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 شكر وتقدير:
 َّ ٌَِعِىتَ َعَم ُِ َأِشُكَس ٌِِعَىَتَك الَِّت٘ َأ ٍِ٘ َأ ِِٔشِع َزبِّ َأ

ٍِ٘ ِبَسِحَىِتَك  ُٓ ََٔأِدِخِم ُِ َأِعَىَن َصاِلّحا َتِسَضا َّ ََٔأ ََٔعَمٜ َٔاِلَد

 ِف٘ ِعَباِدَك الصَّاِلِحني

ٖدد العدُٕ      قدً ل٘كدٖس ٔاالحرتاً إىل كن وَ ٖطعدٌ٘ أُ أتكدً بٕافس الشكس ٔخالص الت

 :ٔأختص بالركسإجناش ِرا العىن، 

بكبدٕه اششدساف عمدٜ     ، الرٙ شسفينومٗاٌ٘ عبد احلكٗي األضتاذ الدكتٕز األضتاذ املشسف

ِرٓ السضالٛ، ٔالرٙ كاُ لٍصداححْ ٔتٕيّٗاتدْ الكٗىدٛ، األادس الكدبخ   إخدساا ِدرا العىدن   صدٕزتْ          

 الٍّاحٗٛ.

 ِدرا العىدن  أعضاء جلٍٛ املٍاقشٛ عمٜ قبدٕمي وٍاقشدٛ    رت٘أضات إىل املٕصٕهكىا أتكدً بالشكس 

 .اماوٛ، ٔإاساء يٕاٌبْ مبالحظاتّي املتٕاضع

زفٗدل   األضدتاذ ٔ، محصٚ شٕداز عمٜ وطاعدتْ الكٗىٛ األضتاذإىل  أٖضااجلصٖن  شكسكىا أتكدً بال

 .ٌصاححّئ يتٕيّٗاتّ كن بٕزقبٛ ، عمٜشٕق٘ األضتاذ غداز ٔ

 قسٖد   وَ املتٕاضع العىن ِرا شااجن   ضاِي وَ كن ٔ األصدقاء كن ىل إ بالشكس تٕيْأ كىا

 .بعٗد أٔ

 



 

 

 ّزد أٌ املَصىٕ كاتب اإلماو الشافعٕ، زمحَنا اهلل، قال:

"قسأت كتاب السضالة على الشافعٕ مثاىني مسة، فنا مً مسة إال 
 ّكاٌ ٓقف على خطأ، فقال الشافعٕ، ٍُٔ،

 أبى اهلل أٌ ٓكٌْ كتابا صحٔحا غري كتابُ".

 ّذكس ابً قِّه اجلْشٓة يف مقدمة كتابُ )طسٓق اهلجستني(:

القازئ  لُ ّالياظس فُٔ، ٍرِ بضاعة صاحبَا  "فٔا أَٓا
املصجاة مطْقة إلٔك، ٍّرا فَنُ ّعقلُ معسّض علٔك، لك 
غينُ، ّعلى مؤلفُ غسمُ، ّلك مثستُ، ّعلُٔ عائدتُ، فإٌ 

 عدو ميك محدا ّشكسا، فال ٓعدو ميك مغفسة ّعرزا"

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 ةـالمقدم

  

 

 



 ..........املقدمت..........................................إلاسالمي في جرقيت الكفاءة الاستخداميت للمصارف إلاسالميت ..دور املخاطرة في الاقتصاد 

 أ  

 المقدمة

، إذ بمميزاث خاصت ألاهظمت الاكخصادًتؤلاطالمي غً غيره مً  يالاكخصادالىظام ًخميز  

لت التي  ٌػمل غلى اطخغالٌ اإلاىازد الاكخصادًت إلهخاج أفظل ما ًمىً إهخاحه، و ًبدث غً الؼٍس

ًىشع بها الىاجج الاكخصادي بين اإلاؼترهين في الػملُت ؤلاهخاحُت. وذلً في ظل أخيام وطىابؽ 

ػت ؤلاطالمُت.  الؼَس

مً حمُؼ حىاهبها، وطبؼها بمجمىغت حػمل بصفت خاصت غلى جِظير اإلاػامالث اإلاالُت  إذ 

وهبذ النزاغاث والخصىماث بين لخفظ أمىاٌ اإلاخػاملين  الؼسغُت؛ مً الظىابؽ واللىاغد

طدثمازها بمىاهج طلُمت وغير  باإلطافت إلى حشجُؼ جللُب ألامىاٌ وا، ؤلاميانحمُؼ ألاػساف كدز 

 ظاإلات ومفظدة لالكخصاد مً خالٌ الػمل وزوىب اإلاخاػسة.

ٌػمل هرا  خُثوألازباح في الاكخصاد الاطالمي،  جدلُم الػىابدزبِظُا في  غامال جمثل فهي  

جميزها غً اإلاخاػسة غير طبؼها بمجمىغت مً اللىاغد ججػلها مخاػسة مؼسوغت ألاخير  غلى 

 طخلساز الاكخصادي.اإلاؼسوغت والتي جؤدي إلى خدور الاطؼساباث وغدم الا 

حػمل وحظاغد غلى  وهظسا لخؼىز الخُاة الاكخصادًت وحػلدها؛ اطخلصم ألامس ظهىز مصازف 

ين بمً خالٌ اللُام بىظُفت الىطاػت اإلاالُت في حمُؼ اللؼاغاث جللُب ألامىاٌ واطدثمازها 

ليالفابع أصخاب  للىظم  البيُت ألاطاطُتأصبدذ جمثل  خُث، اإلاالي، وأصخاب العجص الخمٍى

 هيل، ومً بين هره اإلاصازف هجد اإلاصازف ؤلاطالمُت. الاكخصادًت

ػت ؤلاطالمُت في حمُؼ مػامالتها إلا باخخيامها غً هظيرتها الخللُدًت اإلاخخلفتو   بادا الؼَس

ت، التي جلىم غلى هظام اإلاؼازهت  جمؼ بين غملُتي الادخاز مً خالٌ الوأوؼؼتها الاطدثماٍز

ألامس الري ًجػلها غسطت للػدًد مً اإلاخاػس طىاء  واإلاؼازهت في السبذ والخظازة،،والاطدثماز 

ل الخاصت بها حػلم ألامس   واللابمتبدوزها وىطُؽ مالي، أو وان مخػللا بصُغ وأطالُب الخمٍى

ا للظالمت الؼسغُت في اطخدلاق التي  ؛في اإلاخاػسة ألاػسافحؼازن حمُؼ غلى  حػخبر ػسػا طسوٍز

 .السبذ

، اإلاخاػس التي جخػسض لها خالٌ كُامها بىظُفت الىطاػت اإلاالُتالخدىم في ًدفػها إلى  مما 

لت فّػالت اوإدازته، اغخمادها غلى أطالُب وأدواثب خماًت أمىالها وأمىاٌ حظاغدها غلى  بؼٍس
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في اطخخدام اإلاىازد اإلاخخلفت  لخدلُم الىفاءةوالىصٌى إلى جدلُم أفظل الىخابج اإلامىىت الغير، 

 .للمصسف

حاهبي  فيكابم بدّد ذاجه غلى جدمل اإلاخاػسة  ؛ هى هظامتإال أن هظام اإلاصازف ؤلاطالمُ 

 ألاصٌى والخصىم
ً
 مسجبؼا

ً
الىفاءة الاطخخدامُت بمفهىم  ، ما ًجػل مً اإلاخاػسة غىصسا

، طىاء حػلم ألامس بتركُت الىفاءة في مجاٌ حرب الىداةؼ أو في مجاٌ الاطدثماز للمصازف

 وجخصُص اإلاىازد.

 إشكالية البحث:

الري حػخبرا غىصسا مالشما لليؼاغ اإلاصسفي ؤلاطالمي، ؤلاطالمي  دإن اإلاخاػسة في الاكخصا 

ت مً خالٌ وظُفت ٌػخبر ذو  ؼ الخىمٍى ل للمؼاَز أهمُت بالغت في الاكخصاد إلاا ًىفسه مً جمٍى

ؼ الهامت  جىحُه؛ إذا احظم بالىفاءة الاطخخدامُت في الىطاػت اإلاالُت اإلاىازد اإلاالُت هدى اإلاؼاَز

اإلاالُت  اإلاصسفُتفي ظل اللىاغد واإلابادا التي جلىم غليها  ،التي جؼىز الاكخصاد الخلُلي

 ؤلاطالمُت.

 :آلاحي الظؤاٌ ألاطاس يمً خالٌ ما طبم فئن إػيالُت هرا البدث طدخمدىز خٌى    

الكفاءة االستخدامية في المصارف  علىالمخاطرة في االقتصاد اإلسالمي  تأثيرما 

 ؟اإلسالمية

 :جصبُت اإلاسجبؼت باإلػيالُت ومنهاوجخفسع مجمىغت مً ألاطئلت ال

 كخصاد ؤلاطالمي و وما أوحه الفسق غنها في الاكخصاد اإلاخاػسة في الا مفهىمهى  ما

 الخللُديو

  ل ؤلاطالميوما دوز  اإلاخاػس في الخمٍى

 وماهي مميزاث هظام غمل اإلاصازف ؤلاطالمُت ملازهت باإلاصازف الخللُدًت  

  ما هى مفهىم الىفاءة الاطخخدامُت  وأهم ػسق كُاطها في اإلاصازف ؤلاطالمُتو 

  اإلاصسف ؤلاطالميو مصادز ألامىاٌ فيما جأزير اإلاخاػسة غلى  

 واطدثمازاث واطخخداماث اإلاصسف ؤلاطالمي ما جأزير اإلاخاػسة غلى  
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  كاغدة اإلاخاػسة التي جلىم غليها مىخجاث اإلاصسفُت ؤلاطالمُت غلى أداء  ما هى جأزير

  واإلاصازف ؤلاطالمُت ملازهت باإلاصازف الخللُدًت

 فرضيات البحث:

 :آلاجُتحظعى هره الدزاطت إلى اخخباز صخت الفسطُاث 

  اث اإلاخاػسة في الىظام جمثل اللىاغد الؼسغُت الظىابؽ ألاطاطُت لخلُُد مظخٍى

 ؛الاكخصادي ؤلاطالمي

  ت في اإلاصازف  ،خظاباث الاطدثماز  مبدأ اإلاظازبت فيال ًؤزس غلى حجم الىداةؼ الاطدثماٍز

 ؤلاطالمُت؛

  للمصازف  تالاطخخدامُحظاهم اإلاخاػسة في الاكخصاد ؤلاطالمي في السفؼ مً الىفاءة

 .مً خالٌ جدغُم مؤػساث ألاداء اإلاالي لها ؤلاطالمُت

 :البحث أهمية

 : آلاجُتفى الػىاصس أهمُت  هرا اإلاىطىع  بساش ًمىً إ 

 ؤلاطالمُت اإلاصازف جىدظبها التي اإلاياهتو  بصفت غامت أهمُت الصىاغت اإلاالُت الاطالمُت 

 التي ثالاطدثمازا حجموهمى  اإلاخخلفت، البدث ومساهص الباخثين أوطاغ في بصفت خاصت

ٌ  غلى اكخصادًت آزاز مً لها وما بها كامذ  .لها اإلاخبيُت الدو

  ػسح مبدأ اإلاخاػسة الري جلىم غليها اإلاصسفُت ؤلاطالمُت وغالكخه بالظىابؽ الؼسغُت

ػت ؤلاطالمُت، ومداولت جلدًم اللىاغد الؼسغُت غلى أطاض  التي هصذ غليها الؼَس

 كىاغد اكخصادًت ومالُت لخىظُم اإلاػامالث اإلاالُت واإلاصسفُت.

  لها غً كىاغد الػمل اإلاصسفي أهمُت الخػٍسف بمبادا اإلاصسفُت ؤلاطالمُت وجفٍس

.  الخللُدي؛ وخاصت في حاهبي الخصىم وألاصٌى

 أهداف البحث:

 :ما ًلى منها هداف مً ألا  جدلُم مجمىغتدزاطت جداٌو هده ال     

 كىاغد اإلاػامالث اإلاالُت ؤلاطالمُت والظىابؽ الىاظمت ليؼاػها الخػسف غلى . 
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 ت بالبىىن ؤلاطالمُت مً حهت ي جسبؽ ـػبُػت الػالكت الخ بساش إ أصخاب الىداةؼ الاطدثماٍز

 وػبُػت اإلاخاػس التي ًخدملىنها ػبلا للػلىد التي جدىم خظاباث الاطدثماز اإلاؼترن.

  إبساش  ػبُػت الػالكت الخـي جسبؽ الػمالء اإلاظدثمسون بالبىىن ؤلاطالمُت مً حهت وػبُػت

ل ؤلاطالميتي جدىم اإلاخاػس التي ًخدملىنها ػبلا للػلىد ال  .صُغ الخمٍى

 بىىن الغمل غلى  مفهىم اإلاخاػسة في الاكخصاد ؤلاطالميخؼبُم اإلاخخلفت ل  زازآلا مػسفت

 .وجىافظُتهاجؼىزها همىها و غلى اوػياطاتها ، و الاطالمُت

  كُاض جأزير اإلاخاػسة غلى هفاءة اطخخدام ألامىاٌ في اإلاصازف ؤلاطالمُت ملازهت

 الخللُدًت؛باإلاصازف 

 منهج البحث:

بغُت ؤلاحابت غلى إػيالُت البدث وإزباث مدي صخت الفسطُاث، جم الاغخماد غلى اإلاىهج الىصفي 

مً خالٌ حمؼ مخخلف  ،باغخبازه ًخماش ى وػبُػت اإلاىطىعالخدلُلي فُما ًخص الجاهب الىظسي 

 اإلاػلىماث والبُاهاث اإلاسجبؼت باإلاىطىع، و جدلُلها ومىاكؼتها.

وألاطلىب أما فُما ًخص الجاهب الخؼبُلي فلد جم الاغخماد غلى اإلاىهج اإلالازن   

الخللُدًت مً خُث هظام الػمل صازف اإلاو  ؤلاطالمُتاإلالازهت  بين اإلاصازف  مً خالٌؤلاخصاةي 

 .الخاصت بالىفاءةواإلاؤػساث  ؤلاخصابُت  

 سابقة:الدراسات ال

مً دزاطاث وبدىر لها غالكت مباػسة بمىطىع  الؼالبتإلُه  ذوفي خدود ما جىصل 

 :البدث هرهس ىطىع فى مأهم الدزاطاث الظابلت  مً  هرا البدث، فئنوأهداف 

  ت اإلاخاػسة في الاكخصاد ؤلاطالمي للياجب غدهان غبد هللا مدمد الدزاطت ألاولى: بػىىان : هظٍس

ظت، الري وؼسه اإلاػهد الػالمي للفىس ؤلاطالمي غام  ُث جؼسكذ الدزاطت ، خ0202غٍى

ت فلهُت اكخصادًت، إذ جىصلذ إلى هخابج مهمت مفادها أن اإلاخاػسة  للمخاػسة باغخبازها هظٍس

حػخبر مػُازا لخلُُم الظالمت الؼسغُت للمػامالث اإلاالُت ؤلاطالمُت، إذ ال حظخدم الػىابد في 
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 بخىفس غامل غلىد اإلاػاوطاث
ّ
خث أن السبذ له اإلاخاػسة، إذ ًسي البا وغلىد اإلاؼازهت إال

 غالكت ػسدًت باإلاخاػسة.

  الدزاطت الثاهُت: بػىىان: "البػد اإلالاصدي لدوز اإلاخاػسة في الاكخصاد ؤلاطالمي"، للباخثت

، في ولُت 0222حمُلت كازغ، إذ جمثل هره السطالت أػسوخت دهخىزاه جم مىاكؼتها طىت 

ؼ الػلىم الاحخماغُت والػلىم ؤلاطالمُت، حامػت باجىت، خُث ج ؼسكذ الباخثت إلى الدؼَس

ؤلاطالمي لػامل اإلاخاػسة ودوزه في الاهخاج والاطدثماز، وأهم اإلالاصد الؼسغُت في ألامىاٌ 

ودوز غامل اإلاخاػسة في جدلُلها، وخلصذ الدزاطت إلى أن اإلاخاػسة جمثل جسدد الػملُت 

ت والاهخاحُت بين السبذ والخظازة، وأن لها طىابؽ في ؤلاطالم ججػلها مخاػسة  الاطدثماٍز

مؼسوغت ملترهت بػاملي اإلااٌ والػمل، فيل زبذ له ما ًلابله مً مخاػسة ًؤدي إلى جدلُم 

ػت ؤلاطالمُت.  ملاصد الؼَس

  ،الدزاطت الثالثت: بػىىان: "الىفاءة الدؼغُلُت في اإلاصازف ؤلاطالمُت" للباخث بىزكبت ػىقي

، جم مىاكؼتها في حامػت طؼُف، دهخىزاه في الػلىم الاكخصادًت أػسوختوجمثل الدزاطت 

، جؼسق الباخث إلى مفهىم الىفاءة الدؼغُلُت في اإلاصازف ؤلاطالمُت وػسق كُاطها 0200طىت 

والػىامل اإلاددّدة لها، خُث كام بئحساء دزاطت كُاطُت ودزاطت مالُت للىفاءة الدؼغُلُت في 

صسفُخين، خُث جىصل مً اإلاصازف ؤلاطالمُت واإلاصازف الخللُدًت، مؼ إبساش الفسق بين اإلا

ً خالٌ حجم الػملُاث التي كام بها اإلاصسف، مخالٌ بدثه إلى أن الىفاءة اإلاصسفُت جلاض 

ومظخىي الخدماث واإلاىخجاث اإلاصسفُت اإلالدمت، باإلطافت إلى الىفاءة في إدازة اإلاخاػس في هرا 

اث اإلاظاهمين البىً، وأن اإلاصسف ؤلاطالمي ًيىن هفىوء إذا خلم هدف مالي لخلبُت ػلب

ً، وهدف دًني لصخت الػملُاث اإلاصسفُت مً الىاخُت الؼسغُت.  واإلاظدثمٍس

  لُت للىظام آالدزاطت السابػت: بػىىان : دوز ل ؤلاطالمي في زفؼ الىفاءة الخمٍى لُاث الخمٍى

دهخىزاه في الػلىم الاكخصادًت  أػسوختاإلاصسفي للباخثت ابدظام طاغد، جمثل هره الدزاطت 

، إذ جؼسكذ في دزاطتها إلى إبساش مفهىم الىفاءة 0202جم مىاكؼتها في حامػت بظىسة غام 

ل اإلاصسفي ؤلاطالمي غلى حرب الادخاز وجخصُص اإلاىازد  اإلاصسفُت، وكدزة آلُاث الخمٍى

سفي اإلااليزي، وىهه الىظام اإلاص مؼ إحساء دزاطت جؼبُلُت غلىبىفاءة ملازهت بىظام الفابدة، 

والىظام اإلاصسفي  الىمىذج اإلاخؼىز الري ًجمؼ بين الػمل بالىظام اإلاصسفي ؤلاطالمي



 ..........املقدمت..........................................إلاسالمي في جرقيت الكفاءة الاستخداميت للمصارف إلاسالميت ..دور املخاطرة في الاقتصاد 

 و  

، خُث جىصلذ في دزاطتها إلى أن هظام اإلاؼازهت كادز غلى جدلُم هفاءة أغظم في الخللُدي

ا جخصُص اإلاىازد، وجدلُم الػدالت الاكخصادًت والاحخماغُت، إال أن الفجىاث التي حػسفه

ل ؤلاطالمي بترهيزها غلى أدواث اإلاداًىت، ًجػله بػُدا غً ػبُػت الىطاػت اإلاالُت  آلُاث الخمٍى

 التي البد أن جلىم غليها اإلاصازف ؤلاطالمُت.

، ؤلاطالمُتلىم غليها اإلاصسفُت ي جـمداولت لخدلُل اللىاغد الخهره الدزاطت في وجأحي  

اث اإلاخاػسة اإلاؼلىبت في ول غلد آلُاث غملها في حاهبي ألاصٌى وجلُُم  والخصىم ملازهت بمظخٍى

مً الػلىد اإلاىظمت لها، هما تهدف إلحساء دزاطت ملازهت بين اإلاصازف الخللُدًت وؤلاطالمُت مً 

 .خُث جأزير مفهىم اإلاخاػسة غلى مؤػساث ألاداء اإلاالي في غىاصس اإلايزاهُت ليل منهما

 خطة البحث:

 فلد البدث ألهدافاإلػيالُت وجدلُلا اإلاخػللت باإلاؼسوخت  ألاطئلتمً أحل ؤلاحابت غلى 

ٌ أإلى  خؼت البدثجم جلظُم  لخصزبػت فصى
ُ
 :، ج

 :املخاطرة في الاقتصاد إلاسالمي الفصـل ألاول 

ٌ  خُث جم الخؼسق في إلافهىم اإلاخاػسة بين الفىس الاكخصادي ؤلاطالمي والفىس  مبدثه ألاو

وفي اإلابدث الثاوي  .الاكخصاد ؤلاطالمياإلاخاػسة في  أزوان اطخػساض أهمو الاكخصادي الخللُدي، 

ل ؤلاطالمي. جم الخؼسق   لخؼبُلاث اإلاخاػسة في الخمٍى

  :مخاطر استخداماث ألاموال في املصارف إلاسالميتالفصل الثـاني 

ٌ فُه جم   ي جلىم غليها ـالػمل الخكىاغد ؼمل ألاٌو غسض ٌمبدثين أطاطين؛  جىاو

إلاصادز ألامىاٌ لديها زم اطخخدماث ألامىاٌ مؼ الخؼسق إلاخخلف ، وجدلُل ؤلاطالمُتصازف اإلا

الػلىد التي جلىم غليها، وفي اإلابدث الثاوي جم اطخػساض اإلاخاػس التي جىاحه اطخخداماث ألامىاٌ 

 .في اإلاصازف ؤلاطالمُت

  :الاستخداميت في املصارف إلاسالميت إدارة املخاطر والكفاءةالفصل الثـالث 



 ..........املقدمت..........................................إلاسالمي في جرقيت الكفاءة الاستخداميت للمصارف إلاسالميت ..دور املخاطرة في الاقتصاد 

 ز  

مفاهُم وآلُاث إدازة اإلاخاػس في اإلاصازف ؤلاطالمُت زم مً خالله الىكىف غلى  جم

خاولىا جدلُل الػالكت بين إدازة  وبػدهاللىفاءة الاطخخدامُت في اإلاصازف ؤلاطالمُت،  الخؼسق 

 .اإلاخاػس والىفاءة الاطخخدامُت لهره اإلاصازف

  :دراست جطبيقيت حول جأثير املخاطرة على مؤشراث الكفاءة الفصل الـرابع

 الاستخداميت في املصارف إلاسالميت والتقليديت

لُاض جأزير مفهىم اإلاخاػسة في الاكخصاد ؤلاطالمي غلى ل جؼبُلُت دزاطت حساءإل  ٍخصصو 

الىفاءة وألاداء اإلاالي للمصازف ؤلاطالمُت في حاهبي ألاصٌى والخصىم ملازهت باإلاصازف 

خُث اطخػسطىا اإلاؤػساث اإلاالُت اإلاسجبؼت بىفاءة اطخلؼاب اإلادخساث وباألطاض  .دًتالخللُ

في حاهب الىداةؼ زم خاولىا كُاض جأزير اإلاخاػسة غلى مؤػساث ألاداء اإلاالي مً هفاًت زأض 

اإلااٌ وحىدة ألاصٌى ووظب الظُىلت والسبدُت في غُىت مصدوحت مً اإلاصازف الخللُدًت 

 واإلاصازف ؤلاطالمُت.

 حدود البحث: 

آزاز مفهىم اإلاخاػسة في الاكخصاد ؤلاطالمي التي جىػىع في يهدف البدث إلى جلُُم 

الخؼبُلاث واإلاىخجاث اإلاصسفُت التي جىفسها اإلاصازف ؤلاطالمُت غلى الىفاءة في اطخلؼاب اإلاىازد 

اإلاصازف واطخخداماث ألامىاٌ ملازهت بمثُلتها مً اإلاصازف الخللُدًت، غلى غُىت غؼىابُت مً 

 .0202-0222وذلً خالٌ الفترة  .مً مخخلف ألاهظمت التي حػسف وؼاػا للمصسفُت ؤلاطالمُت

 مصادر البحث:

ت والفسوظُت، جم الخصٌى  ٌػخمد البدث غلى مصادز مخىىغت باللغت الػسبُت، الاهجليًز

م البدث اإلاىخب اإلاىطىع  ت حىاهبذ. وهي جخخص بمػالجي والبدث في ػبىت الاهترهـغليها غً ػٍس

م مخخلف اإلاػلىماث والبُاهاث وؤلاخصابُاث. خُث حؼخمل بؼيل مباػس أو غُـ س مباػس غً ػٍس

 :غلى

 وجم الاغخماد فُه غلى: الجانب النظري: .1
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ت والفسوظُت، والخ الكتـب: .أ  اإلاخاػسة  ي جؼسكذ إلاىاطُؼ ـوهي هخب باللغت الػسبُت، الاهجليًز

والىفاءة الاطخخدامُت في ، وآلُاث إدازتها البىىن ؤلاطالمُت، واإلاخاػس في في الاكخصاد الاطالمي

 وأهم ػسق كُاطها.اإلاصازف ؤلاطالمُت 

الخـي ٌؼسف غلى اهجاشها مخخلف الجامػاث ومساهص البدىر الدوريـاث واملجـالث:  .ب 

 .بئدازة اإلاخاػساإلاخخصصت في الػالم، واإلاهخمت 

ووؼاغ  الاكخصاد ؤلاطالميي أغدتها مساهص مخخصصت في ـوالـخ البحـوث والدراسـاث: .ج 

، ومساهص مخخصصت في مجلع الخدماث اإلاالُت ؤلاطالمُتاإلاصازف ؤلاطالمُت؛ وغلى زأطها 

ل ؤلاطالمي واإلاػهد ؤلاط ب.الخمٍى  المي للبدىر والخدٍز

 وجم الاغخماد فُه غلى: الجانب التطبيقي: .2

: والصادزة غً هُئاث مخخصت ومىزىكت، إذ جم الاغخماد النصوص القانونيـت والتقـارير .أ 

ظاث اإلاالُت  ت واإلاؤطَّ ت للبىىن اإلاسهٍص س الظىٍى لاٍز غلى اإلاػلىماث والبُاهاث الصادزة في الخَّ

س الصادزة غً اإلاؤطظاث الدولُت  لاٍز مجلع الخدماث اإلاالُت هؤلاطالمُت ، باإلطافت إلى الخَّ

؛ هما  Fitch connectو  Bankscopeؤلاطالمُت والبىً ؤلاطالمي للخىمُت، وكىاغد بُاهاث 

ادة مصداكُت  افي الىصٌى إلى اإلاصادز ألاصلُت ما أمىنه الؼالبت ثاحتهد ذلً مً أحل ٍش

 اإلاػلىماث والبُاهاث الىازدة في الدزاطت.

 



 

 الفصل األول:

المخاطرة في االقتصاد 

 اإلسالمي
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امال مهما ومدىسا سثِع ال٣لُاثمً  ١لُتٌّخبر اإلاا٥ في الاٜخفاد ؤلاظالمي  ا الخمغ، ِو

ت مً  ّت ؤلاظالمُت  له مجمِى ُت والتي في الاٜخفاد، بر ولّذ الؽَش الىٍم و اإلاٝاـذ الؽِش

 جخمثل في سواحه، وولىخه، وخٍٙه، وزباجه، والّذ٥ ُ٘ه.

عشتها  ّت ؤلاظالمُت اإلاّامالث اإلاالُت اإلاخخلٙت، َو ذ الؽَش ولخدُٝٞ َزٍ اإلاٝاـذ ؼِش

ت مً المىابي والٝىاِذ التي تهذٗ بلى  ببّاد المشس ًِ ٜذس ؤلام٣ان ٠ما ؤخاوتها بمجمِى

ٜذس ؤلام٣ان، باإللا٘ت بلى الىهي ًِ ؤ١لها بحن ما بحن ألاوشاٗ  لخّشك للخفىماث، ودسء األامىا٥

ت، والحفى٥ ِليها  ا ِىذ ؤصحابها بٕحر خىىسة وال مىاِص بىحه ٔحر الىاط بالباول، واظخٝشاَس

 .وس١ىب اإلاخاوشة بالععي والّملٌالم 

في لها  ؤن ربخُث حّذ اإلاخاوشة ِامال مً ِىامل الحفى٥ ِلى ألامىا٥ وألاسباح، 

ها ًِ  ت مً المىابي والٝىاِذ ججّلها مخاوشة مؽشوِت وجٜٙش الاٜخفاد ؤلاظالمي مجمِى

التي جادي بلى الجزاُ والٍلم بحن ؤوشاٗ اإلاّامالث اإلاالُت، التي جخمحز  اإلاخاوشة ٔحر اإلاؽشوِت

ها واخخال٘ها في الاٜخفاد ؤلاظالمي.  بدىِى

مٙهىم اإلاخاوشة في الاٜخفاد ؤلاظالمي، ومً خال٥ َزا الٙفل مً الذساظت ظىداو٥ جبُان       

ؤَم اإلاّامالث اإلاالُت في ، وببشاص مْ جىلُذ الٙٛش بُنها وبحن اإلاخاوشة في الاٜخفاد الىلعي

 :حن َماسثِعُ حن، ورل٤ في مبدثدوس اإلاخاوشة في جىبُٝها الاٜخفاد ؤلاظالمي وما

 

 

 :الفصلىاألول
 المخاطرةىفيىاالقتصادىاإلدالمي

 

المبحثىاألول:ىماهوظىالمخاطرةىفيىاالقتصادىاإلدالمي 
المبحثىالثاني:ىتطبوقاتىالمخاطرةىفيىالتموولىاإلدالميىى 
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ه هدى  ُّ بن الاظدثماس والابخ٣اس الذاثم واإلاخىاـل الزي ًشمي بلى جىىس الاٜخفاد ومم

ادة،  ُادًحن ًىذّ٘ىن هدى ألامام لش١ىب مخاوشة َزٍ الاظدثماساث الٍش ًدخاج بلى مىٍمحن ٜو

لى ألا٘شاد واإلاجخمّاث والاظخّذاد لخدملها، إلاا في رل٤ مً هْٙ ًشحْ ِليهم بالذسحت ألا  ولى ِو

 بالذسحت الثاهُت.

ت مُّىت  ً، ٣٘ل ًىٍش بليها مً صاٍو ٔحر ؤن َزٍ اإلاخاوشة جخخلٚ مً اٜخفادًحن آلخٍش

ت لليؽاه الاٜخفادي  خٝاد العاثذ ِىذَم،  ٘منهم مً ًشي بإنها لشوٍس و٠زل٤ خعب الِا

مً الخٝذم، بر جخخلٚ هٍشة  ًمىّهوحّخبر داّ٘ا للىمى والخىىس، ومنهم مً ًشي بإنها ِاثٞ وتهذًذ 

 .ؤلاظالمُحنالٕشبُحن ًِ هٍشة الاٜخفادًحن الاٜخفادًحن 

بر ؤن اإلاخاوشة في الاٜخفاد الٕشبي جخخلٚ ِنها في الاٜخفاد ؤلاظالمي، ورل٤ ألن 

اإلاخاوشة في َزا ألاخحر لها َذٗ واضح جشمي بلُه، بر مً اإلام٢ً ؤن ٣ًىن َى هٙعه الهذٗ في 

ّت ، بال ؤهه ممبىه بمىابي ومشجبي بٝىاِذ ججالىلعي الاٜخفاد ّله ًخىا٘ٞ مْ ؤخ٣ام الؽَش

 ؤلاظالمُت.

جبُان مٙهىم اإلاخاوشة في ال٢ٙش الاٜخفادي َزا اإلابدث ظىداو٥ ومىه ومً خال٥ 

ؤلاظالمي، مْ ببشاص الهذٗ الزي جشمي بلُه اإلاخاوشة وؤَم  يالاٜخفادال٢ٙش وفي  ،الخٝلُذي

ْ التي و المىابي    خالُت:مً خال٥ الخىٛش للّىاـش ال .جد٢مهاٜىاِذ الدؽَش

 

 

 

 

 

التقلوديىيالمطلبىاألول:ىمفكومىالمخاطرةىفيىالفكرىاالقتصاد 

المطلبىالثاني:ىىمفكومىالمخاطرةىفيىالفكرىاالقتصاديىاإلدالمي 
 

 ثىاألول:ـــحـالمب
 ماهوظىالمخاطرةىفيىاالقتصادىاإلدالمي

 



 ٌ  ؤلاطالمياإلاخاطسة في الاكخصاد ................................................................................................................................:الفصل ألاو

  
3 

 المطلبىاألول:ىمفكومىالمخاطرةىفيىالفكرىاالقتصاديىالتقلودي

 َزا اإلاىلب الىٝاه الخالُت:  ًخممً

 

 

 

 لمخاطرةا تعريف: لفرع األولا

ٚ اإلاخاوشة ومٙاَُمها   ً وحهاث هٍش  خعب حّذدجخّذد حّاٍس ، ٘يها الباخثحن واإلا٢ٍٙش

ىالخُت ت ًِ الىاخُت الـا  في الّذًذ مً الجىاهب. ٠ما جخخلٚ مً الىاخُت اللٍٕى

َش، وحمّها مخاوشاثاإلاخاوشة مً  أوال: التعريف اللغوي للمخاطرة:
َ
او

َ
ٝا٥ جخاوشوا مفذس خ ، ٍو

ٝابله.ؤي جشاَىىا، واإلا ىه ُ٘باسصٍ ٍو  1خىش َى الزي ًجّل هٙعه خىشا لٍٝش

 2وحاءث بمّنى الخٗى مً الخلٚ، وبمّنى اإلامازلت واإلاّادلت. في اإلاعجم الاٜخفادي ؤلاظالمي.

ت لى خىش، ما ًىجم ِىه م٢شوٍ وحّني ؤًما ِمل ال جشوي ُ٘ه ًىىىي ِ ،٠3ما ًٝفذ بها اإلاجا٘ص

ان واإلاشاَىت.  4ؤو لشس، وهي الَش

ى العبٞ الزي ًتراًَ ِلُه، وخاوش  والخىش َى  ؤلاؼشاٗ ِلى الهالٟ وخٗى الخلٚ، َو

 5بىٙعه ؤي ّ٘ل ما ٣ًىن الخٗى ُ٘ه ؤٔلب.

واإلاخاوشة بمم اإلاُم  مً الخىش وؤلاؼشاٗ ِلى الهالٟ، ؤو هي الخفٗش الزي ٜذ ًادي  

 6شس ؤو ١ل ما ٌّخمذ ِلى الحَ دون ؤن ٣ًىن لئلوعان جذبحر ُ٘ه.بلى الم

ا٥ الضمخؽشي: ؤخىش لي ٘الن وؤخىشث له برا جشاَىا، والخىش بمّنى الٕشس.     1ٜو

                                                
1
 .857مشحْ ظابٞ، ؿ:  ،(1988)بحروث: داس الجُل،  1ج ، لعان الّشب،ابً مىٍىس   

 (، مادة خىش.1981، )لبىان: داس الجبل، اإلاعجم الاكخصادي ؤلاطالميؤخمذ الؽشباص ي،   2
 .122(، ؿ: 2000لبىان: داس الىٙاجغ، (، الػسبيت الىالطيىيت واإلاػاصسةًىظٚ مدمذ سلا، معجم   3
، 2، هاإلاىجد في اللغت الػسبيت اإلاػاصسةآهىىن مّمت وآخشون،   4  .1433(، ؿ: 2001، )لبىان: داس اإلاؽٛش
 .67(، ؿ: 1987، )لبىان: م٢خبت لبىان، اإلاصباح اإلاىير في غسيب الشسح الىبيرؤخمذ بً مدمذ بً ِلي الُٙىمي اإلاٝشت،   5
 .312(، ؿ: 1988، )بحروث: داس الىٙاجغ، 2، همعجم لغت الفلهاءط ٜلّه جي، خامذ ـادٛ ٜىُبي، مدمذ سوا  6

لمخاطرةاالفرعىاألول:ىتطروفى 
أنواعىالمخاطرةالفرعىالثاني:ى 
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ذ: الخىش مً ٜىلهم: ؤمس ى ٘الن ِلى خىش ٍُِم، ؤي ِلى ؼٙى الهالٟ، وجخاوش  ا٥ ابً دٍس ٜو

ٕلب، والخىاوش الشماح، وظمُذ  ن٣٘ل واخذ منهما ِلى خىش ؤ ، الشحالن برا جىالّا ِلى ش يء ٌٌ

ا والىشابها.  2خىاوش الَتزاَص

ًم٢ً حٍّشٚ اإلاخاوشة في اللٕت ِلى ؤنها الخىش والمشس الزي ًادي بلى  هومىه هٝى٥ ؤه 

 الهالٟ والخلٚ، ٠ما حّني ؤًما الٕشس واإلاشاَىت.

ت ِلى حضء جىىىي  : التعريف االصطالحي للمخاطرة :ثانيا الّذًذ مً الّمُاث اإلاالُت والاظدثماٍس

مً اإلاخاوشة ظىاء ١اهذ ِالُت ؤو مىخٙمت ورل٤ خعب هُى الاظدثماس، ٠ما جىحذ ؤهىاُ مً 

 الاظدثماساث جخلى مً اإلاخاوشة ٠ؽشاء ألاوساٛ الح٣ىمُت.

ّ٘لماء الاٜخفاد الىلعي ٌّخبرون اإلاخاوشة ِىفشا له ؤَمُت ٠بحرة باليعبت   

ًللمعد ، إلاا ٌّىد ِليهم بالىْٙ. ٘لىال اظخّذاد سحا٥ واإلاىٍمحن وباليعبت للمجخمْ ٠زل٤ ثمٍش

ْ الطخمت،  وؽئذ اإلاؽاَس
ُ
ما٥ بمخخلٚ اظدثماساتهم الاٜخفادًت لخدمل اإلاخاوشة إلاا ؤ ألِا

ا، وإلاا ٜامىا بةدخا٥ ؤَم الخ٢ىىلىحُاث والخٝىُاث الحذًثت  حَر ١اإلاىاحم، والفىاِاث الثُٝلت ...ٔو

 م ما جىىىي ِلُه مً مخاوش مخخلٙت ًم٢ً ؤن تهذد سؤط ما٥ اإلاؽشوُ.ٔس

ْ في الحفى٥ ِلى ِىاثذ ِالُت،   ٘هزا الاظخّذاد لخدمل مخخلٚ اإلاخاوش ًٝابله الخٜى

ادة وجدعحن الاهخاحوجدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاعى ، خلٞ مىخجاث حذًذة، جخُٙن ُتشة مً خال٥ ٍص

٣٠ل، لزل٤ ًىٍش مٍّم  ى اإلااظعت واإلاجخمْج٣الُٚ الاهخاج. و١ل َزا ٌّىد بالىْٙ ِل

 3الاٜخفادًحن للشبذ ِلى ؤهه ِاثذ اإلاخاوشة.

٣ي   بر بّحن هاًذ"، "وممً اسجبي لذيهم مٙهىم الشبذ ؤو الّاثذ باإلاخاوشة الاٜخفادي ألامٍش

ؤن اإلاىٍم ٌعخدٞ اإلا٣ا٘إة ؤو الشبذ هدُجت لخدمله ِبء اإلاخاوشة ؤو ِذم الخإ٠ذ، ٘هى ٌّمل ِلى 

 جخُٙنجىٍُم ِىاـش ؤلاهخاج الخاـت باإلاؽشوُ، وبؼشا٘ه اإلاعخمش ِلى ظحر اإلاؽشوُ، مً ؤحل 

ّاج بٙملالخعاثش بلى خذَا ألادوى، وسْ٘ ألاسباح بلى خذَا ألاٜص ى،   ه للىٙٝاث جٝذًشاجه وجٜى

                                                                                                                                                   
 .383ٌ(، ؿ: 1324، )الٝاَشة: خُذس آباس، 2، ه1، جالفابم في غسيب الحدًثحاد هللا مدمىد بً ِمش الضمخؽشي،   1

ذ 2  .588(، ؿ: 1987، )لبىان: داس الّلم للمالًحن، مادة خىش، حمهسة اللغت ،ابً دٍس
 
3
 SAMI AL-SUWAILEM, Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange, Islamic Economic 

Studies, Vol. 7,( Nos.   1 & 2, Oct. ’99, Apr. 2000), p : 64. 
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٘اإلاىٍم ًشجبي بّذم الخإ٠ذ ٘بعببه  ذ خعاثشا،والاًشاداث، ٘مً اإلام٢ً ؤن ًدٝٞ ؤسباخا ؤو ًخ٢بّ 

 1.مخاوشة الاظدثماس بإمىا٥ اإلاؽشوُ ِبء ًخدمل

ت في الشبذ مٙادَا ؤن  ،لّالم الاٜخفادي باظخمشاساوهدُجت لخٕحر   ٞ آخش هٍٍش جبنى ٍ٘ش

الشبذ لِغ ِاثذ اإلاخاوشة، بل َى ِاثذ الابخ٣اس، وؤن اإلاىٍم ألا٠ٙإ َى الزي ًمل٤ ما ٌعمُه 

ت. حىشيف شىمبيتر""  2الٝذسة الابخ٣اٍس

ى الزي ًٝىم ِلى ِىفش اإلاخاوشة،   ّخبر الابخ٣اس معخٝبل اليؽاه الاٜخفادي، َو ٌُ بر 

ادة والخمّحز ١لها ـٙاث جُٙذ ؤن الٙشد له اظخّذاد ٠بحر خُث ؤن الخجذًذ و  خب ؤلاهجاص والٍش

 3لخدمل اإلاخاوش.

وبالخالي ٘الشبذ َى ِاثذ الّمل الابخ٣اسي اإلاخاوش، خُث ١لما ١ان الاهجاص ُمبخ٢شا ١اهذ  

 مخاوٍش مشجّٙت ومىه ٘األسباح ِالُت.

ً، دوس اإلاخاوشة ٠م  دٟش للىمى الاٜخفادي، خُث ٠ما ًا٠ذ بّن الاٜخفادًحن اإلاّاـٍش

ؤن الاٜخفاد ًبٝى داثما بداحت بلى الاظخّذاد لخدمل اإلاخاوشة، وبلى الابخ٣اساث اإلاخجذدة 

زا ما ًا٠ذٍ الاٜخفادي  لها ؤو حؽدُتها، َو م جخٗى ألا٘شاد منها والّمل ِلى جدٍى اإلاخاوشة، ٔس

الخىش، ل٢ً الاٜخفاد بداحت " في ؤخذر بـذاساجه: "بإن ألا٘شاد ًىٙشون مً حىشيف طخجليتز"

عخ بلى حصجُْ مً ًخّشك للخىش  ذ لخدمله، ورل٤ ألن الابخ٣اساث الجذًذة راث وبُّت َّو

 4مخاوشة،  ل٢نها اإلادٟش للىمى الاٜخفادي"

ت لذْ٘  ومىه ًم٢ً الٝى٥ ؤن اإلاخاوشة في ال٢ٙش الاٜخفادي الخٝلُذي حّخبر ِملُت لشوٍس

ادة، ٘اإلا ىخجاث الجذًذة والابذاِاث اإلاخخلٙت في حمُْ اإلاجاالث التي الاٜخفاد هدى الىمى والٍش

جادي باالٜخفاد هدى الٝمت وججّله مخمحزا ًِ الاٜخفادًاث ألاخشي حعخلضم س١ىب اإلاخاوشة 

  اظدثماساث حذًذة حعاَم في الىمى. للخىك في

 

                                                
1
Frank  H. Knight,  Risk, Uncertainty And Profit,  (New York :  Boston ,1921),p p: 18,20 

2
 Joseph Schumpeter, The theory of Economic Development, Tenth Edition ,(London: library of 

congress,2004),p p: 64,78. 
3
 Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, (New York: Macmillan, 1899), pp: 64, 70. 

4
 Stiglitz joseph, principles of micro ecnomics, (New York : Norton, 1993), p : 153. 

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Boston%2C+New+York%2C+Houghton+Mifflin+Company%22
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ٙهم ًشمي ِلماء الاٜخفاد الىلعي : الماليصطالح الالمخاطرة في ا ثالثا: للمخاوشة ِلى  في حٍّش

ؤنها الٝىي التي جادي بلى اهدشاٗ اإلاعاس، ؤو بم٣اهُت حٕحر الّىاثذ اإلاعخٝبلُت التي جم الخخىُي لها 

ل بلى  ٞ الزي ًـى ٙها ِلى ؤنها: " الحالت التي جخممً الاهدشاٗ ًِ الىٍش معبٝا. خُث جم حٍّش

ّت ؤو مإمىلت".  1هدُجت مخٜى

ُى  الخعاسة " ، مما ًترجب ِلى 3، ؤو بم٣اهُت خذور ش يء ما بالفذ٘ت2و ؤنها ؤًما: "اخخما٥ ٜو

  4رل٤ ِىاٜب وهخاثج ظلبُت.

ٙها ِلى ؤنها  ْ  ٠ما جم حٍّش مجمُى اخخماالث الحىادر وهخاثجها، ٘ٙي ١ل ؤهىاُ اإلاؽاَس

ا للشبذ )الاسجٙاُ( ؤو تهذًذاث للىجاح  َىاٟ اخخما٥ للحىادر وهخاثجها التي حؽ٣ل بما ٘ـش

، خُث حّخبر اإلاخاوشة خالت 6وبالخالي ٘هي اخخما٥ خذور خعاسة في الاظدثماس5)الاهخٙاك(.

ؼّىس بّذم جدٝٞ ألاَذاٗ، خُث جشجبي ِمىما بّذم الخإ٠ذ الزي ًدُي بيخاثج ألاَذاٗ 

  اإلاعخٝبلُت.

وحّخبر اإلاخاوشة في ِٝىد الخإمحن خالت ِذم الخإ٠ذ، والزي ًم٢ً ُٜاظه باظخخذام  

ت الاخخماالث، وا ىب ُ٘ه.هٍٍش  7لتي جادي بلى بم٣اهُت جدٝٞ الحادر ٔحر اإلأش

ؤما اإلاخاوشة في الخٍّشٚ ؤلاخفاجي ٘هي حّبر ِلى دسحت الدؽدذ للّىاثذ اإلاعخٝبلُت ًِ  

ّت،  ؤو خذور جىاٜن في ُٜمت الّىاثذ اإلادٝٝت والّىاثذ التي جم الخيبا بها  مخىظي الُٝم اإلاخٜى

ٞ الاهدشاٗ ا إلاُّاسي، والخباًً ؤو مّامل الاخخالٗ للّىاثذ اإلام٢ىت في معبٝا، ، بر جٝاط ًِ وٍش

 8اإلاعخٝبل

                                                
1
 John Wiley and Sons, Fundamentals of risk and insurance, Tenth Edition, ( EMMETT J. VAUGHAN, 

VAUGHAN THERESE, 2007), p :2.  

 
2
 Yves Métayer, Laurence Hirsch, premiers pas dans le management des risques, (France : AFNOR, 2007), 

p :11. 
3
 The Oxford Illustrated Dictionary- Oxford university press- London- p : 728. 

4
 Thierry RONCALLI, La Getion Des Risques Financiers, (Paris : Economica, 2009), p : 2. 

5
 A risk management standar, (published by AIRMIC alarm, IRM 2002), p: 2. 

6
 R.S. Raghavan, Risk Management In Bank, CHARTERED ACCOUNTANT, (n

° 
:01, FEBRUARY 2003), 

p : 841. 
7
 François Couilbault, Les grands principes de l’assurance, (Paris : L’ARGUS, 2009), P :54.  

 .95(، ؿ: 2011، )ِمان: داس الىٙاجغ، ي في البىىن ؤلاطالمي أبػاد اللساز الخمىيلي والاطدثمازبً بشاَُم الٕالي،  8
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ىالح اإلاالي حّّبر  ومىه وعخخلق ؤن اإلاخاوشة ُى في خعاسة ؤو لشس. في الـا ِلى ام٣اهُت الٜى

ُى ؤخذار ظِئت جدذر خعاسة، ؤو اخخما٥ حٕحر الىخاثج اإلاخىي لها  بر جخممً اخخما٥ ٜو

الُت برا ١ان َىاٟ اخخما٥ ٠بحر لخٕحر الىخاثج، وج٣ىن اإلاخاوشة ِمعبٝا، خُث ج٣ىن اإلاخاوشة 

 خٕحر الىخاثج.مىخٙن لمىخٙمت برا ١ان َىاٟ اخخما٥ 

 : أنواع المخاطرةنيالثاالفرع 

ت مخخلٙت مً اإلاخاوش   هلخق مٍّمها ُ٘ما ًلي:، ًىاحه اليؽاه الاٜخفادي مجمِى

 والتي جخمثل ُ٘ما ًلي::  أوال: أنواع المخاطرة من حيث العموم والخصوص

 الىاججت ًِ الّىامل التي جازش بالىٍام الّام وهي اإلاخاوش   مخاطسة غامت ) مىخظمت(: .1

ا ِلى ؼش٠ت مُّىت ؤو ٜىاُ مّحن، وجشجبي َزٍ الّىامل بالٍشوٗ  وال ًٝخفش جإزحَر

٘هي  1والخىىساث التي جىشؤ ِلى العاخت اإلادلُت والذولُت اٜخفادًا، ظُاظُا، واحخماُِا.

ً دون اظخثىاء.  جازش ِلى حمُْ اإلاعدثمٍش

(:  هي جل٤ اإلاخاوش الىاججت ًِ ِىامل جخّلٞ بؽش٠ت اإلاخاطسة الخاصت )غير اإلاىخظمت .2

، 2و ٜىاُ مّحن، وج٣ىن معخٝلت ًِ الّىامل اإلاازشة في اليؽاه الاٜخفادي ٣٠لؤمُّىت، 

ِلى مٝذاس ِىاثذ مؽشوُ ٘هي مخاوش خاـت باإلاؽشوُ وبالخالي جازش ِلى معدثمش مّحن ؤو 

، بر ال جازش ِلى هٍام العٛى ال٢لي.  مً ؤمثلت رل٤ مخاوش اهخٙاك و مدذد دون ٔحٍر

 3ؤسباح ؼش٠ت مُّىت، ؤو ٌهىس مىا٘غ حذًذ.

مالصمتها جفىٚ اإلاخاوشة بدعب : االقتصادي  باعتبار مالزمتها للنشاطأنواع المخاطرة  ثانيا: 

حن لليؽاه الاٜخفادي ت ؤظاظُتمخاوش : بلى هِى  .ومخاوش زاهٍى

لها ؤو الخدىه منها، : ألاطاطيتاإلاخاطس  .1 وهي اإلاخاوش التي ال ًم٢ً الخخلق منها ؤو جدٍى

زا ًشحْ بلى ـّىبت الٙفل  ٘هي مالصمت لليؽاه الاٜخفادي و ِلى اإلاعدثمش جدملها، َو

                                                
1
 Yasemin Saltuk, A portfolio approach to impact investment, (global social Finance: a practical guide to 

building; analyzing and managing a portfolio of impact investment, 2012), p:07. 
 .43 -41(، ؿ ؿ:2004، )ِمان: داس واثل لليؽش والخىصَْ، ادازة اإلاحافظ الاطدثمازيتمدمذ مىش، ٘اًض جُم،   2
 .22، 21(، ؿ ؿ: 2013، )ِمان: داس الىٙاجغ لليؽش والخىصَْ، إدازة اإلاخاطس في اإلاصازف ؤلاطالميتبشاوي، ِبذ الىاـش   3
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ل والخىش الزي ًشجبي به ا حضءا مً ٜشاس الذخى٥ في اليؽاه و ، 1بحن ألـا خباَس رل٤ اِل

جب ِلى اإلاعدثمش ٜبىلها. الخجاسي   2والاٜخفادي ٍو

مْ وؽاه اٜخفادي مّحن مترا٘ٝت مْ اإلاخاوش  وهي اإلاخاوش التي جيؽإاإلاخاطس الثاهىيت:  .2

زٍ اإلاخاوش ًم٢ً الخدىه منها. ما باِخباس ؤن َزا الىُى مً اإلاخاوش ال ٌّخبر مالص 3ألاولُت، َو

لليؽاه الاٜخفادي بل جيؽإ مً ٌشوٗ مُّىت ٠مخاوش الخ٢ىىلىحُا، ومخاوش مىا٘عت 

 4مىخىج حذًذ ٘هي مخاوش ٜابلت للعُىشة وؤلاداسة.

ًىٝعم اليؽاه الاظدثماسي في : عتبار النشاط االستثماري الممارسباأنواع المخاطرة  ثالثا:

ما٥الاٜخفاد بلى ٜعمحن: وؽاه اظدثماسي مالي ووؽاه  ، اظدثماسي ُِني ؤو ما ٌعمى بيؽاه ألِا

ت مً اإلاخاوش  والتي جخمثل ُ٘ما ًلي:، و١ل منهما جفاخبه مجمِى

وهي اإلاخاوش التي جيؽإ بعبب الخٕحراث والخٝلباث في ألاظىاٛ  مخاطسة اليشاط اإلاالي: .1

خىُْ ار ال حع -الشاّ٘ت اإلاالُت–واإلااظعاث اإلاالُت، وج٣ىن مشجبىت ِادة بىٍام الاظخذاهت 

 ًلي: ومً ؤَم َزٍ اإلاخاوش هز٠ش منها ما 5اإلااظعت اإلاالُت مٝابلت التزاماتها في ؤـىلها.

ُت الُٝمت في ال٢ّعُت الخدش١اث ًِ الىاججت اإلاخاوشوهي مخاطس الظىق:  . ؤ لؤلـى٥  العٜى

وألادواث اإلاالُت التي ًخم جذاولها في العٛى اإلاالي بعبب الخٕحراث الاٜخفادًت بفٙت ِامت 

زٍ  جادي بلى الّذًذ  الخٝلباثوبعبب حٕحر ؤخىا٥ اإلايؽأث الاٜخفادًت بفٙت خاـت، َو

، مخاوش ؤظّاس العلْ : مً مخاوش العٛى منها مخاوش ؤظّاس ألاظهم، مخاوش ؤظّاس الفٗش

ا مً اإلاخاو حَر  6. شٔو

                                                
ب، ، )حذة: اإلاّهذ ؤلاظالمي للبدىر إدازة اإلاخاطس جحليل كضاًا الصىاغت اإلااليت ؤلاطالميتواٛس هللا خان، ؤخبِب ؤخمذ،   1  .30(، ؿ: 2003والخذٍس

عىوي،   2  .325(، ؿ: 1994، )اإلامل٢ت اإلإشبُت: مىبّت مفّب، م٣اوغ، ت الخلسيب والخغليب وجطبيلاتها في الػلىم ؤلاطالميتهظسيؤخمذ الَش
، بدث في مجلت الاٜخفاد ؤلاظالمي، حامّت اإلال٤ ِبذ مظخلبلياث ملترحت مخىافلت مؼ الشسيػت الاطالميتِبذ الشخُم ِبذ الحمُذ العاِاحي،  3

ض، اإلاجلذ  .30(، ؿ: 2003ألاو٥،  ، )الّذد15الٍّض
 .65، مشحْ ظابٞ، ؿ: ِبذ الىاـش بشاوي  4
، بدث في ماجمش الخدىه وبداسة اإلاخاوش بالفىاِت اإلاالُت ؤلاظالمُت مذخل الهىذظت إدازة اإلاخاطس بالصىاغت اإلااليت ؤلاطالميتابً ِلي بً ِضوص،  5

ل،  6-5اإلاالُت، )الخشوىم: مش٠ض بُان للهىذظت اإلاالُت ؤلاظالمُت،   4(، ؿ: 2012ؤٍ٘ش
6
John Wiley & Sons Ltd , Practical risk management: an executive guide to avoiding surprises,( England : Erik 

Banks and Richard Dunn, 2003), p15. 
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اء مخاطس الابخمان . ب : جخمثل مخاوش الاثخمان في ِذم ٜذسة الىٗش الثاوي للّٝذ بال٘ى

ذ اإلادذد.  1بالتزاماجه الخّاٜذًت ١املت في الٜى

حر العُىلت الالصمت لخٕىُتمخاطس الظيىلت:  . ث  جخمثل في ِذم ٜذسة اإلااظعت اإلاالُت لخ٘ى

اء  ذم ٜذستها ِلى ال٘ى لذ آحالهامخىلباث الدؽُٕل الّادًت، ِو خُث  ، بالتزاماتها التي ـو

ج٣ىن هدُجت ِذم الحفى٥ ِلى العُىلت بخ٣لٙت  جيؽإ ًِ ظىء بداسة العُىلت، ؤو ٜذ

ٞ الاٜشاك ى ما ٌعمى بمخاوش مٝبىلت ًِ وٍش ل العُىلت،  َو ى٥  جمٍى ى  ؤو حّزس بُْ ألـا َو

ى٥    2.ما ٌعمى بمخاوشبُْ ألـا

ت، ، ُ مخخلٚ اليؽاواثبر ٌؽمل َزا الىى مخاطسة اليشاط الػيني:  .2 ظىاء ١اهذ ججاٍس

زٍ  ت مً اإلاخاوش جخخلٚ باخخالٗ وبُّت  اليؽاواثـىاُِت، صساُِت، َو جىىىي ِلى مجمِى

 ًلي: اليؽاه اإلاماسط، ومً ؤَم َزٍ اإلاخاوش ما

جخمثل في الخٕحراث التي جىشؤ ِلى هُى اليؽاه، ٠ىذسة اإلاىاسد ألاولُت، ؤو مخاطس اليشاط:  . ؤ

ا، ١ل َزٍ الخٕحراث جادي بلى  جزبزب ألاظّاس، حَر ؤو ٌهىس مىخجاث حذًذة مىا٘عت ... ٔو

.  جٝلُق خحز اإلااظعت في العٛى

ت :اإلاخاطس الدشغيليت . ب لت ...( وهي اإلاخاوش التي ج٣ىن هدُجت ألاخىاء البؽٍش  ؤو ) ٔحر مَا

ا مً ألاحهضة ( حَر ىاب التي جمغ ؤحهضة الاجفا٥ ٔو ؤو الّملُاجُت )ِذم  الٙىُت )ألِا

شاٗ العاثذة ا لذٜت في جىُٙز الّملُاث...(  باإللا٘ت بلى بّن الّاداث الاحخماُِت وألِا

 3في حمُْ الذو٥، وبُّت الاظتهالٟ وسٔبت وؤرواٛ ألا٘شاد.

 الخىٛش بلُه ظابٞ، ًم٢ً جلخُق ؤهىاُ اإلاخاوشة في الؽ٣ل الخالي:  مومً خال٥ ما ج

 

 

 

 

                                                
 .218(،ؿ: 2013)ِمان: داس ال٢ٙش، إدازة وجحليل الابخمان ومخاطسه، مدمذ داود ِثمان،  1
ت اإلاالُت ؤلاظالمُت، )الجضاثش: حامّت ٔشداًت،إدازة اإلاخاطس في البىىن ؤلاطالميتألاخمش لٝلُىي،  2 ىاِذ الىٍٍش  24  -23 ، بدث في : ماجمش ؤظغ ٜو

 .8(، ؿ: 2011ُ٘ٙشي 
 اإلاشحْ العابٞ. 3
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 ؤهىاُ اإلاخاوشة(: 11الشيل زكم )
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ىاإلدالميىياالقتصادىالفكرى:ىمفكومىالمخاطرةىفيالثانيالمطلبى

 َزا اإلاىلب الىٝاه الخالُت: ًخممً

 

 

 

 الفرع األول: تعريف المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي

 الاٜخفاد ؤلاظالمي مً ِذة حىاهب.ًم٢ً حٍّشٚ اإلاخاوشة في  

ٙهم إلاّنى اإلاخاوشة :التعريف الفقهي للمخاطرةأوال:  وجمدىسث  ، حّذدث آساء الٙٝهاء في حٍّش

مً خال٥ اظخٝشاء مادة اإلاخاوشة في مٍّم ٠خب الٙٝه ؤلاظالمي ٘مٍّمها خى٥ مٙهىمها اللٕىي. 

ت وس١ىب ألاخىاس ِىذ العشخس ي ت 1هجذ ؤن لٍٙت اإلاخاوشة حاءث بمّنى اإلاجا٘ص ، وبمّنى اإلاجا٘ص

ؤما ِىذ 3وحاءث بمّنى الٕشس والٝماس ِىذ الٝشوبي، ،2مشة ِىذ مدمذ بً الحعً الؽِباويواإلاٝا

ى  ؼُخ ؤلاظالم بً جُمُت ٘ٝذ حاءث باإلاّنى ؤلاًجابي، بر ًٝى٥: "الخىش خىشان: خىش الخجاسة، َو

خى١ل ِلى هللا في رل٤. ٘هزا البذ مىه للخجاس،...، و  بن ؤن ٌؽتري العلّت ًٝفذ ؤن ًبُّها بشبذ، ٍو

والخىش الثاوي: اإلاِعش الزي ًخممً ؤ١ل ما٥ ، ١ان ٜذ ًخعش ؤخُاها ٘الخجاسة ال ج٣ىن بال ٠زل٤

 4".الىاط بالباول، ٘هزا الزي خشمه هللا وسظىله

حن  ى الىُى اإلاؽشوُ  ؛ومىه هالخَ مً خال٥ ٜىله ؤن اإلاخاوش جىٝعم بلى هِى الىُى ألاو٥ َو

٘هى الىُى  ؛والزي جصح به اإلابادالث اإلاّامالث الحُُٝٝت اإلاىلذة للثروة الحُُٝٝت. ؤما الىُى الثاوي

ى ١ل ما ًخّلٞ بالشبا ٔحر اإلاىخج للثروة الحُُٝٝت.  الزي ًشمي بلى ؤ١ل ؤمىا٥ الىاط بالباول، َو

                                                
ت، 10، جاإلابظىطؼمغ الذًً العشخس ي،  1  .44(، ؿ: 1989، )لبىان: داس اإلاّ٘ش

 .731، 730ٌ(، ؿ ؿ: 1403، )بحروث: ِالم ال٢خاب، 2، جالحجت غلى أهل اإلادًىتمدمذ بً الحعً الؽِباوي،   2

(، ظىسة 2006، )لبىان: ماظعت الشظالت للىباِت واليؽش والخىصَْ، الجامؼ ألحيام اللسءانؤبي ِبذ هللا مدمذ بً ؤخمذ بً ؤبي ب٢ش الٝشوبي،   3

 .247، ؿ: 29اليعاء آًت 

 .710 -700 (، ؿ ؿ:1996، )اإلام٣لت الّشبُت العّىدًت: م٢خبت الشؼذ لليؽش والخىصَْ، جفظيراث أشيلذِبذ العالم بً جُمُت،  4

 فيىاالقتصادىاإلدالميالفرعىاألول:ىتطروفىالمخاطرةى
 الفرعىالثاني:ىالمخاطرةىفيىاالقتصادىاإلدالميىوالمصطلحاتىذاتىالصلظ

 الفرعىالثالث:ىأركانىالمخاطرةىفيىاالقتصادىاإلدالمي
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مٙهىم اإلاخاوشة مً  او دخّذ الباخثحن الزًً  مً: المخاطرة في االقتصاد اإلسالميثانيا: 

ها ِلى ؤنها:" خالت ؼّىسٍت خاـت حٕمش  الىاخُت الاٜخفادًت َى "باٜش الفذس"، خُث ِ٘ش

ه، وبما  ى ًداو٥ ؤلاٜذام ِلى ؤمش ًخاٗ ِىاٜبه، ٘ةما ؤن ًتراحْ اوعُاٜا مْ خ٘ى ؤلاوعان َو

ىاـل جفمُمه، ٣ُ٘ىن َى الز ٞ، ؤن ًخٕلب ِلى دواْ٘ الخٗى ٍو ي سظم لىٙعه الىٍش

واخخاس بملء بسادجه جدمل مؽا١ل الخٗى باإلٜذام ِلى مؽشوُ ًخدمل خعاسجه مثال، ٘لِغ 

ن مادي ًِ َزا الخٗى مادام ؼّىسا راجُا ولِغ  مً خٝه ؤن ًىالب بّذ رل٤ بخٍّى

 1ِمال مجعذا في مادة وال ظلّت مىخجت".

ها ِلماء الاٜخفاد الاظالمي ِلى ؤنها    اخخمالُت معخٝبلُت ًم٢ً مً خاللها زم ِ٘ش

ّت.  2الخّشك للخعاثش ٔحر اإلاخٜى

ذ الزي ال ًٙٛش بحن بِىما ًٙٛش مفىٙى الضسٜا   مٙهىم ١ل مً اإلاخاوشة والخىش في الٜى

الّذًذ مً الاٜخفادًحن بحن اإلافىلححن، خُث ٌّٗش الخىش ِلى ؤهه خالت اخخمالُت برا ُ٘ه 

ّذ ؤخذزذ لشسا، ؤما اإلاخاوشة ٘ه ت الىدُجت ٜو ي الذخى٥ في هىاٛ الخىش، وجإحي مً ِذم مّ٘ش

التي ظخْٝ مً بحن ِذة هخاثج مخخلٙت، خُث ١لما ١اهذ الٙشوٛ بحن الىخاثج الاخخمالُت اإلاخخلٙت 

اث الاوعان وؤِماله، ٘هي خالت  ؤٍِم ١لما ١اهذ اإلاخاوشة ؤ٠بر. ٘اإلاخاوشة مٝشوهت ب٣ل جف٘ش

٥ رل٤ ؤن الاوعان ًٝذم ِلى ؼشب دواء هاْ٘، ل٢ً رل٤ اخخمالُت بحن الشبذ والخعاسة، ومثا

 3الذواء ال ًىّٙه بل ٌعبب له بّن آلاالم، ِلى ٢ِغ الخىش الزي ًمثل المشس ألا٠ُذ.

ُٞ ًىوغ اإلافشي اإلاخ  وشة ِلى ؤنها ِاثذ اإلاىٍم، خُث ؤن حمُْ اإلاؽشوِاث ا٠ما بحن ٘س

ا ِى فش الصم مً ؤحل الاهخاج والخىمُت. جدخاج بلى دسحت مخٙاوجت مً اإلاخاوشة، ٘هى ٌّخبَر

٘ئلظالم خث الىاط ِلى س١ىب اإلاخاوشاث ومىّهم مً ا٠دعاب اإلاا٥ دون جدمل مخاوشة، 

جىص الاٜشاك بشبذ اخخمالي.  4٘الٝشك بٙاثذة مممىهت ٔحر حاثض، ٍو

                                                
 .601ٌ(، ؿ: 1425ؤٕ٘اوعخان: ماظعت بىظخان لليؽش،  ) 2، هكخصادهامدمذ باٜش الفذس، ا  1

ٝاث وظُّذ حمّت ِٝل،   2  .310(، ؿ: 2010، )ِمان: داس واثل لليؽش والخىصَْ، إدازة اإلاصازف ؤلاطالميتخشبي مدمذ ٍِش

 .104، 103(،ؿ ؿ: 1984، ,لت لليؽش والخىصَْ، )بحروث: ماظعت الشظاهظام الخأمينمفىٙى ؤخمذ الضسٜا،   3

ُٞ ًىوغ اإلافشي،   4  .97(، ؿ: 1999، )دمؽٞ: داس الٝلم لليؽش والخىصَْ، 3، هأصٌى الاكخصاد ؤلاطالمي٘س
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جاسة ٠ما ؤهه ال ٌّخبر اإلاخاوشة ِامال معخٝال مً ِىامل الاهخاج، بل هي ِامل جابْ، جاسة باإلاا٥ و 

ّت ِالُت.ؤبالّمل، و  ٘هي  1هه ١لما اسجّٙذ دسحت اإلاخاوشة في اإلاؽشوِاث ١لما ١اهذ ؤسباخها اإلاخٜى

 2ؼشه لليؽاه الحُٝٝي اإلاىلذ للثروة، ال ًم٢ً الخدحز مىه.

بىاء ِلى ما ظبٞ ًم٢ً حٍّشٚ اإلاخاوشة في الاٜخفاد ؤلاظالمي ِلى ؤنها جشدد  الّملُت 

ت بحن ا ٞ ٜاِذة الٕىم بالٕشم، ٘اإلاخاوشة هي ظبب اظخدٝاٛ اإلاالُت الاظدثماٍس لخعاسة والشبذ ٘و

الشبذ للمعدثمش ٠ما للمذخش، ٘ال ًجىص ا٠دعاب ؤي ِاثذ دون جدمل اإلاخاوشة، بر حّذ َزٍ 

ت  ولِغ معخٝال ِىه.  ألاخحرة ِامال مالصما للّملُت الاظدثماٍس

الٕشبي ًخىا٘ٞ مْ مٙهىمها في هجذ ؤن مٙهىم اإلاخاوشة في ال٢ٙش الاٜخفادي ومىه   

 ل
ّ
لم: " الخىش ًمثل جدذًا ل ؤلاظالمي والخٝلُذي الاٜخفاد ؤلاظالمي، بر ًٝى٥ ظامي العٍى لخمٍى

ا، ًّ جمْ الخبراء واإلاخخففىن ِلى ؤن ؤي همى اٜخفادي ال ًم٢ً ؤن ًخم بذون س١ىب  م ٍو

ُا ب الخىش بهما ٌؽٍى الحىا٘ض، اإلاخاوش، ٗ)ال سبذ بذون خىش( َى اإلابذؤ ألاو٥ في الاظدثماس. ٔو

مّٚ ال٢ٙاءة الاٜخفادًت. ومً زم ٘ةن الخىش الصم للخٝذم الاٜخفادي.  3ٍو

ىالح  اإلاالي ًخخلٚ ِى ؤما    الاٜخفاد ؤلاظالمي،  اـىالح في همٙهىم اإلاخاوشة في الـا

ٝي، ٘هي ٘اإلا ىالح اإلاالي حّبر ًِ ألاخىاس التي ًادي جدٝٝها بلى خذور خعاسة ٘و خاوشة في الـا

ال جمثل حضء مً اليؽاه الاٜخفادي، بل هي دخُلت ِلُه، ِلى ٢ِغ اإلاخاوشة في الاٜخفاد 

لخجاسي، ٘هي اللّمل الاظدثماسي و  اداّ٘و ؤلاظالمي التي حّخبر حضء مهم مً اليؽاه الاٜخفادي 

 ّامل الشثِس ي الظخدٝاٛ الشبذ.حّذ ال

 المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي والمصطلحات ذات الصلةالفرع الثاني: 

ًرشجبي مٙهرىم اإلاخراوشة فري الاٜخفراد ؤلاظرالمي مررْ الُّرذ مرً اإلاٙراَُم، خُرث حؽرتٟر مّهررا   

ذ ؤَرررم َرررزٍ اإلافرررىلحاث اإلاشجبىرررت بهرررا فررري هٝررراه مُّىرررت وجخخلرررٚ فررري هٝررراه ؤخرررشي، بر ًم٢رررً جىلرررُ

 ُ٘ما ظِخم الخىٛش بلُه.

                                                
 .220، 218اإلاشحْ العابٞ، ؿ:   1

لم،   2  .68 (، ؿ:2007، )حذة: م٢خبت اإلال٤ ٘هذ، الخحىط في الخمىيل ؤلاطالميظامي بً ابشاَُم العٍى

 اإلاشحْ العابٞ. 3
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ت هجذ ؤن ١ل مً مفىلح اإلاخاوشة:أوال: عالقة المخاطرة بالقمار والمراهنة ، مً الىاخُت اللٍٕى

والٝماس َى  الٝماس واإلاشاَىت هي مفىلحاث متراد٘ت، ٘ٝذ سؤًىا ظابٝا ؤن اإلاخاوشة حّني اإلاشاَىت.

 1الشحل ساَىه وجٝامشوا لّبىا الٝماس بمّنى اإلاشاَىت، ًٝا٥ ٜامش 

ىن بحن اإلافىلحاث.  ىالخُت ٘ةهىا هجذ الّذًذ مً الباخثحن ًٜٙش  ؤما مً الىاخُت الـا

ٙه ِلى ؤهه:" ِٝذ ًخّهذ ُ٘ه   برا اإلاٝامشة ؤو الٝماس ٣ًىن مشجبىا ٔالبا باللّب، بر جم حٍّش

ا( ١ل وٗش بإن ًذْ٘ برا خعش اإلاٝامشة، للىٗش الزي ٠عبها، مبل ٕا مً اإلاا٥ )هٝىدا ؤو ٔحَر

 2ًخٙٝان ِلُه".

حن بإن ًذْ٘، بر لم   ٙها ِلى ؤنها: "ِٝذ ًخّهذ ُ٘ه ١ل مً الى٘ش ؤما اإلاشاَىت ٘خم حٍّش

ّه ٘يها، مبلٕا مً اإلاا٥ ًخٙٝان  ّه في واّٜت اخخمالُت، للىٗش آلاخش الزي جدٝٞ جٜى ًخدٝٞ جٜى

 3ِلُه.

حن، ٘الٝماس واإلاشاَىت حّخبران مً بحن   اإلاعابٝاث التي ٣ًىن ٘يها الّىك مً ٠ال الى٘ش

ا إلاا في رل٤ مً ٔشس  ت ؼِش ذاوة وبٕماء، 4وحمُْ ـىسَا ممىِى لم ِو زا ًبحن خ٢مت مً ٌو َو

م م الٝماس واإلاشاَىت التي هق ِليها الٝشآن ال٢ٍش ٘الّذاوة والبٕماء جخىلذ ِىذ اهخٙاُ  ،خ٢م جدٍش

حن بخمشس آلاخش، بدُث ال ًشبذ  زا َى مممىن ١ل ؤخذ الى٘ش وٗش بال بخعاسة الىٗش آلاخش، َو

مً الٝمش واإلاشاَىت. وحؽحر آلاًت ؤًما بلى ؤن اإلاِعش والٝماس ًٝىدان بلى اللّب واللهى الزي ًفّذ 

بادجه، ل٢ً الٝماس ال ًٝخفش ٘ٝي ًِ اللهى واللّب بل ًمخذ بلى اإلاّاولاث التي  ًِ ر٠ش هللا ِو

 الّاٜبت اإلاجهى٥  َى والٕشس ٜا٥ ؼُخ ؤلاظالم: " 5ٗش آلاخش.٣ًىن ٘يها سبذ وٗش َى خعاسة الى

 ٘ةن ؼشد، برا ؤو البّحر الٙشط ؤو ؤبٞ برا الّبذ ؤن ورل٤ .الٝماس َى الزي اإلاِعش مً بُّه ٘ةن

ه مخاوشة، ًبُّه ٘ةهما باُ برا ـاخبه  :كاٌ الباةؼ له حصل فئن .ب٢ثحر زمىه بذون  اإلاؽتري  ِ٘ؽتًر

ني
َ
 مني بال الثمً وأخرث كمسجني :اإلاشتري  كاٌ ًحصل لم وإن .كليل بثمً مالي وأخرث كَمسج

                                                
  .188، مشحْ ظابٞ، ؿ: 12ج، لظان الػسب ابً مىٍىس،   1
ُٞ ًىوغ اإلافشي،  2  .32(، ؿ: 1993، )دمؽٞ: داس الٝلم، اإلايظس واللماز٘س

 اإلاشحْ العابٞ. 3

 .181(، ؿ: 2013ؤلاظالمُت، ، )جىوغ: الامخثا٥ للمالُت 2، جاإلاىطىغت اإلايظسة للمػامالث اإلااليت ؤلاطالميتِض الذًً خىحت،   4

لم،   5 -26، بدث في ماجمش: الخدىه في اإلاّامالث اإلاالُت: المىابي وألاخ٣ام، )حذة: ضىابط الخحىط في اإلاػامالث اإلااليتظامي بً ببشاَُم العٍى

ل  27  .3،4(، ؿ ؿ: 2016ؤٍ٘ش
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 بالباول اإلاا٥ ؤ١ل مً ُ٘ه ما مْ والبٕماء الّذاوة بًٝاُ هي التي اإلاِعش مٙعذة بلى ُ٘ٙط ي .غىض

 1".الٍلم مً هُى َى الزي

٘الٝماس َى مخاوشة غي  -اإلاخاوشة والٝماس -ومً َىا ًدبحن لىا الٙٛش بحن مفىلخيّ  

مؽشوِت ولاسة إلاا في رل٤ مً ٌلم، ؤما اإلاخاوشة الىاّ٘ت هي التي ج٣ىن مالصمت لليؽاه 

الاٜخفادي وهي مؽشوِت، ورل٤ اظدىادا لٝى٥ ؼُخ الاظالم ٠ما سؤًىا ظابٞ، بر بحن ؤن َىاٟ 

حن مً  اإلاخاوشة، مخاوشة حاثضة وهي التي ال جصح اإلاّامالث بال بىحىدَا، ومخاوشة ٔحر  هِى

 ومخاوشة الٝماس. حاثضة وهي

ومىه ٘ةن مفىلح اإلاخاوشة ؤِم مً مفىلح الٝماس، ٣٘ل ٜماس مخاوشة ولِغ ١ل  

 مخاوشة ٜماس.

ٍش ؤي خذِه وؤوّمه : ثانيا: عالقة المخاطرة بالغرر
ُ
ٌّٗش الٕشس ِلى ؤهه: الخذاُ، ًٝا٥: َٔشَس ٌٕ

شا ِشلها 2بالباول ٝا٥ ٔشس بىٙعه وماله حٍٕش .،  والٕشس َى الخىش ٍو  3للهل٢ت مً ٔحر ؤن ٌّٗش

ٙاث مخّذدة ومً ؤَمها ح  ٍّشٚ العشخس ي خُث والٕشس في اـىالح الٙٝهاء له حٍّش

، وفي بذٌْ الفىاجْ:" الٕشس َى الخىش الزي اظخىي ُ٘ه 4ما ٣ًىن معخىس الّاٜبت ًٝى٥: الٕشس َى 

ا٥ الّذوي ًِ الخىش والٕشس: َما لٍٙان 5وٗش الىحىد والّذم بمجزلت الؽ٤" متراد٘ان ، ٜو

ُل ما  ى ما حهلذ ُِىه، ٜو  6بحن العالمت والّىب. جشددبمّنى واخذ َو

مما ظبٞ هالخَ ؤن َىاٟ جذاخل ما بحن الٕشس واإلاخاوشة، بال ؤن الٙٛش بُنهما في دسحت 

، %100اإلاخاوشة. خُث ؤن اإلاّاملت في خالت الٕشس جخّشك إلاخاوشة مشجّٙت حذا جفل بلى وعبت 

 في اإلاّاملت ؤن ًإخز الص يء الزي جم الخّاٜذ ِلُه ؤو ال ًإخزٍ.م٢ً ألخذ وشاإلا مً بر

                                                
 . 169ٌ(، ؿ: 1422، )العّىدًت: داس ابً الجىصي، اللىاغد الىىزاهيتابً جُمُت،   1

 9712،  مشحْ ظابٞ، ؿ: 4، جلظان الػسبابً مىٍىس،   

  3. 170(، ؿ: 1987)لبىان: م٢خبت لبىان،  ،اإلاصباح اإلاىيرمدمذ بً ِلي الُٙىمي،  

 4 .68، مشحْ ظابٞ، ؿ: 13ج ،اإلابظىطؼمغ الذًً العشخس ي، 

 . 163(، ؿ: 1986، )بحروث: داس ال٢خب الّلمُت، 5، الىبّت الثاهُت، جبداةؼ الصىاةؼِالء الذًً ؤبى ب٢ش بً معّىد ال٣اظاوي،   5

 .150(، ؿ: 1987، )الٝاَشة: مىبّت اإلاذوي، 2، جحاشيت الػدوي ، هفاًت الطالب السباويالّذوي اإلاال٣ي اإلافشي،    6
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٘الٕشس ٣ًىن مً ٜبُل الٕشم اإلاخدٝٞ مْ ٔىم مدخمل، ولهزا ًدشم ؤلاظالم وشفي 

 1اإلاخاوشة الٝفىي والذهُا، ؤما ما ِذاَما مً مخاوشة ٘خ٣ىن مٝبىلت.

ى الٕشس الزي  ى الٕشس الِعحر، َو ال ًادي بلى الجزاُ، بر ال بال ؤهه ًىحذ الٕشس اإلاؽشوُ َو

 سة الذاس ؼهشا مْ جٙاوث ِذد ؤًام٣ًاد ًخلى مىه ِٝذ، مثل بُْ الذاس دون سئٍت ؤظاظها، وبحا

ن الٕشس َى حضء مً اإلاخاوشة، والزي ؤومىه هالخَ  2الؽهىس. ٘هزا الٕشس ال ًازش في الّٝىد.

 ًخمثل في اإلاخاوشة ٔحر اإلاؽشوِت ٘اإلاخاوشة هي ؤِم مً الٕشس.

الجهالت لٕت مفذس َحِهَل الص يء حهال وحهالت، وهي مً حهلذ : الثا: عالقة المخاطرة بالجهالةث

 4وهي ؤن جّٙل ّ٘ال بٕحر ِلم. 3الص يء خالٗ ِلمخه ومثلها الجهل.

ٚ إلاا ِلم خفىله ووىي ِىا ؤ ىالح ٘خّٗش ِلى ؤنها:" ـو مىه ؤو حيعه  اإلاشادما في الـا

ذ وحىدٍ.  5ؤو ـٙخه ؤو مٝذاٍس ؤو ٜو

ذ به الٕشس،  ن "الٝشافي" َى مً ٘ٛش بحن ؤال بومً الٙٝهاء مً ٌعخّمل لَٙ الجهالت لحًر

خحن ٜا٥: " وؤِلم ؤن الّلماء ٜذ ًخىظّىن في َاجحن الّباسجحن، ِ٘عخّملىن  اإلافىلححن

١الىحر في الهىاء ، بخذاَما مىلْ ألاخشي، وؤـل الٕشس َى الزي ال ًذسي َل ًدفل ؤم ال

ؤما ما ِلم خفىله وحهلذ ـٙخه ٘هى اإلاجهى٥، ٠بُْ ما في ٠مه ٘هى ًدفل  اإلااء،والعم٤ في 

 6ٜىّا ل٢ً ال ًذسي ؤي ش يء َى".

لِغ ١ل ٔشس مجهىال، ومىه هجذ ؤن الٕشس ؤِم مً الجهالت، ٣٘ل مجهى٥ ٔشس، و 

ا، وبالخالي ٘اإلاخاوشة ؤِم منها ؤًما، ٘٘الجهالت هي  هي حضء مً الٕشس وهي ؤًما مىهي ِنها ؼِش

 جمثل ؤًما وحه مً ؤوحه اإلاخاوشة ٔحر اإلاؽشوِت في الٙٝه ؤلاظالمي.

                                                
 .164ِض الذًً خىحت، مشحْ ظابٞ، ؿ:   1

ُت للماظعاث لػلىد وآلازاز اإلاترجبت غلى غدم حظليم اإلاػلىدأزس الغسز في الىفاء في امدمذ ؤمحن ِلي الٝىان،  2 ، بدث في ماجمش: الهُئاث الؽِش

 :ً  .6(، ؿ: 2010ماي  27-26اإلاالُت ؤلاظالمُت، )ممل٢ت البدٍش

دُت،   اٗ والؽاون الذًيُت ال٣ٍى ذ: وباِت راث العالظل،16ج ،2، هاإلاىطىغت الفلهيت الىىيديتوصاسة ألاٜو   3. 167 (، ؿ:1989، )ال٣ٍى

 .524،  مشحْ ظابٞ، ؿ: 1ابً مىٍىس، لعان الّشب، ج  4

 .25(، ؿ: 2006، )ِمان: الىٙاجغ لليؽش والخىصَْ، الجهالت وأزسها في غلىد اإلاػاوضاثِبذ هللا ِلي الفُٙي،    5

 .403(، ؿ:2003، )بحروث: ماظعت الشظالت، 3ج ، الفسوقالٝشافي،   6
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ؤهه َىاٟ جذاخل بحن اإلافىلحاث ألاسبّت ) الٝماس، اإلاشاَىت، الٕشس  هشي بىاء ِلى ما ظبٞ 

ت، بال ؤنهم ًخخلٙىن مً الىاخُت  والجهالت( وبحن مفىلح اإلاخاوشة مً الىاخُت اللٍٕى

ىالخُت، ورل٤ ألن اإلاخاوشة هي ؤِم مً الٝماس واإلاشاَىت والٕشس والجهالت، بر ًمثلىن حضء  الـا

م٢ً جىلُذ رل٤ مً خال٥ الؽ٣ل الاحي:  منها، والزي ًخمثل في حضئها ٔحر اإلاؽشوُ. ٍو

 ببّن اإلاٙاَُم راث الفلت اإلاخاوشة ِالٜت(: 12الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمخاطـــــــــرةا

 الغنم بالغرم

 مخاطرة غير مخاطرة مشروعة
 مشروعة

 القمار -
 المراهنة -

 ( أو%100مرتفعة  غرم بال غنم)المخاطرة
 (%0معدومة  غنم بال غرم )المخاطرة

 الـــــغرر

خماد ِلى اإلاشاحْ العابٝتاإلاصدز  : مً بِذاد الىالبت بااِل
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ذم الخإ٠ذ، خُث ؤن  : رابعا: عالقة المخاطرة بعدم التأكد جىحذ َىاٟ ِالٜت بحن اإلاخاوشة ِو

 ْ ُى ؤمش ٔحر مخإ٠ذ الحذور، ووحىد الخىش ًىلذ ِذم الخإ٠ذ. ٘خٜى اإلاخاوشة هي اخخما٥ ٜو

خذور خعاسة في اظدثماس مّحن ٌّذ مخاوشة، ؤما برا جدٝٝذ الخعاسة ٘ةنها ال حّذ مخاوشة بل 

 1ـاسث ؤمشا ًُٝىا.

ًخم الحفى٥ ِليها   وعبُا إلاذي حٕحر الّىاثذ الىٝذًت التي٘اإلاخاوشة حّذ مُٝاظا  

، بر البذ معخٝبال، خُث ًم٢ً مً خاللها ولْ جٝذًشاث بخفىؿ الّىاثذ الىٝذًت اإلاعخٝبلُت

ش مّلىماث ظابٝت حعاِذ ِلى ولْ َزٍ ال ، ٘خٕحر الّىاثذ الىٝذًت مٝاسهت بما ثٝذًشاخمً ج٘ى

ّه  ِذم  شة، وجشحْ ِملُت حٕحر الّىاثذ الىٝذًت بلى خالت ٌّخبر مخاو مً ٜبل اإلاعدثمش جم جٜى

ش ٘يها  الخإ٠ذ اإلاخّلٝت بالخيبااث اإلاعخٝبلُت، بر جمثل بزل٤ خالت ِذم الخإ٠ذ الحالت التي ال ًخ٘ى

 2اإلاّلىماث العابٝت للّىاثذ ودسحت اإلاخاوش.اإلاعدثمش ِلى 

 الفرع الثالث: أركان المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي

جخمثل ؤس١ان اإلاخاوشة في الاٜخفاد ؤلاظالمي في الّىاـش الشثِعُت التي جمثل ؤوشاٗ  

ت اإلاخاوشة، وهي: الّاثذ الاخخمالي، الصخق ؤو الجهت اإلاخاِوشة، والّمل  الّملُت الاظدثماٍس

ُٚ اإلاخاِوش. بر ظيخىٛش بلى ١ل ِىفش بىُى مً ؤلاًجاص  ُٕت الخٌى اإلاخاِوش واإلال٢ُت اإلاخاِوشة، ـو

 3ا ظُإحي مً جٙفُل لهزٍ الّىاـش في ظُاٛ الّىاـش واإلاباخث الالخٝت. وهي ١الخالي: إلا

خٙٞ ِلُه معبٝا بالخدذًذ، بر َى : العائد االحتماليأوال:  ًٌ ْ والزي لم  ى الشبذ والّاثذ ٔحر اإلاخٜى َو

ش الّمل اإلاالي واإلافشفي ؤلاظالمي الٝاثم ِلى ِذم مّلىمُت  ِاثذ اخخمالي ٔحر ؤ٠ُذ. ى حَى َو

ى الشبذ ؤو  جدذًذٍ في بذاًت اليؽاه؛ ٘الشبذ ممىىن واإلاخاوشة ما٠ذة ومالصمت ألي مؽشوُ. َو

ت في مجمل  ؤخذ ؤَم ؤوحه الاخخالٗ ًِ اإلاالُت الخٝلُذًت التي جٝىم ِلى ظّش الٙاثذة الشبٍى

ُٙاتها ا  إلاالُت.حّامالتها وجٌى

                                                
(، 2002، )الّذد الثاوي، 9، بدث في : مجلت دساظاث اٜخفادًت بظالمُت، اإلاجلذ اإلاخاطس في الخمىيل اإلاصسفي ؤلاطالميإدازة مدمذ الّلي الٝشي،  1

 .19ؿ: 

 .15،16 اجحاد الشسواث الاطدثمازيت )محمد غمس بىطىيح(، إدازة اإلاخاطس، )الىىيذ: مىخبت آلافاق، دون طىت وشس(، ص ص:  2

 اإلاشحْ العابٞ.  3
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بر ًمثل َزا الّىفش ؤَم الّىاـش، ورل٤ ألن اإلاعدثمش َى  الشخص أو الجهة المخاطرة:ثانيا: 

الخىمُت  تالزي ًٝذم ِلى الاظدثماس بخدمله للمخاوشة، ٘هى ًمثل بزل٤ الّىفش ألاظاس ي في ِملُ

ىا ًبرص دوس اإلاىٍم ومذي ؤَمُخه. ل الدؽاس١ي ِلى مبذؤ ؤظاس ي ًخمدىس في  َو وجٝىم ـُٖ الخمٍى

مماسبت؛  جدمل اإلاىٍم اإلاخاوشة اإلاخّلٝت بشؤط اإلاا٥ بن ١ان سب ما٥ في ِٝذ مؽاس٠ت ؤو

واإلاخاوشة الدؽُٕلُت بن ١ان مماسبا ؤو ٜاثما بّمل الؽش٠ت؛ ٘الٕىم بالٕشم ٜاِذة جاظغ إلاالصمت 

 تزام اإلاىفىؿ ِلُه ِٝذ الؽش٠ت.اإلاخاوشة لىبُّت اإلاعاَمت وحجم الال

ت، ّ٘لى مبر ً  العمل المخاطر:ثالثا:  ؤظاظه ًخدذد ثل َزا الّىفش مدىس الّملُت الاظدثماٍس

الٙٛش بُنهما َى ؤن الّمل ٘وعمُه بالّمل اإلاخاوش جمُحزا له ًِ الّمل ألاححر،  الشبذ، خُث

ّ٘لى ، حضثه مٝابل اظخدٝاٛ الشبذ١له ؤو اإلاخاوش ُ٘ه اظخّذاد لخدمل لُاُ الجهذ ؤو اإلاا٥ 

ّاثذ ُ٘ه مدذد معبٝا وال ًدخاج ل، ؤما باليعبت للّمل ألاححر ٘ايالاخخمالظاظه ًخدذد الّاثذ ؤ

ادة الّىاثذ.   لخدمل لُاُ حهذ ؤو ما٥ مً ؤحل ٍص

ُٚ اإلاعدثمش إلاا ًمل٤، ظىاء ١ان رل٤ سؤظما٥ الملكية المخاطرةرابعا:  ٝفذ بهزا الش٠ً جٌى : ٍو

، بر اثجه ظىاء ١ان رل٤ سبدا ؤو خعاسةؤو هٝذي، والاظخّذاد لخدمل مخاوشة الاظدثماس وهخُِني 

ت بماله، ؤو بما ًمل٢ه مً ؤدواث وجٝىُاث  ش للمعدثمًم٢ً  ؤن ٌؽاٟس في الّملُت الاظدثماٍس

سؤظما٥ ُِني ؤو مادًت ًم٢ً اظخخذامها في الاظدثماس، ٘هى بزل٤ ًخاوش بما ًمل٤ مً وؤدواث 

 ذخى٥ في اظدثماس مّحن مً ؤحل الحفى٥ ِلى ألاسباح. هٝذي لل

ٚ سؤظماله مً  صيغة التوظيف: خامسا: ب اإلاعدثمش في ؤن ًٌى ت التي ًٔش وهي الفُٖ الاظدثماٍس

، ٣٘ل معدثمش ؤو معاَمت في ؤي ؼ٣ل مً الؽش١اث خاللها، ظىاء ١ان رل٤ مؽاس٠ت ؤو مماسبت

 ٕت التي ًشاَا ؤنها مىاظبت له وحّىد ِلُه بالىْٙ.له الخُاس في الذخى٥ في الاظدثماس بدعب الفُ

م٢ً جلخُق اس١ان اإلاخاوشة في الؽ٣ل الخالي:  ٍو
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 .ؤس١ان اإلاخاوشة(: 03الشيل زكم )
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خماد ِلى اإلاشاحْ العابٝتاإلاصدز  : مً بِذاد الىالبت بااِل
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ها لدؽمل حّذ  اإلاّامالث اإلاالُت مً ؤَم ِىاـش اليؽاه الاٜخفادي، والتي جخمحز باخخال٘ها وجىِى

ومْ الخىىساث اإلاهمت التي وشؤث ِلى الحُاة الاٜخفادًت  اإلاخخلٙت، حمُْ الٝىاِاث الاٜخفادًت

 وحّٝذَا، جىىسث بزل٤ اإلاّامالث اإلاالُت اإلاّاـشة وحّٝذث.

م َزا الخىىس والخّٝذ بلى ؤ  ىاِذ ممبىوت بمىابي اإلاالُتن َزٍ اإلاّامالث ٔس  ٜو

ّت في الاٜخفاد ؤلاظالمي، بهذٗ جدُٝٞ  الّذ٥ واإلاعاواة بحن حمُْ ؤوشاٗ الّملُت ولّتها الؽَش

ها ذة الٕىم بالٕشم والخشاج بر ؤن مً ؤَم َزٍ المىابي والٝىاِذ ٜاِ ،اإلاالُت مهما ١ان هِى

تهذٗ بلى خَٙ خٝٛى حمُْ ؤوشاٗ اإلاّاملت اإلاالُت مً خال٥ الاؼتراٟ في ألاسباح  بالممان، التي

 .بحن حمُْ ؤوشاٗ اإلاّاملت ةوالخعاثش، وجٝاظم اإلاخاوش 

ُٖ الخمىٍل الخجاسي،   ّت ؤلاظالمُت ِٝىد اإلاّاولاث ـو ذ الؽَش ومً خال٥ رل٤ ؼِش

ٝىد والفُٖ ِلى ِامل اإلاخاوشة لّاجىىىي َزٍ باإللا٘ت بلى ـُٖ اإلاماسباث واإلاؽاس١اث. ٘هل 

الزي ٌّخبر ِامال مهما في ؤلاهخاج؟ َل ًخدمل ؤوشا ٗ َزٍ اإلاّامالث اإلاخاوشة في مٝابل ما 

ل الخجاسي ِنها في ـُٖ  ًدفلىن ِلُه مً سبذ؟ َل جخخلٚ دسحت اإلاخاوشة في ـُٖ الخمٍى

ّىاثذ بحن حمُْ ؤوشاٗ اإلاؽاس١اث واإلاماسباث؟ َل حّذ اإلاخاوشة ِامال في جىصَْ ألاسباح وال

  اإلاّاملت؟  ١ل َزا ظىداو٥ جبُاهه وجىلُده في َزا اإلابدث مً خال٥ اإلاىالب الخالُت:

 

 

 

 

 

 

 المبحثىالثاني:
 تطبوقاتىالمخاطرةىفيىالتموولىاإلدالميى

 

المطلبىاألول:ىصورىالمخاطرةىفيىالمبادالتىالمالوظ 

المطلبىالثاني:ىىالمخاطرةىفيىالمضارباتىوالمذاركات 
:االقتصادىاإلدالميفيىالطوائدىدورىالمخاطرةىفيىتوزوعى المطلبىالثالث 
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ىالمطلبىاألول:ىصورىالمخاطرةىفيىالمبادالتىالمالوظ

 َزا اإلاىلب الىٝاه الخالُت: ًخممً

 

 

 

 

 الفرع األول: المخاطرة في البيوع

جخخلرررٚ وجىرررُى اإلاّرررامالث اإلاالُرررت اإلاخخلٙرررت، ومىررره  الخرررخالٗجخخلرررٚ البُرررُى وجدىرررُى وبُّتهرررا 

 .اإلاخاوشة  وبُّت ٘يها باخخال٘ها

 أوال: تعريف البيع

إخز البيؼ في اللغت:  .1 ى ؤن ًذْ٘ ِىلا ٍو ، ؤي: مل٤، وبمّنى اؼتري، َو
ً
مفذس باُ بُّا

 
ً
لا لؽشاء، ٘باُ وؼشي بمّنى واخذ، وابخاُ واؼتري ا، والبُْ مً ألالذاد، مثل 1مِّىّ

ٍع َدَزاِهَم َمْػُدوَدةٍ  ﴿:٠زل٤ بمّنى واخذ، ٜا٥ حّالى
ْ
ًٍ َبخ َم

َ
َسْوُه ِبث

َ
. ،2﴾ َوش  3ؤي باٍِى

ىلٞ ِلى ١ل واخذ مً اإلاخّاٜذًً ؤهه باجْ، ول٢ً برا ؤولٞ الباجْ ٘اإلاخبادس بلى الزًَ   ٍو

جمْ ِلى بُُى ذ، ٍو ُّ ىلٞ البُْ ِلى اإلابُْ، ُ٘ٝا٥ بُْ ح واؼخٝاٜه مً  ،بار٥ العلّت، ٍو

ىاءمّذ خذ االباُ ألن ١ل و   .4باِه لؤلخز وؤلِا

ى ِٝذ مّاولت ِلى ٔحر البيؼ في الاصطالح .2 : ًٝفذ به مبادلت اإلاا٥ باإلاا٥ بالتراض ي، َو

.٠ما ٌّٗش ؤًما ِلى ؤهه مبادلت ا وال مخّت لزة. مىاْ٘
ً
 وجمل٣ا

ً
 5 إلاا٥ باإلاا٥ جمل٣ُا

                                                
ذ، ج، هخاب الفسوعاإلاٝذس ي ؼمغ الذًً   .121(ؿ: 2003، 6، )لبىان: ماظعت الشظالت، داس اإلاٍا 1  

.20ظىسة ًىظٚ، آلاًت   2  
 .377(، ؿ:1997، )العّىدًت: داس وُبت لليؽش والخىصَْ، 4، ج2، هجفظير اللسآن الػظيمابً ٠ثحر،   3
 .299 -298ابً مىٍىس، لعان الّشب اإلادُي، مشحْ ظابٞ، ؿ ؿ:   4

ٚ.ًٝف  ذ باإلاىاْ٘ َىا: اإلاىاْ٘ ٔحر اإلااّبذة، لخخشج ؤلاحاسة وال٢شاء مً الخٍّش   

.526، مشحْ ظابٞ، ؿ:  6ِالء الذًً ال٢عاوي الحىٙي، ج  5  

 الفرعىاألول:ىالمخاطرةىفيىالبووع
 الفرعىالثاني:ىالمخاطرةىفيىاإلجارة

 الفرعىالثالث:ىالمخاطرةىفيىصوغىالتموولىالتجاري
 والطاروظالفرعىالرابع:ىىالمخاطرةىفيىالرهنى
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ٙه بإهه: "ِباسة ًِ جمل٤ُ ِحن مالُت، ؤو مىّٙت مباخت ِلى الخإبُذ  و٠زل٤ جم  حٍّش

 1بّىك"

 ثانيا: أركان البيع وشروطه

 ؤس١ان ِٝذ البُْ ِىذ حمهىس الٙٝهاء زالزت ؤس١ان: أزوان البيؼ:  .1

ما الباجْ واإلاؽتري، الػاكدان )الباةؼ واإلاشتري(:  .أ  ؽتره ٘يهما ألاَلُت، والتي َو َو

نهما الٝذسة بإن ًيص ئ ِٝذا مْ جخمثل في صحت الّاٜذان للبُْ، بر ٣ًىن ل٣ل وٗش م

ا ًىالب ٔحٍر بها بىاء ِلى َزا الخّاٜذ، وبالخالي البذ آلا  ً ٢ًدعب مً خالله خٜٝى خٍش

الخمُحز، ٘ال ًىّٝذ بُْ الفبي ٔحر اإلامحز، و٠زل٤ و مً زبىث ل٣ل منهما الّٝل 

ه.ؤاإلاجىىن،  ُّ  ما الفبي اإلاُحز والزي ٌّٗش البُْ ٘ال بذ مً برن ول

؛ ٍوؤًما البذ مً ؤن ٣ًىن الّاٜذ مخخاسا ٘ال ًصح بُْ اإلا٢ش     وال ؼشاٍئ

ىاإلاػلىد غليه:  .ب  ؽتره في ى، َوذمدل الّٝ َو ا ًْٝ ِلى اإلابُْ والثمً ِلى ظىاء. َو

 2 إلاّٝىد ِلُه ؼشوه البذ منها لصحت البُْ:ا

 ؤن ٣ًىن اإلاّٝىد ِلُه مىحىدا لححن اهتهاء الّٝذ؛ 

 ؤن ٣ًىن واَشا ٘ال ًصح ؤن ٣ًىن الىجغ مبُّا وال زمىا؛ 

 ٘ال ًىّٝذ بُْ الحؽشاث التي ال هْٙ ٘يها؛ 
ً
ُا  ؼِش

ً
 به اهخٙاِا

ً
 ؤن ٣ًىن مىخّٙا

 ، ُْللباجْ خا٥ الب 
ً
 في  ؤن ٣ًىن اإلابُْ مملى١ا

ّ
 بال

ً
٘ال ًىّٝذ بُْ ما لِغ مملى١ا

 العلم ، ٘ةهه ًىّٝذ بُْ الّحن التي ظخمل٤ بّذ؛

  ِلى 
ً
  حعلُمه،ؤن ٣ًىن مٝذوسا

ً
٘ال ًىّٝذ بُْ اإلإفىب ألهه وبن ١ان مملى١ا

 ِلى 
ً
 برا ١ان اإلاؽتري ٜادسا

ّ
 ِلى حعلُمه بال

ً
 ؤهه لِغ ٜادسا

ّ
للمٕفىب مىه بال

 ال ً
ً
ه مً الٕاـب، وؤًما ؛هِض

ً
 صح ؤن ًبُّه الٕاـب ألهه لِغ مملى١ا

                                                
 .260(، ؿ: 1956، ) العّىدًت: مىبّت العىت اإلادمذًت، الاهصاف في مػسفت الساجح مً الخالفِالء الذًً بً ظلُمان اإلاشداوي،   1
ذ مد  2 ُُٝت، 5، هفله اإلاػامالث اإلادهيت والخجازيت في الشسيػت ؤلاطالميت مذ ١امل،ٍ٘ش  .83 -58(، ؿ ؿ: 1998، ) مفش: اإلا٢خبت الخ٘ى
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  ت ، ٘بُْ اإلاجهى٥  ًمىْ مً اإلاىاِص
ً
 ِلما

ً
 والثمً مّلىما

ً
ؤن ٣ًىن اإلابُْ مّلىما

ت ٔحر صحُذ ٠ما برا ٜا٥ للمؽتري : اؼتري ؼاة مً  حهالت جٝط ي بلى اإلاىاِص

ٜىُْ الٕىم التي ؤمل٢ها ؤو اؼتري مني َزا الص يء بُٝمخه ؤو اؼتري مني َزٍ 

 ت بالثمً الزي ًد٢م به ٘الن ، ٘ةن البُْ في ١ل َزا ال ًصح؛العلّ

 .٠إن ًٝى٥ له : بّخ٤ َزا البّحر ب٢زا إلاذة ظىت 
ً
خا  ؤن ال ٣ًىن مٜا

وهي ما ًفذس مً وشفي الّٝذ للذاللت ِلى بوؽاء اإلابادلت وسلا الجاهبحن الصيغت:  .ج 

ى اللَٙ )الباجْ واإلاؽتري( ظىاء ١ان رل٤ ٜىال وما ًٝىم  مٝامه مً سظى٥ ؤ و ٠خاب َو

ىاء دون ٠الم، ؤو بؼاسة،  ى ألاخز وؤلِا الزي ًذ٥ ِلى الخمل٤ُ والخمل٤، ؤو ّ٘ال َو

 1والزي ًفذس ابخذاء ٌعمى بًجابا وآلاخش ٌعمى ٜبىال.

ّت ؤلاظالمُت وٛش ال٢عب والذخى٥ في اإلاخاوشة ٔحر  : : تشريع البيع والمخاطرةثالثا خشمذ الؽَش

ا، وفي اإلاٝابل ظمدذ لؤل٘شاد بالذخى٥ اإلاؽشوِت والتي جخمثل في  حَر باب الخّامل بالشبا والٝماس ٔو

في اإلاّامالث اإلاخخلٙت الٝاثمت ِلى اإلاخاوشة اإلاؽشوِت اإلادٝٝت للّذ٥ بُنهم، والتي جمثل ؤظاط 

 هٍام اإلاّامالث.

بر ٌّخبر هٍام اإلاؽاس١اث مً ؤَم اإلاّامالث الٝاثمت ِلى جدمل اإلاخاوشة واإلادٝٝت للّذ٥  

ت ألا٘شاد الزًً ًٙملىن ِذم س١ىبهم  ّت ؤلاظالمُت ساِذ مجمِى مً حمُْ ألاوشاٗ، بال ؤن الؽَش

للمخاوشة، ٘ٙخدذ بزل٤ باب البُُى واإلاّاولاث التي ًخم ٘يها هٝل اإلاخاوش وجبادلها ال الخّامل 

 2مّها، وبالخالي ٌّذ هٍام البُُى ٜاثما ِلى اإلاخاوشة ول٢ً بذسحت ؤٜل مً اإلاؽاس١اث.

