يصبدر وآثبر خمبعر صُغ انتًىَم اإلساليٍ يف املصبرف
أ.م.د .عباس حميد التميمي

اإلساليُة

كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد

الباحث /ثورة صادق حمادي

املستخهص

أثبتتتا المصتتارس االةتتيمية دتتي العديتتد متتن التتدول التتتي تتواجتتد دي تتا ة توا ً كا تتا إةتتيمية أو غيتتر
اةتتيمية دتتي أعاتتاة االزمتتة الماليتتة العالميتتة أ تتا أكثتتر كإتتا ة وربحيتتة واةتتتا ار ارً ماار تتة م ت المصتتارس
التاميدية لذلك اتج ا العديد من دول العالم حو تاديم خدماا الصيردة االةيمية من خيل ال وادذ االةيمية

إلى جا ة الخدماا والم تجاا المالية التاميدية التي تادم ا أو المبادرة التى إدختال صتيل التمويتل االةتيمي
بالكامل والمتواداة م مبادى وقواعد الشريعة االةيمية وتعد الوةاطة المالية الوظيإة االةاةية لممصارس

التاميدية واالةيمية عمى حد ةوا ) والتي تع ي العمل عمى تعبئة المدخراا من الوحداا ذاا الإائض المالي

وتوجي ا حو )الوحداا ذاا العجز المالي) حيث تعمل المصارس التجارية عمى تماي الودائ من الإئة األولتى
ثتم اإلقتراض إلتى الوحتداا االقتصتادية والج تاا ذاا العجتز المتالي ماابتل عائتد ثابتا ادوائتد) وهتذا متا تحرمت
الشريعة االةيمية ا حيث ان المال ال يولد ماال).

اما المصرس اإلةيمي دياوم عمم عمى تماي األموال من المدخرين عمى أةاس صيل التمويل اإلةيمي

اكالمرابحة والمشاركة وغيرها) ثم العمل عمى توظيإ ا دي أ واع المعاميا المةموح ب ا شر ًعا والتي تكون
هيئة مشاركاا أو بيوع وغيرها ومن خيل التعاون بين راس المال والت ظيم دي ظل اقتصاد اةيمي ياوم

عمى مبدأ المشاركة دي الربح والخةارة والذي يمكن التعبيرع بتحمل المخاطر  .ولذا دإن الباحثين دي الصيردة
أيضا
اإلةيمية ًا
كثير ما يةتدلون باواعد دا ية مش ورة كااعدة" الخراج بالضمان "وقاعدة" الغ م بالغرم "و ً
ببعض األحاديث ك ي صمى هلل عمي وةمم عن ربح كدليل عمى أن الربح ال يحل إال بتحمل المخاطر.

املصللغه ب

انرئُسللُة نهث ل

لمصيغة ،معدل ال مو.

 :المصتترس االةتتيمي ،عمميتتاا الصتتيردة االةتتيمية ،التتوزن ال ةتتبي

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجمد 20
العدد 79

لة ة 2014

الصإحاا 044-573

البحث مةتل من رةالة ماجةتير
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املقذية

تاوم العيقة التعاقدية بين المصرس االةيمي والزبائن عمى اةتاس عاتد المضتاربة او المشتاركة طباتا

الحكتتام الشتتريعة االةتتيمية وذلتتك لتحديتتد مةتتؤولية المصتترس عتتن هتتذل االم توال واالربتتاح المتحااتتة م تتا .ان
المصرس االةيمي دي عيقت بتالمودعين هتو مضتارة بتاموال م وهتم ااربتاة المتال) امتا عيقتت بالماترضتين

اطالبي التمويل) د و رة المال وهم المضاربون وب تا عمتى ذلتك دتان الوصتول التى قيتاس تتائب المضتاربة

وتحديد حصتة كتل متن المضتارة ورة المتال دي تا عمتى اةتاس ال ةتة المشتاعة المتإتق عمي تا يتطمتة الإصتل

المحاةبي بين عمميتاا االةتتثمار ومتا يتصتل ب تا متن ايتراداا وتكتاليس متن ج تة وبتين الختدماا واال شتطة

المصردية االعتيادية وما يرتبط ب ا من عممياا تخص المصرس وحدل ادون المةتثمرين) وتكاليإ ا وايرادات تا
من ج ة اخرى  .لاد اختمإا قوائم الدخل لممصارس االةيمية المكو ة لعي ة البحث دي مدى اتإاق ا عمتى هتذا

الإصل ودرجة االدصاح دي الةياةاا المحاةبية ب ذا الخصوص كما تباي ا المةتمياا لمع اصتر الداخمتة دتي

تكوين ب د االةتثماراا.

يشكهة انث

عدة صيل
تمارس المصارس اإلةيمية شاط التمويل واالةتثمار من خيل ّ

كالمرابحة لآلمر بالش ار

واإلجارة الم ت ية بالتمميك والمشتاركة المت اقصتة أو الم ت يتة بالتمميتك والةتمم واالةتصت اع وغيرهتا  .تتمثتل
مشتتكمة البحتتث دتتي ا ت عمتتى التترغم متتن ان صتتيل التمويتتل المتتذكورة اعتتيل هتتي عاتتود تتتؤثّر دتتي إيجتتاد شتتاط

اقتصادي حاياي لكو ا تة م دي ال ممكية الةم والخدماا من المصرس اإلةيمي إلى العاممين دي الحيتاة

االقتصادية اال ان العمل ب ذل الصتيل ياتترن بالعديتد متن المختاطر ممثمتة بعتدم ضتمان العائتد أو احتماليتة
التغير دي الحجم المتوق ل
ّ

او خةارت

كما ان احتمال المختاطر اعتيل يتضتمن جميت األدواا االةتتثمارية

المعتمدة دي ال شاط المصردي االةيمي كما أن مخاطر تطبيق هذل الصتيل أصتبحا مثتار جتدل بتين الاتائمين

عمى أمر الج تاز المصتردي اإلةتيمي خصوصتا بعتد األزمتة الماليتة األخيترة  8442م وذلتك لمتا يترتتة عمتى
هذل المخاطر من آثار ةمبية ليس عمى الج از المصردي اممثمة دتي تتد ي ارباحت ) واأل شتطة االقتصتادية

دحةة بل قد ت عكس عمى جمي

فرضُة انث

واحي الحياة.

يرتبط بصيل التمويل واالةتثمار المعتمدة دي المصارس االةيمية مختاطر مت وعتة وبتدرجاا متإاوتتة

ممتتا يجعتتل المصتتارس االةتتيمية تركتتز اةتتتثمارات ا دتتي صتتيغة تمويميتتة محتتددة عمتتى حةتتاة الصتتيل التمويميتتة
االخرى ويتإرع عن هذل الإرضية الإرضياا التالية :

 -1تةعى المصارس االةيمية الى تطبيق ادكار واهداس ال ظام االقتصادي االةتيمي دتي توظيإ تا لمواردهتا
واةتثمارها الموال ا وذلك باعتماد صيل تمويمية واةتثمارية اتإق الكثير من الإا ا

و الباحثين بأ تا عاتود

مصتتردية االكثتتر شتترعية وبعتتداة عتتن شتتب ة الربتتا مثتتل صتتيغة التمويتتل بالمضتتاربة والمشتتاركة وهتتي البتتدليل

الشرعي لمعاتود الربويتة المعتمتدة دتي المصتارس التجاريتة ومت ذلتك جتد ان المصترس االةتيمية تةترع حتو
الربح الةري

المدى.

والتمويتل الاصتير االجتل التذي ال يت اةتة وطبيعتة المشتاري الةتتراتيجية التتي تحتدث اثت ار بعيتد
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 -8مولا المصارس االةيمية الكثير من المشاري االةت يكية التي التحدث ت مية حاياية اضتادة التى شتحة
مشاريع ا ذاا العائد االجتماعي بال ةبة لمواردها الضخمة .

 -5يؤدي خإض المخاطر المرتبطة بالصيل التمويميتة المعتمتدة دتي المصتارس االةتيمية إلتى زيتادة االربتاح
المتحااتتة و متتو حجتتم الودائ ت االةةتتتثمارية وبالتتتالي ارتإتتاع ةتتة الم توارد المخصصتتة لمتمويتتل واالةتتتثمار

غالبا – إلى اةتثمار حاياي دي مشاري قادرة عمى اإل تتاج التذي يعمتل عمتى ربتط رأس المتال
الذي قد يإضي – ً
ال ادي م رأس المال الحاياي .

 -0يترتة عمى هذل المخاطر آثار ةمبية ليس عمى الج از المصردي اممثمة دي تتد ي ارباحت ) واأل شتطة
االقتصادية دحةة بل قد ت عكس عمى جميت

تواحي الحيتاة إلتى جا تة أن هتذل المختاطر قتد تتؤدي إلتى عتدم

تطوير العمل المصردي وعدم تحةين البيئة المصردية .

 -3ان مخاطر التمويل بالصيل االةيمية اعمى من مخاطر التمويل لممصارس التجارية .

أهذاف انث

ي دس هذا االبحث إلى تحايق االهداس التالية

 -1تةتتميط الضتتو عمتتى المختتاطر المرتبطتتة بال شتتاط المصتتردي بشتتكل عتتام

ومختتاطر التمويتتل وداتتا لصتتيل

التمويل االةيمي بشكل خاص.

 -8التعرس عمى االهمية ال ةبية ومعدل ال مو لمكو اا اجمتالي االيتراداا لممصتارس االةتيمية المكو تة لعي تة
البحث .

 -5التعرس عمى ةبة مةاهمة كل صيغة من الصيل االةتثمارية دي اجمالي ايراداا االةتثمار واثر ذلك دي
تإضيل التمويل دي هذل الصيغة عمى حةاة الصيل االخرى .

 -0توجي إداراا المصارس وبشكل خاص المصارس االةيمية حو أهمية هذا الموضوع.

أهًُة انث

تظ ر اهمية البحث من خيل االعتباراا التالية:
يعتبتتر ال شتتاط االئتمتتا ي احتتد اهتتم الوظتتائس الرئيةتتية التتتي ياتتدم ا قطتتاع المصتتارس و اكثتتر اال شتتطة

ربحية ومختاطرة حيتث ت شتأ مختاطر االئتمتان تيجتة لعتدم قتدرة المتدي ين عمتى الودتا بالتزامتات م دتي مواعيتد

االةتحااق وما يترتة عمى ذلتك متن خةتائر يتحمم تا هتذا الاطتاع

ان هتذا البحتث محاولتة لتةتميط الضتو

عمى هذل الوظيإ دي الاطاع المصردي التاميدي بشكل عام والاطاع المصردي االةيمي بشكل خاص.

تعتبر هذل الدراةة من المواضي الحديثة التي تركز عمى مدى كإتا ة إدارة المختاطر دتي تحةتين جتودة محتادظ

االئتمتتان دتتي المصتتارس االةتتيمية إذ أن معظتتم البحتتوث والدراةتتاا ذاا الصتتمة بالمختتاطر كا تتا تركتتز عمتتى
مخاطر االئتمان دي المصارس التاميدية.
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كما يةتمد البحث أهميت من اهمية الدور الإعال لمتمويل الذي تادم المصارس دي الحياة االقتصادية
حيث تادم المصارس االةيمية التمويل المطموة من خي ل صيل التمويل االةيمي م مراعاة أحكام الشريعة

اإلةيمية دي جمي معاميت ا المصردية واالةتتثمارية وذلتك متن ختيل تطبيتق مإ توم الوةتاطة الماليتة الاتائم

عمى المشاركة دي الربح والخةارة ودي إطار الوكالة ب وعي ا العامة والخاصتة ب تدس جتذة الودائت واةتتثمار
األموال وتحايق األرباح وتاديم الخدماا المصردية وتودير التمويل لممةتثمرين وابتكار صيل لمتمويل والخدماا

المصردية

عُنة انث

ويذته

تتكون عي ة البحث من ةتة مصارس اةيمية وهي -:اأبو ظبي االةتيمي – بيتا التمويتل الكتويتي –

الب تتك االةتتيمي لمت ميتتة – ب تتك ديصتتل االةتتيمي المصتتري – الب تتك االةتتيمي االرد تتي – المصتترس العراقتتي
االةيمي لؤلةتثمار والتمويل) وتشمل مدة البحث الواقعة بين ا.)8442-8440

املث

األول /يصبدر وآثبر خمبعر انتًىَم اإلساليٍ

اشارا الكثير من الدراةاا واالبحاث الصادرة عتن ج تاا عديتدة والم تمتة بالعمتل المصتردي االةتيمي

الى اال جازاا وال جاحاا التي ححات ا المصارس االةيمية عمى مدى العاود الثيثة الماضية اال ا ا لتم تغإتل
االشارة الى المشاكل الكثيرة والتحدياا التي تواجت الصتيردة االةتيمية بةتبة الم تاخ االقتصتادي واالجتمتاعي

