدرار  للموسم اعبامعي 

 : هيكل البحث

 : حيث نقسم دراستنا ىده إُف ثبلث فصوؿ كاأليت

 صيغ التمويل اإلسبلمي ك  مفاىيم عامة حوؿ اؼبالية اإلسبلمية نتطرؽ إُف األول الفصل 
 أساليب إدارة اؼبخاطر صيغ التمويل اإلسبلميك  أدكات الثاني الفصل 
 الراجحيكاقع إدارة اؼبخاطر اؼبالية يف بنك  الفصل الثالث . 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
مفاهيم عامة حول البنوك 
 اإلسالمية وصيغ التمويل 
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 الفصل األول:  تمهيد

العاَف اليـو أزمةن اقتصادية كبَتة، مًشلٍت القطاعاًت اؼبصرفيةى كافة، كامتدٍَّت لتشمل القطاعاًت  يعاين
االقتصاديةى األخرل؛ فبا زاد من معاناة اجملتمعات الفقَتة اليت كانت باألساس تعاين األمراضى االقتصادية األخرل؛  

 قتصادم، كالتضخًم، كغَتىا.كالفقًر، كمعدالتو مرتفعة للبطالة، كعدـً االستقرار اال

ـي تقدًن إطارو مصريف كنقدم مستقرٍّ كعادؿ، فبل يبكن ألم   كال شك أف ؽبذا أسبابنا جذرية، من أنبها عد
نظاـو اقتصادم االحتفاظي حبيويتو كنشاطو، كالوصوؿ إُف أىدافو االجتماعية كاالقتصادية، بدكف نظاـ مصريف رشيد 

1الشريعة اإلسبلمية.كعادؿ، كال يتحقق إال على ضوء 
 

كلذلك كاف ال بدَّ من البحث عن ىذا البديل اإلسبلمي، الذم تقدِّمو اليوـى اؼبصارؼي اإلسبلمية، اليت تتميَّز  
ككاف من أىمِّ  باالىتماـ بالنواحي االجتماعية كاألخبلقية، كتساىم يف ترابط اجملتمع، بناءن على منهج رباين شامل

ـي تلك اؼبؤسسات اؼبالية بالضوابط الشرعية يف صبيع معامبلهتا؛ عوامل النجاح كانتشار  العمل اؼبصريف اإلسبلمي التزا
 حيث تعدُّ الضوابطي الشرعية الركيزةى األساسية اليت يتعامل هبا اؼبصرؼي اإلسبلمي مع عمبلئو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، ص 2006حث، جامعة تلمساف، اعبزائر، موساكم، زىية كخدهبة خالدم، "التمويل اإلسبلمي للمشاريع االقتصادية، فرص كربديات"، ؾبلة البا -1

30.  
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 اإلسبلمي ماىية البنوؾ المبحث األول:

 ومفهومها  نشأتهاالمطلب األول: البنوك اإلسالمية 

 الفرع األول: مفهوم العمل المصرفي اإلسالمي 

عرؼ الدكتور ؿبمد البلتاجي اؼبصارؼ اإلسبلمية بأهنا: مؤسسات مالية تقـو بتقدًن اػبدمات اؼبصرفية  
يف الربح كاالستثمارية يف ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، طبقنا ألسلوب الوساطة اؼبالية، القائمة على مبدأ اؼبشاركة 

.كاػبسارة
1 

 : بينما ركز آخرون على التعارف التالية 

ا كعطاء، كتلتـز يف نواحي نشاطها كمعامبلهتا اؼبختلفة  - أهنا مؤسسات مصرفية ال تتعامل بالفائدة )الربا( أخذن
 بقواعد الشريعة اإلسبلمية.

البنوؾ اليت ينص قانوفي إنشائها كنظامها األساسي صراحةن على االلتزاـ دببادئ الشريعة اإلسبلمية، كعلى  أهنا -
ا كعطاء.  عدـ التعامل بالفائدة أخذن

أهنا مؤسسات مالية مصرفية، غايتيها ذبميع األمواؿ كتوظيفها دبا يتَّفق كالشريعةى اإلسبلمية، كدبا ىبدـ الفرد  -
 كاجملتمع.

ار يف السلع كاػبدمات( دبختلف أشكاؿ التمويل باؼبضاربة، كاؼبشاركة اؼبتناقصة، كبيع أهنا اؼب - ضاربة الشرعية )االذبِّ
.اؼبراحبة لآلمر بالشراء؛ كلذلك ىي ذبمع األمواؿ كتستثمرىا مقابل حصة ؿبددة من ربح غَت معركؼو مقداريه

2 

إف اختلفت يف تعابَت الكلمات، كلكنها تصب يف فبا سبق نستنج أف اؼبفاىيم العامة للصَتفة اإلسبلمية، ك  
اؼبصارؼ اإلسبلمية بدايةن ىي مؤسسات مالية، تعمل  بوتقة كاحدة، كتتفق على أمور كثَتة؛ كلذلك لنتفق على أف

على ذبميع األمواؿ كاستثمارىا بشكل ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية )كاؼبضاربة، كاؼبشاركة، كاؼبراحبة، 
 من الصيغ اليت سيخصص ؽبا مقالة(.كغَتىا 
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 الفرع الثاني: مراحل نشأة البنوك والمصارف اإلسالمية:  

تصٌدل علماء األمة اإلسبلمية للبنوؾ كاؼبصارؼ الربوية اليت دخلت ببلد اإلسبلـ، كحٌذركا من التعامل معها 
، لكن َف يقتصر دكر  العلماء على التحذير فقط، كإمٌبا تضمن البحث ألٌف معامبلهتا تقـو على أساس الربا احملرـٌ

كالدراسة لطرح البديل اإلسبلمي كإقامة اؼبصارؼ اإلسبلمية، للتخٌلص من الربا كاألساليب الدنيوية اليت سيطرت 
على معامبلت اؼبسلمُت، كاليت يتخٌللها الغش كاػبداع كاألنانية، كالتخٌلص من التبعية االقتصادية الغربية، كظهرت 

 1.جة لذلك ذبارب مبدئية للعمل اؼبصريفنتي

، كمت افتتاح أكؿ بنك ادخار يعمل بأسس 1963ظهرت أكؿ ذبربة للمصرؼ اإلسبلمي يف مصر عاـ 
 1966منضبطة بضوابط الشريعة اإلسبلمية، إاٌل أهٌنا توقفت بسبب اإلشاعات اليت أيذيعت ضٌدىا. كيف عاـ 

ماٌدة االقتصاد اإلسبلمي، كشارؾ فيها عدد من األساتذة اؼبختٌصُت أيصدرت إحدل اعبامعات العربية قرار تدريس 
 .كعملوا على مشركع بنك ببل فوائد، كمت تقدًن خطة اؼبشركع للدراسة كالتنفيذ إاٌل أٌف الظركؼ منعت من ذلك

يف مصر، الذم ينص على ربرًن التعامل بالربا، كمت  1971مث ٌأصدر قانوف بنك ناصر االجتماعي عاـ 
ء البنك يف ذلك الوقت ليستقبل الودائع كيستثمرىا كأيتبع بلجاف الزكاة التطٌوعية يف صبيع أكباء مصر، كغبق بنك إنشا

 2:ناصر ؿباكلتاف رظبيتاف للمصارؼ اإلسبلمية

يف جدة، الذم كاف يهدؼ إُف اغبرص على ربقيق التنمية اؼبنشودة يف  1975البنك اإلسبلمي للتنمية عاـ 
كالتقٌدـ يف اؼبستول االجتماعي لؤلفراد يف الدكؿ األعضاء، تبعان ؼببادئ الشريعة اإلسبلمية، ككيٌلف االقتصاد، 

دبسؤكلية تنمية التجارة اػبارجية بُت الدكؿ األعضاء، كتوفَت كسائل التدريب ؼبوظفي ؾباؿ التنمية، كمتابعة فبارسة 
، 1975بنك دييب اإلسبلمي الذم مت تأسيسو عاـ بلميةالنشاط االقتصادم كاؼباِف بناءن على أحكاـ الشريعة اإلس

بأس ماؿ مقداره طبسوف مليوف درىم، كأٌكد على أٌف صبيع معامبلتو كأنشطتو تقـو على أيسس كضوابط شرعية، 
كمن أعمالو اػبدمات اؼبصرفية كاغبسابات اعبارية، كتوفَت كسبويل مشاريع استثمارية كربصيل حواالت ككمبياالت 

مت تأسيس االرباد الدكِف للبنوؾ اإلسبلمية، كالذم كاف يتألف من ثبلثة بنوؾ كىي بنك  1977يف عاـ ك ، كغَتىا
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فيصل اإلسبلمي يف السوداف، كبنك فيصل اإلسبلمي اؼبصرم، كبيت التمويل الكوييت، كيهدؼ ىذا االرباد إُف 
كااللتزاـ بالطابع اإلسبلمي لتحقيق اؼبصاٌف دعم التعاكف بُت البنوؾ اإلسبلمية، كالتنسيق بُت معامبلهتا كأعماؽبا، 

كيسعى االرباد لتحقيق اغبرية يف انتقاؿ األمواؿ بُت ، اؼبشًتكة للبنوؾ اإلسبلمية على صبيع اؼبستويات كالدفاع عنها
لدكؿ البنوؾ، كحبث مشاكل النقد كاالئتماف، كتقدًن االقًتاحات اؼبناسبة ؼبواجهتها، كمت االعًتاؼ باالرباد من ًقبل ا

 1، يف اجتماع لوزراء اػبارجية للدكؿ اإلسبلمية يف السنغاؿ1978اإلسبلمية عاـ 

  المطلب الثاني: أنواع البنوك اإلسالمية

 :يبكن تصور عدة أنواع من البنوؾ اإلسبلمية يبكن تقسيمها كفقا لعدة معايَت ىي

 أوال: وفقا للمعيار الجغرافي

كيتعلق ىذا األساس بالنطاؽ اعبغرايف الذم يبتد إليو نشاط البنك اإلسبلمي، أك الذم تشملو معامبلت 
 عمبلئو، ككفقا ؽبذا النشاط يبكن لنا التفرقة بُت النوعُت التاليُت

كىي ذلك النوع من البنوؾ اإلسبلمية الذم يقتصر نشاطها على الدكلة اليت . بنوك إسالمية محلية النشاط: 1
  مل جنسيتها كاليت سبارس فيها نشاطها كال يبتد عملها إُف خارج ىذا النطاؽ اعبغرايف احمللي.رب

كىي ذلك النوع من البنوؾ اإلسبلمية اليت تتسع دائرة نشاطها كسبتد إُف خارج بنوك إسالمية دولية النشاط:  -2
 النطاؽ احمللي 

 ثانيا: وفقا للمعيار التوظيفي للبنك

ُت عدة أنواع من البنوؾ اإلسبلمية كفقا للمجاؿ التوظيفي الذم يغلب على نشاط البنك كما يبكن التفرقة ب 
 :يلي

كىي تلك البنوؾ اليت تتخصص يف تقدًن التمويل للمشركعات الصناعية كخاصة بنوك إسالمية صناعية:  -1
عندما يبتلك البنك اإلسبلمية ؾبموعة من اػبربات البشرية يف ؾباؿ إعداد دراسات اعبدكل كتقييم فرص االستثمار 

 يف ىذا اجملاؿ شديد األنبية

ها اذباىها للنشاط الزراعي باعتبار أف لديها توظيف علىكىي تلك البنوؾ اليت يغلب  بنوك إسالمية زراعية: -2
اؼبعرفة كالدراية هبذا النوع من النشاط اغبيوم اؽباـ، تتواجد البنوؾ الزراعية يف اؼبناطق الزراعية اغبالية، حيث تقـو 
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حيا ان األرض هلل وللرسول فمن أسلم: ك  باستغبلؿ األراضي اؼبهملة كذلك اسًتشادا بتعاليم الرسوؿ صلي اهلل عليو
  "منها شيئا فهي له "

بنوؾ تفتقر إليها الدكؿ اإلسبلمية، حيث تقـو ىذه البنوؾ على كىي بنوك االدخار واالستثمار اإلسالمية:  -3
نطاقُت، نطاؽ بنوؾ االدخار أك صناديق االدخار، مهمتها صبع اؼبدخرات من صغار اؼبدخرين ككبارىم على حد 

البنوؾ االستثمارية أك الوجو  اؼبتواجد لدل أفراد اجملتمع، كالنطاؽ اآلخر نطاؽسواء، كهبدؼ تعبئة الفائض النقدم 
اآلخر من العملة، يقـو ىذا النطاؽ إنشاء بنك استثمارم يف عواصم احملافظات، يقـو بعملية توظيف األمواؿ 

 تنشيط االستثمار يف كتوجيهها إُف مراكز النشاط االستثمارم اؼبختلفة، كمنو يقـو البنك اإلسبلمي بدكر فعاؿ يف
  .الدكؿ اليت يتواجد كمن مث إنعاش االقتصاد اإلسبلمي

كىي من أىم البنوؾ اليت ربتاج إليها الدكؿ اإلسبلمية ليس فقط من أجل بنوك التجارة الخارجية اإلسالمية:  -4 
ؼبصرفية اإلسبلمية اليت تؤمن زيادة التبادؿ التجارم بُت ىذه الدكؿ كما، بل أيضا إلهباد الوسائل كاألدكات اك  تعظيم

كتساعد على ربقيق ىذا اؽبدؼ، كيف الوقت ذاتو معاعبة االختبلالت اؽبيكلية اليت تعاين منها قطاعات اإلنتاج يف 
الدكؿ اإلسبلمية من خبلؿ توسيع نطاؽ السوؽ، كرفع قدرهتا على استغبلؿ الطاقات العاطلة، كربسُت اعبودة كمنو 

مث فإف إنشاء بنوؾ إسبلمية للتجارة اػبارجية سوؼ يؤدم إُف تسيَت حجم التعامل بُت ربسُت سبل اإلنتاج كمن 
 1.الدكؿ اإلسبلمية بعضها البعض كربقيق مصاٌف اؼبسلمُت

كىي البنوؾ اليت تتخصص يف تقدًن التمويل للنشاط التجارم كبصفة خاصة سبويل رأس ماؿ بنوك إسالمية تجارية: 
 .كاألساليب اإلسبلمية القويبةالعامل للتجارة كفقا لؤلسس 

  ثالثا: وفقا لمعيار النشاط 

  بنوك إسالمية صغيرة الحجم

كىي بنوؾ ؿبدكدة النشاط، يقتصر نشاطها على اعبانب احمللي، كاؼبعامبلت اؼبصرفية اليت وبتاج إليها السوؽ  
وف عدد عمبلئها ؿبدكد، كتتواجد احمللي فقط، كتأخذ طابع النشاط األقرب إُف النشاط األسرم أك العائلي نظرا لك

ىذه البنوؾ يف القرل كاؼبدف الصغَتة كيكوف عملها أساسا ذبميع األمواؿ )اؼبخدرات(، كتقدًن التمويل قصَت األجل 
لبعض اؼبشركعات كاألفراد يف شكل مراحبات كمتاجرات، كتنقل ىذه البنوؾ فائض مواردىا إُف البنوؾ اإلسبلمية 

 .ثماره كتوظيفو يف اؼبشركعات الكربل اليت تتوافر لدل البنك اإلسبلميالكربل اليت تتوُف است
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 بنوك إسالمية كبيرة الحجم:

كيطلق عليها البعض بنوؾ الدرجة األكُف، كتكوف ذات حجم يؤثر على السوؽ النقدم كاؼبصريف احمللي 
يف أسواؽ اؼباؿ كالنقد الدكلية،  كالدكِف كذات إمكانيات تؤىلها لتوجيو ىذا السوؽ، كسبتلك ىذه البنوؾ فركعا ؽبا

كبنوؾ مشًتكة حيث ربوؿ القوانُت دكف افتتاح فركع ؽبا، ككذا مكاتب سبثيل عبمع اؼبعلومات كالبيانات يف اؼبناطق 
اليت تزعم افتتاح فركع ؽبا أك تلك اليت يكوف حجم النشاط كالظركؼ ربوؿ دكف افتتاح فرع أك إنشاء بنك مشًتؾ 

 .فيها

 الثالث: خصائص البنوك اإلسالمية:  المطلب

ؾبانبة النظاـ الربوم، أكؿ ما يلفت النظر من خصائص البنك اإلسبلمي ؾبانبتو للنظاـ الربوم، فهو ينطلق من  -1
إيبانو بأف فوائد البنوؾ ربا حراـ، كأف ما انتهت إليو اجملامع الفقهية اؼبختلفة من ربريبها لفوائد البنوؾ ىو القوؿ 

الذم هبب التقيد بو؛ كلذلك تنص الئحة البنك اإلسبلمي أكؿ ما تنص على عدـ تعاملها بالفوائد الصواب، 
 البنكية أخذا كعطاء.

االلتزاـ باؼبرجعية اإلسبلمية يف الشأف اؼباِف عمليا، فنجد أف كل بنك إسبلمي يعتمد على ىيئة رقابة شرعية،  -2
من كافة اؼبناىي اؼبتعلقة هبذا الصدد، فبل ربا كال غرر كال ميسر كال تؤطر لو العقود اػبالية من احملرمات، كتنقيها 

قمار. ككما ىو مفهـو من كلمة الرقابة، فهي ـبتلفة عن االستشارة، فقرارات ىيئة الرقابة الشرعية ملزمة، خصوصا 
را استشاريا فحسب، بل بالنسبة إُف األمور أك اؼبسائل الشرعية اؼبتعلقة باؼبصرؼ. كيف ىذا الصدد، فهي ال سبارس دك 

إف الرقابة تتضمن اإلرشاد كاإلشراؼ كالرقابة من أكؿ اإلنشاء أك تطور اؼبنتجات إُف يـو إصدارىا كمراجعة كتدقيق 
.عمل اؼبصرؼ من حُت إُف آخر

1 

 .كقد كضعت ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية بعض اؼبعايَت ؽبذا األمر

 3.كأف االلتزاـ بالشريعة من كاجب اؼبؤسسة 2الشريعة ملزمة للمؤسسةمنها أف تكوف  -أ
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 .2الضبط رقم 
من معيار  6، البند 2004الضوابط للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، ك  اؼبراجعةك  ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، معايَت احملاسبة - 3

 .2الضبط رقم 
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)معيار الفتول(، ذكرت اؽبيئة أف من كاجب ىيئة الرقابة الشرعية أف توفر الفتاكل  29ككذلك يف معيار رقم -ب
الشرعية، كمع أف للمصرؼ بناء على العبلقة القائمة فيما بينها، كأف من كاجب اؼبؤسسة استفتاء اؽبيئة يف اؼبسائل 

بإمكاف اؼبستفيت أك اؼبصرؼ بذؿ قصارل جهده يف اختيار الفتاكل أك اآلراء األحسن، إال إنو كحسب قوانُت 
 1العمل بالفتاكل الصادرة من ىيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.ك  اؼبؤسسة، عليو األخذ

كنو االستفتاء كاالعتماد على قرارات ىيئات كأضافت اؽبيئة أف البنك ملـز باتباع قرارات ىيئة الرقابة، كال يب -جػ
 فتول أخرل إال بإذف ىيئة الرقابة لديها. 

