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 مقدمة:

دخمت المصارف اإلسالمية السوق السورية متأخرة عن مثيالتيا التقميدية في القطاعي العام والخاص بعد 
 الذي أسس لمرحمة جديدة وسمح بإنشاء المصارف في سورية. 2005/ لعام 24صدور القانون رقم /

عمى الرغم من  2009ثة مصارف بعد أن تم تأسيس أخرىا في عام وقد بمغ عدد ىذه المصارف اليوم ثال
ىذه السنوات القميمة استطاعت ىذه المصارف قطع أشواط بعيدة فيما تقدمو من خدمات وفيما تمارسو من 
نشاطات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية لتستحوذ عمى حصة سوقية جيدة من حجم اإليداعات والتسييالت 

حددات القانونية العديدة فقد وفرت المصارف اإلسالمية المزيد من الخيارات لطالبي وعمى الرغم من الم
 التمويل وبالتكامل مع خدمات المصارف التقميدية لتشكل المكونات األساسية لمقطاع المصرفي.

واليوم ال بد ليذه المصارف أن تعمل وفق استراتيجيات واضحة لمحفاظ عمى ما أنجزتو ولتستطيع تطوير 
 ق السورية.ماليا في ظل المنافسة المحتدمة في السو أع

 

 الدراسة مشكمة

وأثر ىيكمية المصارف اإلسالمية في بيان مشكمة التمويل في المصارف اإلسالمية  الدراسةتكمن مشكمة 
 وشكل تنظيميا وكذلك أثر اإلطار القانوني الناظم لعمل المصارف اإلسالمية في قدرتيا عمى منح التمويل.

 في اإلجابة عمى التساؤل التالي: البحثنا  تتمثل مشكمة ومن ى
 ماىي العوامل التي تؤثر في قدرة المصارف اإلسالمية )السورية( عمى منح التمويل الالزم لطالبيو؟
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 أىمية الدراسة:

رونة تكمن أىمية الدراسة بأن المصارف اإلسالمية بحاجة إلى خميط من الصيغ التمويمية والتي تتيح ليا الم

أىمية البحث في بيان مشكالت  وتأتيالكافية لالستجابة لكافة المتطمبات التي تفرضيا المتغيرات االقتصادية 

 .ولتقديم المقترحات المناسبة لمعالجة ىذه المشكمة. التمويل في المصارف اإلسالمية

 فرضيات الدراسة:

 يمي: تتضمن الدراسة أربع فرضيات كما

 سالمية وشكل تنظيميا في قدرتيا عمى منح التمويل.تؤثر ىيكمية المصارف اإل .1
 يؤثر اإلطار القانوني الناظم لعمل المصارف اإلسالمية في قدرتيا عمى منح التمويل. .3
 تؤثر المخاطر التي تعترض عمل المصارف اإلسالمية في قدرتيا عمى منح التمويل. .2
 المصارف اإلسالمية عمى منح التمويل. في قدرةسمبًا تؤثر المنافسة مع المصارف التقميدية في السوق  .4

 الدراسة: أىداف
 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

 الصيغ المختمفة لمتمويل اإلسالمي. عرض .1
 .وتقديم البدائل المناسبة التعرف عمى مشكمة التمويل في المصارف اإلسالمية .2
واقتراح الحمول  ند منحيا لمتمويلالتعرف عمى المخاطر التي تعترض عمل المصارف اإلسالمية ع .3

 .المناسبة
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 الدراسات السابقة:

 .1( إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية2005. دراسة )العالونة، رانيا، 1
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى ماىية المخاطر التي قد تواجو المصارف اإلسالمية واالختالفات بينيا وبين 

تعرف عمى أساليب إدارة المخاطر التي تتعرض ليا، وقد أظيرت الدراسة أن مخاطر المصارف التقميدية وال
المصارف اإلسالمية العاممة في األردن ذات كفاءة عالية في إدارتيا لممخاطر من خالل اتباعيا لمجموعة 

 من السياسات المالية وتنفيذ أوامر السمطات الرقابية التابعة ليا.
 
 .2سالمية / األسس وآليات العمل وضرورات التطور( البنوك اإل2000. دراسة )يسري2

تناولت الدراسة األسس التي ينبغي أن تقوم عمييا المصارف اإلسالمية من الناحيتين الشرعية واالقتصادية 
بيدف بيان اختالفيا ومزاياىا بالنسبة ألسس المصارف التقميدية وأشار إلى أىم األسس االقتصادية اإلسالمية 

المصرفي اإلسالمي وضرورات تطويرىا من خالل ثالث محاور ىي آليات المشاركة آلليات العمل  
والحسابات الجارية وتوليد النقود المصرفية، وقد أظيرت الدراسة إذا ال بد من التطور في العمل المصرفي 

 قميدي.اإلسالمي وذلك لمواجية التحدي الذي يقابل العمل المصرفي اإلسالمي من نظيره العمل المصرفي الت
  3( الممارسات المعاصرة ألساليب التمويل اإلسالمي(2003. دراسة )أوصاف 3

يتناول البحث أساليب التمويل اإلسالمية التي تستخدميا المؤسسات المالية اإلسالمية في مختمف الدول مع 
 من حيث  بينيا ويعرض الممارسات العامة الحالية لممصارف اإلسالميةإبراز أوجو التماثل واالختالف 

مصادر األموال إلى جانب أساليب ىذه المصادر من حيث استخدامات ىذه األموال وبالصيغ المختمفة، كذلك 
يران وقد أظيرت الدراسة النتيجة  يتطرق البحث إلى أساليب التمويل اإلسالمية المستخدمة في باكستان وا 

 التالية:

                                                           
1
االقتصاد والمصارف اإلسالمية، جامعة ( إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية، رسالة ماجستير في 2005العالونة، رانيا) 

 ، األردن.اليرموك

2
، ندور الصناعة المالٌة اإلسالمٌة، مركز التنمٌة ( البنوك اإلسالمٌة وآلٌات العمل وضرورات التطور 0222ٌسري، أحمد) 

 .اإلدارٌة بجامعة االسكندرٌة
3
، 1مجلة دراسات اقتصادٌة اسالمٌة، جدة، مجلد  ( الممارسات المعاصرة ألسالٌب التموٌل اإلسالمً،0222أوصاف، أحمد)  

 .0العدد 
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يره من الصيغ وأن ىناك محدودية في استخدام أن ىناك زيادة واضحة في صبغ التمويل بالمرابحة عن غ
 أسموب التمويل بالمشاركة.

 ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
لمتغيرات المدروسة في الدراسات السابقة إال أنيا ف ااختالنالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة، 

ومن المالحظ أن نتائج صيغ التمويل، يث من ح  التمويل في المصارف اإلسالميةجميعًا تناولت موضوع 
 ىذه الدراسات السابقة كانت مختمفة، نتيجة الختالف بيئة األعمال في الدول التي تم تطبيقيا.

بيئة األعمال السورية وعمى حد عمم الباحث تركز عمى وما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات األخرى في أنيا 
 مشكمة التمويل في المصارف اإلسالمية في سورية. فإنيا من أوائل الدراسات التي تناولت

 
 الدراسة: إجراءات

يعبر منيج البحث عن الخطوات التي يتبعيا البحث لتحقيق أىدافو لذا فقد تم اعتماد المنيج الوصفي 

 ولتحقيق ذلك فقد تم اتباع الخطوات المنيجية التالية:

 الخطوات اآلتية: . فيما يتعمق بالدراسة النظرية فقد اعتمد البحث عمى1

أ. تحديد مشكمة البحث من خالل االطالع عمى ما قدمتو الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث 

 وواقع بيئة األعمال في مجتمع البحث.

مشكمة التمويل ب. تحديد اإلطار النظري لمبحث اتساقًا مع مشكمة البحث وأىدافو وفروضو وسيتم دراسة 

عد االطالع عمى ما ُكتب في ىذا المجال في األدبيات العالمية واستعراض بفي المصارف اإلسالمية 

 الواقع العممي لبيئة األعمال في سورية.
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 . تضمنت الدراسة التطبيقية القيام بما يمي:2

 أ. تحديد فروض البحث التي تعتبر حمول مقدمة لممشكمة والتي تحدد العالقة بين متغيرات البحث.

 اسة وعينتيا.ب. تحديد مجتمع الدر 

 توزيع االستبانة عمى عينة الدراسة. ج.

 الزمة وصواًل لمنتائج وتحميميا .د. التحقق من الفروض من خالل القيام باالختبارات والتحميالت ال

 مصادر المعمومات:

 مصادر أولية: 

 سوف يتم جمع البيانات من خالل االستبيان كأداة رئيسية لمبحث صمم خصيصًا ليذا الغرض.

 ادر ثانوية:مص

سوف تتم عممية جمع البيانات من مصادر ثانوية مثل)الكتب، المراجع العربية واألجنبية، الدوريات، التقارير، 
 األبحاث والدراسات السابقة، مواقع اإلنترنت ذات العالقة بالموضوع(.

 مجتمع وعينة الدراسة:

ثالثة مصارف ىي: )سورية وعددىا  في السوق السورية اإلسالميةيتألف مجتمع الدراسة من المصارف 
( مفردة من العاممين في 63من ) ، وتم أخذ عينة مؤلفة سورية(-بنك البركة –بنك الشام  –الدولي اإلسالمي 

 مديريات اإلئتمان ومن العاممين في المراتب الوظيفية اإلدارية في ىذه المصارف.
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 ىيكمية الدراسة:

 :سيتم تقسيم البحث إلى ثالثة فصول

 :الفصل التمييدي

يتضمن: المشكمة والدراسات السابقة، أىمية الدراسة، أىداف الدراسة، فرضيات الدراسة، مجتمع وعينة  
 إجراءات الدراسة.الدراسة، 

 الفصل األول: المصارف اإلسالمية.

 مفيوم المصارف اإلسالمية. أواًل: 

 ية.ثانيًا: المشاكل والمعوقات التي تواجييا المصارف اإلسالم

 الفصل الثاني: صيغ وأساليب التمويل في المصارف اإلسالمية.

 أواًل: مفيوم التمويل اإلسالمي.

 ثانيًا: أنواع التمويل اإلسالمي  

 صيغ التمويل المتبعة في المصارف اإلسالمية.ثالثًا: 

 .كيفية مواجية مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي  رابعًا:

 لتطبيق عمى المصارف اإلسالمية.الفصل الثالث: الدراسة العممية با
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 الفصل األول

 المصارف اإلسالمية

 مقدمة:

البنوك اإلسالمية ىي مؤسسات مصرفية تعمل في إطار إسالمي وتمتزم بكل القيم األخالقية التي جاءت بيا 
الشريعة اإلسالمية وتيدف إلى تحقيق التنمية عمى أسسس شرعية صحيحة، وتسعى إلى تقويم السبل في 

وظيف األموال كما تيدف إلى تدريب األفراد عمى ترشيد أنفاقيم وتحفيزىم عمى االدخار وتنمية أمواليم ت
نفاقيا كالزكاة والصدقة.  فضاًل عن التكافل بين أفراد المجتمع عن طريق جمع األموال وا 

لتقميدية إضافة سنتطرق بيذا الفصل إلى تعريف المصارف اإلسالمية وأوجو االختالف بينيا وبين المصارف ا
 إلى المشاكل والمعوقات التي تعترضيا.