والاتتا و ي غيتتر الم تؤاتي التتذي تعمتتل دي ت باالضتتادة التتى المشتتاكل االختترى ال اتجتتة عتتن ممارةتتاا المصتتارس
االةتتتيمية إةتتت ا وعتتتن صتتتيغ ا التمويميتتتة التتتتي تعتمتتتدها كاةتتتموة بتتتديل عتتتن التمويتتتل التاميتتتدي ابتتتابكر

 .)150:8441وم ذلك دا ا تمك تا متن ان تحشتد ودائت ضتخمة وان تتدير امتوال ذاا حجتم ممحتوظ االّ ان

مةألة المحادظة عمى معدل مو معاول دي المةتابل اصبح امر يشغل بال الكثير من كوادرها العاممة ويتطمتة

ج داً غبر عادي خاصة لو عمم ا ان هذل الودائ ا ما اودعا بةبة الرغبة والحرص عمى ا جاح اكبر مشتروع

اقتصادي اةتيمي دتي الوقتا الحاضتر ابتابكر  .)157:8441كمتا ان احتمتال ا ةتياة هتذل المتوارد الضتخمة

لصالح م ادةين اخرين امر ال جدال دي

خاصة دي ظل وجتود م ادةتة محتدمتة وباةتتمرار دختول المؤةةتاا

المالية والمصردية التاميدية مجال الصيردة االةيمية وباةتمرار طرح ا م تجاا وادواا مالية تم هيكمت ا ودق

الشتتريعة االةتتيمية وتاتتديم ا لختتدماا ماليتتة ومصتتردية متطتتورة تتتتيئم مت احكتتام الشتتريعة االةتتيمية وتمبتتي

حاجاا المةت مك المةمم اةإر  .)877:8443وم ان دخول الم ادةين اآلخترين لعتالم الصتيردة االةتيمية

يعد دلييً ايجابيا عمى جدوى العمل المصردي االةيمي كو بدييً م ادةتاً لمصتيردة التاميديتة اال ا ت دتي إتس

الوقا يعد مؤش ارً م ما يإصح عن ان باا المصارس االةيمية مرهتون باتدرت ا عمتى زيتادة كإا ت تا وتحةتين
ادائ تتتتا ومعالجتتتتة اتتتتاط الضتتتتعس دتتتتي صتتتتيغت ا التمويميتتتتة وكيإيتتتتة ادارت تتتتا لممختتتتاطر المرتبطتتتتة ب تتتتا ابتتتتابكر

 .)150:8441وذلتتك لضتتتمان جتتتاح هتتذل العمميتتتاا واةتتتتمرار تتتتددق الودائتت عمي تتتا ال ةتتتيما وان لممصتتتارس
التاميدية خبرة وميزة كبيرة عمى المصارس االةتيمية تتمثتل دتي الحجتم والخبترة والاتدرة عمتى تغطيتة اةتواق ل تا
جذور عمياة دي الص اعة المصتردية وةتوس تت تاول الباحثتة الموضتوع ا شتا اهلل متن ختيل مبحثتين اث تين
االول يتم دي التطرق الى مصادر وآثار مخاطر التمويل االةيمي ودي الثا ي يتم التطرق الى اةالية التعامتل

م مخاطر التمويل االةيمي.
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ً
اوال :اثبر خمبعر انتًىَم االساليٍ

تعتتد المصتتارس االةتتيمية مصتتارس اةتتتثمارية بالدرجتتة االولتتى ا طيقتاً متتن اهتتداد ا وادوات تتا التمويميتتة

وتةتتتتحوذ هتتتذل العمميتتتاا عمتتتى مةتتتاحة واةتتتعة متتتن ال شتتتاط المصتتتردي ومتتتن المعمتتتوم ان عمميتتتاا التمويتتتل
واالةتثمار تعتمتد باالةتاس عمتى التوقت وقت ار ة المةتتابل مت وجتود العديتد متن المتغيتراا الداخميتة والخارجيتة

التي تتةم بدرجة عالية من التعايد االشاهد  .)2:8440ويرتبط ب ذل المتغيراا عدد كبير متن المختاطر التتي
تتطمة بذل قد ارً هاما من الحترص والدراةتة والتحميتل متن قبتل متختذي الات ارراا التمويميتة واالةتتثمارية والتايتيم
المةتتمر لعمميتاا التمويتل واالةتتثمار ب تدس زيتادة الاتدرة عمتى احتتوا االثتار الةتمبية لممختاطر المرتبطتة ب تتا

والتي تتمثل دي:

 .1اصان العائد المتوق والذي يعتبر هدس العممياا التمويمية واالةتثمارية اةإر .)882:8443
 .8يمثل الإادان او الخةارة لرأس المال المةتثمر خةارة مباشرة عمى المصرس.

 .5ان كي من عدم اةترداد التمويل او توجي موارد المصرس حو تمويل مشتاري تتةتم بطتول اجال تا التتي ال
تت اةة م موارد المصرس ذاا اآلجال الاصيرة ةوس يتؤثر عمتى ةتيولة المصترس وعمتى قدرتت عمتى مواج تة

الت ازمات امةاعد .)823:8448

 .0ان الادرة عمى تحصيل الاروض هتي احتد معتايير قيتاس كإتا ة ادارة المصترس دتي اةتترداد التمويتل وكممتا
زادا عدد الاتروض المتعثترة دتان هتذا ةتوس يتؤثر عمتى ةتمعة المصترس دتي التداخل والختارج وهتذا يع تي عتدم

كإا ة المصرس دي المحادظة عمى ثروت وثرواا المودعين امةاعد .)820:8448

ً
ثبنُب :يصبدر خمبعر انتًىَم االساليٍ

اشار العديد من ذوي االهتمام بال شاط المصردي االةيمي الى اربعة مصادر رئيةتية ليخطتار المراداتة

لمتمويل االةيمي وهي:

أ .خمبعر ين املصرف االساليٍ نفسه:

وهي المخاطر التي يكون مصدرها م جية التعامل دي شاط االةتثمار والتمويتل بمتا تشتتمل عميت متن

ةياةاا واةترتيجياا وضوابط ومعايير واج ار اا وعاود وغير ذلك ا اصتر  )878:8448وتع تي ايضتا متدى
قدرة وكإا ة الكوادر البشرية العاممة دي المصرس عمى ادارة عممياتت االةتتثمارية والتمويميتة م تذ مرحمتة تاتديم

الطمة من قبل الزبون ولغاية تصإية العممية وت شا المخاطر كذلك ع تدما يخطتا العتاممون دتي تطبيتق العاتود
االةيمية بالشكل الصحيح مما يعرض الى غراماا مالية وادارية من قبل الب ك المركزي.

ة .خمبعر يلن املتعبيهني:

هي مجموعة االخطار التي ت شا بةبة المتعامل إة وماومات ةوا ان شاا بةبة عمدي او غيتر عمتدي

الم م ان طالة التمويل هو مصدرها بصرس ال ظر عتن شتاط او صتيل وغيتر ذلتك ا اصتر  .)878:8448ه التك عتدد
من ال ااط الجوهرية المطموة تودرها بخصوص الباحث عن التمويل قبل ابرام عاد التمويل وكل هتذل ال اتاط تتعمتق غالبتا

بالجدارة االئتما ية وتشمل الميئمة المالية الميئمة االخيقية دراةة ميئمة الخبرة اأحمد  .)822:8448وتزداد هذل
المخاطر ع دما ال يكون ه التك معمومتاا كاديتة عتن المتعتاممين حيتث ال يحتتإظ الكثيتر مت م بةتجيا ظاميتة .او عتدم

ارتبتتاط الزبتتون بمصتترس معتتين وا متتا يت اتتل متتن مصتترس التتى مصتترس حةتتة ظرود ت ممتتا يعرقتتل عمميتتة تايتتيم شتتاطات

وامكا ات المالية بشكل واضح كما ان ضعس االلمام بالصيل الشرعية ومتطمباا التمويل لدى كثير متن الزبتائن تزيتد متن

هذا ال وع من المخاطر اأحمد .)822:8448
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ج .خمبعر عثُعُة او بُئُة:

وهي المخاطر التي ت شا بةبة طبيعة ال شاط الممتول واالطتار البيئتي الاتا و ي واالقتصتادي والةياةتي

التتتي يعمتتل دي تتا المصتترس االةتتيمي ا اصتتر  .)878:8448ان لممصتتارس االةتتيمية بيئت تتا الخاصتتة التتتي
تتالس متن محتدداا وضتوابط ومتطمبتاا الشتريعة االةتيمية وهتي ليةتا قيتود بتل التزامتاا طوعيتة ابعتة متن

اهداس ذاا ابعتاد ت مويتة واقتصتادية واجتماعيتة يمميت عميت تع تدها بتطبيتق احكتام التدين االةتيمي وترجمتة
مبادئ االقتصادية االجبوري  .)07:1222وهذل البيئتة الخاصتة هتي البيئتة الشترعية التتي يجتري متن خيل تا
ابترام العاتتود واالتإاقتتاا وهتتي تتصتتس بتعتتدد المتتذاهة الإا يتتة ممتتا يجعتتل المعتتاميا الماليتتة خاضتتعة لتإةتتيراا

عديدة واجت اداا مت وعتة ودتي ظتل وجتود المراةتمين واطتراس دوليتة يتعامتل مع تا ال شتاط المصتردي االةتيمي
يتطمة االمر تكييس هذل العاود بما يت اةة وهذل االطراس م الخشية من خطتر الوقتوع دتي المحتذور الشترعي

اةتتإر  .)880:8443كمتتا ان المصتتارس االةتتيمية كغيرهتتا متتن م ظمتتاا االعمتتال تعمتتل دتتي بيئتتة عامتتة ل تتا
محددات ا المختمإة ةتوا كا تا اقتصتادية قا و يتة ثااديتة اجتماعيتة ةياةتية باالضتادة التى بيئتة ال شتاط

الذي يعمل ب الج از المصردي االةيمي اال وهو ال شاط المصردي بشكل عام وبكتل متا يحويت متن م ادةتين

موردين الزبائن والج اا الحكومية ممثمة بالب وك المركزية والمؤةةتاا الماليتة الدوليتة المراةتمين المكتون
التك ولتوجي والمكتون االجتمتاعي .وغالبتا متا تعمتتل المصتارس االةتيمية دتي دول اميتة ذاا اقتصتاداا تتةتتم

ب تتتدرة المتتتوارد ممتتتا يحتتتدد متتتن دتتترص التمويتتتل واالةتتتتثمار كمتتتا ان اقتصتتتادات ا مرتبطتتتة دتتتي الغالتتتة بال ظتتتام

االقتصادي الراةتمالي وآلياتت ا .)Iqbal, and Mirkhor, 1977:9كمتا ان العتالم العربتي واالةتيمي كجتز

متتن العتتالم الثالتتث دا ت ال ي تزال يشتتكو متتن الحاجتتة التتى االةتواق الماليتتة الم ظمتتة والاتتادرة عمتتى تعبئتتة الم توارد

وتوجي تتتتتا حتتتتتو ميتتتتتادين االةتتتتتتثمار متتتتت وجتتتتتود بعتتتتتض االةتتتتتتث ا اا كمتتتتتا دتتتتتي م طاتتتتتة الخمتتتتتيب العربتتتتتي

االجبوري  .)34:1222ان مؤثراا البيئة االقتصادية لمبمد المع ي وطبيعتة اقتصتادل ذاا اثتر عمتى الاطاعتاا
االقتصادية الممولة من قبل المصارس االةتيمية دإتي الةتودان حيتث االقتصتاد زراعتي جتد ان معظتم المتوارد

موج ة حو تمويل قطاع الزراعة ودي مصر وايران وباكةتان جد ان الموارد المالية تمول حو تمويل الاطاع
الص اعي لوجود قطاعاا ص اعية ا تاجية اما دي دول الخميب العربي كالةتعودية واالمتاراا جتدها تركتز عمتى

تمويتتل الاطتتاع التجتتاري والعاتتاراا ودتتي البحتترين ولكو تتا مركت از ماليتتا دوليتتا جتتدها تركتتز عمتتى تمويتتل الصتتيردة

االةتثمارية ا .)Imf, working paper, 2002ان المصارس االةيمية اشد حةاةية لمتغيراا البيئة واكثر
تاث ارً ب ا ال ا ال زالا حديثة التجربة كما ا ا تعمل دي مجال اداري وقا و ي اقتصادي مختمس الى حد متا عتن

ادوات تتا التمويميتتة واةتتاليب ا االةتتتثمارية االجبتتوري  )02:22وهتتذا هتتو دتتي الواق ت مبتترر وجودهتتا واةتتتمرارها

كبتديل جديتد ومختمتس عمتا هتو قتائم اكامتل  .)102:1224وبال ةتبة لمبيئتة الةياةتية داتد كتان ه تاك درصتتة
واةعة امام المصارس االةيمية ليةتثمار والتمويل واال تشار بعد ا يار اال ظمة الشيوعية دتي روةتيا واوربتا

الشرقية وكان ه تاك توجت

حتو حريتة اقتصتادية ولكتن دتي إتس الوقتا وبعتد احتداث الحتادي عشتر متن ايمتول

اةتتبتمبر)  8441وجتتدا المصتتارس االةتتيمية وبصتتإة خاصتتة إةت ا امتتام واقت جديتتد لتتم يكتتن قائمتاً اال وهتتو

