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 ممخص
 أسالييا، وىو ما جعميا إحدى أىم الصيغ التمويمية ذات الكفاءة العالية نظرا لتنوعيا وتعدد اإلسالمي التمويل تعتبر صيغ     
نشاطيا،  ومجال وحجميا طبيعتيا مع يتناسب بما العجز، أفراد أو المؤسسات لمختمف التمويمية االحتياجات تغطية في تساىم
 وصيغو أشكالو بتكامل المتعمقة وكفاءتو الدورية، والتقمبات األزمات والمخاطر باحتواء المتعمقة اإلسالمي التمويل  برزت كفاءةوقد

  .وأساليبو في السنوات األخيرة
 المصرفية المشاركات عمى أساسا تعتمد أخرى تمويمية صيغ محمو لتحل بالدين التمويلاإلسالمي  التمويل     تستبعد أساليب

 وتتميز ذاتيا فيي تساىم بشكل كبير في الحد من مخاطر التمويل اإلسالمي، بحد قائمة واستثمارية تمويمية كصيغة تبرز التي
وليذا فقد تم إجراء دراسة ميدانية في . بالمشاركة التمويل صيغة عمى قائمة إسالمية مالية أدوات وجود مع خاصة أشكاليا بتعدد

استبيان الستطالع أراء العمالء و موظفي البنك 100جزائري، وذلك من خالل توزيع غرب العدة فروع لبنك البركة في واليات بال
 استبيان منيا صالحة لممعالجة، والتي أفضت إلى عدة 65حول المخاطر التمويل اإلسالمي وكيفية إدارتيا، فقد تم استرجاع 

.  نتائج مضمنة في خالصة البحث
. إدارة المخاطر، بنك البركة التمويل اإلسالمي، المشاركة، المرابحة، المضاربة، :الكممات المفتاحية

Summary  : Islamic finance is one of the most important forms of finance, which is highly efficient 

because of the diversity and the multiplicity of its methods and tools . Also, It contributes to cover 

the financing needs of different institutions or individuals in deficit, in proportion to their nature, 

size and field of activity. In recent years, the efficiency of Islamic finance has been emerged in 

terms of containing crises, risks and cyclical fluctuations due to the integration of its forms, 

formulas and methods. 

   Islamic financing techniques exclude debt financing to be replaced by other financing formulas 

based primarily on banking partnerships that emerge as a form of financing and investment which 

greatly contribute to reduce the risks of Islamic finance, and these Islamic financing techniques are 

characterized by their multiple forms, especially with the use of Islamic financial instruments 

based on participatory financing.  

   For this purpose, A survey was conducted in several branches of Al Baraka Bank in the west of 

Algeria, through the distribution of 100 questionnaires to survey the opinions of the Bank's 

customers and employees about the risks of Islamic finance and its management process, a total of 

65 returned questionnaires were analyzed, and their data led to several results outlined in the 

conclusion of paper. 

Keywords: Islamic Finance, Musharaka, Murabaha, Mudaraba, Risk Management, Al Baraka 

Bank. 
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مقدمة 
 التقميدية لمبنوك كبديل البنوك ىذه جاءت حيث القصير، تاريخيا خالل كثيرا اإلسالمية البنوك تقدمت     
 فيي تعمل في .اإلسالمية الشريعة تعاليم مع تتماشى وتجارية وتمويمية استثمارية فرصا األول المقام في لتوفر
 العالم فيشيد المصارف، من النوع ليذا الشرعية الطبيعة االعتبار بعين يأخذ وىل النظام وتتأثر فييا تؤثر بيئة
 تقميدي نظام ىو ما ومنيا كمية، إسالمي مالي نظام ىو ما فمنيا النظم، من أنواع ثالث الناحية ىذه من

سالمي أي  اإلسالمية المصارف تعمل أين الجزائر حالة ىو األخير وىذا كمية، تقميدي ىو ما ومنيا مزدوج وا 
التزاماتيا،  مع تتطابق ال التي والمعالم الربوية التقميدية بالتعامالت تتسم البنوك أن حين في الشرعية، بيئة في

 الوسائل جميع وأن خاصة مخاطرىا إدارة في األريحية من حالة في تعتبر األخرى التجارية في حين أن البنوك
. مناسبة ليا المتاحة

    ينطوي التمويل اإلسالمي عمى العديد من الخصائص الكامنة فيو قادرة عمى تحسين انضباط السوق ودعم 
االستقرار المالي، ذلك أن التمويل اإلسالمي يتمتع بمعالجة خاصة لممخاطر المختمفة التي تمحق بو، وان 

ونذرا لحداثتو نجد لو العديد من المخاطر التي سيتوجب . المتعاممين بو يعيرون اىتماما شديدا بالقيم اإلسالمية
عميو تجنبيا من خالل قيامو بالدراسات العممية التي ستكون ميمة ومفيدة في زيادة مميزات االستقرار التي يتسم 

كيف يمكن أن تؤثر إدارة مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي عمى :" وعميو يمكن طرح التساؤل الجوىري. بو
 متعاممين معها؟
األسئمة الفرعية 

 ماىي معايير أساليب التمويل اإلسالمي؟ -
كيف تتم إدارة مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي؟  -

الفرضيات 
. إن لصيغ التمويل اإلسالمي في بنك البركة فائدة كبيرة عمى المتعاممين-  
. إلدارة مخاطر تمويل اإلسالمي في بنك البركة اثر ايجابي عمى المتعاممين معو-  

تكتسي دراستنا أىميتيا من خالل محاولتنا لتطرق لمفاىيم حول صيغ التمويل اإلسالمية : أهمية الدراسة
ومخاطر التي نتجت عن ىذه الصيغ التي تعتبر جديدة في مجال النظام المصرفي ومحاولة إداراتيا بطريقة 

. جيدة
 الحقائق جمع عمى يقوم الذي الوصفي والتحميمي اعتمدنا في الجانب النظري عمى المنيجي: المنهج المستخدم

دارتيا المخاطر ظاىرة صيغ التمويل اإلسالمية و حول والبيانات  عمى اعتمادا المصارف اإلسالمية في وا 
. والمراجع، وعمى منيج دراسة حالة في الجانب التطبيقي المصادر



 

 

 

 قسمنا دراستنا إلى ثالث محاور، حيث ركزنا في المحور األول عمى معايير وأساليب التمويل :هيكل الدراسة
اإلسالمي، أما المحور الثاني عمى إدارة مخاطر التمويل اإلسالمي، أما في المحور الثالث عمى دراسة ميدانية 