وبما ؤن البُُى حّخبر مً ِٝىد اإلاّاولاث، ٘هي بزل٤ مترددة بحن الشبذ والخعاسة ِلى  

ذ  مه، وبزل٤ ٜ٘ش ى ظبب جدٍش ٢ِغ الشبا الزي ٣ًىن ُ٘ه لمان للشبذ دون جدمل ؤي خعاسة َو

ّت ؤلاظالمُت بحن البُْ والشبا، بر ؤن البُْ ًشجبي باألظّاس الٝابلت للخُٕحر بر ٣ًىن الباجْ  الؽَش

                                                
 اإلاشحْ العابٞ. 1
 .231(، ؿ: 2003)الٝاَشة: داس الٝلم لليؽش والخىصَْ،  4، هفله اكخصاد الظىق ًىظٚ ٠ما٥ مدمذ،  2
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ددا بحن الشبذ والخعاسة؛ ؤي ٣ًىن مخدمال للمخاوشة دون وحىد سبذ مممىن ًجّل ؤخذ متر 

 1ألاوشاٗ في ؤمان.

وبزل٤ ٌّذ البُْ هٝل واظخمشاس للمل٤، واإلال٤ مٕىم ومٕشم والبُْ هٝل لهزٍ اإلاخالصمت،  

ذادٍ ٘مً ًىا٥ هْٙ ش يء ًجب ؤن ًدمل لشسٍ، ٘الباجْ ٌعخدٞ سبدا ؤو هماًء للمبُْ هدُجت اظخّ

لخدمل مخاوٍش ولماهه له ولى لم جْٝ ؤي خعاسة، ٠زل٤ الباجْ ًجب ؤن ًخدمل ١ل لشس ؤو 

ى ما ًمحز البُْ ًِ الشبا.   2خعاسة جْٝ ِلى الّحن ورل٤ هدُجت اظخٙادجه مً ٔلتها ومىاّ٘ها. َو

ّت   م الؽَش ُت، َزا ما ًٙعش جدٍش وبالخالي حّذ اإلاخاوشة َىا مُّاسا للعالمت الؽِش

مُت لبّن البُُى ومً ؤمثلتها: الىهي ًِ سبذ ما لم ًممً بر ال ًدل سبذ دون جدمل ؤلاظال 

مخاوشة، ٠زل٤ الىهي ًِ بُْ ألاؼُاء ٜبل وحىدَا، ورل٤ الخخال٥ الخ٣ا٘ا والّذ٥ بحن وشفي 

ذم جإ٠ذ  الّٝذ، ٘ىٗش ًخدفل ِلى الٕىم دون جدمل ؤي مخاوشة، ووٗش ًبٝى ِلى خىش ِو

ا  ،ما ًادي رل٤ بلى الجزاُمً جدفله ِلى العلّت م ىا ٣ًىن للمخاوشة اإلاؽشوِت دوس باِخباَس َو

ل٤ ١اهذ البُُى ال جخم ظببا مٙعشا للىهي ًِ بّن البُُى ورل٤ اله٣ٙاٟ اإلإاهم ًِ اإلإاسم، لز

بخّذ الىاط ًِ الخٕابً والخىاُص والٍلم  بال بمبي اإلاٝادًش وجدذًذ ألازمان لُخدٝٞ الخ٣ا٘ا ٍو

 3والاظخٕال٥.

 ابعا: عالقة الربا بالمخاطرةر

 مفهىم السبا .1

لّى  حػسيف السبا: .أ  ُّ ادة والىماء، و٠زا ال ل ببّن ما  .4حّٗش الشبا ِلى ؤنها الٍض ذ حاء الخجًز ٜو

ادة، والىماء، والّلى ى الٍض ت 5جٝذم مً مّنى الشبا َو ادة في اإلاا٥ ؤخذ اإلاّاوي اللٍٕى . ٘الٍض

                                                
 .48(، ؿ: 1999)ِمان: ماظعت الىّساٛ،  2، هاإلااليت في الاطالمأضىاء غلى اإلاػامالث مدمىد خمىدة،   1
مت، مشحْ ظابٞ، ؿ:   2  .109ِذهً ِبذ هللا مدمذ ٍِى

 اإلاشحْ العابٞ.  3

 
 .304مشحْ ظابٞ، ؿ: ، 14ابً مىٍىس، لعان الّشب، ج 4

 آلاًاث:   5  

َها اْلَماَء  -  .55سورة احلج، اآلية   ﴾ اْهتَ زَّْت َورََبْت َوأَنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج ََبِيجٍ ﴿َوتَ َرى اْْلَْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا أَنَزْلَنا َعَلي ْ

 .676سورة البقرة، اآلية  ﴾اتِ قَ دَ صَّ يب الْ رْ ي ُ ﴿وَ  -
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ادة مؽشووت ِلى سؤط اإلاا٥  ىالحي للشبا، الزي ًخمثل في ١ل ٍص ش اإلاّنى الـا زا حَى للشبا، َو

ادة ِلى ؤـل اإلاا٥ مً ٔحر جباٌْ"1بال مٝابل  .2، ٠ما ًمثل "الٍض

مه في ال٢خاب والعىت، لهزا ٘ةن ١ل مّاملت جخخللها الشبا ج٣ىن    والشبا مجمْ ِلى جدٍش

ّت ؤلاظالمُت في ال٢خاب والعىت  .3مدشمت في الؽَش

ان؛ سبا دًىن وسبا بُُىأهىاع السبا:  .ب   الشبا هِى

  :ادة اإلاؽشووت التي ًخٝالاَا ـاخب اإلاا٥ زبا الدًىن ٌّٗش سبا الذًىن ِلى ؤهه: "الٍض

ومىه حّخبر الٙاثذة  4اإلاذًً ِلى سؤط ماله هٍحر ؤحل مّلىم ًخٙٝان ِلى جدذًذٍ"مً 

اإلاىبٝت في البىٟى والتي جٝىم ِليها اإلاّامالث اإلاالُت بإهىاِها البعُي ؤو اإلاش٠بت، 

ادة ِلى ؤـل الذًً في مٝابل الخإخحر في  الذاثىت ؤو اإلاذًىت هي سبا الذًىن ألنها ٍص

 الدعذًذ.

  :انو زبا البيىع  5:سبا البُُى هِى

  :ى بُْ الىٝىد بالىٝىد ؤو الىّام بالىّام، َى مدشم بالعىت زبا الفضل َو

. 6وؤلاحماُ. ٜذ د٥ ِلى رل٤ الىبي ـلى اله ِلُه وظلم ِلى ؤـىاٗ الّام والىٝىد

                                                
شة  1  .33(، ؿ: 1985، )حذة: الذاس العّىدًت لليؽش والخىصَْ، ، جحسيم السبا جىظيم اكخصاديمدمذ ؤبى َص
، )الجضاثش: اإلااظعت الىوىُت ؤلاطالميت: مفهىمها، وشأتها، جطىزها، وشاطها مؼ دزاطت جطبيليت غلى مصسف إطالميالبىىن مدمذ بىحال٥،   2

 .21(، ؿ: 1990لل٢خاب، 
 آيات الربا:  3

 .035، اآلية: سورة آل عمران ،﴾تُ ْفِلُحونَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَْأُكُلواْ الرِّبَا َأْضَعاًفا مَُّضاَعَفًة َوات َُّقواْ الّلَه َلَعلَُّكْم ﴿ -
 .676، اآلية: سورة البقرة، ﴾ََيَْحُق الّلُه اْلرِّبَا َويُ ْريب الصََّدقَاِت َوالّلُه الَ ُيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ ﴿ -
َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ الّلُه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا اَل يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّ ﴿ - بَا َفَمن َجاءُ  َمْوِعةٌَة مِّن ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوْا ِإَّنَّ

 .675، اآلية: سورة البقرة ،﴾ُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ رَّبِِّه َفانتَ َهَى فَ َلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُ  ِإََل الّلِه َوَمْن َعاَد َفُأْولَِئَك َأْصَحا
 صلى اهلل عليه وسلمقوله  ومن اْلحاديث النبوية الشريفة:

-   وقال : ) هم سواء ( -لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه-   روا  مسلم 
. 66(، ص: 6555، )عّمان: دار النفائس، وتطبيقاتها االقتصادية في المصارف اإلسالمية عمليات التورقأمحد فهد الرشيدي،   4 
5

 .36محودة، مرجع سابق، ص: حممود  
وامللح بامللح مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد فإذا اختلفت فبيعوا   الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر بالتمر﴿: صلى اهلل عليه وسلمقوله  6

 ﴾كيف شئتم إذا كان يدا بيد
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ىاٗ ٜعمان: هٝىد حعخخذم للخثمحن، ووّام، وبالخالي ٘ةن بُْ َزٍ  زٍ ألـا َو

ىاٗ ظىاء ١اهذ للخثمحن  ّخبر سبا.ألـا ادة ال ًجىص َو  ؤو للىّام مْ الٍض

  :ا  َىزبا اليظيئت ا في الحذًث ظابٝا بمثلها ؤو بٕحَر ىاٗ التي جم ر٠َش جباد٥ ألـا

 مْ جإخحر حعلُم ؤخذَما.

 بر ًم٢ً جىلُذ ؤهىاُ الشبا مً خال٥ الؽ٣ل الخالي: 

 ؤهىاُ الشبا(: 04الشيل زكم )

 

 

 

 

 

ّت ؤلاظالمُت وٛش ال٢عب التي جادي بلى  :جحسيم السبا وغالجه باإلاخاطسة  .2 خشمذ الؽَش

ومً بحن َزٍ الىٛش وفي ، 1بالباولبخذار المشس بالٕحر ؤو اظخٕاللهم وؤ١ل مالهم 

مٝذمتها هجذ الشبا، و١ل مّاملت جخخللها ؼبهت الشبا حّذ ٔحر مؽشوِت ورل٤ إلاا جدذزه مً 

م الشبا والزي اجٙٞ ِلُه مٍّم  ؤلشاس اٜخفادًت واحخماُِت وخلُٝت، وألامش اإلاهم في جدٍش

ؤو مخاوشة، ورل٤ ألن  الٙٝهاء والّلماء َى ؤهه وظُلت ل٢عب اإلاا٥ مً ٔحر جدمل ؤي ِىاء

الّاثذ ؤو الٕىم ٘يها ٌّىد لىٗش والخ٣لٙت ؤو الٕشم ًخدمله الىٗش آلاخش. َزا ما ؤدي بلى 

ى ٜاثم ِلى مداسبت الٍلم 2حؽذًذ خشمخه ، رل٤ ألن ؤلاظالم َى دًً الّذ٥ واإلاعاواة، َو

ادة ِلى ٜشله دون جدمل ؤدوى مخاو شة ودون والاظخٕال٥، ٘اإلاشابي بهما ٌعخُٙذ مً الٍض

بز٥ ؤي حهذ، في مٝابل رل٤ ٘ةن اإلاٝترك ًخدمل حمُْ ؤهىاُ اإلاخاوش لىخذٍ، باإللا٘ت 

                                                
َنُكم بِاْلَباِطلِ ﴿ لقوله تعاَل:  1  .088سورة البقرة، اآلية  ﴾ َواَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ

ُموَن َواَل فَِإن َّلَّْ تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِِبَْرٍب مَِّن اللَّ ِه َوَرُسولِِه َوِإن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم اَل َتْةلِ  ﴾٨٧٢﴿ بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّ َه َوَذُروا َما  ﴿   2
 .679، 678سورة البقرة، اآلية  ،﴾٨٧٢﴿ ُتْةَلُمونَ 

 أنواع الربا ربا الديون
 الفضلبا ر 

 با النسيئةر 
 با البيوعر 

ُٞ ًىوغ اإلافشي، الىٍام اإلافشفي ؤلاظالمي،  هاإلاصدز:   .15، 14(، ؿ ؿ 2009)دمؽٞ: داس اإلا٢خبي، 2٘س
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ادة في خالت سدٍ للٝشك، مما ًادي بلى جشا٠م ألامىا٥ لذي ٘ئت مً  بلى جدمله لّبء الٍض

 اإلاجخمْ وحّىُلها ًِ الخذاو٥.

م ؤلاظالم للشبا ٔاًت  في جدُٝٞ الّاثذ الحال٥ اإلاشجب   ي باإلاخاوشة، ّ٘لى ٜذس وفي جدٍش

الٕشم ًإحي الٕىم، ٘ٙي اإلاّامالث اإلاؽشوِت ج٣ىن اإلاخاوشة مىصِت ِلى حمُْ ألاوشاٗ دون 

ٞ الشبا، بر حُٕب ٘يها ِذالت جىصَْ الّاثذ بحن  لمان الشبذ، ِلى ٢ِغ اإلاّامالث التي جخم ٘و

 ألاوشاٗ.

ت الاٜخفادًت، وجدُٝٞ ومىه ًخطح ؤن اإلاخاوشة اإلاؽشوِت لها دوس مهم في دْ٘ العجل  

زا ما ؤ٠ذٍ هللا ظبداهه وحّالى في ٠خابه1الّذالت في اإلاجخمْ ألن الشبا حّذ ٌلما واظخٕالال  . 2،َو

س السبا باإلاخاطسة: .3 ت باإلاخاوشة بر ر٠شوا  جبًر َىاٟ مً الاٜخفادًحن مً ًبرس الٙاثذة الشبٍى

شاث ومً ؤَمها:  3الّذًذ مً الخبًر

 اإلاٝشك ًخّشك للّذًذ مً اإلاخاوش؛ ؤن .ؤ 

ما ًِ الىٝق في ُٜمت الىٝىد بعبب الخطخم الىٝذي واسجٙاُ  .ب  ؤن الٙاثذة حّخبر حٍّى

ش ٘ٝا٥  ألاظّاس، بر ًىحذ مً ؤصحاب ال٢ٙش الاٜخفادي ؤلاظالمي مً جإزش بهزا الخبًر

ن ًِ اسجٙاُ ألاظّاس والخطخم؛  بجىاص ؤهىاُ الٙىاثذ التي جٝذم ٠خٍّى

ش إلاخاوش ِذم العذاد والاخخُا٥ والخماول والا٘الط  ٌّخبرون .ج  ؤًما الٙاثذة جبًر

ا؛ حَر  ٔو

ش مشدود مً ِذة وحٍى منها:   بال ؤن َزا الخبًر

ما ًِ الخطخم ل٣ان مىىُٝا ؤن ًخدٟش  .ؤ  برا ١ان ظّش الٙاثذة ٌّخبر خُٝٝت حٍّى

خزبزبت ـّىدا ؤو َبىوا مْ حٕحر ألاظّاس، بال ؤهىا هجذ ؤن مّذالث الخطخم ج٣ىن م

                                                
، )سظالت د٠خىساٍ ٔحر ميؽىسة، ١لُت الّلىم الاحخماُِت والّلىم ؤلاظالمُت، البػد اإلالاصدي لدوز اإلاخاطسة في الاكخصاد ؤلاطالميحمُلت ٜاسػ،   1

  .145ؿ: (، 2009حامّت باجىت، 
ْ تَ ْفَعُلوا َفْأَذنُوا ِِبَْرٍب مَِّن اللَّ ِه َوَرُسولِِه َوِإن تُ ْبُتْم  ﴿ لقوله تعاَل:   2  .679سورة البقرة، اآلية  ﴾ فَ َلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم اَل َتْةِلُموَن َواَل ُتْةَلُمونَ فَِإن َّلَّ
(، ؿ 1982، بدث في مجلت الاٜخفاد الاظالمي، اإلاجلذ ألاو٥، )الّذد ألاو٥، الفابدة السبىيت وكىد الخضخم وليظذ حػىيضا غىهخعً شحاجه،  3

 .216 -212ؿ: 
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بال ؤن ؤظّاس الٙاثذة جبٝى زابخت، بر هجذ ؤن ظّش الٙاثذة ال ًإخز في الحعبان مّذ٥ 

 الخطخم ِىذ جدذًذٍ؛

م في  .ب  َش ش الٙاثذة مٝبىال في خالت اسجٙاُ مّذالث الخطخم، ٘ما َى جبًر برا ١ان جبًر

 1خالت اهخٙاك مّذالث الخطخم، ٘هل ًلضمىن اإلاٝشك بٝبى٥ ؤٜل مما ؤٜشك؟

م الٙاثذة ألن ٌّذ جبًر .ج  ى مً ؤظباب جدٍش ش الٙاثذة ودّ٘ها في ٘ترة الخطخم ٌلما، َو

، ٘خدمُله بًاٍ ٌلم له.  2اإلاٝترك لِغ معاوال ًِ الخطخم ختى ًخدمل وصٍس

ّت ؤلاظالمُت ِلى خماًت سؤط اإلاا٥ مً مخاوش الخطخم، ورل٤ مً   ولهزا خثذ الؽَش

ٝا لٝاِذة "الٕىم بالٕشم ٤ عجلت خال٥ حصجُْ الاظدثماس ٘و " مما ًادي بلى جدٍش

عخخذم مّذالث 
ُ
الاٜخفاد وحصجُْ ؤلاهخاج ومىه العُىشة ِلى مّذال الخطخم، دون ؤن ح

ْ مّذالث  ن ـاخب سؤط اإلاا٥ ِلى الاسجٙاُ في ألاظّاس، والتي جادي بلى ٘س الٙاثذة لخٍّى

 الخطخم.

ش الٙاثذة مً مخاوش ِذم العذاد والتهشب ؤو ؤلا٘ال  .د  ط ؤو الخماول، ؤما باليعبت لخبًر

ْ الىظاثل التي  ّت ؤلاظالمُت خمذ الذاثً مً َزٍ اإلاخاوش مً خال٥ حؽَش ٘ةن الؽَش

ً والخىزُٞ، لٝىله حّالى: " ًا  : ١ال٢ٙاالث، والمماهاث اإلاادًت ١الَش جدَٙ الحٝٛى

" ّت 3ؤيها الزًً آمىىا بر جذاًيخم بذًً لى ؤحل معما ٘ا٠خبٍى ، ٠ما اِخبرث الؽَش

لما لٝىله ـلى هللا ِلُه وظلم: ؤلاظالمُت ِذم ا لعذاد مْ الٝذسة ِلُه ِمال آزما ٌو

  4" مىل الٕني ٌلم".

 

 

 

                                                
 .148ؿ:  حمُلت ٜاسػ، مشحْ ظابٞ،  1

96(، ؿ: 2004، )لبىان: ماظعت الشظالت لليؽش والخىصَْ، 2، همدخل للفىس الاكخصادي في ؤلاطالمظُّذ ظّذ مشوان،   2  
 .686سورة البقرة، اآلية   3

.055، 049مجيلة قارش، مرجع سابق، ص ص :   4  
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 في اإلجارة الفرع الثاني: المخاطرة 

 اإلاشجبىت بها وبإوشا٘ها  اإلاخاوشة بلى اخخالٗ ًادي جخخلٚ ؤلاحاسة ِلى البُُى في ِّذة حىاهب، ما

 .ؤًما

 اإلجارة تعريف: أوال

ى الّىك ، ومىه ظمي الثىاب ؤلاحازة في اللغت:  .1 ؤلاحاسة في اللٕت مؽخٝت مً ألاحش َو

.
ً
 1ؤحشا

حّٗش ؤلاحاسة ِلى ؤنها ِٝذ ِلى مىّٙت مٝفىدة مباخت، مذة ؤلاحازة في الاصطالح:  .2

  2مّلىمت، بّىك مّلىم.

شي اخذ الٙٝهاء ؤن ؤلاحاسة بُْ للمىاْ٘ بّىك،  ؤحّش الص يء؛ ؤي م٢ىه مً الاهخٙاُ مىه  ٍو

ذ ج٣ىن ، و 3ؤحشة مُّىتمٝابل  اإلاىّٙت ٜذ ج٣ىن مىّٙت ِحن ٠ع٢نى الذاس وس١ىب العُاس...، ٜو

ُّ مىّٙت مً ِمل مثل ِمل اإلاهىذط والبىّ  اه، ومىّٙت الصخق الزي ًبز٥ حهذٍ مثل اء والخ

ُان والخذماث.4الخذم.  ٘هي ِٝذ بُْ إلاىاْ٘ ألِا

 جهة المؤجر والمستأجر المخاطرة فيثانيا: 

ل اإلاخاطسة في حهت اإلاؤِحس:  .1 ٌّخبر ماِحش الّحن َى المامً بفٙخه َى مال٤ ألـا

ختى بّذ مىجه ٘اإلاخاوشة هي الحا٠مت في  واإلاعخدٞ إلإاهمه )ألاحشة( هدُجت لمماهه للّحن

خُث ؤن الّحن  5اهخٝا٥ مىّٙت الّحن اإلااحشة بلى وسزت اإلااحش ختى جيخهي مذة ِٝذ ؤلاحاسة،

 بُذ اإلاعخإحش ال ًممنها بال بالخّذي ؤو الخٝفحر.اإلااحشة هي ؤماهت 

وهي الجهت لتي ًْٝ ِليها لمان اإلاىاْ٘ اإلاّٝىد ِليها، ٠ع٢نى اإلاخاطسة في حهت اإلاظخأحس:  .2

اإلإاهم  الذاس والاهخٙاُ ببّن آلاالث، ظىاء اهخْٙ بها ؤو لم ًيخْٙ، بر ؤن اإلاىاْ٘ جمثل

                                                
 .102(، ؿ: 1999، )الٝاَشة: داس الٙخذ لئلِالم الّشبي، 4، ج2، هفله الظىتالعُذ ظابٞ،   1
 194ٌ(، ؿ: 1429، 37بدث في مجلت الّذ٥، )الّذد  ؤلاحازة بجصء مً الػمل،ِبذ الشخمان بم ِثمان الجّلىد،   2
 . 64(، ؿ: 2008، )الٝاَشة: ِالم ال٢خب، 1، جمعجم اللغت الػسبيت اإلاػاصسةؤخمذ مخخاس ِمش،  3

.العُذ ظابٞ، مشحْ ظابٞ  4  
.48(، 1997، )العّىدًت: داس ِالم ال٢خب، 8، ج3ه، اإلاغنيمدمذ بً ٜذامه،   5  
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بالخالي ٘ةن ٜبن اإلاعخإحش للّحن اإلااحشة ًلضمه مٝابل اإلإاسم وهي التي جخمثل في ألاحشة، و 

ل اإلاالي ختى ولى لم ٌعخٕله   .1ؤحشة ألـا

 الفرع الثالث: المخاطرة في صيغ التمويل التجاري

  ، ُامها ِلى هٍام جخمحز ـُٖ البُُى في الاٜخفاد ؤلاظالمي باالخخالٗ والخىُى وهٍشا السجباوها ٜو

ى ٘يها ؤًما جخخلٚ مً ـُٕت بلى ؤخشي. اإلاخاوشة، ٘اإلاؽاس٠ت
 المخاطرة في بيع المرابحة والبيع اآلجلأوال: 

 اإلاخاطسة في بيؼ اإلاسابحت .1

 :هي بخذي  واصطالحا 2ًٝا٥ سابدخه ِلى ظلّخه، ؤي ؤِىُخه سبدا. حػسيف اإلاسابحت

ل ؤلاظالمي.*ـُٖ بُُى ألاماهت في الٙٝه ؤلاظالمي  ، خُث حّخبر مً ؤ٠ثر ؤؼ٣ا٥ الخمٍى

ٙها ِلى ؤنها بُْ بهامؾ سبذ مخٙٞ ِلُه؛ خُث  جىىىي ِلى ؼشاء ظلّت  م٢ً حٍّش ٍو

٣ىن الذْ٘ مً ٜبل  اٗ مُّىت ٍو مدذدة مً ٜبل الباجْ بىاء ِلى ولب اإلاؽتري بإـو

 3اإلاؽتري ماحال.

 :بيؼ اإلاسابحت وغامل اإلاخاطسة   ، وبالخالي ٘هي حّخبر اإلاخاوشة مً ؤخذ ؤهىاُ البُُى

البُْ، بر ؤن ٠ال مً وشفي الّٝذ ًم٢ىه ؤن ًخعش ؤو ًشبذ الفٙٝت، خاوش جخّشك إلا

زا  ؤورل٤ خعب الخٕحراث التي جىش  ان واسد، َو في ألاظّاس، ٘اخخما٥ سبذ وخعاسة الى٘ش

ٞ الخىك والاظخّذاد لخدمل  َى ؼإن الخجاسة والتي ٣ًىن ال٢عب مً خاللها ًِ وٍش

 اإلاخاوشة. 

 اإلاخاطسة في البيؼ آلاحل .2

 ا  ًٝفذ بالبُْ آلاحليؼ آلاحل: حػسيف الب ١ل بُْ ًخم ُ٘ه بُْ العلّت بإ٠ثر مً ظَّش

 الحالش مٝابل جإحُل الذْ٘، ؤي ًخم ُ٘ه حعلُم اإلاثمً وجإخحر الثمً.

                                                
ذ  1 ض خعً ٍص  .20(، ؿ: 1996)مفش: اإلاّهذ الّالمي لل٢ٙش ؤلاظالمي،  ، ؤلاحازة بين الفله ؤلاطالمي والخطبيم اإلاػاصس،مدمذ ِبذ الٍّض
بت، اإلاصسف ؤلاطالمي غلمّيا وغملّياِبذ العمُْ اإلافشي،   2  .75(، ؿ:1988، )مفش: م٢خبت َو
دون ر٠ش زمً جٝعم البُُى في الٙٝه ؤلاظالمي بلى: بُُى ألاماهت، ألماهت الباجْ في ر٠ش الثمً ألاو٥، وبُُى اإلاعاومت، رل٤ ؤن الثمً ًخدذد مٙاولت   *

 ؤولي مشحعي.
3
 MAHA – HANAA BALALA, ISLAMIC FINANCE AND LAW: THEORY AND PRACTICE IN A 

GLOBALIZED WORLD, (NEW YORKS: I.B TAURIS, 2011), P: 28. 
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 ادة في البُْ : حىاش البيؼ آلاحل وغالكت ذلً باإلاخاطسة لٝذ ؤحاص بّن الٙٝهاء الٍض

ا سبا،  مجمْ الٙٝه ؤلاظالمي بجىاص الثمً، ورل٤ في  شاس ٝل ورل٤آلاحل، ولم ًخم اِخباَس

م  اد في الثمً اإلااحل ًِ الثمً الحا٥، ٠ما 2/6)51الٝشاس ٜس ( والزي ًىق: "ججىص الٍض

، وزمىه باألٜعاه إلاذة مّلىمت"
ً
. ومً ؤظباب حىاص البُْ 1ًجىص ر٠ش زمً البُْ هٝذا

ة َىا مخاوشة آلاحل هجذ ِامل اإلاخاوشة بلى حاهب ِمل الضمً، وجخممً اإلاخاوش 

الخلٚ ؤو مخاوشة الخإخحر ًِ العذاد، ؤو مخاوشة َالٟ الذًً باإللا٘ت بلى مخاوشة 

 2جٝلباث ألاظّاس.

  وبيع االستصناع المخاطرة في بيع السلم ثانيا:

 اإلاخاطسة في بيؼ الظلم .1

عمى العلٚحػسيف بيؼ الظلم:  .ؤ  ٗى في الزمت بثمً معجل" *َو ى " بُْ مـى  3َو

ّٗش ؤًما ِلى  ى َو ى الثمً وآلاخش ماحل َو ؤهه: "مبادلت ِىلحن ؤولهما خالش َو

 .4الص يء اإلاعلم ُ٘ه"

احل ُ٘ه ٜبن العلّت اإلامبىوت  ٘العلم َى بُْ ٌعجل ُ٘ه ظذاد الثمً اإلادذد، ٍو

 بفٙاث مُّىت وؤحل مدّذد ومّلىم.

ٜشاس مجمْ الٙٝه ؤلاظالمي خى٥ بُْ العلم  جممًبيؼ الظلم وغامل اإلاخاطسة: شسوط   .ب 

 5لؽشوه الخالُت:ا

  
ً
ثبذ دًىا م٢ً لبي ـٙاجه ٍو م حؽمل ١ل ما ًجىص بُّه ٍو

َ
ل العلْ التي ًجشي ٘يها العَّ

اث اث ؤم اإلافىِى  ؛في الزمت، ظىاء ؤ١اهذ مً اإلاىاد الخام ؤم اإلاضسِو

                                                
م للمصيد مً الاطالع اهظس 1 ( خى٥ البُْ بالخٝعُي، 1990ماسط  20-14( إلاجمْ الٙٝه ؤلاظالمي في ماجمٍش العادط )حذة: 2/6)51: الٝشاس ٜس

 (.193، ؿ: 4، الجضء 6واإلايؽىس بمجلت اإلاجمْ )الّذد 

ُٞ ًىوغ اإلافشي،  2  .53(، ؿ: 1997)دمؽٞ: داس الٝلم،  2ه، بيؼ الخلظيط، جحليل فلهي واكخصادي٘س
ى الخٝذًم، ألن الثمً َىا مٝذم ِلى البُْ.  *  مإخىر مً الدعلُٚ، َو
ذ ظابٞ،   3 ُّ  .72ؿ:(، 1999داس الٙخذ لئلِالم الّشبي،  مفش:) ،2ه ،4جفله الظىت، الع
ب، ججسبت البىىن الظىداهيت في الخمىيل الصزاعي بصيغت الظلمِثمان باب٢ش ؤخمذ،    4  .16َر(، ؿ: 1418،)حذة: اإلاّهذ ؤلاظالمي للبدىر والخذٍس
م  5 ل  6-1( إلاجمْ الٙٝه ؤلاظالمي في ماجمٍش الخاظْ )ؤبى ٌبي: 2/9) 85الٝشاس ٜس ،( خى٥ العلم وجىبُٝاجه اإلاّاـشة، واإلايؽىس بمجلت اإلاجمْ 1995ؤٍ٘ش

 (.371، ؿ: 1، الجضء 9)الّذد 
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  خ مّحن، ؤو بالشبي بإمش ما٠ذ م ؤحل مّلىم، بما بخاٍس
َ
ل ًجب ؤن ًدذد لّٝذ العَّ

، ولى ١ان مُّاد  ُى ، ال ًاديالٜى
ً
 ٌعحرا

ً
ه ًخخلٚ اخخال٘ا ِى للخىاُص ٠مىظم  ٜو

 الحفاد؛

  جىص جإخحٍر لُىمحن ؤو زالزت ولى م في مجلغ الّٝذ، ٍو
َ
ل ل ٜبن سؤظما٥ العَّ ألـا

ت، ؤو صاثذة ًِ ألاحل اإلادذد للعلم  ؛بؽشه، ِلى ؤن ال ج٣ىن مذة الخإخحر معاٍو

 ؤو ٠ 
ً
ىا  مً ؤخز اإلاعِلم )اإلاؽتري( َس

ً
ا م بلُه )الباجْ(؛ٙال ماوْ ؼِش

َ
 مً اإلاعل

ً
  ُال

  )م ُ٘ه ِىذ خلى٥ ألاحل، ٘ةن اإلاعِلم )اإلاؽتري
َ
م بلُه ًِ حعلُم اإلاعل

َ
برا عجض اإلاعل

سخ الّٝذ وؤخز سؤط ماله، وبرا ١ان م ُ٘ه ٘و
َ
 ًخحر بحن الاهخٍاس بلى ؤن ًىحذ اإلاعل

 عجٍض ًِ بِعاس، ٘ىٍشة بلى مِعشة؛

 م بلُه، ألهه ِباسة ًِ دًً، وال  ال ًجىص الؽشه الجضاجي ًِ الخإخحر في
َ
حعلُم اإلاعل

ادة في الذًىن ًِ الخإخحر؛ًجىص اؼتر   اه الٍض

  
َ
ل ًً؛ال ًجىص حّل الذًً سؤط ما٥ للعَّ ًً بالذَّ  م؛ ألهه مً بُْ الذَّ

ُّا تهذٗ بلى ببّاد اإلاخّاملحن مبُْ العلم، هجذ ؤنها حومً خال٥ َزٍ الؽشوه الخاـت ب 

الذخى٥ في اإلاخاوشة ٔحر اإلاؽشوِت، والتي جخمثل في الٕشس، والجهالت،  واإلاٝامشة ، وبُْ 

 الذًً بالذًً.

حن، ٘مً مً اإلام٢ً ؤن   ٠ما ؤنها جبحن حاهبا مؽشوِا مً اإلاخاوشة ًخدمله ٠ال الى٘ش

ان إلاخاوش الخٕحر في ألاظّاس ظىاء باالسجٙا  .ُ ؤو باالهخٙاكًخّشك الى٘ش

 اإلاخاطسة في بيؼ الاطخصىاع .2

: ٌّٗش واصطالحا 1اظخفىاُ الص يء، ؤي الذِىة بلى ـىّه.حػسيف بيؼ الاطخصىاع:  .ؤ 

ا  ِلى ؤهه: "ِٝذ ٌؽتري به في الحا٥ ش يء مما ًفىْ ـىّا ًلضم الباجْ بخٝذًمه مفىِى

ت، وبثمً مدذد." اٗ مخفـى  2بمىاد مً ِىذٍ، بإـو

                                                
1
اوي،     .134(، ؿ: 2005،)لبىان: داس ال٢خب الّلمُت، ط الخجازة في الاكخصاد ؤلاطالميضىابمدمذ هجُب خمادي الجِى

ب، غلد الاطخصىاع ومدي أهميخه في الاطدثمازاث ؤلاطالميت اإلاػاصسةمفىٙى ؤخمذ الضسٜا،   2 َرر( 1420، )حذة: اإلاّهذ ؤلاظالمي للبدىر والخذٍس

 .20ؿ: 
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ِٝذ الاظخفىاُ َى ِٝذ بُْ ًخممً  :وغامل اإلاخاطسةشسوط بيؼ الاطخصىاع  .ب 

 1ؼشوه البُْ باإللا٘ت بلى:

  ا٘ه اإلاىلىبت، وجدذًذ ؤحل الحفى٥ ذٍس وؤـو ه ٜو بُان حيغ اإلاعخفىْ وهِى

 ؛ِلُه

 بلى ؤٜعاه مّلىمت آلحا٥  ًجىص في ِٝذ الاظخفىاُ جإحُل الثمً ١له، ؤو جٝعُىه

  مدذدة؛

  ُبمٝخط ى ما اجٙٞ ِلُه الًجىص ؤن ًخممً ِٝذ الاظخفىا 
ً
 حضاثُا

ً
ّاٜذان ما ؼشوا

 لم ج٢ً َىاٟ ٌشوٗ ٜاَشة؛

  لى ل ُ٘ه بذْ٘ سؤط اإلاا٥ ؤـبذ ظلما، ِو م٢ً الٝى٥ ؤن ِٝذ الاظخفىاُ برا ُعّجِ ٍو

 م والاظخفىاُ َى حعجُل دْ٘ الثمً؛َزا ٘ةن وحه الاخخالٗ بحن العل

ألاَذاٗ التي يهذٗ بليها وبالخالي هجذ ؤن ؼشوه ِٝذ بُْ الاظخفىاُ لها هٙغ 

 بُْ العلم باليعبت للمخاوشة.

 : المخاطرة في الرهن والعاريةلرابعالفرع ا

ت  ً والّاٍس الاٜخفادًت اإلاخخلٙت،  خاحاتهممً ؤَم الفُٖ التي ٌّخمذ ِليها الىاط في ٜماء ًمثل ١ل مً الَش

 ىٝاه الخالُت.في الاإلاخاوشة في ١ل ـُٕت،  لهزا ظِخم جىلُذ مّنى ١ل منهما، وببشاص 

 أوال: المخاطرة في الرهن

  حػسيف السهً: .1

ً َزا حػسيف السهً لغت:  .أ  ى بمّنى الحبغ ًٝا٥: َس ً" َو َى مً ؤـل ال٣لمت "َس

ّني ؤًما الثبىث والذوام ًٝا٥: ماء ساًَ: ؤي معخٝش وداثم،  الص يء بمّنى خبعه. َو

خالصمان، ألن الحبغ ٌعخلضم الثبىث باإلا٣ان مواإلاّىُان 2ووّمت ساَىت ؤي داثمت.

                                                
ررررم 1 ، 7( خرررى٥ ِٝررررذ الاظخفرررىاُ، اإلايؽررررىس بمجلرررت اإلاجمررررْ )الّررررذد 1992مرررراي 14-9مررراجمٍش العررررابْ )حرررذة: ( إلاجمرررْ الٙٝرررره ؤلاظرررالمي فرررري 3/7) 65الٝرررشاس ٜس

  (.223، ؿ: 2الجضء 
 .1202(، ؿ: 2005، )لبىان: م٢خبت الشظالت، 8، هاللامىض اإلاحيطمجذ الذًً، الٙحروصابادي،   2
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ً مفذس ظمّي به الص يء اإلاذُ٘ى جٝى٥:  ٠ما جٝى٥ " والاظخٝشاس ُ٘ه، والَش
ً
ىا ىذ َس َس

"
ً
ىذ زىبا َس

1 

ًحػسيف السهً اصطالحا:  .ب  ٙاث ِذًذة في الَش ورل٤ الخخالٗ الٙٝهاء في  وسدث حٍّش

ٙاتهم له ماًلي:  2 ؼشووه، ومً حٍّش

  ه ٘ٝهاء الحىُٙت  بإهه: "خبغ ش يء مالي بدٞ ًم٢ً اظدُٙاٍئ مىه ١الذًً"ِ٘ش

  ًًه الحىابلت بإهه:" اإلاا٥ الزي ًجّل وزُٝت بذ ٘ش مً زمىه بن حّزس  لِعخىفيِو

 اظدُٙاٍئ ممً َى ِلُه".

ا، إلاا ُ٘ه مً جدُٝٞ مفالح   ً ٌّخبر مً ِٝىد الخىزُٝاث الجاثضة ؼِش ومىه ٘الَش

 اإلاعلمحن في مّامالتهم.

ٙهلد السهً: اإلاخاطسة في غ .2 ً، ٠ما اخخلٙىا ؤًما في ٠ُُٙت ماخخلٚ الٙٝهاء في حٍّش  للَش

ىن ظىاء مً وٗش الشاًَ ؤو  لى وحه الذٜت اخخلٙىا في هُى اإلاشتهًالخفٗش في اإلاَش ، ِو

ً؟ ؤهي ًذ ؤماهت ؤم ًذ لمان؟، ٘منهم مً ًشي  ن ًذ اإلاشتهً ًذ ؤماهت ورل٤ ؤالُذ ِلى الَش

لُه ٔشمه"لٝىله ـلى هللا ِلُه وظلم:  ىه ِو ً إلاً َس ً، الَش بر ٌّني ؤن  3"ال ٌٕلٞ الَش

ىها، ٘هى ؤماهت بُذٍ، ٘ةن  ً بل َى باٛ ِلى مل٤ ـاخبه مادام مَش اإلاشتهً ال ًمل٤ اإلاَش

عٝي ش يء مً الذًً، وبن َل٤ ٌُه، وال لَل٤ بٕحر حّذ ؤو جٝفحر مً اإلاشتهً ٘ال لمان ِ

 4ِىذ َال٠ه. بخّذ ؤو جٝفحر مً ؤخذَما ٘ةهه ًممىه بُٝمخه

ً في جدمل اإلاال٤ جبّاث اظخمشاس اإلال٤    ومىه جخجلى مّاوي اإلاخاوشة في ِٝذ الَش

ىن إلافلحخه، ٘اإلاال٤ ًخدمل  شما، ٘اإلإاسم ًخدملها مً ١اهذ مٕاهم اخخباط اإلاَش ٔىما ٔو

 5ة اظخمشاس اإلال٤، ٘مً ٜبن ُِىا إلافلحخه ١ان ِلُه ؤن ًخدمل اإلإاسم.ش مخاو

 

                                                
  .242ؤخمذ الُٙىمي اإلاٝشت، مشحْ ظابٞ، ؿ: 1 
   .443مشحْ ظابٞ، ؿ: ، 6مدمذ ابً ٜذامه ،ج  2
  .59(،ؿ: 2002)لبىان: داس ال٢خب الّلمُت،  ، 5، ج2هاإلاظخدزن غلى الصحيحين، مدمذ الحا٠م الىِعابىسي،  3

م   ..6، ) َُئت اإلاداظبت واإلاشاحّت للماظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت( ؿ: السهً وجطبيلاجه اإلاػاصسة، 39اإلاُّاس الؽشعي ٜس 4  
مت، ؿ: ِذهان ِبذ هللا مدمذ ِ 5   .114ٍى
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 ثانيا: المخاطرة في عقد العارية

 حػسيف الػازيت  .1

اسة، ًٝا٥ ًخّىسون الّىاسي بُنهم، واظخّاٍس زىبا ٘إِاٍس حػسيف الػازيت لغت:  .أ  وهي ؤلِا

ذ ُٜل معخّاس بمّنى مخّاوس ؤو مخذاو٥.  بًاٍ. ٜو

ت اـىالخا بما ًليحػسيف الػازيت اصطالحا:  .ب   :ِٗش الٙٝهاء الّاٍس

 "خت بال ِىك ها اإلاال٢ُت بإنها: "جمل٤ُ مىّٙت مٜا ٘ش  1ِو

 "ٍها الؽاُّ٘ت بإنها: "بباخت الاهخٙاُ بما ًدل الاهخٙاُ به مْ بٝاء ُِىه لحرد ٘ش  .2ِو

ت بإنها جمل٤ُ مىّٙت مُّىت مذة   ٙاث العابٝت ًم٢ً حٍّشٚ الّاٍس ومىه مً خاللل الخٍّش

 مُّىت بال ِىك.

ت اإلاخاوشة ؤن اإلاا٥ مممىن ِلى مال٢ه مادام في ًذٍ، هٍ جٝشس  اإلاخاطسة في الػازيت: .2 ٍش

٘ةن َل٤ ٘ةهه يهل٤ ِلى مال٢ه وهي مخاوشة اظخمشاس اإلال٤. ؤما برا ٜبن اإلاعخّحر اإلال٤ 

ٗ بحن الٙٝهاء، في َزٍ اإلاعإلت اخخال  ؟لممان بلُه، ؤم ج٣ىن ؤماهت في ًذٍ٘هل ًيخٝل ا

ت ؤماهت ٔحر مممىهت ٘منهم مً ًٝى٥ ؤ ي.ن الّاٍس ت ؤماهت  بال بالخّذي ؤو الخٍٙش ألن الّاٍس

ت    3 خفلذ بُذ اإلاعخّحر ِلى وحه مإرون ُ٘ه، ُ٘ذٍ ًذ ؤماهت. ومنهم مً ًشي بإن الّاٍس

، ورل٤ ألن ِلى اإلاال٤ جدمل مخاوش  4و ٔحر حّذ،ؤمممىهت ِلى اإلاعخّحر ظىاء بخّذ 

ًىا٘ٞ ٜاِذة الٕىم خشي هشي ؤن الاحتهاد الثاوي ؤ تاظخمشاس مل٢ه مً حهت، ومً حه

ن ًخدمل اإلإاسم، بر حاء في اإلازَب:" ؤبالٕشم، ٘مً ٌعخدٞ اإلإاهم )اإلاعخّحر( ِلُه 

ت ِلى اإلاعخّحر." ومىه هجذ  5الممان ًجب ِلى مً له اإلاىّٙت، ولهزا ًجب لمان الّاٍس

مْ اإلاخاوشة في الاٜخفاد ؤلاظالمي ورل٤ لىحىد  مؤن َزا الشؤي ألاخحر َى ألاصح واإلايسج

الخالصم بحن الٕىم والٕشم، ٘لى ١ان الٕىم مً حهت اإلاعخّحر والممان مً حهت اإلاّحر ٘هزا 

ىافي ٔاًت اإلاخاوشة في  ّت ؤلاظالمُت ٍو ال ًصح اله٣ٙاٟ اإلاخالصمحن ٘هزا ٔحر مّهىد في الؽَش

 6الّذ٥. يالاٜخفاد الاظالمي ؤال وه

                                                
، 3، جالشسح الصغيرؤخمذ بً ؤخمذ الذسدًش،   1   .570(، ؿ: 1986، )الٝاَشة: داس اإلاّاٗس

 .696(،ص: 0994، )لبنان: دار الكتب العلمية، غاية البيانمشس الدين الشافعي الصغري، 2 
  3 .95ص: ه(، 0665، 64جملة العدل، )العدد  ِبث يف:  ، ضمان العارية راشد بن فهد آل حفيظ، 
 .398(، ص: 0996، )دمشق: دار القلم، 3، جالمذهب في فقه اإلمام الشافعيأبو اسحاق الشريازي،    4
املرجع السابق.  5 
.006عدنان عبد اهلل حممد عويضة ، ص:   6  
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ىلثاني:ىالمخاطرةىفيىالمضارباتىوالمذاركاتالمطلبىا

 :َزا اإلاىلب الىٝاه الخالُت ًخممً

 

ى

ى
 الفرع األول: المخاطرة في المضاربات

 حّذ اإلاماسبت مً ؤَم الفُٖ التي ًخمحز بها الاٜخفاد ؤلاظالمي ًِ ٔحٍر مً 

الاٜخفادًاث، ٘هي الفُٕت التي حّمل ِلى جدٙحز وحصجُْ الّمل والابخ٣اس، وبخذار الخىاصن بحن 

، مً خال٥ ُٜامها ِلى ِىفش اإلاخاوشة الزي ظِخم حمُْ ألاوشاٗ ومىه خَٙ اظخٝشاس الاٜخفاد

 .جىلُده في َزٍ الفُٕت

 أوال: تعريف المضاربة ومشروعيتها

 حػسيف اإلاضازبت:  .1

اإلاماسبت مإخىرة مً ّ٘ل لشب، وجدذًذا مً المشب في ألاسك  :لغت حػسيف اإلاضازبت .ؤ 

ى العحر ٘يها للعٙش مىلٝا ؤو لٕشك الخجاسة  ِفي  ...﴿، لٝىله حّالى: 1َو
َ
ْضِسُبىن ًَ  

َ
ُسون

َ
خ

َ
َوآ

ِه 
َّ
ْضِل الل

َ
ًْ ف  ِم

َ
ىن

ُ
غ

َ
ْبخ ًَ ْزِض 

َ ْ
 2﴾....ألا

عمى سب حػسيف اإلاضازبت اصطالحا .ب  حن ًبز٥ ؤخذَما ُ٘ه ماله َو : هي اجٙاٛ بحن و٘ش

عمى سب الّمل، ِلى ؤن  مله في اظدثماس اإلاا٥ والاججاس به َو بز٥ آلاخش حهذٍ ِو اإلاا٥، ٍو

ًىصُ الشبذ بُنهما بدعب الاجٙاٛ، وج٣ىن الخعاسة ِلى سب اإلاا٥ وخذٍ ألن سب الّمل 

خه وحهذٍ.   3وجىٝعم اإلاماسبت بلى ٜعمحن: ٜذ خعش ٜو

                                                
.19(، ؿ: 2000، ) حذة: اإلاّهذ ؤلاظالمي للخىمُت، 3، هاإلاضازبت الشسغيت وجطبيلاتها الحدًثتخعً ألامحن،   1  

.20ظىسة اإلاضمل، آلاًت   2  

ت واليؽش والخىصَْ، البىىن ؤلاطالميت٘ااد الٙعٙىط،   3  .154(، ؿ: 2010، ) ِمان: داس ٠ىىص للمّ٘ش

 الفرعىاألول:ىالمخاطرةىفيىالمضاربات
 الفرعىالثاني:ىالمخاطرةىفيىالمذاركات 
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 :ت  اإلاضازبت الػامت أو اإلاطللت ذ خٍش ُّ وهي مماسبت ال ًشد في ِٝذَا ؤي ؼشه ًٝ

ا مً الؽشوه. حَر  اإلاماسب في الّمل ظىاء مً خُث اليؽاه ؤو اإلا٣ان ٔو

 ت  :اإلاضازبت الخاصت أو اإلاليدة وهي مماسبت جخممً في ِٝذَا ؼشوا ًُٝذ خٍش

ا مً الؽشوه.اإلاماسب في الّمل مً خُث هُى اليؽاه ؤو العلّت ؤو  حَر  اإلا٣ان ٔو

ت  ٙها ٠ما ًلي: مً ؼبيهاث اإلاماسبت، واإلاعاٜاة ٠ما حّخبر ١ل مً ـُٕت اإلاضاِس خم حٍّش  ٍو

: لٕت: مٙاِلت مً الضسُ. واـىالخا حّٗش ِلى ؤنها : " دْ٘ ألاسك بلى مفهىم اإلاصازغت .ج 

 1مً ًضسِها ؤو ٌّمل ِليها والضسُ بُنهما"

ت  ى ألاسك، والثاوي ًبز٥  ٘اإلاضاِس حن، ٌؽتٟر ألاو٥ بشؤط ما٥ زابذ َو هي ِٝذ بً و٘ش

، ِلى ؤن ًخم اٜدعام الشبذ بُنهما بجضء مؽاُ مً اإلادفى٥  الجهذ والّمل ِلى اإلاضسُو

 الىاجج.

: مٙاِلت مً العٝي، واـىالخا هي ِٝذ بحن مال٤ الصجش وبحن ِامل له مفهىم اإلاظاكاة .د 

ت في َزا اإلاجا٥ عٝيها والشبذ ٣ًىن بجضء مؽاُ مً  خبرة ومّ٘ش ِلى ؤن ٌّمل ٘يها َو

 2الثمش الىاجج.

ا مشسوغيت اإلاضازبت .2 ا، بر ؤنها ١اهذ جماسط في الجاَلُت وؤَٜش : ؤحمْ الٙٝهاء ِلى حىاَص

سض ي هللا –خُنها في مماسبت بما٥ خذًجت  -ـلى هللا ِلُه وظلم-ؤلاظالم، خُث خشج الىبي 

ا بّذ رل٤ في ؤلا   -ِنها ١ان  -ـلى هللا ِلُه وظلم–٠ما ؤن الّباط ِم الىبي  3ظالم،وؤَٜش

 ْ برا لاسب بماله اؼتره ِلى ـاخب الّمل ؤال ٌعل٤ باإلاا٥ بدشا وال ًجز٥ به وادًا...٘٘ش

. -ـلى هللا ِلُه وظلم-ؼشوه بلى سظى٥ هللا  4٘إحاٍص

ٌّخبر اإلاا٥ والّمل مً ؤَم ِىامل : ثانيا: المضاربة في االقتصاد اإلسالمي وعامل المخاطرة

ْ اإلاماسبت التي حّمل ِلى الجمْ بُنهما،  الاهخاج والاظدثماس في الاٜخفاد ؤلاظالمي، لزل٤ جم حؽَش

                                                
 .124(، ؿ: 1998، )مفش: داس اليؽش للجامّاث، 3، هاإلاصسفيت ؤلاطالميت، ألاطاض الفىسي ًىظٚ ٠ما٥ مدمذ،   1
 .257(، ؿ: 2010، )خلب: ؼّاُ لليؽش و الّلىم، في اإلاصازف واإلاؤطظاث اإلااليت ؤلاطالميت ، صىاغت الخمىيلظامش مٍهش الٝىىٝجي  2
ت، 2، هفله اكخصاد الظىق ًىظٚ ٠ما٥ مدمذ،   3  .171(، ؿ: 1995، )مفش: داس اليؽش للجامّاث اإلافٍش
 .  162اإلاشحْ العابٞ ؿ:  4
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٘هي ٜاثمت ِلى ؤظاط الخّاون بحن سب اإلاا٥ والّامل واؼترا٠هما في هاجج الّملُت الاهخاحُت 

ٝا لٝاِذةس خعب الاجٙاٛ ظىاء ١اهذ  الٕىم بالٕشم التي جٝىم ِلى جدمل  بدا ؤو خعاسة ٘و

حن مٝابل الحفى٥ ِلى ألاسباح، بر ؤن سب اإلاا٥ ًخاوش بماله والّامل ًخاوش  اإلاخاوشة ل٣ل الى٘ش

بجهذٍ ووٜخه، ومىه ٘ةن اإلاماسبت في الاٜخفاد ؤلاظالمي ججّل ٠ال مً سب اإلاا٥ والّامل في هٙغ 

 اإلاشجبت بر ؤن ١ل منهما ًخدمل اإلاخاوشة.

للحٙاً ِلى خٞ ١ل مً ـاخب سؤط اإلاا٥  : روط الربح والضمان وعامل المخاطرةثالثا: ش

والّامل اإلاماسب ولْ الٙٝهاء حملت مً الؽشوه ، وما ال ًجىص مً َزٍ الؽشوه ِىذَم ًادي 

 ، بر ؤحمّىا ِلى ؼشوحن ؤظاظحن َما اإلاخّلٝحن بالشبذ والممان.1بلى ٔشس ؤو حهالت

ًخمثل في ؤن الشبذ ًخم جٝعُمه بحن سب اإلاا٥ واإلاماسب  خُث ؤن الؽشه اإلاخّلٞ بالشبذ 

ٝا إلاا جم الاجٙاٛ ِلُه معبٝا، ِلى ؤن ٣ًىن الشبذ بُنهما خفت مؽاِت ولِغ مبلٕا مدذدا،  ٘و

ورل٤ لّذم ب٘عاد اإلاماسبت، بر ؤهه مً ؤلام٣ان ؤن ٣ًىن اإلابلٖ الزي جم جدذًذٍ معبٝا ٌعاوي 

ى ما ًخالٚ الاؼتراٟ في هدُجت اإلاماسبت، وبزل٤ ٣ًىن ألخذَم ا هفِب دون آلاخش َو

حن 2الشبذ. وبالخالي ٘ةن لمان الشبذ في اإلاماسبت ورل٤ بخدذًذ حضء مّلىم مً اإلاا٥ ألخذ الى٘ش

ا الؽشعي الزي ًىق ِلى  خشحها مً بواَس ظىاء ١ان سب اإلاا٥ ؤو اإلاماسب ًٙعذ اإلاماسبت ٍو

ٝا لٝاِذة الٕىم بالٕشم، الاؼتراٟ في الجهذ واإلاخاوشة، وفي َزا ألاخحر ؼش  ه اإلاؽاس٠ت في الشبذ ٘و

 بر ال ًممً ؤخذ سبدا لىٙعه دون مخاوشة ِلى خعاب آلاخش.

حن للشبذ دون   ذم لمان ؤخذ الى٘ش ومىه ١ان ؼشه جٝعُم الشبذ في ِملُت اإلاماسبت ِو

حن للم ا ًبرص جدمل الى٘ش ٝا لٝاِذة الٕىم بالٕشم.خآلاخش ؼشوا لشوٍس  اوشة ٘و

الثاوي اإلاخّلٞ بالممان ًخمثل في ؤن ؤي خعاسة جْٝ، ظىاء ١اهذ هدُجت  ؤما الؽشه 

، ٘ةنها جْٝ ِلى سب اإلاا٥ دون الّامل اإلاماسب مالم 3اإلاماسبت خعاسة ؤو ؤي جلٚ في سؤط اإلاا٥

خه وحهذٍ،  حن، بر ٢ًٙي ؤن الّامل ٜذ خعش ٜو ًٝفش ؤو ًخّّذ ، ورل٤ إلٜامت الّذ٥ بحن الى٘ش

ت البذًلت.َزا الزي ًخم الخّبح  ر ِىه بخ٣لٙت الٙـش

                                                
 .236ٌ(، ؿ:1415اَشة: م٢خبت ابً جُمُت، ،)ال3ٝ، جبداًت اإلاجتهد ونهاًت اإلالخصدابً سؼذ الٝشوبي،   1

186، )دون داس وال ظىت وؽش(، ؿ: اللىاهين الفلهيتابً حضي اإلاال٣ي،  2  

ابً سؼذ الٝشوبي، اإلاشحْ العابٞ.  3  
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ر بومىه هجذ ؤن ؼشه الممان ًجّل اإلاخاوشة مىصِت بحن وشفي اإلاماسبت بالخّاد٥،  

ًخدمل ١ل منهما حضءا منها بدعب ما ؼاٟس به ظىاء ١ان رل٤ ما٥ ؤو ِمل، دون ؤن ًخدمل 

اإلاخاوشة مهما ؤخذَما ١امل اإلاخاوشة ٠ما َى خاـل في الٝشك الشبىي بر ًخدمل الّامل ١امل 

 ١اهذ الىدُجت ظىاء سبدا ؤو خعاسة.

 الفرع الثاني: المخاطرة في المشاركات

ت التي جىشخها جمثل ـُٕت اإلاؽاس٠ت مً ؤَم الفُٖ البذًلت   لىٍام الٙىاثذ الشبٍى

ّت ؤلاظالمُت، مً خال٥ جدمل ١ل ؤوشاٗ َزٍ الفُٕت للمخاوشة في مٝابل اظخدٝاٛ  الؽَش

ٝا  ُت؛ الٕىم بالٕشم.للٝاِذة االشبذ ٘و  لؽِش

 أوال: تعريف المشاركة وأنواعها

٣ا، وهي بمّنى الخلي ومنها مخالىت : حػسيف اإلاشازهت .1 مفذس مً ؼٟش ٌؽٟش ؼٍش

٢حن، ل مؽشوُ مّحن خُث  1الؽٍش واـىالخا حّني الدؽاٟس ما بحن ازىحن ؤو ؤ٠ثر لخمٍى

ٝا لليعب  ًدٞ لجمُْ ألاوشاٗ اإلاؽاس٠ت في الحفى٥ ِلى خفت مً ؤسباح اإلاؽشوُ ٘و

 ، اإلاخٙٞ ِليها، ؤما الخعاسة ٘خ٣ىن ِلى سؤط اإلاا٥ اإلاعاَم به مً ١ل وٗش مؽاٟس

 2إلاؽشوُ.باإللا٘ت ؤن اإلاؽاس٠حن لذيهم الحٞ في بداسة ا

وجدىُى الؽش١اث في الٙٝه ؤلاظالمي بلى ؤسبّت ؤهىاُ : أهىاع الشسواث في الفله ؤلاطالمي .2

.  وهي ١الخالي:3هي: ؼش٠ت الّىان، وؼش٠ت اإلاٙاولت، وؼش٠ت ألابذان، وؼش٠ت الىحٍى

خم شسهت الػىان:  .ؤ  وهي ؤن ٌؽتٟر ٘يها ازىان ؤو ؤ٠ثر بمالهم، ِلى ؤن ًخلي مّا ٍو

، 4 ًجىص ألي ؤخذ الخفٗش دون آلاخش، ٘هي اؼتراٟ بذهحن بماليهماالاججاس به، بر ال 

  والشبذ بُنهما ٣ًىن خعب الاجٙاٛ، ؤما الخعاسة ٘خ٣ىن ِلى خعب سؤط اإلاا٥.

                                                
بالخمليً، ) بين  اإلاشازهت اإلاخىاكصت اإلاىتهيت -الاطخصىاع -أطاليب الاطدثماز -اإلاصازف ؤلاطالميت واإلاؤطظاث الاكخصادًتواثل مدمذ ِشبُاث،  1

 .34(، ؿ: 2009، ) ِمان: داس الثٝا٘ت لليؽش والخىصَْ، الىظسيت والخطبيم(
2
 AUSAF AHMED, islamic banking activities undertaken by the conventional banks, available at : 

http://www.ausafahmad.info/islamic_banking_activities_conventional_banks.html . 

.251ابً سؼذ الٝشوبي، مشحْ ظابٞ، ؿ:   3  
 .274ابً حضي، مشحْ ظابٞ، ؿ:  4
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خباس اإلاعاواة بحن الؽش١اء في ١ل شسهت اإلافاوضت:  .ب  ظمُذ َزٍ الؽش٠ت مٙاولت اِل

ؽتره "ؤن ًخّاٜذ ازىان ؤو ؤ٠ثر ِلى ؤن ٌؽتر١ا في موهي: ش يء. ا٥ ؤو ِمل ؤو لمان َو

هما وسبدهما وخعاستهما ودًنهما". حن في سؤط مالهما وجف٘ش  1ؤن ٣ًىها مدعاٍو

ِلى ؤن ًخٝبلىا ؤِماال  –ال ما٥ لهم  –ؤ٠ثر  هي ؤن ٌؽتٟر ازىان ؤوشسهت ألابدان:  .ج 

ٝىمىا بها، ظىاء ؤ١اهىا ِلى ؤن ٣ًىن الشبذ بُنهم  مخٙٝحن في الِحْش٘ت ؤم مخخلٙحن، ٍو

م مً ؤصحاب الفىاِاث  حَر اوحن ٔو ُّ ، ورل٤ ١الحّمالحن والخ
ً
 ؤو مخٙاوجا

ً
ا مدعاٍو

 2والِحَشٗ اإلاؽشوِت.

ظمُذ بؽش٠ت الىحٍى ورل٤ ؤخزا مً الىحاَت، وحّٗش ؤًما بالؽش٠ت شسهت الىحىه:  .د 

٣ان ؤو ؤ٠ثر مً ٔحر  ؤن ٣ًىن  ِلى الزمم مً ٔحر ـىّت وال ما٥، وهي ؤن ٌؽتري ؼٍش

ىن زمنها ألصحابها، ىنها، زم ً٘ى بِى وما صاد ًِ رل٤  3لهما سؤط ما٥ ظلّت بماحل ٍو

 4٘هى سبذ ٣ًىن مؽاِا بُنهم.

 ثانيا: خصائص أسلوب المشاركة في االقتصاد اإلسالمي وعالقتها بالمخاطرة

جخمحز اإلاؽاس٠ت بخاـُت الاؼتراٟ في الشبذ والخعاسة بحن حمُْ ألاوشاٗ اإلاؽاس٠ت، بر ؤن  

مً الٙٝهاء مً ؤدسج اإلاماسبت ٠ىُى مً ؤهىاُ الؽش٠ت، ورل٤ لخدٝٞ مّنى اإلاؽاس٠ت ٘يها، بال ؤن 

اإلاؽاس٠ت هي اؼتراٟ للجمُْ في الّمل واإلاا٥، والخعاسة جْٝ ِلى حمُْ ألاوشاٗ، ٘الجمُْ 

ؤ٠ثر مً الّما٥ ٘ٝي ؤو ٟس في جٝاظم ألاسباح والخعاثش. ؤما اإلاماسبت ٘هي اهٙشاد ؤخذ ًدؽا

 5للّمل، والخعاسة جْٝ ِلى سب اإلاا٥.

 6مثل، ورل٤ لخفاثفها الخالُت:بر َىاٟ مً ٌّخبر ـُٕت اإلاؽاس٠ت هي الفُٕت ألا 

٤ ٘يها و٠ُال لآلخش، مما ًادي بلى الاؼتراٟ في ا .1  لشبذ والخعاسة؛الى١الت: بر ٌّذ ١ل ؼٍش

                                                
ص ي1   .96(، ؿ2009، )الّذد ألاو٥، 36، بدث في مجلت دساظاث، اإلاجلذ، الىضػيت في الشسواث وأحيامها في الفله الاطالمياظماُِل مدمذ البٌر

 .34(، ؿ: 1981، 3مٝاسهت، ، )حذة: داس الشؼُذ لليؽش والخىصَْ، ه، دساظت الشسواث في الفله الاطالميسؼاد خعً خلُل،   2
  .152، مشحْ ظابٞ، ؿ:11ؼمغ الذًً العشخس ي، ج 3 

ت للىباِت واليؽش، 1، ج2ه اإلاهرب في فله ؤلامام الشـافعي،، ؤبى اسحٞ الؽحراصي،   4  . 353(، ؿ: 1959، )بحروث: داس اإلاّ٘ش

مت، مشحْ  .128ظابٞ، ؿ: ِذهان ِبذ هللا مدمذ ٍِى 5  
(، 2006بدث في: ماجمش اإلافاٗس واإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت، )دمؽٞ:  ،اإلاصسفيت ؤلاطالميت خصابصها وآلياتها، وجطىيسهاِبذ العخاس ؤبى ٔذة،  6

 .16،17ؿ ؿ: 
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اؼتراٟ حمُْ ألاوشاٗ اإلاؽاس٠ت في الشبذ بيعبت مؽاِت مخٙٞ ِليها معبٞ، ورل٤ خعب  .2

؛  معاَمت ١ل وٗش

٤ اإلاخاوشة بٝذس معاَمخه في سؤط ما٥ الؽش٠ت ؤو بٝذس الالتزام بالممان  .3 ًخدمل ١ل ؼٍش

٤ ما ًلحٞ بدفخه وال ًى ٝل في الؽش١اث التي لِغ ٘يها سؤط اإلاا٥، ُ٘خدمل ١ل ؼٍش

.  لمانها لٕحٍر

مً خال٥ َزٍ الخفاثق التي جم بدساحها هجذ ؤن ؤظلىب اإلاؽاس٠ت َى ؤِذ٥ هٍام  

ّت ؤلاظالمُت ٠بذًل للىٍام الشبىي، ورل٤ لُٝامه ِلى الاؼتراٟ وجٝاظم ١ل مً  جىشخه الؽَش

لٞ ٤، ٘ال ًم٢ً ألخذ الؽش١اء ؤن ًممً لىٙعه الشبذ ٍو  ألاسباح والخعاثش بٝذس معاَمت ١ل ؼٍش

.  بالخعاسة واإلاخاوشة ِلى ٔحٍر

ؤٔلب اإلاّامالث اإلاؽشوِت بّىفش  جشجبي:ثالثا: قيام أسلوب المشاركة على تحمل المخاطرة

ّت ؤلاظالمُت هٍام  ذ الؽَش اإلاخاوشة التي ج٣ىن مالصمت لها، ولدعهُل َزٍ اإلاّامالث ؼِش

اإلاؽاس٠ت لُخٝاظم ألا٘شاد ُ٘ما بُنهم اإلاخاوش لخدُٝٞ الخىمُت الاٜخفادًت والاحخماُِت، ألن 

والخعاثش ِلى ؤظاط وعبت ؤظلىب اإلاؽاس٠ت ًٝىم ِلى الخّاون والّذ٥، بر جخدذد ألاسباح 

٤ في سؤط اإلاا٥ دون جدذًذ ُٜمت مُّىت، ألن مً ؼإن الخدذًذ  مؽاِت بدعب خفت ١ل ؼٍش

ؤن ًخل بٝاِذة الٕىم بالٕشم، والتي جشمي بلى جدمل ١ل وٗش لخبّاث اإلاخاوشة مً حاهبه، ِلى 

ل اإلاؽشوِاث ِلى الٝشوك بالٙا ثذة، خُث ٢ِغ ؤظلىب الاٜشاك الشبىي الزي ٌّخمذ في جمٍى

ًممً اإلاٝشك مبلٖ الٝشك باإللا٘ت بلى الّاثذ الثابذ اإلاخمثل في الٙاثذة، ومىه ًخدمل 

اإلاعدثمش ١ل مخاوش الاظدثماس ظىاء خٝٞ سبدا ؤو خعاسة باإللا٘ت بلى لماهه لُٝمت الٙاثذة 

ت.  وبالخالي ال ٣ًىن َىاٟ ؤي اسجباه بيخاثج الّملُت الاهخاحُت ؤو الاظدثماٍس
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ىفيىاالقتصادىاإلدالميالطوائدىالثالث:ىدورىالمخاطرةىفيىتوزوعىىالمطلب

 :َزا اإلاىلب الىٝاه الخالُت ًخمً

 

 

 

 األول: مفهوم التوزيع في االقتصاد اإلسالمي الفرع

ٌّخبر الخىصَْ ِىفشا مً ِىاـش اليؽاه الاٜخفادي بّذ ؤلاهخاج، بر يهذٗ بلى جٝعُم   

اد ؤلاظالمي ًخمحز ًِ وبما ؤن الاٜخف، ٗ اإلاؽاس٠ت في الّملُت ؤلاهخاحُتالّىاثذ بحن حمُْ ألاوشا

الخىصَْ في الاٜخفاد ُ٘ه ًخخلٚ ًِ  الثرواث جىصَْمبذؤ بالّذ٥، ٘ الاٜخفاد الخٝلُذي

 .الخٝلُذي

 التوزيع في االقتصاد اإلسالمي تعريف: أوال

مه حػسيف الخىشيؼ لغت .1 ، ؤي ٜعَّ
ً
ْىِصَّا

َ
ه ج ُِ

ىّصِ
ًٌ ُ الص يء  ٞ، ًٝا٥ وصَّ : ٌّني الٝعمت والخٍٙش

ٜه، وجىّصٍِى ُ٘ما بُنهم شَّ   1.٘و

ٌّٗش البّن الخىصَْ ِلى ؤهه: جٝعُم الىاجج ال٢لي بحن ؤ٘شاد اإلاجخمْ الخىشيؼ اصطالحا:  .2

ىاِاجه. ٍٝفذ به: " اهخٝا٥ وجٝعُم ؤو بِادة جٝعُم الذخل ؤو الثروة بحن ألا٘شاد و 2ٜو

ا ١اإلسر،  ٞ ٔحَر ُت( ؤو ًِ وٍش ٞ اإلاّاولاث )٠ما في اإلابادالث العٜى ظىاء ًِ وٍش

ٞ الذولت )٠ض١اة ألامىا٥ وظىاء جم بحن ألا٘شاد ) ١الهباث  اٗ(، ؤو بُنهم ًِ وٍش وألاٜو

الٍاَشة(، ؤو بحن الذولت وألا٘شاد )٠ممان بِذ اإلاا٥ لحذ ؤدوى إلاِّؽت الٙشد( وظىاء ؤ١ان 

ُا ٠فذٜت الىا٘لت"  3بلضامُا ٠فذٜت الٙىش ؤو جىِى

                                                
 .381، مشحْ ظابٞ، ؿ: 8ابً مىٍىس، لعان الّشب، ج 1

سظالت د٠خىساٍ في الٙٝه وؤـىله،  غلى غىامل ؤلاهخاج في الفله ؤلاطالمي )دزاطت ملازهت(، هظسيت جىشيؼ الػىابدؤًمً مفىٙى خعحن الذبآ،   2

 .20، ؿ: 2003الجامّت ألاسدهُت، 
 .1984، 58-3، ؿ ؿ 1، مجلت ؤبدار الاٜخفاد ؤلاظالمي،  ُ هظم الخىشيؼ ؤلاطالميتمدمذ ؤوغ الضسٜا،   3

 مفكومىالتوزوعىفيىاالقتصادىاإلدالميالفرعىاألول:ى
ىنــواعىالتوزوــعىفــيىاالقتصــادىاالدــالميىأالمخــاطرةىوالفــرعىالثــاني:ى
   التخصوصوظأثرىالمخاطرةىفيىالتوزوعىوالكفاءةىالفرعىالثالث:ى
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ٞ الثروة بح  ن ؤ٘شد ومىه ًم٢ً الٝى٥ بإن الخىصَْ في الاٜخفاد ؤلاظالمي َى: جٝعُم وجٍٙش

ٞ الذولت.اإلاجخمْ، ظىاء ١ان رل٤ بحن ألا   ٘شاد ُ٘ما بُنهم، ؤو ًِ وٍش

ًخم الخىصَْ في الاٜخفاد ؤلاظالمي ِلى ؤظاط : : المعايير التوزيعية في االقتصاد اإلسالميثانيا

ما ٌّىى اإلاشء ما ًممً له خذ ال٢ٙاًت والِّؾ  ما: الّمل والحاحت، ٘بٝذَس ً ازىحن َو مُّاٍس

م بحن ً ُ٘ما ًلي: ال٢ٍش  1ؤ٘شاد اإلاجخمْ: بر ًخمثل اإلاُّاٍس

: الػمل: .1 ٘اإلاشء ٌعخدٞ حضء مً مىاسد اإلاجخمْ بٝذس ما ًدٝٝه مً مىّٙت  اإلاػياز ألاٌو

 ًِ الّمل واِخنى به، واِخبٍر مً ؤ٘مل  حشاء الّمل الزي ًٝىم به.
ّ

بر ؤن ؤلاظالم خث

م  جزلت الّمل ؤن هللا ِض وحل مالٝشباث التي ًخٝشب بها الّبذ بلى سبه، والذلُل ِلى ج٢ٍش

 2.ؤمش به بّذ جإدًت ٍ٘شمت الفالة

٠ما ٠شم الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم الّمل وحّل مجزلت الزي ٌّمل ِلى هٙعه   

ُاله بمجزلت اإلا بي ـلى ىجاَذ في ظبُل هللا، ٘ٝذ سوي الىبراوي ًِ ٠ّب بً عجضة ؤن الِو

هللا ِلُه وظلم مّش ِلُه سحل؛ ٘شؤي الصحابت مىه حلذا ووؽاوا، ٘ٝالىا: ًا سظى٥ هللا لى 

١ان في ظبُل هللا؟ ٘ٝا٥ سظى٥ هللا ـلى هللا ِلُه وظلم: " بن ١ان خشج ٌععى ِلى ولذٍ 

ً ٘هى في ظبُل  ـٕاسا، ٘هى في ظبُل هللا، وبن ه ؼُخحن ٠بحًر ١ان خشج ٌععى ِلى ؤبٍى

اًء  ها، ٘هى في ظبُل هللا، وبن ١ان خشج ٌععى ٍس ّٙ هللا، وبن ١ان خشج ٌععى ِلى هٙعه ٌّ

، ٘هى في ظبُل الؽُىان"
ً
 3وُمٙاخشة

مله بن ١ان   ؽبّها مً خال٥ حهذٍ ِو ل ؤن ًلبي ؤلاوعان خاحخه َو وبالخالي ٘اأـل

ِلُه ؤن ًىلب الفذٜت وؤلاخعان، بر ِلى الذولت ؤن جخدمل ٜادسا ِلى رل٤، ولِغ 

، ومً خٝها ؤن جخذخل في ظٛى الّمل لل ٙه بن جدٝٞ عجٍض ىحُه وؤلاؼشاٗ خمفاٍس

 والخخىُي، وبِذاد اإلاخخففحن في ١ا٘ت اإلاجاالث.

 

                                                
ّت والٝاهىن، الجامّت ألاسدهُت،  الّذد ت في الىظام اإلاالي ؤلاطالميالػدالت الخىشيػيِبذ اإلاجُذ مدمىد الفالححن،   1 :  ؿ2007  31، مجلت الؽَش

343. 
2

 .05سورة اجلمعة اآلية  ﴾ تُ ْفِلُحونَ ِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة َفانْ َتِشُروا يف اْْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكمْ ﴿لقوله تعاَل: َ  
 .129ٌ(، ؿ: 360، 19، )الٝاَشة: م٢خبت ابً جُمُت، جاإلاعجم الىبيرؤخمذ الىبراوي،   3
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، 1حّٗش الحاحت في اللٕت: ِلى ؤنها الاخخُاج بلى الص يء، والمشوسة: اإلاػياز الثاوي: الحاحت .2

ىالح ِلى ؤنها: ما ًدخاحه ألا٘شاد للخىظّت وسْ٘ المُٞ والحشج ، بما ِلى و  حّٗش في الـا

ُٙت الّبادًت.  2وحه الخإُٜذ ؤو الخإبُذ، ورل٤ لخىمُت الىٙغ والُٝام بالٌى

٘اإلاشء ٌّىى مً اإلاىاسد بٝذس ما ًدخاحه، ٣٘ل ٘شد لم ٢ًٙه ِاثذ ِمله، ؤو عجض  

دٝٞ ًِ الّمل بعبب بِاٜت ؤّٜذجه، ؤو  ٌشوٗ ٜهشجه ًِ جدفُل ما ٌعذ خاحخه، ٍو

له خذ ال٢ٙاًت، ٘ةن له خٝا في حضء مً دخل اإلاجخمْ بٝذس خاحخه وبما ًدَٙ 

ان رل٤ ٜىله حّالى: ٠3شامخه. ْز ﴿وبَش ِ
ّ
َبر

ُ
 ج

َ
ِبيِل َوَل ًَ الظَّ  َواْب

َ
ْظِىين ِ

ْ
ُه َواإلا

َّ
ْسَبى َحل

ُ
ل

ْ
ا ال

َ
ِث ذ

َ
َوآ

ْبِرًس  
َ
 4﴾اج

البذ ِلى اإلاجخمْ ؤن ٌعاِذ َزٍ الٙئت ِلى جلبُت اخخُاحاتهم، ورل٤  خُث 

ت، بر ال ًإحي دوس  اٗ واإلاىٍماث الخحًر ذٜاء والجحران وألاٜو بمعاِذة ١ل مً ألاظشة وألـا

زا ما ًٝلل مً ِبء  الذولت بال خحن ال ًخم٢ً َاالء مً الُٝام بالتزامهم الجماعي، َو

ي مخإـل للحفى٥ ِلى ما ًلضم لخدُٝٞ َزا الٕشك الذولت. وفي ؤلاظالم جشجِب ماظس 

اٗ ت اإلاخمثلت في الض١اة، ومً خال٥ الفذٜاث وألاٜو اث ؤلاحباٍس  .5مً خال٥ اإلاذِ٘ى

ىُاء مً ؤَل ١ل بلذ ؤن ًٝىمىا اوفي َزا اإلاٙهىم ًٝى٥   شك ِلى ألٔا بً خضم: "٘و

م العلىان ِلى رل٤، بن لم جٝم الض١ىاث بهم، وال  جبَر في ظاثش ؤمىا٥ بٙٝشائهم، ٍو

ٝام لهم بما ًإ١لىن مً الٝىث الزي البذ مىه، ومً اللباط للؽخاء والفُٚ  ٌُ اإلاعلمحن، ٜ

 ًٌ ُىن اإلااسة."ن  ٢ِ بمثل رل٤، وبمع٢ً   6هم مً اإلاىش، والفُٚ والؽمغ، ِو

ومىه هجذ ؤن الاٜخفاد ؤلاظالمي ٜذ اَخم بخىصَْ الذخل ِلى خعب َزًً  

ً، ورل٤ لخدُٝٞ   الّذالت بمٙهىمها الصحُذ الزي ؤمش به هللا حّالى.اإلاُّاٍس

                                                
 .33(، ؿ: 2004، )لبىان: داس ال٢خب الّلمُت، -حدودها وكىاغدها -الحاحت الشسغيتؤخمذ ١افي،   1
 .33اإلاشحْ العابٞ، ؿ:  2
ّت والٝاهىن، )الّذد الحادي والثالزىن، لخىشيػيت في الىظام اإلاالي ؤلاطالميالػدالت اِبذ اإلاجُذ مدمىد الفالّخحن،   3 (، 2007، بدث في مجلت الؽَش

 .345ؿ: 
 .26ظىسة ؤلاظشاء، آلاًت:   4
 271(، ؿ: 1996، )ِمان: اإلاّهذ الّالمي لل٢ٙش ؤلاظالمي، ؤلاطالم والخحدي الاكخصاديمدمذ ِمش ؼابشا،    5
 .281(، ؿ: 2003)لبىان: داس ال٢خب الّلمُت،  4، اإلاجلذ اإلاحلى باآلزازابً خضم ألاهذلس ي،   6
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 واع التوزيع في االقتصاد االسالمي: المخاطرة وأنالفرع الثاني

السجباوها بّىامل الاهخاج في الاٜخفاد  الخىصَْ في الاٜخفاد إهىاُبجشجبي اإلاخاوشة 

 ِالٜتها بهزٍ ألاهىاُ مً خال٥ الىٝاه الخالُت.الاظالمي، خُث ًم٢ً جىلُذ 

 : المخاطرة والتوزيع الوظيفيأوال  

ُٙي ِلى ؤهه جىصَْ الذخل الٝىمي ِلى : حػسيف الخىشيؼ الىظيفي .1 ٌّٗش الخىصَْ الٌى

ذساجه  ُٙخه، ومىاسدٍ، ٜو ؤ٘شاد اإلاجخمْ الزًً ظاَمىا في الّملُت ؤلاهخاحُت، ١ل خعب ٌو

ألا٘شاد بدعب ظاَم بها في الّملُت الاهخاحُت، وبخالي ًخم جىصَْ الذخل ِلى  التي

 1معاَمتهم في الّملُت الاهخاحُت.

والاٜخفاد ؤلاظالمي ٣ًافئ ِىاـش ؤلاهخاج مً خال٥ الّاثذ، ورل٤ ِلى ٜذس  

دٝٞ مفلحت الٙشد  معاَمتها في الّملُت ؤلاهخاحُت، ِلى هدى ًدٝٞ الّذالت في اإلاجخمْ ٍو

صجّه ِلى اإلاعاَمت في الّملُت الاهخاحُت.  2َو

ًخم جفيُٚ ِىاـش : ابد غىامل الاهخاج في الاكخصاد ؤلاطالمياإلاخاطسة وجىشيؼ غى  .2

ىاثذَا هي ِلى  الاهخاج في الاٜخفاد الىلعي بلى: ألاسك، الّمل، سؤط اإلاا٥، والخىٍُم، ِو

ْ، وألاحش، والٙاثذة، والشبذ. ؤما الاٜخفاد ؤلاظالمي ُ٘فىٚ ِىاـش الاهخاج  الخىالي: الَش

ىاـش جابّت وهي: اإلاخاوشة  بلى ِىاـش معخٝلت وهي ألاسك والّمل وسؤط اإلاا٥، ِو

 وباِخباس اإلاخاوشة ٘ةن ِىاثذ ِىاـش ؤلاهخاج هي بما سبذ، وبما ؤحش مخٙٞ ِلُه.3والضمً.

اخخلٚ الٙٝهاء اخخال٘ا واظّا في بحاسة ألاسك وفي الخمُحز بحن ألاسك  ألازض واإلاخاطسة: .أ 

والشاجح َى حىاص بحاسة ، 4وفي الّٝىد الضساُِت والّاثذ الزي حعخدٝه ،ءالبُما

ألاسك
5. 

                                                
، )سظالت د٠خىساٍ ٔحر ميؽىسة، ١لُت الذساظاث الّلُا، هظسيت جىشيؼ الػىابد غلى غىامل ؤلاهخاج في الفله ؤلاطالميؤًمً مفىٙى خعحن الذبآ،   1

 22(، ؿ: 2003الجامّت ألاسدهُت، 
اك: الفىاثُت لليؽش والخىصَْ، ا الاكخصاد الجصةيمبادحهاد ـبخي الٝىُي،   2  .384(، ؿ: 2016، )الٍش
ُٞ ًىوغ اإلافشي،   3  .85، مشحْ ظابٞ، ؿ: أصٌى الاكخصاد ؤلاطالمي٘س

 . ت  وهي ألاسك التي لم ًبز٥ ٘يها ِمل ظابٞ، ؤي ٔحر مضسِو
 .176(، ؿ: 2010لليؽش والخىصَْ، ، )ِمان: داس الىٙاجغ هظسيت الخىشيؼ في الاكخصاد ؤلاطالميهادًت خعً،   4
 .127ؤًمً مفىٙى خعحن الذبآ، مشحْ ظابٞ، ؿ:   5
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ومىه ِاثذ ألاسك في الاٜخفادي الاظالمي َى بحن ؤلاًجاس واإلاؽاس٠ت في الشبذ ًِ  

ت واإلاعاٜاة، خُث ؤن َاجه ألا  ٞ ـُٕتي اإلاضاِس خحرة هي مّاملت ٣ًىن ٘يها الاؼتراٟ في وٍش

ها ؤو ظاٜيها ال ًإخز ةالٕىم والٕشم، ٘ را لم ًىبذ الضسُ ٘ةن ١ل مً مال٤ ألاسك وصاِس

مىّٙخه مً اإلادفى٥، ِلى خالٗ ؤلاحاسة ٘اإلاٝفىد منها َى الّمل ؤو اإلاىّٙت، ٘مً 

اٍ رل٤ الّمل ٘ٝذ اظخىفى مٝفىدٍ مً الّٝذ،  اظخإحش ألاسك لّمل ما، ٘ةن ٘و

 1واظخدٞ ألاححر خٝه.

ٝت ال٢عب ًِ : ًىحذ في الاالػمل واإلاخاطسة .ب  ٝخحن لل٢عب: وٍش ٜخفاد ؤلاظالمي وٍش

ٝت  ٞ ألاحشة، ووٍش ٞ اإلاؽاس٠ت في الشبذوٍش بر ٌؽاٟس الّمل في "، ال٢عب ًِ وٍش

ٚ ِلى هدُجت الّملُت الاهخاحُت  ِلى ؤظاط مً ؤحش مدذد ظلٙا مخٙٞ ِلُه ال ًخٜى

لّملُت اليؽاه الزي ؼاٟس ُ٘ه، ٠ما ًم٢ً للّمل ؤن ًدفل ِلى سبذ برا ؼاٟس في ا

 2الاهخاحُت."

ٞ ألاحشة َى الجضاء ِلى الّمل  ، ٠ما ٌّني ؤًما "ألاحش 3خُث ؤن ال٢عب ًِ وٍش

زٍ اإلاىّٙت بما ؤن ج٣ىن معخٙادة مً خذمت  ِىك مادي مٝابل إلاىّٙت مؽشوِت، َو

 4ؤشخاؿ ؤو ج٣ىن واسدة ِلى ؤؼُاء ٜابلت ألن ًيخْٙ بها مْ بٝاء ُِنها".

ظهامه في بوبالخالي ٘األحش ٌّني الّاثذ الزي ًخلٝاٍ الّامل مً سب الّمل مٝابل  

٣ىن َزا ألاحش زابخا ًخلٝاٍ  ،ِلُه بُنهما معبٝا الاجٙاٛالّملُت الاهخاحُت خعب ما جم  ٍو

ومىه ٘الّامل   هخاحُت، ظىاء ١اهذ سبدا ؤو خعاسة.الّامل مهما ١اهذ هدُجت الّملُت الا 

ِذم دخىله وجدمله للمخاوشة، ؤما برا ١ان الّامل ًىمذ في الشبذ ألا٠ثر ألاححر مً اخخاس 

ٞ الشبذ والزي ًخمثل ُ٘ما  ٘ةهه ى ال٢عب ًِ وٍش ًخخاس ألاظلىب الثاوي لل٢عب َو

ذم  ًدفل ِلُه مال٤ اإلاؽشوُ مٝابل اإلاخاوشة اإلاشجبىت بالّمل، ٘هى م٣ا٘إة اإلاخاوشة ِو

ادة ِلى  سؤط اإلاا٥ حشاء بِماله في الخجاسة والبُْ، وبالخالي الُٝحن، و ما ًدفل ِلُه مً ٍص

                                                
. 108- 106حمُلت ٜاسػ ، مشحْ ظابٞ،  ؿ ؿ:  1  

2
 .233(، ص: 3122، ) األردن: عالن الكتب الحديث، -النظام والنظرية–نجاح عبد العلين، االقتصاد االسالهي  
 .24، ؿ: مشحْ ظابٞ، لظان الػسب اإلاحيطابً مىٍىس،   3

.66(، ؿ: 2002، )الجضاثش: حمُّت الترار، جطىيس صيغ الخمىيل كصير ألاحل للبىىن ؤلاطالميتظلُمان هاـش،   4  
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مله وال  ْ ؤن ًخعش حهذٍ ِو خٜى ًُ ٘الّامل َىا ًٙٝذ ِىفش الممان )لمان الشبذ(، ٠ما 

  1 ًدفل ِلى ؤي ش يء.

ا   ألن مً ؤظباب خفى٥ اإلاعدثمش ِلى الشبذ َى هدُجت جٝلُبه ألمىاله باظدثماَس

. خُث ؤن مً ِلماء الاٜخفاد ؤلاظالمي 2للمؽشوُوجدمله إلاخاوشة اليؽاه الاظدثماسي 

اثذ  مً ًشي بإن اإلاخاوشة مً ِىاـش الاهخاج الخابّت، لزا ٘هي حّخبر مً ؤدواث الخىصَْ ِو

ُٞ ًىوغ اإلافشي  ومما دلل به الذ٠خىس  اإلاخاوشة َى الشبذ. به سؤًه: في ِٝذ اإلاماسبت  ٘س

ّا، وجضداد خفخه في الشبذ باصدًاد ٣ًىن لشب اإلاا٥ خفت مً الشبذ لٝاء ماله ومخاوشجه م

 3 ماله واصدًاد مخاوشجه.

بن لالٜخفاد ؤلاظالمي هٍشة مخخلٙت لشؤط اإلاا٥ ِنها في الاٜخفاد  : زأض اإلااٌ واإلاخاطسة .ج 

عخدٞ ِاثذا في  الىلعي، بر ًشي َزا ألاخحر ؤن ـاخب سؤط اإلاا٥ َى مال٤ ١ل ش يء َو

خُث ًدفل ِلى اإلإاهم دون جدمله  الاهخاحُتحمُْ ألاخىا٥ ولى لم ٌؽاٟس في الّملُت 

٤ البذ 4للمٕاسم ، ؤما في الاٜخفاد ؤلاظالمي ٘ةهه ًىٍش بلى ِىفش سؤط اإلاا٥ ِلى ؤهه ؼٍش

ِلُه مً اإلاعاَمت في الّملُت الاهخاحُت وجدمله للمخاوشة وهدُجت الّملُت ظىاء ١اهذ 

ا٠ذ ِلى اسجباه ِىفش اإلاخاوشة سبدا ؤو خعاسة. بشؤط اإلاا٥ في الاٜخفاد  ومما ًذ٥ ٍو

ه، ٘لى ١ان سؤط اإلاا٥ ُِني ٠ما في خالت ألاسك  ؤلاظالمي َى حّل ِاثذٍ مشجبىا بىِى

واإلاّذاث ٘له الحٞ في ِاثذ ؤلاحاسة، بر هجذ ؤن سؤط اإلاا٥ الُّني َى آلاخش مّشك 

 5 للمخاوشة ألهه حّشك للخلٚ والخٝادم.

ٞ اإلاؽاس٠ت في ؤما سؤط اإلاا٥ الىٝذي ٘ال٢عب مً خالله ال ً  خم بال ًِ وٍش

ٞ اإلاخاحشة ؤو الاظدثماس، ألن ما ًىجش ِىه مً سبذ دون الذخى٥ في  اإلاخاوش ًِ وٍش

                                                
اٗ والؽاون الذًيُت،  ، كاغدة "السبح بالضمان"ؤبى هفش بً مدمذ شخاس  ُت، وصاسة ألاٜو . 20(، ؿ: 2008)ِمان: مّهذ الّلىم الؽِش 1  

 .23-20(،ؿ ؿ: 2008، )دبي: داثشة الؽاون ؤلاظالمُت والّمل الخحري، مػاًير السبح وضىابطه في الدشسيؼ ؤلاطالميالِٝس ي،  ١امل ـ٢ش   2
ُٞ ًىوغ اإلافشي،  3   . 215، 97، 75، مشحْ ظابٞ، ؿ: أصٌى الاكخصاد ؤلاطالمي٘س

 .81مدمىد ؤبى العّىد، مشحْ ظابٞ، ؿ:  4

 .72حمُلت ٜاسػ ، مشحْ ظابٞ،  ؿ:   5
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ُٜمذ 
ُ
زا خالٗ للّذ٥ الزي ؤ الاظدثماس وجدمل اإلاخاوشة، َى جدمُل للٕحر مخاوشجه َو

  1ِلُه اإلاّامالث اإلاالُت.

ٞ بحن هىعي سؤط اإلاا٥، خُث ًٙٛش الاٜخفاد   وللمخاوشة والممان دوس في الخٍٙش

الاظالمي بحن سؤط اإلاا٥ الُّني وسؤط اإلاا٥ الىٝذي في اإلاّامالث، خُث ًجحز سؤط اإلاا٥ 

ألاحش، بر هجذ ؤن الّحن اإلااحشة جبٝى في مل٤ اإلااحش ومخاوشجه والُّني وبلى حاهبه الّمل 

ج، بِ ىما سؤط اإلاا٥ الىٝذي ٘هى ال ٌعتهل٤؛ ٘اإلاا٥ اإلاٝشك ًيخٝل بلى وحعتهل٤ بالخذٍس

ىا  خدمل مخاوشجه، ومىه ٘اإلاٝترك لامً ومخدمل إلاخاوشة اإلاا٥، َو مل٢ُت اإلاٝترك ٍو

حشا بلاُ٘ا )٘اثذة( ٘ٛى ؤ٣ًىن الخشاج بالممان. وبزل٤ ال ًم٢ً جدمُل اإلاٝترك 

 2لماهه ومخاوشجه.

  ٞ بحن هىعي سؤط اإلاا٥ ؤن ألاحش اإلاممىن الىاجج ًِ َزا وهجذ ؤهه مً خال٥ الخٍٙش

ا  حَر سؤط اإلاا٥ الُّني ٣ًىن في مٝابل الّمل، ألن سؤط اإلاا٥ الُّني مثل آلاالث وألاسك ٔو

ٞ رل٤ للمعخإحش الحٞ في اظتهالٟ خٞ مىه ِىذ اظخّماله  مختزن لّمل ظابٞ، ٣ًىن ٘و

عتهل٤ خُث ؤن اإلاٝشك برا ؤٜشك في الّملُت الاهخاحُت، ؤما سؤط اإلاا٥ الىٝذي ٘هى ال ٌ

مبلٕا مً اإلاا٥ ال ًدٞ له ؤن ًىالب اإلاٝترك بٙاثذة بلاُ٘ت ألهه ؤسحْ له اإلابلٖ هٙعه في 

م. ذ اإلادذد دون ؤن ٌعتهل٤ مىه دَس  3الٜى

ه البذ له ؤن ًٝترن   ومىه هجذ ؤن سؤط اإلاا٥ في الاٜخفاد ؤلاظالمي مهما ١ان هِى

اإلاا٥ ؤن ًلٝي ١ل الّبء واإلاخاوشة ِلى اإلاٝترك، بالّمل واإلاخاوشة ٘ال ًم٢ً لشب 

باإللا٘ت ؤن َزا ألاخحر ًممً له بسحاُ اإلابلٖ مهما ١اهذ هدُجت الّملُت، وبالخالي ًخدمل 

حن في الّملُت الاهخاحُت  زا ٌلم له، بر البذ مً اؼتراٟ ١ل الى٘ش ١ل اإلاخاوشة لىخذٍ َو

خدمالن مّا اإلاخاوشة، ٘اإلاال٤ بمل٢ه وماله وا  لّامل بجهذٍ ووٜخه.ٍو

 

 

                                                
  اإلاشحْ العابٞ.  1
ُٞ ًىوغ اإلافشي،   2  .214،  مشحْ ظابٞ، ؿ: أصٌى الاكخصاد ؤلاطالمي٘س
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 : المخاطرة والتوزيع االبتدائي والتوزيع التوازنيثانيا

ىاٗ مً الثرواث الىبُُّت : اإلاخاطسة والخىشيؼ الابخداةي .1 ، ًجخمْ الىاط في امخال٠هم أـل

ُت ؤن اإلاعلمىن ؼش١اء في زالر: اإلااء، وال٢ؤل، والىاس" ٠ما  1حؽحر بّن الىفىؿ الؽِش

بر َىاٟ مً ولْ مُّاسا ٘اـال بحن ما ًجىص الاخخفاؿ به مً مىاسد وبحن ما ال  

ًجىص، ٘منهم مً ًمْ مُّاس المشوسة، بر ًشي ؤن ١ل ما َى لشوسي مً اإلاىاسد باليعبت 

للمجخمْ ال ًصح ؤن ًمخل٤ مً وٗش ألا٘شاد، إلاا ًىجش ًِ رل٤ مً اخخ٣اس لهزٍ اإلاىاسد 

ت مً ألا ؤمً ٜبل ٘شد  بر ال 2٘شاد، وبالخالي ًادي بلى اظخٕال٥ خاحُاث اإلاجخمْ.و مجمِى

 بذ لهزٍ اإلاىاسد ؤن جمخل٤ حماُِا ال ٘شدًا.

ت بحن ما ًجىص امخال٠ه مً الثرواث الىبُُّت   ومنهم مً ولْ مُّاسا آخش للخٜٙش

ى مُّاس اإلاخاوشة، ورل٤ مً خال٥ الخىا٘ٞ بحن ما ًخم اظخخشاحه  حماُِا ؤو ٘شدًا َو

ُه مً اإلاىاسد الىبُُّت وبحن الجهذ والىٙٝت التي جم بزلهما مً ؤحل والحفى٥ ِل

ن َىاٟ جىا٘ٞ بحن ما ًبز٥ مً ؤحل ى الحفى٥ ِلى َزٍ اإلاىاسد، وبالخالي ًجب ؤن ٣ً

بر ًجىس لؤل٘شاد مً خال٥ َزا اإلاُّاس  الحفى٥ ِلى اإلا٣اظب التي جىا٥ مً َزٍ اإلاىاسد.

الاٜخفادي والىٙٝت، ٠مً ًمل٤ ٜىّت ؤسك مُخت، ؤن ًمخل٣ىا َزٍ اإلاىاسد بالّمل 

هٙاٜه ِليها اظخدٞ امخال٠ها، وال ًجىص للٙشد ؤن ًخخق باإلاىاسد مً ب٘بٙمل ِمله ٘يها و 

 .3خال٥ الٝىة والاظخالء، بي ال ًجىص له اظخدٝاٛ ؤي ِاثذ خا٥ مً الّمل واإلاخاوشة

ال ًجىص ؤال مً وساء ومىه وعخيخج ؤن امخالٟ اإلاىاسد الىبُُّت مً وٗش ألا٘شاد  

ى ؼشه الاخخفاؿ وامخالٟ ِىاثذ اإلاىسد. مل مخاوش، َو  هٙٝت ِو

مً ؤَم ؤَذاٗ الاٜخفاد إلظالمي َى جدُٝٞ الّذالت : اإلاخاطسة والخىشيؼ الخىاشوي .2

ىُاء والٙٝشاء وجدُٝٞ خذ ال٢ٙاًت  وخلٞ الخىاصن بحن مفالح ألا٘شاد واإلاجخمْ وبحن ألٔا

َىا مً ؤحل جدُٝٞ الخىاصن هي معاولُت اإلاجخمْ ٣٠ل مً  ل٣ل ٘شد، وج٣ىن اإلاعاولُت

ا هي مً ًٝىم بمفالح الٙشد واإلاجخمْ،  حهت، ومعاولُت الذولت مً حهت ؤخشي باِخباَس

                                                
 .528(، ؿ: 2009، )دمؽٞ: داس الشظالت الّاإلاُت، 3جالظنن، ابً ماحت،   1

مت، مشحْ ظابٞ، ؿ:   2  .138ِذهان ِبذ هللا مدمذ ٍِى
 .139العابٞ، ؿ:  اإلاشحْ  3
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وبالخالي جخم ِملُت بِادة الخىصَْ مً ؤحل جدُٝٞ الّذالت الخىصَُّت. خُث ؤن مبذؤ َزٍ 

ٜخفاد ؤلاظالمي، ورل٤ في سبي الحٝٛى الّملُت ال ًبخّذ ٠ثحرا ًِ مبذؤ اإلاخاوشة في الا

بااللتزاماث، ومً ؤَم آلُاث بِادة الخىصَْ ما ًلي: آلُت ؤلاسر، والىٙٝاث داخل خذود 

ألاظشة والٝشابت، وآلُت الض١اة والفذٜاث، و١ل ؤوحه الخ٣ا٘ل الاحخماعي الي جخم بحن ؤ٘شاد 

ىُاء والٙٝشاء ِلى ظاط جٝابل الحٝٛى  اإلاجخمْ، ورل٤ مً خال٥ جٝلُق الٙجىة بحن ألٔا

لى ؤظاط الحاحت برا ١ان خاسج ألاظشة لِؽمل  بااللتزاماث، داخل داثشة ألاظشة، ِو

 1اإلاجخمْ بإ٠مله.

 : أثر المخاطرة في التوزيع والكفاءة التخصيصية الفرع الثالث

، والزي ًشمي بلى بىجشجبي اإلاخاوشة في الاٜخفاد ؤلاظالمي    ٍام اإلاؽاس٠ت الزي ًمّحٍز

ة هي ألاخشي ألازش وجىصَْ الّىاثذ، ألامش الزي ًجّل للمخاوش  جٝاظم اإلاخاوش بخذار الّذ٥ في 

 البالٖ في جىصَْ الّىاثذ وألاسباح، ومىه بخذار ال٢ٙاءة الخخفُفُت في الاٜخفاد.

ًممً هٍام الاٜخفاد ؤلاظالمي جدُٝٞ الّذالت وال٢ٙاءة في  : لتوزيعأثر المخاطرة في ا: أوال

ُت جخى٥ ـاخبها  اإلاجخمْ، بر ؤن الّمل، واإلال٢ُت، واإلاخاوشة، زم الحاحت، هي ؤظغ خٜٝى

 اإلاؽاس٠ت في الخىصَْ.

ُا ًخى٥ بارله ؤحشا، بر ٌّخبر َزا ألاخحر خٝا    ٘الّمل اإلاٝترن باإلاخاوشة ًمثل ؤظاظا خٜٝى

له ًجب ؤن ًخمل٢ه مٝابل ما ًبزله مً حهذ وما ًخدمله مً مخاوشة، باإللا٘ت بلى جمل٤ الٙشد 

ش دواْ٘  ت الاظخخالٗ في ألاسك واإلاٝترهت باإلاخاوشة، ظُ٘ى لّىاثذ اإلال٢ُت اإلامبىوت بىٍٍش

حزاث ١اُ٘ت جادي بلى جدُٝٞ ودْ٘ الّٙالُت الاٜخفادًت. وبزل٤ حّخبر اإلاخاوشة ؤظاظا وجدٙ

ُا جابّا بما للّمل وبما للمل٤، ٘الّمل ؤو اإلال٢ُت الخالُان مً اإلاخاوشة ال ًم٢ً لفاخبهما  خٜٝى

  2اظخدٝاٛ الشبذ.

ُٞ اإلافشي ؤن اإلاخاوشة مىخجت ولها ِاثذ، بر ً   ٝى٥: "اإلاخاوشة ال بر اِخبر ألاظخار ًىوغ ٘س

ىاِت، وججاسة ، وهٝل، الخ، بل هي  ٔنى ِنها في ألاوؽىت الاٜخفادًت الىاّ٘ت: مً صساِت، ـو

                                                
 .150اإلاشحْ العابٞ، ؿ:  1
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ذ ؤسباخها  مهمت حذا في الاهخاج والخىمُت. و١لما صادث اإلاخاوشة في اإلاؽشوِاث وحب ؤن جٍض

ّت، وبال ؤحجم الىاط ِنها، ولى ٍِمذ مىّٙتها الّامت. زم ًخابْ ٜىله: "اإلاا٥ والّمل مً  اإلاخٜى

ِىامل الاهخاج، ول٢ً في خحن ؤن اإلاا٥ والّمل َما مً ِىامل الاهخاج اإلاعخٝلت، ٘ةن اإلاخاوشة 

ما٥ ؤو ِمل،  بلى اإلاخاوشة ال حعخٝل في ال٢عب بل جماٗ٘ ومىهمً ِىامل الاهخاج الخابّت، 

 )آلت مثال( بإحش مممىن، ٘ةهه برا ؤحٍش
ً
ذ في ال٢عب،. ٘مً ؤّحش ماال بدفت مً ؤلاًشاد ؤو مً  ٘تًز

ْ الحفى٥ ِلى ِاثذ ؤ٠بر مً الّاثذ اإلاممىن. و٠زل٤ الّامل بإحش مممىن،  الشبذ ، ٘ةهه ًخٜى

مشب لزل٤ مثال ُ٘ٝى٥(: ٘الّامل في ؤلاظالم الزي  1 والّامل بإحش اخخمالي ٔحر مخًُٝ. )ٍو

ا ٜذٍس ) ا٥ في الؽهش ، ال ًشض ى برا م5000ًخٝاض ى ؤحشا زابخا مٝىِى ا جدى٥ مً ِامل مإحىس ( ٍس

ا٥. ٘لى ١ان ألامش ٠زل٤، 5000، بلى ِامل مماسب )مخاوش( ؤن ٣ًىن سبده اإلاٝذس في الؽهش ) ( ٍس

ا٥ مممىهت، بذ٥ مً )5000٘ةهه البذ ؤهه ظُٙمل الحفى٥ ِلى ) ا٥ مخاوش بها. 5000( ٍس ( ٍس

ذ في سبده اإلاٝذس مٝذاسا مىاظبا ختى ـاس ) سض ي بخدمل َزٍ ( مثال، لشبما 7000ل٢ً لى ٍص

 اإلاخاوشة، في مٝابل َزٍ الّالوة اإلاٝذسة" 

ومىه هجذ ؤن الّمل ؤو اإلاا٥ اإلاٝترن باإلاخاوشة َى الزي ًخى٥ لفاخبه الحفى٥ ِلى   

الشبذ، ِلى ٢ِغ الّمل ألاححر، ٠زل٤ ٘ةن مجشد اإلال٤ ال ًخى٥ لفاخبه اظخدٝاٛ الشبذ ما لم 

 ًٝترن باإلاخاوشة.