الشتتعور المعتتادي ليةتتيم م ت ازديتتاد الم تزاعم دتتي تمتتك البمتتدان بارتبتتاط المؤةةتتاا الماليتتة االةتتيمية بتمويتتل

م ظمتتتاا االرهتتتاة وا شتتتطة غةتتتيل االمتتتوال حيتتتث تتتتم تجميتتتد الموجتتتوداا والتحتتتوييا لكثيتتتر متتتن المصتتتارس
والمؤةةتاا الماليتتة االةتتيمية الموجتتودة دتتي امريكتتا وغيرهتتا متن التتدول الغربيتتة والتتتي تعتبتتر دتتي ظتترهم غيتتر

متعاو ة م الحممة االمريكية عمى االرهاة.
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ممتتتا اضتتتإى قيتتتوداً عمتتتى شتتتاط المصتتتارس االةتتتيمية ودتتتي الجا تتتة التمتتتويمي بالتتتذاا اابتتتو موةتتتى

 .) 0:8445وتواج ت المصتتارس االةتتيمية خطتتر متتن البيئتتة التشتتريعية والاا و يتتة حيتتث اال ظمتتة دتتي التتدول
العربية واالةيمية متاثرة الى حد بعيد بالتشتريعاا الغربيتة وليةتا مةتتمدة متن الشتريعة االةتيمية مت وجتود

بعض االةتتث ا اا االةتودان الباكةتتان ايتران ماليزيتا) حيتث تتم اةتممة الج تاز المصتردي بالكامتل كمتا تتم
متت ح رختتص لكثيتتر متتن المصتتارس االةتتيمية لمعمتتتل دتتي دول عربيتتة واةتتيمية متت باتتا قوا ي تتا المرتبطتتتة

بالمصارس المركزية والعمل بالإوائد الربوية الةارية وعمما دول اخرى عمى اصدار قا ون معين خاص بالعمل

المصتتردي االةتتيمي واباتتا الا توا ين االختترى كمتتا دتتي الع تراق واالردن قطتتر ودتتي التتيمن واالمتتاراا العربيتتة تتتم

اصتتدار قا و تاً عامتتا لعمتتل المصتتارس االةتتيمية االجبتتوري  )34:1222ولاتتد بايتتا الا توا ين االختترى كاتتا ون
الشتتركاا والاتتا ون التجتتاري المتتد ي وق توا ين الض ترائة والرةتتوم وق توا ين الب تتوك المركزيتتة والمؤةةتتاا الماليتتة
والدولية ةارية عمى الج از المصردي االةيمي عمى الرغم من وجود تشريعاا خاصتة ب تا مت وجتود بعتض
االةتتتتث ا اا دتتتي الغالتتتة متتتن الإاتتتراا او جوا تتتة التطبيتتتق المتعارضتتتة متتت الشتتتريغة االةتتتيمية االجبتتتوري

 .)02:1222ولتتذلك اذا اراد المصتترس االةتتيمي التتدخول دتتي معاممتتة مشتتاركة متتثي واراد صتتياغة عاتتدها ودتتق
احدى صور المشاركاا دي الإا االةيمي وترتية احكام ا اقتضى ان يجد الصيغة الاا و ية الميئمة ل ا او

الاريبتتة م تتا متتن بتتين صتتيل الشتتركاا التتتي ي ظم تتا الاتتا ون وان تتتم اختيتتار احتتدى صتتور هتتذل الشتتركاا دا ت

ةيخضتتت ليحكتتتام الاا و يتتتة الخاصتتتة ب تتتا ولتتتيس ليحكتتتام الإا يتتتة الخاصتتتة بالشتتتركة التتتتي ارادهتتتا اعطيتتتة

.)110:25

د .خمبعر نبجتة عن صُغ انتًىَم:

وهي مجموعة االخطار التي ترتبط عموما باةالية التوظيس والتمويتل دحيثمتا يطبتق االةتموة التمتويمي

يمكن ان يتواجد هذا ال وع من االخطار بصرس ال ظر عن محتل التمويتل ا اصتر  .)871:8448حيتث تكت تس
اال شطة االةتثمارية او تمويم ا الكثير من الظروس المج ولة او ظتروس عتدم التاكتد ال اتجتة عتن عتدم معردتة

متتا ةتتيحدث دعتتي دتتي المةتتتابل باالضتتادة التتى ظتتروس المختتاطرة وهاتتتان الظاهرتتتان اعتتدم التاكتتد المختتاطرة)

ةيكون ل ما اثر بالل عمى تائب المشروع االةتثماري ومةتابم  .وت شتا ظتاهرة عتدم التكتد ع تد محاولتة اتختاذ
قرار اةتثماري بوجود اكثر من حدث مةتابمي واحتد لمظتروس المحيطتة والمتؤثرة بالمشتروع دون معردتة ايتا متن
االحداث ةتا

ان حالة عدم التاكد تتةم بعدم امكا ية قياة ا كميا او احصائيا لكثير من االةباة م ا اتص

الكإتتا ة والخبتترة اليزمتتة لتعيتتين االحتمتتال وةتتو تاتتدير يتتؤدي التتى اتختتاذ قترار غيتتر صتتائة اتتص المعمومتتاا
اليزمة وغيرها االجبوري  .)145:8445دالمزارع يبذر االرض ولك

غير متاكد كيس ةتيكون الطاتس موةتم

اال بتتاا وال متتو ا .)Parkin, 2000:450امتتا المختتاطرة د تتي تع تتي درجتتة التامتتة دتتي عوائتتد االةتتتثماراا
المتوقعتتة وتتتزداد درجتتة المختتاطرة كممتتا زادا درجتتة التامتتة دتتي االيتتراداا والعوائتتد المتوقعتتة والعكتتس صتتحيح

اعثمان  )822:8444وهي تع ي ايضاً احتمالية وقوع خةارة او بعض الكوارث االخرى .ودتي عمتم االقتصتاد

دتتان المختتاطرة تضتتم اكثتتر متتن احتماليتتة لحتتدوث تيجتتة معي تتة واحتماليتتة كتتل تيجتتة متتن الممكتتن تاتتديرها امتتا
االحتمالية د ي رقتم يات بتين الصتإر والواحتد التذي ياتيس درصتة وقتوع حتدث ممكتن ا)Parkin, 2000:450

وبما ان المخاطر يمكن تاديرها يجة التحةة ل ا واالدصاح ع ا ع د ا شا اي مشروع اةتتثماري داتد تحتدث

ع د ا شا المشروع او اث ا الت إيذ او خيل تصإية التزام المشروع تجال الغير.
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وممتتا يزيتتد متتن امكا يتتة حتتدوث المختتاطر الكثيتتر متتن الظ تواهر المحيطتتة كظتتاهرة التضتتخم والتغي تراا
التك ولوجية والتاديراا غير الدقياة لمتكاليس الراةمالية اليزمة القامة المشروع االةتثماري كما ان طتول متدة

اال شتتا قتتد تزيتتد متتن عتتدم دقتتة االحتةتتاة .كمتتاان احتمتتال عتتدم اةتتتغيل الطاقتتة المتاحتتة بالكامتتل او ظ تتور

عوارض طبيعية يجعل ت إيذ المشروع ال يطابق المدة الزم ية المحددة االداهري  .)881:1224ان اي شتاطاً

مصردياً تاميدياً اواةيمياً يتعرض لي واع التالية من المخاطر االشاهد حماد :)52:8444

.1مخاطر االئتمان Credit risk

.8مخاطر الةيولة Liquibility risk

.5مخاطر ةعر الإائدة Interest rate risk

.0مخاطر اةعار الصرس Foreign exchange risk
.3مخاطر راس المال او الودا Capital or solvency risk
.0مخاطر التشغيل Operational risk

.7المخاطر االةتراتيجية Stratigic risk
باالضادة الى هذل المخاطر جد ان التمويتل االةتيمي يتعترض التى مختاطر ابعتة متن صتيل التمويتل المعتمتدة

والياا ت إيذها وةوس يتتم التطترق تباعتاً التى المختاطر المرتبطتة بكتل صتيغة يتتم اتباع تا واالجت ار اا الكإيمتة
بتخإيس اثر الخطر الميزم ل ا.
أ .يف انتًىَم ببملشبركلة:

ان التمويل بالمشاركة تع ي ان يتم تثمير لمال ديت حصتة الكثتر متن مةتتثمر عمتى ان يتااةتموا التربح

والخةارة ودق حصص م دي راس المال وبالرغم من ان هذل الصيغة هي من ادضل الصيل التمويمية دتي العمتل

المصردي االةيمي من احية بعدها عن الربا ومرو ت ا دي توزي المخاطر وقدرت ا عمتى ردتد مشتاري الت ميتة
االّ ا تتتتتتا تجابتتتتتت بعتتتتتتض المختتتتتتاطر م تتتتتتا ا اصتتتتتتر  )878:8448اصتتتتتتدياي  )71:1222االجبتتتتتتوري

:)71:1222

.1مخاطر االعمال العادية.

.8مخاطر امياا االةعار ارتإاعاً وا خإاضاً.
.5تجاوز المدة الكمية لمعممياا.

.0تمس البضاعة تحا يد الشريك.

.3المخاطرة االخيقية اعدم االلتزام بشروط المشاركة او ةو ادارت ا).
.0مخاطر تائب المشاركة اال اتب ال ائي خةارة او ربح اقل).
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ة .يف املسارعللة واملسبقللبة:

يةتخدم المصرس االةيمي مواردل لتمويل اال شطة الزراعية ومتا يترتبط ب تا متن مجتاالا اخترى مكممتة

خاصة دي البمدان ذاا ال شاط الزراعي ويرادق هذا ال وع من التمويل ما يمي من المخاطر:

.1مخاطر الكوارث الطبيعية :مثل التامباا الجوية اآلداا الزراعية.

.8المختاطر االخيقيتتة :وت شتتأ ع تتدما ال يإتي المتزارع بمتطمبتتاا العاتتد وال يبتذل الج تتد والع ايتتة اليزمتتة ال جتتاح
العممياا الزراعية او عدم اةتخدام لممةتمزماا المج زة الي باما

االجبوري .)75:1222

 .5المخاطر الةوقية :تتعترض الم تجتاا الزراعيتة لتامبتاا االةتعار ال ةتيما دتي البمتدان االةتيمية التتي تعتا ي
من اتص دتي وةتائل المواصتيا لمحاصتيا الزراعيتة وتطورهتا عتدم كإايتة آليتاا حمايتة المزروعتاا اتص

المخازن الميئمة االجبوري .)70:1222

ج .يف انتًىَم ببملضبربة:

تعتبتتر المضتتاربة االةتتموة االةاةتتي التتذي اعتمدت ت المصتتارس االةتتيمية متتن حيتتث صتتياغة عيقت تتا

بتتالمودعين التتذين ياتتدمون ام توال م بصتتإت م رة المتتال ليعمتتل دي تتا المصتترس بصتتإت المضتتارة عمتتى اةتتاس

قةمة االربتاح ال اتجتة ب ةتبة معمومتة متإتق عمي تا اجتاد  )50:8440وتمتارس المصتارس االةتيمية بتدورها
هتتذا االةتتموة م ت المةتتتثمرين اصتتحاة المشتتاري متتن الم تتن المختمإتتة دياتتدم ل تتم المصتترس التمويتتل التتيزم

بصإت رة المال ليةتثمرول لاا حصة من الربح متإق عمي ا ويرتبط ب ذا االةموة من التمويتل درجتة عاليتة

من المخاطر م ا:

.1ان المصتترس يةتتمم رأس المتتال لممضتتارة حيتتث يتتتولى العمتتل واالدارة واليكتتون ضتتام اً االّ دتتي حالتتة التعتتدي
والتاصير اصدياي .)2:8445

.8المخاطرة االخيقية عدم اما ة الشريك و زاهت اةإر .)134:8443
.5مخاطر تامباا االةعار ارتإاعاً وا خإاضاً.

.0تجاوز المدة الكمية لمتمويل دون اتمام التصإية ا اصر .)875:8448
.3تمس البضاعة تحا يد المضارة.

.0عدم االلتزام بشروط المضاربة وةو ادارة المضارة.