كقد أصبح كجود ىذا األمر من الضركرة حبيث لو َف تنص عليو البلئحة فإف على البنك أف يتقيد بو؛ حيث 
 2بتنفيذ قرارات اؽبيئة. إف اؽبيئة تعترب السلطة العليا يف مشركعية اؼبنتجات أك العمليات فيلـز إدارة اؼبصرؼ

ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية، كاؼبقصود بالتنمية االجتماعية، أف وبقق التمويل ؾباالن خصبنا لرفع  -3
مستول العمالة كالدخوؿ العاملة يف اؼبشركعات اؼبمولة، كيف الوقت نفسو يسمح عائده بتقدًن خدمات اجتماعية 

 أفراد اجملتمع ربقيقنا لرسالة البنك يف التكامل االجتماعي.إُف كل من وبتاجها من 

كذلك من خبلؿ إحياء البنك للنظاـ الزكوم صبعا كتوزيعا، كما يبدك ذلك من ؿباكلة البنك الًتكيز على ما  
 .ماراتيدعم اعبانب االجتماعي فيما يقدمو من استث

 Dinarكقد أجرت ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية باالشًتاؾ مع دار االستثمار ك 
Standard دراسة مسحية، كهتدؼ تلك الدراسة إُف معرفة مدل تطبيق البنوؾ اإلسبلمية للمعايَت اليت كضعتها

 عنصران للمسؤكلية االجتماعية. 13ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، كاليت تغطي 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .400ص  ،ىػ1423كما بعدىا، اؼبنامة، البحرين، للمؤسسات اؼبالية اإلسبلميةجعة اؼبعايَت الشرعية ؽبيئة احملاسبة كاؼبرا - 1
 .25، صـ 1996انظر: الرقابة الشرعية يف اؼبصارؼ اإلسبلمية، حسن يوسف داكد )القاىرة: اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي(  - 2
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  المبحث الثاني: أساليب التمويل في البنوك االسالمية

إف للماؿ يف اإلسبلـ كظيفة إجتماعية ذات أبعاد كاسعة إُف جانب كظيفة اقتصادية، فهو يعترب كسيلة إُف 
اإلنفاؽ يدخل يف ك  ىذا الكسبإنفاقو. كإذا كاف ك  اغبياة الكريبة لئلنساف، لذلك كضع اإلسبلـ ضوابط لكسبو

عملية التمويل باؼبفهـو االقتصادم، فسوؼ كباكؿ معرفة من خبلؿ ىذا الفصل مفهـو التمويل يف اإلقتصاد  إطار
 اإلسبلمي

 التمويلالمطلب األول: 

 ماهية التمويل: أوال: 

 1 تعريف المال –أ 

الفضة، مث أطلق ك  العرب ما يتملكو اؼبرء من الذىبهبمع من أمواؿ، كيف لساف ك  اؼباؿ ما يبتلك من كل شىءلغة: 
  يبلك من األعيافك  على كل ما يقتٌت

اؼبعاصرين ( اؼباؿ ما كاف لو قيمة مادية كجاز شرعا االنتفاع بو يف حالة االختيار، ك  : ) اصطبلح الفقراءاصطالحا
  التصرؼ فيوك  االنتفاع بوك  أم أف اؼباؿ ما يبكن حيازتو

 جاز لئلنساف امتبلكوك  ريفُت يبكن القوؿ أف: اؼباؿ يتمثل يف كل ما كانت لو قيمة ماديةكباعبمع بُت التع
  االنتفاع بو يف حالة االختيار، على أف يكوف ىذا االنتفاع فبكنا لكافة الناس ال من بعضهمك 

  أنواعه في اإلسالمو  مفهوم التمويل

 مفهوم التمويل:

 .أم أعطيو اؼباؿ، فالتمويل ىو إنفاقو أم أمولو سبويبل، أم أزكده باؼباؿلغة: 

 .تسيَت ىذا اإلنفاؽك  طريقة إنفاقهاك  مصدر األمواؿ ككيفية استعماؽباك  تتضمن كلفةاصطالحا: 

  صيغ التمويل من حيث األجلثانيا: 

ر، كلكن ىذا التقسيم عادة يبكن تقسيم التمويل إُف تقسيمات ـبتلفة من حيث اغبجم، الطبيعة أك اؼبصد
 يكوف حسب اؼبدة أك األجل، كذلك كاأليت: 

                                                             
 .435مرجع سبق ذكره، ص ،2008، األردف، شعاع للنشر كالعلـو علي ؿبمد، "شؤكف النقود كأعماؿ البنوؾ"، شلهوب - 1
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هبب أف ال يتجاكز السنتُت كحد أقصى، أما اغبد األدىن ك  مدتو سنة كاحدة يف الغالب،التمويل قصير األجل:  –أ 
 1.فيصل إُف يـو كاحد

 .سنوات 7سنوات كتصل إُف  5إُف  2تًتاكح مدتو من التمويل متوسط األجل:  -ب

 .سنة 20ليس لو حد أقصى، إذ يصل إُفك  سنوات 7أك  5مدتو تزيد عنالتمويل طويل األجل:  -ج

  صيغة التمويل عن طريق المشاركاتالمطلب الثاني: 

 2: تعريف المشاركة

ييقصىد هبا شركة األمواؿ، كىي: أمُّ عقد ينشأ بُت شخصُت أك أكثر يف رأس اؼباؿ أك اعبهد اإلدارم، بغىرىض 
ارسة أعماؿ ذبارية تدرُّ الربح، كاؼبشاركة اؼبصرفية عبارة عن ًصيغىة استثمارية كسبويلية ميتواًفقة مع الشريعة، كيبكن أف  فبي

تشًتؾ فيها ًعدَّة أطراؼ مع اؼبصرؼ، كهتدؼ اؼبشاركة مع اؼبصرؼ من ًقبىل األفراد إُف ربقيق أرباحو من كراء اؼبشاركة 
، كالعكس صحيح يف حاؿ دخوؿ اؼبصرؼ يف مشاركةو بأعماؿ باؼباؿ، بينما يبحث اؼبصرؼ يف اؼبش اركة عن سبويلو
 التجارة مع أحد عمبلئو من التجار.

 3: أنواع المشاركات

 تتعدَّد أنواع اؼبشاركات كفقنا للمنظور إُف:

 المشاركة الثابتة )طويلة األجل(: -1

؛ فبَّا يًتتَّب عليو ىي نوعه من اؼبشاركة تعتمد على مسانبة اؼبصرؼ يف سبويل جزءو من  رأًس ماًؿ مشركعو معُتَّ
ا كذلك يف كلِّ ما ينتج عنو ربحه أك خسارة بالنِّسىب اؼبتػَّفىق عليها؛  أف يكوف شريكنا يف ملكية ىذا اؼبشركع، كشريكن

ذم كالقواعد اغباًكمة لشركط اؼبشاركة، كيف ىذا الشكل تبقى لكلِّ طرؼو من األطراؼ ًحصىصه ثابتة يف اؼبشركع ال
 يأخذ شكبلن قانونيِّا كشركة تضامن أك شركة توصية.

 

 

 
                                                             

1 - :https://accdiscussion.com/acc11577.html 
 .435شلهوب، علي ؿبمد، "شؤكف النقود كأعماؿ البنوؾ"، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 281، ص1، ط2010اؼبصريف، دار الرباؽ، حلب،  دليلك إُف العمل أضبد زكريا، كحيد، - 3
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 المشاركة المتناقصة )المنتهية بالتمليك(: -2

اؼبتناقصة أك اؼبشاركة اؼبنتهية بالتمليك ىي نوعه من اؼبشاركة يكوف من حقِّ الشَّرًيك فيها أف وبلَّ ؿبلَّ  ؼبشاركةا
اؼبصرؼ يف ملكية اؼبشركع، إمَّا دفعة كاحدة أك على دفعات، حسبما تقتضي الشركط اؼبتػَّفىق عليها كطبيعة العملية، 

 . كمن صيوىر اؼبشاركة اؼبناقصة اؼبنتهية بالتمليك

أف يتَّفق اؼبصرؼ مع الشريك على أف يكوف إحبلؿ ىذا الشريك ؿبلَّ اؼبصرؼ بعقدو مستقلٍّ  الصورة األولى: -أ
يتمُّ بعد إسباـ التعاقيد اػباص بعملية اؼبشاركة، حبيث يكوف للشريكُت حريَّة كاًملة يف التصرُّؼ ببيع حصَّتو لشريكو أك 

 غَته.

ؼبصرؼ مع الشريك على اؼبشاركة يف التمويل الكلي أك اعبزئي ؼبشركعو ذم دخل أف يتَّفق ا الصورة الثانية: -ب 
متوقَّع، كذلك على أساس اتِّفاؽ اؼبصرؼ مع الشريك اآلخىر غبصوؿ اؼبصرؼ على حصَّة نسبيَّة من صايف الدخل 

صَّصنا لتسديد احملقَّق فعبلن، مع حقِّو باالحتفاظ باعبزء اؼبتبقِّي من اإليراد، أك أم قدر يػيتَّفق علي و ليكوف ذلك اعبزء ـبي
 أصًل ما قدَّمو اؼبصرؼ من سبويل، كعندما يسدِّد الشريك ذلك التمويل تػىؤيكؿ اؼبلكية لو كحده.

وبدد نصيب كل شريك حصص أك أسهم يكوف ؽبا قيمة معيَّنة، كيبثِّل ؾبموعها إصباِف قيمة  الصورة الثالثة: -ج
شاء أف يقتٍت من ىذه األسهم اؼبملوكة للمصرؼ عددنا معيننا، حبيث تتناقىص اؼبشركع أك العملية، كللشريك إذا 

 أسهم اؼبصرؼ دبقدار ما تزيد أسهم الشريك إُف أف يبتلك كامل األسهم فتصبح ملكية كاملة.

 المشاركة المتغيرة: -3

ياجو، مث ىي البديل عن التمويل باغبساب اعبارم اؼبدين؛ حيث يبيوؿ العميل بدفعات نقدية حسب احت
 تؤخذ حصة من األرباح النقدية أثناء العاـ.

 1: شروط المشاركة

 هبب أف يتمَّ ربديد ًحصَّة كلِّ ميشارًؾ يف رأس ماؿ اؼبشاركة، كيبكن أف تكوف اؼبشاركات ميتفاًكتة. -1

 هبب أف يكوف رأس اؼباؿ متوفػِّرنا يف مكافو أك حسابو ؿبدد عند توقيع عقد اؼبشاركة. -2

 يبكن أف يقـو الشُّرىكاء بتوكيًل أحدىم أك ؾبموعة منهم أك غَتىم؛ للقياـ بأمور إدارة رأس اؼباؿ. -3

                                                             
 .437، 436"شؤكف النقود كأعماؿ البنوؾ"، مرجع سبق ذكره، صشلهوب، علي ؿبمد،  - 1
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دَّد بناءن عليها  -كاألرض مثبلن   -هبب تقييم صبيع أشكاؿ اؼبشاركات غَت التقليدية  -4 بقيمة عملة كاحدة، كربي
 نسبة اؼبسانبة يف رأس ماؿ اؼبشاركة.

 ركة تنشأ عنها ذمَّة مستقلَّة للمشاركة.دبجرَّد انعقاد الش -5

 هبوز أف تتمَّ اؼبشاركة بُت جهات شخصية أك اعتبارية على حدٍّ سواء. -6

شارًكُت، بينما هبب أف يتمَّ توزيع اػبسارة بُت اؼبشارًكُت يف التساًكم  -7
ي
يبكن أف يتمَّ توزيع األرباح حسب اتِّفاؽ اؼب

 اؿ.بًناءن على نسبة مشاركتهم برأس اؼب

ٍيًن غبظةى توقيًع عقًد  -8 يبكن أف يدخل الشركاء بديوفو ؽبم يف ًذمَّة شيرىكاءى آخىرين، شىرًيطةى أف يتمَّ دفع كامل الدَّ
 اؼبشاركة.

يخالىفة لشركًط عقًد اؼبشارىكة من ًقبىل أحد أطراؼ اؼبشاركة، فإنو هبوز اشًتاط ضماف رأس  -9
يف حاالت التعدِّم كاؼب

ا. اؼباؿ، كال هبوز  االشًتاط يف غَت ىذه اغبالة أبدن

 ال هبوز ربديد ربحو معُتَّ من دىٍخًل اؼبشاركة عن فًتة ؿبدَّدة أك كمبلغ ؿبدَّد. -10

يبكن أف ينصَّ عقد اؼبشاركة على السماح للمصرؼ يف أف يبيع حصَّتو بسعرو معُتَّ بتاريخ ؿبدَّد، إالَّ أنو ال  -11
 ييلزًـ الشُّرىكاء بالشراء.

؛ ليتمَّ السحب منها عند اغباجة. -12  يبكن أف ينصَّ عقد اؼبشاركة على ربديد حصَّة أحًد الشركاء حبدٍّ ميعُتَّ

أف يعقد عميل أك ًعدَّة عيمىبلءى اتِّفاقنا مع اؼبصرؼ اؼبشارًؾ بًشرىاء حصَّتو يف اؼبشاركة خبلؿ فًتة زمنية  يبكن -13
 ؿبدَّدة، على أف يذكر ذلك يف عقد اؼبشاركة، كيكوف العيمىبلء غَت ميلزىمُت بذلك.

 المطلب الثالث: صيغ وأساليب قائمة على المديونية

 التأجَت،ك  تضم سبويل اؼبراحباتك  لسابقة ىناؾ مصادر سبويل قائمة على اؼبديوينيةباإلضافة إُف صيغ التمويل ا 
 1البيع التقسيط اإلسبلمي.ك  بيع السلم، اإلستصناعك 

 التمويل بالمرابحة أو بيع بالمرابحة -أوال

لتطويع ؿباكلة منها ك  كاؼبشاركة نظرا للصعوبات اليت كاجهتها البنوؾ اإلسبلمية يف استخدامها للمضاربة 
 ىو اؼبراحبة.ك  العمل البنكي، عبأت إُف بعض البيوع أال

                                                             
 09ص  ؿبمود ؿبمد ؿبسن، ، مرجع سابق.  1
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 1 :تعريف المرابحة

 أرحبو على سلعتو، أعطاه رحبا.ك  ذبارة راحبة أم يربح فيها،ك  جاء يف ـبتار الصحيح ربح يف ذبارتو بالكسر رحبا،لغة: 
 ىو الزيادة.ك  ىي مصدر من الربحك  باع الشيء مراحبة،ك 

 إصطالحا:

يقابلها يف ك  أف العلماء صبيعا متفقوف على معٌت اؼبراحبة، فهي بيع الشيء بثمنو مضاؼ إليو زيادة معينة،
 ىو هبرم يف العادة بُت التجار ال غَت.ك  إضافة، ىو بيع الشيء بثمنو دكفك  الفقو بيع التوالية،

 2شروط المرابحة

ف الثمن أكال معلوما أف يكو ك  لكي تصح اؼبراحبة يشًتط فيها عدة شركط: أف يكوف العقد أكال صحيحا،
أف ال يكوف الثمن يف العقد أكال مقابل ك  رأس اؼباؿ من ذكات األمثاؿ،ك  أف يكوف الرابح معلوما،ك  للمشًتم الثاين،

 جبنسو من أمواؿ الربا.

 . أف تكوف تكلفة الشراء )شبن الشراء + مصاريف الشراء( معلومة عند اؼبشًتم الثاين.1

ذلك سواء كاف يف شكل مبلغ ك  يكوف الربح معلوما للمشًتم الثاين ألنو جزءا من الثمن الذم اتفق عليو، . أف2
 معُت يضاؼ إليو تكلفة الشراء، أك يف شكل نسبة مئوية من تكلفة الشراء.

رط جواز ىو شك  العدديات،ك  اؼبوازينك  . أف يكوف رأس اؼباؿ من ذكات األمثاؿ: أم أف يكوف لو مثيل كاؼباكيبلت3
اؼبعدكدات اؼبتفاكتة ال هبوز بيعو مراحبة فبا ك  إف كاف من ما ال مثل لو من العركض كالزراعياتك  اؼبراحبة على اإلطبلؽ،

  3ليس ذلك العرض يف مثلو. ألف اؼبراحبة بيع دبثل الثمن األكؿ، فإف َف يكن الثمن األكؿ مثل جنسو.

 فسد بيع اؼبراحبة. . أف يكوف العقد األكؿ صحيحا: فإف كاف فاسدا4

مالكا ك  . عقد اؼبراحبة يقـو على البيع اغباضر لذلك هبب أف تكوف البضاعة ؿبل العقد موجودة عند البائع حائزا5
 ؽبا، حبيث يستطيع تسليمها للمشًتم.