م الخّامل بعّش الٙاثذة مً ٜبل  : ى الكفاءة التخصيصيةالمخاطرة عل : أثرثانيا بن جدٍش

ت  الاٜخفاد ؤلاظالمي، واخخ٣ام َزا ألاخحر بلى الٝىاِذ الٙٝهُت التي حّخمذٍ ِلى ما جٝشسٍ هٍٍش

اإلاخاوشة مً الاظخّذاد لخدمل اإلاخاوش الظخدٝاٛ الشبذ، ١الخشاج بالممان والٕىم بالٕشم 

ا مً الٝىاِذ الٙٝهُت  حَر الذالت ِلى رل٤، جدٝٞ له مضاًا ِذًذة مٝاسهت باالٜخفاد ٔو

 2الخٝلُذي، ومً ؤَم َزٍ اإلاضاًا ما ًلي:

الاؼتراٟ في الٕىم والٕشم بحن اإلاّمى٥ واإلاعدثمش مً خال٥ اؼترا٠هما في جٝاظم  بن  .1

اإلاخاوشة ًدٝٞ ال٢ٙاءة والّذالت. بر ًجّل َزا الاؼتراٟ اإلاّمى٥ مّني بالذسحت ألاولى 

                                                
ُٞ ًىوغ اإلافشي ،   1 ؿ:   ٌ(، ؿ1419، )حذة: داس الزخاثش، 1، جحػليم غلى بحث حظً الجىاهسي )بيؼ الخلظيط(، بحىر في الفله اإلاػاصس٘س
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مً خلل بىجاح اإلاؽشوُ ورل٤ بمؽاس٠خه في الٝشاس اإلاالي ودساظت الجذوي للمؽشوُ، 

ْ لخإ٠ذ مً حذاسة اإلاؽشوُ، ا َزا ما ًادي بلى جخفُق وجىحُه اإلاىاسد هدى اإلاؽاَس

ألا٠ٙإ، ِلى ٢ِغ الىٍام الخٝلُذي ٘ةن ؤلاحشاءاث التي ًٝىم بها اإلامّى٥ لِغ لها ِالٜت 

بجذاسة ؤو ٠ٙاءة اإلاؽشوُ، ٘هي ال تهخم بذساظت الجذوي الخاـت باإلاؽشوُ ألا٠ثر ٠ٙاءة 

 ٠1ذ مً مالءجه؛واهخاحُت بٝذس ما تهخم باإلاّاًحر اإلاالُت للخإ

الّالُت ِلى حعهُالث مً  اإلاالءةفي الىٍام الاٜخفادي الخٝلُذي ًدفل الّمالء ؤصحاب  .2

ت ختى ولى ١اهذ لُّٙت الجذوي الاٜخفادًت، مٝاسهت  ل مؽشوِاتهم الاظدثماٍس ؤحل جمٍى

ل  بالّمالء الزي ال ج٣ىن مالءتهم اإلاالُت لُّٙت، ٘هم ًىاحهىن ـّىباث ٜاظُت في جمٍى

 2تهم ختى ولى ١اهذ راث حذوي اٜخفادًت ِالُت، َزا ما ًيخج ِىه:مؽشوِا

ه الّذالت الخىصَُّت  .ؤ  ِذم جخفُق اإلاىاس اإلاالُت للمجخمْ جخفُفا ؤمثل، وحؽٍى

ذم الاؼتراٟ في  ل مً حهت، ِو للذخى٥ ورل٤ لّذم ج٣ا٘ا الٙشؿ في جىصَْ الخمٍى

ل اإلاعدثمش حمُْ ما ًدّم جٝاظم اإلاخاوش بحن اإلامّى٥ واإلاعدثمش مً حهت ؤخشي، َزا 

ممً للممّى٥ ِاثذ مممىن مهما ١اهذ هدُجت اإلاؽشوُ الاظدثماسي؛  اإلاخاوش ٍو

بِىما ًادي الخٝاظم والاؼتراٟ في اإلاخاوشة بلى جىا٘ٞ اإلافالح بحن اإلامّى٥ واإلاعدثمش،  .ب 

خُث ًخخلق الاظدثماس مً ج٣لٙت سؤط اإلاا٥ الىٝذي، ما ًادي بلى الخخفُق ألامثل 

 ؤط اإلاا٥ وجدُٝٞ الّذالت الخىصَُّت؛إلاىاسد س 

ؤما باليعبت للخخفُق ألامثل لشؤط اإلاا٥ ٣ُ٘ىن رل٤ مً خال٥ ُٔاب الٙاثذة  .ج 

ُٙه في الّمل  اإلاٙشولت ِلى الٝشك اإلاىحه لالظدثماس، مما ًادي بلى جىحُه اإلاا٥ وجٌى

ن الٙاثذة اإلاٙشو  لت، اإلاخاوش، ما ًجّل ؤلاداسة راث ٠ٙاءة ال جمْ في ؤَذا٘ها حٍّى

ت البذًلت، مما ًىخذ حهت اإلال٢ُت واإلاخاوشة،  ت الاظدثماٍس بل جىحه رل٤ بلى الٙـش

ا في جىحُه اإلاىاسد اإلاالُت  وحهت الاظدثماس والادخاس، وبالخالي ًفبذ اإلاال٢حن ؤ٠ثر خـش

ْ ألا٠ٙإ، هٍشا الؼتراٟ ١ل مً اإلامى٥ واإلاعدثمش في جدمل اإلاخاوشة، وبالخالي  هدى اإلاؽاَس

                                                
1
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ٟ جالخم بحن الٝشاس الادخاسي والٝشاس الاظدثماسي، والٝشاس الخخفُص ي، ًخىلذ َىا

د  ذر اسجباه بحن اإلال٢ُت واإلاخاوشة؛ٍو

ت ظّش الٙاثذة في الحعبانًاخز  .د  ،  الىٍام الاٜخفادي الخٝلُذي في ٜشاساجه الاظدثماٍس

٣ًىن  مما ًجّل اإلاعدثمش ؤٜل ٜىة مٝاسهت باإلاعدثمش في الىٍام الاٜخفادي ؤلاظالمي، بر

اإلاّمى٥ بمًء ًِ اإلاخاوشة باإللا٘ت بلى خفىله ِلى مبلٖ بلافي لشؤط اإلاا٥ مممىن، 

تبمما ًادي  ت ًِ الٝشاساث الادخاٍس ومىه ِذم  لى اهٙفا٥ الٝشاساث الاظدثماٍس

 جخفُق اإلاىاسد اإلاالُت جخفُفا ؤمثل.

للّمل واإلاخاوشة، بر ؤن لفاخب سؤط اإلاا٥ الحٞ في ؤن ٌؽاٟس في  مىلُىاإلال٢ُت  .ٌ 

ٝي، بل ألهه ِامل مخاوش بمل٢ه، َزا ما ًىجش ِىه جدمل  الخىصَْ ال ألهه مال٤ ٘و

ً. وبالخالي ٣ًىن َىاٟ اسجباه بحن  اإلامىلحن معاولُت الٝشاس الاظدثماسي مْ اإلاعدثمٍش

 1في اإلاؽاس٠ت في الىاجج الاحخماعي. اإلامى٥ واإلاعدثمش مما ًادي بلى جدٝٞ الّذالت
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ىخالصظىالفصلىاألول
ت بحن الخعاسة   حّخبر اإلاخاوشة في الاٜخفاد ؤلاظالمي ِلى ؤنها جشدد الّملُت اإلاالُت الاظدثماٍس

ٞ ٜاِذة الٕىم بالٕشم،  هي ظبب اظخدٝاٛ الشبذ للمعدثمش ٠ما للمذخش، ٘ال ًجىص ا٠دعاب ٘والشبذ ٘و

تؤي ِاثذ دون جدمل   ولِغ معخٝال ِىه.  اإلاخاوشة، بر حّذ َزٍ ألاخحرة ِامال مالصما للّملُت الاظدثماٍس

هجذ ؤن مٙهىم اإلاخاوشة في ال٢ٙش الاٜخفادي الٕشبي ًخىا٘ٞ مْ مٙهىمها في الاٜخفاد  ٠ما 

ا،  ٘إي همى اٜخفادي ال ًم٢ً ؤن ًخم بذو جؤلاظالمي، بر  ًّ ل ؤلاظالمي والخٝلُذي م  للخمٍى
ّ
ن مثل جدذًا

 .س١ىب اإلاخاوش. ُٕ٘اب اإلاخاوشة ًمّٚ ال٢ٙاءة الاٜخفادًت

ىالح ٔحر ؤن  ّبر ًِ ألاخىاس التي ًادي جدٝٝها بلى خذور ٌاإلاالي  مٙهىم اإلاخاوشة في الـا

ٝي، ٘هي ال جمثل حضء مً اليؽاه الاٜخفادي، بل هي دخُلت ِلُه، ِلى ٢ِغ اإلاخاوشة في  خعاسة ٘و

لخجاسي، احضء مهم مً اليؽاه الاٜخفادي والذاْ٘ للّمل الاظدثماسي و الاٜخفاد ؤلاظالمي التي حّخبر 

 ٘هي حّذ الّامل الشثِس ي الظخدٝاٛ الشبذ.

حن، مخاوشة مؽشوِت جصح بها اإلاّامالث اإلاالُت اإلاىلذة   بر ٜعم الٙٝهاء اإلاخاوشة بلى هِى

ول، ١الشبا الزي ٌّذ للثروة الحُُٝٝت، وؤخشي ٔحر مؽشوِت والتي تهذٗ بلى ؤ١ل ؤمىا٥ الىاط بالبا

 ِامال ٔحر مىخج للثروة الحُُٝٝت.

اإلابيُت ِلى ؤظاط الخالصم اإلاىىٝي الزي ًٝىم ِلى الّذ٥ بحن الّمل  اإلاؽشوِتاإلاخاوشة ٘ 

اإلادىس جمثل وهخاثجه،  إلإاسم، وبحن الاظدثماسوالجضاء، وبحن الحٝٛى والالتزاماث، وبحن اإلإاهم وا

ل ججاسي اإلاالُت  اإلاّامالثؤخذ اإلاّاًحر  التي جٝىم ِليها صحت و الشثِس ي  ُٖ جمٍى في ؤلاظالم مً بُُى ـو

ا مً الفُٖ ؤلاظالمُت. حَر  ٔو

بهما مشدٍ بلى الّمل اإلاخاوش الزي ًدٝٞ الىماء  مّاملت مالُت يبر ؤن اظخدٝاٛ الشبذ في ؤ 

ا للوالىْٙ لالٜخفاد، ٘االظخّذاد لخدمل اإلاخاوشة ٌّخبر ؼشوا لش  ُت في اظخدٝاٛ وٍس عالمت الؽِش

 .، ٘ال ٠عب بذون مخاوشةالشبذ

مً الّىامل الخابّت لئلهخاج، ورل٤ هدُجت لذوسَا  لماء الاٜخفاد الاظالمي اإلاخاوشةّخبر ٠ٌِما  

ادة الّاثذ اإلاخىْٜ، في الّملُت الاهخاحُت،  والزي ًىصُ ِلى حمُْ ؤوشاٗ بر ؤن لها دوسا باسصا في ٍص

، ٘ال٣ل ؼش١اء في الٕىم والٕشم، ورل٤ خاحُت ؤًما ِلى ؤظاط الّملُت ؤلاه  اجدُٝٝمخاوشة ١ل وٗش

 ّذ٥ واإلاعاواة.لل



 

 الفصل الثاني:

 المصارف اإلسالمية

مخاطر استخدامات و

   أموالها
 



 وإدازتها اطخخداماث ألامىاٌ في اإلاصازف ؤلاطالمُتمخاػسة  ...................................................................................:الفصل الثاوي

  
57 

 

 

 

ُفت الىظاوت اإلاالُت التي جلىم بها، سهحزة أظاظُت في بيُت  ت مً خالٌ ٌو جمثل اإلافاسف الخجاٍس

ملُاجه أي هٍام اكخفادي، رلً ألنها  جمىده اإلاىسد اإلاالي اإلاىاظب واإلاالةم إلاخخلف أوؽىخه ِو

ت والاظتهالهُت.  الاهخاحُت، الاظدثماٍس

ل الالصم؛ اإلافاسف ؤلاظالمُت التي جخخلف ًِ  ومً بحن اإلافاسف التي حّمل ِلى حغىُت الخمٍى

ا، معخمذة مً أخيام وكُم ل جمحَز ّت  اإلافاسف ألاخشي بىٍام ِمل وآلُاث جمٍى ؤلاظالمُت التي الؽَش

 وؽش وجدلُم الىمى الاكخفادي والّذالت الاحخماُِت. ىحععى ئل

، وأَمُت هبحرة ِلى اإلاعخىي اباسص  اوبهزٍ آلالُاث واإلابادب أـبذ للمفاسف ؤلاظالمُت دوس 

ت والاظتهالهُت،   مّشلت ًجّلها ماالاكخفادي والاحخماعي، إلاا جدلله مً دِم للمؽشوِاث الاظدثماٍس

 وأصخاب الفاةن أصخاب بحن مالي وىظُي بذوسَا مخّللا اإلاخاوش ظىاء وان مً ِذًذة ألهىاُ

لي، العجض ل وأظالُب بفُغ مخّللا وان ما أو الخمٍى  اإلاؽاسهت مبذأ ِلى جلىم والتي بها الخاـت الخمٍى

 .والخعاسة الشبذ في

ومً خالٌ َزا الففل مً الذساظت ظىداٌو جبُان أَم الخفاةق واإلابادب التي جلىم       

،  اإلاخاوش التي جخّشك لها وباألخق مخاوش اظخخذاماث أمىالها ِليها اإلافشفُت ؤلاظالمُت، وئبشاص أَم

 4ماَ حنسةِعُ دثحنمبورلً في 

 

 

 

 :الثانيىالفصل
 ىأموالهاادتخداماتىمخاطرىوىالمصارفىاإلدالموة

 

المبحثىاألول:ىمدخلىمفاهوميىللمصارفىاإلدالموة 
األموالىفيىالمصارفىاإلدالموةىتالثاني:ىمخاطرىادتخداماىالمبحث 
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، خُث ًلّب دوسا مهما   في ٌّخبر الىٍام اإلافشفي مً أَم اللىاِاث في اكخفادًاث الذٌو

ًإدي ئلى دفْ العجلت ، ألامش الزي الىظاوت اإلاالُت ما بحن أصخاب الفاةن اإلاالي وأصخاب العجض

ت لالكخفاد. ت والخىمٍى  الاظدثماٍس

ومً أؼهش اإلاإظعاث اإلاالُت التي لّبذ َزا الذوس هي اإلافاسف الخللُذًت اللاةمت ِلى  

ً اليؽاه الاكخفادي  ت، خُث جمثل َزٍ ألاخحرة مدىسا سةِعا في جدٍش كاِذة الفاةذة الشبٍى

ّت ؤلاظالمُت هي الشبا اإلادشم.  واإلاالي. لىً َزٍ اللاِذة اِخبرتها الؽَش

ً الا  كخفادًحن اإلاعلمحن ئلى لشوسة جىفحر البذًل الؽشعي ألامش الزي دفْ اإلافىٍش

ً اإلاعلمحن مً 
ّ
ُف أمىالهم وفم كىاِذ اإلاّامال  دخاس اللمفاسف الخللُذًت، الزي ًمى ث وجٌى

ّت ؤلاظالمُت، واإلاخمثل في اإلافاسف ؤلاظالمُت التي حّخبر مإظعاث مالُت وظُىت  اإلاالُت في الؽَش

اإلافشفي هأظاط فلهي واكخفادي لبىاء محزاهُاتها مً ؽاسهت ًخىحب ِليها ألاخز بلىاِذ هٍام اإلا

 مىلىباث ومىحىداث.

مفهىم اإلافاسف ؤلاظالمُت وأَم كىاِذ هٍام  ئلى اإلابدث لزلً، ظيخىشق في َزا  

ا ًِ اإلافاسف الخللُذًت، باإللافت ئلى  ياإلاؽاسهت الت ل اإلافاسف  جىلُذجمحَز أَم مفادس جمٍى

ل ؤلاظالمي، مؤلاظالمُت وهُفُاث اظخخذا ً خالٌ الخىشق للّىاـش مها في ٌل هٍام الخمٍى

  الخالُت4

 

 

 

 

 :األولىالمبحث
 ماهوةىالمصارفىاإلدالموة

 

المطلبىاألول:ىمفهومىالمصارفىاإلدالموةىونظامىرملها 

المطلبىالثاني:ىمصادرىاألموالىفيىالمصارفىاإلدالموة 
.المطلبىالثالث:ىادتخداماتىاألموالىفيىالمصارفىاإلدالموة 
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ىونظامىرملهاىمفهومىالمصارفىاإلدالموةى:المطلبىاألول

 َزا اإلاىلب الىلاه الخالُت4  ًخممً

 

 

 

 مفهوم المصارف اإلسالميةالفرع األول: 

ظىاء في مبذأ  في هثحر مً الجىاهب جخخلف اإلافاسف ؤلاظالمُت ًِ اإلافاسف الخللُذًت 

ف للمفاسف  خُث ًىً جدذًذألاَذاف التي جشمي ئلى جدلُلها، أو في  وهٍامه الّمل حٍّش

 .ؤلاظالمُت خعب ما ظِخم الخىشق ئلُه

 ٌّشف الذهخىس ِبذ الشخمان ٌعشي اإلافشف ؤلاظالمي بأهه4: أوال: تعريف المصارف اإلسالمية

مّامالتها ووؽاوها الاظدثماسي وئداستها لجمُْ أِمالها بأخيام  "مإظعت مفشفُت جلتزم في حمُْ

ّت وملاـذَا، وهزلً بأَذاف اإلاجخمْ ؤلاظالمي داخلُا وخاسحُا".  1الؽَش

ّشف الذهخىس خعحن شخاجت اإلافاسف ؤلاظالمُت ِلى أنها4" مإظعت مالُت ئظالمُت   َو

ل والاظدثماس جلىم بأداء الخذماث اإلافشفُت اإلاخخلفت، هما جباؼش أِماٌ ا اإلاجاالث  فيلخمٍى

ّت ؤلاظالمُت، وتهذف اإلافاسف ؤلاظالمُت ئلى جدلُم  فياإلاخخلفت  لىء كىاِذ وأخيام الؽَش

بّن الخذماث الاحخماُِت الخىمُت الاحخماُِت والاكخفادًت لؤلمت ؤلاظالمُت هما جلىم ب

 .2"والذًيُت

ماٌ والخ  ّشف أًما ِلى أهه4 "مإظعت مالُت جلىم باأِل ذماث اإلاالُت واإلافشفُت وحزب َو

ا وجدلُم أكص ى ِاةذ منها بما ًدلم أَذاف  ُفا فّاال ًىفل همَى ُفها جٌى اإلاىاسد الىلذًت وجٌى

ّت ؤلاظالمُت "الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت في    3ئواس أخيام الؽَش

مىً خفش مفهىم   1ما ًلي4فُؤلاظالمي  اإلافشفٍو

                                                
م،   1 ت في اإلاصازف ؤلاطالمُت بين الىاكؼ واإلاثالُتمدمىد ِبذ الىٍش  .71(، ؿ4 0222، ) ألاسدن4 داس الىفاتغ لليؽش والخىصَْ، اللىي البشٍس

 .02(، ؿ4  0222، )مفش4 مىخبت الخلىي، ،اإلاصازف ؤلاطالمُت بين الفىس والخؼبُمخعحن خعً شخاجت،  2 

 .772(، ؿ4 40222 أخيامها ومبادئها وجىبُلاتها اإلافشفُت، )ِمان4 داس اإلاعحرة، مُتالبىىن ؤلاطال مدمذ مدمىد العجلىوي،  3

 الفرعىاألول:ىمفهومىالمصارفىاإلدالموة
 نظامىرملىالمصارفىاإلدالموةىالفرعىالثاني:ى
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ماٌ بهذف بىاء الفشد اإلاعلم واإلاجخمْ اإلاعلم،  ى َ .7 مىٍمت ئظالمُت حّمل في مجاٌ ألِا

وجىمُتها وئجاخت الفشؿ اإلاىالُت لها، للنهىك ِلى أظغ ئظالمُت جلتزم بلاِذة الخالٌ 

 والخشام؛

ّت ؤلاظالمُت بما  .0 ُفها في هىاق الؽَش َى مإظعت مالُت مفشفُت لخجمُْ ألامىاٌ وجٌى

مخيامل ئظالمُا وجدلُم ِذالت الخىصَْ، وولْ اإلااٌ في اإلاعاس ًخذم بىاء مجخمْ 

 ؤلاظالمي؛ 

ت  .0 ماٌ اإلافشفُت مْ التزامها باحخىاب الخّامل بالفاةذة الشبٍى َى ول مإظعت جباؼش ألِا

 أخزا وئِىاء.

ف ًدبحن أن البىً ؤلاظالمي َى ِباسة ًِ مإظعت مالُت مفشفُت   مً خالٌ َزٍ الخّاٍس

ّت ؤلاظالمُت وتهذف ئلى جدلُم  جضاٌو أِمالها وفم ت مً ألاَذاف التي جشمي أخيام الؽَش مجمِى

ا ًِ ، ئلى خذمت الفشد واإلاجخمْ والاكخفاد هيل خُث حّخمذ في رلً ِلى مبادب وكىاِذ جمحَز

 تباليعبالتي حعدىذ في ِملها ِلى كاِذة الاكشاك بالفاةذة، فهزٍ ألاخحر حّخبر اإلافاسف الخللُذًت 

، فهي حععى فلي لخدلُم الشبذ ِلى ِىغ اإلافاسف لها اإلادىس الشةِس ي الزي ًلىم ِلُه ِملها

 جدلُم اإلاىفّت لالكخفاد هيل.ؤلاظالمُت التي تهذف َب ألاخشي ئلى جدلُم الشبذ لىً في ٌل 

ا : ثانيا: خصائص المصارف اإلسالمية َىان خفاةق أظاظُت جمحز اإلافاسف ؤلاظالمُت ًِ غحَر

 :فاسف، ومً أَمهامً اإلا

 الخصائص الػلائدًت للمصسف ؤلاطالمي: .1

، ِل ِىغ اإلافاسف الخللُذًت 2هي مفاسف ال جخّامل بالفاةذة )الشبا( أخزا وال ئِىاء   .أ 

التي ًيىن هٍام الفاةذة فيها اإلادىس واإلادشن الشةِس ي ليؽاوها، فهي جلبن فاةذة مً 

ً اإلاعخفُذًً مً اللشوك الخاـت بها،  وجمىذ أًما فاةذة ألصخاب الىداتْ اإلاعدثمٍش

ملابل ئًذاِاتهم، والفاسق بحن الفاةذة اإلاذًىت والذاةىت ٌّخبر باليعبت لها الشبذ الزي 

 جدلله.

                                                                                                                                                   
 .721(، ؿ4 0272، ) ِمان4 داس اإلاعحرة لليؽش والخىصَْ والىباِت، الىلىد واإلاصازفمدمىد خعً الىادي، وآخشون،   1
لاث، ظُّذ حمّت ِلل، 2  .37(، ؿ4 0272)ِمان4 داس واةل لليؽش، ، ، -مذخل خذًث  -إدازة اإلاصازف ؤلاطالمُتخشبي مدمذ ٍِش
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 هي بىىن ال حعدثمش وال جمٌى ئال اإلاؽشوِاث الخالٌ؛ .ب 

ّت ؤلاظالمُت .ج  ، ورلً مً خالٌ امخثالها لهُئت الشكابت هي مفاسف جخماش ى وأخيام الؽَش

ُت التي حّمل ِلى اإلاشاحّت والخذكُم اإلاعخمش ورلً كبل بذاًت اليؽاه اإلافشفي،  الؽِش

وأزىاءٍ، وبّذ الاهتهاء مىه، إلاداولت جصخُذ الاهدشافاث التي كذ جدذر، للخأهذ مً 

ُت ليافت اإلاّامالث وألاوؽىت التي جلىم بها اإلافاسف  1ؤلاظالمُت. العالمت الؽِش

 الخصائص الىظُفُت للمصسف ؤلاطالمي: .2

ت أ  خُث حّمل ِلى ججمُْ ألامىاٌ اإلاّىلت ودفّها ئلى مجاٌ  4مصازف اطدثماٍز

ت اإلاخخلفت لها. الاظدثماس؛ م الفُغ الاظدثماٍس  ورلً ًِ وٍش

تب ًِ وشق الجمْ بحن الخىمُت الاكخفادًت والخىمُت  ورلً 4مصازف جىمٍى

خىلى مهمت جىصَّها الاحخماُِت، ئر ٌّمل  اإلافشف ؤلاظالمي ِلى حمْ الضواة ٍو

وئًفالها ئلى معخدليها، هما ٌّمل ِلى سفْ اإلاعخىي اإلاِّص ي للمجخمْ وجللُل 

ت. ْ الخىمٍى  2البىالت مً خالٌ اإلاؽاَس

ُفاجه لؤلمىاٌ بخدلُم الّىاةذ   ومً َزا هشي أن اإلافشف ؤلاظالمي ال يهخم مً وساء جٌى

 ً ئلى اَخمامه بالّاةذ الاحخماعي.فلي وئهما ًخّذي رل

4 هثحر مً اإلاعلمحن ًمخىّىن ًِ ئًذاُ أمىالهم لذي هي مصازف جللل مً الاهخىاشج

اإلافاسف الخللُذًت ألنها جخّامل بالفاةذة، وبالخالي حّخبر َزٍ ألامىاٌ مّىلت وال جإدي 

ْ اإلاخخلفت، ومْ وحىد اإلافاسف ؤلا  ل اإلاؽاَس ظالمُت دوسَا الخىمىي مً خالٌ جمٍى

لي ألهه ًخىافم  ججّل َزٍ ألامىاٌ جخشج مً داةشة الاهخىاص ئلى داةشة اليؽاه الخمٍى

زا ما ًإدي ئلى الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت.  3ومّخلذاث اإلاعلمحن َو

                                                
)مىت  ؤلاظالمي، لالكخفاد الثالث الّالمي بدث في4 اإلاإجمش  ،"ؤلاطالمُت اإلاالُت اإلاؤطظاث في الفػالت الشسغُت السكابت"البّلي، مدمىد الخمُذ ِبذ  1

 .5(، ؿ4 0222اللشي،  أم اإلاىشمت4 حامّت
ت البىىن ؤلاطالمُت وحغلغلها في الاكخصاد الفلظؼُنيمدي هجاغت مىس ى مدمذ مدمىد شخادٍ،   2 ، ) سظالت دهخىساٍ في الّلىم ؤلاداٍس

 . 32(، ؿ4 0277والاكخفادًت، الجامّت الخشة في َىلىذا، فلعىحن، 
ل ؤلاطالمي مً الفله إلى الخؼبُم اإلاػاصس لدي البىىن ؤلاطالمُتفاسط معذوس،   3 (، 0221واليؽش والخىصَْ،، ) الجضاةش4 داس َىمت للىباِت الخمٍى

 .722ؿ4 
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حّمل اإلافاسف ؤلاظالمُت ِلى جيؽُي الضواة  4مصازف حػمل غلى إخُاء هظام الصواةد

م ئوؽاء خعاباث خاـت للض  ً ِلى ًِ وٍش واة لذيها، وحصجُْ اإلاىدِحن واإلاعدثمٍش

زا ما ًإدي ئلى جدلُم الخيافل الاحخماعي.  1دفْ الضواة الىاحبت ِليهم، َو

مىً جلخُق خفاةق اإلافاسف ؤلاظالمُت مً خالٌ الؽيل الخالي4    ٍو

  خفاةق اإلافاسف ؤلاظالمُت(: 05زكم: )الشيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام عمل المصارف اإلسالمية : الفرع الثاني

ا ًِ اإلافاسف الخللُذًت ظىاء  فُما ًخّلم   ٍش جخخلف اإلافاسف ؤلاظالمُت اخخالفا حَى

بىٍام وكىاِذ الّمل اإلافشفي، أو بأوؽىت واظدثماساث ول مفشف، أو وبُّت ِالكاث اإلافشف 

ألاوشاف، ئر ًلىم مبذأ ِملها ِلى هٍام اإلاؽاسهت الزي ظِخم جىلُذ مّىاٍ ،وأَم مْ مخخلف 

 كىاِذٍ التي ًلىم ِليها في الّىاـش آلاجُت.

 

 

                                                
 .727اإلاشحْ العابم، ؿ4   1

خصائص 
 المصارف
 اإلسالمية

 الخصائص
 العقائدية

خصائص ال
 التوظيفية

 صارف ال تتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء  م

 تستثمر في المشروعات الحالل

 تتماشى وأحكام الشريعة اإلسالمية

 مصارف استثمارية

 مصارف تنموية

 مصارف تقلل من االكتناز

 مصارف تعمل على إحياء نظام الزكاة

خماد4 مً ئِذاد الىالبت اإلاصدز  ِلى اإلاشاحْ العابلت بااِل
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حّخبر اإلاؽاسهت اللاِذة ألاظاظُت في : ةمشاركة في المصارف اإلسالميتعريف نظام ال :أوال

جلذًم زشوة ُِيُت أو هلذًت  ـُاغت مخخلف الّلىد في اإلافاسف ؤلاظالمُت ورلً مً خال4ٌ "

خفشف فيها للاء ِاةذ جبُده ألاخيام  ا ٍو بلفذ الاظترباح مً مالىها ئلى شخق آخش ًذًَش

ُت "  1الؽِش

فاث4  لي لىٍام  وكذ وسدث فُه الّذًذ مً الخٍّش فىٍام اإلاؽاسهت َى4 "البذًل الخمٍى

ُفُت للمىاسد اإلاالُت بؽيل الفىاةذ والمماهاث اإلاعبلت، الزي في ئواٍس جخىصُ هخاةج الّملُت  الخٌى

ت، وجيخهي في ٌل َزا الىٍام الخيالُف التي  مخىاصن بحن ألاوشاف اإلاؽاسهت في الخشهت الاظدثماٍس

ًخدملها الاكخفاد الىوني هدُجت للىظاوت العلبُت بحن وخذاث العجض ووخذاث الفاةن، لفالح 

ل ألاولى ئكامت وظاوت ئًجابُت جمخذ ئلى الاظدثماس ؤلاهخاجي الخلُ لي، لخفبذ جيالُف الخمٍى

ت للففش"  2معاٍو

ّّشف هٍام اإلاؽاسهت هزلً بأهه4 " البذًل ًِ هٍام الفاةذة الزي ٌؽيل الىظُلت   َو

ألاظاظُت في سبي ِملُت الادخاس باإلهخاج بؽيل مباؼش، ًىجم ِىه ظُادة اللاِذة ؤلاهخاحُت في 

 3ِامل خلل في الىٍام الاكخفادي العاةذ." جىحُه ألامىاٌ دون اللاِذة الاكشالُت التي  جمثل

فحن العابلحن، ًمىً اللٌى أن هٍام اإلاؽاسهت َى الىٍام البذًل   ًِ بىاء  ِلى الخٍّش

دؽاسن حمُْ أوشافه في  هٍام الفاةذة الزي ًجمْ أظاظا بحن ِملتي الادخاس والاظدثماس  ٍو

اإلاىاسد اإلاالُت اإلاخاخت  اإلاخاوشة، مما ًدلم أكص ى دسحاث الىفاءة في جخفُق واظخخذام

ت،  زا ما ال ًخدلم في ئواس الىٍام باإللافت ئلى جدلُله لجمُْ أوشاف الّملُت الاظدثماٍس َو

 اإلافشفي الخللُذي.    

 

 

                                                
ل في الاكخصاد ؤلاطالمي، مىزس كدف  1 ب،  0ه، مفهىم الخمٍى  .70(، ؿ73324، )حذة4 ميؽىساث اإلاّهذ ؤلاظالمي للبدىر والخذٍس
ل شازهتمصادز وأطالُب جمىٍل اإلاشازع الىفائُت الصغيرة واإلاخىطؼت في إػاز هظام اإلاـالح ـالحي،   2 ، بدث في4 الىذوة الذولُت خٌى جمٍى

 . 202 -201(، ؿ ؿ4 0220ماي، 02-02اإلاؽشوِاث الغحرة واإلاخىظىت، بيلُت الاكخفاد، )حامّت ظىُف4 خالٌ 
ت داس أبي الفذاء لليؽش والخىصَْ والترحمت، مصادز واطخخداماث ألامىاٌ في البىىن ؤلاطالمُت،ِبذ الخلُم غشبي،   3 (، ؿ4 0270 )ظىسٍا4 مجمِى

70. 
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  :في المصارف اإلسالمية نظام المشاركة : قواعدثانيا

 اللىاغد الشسغُت للػمل اإلاصسفي ؤلاطالمي .1

ُت اللىاِذ جخمثل  :في ؤلاظالمُت اإلافاسف ِمل جدىم التي الؽِش

 اليعبت ملذاس ٌّخبر الاكخفادًىن الغشبُىن الفاةذة ِلى أنهاغدم الخػامل بالفائدة: .أ 

ت اسب ٌّخبر ِىذَم فزلً هبحرة اليعبت َزٍ واهذ ئنو  اإلالترك، اإلااٌ ًِ اإلاذفِى
1 . 

 الشبا الخللُذي اإلاالي الىٍام ِليها ًلىم التي الفاةذة فخّخبر الفلهُت، الىاخُت مً أما 

ا، اإلادشم  ِ ت في حاء خُث ؼش  وولمت الشبا ولمت بحن فشق  ال" أهه البىىن أِماٌ مىظِى

ادة،..والّلى الاسجفاُ َى الشبا ألن الفىاةذ، ادة أًما هي والفاةذة والٍض  فىق  جيىن  التي الٍض

ل  بحن ًفشق  الىلعي اللاهىن  وان وئن فيهما واخذ واإلاّنى الذاةً، ًجىُه الزي والىفْ ألـا

ا الفاةذة ٌّخبر وال والفاةذة الشبا  به ٌعمذ الزي ألاكص ى الخذ ًِ صادث ئرا الئ سب 

 .2"اللاهىن 

جلىم ِلُه اإلافاسف الخللُذًت، ِلى الزي  اإلادىس الشةِس يئر حّخبر الفاةذة هي  

 ِىغ اإلافاسف ؤلاظالمُت اللاةمت ِلى أظاط الدؽاسن في الشبذ بحن حمُْ ألاوشاف

مً مفهىم الفاةذة  . ئر ًمىً جلخُق ولوالزي ًيىن هاجج ًِ اظدثماساث خلُلُت

 مً خالٌ الجذٌو الخالي4وئبشاص الفشق بحن الفاةذة والشبذ  والشبا والشبذ

 

 

 

 

 

 

                                                
 .407 ؿ (،1990للىخاب،  الىوىُت الجضاةش4 اإلاإظعت) ،وشاػها جؼىزها، ا،تهوشأ مفهىمها، :ؤلاطالمُت البىىن بىحالٌ، مدمذ 1
 .0:ؿ (،7330 الّشبُت، النهمت ، )بحروث4 داس1 ج ،والػملُت اللاهىهُت الىاخُخين مً البىىن أغماٌ مىطىغت الذًً، ِلم ئظماُِل الذًً محي 2
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 4 )الشبا والفاةذة والشبذ(ما بحنملاسهت (: 11الجدٌو زكم )

 السبذ الفائدة السبا اإلافهىم

ادة والىمى والازجفاع  اللغىي  الٍص

 والػلى

ادة الحاصلت في الخجازة ما ٌظخفاد مً غلم أو ماٌ  الٍص

 

 

 الفلهي

زبا الدًىن 

)اللسوض(= زبا 

 اليظِئت

زبا البُىع 

+ زبا  )اإلاػامالث(= زبا

ظاء.
ّ
 الي

  م غير ماٌ آخس: واإلايرار أو ما ٌظخفاد  غً ػٍس

ىُت 
ُ
)ألاصىٌ اإلاىدت، أو ما ٌظخفاد مً غسوض الل

ادة في أزمانها.  الثابخت(: والٍص

  أصلها فىائُد مً فىائع: وهي مً أوجه هماء

 اإلااٌ )الىماء = فائدة +غلت +زبذ(.

  ادة غلى زأض اإلااٌ هدُجت جللُبه في الٍص

 غملُاث الخبادٌ اإلاخخلفت.

 .
ً
 ول زبٍذ هماٌء، ولِع وٌل هماٍء زبدا

 

 

 الاكخصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

مػدٌ باهظ  فسض

للفائدة غلى اللسوض: أي 

ادة في الفائدة غً  الٍص

الظػس الري ًددده 

 اللاهىن أو الػسف.

  إلى زأض اإلااٌ اإلالترض. فهي ظاهسة 
ُ

ملداُز مظاف

اكخصادًت، ال جلىم إال بمىاطبت غلد اللسض، 

وجسجبؽ بىمىذج مػين في الصفلاث، هي صفلاث 

 الائخمان.

  الفائدة ؤلاطمي وطػس غادة ما ًخم الخمُيز بين طػس

 الفائدة الحلُلي.

  فائع ؤلاًساد الىلي للمىخج غلى الخيلفت

 اليلُت.

  غادة ما ًخم الخمُيز بين السبذ الػادي والسبذ

 الاطخثىائي.

 

 

ادة.  ملداز مددد طلفا مً الٍص

 

  اخخمالي في أصل وجىده )كد ًخدلم وكد

 .ال ًخدلم(

 في ملدازه )كد ًىىن كلُال أو  اخخمالي

 .هثيرا(

 

ذ بزأض ماٌ غير مظمىن )مػسض للس  زأض ماٌ مظمىن واجب السد.  

 والخظازة(.

ادة في اإلااٌ مسجبؼت بالػمل.  الٍص

ًلترن بفىسة جللُب اإلااٌ +برٌ الجهد +  هظب زبىي دون أي ملابل اكخصادي

 إطافت مىفػت اكخصادًت

 ًلترن بفىسة اإلاخاػسة غير حػسض للخظازة(بػُدة غً اإلاخاػسة )مً 

 

 اإلاصسفي

ادة اإلاشسوػت غلى  الٍص

زأض اإلااٌ اللسض 

 اإلاصسفي.

  الثمً اإلادفىع هظير اطخػماٌ الىلىد في ألاوشؼت

 اإلاصسفُت اإلاخخلفت.

  غادة ما جدظب غلى أطاض مئىي في الظىت، لرا

 حظمى بظػس الفائدة أو مػدٌ الفائدة.

الدائىت )فائدة ؤلاكساض( الفسق بين الفائدة 

 والفائدة اإلادًىت )فائدة ؤلاًداع(.

والخىصَْ  ، )ظىسٍا4 داس أبي الفذاء لليؽش ، هظام اإلاشازهت ومؤطظاجه اإلاصسفُت4 ِبذ الخلُم غشبياإلاصدز                 

 .72 -472ؿ  (، ؿ0272والترحمت، 
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مها ظىاء واهذ  ِلى خالف الشبا أو الفاةذة التي جم الاجفاقمىؼ الغسز: .ب  باإلحماُ ِلى جدٍش

كلُلت أو هثحرة، فان الغشس الزي ًفط ي ئلى ئفعاد الّلىد واإلاّامالث مشجبي بخىفش أسبّت 

ؼشوه، ئر جيىن اإلاّاملت أو الّلذ اإلاخىفش ِلى الغشس اإلافعذ غحر حاةض، وجخمثل الؽشوه 

  1فُما ًلي4

 ئر ًإزش الغشس في اإلاّاولاث : الُتاإلا اثػاوطمً كػىد اإلان ًىىن الغسز في غلد أ

دفَ جاإلاالُت ولى وان ٌعحرا، والبُْ وؤلاحاسة والؽشهت، ئر حّخبر مً الّلىد التي 

أما الّلىد خلىق أوشافها، وئرا جخللها الغشس وان ظببا في الٍلم واهتهان الخلىق، 

 خشي هّلىد الخبُر ال ًيىن الغشس مإزشا فيها.ألا 

 :لماء أن الغشس الِعحر ال ًإزش في صخت الّلىد، بل أحمْ الّ أن ًىىن الغسز هثيرا

الزي ًإزش فيها َى الغشس الىثحر، ئر احتهذ البّن في ولْ مُّاس للخمُحز بحن الغشس 

ف به،  الِعحر والغشس الىثحر، خُث أن الّلذ الزي ٌغلب ِلُه الغشس ختى أـبذ ًـى

عحر الزي ال ًفعذ شا فاخؽا، أما الغشس الزي ال ًخلى مىه الّلذ فهى الِغٌّخبر 

 اإلاّاملت.

  :واإلالفىد َىا أن الغشس الزي ًفعذ الّلذ أن ًىىن الغسز في اإلاػلىد غلُه أصالت

مدله اإلاّلىد ِلُه، ولِغ ما ًيىن جابّا للمّلىد ِلُه، ومثاٌ َى الغشس الزي ًيىن 

بُْ الثمش كبل بذو ـالخه فُه غشس مفعذ، أما بُْ الصجش ختى ولى ًىطج الثمش رلً 

 لِغ فُه غشس، ألن اإلاّلىد ِلُه َى الصجش ولِغ الثمش.

 ئر أن الّلذ ًفعذ  إلى الػلد اإلاشخمل غلى غسز: أال جدغى الحاجت اإلاػخبرة شسغا

بمجشد اخخىاةه ِل الغشس الىثحر، أما ئرا الىش الىاط لزلً وواهذ الخاحت ئلُه 

لهم ألي ؼذًذة فهى ال ًإزش ولى وان  الغشس فُه هثحر، وخاحتهم ئلُه جل اط بّذم جـى

                                                
 اهٍش4  1

  ،ش ب، الغسز في الػلىد وآزازه في الخؼبُلاث اإلاػاصسةالفذًم المٍش  .77(، ؿ4 7330، )حذة4 اإلاّهذ ؤلاظالمي للبدىر والخذٍس

  ،4220 لابي الغشس اإلافعذ للمّامالث اإلاالُت، ؿ ؿ4 31اإلاػُاز الشسعي زكم َُئت اإلاداظبت واإلاشاحّت للمإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت-

220. 
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لهم للغشك اإلاشاد مىه، مثل الخأمحن  ِلذ بذًل، ئر ٌّخبر َى الّلذ الىخُذ الزي ًـى

 محن الخيافلي.أالخجاسي ِىذ ِذم وحىد الخ

 اللىاغد الاكخصادًت للػمل اإلاصسفي ؤلاطالمي:  .2

ِمل اإلافاسف ؤلاظالمُت ِلى مبذأ أظاس ي ًلىم هٍام كاغدة اإلاشازهت في اإلاخاػسة: .أ 

ٌى والخفىم، وهي  إلاؽاسهتوهي كاِذة ا ال أوكاِذة مهمت  في اإلاخاوشة في حاهبي ألـا

ّت ؤلاظالمُت،  جشجبي بلاِذجحن أظاظِخحن لفُاغت هٍام اإلاؽاسهت الزي أكشجه الؽَش

 واإلاخمثلت فُما ًلي4

  ْسِم
ُ
ُم بالغ

ْ
ى
ُ
ْىُم باكاغدة الغ

ُ
ْشِم أخذ اللىاِذ ألاظاظُت التي ًلىم 4 جمثل كاِذة الغ

ُ
لغ

ْشُم( الىاجج 
ُ
ْىُم( والخعاسة )الغ

ُ
ِليها هٍام اإلاؽاسهت، فهي جشبي مباؼشة بحن الشبذ )الغ

ت باء والخعاةش  ،ًِ الذخٌى في الّملُت الاظدثماٍس ى أن ًخدمل اإلاعدثمش مً ألِا َو

 بلذس ما ًأخزٍ مً الخلىق وألاسباح. 

اللاةمت ِلى أظاط الّذٌ والخىاصن جمثل الشهحزة ألاظاظُت  وبالخالي فهزٍ اللاِذة

 ًُ  1بنى ِليها الاظدثماس في اإلافاسف ؤلاظالمُت.التي 

يا مْ اإلاىدِحن اللزًً لهم  لى أظاط َزٍ اللاِذة ًفبذ البىً ؤلاظالمي ؼٍش ِو

الخم في وعبت مً ألاسباح اإلادللت، وهزلً ِليهم بخدمل الخعاةش الىاحمت، وفي 

ً في ألاسباح والخعاةش بدعب الاجفاق بُنهم.  ً أًما للمعدثمٍش  هفغ الىكذ َى ؼٍش

   كاغدة 
َ
اللاِذة الذِامت ألاظاظُت للىٍام اإلافشفي  4 حّخبر َزٍانَم بالظ   اُج سَ الخ

ؤلاظالمي، فال ًصح الشبذ دون مخاوشة مشجبىت بالّمل أو اإلااٌ، فارا جدفل 

.  اإلافشف ؤلاظالمي ِلى سبذ اظدثماس مّحن ًخدمل مخاوٍش

مً خالٌ َزا هجذ أن َاجحن اللاِذجحن جضاوحان بحن ألاسباح اإلادللت والخعاةش  

ت، في الّملُت الا اإلادخملت  وجىفُان فىشة الاظترباح دون بزٌ اإلااٌ أو الّمل ظدثماٍس

يا للمىدُ في اهما َى خاـل في  إلافاسف الخللُذًت، فاإلافشف ؤلاظالمي ٌّخبر ؼٍش

                                                
ل باإلاشازهت للمشسوغاث الصغيرة واإلاخىطؼتمدمىد اإلاشس ي الؼحن،   1 ل ؤلاطالمي الخمٍى ل اإلاؽشوِاث مً اطالُب الخمٍى ، بدث في4 مإجمش جمٍى

لىم الدعُحر، ظىُف،  ا في الاكخفادًاث اإلاغاسبُت، )ولُت الّلىم والاكخفاد ِو َش  .7(، ؿ02204ماي  02- 02الفغحرة واإلاخىظىت وجىٍى
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ال إلاؽشوُ مّحن، فهى ًخدمل  يا خحن ًمىذ جمٍى ألاسباح والخعاةش هما ٌّخبر ؼٍش

يا في ألاسباح  خباٍس ؼٍش ظىاء واهذ خعاسة في  والخعاةش دسحت مً اإلاخاوش هدُجت اِل

 ٌ ل  1.اإلااٌ و في الّمل والجهذ اإلابزو ل ؤلاظالمي ًِ الخمٍى زا ما ًمحز الخمٍى َو

لها، ئال أن اإلاخاوشة التي حّخبر مُّاسا  الخللُذي الزي ٌّمل ِلى ففل اإلاخاوش وجدٍى

ُت للمّامالث التي جلىم بها اإلافاسف ؤلاظالمُت ال حّني لشوسة  للعالمت الؽِش

ملها واخخىائها، بل البذ مً ئداستها والخدىم فيها مً أحل جللُلها والخخفُف مً جد

ّت ؤلاظالمُت أال س خذة مماّسَِا، ئر ٌّخبر َزا سهىا مً ألا  وان الخمغ إلالاـذ الؽَش

ى خفَ اإلااٌ،  ى أن ًدفَ ِلُه دًنهم َو "فملفىد الؽُش مً الخلم خمعت4 َو

للهم ووعلهم ومالهم؛ فيل ما  ٌى الخمعت فهى وهفعهم ِو ًخممً خفَ َزٍ ألـا

ٌى فهى مفعذة، وسفّها مفلخت"  2مفلخت، وول ما ًفىث َزٍ ألـا

ئن مً أبشص الّىامل التي حّمل  :السبؽ بين الدائسة الحلُلُت والدائسة الىلدًتكاغدة .ب 

ِلى ئخذار الخىاصن في الاكخفاد هي الشبي بحن الذاةشة الخلُلُت اإلاخمثلت في الاهخاج مً 

ت  في سأط اإلااٌ. واإلاخمثلتواإلاالُت  الىلذًتالعلْ والخذماث والذاةشة  ئر وبدعب الىٍٍش

ت فان أخذ ؼشوه جدلُم ال  الادخاس والاظدثماس. خىاصن في الاكخفاد َى الخىاصن بحنالىُجًز

ئال أهه في  ٌل هٍام اإلافشفُت الخللُذًت ٌعلي َزا الؽشه، فيل خعاسة جىجش   

ت ال جلابلها خعاسة في اإلاذخشاث، بل الّىغ مما ًإدي ئلى جفاكم  ؛ًِ الّملُت الاظدثماٍس

ألامىاٌ لذي وشف دون ما ًلابله ئهخاج خلُلي في الىشف الثاوي، ما ًإدي ئلى خذور 

الاظدثماس، ومىه ِذم جدلم كاِذة الشبي بحن الذاةشة لىلذًت و الادخاسٌ بحن اخخال

 والذاةشة الخلُلُت.

ّمل ِلى الشبي بحن ٌغحر أهه في هٍام اإلاؽاسهت وبدعب كاِذة الغىم بالغشم فاهه   

ت. الىلذًتوالذاةشة   الخلُلُتالذاةشة   3ومىه جدلم ـُغت الخىاصن الىُجًز

                                                
ض، الاكخفاد ؤلاظالمي، )اإلاجلذ البىً ؤلاطالمي، أجاجس هى أو وطُؽ مالياللشي،  مدمذ ِلي  1 (، ؿ ؿ4 7332، 72، بدث في مجلت اإلالً ِبذ الٍّض

17-10. 
ٌ أبى خامذ الغضالي،  2 خ(، ؿ4 اإلاظخصفى مً غلم ألاصى  .220، جدلُم4 خمضة خافَ، )اإلاذًىت اإلاىىسة4 ؼشهت اإلاذًىت اإلاىىسة للىباِت، دون جاٍس
ت في ظل هظم السكابت اإلاصسفُت الخللُدًتخمضة ؼىداس،  3 ، )سظالت دهخىساٍ غحر ميؽىسة، ولُت الّلىم غالكت بىىن اإلاشازهت بالبىىن اإلاسهٍص

 .702(، ؿ4 0271الاكخفادًت، حامّت ظىُف، 
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ورلً مً خالٌ  الذاةشجحن،حّمل اإلافاسف ؤلاظالمُت ِلى الشبي الذاةم بحن  ئر  

ل الالصم وفم مبذأ اإلاؽاسهت في الشبذ والخعاسة. مً  ا للخمٍى خفىلها ِلى الىداتْ وجىفحَر

ل  خالٌ اِخمادَا لفُغ اإلاماسباث واإلاؽاسواث أو ـُغ البُُى وؤلاحاسة. مما ًجّل الخمٍى

شأط ُ الخلُلي، ففي ول ـُغت ًخم لمان مبادلت الىلىد بالخاؿ بها مشجبىا باللىا

 1ظلّت أو خذمت خلُلُت.

: .ج  ل اللائم غلى ألاصٌى ل اللاةم كاغدة الخمٍى ٌّخمذ البىً ؤلاظالمي ِلى مبذأ الخمٍى

ل اللاةم ِلى  ٌى ِلى خالف البىىن الخللُذًت التي حّخمذ ِلى مبذأ الخمٍى ِلى ألـا

 الذًىن.

بم ـُغ اإلاؽاسواث واإلاماسباث والتي ًيىن فيها البىً فالبىىن ؤلاظالمُت جى 

يا للمعدثمش بشأط اإلااٌ ولِغ مجشد ممّىٌ فلي للمؽشوُ، ئر ًخدمل  ؤلاظالمي ؼٍش

مْ اإلاعدثمش اإلاخاوشة التي ًخّشك لها اإلاؽشوُ بأهىاِها، وفي ملابل رلً ٌعخدم مّه 

 أسباخا في خالت جدللها. 

وؤلاحاس والتي حّخبر أكل مخاوشة ملاسهت بالفُغ هما جىبم أًما ـُغ البُُى  

ئلى جاحش للعلْ والخذماث، ئر ٌّمل ِلى  ت، ئر ًخدٌى البىً في َزٍ الخالتالعابل

ًذفْ الضبىن كُمتها، مما ٌّمل ِلى ئخذار الخىاصن جىفحر العلّت للضبىن كبل أن 

ل ِلى ضخ بحن العلْ والىلىد، ِلى ِىغ البىىن الخللُذًت التي حّم الاكخفادي

 2ألامىاٌ في الاكخفاد كبل جىفحر العلْ والخذماث اإلاىلىبت.

 اللىاغد ؤلاجسائُت للػمل اإلاصسفي ؤلاطالمي: .3

ل التي 4 كاغدة الخملً.أ  ٌّخبر مبذأ الخملً ِامال أظاظُا الظخدلاق الشبذ في ِملُاث الخمٍى

مي َى مبذأ ة في الاكخفاد ؤلاظال ش جلىم بها البىىن ؤلاظالمُت، فمً أَم ؼشوه اإلاخاو

ٌى هما سأًىا في الففل العابم، ئر هجذ في حمُْ الفُغ التي حّخمذَا  ملىُت ألـا

اإلافاسف ؤلاظالمُت أن الؽشه ألاظاس ي لصختها َى اإلالىُت، ظىاء واهذ ـُغ اإلاؽاسواث 

                                                
ل ؤلاطالميمىزس كدف،  1 ُت في اإلاأطاطُاث الخمٍى ا4 ألاوادًمُت الّاإلاُت للبدىر الؽِش  .22(، ؿ4 0277الُت ؤلاظالمُت، ، )مالحًز
ت في ظل هظم السكابت اإلاصسفُت الخللُدًتخمضة ؼىداس،  2  .702مشحْ ظابم،  ، غالكت بىىن اإلاشازهت بالبىىن اإلاسهٍص



 وإدازتها اطخخداماث ألامىاٌ في اإلاصازف ؤلاطالمُتمخاػسة  ...................................................................................:الفصل الثاوي

  
70 

اإلالىُت في جملً  والتي ًيىن ؼشه اإلالىُت في سأط اإلااٌ، أو ـُغ البُُى والتي ًيىن ؼشه

ٌى كبل ئِادة بُّها، أو ؤلاحاسة والتي ًيىن ؼشه اإلالىُت في اظخمشاس اإلالىُت لؤلـٌى  ألـا

 1اإلاإحشة. فاإلاخاوشة التي جيؽأ ًِ ول ـُغت جلاط بحجم اإلالىُت ووبُّت أـىلها.

ت في اظدثماس ؤلاظالمي وهُال  اإلافشفٌّخبر كاغدة الىوالت: .ب  ألصخاب الىداتْ الاظدثماٍس

ِلى اظخمشا ملىُت ألامىاٌ ألصخابها، والخّهذ بها للىشف الثاوي ىالهم، ئر جلىم اإلالىُت مأ

ما؛ مبذأ الخدفَ وججىب اإلاخاوش ومبذأ  ا، ئر حّخمذ ِلى مبذأًً َو في ئداستها واظدثماَس

 2الاففاح، فال بذ للىهُل أن ًيىن خزسا لخجىب الخعاسة.

أصخاب الىداتْ  ؤلاظالمُت ِلى مؽاسهت إلافاسفحّمل ا كاغدة جىشَؼ ألازباح والخظائس:.ج 

ت، ظىاء واهذ سبدا أو خعاسة ورلً وفم ما ت في هدُجت الّملُت الاظدثماٍس ًىق  الاظدثماٍس

 ؤلاظالمي أن ًخمْ للىاِذ جلعُم ألاسباح فشفسبت، ومىه ِلى اإلاالذ اإلامِِلُه 

والخعاةش وفم هفىؿ واضخت في ِلذ خعاب الاظدثماس، جىضح خلىق اإلاىدِحن 

  3الت جدُي بالّلذ.هوالتزاماتهم ججىبا ألي غشس أو ح

والتي حّمل ِلى ئخماُ حمُْ الّملُاث وألاوؽىت التي جلىم  كاغدة اإلاؼابلت الشسغُت:.د 

ا  بها  ّت ؤلاظالمُت فاسفاإلاوالخذماث التي جىفَش ؤلاظالمُت، وهي اإلاهمت  ئلى كىاِذ الؽَش

ُت التي حّمل ِلى لمان مىابلت أوؽىت اإلا ؤلاظالمي فشف ألاظاظُت لهُئت الشكابت الؽِش

 4لمىابي اإلاّامالث اإلاالُت في الاكخفاد ؤلاظالمي.

 

 

 

 

                                                
ل ؤلاطالميمىزس كدف،  1  .23مشحْ ظابم، ؿ4  أطاطُاث الخمٍى
 .20اإلاشحْ العابم، ؿ4  2
 20اإلاشحْ العابم، ؿ4  3
ت في ظل هظم السكابت اإلاصسفُت الخللُدًت خمضة ؼىداس، 4  .703مشحْ ظابم، ؿ4  ، غالكت بىىن اإلاشازهت بالبىىن اإلاسهٍص
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ىاإلدالموةىالمصارفالمطلبىالثاني:ىمصادرىاألموالىفيى

 الخالُت4 الىلاه اإلاىلب َزا ًخممً

 

 

 

 الفرع األول: المصادر الداخلية لألموال في المصارف اإلسالمية

في خلىق اإلالىُت أو خلىق  ؤلاظالمُتاإلافاسف ُت لؤلمىاٌ في اإلافادس الذاخل جخمثل 

لفذ بها  ل باإلاحزاهُت والتي ًمخلىها البىً، وهي ”اإلاعاَمحن، ٍو اإلاىاسد اإلاخاخت في َُيل الخمٍى

اإلافادس التي ٌّخمذ ِليها البىً ؤلاظالمي في بذء خُاجه، زم ٌعخمش دوسَا مْ احعاُ أوؽىخه 

ملُاجه، وجبذأ بشأط اإلااٌ، زم ًماف ئليها ما ًدخجض مً ألا  سباح وما ًدذد مً اخخُاوُاث ِو

جخمثل أهىاُ اإلافادس و  1“.بأهىاِها اإلاخخلفت، باإللافت ئلى ما كذ ًخفم ِلُه مً مخففاث

 ؤلاظالمُت، فُما ًلي4   اإلافاسفالذاخلُت لؤلمىاٌ في 

 أوال: رأس المال

ف زأض اإلااٌ: .7 لفذ به  حػٍس ٌّخبر سأط اإلااٌ مً أهثر ِىاـش اإلاحزاهُت اظخلشاسا، ٍو

ل التي ظاَم بها الؽشواء، و"ًخمثل سأط ماٌ اإلافاسف  مداظبُا، ألامىاٌ ووظاةل الخمٍى

ت مً اإلاإظعحن واإلاعاَمحن ِىذ ئوؽاةه ملابل اللُمت  ؤلاظالمُت في ألامىاٌ اإلاذفِى

ادة س  أط اإلااٌ والتي جلجأ ئليها اإلافاسف مً أحل ؤلاظمُت لؤلظهم اإلافذسة، أو ملابل ٍص

لت ل داخلُت راث آحاٌ وٍى َى كابلُخه للخغُحر ئر وما ًمحز سأط اإلااٌ  .2"جىفحر مفادس جمٍى

ادة أو بالىلفان خالٌ الفترة التي ًضاٌو  ًمىً أن جىشأ ِلُه حغحراث ظىاء وان رلً بالٍض

ادة اللُمت ؤلاظمُت ل م ٍص ظهم أو خفمها، أو ئـذاس أظهم ؤل فيها البىً أوؽىخه، ًِ وٍش

 ظىاء وان رلً للمعاَمحن اللذامى أو لفالح معاَمحن حذد. 3حذًذة جىشح لالهخخاب

                                                
ب، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت في البىىن ؤلاطالمُتِبذ الخمُذ ِبذ الفخاح اإلاغشبي،  1  .77(، ؿ02224، )حذة4 اإلاّهذ ؤلاظالمي للبدىر والخذٍس

تري،   2  00، 00(، ؿ ؿ4  0222، )دمؽم4 داس غاس خشاء، ؤلاطالمُت، ماذا ًجب أن ٌػسف غنهااإلاصازف ِالء الذًً الِض
يب ِىك هللا،  3  .773(، ؿ4 0220، )بحروث4 ميؽىساث الخلبي الخلىكُت، أطاطُاث الاكخصاد الىلدي واإلاصسفيأظامت مدمذ الفىلي، ٍص

 األول:ىالمصادرىالداخلوةىلألموالىفيىالمصارفىاإلدالموةىالفرع
 الفرعىالثاني:ىالمصادرىالخارجوةىلألموالىفيىالمصارفىاإلدالموة

 الفرعىالثالث:ىالمصادرىاألخرىىلألموالىفيىالمصارفىاإلدالموة
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اةف وألادواس التي ًإديها وظائف زأض اإلااٌ:   .0 ت مً الٌى لشأط ماٌ البىً مجمِى

 1واإلاخمثلت في4

لذ ما ًخّشك له البىً مً مخاوش،  الخماًتسأط اإلااٌ  ًىفش 4 خُث وظُفت الحماًت.أ 

ىفش  مان للمىدِحن في البىً الظترحاُ أمىالهم؛ألا  ٍو

لُت.ب  ٌى الثابخت، أو ، الىظُفت الخمٍى ل ألـا ئر ٌّخمذ البىً ِلى سأط اإلااٌ في جمٍى

لت ألاحل، ئر حّذ وداتْ الجمهىس  ل ألاوؽىت التي ًلىم بها البىً خاـت منها وٍى جمٍى

  .مخىظيِادة راث أحل كفحر أو 

ا الهُئاث مؤشس طمان واطخلساز.ج  4 خُث حّمذ اللىاهحن والخّلُماث التي جفذَس

ادة ما ًيىن ِىفش  ت مً اإلاإؼشاث اإلاالُت ِلى البىىن، ِو الشكابُت ئلى فشك مجمِى

 سأط اإلااٌ أخذ اإلايىهاث ألاظاظُت في خعاب َزٍ اإلاإؼشاث. 

 اإلافاسف ؤلاظالمُت ِلى هٍام اإلاؽاسهتحّخمذ 4 اإلاصازف ؤلاطالمُتأهمُت زأض اإلااٌ في  .0

مؽاسوا لّمالةه مً اإلاىدِحن  اإلافشف ؤلاظالمياهىالكا مً جأظِعها ، والزي ًجّل مً 

 ،ً الذخٌى ئلى الاظدثماس اإلاباؼش والخلُلي وما ًىخىفه مً مخاوش مما ٌعخلضم واإلاعدثمٍش

م مً ًخدمل اإلاخاوشة بذسحت أولى وفم مب  2ذأ الغىم بالغشم.لُاُ أمىاٌ اإلاىدِحن، َو

لى َزا ألاظاط  جبرص أَمُت الىصن اليعبي لشأط اإلااٌ في   ئر ٌّخبر ، اإلافاسف ؤلاظالمُتِو

مخغحر أظاس ي ًمىً اظخخذامه في حٍُّم الّاةذ ِلى الاظدثماس، هما أن الاخخفاً بشأط ماٌ ه

جىبه الىثحر مً اإلاخاوش.  3مىاظب ًذِم مشهض البىً في ألاظىاق اإلاالُت ٍو

 يا: االحتياطاتثان

ف الاخخُاػاث:  .7 وهي ألاسباح التي كشس معاَمى اإلافشف ئبلاءَا جدذ جفشفه ودون حػٍس

 4الذاةىحن واإلاىدِحن في خالت حّشك اإلافشف لخعاسة أو ئفالط. لخماًتجىصَْ، وىظُلت 

                                                
ت4 ميؽأة اإلاّاسف، اإلاصسفُت واللاهىهُتإدازة اإلاخاػس الائخماهُت مً وجتهي الىظس ِبذ الخمُذ الؽىسابي،  1  .723-722ؿ ؿ4 (، 0220، )ؤلاظىىذٍس
ت في ظل هظم السكابت الىلدًت الخللُدًت، )خمضة ؼىداس،  2 (، 0223ِمان4 داس ِماد الذًً لليؽش والخىصَْ، غالكت البىىن ؤلاطالمُت بالبىىن اإلاسهٍص

 .21ؿ4 
 .770 -770ؿ ؿ4  ِبذ الخمُذ ِبذ الفخاح اإلاغشبي، مشحْ ظابم، 3
 .22(، ؿ4 0220،)ِمان4 داس الفىش للىباِت واليؽش والخىصَْ، إدازة اإلاصازف: مدخل جدلُلي همي مػاصسسلا ـاخب أبى خمذ،  4
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 1وجدىُى الاخخُاواث ئلى4   أهىاع الاخخُاػاث: .0

وبلا لللاهىن وحّلُماث العلىاث الىلذًت بغشك  خهجدذد وعب 4 الاخخُاػي اللاهىوي.أ 

 مىدعي اإلافشف وجىٍُم الاةخمان؛خماًت 

ض اإلاشهض اإلاالي للمفشف،  4الاخخُاػي الاخخُازي  .ب  ئر جيىن بىلب مً اإلاعاَمحن لخٍّض

 اخخُاواث هٍامُت ًدذدَا الىٍام الذاخلي ألاظاس ي للمفشف.حّخبر 

مً خلىق  جمثل" خلاوججذس ؤلاؼاسة ئلى أن الاخخُاواث في اإلافاسف ؤلاظالمُت    

اإلاعاَمحن ومً زم ًجب اكخىاِها مما آٌ للمعاَمحن مً ـافي الشبذ ولِغ مً ـافي ألاسباح 

ُفها هيل والتي ًذخل بها أمىاٌ اإلاىدِحن" ، ولىً وبىاء ِلى 2اإلاخىلذة مً اإلاىاسد التي جم جٌى

( مً مّاًحر َُئت اإلاداظبت واإلاشاحّت للمإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت، فان 77)سكم اإلاُّاس 

ىا همحز خخُاوي كذ ًلخىْ مً خلىق اإلالىُتالا  ، أو مً خلىق أصخاب خعاباث الاظدثماس َو

 3بحن4

  4 َى اإلابلغ الزي ًجىُه اإلافشف مً دخل أمىاٌ اإلاماسبت اخخُاػي مػدٌ ألازباح

اإلادافٍت ِلى معخىي مّحن مً ِاةذ الاظدثماس  كبل اكخىاُ هفِب اإلاماسب بغشك

 ألصخاب خعاباث الاظدثماس وصٍادة خلىق اإلالىُت.

 4 َى اإلابلغ الزي ًجىُه اإلافشف مً أسباح أصخاب اخخُاػي مخاػس الاطدثماز

خعاباث الاظدثماس بّذ اكخىاُ هفِب اإلاماسب لغشك الخماًت مً الخعاسة 

 .اإلاعخلبلُت ألصخاب خعاباث الاظدثماس

لمفشف حّخبر الاخخُاواث راث أَمُت باليعبت ل4 ؤلاطالمُت اإلاصازفأهمُت الاخخُاػُاث في  .0

ا حضء مً خلىق اإلالىُت، ورلً إلاا لها مً دوس في جذُِم اإلاشهض اإلاالي للبىً  ؤلاظالمي باِخباَس

ولمان أهبر للمىدِحن لذًه. باإللافت ئلى أن احعامها باإلاشوهت خاـت في حاهب الاخخُاواث 

ذ مً كذسة البىً ِلى مىاحهت اإلاخاوش وجدعحن ولُّخه في العىق الا  ت ًٍض  4.خخُاٍس

                                                
 .072، ؿ4 (0220، )ئسبذ4 داس الىىذي، اكخصادًاث الىلىد والبىىن، ألاطع واإلابادئ خعني بني َاوي، 1
 772، ؿمشج ظابمِبذ الخمُذ ِبذ الفخاح اإلاغشبي،   2
 022(، ؿ.0223، )ألاسدن4 داس اإلاعحرة لليؽش والخىصَْ والىباِت، ، مداطبت اإلاصازف ؤلاطالمُتخعحن مدمذ ظمدان، مىس ى ِمش مباسن   3
ت في ظل هظم السكابت الىلدًت الخللُدًت، خمضة ؼىداس،  4  .22مشحْ ظابم، ؿ4 غالكت البىىن ؤلاطالمُت بالبىىن اإلاسهٍص
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 ثالثا: المخصصات واألرباح المحتجزة

حضء مً ألاسباح ؤلاحمالُت للمعاَمحن،  والتي حّخبر ألاسباح غحر اإلاىصِت،  وهي4 ألازباح اإلادخجصة .7

ا مً كبل جم اكخىاِها ولم ًخم جىصَّها،  الظخّمالها في جىظُْ  اإلاعاَمحنخُث جم اخخجاَص

 1وؽاه اإلافشف ودِم مىكفه أمام الغحر ) الّمالء، الذاةىىن، مفلخت المشاةب...(. 

اإلابرمجت للخىصَْ اكخىاِاث مالُت مً ألاسباح ؤلاحمالُت  جخمثل اإلاخففاث في4 اإلاخصصاث .0

ذًذ لؤلـٌى أو أو مىاحهت هلق أو عجض أو ججإلاىاحهت أخىاس مدخملت الىكُى ِلى اإلاعاَمحن، 

حن  اإلافاسف. وفي 2خالٌ الفترة اإلاالُت اإلالبلتملابلت اللتزاماث مدخملت  ؤلاظالمُت، همحز بحن هِى

 3للمخففاث4

نها  4 مخصصاث الاهخالن.أ  إلالابلت اهخفاك كُمت أـل مدذد وهي اإلابالغ التي ًخم جيٍى

مها باللُمت الىلذًت اإلاخىكْ  جدلُلها(، أو في ظىاء وان في مىحىداث الزمم ) لخلٍى

مها بالخيلفت أو اللُمت الىلذًت اإلاخىكْ جدلُلها أيهما  ل والاظدثماس) لخلٍى مىحىداث الخمٍى

 أكل(.

نها  4 مخصصاث اإلاؤوهاث .ب  التي ًدخمل أن جيخج  ةش خعاالإلالابلت  وهي اإلابالغ التي ًخم جيٍى

ٌى اإلاخذاولت، والذًىن اإلاؽيىن في ًِ مخاوش  اظخّادتها، مدخملت في هلق كُمت ألـا

 ومخاوش الخللباث في أظّاس الفشف.

"ال حّذ خلا مً خلىق اإلالىُت ألنها جمثل جيلفت أو  *ؤلاظالمُت  اإلافاسفواإلاخففاث في  

ُفه لخحن الخاحت ئلُه فان ألاسباح التي كذ جخىلذ ِنها ال  ئهفاكا لم ًفشف بّذ، فارا ما أجُذ جٌى

اء الخىصَْ الىلي الزي ًىصُ بحن جماف ئلى هفِب اإلاعاَمحن وخذَم، ولىنها  جماف ئلى ِو

 . 4اإلاعاَمحن واإلاىدِحن"

                                                
ليمفىفى هماٌ العُذ واًل،  1  .700(، ؿ4 0270، )ِمان4 داس أظامت لليؽش والخىصَْ، البىىن ؤلاطالمُت واإلاىهج الخمٍى
 .072، ؿ4 ، مشحْ ظابم خعني بني َاوي 2

 .020، ؿمسجؼ طابمخعحن مدمذ ظمدان، مىس ى ِمش مباسن،    3
ٌى ولها، اما في اإلافاسف الاظالمُت فاإلاخاوش في اإلافاسف الخللُذًت ًخم ادساج اإلاخففاث لمً خلىق    * اإلالىُت الن ساط اإلااٌ ًخدمل مخاوش الـا

ت وساط اإلااٌ ول بدعب معاَمخه في الاظدثماس، را ال ًمىً ادساحها لمً خلىق اإلالىُت التي جمثل خلىق اإلاعا َمحن . ار جخدملها الىداتْ الاظدثماٍس

 انها خعاب مؽترن بحن اإلاعاَمحن واإلاىدِحن.
 771ِبذ الخمُذ ِبذ الفخاح اإلاغشبي، مشحْ ظابم، ؿ  4
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 اإلافادس الذاخلُت لؤلمىاٌ في اإلافاسف ؤلاظالمُت(: 06الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسالمية المصارفالفرع الثاني : المصادر الخارجية لألموال في 

ِليها مً ألامىاٌ التي جخدفل جخمثل اإلافادس الخاسحُت لؤلمىاٌ في اإلافاسف ؤلاظالمُت في  

زا ما ، الجهاث الخاسحُت واإلاخمثلت في أمىاٌ اإلاىدِحن بففت ِامت  4 ظىداٌو مّالجخه فُما ًلي َو

 الجارية  الودائعأوال: 

ت ) .7 ف الىدائؼ الجاٍز 4 "هما ًذٌ ِلُه اظمها، فهزٍ الىداتْ هي داةما (جدذ الؼلبحػٍس

ودون ئؼّاس معبم، وفي جدذ جفشف أصخابها، ًمىنهم اللجىء ئلى سخبها ولُا أو حضةُا 

ِباسة ، فهي  1ملابل َزٍ الخاـُت، ال ًمىً ألصخاب َزٍ الىداتْ الاظخفادة مً فىاةذ "

  حّمل ِلى حعهُل اإلاّامالث اإلاالُت للمخّاملحن مْ اإلافشف.ًِ خذمت 

 الودائع االستثمارية ثانيا: 

ت: .7 ُفها وجخشج مً  حػٍسف الىدٌػت الاطدثماٍز وهي الىداتْ التي ًشغب أصخابها في جٌى

اء في و  ،2مفهىم اإلاماسبت أو اإلاؽاسهت"في مفهىم اللشك أو الىدٌّت لخذخل  جمثل أَم ِو

                                                
اث الجامُّت، جلىُاث البىىنالىاَش لىشػ،   1   . 02( ، ؿ0221، )الجضاةش4 دًىان اإلاىبِى
 732مدمذ مدمىد العجلىوي، مشحْ ظابم، ؿ  2

اإلاصادز الداخلُت 

 لألمىاٌ

 القانونية والخاصة تاالحتياطيا

 والمؤونات المخصصات

 

 رأس المال المدفوع

 والخاصةالقانونية  تاالحتياطيا

 المحتجزة األربـــاح

 

خماد ِلى اإلاشاحْ العابلت.اإلاصدز  4 مً ئِذاد الىالبت بااِل
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ن مً ـاخبها للبىً  ئر حّبر ، اإلافشف ؤلاظالميمىاسد  ت ًِ جفٍى الىدٌّت الاظدثماٍس

ا وفم ِلذ اإلاماسبت و  ًممً البىً ال أـلها وال أي ِاةذ  وال  تى أحل مّحن.خباظدثماَس

حن، اإلالُذة والّامت، خُث4 1ِنها. ت ِلى هِى  2و الىداتْ الاظدثماٍس

ت الػامت:.أ  ُف التي  الىدٌػت الاطدثماٍز خُث ال ًدذد اإلاىدُ مجاالث الاظدثماس والخٌى

ت في اإلاماسبت بها في أي مجاٌ سآٍ مىاظبا.  حعدثمش فيها ودٌّخه، وللبىً مىلم الخٍش

ةالىد.ب 
َ
د  ُ ت اإلال ْ ٌػت الاطدثماٍز 4 وفيها ًخلُذ البىً باإلاماسبت في اإلاجاالث أو اإلاؽاَس

 واإلاذة التي ًدذدَا ـاخب الىدٌّت. في ئواس ما ٌّشف باإلاماسبت اإلالُذة.

 ثالثا: الودائع االدخارية 

ت: .1 ف الىدائؼ الادخاٍز يىن لفاخبها حػٍس بمىحب  -"وهي وداتْ ـغحرة اإلالذاس غالبا، ٍو

الخم في سخب بّن أو ول َزٍ الىدٌّت، وجذفْ  -الخىفحر الزي ًمىده البىً ئًاٍ دفتر 

  .3البىىن ِلى َزٍ الىداتْ ِىاةذ بدعب الىدٌّت واإلاذة التي مىثتها بالبىً"

ت فلذ حّذدث الخىُُفاث الفلهُت لخعاباث  ت والخعاباث الاظدثماٍس وبخالف الخعاباث الجاٍس

فذ ِلى أنها الادخاس في اإلافاسف ؤلاظالمُت ُّ ُ
 44ئر ه

ت أو كشوك خعىت، وجمىذ  .أ  في ملابلها  اإلافاسف ؤلاظالمُتوداتْ حاٍس

ت مً الامخُاصاث؛  مجمِى

ن باالظدثماس، خُث ًشخق للبىً الاهخفاُ بها،  .ب  خعاباث ادخاس مْ الخفٍى

ُذ  دم للّمُل السخب لذي الىلب والاظخفادة مً ِاةذ ِلى أظاط أدوى ـس ٍو

 ؼهشي للخعاب؛

 .خعاباث اظدثماس، خُث حّالج ِلى أنها وداتْ اظدثماس ملُذة .ج 

 

                                                
ت4 مإظعت ؼباب الجامّت،البىىن ؤلاطالمُتلُاء مجُذ اإلاىظىي،   1  .20-20 (، ؿ ؿ73314، )ؤلاظىىذٍس

-003(، ؿ ؿ4 0222)الذاس البُماء4 اإلاشهض الثلافي الّشبي،  البىىن ؤلاطالمُت: الخجسبت بين الفله واللاهىن والخؼبُم،ِاتؽت الؽشكاوي اإلااللي، 2 

022 . 
 707ِبذ الخمُذ ِبذ الفخاح اإلاغشبي، مشحْ ظابم، ؿ  3
ت في ظل هظم السكابت الىلدًت الخللُدًتغالكت البىىن ؤلاطالمُت بالبىىن خمضة الخاج ؼىداس،  4  712مشحْ ظابم، ؿ اإلاسهٍص
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 لألموال في المصارف اإلسالمية المصـــــادر األخــــرىالفرع الثالث: 

ٌ  للمفاسف ؤلاظالمُتباإللافت ئلى اإلافادس العابلت فان   ِلى  مفادس أخشي للخفى

 أن لها دوس ومياهت لِغ لها أَمُت هعابلتها ألامىاٌ،
َّ
في محزاهُت البىً، وظيخّشك لها في  ئال

 1:الّىاـش الخالُت

 : وهي جخىىن مً:الودائع والتمويالت من الحكومة والهيئات المصرفية أوال:

وعبت مً فىاةمها اإلاالُت  ئًذاُ ِلىالخيىماث  حّملخُث ِادة ما الىدائؼ الحىىمُت:  .1

لمفاسف ؤلاظالمُت الاظخفادة منها في لئر ًمىً في خعاباث لذي اإلافاسف بلفذ جىمُتها، 

ل أوؽىتها، أو في   جىمُت وجدفحز الّمل اإلافشفي ؤلاظالمي. جمٍى

ل مً البىً اإلاسهصي  .2 ًمثل البىً اإلاشهضي اإلالجأ ألاخحر “ بىً البىىن”4 بففخه الخمٍى

مىً  باليعبت ل، ٍو أن ًيىن  ِلىأن جلجأ له  للمفاسف ؤلاظالمُتالبىىن للخفٌى ِلى الخمٍى

ّت ؤلاظالمُت.الخّامل مبني ِلى كىاِذ   الؽَش

الث والىدائؼ اإلاخبادلت بين البىىن .3 ىظاةل الأَم  م4ً وجمثل العىق بحن البىىن الخمٍى

مىً لل ل مً وشف البىىن، ٍو أن جخّامل فُما بُنها في  للمفاسف ؤلاظالمُتخفٌى ِلى الخمٍى

 مً بىىن اإلاؽاسهت. رلً، في خاٌ وان الجهاص اإلافشفي ًدخىي ِلى ِذد

 ثانيا: العموالت واألجور على الخدمات المصرفية 

ت مً  اإلافاسف ؤلاظالمُت4 جلذم اإلاصازف ؤلاطالمُتمفهىم الخدمت اإلاصسفُت في  .1 مجمِى

وجخدفل ِلى ِىاةذ ِلى ؼيل أحىس أو الخذماث اإلافشفُت اإلاخىافلت مْ لىابىها اإلافشفُت، 

 ِمىالث للاء كُامها بهزٍ الخذماث. 

ًمىً لىا أن هبرص مخخلف الخذماث أهىاع الخدماث اإلاصسفُت في بىىن اإلاشازهت:   .2

 اإلافاسف ؤلاظالمُت مً خالٌ الؽيل الخالي4جلذمها  التي اإلافشفُت

 

 

                                                
 32عابم، ؿ4 الشحْ اإلا 1
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 أؼياٌ الخذماث اإلافشفُت في بىىن اإلاؽاسهت(: 07الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت  زالثا: ألاوزاق اإلاالُت والصىادًم الاطدثماٍز

 دفل ِلى ألامىاٌ باـذاس أوساق مالُت أخشي للمفاسف ؤلاظالمُت أن ج ًمىً  

وئوؽاء ـىادًم اظدثماس وفم مبذأ اإلاماسبت، وحّخبر َزٍ اإلاىاسد أخذ الفُغ  ،ئلافت ئلى ألاظهم

لت ألاحل للمفاسف  ل مخىظىت ووٍى   :وجخمثل في، ؤلاظالمُتاإلاعخدذزت مً أحل جىفحر مفادس جمٍى

ل ؤلاطال  .7  ـيىن مً مخخلفت أهىاُ باـذاس ؤلاظالمي اإلافشف ًلىم:مي: صىىن الخمٍى

ل ّت أخيام مْ اإلاخىافلت الخمٍى ٌ  ؤلاظالمُت الؽَش  مً جمىىه التي اإلاالُت اإلاىاسد ِلى للخفى

ْ ئكامت ت مؽاَس  .اإلاعىشة ألاَذاف ولخدلُم مخىِى

 الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة

 الخدمات المصرفية الخارجية الخدمات المصرفية االستثمارية المصرفية الداخلية الخدمات

 الحسابات الجارية

 الحسابات االدخارية
  

 الحسابات االستثمارية

 حفظ األوراق المالية

 تحويل األموال 

 تحصيل الشيكات

 تحصيل الكمبياالت

 الكفاالت المصرفية

 األسهماالكتتاب في 

 اعتمادات التصدير

 خطابات الضمان

اعتمادات المرابحة 
 الخارجية

 التحويالت الخارجية

 االعتمادات المستندية

 االستشارات اإلدارية
 والتنظيمية 

 الترويج للمشروعات

 االستشارات المالية

 دراسة فرص االستثمار

 دراسة الجدوى

 الخزائن الحديدية تأجير بوالص التحصيل

 األعمال التابعة للخدمة

ب، ؤلادازة الاطتراجُجُت في البىىن ؤلاطالمُتِبذ الخمُذ ِبذ الفخاح اإلاغشبي، : المصدر (، 0222، )حذة4 اإلاّهذ ؤلاظالمي للبدىر والخذٍس

 .732ؿ4 
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ل ـيىنجم حٍّشف  وكذ   للمإظعاث واإلاشاحّت اإلاداظبت َُئت كبل مً ؤلاظالمي الخمٍى

ت وزاةم"بأنها4  ؤلاظالمُت اإلاالُت ا جمثل اللُمت مدعاٍو  أو مىافْ أو أُِان ملىُت في ؼاتّت خفف 

 كُمت جدفُل بّذ ورلً خاؿ، اظدثماسي  وؽاه أو مّحن مؽشوُ مىحىداث في أو خذماث

 1."أحله مً أـذسث فُما اظخخذامها وبذء الاهخخاب باب وكفل الفيىن

ألادواث التي مً أخذ أَم  حّخبر ـىادًم الاظدثماس  الاطدثماز ؤلاطالمي: صىادًم .0

م ؼشاء  ا ًِ وٍش حعخخذمها اإلافاسف ؤلاظالمُت الظخلىاب ألامىاٌ مً أصخابها واظدثماَس

ّت ؤلاظالمُت. ّشف ـىذوق الاظدثماس ؤلاظالمي  مخخلف ألاوساق اإلاالُت اإلاخىافلت مْ الؽَش َو

ُت ِلى ٌى والخفىم  أهه4 "الفىذوق الزي ًلتزم اإلاذًش فُه بمىابي ؼِش جخّلم باأـل

م الفاةذة اإلافشفُت. وجٍهش َزٍباـت وخوالّملُاث فُه،  المىابي في  ما ًخّلم بخدٍش

ذاس التي جمثل ؤلاًجاب  الزي بىاء ِلُه ٌؽترن اإلاعدثمش في رلً الفىذوق، وفي ؛وؽشة ؤلـا

 مً الاظدثماس ـىادًم وجخخلف. 2ِليها الىشفان ِىذ الاهخخاب" ألاخيام والؽشوه التي ًىكْ

لي َُيلها خُث  3فىجذ4  الخمٍى

 أو كفحرة مّذتها مدذدة، ئما جيىن  التي الفىادًم هيصىادًم الاطدثماز اإلاغللت: .أ 

لت أو مخىظىت  ًبلى الزي مالها سأط وحجم ئوؽائها. مً لهذفاهما ًخم جدذًذ  ألاحل، وٍى

ا ت ـيىن ئلى ًخم جلعُمه بدُث لها، الضمني الّمشخالٌ  زابخ   للبُْ، لخّشك اللُمت مدعاٍو

 ألاوساق أظىاق في جذاولها لهم ًمىً أهه ئال الفىذوق، مً كُمتها إلاالىيها اظترداد ًدم وال

 .اإلاالُت

 ال هما مُّىت، صمىُت مذة لها جخدذد ال التي الفىادًم 4 هيصىادًم الاطدثماز اإلافخىخت .ب 

 لخلبُت حذًذة ـيىن ئـذاس الفىذوق  إلداسة ًدم خُث اإلااٌ، سأط حجم فيها ًخدذد

،ً  جيىن  الفىذوق  ئداسة ألن باإلاشوهت اإلاغللت الفىادًم ًِ وجخمحز خاحاث اإلاعدثمٍش

خم رلً، في الشاغبحن اإلاىخدبحن لؽشاء ـيىن معخّذة  في اإلادذدة ؤلاحشاءاث وفم َزا ٍو

ذاس وؽشة  .ؤلـا

 

                                                
ت الصىىن ،خىاب جىفُم هماٌ 1 ، الىاكْ بحن ؤلاظالمُت اإلافاسف مإجمش بدث في4  ،ةاإلاػاصس  والخددًاث ؤلاطالمُت الاطدثماٍز  .)دبي4 داةشة  واإلاأمٌى

 .1ؿ4 ، (0223 الخحري ، والّمل ؤلاظالمُت الؽإون
 اإلاخدذة4  الّشبُت ؤلاماساث) ، ؤلاظالمُت، اإلاالُت اإلاإظعاث مإجمش بدث في4  ،اوأهىاغه خصائصها :ؤلاطالمُت الاطدثماز صىادًمىش، ب أبى أخمذ ـفُت 2

ّت ولُت  .202ؿ4  ، (2004واللاهىن،  الؽَش
ت 4 مإظعت ، )ؤلاطالمي الاكخصاد مىظىز  مً وجدلُل دزاطت :الاطدثماز صىادًم الخعني، أخمذ بً خعً بً أخمذ 3 الجامّت،  ؼباب ؤلاظىىذٍس

 .02ؿ4(، 1999
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 .األموالىفيىالمصارفىاإلدالموةىادتخداماتلمطلبىالثالث:ىا

ل اظدثماساتها   ت جخّامل بها في جمٍى للمفاسف ؤلاظالمُت أظالُب وآلُاث مخخلفت ومخىِى

واظدثماساث ِمالئها، خُث ال حّخمذ ِلى كاةذة ؤلاكشاك بفاةذة التي جلىم ِليها اإلافاسف 

ّت ؤلاظالمُت.   الخللُذًت، ئر ال جخماش ى وكىاِذ الؽَش

 

 

 

 : صيغ التمويل بالمشاركة:الفرع األول 

ت مً الفُغ التي حّمل ِلى حؽغُل   ألامىاٌ وجللُبها مً جخمحز اإلافاسف ؤلاظالمُت بمجمِى

 الخالُت4ّىاـش خُث ًمىً  جبُان وجىلُذ َزٍ الفُغ، وفم الخاللها، 

اللاةمت بحن اإلافاسف ؤلاظالمُت وبحن أصخاب ئن الّالكت ألاظاظُت : صيغة المضاربةأوال: 

مىً جىلُذ  ً هي ِالكت كاةمت ِلى اظاط اإلاماسبت ، ٍو ت؛ وبحن اإلاعدثمٍش الىداتْ الاظدثماٍس

 ـُغت اإلاماسبت في اإلافاسف ؤلاظالمُت مً خالٌ الىلاه الخالُت4

حّخبر اإلاماسبت مً ألادواث التي  4اإلاصازف الاطالمُت جؼبُم صُغت اإلاظازبت في .7

ل مؽشوِاتها،  ُف أمىالها وجمٍى باإللافت ئلى وىنها حعخخذمها اإلافاسف ؤلاظالمُت في جٌى

أخذ أَم وظاةل حزب الادخاساث وحؽغُلها، َزا ما ًإدي ئلى جدلُم الخيامل ما بحن اإلااٌ 

فيها اإلاىدُ َى سب اإلااٌ واإلافشف ؤلاظالمي َى ًيىن خُث  1والّمل بُّذا ًِ الشبا اإلادشم.

اإلاماسب، وجيىن كُمت الىدٌّت هي سأط ماٌ اإلاماسبت، هما ًخدٌى اإلافشف ؤلاظالمي في 

.ً ل للمعدثمٍش والؽيل اإلاىالي  الاججاٍ آلاخش خحن اظخخذامه لؤلمىاٌ ئلى سب ماٌ ًمىذ الخمٍى

 مُت4 ًىضح هُفُت جىبُم ـُغت اإلاماسبت في اإلافاسف ؤلاظال 

 

 

                                                
 .072مدمذ مدمىد العجلىوي، مشحْ ظابم، ؿ4   1

 الفرعىاألول:ىصوغىالتموولىبالمذاركة.
 الفرعىالثانيى:ىصوغىالتموولىالتجاري.
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 4 جىبُم ـُغت اإلاماسبت في اإلافاسف ؤلاظالمُت(08الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت في ٌل هٍام اإلاؽاسهت، ئر 4 أهمُت اإلاظازبت .0 حّخبر اإلاماسبت مً أَم الفُغ الاظدثماٍس

ل الشبىي،   جخمثل أَمُت اإلاماسبت فُما ًلي4 و حّخبر مً أَم الفُغ البذًلت ًِ الخمٍى

بت واللذسة ِلى الّمل.أ  ملً اإلاَى ت إلاً ال ًملً سأط اإلااٌ ٍو  حّىي ـُغت اإلاماسبت الفـش

ت،  مما ًإدي ئلى اظخفادة اإلاجخمْ مً الخبراث في حمُْ اإلاجاالث واللىاِاث الخجاٍس

 ؛ 1الاهخاحُت أو الخذمُت، مما ًإزش باإلًجاب ِلى الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت

ْ، اللفحرة  اإلاماسبت بأظلىبها اإلاشن جخمحز .ب  ل مخخلف الاظدثماساث واإلاؽاَس في جمٍى

لت ألاحل،  ْ هبحرة ظىاء واإلاخىظىت ووٍى ت جيخهي ببُْ العلّت، أو جمٌى مؽاَس ـفلت ججاٍس

 2ومخىظىت جمخذ لعىىاث؛

                                                
ت في ظل هظم السكابت الىلدًت الخللُدًتخمضة ؼىداس،  1  .722مشحْ ظابم، ؿ4 ،  غالكت البىىن ؤلاطالمُت بالبىىن اإلاسهٍص
س صُغ ظلُمان هاـش،  2 ل كصير ألاجل للبىىن ؤلاطالمُتجؼٍى  .22ؿ4(، 0220، )الجضاةش4 حمُّت الترار، الخمٍى

 رمستثم
 )المضارب(

 مودع المصرف اإلسالمي
 )رب المال(

 رأس المال العمل الغنم بالغرم

 الدائرة النقدية = الدائرة الحقيقية

 رب المال مضارب

 4 مً ئِذاد الىالبتاإلاصدز

 دــــــعق عقـــــــد
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 اجخىصُ اإلاخاوش فيه ئربحن ِىفشي الّمل وسأط اإلااٌ،  الفُغت اإلاىاظبت للمضاوحتحّخبر .ج 

ت،  الجهذ و الّادلت بحن سأط اإلااٌ ومىه جيخج ًِ رلً بحن وشفي الّملُت الاظدثماٍس

خالفا لىٍام اللشك الشبىي الزي الخيامل بحن ِىاـش ؤلاهخاج بزلً دلم خٍو 1،البؽشي 

 سأط اإلااٌ و للّاةذ  ًيىن لامىا ًخدمل فُه اإلاعدثمش لىخذٍ اإلاخاوش، في خحن أن سب اإلااٌ

 ؛ مّا

ل الخىمُت، ورلً السجباوها بشبدُت اإلاؽشوُ،  .د  ًمىً للمماسبت أن جإدي دوسا هبحرا في جمٍى

ى ما ًجّل مىه خُث ًخم جخفُق اإلاىاسد ا إلاالُت ِلى اإلاؽشوِاث خعب سبدُتها، َو

ل باإلاماسبت  ل أهثر هفاءة مً أظلىب اللشك الشبىي. باإللافت فان الخمٍى أظلىب جمٍى

ًللل مً جيالُف اإلاؽشوُ ما ًإدي ئلى اهخفاك جيلفت العلْ أو الخذماث التي ًيخجها، 

 2.بفّل اوّذام الخيلفت اإلاترجبت ًِ الفاةذة

حعخخذمها ًلفذ بالفُغ الؽبيهت باإلاماسبت، الفُغ التي : الصيغ الشبيهة بالمضاربةثانيا: 

ْ والاظدثماساث  اإلافاسف ؤلاظالمُت ل اإلاؽاَس مبذأ اإلاماسبت، الزي ًإظغ لؽشهت  اِخمادافي جمٍى

مله.  بزٌ فيها الىشف الثاوي حهذٍ ِو مً وشفحن، ًمىذ فيها الىشف ألاٌو سأط اإلااٌ )ألاسك(، ٍو

ت، وجخمث ل َزٍ الفُغ في زالزت أظالُب حعخّمل في اظخغالٌ ألاساض ي الفالخُت، وجخمثل في اإلاضاِس

 3اإلاغاسظت واإلاعاكاة.

ل جؼبُم اإلاصازغت في اإلاصازف ؤلاطالمُت:  .7 حّخبر اإلافاسف العىداهُت الشاةذة في مجاٌ الخمٍى

ت، ومً خاللها ًمّىٌ اإلافشف ؤلاظالمي اإلاذخالث بخىفحر اإلااهى اث؛ واإلاّذاث باإلاضاِس

حن ألاسك والّمالت الضساُِت، والشبذ ًيىن  لذم ـغاس اإلاضاِس الضساُِت وؤلامذاد بالبزوس، ٍو

 4بجضء مؽاُ مً اإلادفٌى الىاجج.

                                                
 .727-722 (،  ؿ ؿ73324، )الجضاةش4 داس الىبأ، اإلاصازف ؤلاطالمُتحماٌ لّماسة،  1
ت في ظل هظم السكابت الىلدًت الخللُدًتخمضة ؼىداس،  2  .722 مشحْ ظابم، ؿ4،  غالكت البىىن ؤلاطالمُت بالبىىن اإلاسهٍص

3 Mohammed Boudjellal, as-salam, al-istisnaa,… ou modes de financement peut utilisés par les banques islamiques, 

intervention dans la cadre du séminaire : introduction aux techniques islamique de financement, Nouakchott / 5-9 

décembre 1992, (DJEDDAH : l’institut islamique de recherches et de formation, 1996).p : 166.    
 .722فاسط معذوس، مشحْ ظابم، ؿ4   4
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ل  4جؼبُم اإلاظاكاة في اإلاصازف ؤلاطالمُت .2 ٌعخخذم البىً َزٍ الفُغت في جمٍى

ا، مْ وشف زان ًمثل ـاخب  مؽشوِاث الشّي  َش واظخفالح ألاساض ي لضساِتها وجىٍى

 1.ألاسك، ِلى أن ًخم اكدعام الىاجج بُنهما

مً  اإلافاسف ؤلاظالمُتًمىً جىبُم اإلاغاسظت في  : اإلاصازف ؤلاطالمُتاإلاغازطت في  جؼبُم .3

هاخُخحن، ئما أن ًلىم سب اإلااٌ بؽشاةه لؤلساض ي بأمىاله الخاـت ومىدها إلاً ٌعخغلها وفم 

ل ألاحل له ِاةذ ظىىي،  ى ما ًمىده امخُاص الخفٌى ِلى اظدثماس وٍى ؼشوه اإلاغاسظت، َو

ذ له مً ِلذ اإلاغاسظت 
َّ
وله أن ًىمل الّملُت العابلت باظخغالٌ ألاسك والصجش الزي جىل

اإلاعاكاة أو ؤلاحاسة التي جىفل له وحىد الّامل أو الىهُل الزي ًشعى له ألاسك وفم ـُغت 

 2والغشط.

لُت التي ـُغت  حّخبر: ثالثا: صيغة المشاركة ئر  جمحز هٍام اإلاؽاسهتاإلاؽاسهت أخذ الفُغ الخمٍى

ل اإلاخىافم مْ مبادب  جمثل في هٍش الىثحر مً مفىشي الاكخفاد ؤلاظالمي أفمل ـُغت للخمٍى

ولىابي اإلاّامالث اإلاالُت ؤلاظالمُت، خُث ًيىن الشبذ والخعاسة مؽترهت ومخلاظمت بحن أوشاف 

ى ما ًبرص مفهىم الّذالت في هٍام اإلاّامالث اإلاالُت ؤلاظالمُت.  الّلذ. َو

ل ازف ؤلاطالمُتجؼبُم اإلاشازهت في اإلاص .7 4 حعخخذم اإلافاسف ؤلاظالمُت أظلىب الخمٍى

خُث ًيىن الشبذ باإلاؽاسهت باِخباٍس أظلىبا فّاال ومخمحزا ِما جلىم به اإلافاسف الخللُذًت، 

ى ما ًبرص بىلىح مفهىم الّذالت في  والخعاسة مؽترهت ومخلاظمت بحن أوشاف الّلذ. َو

، محز أظلىب اإلاؽاسهت وحىد أهثر مً معاَم باألمىاٌوما ً. هٍام اإلاّامالث اإلاالُت ؤلاظالمُت

 3وجمم ِملُت اإلاؽاسهت في اإلافاسف ؤلاظالمُت وشفحن4

ٌ .أ  4 َى اإلافشف ؤلاظالمي الزي ٌؽاسن الّمُل في وؽاوه الاكخفادي أو الؼسف ألاو

ل الزي ًىلبه الّمُل دون أن ًخلاض ى فاةذة أو ِاةذا زابخا، هما  مؽشوِه بخلذًم الخمٍى

شف ٌؽاسن أًما في الىاجج الفافي اإلادخمل مً ِملُت اإلاؽاسهت ظىاء أوان سبدا أن اإلاف

                                                
ت في ظل هظم السكابت الىلدًت الخللُدًتخمضة ؼىداس،  1  .722مشحْ ظابم، ؿ4 ،  غالكت البىىن ؤلاطالمُت بالبىىن اإلاسهٍص
 اإلاشحْ العابم. 2
ُت-، أطاطُاث الػمل اإلاصسفي ؤلاطالميمدمىد خعً ـّىان،   3 ، )ألاسدن4 داس واةل لليؽش، -دساظت مفشفُت جدلُلُت مْ ملخم بالفخاوة الؽِش

  .722(، ؿ4 0227
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خم رلً في لىء أظغ ِادلت ووعب جىصَُّت ًجشي الاجفاق ِليها بحن  أو خعاسة، ٍو

 الىشفحن.

ل الىلي للمؽشوُ،  4الؼسف الثاوي.ب  َى الّمُل الزي ٌؽاسن بدفت مُّىت مً الخمٍى

ل.خُث ًىصُ الشبذ والخعاسة بُنهما   بيعبت معاَمت ول منهما في ئحمالي الخمٍى

4 جخمثل أهىاُ اإلاؽاسهت في اإلافاسف ؤلاظالمُت فُما أهىاع اإلاشازهت في اإلاصازف ؤلاطالمُت .2

 1ًلي4

4 خُث ًلىم اإلافشف ؤلاظالمي باإلاعاَمت في سأط اإلااٌ ألخذ اإلاؽشوِاث اإلاشازهت الثابخت.أ 

زا الؽيل  يا في ملىُت اإلاؽشوُ. َو ؤلاهخاحُت أو الخذمُت، مما ًترجب ِلُه أن ًيىن ؼٍش

 مً أؼياٌ اإلاؽاسهت زابذ ومعخمش واإلاا أن اإلاؽشوُ كاةم ومعخمش في الّمل.

خم 4اإلاشازهت اإلاخىاكصت اإلاىتهُت بالخملًُ .ب  ل ِلى أظاط ِلذ  ٍو َزا الىُى مً الخمٍى

ً ممٌى  ً اإلامٌى بجضء مً سأط اإلااٌ والّمُل هؽٍش ؼشاهت بحن اإلافشف باِخباٍس الؽٍش

ل، وبمىحب َزا الّلذ جدىاكق خفت اإلافشف في  بالجضء آلاخش مً ئحمالي الخمٍى

جُت ولما كام الّمُل بدعذًذ خفق متزاًذة مً أـل مبلغ  الؽشاهت بفىسة جذٍس

ل ً مخمليا  جمٍى ل أو الؽٍش اإلافشف للمؽشوُ، وفي نهاًت ألامش ًفبذ والب الخمٍى

 للمؽشوُ بفىسة واملت.

 والؽيل اإلاىالي ًبحن جىبُم ـُغت اإلاؽاسهت في اإلافاسف ؤلاظالمُت4

 :جىبُم ـُغت اإلاؽاسهت في اإلافاسف ؤلاظالمُت(: 12الشيل زكم )

 

  

 

 

 

 

                                                
ل باإلاشازهت في اإلاصازف ؤلاطالمُتئلُاط ِبذ هللا الهُجاء،   1 س آلُاث الخمٍى ، دساظت خالت ألاسدن، )سظالت دهخىساٍ في الاكخفاد واإلافاسف جؼٍى

 .22-20(، ؿ ؿ4 0221ؤلاظالمُت، ألاسدن،

  Source :  Herbert Smith, guide de la finance islamique, Le Groupe Finance Islamique 

Monde d’Herbert Smith ,France,2009.p14. 

صيغة 
 المشاركة

 مستثمر
 )مشارك(

صاحب رأس 
 المال )مشارك(

 الغنم بالغرم الغنم بالغرم

 همة عينية أو نقديةمسا ديةقمساهمة عينية أو ن

 حصة من رأس المال حصة من رأس المال
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، أَمُت ودوس فاِل، اإلافاسف ؤلاظالمُتحّخمذَا التي لفُغت اإلاؽاسهت أهمُت اإلاشازهت:  .2

مىً ئبشاص َزٍ  ً أو  لالكخفاد هيل. ٍو ظىاء باليعبت للبىً في خذ راجه أو للّمُل الؽٍش

 1ألاَمُت مً خالٌ الىلاه الخالُت4

ْ الىبري .أ  ت ألصخاب اإلاؽاَس ل باإلاؽاسهت الفـش خاـت الفىاُِت منها ًدُذ الخمٍى

ل الالص لها  والاهخاحُت، ئر ًىفش  مما  م مً سأط اإلااٌ المشوسي إلهجاص اإلاؽشوُالخمٍى

ٌعاَم َزا في الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت، باإللافت ئلى رلً فان الّاةذ الزي ًيخج 

 ؛مً وساء َزٍ الاظدثماساث الخلُلُت ٌعاَم في الخذ مً الخطخم

ت،  هت بجخمحز ـُغت اإلاؽاس .ب   بُّذاالّذالت في جىصَْ الّاةذ بحن أوشاف الّملُت الاظدثماٍس

ل باإلاؽاسهت  والٍلم الىاجج ًًِِ الغشس  ت، خُث أن الخمٍى ل باللشوك الشبٍى الخمٍى

مذ ِلى كاِذة الغىم بالغشم، ئر ًخدمل ول مً اإلافشف ؤلاظالمي واإلاعدثمش مخاوشة خٌّ

 ؛اإلاؽشوُ

ل لالظدثماس، رلً السجباه .ج  جمثل َزٍ الفُغت ألاظلىب ألامثل في جخفُق مىاسد الخمٍى

ل باللشوك خُث  ى ما ال ًخىفش في الخمٍى ل بمعاَمت البىً في اإلاؽشوُ، َو ِملُت الخمٍى

ًىحه اللشك ئلى غحر ظبب الاكتراك، باإللافت ئلى جخلق اإلاؽشوُ ًمىً للملترك أن 

 ئلى اهخفاك جيلفت اإلاىخج. مً جيلفت الفاةذة مما ًإدي

 :الفرع الثاني: صيغ التمويل التجاري

ل باإلاؽاسهت، والتي حّخمذ اإلاؽاسهت في سأط ماٌ اإلاؽشوُ  ، ئر بّذ الخّشك لفُغ الخمٍى

اال للجمْ بحن ِىاـش ؤلاهخاج مً سأط اإلااٌ والّمل حّخبر  َّّ ، ظىف هخّشك أًما أظلىبا ف

ت أخشي مً الفُغ وألاظالُب إلا ل للماء خاحُاثجمِى ، والتي حعهل ألافشاد التي جمىذ الخمٍى

 ِملُت اكخىاء وؼشاء العلْ والخذماث.

العلْ بغاًت بُّها والاظخفادة مً  اإلافشف ؤلاظالمي ٌؽتري : أوال: المرابحة والبيع بالثمن اآلجل

المي في اإلافشف ؤلاظالفاسق بحن زمني الؽشاء والبُْ، الزي ًمثل الشبذ باليعبت له، وال ًخخلف 

                                                
مشحْ ظابيم،  ، بدث فيي4 مإجمش اإلاإظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت ،الخمىٍل باإلاشازهت في اإلاؤطظاث اإلاالُت ؤلاطالمُتِاؼىس ِبذ الجىاد ِبذ الخمُذ،   1

 .7712-7722ؿ ؿ4 
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ىلبها  اظخّماٌ َزا ذَا ٍو ألاظلىب في اإلاخاحشة، في ظبُل جىفحر مخخلف العلْ والخذماث التي ًٍش

 ورلً وفم ما ًلي4 ،ِمالٍؤ

جىبم اإلاشابدت في اإلاإظعاث اإلافشفُت ؤلاطالمُت:  اإلاصازفجؼبُلاث اإلاسابدت في  .7

ؤلاظالمُت ببُْ اإلاشابدت ؤلاظالمُت وفم ـُغت ظماَا الاجداد الذولي للمإظعاث اإلافشفُت 

ذ الّمُل  لآلمش بالؽشاء، وجلىم خاللها اإلاإظعت اإلافشفُت بؽشاء العلّت وجملىها بّذ ِو

خم  ِلى ؼشاء َزٍ العلّت، وبّذَا ًخم ِلذ البُْ، خُث ًخم الاجفاق ِلى العّش ٍو

 1. حعذًذٍ في آلاحل ِلى ؼيل أكعاه.

