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 الملخص

"مخاطر صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية العاملة جنوب الضفة الغربية ومعالجتها من الناحية 

 القانونية"

إن تقدم القطاع المصرفي اإلسالمي حول العالم، وعمله في بيئات أكثر منافسة وتعقيدًا وال 
تراعي طبيعة عملها، زاد من حجم المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع، لذلك تعتبر المخاطر التي 

إلى القاء الضوء على  وتهدف هذه الرسالةتواجه العمل المصرفي االسالمي من القضايا المهمة، 
المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي اإلسالمي، ومدى إهتمام المصارف اإلسالمية بإدارة 
المخاطر، والتزامها بالقوانين واألنظمة، ومالئمة البيئة المصرفية في فلسطين للعمل المصرفي 

 ر التي تواجهها.اإلسالمي، وطبيعة العمل المصرفي اإلسالمي فيها، والمعوقات والمخاط
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت أداة االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة 

جنوب الضفة المصارف اإلسالمية العاملة من  ، وقد تكون مجتمع البحثتهبالبحث واالجابة على أسئل
وبعض  ،فروع وموظفي دوائر التمويلمدراء  علجميالعينة الشاملة كما تم استخدام  في فلسطين،الغربية 

%(، 90.47استبانة وزعت عليهم بنسبة استرداد بلغت ) (38موظفي دوائر المخاطر، وتم استرداد )
باإلضافة الى استخدام أداة المقابلة، وذلك لجمع بيانات تدعم نتائج البحث، باالضافة لتحليل المحتوى 

قع العمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين، لمحاولة ربط بين للقوائم المالية لتسليط الضوء على وا
 نسب أرصدة صيغ التمويل والمخاطر التي تتعرض لها.

لدرجة عالية تتعرض المصارف اإلسالمية في فلسطين وقد اظهر البحث العديد من النتائج أبرزها أن 
مشاركات، مما يعد ، والتي تدفعها الى التركيز على صيغ البيوع على حساب صيغ المن المخاطر

انحرافا عن أهداف المصارف اإلسالمية، كما أن البيئة المصرفية في فلسطين ال تتعارض مع طبيعة 
 العمل للمصارف االسالمية، اال أنها ال تراعي خصوصية عملها.

ومن خالل هذه النتائج تم التوصل إلى عدد من التوصيات أبرزها التركيز المصارف اإلسالمية على 
االستثمار الحقيقي، والتعاون مع سلطة النقد الستحداث أدوات جديدة للحد من المخاطر، والعمل على 

شرعي  تدريب موظفي المصارف اإلسالمية على مبادئ وأسس المعامالت اإلسالمية، وإيجاد دليل
تنويع الللعمل المصرفي اإلسالمي، كما ويوصي سلطة النقد تشجيع وتوجيه المصارف اإلسالمية على 

في صيغ التمويل، واستحداث نماذج خاصة بالرقابة على المصارف اإلسالمية، ومراعات طبيعة العمل 
بضرورة المصرفي اإلسالمي خاصة في نسب االحتياطيات والسيولة، ويوصي أيضا مجلس القضاء 

عداد قضاة مؤهلين للنظر في القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي من وإ  إنشاء المحاكم المصرفية
 في سرعة الفصل في القضايا المصرفية. للمساهمةالنواحي القانونية والشرعية، 
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Abstract 

Risks of Financing Forms in the Islamic Banks Operating in Southern 

West Bank and How to Approach them from a Legal Perspective 

The advancement of the Islamic banking sector worldwide and its work 

within more competitive and complex environments that do not consider the 

nature of its work has augmented the risks that may face this sector. For that 

reason, risks that face Islamic baking work are key issues. This research aims at 

shedding the light on the risks that face the Islamic banking sector, the interest of 

Islamic banks in managing such risks, their compliance with laws and 

regulations, the appropriateness of the banking environment in Palestine for 

Islamic banking, the nature of Islamic banking work, and the obstacles and risks 

facing these banks. 

The study used the analytical descriptive methodology, and depended on the 

questionnaire as a main tool to gather the research-relevant data to answer the 

questions. The research community consisted of Islamic banks operating in 

southern West Bank in Palestine. Additionally, the comprehensive sample was 

used for all branch managers and employees of Finance Department, and a 

number of employees at Risk Departments. (38) questionnaires were returned to 

the researcher and the recovery rate was (90.47%). Interviews were also used to 

gather the data that supports the research results. Moreover, the content of 

financial statements was analyzed to highlight the reality of Islamic banking in 

Palestine, in an attempt to link the ratios of balances of financing forms and the 

risks that might face them. 

The research results showed that Islamic banks in Palestine are exposed to a high 

degree of risk that leads them to focus on sales forms at the expense of sharing, 

the matter that results in a deviation from the Islamic banks’ objectives. 

Additionally, banking environment in Palestine is consistent with the nature of 

the work of Islamic banks; however, it does not consider the specificity of its 

work. 

Based on these results, the researcher has concluded to several 

recommendations. To explain more, Islamic banks need to focus on real 

investment, cooperate with the Monetary Authority to develop new tools that 

help to reduce these risks, train the staff of Islamic banks on the principles and 

foundations of Islamic transactions, and find a legitimate guide to Islamic 

banking. The researcher also recommends the Monetary Authority to encourage 

and direct Islamic banks to diversify into financing forms, develop models to 

control of Islamic banks, and consider the nature of Islamic banking, especially 

in the ratios of reserves and liquidity. Moreover, the researcher recommends that 

the Judiciary Council establish banking courts, and prepare qualified judges to 

deal banking-related legal issues so that they can contribute to the rapid 

adjudication of banking issues. 
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 إهداء

إلى نبراس األمة وكاشف الغمة، إلى الهادي المصطفى صلّى عليه 
 اهلل ما ماج موج وما تخرج فوج وما بكت عين شوقًا لرؤيته

إلى المرابطين على أرض اإلسراء والمعراج إلى الشهداء والجرحى 
 واألسرى والمعتقلين..... 

إلى أرواح من رحلوا وعلى رأسهم رجل يكفيني شرفًا أني أحمل 
غفر اهلل له ما تقدم وما  هالقواسمصالح اسمه جدي الفاضل ثلجي 

 تأخر من ذنبه وجمعنا به في عليين
قدس اهلل ووالدتي بيتنا إلى والدي  إلي شمس وقمر ينيران سماء 

 سرهما وأمد في عمرهما 
 إلى األخوة والزمالء واألصدقاء 
 إلى رفيقة الدرب ومشكاة الحياة

 اإلى معلمي الناس الخير منذ نعومة أظفارنا وحتى إخراج هذ
 ساتذتي الكرامأ.......البحث

( مخرجة العلماء جامعة الخليل)التعليمية إلى قلعة فلسطين 
 امعة العظماء وج

 إلى خليلنا الشامخة وعنبها األصيل 
 إلى قدسنا حماها اهلل 

 إلى كل هؤالء وأكثر أهدي هذا العمل المتواضع خالصًا لوجه اهلل
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 الشكر والتقدير
وملء األرض، وملء ما شئت  تالسماوااللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء 

من شيء بعد، أشكرك ربي على نعمك التي ال تعد، وآالئك التي ال تحد، أحمدك ربي 

 وأشكرك على أن يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني

 الترمذي رواه "نََّاسَال يَشْكُرُ ال مَنْ اللََّهَ يَشْكُرُ ال"انطالقا حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم  وبعد:

، الذي له الجعبري سليمراتب أتوجه بالشكر إلى أستاذي ومشرفي الفاضل األستاذ الدكتور: 

كان الموضوع عنوانا وفكرة إلى أن صار  ذنموالباحث على البحث  -بعد اهلل تعالى -الفضل

 .عظيم شكري وتقديري وجزاه اهلل عني خير الجزاء فلهرسالة وبحثا. 

رئاسة وعمادة بحث علمي  الخليلالفضالء في جامعة كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي 

الدكتور سمير أبو وجميع من كان لهم الفضل في أنجاز هذا البحث وأخص بالذكر:  وإدارة

وأ. مجدي  أنس زاهر المصري، .بنات، والدكتور الدكتور بسام محمد الجعبري،زنيد، والدكتور 

 حفظهم اهلل . أ. أحالم مرقهو أ. مصطفى القواسمي شاهر فخري الشريف، وأ.  الجعبري، و

 .الى جميع من يسر لي انجاز هذا البحث في المصارف اإلسالمية في فلسطين، وجميعا

وأتقدم بشكري الجزيل في هذا اليوم إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة 

وأعضاء لتفضلهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالة، فهم أهل لسد خللها وتقويم 

معوجها وتهذيب نتوآتها واإلبانة عن مواطن القصور فيها، سائال اهلل الكريم أن يثيبهم 

.عني خيرا
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 المقدمة -1-1

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أفضل المرسلين، نبينا محمد وعلى آلـه وصحبه 

 أجمعين، وبعد: 

تطور عملية ل ، وذلكللمجتمع المعاصر واالقتصاديةتقوم بدور فعال في الحياة التجارية المصارف إن 

واتساع عملية التبادل النقدي بين أفراد المجتمع ، إال أن  ،التبادل السلعي بين مختلف بقاع العالم

في البلدان النامية أغرقت و ، تعاملها بالفائدة الربوية أوقعت كثيرًا من المسلمين في حرج التعامل معها

لذلك  ،االستثمارعمليات  مشاكل معقدة، تتمثل في عدم كفاية التدفقات الرأسمالية المطلوبة لتمويـل

سالمية اإل صارفلمابدأت األنظار تتجه نحو إيجاد البديل لهذه المصارف فكان البديل يتمثل في 

المصارف في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، بقبول األموال وتجميع  هذه(، تعمل 1: 2012حسن،)

مجاالت ومن ثم تقوم بإعادة توظيفها باإلضافة إلى جـزء مـن أموالهـا الخاصة، وذلك في  ،المدخرات

هذه لكن أغلب ، (1: 2008رجب، ) إسالمية استثماريةمختلفة وفق صيغ  استثماريةوأنشطة 

بترخيص من المصارف المركزية المحكومة بالقوانين التقليدية الربوية، وتعمل تمارس عملها المصارف 

 بالد قليلة أعلنت أن كل وحداتها المصرفية تعمل وفقا للشريعة اإلسالمية بالمقابل هنالكتحت رقابتها، 

 (.3: 2009)جعفر، 

فراد للناحية تعتبر الوظيفة األساسية للمصارف سواء كانت تقليدية او إسالمية هي تمويل األ

العمل المصرفي يقوم أساسا على الوساطة  أنأي  ،استثمارية لحاجات الشركات أو تمويل االستهالكية

التمويل على شكل نقدي كما في المصارف التقليدية، بحيث  ويكون  ،(135 :2015 )جعفر، المالية

مقابل حصولهم على فائدة معينة تتنافس المصارف فيما بينها يكون التمويل من أموال المودعين 

أو على شكل تمويل  بمقدار تلك الفائدة، ويتم بذلك الفصل بين أموال المصرف والمودعين والمقرضين،

، وهو نظام متوافق مع جزء من المخاطر كما في المصارف اإلسالميةعيني قائم على تحمل الوسيط ل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
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الشريعة اإلسالمية من حيث خلوها من الفوائد، حيث تعتبر المشاركة في األرباح والخسائر من السمات 

. وفي كال الحالتين  )137Abusharbeh :2014, (التشغيلية الرئيسية للمؤسسات المالية اإلسالمي

ت من الوحدات ذات الفائض المالي وتوجيهها إلى الوحدات ذات العجز المالي. يتم تعبئة المدخرا

 ) Gestelوالسيولةالمصارف لمخاطر االئتمان والسوق والتشغيل ومخاطر أسعار الفائدة  هذه وتتعرض

)and Baesens, 2009،  من بين أهم المهام المصارف هو إدارة المخاطر المصاحبة للتعامالت و

والحد من هذه المخاطر يجنب المصرف في الوقوع في ضائقة مالية يصبح المصرف معسرًا  المالية،

وتحليل القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر في  بحثلذلك فإن  لعدم إمكانية رد األموال للمودعين

لك المصارف اإلسالمية يعتبر موضوعا مهما وشائكا، فإن جميع المؤسسات المالية العمالقة وكذ

فريقا مختصا بإدارة المخاطر، وال  -في هيكلتها –المجموعات والشركات الصغرى أصبحت تضم 

يمكن للمصارف اإلسالمية أن تشكل استثناًء عن هذه القاعدة كون هذه المخاطر تشكل بالنسبة لها 

أثيرا البيئة التشريعية من أشد البيئات ت(، وتعد 171: 2014)بوحيدة، مريزق،  عملهاأحد مهددات 

المصارف اإلسالمية، نظرًا لما تشتمل عليه من أحكام ملزمة، قد تتعارض مع أحكام  لعلى عم

الشريعة اإلسالمية، فتحول دون قيامها بوظيفتها، فالصناعة المالية اإلسالمية نشأت في ظل وجود 

اقض في جوهرها المالية التقليدية المتجذرة منذ مئات السنين، المنظم نشاطها ضمن قوانين مسنونة تن

نه حريًا بهذه الصناعة أن توفر لنفسها إفلذلك المبدأ التي قامت عليه الصناعة المالية اإلسالمية، 

: 2014)العيسى، هذه المخاطر، وايجاد معالجات قانونية لهااألطر التشريعية السليمة التي تجنبها 

201). 

صيغ التمويـل في المصارف اإلسالمية، وتحديد مصادرها  تناول مخاطريهذا البحث وعليه فان 

لزيادة كفاءة هذه المصارف والمحافظة على تطورها،  ومعالجتها من الناحية القانونية،ومراقبتها وقياسها 

 .ووضـع الحلـول المناسـبة بشـأنها، والخروج بتوصيات تساعد إدارات هذه المصارف في تطوير أدائها
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 أهمية البحث -1-2

أهمية البحث في الدور الفعـال للتمويـل الـذي تقدمـه المصارف في الحياة االقتصادية. حيث تقوم تكمن 

كليا عن المصارف التقليدية في الصيغ  اختالفاوالتي تختلف  ةاإلسـالمي المصارفأساليب التمويل في 

أعلى من عمـل المـصارف اإلسالمية يتضمن مخاطر  أن االعتبارمع األخذ بعين و التمويلية، 

والتي تتطلب وضع نظام قانوني خاص يتناسب مع طبيعة عملها ويراعي  المصارف التقليدية،

خصوصية عملها، من خالل توفير البيئة التشريعية والقانونية المناسبة والنظام المالئم لتسهيل عملها 

 وخفض المخاطر التي تتعرض لها.

 مشكلة البحث  -1-3

يغ التمويل في المصارف اإلسالمية يلقي الضوء على المخاطر تتمثل مشكلة البحث في أن اعتماد ص

ومخاطر السوق،  اإلئتمانية،وتتمثل في المخاطر  التي تتعرض لها وكيفية التعامل معها ومعالجتها،

 القوانين واالنظمةباإلضافة لمخاطر التشغيل والمخاطر الشرعية والمخاطر القانونية في ظل القيود 

 أن مستقبل المصارف اإلسالمية باعتبار التشريعية، ومخاطر تختص بها صيغ التمويل اإلسالمية،

 سيعتمد كثيرا على الكيفية التي تدار بها هذه المخاطر.

 ة البحث في اإلجابة على التساؤل التالي: تتمثل إشكالي

ها، والتمويل في صيغ االستثمارالمخاطر التي تتعرض لها العمل المصرفي االسالمي و  ما هو واقع

 اإلسالمية والحد من آثار هذه المخاطر؟  تحسين أداء المصارفومعالجاتها من النواحي القانونية ل

 أسئلة البحث  -1-4

 األسئلة التالية:يسعى هذا البحث لإلجابة عن 

 ما مدى تأثُّر المصارف اإلسالمية بالمخاطر التقليدية المؤثرة على المصارف التقليدية؟ (1
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 ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بمخاطر صيغ التمويل اإلسالمية؟ (2

 ويتفرع السؤال الثاني الى عدة فروع هي:

 تتعرض لها صيغة المضاربة؟ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي  -أ

 ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض لها صيغة المشاركة؟ -ب

 ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض لها صيغة المزارعة والمساقاة؟ -ت

 المرابحة؟ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض لها صيغة  -ث

 ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض لها صيغة السلم؟ -ج

 ستصناع؟ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض لها صيغة اإل -ح

 ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض لها صيغة االجارة؟ -خ

 مية بإدارة المخاطر؟المصارف اإلسال اهتمامما مدى  (3

هل تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بالقوانين واألنظمة المحلية والمعايير العالمية  (4

 المتعلقة بإدارة المخاطر؟

 ما مدى مالئمة البيئة المصرفية والقانونية للعمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين؟ (5

 أهداف البحث  -1-5

 مجموعة من األهداف وهي على النحو اآلتي:يسعى هذا البحث الى تحقيق 

ونسبة تطبيقها في المصارف  ةالمتاح واالستثمار مصادر التمويل، وصيغ التمويل استعراض (1

 اإلسالمية العاملة في فلسطين.

مناقشة المخاطر التي تختص بها صيغ التمويل اإلسالمية ورؤية المصارف اإلسالمية لهذه  (2

 المخاطر.

المتعلقة مصارف اإلسالمية بالقوانين واألنظمة المحلية والمعايير العالمية معرفة مدى التزام ال (3

 .بإدارة المخاطر



6 

 

 

تقديم رؤيا عن واقع العمل المصرفي في فلسطين ومناسبة البيئة التشريعية القانونية لطبيعة العمل  (4

 المصرفي اإلسالمي.

تالف صيغ التمويل تحديد مدى كفاءة المصارف اإلسالمية في مواجهة المخاطر في ظل اخ (5

 اإلسالمية واآلليات القانونية التي يمكن من خاللها معالجة هذه المخاطر. واالستثمار

 حدود البحث   -1-6

 الحدود الموضوعية  -1-6-1

 صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية، ومعالجتها من الناحية القانونية. يتناول البحث مخاطر

 البشرية الحدود  -1-6-2

والمدراء المسؤولين  ،والعاملين في دوائر التمويل ،اقتصر البحث على مدراء المصارف اإلسالمية

المخاطر في المصارف العاملة جنوب الضفة الغربية باإلضافة إلى خبراء وأكاديميين إدارة عن 

 في مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية.

 المكانية الحدود  -1-6-3

ومكاتب المصارف اإلسالمية الرئيسية العاملة جنوب الضفة الغربية  فروعاقتصر البحث على 

فرع ومكتب، خمسة خاضعة إلدارة المصرف اإلسالمي العربي، وثمانية خاضعة  14وعددها 

 إلدارة المصرف اإلسالمي الفلسطيني، وفرع حديث النشأة خاضع إلدارة مصرف الصفا.

 الزمانية الحدود  -1-6-4

الفصل الدراسي األول من العام نهاية ، إلى 2017/2018الجامعي  الفصل الدراسي األول للعام

 .2018/2019الجامعي 
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 محددات البحث  -1-6-5

 العديد من الصعوبات والتحديات ومن هذه الصعوبات: تم مواجهة

لمخاطر التي تعاني منها صيغ التمويل الجانب القانونية لقلة المصادر والمراجع التي تتحدث عن  (1

مما استغرق وقتا طويال في البحث وبناء اإلطار النظري حول مشكلة  ة،اإلسالميفي المصارف 

 .البحث

 لمصارف االسالمية.مدراء دوائر المخاطر في امقابالت مع ال إجراءصعوبة  (2

 .اإلسالميةالمصارف  فروععدم االستجابة السريعة من مدراء بعض  (3

 مبررات البحث  -1-7

تقدمـه المصارف في الحياة االقتصادية، واإلقبال الكبير على بالرغم من الدور الفعـال للتمويـل الـذي 

المعامالت المصرفية اإلسالمية، والنجاحات التي يحققها قطاع المصارف اإلسالمية، وتحقيقها 

تقرير )وكالة "موديز" العالمية للتصنيف االئتماني كما بينتها تقارير لمعدالت مرتفعة من األرباح،

واقع االقتصاد اإلسالمي العالمي وتقرير  (،http://ara.tv/53jks: 14/03/2018للعربية بتاريخ 

عن موقع صحيفة البيان: )الصادر عن تومسون رويترز  18 /2017

https://www.albayan.ae) وذلك ألن أساليب التمويل في المـصرف اإلسـالمي تقوم علـى تطبيق ،

فية واالستثمارية من خالل تطبيق مفهوم الوساطة أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع معامالتها المصر 

المالية القائمة على الربح والخسارة، والتي تميزها عن المصارف التقليدية التي تتعامل في المتاجرة في 

األموال والربا، والمعروف أن المصارف أيًا كانت تتعرض لمخاطر بدرجات مختلفة، اال أن المصارف 

ف التقليدية بصيغ التمويل التي تقدمها ومشاركتها في الربح والخسارة، مما اإلسالمية تتميز عن المصار 

يعرضها الى مخاطر تميزها عن المخاطر التي تتعرض لها المصارف التقليدية، فهي تشهد تحديات 
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 الىومشاكل كبيرة تجعلها تعمل في بيئة أكثر مخاطرة وأقل منافسة مع المصارف التقليدية، مما دفع 

لتخفيف من حدة هذه المخاطر االبحث وتحليل هذه الصيغ والمخاطر التي تتعرض لها، ومحاولة 

 .وتأثيرها على االعمال المصرفية اإلسالمية

 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث  -1-8

 إلى خسائر غير متوقعـة وغير المصارفاحتمالية تعرض  تعرف المخاطر بأنها المخاطر: •

يمكن تعريفها بأنها عدم التأكد  مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. كما

 من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه أو من جميع هذه األمور من حتمية حصول العائد أو

 (13: 2012)قندوز، مجتمعة 

تلك العملية التي يتم من خاللها رصد المخاطر، وتحديدها، وقياسها،  إدارة المخاطر: •

ومراقبتها، وذلك بهدف ضمان فهم كامل لها واإلطمئنان بأنها ضمن الحدود المقبولة، واإلطار 

أيضا تعرف  .(76: 2014، أسماءالموافق عليه من قبل مجلس إدارة المصرف للمخاطر )

وم بها اإلدارة المصرفية التي تهدف إلى حماية المصرف نها اإلجراءات والسياسات التي تقأب

من المخاطر المختلفة المحيطة به وذلك بتحديد مواقع المخاطر وقياسها وإدارتها لتجنبها أو 

 (.2: 2009السيطرة عليها أو تحويلها وذلك من خالل نظام شامل إلدارة المخاطر )مفتاح،

، يشتريها ةأن يشتري سلعة معين المصرفل من طلب العمي: والذي يتمثل في تمويل المساومة •

من طرف ثالث بسعر ال دخل للعميل بتحديده، وبربح ال يعلمه العميل تبعًا لذلك،  المصرف

باألقساط على النحو الذي يتفق عليه  للمصرففإذا قبل العميل البضاعة يقوم بتسديد قيمتها 

 .(https://islamicbank.psموقع البنك اإلسالمي الفلسطيني )

https://islamicbank.ps/
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للعميل، بحيث يبيع  قيام المصرف، أو المؤسسة المالية بترتيب عملية التورق  :تورق ال •

على عميل  -وهي غالبًا معدن من المعادن المتوفرة في األسواق الدولية -المصرف سلعة

بثمن آجل، ثم يوكل العميل المصرف ببيع السلعة نقدا لطرف آخر، ويسلم المصرف الثمن 

 (.33: 2013آل رشود، )النقدي للعميل
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 السابقة الدراسات -2-2

   الدراسات العربية. -2-2-1

 الدراسات االجنبية. -2-2-2
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 اإلطار النظري للبحث.  -2-1

 مدخل إلى المصارف اإلسالمية.  -2-1-1

وتطور دور المصارف لتلبية الحاجات البشرية من خالل تسهيل  االقتصاديةمع إتساع وتطور الحياة 

، فالمصارف االقتصادالمعامالت المالية وحفظ األموال وتشغيلها، أصبح للمصارف دورًا بارزًا في 

بشكل عام سواء كانت تقليدية او إسالمية وظيفتها هي الوساطة المالية، لكن المصارف التقليدية منذ 

لقوله تعالى  }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا استنادًا  ،بالفوائد الربوية المخالفة للشريعة اإلسالمية عاملتتنشأتها 

ْؤِمِنيَن َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب مِهنَ  َبا ِإن ُكنُتم مُّ ِ َوَرُسوِلِه َوِإناتَُّقوْا ّللاهَ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرِه ُتْبُتْم   ّللاه

، مما دفع إلى إنشاء المصارف  (279 -278البقرة)َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن { 

وهو ما يفسر النمو الكبير لهذه  ،اإلسالمية لتكون الوسيط المالي دون الحاجة للتعامل بالفوائد الربوية

ليس في الدول اإلسالمية فقط، بل اتسع ذلك  االقتصاديةة المصارف حتى أصبح لها تأثيرا على الحيا

يقوم عمل المصارف اإلسالمية على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في و ليشمل االقتصاد العالمي، 

والخدمات االستثمارية القائمة على المشاركة  ،جميع معامالتها من خالل ممارسته لألعمال المصرفية

طاعت بذلك إثبات دورها من خالل تقديمها لصيغ التمويل المتنوعة والتي في الربح والخسارة، فاست

والخدماتية وغيرها، وهذا ما سيتم توضيحه من خالل  ،والزراعية ،والصناعية ،تناسب األنشطة التجارية

الذي سنتناول من خالله تعريف المصارف اإلسالمية ، وبيان لطبيعة العمل المصرفي  الجزءهذا 

خصائص التي تميز المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية، ومبادئ العمل وماهيته، وال

 المصرفي اإلسالمي، وأهداف العمل المصرفي اإلسالمي، والتي سيتم توضيحها كما يلي:

 

 



12 

 

 

 تعريف المصارف اإلسالمية  -2-1-1-1

يتركز مفهوم المصرف اإلسالمي على أنه مؤسسة مالية إسالمية تقوم بأداء الخدمات المصرفية 

المختلفة، كما تباشر أعمال التمويل في مجاالت مختلفة ووفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد تنوع 

التي تعريف المصارف اإلسالمية وتشابه جميعها في المضمون، فُأطلق عليها المصارف الالربوية و 

لعام  9من قرار بقانون رقم  1تقوم على مبدأ المشاركة بحيث ال تتعامل بالفائدة، وعرفت المادة 

نه "المصرف الذي يرخص له بممارسة أبشأن المصارف في فلسطين المصرف اإلسالمي ب 2010

ارف األعمال المصرفية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها"، وعرفها اإلتحاد الدولي للمص

اإلسالمية بأنها " تلك المصارف أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها، ونظامها األساسي صراحة 

وُعرفت ، (5: 2005بمبادئ الشريعة وعدم التعامل بالفائدة أخذًا وعطاءًا" )خديجه،   االلتزامعلى 

ة التشاركية من أيضا المصارف اإلسالمية بأنها مؤسسات مالية مصرفية تقوم بدور الوساطة المالي

في إطار مبادئ نظام المشاركة بهدف  واستثمارهاخالل جذب مدخرات األفراد والمؤسسات وتوظيفها 

المصرف أن الباحث  كما ويرى (، 3: 2012)زرارقي،  تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

في مشاريع  رهاواستثما"مؤسسة مالية تعمل على تجميع الموارد النقدية وتوظيفها  هواالسالمي 

مختلفة، من خالل تطبيق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، باإلضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية 

المختلفة التي تقدمها المصارف التقليدية، وتراعي في جميع معامالتها قواعد وأحكام الشريعة 

 اإلسالمية".

 يديةالخصائص التي تميز المصارف اإلسالمية عن المصارف التقل  -2-1-1-2

ويمكن  ،تتصف المصارف اإلسالمية بخصائص تميزها عن المصارف التقليدية في معامالتها المالية

 -اجمالها بما يلي: 
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 بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع تعامالتها المصرفية. االلتزام (1

اإلسالمية وقواعدها  ن المصارف اإلسالمية تمارس أعمالها المصرفية وفقًا ألحكام الشريعةا (2

قاعدة سعر الفائدة  الفكرية والفلسفية، أما المصارف التقليدية فتستند في ممارسة أعمالها إلى

 .(5: 2006والقواعد الفكرية والفلسفية المنظمة والحاكمة لها في إطار الفكر الرأسمالي )وهيب، 

 أخذًا وعطاءاً  عدم التعامل بالفائدة المصرفية، فالمصارف اإلسالمية تحرم التعامل بالفائدة الربوية (3

محرم شرعًا، وتستعيض عنها بوسائل بديلة تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  بوصفها رباً 

قاعدة المساهمة في رأس المال والمشاركة في الربح والخسارة طبقًا  وضوابطها، تستند جوهريًا إلى

القاعدة األولى على أن العائد للقاعدتين الفقهيتين )الخراج بالضمان( و )الغنم بالغرم(، إذ تنص 

ال يحل إال نتيجة تحمل المخاطرة، فيما تنص الثانية على أن كل شريك كما أن له عائدًا من 

  .(5: 2006)وهيب،  .الربح فيجب عليه أن يتحمل الخسارة

المصارف اإلسالمية هي مصارف متعددة الوظائف، فهي تقوم بأعمال شركات توظيف األموال،  (4

، ومصارف التنمية، والمصارف المتخصصة )الزراعية، والصناعية(، بينما تثماراالسومصارف 

تغلب صفة الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين على أعمال المصارف التقليدية )عبد هللا، 

2002 :29-30.) 

ـارة تتميز المصارف اإلسالمية بتعدد صيغ التمويل التي تقدم إلى العميل مثل المرابحة واإلجــ (5

ستصناع والسلم وغيرها من صيغ التمويل، بينما يتركز عمل المصارف التقليدية على اإلقراض واإل

 (.2007واالقتراض للحصول على الفوائد من كال الحالتين )الرفاعي وعارضه، 

حريـة التعــاقـد: والمقصود بحرية التعاقد إطالق الحرية للناس في أن يعقدوا من العقود ما يرون،  (6

لشروط التي يشترطون غير مقيَّدين إال بقيد واحد، وهو أاله تشتمل عقودهم على أمور قد نهى وبا

كأن يشتمل العقد على الربا، أو نحوه مما حرمه في الشرع اإلسالمي. فإذا  ،عنها الشارع وحرمها
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ى لم تشتمل تلك العقود على أمر محرم بنص أو بمقتضى القواعد العامة المقررة التي ترتفع إل

درجة القطع واليقين، فإن الوفاء بها الزم، والعاقد مأخوذ بما تعههد به، وإن اشتملت العقود على 

أمر حرمه الشارع فهي فاسدة، أو على األقل ال يجب الوفاء بالجزء المحرهم منها )بلعزوز وقندوز 

،2007 :7.) 

ألن المودع يتحمل الربح ، االستثماريةيتميز العمل المصرفي اإلسالمي بعدم ضمان رد الودائع  (7

والخسارة، بعكس المصارف التقليدية التي تضمن أموال المودعين ويحميها من المخاطر 

 وتعرضها للخسائر.

تتجنب المصارف اإلسالمية الغـرر والـترويج المزيـف والرشـوة لمـا فيهـا : بالشفافية والنزاهة االلتزام (8

: 2012بالنزاهة والشفافية في جميع معامالتها )زرارقي، من أكل ألموال الناس بالباطل، وتلتزم 

11.) 

هم ما يميز أ الرقابة الشرعية، وهي من و  ،تخضع المصارف اإلسالمية إلى الرقابة المالية (9

نشاء هيئات رقابة شرعية للتأكد من إالمصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية، من خالل 

 الشريعة اإلسالمية. حكامأتوافق جميع االعمال المصرفية مع 

تقوم المصارف اإلسالمية بدور اجتماعي إلى جانب الدور االقتصادي الذي تقوم به، وذلك من  (10

خالل تقديمها للخدمات التي ال تقدمها المصارف التقليدية مثل: القرض الحسن، وصندوق الزكاة، 

 .واألنشطة االجتماعية والثقافية األخرى 

الحقيقية، بحيث يتحمل المصرف أي خسارة  االستثماراتعلى  تقوم اعمال المصارف اإلسالمية (11

في حال حدوثها بعكس المصارف التقليدية التي تحدد سعر الفائدة مقدما، والمقترض هو من 

 يتحمل الخسارة في حال وقوعها دون تحمل المصرف التقليدي ألي خسائر.
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  مبادئ العمل المصرفي اإلسالمي -2-1-1-3

غالبًا ما تضع نصب أعينها ثالثة أركان أو ثالثة مبادئ تعمل جاهدة على إن غالبية المصارف 

 مراعاتها لتجنب المخاطر في جميع األحوال وهي:

 :(Security)األمان مبدأ  (1

تهدف جميع المصارف إلى وضع نفسها في درجة أمان مقبولة تمكنها من مزاولة أعمالها في كافة 

، خاطر والمحافظة على بيئة مصرفية سليمة وفعالةالظروف، ونعني باألمان عدم التعرض للم

والقدرة على مواجهة الخسائر غير المتوقعة، ومواجهة الطلب غير المتوقع على السيولة، ولذلك فإن 

م مع ئبما يتال كاحتياطيبه  االحتفاظمال الالزم الالمصرف المركزي في كل دولة يحدد نسبة رأس 

ة لها، وحسب تقديرها لمستوى المخاطر الكامنة في طبيعة عمل المصارف والشركات التابع

ولتحقيق هذا الهدف يقوم  هذه النـسبة، ارتفعتالعمليات المصرفية، وترتفع درجة األمان كلما 

وذلك عن طريق إلزامها بتقديم  المصرف المركزي في كل دولة بتطبيق أنظمة جيدة على المـصارف

المراكز المالية للمصرف، واتخاذ  لمعرفة مـدى قـوة أو ضـعفكشوف مالية دورية يتم تحليلها 

: 2002الجهاز المصرفي )عبد هللا، اإلجراءات الكفيلة لتحقيق االستقرار المالي والنقـدي داخـل

17). 

 :(Liquidity)السيولة مبدأ  (2

، ويمكن المصارف سواء كانت إسالمية أو مصارف تقليدية اهتماماتتعتبر السيولة من أولى 

التعبير عن السيولة بقدرة المؤسسة المالية على اإليفاء بالتزاماتها االعتيادية قصيرة االجل، وعلى 

خلق االئتمان، من خالل احتفاظ المؤسسة بجزء من األصول السائلة، أو على تلك القابلة للتحويل 

لتلبية  الى سائلة دون خسائر جوهرية في قيمتها، أو من خالل قدرة المؤسسة على االقتراض

، وتعتبر السيولة لدى المصارف (2017احتياجات السحب االعتيادية الطارئة )شويات والعاني، 
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اإلسالمية عنصر أكثر أهمية من المصارف التقليدية ألنها ال تستطيع االقتراض من المؤسسات 

غطية ، ويتم حساب نسبة ت(3: 2007المالية األخرى كما المصارف التقليدية )الرفاعي وعارضه، 

 بالمعادلة التالية:  2018( لسنة 4السيولة حسب تعليمات سلطة النقد رقم )

 %100   ≤  نسبة تغطية السيولة = 

بمعنى أنه يجب أن تساوي األصول السائلة علية الجودة على األقل صافي التدفقات النقدية 

 الخارجية.

 :(Profitability)الربحية مبدأ  (3

هي عبارة عن العالقة بي األرباح التي تحققها المؤسسة واالستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه 

األرباح، ويمكن قياس الربحية من خالل العالقة بين األرباح وعدة مقاييس، فقد تقاس بالعالقة بين 

، حيث ان مفهوم األرباح والمبيعات، أو بالعالقة بين األرباح واالستثمارات التي ساهمت في تحقيقها

االستثمارات قد يأخد عددا من المقاييس كقيمة الموجودات )العائد على الموجودات( أو قيمة حقوق 

الملكية ) العائد على حقوق الملكية(، أو عدد أسهم الشركات )ربحية السهم الواحد( ، وتعد الربحية 

إلى تعظيم الربحية من خالل التي تهدف مصارف اإلسالمية على غرار المصارف التقليدية هدفا لل

من أجل تحقيق أكبر ربح ممكن وبالتالي تعظيم عالقة  واالستثمارسعيها لتوسيع قاعدة االئتمان 

المصارف بالمودعين والمتعاملين معه وتجعله موضع ثقة لديهم وتعزز تمويل المشروعات مما 

رف في استغالل الموارد المالية تعتبر مقياسا للحكم على كفاءة المصوازدهارها، و ينمي من أرباحها 

 .(360: 2015)الساعدي،  المتاحة له
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 بين السيولة والربحية والمخاطر العالقة (4

وزيادة السيولة تعد السيولة والربحية من األهداف التي تسعى المصارف لتحقيق التوازن بينهما،

في الغالب على تقليل الربحية، ويعكس عدم كفاءة المصرفي في إيجاد القنوات  بمقاييسها يؤدس

االستثمارية لتوظيف ما لديه من أموال، أما نقصان السيولة عن طريق زيادة االستخدام في العمليت 

االستثمارية والتمويلية لتحقيق أرباح مرتفعة، فإنه يؤدي الى ارتفاع درجة المخاطر التي يتحملها 

رف، وبالتالي إمكانية الوقوع في خسائر جسيمة أو عدم القدرة على استعادة أمواله المستثمرة المص

في الوقت المناسب أو عند الحاجة اليها، مما يعرض سالمة مركزه المالي الى المخاطر، ويضعف 

ل سعيا ثقة المودعين فيه، كما أن االستخدام غير المنضبط لألموال المتوفرة لديه في عمليات التموي

وراء األرباح، يعرض سالمة مركزه المالي لمخاطر كثيرة غير متوقعة كمخاطر إعسار المتعاملين، 

وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو حتى الوقوع في خسائر، ومن هنا تبدو صعوبة 

فظة االستثمارية أو المحافظة على المعايير االستثمارية في حالة توازن، وتقوم نظرية إدارة المح

السياسة االئتمانية ألي مصرف على عملية اختيار االستثمارات التي تعطي أكبر عائد ممكن عند 

 (.33: 2014نفس الدرجة من المخاطر أو التي تعطي عائدا محددا بأقل الدرجات الممكنة )مزيق،

 اهداف العمل المصرفي اإلسالمي -2-1-1-4

 .المصرفي اإلسالمي(: اهداف العمل 2-1شكل رقم )
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)كريمة منها تسعى إلى تحقيق العديد من األهداف  اقتصاديةتعد المصارف اإلسالمية مؤسسات 

 :(19-17: 2015وحفيظة، 

 أهداف مالية: (1

في القطاع المصرفي وتحقيق  واالستمرارتوفير السيولة وتحقيق األرباح حتى يستطيع المنافسة  .1

 األمان له.

جذب الودائع االستثمارية وتنميتها حيث تعد الودائع المصدر الرئيس لمصادر األموال في  .2

 المصرف اإلسالمي.

 األموال وتشجيعه ويمثل الهدف الرئيسي للمصارف اإلسالمية لتحقيق األرباح. استثمار .3

 أهداف خاصة بالمتعاملين: (2

 فية المختلفة في إطار الشريعة اإلسالمية.تقديم الخدمات المصر  .1

 توفير التمويل الالزم للمستثمرين. .2

 تحقيق االستقرار واألمان المالي للمودعين، من أجل كسب ثقتهم. .3

رفع الحرج عن األفراد والمؤسسات اإلسالمية في تعامالتها المالية من خالل إيجاد بديل  .4

 أموالهم. الستثمارشرعي 

 أهداف داخلية: (3

 تنمية الموارد البشرية، وتدريبها للوصول إلى أفضل مستوى من األداء. .1

 تحقيق معدل النمو. .2

 .واالجتماعيالجغرافي  االنتشار .3
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 :من خالل االجتماعيةتحقيق العدالة لوذلك : اجتماعيةأهداف  (4

 .اإلسالمي االقتصاديالعمل على تنمية وتطوير ثقة المواطنين بالنظام  .1

 .والربا االحتكارمحاربة  .2

 .تحقيق العدالة في توزيع الثروة .3

 :وذلك لمواكبة التطور المصرفي من خاللاهداف ابتكارية:  (5

 صيغ تمويل متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لمواجهة المنافسة من المصارف التقليدية. ابتكار .1

 وتطوير الخدمات المصرفية التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ابتكار .2

 الموارد المالية وصيغ التمويل في المصارف اإلسالمية -2-1-2

وتجارية ومالية متعددة، حيث تعمل المصارف  استثماريةتمارس المصارف اإلسالمية عمليات 

من خالل صيغ  استثمارهااألموال من مصادر داخلية وخارجية، وتعمل على  استقطاباإلسالمية على 

سالمية في بقواعد الشريعة اإل االلتزامالتمويل اإلسالمية المختلفة وتقديم الخدمات المصرفية مع مراعاة 

 جميع معامالتها المختلفة، والتي سيتم تفصيلها كما يلي:
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  المصدر: من تلخيص الباحث()اإلسالمية (: مصادر األموال وأدوات توظيفها في المصارف 2-2شكل رقم )

 
 

 مصادر التمويل في المصارف اإلسالمية  -2-1-2-1

تعد األموال والموارد المالية عصب الخدمات المصرفية بشكل عام، إذ أن المصارف ال تستطيع القيام 

وتنميتها، ويمكن الحصول على  الستثمارهابدورها إال من خالل تجميع األموال من مصادرها المختلفة 

خلية والمصادر األموال في المصارف اإلسالمية من مصادر مختلفة يمكن تقسيمها إلى المصادر الدا

 الخارجية والتي سيتم توضيحها من خالل اآلتي:
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 المصادر الداخلية (1

 حقوق المساهمين في رأس المال -1-1

يمثل رأس المال مجموع قيمة األموال التي يضعها المستثمرون تحت تصرف المصرف في بداية  •

، وهو قابل للتغيير وذلك بطرح أسهم جديدة اعتباريينيكون هؤالء أشخاصا طبيعيين أو  حياته، وقد

أو دينًا على المصرف لصالح المساهمين، وال  التزامايعتبر و (، 17: 2012)زرارقي،  "لإلكتتاب

يعتمد عليه في مزاولة نشاطه بل غالبا ما يستخدم في إنشاء المصرف وتجهيزه. وهو بذلك ال يشكل 

(، ويعتبر من ضمانات حقوق 23: 2014ر، إال نسبة ضئيلة من إجمالي موارد المصرف )نجا

ذ ُيعوض النقص الحاصل في موارد المصرف، عندما يستثمرها ويمثل الحماية واألمان إالمودعين، 

م 2010( لعام 9( من قرار بقانون المصارف رقم )33حددت المادة )، و والثقة بالنسبة للمودعين

زم االحتفاظ به قبل المصارف بما الخاص بالمصارف في فلسطين سلطة النقد رأس المال الال

يتالءم مع طبيعة الشركات التابعة لها، وحسب تقدير سلطة النقد لمستوى المخاطر الكامنة في 

في البند األول  2015( لعام  6عملياتها المصرفية، وورد في تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم)

كفاية رأسمال ال تقل بأي حال من  (، أن على كل مصرف الحفاظ على نسبة6من المادة رقم )

% من األصول المرجحة 8%، على أن ال يقل رأس المال األساسي عن 12األحوال عن 

ويجب ان ال تقل نسبة كفاية راس المال  بالمخاطر مع االلتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي، كما

%، وفي 12نسبة للمصرف المحلي الذي له تواجد مصرفي خارجي على شكل مكتب تمثيل عن 

وفي حال كان على شكل مؤسسة مصرفية  %، 15حال كانت على شكل فروع ومكاتب عن نسبة 

حدد البند السابع من نفس المادة أنه في حال قرر أحد المصارف ممارسة %، و 18تابعة عن نسبة 

ال تقل  التأجير التمويلي عن طريق تأسيس شركة تابعة يلزم المصرف االحتفاظ بنسبة كفاية رأسمال

 %.14عن 
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 األرباح المرحلة )المحتجزة( -1-2

من األرباح الصافية القابلة  اقتطاعهاوهي جزء من األرباح التي يتقرر عدم توزيعها ويتم 

 إحتجازها(، وليست من أرباح المودعين، يتم 24: 2014للتوزيع على المساهمين )نجار، 

في توسيع نشاط المصرف  استخدامهامن أجل  الحقةبقرار مجلس اإلدارة وترحيلها إلى دورات 

جديدة، مما يعطي المصرف قوة لمنافسة المصارف والمؤسسات األخرى،  استثماراتأو تمويل 

(، ويتم استخدامها في تغطية الخسائر، وضمان حقوق المودعين حال 19: 2012)زرارقي، 

 ول.قيمة األص إنخفاض

 االحتياطيات -1-3

لتدعيم  تقتطع من نصيب المساهمينوهي المبالغ التي تقتطع من صافي أرباح المصرف، 

مركزه المالي وهي تعتبر حق من حقوق الملكية مثل رأس المال، وتأخذ طبيعته من حيث 

فلو كان ثمة أرباح وحصلت خسارة فيما  أهميتها في ضمان حقوق المودعين لدى المصرف،

منذ البداية بين المصرف والعميل،  االتفاقبعد، فإن الخسارة تغطى باألرباح، وهذا يكون 

وتوجد عدة أنواع من اإلحتياطيات منها اإلحتياطي القانوني واإلحتياطي اإلختياري، وهي بذلك 

حسب ما ورد ، و (2012تاجي، )البل تكون إحدى مصادر التمويل الذاتية للمصرف اإلسالمي

م الخاص بالمصارف في 2010( لعام 9( من قرار بقانون المصارف رقم )33في المادة )

على كل مصرف  هفإن 2015( لعام 6( من تعليمات سلطة النقد رقم )8المادة رقم )و فلسطين 

% من صافي أرباحه السنوية بعد الضريبة تخصص لحساب 10أن يقتطع ما نسبته 

ي القانوني إلى أن يصبح هذا االحتياطي مساويًا لرأس المال المدفوع للمصارف االحتياط

يحظر على المصرف التصرف ، و المحلية، ورأس المال المخصص لفروع المصارف الوافدة

لسلطة النقد الحق في أن ، و باالحتياطي القانوني بدون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد
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يات إضافية، في ضوء الظروف السائدة، وذلك تطلب من أي مصرف تخصيص احتياط

للحفاظ على المركز المالي للمصرف، وال يجوز للمصرف التصرف بهذه االحتياطيات أو 

 .تخفيضها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد

 المصادر الخارجية (2

 الودائع المختلفة -2-1

يدية واإلسالمية، ويمكن تقسيمها إلى عدة تعتبر الودائع من أهم الموارد المالية للمصارف التقل

 أنواع هي: 

يعهد بها االفراد أو التي  وهي المبالغ النقديةالودائع تحت الطلب )الحسابات الجارية(:  •

الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد األخير برد مبلغ مساٍو لها اليهم عند 

الشيكات وغيرها من وسائل الـسحب  باستعمال، ويسمح فيها (35: 2012الطلب)البلتاجي، 

وتمثل سندًا هامًا لنشاط المصرف وذلـك ، والتصرف بالحساب وذلك حسب شروط معينة

أيضًا  التمويلية الطارئة والملحة لذوي األنشطة اإلنتاجية، وتمثـل لالحتياجاتبإتاحتها 

يعوزهـا مـن عنصرًا هامًا من عناصر السيولة لمشروعات المصرف االستثمارية والتي قد 

 .، (50: 2008تمويلية قصيرة األجل)أبو محيميد ، الحتياجاتوقت إلى آخر 

 استثمارهاوهي األموال التي يعهد بها العميل للمصرف من أجل : االستثماريةالودائع  •

 وتوظيفها لمدة معينة، وتقابلها عند المصارف التقليدية الودائع أَلجل، المتفق عليه مع

يد منها طيلة المدة المودعة لديه في توظيفاته وخدماته )المالقي، المصرف، الذي يستف

ويقوم المصرف اإلسالم بإستثمار تلك األموال، وتخضع هذه األموال (، 235: 2000

أن المصارف اإلسالمية ال تضمن  (، أي37: 2012لقاعدة " الغنم بالغرم" )البلتاجي، 

أصل الوديعة وال العائد عليها، بخالف ودائع أَلجل في المصارف التقليدية التي ال يلتزم 
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بحسب  بموجبها المصرف بدفعها إال في موعد محدد يلتزم بموجبها بدفع فوائد بصفة دورية

مع  استثماريةى: ودائع في المصارف اإلسالمية إلاالستثمارية مبلغ الوديعة، وتقسم الودائع 

 باستثمارالتفويض باالستعمال )المطلقة او العامة( يسَمُح من خاللها المودع للمصرف 

أمواله في أي مشروع يراه المصرف مناسب ويطلق عليها حسابات المشاركة، أما النوع 

الثاني فهو الودائع االستثمارية بدون تفويض)المخصصة( ، حيث يشترط أصحاب الودائع 

 (.22: 2012في مجاالت معينة ولمدة محددة )زرارقي،  استثمارهاى المصرف عل

هي تمثل مدخرات يودعها أصحابها لدى المصارف لحين الحاجة إليها، الودائع االدخارية:  •

(، 25: 2014بدال من تركها في خزائنهم، حيث يمكن السحب منها في أي وقت )نجار، 

 وهي تقسم الى قسمين، وهما:

o دخار مع التفويض باالستثمار: وهذا النوع يستحق نصيبا من الربح، حسابات اال

ويحسب العائد من الربح والخسارة على أقل رصيد شهري، ويحقق للمتعامل اإليداع 

 أو السحب في أي وقت يشاء

o  حسابات االدخار دون التفويض باالستثمار: وهذا النوع ال يستحق ربحًا، ويكون

 (.36: 2012لبلتاجي، حكمه حكم الحساب الجاري )ا

 العموالت والرسوم على الخدمات: -2-2

نه" المقابل الذي يتقاضاه المصرف من العميل نظير الخدمات التي يؤديها له أويمكن تعريفه ب

 (.71: 2011مقابل فتح الحساب ومسكه أو أعمال نفذها له" )إسماعيل، 
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 الهبات والتبرعات واموال الزكاة -2-3

اإلسالمية على جمع أموال الزكاة وقبول الهبات والتبرعات من أجل توظيفها تعمل المصارف 

 .بما يعود في النفع على المجتمع، أو من خالل صرفها هذه األموال في وجوه محددة

 أدوات توظيف األموال )صيغ التمويل( في المصارف اإلسالمية:  -2-1-2-2

نه يجب علينا التعرف على األنشطة إاإلسالمية، فبعد التعرف على مصادر األموال في المصارف 

عمالء المصارف  واحتياجاتتتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتواكب التطور والتي  ،االستثمارية

 (.اإلسالمية، وتدعى األدوات االستثمارية في المصارف اإلسالمية )صيغ التمويل اإلسالمي

في صيغ تمويل تعتمد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة  ويمكن تقسيم صيغ التمويل اإلسالمية إلى

توظيف األموال، تشمل صيغة المضاربة، والمشاركة، والتمويل الزراعي )المزارعة والمساقاة(، والنوع 

 تشمل صيغةاالخر من صيغ التمويل هو صيغ تمويل تعتمد مبدأ )الديون( لتحقيق هامش من الربح 

(، ولم يتم التطرق الى صيغة التورق 2-2واالجارة كما بينها الشكل رقم )المرابحة والسلم واالستصناع 

وأدوات  اإلسالمية،من المصارف  اعتمادهالوجود اختالف كبير بين الفقهاء على شرعيتها وعدم 

 توظيف األموال في المصارف اإلسالمية هي:

 صيغة المضاربة (1

 ف المضاربة المصرفية:يتعر   •

نها" نوع شركة على أن يكون رأس أالمضاربة ب األحكام العدلية( من مجلة 1404تعرف المادة )

المال من طرف والسعي والعمل من طرف آخر. ويدعى صاحب المال رب المال والعامل مضاربا" 

االتفاق أما الخسارة فتقع على صاحب المال، أما  ويوزع الربح بحسب (،583: 2010)اللبناني، 

(، 48: 2012فيخسر وقته وجهده وعمله، ما لم يثبت أي تعدي أو تقصير )زرارقي،  العميل

ويكون فيه طرف يقدم التمويل )غالبـًا المصرف(، ويسمى رب المال، بينما يمثل الطرف اآلخر 
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: 2014المستثمر )له الخبـرة العملية(، ويسمى المضارب والربح بينهما حسب االتفاق )الحسن، 

100.) 