.  في عدة فروع لبنك البركة في والياتنا
معايير أساليب التمويل اإلسالمي : المحور األول

    يعتبر التمويل اإلسالمي من المفاىيم السائدة في العصر الحالي، وذلك لما لو من فائدة كبيرة في قضاء 
. عمى الربا وتنشيط المشاريع االستثمارية و تحقيق تنمية االقتصادية

مفهوم التمويل اإلسالمي ومميزاته : أوال
. سنتطرق في ىذا العنصر مفيوم واىم مميزات التمويل اإلسالمي

 مفهوم التمويل اإلسالمي. 1
تقديم المال نقدا أو عينا من مالكو إلى أخر ليديره ويتصرف فيو طمب لمربح مقابل عائد :" يعرف عمى انو

  "1.يتفقان عميو ويبيحو الشرع الحنيف
التمويل المباح ىو تقديم األموال العينية أو النقدية ممن يممكيا إلى شخص أخر ليتصرف فييا، :" وعرفو أخر

ضمن أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية و ذلك بيدف تحقيق عائد مباح شرعا، مثل تمويل البيع بالمرابحة و 
 2".المضاربة و المشاركة

مميزات التمويل اإلسالمي . 2
 3:يتميز التمويل اإلسالمي بالعديد من مميزات نذكر منيا

اعتماد مبدـأ التمويل اإلسالمي يساىم في إسقاط التعامل بالفائدة، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج، - 
ومن ثم انخفاض أسعار السمع و الخدمات وزيادة الطمب عميو، ومن ثم زيادة االستثمار وزيادة التوظيف و 

. استغالل الموارد االقتصادية المتاحة وىذا بدوره يؤدي إلى اإلسيام بعممية التنمية االقتصادية
 إلىتحقيق معدل أمثل لمنمو االقتصادي في المجتمع من اجل زيادة مستوى الرفاىية االقتصادية، ييدف - 

. تحسين نوعية الحياة لممواطنين من الناحية المادية و المعنوية
استقرار القوة الشرائية لمنقود ىدف عام لكي تصبح النقود واسطة تبادل، ووحدة حسابية و مقياسا عادال - 

لممدفوعات المؤجمة، و مستودعا لمقيمة وتدعوا التعاليم اإلسالمية إلى منع التآكل في قيمة األصول النقدية 
كنتيجة لالستمرار التضخم في المجتمع، وانعكاساتو السمبية عمى فئات المدخرين و ذوي الدخل المحدود و 

. عممية التكوين الرأسمالي
يعمل التمويل اإلسالمي عمى تحقيق العدالة في توزيع الدخل من خالل ربط القيم التبادلية لمسمع و - 

الخدمات، باعتبار النقود وسيمة دفع ال سمعة، من خالل تحمل مخاطر االستثمار من قبل صاحب المال مقابل 
. مخاطرة العامل بجيد من العممية اإلنتاجية



 

 

 

العمل عمى تنمية المال و عدم اكتنازه وحبسو عن التداول إذ تمتزم المصارف اإلسالمية عمى تنمية األموال - 
. التي بحيازتيا سواء كانت لممساىمين أو لممودعين

معايير التمويل اإلسالمي : ثانيا
 4:يمكن تقسيم المعايير إلى مجموعتين ىما

 المعايير المادية. 1
 يتم تطبيقيا في ضوء المعايير الشرعية مما يعني أن نجاح المشرع من المنظوم المادي ال يكون ناجحا إن لم 

: يكن بالمقاييس الشرعية
تتضمن طرقا بسيطة في تقييم الجدوى المالية لممشرع مثل الفترة الالزمة لالستعادة المبالغ المستثمرة : الربحية- 

. من التدفق النقدي الصافي المستوى ومعدل العائد عمى االستثمار
تتضمن السيولة طرق منتوعة لمتعرف عمى الوفاء بالتزاماتو حاالت منح التمويل مثل التعرف عمى : السيولة- 

تغطية الموجودات قصيرة األجل لاللتزامات قصيرة األجل عن طريق احتساب نسبة التداول ونسبة السيولة 
. السريعة وغيرىا

إن الوديعة االستثمارية في البنك اإلسالمي ىي ليست دينا في ذمتو و لكنيا مال مدفوع لممصرف : األمان- 
عمى سبيل المضاربة المشروعة مما يعني تحمل صاحب الوديعة لممخاطر جنبا إلى جنب مع المصرف 

. اإلسالمي
المعايير الشرعية . 2

: تعتبر ىذه المعايير الفاصل في قبول ورفض االستثمار من طرف البنك اإلسالمي
أن يكون اليدف من المشروع مقبوال شرعا و أن يكون فيو ضرر لممسممين أكثر من نفقة ليم؛ - 
يجب أن ال يكون مدخالت المشروع غير مقبولة شرعا مثل استخدام لحوم الخنزير أو شحوميا في صناعة - 

المعمبات؛ 
يجب أن ال تكون مخرجات المشروع محرمة شرعا كأن يتم إنشاء مصنع إلنتاج الخمور أو بناء مميى ليمي؛ - 
عدم استخدام األدوات أو األساليب المحرمة شرعا في المشروع فال يجوز استخدام طرق ذبح محرمة في - 

مصنع المحوم المعمبة أو استخدام أواني الذىب في الفنادق أو المطاعم؛ 
أن ال يكون االستثمار منيي عنو شرعا وصراحة مثل ما يعرف باليامش أو الدخول في أسواق العمالت - 

. اآلجمة
أساليب التمويل اإلسالمي : ثالثا
 المرابحة. 1



 

 

 

ىي عقد يقوم البنك بموجبو بيع سمعة أو أصل سيق لو شراؤىا و حيازتيا بناءا عمى وعد المتعامل :" تعريف
." بشرائيا بشروط و بنود معينة، وذلك مقابل ثمن يتكون من التكمفة وىامش ربح متفق عميو

 شروطها 1.1
: تتوفر المرابحة عمى عدة شروط نذكر منيا

أن يكون ثمن السمعة معموما؛ - 
أن يكون الربح معموما لمبضائع و المشتري؛ - 
أن يكون المبيع عرضا فال يصح بيع النقود مرابحة؛ - 
 5.أن يكون العقد األول صحيحا، فمو كان فاسدا لم تجر المرابحة ألنيا بيع بالثمن األول مع زيادة الربح- 
المضاربة . 2