 

 
                                                             

 .08ص  ،مرجع سابقؿبمود ؿبمد ؿبسن،  - 1
 .64-63، ص 1987، مطبوعات بنك فيصل اإلسبلمي، “أحكامها تطبيقاهتا يف اؼبصارؼ اإلسبلمية ك  اؼبراحبة أصوؽبا” أضبد عبد اهلل،  - 2
 .11ص ، مرجع سابقؿبمود ؿبمد حسن،  - 3
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 1تعريف بيع اؼبراحبة باألمر بالشراء

ما يطلبو الثاين بالنقد الذم يدفعو   يقصد هبا البنك يقـو بتنفيذ طلب التعاقد معو على أساس شراء األكؿ
بالتاِف فإف ك  حسب الربح اؼبتفق عليو عند االبتداء،ك  ذلك يف مقابل التزاـ الطالب بشراء ما أمر بوك  كليا أك جزئيا،

 اؼبواد اليت يطلبها العميلك  دكر البنك اإلسبلمي يف ىذه اغبالة الوسيط اؼباِف من خبلؿ استخدامو لشراء السلع
من شبة يقـو البنك ببيعها للعميل بربح ك  ، حيث يقـو العميل بإصدار أمر للبنك ليقـو بالشراء النقدميرغب هباك 

 متفق عليو مسبقا.

 ثانيا: التمويل باالستصناع. 

النامية، كيستمد ىذا  –إف تطوير قطاع الصناعة ىو اؽبدؼ األىم غبفظ التنمية يف معظم البلداف اؼبتخلفة  
اجملتمعات من اتساع طاقتو يف االستخداـ، كعظم عائده االقتصادم كاالجتماعي، ككذلك من ك  ادالقطاع أنبيتو لؤلفر 

أنبيتو السلع اؼبصنوعة يف بلوغ الرفاىية كتدعيم التقدـ كاالستقبلؿ كالسيادة.كيرتبط تطويرىا ىذا القطاع: بتوفَت 
عن أنبية سبويل قطاع الصناعة يف البلداف  تتفرعك  تأىيل القول العاملة،ك  التكنولوجيا،ك  كالتمويل،  –مستلزماتو 

 مكانة فقو االستصناع.ك  النامية، أنبية التمويل اؼبصريف اإلسبلمي ؽبذا القطاع

 . تعريف االستصناع:1

العقد على شراء ما يصنعو »من ىذه التعريفات أنو ك  الكتاب لعقد االستصناع،ك  تعددت تعريفات الفقهاء
أف يطلب شخص من آخر » أك » شراء ما يصنع كفقنا للطلب»، أك ىو: »الصانعالعمل من ك  يكوف العُتك  الصانع

اشًتاط أف تكوف اؼبادة من الصانع، ك  ».صناعة شيء ما لو، على أف تكوف اؼبواد من الصانع، كذلك نظَت شبن معُت
 ألهنا لو كانت من طرؼ اؼبستصنع سيسمى العقد فقهينا إجارة.

 2شروط االستصناع 

، ألف التأجيل اؼبتعارؼ عليو يف ك  من مقتضيات عقد االستصناع أف يكوف مؤجبل 1 لكن ليس األجل اؼبلـز
ليس اإللزاـ كاألجل اؼبشركط يف عقد السلم الذم يكوف األجل ك  تأجيل اؼبطالبةك  عقد االستصناع موضوع اإلمهاؿ

 شرطا فيو.

                                                             
 .346-345ص  ،مرجع سابقآخركف، ك  فائق شقَت 1
 30، ص  شوقي أضبد دينا، مرجع سابق. - 2
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اؼبعادف، ما إذا حصل دبا َف ك  األخشابك  األكاينك  أف يكوف ما جرل العرؼ التعامل بو استصناع كاؼببلبس 2
 هبب توفر فيو شركط عقد السلم.ك  يتعامل الناس بو فيكوف سلماك  يتعارؼ

 القدر.ك  الصفةك  النوعك  أف يكوف العقد معلـو اعبنس 3

أنو مطلوب لغرض إقباز الصناعة، ك  فبا تقدـ يتضح أف األصل يف عقد االستصناع األجل فيو غَت الـز
فمثبل: إذا قاؿ طالب الصنعة للصانع أريد أف تفرغ من ىذا التصنع غدا أك بعد شهر على األكثر، فإف ىذا القوؿ 

هبذا ك  ليس للزـكك  ىذا الوقت ال يبنع انتهاء العمل اؼبطلوب منو قبل ىذه الفًتة ألف ذكر اؼبدة ىو للتعجيلك  مشركع
 يصَت العقد سلما.ال ك  فاألجل مقبوؿ

 ك دبا أف ؿبل العقد َف يتعُت إال إذا رضيو اؼبستصنع لو بعد كصفو، فلو إذف أخذه جربا عن الصانع إذا رضيو
 ال وبق للصانع بيعو لغَت اؼبستصنع لو كما ال وبق لو فسخ العقد.ك 

 ثالثا: التمويل التأجيري

 نشأة.ىو مصدر آخر من مصادر التمويل حيث يعترب تقنية حديثة ال

 تعريف عقد اإليجار: 

يعترب تقنية سبويل  ك  اؼبنفعة قد تكوف منفعة عُت أك منفعة عمل،ك  قرض اإلهبار ىو عقد على اؼبنافع بعوض،
ذلك أف اؼبؤسسة بعد اختيارىا لبلستثمار فتوجو إُف مؤسسة مالية زبتص بقرض ك  كغَتىا من التقنيات األخرل،

  1لفائدهتا مث تقـو بتأجَته ؽبا.تطلب منها شراء األصل ك  اإلهبار

 شروط اإلجارة: 

 رضا اؼبتعاقدين ألف لو أكره أحدنبا على اإلجارة فإهنا ال تصح. -1

 معرفة اؼبنفعة اؼبعقود عليها معرفة تامة سبنع اؼبنازعة مع بياف مدة اإلجارة. -2

 أف تكوف األجرة معلومة.ك  ال كاجبة،ك  أف تكوف اؼبنفعة متاحة ال ؿبرمة -3

اؼبنفعة ك  ذلك ألف إرباد اعبنس ال يصح فيو تأجيل القبض،ك  أال تكوف األجرة منفعة من جنس اؼبعقود عليو، -4
 ربدث شيئا فشيئا فهي مؤجلة بطبيعتها. أما اختبلؼ اعبنس فيصبح معو تأجيل الثمن أك األجل.

                                                             
 .167،ص،2002(،دار كائل عماف،السياسيو  المصارف االسالمية)دراسة وتقييم المشروعة الدينية والدور االقتصاديؿبمد شيخوف،  - 1
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ا، فإذا ملكت ال يضمن إال إذا تعدل تعترب العُت اؼبستأجرة أمانة يف يد اؼبستأجر ليستوىف منها منفعة يستحقه -5
 الشركط أك كاف ىناؾ تقصَت يف اغبفاظ عليها.

كيبكن للبنك اإلسبلمي أف يقـو بتمويل اؼبشركعات عن طريق التأجَت اؼبباشر لؤلصوؿ اليت تستخدـ يف 
تهاء فًتة التعاقد مزاكلة األنشطة اإلنتاجية، حيث وبتفظ البنك يف ىذا النوع من التأجَت حبق ملكية األصل بعد ان

اليت قد سبتد طواؿ حياة األصل أك قد تقل عنها، كما قد يتضمن التعاقد شرطا بتأجَت األصل مرة أخرل بإهبار يقل 
أما عن طريق البيع ألتأجَتم الذم يتضمن انتقاؿ ملكية ك  غالبا قد ال يكوف العقد قاببل لئللغاء،ك  عن سابقو،

الشراء ألتأجَتم من ك  يطلق عليو البيع ألتأجَتم من كجهة نظر البائع،ك  التعاقد،األصل إُف اؼبستأجر يف هناية فًتة 
 كجهة نظر اؼبشًتم.

 أنواع اإلجارة: 

 اإلجارة اؼبنتهية بالتملكك  لقد قسم علماء الشريعة اإلجارة إُف نوعُت نبا: اإلجارة التشغيلية

 1اإلجارة التشغيلية

األصوؿ اؼبختلفة يستجيب من خبلؽبا غباجيات ك  باقتناء اؼبوجوداتيقـو ىذا البنك دبوجب ىذا األسلوب 
تتمتع بقابلية جيدة للتسويق ؿبليا أك دكليا، يتوُف البنك إجارة ىذه األصوؿ ألم جهة ترغب يف ذلك ك  اعبمهور،

قا سنوات أك أكثر، وبددىا عقد مشًتؾ طب 5ك أشهر 3هبدؼ تشغيلها ؼبدة ؿبدكدة يتفق عليها تًتاكح ما بُت 
 العقار.ك  لطبيعة األصل

بعد انتهاء اؼبدة تبقى ملكية األصل للبنك الذم يعرضها بدكره لئلجارة مرة أخرل حىت ال تبقى من غَت 
 بالتاِف عدـ استعماؽبا.ك  البفاض الطلب عليهاك  ىذا خوفا من ـباطر ركود السوؽك  استعماؿ لفًتات طويلة

 يلي:تنقسم اإلجارة التشغيلية بدكرىا إُف ما ك 

 ؿبلها يكوف عقارا أك عينا اإلجارة المعينة:

 اؼبوصوفة كصف يبنع النزاع.ك  ىي اإلجارة الواردةك  اإلجارة اؼبوصوفة بالذمة:

 2اإلجارة اؼبنتهية بالتملك 

                                                             
 .26القصص، اآلية  سورة - 1
 .38، ص 2001، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، ”عقودىا الشرعيةك  البنوؾ اإلسبلمية“ىشاـ خالد،  - 2
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يقـو البنك بشراء األصوؿ مث يؤجرىا لفًتة معينة أك ؿبدكدة حبيث يبتلكها العميل يف هناية مدة اإلجارة، اؼبهم 
العملية معرفة الثمن األصلي بعد خصم االمتبلؾ اؼبًتاكم، كما يبكن أف تكوف عملية التأجَت اؼبنتهية  يف ىذه

بالتاِف ال يتم ىناؾ ربديد األقساط مسبقا حيث يوجد مشاركة يف األرباح أك ك  الزبوف،ك  بالتمليك مشاركة بُت البنك
 يشًتط يف العقد توفر عنصر الًتاضي.ك  اػبسائر،

 العُت للمستأجر يف هناية مدة اإلجارة احملددة بطريقتُت:كيتم سبليك 

عقد إجارة مع الوعد هببة العُت اؼبستأجر، عند انتهاء مع كفاء صبيع األقساط على أف تكوف اؽببة بعقد 
 منفصل.

ذلك بعد سداد ك  عقد اإلجارة مع كعد البيع العُت اؼبستأجر مقابل مبلغ رمزم يدفعو اؼبستأجر يف هناية اؼبدة
 صبيع األقساط إلجارة اؼبتفق عليها.

 رابعا: البيع السلم

بدأ مفكركىا يف … اؼبراحبة ك  اؼبشاركةك  بعد حُت من استخداـ البنوؾ اإلسبلمية لصيغ التمويل باؼبضاربة
 من ىذه العقود عقد البيع السلم.ك  استخدامها يف التمويلك  التطلع إُف بعض العقود الفقهية القديبة لتكييفها

 السلم تعريف

معناه اصطبلحا: بيع آجل بعاجل، أم: أف يدفع اؼبشًتم قيمة السلعة ك  ،“أسلم ” السلم لغة: مصدر 
ىذه اؼبعاملة عكس البيع النسيئة، إذ يتقدـ ك  حاال، على أف يسلم السلعة يف أجل الحق متفق عليو يف عقد البيع،

 السلف عند أىل العراؽ،ك  عند أىل اغبجاز” مالسل“قد شاع استخداـ اؼبصطلح ك  يتأخر الثمن ألجل،ك  يف الثمن
 لكن السلف أعلم من السلم ألنو يطلق على القرض اغبسن أيضا.ك 

السلم ىو عقد البيع عاجبل مع تسليم البضاعة آجبل، فالبنك يقـو بشراء بضاعة مع دفع العاجل لثمنها  
الذم من خبللو ك  الطرفُت على البيع بالتوكيل،عند تسليم البضاعة يتعاقد ك  للشريك يف شكل تقدًن على اغبساب،

ما ك  يلتـز الشريك ببيع البضاعة غبساب البنك على أساس أدىن متضمن مبلغ التمويل مضافا إليو ىامش ربح البنك،
  1فوؽ السعر ىو ربح للشريك الذم يبثل اؼبوكل مقابل عبلكات.
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 1شروط بيع السلم:

 يكوف رأس اؼباؿ معلوما حىت إذا تعذر تسليم اؼبسلم فيو أمكن الرجوع إُف قيمة رأس اؼباؿ. أف –

 أف يسلم رأس اؼباؿ يف ؾبلس العقد قبل التفرقة، فلو تفرقا قبل القبض انفسخ العقد. –

 أف يكوف اؼبسلم فيو فبا يبكن تعرؼ أكصافو. –

 اغبصاد أك إدراؾ الثمار.ليس بك  األياـك  أف هبعل األجل معلوما حسب األشهر –

 أف يذكر مكاف التسليم حىت ال يثَت ذلك نزاعا. –

 أال يسلم شيء نادر الوجود. –

ال يسلم يف نقد إذا كاف رأس ك  أال يسلم يف طعاـ إذا كاف رأس اؼباؿ طعاما سواء كاف من جنسو أك َف يكن، –
 ذلك لكي ال يكوف ىناؾ ربا.ك  اؼباؿ نقدا،

 لبضاعة اؼبشًتاة من إنتاج البائع.ال يشًتط أف تكوف ا –

َف تصل تلك البضاعة يف موعدىا احملدد فالعميل باػبيار من أف يصرب ك  إذا تعذر تسليم البضاعة لسبب أك آلخر، –
 حىت ترد البضاعة، أك يأخذ القيمة اليت دفعها.

البضائع يبكنهم ك  السلع ىكذا يبكن أف يكوف عقد السلم طريقا للتمويل، يعٍت عن القرض بالفائدة، فأصحابك  –
أف وبصلوا من البنك على شبن بضائعهم مقدما على أف تسلم للبنك مستقببل ليتاجر هبا، كما يبكن للبنك أف 

 يستخدـ بيع السلم يف بيع ذبارتو.

 خامسا: البيع بالتقسيط اإلسالمي أو البيع باألجل

يغ اليت تعتمد عليها البنوؾ اإلسبلمية يف عملية يعترب البيع بالتقسيط اإلسبلمي أك البيع باألجل أحد أىم الص
 التمويل.

 تعريف بيع األجل:  -1

يصبح البائع دائنا للمشًتم بثمن ك  بيع األجل ىو بيع تنتقل فيو ملكية اؼببيع إُف اؼبشًتم فور التسليم، 
باإلضافة إُف أف اؼبراحبة قد تكوف ىبتلف ىذا النوع من اؼببيع عن بيع اؼبراحبة يف أنو ال يشًتط معلومية الربح ك  اؼببيع،

 نقدا أك أجل.
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ذلك بافًتاض أف البائع قد قبض كامل الثمن من ك  يتضمن البيع األجل عقدين: األكؿ عقد البيع بالنقد،ك  
يفًتض فيو أف اؼبشًتم قد استداف من البائع قيمة اؼببيع فأصبحت ك  الثاين: عقد اؼبداينة،ك  اؼبشًتم مث سلمو اؼببيع.

 غولة بالقيمة. ذمتو مش

  1شروطه: -3

 أف يكوف معلوما.ك  أف يكوف الثمن مؤجبل –

 ربتسب اؼبدة من الوقت تسليم اؼببيع.ك  أف تكوف اؼبدة معلومة كقت العقد –

 أف يسلم اؼببيع حاال. –
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 : األول الفصل خالصة

صيغ ك  اعتماد البنوؾ اإلسبلمية على أساليب التمويل الشرعية اؼبتمثلة يف صيغ التمويل القائمة على اؼبلكية   
ىذا يف حد ذاتو يعترب ك  تزيد من نسبة اؼبتعاملُت معها،ك  التمويل القائمة على اؼبديونية ذبسد طابعها اإلسبلمي،

 ياـ بأعمالو اؼبصرفية اؼبختلفة لكن عليو أف يلتـز بكتاب اهللموردا ىاما، ىذه اؼبصادر اؼبتنوعة سبكن البنك من الق
مفهـو إدارة سلم فيما هبوز فبارستو من عدمو، كيف الفصل اؼبواِف سوؼ نتطرؽ إُف ك  سنن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليوك 

 . كيف تتم معاعبتها يف ىتو اؼبصارؼ ؟ك  اؼبخاطر اؼبالية يف اؼبصارؼ اإلسبلمية
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 الفصل الثاني:

 أدوات وأساليب إدارة مخاطر صيغ التمويل االسالمي
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 : الثاني الفصل تمهيد

نظرا لنمو السريع يف حجم كنطاقات اػبدمات اؼبصرفية يف بلداف كثَتة، فقد اصبح موضػػػػػػوع ادارة اؼبخاطر  
 بالنسبة لصانعي السياسات يف بلداف كثَتة وبظى بأنبية متزايدة يف اؼبصارؼ اإلسبلمية

يت تطرح ربديات اؼبؤسسات كاؼبهتمُت باالستقرار اؼباِف، حيث ال ىبلو العمل اؼبصريف االسبلمي من ـباطر ال
 اؼبالية كىيئات إعداد التقارير

اذا اف اؼبصاريف االسبلمية ليست مؤسسات كساطة مالية فحسب بل تعمل يف ؾباالت استثمارية تنموية 
كالبينة التحتية، فهي اشبو بالبنك الشامل كلذلك ىي عرضة للكثَت من اؼبخاطر من حيث اؼببدأ ىناؾ ؾبموعة من 

كن اف تعمل فيها اؼبؤسسات االسبلمية كبطرؽ ـبتلفة سبكنها من تقدًن التموين كيتم تكيفها لتبلءـ النشاطات يب
اؼببادئ اليت يعمل دبوجبها العمل اؼبصريف االسبلمي، لذلك ىناؾ حاجة ملحة لتحديد كقياس إلدارة كمراقبة مثل 

 ىذه اؼبخاطر لذلك سنتطرؽ يف ىذا الفصل اُف: 

 اؼبخاطر اؼبصرفية : إدارة المبحث األول

 : اؼبخاطر اؼبتعلقة بصيغ التمويل االسبلمي كإدارهتا. المبحث الثاني
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 ادارة المخاطر االسالمية: : المبحث االول

اؼبتعلقة يف اؼبخاطر  يف ظل ىذا التقدـ اغباصل كتقييد البنوؾ االسبلمية باؼببادئ الشرعية فإف دراسة اؼبخاطر 
يف الصناعة اؼبالية االسبلمية يعترب موضوعا مهما كشائكا، نظرا الف من بُت أىم اؼبهاـ ؽبذه البنوؾ ىو ادارة اؼبخاطر 

 اؼبصاحبة لتعامبلت اؼبالية بالفعالية. 