 مضاربة المصرفية:اشكال ال •

 تتعدد أنواع التمويل بالمضاربة، ويمكن تقسيمها إلى عدة أنواع على النحو التالي:

o تنقسم المضاربة حسب طبيعة شروطها أو حرية  :حسب حرية المضارب في التصرف

 :المضارب في التصرف إلى

 المضاربة المطلقة: -أ

المضاربة المطلقة بأنها " المضاربة التي لم  األحكام العدلية( من مجلة 1407عرفت المادة )

تتقيد بزمان أو مكان أو بنوع تجارة أو بتعيين بائع أو مشتٍر، وفي حال تقيدت بأحد هذه 

 .(584-583: 2010تكون مضاربة مقيدة" )اللبناني، 

 المضاربة المقيدة: -ب

)البلتاجي، مال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله وهي التي يشترط فيها رب ال

2012 :51). 

o (49: 2012تنقسم المضاربة حسب مدة المضاربة إلى )زرارقي،  :حسب مدة المضاربة: 

ي متواصال االستثمار وهي التي لم يتحدد فيها األجل، فيبقى النشاط  المضاربة الدائمة: -أ

 .طالما لم يفسخ أحد منهما العقد

هي التي يحدد فيها صاحب رأس المال مدة المضاربة ويتفق عليه  المضاربة المؤقتة: -ب

 .منذ البداية

وهي المضاربة التي تنشأ بين المصرف اإلسالمي  المضاربة المنتهية بالتمليك: -ت

المصرف المال ويقوم المضارب بالعمل، ويعطي المصرف فيها  والمضارب بحيث يدفع



27 

 

 

له دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط للمضارب الحق في الحلول مح

 .المتفق عليها

 صيغة المشاركة  (2

 :تعرف صيغة المشاركة بأنها •

االشتراك في رأس المال للقيام بأعمال وأنشطة، تهدف من  عقد شراكة بين اثنين أو أكثر على

وتعرف  (،127: 2016خاللها تحقيق الربح وتوزيعه حسب االتفاق بين الشركاء )عياش وصالح، 

نها اتفاق بين المصرف والعميل لالشتراك في رأس المال سواء بنسب متفاوتة أو متساوية إلنشاء أب

(، ويشارك 101: 2008مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم أو صفقة محددة )أبو محيميد، 

 (.167: 2004المصرف اإلسالمي في النتائج المحتملة، سواء كانت ربحا او خسارة )المغربي، 

 اشكال المشاركة المصرفية: •

صيغ  واستقرتتتعدد أنواع التمويل بالمشاركة وفقا لألهداف المرغوبة منه والمنظور التي ينظر له، 

 المشاركة في المصارف اإلسالمية على عدة أشكال وهي:

 المشاركة الثابتة )طويلة االجل(: -أ

تمويل جزء من رأس مال مشروع هي نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف في 

شريكًا في ملكية هذا المشروع وشريكًا كذلك في كل ما ينتج  معين مما يترتب عليه أن يكون 

عنه من ربح أو خسارة بالنسب التي يتم االتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة. 

المشروع )عياش وصالح، وفي هذا الشكل تبقى لكل طرف من األطراف حصص ثابتة في 

ويدار المشروع بحسب اإلتفاق بين الطرفين على أسلوب اإلدارة وكيفية  (،127: 2016

التمويل ونصيب كل من الشريكين بنسبة رأس مال كل منهما من الربح، ويأخذ شكال قانونيًا 
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، البلتاجيكشركة تضامن أو شركة توصية أو في صفقة تجارية واحدة او صفقات متعددة )

2012 :46.) 

 المشاركة المنتهية: -ب

أن االتفاق بين  وهي صيغة مشاركة ثابتة في ملكية المشروع والحقوق المترتبة على ذلـك، إال

المصرف والشريك يتضمن توقيتًا معينًا إلنهائها، مثل دورة نشاط تجاري أو دورة مالية أو 

بيـنهم أجاًل محددًا تنتهي فيه  عملية مقاوالت، أو توريد صفقة معينة. فالشركاء حددوا للعالقة

 (.95: 2014الشراكة )الحسن، 

 :المشاركة المتتالية )المتداخلة( -ت

المودعين والمساهمين، لذا  وهي المشاركة التي تقوم المصارف بالتمويـل مـن أمـوال

فالمودعون يحتلون مركزًا وسطًا كشركاء مع المصرف، ولكن مشاركتهم ليست دائمة )بوقري، 

(، اذ تنتهي مشاركتهم بسحب المودع ماله من الودائع التي تمول المشروع قبل 17: 2005

 .االستثماري تصفية المشروع 

 المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: -ث

هي نوع من المشاركة يكون حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع، 

البلتاجي، )إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعته 

، وقد يتم اللجوء الى صيغة المشاركة المتناقصة رغبة من المصرف في (47: 2012

: 2005من سداد األقساط )بوقري،  اإلنتهاءع الى تمام االحتفاظ بملكية حصته من المشرو 

17.) 
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 صيغة التمويل الزراعي )المزارعة والمساقاة(:  (3

 :تعرف صيغة المزارعة والمساقاة بأنها •

( من مجلة 1431المادة ) وتعرف(، 50: 2012الزراعي )زرارقي،  االستثمارعقد من عقود  هي

األحكام العدلية على كون األراضي من طرف والعمل من طرف آخر على أن تزرع األراضي 

(، على أساس أن يقدم المالك األرض والبذور 595: 2010وتقسم الحاصالت بينهما )اللبناني، 

ما المساقاة فتقوم أواآلالت للمزارع الذي يقوم بالعمل الزراعي مقابل الحصول على جزء من اإلنتاج،

( من مجلة األحكام العدلية على أن تكون األشجار من طرف والتربية 1441كما عرفتها المادة )

(، على أساس أن يقدم 599: 2010من طرف آخر وأن يقسم الثمر والحاصل بينهما )اللبناني، 

 ء من اإلنتاج.المالك األرض والشجر إلى المزارع الذي يقوم بسقيه والمحافظة عليه مقابل جز 

 صيغة المرابحة  (4

  تعريف صيغة المرابحة: •

تعتبر المرابحة احدى صيغ البيوع األمانة ألنها تقوم على أساس كشف البائع الثمن الذي قامت 

(،  وتعرف بأنها عقد بين المصرف وطالب السلعة، 125: 2016عليه السلعة به)عياش وصالح، 

للعميل بسعرها األصلي زائد ربح متفق عليه عند توقيع العقد، ويتم حيث يتم تقديم السلعة معلومة 

فيها سداد القيمة للمصرف بنقد ألجل معلوم )السعر األصلي زائد الربح(، ويمثل هذا الربح الفرق 

(، ويشترط في 195-194: 2013بين ثمن الحاضر في السوق والثمن المؤجل للمرابحة )علي،

أس المال معلوم، كذلك تحديد الربح، باإلضافة إلى تملك المصرف المرابحة المصرفية أن يكون ر 

 للسلعة وقبضها قبل بيعها للعميل.
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  يأخذ التمويل بالمرابحة أحد صيغ التالية: •

 صيغة المرابحة البسيطة: -أ

من السلع بثمنها  اشتراه وهي صيغة التمويل التي يقوم من خاللها المصرف ببيع ما سبق أن 

(، وهنا يقوم المصرف مقام التاجر حيث 109: 2014األصلي مع زيادة في الربح )الحسن، 

يشتري السلع بعد دراسة حاجة السوق لها، ويعمل على بيعها بعد حساب تكلفتها وإضافة 

 هامش ربح عليها، وبذلك فإن المصرف ال يعلم لمن سيبيع هذه السلع.

 الشراء)المركبة(:صيغة المرابحة لآلمر ب -ب

هي احد أنواع البيوع التي يتقدم من خاللها عميل المصرف )اآلمر بالشراء( من المأمور 

)المصرف( بشراء سلعة له، ويعد العميل بشرائها من المصرف باإلضافة لهامش ربح على 

(، ويعطي العميل 76: 2008أن يتم العقد بعد تملك المصرف للسلعة )أبو محيميد، 

لسلعة كاملة مع الوعد بشرائها، ويكون المصرف مسؤوال عن شراء السلعة ودفع مواصفات ا

(، وتتم 25: 2005ثمنها ونقلها وشحنها وتحمل مخاطرها حتى يتم تسليمها للعميل)بوقري، 

: 2016هذه الصيغة بين ثالثة أطراف هي المصرف والزبون والتاجر)عياش وصالح، 

إلى المرابحة مع اإللزام بالوعد والتي تكون ملزمة (، وتقسم المرابحة لآلمر بالشراء 126

لآلمر بالشراء بشرائها، أما النوع الثاني فهي المرابحة مع عدم اإللزام بالوعد حيث يستطيع 

 اآلمر بالشراء بالعدول عن رأيه بشراء السلعة بعد عرضها عليه من قبل المصرف لشرائها.

 صيغة السلم:  (5

  تعريف صيغة السلم: •

 مقدماً ( من مجلة األحكام العدلية "بيع السلم مؤجٌل بمعجٍل"، أي دفع الثمن 123تعرف المادة )

وأخذ المبيع بعد أجل معلوم، فالبائع مسلم اليه والمشتري رب السلم، والمبيع فيه والثمن رأس المال 
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ليم ثمن حاضر (، وتعرهُف صيغة السلم أيضا بأنها عقد بيع يـتم بموجبـه تس57: 2010)اللبناني، 

مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة ومعلومة المقدار كياًل أو وزنـًا أو عددًا، وفائدته توفير قدر من 

(، هو عقد شراء مع تأجيل تسليم البضاعة على 112: 2014التمويل للبائع أو المنتج )الحسن، 

وي الحاجة من عكس عقد المرابحة، ويسمى بالتمويل الشخصي لألفراد، ويستخدم لسد حاجة ذ

الزراع والصناع ونحوها حينما تتقاصر نفقاتهم عن زراعتهم أو صناعتهم، وهنا يكون صاحب المال 

يحتاج مثال لشراء الثمر، وصاحب الثمر محتاج إلى ثمنها قبل حلول موعدها لينفقه عليها، وسمي 

ع السلم تعجيل (، وهنا بعكس االستصناع، يشترط ببي31: 2015أيضا ببيع المحاويج )الحداد، 

 النعدامالثمن، كما يجب على المسلم إليه تسليم بضاعة عند حلول األجل، فإن عجز عن التسليم 

أو فسخ العقد، وأخذ رأس ماله الذي  االنتظارالبضاعة في جميع األسواق يخير المشتري بين 

ة يسدد (، وهنا يكون دور المصرف اإلسالمي في قيامه بشراء بضاع113: 2014دفعه)الحسن، 

ثمنها عند العقد، ويتسلمها بعد مرور أجل معين، أو أن يبيع بضاعة يتسلم ثمنها عند العقد، 

 ويسلمها ألجل.

  انواع صيغة السلم: •

 السلم البسيط -أ

وهنا يقوم المصرف بشراء بضاعة يسدد ثمنها عند العقد، ويتسلمها بعد أجل معين متفق 

 عليه.

 صيغة السلم المقسط -ب

على دفعات، ويمكن االســتفادة منه في تعاقد المنتجين مع  البضاعةوفيه يكون تســليم 

 (.19: 2015الموزعين على أن يتم التسليم بشكل جزئي )المغربي، 
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 صيغة السلم الموازي  -ت

وهو أن يعقد المسلم سلما موازيا مستقال مع طرف ثالث ليبيع سلعة مواصفاتها مطابقة في 

التي اشتراها بعقد الســلم األول، فيكون المشتري في الســلم األول وبائعا في  مواصفاتها للسلعة

(، وهنا يكون دور المصرف مشتري حيث يقوم المصرف 45: 2015السلم الثاني )الحداد، 

بشراء بضاعة يسدد ثمنها عند العقد، ويتسلمها بعد مرور اجل معين، وفي نفس الوقت يبرم 

بعقد السلم األول، دون  اشتراهافيه بائعا لنفس البضاعة التي المصرف عقد سلم آخر يكون 

 الربط بين العقدين.

 صيغة االستصناع  (6

  تعريف صيغة االستصناع: •

نه " عقد مقاولٍة مع أهل الصنعة على أ( من مجلة األحكام العدلية االستصناع ب124تعرف المادة)

(، 57: 2010أن يعملوا شيئًا فالعامل صانٌع والمشتري مستصنٌع والشيئ مصنوٌع" )اللبناني، 

عميله  عقد بين المصرفوتعرف صيغة االستصناع في المعامالت المصرفية اإلسالمية بأنها 

معينة، ويقوم المصرف بعدها  و إنتاج سلعةأيتولى المصرف بموجبه وظيفة إنشاء منشأة معينة 

بصناعة الموصوف ويسمى بذلك االستصناع ويكون المصرف مستصِنعًا فقط، اما اذا كان غير 

قادر على صناعة الموصوف فإنه يقوم بتوقيع عقد آخر مع من يتولى تنفيذ طلب العميل )الحسن، 

نفس الوقت ويسمى  (،  وبذلك يكون المصرف في هذه الحالة صانعًا ومستصنعًا في117: 2014

ستصناع الموازي. وهنالك شبه بين عقد االستصناع وعقد السلم من حيث تعجيل االستصناع باإل

 .ال يشترط تعجيل الثمن (، لكن االستصناع101: 2002الثمن وتأجيل المعقود عليه )عبد هللا، 
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 صيغة اإلجـــارة:  (7

  تعريف صيغة اإلجـــارة: •

عقد يقوم المصرف المالك للعين المعينة بإيجارها لطرف آخر مقابل  اإلجـــارة بأنهاتعرف 

(، 5: 2009امحمد،  مصطفى و)اإليجار مصروفات إيجاريه محددة يتم اإلتفاق عليها في عقد 

ويتم في نهاية مدة اإليجار إما بيع األصل إلى المستأجر أو بيعه في مزاد عام أو إعادة تأجيره مرة 

 .أخرى 

  جـــارة:أنواع صيغة اإل •

 تستخدم المصارف اإلسالمية نوعين من أنواع اإلجـــارة وهما:

 التأجير التشغيلي -أ

عن  ( وفيه يقدم المصرف خدمة تمويلية62: 2009عادة ما يكون لمدة قصيرة )نعيمه، 

المصرف بملكية هذا األصل ويقوم  فظتطريق شراء أصل يؤجر للعميل لمدة من الزمن، يتح

هذا األصل في نشاطاته المختلفة وفي المقابل يقـوم بدفع أقساط إيجاريه  باستخدامالعميل 

محددة خالل مدة عقد االيجار، ومن ثم يعود األصل إلى المصرف بعد ذلك )طباخ، 

2009 :31.) 

 التأجير المنتهي بالتمليك -ب

، حيث )لشرائية أو صيغة اإلجارة مع الوعد بالبيع وتسمى )صيغة اإلجارة المتناقصة أو ا

 لالستعمالوتأجيرهـا   )مثل اآلالت أو التجهيـزات أو الـسيارات (يقوم المصرف بامتالك أصل

إلى شخص لمدة معينة معلومة، وقد تزيد األقساط اإلجارية عن األسـعار المماثلـة لألصل، 

لثمن في صورة أقـساط إيجاريه محـددة اآلجال المدة ودفعه ا انتهاءعلى أن يملكه إياه بعد 

أحكام  صيغة  اعليه ويطبقبعقد جديد بثمن رمزي غالبًا ما تكون عند دفعه القسط األخير، 
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اإلجارة بفسخ العقد لعدم دفع األجرة ،فهي ذات نوع مختلط من البيع واإلجارة معًا)بوقري، 

2005 :33-34.) 

 المصارف اإلسالميةأهداف وأهمية إدارة المخاطر في  -2-1-3

للمخاطر  وإدارتها نها شأن مؤسسات المال واألعمال على تعظيم أرباحهاأتعمل المصارف اإلسالمية ش

ونموها، وتميل طبيعة عمل  استمراريتهاوتقديم الخدمات المالية من أجل ضمان  استثماراتهافي إطار 

فيها تقوم على االستثمارية ليب المصارف اإلسالمية إلى القدرة على مواجهة المخاطر كون األسا

 .الحقيقية ال الوهمية االستثمارات

 أهداف إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية:  -2-1-3-1

: 2012، وزرارقي، 3: 2009)بن عمارة، إلى تهدف المصارف اإلسالمية من خالل ادارتها للمخاطر 

76 :) 

إعطاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين فكرة كلية عن جميع المخاطر التي يواجههـا  •

 .المصرف

 القرار المناسب. اتخاذالمساعدة على  •

 الحيلولة دون وقوع الخسائر المحتملة. •

 .التأكد من حصول المصرف على عائد مناسب للمخاطر التي قد يواجهها •

 إدارة المخاطر كسالح تنافسي. استخدام •

التعهرف على مصدر الخطر وقياس إحتماليهة وقوعه والسيطرة عليه، وذلك للحد من الخسائر  •

 وتقليلها إلى أدنى حد.
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 أنسب الطرق التي تالءم طبيعة العمل باستخدامتقليل تكلفة التعامل مع المخاطر إلى أدنى حد  •

 للمخاطر.المصرفي اإلسالمي، مما يساعد على تخفيف اآلثار السلبية 

المساعدة على تحقيق استقرار التدفقات النقدية ودعم تقلبها، مما يعطي المصرف ميزة تنافسية  •

 ويجنبه تقلب العوائد المفاجأة ويعزز درجة الثقة به.

 اهمية إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية:  -2-1-3-2

 تتمثل أهمية إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية فيما يلي: 

 لى األصول الموجودة لحماية أموال المودعين، والدائنين والمستثمرين.المحافظة ع •

 تقدير المخاطر والتحوط ضدها بما ال يؤثر على ربحية المصرف. •

 خطة وسياسة العمل.تحديد  المساعدة في تشكيل رؤية واضحة، يتم بناء عليها •

 قرارات التسعير للمنتجات المالية اإلسالمية. اتخاذالمساعدة في  •

 ة وتطوير ميزة تنافسية للمصرف عن طريق التحكم في التكاليف الحالية والمستقبلية.تنمي •

إعداد الدراسات قبل الخسائر أو بعد حدوثها وذلك بغرض منع حدوثها، أو تكرار مثل هذه  •

 (77: 2012؛ زرارقي، 47: 2016)بونقاب، المخاطر. 

يتعلق بمخاطر معينة للرقابة على تحديد التصرفات واإلجراءات التي يتعين القيام بها فيما  •

 .(335: 2010األحداث والسيطرة على الخسائر )بلعزوز، 

بتوفير الثقة المناسبة لدى المودعين، والدائنين، والمستثمرين، بحماية  المصرفحماية صورة  •

قدرتها الدائمة على توليد األرباح رغم أي خسائر عارضة والتي قد تؤدي إلى تقلص األرباح أو 

 (.335: 2010عدم تحقيقها )بلعزوز، 
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 المخاطر التقليدية المؤثرة على المصارف اإلسالمية  -2-1-4

القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر في الصناعات المالية للمصارف اإلسالمية من القضايا تعتبر دراسة 

المهمة والشائكة التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية، وهي من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها 

التي والتعامل مع المخاطر المتعددة  ،المصارف اإلسالمية، ألن مستقبلها يعتمد على كيفية إدارتها

، وفي هذا (2: 2010)لقيطي، من خالل تقديم خدماتها وتعامالتها المالية واالستثمارية بفعالية أتنش

سنتطرق إلى المخاطر التي تتعرض لها المصارف عمومًا وتشترك بها المصارف اإلسالمية،  الجزء

وتصنف ويمكن تقسيم المخاطر التي تواجهها المصارف إلى مخاطر مالية وأخرى غير مالية، 

المخاطر المالية إلى مخاطر السوق ومخاطر االئتمان، أما المخاطر غير المالية فتشمل مخاطر 

 .التشغيل، المخاطر الرقابية والمخاطر القانونية

  -المخاطر المالية:  -2-1-4-1

تتعدد المخاطر المالية التي تواجه المصارف اإلسالمية، وتشمل مخاطر السوق ومخاطر السيولة  

 ومخاطر االئتمان، ويمكن تفصيلها كما يلي: 

 مخاطر السوق: -2-1-4-1-1

تنشأ هذه المخاطر إما ألسباب متعلقة بالمتغيرات اإلقتصادية الكلية أو نتيجة لتغير أحوال المنشأة 

ق العامة تكون نتيجة التغير العام في األسعار والسياسات على مستوى االقتصادية، فمخاطر السو 

يكون هنالك متغير في أسعار أصول أو أدوات متداولة بعينها نتيجة ظروف خاصة  ، أواإلقتصاد ككل

 :ويمكن تصنيف مخاطر السوق إلى، (31: 2003بها )خان واحمد،
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 أسعار الفائدة أو هامش الربح مخاطر (1

تعد مخاطر سعر الفائدة من المخاطر التي تواجه المصارف، ويعتقد العديد أن المصارف 

اإلسالمية ال تواجه هذه المخاطر بحكم أنها ال تتعامل باألدوات الربوية، إال أنها تواجه هذه 

البيع المؤجل والمعامالت المخاطر بصورة غير مباشرة من خالل معدل هامش الربح علـى عمليات 

سعر الفائدة كسعر مرجعي  اعتماده(، ويعود ذلك إلى 6: 2009القائمة على التأجير )بن عمارة، 

لتحديد هامش الربح وتسعير منتجاتها، وقد يؤدي ذلك إلى أن يكون العائد الموزع على المودعين 

العمالء من المصارف  والعمالء في المصارف اإلسالمية أقل من العائد التي يحصل عليها

التقليدية، مما يؤدي إلى مخاطر مثل مخاطر سحب المودعين ألموالهم نظرا إلنخفاض العائد 

المخاطر أكبر شدة في العقود طويلة األجل مثل هذه وتعتبر ، وَتَنمي خطر المنافسة وإنخفاض الثقة

في العقود قصيرة األجل مثل عقود االستصناع وذلك لعدم إمكانية تغيير أسعارها، وتكون أقل نسبيا 

 (. 218: 2005المرابحة، وأقلها شدة في عقود اإلجـــارة نظرًا ألن االيجار يقبل التعديل )بوقري، 

 مخاطر أسعار الصرف (2

( من مجلة األحكام  العدلية الصرف بأنه بيع النقد بالنقد، أي بيع الثمن بالثمن 121تعرف المادة )

بالذهب أو بغير جنس كبيع الذهب بالفضة سواء كان مضروبين أو جنسًا بجنس كبيع الذهب 

(، ويعرف سعر الصرف بأنه "سعر عملة بعملة أخرى أو نسبة 57: 2010مصوغين)اللبناني، 

مبادلة عملتين، فإحدى العملتين تعتبر سلعة والعملة األخرى تعتبر ثمنا لها، ويعرف أيضا أنه ذلك 

: 2013)باعمارة،" ل عملة دولة ما ببقية عمالت دول العالمالمعدل الذي يتم على أساسه تباد

(، وتكمل مخاطر أسعار الصرف في تحقيق الخسائر الناتجة عن تغيرها وذلك بسبب ربط 28

اإليرادات والنفقات بأسعار الصرف نتيجة التعامل بالعمالت األجنبية وحدوث تغير في أسعار هذه 
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سياسية أو اقتصادية أو عوامل أخرى ال يمكن التنبؤ  العمالت بصورة غير متوقعة نتيجة عوامل

 بتأثيرها على أسعار الصرف.

 مخاطر أسعار السلع (3

 يظهر أثرها واضحًا في أدوات التمويل بالمشاركة المختلفة، حيث أن المصرف هو مالك السلعة في

ي عقد فترات مختلفة فقد يحتفظ المصرف بمخزون من السلع بقصد البيع، أو كنتيجة لدخوله ف

إستصناع أو عقد سلم، أو أن يمتلك عقارا، أو أن يمتلك معدات أو آليات بغرض إيجارها بعقود 

محققة، إجارة تشغيلية، وبالتالي فإن إنخفاض سعرها بشكل لم يسبق توقعه سيؤدي إلى خسارة 

أسعار السلع التي تكون نتيجة عن تملك المصرف لسلع أو أصول حقيقية عن  مخاطروتختلف 

 (.5 :2009عمارة، بن)مخاطر هامش الربح الناتج عن إحتفاظ المصرف بمطالبة مالية 

 مخاطر أسعار األسهم (4

هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات 

كل سهم على حدة. وينتج عنها التعرض لمخاطر أسعار األسهم من محفظة األسهم وقيمة 

حسب التوزيع الجغرافي  االستثمارات، وتدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع االستثمار

 (64: 2013 ،والتركز الصناعي )طهراوي 

 مخاطر السيولة -2-1-4-1-2

، بالتزاماتهاالسيولة في المصارف لعدم كفاية السيولة لمتطلبـات التـشغيل أو اإليفاء  تنشأ مخاطر

ويمكن أن تنتج عن سوء إدارة السيولة في المصرف أو صعوبة الحصول عليها، وبالتالي تقلل من 

بين عندما يكون هنالك تباين  أيضامقدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته التـي تحـين آجالها، وتنشأ 

السيولة والربحية، وتباين على العرض والطلب على األصول السائلة، وتكون بذلك أكثر شدة على 
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المصارف اإلسالمية نظرا ألنها ال تتعامل بالفائدة وبالتالي ال تستطيع اإلقتراض لتغطية احتياجاتها 

 .(.33: 2014)مزيق،للسيولة 

 مخاطر االئتمان: -2-1-4-1-3

اتجاه  بالتزاماتهخفاق في الوفاء اإل نتيجةاآلخر من العقد )العميل( وهي المخاطر التي ترتبط بالطرف 

أو عدم السداد حسب ما هو منصوص في العقد،  ،المصرف التزامات استحقاقالمصرف، وذلك عند 

مما يؤدي إلى هبوط التدفقات المصرفية النقدية، ويتجلى ذلك في التسهيالت المصرفية والمساهمات 

والمستثمرين في أشكال الصيغ اإلسالمية كالمرابحة والمزارعة والمشاركة التي تقدمها للعمالء 

واإلجـــارة...الخ،  وهذه الصيغ قد تعرض المصارف اإلسالمية إلى العديد من المخاطر الناشئة من 

فقدان الدخل نتيجة تأخير الطرف المقابل من السداد في الوقت المحدد أو بالمبلغ المحدد والمماطلة 

وط المتفق عليها في عقد صيغة التمويل المتفق عليها مع المصرف اإلسالمي، مما قد يؤدي في الشر 

، فعقود الصناعة اإلسالمية تعتبر عقود أمانة وثقة مطلقة من وانخفاضهاإلى أزمة في السيولة 

العميل المستثمر الذي يتعامل مع المصرف قد يعرضه لخسائر في عدم توفر هذه الصفات و الطرفين، 

اإلسالمي تقوم على أسس أخالقية عالية ويقع عليها النصيب األكبر من االستثمار صة وأن صيغ خا

 (.9: 2007؛ رفاعي وعارضه، 61: 2012الخسائر في بعض الحاالت )زرارقي،

  -المخاطر غير المالية:   -2-1-5-1

تتعدد المخاطر غير المالية التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية، ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى 

مخاطر التشغيل، والمخاطر األخالقية، ومخاطر اإلزاحة التجارية، والمخاطر الشرعية، والمخاطر 

 القانونية، ويمكن تفصيلها كما يلي: 
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 مخاطر التشغيل:  -2-1-5-1-1

مخاطر تحمل الخسائر الناتجة عن فشل العمليات الداخلية، والعنصر تعرف المخاطر التشغيلية بأنها 

(، ويمكن تعريفها 2008؛ ومحمد، 33: 2007البشري، واألنظمة واألحداث الخارجية )أبو صالح،

بأنها المخاطر الناتجة عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن العوامل الداخلية أو الخارجية، 

 .، وإما إلى قصور أي منهااتلداخلية إما إلى عدم كفاية التجهيزات أو األفراد أو التقنيوتعود العوامل ا

المخاطر الفنية قد تكون من األعطال التي تطال و وبينما تكون المخاطر البشرية بسبب عدم األهلية، 

والحاسب ٍاآللي، ومخاطرة العمليات قد تحدث ألسباب عديدة منها أخطاء مواصفات  االتصاالتأجهزة 

ونظرًا  .النماذج، وعدم الدقة في تنفيذ العمليات، والخروج عن الحدود الموضوعة للسيطرة على التشغيل

 االلتزامللمشكالت التي تنتج من عدم الدقة في العمل، وفي حفظ السجالت، وتوقف األنظمة، وعدم 

أن تكون تكاليف التشغيل أكثر من التكاليف التقديرية لها، األمر  احتمالبالضوابط الرقابية، هناك 

 (.8: 2010الذي سيؤثر سلبا على اإليرادات )لقيطي وغربي، 

أن المخاطر التشغيلية تعبير له عدة معاٍن في  IIللرقابة المصرفية ضمن إتفاق بازل وأكدت لجنة بازل 

المصرفية، لذلك يتوجب على المصارف وألغراض داخلية أن تعتمد على تعريفها الخاص الصناعة 

للمخاطر التشغيلية كون ذلك يساعدها في تحديد المخاطر التي تنطوي على خسائر كبيرة، وفيما يلي 

( 2003أنواع المخاطر التشغيلية وتفسير لكل نوع منها حسبما أوردتها ورقة الممارسات السليمة )

 عدة من قبل لجنة بازل:والم

 (:33: 2007تنفيذ وإدارة العمليات )أبو صالح،  (1

عمليات اليومية، الهي الخسائر الناتجة عن المعالجة الخاطئة للعمليات وحسابات العمالء و 

والضعف في أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، واإلخفاق في تنفيذ المعامالت وإدارة العمليات، ومثال 

 ذلك:
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 ي إدخال البيانات.األخطاء ف -

 الدخول إلى البيانات لغير المصرح لهم بذلك. -

 الخالفات التجارية، والخسائر بسبب اإلهمال أو إتالف أصول العمالء. -

 (:70: 2014فرج،  (ي العنصر البشر  (2

ومن األمثلة : الخسائر التي يتسبب بها الموظفون أو تتعلق بالموظفين )بقصد أو بدون قصد(

 عليها: 

 عمليات االحتيال الداخلي من قبل موظفين، مثل: •

 كال اإلخــــتالس شــــيوعًا بــــينشــــتعتبــــر اإلختالســــات النقديــــة مــــن أكثــــر أ اإلخــــتالس المــــالي: -

الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها المصـارف نتيجـة حـاالت اإلخـتالس مـن 

تلـك الخسـائر الناتجـة مـن  اسـتعادةتمثـل عمليـة و . األموال المودعـة بــالمصارف أو الشـيكات

فيســـتدعي ذلــــك ضـــرورة تصـــميم بـــرامج  ،عمليـــات اإلخـــتالس مـــن األمـــور المعقـــدة والصـــعبة

 الكشف عن حاالت اإلختالس ووضع إجراءات تكون أكثر فعاليـة لتقليـل إحتمالية حدوثها.

 التعمد في إعداد تقارير خاطئة عن أوضاع المصرف. -

 ية )لحسابات الموظفين الخاصة(.التجارة الداخل -

 إساءة استخدام بيانات العمالء السرية. -

 التواطؤ في السرقة، السطو المسلح، االبتزاز، الرشاوى، والتهرب الضريبي المتعمد. -

 وعمليات التداول دون تخويل وإنجاز حركات غير مصرح بها. -

 المعالجات الخاطئة.  •

 الغرامات والعقوبات بسبب أخطاء الموظفين.  •
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هــي األحــداث المرتبطــة بعالقــات المـــوظفين، والتـــي ترفـــع  ممارســات العمــل واألمــان الــوظيفي: •

والفـصل الجائر مـن الوظيفـة، وخـرق ، مطالبات التعويض للموظفين :مثلالخسائر التشغيلية، 

 التمييز، والمضايقات.قواعد األمن والسالمة، والمطالبات نتيجة 

 (:71: 2014فرج،  (لية واالتصاالتاألنظمة اآل (3

الخسائر الناشئة عن تعطل العمل أو فشل األنظمة بسبب البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، أو 

 عدم توفر األنظمة، وأي عطل أو خلل في األنظمة، وتشمل:

 .الحاسوبانهيار أنظمة  •

 األعطال في أنظمة اإلتصاالت. •

 أخطاء البرمجة. •

 فيروسات الحاسب. •

 الفائدة المفقودة بسبب العطل. •

 (:33: 2007األحداث المتعلقة بالبيئة الخارجية )أبو صالح،   (4

الخسائر الناشئة عن أعمال طرف ثالث، بما يشمل اإلحتيال الخارجي وأي أضرار تصيب 

قدرة المصرف في مواصلة الممتلكات واألصول، وخسائر نتيجة تغيير في القوانين بما يؤثر على 

 العمل. وتشمل: 

 اإلحتيال الخارجي: وهي األفعال التي تتم من قبل طرف خارج المصرف ويشمل ما يلي: •

 السرقة والسطو المسلح. -

 تزييف العمالت والتزوير. -

 القرصنة التي تؤدي إلى تدمير الحواسيب. -

 سرقة البيانات. -
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 اإلحتيال عبر بطاقات االئتمان. -

 بكات الكمبيوتر.اإلحتيال عبر ش -

الوقــت لتحصــيل الشــيكات بــدون دفــع  الســتخدامهــي عبــارة عــن طريقــة  :محفظــة الشــيكات -

  .، وهذه الطريقة شائعة جدًا وخطيرة لإلحتيالاستحقاقهاعمولة وقبل موعد 

 اإلرهاب واالبتزاز.  -

 والفيضانات...إلخ(.والكوارث الطبيعية )الهزات األرضية، والحرائق،  •

 المخاطر االخالقية: -2-1-5-1-2

إن الصدق واألمانة في سلوك المتعاملين مع المصارف اإلسالمية كما المصارف التقليدية له دور في 

تحديد السياسات واإلجراءات لعمل هذه المصارف، هما أساس عمل المصارف، كما أن له دور في 

د معين، وفى هذا الزمن يتعرض المصرف لمخاطر زيادة أو التقليل من تقديم التمويل بصيغة أو عق

مخالفة بعض العمالء لهذه القيم وإخبارهم عن نتائج المشاركات والمضاربات كذبًا وتزويرًا بغير 

المال في أعمال أخرى لصالحهم وبشكل يصعب معه على المصرف إثبات الحقيقة،  واستخدامالحقيقة، 

في المصرف يؤدى إلى تعرضه للمخاطر األخالقية )بن ومن وجه آخر فإن فساد ذمم بعض العاملين 

 (.8: 2009عمارة،

 مخاطر اإلزاحة التجارية: -2-1-5-1-3

وهي مخاطر الخسائر الناتجة عن تنازل المصرف عن جزء من أرباحه لصالح أصحاب حسابات 

لدعم دخولهم والمحافظة على كسب ثقتهم بالمصرف وحمايته من مخاطر سحب األموال  االستثمار

لديه، وذلك بسبب تعرض المصرف لضغوط تنافسية ناتجة عن تحقيق المصرف لمعدل عائد المودعة 

 (.12: 2014يقل عن المعدل السائد في السوق )سعيد،
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 المخاطر الشرعية: -2-1-5-1-4

تنفرد المصارف اإلسالمية عن غيرها من المصارف التقليدية بنوع من المخاطر المتعلقة بالتزامها 

للعمالء )مبادئ  معامالتها المصرفية واالستثمارية والتمويلية المقدمةبالضوابط الشرعية في كافة 

بها قد يؤدي إلى اإلضرار بسمعة المصرف، وخسارة جزء  االلتزاموأحكام الشريعة اإلسالمية(، وأن عدم 

 االلتزامتجنيب األرباح المحققة الناتجة عن عدم  بسبب من حصته السوقية، وتحقيق خسائر مالية

تراجع المتعاملين مع المصارف المالية، وخسارتها من حصتها السوقية وتحقيق و لشرعية، بالضوابط ا

 خسائر مالية.

بارتكاب مخالفات شرعية تجعل  ويكون ذلك في حالة قيام العاملين في المؤسسات المالية اإلسالمية

نب األرباح الناتجة الحقًا إلى تج من المعامالت أو العقود مخالفة لقواعد الشريعة اإلسالمية، وتؤدي

عن العمليات التي وقعت فيها هذه المخالفات، وذلك بعد مراجعتها من قسم التدقيق الشرعي أو من 

الهيئة الشرعية في هذه المؤسسات، مما يؤدي إلى تخفيض األرباح التي تحققها هذه المؤسسات من 

ة للعمالء، تؤدي إلى فقدان جهة، وربما اإلضرار بسمعة المؤسسة في حال ارتكاب أخطاء شرعية جلي

 (.4-3: 2015الثقة بهذه المؤسسات وسمعتها في االلتزام بالمبادئ الشرعية األساسية )سليمان، 

 المخاطر الشرعية وعالقتها بالسيولة: •

تنشأ مشكلة السيولة عادة من أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية وتباينا بين عرض 

وصعوبات الحصول على النقد بتكلفة معقولة ترجع إلى  عليها،األصول السائلة والطلب 

 (: 208: 2014)العيسى،  األسباب التالية

بفوائــــد ال تجــــوز فــــي الشــــريعة  عــــدم القــــدرة علــــى اإلقتــــراض، فكمــــا هــــو معلــــوم اإلقتــــراض (1

لالقتـراض فـي  استخدامهاإلسالمية، وخطر ذلك على المصارف اإلسالمية يكمن في عدم 

 حال حاجته للسيولة النقدية لمقابلة متطلباته.
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عدم سماح الشريعة اإلسالمية ببيع الديون إال بقيمتها اإلسمية، ولذلك ال يمكن للمصـارف  (2

 وم على الدين لمقابلة حاجتها من الموارد المالية.اإلسالمية بيع األصول التي تق

 .عدم قيام المصارف المركزية بدور المقرض األخير للمصارف اإلسالمية (3

 التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي. واألحكام الشرعيةعدم توحيد األسس  (4

 تعدد الفتاوى في الموضوع الواحد، الذي يصل الى التعارض. (5

نشـــأت فـــي تكـــوين هيئـــات بـــين متخصصـــين كثيـــري المعرفـــة فـــي جوانـــب االزدواجيـــة التـــي  (6

التمويــل الفنيــة مــع ضــعف فــي المعرفــة الشــرعية، وعلمــاء شــرعيون يعــوزهم االلمــام بكامــل 

خبايــا الجوانــب الفنيــة، أدى الــى ضــعف دور هيئــات الرقابــة الشــرعية وقــدرتها علــى النمــو 

 السريع من حيث الكم والنوع.

ن معظم ودائـع المصـارف اإلسـالمية هـي ودائـع جاريـة، وهـي إات فحسب ما ذكرته الدراس (7

تعتبر قرضا حسنا مـن المـودع للمصـرف يلتـزم بـرده عنـد الطلـب وضـمانه، بعكـس الودائـع 

االســـتثمارية التـــي ال تقـــوم المصـــارف اإلســـالمية بردهـــا إلـــى المـــودع عنـــد الطلـــب بحســـب 

 الشريعة اإلسالمية والقوانين المصرفية االسالمية. 

 لمخاطر القانونية:ا -2-1-5-1-5

المصارف اإلسالمية، نظرًا لما تشتمل عليه  لتعد من أشد البيئات تأثيرا على عم القانونيةإن البيئة 

من أحكام ملزمة، قد تتعارض أحيانا مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فتحول دون قيامها بوظيفتها، وهنا 

تظهر أهمية التشريعات واالطر القانونية المناسبة في تسهيل عمل الصناعة المالية اإلسالمية وتطوير 

حكم عملها، فالصناعة المالية اإلسالمية نشأت في ظل وجود المالية عملها للوصول إلى قانون موحد ي

التقليدية المتجذرة منذ مئات السنين، المنظم نشاطها ضمن قوانين مسنونة تناقض في جوهرها المبدأ 

التي قامت عليه الصناعة المالية اإلسالمية، وبالنظر الى حجم تعامالت المصرفية اإلسالمية والتمويل 
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نه حريًا بهذه الصناعة أن توفر لنفسها األطر التشريعية إاليوم، ف تتبوأهاوالمكانة الرائدة التي اإلسالمي 

السليمة التي تجنبها المخاطر القانونية، فالصناعة المالية اإلسالمية تعمل تحت ثالثة أطر تشريعية 

 (:201: 2014وهي)العيسى، 

 سالمية كما في إيران والسودان.اإلطار القانوني والقضائي الذي يلتزم بالشريعة اإل •

 اإلطار القانوني والقضائي الذي يعتمد على القوانين الوضعية. •

اإلطار القانوني والقضائي التقليدي، الذي يسمح بتقديم خدمات مالية إسالمية، من خالل  •

 سن قوانين خاصة بعمل هذه المؤسسات المالية.

عطي ما يناسبه من العناية واالهتمام أسوة بغيره من يتم تناول المخاطر القانونية بتوسع وال أُ  ولم

ألن الجانب القانوني  ،المخاطر القانونية من أشد المخاطر وأكثرها تعقيًدا المخاطر في االبحاث. وتعد

بآخر ببقية أنواع المخاطر، والمخـاطـر القانـونيـة تتعدى من حيث آثارها الحدود التي  مرتبط بشكل أو

لمخاطر القانونية آثار سلبية كبيرة إذ قد ينجر عنها ابعض المخاطر األخرى. ف يمكن أن تقف عندها

 (.118: 2015خسائر باهظة للمصارف اإلسالمية أو لعمالئها أو لهما معا )العقيل وعارف، 

ويأتي في مقدمة هذه المخاطر القوانين التي تفرضها المصارف المركزية، المتعلقة بأنظمة الرقابة، 

وتوثيق  (،11: 2008االلزامي، ونسبة االئتمان المسموح به )محمد،  واالحتياطيلة، ونسبة السيو 

 العقود وتنفيذها، باإلضافة إلى العديد من المخاطر منها:

 مخاطر أنظمة الرقابة: •

 تهدف الرقابة التي يمارسها المصرف المركزي إلى حماية أموال المـودعين مـن قيـام

الحد من قدرة و غير مضمونة النتائج تؤدي إلى حدوث خسائر،  استثماريةالمصارف بمغامرات 

المصارف القائمة على زيادة التمويل ، وبالتالي توسع نقدي مضاعف غير مرغوب فيه، وأيضًا 

تهـدف إلى توجيـه استثمارات المصارف القائمة إلى القطاعات والمشاريع االقتصادية المتسقة مع 
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(، وتتميز أنظمة الرقابة المصرفية التي تعمل 82: 2005)بوقري، ط اإلقتصادية المرسومةالخط

من خاللها المصارف اإلسالمية في أغلب الدول انه متواجد في نظام ثنائي يعمل من خالله 

 األنظمةالقطاع المصرفي التقليدي إلى جانب القطاع المصرفي اإلسالمي، وقد صممت هذه 

لذلك فمن الطبيعي أن تواجه المصارف اإلسالمية  صارف التقليدية في األصل،لخدمة وتنظيم الم

 المصرفي العمل االعتبار خصوصيات في تأخذ ال صعوبة في التعامل مع هذه االنظمة التي

ويجب على السلطات الرقابية توفير األنظمة التي تطبق مبدأ متكافئ في  ،والرقابة عليه اإلسالمي

تعاني المصارف اإلسالمية من الفرص المتاحة في السوق بالمقارنة بالمصارف الفرص بحيث ال 

التقليدية، وبما يتناسب مع درجة وحجم وتعقيد في أعمال المصارف اإلسالمية والمخاطر التي 

 تتعرض لها.

 مخاطر اإلحتياطي القانوني: •

ياطي القانوني التي وهي األداة التي تحدد من خاللها سلطة النقد ) المصرف المركزي ( اإلحت

يجب على كل مصرف أن يحتفظ بها لدى سلطة النقد من العملة المحلية أو النقد األجنبي من 

األرباح  الصافية، باإلضافة إلى إحتياطي مخاطر االستثمار، وال تفرق سلطة النقد بين المصارف 

ن المخاطر والمشاكل اإلسالمية والمصارف التقليدية في فرض نسبة اإلحتياطي، ولذلك تعد هذه م

الرئيسية لدى المصارف اإلسالمية، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الودائع االستثمارية تخضع 

من قدرة المصارف اإلسالمية على استثمار كامل  ، مما يحدلنفس النسبة من اإلحتياطي القانوني

د الذي يتم توزيعه على يؤثر سلبا على ربحيتها، وبالتالي تناقص العائبشكل الوديعة االستثمارية 

في حال وقوع  المودعين، كما أن المصارف اإلسالمية غير ملزمة برد كامل الوديعة االستثمارية

الخسائر، وال تضمنها إال في حال التقصير، خالفا للودائع اآلجلة في المصارف التقليدية والتي 

 9ى قرار بقانون رقم في كل األحوال، وبمقتض االستحقاقتضمن مع فوائدها ألصحابها وقت 
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من أرباح  %10ن المصرف ملزم باقتطاع نسبة إف ةالفلسطيني الخاص بالمصارف 2010لسنة 

المصرف السنوية لحساب اإلحتياطي القانوني ويستمر االقتطاع السنوي حتى يصبح اإلحتياطي 

 القانوني مساويا لرأس المال المدفوع.