 : مفيوم المصارف اإلسالمية.أولا 

 ىناك عدة مفاىيم لممصارف اإلسالمية نذكر منيا:

البنوك اإلسالمية مؤسسات نقدية مالية تعمل عمى جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفيا توظيفًا 
 .4المستقرة لمشريعة اإلسالمية وبما يخدم شعوب األمة عمى تنمية اقتصادياتيا فعااًل يكفل نموىا وفق القواعد

المصرف اإلسالمي: ىو مؤسسة مصرفية تمتزم في جميع معامالتيا ونشاطيا وجميع أعماليا بالشريعة 
 .5اإلسالمية ومقاصدىا وكذلك بأىداف المجتمع اإلسالمي داخميًا وخارجياً 

                                                           
4
دور األسواق المالٌة فً تدعٌم االستثمار طوٌل األجل فً المصارف اإلسالمٌة، دار السالم، القاهرة، مصر، ( 0222)دوابه، أشرف محمد،  د.  

 02ص
 

5
وكالة تٌزي وزو، جامعة  –راسة حالة بنك البركة الجزائري (، صٌغ التموٌل فً البنوك اإلسالمٌة د0212ركٌبً، كرٌمة، غماري، حفٌظة) 

 2ص أكلً محند أو الحاج، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر.
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ات تقوم بتجميع المدخرات وتحريكيا في قنوات المشاركة لالستثمار المصارف اإلسالمية : ىي مؤسس
بأسموب محرر من سعر الفائدة عن طريق أساليب المضاربة والمشاركة والمتاجرة واالستثمار المباشر وتقدم 

 .6كافة الخدمات المصرفية في إطار من الصيغ الشرعية التي تضمن التنمية واالستقرار

 :7صارف اإلسالمية والتقميديةأوجو الختالف بين الم

يمثل االستثمار في المصارف اإلسالمية الجزء األكبر بين تعامالتيا بينما يمثل اإلقراض األىمية  .1
 القصوى في البنوك التقميدية.

تتطمب استثمارات البنوك اإلسالمية امتالك األصول الثابتة فيما يمتنع ذلك في البنوك التقميدية خوفًا  .2
 من تجميعيا.

دد األبعاد واألىداف في المصارف اإلسالمية بينما تحقيق الربح اليدف األساسي في المصارف تع .3
 التقميدية.

 تركز المصارف اإلسالمية عمى تمويل المشروعات النافعة لممجتمع بينما التقميدية عمى الضمانات. .4

 :8المشاكل والمعوقات التي تواجييا المصارف اإلسالمية: ثانياا 
 والمعوقات إلى قسمين:المشاكل  تقسم

 األول: معوقات داخمية متعمقة بالعمل المؤسسي ذاتو داخل المصارف اإلسالمية.
الثاني: معوقات خارجية متعمقة بالبيئة اإلدارية والقانونية والقضائية التي تعمل فييا المصارف والمؤسسات 

 المالية اإلسالمية.
 تو:المعوقات الداخمية المتعمقة بالعمل المؤسسي ذا

المصارف اإلسالمية، ال سيما المتعمق في ضعف العمم الفقيي الشرعي لدى بعض العاممين   :أولا  
% من 90بالمعامالت الشرعية، وعمى وجو الخصوص المرابحة وضوابطيا الشرعية باعتبارىا تمثل أكثر من 

عقد في دورة مؤتمره الثامن تعامالت المصارف اإلسالمية، لذلك فقد أصدر مجمع الفقو اإلسالمي الدولي المن
                                                           

6
 12والبنوك، دار الصفاء للنشر، عمان. ص ( النقود 0222الحلبً، رٌاض) 
7
 12ص  ( البنوك اإلسالمٌة، دار المسٌرة ، عمان.0210العجلونً، محمد) 

8 http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=2448 
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في )بروناي دار السالم( توصيتو بضرورة: )اىتمام البنوك اإلسالمية بتأىيل القيادات والعاممين فييا بالخبرات 
الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي اإلسالمي، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعيد 

 سائر الجيات المعنية بالتدريب المصرفي اإلسالمي(.اإلسالمي لمبحوث والتدريب و 
عدم االلتزام بخطوات اإلجراءات التنفيذية الواجب اتباعيا، حيث يعّدىا بعض العاممين في المصارف   :ثانياا 

 اإلسالمية شكمية.
في  رغبة بعض العاممين في المصارف اإلسالمية وبعض المتعاممين معيا في سرعة إنجاز المعاممة  :ثالثاا 

أقل وقت ممكن، ولو عمى حساب الضوابط الشرعية وااللتزام بتسمسل اإلجراءات، بل يجعميم ذلك أحيانًا 
يقومون في عقود المرابحة بالتوقيع عمى نموذج الوعد بالشراء وعقد بيع المرابحة واستالم الضمانات وتسميم 

 إلجراءات.الشيك لمعميل لتسميمو لممورد في آن واحد دون ترتيب أو مراعاة ل
بعض المتعاممين مع المصارف اإلسالمية يسعون لمتعامل معيا، ال لتجنب المعامالت الربوية مع   :رابعاا 

البنوك التقميدية، بل ُبغية الحصول عمى السمعة أو النقد بأي وسيمة، فصيغ المرابحة والمشاركة والمضاربة ال 
ع التجارة والبيوع، وىو ما يدفعيم إلى التحايل عمى تعد بالنسبة ليم وسيمة لمتمويل وليست نوعًا من أنوا

اإلجراءات وتقديم المستندات الوىمية والمعمومات غير الحقيقية متجاىمين الجوانب الشرعية في المعاممة التي 
 يقوم بيا المصرف، فتكون صورة المعاممة في حقيقتيا صورية.