ة اليت تنشأ من فإف مستقبل اؼبصارؼ اإلسبلمية سيعتمد كثَتا على الكيفية اليت تدبر هبا ىذه اؼبخاطر اؼبتعدد
 تقدًن خدماهتا. 

 مفهوم ادراة المخاطر وإدارتها. : المطلب االول

 اوال: مفهوم ادارة المخاطر 

ينشا اػبطر عندما يكوف ىناؾ احتماؿ ألكثر من نتيجة كاحملصلة النهائية غَت معركفة لذلك يبكن تعريف  
احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك اُف خسائر غَت متوقعة كغَت ـبطط ؽبا دبا قد يؤثر على ربقيق  اؼبخاطر"بأهنا

اىداؼ البنك كعلى تنفيذىا بنجاح كقد تؤدم يف حاؿ عدـ التمكن من السيطرة عليها كعلى أثارىا أف َف يكن 
1باالمكاف القضاء على مصادرىا"

 

 تطور إدارة المخاطر وطرق قياسها:: ثانيا

إدارة اؼبخاطر ىي تنظيم متكامل يهدؼ اُف التوصل اُف كسائل ؿبددة للتحكم يف اػبطر اك اغبد من تكرار 
ربقق اغبوادث كالتقليل من حجم اػبسائر بأفضل الوسائل كأقل التكاليف عن طريق اكتشاؼ اؼبخاطر كربديدىا 

 2لوب.كقياسها كربديد كسائل معاعبتها مع اختيار أنسبها لتحقيق اؽبدؼ اؼبط

كىي اسلوب اسًتاتيجي يتميز بالنظرة العريضة كالطويلة األجل كيعكس توجهات قمة اؽبيكل التنظيمي 
 3للمصرؼ للحد من اآلثاراليت هتدد اؼبشركعات

هتدؼ ادراة اؼبخاطر اؼبصرفية اُف احملافظة على أصوؿ اؼبصارؼ كضبايتها من اػبسائر اليت يبكن إف تتعرض ؽبا 
رفية لعمبلئها اك نتيجة تعرض كموجوداهتا للتف، لذؾ فإف قباح اؼبصارؼ يرتبط بالدرجة األكُف جراء خدماهتا اؼبص

 بقدرهتا االدراية كعلية ال يكمن الغاء اؼبخاطر إمبا يبكن زبفيف احتماالت توقعها بوضع البدائل اؼبناسبة. 

                                                             
 .109، ص، 2010حريب ؿبمد عريبقات، سعيد صبعة عقل، ادارة اؼبخاطر يف اؼبصارؼ االسبلمي، دار كائل للنشر كالتوزيع،االردف،الطبعة االكُف، 1
 .57،ص 2005اؼبصارؼ العربية، لباف،  نبيل حشاد، دليلك اُف اؼبخاطر اؼبصرفية، إرباد 2
 9، ص،1999، عماف، 1خالد كىيب الراكم، أدارة اؼبخاطر اؼبالية، دارة اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، ط 3
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كتقدير اؼبخاطرة اؼبتوقعة اغبدكث فيها كقياس اؼبخاطر يف مشركع ما يعٍت ربديد العائد اؼبتوقع ؽبذا اؼبشركع 
العكس صحيح، ك  حيث اف العائد كاؼبخاطر يرتبطاف بعبلقة طردية فكلما ارتفع العائد ارتفع تبعا لو مقدار اؼبخاطر

كبالطبع فبل يعٍت ذلك اف تكوف االستثمارات اؼبرتفعة اؼبخاطر سيئة كلن تلك اؼبتدينة اؼبخاطر حسنة كل من ىنالك 
ر وبتاج اُف أدكات لقياس اؼبخاطر يف كبل اغبالتُت لتحديد العائد اؼبتوقع يف كل مشركع كمقدار اؼبخاطرة أف اؼبستثم

اؼبتوقعة فيو، ليقرر بعد ذلك ايهما وبدده كىبتار كبالتأكيد فئلف االستثمار الكفء ىو الذم وبقق أعلى عائد باقل 
 قدر من اؼبخاطرة. 

يعد امرا ضركريا كمهما، هبب اف تكوف إلدارات اؼبخاطر يف اؼبصارؼ  كعليو فإف قياس اؼبخاطرة يف اؼبصارؼ
 نظمها كأساليبها لقياس اؼبخاطر كتصنيفها كتقييمها كالسيطرة عليها. 

يبكن قياس اؼبخاطرة من خبلؿ االستعانة بعض اؼبقاييس اإلحصائية، كىو ما يطلق عليها مقاييس تشتت 
ؼبعيارم كاؼبدل، كمعامل االختبلؼ إضافة اُف ذلك فهناؾ أدكات اخرل مثل أسلوب القيمة اؼبتوقعة كاالكبراؼ ا

 ربليلية تستخدـ يف مقياس اؼبخاطر مثل ربليل الفًتة كمدخل القيمة باؼبخاطرة.

 .مدرسة تخطيطا لربح: 1
اػبصـو يف اؼبشارؼ منذ منتصف القرف التاسع عشر ميبلدم، كتطورت أساليبو ك  بدأ االىتماـ بإدارة األصوؿ

تطور الزمن حيث كاف ؿبور اىتماـ إدارات اؼبصارؼ يف تلك الفًتة ىو التخطيط لتحقيق األرباح ؼببلؾ اؼبصارؼ  مع
من ىناؾ نشأت مدرسة اطلقت عليها "مدرسة زبطيط الربح " ركزت ىذه اؼبدرسة جل اىتماماهتا إُف قياس 

الربامج اليت كضعتها إدارات اؼبصارؼ بشأف حساسية أسعار الفائدة كما ساعدىا يف القياـ هبذا الدكر العديد من 
توقعاهتا اؼبختلفة ؽبامش الفائدة الصايف غَت أنو اتضح بعد مركر حقبة من الزمن أف ىذا الربنامج َف ربرر اؼبصارؼ 
من اؼبخاطرة بالشكل الكايف، بسببحاجة ىذه اؼبصارؼ إُف ربديث اؼبعلومات حوؿ إعادة تسعَت اليت َف تكن كافية 

 القرار اؼبناسب. الزباذ 
 مدرسة إدارة المخاطر. 2

مدرسة إدارة اؼبخاطر يف ظل إخفاؽ مدرسة زبطيط الربح يف الوصوؿ اُف األىداؼ اؼبرجوة منها حيث  نشاة
كجهت اؼبدرسة اعبديدة انتقادات جديدة اُف مدرسة ربقيق الربح يتعلق بقصر الفًتة الزمنية حيث اف السنة الواحدة 

 د الدراسات اؼبناسبة. ال تكفي يف نظر اؼبشرفُت كاؼبراقبُت لعمل تقييم اؼبطلوب أك إعدا
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ظهراالىتماـ الفعلي بدراسة " إدارة اؼبخاطر" يف بدايات الستينات من القرف العشرين حيث بدأ اؼبهتموف 
  1909بشؤكف االستثمار جهودىم الفعلية يف ىذا الشأف كقد دفع تلك اعبهود النظرية اليت قدمها يف ىاـ 

لبلقتصاد بشأف ؿبفظة األكراؽ اؼبالية، سبيزت مدرستا  اغبائز على جائزة نوبل markowitzىارم ماركوتز
 إدارة اؼبخاطر على مدرسة زبطيط الربح يف نقطتُت أساسيتُت نبا:

أ.طبيعة اؼبنطلقات كاؼبتغَتات جملاؿ البحث فبدال من التأكيد على كيفية أداء اؼبصرؼ كاؼبؤسسة اؼبالية يف ظل 
 سة إُف قياس أدائها مقارنة باؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبنافسة ؽبا.ظركؼ تغيَت األسعار السائدة توجهت ىذه اؼبدر 

تغَت األساليب اؼبستخدمة فقد زادت معدالت الرياضية من ربسُت القدرة على قياس ـباطر كما تبلورت  ب.
توجهات كبو توحيد أساليب التعرض للمخاطر بدال من التأكد على خصوصيات اؼبستخدمُت ككذلك مبو الطرؽ 

 يت تسمح بإجراء اؼبقارنات بُت اؼبصارؼ كاؼبؤسسات. اؼبوحدة ال
 .نمودج ماركوتز:3

يرتبط مبوذج ماركوتز بفكرة تنويع االستثمار يف األكراؽ اؼبالية بغرض تقليل اؼبخاطر كيبيز بوضوح بُت اؼبخاطر 
ؼبنتظمة اليت يبكن ذبنبها اؼبنظمة اليت ال يبكن ذبنبها بالتنويع، كمخاطر تغَت أسعار الفائدة كالتضخم كاؼبخاطر غَت ا

 اؼبنافسة.ك  بالتوزيع كمخاطر اؼبشكبلت العاؼبية

 .معايير لجنة بازل الدولية:4

التفكَت يف إهباد صيغة عاؼبية لكفاية رأس اؼباؿ يف ضوء  1980ػ1974بدأ الباحثوف يف إدارة اؼبخاطر
ظهر ىذا االهنيار ـباطر جديدة َف تكن معركفة االهنيارات اليت حدثت يف الواليات اؼبتحدة االمريكية كأؼبانيا، كقد أ

يف السابق مثل ـباطر التسوية كـباطر اإلحبلؿ كعمق من ـباطر االئتمانية يف ضوء تلك االهنيارات، كبركز ذلك 
مت التدخل من قبل السلطات الرقابية اؼبالية إلنقاذ ك  النوع من اؼبخاطر مت إغبلؽ العديد من اؼبصارؼ يف تلك الدكؿ

من ؿبافظي البنوؾ اؼبركزية يف الدكؿ  1953د من البنوؾ يف ظل ىذا اؼبناخ تأسست عبنة بازؿ يف عاـ العدي
الصناعية العشرة دبدينة بازؿ اُف سويسرية هتدؼ عبنة بازؿ اُف تعزيز اغبدكد الدنيا لكفاية رأس اؼباؿ كربسُت 

أساليب رقابة السلطات ك  اؼبتعلقة بإجراءات األساليب الفنية لرقابة على أعماؿ البنوؾ تسهيل تبادؿ اؼبعلومات
 .1النقدية على البنوؾ
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 المطلب الثاني: طبيعة مخاطر المصارف اإلسالمية: 

 تواجه المصارف االسالمية مجموعة المخاطر تتمثل في ما يلي: 

 . مخاطر االئتمان:1

تكوف ـباطر االئتماف يف صورة ـباطر التسوية اك مدفوعات تنشأ عندما يكوف على احد اطراؼ الصفة اف 
 يدفع نقودا)مثبل يف حالة عقد بيع أك االستصناع(اك عليو أف يسلم اصوال )مثبل يف بيع اؼبراحبة ( قبل 

 حالة صيغ اؼبشاركة يف االرباح اف يستلم ما يقابلها من أصوؿ أك نقود،فبا يعرضها اُف اػبسارة ؿبتملة كيف
 )اؼبضاربة كاؼبشاركة( تكوف يف صور عدـ قياـ الشريك بسداد نصيب البنك عند حلوؿ أجلو أك 

نتيجة اؼبشاركة كاؼبضاربة، كفيما يتعلق بصيغة اؼبراحبة اػبطر االئتماين يتمثل يف ـباطر الطرؼ األخر، الذم 
 .1 ذبارتواستفاد من سبويل اؼبصرؼ االسبلمي كتعثر يف

 دارة مخاطر االئتمان:إ

تقـو اؼبصارؼ بالتأكد من اف ىذه اؼبخاطر ال تتعدل اإلطار العاـ احملدد مسبقا فسياسة اؼبصارؼ االئتمانية 
كالعمل على اغبفاظ على مستوياهتا ضمن منظمة العبلقات اؼبتوازنة بُت اؼبخاطر كالعائد كالسيولة، كيقـو على إدارة 

اؼبصرؼ باإلضافة اُف دائرة إدارة اؼبخاطر عدد من اللجاف من ؾبلس االدارة كاالدارة التنفيذية  ـباطر االئتمانفي
حيث يتم ربديد سقوؼ ؼببالغ التسهيبلت االئتمانية اليت يبكن منحها للعميل الواحد )الفرد أك اؼبؤسسة( 

 .2كاغبسابات ذات الصلة دبا ينسجم كالتعليمات الصادرة عن البنك اؼبركزم
 مخاطر السعر المرجعــــي:  2

دبا باف اؼبصارؼ اإلسبلمية ال تتعامل بالفائدة فإف نتيجة ذلك عدـ تعرضها ؼبخاطر أسعار الفائدة لكن يف 
الواقع ىناؾ ـباطر، فاؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية تستخدـ سعرا مرجعيا لتحديد أسعار أدكاهتا اؼبالية اؼبختلفة ففي 

ىامش الربح باإلضافة ىامش اؼبخاطرة اُف السعر اؼبرجعي كطبيعة األصوؿ ذات الدخل عقد اؼبراحبة مثبل يتحدد 
 الثابت تقتضي أف يتحدد ىامش الربح مرة كاحدة طوؿ فًتة العقد. 
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كعلى ذلك اف تغَت السعر اؼبرجعي لن يكوف باإلمكاف تغَت ىامش الربح يف عدة العقود ذات الدخل الثابت  
 .1ية توجو اؼبخاطر الناشئة من ربركات سعر الفائدة يف السوؽ اؼبصرفيةكمنو فإف اؼبصارؼ اإلسبلم

 دارة مخاطر السعر المرجعي: ا

 إدارة فجوات معدالت العائد الكلفة للموجودات كاؼبطلوبات حسب اآلجاؿ الزمنية اؼبتعددة.أ.

 ب. استخداـ عقود اػبطوتُت )العقود اؼبوازية( يف اؼبراحبة كبيع السلم كاالستصناع.

 .ج. استخداـ عقود اؼبعدؿ اؼبتغَت )السعر العاـ( يف اإلجازة

 . مخاطر السيولة:3
تتمثل يف عدـ قدرة البنك اإلسبلمي على الوفاء بالتزاماتو فبا يعرضو إُف ػبسائر ؿبتملة فاؼبصارؼ االسبلمية ػ 

األحياف انضباط اؼبواعيد ال تقدـ األمواؿ قركض لآلجاؿ ؿبددة بل تقـو بتمويل مشاريع حقيقية تصعب يف معظم 
تصفيتها كربصيل نتائجها مهما كانت تنبؤات دراسات اعبدكل كبرامج التنفيذ يًتتب على ذلك إهباد السيولة 

 البلزمة يف الوقت اؼبناسب لرد الودائع.
كغن كانت من الناحية العلمية تشكو اؼبصارؼ اإلسبلمية من زيادة السيولة لديها أكثر من قدرهتا 

بية إال اف ذلك ال يصبح أف يدفع للمخاطرة غَت احملسوبة يف االستثمارات الطويلة األجل إذ أف أم طرؼ االستيعا
طارئ عاـ سياسي أك اقتصادم أك خاص )كعدـ توزيع األرباح ؾبزية على اؼبودعُت( كفيل بتغيَت حالة اؼبصرؼ 

 .2اإلسبلمي
 دارة مخـــــاطر السيولة:ا

 االستحقاؽ(.أ. ربليل السيولة )فجوات 
 ب. االحتفاظ بنسبة سيولة معقولة ؼبواجهة التدفقات النقدية الصادرة. 
 ج. تنويو مصادر التمويل. 
 د. كجود عبنة اإلدارات اؼبوجودات كاؼبطلوبات. 
 ق. توزيع التمويل على القطاعات اؼبختلفة كاؼبناطق اعبغرافية اؼبتعددة لتقليل من ـباطر الًتكيزات. 
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ك. يتم قياس كرقابة السيولة على أساس الظركؼ الطبيعية كالطارئة، كيشمل ذلك استخداـ كربليل اجاؿ  
 .1االستحقاؽ للموجودات كالنسب اؼبالية اؼبختلفة

 .المخاطر األخالقيـة:4
أشار العديد من الباحثُت إُف اػبطر األخبلقي الكامن يف عملية اؼبضاربة اليت قد يتصرؼ الوكيل فيها)كىو 
صاحب اؼبشركع( اؼبموؿ من قبل اؼبصرؼ اإلسبلمي يف غَت صاٌف األصيل أك قد يلجأ الوكيل إُف إخفاء بعض 

 .2اؼبعلومات بقصد اغبصوؿ على ما يستحقو من اؼبنافع 
 سعار الصرف: . مخاطـــر أ5

تتعرض اؼبصارؼ اإلسبلمية ؼبخاطر أسعار الصرؼ من خبلؿ بيع أك شرام اؼبوجودات كاإلجارة اليت تقـو 
 على تأجَت اؼبوجودات.

 .مخاطـــؤ التشغيل:6
 تعمل اؼبصارؼ اإلسبلمية على إدارة ىذه اؼبخاطر من خبلؿ:

هبا من قبل اؼبوظفُت، حيث تعمل على تقليل احتمالية أ. كجود تعليمات تطبيقية كإجراءات عمل موثقة يتم االلتزاـ 
 حدكث أخطار تشغيلية.