 توثيق العقود وتنفيذها •

 في العقود في المصارف اإلسالمية عن إختالف ناتجة مخاطر اإلسالمية المصارف تواجه

فقد طورت المصارف  (،119: 2005التقليدية )بوقري، المالية العقود عن والهدف المضمون 

  .رعية والقوانين المحلية ووفقا إلحتياجاتها الراهنةشاإلسالمية هذه العقود وفق فهمها للتعاليم ال

ة للعقود، وعدم توفر النظم القضائية التي تعنى بتنفيذ وتوثيق العقود إن عدم وجود صيغ موحد

تزيد من المخاطر القانونية ذات الصلة باالتفاقيات التعاقدية في المالية اإلسالمية، باإلضافة الى 

عدم وضوح األحكام القانونية بمعظم اتفاقيات التمويل اإلسالمي، وافتقار هذه االتفاقيات والعقود 

التي تنظم عمل المنتجات  ةضبط والصياغة القانونية السليمة، خاصة للمسائل الشرعيالى ال

التجارية اإلسالمية األمر الذي ينتج عنه لبس وغموض في عالقة التعاقد، ويمكن أن يعرض 

(، وأيضًا عدم تمتع  بحماية 204: 2014األطراف المتعاقدة لمخاطر قانونية جديدة)العيسى، 

وقها لدى العمالء عند حلولهـا والخسائر الناشئة عن أعمال طرف ثالث، بما جزائية لتحصيل حق

يشمل اإلحتيال الخارجي وأي أضرار تصيب الممتلكات واألصول، والخسائر نتيجة تغيير في 

القوانين بما يؤثر على قدرة المصرف في مواصلة العمل، باإلضافة إلى تعرض العقود إلى العديد 

 ل: من المخاطر األخرى مث

 المخاطر الناجمة عن أخطاء في العقود أو المستندات أو التوثيق. •

 بعض اإلجراءات القانونية في مواعيدها الملزمة. باتخاذالمخاطر الناجمة عن التأخر  •
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المخــاطر الناجمــة عــن مخالفــة بعــض القــوانين أو اإلتفاقيــات الملزمــة، كمخالفــة قــوانين مكافحــة  •

، أو القــوانين المقيــدة لتحويــل العمــالت أو تــداول العمــالت غســيل األمــوال أو مكافحــة اإلرهــاب

 األجنبية في بعض الدول أو قوانين المقاطعة الملزمة.

ومن الممكن أن تكون المصارف اإلسالمية أكثر عرضة لهذه المخاطر نظرا لتعدد العقود 

 شروطها وإجراءاتها الخاصة. منهاعلى صيغ مختلفة لكل  واعتمادها

 : المرجعية القانونية •

إن مســألة المرجعيــة القانونيــة الحاكمــة فــي النــزاع المتعلــق بمعــامالت وعقــود المصــرفية اإلســالمية 

تثيــر إشــكااًل حقيقيــا، حيــث إنَّ طبيعــة معــامالت المصــرفية اإلســالمية بصــيغها المختلفــة وعقودهــا 

هـا عـن سـواها مـن المعـامالت فـي المصـارف التقليديـة، مـن المتنوعة، وبما لها من خصوصـية تميز 

حيــث التزامهـــا بأحكـــام  ومبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية، كـــل ذلـــك يجعـــل مســـألة النظـــر فـــي النزاعـــات 

 الناشــــئة عنهــــا ذات طبيعــــة خاصــــة أيًضــــا، وهــــذا يقتضــــي أن تكــــون المرجعيــــة الحاكمــــة فــــي تلــــك

حكـــام الصـــادرة ملــــتزمة بضـوابــــط وقـواعــــد الشـــريعة النـزاعــــات مرجـعــــية إسـالمــــية، بحيــــث تكــــون األ

اإلسالمية فيما يتعلق بمسائل البيوع والمعامالت وغيرها. وذلك بخالف القضايا والنزاعـات الناجمـة 

فـــي المعـــامالت والعقـــود التمويليـــة بـــين العمـــالء والمصـــارف التقليديـــة، حيـــث يكـــون االحتكـــام إلـــى 

ت بشأنها مستنًدا إلى القوانين المعمولة لدى هذا البلد أو ذاك، الجهات القضائية للفصل في النزاعا

التقليدية قواسم مشتركة تتعلـق بالمبـادئ العامـة والقواعـد  وأحكام المعامالتفتكون بين تلك القوانين 

القانونية المستقرة، وإن كان لكل منها استقالليته وتميزه عن سواه في جوانب أخرى. فهذا من شـأنه 

بهـا. سجاًما وتوافًقا مع القوانين العامة فـي البلـد، ومراعاتـه لألعـراف الجاريـة والمعمـول أن يحدث ان

إنَّ دقـــة العلميـــات المصـــرفية اإلســـالمية وأهميتهـــا تســـتدعي وجـــود نظـــام قـــانوني متكامـــل وشـــامل، 

يتضمن األسس والمبادئ والمعايير والقواعد والضوابط التـي تحكـم تلـك العمليـات، سـواء فـي العقـود 
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)العقيـــل يلـــي نفســـها، أو فـــي آليـــات التطبيـــق والتنفيـــذ. وتتمثـــل أهـــم الثغـــرات فـــي هـــذه الناحيـــة فيمـــا 

 :(133-132: 2015وعارف، 

بصيغ التمويل المصرفي اإلسالمي في عدد من  وأحكام خاصةعدم وجود تشريعات وقواعد  •

 .البلدان

طبيعـــة التمويـــل المصـــرفي بعـــض التشـــريعات واألنظمـــة والقـــوانين وأحكامهـــا ال تتوافـــق مـــع   •

 .اإلسالمي وخصوصياته

قــد تأخــذ بعــض التشــريعات واألنظمــة والقــوانين بعــين االعتبــار التمويــل المعاصــر، وخاصــة  •

التمويل اإلسالمي المتميز بطبيعته وأساليبه وأهدافه عن التمويل في البنـوك التقليديـة، ولكـن 

غ التمويــل المصــرفي اإلســالمي، تكــون هــذه التشــريعات واألحكــام قاصــرة ال تشــمل كافــة صــي

فتضــع المعــايير واألحكــام بشــكل عــام دون مراعــاة خصوصــية كــل صــيغة مــن تلــك الصــيغ، 

 وتميزها عن الصيغ األخرى.

 :إشكالية التقاضي أمام جهة قضائية معينة لحل النزاع •

إن المنازعــات التــي قــد تثــار بســبب الخــدمات المصــرفية اإلســالمية ال يمكــن حصــرها، لــذلك فــان  

الحاجة إلى التحكيم المتخصص في منازعات المصارف اإلسالمية أصـبح ضـرورة ال غنـى عنهـا، 

فمع اتساع نطاق عقود المعامالت المالية اإلسالمية في العصر الحديث، وتشعب أمورها وتنوعهـا 

يشــهده العــالم مــن تقــدم علــى المســتوى االقتصــادي اإلســالمي، قــد يــنجم عنــه العديــد مــن بســبب مــا 

المنازعـــــات ذات الطـــــابع الخـــــاص، والتـــــي يحتـــــاج لتفهمهـــــا أن تحـــــال الـــــى أربابهـــــا مـــــن أصـــــحاب 

التخصـــص الشـــرعي والعلمـــي حتـــى توضـــع فـــي إطارهـــا الحقيقـــي، ولكـــي يضـــمن أطـــراف النـــزاع أن 

 يتعــارض وثوابــت الشــريعة اإلســالمية ومبادئهــا المحكمــة، وأنــه الحكــم الــذي سيفصــل فــي النــزاع ال

فـــي حـــل  عـــدم اللجـــوء إلـــى أصـــحاب التخصـــص الشـــرعي والعلمـــيو يطبـــق علـــى الواقـــع المعـــاش، 
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مــن شــأنه أن يحــدث اللــبس ويفــتح بــاب التأويــل المفضــي إلــى المنازعــة بــين أطــراِف العقــد النزاعــات 

: 2015)عبـــده، نظـــر فـــي النـــزاع والفصـــل فيهبشـــأن الجهـــة المنصـــوص عليهـــا لالختصـــاص فـــي ال

337). 

 :آليات تنفيذ العقود واإلتفاقيات •

إنَّ آليات تنفيذ العقود من المسائل المهمة التي تواجههـا معـامالت المصـارف اإلسـالمية وعقودهـا. 

زمنية محددة لتنفيذ مضـمون التعاقـد بـين  ةفإذا لم ينصه العقد نصًا واضًحا على طريقة معينة ولمد

طراف العقد، فإنَّ هذا يفتح ثغرة قانونيـة وعمليـة قـد يسـتغلها أحـد األطـراف فـي العقـد، ويمتنـع عـن أ

تنفيذ التزاماته التعاقدية، مما يؤدي إلى الكثير من اإلشكاالت التي تعيـق وتـؤخر إتمـام العمليـة، أو 

ضـاء إلرغـام ربما تحول دون إنجازها، وتفضي إلى اضطرار الطـرف المتضـرر إلـى اللجـوء إلـى الق

الطرف اآلخر أو األطراف األخرى على تنفيذ االلتزامات الواردة في العقد. ولهذا من الضروري أن 

 (.134: 2015يتم النص في عقد التمويل على آلية محددة وواضحة لتنفيذه )العقيل وعارف، 

 :تنفيذ األحكام القضائية أو قرارات التحكيم •

ي نزاعـــات ناشـــئة عـــن معـــامالت وعقـــود التمويـــل المصـــرفي إنَّ األحكـــام القضـــائية التـــي تصـــدر فـــ

ـــَذها عـــدُة عوائـــق وموانـــع رغـــم صـــدورها. ومـــن ذلـــك أن يكـــون المـــال  اإلســـالمي، قـــد تعتـــرض تنفي

المحكـوم بتسـليمه فـي بلـد خـارج البلـد الـذي صـدر فيـه الحكـم، وعنـدها قـد تعتـرض الجهـات المعنيـة 

لعدم اعترافها أو قناعتهـا بحكـم المحكمـة مـن حيـث في ذلك البلد على تنفيذ الحكم القضائي، وذلك 

الشكل والمضمون. وللمزيد من التوضيح، فـإن جميـع األحكـام القضـائية األجنبيـة الصـادرة بالدرجـة 

القطعية، إذا ما أريَد تنفيذها فـي بلـد آخـر غيـر الـذي صـدر فيـه الحكـم القضـائي، فـإن ذلـك تحكمـه 

تقابلة، بحيث ال بد أن يكون كال البلدين قد دخل في اتفاقية قواعد قانونية محددة واتفاقيات دولية م

لتنفيذ األحكام األجنبيـة، إمـا بموجـب معاهـدة دوليـة أو إقليميـة عامـة، أو بموجـب اتفـاق ثنـائي بـين 
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الطــرفين علــى أســاس المعاملــة بالمثــل، يتضــمن القبــول بتنفيــذ األحكــام القضــائية بنــاًء علــى قاعــدة 

 .المعاملة بالمثل

إلــى مــا تقـــدم أنَّ الكثيــر مــن الـــدول ال تقبــل األحكــام األجنبيـــة باعتبارهــا قــرارات قضـــائية  ويضــاف

قطعية، وإنما يتم عرضها على المحاكم المحلية لتنظر فيها ثم تجيزها بصدور حكم محلي يتضمن 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إشــكالية القبــول  .وجــوب التنفيــذ، أو تقــوم بتعــديل تلــك األحكــام أو رفضــها

األحكــام القضــائية الصــادرة عــن محــاكم أجنبيــة مــن عــدمها، قــد تظهــر علــى وجــه الخصــوص فــي ب

الدول الغربية، والسبب في ذلك يرجع إلى أن تلك الدول لها تحفظات بخصوص األحكام القضائية 

الصــادرة فــي الــدول الناميــة، علــى أســاس أن محــاكم تلــك الــدول ال تتــوفر فيهــا المعــايير القضــائية 

يــة المعمــول ا لــدى الــدول الغربيــة والمتقدمــة مــن حيــث الموضــوع، وســالمة اإلجــراءات فــي والقانون

 (.139-138: 2015)العقيل وعارف، اإلثبات المحاكم، ووسائل 

 ندرة السوابق القضائية: •

نظرًا لحداثة المصرفية اإلسالمية ومعامالتها، وكذلك المصارف التي تجري تلك المعـامالت، فإَّنهـا 

ر قانونيـــة متزايــدة بســـبب عـــدم وجــود قضـــاء متخصـــص فــي أعمـــال تلـــك المصـــارف، تواجــه مخـــاط

وبالتالي تندر أو ال توجد سوابق قضائية في كثير من الجوانب المتعلقة باألعمال المصرفية، وهذا 

 .ما يفسح لتتعدد االجتهادات واختالف والنزاع في تفسير النصوص

 يةالمخاطر التي تختص بها صيغ التمويل اإلسالم  -2-1-5

ن المصارف اإلسالمية تستخدم في عملها صيغ تمويل إسالمية مختلفة، تتعـرض كل إكما أسلفنا ف

صيغة من هذه الصيغ ألنـواع مــن المخــاطر الخاصــة بهــا دون المؤسســات الماليــة التقليديــة. فمــن 

أو صـيغة مـن صـيغ التمويـل المالحــظ أن هــذه المخــاطر تختلف من صـيغة ألخـرى حيـث أن كـل عقـد 

: 2012قـد تتميـز بنـوع مختلـف مــن المخــاطر خالفــًا لمــا هــو معهــود في النظــام التقليدي )مصطفى، 
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، باإلضافة إلى بيان عالقة هذه المخاطر الجزء من الدراسة(، سيتم توضيحها من خالل هذا 12

التطريق اليها من ن تجتمع في صيغة واحدة، ويمكن بمخاطر االئتمان والسوق والتشغيل التي يمكن ا

 :خالل اآلتي

 أدوات توظيف األموال على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة  -2-1-5-1

 أوال: صيغة المضاربة:

تعتبر صيغة التمويل بالمضاربة من اهم الصيغ كونها تتسم بأنها عملية استثمارية بعيدة كل البعد عن  

(، وتتعرض المضاربة للعديد من المخاطر العالية التي تضعف إقبال 5: 2009الربا )صالح، 

   -المصارف اإلسالمية عليها، من أهمها: 

حال توقف المصرف اإلسالمي عن تمويل عقد  في يظهر أثرهاالسيولة وقلتها،  انعدام مخاطر (1

من عقود االستثمار التي تحتاج إلى أموال كبيرة إلنجازها، أو بسبب  هاالمضاربة، وذلك ألن

: 2009التوظيف السيئ لألموال، وعدم قدرة المضارب على رد رؤوس أموال المضاربة )نعيمه، 

72.) 

 (.72: 2009األجنبية )نعيمه،  تغير أسعار الصرف في حال تم تمويل بالعملة مخاطر (2

المخاطر االئتمانية شأنها شأن صيغ التمويل األخرى، ويظهر هذا الخطر في حال عدم وفاء  (3

المصرف، أو عدم قدرة المصرف على المعرفة والحصول على نصيبه  اتجاهالمضارب بالتزاماته 

 من األرباح والتأخر في دفعها للمصرف.

عملية المضاربة عبارة عن جهد ورأسمال يتم توزيع المخاطر التشغيلية، ومثال على ذلك أن  (4

األرباح على هذه العناصر بشكل غير متساٍو في غالب األحيان، وذلك من خالل تقدير الجهد 

الذي سيبذل في كل عملية من عمليات المضاربة، فيتم تحديد نسبة األرباح للمضارب حسب 
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ذله وهذا متروك لحسابات متعددة، فأي خطأ في تقدير هذا الجهد يكون على الجهد الذي يب

حساب رأس المال المضارب به، وبالتالي يعرض رأس المال إلى مخاطر )رفاعي 

 (.14: 2007وعارضه،

قوم على األمانة والثقة، وتمثل هذه المخاطر إخفاء العمالء تمخاطر أخالقية، كون المضاربة  (5

المشروع عن المصرف، وبذلك فان المصرف ال يستطيع مالحظة الجهد المعلومات الخاصة ب

الذي يبذله المضارب، مما سيعرض المشروع إلى خسارة مالية يتحمل المصرف كامل هذه 

 الخسارة.

تتعرض صيغة المضاربة لخطر سوء انتقاء العميل بسبب تباين المعلومات المتاحة عنه، مما  (6

قيات العميل، واختيار المصرف للعمالء األقل قدرة على سيؤدي إلى عدم معرفة المصرف بأخال

 (. 49: 2016الوفاء بالتزاماتهم )بونقاب، 

نفاق األموال التي حصل إتتعرض صيغة المضاربة لمخاطر سوء االنفاق نتيجة قيام المضارب ب (7

 عليها من المصرف في غير األغراض المخصصة لها.

يتحمل أي خسائر مالية، فان ذلك يدفع المضارب  في حال وقوع خسائر ونظرا الن المضارب ال (8

إلى التقاعس في بذل مجهود للتقليل من هذه الخسائر، وذلك ألنه لن تترتب عليه أي التزامات 

و إنخفاض أسعار السلع فان أ(، وفي حال إرتفاع 59: 2002مالية جراء هذه الخسائر )عبد هللا، 

 ه.المصرف اإلسالمي يتحمل أي خسائر محتملة وحد

عدم وجود ضمانات على المضاربة اال على حسن اإلدارة وعدم التعدي على مال  مخاطر (9

المصرف، وليس للمصرف الحق في التدخل في إدارة المشروع كشرط لصحة المضاربة، وعدم 

وجود معايير دقيقة يمكن بها اثبات تعدي المضارب وتقصيره في حقوق المصرف، والتقارير 



55 

 

 

ال تكون كافية ألثبات تقصير وتعدي العميل على مال المصرف في حال الدورية من العميل قد 

 وقوع اضرار.

 مخـاطر عدم معرفة معدل الربح المتوقع لعمليـة موضـوع المضاربة بين الطرفين. (10

 عدم وجود قوانين ولوائح تنظم العالقة بين المصرف والعميل. (11

(، وعدم تصفية 49: 2016المضاربة )بونقاب، تجاوز المدة الكلية للتمويل دون إتمام عقد  (12

 (.5: 2012العملية في تاريخ االستحقاق )التوم واخرون، 

 ثانيا: صيغة المشاركة

تمتاز صيغة التمويل بالمشاركة بقلة المخاطر التي يتعرض لها المصرف مقارنة بالتمويل بصيغة 

تعتمد على شراكة بين إثنين أو (، وهي من أهم صيغ التمويل التي 134: 2005المضاربة )بوقري، 

أكثر علـى تمويل مشروع معين، و يتم توزيع األرباح  حسـب اإلتفـاق بـين الشركاء، فيما يتم توزيع 

الخسائر بينهما نسبة رأس مـال كل شريك إلى جملة رأس مال المشروع، بعكس المضاربة التي يتحمل 

المشاركة تفتح اآلفاق لدى المصرف في المصرف كامل الخسارة في حال وقوعها، كما أن صيغة 

المتابعة واإلشراف على المشروع، وال يجوز ألحدهما التصرف في عمليـات المشـروع دون  

(، ومع هذا التميز لصيغة المشاركة على صيغة المضاربة في السماح 93: 2014لآلخر)الحسن، 

امل بها في أضيق الحدود، خشية للمصرف بمتابعة المشروع الممول، نجد أن المصارف اإلسالمية تتع

المخاطرة المحيطة بهـا من ناحية، ثم إنها قد تحتاج إلى أن يبذل المصرف جهدًا إضافيًا في اإلشراف 

والمتابعة للمشروع الممول من ناحية أخرى، وتتعرض المشاركة للعديد من المخاطر التي من الممكن 

  -أهمها: ان تتشابه او تتميز عن مخاطر صيغة المضاربة، من

في رأس مال مشروع معين نوع من المشاركة الثابتة، وال  في المشاركة الثابتة يكون االستثمار (1

يتيسر تحويله إلى سيولة اال ببيع األسهم إلى األطراف األخرى، وبالرغم من ان المصارف 
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ن ذلك ال يجب ان يدفعها إلى المخاطرة في أاإلسالمية تشكو من النسبة الزائدة من السيولة، اال 

لى مخاطر قد تكون بسبب ظروف طارئة قد تدفع استثمارات طويلة االجل، مما يعرضها إ

: 2009المودعين إلى سحب ودائعهم، مما يعرض المصرف إلى خطر فقدان السيولة )صالح، 

من األسهم، تنتقل  حصتهيدخل كشريك مقابل ه نأرأس ماله، حيث  المصرف ن يفقدأ(، يمكن 6

الربح أو الخسارة، ويمكن ملكية هذه الحصة إلى الشركة، ويقتصر حق المصرف على نصيب في 

: 2009أن يفقد رأس المال في حال إخفاق المشروع أو الشركة الحاصلة على التمويل )نعيمة، 

70-71.) 

تظهر مخاطر أسعار الصرف وتغيرها إذا تم تمويل المشاركة بالعملة األجنبية، وألن كثير من  (2

طنية، يؤدي ذلك إلى حدوث الدول تشترط أن يكون رأس مال الشركات على أرضها بعملتها الو 

مخاطر بسبب مقدار التغيير بين سعر العملة الوطنية وسعر العملة األجنبية محل التمويل، وعدم 

سهولة تحويل استثمارات المصارف إلى الخارج عند نهاية مدة التمويل من ناحية أخرى، أما في 

تثمار في كثير من األحيان من حالة أخرى يكون تغيير الحكومات لقوانينها إلى تغيير نتائج االس

ربح متوقع إلى خسارة مؤكدة، أو أن يؤدي تخفيض قيمة العملة المحلية او انخفاضها عقبة 

 (71: 2009أساسية في طريق االستثمار  بالمشاركة )نعيمة، 

في حال كون الشركة محل عقد المشاركة شركة تجارية مثل الشركات التي تمارس تجارة السلع،  (3

أن تؤثر على نسبة األرباح المتوقعة أو أن تتعرض إلى مخاطر والخسائر نتيجة تغير  فإنها يمكن

 أو سوء التخزين المؤدي إلى تلفها. وانخفاضهاأسعار السلع 

في حال بيع المصرف ألسهمه في الشركة، يمكن أن يعرضه ذلك إلى الخسارة في حال بيعه  (4

ف لجزء من رأس ماله األساسي المقدم ألسهمه حال انخفاض قيمتها، وبالتالي خسارة المصر 

 لتمويل المشروع.
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عند التعامل مع عقود المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك، فإن المصرف من الممكن  (5

المتمثلة بعدم قدرة أو رغبة الشريك في الدفع للمصرف، مما يؤدي  التعرض إلى مخاطر اإلئتمان

 إلى هبوط التدفقات المصرفية النقدية ووجود أزمة في السيولة وانخفاضها.

 مخـاطر صعوبة تقدير معدل الربح المتوقع لعمليـة موضـوع المشاركة بين الطرفين. (6

المخاطر التشغيلية، فيمكن ان قد يتعرض المصرف من خالل عقود المشاركة إلى العديد من  (7

: 2008يتعرض المشروع للخسارة بسبب تقصير المصرف في دراسة المشروع )أبو محيميد،

(، أو من خالل تقصير في متابعة المشروع، أو حدوث خطأ في نظام تنفيذ وتسجيل 102

عمليات المشاركة مثل التسجيل غير السليم لحصص المساهمة في رأس المال من المصرف 

لعميل، أو تسجيل الحصص التي سيقوم العميل بدفعها في المشاركة المتناقصة وهو ما قد وا

  .يسبب إلى خسارة المصرف جزء من دينه

يمكن أن يتعرض المصرف لمخاطر مخالفة بعض العمالء للقيم األخالقية وتقاعسهم في إدارة  (8

ركات كذبا والتزوير في المشاريع وإخفاء المعلومات عن المصرف، وإخبارهم عن نتائج المشا

المال في أعمال أخرى لصالحهم وبشكل يصعب معه على المصرف  واستخدامالنتائج واألرباح، 

 إثبات الحقيقة.

سوء إنتقاء العميل بسبب تباين المعلومات المتاحة عنه، مما سيؤدي إلى عدم معرفة المصرف  (9

: 2016)بونقاب،  بالتزاماتهمالوفاء  المصرف للعمالء األقل قدرة على واختياربأخالقيات العميل، 

49 .) 

قد تتعرض عقود المشاركة إلى العديد من المخاطر التي تنشأ بسبب عدم صياغة عقود التمويل  (10

بالمشاركة بالطريقة الصحيحة، مما يؤدي إلى ضياع حقوق المصرف وخسارته، أو المخاطر التي 

 تتمثل في صعوبة تحديد هامش اإلدارة ألحد الطرفين.
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 (.6: 2012دم تصفية العملية في تاريخ االستحقاق )التوم واخرون، ع (11

 ثالثا: صيغة المزارعة والمساقاة:

المخصصة للقطاع  تعرفنا سابقا على صيغة المزارعة والمساقاة كإحدى صيغ التمويل اإلسالمي

الطرفين صاحب الزراعي، والتي تشبه في مضمونها صيغة المضاربة أو المشاركة، فأحيانا يكون أحد 

المال واألرض، والطرف اآلخر يقوم بالعمل الزراعي فيها وبذلك تتشابه مع صيغة المضاربة، وأحيانا 

أخرى يتشارك طرفا العقد في المال والعمل في األرض وبذلك تتشابه مع عقد المشاركة، وتعتبر صيغة 

مخاطر المتعلقة بشخص المزارع المزارعة والمساقاة من الصيغ عالية المخاطر، وتتعرض للعديد من ال

(، ومن 335: 2003أو المنتج أو البيئة الزراعية أو السوق أو العمليات المصرفية نفسها )السرحي، 

 أهم المخاطر التي تتعرض لها هذه الصيغة :

عدم قدرة المصرف على توقع العائد من هذه التمويالت، وذلك بسبب تذبذب األسعار وعائد  (1

اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني باألحوال الجوية والعوامل  وارتباطاألنشطة الزراعية، 

الطبيعية، حيث ال يتم الوقوف على قيمة العائد والمنافع من التمويل إال بعد نهاية الموسم الزراعي 

أو السنة المالية، وتعد من عقود التمويل طويلة األجل، مما يؤثر سلبًا على نسب السيولة 

 .(92: 2014األموال في المصرف اإلسالمي )النابلسي، ومصادر 

بصيغة السلم من صعوبة تجميع المحصول الزراعي خوف المصارف اإلسالمية في حالة التمويل  (2

الزراعي وتخزينه وتسويقه، وضعف خبرتها في ذلك. فضاًل عن مخاطر انخفاض سعر المحصول 

التخزين والتسويق، مما يقلل من أرباحها مقارنة المحلي الرتفاع تكلفة اإلنتاج و  ق الزراعي في السو 

 (.359: 2017بأرباح تمويل القطاعات األخرى )السرحي، 
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من المخاطر التي تواجه المصارف اإلسالمية التذبذب الكبير والتقلبات السعرية في أسعار سلع  (3

من هذه الحد األدنى ألسعار المنتجات مما يزيد وعدم ضمان الحكومات المنتجات الزراعية، 

 .(93: 2014المخاطر في حال إنخفاض االسعار )النابلسي، 

ان المصرف اإلسالمي من الممكن أن يتعرض إلى مخاطر االئتمان المتمثلة بعدم التزام المزارع  (4

بالسداد وتحويل حصة المصرف من العوائد العملية الزراعية، مما يؤدي إلى هبوط التدفقات 

 ي السيولة وانخفاضها.المصرفية النقدية ووجود أزمة ف

قد يتعرض المصرف من خالل عقود المزارعة المساقاة إلى العديد من المخاطر التشغيلية، فمنها  (5

ما يكون ناتجة عن أحداث طبيعية مثل الحشرات والرياح واألوبئة التي يصعب التنبؤ بها وتحديد 

سويق أو نقل المنتجات (، أو عدم القدرة على ت146: 2005حجم الخسائر عند وقوعها )بوقري، 

لتسويقها، وصعوبة ضبط حجم المحصول ومواصفاته إذا كان المراد من المصرف الحصول على 

جزء من اإلنتاج بمواصفات وكميات معينة لبيعها في السوق كما في التمويل بصيغة السلم 

 (.356: 2017)السرحي، 

عملهم وتنفيذ المشروع، ومدى وفائهم مخالفة بعض العمالء للقيم األخالقية وتقاعسهم في  (6

التقصير والتعمد في تضليل المصرف بإخفاء و (، 146: 2005بتعهداتهم نحو المصرف )بوقري، 

كل أو جزء من المعلومات حول المشروع الذي يطلب تمويله، وإخبارهم عن نتائج المشروع كذبا 

أو بعضها في غير ما خصصت له، األموال  واستخداموالتزوير في النتائج والمبيعات واألرباح، 

 والمماطلة في سداد التزاماته للمصرف.

حاجة المصرف إلى القيام بزيارات وكشوفات ميدانية للمتابعة وتقييم المشروع وتقديم المشورة  (7

التدريبية والمعرفية للقيام بمثل هذه  واالحتياجاتللمزارعين، وزيادة الحاجة إلى الكوادر البشرية 

 .(94: 2014رفع تكاليف المعامالت بهذه الصيغة )النابلسي، العقود، مما ي
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تعتبر مشكلة الضمانات التقليدية من المخاطر المهمة التي يجب التوقف عندها في المصارف  (8

اإلسالمية، حيث ال يتوفر لدى غالبية المزارعين خيارات للضمانات سوى أرض المشروع التي من 

حال قيام المزارع الممول من المصرف بالتعدي أو التقصير، وال الصعوبة بمكان تملكها أو بيعها 

تتوفر لديهم بدائل لهذا النوع من الضمانات، كما إن التدفقات النقدية لهذه الفئة إما متواضعة أو 

 موسمية.

ن أغلب المشروعات الزراعية تدخل ضمن تصنيف األعمال غير الرسمية، أي أنها ليست إ (9

الب مشاريع فردية ليس لها شكل أو إطار قانوني، وليس لها أنظمة منشآت مسجلة وهي في الغ

داخلية مالية أو إدارية، مما يعرض المصرف إلى العديد من المخاطر القانونية )النابلسي، 

2014 :93).  

 أدوات توظيف األموال على مبدأ )الديون( لتحقيق هامش الربح  -2-1-5-2

 : صيغة المرابحةرابعاً 

صالح،  ؛12: 2010)لقيطي،  استخدامابحة يعد من أكثر صيغ التمويل بالرغم من أن عقد المرا

: 2009)صالح،  %90 (، اذ بلغت في بعض المصارف2005بوقري، ؛2003خان واحمد،؛ 2009

(، وان أمكن تنميط العقد وتوحيده فإنه يمكن أن تكون مخاطرة قريبة من مخاطر التمويل التقليدي 4

(، لذلك فإن التمويل بالمرابحة ال يخلو هو اآلخر من المخاطر التي 68: 2003الربوي )خان واحمد، 

 يمكن تلخيصها بما يلي:

تبة عليه، فال يستطيع المصرف أن في كثير من الحاالت ال يستطيع العميل سداد األقساط المتر  (1

يزيد عليه، أو أن يفرض غرامات تأخير، ويكون المصرف في هذه الحالة مخيرًا بين إمهاله إن 

كان معسرًا، او اللجوء إلى المحاكم في حال المماطلة، وفي كال الحالتين يتضرر المصرف، 
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ونية الالزمة حتى يتم تحصيل اإلجراءات القان اتخاذهفالمصرف يفقد العائد على األموال طيلة 

(، مما يؤدي إلى هبوط التدفقات النقدية المصرفية النقدية 5: 2009حقوق المصرف )صالح، 

 .وانخفاضهاووجود أزمة في السيولة 

الرجوع في  تعد مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر التي تتعرض لها هذه الصيغة، ومنها خطر (2

، علما بأن معظم المصارف اإلسالمية بالشراءإلزامية وعود اآلمر  في حال عدمالوعد بالشراء 

(، أو أن يتعمد بعض المتعاملين مع المصرف 5: 2009تؤخذ بإلزامية الوعد )فرحي وفاطمة، 

نحو المصرف، وعدم دفع األقساط في مواعيدها، مع قدرتهم على  بالتزاماتهماإلسالمي في الوفاء 

اإلسالمية ال تستطيع فرض غرامات تأخير عليهم كما هو الحال بأن المصارف  العتقادهمذلك، 

 (.80-79: 2002في المصارف التقليدية )عبد هللا، 

يكون الثمن في صيغة المرابحة التـي يجريهـا المـصرف ويحصل فيها على تأجيل للثمن أو فترة  (3

عذر تحديد التكلفة فيها فيت سماح محددًا بعملة أجنبية مختلفة عن العملة التي سيشتري بها الواعد،

المصرف سيدفع العملة األجنبية إلى المورد بعد مضى األجل، في حين أنَّه يبرم صيغة  ألن

عملـة (المرابحة مع العميـل عند وصول البضاعة، فإذا أجرى المعادلة بين الثمن بالعملة األجنبية 

ثم عند دفع الثمن إلى  )للواعد عملة صيغة المرابحة(تملـك المصرف السلعة( وبين العملة المحلية 

المورد تغير سعر العملة بصورة خارجة عن المعتاد بتقـدير المـصرف، فـإن المصرف سيتحمل هذا 

الفرق في صرف العملة ، وقد يكون كبيرًا بحيث يقضي علـى ربح المصرف كله أو معظمه 

 .(140: 2005)بوقري، 

ة إلى هالك البضاعة قبل تسليمها، صيغ المرابح استخدامقد يتعرض المصرف من خالل  (4

فالمصرف يتحمل مخاطر نقل البضاعة إذا اشترط البائع ذلك، أو يمكن للعميل رد البضاعة إذا 

(، ويمكن كذلك 138: 2005كان فيها عيب خفي ظهر معه بعد حصوله على البضاعة )بوقري،
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(، مما يؤدي إلى 5: 2009تعرض السلعة للتلف وهي ال تزال ملكًا للمصرف )فرحي وفاطمة،

 تكبد المصرف الخسائر نتيجة التخزين وتغير أسعار السوق لحين بيعها مرة ُأخرى.

صيغ المرابحة إلى العديد من المخاطر القانونية من  استخدامقد يتعرض المصرف من خالل  (5

عقود  واحتواءخالل عدم الصياغة السليمة لعقد المرابحة مما يؤدي إلى ضياع حقوق المصرف، 

يع على أية أخطاء أو مخالفات تؤدي إلى خسارة المصرف بأن تكون عملية البيع باطلة، أو الب

: 2003عدم اإلتفاق على طبيعة العقد وما يطرأ من مسائل قضائية بسبب ذلك )خان واحمد، 

68.) 

 : صيغة السلم:حامساً 

مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة كما عرفنا سابقا عقد السلم بانه بيع يـتم بموجبـه تسليم ثمن حاضر 

ومعلومة المقدار كياًل أو وزنـًا أو عددًا، وفائدته توفير قدر من التمويل للبائع أو المنتج )الحسن، 

 (، وهي صيغة نادرة التطبيـق وذلـك نظـرًا للمخاطر التي تكتنفها، خاصة في القطاع الزراعي2014

ويمكن حصر مخاطر صيغة السلم في  (،2012عيسى، ؛2005بوقري، ؛49: 2016)بونقاب، 

 النقاط التالية:

يتعرض لها المصرف نتيجة صعوبة تحديد األسعار المناسـبة وبالذات عند ميعاد التسليم،  مخاطر (1

(، ومخــاطر األسعار 7: 2015باإلضافة إلى تقلبات األسعار في فترة التمويل )التوم واخرون، 

 (.9: 2012تقــع علـى المصــرف الــذى يمتلـك هــذه الســلعة بموجب عقد السلم )مصطفى، 

 التزامصيغة السلم كما صيغ التمويل األخرى إلى مخاطر اإلئتمان، وذلك من خالل عدم تتعرض  (2

العميل بتسليم السلعة في الوقت أو الكمية وبالمواصفات المتفق عليها في العقد )فرحي وفاطمة، 

حيث  (،73: 2009عليه في عقد السلم )نعيمة،  (، أو تسليم نوعية مختلفة عما إتفق5: 2009

ترتب عليه خسائر هي عبارة عن الفرصة الضائعة على المصرف في يإن عدم التسليم في األجل 
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استثمار ثمن البيع في أنشطة أخرى، أو لعدم سداد العميل أو التأخر في السداد بسبب مماطلته 

ر العميل في النشاط الذي موله المصرف)عيسى، أو بسبب تعث بالتزاماتهأو عدم الرغبة في الوفاء 

(، أو مخاطر ناتجة عن الكوارث الطبيعية التي قد تؤدي إلى عدم قدرة العميل على 7: 2012

(، وجميع هذه الحاالت تنشأ عنها مخاطر ائتمانية 5: 2009تسليم السلعة )فرحي وفاطمة، 

 يترتب عليها خسارة محتملة في الدخل او رأس المال.

طرفين ينتهي بتسليم  اتفاقبالسلعة عند تسٌلمها قبل الوقت المتفق عليه، فهي  االحتفاظر مخاط (3

تكـون هنــاك تكـاليف  سلع عينية وتحويل ملكيتها للمصرف، وهذه السلع تحتاج إلى تخـزين وبـذلك

، وهنا يتحمل المصرف المخاطر المترتبة عليها من تكلفة باالستالمإضــافية والمصرف ملزم 

 (.5: 2009خزينها والتأمين وتحمل مخاطر تلفها )فرحي وفاطمة، ت

 : صيغة االستصناع:سادساً 

يكون المصرف إما صانعا يقوم بصنع السلعة التي يريدها  كما أسلفنا في فإنه في عقد االستصناع

العميل وفق مواصفات محددة ويكون المصرف مستصنعًا فقط، أما إذا كان غير قادر على صناعة 

نه يقوم بتوقيع عقد آخر يقوم المتعاقد معه بصناعة هذه السلعة لعميله، وبذلك يكون إالسلعة ف

ستصناع الموازي، ويتشابه عقد ت ويسمى االستصناع باإلالمصرف صانعا ومستصنعًا في نفس الوق

االستصناع بعقد السلم من حيث تعجيل الثمن وتأجيل السلعة المراد تسليمها، لكنه ال يشترط ذلك، 

 ويمكن حصر مخاطر صيغة االستصناع في النقاط التالية:

عند ميعاد التسليم مخاطر يتعرض لها المصرف نتيجة صعوبة تحديد األسعار المناسـبة وبالذات  (1

 (.7: 2015)التوم واخرون، 

تتعرض صيغة االستصناع كما صيغ التمويل األخرى إلى مخاطر اإلئتمان، وذلك من خالل عدم  (2

الصانع بتسليم السلعة في الوقت أو الكمية وبالمواصفات المتفق عليها في العقد، غير أن  التزام
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قل تعرضا للظواهر الطبيعية مقارنة بالسلع السلعة موضوع العقد تكون تحت سيطرة الصانع وأ

المباعة في عقد السلم، وألجل ذلك تكون مخاطر الطرف االخر في عقد االستصناع أقل خطورة 

 بكثير مقارنة من عقد السلم. 

مخاطر تنشأ عن تراجع العميل عن إتمام العقد، حيث يمكن أن يكون عقد االستصناع صيغة  (3

من المشتري فإن المصرف قد يتعرض لمخاطر إضافية )بوقري، غير ملزمة، وفي حال التراجع 

2005 :145 .) 

مخاطر عدم سداد من جانب المشتري أو التأخر في السداد بسبب مماطلته أو عدم الرغبة في  (4

في الموعد المتفق عليه مع المصرف، أو بسبب تعثر المشتري في النشاط  بالتزاماتهالوفاء 

 االستصناع الذي موله المصرف.

 : صيغة اإلجـــارة:سابعاً 

تعد اإلجـــارة من صيغ التمويل التي تتمتــــع بمزايا متعــــددة للمــــؤجر والمســتأجر معــًا، فبالنســبة للمصرف 

تعتبــر أقــل مخاطرة مـــن صيغ التمويل األخـــرى حيث أن المصرف يملك األصـل المـؤجر وتمتع بإيراد 

د المستأجر على حسن التخطيط والبرمجة لنفقاته ألنه يعرف التزامه المالي مسـتقر كمـا أنهـا تساع

فمخـاطر صـيغة اإلجـــارة  تكون عند المؤِجر أكثر من المستأجر، حيث  (،74: 2014مقـدما )البشير، 

يحصل المستأجر على شيء مـضمون، في حين يبقى صاحب المشروع المؤجر معرضًا للمخاطر، 

عن عقد اإليجار تظل على عاتق المؤجر عدا مخاطر القيمة المتبقية في نهاية مدة والمخاطر الناتجة 

لذلك فإن المصرف  (،9: 2011اإليجار المنتهي بالملكية التي سيتحملها المستأجر)بعداش وجوال، 

المتعلقـة  االلتزاماتوالمخاطر المتعلقة باألصول المؤجرة، بما فيها  االلتزاماتاإلسالمي يتحمل جميع 

أو الظروف  سوءاالستخدامبإصالح األضرار والتلفيات، التي تحدث لألصول المؤجرة، الناجمة عن 
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(، ويرافق صيغة اإلجـــارة 48: 2016المستأجر أو تفريطه )بونقاب،  استخدامالطبيعية وليس عن سوء 

 مليك بعض المخاطر تتمثل في:المنتهية بالت

إن المصرف المؤجر يتعرض لمخاطر تغير األسعار بالنسبة للموجودات التي في حيازته قبل  (1

توقيع عقد اإلجـــارة، مالم يكن تم الحصول على السلعة المعنية بعد توقيع عقد إجارة ملزم بشأنها 

 العقد، يجب عليه إعـادة(، فالمصرف في حال عدم رغبة المستأجر تنفيذ 24: 2008)محمد، 

أقساط الشراء بعد خصم المبالغ المستحقة، وإذا كانت قيمة األصل المسترد أقل من المبلغ المراد 

 (.9: 2011إعادته، فالفرق يشكل خسارة للمصرف )بعداش وجوال، 

الناتجة عن اإلخالل في الشروط  تتعرض صيغة اإلجـــارة كما صيغ التمويل إلى مخاطر اإلئتمان (2

ن يتمثل ذلك فيما يتعلق بالقيمة المقدرة ألقساط اإلجـــارة أالمتفق عليها في عقد اإلجـــارة، ويمكن 

التي تغطي الفترة المتبقية من مدة اإلجـــارة في حال امتناع المستأجر عن سداد ما يترتب عليه 

يعني  بانتظامأجر لما يترتب عليه من أقساط (، فعدم دفع المست46: 2010من أقساط )مبيض، 

تعطيل رأس المال العامل للمصرف سواء من حيث إعادة تشغيل رأس المال أو من حيث إعادة 

 (.74: 2009استثمار األموال السائلة لديه )نعيمة، 

يتعرض المصرف إلى العديد من المخاطر التشغيلية الناتجة عن فقدان أو تلف األصل، نتيجة  (3

(، فعند وقوع 48: 2016ة أو سوء اإلستعمال أو الحروب والكوارث واإلضطرابات )بونقاب، السرق

هالك جزئي أو دائم للموجود دون تعد أو تقصير من جانب المستأجر، فإن المصرف يتحمل 

 جميع المخاطر التي تلحق بالموجودات.

جاعه إلى مالكه خاصة في نتفاع باألصل المؤجر، أو استبداله أو إر يكون المستأجر حرًا في اإل (4

حال توقف أعمال المستأجر، ويمثل هذا النوع من صيغ اإلجارة مخاطر شبه مرتفعة علـى المؤجر 
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خاصة في االستئجار التشغيلي، ويتوقف عن استعمال األصل ويعيـده مـرة أخرى )بوقري، 

2005 :142).  

 سالميأسباب ارتفاع مستوى المخاطر المؤثرة على العمل المصرفي اال  -2-1-6

إن المصارف اإلسالمية تتعرض في نشاطها إلى قدر اعلى من المخاطر مقارنة بالمصارف التقليدية 

 :وذلك ألسباب عديدة منها

المصرف اإلسالمي إلى صيغ تمويل ذات عائد متغير، فمثال في البيع ال يمكن جعل دين  افتقار (1

المرابحة ذات عائد متغير ألن ذلك يولد الجهالة في ثمن السلعة والتي تؤدي إلى بطالن العقد، 

 وأيضا مثل ذلك في عقود التمويل األخرى مثل االستصناع واإلجـــارة والسلم.

مية إلى مجموعة من المتطلبات األساسية، كالموارد المالية المناسبة، افتقار المصارف اإلسال (2

 (.70: 2010والخبرات االستثمارية المناسبة، واألجهزة المعاونة والنظم )عبد هللا، 

عدم إمكانية زيادة الدين بعد ثبوته في الذمة، فالقرض في المصارف التقليدية له أجل يلزم به  (3

مصرف عند حلول ذلك األجل، ويعد مماطاًل إذا تأخر عن ذلك دون المدين أن يسدد ما عليه لل

موافقة المصرف ولكنه إذا تأخر عن ذلك أو ماطل في السداد زاد الدين في ذمته بمقدار ما زاد 

من األجل، وال سبيل إلى ذلك في المصارف اإلسالمية ألنه يعد من الربا، فال يستطيع المصرف 

 (.120: 2012)زرارقي،  اإلسالمي فرض غرامات تأخيريه

منع المتاجرة في الديون، فبيع الديون إلى غير من هو عليه قبل أجله بأقل من قيمته األسمية  (4

ممنوع، وهذا يعني أن المصارف اإلسالمية ال تستطيع حسم الكمبياالت ألن ذلك يؤول على الربا 

 (.120: 2012)زرارقي، 
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تواجه العديد من المعوقات ترفع من درجة  مؤثرات البيئة المحيطة، فالمصارف اإلسالمية (5

المخاطر الخاصة بها، مثل التشريعات، واإلجراءات التي توضع في األصل لخدمة المصارف 

التقليدية، باإلضافة إلى اخضاع المصارف اإلسالمية إلى السياسات النقدية التي تقرها المصارف 

 (.70: 2010سالمي )عبد هللا، المركزية والتي ال تتناسب مع طبيعة العمل المصرفي اإل

المصرف اإلسالمي إلى صيغ ذات كفاءة إلدارة السيولة، ذلك ألن سوق اإلقراض  افتقار (6

المصرفي ال يوجد في المصارف اإلسالمية، كما أن العالقة بين المصارف اإلسالمية والمصرف 

على السيولة في المركزي ال تتضمن اإلقتراض، كما أن قدرة المصارف اإلسالمية في الحصول 

 السوق النقدية معدوم لعدم توفر الصيغ المناسبة لها.

المفاهيم اإلجتماعية الخاطئة، حيث ينظر إلى المصارف اإلسالمية إلى أنها مثل المصارف  (7

 (.71: 2010التقليدية التي تتعامل بالربا تحت مسميات مختلفة )عبد هللا، 

لمصارف التقليدية في بعض المجاالت سواء فيما المصارف اإلسالمية منهج المحاكاة ل استخدام (8

 يخص إستقطاب الموارد أو توظيفها، كالخدمات المالية التي تقدمها مثال.