 مميزات المضاربة 1.2
  6:لدى المضاربة العديد من المميزات نذكر من بينيا

قيام المصرف اإلسالمي بتمويل صفقة بضائع يرغب العميل في شرائيا سواء داخل البمد أو خارجو، ويدفع - 
المصرف ثمن ىذه البضاعة بالكامل وعميل باإلتمام صفقة؛ 

قيام المصرف اإلسالمي بتقديم المبالغ الالزمة لتنفيذ مقاولة أسندت إلى أحد عمالئو ويقوم العميل من جانب - 
بتنفيذ أعمال؛ 

القيام بإيداع جزء من أموال المصرف اإلسالمي لدى مصارف إسالمية أخرى لتضارب ليا؛ - 
قيام المصرف بتمويل مشاريع استثمارية مثل إنشاء مصنع أو ورشة أو إقامة مستشفى أو غيرىا من - 

. المشاريع
 أنواع المضاربة 2.2

  7:ىناك عدة أنواع لممضاربة تتمثل فيمايمي
ىي عقد بيم اثنين فقط ىما رب العمل و المضارب بالعمل، وقد يكون رب المال شخصا : المضاربة الثنائية- 

. طبيعيا أو اعتباريا كبنك أو مؤسسة أو شركة
ىي عقد بين مجموعة من أصحاب األموال من جية و مجموعة من أصحاب العمل : المضاربة الجماعية- 

. من جية أخرى، ولعل أفضل مثال عمى ىذا النوع ىي ودائع المضاربة في البنوك اإلسالمية
ىي مضاربة مفتوحة ال يرد في عقدىا أي شرط يحد من سمطة المضارب في العمل : المضاربة المطمقة- 

. سواء من حيث نوعيتو أو مكانتو أو مع من يتعامل
ىي مغمقة تتضمن شروطا وقيودا تحد من حرية المضارب في التصرف في نوع : (مفيدة)المضاربة الخاصة - 

. النشاط او السمعة أو المكان أو الزمان أو مع من يتعامل



 

 

 

المشاركة . 3
ىي إذن في التصرف ليما مع أنفسيما، أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبو :"تعريف عقد المشاركة

." في أن يتصرف في مال ليما مع إبقاء حق التصرف لكل منيما
 شروط 1.3

  :لممشاركة عدة شروط نكر بعضيا
أن يكون رأس ماليا من األموال، من النقد، و اختالف في ىل تكون العروض مقبولة لشراكة؛ - 
أن يكون لكل شريك األىمية لمتعاقد من سن وعقل؛ - 
أن يكون الربح جزءا معموما شائعا في الجممة؛ -  
أن تكون الخسارة بقدر حصة كل شريك في األصل؛ - 
.  8عقد الشركة عقد الزم، وفسخو جائز في حضور الشريك- 

 مزاياها 2.3
 9 :تتمثل مزايا عقد المشاركة فيمايمي

خمو المشاركة من الربا والعيوب الشرعية األخرى؛ - 
إن نظام المشاركة يساىم في حشد الموارد االقتصادية و تأسيس المشروعات اإلنتاجية التي تساعد في نمو - 

وتطوير االقتصاد الوطني مما يعني معالجة األمراض االقتصادية؛ 
توزيع مخاطر المشروع بين المستثمرين الذين يمثميم المصرف و األطراف األخرى المشاركة في المشروع، - 

مما يشجع عمى االستثمار في المشاريع المختمفة؛ 
توفير الجيود بسبب توزيع المسؤوليات بين الشركاء؛ - 
ارتفاع فرص تشغيل العمال و الفنيين؛ - 
انتشار ظاىرة التكافل؛ - 
 .عدالة توزيع العائد وزيادة عدد المالك- 

 صيغ المشاركة 3.3
  10:لممشاركة عدة صيغ تتمثل فيمايمي

دخول المصرف في رأس المال مشترك، بحصة ثابتة ال تنتيي إال بانقضاء : التمويل بالمشاركة الثابتة- 1
. عمر الشركة أو خروج منيا، ويوزع صافي ناتج نشاط الشركة حسب مساىمة كل منيم في رأس مال

وفييا يشترك المصرف مع طرف أخر أو أكثر، دون تحديد مدة لمشركة، ويكون : المشاركة الثابتة المستمرة- 2
. المصرف شريكا في المشروع طالما أنو موجود يعمل



 

 

 

و فييا يشترك المصرف مع طرف أخر أو أكثر، لفترة معينة، يتم في : (مؤقتة )المشاركة الثابتة المنتيية- 3
.  النياية تصفية الشركة وحصول كل طرف عمى حقوقو

بتقديم رأس المال الالزم لطالب التمويل،  (المصرف)ىي عبارة قيام الممول: التمويل بالمشاركة المتناقصة- 4
أن يسترد الممول رأس المال تدريجيا، خالل فترة معينة، ويصمح ىذا من التمويل في حالة رغبة الشريك في 

 . استثمار بالمشروع بنفسو بعد فترة
إدارة مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي : المحور الثاني

     إن إدارة المخاطر في التمويل اإلسالمي تعتبر من اإلدارات الجديدة لذلك نجدىا تفتقر إلى الخبرة وقمة 
. الموارد المالية بسبب انتشار التمويل التقميدي وسيطرتو الكبيرة عمى النظام المالي

مفهوم إدارة المخاطر واهم مبادئها : أوال
. سنتطرق في ىذا العنصر إلى مفيوم إدارة المخاطر واىم مبادئيا

مفهوم إدارة المخاطر . 1
ىي كافة اإلجراءات التي تقوم بيا إدارات المصارف من اجل وضع حد لآلثار :" بأنيا المخاطر إدارة تعرف

. 11"السمبية الناجمة عن تمك المخاطر و المحافظة عمييا في ادني حد ممكن
إن مفيوميا يرجع إلى العمميات اإلجمالية التي تتبعيا المؤسسات المالية أو االقتصادية لمتعرف عمى :" وعرفت

عطاء قيم ليذه المخاطر، وفيم طبيعة المخاطر التي  إستراتيجية العمل وتحديد المخاطر التي ستتعرض ليا، وا 
 .12"تواجييا أيضا والسيطرة عمييا

 عميو، والرقابة ومراقبتيا، وقياسيا، وتحديدىا، المخاطر، رصد خالليا من يتم التي العممية تمك :"وعرفت أيضا
 قبل من عميو الموافق واإلطار المقبولة، الحدود ضمن بأنيا واالطمئنان ليا كامل فيم ذلك بيدف ضمان و