 3ب. قياـ البنك بإعداد خطة الستمرارية العمل تعمل على تقليل التعرضات كاالنقطاعات اليت يواجهها البنك.
اؼبتابعة اغبسابات اؼبتعثرة . تقـو الدائرة القانونية بالتأكد من سبلمة العقود كاؼبستندات اػباصة بالبنك، كتقـو دائرة ج

 كربت التصفية كالسَت بإجراءات التنفيذ لتحصيل الدين.
. تقـو دائرة اغباسوب بالتنسيق كالتعاكف مع دائرة التدقيق الداخلي كالشرعي بوضع السياسات كاإلجراءات البلزمة د

 سرية اؼبعلومات يف البنك.ك  للمحافظة على أمن

 مخاطر الثقة:
كما قد يؤدم معدؿ عائد منخفض للمصرؼ اإلسبلمي مقارنا دبتوسط العائد يف السوؽ اؼبصرفية، قد يؤدم 
اُف ـباطر الثقة، حيث ردبا يضمن اؼبودعوف كاؼبستثمرين اف مرد العائد اؼبنخفض التعدم أك التقصَت من جانب 

نوؾ كاإلسبلمية باؼبتطلبات الشرعية ؼبختلف اؼبصرؼ اإلسبلمي، كقد ربدث كذلك ـباطر الثقة بعد التزاـ الكامل للب
العقود اؼبربمة بينها كبُت اؼبتعاملُت مهما كدبا اف أساس أعماؿ اؼبصارؼ اإلسبلمية ىو التزاماهتا بالشريعة اإلسبلمية، 
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 فإف عدـ مقدرهتا على الوفاء بذلك اك عدـ رغبتها يبكن أف يقود إُف مشكلة ثقة عظيمة األثر كبالتاِف تؤدم إُف
 .سحب الودائع

 المطلب الثالث: متطلبات وأدوات إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية 
 أوال: المتطلبات الضرورية إلدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية. 

متطلبات ضركرية يف أم مؤسسة مصرفية كخاصة اإلسبلمية منها إف تكوف متوفرة حىت يبكنها من  ىناؾ
 كضوح ؿبتول إدارة اإلدارة اعبيدة للمخاطر كىي

 . بناء العالقة الشرعية مع المصارف المركزية: 04
ال يفرؽ بُت  ال تستطيع اف تستفيد اؼبصارؼ االسبلمية من كظيفة اؼبقرض االخَت للمصرؼ اؼبركزم ألنو

عمل اؼبصارؼ االسبلمية كغَتىا كىذا ما هبعلها يف ركاؽ غَت متكافئ مع نظَتهتا البنوؾ التقليدية يف حالة تعرضها 
لعجز يف سيولة، كؽبذا هبب اف تعمل اؼبصارؼ االسبلمية، جاىدة إلهباد ـبرج ؽبذه الوضعية كإهباد بديل جديد 

 1اعدهتا لتوفَت السيولة عندا غباجةشرعي حىت تتمكن اؼبصارؼ اؼبركزية من مس
 ثانيا: أدوات إدارة المخاطر في المصاريف اإلسالمية: 

توجد أنواع عديدة من االدكات ككسائل اإلدارة اؼبخاطر اؼبصرفية كيعود ذلك لتنوع اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا  
كما اف اؼبخاطر ليست ثابتة بل تتطور باستمرار كفق تطور النشاط اؼبصريف اإلسبلمي كتنوعو كؽبذا يبقى على عاتق 

 ة تتناسب إدارة اؼبخاطر العمل اؼبستمر كاليقظة إلهباد كسائل جديد

 المخاطرة: 

إف حسن إدارة اؼبخاطر يف اؼبصارؼ االسبلمية على انو انو نظاـ شامل كتشًتؾ فيو صبيع اؼبستويات اإلدارية 
 بالبنك كيشمل اؼبركر بأربع مراحل أساسية: 

 تعريف اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا نشاط اؼبصارؼ االسبلمية. ا.

 ب. القدرة على قياس اؼبخاطر بصفة مستمرة من خبلؿ نظم معلومات مبلئمة.

 ج. اختيار اؼبخاطر اليت يرغب اؼبصرؼ يف التعرض ؽبا، كاليت يبكن لرأس اؼباؿ ربملها.

د. مراقبة اإلدارة لتلك اؼبخاطر كقياسها دبعايَت مناسبة كازباذ القرارات الصحيحة يف الوقت اؼبناسب لتعظيم العائد 
 مقابل زبفيض انعكاسات اؼبخاطر.

                                                             
سطيف،  مفتاح صاٌف، إدارة اؼبخاطر يف اؼبصارؼ اإلسبلمية، اؼبلتقى الدكِف حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية الدكلية كاغبكومة العاؼبية،جامعة 1

 .8،ص، 2009أكتوبر،21،20يومي
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 . توظيف الكفاءات المؤهلة والمؤمنة برسالة المصرف اإلسالمي:2

قد ال يوِف بعض القائمُت على اؼبصارؼ اإلسبلمية اُف ىذا العنصر انبية كبَتة كتكتفي بتوظيف عاملُت قد 
احو، كىو ما يضعف وبملوف مؤىبلت كلكنها غَت مؤمنة برسالة اؼبصرؼ اإلسبلمي كليست متحمسة إلقب

االكتشاؼ اؼببكر للمخاطر كبالتاِف التحوط ضدىا ايضا بوسائل شرعية فبا ىبلق انسجاما بُت العاؼبُت باؼبصرؼ 
كرسالتو كىبلق تقاليد متميزة عن البنوؾ التقليدية يف جذب أصحاب الودائع، كما اف التوظيف هبب اف ىبضع 

 ءات مث تقويبها بالتدريب كالتكوين كأخَتا هبب احملافظة عليها بالتحضَت.ؼبعايَت الكفاءة كيبر دبراحل اكتساب للكفا

 إنشاء إدارة مستقلة إلدارة المخاطرة: -03

فرض تطور النشاط اؼبصريف توفَت ادارة مستقلة إلدارة اؼبخاطر مستقلة عن اإلدارات األخرل للتعرؼ 
تأثَتىا كالتخطيط اؼبسبػػػػػق للسيطرة عليها بوجود  اؼببكرعلى مصادر اؼبخاطر كتوقع حدكثها لبلحتياط كربديد حجم

 1أدارة مدربة يف ىذا اجملاؿ سيقوم من فعاليتها، كما هبب اف تتوفر لديو معلومات بشكل دائم 

كاؼبخاطر اعبديدة اليت تظهر أثناء اؼبمارسة اؼبصرفية كيف ىذا اعبانب سنقدـ أىم أىم األدكات اليت يستعملها 
 1 إدارتو للمخاطر كىي اؼبصرؼ اإلسبلمي يف

 تنويع االئتمان واالستثمار:  -

من بُت الوسائل كاالساليب اؽبامة إلدارة اؼبخاطر االئتمانية ىي التنويع على اؼبستول اؼبراحبة كعلى مستول 
 ؿبفظة االستثمار، كفيما يلي نتناكؿ ـباطر االئتماف كنظرية ماركو تز مث تنويع االستثمار

 تنويع مخاطر االئتمان ونظرية ماركو تز .أ 

 بؤ.إدارة االئتماف كتقـو فكرة التن تعد فكرة تنويع اؼبخاطر أىم كسيلة تأخذ هبا 

 ب. تنويع محفظة االستثمار: 

ُف جانب تنويع االئتماف تلجأ إدارة االئتماف إُف توزيع ؿبفظتها االستثمارية كىو ما يعرؼ باألسلوب التنويع ا
 :حور تصور ماركو تزيف تنويع ؿبفظة االستثمار يف ظل بعدين رئيسُتكيتم.البسيط

 معدؿ العائد على األصوؿ. األول:  

                                                             
صادية الدكلية كاغبوكمةالعاليمة، جامعة سطيف، يومي مفتاح صاٌف، إدارة اؼبخاطر يف اؼبصارؼ اإلسبلمية، اؼبلتقى العلمي الدكِف حوؿ االزمة اؼبالية كالقت 1

 .28، ص 2009، 21، 20
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التغَت اؼبتوقع على ىذا العائد استنادا اُف مقاييس االكبراؼ اؼبعيارم للعائد.ففي حالة تكوين ؿبفظة الثاني: 
بينهم، كبواسطة مقياس االكبراؼ اؼبعيارم تتحدد  استثمارية مكونة من أصلُت اك أكثر ال كجود لعبلقة ارتباط تاـ

مستول اؼبخاطر أقل نسبيا فبا لو كانت عبلقة االرتباط تامة اك كبَتة، فنظرية التنويع هتدؼ اُف تكوين ؿبفظة 
استثمارية كفئة دبدلوؿ العائد كاؼبخاطر ففي ظل أكرب مستول عائد فبكن يقابلو مستول معُت من اؼبخاطر 

 .1ر معُت تنخفض كتقل كلما زاد تنويع ؿبفظة االستثمارفمخاطر استثما
 :تخصيص احتياطات ومخصصات لمواجهة األخطار  -02

من بُت االحتياطات اؼبتخذة يف ىذا اجملاؿ االحتياطات اإلجبارية كعلى اؼبصارؼ اإلسبلمية دراسة 
ال تستطيع اف تلجأ اُف االقًتاض من اؼبصارؼ اك من اؼبصرؼ اؼبركزم،كنقـو  احتياجاهتا من السيولة بعناية الهنا

بتصنيف أجاؿ استحقاقاهتا لودائعها اليت تكوف معظمها من الودائع اعبارية كتدرس مواسم السحب كااليداع كتقـو 
السيولة بالبنك فبا  باستمرار بدراسة مؤشر السيولة الذم يعتمد على قياس االقًتاض بالنسبة للودائع كضعف زبطيط

يؤدم اُف عدـ التناسق بُت األصوؿ كاللتزامات من حيث أجاؿ كاالستحقاؽ كيبكنو دراسة االستخدامات بشكل 
 دائم حىت عن اؼبخاطر. 

 . التأميـــــن التكافلــــــي:03
عقود تعترب أداة من بُت عقود التأمينات اليت تستخدـ كىي شرعية عقود التأمُت التكافلي أك التعاكين كىذه ال

مهمة بيد اؼبصرؼ اإلسبلمي إلدارة اؼبخاطر كىي ربويل للمخاطراك بعضها لشركة التأمُت يف العمليات اليت يدخل 
 فيها اؼبصرؼ اإلسبلمي شريكا يف سبويلها. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 444ابتهاج مصطفى،عبد الرضبن، مرجع سابق الذكر،ص، 1
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 إدارتها:و  المبحث الثاني: المخاطر المتعلقة بصيغ التمويل اإلسالمي

 عملها صيغ إسبلمية ـبتلفة كىذه األخَتة تتعرض ؼبخاطر كيف سبيل التقليل تستخدـ اؼبصارؼ االسبلمية يف 
 من اؼبخاطر كالتحكم فيها على اؼبصارؼ اإلسبلمية إتباع إلجراءات سليمة اإلدارة 

 المطلب األول: مخاطر التمويل بالمشاركة والمضاربة:

 أوال: مخاطــــر التمويل بالمشاركة:

 يصاحب التمويل باؼبشاركة يف رأس اؼباؿ اؼبخاطر التالية:

أكؿ تلك اؼبخاطر تتمثل يف احتماؿ فقداف رأس اؼباؿ ذاتو إذ أف مؤسسة التمويل اإلسبلمية تدخل كشريك 
أك مساىم يقدـ حصتو يف رأس ماؿ مقابل عدد من األسهم كتنتقل ملكية اغبصة اُف الشركة كيقتصر حق اؼبؤسسة 

تمل يف الربح أك اػبسارة،فمبلغ التمويل يأخذ ظبات ما يعرؼ يف النظم األكربية برأس ماؿ على نصيب ؿب
اؼبخاطرحيث يكوف معرضا للضياع يف حالة إخفاؽ اؼبشركع أك الشركة اك النشاط الذم يتم سبويلو من شأنو اف وبقق 

د اؼبطلوب ال يتم إال بإجراء تقسيم عائدا مناسبا حاليا أك مستقبليا كأنو يدار بطريقة سلمية كإذا كاف التأكي
الشركات كاألنشطة اؼبطلوب سبويلها قبل ازباذ قرار التمويل كيف متابعتها عن كثب بعد ذلك حىت سباـ تصفية 
اؼبشركع، فإف ىذا يشَت إُف صعوبة أخرل ىي احتياج التقييم كاؼبتابعة إُف عناصر فنية ذبمع بُت اػبربة كالتخصص 

...اٍف كفضبل عن ندرة ىذا النوع من اػبربات، .حي اؼبالية كاحملاسبية كاالدارية كالتسويقية.موضوع النشاط كالنوا
كبسبب ىذه الندرة كذلك فإنو عاِف التكلفة فبا ال يتيح للبنوؾ االسبلمية اغبصوؿ عليو بالعدد الكايف للدخوؿ يف 

 استثمارات كبَتة بأسلوب اؼبشاركة يف رأس اؼباؿ. 

ىو نوع االستثمار الدائم، كالذم ال يتيسر ربويلو إُف سيولة إال االستثمار بطريقة المشاركة في رأس المال:  01
ببيع األسهم اُف طرؼ آخر، األمر الذم يصعب ربقيقو ما َف تكن األسهم مسجلة يف البورصة كحركة التعامل 

شكوا من زيادة السيولة لديهما اكثر من قدرهتما عليهما نشطة لكن يف الواقع العلمي فإف اؼبصارؼ اإلسبلمية ت
االستيعابية، إال اف ذلك ال يصح أف يدفعهما إُف اؼبخاطرة احملسوبة يف استثمارات طويلة، إذ ام ظرؼ طارئ عاـ 

 أساسي اقتصادم سيدفع باؼبودعُت اُف سحب كدائعهم.

نشأة على أرضها بعملتها الوطنية، ككذلك اذ  .اف كثَت من الدكؿ تشًتط قوانينها أف يكوف رأس ماؿ الشركات اؼب02
كاف سعر صرفها غَت ثابت بالنسبة للعمبلت األجنبية، ففي ىاتينا غبالتُت تتعرض اؼبصارؼ اإلسبلمية اؼبشاركة يف 
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التمويل إُف تقلبات سعر الصرؼ من ناحية، كلعدـ سهولة ربويل استثماراهتا إُف اػبارج عند هناية اؼبدة من ناحية 
 كىبضع ؽبذين اػبطرين كل من أصل مبلغ االستثمار كعوائده.أخرل،

فقد حدث يف أكثر من بلدكيف أكثر من نظاـ سياسي كاقتصادم اف غَتت اغبكومات قوانينها، فتتغَت نتائج 
االستثمارات يف معظم األحواؿ من ربح متوقع اُف خسارة مؤكدة مث يأيت خطر زبصيص قيمة العملة احمللية 

 . 1بة أساسية يف طريق االستثمار اؼبتوسط كطويل األجلكالبفاضها كعق

كمن الطرؽ للتخلص من اؼبخاطر اؼبرتبطة بصيغ التمويل اؼبشاركة يف االرباح ىي اف تعمل اؼبصارؼ 
االسبلمية كمصارؼ شاملة ربتفظ بأسهم ضمن مكونات ؿبافظها االستثمارية كبالنسبة للمصارؼ اإلسبلمية فإف 

ستخداـ صيغة اؼبشاركة، كقبل الدخوؿ يف سبويل اؼبشركع هبذه الصيغة وبتاج اؼبصرؼ أف يقـو ذلك يعٍت التمويل با
بدراسة ؿبكمة للجدكل كباحتفاظها بأسهم، فإف اؼبصارؼ الشاملة تصبح طرفا أصيبل يف ازباذ القرار كيف إدارة 

حكم عن قرب يف توظيف اؼبنشأة اليت ربتفظ ىذه اؼبصارؼ بأسهمها كنتيجة لذلك باستطاعة اؼبصرؼ اف يت
 األمواؿ يف اؼبشركعات اليت درست جدكاىا كاف يقلل من مشكلة اػبطر األخبلقي. 

 ثالثا: مخاطر التمويل بالمضاربة:

على الرغم من اف صيغة التمويل باؼبضاربة تعد يف فكر الصَتفة اإلسبلمية نظريا كاحدة من أفضل الصيغ 
أف بعض ىذا الفكر دعا إُف اف تكوف عمليات اؼبصارؼ اإلسبلمية مقصورة اإلسبلمية ػبلوىا من شبهة الربا لدرجة 

يف ضيعة اؼبضاربة، إال أف نتائج ذبربة التطبيق تلغى سباما كما جدكل األخذ هبا، إذ تكتنف اؼبضاربة ـباطرة كثَتة، 
النادرة غَت مشجعة، االمر الذم جعل اؼبصارؼ اإلسبلمية ال تتعامل هبا نادرا جدا، ككانت نتائج ىذه العمليات 

 .2االمر الذم جعل اؼبصارؼ اإلسبلمية ال سبضي قدما يف اؼبضاربة

كتتعرض اؼبصارؼ اإلسبلمية اُف نوعُت من اؼبخاطر عند استخدامو العد اؼبضاربة، كتتمثل يف ـباطر خارجية 
 كـباطر داخلية: 

 

 

                                                             
شهادة اؼباجيسًت يف العلـو االقتصادية غَت منشورة  ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيلدراسة مقارنة بين البنوك التقليدية واالسالميةخضراكم نعيمة،  1

 70،71،ص ص، 2008،2009جامعة بسكرة،
 .119ص،مرجع سابق، ؿبمد شيخوف، 2
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 تنقسم ىذه اؼبخاطر اُف قسمُت: بالنسبة للمخاطر الخارجية:  -1

 كتتمثل ىذه اؼبخاطر يف ما يلي: مخاطر السوق:  -أ

انعداـ السيولة أك قلتها كتظهر ىذه اغبالة عند توقف اؼبصرؼ اإلسبلمي عن سبويل عقد اؼبضاربة مع العلم ر خط -
اف ىذه العقود ىي عقود استثمار كربتاج اُف امواؿ كبَتة ال قبازىا كيرجع السبب يف حدكث ىذا اػبطر اُف 

 ضاربُت على رد رؤكس امواؿ اؼبضاربة. أحد العاملُت إما إُف توظيف السيئ لؤلمواؿ، كإما اُف عدـ قدرة اؼب
خطر الصرؼ كخصوصا اذا مت ربويل اؼبضاربة بالعملة األجنبية حيث يتجلى ىذا اػبطر يف مقدار التغيَت بُت  -

 سعر العملة الوطنية كسعر العملة األجنبية ؿبل التمويل.
ا ذباه البنك كيتنوعاػبطر حسب درجة كيظهر ذلك يف حالة عدـ كفاء اؼبضارب بالتزاماهتمخاطر انعدام المقابل:  -ب

 التمويل كمدتو كأخَتا قيمتو اؼبالية كمعلـو أف شخصية اؼبضارب ؽبا أثر ىاـ يف ربديد درجة ىذه اؼبخاطر.
 بالنسبة للمخاطر الداخلية: فتنقسم هي األخرى الى قسمين:  -2
كتناكؿ ىذه الطبيعة درجة النشاط،  كىي تلك اؼبخاطر اؼبرتبطة بطبيعة نشاط اؼبضاربةالمخاطر التجارية: -أ

 ركاجو،أك كساده أك اؼبخاطر اؼبتصلة باؼبناخ العاـ لبلستثمار.
كترتبط أساسا دبدل صبلحية اؼبضاربة للعمل اؼبصريف من عدمو كمدل مبلءمة جهاز التسيَت مخاطر تقنية:  -ب

 1ؽبا من جهة ثانية، كعلى مدل كفاءة أعضاء ؾبلس اؼبضاربة. 
 كيبكن تلخيص تلك اؼبخاطر يف الشكل التاِف: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .72خضرم نعيمة، مرجع سابق، ص،  1
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 مخاطر المضاربة

 

 مخاطــــــر داخليـــــــة                            مخاطــــــر خارجيـــــة  

  

 مخاطر تقنية         مخاطر تجارية     المقابل مخاطر انعدام      مخاطر السوق

  

 

 خطر انعدام السيولة او قلتها       خطر الصرف 
 من إعداد الطالب بناء على اؼبعطيات السابقة.المصدر: 

 لمطلب الثاني: مخاطر التمويل بالمرابحة والتمويل ا

 اوال: مخاطر التمويل بالمرابحة: 

اؼبراحبة كللتغلب على ـباطر الطرؼ اآلخر الناشئة عن الطبيعة غَت اؼبلزمة فإف دفع مصركفات كبَتة مقدما  يف
 عبارة عن ىامش جدية قد أصبح صفة دائمة يف العقد.