ٌّخبر البُْ بالثمً آلاحل مً بحن مُت: في اإلاصازف ؤلاطال  البُؼ بالثمً آلاجلجؼبُلاث  .0

ل التي حعخّملها  ؤلاظالمُت، خُث جلذم َزا اإلاإظعاث العلّت  اإلافاسفأظالُب الخمٍى

اإلاخفم ِليها مْ الّمُل وفم ِلذ بُْ ًخم فُه حعجُل حعلُم العلّت وجأحُل حعذًذ الثمً، 

زا ما ٌعمى بالبُْ  آلاحل، أو ًخم حعذًذٍ خالٌ و ًيىن العذاد ئما ولُا في نهاًت الفترة َو

زا ما ٌعمى البُْ بالخلعُي. لى ؼيل أكعاه مدذدة، َو  2فترة مخفم ِليها ِو

ا اظخّماال في اإلاإظعاث اإلافشفُت   ّخبر َزان ألاظلىبان مً بحن أَم ألاظالُب وأهثَر َو

زا ألنها ـُغت ظهلت الخّامل بها ظىاء  ، %12ئلى  فاسفاإلاؤلاظالمُت، خُث جفل في بّن  َو

ا.أو ِمالئها وشف اإلافاسف ؤلاظالمُتمً   3 ، هما أنها جخمحز بللت مخاوَش

 : ثانيا: بيع الَسَلم وبيع االستصناع

4 ًمىً أن ٌعخخذم ِلذ العلم في اإلافاسف جؼبُلاث الظلم في اإلاصازف ؤلاطالمُت .1

ل الخجاسة، خُث ًيىن اإلافشف )اإلاعِلم( والخاحش )اإلاعلم ئلُه( والبماِت أو  ؤلاظالمُت لخمٍى

ل للخاحش معبلا  ا )اإلاعلم فُه(، خُث ًلذم اإلافشف ؤلاظالمي الخمٍى العلّت اإلاشاد ؼشاَؤ

                                                
1 Mabid Ali Al-jarhi et Munawar Iqbal, banques islamiques : réponses à des question fréquemment posées,(JEDDAH : 

institut islamique de recherches et de formation, 2002), p :15.  
2 MOHMOUD AMINE EL-GAMMAL, a basic guide to contemporary Islamic banking and finance? (Houston: Rice 

university, june 2000), p:11. http://www.nubank.com/islamic/primer.pdf 
3 Mabid Ali Al-jarhi et Munawar Iqbal, banques islamiques : réponses à des question fréquemment posées,(JEDDAH : 

institut islamique de recherches et de formation, 2002), p :15. 

http://www.nubank.com/islamic/primer.pdf
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هما ًمىً اظخخذام ِلذ العلم في  ملابل أن ٌعلمه َزا ألاخحر العلّت اإلاخفم ِليها آحال،

 1الضساِت، والفىاِت.

4 ٌعخخذم اإلافشف ؤلاظالمي َزٍ الفُغت جؼبُلاث الاطخصىاع في اإلاصازف ؤلاطالمُت .2

بففت ِامت في اللىاُ الفىاعي، خُث ًخفم اإلافشف ؤلاظالمي مْ والب الاظخفىاُ 

شف ؤلاظالمي بخفيُْ ظلّت مُّىت بعّش مّحن في أحل مّحن، وبّذ رلً ًجشي اإلاف

اجفاكا مىففال مْ ـاوْ ًخخاٍس لخفيُْ َزٍ العلّت وفم الففاث اإلاخفم ِليها في 

خم دفْ الثمً ئما معبلا  ، ِلى أن جيىن مىاد الخفيُْ مً وشف الفاوْ، ٍو الّلذ ألاٌو

زا ما ٌعمى باالظخفىاُ اإلاىاصي.  أو ملعىا أو بّذ الدعلُم. َو

 ثالثا: صيغ التمويل باإلجارة

ل في اإلافاسف ث ؤلاجازة في اإلاصازف ؤلاطالمُتجؼبُلا .7 4  حّخبر ؤلاحاسة أظلىب للخمٍى

مىً أًما للمفشف  ا ئلى الّمُل، ٍو ؤلاظالمُت، خُث ًلىم اإلافشف بؽشاء أـٌى وجأححَر

باالجفاق بحن  ؼشاء اإلاىحىداث وفلا للمىاـفاث التي كذمها الّمُل. ومّذة ؤلاحاسة جدّذد

ٌى اإلاإحشة.  الىشفحن وفلا لىبُّت ألـا

ٌى ئلى اإلافشف ؤلاظالمي) ئحاسة حؽغُلُت(،   مىً أن وبّذ اهتهاء ِلذ ؤلاحاسة حّىد ألـا ٍو

مىً أن ًذسج ظّش  ًيىن َىان اجفاق بالؽشاء بّذ ِلذ ؤلاحاسة بعّش مخفم ِلُه، ٍو

ٌى في أكعاه ؤلاًجاس الزي ًمىً الاجفاق ِلُه بح ن ؤلاوشاف اإلاّىُت )ئحاسة مىتهُت ألـا

 2بالخملًُ(.

لي4و  أهىاع ؤلاجازة: .0 حن سةِعُحن َما جأححر حؽغُلي وجأححر جمٍى  3ٍىلعم ِلذ ؤلاًجاس ئلى هِى

في َزٍ الخالت ًخلذم اإلاعخأحش ئلى البىً ؤلاظالمي للخأححر أـل ما  4ؤلاجازة الدشغُلُت .أ 

ل اإلاإحش   لفالح اإلاعخأحش.إلاذة مدذدة ًخم خاللها اظخغالٌ ألـا

                                                
 .023مدمذ مدمىد العجلىوي، مشحْ ظابم، ؿ4   1

2 AUSAF AHMAD, OP. CIT.. 
ت جىبُلُت ) الدوز الخىمىي للبىىن ؤلاطالمُتحمُل أخمذ،   3 لىم 0222 -7322_ دساظت هٍٍش (، )سظالت دهخىساٍ، ولُت الّلىم الاكخفادًت ِو

 .722(، ؿ4 0222الدعُحر،  حامّت الجضاةش، 
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ذ بخملًُ الّحن اإلاإحشة ئلى اإلاعخأحش ؤلاجازة اإلاىتهُت بالخملًُ .ب  4 هي ئحاسة ًلترن بها الِى

ورلً بأن ًخم ِلذ زاوي )ِلذ بُْ( ِىذ اهتهاء الّلذ  1)الّمُل( في نهاًت ومذة ؤلاحاسة.

مي الّحن ألاٌو )ِلذ ؤلاحاسة( بحن الّمُل واإلافشف ؤلاظالمي، أو أن يهب اإلافشف ؤلاظال 

 اإلاإحشة للّمُل في نهاًت ِلذ ؤلاحاسة.

 ومىه ًمىً جلخُق الفُغ ألاظاظُت للمفاسف ؤلاظالمُت في الؽيل الخالي4 

 الفُغ ألاظاظُت للمفاسف ؤلاظالمُت: (13)الشيل زكم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
ً ؤلاظالمي، ، اإلافُد في غملُاث البىىن ؤلاطالمُتأخمذ فاسوق الؽُخ 1 4ً بىً البدٍش  .22(، ؿ02724، ) البدٍش

Source : M.Mansor Khan and M.Ishaq bhattir, Developement in Islamic banking –the case of Pakistan-( London: british 

library, 2008), p:47. 

 

صيغ التمويل في 
المصارف 
 اإلسالمية

القواعد النموذجية 
 للتمويل

الصيغ الخالية من 
 الفوائد

صيغ المشاركة في 
 الربح والخسارة

 ةــــــــــرابحالمع ـــــــبي

 مـــــــــــــــع السلــــــــبي

 ع االستصناعــــبي

 ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلج

 ةـــــــــة المضاربـــــــصيغ

 ةــــــة المشاركـــــــــصيغ
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ىان الاكخفادًحن،  حّمل  ُفت الىظاوت اإلاالُت بحن ألِا اإلافاسف ؤلاظالمُت ِلى اللُام بٌى

الث  ؼأنها في رلً ؼأن اإلافاسف الخللُذًت، ئر جلىم باظخلىاب سؤوط ألامىاٌ وجىفحر الخمٍى

ّت ؤلاظالمُت.  الالصمت إلاخخلف الفئاث واللىاِاث بما ًخىافم وأخيام الؽَش

م به ًيىن في بِئت اكخفادًت جخمحز بالخغّحر والخّلُذ، باإللافت ئال أن َزا الذوس الزي جلى  

ُت خذماتها والخّامل بدزس مْ  ئلى أهه ًجب ِليها الترهحز أهثر  ِلى وبُّت مّامالتها وهِى

ُت الّالكت التي ججمّهم، وألاظغ واإلاباد  التي جدىمهم. بمخّامليها، ورلً لخفـى

 منها ما َى مؽترن مْ اإلافشفُت الخللُذًت ،اإلاخاوشما ًجّلها مّشلت ألهىاُ ِذًذة مً  

َى خاؿ بها، ظىاء  وان مخّللا بذوسَا وىظُي مالي بحن أصخاب الفاةن وأصخاب  ومنها ما

لي، أو ما وان مخّللا ل الخاـت بها والتي جلىم ِلى مبذأ  العجض الخمٍى بفُغ وأظالُب الخمٍى

 اإلاؽاسهت في الشبذ والخعاسة.

 بدث ئلى ئبشاص الىلاه الخالي4ئر يهذف َزا اإلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحثىالثاني
 األموالىفيىالمصارفىاإلدالموةىتمخاطرىادتخداما

 

المطلبىاألول:ىالمخاطرةىالمصرفوةىوأنوارها 

المطلبىالثاني:ىمخاطرىالصورفةىاإلدالموة 

.المطلبىالثالث:ىمخاطرىصوغىالتموولىاإلدالميى 
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ىمطلبىاألول:ىالمخاطرةىالمصرفوةىوأنوارهاال

 ما ًلي4 ئلىَزا اإلاىلب  ًمىً الخىشق فيخُث 

 

 

 الفرع األول: تعريف المخاطرة المصرفية

ه، هما جم   حّخبر اإلاخاوشة في الاكخفاد ِىفشا مالصما لليؽاه الاكخفادي مهما وان هِى

، ئر جىحذ َىان ِالكت وشدًت بُنها وبحن  الّاةذ، وبالخالي ِلى جىلُده في الففل ألاٌو

 ىاةذَا سوىب اإلاخاوشة مً أحل رلً. اإلاإظعاث الاكخفادًت التي جشغب في حٍُّم أسباخها ِو

 أن اإلاخاوشة التي جخّشك لها هي غحر اإلاخاوشة التي 
ّ
ألامش هزلً باليعبت للمإظعاث اإلافشفُت، ئال

 جخّشك لها اإلاإظعاث الاكخفادًت ألاخشي.

ذم الّىاةذ جللب ئلى حؽحر"شة اإلافشفُت ِلى أنها4 ومىه ًمىً حٍّشف اإلاخاو  ا،  ِو اظخلشاَس

ٌ  ًمىً لزلً إلافشف،ـٌى األ  العىكُت اللُمت في الخللباثأو   ِذم جخمثل في اإلاخاوش أن اللى

 1."اإلاعخلبلُت الىلذًت الخذفلاث بؽأن الخأهذ

مخىكّت  غحر  حّشك البىً ئلى خعاةش  معخلبلُت كذ مالُت" اخخهما حّشف أًما ِلى أنها4  

لى  أَذافه إزش ِلى جدلُما كذ ًوغحر مخىي لها معبلا، مم ي في وكذ جإدجىفُزَا بىجاح، ِو

ا ئلى  لى آزاَس  2".اللماء ِلى البىً وئفالظهخالت ِذم الخمىً مً العُىشة ِليها ِو

 ًِ الاظدثماسي  للملترح الفّلي الىلذي الخذفم في الاخخالفاث دسحت هي اإلاخاوش وحّشف أًما4 "

 3"اإلاخىكْ أو اإلالذس الىلذي الخذفم

ف العابلت  ؛ هجذ أن اإلاخاوشة في اإلاإظعاث اإلافشفُت ال جخخلف ًِ مً خالٌ الخّاٍس

اخخمالُت حغحر  اإلاخاوشة في اإلاإظعاث الاكخفادًت ألاخشي مً خُث اإلابذأ، ئر جمثل اإلاخاوشة

                                                
1

 .723  :ؿ (،0223والخىصَْ، لليؽش ـفاء داس :ِمان(والخىبُلاث،  الىاكْ :اإلاصازف إدازة الؽمشي، ساؼذ ـادق 
2

 .2ؿ4  ،(0223حىان  2و27في4 مإجمش اإلافاسف واإلاإظعاث اإلاالُت، )ظىسٍا4 ، بدث اإلاخاػس الىاكػت غلى اإلاصازف ؤلاطالمُتخعً خشوصي،  
ل اإلاالُت ؤلادازة ،الخىاوي  ـالح مدمذ 3 ت4 الذاس الجامُّت ، والخمٍى  220 .ؿ ، (7333 ،)الاظىىذٍس

 األول:ىتعروفىالمخاطرةىالمصرفوة.ىالفرع
 .الفرعىالثانيى:ىأنواعىالمخاطرىالمصرفوة
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وعبت ئلى ساط اإلااٌ ٌؽيل ِىفش ، فخزبزب الّىاةذ له معبلاالخخىُي  مج الّىاةذ وما

  ألامش الزي ًإزش ِلى هٍام ِمل اإلافاسف ومىه الخأزحر ِلى أَذافه وسبدُخه. اإلاخاوشة،

 أن َذف اإلافاسف َى هفعه َذف ول مإظعت اكخفادًت واإلاخمثل في حٍُّم الشبذ  
ّ
ئال

جىاظبُت فان خملت ألاظهم َم مً  وجللُل الخيلفت. وبما أن اإلاخاوشة والّاةذ جشبىهما ِالكت

م،   ًخدملىن اإلاخاوشة دون غحَر
ّ
الخعاسة جمغ  خُث أن رلً ًخخلف في اإلاإظعاث اإلافشفُت ئال

ً بخعاسة وداتّهم. سأط اإلااٌ وجخّذي لخلىق اإلاذخٍش
 1 

ئر جبذأ مخاوشة اإلافشف خحن كبىله ألمىاٌ اإلاىدِحن باإللافت ئلى لماهه للّاةذ ِليها  

ُفه للىداتْ في الاظدثماساث اإلاخخلفت ورلً  واإلاخمثل في مّذٌ الفاةذة، وجضداد اإلاخاوشة ِىذ جٌى

ُفاث اللاةمت “لخٍُّم ِىاةذٍ بما ًخذم مفالح خملت ألاظهم،  خاـت ئرا حّلم ألامش  بالخٌى

ً بها خلىق اإلاىدِحن وخملت ألاظهم  ِلى ت، ًَش اللاِذة ؤلاكشالُت في ملابل ِىاةذ سبٍى

 2.”بالمماهاث التي ًمىدها ِلذ اللشك بحن البىً وملترلُه

لهزا فان الخىش الزي ًىاحه اإلافشف وخملت ألاظهم واإلاىدِحن ًخمثل في ِذم جدلُم  

فعجٍض ًِ الىفاء بالتزاماجه اججاٍ اإلافشف للّىاةذ التي جم جىكّها في وؽاوه ؤلاكشاض ي، 

ما ًإدي ئلى “اإلاىدِحن ًيىن هاجج ًِ عجض اإلالترلحن ًِ الىفاء بالتزاماتهم اججاٍ اإلافشف، 

 3.”ِىغ اججاٍ ظحر اإلاخاوش بحن أوشاف الىظاوت اإلاالُت اإلافشفُت

 الفرع الثاني: أنواع المخاطرة المصرفية

حن؛ ًخم جفيُف اإلا مخاوش مفشفُت مالُت ومخاوش مفشفُت غحر خاوشة اإلافشفُت ِمىما ئلى هِى

 مالُت.

ِلى  مً أبشص اإلاخاوش التي جإزش خُث حّخبر اإلاخاوش اإلاالُت : أوال: المخاطر المصرفية المالية

لى سبدُخه وبلاةه ليؽاه اإلافشفا خهي بففت سةِعُت، ِو    ا ًلي4، ومً أهىاِها مواظخمشاٍس

 

                                                
ت في ظل هظم السكابت اإلاصسفُت الخللُدًتخمضة ؼىداس،   1  .02ظابم، ؿ4 مشحْ ، غالكت بىىن اإلاشازهت بالبىىن اإلاسهٍص
 اإلاشحْ ظابم. 2
 اإلاشحْ ظابم.  3
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الةخمان بففت ِامت ِملُت ًلفذ باٌّشف الاةخمان اإلافشفي أهه4 اإلاخاػس الائخماهُت:  .7

الاكشاك والاكتراك، وبالخالي فاالةخمان اإلافشفي ًخمثل في ِملُت الاكشاك والاكتراك ما 

م اإلافاسف التي جلىم بذوس الىظاوت  بحن أصخاب الفاةن اإلاالي والعجض اإلاالي ًِ وٍش

 1، وجلىم َزٍ الّالكت ِلى أظاط الثلت.اإلاالُت بحن الىشفحن

، خُث أن ًىجش ًِ اخخالٌ الّالكت بحن َزٍ ألاوشافأن العبب الشةِس ي للمخاوش اإلافشفُت ئال 

ه في الخىش.جشاخي اإلالترلحن ًِ العذاد   2ًإدي ئلى عجض اإلافشف وبالخالي وكِى

ف اإلاخاػس الائخماهُت: .أ  عجض اإلالترك أو  ئمياهُت: "حّشف اإلاخاوش الاةخماهُت ِلى أنهاحػٍس

، وهي 3وفم الؽشوه اإلاخفم ِليها"الىشف اإلالابل في الىفاء بااللتزاماث اإلاترجبت ِلُه 

"حؽمل العجض الىلي أو الجضتي ًِ الىفاء أو الخخلف ًِ العذاد في الىكذ اإلاخفم 

 4".ِلُه

ًإدي بالبىً ئلى الىكُى في  اإلالترلحنلعجض ًِ العذاد مً كبل اوبالخالي فان  

مً خعاسة ولُت أو حضةُت، والتي جيىن هاججت ًِ خذور فشق هبحر بحن ما كّذمه البىً 

كشوك، وبحن ما جدفل ِلُه مً جذفلاث هلذًت، والتي جيىن مً وساء حعذًذ اإلالترلحن 

 والفىاةذ ِليها. للذًىن 

ذّدة خىش  ًمىً للبىً في آحالها اإلادئر ًمثل جأخش اإلالترلحن ًِ ظذاد دًىنهم  

خدىه مىه، لىً عجض اإلالترلحن ًِ ظذاد دًىنهم  أن ًىاحهه  باإللافت ئلى الفىاةذٍو

 ٍو ظالمت اإلافشف، والزي ًدّذ مً وؽاوه ِلى  ًإزشٌّخبر أهبر خىش الىاججت ِنها 
ّ
ل مً لل

خه.  هفاءجه وبالخالي يهذد بلاةه واظخمشاٍس

رلً و والشةِس ي إلاخاوش الاةخمان،  الباسص حّذ اللشوك اإلافذس : اإلاخاػس الائخماهُت مصادز .ب 

خباس حمُْ ألاوؽىت  جلىم ِلُه ياليؽاه اإلادىسي الز للاِذة الاكشالُت ا اِل

                                                
1

، بدث في  مجلت ؤلاداسة والاكخفاد، جدلُل الائخمان اإلاصسفي باطخخدام مجمىغت مً اإلاؤشساث اإلاالُت اإلاخخازةابشاَُم مدمذ ِلي، هادًت ؼاهش،  

 .5 (، ؿ02724)الّذد الثالث والثماهىن، 
2
 Basel committee on banking supervision, principles for the Management of credit Risk, (Basel: Bank for 

international settlements, 2000), p:1. 
3
 Idem. 

4
Basel committee on banking supervision, Risk Management Practices And Regulatory Capital, (Basel: Bank 

for International Settlement, 2001), p: 15.  
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في اةً أو بف، ظىاء حّلم ألامش في الّملُاث التي جخم مْ الض اإلافاس والخذماث التي جلذمها 

ًخّلم بالّملُاث اإلاّامالث ما بحن البىىن، أو في مّامالث الفشف ألاحىبي، أو فُما 

ت في مخخلف  مىخجاث ألاظىاق اإلاالُت؛ والعىذاث وألاظهم ، والّلىد اإلاالُت الاظدثماٍس

ا ومً أظباب اإلاخاوش  ،1فيلها حّشك اإلافشف للمخاوش. اإلاالُت اإلاعخلبلُت وغحَر

 2الاةخماهُت ِمىما ما ًلي4 

 والتي جخمثل في اخخمالُت ِذم الالتزام بالذفْ مً كبل 4 مخاػس العجص غً الظداد

ألامش الزي ًإدي ئلى  ظىاء وان رلً بالخأخش أو العجض ًِ العذاد، لحن،اإلالتر 

جىكّها مً كبل كُمت الخذفلاث الىلذًت اإلاعخلبلُت التي جم  اخخالٌ الخىاصن ما بحن 

 ، وبحن كُمت الذًىن التي جم مىدها ِلى ؼيل كشوك.اإلافشف

 واظترداد فشف ًِ جدفُلفي عجض اإلا ؛مخاوش الخدفُل ل4 جخمثمخاػس الخدصُل 

كُمت اللشوك واإلاعخدلاث ِليها مً فىاةذ مً كبل الّمالء، وجضداد خّذة َزٍ 

ْ اإلافشف مً  ألاخحرئر ًيخج َزا  ،ئر وان َىان عجض هلياإلاخاوش  حشاء ِذم جىَى

 للمدفٍت اإلاالُت له.

 التي جيؽأ  اإلاخاوش 4 جمثل مخاوش الترهضاث الاةخماهُت ؛ مخاػس الترهصاث الائخماهُت

اوش هبري في خالت مخلخىّبذ  ٌّشلهما ، للمفشف الاةخماهُت اإلادفٍتًِ ِذم جىُى 

 اإلادفٍت الاةخماهُت.خذور حّثراث هبحرة ِل معخىي 

 اإلاخاػس الظىكُت .2

ف اإلاخاػس الظىكُت: .أ  جخمثل اإلاخاوش العىكُت في الخعاةش التي جدذر هدُجت لخللباث حػٍس

ّمالث، أو هدُجت مخاوش العُىلت، ألامش أظّاس الو  اإلاالُت قأظّاس العلْ والخذماث وألاوسا

                                                
1
 Basel committee on banking supervision, Principles for The Management of Credit Risk, OpCit. 

2
ت، )أوشوخت دهخىساٍ غحر ميؽىسة، ولُت الّلىم الاكخفادًت،  ا ِلى اإلادافَ الاظدثماٍس حامّت دمؽم،  أوغ َؽام اإلاملىن، مخاوش ؤلاةخمان وأزَش

 .10(، ؿ4 0272
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لتزاماث اإلاعخدلت، مما ًدخم ِلُه جىفحر مفادس الزي ًإدي بفؽل اإلافشف في الىفاء باال

  1لت، وجضداد مخاوٍش أهثر ولما اهخفمذ ظُىلت ألاظىاق اإلاالُت.وافُت للعُى 

ومىه هجذ أن اإلاخاوش العىكُت جدذر هدُجت الخغحر غحر اإلاخىكْ ألظّاس العلْ   

ٌى اإلاالُتغوالخذماث و  ا مً ألـا ، ألامش الزي ملاسهت بما جم جىكْ مً كبل اإلافشف حَر

 وؽاه اإلافشف والخأزحر ِلى سبدُخه. ًإدي ئلى الخّذ مً ما، هخظُىلٌّىد بالعلب ِلى 

فان اإلاخاوش العىكُت ٌّىد  ما جم الخىشق ئلُه؛بىاء ِلى مصادز اإلاخاػس الظىكُت: .ب 

ٌى اإلافشفُت هدُجت للخغحراث في زالر مإؼشاث أظاظُت  ا للخغحر في كُمت ألـا مفذَس

 2والتي حؽيل في خذ راتها مخاوشة باليعبت للمفشف، والتي جخمثل في ما ًلي4

 جخمثل مخاوش أظّاس الفاةذة في اإلاخاوش التي جإزش ِلى 4 مخاػس أطػاز الفائدة

اإلاشهض اإلاالي للمفشف ومعاَمُه، ورلً هدُجت للخغحراث في أظّاس الفاةذة العىكُت 

مً خالٌ كُامه بالّملُاث الاةخماهُت، فخيخج ِىذ جخلف أو عجض اإلالترلحن ًِ 

ي باليعبت للفاةذة الذاةىت واإلاذًىت حعذًذ كشولهم، أو لّذم خفٌى فاسق ئًجاب

أو هدُجت للخغحراث في أظّاس الفاةذة اإلاخذاولت، في ئواس ما ٌّشف بمخاوش ئِادة 

الدعّحر، ئر ًيخج سبذ اإلافشف ِىذ جدلُله لفاسق ئًجابي ما بحن أظّاس الفاةذة 

ٌى وأظّاس الفاةذة ِلى  شبدُت ل اذًهذٌّخبر  ت ، وأي فاسق ظلبيالخفىمِلى ألـا

ىاةذ مىدُِه؛  اإلافشف ومعاَمُه ِو

  : ٌى في مخاوش اإلادفٍت مخاػس أطػاز ألاصٌى جخمثل مخاوش أظّاس ألـا

ت للمفشف، فأي حغحر ِىس ي في خشهتها ٌّىغ الخغحراث في اللُمت  الاظدثماٍس

والتي ِادة ما جيىن  ،الخلُلُت لؤلـٌى التي جإزش ِلى كُمت الخذفلاث اإلاعخلبلُت

ٌّخبر اخخماٌ خعاسة  ول َزا بعبب الخللباث في أظّاس الفاةذة وأظّاس الفشف؛

ؽيل بزلً مخاوشة ظىكُت باليعبت للمفشف   .َو

                                                
1

ف خظب مػاًير مجلع الخدماث اإلاالُت ؤلاطالمُت، ودوزه في الحّد حّفش خعً البؽحر آدم، ابشاَُم فمل اإلاىلى،   ُّ مػُاز هفاًت زأض اإلااٌ اإلاى

، 72، بدث في 4 مجلت الّلىم الاكخفادًت، اإلاجلذمً مخاػس الائخمان اإلاصسفي  .31(، ؿ4 0272، )الّذد ألاٌو
2

 .54، 55ص:  مرجع سابق، ص، عالقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة المصرفية التقليديةحمزة شودار،  
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  :الىاؼئت الخعاةش في اإلاخاوش مً الىُى َزا ًخمثلمخاػس أطػاز الصسف ًِ 

 ومىلىباث مىحىداث ول ِلى جىىبم التي الفشف أظّاس فيالّىعُت   الخدشواث

ا في ظىق الّمالث، ظىاء واهذ  الزي ٌّمل  اإلافشف ُفها واظدثماَس ِلى جٌى

 الاظدثماساث معّشة بالّمالث ألاحىبُت أو مخّللت بالّمالث بدّذ راتها؛ 

بر اإلافذس خَمُت بالغت، خُث حّأجمثل العُىلت باليعبت للمفاسف   4مخاػس الظُىلت .0

ئر ٌّخمذ ِليها في مىاحهت اخخُاحاث الّمالء الشةِس ي الظخلشاس اإلافشف وجىظْ وؽاوه، 

 هما ٌّخمذ اإلافشفاللشوك. بسخب الىداتْ أو باالظخفادة مً ، ظىاء حّلم ألامش اإلاعخمشة

لت ألاحل ل وداتْ الّمالء كفحرة ألاحل ئلى كشوك وٍى مْ الخفاً  ،مً خاللها ِلى جدٍى

يؽاه مدىس ال حّّذ العُىلتن بحن ولباث اإلالترلحن واإلاىدِحن، وبالخالي اص ِلى الخى 

 1اإلافشفي، ودافّا مهما الظخمشاٍس وجىظّه.

ف مخاػس الظُىلت:.أ  ِلى أنها4 " كذسة اإلافشف ِلى جلبُت أو ؤلاًفاء حّشف العُىلت  حػٍس

ٌى ئلى جلذ  ل أي أـل مً ألـا ظاةل بالتزاماجه بؽيل فىسي ورلً مً خالٌ جدٍى

ت وبذون خعاسة"  2بعِش

ٌى ئلى هلذ فلي، ً   ومىه ًدبحن أن العُىلت ال  ل أي أـل مً ألـا لفذ بها جدٍى

 .جىجش أي خعاسة للمفشف مً وساء رلً البذ أن البل 

" جلً اإلاخاوش حٍّشف مخاوش العُىلت ِلى أنها4 جم الخىشق ئلُه ًمىً  بىاء ِلى ما  

ئت ًِ ِذم ؼالبىً وسأط ماله الىاالخالُت واإلاعخلبلُت التي لها جأزحر ِلى ئًشاداث 

  .3ِلى ملابلت التزاماجه ِىذ اظخدلاكها"ملذسجه 

الىُى مً اإلاخاوش الزي جخّشك له اإلاإظعاث رلً  هما حّشف أًما ِلى أنها4 " 

ظخخذاماتها، الاظخدلاق ال  آحاٌ مً أكفش  حاٌ الاظخدلاق إلاىاسدَاآاإلاالُت، إلاا ًيىن 

                                                
1

ذ4 الّذد إدازة الظُىلت في اإلاصسف الخجازي ئلاءاث،   ا مّهذ الذساظاث اإلافشفُت، )اليٍى ُت ًفذَس  .7،0(، ؿ ؿ4 0270، 0، وؽشة هِى

، بدث في 4 مجلت حامّت هشبالء جلُُم ألاداء اإلاصسفي باغخماد جدلُل وظب الظُىلت والسبدُتة، بالٌ هىسي ظُّذ، مُثاق َاجف ِبذ العاد  2

، 2الّلمُت، اإلاجلذ   707(، ؿ4 0222، )الّذد ألاٌو
تخمِس ي كاًذي، أمُىت بً خضهاجي،  3 (، 0272والدعىٍم، )الّذد الثالث، ، بدث في4 مجلت الابخياس كُاض وجدلُل مخاػس الظُىلت في البىىن الخجاٍز

 .22ؿ4 
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ِلى مىاحهت ولباث الذفْ اإلالذمت مً وشف صباةنها وغحر كادسة جفبذ غحر كادسة  ًوبزل

زا لمّف زلت اإلالترلحن فيها ِلى أن جذفْ لهم  ِلى الاكتراك مً العىق، َو

ماث في اإلاعخلبل وبالخالي مً خالٌ الخّاٍسف العابلت هجذ أن مخاوش العُىلت  1."حٍّى

حن4  2جىلعم ئلى هِى

 لُت ِلى العُىلت  خفىله فيوجخمثل في ِذم كذسة اإلافشف 4 مخاػس الظُىلت الخمٍى

 مفادس خاسحُت خاـت اإلاىاسد كفحرة ألاحل؛مً 

 ُتها في العىق كاهخفاك  حّني4 مخاػس الظُىلت الظىكُت ٌى اإلاالُت وهِى ُمت ألـا

ٌ اإلاالُت،  اإلاالُت له،  ألامش الزي ًإزش ِلى  اهخفاك أظّاس مبُّاث اإلافشف لؤلـى

ا ِلً العّش اإلاىلىب ت اإلاىلىبت،  ا، أو ال ًبُّهفُىخفن بزلً ظَّش ما بالعِش

 ًإدي رلً ئلى ئلّاف ظُىلخه.

الشةِعُت  ألاظبابجشحْ مؽاول العُىلت ِمىما في اإلافاسف ئلى  مصادز مخاػس الظُىلت:.ب 

 3آلاجُت4 

 ٌى اإلاالُت؛  اللذسة اإلادذودة لؤلظىاق اإلاالُت ِلى امخفاؿ أوامش بُْ ألـا

 ؛ ٌّ ى  ِذم فّالُت آلالُاث التي جخذخل في ِملُت جففُت ألـا

  ٌى والتي باميانها ِباالٍىاَش التي لها ِالكت شكلت جففُتها، لخللباث في أظّاس ألـا

وجإزش ِلى مشوهت الّشك والىلب ِلى العُىلت في ألاظىاق اإلاالُت، في خحن أن ما 

ً أِىى  ؼهذٍ الىٍام اإلاالي واإلافشفي الّالمي مً حغحراث خالٌ الّلذًً ألاخٍش

 4ثلت فُما ًلي4خمًذة ومفادس معخدذزت إلاخاوش العُىلت، واإلاذأبّادا ح

 ادة الاغخماد ل:  ٍش  أـبدذ خُثغلى ألاطىاق اإلاالُت همصدز مهم للخمٍى

ِلى أدواث العُىلت التي جىشخها ألاظىاق اإلاالُت ِلى خعاب  حّخمذاإلافاسف 

ادة، بىثرة وداتْ الخجضةت  مّذالث مخاوشتها؛ ما أدي ئلى ٍص

                                                
1

 المرجع السابق 
2
 Sylvie de Coussergues, Gestion de la banque, Dunod, )Paris: –France - 2 éme édition, 1996(, P:10 

3
 .54حمزة شودار، المرجع السابق، ص:  
4

 المرجع السابق. 
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 ادة اطخخ للذ  ىخجاث اإلاالُت اإلاػلدة وغملُاث الخىزٍم:ام اإلاشخلاث واإلادٍش

خماد أوكاث ألاصماث ومذي ئمياهُت  الىبحر واإلاتزاًذ ِليها خاـت في أدي الِا

 مً مخاوش العُىلت؛هُى حذًذ  ٌهىس ئلى  جففُتها خالٌ فتراتها

 :ادة الخدفلاث الىلدًت الخازجُت غبر الحدود ى ما  ٍش جشابي ٍادة ص أدي ئلى َو

ت الخ ادة ِذو  و فلاث فُما بُنها، ذألاظىاق اإلاالُت الذولُت في حجم وظِش ي ٍص

 ألاصماث واهخلالها بحن اإلافاسف؛

 :ل واإلاشخلاث ادة الظماهاث في ملابل غملُاث الخمٍى خُث أـبدذ  ٍش

ئِادة العلىاث الىلذًت جفشك لماهاث راث حىدة ِالُت في ملابل ِملُاث 

ل، مما  ئر كذ مماهاث ئلى جففُت مشهٍض في العىق، ملذم الًذفْ بالخمٍى

لى  ائلى بُْ كُمت هبحرة مً أـىله، ما ًىّىغ ظلب ًمىش  ِلى سبدُخه ِو

 ظُىلت العىق؛

 :ً خُث أـبدذ ـىادًم الاظدثماس  الخغيراث في طلىن اإلاىدغين واإلاظدثمٍس

ا للمفاسف في اظخلىاب وداتْ  وؼشواث الخأمحن واإلافاسف الذولُت مىافعا كٍى

اس الفاةذة، هىدُجت الخجضةت، َزٍ ألاخحرة أـبدذ أهثر خعاظُت اججاٍ أظّ

ادة وعي الّمالء.  لٍض

جخّشك اإلافاسف بففت ِامت ئلافت ئلى اإلاخاوش اإلاالُت ئلى ثانيا: المخاطر المصرفية غير المالية: 

والتي جخمثل في ألاخىاء الّملُت  ؛زش ِلى سبدُتهاؽاوها وجإ ومخاوش أخشي حُّم هي أًما مً 

والدؽغُلُت ولّف في ِملُاث الخىفُز واللُام باإلحشاءاث اإلاىلىبت واجخار اللشاساث غحر 

 .اإلاىاظبت

  اإلاخاػس الدشغُلُت .1

ف .أ  ِلى أنها "مخاوش جدمل خعاةش جيخج ًِ ِذم حّشف بأنها4 خاػس الدشغُلُت: اإلاحػٍس

 1"والّىفش البؽشي، وألاهٍمت وألاخذار الخاسحُت.هجاِت أو فؽل الّملُاث الذاخلُت، 

                                                
1

م،    .72(، ؿ4 0221ألاسدن4 حامّت فُالدلفُا، ، بدث في اإلاإجمش الّلمي العىىي الخامغ، )IIاإلاخاػس الدشغُلُت خظب مخؼلباث باٌش هفش ِبذ الىٍش
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، واإلاخمثلت في اخفاق اإلافشف في حّاكذاجه خُث ٌؽمل َزا الخٍّشف اإلاخاوش اللاهىهُت

 1اللاهىهُت هدُجت جىبُلها بؽيل مخالف ؼشوه الّلذ.

 2جيؽأ مخاوش الدؽغُل مً مخاوش مخّذدة أَمها4 مصادز اإلاخاػس الدشغُلُت: .ب 

 ذم جىفش الىظاةل الالصمت ألداء اإلاّامالث اإلافشفُت اإلاّخادة  ؛فؽل ألاحهضة، ِو

  مً كبل الّماٌ خالٌ ئحشاء الّملُاث اإلاخخلفت للبىً؛ألاخىاء اإلاشجىبت 

  فحن أو معإولحن  سد البؽشي ااإلاى أداء لّف ؛ هىثرة الغُاباث، ظىاء واهىا مٌى

 الاخخُاٌ، وظىء ألاخالق.و

 إلاخاوش الخاسحُت هدُجت الاخخُاٌ الخاسجي، واليىاسر الىبُُّت، وألالشاس التي ا

، والخعاةش الىاججت ًِ حغحر اللىاهحن. ٌى  جفِب اإلامخلياث وألـا

ّاث ألاظاس ي بالىٍام جشجبياإلاخاػس اللاهىهُت: .ج   جدىم التي الشكابُت وألاوامش والدؽَش

ٌ  مً كُمت أـل مً حاهب فلذ ،  أووالففلاث بالّلىد الالتزام ى  لّذم هدُجت ألـا

 لزلً ملىُت اإلافشف جإهذ التي اإلاعدىذاث هفاًت لّذم أو العلُم اللاهىوي الشأي جىافش

ل أحي ، ألـا  3وجىفُزَا. الّلىد َزٍ جىزُم اللاهىهُت اإلاخاوش ملذمت في ٍو

  مخاػس الامخثاٌ: .0

ف مخاػس الامخثاٌ.أ  الّلىباث اللاهىهُت أو 4 حّشف مخىش الامخثاٌ ِلى أنها4 " مخاوش حػٍس

 هدُجتالتي كذ ٌّاوي منها البىً  العمّت  لخعاةش اإلاالُت أو اإلاادًت، أو مخاوش الشكابُت، أو ا

واإلاّاًحر الخىٍُمُت وكىاِذ العلىن وألاوامش  ىاةذ واللىاِذلوالِذم امخثاله لللىاهحن 

 .4"اإلاىبلت ِلى أوؽىخه اإلافشفُت 

                                                
1

 اإلاشحْ العابم. 

ا ظُّذ 2 بذلي، زٍش ت، أخالم بِى ت للخىمُت ، بدث في4 ائداسة اإلاخاوش الدؽغُلُت في البىىن الخجاٍس (، 0272الثالث،  الاكخفادًت، )الّذدإلاجلت الجضاةٍش

  702، 773ؿ ؿ4 
، بدث في4 مإجمش ألاصمت اإلاالُت والاكخفادًت الذولُت والخىهمت الّاإلاُت، )ظىُف4 ولُت الّلىم إدازة اإلاخاػس في مصازف اإلاشازهتهىاٌ بً ِماسة،  3

 .2(، ؿ4 0223الاكخفادًت، 
4
 Basel committee on banking supervision, Compliance Function in Banks, (Basel : Bank for international 

Settlements, 2005),  p: 7. 
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تها وصٍادة هفاءة مً الخٍّشف العابم هجذ أن    اإلافاسف جدافَ ِلى اظخمشاٍس

الّملُاث  ْاظخخذاماتها وأدائها مً خالٌ اللىاهحن وألاهٍمت اإلاىٍمت ليؽاوها ولجمُ

ت واإلافشفُت  ئلى اخترامها للخّلُماث وؤلاحشاءاث  باإللافتالتي جلىم بها، اإلاالُت والخجاٍس

ٍ اللىاهحن والخّلُماث كذ الفادسة ًِ العلىاث الشكابُت، خُث أن أي خشوج ًِ َز

 بمخاوش ِذم الامخثاٌ حعمىٌّشك اإلافشف إلاخاوش 

 1: جخمثل مفادس مخاوش الامخثاٌ في ما ًلي: مصادز مخاػس الامخثاٌ.ب 

 الن غدم الالتزام بمبادئ الحىهمت 4 خاـت ِذم الالتزام بؽفافُت البُاهاث وؤلِا

اإلافالح بحن مخخلف ِنها ومفذاكُتها، ئر مً اإلامىً أن ًيىن ظبب رلً حّاسك 

 ألاوشاف في اإلافشف؛

 أداء اإلافشف باإلاّاًحر الشكابُت 4 ًخمثل الامخثاٌ في ملاسهت طػف ألاهظمت السكابُت

ت، وأي اهدشاف ظىاء وان مخّمذ أو غحر  ًِ َزٍ اإلاّاًحر ٌّخبر ِذم مخّمذ  اإلاىلِى

ُفت الشكابُت للمفشف وأداءٍ،  امخثاٌ، والزي ٌّىغ لّف الٌى

 ُفت الامخثاٌ للمفشف ئًجابُت ئرا وان وأخالق الػىصس البشسي  هفاءة 4 جيىن ٌو

بُنهما في مخخلف  لالسجباهالّىفش البؽشي الخاؿ به هفء، ورلً هدُجت 

اث، فارا وان الّىفش البؽشي هفء في اللُام باإلحشاءاث والخّلُماث  اإلاعخٍى

ُفت الامخثاٌ، وال جخدلم ئرا وان الّىفش  البؽشي غحر هفء أو اإلاّخمذة جدللذ ٌو

 وألاظالُب غحر ألاخالكُت التي جىاحه اإلافشف.بعبب ِملُاث الاخخُاٌ 

 اإلاخاػس الاطتراجُجُت:  .0

ف اإلاخاػس الاطتراجُجُت.أ  ت ": حّشف ِلى أنها4 حػٍس اإلاخاوش الخاسحُت التي تهذد اظخمشاٍس

ماٌ اإلاإظعت اإلافشفُت، والىاججت ًِ الخغحراث العلبُت غحر اإلاخىكّت في بِئت  ألِا

واإلاخّللت باالكخفاد؛ اإلاؽهذ العُاس ي؛ ؤلاواس الشكابي والخىٍُمي؛ الخىىساث 

، والتي كذ ًخفم البىً في مىاحهتها هدُجت الخىىىلىحُت؛ الّاداث وظلىهُاث اإلاىافعحن

                                                
1

 اإلاشحْ العابم.  حمزة شودار،   
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للشاساث اظتراجُجُت خاوئت أو ِذم اللذسة ِلى مىاهبت اإلاىافعت التي جفشلها الفىاِت 

ت"اإلافشفُت أو الخغحر   1اث الخىىىلىحُت اإلادعاِس

ومىه ًمىً حٍّشف اإلاخاوش الاظتراجُجُت بأنها اإلاخاوش الخاسحُت التي تهذد ِمل  

أو اإلافشف ووؽاوه همخاوش اإلاىافعت بحن اإلافاسف ألاخشي؛ ظىاء في حىدة الخذمت 

ا، أو في ؼيل اسجفاُ الخيالُف هدُجت للخغحراث في البِئت اإلافشفُت،   أو أياهخفاك ظَّش

تهاخىش " شي ِلى كذسة اإلاىٍمت ويهذد بلائها واظخمشاٍس ا مً 2"ًإزش بؽيل حَى أو غحَر

الاوّياظاث العلبُت والخغحراث التي جإزش ِلى كذسة اإلافشف هدُجت لّذم مشوهخه ولّفه 

 في َزٍ الخغحراث اإلادُىت به. تلالظخجاب

  3ًلي4 الاظتراجُجُت فُما4 ًمىً ئبشاص أَم أظباب اإلاخاوش مصادز اإلاخاػس الاطتراجُجُت.ب 

  ًاللشاساث الاظتراجُجُت الخاوئت إلاجلغ ئداسة اإلافشف أو الخىفُز الخاوئ لها م

فحن؛  اإلاٌى

  ماٌ والخغحراث الاكخفادًت والخىىىلىحُت اإلاإزشة في الىلب الخغحراث في بِئت ألِا

 ِلى الخذماث واإلاىخجاث اإلافشفُت؛

  ّاث الىاٌمت للّمل اإلافشفي؛الخغحراث غحر اإلاخىكّت في ألاوش  والدؽَش

  اإلاىافعت التي جفشلها العىق ظىاء مً اإلاإظعاث اإلافشفُت وما اسجبي بجىدة

أو مً بلُت اإلاإظعاث التي جلذم مىخجاث مالُت بذًلت  ،وأظّاس اإلاىخجاث اإلافشفُت

 مىافعت للمىخجاث اإلافشفُت.

4 ًخّشك اإلافشف إلاخاوش أخشي باإللافت ئلى اإلاخاوش العابلت جيىن االستثنائيةثالثا: المخاطر 

يؽي فُه، والتي جخمثل فُما ًهدُجت للخغحراث الاكخفادًت أو العُاظُت التي ًمّش بها البلذ الزي 

 ًلي4 

 

                                                
 .27اإلاشحْ العابم، ؿ4  1

2  Neil allan and louise beer, strategic risk : it’s all in your head , in: working papers series, university of bath, 

2006. P:1. Available at : http://www.bath.ac.uk/management/research/pdf/2006-01.pdf.   
ت في ظل هظم السكابت اإلاصسفُت الخللُدًتخمضة ؼىداس،  3  .27، مشحْ ظابم، ؿ4 غالكت بىىن اإلاشازهت بالبىىن اإلاسهٍص

http://www.bath.ac.uk/management/research/pdf/2006-01.pdf
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 1ئر ًمىً ئحمالها في زالر مخاوش أظاظُت4 4 مخاػس البلد .7

ؤلولاُ العُاظُت التي حؽهذَا الذولت والتي جيىن هدُجت لاإلاخاػس الظُاطُت وألامىُت: .أ 

الاكخفادًت واظتراجُجُاث الخىمُت، والتي جإزش ِلى اظخلشاس  اثمً حغُحراث في العُاظ

الجهاص اإلافشفي، باإللافت ئلى ألاولاُ ألامىُت والتي ًيىن لها دوس في اظخلىاب سؤوط 

ا.  ألامىاٌ واظخلشاَس

جىجش ًِ الخغحراث في البِئت الاكخفادًت،  وجخمثل في اإلاخاوش التياإلاخاػس الاكخصادًت: .ب 

ّاث، وحغحر  ماٌ والاظدثماس في البلذ، هدُجت للخغحراث اللاهىهُت والدؽَش وولُّت ألِا

 ةُت.ض اإلاّىُاث الاكخفادًت اليلُت والج

وهي اإلاخاوش التي جشجبي بلذسة الذولت ِلى ظذاد دًىنها العُادًت اإلاخاػس اإلاالُت: .ج 

لخفيُف الاةخماوي للذٌو ًخدذد حجم الاظخذاهت ومّذٌ اللاةمت، ئر ِلى أظاط ا

ن االفاةذة، والزي ٌّخمذ ِلُه اإلاعدثمشون في ؼشاء العىذاث العُادًت، خُث ولما و

لُّفا واهذ مّذالث الفاةذة ِالُت، وبالخالي جيىن اإلاخاوشة مشجفّت الخفيُف 

 والّىغ.

لىم بها اإلافشف وال ًيىن لها جأزحر جخمثل "في الّملُاث التي ًمخاػس بىىد خازج اإلايزاهُت:  .0

ت اإلالبىلت،  خماد، وألاوساق الخجاٍس ِلى محزاهِخه خالٌ أدائها؛ وهي جخمثل في خىاباث الِا

والمماهاث اإلامىىخت وخىىه الاةخمان اإلافخىخت، باإللافت ئلى التزاماث جخّلم بأظّاس 

  2اق اإلاالُت".الفاةذة وأظّاس جبادٌ الّمالث جيؽأ مً ِلىد اإلاؽخلاث في ألاظى 

جإدي مخاوش سأط اإلااٌ ئلى مخاوش ؤلافالط اإلاباؼش للمفشف، وتهذد مخاػس زأض اإلااٌ:  .0

خلىق اإلاعاَمحن واإلاىدِحن، خُث جيخلل خذود اإلاخاوشة مً مفهىمها ئلى مفهىم الخىش 

ادة الخذفلاث الىلذًت الخاسحُت ًِ  الزي يهذد سأط اإلااٌ، والتي جيىن هدُجت لٍض

ىله ولما كّل الخذفلاث  الىلذًت الذاخلُت، لهزا ولما صادث وعبت حغىُت اإلافشف أـل

 3َامؾ خىش ؤلافالط، والّىغ.

                                                
 اإلاشحْ العابم.   1
 . 20اإلاشحْ العابم، ؿ4  2
                  اإلاشحْ العابم. 3
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 أهىاُ اإلاخاوشة اإلافشفُت(: 11الشيل زكم )

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خمااإلاصدز  ِلى اإلاشاحْ العابلت د4 مً ئِذاد الىالبت بااِل

هىاُ أ

اإلاخاوشة 

 اإلافشفُت

 اإلاخاػس اإلاالُت

 غير اإلاالُت اإلاخاػس 

اإلاخاوش 

 الاظخثىاةُت

 مخاػس زأض اإلااٌ

مخاػس البىىد 

 خازج اإلايزاهُت

 مخاػس البلد

 مخاػس الامخثاٌ

 اإلاخاػس اللاهىهُت

 اإلاخاػس الدشغُلُت

 مخاػس الظُىلت

 

 اإلاخاػس الظىكُت

 اإلاخاػس الائخماهُت

 طتراجُجُتاإلاخاػس الا 
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 لبىالثاني:ىمخاطرىالتموولىالمصرفيىاإلدالميلمطا

 4الىلاه الخالُتِلى َزا اإلاىلب  ًخممًخُث 

 

 

 الفرع األول: مخاطر المصرفية اإلسالمية

ُفت الىظاوت اإلاالُت، وبالخالي فهي  جلىم  اإلافاسف ؤلاظالمُت مثل اإلافاسف الخللُذًت بٌى

جخّشك لىفغ اإلاخاوش التي جخّشك لها اإلافاسف بففت ِامت، باإللافت ئلى اإلاخاوش التي جخخق 

 ا لىبُّتها واللىاِذ التي جدىمها، ئر جخمثل َزٍ اإلاخاوشة فُما ًلي4بها هٍش 

 ومىلىباث مىحىداث باداسة اإلاخفلت اإلاخاوش حمُْ اإلاالُت اإلاخاوش جخممً المخاطر المالية:أوال: 

 ، واإلاخمثلت في4ؤلاظالمي اإلافشف

 الفشف، أظّاس لخللباث هدُجت باإلًشاداث اإلاخّللت الخعاةش جخمثل في :الظىق  مخاػس .7

ا ظِخم والتي ،1 (الفاةذة ظّش( اإلاشحعي والعّش ألاظهم أظّاس العلْ، أظّاس  2:في ئًجاَص

ل أدواث في بففت خاـت اإلاخاوش َزٍ جبرص :الظلؼ أطػاز مخاػس.أ   باإلافاسف الخمٍى

 43الخالُت لؤلظباب رلً و ،مخخلف لفتراث علْلل اإلافشف هدُجت لخملً ،ؤلاظالمُت

 ًالاظخفىاُ؛ أو العلم ـُغت ًِ تالىاجج أو بُّها، بغشكلفتراث   العلْ جخٍض 

 الدؽغُلُت ؤلاحاسة بّلىد خاـت مّذاث أو رَب أو ِلاساث امخالن. 

 واهذ ظىاء العلْ َزٍ ظّاسأل معخلبلُت  أو خالُتال اثلخللبل هدُجت اإلاخاوش َزٍ جيؽأ و

 .مإحشة أو مخذاولت

 الخدشواث ًِ الىاؼئت الخعاةش في اإلاخاوش مً الىُى َزا ًخمثل :الصسف طػس مخاػس.ب 

 بالّملت ؤلاظالمي اإلافشف ومىلىباث مىحىداث ول ِلى جىىبم التي الفشف أظّاس في

                                                
 .2مشحْ ظابم، ؿ4  ِماسة، بً هىاٌ 1
لاث مدمذ خشبي 2  .072، 072 (، ؿ ؿ02724، والخىصَْ لليؽش واةل داس :ِمان( ،ؤلاطالمُت اإلاصازف إدازةِلل،  حمّت وظُّذ ٍِش
 العابم. اإلاشحْ 3

 الفرعىاألول:ىمخاطرىالمصرفوةىاإلدالموة.
 .الفرعىالثانيى:ىمخاطرىصوغىالتموولىاإلدالمي
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ل خاـت  ألاحىبُت، أو اإلادلُت ٌ  والاظدثماس الخمٍى  ألاحىبُت، بالّملت الىداتْ وكبى

 .ألاحىبُت بالّمالث حّامالجه حجم خعب الخغحراث لهزٍ مخاوش اإلافشف وجخخلف

وفم هٍام ِمل اإلافاسف ؤلاظالمُت فهي ال جخّامل بالفاةذة   :اإلاسجعي الظػس مخاػس.ج 

ٌ  جيىن  كذأخزا أو ئِىاء، لزلً ًمىً اللٌى أنها   ًِ الىاججت العىق  مخاوش ًِ بمّض

  ،الفاةذة ظّش حغحراث
ّ
 ؛ؤلاظالمي اإلافشف ئًشاداث ِلى جإزش أن ًمىً الخغحراث َزٍ أن ئال

خمادٍ ِلى  ففي اإلاخخلفت، أدواجه أظّاس لخدذًذ مشحعي هعّش الفاةذة ظّش ورلً اِل

 .شحعياإلا العّش ئلى اإلاخاوشة َامؾ بالافت الشبذ َامؾ ًخدذد مثال اإلاشابدت ـُغت

 الذخل راث الّلىد في اإلادذد الشبذ َامؾ حغُحر ِلى ؤلاظالمي اإلافشف كذسة لّذم وهٍشا

 ؤلاظالمي اإلافشف أسباح ِلى فلي ًإزش ال رلً فان  ،1 ةالفاةذ ظّش حغحر هدُجت الثابذ

 اإلاالُت وألادواث والتزاماجه اإلافشف ؤلاظالمي إلاىحىداث الاكخفادًت اللُمت ِلى أًما بل

 :ئلى ًإدي َزا ما ًإدي  محزاهِخه، ًِ الخاسحت

 ئر ٌّمل الّمالء ِلى  للىداتْ، الخاسجي الخذفم مخاوش أًما وحعمى :السحب مخاػس

خاـت  الاظدثماس  وداتْ ِلى اإلاخغحر الّاةذسخب أمىالهم هدُجت لّذم جأهذَم مً 

 2؛وداتّهم سخب ئلى بالّمالء ًذفْئرا وان ًخمحز باالهخفاك ما 

 مّذٌ اهخفاك حشاء ؤلاظالمي اإلافشف مْ اإلاخّاملحن زلت تهتز كذ :الثلت مخاػس 

ٌىا منهم أن  اإلافشفي، العىق  في الّاةذ بمخىظي ملاسهت الاظدثماس وداتْ ِلى الّاةذ

ظباب مخاوش الثلت أومً  اإلافشف، حاهب مً الخلفحر وأ الخّذي َى رلً ظبب

ُت   والتي حّخبر  الاظدثماس لّلىدأًما ِذم التزام اإلافشف ؤلاظالمي باللىاِذ الؽِش

 3؛وداتّهم سخب ئلى ن مّهباإلاخّاملحما ًإدي  ؛ؤلاظالمي اإلافشف كُام ظاطأ

ت مخاوش ؼيل في ؤلاظالمُت اإلافاسف في الاةخمان مخاوش جيىن    :الائخمان مخاػس .0  أو حعٍى

اث فترك ِلى  ِىذما جيؽأ ،مذفِى  العلم ِلذ في( هلىدا ًذفْ أن الففلت أوشاف أخذ ً 

                                                
ب، للبدىر ؤلاظالمي اإلاّهذ :حذة(، ؤلاطالمُت اإلاالُت الصىاغت في كظاًا جدلُل :اإلاخاػس إدازة أخمذ، وخبِب خان هللا واسق  1  .22 :ؿ ،( 0220والخذٍس
ل صُغ مخاػس بىكشي، الشخمً ِبذ بً ِادٌ 2 ت الخمٍى ّت ولُت ميؽىسة، غحر دهخىساٍ سظالت(، الظػىدًت البىىن في ؤلاطالمُت الخجاٍز  الؽَش

 .702(، ؿ4 0222اللشي،  حامّت أم ؤلاظالمُت، والذساظاث
 .77ظابم، ؿ4 مشحْ أخمذ، وخبِب خان هللا واسق  3
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ٌ  مً ًلابلها ما ًدعلم أن كبل  )اإلاشابدت بُْ( أـىال ٌعخلم أن أو  )والاظخفىاُ  أو أـى

 في الخىش فُىمً اإلاؽاسهت ـُغ في أما مدخملت، خعاسة ئلى اإلافشف شكٌّ الزي ألامش هلىد،

ٌ  ِىذ ألاسباح مً اإلافشف هفِب بعذاد الؽٍشً كُام ِذم  1 .ألاحل خلى

 اإلاالءة اإلاالُتًِ  اإلاّلىماث ودكت هفاًت ِذم ًِ أًما الاةخمان مخاوش جيؽأ وكذ

ل لىالب  مخاحشة ِلىد هي اإلاشابدت ِلىد أن هما اإلاماسبت، أو اإلاؽاسهت أظاط ِلى الخمٍى

 مماولخه بعبب ظىاء أداٍؤ حّثر الزي اإلاعخفُذ أو آلاخش الىشف الخىش مفذس فيها ًيىن 

 2.خاسحُت ِىامل بعبب أو

ل مً اإلاعخفُذة ألاوشاف مىكف َى الاةخمان مخاوش معخىي  ًدذد وما  الخمٍى

ُت اللاهىوي، الىٍام ووبُّت ا الذاخلُت الشكابت وهٍم الممان وهِى  لزلً الّىامل، مً وغحَر

 جخمثل والتي الاةخمان مخاوش وبُّت ِلى اإلاإزشة الّىامل مّشفت الشكابُت العلىاث ِلى ًيبغي

 3 :في

 جضاٌ ال ألنها والبُُى اإلاؽاسهت ـُغ في وافُت إلاخاوش جخّشك ؤلاظالمُت اإلافاسف أن.أ 

 ال أنها سغم والّملي، اإلاداظبي اإلاجاٌ في الخاـلت الخىىساث معاًشة ًِ ِاحضة

 اإلاالُت؛ واإلاؽخلاث الذًً بعىذاث جخّامل

م ٌعمذ ال.ب  ت الفىاةذ جدٍش  أظاط ِلى دًىنها حذولت باِادة ؤلاظالمُت للمفاسف الشبٍى

 العذاد ًِ الخخلف ئلى الّمالء بّن ًذفْ ما الشبذ، َامؾ مّذٌ بؽأن الخفاوك

 الاةخمان؛ مخاوش اسجفاُ ومىه ِمذا

 مخاوش مً للخخفُف اإلاالُت اإلاؽخلاث اظخخذام ؤلاظالمُت اإلافاسف حعخىُْ ال.ج 

ذ ما الاةخمان  .ؤلاظالمُت اإلافاسف في الذاخلُت الشكابت أَمُت مً ًٍض

                                                
 .22 :ؿ ظابم، مشحْ أخمذ، وخبِب خان هللا واسق   1
لاث مدمذ خشبي 2  .072، 072ؿ ؿ4 ، مشحْ ظابم ِلل، حمّت وظُّذ ٍِش
ب،  للبدىر ؤلاظالمي اإلاّهذ حذة،(،ؤلاطالمُت اإلاصازف غلى وؤلاشساف السكابت خان، هللا وواسق  ؼابشا ِمش مدمذ 3  .11- 12(، ؿ ؿ4 0222والخذٍس
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 الخذفم ـافي في مخىكْ غحر اهخفاك وكُى ِىذ العُىلت مخاوش جدذر :الظُىلت مخاػس .0

ذم ؤلاظالمي،  للمفشف الىلذي مىً مّلىلت، بخيلفت مىاسدٍ حّبئت ِلى كذسجه ِو  جلخُق ٍو

 1:في ألاظباب َزٍ

ٌ  ـّىبت.أ  ل مخاوش( الاكتراك وٍشم ًِ مىخفمت بخيلفت العُىلت ِلى الخفى  جمٍى

 ؛)العُىلت

ٌ  بُْ حّزس.ب  ى ٌ  حعُِل مخاوش( ألـا ى   .)ألـا

 مً بالشغم العُىلت لخىش ِشلت ؤلاظالمُت اإلافاسف ججّل ِذًذة ِىامل َىان أن هما

ت فشؿ جىفش ِذم ًِ اهاججوالزي ًيىن  حؽهذٍ الزي الفاةن ُفه، وافُت اظدثماٍس  بحن ومً لخٌى

 2:هزهش الّىامل َزٍ

ت الخعاباث ِلى ؤلاظالمُت اإلافاسف اِخماد.أ   الىلب؛ وكذ للسخب اللابلت الجاٍس

ُت اللُىد.ب   اإلافشف مّامالث مً ألاهبر الجضء جمثل التي الذًىن  بُْ ِلى اإلافشولت الؽِش

 ؤلاظالمي؛

 ِذم مْ خاـت كفحر صمً في اإلاالُت اإلاىاسد لخّبئت وافُت ئظالمُت مالُت أدواث جىفش ِذم.ج 

 ئظالمي؛ مالي ظىق  وحىد

ُفت مً الاظخفادة ِلى ؤلاظالمي اإلافشف كذسة ِذم.د   أخحر هملجأ اإلاشهضي  البىً ٌو

ت فاةذة ملابل جيىن  التي الدعهُالث خالٌ مً لئلكشاك  .سبٍى

 المالية غير المخاطر :ثانيا

ٌ  مٍّم في ؤلاظالمُت اإلافاسف جىاحه :الدشغُل مخاػس .7  جخّلم ةخادّ  حؽغُلُت مخاوش الذو

ت واليىادس بالّاملحن لت وغحر اليافُت غحر البؽٍش  اإلافشفُت بالّملُاث لللُام وافُا جأَُال اإلاَإ

 3 :أَمها مخّذدة مفادس مً اإلاخاوش َزٍ جيؽأ هما .ؤلاظالمُت

                                                
ل صُغ مخاػس غلى السكابُت الظُؼسة حىاٌ، العُّذ ومدمذ بّذاػ واَش  1 ت الخمٍى  الذولي اإلالخلى :في بدث ،الاكخصادًت ومبرزاتها ؤلاطالمُت الخجاٍز

 ٌ ٌ  ألاو اهاث و الىاكْ الاكخفاد ؤلاظالمي، خى ت الاكخفادًت، الّلىم ولُت غشداًت4) اإلاعخلبل، َس لىم الخجاٍس  .2( ،ؿ4 0277فُفشي  02-00الدعُحر،  ِو
 .22، 13 :ؿ ؿ ظابم، مشحْ خان، هللا وواسق  ؼابشا ِمش مدمذ 2
ب،  للبدىر ؤلاظالمي اإلاّهذ :حذة(، ؤلاطالمُت اإلاالُت اإلاؤطظاث في اإلاؤطظُت ؤلادازة أخمذ، وخبِب ؼابشا ِمش مدمذ 3  21. 29 :ؿ ؿ ،  (0222والخذٍس
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 ِلى ٌعخىحب ما والاخخُاٌ، اإلاهىُت وألاخىاء آلالي الخاظب وبشامج آلاالث مخاوش.أ 

ش ؤلاظالمُت اإلافاسف  اإلاّلىماث؛ جلىُت اظخخذام جىٍى

 مىخذة همىُت ـىس  جىفش ِذم خالٌ مً ؤلاظالمُت اإلاالُت الّلىد وبُّت اخخالف.ب 

 في جىٍش كماةُت هٍم وحىد ِذم ئلى باإللافت ؤلاظالمُت، اإلاالُت واثدألا  لّلىد

 آلاخش؛ الىشف حاهب مً بالخىفُز اإلاشجبىت اللماًا

فى حهل.ج   مّشفت هلق اإلالابل وفي الفلهُت، باألخيام الشكابُت والعلىاث اإلافشف مٌى

ُحن اإلاشاكبحن  مْ جخّاسك ال كذ والتي اإلاخاوش إلاّالجت الخذًثت باإلافاَُم الؽِش

ّت  ؤلاظالمُت؛ الؽَش

اإلاالُت  ألادواث لّلىد همىُت ـىس  جىفش  بّذم اإلاخاوش َزٍ جشجبي :اللاهىهُت اإلاخاػس .0

 وجىمُىها، الّلىد َزٍ جىزُم ؤلاظالمُت اإلافاسف ِلى الفّب مً جّلً ما وبُّتها، الخخالف

ّاث ؤلاظالمي بالىٍام جشجبي فهي   بالّلىد الالتزام جدىم التي الشكابُت وألاوامش والدؽَش

 بّن ِلى جإزش التي الشكابُت المىابي مثل خاسحُت اإلاخاوش َزٍ جيىن  فلذ والففلاث،

 اإلافشف باداسة ـلت راث داخلُت مخاوش جيىن  أن ًمىً و ؤلاظالمُت، اإلافاسف أوؽىت

فُه ُت بالمىابي الالتزام ّذمه ومٌى ٌ  أو ، الذولُت واإلاّاًحر واللىاهحن الؽِش  في الذخى

ُت، الىاخُت مً بّذ جىٍم لم حذًذة مّامالث ٌ  اهخفاك ئلى ًإدي َزا وله الؽِش  أـى

 1 .مدخملت خعاةش له عببما ٌ التزاماجه وصٍادة اإلافشف

 اإلافاسف منها حّاوي التي اإلاؽاول أَم ئخذي ألاخالكُت اإلاخاوش حّذ :ألاخالكُت اإلاخاػس .0

 جإديها التي اإلاالُت الىظاوت ـُغت ئلى بل اإلافشفي الّمل وبُّت ئلى رلً ٌّىد وال ؤلاظالمُت،

 جلىم والتي حّخبر هي الهذف ألاظاس ي باليعبت لها ئر أن أَم ـُغها ،ؤلاظالمُت اإلافاسف

ىا ألاماهت ِلى  ـُغ احخىاب ئلى ؤلاظالمُت باإلافاسف دفْ الزي ألامش 2اإلاخاوشة، جىمً َو

خماد والخعاسة الشبذ في اإلاؽاسهت  3.ألاحل كفحرة الاظدثماساث ِلى والِا

                                                
1

 .00ؿ4  ،ظابم مشحْ أخمذ، وخبِب خان هللا واسق   
 ؤلاظالمي اإلاّهذ حذة4(الؽشواث، في واإلاعاَمت والبىىن الىلىد في مّاـشة كماًا هخاب :في بدث ،ؤلاطالمُت البىىن في كظاًا ِبُذ، اللشي  ِلي مدمذ 2

ب،  للبدىر  .022  :ؿ (،0220والخذٍس
ٌ  الذولي اإلالخلى :في بدث ،مػالجتها وطبل آزازها ػبُػتها، :ؤلاطالمُت البىىن في ألاخالقي الخؼس مشيلت بلخاج، واسق  3 ٌ  ألاو  ؤلاظالمي، الاكخفاد خى

اهاث-...الىاكْ ت الاكخفادًت، الّلىم ولُت غشداًت4) اإلاعخلبل، َس لىم الخجاٍس  .1-2(، ؿ ؿ4 0277فُفشي  02-00الدعُحر، ِو
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 الفرع الثاني: مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي

ل ـُغ أكل مً والخعاسة الشبذ في اإلاؽاسهت ـُغ حّخبر: أوال: مخاطر صيغ المشاركة   الخمٍى

زا اإلافاسف َزٍ للُام الىٍشي  ألاظاط حّخبر أنها بالشغم مً ؤلاظالمُت، اإلافاسف في اظخخذاما  َو

 ًلي4  ، و ًمىً خفش أَم مخاوش ـُغ اإلاؽاسهت فُمابها اإلاشجبىت الّالُت للمخاوش ساحْ

 41 والتي جيؽأ م4ً ألاخالكُتاإلاخاػس  .7

 الخاوئ والاهخلاء ألاخالقي الخىش اخخماالث وحىد مْ اليافي، الممان وحىد ِذم.أ 

 للّمالء؛

 ئداسة في وهفاءجه خبرجه ًِ الّمُل وشف مً صخُدت غحر أو هاكفت مّلىماث جلذًم.ب 

 الاظدثماس؛ أمىاٌ

 ِلى اإلافشف لخدفحز صخُدت غحر بمبالغ ظلُمت غحر للمؽشوُ حذوي  دساظت جلذًم.ج 

 ٌ  الاظدثماس؛ في الذخى

ادة ئلىما ًإدي  وجلىُتها اإلاؽشوِاث جلُُم مجاٌ في ؤلاظالمي اإلافشف هفاءة لّف.د   ٍص

 .ألاخالكُت اإلاخاوش

ٌ  أظّاس حغّحر إلاخاوش اإلافشف ًخّشكاإلاخاػس الظىكُت:  .0 ى  ما بها ًخّامل التي وألادواث ألـا

ّىبت ألاحىبُت الّملت ـشف ظّش جللب :مثل أسباخه، اهخفاك ئلى ًإدي ل ـو  مبلغ جدٍى

ىاةذٍ الاظدثماس  2.اإلادلُت للّملت ِو

 مً ؤلاظالمي اإلافشف هفِب بذفْ الؽٍشً أو اإلاماسب ًلتزم ال كذ اإلاخاػس الائخماهُت: .0

 ؛اإلااٌ سأط فلذان ئمياهُت ئلى ا؛دفّه ًِ الخأخش أو الذوسة آخش في اإلادللت ألاسباح

 3وجخمثل في اإلاخاوش الخالُت4  اإلاخاػس الدشغُلُت: .2

ذم وأماهتهم الّمالء أداء لّف.أ  ْ حُذة بذساظت اللُام ِلى اللذسة ِو  ؛للمؽاَس

                                                
1

 .72، 3هىاٌ بً ِماسة، مشحْ ظابم، ؿ ؿ4  
ٌ  الذولي الّلمي اإلالخلى :في بدث ،ؤلاطالمُت اإلاصازف في اإلاخاػس إدازة ـالح، مفخاح 2  حامّت) والخىهمت الّاإلاُت، الذولُت والاكخفادًت اإلاالُت ألاصمت خى

 . 2، 2(، ؿ ؿ4 0223ِباط، ظىُف4  فشخاث
 هىاٌ بً ِماسة، مشحْ ظابم. 3
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ُت بالمىابي الّاملحن التزام ِذم.ب   ِلى ًإزش واإلاؽاسهت اإلاماسبت لفُغتي الؽِش

 ؛ؤلاظالمي اإلافشف اججاٍ اإلاىدِحن مىكف

 الخعاباث ِليها ٌغلب ؤلاظالمُت اإلافاسف في ألامىاٌ مفادس وبُّت ئن4 مخاػس الظُىلت .2

 ـُغتي خالٌ مً كفحرة آلحاٌ اظخخذامها ؤلاظالميٌعخىحب ِلى اإلافشف  ما ت،لجاٍسا

زا خىفا مً حٍّشن الدؽغُلُت، وؤلاحاسة اإلاشابدت  اإلاالي، الخىاصن  ِذم إلاخاوش اإلافشف َو

لها ـّىبت ئلى باإللافت   ظُىلت ئلى جدٍى
ّ
 1.وؽي ئظالمي مالي ظىق  خىفشب ئال

بخغحر اللىاهحن وألاهٍمت  ألاخىاٌ، مٍّم في الاظدثماس هخاةج خغحرئر ج4 مخاػس كاهىهُت .2

ّاث للبلذ، بُت اإلاّامالث أن ئلى باإللافت والدؽَش  والشكابت واإلاشاحّت اإلاداظبت وهٍم المٍش

 2.ؤلاظالمُت اإلافاسف كبل مً اإلاؽاسهت ـُغ اظخخذام في الخىظْ ِلى حصجْ ال حمُّها

 ثانيا: مخاطر صيغ البيوع

 خذويـُغت اإلاشابدت ورلً ل اظخخذام ؤلاظالمُت اإلافاسف جفملمخاػس صُغ اإلاسابدت:  .7

 ال أنها ئال معبلا، للّاةذ ى جدذًذٍلِ ئلى ئمياهُت اإلافشف تباإللاف الخاـت بها، اإلاخاوش 

 :في واإلاخمثلت اإلاخاوش بّن مً جخلى

 أو كُمتها هلق وأ َالهها في خالت ظىاء4 البظاغت مظؤولُت اإلاصسف جدمل مخاػس.أ 

ل اإلافشف ٌعخىْ لم ئرا خاـت ،هللها مخاوش للمؽتري  العلّت ملىُت جدٍى

خدمل ملىُخه في فخبلى)الّمُل(،   3.خعاسة مً ما ًىجش ِنها ٍو

 ُِب لىحىد الّمُل وشف مً العلّت سفن مخاوش وهي :الخفي بالػُب السد مخاػس.ب 

مها بّذ فيها
ّ
 .حعل

 اإلابلغ حعذًذ في مماولت أو ِعش هدُجت ًيىن  كذ :الظداد غً الػمُل جخلفمخاػس .ج 

ذ وما ،اإلافشف اججاٍ ِلُه اإلاخبلُت ألاكعاه أو  4:َى خىىسة رلً ًٍض

                                                
1
ٍم  س  بىسكبت، وؼىقي هماٌ بِى  الثاوي الذولي اإلالخلى :في بدث ،الػاإلاُت اإلاالُت ألاشمت ظل في خخمُت طسوزة ؤلاطالمُت اإلاصازف في الائخماهُت اإلاخاػس إدازة هظام جؼٍى

لىم الدعُحر، )خمِغ ملُاهت واإلافشفُت، اإلاالُت والبذاةل الشاَىت اإلاالُت خٌى ألاصمت  .2 :ؿ(، 40223 ولُت الّلىم الاكخفادًت ِو
2
ل صُغ مخاػس غلى السكابُت الظُؼسة حىاٌ، العُّذ ومدمذ بّذاػ واَش..  ت الخمٍى ٌ  الذولي اإلالخلى :في بدث ،الاكخصادًت ومبرزاتها ؤلاطالمُت الخجاٍز ٌ  ألاو  خى

اهاث و ...الىاكْ ؤلاظالمي، الاكخفاد ت الاكخفادًت، الّلىم ولُت غشداًت4 اإلاعخلبل،) َس لىم الخجاٍس  .3، 2ؿ4  ؿ (،0277 الدعُحر، ِو
3
 .2 :ؿ ظابم، مشحْ ـالح، مفخاح 

4
 .2 :ؿ :ظابم مشحْ حىاٌ، العُّذ ومدمذ بّذاػ واَش 
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 ت غشاماث فشك ِلى البىً كذسة ِذم ادة أو جأخحًر  ما ِلُه اإلاخفم العّش في الٍض

 ؛.الخعاسة لخىش ٌّشله

 جخىلب ؤلاحشاءاث َزٍ ألن ،اللماء ئلى اللجىء مْ ختى وافُت لماهاث وحىد ِذم 

لت مذة ت اإلافشف ِلى ْجمُّ  وٍى  .أخشي  ِىاةذ لخدلُم فـش

 لبُْ هدُجت المماهاث مخاوش  ٌ ى  .ؼشائها زمً مً بأكل اإلاعترحّت ألـا

 مدذدا وأ مإحال اإلاشابدت ـُغت في الثمً ًيىن  فلذ4 الصسف أطػاز مخاػس.د 

 وكذ بحن ما ٌّشك اإلافشف إلاخاوش الخغحر في أظّاس الفشف ،حىبُتألا  ّملتالب

 1العذاد ووكذ الخّاكذ

لُت الفُغ أَم أخذ ؤلاحاسة ِلذ ٌّخبر :ؤلاجازة صُغت مخاػس .0  التي حّخمذَا اإلافاسف الخمٍى

 :في جىمً التي اإلاخاوش مً جخلى ال أنها غحر ؤلاظالمُت

ٌ  باجالف جخّلم والتي4 ألاخالكُت اإلاخاػس.أ  ى ائِادة  أو اإلاإحشة ألـا  ئرن دون  جأححَر

 .اإلاإحش مً معبم

 في ؤلاظالمي اإلافشف لذي اليافُت الخبرة جىفش ِذم في جخمثل4 الدشغُلُت اإلاخاػس.ب 

ٌ  اإلاّذاث ؼشاء ى ً ـُاهت مً جخىلبه وما ؤلاهخاحُت وألـا  إلاخاوش ٌّشلها ما ،وجخٍض

ذم الشوىد  ؛الدؽغُل ِو

ا خُث ٌؽهذ الّفش الخالي4 ىىلىجُاىالخ مخاػس.ج   الخلذم في متزاًذا حعاِس

ٌ  اخخُاس في الّىاًت ؤلاظالمي اإلافشف ِلى ٌعخىحب ما والّلمي؛ الخىىىلىجي ى  ألـا

ا اإلاشاد  2ألاظّاس واهخفاك الخلادم إلاخاوش الخّشك لخفادي جأححَر

ل ـُغ أهثر مً العلم ـُغت حّخبر :الظلم صُغت مخاػس .0  رلً، و للمخاوش حّشلا الخمٍى

ت جخّشك صساُِت بعلْ السجباوها  مجملها في جخمثل أخشي  مخاوش ئلى باإللافت  ،للخلف بعِش

 :في

                                                
لم، ئبشاَُم بً ظامي 1 ل في الخدّىغ العٍى  .720مشحْ ظابم، ؿ4 ؤلاطالمي،  الخمٍى
 .0ؿ4  ظابم، مشحْ ـالح، مفخاح 2
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 الّالُت الثلت ِلى ٌّخمذ، ئر ألاماهت ِلىد مً العلم ِلذٌّخبر 4 ألاخالكُت اإلاخاػس.أ 

ٌ  بحن ل، ومخلِم  اإلاّمى  مً للّلذ، الثاوي الىشف مً مخاوٍش مٍّم وجيؽأ الخمٍى

ُت حغُحر أو أحلهغحر  في ؛ ظىاء وان رلً ولُا أوفُه اإلاعلم حعلُم ِذم خُث  هِى

 1.ِليها اإلاخفم غحر أخشي 

 ججّلها التي الُّىب بّن ئلى العلم مدل العلّت جخّشك كذ :الظلػت هالن خؼس.ب 

 :مثل خىش مفذس

 ت ِليها جىبم ومإزشا خفُا الُّب وان ئرا :الػُب خالت  في الخفي بالُّب الشدّ  هٍٍش

 2.اإلاىِخج ئلى الشحُى

 خاسحُت مخاوش ئلى بىبُّخه الضساعي اليؽاه ًخّشك :الؼبُػُت الىىازر خالت 

ٌ   مً ججّل التي الىبُُّت الّىامل ًِ هاججت  الىاخُت مً واف غحر الضساعي اإلادفى

ُت، الىمُت  البىً بدُاصةَزٍ اإلاداـُل  واهذ ظىاء للخٍشم العلّت هخّشك والىِى

 الدعلُم ًخّزس كذ ،هما)اإلاىاصي  العلم(الثاوي اإلاؽتري  ئلى هللها خالت في أو الّمُل أو

 3.نهاةُا

 ًِ فُه اإلاعلم حعلُم وكذ العىق  ظّش ًخغحر بأن ورل4ً ألاطػاز حغير مخاػس.ج 

ادة، الّلذ ئبشام وكذ العاةذ العّش  العّش، اهخفاك ِىذ اإلاخاوش َزٍ جلْ ما ِو

 زم ومً اظخالمها بّذ العلّت بُْ ِلى ؤلاظالمي اإلافشف كذسة ِذم ئلى ًإدي ما

ً ئلافُت جيالُف جدمل ا والخأمحن والخخٍض باء مً وغحَر  .ألِا

 باسادة العلم ِلذ فسخ ًخم كذ4 اإلاماػلت أو الفسخ غىد الثمً زد غدم مخاػس.د 

 وشف مً الثمً بخعجُل ًخمحز العلم ِلذ أن وبما ،أخذَما مً بىلب أو الىشفحن

 ٌ اإلاماولت  أو الفسخ ِىذ الثمً سدّ  ِذم مما ٌّشك اإلافشف ؤلاظالمي لخىش  اإلامّى

 . فُه

                                                
1

 .23 :ؿ ظابم، مشحْ أخمذ، وخبِب خان هللا واسق  
ل مخاػس فاومت، لّالًمُت وبشاخلُت الذًً بذس بشاخلُت 2 ل لالكخفاد الثامً الّالمي اإلالخلى :في بدث ،الظلم بصُغت الخمٍى ٌ  ؤلاظالمي والخمٍى  الىمى خى

 .00ؿ4 (، 0277كىش4  ،)ؤلاظالمي اإلاىٍىس  مً الؽاملت الاكخفادًت والخىمُت  اإلاعخذام
 .720 :ؿ ظابم، مشحْ بىكشي، الشخمً ِبذ بً ِادٌ 3
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 فهى خاسحها، أو اإلاىٍمت ألاظىاق في لخذاوله ظىاء4 الظلم غلد جىزٍم مىؼ مخاػس.ٌ 

ل ُِيُت ظلْ بدعلُم ًيخهي الىشفحن بحن اجفاق  جىسٍم ًمىً وال ملىُتها، وجدٍى

ّت في ًجىص  وال ئلُه اإلاعلم رمت في دًً فُه اإلاعلم ألن العلم  بُْ ؤلاظالمُت الؽَش

ادة ئلى ًإدي ما َزا الذًً، ً جيالُف ٍص ا الفشف أظّاس ومخاوش الخخٍض  1. وغحَر

 2 :في جخمثلوالتي   :الاطخصىاع صُغت مخاػس .2

ذ في باليامل العذاد ًِ الّمُل فؽل بمّنى :الظداد غً العجص مخاػس.أ   اإلادذد اإلاِى

 .اإلافشف مْ

ذ في العلّت حعلُم في آلاخش الىشف ًفؽل كذ :الاطخصىاع مدل الظلػت مخاػس.ب   اإلاِى

 .ِليها اإلاخفم الىمُت أو اإلاىاـفاث جىابم ال سدًئت ظلّت حعلُم أو ِلُه، اإلاخفم

 آلاساء بّن وفم ملضم غحر حاةضا ِلذا الاظخفىاُ ِلذ اِخباس ئن :ؤلالصام غدم مخاػس.ج 

 العلّت حعلُم ِذم أو الّلذ ئجمام ًِ التراحْ في آلاخش للىشف اإلاجاٌ ًفسح الفلهُت

ذَا في  .مِى

 الاظخفىاُ ِلذ مً اهىالكا ؤلاظالمي اإلافشف ًلىم خُث :الخخصص غدم مخاػس.د 

 خاوشإلا ٌّشله ما اإلاىاصي، الاظخفىاُ ئلى ًلجأ لزلً مهُأ غحر أهه بما و مخخلفت، بأدواس

 ًخأخش أو ٌعجض فلذ أخشي، حهت مً ومعخفىّا حهت مً ـاوّا اإلافشف وىن 

 مْ اإلافشف التزاماث ِلى رلً فُإزش اإلادذد الىكذ في بالتزاماتهم الىفاء ًِ اإلالاولىن 

ٌ  اإلاعخفىْ  3 .ألاو

 4 :أَمها مً :ألاظّاس جللب مخاوش.ٌ 

 ظّش اهخفاك ئلى ًإدي كذ اإلادذد الىكذ في العلّت حعلُم في الّمُل جأخش ئن 

 .العىق  في العلّت

 وشفحن بحن اجفاق ألهه اإلاالُت ألاظىاق في جذاوله ًجىص  ال الاظخفىاُ ِلذ أن بما  

 ل العلّت بدعلُم ًيخهي  .الفشف أظّاس إلاخاوش ِشلت الّلذ ًجّل ،ملىُتها وجدٍى

                                                
 .23ؿ4  ظابم، مشحْ أخمذ، وخبِب خان هللا واسق  1
 اإلاشحْ العابم. 2
ل مخاػس ،العالىط أخمذ بً ِلي 3  .27 :ؿ (،0220اللشي،  أم حامّت اإلاىشمت4 مىت ،)ؤلاظالمي لالكخفاد الثالث الّالمي اإلاإجمش :في بدث ،ؤلاطالمي الخمٍى
ٍم 4  .2 :ؿ ظابم، مشحْ بىسكبت، وؼىقي هماٌ بِى
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 خالصةىالفصلىالثاني

ا مً اإلافاسف بّذم   حّخبر اإلافاسف ؤلاظالمُت مإظعاث مالُت ومفشفُت، جخمحز ًِ غحَر

خاللها ئلى غشط اللُم حّاملها بالفاةذة وكُامها ِلى مبادب وأظغ وخفاةق تهذف مً 

 ؤلاظالمُت في مجاٌ اإلاّامالث.

ٌى  هٍام اإلاؽاسهتكُامها ِلى اهىالكا مً  ورلً  الزي جلىم ِليها في حاهبي ألـا

حي الغىم بالغشم والخشاج بالممان، ظىاء في اظخلىاب ألامىاٌ واِخمادَا ِلى كاِذ والخفىم،

ت مً الفُغ اللاةمت ِلى اإلاؽاسهت في الشبذ وجدمل اإلاخاوشة. م مجمِى ل ًِ وٍش  أو مىذ الخمٍى

  ةوش اخاإلا ّخبرئر ح 
 
ه يكخفادالا يؽاهلل امالصم ِىفشا  ئما بزلً فِؽيل ،مهما وان هِى

ت ت ِىاةذ لىعب فـش ، ئال أن اإلاخاوشة في الجهذ و الىكذ أو اإلااٌ لخعاسة تهذًذا وئما مجٍض

اإلاإظعاث الاكخفادًت جخخلف ِنها في اإلاإظعاث اإلافشفُت، ئر جخمثل في َزٍ ألاخحرة في خالت 

 لبلُت.خِذم الخأهذ بؽأن الخذفلاث اإلاع

ُفت الىظاوت ً اإلاخاوشمخُث جخّشك اإلافاسف ئلى الّذًذ   ؛ الىاججت ًِ كُامها بٌى

واإلاخاوش اإلاالُت واإلاخاوش غحر اإلاالُت، هما جخّشك اإلافشفُت ؤلاظالمُت ئلى الخاـت بها  اإلاالُت

ل الخاـت بها الخابّت ِملها مخّللت بىبُّتمخاوش أخشي  ، باإللافت ئلى مخاوش ـُغ الخمٍى

ت؛ همخاوش ـُغ ظدثماساال  .اسهتاإلاؽتها اإلاخّذّدة واإلاخىِى  ، ومخاوش ـُغ البُُى

ٌ  لزا    ئلى اظدثماساتها خالٌ مً ؤلاظالمُت اإلافاسف وباألخق اإلاالُت اإلاإظعاث مٍّم جداو

ا جللُل ا اإلالبىلت اإلاخاوشة بدذود التزاما ورلً ؛ًممى خذ أدوى ئلى مخاوَش  جدلُم ئلى وظُّا ؼِش

ت الشبدُت أَذافها   .والاحخماُِت الاكخفادًت ؛والخىمٍى
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ا جٓلُل بلى اظدثماساتها خالٛ مً ؤلاظالمُت اإلاطاٍس حهمل  التي جخهشع لها مً   مخاؾَش

 الخٓلُل شإجها مً وؤدواث ؤظالُب انخماد نليها لضاما ٗان بر خالٛ ُْامها بىقُُت الىظؿت اإلاالُت،

ٓت وبداستها بليها، الخهشع اإلامً٘ اإلاخاؾش حجم مً هالت ةىءُٖ بؿٍش  الٛخ مً ؤما ورلٚ َو

 خالٛ مً ؤو ،هانمل ؾبُهت ًالثم وبما اإلاجاٛ َزا في الخٓلُذًت اإلاطاٍس وججشبت خبرة مً الاظخُادة

هت وؤخٙام جخىأَ حذًذة وؤظالُب ؤدواث ابخٙاس ، مما ًجهلها جدُل وجدمي ؤلاظالمُت الشَش

 امىالها التي حهمل نلى اظخخذامها.

بداسة  باالنخماد نلىىالها وخماًتها بر حهمل اإلاطاٍس ؤلاظالمُت مً خالٛ اظخخذام ؤم 

ُت،  هَبر نً خُث اإلاخاؾش بلى جدُٓٔ الُ٘اءة اإلاطَش  مُهىم الُ٘اءة في الاْخطاد ؤلاظالميٌٌ

ثل الععي لخدُٓٔ ؤَػل الىخاثج اإلا٘ىت، ووحىب مجطب في هُغ اإلاىغىم؛  التي بهؼ اإلاُاَُمب

 ىاسد اإلاخخلُت.نذم جبذًذ ؤو بظاءة اظخخذام اإلا

ْاثم بدّذ راجه نلى جدمل اإلاخاؾشة ظىاء في حاهبي  تؤلاظالمُهكام اإلاطاٍس بال ؤن  

 بمُهىم ُٖاءة اظخخذاماث مألاضٛى ؤو في حاهب الخطىم، ما ًجهل 
ً
 مشجبؿا

ً
ً اإلاخاؾشة نىطشا

ُت الُ٘اءة في  ألامىاٛ في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، مما ًازش نلى َزٍ ألاخيرة ظىاء حهلٔ ألامش بتْر

 اجو ؤو في مجاٛ الاظدثماس وجخطُظ اإلاىاسد.مجاٛ حزب الىد

الىٓاؽ الخالُت اإلاخمثلت في بداسة مً خالٛ َزا الُطل مً الذساظت ظىداٛو جبُان  خُث     

الخؿّش بلى الُ٘اءة الاظخخذامُت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ، مو خاؾش في اإلاطاٍس ؤلاظالمُتاإلا

و  اإلاخاؾشة في الاْخطاد ؤلاظالمي س وجبُان ؤَم ؾّش ُْاظها، وبهذَا هداٛو جىغُذ دو  في َس

 :يه تسثِعُ زالر مباخث، ورلٚ في الُ٘اءة الاظخخذامُت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت

 :الثالثىالفصل
 إدارةىالمخاطرىوالكفاءةىاالدتخداموةىفيىالمصارفىاإلدالموة

 

المبحثىاألول:ىإدارةىالمخاطرىفيىالمصارفىاإلدالموة 

اإلدالموةىمصارفالىفيىةواالدتخدامىالكفاءة:ىالثانيىالمبحث 

اإلدالموةىالمصارفىللتمووالتىفيىاالدتخداماتوةىالكفاءةىوىلمخاطرةالمبحثىالثالث:ىا 
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ل اإلاطشفي الخٓلُذي نلى مبذؤ هٓل اإلاخاؾش لُخدملها الؿٍش ألاخير؛ بر  جٓىم َلعُت الخمٍى

إلاخاؾش للمعدثمش  الزي ًػمً سّد جػمً للمىدنين سّد ؤمىالهم مػاَا بليها الُىاثذ، وجىٓل  ٗل ا

ٗاهذ هدُجت اظدثماٍس ووغهُخه اإلاالُت، نلى ن٘غ هكام نمل  الٓشع مو الُىاثذ نلُه مهما 

ت في اإلاخاؾشة، بر ًدشإس مو ٗل مً اإلاىدنين  اإلاطاٍس ؤلاظالمُت الزي ًٓىم نلى ْانذة اإلاشاٖس

ً في جدمل الخؿش.  واإلاعدثمٍش

ىم مما ًجهل مً بداسة اإلاخاؾش  ن  ملُت بالًت ألاَمُت، بر حهمل نلى الخُلىلت دون ْو

خه، خاضت باليعبت للمطاٍس ؤلاظالمُت التي  اإلاطٍش في اإلاخاؾش التي تهذد وشاؾه وختى اظخمشاٍس

 ًدىىم وشاؾها بين الىظاؾت اإلاالُت وضٌُ الاظدثماس ؤلاظالمُت.

ُت التي جخؿلب  مً اإلاطٍش ؤلاظالمي  و رلٚ هكشا للخؿىس اإلادعاسم وحهٓذ البِئت اإلاطَش

امخالٕ هكام َّهاٛ ومخٙامل إلداسة اإلاخاؾش، والزي ًشجبـ باألداء الُّهاٛ ألوشؿخه والخد٘م في 

اإلاخاؾش التي ًمّش بها مً خالٛ سضذ مخخلِ التهذًذاث وحصخُطها، وؤخز حمُو الخذابير 

اثُت.  الْى

عخىي الذولي، والتي جد٘م باإلغاَت بلى امخثاٛ اإلاطاٍس للمهاًير التي جم وغهها نلى اإلا 

للخذاخل الخاضل في الٓؿام اإلاالي والهالْاث اإلاترابؿت  هدُجتؤنماٛ حمُو اإلاطاٍس في الهالم، 

بين مخخلِ اإلاطاٍس في الهالم، مو مداولت الجهاث اإلاخخطت جُُِ٘ َزٍ اإلاهاًير بما ًخذم 

ُت ؤلاظالمُت.  ؾبُهت اليشاؽ الخاص باإلاطَش

 

 بلى جُطُل الهىاضش الخالُت: خُث حهذٍ َزا اإلابدث

 

 

 ثىاألول:ـــحـالمب
 إدارةىالمخاطرىفيىالمصارفىاإلدالموة
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ىالمطلبىاألول:ىمفكومىوخطواتىإدارةىالمخاطرىفيىالمصارفىاإلدالموة

 َزا اإلاؿلب ما ًلي: ًخػمًبر 

 

 

 الفرع األول: مفهوم إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية

جٙىن جخهشع اإلاطاٍس بطُت نامت هدُجت لؿبُهت نملها بلى الهذًذ مً اإلاخاؾش التي  

صمت لهملها اإلاطشفي، لهزا ولحخُاف نلى مٙاهتها وحهكُم ؤسباخها؛ حهمل نلى الخُِ٘ م َزٍ مال 

ا.  اإلاخاؾش وبداستها إلاداولت جخُُِ ومىو ؤغشاَس

بن مىاحهت اإلاخاؾش ؤمش مؿلىب، يير ؤن بداسة اإلاخاؾش لِغ الهذٍ أوال: تعريف إدارة المخاطر: 

بر حهخبر اإلاخاؾشة خالت مالصمت للهمل اإلاطشفي  1بذ"منها اظدبهاد اإلاخاؾش ألن رلٚ اظدبهاد للش 

هالُت ألاداء اإلاطشفي بُهالُت بداسة اإلاخاؾش التي جىاحه  ادة نىاثذٍ وجىمُتها، بر جشجبـ ُٖاءة َو لٍض

يز ال٘بير إلداسة اإلاخاؾش ًىطب نلى ألاوشؿت التي حهذدَا  ؤوشؿخه ونملُاجه، خُث هجذ "ؤن التٖر

 2ش"الخؿش ولِغ نلى مطذس الخؿ

وبالخالي َةن بداسة اإلاخاؾش في اإلاطاٍس جخمثل في الهملُاث التي تهذٍ:" لخماًت ضىسة  

ً، بدماًت ْذستها الذاثمت نلى  ير الثٓت اإلاىاظبت لذي اإلاىدنين، الذاثىين واإلاعدثمٍش اإلاطٍش بخَى

خالٛ  جىلُذ ألاسباح في مىاحهت ؤي خعاثش مدخملت ْذ جادي بلى جٓلُظ ألاسباح ؤو نذم جدٓٓها

 3َترة صمىُت مهُىت"

 وجُُٓم وجدذًذ بةدسإ ومعخمش هكامي بشٙل حهنى التي ؤلاداسة ٖما حهٍش ؤًػا نلى ؤجها: " 

ٛ  د تهّذ  التي الهىامل ذساث ؤضى  لخجىب نليها العُؿشة ومداولت وظمهخه، وؤَذاَه اإلاطٍش ْو

 4"معخٓبال ألاصماث

                                                
1

 .35حمزة شودار، مرجع سابق، ص:  
2

 المرجع السابق. 
3
 Basel committee on Banking supervision, Core Principles for Effective Banking Supervision, Op.Cit, p:11. 

4
ص في اإلاخاطس إدازة دوز  ،العٙاسهت خلِ وبالٛ الضنبي َالح نلي  لي اللساز اجخاذ عملُت حعٍص  العىىي  الذولي الهلمي اإلااجمش :في بدث ،الاطتراجُجي الدظٍى

ٛ  العابو ت واْخطاد اإلاخاؾش بداسة خى  .11(، ص: 2007، )نمان: اإلاهَش

الفرعىاألول:ىمفكومىإدارةىالمخاطرىفيىالمصارفىاإلدالموةى 

إدارةىالمخاطرىفيىالمصارفىاإلدالموةوخطواتىىالفرعىالثاني:ىأدالوبى 
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و الالصمت وألادواث اإلاىاظبت البِئت ُئتلته وشامل مخٙامل هكام وجخمثل ؤًػا في ؤجها : "  لخْى

ُاط وجدذًذَا اإلادخملت اإلاخاؾش ودساظت ا حجم ْو هت آزاَس  وؤضىله اإلاطٍش ؤنماٛ نلى اإلاخْى

ا مً للخخُُِ ٖبدها ؤو اإلاخاؾش َزٍ لخجىب اإلاىاظبت الخؿت وغو زم مً وبًشاداجه،  1"آزاَس

ُاث العابٓت ؤن بداسة اإلاخ  2اؾش في اإلاطاٍس حهخبر نلى ؤجها:ومىه وعخخلظ مً الخهٍش

؛ .1  نملُت معخمشة ومخىاضلت في اإلاطٍش

؛ .2 ت في اإلاطٍش اث ؤلاداٍس  جىُز مً ْبل اإلاىقُين واإلاعاولين في ٗل معخىي مً اإلاعخٍى

؛ .3  جؿبٔ في بنذاد اظتراجُجُت اإلاطٍش

اتها؛ .4  جؿبٔ في اإلاطٍش نبر ٗل ؤوشؿخه ووقاثُه ومعخٍى

تي في خاٛ خذوثها ًمً٘ ؤن جازش نلى هخاثج مطممت لخدذًذ ألاخذار اإلادخملت ال .5

؛  اإلاطٍش

 مطممت بىاًء نلى ْذساث اإلاطٍش نلى جدمل اإلاخاؾش ودسحتها اإلآبىلت لذًه؛ .6

؛ .7 ير الػماهاث اإلاهٓىلت واإلاؿلىبت إلداسة اإلاطٍش  ْادسة نلى جَى

 حعاَم في تهُئت البِئت اإلاىاظبت لخدُٓٔ ؤَذاٍ اإلاطٍش اإلاعؿشة. .8

ًمً٘ بحماٛ ؤَذاٍ بداسة اإلاخاؾش في مجمىنت مً الىٓاؽ والتي  :لمخاطرثانيا: أهداف إدارة ا

 3جخمثل َُما ًلي:

 ؛اإلاخاؾش لوجٓلُ الهاثذ حهكُم خالٛ مً والاظخمشاس البٓاء غمان .1

 الدعهير؛ ْشاساث جخاراو  تمعخٓبلُ نمل خؿت نليها بنىجٌ  واضخت سئٍت حشُ٘ل نلى اإلاعانذة .2

                                                
1

ٓاث مدمذ خشبي   .310 :ص ظابٔ، مشحو نٓل، حمهت وظهُذ نٍش
2
 The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Comission (COSO), Entreprise Risk  

Management-Integrated Framework ,September 2004 ,p:2. 
 :اهكش بلى 3

تمدمذ نلي مدمذ نلي،  - ،)سظالت دٖخىساٍ يير ميشىسة، ٗلُت الخجاسة، حامهت الٓاَشة، إدازة اإلاخاطس اإلاالُت في الشسواث اإلاظاهمت اإلاطٍس

 .2(، ص: 2005

ل في اإلاطازف واإلاؤطظاث اإلاالُت ؤلاطالمُتظامش مكهش ْىؿٓجي،  -  .435(، 2010، )ظىسٍت: شهام لليشش والهلىم، ضىاعت الخمٍى
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ت ؤن .3 هم اإلاخاؾش مهَش  الٓشاس الجخار والٙاملت الذُْٓت اإلاهلىماث نلى الٓاثم كاميالى اإلاىهج َو

عمذ الخؿش، خذور مً ًٓلل  نً بهُذا الخعاسة الخخماٛ ومذسوط مىؿٓي جٓذًش بىغو َو

 الهشىاثُت؛

ً ؤلاداسة مجلغ بنؿاء .4  ًىاحهها التي اإلاخاؾش حمُو نً ٗلُت َ٘شة الخىُُزًين واإلاذًٍش

؛  اإلاطٍش

ش جىمُت .5  واإلاعخٓبلُت؛ الخالُت الخٙالُِ في الخد٘م ؾٍشٔ نً للمطٍش عُتالخىاَ اإلايزة وجؿٍى

ابت جىظُو .6 اجه لٗ في الخعً العير وغمان اإلاطٍش ؤداء لخدبو الذاخلُت الْش  .معخٍى

 ٌهؿي مما جٓلبها، ودنم الىٓذًت الخذَٓاث اظخٓشاس جدُٓٔ نلى حعانذ اإلاخاؾش بداسة بن .7

هضص  إلاُاحإةا الهىاثذ جٓلب ًجىبه و جىاَعُت ميزة اإلاطٍش  به؛ ٓتثال دسحت َو

؛ سبدُت نلى الخإزير دون  َا غّذ  والخدىؽ اإلاخاؾش جٓذًش .8  اإلاطٍش

اًت .9  ألاسباح؛ في الاظخٓشاس دسحت وحهكُم بداستها، جٙلُت وجذهُت اإلادخملت الخعاثش مً الْى

ٓا اإلااٛ سؤط ُٖاًت مهذٛ اخدعاب نلى اإلاطٍش معانذة .10 ٛ  لجىت إلآترخاث َو  ومجلغ باص

 .ؤلاظالمُت اإلاطاٍس نمل ؾبُهت مو ًخىأَ وبما ؤلاظالمُت اإلاالُت الخذماث

 الفرع الثاني: أساليب وخطوات إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية

نلى ؤظالُب حهخمذ اإلاطاٍس ؤلاظالمُت في الخدىؽ مً اإلاخاؾش اإلاخخلُت التي جىاحهها  

 .ة َزٍ اإلاخاؾش والخخُُِ منهاوؤدواث مخخلُت، باإلغاَت بلى اجبام خؿىاث مهُىت إلداس 

ها للمخاؾش اإلاطاٍس بطُت نامت في بداست جٓىم: أوال: أساليب إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية

نلى زالر جٓىُاث ؤظاظُت، والتي حعمذ لها باإلاىاصهت الهٓالهُت بين باالنخماد  التي جخهشع لها

 1الهاثذ واإلاخاؾشة و اإلاخمثلت َُما ًلي: 

: جشجبـ اإلاخاؾشة بالهاثذ اسجباؾا جىاظبُا َٙلما اسجُهذ مخاؾشة اإلاششوم خاطسةججىب اإلا .1

هت مىه، بر جمثل اإلاخاؾشة جٙلُت الخطى ٛ نلى الهاثذ، بر هجذ ؤن ؤظهاس  صادث الهىاثذ اإلاخْى

                                                
1

 .33: ، مرجع سابق، صالمشاركت بالبنوك المركزيت في ظل نظم الرقابت المصرفيت التقليديت عالقت بنوكحمزة شودار،  
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الُاثذة نلى ؤلاْشاع في اإلاطاٍس الخٓلُذًت جشجبـ بذسحت مخاؾشة اإلاششوم ؤو اإلاالءة اإلاالُت 

ٗاهذ مخاؾشة اإلاششوم ٖبيرة حًذا جٓترب للمٓترع،  ل برا  خُث هجذ ؤن اإلاطاٍس ال جمىذ الخمٍى

هت في مٓابل الخُاف نلى ؤمً وظالمت  بٛ اإلآامشة، َهي جُػل الخطخُت بالهىاثذ ال٘بيرة اإلاخْى

.  اإلاطٍش

مخاؾشتها ؤو  عٖما ًمً٘ للمطٍش ؤن ًخخاس الاظدثماساث راث الهىاثذ اإلاخذهُت الهخُا 

ىت الهمىمُت راث الهىاثذ اإلاخذهُت، بر هجذ ؤن َزا اوهذام ٗاالظدثماس في ظىذاث الخٍض ها، 

العلٕى َى اإلاُىخهج نمىما مً ْبل اإلاىدنين الزًً ًُػلىن جىقُِ نىاثذَم في شٙل وداجو 

 مػمىهت في مٓابل ؤظهاس َاثذة مدّذدة ، نلى جىقُُها في اظدثماساث راث مخاؾشة مخًيرة.