ع المصارف اإلسالمية في األعمال واألنشطة قمة خبرة المضاربين والمشاركين المتعاممين م  :خامساا 
االستثمارية، فضاًل عن االنحدار األخالقي المتعمق باألمانة والسموك القويم؛ جعل كثيرًا من المصارف 
والمؤسسات المالية ُتحجم عن إبرام عقود المضاربة والمشاركة وما يماثميما؛ خوفًا عمى أموال المودعين 

مصرف لمضياع، فمن المعموم قوة الضمانات في مثل ىذه الصيغ من صيغ وتحرزًا من تعريض أموال ال
االستثمار ليست ىي أساس التمويل، بل األساس ىو الثقة بالعميل، وىو ما ال يمكن االستيثاق منو بسيولة، 

 ما أدى إلى ازدىار صيغة المرابحة كصيغة من صيغ التمويل عمى حساب باقي الصيغ.
عة والرقابة الداخمية والمالية عمى معامالت المصارف اإلسالمية حتى باتت ضعف نظم المراج  :سادساا 

 األخطاء والمخالفات جزءًا من إجراءات العمل.
 ضعف نظم الرقابة الشرعية عمى معامالت المصارف والتأكد من تطبيق الضوابط الشرعية.  :سابعاا 
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القضائية التي تعمل فييا المصارف والمؤسسات المعوقات الخارجية المتعمقة بالبيئة اإلدارية والقانونية و 
 اإلسالمية:

عدم وجود البيئة الشرعية المناسبة التي تشجع عمى تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في المجال االقتصادي 
والمالي، فمعظم النظم االقتصادية والمالية بعيدة كل البعد عن أحكام الشريعة اإلسالمية وال تتفق وطبيعة 

المصارف اإلسالمية وأنشطتيا، فمعظم البنوك المركزية ال تراعي اختالف بيئة البنوك التقميدية عن  معامالت
 .أن تعمل فييا المصارف اإلسالمية.التي ينبغي 

نشاء الشركات ثانياً  وممارسة  المشكالت اإلدارية واإلجراءات التنظيمية المعقدة المتعمقة بتراخيص التشغيل وا 
 .الميالعمل المصرفي اإلس

فعمل المصارف اإلسالمية يقوم عمى أساس المشاركة والمضاربة والمرابحة وغير ذلك من صيغ االستثمار، 
 وىذا يتطمب بيئة مختمفة تنظيميًا عن تمك التي تعمل في ظميا البنوك التقميدية.

وتأخر الفصل في  مشكالت المنظومة القانونية والقضائية، بدءًا من ضعــف التشريعات االقتصاديــة، ثالثاً 
القضايــا، ال سيما الماليــة منيا، وضعف مستوى المعاونين من الخبراء المختصين ببحث المسائل الفنية 

 والحسابية.
األعباء المالية الممقاة عمى عاتق المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية مقارنًة بالبنوك التقميدية، ألن  رابعاً 

ت تقوم في األساس عمى االستثمار النوعي الحقيقي الذي ُتعد المخاطرة من أنشطة ىذه المصارف والمؤسسا
أىم سماتو وخصائصو بخالف اإلقراض النقدي الذي ىو أساس عمل البنوك التقميدية والذي تنعدم فيو نسبة 

عّد كبيرة المخاطرة مقارنة باالستثمار النوعي، فقدرة البنوك التقميدية عمى خمق النقود وزيادة العرض النقدي ت
 جدًا مقارنة بما عميو الحال في المصارف اإلسالمية التي ُتمارس عمميا عمى ُأسس شرعية صحيحة.
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 صيغ وأساليب التمويل في المصارف اإلسالمية. الفصل الثاني:

 :مقدمة

واإلجارة  كالمرابحة لآلمر بالشراء،  يمارس التمويل اإلسالمي في المصرفّية اإلسالمية من خالل عّدة صيغ؛
المنتيية بالتمميك، والمشاركة المتناقصة أو المنتيية بالتمميك، والسَّمم واالستصناع وغيرىا، وىذه تؤّدي بدورىا 

 إلى إيجاد اقتصاد حقيقي؛ لكونيا قائمة عمى عقود المعاوضات أو المشاركات.

ة السمع والخدمات من لكونيا تساىم في نقل ممكي  وىي عقود تؤّثر في إيجاد نشاط اقتصادي حقيقي؛
المصرف اإلسالمي إلى العاممين في الحياة االقتصادية، أو أن تكون ىناك شراكة بينيما، وىذا يعني أن 
التعامل بالديون ىو االستثناء وليس األصل، وأّن الدخل الحقيقي لمنشاط االقتصادي يتفّوق بمرات كثيرة عمى 

ن ىذا الدخل في تسديد ىذه الديون، والقسم اآلخر يحّول حجم الديون، األمر الذي يسيم في توظيف قسم م
إلى التوظيف بما يخدم النشاط االقتصادي، وىذا يعني في النتيجة ندرة حدوث األزمات االقتصادية، ألّن 

 الدخل الحقيقي لمنشاط االقتصادي ينمو بمعّدل أكبر وأسرع من نمّو الديون.