 13."المصرف لممخاطر مجمس إدارة
 الخسائر توقع طريق عن البحتة المخاطر مع لمتعامل عممي مدخل أو منيج عن ىي عبارة:" وىي أيضا
 المالي األثر أو الخسارة حدوث إمكانية تقمل أن شانيا من إجراءات تنفيذ و وتصميم المحتممة العارضة
 14."أدنى حد إلى تقع التي لمخسائر

مبادئ إدارة المخاطر . 2
إن جميع األدبيات العممية و االقتصادية والمصرفية التي ركزت عمى موضوع إدارة المخاطر قد تطرقت الى ما 
يسمى بمبادئ إدارة المخاطر و التي تمثل األدلة التي يجب أن تعمل بموجبيا المصارف لتحقيق كفاءة وفاعمية 

 15:في إدارة المخاطر وتتمثل ىذه المبادئ فيما يمي
تقع مسؤولية إدارة المخاطر بشكل أساس عمى عاتق مجمس إدارة كل مصرف إذ يعد المسؤول أمام - 1

. المساىمين عن أعمال المصرف، وىو ما يستوجب فيم كافة المخاطر



 

 

 

تشمل في عضويتيا بعض المسؤولين " لجنة إدارة المخاطر"أن تكون لدى كل مصرف لجنة مستقمة تسمى - 2
التنفيذيين بالمصرف وتناط بيذه المجنة مسؤولية تحديد ووضع سياسات إدارة المخاطر استنادا إلى إستراتيجية 
إدارة المخاطر و اإلستراتيجية العامة لممصرف التي يضعيا مجمس اإلدارة مع مراعاة أسموب الحيطة والحذر 

. وعدم التركيز عمى نوع واحد من المخاطر
عمى مجمس إدارة المصرف إقرار إستراتيجية إدارة المخاطر وتشجيع القائمين عمى اإلدارة في قبول وأخذ - 3

المخاطر بعقالنية في إطار ىذه السياسات و العمل الجاد والحرص الواجب عمى تجنب المخاطر التي يصعب 
. عمييم تقييميا

إنشاء إدارة متخصصة تتولى تطبيق سياسات إدارة المخاطر وتقع عمى عاتقيا المسؤولية اليومية لمراقبة - 4
وقياس المخاطر لمتأكد من أن أنشطة المصرف تتم عمى وفق السياسات و الحدود المعتمدة و تكون تمك اإلدارة 

. مسؤولة أمام لجنة إدارة المخاطر
يتم تعيين مسؤول مخاطر لكل نوع من المخاطر الرئيسة التي يواجييا المصرف وخاصة السوق أو -  5

المخاطر التشغيمية ومخاطر االئتمان و مخاطر السيولة ويشترط أن تكون لدى كل منيم الدراية الكافية و 
. الخبرة في مجال خدمات ومنتجات المصرف ذات العالقة بالمخاطر المتعمقة بنشاطو

ضرورة وجود منيجية ونظام محدد لقياس ومراقبة المخاطر لدى كل مصرف وذلك لتحديد مستوى كل نوع - 6
من المخاطر التي يمكن قياسيا و بشكل دقيق لمعرفة وتحديد تأثيرىا في ربحية المصرف والءمتو، وبنجاح ىذا 
النظام من حيث المراقبة فانو البد من إيجاد مجموعة شاممة ومتجانسة من الحدود والسقوف التي تشمل عمى 

. سبيل المثال حدودا ائتمانية
  اإلسالمية المصارف في المخاطر مستوى ارتفاع أسباب  أهم:ثانيا
 16:أىميا العوامل من مجموعة إلى اإلسالمية المصارف في المخاطر مستوى أسباب تعود
 والخبرات المناسبة، المالية كالموارد األساسية، المتطمبات بعض إلى اإلسالمية المصارف  افتقار -

 والنظم؛ المعاونة واألجيزة المناسبة، االستثمارية
 السيولة، ولعامل السريع لمعائد بحاجة بداية في المصارف ىذه كانت إذ اإلسالمي، المصرفي النظام  حداثة -

 األجل؛ طويمة االستثمارات تحققو ماال وىو المصرفية، السوق في أقداميا تثبت أن لتستطيع
 درجة من ترفع معوقات إيجاد عمى المحيطة البيئة مكونات بعض تعمل إذ المحيطة، البيئة  مؤثرات -

 التقميدية، الصيرفة لتخدم توضع التي واإلجراءات، التشريعات، منيا اإلسالمية، بالمصارف الخاصة المخاطر
 ال والتي المركزية، المصارف تقرىا التي النقدية السياسات إلى اإلسالمية إخضاع المصارف إلى باإلضافة
 المالية؛ السياسة في مشاكل اإلسالمية المصارف تواجو كما المصرفي اإلسالمي، العمل طبيعة مع تتناسب



 

 

 

 ال خيرية مؤسسات أنيا عمى اإلسالمية لممصارف ينظر حيث السائدة، الخاطئة االجتماعية المفاىيم -
مختمفة؛  مسميات تحت بالربا تتعامل التقميدية المصارف مثل مثميا مصرف

 المصارف استخدمت حيث اإلسالمية، لممصارف الذاتية البنية أنيا مؤثرات أو الربح، تحقيق إلى تيدف- 
 التي المالية كالخدمات توظيفيا، أو الموارد استقطاب يخص فيما سواء المجاالت لممصارف المحاكاة منيج
 مثال؛ تقدميا

 المصارف عمل وتفعيل تطوير في المالية األسواق تساىم حيث نشطة، إسالمية مالية سوق غياب- 
 .اإلسالمية

مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية : ثالثا
كان البد أن تواجو ىذه المؤسسات اإلسالمية مشكالت ومخاطر متعددة تصادفيا في مجال تطبيق صيغ 

االستثمار الشرعية، ذلك أن طبيعة عمل البنوك اإلسالمية تختمف عن البنوك التقميدية، الن أعماليا تقوم عمى  
و المشاركة في األرباح والخسائر، وقد غير ذلك من أنواع المخاطر التي تواجييا ىذه المؤسسات، والتي تتمثل 

: فيمايمي
مخاطر عقود المشاركة . 1

إن العديد من الدراسات و الكتابات حول سياسات التمويل، تذىب إلى أن قيام البنوك بتوظيف األموال عمى 
أساس المشاركة أفضل من استخداميا وفق صيغ العائد الثابت، إال أن الواقع العممي لممارسة اإلسالمية بعض 

أعماليا بناءا عمى عقد المشاركة أثار عدة صعوبات موضوعية، جعمت من الصعب التوسع في استخداميا 
 17:كأحد البدائل اإلسالمية لمقروض بفوائد وتتمثل ىذه المخاطر أساسا في التالي