 معالجة المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية -2-1-7

إن طبيعة العمل المصرفي اإلسالمي يفرض كما وضحناها سابقا وجود العديد من المخاطر التي 

)بوحيده ومريزق،  االقتصاديتواجه هذه المصارف في معامالتها، فهي جزء من طبيعة النشاط 

و مسوغ للربح بدون مواجهة أ(، واال فال يكون لها معنى 14: 2007؛ والسويلم،174: 2014

يادة العائد المتوقع على أموال المستثمرين والمودعين يفرض على المصرف زيادة في المخاطر، فز 

أن المصارف اإلسالمية تختلف عن المصارف التقليدية في معامالتها  اعتباردرجة المخاطرة، وعلى 

 لذلك باستمرار،وتنوع أنشطتها االستثمارية، كما أن المخاطر التي تتعرض لها ليست ثابتة، بل تتطور 

فإن إدارة المخاطر والتقليل منها ومن تأثيرها من أهم ما تهتم به المصارف اإلسالمية، ألنها تعد من 
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أساسيات نجاح عمل المصرف اإلسالمي. ويمكن التقليل من هذه المخاطر من خالل أدوات إدارة 

اطر التي المخاطر والتي تشمل جميع المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية، ومعالجة المخ

 تتعرض لها صيغ التمويل اإلسالمية، ويمكن بيان ذلك كما يلي:

 أدوات إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية -2-1-7-1

المخاطر التي تظهر  من تأثيرلتقليل لعلى عاتق المصرف اإلسالمي إيجاد األدوات والوسائل  يقع

اطر التي تتعرض لها (، وفيما يلي عرض ألهم أدوات إدارة المخ9: 2009أثناء عمله )صالح،

 المصارف اإلسالمية ومنها:

 تنويع وتوزيع االستثمار )االئتمان(: (1

بشكل  مخاطر االئتمان والسوق و ، بشكل عام المخاطرلتخفيف وإدارة  المتبعة الطرق تعتبر من بين 

استثماراتها في ، من خالل قيام المصارف اإلسالمية بتنويع محفظتها االستثمارية وتوزيع خاص

عدة قطاعات مثل )الصناعة والزراعة والعقارات ...(، أو على أساس مناطق جغرافية، أو على 

أساس اآلجال أو الربحية، فالتنويع في معناه البسيط هو تطبيق للمثل القائل " ال تضع كل ما تملك 

المشروعات االستثمارية إلى تخفيض ، وبذلك يمكن من خالل التنويع في " من بيض في سلة واحدة

درجة المخاطر والحد منها إلى أدنى مستوى ممكن، وكلما كان التنويع كبيرًا كلما قلت المخاطر، 

أيضا من خالل االستثمار في األصول غير المرتبطة تحدد مستوى أقل من المخاطر مما لو كانت 

ف إلى تكوين محفظة استثمارية كفؤة بمدلول هنالك عالقة ارتباط تامة أو كبيرة، فنظرية التنويع تهد

العائد والمخاطر، ففي ظل أكبر مستوى عائد ممكن يقابله مستوى معين من المخاطر فمخاطر 

 (. 10: 2009استثمار معين تنخفض وتقل كلما زاد تنويع محفظة االستثمار )صالح، 
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 :فعال للمعلومات والتقييم والرصد وقياس المخاطر توفير نظام (2

 أهميةوهنا نرى  تمثل في المعلومات المطلوبة عن العمالء والسوق وأحوال اإلقتصاد بشكل عام،وت

تقارير الدورية النمطية وغير النمطية والتي يجب أن تغطي باستمرار كل جوانب عمليات ال

المصرف وعمالئه. ويمكن تحديد بعضا من عناوين تقارير المخاطر التي يمكن أن تتطلبها إدارة 

 المخاطر بصور نمطية بالتالي:

 تقرير رأس مال المخاطر. -

 تقرير مخاطرة اإلئتمان. -

 تقرير مخاطرة السوق اإلجمالية. -

 تقرير مخاطرة سعر الفائدة أو هامش الربح. -

 تقرير مخاطرة السيولة. -

 تقرير مخاطرة سعر الصرف. -

 تقرير مخاطر التعامل في أسواق السلع واألسهم. -

 تقرير مخاطر التشغيل. -

تقييم دراسات الجدوى للمشاريع المقدمة للمصرف بقصد  التقييم،يندرج أيضا تحت موضوع و 

تمويلها، ويجب أن يكون لدى المصرف الخبراء المتمرسون بتقييم دراسات الجدوى وإجراء التحليالت 

المالية ودراسات التدفق النقدي، ويجب أن ننتبه أيضا لألخذ بعين االعتبار تقييم الجدوى 

ماعية أيضا للمشاريع المقدمة للمصرف اإلسالمي بما يحقق أهداف المصارف اإلسالمية في اإلجت

 (.2007التنمية )الدروبي،
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 توفير بيئة وإدارة ومتابعة قانونية مناسبة:  (3

المصرف اإلسالمي على عدة عقود كأساس لعمليات االستثمار  والتمويل  واعتمادتعدد العقود 

لعقود بما يتوافق مع المتطلبات الشرعية وطبيعة العمليات والظروف تتطلب دقة في صياغة هذه ا

القانونية والوضع القانوني الساري في موطن المصرف، ويمتد ذلك ليشمل عمليات الضمانات 

المستوفاة والتوثيق القانوني والمتابعة الدقيقة لإلجراءات والمطالبات في مواعيدها الملزمة طبقا 

ائدة، وهذا يستلزم إدارة متخصصة تتضمن عددا من رجال القانون المتمرسين للقوانين واألنظمة الس

الجانب القانوني واإلجرائي للعمليات التي يشترك المصرف بتمويلها بشكل أو  باستمراريتابعون 

 بآخر ومراجعة مستمرة للواقع القانوني والمستندات والوثائق المتعلقة بهذه العمليات حتى تصفيتها.

 ومخصصات كافية لمجابهة المخاطر المحتملة: احتياطياتتوفير  (4

رغم أن المصارف المركزية تفرض نسبًا معينة على المصارف من اإلحتياطيات اإلجبارية لإلحتفاظ 

بها كسيولة لمجابهة بعض المخاطر المحتملة، إال أننا نرى أنه يتوجب على المصارف اإلسالمية 

عالية طبقا لظروفها وظروف عملياتها والودائع التي لديها دراسة إحتيجاتها من المخصصات بدقة 

خرى وآجال حجم ونسبة كل منها إلى اال االعتباركودائع جارية أو ودائع استثمارية آخذة بعين 

للودائع التي لديها من جهة ومطالباتها لدى عمالئها من جهة أخرى. وذلك لمجابهة  االستحقاقات

 (.2007لخسائر المحتملة)الدروبي،مخاطر السيولة وكذلك إلمتصاص ا

 :(Guarantees)والرهونات الضمانات  (5

تعتبر الضمانات أو الرهونات من المتعاملين أحد أهم الوسائل التي تستخدمها المصارف 

اإلسالمية، وذلك في محاولة منها لتغطية وإدارة مخاطر الطرف اآلخر )المتعامل( ومخاطر عدم 

(، وتعتبر من أهم عوامل 8: 2009جلة مع المصرف )كمال وبورقبة، التزامه بتنفيذ التزاماته اآل

األمانة من الخوف في الممارسات المصرفية التي يكتنفها الخطر، ومن هنا كانت المعالجة 
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)دليلة،  :اإلسالمية للخطر والمخاطر في المعامالت المصرفية بضمانات شرعية وذلك حسب

2015 :91-93) 

o  فحسن اختيار العميل على أسس وقواعد موضوعية وتنظيمية هو  المناسب:اختيار العميل

 الضمان األمثل.

o :يعتبر العربون جزءًا من الثمن وال يثير أشكاال إذ يْدفع لتأكيد  العربون ودفعه ضمانا للجد

 في تنفيذه. ءالعقد والبد

o :إذا كان الضمان من شخص ثالث معنوي أو طبيعي يهمه نجاح  خدمات طرف ثالث

المضاربة كضمان دولة لألسهم وشرائها وضمان شركة لتصرف بعض األشخاص، أو 

خسارة أو ضياع  احتمالضمان طرف ثالث لما يؤول إليه التصرف في المضاربة مثال من 

 كل ذلك جائز ألنه إحسان وتعاون.

o ل( له قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بالدين، بحيث وهي جعل عين )أص :رهن البضاعة

يمكن أخذ ذلك الدين، وأخذ بعضه من تلك العين، فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر 

، أسماءوجعل له نظير ذلك الدين عقارا أو أصال محبوسًا تحت يده حتى يقضيه دينه)

 الح المصرف لحين قيامرهن البضاعة التي قام المصرف ببيعها مرابحة لصو  (،96: 2014

ن كنتم على سفر ولم تجدوا إ﴿و  :العميل بسداد جميع األقساط المستحقة عليه، لقوله تعالى

، فالثمن بعد البيع يصبح دينا في ذمة المشتري،  (283)سورة البقرة:كاتبا فرهان مقبوضة﴾

حتى  والدين يجوز الرهن به بأي سبب، والمرتهن أحق بثمن الرهن من الجميع الغرماء

 .يستوفي حقه

o اشتراط صاحب المال على المضارب أن تكون جميع مصاريف المضارب وإدارته 

 ونفقاته عليه.
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o .تطوع المضارب بالتعويض عن الخسارة 

o المصرف يقدر ما يجب أن تكون عليه درجة الضمان  درجة الضمان: ليس المهم إستحواذ

 من حيث:

قيمة الضمان حاليًا والقيمة المستقبلية له عند إستحقاق اإللتزام وقيمة البيع الجبري في  -

 حالة الضرورة.

سهولة تسييل الضمان والمدة التي قد يستغرقها تحويل الضمان إلى سيولة، وهذا  -

ولته من جهة، وباإلجراءات القانونية أو اإلدارية يتعلق عادة بطبيعة الضمان ذاته وسي

الالزمة إلنجاز عملية تحويل الضمان إلى سيولة لتغطية اإللتزامات في أقرب موعد 

 ممكن عند اإلستحقاق. 

المصرف في معامالته  والتزاموعلى المصرف إصدار تعليمات كتابية بأنواع الضمانات ودرجتها 

 مخالفتها من جزاءات إدارية وتأديبية.بتلك التعليمات لما يترتب على 

وفي الواقع فإن هذه الضمانات بغض النظر عن قيمتها ال تغطي كل المخاطر التي تتعرض لها 

المصارف اإلسالمية كما هو الحال في المصارف التقليدية، وإنما تقتصر في الغالب على تغطية 

شئا عن سوء تصرفه أو سوء أمانته أو العميل أو الطرف اآلخر نا التزامالحاالت التي يكون عدم 

الخسارة المحتملة في  االعتبارسوء نيته، وفي مجال الرهونات تقوم المصارف عادة باألخذ بعين 

قيمة الرهن بسبب المخاطر المختلفة وهو ما سمى فنيا )قص الشعر(، وقد جرت المصارف على 

ت المرهونة ، وقد تختلف هذه النسبة إعتماد نسب لقص الشعر مختلفة بالنسبة لكل نوع من الضمانا

 (.93-91: 2015)دليلة،  من وقت آلخر طبقا لظروف السوق واإلقتصاد عامة
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 :التأمين التكافلي (6

التوثيق والرهن والكفالة، ومن إلى  شرعت بعض العقود التبعيةمن أجل حماية حقوق الدائنين 

كان التعثر من  المصارف اإلسالمية إجماال سواءلمعظم  للمديونيات المتعثرة المعلوم الحجم الكبير

كليهما، كما يخفي الحرج والمصاعب اإلدارية والفنية  الملتزم التبعي به أو الملتزم األصلي بالدين أو

وبسبب وطأة الديون واتصاف أكثر ، في اإلستيفاء من الرهون وال سيما إذا كانت المساكن أو حرفة

تم إشتراط التعويض عن مطل الديون باللجوء إلى فرض  ،تأخيرهالمدينين بالمماطلة في الدين و 

للتغريم  للتأخير أو وضع الشرط الجزائي، وتعددت اآلراء ما بين مبيح أو مانع أو مبيح غرامات

 .لشبهة الربا للزيادة تحاشيا دون تملك البنك

 أحد المقاصد الخمسةوتتمثل في حفظ المال الذي هو  ،ومما سبق تتبين الحاجة الماسة إلى التأمين

لدى  للتشريع ودرء الضرر المحقق عن المستثمرين الذين يضعون أموالهم في حسابات اإلستثمار

ووجوه المكاسب األخرى، ، المصارف اإلسالمية بقصد نمائها بالطرق المشروعة من التجارة واإلجارة

اع من أرباحها أو ريعها فإذا وكذلك حماية أموال المساهمين الذين حبسوا أموالهم إلدارتها واإلنتف

تأخر سداد الديون المتولدة عن عمليات المصارف اآلجلة أو ضاعت تماما، لحق الضرر الفادح 

بكل من المستثمرين والمساهمين وهو ضرر قد ال يقتصر عن فقدان الربح بل قد يصل إلى نقصان 

 أصول األموال أو إنعدامها كلها.

من الضياع إذ يعوض البنك عما اعتبر معدوما من الديون أو  وبوجود التأمين تصان هذه الديون 

للتأمين على الديون والحاجة إلى العقد هي أن يصل الناس  عن جزء الفائت منها، فالحاجة متوافرة

لفوات مصلحة من المصالح  لم يباشروا ذلك العقد يكونون في جهد ومشقة لو إلى حالة بحيث

ه في  يرة بقيام الحاجة إليه إذ يقي الشخص المخاطر التي تهددكب المعتبرة شرعا، وللتأمين عاقة
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لها شخص واحد على عدد أكبر من أفراد  ثروته أو شخصه، وذلك بتوزيع المخاطر التي يتعرض

 (.133-132: 2014أحالم،)المجتمع 

 (:Alternatives And Derivatives)والبدائل المشتقات  (7

المشتقات هي عقود تشتق قيمتها من قيمة األصول التي تمثل موضوع العقد، واألصول التي تكون 

موضوع العقد تتنوع ما بين األسهم والسندات والسلع والعمالت األجنبية. وهي إن صح التعبير 

و كانت ينشئها المتعاقدان على أشياء لها قيمة سوقية كالسلع، يصار إلى التجارة بها كما ل التزامات

سلعا بذاتها، مثالها أن يبيع مالك سلعة محددة ذات سعر وتاريخ تسليم محددين، حقه شراء هذه 

السلعة بسعر ما في السوق، أي أنه يلتزم تجاه من يشتري هذا الحق منه ببيع السلعة إليه وفق ذلك 

عة ما، ويصار إلى السعر وأجل التسليم. فحق شراء هذا المشتق المالي ناجم عن التزام قائم على سل

اإلتجار بهذا الحق في األسواق، فكل من يشتريه يؤول إليه الحق بإجراء عقد البيع والشراء على 

 تلك السلعة وفق الشروط المنصوصة فيه.

ويمكن استنباط سبب الحاجة إلى المشتقات المالية، فهي أوال أدوات لتثبيت األسعار في عمليات 

ة المخاطر الناجمة عن تقلبات األسعار، أو ما يسمى بالتحوط السوق، فتكون بذلك أدوات إدار 

(Hedging فالذي يشتري حق شراء سلعة ما في المستقبل بسعر محدد يدفع عن نفسه خطر ،)

( أي Speculationثمنها في المستقبل. وهي ثانيًا وسائل بذاتها لإلتجار بقصد اإلسترباح ) ازدياد

شراء سلعة حقيقية في المستقبل، بل اإلسترباح ببيع هذا  قد ال يكون هدف من يشتري هذا الحق

الحق في األسواق، إذ كلما غال سعر السلعة أمكنه بيع ذلك الحق بثمن أعلى، وتعتبر في 

المصارف التقليدية وسيلة إلدارة المخاطر بالتخفيف من آثارها وكذلك مصدرًا للدخل. ويمكن 

 (: 12-6 :2014مجموعات )أبو زيد،  أربعتصنيفها في 
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هي تلك العقود التي يلتزم فيها البائع أن يسلم  :(Forward contracts)العقود اآلجلة ❖

بسعر يتفق عليه وقت التعاقد يطلق عليه سعر  الحقالمشتري السلعة محل التعاقد في تاريخ 

التنفيذ، كما يؤجل تسليم الثمن إلى ذلك التاريخ، وهي في حقيقتها عقود شخصية، يتفاوض 

البائع والمشتري علـى شـروطها بمـا يتالءم مع ظروفها الشخصية والتي ال تالءم غيرها 

ع تداول هذه العقد في سوق بالضرورة، حيث تكون الشروط مفصلة لحد ال يتناسب أو يتوق

ثانوي، فبمجرد إبرام العقد ال يمكن إلغاءه من أحد الطرفين، وحتى لو انطوى على مخاطر 

تغيير كبير في سعر السلعة بالمستقبل، ولذلك تجد أنه  عدم القدرة على التسليم خطـر حـدوث

سلعة محل التعاقد ال سبيل للمضاربين بتداول هـذه العقـود، كونها ال تلبي أغراضهم في ال

 (، وهذا ما يميزها عن عقود المستقبليات.55-54: 2006)مسودة، 

المبيع وسعره وكميته عند  الشيءوهي عقود يتم االتفاق على  :(Futures)المستقبليات ❖

(، 16: 2009إبرام العقد على أن يتم التسليم ودفع الثمن في المستقبل )مصطفى وامحمد، 

ق منظمة هي األسواق المالية، وهي عقود نمطية تخضع جميعًا ويتم اإلتجار بها في أسوا

إلى أحكام محددة يضعها السوق المنظم لها، ويكون السوق هو الضامن لتنفيذها، ومن مزايا 

هذه المستقبليات أنها تحل مشكلة العثور على العاقدين الراغبين بإجراء البيع ااَلجل في السلع 

مضمونة التنفيذ بضمان السوق الناظم لها، فضاًل عن أن المرغوب التعامل بها، كما أنها 

أسعار السلع أو األدوات المالية المتداولة فيها تكون بالسعر الذي يحدده السوق على 

 األغلب، ال مفاوضات العاقدين.

تعاقدية يمنح بموجبها البائع )مصدر  إتفاقية"يعرف عقد الخيار بأنه  :(Options)الخيارات  ❖

الخيار( الحق للمشتري )المكتتب بالخيار( ببيع أو شراء عملة أو بضاعةً  أو أداة مالية 

بسعر محدد سلفًا، في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة المنتهية في ذلك 



76 

 

 

ة أو البضاعة بالسعر المتفق (، ويلزم بائعه ببيع أو شراء العمل8: 2014)أبو زيد،  "التاريخ

عليه خالل تلك الفترة الزمنية مقابل مبلغ محدد يدفعه مشتري العقد يسمى بعالوة الصفقة 

 (.140 : 2012الشرطية )بزاز، 

 (:10-8: 2014تقسم عقود الخيارات إلى األنواع التالية )أبو زيد، 

الحق وليس اإلجبار في شراء (: وهو امتياز يعطي لحامله Call option)الشراء خيار  •

سلعة ما أو أداة مالية بسعر محدد خالل فترة محددة، مقابل ثمن محدد يدفعه مشتري ذلك 

أي أن مشتري هذا الحق بالخيار بين أن يشتري تلك السلعة أو األداة  الحق إلى بائعه.

الغالب  المالية بالثمن المتفق عليه وبين أال يشتريها، وذلك خالل فترة محددة هي في

(. ونالحظ أن من يشتري خيار الطلب هو 13: 2009ثالثة شهور )مصطفى وامحمد، 

من يتوقعً  ارتفاعا في السعر السوقي للسلعة خالل فترة الخيار، ومن يبيع هذا الخيار من 

مالك السلع هو في الحقيقة من يتوقع استقرار في السعر خالل تلك الفترة، ال هبوطا وإال 

فيكون كسبه هو ثمن الخيار الذي  ،سلعته اآلن، وال صعوداً  وإال لما أعطى الخيارلباع 

باعه، والذي يحمل مشتري هذا الخيار على الشراء هو إما التحوط ضد تقلب أسعار 

 السلع التي ينوًي شراءها أو المضاربة.

حدد وهو امتياز يعطي لحامله بيع سلعة محددة بسعر م: (Put option)خيار البيع   •

وخالل فترة محددة، وذلك مقابل مبلغ معلوم يدفعه إلى الطرف مالك السلعة، وهو عكس 

خيار الشراء السابق، لذلك إن من يشتري خيار البيع من مالك السلع هو من يخشى أو 

يتوقع إنخفاض ثمنها في المستقبل خالل فترة الخيار، ومن يبيع هذا الخيار هو من يتوقع 

ار خالل تلك الفترة ال هبوطها، إذ لو توقع هبوطها لما رضي ببيع بقاء استقرار األسع

السعر فسيبيع مشتري الخيار السلعة إلى غيره.  ارتفعذلك الخيار وإلزام نفسه بالشراء، ولو 
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أي يستفيد بائع هذا الخيار من بيعه الحصول على ثمن الخيار الذي باعه، والذي يحمل 

ما التحوط ضدً  تقلب أسعار السلع التي ينوي مشتري هذا الخيار على الشراء هو إ

 شراءها أو المضاربة.

الخيار العاري: وهو الخيار التي ال توجد فيه سلعة أصال في الخيارات وهو في غالب  •

الحال خيارات التي تكون ألجل المضاربات، فيبيع شخص مثاًل خيار الشراء إلى آخر 

ء سلعة أو أصل محدد من بائع الخيار ليكون لألخير الحق بمقتضى هذا الخيار في شرا

بسعر محدد وأجل محدد دون أن يملك األول أي أصل يبيعه! ومن هنا جاءت تسميته، 

أي انه "عار عن ارتباطه بأصل ما"، فغرض البائع في هذه الحالة يكون المضاربة على 

ل، سعر السلعة، وينتفي إحتمال أن يكون قصده التحوط ضد تقلب األسعار في المستقب

 ألنه ال توجد سلعة أصال ويخشى إنخفاض ثمنها في المستقبل.

وقت ممارسة الخيارات هناك ثالثة معايير زمنية معمول بها في األسواق المالية لممارسة 

 (:10: 2014الخيارات وهي )أبو زيد، 

عملية بيع أو شراء  بتنفيذالخيار األمريكي: ويعطي حامل الخيار الحق بممارسته، أي  •

األصل بمقتضى الخيار، في أي وقت يريده حامل الخيار من تاريخ شراء الخيار إلى 

  .أجله انتهاء

 النتهائهالخيار األوروبي: فال يختلف إال في أن التنفيذ ال يتم سوى في التاريخ المحدد  •

 (، ال قبل ذلك التاريخ.14: 2009االتفاق )مصطفى وامحمد، حسب نص 

خيار برمودا: ويعطي حامل الخيار الحق بممارسته في عدة أوقات محددة ومذكورة  •

 في اتفاقية بيع الخيار.
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 :(Swaps)المبادلة عقود  ❖

بين طرفين على تبادل قدر معين من األصول أو التدفقات المالية أو  وهي عقد أو إتفاق

العينية في الحاضر، على أن يتم التبادل العكسي لألصل في تاريخ الحق محدد مسبقا، ومن 

يدعى أيضا بتبادل المخاطر  أو ما االئتمانيةذلك مقايضة أسعار الفائدة وتبادل المشتقات 

(، وهي عقود ملزمة بعكس عقود الخيار، ومثال ذلك انه 339: 2014)بن علي،  اإلئتمانية

قد يرغب شخص دفع عائد ثابت مقابل تسلمه سلسلة من التدفقات النقدية المتغيرة مرتبطة 

بأصول مثل العائد المتغير لألسهم أو فائدة المتغيرة للسندات، فقد ترغب الشركات من تجنب 

ة فتقوم باالتفاق مع طرف آخر على تبادل معدل فائدة متغير مخاطر تقلب أسعار الفائد

بمعدل فائدة ثابت على مبلغ معين من نفس العملة، أو أن يقوم طرفان بشراء عملة معينة 

وبيع أخرى على أساس السعر الفوري، وفي الوقت نفسه إعادة بيع العملة األولى وشراء 

 الثانية بسعر المبادلة.

تقات المالية إن لم يكن جميعها تم اإلتفاق على عدم شرعيتها وعدم والواقع أن معظم المش

جواز قيام المصارف اإلسالمية بها، وقد أوجدت المصارف اإلسالمية عقود ووسائل شرعية   

 (:2007قد تشكل بدائل مقبولة إلى حد ما، من ذلك )الدروبي، 

بق ذلك على السلم عقود الخطوتين: كأن يشتري المصرف مرابحة ويبيع مرابحة، وينط .1

 واالستصناع )السلم الموازي واالستصناع الموازي(.

 عقود معدل العائد المتغير: كعقود اإلجـــارة مثال. .2

( 122بعض المقايضات المتفقة مع الشريعة اإلسالمية، والمقايضة كما عرفتها المادة ) .3

ماٍل بماٍل غير النقدين من مجلة األحكام العدلية بأنها " بيع العين بالعين أي مبادلة 

(، فهي في أسال المعامالت المصرفية مبادلة تكاليف إستقطاب 57: 2010)اللبناني،
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األموال على أساس الميزات النسبية )العائد والزمن(. ومن ذلك مثال شراء سلعة مطلوبة 

 للمصرف حااًل مقابل ديون للمصرف على جهة ما.

ن المتعاقدين بالتراجع عن العقد، بحيث يمكن عقود بيع التوريد مع شرط الخيار لكل م .4

تحديد سعر أدنى وأقصى مع الخيار. وفي مثل هذه العقود يكون البدل والسلعة غير 

 موجودين عند التعاقد.

العقود الموازية من أنواع مختلفة، فمثال بيع أصل بعقد مرابحة لمدة ستة أشهر أو سنة  .5

 يمكن تغطيته بشراء سلم لنفس المدة.

 .لعربون: وهو سداد جزء من الثمن مع خيار فسخ العقد وترك العربون كجزاء ماليبيع ا .6

 توفير إدارة أو جهة خبرة فنية وإدارية: (8

طبيعة العمليات المصرفية اإلسالمية التي يكون المصرف فيها بائعا أو مشتريا أو مؤجرا أو شريكا، 

عن مواصفاتها وعن العيوب الخفية وبالتالي مسؤوليته عنها و  ،تملك المصرف للسلع قبل بيعهاو 

التي قد توجد فيها، حيث أن المصارف اإلسالمية تمارس عمال حقيقيا وال يقتصر على المال 

كما هو الحال في المصارف التقليدية، كل ذلك يتطلب خبرات جيدة لدى المصرف  ،والمستندات

اإلقتصادية والتجارية اإلسالمي في مختلف نواحي النشاط اإلقتصادي، وفي إدارة المشاريع 

، وفي العادة وإن كانت المصارف اإلسالمية في معظم (29: 2013)موسى وخطاب، المختلفة

الحاالت تعتمد في مجاالت الخبرات المذكورة على عمالئها الذين تمولهم بشكل أو بآخر إال أنها قد 

 وبشكل مباشر بهذه األعمال.تضطر في حاالت عديدة ألن يكون لديها اإلمكانية للقيام بنفسها 

 :معالجات للمخاطر التعاقدية (9

للعقد أهمية كبيرة في المعامالت المصرفية فالقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، طبعا فيما ال 

يخالف المبادئ الشرعية الملزمة، ولهذا كان على المصارف صياغة عقودها مع المتعاملين معها 



80 

 

 

إلى أن اختيار صيغة التعاقد لعملية ما يؤثر تأثيرا فعااًل على إدارة ، باإلضافة واحترافبدقة وروية 

التعاقدية منذ  (، واالتفاقات127: 2017)مريم، المخاطر التي يمكن أن تنجم عن العملية المذكورة

البداية بين األطراف المتعاقدة هي األدوات المتناسبة للحد من المخاطر، فمن الممكن تضمين 

 د المشروعة التي تخفف من المخاطر المحتملة ومن ذلك على سبيل المثال:العقود بعض البنو 

شرط اإلحسان في بعض العقود: قد يؤدي ارتفاع األسعار إلى عدم الوفاء باإللتزامات التعاقدية  .1

وخاصة إذا كانت هذه الزيادة كبيرة، ويمكن تخفيض هذه المخاطرة بتضمين العقد مادة تقضي 

السعر وما زاد عن ذلك يقوم  تغاضي عن نسبة محددة من تقلباتالطرفين على ال باتفاق

(، 13: 2009الطرف المستفيد بتعويض الطرف اآلخر المتضرر من تقلبات السعر،)صالح، 

كبيرا وقت التسليم عن  اختالفاسعر السلعة  اختالفومثال على ذلك في عقود السلم، فعند 

ن يدفع المسلم إليه إلى عدم التسليم، أو توكيل السعر المتفق عليه في عقود السلم مثال يمكن أ

البائع المسلم إليه في عقد السلم ببيع السلعة بسعر يتفق عليه بحيث يضمن التكلفة وربحا 

 مقبوال للمصرف وما زاد فللبائع الوكيل أو نسبة كبيرة من الزيادة له.

بالمواصفات  لتزاماالستصناع فإن تنفيذ العقد قد يخلق مخاطر كبيرة وخاصة وفي عقد اإل .2

: 2009النوعية وللسيطرة على ذلك فقد أجاز الفقهاء ما يسمى ببند جزاء فسخ العقد )صالح،

 ستصناع يخفف من المخاطر.(، كما أن شرط تسديد الثمن على دفعات في عقد اإل10

وفي عمليات المرابحة، فانه يمكن التغلب على الطبيعة الغير ملزمة للطرف اآلخر لدفع  .3

اط عن طريق دفع قسط كبير مقدما عبارة عن هامش جدية قد يسمى بهامش ربح، وهو األقس

 .صفة مالزمة لها يخفف من المخاطر أيضا

ومن شروط عقد المرابحة أن يقوم المصرف بحيازة ما هو محل العقد بين الطرفين، فإن  .4

عل العميل المصرف يقوم بذلك شكاًل لبعض الوقت، وقد تجاوزت المصارف اإلسالمية ذلك بج
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السلعة وهذا في بنود العقد، ومع ذلك تبقى مسؤولية المصرف  وكيال عن المصرف في شراء

من رأس المال  باحتياطيفي مخاطرة ملكية السلعة وتبقى قائمة ويتعين مواجهة ذلك 

 (.2007)الدروبي،

ملزما للمصرف قد يرفض المتعامل أخذ السلعة التي أمر بشرائها في حال كون عقد المرابحة  .5

نه يمكن حل هذه المشكلة عن طريف إنشاء سوق لتصفية عقود إدون المتعامل معه، ف

 .المرابحات محل القضايا المختلف عليها

في عقود كثيرة يمكن أن يكون تنازل المصرف عن المتبقي من هامش الربح أن يكون عامال  .6

اء حافز جيد للمدين في الوفاء في المواعيد المتفق عليها بإعط االستردادمهمًا لدعم فرص 

 بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها.

كما يمكن عن طريق اضافة شروط في العقود المختلفة، تحويل بعض المخاطر إلى الغير،  .7

وهذه أداة من أدوات إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها، كأن يشتري المصرف سلعة ما بشرط 

معينة، أو بشرط يغطي العيب الخفي، أو شراء ماكينة  ضمان شامل لها ولصالحيتها لفترة

 (.127: 2017،مريمصناعية بضمان طاقة إنتاج دنيا متفق عليها )

 التصكيك: (10

الصناعة المصرفية اإلسالمية والتي تمت هيكلتها للمساهمة وبشكل أساسي في  ابتكاراتمن أهم 

صكيك المصارف والمؤسسات المالية إدارة السيولة لدى المصارف اإلسالمية، إذ تمكن عمليات الت

من تسييل األصول غير السائلة في ميزانيتها وتحويلها إلى أصول قابلة للتداول في األسواق 

السيولة المتوفرة في إعادة االستثمار وزيادة حجم عملياتها وأنشطتها دون الحاجة  واستخدامالمالية، 

التصكيك من المبتكرات الهامة  اعتبارنا إلى زيادة رأس المال أو زيادة حجم الودائع. ويمكن
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إلستقطاب موارد جديدة في المصارف اإلسالمية وتقديم العديد من الفوائد األخرى للمصارف 

 (:6-5: 2010وتخفيض إحتماالت التعرض للمخاطر منها )زيتوني، 

وتمثل نسبة رأسمال المصرف إلى مخاطره، ويوضح العالقة بين : إدارة مخاطر االئتمان •

مصادر رأسمال المصرف ومخاطره المحيطة بموجوداته وأية عمليات أخرى، وتعد أداة 

لقياس قدرة المصرف على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، 

الل تجميع حجم كبير من تخفيض مستوى التركز االئتماني من خ ويعمل التصكيك على

الموارد المالية إلعادة استثمارها في عمليات جديدة وتنويع عملياتها، كما أن مخاطر 

األصل تكون أكبر إذا كان موجودا ضمن خارطة أصول المصرف، ويوفر التصكيك تنوعا 

 .في األدوات االستثمارية المتاحة من حيث العائد والمخاطر والضمان

 
: يساعد توفر األدوات االستثمارية وتنوعها من حيث العمالت ر الصرفإدارة مخاطر أسعا •

واألصول االستثمارية المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في إدارة مخاطر أسعار 

 الصرف وغيرها.

: من خالل إخراج بعض أصول المصرف ذات المخاطر تحسين نسبة كفاية رأس المال •

ى إنخفاض األصول المرجحة بالمخاطر، ألنه عبارة عن العالية من الميزانية مما يؤدي إل

(، مما يساعد على تحسين نسبة كفاية 160: 2009عمليات خارج الميزانية )قنطقجي، 

 راس المال.
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: تساعد عملية التصكيك في تمكين المصارف والمؤسسات المالية الحصول على التمويل •

تياجاتها المختلفة، وبتكاليـف زمة الحالمن الحصول على التمويل لتأمين السيولة ال

 منخفضة.

المواءمة بين آجال األصول والخصوم من خالل االستثمار في القاعدة  سعر الفائدة: •

 العريضة من السندات المتوفرة، يخفف من آثار مخاطر سعر الفائدة أو هامش الربح.

ثل كبير حيث تتيح آلية التصكيك مزيدا من المعلومات وتما اإلفصاح ونشر المعلومات: •

في األدوات المصككة، كما أنها تتيح توفير المعلومات حول التدفقات النقدية، وهو ما 

 يساعد على رفع المستوى االئتماني آللية التصكيك بما يحسن مستوى اإليراد للصكوك.

 يخفف الحاجة لمتابعة المدفوعات الناتجة عن كل أصل على حدة. •

بالتصكيك يتم تحويل األصول ذات المخاطر من ميزانيات  تحويل مخاطر األصول: •

 المصرف إلى خارج الميزانية )الدفتر التجاري(.

 الشركات التابعة: (11

وتقوم المصارف بإنشاء شركات متخصصة للقيام بمشاريع كبيرة، تقرر المصارف المشاركة فيها أو 

السيارات والتأجير المنتهي بالتملك  تمويلها أو تقوم بإنشاء شركات للقيام بمنتج معين متكرر كتأجير

نه أن يؤدي إلى تخفيض المخاطر والتخفيف من آثارها بعدة أدوات منها أمثال"، هذا من ش

 (:16: 2009)صالح،

تملك الخبرة الفنية المتخصصة الالزمة إلدارة ومتابعة النشاط المنوط بهذه الشركة مما قد  •

 ال يتوفر لدى المصرف.

 ية الرقابة.يزيد المصرف من فعال •

 يعتبر تنويع للمصرف، وركيزة يستند عليها، وقد يحل إشكالية ضمان الودائع. •
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يمكن أن يجعل جزء ال يستهان به من األنشطة بشكل مباشر وغير مباشر خارج ميزانية  •

 المصرف.

ولكن على المصارف أن تكون دقيقة في تعاملها مع هذه الشركات بعد إنشائها وأن تعاملها دائما 

مستقلة وخاصة من حيث قرارات اإلئتمان الممنوحة لها ومتابعة اإلئتمان بعد  اعتباريةصية كشخ

منحه، وأن تتجنب أن تكون ضامنة ألنشطتها بشكل مباشر إال لو قررت اإلدارة ذلك استنادا إلى 

 معطيات رأت فيها مصلحة مناسبة للمصرف.

كاالت الشرعية كموضوع ضمان بعض كما إن إنشاء بعض أنواع هذه الشركات قد يحل بعض اإلش

الودائع االستثمارية، وطبعا كل ذلك البد أن يخضع للرقابة الشرعية ولموافقة هيئة الرقابة الشرعية 

 في المصرف.

 إدارة ومعالجة المخاطر الخاصة بصيغ التمويل اإلسالمية -2-1-7-2

 معالجة مخاطر صيغة المضاربة والمشاركة: -1

 :هاتان الصيغتان كما يلي تعالج مخاطر  •

تزويد العميل المصرف اإلسالمي بمعلومات ناقصة أو غير صحيحة عن خبرته وكفائتة أو  -

 (.9: 2009حساباته المالية )بن عمارة،

على المصرف التأكـد مـن جميع بيانات العميل، وضرورة توافر مجموعة من المواصفات فيه  -

كفاءة في إدارة المشروع، والبحث عن المعلومات الحقيقية والقدرة وال وااللتزامتتمثل في األمانة 

 .عنه خاصة المتعلقة بالمشروع المقـدم لـه التمويل

( والتي تساعد المصرف في معرفة مزايا Market-Signalingاستخدام المؤشرات السوقية ) -

ًا يقوم المـشروع، ومـدى كفـاءة العميل في إدارة المشروع المطلوب تمويله من المصرف، وأيض
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: 2005المـصرف بفـرز طالبي التمويل لمعرفة كفاءة العميل في إدارة المشروع )بوقري، 

205.) 

اإلعداد والتخطيط الجيد للمشروعات الممولة، حيث أن كثيرا من أسباب الفشل تعود إلى  -

 (.10: 2009قصور دراسات الجدوى )بن عمارة،

يقوم بعمله المتفق عليه ولمعرفة مدى التزامه  المتابعة الميدانية: وذلك للتأكد من أن العميل -

 .وكفاءته

وضع مبالغ كافية من رأس المال واإلحتياطي الكافي، حيث يعطي رأس المال واإلحتياطي  -

نفسي للمودعين يمكن من خالله كسب ثقتهم ضد أي شائعات  اطمئنانالكـافي في المصارف 

 ع بسحب الودائع. ممكن أن تؤثر على أداء المصارف وقد تؤدي إلى الهر 

استخدام مختلف الحوافز لدفع المضارب أو المشارك لبذل أعلى جهد ممكن إلنجاح المشروع،  -

 وربط الحوافز بمقدار ونوع الجهد المبذول.

يلجأ المصرف من البداية إلى طلب الضمانات لتفادي خطر تعرض المصرف إلى خسارة  -

 .(174: 2014نتيجة تقصير العميل )بوحيده ومريزق، 

تقييد المضارب بنوع معين من أنواع التجارة وذلك لتقليل من مخاطر هذه الصيغة. )بوحيده  -

 (174: 2014ومريزق، 

 :والمساقاة المزارعة معالجة مخاطر صيغة -2

 (:359-356: 2003تعالج مخاطر هذه الصيغة كما يلي )السرحي،  •

أتباع أساليب منح التمويالت التي تضمن حقوق المصرف من المماطلة، أو التعدي، كحسن  -

 إختيار المزارع الوفي.
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وطلب الضمانات المناسبة لتفادي خطر تعرض المصرف إلى خسارة نتيجة تقصير المزارع،   -

 كما هو حاصل في تمويل القطاعات اإلقتصادية األخرى.

اليد على الضمانات في حال مماطلة المزارع لحقوق تفعيل تدخل الدولة بتنفيذ وضع  -

 المصرف.

عمل دراسة جدوى فنية لنوعية المحاصيل الزراعية والمواقع المناسبة لزراعتها، وطبيعة األجواء  -

مخاطر تعرض المحاصيل الزراعية لآلفات الزراعية أو تلفها،  المناخية بحيث يتم استيعاب

طر ترحيل ونقل المحاصيل وتخزينها، والعمل على ضبط وعدم مالئمة البيئة الزراعية، ومخا

 حجم المحصول ومواصفاته.

 الخبرة في المجال الزراعي. واكتسابهمالعمل على تدريب كادر فني زراعي،  -

العمل على اقتطاع مخصص لمخاطر االستثمار الزراعي من إجمالي األرباح، باإلضافة إلى  -

كوزارة المالية والمصرف المركزي في حال وجود ضمانات من أطراف خارجية من الدولة 

 حدوث نسبة خسائر كبيرة مؤثرة.

 معالجة مخاطر صيغة المرابحة: -3

 تعالج مخاطر هذه الصيغة كما يلي: •

حالة عدم مطابقة السلعة للمواصفات أو عدم وصول السلعة المطلوبة نتيجة حريق مثال: تكون  -

يجري عليه العمل عادة، بحيث يلتزم المعالجة عن طريق التأمين على البضاعة وهو ما 

العميل بتأمين السلع محل العقد ضد كافة المخاطر مع إعطاء المصرف الحق في أن يحل 

 (.52: 2016محله في قبض أي تعويضات في حالة حدوث أي حادث )بونقاب، 

ع حالة تذبذب األسعار: تكون المعالجة بتعهد العميل بأن يتحمل فرق العملة إذا ظهر عند دف -

الثمن للمورد أنه أكثر مما قدره المصرف وذلك على أساس أن المخاطر الناشئة عن اختالف 
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صرف عملة بعملة أخرى هي مخاطر إضافية خارجة عن صيغة المرابحة، فيمكن للعميل أن 

 (.205: 2005يضمن ذلك الفرق )بوقري،

اريف كبيرة يتحملها حالة رفض العميل أخذ السلعة التي أمر بشرائها: والحل يكون بدفع مص -

العميل مقدما تعبر عن جديته، أو أن تلجأ المصارف إلى المرابحة بالوعد بالشراء وأخذ عربون 

من اآلمر بالشراء، أو أن تـتم معالجتهـا بـإلزام العميل في العقد بشراء السلعة محل العقد وقت 

لعة لشخص آخر ن المصرف يبيع السإ(، إن رفض شرائها، ف206: 2005توريدها )بوقري،

 ويقتطع من العربون مقدار الخسارة.

حالة وفاة المدين، هنا يتم اللجوء للتأمين التكافلي اإلسالمي للتأمين على الحياة، حيث تحل  -

 (.172: 2014)بوحيدة ومريزق، وفاته هذه الشركات محل العميل عند 

الضمانات العينية  حالة مماطلة العميل في السداد: تكون المعالجة بتقديم العميل كافة -

والشخصية التي يطلبها المصرف، لضمان تسديد مبلغ التمويل محل العقد بما في ذلك نسبة 

(، أو اشتراط حلول باقي األقساط 52: 2016الربح، والنفقات والمصاريف األخرى )بونقاب، 

أو  إخراج مبلغ من المال لوضعه في صندوق خاص موجه للفقراء أو ألعمال الخير اشتراطأو 

 تقديم قرض حسن للمصرف.

 ن يتم حيازة السلعةأتكون معالجته من قبل المصارف ب عدم حيازة السلعة محل العقد: -

روح  علمًا بأن العميل وكياًل عن المصرف في شراء السلعة، باختيارشكليًا ولبعض الوقت، أو 

العقد وأساسه الذي بموجبه تمت أجازته شرعًا هو مسؤولية المصرف فـي مخاطر ملكية السلع 

 (.206: 2005)بوقري،



88 

 

 

عند عجز المدين )المشتري( عن الدفع، وعلم المصرف بهذا، يمكنه أن يدخل مع هذا المدين  -

 تزيد هذهفي شركة بقيمة الدين، أو اللجوء إلى إعادة االتفاق على نسبة الربح، بحيث 

 (.19: 2012النسبة لصالح المصرف تبعًا للزمن الذي يتأجل إليه الدفع )قندوز، 

حالة عدم تسديد العميل لألقساط: تكون معالجته كما عملت به بعض المـصارف بقـصر 

التمويل على فئات معينة مثل العاملين في الدولة وذلك إلمكانية تحويل رواتـبهم إلى المصرف 

ألقساط، وإما من خالل فتح حسابات االستثمار المخصص لدى المصرف لضمان تحصيل ا

المانح للتمويل، أو من خالل طلب التأمين لدى شركات التأمين لصالح المصرف المانح 

 .(172: 2014)بوحيدة ومريزق، للتمويل 

 إلعطاء حافز لدعم فرص االسترداد يتنازل المصرف عن المتبقي من هامش المرابحة. -

 اطر صيغة السلم:معالجة مخ -4

 تعالج مخاطر هذه الصيغة كما يلي: •

في حالة تعذر تسليم المسلم فيه بسبب فشل المحصول أو انقطاع السلعة من األسواق عند  -

حلول األجل، أو استالم نوعية مختلفة من المواصفات، فيمكن للمصرف أن يمهل عميله إلى 

ا فيه، أو أن يقوم المصرف بفسخ موعد آخر متفق عليه، ويغلب توفر السلعة المتفق عليه

العقد ورجوع المصرف برأس ماله أو أخذ العوض عنه لتعذر رده، أو أن يقوم المصرف 

(، أو 96: 2002بتقسيط المسلم فيه إلى أوقات متفرقة ومحددة، وبأجزاء معلومة )عبد هللا، 

: 2014ق، تلجأ المصارف إلى التوثيق بالرهن أو أخذ شيكات من البائع )بوحيده ومريز 

173.) 
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 في حالة تقلبات األسعار: يكون العالج بعقد إتفاق بين الطرفين على التغاض عن نسبة  -

 محددة من تقلبات األسعار، وما زاد على ذلك يقوم الطرف المستفيد بتعويض الطرف

 ويعرف ببند اإلحسان. (،207: 2005المتضرر )بوقري، 

لمعالجة مشكلة عدم القدرة على بيع السلعة بعد إستالمها بواسطة المصرف، مما يؤدي به إلى  -

تحمل تكاليف إضافية مثل التخزين والتأمين، يقوم المصرف باإلستعانة بأهل الخبرة مقابل 

عمولة محددة، وأن يوكل المصرف البائع من التسويق مقابل أجر محدد شريطة أال يكون 

مربوطا مع عقد السلم حتى ال يكون هناك جمع عقدين في عقد واحد )بن عمارة، إتفاقا مسبقا 

2009 :11.) 

 معالجة مخاطر صيغة االستصناع: -5

 تعالج مخاطر هذه الصيغة كما يلي: •

معالجة عدم التزام الصانع بتسليم السلعة في الوقت أو الكمية وبالمواصفات المتفق عليها في  -

ثالث بين المصرف وطالب السلعة، يكون حكما بين الطرفين العقد، يكون بتدخل طرف 

المصرف وطالب السلعة أو بين المصرف والصانع، بحيث تكون حكمه بإتمام مراحل العقد 

بين الطرفين كما هو متفق عليه، وفرض غرامة مالية على المخالف لشروط العقد 

عند عدم الوصول (، أو وضع شروط في العقد بحيث يحق للمصرف 207: 2005)بوقري،

إلى حل للخالف فسخ العقد، والتعاقد مع صانع آخر إلكمال صناعة السلعة المرادة مع 

 مراعات تمديد فترة العقد مع العميل المراد تسليم السلعة له.

مخاطر تنشأ عن تراجع العميل عن إتمام العقد: فانه يتم وضع شروط في العقد تلزم العميل  -

 مصرف السلعة المبينة في عقد االستصناع. المستصنع بأن يشتري من ال
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مخاطر عدم سداد من جانب العميل المشتري أو التأخر في السداد تكون معالجتها عن طريق  -

حقه منها عند التوقف عن السداد  واستيفاءطلب المصرف للضمان المناسب، يقوم بتسييلها 

نعها لصالحه كضمان (، أو أن يقوم المصرف برهن السلعة بعد ص11: 2009)بن عمارة، 

 لحقوقه إلى أن يسدد العميل كافة التزاماته نحو المصرف.

التأكد من الجدارة االئتمانية للعميل سواء من حيث دراسة سلوكه االئتماني في معامالته  -

مدى التزامه بأحكام والتوجيهات التي تشدد على ضرورة اإللتزام بالديون في  السابقة، أو

 .قب المماطلةعوا مواعيدها وتحذر من

 معالجة مخاطر صيغة اإلجـــارة: -6

 تعالج مخاطر هذه الصيغة كما يلي: •

لمعالجة الخطر الذي يتعرض له المصرف المؤجر قبل توقيع عقد االيجار وعند حيازته  -

األصل أو السلعة المعينة لتأجيرها ما لم تكن مطابقة للمواصفات، فإن المصرف يمكن له أن 

يوكل المستأجر بأن يشتري السلعة لحساب المصرف، لتأجيرها له وذلك لتجنب إحتفاظ 

ل في حال رفض استئجارها لعدم مطابقتها للمواصفات، وبالتالي المصرف بالسلعة أو األص

تجنب مخاطر تغير األسعار بالنسبة للموجودات التي في حيازته قبل توقيع عقد اإلجـــارة ، أو 

المصرف،  اتجاهأن المصرف يمكن أن يحصل على كفالة من العميل نفسه للبائع األصلي 

لواقع على المصرف نتيجة عدم مراعات البائع ويترتب على ذلك ضمان المستأجر الضرر ا

لمواصفات السلعة المطلوبة، وعدم ضياع أموال المصرف وتجنب الدخول في منازعات ناتجة 

 استئجارعن الخلل الناتج من البائع، ويمكن للمصرف إلزام المستأجر بعدم العدول عن 

 (.67: 2017األصل من المصرف ألي سبب كان)سليمان، 
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ة مخاطر االئتمان لصيغة اإلجـــارة  الناتجة عن اإلخالل في الشروط المتفق ويمكن معالج -

عليها في عقد اإلجـــارة  نتيجة اإلخالل بالقيمة المقدرة لألقساط من خالل الحصول على 

هذه الشيكات  استخدامشيكات ضمانًا للمديونية التي تنشأ بعد إبرام عقد االيجار شريطة عدم 

اقها وتعهد المستأجر بحلول جميع األقساط المستحقة قبل مواعيدها حال إال في ميعاد إستحق

إمتناعه أو تأخره عن أداء أي قسطين متتاليين دون عذر مسبق، أو إشتراط التعويض لصالح 

(، ويمكن تحصيل العوض كشرط في العقد من 173: 2014المصرف )بوحيده ومريزق، 

ن قيمة القسط، كما يمكن للمصرف من خالل المستأجر نتيجة تأخره لسداد ديونه زيادة ع

 وضع شروط تمكنه من اإلقتطاع من أي حساب مفتوح منه المبالغ المستحقة للمصرف.