 لصيغ التمويل االسالمي تتأّثر المصرفية اإلسالمية بيا. تأسيسًا عمى ذلك: فإّن ىناك عدد من مخاطر

احتمالية مستقبمية قد تعرض المصرف الى خسائر غير متوقعة   ىي  ومخاطر صيغ التمويل اإلسالمية
وغير مخطط ليا؛ بما قد يؤثر عمى تحقيق أىداف المصرف وعمى تنفيذىا بنجاح، وقد تؤدي في حال عدم 

فالسو.التمكن من السيطرة عمييا   وعمى آثارىا الى القضاء عمى المصرف وا 

 

صيغ التمويل المتبعة في البنوك اإلسالمية، إضافة إلى مفيوم التمويل و  سنتطرق في ىذا البحث إلى 
 مخاطر تطبيق كل صيغة من صيغ التمويل.
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 :9مفيوم التمويل اإلسالمي أولا:

الزمة إلقامة المشاريع االقتصادية المختمفة، وتمثل يقوم التمويل المصرفي بدور فاعل في توفير األموال ال
التسييالت االئتمانية بكافة صيغيا مكانة ميمة بين توظيفات المصارف عمى اختالف نوعيتيا، فضاًل عمى 
أنيا تعد المصدر األساسي إليراداتيا وأن الوظيفة الرئيسية لممصارف كافة في الوساطة بين المدخرين 

مق عميو التوسط بين وحدات العجز ووحدات الفائض وفي سبيل أداء ىذه الوظيفة تقوم والمستثمرين أو ما يط
المصارف اإلسالمية بوظيفة الوساطة عمى أساس الربح أو الخسارة، فالمصارف اإلسالمية تعرف التمويل 

عائد  االستثماري بأنو تقديم ثروة عينية أو نقدية من مالكيا إلى شخص آخر يديرىا أو يتصرف بيا لقاء
ويحق لممصارف اإلسالمية أن تمارس كافة أنشطتيا التي من شأنيا تحقيق األىداف المنوطة بيا في إطار 

 الشريعة اإلسالمية ويمكن تقسيم ىذه األنشطة إلى:
 القيام بالخدمات المصرفية .1
 قبول األموال وتوظيفيا في األنشطة االستثمارية المختمفة. .2
 القيام باألنشطة االجتماعية. .3

 تختمف المصارف اإلسالمية عن التقميدية في مصادر التمويل إذ تمول ىذه المصارف من مصدرين وال
مصدر داخمي يمثل رأس مال المساىمين ومصدر خارجي يمثل الودائع والمدخرات آال أن المصارف 

 اإلسالمية تتميز عن التقميدية في وظيفة قبول الودائع االستثمارية بكافة أنواعيا بما يمي:
تتعامل المصارف التقميدية مع ىذه الودائع عمى أساس الفائدة بينما المصارف اإلسالمية تمول  .1

 المستثمرين عمى أساس حصة من األرباح التي تدرىا العمميات االستثمارية.
 أن المصارف اإلسالمية تشارك في الخسارة وفق قاعدة الغنم بالغرم. .2
 داة لمتبادل وليس سمعة ممكن أن تحقق عائدًا.أن الفكر االقتصادي اإلسالمي يعد النقود أ .3

 
 
 

                                                           
9
( التموٌل االستثماري فً المصارف اإلسالمٌة وأهمٌته االقتصادٌة، مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة ، الجامعة 0212محمد، عزٌز، عبد، أحمد ) 

 424ص  العراقٌة، العدد الخاص بمؤتمر الكلٌة.
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 :10أنواع التمويل اإلسالميثانياا: 

 . التمويل قصير األجل:1

يستخدم ىذا النوع من التمويل لتغطية احتياجات دورة رأس المال العامل إذ غالبًا ما تكون مدة ىذا التمويل 
رابحة ىي النشاط المناسب لمتمويل قصير أقل من سنة وفي أنشطة المصارف اإلسالمية تكون عمميات الم

أما أىم األجل إذ تتميز بالمساىمة في زيادة رأس المال المتداول وسرعة عدد مرات التداول في العام الواحد 
 المميزات التي تجعل المصارف اإلسالمية تتعامل بيذا النوع من التمويل:

 .سيولة السداد إذ يمكن سداده عمى المدى القصير 

 ت التداول في العام الواحد.عدد مرا 

 .القدرة التأثيرية عمى سرعة معالجة المواقف التي تؤثر عمى المصرف 

 . التمويل متوسط األجل:0

تستخدم المصارف ىذا النوع من التمويل لممشاريع التي تحتاج إلى آالف المكائن ويؤدي نفس األغراض التي 
نوع من التمويل بنوع من المرونة لمعالجة العجز في يستخدم ألجميا التمويل طويل األجل ويتمتع ىذا ال

 المشروعات.

 . التمويل طويل األجل:2

يكون الغرض من ىذا النوع من التمويل ىو شراء األصول الثابتة واآلالت والمعدات الالزمة إلنشاء المشاريع 
م ىذا النوع من التمويل الكبيرة التي تستغرق عممية إنشاؤىا مدة من الزمن ال تزيد عن الخمس سنوات ويساى

مساىمة فعالة في تحقيق التنمية االقتصادية إذ يركز عمى المشاريع ذات الطابع اإلنتاجي ويكون المصرف 
 شريك في إنشاء ىذه المشروعات.