بالنسبة لمشاكل المتعاممين فيي تدور حول الصعوبات التي تواجييا البنوك اإلسالمية في اإلشراف  -
عمى المشاريع التي تموليا بالمشاركة، ومتابعة تنفيذىا مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنجاز العمميات 

 .محل التمويل، خاصة عندما يكون مكان المشروع بعيدا جدا عن البنك
وتزداد مخاطر المشاركة بسبب عدم وجود مطمب الضمان، مع وجود احتمال االنتقاء الخاطئ لمشريك،  -

باإلضافة إلى ضعف ىذه المصارف في مجال تقييم المشروعات وتقنياتيا، ثم إن الترتيبات لممؤسسة 
ونظم المحاسبة و المراجعة واألطر الرقابية جميعيا ال تشجع التوسع في استخدام ىذه الصيغة من قبل 

 . البنوك اإلسالمية
أيضا يمكن أن يتسبب استخدام ىذه الصيغة فيما يسمى بمخاطر تعويض أصحاب رؤوس األموال،  -

وتظير ىذه المخاطر بالنسبة لمذين يقدمون أمواليم لمبنوك لمتمويل بيا عمى المدى القصير، وتتمثل 
في أنيا عندما يطبق عمييم نظام المشاركة بشكل قطعي وكامل فان ذلك يؤدي إلى عدم تطابق 

اآلجال بين التي بين التي اختاروىا وأجال تنفيذ المشروعات التي مولتيا البنوك بأمواليم مشاركة، مما 



 

 

 

قد يتسبب في مخاطر سيولة، وفيما يخص مخاطر المتعاممين في عقود المشاركات، وىي أكثر 
 .خطورة

مخاطر عقود المضاربات . 2
يمكن لمبنك اإلسالمي أن يقوم بعممية التمويل عن طريق المضاربة بحيث يكون ىو رب المال ليقوم بتمويل 
مشروع ما مضاربة بأموالو الخاصة أو يكون ىو المضارب، ألنو يتمقى أموال الغير كما يمكن أن يخمط من 
أموال المودعين وأموالو الخاصة ويعمل في المالين معا، ومن المخاطر التي تواجو تطبيق عقود المضاربات 

: نذكر ما يمي
يمكننا القول إن نجاح عممية المضاربة تتوقف إلى حد كبير عمى مدى توافر العمالء المضاربين  -

 .بالخصائص والصفات المطموبة من الناحية األخالقية والسموك اإلسالمي
 ناحية الكفاءة العممية و الفنية، وقد شيدت التجارب العممية لعديد من البنوك اإلسالمية أمثمة كثيرة  -

من عدم االلتزام وعدم األمانة و التعدي عمى حقوق البنك وابتكار أحدث أساليب التحايل، وكانت ىذه 
األمثمة أكثر وضوحا وتكرار في السنوات األولى لبداية نشأة البنوك حيث كانت درجة اعتماد بعض 
ىذه البنوك عمى صغيتي المشاركة والمضاربة أكثر، وما زاد من حدة ىذه المشكمة ىو قصور أجيزة 

 .وأساليب البنوك في اختيار تمك النوعيات المالئمة من العمالء
إن المخاطر المنضبطة التي يتحمميا البنك كتكمفة أجور العمال، أما المسؤوليات والخسائر الناتجة  -

ىمالو، أو أخطائو فيتحمميا ىو وحده، إضافة إلى ذلك يمكن أن تزيد المخاطر  عن تقصير العامل وا 
في عقد المضاربة إذا اشترط أحد طرفي العقد لنفسو قدرا من الربح، أو إذا اتفق الطرفان عمى أن 

 .يكون رأس مال المضاربة عروضا ال نقد
كما أن عقد المضاربة المقيدة يمكن أن يكون مصدرا لعدة مخاطر محتممة، فتقيد المضاربة بوقت معين  -

لعدم توافر االستعداد الكافي لدى المودعين لممخاطرة في المشاريع طويمة، و التي تتوافق مع صيغة 
المضاربة وذلك بسبب سيطرة العقمية الربوية عمى سموك المودعين وتأثرىم بما ىو عميو الحال في البنوك 

 .التقميدية من ضمان الوديعة و العائد، ىذا ما أدى بدوره إلى زيادة درجة المخاطرة
مخاطر عقود المرابحة . 3

من خالل مراحل التي يمر بيا عقد المرابحة يمكن أن نخمص إلى جممة من المخاطر التي يمكن أن تواجو 
 18:تطبيق ىذه الصيغة اإلسالمية والتي تمثمت فيما يمي

إن طبيعة عقد المرابحة تقتضي من البنك تمك السمعة وحيازتيا بيعيا لمن أمر بشرائيا بالربح المذكور،  -
وىو ما يوقع عمى عاتق البنك اإلسالمي مسؤولية ومخاطر اليالك قبل التسميم، وتبعة الرد فييا 



 

 

 

يتوجب الرد بالعيب، وىو بذلك يتحمل كل المخاطر التي يتحمميا تاجر يقتني سمعة وينقميا، وقد 
 .تتطمب العممية تخزينيا، وبذلك يكون ضامنا ليا حتى تاريخ تسميميا

كما أن يواجو البنك خطر عدم السداد، والقضية ىنا مرتبطة بالوضعية المالية لمعميل، إضافة إلى  -
موقعو في السوق الوطني و العالمي عمى حد سواء فيما يتعمق بنشاطو، وكذلك مدى توفره عمى 

 . العنصر البشري النوعي القادر عمى التسيير وتجنب المخاطر المينية المتوقعة
أن أىم المخاطر تنشا من عدم االتفاق عمى طبيعة العقد وما قد يطرأ من مسائل قضائية، ونعني ىنا  -

نما وعدا بالشراء، وىذا و الوعد ليس  مسالة األمر الذي يصدر من الزبون فيو ال يمثل عقد بيع وا 
 .محل اتفاق من حيث اإللزامية

دراسة ميدانية في عدة فروع لبنك البركة : المحور الثالث
سنحاول تقديم وصفا لممنيجية واإلجراءات المتبعة في إنجاز الدراسة، إضافة إلى تحميل بيانات الدراسة واختبار 

 .الفرضيات
منهجية الدراسة الميدانية واألدوات المستخدمة : أوال
 استمارة 70يتكون مجتمع الدراسة من متعاممين مع بنك البركة، حيث تم توزيع: مجتمع وعينة الدراسة- 1