.7ال اتب ال ائي اليمكن تاديرل االّ بعد ا ت ا اجل المضتاربة وقتد تكتون خةتارة او ربتح دعمتي اقتل متن الماتدر
اةإر .)134:8443
د .يف املراحبة:

ان أةموة التمويل بالمرابحة يع ي ان ياتوم المصترس بشت ار موجتود اةتم

بضتائ

االا وةتائل اتل

وغيرها) ب ا عمى طمتة االمتر الزبتون ااالمتر بالشت ار ) ثتم يبيع تا بةتعر اختر يشتتمل عمتى هتامش متن التربح
ويرتبط ب ذا االةموة مخاطر عديدة م ا:

.1مختتاطر الةتتداد :ان عتتدم الدراةتتة الدقياتتة لجتتدوى تةتتويق البضتتاعة قتتد يعتترض الزبتتون لتتبعض المختتتاطر
التجارية م ا عدم قدرتت عمتى تةتويق البضتاعة ممتا يتةتبة دتي عجتزل عتن ةتداد اةتتحااقاا المصترس دتي

ميعادها او ربما يعجز كمياً عن الةداد مما يةبة خةارة مباشرة عمى المصرس اةإر .)151:8443
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.8مخاطرة عدم االلزام بالوعد بالش ار  :ان المصارس االةيمية التي التض شرط يمزم الزبون بالش ار

تتعترض

لمخاطرة كول الزبون ااالمر بالش ار ) عن شت ار الةتمعة بعتد شترائ ا متن قبتل المصترس ممتا يتؤدي التى تجميتد

امتوال المصتترس تيجتتة ل بتتوط االةتتعار او صتتعوبة تةتتويق الةتتمعة متتن قبتتل المصتترس باالضتتادة التتى تعرضت ا

لمتمس تيجة ةو التخزين ا.)khan, 1994:39

 .5مخاطرة ظاهرة المرابحاا الصتورية :وتع تي هتذل الظتاهرة ان المرابحتة دتي حايات تا التختمتس عتن المعتاميا
التي تتم بالإائدة الربوية دي شا اةإر  )150:8443وت شتأ المرابحتة الصتورية ع تدما اليتتم االلتتزام ب ليتاا
التطبيق لاد المرابحة الصحيحة وا ما يتم التحايل عمي ا مما يؤثر بصورة ةتمبية عمتى حركتة االةتواق مثتل ردت
اةعار الةم

التةبة دي تكوين ديون هالكة اومعدومة هدر اموال المصرس واموال المودعين تيجتة لمتمويتل

الصوري.

.0مخاطر الإترة من االمر بالش ار وحتى البي ال ائي وتصريس الةمعة ا اصر .)870:8448
هل .يف االستصنبع واملقبونة:

يوجت

إن عاد المااولة ااو االةتص اع) هو احدى وةائل توظيس وتشغيل االموال بالمصتارس االةتيمية وهتو

حتتو تمويتتل المشتتاري االةتتتثمارية طويمتتة االجتتل وهتتو يع تتي شت ار مايصت

وداتاً لمطمتتة وقتتد مكتتن هتتذا

االةتتموة المصتتارس االةتتيمية متتن ا جتتاز الكثيتتر متتن المشتتاري االةتتتثمارية ال امتتة مثتتل اةتصتتيح االراضتتي
الزراعية حإر اآلبتار تشتييد المبتا ي والمجمعتاا الةتك ية تمويتل اةتصت اع وةتائل ال اتل الضتخمة اطتائراا

قطاراا ةكك حديد) .ولذلك دان هذا االةموة دي التمويل يرتبط ب مخاطر كثيرة م ا:

.1مخاطر طول دترة العاتد ممتا يعترض االةتتثمار لممختاطر الةتوقية اتامبتاا االةتعار مختاطر التضتخم) ممتا
يضر باحد طردي العاد االجبوري .)20:22

 .8مخاطر الةيولة :ان هذا االةموة من التمويل يةتدعي تجميد مبالل ضتخمة دتي موجتوداا يصتعة تةتييم ا
ع د الحاجة او ان دترة االةترداد دي هتذل المشتروعاا لتراس المتال واالربتاح المتوقعتة طويمتة جتداً االجبتوري

.)20:22

.5تتتأخر الصتتا

او الماتتتاول دتتي تةتتميم الموجتتتود موضتتوع العاتتد ممتتتا يعتترض العاتتد لمإةتتت متتن قبتتل طالتتتة

االةتص اع اةإر .)175:8443

.0تعثر الزبون دي ةداد مبمل التمويل ا اصر .)873:8448

 .3مخاطر المااولة ااالةتص اع) الصتورية :ان عاتد المااولتة هتو تمميتك الزبتون خدمتة او عمتيً م جت ازً بتكمإتة

وربح مةمى الى اجل مةمى وهو شبي بعاد االجارة وعاد المرابحتة اةتإر  )128:8443ممتا قتد يتؤدي التى
تةميم الزبون طالة عاد االةتص اع مبمل التمويل دون ان يكون ه اك عمل م جز او شا مةتص

وا ما لكتل

شتا يكتتون عمتتى التتورق دتتي تحتدث اضتتادة حايايتتة لمةتتم والختدماا وقتد ت تتدر متوارد المصتترس االةتتيمي دتتي
االغراض االةت يكية مما يعرض مبمل التمويل الى عدم الةداد.
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و .يف بُلع انسهللى:

يعرس عاد بي الةمم بأ

بي شي موصوس دي الذمة بثمن معجل وهو ايضاً ش ار آجل بعاجل ودي

المااالا والبحوث األج بية يشار الي بت ا ) Purchase with deferred deliveryوهو يع ي شت ار ةتمعة
ما بثمن مددوع دي الحال م تأجيل تةميم ا وترتبط بعاد بيت الةتمم مختاطر عديتدة اتجتة عتن طبيعتة ال شتاط

الذي يمول اال شاط الزراعتي غالبتاً) كتذلك كو ت متن عاتود البيت اآلجتل داال شتطة الزراعيتة معرضتة لمظتواهر

الطبيعيتتة كاديضتتا اا الجإتتاس اآلدتتاا الزراعيتتة ممتتا يتتؤدي التتى عتتدم تمكتتن الم تزارعين متتن تةتتميم م تجتتاا
م تزارع م محتتل العاتتد .وقتتد تتتم اةتتتخدام عاتتد بي ت الةتتمم كم تتتب مصتتردي معاصتتر لتمويتتل اال شتتطة الص ت اعية

والخدمية ايضاً واآلتي المخاطر الرئيةية التي ترتبط ب ذل الصيغة:

.1مخاطر اةتخدام ثمن الش ار امبمل التمويل) دي غير الغرض المحدد من العاد ا اصر .)873:8448

 .8مخاطر األجل :حيث يتم تةميم الةمعة بعد األجل المتإق عمي دي العاد وتكتون الحاجتة دتي الةتوق لمةتمعة
قد ا تإا مما يزيد التكمإة او يعرض المخزون لمتمس.

.5مخاطر تامة االةعار ا خإاضاً عما تم الش ار ب .

.0مخاطر عدم االلتزام بمواصإاا الةم المتإق عمي ا دي العاد.

.3تمتتتتس البضتتتتائ تحتتتتا يتتتتد البتتتتائ قبتتتتل تةتتتتميم ا لممصتتتترس ااةتتتتباة خارجيتتتتة عتتتتن ارادة البتتتتائ ) ا اصتتتتر
.)870:8448

.0مخاطر اخإاق المصرس دي تصريس الةم
ز .يف االجبرة:

او عدم ايجاد عاد ةمم مو ٍاز اةإر .)138:8443

قتتدما المصتتارس االة تيمية اةتتموة التمويتتل باالجتتارة كم تتتب مصتتردي معاصتتر يمبتتي الحاجتتاا المتزايتتدة

لرجال االعمال دي الحصول عمى التك ولوجيا الحديثة م آالا ومعداا واةتبدال ما هو قديم ب خر اكثر حداثتة

وكإا ة من خيل عممية اةتئجار تمك الموجوداا بددعاا ايجارية تتيئم م قدرات م عمى الةداد وقتد جحتا
المصارس االةيمية دي هذا االةموة من التمويل ولكن م ارتباط بالمخاطر التالية:

.1عدم التاكد من ةعر االةتبدال ع د
.8ردض المةأجر تممك الموجود دي

اية العمر التشغيمي بةبة مخاطر التضخم االجبوري .)22:1222

اية العمر التشغيمي ا اصر .)872:8448

.5مختتاطرة عتتدم وجتتود مةتتتأجر جديتتد ع تتد ا ت تتا العاتتد األول وعتتدم معردتتة قةتتط االيجتتار الجديتتد االجبتتوري

.)22:22

.0ال إاد التك ولوجي لمموجود ا.)Khan, f, 1994

.3خطر التاخر او عدم االلتزام بةداد االقةاط االيجارية.

.0المخاطر االخيقية :وتع ي ةو اةتتخدام الموجتود وعتدم اجت ار الصتيا ة الدوريتة لت
المعداا تحا يد المةتاجر.

ممتا يتؤدي التى تمتس
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ح .يف االستثًبر املثبشر:

دي حاالا عديدة تاوم المصارس االةيمية باالةتثمار المباشر ب إة ا دون الحاجة التى وةتيط دتعمتل

عمتتى ا شتتا الشتتركاا او المةتتاهمة دتتي رؤوس اموال تتا او تبي ت وتشتتتري وتتتؤجر العاتتاراا االتجتتار المباشتتر

بالةم والخدماا .ان ل ذا ال وع من توظيس االموال مخاطر م ا:

.1خطتتر التتداخمين الجتتدد :ان توةت المصتترس االةتتيمي دتتي هتتذا ال تتوع متتن االةتتتثمار ال يت اةتتة مت طبيعتت

ودورل كوةتتيط متتالي بتتين المتتدخرين والمةتتتثمرين وان ال تتوض باعبتتا الماتتاوالا والمتتتاجرة وا شتتا الشتتركاا

ةتتتتوس يجعتتتتل المؤةةتتتتاا الماليتتتتة الم ادةتتتتة تاتتتتوم بم تتتتام الوةتتتتاطة وتإاتتتتدل هتتتتذا التتتتدور الم تتتتم اصتتتتدياي
.)23:8445

.8خطتتر تضتتخم الج تتاز االداري :ان االةتتتثمار المباشتتر يتطمتتة ك توادر وكإتتا اا بشتترية دتتي مجتتاالا متعتتددة
م دةين عمال ب ا

زراعيين رجال ادارة وتةويق وهذل الكوادر بعيدة عن التخصص المصردي مما يتةبة

دي تشتا ج ود المصرس وترهل ج ازل االداري االجبوري .)142:1222

 .5مخاطر تائب االةتثمار :ع د دشل االةتثمار دان الخةتائر ةتتا عمتى كاهتل المصترس وحتدل ممتا يةتت زس
اموال واموال مودعي .

.0مخاطر طول دترة اال شا عن المادر ل ا وما يةت تب ذلك من تكاليس اخرى ا اصر .)875:8448
.3التشغيل بطاقاا اقل من المادر ل ا ا اصر .)875:8448
ط .يف االستثًبر ببملىجلىدا

املبنُة:

معموم ان الموجوداا المالية هي االة م والة داا بمتا دي تا اذو تاا الخزي تة وشت اداا االيتداع الاابمتة

لمتداول وتوظس المصارس االةيمية الإائض من االموال التي لم يجد المصرس ل ا درص اةتثمارية م اةتبة

دي ش ار اة م وة داا تتودر دي ا المعايير والضوابط الشرعية وكمتا هتم معمتوم دتان االوراق التجاريتة تتعترض
**

الى توعين متن المختاطر العامتة* والمختاطر الخاصتة

التتي تتترك اثت ارً ةتمبياً عمتى قتدرة الم ظمتة عمتى الةتداد

باالضادة الى ان االةتثمار دي االوراق المالية يمكن ان يتعرض الى المخاطر التالية:

 .1مخاطر الخةارة :عدم الحصول عمى ماةوم ارباح بةبة ان اتب عممياا الم شاة المصدرة ليوراق الماليتة
دي

اية العام كان خةارة اه دي .)881:27

 .8مخاطر ا خإاض الايمة الةوقية :م ثباا العوامل االخرى عمى حال ا تتامتة الايمتة الةتوقية ليةت م العاديتة بدرجتة
كبيرة وذلك بةبة تامة العائد الدوري.