و برا ال ًمً٘ انخب  ٗان جْى  مً الىاخُت الاْخطادًت برا 
ً
ٗا ظلبُا اس َزا العلٕى ظلى

و جدُٓٔ الهىاثذ، َهى ٌهخبر مً الٓىانذ ألاظاظُت إلداسة اإلاخاؾش التي  خذور الخؿش ؤٖبر مً جْى

و الىخاثج اإلاترجبت نىه في  جىظ نلى الخيبا بالخؿش الزي ًجب جدذًذٍ بمهاًير ووعب مهُىت، وجْى

، َإي خالت خذوزه، يير ؤ هه نلى اإلاطٍش الاظخُادة مً اظخًالٛ الُشص اإلاخاخت في العّى

و  َشضت غاجهت جمثل جٙلُت نلى اإلاطٍش ألجها في ألاضل جمثل خعاسة ، َهذم جدُٓٔ الشبذ اإلاخْى

 .َى خعاسة مدٓٓت

ل اإلاخاطس .2 : جيشـ اإلاطاٍس في بِئت اْخطادًت مخًيرة ومهّٓذة، مما ًطهب نليها الخيبا جحٍى

ٗاهذ داخلُت ؤو خاسحُت، ما ًازش نلى َهالُت بمخاؾش م هُىت التي جازش نلى ؤداء اإلاطٍش ظىاء 

ل ٗل ؤو حضء مً َزٍ اإلاخاؾش  بلى  بداسة اإلاخاؾش اإلاخهلٓت بها، ألامش الزي ًادي باإلاطاٍس بلى جدٍى

ت جدىىم وجخىصم َيها اإلاخاؾش، ، حهت ؤخشي  ٔ اخخُاس ؤونُت اظدثماٍس بر ًخم رلٚ بما نً ؾٍش

ت ؤو الحجىء بلى نٓىد الخإمين الخجاسي، ؤو الُٓام بهملُاث جىسٍٔٗا للٓشوع  *لطىادًٔ الاظدثماٍس

ا مىخجاث اإلاشخٓاث اإلاالُت في  َش ، ؤو اظخخذام بخذي ؤظالُب الخدىؽ التي جَى وؾشخها للخذاٛو

 .ألاظىاّ اإلاالُت

                                                
 *   .ً ل الذًىن مً اإلآشع ألاظاس ي بلى مٓشغين آخٍش ل الٓشوع بلى ؤوساّ مالُت ْابلت للخذاٛو ؤي جدٍى  الخىسٍٔ )الدعيُذ(: جدٍى
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لها جٙلُت مالُت مٓابل جدمل  ٖما جخؿلب نملُت هٓل اإلاخاؾشة الخاضت باإلاطٍش ؤو جدٍى

و مىه ل الخؿش وبين الهاثذ اإلاخْى ، 1الؿٍش الثاوي لها، بر ٌهمل اإلاطٍش نلى اإلاُاوغت بين جدٍى

هت، َةن اإلاطٍش ًُػل  ٗاهذ خالت نذم الخإٖذ شذًذة الاهدشاٍ بُنها وبين الىخاثج اإلاخْى َةرا 

ل الخؿش( بخإمُىه ؤو  بالخدىؽ مىه باظخخ ذام اإلاشخٓاث خعاسة حضثُت )جخمثل في جٙلُت جدٍى

.ً ٗاء آخٍش و لطالر شش  2اإلاالُت اإلاىاظبت ، ؤو بالخطخُت بجضء مً الشبذ اإلاخْى

ش جحمل وجللُل اإلاخاطس:  .3 جٓىم ٗل ؤوشؿت اإلاطٍش نلى جدمل اإلاخاؾشة التي حهخبر حَى

ٔ ؤلاحشاءاث التي جادي بلى  الهمل اإلاطشفي، ما ٌعخىحب نلُه جدملها والخٓلُل مً خّذتها نً ؾٍش

ا والخخُُِ مً خّذتها، في بؾاس ما حعمذ به ْذسجه نلى جدمل اإلاخاؾش، ورلٚ مً خالٛ جٓلُله

ُاءة ؤداء اإلاىقُين، والششادة في جىقُِ ألامىاٛ وبداسة اإلاداَل  الخٓىُاث الخذًثت، ٖو

ت، وخعً ْشاءة اإلاخًيراث البُئُت والاْخطادًت والخيبا بخؿىساتها، وبخاؾت حُذة في  الاظدثماٍس

ا مً ألاظالُب التي جمً٘ اإلاطٍش مً مىاحهت اإلاخاؾش التي جخهشع لها العّى ومج اتها، وييَر ٍش

 مخخلِ ؤوشؿخه.

وفي حمُو ألاخىاٛ َةن حمُو َزٍ ألاظالُب الثالر اإلاىخهجت مً ؾٍش اإلاطٍش في بداسجه 

خخاس ألاظلىب ألامثل  للمخاؾش التي جىاحهه جخؿلب جٙلُت مهُىت، ومىه نلى اإلاطٍش ؤن ًُاغل ٍو

دٓٔ ؤَذاَه في خماًخه مً اإلاخاؾش، َةما ؤن ًخدملها ؤو ًدّىلها بلى حهت ؤخشي.  الزي ًىاظبه ٍو

وبالىكش لؿبُهت الهالْاث في الىظاؾت اإلاالُت هجذ ؤن اإلاطاٍس خاضت اإلاطٍش الخٓلُذي 

الزي ًخدمل مخاؾش ؤصخاب الىداجو، بر ًػمً لهم ٗل مً وداجههم باإلغاَت بلى ؤظهاس 

د ّىٛ ٗل جلٚ اإلاخاؾش للمعدثمش الزي ًػمً َى آلاخش اسحام الٓشع باإلغاَت بلى الُاثذة، ٍو

ال لحخؿش مً اإلاطٍش بلى اإلاعدثمش الزي ًخدمل ٗل اإلاخاؾش،   جٙلُت الُاثذة، َزا ما ٌهخبر جدٍى

سيم َزا بال ؤن اإلاطٍش ًخدمل ؤًػا مخاؾش اسحام الىدام ألصخابها، خاضت في نذم ْذسة 

ش له الجى اإلاعدثمش نلى الَى ،  جَى اء بالتزاماجه، مما ًخىحب نلُه ؤن جٙىن له بداسة َهالت إلاخاؾٍش

 اإلاالثم للُٓام بهملُاث الاثخمان ًػمً َيها مخاؾٍش ومخاؾش اإلاعدثمش. 

 

                                                
 .316-315(، ص ص: 2005، )الٓاَشة: داس اليشش لحجامهاث، ساإلاشخلاث اإلاالُت ودوزها في إدازة اإلاخاطظمير سغىان،  1
ت في ظل هظم السكابت اإلاطسفُت الخللُدًتخمضة شىداس،  2  .38مشحو ظابٔ، ص: ، عالكت بىىن اإلاشازهت بالبىىن اإلاسهٍص
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 ومً ؤلاظالمُت اإلاالُت اإلااظعاث نلى ًجب": ثانيا: خطوات إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية

ش وبنذاد اإلاخاؾش إلداسة شاملت بحشاءاث جدبو ؤن ؤلاظالمُت اإلاطاٍس بُنها  رلٚ في بما ننها، الخٓاٍس

ابت  ومشاْبت مخابهت ُْاط، جدذًذ، ؤحل مً الهلُا، وؤلاداسة ؤلاداسة مجلغ ْبل مً اإلاالثمت الْش

ش وبنذاد الطلت راث اإلاخاؾش َئاث  الخؿىاث الانخباس بهين ؤلاحشاءاث َزٍ وجإخز...ننها، الخٓاٍس

هت لاللتزام تاإلاالثم  2 :في جخمثل خؿىاث نّذة ؤلاحشاءاث َزٍ جخػمً خُث ، 1"...بالشَش

 لها ًخهشع التي اإلاخاؾش نلى بالخهٍش داثما البىٚ ًٓىم ؤن بمهنى: اإلاخاطس وحعٍسف جحدًد .1

دذد  معخىي  ونلى نملُت ٗل معخىي  نلى معخمشة، بطُت هىم ٗل نً اإلاعاولت الجهاث ٍو

 اثخماهُت،(مخاؾش نذة نلى جىؿىي  اإلاطٍش ًٓذمها خذمت ؤو مىخج ٗل ألن ،ٖٙل اإلادُكت

ُت حشًُلُت،  .)...وظْى

 الخؿش، حجم خُث مً منها هىم ٗل ؤبهاد ُْاط ًخم اإلاخاؾش جدذًذ بهذ: اإلاخاطس كُاض .2

مي الخدذًذ بهذٍ خذوزه، واخخمالُت مذجه هت لحخعاثش الْش ّ  نلى بىاء ورلٚ اإلاخْى  ؾش

، ذاٍؤَ مو ومخىاظبت مهشوَت وهمارج  .الهامت ؤلاداسة ْبل مً نليها ومىأَ اإلاطٍش

 هٓلها ؤو اإلاخاؾش بخجىب ظىاء اإلاىاظب البذًل باخخُاس الٓشاس اجخار ؤي: اإلاخاطس ضبط .3

شث برا ْبىلها، ؤو ، باظخخذام 3إلاىاحهتها جُاغلي جشجِب ووغو ،اإلاخاؾش إلداسة حُذة بداسة جَى

 ألاظالُب التي جم الخؿّش بليها؛

 نلى ْادس للمهلىماث هكام اٖدعاب ؤلاظالمي اإلاطٍش نلى ٌعخىحب :خاطساإلا مساكبت .4

ُاط جدذًذ  اإلاخاؾش وغو في الخًيراث مشاْبت نلى ْذسجه بلى باإلغاَت بذْت، اإلاخاؾش ْو

 4 :جٙىن  للمشاحهت مىاظبت بحشاءاث خالٛ مً مهها للخهامل الٙامل والاظخهذاد

 العلؿت جُشغها التي وؤلاحشاءاث اثلعُاظلو  ؤ الششنُت واإلابادت للٓىانذ مؿابٓت .ؤ 

 ؤلاششاَُت؛ والعلؿاث للمطٍش الذاخلُت

                                                
 اإلااظعاث نذاب( إطالمُت، مالُت خدماث جلدًم على جلخطس التي للمؤطظاث اإلاخاطس إلدازة ؤلازشادًت اإلاباداؤلاظالمُت،  اإلاالُت الخذماث مجلغ1

 .2، ص: 2005،)الخإمُيُت
ت(، 2ؽ نملي، وجؿبُٔ نلمي مىهج :بالبىىن اإلاخاطس وإدازة كُاض ،الخؿُب ظمير 2 ، ميشإة :ؤلاظ٘ىذٍس  .29-27ص:  ص ،، )2008اإلاهاٍس
 .84(، 2004، 03الباخث، )الهذد  مجلت :في بدث ، -حذًذ جدذي -اإلاؤطظت في الخطس حظير ابشاَُمي، هللا ونبذ بلًُث بً مذاوي 3
 اإلااظعاث نذاب(إطالمُت،  مالُت خدماث جلدًم على جلخطس التي للمؤطظاث اإلاخاطس إلدازة ؤلازشادًت اإلابادا ؤلاظالمُت، اإلاالُت الخذماث مجلغ 4

 .9،مشحو ظابٔ، ص: )الخإمُيُت
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 .اإلاخاؾش بداسة بحشاءاث ظالمت الانخباس بهين جإخز ؤن .ب 

ت، الهملُت جىاحه التي اإلاخاؾش إلداسة اجخارَا اإلامً٘ الخؿىاث مخخلِ جدبينومىه   الاظدثماٍس

ت آزاٍس وجُُٓم وحجمه الخؿش هىم بخدذًذ بذاًت  اإلاعخىي  في ٗان بن مىاحهخه بمٙاهُت مذي إلاهَش

 ٛ  الاظدثماسي  باليشاؽ مشجبؿا ٗان برا ؤما بداسجه، جٙالُِ العلبُت آزاٍس ججاوصث برا ججىبه ؤو اإلآبى

 بلى هٓله ؤو اإلاششوم، ضاخب ؾٍش مً ظىاء اإلاششوم بًشاداث نلى جإزيٍر دسحت ِجخُُ مً بذ َال

ٗاث ؤو اإلاالُت اإلاشخٓاث بىاظؿت ؤخشي  حهاث  اليشاؽ مخابهت إلمٙاهُت ؤلاظالمُت الخإمين شش

  .اإلاخاؾشة مً دسحت بإْل الاظدثماسي 

 خؿىاث بداسة اإلاخاؾش في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت(: 12الشيل زكم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

خطىاث إدازة 

اإلاخاطس في اإلاطازف 

 تؤلاطالمُ

 كُاض اإلاخاطس

 ضبط اإلاخاطس

 مساكبت اإلاخاطس

 ججىب اإلاخاطس

ل اإلاخاطس  جحٍى

 جحمل وجللُل اإلاخاطس

 إما

 أو

 أو

 : مً بنذاد الؿالبت باالنخماد نلى اإلاشاحو العابٓتاإلاطدز
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ىالمطلبىالثاني:ىاألدواتىالتقنوةىوالذرروةىإلدارةىالمخاطرىفيىالمصارفىاإلدالموة

ً ّ  :الىٓاؽ الخالُت بلى في َزا اإلاؿلب  خم الخؿش

 

 

 

 الفرع ألول: األدوات التقنية إلدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية

ؤلاخطاثُت، حعخخذم اإلاطاٍس ؤلاظالمُت الهذًذ مً ألادواث إلداسة اإلاخاؾش، ومً بُنها ألادواث 

 واإلاخمثلت َُما ًلي:

 الٓشاساث اجخار نىذ اوخعاظ امهم نىطشا اإلاخاؾش خبرحه أوال: األدوات اإلحصائية إلدارة المخاطر:

ورلٚ هاجج الخخماٛ نذم جدٓٔ الىخاثج اإلاعؿش بليها معبٓا هدُجت للخًيراث الاْخطادًت  اإلاالُت؛

 بشٙل اإلاخاؾش َزٍ ُْاط اإلاطٍش اظخؿام ما ةراَ ،اإلاخخلُت وما ًىجش ننها مً مخاؾش مخخلُت

ٛ  بين الخمُيز َُم٘ىه مً خالٛ رلٚ ،صخُذ  اإلاخاؾش وراث اإلاشجُهت اإلاخاؾش راث اإلاالُت ألاضى

ّ  بين ومً اإلاىخُػت،   1:هي اإلاخاؾش لُٓاط اإلاهخمذ الؿش

 اهدشاٍ ًِٓغ بخطاجي مُٓاط  ٌهٍش الاهدشاٍ اإلاهُاسي نلى ؤههالاهحساف اإلاعُازي:  .1

ٛ  اإلادخملت الهىاثذ جىصَو اهدشاس ؤو، الخعابي وظؿها نً الاظدثماس نىاثذ هت ُْمتها خى ، اإلاخْى

عخخذ  الهاثذ إلاهذالث الاخخمالي الخىصَو مىدنى اهدشاٍ شذة ُْاط في اإلاهُاسي  الاهدشاٍ مَو

ادة ٌهني اإلاهُاسي  الاهدشاٍ ُْمت صادث َٙلما مهين، الظدثماس هبر ،2صخُذ واله٘غ اإلاخاؾش ٍص  َو

اغُا نىه  :ًلي ٖما ٍس

 

 

                                                
1

 والخذماث والاظدشاساث للبدىر الجضاثش اْخطادًت، دساظاث مجلت :في بدث ،اإلاالُت ألاوزاق في الاطدثماز مخاطس ؾاؾىسي، والجىدي بشاّ مدمذ  

 .38(، ص: 2006الهذد: الخاظو،  (الخهلُمُت، 
ت بين الاطدثماز إدازة نلىان، هاًِ ْاظم 2   .17(، ص: 2009والخىصَو،  لليشش الثٓاَت داس :نمان(، والخطبُم الىظٍس

 الفرعىاألول:ىاألدواتىالتقنوةىإلدارةىالمخاطرىفيىالمصارفىاإلدالموة
 ىالفرعىالثاني:ىاألدواتىالذرروةىإلدارةىالمخاطرىفيىالمصارفىاإلدالموة

 



 إدازة اإلاخاطس والىفاءة الاطخخدامُت في اإلاطازف ؤلاطالمُت ..................................................................الثالث:.................الفطل 

  
125 

σالهدشاٍ اإلاهُاسي.: ا 

.: الهاثذ اإلادخمل    

خملتمخىظـ الهىاثذ اإلاد :   

    اخخماٛ جدٓٔ الهىاثذ اإلادخملت.:

 بين اإلآاسهت نىذ للمخاؾشة مىاظبا مُٓاظا اإلاهُاسي  الاهدشاٍ ٌهخبرمعامل الاخخالف:   .2

هت الُٓمت جٙىن  مششونين ت، بُنهما اإلاخْى هت الُٓم جخخلِ نىذما ولً٘ مدعاٍو و اإلاخْى  للمشاَس

  )اإلاهُاسي  باالهدشاٍ مٓاظا(الخؿش بين ًشبـ ُثخ  ألاوعب، اإلآُاط َى الاخخالٍ مهامل ًٙىن 

هت بالُٓمت مٓاظا( الهاثذ وبين عاوي  ) اإلاخْى  الُٓمت نلى اإلاهُاسي  الاهدشاٍ ْعمت خاضل َو

هت ى للهاثذ، اإلاخْى لما ،الهاثذ مً الىاخذة الىخذة إلاخاؾشة مُٓاط َو ّٛ  ُْمخه اسجُهذ ٗو  رلٚ د

هبر  ،1اإلاخاؾش معخىي  اسجُام نلى  :ًلي ٖما ٍاغُاس  نىه َو

    : مهامل الاخخالٍ.

𝜎.الاهدشاٍ اإلاهُاسي : 

 ̅ : مخىظـ الهىاثذ اإلادخملت.

 اإلاششوم ناثذ جإزش مذي ؤي اإلاىخكمت، اإلاخاؾش لُٓاط بخطاجي مُٓاط َى: معامل بِخا .3

، نلى جؿشؤ التي بالخًيراث  مىغو اإلاالي اإلاخًير ُْم خعاظُت مذي ُْاط خالٛ مً ورلٚ  العّى

ّٛ  ؤخش، مخًير في جدذر التي للخًيراث ذساظتال ذ  بالخالي الخعاظُت دسحت اسجُام نلى اسجُانه ٍو

هبر، 2شاإلاخاؾ معخىي  اسجُام اغُا نىه َو  : ٍس

 

              : الخباًً اإلاشتٕر بين ناثذ ألاضل 

 :. جباًً ناثذ العّى         

 

                                                
 40ظابٔ، ص:  مشحو ؾاؾىسي، والجىدي بشاّ مدمذ 1
 مدمذ نلي مدمذ نلي، مشحو ظابٔ، ص:  2
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 ما اظخخذام ًخم خُث اإلاخاؾش، لُٓاط الُهالت اإلآاًِغ ؤَم ؤخذ ٌهّذ الخباًً: شبه الخباًً .4

 الاهدشاَاث ؤن انخباس نلى ورلٚ الهىاثذ، في الخزبزباث بخٓلُل ًخخظ الزي الخباًً بشبه ٌعمىّ 

لما اإلاُػلت ألامىس  مً هي للهىاثذ الخعابي الىظـ مً ؤنلى جٙىن  التي  ْلذ ٗلما الخباًً شبه ْل ٗو

خم 1اإلاخاؾش،   :آلاجُت الهالْت َٔو  خعابه ٍو

    : شبه الخباًً.

هت.    : ُْم الهىاثذ التي جٓل نً الُٓمت اإلاخْى

: مخىظـ الهىاثذ التي جٓل نً الُٓمت 

هت  ̅ اإلاخْى

 ثانيا: األدوات التوثيقية إلدارة المخاطر

ّ  بزباثبر جخم مً خاللها جىزُٔ و الىخابت:  .1  خُث ،والالتزاماث والهالْاث والىاحباث الخٓى

ُت اإلاالُت اإلاهامالث ؤن ٓت بال٘خابت بال جخم ال ييٍر ؤو بُها ؤو دًًىا ٗاهذ ظىاء واإلاطَش
ّ
 اإلاىز

هت
ّ
 اإلاالُت ألامىس  في ششنا مؿلىب ؤمش بال٘خابت والخىزُٔ الهٓذ، ؤؾشاٍ ْبل مً اإلاْى

ُبىهُ  ﴿:حهالى لٓىله  2والذًىن،
ُ
خ

ْ
اه

َ
ى ف َحٍل ُمَظمًّ

َ
ٰى أ

َ
ًٍ ِإل

ًْ ْم ِبَد
ُ
خ
ْ
ي ًَ َدا

َ
ا ج

َ
ىا ِإذ

ُ
ًَ آَمى ِرً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا أ ًَ﴾ 3 

ىهاث مً نذًذة ؤهىانا اإلاطاٍس حعخهملالسهً:  .2 ً :منها هزٖش الَش ً الهٓاسي، الَش  َس

ً واإلاداضُل، البػاجو  ...والعُاساث وآلاالث اإلاهذاث َس

 مششونتوالُ٘الت 4بالذًً اإلاؿالبت التزام في ألاضُل رمت بلى الُُ٘ل رمت مغ هي: فالتىال .3

ًْ َحاَء ِبِه  ... حهالى﴿ ْىله في ٖما وؤلاحمام، والعىت بال٘خاب ا ِبِه َصِنٌُم  َوإلِاَ
َ
ه
َ
، 5 ﴾ِخْمُل َبِهيٍر َوؤ

 زالزت بلى جىٓعم خُث الُٓهي، اإلاُهىم نً ًخخلِ للُ٘الت واإلاطشفي اإلاالي اإلاُهىم ؤن يير

 6: هي ؤهىام

                                                
 .41، 40 :ص ص ظابٔ، مشحو ؾاؾىسي، والجىدي بشاّ مدمذ 1
 .81(، ص: 2002والخىصَو،  لليشش الىُاجغ داس :ألاسدن(،اإلاعاضسة وجطبُلاتها ؤلاطالمي الفله في الاطدثماز ضماهاث بظمانُل، حبر مطؿُى نمش 2
 .282ظىسة البٓشة، آلاًت  3
 .484ص:  (،1993الششوّ،  داس :بيروث(، ؤلاطالمُت الحضازة في الاكخطادًت اإلاططلحاث كامىضنماسة،  مدمذ 4
 .72آلاًت  ًىظِ ظىسة 5
 .260ظابٔ، ص:  مشحو بظمانُل، حبر مطؿُى نمش 6

https://quran.v22v.net/tafseer-289-2.html
https://quran.v22v.net/tafseer-289-2.html
https://quran.v22v.net/tafseer-1668-12.html
https://quran.v22v.net/tafseer-1668-12.html
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 ٗالهٓاساث للذاثً نُيُت غماهاث الُُ٘ل ؤو اإلاذًً جٓذًم بها ًٓطذ :العُيُت الىفالت .ؤ 

اء نً اإلاذًً جخلِ برا اإلاطٍش ىبل ملُ٘تها جاوٛ بدُث والبػاجو، وآلاالث  .بالتزاماجه الَى

ُت الُ٘االث :غمنها جذخل :اإلاطسفُت الىفالت .ب   .اإلاعدىذي والانخماد الػمان وخؿاب اإلاطَش

 ًُ٘له ؤٖثر ؤو ُُٖل شخظ جٓذًم نمُله مً اإلاطٍش ؾلب حهني :الشخطُت الىفالت .ج 

 نلُه اإلاخُٔ اإلابلٌ الهمُل ٌعذد لم برا الُُ٘ل بمؿالبت للمطٍش الخٔ حهؿي جػامىُت ُٖالت

 .مىه حضء ؤو

له الذًً هٓل هي: الدًً حىالت .4 ش متى نلُه، اإلاداٛ رمت بلى اإلادُل رمت مً وجدٍى  جَى

ٛ  ؤلاًجاب  ٗاَت اظدُُاء مو ،)باألداء واإلالتزم واإلاذًً الذاثً( اإلاهىُت ألاؾشاٍ مً والٓبى

 بالعىت مششونت لتوالخىا ،1الششنُت الىاخُت مً مٓبىال الىٓل لُٙىن  الششوؽ

 مليٍء  نلى ؤخذٖم جبو ؤ وبرا قلم، الًني مؿل:" وظلم نلُه هللا ضلى لٓىله وؤلاحمام

ُت الخؿبُٓاث ومً." َلُدبو  الجاسي، الخعاب نلى السخب: الخىالت لهٓذ اإلاطَش

ت ألاوساّ جكهير ال٘مبُالت، الث الخجاٍس ُت والخدٍى  2. اإلاطَش

 نٓىد خالٛ مً والذًىن  اإلاالُت اإلاهامالث جىزُٔ في حهت مً ألادواث َزٍ حعهم خُث  

هت ىهاث ؤو اإلاخهاْذًً ْبل مً مْى  ؤو اإلاهاملت هٓل في ؤخشي  حهت ومً اإلاذًىين، مً مٓبىغت َس

زا خىالت، ؤو ُٖالت نٓذ خالٛ مً ؤخشي  رمت بلى الذًً  التي اإلاخاؾش مً الخٓلُل بهذٍ ٗله َو

 .اإلاؿلىب الهاثذ معخىي  نلى والخُاف الهٓىد َزٍ نليها جىؿىي 

 الفرع الثاني: األدوات الشرعية إلدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية

حهخمذ اإلاطاٍس ؤلاظالمُت في بداستها للمخاؾش نلى مجمىنت مً ألادواث لششنُت والتي   

 واإلاشخٓاث اإلاالُت ؤلاظالمُت.جخمثل في ألادواث الخهاْذًت 

 

 

 

                                                
 .122: ص ظابٔ، مشحو الششباص ي، ؤخمذ   1
م الششعي اإلاهُاس ؤهكش    2  .84-80، ص ص: 2010ؤلاظالمُت،  اإلاالُت للماظعاث واإلاشاحهت اإلاداظبت َُئت نً الطادس ،الحىالت(، 7)  :ْس
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 : خاطرالم إلدارة التعاقدية األدواتأوال: 

ت:  .1  الاظدثماس، نٓىد مً نٓذ ؤي في والخطخم ألاظهاس جٓلباث مخاؾش لخُاديالعلىد اإلاىاٍش

ٛ  خالٛ مً حًؿُت بهملُت ؤلاظالمي اإلاطٍش ًٓىم ت نٓىد في الذخى  لهٓىد مٙاَئت ؤو مىاٍص

 :ٗاآلحي جخم والتي...  اإلاىاصي  والاظخطىام اإلاىاصي  العلم مثل ألاولى الاظدثماس

 دَو َُه ٌعجل بُو نٓذ العلم ٌهخبر: اإلاىاشي  والظلم الظلم بُع ٍلتبطس  الخحّىط .ؤ 

احل الثمً ت ظلهت ًٙىن  ؤن لضم دًىا اإلابُو ٗان وإلاا اإلابُو، ْبؼ ٍو  الزمت، في مىضَى

 زمً وبخثبِذ الهٓذ، مجلغ في الثمً دَو لضم بذًً دًً بُو العلم ًٙىن  ال وختى

  .1 ىباإلاؿل الخدّىؽ العلم ًدٓٔ اإلاعخٓبلي الششاء

لت الخحّىط .ب   يير ماظعاث ؤلاظالمُت اإلاطاٍس ؤن بما: اإلاىاشي  الاطخطىاع بُع بطٍس

 الاظخطىام نٓذ َجاء الاظخطىام، لهٓذ ببشامها نىذ مخاؾش نذة جىاحه َهي ضىانُت

ىٓل ماحل بثمً (الثاوي الطاوو)آخش ؾٍش بلى الهٓذ هٓل للمطٍش لُدُذ اإلاىاصي   ٍو

 2. الخىُُز مخاؾش ٖزلٚ مهه

 نلى ًىّظ  لم وبن اإلاخاؾش بداسة يشغها الهٓىد في الششوؽ ؤٖثر: العلىد في لشسوطا .2

ً ششؽ ٌهخبر َمثال ٖزلٚ، ؤجها  في الاثخماهُت اإلاخاؾش إلاهالجت ؤداة اإلااحل البُو في الَش

 :في جبرص والتي  ،3الهٓذ

 َمالًير  ؤو ٖالَما ؤو اإلاخهاْذًً ألخذ ًٙىن  ؤن في الششؽ ًخمثل خُاس :الشسط خُاز .ؤ 

 خُث ،4الهٓذ في رلٚ جم اشتراؽ برا مهلىمت مّذة في َسخه ؤو الهٓذ بمػاء في الخٔ

 باليعبت العهش اسجُام مً والخدّىؽ اإلاىُهت، جدُٓٔ َشضت الخُاس ومشتري  لباجو ىٌهؿ

                                                
 446ص،  ظابٔ، مشحو العجلىوي، مدمىد مدمذ 1
 اإلاشحو العابٔ. 2
 واإلااظعاث نُتالشش  للهُئاث الثامً اإلااجمش :في بدث ، اإلاالُت الاخخُازاث ؤلاطالمُت اإلاالُت اإلاعامالث في اإلاخاطسة هلل أطالُب ،الٓشي  نلي مدمذ 3

ً:  ؤلاظالمُت، اإلاالُت  .6(، ص: 2009ماي،  19-18)البدٍش
4

 .80(، ص: 2005الهلمُت،  ال٘خب داس :بيروث(،ؤلاطالمي الاكخطاد في الخجازة ضىابط الجىناوي، خمادي هجُب مدمذ 
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ٛ  نىذ ؤما الخُاس، مذة في للمشتري  باليعبت اهخُاغه ومً للباجو  َحخامل ألاحل خلى

 1. بالخىُُز آلاخش الؿٍش ًلتزم بِىما التراحو ؤو لهٓذا بٖماٛ في الخٔ الخُاس

ت َىاثذ َشع نلى ؤلاظالمُت اإلاطاٍس ْذسة لهذم هكشا: الجصاةي الشسط .ب   نلى جإخيًر

ٛ  مشٙلت جىاحه َهي اإلاماؾل اإلاذًً  ًمً٘ رلٚ وإلاىاحهت معخدٓاتها، حعذًذ في الىٙى

 جٓذًش نلى إلاخهاْذًًا اجُاّ بإهه ٌهّشٍ الزي الجضاجي بالششؽ ٌعمى ما اظخخذام

جىص  بالهمل، الالتزام بخإخير اإلاعخدٔ للمبلٌ ظابٔ  نٓذ :آلاجُت الهٓىد في جؿبُٓه ٍو

 َُما ؤهه الهلم ،مو2 .اإلاعدىذي الانخماد ؤلاحاسة، نٓذ بالخٓعُـ، البُو الاظخطىام،

ٛ  الهٓذ نذا  .به ًيخُو ؤن للبىٚ ًدٔ ال ألاو

  شتري اإلا دَو مو العلهت بُو َى: العسبىن  بُع .ج 
ً
 ؤخز بن ؤهه نلى الباجو بلى اإلااٛ مً مبلًا

ها وبن الثمً مً اإلابلٌ اخدعب العلهت  ؤداة الطًُت َزٍ وحهخبر  ،3للباجو َاإلابلٌ جٖش

 ٗان لى ظِخدملها ٗان التي اإلاخاؾش مً الخخلظ اظخؿام اإلاشتري  ؤن بر اإلاخاؾش إلداسة

 4. نادًا بُها

 ْبل ؤلاظالمي اإلاطٍش ًإخزَا لالظترداد لتْاب غمان دَهت نً نباسة: الجدًت هامش .د 

عخخذم اإلاعّمى، الهٓذ ببشام  للهمُل وؤلاحاسة اإلاشابدت نٓذي في الجذًت َامش َو

 نشبىها ولِغ ؤماهت الهامش ٌهخبر ؤن نلى ملضما، ٗان برا ونذٍ لخىزُٔ بالششاء الىانذ

 5. الُهلي اإلاالي الػشس  بٓذس بال مطادسجه ًجىص  وال نٓذ وحىد لهذم

 ؤلالضام هاخُت مً ؤلاشٙالُت لً٘ بزم به وؤلاخالٛ ششنا ملضم الىنذ: بالىعد ؤلالصام .ٌ 

 الُٓهي اإلاجمو وؤضذس اإلالضم للىنذ ضًُت بًجاد في احتهذوا الُٓهاء ؤن يير الٓاهىوي،

 بلضاما لِغ اإلاشابدت في بالىنذ ؤلالضام ؤن" :مُادٍ ْشاسا ؤلاظالمي اإلااجمش إلاىكمت الخابو

ؼ التزام ٘ىهول بالششاء اء نذم هدُجت باإلاىنىد لخٔ الزي الػشس  نً بالخهٍى  الَى

                                                
ت، اإلاخاطس إلدازة إطالمُت مالُت مشخلاث هحى ،العاناحي الخمُذ نبذ الشخُم نبذ 1 ض، نبذ اإلالٚ حامهت مجلت :في دثب الخجاٍز  الاْخطاد الهٍض

، 10ؤلاظالمي، اإلاجلذ   .70-68(، ص ص: 1999، )الهذد ألاٛو
 .163 :ص ظابٔ، مشحو بظمانُل، حبر مطؿُى نمش 2
م ؤلاظالمي الُٓه مجمو ْشاس ؤهكش 3  .1993، حٌى بُع العسبىن (، 3/8) 72 :ْس
 .ظابٔ مشحو الٓشي، نلي مدمذ  4
 .105(، ص: 2008والخىصَو،  لليشش الهلمُت الُاصوسي  داس :نمان(،ؤلاطالمُت اإلاطسفُت الطىاعاث أطاطُاث لشمشي،ا ساشذ ضادّ 5
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كهش بالىنذ، ِػه البىٚ في ٍو  بلى اإلاىنىدة العلهت بُو نً خذزذ التي الخعاسة نً بخهٍى

 1".ششائها زمً مً بإْل زالث ؾٍش

 ثانيا: المشتقات المالية اإلسالمية

 :هي ؤهىام ؤسبهت بلى الخٓلُذًت لُتاإلاا اإلاشخٓاث جىٓعماإلاشخلاث اإلاالُت الخللُدًت:  .1

ين بين اجُاّ هيالعلىد اإلاظخلبلُت:  .ؤ   ؤو ظهم(مالي ؤو )ظلهت(خُٓٓي ؤضل حعلُم نلى ؾَش

خ في )ظىذ  بًذام الهٓذ ؾشفي ونلى الخهاْذ، نىذ نلُه ًخُٔ ظهش ؤظاط نلى الخٔ جاٍس

 الهٓىد خميزج ٖما، 2اإلابذجي الهامش نليها ًؿلٔ مههم اإلاخهامل العماظشة لذي نمىلت

خم همؿُت ششوؾها آحلت، نٓىد بإجها اإلاعخٓبلُت ّ  في بها الخهامل ٍو  وجخػو مىكمت ظى

ت إلحشاءاث ت لذي ًىمُت حعٍى  3.اإلآاضت يَش

ين بين اجُاّ هي العلىد آلاحلت: .ب   ظلهت بُو ؤو ششاء بًشع باجو وآلاخش مشتري  ؤخذَما ؾَش

خ في مهُىت مالُت وسْت ؤو نملت ؤو خ هٍشٌ معخٓبلي جاٍس ت بخاٍس  نلُه مخُٔ وبعهش الدعٍى

 .اإلاعخٓبلُت الهٓىد نً ٖثيرا جخخلِ ال وهي4،الخهاْذ نىذ

 بُو ؤو ششاء في ؤلالضام ولِغ الخٔ لخاملها جٓذم ؤن ًمً٘ ؤداة :)الخُاز( الاخخُاز  علد .ج 

خ ْبل ؤو نىذ مدذد بعهش مهين ظلهت  َزا بمٓخط ى الباجو ًلتزم بِىما ،الخىُُز جاٍس

 5.خىُُزبال الهٓذ

ين بين اجُاّ هي :اإلابادلت علىد .2 ٛ  مً هىم جبادٛ نلى ؾَش خ في ،آخش مٓابل في ألاضى  معخٓبلي جاٍس

ّ  في الهٓىد بهزٍ الخهامل ًخم بر واإلاػاسبت، ؤ الخدّىؽ بٓطذ بما ورلٚ  ؤْل وهي اإلاىكمت يير العى

 6.الُاثذة ؤظهاس ادلتمب ونٓىد الهملت مبادلت نٓىد :هىنين بلى وجىٓعم ألاخشي  الهٓىد مً همؿُت

                                                
 .443 :ص ظابٔ، مشحو ظمدان، خعين مدمذ خعين 1
ت(،2 ج واإلاشخٓاث الخىسٍٔ باظخخذام اإلاالُت الهىذظت اإلاخاطس إدازة في الحدًث الفىس الهىذي، ببشاَُم مىير 2  خضي  حالٛ اإلاهاٍس ميشإة :ؤلاظ٘ىذٍس

ٗاٍ،   .170(، ص: 2003وشش
 .214 :ص ظابٔ، مشحو سغىان، الخمُذ نبذ ظمير 3
 .488اإلاشحو العابٔ،  4
 .131(، ص: 2008والخىصَو،  لليشش الىساّ :نمان(،اإلاالُت الخُازاث اطتراجُجُاث على بالترهيز وأدواتها اإلاالُت الهىدطت الهبادي، دباط َىصي َاشم 5
6

 .238:ص ظابٔ، مشحو سغىان، الخمُذ نبذ يرظم 
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ًمً٘ جحخُظ الشؤي الششعي في اإلاشخٓاث اإلاالُت في اإلاالُت:  اإلاشخلاث في الشسعي السأي .3

 1مجمىنت مً الىٓاؽ جخمثل َُما ًلي: 

 الخهاْذ، مدل ألاضل حعلم وال حعلُم لِغ منها اإلآطذ ألن اإلاشخٓت الهٓىد ؤيلب جىُُز ًخم ال .ؤ 

ذ للثمً مالٙا اإلاشتري  وال ؤلضلل مالٙا الباجو ًٙىن  ؤن ًٓخط ي وال  بلى ًادي ما الخهاْذ، ْو

لها اإلالُ٘ت نً اإلاخاؾش َطل ٛ  معخٓلت ظلهت بلى وجدٍى جهل الشبذ، بهذٍ جخذاو  بداسة ٍو

 الثروة؛ جىلُذ إلاعاس مًاًش اججاٍ في حعير اإلاخاؾش

 مً آحلت نٓىد هي وبهما الششنُت، الهٓىد مً نٓذ ؤي جدذ جىؿىي  ال اإلاالُت اإلاشخٓاث .ب 

ٛ  مً ُْمتها حشخٔ واإلاثمً الثمً خُث  مً الهذًذ نلى وحشخمل الخهاْذ، مدل ؤخشي  ؤضى

 ....الًشس،و  الشبا، مثل الششنُتاإلادشماث 

 ٖبيرا ْذسا جخػمً ؤجها بال منها والخدّىؽ اإلاخاؾش إلداسة حعخخذم اإلاالُت اإلاشخٓاث ؤن سيم .ج 

ٌهخبر زمً  زمً مٓابل لها مشتري  وآلاخش للمخاؾش باجو اإلاخهاْذًً ؤخذ ألن اإلاخاؾش، مً

 اإلاخاؾش.

 : الخللُدًت اإلاالُت للمشخلاث ؤلاطالمي البدًل .4

هت مىآَت لخطبذ الخٓلُذًت اإلاعخٓبلُاث حهذًل ًمً٘: اإلاظخلبلُاث .ؤ   ؤلاظالمُت، للشَش

زا ٛ  جطبذ نىذما َو ٛ  مدل والعلو ألاضى جىص  نٓىد الخذاو  مً مىكم، ؤظاط نلى جذاولها ٍو

ين ومطذاُْت الطُٓت ونذالت صخت جػمً لُتمخخ ماظعاث ؾٍش  2والتزامهما الؿَش

 بين بحمام شبه َهىإ ششنا، مٓبىلت يير الخٓلُذًت الخُاساث نٓىد ؤن بما :الخُازاث .ب 

 اإلاذة في الهٓذ ببؿاٛ ؤو بخإُٖذ ،اإلاخهاْذًً ل٘ال الششؽ بخُاس اظدبذالها نلى اإلاعلمين نلماء

هت نليها جىّظ  التي الطٍش بٓىانذ الالتزام مو اإلادذدة  3.ؤلاظالمُت الشَش

 ،مخخلُخين بهملخين َاثذة بذون  ْشغين مبادلت بر ًخم جُُُ٘ها مً خالٛ  :اإلابادالث .ج 

ين ٖال مً ٌعخدٓان ٔ اإلادذدة الُترة جهاًت في الؿَش  ًخمً٘ وبزلٚ نلُه، مخُٔ ضٍش ظهش َو

 4.الهملخين ضٍش ؤظهاس مخاؾش حًؿُت مً اإلاخهاْذًً

                                                
لم، ببشاَُم بً ظامي1  .15،16ص ص:  ظابٔ، مشحو العٍى

2
 Abdul Rahim Al- Saati, Sharia Compatible Futures, In: J.KAU, Islamic Economy, (Vol 15,2002),p: 14. 

3
 Mohammed Obaidullah, Financial Options in Islamic Contracts: Potential Tools for Risk Management, In : 

J.KAU, Islamic Economy,(Vol 11, 2002), p: 17. 
4
 IDEM. 
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 ىم اإلاشٙلت الاْخطادًت واإلاخمثلت في جخطُظ واظخخذام اإلاىاسد اإلادذودة ًشجبـ مُه 

اإلاخاخت للمجخمو اظخخذاما ؤمثل مً ؤحل بشبام سيباث ألاَشاد اإلاعخمشة واإلاخىىنت؛ بمُهىم 

 الُ٘اءة الاْخطادًت التي حهمل نلى جخطُظ اإلاىاسد.

ة، ل٘نها ججخمو ٗلها في واإلاُاَُم الاْخطادًت خٛى مُهىم الُ٘اء آلاساءخُث حهّذدث  

ٗان رلٚ في جىصَهها ؤو في اظخخذامها مً ؤحل بلىى ؤْص ى  الخخطُظ الِ٘ء للمىاسد، ظىاء 

 خّذ ممً٘ إلشبام خاحُاث اإلاجخمو اإلاخهذّدة.

شع له الاْخطاد حه زيالاظالمي لم ًكهش باإلاُهىم الؤما مطؿحر الُ٘اءة في الاْخطاد  

جطب في هُغ التي  في الهذًذ مً مطؿحخاث راث الطلت الىغعي، بال ؤهه ًىحذ ما ًمازله  

ا مً اإلاُاَُم. ٗالععي ألَػل الىخاثج، ونذم بظاءة اظخخذام اإلاىاسد اإلاخخلُت وييَر  اإلاهنى؛ 

وبما ؤن الىكام اإلاالي بطُت نامت والىكام اإلاطشفي بطُت خاضت؛ ٌهخبر مً اإلآىماث التي  

شثِس ي لخجمُو اإلاىاسد وجخطُطه بُ٘اءة مً خالٛ ًشج٘ض نليها الاْخطاد، بر ًمثل اإلادٕش ال

ٔ شإن اإلاطاٍس ؤلاظالمُت التي حهمل نلى جدُٓ في رلٚ ُْامه بىقُُت الىظاؾت اإلاالُت، شإهه

الث و اظدثماساتها الُ٘اءة الاظخخذامُت للخمٍى ، مً خالٛ اظخًالٛ مىاسدَا اظخًالال ؤمثل وجىَى

ت.مً خالٛ ضًُها اإلاخخلُت التي حهمل نلى جدٓ  ُٔ ألاَذاٍ الاْخطادًت والخىمٍى

ؿّش بلى خهداٛو في َزا اإلابدث جىغُذ مُهىم الُ٘اءة الاْخطادًت بطُت نامت، وال 

ُت مً ؤحل ببشاص مُهىم الُ٘اءة الاظخخذامُت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، ورلٚ مً  الُ٘اءة اإلاطَش

  خالٛ اإلاؿالب الخالُت:

 

 

 

 

 اإلدالموةىالمصارفىفيىاالدتخداموةىالكفاءةالمبحثىالثاني:ى
 

مدخلىمفاهوميىللكفاءةالمطلبىاألول:ى 

الكفاءةىاالدتخداموةىفيىالمصارفىاإلدالموةىماهوةىالمطلبىالثاني:ىى 

ىالمطلبىالثالث:ىقواسىالكفاءةىىاالدتخداموةىفيىالمصارفىاإلدالموة 
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ىمدخلىمفاهوميىللكفاءةالمطلبىاألول:ى
 َزا اإلاؿلب الىٓاؽ الخالُت: ًخػمً

 

 

 

 الكفاءة مفهومالفرع األول: 

واخخالٍ اإلاُادًً التي  جخهّذد مُاَُم الُ٘اءة وجخخلِ مً خُث اخخالٍ آساء الباخثين، 

ت والاضؿالخُت.، تهخم بها  باإلغاَت بلى اخخالَها مً الىاخُت واللًٍى

 تعريف اللغوي للكفاءةالأوال: 

زلٚ الىكير، :الُ٘يء" شباله لعان في حاء  ٛ  الُ٘اءة، واإلاطذس  والُ٘ىء، الِ٘ء ٖو  :وهٓى

ى له، ةُٖاء ال  جمازال، ؤي الشِئان وجٙاَإ الىكير اإلاعاوي، :والِ٘ء له، هكير ال مطذس ألاضل في َو

 .1هخاحها ٖثر :ؤلابل وؤُٖإث والُ٘اء، الُ٘اءة والاظم

ً. ةومىه ًمً٘ حهٍشِ الُ٘اءة لًت نلى ؤجها اإلاعاوا  بين شِئين ؤو هكيًر

  مفهوم الكفاءة في االصطالح االقتصاديثانيا: 

ُاءة في الُ٘ش الاْخطادي حهخبر ال٘ :الاكخطاد الخللُدي حاضطال مفهىم الىفاءة في  .1

باإلاشٙلت الاْخطادًت الشثِعُت واإلاخمثلت في  هابر ًشجبـ مُهىم ،ؤَمُت بالًت نىطشا را

اظخخذاما ؤمثل مً ؤحل ودة اإلاخاخت للمجخمو ُُُٖت جخطُظ واظخخذام اإلاىاسد اإلادذ

 بشبام سيباث ألاَشاد اإلاعخمشة.

ؤو  -ؤجها: " اهجاصمثل نلى مً خُث الاظخخذام ألا  بر جم حهٍشِ مطؿحر الُ٘اءة   

ذ والجهذ" -الٓذسة نلى اهجاص  .2الهمل مو الخذ ألادوى مً ؤلاهُاّ مً الْى

                                                
1

 .115-112ص ص:  ظابٔ، مشحو ، 12 م ،العسب لظان ،مىكىس  ابً 
2
 Zala Virambhai, A study of productivity and financial efficiency of textile industry of India,)Ph.D. Thesis 

on Philosophy In Commerce, Saurashtra University,Gujarat state, India,January 2010(,p:42 

 مفكومىالكفاءةىىول:ىلفرعىاألا
 ةىوالمصطلحاتىذاتىالصلةىىالفرعىالثاني:ىالكفاء

 الفرعىالثالث:ىالكفاءةىوالمفاهومىاالقتصادوةىذاتىالصلة
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إلاخشحاث باظخخذام ؤدوى ْذس مً وؤجها ؤًػا "الخطٛى نلى ؤٖبر ْذس ممً٘ مً ا

 1اإلاذخالث"

تها اإلاىكمت الاْخطادًت للخهاون والخىمُت )  ( ؤجها: " اإلاذي الزي جدٛى به OECDٖما نَش

ٓت اْ ا( بلى هخاثج بؿٍش  2طادًت"خاإلاذخالث )مً ؤمىاٛ وخبرة ووْذ وييَر

هٍش  ا  ؤْبىدان مً ٗل َو  نلى ُ٘اءةال (Agbodan M.M. et Amoussouga F.G )وؤمىظْى

 3ؤلاهخاج. نملُت في اإلاخاخت اإلاىاسد اظخهماٛ في اإلاثلى ؤجها: الُُُ٘ت

ىضر  الهالْت الاْخطادًت في جخمثل الُ٘اءة ؤن ( Malo J-L. et Mathé J-C )ومار  ماًى مً ٗل ٍو

مً  مهُىت ٖمُت ؤظاط نلى اإلاخشحاث حهكُم خالٛ مً اإلادٓٓت والىخاثج اإلاخاخت اإلاىاسد بين

 4.اإلاذخالث

ٓت الصخُدت" (Peter Drucker)ونبر ننها   5"الُ٘اءة هي مماسظت ألاشُاء بالؿٍش

ٖما جم اظخخذام مطؿحر الُ٘اءة في جدلُل ْذسة اإلااظعت نلى اظخخذام مىاسدَا  

" الٓذسة نلى الُٓام بالهمل اإلاؿلىب بٓلُل مً ؤلامٙاهُاث،  نلى ؤجها:والخد٘م الجُذ في جٙالُُها 

 6ى اليشاؽ ألاْل جٙلُت"واليشاؽ الُ٘ىء َ

ها ؤًػا   ُمت الٓ حهكُم في ٌعاَم مً ٗل" اجهبإ (Philippe Lorino ) لىسٍىى َُلُبونَش

و في ؤو َٓـ الخٙالُِ جخُُؼ في ٌعاَم مً اءىُٖ ًٙىن  ال خُث الخٙالُِ، وجخُُؼ  الُٓمت َس

 .7"مها الهذَين جدُٓٔ في ٌعاَم مً اىءُٖ ًٙىن  ولً٘ َٓـ،

                                                
1
 Jacob A.Bikker and Jaap W.B.Bos, Bank Performance, (france:Taylor & Francis e-Library, first edition, 

2008), p38.  
2
 Organisation de coopération et de développement économiques(OECD), Glossaire des principaux termes 

relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats, )Paris: France,2002(,p:20.  
3

 .عابٔالشحو اإلا  
4
 Greene, W. H, The Econometric Approach to Efficiency Analysis, In The Measurement of Productive 

Efficiency and Productivity Growth, )Oxford University Press, Oxford,United kingdom,1993( ,p:102 
5
 Zala, Virambhai S,Op.cit,p:111. 

6
 Viencent Plauchet, mesure et amélioration des performances industrielles, (france : tome2, UPME, 2006), 

p: 6. 
7

، )سظالت دٖخىساٍ يير ميشىسة، م٘خبت ٗلُت الهلىم الاْخطادًت ونلىم الدعُير، حامهت الىفاءة الدشغُلُت للمطازف ؤلاطالمُتسْبت، شىقي بى  

 .39(، ص: 2011ظؿُِ، 
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ها ؤلاًؿ و   ذوالي نَش خى َلٍُش  جخطُظ بما َهى إلاىاسدا جخطُظ ؤن" Vilfredo Pareto باٍس

 الآلُٖاءة نً ٌهبر َهى للمىاسد ءىُ٘ال يير  الخخطُظ و ء،ىُٖ يير جخطُظ ؤو ءىُٖ

(Inefficiency)1 . 

ُها نلى ؤجها:  و   مم٘ىت دون جٙلُت "الاظخخذام ألامثل للمىاسد اإلااظعاجُت بإْل جم حهٍش

 .2ٖش"خطٛى ؤي َذس ًز

خث ؤلاظالم نلى نذم ؤلاظشاٍ في اءة في اضطالح الاكخطاد ؤلاطالمي: الىف مفهىم .2

ٗي، ؤو ًشجبـ  ٗان رلٚ اظخخذاما ًشجبـ باليشاؽ الاظتهال اظخخذام اإلاىاسد، ظىاء 

ؤلاظشاٍ في مجاٛ ؤلاهخاج، ورلٚ في باليشاؽ ؤلاهخاجي، بر جمثل نذم الُ٘اءة ؤلاهخاحُت 

خذام اإلاىاسد مً ؤحل الخطٛى نلى ظلو ومىخجاث مهُىت، ؤو مً خالٛ ؤلاَشاؽ في اظخ

ها دون جٓلُب.  3نذم اظدثماس ألامىاٛ وجٖش

في الاْخطاد ؤلاظالمي نلى ؤجها: " نذم ؤلاظشاٍ في اظخخذام الُ٘اءة الاهخاحُت بر حهٍش 

 4".ٌهخبر الاظخخذام الس يء لؤلمىاٛ في ؤلاظالم خشامابر اإلاىاسد في الهملُت الاهخاحُت، 

شي شابشا ؤن لُل الُ٘اءة لم ًخم جذاوله في ألادبُاث ؤلاظالمُت، لً٘ ًىحذ ما   ٍو

ًمازله مً مهاوي، ومنها الععي ألَػل الىخاثج اإلام٘ىت، وحىب نذم جبذًذ اإلاىاسد ؤو 

بظاءة اظخخذامها، بر حهخبر اإلآاضذ الششنُت هي التي جدذد خعً الاظخخذام ؤو ظىءٍ،    

 5ُٔ اإلآاضذ الششنُت ًذخل في داثشة الخبزًش ونذم الُ٘اءة.َٙل اظخخذام ًمىو جدٓ

 

 

 

                                                
1

ُت حهذي،   لدعُير، حامهت ، )سظالت دٖخىساٍ يير ميشىسة، ٗلُت الهلىم الاْخطادًت ونلىم اكُاض الىفاءة الدشغُلُت في اإلاؤطظاث اإلاطسفُتشٍش

 .3ص:  (،2014وسْلت، 
ت إلافهىم ألاداءالشُخ الذاوي،   2 لت، الجضاثش، )الهذدجحلُل ألاطع الىظٍس  220(، ص2010، 7، بدث في: مجلت الباخث، ٗلُت الاْخطاد، حامهت ْو

3
 Richard O & Zerbe Jr, Economic efficiency in law and economics, (USA : Edward Elgar Publishing, 2001), 

p:34. 
4

 33شوقي بورقبت، مرجع سابق، ص:  
5

ُٔ جشحمت ،إطالمي مىظىز  مً الاكخطاد علم مظخلبل ،شابشا نمش مدمذ   ؤلاظالمي، للُ٘ش الهالمي واإلاههذ الُ٘ش دمشٔ: داس )اإلاطشي، ًىوغ َس

 .112، 111(، ص ص: 2005
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 .فرع الثاني: الكفاءة والمفاهيم االقتصادية ذات الصلةال

ُا مّىخذا ًخخلِ ال٘خاب والباخثين   في حهٍشِ مطؿحر الُ٘اءة، بر ال ًمً٘ ؤن هجذ حهٍش

مثل الاهخاحُت لها، خُث هجذٍ ٖثيرا ما ًخذاخل مو مُاَُم ومطؿحخاث اْخطادًت ؤخشي 

ٛ  لزاوالُهالُت وألاداء،  ت مً خالٛ َزا الُشم ظىداو  .اإلاطؿحخاث َزٍ بين الخُْش

ٛ : الىفاءة والاهخاحُتؤوال:   ْبل الخؿّش بلى جىغُذ الخذاخل بين ٗل مً الُ٘اءة والُهالُت هداو

ل٘مُت اإلاىخج هخاج " مدطلت مؿلٓت والاهخاحُت.، بر ًمثل ؤلا  ؤلاهخاججبُان الُّش بين ٗل مً  ؤوال 

النهاجي، بِىما جمثل الاهخاحُت الهالْت اليعبُت الٓابلت للُٓاط ال٘مي بين اإلاخشحاث مً حهت 

ى ما سمى بلُه مهكم الباخثين.1واإلاذخالث اإلاعخخذمت مً حهت ؤخشي"  ، َو

ؤن الاهخاحُت هي: " الهالْت بين حجم ؤو ُْمت الاهخاج  ومً حهاٍسِ الاهخاحُت ؤًػا:  

 .2الاهخاحُت" تالاهخاج اإلاعخخذمت في الهملُ وحجم نىامل

لى َزا نوهي ٖزلٚ " اليعبت بين الاهخاج )اإلاخشحاث( والهىاضش اإلاعخخذمت في الخطٛى  

ل نىاضش الاهخاج بلى ظلو وخذماث" َهي مُٓاط  3الاهخاج )اإلاذخالث(، ؤو هي مُٓاط لُ٘اءة جدٍى

ين مً اإلاخشحاث: ؤي ؤن الاهخاحُت = لُٓاط حجم اإلاذخالث اإلاؿلىبت لخدُٓٔ حجم مه ٌعخخذم

 4اإلاخشحاث/ اإلاذخالث"

مما ظبٔ هجذ ؤن الاهخاحُت جمثل الهالْت بين ٗل ما جم انخمادٍ ٖمذخالث لحخطٛى نلى  

ض نلى ُُُٖت الاظخخذام ألامثل للمىاسد  ُها ظابٓا جٖش اإلاخشحاث، ؤما الُ٘اءة ٖما جم حهٍش

جدُٓٔ ؤْص ى ْذس مً اإلاخشحاث. ؤي ؤن الاهخاحُت  الاهخاحُت ونىاضش الاهخاج اإلاخاخت مً ؤحل

تهخم بما جم اهخاحه انخمادا نلى مذخالث مهُىت. والُ٘اءة تهخم بما ًجب ؤن ًخم اهخاحه انخمادا 

 نلى مذخالث مهُىت.

 

                                                
ل ؤلاطالمي في زفع الىفاءابدعام ظانذ،  1 لُت للىظام اإلاطسفيدوز آلُاث الخمٍى ، )سظالت دٖخىساٍ يير ميشىسة، ٗلُت الهلىم الاْخطادًت ة الخمٍى

 .5(، ص: 2017ونلىم الدعُير حامهت بع٘شة، 
2
 Daraio Cinzia and Simar Léopold ,Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis: 

Methodology and Applications, (USA: Springer, , 2007,p:13. 
3
 Francesco Porcelli, Measurement of Technical Efficiency: A brief survey on parametric and non-parametric 

techniques, (UK: working paper, department of economic, university of warwich, 2009), p: 3.  
4

اوي،    .21(، ص: 2003، )مطش: داس الجامهت الجذًذة لليشش، اجي، مدخل الخحلُل الىميإدازة اليشاط ؤلاهخنلي الشْش
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انخماد مطؿحر الُهالُت مً ْبل الباخثين في نلم الدعُير نلى ؤهه جم ثاهُا: الىفاءة والفعالُت: 

مشاْبت الدعُير في اإلااظعت، بر جمثل الُهالُت مهُاسا ٌه٘غ دسحت جدُٓٔ  ؤداة مً ؤدواث

ِ، ومً بين ألاَذاٍ اإلاعؿشة   الخاضت بالُهالُت ما ًلي:  الخهاٍس

 والىخاثج َهال اإلادٓٓت الىخاثج بين الهالْت جلٚ اجهؤ نلى الُهالُت  (M.Bartoli)باسجىلي ٌهٍش 

 اجهؤ نلى'' الُهالُت وماَىوي ظخيرص مً ٗل َهٍشو ،1الاهدشاٍ ُْاط خالٛ مً ورلٚ اإلآذسة

ذسة اإلاشجُهت ؤلاهخاحُت الاظخٓشاس  نلى الٓذسة نً َػال البِئت مو الخُِ٘ نلى اإلااظعاث ْو

شير، 2والابخٙاس"  جدُٓٔ دسحت نامت ابه ًٓطذ ؤن الُهالُت بلى (James price) ط بشاي حُمغ َو

  3.ألاَذاٍ

مذي ْذسة اإلااظعت نلى جدُٓٔ ؤَذاَها، ؤو هي اجخار  ٖما حهٍش نلى ؤجها: " حهبير نً 

الٓشاساث الصخُدت ومخابهت جىُُزَا لخدُٓٔ ألاَذاٍ الهامت ؤو الدشًُلُت، ؤو هي ؤًػا مُٓاط 

 4إلاالءمت ألاَذاٍ التي حععى اإلااظعت لخدُٓٓها"

 .5وهي ؤًػا: " الٓذسة نلى جدُٓٔ اليشاؽ اإلاعؿش والىضٛى بلى الىخاثج اإلاعؿشة"

ِ العابٓت هجذ ؤن الُهالُت حهخبر ٖمُٓاط لذسحت جدُٓٔ اإلااظعت م  ً خالٛ الخهاٍس

ألَذاَها مٓاسهت باألَذاٍ اإلاعؿشة ظابٓا، بر حهخبر اإلااظعت الٓادسة نلى جدُٓٔ ؤَذاَها 

 اإلاعؿشة بإجها ماظعت َّهالت.

ّ الوبالخالي نىذ   خُث  الُ٘اءة، الُّش بُنها وبينلخهٍشِ وببشاص مُهىم الُهالُت ًدبين  خؿش

اظخخذام اإلاىاسد واإلاذخالث اظخخذاما ؤمثل للىضٛى بلى ألاَذاٍ اإلاعؿشة، ومىه  الُ٘اءة حهني

 في اإلااظعت، َمً 
ً
هجذ ؤهه لِغ مً الػشوسي ؤن جٙىن ٗل مً الُ٘اءة والُهالُت مشجبؿخين مها

اظخخذام ة في ا الت مً خالٛ جدُٓٔ ؤَذاَها اإلاعؿشة، ويير ُٖاإلامً٘ ؤن هجذ ماظعت َهّ 

مً٘ جىغُذ رلٚ مً خالٛ الشٙل الخالي:   مىاسدَا اظخخذاما ؤمثل، واله٘غ صخُذ، ٍو

                                                
 40شىقي بىسْبت، مشحو ظابٔ، ص:  1
 اإلاشحو العابٔ 2

3
James L. Price, Organizational Effectiveness, an inventory of propositions,  ) Richard Irwin Inc, Homewood, 

Illinois, 1968(, p: 3.  
 .6عام ظانذ، مشحو ظابٔ، ص: ابد 4

5
 Viencent Plauchet , Op.cit,p : 7. 
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 الُّش بين الُ٘اءة والُهالُت(: 13الشيل زكم: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؤنالٍ هجذ ؤن:  الشٙلمً خالٛ 

: جخميز بدعً اظخخذام اإلااظعت إلاىاسدَا، باإلغاَت بلى وضىلها لخدُٓٔ الحالت ألاولى .1

هّ ىءعؿشة، ومىه َاإلااظعت ُٖؤَذاَها اإلا  الت؛ة َو

مو وضىلها بلى ألاَذاٍ  ،: جخميز بعىء اظخخذام اإلااظعت إلاىاسدَاالحالت الثاهُت .2

 ة َهالت؛ ىءاإلاعؿشة، َاإلااظعت يير ُٖ

جخميز بدعً اظخخذام اإلااظعت إلاىاسدَا، لً٘ دون وضىلها لخدُٓٔ  :الحالت الثالثت .3

 الت،ر َهّ ة ييىءؤَذاَها اإلاعؿشة، َاإلااظعت ُٖ

زلٚ نذم جدُٓٓها لؤلَذاٍ  :الحالت السابعت .4 جخميز بعىء اظخخذام اإلااظعت إلاىاسدَا، ٖو

ا، َهي ماظعت يير ُٖ  يير َهالت.و ة ىءالتي جم حعؿيَر

زا ال  ذاخخلِ ال٘خاب في بنؿاء حهٍشِ مّىخثالثا: الكفاءة واألداء:  خخالٍ إلاطؿحر ألاداء َو

طؿحر، بر ًىحذ مً انخمذ في ضُايت حهٍشِ ألاداء نلى وحهاث الىكش وؤَذاٍ اظخخذام َزا اإلا

 جحلم ألاهداف .1

 مع حظً اطخخدام
 اإلاىازد

ألاهداف ال .4

 جخحلم
 مع طىء اطخخدام اإلاىازد

 

ألاهداف ال .3

 جخحلم
 مع حظً اطخخدام اإلاىازد

 جحلم ألاهداف .2
 مع طىء اطخخدام اإلاىازد

 عالُت عالُتف 
 هفاءة عالُت

 عالُت مىخفضت ف
 هفاءة مىخفضت

 عالُت عالُتف

هفاءة 

 مىخفضت

عالُت ف

 مىخفضت

 هفاءة عالُت

لُت للىظام اإلاطسفيابدعام ظانذ، : اإلاطدز ل ؤلاطالمي في زفع الىفاءة الخمٍى الخجشبت – دوز آلُاث الخمٍى

ت همىرحا  7(، ص: 2017)بع٘شة: ٗلُت الهلىم الاْخطادًت، يير ميشىسة، ت دٖخىساٍ ، سظال-اإلااليًز
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ت، ومنهم مً انخمذ نلى الخىكُمُت والاحخمانُت، باإلغاَت بلى الجىاهب  الجىاهب الىكٍش

 1.تالاْخطادً

وشاؽ شمىلي معخمش وسيم اخخالٍ حهاٍسِ ألاداء، بال ؤجها حشتٕر في انخباس ألاداء " 

ٔ ؤظغ ومهاًير مهُىت جػهها بىاء نلى ؤَذاَها ٌه٘غ ْذسة اإلااظعت نلى اظخًالٛ بمٙاه ُاتها َو

لت ألاحل"  2ؾٍى

ٓت التي ًخم َيها اوهٙاط“ وألاداء َى    ت واإلاادًت، إلااظعتا اظخخذام للؿٍش  إلاىاسدَا البشٍش

 .3”ؤَذاَها جدُٓٔ نلى بالشٙل الزي ًجهلها ْادسة

ِاالخه َزٍ مً وبالخالي هالخل  ما؛ هاجج نً اهذما َى ألاداء ؤن ٍس ً ؤظاظُين َو ج نىطٍش

ُُُٖت اظخخذام اإلاىاسد الخاضت باإلااظعت والزي ًخمثل في الُ٘اءة، والهىطش الثاوي اإلاخمثل في 

 الىخاثج اإلادٓٓت مً رلٚ الاظخخذام واإلاخمثل في نىطش الُ٘اءة.

بزلٚ ماشش َهى ٌهخبر  الُ٘اءة، مُهىم مً وؤوظو ؤشمل ألاداء ؤن مُهىم ومىه هجذ  

هالُتها في اظخًالٛ اإلاىاسد ؤلاهخاحُت اإلاخاخت لها. لىجاح اإلاي  شإة َو

 : والفعالُت والاداءزابعا: العالكت بين الىفاءة 

ا )الُ  م ُاَُالُت، الُ٘اءة، ألاداء(، هجذ ؤجها مهمً خالٛ جبُان اإلاُاَُم العابٔ رَٖش

ي دسحت جدُٓٔ خُث هجذ ؤن الُهالُت حهن، 4حه٘غ ألابهاد اإلاخخلُت إلهجاص اإلاهام الىقُُُت

ألاَذاٍ اإلاعؿشة مً ْبل اإلااظعت، والُ٘اءة حهني ُُُٖت اظخخذام اإلاىاسد واإلاذخالث الخاضت 

باإلااظعت واظخًاللها بشٙل ؤمثل مً ؤحل جدُٓٔ ألاَذاٍ اإلاعؿشة، ؤما ألاداء َهى ًػم ٗل 

 مً الُهالُت والُ٘اءة. 

 

 

                                                
1

 .217مشحو ظابٔ، ص:  الذاوي، الشُخ 
 .160،161(، ص ص: 2008، )ألاسدن: داس الىُاجغ لليشش والخىصَو، مؤشساث ألاداء في البىىن ؤلاطالمُتابشاَُم نبذ الخلُم نبادة،   2

3   OCDE:  Moderniser l’état:  (parie: editions OCDE, 2005), p: 65. 
 .8ابدعام ظانذ، مشحو ظابٔ، ص:  4
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 الفرع الثالث: أنواع الكفاءة االقتصادية

 الاْخطادًت، بر ؤشاس ؤن الُ٘اءة 1975نام   Farrelلُ٘اءة في ٖخاباث وسد مطؿحر ا 

ً ؤظاظُين، ألاٛو جٓني والثاوي جىقُُي ؤو جىصَعي  1.جػم نمىما نىطٍش

حهٍش الُ٘اء الخٓىُت نلى ؤجها ْذسة اإلااظعت نلى الىضٛى بلى وال: الكفاءة التقنية)الفنية(: أ

 2ٖمُت مً اإلاىاسد والتي جخمثل في اإلاذخالث. معخىي مهين مً اإلاخشحاث ؤو اإلاىخجاث بإْل

وحهني الُ٘اءة الخٓىُت بهباسة ؤخشي؛ ْذسة اإلااظعت نلى حهكُم مخشحاتها نىذ معخىي  

مهين مً اإلاذخالث، ؤو الخخُُؼ مً حجم اإلاذخالث للىضٛى بلى خذ مهين مً اإلاخشحاث، ؤي 

  3جها تهذٍ بلى جٓلُل اإلاذخالث وحهكُم اإلاخشحاث.ؤ

ذ الهذًذ مً اإلاهاًير لحخ٘م نلى جدٓٔ الُ٘اءة الُىُت في الاهخاج، ومً ؤَم َزٍ بر ًىح 

اإلاهاًير؛ مهُاس الدجم ألامثل، ومهُاس الخخطُظ، ومهُاس جٙالُِ الاهخاج، ومً ؤَم اإلآاًِغ 

دالت ؤلاهخاج، بر ًخم في الًالب الخهبير نً مذخالث دالت  ؛اإلاعخهملت لُٓاط الُ٘اءة الُىُت

 4خشحاتها )حجم الاهخاج( بطىسة ٖمُت.منىامل الاهخاج(، و ؤلاهخاج )

ومىه ًمً٘ حهٍشِ الُ٘اءة الُىُت نلى ؤجها: ْذسة اإلااظعت للىضٛى بلى حهكُم مخشحاتها  

انخمادا نلى حجم مهين مً اإلاذخالث، ؤو جذٛ نلى جٓلُل اإلااظعت إلاذخالتها للىضٛى بلى حجم 

 مهين مً اإلاخشحاث.

الخخطُطُت في وضٛى اإلااظعت بلى جمثل الُ٘اءة يصية )السعرية(: يا: الكفاءة التخصثان

دذر َزا " ؤَػل جخطُظ ممً٘ للمىاسد في غىء ألاظهاس والخٙالُِ اليعبُت لهزٍ اإلاىاسد، ٍو

نىذما ًٙىن َىإ جىصَو ؤمثل للعلو والخذماث مو ألاخز بهين الانخباس جُػُالث اإلاعتهلٚ، 

ة الخخطُطُت خين ًدعاوي العهش مو الخٙلُت الخذًت جخدذد الُ٘اء ؛ونلى معخىي ؤلاهخاج

(MC لئلهخاج، ألن اإلاعتهلٚ في َزٍ الخالت نلى اظخهذاد لذَو الثمً الزي ٌهادٛ اإلاىُهت )

                                                
 اإلاشحو العابٔ. 1

2
 Kolawole Ogundari and Sylvester, An Examination Of Technical, Economic and Allocative Efficiency Of 

Small Farms: The Case Study, (CROATIA: zegreb, Journal of Central European Agriculture · January 2006), 

p: 425. 
ذ، )الهذد ، هفاءة البىىن العسبُتولُذ نبذ مىالٍ،   3  .4(، ص: 2011، 104بدث في: ظلعلت دساظاث حعش الخىمُت، اإلاههذ الهشبي للخخؿُـ، الٍٙى
، بدث في: ىذج كُاس ي إلاؤطظت اللطً اإلاعلمالىفاءة الاكخطادًت الطخخدام ؤلامياهاث اإلاخاحت للمؤطظت ؤلاهخاحُت بىاء همضالر العهُذ،  4

 .123(، ص: 2012، 12مجلت الهلىم الاْخطادًت ونلىم الدعُير، حامهت ظؿُِ، )الهذد 
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الخذًت التي جدطل نليها، وبالخالي ًخم جدُٓٔ الخىصَو ألامثل نىذما جٙىن اإلاىُهت الخذًت 

ت الا ت آْخطادًت جٌ للعلهت حعاوي الخٙلُت الخذًت. وفي الىكٍش ط ُٖاءة جخطُظ هجاح الشٖش

ا نً  زا ما ًميَز ج مهين مً ؤظهاس اإلاذخالث، َو ج ألامثل للمذخالث في قل مٍض في اخخُاس اإلاٍض

جبؿت بدذود الاهخاج والزي ًِٓغ هجاح اإلااظعت في جدُٓٔ الؿاْت ش اإلامُهىم الُ٘اءة الُىُت 

 1الث".الاهخاحُت الٓطىي مً خالٛ مجمىنت مهُىت مً اإلاذخ

ذ والصخُذ إلاجمىنت مً اإلاذخالث ت حهني الاظخخذام ُومىه َالُ٘اءة الخخطُط  ُّ الج

ٓت صخُدت في قل ؤظهاس مهُىت، خُث برا  ا بؿٍش للىضٛى بلى مجمىنت مً اإلاخشحاث جم اخخُاَس

خٓٓذ اإلااظعت اظخخذاما ؤمثل للمىاسد في خّذ مهين، وجىضلذ بلى جدُٓٔ حجم ؤنلى وؤمثل 

ؤي حمهذ بين ٗل مً الُ٘اءة الُىُت والخخطُطُت، َةجها جطل في َزٍ اإلاشخلت  مً اإلاخشحاث،

 الاهخاحُت.بلى ما ٌهٍش بالُ٘اءة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .9ابدعام ظانذ، مشحو ظابٔ، ص:  1
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ىالكفاءةىاالدتخداموةىفيىالمصارفىاإلدالموةماهوةىالمطلبىالثاني:ى
 َزا اإلاؿلب الىٓاؽ الخالُت:  ًخػمً

 

 

 

 في المؤسسات المصرفيةالفرع األول: الكفاءة 

ُت َى هُغ اإلاُهىم في اإلااظعاث الاْخطادًت،  ٌهخبر   مُهىم الُ٘اءة في اإلااظعاث اإلاطَش

ُت ؤٖبر ْذس مً اإلاخشحاث باظخخذام ٖمُت مدذّدة مً  خُث حهني ؤن جدٓٔ اإلااظعت اإلاطَش

 ؤن وشاؽ اإلاطاٍس ًخخلِ نً باقي اليشاؾاث الاْخطادًت، مما ًادي 
ّ
ُت، بال اإلاذخالث اإلاطَش

ُت التي ًخم نلى ؤظاظها ُْاط الُ٘اءة بلى ضهىبت جد ذًذ ؾبُهت اإلاذخالث واإلاخشحاث اإلاطَش

ُت.  اإلاطَش

ُت واإلااظعاث : أوال: تحديد مدخالت ومخرجات المؤسسة المصرفية حشتٕر اإلااظعاث اإلاطَش

بال ؤن وؤولها جدُٓٔ الشبذ،  الاْخطادًت ألاخشي في مجمىنت مً ألاَذاٍ التي حععى بلى جدُٓٓها

ؾت وبشٙل واضر، بال ؤن رلٚ ًطهب في اإلااظعت بعاإلااظعت الاْخطادًت جخدذد بمخشحاث ا

ُت؛ ألجها ال جيخج مىخجا ملمىظا ؤو ظلها نُي ض بهخاحهُاإلاطَش ٗاإلااظعاث الاهخاحُت، بهما ًتٖر في  ات 

ُت، بر ًطهب جدذًذ ما ًمً٘ انخباٍس مذخالث وما ًمً٘ انخباٍس  مُهىم الخذمت اإلاطَش

.مخشحاث، َمثال؛   َل ًمً٘ انخباس الىداجو مذخالث ؤو مخشحاث للهملُت الاهخاحُت في اإلاطٍش

وبشٙل نام اْترح الباخثىن مىهجُخين ًخم مً خاللها جدذًذ ؾبُهت اليشاؽ البىٙي،  

 1َما: مىهج ؤلاهخاج ومىهج الىظاؾت.

، خُث ًىكش بلى َزا ألا مىهج الاهخاج .1 ض َزا اإلاىهج نلى اليشاؽ الدشًُلي للمطٍش خير : ٖس

، ٖما جٓاط" اإلاخشحاث في َزا اإلاىهج 2نلى ؤهه ماظعت مىخجت لحخذماث اإلآذمت للهمالء

                                                
، بدث في: مجلت 2000 -2003كُاض حغيراث ؤلاهخاحُت باطخعماٌ مؤشس ماإلاىىَظذ: دزاطت حالت البىىن ؤلاطالمُت خالٌ الفترة، َُطل شُاد،  1

 . 180(، ص: 2012، )الهذد الثاوي، 18دساظاث اْخطادًت بظالمُت، اإلاجلذ 
2
 Benston G.J , and al, Scale Economie in Banking : Arestructing and  Reassessment, in journal of Money, 

USA,  (vol 14, 1982), p : 442. 

 الكفاءةىفيىالمؤدداتىالمصرفوةول:ىلفرعىاألا
 المصارفىاإلدالموة.الكفاءةىاالدتخداموةىفيىىمفكومىالفرعىالثاني:
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بذجم الهمل اإلآذم في ألاوشؿت الدشًُلُت، في خين جػم اإلاذخالث اإلاخًيراث اإلاادًت 

ومً  1اإلاخهلٓت بخٙالُِ الدشًُل َٓـ، مثل الهمالت وسؤط اإلااٛ والخٙالُِ اإلاشجبؿت بها"

 جذ ؤن جٙالُِ الُاثذة جم اظدبهادَا في َزا اإلاىهج.َزا اإلاىؿلٔ ه

ى اإلاىهج ألاٖثر اظخخذاما في ؤيلب دساظاث الُ٘اءة، خُث ٌهخبر مىهج الىطاطت:  .2 َو

ً َهى ًخهامل مو الىداجو بطُتها مذخالث،  ً واإلاعدثمٍش البىٚ وظُـ مالي بين اإلاذخٍش

وبالخالي  2.ماساث اإلاالُتألجها حهخبر  الهىطش ألاظاس ي الزي مً خالله جدشٙل الاظدث

َالىداجو في َزا اإلاىهج حهخبر ٖخذماث بىُ٘ت، مثلها مثل سؤط اإلااٛ الهُني والهمل، ٖما 

ِ بهين الانخباس في نملُت الخدلُل، ورلٚ ألن الىداجو جخىلذ ننها جٙالُِ،  جاخز اإلاطاٍس

لها مً خالٛ الىظاؾت  يخج نىاثذ ختى ًخم جدٍى
ُ
ٛ وج  اإلاالُت بلى ْشوع وؤضى

وبالخالي حهخبر جٙالُِ الدشًُل وجٙالُِ الُاثذة مذخالث ؤظاظُت لخعاب 3ؤخشي.

 .4الُ٘اءة

ض نلى الخٙالُِ الدشًُلُت و   ِ ومىه ًخىضر لىا ؤن مىهج ؤلاهخاج ًٖش حهمل مطاٍس

ِ  مىهج الىظاؾتالُاثذة، نلى ن٘غ  الزي حهخم بٙل مً الخٙلُت الخاضت بمطاٍس

ِ الهامت، وبالخالي ٌهخبر اإلاىهج ألاخير اإلاىهج ألاٖثر الُاثذة والخٙلُت الخاضت باإلاطا ٍس

.  ؤَمُت مً ألاٛو

ًمً٘ الٓٛى ؤن مُهىم الُ٘اءة الاْخطادًت التي جخمثل : ثانيا: أنواع الكفاءة المصرفية

في شُٓيها الخٓني والخخطُص ي في اإلااظعاث الاْخطادًت، َى هُعه اإلاُهىم في 

ُت.  اإلااظعاث اإلاطَش

ة الُىُت ْذسة البىٚ نلى حهكُم مخشحاجه اهؿالْا مً حجم مهين بر حهني الُ٘اء 

مً اإلاذخالث، ؤو جٓلُل مذخالتها للىضٛى بلى خّذ مهين مً اإلاخشحاث، ؤي بما مداولت 

حهكُم اإلاخشحاث )باليعبت بلى حاهب اإلاخشحاث( ؤو مداولت جٓلُل اإلاذخالث )باليعبت بلى 

                                                
1
 Ana Maria Cunha, performance measurement in management of bank branch networks using data 

envelopement analysis, (phd thesis in philosophy, university of Warwich, UK, 1999), p:76. 
2
 David C.W & Paull W.W, Evaluating the efficiency of commercial bank: does our view of what bank do 

matter, in : Federal Reserve Bank of St-Louis, vol77, (USA, 1995), pp:39. 
3
 Ana Maria Cunha, Op.Cit, p:70. 

ذمدمذ ابشاَُم العٓا،  4 ت بدولت الىٍى ض لالْخطاد جحلُل الىفاءة الفىُت وهفاءة السبحُت للبىىن الخجاٍز ، بدث في: مجت حامهت اإلالٚ نبذ الهٍض

 .37(، ص: 2008د الثاوي، ، )الهذ22وؤلاداسة، اإلاجلذ 
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ج ألامثل حاهب اإلاذخالث(. ؤما الُ٘اءة الخخطُطُت؛  َخهني ْذسة البىٚ نلى اخخُاس اإلاٍض

 1للمذخالث الزي ًٓلظ الخٙلُت ؤلاحمالُت بلى ؤدوى خذ ممً٘.

 ٖما جىحذ ؤهىام ؤخشي للُ٘اءة ًمً٘ جحخُطها َُما ًلي:

ُْاط جٙالُِ البىٚ وعبت بلى الخٙالُِ نلى : حهمل ُٖاءة الخٙالُِ هفاءة الخيالُف .1

ا إلهخاج مجمىنت مالتي  ً اإلاخشحاث باظخخذام وخذاث راث ألاداء ألاَػل، جم جٓذًَش

ابت الخٙالُِ مً خالٛ مذخالث بإْل  ا، بر حهمل نلى ْس بر جخميز بها البىٕى الُ٘اة بداٍس

ألاظهاس، وبٓذس ًدىاظب مو الدشًُل ألامثل للبىٚ، ٖما ًمً٘ ؤن جخدٓٔ ُٖاءة 

وج٘ىىلىحُا اهخاج الخٙالُِ مً خالٛ اظخخذام بداسة البىٚ وانخمادَا نلى جٓىُاث 

 2جدٓٔ جٙالُِ نىذ خذَا ألادوى.

ومىه هجذ ؤن ُٖاءة الخٙالُِ جمً٘ البىٚ مً الخد٘م في جٙالُِ اإلاذخالث مً  

خالٛ جٓلُلها، بر ال جخدٓٔ ُٖاءة الخٙالُِ للبىٚ نىذ اظخخذامه إلاذخالث بخٙلُت 

زا في قل ألاظ  العاثذة. هاس مشجُهت، في مٓابل خطىله نلى مخشحاث يير مشجُهت َو

: "جِٓغ َزٍ الُ٘اءة الخًير في ؤسباح البىٚ باليعبت لؤلسباح اإلآذسة إلهخاج هفاءة ألازباح .2

بر ٌهخبر مُهىم ُٖاءة 3مجمىنت مً اإلاخشحاث بىاظؿت الىخذاث راث ألاداء ألاَػل."

ألاسباح ؤوظو مً ًمُهىم ُٖاءة الخٙالُِ، ورلٚ ألهه حهخم بٙل مً الخٙالُِ وألاسباح 

 4ىجش نً هىم ؤلاهخاج الزي جم اخخُاٍس مً ْبل البىٚ.التي ج

وبالخالي حهني ُٖاءة ألاسباح ؤن ٌهكم البىٚ ؤسبده اظدىادا نلى جٓلُل بحمالي  

 الخٙالُِ التي جىجش نً حًيراث اإلاذخالث واإلاخشحاث.

خم  ُاءة ألاسباح البذًل 5 جطيُِ ُٖاءة ألاسباح بٛ هىنين:ٍو ت، ٖو  ت. ُٖاءة ألاسباح اإلاهُاٍس

                                                
1

 .23ابدعام ظانذ، مشحو ظابٔ، ص:  
ت البىىن أداء على الىفاءة وهُيل الظىق  كىة أثس، الُُىمي ؤخمذ هػاٛ الٙىس، مطؿُى الذًً نض 2 ت البىىن على جطبُلُت دزاطت :الخجاٍز  الخجاٍز

 .256(، ص: 2007، 3، )الهذد3اإلاجلذ ألانماٛ،  بداسة في ألاسدهُت بدث في: اإلاجلت ،-عمان بىزضت في اإلادزحت -
3

 .54شىقي بىسْبت، مشحو ظابٔ، ص:  
 .23ابدعام ظانذ، مشحو ظابٔ، ص:  4
ت ألازدهُت طسق معلمُت وغير معلمُت لخلدًس الىفاءةالٙىس،  مطؿُى الذًً الُُىمي، نض ؤخمذ هػاٛ 5 ، هفاءة الخيلفت والسبح في البىىن الخجاٍز

ذ بدث في: مجلت دساظاث الهلى 
ّ
ت، اإلاجل ، 35م ؤلاداٍس  .27(، ص: 2008، )الهذد ألاٛو
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ت .ؤ  ٗامل في ؤظىاّ هفاءة ألازباح اإلاعُاٍز : " ًُترع خذ الشبذ اإلاهُاسي وحىد جىاَغ 

اإلاذخالث واإلاخشحاث، لهزا حعخخذم ألاظهاس ٖما هي، لزا جداٛو البىٕى حهكُم 

ؤسباخها ٗلما صاد الُّش بين ؤظهاس اإلاخشحاث وؤظهاس اإلاذخالث، وألن الشبذ اإلاهُاسي 

ُت ف ي الدعهير، َةن البىٕى حهمل نلى حهكُم ؤسباخها ًُترع نذم وحىد ْىة ظْى

 بىاظؿت حهذًل مٓادًش اإلاذخالث واإلاخشحاث."

ْىة العّى اإلاماسظت نلى ًُترع الشبذ البذًل وحىد ": هفاءة ألازباح البدًلت .ب 

خشحاث، ونلى َزا ظهاس، وهي بزلٚ حعدبهذ اإلاىاَعت في ؤظىاّ اإلاذخالث واإلاألا 

ألاظاط ًخم الانخماد نلى الذخل لخعاب ُٖاءة الشبذ البذًل، وحهكم ألاسباح 

ُمت اإلاذخالث، ومً خالٛ الخجمُو الخؿي  ٗلما صاد الُّش بين دخل البىٚ ْو

للبىٕى التي جيخج نلى ألاْل مٓذاسا مً مخشحاتها باظخخذام مٓذاس ؤْل ؤو مدعاو 

." مً اإلاذخالث ظخدطل نلى ألاْل  نلى مٓذاس مً الذخل مثل البىٚ ألاٛو

و هفاءة الحجم .3 : جخمثل ُٖاءة الدجم في مٓذسة البىٚ نلى الخد٘م في جٙالُُه نىذ َس

بر جٓاط ُٖاءة الدجم مً خالٛ يلت الدجم ، 1حجم اإلاىخجاث مو زباث حجم اإلاذخالث

ضش ؤلاهخاج ؤو مذي مُٓاظا للخًير اليعبي في ؤلاهخاج بلى الخًير اليعبي في نىا"التي حهخبر 

اخخالَها نً الىاخذ، َٙلما صادث َزٍ اليعبت نً الىاخذ دٛ رلٚ نلى ُٖاءة الدجم، 

لما اهخُػذ دٛ رلٚ نلى الالُٖاءة".  2ٗو

ًٓترب مُهىم ُٖاءة الىؿاّ مً مُهىم ُٖاءة الدجم، لً٘ ًخخلُان في  :هفاءة الىطاق .4

ىٚ )الخٙلُت لٙل وخذة( مً الاهخاج، َُ٘اءة الدجم تهخم بخخُُؼ مخىظـ جٙلُت الب

ادة بهخاج مىخىج مً هىم واخذ، ؤما ُٖاءة الىؿاّ َتهخم بخخُُؼ مخىظـ جٙلُت  ؤحل ٍص

البىٚ مً ؤحل بهخاج ازىين ؤو ؤٖثر مً اإلاىخجاث، ؤي جخُُؼ الخٙالُِ في قل اهخاج 

ٗاهذ الخٙالُِ نىذ بهخاج مخشجين مها ؤو ؤْل مً اهخاحهما  مخشحاث مخهذّدة، َةرا 

 3طلخين، جخدٓٔ ُٖاءة الىؿاّ.مىُ

 

                                                
1
 Jason Allen and Ying Liu, Efficiency and Economies of Scale of Large Canadian Banks, Working Paper, 

(Bank of Canada, 2005), p: 5. 
 .24ابدعام ظانذ، مشحو ظابٔ، ص:  2
 اإلاشحو العابٔ. 3
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 الكفاءة االستخدامية في المصارف اإلسالميةمفهوم  الفرع الثاني: 

و اظدثماساتها مً خالٛ  باظخًالٛ اإلاطاٍس ؤلاظالمُت جٓىم  مىاسدَا اظخًالال ؤمثل وجىَى

ت، ورلٚ ل ة خدُٓٔ الُ٘اءضًُها اإلاخخلُت التي حهمل نلى جدُٓٔ ألاَذاٍ الاْخطادًت والخىمٍى

 لها.الاظخخذامُت 

 الكفاءة االستخدامية في المصارف اإلسالمية: تعريفأوال: 

 ؤهىا  
ّ
ال ًم٘ىىا بنؿاء حهٍشِ مدذّد للُ٘اءة الاظخخذامُت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، بال

ُها مً خُث الاظخ ًالٛ ألامثل للمىاسد ًخمثل في: ظىػو َزا الخهٍشِ في بؾاس مدذّد، َخهٍش

 مً الٓذس هُغ باظخخذام اإلاخشحاث صادث برا بدُثومخشحاجه،  البىٚ مذخالث بين نالْت"

 اإلاخشحاث جٓذًم جم ؤو ؤْل، مذخالث باظخخذام اإلاخشحاث مً الٓذس هُغ جدُٓٔ ؤو اإلاذخالث،

ّ َا بإْل . بر هجذ ؤن َزا الخهٍشِ َى هُعه في 1"الُ٘اءة نلى رلٚ دٛ اإلاذخالث مً ممً٘ س

ٓت اإلااظعاث الاْخطادًت ألاخشي، ؤم ا حهٍشِ الُ٘اءة الاظخخذامُت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت بؿٍش

ؤشمل َى: ْذسة البىٚ ؤلاظالمي نلى اظخًالٛ اإلاىاسد الاْخطادًت الخاضت به وجىحيهها هدى 

ل اظدثماساث مخخلُت تهذٍ بلى جدُٓٔ الخىمُت الاْخطادًت والاحخمانُت ، وجدُٓٔ ؤٖبر ْذس جمٍى

لخٙالُِ، ورلٚ مً خالٛ ؤلاداسة الششُذة للؿاْاث اإلاادًت ممً٘ مً ألاسباح، بإْل ْذس مً ا

ت، َزا مً حهت، ومً حهت ؤخشي؛ ٌهمل البىٚ ؤلاظالمي نلى جدُٓٔ الدجم ألامثل  والبشٍش

هها باإلغاَت بلى جىحُه مطادس ألامىاٛ لذًه بلى اظخخذاماتها اإلاثلى.  2للمىخجاث اإلاالُت وجىَى

ذة في الاظخًالٛ وبالخالي َالُ٘اءة الاظخخذامُت للبى ُّ ٚ ؤلاظالمي حهني ْذسجه نلى ؤلاداسة الج

ٔ مخخلِ  ألامثل إلاطادس ؤمىاله دون َذس، مً ؤحل جىحيهها هدى الاظخخذاماث ألامثل نً ؾٍش

 اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاظالمُت، والتي جدٓٔ ؤٖبر الهىاثذ وجىه٘غ بالىُو نلى الاْخطاد.

اإلاطاٍس ؤلاظالمُت حشمل نذة حىاهب ًمً٘  ومً رلٚ هجذ ؤن الُ٘اءة الاظخخذامُت في 

 3جحخُطها في الىٓاؽ الخالُت: 

                                                
1

ُت،   (، 2014سظالت دٖخىساٍ يير ميشىسة، ٗلُت الهلىم الاْخطادًت، حامهت وسْلت، ، )اإلاطسفُت اإلاؤطظاث في الدشغُلُت اءةالىف كُاض حذي شٍش

 .27ص: 
 .ٌهخبر جدُٓٔ الخىمُت الاْخطادًت والاحخمانُت مً ألاَذاٍ الخاضت باإلاطاٍس ؤلاظالمُت 
ُت، مشحو ظابٔ،  ص 2  . 28حذي شٍش
 .23ص: ابدعام ظانذ، مشحو ظابٔ،   3
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زا ما  .1 الُ٘اءة في اظخخذام اإلاىاسد اإلاالُت لذي البىٚ ؤلاظالمي بالخد٘م في الخٙالُِ، َو

 ٌهٍش بُ٘اءة الخٙالُِ؛

زا ما ًؿلٔ  .2 الُ٘اءة في جىصَو الخٙالُِ مً خالٛ الهمل نلى جدُٓٔ الدجم ألامثل، َو

 ُ٘اءة الدجم؛نلُه ب

زا ما ٌهٍش بُ٘اءة الىؿاّ. .3 و اليشاؽ َو و اإلاىخجاث اإلاالُت مً خالٛ جىَى  الُ٘اءة في جىَى

 الخٓىُتحشمل ٗل مً الُ٘اءة  في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ومىه هجذ ؤن الُ٘اءة الاظخخذامُت 

ورلٚ بالخد٘م بدشًُل مىاسد البىٚ بإْل الخٙالُِ وجدُٓٔ ألٖبر الهىاثذ، والُ٘اءة 

هها. لخخطُطُتا  والتي تهذٍ بلى حهكُم البىٚ لهىاثذٍ وصٍادة اظدثماساجه اإلاالُت وجىَى

ُاءة جىقُُُت، َاألولى جشجبـ   وجىٓعم الُ٘اءة الاْخطادًت بلى: ُٖاءة حشًُلُت ٖو

ج اإلاذخالث في قل  مخًير  باالظخخذام ألامثل للمذخالث، بِىما حهني الثاهُت الخخطُظ ألامثل إلاٍض

 ألاظهاس.

ًمً٘ ؤن هىضر مً خالٛ َزا  :ثانيا: أنواع الكفاءة االستخدامية في المصارف اإلسالمية

الهىطش بمٙاهُت جدُٓٔ الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي للُ٘اءة الاظخخذامُت إلاىاسدٍ اإلاالُت في بؾاس 

ت، مٓاسهت بالىكام اإلا شفي الخٓلُذي، بر جبرص الُ٘اءة الاظخخذامُت طانخمادٍ نلى مبذؤ اإلاشاٖس

ءة في جدُٓٔ للمطاٍس ؤلاظالمُت في الاظدثماس، والُ٘اءة في جخطُظ اإلاىاسد اإلاالُت، والُ٘ا

 1الاظخٓشاس الاْخطادي، والتي ًمً٘ جىغُدها َُما ًلي: 

جٓىم اإلاطاٍس ؤلاظالمُت بىقُُت الىظاؾت اإلاالُت انخمادا نلى مبذؤ الىفاءة في الاطدثماز:  .1

ت بين ٗل  ً )ؤصخاب مً ؤصخاب الىداجو )اإلاشاٖس ؤصخاب الُاثؼ اإلاالي( وبين اإلاعدثمٍش

، َهي حشإس مو ٗل مً ؤصخاب الىداجو وؤصخاب الاظدثماساث، نلى 
ً
العجض اإلاالي( مها

ًذًت التي جدشإس مو ٗل ؾٍش نلى خذٍ، ٖما ؤن الهاثذ اإلادٓٔ ن٘غ اإلاطاٍس الخٓلُذ

إلاطاٍس ؤلاظالمُت مباششة ًخدذّد جبها لىجاح اإلاششوم الاظدثماسي، خُث ًشجبـ الهاثذ في ا

ز بما باالسجُام وبما باالهخُاع، مما ًدخم نلُه بًجاد َشص باليشاؽ ؤلاهخاجي، َٓذ ًخميّ 

ت راث مخاؾش ونىاثذ مخخلُت إلشبام الخُػُالث اإلاخخلُت ألصخاب اإلاذخشاث.  اظدثماٍس

                                                
1

 .55شوقي بورقبت، مرجع سابق، ص:   
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ى بال ؤن َزا ألامش ال ًمً٘ ؤن حهخمذٍ اإلاطاٍس الخٓلُذًت التي ًٓىم نملها نل 

ٗان رلٚ في  ؤظاط الُاثذة، بر جخهشع َزٍ ألاخيرة بلى الهذًذ مً الُٓىد ظىاء 

ضي، ورلٚ لخدُٓٔ ؤَذاٍ العّى اإلاطشفي  ٔ ظُاظاث البىٚ اإلاٖش و نً ؾٍش

 اْخطادًت ٗلُت.

ٖما هجذ ؤن الشبذ في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ًخًير بمشوهت ؤٖبر مٓاسهت بإظهاس الُاثذة  

ىه هجذ ؤن اإلاطاٍس ؤلاظالمُت حهخبر ؤُٖإ مً الىاخُت في اإلاطاٍس الخٓلُذًت، وم

ا؛ بانخمادَا نلى  ت ومً هاخُت حزب اإلاذخشاث مً ؤحل حهبئتها واظدثماَس الاظدثماٍس

ت التي جخميز بمشوهت ؤٖبر مً ؤظهاس الُاثذة التي حهخمذَا اإلاطاٍس  آلُت اإلاشاٖس

 1الخٓلُذًت.

جخطُظ اإلاىاسد في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت في : جخمثل الُ٘اءة في الىفاءة في جخطُظ اإلاىازد .2

ٚ له في الشبذ النذم انخمادَا في مىذ الاظدثماساث نلى م ءة الهمُل، ورلٚ ألجها جذخل شٍش

ل اإلاششوناث  والخعاسة، وبالخالي َهي حععى بلى حهكُم الشبذ مما ًجهلها جُاغل في جمٍى

اإلاطاٍس الخٓلُذًت التي  التي حهؿي ناثذا ؤنلى مو الاَخمام بإماهت الهمُل، نلى ن٘غ

ل الاظدثماساث مً ؤحل غمان مبلٌ الٓشع والُاثذة حهخمذ نلى مالءة الهم ُل في جمٍى

ٗاث والهمالء، والٓؿام الهام، نلى خعاب ضًاس  ل ٖباس الشش نلُه، َىجذَا تهخم بخمٍى

ً والٓؿام الخاص. وبالخالي ال ٌهخبر ظهش الُاثذة مهُاسا ظلُما لخخطُظ اإلا ىاسد اإلاعدثمٍش

 في خالت الاسجُام.

َالٓذسة نلى جخطُظ اإلاىاسد اإلاالُت في اإلاطاٍس الخٓلُذًت التي حهخمذ نلى هكام  

جخطُظ اإلاىاسد في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت التي حهخمذ نلى  الٓذسة نلى الُاثذة؛ جخخلِ نً

هت لؤلس  ت، بر جٙىن َزٍ الهملُت ؤٖثر ُٖاءة ٗلما اسجبؿذ بمهذالث مخْى باح ْانذة اإلاشاٖس

 نلى ؤظغ ظلُمت.

ما"  ت نلى الهاثذ مهذٛ ؤن مهلىم َى ٖو  حمُو في واخذ ولِغ صمىُا، زابذ يير اإلاشاٖس

ى ألاوشؿت،  اإلاخخلُت، ألاوشؿت خعب اإلااٛ سؤط بلى الخاحت خُٓٓت ظُه٘غ بزلٚ َو

                                                
(، ص ص: 2010، 62، بدث في: مجلت الُ٘ش ؤلاظالمي اإلاهاضش، )الهذد اإلاشازهت هظام على اإلابني ؤلاطالمي اإلاطسفي العمل حىمت يُث، مجذي 1

101 ،102. 
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و مً بر َُه، اإلاخاؾشة ودسحت بهخاحُخه، ومهذالث اليشاؽ غشوسة ؤًػا وظُه٘غ  ؤن اإلاخْى

ت ناثذ ًجهل مما الزٖش، العابٓت الانخباساث خعب اإلااٛ سؤط خطظ جخُاوث  ؤٖثر اإلاشاٖس

 1".اإلاىاسد بخخطُظ الُٓام نىذ البذًلت الُشضت نً وحهبيرا ودْت ْشبا

حهىد ؤظباب ألاصمت اإلاالُت ونذم الاظخٓشاس : الىفاءة في جحلُم الاطخلساز الاكخطادي .3

ٗان ظىت   2ها: ألظباب نذًذة، ومً ؤَم 2008الزي 

 الخهامل بألُت ظهش الُاثذة في جىحُه الاْخطاد الشؤظمالي؛ .ؤ 

 بُو الذًً وجىسٍٓه؛ .ب 

ادة الابخٙاساث واإلاشخٓاث اإلاالُت. .ج   ٍص

ألاهكمت ألاظباب ؤبشص الهىامل التي ظببذ في ألاصماث اإلاالُت التي شهذتها  ٍبر جمثل َز

ٗان العبب ألاخير ٌهخبر معخجذا.  الشؤظمالُت، وبن 

ٗل َزٍ ألاظباب حهخبر مدّشمت في الاْخطاد ؤلاظالمي وال ًجىص للمطاٍس خُث هجذ ؤن 

طادي مٓاسهت ة في جدُٓٔ الاظخٓشاس الاْخا ؤلاظالمُت الخهامل بها، مما ًجهلها ُٖ

 باإلاطاٍس الخٓلُذًت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1

 .56شىقي بىسْبت، مشحو ظابٔ، ص:   
2

ذ مً اإلاهلىماث؛ اهكش: خمضة شىداس،   ت في ظل هظم السكابت اإلاطسفُت الخللُدًت عالكتإلاٍض  .181-.177، ص:  بىىن اإلاشازهت بالبىىن اإلاسهٍص
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ىالمطلبىالثالث:ىقواسىالكفاءةىاالدتخداموةىفيىالمصارفىاإلدالموة
 :الخالُتَزا اإلاؿلب الىٓاؽ  ًخػمً

 

 

 

 قياس الكفاءة االستخدامية باستخدام النسب المالية :الفرع األول

ُاءة   ً٘دس ي الخدلُل اإلاالي ؤَمُت ٖبيرة لذي الباخثين الاْخطادًين لخُُٓم ؤداء ٖو

ض اإلاالي لها واٖدشاٍ مىاؾً  ُت، خُث حهخم بخدلُل اإلاٖش هالُت اإلااظعاث الاْخطادًت واإلاطَش َو

ا الٓىة والػهِ به،  ورلٚ باالنخماد نلى اليعب اإلاالُت التي حهذ مً ؤَم ؤدواجه وؤٖثَر

خمثل ؤَمها َُما ًلي:  اظخخذاما،  ٍو

حهشٍَّ الشبدُت نلى ؤجها نباسة نً "نالْت بين ألاسباح التي جدٓٓها اإلااظعت : أوال: نسب الربحية

عت نلى جدُٓٔ ْذسة اإلااظحه٘غ ، خُث 1والاظدثماساث التي ظاَمذ في جدُٓٔ َزٍ ألاسباح"

ة لها.ًشض ى بها  ؤسباح   ؤصخاب الاظدثماساث اإلاذسَّ

 2ؤخذ مٙىهاث الهاثذ الزي ًىٓعم بلى زالزت نىاضش: مًالشبذ في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ٌهخبر  بر 

ل ونملُاث الاظدثماس؛السبـح .1  : هاجج نً نملُاث الخمٍى

ى اإلآابل الزي ًذَو هدُجت الخهاْذاث التي جٓو في ألاحـس .2 بحاسة مىاَو اإلامخلٙاث، : َو

ت  ذ ًاخز بمبلٌ مٓؿىم ٖما في البؿاْاث، ؤو بيعبت مئٍى وبحاسة ألانماٛ والخذماث، ْو

ٗالت الاظدثماس، ؤو خعب اإلاذة نىذ جإحير الخضاثً الُىالرًت؛  مً سؤط اإلااٛ في خالت و

و : هي اإلآابل الزي ًإخزٍ اإلاطٍش بمبلٌ مٓؿىم ولِغ مشجبؿا بيعبت للمبلٌ ؤالسطىم .3

 للمذة، لشبهت الخهامل الشبىي اإلآترن بالخذمت، مثل: نمىلت خؿاب الػمان.