  .من االستمارات الموزعة% 85,71 استمارة صالحة لمتحميل أي ما يعادل نسبة 60عمييم، واسترجعت
تم بناء اإلستبانة لمعالجة المتغيرات الثالثة لمدراسة، حيث خصص حيز لممعمومات : أداة الدراسة- 2

الجنس، العمر، المستوى الدراسي، المؤسسة، عدد سنوات الخبرة في )الشخصية ألفراد العينة ومشاريعيم 
. (المؤسسة، الفئة الوظيفية

فائدة صيغ التمويل اإلسالمي  فقرة مقسمة عمى محورين، محور 12في حين احتوت اإلستبانة عمى 
 6 ويشمل اثر مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي عمى المتعاممين فقرات، ومحور 6يحتوي لممتعاممين معه 

. فقرات أيضا
 كأداة لمدراسة وتحميل االستبيان (Likert Scale)كما أنو تجدر اإلشارة أننا اعتمدنا مقياس ليكرت الخماسي 

: مع منح الدرجات التالية
غير موافق إطالقا؛ : 1.79 إلى 1من - 
غير موافق؛  : 2.59 إلى 1.80من - 
محايد؛  : 3.39 إلى 2.60من - 
موافق؛  : 4.19 إلى 3.40من - 
. موافق تماما: 5 إلى 4.20من - 



 

 

 

تم تحميل البيانات ومعالجتيا بواسطة البرنامج : األدوات اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات- 3
كرونباخ، -، وقد تم قياس االعتمادية لمتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل معامل ألفا(SPSS)اإلحصائي 

التكرارات، المتوسط الحسابي، االنحراف )كما تم تحميل الفقرات من خالل مقاييس اإلحصاء الوصفي 
. (المعياري

، إضافة إلى (One Sample T-test)كما أن الفقرات تم ترتيبيا وفقا الختبار استيودنت لمعينة الواحدة 
 (One Way ANOVA)استخدامو الختبار الفرضيات، إضافة إلى استخدام أسموب تحميل التباين األحادي 

. لتحميل تباين أجوبة أفراد العينة وفقا لبعض خصائص أفراد العينة ومشاريعيم
وىو األكثر استعماال في الدراسات االقتصادية واالجتماعية،  (0.05)أما بالنسبة لمستوى الداللة المعتمد فيو 

ال فإننا نرفض H0أي أننا نقبل الفرضية الصفرية   H0 إذا كان مستوى الداللة المحسوب يفوق ىذا المستوى، وا 
. إذا كان مستوى الداللة أقل من ىذا المستوى وىو ما يعني وجود داللة

تحميل بيانات ونتائج االستبيان : ثانيا
تم اختبار درجة وصدق فقرات كل محور من محاور االستبيان من : تحميل ثبات وصدق فقرات االستبيان- 1

 .كرونباخ، والنتائج مبينة في الجدول التالي-خالل اختبار ألفا
( ألفا كرونباخ)قيم ثبات وصدق االستبيان : (01)الجدول رقم 

معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات المحور 
% 85.70% 73.45 6 فائدة صيغ التمويل اإلسالمي لممتعاممين معه

% 82.18% 67.54 6 اثر مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي عمى المتعاممين
 %84,77 %71.87 12المحاور السابقة معا 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
يتضح أن معامل ألفا كرونباخ عال بالنسبة لالستبيان بجميع محاوره ومقبول نظرا أنو يفوق النسبة المقبولة 

بالنسبة إلجمالي المحاور، وىذا مؤشر عمى الثبات النسبي لفقرات ومحاور االستبيان ككل، كما أنو % 70
ما يدل عمى صدق مختمف % 84عال جدا يفوق  (الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ)يتميز بمعامل صدق 

. بياناتو
 موظف في المؤسسة، وأظيرت خصائص بياناتيم 60تم تحميل إجابات : تحميل خصائص عينة الدراسة- 2

: الشخصية والوظيفية النتائج اآلتية
، وىو  23.3% اإلناثة من المستجوبين ذكور، في حين تشكل نسب % 76.7:بالنسبة لمتغير الجنس- 

مؤشر عمى الضعف النسبي لتواجد وتمثيل العنصر النسوي في الوحدات التجارية لممؤسسات الكبيرة، نظرا 
لضعف المقاوالتية النسوية في الجزائر؛ 



 

 

 

 40 و31تتراوح أعمارىم بين % 52.2 سنة، 30 و21تتراوح أعمارىم بين % 17.3: بالنسبة لمتغير السن- 
وىي نسب .  سنة60 و51تتراوح أعمارىم بين % 2.3 سنة، و50 و41تتراوح أعمارىم بين % 28.2سنة، 

تؤكد أن أغمب موظفي المؤسسات الجزائرية من الطبقة الشبانية من خريجي الجامعات، مع تواجد معتبر 
. لمكيول، وىذا يدل عمى توفر الموارد البشرية في المؤسسات

ذو مستوى جامعي، في % 75.6مستواىم ثانوي، في حين أن % 15.3: بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي- 
ذو مستوى دراسات عميا، وىذا وىي نسب تؤكد توجو الفرد الجامعي الجزائري إلى الوظائف % 9.1حين أن 

العمومية، وتفضيميم العمل في مناصب إدارية وتقنية في المؤسسات االقتصادية، ما يوفر ليذه المؤسسات 
. رأسمال فكري ىام

% 43.3 سنوات، 5لم تتجاوز عدد سنوات عمميم % 12.5: بالنسبة لعدد سنوات العمل في المؤسسة- 
 سنة، 15 إلى 11تتراوح سنوات عمرىم من % 22.3 سنوات، 10 إلى 6تتراوح عدد سنوات عمميم من 

 30 إلى 26من % 4.6 سنة، 25 إلى 21من % 2.4 سنة، 20 إلى 16عدد سنوات عمميم من % 12.6
 سنة، وىو ما يؤكد أن أغمب الموظفين في 30تفوق سنوات عمميم في المؤسسة  % 2.3سنة، في حين أن 

.   سنوات10الوحدتين من الشباب خريجي الجامعات ومعاىد التكوين الذين ال تتجاوز سنوات عمميم 
: سنحمل نتائج األجوبة عن فقرات كل محور من محاور االستبيان: تحميل فقرات محاور الدراسة- 3
 تحميل مستوى فائدة صيغ التمويل اإلسالمي يتمثل المحور األول في: تحميل فقرات المحور األول- 3-1

 : فقرات مبينة في الجدول التالي6، وىو يشمل لممتعاممين معه
استعراض فقرات المحور األول : (02)الجدول رقم 