 .5مخاطر االديس :يعتبر الة م صك ممكية وهتذا يع تي ا ت دتي حالتة ادتيس الم شتاة المصتدرة يحصتل حامتل
الة ت م عمتتى متتا يتباتتى متتن ام توال الم شتتاة بعتتد ان يحصتتل اصتتحاة الة ت داا واالة ت م الممتتتازة عمتتى حاتتوق م

اه دي .)883:27

* المختتاطر العامتتة :ياصتتد بالمختتاطر العامتتة  systematic risksالمختتاطر التتتي تتعتترض ل تتا كادتتة الم ظمتتاا بصتترس ال ظتتر عتتن
طبيعتتة وظتتروس الم شتتاة مثتتل مختتاطر اةتتعار الإائتتدة مختتاطر التضتتخم مختتاطر التتدوراا التجاريتتة التتتي تصتتية االقتصتتاد

ككل مخاطر الةوق وهذل المخاطر ال يمكن ا ازلت ا بالت وي وال يمكن تج ب ا ا.)Francis, 1986:202

** المخاطر الخاصة  :unsystematic risksوهي ظروس متعمق ب شاط الم شاة االزبون) وبالص اعة التي ي تمي الي تا ومتن هتذل
الظتتتروس ضتتتعس االدارة والمشتتتكيا العماليتتتة ظ تتتور ةتتتم بديمتتتة وهتتتذل المختتتاطر قابمتتتة لمتج تتتة متتتن ختتتيل الت ويتتت

ا.)Francis, 1986:204
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ٌ .يف انصرف:

يعرس الصرس بأ

عممية تبادل العميا بعض ا ببعض أي مبادلة وع معين من ال اد ب وع آختر مثتل

تبادل التذهة بالإضتة والج يت المصتري بالتدوالر .أن بيت الصترس متن المعتاميا االةتتثمارية الم متة بال ةتبة

لممصارس اإلةيمية إذ تتأثر ب عممياا االكمبيو) وهي ش ار وبيت العمتيا األج بيتة وتبتادل الةتبائك الذهبيتة
والإضتتية والح تواالا والشتتيكاا المصتتردية بتتين التتدول المختمإتتة دتتي صتتورها كادةاةتتإر  )120 :8443تتترتبط
بعممياا الصرس التي تمارة ا المصارس االةيمية بشكل واة

غالبية المخاطر المعرودة التي يكون ال شتاط

االقتصتتادي معرض تاً ل تتا د تتاك المختتاطر الةتتوقية الكاممتتة والتتتي تتتؤثر بصتتورة مباشتترة عمتتى اةتتعار العمتتيا

مخاطر تامباا اةعار الصرس مخاطر الخداع والتزوير لكثيتر متن العمتيا الدوليتة االجبتوري  .)28:22وكتل

هذل المخاطر تؤثر تاثي ارً مباش ارً عمى صادي تائب اعمال المصارس االةيمية ربحا او خةارة.

املث

أوال :يكىنب

انثبنٍ /املردود املبيل ين عًهُب

امجبيل االَرادا

االستثًبر يف املصبرف اإلساليُة

يف املصبرف االساليُة عُنة انث

تاوم العيقة التعاقدية بين المصرس االةيمي والزبائن عمى اةتاس عاتد المضتاربة او المشتاركة طباتا

الحكتتام الش تريعة االةتتيمية وذلتتك لتحديتتد مةتتؤولية المصتترس عتتن هتتذل االم توال واالربتتاح المتحااتتة م تتا .ان
المصرس االةيمي دي عيقت بتالمودعين هتو مضتارة بتاموال م وهتم ااربتاة المتال) امتا عيقتت بالماترضتين

اطالبي التمويل) د و رة المال وهم المضاربون وب تا عمتى ذلتك دتان الوصتول التى قيتاس تتائب المضتاربة

وتحديد حصتة كتل متن المضتارة ورة المتال دي تا عمتى اةتاس ال ةتة المشتاعة المتإتق عمي تا يتطمتة الإصتل
المحاةبي بين عمميتاا االةتتثمار ومتا يتصتل ب تا متن ايتراداا وتكتاليس متن ج تة وبتين الختدماا واال شتطة

المصتتتردية االعتياديتتتة ومتتتا يتتترتبط ب تتتا متتتن عمميتتتاا تختتتص المصتتترس وحتتتدل ادون المةتتتتثمرين) وتكاليإ تتتا
وايرادات ا من ج ة اخرى  .لاد اختمإا قوائم الدخل لممصارس االةيمية المكو ة لعي ة البحث دي متدى اتإاق تا

عمى هذا الإصل ودرجة االدصتاح دتي الةياةتاا المحاةتبية ب تذا الخصتوص كمتا تباي تا المةتمياا لمع اصتر

الداخمة دي تكوين ب د االةتثما ارا .دإي بيا التمويل الكويتي جد ان قائمة الدخل اظ را ايراداا من مرابحة
واةتصت اع وتتتأجير دتتي داتترة واحتتدة وايتراداا االةتتتثمار دتتي االوراق الماليتتة والشتتركاا التابعتتة دتتي داتترة

اخرى وذكرا ايراداا من عمتوالا ومضتارباا وايتراداا متن التعامتل بتالعميا االج بيتة امتا الب تك االةتيمي

الدولي لمت ميتة حيتث تت توع اال شتطة كثيت ار كو ت مصترداً مختمإتاً دتي طبيعتة شتاط عتن المصتارس االةتيمية
االخرى د و مصرس دولي يتة

طاق عمميات االةتثمارية لتشمل دوال" لذا دان ايراداا االةتثمار تمثل جز ا"

م متتتا متتتن متتتواردل وهتتتذل االيتتتراداا تتحاتتتق متتتن عمميتتتاا االجتتتارة ورةتتتوم خدمتتتة الاتتتروض واالةتتتتثمار لتتتدى
الص اديق الخاصة والتابعة وتمويل التجارة الخارجية والبي بالتاةيط وايراداا الودائ لدى المصارس*.

* تعتبر هذل االيراداا محرمة شترعا الحتوائ تا عمتى الربتا لتذلك ياتوم الب تك بتحويم تا التى صت دوق وقتس متوارد الحةتاة
الخاص.
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اما بال ةبة لممصرس العراقي االةيمي د و يعد قائمتة التدخل وداتا لم ظتام المحاةتبي الموحتد المعتمتد
دتتي المصتتارس التاميديتتة ولك ت م ت ذلتتك دصتتل اي تراداا االةتتتثماراا عتتن ايتراداا العمميتتاا المصتتردية ودصتتل
اي تراداا االةتتتثماراا التتى اي تراداا اةتتتثماراا طويمتتة االجتتل واي تراداا اةتتتثمار قصتتيرة االجتتل ودصتتل اي تراداا

العممياا المصردية الى اجور الحواالا وايراداا خطابتاا الضتمان و اجتور اصتدار ةتإاتب وشتيكاا معتمتدة

وايراداا اخرى ممثمتة بمبيعتاا المصترس متن المطبوعتاا المصتردية واجتور االتصتاالا المةتتردة .وقتد تميتزا
قوائم الدخل دي الب تك االةتيمي االرد تي بتااللتزام بالمعتايير المحاةتبية دتي اعتداد الاتوائم الماليتة الصتادرة عتن

الب ك المركزي االرد ي واتةما بال مطية ممتا امكتن الماار تة بتين الاتوائم متن ةت ة الخترى كمتا ا ت ادترد ب تدا
اليتراد الختدماا المصتردية مةتتايً عتن ب تد ايتراداا االةتتثمار امتا مصترس ابتو ظبتي االةتيمي داتد اورد ب تدا
يشتمل عمى ايراداا من مرابحاا ومضتارباا وتمتوييا اةتيمية اخترى وذكتر رةتوماً ومعتاميا مت وعتة دون

ان يتتدرج ب تتدا مةتتتاي الي تراداا الختتدماا واال شتتطة المصتتردية المت وعتتة وبتتذلك تكتتون المصتتارس االةتتيمية
مطالبتتة بج تتد ت ظيمتتي مشتتترك ديمتتا بي تتا وبتتين االتحتتاد التتدولي لمب تتوك االةتتيمية ومجمتتس معتتايير المحاةتتبة

االةيمية لمختروج باتوائم ماليتة ةتوا كا تا كشتوداا دختل ام مواز تاا عامتة ذاا ةتمة مطيتة تةت ل اجت ار

دراةاا ماار ة خاصة ب شاط الصيردة االةيمية .ومن خيل تتب االيضاحاا المرداة بكتل ب تد متن ب تود قتوائم
الدخل التي تعد جز ا من الاوائم المالية كذلك متا ورد متن ةياةتاا محاةتبية ومتا ورد متن تصت يإاا لمكو تاا

اجمالي االيراد دتي المصتادر األخترى امكتن حصتر ثيثتة مصتادر رئيةتة تةت م دتي تكتوين داترة اجمتالي ايتراداا
المصرس االةيمي وهي:

 .1اَرادا

االستثًبرا :

تأخذ االةتثماراا اشتكاال متعتددة ةتوا كا تا عتن طريتق االةتتثمار المباشتر واالةت اماا الدائمتة دتي

رؤوس اموال الشركاا وهذل االةتثماراا تمول من حاوق الممكية وايتراداا هتذل االةتتثماراا تضتاس مباشترة
لحةتاة اربتتاح وخةتتائر المصتترس كمت

او العمميتتاا االةتتثمارية التتتي تت جم بمشتتاركة الغيرامرابحتتة مضتتاربة

مشاركة اجتارة او غيرهتا) .يتتم تمويتل هتذل االةتتثماراا بشتكل مشتترك متن حاتوق الممكيتة والودائت با واع تا

احةتتتاباا ادخاريتتتة و حةتتتاباا اةتتتتثمارية وحةتتتاباا االةتتتتثمار المشتتتترك وحةتتتاباا االةتتتتثمار المطماتتتة

وحةاباا االةتثمار المايدة ) كما ان ايراداا هذل العممياا توزع بين الموارد التي اة ما دي تحايا ا.
 .2اَرادا

انعًهُب

املصرفُة:

تتحاق هذل االيراداا من تاديم الخدماا المصردية التي اجازت ا الشريعة االةيمية اخطاباا الضتمان

والحواالا وادارة الحةاباا مكاتة الوةاطة والارض الحةن وغيرها) ويكون لج د العاممين اثر دي ا متن
خب ار واداريين ومحممين ماليين وغيرهم .وهؤال يتااضون رواتة محددة بغض ال ظر عن تائب اعمال م.
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 .3االَرادا

االخري:

تشمل رةوماً وعموالا ودروق تاييم العميا االج بية وارباح بي العميا و رةوم مضاربة لاا قيام

المصتترس بالمضتتاربة لمصتتمحة الغيتتر و رةتتوم تتتاجير الخ از تتاا الحديديتتة واي تراداا بي ت مطبوعتتاا مصتتردية
وغيرها .دي هذا الجز من البحث ةوس يتم اةتعراض االهمية ال ةبية ومعدل ال مو لمصادر االيراداا الثيثة
آ إة الذكر التي بمجموع ا تكون اجمالي االيتراداا دتي المصتارس االةتيمية عي تة البحتث ختيل متدة الدراةتة
الممتتدة متن ا8440م8442-م) .ان متن الضتروري اظ تار تطتتور مصتادر االيتراداا الثيثتة مت التركيتز عمتتى
ايراداا االةتثمار لما ل ا من اثتر واضتح يظ تر قتدرة المصترس وكإا تت دتي ادارتت لمتواردل ومالت متن متردود
ايجابي دي حال جاح دي جذة المزيد من الموارد وةوس يتم تحميل ال تائب كما يمي :

 -1اعهً وادنً يتىسظ اهًُة نسثُة الَرادا

انعًهُب

ا)

يتبين من الجدول ا )1ان اعمى متوةط اهمية ةبية

املصرفُة قُبسب" اىل جمًىع االَرادا

اليراداا العممياا المصردية قياةا الى مجمتوع

االي تراداا بتتين المصتتارس عي تتة البحتتث م إتتردة كتتان دتتي المصتترس Cاالمصتترس العراقتتي االةتتيمي ليةتتتثمار

والت ميتة) حيتتث بمتتل ا )%08.1اوذلتك لتوقتتس العمميتتاا االةتتثمارية ودتتق صتتيل التمويتل عتتدا المرابحتتة ) يميت

المصرس Fاالب ك االةيمي االرد ي) حيث بمل ا )%11.4اما اد تى متوةتط اهميتة ةتبية اليتراداا العمميتاا
المصتتردية التتى اجمتتالي االي تراداا دكتتان دتتي المصتترس Eاالب تتك االةتتيمي لمت ميتتة) حيتتث بمتتل ا )%0.8يمي ت

المصرس  Dابيا التمويل الكويتي) وان متوةط االهمية ال ةبية لممصارس مجتمعة كان ا.)%15.0

 -2اعهً وادنً يعذل منى( )سنىٌ الَرادا

انعًهُب

املصرفُة

كان دتي المصترس  Aامصترس ابتو ظبتي االةتيمي) حيتث بمتل ا )%180.1يميت المصترس  Fاالب تك

االةيمي االرد ي) حيث بمل ا )%03.0وان اد ى معدل مو ة وي كان دي المصرس Bاب ك ديصل االةتيمي

المصتتتري) حيتتتث بمتتتل ا )%8.2-يميتتت المصتتترس Eاالب تتتك االةتتتيمي لمت ميتتتة) حيتتتث بمتتتل ا )%18.5وأن
متوةط معدل ال مو الة وي عمى مةتوى المصارس مجتمعة كان ا.)%00

( )الوزن النسبي للصيغت:
ويستتخم ه اتتلا ال للتتر للخىتترو نلتتن التتوزن النستتبي لو تتيلت ات تتخ) مق( نتتيغت الخ وي ت ) مق تتت ملو تتم
نواث
ات خ) مقيت اخأرر ال سخم ت مل صرو ود ح اتخسم ام نلن سخو ال صرو الوات لل نت
ال قا ت و خو طم ً ل ة البحث ولل صمقو نينت البحث .
قني ح وي الصيغت
× 333
الوزن النسبي للصيغت =
إج ملي ح وي مل صرو
( )ى ل الن و:
يخ ديمس ى ل و ا خم اه و يلت ات خ) مق مق ت ملو م ات خ) مقيت اخأرر .
قني الخ وي الحملي – قني الخ وي السم ق
× 333
ى ل الن و =
قني الخ وي السم ق
ىرفت الن و او لخح ي اتحجتم
نت الن ارر ان الا و
ويىني نمفي الخغير في اقن ة نيغ الخ وي
الىمه لل نيغت نبر نواث البحث وليس ال مق ت ي حلك الستنواث ودت حت انخ تمة تنت ( ) 3333تنت
أ مس  % 333لخح ي الن و وليس ل ىرفت ج الخغيتر ولخح يتق ال مق تت ف ت تستبج النستيت نلتن ستخو
ال صرو الوات لل نت ديم م ً ملسنت ات مس و ى تَ ل ة البحث ولل صمقو نينت البحث جخ ىت .
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االستثًبر قُبسب اىل جمًىع االَرادا