 : مخاطــــــــــر التمويل باإلجارة:ثانيا:

ايا متعددة للمؤجر كاؼبستأجر معا، تعترب اإلجارة أداة مهمة من أدكات التمويل اإلسبلمية إذ أهنا تتمتع دبز 
فبالنسبة للمصرؼ تعترب أقل ـباطر من صيغ التمويل األخرل)مضاربة، مشاركة( حيث اف اؼبصرؼ يبلك األصل 
اؼبًؤجر كيتمتع بإيراد مستقر، مث إهنا أقل تعقيدا من حيث اإلجراءات كالشركط القانونية،اما بالنسبة للمستأجر فهي 

يزانية،دبعٍت أف إدارة اؼبؤسسة يف العادة ىي اؼبطالبة بتقدًن تربير تفصيلي الستعماالت تشكلتمويل من خارج اؼب
أمواؽبا، إضافة اُف اهنا تساعد اؼبستأجر على حسن التخطيط كالربؾبة لنفقاتو ألنو يعرؼ التزامو اؼباِف مقدما كتعترب 

 قد إجارة ثابت األجر لوقت الطويل. اإلجارة كسيلة كحيدة ربمي اؼبستأجر ضد التضخم خصوصا إذا ارتبط بع

كوبتفظ اؼبصرؼ اإلسبلمي بصفتو مؤجرا دبلكيتو للموجودات اؼبؤجرة بينما ينقل حقة يف االقتناع بتلك 
اؼبوجودات إُف عميل آخر بصفتو مستأجرا ؼبدة معلومة بإهبار ؿبدد،كبناء على ذلك يتحمل اؼبصرؼ صبيع 

ودات اؼبؤجرة الناذبة عن االستخداـ كبناء على ذلك ففي كل عقدم اإلجارة االلتزامات كاؼبخاطر اليت تلحق باؼبوج
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كاإلجارة اؼبنتهية بالتمليك تظل اؼبخاطر على عاتق اؼبؤجر عدا اؼبخاطر قيمة اؼبتبقية ناىية مدة اإلجارة اؼبنتهية 
ات اليت يف حيازتو،قبل توقيع بالتمليك اليت سيتحملها اؼبستأجر بينما يتعرض اؼبؤجر ؼبخاطر االسعاربالنسبة للموجود
 ام عقد اإلجارة ما َف قد مت اغبصوؿ على السلعة اؼبعنية بعد توقيع اإلجارة ملـز بشأهنا.

كيف حالة حدكث ضرر على األصل اؼبؤجر بشكل دائم كليس ىناؾ تأمُت عليو، فإف البنك يتعرض ػبسارة 
تساكم القيمة الدفًتية لو فإذا مارس اؼبستأجر حقو يف إلغاء عقد اإلجارة يتحمل اؼبؤجر ـباطر القيمة لدفًتية إذا  

كس ـباطر األسعار إف كجدت يف زبصيص كانت أقل من اؼبدفوعات اؼبسًتدة اؼبستحقة للمستأجر كعندئذ تنع
يطبق على قيمة األصل اؼبستأجر كضماف،كلذلك ال ربسب ـباطر األسعار اف كجدت يف إطار عقد اإلجارة اؼبنتهية 

 بالتمليك.

كىناؾ ـباطر سوقتنشأ عندما يقررا ؼبستأجر،كعند انتهاء عقد اإلجارة عدـ رغبتو يف شراء األصل اؼبؤجر 
 ق عليو، فإف اؼبصرؼ اإلسبلمي يف ىذه اغبالة لبيع األصل من قيمتو الدفتكدفع اؼببلغ اؼبتف

 وثمة مخاطر اخرى تكتنف عقود اإليجار أهمها ما يلي: 

تتمثل يف اف شراء ىذه األجهزة كاؼبعدات من قبل البنك وبتاج إاُف ضبلة تسويقية منظمة من د. مخاطر تسويقية: 
كف مع اؼبصرؼ يف ىذا الشأف، لذلك البد من االخذ بعُت االعتبار عند قبل اؼبصرؼ عبذب انتباه العمبلء للتعا

شراء مثل ىذه األجهزة الحتياجات السوؽ كالطلب على ىذه اؼبعدات، كإال تعرض اؼبصرؼ إُف ـباطر كبَتة تتمثل 
 يف ذبميد رأس اؼباؿ كقد يتسبب يف خسارة كبَتة 

 ناع:المطلب الثالث: مخاطر التمويل ببيع السلم واالستص

 أوال: مخاطر التمويل ببيع السلم:

يعترب التمويل بصيغة بيع السلم من اكثر أنواع التمويل تعرضا للمخاطر، ذلك انو يرتبط بظركؼ الزراعة،ككما 
ىو معلـو فإف النشاط الزراعي ذباهبو انواع ـبتلفة من اؼبخاطر لذلك جد أف اؼبصارؼ اإلسبلمية يف الدكؿ الزراعية 

راعة فيها مصدرا من مصادر الدخل القومي،ال تكوف متحمسة ؽبذا النوع من التمويل إال يف حدكد ما اليت تشكل الز 
تعرضو الدكؿ من سياسات كعليو فإف ـباطر بيع السلم تنشأ نتيجة ؼبخاطر النشاط الزراعي اليت يبكن حصرىا يف 

 النقاط التالية:

وقت اؼبتفق عليو يف العقد حبجة اإلعسار اك فشل كتتمثل يف عدـ تسليم اؼبسلم يف المخاطر عدم السداد:  .1
 اؼبوسم أك الشعور بالغنب يف احملصوؿ أك الفشل يف تسليمو كليا كقد يعزم ذلك لظركؼ ليس ؽبا صلة 
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 انخفاض جودة المسلم فيه، وقد يكون مرد ذلك لظروف طبيعية أيضا. .2
عدـ قدرة البنك على بيع سلعة اؼبسلم نظرا لظركؼ السوؽ، حيث إف االسعار قد البفضت عن معدؿ السعر  .3

الذم مت بو الشراء كبالتاِف فإف البنك سيتحمل مصركفات اضافية جراء قيامو لتخزين احملصوؿ يف حالة عجزه 
على ىذه اؼبشكلة إحدل الطرؽ  عن الدخوؿ يف عقد بيع سلم موازم قبل استبلمو للمسلم فيو كيبكن التغلب

 ثانيا مخاطر التمويل باإلستصناع:

عندما يقدـ البنك التمويل كفق عقد اإلستصناع فإنو يعرض رأس مالو لعدد من اؼبخاطر اػباصة بالطرؼ 
 اآلخر كىذه تشمل اآليت:

استصناع تشبو ـباطر ـباطر الطرؼ اآلخر عقد االستصناع اليت تواجهها البنوؾ كاػباصة بتسليم السلع اؼبباعة  . أ
عقد السلم حيق يبكن أف يفشل الطرؼ اآلخر يف تسليم السلعة يف موعدىا أك اهنا سلعة رديئة غَت أف السلعة 

 موضع العقد يف حالة اإلستصناع تكوف ربت سيطرة العميل. 
تكوف ـباطر الطرؼ  كأقل تعرضا للظواىر الطبيعية مقارنة بالسلع اؼبباعة يف عقد السلم كألجل ذلك من اؼبتوقع اف

 األخر يف اإلستصناع أقل خطورة بكثَت مقارنة دبخاطر العميل يف عقد السلم.
ـباطر العجز عن السداد يف جانب اؼبشًتم ذات طبيعة عامة، دبعٌت فشلو يف السداد بالكامل يف اؼبتفق  . ب

 عليو مع البنك.

ء فقد تكوف ىنالك ـباطر الطرؼ اآلخر الذيقد ج. إذا أعترب عقد اإلستصناع عقدا جائزا غَت ملـز كفق بعض اآلرا
 يعتمد على عدـ لزكمية العقد فيًتاجع عنو. 

كإف سبت معاملة العميل يف عقد اإلستصناع معاملة العميل يف عقد اؼبراحبة كإف سبتع خبيار الًتاجع عن العقد  . د
د التعامل بعد االستصناع. كرفض تسليم السلعة يف موعدىا فهناؾ ـباطر اضافية يواجهها البنك اإلسبلمي عن

كقد تكوف ىذه اؼبخاطرة ألف اؼبصرؼ اإلسبلمي عندما يدخل يف عقد االستصناع يأخذ دكر الصانع كاؼبنشئ 
 1كالبناء كاؼبورد، كدبا أف البنك َف يتخصص يف ىذه اؼبهن، فإنو يعتمد على اؼبقاكلُت.

 

 

 
                                                             

 .69،70طارؽ اهلل خاف، حبيب أضبد، مرجع سابق ذكره،ص ص،1
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 إدارة مخـــــاطر االستصناع: -

يكوف اؼبصرؼ اإلسبلمي ىو الطرؼ الصانع عادة كالعميل يريد التمويل بطريق إسبلمية غَت  . يف عقد االستصناعأ
طائرات كغَتىا كقد يكوف عقد االستصناع يف ك  ربوية ىو اؼبستصنع كالصناعة قد تكوف ؼبعدات كآالت كاجهزة،

 اؼبباين أك اؼبنشآت.

مل فإهنا تلجأ إُف االستصناع اؼبوازم تكوف كحيث أف اؼبصارؼ اإلسبلمية عادة ليست مهيأة للقياـ هبذا الع
ىي اؼبستصنع ال الصانع كتتعاقد مع الصانع لصناعة ما تعاقدت عليو مع اؼبستصنع األخر ىو عميلها كيف كبل 

 العقدين بعض اؼبخاطر، تسليم ما مت صنعو، كاؼبخاطر ىنا ىي ـباطر الثمن يف البيع بالتقسيط.

كلكن توجد ـباطر ال يستطيع اؼبصرؼ أف يتحملها، ذلك أف كاف االستصناع يف اؼبباين فإف من يقـو بالبناء 
يكوف ضامنا للمبٌت مدة قد تزيد عن عشرة سنوات، كلذلك َف يقبل اؼبصرؼ االستثمار يف ىذا اجملاؿ ماداـ ىذا 

 الضماف موجودا.

اؼبوازم فيو عذا الضماف أيضا فأضيف يف العقد أف  كيكن التغلب على ىذه العقبة، حيث أف االستصناع
شركة اؼبقاكالت_ ام الصانع للمصرؼ _ تضمناؼببٌت للمصرؼ أك ؼبن وبدده اؼبصرؼ، كيف العقد االخر يذكر عميل 

 اؼبصرؼ _ أم اؼبستصنع_ يقبل قبوال غَت قابل للنقص أك اإللغاء ضماف اؼبصرؼ 

كعند التعاقد من اؼبشركع يتم نقل ىذا الضماف، حبيث يكوف  اؼبشركع أك أم طرؼ أخر يقبل ىذا الضماف
 اػبفية.ك  شركة اؼبقاالت، كتنتهي مسؤكلية اؼبصرؼ صبيع العيوب الظاىرةك  اإللزاـ كإلتزاـ بُت العميل

كتبقى اؼبخاطرة عندما يكوف اؼبصرؼ ىو اؼبستصنع كؼبواجهتهما، أك التقليل من آثارىا، كضعت الشركط  ب.
 التالية: 

ـز اؼبقاكؿ بتقدًن كفالة مصرفية غَت مشركطة لتنفيذ العمل اؼبطلوب دبوجب بنود الشركط العامة للعقد، كربدد يل -
 مدة كافية لصبلحية الكفالة.

 1كيقـو ايضا بالتأمُت على اؼبوقع كاؼبشركع ضد جينع األخطار.
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 خالصة الفصل الثاني:

االسبلمية بنوؾ ذات طابع مشوِف تقم دبختلف عاعبتنا ؽبذا الفصل نستخلص أف  اؼبصارؼ من خبلؿ م
كإتباعها ؼببادئ الشريعة اإلسبلمية مكنها من اف ربتل مكانة  اػبدمات عبميع القطاعات كتقبل من صبيع االطراؼ،

بارزة مقارنة بنظَتهتا فبا جعلها ؿبطة لكل من يرغب يف الكشب اغببلؿ، فاؼبصارؼ االسبلمية تقـو بتوظيف 
 ... اٍف( .إسبلمية )مشاركة، مضاربة استصناع، سلممواردىا يف صيغ 

بل أظبى من ذلك فلها أبعاد ، كال تكمن أبعاد إنشاء اؼبصارؼ اإلسبلمية يف ربقيق أبعاد اقتصادية فقط
اجتماعية كىي ربقيق التكافل بُت أبناء اجملتمع الواحد أبعاد سياسية كىي ربقيق التعاكف كالتكامل بُت الدكؿ 

 العربية كاإلسبلمية. باألخص الدكؿك 

كاتضح اف اؼبصارؼ االسبلمية تواجو العديد من التحديات اليت زبفض من قدرهتا عن القياـ بدكرىا 
االقتصادم ككذا التحديات العاؼبية هبب التصدم ؽبا لكي تتمكن من التطور كاؼبسانبة بشكل جيد يف التنمية 

 االجتماعية.ك  االقتصادية

اإلسبلمية غالبا ما تقـو بدراسة كتقييم اؼبخاطر اليت تتضمنها اؼبشاريع اليت تتطلب التمويل بنفس  فاؼبصارؼ
 كىذا رغم االختبلؼ يف عملية التمويل. األساليب اليت تقـو هبا اؼبصارؼ التقليدية

لذم ربجم فاؼبصارؼ االسبلمية ؼبشاركتها يف خسائر بعض العمليات تبعا لنوع العقود، فٍت تقـو بالدكر ا
 عنو اؼبصارؼ التقليدية يف تقدًن رأس اؼباؿ اؼبخاطر.

كإدارة اؼبخاطر يف اؼبصارؼ االسبلمية على حساسية عالية فعليها أف تتابع تطور النشاطات كالقطاعات 
ابعة كاؼبت يف إدارة األمواؿ كلكن يف اختبار شركائها باإلضافة إُف االشراؼ االقتصادية كبالتاِف فإف اػبطرال ينحصر

 .كالرقابة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:
 دراسة تطبيقية حول بنك الراجعي السعودي
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 :الثالث الفصل تمهيد

، إذ 2008العاؼبية تلعب الصناعة اؼبصرفية االسبلمية يف االكنة االخَتة دكر مهم خاصة بعد االزمة اؼبالية 
بدت البنوؾ االسبلمية أكثر متانة كقدرة على مواجهة الصدمات كَف يسجل اهنيار ام بنك اسبلمي، كبسبب 
االنتشار السريع كالتوسع اليت تعرفو البنوؾ االسبلمية يف جل بقاع العاَف، اصبحت معرضة إُف عدة ـباطر هتدد  

ؾ االسبلمية تكوين ادارة لتدير ىذه اؼبخاطر كتعمل على قياسها كالتنبؤ كياهنا كاستقرارىا اؼباِف لذا كجب على البنو 
 هبا لتقليل كالتحوط منها أك تفاديها إف امكن. 