 للمطاٍس ؤلاظالمُت ما ًلي: الاظخخذامُتومً وعب الشبدُت التي جِٓغ الُ٘اءة 

                                                
 178ابشاَُم نبذ الخلُم نبادة، مشحو ظابٔ، ص  1
ُت ؤلاظالمُت، مشحو ظابٔ، ص  2  36-32ص:  نض الذًً خىحت، اإلاطَش

 دتخدامىالندبىالمالوةىىقواسىالكفاءةىاالدتخداموةىباول:ىلفرعىاألا
 الفرعىالثاني:ىقواسىالكفاءةىاالدتخداموةىبادتخدامىالطرقىالكموةىى
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هخبر مً ؤَم اإلااششاث اإلاالُت التي جِٓغ : ROE*1*: *معدٌ العـابد على حلىق اإلالىُت .1 َو

خُث جِٓغ َزٍ اليعبت الهاثذ نلى مجمىم " ُٖاءة اإلاطٍش في اظخخذام ألامىاٛ،

ٔ ، 2"اظدثماساث خملت ألاظهم في اإلاطٍش خم خعابها َو  :ًليما ٍو

 
بت ضافي الشبذ بهذ الػٍش

ّ  اإلالُ٘ت خٓى
ّ  اإلالُ٘ت   مهذٛ الهاثذ نلى خٓى

 ٗل دًىاس معدثمش مً ؤسباح ألصخابه. ما خشج نًاليعبت  بر جِٓغ َزٍ 

َزٍ اليعبت ُٖاءة اإلاطٍش في جىلُذ  حه٘غو : ROA3  :ثمعدٌ العـابد على اإلاىحـىدا .2

، 4ؤسباح نلى ألامىاٛ اإلاعدثمشة في اإلاىحىداث، وحهٍش ؤًػا بمهذٛ الهاثذ نلى الاظدثماس

 وجدعب ٖما ًلي:

ضافي ألاسباح

مجمىم اإلاىحىداث
 مهذٛ الهاثذ نلى اإلاىحىداث 

 مىحىداث اإلاطٍش مً ؤسباح. مًٗل دًىاس هخج نً اظدثماس ما  بر جِٓغ َزٍ اليعبت    

الىُٓاث وجخُُؼ  في جد٘مهوجِٓغ َزٍ اليعبت ْذسة اإلاطٍش نلى  PM*5: هامش الـربح: ثانيا

ٓا للمهادلت الخٙالُِ خم خعابها َو  6  الخالُت:، ٍو

ضافي الذخل

مجمىم ؤلاًشاداث
 َامش الشبذ 

 اث.َهزٍ اليعبت جِٓغ ضافي الذخل لٙل دًىاس واخذ مً بحمالي ؤلاًشاد

مً٘ بًجاد الهالْاث بين اليعب الثالر ٖما ًلي:   ٍو

 ٛ  بحمالي ألاضى

ّ  اإلالُ٘ت بحمالي خٓى
 

ضافي الذخل

 ٛ بحمالي ألاضى
     

                                                
*
 
*
 Return On Equit 

1
 .55: ، ص (2003المكتب العربي الحديث،  :االسكندريت) ،أساسياث اإلدارة الماليتعبد العزيز النجار،  


 Return On Assets 

3
ا الذوسي وآخشون،    ٍش  .176، ص (2010داس الُاصوسي الهلمُت لليشش والخىصَو، )ألاسدن: ، وظابف وعملُاث مىظماث ألاعماٌٖص

*
 Profit Margin 

تؾاّس نبذ الهاٛ خماد،   5  .84، ص (2003الجامهُت،  الذاس )، جلُُم أداء البىىن الخجاٍز
6

 المرجع السابق. 
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      ROA    EM (EM )هى مضاعف حلىق اإلالىُت 

بحمالي ؤلاًشاداث

  ٛ بحمالي ألاضـى
  

 ضافي الذخـل 

 بحمالي ؤلاًشاداث
     

      PM    UM (UM )  مىفعت ألاضٌى

 .CAMELSالتقييم بنموذج  :ثالثا

ف   .1 نباسة نً مجمىنت مً اإلااششاث التي ًخم مً خاللها جدلُل  َى   :CAMELSمعُاز حعٍس

ت دسحت جطيُُه الاظتراجُجُاث  ومً خالله ًمً٘ بىاء، 1الىغهُت اإلاالُت ألي مطٍش ومهَش

ورلٚ مً خالٛ الانخماد  .اإلاعخىي اإلاؿلىب الالصمت لخدعين ُٖاءة اإلاطٍش وسَو ؤداثه بلى

 2 نلى نىاضٍش العذ والتي جخمثل في آلاحي:

، Earningsالشبدُت ، Assets ‘Qualityحىدة ألاضٛى ، Capital Adequacyُٖاًت سؤط اإلااٛ

  Sensitivity .الخعاظُت، Liquidityالعُىلت 

 خمثل َُما ًلي:ج خٙىن اإلاهُاس مً ظخت نىاضش سثِعتً: CAMELSعىاضس معُاز  .2

ًخهشع اإلاطٍش للمخاؾش الهذًذة واإلاخخلُت  :  Capital Adequacyهفاًت زأض اإلااٌ .ؤ 

التي جيشإ نً ؾبُهت نمله ووشاؾه، ألامش الزي ًدخم نلُه الاخخُاف بجضء مً سؤط اإلااٛ 

ٗاَُا إلاىاحهت َزٍ اإلاخاؾش  .ًٙىن 

اث  خُث ًمً٘ حهٍشِ ُٖاًت سؤط اإلااٛ نلى ؤجها  ؤداة مً ؤدواث  الخد٘م في معخٍى

هت  اإلاخاؾش؛ مً خالٛ هت ويير اإلاخْى ير سؤط اإلااٛ الٙافي والالصم المخطاص الخعاثش اإلاخْى جَى

ُت اإلاخخلُت والزي ٌهمل نلى  .3التي جخهشع لها اإلاطاٍس هدُجت ُْامها باألنماٛ اإلاطَش

ادة س   .4ٍ وهمٍىدُت اإلاطش بالخُاف نلى والء الهمالء وصٍادة حجم الىداجو، وبالخالي ٍص

مُٓاط ًخم نلى ؤظاظه نلى ؤهه  معدٌ هفاًت زأض اإلااٌونلى َزا ألاظاط ٌهٍش  

ى ما  جدذًذ الهالْت بين سؤط اإلااٛ الخاص باإلاطٍش وألاضٛى اإلاشجخت بإوصان اإلاخاؾشة، َو

                                                
1
لت شىقي بىسْبت،    ُت، )الهذدفي:  بدث، في جلُُم أداء البىىن ؤلاطالمُت camelsطٍس ت للذساظاث اإلاالُت واإلاطَش  2ص (،2011 ،1اإلاجلت الجضاثٍش
2

تعلى فعالُت هظام ا ) Camelsأثس جطبُم هظام الخلُُم اإلاطسفي ألامسوي )ًىظِ بىخحخاٛ،   ، بدث في مجلت الباخث، لسكابت على لبىىن الخجاٍز

 .207(، ص: 2012، 10)الهذد 
3

ٌ مدمذ خعً سشم، نالء داش ي ديُم،   ت  IIIجأثير هفاًت زأض اإلااٌ وفم مخطلباث لجىت باش ، بدث في مجلت اإلاثنى على زبحُت اإلاطازف الخجاٍز

ت والاْخطادًت، اإلاجلذ  ، 8للهلىم الخجاٍس  .140(، ص: 2018، )الهذد ألاٛو
4

 .694(، ص: 43،2018، بدث في مجلت الخُٓٓت، )الهذد:  البىىن الخللُدًت مع باإلالازهت ؤلاطالمُت البىىن في اإلااٌ زأض هفاًت أهمُتًىوغ مىهه،  
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ٛ نملذ لجىت  نلى بسظاثه لُٙىن مهذال مىخذا، خُث وغهذ خذا ؤدوى للهالْت بين  باص

اظو مً حهت، وبين ألاضٛى والالتزاماث الهشغُت الخؿش ة مشجخت سؤط اإلااٛ بمُهىم و 

ابإوصان مً   1.حهت ؤخشي، ْذَس

مً اجُاُْت باٛص ألاولى زم خُث مش مهذٛ ُٖاًت سؤط اإلااٛ بمجمىنت مً الخهذًالث  

ٛ  الثاهُت مً٘ جحخُطها في اإلاهذالث آلاجُت، 3بلى اإلاخؿلباث التي ؤْشتها لجىت باص   :ٍو

 مهذٛ ُٖاًت سؤ ٛ  2=1ط اإلااٛ في اجُاُْت باص

 

 

 

  ٛ  3=2مهذٛ ُٖاًت سؤط اإلااٛ في اجُاُْت باص

 

 

 

  ٛ  4=3مهذٛ ُٖاًت سؤط اإلااٛ في اجُاُْت باص

 

 

 

ُما ًخظ اجُاُْت باٛص الثالثت َٓذ جميزث بـ:   5َو

  ًدت ألاولى م و وعبت ألامىاٛ الخاضت في الشٍش ، مً ؤحل جدعين هىنُت %6بلى  %4َس

 %4بلى  2خعب اجُاُْت باٛص  %2اهخٓلذ وعبت ألاظهم الهادًت مً سؤط اإلااٛ، خُث 

 .2113، ابخذاء مً ظىت 3خعب اجُاُْت باٛص 

                                                
1

م،   ٌ  اجفاكُتصاًذي مٍش ل ضُغ بئدازة مخاطس وعالكتها اإلاطسفُت اإلااٌ زض أ هفاًت للُاض 3 باش لت دٖخىساٍ  ٛ.م د، يير ،) سظاؤلاطالمُت الخمٍى

 .147، ص:2017ميشىسة(، ٗلُت الهلىم الاْخطادًت، حامهت بع٘شة، 
ذ مً اإلاهلىماث اهكش: خمضة شىداس،  2 ت في ظل هظم السكابت اإلاطسفُت الخللُدًتإلاٍض  .82، مشحو ظابٔ، ص:  عالكت بىىن اإلاشازهت بالبىىن اإلاسهٍص

3
 Basel Committee of Banking Supervision, The New Basel Capital Accord, )an explanatory note, 2001(. P P: 2 ,3. 

4
ت في ظل هظم السكابت اإلاطسفُت الخللُدًتخمضة شىداس،    .97، مشحو ظابٔ، ص:  عالكت بىىن اإلاشازهت بالبىىن اإلاسهٍص
5

ٌ مدمذ ًدُاوي،   دٖخىساٍ يير ميشىسة(، ٗلُت الهلىم الاْخطادًت، حامهت ، )سظالت على الدوز السكابي للظلطاث الىلدًت 3جأثير إضالحاث باش

 .87ظؿُِ،  ص: 

 سؤط اإلااٛ اإلاعاهذ + اإلاطذ الشؤظمالي سؤط اإلااٛ ألاظاس ي + 

ُت + اإلاخاؾش الدشًُلُت  اإلاخاؾش الاثخماهُت + اإلاخاؾش العْى
 10.5% 

 سؤط اإلااٛ ألاظاس ي + سؤط اإلااٛ اإلاعاهذ + سؤط اإلااٛ ؤلاغافي

ألاضٛى والالتزاماث الهشغُت مشجخت  بإوصان مخاسؾها + مُٓاط اإلاخاؾشة 

ُت ال   12.5× عْى

≥ 08% 

 بحمالي سؤط اإلااٛ

 مخاؾش الاثخمان +  مخاؾش العّى + مخاؾش الدشًُل
≥ 08% 
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  :هت  %2.5ار جٓذس ب إضافت وظبت احخُاطُت خُث حهخبر ًٖؿاء للمخاؾش يير اإلاخْى

والزي ًخمثل في اإلاطذ الشؤظمالي، والتي جٙىن مٙىهت مً سؤط اإلااٛ نالي الجىدة، بر 

ج مً ظخت َزا الهامش بالخظُػاٍ  ، وبزلٚ جشجُو وعبت ُٖاًت 2019بلى ظىت  2016ذٍس

بذؤ جؿبُٓها َهلُا ابخذاء مً حاهُي %10.5بلى  %8سؤط اإلااٛ مً   . 2019، ٍو

في اإلآابل؛ وهكشا ألن ؾبُهت الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمُت مخخلُت نً آلُاث نمل اإلاطاٍس  

ُت ؤلا  ت في اإلاخاؾش في حاهب الخطىم مً الخٓلُذًت؛ وهكشا لُٓام اإلاطَش ظالمُت نلى مبذؤ اإلاشاٖس

ٓا للٓىانذ الششنُت ٗل اإلاخاؾش اإلاالُت اإلاشجبؿت  خالٛ خعاباث الاظدثماس اإلاشتٕر التي جخدمل َو

ًبالخىقُُاث اإلامىلت منها؛ ْام مجلغ الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت بةضذاس  إلاهذٛ ُٖاًت  مهُاٍس

ُت ؤلاظالمُت؛  سؤط اإلااٛ مخىأَ مو خطاثظ  مً خالٛ:اإلاطَش

  ٛمهذ ٛ  : 2ُٖاًت سؤط اإلااٛ اإلاىأَ لباص

 1:ٗالخالي وضًُتها: اإلاعادلت اللُاطُت

 

 

 

ت في دسحت جدمُل خعاباث الاظدثماس اإلاشتٕر لدجم مخاؾش  ٍض ت للمطاٍس اإلاٖش ٖما ؤنؿى الخٍش

ا ، ألاضٛى اإلامىلت منها مً خالٛ  ؛2والىاخذمدطىسة بين الطُش  بر جمىذ وعبت غمان ْذَس

 3اإلاهادلت ؤلاششاَُت آلاجُت:

 

 

                                                
1

: ُٖاًت سؤط اإلااٛ للماظعاث )نذا ماظعاث الخإمين( التي جٓخطش نلى جٓذًم خذماث مالُت 02اإلاعُاز مجلغ الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت،  

 .68-67بظالمُت، ص ص: 
2

ذ مً الؿالم خٛى اإلاهامل   خدماث اإلاالُت ؤلاطالمُت، ؤلازشاداث اإلاخعللت بمعُاز هفاًت زأض اإلااٌ: جحدًد عامل "ألفا" في مجلع الساحو:  للمٍض

ت ؤلاظالمُت، ماسط وظبت هفاًت زأض اإلااٌ  .30(، ص: 2011، )ٗىالامبىس: مجلغ الخذماث اإلااٍس
3

 ، اإلاشحو العابٔ.02اإلاعُاز مجلغ الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت،  

ل  سؤط اإلااٛ اإلاَا

ُت + اإلاخاؾش بحمالي اإلاىحىداث اإلا ا الاثخماهُت والعْى شجخت خعب ؤوصان مخاؾَش

ا الاثخماهُت  –الدشًُلُت  اإلاجىداث اإلامىلت مً خعاباث الاظدثماس مشجخت بإوصان مخاؾَش

ُت  والعْى

≥08% 



 إدازة اإلاخاطس والىفاءة الاطخخدامُت في اإلاطازف ؤلاطالمُت ..................................................................الثالث:.................الفطل 

  
155 

 

 

 

 

 

 

  ٛ اإلاهذٛ لُ٘اًت سؤط اإلااٛ إلاجلغ  ضذس اإلاهُاس =3مهذٛ ُٖاًت سؤط اإلااٛ اإلاىأَ لباص

؛ ورلٚ ٖخهذًل للمهُاس 12115مً ؤحل جؿبُٓه اهؿالْا مً ظً  2113الخذماث ظىت 

ابت ا ُت بهذ بْشاس هطىص العابٔ وإلاعاًشة الخؿىساث الذولُت في مجاٛ الْش إلاطَش

ٓا إلاخؿلباث َزٍ ألاخيرة، ْام اإلاهُاس الجذًذ ب  2:واجُاُْت باٛص الثالثت، خُث َو

 " اخترام اليعب بين مٙىهاث سؤط اإلااٛ الىكامي؛ بدُث جٙىن خّٓى اإلاعاَمين

دخين نً %6وسؤط اإلااٛ ألاظاس ي  4.5% مً بحمالي  %10، وؤال ًٓل بحمالي الشٍش

ااإلاىحىداث اإلاشجخ  ؛"ت بإوصان مخاؾَش

 " ذ ْذسة اإلاطٍش نلى اظدُهاب ً َامش بغافي لشؤط اإلااٛ ٖداحض سؤظمالي ًٍض جٍٙى

اث الػًـ اإلاالي؛ ًخم حشُ٘له مً نىاضش بىُغ معخىي سؤط اإلااٛ  الخعاثش في ؤْو

 ".مً ألاضٛى اإلاشجخت باإلاخاؾش %2.5ألاظاس ي وفي خذود 

اإلاالُت  ءةاضٛى ؤداة مً ؤدواث ُْاط الُ٘: حهخبر حىدة ألا Assets ‘Qualityحىدة ألاضٌى  .ب 

 ، ٛ للمطٍش و جدطُله مً ُْمتها الطاَُت داخل  وما َهي حه٘غ حىدة ؤداء ألاضى ًخْى

، بر هجذ مً ؤَ وبطُت خاضت ،وخاسج اإلايزاهُت الهىامل  مالٓشوع التي ًمىدها اإلاطٍش

، حجم ومّذة الٓشعالتي جا  و ألاضٛى ؛ دسحت جىَى ا ْشوع اإلاخهثرة ، ؤمزش نلى حىدة ألاضٛى

 3َهى ًازش بالعلب نليها.واسجُام مخاؾش الخإخش نً العذاد 

                                                
1

 .1: اإلاعُاز اإلاعدٌ لىفاًت زأض اإلااٌ للمؤطظاث التي جلدم خدماث مالُت إطالمُت، ص: 05اإلاعُاز ت ؤلاظالمُت، مجلغ الخذماث اإلاالُ 
2
ت بىٕى نالْت    ت بالبىٕى اإلاشاٖس ٍض ابت هكم قل في اإلاٖش ُت الْش  .238اإلاشحو العابٔ، ص:  ، الخٓلُذًت اإلاطَش

تا البىىن زبحُت على اإلاؤثسة العىاملَاؾمت بً شىت،  3  .539(، ص: 2008، 18، بدث في مجلت الباخث، )الهذد  CAMELS همىذج بئطخخدام لخجاٍز

ل  سؤط اإلااٛ اإلاَا

ا الاثخماهُت  بحمالي اإلاىحىداث اإلاشجخت خعب ؤوصان مخاؾَش

ُت + اإلاخاؾش الدشًُلُت  ىحىداث اإلامىلت مً خعاباث اإلا –والعْى

ُت  ا الاثخماهُت والعْى -1) –الاظدثماس اإلآُذة مشجخت بإوصان مخاؾَش

 اإلاىحىداث اإلامىلت مً خعاباث الاظدثماس اإلاؿلٓت مشجخت بإوصان[ )

ُت[  ا الاثخماهُت والعْى ]اإلاىحىداث اإلامىلت مً اخخُاؾي   –مخاؾَش

خابهت لخعاباث الاظدثماس مهذٛ ألاسباح واخخُاؾي مخاؾش الاظدثماس ال

ُت[  ا الاثخماهُت والعْى  اإلاؿلٓت مشجخت بإوصان مخاؾَش

≥08%  
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سبدُت اإلاطاٍس خُث ؤن اسجُام حجم الٓشوع اإلاخهثرة ًازش بالعلب نلى  

ماششا مهما لُٓاط حىدة  الٓشوع اسهت بةحماليٓ، خُث ٌهخبر ُْاظها موظالمتها

 ٛ اثألاضى ُُت ومخذهُت مً غه ، بر حععى ٗل اإلاطاٍس بلى الخُاف نلى معخٍى

 1الٓشوع اإلاخهثرة.

الٓشوع  لخًؿُتاإلاخططت  الاخخُاؾاثضٛى ؤًػا بيعبت ألا ٖما جٓاط حىدة  

ُاءة ؤلاداسة في حعُير اإلاخاؾش اإلاخخلُت، اإلاخهثرة،  ورلٚ للمداَكت نلى ظالمت اإلاطٍش ٖو

ي جخطُظ مبالٌ مهُىت ًمً٘ لها ؤن حًؿي وعبت الٓشوع التنلى  همل، بر ٌوسبدُخه

 اإلاخهثرة اإلادخملت.

ومعخىي ُٖاءتها وحهمٓها والتزامها بالٓىاهين اإلاىكمت للهمل  Managementؤلادازة  .ج 

اإلاطشفي، ومذي ُٖاءة ؤحهضة الػبـ الذاخلي واإلااظس ي ووحىد ظُاظاث وجخؿُـ 

 معخٓبلي؛

 ومذي معاَمتها في همى اإلاطٍش وصٍادة سؤط اإلااٛ؛ Earningsلسبحُت ا .د 

ُت نلى ؤجها: امٙاهُت البىٚ نلى  بر ًمً٘ حهٍشِ العُىلت : Liquidityالظُىلت  .ٌ  اإلاطَش

هت هت ويير اإلاخْى في ؤْشب آلاحاٛ  هٓذا نلى ؤلاًُاء بالتزاماجه الخالُت واإلاعخٓبلُت اإلاخْى

ير الاثخمان.  2ودون جدُٓٔ ؤي خعاثش مم٘ىت، مو الاظخجابت لؿلباث اإلاخهاملين في جَى

، َهذم ْذستها نلى حًؿُت ؾلباث بر حهخبر العُىلت حذ مهمت باليع  بت للمطٍش

ذي بلى  ًِ ذة للعُىلت ؤسباخها اهخُاعالىٓذ الُىسٍت  ُّ نلى ألاداء ، لهزا حهّبر ؤلاداسة الج

. ذ للمطٍش ُّ  الج

خُث ًمً٘ ُْاط وعبت العُىلت للمطٍش باظخخذام ماششاث نذًذة؛ ومً  

بلى بحمالي  الٓشوعمالي ، وعبت بح3بحمالي الىداجوؤَمها: وعبت ألاضٛى العاثلت بلى 

ٛ 1الىداجو  .2، وعبت ألاضٛى العاثلت بلى مجمىم ألاضى

                                                
1

 اإلاشحو العابٔ. 

ُبت،   2 ت ودوز البىً اإلاسهصي في جىظُمهاسحشاج َو ت للهىإلات والعُاظاث إدازة الظُىلت اإلاطسفُت في البىىن الخجاٍز ، بدث في اإلاجلت الجضاثٍش

 .262ص: (، 2014، 05الاْخطادًت، )الهذد 
3
 Elizabeth M. Samuel, Comparative Performance Evaluation of Selected Commercial Banks in India using 

CAMELS Rating Model, International Journal of Global Sustainability, Vol. 2, (No. 1, 2018),p: 29. 
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ّ  .و  ُت للماظعاث باليعبت: الخعاظُت ججاٍ مخاؾش العى  بالذسحت الخعاظُت جخهلٔ اإلاطَش

ت، باإلاداَل ألاولى  ؤظهاس مخاؾش مثل مخخلُت إلاخاؾش ألادواث َزٍ جخػو خُث الاظدثماٍس

، ؤظهاس مخاؾش ألاظهم، ل العلو، ؤظهاس ومخاؾش الُاثذة ؤظهاس مخاؾشو  الطٍش  منها ٗو

ى اإلاخاؾش َزٍ حمُو ًِٓغ مىخذا بخطاثُا مُٓاظا َىإ ؤن بال مخخلُت، مٓاًِغ له  َو

هت خعاسة ؤْص ى ًِٓغ والزي 3(VAR) مُٓاط الُٓمت اإلآذسة لحخؿش  اإلادُكت في مخْى

ت مً٘ مهُىت، صمىُت َترة خالٛ الاظدثماٍس  خالٛ اإلاطاٍس مً ُتخعاظ دسحت جُُٓم ٍو

 4 :الخالُت ألابهاد

 ؛ إلاخاؾش اإلاالُت اإلااظعاث خعاظُت  العّى

 ُاط جدذًذ نلى اإلاالُت اإلااظعاث مذًشي  ْذسة ؛ مخاؾش ومشاْبت ْو  العّى

 اإلاًؿاة. يير الهملُاث مخاؾش حهٓذ مذي    

 باستخدام الطـرق الكمية االستخداميةالثـاني: قياس الكفاءة  الفرع

ُت ُْاط في اإلاالُت اليعب نلى اظخخذام انخمذثاث التي بن الذساظ     الُ٘اءة اإلاطَش

ض َٓـ نلى ُْاط الُ٘اءة ومنها ،حهشغذ الهخٓاداث نذًذة ُت نلى اإلاذي الٓطير،  ؤجها جٖش اإلاطَش

ُت، والتي باإلغاَت بلى بَمالها لؤلَمُت اليعبُت للمذخالث واإلاخ شحاث اإلاخهذدة للهملُاث اإلاطَش

ُاث.جم سبؿها بخهش   ٍِ الُ٘اءة في الهذًذ مً الخهٍش

ُت، ومُهىم  ؤخشي لزلٚ، قهشث ؤظالُب    جشج٘ض نلى الُٓاط ال٘مي للُ٘اءة اإلاطَش

ى ؾّش بخطاثُت مخهذدة جشجبـ في الهمىم بذالت الىمزحت اإلاهلمُت ويير اإلاهلمُت اظدىادا بل

بلى ؤٖثر الؿّش اظخخذاما في الاهخاج التي جبين الهالْت بين اإلاذخالث واإلاخشحاث، بر ْبل الخؿّش 

 التي حهخبر هي ألاظاط في ؾّش الُٓاط.ُْاط الُ٘اءة، هخؿّش ؤوال بلى حهٍشِ دواٛ ؤلاهخاج 

                                                                                                                                                   
1
Siti Nurain Muhmad, and Hafiza Aishah Hashim, USING THE CAMEL FRAMEWORK IN ASSESSING,  

International Journal of Economics, Management and AccountingBANK PERFORMANCE IN MALAYSIA, 

vol 23, (n:01, 2015), p: 117. 
2
 Parvesh Kumar Aspal, and Sanjeev Dhawan, Camels Rating Model For Evaluating Financial Performance 

of Banking Sector: A Theoretical Perspective, International Journal of System Modeling and Simulation Vol 

01, (n: 03, 2016), p: 13. 
3

لت شوقي بورقبت،    11، مشحو ظابٔ، ص: تفي جلُُم أداء البىىن ؤلاطالمُ camelsطٍس
  12عابٔ، صالشحو اإلا  4
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بإجها نالْت َىُت جبين ال٘مُاث اإلاعخخذمت مً " حهٍش دالت ؤلاهخاج: أوال: تعريف دالة اإلنتاج

ت حعانذ في جدذًذ  الخذ ألاْص ى مً ؤلاهخاج وهي نالْتنىاضش ؤلاهخاج والتي جدٓٔ  جٓذًٍش

ٓت ؤلاهخاحُت اإلاثلى بر ؤن ؤمام البىٚ نذة ؾّش َىُت لئلهخاج، ٖما حعمى ؤًػا بالخىلُُت  الؿٍش

 1."الخ٘ىىلىحُت اإلاثلى

مً٘ ٖخابت دالت ؤلاهخاج ٖما ًلي:  2ٍو

yi =f(Li , Ki)…………..(1). 

 خُث:

Y :)بحمالي ؤلاهخاج )الُٓمت الىٓذًت لجمُو اإلاخشحاث 

L :الث الهملمذخ ،K :ٛمذخالث سؤط اإلاا. 

ت الهالْت بين الخًير في نىامل ؤلاهخاج والخًير في الهملُت  خم اظخخذام َزٍ الذالت إلاهَش ٍو

 3ؤلاهخاحُت، ولذالت ؤلاهخاج مجمىنت مً الخطاثظ ؤَمها ما ًلي: 

جٙىن الذالت يير راث مهنى برا ؤخز ؤي نىطش مً الهىاضش الذاخلت في ؤلاهخاج ُْمت  .1

ت؛ظا  لبت ؤو ضٍُش

ادة في نىاضش ؤلاهخاج  .2 دالت ؤلاهخاج مخجاوعت، وحهخمذ دسحت الخجاوغ نلى الهالْت بين الٍض

ذ هُعه صاد  ادة اإلادٓٓت في الاهخاج، َةرا صادث نىاضش الاهخاج بيعبت مهُىت وفي الْى والٍض

ٗاهذ وعبت الٍض ة داؤلاهخاج باليعبت هُعها َةن الذالت جٙىن مخجاوعت وخؿُت، ؤما برا 

ادة في نىاضش ؤلاهخاج َةن الذالت جٙىن مخجاوعت ويير  في ؤلاهخاج جخخلِ نً وعبت الٍض

 خؿُت؛

( لٙل مً الهمل وسؤط اإلااٛ جٙىن نادة ؤٖبر مً الطُش MPؤلاهخاحُت الخذًت ) .3

( جٙىن مىحبت وجىخُؼ ٗلما صاد الهمل بثبىث سؤط MPLَاإلهخاحُت الخذًت للهمل )

 اإلااٛ.

                                                
اث للمدة جلخالذ حلُل نلي،  1 ، بدث في: مجلت دًالي ، باطخخدام اهمىذج دالت الاهخاج2002 -1002ُُم إهخاج الشسهت العامت لطىاعت البطاٍز

ت،  اإلاجلذ   .137(، ص: 2011، 07، )الهذد 01للهلىم الطيَر
2

 اإلاشحو العابٔ. 
 اإلاشحو العابٔ. 3
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 (Cobb- Douglas Production Functionدوغالس ) –كوب  ثانيا: دالة إنتاج

مً٘ جمثُل دالت ٗىب بر  عخخشج َزٍ الذالت مً دالت ؤلاهخاج. ٍو
ُ
ٔ الطًُت  –ح دويالط َو

 1الخالُت: 

Y= BL

k

1-
………….(2) 

 حُث: 

 B ؛بحمالي بهخاحُت نىامل ؤلاهخاج 

 و(-1) هي مشوهت الهمل وسؤط اإلااٛ نلى الخىالي، َزٍ الُٓم هي زىابذ جدذدَا الخ٘ىىلىحُا

 اإلاخاخت.

م ) -ٗىب ومً ؤحل جٓذًش مهالم دالت  ل اإلاهادلت ْس ( بلى دالت خؿُت 2دويالط ًخم جدٍى

ٔ الطًُت الخالُت:  خم الؿبُعي َو   باظخخذام اللىياٍس

 

 

ٓخين لخعاب ماششاث الُ٘اءة انخمادا نلى دواٛ ؤلاهخاج وجخمثل   farrellعب بر خ جىحذ ؾٍش

 َُما ًلي: 

ٓت نلىاإلاؤشساث ذاث الخىحُه الاطخخدامي:  .1 مجمىنت اإلاذخالث  حهخمذ َزٍ الؿٍش

وخذودَا الُ٘اة، بر تهذٍ بلى جٓلُل اإلاذخالث بلى ؤْل ْذس ممً٘ مو الخُاف نلى 

اث ؤلاهخاج الخالُ ت )نلى ألاْل(، ورلٚ للىضٛى بلى خذ الُ٘اءة مً خالٛ الخإٖذ مً معخٍى

ذ الزي ًخم َُه جخُُؼ اإلاذخالث وعبُا. مً٘  2ؤن حجم اإلاخشحاث لم ًخًّير في الْى ٍو

معخخذما  yجىغُذ رلٚ مً خالٛ الشٙل آلاحي: والزي ًمثل ؤلاهخاحُت لبىٚ، ًيخج اإلاخشج 

 ثباث نىاثذ ؤلاهخاج.جدذ قشوٍ جٓىُت جخميز بx2  و x1اإلاذخالث 

 

                                                
1
  Tim Coelli, A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Enveloment Analyseis (computer) Program, 

(Australia:  working paper, Centre for Efficiency and Productivity Analysis, 1996), p: 3. 
2
daraio cinzia and simar léopold, advanced robust and nonparametric methods in efficiency analysis: 

Methodology and Applications,(USA: Springer, 2007), p30. 

Ln Y= Ln B+  Ln L + (1-)……….(3) 
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 اإلااششاث راث الخىحُه الاظخخذامي(: 14الشيل زكم: )

 

 

 

 

 

 

 

' مىدنى ppبإْص ى ُٖاءة، و Yجمثل جٓىُت اإلاذخالث إلهخاج وخذة واخذة مً  "UU"خُث:  

ت إلهخاج الىخذة، ًمثل اإلاىدنى  هٓاؽ الاظخخذام راث الُ٘اءة الٙاملت  UU‘الخٙلُت اإلادعاٍو

 y إلهخاج وخذة واخذة مً B حهخبر ؤْل ُٖاءة مً A ونلُه َةن الىٓؿت y الىاججإلهخاج وخذة مً 

هبر اإلاعاَت
ُ
نً مذي الاهخُاع في الُ٘اءة الخٓىُت خُث حشير بلى ال٘مُت التي ًمً٘ بها  AB وح

 1."جٓلُظ حمُو اإلاذخالث جىاظبُا بذون جٓلُظ ؤلاهخاج

بالٓاهىن OAنلى الشهام  Aالىٓؿت وخعب ماشش الُ٘اءة الخٓىُت للبىٚ الزي ًيخج نىذ  

  2الخالي:

ت َزا اإلاُل ًمً٘ خعاب ماشش ، 'العهش اليعبي للمذخالثPP ًمثل مُل اإلاعخُٓم وبمهَش

ت )الخخطُطُت( للبىٚ نلى الشهام  ٓا للٓاهىن:  OAالُ٘اءة العهٍش  َو

AEI= OD/OB 

خىقُِ اإلاذخالث ب yاإلآذاس الزي ًمً٘ به جخُُؼ جٙلُت الىخذة مً  DBوجمثل اإلاعاَت 

 ، وبزلٚ حهٍش الُ٘اءة الاْخطادًت للبىٚ خعب الٓاهىن : Bبذال نً الىٓؿت   Cخعب الىٓؿت

 

                                                
1
 Coelli, T., P. Rao, and G. Battese, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, second edition, 

(USA: Library of Congress Cataloging –in- Publication Data, 2005), p53. 
2
  Tim Coelli, Op. Cit.p: 4. 

Source: Coelli, T., P. Rao, and G. Battese, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, second edition, 

(USA: Library of Congress Cataloging –in- Publication Data, 2005), p52. 
 

P’ 

X1/Y 

0 X2/Y 

U 

P 

A 

U' D 

B 

C 
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والُ٘اءة  TEIهي خاضل غشب ٗل مً الُ٘اءة الخٓىُت  Iؤي ؤن الُ٘اءة الاْخطادًت للبىٚ 

ت   .AEIالعهٍش

 ( (output- oriented measures: ذاث الخىحُه ؤلاخساجياإلاؤشساث  .2

ض نلى   ٌهخمذ َزا اإلاىهج نلى البدث في مجمىنت اإلاخشحاث وخذودَا الُ٘اة، بر ًٖش

اث ؤلاهخاج انخماًدا نلى اإلاذخالث اإلاىحىدة خالُا،  حاهب اإلاخشحاث مً خالٛ حهكُم معخٍى

ادة اإلاخشحاث انخمادا نلى ٖمُت زابخت وجمثل الُ٘اءة مً حاهب اإلاخشحاث بال٘مُت التي ًخم  بها ٍص

مً٘ جىغُذ رلٚ مً خالٛ الشٙل الخالي: 1مً اإلاذخالث. الزي ًمثل مخشحاث ألسبو ماظعاث 2ٍو

جدذ قشوٍ   y1, y2 حعخخذم هُغ الٓذس مً اإلاذخالث ولً٘ جيخج ٖمُاث مخخلُت مً اإلاخشحاث 

 .جٓىُت جخميز بثباث اْخطادًاث الدجم

 اإلااششاث راث الخىحُه ؤلاخشاجي (:15الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

بإجها ميشأث راث ُٖاءة، وحشٙل مها خذ الُ٘اءة، وجٓو   DEAخعب همىرج  Cو  A ،Bجطىِ "

D  ؤدوى َزا الخذ، مما ٌهني ؤجها ال جخمخو بالُ٘اءة مٓاسهت مو هكيراتهاB  وD ,C وللىضٛى بلى ،

ادة اإلاخشحاث ' خُث Dخذ الُ٘اءة البذ مً الاهخٓاٛ بلى الىٓؿت  ٔ ٍص ًمً٘ جدُٓٔ رلٚ نً ؾٍش

 'جِٓغ الالُٖاءة، خُث ؤن اليعبت DD دون الخاحت بلى ؤي مذخالث بغاَُت، وبالخالي اإلاعاَت 

                                                
1
 daraio cinzia and simar léopold, Op.Cit,p:30. 

2
 Coelli, T., P. Rao, and G. Battese, Op.Cit,p: 180. 

Y

Y2 

0 

'D 

A 

C 

B 

D

Source : William H. Greene, The Econometric Approach to Efficiency Analysis, (New York, USA: Oxford 

University Press, 2007),p: 107. 
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جِٓغ الُ٘اءة الُىُت خعب الخىحه ؤلاخشاجي، والبىٕى الالُٖاة لذحها دسحت ُٖاءة َىُت    

 1بين واخذ وضُش".

جطىِ ؾّش ُْاط الُ٘اءة نلى : المعلمية لقياس الكفاءةوالطرق ال الطرق المعلميةثالثا: 

هلمي بلى مجمىنخين؛ وهي: "ألاظالُب اإلاهلمُت التي جدخاج بلى جىضُِ دالي ؤظاط الاظخذالٛ اإلا

(، SFAمعبٔ ْبل جٓذًش الىمىرج واظخخشاج مىدنى الُ٘اءة الخذودي، ومً ؤَمها ؤظلىب )

بلى جىضُِ معبٔ، وبهما ًخم خعاب الُ٘اءة مباششة مً خاج وألاظالُب الالمهلمُت التي ال جد

هخبر همىرج ) ( مً ؤَم َزٍ DEAاإلاشاَذاث ، وجشج٘ض بشٙل ؤظاس ي نلى البرمجت الخؿُت، َو

  2ألاظالُب".

لت .1 لي للبُاهاث   طٍس   (DEA )الخحلُل الخطٍى

ف  .ؤ  لتحعٍس لي للبُاهاث  طٍس ٓي : (DEA) الخحلُل الخطٍى للبُاهاث  ًمثل الخدلُل الخؿٍى

عخخذم لُٓاط الُ٘اءة ؤلاهخاحُت 
ُ
ؤخذ ؤظالُب البرمجت الخؿُت الالمهلمُت التي ح

ٓت اإلاىاظبت لخدلُل الُ٘اءة نىذما جٙىن َىإ مذخالث  للماظعاث، بر ًمثل الؿٍش

 ومخشحاث مخهذّدة جم ُْاظها بىخذاث مخخلُت.

ٓت بر حعدىذ    ٓي للبُاهاث ؾٍش  Farell بلُه ؤشاس مبلى مُهى ( DEA) الخدلُل الخؿٍى

ا مً ؤْل مذخالث حهخبر ُٖاة برا اظخخذمذ اظعتاإلا ؤن ىَ  معخىي  هُغ إلهخاج ييَر

 مشٙلت َكهشث واخذ، ومخشج واخذ إلاذخل الُ٘اءة ُْاط اَترع Farell ولً٘. ؤلاهخاج

 .اإلاخشحاث ومخهذدة اإلاذخالث مخهذدة اإلااظعاث ُٖاءة ُْاط

ش جم لزلٚ   ٓت جؿٍى ً، Charnes: باخثينلا ْبل مً DEA ؾٍش  ؤحل مً وآخٍش

 اإلاذخالث مً مخمازلت مجمىنت حعخخذم التي الهام الٓؿام ماظعاث ُٖاءة جُُٓم

ٓت   تهذٍ خُث اإلاخشحاث، مً مخهذدة مجمىنت  إلهخاج ٓا DEA ؾٍش  بلى اإلاُهىم لهزا َو

                                                
 

1
 .29ابدعام ظانذ، مشحو ظابٔ، ص:  

2
 المرجع السابق. 


 Data Envelopment Analysis 
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زا)  الذساظت مدل الهُىت داخل الىخذاث بباقي مٓاسهت وخذة ٗل ُٖاءة ُْاط  ما َو

 . 1(ألاَػل باألداء نلُه ؿلًٔ

هخمذ   شة في البُاهاث مًلِ جدلُل ؤظلىب َو خى ؤمثلُت نلى حَى  Pareto باٍس

Optimality اظخؿانذ برا ُٖاة يير جٙىن  ْشاس اجخار وخذة ؤي: "ؤن نلى جىظ والتي 

ج ؤو ؤخشي  وخذة ت الىخذاث مً مٍض  اإلاخشحاث مً ال٘مُت هُغ بهخاج ألاخشي  ؤلاداٍس

ادة ودون  ؤْل ثمذخال  ب٘مُت ت الىخذة وجٙىن  ،"آخش مىسد ؤي في ٍص  ُٖاءة لها ؤلاداٍس

خى  2.اله٘غ جدٓٔ برا باٍس

 اليعبُت الُ٘اءة خعاب ًمً٘ َةهه البُاهاث مًلِ جدلُل مُهىم خعبومىه   

 البُاوي اإلاىدنى ًىضخه ٖما الهُىت، في الىخذاث بباقي مٓاسهت اْخطادًت وخذة لٙل

 3:الخالي

ٓت (10الشيل زكم ) ٔ ؾٍش  DEA: مىدنى الُ٘اءة الخذودي َو

 

 

  

 

 

 

 

                                                
1
 Mariam Keita, Evaluation de la performance des institutions de micro finance par la méthode 

d’enveloppement des données, thèse du doctorat en administration,)  Kanada : université du Québec A 

Montréal, 2007), p:51 
2
 IDEM. 

 .الُ٘اءة اليعبُت جٓاط مً خالٛ وعبت مجمىم ؤوصان اإلاخشحاث بلى مجمىم ؤوصان اإلاذخالث 
3

في  سظالت دٖخىساٍ يير ميشىسة، بُت للجامعاث الظعىدًت باطخخدام جحلُل مغلف البُاهاثكُاض الىفاءة اليظنلي بً ضالر بً نلي الشاٌو،  

ت والخخؿُـ،   64، 63ص:  ، ص(2007حامهت ؤم الٓشي،  :العهىدًت)ؤلاداسة التربٍى

كُاض الىفاءة اليظبُت للجامعاث الظعىدًت باطخخدام جحلُل مغلف نلي بً ضالر بً نلي الشاٌو، اإلاطدز: 

ت البُاهاث  63(، ص ص: 2007حامهت ؤم الٓشي،  والخخؿُـ، )العهىدًت:، سظالت دٖخىساٍ يير ميشىسة في ؤلاداسة التربٍى

E 

 المخرجات

 المدخالت

A 

D 

B 

C 
 حنى الكفاءةمن

 مؤسسة غير كفؤة

 مقدار عدم الكفاءة
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 A,B,C ,D َاإلااظعاث الذساظت، جدذ اإلاشاَذاث ٗل ًىضر الُ٘اءة مىدنى ؤن الخله 

 اظخخذمذ ألجها)  ُٖاة يير خبرَخه E اإلااظعت ؤما ،DEA مُهىم خعب ُٖاة ماظعاث هي

مً٘(. ألاخشي  الىخذاث مخشحاث هُغ إلهخاج ؤٖثر مذخالث ت ٍو  مً الُ٘اءة نذم مٓذاس مهَش

ت خالٛ  .A والىٓؿت الُ٘اءة مىدنى بين الهمىدًت وؤ ألآَُت اإلاعاَت مهَش

ٓت حعخخذم : الفىُت الىفاءة للُاض DEA البُاهاث مغلف جحلُل جطبُلاث .ب   في DEA ؾٍش

 :الىمارج الخالُت خالٛ مً الُىُت الُ٘اءة ُْاط

 الثابخت الحجم عىابد همىذج CRS :خمثل  ُْاط في اإلاعخخذم الخؿُت البرمجت همىرج ٍو

 1:الخالُت اإلاهادالث في الدجم يلت زباث قل في اٍسللمط الخٓىُت الُ٘اءة

CRS
ix

Min 
 

S.T 0 yY  

0  X
K

X 

                                                   

 : أن حُث

CRS
i
   ُْمت جِٓغ الُ٘اءة الُىُت (TE ) م  iللمطٍش ْس

   :اإلاخجه مدطلتX  الُ٘اة اإلاطاٍس بٙل اإلاشجبؿت لؤلوصان. 

 i
 جشجِبه الزي للمطٍش اإلادطلت الُ٘اءة دسحت هي i 

زا  ٌهمل اإلاطٍش َةن  1 ٗاهذ َةرا ، 1 بالُٓذ ًُي ؤن ًجب الخُُٓم َو

   ، 1 ٗاهذ برا ؤما. ألامثل ؤلاهخاحُت ؤلامٙاهُاث مىدنى نلى ًيخج اإلاطٍش وؤن بُ٘اءة،

 يير ٌهخبر الخٓىُت الىاخُت ومً ألامثل ؤلاهخاحُت ؤلامٙاهُت مىدنى جدذ ًٓو اإلاطٍش َةن 

 .ِٖء

                                                
1

ظالمي: الىاْو وسَاهاٍ اإلاعخٓبل، : الاْخطاد ؤلا بدث في ماجمش، كُاض هفاءة البىىن ؤلاطالمُت والخللُدًت في الجصابسَىاسي مهشاج، شُاد َُطل،  

ض الجامعي،  ًىمي  : يشداًت ،الجضاثش)  .8(، ص: 2011َُُشي  24-23اإلاٖش

 

≥ 
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 1:الخالُت الخؿُت الذالت تجذهُ نلى هدطل ؤن ًجب(  EE)  الاْخطادًت الُ٘اءة ولُٓاط

XWMin ii

i
CRS

*`


 

S.t    0 yY  

XX
i
*

 

0 

*خُث
i

X م للمطٍش الخٙالُِ لخذهُت مخجه جمثل  ؤظهاس ؤن الانخباس في ألاخز مو ، iْس

*اإلاذخالث
i

W ٛؤلاهخاج ومهذY مهؿاة    . 

 همىذج VRS (اإلاخغيرة الحجم عىابد :)ًىؿبٔ ال للعهت الهاثذ زباث اَتراع ؤن خُث 

، بهؼ نلى  ًُترع والزي DEA مً اإلاهذٛ الىمىرج اظخخذام ًمً٘ َةهه اإلاطاٍس

 2:الثباث نذم

VRS

i

Min 


 

S.t 0 yY  

0  X
i 

Ni ,...,2,1 

1’ N 

0 

 هفاءة الظعت  (Scale Efficiency ) : ًٛدذد ؾبُهت الهاثذ للعهت ألي مطٍش مً خال

ٓت َى ؤن اْخطادًاث  ُْاط ُٖاءة العهت )الدجمُت(، والعبب الشثِغ لهزٍ الؿٍش

خم ُْاط ُٖاءة الدجم الد جم ًمً٘ ؤن جدذد مباششة اإلاطٍش الِ٘ء ويير الِ٘ء.  ٍو

ا، ومً زم َةن دسحت  مـً خـالٛ ُْـاط الُ٘اءة الُىُت في خالتي: زباث يلت الدجم، وحًيَر

وحًير  CRSالُ٘اءة الُىُت التي جم الخطٛى نليها مً خالٛ همىرجي: زباث يلت الدجم 

                                                
 اإلاشحو العابٔ. 1
 اإلاشحو العابٔ. 2



 إدازة اإلاخاطس والىفاءة الاطخخدامُت في اإلاطازف ؤلاطالمُت ..................................................................الثالث:.................الفطل 

  
166 

ين، ؤخذَما ًمً٘ بسحانه لهذم ُٖاءة العهت وآلاخش جٓعم بلى ْعم VRSيلت الدجم 

نذم الُ٘اءة الُىُت. وفي خالت وحىد َّش بين دسحت ُٖاءة الُىُت اإلاخدطل نليها مً 

CRS & VRS DEA  َةن رلٚ ٌهني ؤن اإلاطٍش ٌهاوي مً نذم ُٖاءة العهت ، للمطٍش

ما ظبٔ َةهىا وم .CRS & VRS DEAوالتي حهادٛ الُّش بين دسحت الُ٘اءة الُىُت في 

 1:وعخؿُو جدذًذ ُٖاءة العهت مً خالٛ آلاحي

VRS

CRS

i

i
i

TE

TE
Se 

 

ٗاهذ   1َةرا 
i

Se    ٗاهذ 1حهني ُٖاءة العهت، في خين برا 
i

Se  حهني نذم ُٖاءة

في قل العهت. ؤي ؤن ُٖاءة العهت للمطٍش جمثل اليعبت بين الُ٘اءة الخٓىُت للمطٍش 

 .زباث يلت الدجم والُ٘اءة الخٓىُت للمطٍش هُعه في قل حًير الًلت

لت حد الخيلفت العشىابُت .2 ٓت الخذ الخطادفي ؤو الخدلُل الخذودي  *SFA: طٍس وحعمى ؾٍش

التي حعخخذم بشٙل واظو في دساظاث جُُٓم  **الهشىاجي، وهي بخذي الؿّش اإلاهلمُت

ُت، خاضت ُٖاءة الخٙلُت ُاءة الشبدُت. الُ٘اءة اإلاطَش  ٖو

ٓت    شحو رلٚ بلى اإلاشوهت التي جدُدها ؾٍش في حًؿُت ألاخؿاء الهشىاثُت  SFAٍو

الىاحمت نً مشاٗل الُٓاط، ونذم ججاوغ اإلاُشداث في الهُىت الىاخذة. ألامش الزي 

ت مٓابل  ٌعمذ بةحشاء مٓاسهت وعبُت بين َزٍ اإلاُشداث، مثل: اإلاطاٍس الاظدثماٍس

ت ت مٓابل اإلاطاٍس ؤلاظالمُت...اإلاطاٍس الادخاٍس  2، اإلاطاٍس الخجاٍس

لت .ؤ  ف طٍس ٓت  : SFA حعٍس في ُْاط الُ٘اءة اليعبُت للىخذاث مدل  SFAحهخمذ ؾٍش

الذساظت نلى همىرج الاهدذاس الخؿي مو خذ اغؿشاب ال ًدبو الخىصَو الؿبُعي ويير 

ب مٙىن مً SFAمخمازل، خُث جُترع  الخىصَو  خذ خؿإ نشىاجي ًدبو: همىرج خؿإ مٖش

الؿبُعي اإلاخمازل، وخذ الاهدشاَاث الىكامُت التي حهبر نً نذم الُ٘اءة وجدبو جىصَها يير 

                                                
 10اإلاشحو العابٔ، ص:  1

*
 Stochastic Frontier Approach 

**
ٓت الخىصَو الخش    ٓت  الخذ العمُٚ  DFAَزا بلى حاهب ؾٍش  TFAوؾٍش

2
 Shamsher Mohamad et autres, Efficiency of Conventional versus Islamic Banks, international journal of 

Islamic and middle eastern finance and management, vol.2, 2009, p113. 
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خىصم الخذان بطىسة معخٓلت. وبهزا ًيبغي جُعير ؤي اغؿشاب ؤو خؿإ ال . مخمازل ٍو

، ٖىدُجت لهذم الُ٘اءة. وؤَ َزا اإلاىؿٔ جٙىن نذم الُ٘اءة ؤخادًت 
ً
ٌعاوي ضُشا

ؤن جٙىن ظالبت وبهزا ًخم َطل نذم الُ٘اءة )الاهدشاَاث الىكامُت(  الجاهب وال ًمً٘

ٓا إلاا ًلي:      1نً الخؿإ الهشىاجي َو

 

iii vu  

 = خذ نذم الُ٘اءة )جىصَو هطِ ؾبُعي(. 0iuخُث: 

iv ظـ ضُش وجباًً = خذ الخؿإ الهشىاجي ًدبو الخىصَو الؿبُعي بمخى
2

v. 

ix ؤظهاس اإلاذخالث و =iy.مٓادًش اإلاخشحاث = 

ًٙىن  lnyiبن خذ خؿإ ؤخادي الجاهب ًؿشح مشٙلت جٓذًش مهٓذة، َإي خؿإ ُْاط في 

 و هطِ الؿبُعي.غمىُا في َزا الخذ. ومً الاْتراخاث خٛى جىصَو نذم الُ٘اءة، الخىصَ

وبالشيم مً الاظخخذام الىاظو للمٓذساث شبه اإلاهلمُت ويير اإلاهلمُت، َةن مٓذس   

(ML) Maximum likelihood ( )ًٛبٓى اإلاهُاس اإلاُػل لخٓذًشاث الخذ ألاْص ى لالخخما

ٓت اإلاشبهاث الطًشي  هخبر ؤٖثر ُٖاءة مً ؾٍش هٓاؽ نذم الُ٘اءة في ال٘ثير مً الخاالث، َو

(LS) Least Squares   . 

خمُت لحخذ ألاْ SFAوفي مثل خالت  ى ص وهمىرج هطِ ؾبُعي جٙىن الذالت اللىياٍس

  2ٖما ًلي: The log likelihood functionلالخخماٛ 
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1
ٗادًمُت الذساظاث : لُبُا)ماث اإلاالُت ؤلاظالمُت، : ماجمش الخذبدث في، جلدًس عدم الىفاءة على مظخىي الخيلفت والسبحنض الذًً مطؿُى الٙىس،    ؤ

  .184، 183ص:  ص (2008، حىان ُاالهل
2
 184اإلاشحو ظابٔ، ص  

                                                                     )(ln iii xfy 
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 خُث: 

frontiercost  for  1- frontier,  productionfor  1

/
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ٓت خذ الخٙلُت الهشىاثـُت  ٔ ؾٍش س  SFAَو لٙل مطٍش في الهُىت ومٓاسهتها نلى  iuجٓذَّ

ؤظاط ُٖاءة الىخذاث ألاخشي، وفي خالت الخىصَو هطِ الؿبُعي، َةن مخىظـ الخىصَو 

ٓا للمهادلت الخالُت:  اإلاششوؽ، ًٙىن َو

 

 

 

 

الخىصَو الؿبُعي اإلاهُاسي والىمـ الؿبُعي اإلاهُاسي ل٘ثاَت الذالت نلى  :وخُث:

 الخىالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          , 

1
1

/
2



























































uE



 إدازة اإلاخاطس والىفاءة الاطخخدامُت في اإلاطازف ؤلاطالمُت ..................................................................الثالث:.................الفطل 

  
169 

          

                

 

 

حهخبر اإلاخاؾشة نىطشا مالصما لليشاؽ اإلاطشفي ؤلاظالمي؛ بر جمثل جشدد الهملُت الالُت  

ٔ ْانذة الًىم بالًشم، َاإلاخاؾشة هي ظبب اظخدٓاّ الشبذ  ت بين الخعاسة والشبذ َو الاظدثماٍس

اإلاخاؾشة، بر حهّذ َزٍ ألاخيرة  للمعدثمش ٖما للمّذخش، َال ًجىص اٖدعاب ؤي ناثذ دون جدمل

ت ولِغ معخٓال.  نامال مالصما للهملُت الاظدثماٍس

وبالخالي جٙىن اإلاخاؾشة نىطشا مشجبؿا بيشاؽ اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ظىاء في نملُت حزب  

الىداجو ؤو في نملُت اظخخذاماث ألامىاٛ، ومىه جٙىن مشجبؿت بُ٘اءة اظخخذاماث ألامىاٛ في 

 ت في حاهبي الادخاس والاظدثماس.اإلاطاٍس ؤلاظالمُ

ً ؤظاظُين؛ دوس اإلا ؾشة في الاْخطاد ؤلاظالمي في ُٖاءة اخومىه ٌهالج اإلابدث الثالث نىطٍش

ىاٛ في اإلاطاٍس مدوسَا في ُٖاءة اظخخذاماث ألا اإلاالُت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، و حزب اإلاىاسد 

ٔ الهىاضش آلاجُت:   ؤلاظالمُت، ورلٚ َو

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثىالمبحث
المخاطرةىومدىىقدرتكاىرلىىترقوةىالكفاءةىاالدتخداموةى

 للتمووالتىفيىالمصارفىاإلدالموة
 

دورىالمخاطرةىفيىكفاءةىجذبىالمواردىالمالوةىفيىالمصارفىاإلدالموة.:المطلبىاألول 

اإلدالموةىدورىالمخاطرةىفيىكفاءةىادتخداماتىاألموالىفيىالمصارفى:ىطلبىالثانيالم. 
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 دورىالمخاطرةىفيىكفاءةىجذبىالمواردىالمالوةىفيىالمصارفىاإلدالموة.ألول:ىالمطلبىا

 َزا اإلاؿلب الىٓاؽ الخالُت:  ًخػمً

 

 

 

 طبيعة الودائع في المصارف اإلسالمية: الفرع األول

حهخبر الىداجو بطُت نامت مً ؤَم اإلاطادس الخاسحُت التي حهخمذ نليها اإلاطاٍس في الُٓام  

الشثِعُت، بال ؤهه هكشا الخخالٍ هكام نمل اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نً هكيرتها  تهابىقاثُها وؤشؿ

ُخين.، ًادي بلى اخخالٍ ؾبُهت التالخٓلُذً  ىداجو بين اإلاطَش

 طبيعة الودائع في المصارف اإلسالمية والتقليديةأوال: 

مها اإلاطشفي الخٓلُذي  الىكامحهخبر الىداجو في الىداةع في اإلاطازف الخللُدًت: طبُعت  .1

ت( ْشع بُاثذة، ٌعخدٓه ضاخبها  ت، ودٌهت ألحل ؤو ودٌهت ادخاٍس ٗان هىنها )ودٌهت حاٍس

)اإلاىدم( نىذ بلىى ؤحلها. وبالخالي ًٙىن اإلاطٍش الخٓلُذي غامىا لها باإلغاَت بلى التزامه 

ادة اإلاُشوغت نليها وال ت؛ َهي ال جي تبذَو الٍض خمثل في ظهش الُاثذة، مانذا الىداجو الجاٍس

 شد لطاخبها بةغاَت ظهش الُاثذة. ج

مهُىت ومدذدة  نىاثذ نلىاإلاىدم في الىكام اإلاطشفي الخٓلُذي  ًدطلوبالخالي  

ت(  معبٓا ٔ نلى وداجهه  )الىداجو ألحل، والىداجو الادخاٍس جلٓاثُا، "َالىٓىد جلذ الىٓىد َو

 1الىكام اإلاطشفي الخٓلُذي"

 طبُعت الىداةع في اإلاطازف ؤلاطالمُت: .2

ت في اإلاطازف ؤلاطالمُت: الىد .ؤ  جخدطل اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نلى الىداجو اةع الجاٍز

، بر جلتزم جدذ الؿلب لخًزًت ؤسضذتها اإلاالُت، شإجها في رلٚ شإن اإلاطاٍس الخٓلُذًت

ولً٘ ً٘مً الُّش في ُُُٖت بداسة َزا  َاإلاطٍش غامً لها.بشدَا لذي الؿلب نليها، 

                                                
ت في ظل هظم  السكابت اإلاطسفُت الخللُدًتخمضة شىداس،  1  .165، مشحو ظابٔ، ص: عالكت بىىن اإلاشازهت بالبىىن اإلاسهٍص

طبوعةىالودائعىفيىالمصارفىاإلدالموةى:الفرعىاألول 

دوافعىجذبىالودائعىفيىالمصارفىاإلدالموةىرلىىأداسىالمخاطرة:ىالفرعىالثاني 
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ل نملُاث اإلاطاٍس الخٓلُذًت الىىم مً الىداجو؛ خُث جمثل الىن اء الشثِغ لخمٍى

ْطيرة ألاحل، بِىما ال حهخمذَا اإلاطاٍس ؤلاظالمُت لخهكُم ؤسباخها ولً٘ لخِعير 

ت مدعىبت  ِ نلى الخعاباث الجاٍس بهؼ الهملُاث ْطيرة ألاحل، ٖما ؤن اإلاطاٍس

ا لخدُٓٔ نلى ؤظاط الخٙالُِ الُهلُت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت والتي ال حععى مً وسائه

ل ؤوشؿتها . 1ؤًت مىُهت ى ما ًدُذ للمطاٍس ؤلاظالمُت الاظخُادة منها في جمٍى َو

 ٌُ اء بشدَا خين الؿلب نليها. خُث  ٔ واظدثماساتها مو الَى عخدٔ الهاثذ نليها َو

َماِن "ْانذة  َشاج ِبالػَّ
َ
 2."الخ

ت الىداةع .ب  ت الىداجو حهخبر: في اإلاطازف ؤلاطالمُت الاطدثماٍز  ما ؤَم مً الاظدثماٍس

 اإلاخاؾشة وجٓاظم والهمل اإلااٛ سؤط بين الخهاون  ؤن بر ؤلاظالمي، اإلاطشفي الهمل ًمّيز

  ٌهخبر
ً
ش في ؤظاظا  في اإلاىاسد ؤَم مً حهخبر ؤجها بلى باإلغاَت. الاْخطادًاث جؿٍى

ل وزابخا امعخٓشً  وناءً  جمثل لٙىجها ؤلاظالمُت اإلاطاٍس  واظدثماساتها، ؤوشؿتها لخمٍى

ٔ ذدمد ٗىهه ى الىدٌهت، نٓذ وششوؽ آحاٛ َو  اخخُاس في ؤٖبر مشوهت ًمىدها ما َو

لىن البىٚ نليها بًشع .  3.اإلاىاظبت والخىقُُاث الاظدثماساث ألن ؤصخابها ًٗى

اإلاػاسبت، وبالخالي ال ًٓذم البىٚ ؤلاظالمي في َزٍ الخالت ؤي غماهاث للمىدنين في 

جخػو خاالث الخهذي ؤو الخٓطير. وبالخالي  بال في4اظترحام وداجههم ؤو ألاسباح نليها.

ٗاهذ الىدُجت سبدا، اشتٕر ٗل مً البىٚ  ت لىدُجت الاظدثماس، َةن  الىداجو الاظدثماٍس

ٗاهذ هدُجت الاظدثماس  ؤلاظالمي وضاخب الىدٌهت في الشبذ خعب ما جُٓا نلُه، وبن 

ذٍ ووْخه، خعاسة، خعش اإلاىدم ودٌهخه ؤو حضءا منها، وخعش  البىٚ ؤلاظالمي حه

 ورلٚ خعب ما ًىظ نلُه نٓذ اإلاػاسبت.

 ثانيا: التكييف الفقهي للودائع في المصارف اإلسالمية

ت .1 ت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نلى ؤجها : الخىُُف الفلهي للىداةع الجاٍز ِ الىداجو الجاٍس ُّ ج٘

زا ْشع، نٓذ ؼ للمطٍش ؤلاظالمي ًمً٘ خُث خعبما اجُٔ نلُه الُٓهاء، َو  وبخٍُى

                                                
 121.ص120ٔ، صنبذ الخمُذ نبذ الُخاح اإلاًشبي، مشحو ظاب  1
ت في ظل هظم السكابت الىلدًت الخللُدًت، خمضة شىداس،   2  .91مشحو ظابٔ، ص: عالكت البىىن ؤلاطالمُت بالبىىن اإلاسهٍص
ت: داس الاطدثماز في اإلاطازفٗامل َالر اإلاؿاٌهت،  3  .329(، ص:2014الُ٘ش الجامعي، ، )الاظ٘ىذٍس
ذ مً اإلاهلىماث اهكش:   4 ت في ظل هظم السكابت الىلدًت الخللُدًتعال، شىداس خمضةإلاٍض  165ص:  ،كت البىىن ؤلاطالمُت بالبىىن اإلاسهٍص
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  ًٙىن  ؤن نلى  الىدٌهت باظدثماس ًٓىم ؤن الجاسي  الخعاب اخبض مً
ً
 هي و" لها، 1غامىا

 واغو ؤن الػمان ًذ وخ٘م هُعه، إلاطحخت ؤو جمل٘ه بٓطذ الص يء خاص الزي الخاثض ًذ

، بُهل ؤو بُهله، لطاخبه نً سدٍ عجض برا ًػمىه الص يء نلى الُذ ت بأَت ؤو ييٍر  ،2"ظماٍو

 لطاخبها، الىدٌهت بشد ؤضل َُلتزم ؤلاجالٍ. ؤو بالخلِ ثلاإلا غمان نلُه ًجب ؤهه ؤي

خدمل ا نً الىاحمت اإلاخاؾش ٍو  ."بالػمان الخشاج"بٓانذة  نمال اظدثماَس

ت جخػو إلاا ًترجب نلُه نٓذ الٓشع مً:   3وبالخالي َالىدٌهت الجاٍس

دًىا  اهخٓاٛ ملُ٘ت الىدٌهت بلى اإلاطٍش ؤلاظالمي نىذ الُٓام بهملُت ؤلاًذام، وجطبذ .ؤ 

 في رمت اإلاطٍش واحب الٓػاء؛

ذ، َُذٍ نليها ًذ  .ب  ًخىحب نلى البىٚ ؤلاظالمي غمان سد ُْمت الىدٌهت في ؤي ْو

 غمان ولِعذ ًذ ؤمان؛

ا مً ْبل البىٚ ؤلاظالمي؛دال ًيخُو ضاخب الىدٌهت مً ؤي سبذ هاجج نً اظ .ج   ثماَس

ىاججت نً اظدثماس ًيخُو البىٚ ؤلاظالمي )اإلاعاَمين دون اإلاىدنين( مً الاسباح ال .د 

ٓا لٓانذة الخشاج بالػمان"الىدٌهت، في مٓابل جدمله لحخعاثش   مدخملت، َو

ت .2 ِ: الخىُُف الفلهي للىداةع الاطدثماٍز ُّ ت الىدٌهت وج٘  ؤلاظالمي اإلاطٍش في الاظدثماٍس

 باألمىاٛ، مػاسًبا ٌهذ الزي واإلاطٍش اإلااٛ، ٌهخبر سب الزي اإلاىدم بين مػاسبت نٓذ ؤجها نلى

ا الىاججت نً ألاسباح وال الىدٌهت ؤضل ًػمً ال ُثبد  ؤو جٓطير نىه زبذ برا بال اظدثماَس

 اليعب خعب جٓاظمها ًخم جدُٓٔ ؤسباح، خالت ؤما في الهٓذ. ششوؽ ألخذ مخالُت ؤو حهذي

                                                
ت الحظاباث على أزباح ؤلاطالمُت اإلاطازف حعطي ال إلااذا البلخاجي، مدمذ 1 و نلى ميشىس  بدث ،للمىدعين؟ الجاٍز  :الذٖخىس  مْى

http://www.bltagi.com/portal/mobiles.php?action=show&id=2 
بت الضخُلي،  2 ل والاطدثماز، َو هت والٓاهىن، ضُغ الخمٍى ت، ٗلُت الشَش  (، ص ص: 2004بدث في ماجمش اإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت، )الشاْس

1041 – 1046. 
ذ مً اإلاهلىماث اهكش:   3  إلاٍض

  ،ت في ظل هظم السكابت الىلدًت الخللُدًت، عال خمضة شىداس   .166ص:  ،مشحو ظابٔكت البىىن ؤلاطالمُت بالبىىن اإلاسهٍص

  م ل  6-1( إلاجمو الُٓه ؤلاظالمي في ماجمٍش الخاظو )ؤبى قبي، 9/3() 86)الٓشاس ْس ُت، والزي هظ نلى: 1995ؤٍَش  ( خٛى الىداجو اإلاطَش

 ت: هي ْشوع بمىكىس َٓهي، خُث : الىداجو جدذ الؿلب ) الخعاباث الجأوال ٗاهذ لذي البىٕى ؤلاظالمُت ؤو البىٕى الشبٍى ت(: ظىاء ؤ اٍس

ى ملضم ششنا بالشد نىذ الؿلب. وال ًازش نلى خ٘م الٓشع ٗىن البىٚ  ؤن اإلاطٍش اإلادعلم لهزٍ الىداجو ًذٍ ًذ الػمان لها، َو

.
ً
 )اإلآترع( ملُئا

 ( ما دامىا ًىُشدون باألسباح : بن غمان الىداجو جدذ الؿلب )الخعاباثاهُا ت( َى نلى اإلآترغين لها )اإلاعاَمين في البىٕى ث الجاٍس

ىا في اْتراغها وال  ت اإلاذنىن في خعاباث الاظدثماس، ألجهم لم ٌشاٗس ا، وال ٌشتٕر في غمان جلٚ الخعاباث الجاٍس اإلاخىلذة مً اظدثماَس

 اظخدٓاّ سباخها.

http://www.bltagi.com/portal/mobiles.php?action=show&id=2
http://www.bltagi.com/portal/mobiles.php?action=show&id=2
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خعش سب نلى َخٓو الخعاثش ؤما اإلاػاسبت، نٓذ في نليها اإلاخُٔ  حهذٍ اإلاػاسب اإلااٛ ٍو

 1.ونمله

ت ًذ ألاماهت "وهي ؤر جٙىن ً  الص يء، خاص الزي الخاثض ًذذ اإلاطٍش نلى الىداجو الاظدثماٍس

ُل واإلاعخإحش واإلاعخهير ٗالىدٌو اإلاالٚ، نً هاثبا بانخباٍس بل جمل٘ه، بٓطذ ال  والٖى

ٚ واإلاػاسب  خطل برا بال َل٘ذ برا ًػمنها ال نليها الُذ واغو ؤن ألاماهت ًذ وخ٘م .والشٍش

جب غمان بالخلِ، ًجب ال ؤهه ؤي بَماٛ، ؤو جٓطير ؤو حهذ مىه  باإلجالٍ، جػمً ؤن ٍو

ابؼ  2"الخُل في بالخٓطير ؤو بالخهذي بال اإلآبىع نً ٌعإٛ ال ألاماهت ْو

 الفرع الثاني: دوافع جذب الودائع في المصارف اإلسالمية على أساس المخاطرة

م الشبا، وال  ت هكشا لُٓام اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نلى ْانذة جدٍش زي ًخمثل في الُىاثذ الشبٍى

دت واظهت مً اخبزلٚ حع، َهي الخٓلُذًتالتي جٓىم نليها اإلاطاٍس  إلاىدنين، دىر نلى شٍش

ت في الخؿش والامخثاٛ بلى باإلغاَت بلى ُْامها نلى ه هكام اإلاشاٖس ت ؤلاظالمُت والتي مبادت الشَش

ادي بلى حزب الىداجو في تي جهه مً الذواَو الؤحعخذعي خُل ؤمىاٛ اإلاىدنين، ومىه هجذ 

 اإلاطاٍس ابظالمُت نلى ؤظاط اإلاخاؾشة ما لُل: 

مً ؤحل  حهمل اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نلى حهبئت وججمُو مذخشاث ألاَشاد  خُث أوال: الوازع الديني:

؛ خُث اإلاجخموجىحيهها هدى الاظدثماس، باإلغاَت بلى ؤلاظهام في الخذ مً الاٖخىاص للمىاسد لذي 

ا نلى ججمُو اإلاذخشاث وحهبئت اإلاىاسد بعبب ؤن نذد ٖبير حهخبر اإلاطاس  ٍ ؤلاظالمُت ؤْذس مً ييَر

لخهاملها بالشبا اإلادشم ششنا، وبالخالي حهمل  ؛ال ًخهاملىن مو اإلاطاٍس الخٓلُذًت مً اإلاعلمين

ً واظخخذامها  باس اإلاذخٍش اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نلى اظخٓؿاب َزٍ الششاثذ الىاظهت مً ضًاس ٖو

ير ناثذ هدُجت َزا الاظخخذام لجمُو ألاؾشاٍ التي بما ًخ ىأَ وؤخٙام الششنُت ؤلاظالمُت، وجَى

جشجبـ به، مما ٌعهم في خذمت الاْخطاد وجؿىسٍ بذال مً بٓاء اإلاىاسد واإلاذخشاث ناؾلت دون 

 4.ًادي بلى جىمُت الىعي الادخاسي وحصجُو الاظدثماس ومداسبت الاٖخىاصمما  3الاهخُام بها،

                                                
اعي، مدمذ َادي 1 ُت، الخلبي بيروث: ميشىساث ،)ُتؤلاطالم اإلاطازف الَش  .102(، ص: 2004 الخْٓى
بت الضخُلي، اإلاشحو العابٔ. 2  َو

 .161-158(، ص ص: 2006، )نمان: نالم ال٘خب الخذًث، البىىن ؤلاطالمُتَلُذ خعً خلِ،   3
 .99(، ص: 2003، )ْعىؿُىت: بهاء الذًً لليشش والخىصَو،الاكخطاد الىلدي واإلاطسفيمدمذ سخىىن،   4
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اإلاالُت غاَت بلى رلٚ جمخىو اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نً الاظدثماس في حاهب اإلاشخٓاث باإل  

بطُت خاضت؛  اإلاخهامليننلى و  نلى الاْخطاد بطُت نامت، ت ششنا، والتي جازش بالعلبمدش اإلا

َهي حهخبر  ؛وحهٍشػهم لحخعاثش الُادخت في خالت الخعاسة بإمىالهمػش مً خالٛ بخذار ال

، ؤما في خالت الشبذ َهى ٌهخبر يير حاثض  اإلاخاؾشة ألاُٖذة التي جخمثل فيو  مخاؾشة يير مششونت

مخاؾشة يير مششونت وهي اإلاخاؾشة  َى آلاخش والزي ًمثل  ألهه ًذخل في داثشة الشبا اإلادشمؤًػا؛ 

ت  .الطٍُش

دت ٖبٗل َزا ألامش ًذَو و   ً في الخىحه بلى اإلاطاٍس ؤلاظالمُتَصجو شٍش  يرة مً اإلاذخٍش

  حل خماًت ؤمىالهم ونذم خلؿها بما َى مدشم.ؤامل مهها مً للخه

 ثانيا: حماية وضمان الودائع في المصارف اإلسالمية

هنمفهىم الضمان:  .1 ؼ ضاخب اإلااٛ وجدمله لحخعاثش التي ي َو ؤن ًلتزم ؾٍش مهين بخهٍى

ا مً ألاظباب.  1جٓو نلى سؤط اإلااٛ؛ هدُجت خعاسة ؤو جلِ وييَر

اء به مً ماٛ ؤو  أهه: هما ٌعسف الضمان على " نباسة نً شًل الزمت بما ًجب الَى

 2نمل لعبب مً ألاظباب اإلاىحهت له" .

عسف اإلاجمع الفلهي الدولي الضمان على الىداةع بأهه: "جدمل البىٚ جبهت الهالٕ  َو

ت".  3)الخعاسة( ال٘لي ؤو الجضجي ألمىاٛ اإلاىدنين وؤصخاب الخعاباث الاظدثماٍس

ػه نً الخعاسة ؤو خان ًمثل التزام ؾٍش مهين لؿٍش آخش بومىه هجذ ؤن الػم  هٍى

زا َى مبذؤ الزي جٓىم نلُه الىداجو بطُت نامت في اإلاطاٍس  الىٓظ في سؤط اإلااٛ، َو

ت في اإلاطٍش ؤلاظالمُت جدذ ْانذة الخشاج بالػمان"، وبالخالي  الخٓلُذًت، والىداجو الجاٍس

ت ورلٚ بخدمل هٓطها وجلُها، مٓابل الىداجهجذ ؤن اإلاطاٍس ؤلاظالمُت جػمً سّد  و الجاٍس

 خطىلها نلى ألاسباح التي جىجش منها.

هني بها: مفهىم الحماًت .2 اًت سؤط اإلااٛ: " َو مً الػشس، لً٘ مطؿحر الخماًت لم ًخم 4"ْو

ىا بلى مطؿحر  اًت"ؤو " العالمت"اظخخذامه مً ْبل الُٓهاء، بل جؿْش وبُان رلٚ في ". الْى

                                                
1

م للماظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت،  َُئت اإلاداظبت واإلاشاحهت   .40ص:  ،ض اإلااٌ والاطدثمازاثزأحماًت :45اإلاهُاس الششعي ْس
 .8(، ص: 2000، )الٓاَشة: داس الُ٘ش الهشبي، الضمان في الفله ؤلاطالمينلي الخُُِ،  2
م :  الٓشاس  3 ذ، 22 في دوسجه جمو الُٓه ؤلاظالمي الذولي( إلا22/8) 212ْس غمان البىٚ للمخاؾش الىاشئت نً (، خٛى 2015ماسط  25 -22، )الٍٙى

 .وحهىٍػهم نً ألاغشاس الىاحمت ظىء اظدثماس ؤمىاٛ الهمالء
م  ض اإلااٌ والاطدثمازاثزأحماًت  ،َُئت اإلاداظبت واإلاشاحهت 4  ، مشحو ظابٔ.45، اإلاهُاس الششعي ْس
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ت في الشبذ؛ حهشغهم لهٓذ اإلاػاس  ٌعخدٔ الشبذ بال بهذ ظالمت سؤط  ال"بت الزي ٌهخبر شٖش

 .1"اإلااٛ

ٗان الٙلُاث  تومىه هشي ؤن مُهىم خماً    الىداجو في الُ٘ش اإلاالي ؤلاظالمي، ٌهّذ مً ؤس

الخمغ التي حهذٍ بلى خُل اإلااٛ مً الػُام والهالٕ مً خالٛ آلُاث بداسة اإلاخاؾش لحخّذ 

هت  2، وبالخالي خماًت اإلاىدم وسؤظماله.مً اإلاخاؾش اإلاخْى

جم الخؿّش بلُه مً مُهىم لٙل مً الخماًت  مً خالٛ ماالفسق بين الحماًت والضمان:  .ج 

 3: والػمان ًخىضر لىا الُّش بُنهما في هٓؿخين ؤظاظِخين

 "خُث جمثل الخماًت ؤلاحشاءاث "ؤن الخماًت بزٛ نىاًت وؤما الػمان َهى التزام بًاًت ،

ذ ًطِب في  ا الهامل مً ؤحل خماًت سؤط اإلااٛ مً الخعاسة والىٓطان،التي ًيخهجه ْو

ذ ال ًط ػهؾٍش مهين لؿٍش آخش  ؤما الػمان َهى ٌهني التزام  ِبرلٚ ْو نً  بخهٍى

 .الخعاسة ؤو الىٓظ في سؤط اإلااٛ

  ت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ًمً٘ ؤن جطبذ ؤن خماًت سؤط اإلااٛ ؤو الىداجو الاظدثماٍس

جىص لشب اإلااٛ ؤن ًإخز الػماهاث الٙاَُت واإلاىاظبت مً اإلاػاسب، غماها، " ٍو

. 4بششؽ ؤال ًىُزَا بال بر زبذ الخهذي ؤو الخٓطير ؤو مخالُت ششوؽ نٓذ اإلاػاسبت"

 5بر جخطر الخاالث التي ًخم بها اظخىحاب الػمان َُما ًلي: 

  :ُهل بر ٌهٍش الخهذي نلى ؤهه: " ؤن ًالخعدي والخلطير اإلاىحبين للضمان

" ، ؤما الخٓطير  6اإلاطٍش ما لِغ له َهله بمٓخط ى الششم ؤو الهٓذ ؤو الهٍش

اإلاىحب للػمان َُهّشٍ بإن "ًتٕر اإلاطٍش ما ًجب نلُه َهله بمٓخط ى 

"  1، ومً خاالث الخهذي والخٓطير ما ًلي: 7الششم ؤو الهٓذ ؤو الهٍش

                                                
، بدث في: ماجمش  الخذي نشش للهُئاث الششنُت للماظعاث ت البدًلت عً علىد الخحىط والضمانجطبُلاث الحماًًىظِ بً نبذ هللا الشبُلي،  1

 .7(، ص: 2012ماي  08-07اإلاالُت ؤلاظالمُت، )اإلاىامت: َُئت اإلاداظبت واإلاشاحهت للماظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت، 
ت في ظل هظم السكابتخمضة شىداس،  2  .170، مشحو ظابٔ، ص: اإلاطسفُت الخللُدًت عالكت بىىن اإلاشازهت بالبىىن اإلاسهٍص
3
 اإلاشحو العابٔ. 
 239، ص: اإلاضازبت: 13اإلاعُاز الشسعي زكم ، للماظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت َُئت اإلاداظبت واإلاشاحهت  4
5

ذ مً الاؾالم اهكش:   إلاٍض

  م ل  6 -1( إلاجمو الُٓه ؤلاظالمي الذولي في ماجمٍش الخاظو )ؤبى قبي، 3/9) 86الٓشاس ْس ُت.1995ؤٍَش  ( خٛى الىداجو اإلاطَش

 40، ص:ض اإلااٌ والاطدثمازاثزأحماًت : 45اإلاعُاز الشسعي زكم  ،للماظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت َُئت اإلاداظبت واإلاشاحهت. 
6

 .41المرجع السابق، ص:  
7

 المرجع السابق. 
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  الاجُاُْاث  نذم التزام البىٚ بالػىابـ الششنُت التي جىظ نليها الهٓىد ؤو

 الخاضت بُخذ خعاباث الاظدثماس بإهىانها اإلاخخلُت؛

  ت الطادسة مً مخالُت ألاهكمت والٓىاهين ُت والخجاٍس وألانشاٍ اإلاطَش

الهُئاث ؤلاششاَُت اإلاعاولت نً جىكُم شاون الهمل اإلاطشفي مالم جً٘ 

هت ؤلاظالمُت؛  مخهاسغت مو ألاخٙام الشَش

  ؛لُت الٙاَُت للمخهاملينالخمٍىنذم بحشاء دساظاث الجذوي 

  ٌُيير اإلاىاظبت للهملُاث؛ وآلالُاثاخخُاس الط 

 نذم اجبام الخهلُماث وؤلاحشاءاث اإلاىطىص نليها في البىٚ؛ 

  ما جٓخػُه ألانشاٍ اإلاهمٛى بها في َزا ٔ نذم ؤخز الػماهاث الٙاَُت َو

 الخطىص.

اإلاخاؾشة الهالُت ٗل َزا ًمىو البىٚ ؤلاظالمي في الخػىم في الاظدثماساث راث   

 التي جطل بلى دسحت اإلآامشة، ما ًادي بلى خماًت ؤمىاٛ اإلاىدنين.

 ألاماهاث، واإلاػاس ب خُث ؤن اإلاػاسبت مً نٓىد : " ؤلاخالٌ بشسوط علد اإلاضازبت

ؤمين نلى ما في ًذٍ مً ماٛ اإلاػاسبت ...بال برا خالُذ ششوؽ نٓذ اإلاػاسبت، َٓذ 

اإلاػاسب في خالت حهذًه جٓو بزلٚ اإلاخاؾشة نلى  خُث 2ؤضبذ غامىا لشؤط اإلااٛ".

 .ؤو جٓطيٍر

ًمً٘ ؤن هجمل ششوؽ خماًت الىداجو في  ثالثا: شروط حماية الودائع في المصارف اإلسالمية:

 اإلاطاٍس ؤلاظالمُت في ما ًلي: 

ت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت جٙىن نلى ؤظاط الخشاج بالػمان،  .ؤ  خماًت الىداجو الجاٍس

في مٓابل خطىله نلى  تمي ًخدمل مخاؾشة هٓظ ؤو خعاسة الىدٌهَاإلاطٍش ؤلاظال 

 ألاسباح التي جيخج منها؛

                                                                                                                                                   
1

 ، مرجع سابق.مجمع الفقه اإلسالمي الدولي( ل22/3) 212رقم :  القرار 
 ، مشحو ظابٔ.اإلاضازبت: 13اإلاعُاز الشسعي زكم ُئت اإلاداظبت واإلاشاحهت للماظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت، َ 2
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ت ٌهمل اإلاطٍش ؤلاظالمي نلى   .ب  ت اإلاعدثمش في  مً خالٛخماًت الىداجو الاظدثماٍس مشاٖس

ير  اإلاخاؾشة وجٓاظم ألاسباح باإلغاَت بلى اإلاششونت لخماًت الىداجو الىظاثل  جَى

ت وجدُٓٔ اله  1ىاثذ نيها، في قل الُٓىد الششنُت التي جىظ نلى:الاظدثماٍس

 مخالُخه  ٓطيٍر ؤو ؤال ًٙىن الًشع منها جػمين اإلاطٍش في يير خاٛ حهذًه ؤو ج

 اإلادذدة؛ للششوؽ

  هت بلى ؤمش يير ؤال جٙىن الخماًت بىظاثل يير مششونت؛ ٖهٓىد مدشمت؛ وؤال جٙىن رَس

 مششوم.

مت سؤط اإلااٛ، الزي ًٙىن هاجج نً اإلاهامالث خُث ؤن الشبذ اإلاػمىن باإلغاَت بلى ظال  

ت التي جىهذم َيها اإلاخاؾشة ال ًٙىن ٖعبا مششونا، بر جخدذد مىؿٓت ال٘عب الخالٛ  الشبٍى

 2، ؤي ؤن ًخدمل ال٘عب حضءا مً اإلاخاؾشة.%100واإلاخاؾشة  %100بين خّذي الػمان 

ىبها، اإلاعدثمش نلى ومىه  ذ ٗس خُث ٗلما اسجُهذ دسحت  ؤن ًخخاس دسحت اإلاخاؾشة التي ًٍش

لما اهخُػذ دسحاث اإلاخاؾشة؛ اهخُػذ مهذالث  اإلاخاؾشة؛ اسجُهذ مهذالث الشبذ، ٗو

 3الشبذ.

ىع، والخؿش الزي ًٓترب مً اخخماٛ  بر هجذ   %100ؤن "الخؿش آلامً اإلاخمثل بالشبا مَش

 ،"
ً
ىع ؤًػا ٓامشة مَش

ٌ
َشس واإلا

َ
لزي ًبين ًمً٘ جىغُذ رلٚ مً خالٛ الشٙل الخالي ا و ٗالً

وشاؽ اإلاطاٍس ؤلاظالمُت في اظخٓؿاب ألامىاٛ بالؿّش اإلاششونت، وبنادة ضخها باظخخذام 

الطٌُ ؤلاظالمُت في ظّى العلو والخذماث اإلاششونت، مو جدمل ٗل مً نىطشي ؤلاهخاج 

مً٘ جىغُذ رلٚ مً خالٛ الشٙل الخالي: 4ة.)الهمل وسؤط اإلااٛ( للمخاؾش   ٍو

 

 

 

 

                                                
م َُئت اإلاداظبت واإلاشاحهت للماظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت، 1  مشحو ظابٔ. ، حماًت زأض اإلااٌ والاطدثمازاث:  45اإلاهُاس الششعي ْس
2

ٌ ألاشماث الاكخطادًت واإلانبذ الخلُم  يشبي،    .120(، ص: KIE Publications ،2017،  )مؿبىناث الُت واإلاطسفُت، ُزىي وحلى
 اإلاشحو العابٔ. 3
4
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ل ؤلاظالمياإلا(: 17الشيل زكم ) ت في قل آلُاث الخمٍى  خاؾشة الاظدثماٍس

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طخطىاع ا

 اإلاطازف ؤلاطالمُت

 طخلطاب ألامىاٌا

ل(  )جمٍى

 ألامىاٌ فجىظُ

 )اطدثماز(

 ضٌُ

 ساظدثما
 ظاباث ح

ت  حاٍز

 حظاباث اطدثماز 

 

تض  ىادًم اطدثماٍز

 الظلع والخدماث )الطُبت( طىق 

 %100خطس  مىطلت خطس ملبىلت

 غسز /ملامسة

 %0طس   خ

 السبــــــــــــــــــــا

ٌ ألاشماث الاكخطادًت واإلا:  نبذ الخلُم  يشبي، اإلاطدز  KIE،  )مؿبىناث الُت واإلاطسفُت، ُزىي وحلى

Publications ،2017 :120(، ص. 
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ىدورىالمخاطرةىفيىكفاءةىادتخداماتىاألموالىفيىالمصارفىاإلدالموة:ىىلمطلبىالثانيا
 : َزا اإلاؿلب الىٓاؽ الخالُت ًخػمً

 

 

 

 دور المخاطرة في كفاءة االستثمار في المصارف اإلسالميةالفرع األول: 

ت لذحها،   ت في جخميز اإلاطاٍس ؤلاظالمُت بخهذد الطٌُ الاظدثماٍس والتي جٓىم نلى مبذؤ اإلااٖس

ت، ما ًادي بلى  و ُٖاءة الاظدثماس ورلٚ مً خالٛ الخؿش بين حمُو ؤؾشاٍ الهملُت الاظدثماٍس َس

 .الهالْت التي ًمً٘ جىغُدها في الىٓاؽ الخالُت

جٓىم اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نلى : ر في المصارف اإلسالميةبكفاءة االستثماعالقة المخاطرة  أوال: 

ت في ال ت في اإلاخاؾشة خعب ؾبُهت الهٓذ ؤو الطًُت، َزا مااإلاشاٖس  شبذ والخعاسة، ومىه اإلاشاٖس

ت.  ًادي بلى خماًت الىداجو الجاٍس

ت في هدُجت  تمشاٖسباإلغاَت بلى   اث التي ًخم ظدثماس الا ؤصخاب الىداجو الاظدثماٍس

في اليشاؾاث الاْخطادًت الخُُٓٓت؛ خُث "ال ًىحذ مً ًشبذ داثما بًؼ الىكش  جىقُُها

ت ٗلها راث مطحخت ؛ َدشإس في  هذٌّ ألاؾشاٍ اإلاشاٖس
ُ
ت، بر ح نً هخاثج الهملُت الاظدثماٍس

 
َ
ل اإلا  ألاسباح وجخُ٘ل في جدمٌّ

َ
زا ما ًىضخه الجذٛو 1نلى ن٘غ اإلاطاٍس الخٓلُذًت اسم"،ً ، َو

 الخالي: 

 

 

 

 

                                                
لضالر ضالحي،  1 لُت لطُغ الاطدثماز وأطالُب الخمٍى ل الخٓلُذًت -،  الىفاءة الخمٍى اإلاالُت ، بدث في ماجمش:  -مذخل مٓاسن مو آلُاث الخمٍى

ت ونلىم الدعُير، ظّى ؤَشاط، لخىمُت ؤلاظالمُت و جدذًاث ا  .30ص: (، 2013، )الجضاثش: ٗلُت الهلىم الاْخطادًت والخجاٍس

دورىالمخاطرةىفيىكفاءةىاالدتثمارىفيىالمصارفىاإلدالموةى:الفرعىاألول 

دورىالمخاطرةىفيىكفاءةىاالدتقرارىالمالي.:ىالفرعىالثاني 
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 ُُُٖت جىصَو اإلاخاؾشة في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت واإلاطاٍس الخٓلُذًت: (:02جدٌو زكم )ال

 طسة في اإلاطازف الخللُدًتاهلل اإلاخ جلاطم اإلاخاطسة في اإلاطازف ؤلاطالمُت 

مطادز 

 ألامىاٌ

ت ( إلاىدنىن )ا نو اإلاعدثمش ًدشإس  - مً خالٛ اإلاشاٖس

 في الشبذ والخعاسة مو اإلاطٍش ؤلاظالمي

ِ نلى ؤداء البىٚ الهىاثذ يي -   ر مػمىهت وجخْى

اإلاىدنىن ًدىلىن الخؿش بلى البىٚ 

ناثذ مدذد ظلُا ًذَو الخٓلُذي الزي 

 )الُاثذة(

اطخخداماث 

 ألامىاٌ

ت ؤو  الخؿش ٌشإس اإلاطٍش  - ٖما في اإلاػاسبت واإلاشاٖس

ًمٛى ششاء ألاضٛى والخذماث في مهكم ؤهىام 

 الهٓىد ألاخشي.

لت نً ناثذ ًذَو اإلآترغىن َاثذة معخٓ

ىٓل البىٚ اإلاخاؾش  مششوناتهم ٍو

ً )جمىٍل ْاثم نلى الذًىن(  للمعدثمٍش

Source : Maher Hasan and Jemma Dridi, The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A 

Comparative Study, (IMF Working Paper: International Monetary Fund, 2010), p: 8.  

ٛ الجذٛو ؤنالٍ هجذ ؤن اظخخذاماث ألامىاٛ في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت جٓىم نلى مً خال 

ٔ مبذؤ "الًىم بالًشم" و"الخشاج بالػمان"، الزي ًٙىن  اإلاخاؾشة مً خالٛ جٓاظم الهىاثذ َو

 جت النهاثُت للمششوم ولِغ الهاثذ اإلادذّد معبٓا.ُبالىدمشجبؿا 

الاظخخذامُت لؤلمىاٛ جخدٓٔ مً خالٛ قهىس مبذؤ الهذٛ، الزي وبالخالي هجذ الُ٘اءة  

ل  ً، نلى ن٘غ الخمٍى ًخدٓٔ مً خالٛ جٓاظم اإلاخاؾشة بين اإلاطٍش ؤلاظالمي واإلاعدثمٍش

ٗاهذ هدُجت اإلاششوم. ل اإلاخاؾش وهٓلها بلى اإلاعدثمش مهما   الخٓلُذي الزي ٌهمل نلى جدٍى

الخٙلُت نىطًشا حهخبر : دامية في المصارف اإلسالميةثانيا: التكلفة وأثرها على الكفاءة االستخ

ل، خُث ًٓىم ؾالب  ؤظاظُا ومهما في نملُت اجخار الٓشاساث اإلاالُت العلُمت لحخطٛى نلى الخمٍى

ل باإلاُاغلت بين البذاثل اإلاخاخت ل  لىضٛى بلى الٓشاس اإلاالي اإلاىاظب.الخمٍى

ت جٙلُت باليعبت بلُه، خُث ًؿالب بها حهخبر الُاثذة في اإلاطاٍس الخٓلُذًجيلفت ؤلاًداع:  .1

اإلاىدنىن هدُجت بًذام وداجههم، في خين ال ًخدمل اإلاطٍش ؤلاظالمي َزٍ الخٙلُت ألهه 

تٌشإس ؤصخاب الىداجو  في الشبذ والخعاسة خعب نٓذ اإلاػاسبت ٖما جم  الاظدثماٍس

ا في خالت بر ال ًخدمل جٙلُت سد الىدٌهت باإلغاَت بلى الُاثذة نليه، جىغُده ظابٔ

 الخعاسة.
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ل ال ازجباط الخيلفت باإلاخاطس:  .2 ًمً٘ الخ٘م بشٙل نام نً اسجُام جٙلُت الخمٍى

ل الخٓلُذي، خُث هجذ ؤن اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ال ًم٘نها  ؤلاظالمي مٓاسهت بالخمٍى

 ، ل نلى ألاضٛى ل، يير ؤن انخمادَا نلى الخمٍى ادة في بهؼ ؤدواث الخمٍى ًم٘ىه الٍض

نها بال ؤن ًخمً٘ الهمُل مً ؤلاًُاء بالتزاماجه اإلاالُت اججاٍ البىٚ ؤلاظالمي،  مً َس

مما ًمىذ لهزٍ ألاخير َشضت اظترحام ؤمىاله ؤو حضءا منها، مً خالٛ بنادة جملٚ 

زا ما ال جخميز به اإلاطاٍس الخٓلُذًت. خُث جخدمل َزٍ ألاخيرة 1ألاضٛى زم بُهها، َو

. خعاسة نذم ظذاد الهمُل اللتزاماجه في خا  لت عجٍض

 دور المخاطرة في كفاءة االستقرار الماليالفرع الثاني: 

جُخُتها بين حمُو و  ةدمل اإلاخاؾش حهمل اإلاطاٍس ؤلاظالمُت مً خالٛ ُْامها نلى ْانذة ج 

ت ي مٓاسهت بىكام الُاثذة الز ،اإلاالي لالْخطاد س الاظخٓشاجدُٓٔ  بلى ؛ؤؾشاٍ الهملُت الاظدثماٍس

ومىه اخذار ألاصماث اإلاالُت  ،ثشة الىٓذًتان بين الذاثشة الخُٓٓت والذٌهمل نلى اخالٛ الخىاص 

 .توالاْخطادً

 أسعار الفائدة ودورها في األزمات المالية وعدم االستقرار الماليأوال: 

ؤزبدذ الذساظاث الاْخطادًت ؤن هكام : أطعاز الفابدة وعالتها بظهىز وجطىز ألاشماث .1

الاْخطادًت اإلاهاضشة، مثل: ال٘عاد، البؿالت، والخطخم الُاثذة ٌعاَم في قهىس "ألاصماث 

ض سؤط اإلااٛ، واحعام الُجىة بين ألايىُاء والُٓشاء نلى معخىي  وؤصمت اإلاذًىهُت، وجمٖش

." بر ًبين بهؼ الاْخطادًىن مهنى الاصمت الاْخطادًت َى: "ؤن وغو 2ألاَشاد والذٛو

ا مً خُث ؤجها وظُلت لخبادٛ العلو الىٓىد التي ًخذاولها اإلاجخمو ؤضبذ مخالُا لؿبُهته

 .3الىاَهت"

ا    بر ؤن الىكام الاْخطادي الٓاثم نلى الُاثذة ًازش نلى ؤَذاٍ الىٓىد بانخباَس

خم  ؤلاججاس بها واإلاخمثل في ظهش وظُؿا في اإلاهامالث اإلاالُت، بر ًجهلها ظلهت جؿلب لزاتها ٍو

 الُاثذة.

الُاثذة ٌهّذ مً ؤظباب ألاصماث الاْخطادًت  ذ ؤن ظهش ُومً خالٛ الشٙل الخالي ًخم جىغ 

 .الذوسٍت واإلاعخمشة

                                                
1

ل باإلاشـــازهتنبذ العخاس ؤبى يذة،   ٍش -،  الخمٍى ُـاث الهملُت لخؿٍى (، ص 2011، مطٍش ؤبى قبي ؤلاظالمي، )الىذوة الُٓهُت الثالثت، بدث في: -آلال

 .18، 17ص: 
2

 .23(، ص: 2015، )ظىسٍا: مجمىنت داس ؤبي الُذاء الهاإلاُت لليشش والخىصَو والترحمت، هظام اإلاشازهت ومؤطظاجه اإلاطسفُتشبي، نبذ الخلُم ي 
3
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 إدازة اإلاخاطس والىفاءة الاطخخدامُت في اإلاطازف ؤلاطالمُت ..................................................................الثالث:.................الفطل 

  
182 

 دوس ظهش الُاثذة في ألاصماث الاْخطادًت(: 18الشيل زكم ) 
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ل الدشازوي والاطخلساز اإلاالي:  .2 بين ؤؾشاٍ ٌهمل جىصَو اإلاخاؾشة جىشَع اإلاخاطسة في الخمٍى

ت  ؛ ظخٓشاس اإلاالي وخطش ألاصماثالا   في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت نلى بخذارالهملُت الاظدثماٍس

ا َُما ًلي:  خالٛ ُْامه نلى مً ورلٚ  مجمىنت مً الهىامل التي ًمً٘ خطَش

ل ؤلاظالمي، بر  .ؤ  ْانذة " ال مخاؾش ال ؤسباح" التي حهخبر اإلابذؤ ألاظاس ي في هكام الخمٍى

ًٙىن َىإ نالْت ؾشدًت بين جدُٓٔ ألاسباح وجدمل اإلاخاؾشة، ما ًادي رلٚ بلى 

ل الشبىي الزي ٌهمل اإلاشا ت في ٗل مً حاهبي ألاضٛى والخطىم، نلى يشاس الخمٍى ٖس

لها.  1نلى هٓل اإلاخاؾش وجدٍى

ل ؤلاظالمي نلى الاظدثماس في العلو والخذماث الخُُٓٓت التي جٙىن في  .ب  انخماد الخمٍى

ل  داثشة اإلاخاؾشة الجاثضة، ولِغ نلى اإلآامشاث واإلاشاَىاث التي جٙىن مشجبؿت بالخمٍى

 شبىي؛ال

خُث ؤن الهمل اإلاطشفي ؤلاظالمي الٓاثم نلى  :جحلُم الخىاشن بين الادخاز والاطدثماز .ج 

في جىصَو  ْانذة "الًىم بالًشم" و "الخشاج بالػمان"، واللخان حهمالن نلى جدُٓٔ الهذٛ

ٗاهذ سبدا ؤو خعاسة بين حمُو ألاؾشاٍ، ًادي داثما بلى  ت، ظىاء  هىاجج الهملُت الاظدثماٍس

ل اإلاطشفي الخٓلُذي بلى خذور جدُٓٔ  الخىاصن بين الادخاس والاظدثماس، بِىما ًادي الخمٍى

ٗان في ضالر  اخخالٛ في جىاصن الاْخطاد الىٓذي والخُٓٓي، َةرا صاد مهّذ الُاثذة الىٓذي 

ٗان في ضالر الاظدثماس.  2الادخاس، وبرا صاد مهذٛ الُاثذة الخُٓٓي 

، بر جمثل َزٍ ألاخيرة ل اإلاخاؾشة نىطشا جابها للملُ٘ت: جمثالترابط بين اإلاخاطس وألازباح .د 

دذ   ا في البُو،  ألامش الزي  "حهزب ْىانذ الابخٙاس اإلاالي، ٍو مً ججاسة الذًىن،  ششؾا غشوٍس

لغي بُىم الًشس واإلاخاؾشاث يير اإلادعىبت، وال ًٓبل بال  مُت، ٍو ؿشد الطُٓاث الَى ٍو

 3ٛى خُُٓٓت".بخذاٛو ألاوساّ اإلاالُت التي جٓابلها ؤض

عخين الياسد ذخُث لخط  بٓىلها: " َمً خُث ، Christine Lagarde ٗل ما ظبٔ َٖش

ت في اإلاخاؾش اإلابذؤ، ًم ل ؤلاظالمي بمٙاهاث لدصجُو الاظخٓشاس اإلاالي ألن ظمت اإلاشاٖس خلٚ الخمٍى

ل مػمىن بالٙامل. وباإل  له مهضص بإضٛى ومً زم َهى جمٍى و اإلاالي وألن جمٍى غاَت بلى جدذ مً الَش

                                                
1

 .135، ص: ، مرجع سابقعالقت بنوك المشاركت بالبنوك المركزيت في ظل نظم الرقابت المصرفيت التقليديتحمزة شودار،  
2

 .133ص: ، مرجع السابق 
3

 .133مرجع السابق ، ص:  
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ت في ألاسباح وجدمل الخعاثش  رلٚ، جدُذ البىٕى ؤلاظالمُت بلى حاهب الىداجو، خعاباث للمشاٖس

ًمً٘ ؤن حعانذ نلى جخُُِ الخعاثش  والخذ مً الهذوي برا ؤضِب الٓؿام اإلاطشفي بالهعش 

 اإلاالي.

ى َذٍ   ادة سؤط اإلااٛ ال٘لي اإلامخظ لحخعاثش، َو ادي َزا في الىاْو بلى ٍص ؤظاس ي مً ٍو

ؤَذاٍ ؤلاضالح الخىكُمي الهالمي الجذًذ، ومً ؤلاهطاٍ ؤًػا ؤن هٓٛى بن اإلابادت التي ًشج٘ض 

ل ؤلاظالمي والتي جخمثل في حصجُو  ت والهذالت وخّٓى اإلالُ٘ت والٓىانذ نليها الخمٍى اإلاشاٖس

 1ألاخالُْت هي ٗلها ُْم ناإلاُت...".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
عخين الياسد، )مذًش نام ضىذّو الىٓذ الذولي(،  1 ل ؤلاطالميَٖش ل ؤلاظالمي، )الٙىٍذ: إطالق ؤلامياهاث الىاعدة للخمٍى ، بدث في: ماجمش الخمٍى

 .2(، ص: 2015
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 لثخالصةىالفصلىالثا

نذة  نلى اشخمالها مً خالٛ ؤلاظالمُت اإلاطاٍس في بالًت ؤَمُت اإلاخاؾش بداسة وقُُت جمثل 

وؤلاخطاثُت و  الخٓىُت ألادواث بمخخلِ الاظخهاهت اإلاخاؾش، باإلغاَت بلى مو للخهامل ومشاخل خؿىاث

ٛ  الهىذظت ببذاناث مً الاظخُادة  بداسة ؾٍش مً اإلآبىلت مً اإلاخاؾشة ألادوى اإلاعخىي  بلى اإلاالُت للىضى

 .اإلاطٍش

ٛ  اجُاُْاث ومهاًير بمبادت الاظترشاد ؤلاظالمُت لمطاٍسل ٖما ًمً٘  ٛ  لجىت نً الطادسة باص  باص

ٛ  حهخبر والتي َشغها إلاهاًير جٓي وجدمي  اإلااظعاث  خالٛ مً وغبؿها، اإلاخاؾش حهنى بدعاب َُئت ؤو

ُت مً اإلاخاؾش اإلاشجبؿت بها وبىكام نملها. ت الذانمت الهُئاث بر نمذث بهؼ  اإلاطَش  ؤلاظالمُت للطيَر

ير بلى ؤلاظالمُت اإلاالُت الخذماث مجلغ ؤَمها  مو اإلاىغىنُت للخهامل واإلآاًِغ اإلاىاظب ؤلاؾاس جَى

مً خالٛ جُُِ٘ اإلاهاًير التي حاءث بها لجىت باٛص بما   ؤلاظالمُت اإلاطاٍس جىاحه التي اإلاخاؾش مخخلِ

و مً الُ٘اءة الاظخخذامُت في اإلاطاٍس  ،ًخىأَ وخطىضُت اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ألامش الزي ًَش

 ؤلاظالمُت.

س ألامىاٛ دون َذس، مً ؤحل جىحيهها هدى الاظخخذاماث دجخمثل في الاظخًالٛ ألامثل إلاطا والتي 

ًخم ُْاط الُ٘اءة الاظخخذامُت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت باظخخذام اليعب اإلاالُت والتي  بر  ألامثل.

، ؤو باظخخذام الؿّش ال٘مُت التي CAMELSت، ؤو مً خالٛ جُُٓمها باظخخذام همىرج جخمثل في الشبدُ

، والؿّش يير SFAجشجبـ في الهمىم بذالت ؤلاهخاج وهي الؿّش اإلاهلمُت ومنها جدلُل الخذود الهشىاجي 

 .DEAاإلاهلمُت ومنها جدلُل مًلِ البُاهاث 

ام الُاثذة الزي ٌهخبٍر اإلاُ٘شون جٓىم نلى هكيير ؤن الُ٘اءة في اإلاطاٍس الخٓلُذًت  

ة في جخطُظ اإلاىاسد اإلاالُت مً حهت، وفي حهبئت الادخاس مً حهت ءىالاْخطادًىن الخٓلُذًىن؛ آلُت ُٖ

ادة جٙلُت الاظدثماساث ملُت ظببذ الهذًذ آلا ٍؤخشي، بال ؤن َز ً اإلاشاٗل الاْخطادًت، ومً ؤبشصَا ٍص

 اظخٓشاس مالي في الاْخطاد. وحىدذم ون ،وخذور اخخالالث هٓذًت وؤصماث مالُت

ت وجٓاظم اإلاخاؾش ظىاء بين نلى يشاس الهمل اإلا  طشفي ؤلاظالمي الزي ًٓىم نلى مبذا اإلاشاٖس

ً؛اإلاىدنين والبىٚ ؤلاظالمي، ؤو بين َزا ألاخير واإلاع و مً ُٖاءة حزب الىداجو  دثمٍش ما ًادي بلى الَش

و مً ُٖاءة الاظدثماس مً خالٛ جٓاظم مً خالٛ خماًتها وغماجها بالؿّش الششنُت، ب اإلغاَت بلى الَش

ت  ً. وبلًاءاإلاخاؾش بين ؤؾٍش الهملُت الاظدثماٍس  جٙلُت الُاثذة التي حهخبر نبء نلى اإلاعدثمٍش

؛ بر جىهذم مما ًادي بلى جدُٓٔ ُٖاءة الاظخٓشاس اإلاالي مً خالٛ اسجباؽ اإلاخاؾش باألسباح 

ن في داثشة ى َت بلى الاظدثماس في العلو والخذماث الخُُٓٓت التي جٙباإلغا اإلاخاؾش باوهذام ألاسباح،

بلى بخذار الخىاصن بين ٗل مً الادخاس والاظدثماس ، ومىه بخذار الاظخٓشاس  ًذَواإلاخاؾشة الجاثضة، ما 

  في الاْخطاد.
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ومً ؤَمها  واإلابادت غً هظيرتها الخللُذًت في هثير مً الىىاحياإلاطاسف ؤلاظالمُت جخخلف  

اإلاطاسف  فيهجذ ؤن ؾبُػت الىداجؼ وهُفُت اظخخذامها جخخلف  فمثال مبذؤ الػمل وهظامه، 

 ًيىن مالصما لألغماٌ اإلاطشفُت اغىطشا مشتروهما ل غً اإلاطاسف الخللُذًت، بال ؤنؤلاظالمُت 

ى اإلاخاؾشة. ؛مهما وان هىغها ألاوشؿت التي جضاولهاو   ؤال َو

اإلاطشفي ؤلاظالمي كاثم بدذ راجه غلى مبذؤ اإلاشاسهت وجلاظم اإلاخاؾش، غلى  بال ؤن الػمل

ع، ألامش الزي ًادي بلى اخخالف بػاد اإلاخاؾش كذس اإلاعخؿابغىغ اإلاطاسف الخللُذًت اللاثمت غلى 

ً الػالكت بين اإلاىدغين واإلاعدثم ً ٍش واإلاطشف ؤلاظالمي غً الػالكت بين اإلاىدغين واإلاعدثمٍش

 اإلاطشف الخللُذي.و 

مً اإلاخاؾش  هي ألاخشي بلى الخخفُف كذس اإلاعخؿاع اإلاطاسف ؤلاظالمُت حععى  هما

جلىم غليها وجخميز  التيوالطُغ م غليها جدمله وفم اإلابادت خغير ؤن َىان حضء منها ًخد بإهىاغها، 

  ي حاهب ألاضٌى ؤو في حاهب الخطىم.م الىفاءة الاظخخذامُت لألمىاٌ ظىاء فلخدلُورلً  بها،

سف ؤلاظالمُت اطجلُُم اإلاخاؾشة في اإلاخالٌ َزا الفطل مً الذساظت ظىداٌو  لهزا مً      

وببشاص الفشق  نالىفاءة الاظخخذامُت لألمىاٌ في هال اإلاطشفُخي موجلُُ، واإلاطاسف الخللُذًت

 @ين َماسثِعُ ينبدثورلً في مبُنهما، 

 

 :الرابع الفصل
تأثير المخاطرة رلى مؤذرات الكفاءة االدتخدامية في 

 والمصارف التقليدية. ةالمصارف اإلدالمي

 

لتقليديةالمبحث األول: تقييم المخاطرة في المصارف االدالمية و المصارف ا 

التقليدية والمصارف المبحث الثاني: تقييم الكفاءة االدتخدامية في المصارف االدالمية 

 



 واملصارف التلليدًةأثير املخاطرة على مؤشرات الكفاءة الاستخدامية في املصارف إلاسالمية ث .............................:الرابعالفصل 

  188 

 

 

 

هذف جلىم اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت بىظُفت الىظاؾت اإلاالُت التي حػخبر ال 

لألاظاس ي للُامهما، بر حػمل غلى  ، يالخىظـ بين ؤصحاب الفاثؼ وؤصحاب العجض الخمٍى

ت.  مػخمذة في رلً غلى مجمىغت مً الطُغ الاظدثماٍس

ت الخاضت باإلاطاسف ؤلاظالمُت غً الخللُذًت َى كُامها بال ؤن ما ًفشق الطُغ الا   ظدثماٍس

تبين حمُؼ ؤؾشاف الػملُت لى كاغذة اإلاشاسهت وجلاظم اإلاخاؾش غ ، ؤما اإلاطاسف الاظدثماٍس

الىظام الفاثذة الزي ٌػخبر فخػخمذ مً خالٌ كُامها بػملُت الىظاؾت اإلاالُت غلى  الخللُذًت

 اإلادشن الشثِس ي ليشاؾها.