 

                                                           
10
 122ص س التموٌل اإلسالمً بٌن المخاطرة وأسالٌب السٌطرة، المكتبة العصرٌة، مصر.( أس0222مكاوي، محمد ) 
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 صيغ التمويل المتبعة في المصارف اإلسالمية:ثانياا: 

 :11نميز في صيغ التمويل اإلسالمي ما يمي

 اركات.التمويل عن طريق المش .1

 التمويل عن طريق البيوع. .0

 .المرابحة 

 .البيع اآلجل 

 .عقود السمم 

 .عقود االستصناع 

 اإلجارة .2

 القرض الحسن. .4

 :التمويل عن طريق المشاركات 

تعريف المشاركة: ىي اشتراك بين طرفين أو أكثر لتمويل عممية )صفقة أو مشروع( إما مشاركة في رأس 
 رباح والخسائر بينيم حسب االتفاق.المال أو رأس المال والعمل وتوزيع األ

 أنواع صيغ المشاركات:

 تقسم صيغ المشاركات اإلسالمية في تمويل النشاطات االستثمارية إلى قسمين وىما:

 المشاركة في رأس المال: .1

تعرف المشاركة في رأس المال أو المشاركة التمويمية عمى أنيا شركة بين طرفين أو أكثر عمى أن يدفع كل 
يم مبمغًا من المال الستثماره والعمل فيو بنسب مختمفة وتوزع األرباح والخسائر بينيم بنسبة معمومة واحد من

حسب حصة كل طرف برأس المال ويستعمل ىذا األسموب في المصارف اإلسالمية حيث يشارك المصرف 

                                                           
11
 (، الدور االقتصادي للمشاركة المصرفٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة منتوري قسنطٌنة، كلٌة العلوم االقتصادٌة، الجزائر.0222المسلف، عبلة) 

 22ص 
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أو الشركة ولو  في تمويل المشروع بنسبة من رأس المال ومن ثم يصبح شريك في ممكية المشروعاإلسالمي 
 الحق في اإلدارة واإلشراف حسب حصتو في رأس المال.

 المشاركة الثابتة: .0

تسمى المشاركة ثابتة عندما يدخل شريكين أو عدة شركاء في تمويل مشروع ويترتب عمييا أن يكون 
 المصرف شريك ليس فقط في رأس المال ولكن أيضًا في إدارة المشروع واإلشراف عميو أما نتائج ىذه

المشاركة فيي تتوزع بين أطرافيا كل حسب حصتو في رأس المال سواء في حالة الربح أو الخسارة مع 
 تخصيص جزء من العائد لمشريك القائم عمى إدارة الشركة، والمشاركة الثابتة قد تكون مستمرة أو منتيية:

 :المشاركة الثابتة المستمرة 

تمرارية وجود كل طرف فييا حتى انتيائيا أي كل طرف المقصود بكون المشاركة مستمرة أو دائمة ىو اس
يحتفظ بحصتو في رأس مال المشروع حتى يتم إنجازه وتصفى الشركة آال أن ىذا النوع من المشاركة محدود 

 في مجال النشاط االستثماري لممصرف حيث أنو يؤدي إلى تجميد جزء من أموال المصرف لمدة طويمة.

 :المشاركة الثابتة المنتيية 

ىي مشاركة ثابتة في ممكية المشروع وما يترتب عمييا من حقوق آال أن االتفاق بين الشركاء يتضمن أجل 
محدود النتياء الشركة أو العالقة بينيم وبعد انتياء المدة يقوم الشركاء باقتسام األرباح وفقًا لمنسب المتفق 

 عمييا عند العقد.

 :التمويل عن طريق البيوع 
 المرابحة: (1

بين طرفين يمتزم احدىما )البائع ( غالبا البنك ، ببيع سمعة إلى الطرف االخر) المشترى ( مقابل إنفاق 
و اآلجل أ يسعر معين يمثل تكمفة تمك السمعة مضافا إلييا ىامش الربح ، مع إمكانية التسميم الفور 

 .شكل عدد من االقساط عمى لمسمعة وكذلك إمكانية سداد قيمة السمعة دفعة واحدة او 
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 شروط المرابحة:

 يلممشتر  معموماً  ةن يكون ثمن السمعة المشتراأ  

 ألنو يمثل جزء من ثمن السمعة يحصل عميو البائع معموماً  ين يكون الربح الذأ 

 مثال)يسيل عده وقياسو ( وذلك مثل المكيالت والموزوناتن يكون رأس المال من ذوات األأ. 

 موال الرباأمن  ولجنس يكون الثمن المتفق عميو مقابالً  الأ 

 ول)عقد شراء السمعة صحيحا (ن يكون العقد األأ. 

 خطوات عممية المرابحة:

  : شراء سمعة معينة  يمن العميل يعبر فيو عن رغبتو ف طمباً  يتمقى البنك االسالميطمب الشراء
 .بمواصفات معينة من مصدر معين

 لمتأكد من سالمة ودقة البيانات  يمدراسة طمب الشراء : وتتم ىذه الدراسة من جانب البنك االسال
لمعميل طالب  يالمال وسالمة العممية من الناحية الشرعية ودرجة المخاطرة المرتبطة بيا والمركز

 .االئتمان

  ًن يقوم بشراء السمعة فور أمن العميل طالب الشراء ب تحرير الوعد بالشراء : حيث يعتبر التزاما
 .توفيرىا لو 

  :كثر من مورد ، وىنا تنتقل المخاطرة من أوتتم من خالل المفاضمة بين االتصال بمورد السمعة
 .المورد إلى البنك

  إتمام عممية البيع : حيث يتم عقد البيع ويمتزم العميل بسداد ثمن السمعة من خالل توقيع سندات
حتى  تثبت مديونيتو لمبنك ، بعد ذلك تنتقل ممكية السمعة إلى العميل ولكن تظل العالقة مع البنك

 ،قساط لمبنكيتمكن العميل من سداد كافة األ
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 التمويل بطريقة السمم: (2

إن أصل ىذه الصيغة التمويمية المستخدمة في المصارف اإلسالمية ىو بيع السمم وىو نوع من أنواع البيوع 
بالسمم والسمم لغة معناه اإلعطاء أما اصطالحًا فيو بيع موصوف الذمة ببدل يعطى عاجاًل. وفي عممية البيع 
يدفع المشتري السعر الكامل المتفاوض عميو عمى أن يتم التسميم وقت محدد بالمستقبل ويكون المصرف 

 اإلسالمي وسيطًا في ىذه العممية.