 -3اعهً وادنً يتىسظ اهًُة نسثُة الَرادا

بمل اعمى متوةط اهمية ةبية اليراداا االةتثمار بتين المصتارس عي تة البحتث م إتردة ا )%25.8دتي

المصتترس Aامصتترس ابتتو ظبتتي االةتتيمي) كمتتا ظ تتر دتتي الجتتدول رقتتم ا )1يميت المصتترس  Dابيتتا التمويتتل
الكتتويتي) حيتتث بمتتل ا )%21.0وان اد تتى متوةتتط اهميتتة ةتتبية الي تراداا االةتتتثمار كتتان دتتي المصتترس

Cاالمصترس العراقتي االةتتيمي ليةتتثمار والت ميتتة) حيتث بمتتل ا )%30.2يميت المصتترس Eاالب تك االةتتيمي
االرد ي) حيث بمل ا )%20.0دي حين بمل متوةط االهمية ال ةبية لكل المصارس مجتمعة ا.)%20.1

 -4اعهً وادنً يعذل منى سنىٌ الَرادا

االستثًبر

حاز المصترس Aا مصترس ابتو ظبتي االةتيمي) عمتى اعمتى معتدل متو اليتراداا االةتتثمار حيتث بمتل

ا )%78يمي المصرس Bاب تك ديصتل االةتيمي المصتري) حيتث بمتل ا )%14امتا اد تى معتدل متو اليتراداا
االةتتتثمار دكتتان دتتي المصتترس  Cاالمصتترس العراقتتي االةتتيمي ليةتتتثمار والت ميتتة) حيتتث حاتتق معتتدل متتو

ةالة بمل ا )%15-يمي المصرس Eاالب ك االةيمي االرد ي) حيث بمل ا )%0.0كمتا بمتل متوةتط معتدل
ال مو الة وي اليراداا االةتثمارعمى مةتوى المصارس مجتمعة ما ةبت ا.)%13

ج ول قد ()3
A

B

C

E

D

ال ص ق  :ال وا ال مليت لل صمقو ات ال يت نينت البحث أنال لل ة
3333ه

(-4002
)4002

F

)(A-F

-3333

وقبل ان ترك دارة ايراداا االةتثمار التي هي جز م تم متن اجمتالي االيتراداا جتد ا ت عمتى الترغم
من ان هذل الإارة حازا عمى اعمى معدل اهمية ةبية من اجمالي االيتراداا اال ا تا حااتا اد تى معتدل متو

بال ةتتبة لممعتتدالا االختترى وهتتذا يع تتي ضتترورة مراجعتتة اةتتتراتيجياا الحظتتا الباحثتتة ان مصتترس ابتتو ظبتتي
االةيمي قد حاق اعمى معدل مو دي عمميات االةتثمارية كذلك دي ايرادات

ومما تجدر االشارة الي الى ا ت

عمتتتى التتترغم متتتن تعثتتتر المصتتترس االةتتتيمي العراقتتتي ليةتتتتثمار والتمويتتتل دتتتي عممياتتتت االةتتتتثمارية وا شتتتطت
المصردية اال ان مؤشرات ال ةبية ومعدالا ال مو لكثير متن الإاتراا التتي تتم تحميم تا تكتاد تاتترة متن معتدالا

ومؤشراا الب ك االةيمي األرد ي م ميحظة وجود الكثير من الظروس البيئية المؤاتية ليخير.

 -5اعهً وادنً يتىسظ اهًُة نسثُة نالَرادا

االخري اىل جمًىع االَرادا .
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ا)

وعودة الى الجدول ا)1

جد ان اعمى متوةتط اهميتة ةتبية لييتراداا االخترى التى مجمتوع االيتراداا

بين المصارس عي ة البحتث م إتردة كا تا دتي المصترس Eاالب تك االةتيمي االرد تي) حيتث بمتل ا )%0.0يميت

المصرس  Cاالمصرس العراقي االةيمي ليةتثمار والت مية) حيتث بمتل ا )%5.1دتي حتين حاتق المصترس

 Bاب تتك ديصتتل االةتتيمي المصتتري) اد تتى متوةتتط اهميتتة ةتتبية حيتتث بمتتل ا )%4.8يمي ت المصتترس  Aا

مصرس ابو ظبي االةيمي) حيث بمل ا )%4.0وقد بمل متوةتط االهميتة ال ةتبية لييتراداا االخترى لممصتارس

كادة ا.)%8.8

 – 6اعهً وادنً يعذل منى سنىٌ يف االَرادا

االخري نسثة اىل امجبيل االَرادا

بمل اعمى معدل مو ة وي دي االيراداا االخرى ةبة الى اجمالي االيراداا دي المصرس  Cاالمصترس

العراقي االةيمي ليةتثمار والت مية) حيث بمل ا )%1355وهتو معتدل عتال جتدا ومتردل التى ايتراداا العاتود
المتعثتترة متتن المرابحتتاا والمشتتاركاا وعاتتود اختترى ةتتبق ان عتتدا ضتتمن التتديون المعدومتتة ولكتتن المصتترس

اةتتتطاع ان يحصتتل عمتتى جتتز كبيتتر م تتا ادرجتتا ضتتمن هتتذل الإاتترة يمي ت المصتترس Aامصتترس ابتتو ظبتتي

االةيمي) حيث بمل ا)%084

اما معدل ال مو العالي دتي امصترس ابتو ظبتي االةتيمي) دمتردل التى كبتر

حجم المعاميا بتالعميا االج بيتة ممتا يولتد دروقتاا كبيترة دضتي عتن كبتر حجتم المعتاميا بعمتيا اج بيتة

التتتي يإتترض عمي تتا رةتتوماً متعتتددة وان اد تتى معتتدل متتو ة ت وي ليي تراداا االختترى بتتين المصتتارس كتتان دتتي

المصتترس Bاب تتتك ديصتتتل االةتتتيمي المصتتتري) حيتتث بمتتتل ا )%84-يميتتت المصتتترس Eاالب تتتك االةتتتيمي

لمت مية) حيث بمل ا )%0.7كما بمل متوةط معتدل ال متو الةت وي لييتراداا االخترى عمتى مةتتوى المصتارس
مجتمعتتة ا )%574وهتتو اعمتتى متتن متوةتتط اي تراداا االةتتتثمار واي تراداا العمميتتاا المصتتردية عمتتى مةتتتوى

ة واا الدراةة

مما يؤشر الى ميل المصارس االةتيمية حتو التوظيإتاا قصتيرة االجتل ذاا المتردود المتالي

العالي والمخاطرة المتد ية دي حين ان المصارس االةيمية وا طيقا" من المةؤولية االجتماعية التي تجةتد
حايات ا تإرض عمي ا ان تعمل عمى ردد المشاري االةتثمارية طويمة االجل مت الةتعي لموصتول التى صتغار
الم تجين والمةتثمرين من ختيل اهتم الصتيل مرو تة وهتي صتيغة التمويتل بالمشتاركة ممتا يتؤدي التى ارتإتاع

درص تشغيل االيدي العاممة دي تمك المشروعاا  .ولو تم ترتيتة معتدالا االهميتة ال ةتبية اليتراداا االةتتثمار

ترتيبا ت ازليا من حيث ةبة مشاركت ا دي اجمالي ايراداا المصارس ة جدها كما دي الجدول التالي :

جدول ا)8

ةبة اة ام ايراداا االةتثمار دي اجمالي االيراداا لممصارس االةيمية عي ة البحث
ا

المصارس

معدل االهمية ال ةبية

ا)بال ةبة لممؤشراا االحصائية دي طاق الجداول داد تم اةتخدام ا ) xلمتعبير عن الوةط الحةابي وتم اةتخدام
الحروس ا  )A –B- C –D –E -Fليشارة الى اةما المإرداا المكو ة لعي ة البحث وقد يةتخدم الرمز واالةم معاة
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1

المصرس  Aامصرس ابو ظبي االةيمي)

%25.8

8

المصرس  Dابيا التمويل الكويتي)

%21.0

5

المصرس  Eاالب ك االةيمي لمت مية)

%21.8

0

المصرس  Bاب ك ديصل االةيمي المصري)

%24.1

3

المصرس  Fاالب ك االةيمي االرد ي ليةتثمار والتمويل)

%20.0

0

المصرس Cاالمصرس العراقي االةيمي ليةتثمار والتمويل)

%30.2

ولتتو تتتم ترتيتتة معتتدالا االهميتتة ال ةتتبية الي تراداا العمميتتاا المصتتردية ترتيبتتا ت ازليتتا متتن حيتتث مشتتاركت ا دتتي
اجمالي ايراداا المصارس لكا ا كما دي الجدول التالي:

جدول ا)5

ةبة اة ام ايراداا العممياا المصردية دي اجمالي االيراداا لممصارس االةيمية عي ة البحث
ا

معدل االهمية ال ةبية

المصارس

1

المصرس  Cاالمصرس العراقي االةيمي ليةتثمار والت مية)

8

المصرس  Fاالب ك االةيمي االرد ي ليةتثمار والتمويل)

%11

5

المصرس  Bاب ك ديصل االةيمي المصري)

%2.7

0

المصرس  Aامصرس ابو ظبي االةيمي)

%0.0

3

المصرس  Dابيا التمويل الكويتي)

%0.5

0

المصرس Eاالب ك االةيمي لمت مية)

%0.8

ً
ثبنُب :نسثة اسهبو اَرادا

انصُغ انتًىَهُة املختهفة يف اَرادا

%08.1

االستثًبر

دي هتذا الجتز متن البحتث ةتوس تحتاول الباحثتة تتبت الصتيل التمويميتة التتي اةت ما بشتكل اكبتر دتي تحايتق

اي تراداا االةتتتثمار عمتتى مةتتتوى المصتتارس م إتتردة ومجتمعتتة خ تيل متتدة الدراةتتة الممتتتدة متتن ا8440م-

8442م) .حيث يظ ر من الشكل ا )8والجدول ا )0مايمي :
صُغة انتًىَم ببملراحبة

ان اعمى متوةط اهمية ةتبية لصتادي ايتراداا المرابحتة بال ةتبة التى اجمتالي ايتراداا االةتتثمار كا تا

دتتي المصتترس Cاالمصتترس العراقتتي االةتتيمي ليةتتتثمار والتمويتتل) حيتتث اة ت ما ب ةتتبة ا )%20.0متتن
اجمالي ايراداا االةتثمار يميت المصترس Dابيتا التمويتل الكتويتي) حيتث اةت ما ب ةتبة ا )%72امتا اد تى

متوةط اهمية ةبية لصادي ايراداا صيغة التمويل بالمرابحة دكا ا دي المصرس Eاالب ك االةيمي لمت مية)
حيث ةاهما ب ةبة ا )%10.5من اجمالي اي ارداا االةتثمار وبمل متوةط االهميتة ال ةتبية لصتادي ايتراداا
المرابحة عمى مةتتوى المصتارس مجتمعتة ا )%32.7وهتو اعمتى متوةتط عمتى مةتتوى ايتراداا الصتيل قاطبتة

لممصارس كادة.