اثذ ى بالػ تمشجبؿي فهباس ؤن اإلاخاؾشة غىطش مالصم لليشاؽ اإلاطشفي بطفت غامت، وباغخ 

ت اإلاخخلفت،  ؿشق في َزا اإلابدث مً الجضء الخؿبُلي إلاداولت جلُُم وبهزا ظِخم الخالاظدثماٍس

، الاظخخذاماثوالىداجؼ حاهبي في  اإلاخاؾشة في ول مً اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت

ء غلى غُىت مً ول هىع ومداولت ببشاص الفشق بُنهما، مً خالٌ الخؿشق للػىاضش بةظلاؽ الػى

 الخالُت@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األولث ـــحـالمب
 تقييم المخاطرة في المصارف اإلدالمية والتقليدية

 

المصارف التقليدية المطلب األول: تقييم مخاطرة الودائع في المصارف اإلدالمية و 

مخاطر ادتخدامات األموال في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية المطلب الثاني: تقييم 

 المطلب الثالث: طبيعة المخاطر في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية 
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 التقليديةالمصارف  في المصارف اإلدالمية ومخاطر الودائع المطلب األول: تقييم 
 بر ًخػمً َزا اإلاؿلب الىلاؽ الخالُت@ 

 

 الفرع األول: اختيار العينة

ا غلى ؤظاط جىافش البُاهاث، جػم  :9 مًجخيىن الػُىت اإلاذسوظت    =7بىً جم اخخُاَس

ا، بهذوهِعُا، العػىدًت،  6بين  بىً جللُذي، مىصغت =7وبىً بظالمي،  ؤلاماساث، دٌو هي@ )ماليًز

ً، ألاسدن    (.البدٍش

( و Fitche Connectخُث جم الحطٌى غلى اإلاػلىماث باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث ) 

ت للبىىن ؤلاظالمُت والبىىن الخللُذًت إلاذة Bankscopeكاغذة البُاهاث ) ش العىٍى  71(، والخلاٍس

مىً جىغُذ غُىت اإلاطاسف اإلاذسوظت =817و  <811ظىىاث، خالٌ الفترة اإلامخذة بين ظىت  . ٍو

 مً خالٌ الجذٌو الخالي@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:اختيار العينة الفرع األول 

.الفرع الثاني: تطور الودائع في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية 

:المصارف التقليديةالودائع ألجل في في المصارف اإلدالمية واالدتثمارية ع الودائ تطور الفرع الثالث 

  :تقييم المخاطرة في الودائع في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليديةالفرع الرابع 
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 ظت خعب البلذغُىت اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت مدل الذسا(: 03الجدول ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الؿالبت@ مً بغذاد املصدر

 املصارف التلليدًة املصارف إلاسالمية البلد

 

 

ا  ماليًز

RHB ISLAMIC BANK AFFIN BANK 

CIMBI ISLAMIC BANK PUBLIC BANK 

AFFIN ISLAMIC BANK HONG LEONG BANK 

PUBLIC ISLAMIC BANK CITIBANK 

MYBANK ISLAMIC HSBC BANK 

  Bank Syariah Mandiri ABN AMRO Bank  إهدوهيسيا

 

 السعودًة

Al Rajhi Bank 

 )بىك الراجحي(

National Commercial Bank 

 )البىك ألاهلي التجاري(

Bank Albilad 

 )بىك البالد(

Arab National Bank 

 ) البىك العربي الوطني(

Bank Aljazira 

 )بىك الجسيرة(

Riyad Bank 

 )بىك الرياض(

 

 إلامارات

Abu Dhabi Islamic Bank 

 )بىك أبو ظبي إلاسالمي(

Commercial Bank of Dubai. 

 )بىك دبي التجاري(

Dubai Islamic Bank 

 )بىك دبي إلاسالمي(

Abu Dhabi Commercial Bank 

 )بىك أبو ظبي التجاري(

Emirates Islamic Bank 

 )بىك إلامارات إلاسالمي(

Emirates Bank International 

 )بىك إلامارات الدولي(

Sharjah Islamic Bank 

 )بىك الشاركة إلاسالمي(

Emirates Investment Bank 

 )بىك إلامارات لإلستثمار(

 AlBaraka Islamic Bank البحرين

 )بىك البركة البحريني(

Ahli United Bank 

 )البىك ألاهلي املتحد(

Bahrain Islamic Bank 

 )بىك البحرين إلاسالمي(

BMB Investment Bank 

 )بىك البحرين والشرق ألاوسط(

 Islamic International Arab Bank ألاردن

 )البىك العربي إلاسالمي الدولي(

Jordan Commercial Bank 

 )البىك التجاري ألاردوي(

Jordan Islamic Bank 

 )البىك إلاسالي ألاردوي(

Bank of Jordan 

 )بىك ألاردن(

https://app.fitchconnect.com/#/entity/AGNT_1001750
https://app.fitchconnect.com/#/entity/AGNT_1001750
https://app.fitchconnect.com/#/entity/AGNT_1112431
https://app.fitchconnect.com/#/entity/AGNT_1112431
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 تطور الودائع في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية: الثانيلفرع ا

التي ، غلى وداجؼ الػمالء اإلاخخلفت جىظػها وحػظُم ؤسباخهاحػخمذ اإلاطاسف بطفت غامت في  

ادة  ؼ اظدثماساتهاو حػخبر باليعبت لها كاغذة ؤظاظُت في ٍص ؤَمُت وداجؼ حجم و  وللىكىف غلى. جىَى

الىداجؼ جؿىس ظِخم جىغُذ ، =817بلى ظىت  <811خالٌ الفترة اإلامخذة مً ظىت غُىت الذساظت 

 لاؽ الخالُت@في هال اإلاطشفُخين مً خالٌ الى

 تطور الودائع في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية حسب السنة أوال:

 ول خعب الىداجؼ في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًتبحمالي جؿىس ًخم جىغُذ  

 الخالي@  الشيلمً خالٌ ظىت 

ؤلاظالمُت واإلاطاسف  اإلاطاسفمً غُىت  في مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الىداجؼجؿىس  (:19ركم ) الشكل

 (=817-<811) العىت خعب الخللُذًت

 
 .  Bank scopeو   Fitch connectباالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  الؿالبتمً بغذاد  املصدر:

 في مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الىداجؼ الزي ًىضح ؤغالٍ الشيل بىاء غلى 

 لػُىت مً اإلاطاسف ؤلاظالمُت و خالٌ فترة غشش ظىىاث  ُذًتؤلاظالمُت واإلاطاسف الخلل اإلاطاسف

 @ آلاجُت اإلاالخظاثًمىً حسجُل  الخللُذًت،اإلاطاسف 

اظخلشاسا خالٌ ؤلاظالمُت سجل مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الىداجؼ في اإلاطاسف  .7

ىداجؼ في ي المػذٌ الىمى العىىي إلحمال الخزبزب اإلاالخظ غلى فترة الذساظت باإلالاسهت مؼ

وبالىظش بلى جؿىس اإلاػذٌ العىىي إلحمالي الىداجؼ  بين اإلاطاسف  ؛اإلاطاسف الخللُذًت

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%24 البنوك التقليدية 9% 11% 13% 4% 6% 13% 6% 3% 1%

%22 البنوك اإلسالمية 19% 18% 15% 14% 13% 11% 12% 7% 8%
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ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت ًالخظ ؤن اإلاطاسف ؤلاظالمُت سجلذ مػذالث همى ؤغلى مً 

 هظيرتها الخللُذًت في ؤغلب ظىىاث الذساظت.

الىداجؼ في اإلاطاسف الخللُذًت  وان مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي <811في ظىت  .8

، %8بدىالي  تمخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الىداجؼ في اإلاطاسف ؤلاظالمُؤهبر مً 

مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي وان الػىغ؛ خُث شهذ  ?811بال ؤهه في ظىت 

زا%;7بيعبت  اهخفاغا، بر سجل %?وعبت جلذس ب الىداجؼ في اإلاطاسف الخللُذًت   . َو

بر خلفذ ؤزاسا ظلبُت غلى اللؿاع ، <811لعىت   جذاغُاث ألاصمت اإلاالُت الػاإلاُتساحؼ بلى 

لُىن  :ث في العُىلت الىلذًت الذولُت ججاوص عجض ؤدث بلى  خُث، اإلاطشفي الخللُذي جٍش

يي، وانهُاس الػذًذ مً اإلااظعاث اإلاطشفُت ألامش الزي صغضع زلت  1.في الػالم دوالس ؤمٍش

ى ما ؤزش غلى حجم الىداجؼ الػمالء بال بىىن، وبالخالي سحب ؤمىالهم مً البىىن؛ َو

 باالهخفاع.

ؤما مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الىداجؼ في اإلاطاسف ؤلاظالمُت فلذ وان  .9

 %9بيعبت ؤي  .?811ظىت  %?7بلى  <811ظىت  %88مً  اهخفاغالشا، بر شهذ معخ

بين مً َزا ألامش ؤن اإلاطاسف ؤلاظالمُت ؤزبدذ ًد ومىه فلـ ملاسهت باإلاطاسف الخللُذًت،

ا خالٌ فترة ألاصمت ملاسهت بىظيرتها الخللُذًت، وما ًذٌ غلىهفاءتها  ألامش  .رلً اظخلشاَس

زا ما اوػىغ غلى حجم ،  بها 2"اإلااظعاث الذولُت"وبلى هعب زلت الػمالء ؤدي  الزي َو

 الىداجؼ بطفت غامت باالسجفاع.

ي الىداجؼ لذي ولىً بيعب غئُلت في بحمال ااسجفاع معخمش  8177و 8171سجلذ ظىت  .:

ساحؼ ، وهذا %:اإلاطاسف الخللُذًت، بر اسجفؼ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي وداجػها بيعبت 

اإلاالُت وبشامج الذغم التي ؤغلىتها ، وؤلاضالخاث للجهىد اإلابزولت مً كبل العلؿاث

الىظم اإلاطشفُت، وبالخالي جدلُم  ومػالجت مشاولالبلذان ألاوسوبُت؛ مً ؤحل جدعين 

ض الثلت في الىظام اإلاطشفيالاظخلشاس  اإلاطاسف  مػذٌ الىمى العىىي للىداجؼ في ؤما .3وحػٍض

مً مػذٌ اإلاطاسف  ، خُث وان اإلاػذٌ ؤهبر لشاسا في َزٍ الفترةخظاشهذ ِؤلاظالمُت ف

                                                
1

ش العىىي    .79، ص@ ?811، ، بىك الكويت الدوليالخلٍش
2

 .41المرجع السابق، ص:  
3
 International Monetary Fund, Global Financial Stability Report, (IMF Multimedia Services Division, 2010), 

p : 12.    
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هظيرتها مً بر خطظ ظىكُت ؤه غلى الخللُذًت، ورلً ألن اإلاطاسف ؤلاظالمُت بذؤث جدىص 

َشاشت،  الىظام اإلاطشفي الخللُذي ماصاٌ ٌشهذ بر ؤن، 1<811ملاسهت بعىت  الخللُذًت

وبالخالي  2، ورلً ساحؼ لػذم اظخػادجه للثلت لياملت.للذس مً سئوط ألامىاٌ خهسغم حػبئ

ىداجؼ ملاسهت ًمىً اللٌى ؤن اإلاطاسف ؤلاظالمُت ماصالذ مدافظت غلى هفاءتها في حزب ال

 .طاسف الخللُذًتباإلا

 ، خُث اوداجػهفي مػذٌ همى  اشذًذ ااهخفاغ 8178الخللُذًت في ظىت  شهذث اإلاطاسف .;

زا ساحؼ بلى ألاصمت التي غشفتها مىؿلت ، %?ل اإلاػذٌ اهخفاغا ًلّذس ب سج  ، 3الُىسوَو

والتي حػشف بإصمت الذًىن الػمىمُت وؤصمت الذًىن العُادًت، ألامش الزي شيل غغىؾا 

، ومىه الخإزير غلى اإلاطاسف الخللُذًت مدل الذساظت ورلً 4ألاوسوبياع اإلاطشفي غلى اللؿ

. بال ؤن مػذٌ الىمى العىىي للىداجؼ في إلاا ٌشهذٍ اللؿاع اإلاطشفي الػالمي مً جشابـ

 في َزٍ الفترة.اإلاطاسف ؤلاظالمُت شهذ اظخلشاسا 

، :817ظىت  %79 لُطل بلى 8179مً ظىت  بذاًت لالسجفاعٌػىد مػذٌ همى الىداجؼ  .>

جدعً ألاوغاع اإلاالُت غلى اإلاعخىي بلى  بر ًشحؼ ألامش ، 8178ظىت  %:بػذما وان 

الاسجفاع اإلاعخمش في معخىي اإلاذًىهُتىؼ إلا ورلً ،الػالمي
باإلغافت بلى الخصحُذ اإلاالي ، 5

لميزاهُاث بضالح لللػذًذ مً الاكخطادًاث بما في رلً اللؿاع اإلاطشفي، مً خالٌ بحشاء 

، ألامش الزي ؤدي بلى غىدة الثلت في الجهاث العُادًت وفي اإلاطاسف غلى ػمىمُت للبىىنال

 6وحه الخطىص.

ٌشهذ مػذٌ همى الىداجؼ في العىىاث ألاخيرة اهخفاغا معخمش في ول مً البىىن  .=

واهذ ؤشذ  الخللُذًتبال ؤن وعبت الاهخفاع في اإلاطاسف ؤلاظالمُت والبىىن الخللُذًت، 

زا ساحؼ بلى %7بلى وعبت  =817بر وضلذ ظىت  بعبب اهخفاع  جضغضع الاظخلشاس اإلاالي. َو

ى ، ;817ؤظػاس البتروٌ ظىت  اجه َو بػذما وان  دوالس للبرمُل 79.;:بر بلغ ؤدوى معخٍى

                                                
1
The World Islamic Banking Competitiveness Report 2011-2012, A Brave New World of Sustainable Growth, 

p : 20. 
2
   IBID, p : 19. 

ش العىىي، معا لدعم التعافي العامليضىذوق الىلذ الذولي،  3  .:7(، ص@ 8178، )الخلٍش
ذ مً اإلاػلىماث ؤهظش@ ؤوهُل 4  (.8>-7>، بدث في مجلت بدىر اكخطادًت غشبُت، )الػذد@ ألازمة املالية في مىطلة ألاورووعُمت،  إلاٍض
ش  العىىي، من أجل اكتصاد عاملي أكثر أمىا واستلراراضىذوق الىلذ الذولي،  5  .;7، :7(، ص ص@ 8179، )الخلٍش
ش العىىي، ، ) امن الاستلرار إلى الىمو اللابل لالستمرارضىذوق الىلذ الذولي،  6  . >7-:7(، ص ص@ :817لخلٍش
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ألامش الزي ؤزش غلى الىداجؼ  .1%;>، بر سجل اهخفاع كذٍس دوالس للبرمُل الىاخذ :7.<78

الػاثذاث الىفؿُت  اهخفػذؤهه ولما خُث االهخفاع، اإلاطشفُت للبىىن مدل الذساظت ب

اجؼ للػمالء في ي حسجل غلى ؤنها وداإلااظعاث البترولُت، والت ذغىاث اهخفػذولما 

 .ىغ غلى بحمالي الىداجؼ باالهخفاعميزاهُاث اإلاطاسف، ألامش الزي ًىػ

ُت ظىاق اإلاطشففي بػؼ ألاظىاق خاضت في ألا  ؤظػاس الطشف عباإلغافت بلى اسجفا

 2.، ول َزا ؤزش غلى حجم الىداجؼ باالهخفاعؤلاظالمُت

 األنظمة المصرفية: تطور الودائع في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية حسب ثانيا

  النظام المصرفيتطور الودائع في المصارف اإلسالمية حسب  .1

مً  ي للبلذالىظام اإلاطشف ًخم جىغُذ جؿىس بحمالي الىداجؼ في اإلاطاسف ؤلاظالمُت خعب

 خالٌ الشيل الخالي@

الىظام ؤلاظالمُت خعب  اإلاطاسفغُىت مً  في مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الىداجؼجؿىس (: 20الشكل ركم )

 اإلاطشفي

 
   Bank scopeو   Fitch connectباالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  الؿالبتمً بغذاد @ املصدر

 في مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الىداجؼ بىاء غلى الشيل ؤغالٍ والزي ًىضح

اإلاطشفي للبلذ؛ خالٌ فترة غشش ظىىاث لػُىت مً اإلاطاسف  مالىظا خعبؤلاظالمُت  اإلاطاسف

 :ؤلاظالمُت، ًمىً حسجُل مجمىع مً اإلاالخظاث ؤَمها

إلحمالي الىداجؼ في اإلاطاسف ؤلاظالمُت مدل الذساظت مػذالث مػذٌ الىمى العىىي  شهذ .ؤ 

ب ةمعخلش   ؛ألاهظمت اإلاطشفُت خالٌ فترة الذساظتا في حمُؼ جلٍش

                                                
 .79(، ص@ ;817، )ؤفاق الاكخطاد الػالمي، التكيف مع أسعار السلع ألاولية املىخفضةضىذوق الىلذ الذولي،  1

2
 ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD, ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY, 

(STABILITY REPORT.2017), p :10. 
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، ورلً الهخفاع <811ملاسهت بعىت  %<ًلذس ب  8177اهخفػا في ظىت  بال ؤهه سجل .ب 

يُت، خُث سجلذ مػذالث ظالبت، ورلً همى الىداجؼ  في اإلاطاسف ؤلاماساجُت والبدٍش

ا باألصمت اإلاالُت الػاإلاُت لعىت   اهىشافبلى العبب ًشحؼ بذسحت هبيرة، و  <811لخإزَش

ت مطاسفها  ىن الػلاٍس بذسحت هبيرة، ألامش الزي ٌػّذ العبب الشثِس ي في غلى ؤصمت الَش

 1.غػف ؤدائها ملاسهت باإلاطاسف ؤلاظالمُت ألاخشي 

في ول شهذ اهخفاغا خادا هما هالخظ ؤًػا ؤن مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الىداجؼ  .ج 

في ذٌ الىمى للمطاسف ؤلاظالمُت هيل بر سجل مخىظـ مػ ،=817، >817مً ظىت 

خاضت البىىن  .;817ظىت  %78ملاسهت ب غلى الخىالي  %<و ، %= عبتو  >817

، ورلً بعبب انهُاس ؤظػاس ;817بر بذؤ الاهخفاع بها مىز ظىت  ؤلاظالمُت العػىدًت،

ىداجؼ ، ومىه جإزش همى الجضغضع الاظخلشاس اإلاالي والزي ؤدي بلى  ،البتروٌ في َزٍ الفترة

خاضت وؤن مػظم دٌو مطاسف الػُىت حػخبر مً  للمطاسف ؤلاظالمُت مدل الذساظت،

2ؤهبر الذٌو اإلاطذسة للبتروٌ.
 

 النظام المصرفي للبلدحسب  التقليديةتطور الودائع في المصارف  .2

مً  الىظام اإلاطشفي للبلذ خعب الخللُذًتبر ظِخم جىغُذ جؿىس بحمالي الىداجؼ في اإلاطاسف 

 يل الخالي@خالٌ الش

الخللُذًت خعب الىظام  اإلاطاسف غُىت مً في مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الىداجؼجؿىس (: 21الشكل ركم )

   ذاإلاطشفي للبل

 

  Bank scopeو   Fitch connectباالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  الؿالبت@ مً بغذاد املصدر

                                                
1
 Islamic financial services board, islamic finance and global financial stability, (stability report, april 2010), 

p : 36. 
2
 islamic financial services board, islamic financial services industry, (stability report.2017), op cit. p:37. 
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 في ٌ الىمى العىىي إلحمالي الىداجؼبىاء غلى الشيل ؤغالٍ والزي ًىضح مخىظـ مػذ  

الىظام اإلاطشفي للبلذ؛ خالٌ فترة غشش ظىىاث لػُىت مً اإلاطاسف  خعب الخللُذًت اإلاطاسف

 ، ًمىً حسجُل مجمىع مً اإلاالخظاث ؤَمها@الخللُذًت

 مػذالث الذساظت مدل الخللُذًت اإلاطاسف في الىداجؼ إلحمالي العىىي  الىمى مػذٌ شهذ .ؤ 

با مخزبزبت  الذساظت؛ فترة خالٌ اإلاطشفُت ألاهظمت حمُؼ في جلٍش

، ورلً بعبب اهخفاع %;7ًلذس ب  ?811سجل اإلاػّذٌ اهخفاغا خادا في ظىت بر  .ب 

لػُىت الذساظت؛ ورلً بعبب جإزير ألاصمت اإلاالُت الػاإلاُت الىداجؼ في حّل اإلاطاسف الخللُذًت 

يُت وؤلاماساجُت ؤهثر ج<811لعىت  ػشس مً اإلاطاسف ألاخشي ، بر واهذ اإلاطاسف البدٍش

غلى بعبب العُاظت الاكشاغُت التي واهذ جيخهجها، خُث واهذ مطاسفها مىىشفت 

ت، ألامش الزي ؤدي بلى جػشسَا بذسحت هبيرة ملاسهت باإلاطاسف ألاخشي.  اللشوع الػلاٍس

 %:بيعبت  8177الىداجؼ في الاسجفاع في ظىت  إلحماليليرحؼ مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي  .ج 

 إلحماليمخىظـ مػذٌ الىمى العىىي ، ورلً ساحؼ السجفاع وعبت ?811بعىت  ملاسهت

، والعبب ?811ظىت %1ملاسهت ب  %97في اإلاطاسف الخللُذًت ؤلاماساجُت بيعبت الىداجؼ 

بلى ؤلاضالخاث التي كامذ بها العلؿاث ؤلاماساجُت، بر اجخز اإلاطشف اإلاشهضي  في رلً ٌػىد

في اللؿاع اإلاطشفي، شإهه في رلً شإن الػذًذ مً الذٌو ؤلاماساحي كشاسا بطخ العُىلت 

مىذ خُث  ،كذ اجخزث خؿىاث ممازلت إلاػالجت هلظ العُىلت غلى اإلاعخىي الػالميالتي 

م ؤي ما ٌػادٌ 1;كشوع كطيرة ألاحل بلُمت  باإلغافت بلى  ملُاس دوالس،61.13ملُاس دَس

للبىىن وخطظ حعهُالث  ،ًىم14ششاء ول شهاداث ؤلاًذاع التي جبلى غً مذتها بغادة 

 .اإلاطاسفألامش الزي ؤدي بلى سفؼ وعبت الىداجؼ لذي  ،1الظخخذامها هلشوع مطشفُت

، بر جلذس وعبت الاهخفاع 8179 ؛8178ىت ظاهخفاغا معخمشا اإلاػذٌ وبػذَا ٌسجل  .د 

في ، ورلً بعبب اهخفاع حجم الىداجؼ 8177ملاسهت بعىت  %?ب  8178ظىت 

و ؤلاهذوهِعُت، بر سجلذ مػذالث همى ظالبت،  سدهُت، وؤلاماساجُت،اإلاطاسف الخللُذًت ألا 

زا هدُجت الذٌو  بتروٌ والىفـ اإلاخجهت بلىفي ال تاإلاخمثل ؤلاماساث ضادساث لخإزش  َو

                                                
1

ذ وىسجل، هماٌ سصٍم،     مجلت ولُت بغذاد للػلىم الاكخطادًت ، بدث في@  على البلدان العربية واوعكاساتها أسبابها،مفهومها الية: ألازمة املفٍش

 .88(، ص@ ?811، 81،  )الػذد  الجامػت
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، الامش الزي ًازش غلى همى وداجؼ مطاسفها ألاوسوبُت اإلاخػشسة بإصمت الذًىن العُادًت

 .1بالعلب

بإصمت الذًىن العُادًت بعبب اهخفاع وجباؽء الخبادٌ ُا باإلغافت بلى جازش بهذوهِع  

بُت؛ ألامش  الزي ؤزش غليها بشيل هبير ، َزا ما ؤزش الخجاسي الذولي بُنها وبين الذٌو ألاوسو 

 2داجؼ مطاسفها.حجم و اهخفاع غلى 

، بعبب اسجفاع وعبت مػذٌ :817في  مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الىداجؼليرجفؼ  .ٌ 

ؤلاحشاءاث  بعببداجؼ في ول مً اإلاطاسف الخللُذًت ؤلاماساجُت، وؤلاهذوهِعُت؛  ى همى ال

، مً خالٌ لجىء مطاسفها اإلاشهض الخدعُيُت التي كامذ بها  ٍت بلى جبني ظُاظت الذٌو

 هلذًت جىظػُت.

نهاًت َام ساجُت اهخفاغا ملحىظا خالٌ بر سجلذ ؤظػاس الفاثذة ما بين البىىن ؤلاما 

 711جفاع وعبت الىداجؼ في اإلاطاسف ؤلاماساجُت والتي همذ بما ًفىق بلى اس مما ؤدي  ،8179

 والشيل اإلاىالي ًىضح رلً.3م.ملُاس دَس

 (8179ؤظػاس فاثذة ؤلاكشاع ما بين البىىن ؤلاماساجُت ألحل، زالر وظخت ؤشهش وظىت )(: 22الشكل ركم )

 
ش )، وفي أسواق املال في الدول العربية التطورات الىلدًة واملصرفيةضىذوق الىلذ الػشبي، @ املصدر الخلٍش

 .3021 ، ص(4102الاكخطادي الػشبي اإلاىخذ، 

 

                                                
1

ش الاكخطادي الػشبي اإلاىخذ، التطورات الاكتصادًة الدوليةضىذوق الىلذ الػشبي،    .:( ، ص@ 8177، )الخلٍش
 اإلاشحؼ العابم. 2

ش الاكخطادي الػشبي اإلاىخذ، التطورات الىلدًة واملصرفية وفي أسواق املال في الدول العربيةذوق الىلذ الػشبي، ضى 3 (، ص ص@ :817، )الخلٍش

79? ،7:1. 
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، بر وضل =817لُطل بلى ؤدوى معخىي له في ظىت  ;817لُػاود الاهخفاع ظىت  .و

، ورلً ساحؼ بلى جذاغُاث ؤصمت البتروٌ التي :817ملاسهت بعىت  %78الاهخفاع بلى 

اإلاطاسف الخللُذًت مدل الذساظت، بر سجلذ مػذالث حّل زشث غلى حجم الىداجؼ في ؤ

ذة ، ومػظمها ظالبت خاضت منها العػىدًت ُّ  .همى غير ح

ملُاس دوالس في  ?;>بر جشاحػذ ؤلاًشاداث البترولُت للذٌو الػشبُت مجخمػت بلى خىالي 

خُث جشاحػذ في العػىدًت ب ، 8179ملُاس دوالس غام  8;=ملاسهت بدىالي  :817نهاًت 

ً. %;.=و  :.1، وما بين %<.77 ذ والبدٍش 1 في ول مً اليٍى
 

المصارف الودائع ألجل في في المصارف اإلسالمية واالستثمارية الودائع  تطور: الثالثالفرع 

 التقليدية

ت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت غلذ مػاسبت؛ بر جمثل ًذ اإلاطشف غليها   حػخبر الىداجؼ الاظدثماٍس

ا مؼ اإلاىدغين ًذ ؤمىت ال غماهت، خُث ٌػم ل اإلاطشف ؤلاظالمي غلى جلاظم مخاؾش اظدثماَس

مالم ًخػذ اإلاطشف ؤو ًلطش و ًخالف ششوؽ الػلذ، غلى غىغ اإلاطاسف الخللُذًت التي جمثل 

ت بها غلذ كشع بفاثذة، ًخدمل فُه اإلاطشف الخللُذي ول مخاؾش  الىداجؼ ألحل والادخاٍس

ت، باإلغافت بلى جدمله  بلى جيلفت صاثذة واإلاخمثلت في الفاثذة التي ًخدطل غليها الىدُجت الاظدثماٍس

 اإلاىدع.

الودائع ألجل في المصارف التقليدية حسب واالستثمارية في المصارف اإلسالمية الودائع  أوال: تطور

 السنة

ت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت وال بر ظِخم جىغُذ جؿىس الىداجؼ  ىداجؼ ألحل في اإلاطاسف الاظدثماٍس

 بلى بحمالي الىداجؼ خعب ول ظىت مً خالٌ الشيل الخالي@  الخللُذًت

 

 

 

 

 

                                                
1

 .411المرجع السابق، ص:  
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ت بلى احمالي الىداجؼ في غُىت مً اإلاطاسف ؤلاظالمُت والىداجؼ (: 23(الشكل ركم  وعبت الىداجؼ الاظدثماٍس

 ألحل في غُىت مً اإلاطاسف الخللُذًت

 

 .  Bank scopeو   Fitch connectكاغذة البُاهاث باالغخماد غلى  ؾالبت@ مً بغذاد املصدر

 مً خالٌ الشيل ؤغالٍ ًمىً ؤن وسجل مجمىغت مً اإلاالخظاث؛ مً ؤَمها ما ًلي@ 

ت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت والىداجؼ ألحل في  .7 سجلذ وعبت ول مً الىداجؼ الاظدثماٍس

ا للفترة كذٍس   %9>اإلاطاسف الخللُذًت في َُيل الىداجؼ وعبا حُذة بلغذ مخىظؿا ظىٍى

 في اإلاطاسف ؤلاظالمُت؛ %>>خللُذًت وبلغ في اإلاطاسف ال

ًىضح الشيل العابم ؤن اإلاطاسف الخللُذًت ؤو ؤلاظالمُت ًدىصان غلى وعبت مػخبرة مً  .8

ت، مما ًشفؼ مً مػذالث  مطادس ألامىاٌ اإلاعخلشة في شيل وداجؼ ألحل ووداجؼ اظدثماٍس

للل مً اخخماالث مخاؾش العُىلت ال ىاججت غً غذم الاظخخذام لذي مطاسف الػُىت ٍو

 جىافم فتراث اظخدلاق اللشوع والىداجؼ؛

مً خالٌ الشيل ًخطح ؤن اإلاطاسف ؤلاظالمُت وبالشغم مً اغخمادَا للاغذة  .9

ت وما ًخدمله اإلاىدغىن مً  اإلاػاسبت الششغُت في اظخلؿاب الىداجؼ الاظدثماٍس

ذ وعبا مخاؾشة ملاسهت بإصحاب الىداجؼ ألحل في اإلاطاسف ؤلاظالمُت؛ بال ؤنها سجل

حُذة فاكذ ولى بمػذالث غػُفت في ؤغلب فترة الذساظت جلً اإلاسجلت في اإلاطاسف 

 الخللُذًت؛

ًدبين مً خالٌ جدلُل بُاهاث الػُىت اإلاذسوظت ؤن جإزير ؤظالُب اظخلؿاب الىداجؼ  .:

بين اإلاطاسف الخللُذًت واإلاطاسف ؤلاظالمُت مخمازل بالىظش للخلاسب اإلاسجل في َُيل 

ت.الىداجؼ بين ا ت ؤو الىداجؼ ألحل والاظدثماٍس  إلاطشفُخين، ظىاء في الىداجؼ الجاٍس

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%71 البىىن الخللُذًت 65% 63% 63% 61% 60% 59% 62% 62% 62%

%59 البىىن ؤلاظالمُت 59% 67% 66% 68% 63% 67% 67% 68% 68%
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لمصارف التقليدية الودائع ألجل في او : تطور الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالميةثانيا

 األنظمة المصرفيةحسب 

 االستثمارية في المصارف اإلسالمية حسب النظام المصرفي للبلدالودائع  تطور .1

ت بلى  الىداجؼ جؿىس  ُذجىغ ظِخم بر الىداجؼ في اإلاطاسف ؤلاظالمُت  بحماليالاظدثماٍس

 @الخالي الشيل خالٌ مً للبلذ اإلاطشفي الىظام خعب

ت بلى بحمالي الىداجؼ في اإلاطاسف ؤلاظالمُت خعب الىظام الىداجؼ  وعبت(: 24الشكل ركم ) الاظدثماٍس

 اإلاطشفي للبلذ

 
   Bank scopeو   Fitch connectكاغذة البُاهاث غلى باالغخماد  ؾالبتً بغذاد ماملصدر: 

 @مً خالٌ الشيل ؤغالٍ هالخظ ؤن

ت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت معخلش وان  .ؤ  خالٌ ؾٌى فترة  امػذٌ همى الىداجؼ الاظدثماٍس

ت في العػىدًت حػخبر هي ألاكل  الذساظت، هما هجذ ؤًػا ؤن وعبت الىداجؼ الاظدثماٍس

 .بالبلذان ألاخشي  ملاسهت

 للبلد المصرفي النظام حسب التقليدية المصارف في ألجل الودائع طورت .2

 خعب الخللُذًت اإلاطاسف في الىداجؼ بحمالي بلى ألحل الىداجؼ جؿىس  جىغُذ ظِخم بر

 @الخالي الشيل خالٌ مً للبلذ اإلاطشفي الىظام
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 خعب الىظام اإلاطشفي للبلذ ذًتالخللُبلى بحمالي الىداجؼ في اإلاطاسف  ألحلالىداجؼ  وعبت(: 25)لشكل ركم ا

 
   Bank scopeو   Fitch connectكاغذة البُاهاث باالغخماد غلى  ؾالبتً بغذاد ماملصدر: 

 @مً  خالٌ الشيل ؤغالٍ هالخظ ؤن

 ؛خالٌ ؾٌى فترة الذساظتاوان معخلش  الخللُذًتفي اإلاطاسف  ألحلمػذٌ همى الىداجؼ  .ؤ 

هظمت ول ألا الخللُذًت وعبا مخلاسبت في  سجل مػذٌ همى الىداجؼ ألحل في اإلاطاسف .ب 

 .%8:اإلاطشفُت، ووان ؤدهاَا في اإلاطاسف العػىدًت بيعبت 

 : تقييم المخاطرة في الودائع في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليديةالرابعالفرع 

الىدٌػت  جخخلف اإلاطاسف ؤلاظالمُت غً اإلاطاسف الخللُذًت في حاهب الىداجؼ في مفهىم 

ت الزي ًلىم غلى غلذ مػاسبت ًخدمل فُه اإلاىدغىن اإلاخاؾش الاثخماهُت والعىكُت  الاظدثماٍس

ؤما اإلاشجبؿت بخىظُفاجه في خين ًخدمل اإلاطشف اإلاخاؾش الدشغُلُت التي جلؼ غلُه بطفخه مػاسبا. 

وجػمً ؤي  غً جىظُف الىداجؼ ألحل اإلاترجبتخخدمل ول اإلاخاؾش فمطاسف الخللُذًت باليعبت لل

خعاسة ًمىً ؤن جلحم اللُم ؤلاظمُت لها مػافا لها الػاثذ اإلاخفم غلُه هعػش فاثذة غلى 

ت لىال اإلاطشفين كشوغا مػمىهت ألاضل غلى غاجم  الحعاباث ألحل، وجمثل الىداجؼ الجاٍس

 اإلاطشف.

@  ومً َزا اإلاىؿلم؛ وبالىظش إلاا جم اظخػشاغه في الػىاضش العابلت ًمىً اللٌى

ى ؤن اإلا .7 طاسف ؤلاظالمُت هجحذ في جىظُف مبذؤ اإلاػاسبت في اظخلؿاب الىداجؼ، َو

ألامش الزي ًمثل هلؿت مهمت لطالح اإلاطاسف ؤلاظالمُت ملاسهت باإلاطاسف الخللُذًت في 
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حاهب اإلاخاؾشة، بدُث ؤنها جخىصع بُنها وبين ؤصحاب خعاباث الاظدثماس اإلاشترن، في 

 اإلاخاؾشة؛ خين ؤن اإلاطاسف الخللُذًت جخدمل ول

ت  .8 بن هجاح اإلاطاسف ؤلاظالمُت في جىظُف مبذؤ اإلاػاسبت في اظخلؿاب الىداجؼ الاظدثماٍس

واليعب اإلاػخبرة لهزٍ ألاخيرة في َُيل بحمالي الىداجؼ لذيها ًجػلها ؤهثر اظخلشاسا ملاسهت 

باإلاطاسف الخللُذًت مً خالٌ كذستها غلى الخدىم وجللُل اإلاخاؾش، ورلً لألظباب 

  ُت@الخال

ت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واكُا ٌعاغذ غلى الخخفُف مً  .ؤ  جمثل الىداجؼ الاظدثماٍس

خّذة اإلاخاؾش التي ًخػشع لها اإلاطشف ؤلاظالمي، ورلً للُامها غلى ؤظاط غلذ 

ت  اإلاػاسبت؛ فاإلاطشف في َزٍ الحالت ال ًػمً ال اللُمت ؤلاظمُت للىدٌػت الاظدثماٍس

ت؛وال الػىاثذ غليها، فاألمش ًبل  ى مخػللا فلـ بىدُجت الػملُت الاظدثماٍس

ل معخلش" ملاسهت بالىداجؼ لذي الؿلب،   .ب  ت "مطذس جمٍى حػخبر الىداجؼ الاظدثماٍس

ألنها مػبىؾت بأحاٌ مخفم غليها، وبالخالي جمىذ للمطشف ؤلاظالمي فشضا ؤهبر في 

ت، باإلغافت بلى رلً فهي جمىده ذ مً الػملُاث الاظدثماٍس اللذسة  الذخٌى في اإلاٍض

 غلى ؤلاداسة الجُذة للعُىلت الخاضت به؛

ت،  .ج  ألامش الزي ًخلم لذي اإلاخػاملين زلت مً خالٌ اظخفادتهم مً الػىاثذ الاظدثماٍس

مىذ حشجُػا للمطشف باالظخمشاس في جدلُم ألاسباح وجللُل الخعاثش؛  ٍو

ت مىخجا مطشفُا را ؤَمُت بالغت في جفخِذ اإلاخاؾ .د  ش حػخبر الىدٌػت الاظدثماٍس

ت؛ اإلاىدغىن والبىً  وجىصَػها بشيل غادٌ بين ؤؾشاف الػملُت الاظدثماٍس

واإلاعدثمشون؛ بدُث ؤن جىصَػها بين ألاؾشاف الثالر بدعب كىاغذ اإلاػامالث 

ػت ؤلاظالمُت ًىفش آلُت راث هجاغت غالُت في امخطاص اإلاخاؾش غلى  اإلاالُت في الشَش

اث وخاضت بين الاظدثماس والادخاس و  َى ألامش الزي مً شإهه الخللُل مً غذة معخٍى

 خذة ألاصماث اإلاالُت والاكخطادًت.

 

 

 



 واملصارف التلليدًةأثير املخاطرة على مؤشرات الكفاءة الاستخدامية في املصارف إلاسالمية ث .............................:الرابعالفصل 

  203 

 التقليديةالمصارف األموال بين المصارف اإلدالمية و ادتخداماتالمطلب الثاني: تقييم المخاطرة في 
 الػىاضش آلاجُت@ بر ًخػمً َزا اإلاؿلب

 

 

 

 

 ية والمصارف اإلسالميةلمصارف التقليدابين  واالئتمان الفرع األول: تطور األصول

حػخبر اإلاطاسف الخللُذًت واإلاطاسف ؤلاظالمُت ماظعاث للىظاؾت اإلاالُت التي ججمؼ بين   

ؤصحاب الفاثؼ في اإلاىاسد اإلاالُت والتي جدشيل في َُيل الىداجؼ وبين ؤصحاب العجض في اإلاىاسد 

ً ومعتهلىين، ل مً معدثمٍش  اإلاالُت والزًً ًمثلىن فئت ؾالبي الخمٍى

وفي َزا ؤلاؾاس فةن كىاغذ الػمل اإلاطشفي الخللُذي جخخلف غً اللىاغذ واإلابادت التي  

جلىم غليها اإلاطشفُت ؤلاظالمُت، فاألٌو ًلىم غلى مىذ الاثخمان وفم آلُاث جلىم غلى مبذؤ وخُذ 

لُت التي جلىم  ى اللشع بفاثذة، في خين ؤن الثاهُت جلذم مجمىغت مخىىغت مً الطُغ الخمٍى َو

ا غلى مبذؤ اإلاخاحشة ؤو ؤلاحاسة ؤو غلى غلىد اإلاشاسهت بغافت إلاا جخميز به مً غملُاث الخىظُف بم

 والاظدثماس اإلاباشش.

 ثطور ألاصول بين املصارف التلليدًة واملصارف إلاسالمية .1

ًىضح الشيل آلاحي جؿىس مػذٌ الىمى العىىي ألضٌى اإلاطاسف الخللُذًت واإلاطاسف  

 لذساظت@ؤلاظالمُت في غُىت ا

 جؿىس مػذٌ الىمى العىىي ألضٌى اإلاطاسف الخللُذًت واإلاطاسف ؤلاظالمُت:   (26)الشكل ركم 

 
   Bank scopeو   Fitch connectباالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  الؿالبتبغذاد  مً: املصدر

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%16 البنوك التقليدية 13% 12% 5% 7% 6% 11% 4% 4% 2%

%31 البنوك اإلسالمية 16% 16% 12% 13% 15% 12% 15% 13% 9%
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 اإلدالميةالمصارف  بين المصارف التقليدية وواالئتمان الفرع األول: تطور األصول 
ألصول بين المصارف التقليدية والمصارف اإلدالميةتطور مخاطر ا: الفرع الثاني 
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 مً خالٌ الشيل البُاوي العابم؛ ًمىً حسجُل اإلاالخظاث آلاجُت@ 

ُذًت واإلاطاسف ذالث الىمى العىىي لألضٌى بين اإلاطاسف الخللوسجل جىاظبا في مػ .ؤ 

 ذث فتراث همى وجشاحؼ مدشابهت غلى الػمىم خالٌ فترة الذساظت؛ؤلاظالمُت، بدُث شه

سجلذ مػذالث الىمى العىىي ألضٌى اإلاطاسف ؤلاظالمُت كُما ؤهبر مً جلً اإلاسجلت في  .ب 

ى ماشش مهم غلى جؿىس الطىاغ ت اإلاطشفُت ؤلاظالمُت التي غشفذ اإلاطاسف الخللُذًت؛ َو

في خين ؤن مطاسف الػُىت سجلذ مخىظؿا  1 %81مػذالث همى ججاوصث غاإلاُا مػذٌ 

ا كذٍس  ا في خذود %;7ظىٍى ، ملاسهت باإلاطاسف الخللُذًت التي سجلذ مخىظؿا ظىٍى

=.;%. 

ىس ملاسهت بخؿىس بحمالي الىداجؼ؛ فةن جؿىس اإلاػذٌ العىىي لألضٌى وان ميسجما مؼ جؿ .ج 

 الىداجؼ، ظىاء في فتراث الشواج ؤو التراحؼ؛

 <811-=811شهذث ؤضٌى اإلاطاسف ؤلاظالمُت همىا مشجفػا خالٌ فترة ألاصمت اإلاالُت  .د 

في خين جشاحػذ مػذالث همى ؤضٌى اإلاطاسف الخللُذًت التي  %97مػذٌ  سجلذبدُث 

ا غلى ضمىد اإلاطشفُت ؤلا  ى ما ًمثل دلُال كٍى ظالمُت خالٌ شهذث جشاحػا ملحىظا، َو

اإلاشخلت ألاولى مً ألاصمت اإلاالُت هىدُجت لػذم اهىشاف ؤضىلها غلى اإلاشخلاث اإلاالُت 

ت وغملُاث اإلاػاسباث في ألاظىاق اإلاالُت التي واهذ  ىن الػلاٍس  2.=811ظببا في ؤصمت والَش

ػىد العبب  :817جمثل ظىت  .ٌ  هلؿت جشاحؼ في جؿىس ألاضٌى اإلاطشفُت ؤلاظالمُت؛ َو

ً للتراحؼ  اإلاسجل في مدفظت ؤضٌى اإلاطاسف ؤلاظالمُت في العػىدًت والبدٍش

 3.:817ظىت ، والتي جإزشث باالنهُاس اإلاسجل في ؤظػاس اإلادشوكاث اغخباسا مً وبهذوهِعُا

زا ما ًمىً جىغُده مً خالٌ الشيل البُاوي آلاحي@    َو

 

 

 

 

                                                
1
 ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD, ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY, 

(STABILITY REPORT.2017),Op Cit,  p :11 
2
 ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD, Islamic finance and global financial stability, (STABILITY 

REPORT, April 2010), p : 29. 
3

 .41ص: مرجع سابق،   ،1142،التكيف مع أسعار السلع األولية المنخفضةصندوق النقد الدولي،  
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 ظالمُتجؿىس مػذٌ الىمى العىىي لألضٌى في اإلاطاسف ؤلا (: 27لشكل ركم )ا

 
   Bank scopeو   Fitch connectباالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  الؿالبتبغذاد  مً: املصدر

مثلذ هلؿت اسجلاء في اظخػادة اإلاطشفُت الخللُذًت  :817في خين ؤن هفغ العىت  .و 

ت بػذ فترة ألاصمت اإلاالُت، وهىدُجت لحالت  جدعً الىغؼ اإلاالي  إلاػذالث همى ؤضىلها اللٍى

ي وغملُاث الخصحُذ اإلاالي في الػذًذ مً الاكخطادًاث بما فيها اللؿاغاث الػالم

لُطل بلى  %:1ما غاود التراحؼ إلاػذالث مخذهُت في خذود  ظشغان ؤهه، بال 1اإلاطشفُت

. بعبب التراحؼ الىبير اإلاسجل في اإلاطاسف الخللُذًت العػىدًت =817ظىت  %18مػذٌ 

 با بالتراحؼ اإلاسجل في ؤظػاس الىفـ.والتي جإزشث ظل وبهذوهِعُاوؤلاماساث 

مىً جفعير رلً مً خالٌ الشيل البُاوي آلاحي الزي ًىضح جؿىس مػذٌ همى ألاضٌى  ٍو

 بدعب ألاهظمت اإلاطشفُت@

بدعب ألاهظمت اإلاطشفُت الخللُذًتجؿىس مػذٌ الىمى العىىي لألضٌى في اإلاطاسف (: 28لشكل ركم )ا

 
 Bank scopeو   Fitch connectد غلى كاغذة البُاهاث باالغخما الؿالبتبغذاد  @ مًاملصدر

                                                
1

 . 43-41ص ص:  مرجع سابق، (،1141، ) التقرير السنوي، قرار إلى النمو القابل لالستمرارمن االستصندوق النقد الدولي،  
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 ثطور الائتمان بين املصارف التلليدًة واملصارف إلاسالمية .2

 ًمىً جىغُذ جؿىس الاثخمان بين اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت وفم الشيل اإلاىالي@

ل في اإلاطاسف ؤلا  (:29الشكل ركم )  ظالمُت واإلاطاسف الخللُذًتجؿىس مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الخمٍى

 
   Bank scopeو   Fitch connectباالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  الؿالبتبغذاد  @ مًاملصدر

 ًمىً حسجُل مجمىغت مً اإلاالخظاث ؤَمها@مً خالٌ الشيل ؤغالٍ 

ل في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت  .ؤ  جميز مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الخمٍى

بزب خالٌ فترة الذساظت؛ بال ؤن اإلاخىظـ العىىي في اإلاطاسف ؤلاظالمُت وان ؤهبر بالخز

في  %01، خُث وان في ألاولى ًتراوح غىذ %01مً هظيٍر في الخللُذًت بمػذٌ غام كذٍس 

 .%11خين سجل في الثاهُت 

ل لذي هال  4112شهذث ظىت  .ب  اهخفاغا شذًذا في مػذٌ الىمى العىىي لإلحمالي الخمٍى

ى اوػياط مباشش لخإزيراث ألاصمت اإلاالُت الػاإلاُت اإلاطش  ؛ واهخفػذ 4111 لعىتفُخين؛ َو

؛ بن %42بلى  %22وفي اإلاطاسف ؤلاظالمُت مً  %10بلى  %41في اإلاطاسف الخللُذًت مً 

حجم الاهخفاع بين اإلاطشفُخين ًذٌ غلى حجم اإلاماوػت التي ؤظهشتها اإلاطشفُت ؤلاظالمُت 

بدُث اظخمشث في مىذ الاثخمان ملاسهت باإلاطشفُت الخللُذًت التي واد اججاٍ ألاصمت اإلاالُت؛ 

ل  .ًىػذم فيها مػذٌ همى الخمٍى

بلى  4102مىز ظىت ًظهش جإزير اهخفاع ؤظػاس البتروٌ غلى حجم الاثخمان اإلاطشفي اإلالذم  .ج 

اتها غىذ هلؿت ؛ بر 4102غاًت  سجل مُال ظالبا وجشاحػذ مػذالث الىمى ألدوى معخٍى

في اإلاطاسف ؤلاظالمُت؛ خاضت وؤن بىىن  %12في اإلاطاسف الخللُذًت وما ؤدهاَا و الطفش 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%28 البىىن الخللُذًت 3% 10% 6% 4% 9% 7% 9% 2% 0%

%49 البىىن ؤلاظالمُت 26% 14% 8% 20% 14% 13% 17% 11% 5%
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الػُىت جيخمي ألهظمت مطشفُت جلػب فيها غىاثذ اإلاشخلاث الىفؿُت دوسا مهما في الحُاة 

مىً جىغُذ رلً مً خالٌ الشيلين آلاجُين@ .الاكخطادًت واإلاالُت  ٍو

ل في اإلاطاسف ؤلاظالمُتجؿىس مػذٌ الىمى العىىي إلح(: 30الشكل ركم )  مالي الخمٍى

 
   Bank scopeو   Fitch connectباالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  الؿالبتبغذاد  م3ً املصدر

مً خالٌ الشيل العابم؛ فةن اإلاطاسف ؤلاظالمُت في مخخلف ألاهظمت اإلاطشفُت سجلذ  

ً وألا   4102و 4100سدن خالٌ ظىتي دوما مػذالث همى بًجابُت باظخثىاء خاالث خاضت في البدٍش

اإلاطاسف ؤلاظالمُت  خافظذهما  .1هيلمشجبؿت ؤظاظا بمخاؾش البلذ والىغؼ ألامني والاكخطادي 

بالشغم مً الاوػياط العلبي الهخفاع  4102 – 4102غلى مػذالث همى بًجابُت خالٌ ظىتي 

ى ما ًخإهذ مً خالٌ الشيل آلاح ي؛ خُث سجلذ ؤغلب ؤظػاس البتروٌ غلى ألاهظمت اإلاطشفُت، َو

ل  البىىن الخللُذًت في مخخلف ألاهظمت اإلاطشفُت مػذالث همى ظلبُت إلحمالي غملُاث الخمٍى

 .اإلالذمت

ل في اإلاطاسف الخللُذًت (:31الشكل ركم )  جؿىس مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي الخمٍى

 

   Bank scopeو   Fitch connectباالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  الؿالبتبغذاد  @ مًاملصدر

                                                
1

ش الاكخطادي الػشبي اإلاىخذ، التطورات الاكتصادًة والاجتماعيةضىذوق الىلذ الػشبي،    97(، ص@ :817، )الخلٍش
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 الفرع الثاني: تطور مخاطر األصول بين المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية

جمثل اإلاخاؾشة ضفت الصمت للػمل اإلاطشفي الخللُذي ؤو ؤلاظالمي؛ مً خُث كُام ول  

اإلااظعخين بىظُفت الىظاؾت اإلاالُت والتي ًخدمالن فيها مخاؾشة جىظُف الىداجؼ التي جخللاَا 

ِخيهما، وبن اخخلفذ كىاغذ اإلاخاؾشة بين اإلاطشفُخين بال ؤن كُاط الخؿش اإلاشجبـ بالخىظُف ميزاه

وألاضٌى اإلاعدثمشة ًخػؼ في الغالب بلى هفغ اإلاخغيراث اإلاخػللت ؤظاظا بالبِئت واإلادُـ 

وألاهظمت وخالت العىق، والتي اخخطشتهم اجفاكُاث باٌص في زالزت ؤضىاف سثِعُت هي اإلاخاؾش 

 اهُت والعىكُت والدشغُلُت بغافت إلاخاؾش العُىلت.الاثخم

خاؾش وجىمُمها في شيل مىىذ اجفاكُاث باٌص مً جبني ؤظلىب مىخذ في غملُاث كُاط اإلا 

ى  ما ظهل مً بحشاءاث جلُُم اإلاخاؾش وبداستها، وفي َزا ؤلاؾاس  حػخمذ َزٍ الذساظت  ؤسكام َو

ت كُاط اإلاخاؾش وفم ما هطذ غلُه اجفاكُاث باٌص و  ش العىٍى غً  لإلفطاحاإلاػلً في الخلاٍس

ا بىىن الػُىت.  اإلاخاؾش التي جيشَش

 تطور المعدل السنوي لمخاطر األصول في المصرفية التقليدية والمصرفية اإلسالميةأوال: 

حػخمذ لجىت باٌص همىرج ألاوصان الترحُدُت للُاط مخاؾش ألاضٌى في ميزاهُت اإلاطاسف  

ت؛ وغلى َزا ألاظا ط فةن جؿبُله بىفغ ألاظلىب غلى اإلاطاسف الخللُذًت واإلاطاسف الخجاٍس

اتها بين اإلاطشفُخين؛ بالىظش لؿبُػت  ؤلاظالمُت ٌػؿي ضىسة مىضحت غً ؾبُػت اإلاخاؾش ومعخٍى

 اللؿاغاث اإلاعخفُذة مىه.ألاضٌى والاثخمان اإلالذم وؾشق جىظُفه و 

ضٌى في غُىت اإلاطاسف ًىضح الشيل البُاوي آلاحي حجم اإلاخاؾش ملاسهت بحجم ألا  

 .=817-<811الخللُذًت واإلاطاسف ؤلاظالمُت خالٌ الفترة 

 بحمالي اإلاخاؾش بلى ألاضٌى في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًتجؿىس مػذٌ (: 32الشكل ركم )

 

   Bank scopeو   Fitch connectباالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  الؿالبتبغذاد  @ مًاملصدر

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%85 البىىن الخللُذًت 80% 78% 77% 76% 77% 76% 73% 77% 76%

%81 البىىن الاظالمُت 77% 66% 57% 59% 59% 62% 63% 61% 59%
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 ٌ الشيل ؤغالٍ ًمىً حسجُل اإلاالخظاث آلاجُت@مً خال 

شهذث ول مً مػذالث اإلاخاؾش في اإلاطاسف الخللُذًت واإلاطاسف ؤلاظالمُت اظخلشاسا  .0

؛ بدُث جشاوح مػذلها (8177-=817)خالٌ فترة الذساظت وخاضت بػذ مشخلت ألاصمت اإلاالُت 

في الفترة  اسف ؤلاظالمُتفي اإلاط %20-%22في اإلاطاسف الخللُذًت وبين  %22بلى  %22بين 

 ،8177-=817بين 

في خين شهذث فترة ألاصمت اسجفاغا في ؤحجام اإلاخاؾش هىدُجت الوػياظاث ألاصمت اإلاالُت  .4

الث اإلاخػثرة وبخاضت في اللؿاع  واهىشاف الػذًذ مً اإلاطاسف غلى اللشوع والخمٍى

ى ما ًالخظ في اإلاػذالث اإلاشجفػت التي وضلذ بلى  في اإلاطاسف الخللُذًت   %12الػلاسي، َو

 .في اإلاطاسف ؤلاظالمُت %10و

غشفذ مػذالث اإلاخاؾشة في اإلاطاسف ؤلاظالمُت مػذالث ؤدوى مً جلً في اإلاطاسف  .0

الخللُذًت ؾُلت فترة الذساظت، خُث اظخلش مخىظـ مػذٌ اإلاخاؾشة في اإلاطاسف 

 .في اإلاطاسف الخللُذًت %21ملاسهت بـ  %22ؤلاظالمُت غىذ معخىي 

ل الدشاسوي الزي جشجفؼ فُه  بالشغم .2 مً كُام اإلاطاسف ؤلاظالمُت غلى مبذؤ الخمٍى

ل بالذًً الزي حػخمذٍ اإلاطاسف الخللُذًت؛ بال ؤن  اث اإلاخاؾشة ملاسهت بالخمٍى معخٍى

شحؼ العبب بلى غُاب ضُغ  مػذالث اإلاخاؾشة واهذ مىخفػت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت؛ ٍو

ل الدشاسوي مً مػاسباث ومشاسوا ل الزي جلذمه ؤغلب اإلاطاسف الخمٍى ث في َُيل الخمٍى

ل بطُغ َامش الشبذ  ؤلاظالمُت باخخالف ألاهظمت اإلاطشفُت؛ بدُث حىدذ بلى الخمٍى

ى ما مىنها مً جخفُؼ حجم اإلاخاؾش وفم اإلاػلىم وألاظالُب  اإلاخذهُت اإلاخاؾش، َو

. ى ما ًمىً بزباجه مً خال  ؤظلىب خعابها الزي حػخمذٍ اجفاكُاث باٌص ٌ الشيل َو

  البُاوي آلاحي@
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ل اإلاػخمذة في اإلاطاسف ؤلاظالمُت، الشبؼ الثاوي (: 33)لشكل ركم ا  <817ألاوصان اليعبُت لطُغ الخمٍى

 
 .<817مجلغ الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت،  املصدر:

ل راث  .; جاهذ بُاهاث الشيل العابم الاغخماد الىبير للمطاسف ؤلاظالمُت غلى ضُغ الخمٍى

ٌ في مجملها بلى دًىن زابخت في رمم الػمالء، بدُث بلغذ او الشبذ اإلاػلىم والتي جَامش 

ل اإلاطشفي ؤلاظالمي مؼ نهاًت الشبؼ الثاوي مً ظىت  %22.2وعبتها   ، 4101في ظلت الخمٍى

الث الدشاسهُت مً مشاسهت ومػاسبت %2.0ملاسهت بـ   .للخمٍى

هضث الىداجؼ في خعاباث الاظدثماس ملاسهت مؼ ما جم حسجُله في َُيل الىداجؼ ؤًً جش  .>

اإلاشترن اللاثمت غلى غلىد اإلاػاسبت؛ فةن اإلاطاسف ؤلاظالمُت سجلذ هجاخا مهما في 

جىظُف كاغذة اإلاشاسهت في حاهب الخطىم بال ؤنها عجضث غً جىظُف هفغ اإلابذؤ في 

ل بالذًى  ، وكلذث بلى خذ ما اإلاطاسف الخللُذًت في اغخماد همـ الخمٍى  ن.حاهب ألاضٌى

ل وفم ضُغ َامش الشبذ اإلاػلىم الزي جيخهجه اإلاطاسف ؤلاظالمُت مىهجا في  .= ٌػخبر الخمٍى

ل باألضٌى خُث ٌشترؽ  جللُل اإلاخاؾش ومػذالتها وخاضت ؤهه ًلىم غلى مبذؤ الخمٍى

ل  جذاٌو العلؼ والخذماث في البُىع الششغُت ما ًخفف مً وعب الخؿش ملاسهت بالخمٍى

 طاسف الخللُذًت.اللاثم غلى الذًىن في اإلا
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 بحسب األنظمة التقليدية واإلسالمية المصرفيتين تطور المعدل السنوي لمخاطر األصول فيثانيا: 

اث اإلاخاؾشة؛ وباليعبت للمطاسف   جمثل بِئت اليشاؽ مً ؤَم اإلاخغيراث التي جازش في معخٍى

ما؛ خاضت وؤن الػذًذ منها ؤلاظالمُت فةن جىفش البِئت اللاهىهُت والػملُت اإلاالثمت ًمثل جدذًا مه

اث  ى ما ًفاكم مً معخٍى ت، َو ًيشـ في ظل غُاب اللىاهين اإلاىظمت ؤو البيُت الخدُت الػشوٍس

اإلاخاؾشة خاضت في حىاهب العُىلت وكىىاث الاظدثماس اإلاىاظبت، ألحل رلً هداٌو اظخػشاع 

اث اإلاخاؾشة في اإلاطاسف الخللُذًت واإلاطاسف ؤلاظالمُت بدعب ألاه مً  ظمت اإلاطشفُتمعخٍى

 خالٌ الشيل البُاوي آلاحي@

 بدعب ألاهظمت اإلاطشفُت جؿىس مػذٌ بحمالي اإلاخاؾش بلى ألاضٌى في اإلاطاسف ؤلاظالمُت(: 34الشكل ركم )

 
   Bank scopeو   Fitch connectباالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  الؿالبتبغذاد  @ مًاملصدر

اث اإلاخاؾشة في اإلاطاسف .0 ؤلاظالمُت بدعب ألاهظمت اإلاطشفُت؛ بدُث جشجفؼ  جخخلف معخٍى

ا بلغ  اث غلُا في الىظام اإلاطشفي العػىدي وؤلاماساحي خُث سجلذ مخىظؿا ظىٍى بلى معخٍى

ا وألاسدن ألدو %21و 10% اتها غىذ  ىغلى الخىالي، في خين ؤنها جىخفؼ في ماليًز  %20معخٍى

 .غلى الخىالي %24و

ػاث  ٌػىد الاخخالف اإلاسجل في مػذالث .4 اإلاخاؾشة بين ألاهظمت اإلاطشفُت؛ بلى جباًً الدشَش

؛ وبلى حجم الاهىشاف غلى ؤلاظالمي بين اإلاخؿىسة واإلاىػذمتاإلاىظمت للػمل اإلاطشفي 

الث لألفشاد في خالت اإلاطاسف الخلُجُت ت والخمٍى ، بغافت لخؿىس ؤدواث 1اللشوع الػلاٍس

                                                
1

ش الاكخطادي الػشبي اإلاىخذ، )، لدول العربيةالتطورات الىلدًة واملصرفية وفي أسواق املال في اضىذوق الىلذ الػشبي، :   ، مشحؼ (4102الخلٍش

 .3021 ظابم، ص
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ظام مطشفي ومذي اظخفادة اإلاطاسف الشكابت الىلذًت وبداسة العُىلت اإلاػخمذة في ول ه

ؤلاظالمُت مً ؤلاحشاءاث والخذابير التي جخخزَا العلؿاث الىلذًت في ول هظام ملاسهت بما 

 .جخميز به مً خطىضُاث

باإلالاسهت مؼ مػذالث اإلاخاؾش في اإلاطاسف الخللُذًت؛ فةن اإلاطاسف ؤلاظالمُت سجلذ ؤًػا  .0

ألاهظمت اإلاطشفُت، وباظخثىاء الىظام اإلاطشفي مػذالث ؤدوى مً هظيرتها الخللُذًت في ول 

 %10العػىدي التي جلاسبذ فُه اإلاػذالث بدُث واهذ في اإلاطاسف ؤلاظالمُت غىذ معخىي 

فةن بلُت ألاهظمت اإلاطشفُت شهذث اهخفاع  %12وفي اإلاطاسف الخللُذًت غىذ معخىي 

ملاسهت باإلاطاسف  %01وجطل ختى   %01اإلاخاؾشة في اإلاطاسف ؤلاظالمُت بمػذالث جفىق 

ى ما ًمىً ببشاٍص مً خالٌ الشيل البُاوي آلاحي  3الخللُذًت، َو

 بدعب ألاهظمت اإلاطشفُت الخللُذًتبلى ألاضٌى في اإلاطاسف جؿىس مػذٌ بحمالي اإلاخاؾش (: 35الشكل ركم )

 
   Bank scopeو   Fitch connectباالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  الؿالبتبغذاد  @ مًاملصدر
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ًخخلف مبذؤ غمل اإلاطاسف ؤلاظالمُت غً هظيرتها الخللُذًت في الػذًذ مً الجىاهب ومً  

اغخماد اإلاطاسف الخللُذًت غلى هظام الفاثذة الزي ٌػخبر باليعبت لها اإلادىس واإلادشن  ؤَمها

 .اثالشثِس ي ألَم ؤوشؿتها اإلاالُت وآلالُت الىفىءة في جخطُظ اإلاىاسد اإلاالُت وحػبئت اإلاذخش 

غلى غىغ اإلاطاسف ؤلاظالمُت التي حػخبر هظام الفاثذة َى اإلاعبب الشثِس ي للػذًذ مً  

اإلاشاول الاكخطادًت والاخخالالث الىلذًت وألاصماث اإلاالُت، بر حػخمذ اإلاطاسف ؤلاظالمُت غلى 

 .غلى جدلُم هفاءة الاظخلشاس اإلاالي مً خالٌ سبـ اإلاخاؾش باألسباح ٌػملهظام اإلاشاسهت الزي 

بن كُام اإلاطاسف ؤلاظالمُت غلى هظام اإلاشاسهت حػل مً اإلاخاؾشة غىطشا مالصما  

اث اإلاخاؾشة بين ؤؾشاف الىظاؾت  لػملُاتها اإلاالُت ومماسظاتها اإلاطشفُت وجىصَؼ غادٌ إلاعخٍى

اإلاالُت؛ ظىاء في حاهب ألاضٌى ؤو الخطىم؛ بخالف اإلاطشفُت الخللُذًت التي اهجش غً جؿبُلها 

 اثذة فطل للمخاؾش وبخالٌ للػمان وجإمين خعاثش ؾشف غلى خعاب الؿشف آلاخش.هظام الف

يهم البدث في َزا الجضء كُاط الىفاءة الاظخخذامُت للمطاسف ؤلاظالمُت وملاسهتها مؼ  

هظيرتها في اإلاطاسف الخللُذًت، مً خالٌ الاغخماد غلى مجمىغت مً ماششاث الىفاءة اإلاعخمذة 

مً ؤحل الىكىف غلى ؤزش هظام اإلاشاسهت ومبذؤ اإلاخاؾشة الزي كامذ  ، ورلCAMELSًمً همىرج 

 غلُه اإلاطاسف ؤلاظالمُت غلى ماششاث الىفاءة وألاداء اإلاالي لها. غبر الخؿشق للػىاضش الخالُت@

 

 

 

 

 

 

 :قياس كفاءة رأس المال في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليديةالمطلب األول 

 :دالمية والمصارف التقليديةقياس جودة األصول في المصارف اإلالمطلب الثاني 

:قياس مؤذر الديولة في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية  المطلب الثالث 

قياس ربحية المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية: المطلب الرابع 

 

 :الثانيث ـــحـالمب
 تقييم الكفاءة االدتخدامية في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية
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 المطلب األول: قياس كفاءة رأس المال في المصارف اإلدالمية

 لُت@ًخػمً َزا اإلاؿلب الػىاضش  الخا

 

 

 

 حقوق الملكية في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليديةتطور تقييم  الفرع األول: 

في اإلااظعاث اإلاالُت واإلاطشفُت غىطشا بالغ ألاَمُت لذي ألاهظمت  جمثل خلىق اإلالىُت

ػخبر مً ؤَم اإلااششاث في كُاط هفاءة اإلاطشف وكذسجه غلى مىاحهت  الشكابُت واإلاداظبُت، َو

ت، ومما صاد مً ؤَمُخه جشهيز مخخلف اإلاػاًير اإلاىظمت مخخلف ألا  صماث اإلاالُت وغمان الاظخمشاٍس

إلداسة اإلاخاؾش اإلاطشفُت وغلى سؤظها اجفاكُاث باٌص التي اغخبرث اإلاخؿلباث الذهُا لشؤط اإلااٌ ؤَم 

 دغاثمها.

 حقوق الملكية في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليديةالسنوي لتطور ال أوال:

بالىظش بلى مبذؤ هفاًت سؤط اإلااٌ الزي حػخمذٍ اجفاكُاث باٌص فةن خلىق اإلالىُت جمثل  

الغؿاء ألاظاس ي والىخُذ للمخاؾش اإلاطشفُت التي ًخػشع لها اإلاطشف؛ لزا وان مً الىاكعي ؤن 

جدىاظب اإلاالءة اإلاالُت للمطشف مؼ حجم خلىق اإلالىُت التي ًدىصَا والتي ظدىػىغ الخلا في 

 هفاًت سؤط اإلااٌ.مػذٌ 

 جؿىس مػذٌ الىمى العىىي لحلىق اإلالىُت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت.(: 36الشكل ركم )

 

 Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%11 البنوك التقليدية 9% 8% 9% 13% 7% 9% 5% 9% 7%

%16 البنوك اإلسالمية 14% 11% 8% 12% 13% 8% 11% 12% 4%
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الفرع األول:  تقييم تطور حقوق الملكية في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية 

تقييم تطور معدل كفاية رأس المال في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية:  الفرع الثاني 

في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية الفرع الثالث: رأس المال األدادي 
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غلى الشيل ؤغالٍ الزي ًمثل مػذٌ الىمى العىىي لحلىق اإلالىُت في اإلاطاسف  بىاء 

ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت خالٌ فترة الذساظت؛ ًمىً حسجُل مجمىغت مً اإلاالخظاث 

 الخالُت@

سجل مخىظـ مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي خلىق اإلالىُت جزبزبا في ول مً اإلاطاسف  .7

ذًت خالٌ فترة الذساظت؛ بال ؤن جؿىسٍ الػام وان مخلاسبا بين ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُ

اإلاطشفُخين، خُث وان اإلاخىظـ ؤلاحمالي إلاػذٌ الىمى العىىي في اإلاطاسف ؤلاظالمُت غىذ 

 ؛%?، وسجل في اإلاطاسف الخللُذًت وعبت 77%

اهخفاغا في جؿىس خلىق اإلالىُت في ول مً اإلاطاسف  8177-?811سجلذ الفترة  .8

، غير ؤن اإلاطاسف 1واإلاطاسف الخللُذًت؛ واوػياط مباشش لألصمت اإلاالُت الػاإلاُت ؤلاظالمُت

ؤلاظالمُت خللذ اهخفاغا في مػذالث الىمى ؤهبر مً اإلاطشفُت الخللُذًت بر اهخفػذ 

في خين ؤن اإلاطاسف الخللُذًت خعشث  8177ظىت  %<1بلى  <811ظىت  %>7مً مػذٌ 

خين فلـ مً  ى ما ًفعش في ؤن اإلاطاسف الخللُذًت التي %?1بلى  %77هلؿخين مئٍى ، َو

ت في مىؿلت الخلُج كذ  وان اهىشافها غلى ألاصمت اإلاالُت وبخاضت خعاثش اللشوع الػلاٍس

ت المخطاص جإزيراث ألاصمت اإلاالُت  خافظذ غلى همى خلىق اإلالىُت لذيها همخؿلباث غشوٍس

ظاث ألاصمت اإلاالُت لم جلجإ بلى في خين ؤن اإلاطاسف ؤلاظالمُت التي اظخؿاغذ مجاهبت اوػيا

اث  اث مشخلت ما كبل ألاصمت ؤًً واهذ حسجل معخٍى سفؼ مً خلىق اإلالىُت بىفغ معخٍى

ا. غير ؤن الشبدُت الػامت في هال اإلاطشفُخين جإزشث بتراحؼ ؤسباح  %>7مشجفػت فاكذ  ظىٍى

ى  ألاهظمت اإلاطشفُت هيل ما شيل لذي هال اإلاطشفُخين جشاحػا في بغادة سظملت ألاسباح َو

 ما جشحم في جشاحؼ مػذٌ همى خلىق اإلالىُت.

ادة  .9 لُػىد اإلاػذٌ باالسجفاع في هال اإلاطشفُخين؛ ورلً اظخجابت للخغيراث اإلاؿلىبت في ٍص

ى ما ًظهش حلُا  خلىق اإلالىُت واإلاخؿلباث الذهُا لشؤط اإلااٌ خعب اجفاكُت باٌص الثالثت َو

خُث  8179بم بذاًت الخؿبُم اإلالشسة ظىت اإلاشخلت التي حع 8179-8178خالٌ الفترة 

                                                
1

ش العىىي    .79ص@ مشحؼ ظابم، ، ?811، ، بىك الكويت الدوليالخلٍش
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ا مً  في  %79بلى  %?في اإلاطاسف ؤلاظالمُت، ومً  %71بلى  %<1اسجفؼ مػذٌ همَى

 اإلاطاسف الخللُذًت .

ملاسهت باإلاطاسف الخللُذًت اظخمشث اإلاطاسف ؤلاظالمُت في الشفؼ مً خلىق اإلالىُت بػذ  .:

في خين لم  %77مػذٌ  >817لى ب 8179خُث بلغ اإلاخىظـ العىىي لها بين  8179ظىت 

 في اإلاطاسف الخللُذًت. %<1ًخجاوص 

غغىؾا ؤهبر غلى ؤغلب ألاهظمت اإلاطشفُت جشحمذ في جشاحؼ مػذالث  =817شيلذ ظىت  .;

ى اوػياط مباشش لخإزيراث ألاصمت  جؿىس خلىق اإلالىُت بعبب جشاحؼ سبدُت اإلاطاسف َو

راحؼ اإلادعىط في ؤظػاس البتروٌ الاكخطادًت في غذة دٌو مدل غُىت الذساظت بعبب الت

ت وخاضت في  ؼ الػمىمُت والبرامج الخىمٍى إلاىخجت للىفـ؛ ذٌو االوجإزيٍر العلبي غلى اإلاشاَس

ً ا ؤًً اهخفؼ  1،العػىدًت والبدٍش بغافت الوػياظاث ألاصمت الاكخطادًت في ماليًز

ى ما ًمىً مالخ%17مػذٌ همى خلىق اإلاليلُت للمطاسف ؤلاظالمُت بلى   ظخه مً خالٌ. َو

 الشيل آلاحي@

 جؿىس مػذٌ الىمى العىىي إلحمالي خلىق اإلالىُت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت(: 37الشكل ركم )

 

 Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

 

                                                
1

ش الاكخطادي الػشبي اإلاىخالتطورات الىلدًة واملصرفية وثطورات أسواق املال في الدول العربيةضىذوق الىلذ الػشبي،    ذ، الفطل  ، )الخلٍش

 .?77(، ص@ =817العابؼ، 
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 ية والمصارف التقليديةالفرع الثاني:  تقييم تطور معدل كفاية رأس المال في المصارف اإلسالم

ٌػخبر مػذٌ هفاًت سؤط اإلااٌ مػُاسا للُاط هفاءة اإلاطشف في بداسة اإلاخاؾش لذًه؛ بر  

ًمثل اليعبت بين سؤط اإلااٌ اإلاػُاسي وحجم اإلاخاؾش اإلاطشفُت مشجحت بإوصانها، وبالىظش له في 

ى ما ًمىً جى  غُده في الشيل مطاسف الػُىت فةهه سجل مػذالث حُذة ؾُلت فترة الذساظت، َو

 البُاوي الخالي@

 جؿىس مػذٌ هفاًت سؤط اإلااٌ في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت(: 38الشكل ركم )

 

 Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

اإلاطاسف ؤلاظالمُت  مً خالٌ الشيل ؤغالٍ والزي ًمثل جؿىس مػذٌ هفاًت سؤط اإلااٌ في 

 واإلاطاسف الخللُذًت خالٌ فترة الذساظت، ًمىً حسجُل مجمىغت اإلاالخظاث الخالُت@

وجلاسبا واضحا في هال اإلاطشفُخين خالٌ فترة  اسجل جؿىس مػذٌ هفاًت ساط اإلااٌ اظخلشاس  .7

 الذساظت؛

لػام لها هال اإلاطشفُخين الخللُذًت وؤلاظالمُت سجلذ مػذالث حُذة، خُث ًلذس اإلاخىظـ ا .8

ى %=7وفي اإلاطاسف الخللُذًت ب %<7خالٌ فترة الذساظت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت ب ، َو

والعلؿاث الىلذًت في بػؼ  %;.71مػذٌ ًفىق اإلاػذٌ ألادوى الزي جفشغه باٌص غىذ

ى مجاٌ ٌػخبر حذ مهم إلداسة مخاؾش اإلاطاسف ؤلاظالمُت %;.78ألاهظمت اإلاطشفُت غىذ  ، َو

ت، بدُث ٌػخبر فاثؼ سؤظمالي بغافي ًمىذ َزٍ البىىن اللذسة ألاهبر واإلاطاسف الخللُذً

 إلاػاغفت اظدثماساتها وجىظُفاتها؛

ًمىً جىغُده مً خالٌ جبُان جؿىس مػذٌ هفاًت سؤط اإلااٌ في هال اإلاطشفُخين خعب  .9

هجذ ؤن اإلاطاسف ؤلاظالمُت الخاضت بػُىت الذساظت،  ؤدهاٍمً خالٌ الشيل ألاهظمت، ف

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

18,55 البنوك التقليدية 16,61 16,41 17,88 17,56 17,37 17,12 16,92 18,08 17,08

17,72 البنوك اإلسالمية 19,01 20,47 18,94 17,83 16,88 16,39 16,39 17,63 18,07
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%، خُث ;.71غىذ مػذٌ  9ا مػذٌ هفاًت سؤط اإلااٌ الزي خذدجه اجفاكُت باٌص اخترمذ وله

يُت  %?7بين  غالُت وعبت وؤلاماساجُت والعػىدًت سجلذ ول مً البىىن ألاسدهُت والبدٍش

 %.1;.79بيعبت  وؤلاهذوهِعُت%، ;7بيعبت  تاليًزاإلا% خالٌ فترة الذساظت، جليها 81و

 ت سؤط اإلااٌ في اإلاطاسف ؤلاظالمُتجؿىس مػذٌ هفاً(: 39الشكل ركم )

 

   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

الخاضت بػُىت الذساظت، هي ألاخشي اخترمذ ولها مػذٌ هفاًت باليعبت للمطاسف الخللُذًت و  .:

، العػىدًت %>8يُت وعبت سؤط اإلااٌ الزي خذدجه لجىت باٌص ، خُث سجلذ البىىن البدٍش

ا سجلذ وعبت  ؤما،%>7،  الاماساث %<7  .%;7ول مً  ألاسدن، بهذوهِعُا، وماليًز

زا ما ًىضحه الشيل البُاوي الخالي@  َو

 جؿىس مػذٌ هفاًت سؤط اإلااٌ في اإلاطاسف الخللُذًت(: 40الشكل ركم )

 

   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر
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بن الاسجفاع اإلاػخبر إلاػذالث هفاًت سؤط اإلااٌ في اإلاطاسف اإلامثلت لػُىت الذساظت ًفعش في  .;

ً ؤظاظُين؛ ألاٌو َى اسجفاع حجم خلىق اإلالىُت وجمخؼ اإلاطاسف في ألاهظمت  غىطٍش

خفادث مً اإلاطشفُت اإلاػىُت بلىة سؤظمالُت حُذة، خاضت  اإلاطاسف الخلُجُت منها التي اظ

حجم العُىلت اإلاػخبر في ألاهظمت الاكخطادًت اللاثمت غلى الػىاثذ البترولُت التي خللذ 

اث كُاظُت خالٌ الفترة  ى ما ًبرس اإلاػذالث الػالُت لىفاًت سؤط اإلااٌ  :817-<811معخٍى َو

اث اإلاخاؾ يُت. والػامل الثاوي َى اهخفاع معخٍى شة في اإلاطاسف العػىدًت وؤلاماسجُت والبدٍش

ت واهذ مدطىسة فلـ  ملاسهت باإلاطاسف الػاإلاُت؛ رلً ؤن الاهىشافاث غلى اللشوع الػلاٍس

ل اإلاىحه لللؿاغاث التي اغخبرتها  ت بذسحت ؤكل، في خين ؤن الخمٍى في البىىن ؤلاماساجُت واإلااليًز

اجفاكُت باٌص غالُت اإلاخاؾشة واهذ جدض ى لذي غذة ؤهظمت مطشفُت بذغم مالي وفني جمثل 

ل ألافشاد واإلااظعاث الطغيرة واإلاخىظؿت وهزلً في  خفؼ ؤوصان اإلاخاؾش باليعبت لخمٍى

ل اإلاىحه لإلظيان، ول رلً في بؾاس بشامج الخىمُت الاكخطادًت والاحخماغُت لهزٍ  الخمٍى

.  الذٌو

ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت؛ فةن آلُت خعاب مػذٌ هفاًت سؤط  باإلالاسهت بين اإلاطاسف .>

وفم اإلاػادلت التي هطذ غليها اجفاكُاث باٌص الثاهُت والثالثت باظخثىاء  اإلااٌ معخمذة

ني اإلاػادلت ؤلاششافُت إلاجلغ  يُت التي ٌػخمذ فيها البىً اإلاشهضي البدٍش اإلاطاسف البدٍش

مً مخاؾش ألاضٌى اإلامىلت  %91خعاباث الاظدثماس   الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت خُث ًدّمل

ت في بلُت ألاهظمت ال جإخز  1ت.والعىكُ الاثخماهُتمنها  ى ما ٌػني ؤن اإلاطاسف اإلاشهٍض َو

بخطىضُت اإلاطاسف ؤلاظالمُت في ؾبُػت اإلاخاؾش ومً ًخدمل ؤغباءَا، مما ًذٌ غلى ؤن 

اللُم اإلاىضحت ظابلا إلاػذالث هفاًت سؤط اإلااٌ في اإلاطاسف ؤلاظالمُت ال جإخز ؤَمُت 

رلً الجضء الزي ًمثل في خلُلت ألامش خاثـ  خعاباث الاظدثماس في جدمل حضء مً اإلاخاؾش،

دفاع في معخىي خلىق اإلالىُت اججاٍ ؤي خعاثش غير مخىكػت وامخُاصا في ضالح اإلاطاسف 

ؤلاظالمُت التي جلىم غلى مبذؤ مشاسهت اإلاخاؾش ملاسهت باإلاطاسف الخللُذًت التي ًخدمل سؤط 

 اإلااٌ ول اإلاخاؾش وفلا لىظام الفاثذة.

                                                
1

 لمزيد من المعلومات انظر الرابط التالي:  

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1821&element_id=8842 

 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1821&element_id=8842
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 في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية أس المال األساسيرالفرع الثالث: 

دت ألاولى التي جمثل سؤط   دخين، الشٍش ، جم جلعُم سؤط اإلااٌ بلى شٍش وفلا الجفاكُاث باٌص

دت ألاولى  دت الثاهُت التي جمثل سؤط اإلااٌ الخىمُلي ؤو ؤلاغافي، وحػخبر الشٍش اإلااٌ ألاظاس ي والشٍش

الجىدة والتي جخمثل في اإلايىهاث الشؤظمالُت مً الذسحت ألاولى واإلاخىفشة غىاضش سؤط اإلااٌ غالُت 

دوما لذي اإلاطشف إلاىاحهت ؤي خعاثش غير مخىكػت، وجبػا للػىامل التي ؤدث لألصمت اإلاالُت الػاإلاُت 

دت ألاولى غلى  <811لعىت  كامذ اجفاكُت باٌص الثالثت بالترهيز غلى سفؼ مً كُم ميىهاث الشٍش

 ٍدت الثاهُت التي ؤزبدذ ألاصمت ؤنها واهذ كاضشة في مىاحهت جبػاث ألاصمت.خعاب الشش 

 في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية السنوي لرأس المال األساسي تطور الأوال: 

دت ألاولى في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت(: 41الشكل ركم )  جؿىس مػذٌ الشٍش

 
   Bank scopeو   Fitch connectت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث بغذاد الؿالب مً@ املصدر

 مً خالٌ الشيل ؤغالٍ، ًمىً حسجُل مجمىغت مً اإلاالخظاث الخالُت@

دت ألاولى .7 اإلاطاسف ؤلاظالمُت اظخلشاسا، ؤما اإلاطاسف  في سجل جؿىس مػذٌ الشٍش

خىظـ اإلاػذٌ في الخللُذًت  فلذ سجلذ جزبزبا ؾفُفا خالٌ فترة الذساظت؛  خُث وان م

اإلاطاسف ؤلاظالمُت ؤهبر مً مخىظـ اإلاػذٌ في اإلاطاسف الخللُذًت خالٌ فترة الذساظت ، 

 ؛8;.:7، ؤما في اإلاطاسف الخللُذًت  فلذس ب 99.>7بر كذس في اإلاطاسف ؤلاظالمُت ب 

سجل اإلاػذٌ جؿىساث مخخلفت في حمُؼ ألاهظمت اإلاطشفُت ؤلاظالمُت خالٌ فترة الذساظت،  .8

ً فسجلذ %81حػخبر في الػمىم حُذة، خُث سجلذ ألاسدن مػذٌ  لىنها ، ؤما البدٍش

، ؤما %71، بهذوهِعُا %>7، العػىدًت %?7، ؤلاماساث سجلذ %<7مػذٌ ًلذس ب 

ا فسجلذ مػذٌ كذٍس  زا ما ًمىً جىغُده في الشيل البُاوي الخالي@%79ماليًز  ، َو

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16,67 البنوك التقليدية 13,04 14,53 15,09 13,53 13,27 15,50 13,79 14,74 15,03

17,16 البنوك اإلسالمية 17,21 18,16 16,53 16,20 15,64 14,70 14,73 17,05 15,89
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دت ألاولى في اإلا(: 42الشكل ركم )  طاسف ؤلاظالمُتجؿىس مػذٌ الشٍش

 

   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

دت ألاولى في اإلاطاسف ؤلاظالمُت ملاسهت باإلاطاسف الخللُذًت،  .9 ٌػىد الاسجفاع في كُمت الشٍش

 ً الػىاضش لػذم بمياهُت اإلاطاسف ؤلاظالمُت؛ مً الىاخُت الششغُت والفىُت؛ مً جيٍى

دت الثاهُت التي جخمثل خعب اجفاكُت باٌص في الذًىن اإلاعاهذة  الشؤظمالُت للشٍش

خ اظخدلاكها  ظىىاث، والتي حػخبر مً هاخُت  ;1واإلاشخلاث الشؤظمالُت التي ًخجاوص جاٍس

ت  دت ألاولى، ومً الىاخُت الششغُت حػخبر دًىها سبٍى اإلاخاؾشة ؤكل دسحت مً غىاضش الشٍش

ى ما حػل مػذٌ هفاًت سؤط مً اإلاعاَمين  ؤو غلىد مشخلاث مدشمت ًىخىفها الغشس، َو

دت ألاولى دون الثاهُت، ألامش الزي  اإلااٌ في اإلاطاسف ؤلاظالمُت ًياد ًدشيل فلـ مً الشٍش

مىدها اللذسة الػالُت غلى الخإكلم مؼ مخؿلباث اجفاكُت باٌص الثالثت التي بذؤ جؿبُلها ظىت 

الششوؽ الجذًذة لشؤط اإلااٌ وؾبلتها دون ؤي  جيلفت  بر وحذث هفعها جدترم 8179

ادة غملُاث  بغافُت غىغ اإلاطاسف الخللُذًت التي في خاالث هثيرة واهذ مجبرة غلى ٍص

برص َىا بلىة اظخفادة اإلاطاسف ؤلاظالمُت مً كُامها  الاهخخاب في سؤظماله ألاظاس ي. ٍو

اللاغذة التي اغخبرتها اجفاكُت  ، َزٍغلى كاغذة اإلاخاؾشة الششغُت في حشىُل سؤط اإلااٌ

 باٌص الثالثت ضمام ألامان اإلاثالي إلاىاحهت ألاصمت اإلاالُت.

هما سجلذ اإلاطاسف الخللُذًت هي ألاخشي مػذالث حُذة في حمُؼ ألاهظمت اإلاطشفُت بال  .:

  ً ؤنها ال جطل بلى مػذالث اإلاطشف ؤلاظالمُت خُث سجلذ ول مً ألاسدن والبدٍش

ا فسجلذ مػذٌ ًلذس ب%>7س بوالعػىدًت مػذٌ ًلذ ، %79، ؤما ؤلاماساث وماليًز
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زا ما ًمىً جىغُده في %>>.77وباليعبت إلهذوهِعُا فسجلذ مػذال ًلذس  ب ، َو

 الشيل البُاوي الخالي@ 

دت ألاولى  في اإلاطاسف الخللُذًت(: 43الشكل ركم )  جؿىس مػذٌ الشٍش

 

   Bank scopeو   Fitch connectلبُاهاث بغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة ا مً@ املصدر

بلى ؤهه بالشغم مً اغخماد ول ألاهظمت اإلاطشفُت مدل الذساظت  وفي ألاخير ججذس ؤلاشاسة 

غلى خعاب مػذٌ هفاًت سؤط اإلااٌ وفم ما هطذ غلُه اجفاكُت باٌص الثاهُت والثالثت باظخثىاء 

ً؛ فةن جؿبُم اإلاػادلت ؤلاششافُت إلاجلغ الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت ظيرفؼ بالخإهُذ  البدٍش

جػل الفاسق بُنها وبين اإلاطاسف الخللُذًت مػخبرا؛  اث كُاظُت ٍو مػذالث هفاًت سؤط اإلااٌ إلاعخٍى

بر جخدمل خُنها خعاباث الاظدثماس اإلاشترن للمخاؾش الاثخماهُت والعىكُت لألضٌى اإلامىلت منها. 

ام اإلاشاسهت التي جإظعذ غليها اإلاطاسف ؾبلا إلابذؤ اإلاػاسبت الزي جلىم غلُه وكىاغذ هظ

 ؤلاظالمُت.
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 المطلب الثاني: قياس جودة األصول في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية

 خُث ًخػمً َزا اإلاؿلب الىلاؽ الخالُت@

 

 

 الفرع األول:  تقييم تطور القروض المتعثرة في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية

وع اإلاخػثرة مً ؤَم اإلالاًِغ التي ًخم بها كُاط حىدة ؤضٌى اإلاطاسف ظىاء جمثل اللش  

واهذ بظالمُت ؤو جللُذًت، بر ًمثل اسجفاع حجمها غامال ؤظاظُا في خعاسة البىً وبفالظه.

وحػشف غلى ؤنها اللشوع اإلاطشفُت التي امخىؼ اإلاعخفُذون مً حعذًذَا في آلاحاٌ  

 1والششوؽ اإلاخفم غليها. 

مىً  جىغُذ جؿىس وعبت اللشوع اإلاخػثرة لػُىت مً اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف ٍو

 الخللُذًت خالٌ الفترة اإلاذسوظت مً خالٌ الشيل الخالي@ 

 جؿىس وعبت اللشوع اإلاخػثرة في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت(: 44الشكل ركم )

 

   Bank scopeو   Fitch connectهاث بغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُا مً@ املصدر

 مً خالٌ الشيل ؤغالٍ ًمىً حسجُل مجمىغت مً اإلاالخظاث الخالُت@

هالخظ ؤن جؿىس وعبت اللشوع اإلاخػثرة ليل مً اإلاطشفُخين واهذ مخزبزبا ومخلاسبا خالٌ  .7

ت غىذ   .%71ؾٌى فترة الذساظت، بال ؤهه لم ًخجاوص اإلاػذالث اإلاػُاٍس

                                                
، )سظالت دهخىساٍ ؾىس الثالث غير ميشىسة، ولُت في الجسائراوعكاسات اللروض املصرفية املتعثرة على أداء البىوك التجارية بً مذاوي ضذًلت،  1

 .=7(، ص@ =817الػلىم الاكخطادًت وغلىم الدعُير، حامػت اإلاعُلت، 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%5 البنوك التقليدية 6% 7% 6% 7% 6% 4% 4% 4% 3%

%3 البنوك اإلسالمية 5% 6% 6% 7% 5% 4% 4% 4% 3%
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الفرع األول: تقييم تطور القروض المتعثرة في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية 

حتياطات للقروض المتعثرة في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليديةالفرع الثاني: تقييم تطور اال 
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ل في ول مً اإلاطاسف  سجل اإلاخىظـ العىىي  .8 ليعبت اللشوع اإلاخػثرة بلى بحمالي الخمٍى

 ؛%;ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت وعبت مىخفػت، خُث جلذس َزٍ اليعبت ب

الث اإلاخػثرة بين اإلاطاسف وبين ألاهظمت اإلاطشفُت، بدُث سجلذ  .9 جخخلف وعبت الخمٍى

ا، العػىدًت، اإلاطاسف ؤلاظالمُت وعبا مخخلفت، خُث واهذ ؤدوى اليعب في و ل مً ماليًز

ً  %:، %8، %7وألاسدن، والتي سجلذ وعبت؛  غلى الخىالي، ؤما ؤلاماساث، البدٍش

زا ما ًىضحه الشيل الخالي@%71، %?، %=وبهذوهِعُا فسجلذ وعبت   ، غلى الخىالي، َو

 جؿىس وعبت  اللشوع اإلاخػثرة في اإلاطاسف ؤلاظالمُت(: 45الشكل ركم )

 

   Bank scopeو   Fitch connectلؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث بغذاد ا مً@ املصدر

ؤما باليعبت للمطاسف الخللُذًت فهي ألاخشي سجلذ وعبا مخخلفت بين حمُؼ ألاهظمت  .:

ً بيعبت %71اإلاطشفُت، خُث سجلذ  ألاسدن ؤغلى وعبت كذسث ب  ، %?، جليها البدٍش

ت كذس  ، ؤما بهذوهِعُا، العػىدًت، %=ث بؤما ول مً ؤلاماساث، فسجلذ وعبا مدعاٍو

ا، فسجلذ وعب كذسث ب  زا ما ًىضحه الشيل  %7، %8، %;ماليًز غلى الخىالي، َو

 البُاوي الخالي@
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 جؿىس وعبت اللشوع اإلاخػثرة في اإلاطاسف الخللُذًت(: 46الشكل ركم )

 
   Bank scope و  Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

 الفرع الثاني: تقييم تطور االحتياطات للقروض المتعثرة في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية

دت مً خلىق اإلالىُت ٌػمل اإلاطشف غلى جمثل   الث اإلاخػثرة؛ الشٍش الاخخُاؾاث للخمٍى

التي ًمىً جخطُطها مً ؤحل حغؿُت اللشوع اإلاخػثرة لحماًت اإلاطشف مً الخعاثش اإلاخىكػت، و 

لها ؤن جازش غلى ؤسباح اإلاعاَمين وؤصحاب الىداجؼ. خُث ومً خالٌ الشيل الخالي ًمىً جىغُذ 

 وعبت حغؿُت الاخخُاؾاث لللشوع اإلاخػثرة، في ول مً اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت.

 مُت واإلاطاسف الخللُذًتجؿىس وعبت الاخخُاؾاث  بلى اللشوع اإلاخػثرة في اإلاطاسف ؤلاظال (: 47الشكل ركم )

 
   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

 مً خالٌ الشيل ؤغالٍ ًمىً حسجُل مجمىغت مً اإلاالخظاث ؤَمها@

واهذ الث اإلاخػثرة خالٌ فترة الذساظت هالخظ ؤن جؿىس الاخخُاؾاث اإلاخططت للخمٍى .7

 ت في الغالب لىال اإلاطشفُخين؛معخلشة ومخلاسب
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%112 البنوك التقليدية 80% 81% 92% 101% 108% 107% 102% 100% 68%

%88 البنوك اإلسالمية 73% 75% 98% 92% 102% 105% 105% 70% 81%
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الث اإلاخػثرة في هال اإلاطشفُخين وعبا مػخبرة غؿذ  .8 شهذ مخىظـ وعبت الاخخُاؾاث للخمٍى

ب زالر ؤسباع كُمت الخػثر، بلى ؤن مخىظـ اليعبت في اإلاطاسف الخللُذًت وان ؤهبر  بالخلٍش

ما اإلاطاسف ، ؤ%;?منها في اإلاطاسف ؤلاظالمُت، خُث كذسث في اإلاطاسف الخللُذًت ب 

 ؛ %?<ؤلاظالمُت فلذسث ب 

، ورلً بعبب جإزيراث ألاصمت ?811اهخفاع وعبت الخغؿُت لىال اإلاطشفُخين في ظىت  .9

اإلاالُت الػاإلاُت، بال ؤن وعبت الاهخفاع في اإلاطاسف الخللُذًت وان ؤهبر، خُث اهخفػذ 

 ؤهه في ؛ بال %;7، ؤما اإلاطاسف ؤلاظالمُت فلذ اهخفػذ ب <811ملاسهت بعىت  %98ب 

 الػمىم جبلى اليعبت حُذة لخغؿُت اإلاخاؾش والخعاثش اإلادخملت؛

سجلذ اإلاطاسف ؤلاظالمُت وعبا مخخلفت خالٌ فترة الذساظت، ورلً الخخالف اليعبت  .:

بين اإلاطاسف ؤلاظالمُت اإلايىهت للػُىت خعب اهظمتها اإلاطشفُت، خُث سجلذ اإلاطاسف 

ت بيعبت %:79ث ب العػىدًت في اإلاخىظـ الػام ؤهبر وعبت كذس  ، جليها اإلاطاسف اإلااليًز

، ؤما اإلاطاسف ؤلاهذوهِعُت فسجلذ ؤدوى %?=، واإلاطاسف ؤلاماساجُت بيعبت %:?

يُت وألاسدهُت فياهذ %:9اليعب كذسث في اإلاخىظـ ب  ، وفُما ًخظ اإلاطاسف البدٍش

الث اإلاخػثرة، خُث شهذث وعبت   ،%?;وعبت الخغؿُت في اإلاخىظـ جلاسب وعب الخمٍى

زا ما ًمىً مالخظخه مً خالٌ الشيل البُاوي الخالي@  %>>و  غلى الخىالي، َو

 جؿىس وعبت الاخخُاؾاث بلى اللشوع اإلاخػثرة في اإلاطاسف ؤلاظالمُت(: 48الشكل ركم )

 
   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر
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ت هي ؤخشي وعبا مخخلفت بين مطاسف الػُىت، خُث واهذ سجلذ اإلاطاسف الخللُذً .;

، جليها %;:7ؤهبر اليعب هزلً في اإلاطاسف العػىدًت، كذس اإلاخىظـ الػام لها ب 

يُت و ؤلاماساجُت بيعبت  ، غلى الخىالي، لخإحي بػذَا اإلاطاسف %7?و %??اإلاطاسف البدٍش

ت، وبػذَا ألاسدهُت، بيعبت  ، ؤما باليعبت للمطاسف غلى الخىالي %8>، %;<اإلااليًز

ُّ %9;ؤلاهذوهِعُت فسجلذ ؤدوى اليعب والتي كذسث ب  ذة ألن ، بال ؤنها في الػمىم ح

زا ما ًىضحه الشيل اإلاىالي@ الث اإلاخػثرة. َو  وعبت الاخخُاؾاث غؿذ وعبت الخمٍى

 جؿىس وعبت الاخخُاؾاث بلى اللشوع اإلاخػثرة في اإلاطاسف الخللُذًت(: 49الشكل ركم )

 
   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ دراملص

جخميز اإلاطاسف ؤلاظالمُت غً اإلاطاسف الخللُذًت بدعاباث الاظدثماس اإلاشترن التي  .>

الث اإلامىلت منها، وفي َزا الشإن فةن اإلاطاسف ؤلاظالمُت التي  جخدمل مخاؾش الخمٍى

داظبُت حػمذ بلى حشىُل بىذ حذًذ مً اخخُاؾاث مىاحهت حػخمذ مػاًير ألاًىفي اإلا

اللشوع اإلاخػثرة واإلاخمثل في اخخُاؾي مخاؾش الاظدثماس والزي ًخيىن مً وعب ملخؿػت 

ت مً ؤحل جخطُطه إلاىاحهت الخعاثش  ت ألصحاب الىداجؼ الاظدثماٍس مً ألاسباح العىٍى

ى ما اإلادخملت في ألاضٌى اإلامىلت مً خعاباث الاظدثماس اإلاش ترن في العىىاث اللادمت، َو

ؼ الخعاثش اإلاخىكػت  ًمثل اخخُاؾُا ٌشيل مً خاسج ؤسباح اإلاعاَمين للمعاَمت في حػٍى

ألضٌى اإلاطشف وفلا للاغذة اإلاشاسهت في اإلاخاؾش التي هظ غليها هظام اإلاشاسهت، 

فةن فملاسهت مؼ اإلاطاسف الخللُذًت ؤًً جدشيل الاخخُاؾاث مً ؤسباح اإلاعاَمين فلـ 

ذ  ٍض مبذؤ اإلاخاؾشة في الاكخطاد ؤلاظالمي ًشفؼ مً َامش اإلاالءة للمطاسف ؤلاظالمُت ٍو

 مً كذستها غلى مىاحهت الخعاثش اإلاخىكػت.
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 لمطلب الثالث: تقييم إدارة الديولة في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليديةا

 خُث ًخػمً َزا اإلاؿلب الىلاؽ الخالُت@ 

 

 

 

 ر نسبة السيولة في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليديةالفرع األول: تطو

حػمل اإلاطاسف بطفت غامت غلى اللُام بىظُفت الىظاؾت اإلاالُت بين غاسض ي ألامىاٌ  

وؾالبيها، ولزلً فةن وشاؾها ًخدّذد في الىُفُت التي حعمذ لها باالظخخذام ألاهفإ للمىاسد اإلاالُت 

اإلاثلى التي حػمل غلى جدلُم جىاصن اإلاطشف وبلاءٍ؛  التي جدىصَا مً ؤحل جدلُم ؤَذافها

 واإلاخمثلت في العُىلت، الشبدُت وألامان.

وبالخالي حػخبر بداسة العُىلت جدّذًا جىاحهه اإلاطاسف، فاهخفاغها ٌشيل خؿش باليعبت  

 لها، واسجفاغها ًمثل فاثػا ٌػّذ فشضت غاجػت للمطشف.

اسف ؤلاظالمُت والخللُذًت خالٌ فترة غشش ظِخم جدلُل جؿىس العُىلت لػُىت مً اإلاط 

، وببشاص ؤَم الخؿىساث والفشوكاث بين ]ألاصول السائلة/ إجمالي ألاصول[ظىىاث باغخماد اإلااشش 

 اإلاطشفُخين، مً خالٌ الشيل الخالي@

 جؿىس وعبت العُىلت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت(: 50الشكل ركم )

 

   Bank scopeو   Fitch connectؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث بغذاد ال مً@ املصدر

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%15 البنوك التقليدية 14% 17% 16% 14% 16% 17% 20% 17% 16%

%15 البنوك اإلسالمية 12% 16% 14% 18% 13% 11% 9% 10% 9%
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الديولة في المصارف اإلدالميةإدارة  الفرع الثاني: تحديات 
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 : مً خالٌ الشيل ؤغالٍ ًمىً حسجُل مجمىغت مً اإلاالخظاث، ؤَمها ما ًلي

غشفذ هال اإلاطشفُخين وعبا مخلاسبت إلااشش العُىلت؛ خُث  8177-<811خالٌ الفترة  .7

في اإلاطاسف  %;7وفي اإلاطاسف ؤلاظالمُت  %:7سجلذ مخىظـ ظىىي مخلاسب 

 الخللُذًت؛

اسجفاغا مدعىظا في وعبت العُىلت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت غلى  8178شهذث ظىت  .8

يُت التي اسجفػذ العُىلت  غىغ اإلاطاسف الخللُذًت؛ وجمشهض الخغير في البىىن البدٍش

 .%81واإلاطاسف ؤلاهذوهِعُت بمػذٌ  %79في اإلاطاسف ؤلاظالمُت فيها بمػذٌ 

جشاحػا مػخبرا في ماشش العُىلت في اإلاطاسف  8179ػذ ظىت شهذث اإلاشخلت ب .9

؛ في خين بلُذ =817بنهاًت ظىت  %?1ؤلاظالمُت خُث بلغ اإلاخىظـ العىىي لها 

اث غىذ مخىظـ ظىىي   .%=7اإلاطاسف الخللُذًت مدافظت غلى هفغ اإلاعخٍى

ؤغلب اإلاطاسف ؤلاظالمُت في غُىت الذساظت باظخثىاء اإلاطاسف ؤلاظالمُت في  .:

لعػىدًت، شهذث جشاحػا ملحىظا في ماشش العُىلت خالٌ الفترة ألاخيرة للذساظت، ا

ػىد باألظاط بلى اهخفاع مػذٌ همى ألاضٌى اإلاسجل ظابلا والزي ضاخبه ؤًػا  َو

 حجم ألاضٌى العاثلت والػالُت العُىلت في ميزاهُاث اإلاطاسف ؤلاظالمُت.جشاحؼ في 

العُىلت في غُىت اإلاطاسف ؤلاظالمُت والشيل البُاوي آلاحي ًىضح جؿىس وعبت 

 بدعب الىظام اإلاطشفي@

 جؿىس وعبت العُىلت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت(: 51الشكل ركم )

 

   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر
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اث العُىلت فو .; ي اإلاطاسف ؤلاظالمُت ًىضح الشيل البُاوي العابم اخخالف في معخٍى

بدعب ألاهظمت اإلاطشفُت؛ بر شهذث وعبا ؤغلى في اإلاطاسف العػىدًت وؤلاماساجُت 

اث ملبىلت؛ في خين ؤن بلُت  ؾُلت فترة الذساظت واظخؿاغذ ؤن جدافظ غلى معخٍى

يُت وألاسدهُت وؤكل  اإلاطاسف غشفذ جزبزبا ملحىظا وان مػخبرا في اإلاطاسف البدٍش

ت فدللذ وعبا مخىظؿت وواهذ وغىخا في اإلاطاسف ؤلا  هذوهِعُت، ؤما اإلاطاسف اإلااليًز

 ألاكل جزبزبا.