وهنالك بعض المعالجات للمخاطر التي يتعرض لها األصل أو السلعة المستأجرة نتيجة تلفه  -

مؤجر من كافة أو الكوارث والحروب من خالل، التأمين على األصل ال استعمالهأو سوء 

األخطار المرتبطة طيلة فترة اإليجار، ويكون المصرف هو المستفيد من تعويضات التأمين، 

والحصول على ضمانات كافية من المستأجر لضمان المحافظة على األصل المؤجر، 

والحصول على تعهد من المستأجر بعمل صيانة دورية التي تحافظ على سالمة األصل 

 ة الالزمة على حساب المؤجر.وتوكيله بعمل الصيان

 الهيئات الرقابية للمخاطر في المصارف االسالمية: -2-1-8

تتم مراقبة نشاط المصارف من خالل الهيئات الرقابية التي تقوم بمراقبة أعمال المصارف، ووضع 

ن تتعرض لها ومعالجتها، وذلك من خالل أالمعايير الخاصة بهذه االعمال والمخاطر التي يمكن 

يدية مجموعة من المؤسسات العالمية الدولية والداخلية، وبعض تلك الهيئات تتعلق بالمصارف التقل

ن تناسب عمل المصارف أالتي تفرض على المصارف اإلسالمية االلتزام بمعاييرها التي من الممكن 
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يتم فيه  الجزءاإلسالمية ومنها ما يكون غير مناسب لطبيعة العمل المصرفي اإلسالمي، ، وفي هذا 

 وهي: عرض للهيئات الرقابية التي تقوم بمراقبة نشاط المصارف التقليدية أو اإلسـالمية

 لجنـــة بازل -2-1-8-1

تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، نتيجة تفاقم  1974تأسست لجنة بازل عام 

أزمة المديونية الخارجية للدول النامية و تزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها و زيادة المنافسة 

ب نقص أموال تلك المصارف، وقد ضمت القوية بين المصارف اليابانية و األمريكية و األوربية بسب

لجنة بازل ممثلين عن مجموعة الدول العشرة و هي بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانية االتحادية، إيطاليا، 

اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، بريطانيا، لوكسمبورغ، الواليات المتحدة األمريكية، وتم االتفاق على 

األعضاء، وأنجزت اللجنة تقريرها النهائي بعد دراسة ما ورد من  أن تحظي توصيات لجنة بازل بإجماع

حيث وافق مجلس المحافظين للمصارف المركزية للدول الصناعية و  1988أراء و توصيات في 

وكذلك اإلتحاد األوربي على تقرير لجنة بازل الخاص بإقتراح معيار موحد لكفاية رأس المال حيث 

ة اإللتزام بأن تصل نسبة رأس مالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد يتعين على كافة المصارف العام

وُقسمت الدول إلى دول ، 1992كحد أدنى مع نهاية  %8ترجيحها بأوزان المخاطرة االئتمانية إلى 

ذات مخاطر منخفضة وهي الدول المشاركة في لجنة بازل، ودول ذات مخاطر مرتفعة وهي أغلب 

م جرى تعديل اتفاقية لجنة بازل لمقابلة المخاطر السوقية، ونتيجة ١٩٩٦دول العالم ، وفي عام 

مالية فضال عن االزمات التطورات في مجال تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت أو أساليب اإلدارة ال

، مما تطلب إعادة النظر في االتفاقية، 1الموجهة لمعيار بازل  اإلنتقاداتالمالية ظهرت العديد من 

بازل ” وبعد ذلك صدرت اتفاقية،  2004وذلــك فــي عــام  ٢وقامت لجنة بازل بإصـدار معيــار بــازل 

للجنة بازل  27الماليين الممثلين لألعضاء  عقب اجتماع محافظي المصارف المركزية والمسؤولين” 3

أيلول  12بعد توسيعها، وذلك في مقر اللجنة في بنك التسويات الدولية في مدينة بازل السويسرية في 
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، وبعد المصادقة عليها من زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم في سيئول 2010 )سبتمبر(

، (10-3: 2013)صالح وفاطمة، 2010نوفمبر  تشرين الثاني 12العاصمة الكورية الجنوبية في 

والتي ستعيد قواعدها  4الستقبال أتفاقية بازل  2019وتستعد المصارف اإلسالمية في بداية العام 

تشكيل كيفية إدارة المصارف للمخاطر التي تواجهها وتحديدا لمخاطر االئتمان، ووفقا لتقديرات "لجنة 

على ثالث قضايا رئيسية هي: زيادة راس المال لمقابة محافظ بازل" للرقابة المصرفية فانها ستركز 

المتاجرة في سجالت المصرف، وهذا سيجعل قيام المصارف بالمتاجرة لحسابها الخاص في األوراق 

المالية والسلع والعقارات وغيرها أكثر كلفة، وستعمل على توحيد  كيفية احتساب األصول المرجحة 

الى إدخال تنقيحات في احتساب المخاوف التشغيلية وراس المال (، باإلضافة RWS-sباالخطار )

 (https://alghad.comالمخصص لذلك)مقال منشور على صحيفة الغد لغسان الطالب 

، وأيضًا االختياري وتعتبر قراراتها غير ملزمة إالَّ للدول المنضمة إليها، ومن ثم فهي في وضع القانون 

كانت تهدف إلى حماية حقوق المودعين والمساهمين، وجعلت القيود علـى رأس المال جيدة، وجاءت 

بفكرة فن التعامل مع المخاطر االئتمانية وليس تجنبهـا، وأدخلـت مفهوم المخاطر التشغيلية ومفهوم 

ية وفرقت بينهما، أوزان المخاطر لألصول، وقسمت رأس المال إلى طبقتـين طبقة أولى وطبقة ثان

وقامت بتأسيس معيار الحد األدنى لرأس المال أو كفاية رأس المال أو المالءة المصرفية، وبالتالي 

للحد األدنى للمعيار  استيفائهاأصبح من المتعارف عليه أن تقييم مالءة المصارف يرتبط بمدى 

 المذكور.

 لجنة بازل والمصارف اإلسالمية

ال تتعلق باألخطار ألن هذه المصارف ال تغامر « 3بازل »ية مع معايير مشكلة المصارف اإلسالمإن 

قد تمكن المشكلة في إدارة  ،كالمصارف التقليدية وال تبيع ما ال تملك ألن الشريعة ال تسمح لها بذلك

فالمصارف  ،التي قد تتالءم مع المصارف التقليدية أكثر 3السيولة التي توصي بها معايير بازل 



94 

 

 

تملك أصواًل سائلة يمكن أن تغطي بها النسبة المطلوبة كالصكوك اإلسالمية مثاًل، لكن اإلسالمية 

، وسنتناول في هذا العنصر أهم بشرط أن تلقى االعتراف من لجنة بازل لطبيعة هذه األصول المختلفة

ح على النظام المصرفي االسالمي والتي نوجزها في النقاط التالية)صال  3انعكاسات مقررات بازل 

 (:21: 2013وفاطمة، 

 ومنه بها، لاللتزام إضافية جهود بذل إلىستدفع البنوك االسالمية  3إن متطلبات مقررات بازل  •

 بها. المخاطر إدارة ثقافة الفنية وتعزيز الجوانب تحسين

 السيولة. لنقص سلبية تأثيرات أية أو الخسائر من أفضل حماية لها تؤمن •

 التنافسية. قدراتها تعزيز من تمكنها •

 تواجهها. التي المتنوعة المخاطر تحديد في أكبر حرية تعطيها •

حول اإلشراف على المصارف يمكن أن تقوي من وضع الميزانيات العمومية  3إن مقترحات بازل  •

وهذا -للبنوك اإلسالمية، وأن تشعل أيضًا فتيل تغيرات أساسية في نماذج أعمالها وتسعير منتجاتها

 .-ة ستاندارد آند بورز وكال حسب

يمكن أن تعوق بصورة حادة من سوق القروض بين « 3بازل »ن بعض االفتراضات في إ •

المصارف اإلسالمية حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التحديات فيما يتعلق بإدارة السيولة 

المخاطر  في المصارف اإلسالمية، في وقت يتسم باالفتقار إلى فئات الموجودات السائلة وذات

وكالة  وهذا حسب -المتدنية التي يمكن استخدامها من قبل هذه المصارف بهدف إدارة السيولة فيها

  .ستاندارد آند بورز

في  االستخدامهحتياطات لال منها متزايدة نسب الحتجاز اإلسالمية المصارف ربحية انخفاض •

 األزمات.مواجهة 
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 على سلبا يؤثر مما المصارف اإلسالمية، لدي الموظفة غير السيولة من 3مقررات بازل  دتزي •

 وربحيتها. نشاطها

أن يكون له أثر كبير في المتطلبات الرأسمالية للبنوك االستثمارية  3يمكن إلطار بازل  •

في  20اإلسالمية، والتي بالنسبة إليها أصاًل تشكل مخاطر األطراف التعاقدية المقابلة أكثر من 

 i.وجودات النظامية الموزونة بحسب المخاطرالمائة من إجمالي الم

 في تحسين الشفافية وكفاية رأس المال في المصارف االسالمية. 3تساهم مقررات لجنة بازل  •

نها أثبتت أنها أل الجديدة االحترازية االجراءات هذه من كثيرا ستستفيد االسالمية المصارف إن •

 التعامل أوجه من وجه أي تماما تعيق ال االجراءات هذه أنو  ،سهولة بكل تطبقها أن يمكن

 نظرا ألنها تمتلك فائض سيولة مرتفعة. االسالميالمصرفي 

 (AAOIFI)هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  -2-1-8-2

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 

للمؤسسات المالية اإلسالمية، تأسست عام  المنظمات الدولية غير الربحية الداعمةهي إحدى أبرز 

ولها منجزات مهنية بالغة األثر على رأسها إصدار معايير  م ومقرها الرئيس مملكة البحرين،1991

إلى في مجاالت المحاسبة والمراجعة والحوكمة وأخالقيات العمل م 2017معيارًا حتى نهاية  106

الدول منها  الشرعية التي اعتمدتها المصارف المركزية والسلطات المالية في مجموعة من رالمعايي

كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات  ،إلزامية أو إرشادية باعتبارها  ))البحرين والسودان واألردن

لمحاسبة وشركات ا المالية األعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات

معايير الهيئة حاليًا المؤسسات المالية  دولة، وتطبِهق 45والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 

العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية  اإلسالمية الرائدة في مختلف أنحاء

 (. https://www.ifsb.org والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة المحاسبة موقع )على مستوى العالم اإلسالمية

https://www.ifsb.org/
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 Islamic Financial Services Board(IFSB)  هيئة الخدمات المالية اإلسالمية  -2-1-8-3

ام نوفمبر ع 3مجلس الخدمات المالية اإلسالمية الذي يقع مقره في كوااللمبور، أفتتح رسمًيا في 

. وهو هيئة دولية واضعة للمعايير واألسس من خالل 2003مارس عام  10، وبدأ عمله في 2002

مصرف مركزي من الدول اإلسالمية مـع هيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية  ١٢إتفاق 

ر اإلسالمية والمصرف الدولي وصندوق النقد الدولي والمصرف اإلسـالمي للتنمية، تهدف إلى تطوي

ومبادئ  ، وذلك بإصدار معايير إحترازيةواستقرارهاوتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية اإلسالمية 

إرشادية وتطوير األدوات المالية واإلجراءات الالزمة لتحديد وقياس ومعالجة المخاطر )بوقري، 

( لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة اإلسالمية، وأسواق المال، 153: 2005

إلسالمية على والتكافل )التأمين اإلسالمي(. وفي إطار تأدية مهمته، يعمل مجلس الخدمات المالية ا

تطوير صناعة خدمات مالية إسالمية تتسم بالحصافة والشفافية، من خالل إصدار معايير جديدة، َأو 

وقد بلغ عدد  .باعتمادهاتكييف المعايير الدولية القائمة المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، والتوصية 

سلطة  75عضًوا، يمثلون  184، 2018أعضاء مجلس الخدمات المالية اإلسالمية حتى شهر يونيو 

منظمة فاعلة في السوق )المؤسسات المالية،  101منظمات حكومية دولية، و 8تنظيمية وإشراقية، و

هيئة الخدمات المالية عن موقع )دولة  57والشركات المهنية، واالتحادات النقابية(، يعملون في 

 (.https://www.ifsb.org  اإلسالمية

 المجلس العام للبنوك اإلسالمية -2-1-8-4

ومقرها الرئيسي  2001المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية منظمة دولية تأسست عام 

 Organisation of Islamicفي مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون اإلسالمي )

Cooperation ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية اإلسالمية على مستوى .)

https://www.ifsb.org/
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العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية اإلسالمية وحمايتها، ودعم التعاون بين 

 كة.واألهداف المشتر  االهتمامأعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية األخرى ذات 

دولة، تضم أهم  32مؤسسة مالية، موزعة على  120ويضم المجلس العام في عضويته حوالي 

الفاعلين في السوق المالية اإلسالمية، ومؤسسات دولية متعددة األطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية 

المجلس في الصناعة ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية اإلسالمية. ويهدف 

العام إلى دعم صناعة الخدمات المالية اإلسالمية من خالل تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص 

السياسات الرقابية والمالية واالقتصادية التي تصب في المصلحة العامة ألعضائه ودعم تطوير 

لمجلس صناعة الخدمات المالية اإلسالمية من خالل تعزيز أفضل الممارسات. وعليه، فإن أعمال ا

 موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية) العام تستند على أهدافه اإلستراتيجية وهي

http://cibafi.org): 

 دعم السياسات والنظم الرقابية .1

 البحوث والمنشورات واإلبتكار في المنتجات والخدمات المالية اإلسالمية .2

مفاهيم ومبادئ المالية اإلسالمية، ومواجهة التحديات الجديدة في نشر الوعي وتبادل المعلومات لنشر  .3

 .السوق من قضايا رقابية، وإدارة المخاطر، وتصميم المنتجات، والحوكمة، الخ

دعم التطوير المهني لتطوير الموارد البشرية لجعل الموارد البشرية العاملة في الصناعة مدربة بشكل  .4

ات جودة عالية للعمالء ولكن أيضا لتحقيق عوائد أفضل جيد ليس فقط من أجل تقديم خدمة ذ

 بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية التي يعملون فيها.

 الهيئات الشرعية للبنوك -2-1-8-5

إلى الرقابة المصرفية التي يقوم بها المصرف المركزي، بوجود  باإلضافةتتميز المصارف االسالمية 

رقابة شرعية تتم تحت إشراف هيئة شرعية مستقلة تسمى هيئة الرقابة الشرعية. وتعمل هيئة الرقابة 
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الشرعية على ضبط عمل المصارف اإلسالمية وفق منهجها التي قامت عليه، فمع إنشاء المصارف 

وأنشطتها بحاجة للرقابة للتأكد من مطابقتها ألحكام وقواعد الشريعة  اإلسالمية أصبحت معامالتها

اإلسالمية، وتعطي هذه الهيئة صالحيات واسعة في ضبط األعمال للتأكد من سالمة تطبيق أحكام 

المصرف باألحكام الشرعية لفقه المعامالت  التزامالشريعة اإلسالمية، وإعداد تقرير سنوي يبين مدى 

 .ذلكفي التقرير المالي السنوي الذي تعتمده الجهات الرسمية بعد ويدرج تقريرها 

موقع عن ) التاليتنقسم الرقابة الشرعية إلى رقابة شرعية داخلية، وأخرى خارجية وهي على النحو 

 :(http://www.arabnak.comمتخصص في الصيرفة اإلسالمية 

تهدف إلى إحكام المراقبة على أعمال المصرف االسالمي وأنشطته  أوال: الرقابة الشرعية الداخلية:

 .من حيث توافقها وعدم مخالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتقوم بأعمالها من داخل المؤسسة

يقصد بها عملية فحص وتحليل أنشطة وعمليات المصرف  :ثانيا: الرقابة الشرعية الخارجية

فحص وتحليل أنشطة وعمليات المصرف االسالمي للتأكد من االسالمي، جهة مستقلة تعمل على 

إجرائها وفق أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية على أساس الفتاوى الصادرة بخصوصها، وذلك 

باستخدام أساليب ووسائل مهنية متخصصة لبيان صحة أو أخطاء التطبيق، وتقديم التقارير للجهات 

 .وتطوير األداءالمعنية بهدف إجراء التعديات الالزمة 

 العمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين: -2-1-9

 تمهيد:

م، وبعد أن 1995المصارف اإلسالمية في فلسطين بدأت بعد تأسيس سلطة النقد الفلسطينية عام 

م لسلطة النقد الفلسطينية بإعطاء التراخيص 1993سمحت اتفاقية باريس اإلقتصادية الموقعة عام 

 اهتمامازمة إلنشاء المصارف )عن موقع سلطة النقد الفلسطينية(، وأولت سلطة النقد الفلسطينية الال
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إلنشاء مصارف إسالمية من أجل تقديم خدمات مصرفية إسالمية لطبقة معينة من الجمهور 

 الفلسطيني الذي ال يرغب في التعامل مع المصارف التقليدية.

 .العمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين  -2-1-9-1

تعد فلسطين من الدول اإلسالمية التي تشهد نوعين من المصارف هما: المصارف التقليدية والمصارف 

م، تقدر حصـة المصارف اإلسـالمية مـن 1995اإلسالمية، فمنذ بدء هذه التجربة في فلسطين عام 

عربي لعام كما حدد في التقرير السنوي للبنك اإلسالمي ال 13الســوق المــصرفي الفلســطيني ب %

، ووصل مجموع 25، مــع العلــم أن حصــة الصناعــة المصرفيــة اإلســالمية عالميــًا تجــاوزت 2017%

 المصارف اإلسالمية في فلسطين إلى ثالثة مصارف وهي: 

م كأول شركة مصرفية إسالمية في فلسطين، 1995البنك اإلسالمي العربي والذي تأسس عام  (1

م، ويقوم بممارسة األعمال المصرفية 1996عامة، باشرت عملها مطلع عام وهو شركة مساهمة 

والمالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، ينتشر البنك اإلسالمي 

فرعًا موزعة في فلسطين في مناطق الضفة الغربية  19العربي في مكتبه الرئيسي بمدينة البيرة، و

استحوذ بنك فلسطين، على ، و يملك أية فروع له بالخارج أو أية شركات تابعة وقطاع غزه، وال

مليون دوالر  32.4مليون سهم بقيمة بلغت نحو  22.3اإلسالمي العربي بشراء حوالي  المصرف

 (.http://www.aibnk.comاإلسالمي العربي:  المصرف)موقع  2016ي عام أمريك

 موقع مصرف الصفا                                                  (2

م، وهو شركة مساهمة عامة محدودة، 1995البنك اإلسالمي الفلسطيني والذي تأسس عام  (3

مالية والتجارية وأعمال م، ويقوم بممارسة األعمال المصرفية وال1997باشرت عملها عام 

فرعًا ومكتب موزعة في فلسطين في مناطق  37االستثمار وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وله 

http://www.aibnk.com/
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 الضفة الغربية وقطاع غزه، وال يملك أية فروع له بالخارج أو أية شركات تابعة )موقع المصرف

 .(tps://islamicbank.psht اإلسالمي الفلسطيني:

كشركة مساهمة عامة، قام على تأسيسه مجموعة من  م2016مصرف الصفا والذي تأسس عام  (4

والطبيعية المرموقة، وباشر بممارسة أعماله  االعتباريةالشركات والمؤسسات الكبيرة والشخصيات 

، ويقوم بممارسة األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقًا 22/9/2016بتاريخ 

ألحكام الشريعة اإلسالمية، وله ثالثة فروع في رام هللا والخليل ونابلس فقط، وال يملك أية فروع له 

 .(https://www.bankassafa.comمصرف الصفا: وقع بالخارج أو أية شركات تابعة )م

 التي تواجه المصارف اإلسالمية في فلسطين المعوقات  -2-1-9-2

 تواجه المصارف اإلسالمية في فلسطين عدة معوقات ومشاكل من أهمها ما يلي 

وهي مشكلة مشتركة مع جميع البنوك  القانونية،اإلجراءات  مشكلة ضعف القضاء وتعقيد .1

عن  اإلسالمية منها فقط. فضعف حضور القضاء يعيق تنفيذ أية أحكام تصدر وليس

 .الجهاز القضائي

: 2011المصارف اإلسالمية والمؤسسات المالية اإلسالمية في فلسطين )بشناق،  عددقلة  .1

موقعها في السوق  ضرورة تظافر الجهود لدع هذه التجربة حتى ترسيخ ، وبالتالي(71

 .المصرفية في فلسطين

لنا و  بدورها،المؤسسات المالية اإلسالمية  قيام علىتأثير األوضاع السياسية المضطربة  .2

المتحدة  حيث قامت اسرائيل و الواليات مثال،وقع لبنك األقصى االسالمي خير  فيما

 .بوضعه على الئحة االرهاب و حظرت التعامل معه مما أدى الى تصفيته في النهاية

 .االسالمية خاصة المصارفنقص في البنية التشريعية فيما يتعلق بتنظيم عمل  .3

https://islamicbank.ps/
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فبعض المؤسسات المالية الداخلي، ضبابية عمل هيئة الرقابة الشرعية وأنظمة التدقيق  .4

لرقابة الشرعية بالجدية الكافية، حيث يشاع أن بعض المعامالت اإلسالمية ال تأخذ مسألة ا

البنكية التي تنفذ من طرف بعض المؤسسات بعد موافقة هيئة رقابتها الشرعية قد تكون غير 

شرعية أو مشكوك في صحتها، مما يضع المواطن في حيرة من أمره عندما يرى معاملة 

 .ترفض من مؤسسة أخرى يوافق عليها من مؤسسة مالية إسالمية معينة و 

غياب الفرص االستثمارية المناسبة بسبب األوضاع السياسية واالقتصادية والعسكرية غير  .5

 .المستقرة

% من عقارات الضفة 70عدم توفر الضمانات الكافية لدى المستثمرين، خاصة وأن حوالي  .6

 .الغربية ليست مسجلة

 االسالمية، المصارفت عمل الجمهور الفلسطيني إلى صورة واضحة عن أبجديا افتقار .7

 .يقدمهاحيث يجهل معظم الناس طبيعة البنك االسالمي ونوعية الخدمات التي 

نقص الكوادر الفنية المؤهلة للقيام بالعمليات المصرفية الحديثة، ونقص التدريب على أعمال  .8

 المصارف اإلسالمية.

المصارف الى خارج المناطق غياب العملة الوطنية، األمر الذي ينجم عنه تحويل فوائض  .9

 (5: 2007الفلسطينية، وإيداعها على شكل أرصدة في المصارف الخارجية )أبو كمال، 

قوة المنافسة والقوانين والتشريعات الحكومية التي تؤثر على قدرة المصرف في اتخاذ القرارات  .10

 وفي الظروف االقتصادية الحالية والمستقبلية وإمكانية توقعها.
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 .المصرفية وطبيعة األنشطة المصرفية اإٍلسالمية تالتشريعا -2-1-9-3

تعمل المصارف اإلسالمية في فلسطين في ظل نظام مصرفي تديره سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم 

م لتدير السياسة النقدية 1994مقام المصرف المركزي، حيث أنشأت سلطة النقد الفلسطينية عام 

ترخيص المصارف ومراقبتها وعمل األبحاث واإلحصاءات لمناطق السلطة الفلسطينية، وتشرف على 

وإصدار القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بعمل المصارف ، وبذلك فإنها تمارس عددا من المهام 

، وتعمل المصارف اإلسالمية في فلسطين في بيئة  -وليس كلها  –المناطة بالمصرف المركزي 

خاصا  استثناءالتقليدية، اال أن سلطة النقد أصدرت قانونية صممت بما يتناسب مع المصارف 

للمصارف اإلسالمية، حيث عملت سلطة النقد كسائر الدول اإلسالمية في إيجاد أطر قانونية من 

شأنها تنظيم المصارف اإلسالمية بمجموعة من النصوص القانونية التي من شأنها أن تضمن إمكانية 

ن خاص عمل المصارف اإلسالمية جنبا الى جنب مع المصارف التقليدية، إال أن عدم وجود قانو 

 بالمصارف اإلسالمية يؤدي الى معاملتها من قبل سلطة النقد معاملة متساوية مع المصارف التقليدية.

وتقوم سلطة النقد الفلسطينية في الوقت الحاضر بإعداد تعليمات يتعرض جزء منها لنشاطات 

متالحقة مراعات المصارف اإلسالمية، فقد وردت العديد من مواد القوانين الصادرة في سنوات 

لخصوصية عمل المصارف اإلسالمية، من خالل قوانينها، أو مجاالت توظيف أموالها، أو ترتيبات 

 (.2018هيئة الرقابة الشرعية )المصري، 

تعميمات خاصة في المصارف اإلسالمية لضبط عملها وأنشطتها بما يتفق مع الشريعة أوال: 

 (:5: 2018، ومن ذلك )المصري، اإلسالمية

ترخيص سلطة النقد الفلسطينية للمصارف اإلسالمية والسماح لها بممارسة النشاط المصرفي بما   -1

 م.1996يتفق مع الشريعة اإلسالمية، حيث أسس أول مصرف إسالمي في فلسطين عام 
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م، حيث نص على 1999إصدار تعميم متعلق بهيئات الرقابة الشرعية وأهمية تقاريرها عام  -2

الرقابة الشرعية الخطية في أي تقرير سنوي أو مالي ُيرسل إلى سلطة  وجوب "إدراج رأي هيئة

 النقد، وإاله فإنه سلطة النقد ستكون في ِحلٍه من اعتماد هذه التقارير.".

 2000تعميم حول سياسة احتساب وتوزيع األرباح العائدة ألصحاب الحسابات االستثمارية عام  -3

 2007ير الشرعية عام إصدار تعميم خاص حول الصرف من المكاسب غ  -4

م وقد تضمنت 2009صدور دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين   -5

 (.-5-هذه التعليمات ملحقًا خاصًا بالمصارف اإلسالمية، )ملحق رقم 

 : تحديد األنشطة التي يمكن للمصرف اإلسالمي القيام بها:ثانياً 

م بشأن المصارف في فلسطين األنشطة 2010( لسنة 9( من قرار بقانون رقم )20تضمنت المادة )

 التي تمارسها المصارف اإلسالمية وهي: 

تمارس المصارف اإلسالمية جميع أعمالها وأنشطتها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها ولما  -1

 يتعارض مع هذا القانون وأنظمة وتعليمات تعتمده هيئة الرقابة الشرعية في المصرف، وبما ال

 وقرارات سلطة النقد الصادرة بمقتضاه.
 يحظر على المصارف اإلسالمية التعامل بما يلي:  -2

o  أو إقراضًا،  إقتراضاً دفع أو قبض فائدٍة على االئتمان بجميع أنواعه. وأشكاله، سواء كان ذلك

 د يستحق التعويض.بما يشمل أية رسوٍم يدفعها المقرض غير مرتبطة بجه
o  فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حاالت الصرف المرتبط تنفيذها بأجل وكذلك الفائدة

 التي تنطوي عليها.
 9من قرار بقانون رقم  13يجوز للمصارف اإلسالمية ممارسة األنشطة وفق ما حددته المادة  -3

 م الخاص بالمصارف في فلسطين: 2010لعام 
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o  .األنشطة المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها 

o دارة الصناديق القيام بدور الوكيل في مجال الخدمات اإلجتماعية وتقديم القروض الحسنة وإ

 المخصصة للغايات اإلجتماعية.

o .القيام بدور الوصي إلدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقًا ألحكام الشريعة 

o .تأسيس الشركات في مختلف المجاالت وخاصًة ما يلزم منها لألنشطة المصرفية اإلسالمية 

o  ا في ذلك إستصالح ستئجارها بمإستثمارها وتأجيرها و إتملك العقارات والملكيات وبيعها و

 األراضي المملوكة أو المستأجرة.

o .إنشاء صناديق خاصة للحماية من المخاطر لصالح المصرف اإلسالمي أو عمالئه 

o .إصدار وتداول الصكوك أو أية أدوات مالية إسالمية أخرى 

o  أية أعمال أخرى تتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد بما ال يتعارض مع

 . ام الشريعة اإلسالمية ومبادئهاأحك
بمــا : تحديــد ضــبط عمليــات احتســاب وتوزيــع األربــاح العائــدة ألصــحاب الحســابات االســتثمارية ثالثــاً 

(. فقـد 7: 8120يتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية )المصـري، 

اســتنادًا إلــى معــايير المحاســبة والمراجعــة والضــوابط للمؤسســات  (:40ورد فــي تعمــيم ســلطة النقــد رقــم )

 ( نرجو تزويدنا باآلتي:5المالية اإلسالمية )معيار المحاسبة المالية رقم

 السياسة العامة المتبعة عند توزيع األرباح بين البنك وأصحاب الحسابات االستثمارية.  -

 بنك وأصحاب الحسابات االستثمارية.مثال عملي يوضح كيفية احتساب وتوزيع األرباح بين ال -

رأي هيئة الرقابة الشرعية للبنك على تلك السياسة، وموافقتهم على آخر عملية توزيع لألرباح  -

 لدى البنك.
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 : هيئة الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية:رابعاً 

ألزمت القوانين والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية المصارف اإلسالمية بتعيين هيئة رقابٍة  

م بشأن المصارف في فلسطين 2010( لسنة 9( من قرار بقانون رقم )24ورد في المادة )فقد شرعيٍة، 

 ما يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية من أمور وهي: 

يين هيئة رقابة شرعية قبل مباشرته ألعماله، على أال يقل عدد يجب على كل مصرٍف إسالمي تع -1

أفرادها عن ثالثة أشخاص مختصين بفقه الشريعة ومن ذوي الخبرة بعمل المؤسسات المالية 

اإلسالمية، وتكون قراراتها ملزمًة في جميع أعمال المصرف، وبما ال يتعارض مع أحكام هذا 

 القانون وأنظمة وتعليمات سلطة النقد.

ُتعين هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية للمصرف بناًء على توصية مجلس اإلدارة  -2

بعد مصادقة سلطة النقد، وال يحق فصل أي عضو من أعضائها إال بموافقة خطية من سلطة 

 النقد.

ع تتولى هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية التأكد من كون جميع أعمال المصرف ونشاطاته متفقة م -3

أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها قبل مباشرة المصرف بالقيام بهذه النشاطات واألعمال وخالل 

 تنفيذها ولدى االنتهاء منها

( على مهام هيئة الرقابة 2014وقد نصت القوانين والتعليمات الصادرة في دليل حوكمة المصارف )

إلسالمي للتأكد من توافق أعماله مع أحكام الشرعية التي تشمل: الرقابة على أعمال وأنشطة المصرف ا

الشريعة اإلسالمية، ومتابعة ومراجعة العمليات للتحقق من خلوها من أي محظوٍر شرعي. وتكوين 

وإبداء الرأي حول مدى التزام المصرف بالشريعة وتقديم التقارير الرقابية الشرعية الدورية لمجلس اإلدارة 

نوي والسنوي للهيئة العامة ونشر تقريرها، على أن يتضمن التقرير والتقرير الرقابي الشرعي نصف الس

األنشطة المخالفة للشريعة إن وجدت. وإعداد دليل عمل شرعي للمصرف وهو دليل اإلجراءات الذي 
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يشمل مختلف عمليات المصرف، ووضع القواعد الالزمة لضبط التعامل مع المصارف التقليدية. 

داخلي سليم يضمن تنفيذ أحكام الشريعة اإلسالمية طبقًا لما تقره هيئة  والتأكد من وجود نظاٍم رقابي

الرقابة الشرعية للمصرف. ووضع برامج الرقابة الشرعية والتي تتضمن مراقبة كافة أنشطة المصرف 

وفق خطة محددة. واعتماد صيغ العقود الالزمة ألعمال وأنشطة المصرف واالتفاقيات، والسياسات، 

معامالت، والقوائم المالية. والرد على االسئلة واالستفسارات المقدمة لها، سواء من والمنتجات، وال

العاملين بالمصرف أو المتعاملين معه أو المساهمين عند مناقشة الحسابات الختامية. وتقديم التوجيه 

ة. والتوعية واإلرشاد والتدريب لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق باألحكام الشرعية والفتاوى ذات العالق

والتثقيف للعاملين في قطاع العمل المصرفي اإلسالمي. واعتماد سياسة توزيع األرباح وتحميل الخسائر 

 .على حسابات االستثمار. تحديد أوجه الصرف وإجازة الصرف من صندوق المكاسب غير الشرعية

 محافظ أعلن سالمية،اإل المصارف بعمل الفلسطينية النقد سلطة اهتمام مدى تظهر ملحوظ تطور وفي

 في يأتي والذي الشرعية، للرقابة العليا الهيئة إنشاء عن 16/05/2018 بتاريخ الشوا عزام النقد سلطة

 يتوافق وبما فلسطين في اإلسالمي المصرفي العمل منظومة لتطوير المستمر النقد سلطة سعي إطار

 المالية للمؤسسات والمراجعة اسبةالمح هيئة عن الصادرة والمعايير الدولية الممارسات أفضل مع

 بصيغ المتعلقة الشرعية واألحكام األسس توحيد على ستعمل والتي ،)AAOIFI( اإلسالمية

 الشرعية العقود صيغ مراجعة على والعمل اإلسالمية، التمويل وأدوات والمالية المصرفية المعامالت

 المالية والخدمات المنتجات توافق مدى في الشرعي الرأي وإبداء إجراءاتها، وتحديد لتنفيذها الالزمة

 مع بطرحها المتخصصة اإلقراض ومؤسسات المصارف ترغب التي الجديدة اإلسالمية والمصرفية

 (. www.pma.psالفلسطينية: النقد سلطة موقع )عن اإلسالمية الشريعة أحكام

 

http://www.pma.ps)/
http://www.pma.ps)/
http://www.pma.ps)/
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 الشرعية:: المكاسب غير خامساً 

األصل المقرر عند الفقهاء أنه ال يجوز للمصرف اإلسالمي أن يتعامل بأي معاملٍة تؤدي إلى  

مكاسب غير شرعية، ولكن نتيجة وقوع أخطاٍء في تنفيذ بعض المعامالت، ونظرًا لبعض الظروف 

الخارجة عن إرادة المصارف اإلسالمية فقد يدخل على المصرف مكاسب غير شرعية، وهذه المكاسب 

ورد في تعليمات و في أعمال البر والنفع العام، وُيمنع المصرف وموظفوه من االستفادة منها،  تصرف

(: يقصد بالمكاسب غير الشرعية جميع المكاسب التي تحققت للمصرف من 5/2013سلطة النقد رقم )

ا مصادر أو طرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. والتي تتطلب عنايًة خاصًة سواء فيم

يتعلق بتجنيبها من نتائج أعمال ونشاطات المصرف واإلفصاح عنها وطرق التصرف بها، يجب على 

المصرف إعداد سياسة معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية ومجلس إدارة المصرف تقوم على أساس 

تخفيض حجم المكاسب غير الشرعية وتفعيل دور الرقابة الشرعية الداخلية للحد من هذه المكاسب. 

 وتشمل هذه السياسة:

 تسجيل المكاسب غير الشرعية في حساب خاص. •

تحديد أوجه صرف المكاسب غير الشرعية، بحيث يتم حظر إنفاق أية مبالغ من رصيد المكاسب   •

 غير الشرعية تعود بالنفع على المصرف وموظفيه.

والخير وفي أوجه التخلص من رصيد المكاسب غير الشرعية والمترصدة خالل العام في أوجه البر  •

 النفع العام.

 : سلطة النقد وإدارة المخاطر:سابعاً 

م الخاص 2010( لعام 9( من قرار بقانون المصارف رقم )33: حددت المادة )الرقابة المصرفية •

بالمصارف في فلسطين بأن لسلطة النقد الحق في تبني المعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل 

ات الدولية األخرى فيما يتعلق بالرقابة على المصارف وبما يتالءم مع للرقابة المصرفية والهيئ
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متطلبات البيئة المصرفية المحلية، إضافة إلى المعايير الدولية التي تساعدها في تحقيق رقابة 

 مصرفية فعالة بهدف الحفاظ على جهاز مصرفي سليم وفعال ومأمون.
م 2010( لعام 9قرار بقانون المصارف رقم )( من 33: حددت المادة )نسبة كفاية راس المال •

الخاص بالمصارف في فلسطين سلطة النقد تحدد رأس المال الالزم االحتفاظ به قبل المصارف بما 

يتالءم مع طبيعة والشركات التابعة لها، وحسب تقدير سلطة النقد لمستوى المخاطر الكامنة في 

في البند األول  2015( لعام  6الفلسطينية رقم) عملياتها المصرفية، وورد في تعليمات سلطة النقد

(، أن على كل مصرف الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال ال تقل بأي حال من 6من المادة رقم )

% من األصول المرجحة 8%، على أن ال يقل رأس المال األساسي عن 12األحوال عن 

البند السابع من نفس المادة أنه في بالمخاطر مع االلتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي، كما حدد 

حال قرر أحد المصارف ممارسة التأجير التمويلي عن طريق تأسيس شركة تابعة يلزم المصرف 

 %.14االحتفاظ بنسبة كفاية رأسمال ال تقل عن 

( 9في المادة رقم ) 2015( لعام 6حسب ما ورد في تعليمات سلطة النقد رقم ) احتياطي المخاطر: •

على أساس نسبة من  احتسابهلى كل مصرف تكوين إحتياطي مخاطر يتم فانه يتوجب ع

التسهيالت المباشرة باإلضافة الى نسبة التسهيالت غير المباشرة وفق نسب حددت في نفس المادة، 

وورد في البند الثاني في نفس المادة أنه يتم تقييم إحتياطي المخاطر بشكل نصف سنوي، وال يجوز 

 حتياطي المخاطر على أي وجه إال بموافقة خطية من سلطة النقد.التصرف بأي جزء من إ

م 2010( لعام 9( من قرار بقانون المصارف رقم )43حسب ما ورد في المادة ) إدارة المخاطر: •

الخاص بالمصارف في فلسطين فإن سلطة النقد تحدد التعليمات الالزمة لتنظيم عمل وتحديد مهام 

مية في مراقبة االمتثال لها وإدارة المخاطر، والتي تضمنها بعض الوظائف في المصارف اإلسال

م بأنه يتوجب على المجلس أن يشكل لجان 2014المبدأ الرابع في دليل حوكمة المصارف لعام 
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منبثقة عنه بهدف تعزيز فاعليته الرقابية على أعمال المصرف، ومن ضمن هذه اللجان لجنة 

 المخاطر والتي تتولى المهام التالية:

o حديد المخاطر المصاحبة ألعـمـال الـمـصـرف ووضـــع إستراتيجية شاملة حالية ومستقبلية حول ت

 .درجة تحمل المخاطر والحد منها واإلشراف على تنفيذ اإلدارة التنفيذية العليا لتلك االستراتيجية

o ز فعالية تبادل االتصال الرسمي وغـير الرسمي بينها وبـين دائــرة إدارة المخاطر وذلك لتعزي

 .اللجنة

o  تزويد المجلس بتقارير دوريــة حـول المخاطر التي يواجهها أو قد يتعرض لها المصرف. كما

 .يتوجب عليها إطالع المجلس بأية تغيرات جوهرية تطرأ على وضع المصرف ودون تأخير

o هيكل التأكد من وجود بيئة مناسبة إلدارة المخاطر في المصرف بما يشمل دراسة مدى مالئمة ال

التنظيمي للمصرف ووجود كادر مؤهل يعمل بشكل مستقل على إدارة المخاطر التي تواجه 

المصرف وذلك وفق نظام واضح إلدارة المخاطر على أن يوفر هذا النظام بالحد األدنى ما 

 :يلي

 .المراقبة المالئمة للمخاطر من المجلس واإلدارة التنفيذية العليا1.  

 .افة المخاطر المرتبطة باألنشطة المصرفيةتحديد وقياس وضبط ك2.  

 .السبل المالئمة لتخفيض مستوى المخاطر والخسائر التي قد تنجم عنها3.  

 االحتفاظ برأس المال الالزم لمواجهتها.   4.  

o  وضع سياسات إدارة المخاطر في المصرف 

o الخصوصمراجعة التقارير الصادرة عن دائرة إدارة المخاطر ورفع تقارير للمجلس ب. 

o  التحقق من التزام اإلدارة التنفيذية بسياسات إدارة المخاطر ومدى نجاحها في تحقيق النتائج

 .واألهداف المرسومة
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o  بحيث تكون متزامنة  اجتماعاتهااإلجتماع أربع مرات بالسنة على األقل، ويجوز تحديد مواعيد

المجلس بكامل أعضائه، ويجوز للجنة اإلجتماع بدون وجود  الجتماعاتمع المواعيد المنتظمة 

أي من أعضاء المجلس اآلخرين أو أي مسؤول من المصرف، ويجوز للجنة أن تقرر أي بند 

من بنود جدول األعمال وأن تقرر جدوى حضور أي شخص من غير األعضاء ألي اجتماع 

 .محدد

 منهجيات إدارة المخاطر: •

حدد المبدأ السابع من دليل حوكمة المصارف منهجيات إدارة المخاطر والتي تنص على انه 

يجب ان يتوفر لدى المصرف نظام رقابة داخلي فعال وظيفته إدارة المخاطر بصالحيات 

 وموارد كافية وتشمل عمليات إدارة المخاطر ما يلي: واستقاللية

o الميزانية، وعلى مستوى   ل وخارجتحديد المخاطر التي يتعرض لها المصرف داخــ

 .المجموعة ككل بما يشمل الشركات التابعة

o تقييم المخاطر وقياس مدى تعرض المصرف لها. 

o  رصد ومراقبة التعرض للمخاطر وتحديد إحتياجات رأس المال بناء عليه )أي تخطيط

 .احتياجات رأس المال( بشكل مستمر

o  معينة وسبل تخفيض المخاطر ومدى انسجام رصد ومراقبة وتقييم القرارات بقبول مخاطر

 .القرارات مع سياسة المخاطر التي أقرها المجلس

o .رفع التقارير لإلدارة العليا والمجلس حول جميع البنود الواردة أعاله 

 :وفي إطار إدارة فعالة للمخاطر يتوجب على المصارف القيام بما يلي

o ارة المخاطر وتكون قـادرة على التعرف وضع وتطوير أنظمة وإجــراءات فعالة وشاملة إلد

 .على جميع المخاطر المؤثرة التي يتعرض لها المصرف
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o  تحديد المخاطر ورصدها ومراقبتها بشكل مستمر على نطاق المجموعة وبشكل فردي

 .للمصرف

o  أن تواكب إدارة المخاطر والبنى التحتية للرقابة الداخلية في المصرف أية تغيرات تطرأ على

 .المخاطر بما في ذلك نموها والتغيرات التي تطرأ على المخاطر الخارجية

o تعيين مدير إدارة مخاطر مستقل وذو صالحيات ويكون مسؤوال عن اإلطار الشامل 

 .إلدارة المخاطر

o أن يتمتع مدير إدارة المخاطر بالمؤهالت والخبرات المناسبة وأن يكون حاصال على 

إدارة المخاطر. على ان يكون دور مدير إدارة المخاطر مستقال شهادات مختصة في مجال 

 .عن غيره من المهام التنفيذية ويجب أال يشغل المدير أية وظيفة أخرى بالمصرف

o  مراجعة وإقرار السيناريوهات التي يتم استخدامها في تحليل المخاطر التي يواجهها

تأسيس كل سيناريو بناء عليها المصرف ويجب أن يكونوا على إطالع بالفرضيات التي تم 

 .وآليات قياس المخاطر في كل منها

o  مراعاة المخاطر الناتجة عن إدخال منتجات جديدة أو تغيير في حجم النشاط أو البيئة

التشغيلية واالقتصادية أو نوعية المحفظة وأن يتم أخذ هذه المتغيرات بعين االعتبار عند 

  .وعية والكمية لدى قياسهاقياس المخاطر مع اعتماد المقاييس الن

o  التأكد من خالل التخطيط وإعــداد الموازنات من توفي مـوارد كافية لوظيفة إدارة المخاطر

من حيث العدد والنوعية الضرورية لتقييم المخاطر بما في ذلك وصول الموظفين لنظم 

 .تكنولوجيا المعلومات ونظم تنمية الموارد والمعلومات الداخلية

ى المصارف تنفيذ إختبارات فحص التحمل بشكل دوري وفق سياسة معتمدة من كما يجب عل

مجلس إدارة المصرف باإلستناد لتعليمات سلطة النقد والمعايير الدولية في هــذا الـمـجـال، ال 
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سيما الـمـبـادئ والـمـمـارسـات السليمة فـي إعـــداد اخـتـبـارات فحص التحمل الصادرة عن لجنة بازل 

بة المصرفية. حيث تعتبر إختبارات فحص التحمل من أهم الممارسات التي تساعد للرقا

المصارف في تقييم حجم المخاطر التي قد تواجهها في المدى المنظور بهدف المساعدة في 

اختيار السياسات واإلجــراءات التحوطية المناسبة كتحديد سقوف التعرض وتدعيم رأس المال 

غيلية وإجراءات العمل ووضع خطط طوارئ متقدمة والعمل على إدارتها وتعديل اإلجــراءات التش

 بما يساهم في تعزيز قدرة المصارف على الصمود ومواجهة األزمات والصدمات عالية التأثير.

أن سلطة النقد الفلسطينية هي بمثابة المصرف المركزي بجميع صالحياته ما عدا  وخالصة األمر

اف على جميع المصارف العاملة في فلسطين، كما أن قانون إصدار النقود، وتتولى اإلشر 

وتعليمات سلطة النقد تراعي خصوصية وآلية عمل المصارف اإلسالمية من  ،المصارف الفلسطينية

خالل السماح لها بالقيام بالعديد من األنشطة التمويلية واالستثمارية التي تنسجم مع طبيعة العمل 

ضع األسس التنظيمية وتحديد القوانين والتعليمات التي تنظم المصرفي اإلسالمي، ومن خالل و 

عملها، وبينت أن المصرف اإلسالمي هو الذي يرخص له بممارسة األعمال المصرفية وفقًا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية ومبادئها، وأكدت هذه القوانين والتعليمات على أن أعمال المصارف اإلسالمية 

سالمية، وأنه ُيحظر على المصارف اإلسالمية التعامُل بالفوائد الربوية خاضعٌة ألحكام الشريعة اإل

بجميع أنواعها وأشكالها. وقد ألزمت هذه القوانين والتعليمات المصارف اإلسالمية بتعيين هيئة رقابٍة 

شرعيٍة وتكون قراراتها ملزمًة في جميع أعمال المصرف، ونظرا لوجود بعض األخطاء الخارجة عن 

مصرف فقد يدخل على المصرف مكاسب غير شرعية، وهذه المكاسب تصرف في أعمال إرادة ال

البر والنفع العام، وُيمنع المصرف وموظفوه من اإلستفادة منها، ، كما أن سلطة النقد اولت اهتماما 

كبيرا للمخاطر التي تتعرض لها المصارف بشكل عام إال أنها  لم تراعي في ذلك خصوصية العمل 
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إلسالمي، بما في ذلك فرض على المصارف عامًة حجز نسبٍة من األموال كاحتياطيات المصرفي ا

 لديها لتغطية المخاطر، والتي تجري أيضا على المصارف اإلسالمية.