 ولبيع السمم أربع عناصر ىي:

 .المسمم أو رب السمم: الممول أو المشتري أو المصرف اإلسالمي 

 ع.المسمم إليو: المستفيد من التمويل أو البائ 

 .المسمم فيو: اإلنتاج أو المبيع 

 .رأس مال المسمم: مقدار التمويل أو الثمن 

وقد حدد مؤتمر المصرف اإلسالمي األول أسموبين لتطبيق بيع السمم في المصرف اإلسالمي إما أن يشتري 
ما أن يبيع سمعة مؤجمة التسميم ويتقاضى ثمنيا فو   رًا.المصرف سمعة معينة مؤجمة يدفع ثمنيا فورًا وا 

 المضاربة: (3

( العمل رب وأ المضارب)  اآلخر الطرف بتزويد(  المال رب) الطرفين حدأ بمقتضاه يقوم طرفين بين تفاقا
 رب ويتحمل،  مسبقا عمييا االتفاق يتم الربح من معينة نسبة عمى المضارب حصول مقابل المال من بمبمغ
 وأ العمل رب تقصير إلى ترجع ال ارةخس حدوث حالةي ف انو حيث المخاطرة من عالية درجة المال

 رب فإن العمل رب من تقصير نتيجة الخسارة حدثت إذا اام،  وحده الخسارة يتحمل المال رب فإن المضارب
 . المال رب إلى المال برد ويمتزم كاممة الخسارة يتحمل العمل

 شروط المضاربة:

 يسيل تحديد  ض الفقياء ان يكون اصوالً ، وأجاز بع المضاربة نقوداً  ييستخدم ف ين يكون المال الذأ
 .قيمتيا
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 ن يكون رأس المال معموم غير مجيول المقدارأ. 

 ذمة المضارب عند ابتداء المضاربة يف يكون المال ديناً  اال. 

 ن يتم تسميم المال إلى المضارب حتى يستطيع إدارتوأ. 

 ابترباح نسبة معمومة وليست محددة بمبمغ ثاأل فين تكون حصة المضارب أ. 

 موال الخاصة بالمضاربة األ ين يعطى لممضارب حرية التصرف فأ. 

 موال المضاربةأإدارة  يمقابل جيده ف جراً أن يعطى لممضارب أ. 

 جل المضاربةأن يتم االتفاق عمى أ. 

 البيع اآلجل: (4

أجل معين يعرف البيع اآلجل بالبيع المؤجل الثمن وىو البيع الذي يستحق فيو دفع ثمن السمعة المباعة بعد 
سواء كان ذلك دفعة واحدة أو عمى أقساط ويمتاز البيع اآلجل ببساطتو فضاًل عن إمكانية تحقيق قدر من 

 الربح لممصرف إال في حالة إفالس الطرف المشتري أو تخمفو عن الوفاء بالدين.

 الستصناع: (5

ه وذلك نظير ثمن عقد االستصناع يعني أن يطمب شخص من صانع أن يصنع لو سمعة ما بمواد من عند
 معين يتفقان عميو وتمر عممية االستصناع التي يقوم بيا المصرف اإلسالمي بثالث مراحل:

 .يطمب المستصنع إجراء عقد بيع استصناع مع المصرف اإلسالمي لسمعة معينة 

  يقوم المصرف الوسيط في عممية استصناع لمسمعة من البائع )الصانع( حسب المواصفات المطموبة
 ستصنع.من الم

 .يستم المصرف السمعة من الصانع ليسمميا إلى المستصنع 
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 التمويل عن طريق اإلجارة)التأجير(: (6

اإلجارة ىي بيع منفعة معمومة بأجر معموم ولمتأجير صيغتان أساسيتان التأجير التشغيمي والتأجير التمويمي 
يث أن الدفعات اإليجارية ال تكفي ويعرف التأجير التشغيمي بأنو التأجير عمى أساس الوفاء غير الكامل ح

 ألن يسترد المؤجر كامل اإلنفاق الرأسمالي ويتم استرداد الباقي من خالل  التصرف باألصل أو إعادة تأجيره.

أما التأجير التمويمي فيو عقد يقوم بموجبو المؤجر بتمويل شراء األصول والمعدات واألجيزة التي يحتاجيا 
مدة زمنية تغطي الدفعات اإليجارية خالل فترة التعاقد وقد ينتيي ىذا التأجير  المستأجر ثم يؤجرىا ليم عمى

بتمميك األول محل العقد لممستأجر ويسمى التأجير المنتيي بالتمميك ويتم حساب أقساط التأجير بحيث يؤدي 
 خالل مدة العقد إلى تعويض رأس مال األصل المؤجر وتحقيق عائد مناسب لممستثمر.

 :القرض الحسن (7

ويكون في حاالت استثنائية مع عميل موثوق بو يمر بصعوبات مالية حيث ال يأخذ منو المصرف اإلسالمي 
 أي عائد.

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 :12: كيفية مواجية مخاطر صيغ التمويل اإلسالميرابعا 

 مواجية مخاطر صيغة المشاركة: - 1

المتناقصة المنتيية بالتمميك والتي  تتكون عقود المشاركة في الربح والخسارة من عقود المشاركة والمشاركة
يشترك فييا المصرف والعميل في رأس المال، بحسب نسب متفق عمييا بينيما. وفي حال الخسارة يتم 

توزيعيا بحسب نسبة كل منيما في رأس المال، أما في حال الربح فيكون بينيما بحسب نسبة أخرى متفق 
 عمييا قد ال تكون ىي ذاتيا نسب الخسارة.