وفي اإلالابل لم حشهذ اإلاطاسف الخللُذًت في غُىت الذساظت الخزبزباث هفعها، بل  .>

زا ما ًمىً جىغُده  غشفذ اظخلشاسا غاما في ماشش العُىلت ؾُلت فترة الذساظت، َو

 مً خالٌ الشيل الخالي@

 جؿىس وعبت العُىلت في اإلاطاسف الخللُذًت: (52الشكل ركم )

 

   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

 الفرع الثاني: تحديات إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية 

الهخفاع جبرص بشيالُت بداسة العُىلت لذي اإلاطاسف ؤلاظالمُت بالىظش مً خالٌ ما ظبم؛ 

ماشش العُىلت لها خالٌ الفترة ألاخيرة مً الذساظت بغافت إلادذودًت اإلاىخجاث اإلاطشفُت واإلاالُت  

لها بعشغت وبإكل جيلفت لعُىلت  ا ؤضىال مالُت غالُت العُىلت والتي ًمىً جدٍى التي ًمىً اغخباَس

ها غىاثذ ملبىلت حاَضة. ملاسهت باإلاطاسف الخللُذًت التي جخىفش غلى مىخجاث مخىىغت جدفظ ل

 وبمياهُت هبيرة في الدعُِل في ؤي وكذ.
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جبرص بشيالُت بداسة العُىلت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت في خالتي الىلظ والفاثؼ؛ خُث في 

خالت الىلظ الزي ًظهش مً خالٌ غذم  اللذسة غلى الىفاء بالتزاماتها اججاٍ غملُاث السحب 

ل مً الػ مالء؛ وفي خالت الفاثؼ فةن مدذودًت اإلاىخجاث غلى الىداجؼ ؤو جلبُت ؾلباث الخمٍى

اإلاالُت اإلاخىفشة ال جمىدها اإلاشوهت اليافُت في جىظُف الفىاثؼ الىلذًت لها مما ًىػىغ ظلبا الخلا 

 غلى مػذالث الػاثذ التي جمىدها للمىدغين واإلاعاَمين.

ً مً هظام وبالىظش لػُىت اإلاطاسف ؤلاظالمُت في الذساظت؛ فةن بشيالُت العُىلت جدباً

 مطشفي آلخش؛ جبػا ٌ@

ا للمطاسف  .7 ل التي ًىفَش ؾبُػت الػالكت مؼ اإلاطشف اإلاشهضي وآلُاث بغادة الخمٍى

 ؤلاظالمُت؛

غذد اإلاطاسف واإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت اإلاخىاحذة في العىق وحجم الخػامالث في  .8

 العىق بين البىىن؛

ي العىق الىلذًت والعىق اإلاالُت والتي اإلاىخجاث اإلاطشفُت واإلاالُت ؤلاظالمُت اإلاخىفشة ف .9

حعمذ بخىظُف العُىلت غلى شيل ؤضٌى مالُت راث غىاثذ ملبىلت وكابلت للدعُل 

 بعشغت وجيلفت  مػلىلت؛

ت التي  .: غمم العىق اإلاالُت اججاٍ اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاظالمُت وبخاضت الطيىن الاظدثماٍس

ٌ وغذم جىفش غملُاث غشع وؾلب جخميز بمبذؤ جلاظم اإلاخاؾش؛ بدُث ؤن بـء الخذاو 

مخلابلت لششاء وبُؼ الطيىن ؤلاظالمُت ًشفؼ مً مخاؾش العُىلت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت 

بدُث ال جىفش العىق اإلاالُت العشغت والخيلفت اإلاؿلىبت لػملُاث الدعُِل في الىكذ 

 اإلاىاظب؛

 اللىاهين اإلاىظمت لليشاؽ اإلاطشفي واإلاالي ؤلاظالمي. .;

ا وؤلاماساث وهظشا لخىفش ألاؾش اللاهىهُت لهزا فةن اإلاط اسف ؤلاظالمُت في ول مً ماليًز

دُت في بداسة العُىلت، فبالىظش  ت؛ فةنها جخمخؼ بإٍس ػُت وجؿىس الػالكت مؼ اإلاطاسف اإلاشهٍض والدشَش

ا فةنها واهذ مخلاسبت مؼ  اث العُىلت اإلادللت لذي اإلاطاسف ؤلاظالمُت في ؤلاماساث وماليًز إلاعخٍى

سف الخللُذًت؛ خُث وان اإلاخىظـ الػام إلااشش العُىلت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت في هال اإلاطا

، ما ٌػني ؤن هال %<7ملاسهت باإلاطاسف الخللُذًت الزي سجل معخىي  %;7الىظامين غىذ 
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اإلاطشفُخين جخمازالن بلى خذ ما في ماششاث بداسة العُىلت وؤن البِئت اإلاطشفُت لم جىً غاغؿت 

ظالمُت بدُث لم حػمذ بلى حشىُل فىاثؼ هلذًت مػؿلت هما مىدتها ؤدواث غلى اإلاطاسف ؤلا 

ل ؤو غمم العىق في جذاٌو الطيىن  مالُت مالثمت إلداسة العُىلت مً خالٌ غملُاث بغادة الخمٍى

 وشهاداث الاظدثماس الششغُت.

وفي اججاٍ مػاهغ؛ سجلذ اإلاطاسف ؤلاظالمُت في العػىدًت وعب ظُىلت ؤغلى مً 

ف الخللُذًت؛ ما ٌػني اسجفاع حجم ألاضٌى العاثلت لذيها ملاسهت باإلاطاسف الخللُذًت، في اإلاطاس 

ى  ػاث جىظم الػمل اإلاطشفي ؤلاظالمي، َو ظل بِئت مطشفُت ومالُت ال جخىفش غلى كىاهين وحشَش

 %88ألامش الزي اغؿش اإلاطاسف ؤلاظالمُت في العػىدًت بلى ججمُذ حضء  مػخبر مً العُىلت بلغ 

 بحماٌ ألاضٌى لذيها مً ؤحل مىاحهت ؤي مخاؾش مشجبؿت بػذم اللذسة غلى ؤداء التزاماتها.مً 

يُت  وفي بلُت مطاسف الػُىت؛ فةن هلظ العُىلت الػام في ألاهظمت اإلاطشفُت البدٍش

وألاسدهُت وؤلاهذوهِعُت شيل غغؿا غلى ول اإلاطاسف وبذسحت ؤهبر اإلاطاسف ؤلاظالمُت خُث 

 ملاسهت باإلاطاسف الخللُذًت. %1;لذيها ب  ًىخفؼ مػذٌ العُىلت

 =817-<811اإلاخىظـ العىىي ليعبت العُىلت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت والخللُذًت (:  53الشكل ركم )

 

   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر
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 والمصارف التقليدية ميةاإلدالالمطلب الرابع: تقييم ربحية المصارف 

 خُث ًخػمً َزا اإلاؿلب الىلاؽ الخالُت@

 

 

 في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية. (ROEالعائد على حقوق الملكية )تقييم تطور الفرع األول: 

ًمىً جىغُذ جؿىس سبدُت اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت خالٌ فترة غششة  

 الي@ظىىاث مً خالٌ الشيل الخ

 الخؿىس العىىي للػاثذ غلى خلىق اإلالىُت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت(: 54الشكل ركم )

 
   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

 مً خالٌ الشيل ؤغالٍ ًمىىىا حسجُل مجمىغت مً اإلاالخظاث@

لى خلىق اإلالىُت اظخلشاس وعبُا في ول مً اإلاطاسف ؤلاظالمُت سجل جؿىس الػاثذ غ .7

 واإلاطاسف الخللُذًت خالٌ فترة الذساظت؛

اث سبدُت  .8 مً الىاخُت اليلُت إلحمالي مطاسف الػُىت سجلذ ول مً اإلاطشفُخين معخٍى

مخلاسبت، خُث سجل اإلاخىظـ العىىي للػاثذ غلى خلىق اإلالىُت إلحمالي اإلاطاسف 

ا %78كذسث ب ؤلاظالمُت وعبت خالٌ  %77، ؤما اإلاطاسف الخللُذًت فسجلذ وعبت كذَس

 ؾٌى فترة الذساظت.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%12 البىىن الخللُذًت 9% 10% 11% 11% 13% 13% 11% 11% 11%

%17 البىىن ؤلاظالمُت 8% 8% 9% 11% 13% 13% 13% 12% 12%
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 الفرع األول: تقييم تطور العائد رلى حقوق الملكية(ROEف )ي المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية 

 :الفرع الثاني(تقييم تطور العائد رلى األصولROA) في المصارف اإلدالمية والمصارف التقليدية  
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؛ ?811سجل مػذٌ الػاثذ غلى خلىق اإلالىُت في هال اإلاطشفُخين جشاحػا ملحىظا ظىت  .9

واوػياط لألصمت اإلاالُت؛ غير ؤن التراحؼ وان ؤهبر في اإلاطاسف ؤلاظالمُت خُث اهخفؼ مً 

مشجبؿت بامخذاد ألاصمت اإلاالُت بلى اللؿاع الاكخطادي ؤًً  وهي هدُجت %<1بلى  %=7

جشاحػذ سبدُت ألاضٌى الحلُلُت التي جمثل حضءا مهما مً اظدثماساث اإلاطاسف 

 ؤلاظالمُت.

اخخلفذ جؿىساث الشبدُت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت مً مطشف آلخش، خُث سجلذ  .:

يُت ؤدوى اليعب وبمػذالث ظلبُت خالٌ الفت رة ألاولى للذساظت، بعبب اإلاطاسف البدٍش

اإلاطاسف  اظخثىاءحجم اللشوع اإلاخػثرة اإلاسجلت ملاسهت بةحمالي اللشوع؛ وبرا ما جم 

يُت فةن اإلاخىظـ الػام لشبدُت اإلاطاسف ؤلاظالمُت ًشجفؼ لـ   .%:7ؤلاظالمُت البدٍش

زا  %:7بلى  %;.78ؤما اإلاطاسف ؤلاظالمُت ألاخشي فسجلذ وعب سبدُت مخلاسبت بين  .; َو

 ا ًمىً جىغُده مً خالٌ الشيل الخالي@م

 جؿىس الػاثذ غلى خلىق اإلالىُت في اإلاطاسف ؤلاظالمُت(: 55الشكل ركم )

 
   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

ت، خُث ؤما اإلاطاسف الخللُذًت سجلذ هي ألاخشي وعبا مخخلفت بين ألاهظمت اإلاطشفُ .>

ا وجزبزبا ملحىظا في ول  جُا في ماليًز سجلذ اظخلشاسا غاما في العػىدًت واهخفاغا جذٍس

 مً ؤلاماساث وألاسدن وبهذوهِعُا؛
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ت ؤغلى اإلاػذالث بـ  .= في خين  %:7ومً هاخُت اللُم؛ سجلذ اإلاطاسف العػىدًت واإلااليًز

 %=1بهذوهِعا لـ  واهخفػذ في %71سجلذ اإلاطاسف ؤلاماساجُت وألاسدهُت مػذال كذٍس 

اث غىذ  ً ألدوي اإلاعخٍى مىً جىغُذ رلً مً الشيل البُاوي %>1وجشاحػذ في البدٍش ـ  ٍو

 الخالي@

 جؿىس  الػاثذ غلى خلىق اإلالىُت في اإلاطاسف الخللُذًت(: 56الشكل ركم )

 
   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

 .الفرع الثاني: تقييم تطور العائد على األصول في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية 

ًمىً جىغُذ جؿىس وعبت الػاثذ غلى الاضٌى في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت 

 ظىىاث مً خالٌ الشيل الخالي@71خالٌ فترة 

 اإلاطاسف الخللُذًتفي اإلاطاسف ؤلاظالمُت و  ROAجؿىس وعبت (: 57الشكل ركم )

 
   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%1,5 البنوك التقليدية 1% 1% 1% 1% 1,4% 1,4% 0,9% 1,3% 1,2%

%2,0 البنوك اإلسالمية 1,0% 0,9% 1,2% 1,1% 1,3% 1,2% 1,4% 1,3% 1,3%
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 مً خالٌ الشيل ؤغالٍ ًمىً حسجُل مجمىغت مً اإلاالخظاث الخالُت@

سجل جؿىس الػاثذ غلى ألاضٌى في اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف الخللُذًت اظخلشاسا  .7

فترة الذساظت، خُث سجل اإلاخىظـ الػام للػاثذ غلى ألاضٌى الٌ ؾىس لاسبا خوعبُا وج

خالٌ  %0.4، ؤما اإلاطاسف الخللُذًت فسجلذ وعبت %0.0في اإلاطاسف ؤلاظالمُت وعبت 

 فترة الذساظت؛

سجلذ اإلاطاسف ؤلاظالمُت في حمُؼ ألاهظمت اإلاطشفُت اخخالفا بين اإلاطاسف في وعبت  .8

مً العػىدًت وؤلاماساث ؤغلى اليعب خالٌ فترة الػاثذ غل ألاضٌى خُث سجلذ ول 

ً فسجل مخىظـ وعبت الػاثذ غلى  الذساظت ملاسهت بمطاسف الذٌو ألاخشي، ؤما البدٍش

زا ما ًمىً جىغُده مً خالٌ الشيل  ألاضٌى خالٌ فترة الذساظت وعبت مػذومت، َو

 البُاوي الخالي@

 ؤلاظالمُت جؿىس  الػاثذ غلى ألاضٌى في اإلاطاسف(: 58الشكل ركم )

 
   Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

حل ألاهظمت اإلاطشفُت،  لُذًت فلذ سجلذ وعبا مخلاسبت بينؤما باليعبت للمطاسف الخل .3

يُت %7خُث كذسث ب ت، ؤلاماساجُت، البدٍش  ، ؤلاهذوهِعُتفي ول مً اإلاطاسف اإلااليًز

مىً جىغُذ رلً %8هُت، ؤما اإلاطاسف العػىدًت فسجلذ ؤغلى وعبت كذسث بوألاسد ، ٍو

 مً خالٌ الشيل البُاوي الخالي@
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 جؿىس الػاثذ غلى ألاضٌى في اإلاطاسف الخللُذًت(: 59الشكل ركم )

 
 Bank scopeو   Fitch connectبغذاد الؿالبت باالغخماد غلى كاغذة البُاهاث  مً@ املصدر

ظبم؛ فةن سبدُت اإلاطاسف ؤلاظالمُت واهذ ؤغلى ملاسهت باإلاطاسف الخللُذًت بىاًء غلى ما 

خالٌ فترة الذساظت ولى ؤن اإلاػذالث واهذ مخلاسبت؛ غير ؤهه وحب الىظش في سبدُت اإلاطاسف 

ؤلاظالمُت اللاثمت غلى مبذؤ جلاظم اإلاخاؾش؛ خُث مً اإلافترع ؤن جشجفؼ غىاثذ اإلاىدغين 

ت جشجفؼ  اهؿالكا مً مبذؤ الػالكت الخىاظبُت بين الػاثذ واإلاخاؾشةــ  فإصحاب الىداجؼ الاظدثماٍس

لذيهم مػذالث اإلاخاؾشة بر جمثل خعاباث الاظدثماس سؤظماٌ غلذ مػاسبت ومً الؿبُعي ؤن 

ًدللىا غىاثذ ؤهبر مً ؤظػاس الفاثذة غلى الىداجؼ ألحل في اإلاطاسف الخللُذًت؛ بال ؤن اليعب 

ظهش َزا الفشق وال جمىذ غىاثذ بغافُت للمىدغين في اإلاطاسف ؤلاظالمُت للاء اإلاشاس لها ؤغالٍ ال ج

 مػذالث اإلاخاؾشة التي ًخدملىنها ملاسهت بإصحاب الىداجؼ ألحل في اإلاطاسف الخللُذًت.

ت التي حػخمذَا اإلاطاسف ؤلاظالمُت والتي ال   ػىد العبب في ألاظاط لللىاغذ الاختراٍص َو

ذًت في غملُاث الخىظُف والاظدثماس؛ بدُث جلىم غلى مبذؤ جخخلف غً اإلاطاسف الخللُ

الخىظُفاث ألادوى مخاؾشة مً ؤحل غمان الىداجؼ في ألاظاط واللبٌى بػىاثذ جلاسب ؤظػاس 

 الفاثذة العىكُت.
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 التطبيقي الفصل خالصة

ت بين الخعاسة والشبذ وفم كاغذة الغى جمثل  م اإلاخاؾشة جشدد الػملُت اإلاالُت الاظدثماٍس

بالغشم، فهي ظبب اظخدلاق الشبذ للمعدثمش هما للمذخش، فال ًجىص اهدعاب ؤي غاثذ دون 

ت فإي ولِغ معخلال غىه.  جدمل اإلاخاؾشة، بر حػذ َزٍ ألاخيرة غامال مالصما للػملُت الاظدثماٍس

 همى اكخطادي ال ًمىً ؤن ًخم بذون سوىب اإلاخاؾش.

  ػخبرح لزلً فهي  
ً
 ،غلى هظام اإلاشاسهتؤلاظالمي اللاثم طشفي اإلا يشاؽلل امالصم غىطشا

جىصَؼ اإلاخاؾش بين  ، الزي ًادي بلىظىاء وان رلً في حاهب ألاضٌى ؤو في حاهب الخطىم

ً؛ ما ًادي بلى الشفؼ مً هفاءة الاظدثماس  اإلاىدغين والبىً ؤلاظالمي، ؤو بين َزا ألاخير واإلاعدثمٍش

ت وبلغاء جيلفت الفاثذمً خالٌ جلاظم اإلاخاؾش بين ؤؾشف الػملُت الاظ ة التي حػخبر غبء دثماٍس

ً، مما ًادي بلى جدلُم هفاءة الاظخلشاس اإلاالي مً خالٌ اسجباؽ اإلاخاؾش باألسباح  ،غلى اإلاعدثمٍش

  ومىه بخذار الاظخلشاس في الاكخطاد.

بر ؤهه مً خالٌ الذساظت الخؿبُلُت غلى مجمىغت مً اإلاطاسف ؤلاظالمُت واإلاطاسف  

ل بهامش الشبذ اإلاػلىم  اغخمذث غلىاإلاطاسف ؤلاظالمُت م الخىضل بلى ؤن الخللُذًت ج ضُغ الخمٍى

ممثلت في ضُغ البُىع وؤلاحاساث، في اججاٍ جللُل اإلاخاؾش التي ًمىً ؤن جخدملها في خين ٌسجل 

ل الدشاسوي وفم ضُغ اإلاػاسباث واإلاشاسواث ؤدوى اليعب، مما ٌشير بلى غذم هجاح  الخمٍى

ا في حاهب اظخخذاماث ألامىاٌاإلاطشفُت ؤلا   .ظالمُت في جىظُف مفهىم اإلاخاؾشة الزي ًميَز

مػذالث حُذة في مخخلف ماششاث ألاداء اإلاالي التي جم بال ؤن اإلاطاسف ؤلاظالمُت  خللذ  

كُاط الىفاءة الاظخخذامُت غلى ؤظاظها، هما ؤنها ججاوصث اإلاطشفُت الخللُذًت في بػؼ منها، 

ش وشاؽ اإلاطاسف  ممفهىم اإلاخاؾشة بين اإلاطشفُخين لم ًىً غاثلا ؤمامما ًبرص ؤن اخخالف  جؿٍى

 .الاظالمُت
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 الخاتمة

حػّد اإلاطازف ؤلاطالمُت مً أهم الىُاهاث اإلاالُت والاكخطادًت التي أزبدذ ججسبتها هجاخا  

اكخطادًاث ، مما أدي إلى إهظابها أهمُت هبيرة في ُتالػاإلا الػدًد مً ألاهظمت اإلاطسفُت في

، وذلً بفػل اغخمادها غلى هظام غمل  ػت خاصالدٌو ، وخػىع ول أوشؿتها ألخيام الشَس

.  ؤلاطالمُت التي تهدف إلى جدلُم الػدٌ في اإلاجخمػاث وجىمُت اكخطادًاث الدٌو

هظام كُامها غلى اهؿالكا مً  وذلً، غً اإلاطازف  الخللُدًتما أدي إلى اخخالفها  

حي الغىم بالغسم واغخمادها غلى كاغد في حاهبي ألاضٌى والخطىم، جلىم غلُه الري اإلاشازهت

م مجمىغت مً الطُغ  ل غً ؾٍس والخساج بالػمان، طىاء في اطخلؿاب ألامىاٌ أو مىذ الخمٍى

 اللائمت غلى اإلاشازهت في السبذ وجدمل اإلاخاؾسة.

لظالمت الشسغُت للمػامالث اإلاالُت ؤلاطالمُت، إذ ال مػُازا لخلُُم اجمثل فاإلاخاؾسة  

 بخىفس 
ّ
  حػد فهي ها، حظخدم الػىائد إال

 
اإلاطسفي ؤلاطالمي، طىاء وان ذلً  لليشاؽ مالشما غىطسا

 .حاهب ألاضٌى أو في حاهب الخطىم في

 ؛ ما ًؤديحمُؼ أؾساف اإلاػاملت اإلاطسفُت بػدالتجىشَؼ اإلاخاؾس بين  ٌػمل غلىالري ألامس  

، ألاهفأجىحيهها هدى الاطخخداماث  مً أحل الاطخغالٌ ألامثل إلاطادز ألامىاٌ دون هدز، إلى ذلً

، و جدلُم هفاءة الاطخلساز اإلاالي مً خالٌ ازجباؽ اإلاخاؾس ما ًدفؼ  إلى السفؼ مً هفاءة الاطدثماز

الاطخلساز  الىضٌى إلىإخدار الخىاشن بين ول مً الادخاز والاطدثماز ، ومىه  وبالخالي، باألزباح

  .يالاكخطاد

؛ آلُت ٌػخبر باليظبت لهاغىع اإلاطازف الخللُدًت التي جلىم غلى هظام الفائدة الري  

هفىءة في جخطُظ اإلاىازد اإلاالُت مً حهت، وفي حػبئت الادخاز مً حهت أخسي، إال أن هره آلالُت 

ادة جيلف ت الاطدثمازاث وخدور اخخالالث طببذ الػدًد مً اإلاشاول الاكخطادًت، ومً أبسشها ٍش

 هلدًت وأشماث مالُت، وغدم وحىد اطخلساز مالي في الاكخطاد.

إلى إبساش جأزير مفهىم ومػنى اإلاخاؾسة في الاكخطاد ؤلاطالمي ووحه  هدفذ هره الدزاطت  

اإلاىخجاث اإلاطسفُت في  الفسق غىه ملازهت باالكخطاد الخللُدي، وهُفُاث جؿبُله في مخخلف
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ألاضٌى والخطىم، زم كُاض جأزير هره اإلاخاؾسة غلى هفاءة اإلاطسف في اطخلؿاب الىدائؼ حاهب 

الث وما ًترجب غنها مً جأزير في مخخلف مؤشساث ألاداء اإلاالي للمطسف ؤلاطالمي.  ومىذ الخمٍى

جأزير  مداولت إبساش فُهجم الري بػد الخؿسق للجاهب الىظسي والجاهب الخؿبُلي : نتائج الدراسة

، مً اإلاخاؾسة غلى مؤشساث الىفاءة الاطخخدامُت في اإلاطازف ؤلاطالمُت واإلاطازف الخللُدًت

 وجبُانخالٌ الخؿسق إلى جلُُم اإلاخاؾسة في الىدائؼ واطخخداماث ألامىاٌ في هال اإلاطسفُخين، 

مُت الفسق بين ؾبُػت اإلاخاؾسة بُنهما، باإلغافت إلى كُاض الىفاءة الاطخخدامُت للمطازف ؤلاطال 

وملازهتها مؼ هظيرتها في اإلاطازف الخللُدًت، مً خالٌ الاغخماد غلى مجمىغت مً مؤشساث 

، وذلً مً أحل الىكىف غلى أزس هظام اإلاشازهت ومبدأ CAMELSالىفاءة اإلاظخمدة مً همىذج 

اإلاخاؾسة الري كامذ غلُه اإلاطازف ؤلاطالمُت غلى مؤشساث الىفاءة وألاداء اإلاالي لها. وكد جم 

 الخىضل إلى الىخائج الخالُت:

 أهم الىخائج التي وضلذ إليها الدزاطت جترهص في الىلاؽ الخالُت:لرلً فئن  

  ت لدفؼ الاكخطاد هدى الىمى حػخبر اإلاخاؾسة في الفىس الاكخطادي الخللُدي غملُت غسوٍز

ادة، فاإلاىخجاث الجدًدة والابداغاث اإلاخخلفت في حمُؼ اإلاجاالث التي جؤدي  والٍس

الكخطاد هدى اللمت وججػله مخميزا غً الاكخطادًاث ألاخسي حظخلصم زوىب اإلاخاؾسة با

 ؛اطدثمازاث حدًدة حظاهم في الىمى للخىع في

 ت بين الخظازة والسبذ  جسدداإلاخاؾسة في الاكخطاد ؤلاطالمي  جمثل الػملُت اإلاالُت الاطدثماٍز

وفم كاغدة الغىم بالغسم، فاإلاخاؾسة هي طبب اطخدلاق السبذ للمظدثمس هما للمدخس، 

فال ًجىش اهدظاب أي غائد دون جدمل اإلاخاؾسة، إذ حػد هره ألاخيرة غامال مالشما 

ت  ولِع مظخلال غىه. للػملُت الاطدثماٍز

 سم شسؾا مً شسوؽ اإلاخاؾسة في الاكخطاد ؤلاطالمي، ألهه ًجظد ٌػد جالشم الغىم والغ

مػنى الػدٌ وغاًت اإلاخاؾسة في الاكخطاد ؤلاطالمي، مما ًجػله شسؾا ومػُازا ًلاض به 

 ؛دزحت جدلم اإلاخاؾسة في الاكخطاد ؤلاطالمي



 ......................الخاتمة...........إلاسالمية...................... للمصارفدور املخاطرة في الاقتصاد إلاسالمي في ترقية الكفاءة الاستخدامية 

 242 
242 

  ا غً اإلاطازف الخللُدًت طىاء  فُما ًخػلم جخخلف اإلاطازف ؤلاطالمُت اخخالفا حىهٍس

ظام وكىاغد الػمل اإلاطسفي، أو بأوشؿت واطدثمازاث ول مطسف، أو ؾبُػت غالكاث بى

 ؛اإلاطسف مؼ مخخلف ألاؾساف، إذ ًلىم مبدأ غملها غلى هظام اإلاشازهت

 طا بين غملتي الادخاز هظام اإلاشازهت هى الىظام البدًل غً هظام الفائدة الري ًجمؼ أطا

دشازن حمُؼ أؾسافه في اإلاخاؾ والاطدثماز  سة، مما ًدلم أكص ى دزحاث الىفاءة في ٍو

     ؛اطخخدام اإلاىازد اإلاالُت اإلاخاختجخطُظ و 

  ة الحلُلُت والدائسة الىلدًتحػمل اإلاطازف ؤلاطالمُت غلى السبـ الدائم بين الدائس ،

ل الالشم وفم مبدأ اإلاشازهت في  وذلً مً خالٌ خطىلها غلى الىدائؼ وجىفيرها للخمٍى

السبذ والخظازة. مً خالٌ اغخمادها لطُغ اإلاػازباث واإلاشازواث أو ضُغ البُىع وؤلاحازة. 

ل الخاص بها مسجبؿا باللؿاع الحلُلي  ؛مما ًجػل الخمٍى

  دمل اإلاخاؾسة هظام اإلاطازف ؤلاطالمُت بدّد ذاجه غلى جًلىم ٌ  في حاهبي ألاضى

 بمفهىم هفاءة اطخخداماث ألامىاٌ في و 
 
 مسجبؿا

 
الخطىم، ما ًجػل مً اإلاخاؾسة غىطسا

اإلاطازف ؤلاطالمُت، مما ًؤزس غلى هره ألاخيرة طىاء حػلم ألامس بتركُت الىفاءة في مجاٌ 

 ؛حرب الىدائؼ أو في مجاٌ الاطدثماز وجخطُظ اإلاىازد

 لىفاءة الاطخخدامُت إلاىازده اإلاالُت في إؾاز غلى جدلُم ا الػمل اإلاطسفي ؤلاطالمي ًلىم

اغخماده غلى مبدأ اإلاشازهت، ملازهت بالىظام اإلاطسفي الخللُدي، إذ جبرش الىفاءة 

الاطخخدامُت للمطازف ؤلاطالمُت في الاطدثماز، والىفاءة في جخطُظ اإلاىازد اإلاالُت، 

 ؛لساز الاكخطاديوالىفاءة في جدلُم الاطخ

  آلُت  باليظبت لها الري ٌػخبر الىفاءة في اإلاطازف الخللُدًت غلى هظام الفائدة جلىم

اإلاالُت مً حهت، وفي حػبئت الادخاز مً حهت أخسي، إال أن هفىءة في جخطُظ اإلاىازد 

ادة جيلفت الاطدثمازاث  هره آلالُت طببذ الػدًد مً اإلاشاول الاكخطادًت، ومً أبسشها ٍش

 ور اخخالالث هلدًت وأشماث مالُت، وغدم وحىد اطخلساز مالي في الاكخطاد.وخد

 خدلم هفاءة الاطخلساز اإلاالي مً خالٌ ازجباؽ اإلاخاؾس باألزباح؛ إذ جىػدم اإلاخاؾس ج

باوػدام ألازباح، باإلغافت إلى الاطدثماز في الظلؼ والخدماث الحلُلُت التي جيىن في دائسة 
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فؼ إلى إخدار الخىاشن بين ول مً الادخاز والاطدثماز ، ومىه اإلاخاؾسة الجائصة، ما ًد

  إخدار الاطخلساز في الاكخطاد.

  خالٌ فترة ألاشمت.  ملازهت بىظيرتها الخللُدًت واطخلسازهااإلاطازف ؤلاطالمُت هفاءتها أزبدذ

، وهرا ما اوػىع غلى  بها ألامس الري أدي إلى هظب زلت الػمالء واإلاؤطظاث الدولُت

 الىدائؼ بطفت غامت باالزجفاع؛حجم 

 ًؤلاطالمُت غلى وظبت مػخبرة مً مطادز اإلاطازف اإلاطازف الخللُدًت و  جدىش ول م

ت، مما ًسفؼ مً مػدالث  ألامىاٌ اإلاظخلسة في شيل ودائؼ ألحل وودائؼ اطدثماٍز

للل مً اخخماالث مخاؾس الظُىلت الىاججت غً غدم  الاطخخدام لدي مطازف الػُىت ٍو

 ؛دلاق اللسوع والىدائؼجىافم فتراث اطخ

  للاغدة اإلاػازبت الشسغُت في اطخلؿاب الىدائؼ  غم مً اغخماد اإلاطازف ؤلاطالمُتبالس

ت وما ًخدمله اإلاىدغىن مً مخاؾسة ملازهت بأصحاب الىدائؼ ألحل في اإلاطازف  الاطدثماٍز

الدزاطت ؛ إال أنها سجلذ وظبا حُدة فاكذ ولى بمػدالث غػُفت في أغلب فترة الخللُدًت

 جلً اإلاسجلت في اإلاطازف الخللُدًت؛

  اإلاطازف ؤلاطالمُت في جىظُف مبدأ اإلاػازبت في اطخلؿاب الىدائؼ، وهى ألامس هجحذ

الري ًمثل هلؿت مهمت لطالح اإلاطازف ؤلاطالمُت ملازهت باإلاطازف الخللُدًت في حاهب 

اإلاشترن، في خين أن اإلاخاؾسة، بدُث أنها جخىشع بُنها وبين أصحاب خظاباث الاطدثماز 

 اإلاطازف الخللُدًت جخدمل ول اإلاخاؾسة؛

  ت إن هجاح اإلاطازف ؤلاطالمُت في جىظُف مبدأ اإلاػازبت في اطخلؿاب الىدائؼ الاطدثماٍز

واليظب اإلاػخبرة لهره ألاخيرة في هُيل إحمالي الىدائؼ لديها ًجػلها أهثر اطخلسازا ملازهت 

 ؛غلى الخدىم وجللُل اإلاخاؾسباإلاطازف الخللُدًت مً خالٌ كدزتها 

  ت مىخجا مطسفُا ذا أهمُت بالغت في جفخِذ اإلاخاؾس وجىشَػها حػخبر الىدٌػت الاطدثماٍز

ت؛ اإلاىدغىن والبىً واإلاظدثمسون؛ بدُث أن  بشيل غادٌ بين أؾساف الػملُت الاطدثماٍز

ػت ؤلاطالمُت ًىفس  جىشَػها بين ألاؾساف الثالر بدظب كىاغد اإلاػامالث اإلاالُت في الشَس

اث وخاضت بين الاطدثماز آلُت ذاث هجاغت غ الُت في امخطاص اإلاخاؾس غلى غدة مظخٍى

 خدة ألاشماث اإلاالُت والاكخطادًت؛والادخاز وهى ألامس الري مً شأهه الخللُل مً 
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  7002-7002شهدث أضٌى اإلاطازف ؤلاطالمُت همىا مسجفػا خالٌ فترة ألاشمت اإلاالُت 

شهدث جساحػا ملحىظا، وهى ما ًمثل  ملازهت بمػدالث همى أضٌى اإلاطازف الخللُدًت التي

ا غلى ضمىد اإلاطسفُت ؤلاطالمُت خالٌ اإلاسخلت ألاولى مً ألاشمت اإلاالُت هىدُجت  دلُال كٍى

ت وغملُاث اإلاػازباث في  لػدم اهىشاف أضىلها غلى اإلاشخلاث اإلاالُت والسهىن الػلاٍز

 ؛7002طببا في أشمت ألاطىاق اإلاالُت التي واهذ 

  ل بهامش السبذ اإلاػلىم ممثلت في ضُغ حىدذ اإلاطازف ؤلا طالمُت إلى اغخماد ضُغ الخمٍى

ل  البُىع وؤلاحازاث، في اججاه جللُل اإلاخاؾس التي ًمىً أن جخدملها في خين ٌسجل الخمٍى

الدشازوي وفم ضُغ اإلاػازباث واإلاشازواث أدوى اليظب، مما ٌشير إلى غدم هجاح 

حاهب اطخخداماث  ؾسة الري ًميزها فياإلاطسفُت ؤلاطالمُت في جىظُف مفهىم اإلاخا

 ؛ألامىاٌ

 هجاخا مهما في جىظُف كاغدة اإلاشازهت في حاهب الخطىم إال  اإلاطازف ؤلاطالمُت سجلذ

، وكلدث إلى خد ما اإلاطازف  أنها عجصث غً جىظُف هفع اإلابدأ في حاهب ألاضٌى

ل بالدًىن   ؛الخللُدًت في اغخماد همـ الخمٍى

  ل وفم ضُغ هامش السبذ اإلاػلىم الري جيخهجه اإلاطازف ؤلاطالمُت مىهجا في ٌػخبر الخمٍى

ل باألضٌى خُث ٌشترؽ  جللُل اإلاخاؾس ومػدالتها وخاضت أهه ًلىم غلى مبدأ الخمٍى

ل  جداٌو الظلؼ والخدماث في البُىع الشسغُت ما ًخفف مً وظب الخؿس ملازهت بالخمٍى

 اللائم غلى الدًىن في اإلاطازف الخللُدًت؛

  ل في اإلاطازف ؤلاطالمُت؛  باالهخفاعدالث اإلاخاؾسة مػجميزث هدُجت غُاب ضُغ الخمٍى

ل بطُغ هامش السبذ اإلاػلىم وألاطالُب الدشازوي، وجىحهها إل اإلاخدهُت اإلاخاؾس، ى الخمٍى

وهى ما مىنها مً جخفُؼ حجم اإلاخاؾس وفم أطلىب خظابها الري حػخمده اجفاكُاث 

 ٌ  ؛باش

 هفاًت زأض اإلااٌ في اإلاطازف اإلامثلت لػُىت الدزاطت ًفظس في  اإلاػخبر إلاػدالث إن الازجفاع

ً أطاطُين؛ ألاٌو هى ازجفاع حجم خلىق اإلالىُت وجمخؼ اإلاطازف في ألاهظمت  غىطٍس
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والػامل الثاوي هى  ،اإلاطسفُت اإلاػىُت بلىة زأطمالُت حُدة، خاضت  اإلاطازف الخلُجُت

اث اإلاخاؾسة ملازهت باإلاطازف الػاإلاُت  ؛اهخفاع مظخٍى

 واإلاطازف الخللُدًت؛ فئن آلُت خظاب مػدٌ هفاًت زأض  باإلالازهت بين اإلاطازف ؤلاطالمُت

اإلااٌ مظخمدة وفم اإلاػادلت التي هطذ غليها اجفاكُاث باٌش الثاهُت والثالثت باطخثىاء 

يُت التي ٌػ ني اإلاػادلت ؤلاشسافُت إلاجلع اإلاطازف البدٍس خمد فيها البىً اإلاسهصي البدٍس

 ؛الخدماث اإلاالُت ؤلاطالمُت 

 ت بخطىضُت اإلاطازف ؤلاطالمُت في ؾبُػت اإلاخاؾس ومً ًخدمل  لم جأخر اإلاطازف اإلاسهٍص

أغباءها، مما ًدٌ غلى أن كُم مػدالث هفاًت زأض اإلااٌ في اإلاطازف ؤلاطالمُت ال جأخر 

الاطدثماز في جدمل حصء مً اإلاخاؾس، ذلً الجصء الري ًمثل في خلُلت أهمُت خظاباث 

ألامس خائـ دفاع في مظخىي خلىق اإلالىُت اججاه أي خظائس غير مخىكػت وامخُاشا في ضالح 

اإلاطازف ؤلاطالمُت التي جلىم غلى مبدأ مشازهت اإلاخاؾس ملازهت باإلاطازف الخللُدًت التي 

 لا لىظام الفائدة؛ٌ ول اإلاخاؾس وفًخدمل زأض اإلاا

  مػدٌ هفاًت زأض اإلااٌ في اإلاطازف ؤلاطالمُت فلـ مً الشٍسدت ألاولى دون ًياد ًدشيل

ثالثت الثاهُت، ألامس الري مىدها اللدزة الػالُت غلى الخأكلم مؼ مخؿلباث اجفاكُت باٌش ال

مجبرة غىع اإلاطازف الخللُدًت التي في خاالث هثيرة واهذ ، 7002التي بدأ جؿبُلها طىت 

ادة غملُاث الاهخخاب في زأطماله ألاطاس ي.   غلى ٍش

 التي  ودًت اإلاىخجاث اإلاطسفُت واإلاالُتجبرش إشيالُت إدازة الظُىلت لدي اإلاطازف إلادد

لها بظسغت وبأكل جيلفت  ًمىً اغخبازها أضىال مالُت غالُت الظُىلت والتي ًمىً جدٍى

لظُىلت حاهصة. ملازهت باإلاطازف الخللُدًت التي جخىفس غلى مىخجاث مخىىغت جدفظ لها 

غمم الظىق باإلغافت إلى غدم  اهُت هبيرة في الدظُِل في أي وكذ؛غىائد ملبىلت وإمي

ت التي جخميز بمبدأ اإلاالُت اججاه اإلاى خجاث اإلاالُت ؤلاطالمُت وبخاضت الطيىن الاطدثماٍز

 جلاطم اإلاخاؾس؛

  زبدُت اإلاطازف ؤلاطالمُت واهذ أغلى ملازهت باإلاطازف الخللُدًت خالٌ فترة الدزاطت ولى

أن اإلاػدالث واهذ مخلازبت؛ غير أهه وحب الىظس في زبدُت اإلاطازف ؤلاطالمُت اللائمت غلى 
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اإلاخاؾس؛ خُث مً اإلافترع أن جسجفؼ غىائد اإلاىدغين اهؿالكا مً مبدأ  مبدأ جلاطم

والظبب في ذلً ٌػىد لخىحه اإلاطازف ؤلاطالمُت ائد واإلاخاؾسة، الػالكت الخىاطبُت بين الػ

ائد جلازب الخىظُفاث ألادوى مخاؾسة مً أحل غمان الىدائؼ في ألاطاض واللبٌى بػى إلى 

 أطػاز الفائدة الظىكُت؛

 إلاطازف ؤلاطالمُت مػدالث حُدة في مخخلف مؤشساث ألاداء اإلاالي التي جم كُاض خللذ ا

الىفاءة الاطخخدامُت غلى أطاطها، هما أنها ججاوشث اإلاطسفُت الخللُدًت في بػؼ منها، 

س وشاؽ  مما ًبرش أن اخخالف مفهىم اإلاخاؾسة بين اإلاطسفُخين لم ًىً غائلا أمام جؿٍى

 اإلاطازف الاطالمُت.

جلدًم مجمىغت مً الاكتراخاث، واإلاخمثلت : غلى غىء الىخائج الظابلت ًمىً االقتراحات

 فُما ًلي: 

 ؾبُػت هظام اإلاطازف ؤلاطالمُت، و  عي خطىضُتجخطُظ كىاهين خاضت واطخثىائُت جسا

، خُث حػمل غلى اطخلؿاب فئت مػُىت اإلاطازف الخللُدًت هظام غمل غًه هظسا الخخالف

طدثمازاث التي حظاهم في جدلُم الىفاءة والخىمُت إلى الدخٌى في الا مً الػمالء وحظعى 

 اخها في ملاومت ألاشماث اإلاالُت؛خاضت بػدما أزبدذ هجد، الحلُلت لالكخطا

   آلُاث لها  هواإلاطازف ؤلاطالمُت، وجىفير اإلاطسف اإلاسهصي  بينؾبُػت الػالكت حػدًل

 ٍل؛إغادة الخمى 

 ا وؤلامازاث الاطخفادة مً ججسبت ألاؾس  ، في مجاٌ جىفير اإلاطازف ؤلاطالمُت في ول مً ماليًز

ت؛ ػُت وجؿىز الػالكت مؼ اإلاطازف اإلاسهٍص  اللاهىهُت والدشَس

  س ت التي  جؿٍى الظىق اإلاالُت اججاه اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاطالمُت وبخاضت الطيىن الاطدثماٍز

 جخميز بمبدأ جلاطم اإلاخاؾس؛

 اإلاطازف ؤلاطالمُت الدخٌى في غلىد اإلاشازواث والخىحه هدى الاطدثماز الحلُلي، مً  غلى

أحل جدلُم الخىشَؼ الػادٌ للثروة بين حمُؼ غىاضس اإلاجخمؼ ومىه جدلُم اطخلساز 

 الىظام اإلاالي؛

 ت جؿبُم اإلاػادلت ؤلاشسافُت إلاجلع الخدماث اإلاالُت ؤلاطالمُ غلى اإلاطازف ؤلاطالمُت

جػل الفازق بُنها الري  اث كُاطُت ٍو طيرفؼ بالخأهُد مػدالث هفاًت زأض اإلااٌ إلاظخٍى
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وبين اإلاطازف الخللُدًت مػخبرا؛ إذ جخدمل خُنها خظاباث الاطدثماز اإلاشترن للمخاؾس 

الائخماهُت والظىكُت لألضٌى اإلامىلت منها. ؾبلا إلابدأ اإلاػازبت الري جلىم غلُه وكىاغد 

 ي جأطظذ غليها اإلاطازف ؤلاطالمُت؛التهظام اإلاشازهت 

ؾسة في جسكُت الىفاءة الاطخخدامُت مً خالٌ الخؿسق لخلُُم دوز اإلاخا: آفاق الدراسة

 اإلاداوز جىحد بػؼ ، وبػد اطخخالص أهم الىخائج اإلاروىزة طابلا، ًدبين أهه ؤلاطالمُتللمطازف 

 طبُل اإلاثاٌ:الدزاطت بها، وهرلً غلى ًمىً حػمُم  ذاث الطلت باإلاىغىع

  الاكخطادًت للمطازف؛دوز إدازة اإلاخاؾس في زفؼ الىفاءة 

  اإلاػاًير السكابُت في جدظين زبدُت اإلاطازف؛دوز 

 في جدلُم غدالت جىشَؼ اإلاىازد. ةؾس اخأهمُت اإلاشازهت في اإلا 
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 .(2004 الػلمُت، الىخب داس: لبىان) ،-وكىاغدها حدودها -الشسغيت الحاحت وافي، أحمذ .23

يب الفىلي، محمذ أظامت .24  ميؽىساث: بيروث) ،واإلاصسفي الىلدي الاكخصاد أطاطياث ،هللا غىض ٍص

 .(2003 الحلىكُت، الحلبي

 الىفائغ، داس: غمان) ،ؤلاطالمي البىىن في ي والاطدثماز الخمىيلي اللساز أبػاد الؿالي، بشاَُم بً .25

2011). 

 آباس، حُذس: اللاَشة) ،2ط ،1ج ،الحدًث غسيب في الفاةم الضمخؽشي، غمش بً محمىد هللا حاد .26

1324ٌ). 
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 .(1996 الىبأ، داس: الجضائش) ،ؤلاطالميت اإلاصازف لػماسة، حماٌ .27

اض) ،الجصتي الاكخصاد مبادب اللطُط، صبحي حهاد .28  .(2016 والخىصَؼ، لليؽش الصىائُت : الٍش

لاث محمذ حشبي .29  والخىصَؼ، لليؽش وائل داس: غمان) ؤلاطالميت، اإلاصازف ئدازة غلل، حمػت وظػُذ غٍش

2010). 

لاث محمذ حشبي .30  والخىصَؼ، لليؽش وائل داس: )غمان ،ؤلاطالميت اإلاصازف ئدازة غلل، حمػت وظػُذ غٍش

2010). 

لاث، محمذ حشبي .31  وائل داس: غمان) ، - حذًث مذخل -ؤلاطالميت اإلاصازف ئدازة غلل، حمػت ظػُذ غٍش

 .(2010، لليؽش،

 .(2000 للخىمُت، ؤلاظالمي اإلاػهذ: حذة)  ،3ط الحذًثت، وجطبُلاتها الؽشغُت اإلاضاسبت ألامين، حعً .32

 .(2002 الىىذي، داس: إسبذ) ،واإلابادب ألاطع والبىىن، الىلىد اكخصادًاث َاوي، بني حعني .33

 .( 2006، الخلىي، مىخبت: مصش) ،والخطبيم الفىس بحن ؤلاطالميت اإلاصازف شحاجت، حعً حعين .34

 لليؽش اإلاعيرة داس: ألاسدن) ،ؤلاطالميت اإلاصازف محاطبت مباسن، غمش مىس ى ظمحان، محمذ حعين .35

 .(2009 والطباغت، والخىصَؼ

 ،الخلليدًت الىلدًت السكابت هظم ظل في اإلاسهصيت بالبىىن ؤلاطالميت البىىن غالكت ؼىداس، حمضة .36

 .(2009 والخىصَؼ، لليؽش الذًً غماد داس: غمان)

 والخىصَؼ، لليؽش الشؼُذ داس: حذة) ،ملازهت دزاطت الاطالمي، الفله في الشسواث خلُل، حعً سؼاد .37

 .(1981 ،3ط

 واليؽش للطباغت الفىش داس: غمان)،مػاصس همي جحليلي مدخل: اإلاصازف ئدازة حمذ، أبى صاحب سضا .38

 .(2002 والخىصَؼ،

 اإلاػاصش، الفله في بحىر ،(الخلظيط بيؼ) الجىاهسي  حظً بحث غلى حػليم ، اإلاصشي  ًىوغ سفُم .39

 .(1419ٌ الزخائش، داس: حذة) ،1ج

ٌ  اإلاصشي، ًىوغ سفُم .40  .(1999 والخىصَؼ، لليؽش الللم داس: دمؽم) ،3ط ،ؤلاطالمي الاكخصاد أصى

 .(1993 الللم، داس: دمؽم) ،واللماز اإلايظس اإلاصشي، ًىوغ سفُم .41

 .(1997 الللم، داس: دمؽم) 2ط ،واكخصادي فلهي جحليل الخلظيط، بيؼ اإلاصشي، ًىوغ سفُم .42

ا .43  لليؽش الػلمُت الُاصوسي  داس: ألاسدن) ،ألاغماٌ مىظماث وغملياث وظاةف وآخشون، الذوسي صهٍش

 .( 2010 والخىصَؼ،

 ؼػاع: حلب) ،ؤلاطالميت اإلااليت واإلاإطظاث اإلاصازف في الخمىيل صىاغت اللىطلجي، مظهش ظامش .44

 .(2010 الػلىم، و لليؽش

لم، ابشاَُم بً ظامي .45  .(2007 فهذ، اإلالً مىخبت: حذة) ،ؤلاطالمي الخمىيل في الخحىط العٍى

 لليؽش الشظالت مؤظعت: لبىان) ،2ط ،ؤلاطالم في الاكخصادي للفىس مدخل مشطان، ظػذ ظػُذ .46

 .(2004 والخىصَؼ،
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 .(2002 الترار، حمػُت: الجضائش) ،ؤلاطالميت للبىىن ألاحل كصحر الخمىيل صيغ جطىيس هاصش، ظلُمان .47

ت ،2ط غملي، وجطبُم غلمي مىهج: بالبىىن اإلاخاطس وئدازة كياض الخطُب، ظمير .48  ميؽأة: )ؤلاظىىذٍس

 (.2008اإلاػاسف،

 .(2005 للجامػاث، اليؽش داس: اللاَشة) ،اإلاخاطس ئدازة في ودوزها اإلااليت اإلاشخلاث سضىان، ظمير .49

ذ .50 ُّ  .(1999 الػشبي، لإلغالم الفخح داس: مصش) ،2ط ،4ج الظىت، فله ،ظابم الع

 .(1999 الػشبي، لإلغالم الفخح داس: اللاَشة) ،4ج ،2ط ،الظىت فله ظابم، العُذ    .51

 .(1989 اإلاػشفت، داس: لبىان) ،10ج ،اإلابظىط العشخس ي، الذًً ؼمغ .52

 .(1994 الػلمُت، الىخب داس: لبىان) ،البيان غاًت الصؿير، الؽافعي الذًً ؼمغ .53

ذ، داس الشظالت، مؤظعت: لبىان) ،الفسوع هخاب ، اإلالذس ي الذًً ؼمغ .54  .(2003 ،6ج اإلاٍؤ

 .(2009والخىصَؼ، لليؽش صفاء داس: ،)غمانوالخطبيلاث الىاكؼ: اإلاصازف ئدازة الؽمشي، ساؼذ صادق .55

 لليؽش الػلمُت الُاصوسي  داس: ،)غمانؤلاطالميت اإلاصسفيت الصىاغاث أطاطياث الؽمشي، ساؼذ صادق .56

 .(2008 والخىصَؼ،

ش، الصذًم .57  للبحىر ؤلاظالمي اإلاػهذ: حذة) ،اإلاػاصسة الخطبيلاث في وآثازه الػلىد في الغسز  الضٍش

ب،  .(1993 والخذٍس

ت) ،ؤلاطالميت البىىن اإلاىظىي، مجُذ ضُاء .58  .(1997الجامػت، ؼباب مؤظعت: ؤلاظىىذٍس

 اإلاػهذ: ؤلاظالمُت،)حذة اإلاالُت الصىاغت في كضاًا جحلُل: اإلاخاطس ئدازة أحمذ، وحبِب خان هللا طاسق  .59

ب، للبحىر ؤلاظالمي  .( 2003والخذٍس

 .( 2003 الجامػُت، الذاس) ،الخجازيت البىىن أداء جلييم حماد، الػاٌ غبذ طاسق  .60

 .( 2007 الجامػُت، اإلاطبىغاث دًىان: الجضائش) ،البىىن جلىياث لطشػ، الطاَش .61

: البُضاء الذاس) والخطبُم، واللاهىن  الفله بين الخجشبت: ؤلاطالميت البىىن اإلااللي، الؽشكاوي  غائؽت .62

  .(2000 الػشبي، الثلافي اإلاشهض

ٌ  ُزؤي واإلاصسفيت، واإلااليت الاكخصادًت ألاشماث ؾشبي،  الحلُم غبذ .63  KIE مطبىغاث)  ،وحلى

Publications، 2017.) 

 الفذاء أبي داس مجمىغت: ظىسٍا) ،ؤلاطالميت البىىن في ألامىاٌ واطخخداماث مصادز ؾشبي، الحلُم غبذ .64

 .(2013 والترحمت، والخىصَؼ لليؽش

 لليؽش الػاإلاُت الفذاء أبي داس مجمىغت: ظىسٍا) ،اإلاصسفيت ومإطظاجه اإلاشازهت هظام ؾشبي، الحلُم غبذ .65

 .(2015 والترحمت، والخىصَؼ

ت) ،واللاهىهيت اإلاصسفيت الىظس وحتهي مً الاةخماهيت اإلاخاطس ئدازة ،الؽىسابي الحمُذ غبذ .66 : ؤلاظىىذٍس

 .(2002 اإلاػاسف، ميؽأة

 ؤلاظالمي اإلاػهذ: حذة) ،ؤلاطالميت البىىن في الاطتراجيجيت ؤلادازة اإلاؿشبي، الفخاح غبذ الحمُذ غبذ .67

ب، للبحىر  .(2004 والخذٍس
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 والخىصَؼ، لليؽش الشؼذ مىخبت: العػىدًت الػشبُت اإلاميلت) ،أشيلذ جفظحراث جُمُت، بً العالم غبذ .68

1996). 

بت، مىخبت: مصش) ،وغملّيا غلمّيا ؤلاطالمي اإلاصسف اإلاصشي، العمُؼ غبذ .69  .(1988 َو

ض غبذ .70 ت) ،اإلااليت ؤلادازة أطاطياث الىجاس، الػٍض  .(2007 الحذًث، الػشبي اإلاىخب: الاظىىذٍس

 .(2006 والخىصَؼ، لليؽش الىفائغ: غمان) ،اإلاػاوضاث غلىد في وأثسها الجهالت الصُفي، غلي هللا غبذ .71

 .(2013 والخىصَؼ، لليؽش الىفائغ داس: غمان) ،ؤلاطالميت اإلاصازف في اإلاخاطس ئدازة بشاوي، الىاصش غبذ .72

 ؤلاظالمي اإلاػهذ: حذة)،الظلم بصيغت الصزاعي الخمىيل في الظىداهيت البىىن ججسبت أحمذ، بابىش غثمان .73

ب، للبحىر  .(َـ1418 والخذٍس

 .(1987 اإلاذوي، مطبػت: اللاَشة) ،2ج ،الػدوي  حاشيت السباوي، الطالب هفاًت اإلاصشي، اإلااليي الػذوي  .74

 الىخب داس: بيروث) ،5ج الثاهُت، الطبػت الصىائؼ، بذائؼ الياظاوي، معػىد بً بىش أبى الذًً غالء .75

  .163: ص ،(1986 الػلمُت،

 .(2006 حشاء، ؾاس داس: دمؽم) غنها، ٌػشف أن ًجب مارا ،ؤلاطالميت اإلاصازف الضغتري، الذًً غالء .76

 العىت مطبػت: العػىدًت)  ،الخالف مً الساجح مػسفت في الاهصاف اإلاشداوي، ظلُمان بً الذًً غالء .77

 .(1956 اإلاحمذًت،

 .(2000 الػشبي، الفىش داس: اللاَشة) ،ؤلاطالمي الفله في الضمان الخفُف، غلي .78

 لليؽش، الجذًذة الجامػت داس: مصش) ،الىمي الخحليل مدخل ؤلاهخاجي، اليشاط ئدازة الؽشكاوي، غلي .79

2003). 

 داس: ، )ألاسدناإلاػاصسة وجطبيلاتها ؤلاطالمي الفله في الاطدثماز ضماهاث إظماغُل، حبر مصطفى غمش .80

 .(2002 والخىصَؼ، لليؽش الىفائغ

 .(2004 الحلىكُت، الحلبي ميؽىساث: بيروث) ،ؤلاطالميت اإلاصازف الشفاعي، محمذ فادي .81

: الجضائش)  ،ؤلاطالميت البىىن لدي اإلاػاصس الخطبيم ئلى الفله مً ؤلاطالمي الخمىيل معذوس، فاسط .82

 .(2007والخىصَؼ، واليؽش للطباغت َىمت داس

ذ .83  اإلاىخبت: مصش)  ،5ط ،ؤلاطالميت الشسيػت في والخجازيت اإلادهيت اإلاػامالث فله وامل، محمذ فٍش

 .(1998 الخىفُلُت،

 .(2006 الحذًث، الىخب غالم: غمان) ،ؤلاطالميت البىىن خلف، حعً فلُح .84

 .(2010 والخىصَؼ، واليؽش للمػشفت هىىص  داس: غمان)  ،ؤلاطالميت البىىن الفعفىط، فؤاد .85

 والخىصَؼ، لليؽش الثلافت داس: )غمان ،والخطبيم الىظسيت بحن الاطدثماز ئدازة غلىان، هاًف كاظم .86

2009). 

 .(2003 الشظالت، مؤظعت: بيروث) ،3ج  ،الفسوق اللشافي، .87

 ؤلاظالمُت الؽؤون دائشة: دبي) ،ؤلاطالمي الدشسيؼ في وضىابطه السبح مػاًحر اللِس ي، صىش وامل .88

 .(2008 الخيري، والػمل
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ت) ،اإلاصازف في الاطدثماز اإلاطاٌػت، فالح وامل .89  .(2014 الجامعي، الفىش داس: الاظىىذٍس

شة، أبى محمذ .90  .(1985 والخىصَؼ، لليؽش العػىدًت الذاس: حذة) ،اكخصادي جىظيم السبا جحسيم َص

 .(2002 الػلمُت، الىخب داس: لبىان)  ،5ج ،2ط ،الصحيححن غلى اإلاظخدزن الىِعابىسي، الحاهم محمذ .91

 .(1425ٌ لليؽش، بىظخان مؤظعت: أفؿاوعخان)  2ط ،اكخصادها الصذس، باكش محمذ .92

 .(1403ٌ الىخاب، غالم: بيروث) ،2ج ،اإلادًىت أهل غلى الحجت الؽِباوي، الحعً بً محمذ .93

 .(1987 لبىان، مىخبت: لبىان) ،اإلاىحر اإلاصباح الفُىمي، غلي بً محمذ .94

 .(1997 الىخب، غالم داس: العػىدًت) ،8ج ،3ط ،اإلاغني كذامه، بً محمذ .95

 الىطىُت اإلاؤظعت: الجضائش) ،وشاطها جطىزها، وشأتها، مفهىمها،: ؤلاطالميت البىىن بىحالٌ، محمذ .96

 .(1990 للىخاب،

 .(2013 الفىش، داس: غمان) ،ومخاطسه الاةخمان وجحليل ئدازة غثمان، داود محمذ .97

 .(2003والخىصَؼ، لليؽش الذًً بهاء: كعىطُىت) ،واإلاصسفي الىلدي الاكخصاد سحىىن، محمذ .98

ت) ، والخمىيل اإلااليت ؤلادازة الحىاوي، صالح محمذ .99  .( 1999 الجامػُت، الذاس: الاظىىذٍس

ض غبذ محمذ .100 ذ، حعً الػٍض  الػالمي اإلاػهذ: مصش) ،اإلاػاصس والخطبيم ؤلاطالمي الفله بحن ؤلاحازة ٍص

 .(1996 ؤلاظالمي، للفىش

 اإلاػهذ: )حذة ،ؤلاطالميت اإلااليت اإلاإطظاث في اإلاإطظيت ؤلادازة أحمذ، وحبِب ؼابشا غمش محمذ .101

ب، للبحىر ؤلاظالمي  .(2006 والخذٍس

 ؤلاظالمي اإلاػهذ )حذة:ؤلاطالميت،  اإلاصازف غلى وؤلاشساف السكابت خان، هللا وطاسق  ؼابشا غمش محمذ .102

ب، للبحىر  .(2005 والخذٍس

 .(1996 ؤلاظالمي، للفىش الػالمي اإلاػهذ: غمان) ،الاكخصادي والخحدي ؤلاطالم ؼابشا، غمش محمذ .103

: دمؽم) اإلاصشي، ًىوغ سفُم جشحمت ،ئطالمي مىظىز  مً الاكخصاد غلم مظخلبل ؼابشا، غمش محمذ .104

 .(2005 ؤلاظالمي، للفىش الػالمي واإلاػهذ الفىش داس

 اإلاعيرة، داس: غمان) اإلاصشفُت، وجطبُلاتها ومبادئها أحيامها: ؤلاظالمُت البىىن العجلىوي، محمىد محمذ .105

2008). 

 .(2004 والخىصَؼ، لليؽش وائل داس: غمان) ،الاطدثمازيت اإلاحافظ ادازة جُم، فاًض مطش، محمذ .106

 الػلمُت، الىخب داس: لبىان)،ؤلاطالمي الاكخصاد في الخجازة ضىابط الجىغاوي، حمادي هجُب محمذ .107

2005). 

 والطباغت، والخىصَؼ لليؽش اإلاعيرة داس: غمان)  ،واإلاصازف الىلىد وآخشون، الىادي، حعً محمىد .108

2010). 

 بالفخاوة ملحم مؼ جحلُلُت مصشفُت دساظت- ،ؤلاطالمي اإلاصسفي الػمل أطاطياث صّىان، حعً محمىد .109

 .(2001 لليؽش، وائل داس: ألاسدن) ،-الؽشغُت

 .(1999 الىّساق، مؤظعت: غمان) 2ط ،الاطالم في اإلااليت اإلاػامالث غلى أضىاء حمىدة، محمىد .110
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م، غبذ محمىد .111  الىفائغ داس: ألاسدن)  ،واإلاثاليت الىاكؼ بحن ؤلاطالميت اإلاصازف في البشسيت اللىي  الىٍش

 .(2000 والخىصَؼ، لليؽش

: حذة) ،اإلاػاصسة ؤلاطالميت الاطدثمازاث في أهميخه ومدي الاطخصىاع غلد الضسكا، أحمذ مصطفى .112

ب، للبحىر ؤلاظالمي اإلاػهذ  .(َــ1420 والخذٍس

 .(1984 ،,والخىصَؼ لليؽش الشظالت مؤظعت: بيروث) ،الخأمحن هظام الضسكا، أحمذ مصطفى .113

 والخىصَؼ، لليؽش أظامت داس: غمان) ،الخمىيلي واإلاىهج ؤلاطالميت البىىن ،طاًل العُذ هماٌ مصطفى .114

2012). 

ا) ،ؤلاطالمي الخمىيل أطاطياث كحف، مىزس .115  اإلاالُت في الؽشغُت للبحىر الػاإلاُت ألاوادًمُت: ماليًز

 .(2011 ؤلاظالمُت،

 للبحىر ؤلاظالمي اإلاػهذ ميؽىساث: حذة) ،2ط ،ؤلاطالمي الاكخصاد في الخمىيل مفهىم كحف، مىزس .116

ب،  .(1998  والخذٍس

 .(2010 والخىصَؼ، لليؽش الىفائغ داس: غمان) ،ؤلاطالمي الاكخصاد في الخىشيؼ هظسيت حعً، هادًت .117
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 باظخخذام ،2002 -1992 للمدة البطازياث لصىاغت الػامت الشسهت ئهخاج جلييم غلي، حلُل خالذ .156

 .(2011 ،07 الػذد) ،01 اإلاجلذ  الصيرفت، للػلىم دًالي مجلت: في بحث الاهخاج، دالت اهمىرج

 مجلت: في بحث ،الخجازيت البىىن في الظيىلت مخاطس وجحليل كياض خضهاجي، بً أمُىت كاًذي، خمِس ي .157
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 سادسا: بحوث المؤتمرات والندوات العلمية

 باللغة العربية 

 اإلاخاطش وإداسة الخحىط مؤجمش في بحث ؤلاطالميت، اإلااليت بالصىاغت اإلاخاطس ئدازة غضوص، بً غلي ابً .1

 6-5 ؤلاظالمُت، اإلاالُت للهىذظت بُان مشهض: الخشطىم) اإلاالُت، الهىذظت مذخل ؤلاظالمُت اإلاالُت بالصىاغت

ل،  .(2012 أفٍش

ت وكىاغذ أظغ مؤجمش:  في بحث ،ؤلاطالميت البىىن في اإلاخاطس ئدازة لللُطي، ألاخضش .2  اإلاالُت الىظٍش
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ٌ  الثاوي الذولي اإلالخلى: في بحث ،الػاإلايت اإلااليت ألاشمت ظل في  اإلاالُت والبذائل الشاَىت اإلاالُت ألاصمت حى
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 .(2009 حىان 0و01: ظىسٍا)

لم، إبشاَُم بً ظامي .5  اإلاػامالث في الخحىط: مؤجمش في بحث ،اإلااليت اإلاػامالث في الخحىط ضىابط العٍى

ل 27-26: حذة) وألاحيام، الضىابط: اإلاالُت  .(2016 أفٍش

ل آلُاث مؼ ملاسن  مذخل - ، الخمىيل وأطاليب الاطدثماز لصيغ الخمىيليت الىفاءة صالحي، صالح .6  الخمٍى

 الاكخصادًت الػلىم ولُت: الجضائش) ، الخىمُت جحذًاث و ؤلاظالمُت اإلاالُت: مؤجمش في بحث  -الخللُذًت

ت  .(2013 أَشاط، ظىق  الدعُير، وغلىم والخجاٍس

 ،اإلاشازهت هظام ئطاز في واإلاخىططت الصغحرة الىفاةيت اإلاشازع جمىيل وأطاليب مصادز صالحي، صالح .7

ٌ  الذولُت الىذوة: في بحث ل حى  خالٌ: ظطُف حامػت) الاكخصاد، بيلُت واإلاخىظطت، الؿيرة اإلاؽشوغاث جمٍى

 .(2003ماي، 25-28

 اإلاؤظعاث مؤجمش:  في بحث ،وأهىاغها خصاةصها: ؤلاطالميت الاطدثماز صىادًم بىش، أبى أحمذ صفُت .8

ػت ولُت:  اإلاخحذة الػشبُت ؤلاماساث) ، ؤلاظالمُت، اإلاالُت  .(2004 واللاهىن، الؽَش
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ا طبُػتها،: ؤلاطالميت البىىن في ألاخالقي الخطس مشيلت بلحاج، طاسق  .9 : في بحث مػالجتها، وظبل آزاَس

ٌ  الذولي اإلالخلى ٌ  ألاو اهاث-...الىاكؼ ؤلاظالمي، الاكخصاد حى  الاكخصادًت، الػلىم ولُت: ؾشداًت) اإلاعخلبل، َس

ت  .(2011 فُفشي  24-23الدعُير، وغلىم الخجاٍس

 ؤلاطالميت الخجازيت الخمىيل صيغ مخاطس غلى السكابيت لظيطسةا حىاٌ، العػُذ ومحمذ بػذاػ طاَش .10

ٌ  الذولي اإلالخلى: في بحث ،الاكخصادًت ومبرزاتها ٌ  ألاو اهاث و... الىاكؼ ؤلاظالمي، الاكخصاد حى  َس

ت الاكخصادًت، الػلىم ولُت: ؾشداًت) اإلاعخلبل،  .(2011 الدعُير، وغلىم الخجاٍس

 ؤلاطالميت الخجازيت الخمىيل صيغ مخاطس غلى السكابيت لظيطسةا حىاٌ، العػُذ ومحمذ بػذاػ طاَش .11

ٌ  الذولي اإلالخلى: في بحث ،الاكخصادًت ومبرزاتها ٌ  ألاو اهاث و الىاكؼ ؤلاظالمي، الاكخصاد حى  اإلاعخلبل، َس

ت الاكخصادًت، الػلىم ولُت: ؾشداًت)  .(2011 فُفشي  24-23 الدعُير، وغلىم الخجاٍس

 اإلاؤجمش: في بحث  ،ؤلاطالميت اإلااليت اإلاإطظاث في الفػالت الشسغيت السكابتالبػلي،  محمىد الحمُذ غبذ .12

 .(2005 اللشي، أم حامػت: اإلاىشمت مىت) ؤلاظالمي، لالكخصاد الثالث الػالمي

 الثالثت، الفلهُت الىذوة: في بحث ،-لخطىيسه الػمليت آلاليـاث -  باإلاشـــازهت، الخمىيل ؾذة، أبى العخاس غبذ .13

 .(2011 ؤلاظالمي، ظبي أبى مصشف)

 اإلاصاسف مؤجمش: في بحث وجطىيسها، وآلياتها، خصاةصها ؤلاطالميت اإلاصسفيت ؾذة، أبى العخاس غبذ .14

 .(2006: دمؽم) ؤلاظالمُت، اإلاالُت واإلاؤظعاث

 الخذماث مؤجمش: في بحث ،والسبح الخيلفت مظخىي  غلى الىفاءة غدم جلدًس اليىس، مصطفى الذًً غض .15

 .(2008 حىان الػلُا، الذساظاث أوادًمُت: لُبُا) ؤلاظالمُت، اإلاالُت

) ؤلاظالمي، لالكخصاد الثالث الػالمي اإلاؤجمش: في بحث ،ؤلاطالمي الخمىيل مخاطس العالىط، أحمذ بً غلي .16

 .(2003 اللشي، أم حامػت: اإلاىشمت مىت

 الدظىيلي اللساز اجخاذ غمليت حػصيص في اإلاخاطس ئدازة دوز  العياسهت، خلف وبالٌ الضغبي فالح غلي .17

ٌ  العابؼ العىىي  الذولي الػلمي اإلاؤجمش: في بحث ،الاطتراجيجي : غمان) اإلاػشفت، واكخصاد اإلاخاطش إداسة حى

2007). 

عخين   .212  بحث ،ؤلاطالمي للخمىيل الىاغدة ؤلامياهاث ئطالق ،(الذولي الىلذ صىذوق  غام مذًش) الؾاسد، هَش

ل مؤجمش: في ذ) ؤلاظالمي، الخمٍى  .(2015: اليٍى

 اإلاصاسف مؤجمش:  في بحث ،اإلاػاصسة والخحدًاث ؤلاطالميت الاطدثمازيت الصىىن حطاب، جىفُم هماٌ   .213

، الىاكؼ بين ؤلاظالمُت  .(2009 ، الخيري  والػمل ؤلاظالمُت الؽؤون.  دائشة: دبي) واإلاأمٌى

 في بحث ،اإلاػلىد حظليم غدم غلى اإلاترجبت وآلاثاز الػلىد في الىفاء في الغسز  أثس اللطان، غلي أمين محمذ .18

ً مملىت) ؤلاظالمُت، اإلاالُت للمؤظعاث الؽشغُت الهُئاث: مؤجمش  .(2010 ماي 27-26: البحٍش

: في بحث ، اإلااليت الاخخيازاث ؤلاطالميت اإلااليت اإلاػامالث في اإلاخاطسة هلل أطاليب اللشي، غلي محمذ .214

ً) ؤلاظالمُت، اإلاالُت واإلاؤظعاث الؽشغُت للهُئاث الثامً اإلاؤجمش  .(2009 ماي، 19-18: البحٍش
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 الصغحرة للمشسوغاث باإلاشازهت الخمىيل ؤلاطالمي الخمىيل اطاليب مً الؼين، اإلاشس ي محمىد .19

ل مؤجمش: في بحث ،واإلاخىططت ا واإلاخىظطت الصؿيرة اإلاؽشوغاث جمٍى َش  اإلاؿاسبُت، الاكخصادًاث في وجطٍى

 .(2003 ماي 28- 25 ظطُف، الدعُير، وغلىم والاكخصاد الػلىم ولُت)

ٌ  الذولي الػلمي اإلالخلى: في بحث ،ؤلاطالميت اإلاصازف في اإلاخاطس ئدازة صالح، مفخاح .20  اإلاالُت ألاصمت حى

 .(2009: ظطُف غباط، فشحاث حامػت) الػاإلاُت، والحىهمت الذولُت والاكخصادًت

م، غبذ هصش .21 ٌ  مخطلباث حظب الدشغيليت اإلاخاطس الىٍش  الخامغ، العىىي  الػلمي اإلاؤجمش في بحث ،II باش

 .(2007 فُالدلفُا، حامػت: ألاسدن)

 الذولُت والاكخصادًت اإلاالُت ألاصمت مؤجمش: في بحث ،اإلاشازهت مصازف في اإلاخاطس ئدازة غماسة، بً هىاٌ .22

 .(2009 الاكخصادًت، الػلىم ولُت: ظطُف) الػاإلاُت، والحىهمت

: مؤجمش في بحث ،الجصاةس في والخلليدًت ؤلاطالميت البىىن هفاءة كياض فُصل، ؼُاد مػشاج، َىاسي  .23

 فُفشي  24-23 ًىمي  الجامعي، اإلاشهض:  ؾشداًت الجضائش،) اإلاعخلبل، وسَاهاٍ الىاكؼ: ؤلاظالمي الاكخصاد

2011). 

بت   .215  ولُت الؽاسكت،) ؤلاظالمُت، اإلاالُت اإلاؤظعاث مؤجمش في بحث ،والاطدثماز الخمىيل صيغ ،الضحُلي َو

ػت  .(2004 واللاهىن، الؽَش

  مؤجمش: في بحث والضمان، الخحىط غلىد غً البدًلت الحماًت جطبيلاث الؽبُلي، هللا غبذ بً ًىظف   .216

 للمؤظعاث واإلاشاحػت اإلاحاظبت َُئت: اإلاىامت) ؤلاظالمُت، اإلاالُت للمؤظعاث الؽشغُت للهُئاث غؽش الحذي

 .(2012 ماي 08-07 ؤلاظالمُت، اإلاالُت

 باللغة األجنبية 

217. Mohammed Boudjellal, as-salam, al-istisnaa,… ou modes de financement peut utilisés par les 

banques islamiques , intervention dans la cadre du séminaire : introduction aux techniques 

islamique de financement, Nouakchott / 5-9 décembre 1992, (DJEDDAH : l„institut islamique de 

recherches et de formation, 1996). 

 

 ميةسابعا: الرسائل العل

 باللغة العربية 

 دهخىساٍ سظالت) ،اإلاصسفي للىظام الخمىيليت الىفاءة زفؼ في ؤلاطالمي الخمىيل آلياث دوز  ظاغذ، ابدعام .218

 .(2017 بعىشة، حامػت الدعُير وغلىم الاكخصادًت الػلىم ولُت ميؽىسة، ؾير

 ألاسدن، حالت دساظت ،ؤلاطالميت اإلاصازف في باإلاشازهت الخمىيل آلياث جطىيس الهُجاء، هللا غبذ إلُاط .219

 .(2007ألاسدن، ؤلاظالمُت، واإلاصاسف الاكخصاد في دهخىساٍ سظالت)
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 ميؽىسة، ؾير دهخىساٍ سظالت) ،الاطدثمازيت اإلاحافظ غلى وأثسها ؤلاةخمان مخاطس اإلاملىن، َؽام أوغ .220

 .(2014 دمؽم، حامػت الاكخصادًت، الػلىم ولُت

 سظالت) ،ؤلاطالمي الفله في ؤلاهخاج غىامل غلى الػىاةد جىشيؼ هظسيت الذباؽ، حعين مصطفى أًمً .221

 .(2003 ألاسدهُت، الجامػت الػلُا، الذساظاث ولُت ميؽىسة، ؾير دهخىساٍ

 سظالت) ،الجصاةس في الخجازيت البىىن أداء غلى اإلاخػثرة اإلاصسفيت اللسوض اوػياطاث صذًلت، مذاوي بً .222

 .(2017 اإلاعُلت، حامػت الدعُير، وغلىم الاكخصادًت الػلىم ولُت ميؽىسة، ؾير الثالث طىس  دهخىساٍ

فت، حذي .223  ولُت ميؽىسة، ؾير دهخىساٍ سظالت) ،اإلاصسفيت اإلاإطظاث في الدشغيليت الىفاءة كياض ؼٍش

 .(2014 وسكلت، حامػت الاكخصادًت، الػلىم

ت دساظت_  ؤلاطالميت للبىىن الخىمىي  الدوز  أحمذ، حمُل .224  دهخىساٍ، سظالت) ،(2000 -1980) جطبُلُت هظٍش

 .(2006 الجضائش، حامػت  الدعُير، وغلىم الاكخصادًت الػلىم ولُت

 ولُت ميؽىسة، ؾير دهخىساٍ سظالت) ،ؤلاطالمي الاكخصاد في اإلاخاطسة لدوز  اإلالاصدي البػد كاسػ، حمُلت .225

  .(2009 باجىت، حامػت ؤلاظالمُت، والػلىم الاحخماغُت الػلىم

 سظالت) ،الخلليدًت اإلاصسفيت السكابت هظم ظل في اإلاسهصيت بالبىىن اإلاشازهت بىىن غالكت ؼىداس، حمضة .226

   .(2017 ظطُف، حامػت الاكخصادًت، الػلىم ولُت ميؽىسة، ؾير دهخىساٍ

م، صاًذي .227 ٌ  اجفاكيت مٍش  الخمىيل صيغ مخاطس بادازة وغالكتها اإلاصسفيت اإلااٌ زض أ هفاًت للياض 3 باش

 ،2017 بعىشة، حامػت الاكخصادًت، الػلىم ولُت ،(ميؽىسة ؾير د، م.ٌ  دهخىساٍ سظالت)،ؤلاطالميت

 .147:ص

فت .228  ولُت ميؽىسة، ؾير دهخىساٍ سظالت) ،اإلاصسفيت اإلاإطظاث في الدشغيليت الىفاءة كياض حػذي، ؼٍش

 .(2014 وسكلت، حامػت الدعُير، وغلىم الاكخصادًت الػلىم

 الػلىم ولُت مىخبت ميؽىسة، ؾير دهخىساٍ سظالت) ،ؤلاطالميت للمصازف الدشغيليت الىفاءة بىسكبت، ؼىقي .229

 .(2011 ظطُف، حامػت الدعُير، وغلىم الاكخصادًت

 )سظالت ،الظػىدًت البىىن في ؤلاطالميت الخجازيت الخمىيل صيغ مخاطس بىكشي، الشحمً غبذ بً غادٌ .230

ػت ولُت ميؽىسة، ؾير دهخىساٍ  .(2005 اللشي، أم حامػت ؤلاظالمُت، والذساظاث الؽَش

 مؿلف جحلُل باظخخذام العػىدًت للجامػاث اليعبُت الىفاءة كُاط الؽاٌؼ، غلي بً صالح بً غلي .231

ت ؤلاداسة في ميؽىسة ؾير دهخىساٍ سظالت البُاهاث،  .(2007 اللشي، أم حامػت: العػىدًت) والخخطُط، التربٍى

 ميؽىسة، ؾير دهخىساٍ سظالت)،اإلاصسيت اإلاظاهمت الشسواث في اإلااليت اإلاخاطس ئدازة غلي، محمذ غلي محمذ .232

 .(2005 اللاَشة، حامػت الخجاسة، ولُت

ٌ  ئصالحاث جأثحر ًحُاوي، محمذ .233  ؾير دهخىساٍ سظالت) ،الىلدًت للظلطاث السكابي الدوز  غلى 3باش

 (.2017ظطُف،  حامػت الاكخصادًت، الػلىم ولُت ،(ميؽىسة

 سظالت)  ،الفلظطيني الاكخصاد في وحغلغلها ؤلاطالميت البىىن هجاغت مدي شحادٍ، محمىد محمذ مىس ى .234

ت الػلىم في دهخىساٍ  .(2011 فلعطين، َىلىذا، في الحشة الجامػت والاكخصادًت، ؤلاداٍس
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 باللغة األجنبية 

218.   Ana Maria Cunha, performance measurement in management of bank branch networks 

using data envelopement analysis, (phd thesis in philosophy, university of Warwich, UK, 

1999). 

219. Mariam Keita, Evaluation de la performance des institutions de micro finance par la 

méthode d’enveloppement des données,( thèse du doctorat en administration,  Kanada : 

université du Québec A Montréal, 2007). 

220. Zala Virambhai, A study of productivity and financial efficiency of textile industry of 

India,)Ph.D. Thesis on Philosophy In Commerce, Saurashtra University,Gujarat state, 

India,January ,2010( 

 

 ثامنا: الدراسات المتخصصة والمعايير الرقابية

  :باللغة العربية 

ا هىغُت وؽشة ،الخجازي  اإلاصسف في الظيىلت ئدازة إضاءاث، .221 ذ) اإلاصشفُت، الذساظاث مػهذ ًصذَس : اليٍى

 .(2012 ،2 الػذد

 مالُت خذماث جلذًم غلى جلخصش التي( الخأمين مؤظعاث ماغذا) ؤلاظالمُت، اإلاالُت الخذماث مجلغ .222

  للمإطظاث اإلااٌ زأض هفاًت: 02 اإلاػيازإظالمُت. 

 في" ألفا" غامل جحدًد: اإلااٌ زأض هفاًت بمػياز اإلاخػللت ؤلازشاداث ؤلاظالمُت، اإلاالُت الخذماث مجلغ .223

ت الخذماث مجلغ: وىالامبىس ) اإلااٌ، زأض هفاًت وظبت  .(2011 ماسط ؤلاظالمُت، اإلااٍس

 غلى جلخصس التي للمإطظاث اإلاخاطس إلدازة ؤلازشادًت اإلابادب ؤلاظالمُت، اإلاالُت الخذماث مجلغ .224

 .2005الخأميييت، اإلاإطظاث ماغدا ئطالميت، )ماليت خدماث جلدًم

 اإلاػياز: 05 اإلاػيازإظالمُت،   مالُت خذماث جلذم التي للمؤظعاث ؤلاظالمُت، اإلاالُت الخذماث مجلغ .225

  اإلااٌ زأض لىفاًت اإلاػدٌ

ٌ  (2/6)51 زكم اللساز ؤلاظالمي،  الفله مجمؼ .226  .1990 بالخلظيط البيؼ حى

ٌ  ،( 22/8) 212:  زكم اللساز ؤلاظالمي، الفله مجمؼ .227  طىء غً الىاشئت للمخاطس البىً ضمان حى

 .2015، الىاحمت ألاضساز غً وحػىيضهم الػمالء أمىاٌ اطدثماز

ٌ ( 3/7) 65 زكم اللساز، ؤلاظالمي الفله مجمؼ .228  .الاطخصىاع غلد حى

ٌ ( 2/9) 85 زكم اللساز، ؤلاظالمي الفله مجمؼ .229  . 1995 اإلاػاصسة، وجطبيلاجه الظلم ، حى

ٌ ، (3/9) 86 زكم اللسازؤلاظالمي،  الفله مجمؼ .230  1995اإلاصسفيت،  الىداتؼ حى

ٌ  ،(3/8) 72: زكم اللساز ؤلاظالمي، الفله مجمؼ .231  .1993 ،الػسبىن  بيؼ حى
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 .2010 ،الحىالت ،(7:  )زكم الشسعي اإلاػيازؤلاظالمُت ،  اإلاالُت للمؤظعاث واإلاشاحػت اإلاحاظبت َُئت .232

 وجطبيلاجه السهً ،39 زكم الشسعي اإلاػيازؤلاظالمُت،  اإلاالُت للمؤظعاث واإلاشاحػت اإلاحاظبت َُئت .233

   .اإلاػاصسة

 اإلااٌ زأض حماًت:45 زكم الشسعي اإلاػياز ؤلاظالمُت، اإلاالُت للمؤظعاث واإلاشاحػت اإلاحاظبت َُئت .234

  ،والاطدثمازاث

 .اإلاضازبت: 13 زكم الشسعي اإلاػياز ؤلاظالمُت، اإلاالُت للمؤظعاث واإلاشاحػت اإلاحاظبت َُئت .235

 اإلافظد الغسز  ضابط: 31 زكم الشسعي اإلاػياز ؤلاظالمُت، اإلاالُت للمؤظعاث واإلاشاحػت اإلاحاظبت َُئت .236

 اإلااليت. للمػامالث

 باللغة األجنبية 

237. Basel Committee of Banking Supervision, The New Basel Capital Accord, )an explanatory note, 

2001(.  

238. Basel committee on banking supervision, Compliance Function in Banks, (Basel : Bank for 

international Settlements, 2005). 

239. Basel committee on banking supervision, principles for the Management of credit Risk, 

(Basel: Bank for international settlements, 2000) 

240. Basel committee on banking supervision, Risk Management Practices And Regulatory 

Capital, (Basel: Bank for International Settlement, 2001) 

241. International Monetary Fund, Global Financial Stability Report, (IMF Multimedia Services 

Division, 2010). 

242. OCDE:  Moderniser l„état:  (parie: editions OCDE, 2005). 

243. The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Comission (COSO), Entreprise 

Risk  Management-Integrated Framework ,September 2004. 

 

 تاسعا: تقارير المصارف والمصارف المركزية

ش  الخاص  باإلاػادلت .422 ً اإلاشهضي: الخلٍش  ؤلاؼشافُت إلاجلغ الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت بىً البحٍش

:http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1821&element_id=8842 

ش .245 ذ بىً العىىي، الخلٍش  2009 الذولي، اليٍى

 لبياناتعاشرا: التقارير اإلحصائية وقواعد ا

 باللغة العربية 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1821&element_id=8842
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 .(2015 الػالمي، الاكخصاد أفاق) ،اإلاىخفضت ألاوليت الظلؼ أطػاز مؼ الخىيف الذولي، الىلذ صىذوق  .246

ش) ،الػاإلاي الخػافي لدغم مػا الذولي، الىلذ صىذوق  .247  .(2012 العىىي، الخلٍش

ش) ،واطخلسازا أمىا أهثر غاإلاي اكخصاد أحل مً الذولي، الىلذ صىذوق  .248  .(2013 العىىي،  الخلٍش

ش)  ،لالطخمساز اللابل الىمى ئلى الاطخلساز مً الذولي، الىلذ صىذوق  .249  .(2014 العىىي، الخلٍش

ٌ  في اإلااٌ أطىاق وجطىزاث واإلاصسفيت الىلدًت الخطىزاث  الػشبي، الىلذ صىذوق  .250 ش) ،الػسبيت الدو  الخلٍش

 .(2017 العابؼ،  الفصل اإلاىحذ، الػشبي الاكخصادي

ش) ،الدوليت الاكخصادًت الخطىزاث الػشبي، الىلذ صىذوق  .251  .(2011 اإلاىحذ، الػشبي الاكخصادي الخلٍش

ش) ،والاحخماغيت الاكخصادًت الخطىزاث الػشبي، الىلذ صىذوق  .252  .2014 اإلاىحذ، الػشبي الاكخصادي الخلٍش

ٌ  في اإلااٌ أطىاق وفي واإلاصسفيت الىلدًت الخطىزاث الػشبي، الىلذ صىذوق  .253 ش) ،الػسبيت الدو  الخلٍش

 .(2014 اإلاىحذ، الػشبي الاكخصادي

ٌ  في اإلااٌ أطىاق وفي واإلاصسفيت الىلدًت الخطىزاث الػشبي، الىلذ صىذوق  .254 ش) ،الػسبيت الدو  الخلٍش

 .(2014 اإلاىحذ، الػشبي الاكخصادي

 باللغة األجنبية 

255. Islamic financial services board, islamic finance and global financial stability, (stability report, 

april 2010). 

256. ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD, ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY, 

(STABILITY REPORT.2017). 

257. islamic financial services board, islamic financial services industry, (stability report.2017). 

258. The World Islamic Banking Competitiveness, A Brave New World of Sustainable Growth,  

)Report 2011-2012( 

 قواعد البيانات 

259. Bankscope 

260. Fitche Connect 
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 فهرس الجداول

 

 الصفحة عنوان الجدول  الرقم

 65 مقارهت ما بين: )الربا والفائدة والربح( 10

 180 ليفيت جىزيع املخاطرة في املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًت: 10

 061 عيىت املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًت محل الدراست حسب البلد 10

الصف عنوان الشكل الرقم

 حة

 01   أهىاع املخاطرة 10

 04 عالقت املخاطرة ببعض املفاهيم ذاث الصلت 10

 20 أرمان املخاطرة 03

 27   أهىاع الربا 04

 62 خصائص املصارف إلاسالميت 05

 75 املصادر الداخليت لألمىال في املصارف إلاسالميت 06

 78 أشهال الخدماث املصرفيت في بىىك املشارلت 07

 81 جطبيق صيغت املضاربت في املصارف إلاسالميت 08

 84 جطبيق صيغت املشارلت في املصارف إلاسالميت 09

 88   الصيغ ألاساسيت للمصارف إلاسالميت 10

 102 أنواع المخاطرة المصرفية 11

 123 خطىاث إدارة املخاطر في املصارف إلاسالميت 12

 138 الفرق بين النفاءة والفعاليت 13

 160 املؤشراث ذاث التىجيه الاستخدامي 14

 161 املؤشراث ذاث التىجيه إلاخراجي 15

 DEA 163مىحنى النفاءة الحدودي وفق طريقت  16

 178 املخاطرة الاستثماريت في ظل آلياث التمىيل إلاسالمي 17

 182 دور سعر الفائدة في ألازماث الاقتصادًت 18

إلاسالميت واملصارف  املصارفعيىت مً  في السىىي إلجمالي الىدائعمتىسط معدل الىمى جطىر  01

 (8002-8002) السىت حسب التقليدًت

060 

إلاسالميت حسب  املصارفعيىت مً  في متىسط معدل الىمى السىىي إلجمالي الىدائعجطىر   01

 الىظام املصرفي

061 

 062التقليدًت حسب  املصارف عيىت مً في متىسط معدل الىمى السىىي إلجمالي الىدائعجطىر  00

 فهرس األشكال



 ..................................................................................فهرس الجداول وألاشكال..........................................................................

 270 
270 

 الىظام املصرفي للبلد

 064 (  8002أسعار فائدة إلاقراض ما بين البىىك إلاماراجيت ألجل، ثالث وستت أشهر وسىت ) 00

وسبت الىدائع الاستثماريت إلى اجمالي الىدائع في عيىت مً املصارف إلاسالميت والىدائع ألجل في  02

 التقليدًتعيىت مً املصارف 

066 

 011 الاستثماريت إلى إجمالي الىدائع في املصارف إلاسالميت حسب الىظام املصرفي للبلدالىدائع  وسبت 02

 010 حسب الىظام املصرفي للبلد التقليدًتإلى إجمالي الىدائع في املصارف  ألجلالىدائع  وسبت 02

 010 الىمى السىىي ألصىل املصارف التقليدًت واملصارف إلاسالميت جطىر معدل 02

 012 جطىر معدل الىمى السىىي لألصىل في املصارف إلاسالميت 02

 012 التقليدًت بحسب ألاهظمت املصرفيتجطىر معدل الىمى السىىي لألصىل في املصارف  02

 013 الىمى السىىي إلجمالي التمىيل في املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًت جطىر معدل 01

 014 جطىر معدل الىمى السىىي إلجمالي التمىيل في املصارف إلاسالميت 21

 014 جطىر معدل الىمى السىىي إلجمالي التمىيل في املصارف التقليدًت 20

 015 املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًتجطىر معدل إجمالي املخاطر إلى ألاصىل في  20

 001 ص8002ألاوزان اليسبيت لصيغ التمىيل املعتمدة في املصارف إلاسالميت، الربع الثاوي  22

 000 بحسب ألاهظمت املصرفيت جطىر معدل إجمالي املخاطر إلى ألاصىل في املصارف إلاسالميت 22

 000 في املصارف التقليدًت بحسب ألاهظمت املصرفيتجطىر معدل إجمالي املخاطر إلى ألاصىل  22

 001 جطىر معدل الىمى السىىي لحقىق امللنيت في املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًت 22

 003 جطىر معدل الىمى السىىي إلجمالي حقىق امللنيت في املصارف إلاسالميت 22

 004 واملصارف التقليدًتجطىر معدل لفاًت رأس املال في املصارف إلاسالميت  22

 005 جطىر معدل لفاًت رأس املال في املصارف إلاسالميت 21

 005 جطىر معدل لفاًت رأس املال في املصارف التقليدًت 21

 001 جطىر معدل الشريحت ألاولى في املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًت 20

 000 جطىر معدل الشريحت ألاولى في املصارف إلاسالميت 20

 000 في املصارف التقليدًت جطىر معدل الشريحت ألاولى 22

 000 جطىر وسبت القروض املتعثرة في املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًت 22

 001 جطىر وسبت  القروض املتعثرة في املصارف إلاسالميت 22

 002 جطىر وسبت القروض املتعثرة في املصارف التقليدًت 22

 002 وسبت الاحتياطاث  إلى القروض املتعثرة في املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًتجطىر  22

 003 جطىر وسبت الاحتياطاث إلى القروض املتعثرة في املصارف إلاسالميت 22

 004 جطىر وسبت الاحتياطاث إلى القروض املتعثرة في املصارف التقليدًت 21

 005 إلاسالميت واملصارف التقليدًتجطىر وسبت السيىلت في املصارف  21

 006 جطىر وسبت السيىلت في املصارف إلاسالميت 20

 001 جطىر وسبت السيىلت في املصارف التقليدًت 20

 000   8002-8002املتىسط السىىي ليسبت السيىلت في املصارف إلاسالميت والتقليدًت  22

 000 املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًتالتطىر السىىي للعائد على حقىق امللنيت في  22
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 001 جطىر العائد على حقىق امللنيت في املصارف إلاسالميت 22

 002 جطىر  العائد على حقىق امللنيت في املصارف التقليدًت 22

 002 في املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًت ROAجطىر وسبت  22

 003 املصارف إلاسالميتجطىر  العائد على ألاصىل في  22

 004 جطىر العائد على ألاصىل في املصارف التقليدًت 21
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 فهرس المحتويات 

 املقدمت ح - أ

 املخاطزة في الاقتصاد إلاسالمي الفصل ألاول: 55 -1

 املبـحـــث ألاول: ماهيت املخاطزة في الاقتصاد إلاسالمي 20 -2

 ألاول: مفهوم املخاطزة في الفكز الاقتصادي التقليدي املطلب 3

 الفسع ألاول: حعسيف املخاطسة 3

 الفسع الثاوي: أهواع املخاطس 7

 املطلب الثاوي: مفهوم املخاطزة في الفكز الاقتصادي إلاسالمي 11

 الفسع ألاول: حعسيف املخاطسة في الاكخصاد إلاسالمي 11

 في الاكخصاد إلاسالمي واملصطلحاث ذاث الصلتالفسع الثاوي: املخاطسة  13

 الفسع الثالث:  أزكان املخاطسة في الاكخصاد إلاسالمي .18

 املبحث الثاوي: جطبيقاث املخاطزة في التمويل إلاسالمي 55 - 21

 املطلب ألاول: صور املخاطزة في املبادالث املاليت  22

 الفسع ألاول: املخاطسة في البيوع 22

 الفسع الثاوي: املخاطسة في إلاجازة 33

 الفسع الثالث: املخاطسة في صيغ الخمويل الخجازي  31

 الفسع السابع:  املخاطسة في السهً والعازيت 34

 املطلب الثاوي: املخاطزة في املضارباث واملشاركاث 37

 الفسع ألاول: املخاطسة في املضازباث 37

 الثاوي: املخاطسة في املشازكاث الفسع 43

 إلاسالمي الاقتصاد في العوائد جوسيع في املخاطزة دور : الثالث املطلب 43

 إلاسالمي الاكخصاد في الخوشيع مفهوم: ألاول  الفسع 43

  الاسالمي الاكخصاد في الخوشيع وأهواع املخاطسة: الثاوي الفسع 46

 الخخصيصيت والكفاءة الخوشيع في املخاطسة أثس: الثالث الفسع 51

 خالصت الفصل ألاول  55

  أموالها استخداماث مخاطز و إلاسالميت املصارف  :الثاوي الفصل 113 -57

 إلاسالميت املصارف ماهيت: ألاول  املبحث 58-88

 عملها وهظام إلاسالميت املصارف مفهوم: ألاول  املطلب 59

 إلاسالميت املصازف مفهوم: ألاول  الفسع 59

  إلاسالميت املصازف عمل هظام: الثاوي الفسع 62

 إلاسالميت املصارف في ألاموال مصادر: الثاوي املطلب 71

 إلاسالميت املصازف في لألموال الداخليت املصادز: ألاول  الفسع 71

 إلاسالميت املصازف في لألموال الخازجيت املصادز: الثاوي الفسع 75

  إلاسالميت املصازف في لألموال ألاخسى  املصادز: الثالث الفسع 77

 .إلاسالميت املصارف في ألاموال استخداماث: الثالث املطلب 88

 .باملشازكت الخمويل صيغ: ألاول  الفسع 83

 .الخجازي  الخمويل صيغ:  الثاوي الفسع 85



 .................................................................................فهزس املحتوياث.......................................................................................

 274 
274 

 إلاسالميت املصارف في ألاموال استخداماث مخاطز :الثاوي املبحث 113 -89

 وأهواعها املصزفيت املخاطزة: ألاول  املطلب 98

 .املصسفيت املخاطسة حعسيف: ألاول  الفسع 93

 املصسفيت املخاطس أهواع:  الثاوي الفسع 91

 إلاسالمي املصزفي التمويل مخاطز: الثاوي املطلب 183

 .إلاسالميت املصسفيت مخاطس: ألاول  الفسع 133

 .إلاسالمي الخمويل صيغ مخاطس:  الثاوي الفسع 138

 خالصت الفصل الثاوي 113

 املصارف في الاستخداميت والكفاءة املخاطز إدارة :الثالث الفصل 185 -115

 إدارة املخاطز في املصارف إلاسالميت ث ألاول:ـــحـاملب 127 -116

  إلاسالميت املصارف في املخاطز إدارة وخطواث مفهوم: ألاول  املطلب 117

 ألاول: مفهوم إدازة املخاطس في املصازف إلاسالميت  الفسع 117

 إدازة املخاطس في املصازف إلاسالميت وخطواث الفسع الثاوي: أساليب 119

 إلاسالميت املصارف في املخاطز إلدارة والشزعيت التقىيت ألادواث: الثاوي املطلب 124

 إلاسالميت املصازف في املخاطس إلدازة الخلىيت ألادواث: ألاول  الفسع 124

  إلاسالميت املصازف في املخاطس إلدازة الشسعيت ألادواث: الثاوي الفسع 127

 إلاسالميت املصارف في الاستخداميت الكفاءة: الثاوي املبحث 168 -132

 مدخل مفاهيمي للكفاءةاملطلب ألاول:  133

  الكفاءة مفهوم: ألاول  الفسع 133

  الصلت واملفاهيم الاكخصادًت ذاث الكفاءة: الثاوي الفسع 136

 الاكخصادًت الكفاءة أهواع: الثالث الفسع 143

 الكفاءة الاستخداميت في املصارف إلاسالميتماهيت   املطلب الثاوي: 142

 املصسفيت املؤسساث في الكفاءة: ألاول  الفسع 142

 .إلاسالميت املصازف في الاسخخداميت الكفاءةمفهوم  : الثاوي الفسع 146

 إلاسالميت املصارف في الاستخداميت الكفاءة قياس: الثالث املطلب 158

  املاليت اليسب باسخخدام الاسخخداميت الكفاءة كياس: ألاول  الفسع 153

  الكميت الطسق  باسخخدام الاسخخداميت الكفاءة كياس: الثاوي الفسع 157

 إلاسالميت املصارف في للتمويالث الاستخداميت الكفاءة جزقيت على قدرتها ومدى املخاطزة :الثالث املبحث 185 -169

 .إلاسالميت املصارف في املاليت املوارد جذب كفاءة في املخاطزة دور : ألاول  املطلب 178

 الفسع ألاول: طبيعت الودائع في املصازف إلاسالميت 173

 الثاوي: دوافع جرب الودائع في املصازف إلاسالميت على أساس املخاطسة الفسع 173

 إلاسالميت املصارف في ألاموال استخداماث كفاءة في املخاطزة دور :  الثاوي املطلب 179

 الفسع ألاول: دوز املخاطسة في كفاءة الاسدثماز في املصازف إلاسالميت 179

 الثاوي: دوز املخاطسة في كفاءة الاسخلساز املالي. الفسع 181

 خالصت الفصل الثالث 185

 واملصارف إلاسالميت املصارف في الاستخداميت الكفاءة مؤشزاث على املخاطزة جأثير :الزابع الفصل 238 -187

 .التقليدًت
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 والتقليدًت إلاسالميت املصارف في املخاطزة جقييم :ألاول  املبـحـــث 188-212

 التقليدًت املصارف و إلاسالميت املصارف في الودائع مخاطز جقييم: ألاول  املطلب 189

 الفسع ألاول: اخخياز العيىت 189

 الفسع الثاوي: جطوز الودائع في املصازف إلاسالميت واملصازف الخلليدًت. 191

 املصازف الخلليدًتالودائع ألجل في إلاسالميت و في املصازف الاسدثمازيت الودائع  جطوز : الثالثالفسع  198

 الفسع السابع:  جلييم املخاطسة في الودائع في املصازف إلاسالميت واملصازف الخلليدًت 201

 التقليدًتاملصارف املطلب الثاوي: جقييم املخاطزة في استخداماث ألاموال بين املصارف إلاسالميت و  203

 بين املصازف الخلليدًت وإلاسالميتوالائخمان الفسع ألاول: جطوز ألاصول  203

 الفسع الثاوي: جطوز مخاطس ألاصول بين املصازف الخلليدًت واملصازف إلاسالميت 208

 التقليدًت واملصارف إلاسالميت املصارف في الاستخداميت الكفاءة جقييم :الثاوي املبـحـــث 213-238

 ألاول: قياس كفاءة رأس املال في املصارف إلاسالميت املطلب 214

 الفسع ألاول:  جلييم جطوز حلوق امللكيت في املصازف إلاسالميت واملصازف الخلليدًت 214

 جلييم جطوز معدل كفاًت زأس املال في املصازف إلاسالميت واملصازف الخلليدًتالفسع الثاوي:   217

 في املصازف إلاسالميت واملصازف الخلليدًت الثالث: زأس املال ألاساس ي الفسع 220

 املطلب الثاوي: قياس جودة ألاصول في املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًت 223

 الفسع ألاول: جلييم جطوز اللسوض املخعثرة في املصازف إلاسالميت واملصازف الخلليدًت 223

 جطوز الاحخياطاث لللسوض املخعثرة في املصازف إلاسالميت واملصازف الخلليدًتالفسع الثاوي: جلييم  225

 املطلب الثالث: جقييم إدارة السيولت في املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًت 228

 الفسع ألاول: جلييم جطوز وسبت السيولت في املصازف إلاسالميت واملصازف الخلليدًت 228

 جحدًاث إدازة السيولت في املصازف إلاسالميتالفسع الثاوي:  230

 املطلب الزابع: جقييم ربحيت املصارف إلاسالميت واملصارف التقليدًت 233

 ( في املصازف إلاسالميت واملصازف الخلليدًتROEالفسع ألاول: جلييم جطوز العائد على حلوق امللكيت ) 233

 ( في املصازف إلاسالميت واملصازف الخلليدًت ROAالثاوي: جلييم جطوز العائد على ألاصول) الفسع 235

 التطبيقي الفصل خالصت 238

 الخاجمت 240

 قائمت املزاجع 259

 فهزس الجداول وألاشكال 282 -280

 فهزس املحتوياث 284-286



 إلاسالمية فلمصار لدور املخاطرة في الاقتصاد إلاسالمي في ترقية الكفاءة الاستخدامية 

 
اإلسالميةف لمصارلدور المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي في ترقية الكفاءة االستخدامية   

 

 

في املصازف اءة الاسحخدامية فمىضىع دوز املخاطسة في ثسكية الك سسالةلثناولت هره ا 

، وذلك بهدف ثلييم مخاطسة املصازف إلاسالمية إلاسالمية واملصازف الحلليدية، دزاسة ملازهة

سحخدام الاسحخدامية مع ثبيان الفسق بينها وبين املصازف الحلليدية با ودوزها في ثسكية الكفاءة

 .منهج امللازهة

الدوز وإبساش مخحلف جىاهبه وثأثيراثه من خالل:هرا حيث ثأجي هره الدزاسة لححاول ثحليل  

 ؛الحعسف على املخاطسة في الاكحصاد إلاسالمي 

 ثىضيح هظام عمل املصازف إلاسالمية؛ 

 ثحديد مخاطس املصازف إلاسالمية؛ 

  اسها؛هم مؤشسات كيأالحعسف على الكفاءة الاسحخدامية و 

 سحخدامية في املصازف إلاسالمية.الكفاءة الا  بعض مؤشسات إبساش أثس املخاطسة على 

Abstract 
 This thesis examines the role of risk in promoting the efficiency of 

the use of Islamic banks and conventional banks. 

 A  comparative study was outlined in order to assess the risk in  islamic 

banks , and their role in promoting the efficiency of the use of this risk. 

Thus, this comparison is  to show the difference in risk  dealing between   

conventional bank methods and the islamic ones. 

This study  aims to try analysing this role and highlight the various 

aspects and effects by: 

- Knowledge of risk in the islamic economy; 

- Assesing  the operationnal  system in  islamic banks; 

- Identification of the risks in  Islamic banks; 

- Identification of the efficiency and the most important indicators of its 

measurement; 

- To highlight the impact of risk on some efficiency indicators in islamic 

banks. 
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