امتتا اعمتتى معتتدل متتو ة ت وي اليتتراداا صتتيغة التمويتتل بالمرابحتتة دكتتان دتتي المصتترس Bاب تتك ديصتتل

االةيمي المصري) حيث بمل ا )%701.2وقد اشارا التاارير الة وية لمب ك ان غالبية اال شتطة االةتتثمارية
مولا بصيغة التمويل بالمرابحة بما دي ذلك قطاع العااراا االةتثمار دتي الةتم والبضتائ ممتا ادى التى متو
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ايتراداا هتتذل الصتتيغة يميت المصتترس  Fاالب تتك االةتتيمي االرد تتي)

حيتتث بمتتل معتتدل ال متتو اليتراداا صتتيغة

التمويتتل بالمرابحتتة ا )%2.1وان أد تتى معتتدل متتو ة ت وي كتتان دتتي المصتترس Cاالمصتترس العراقتتي االةتتيمي

ليةتثمار والتمويل) حيث حاق موا ةالباً بمتل ا )%10.3-يميت المصترس Eاالب تك االةتيمي لمت ميتة)

حيث حاق متوا ةتالبا قتدرل ا )%3.2-ومتوةتط معتدل ال متو الةت وي عمتى مةتتوى المصتارس مجتمعتة كتان

ا )%180وهو ثا ي اعمى معدل مو ة وي عمى مةتوى الصيل كادة.
صُغة انتًىَم ببنثُع االجم

ان اعمى متوةط اهمية ةبية لصادي ايراداا البي االجل الى اجمالي ايراداا االةتثمار بين المصارس

عي تة البحتث م إتردة دكتان دتي المصترس Eاالب تك االةتيمي لمت ميتة) حيتث بمتل ا )%50.0يميت المصترس F

االب ك االةيمي االرد ي) حيث بمل ا .)%4.1ان هذا الإرق الشاةت دتي معتدل األهميتة ال ةتبية يرجت التى
ان المصتتارس االةتتيمية عي تتة البحتتث ال تةتتتخدم هتتذل الصتتيغة دتتي اةتتتثمارها لمواردهتتا يشتتكل كبيتتر وان

متوةط االهمية ال ةتبية لكتل المصتارس مجتمعتة هتو ا)%3.7

وان اعمتى معتدل متو ةت وي اليتراداا البيت

االجل كان دي المصرس Eاالب ك االةيمي لمت مية) حيتث بمتل ا )%804.1يميت المصترس Fاالب تك االةتيمي

االرد ي) حيث حاق موا ةالبا بمل ا )%84-وان معدل ال مو الة وي لممصارس كادة ا )%04وهو ثالث

اعمى معدل مو ة وي عمى مةتوى الصيل قاطبة.
صُغة انتًىَم ببملضبربة

ان اعمى متوةط اهمية ةبية لصادي ايراداا التمويل بالمضتاربة التى اجمتالي ايتراداا االةتتثمار عمتى

مةتوى المصارس م إردة كان دي المصترس  Fاالب تك االةتيمي االرد تي) حيتث بمتل ا)%4.1

ولتم يتحاتق

ايراد من التمويل ب ذل الصيغة لعدم اعتمادهتا دتي اي مصترس اختر عمتى الترغم متن ان هتذل الصتيغة التمويميتة
متتتن اكثتتتر الصتتتيل شتتترعية وبعتتتداً عتتتن شتتتب ة الربتتتا .ان متوةتتتط االهميتتتة ال ةتتتبية لصتتتادي ايتتتراداا التمويتتتل

بالمضاربة الى اجمالي ايراداا االةتثمار عمى مةتوى المصارس مجتمعة كان ا )%4.41وهتو يع تي ان قتد ارً

ضئيي

او معدوما من الموارد وج

حو التمويل ب ذل الصيغة ظ ارة الرتإاع درجة المخاطرة دي تا ممتا يعتزز

الاول بأن المصارس االةتيمية تعتمتد صتيل التمويتل قميمتة المختاطرة وذاا العائتد المتالي المضتمون بغتض

ال ظر عن رةالت ا واهداد ا المةتتمدة متن اهتداس االقتصتاد االةتيمي  .امتا اعمتى معتدل متو اليتراداا هتذل

الصيغة د و معدل مو ةالة بمل ا )%12-دتي المصترس Fاالب تك االةتيمي االرد تي) وان متوةتط المعتدل
الة وي لم مو عمى مةتوى المصارس مجتمعة كان ا.)%5-
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صُغة انتًىَم ببملشبركة

ان اعمتتتى معتتتدل اهميتتتة ةتتتبية اليتتتراداا صتتتيغة التمويتتتل بالمشتتتاركة بال ةتتتبة التتتى اجمتتتالي ايتتتراداا

االةتتتثماركان دتتي المصتترس Fاالب تتك االةتتيمي االرد تتي)

حيتتث بمتتل ا )%4.2يميت المصتترس  Cاالمصتترس

العراقي االةيمي ليةتثمار والت مية) حيث بمل ا .)%4.1وان متوةط االهمية ال ةبية اليراداا هذل الصتيغة

عمتتى مةتتتوى المصتتارس مجتمعتتة دكتتان ا )%4.8وان اعمتتى معتتدل متتو ة ت وي كتتان دتتي المصتترس Fاالب تتك
االةيمي االرد ي)

حيث بمل ا )%7.1يمي المصرس Cاالمصرس العراقتي االةتيمي ليةتتثمار والت ميتة)

حيث حاق معدل مو ةالة ماتدارل ا )%84-وذلتك لتوقتس العمتل ب تذل الصتيغة تيجتة لمخةتائر التتي لحاتا
بالمصرس .ا ما متوةط معدل ال مو الة وي عمى مةتوى المصارس مجتمعتة دكتان ا )%3.0-وهتو معتدل متو

ةالة مما يؤكتد عتزوس المصتارس االةتيمية المكو تة لعي تة البحتث عتن اعتمتاد هتذل الصتيغة وذلتك الرتإتاع
درجة المخاطرة المرتبطة ب ا.

صُغة انتًىَم ببملتبجرة ( االستثًبر يف بضبئع )

بمتتتل اعمتتتى متوةتتتط اهميتتتة ةتتتبية لصتتتادي ايتتتراداا االةتتتتثمار دتتتي بضتتتائ بال ةتتتبة الجمتتتالي ايتتتراداا

االةتثمار دي المصترس Eاالب تك االةتيمي لمت ميتة) ماماتدارل ا )%88.2وهتو ثتا ي متوةتط اهميتة ةتبية

بال ةتتبة لممصتترس إةت

ظت ار الن شتتاط تمويتتل التجتتارة الخارجيتتة والبي يتتة بتتين التتدول االعضتتا هتتو ال شتتاط

االهم لدى هذا المصرس .يمي المصرس Fاالب تك االةتيمي االرد تي) حيتث بمتل ا )%8.1وان متوةتط االهميتة
ال ةبية عمى مةتوى المصارس مجتمعتة كتان ا .)%0.1ان اعمتى معتدل متو ةت وي اليتراداا هتذل الإاترة كتان

دي المصرس  Fاالب ك االةيمي االرد ي) حيتث بمتل ا )%7.5دتي حتين ان المصترس  Eاالب تك االةتيمي

لمت ميتتة) حاتتق معتتدل متتو ة ت وي ةتتالة بمتتل ا )%15.2-وان متوةتتط معتتدل ال متتو الة ت وي ةتتالباة عمتتى
مةتوى المصارس مجتمعة بمل ا .)%1.1-من هذل المؤشراا يظ ر ان ه اك تعثر دي ايراداا هذل الصتيغة

حيث الةداد باآلجل دي الب ك االةيمي لمت مية م معدل ال مو الةالة عمى الرغم من حجتم المتوارد الموظإتة
ب تذا االتجتتال ويرجت

الةتتيي التتى تعثتر تحصتتيل ديتتون وايتراداا تختتص دوال اعضتا دتتي الب تتك تعتتيش ظرودتاً

ام ية واقتصادية غير مؤاتية م ا الصومال الةودان ادغا ةتان واليمن.

االستثًبر يف االوراق املبنُة

لاد حاق المصرس Eاالب ك االةتيمي لمت ميتة) اعمتى متوةتط اهميتة ةتبية لصتادي ايتراداا االةتتثمار

دي االوراق المالية بال ةبة الى اجمالي ايراداا االةتثمار حيث بمل ا )%3يمي المصرس Aامصرس ابوظبي

االةيمي) حيث بمل ا )%0.0وان اد ى متوةط اهمية ةبية كان دي المصرس  Dابيا التمويل الكويتي)

حيث بمل ا)%4.0

يميت المصترس Fاالب تك االةتيمي االرد تي) حيتث بمتل ا )%5.5وان متوةتط االهميتة

ال ةبية اليراداا االةتثمار دي االوراق المالية عمى مةتوى المصارس مجتمعة كان ا .)%8.2وان اعمى معدل
مو ة وي دي ايراداا االةتثمار دي االوراق المالية كان دي المصرس Fاالب تك االةتيمي االرد تي) حيتث بمتل

ا )%71.5يمي المصرس  Bاب ك ديصل االةيمي المصري) حيث بمل ا )%34.2وان اد ى معدل متو ةت وي
كتتتان دتتتي المصتتترس Dابيتتتا التمويتتتل الكتتتويتي) حيتتتث بمتتتل ا )%84-يميتتت المصتتترس Aامصتتترس ابتتتو ظبتتتي
االةيمي ) حيث بمل ا .)%7ومتوةط معدل ال مو الة وي عمى مةتوى المصارس مجتمعة كتان ا)%80.3
وهو ثالث معدل مو ة وي عمى مةتوى الصيل كادة.

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد  20العدد  79لة ة 2014

633

مصادر وآثار مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي في المصارف اإلسالمية
صُغة انتًىَم ببالجبرة

ان اعمتتتى متوةتتتط اهميتتتة ةتتتبية لصتتتادي ايتتتراداا صتتتيغة التمويتتتل باالجتتتارة بال ةتتتبة الجمتتتالي ايتتتراداا

االةتثمار بال ةبة لممصارس االةيمية عي ة البحث م إردة كان دي المصرس Aامصترس ابتو ظبتي االةتيمي)
حيتتث بمتتل ا )%08.2وهتتو ثتتا ي معتتدل اهميتتة ةتتبية دتتي المصتترس يمي ت المصتترس  Eاالب تتك االةتتيمي

لمت مية) حيث بمل ا )%84.2وان متوةط االهمية ال ةبية لكل المصارس مجتمعة كان ا .)%14.0ان اد ى
متوةط اهمية ةبية لصادي ايراداا صيغة التمويل باالجارة الى اجمتالي ايتراداا االةتتثمار كتان دتي المصترس

 Fاالب ك االةيمي االرد ي) حيث بمل ا )%4.1وان اد ى معدل مو ة وي كان متوا ةتالبا بمتل ا)%18-
دي المصرس Fاالب ك االةتيمي االرد تي)

ممتا يتدل عمتى تراجت التوظيتس ب تذل الصتيغة تبعت تراجت معتدالا

ايرادات ا و موها .وقد حاق مصرس  Aامصرس ابو ظبي االةيمي) اعمى معتدل متو ةت وي لصتيغة التمويتل

باالجتتارة حيتتث بمتتل ا )%240.0يمي ت المصتترس  Eاالب تتك االةتتيمي لمت ميتتة) بمتتلا )%30.8وان متوةتتط
معدل ال مو الة وي لممصارس كادة كان ا )%132وهو اعمى متوةط معدل مو لمصيل قاطبة.

االستثًبر يف شركب

تببعة ( االستثًبر املثبشر )

ان اعمتتى متوةتتط اهميتتة ةتتبية لصتتادي ايتتراداا االةتتتثمار دتتي شتتركاا تابعتتة التتى اجمتتالي ايتتتراداا

االةتثمار كان دي المصرس  Aامصرس ابو ظبي االةيمي) حيث بمل ا )%5.0يمي المصرس Bاب ك ديصتل
االةتتيمي المصتتري) حيتتث بمتتل ا )% 5.1وقتتد حاتتق المصتترس Cاالمصتترس العراقتتي االةتتيمي ليةتتتثمار

والت مية) اد ى اهمية ةبية حيث بمل ا )%1.1وقتد بمتل متوةتط االهميتة ال ةتبية عمتى مةتتوى المصتارس

مجتمعة ا )%8كما حاق المصرس ة اب ك ديصل االةيمي المصري) اعمى معدل مو ة وي لصادي ايتراداا
االةتثمار دي شركاا تابعتة حيتث بمتل ا )%885تتيل المصترس  Aامصترس ابتو ظبتي االةتيمي) حيتث

بمل ا )%31.5وان متوةط معدل ال مو الة وي عمى مةتوى المصارس مجتمعة كتان ا )%00.3وهتو ثالتث
اعمى معدل مو أليراداا الصيل كادة.