 دراسات سابقة:  -2-2

يعتبر موضوع إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية من المواضيع المهمة التي تناولتها العديد من 

 :-في حدود اطالع الباحث -والمصرفية ومنها  الدراسات المالية

  -الدراسات العربية:  -2-1-1

إدارة مخاطر االئتمان في البنوك اإلسالمية والبنوك  (، بعنوان "2016فواز واخرون، )دراسة  (1

هدفت الدراسة إلى مقارنة عمليات إدارة مخاطر االئتمان بين المصارف  "التقليدية في االردن

التقليدية واإلسالمية في األردن، وقد استخدمت الدراسة التحليل الوصفي لتحديد االختالفات في 

استبانه شملت إدارات مخاطر  180مختلف عمليات إدارة المخاطر االئتمانية. واستخدمت الدراسة 

( مصارف إسالمية في األردن. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 3نكًا تجاريًا و)( ب13االئتمان لـ )

المصارف اإلسالمية أكثر حساسية لعملية إدارة مخاطر االئتمان. كما أن هناك فرقا كبيرا بين 

المصارف اإلسالمية والتقليدية في فهم وإدراك مخاطر االئتمان وتقييم وتحليل تلك المخاطر، وكذلك 

ات إدارة مخاطر االئتمان للتقليل المخاطر االئتمانية. وأوصت الدراسة ضرورة تهيئة بيئة في ممارس

مناسبة إلدارة تلك المخاطر في المصارف وبخاصة التقليدية منها؛ وذلك بتوجيه مجالس اإلدارة إلى 

كد من سالمة تحفيز السياسة االئتمانية واإلستراتيجية وكذلك اإلدارة العليا لتنفيذ ذلك. وضرورة التأ

عملية تقديم ومنح االئتمان من خالل وضع معايير واضحة لمنح االئتمان. والحفاظ على إدارة 

 .ائتمان مناسبة للمحفظة االئتمانية في ضوء قياس ومراقبة وضمان السيطرة الكافية على المخاطر
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لمالية في إدارة استخدام تقنيات الهندسة ا (، أطروحة دكتوراه بعنوان "2014دراسة)عبد الحي،   (2

تم تناول موضوع إمكانية استخدام بعض تقنيات الهندسة المخاطر في المصارف اإلسالمية"، 

المصـارف التقليديـة فـي إدارة المخـاطر فـي المصـارف اإلسـالمية فـي هـذه  المالية المطبقة في

ثل فـي تقنيـة القيمـة تم اختيارها في هذا اإلطار تتم ، وتم أستخدام عدد من التقنياتاألطروحـة

المعدل بـالخطر، واختبـارات الضـغط، باإلضـافة إلـى  المعرضـة للخطـر، والعائـد علـى رأس المـال

تـــم التوصـــل مـــن خـــالل هـــذه األطروحـــة إلـــى أن و  ،Z-Scoreمؤشـر االسـتقرار والسـالمة الماليـة 

 لتقليديـة ، تحتـاج إلـى إجـراء العديـد مـن التعـديالت الجوهريـةالمسـتخدمة فـي المصـارف ا التقنيـــات

 والشكلية عليها لتتناسب مع طبيعة العمل المـالي والمصـرفي اإلسـالمي، وقـد تـم تقـديم آليـة تفصـيلية

 يتناسـب مـعلكيفيـة تطبيـق هـذه التقنيـات المعدلـة علـى بيانـات ماليـة فعليـة لمصـارف إسـالمية، وبمـا 

 خصـائص وطبيعـة كـل تقنيـة، كمـا تـم اقتـراح وهندسـة نمـوذج كمـي لقيـاس حجـم المخـاطر القصـوى 

 التي يمكن أن تتعرض لها المصارف اإلسـالمية فـي ظـل أوضـاع كارثيـة معقولـة الحـدوث باالسـتناد

 ـالي تبـين أنـه باإلمكـان هندسـة وبنـاءوبالت، IFSB ة إلـى معيـار مجلـس الخـدمات الماليـة اإلسـالمي

 .كمية باالستناد إلى محددات الهندسة المالية إلدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية نماذج

 إدارة المخاطر في الصيرفة اإلسالمية في ظل معايير بازل"، "( بعنوان "2013دراسة )أسماء، (3

معايير االحترازية، ومدى إمكانية تطبيقها وهدفت الى دراسة واقع الصيرفة اإلسالمية في ظل ال

للمعايير الجديدة، واهتمت الدراسة باختبار أداء إدارة المخاطر في مجموعة البركة المصرفية وبيت 

التمويل الكويتي، من خالل قياس العالقة بين العائد والمخاطرة، وحساب نسب مالءمة رأس المال 

مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها  التي تهدف الى تقييم كفاءة رأس المال في

 اإلسالمي يحاول مواكبة أيموجودات المصرف، وخلصت الدراسة باستنتاج أن النظام المصرفي 

البركة المصرفية وبيت  كل من مجموعة وظهر للباحثين أنكما ، تطور في مجال العمل المصرفي
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أفضل ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى مؤشر  لبشك يةالملك التمويل الكويتي حققتا عائدا على حقوق 

المستوى  األصول وبدرجة أقل إلى الرافعة المالية مما يعطي مؤشرًا لإلدارتين إلى ذلك العائد على

فيما  المصارف اإلسالمية في جميع الدولإتفاق  ، وأوصى الباحثان بضرورةمن الكفاءة التشغيلية

التحديات، عن طريق االندماج  مواجهة مختلفبينها من أجل تأسيس إستراتيجية اقتصادية ل

تجمعات مصرفية ذات حجم أكبر وقاعدة أوسع  المصرفي والتوجه نحو التكامل فيما بينها لخلق

 .على المستويين المحلي والدولي

"، هدفت -دراسة قياسية –المخاطر في البنوك اإلسالمية  إدارة (، بعنوان"2014أطروحة )أسماء،  (4

هذه االطروحة الى اختبار كفاءة إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية من خالل نسبة كفاية رأس 

، وذلك 2011الى  1997المال، وذلك لعينة من المصارف اإلسالمية ، في الفترة الزمنية ما بين 

ارف ، وأشارت نتائج االطروحة أن المصPanel dataباستخدام أسلوب التحليل االحصائي 

اإلسالمية ذات كفائة في إدارتها للمخاطر، وقد تمثلت في حرصها على إبقاء أدائها المالي على 

أحسن ما يرام، وذلك باتباع مجموعة من السياسات المالية، وتنفيذ أوامر السلطات الرقابية، 

 واهتمامها بما جاءت به المعايير الدولية للمراقبة وخاصة نسبة كفاية رأس المال.

-إدارة المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية ( بعنوان " 2012دراسة ) هاجر زرارقي،  (5

"، هدفت هذه الدراسة الى إعطاء صورة شاملة عن مختلف -دراسة حالة بنك البركة الجزائري 

المخاطر التي تواجهها العمل المصرفي اإلسالمي، وإبراز كيفية توظيف نظم الرقابة العالمية 

دورها ألغراض إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية، والتعرف على أنواع ومصادر وتفعيل 

المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية، ومراحل إدارة المخاطر االئتمانية فيها، والتعرف على 

الطبيعة المميزة إلدارة المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية وأساليبها في تحليل مخاطر 

 ئتمان.اال
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وخلصت الدراسة أن المصارف اإلسالمية تواجه مخاطر ائتمانية أعلى من نظيرتها التقليدية، وذلك 

التي تتميز به المصارف اإلسالمية، كما أن هذه المصارف مجبرة على  بسبب طبيعة التمويل

 استخدام وسائل محددة للتعامل مع مخاطر االئتمان وذلك ضمن قيود الشريعة وهذا ما يبرز

محدودية الطرق الحالية للتعامل مع ممثل هذه المخاطر. زيادة على ذلك هنالك مخاطر أخرى 

مخاطر السوق، مخاطر السيولة،  تتخطى مخاطر االئتمان المتعارف عليها كمخاطر االستثمار،

 مخاطر معدل العائد، مخاطر التشغيل، ومخاطر السمعة.

إحصائية إلدارة المخاطر توافق طبيعة  وخلصت الدراسة الى ضرورة تطوير أو خلق نماذج

المصارف اإلسالمية واالستعداد باألنظمة وإجراءات العمل لتطبيق متطلبات إدارة المخاطر تناسب 

نشاط المصارف اإلسالمية، وإرساء التعاون والعمل بين لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية 

جال إدارة المخاطر، والتنسيق مع كبرى بهدف رفع أداء المصارف اإلسالمية في مIFSBاإلسالمية 

الشركات والهيئات االستشارية المختصة في مجال إدارة المخاطر إلرساء معايير جديدة تتناسب 

وطبيعة نشاط المصارف اإلسالمية والخدمات المالية اإلسالمية بصفة عامة. وخلق أنظمة أو على 

رف، وضرورة أن يقوم المصرف اإلسالمي األقل برامج إلدارة المخاطر التي تواجهها هذه المصا

بعمله في مجال متابعة الوثائق الخاصة بالمخاطر، والمتطلبات التعاقدية وااللتزامات القانونية 

 والرهون بكل فاعلية، وضرورة قيام المصارف اإلسالمية بتطوير النظم الداخلية لتصنيف المخاطر.

 :المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية إدارة( بعنوان "2012دراسة )عبد الكريم قندوز،  (6

"، هدفت هذه الدراسة الى البحث عن مداخل مستحدثة ومبتكرة لتطوير مدخل الهندسة المالية

مجموعة من المفاهيم كالخطر وإدارة المخاطر  أدوات مالية إلدارة مخاطر التمويل اإلسالمي، وبيان

كن ابتكارها من خالل الهندسة المالية اإلسالمية والهندسة المالية اإلسالمية وبعض األدوات التي أم

 للتعامل مع مخاطر التمويل اإلسالمي.
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وخلصت الدراسة الى أن هناك نقصا كبيرا في أدوات إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية. 

وفي ظل عولمة أسواق المال وزيادة حجم المخاطر وحدتها وسرعة انتقالها، وكذا في ظل متطلبات 

، فإن ضرورة إيجاد منهج إسالمي إلدارة المخاطر تبدو جلية. وحاول البحث عرض 2جنة بازل ل

أحد مداخل تطوير األدوات المالية اإلسالمية إلدارة المخاطر، وهو مدخل الهندسة المالية 

 اإلسالمية.

صيغ التمويل اإلسالمية وعالقتها بمعيار رأس المال  مخاطر( بعنوان " 2008دراسة )أبو محيميد،  (7

"، هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مخاطر بعض IIللمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل 

 صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها بمعادلة كفاية رأس المال بشقيها رأس المال التنظيمي والمخاطر.

ارف اإلسالمية لها عالقة بجميع أو بعض مخاطر وخلصت الدراسة أن صيغ التمويل في المص 

االئتمان والسوق والتشغيل، وحاجة تطبيق معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات 

يجاد عالقة منطقية ما اإلسالمية الى ضرورة بيان مصدر تمويل كل صيغة من صيغ التمويل، إل

 بين مكونات معادلة رأس المال.

ستبعاد كافة مخاطر صيغ التمويل الممولة من الحسابات المشاركة، وإنما يجب بأن ال يتم إيوصى و 

إدخال نسبة من هذه المخاطر في مقام معادلة كفاية رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية 

 والمخاطر التجارية المنقولة.

"، ك السعودية" مخاطر صيغ التمويل التجارية اإلسالمية في البنو ( بعنوان 2005دراسة )البوقري،  (8

هدفت هذه الدراسة الى دراسة المخاطر التي تتعرض لها صيغ التمويل االسالمية في المصارف 

السعودية من خالل استعراض لطبيعة العمل المصرفي اإلسالمي، وقواعد العمل المصرفي 

اإلسالمي والعوامل التي تزيد من المخاطر في المصارف اإلسالمية، وعمليات مراقبة وقياس 

لمخاطر، وخلصت الدراسة الى انحياز المصارف اإلسالمية حاليا إلى صيغة المرابحة وصيغ ا
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البيوع على حساب الصيغ األخرى التي تعد أكثر قربًا لخصائص التمويـل اإلسـالمي وضرورة 

اعتماد المصارف اإلسالمية في التمويل على المشاركة في الربح والخسارة ، وأن مخاطر التمويل 

 اإلسالمية أعلى من مخاطر التمويل للمصارف التقليدية. بالصيغ 

وتوصي الدراسة هو أن تتجه المصارف اإلسالمية إلى تدريب العاملين لديها على الصيغ التمويل 

وإيجـاد طريقة  اإلسالمية وأسس التعامل المصرفي اإلسالمي والتوجه باستبدال الـدين باالستثمار.

قابة الشرعية في المصارف بحيث يساعد ذلك على توحيد الفتاوى مناسبة لالتصال بين هيئات الر 

الصادرة عن هذه الهيئات وتوحيد نظم الصيرفة اإلسالمية، مع االلتـزام بمـا صـدر مـن الفتـاوى 

االقتصادية خاصة ما يصدر من المجمعات اإلسالمية، وعدم التحايل أو البحث عن مخارج 

اإلسالمية التي تتمتع بكافة الصالحيات الجزائية والجنائية لحل وإنشاء المحاكم المصرفية  .شـرعية

القضايا المالية للمصارف اإلسالمية والعمالء والوسطاء وأيضًا إنشاء هيئة إسالمية متخصصة 

 ومستقلة إلدارة ومراقبة وقياس ومعالجة المخاطر.

يل قضايا في إدارة المخاطر تحل( بعنوان " 2003دراسة )طارق هللا خان وحبيب أحمد،  (9

"، تناولت هذه الدراسة مفاهيم المخاطر وطرق إدارتها ومعاييرها وفق الصناعات المالية االسالمية

ما هو قائم في الصناعات المالية، كما تضمنت استطالعا ميدانيا للمخاطر التي تنفرد بها صناعة 

وتحليل االستبيان الخدمات المالية اإلسالمية وتصورات المصارف اإلسالمية لهذه المخاطر، 

الخاص بذلك، وناقشت الدراسة أهم المشاكل ذات الصبغة الرقابية والمتعلقة بالمخاطر وكيفية 

التعامل معها للوصول للدروس المستفادة في حالة المصارف اإلسالمية، وبينت الدراسة أن 

رف التقليدية المؤسسات المالية اإلسالمية تواجه نوعين من المخاطر األول تشترك به مع المصا

كمخاطر االئتمان والسوق والسيولة ...، ومخاطر تنفرد بها المصارف اإلسالمية نظرًا لطبيعة 

 عملها.
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مؤسسة مالية إسالمية في  68استبانة على  68استخدمت الدراسة أداة االستبانة، حيث تم توزيع 

ة، وماليزيا واالمارات العربية بلدا، وقيام المؤلفان بزيارة مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربي 28

المتحدة لمناقشة القضايا ذات الصلة بإدارة المخاطر مع القائمين على هذه المؤسسات المالية 

 اإلسالمية.

وخلصت الدراسة أن المصارف اإلسالمية بحاجة لتطوير نظم أكثر صرامة لتحديد وإدارة المخاطر 

ئة بيئة إلدارة المخاطر من خالل تحديدها نظرا لطبيعة عملها، ومن مضامين هذه البيئة تهي

الواضح ألهداف وخطط إدارة المخاطر، وأنشاء نظام قادر على تحديد وقياس احتمالية التعرض 

للمخاطر والسيطرة عليها ودرء آثارها، وتحسين نظم إدارة المخاطر من خالل تخصيص موارد 

ير مخاطر االئتمان، وتقارير مخاطر إلعداد تقارير دورية عن مخاطر رأس المال المخاطر، وتقار 

التشغيل ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. كما أن وجود بعض الوسائل والمؤسسات المساندة مثل 

تسهيالت المقرض األخير )المصرف المركزي(، ونظام حماية الودائع، ونظام إدارة السيولة، 

ساعد على تسوية النزاعات، واإلصالحات القانونية التي تمهد لعمل المصرفية اإلسالمية وت

والمعايير الشرعية الموحدة، والعمل بموجب معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية، وإنشاء مجلس إشراف للصناعات المالية اإلسالمية بمجملها، وضرورة إعطاء أولوية في 

 برامج البحوث والتدريب لموضوع إدارة المخاطر.

  -األجنبية: الدراسات  -2-1-2

، حيث تركز حسب اطالع الباحث العديد من الدراسات األجنبية التي تدعم موضوع البحث لم يتوفر

الدراسات األجنبية على المخاطر من النواحي اإلدارية، والتشغيلية، اال انها لم تركز على المخاطر 

 .ميةالتي تتعرض لها األنشطة االستثمارية وصيغ التمويل في المصارف اإلسال
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 ما يميز هذا البحث عن الدراسات السابقة

في معامالت وعقود التمويل  للمخاطر القانونيةالمعالجات لمبدأ جديد يسمى هذا البحث يؤسس 

اإلسالمية في العصر الحاضر بكل صيغها المختلفة، والتي من أبرزها: )المرابحة، اإلجارة المنتهية 

َلم، االستصناع، التورُّق( ، وظهرت الحاجة للبحث نظرا لقلة بالتمليك، المشاركة، المضاربة، السَّ

لها المصارف اإلسالمية ومعالجتها وخاصة األبحاث الحديثة التي تتطرق الى مخاطر التي تتعرض 

من النواحي القانونية، وطرق التخفيف والحد من هذه المخاطر، وتركيز العديد من الدراسات على 

 مخاطر االئتمان دون غيرها من المخاطر.
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 تمهيد:

من خالل الفصول السابقة ومن خالل اإلطار النظري تم العرف على مصادر التمويل المختلفة في 

اإلسالمية، وصيغ التمويل التي تمارس من خاللها المصارف األنشطة االستثمارية من المصارف 

، والمخاطر المرابحة والسلم واالستصناع واالجارةخالل صيغ المضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة و 

ف التي تتعرض لها باإلضافة الى المخاطر التقليدية التي تشاركت المصارف اإلسالمية مع المصار 

التقليدية فيها، وتوضيح أسباب ارتفاع المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية بالمقارنة مع 

المخاطر التقليدية، وفي هذا الفصل سيتم تحديد نسبة مشاركة هذه الصيغ في استثمارات المصارف 

يح ما مدى االسالمية وعالقة هذه النسبة مع المخاطر التي تتعرض لها كل صيغة، والعمل على توض

مناسبة القوانين واألنظمة المحلية والمعايير العالمية المتعلقة بالعمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين، 

 وهل هي مناسبة لهذه الصناعة، ومدى التزام المصارف اإلسالمية بها.

 منهج البحث.  -3-1

طر المتعلقة للوصول الى معرفة المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية، خاصة المخا ألجل

فان المنهج بصيغ التمويل اإلسالمي، وتحليل الواقع التي تعمل فيه المصارف اإلسالمية في فلسطين، 

 Descriptive) الوصفي فقد تم استخدام(، Mixed Methodهو المنهج المختلط ) الذي استخدم

Study)  ،للوصول الى النتائج المرجوة من البحث، باعتباره منهج يقوم بوصف الظاهرة، ودراستها

وجمع البيانات، والمعلومات الدقيقة، من خالل اعتماده على الطريقة الكمية لجمع البيانات وتحليلها 

(Quantitative Method باإلضافة الى بعض الجوانب غير الكمية لمخاطر صيغ التمويل في ،)

لمصارف اإلسالمية العاملة جنوب الضفة الغربية، من خالل توزيع استبيان على مدراء فروع ا

المصارف اإلسالمية وعلى مدراء وموظفي دوائر االئتمان في هذه المصارف في جنوب الضفة الغربية 
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ضا اعتمد أي وهي )البنك اإلسالمي العربي، والبنك اإلسالمي الفلسطيني، ومصرف الصفا اإلسالمي(،

تحليل بعض و البيانات المالية التي تحتويها التقارير السنوية للمصارف العاملة في فسطين على 

البيانات الخاصة بصيغ التمويل وأنشطة المصارف اإلسالمية من أجل ربطها مع المخاطر التي 

 Qualitative) المنهج النوعيعلى  ةأيضا في دراس وقد تم اعتماد تتعرض لها هذه الصيغ،

Methodالمخاطر   (،  من خالل إجراء المقابالت من أجل الوصول الى نتائج أفضل، من أجل فهم

المتعلقة بصيع التمويل التي تعمل من خاللها المصارف اإلسالمية، وتقديم صورة عن عالقة دور 

 والتشريعات والقوانين التي تعمل من خاللها في التأثير على عمل المصرفي اإلسالمي.

 البحث. مجتمع -3-2

حيث يناقش البحث واقع مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي، فإن مجتمع الدراسة الميداني اقتصر على 

دوائر التمويل فيها، بسبب ارتباطهم وموظفي لمصارف اإلسالمية ومدراء امكاتب و فروع  مدراء

د المصارف واطالعهم على واقع العمليات المصرفية اإلسالمية والمخاطر التي تتعرض لها، ويبلغ عد

فرع ومكتب  19اإلسالمية العاملة في فلسطين ثالث مصارف وهي: البنك اإلسالمي العربي وله 

فرع ومكتب  40موزعة على جميع انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، والبنك اإلسالمي الفلسطيني وله 

نشأة وله موزعة على جميع انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، ومصرف الصفا وهو مصرف حديث ال

ثالث فروع موزعة فقط في منطقة الضفة الغربية، باإلضافة الى المدراء والموظفين في دائرة المخاطر 

 .موظف وموظفه  42وعددهم  في اإلدارة العامة للمصارف اإلسالمية الثالث

المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين، والتي تقع جنوب  ومكاتب فروععلى شتمل مجتمع البحث يو 

 :(1-3)لضفة الغربية كما هي مبينة في الجدول ا
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  ( فروع المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين وموقعها جنوب الضفة الغربية1-3جدول رقم )

 اسم المصرف    
 رقم الفرع

 مصرف الصفا البنك اإلسالمي الفلسطيني البنك اإلسالمي العربي

 فرع الخليل الجورةفرع الخليل/ راس  فرع الخليل/الحرس 1

  فرع الخليل/ شارع واد التفاح فرع الخليل/أبن رشد 2

  مكتب دورا فرع يطا 3

  مكتب اذنا فرع بيت لحم/شارع القدس الخليل 4

  مكتب الشيوخ مكتب بيت لحم/المنطقة الصناعية 5

  مكتب الظاهرية  6

  الخليل-فرع بيت لحم/ شارع القدس  7

  مكتب حلحول  8

 

 .عينة البحث -3-3

إجراء مقابالت مع مدراء والمسؤولين في عن طريق طريقة العينة القصدية في المقابالت،  اسُتخدم

دوائر إدارة المخاطر في المصارف الثالث، أما بالنسبة لالستبانة فقد تم استخدام العينة الشاملة عن 

وموظفي االئتمان في فروع المصارف طريق توزيعها على مدراء الفروع والمكاتب، والمسؤولين 

مدير  42وعددهم  عليهم جميعا ةحيث تم توزيع اإلستبان اإلسالمية العاملة جنوب الضفة الغربية،

 استبانة من االستبانات الموزعة، 38تم استرداد  موظفي دوائر المخاطر، هم منوموظف، جزء من

ئتمان لفروع ومكاتب المصارف اإلسالمية وهذه عينة ممثلة لمعظم وجهات النظر لمديري وموظفي اال

العاملة جنوب الضفة الغربية، وموظفي دوائر المخاطر في المصارف االسالمية المختلفة، وتعتبر 

 مصدر ثري للمعلومات التي تشكل قاعدة مناسبة حول موضوع البحث.
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 .خصائص عينة البحث -3-4

 الديمغرافية البحث(: خصائص عينة 2-3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير
 %2.6 1 دبلوم عالي المؤهل العلمي

 %68.4 26 بكالوريوس 
 %26.3 10 ماجستير 
 %2.6 1 دكتوراه  

 %100 38 المجموع
 %13.2 5 إدارة أعمال التخصص

 %42.1 16 علوم مالية ومصرفية 
 %28.9 11 محاسبة 
 %15.8 6 أخرى  

 %100 38 المجموع
 %23.7 9 سنوات 5أقل من  الخبرة

 %39.5 15 سنوات 10الى  5من  
 %15.8 6 سنة 15الى  10من  
 %21.1 8 سنة 15أكثر من  

 %100 38 المجموع
 %28.9 11 مدير/نائب مدير الفرع الوظيفة

 %47.4 18 مسؤول/موظف إئتمان 
 %10.5 4 مدير/نائب قسم إدارة المخاطر 
 %13.2 5 أخرى  

 %100 38 المجموع
( فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي فقد شكلت فئة )الدبلوم العالي( ما 2-3يالحظ من الجدول رقم )

% وشكلت فئة )ماجستير فأعلى( ما نسبته 62.4% وشكلت فئة )بكالوريوس( ما نسبته 2.6نسبته 

 % من إجمالي حجم المجتمع.2.6وشكلت فئة )الدكتوراه( ما نسبته % 26.3
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% وشكل 13.2فيما يتعلق بمتغير التخصص فقد شكل تخصص )إدارة االعمال( ما نسبته أما 

% 28.9% وشكل تخصص )المحاسبة( ما نسبته 42.1تخصص )علوم مالية ومصرفية( ما نسبته 

كلت من تخصصات مثل االقتصاد والمصارف % وتش15.8وشكلت التخصصات )االخرى( ما نسبته 

 .اإلسالمية وتخصص علوم مالية ونقدية وغيرها من إجمالي حجم المجتمع

% وشكلت 23.7سنوات( ما نسبته  5فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة فقد شكلت فئة )أقل من أما 

سنة( ما  15ى إل 10% وشكلت فئة )من سنوات 39.5سنوات( ما نسبته  10سنوات إلى  5فئة )من 

 % من إجمالي حجم المجتمع(.21.1سنة( ما نسبته  15% وشكلت فئة )أكثر من 15.8نسبته 

% وشكلت فئة )مسؤول أو 28.9فيما يتعلق بمتغير الوظيفة فقد شكلت فئة )مدير الفرع( ما نسبته أما 

( ما نسبته % وشكلت فئة )مدير أو نائب مدير قسم إدارة المخاطر47.4موظف إئتمان( ما نسبته 

% ألشخاص لم يتطرقوا الى موقعهم الوظيفي من 13.2% وشكلت فئة )أخرى( ما نسبته 10.5

  .إجمالي حجم المجتمع

إن خصائص هذه العينة تتناسب مع هدف البحث، ويتوفر لديها المعرفة الالزمة لإلجابة عن أسئلة 

 االستبيان.

 مصادر جمع البيانات والمعلومات. -3-5

وتشمل البيانات التي تم جمعها من التقارير المالية السنوية للمصارف العاملة  ولية:المصادر األ أوال: 

زمة من أجل تحليل البيانات بأداء المصارف الفي فلسطين، حيث تم الحصول على المعلومات ال

االسالمية، والعمل على أجراء مقابالت خاصة بالمخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية، 

باإلضافة الى توزيع استبيان على فروع ومكاتب المصارف اإلسالمية في جنوب الضفة الغربية، 

وصول الى نتائج أفضل، والوصول الى دالالت باإلضافة الى المقابالت مع بعض الخبراء من أجل ال

 .البحثونتائج تدعم 
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 المصادر الثانوية: ثانيا: 

، وتصفح العديد البحثتشتمل هذه المصادر على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع 

لفلسطينية، من المواقع اإللكترونية مثل: موقع سلطة النقد الفلسطينية، ومواقع المصارف اإلسالمية ا

ومواقع خاصة بالجامعات مثل جامعة السودان وجامعة بيرزيت، والمواقع االلكترونية الخاصة بالهيئات 

التي تضع القوانين والمعايير الخاصة بعمل المصارف اإلسالمية والتي تحوي على العديد من 

ئة المحاسبة مخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية، مثل موقع هيالالدراسات الخاصة ب

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وموقع هيئة الخدمات المالية اإلسالمية وغيرها من المواقع 

على العديد من األبحاث والمقاالت ورسائل الماجستير والدكتوراه  تم االطالعاإللكترونية ، كما 

لخاصة بمخاطر صيغ التمويل في ، واألبحاث اوالعربية العالميةالمنشورة وغير المنشورة والدوريات 

 المؤتمرات الدولية التي تعنى بعمل ومخاطر الصيرفة اإلسالمية.

 البحث. أدوات -3-6

 اإلستبانة:  -3-6-1

أداة االستبانة لقياس ودراسة المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية وصيغ التمويل ت استخدم

التي تتعامل بها، حيث تم إعداد نموذج لإلستبانة وزعت على مدراء فروع المصارف اإلسالمية العاملة 

وظفين في جنوب الضفة الغربية والموظفين العاملين في دوائر االئتمان فيها، باإلضافة الى بعض الم

( محاور وبنيت الفقرات باالتجاهين 5( فقرة مقسمة إلى )64دوائر إدارة المخاطر، والتي تكونت من )

(، محايد 2(، معارض )1كالتالي: معارض بشدة ) اإليجابي والسلبي، وتتدرج اإلجابة على الفقرات

 (.5(، موافق بشدة )4(، موافق )3)
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 مراحل بناء االستبانة: -3-6-1-1

 تطوير االستبانة وفق اآلتي:لقد تم 

بناء أولي لالستبانة من تحديد محاور البحث وتحديد تأثير المخاطر المتنوعة على العمل  -1

المصرفي اإلسالمي واعتمد في صياغة أسئلة االستبانة على بعض الدراسات السابقة ومن 

 طالع على المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها المصارف االسالمية.االخالل 

 .مناقشتها مع المشرف للتأكد من تغطيتها لموضوع البحث تم -2

، أنظر ومدراء المصارفعرضت اإلستبانة األولية على عدد من األكاديميين والمتخصصين  -3

 .للتأكد من شمولية العبارات والمحاور للجوانب المطلوبة للبحث ،(2ملحق )

المخاطر في المصارف  تم عمل مقابالت ومناقشات مع بعض الخبراء ونائبي مدراء دوائر -4

 .آرائهم في األسئلة والمحاور التي تغطي موضوع البحث اإلسالمية الثالث من أجل أخذ

 واعتماد البحثتم تعديل البنود الغامضة واستقصاء البنود التي ليس لها عالقة مباشرة ب -5

 .ستبانة وتجهيزها من أجل توزيعهاالصيغة النهائية لال

 )االستبانة(:مكونات أداة البحث  -3-6-1-2

مراعات الوضوح في األسئلة الموجهة قدر االمكان، فقسمت األسئلة الواردة في االستبانة الى  -1

 جزئين وهي:

 البيانات الشخصية والوظيفية. الجزء األول:

 أسئلة االستبيان وقسم هذا الجزء الى خمسة محاور وهي: الجزء الثاني:

اإلسالمية بالمخاطر التقليدية )العامة(: والذي يهتم بمدى تأثير المحور األول: تأثُّر المصارف  •

المخاطر التي تتأثر بها المصارف التقليدية التي تتعامل بالتمويل الربوي على عمل المصارف 

 اإلسالمية.
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المحور الثاني: مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية: ويهتم بالمخاطر التي تنفرد بها صيغ  •

 التمويل اإلسالمية.

 محور الثالث: درجة اهتمام المصارف اإلسالمية بإدارة المخاطرال •

المحور الرابع: درجة التزام المصارف اإلسالمية بالقوانين واألنظمة المحلية والمعايير العالمية  •

 المتعلقة بإدارة المخاطر.

المحور الخامس: درجة مالئمة البيئة المصرفية للعمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين: من  •

ل قياس مدى مالئمة القوانين والتشريعات والنظام القضائي للعمل المصرفي اإلسالمي في أج

 فلسطين.

 .التطبيقخطوات  -3-6-1-3

 .( إستبانة على أفراد عينة البحث42طبع وتوزيع ) تم البحثبعد التأكد من صدق أداة  -1

وقد بلغت اإلستبانات  منهم وجمعتبتعبئة اإلستبانة بما هو مطلوب منهم  المبحوثون قام  -2

 %(.90.4( إستبانة بنسبة استرداد )38المسترجعة )

 .SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية اإلستبانات إلى جهاز الحاسوب لتحليل النتائج باستخدام  إدخال -3

 صدق أداة البحث )االستبانة(: -3-6-1-4

على  تم عرضهالالرتقاء بمستوى االستبانة ولضمان تحقيقها لألهداف التي وضعت من أجلها، 

الذين أبدوا مالحظاتهم وتعليقاتهم على  البحثمجموعة من األكاديميين والمتخصصين في مجال 

اديميين النسخة األولى من االستبيان، ومن ثم تم مناقشة االستبانة بعد التعديل عليها واالخذ بآراء األك

مع نائب كل إدارة من إدارات المخاطر ومن خالل عرض اإلستبانة عليهم وإجاباتهم وتعقيبهم على 

األسئلة، وتم التعديل بناًء على تعقيباتهم لتوضيح عبارات االستبيان وإدراج كل فقرة في المحور المالئم 

 لها.
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 Factor)حليل العاملي من ناحية أخرى تم حساب معامالت اإلستخراج باستخدام أسلوب الت

Analysis) ( المبني على طريقة المكونات األساسيةComponents Principal) قيم  والتي توضح

الدرجة  ( حسب كل محور معاالستبانة) البحثمعامالت اإلستخراج لكل فقرة من فقرات محاور أداة 

عندما تزيد  ( بأنها تتمتع بدرجة صدق عالياالستبانة) البحثالكلية للمجال أو المحور، وتعتبر أداة 

انحدار الفقرات  حيث تتبع هذه الطريقة أسلوب (0.5جميع أو معظم معامالت االستخراج عن القيمة ) 

المعروف إحصائيا  أنه من)اإلستخراج( حيث االنحدارعلى الدرجة الكلية لمجالها في حساب معامالت 

الكلية مما يدل على زيادة  بأنه كلما زادت قيمة معامل اإلنحدار زادت قيمة إرتباط الفقرة بدرجة محورها

 .اإلتساق أو التناسق الداخلي للفقرات داخل هذا المجال أو المحور

المستخدمة مما البحث فيما يتعلق بأداة  (0.5إرتفاع معظم هذه القيم عن ) (3-3الجدول )من ويتضح 

مرتفعة على تحقيق  المستخدمة قادرة بدرجة البحثبصدق عالي، وأن أداة  البحثيدل على تمتع أداة 

 .األهداف التي وضعت من أجلها

 لفقرات أداة البحث (Factor Analysis) نتائج التحليل العاملي(: 3-3جدول رقم )

 Alphaقيمة  رقم الفقرة Alphaقيمة  رقم الفقرة
 المحور الثالث المحور األول

Q1 .664 Q1 .693 

Q2 .754 Q2 .734 

Q3 .396 Q3 .661 

Q4 .408 Q4 .761 

Q5 .385 Q5 .657 

Q6 .427 Q6 .728 

Q7 .418 Q7 .706 
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Q8 .659 Q8 .806 

 Q9 .325 المحور الثاني

Q1 .880 Q10 .596 

Q2 .629 Q11 .615 

Q3 .763 Q12 .598 

Q4 .734 المحور الرابع 
Q5 .646 Q1 .819 

Q6 .806 Q2 .877 

Q7 .826 Q3 .563 

Q8 .847 Q4 .802 

Q9 .781 Q5 .628 

Q10 .729 Q6 .817 

Q11 .733 Q7 .669 

Q12 .839 Q8 .644 

Q13 .678 Q9 .684 

Q14 .696 Q10 .824 

Q15 .852 المحور الخامس 
Q16 .838 Q1 .517 

Q17 .744 Q2 .410 

Q18 .798 Q3 .464 

Q19 .853 Q4 .634 

Q20 .618 Q5 .512 

Q21 .784 Q6 .535 

Q22 .855 Q7 .638 
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Q23 .826   

Q24 .778   

Q25 .702   

Q26 .880   

Q27 .820   
 

 ثبات أداة البحث )االستبانة(: -3-6-1-5

على إعطاء نفس النتائج إذا تكرر تطبيق أداة القياس على العينة ذاتها  البحثيقصد بالثبات قدرة أداة 

مرة أخرى وفق نفس الظروف، وعلى الرغم من وجود عدة طرق لقياس الثبات إحصائيًا إلى أن الطريقة 

(، وقد Cronbach's alphaألفا ) –األكثر شيوعًا هي قياس الثبات باستخدام حساب معامل كرونباخ 

 SPSSباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  البحثألفا ألداة -ل االرتباط كرونباخحساب معام تم

 كما يلي في الجدول أدناه: البحثوكانت النتيجة اإلجمالية لثبات أداة 

 ألفا -(: معامالت الثبات كرونباخ4-3جدول رقم )

 ألفا-معامل الثبات كرونباخ عدد الفقرات المحور
 0.622 8 األول
 0.837 27 الثاني
 0.657 12 الثالث
 0.714 10 الرابع

 0.612 7 الخامس
 0.860 64 الدرجة الكلية لجميع المحاور

ألفا في بعض المحاور أتت -أعاله أن قيمة معامل كرونباخمن خالل الجدول يتضح من النتائج 

 البحثيتبين لنا أن قيمة معامل الثبات الكلي لعبارات أداة منخفضة، والتي تعزى لصغر عينة البحث، و 

جيدة وذات دالة الحالية  البحث%( مما يدل على أن أداة 86.3فقرة يبلغ ) 64والبالغ عددها 
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% وهو ما نتج في قياس ثبات 70ألفا يجب أن يكون أكبر من -إحصائية، حيث أن مقياس كرونباخ

 .أداة البحث

 محتوى للتقارير المالية للمصارف اإلسالمية: تحليل -3-6-2

التقارير السنوية الصادرة عن المصارف اإلسالمية الثالث لألعوام األربعة األخيرة )تقارير  اعتمد على

إتجاهات المصارف في استثماراتها المباشرة نحو تفضيل أي  ح(، لتوضي2017الى عام  2014عامة 

 رى، وربطها بالمخاطر التي تتعرض لها هذه الصيغ.من صيغ التمويل اإلسالمية على األخ

 المقابلة -3-6-3

مع مدراء ومن ينوبون عنهم في دوائر المخاطر في ذات األسئلة الحرة أداة المقابلة  استخدام تم

وذلك بطرح موضوع المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية،  المصارف اإلسالمية الثالث،

وذلك لجمع البيانات النوعية  ون وضع أي قيود على إجاباتهم،وتوجيه بعض األسئلة المفتوحة د

 .يهمتم طرحها جميعها عل ستة اسئلةوتكونت المقابلة من 

 المعالجة االحصائية. -3-7

إدخالها في الحاسوب  بمراجعتها تمهيدا إلدخالها في الحاسوب وقد تم تم، البحثبعد جمع بيانات 

اإلجابات إلى رقمية، وتتدرج اإلجابات على الفقرات كالتالي: بإعطائها أرقاما معينة أي بتحويل 

 (.5(، موافق بشدة )4(، موافق )3(، محايد )2(، معارض )1معارض بشدة )

األعداد والنسب  باستخراج البحثوقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات واإلجابة على أسئلة  

 كرونباخ ألفا لفحص المعيارية، وتم استخدام معادلة الثباتالمئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

باستخدام  ، وذلكالبحثلفحص صدق أداة  (Factor Analysis) االستخراجمعامل و  البحثثبات أداة 

 .SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية 
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 مفتاح التصحيح. -3-8

 ( تم حساب فرق 1-5التجاهاتهم من ) ناً زابعد إعطاء اتجاهات أفراد العينة أرقاما تمثل أو 

 وهو ما يسمى المدى، ثم تم قسمة قيمة المدى على5 = 4 من أعلى قيمة وهي  1أدنى قيمة وهي 

 وبالتالي 1.33 =(4/3) ليصبح الناتج3 عدد المجاالت المطلوبة في الحكم على النتائج وهو 

 رات الخاصة بتحديد الحالة أوقاء الفمن أدنى قيمة وذلك إلعط نستمر في زيادة هذه القيمة ابتداءً 

 يوضح ذلك: (3-5على الوسط الحسابي، والجدول رقم ) باالعتماداالتجاه 

 (: مفتاح التصحيح5-3جدول رقم )

 الدرجة الوسط الحسابي
 منخفضة 2.33أقل من 

 متوسطة 3.67-2.34
 مرتفعة 3.68أكبر من 
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  الفصل الرابع

 .مناقشة نتائج البحث

 تمهيد •

 عرض وتحليل نتائج االستبانة -4-1 •

نتائج التحليل الكمي لصيغ التمويل في المصارف اإلسالمية العاملة في  -4-2 •

 فلسطين.

 تحليل المقابالتنتائج  -4-2 •
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 تمهيد:

، والتي اشتملت على البحثيضم هذا الفصل تحليال للبيانات التي تم تجميعها من خالل أدوات 

قبل من ينوبون عن مدراء في دوائر المخاطر وبعض العاملين من استخدام اإلستبانات التي تم تعبئتها 

المصارف فيها، وعلى عينة شاملة من مدراء فروع المصارف اإلسالمية وموظفي االئتمان في 

اإلسالمية الثالث العاملة جنوب الضفة الغربية، ومن خالل المقابلة التي تمت مع مدراء دوائر 

المخاطر في المصارف اإلسالمية، واالعتماد على القوائم المالية من خالل استخراج نسب االستثمار 

تتعرض لها صيغ المباشر لصيغ التمويل اإلسالمية من االستثمار الكلي وربطها بالمخاطر التي 

 التمويل التي تعتمد عليها المصارف اإلسالمية في استثماراتها.

 عرض وتحليل نتائج االستبانة  -4-1

السؤال األول: ما مدى تأثُّر المصارف اإلسالمية بالمخاطر التقليدية )العامة( المؤثرة 

 على المصارف التقليدية؟

المعيارية واالوزان النسبية إلجابات  ( يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات1-4الجدول رقم )

 المبحوثين على فقرات المحور األول المتعلق بتأثر المصارف اإلسالمية بالمخاطر التقليدية.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية للمخاطر التقليدية 1-4جدول رقم )

 التي تتعرض لها المصارف االسالمية

الوسط  عبارات المحور االول الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 اإلجمالية

يتعرض المصرف لمخاطر التشغيل الناتجة عن العوامل  6
%92.2 547. 4.61 الداخلية أو الخارجية.  مرتفعة  

يتعرض المصرف لمخاطر االئتمان الناتجة عن  5
%90.6 687. 4.53 بالتزاماتهاحتمالية عدم وفاء العميل   مرتفعة  
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يتعرض المصرف للمخاطر األخالقية الناتجة عن  7
%90 507. 4.5 مخالفة بعض العمالء لقيم الصدق واألمانة.  مرتفعة  

يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناتجة عن تغيرات  2
%84.2 741. 4.21 أسعار الصرف  مرتفعة  

يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناتجة عن تقلبات  3
%82.6 741. 4.13 واألسهمأسعار السلع   مرتفعة 

%80.6 636. 4.03 يتعرض المصرف لمخاطر السيولة 4  مرتفعة 
يتعرض المصرف لمخاطر اإلزاحة التجارية الناتجة عن  8

تنازل المصرف عن جزء من أرباحه لمواجهة الضغوط 
 التنافسية

3.97 .885 79.4%  مرتفعة 

يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناتجة عن تغيرات  1
%71 860. 3.55 أسعار الفائدة في حال اعتماده كسعر مرجعي   متوسطة 

%83.8 0.77 4.19 الدرجة الكلية للمحور األول  مرتفعة 
 البحثالمعيارية لكل فقرة من فقرات أداة  ( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات1-4يوضح الجدول رقم )

التي تقيس مدى تعرض المصارف اإلسالمية للمخاطر التقليدية )العامة( مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب 

درجات الوسط الحسابي، وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات: الفقرة )يتعرض المصرف لمخاطر التشغيل 

( وانحراف معياري مقداره 4.61ة.( بمتوسط حسابي مقداره )الناتجة عن العوامل الداخلية أو الخارجي

(، والفقرة )يتعرض المصرف لمخاطر االئتمان الناتجة عن احتمالية عدم وفاء العميل( 0.547)

(، والفقرة )يتعرض المصرف 0.687( وانحراف معياري مقداره )4.53بمتوسط حسابي مقداره )

العمالء لقيم الصدق واألمانة( بمتوسط حسابي مقداره  للمخاطر األخالقية الناتجة عن مخالفة بعض

 (.0.507( وانحراف معياري مقداره )4.50)

في حين كانت أدنى الفقرات: الفقرة )يتعرض المصرف لمخاطر اإلزاحة التجارية الناتجة عن تنازل 

حراف ( وان3.97حسابي مقداره ) المصرف عن جزء من أرباحه لمواجهة الضغوط التنافسية( بمتوسط

(، والفقرة )يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناتجة عن تغيرات أسعار الفائدة 0.885معياري مقداره )

 (.0.77( وانحراف معياري مقداره )3.55حسابي مقداره ) في حال اعتماده كسعر مرجعي( بمتوسط
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لغ المتوسط وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث ب

( مما يدل على تعرض 0.77( واالنحراف المعياري الكلي مقداره )4.19الحسابي للدرجة الكلية )

المصارف اإلسالمية للمخاطر التقليدية من مخاطر السوق والتشغيل وغيرها من المخاطر بدرجة 

 عالية.

التقليدية التي تتعرض له أجمع الجميع على أن المخاطر وتتفق هذه النتائج مع نتائج المقابلة والتي 

المصارف التقليدية التجارية، بما تشمله من مخاطر مع متشابه مرتفع و ذات تأثير  االسالمية المصارف

االئتمان ومخاطر السوق والسيولة وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها المصارف التقليدية 

 والمصارف اإلسالمية على حد سواء.

طبيعة المصرفية للمصارف اإلسالمية الالمصارف اإلسالمية بسبب في  ارتفاع مخاطر التشغيلويفسر 

القائم على معامالت تختلف كليا عن المصارف التقليدية مما يؤدي الى حاجتها لتدريب العاملين 

وهذا يتوافق مع دراسة )خان  وزيادة الخبرة المصرفية االسالمية والمعرفة الشرعية الخاصة بمعامالتها

وترتفع هذه المخاطر أيضا بسبب البيئة االستثمارية واألوضاع السياسية غير  ،(2003وأحمد، 

، أما بالنسبة للمخاطر االئتمانية فالمصارف اإلسالمية تتعرض لمخاطر االئتمانية في فلسطين المستقرة

الفتقار المصارف االسالمية إلى طرق معالجة مخاطر الديون ضمن نطاقها المباح  تعوزبدرجة عالية 

رًا لتقيدها بأحكام الشريعة، وبطئ النظام القضائي في التعامل مع الدعاوى الخاصة بديون نظ

تفسر المصارف لدى العمالء، وتعاني المصارف اإلسالمية بشكل كبير من المخاطر األخالقية مما 

سبب عزوف المصارف اإلسالمية عن بعض صيغ التمويل اإلسالمية مثل المضاربة التي تحتاج الى 

زام أخالقي من المضارب، وتعاني المصارف اإلسالمية بشكل كبير أيضا من ارتفاع معدالت الت

لعدم  فسرتالسيولة مما يؤدي الى ارتفاع كبير من مخاطر السيولة بالمقارنة بالمصارف التقليدية، 

أقل الرغبة في استخدام االستثمارات طويلة االجل والتركيز على االستثمارات قصيرة االجل لكونها 
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مخاطر والعائد فيها شبه مضمون وفترة استردادها قصيرة خاصة في بعض العقود مثل المرابحة، وعدم 

قدرة هذه المصارف على اللجوء لسلطة النقد كمقرض أخير عند نقص السيولة بسبب سعر الفائدة الذي 

الذين ينتظرون  تفرضه سلطة النقد، مما يؤثر على معدل الربحية وعلى أصحاب الودائع االستثمارية

العائد على ودائعهم، وتعاني من ارتفاع كبير في مخاطر السوق خاصة من ناحية تغيرات أسعار 

الصرف وأسعار السلع واألسهم نظرا الن السوق األسهم والسلع غير منظم ومستقر األداء، وتزداد 

التقليدية لها مما لمنافسة المصارف  فسرتأيضا مخاطر االزاحة التجارية في المصارف اإلسالمية 

، اال أن المخاطر الناتجة يدفعها الى التنازل عن جزء من األرباح في عقودها لمواجهة هذه الضغوط

عن تغيرات أسعار الفائدة متوسطة في حال اعتمادها كسعر مرجعي، فسرت لعدم اعتماد المصارف 

 .الميةعلى سعر الفائدة كسعر مرجعي لتحديد األرباح الخاصة في المصارف اإلس

السؤال الثاني: ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بمخاطر صيغ التمويل 

 اإلسالمية؟

كل صيغة من  أجيب عن هذا السؤال من خالل أسئلة المحور الثاني في االستبانة الذي يبحث مخاطر

 صيغ التمويل، وقسم هذا المحور الى أجزاء كل جزء ينظر بالمخاطر التي تتعرض له كل صيغة

 .ويبينها

 ويتفرع السؤال الثاني الى األسئلة الفرعية التالية:

 : ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض لها صيغة المضاربة؟1السؤال 

( يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية إلجابات 2-4الجدول رقم )

المبحوثين على فقرات القسم األول من المحور الثاني المتعلق بتأثر المصارف اإلسالمية بمخاطر 

 صيغ التمويل بعنوان: مخاطر تتعرض لها صيغة المضاربة.
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المعيارية واالوزان النسبية للمخاطر التي  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات2-4جدول رقم )

 تتعرض لها صيغة المضاربة

الوسط  عبارات القسم األول من المحور الثاني الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 اإلجمالية

تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم وفاء المضارب  2
%85.8 0.515 4.29 بالتزاماته  مرتفعة  

تتعرض لمخاطر عدم االلتزام األخالقي والتقاعس في  3
المجهود المبذول واخفاء معلومات مشروع المضاربة 

 عن المصرف
4.24 0.542 84.8%  مرتفعة  

تتعرض لمخاطر عدم وجود ضمانات إال على حسن  5
دور  القتصارإدارة المضارب للمشروع، نظرا 

المصرف على تمويل المشروع فقط، والمضارب على 
 اإلدارة

4.11 0.606 82.2%  مرتفعة 

تتعرض لمخاطر الخسارة حال وقوعها وتحمل  4
%81 0.613 4.05 المصرف لها منفرداً   مرتفعة 

1 
 

لمخاطر تغير أسعار الصرف نتيجة تمويل تتعرض 
%80.4 0.753 4.02 عقد المضاربة بالعملة األجنبية  مرتفعة 

تتعرض لمخاطر صعوبة تقدير معدل الربح المتوقع  6
%76.8 0.754 3.84 لعملية المضاربة بين الطرفين  مرتفعة 

%81.8 0.647 4.09 الدرجة الكلية   مرتفعة 
بمخاطر صيغة المضاربة ترتيبًا تنازليًا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد ورتبت فقرات الخاصة 

جاء في مقدمة هذه الفقرات: الفقرة )تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم وفاء المضارب بالتزاماته( 

(، والفقرة )تتعرض لمخاطر عدم 0.515( وانحراف معياري مقداره )4.29بمتوسط حسابي مقداره )

القي والتقاعس في المجهود المبذول واخفاء معلومات مشروع المضاربة عن المصرف( االلتزام األخ

 (.0.542( وانحراف معياري مقداره )4.24بمتوسط حسابي مقداره )

في حين كانت أدنى الفقرات: الفقرة )تتعرض لمخاطر تغير أسعار الصرف نتيجة تمويل عقد 

(، والفقرة 0.753( وانحراف معياري مقداره )4.02حسابي مقداره ) المضاربة بالعملة األجنبية( بمتوسط
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حسابي  )تتعرض لمخاطر صعوبة تقدير معدل الربح المتوقع لعملية المضاربة بين الطرفين( بمتوسط

 (.0.754( وانحراف معياري مقداره )3.84مقداره )

رتفعة، حيث بلغ المتوسط وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت م

( مما يدل على تعرض 0.647( واالنحراف المعياري الكلي مقداره )4.09الحسابي للدرجة الكلية )

، والتي دفعت المصارف اإلسالمية الى عدم استخدام صيغة صيغة المضاربة للمخاطر بدرجة مرتفعة

لية في المصارف الثالث، وتفسر المضاربة في استثماراتها كما ظهر في تحليل المحتوى للقوائم الما

هذه النتائج نظرا ألنه يتم تمويل عقد المضاربة بدفع كامل راس المال من المصرف ويقد العميل الجهد 

 .فقط، ويتحمل المصرف كامل الخسارة في حال فشل المشروع وعدم تقصير العميل

 لها صيغة المشاركة؟ : ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض2السؤال 

( يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية إلجابات 3-4الجدول رقم )

المبحوثين على فقرات القسم الثاني من المحور الثاني المتعلق بتأثر المصارف اإلسالمية بمخاطر 

 صيغ التمويل بعنوان: مخاطر تتعرض لها صيغة المشاركة.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية للمخاطر التي 3-4جدول رقم )

 تتعرض لها صيغة المشاركة

الوسط  عبارات القسم الثاني من المحور الثاني الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 اإلجمالية

تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم وفاء الشريك  2
%85.8 0.565 4.29 بالتزاماته  مرتفعة  

تتعرض لمخاطر عدم االلتزام األخالقي والتقاعس في  3
المجهود المبذول واخفاء معلومات المشروع عن 

 المصرف
4.08 0.673 81.6%  مرتفعة 

تتعرض لمخاطر تغير أسعار الصرف نتيجة  1
%80.6 0.753 4.03 المشاركة بالعملة االجنبية  مرتفعة 

%82.6 672. 4.13 الدرجة الكلية   مرتفعة 
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ورتبت فقرات الخاصة بمخاطر صيغة المشاركة ترتيبًا تنازليًا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد 

جاء في مقدمة هذه الفقرات: الفقرة )تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم وفاء الشريك بالتزاماته( بمتوسط 

(، والفقرة )تتعرض لمخاطر عدم االلتزام 0.565ي مقداره )( وانحراف معيار 4.29حسابي مقداره )

األخالقي والتقاعس في المجهود المبذول واخفاء معلومات المشروع عن المصرف( بمتوسط حسابي 

(، وأخيرا أدناها الفقرة )تتعرض لمخاطر تغير أسعار 0.673( وانحراف معياري مقداره )4.08مقداره )

( وانحراف معياري مقداره 4.03حسابي مقداره ) االجنبية( بمتوسط الصرف نتيجة المشاركة بالعملة

(0.753.) 

وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط 

( مما يدل على تعرض 0.672( واالنحراف المعياري الكلي مقداره )4.13الحسابي للدرجة الكلية )

، وهذا ما يفسر عدم استخدام صيغة المشاركة بكثرة في المشاركة للمخاطر بدرجة مرتفعةصيغة 

 .استثماراتها كما ظهر في تحليل المحتوى للقوائم المالية في المصارف الثالث

: ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض لها صيغة المزارعة 3السؤال 

 والمساقاة؟

( يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية إلجابات 4-4)الجدول رقم 

المبحوثين على فقرات القسم الثالث من المحور الثاني المتعلق بتأثر المصارف اإلسالمية بمخاطر 

 .صيغ التمويل بعنوان: مخاطر تتعرض لها صيغة المزارعة والمساقاة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية للمخاطر التي (: 4-4جدول رقم )

 تتعرض لها صيغة المزارعة والمساقاة

الوسط  عبارات القسم الثالث من المحور الثاني الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 اإلجمالية

العائد وتقلبات تتعرض لمخاطر عدم القدرة على توقع  1
%89.4 0.603 4.47 أسعار المنتجات الزراعية  مرتفعة  

%89.4 0.647 4.47 تتعرض لمخاطر االئتمانية وعدم وفاء المزارع بالتزاماته 2  مرتفعة  
تتعرض لمخاطر عدم االلتزام األخالقي والتقصير  3

%84.2 0.528 4.21 وتضليل المصرف عن النتائج  مرتفعة  

لمخاطر ارتفاع التكاليف نتيجة الحاجة لكوادر تتعرض  4
%76.4 0.692 3.82 بشرية لمتابعة المشروع  مرتفعة  

%84.8 0.671 4.24 الدرجة الكلية   مرتفعة  
ورتبت فقرات الخاصة بمخاطر صيغة المزارعة والمساقاة ترتيبًا تنازليًا حسب درجات األوساط 

الفقرات: الفقرة )تتعرض لمخاطر عدم القدرة على توقع العائد الحسابية، وقد جاء في مقدمة هذه 

( وانحراف معياري مقداره 4.47وتقلبات أسعار المنتجات الزراعية( بمتوسط حسابي مقداره )

(، والفقرة )تتعرض لمخاطر االئتمانية وعدم وفاء المزارع بالتزاماته( بمتوسط حسابي مقداره 0.603)

(، والفقرة )تتعرض لمخاطر عدم االلتزام األخالقي والتقصير 0.647اره )( وانحراف معياري مقد4.47)

(، 0.528( وانحراف معياري مقداره )4.21وتضليل المصرف عن النتائج( بمتوسط حسابي مقداره )

وأخيرا أدناها الفقرة )تتعرض لمخاطر ارتفاع التكاليف نتيجة الحاجة لكوادر بشرية لمتابعة المشروع( 

 (.0.692( وانحراف معياري مقداره )3.82مقداره ) حسابي بمتوسط

وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط 

( مما يدل على تعرض 0.671( واالنحراف المعياري الكلي مقداره )4.24الحسابي للدرجة الكلية )

، وهذا ما يفسر عزوف المصارف اإلسالمية على ة مرتفعةصيغة المزارعة والمساقاة للمخاطر بدرج



144 

 

 

اعتماد صيغة المزارعة والمساقاة بكثرة في استثماراتها كما ظهر في تحليل المحتوى للقوائم المالية في 

 .المصارف الثالث، ولوجود بدائل أقل مخاطرة

 صيغة المرابحة؟: ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض لها 4السؤال 

( يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية إلجابات 5-4الجدول رقم )

المبحوثين على فقرات القسم الرابع من المحور الثاني المتعلق بتأثر المصارف اإلسالمية بمخاطر 

 صيغ التمويل بعنوان: مخاطر تتعرض لها صيغة المرابحة.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية للمخاطر التي 5-4جدول رقم )

 تتعرض لها صيغة المرابحة

الوسط  عبارات القسم الرابع من المحور الثاني الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 اإلجمالية

%93.6 0.471 4.68 بالسدادتتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم وفاء العميل  1  مرتفعة  
تتعرض لمخاطر اختالف أسعار الصرف نتيجة )الشراء  4

%84.2 0.777 4.21 بعملة اجنبية(  مرتفعة  

تتعرض لمخاطر هالك البضاعة وهي ال تزال مملوكة  2
%82.6 0.811 4.13 للمصرف  مرتفعة  

تتعرض لمخاطر عدم مطابقة السلع للمواصفات  3
%81.6 0.818 4.08 المطلوبة  مرتفعة 

%85.6 0.765 4.28 الدرجة الكلية   مرتفعة  
ورتبت فقرات الخاصة بمخاطر صيغة المرابحة ترتيبًا تنازليًا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد 

جاء في مقدمة هذه الفقرات: الفقرة )تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم وفاء العميل بالسداد( بمتوسط 

تالف أسعار (، والفقرة )تتعرض لمخاطر اخ0.471( وانحراف معياري مقداره )4.68حسابي مقداره )

( وانحراف معياري مقداره 4.21الصرف نتيجة )الشراء بعملة اجنبية(( بمتوسط حسابي مقداره )

(، والفقرة )تتعرض لمخاطر هالك البضاعة وهي ال تزال مملوكة للمصرف( بمتوسط حسابي 0.777)
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طر عدم مطابقة (، وأخيرا أدناها الفقرة )تتعرض لمخا0.811( وانحراف معياري مقداره )4.13مقداره )

 (.0.818( وانحراف معياري مقداره )4.08حسابي مقداره ) السلع للمواصفات المطلوبة( بمتوسط

حيث بلغ المتوسط  مرتفعة،وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت 

( مما يدل على تعرض 0.765( واالنحراف المعياري الكلي مقداره )4.28الحسابي للدرجة الكلية )

 صيغة المرابحة للمخاطر بدرجة مرتفعة.

وبالرغم من ارتفاع مخاطر صيغة المرابحة، اال أن المصارف اإلسالمية تتجه العتماد هذه الصيغة 

وقد بينت  حليل المحتوى للقوائم المالية في المصارف اإلسالمية الثالث،كأداة تمويل رئيسي كما بينها ت

 المرابحة، ويرجعالمصارف اإلسالمية بشكل عام تفضل صيغ البيوع كصيغة المقابلة سبب ذلك في أن 

 وارتفاعذلك الى أن هذه الصيغة األقل مخاطرة بالنسبة للمصارف اإلسالمية من الصيغ األخرى، 

 الصيغ.، وسهولة تنفيذها بالمقارنة بباقي ا عن طريق استخدام الرهن والكفالةعامل الضمان فيه

 : ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض لها صيغة السلم؟5السؤال 

( يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية إلجابات 6-4الجدول رقم )

المبحوثين على فقرات القسم الخامس من المحور الثاني المتعلق بتأثر المصارف اإلسالمية بمخاطر 

 صيغ التمويل بعنوان: مخاطر تتعرض لها صيغة السلم.

لمعيارية واالوزان النسبية للمخاطر التي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا6-4جدول رقم )

 تتعرض لها صيغة السلم

الوسط  عبارات القسم الخامس من المحور الثاني الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 اإلجمالية

تتعرض لمخاطر أسعار السلع: نتيجة صعوبة تحديد  1
%87.4 0.541 4.37 السوق.األسعار المناسبة وتقلبات األسعار في   مرتفعة  

تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم وفاء العميل بتسليم  2
%82.6 0.578 4.13 السلعة في الوقت والكمية والمواصفات المتفق عليها.  مرتفعة 
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المصرف للسلعة والتكاليف  تتعرض لمخاطر إحتفاظ 3
%81 0.567 4.05 المترتبة على ذلك.  مرتفعة  

% 83.6 0.573 4.18 الدرجة الكلية   مرتفعة 
ترتيبًا تنازليًا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء  السلمورتبت فقرات الخاصة بمخاطر صيغة 

في مقدمة هذه الفقرات: الفقرة )تتعرض لمخاطر أسعار السلع: نتيجة صعوبة تحديد األسعار المناسبة 

(، 0.541( وانحراف معياري مقداره )4.37وتقلبات األسعار في السوق( بمتوسط حسابي مقداره )

تمانية وعدم وفاء العميل بتسليم السلعة في الوقت والكمية والمواصفات والفقرة )تتعرض للمخاطر االئ

(، وأخيرا أدناها الفقرة 0.578( وانحراف معياري مقداره )4.13المتفق عليها( بمتوسط حسابي مقداره )

)تتعرض لمخاطر إحتفاظ المصرف للسلعة والتكاليف المترتبة على ذلك( بمتوسط حسابي مقداره 

 (.0.567معياري مقداره ) ( وانحراف4.05)

حيث بلغ المتوسط  مرتفعة،وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت 

( مما يدل على تعرض 0.573( واالنحراف المعياري الكلي مقداره )4.18الحسابي للدرجة الكلية )

، وتتفق هذه النتائج مع نتائج تحليل المحتوى حيث أظهر عدم للمخاطر بدرجة مرتفعة السلمصيغة 

ود للمخاطر التي تتعرض اعتماد المصارف اإلسالمية على استخدام صيغة السلم والتي تعزى لعدم وج

صعوبة تحديد األسعار المناسـبة وبالذات عند ميعاد التسليم، باإلضافة إلى لها هذه الصيغة خاصة في 

إلى والتي يتحمل المصرف كامل هذه المخاطر، وتعرضها أيضا  ،تقلبات األسعار في فترة التمويل

 .مخاطر اإلئتمان

 سالمي بالمخاطر التي تتعرض لها صيغة االستصناع؟: ما مدى تأثر العمل المصرفي اإل6السؤال 

( يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية إلجابات 4-7الجدول رقم )

المبحوثين على فقرات القسم السادس من المحور الثاني المتعلق بتأثر المصارف اإلسالمية بمخاطر 

 صيغة االستصناع. صيغ التمويل بعنوان: مخاطر تتعرض لها
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية للمخاطر التي 7-4جدول رقم )

 تتعرض لها صيغة االستصناع

الوسط  عبارات القسم السادس من المحور الثاني الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 اإلجمالية

أسعار السلع: نتيجة صعوبة تحديد تتعرض لمخاطر  1
%89.4 0.724 4.26 األسعار المناسبة وخاصة عند ميعاد التسليم.  مرتفعة  

تتعرض لمخاطر عدم سداد من جانب المستصنع أو  4
%76.4 0.718 4.16 التأخر في السداد.  مرتفعة  

تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم التزام العميل بتسليم  2
%89.4 0.689 4.11 الوقت والكمية والمواصفات المتفق عليها.السلعة في   مرتفعة  

%84.2 0.822 3.97 تتعرض لمخاطر تراجع العميل عن االلتزام بالعقد. 3  مرتفعة  
%84.8 0.740 4.13 الدرجة الكلية   مرتفعة 

ترتيبًا تنازليًا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد  ورتبت فقرات الخاصة بمخاطر صيغة االستصناع

جاء في مقدمة هذه الفقرات: الفقرة )تتعرض لمخاطر أسعار السلع: نتيجة صعوبة تحديد األسعار 

( وانحراف معياري مقداره 4.26المناسبة وخاصة عند ميعاد التسليم( بمتوسط حسابي مقداره )

اد من جانب المستصنع أو التأخر في السداد( بمتوسط (، والفقرة )تتعرض لمخاطر عدم سد0.724)

(، والفقرة )تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم 0.718( وانحراف معياري مقداره )4.16حسابي مقداره )

التزام العميل بتسليم السلعة في الوقت والكمية والمواصفات المتفق عليها( بمتوسط حسابي مقداره 

(، وأخيرا أدناها الفقرة )تتعرض لمخاطر تراجع العميل عن 0.689) ( وانحراف معياري مقداره4.11)

 (.0.822( وانحراف معياري مقداره )3.97حسابي مقداره ) االلتزام بالعقد( بمتوسط

وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط 

( مما يدل على تعرض 0.740( واالنحراف المعياري الكلي مقداره )4.13الحسابي للدرجة الكلية )

مالية ، وهذا يتوافق مع نتائج تحليل المحتوى للقوائم الصيغة االستصناع للمخاطر بدرجة مرتفعة

للمصارف الثالث والتي بينت أن حصة صيغة االستصناع في استثمارات المصارف اإلسالمي كانت 
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 ،وبالذات عند ميعاد التسليم ،صعوبة تحديد األسعار المناسـبةفي مستويات متدنية، والتي تعزى الى 

وهو ما دفع ومخاطر االئتمان التي تتعرض لها، واحتمالية تعثر أو مماطلة العميل عن السداد، 

 المصارف اإلسالمية الى عدم استخدام هذه الصيغة بكثرة.

 : ما مدى تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بالمخاطر التي تتعرض لها صيغة االجارة؟7السؤال 

( يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية إلجابات 8-4الجدول رقم )

م السابع من المحور الثاني المتعلق بتأثر المصارف اإلسالمية بمخاطر المبحوثين على فقرات القس

 صيغ التمويل بعنوان: مخاطر تتعرض لها صيغة االجارة.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية للمخاطر التي 8-4جدول رقم )

 تتعرض لها صيغة االجارة

الوسط  المحور الثانيعبارات القسم السابع من  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 اإلجمالية

تتعرض لمخاطر توقف أعمال المستأجر وإعادة األصل  2
%81.6 0.632 4.08 المؤجر  مرتفعة 

تتعرض للمخاطر االئتمانية واالخالل بشروط عقد  1
%80 0.697 4.00 االيجار واالمتناع عن السداد  مرتفعة 

تتعرض لمخاطر فقدان أو تلف األصل المؤجر وتحمل  3
%78.4 0.749 3.92 المصرف كل أعباء هذه المخاطر  مرتفعة  

% 80.0 0.691 4.00 الدرجة الكلية   مرتفعة 
ورتبت فقرات الخاصة بمخاطر صيغة االجارة ترتيبًا تنازليًا حسب درجات األوساط الحسابية، وقد جاء 

في مقدمة هذه الفقرات: الفقرة )تتعرض لمخاطر توقف أعمال المستأجر وإعادة األصل المؤجر( 

 (، والفقرة )تتعرض للمخاطر0.631( وانحراف معياري مقداره )4.08بمتوسط حسابي مقداره )

( 4.00االئتمانية واالخالل بشروط عقد االيجار واالمتناع عن السداد( بمتوسط حسابي مقداره )

(، وأخيرا أدناها الفقرة )تتعرض لمخاطر فقدان أو تلف األصل 0.697وانحراف معياري مقداره )
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( وانحراف معياري 3.92المؤجر وتحمل المصرف كل أعباء هذه المخاطر( بمتوسط حسابي مقداره )

 (.0.691مقداره )

وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة جدًا، حيث بلغ المتوسط 

( مما يدل على تعرض 0.691( واالنحراف المعياري الكلي مقداره )4.00الحسابي للدرجة الكلية )

نتائج تحليل المحتوى، حيث جاءت بالدرجة ، واتفقت النتائج مع للمخاطر بدرجة مرتفعة االجارةصيغة 

هذه الصيغة أنها  الثانية من ناحية اعتمادها في المصارف اإلسالمية بعد صبغة المرابحة، نظرا الن

صيغة اإلجارة نسبته متدنية بدرجة كبيرة  استخدامأن  إالأقــل مخاطرة وتعطي إيراد مسـتقر للمصرف، 

أيضا تتعرض للمخاطر بدرجة كبيرة، الى أن هذه الصيغة يعزى  بالمقارنة بصيغة المرابحة، ولعل ذلك

تحتاج لوقت طويل بعكس ما تتجه اليه المصارف اإلسالمية في االعتماد على االستثمارات وصيغ و 

 التمويل قصيرة االجل.

 السؤال الثالث: ما مدى إهتمام المصارف اإلسالمية بإدارة المخاطر؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية إلجابات  ( يوضح األوساط10-4الجدول رقم )

 المبحوثين على فقرات المحور الثالث المتعلق بدرجة اهتمام المصارف اإلسالمية بإدارة المخاطر.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية لمدى إهتمام 9-4جدول رقم )

 المصارف اإلسالمية بإدارة المخاطر

الوسط  عبارات المحور الثالث الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 اإلجمالية

يستخدم المصرف طرق متنوعة لتحليل المخاطر مثل:  1
تحليل الفجوة والعائد على راس المال ونظام التقييم 

 الداخلي 
4.63 0.489 92.6%  مرتفعة  

يعد المصرف تقارير خالل فترة زمنية منتظمة مثل:  2
%92.2 0.547 4.61 تقرير راس المال وتقرير مخاطرة االئتمان ...   مرتفعة  

%89 0.555 4.45يوجد في المصرف نظام لقياس تكلفة التمويل ومنحه  4  مرتفعة  
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 وإدارة التمويالت المتعثرة
والرهونات لتغطية وإدارة يستخدم المصرف الضمانات  8

%89 0.555 4.45 بعض المخاطر  مرتفعة  

 مرتفعة  87.8% 0.638 4.39 يلجأ المصرف لتحويل بعض المخاطر لشركات التأمين 9
يعمل المصرف من خالل نماذج صيغ تمويل منضبطة  10

 مرتفعة  87.4% 0.541 4.37 شرعا

للموظفين على يعمل المصرف على تقديم التدريب  12
 مرتفعة  86.4% 0.620 4.32 المخاطر الخاصة المتعلقة بعمل المصرف اإلسالمي

يقوم المصرف بإعداد التقـارير اليوميـة والدوريـة التي  3
تغطي جميـع األنشـطة والمخـاطر المتنوعـة فـي 

 المصـرف.
3.47 0.647 69.4%  متوسطة 

وإدارة ومتابعة قانونية يعمل المصرف على توفير بيئة  11
  متوسطة 69% 0.507 3.45 مناسبة للعقود المصرفية

يعمل المصرف توزيع المخاطر من خالل تنويع  6
االستثمارات في صيغ التمويل المختلفة، وعدم التركيز 

 على صيغة واحدة
3.50 0.507 70%  متوسطة 

يعمل المصرف على تنويع محفظته االستثمارية وتوزيع  5
استثماراته على قطاعات مختلفة مثل الصناعة والزراعة 

 والعقارات
3.37 0.489 67.4%  متوسطة 

ينشط المصرف في تطوير أدوات إسالمية إلدارة  7
%62.6 0.831 3.13 المخاطر  متوسطة 

%85.2 0.699 4.26 الدرجة الكلية للمحور الثالث  مرتفعة 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة 10-4يوضح الجدول رقم )

التي تقيس مدى إهتمام المصارف اإلسالمية بإدارة المخاطر مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب درجات  البحث

الوسط الحسابي، وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات: الفقرة )يستخدم المصرف طرق متنوعة لتحليل 

تحليل الفجوة والعائد على راس المال ونظام التقييم الداخلي( بمتوسط حسابي مقداره  المخاطر مثل:

(، والفقرة )يعد المصرف تقارير خالل فترة زمنية منتظمة 0.498( وانحراف معياري مقداره )4.63)

ي ( وانحراف معيار 4.61مثل: تقرير راس المال وتقرير مخاطرة االئتمان ...( بمتوسط حسابي مقداره )

 (.0.547مقداره )
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في حين كانت أدنى الفقرات: الفقرة )يعمل المصرف على تنويع محفظته االستثمارية وتوزيع استثماراته 

( وانحراف 3.37حسابي مقداره ) على قطاعات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والعقارات( بمتوسط

 سالمية إلدارة المخاطر( بمتوسط(، والفقرة )ينشط المصرف في تطوير أدوات إ0.489معياري مقداره )

 (.0.831( وانحراف معياري مقداره )3.13حسابي مقداره )

وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط 

 هذه النتائج وتفسر(، 0.699( واالنحراف المعياري الكلي مقداره )4.26الحسابي للدرجة الكلية )

من خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة، أن المرتفعة على أن المصارف اإلسالمية و 

نتائج  ، واتفقتبإدارة المخاطر جميع المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين تهتم بدرجة كبيرة جدا

بة المخاطر أو ( في ان المصارف اإلسالمية تهتم بمراق2005مع نتائج دراسة )بوقري،  هذا البحث

أن المصارف اإلسالمية في فلسطين تستخدم طرق  البحثقياسها )إدارة المخاطر(، وبينت نتائج 

الضمانات  استخدامهامتنوعة لتحليل المخاطر، وتعمل على إعداد التقارير الضرورية، وتؤكد على 

( التي 2003مد، والتي اتفقت مع نتائج دراسة )خان وأح والرهونات لتغطية وإدارة بعض المخاطر

تعمل على تحويل و  أكدت أن الضمانات والرهونات من أهم األساليب في معالجة مخاطر االئتمان،

لكن من خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم متوسطة تبين أن بعض المخاطر لشركات التأمين، 

والدوريـة التي إعداد التقـارير اليوميـة بدرجة متوسطة على المصارف اإلسالمية في فلسطين تعمل 

، والتي تعزى لصعوبة تغطية وقياس العديد تغطي جميـع األنشـطة والمخـاطر المتنوعـة فـي المصـرف

من المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية، كما أنها  تعمل بدرجة متوسطة على توفير بيئة 

أن تراعي المصارف اإلسالمية  من يتطلبوإدارة ومتابعة قانونية مناسبة للعقود المصرفية الن نشاطها 

، وذلك من خالل تناسب مختلف التشريعات والقوانين العمل المصرفي اإلسالمي وخصوصيته

على توزيع المخاطر ، كما أنه يعمل بدرجة متوسطة والتعليمات مع طبيعة نشاط المصارف اإلسالمية
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تعمل و  ،يز على صيغة واحدةمن خالل تنويع االستثمارات في صيغ التمويل المختلفة وعدم الترك

على تنويع محفظتها االستثمارية وتوزيع استثماراتها على قطاعات مختلفة مثل  بدرجة متوسطة

وهذا يفسر اتجاه المصارف اإلسالمية الى استخدام صيغة المرابحة في  الصناعة والزراعة والعقارات،

التجاه المصارف اإلسالمية  وذلكمعظم معامالتها وخاصة في القطاع االستهالكي مثل السيارات، 

نحو التمويل قصير االجل، وهذه من األسباب الكبيرة التي تؤدي الى ارتفاع درجة المخاطر في 

المصارف اإلسالمية، وهذا ما أكدت عليه نتائج تحليل النسب الخاصة بصيغ التمويل في المصارف 

تركيز الذي أكد على  (2005بوقري، )الاإلسالمية العاملة في فلسطين، وتوافقت مع نتائج دراسة 

المصارف اإلسالمية الشديد على التوظيفـات القـصيرة األجل مثل صيغة المرابحة وذلك على حساب 

 صيغ أخرى تعتبـر أكثـر قربـًا لخصائص التمويل اإلسالمي.

واألنظمة السؤال الرابع: هل تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بالقوانين 

 المحلية والمعايير العالمية المتعلقة بإدارة المخاطر؟

( يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية إلجابات 11-4الجدول رقم )

المبحوثين على فقرات المحور الرابع المتعلق بمدى التزام المصارف اإلسالمية بالقوانين المحلية 

 العالمية. واألنظمة والمعايير

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية لمدى التزام 10-4جدول رقم )

 المصارف اإلسالمية بالقوانين المحلية واألنظمة والمعايير العالمية

الوسط  عبارات المحور الثالث الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 اإلجمالية

يلتزم المصرف بقـانون المصـارف وكافـة األنظمـة  2
%92.2 0.495 4.61 والتعليمـات الصـادرة بمقتضـاه.  مرتفعة  

تتـوفر لـدى المصـرف وظيفـة إدارة مخـاطر تتـوفر لـديها  1
%91 0.555 4.55 صـالحيات ومـوارد كافيـة   مرتفعة  
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يقوم المصرف بتقييم المخـاطر ورصـد ومراقبـة وقيـاس  4
مـدى تعـرض المصـرف لهـا وتحديـد احتياجـاته لرأس 

 المـال ووضع خطط السيولة لذلك.
4.5 0.507 90%  مرتفعة  

يلتزم المصرف بالمعايير الدولية الخاصة بالعمل  10
المصرفي، ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة المالية 

 اإلسالمية.
4.5 0.647 90%  مرتفعة  

يعمل المصرف في ظل وجود هيئة شرعية تعمل على  9
%89.4 0.603 4.47 ضبط أعمال المصرف ومراقبة المخاطر الشرعية  مرتفعة  

يقوم المصرف بتوفير المخصصـات لمقابلـة المخـاطر  5
المحتملـة ألصـول والتزامـات المصـرف، اسـتنادًا 

 لتعليمـات سـلطة النقـد.
 مرتفعة %86.8 0.627 4.34

يقوم المصرف بتنفيــذ إختبــارات فحــص التحمــل بشــكل  8
 مرتفعة  84.8% 0.683 4.24 لتعليمـات سـلطة النقـد والمعـايير الدوليـة. دوري باإلسـتناد

يقوم المصرف بقياس المخاطر كميًا ونوعيًا، كالمخاطر  6
التشغيلية المحيطة، والمخاطر  ذات العالقة بالبيئة

 صعبة القياس بشكل كمي كمخاطر السمعة.
 مرتفعة %83.2 0.789 4.16

وتطـوير أنظمـة وإجراءات شـاملة يقوم المصرف بوضـع  3
إلدارة المخـاطر وتكـون قـادرة علـى التعـرف علـى جميـع 

 المخاطر المؤثرة التي يتعرض لها المصرف.
3.47 0.557 69.4%  متوسطة 

يقوم المصرف بتزويد سلطة النقد بالمعلومات والبيانات  7
والتعليمات التي تطلبها طبقا ألحكام قانون المصارف 

 والقرارات الصادرة بمقتضاه فــي الوقت المحدد لذلك.
3.42 0.555 68.4%  متوسطة 

%88.2 620. 4.41 الدرجة الكلية للمحور الثالث  مرتفعة  
المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة  ( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات11-4يوضح الجدول رقم )

التي تقيس مدى التزام المصارف اإلسالمية بالقوانين المحلية واألنظمة والمعايير العالمية، مرتبة  البحث

ترتيبًا تنازليًا حسب درجات الوسط الحسابي، وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات )يلتزم المصرف بقـانون 

( وانحراف 4.61يمـات الصـادرة بمقتضـاه( بمتوسط حسابي مقداره )المصـارف وكافـة األنظمـة والتعل

(، والفقرة )تتـوفر لـدى المصـرف وظيفـة إدارة مخـاطر تتـوفر لـديها صـالحيات 0.495معياري مقداره )

 (.0.555( وانحراف معياري مقداره )4.55ومـوارد كافيـة( بمتوسط حسابي مقداره )
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قوم المصرف بتزويد سلطة النقد بالمعلومات والبيانات التي تطلبها طبقا في حين كانت أدنى الفقرات )ي

 ألحكام قانون المصارف والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فــي الوقت المحدد لذلك.( بمتوسط

 (.0.555( وانحراف معياري مقداره )3.42حسابي مقداره )

المبحوثين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط  وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات

هذه النتائج  وتفسر(، 0.620( واالنحراف المعياري الكلي مقداره )4.41الحسابي للدرجة الكلية )

من خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة، أن المرتفعة على أن المصارف اإلسالمية و 

 تلتزم بالقوانين المحلية واألنظمة والمعايير العالميةطين جميع المصارف اإلسالمية العاملة في فلس

ذلك الى زى الخاصة بالعمل المصرفي في فلسطين بدرجة عالية جدا، وتقوم بكل متطلبات ذلك، ويع

السياسة التي تتبعها سلطة النقد في الرقابة على الجهاز المصرفي الفلسطيني، للحفاظ على هذه 

 ، وتأتي بدرجة متوسطة قيامعين، والحفاظ على استقرار النظام الماليالمؤسسات وحماية أموال المود

بوضـع وتطـوير أنظمـة وإجراءات شـاملة إلدارة المخـاطر وتكـون قـادرة علـى  االسالمي المصرف

، والتي تفسر للحاجة للتنسيق ووضع التعـرف علـى جميـع المخاطر المؤثرة التي يتعرض لها المصرف

تركة بين المصارف اإلسالمية لالستفادة من الخبرات في مجال المخاطر، ومن ناحية اليات متابعة مش

سلطة النقد بالمعلومات والبيانات التي تطلبها طبقا ألحكام قانون أخرى قيام المصرف اإلسالمي بتزويد 

 المصارف والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فــي الوقت المحدد لذلك.
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الخامس: ما مدى مالئمة البيئة المصرفية والقانونية للعمل المصرفي اإلسالمي السؤال 

 في فلسطين؟

( يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية إلجابات 12-4الجدول رقم )

 المبحوثين على فقرات المحور الخامس المتعلق بمدى مالئمة البيئة المصرفية والقانونية للعمل

 المصرفي االسالمي.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية لمدى مالئمة 11-4جدول رقم )
 البيئة المصرفية والقانونية للعمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين

الوسط  عبارات المحور الثالث الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الدرجة 
 اإلجمالية

تعاني المصارف اإلسالمية من مشكالت المنظومة  6
القانونية والقضائية، بدءًا من ضعــف التشريعات، وتأخر 

 الفصل في القضايــا، ال سيما الماليــة منها.
 مرتفعة  %85.8 0.802 4.29

زم الال يسمح للمصارف اإلسالمية بتقديم التمويل ال 3
األدنى من التسهيالت، وذلك دون أن يسري عليها الحد 

مراعاة لخصوصية الخدمات المصرفية التي تقدمها 
 المصارف اإلسالمية.

4.13 0.741 82.6%  مرتفعة  

ال تراعي القوانين واالنظمة طبيعة العمل المصرفي  4
اإلسالمي في فرض االحتياطي القانوني ونسبة السيولة 

اإلسالمي المطلوبة منه، خاصة أن عمليات المصرف 
 تقوم على مشاركة المخاطر.

4.05 1.012 81%  مرتفعة 

ال يستطيع المصرف اإلسالمي الحصول على السيولة  2
في حال إحتياج المصرف اإلسالمي لها وبالطرق 

 الشرعية من سلطة النقد.
3.89 0.953 77.8%  مرتفعة  

تعاني المصارف اإلسالمية من عدم وجود أجهزة رقابية  7
 مرتفعة  77.8% 0.894 3.89 .بها تراعي طبيعة العمل المصرفي اإلسالميخاصة 

توجد أعباء مالية ملقاة على عاتق المصارف المالية  1
اإلسالمية التي ُتمارس عملها على ُأسس شرعية مقارنًة 

 بالمصارف التقليدية.
3.47 0.602 69.4%   متوسطة 

وأسس قانونية بنيان قانوني عام يحدد مبادئ  ال يتوفر 5
%62.6 0.623 3.13 للمصارف اإلسالمية وقواعد الرقابة عليها.  متوسطة 

%88 836. 4.14 الدرجة الكلية للمحور الثالث  مرتفعة 
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( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة 12-4يوضح الجدول رقم )

التي تقيس مدى مالئمة البيئة المصرفية والقانونية للعمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين،  البحث

مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب درجات الوسط الحسابي، وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات: الفقرة )تعاني 

ت، وتأخر المصارف اإلسالمية من مشكالت المنظومة القانونية والقضائية، بدءًا من ضعــف التشريعا

( وانحراف معياري مقداره 4.29الفصل في القضايــا، ال سيما الماليــة منها( بمتوسط حسابي مقداره )

زم دون أن يسري عليها الحد ال(، والفقرة )ال يسمح للمصارف اإلسالمية بتقديم التمويل ال0.802)

دمها المصارف األدنى من التسهيالت، وذلك مراعاة لخصوصية الخدمات المصرفية التي تق

 (.0.741( وانحراف معياري مقداره )4.13اإلسالمية.( بمتوسط حسابي مقداره )

في حين كانت أدنى الفقرات: الفقرة )توجد أعباء مالية ملقاة على عاتق المصارف المالية اإلسالمية 

( 3.47مقداره )حسابي  التي ُتمارس عملها على ُأسس شرعية مقارنًة بالمصارف التقليدية( بمتوسط

(، والفقرة )ال يتوفر بنيان قانوني عام يحدد مبادئ وأسس قانونية 0.602وانحراف معياري مقداره )

( وانحراف معياري مقداره 3.13حسابي مقداره ) للمصارف اإلسالمية وقواعد الرقابة عليها( بمتوسط

(0.623.) 

وثين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول أن اتجاهات المبح

هذه النتائج تعزى (، و 0.836( واالنحراف المعياري الكلي مقداره )4.14الحسابي للدرجة الكلية )

من خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة، أن جميع أن المصارف اإلسالمية و  إلىالمرتفعة 

اني من عدم مالئمة البيئة المصرفية والقانونية للعمل تعالمصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين 

 المصرفي اإلسالمي في فلسطين.

فقد بينت النتائج أن المصارف اإلسالمية في فلسطين تعاني من مشكالت المنظومة القانونية 

والقضائية، خاصة من اتجاه ضعــف التشريعات وعدم مراعاتها لخصوصية العمل المصرفي االسالمي، 
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الى ضعف المنظومة  تعزى ر في فصل القضايــا في المحاكم، ال سيما الماليــة منها والتي والتأخي

القضائية في متابعة القضايا الخاصة بالمصارف وبطئ الفصل بها، وال يسمح للمصارف اإلسالمية 

زم دون أن يسري عليها الحد األدنى من التسهيالت التي تفرضها سلطة النقد البتقديم التمويل ال

بأن المصارف اإلسالمية تعمل على جذب الودائع بشكل كبير جدًا  يمكن تفسيرهاالمصارف، حيث 

وفي المقابل تقدم تسهيالت بدرجة أقل من أجل تحقيق الربحية وضمان االستمرار والمنافسة في 

طي السوق، وال تراعي القوانين واالنظمة المصرفية طبيعة العمل المصرفي االسالمي في فرض االحتيا

القانوني ونسبة السيولة المطلوبة منه، خاصة على الودائع االستثمارية التي يحقق المصرف اإلسالمي 

عائد أو خسارة عليها، لذا فهي تتحمل الربح والخسارة حال استثمارها، والمصرف غير ملزم بردها 

طيع المصرف كاملة في حال خسارتها، ويحرم المصرف اإلسالمي استثمار كامل الودائع، وال يست

المصرف اإلسالمي لها وبالطرق الشرعية من سلطة  احتياجاإلسالمي الحصول على السيولة في حال 

ذلك أن النظام التي تتعامل به سلطة النقد بأنه نظام ربوي يتعارض مع العمل المصرفي يعزى النقد و 

لطة النقد كمقرض أخير اإلسالمي في فلسطين، وال تستطيع بذلك المصارف اإلسالمية االستفادة من س

كما أنها جاءت بدرجة متوسطة في  في حال حاجته الى السيولة نظرا لتعامله بالفائدة المحرمة شرعًا،

أعباء مالية ملقاة على عاتق المصارف المالية اإلسالمية التي ُتمارس عملها على ُأسس شرعية  وجود

بنيان قانوني عام يحدد  توفر من ناحية، وأيضا جاءت بدرجة متوسطة مقارنًة بالمصارف التقليدية

، والتي تعزى الى حاجة المصارف مبادئ وأسس قانونية للمصارف اإلسالمية وقواعد الرقابة عليها

 اإلسالمية ألسس ومبادئ خاصة بعمل المصارف اإلسالمية تراعي خصوصيتها.

 المحتوى لنسب أرصدة صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية. تحليل  -4-2

اإلسالمية وصيغ التمويل التي تعمل بها والتي  بالمصارففي الفصول السابقة إلى ما تعلق  أشير

تميزها عن غيرها من المصارف، وتعكس مبادئها وتوجهاتها، والمخاطر التي تتعرض لها المصارف 
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اإلسالمية، والتي تمثل التحدي األكبر لها، وتسعى إليجاد معالجات لهذه المخاطر لضمان تحقيق 

 ألهداف التي أنشأت من أجلها.ا

وبناًء على ما سبق ونظرا ألن المخاطر أضحت جزءًا ال يتجزأ من العمل المصرفي، ومحاولة تسليط 

على أسلوب  تم االعتمادالضوء على الجانب الواقعي، وللوصول إلى أفضل النتائج المرادة من البحث، 

الى العام  2014سنوات األخيرة من عام  ألربعلتحليل المحتوى للقوائم المالية للمصارف اإلسالمية 

لنسب أرصدة صيغ التمويل من االستثمارات المباشرة للمصارف من أجل استنتاج الوزن  2017

مدى اعتماد المصارف اإلسالمية على صيغ التمويل على النسبي لكل صيغة من هذه الصيغ، ولربط 

 بالمخاطر التي تتعرض لها كل صيغ. أرض الواقع

 أرصدة صيغ التمويل في البنك اإلسالمي العربي ونسبها في األربع أعوام األخيرة أوال:

( 2017-2014(: التدفق النقدي للتمويالت االئتمانية المباشرة في البنك اإلسالمي العربي )عام 13-4جدول رقم )

 عتماد على القوائم المالية()من إعداد الباحث باالبالدوالر االمريكي ونسبة كل تمويل من حجم التمويالت المباشرة 

 الصيغة
 العام

 أخرى  االجارة االستصناع المرابحة المشاركة المضاربة 
 )القروض الحسنة التبادلية(

 المجموع

14,999,7 2,811,403 219,381,869 1,958,601 7,642,396 القيمة 2014
35 0 246,794,004 

%3.10 النسبة  0.79%  88.89%  1.14%  6.08%  0.00%  
 

 6 2 4 1 5 3 لترتيبا

24,576,7 0 271,563,442 3,571,594 7,974,364 القيمة 2015
10 

0 307,686,110 

%2.59 النسبة  1.16%  88.26%  0.00%  7.99%  0.00%  
 

 6 2 5 1 4 3 لترتيبا

 4,930,192 372,933,293 0 6,989,454 القيمة 2016
34,968,7

04 10,372,204 430,193,847 

%1.62 النسبة  0.00%  86.69%  1.15%  8.13%  2.41%  
 

 5 2 4 1 6 3 لترتيبا

50,625,1 7,636,251 484,665,874 0 7,813,514 القيمة 2017
64 

10,215,168 560,955,971 

%1.39 النسبة  0.00%  86.40%  1.36%  9.02%  1.82%   
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 4 2 5 1 6 3 لترتيبا
 %1.06 %7.80 %0.91 %87.56 %0.49 %2.18 نسبة المتوسط السنوي 

 
 4 2 5 1 6 3 الترتيب

( أن صيغة المرابحة في البنك اإلسالمي العربي هي االوفر حظا من 13-4يالحظ من الجدول رقم )

% من 87,56التمويل حيث تأتي في المرتبة األولى في األعوام األربعة بنسبة متوسط سنوي بلغت 

تبة حجم التمويل المباشر المقدم من المصرف ويليها في الترتيب صيغة االجارة حيث تأتي في المر 

% ومن ثم تليها صيغة المضاربة بنسب 7,80الثانية في األربع أعوام بنسبة متوسط سنوي بلغت 

، ثم صيغ 2017% عام 1.39وأدناها  2014% عام 3.1متدنية بلغ تمويل هذه الصيغ نسبة أعالها 

 لمشاركة.تمويل أخرى والمتمثلة في القروض الحسنة التبادلية وتليها صيغة االستصناع وأخيرًا صيغة ا

 ( 2017-2014(: صيغ التمويل في البنك اإلسالمي العربي بالدوالر االمريكي )1-4رسم بياني رقم )

 (13-4)من إعداد الباحث باالعتماد على جدول رقم 
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 ثانيا: أرصدة صيغ التمويل في البنك اإلسالمي الفلسطيني ونسبها في األربع أعوام االخيرة 

-2014(: التدفق النقدي للتمويالت االئتمانية المباشرة في البنك اإلسالمي الفلسطيني )عام 14-4جدول رقم )

 اد الباحث باالعتماد على القوائم المالية()من إعد( بالدوالر االمريكي ونسبة كل تمويل من حجم التمويالت المباشرة 2017

 الصيغة
 العام

 المجموع أخرى  االجارة االستصناع المرابحة المشاركة المضاربة 

بطاقات ائتمانية  تمويل المساومة
 إسالمية

 القرض الحسن

 354,848,68 2,181,473 22,135 2,271,042 5,298,717 4,022,029 333,729,505 1,676,399 5,647,380 القيمة 2014
%1.59 النسبة  0.47%  94.05%  1.13%  1.49%  0.64%  0.01%  0.61%  

100% 
 6 8 5 3 4 1 7 2 الترتيب

 448,171,240 1,997,475 9,039,423 4,461,413 4,946,272 5,798,857 412,301,408 2,376,399 7,249,993 القيمة 2015
%1.62 النسبة  0.53%  92.0%  1.29%  1.10%  1.0%  2.02%  0.45%  

100% 
 8 2 6 5 4 1 7 3 الترتيب

 541,609,169 1,780,444 13,344,500 7,628,692 4,518,799 8,938,790 494,412,774 2,526,399 8,458,771 القيمة 2016
%1.56 النسبة  0.47%  91.29%  1.65%  0.83%  1.41%  2.46%  0.33%  

100% 
 8 2 5 6 3 1 7 4 الترتيب

 622,016,046 1,507,519 18,564,269 11,435,795 3,753,155 14,643,608 559,076,208 2,526,399 10,509,093 القيمة 2017
%1.56 النسبة  0.47%  91.29%  1.65%  0.83%  1.41%  2.46%  0.33%  

100% 
 8 2 4 6 3 1 7 5 الترتيب

%1.58 السنوي  المتوسطنسبة   0.49%  92.16%  1.43%  1.06%  1.12%  1.74%  0.43%   
 8 2 5 6 4 1 7 3 الترتيب

( أن صيغة المرابحة في البنك اإلسالمي الفلسطيني هي االوفر حظا 14-4يالحظ من الجدول رقم )

% 92,36من التمويل حيث تأتي في المرتبة األولى في األعوام األربعة بنسبة متوسط سنوي بلغت 

سبة من حجم التمويل المباشر المقدم من المصرف ويليها في الترتيب بطاقات ائتمانية إسالمية بن

% ومن ثم صيغة المضاربة واالستصناع وتمويل المساومة واالجارة 1.74متوسط سنوي بلغ 

 والمشاركة وأخيرا القرض الحسن.
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 ( 2017-2014بالدوالر االمريكي ) الفلسطيني(: صيغ التمويل في البنك اإلسالمي 2-4رسم بياني رقم )

 (14-4)من إعداد الباحث باالعتماد على جدول رقم 

 

 2017ثالثًا: أرصدة صيغ التمويل في مصرف الصفا االسالمي ونسبها في العام األول لعمله 

(: التدفق النقدي للتمويالت االئتمانية المباشرة في مصرف الصفا اإلسالمي حديث النشأة لعام 15-4جدول رقم )

 )من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالية(( بالدوالر االمريكي ونسبة كل تمويل من حجم التمويالت المباشرة 2017)

 الصيغة    
 العام

 أخرى  االجارة االستصناع بحةالمرا المشاركة المضاربة 
 بيع المنفعة

 المجموع

 52,710,821 9,097 3,630,501 199,510 48,871,713 0 0 القيمة 2017
%100 %0.02 %6.89 %0.38 %92.72 %0.00 %0.00 النسبة  4 2 3 1   الترتيب 

ويوضح  2017مصرف الصفا هو مصرف حديث النشأة أصدر أول تقرير مالي سنوي نهاية عام 

( أن صيغة المرابحة في مصرف الصفا االسالمي هي 15-4الجدول رقم يالحظ من الجدول رقم )

 %92,72حيث تأتي في المرتبة األولى وبنسبة تمويل بلغ  2017خالل  التمويلاالوفر حظا من 

فعة الذي ثم صيغة االستصناع وأخيرا صيغ أخرى متمثلة ببيع المن %6,89تليها صيغة االجارة بنسبة 
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يقدم تمويل الخدمات الصحية والطبية أو التعليمية للعميل، في حين أنه لم يسجل وجود استخدام أي 

 رصيد مخصص لصيغة المضاربة والمشاركة في التمويل المباشر المقدم من المصرف.

 
 ( 2017(: صيغ التمويل في مصرف الصفا اإلسالمي حديث النشأة بالدوالر االمريكي لعام )3-4رسم بياني رقم ) 

 (15-4)من إعداد الباحث باالعتماد على جدول رقم 

 

المختلفة وعالقتها اإلسالمية درجة إعتماد المصارف على صيغ التمويل التحليل ل نتائجتفسير 

 بالمخاطر التي تتعرض لها:

لمقارنة إعتماد  2017بتحليل القوائم الخاصة بصيغ التمويل في المصارف اإلسالمية الثالثة لعام 

المصارف الثالث على صيغ التمويل في استثماراتها وتم االعتماد على العام األخير نظرا لحداثة 

 لتالية:مصرف الصفا اإلسالمي لمقارنة عمله مع باقي المصارف، فإنه يمكننا الخروج بالنتائج ا

المصارف اإلسالمية الثالث في فلسطين تعتمد بالدرجة االولى في تمويالتها المباشرة على  ❖

في مصرف الصفا  2017لصيغة المرابحة وبنسب عالية بلغت هذه النسبة عام  استخدامها

% من إجمالي االستثمارات المباشرة للمصرف، يليها وبنسبة عالية ما نسبته 92.72اإلسالمي 

% في البنك اإلسالمي الفلسطيني، وبذلك 83.24في البنك اإلسالمي العربي وبنسبة % 86.40
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يمكننا القول أن هذه الصيغة تستحوذ على غالبية توظيف األموال في المصارف اإلسالمية 

الثالث، ويرجع ذلك الى أن هذه الصيغة األقل مخاطرة بالنسبة للمصارف اإلسالمية من الصيغ 

مل الضمان فيها عن طريق استخدام الرهن والكفالة، وسهولة تنفيذها بالمقارنة عا وارتفاعاألخرى، 

بالصيغ األخرى، كما أنها من الصيغ األكثر تحقيقا للربح السريع والمضمون، وأخيرا يمكن القول 

أن المصارف تفضل هذه الصيغة لحاجة باقي الصيغ لفترات أطول لتنفيذها بالمقارنة بصيغة 

 المرابحة.