عليو تأيت ىذه الدراسة ؼبعرفة طبيعة اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا البنوؾ االسبلمية كاألليات اؼبستخدمة يف إدارهتا، 
" عليو ؼبعرفة مدل تنبؤ SHERRODاستقراريتو كاسقاط مبودج " كقياـ بدراسة على البنك الراجحي كدراسة 

البنك خبطر التعثر الذم قد وبدث جراء صيغ التمويل اإلسبلمية اليت يبنحها، حيث امتدت فًتة الدراسة من 
  2018اُف  2008
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 المبحث األول: نبذة عن مصرف الراجحي السعودي:

مصرؼ الراجحي، باعتباره أكرب مصرؼ إسبلمي يف العاَف، ربقيق عائدات قوية مستندة اُف أسس  يواصل 
راسخة، كمنذ بضعة أعواـ مضت، شرع يف تنفيذ برنامج اسًتاتيجي بدأ دبراجعة األسس كاعبوانب اعبوىرية اليت 

ر يف جذب عمبلء جدد شكلت ركيزة تقدـ ناجح، كاليـو حيثتم تبٌت تقنيات جديدة للمستقبل مع االستمرا
 ػبدمات الرقمية، فمثل ىذه العوامل كغَتىا تشكل يف مضموهنا األسس اعبديدة اليت يرتكز عليها اؼبصرؼ 

 المطلب االول: تاريخ بنك الراجحي السعودي: 

كيشار اليو يف ىذه الوثيقة باسم اؼبصرؼ، كلكن مت  2006حصل مصرؼ الراجحي على اظبو اغباِف عاـ 
ـ إُف مصرؼ ربت اسم شركة الراجحي اؼبصرفية 1987ـ كشركة صرافة مث ربوؿ عاـ 1957ألصل تاسيسو يف ا

( كاؼبادة 59/ لبلستثمار، يعد اؼبصرؼ شركة سعودية مسانبة مت تأسيسها كترخيصها دبوجل اؼبرسـو اؼبلكي رقم )ـ
ر اؼبصرؼ يف الرياض ، يقع مق1987(، كمصدر كبلنبا يف يونيو عاـ 245من القرار الوزارم رقم ) 06رقم 

كىو مدرج يف السوؽ اؼبالية السعودية  1010000096باؼبملكة العربية السعودية، كيعمل دبوجب سجل ذباريرقم 
 .RJHI 1تداكؿ ربت الرمز 

سنة يف ؾباؿ األعماؿ اؼبصرفية كاالنشطة  50كيتمتع مصرؼ الراجحي السعودم خبربة سبتد ألكثر من  
، بينماافتتح أكؿ فرع للسيدات 1957أكؿ فرع ؼبصرؼ للرجاؿ يف حي الديرة يف الرياض عاـ  التجارية، كمت إفتتاح

، دمج ـبتلف اؼبؤسسات اليت ربمل اسم الراجحي ربت 1978يف حي الشميسي،كقد شهد العاـ  1979عاـ 
 2ية بشكل أساسيمظلة كاحدة يف شركة مسانبة سعودية عامة، كدبا أف اؼبصرؼ يرتكز إُف مبادئ اؼبصرفية االسبلم

 المطلب الثاني: تعريف بنك الراجحي

، مصرؼ الراجحي إحدل الشركات اؼبصرفية الكربل اؼبسانبة إذ 1957ىو مصرؼ سعودم تأسس سنة  
لاير سعودم كوبكم اؼبصرؼ يف تعامبلتو اؼبصرفية كاالستثمارية أحكاـ كضوابط  25000000000يبلغ رأس ماؽبا

حرصا من اؼبصرؼ  3سها اإلخوة صاٌف كعبد اهلل كسليماف كؿبمد بن العزيز الراجحيالشريعة االسبلمية،قاـ بتأسي
على ربقيق أىدافو دبا يف ذلك تعزيز كتطوير الصَتفة االسبلمية داخل اؼبملكة كخارجها، أسس اؼبصرؼ عددا من 

 الشركات التابعة اليت يبتلكها بالكامل أك يبلك حصص االغلبية فيها كىي: 
                                                             

  .6لبنك الراجحي السعودم،ص 2018التقرير السنوم  - 1
 www.elrajihi.com.sa: 2022مام  22ؼبوقع االلكًتزين: ا - 2

  .6لبنك الراجحي السعودم،ص 2018التقرير السنوم  - 3



 حول تنل الراجحي السعودي تطثيقيحدراسح ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثالثالفصل 

 

49 

 : تتمثل فيما يلي: التابعة الشركات: أوال

، 2013مصرؼ اسبلمي مرخص دبوجب قانوف اػبدمات اؼبالية االسبلمية لعاـ  مصرف الراجحي ماليزيا: -01
 منشأ كيعمل يف ماليزيا.

 /رئيسي ك شركة مسانبة مقفلة مسجلة يف اؼبملكة العربية السعودية لتعمل كوكيلشركة الراجحي المالية:  -02
 االستشارات كالًتتيبات كاغبفظ.ك  أك لتقدًن خدمات الوساطة، كالتأمُت كاالدارة

شركة ذات مسؤكلية ؿبدكدة مسجلة يف اؼبملكة العربية السعودية لتعمل  شركة وكالة تكافل الراجحي:  -03
 كوسيل لتسيَت أنشطة كساطة التأمُت كفقا التفاؽ الوكالة مع شركة الراجحي للتأمُت التعاكين. 

شركة ذات مسؤكلية ؿبدكدة مسجلة يف اؼبملكة العربية السعودية لدعم _ شركة الراجحي للتطوير المحدود:04
برامج التمويل العقارم للمصرؼ من خبلؿ نقل سندات ملكية العقارات كاإلحتفاظ هبا ربت اظبها نيابة عن 

 اؼبصرؼ ربصيل ايرادات بيع بعض 

كتقدًن خدمة تسجيل  كتقدًن خدمات االستشارات العقارية كاؽبندسية، اؼبمتلكات اليت تباع من قبل اؼبصرؼ،
 العقارات، كاالشراؼ على تقييم العقارات.

شركة ذات مسؤكلية ؿبدكدة مسجلة يف اؼبملكة العربية السعودية لتقدًن شركة الراجحي للخدمات اإلدارية:  -05
 خدمات التوظيف. 

 : تتمثل يف مايلي:الدولية الفروع: ثانيا

 فرع اجنيب ؾبسل لدل بنك الكويت اؼبركزم. مصرف الراجحي فرع الكويت: -01

فرع اجنيب يعمل يف اؼبملكة االردنية اؽبامشية، كيقدـ صبيع اػبدمات اؼبصرفية مصرف الراجحي فرع االردن:  -02
االسبلميةكدبوجب القانوف كاالستثمارية كخدمات استَتاد اؼبعادف كاألحجار الكريبة االذبار هبا كفقا لقواعد الشريعة 

 اؼبعموؿ بو يف الببلد.
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 المطلب الثالث: أهداف بنك الراجحي السعودي: 

استثمارية داخل اؼبملكة العربية السعودية كخارجها، كفقا ك  تتمثل أىداؼ اؼبصرؼ يف القياـ بأنشطة مصرفية 
كقرار ؾبلس الوزراء ربت تاريخ اؼبصرؼ كفقا للنظاـ األساسي للمصرؼ كاللوائح الداخلية كقانوف الرقابة اؼبصرفية 

 . 1ألحكاـ الشريعة االسبلمية

 Sherrodدراسة أداء واستقراريه البنك الراجحي وفق نموذجالمبحث الثاني: 

إف صبيع معامبلت مصرؼ الراجحي تقـو على أساس مبادئ الشريعة اإلسبلمية فهو يلعب دكرا رئيسيا 
كأساسيا يف سد الفجوة بُت متطلبات اؼبصرفية اغبديثة كالقيم اعبوىرية للشريعة اإلسبلمية، كحصل اؼبصرؼ خبلؿ 

قبازاتو يف ؾباؿ مصرفية األفراد كالشركات ـ على عدة جوائز منيوركموين كأرابياف بيزنس كأسياف بانکر إل 2009عاـ 
مثل جائزة أفضل بنك إسبلمي لقطاع التجزئة يف السعودية كاػبليج العريب كأفضل سبويل كفقا ؼببادئ كأحكاـ الشريعة 

 .اإلسبلمية

ؿ االلتزاـ دبتطلبات حيث تتم مراجعة معدؿ كفاية رأس اؼباك  يوِف بنك الراجحي أنبية كبَتة إلدارة رأس اؼباؿ
قاـ بنك الراجحي بتطبيق اإلطار اعبديد لبازؿ  II بازؿ297بشكل يومي من قبل إدارة اؼبصرؼ، فبصدكر اتفاقية

كىذا كفقا ما اعتمدتو مؤسسة النقد العريب كربتسب نسبة كفاية رأس اؼباؿ ؼبخاطر االئتماف كـباطر السوؽ كـباطر 
 .(2016ة آمة اهلل، لطرش مباركك  التشغيل كفق اؼبنهج اؼبعيارم )ضبيد ـبتار

 المطلب األول: مؤشرات األداء المالي لبنك الراجحي

 :والودائع لبنك الراجحي -تطور حجم األصول  -أ

 (.2018-2008: تطور حجم األصول وحجم الودائع لبنك الراجحي خالل الفترة )01الجدول رقم 

 السنوات األصول تطور األصول الودائع تطور الودائع الودائع/األصول
%71.38 - 116.611 - 163.373 2008 
%71.96 +%5.36 122.861 %4.5+ 170.729 2009 
%77.39 %16.44+ 143.064 %8.26+ 184.840 2010 
%80.51 %24.23+ 177.732 %19.41+ 220.731 2011 
%82.64 24.56+% 221.394 %21.35+ 267.870 2012 
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%82.74 %4.60+ 231.589 %4.45+ 279.870 2013 
%83.21 %10.57+ 256.077 %9.94+ 307.711 2014 
%79.97 %1.43- 252.403 %2.56+ 315.619 2015 
%80.24 %7.99+ 272.593 %7.63+ 339.711 2016 
%79.58 %0.16+ 273.056 % 1+ 343.116 2017 
%80.28 %7.32+ 293.056 %6.37+ 365.004 2018 

 .إعداد الطالبُت باالعتماد على التقارير السنوية لبنك الراجحي منالمصدر: 

 (.2018-2008:تطور حجم األصول وحجم الودائع لبنك الراجحي خالل الفترة )01الشكل رقم 

 .على معطيات اعبدكؿ أعبله من إعداد الطالبُت بناءاالمصدر: 

فأعلى نسبة حققت كانت  نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف أصوؿ البنك يف تطور مستمر طوؿ فًتة الدراسة،
% يف سنة 4.45، لتشهد البفاضا ؿبسوسا إُف 2011بسنة  مقارنة 21.35أين بلغت % 2012سنة 

، كلكن رغم ىذا االلبفاض الذم شوىد يف معدؿ مبو إصباِف أصوؿ إال أنو ضل موجبا كىذا يعكس أف 2013
أنو يتمتع بكفاءة عالية يف األداء اؼباِف، أما فيما ىبص تطور حجم ك  البنك قادر على توليد تدفقات نقدية مستقبلية

أين بلغت نسبة  2012فهي كذلك عرفت ارتفاعا طواؿ فًتة الدراسة فأعلى معدؿ حققو البنك كانفي سنة  الودائع
 1.43% –حقق بنك الراجحي معدؿ مبو سالب قدر ب  2015كلكن حبلوؿ  24.56تطور حجم الودائع %

تقليل من الودائع العالية كىذا االلبفاض راجع سواء لقياـ البنك بتخفيض ـباطر انكشافو أماـ الودائع من خبلؿ ال
 .التكلفة يف ؿبفظتو

 %71.38بالنسبة لنسبة حجم الودائع إُف حجم األصوؿ فالبنك حقق نسب تراكحت ما بُت
%، إف نسبة األصوؿ ىي مؤشر لقياس نسبة اإليرادات اإلصبالية الناذبة عن كل كحدة نقدية من أصوؿ 83.21ك

 .توازف بُت أصولو كإيراداتو البنك، كالبنك الكفء ىو الذم يستطيع ربقيق

 " :"Asset On Return ROA -معدل العائد على األصول -ب
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مصادر التمويل يعد ىذا اؼبؤشر مقياسا كليا ِف التعبَت عن أداء البنك كقدرتو على ربقيق العوائد من كافة 
كلما ارتفعت ىذه النسبة كلما كاف أفضل كيعٍت ك  أية مصادر سبويل أخرل،ك  الودائعك  اؼبستثمرة يف حقوؽ اؼبلكية

 1ذلك توظيف أصوؿ البنك يف استثمارات أكثر رحبية،ك النسبة اؼبثلى ؽبذا اؼبعدؿ هبب أف تكوف أكرب من
 (.2011،كوبسب بالعبلقة التالية )شوقي بورقبة، %

 .اعبدكؿ التاِف يوضح تطور معدؿ العائد على األصوؿ لبنك الراجحي خبلؿ كلسنة من فًتة الدراسة

 (.2018-2008: معدل العائد على األصول لبنك الراجحي خالل الفترة )02الجدول رقم 

ROA السنوات ROA السنوات 
%2.22 2014 %3.99 2008 
%2.25 2015 %3.96 2009 
%2.39 2016 %3.66 2010 
%2.65 2017 %3.34 2011 
%2.82 2018 %2.94 2012 

 %2.65 2013 
 .من إعداد الطالبُت باالعتماد على التقارير اؼبالية لبنك الراجحيالمصدر: 

 (.2018-2008العائد على األصول لبنك الراجحي خالل الفترة ) : معدل02الشكل رقم 

 .من إعداد الطالبُت بناءا على معطيات اعبدكؿ أعبلهالمصدر: 

من خبلؿ النتائج نبلحظ أف نسب معدؿ العائد على األصوؿ لبنك الراجحي طوؿ فًتة الدراسة تفوؽ 
الذم قدر ك  2008معدؿ حققو البنك كاف سنة % كىذا شيء إهبايب للبنك، فأعلى 1النسبة اؼبعيارية كىي 

أين حقق البنك أدىن قيمة يف ىذه الفًتة  2015إُف غاية 2009% ليبدأ يف االلبفاض ابتداء من سنة  3،99
% كيرجع ذلك إُف البفاض مستول النتيجة الصافية، لَتتفع  2،22حبيث بلغ معدؿ العائد  2014ككاف سنة 

، فيبلحظ من % 2،82ليصل إُف 2018% كيواصل االرتفاع إُف غاية  2،39ليصل إُف  2016ابتداء من سنة 
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خبلؿ ىذه النتائج أف أحسن اؼبعدالت اليت حققها البنك كانت يف السنوات األكُف من فًتل الدراسة أم ما بُت 
كىذا يعكس كفاءة البنك يف توظيف أصولو من أجل ربقيق مستول معُت من الرحبية  2011اُف غاية  2008

 .ؿ ىذه السنواتخبل

 : ROE "Equity On Return "معدل العائد على حقوق الملكية )المساهمين( -ت

استخداـ األمواؿ تسمى كذلك )مؤشر نسبة أرباح اؼبسانبُت( تعد ىذه النسبة من أىم مؤشرات قياس كفاءة 
من طرؼ البنك أم (نسبة العائد احملقق عن كل دينار مستثمر من أمواؿ اؼبسانبُت)، ككلما ارتفع ىذا العائد كلما  
 كاف أفضل للبنك ألنو يبكنو من توزيع نسبة أكرب من األرباح على اؼبسانبُت ككذلك زيادة نسبة األرباح احملتجزة،

(،ك ربسب 2010% )عبد الكرًن منصورم، 15النسبة النموذجية أك اؼبثلى ؽبذا اؼبؤشر هبب أف تكوف أكرب من 
 ىذه النسبة كاآليت: 

 .اعبدكؿ التاِف يوضح تطور معدؿ العائد على حقوؽ اؼبلكية لبنك الراجحي خبلؿ كل سنة من فًتة الدراسة

 (.2018-2008بنك الراجحي خالل الفترة ): معدل العائد على حقوق الملكية ل03الجدول رقم 

ROE السنوات ROE السنوات 
%16.31 2014 %24.13 2008 
%15.28 2015 %23.54 2009 

%15.64% 2016 %22.33 2010 
%16.35 2017 %20.03 2011 
%21.20 2018 %21.62 2012 

 %16.36 2013 
 .إعداد الطالبُت باالعتماد على التقارير السنوية لبنك الراجحي منالمصدر: 

 (.2018-2008: معدل العائد على حقوق الملكية لبنك الراجحي خالل الفترة )03الشكل رقم 

 األرباح الصافية /حقوؽ اؼبلكيةمعدل العائد على حقوق الملكية )المساهمين( =

 )اؼبسانبُت(
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 .من إعداد الطالبُت بناءا على معطيات اعبدكؿ أعبلهالمصدر: 

 

الشكل يبلحظ أف ىناؾ تذبذب على مستول العائد على حقوؽ اؼبلكية، ففي سنة ك  من خبلؿ النتائج
تعترب ىذه النسبة أعلى قيمة للعائد خبلؿ فًتة الدراسة لتنخفض حبلوؿ و % 24، 13بلغت نسبة العائد  2008

 2009سنة 

لتواصل يف االلبفاض خبلؿ السنوات اؼبتتالية كيعود سبب ذلك إُف البفاض مستول %  23،54إُف  
النتيجة الصافية أم أهنا َف تغطي حقوؽ اؼبسانبُت، فارتفاع النتيجة الصافية أك البفاضها يؤثر سلبا أك إهبابيا على 

العائد كبُت مستول توزيع األرباح مستول األرباح اؼبوزعة على اؼبسانبُت، ألف ىناؾ عبلقة طردية بُت ارتفاع معدؿ 
ىذا شيء جيد بالنسبة و % 15ب على اؼبسانبُت، اؼبهم أف اؼبعدالت احملققة تفوؽ بكثَت النسبة اؼبعيارية احملددة 

 .للبنك

 نسب مالءة رأس المال: -ث

ىذه النسبة مدل توفر األمواؿ لدل البنك ؼبواجهة احتياجاتو كمواجهة اؼبخاطر احملتملة من استخداـ  توضح
األمواؿ، فهي تعرب عن مدل متانة رأس اؼباؿ يف الصمود عند حدكث خطر ما. اعبدكؿ التاِف يوضح تطور نسب  

 .كفاية رأس اؼباؿ خبل كل سنة من فًتة الدراسة

 (.2018-2008معدالت كفاية رأس المال لبنك الراجحي من الفترة ): تطور 04الجدول رقم 

CAR السنوات CAR السنوات 
%19.59 2014 %21.39 2008 
%20.83 2015 %19.30 2009 
%21.98 2016 %20.63 2010 
%23.29 2017 %20.03 2011 
%20.20 2018 %19.83 2012 

 %19.60 2013 
إعداد الطالبُت باالعتماد على التقارير السنوية لبنك الراجحي منالمصدر:   

 (2018-2008: تطور معدالت كفاية رأس المال لبنك الراجحي من الفترة )04الشكل رقم 
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بناءا على معطيات اعبدكؿ أعبلهمن إعداد الطالبُت  المصدر: . 