عبارة الفقرة رقم الفقرة 

01 
يقوم التمويل اإلسالمي عمى تقديم المال نقدا أو عينا من مالكو إلى أخر ليديره ويتصرف فيو طمب لمربح مقابل 

. عائد يتفقان عميو
. يعتبر كتمويل مباح لتقديمو األموال العينية أو النقدية ممن يممكيا إلى شخص أخر ليتصرف فييا 02
. يسام اعتماد مبدـأ التمويل اإلسالمي في إسقاط التعامل بالفائدة، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج 03
. ييدف ىذا النوع من التمويل إلى تحسين نوعية الحياة لممواطنين من الناحية المادية و المعنوية 04
. يعمل التمويل اإلسالمي عمى تحقيق العدالة في توزيع الدخل من خالل ربط القيم التبادلية لمسمع و الخدمات 05
. تمتزم المصارف اإلسالمية عمى تنمية األموال التي بحيازتيا سواء كانت لممساىمين أو لممودعين 06

 يناالستبيان المعد من طرف الباحث: المصدر
: باستخدام األدوات اإلحصائية تم تحميل فقرات المحور األول، والجدول التالي يوضح نتائج ىذا التحميل

 
 



 

 

 

 تحميل فقرات المحور األول: (03)الجدول رقم 

المتوسط رقم الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الموافقة 

قيمة اختبار 
T 

مستوى 
الرتبة القرار الداللة 

 06العبارة غير محققة  0.556 2.124غير موافق  1.08 3.52 01
 02العبارة محققة  0.034 2.197غير موافق  1.15 3.77 02
 05العبارة غير محققة  0.412 2.144محايد  1.09 3.35 03
 01العبارة محققة  0.023 2.987موافق  0.87 3.87 04
 04العبارة محققة  0.038 1.967موافق  1.05 3.69 05
 03العبارة غير محققة  0.298 3.039محايد  1.16 3.43 06

المحور 
األول 

 0.034 3.035موافق  0.78 3.59
مستوى فائدة صيغ التمويل 

اإلسالمي لممتعاممين جيدة وفي 
 .تحسين مستمر

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
، وىذا مستوى فائدة صيغ التمويل اإلسالمي لممتعاممين جيدة وفي تحسن مستمريتضح من الجدول السابق أن 

اعتماد مبدـأ التمويل راجع أساسا إلى اىتمام البنك بدمجو القضايا الخاصة بأىمية صيغ التمويل اإلسالمي، ف
اإلسالمي يساىم في إسقاط التعامل بالفائدة، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج، ومن ثم انخفاض أسعار 
السمع والخدمات وزيادة الطمب عميو، ومن ثم زيادة االستثمار وزيادة التوظيف واستغالل الموارد االقتصادية 

ابتكار  وتعزيزه لطرق التي تسمح لمموظفين ب.المتاحة وىذا بدوره يؤدي إلى اإلسيام بعممية التنمية االقتصادية
 .أساليب لتحسين مستوى الحياة لدييم سواء من الناحية المادية أو المعنوية

 اثر مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي عمى يتمثل المحور الثاني في: تحميل فقرات المحور الثاني- 3-2
:  فقرات مبينة في الجدول التالي6، وىو يشمل المتعاممين

استعراض فقرات المحور الثاني : (04)الجدول رقم 
عبارة الفقرة رقم الفقرة 

 .المناسبة لممتعاممين المالية كالموارد األساسية، المتطمبات بعض إلى اإلسالمية المصارف افتقار 01

02 
 االستثمارية والخبرات المناسبة، المالية كالموارد األساسية، المتطمبات بعض إلى اإلسالمية المصارف افتقار

 .المناسبة
 .تزداد مخاطر المشاركة بسبب عدم وجود مطمب الضمان لممتعامل، مع وجود احتمال االنتقاء الخاطئ لمشريك 03
 .تزيد المخاطر في عقد المضاربة إذا اشترط أحد طرفي العقد لنفسو قدرا من الربح 04
. يوقع عمى عاتق البنك اإلسالمي مسؤولية ىالك السمع قبل التسميم، وتبعة ردىا إذا وجد فييا العيب 05

06 
 بالمصارف الخاصة المخاطر درجة من ترفع معوقات إيجاد عمى المحيطة البيئة مكونات بعض تعمل

 .اإلسالمية



 

 

 

 يناالستبيان المعد من طرف الباحث: المصدر
: باستخدام األدوات اإلحصائية قمنا بتحميل فقرات المحور الثاني، والجدول التالي يوضح نتائج ىذا التحميل

تحميل فقرات المحور الثاني : (05)الجدول رقم 

المتوسط رقم الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الموافقة 

قيمة اختبار 
T 

مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 02العبارة محققة  0.048 2.006غير موافق  1.13 1.54 01
 03العبارة محققة  0.005 2.387موافق  1.05 3.77 02
 01العبارة محققة  0.023 1.365موافق  0.68 3.67 03
 04العبارة محققة  0.034 2.845موافق  0.84 3.87 04
 05العبارة غير محققة  0.169 1.287محايد  0.68 3.13 05
 06العبارة غير محققة  0.078 2.176محايد  1.17 3.34 06

المحور 
 0.045 4.264محايد  0.98 3.07الثاني 

اثر مخاطر صيغ التمويل 
اإلسالمي عمى المتعاممين 
 .سمبي وبحاجة إلى تحسين

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
اثر مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي عمى المتعاممين سمبي وبحاجة إلى يتضح من الجدول السابق أن مستوى 

، وىذا راجع إلى غياب التطبيق الجيد لشروط صيغ التمويل اإلسالمي من طرف تحسين في بنك البركة
 والخبرات المناسبة، المالية كالموارد األساسية، المتطمبات بعض ىذا بنك إلى المسؤوليو، أيضا افتقار

 لمعائد بحاجة بداية في المصارف ىذه كانت إذ المصرفي اإلسالمي، النظام حداثة و.المناسبة االستثمارية
 طويمة االستثمارات تحققو ماال وىو المصرفية، في السوق أقداميا تثبت أن لتستطيع السيولة، ولعامل السريع
 المركزية، المصارف تقرىا التي النقدية إلى السياسات اإلسالمية إضافة إلى ذلك إخضاع المصارف. األجل
 السياسة في مشاكل اإلسالمية المصارف تواجو كما المصرفي اإلسالمي، العمل طبيعة مع تتناسب ال والتي