االستثًبر يف انعقبرا

ان اعمتتتى متوةتتتط اهميتتتة ةتتتبية لصتتتادي ايتتتراداا االةتتتتثمار دتتتي العاتتتاراا بال ةتتتبة الجمتتتالي أيتتتراداا

االةتثمار بين المصارس عي ة البحث م إردة كان دي المصرس Bاب ك ديصتل االةتيمي المصتري) حيتث بمتل

ا )%55ويتتأتي بعتتدل المصتترس Dابيتتا التمويتتل الكتتويتي) حيتتث بمتتل ا )%84.7وان اد تتى متوةتتط اهميتتة
ةبية كان دي المصرس Fاالب ك االةيمي االرد ي ) حيث بمل ا )%3.1يمي المصرس Cاالمصرس العراقتي

االةتتيمي ليةتتتثمار والت ميتتة) حيتتث بمتتل ا )%7.2وقتتد كتتان متوةتتط االهمي تة ال ةتتبية لكتتل المصتتارس

مجتمعتتة ا .)%14وان اعمتتى معتتدل متتو ة ت وي كتتان دتتي المصتترس  Dابيتتا التمويتتل الكتتويتي) حيتتث بمتتل

ا )%52.2تتتيل المصتترس  Fاالب تتك االةتتيمي االرد تتي ليةتتتثمار والتمويتتل) حيتتث حاتتق متوا ةتتالبا بمتتل ا-
 )%7.0وان اد تى معتدل موةت وي كتتان دتي المصترس Cاالمصترس العراقتتي االةتيمي ليةتتثمار والت ميتتة)

حيتتث حاتتق معتتدل متتواة ةتتالبا ماتتدارل ا )%84-ويمتتل متوةتتط معتتدل ال متتو الة ت وي عمتتى مةتتتوى المصتتارس
مجتمعة ا . )%1من هذل المؤشراا يحظ تراج االةتثمار دي العااراا وهو قطاع حيوي وم م.
االستثًبر يف احملبفظ االستثًبرَة

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد  20العدد  79لة ة 2014

633

مصادر وآثار مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي في المصارف اإلسالمية
بمل اعمى متوةتط اهميتة ةتبية لصتادي ايتراداا االةتتثمار دتي المحتادظ االةتتثمارية بال ةتبة الجمتالي
ايراداا االةتثمار بين المصارس عي ة البحث م إردة دي المصرس  Cاالمصترس العراقتي االةتيمي ليةتتثمار

والت مية) ا )%0.0تيل المصرس Fاالب ك االةيمي االردن) حيث بمتل ا )%8.7وقتد حاتق المصترس B

اب ك ديصل االةيمي المصري) اد ى اهمية ةبية حيث بمتل ا )%4.0امتا متوةتط االهميتة ال ةتبية ل تذل
الإارة عمى مةتوى المصارس مجتمعة دكان ا.)%8

وان اعمى معدل متو ةت وي ألرصتدة ايتراداا االةتتثمار دتي المحتادظ االةتتثمارية بال ةتبة التى اجمتالي

اي تراداا االةتتتثمار بتتين المصتتارس عي تتة البحتتث كتتان دتتي المصتترس Cاالمصتترس العراقتتي االةتتيمي ليةتتتثمار

والت ميتتة)

حيتتث بمتتل ا . )%87.2ان معتتدل ال متتو الة ت وي المرتإ ت دتتي المصتترس اعتتيل المرادتتق ليهميتتة

ال ةبية المرتإعة يؤشر توجت المصترس حتو االةتتثمار دتي هتذل الا تاة االةتتثمارية كو تا المجتال االةتتثماري

االقل مخاطرة و المتاح حاليا ليةتثمار ولتوقس العمل بالصيل التمويميتة االخترى .وحاتق المصترس  Fاالب تك

االةيمي االرد تي ) معتدل متو ةتالة بمتل ا )%4.2-وان اد تى معتدل متو ةت وي ليةتتثمار دتي المحتادظ
االةتثمارية كان دي المصرسBاب ك ديصل االةيمي المصتري) حيتث حاتق متوا ةتالبا ماتدارلا .)%84-ان

متوةتتط معتتتدل ال متتو الةتتت وي عمتتى مةتتتتوى المصتتتارس مجتمعتتة كتتتانا .)%1-ان متوةتتط االهميتتتة ال ةتتتبية
المتد ية المرتبطتة بمعتدل متو متتد ي هتي مؤشتراا م متة تتدعو المصتارس بوجت عتام التى مراجعتة محادظ تا

االةتثمارية واتباع ةتراتيجياا م اةبة الدارت ا ب دس تحةين ادائ ا واالرتإاع بمعدالا موها وذلك لإاعمية
المحادظ االةتثمارية دي جذة المدخراا.

االَرادا

ين االستثًبرا

االخري

ان اعمى متوةط اهمية ةبية لصادي ايراداا االةتثماراا االخرى بال ةتبة الجمتالي ايتراداا االةتتثمار

بتتين المصتتارس االةتتيمية عي تتة البحتتث م إتتردة كتتان دتتي المصتترس Fاالب تتك االةتتيمي االرد تتي ) حيتتث بمتتل
ا )%10.7تتتيل المصتترس Eاالب تتك االةتتيمي لمت ميتتة) حيتتث بمتتل ا )%1.3وان متوةتتط االهميتتة ال ةتتبية

لكل المصارس مجتمعة كان ا.)%8.7

اما اعمى معتدل متو ةت وي دتي صتادي ايتراداا االةتتثماراا االخترى داتد كتان دتي المصترس  Eاالب تك

االةيمي لمت مية) حيث بمل ا )%184.0وذلك عن رةوم خدمة الاروض ودروقاا تاييم العميا واتعاة
مضتتاربة .يمي ت المصتترس Fاالب تتك االةتتيمي االرد تتي) حيتتث حاتتق معتتدل متتو ةتتالة بمتتل ا .)%18.2-أمتتا

متوةتتط معتتدل ال متتو الة ت وي عمتتى مةتتتوى المصتتارس مجتمعتتة داتتد بمتتل ا )%12ولاتتد احتمتتا المصتتارس
االةيمية عي ة البحث المراتة التالية حةة معدالا ال مو دي ايرادات ا الجمالي ايراداا االةتثمار:
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جدول ا)0
معدالا ال مو الجمالي ايراداا االةتثمار لممصارس االةيمية عي ة البحث
المصرس

ا

معدالا ال مو

1

مصرس ابوظبي االةيمي

%78.0

8

الب ك االةيمي لمت مية

%52.1

5

ب ك ديصل االةيمي المصري

%14

0

بيا التمويل الكويتي

%2.2

3

الب ك االةيمي االرد ي

%0.0

0

المصرس العراقي االةيمي ليةتثمار والتمويل

% 15 -

وم ت ان المعتتدالا الةتتاباة تعطتتي مؤش تراا جيتتدة الدا المصتتارس االةتتيمية المكو تتة لعي تتة البحتتث

وقدرت ا عمى تحايق االرباح ولكن يجة ان ترتبط هذل المعدالا بمعدالا مو مماثمة دي الجا ة االقتصادي

والمتتردود االجتمتتاعي كمتتا ال ةتتى ان البيئتتة االةتتتثمارية الميئمتتة تةتتاعد بشتتكل كبيتتر عمتتى تحايتتق هتتذل

المعتتدالا وال يإوت تتا ان تتول التتى ان المعتتدل الةتتالة لم متتو دتتي المصتترس العراقتتي االةتتيمي ال يشتتير التتى ان
المصتترس لتتم يحاتتق ارباحتتا طتتول ةت واا البحتتث الممتتتدة متتن ا8440م8442-م) بتتل حاتتق ارباحتتا ولك تتا

كم ا كا ا تةتخدم الطإا الخةائر والعجز المتراكم م ذ عام 1220م.

وقبتل ان تترك هتتذل الإاترة يكتون متتن المإيتد ان ةتتتعرض الصتيل االةتتثمارية دتتي الجتدول ا )81التتتي

كا ا االكثر اةت اماً دتي تكتوين اجمتالي ايتراداا االةتتثمار دتي المصتارس االةتيمية عي تة البحتث وختيل متدة

الدراةة المذكورة اعيل .

جدول ا )3ةبة مةاهمة الصيل االةتثمارية دي اجمالي ايراداا االةتثمار
لممصارس االةيمية عي ة البحث
الصيغة

ا

ةبة المةاهمة

1

المرابحة

%32.0

8

االجارة

%14.0

5

اةتثماراا دي عااراا

%14

0

البي االجل

%3.7

3

االةتثماراا دي بضائ وةم

%0.1

0

اةتثماراا دي اوراق مالية

%8.2

7

اةتثماراا اخرى

%8.7

2

اةتثماراا دي شركاا تابعة اةتثماراا دي محادظ اةتثمارية

2

مشاركة

%4.8

 14مضاربة

%4.41

المجموع

%8

%144
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ً
أوال :االستنتبجب

املث

انثبن  /االستنتبجب

وانتىصُب

 -1إن أي شتتاطاة مصتتردياة تاميتتدياة كتتان أم إةتتيمياة يتعتترض لمعديتتد م تن المختتاطر م تتا مختتاطر االئتمتتان
ممخاطر الةيولة ومخاطر أةعار الإائدة ومخاطر أةعار الصرس والمخاطر التشغيمية وغيرها .

 -8ال شاط المصردي االةيمي يتعرض الى مخاطر ابعة من صيل التمويل االةيمي وآلياا ت إيذها اضادة
لممخاطر المصردية التاميدية التي يتعرض ل ل ال شاط المصردي عامة .

متتن هتتذا جتتد ان الصتتيغة االةتتتثمارية التتتي اة ت ما بتتاعمى ةتتبة وبجتتدود ا )%32.0متتن اجمتتالي اي تراداا
االةتثمار هي صيغة التمويل بالمرابحة واالقتل مةتاهمة دتي تكتوين االيتراد كا تا صتيغة المضتاربة ا)%4.41

تمي ا المشاركة ا )%4.8مما يعزز درضية البحث ومشكمت

دي ان المصارس االةيمية قدما صتيغة التمويتل

بالمشاركة اةموباً الةتثمار وتوظيس مواردها بديي عتن االةتموة التاميتدي ليةتتثمار والتوظيتس ليمتوال الاتائم

عمتتى الإوائتتد الربويتتة وذلتتك ا طيقتتا متتن التزام تتا باحكتتام الشتتريعة االةتتيمية ومحاولت تتا تطبيتتق ادكتتار ال ظتتام

االقتصادي االةيمي ومن وصإ ا ل إة ا با تا مؤةةتاا ماليتة تةتعى التى تحايتق اهتداس ذاا ابعتاد ت مويتة
دي المجال االقتصادي واالجتمتاعي .ولك تا جتدها مصتارس تةترع حتو التربح الةتري والتمويتل الاصتير االجتل

والذي ال يت اةة وطبيعة المشاري الت موية التي تتطمة تمويي طويل االجل وذلك متن ختيل صتيغة المشتاركة

كما ا ا مولا الكثير من المشاري االةت يكية التي ال تحدث ت مية حاياية دضي عتن شتحة مشتاريع ا ذاا
العائد االجتماعي بال ةبة لمواردها الضخمة وما باي من موارد وج

حتو تمويتل راس المتال العتالمي دتي شتكل

ااةتتتثماراا دتتي اوراق ماليتتة اةتتتثماراا دتتي محتتادظ اةتتتثمارية اةتتتثماراا اختترى) شتتكما هتتذل الإا تراا متتا
مجموع ا )%2من موارد المصارس االةيمية عي ة البحث مجتمعة.

ً
ثبنُب :انتىصُب

ان اإلج ار اا المطموبة لمواج ة المخاطر بشكل عام وتحةين أدا المصارس اإلةيمية

هي المزيتد متن التعتاون المكثتس والمتطتور بتين الةتمطاا ال اديتة واألج تزة الرقابيتة والمؤةةتاا الماليتة دتي

الةوق.

 .1ضرورة االةتإادة من تك ولوجيا االتصاالا واإل تر ا دي مشاركة األدكار والدراةاا واألحكام الشرعية وغير
ذلك ديما يتعمق بعمل المصردية اإلةيمي

 .8ضرورة التوة دي طرح وابتكار المزيتد متن الم تجتاا الماليتة المتواداتة مت أحكتام الشتريعة وذلتك لتطتوير
الم تجاا المالية المابولة شرعاً لكي ت ادس من حيث الإاعمية المالية الم تجاا التاميدية .

إن تطبيق صيل الصيردة اإلةيمية من مضاربة ومشاركة واةتص اع وةمم ومزارعة ومةاقاة واجارة وغيرها
ّ .5
دي معاميا المصارس اإلةيمية ي ُّ
عد إثت ار ً ل تا وتعزيت ازً لوجودهتا واثباتتاً ل تا عمتى الصتعيد المحمتي واإلقميمتي
والدولي واة اماً دي إ جاح ا وأدا رةالت ا دي ت مية األ شطة االقتصادية .
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The Sources and Effects of Risks of Forms of Islamic Financing in
the Islamic Branches of the Commercial Bank
Abstract
Proved Islamic banks in many countries where they are present , whether
Muslim or non-Muslim in the wake of the global financial crisis, it is more
efficient, profitable , and stable compared with the conventional banks , so went
many of the world towards providing Islamic banking through Islamic windows
to Besides financial services and products offered by the traditional , or the
initiative to enter formulas Islamic finance is fully compliant with the principles
and rules of Islamic law , and is Brokerage basic function of conventional banks
and Islamic alike ) and that means working on the mobilization of savings from
surplus units and directed towards the financial units of the fiscal deficit) , which
operates commercial banks
To receive deposits from the first category and then lending to the economic
units and the relevant authorities fiscal deficit versus fixed income (interest) ,
and this Matahramh Islamic law (where that money begets money.
The Islamic Bank shall work on the receipt of funds from savers to The
basis of formulas Islamic finance (through murabaha and participation , etc.) ,
and then work to employ them in the types of transactions allowed religiously ,
which are the posts or the sales of the other , and through cooperation between
the capital and the organization under the Islamic economy is based on the
principle of participation in the profit and loss and who can Altobeiranh to bear
the risk . Therefore, researchers in Islamic banking often Estdlon rules doctrinal
famous rule " abscess security " base " profits and losses sharing " and also
some conversations Knhia God bless him and for profit as evidence that the
profit is not permissible except to assume risk.

Key Word : Islamic Bank, Islamic banking operations, The relative weight,
Rate of growth.