من خبلؿ اعبدكؿ كالشكل نبلحظ أف جل معدالت كفاية رأس اؼباؿ لبنك الراجحي خبلؿ السنوات 
اؼبدركسة أكرب من اغبد األدىن ؼبعايَت عبنة بازؿ كىذا يدؿ على أف البنوؾ اإلسبلمية قامت بتعزيز كافة شرائح رأس 

ارتفاع نسبة كفاية رأس اؼباؿ يدؿ على قدرة البنوؾ على مواجهة اؼبخاطر اؼباؿ من أجل ضماف قباح أعماؽبا،كإف 
 .اليت تتعرض ؽبا مستقببل

 :لبنك الراجحي " Sherrod "المطلب الثاني: قياس نموذج

 ":Sherrod "1978نموذج - 1

يستخدـ ىذا النموذج من قبل البنوؾ للتنبؤ باؼبخاطر االئتمانية للشركات طالبة القرض أم دراسة سبلمة 
اؼبركز اؼباِف للعمبلء اؼبقًتضُت،ىذا النموذج يساعد البنوؾ على إجراء اختبار استمرارية اؼبؤسسات اؼبتقدمة بطلبات 

ارة البنوؾ من أجل دراسة ـباطر القركض اؼبمنوحة كتكوين يعترب أداة مساعدة إلد اؼباِف فهوالقرض كتقييم مركزىا 
 (.2013ياسُت طهياسُت القطاف، ك  ـبصص القركض اؼبشكوؾ يف ربصيلها )رافعة ابراىيم اغبمداين

ؽبذا اؼبؤشر يتم  يتكوف ىذا النموذج من ستة نسب مالية كيسمى ؾبموع ىذه النسب دبؤشر اؼبخاطرة،كنتيجة
تصنيف القركض اؼبمنوحة إُف ؾبموعة من الفئات كاليت حددت خبمس فئات رئيسية كما ىو موضح يف اعبدكؿ 

 :التاِف

 

 " Sherrod "كفق مبوذج " Z ": تصنيف القروض تبعا لمؤشر05الجدول رقم 

 الفئة درجة الخطورة قيمة zالمؤشر 
Z >= 25 األولى قروض ممتازة 

25 > Z >=20 الثانية قليلة المخاطرة قروض 
20 > Z >= 5 الثالثة المخاطرة قروض متوسطة 
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5 > Z >= - 5 الرابعة المخاطرة قروض عالية 
Z < - 5 الخامسة المخاطر جدا قروض عالية 

مذكرة ماجستَت، قسم ػباصة، ا: نرمُت ؿبمد غساف اغبموم، مبوذج مقًتح للتنبؤ اؼببكر بالفشل اؼباِف يف اؼبصارؼ السورية المصدر
 .70ص 2016اؼبصارؼ كالتأمُت، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سورية، 

على ستة متغَتات كمية فبثلة بالنسب اؼبالية ككل نسبة مالية ؽبا كزف نسيب ىي تعترب  " Sherrod "يعتمد مبوذج
 :متغَتات مستقلة كالشكل الرياضي للنموذج يكوف كاآليت

Z=17x1+9x2+3.5x3+20x4+1.2x5+0.1x6 
Z :.)اؼبتغَت التابع )التعثر اؼباِف 

كيبكن توضيحها يف اعبدكؿ  كيتم حساهبا من خبلؿ النسب اؼبالية ) X1..X6 )أما اؼبتغَتات اؼبستقلة فهي من
 :اآليت

 " Sherrod " : النسب المالية لنموذج06الجدول رقم 
 المتغير الماليةالنسب  نوعها بالنقاط الوزن النسبي
 X1 األصوؿ صايف رأس اؼباؿ العامل / ؾبموع مؤشر السيولة 17
 X2 األصوؿ النقدية / ؾبموع األصوؿ مؤشر السيولة 9
 X3 األصوؿ حقوؽ اؼبسانبُت / ؾبموع مؤشر اؼببلءة 3،5

 X4 األصوؿ صايف الربح قبل الضريبة / ؾبموع مؤشر الرحبية 20
 X5 األصوؿ / ؾبموع اػبصـو ؾبموع مؤشر الرفع 1،2
 X6 حقوؽ اؼبسانبُت / األصوؿ الثابتة مؤشر الرفع 0،1

، عماف، األردف، 2منرب شاكر ؿبمد، عبد الناصر نور، "التحليل اؼباِف مدخل صناعة القرارات "، دار كائل للنشر، ط  المصدر:
 182، ص 2005

 :فمن خالل النموذج يتضح أنه

 .السداد من خبلؿ ؾبموعة من النسب كىي لرحبية، السيولة، اؼببلءة كالرفع اؼباِفيعرب عن قدرة الزبوف على  -
مؤشر النموذج يسَت يف اذباه معاكس الذباه اؼبخاطرة، دبعٌت كلما ارتفع قيمة اؼبؤشر يدؿ على البفاض درجة  -

 .اؼبخاطرة االئتمانية للبنك كالعكس صحيح
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 Zمؤشر 2

0 

20082009201020112012201320142015201620172018 

لى أف صيغ سبويل اإلسبلمي اؼبمنوحة قليلة اؼبخاطر كأف أصحاهبا ارتفاع ىذا اؼبؤشر يف البنوؾ اإلسبلمية يدؿ ع -
 .سيقوموف بالتسديد كالبنك يتحوط بشكل جيد من اؼبخاطر احمليطة هبذه الصيغ

 :لبنك الراجحي " Sherrod "حساب نموذج- 2

لبنك الراجحي كىذا للفًتة اؼبمتدة من  " Sherrod "سنستعرض من خبلؿ اعبدكؿ اآليت قيم مبوذج
 .2018إُف غاية  2008

 (.2018-2008لبنك الراجحي خالل الفترة )" Sherrod ": مؤشر07الجدول رقم 

Z X6 
 وزن

 X6 
X5 

 وزن
 X5 

X4  وزنX4 X3 
 وزن

 X3 
X2 

 وزن
 X2 

X1 
  وزن

1 X 
 السنوات

5،33 0،17 0،1 1،19 1،2 0،03 20 0،16 3،5 0،02 9 0،13 17 2008 
5،38 0،19 0،1 1،20 1،2 0،03 20 0،16 3،5 0،06 9 0،11 17 2009 
6 0،19 0،1 1،19 1،2 0،03 20 0،16 3،5 0،10 9 0،13 17 2010 
5،58 0،17 0،1 1،17 1،2 0،03 20 0،14 3،5 0،09 9 0،12 17 2011 
6،36 0،16 0،1 1،15 1،2 0،02 20 0،13 3،5 0،11 9 0،16 17 2012 
5،91 0،16 0،1 1،15 1،2 0،02 20 0،13 3،5 0،10 9 0،14 17 2013 
5،94 0،16 0،1 1،15 1،2 0،02 20 0،13 3،5 0،10 9 0،15 17 2014 
5،82 0،17 0،1 1،17 1،2 0،02 20 0،14 3،5 0،08 9 0،15 17 2015 
6،54 0،19 0،1 1،18 1،2 0،02 20 0،15 3،5 0،12 9 0،17 17 2016 
6،44 0،19 0،1 1،19 1،2 0،02 20 0،16 3،5 0،14 9 0،15 17 2017 
6،58 0،16 0،1 1،15 1،2 0،02 20 0،13 3،5 0،11 9 0،18 17 2018 

 .من إعداد الطالبُت باالعتماد على القوائم اؼبالية لبنك الراجحيالمصدر: 

 

 

 

 " Sherrod " وفق نموذج'' Z ': تغييرات قيمة مؤشر07الشكل رقم 
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 .من إعداد الطالبُت بناءا على معطيات اعبدكؿ أعبلهالمصدر: 

ك بذلك ىي ضمن 58،6ك 5، 33تراكحت ما بُت  Zمن خبلؿ نتائج اعبدكؿ أعبله يبلحظ أف قيم مؤشر
ؼبواجهة كىي القركض متوسطة اػبطورة، فبا ينبغي على البنك تدعيم مركزه اؼباِف  Z>20 =<5الفئة الثالثة 

التزاماتو دكف التعرض ألم عسر ماِف أك فشل ماِف، ألف درجة ـباطرة متوسطة تعٍت تعرض البنك إُف خطر كبَت 
طلبات اؼبفاجئة من قبل اؼبودعُت أك عند التعرض ػبسارة أم استثمار، كبالنظر إُف متغَتات النموذج  سواء عند

 لى عدـ قدرة البنك على تشغيل رأس اؼباؿ العاملىي ضعيفة كغَت مستقرة كىذا دليل ع ) X1 ( نبلحظ أف
مؤشر السيولة فهو يف ارتفاع مستمر طوؿ الفًتة الدراسة، كارتفاع ) X2 )اؼبوارد اؼبتاحة لديو، أما فيما ىبص متغَتك 

 كىو أحد مؤشرات الرحبية فهو يف ) X4 (ىذه النسبة ينمى قدرة البنك على مواجهة التزاماتو، كعند النظر للمتغَت
البفاض مستمر من سنة إُف أخرل كىو دليل أف البنك َف يوظف أموالو يف استمارات أكثر رحبية، كبالنسبة 

ىي نسب ؼبؤشر الرفع اؼباِف كتقيس نسبة سبويل األصوؿ عن طريق الديوف فارتفع ىذه ) X6 X5، (للمتغَتات
 .يد استحقاقهاالنسب يدؿ أف البنك قادر على الوفاء بالتزاماتو قصَتة األجل يف مواع

 

 

 

 

 

 

 

 : الثالث صلـالف خالصة 

من خبلؿ دراستنا حاكلنا معرفة طبيعة اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا البنوؾ اإلسبلمية كاآلليات اؼبستخدمة للتقليل 
منها كمواجهتها، إذ مت استخداـ أحد أساليب التنبؤ بالتعثر الذم أسقط على أحد البنوؾ اإلسبلمية كاؼبتمثل يف 

 :كتوصلنا إُف ؾبموعة من النتائج كىي، Sherrodمبوذج
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تتعرض البنوؾ اإلسبلمية إُف ؾبموعة اؼبخاطر، إذ ىناؾ ـباطر مشًتكة فيها مع نظَتاهتا من البنوؾ التقليدية  -
 .كـباطر زبتص هبا حسب طبيعة عملها اؼبصريف اإلسبلمي

 .كرحبيتوإف ىذه اؼبخاطر بكافة أشكاؽبا ؽبا أثر سليب على أداء البنك  -
كنظاـ لئلنذار اؼببكر بتوقع خطر عجز العمبلء عن السداد، األمر الذم هبعل البنك  Sherrodيعترب مبوذج  -

 .أكثر حرصا يف مواجهة اؼبخاطر احملتملة
لقياـ البنوؾ اإلسبلمية بأىدافها االقتصادية كربقيق أحسن أداء ماِف ينبغي إعطاء إدارات ىذه البنوؾ الدكر  -

 .اذ القرارات كرسم السياساتالكبَت يف ازب

بناء على ما تقدـ يعترب تقييم األداء اؼباِف للبنوؾ دبا فيها البنوؾ اإلسبلمية أمر ضركرم للسماح إلدارة البنك 
يبلحظ أنو ، Sherrod "كاعبهات الرقابية بازباذ اإلجراءات البلزمة،كبالنظر إُف أداء بنك الراجحي كنتائج مبوذج

ثر على استقطاب حجم أكرب من الودائع كتنويع عمليات التمويل كاالستثمار بالشكل الذم على البنك العمل أك
يساىم يف زيادة اإليرادات اؼبتولدة عن ىذه األنشطة كاستثمار اؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة بالشكل اؼبناسب لتفادم كقوع 

 .أم ت أك فشل ماِف
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 خاتمة 

اف اؼبخاطر أمر مبلـز للعمل اؼبصريف اإلسبلمي، نظرا لطبيعة عملو منذ البداية، كما أف التطورات العاؼبية 
إدارات اؼبصارؼ اإلسبلمية إعطاء مسألة اؼبستجدة يف ىذا العمل تضيف اؼبزيد من اؼبخاطر، األمر الذم فرض على 

اؼبخاطر العناية اليت تستحقها لتبقى ىذه ضمن اغبدكد القابلة للسيطرة عليها كإال أدت إُف هتديد كجودىا، فتفادم 
 اؼبخاطر كليا مستحق التحقق.

كإدارة اؼبخاطر يف اؼبصارؼ اإلسبلمية على حساسية عالية، فعليها أف تتابع تطور النشاطات كالقطاعات 
االقتصادية كبالتاِف فإف اػبطر ال ينحصر يف إدارة االمواؿ كلكن يف اختبار شركائها باإلضافة إُف اإلشراؼ كاؼبتابعة 

 كالرقابة. 

 نتائج البحث: -1

ب اؼبوضوع كمن خبلؿ الدراسة التطبيقية اليت تضمنتها ـبتلف فصوؿ البحث مت بعد استعراضنا ؼبختلف جوان
 التوصل إُف النتائج التالية:

 نتائج نظرية: -أ

 إف إدارة اؼبخاطر ىي ضركرية إلقباح اؼبصارؼ اإلسبلمية كعملها.  -

بدائل عن أسلوب اؼبصرؼ اإلسبلمي أمامو العديد من أساليب التمويل كاالستثمار سبكنو أف يستخدمها ك -
 اإلقراض بفائدة. 

اؼبصارؼ اإلسبلمية ال سبنح التمويل دكف الدراسة اعبيدة للمشركع اؼبموؿ كإذا مولت فهي تراقب اؼبشركع أك  -
 تشارؾ فيو.

 نتائج تطبيقية:  -ب

اإلسبلمي السعودم كباعتباره بنك إسبلمي كأجنيب استطاع أف هبد لو مكانا بارزا على الساحة  بنك الراجعي -
 العاؼبية. 

ؼبعرفة مدل تنبؤ البنك  SHERRODاعتمد بنك الراجحي اإلسبلمي يف إدارة ـباطر اؼبالية على مبوذج  -
 خبطر التعثر الذم قد وبدث جراء صيغ التمويل اإلسبلمية. 

 ال يعتمد بنك الراجعي اإلسبلمي على تقنيات التمويل باؼبزارعة كاؼبغارسة كاؼبقاساة. -
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 اختبار فرضيات البحث -2

: إف السمة البارزة كاؼبميزة للبنوؾ اإلسبلمية ىي الًتكيز على اعبمع بُت األنشطة االستثمارية كربقيق الفرضية األولى
شريعة اإلسبلمية، كىي فرضية صحيحة كمت إثبات صحتها يف الفصل أحكاـ الك  السمة االجتماعية دبا ال يتناىف

األكؿ من البحث،حبيث اف اؼبصرؼ اإلسبلمي مؤسسة مالية لتجميع األمواؿ كتوظيفها يف نطاؽ الشريعة اإلسبلمية 
 دبا ىبدـ بناء اجملتمع كالتكامل كربقيق عدالة التوزيع ككضع اؼباؿ يف اؼبسار اإلسبلمي. 

: إف اؼبصارؼ اإلسبلمية تعمل على إدارة ـباطرىا بدرجة كبَتة عن طريق زبصيص موارد إلعداد يةالفرضية الثان
ـباطر السيولة، كىي فرضية صحيحة مت  االئتماف كتقاريرحزمة من التقارير الدكرية عن اؼبخاطر مثل تقارير ـباطر 

إثبات صحتها يف الفصل الثالث من خبلؿ التطرؽ اُف مدل تنبؤ البنك الراجحي خبطر التعثر الذم قد وبدث جراء 
 صيغ التمويل اإلسبلمية. 

اكمة تتم فبارسة التوظيف كاالستثمار يف اؼبصارؼ اإلسبلمية يف إطار القواعد اإلسبلمية اغبالفرضية الثالثة: 
للمعامبلت اؼبصرؼ كذلك باستخداـ عدة صيغ سبويلية معًتؼ هبا كؾبازة بالشكل الذم يفي حاجة اؼبعامبلت 
االقتصادية اإلسبلمية، كعي فرضية صحيحة مت إثابتها يف الفصل األكؿ، فاؼبصرؼ اإلسبلمي يبكن اف يكوف مضاربا 

ة أك اؼبتوسطة األجل، كما يبكنو اف يكوف تاجرا من أك مشاركا بالنسبة لكل من االستثمارات الطويلة أك القصَت 
 خبلؿ قيامو بعمليات البيع اؼبختلفة من مراحبة كبيع السلم، كالبيع ألتأجَتم كذلك دائما يف إطار الشريعة اإلسبلمية.

 :التوصيات-3

 نوؾ األخرل.ػ دعوة اؼبصارؼ اإلسبلمية على تبادؿ اػبربات كالتقارب فيما بينها كاالستفادة من ذبارب الب

 اسب ػبصوصية عملها.نػ على اؼبصارؼ اؼبركزية أف زبصص تشريع للمصارؼ اإلسبلمية يوفر ؽبا البيئة كاؼبناخ اؼب

 لبلستفادةػ على اؼبصارؼ االسبلمية البحث اكثر على اعبوانب الوقائية يف إدارة اؼبخاطر كالتوجو كبو البنوؾ الشاملة 
 من ميزة التنوع.

 صارؼ االسبلمية بإدارات خاصة باؼبخاطر كليس ضمها مع إدارات أخرل.ػ ضركرة تعزيز اؼب

إدارة اؼبخاطر دبا يسمح لو يف اؼبستقبل من ك  ػ ضركرة تكوين العنصر البشرم كتثقيفو على تسيَت اؼبصارؼ اإلسبلمية
 طورهتا.خالتنبؤ باؼبخاطر كالتقليل ما أمكن من 
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 أفاق البحث: -4

البحث يف موضوع إدارة اؼبخاطر يف اؼبصارؼ اإلسبلمية ال يزاؿ كاسعا، إذ تبقى الكثَت من اؼبوضوعات  إف
 كالنقاط اليت قد تكوف إشكاليات لبحوث جديدة نكر منها:

 دكر التحليل اؼباِف يف إدارة اؼبخاطر بالبنوؾ اإلسبلمية. -

 تطبيق طريقة التنقيط للمعامبلت اإلسبلمية. - 

 اؼبخاطر دراسة مقارنة بُت اؼبصارؼ اإلسبلمية كالتقليدية.إدارة  - 
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