. المالية وغيرىا
 .يتم تحميل تباين أجوبة أفراد العينة حسب المؤسسة: تحميل تباين أجوبة أفراد العينة- 4
: تحميل تباين أجوبة أفراد العينة حسب المؤسسة- 4-4-1

: بالنسبة لممحور األول يوضح التباين في الجدول التالي
 
 
 
 



 

 

 

تحميل تباين أجوبة المحور األول حسب مستوى العممي : (06)الجدول رقم 

عدد أفراد المؤسسة 
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 1.14 3.45 11ثانوي 
 1.05 2.54 43جامعي 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  1.78 3.03 06دراسات عميا 
ال يوجد تباين  0.076 0.487 1.09 3.57 60المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
يتضح من الجدول السابق أنو ال يوجد تباين واختالف في إجابات متعاممين في بنك البركة، رغم أن  فئة 

. المستوى الجامعي تحتل الصدارة مقارنة بفئتين االخرتين
: بالنسبة لممحور الثاني يوضح التباين في الجدول التالي

تحميل تباين أجوبة المحور الثاني حسب العممي : (07)الجدول رقم 

عدد أفراد المؤسسة 
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 1.41 3.14 11ثانوي 
 1.09 3.58 43جامعي 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  1.77 3.07 6دراسات عميا 
ال يوجد تباين  0.645 0.398 1.16 3.63 60المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
يتضح من الجدول السابق أنو ال يوجد تباين واختالف في إجابات متعاممين في بنك البركة، رغم أن  فئة 

. المستوى الجامعي تحتل الصدارة مقارنة بفئتين االخرتين
: تحميل تباين أجوبة أفراد العينة حسب الخبرة- 2-4-2

: بالنسبة لممحور األول يوضح التباين في الجدول التالي
 
 
 
 
 
 



 

 

 

تحميل تباين أجوبة المحور األول حسب الخبرة : (08)الجدول رقم 

عدد أفراد الخبرة 
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.41 3.78 7 سنوات 5أقل من أو يساوي 
 0.95 3.34 23 سنوات 10 إلى 6من 
 0.78 3.69 13 سنة 15 إلى 11من 
 0.63 3.15 6 سنة 20 إلى 16من 
-  4.26 5 سنة 25 إلى 21من 
 0.32 4.03 4 سنة 30 إلى 26من 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة -  3.37 2 سنة 30أكثر من 
ال يوجد تباين  0.634 0.713 0.78 3.58 60المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
يتضح من الجدول السابق أنو ال يوجد تباين واختالف في إجابات المتعاممين في بنك البركة حسب الخبرة، و 

.  سنوات ىي أكثر الفئات استجابة من غيرىا10 إلى 6نجد فئة من 
: بالنسبة لممحور الثاني يوضح التباين في الجدول التالي

تحميل تباين أجوبة المحور الثاني حسب األجر : (09)الجدول رقم 

الخبرة 
عدد أفراد 
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 5أقل من أو يساوي 
سنوات 

7 3.82 0.43 

 0.92 3.37 23 سنوات 10 إلى 6من 
 0.73 3.63 13 سنة 15 إلى 11من 
 0.61 3.68 6 سنة 20 إلى 16من 
-  3.17 5 سنة 25 إلى 21من 
 0.34 4.26 4 سنة 30 إلى 26من 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة -  4.03 2 سنة 30أكثر من 
ال يوجد تباين  0.078 0.054 0.75 3.52 60المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
يتضح من الجدول السابق أنو ال يوجد تباين واختالف في إجابات المتعاممين في بنك البركة حسب الخبرة، و 

.  سنوات ىي أكثر الفئات استجابة من غيرىا10 إلى 6نجد فئة من 
 



 

 

 

اختبار فرضيات الدراسة : ثالثا
يتضح أن الفرضية األولى محققة في المؤسسة محل  (03)من الجدول رقم : اختبار الفرضية األولى- 1

عتماد ، وىذا راجع المستوى فائدة صيغ التمويل اإلسالمي لممتعاممين جيدة وفي تحسين مستمرالدراسة، حيث 
مبدـأ التمويل اإلسالمي الذي يساىم في إسقاط التعامل بالفائدة، مما يؤدي زيادة االستثمار وزيادة التوظيف 

 .واستغالل الموارد االقتصادية المتاحة بشكل جيد
يتضح أن الفرضية الثانية غير محققة في المؤسسة محل  (05)من الجدول رقم : اختبار الفرضية الثانية- 2

 ،  وذلك الفتقاراثر مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي عمى المتعاممين سمبي وبحاجة إلى تحسينالدراسة، حيث 
 .المناسبة االستثمارية والخبرات المناسبة، المالية كالموارد األساسية، المتطمبات بعض ىذا بنك إلى

خالصة 
      إن صيغ التمويل اإلسالمي تعتبر من الصيغ التي انتشرت في اآلونة األخيرة نظرا لفائدتيا الجمة 

ومبادئيا القائمة عمى الشريعة الحنيفة، التي تمغي أمر الربا وتنيى عن نظام التقميدي وتشجع عمى تعامل بيا 
 فالمخاطر تختمف، اإلسالمية البنوك تواجو التي المخاطر شدة درجة أن حيث. لتقمل من درجة المخاطرة

 باختالف تختمف المخاطر ىذه شدة أن كما السوق، مخاطر ىي وأقميا الربح ىامش مخاطر ىي شدة األعمى
 بالمشاركة، التمويل لصيغة بالنسبة االئتمانية المخاطرة ىي مخاطرة أعمى إن اإلسالمية، حيث التمويل صيغ
 : وعميو يمكن التوصل إلى النتائج التالية.المضاربة لعقد بالنسبة السيولة مخاطر ىي وأقميا

عمييا  يستوجب مما مودعين من أكثر مضاربين بصفتيم الغير بأموال اإلسالمية تعمل المصارف -
 ممكن؛ عائد أكبر لضمان أنشطتيا في أكثر التوسع

 يجب عمى المصارف اإلسالمية أن تعدل في نظاميا وذلك من خالل قياميا بالدراسات كثيفة؛ -
 المصارف اإلسالمية بحاجة إلى تعامل مع األسواق مالية نشطة؛ -
 .إن لمتمويل اإلسالمي فائدة كبيرة عمى متعاممين فيو يؤدي إلى زيادة االستثمار وزيادة التوظيف -
إن إلدارة مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي اثر سمبي عمى المتعاممين مع بنك الفتقاره إلى الموارد  -

 .المالية الكافية وأيضا الخبرة
 :التهميش
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