ويأتي االعتماد على صيغة االجارة بالدرجة الثانية في التمويالت المباشرة بلغت نسبته عام  ❖

% من إجمالي االستثمارات المباشرة للمصرف، 9.02في البنك اإلسالمي العربي نسبة  2017

% في مصرف الصفا اإلسالمي حديث النشأة، اال أنها جاءت بالدرجة السادسة 6.89وبنسبة 

في البنك اإلسالمي الفلسطيني ، ويأتي االعتماد على هذه الصيغة أنها أقــل  %0.83وبنسبة 

مخاطرة وتعطي إيراد مسـتقر للمصرف، إال أنها لم تنل األفضلية بالنسبة لصيغة المرابحة، حيث 

صيغة اإلجارة نسبته متدنية بدرجة كبيرة بالمقارنة بصيغة المرابحة، ولعل ذلك يرجع  استخدامأن 

نظري الى أن هذه الصيغة تحتاج لوقت طويل بعكس ما تتجه اليه المصارف من وجهة 

 اإلسالمية في االعتماد على االستثمارات وصيغ التمويل قصيرة االجل.

وتأتي باقي الصيغ بدرجة إعتماد متدنية جدًا بالمقارنة بصيغة المرابحة واالجارة، مثل صيغة  ❖

بيوع، وصيغة المزارعة والمساقاة والمشاركة التي االستصناع وصيغة السلم والتي تعد من صيغ ال

 تعد من صيغ التي تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة.
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 تحليل المقابالت نتائج  -4-3

استخدمت أداة المقابلة، حيث تم عمل أربع مقابالت استهدفت مدراء وبعض من ينوبون عنهم في 

وذلك  اإلسالمية،المصارف لطبيعة عملهم، والمامهم بالمخاطر التي تتعرض لها  ، نظرادوائر المخاطر

حيث تكونت المقابالت من خمسة أسئلة كان محورها تدعم وتفسر نتائج البحث، لجمع بيانات نوعية 

أسئلة وأهداف البحث، تم طرحها على الفئات المستهدفة في دوائر المخاطر في المصارف الثالث 

 وهي:

ألول: هل تعتقد أن المخاطر التقليدية مثل مخاطر االئتمان والسوق وغيرها من المخاطر السؤال ا

 لها أثر كبير على العمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين؟

على أن المخاطر التقليدية التي تتعرض له المصارف ذات تأثير متشابه على العمل  تشابهت اجاباتهم

ية التجارية، بما تشمله من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق المصرفي اإلسالمي من المصارف التقليد

والسيولة وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية على حد 

 سواء.

السؤال الثاني: هل يقوم مصرفكم بمنح تسهيالت للعمالء لجميع صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة 

 ة، أم انها تفضل صيغ تمويل على أخرى؟اإلسالمية بنفس الدرج

قدم التسهيالت لجميع صيغ التمويل المتوافقة على حد سواء، ت ةاإلسالمي ارفعلى أن المصتشابهت 

صيغ البيوع كصيغة المرابحة واالجارة المنتهية بالتمليك أكثر المصارف استخدام بشكل عام تفضل و 

رف لعدم تفضيل للتعامل ببعض الصيغ مثل االى عدم اتجاه المص أفادوامن باقي الصيغ، كما 

المزارعة والمساقاة، خاصة وأن مخاطر هذه الصيغة كبيرة حسب خاصة بغياب الدعم الحكومي لهذا 

 القطاع في دولة فلسطين.
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الثالث: ما هي أسباب تفضيل المصرف استخدام بعض صيغ التمويل معامالتها المالية على  السؤال

 حساب صيغ أخرى، وما عالقة ذلك بالمخاطر التي تتعرض لها هذه الصيغ؟

الصيغ مثل صيغة المرابحة على  ببعضبين الجميع أن هنالك عدة أسباب تدفع المصرف الى التعامل 

 حساب باقي الصيغ، وهي:

اتجاه العمالء نحو صيغ البيوع مثل صيغة المرابحة واالجارة المنتهية بالتمليك على وجه  .1

الخصوص هو السبب الرئيسي للتركيز على هذه الصيغ، فقلما يطلب العمالء التمويل بصيغ 

المضاربة والمشاركة والصيغ األخرى، ويبرر البعض منهم ذلك إلى تفضيل صيغ البيوع نظرا 

الء عن باقي الصيغ التي يتعامل بها المصارف اإلسالمي، كما أنها من لغياب وعي للعم

 الصيغ التي تعودوا على التعامل بها مع المصارف اإلسالمية.

وجود بدائل للتعامل ببعض الصيغ فعلى سبيل المثال صيغة السلم التي يمكن تعويضها  .2

منظمة بشكل أفضل من بالتعامل مع صيغة المرابحة التي تتميز بأنها أسهل في التطبيق و 

 باقي الصيغ، كما أن أرباحها محددة ومعلومة لدى المصارف اإلسالمية.

عدم وجود أجهزة فنية لمتابعة صيغ التمويل التي تعتمد المشاركة في الربح والخسارة )صيغة  .3

ر المضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة(، كما أنها تفتقد لكوادر إدارية وكوادر لمتابعة مخاط

 هذه الصيغ.

ما يدفع المصرف اإلسالمي التعامل بصيغ البيوع خاصة صيغة المرابحة مقارنة بباقي الصيغ  .4

مثل المشاركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة، هي ارتفاع مخاطر االستثمار التي تتعرض لها 

 هذه الصيغ.
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ي اإلسالمي في فلسطين أم السؤال الرابع: هل تعتقد أن القوانين واألنظمة مناسبة للعمل المصرف

 انها تحد من هذا العمل وتزيد من المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية؟

أجمع الجميع على أن القوانين واألنظمة المحلية ال تعارض العمل المصرفي اإلسالمي، فحدود هذه 

تمس الشريعة القوانين حسب وجهة نظرهم تتوقف عند حدود الشريعة اإلسالمية، وليست قوانين 

اإلسالمية لتؤثر على العمل المصرفي اإلسالمي، إال أن هذه القوانين بحاجة إلى تطوير في الوقت 

الحاضر لتتناسب والعمل المصرفي االسالمي، وأفادوا بأن هنالك توجه من سلطة النقد الفلسطينية إلى 

 إصدار تعليمات جديدة خاصة بالعمل المصرفي اإلسالمي.

وضح أن هنالك ضعف في النظام القضائي وبطيء الفصل في الدعاوى الخاصة كما أن بعضهم 

 بالمصارف اإلسالمية بالسرعة المطلوبة.

 السؤال الخامس: هل يلتزم المصرف بالقوانين واألنظمة المحلية والعالمية في مواجهة المخاطر؟ 

انين واألنظمة المحلية أجمع الجميع على أن هنالك المصارف اإلسالمية تلتزم بدرجة كبيرة بالقو 

 والمعايير العالمية الخاصة بتنظيم العمل المصرفي اإلسالمي ومواجهة المخاطر.

 السؤال السادس: ما هو دور النظام القضائي في المخاطر التي تتعرض لها المصارف االسالمية؟

والنزاعات أجمع الجميع أن هنالك ضعف في النظام القضائي في عدم اتخاذ القرارات في القضايا 

 الناجمة في المعامالت والعقود التمويلية بين العمالء والمصارف اإلسالمية بالسرعة المطلوبة.
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 ملخص نتائج البحث.  -5-1

بعد إجراء هذا البحث والذي هدف إلى دراسة مخاطر صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية 

 الى النتائج التالية:تم التوصل  العاملة جنوب الضفة الغربية ومعالجتها من الناحية القانونية

تتعرض المصارف اإلسالمية في فلسطين لدرجة عالية من المخاطر التقليدية )العامة( التي  .1

 .والتشغيلها المصارف التقليدية مثل مخاطر السوق واالئتمان تتعرض ل

أن صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية في فلسطين تتعرض للمخاطر بدرجة كبيرة،  .2

وتختص كل صيغة بمجموعة من المخاطر تختلف من صيغة الى أخرى حسب طبيعة هذه 

 الصيغة، ومن هذه المخاطر التي تتعرض لها الصيغ:

، تي تتعرض لها صيغة المضاربة، وتتنوع هذه المخاطر بين مخاطر االئتمانيةالمخاطر ال .أ

االلتزام األخالقي ومخاطر أسعار ومخاطر والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السوق، 

 الصرف.

المخاطر التي تتعرض لها صيغة المشاركة، وتتنوع هذه المخاطر بين مخاطر ائتمانية  .ب

، ومخاطر تشغيلية، معلومات المشروع عن المصرفومخاطر االلتزام األخالقي واخفاء 

 .ومخاطر السوق 

المخاطر التي تتعرض لها صيغة المزارعة والمساقاة، وتتنوع هذه المخاطر بين مخاطر  .ت

عدم القدرة على توقع العائد والمخاطر االئتمانية، ومخاطر عدم االلتزام األخالقي، وارتفاع 

 التكاليف متابعة المشاريع الزراعية.

المخاطر التي تتعرض لها صيغة المرابحة، وتتنوع هذه المخاطر بين مخاطر االئتمانية  .ث

 ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر هالك البضاعة.
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المخاطر التي تتعرض لها صيغة السلم، وتتنوع هذه المخاطر بين مخاطر االئتمانية  .ج

 ومخاطر اختالف أسعار السلع.

ع، وتتنوع هذه المخاطر بين مخاطر المخاطر التي تتعرض لها صيغة االستصنا .ح

 االئتمانية والمخاطر الناتجة عن عدم السداد.

المخاطر التي تتعرض لها صيغة االجارة، وتتنوع هذه المخاطر بين مخاطر االئتمانية  .خ

 ومخاطر فقدان أو تلف األصل المؤجر وتحمل المصرف أعباء هذه المخاطر.

ا للمخاطر هللمخاطر من المصارف التقليدية، نظرا لتعرضالمصارف اإلسالمية أكثر عرضة  .3

تتعرض لها نظرا  التيالتقليدية التي تشترك مع نظيرتها من المصارف التقليدية فيها، ومخاطر 

 فقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.واللطبيعة التي تميزها وتعامالتها بصيغ التمويل المت

صيغة المرابحة أكثر من مثل امل ببعض الصيغ تفضل المصارف اإلسالمية في فلسطين التع .4

 المصارف للتمويل الحقيقي في معامالتها المالية. استخدامباقي الصيغ، مما يحد من 

إن المصارف اإلسالمية في فلسطين تحولت من األسلوب االستثماري طويل األجل إلى  .5

حمل أدنى مستوى األسلوب االستثماري قصير األجل بحثا عن السيولة والربحية فقط دون ت

 من المخاطر، مما يعد إنحرافا كبيرا عن األهداف التي أنشأت من أجلها هذه المصارف

، حيث بينت النتائج أن تهتم المصارف اإلسالمية في فلسطين بدرجة كبيرة بإدارة المخاطر .6

المصارف اإلسالمية في فلسطين تستخدم طرق متنوعة لتحليل المخاطر، وتعمل على إعداد 

ر، الضمانات والرهونات لتغطية وإدارة المخاط استخدامهاالتقارير الضرورية، وتؤكد على 

 والتزامها بالقوانين المحلية والمعايير العالمية المتعلقة بإدارة المخاطر.

عاملة في فلسطين تلتزم بالقوانين المحلية واألنظمة والمعايير جميع المصارف اإلسالمية ال .7

 الخاصة بالعمل المصرفي بدرجة عالية جدا، وتقوم بكل متطلبات ذلك. العالمية
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إن البيئة المصرفية والقانونية في فلسطين ال تعارض العمل المصرفي اإلسالمي، واستطاعت  .8

ئمة للعمل المصرفي اإلسالمي، وال تراعي المصارف اإلسالمية التكيف معها، لكنها غير مال

 خصوصيته.

توجد أعباء مالية ملقاة على عاتق المصارف المالية اإلسالمية التي ُتمارس عملها على ُأسس  .9

 شرعية مقارنًة بالمصارف التقليدية.

هنالك ضعف في النظام القضائي في فلسطين من ناحية عدم اتخاذ القرارات في القضايا  .10

اجمة في المعامالت والعقود التمويلية بين العمالء والمصارف اإلسالمية بالسرعة والنزاعات الن

 المطلوبة.

 التوصيات. -5-2

بعدد من التوصيات موجهة إلى األطراف المعنية، ه يوصى بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها، فإن

 :وهي على النحو اآلتي

 توصيات للمصارف اإلسالمية:

االستثمار الحقيقي، وذلك بإنشاء الشركات والمصانع وإنتاج السلع، والقيام بالمتـاجرة، التركيز على  -1

وتفعيل األدوات االستثمارية المتاحة لديها وعدم التركيز على صيغ البيوع، كون االستثمار في هذه 

 الصيغ يجعل النظام المصرفي اإلسالمي أكثر قدرة على المنافسة بالرغم من ارتفاع مخاطرها.

ــــي المصــــارف اإلســــالمية -2 ــــدة إلدارة الســــيولة المتاحــــة ف ــــة جدي ــــل  تطــــوير واســــتحداث أدوات مالي مث

 ، واستخدام أدوات مالية إسالمية طويلة االجل وسهلة التسييل.المرابحة في السلع الدولية

المخـاطر القانونيـة والشـرعية التـي أجـل تخفيـف  منالتعاون بين المصارف اإلسالمية وسلطة النقد  -3

واستحداث أدوات جديدة للحد من المخاطر التي تتعرض ، تواجه المصارف اإلسالمية في فلسطين

 .، والتأمين التكافلي للحد من المخاطراستخدام أداة التصكيك، مثل لها المصارف اإلسالمية
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تدريب وتأهيـل العـاملين فـي المصـرف بشـكل مسـتمر لتطـوير أدائهـم مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر  -4

، وإيجاد وتوقع المخاطر فنيًا وشـرعيًا،نب المعرفي لديهم عن العمل المصرفي اإلسالمي تنمية الجا

 دليل إرشادي يوزع بشكل دوري على سائر العاملين ورواد المصارف اإلسالمية.

 توصيات لسلطة النقد

 العمل على التطرق وإيضاح أهداف المصارف اإلسالمية في القوانين المصرفية في فلسطين. -1

توجيــه وتشــجيع المصــارف اإلســالمية علــى تنويــع فــي صــيغ التمويــل، ليشــمل صــيغ التمويــل ذات  -2

المخاطر الكبيـرة كالمضـاربات والمشـاركات والمزارعـة وغيرهـا مـن األسـاليب، وعـدم اقتصـارها علـى 

لألموال بالشـكل الـذي  استخدامهاإصدار التعليمات للمصارف اإلسالمية بتوزيع ، و أسلوب المرابحة

 ر أفضل تنظيم ممكن للسيولة.يوف

وذلــك لقــدرتها علــى  المقارضــة(،تطــوير أدوات إئتمانيــة تتفــق وأحكــام الشــريعة اإلســالمية )ســندات  -3

إمتصاص فائض السيولة لدى األفراد والمؤسسات وحشـد هـذا الفـائض لتغطيـة جـزء مـن إحتياجـات 

 .التنمية

ئـم طبيعـة عملهـا، وتكـون تعليمـات استحداث نمـاذج خاصـة بالرقابـة علـى المصـارف اإلسـالمية تال -4

 االشراف والرقابة عليها مختلفة عن المصارف التقليدية.

اعتمـــاد بنـــد خـــاص لميزانيـــات المصـــارف اإلســـالمية فـــي التقـــارير الدوريـــة التـــي تعـــدها ســـلطة النقـــد  -5

إلطـــــالع علـــــى أعمـــــال المصـــــارف اإلســـــالمية وبيـــــان حجـــــم عملهـــــا ل ،لتكـــــون مصـــــدرًا للمعلومـــــات

 ومخاطرها. 

تمييـــز فـــي نســـبة االحتيـــاطي ونســـبة الســـيولة المطلوبـــة مـــن المصـــرف اإلســـالمي عـــن المصـــارف ال -6

التقليديـــة، حيـــث يقـــوم عمـــل المصـــارف اإلســـالمية علـــى ممارســـتها لألعمـــال المصـــرفية والخـــدمات 



172 

 

 

المـودعين فـي تحمـل مخـاطر فيهـا االستثمارية القائمة على المشاركة في الـربح والخسـارة، ويشـارك 

 . فهم بحاجة الى حماية أقلاالستثمار، 

اعتماد الفتاوى والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجامع الفقهية مـن قبـل سـلطة النقـد الفلسـطينية  -7

وإلزام المصارف اإلسـالمية بهـا بعـد مناقشـتها علـى مسـتوى هيئـات الرقابـة الشـرعية، وإصـدار دليـل 

 الفتاوى المستجدة.موحد للفتاوى الشرعية مع استمرارية تحديث هذا الدليل ب

 افراد المصارف اإلسالمية بتقارير سنوية خاصة، نظرا لخصوصية العمل المصرفي اإلسالمي.  -8

كجــزء  ســلطة النقــدإقامــة صــندوق احتيــاطي مشــترك مــن المصــارف اإلســالمية تحــت إشــراف وإدارة  -9

من متطلبـات االحتيـاطي النقدي لتأمين العون المتبادل عند الحاجة إلى السيولة، ويستثمر رصـيده 

حسب الطريقة اإلسالمية ويوزع ريعه على المصارف المشتركة فيه كـل حسـب نسـبة مسـاهمته فـي 

 ذلك الصندوق.

خســــائر فــــي العمـــل علــــى تزويــــد المصــــارف اإلســـالمية بــــالقروض الحســــنة فــــي حالـــة حــــدوث أيــــة  -10

المصرف اإلسالمي، وذلـك ألن المبـالغ المتـوفرة فـي حسـاب المصـرف اإلسـالمي لـدى سـلطة النقـد 

 هي بدون فوائد. 

 توصيات لمجلس القضاء األعلى

تتمتــع بكافــة الصــالحيات لحــل القضــايا الماليــة، وتكــون مخولــة للنظـــر فـــي  إنشــاء محــاكم مصــرفية -1

 .منازعـات الخاصة بالمصارف

، للقضـاة فـي فلسـطيناإلسـالمي يب وتعزيز عقد ورش العمل الخاصة بالعمل المصرفي تقديم التدر  -2

من أجل اعداد قضـاة مـؤهلين للنظـر فـي القضـايا المتعلقـة بالعمـل المصـرفي مـن النـواحي القانونيـة 

 والشرعية، وتساهم في سرعة الفصل في القضايا المصرفية.
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 أخرى توصيات 

صـــياغة قـــوانين تـــتالءم وتعـــالج المشـــاكل التـــي تواجههـــا المصـــارف حـــث المجلـــس التشـــريعي علـــى  -1

 اإلسالمية في أنشطتها المختلفة وتراعي طبيعة عملها قدر اإلمكان.

توصــية للطــالب بمزيــد مــن الدراســات واألبحــاث حــول أنشــطة وأســاليب االســتثمار فــي المصــارف  -2

وصـياغتها مـن النـواحي  الميةاإلسالمية ومخاطرها، والدراسات الخاصة بعقـود صـيغ التمويـل اإلسـ

 الشرعية والقانونية.
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الــسيولـــة النقـــــديـة في المصارف  "(، بحث بعنوان 2017) محمود والعاني، أسامة، شويات .19
(، العدد 23) المجلد، المنارة، مجلة الكترونية، مجلة "اإلسالمية بين المحددات الشرعية والقانونية

(2).            
 معايير ظل في اإلسالمية الصيرفة في المخاطر إدارة" بعنوان بحث ،(2013) طهراوي ، أسماء .20

 عشر التاسع المجلد اإلسالمية، االقتصادية الدراسات مجلة والتدريب للبحوث اإلسالمي المعهد ،"بازل
 السعودية. العربية المملكة جده، ،101-53ص ،م 2013- ه1434 األول العدد

أنواع المخاطر في المصارف اإلسالمية "بعنوان  بحث(، 2010خيري توفيق الشيخ ) محمدعبد هللا،  .21
. 4، ع2مجلة الجامعة الخليجية، قسم العلوم اإلدارية والمالية، م البحرين: ،"وطرق التحوط منها

 2018-06-18تصفح بتاريخ 
 https://platform.almanhal.com/Files/2/8291  

https://platform.almanhal.com/Files/2/8291
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مخاطر " بحث بعنوان(، 2016، هالل يوسف )وصالح، عبد الوهاب احمد عبد هللا مسعود عياش .22
دراسة على عينة من المصارف اإلسالمية  –على قرار التمويل  وأثرهاصيغ التمويل اإلسالمي 

، 139-122، ص(17جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، مجلة العلوم االقتصادية، م ) ،"اليمنية
 journal.sustech.edu-http://scientific                                             السودان.

"إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية: مدخل بحث بعنوان  (،2012قندوز، عبد الكريم أحمد ) .23
المملكة العربية ، 20-1، ص 9، عواإلنسانية االجتماعيةللدراسات  األكاديمية ،"الهندسة المالية

 .السعودية
"أثر العولمة على (، بحث بعنوان 2013موسى، د. قاسم هادي وخطاب، د. محمد عبد اللطيف ) .24

 بحث منشور في مجلة أهل البيت عليهم السالم، جامعة أهل البيت، العراق.المصارف اإلسالمية"، 
صيغة عقد السلم والسلم الموازي  "ن (، بحث بعنوا2015)بشير مغربي، د. محمد فاتح محمود  .25

 وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية )وفق الضوابط والشروط الشرعية والمصرفية
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري  منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي،، "تجربة البنوك السودانية(

 ، االمارات العربية المتحدة.بدبي
مصادر األموال واستخداماتها في العمل المصرفي " بعنوان ث(، بح2006)رحيم قحطان  وهيب، د. .26

 ، بغداد.كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،"دراسة تحليلية مقارنة، اإلسالمي
 المؤتمرات والندوات

الشؤون  ر، دا"" السلم وتطبيقاته المعاصرة (، بحث بعنوان 2015حمد بن عبد العزيز )أ ، د.الحداد .1
 العربية المتحدة. ت، االمارا1اإلسالمية والعمل الخيري، دبي، ط

القضايا القانونية بشأن الصناعة المالية اإلسالمية (، بحث بعنوان" 2014)العيسى، عبد الحنان  .2
"، الجامعة اإلسالمية العالمية، بحث خاص بالندوة العالمية وتسوية نزاعاتها من خالل التحكيم

 فقه اإلسالمي في القرن الحادي والعشرين، ماليزيا.الخامسة عن ال
دور المصارف العاملة في  (، بحث بعنوان "2005أبو معمر، فارس محمود وريحان، خلود عطية ) .3

بحث مقدم الى المؤتمر العلمي األول بعنوان االستثمار فلسطين في دعم االقتصاد المختلفة"، 
 ديات المعاصرة"، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.والتمويل في فلسطين بي آفاق التنمية والتح

 فلسطين تجربة اإلسالمي: المصرفي العمل مخاطر" بعنوان بحث (،2018) زاهر أنس المصري، .4
 الشريعة لكلية الثامن الدولي المؤتمر ،("السداد في التعثر التمويل، صيغ مخاطر القانونية، )المخاطر

 فلسطين. الوطنية، النجاح جامعة ،والمأمول الواقع بين فلسطين في اإلسالمية الصيرفة بعنوان:

http://scientific-journal.sustech.edu/
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إدارة المخاطر في "بحث بعنوان (، " 2007، د. غالب عوض وعارضه، أ فيصل صادق )الرفاعي .5
الدولي السابع بعنوان "إدارة المخاطر واقتصاد لمؤتمر العلمي مقدم لبحث  ،المصارف اإلسالمية"

 ، المملكة األردنية الهاشمية.المعرفة"، جامعة الزيتونة األردنية
استخدام الهندسة المالية اإلسالمية في  "بعنوان بحث (، 2007) وقندوز، عبد الكريم بن علي، بلعوز .6

لمؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع بعنوان مقدمه ل ة"، مداخلاإلسالمية إدارة المخاطر بالمصارف 
 .المملكة األردنية الهاشمية ،إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة

صيغ التمويل في المصارف  مخاطربحث بعنوان "(، 2014، د. عدمان )ومريزق ، د. محمد بوحيدة .7
 الدولية: الندوة ب خاص البحث"، -إشارة إلى بنك البركة الجزائري  -بين السيطرة والتحوط :اإلسالمية

 .المغرب، بوجده ،196-169ص ،2013 ،التنمية وتحديات اإلسالمية المالية
 مداخلة الجزائر: ،"المشاركة المصارف في المخاطر إدارة" بعنوان بحث (،2009) نوال د. ،عمارة بن .8

 جامعة العالمية، والحوكمة الدولية واالقتصادية المالية االزمة حول الدولي العلمي بالملتقى خاصة
 .ورقلة -مرباح قاصدي

صيغ  الرقابية على مخاطر "السيطرةبعنوان ( مداخلة 2011، طاهر وجوال، محمد السعيد )بعداش .9
الملتقى الدولي األول حول " االقتصاد مداخلة في ، "التمويل التجارية اإلسالمية ومبرراتها االقتصادية

 .الجزائر، اإلسالمي، الواقع... ورهانات المستقبل"، جامعة غرداية
آثار التعارض بين العمل المصرفي اإلسالمي " بحث بعنوان(، 2009) جعفر عبد القادرد.  ،جعفر .10

ورقة بحثية للملتقى الدولي الثاني: االزمة المالية الرهنية والبدائل المالية  ،"وانين الساريةوبين الق
 .المركز الجامعي بخميس مليانة / غرداية، الجزائر المصرفية،

اإلسالمي: ركب المصرفية اإلسالمية في ظل  " التصكيك(، بحث بعنوان 2010زيتوني، عبد القادر ) .11
مقدم لمؤتمر االزمة المالية واالقتصادية العالمية المعاصرة من منظور بحث  ،االزمة العالمية"

، إسالمي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي بالتعاون مع جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، عمان
 المملكة األردنية الهاشمية.

كفاية راس المال في المصارف "" بعنوان ث(، بح2014ن وأبو العز، د. علي )، د. حسيسعيد .12
 اإلسالمية،المؤتمر الدولي األول للمالية  ، بحث مقدم لاإلسالمية "في الواقع وسالمة التطبيق"

 .المملكة األردنية الهاشمية، البنك اإلسالمي األردني، الجامعة األردنية
المخاطر الشرعية المحيطة بالمؤسسات المالية (، بحث بعنوان "2015)سليمان، أحمد شوقي  .13

كلية التجارة، جامعة االزهر، بحث منشور على موقع كنانة اونالين، اإلسالمية وسبل الحد منها"، 
 online.com/ahmed0shawkyhttp://kenana                       جمهورية مصر العربية. 

http://kenanaonline.com/ahmed0shawky
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 محمد ةجامع ،" اإلسالمية المصارف في المخاطر إدارة" بعنوان بحث (،2009) مفتاح د. صالح، .14
 والحوكمة الدولية واالقتصادية المالية االزمة لحلو  الدولي العلمي للملتقى مقدم بحث بسكرة، خضير

 الجزائر. ،2009 أكتوبر 21-10 سطيف عباس، فرحات جامعة العالمية،
على النظام IIIتأثير مقررات لجنة بازل "(، بحث بعنوان 2013)وفاطمة، رحال  صالح، مفتاح .15

، خاصة ب المؤتمر العالمي التاسع لإلقتصاد والتمويل اإلسالمي: النمو والعدالة "اإلسالميالمصرفي 
 واالستقرار من منظور إسالمي، إسطنبول، تركيا.

(، بحث بعنوان "التحكيم المصرفي اإلسالمية كآلية للحد من مخاطر 2015عبده، د. محمد مرسي) .16
، بحث -مصالحة والتحكيم بدبي كنموذجالمركز اإلسالمي الدولي لل-التحول في االقتصاد اإلسالمي

مقدم لمؤتمر االقتصاد اإلسالمي الثالث والعشرون بعنوان الحاجة الى التطبيق وضرورات التحول، 
 جامعة االمارات العربية المتحدة، االمارات العربية المتحدة.

"التمويل المصرفي اإلسالمي بين صيغ (، بحث بعنوان 2013، د. أحمد مجذوب احمد )علي .17
من بحوث ندوة البركة الرابعة والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، مجموعة البركة  ،"المشاركات والمداينات

 ، المملكة العربية السعودية.1المصرفية، ط
 بحث مقدم ،"عقد السلم وكيفية معالجتها ر" مخاط(، بحث بعنوان 2012، د. موسى ادم )عيسى .18

بعنوان التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات  ،النسخة السادسة ،الخرطوم للصناعات المالية لملتقى
 اإلسالمية، السودان.المالية 

إدارة المخاطر في المصارف "(، بحث بعدوان 2009، بن ناصر )وفاطمةمحمد  فرحي، د. .19
المالية الراهنة والبدائل المالية مقدم الى الملتقى الدولي الثاني بعنوان "االزمة بحث ، "اإلسالمية

 .الجزائر، " –النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا  –والمصرفية 
" تطوير نظام إدارة المخاطر االئتمانية في (، بحث بعنوان 2009كمال، د. بوعظم وبورقبة، شوقي ) .20

حول االزمة الملتقى الدولي  ،"المصارف اإلسالمية ضرورة حتمية في ظل االزمة المالية العالمية
 عباس،فرحات  "، جامعةالمالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية " النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا

 .الجزائر، سطيف
 –إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية "بحث بعنوان ( 2010، د. األخضر وغربي، حمزة )لقيطي .21

 الجزائر.، جامعة سطيف-النظرية المالية اإلسالميةمحور الملتقى أسس وقواعد ، "دراسة ميدانية
"األدوات المالية اإلسالمية  بحث بعنوان(، 2009، أ. عبد القادر خداوي وامحمد، بزيريه )مصطفى .22

الملتقى الدولي الثاني حول ، بين محدودية التعامل وإمكانية التطور في السوق المالية اإلسالمية"
الالزمة المالية الراهنة ولبدائل المالية والمصرفية " النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا"، جامعة بخميس 

 .الجزائر، مليانه
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التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات "(، بحث بعنوان 2012، د. بدر الدين قرشي )مصطفى .23
بنك ،"–إلدارة المخاطر في المؤسسات الملية اإلسالمية  المبادئ االرشادية –المالية اإلسالمية 

 .ن، السوداالنسخة الرابعة السودان المركزي، بحث مقدم لملتقى الخرطوم للمنتجات المالية اإلسالمية،
، "إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية" بحث بعنوان (،2008) الكريم عبد فضل د. محمد، .24

 االلكترونية. قنطجي البريديةد. عن مجموعة  ،اإلسالميموسوعة االقتصاد والتمويل 
 ثانيا: قائمة المصادر االجنبية

1. Gestel, T.V. and Baesens, B. 2009. Credit Risk Management Basic 

Concepts: Financial Risk Components, Rating Analysis, Models, 

Economic and Regulatory Capital, Oxford University press, New 

York. 

2. Abusharbeh Mohammed T. 2014. Credit Risks and Profitability of 

Islamic Banks: Evidence from Indonesia, World Review of 

Business Research. 4 (3):136-147  

3. Abul Shamsuddin, Md Safiullah. 2018. Risk in Islamic banking and 

corporate governance: Australia, Pacific-Basin Finance Journal, 

Volume 47,  Pages 129-149 

 

 ثالثا: قائمة المواقع االلكترونية
 ، مقرر دراسي عن موقع جامعة السودان المفتوحهنشأة وطبيعة المصارف اإلسالمية .1

http://repository.ous.edu.sd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1/Unit%

201?sequence=3&isAllowed=y 

                                    2018-05-10ح بتاريخ موسوعة نادي خبراء المال العلمية الين تصف .2

https://my.mec.biz/t42681.html                                                                                 

 

        AAOIFI           http://aaoifi.comلية اإلسالميةموقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما .3
                      IFSB                              https://www.ifsb.orgموقع هيئة الخدمات المالية اإلسالمية .4
  /http://www.arabnak.comالشرعية-الرقابة     المتخصص في دراسة المصارفموقع عربناك  .5
 http://cibafi.org   موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية.                      .6
 http://ara.tv/53jksعن موقع العربية            " العالمية للتصنيف االئتمانيوكالة "موديز تقارير .7
 الصادر عن تومسون رويترز 18 /2017واقع االقتصاد اإلسالمي العالمي تقرير  .8

 https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2017-11-27-1.3112516 

       م بشأن المصارف 2010( لسنة 9عن موقع جامعة بيرزيت قانون المصارف قرار بقانون رقم ) .9
http://muqtafi.birzeit.edu                                                                    

  https://ar.wikipedia.orgموقع ويكبيديا                                                        .10

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0927538X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0927538X/47/supp/C
http://repository.ous.edu.sd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1/Unit%201?sequence=3&isAllowed=y
http://repository.ous.edu.sd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1/Unit%201?sequence=3&isAllowed=y
https://my.mec.biz/t42681.html
http://aaoifi.com/
https://www.ifsb.org/
http://www.arabnak.com/
http://cibafi.org/
https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2017-11-27-1.3112516
http://muqtafi.birzeit.edu/
https://ar.wikipedia.org/
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 http://www.aibnk.comموقع البنك اإلسالمي العربي                                          .11
 https://islamicbank.psموقع البنك اإلسالمي الفلسطيني                                       .12
  http://www.safabank.psقع مصرف الصفا                                                 مو  .13
 http://www.pma.psموقع سلطة النقد الفلسطينية                                                .14
                                                              https://alghad.comموقع صحيفة الغد  .15
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 قائمة المالحق

 : االستبانة1ملحق

 : قائمة بأسماء المحكمين2ملحق

 : قائمة بأسماء المقابلين3ملحق

 القوائم المالية في المصارف االسالمية: االستثمارات المباشرة من 4ملحق

 : كتب تسهيل المهمة5ملحق
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 : االستبانة          1ملحق
 جامعة اخلليل

 كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

 

 الفاضل/.........................................................السيد 
 حفظكم اهلل                                                            

 السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

صيغ التمويل في  مخاطر أرفق طيًا االستمارة/االستبانة الخاصة ببحثي بعنوان: "

" لنيل المصارف اإلسالمية العاملة جنوب الضفة الغربية ومعالجتها من الناحية القانونية

 درجة الماجستير في إدارة األعمال وتحت إشراف الدكتور راتب الجعبري المحترم.

في صيغ التمويل  تتعرض لهاعلى مختلف المخاطر التي  يهدف البحث الى التعرف 

نأمل  .والعمل على أيجاد معالجات لهذه المخاطر خاصة من النواحي القانونيةاإلسالمية،  المصارف

ستبانة من فقرات بدقة وموضوعية من أجل الحصول على قراءة ما ورد في هذه اإل حضرتكممن 

، والوصول إلى أفضل النتائج، علما بأن البحثالدقيقة التي تساعد الباحث على إتمام  المعلومات

 العلمي. التي سيتم الحصول عليها سوف تبقى سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث ماتالمعلو 

 

 وتفضلوا بقبول أسمى عبارات الشكر والتقدير   
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 األول: البيانات الشخصية والوظيفية الجزء
 ( على مربع اإلجابة التي ترونها مناسبة.Xالرجاء التكرم بوضع عالمة )

 المؤهل العلم      دبلوم عالي       بكالوريوس              ماجستير        دكتوراه           
 التخصص:       إدارة أعمال      علوم مالية ومصرفيه     محاسبة         أخرى ................

 سنة 15سنوات     أكثر من  15-10سنوات    من  10-5سنوات       من  5الخبرة:    أقل من 
 طر:           مدير الفرع       مسؤول/موظف إئتمان      موظف دائرة المخاالوظيفه

 .........مدير/نائب دائرة إدارة المخاطر        أخرى: .....................                   
 الثاني: أسئلة االستبيان الجزء

 المحور األول: تأثُّر المصارف اإلسالمية بالمخاطر التقليدية )العامة(:
 
 

موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناتجة عن تغيرات أسعار الفائدة في حال  -1
 اعتماده كسعر مرجعي 

     

      يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف  -2
      يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناتجة عن تقلبات أسعار السلع واالسهم -3
      السيولةيتعرض المصرف لمخاطر  -4
يتعرض المصرف لمخاطر االئتمان الناتجة عن احتمالية عدم وفاء العميل  -5

 بالتزاماته
     

      .عن العوامل الداخلية أو الخارجية يتعرض المصرف لمخاطر التشغيل الناتجة -6
لقيم مخالفة بعض العمالء الناتجة عن  يتعرض المصرف للمخاطر األخالقية -7

  واألمانة.الصدق 
     

يتعرض المصرف لمخاطر اإلزاحة التجارية الناتجة عن تنازل المصرف عن  -8
 جزء من أرباحه لمواجهة الضغوط التنافسية

     

 المحور الثاني: تأثر العمل المصرفي اإلسالمي بمخاطر صيغ التمويل اإلسالمية:
موافق  

 بشدة
معارض  معارض محايد موافق

 بشدة
 القسم االول: مخاطر تتعرض لها صيغة المضاربة

تتعرض لمخاطر تغير أسعار الصرف نتيجة تمويل عقد المضاربة بالعملة  -1
 األجنبية

     

      تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم وفاء المضارب بالتزاماته -2
واخفاء والتقاعس في المجهود المبذول عدم االلتزام األخالقي تتعرض لمخاطر  -3

 معلومات مشروع المضاربة عن المصرف
     

      تتعرض لمخاطر الخسارة حال وقوعها وتحمل المصرف لها منفرداً  -4
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تتعرض لمخاطر عدم وجود ضمانات إال على حسن إدارة المضارب للمشروع،  -5
 دور المصرف على تمويل المشروع فقط، والمضارب على اإلدارة نظرا إلقتصار

     

تتعرض لمخاطر صعوبة تقدير معدل الربح المتوقع لعملية المضاربة بين  -6
 الطرفين

     

 القسم الثاني: مخاطر تتعرض لها صيغة المشاركة
      تتعرض لمخاطر تغير أسعار الصرف نتيجة المشاركة بالعملة االجنبية -1
      تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم وفاء الشريك بالتزاماته -2
والتقاعس في المجهود المبذول واخفاء عدم االلتزام األخالقي تتعرض لمخاطر  -3

 معلومات المشروع عن المصرف
     

 القسم الثالث: مخاطر تتعرض لها صيغة المزارعة والمساقاة
      العائد وتقلبات أسعار المنتجات الزراعيةتتعرض لمخاطر عدم القدرة على توقع  -1
      تتعرض لمخاطر االئتمانية وعدم وفاء المزارع بالتزاماته -2
      والتقصير وتضليل المصرف عن النتائجعدم االلتزام األخالقي تتعرض لمخاطر  -3
      تتعرض لمخاطر ارتفاع التكاليف نتيجة الحاجة لكوادر بشرية لمتابعة المشروع -4

 القسم الرابع: مخاطر تتعرض لها صيغة المرابحة
      تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم وفاء العميل بالسداد -1
      تتعرض لمخاطر هالك البضاعة وهي ال تزال مملوكة للمصرف -2
      تتعرض لمخاطر عدم مطابقة السلع للمواصفات المطلوبة -3
      نتيجة )الشراء بعملة اجنبية(تتعرض لمخاطر اختالف أسعار الصرف  -4

 القسم الخامس: مخاطر تتعرض لها صيغة السلم
تتعرض لمخاطر أسعار السلع: نتيجة صعوبة تحديد األسعار المناسبة وتقلبات  -1

 األسعار في السوق.
     

تتعرض للمخاطر االئتمانية وعدم وفاء العميل بتسليم السلعة في الوقت والكمية  -2
 والمواصفات المتفق عليها.

     

      تتعرض لمخاطر إحتفاظ المصرف للسلعة والتكاليف المترتبة على ذلك. -3

 القسم السادس: مخاطر تتعرض لها صيغة اإلستصناع
تتعرض لمخاطر أسعار السلع: نتيجة صعوبة تحديد األسعار المناسبة وخاصة  -1

 عند ميعاد التسليم.
     

للمخاطر االئتمانية وعدم التزام العميل بتسليم السلعة في الوقت والكمية تتعرض  -2
 والمواصفات المتفق عليها.

     

      تتعرض لمخاطر تراجع العميل عن االلتزام بالعقد. -3
      .و التأخر في السدادأ المستصنععدم سداد من جانب تتعرض لمخاطر  -4

 تتعرض لها صيغة اإلجارة القسم السابع: مخاطر
      تتعرض للمخاطر االئتمانية واالخالل بشروط عقد االيجار واالمتناع عن السداد -1
      تتعرض لمخاطر توقف أعمال المستأجر وإعادة األصل المؤجر -2
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تتعرض لمخاطر فقدان أو تلف األصل المؤجر وتحمل المصرف كل أعباء هذه  -3
 المخاطر

     

 الثالث: درجة اهتمام المصارف اإلسالمية بإدارة المخاطر.المحور 
موافق  

 بشدة
معارض  معارض محايد موافق

 بشدة
يستخدم المصرف طرق متنوعة لتحليل المخاطر مثل: تحليل الفجوة والعائد على  -1

 راس المال ونظام التقييم الداخلي 
     

يعد المصرف تقارير خالل فترة زمنية منتظمة مثل: تقرير راس المال وتقرير  -2
 مخاطرة االئتمان ... 

     

والدوريـة التي تغطي جميـع األنشـطة يقوم المصرف بإعداد التقـارير اليوميـة  -3
 والمخـاطر المتنوعـة فـي المصـرف.

     

      يوجد في المصرف نظام لقياس تكلفة التمويل ومنحه وإدارة التمويالت المتعثرة -4
يعمل المصرف على تنويع محفظته االستثمارية وتوزيع استثماراته على قطاعات  -5

 والزراعة والعقاراتمختلفة مثل الصناعة 
     

يعمل المصرف توزيع المخاطر من خالل تنويع االستثمارات في صيغ التمويل  -6
 المختلفة، وعدم التركيز على صيغة واحدة

     

      ينشط المصرف في تطوير أدوات إسالمية إلدارة المخاطر -7
      المخاطريستخدم المصرف الضمانات والرهونات لتغطية وإدارة بعض  -8
      يلجأ المصرف لتحويل بعض المخاطر لشركات التأمين -9

      يعمل المصرف من خالل نماذج صيغ تمويل منضبطة شرعا -10
      يعمل المصرف على توفير بيئة وإدارة ومتابعة قانونية مناسبة للعقود المصرفية -11
الخاصة المتعلقة يعمل المصرف على تقديم التدريب للموظفين على المخاطر  -12

 بعمل المصرف اإلسالمي
     

 المحور الرابع: درجة التزام المصارف بالقوانين واألنظمة المحلية والمعايير العالمية المتعلقة بإدارة المخاطر.
موافق  

 بشدة
معارض  معارض محايد موافق

 بشدة
       صـالحيات ومـوارد كافيـةتتـوفر لـدى المصـرف وظيفـة إدارة مخـاطر تتـوفر لـديها  -1
      يلتزم المصرف بقـانون المصـارف وكافـة األنظمـة والتعليمـات الصـادرة بمقتضـاه. -2
يقوم المصرف بوضـع وتطـوير أنظمـة وإجراءات شـاملة إلدارة المخـاطر وتكـون  -3

 المصرف.قـادرة علـى التعـرف علـى جميـع المخاطر المؤثرة التي يتعرض لها 
     

 يقوم المصرف بتقييم المخـاطر ورصـد ومراقبـة وقيـاس مـدى تعـرض المصـرف لهـا -4
 وتحديـد احتياجـاته لرأس المـال ووضع خطط السيولة لذلك.

     

 المخصصـات لمقابلـة المخـاطر المحتملـة ألصـول يقوم المصرف بتوفير -5
 .لتعليمـات سـلطة النقـد والتزامـات المصـرف، اسـتناداً 

     

      ذات العالقة بالبيئة ، كالمخاطرقياس المخاطر كميًا ونوعياً يقوم المصرف ب -6
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 .بشكل كمي كمخاطر السمعة القياس والمخاطر صعبةالتشغيلية المحيطة، 
يقوم المصرف بتزويد سلطة النقد بالمعلومات والبيانات التي تطلبها طبقا ألحكام  -7

 المصارف والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فــي الوقت المحدد لذلك.قانون 
     

يقوم المصرف بتنفيــذ إختبــارات فحــص التحمــل بشــكل دوري باإلسـتناد لتعليمـات  -8
 الدوليـة.سـلطة النقـد والمعـايير 

     

المصرف يعمل المصرف في ظل وجود هيئة شرعية تعمل على ضبط أعمال  -9
 ومراقبة المخاطر الشرعية

     

يلتزم المصرف بالمعايير الدولية الخاصة بالعمل المصرفي، ومعايير هيئة  -10
 المحاسبة والمراجعة المالية اإلسالمية.

     

 المحور الخامس: مالءمة البيئة المصرفية والقانونية للعمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين.
موافق  

 بشدة
معارض  معارض محايد موافق

 بشدة
التي ُتمارس  أعباء مالية ملقاة على عاتق المصارف المالية اإلسالميةتوجد  -1

 .التقليدية بالمصارفعملها على ُأسس شرعية مقارنًة 
     

 ال يستطيع المصرف اإلسالمي الحصول على السيولة في حال إحتياج -2
 المصرف لها وبالطرق الشرعية من سلطة النقد.

     

ال يسمح للمصارف اإلسالمية بتقديم التمويل االزم دون أن يسري عليها الحد  -3
األدنى من التسهيالت، وذلك مراعاة لخصوصية الخدمات المصرفية التي تقدمها 

 المصارف اإلسالمية.

     

العمل المصرفي اإلسالمي في فرض ال تراعي القوانين واالنظمة طبيعة  -4
االحتياطي القانوني ونسبة السيولة المطلوبة منه، خاصة أن عمليات المصرف 

 اإلسالمي تقوم على مشاركة المخاطر.

     

بنيان قانوني عام يحدد مبادئ وأسس قانونية للمصارف اإلسالمية  ال يتوفر -5
 .وقواعد الرقابة عليها

     

شكالت المنظومة القانونية والقضائية، بدءًا من اإلسالمية من متعاني المصارف  -6
 .القضايــا، ال سيما الماليــة منها وتأخر الفصل في التشريعات،ضعــف 

     

أجهزة رقابية خاصة بها تراعي طبيعة تعاني المصارف اإلسالمية من عدم وجود  -7
 .العمل المصرفي اإلسالمي
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 المقابلة          : أسئلة 2ملحق
 

السؤال األول: هل تعتقد أن المخاطر التقليدية مثل مخاطر االئتمان والسوق وغيرها من المخاطر 

 لها أثر كبير على العمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين؟

 

السؤال الثاني: هل يقوم مصرفكم بمنح تسهيالت للعمالء لجميع صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة 

 مية بنفس الدرجة، أم انها تفضل صيغ تمويل على أخرى؟اإلسال

 

السؤال الثالث: ما هي أسباب تفضيل المصرف استخدام بعض صيغ التمويل معامالتها المالية على 

 حساب صيغ أخرى، وما عالقة ذلك بالمخاطر التي تتعرض لها هذه الصيغ؟

 

عمل المصرفي اإلسالمي في فلسطين أم السؤال الرابع: هل تعتقد أن القوانين واألنظمة مناسبة لل

 انها تحد من هذا العمل وتزيد من المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية؟

 

 السؤال الخامس: هل يلتزم المصرف بالقوانين واألنظمة المحلية والعالمية في مواجهة المخاطر؟ 

 تتعرض لها المصارف االسالمية؟السؤال السادس: ما هو دور النظام القضائي في المخاطر التي 
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 : قائمة بأسماء المحكمين3ملحق
 مكان العمل المؤهالت االسم الرقم

أستاذ مشارك/ عميد كلية التمويل  أبو زنيد رأ.د. سمي 1

 واالدارة

 جامعة الخليل

أستاذ مساعد / عضو هيئة تدريس  حافظ الجعبري  دد. محم 2

 كلية التمويل واالدارة /

 الخليلجامعة 

 جامعة الخليل أستاذ مساعد/ كلية التمويل واالدارة أ. مجدي سليم الجعبري  3

أستاذ مساعد/ قسم العلوم المالية  د. أنس زاهر المصري  4

 والمصرفية/ كلية االعمال واالقتصاد

جامعة فلسطين 

 التقنية. خضوري 

ماجستير تسويق/ مدير البنك  أ. شاهر فخري الشريف 5

 اإلسالمي العربي

 الخليل

ماجستير إحصاء تطبيقي/ مديرية  أ. مصطفى القواسمي 6

 التربية والتعليم

 وسط الخليل
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 : قائمة بأسماء المقابلين4ملحق
 العمل االسم الرقم

 مدير دائرة المخاطر في البنك اإلسالمي العربي سائد مقدادي .أ 1

 المخاطر في البنك اإلسالمي العربينائب مدير دائرة  لؤي الحامد .أ 2

 مدير دائرة المخاطر في البنك اإلسالمي الفلسطيني راغب حمدان .أ 3

 مدير دائرة المخاطر مصرف الصفا اإلسالمي عوني حمدان .أ 4
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 : االستثمارات المباشرة من القوائم المالية في المصارف اإلسالمية في فلسطين5ملحق
 

 اإلسالمي العربيالبنك 
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 البنك اإلسالمي الفلسطيني
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 مصرف الصفا االسالمي
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 : كتب تسهيل المهمة6ملحق
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