تتأتى المخاطرة في مشروعات المشاركة من سوء اإلدارة، أو بيع المشارك اآلخر حصتو إلى طرف ثالث، و • 
أو من تعذر تشغيل المشروع أو فشمو في إنتاج السمعة أو الخدمة المطموبة، أو من عدم القدرة عمى تسويق 

 وتصريف منتجات المشروع أو فشميا.

نظرًا   في عقود المشاركة المنتيية بالتمميك يقمل من مخاطرهولعل تناقص ممكية المصرف في المشروع • 
النخفاض نسبتو في رأس المال. إال أن ىذا لن يكون إال بعد فترة يكون المشروع قد تجاوز الكثير من 

 المخاطر التشغيمية والتسويقية. األمر الذي يعني تراجع حجم ومستوى المخاطرة أيضًا.

  ةمواجية مخاطر عقود المضارب -0

تكون المخاطرة التعاقدية في عقود المضاربة، التي يكون فييا المصرف اإلسالمي صاحب المال، أكبر • 
صاحب العمل أي   منيا في أي عقود أخرى. وذلك ألن الخسارة تقع عمى صاحب المال لوحده وال يتحمل

 خسارة مادية، ما لم يثبت اإلىمال أو التعدي أو التقصير.

العمل الذي قد ال يكون كفئًا أو خبيرًا في إدارة وتصريف   ي عقود المضاربة من صاحبوتأتي المخاطرة ف• 
  منتجات المشروع، أو من المشروع نفسو أو منتجاتو.

 ويمكن أن تنتج المخاطرة من عدد من العوامل مثل:

                                                           
12 http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2091 

 



24 
 

 ( تجاوز المدة الكمية لمتمويل دون إتمام الصفقة.1)

 ( سوء أمانة رب العمل أو نقص كفاءتو وسوء إدارتو لممشروع.0)

 ( عدم االلتزام بشروط عقد المضاربة.2)

 ( أو قد يكون الناتج النيائي خسارًة أو ربحًا ضئياًل.4)

 .13( عدم أخذ ضمان لرأس مال المضاربة2)

 مواجية مخاطر عقود المرابحة: - 2

نيا في عقود المشاركة أو المضاربة، من حيث إن مستواىا تختمف طبيعة المخاطر في عقود المرابحة ع
 واحتمال حدوثيا أقل. وتنشأ المخاطرة في عقود المرابحة من ثالثة مصادر ىي:

ويكمن في رفض العميل التوقيع عمى عقد المرابحة لمسمعة عندما يتممكيا المصرف وقبل أن  المصدر األول
لمصرف ببيع السمعة إلى طرف ثالث. فإذا باعيا المصرف بمثل ما ينقميا إلى العميل. وفي ىذه الحال يقوم ا

اشتراىا بو، انتفت المخاطرة، وسدد المصرف حساباتو. أما إذا باعيا بأقل ممَّا اشتراىا بو، فيمكن لممصرف 
 تغطية ىذه الخسارة من خالل التأمين النقدي المودع لديو من قبل العميل اآلمر بالشراء أو من خالل كفيمو.

وينشأ عن وجود عيب في السمعة أو صالحيتيا، حيث يكون من حق العميل اآلمر بالشراء  المصدر الثاني
رفض استالم السمعة، وال يكون لممصرف الحق في الحصول عمى تعويض منو. وفي ىذه الحال يمكن 

األصمي رد السمعة  لممصرف الرجوع إلى البائع األصمي وردِّ السمعة لو. وىنا تكمن المخاطرة في رفض البائع
عادة قيمتيا لممصرف، وىنا سوف يضطر المصرف إلى بيع السمعة مع بيان عيبيا بأبخس األثمان،  وا 

 ويتحمل المصرف لوحده كامل الخسارة.

وينشأ عن تخمف العميل اآلمر بالشراء عن التسديد أو تأخره في التسديد. حيث ال يوجد في  المصدر الثالث
جزائي عمى التأخير في السداد، كما ال يوجد مكافأة لمتعجيل في الدفع قبل تاريخ العقود اإلسالمية شرط 

                                                           
13
 2ص ( مخاطر تطبٌق صٌغ التموٌل فً اإلسالم. مجلة العلوم والبحوث اإلسالمٌة، العدد الخامس.0210حمد هللا، حسن، منصور، مصطفى) 
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االستحقاق. ولذلك تحرص المصارف اإلسالمية عمى وجود كفيل قادر عمى تغطية عجز العميل عن التسديد، 
 إن حدث ذلك.

َمم: -4  مواجية مخاطر عقود السَّ

والتغيرات في األسعار، وخاصة انخفاض سعر السمعة تنشأ مخاطر عقود الَسمَّم، في معظميا، من السوق 
المتفق عمى تسميميا في األجل والمدفوع والمحدد سعرىا في العاجل. فانخفاض سعر السمعة في السوق يعني 
أن المصرف سوف لن يكون قادرًا عمى تحقيق أي أرباح من عقد الَسمَّم كون السعر الذي دفعو عاجاًل سوف 

يا عند استالميا. وبيذا تكون مخاطرة المصرف ليس فقط بمقدار الفرق بين سعر يكون أكثر من سعر بيع
نما أيضًا بمقدار ضياع الفرصة البديمة المتمثمة في مقدار الربح المتوقع  البيع األقل وسعر الشراء األعمى. وا 

 من عقد الَسمَّم.

زاماتو، أي بتسميم السمعة المتفق عمييا في كذلك تنشأ مخاطر عقود الَسمَّم عند عدم قدرة البائع عمى الوفاء بالت
 عقد الَسمَّم ألسباب خارجة عن إرادتو بالنسبة إلى نوع السمعة وجودتيا وكميتيا.

 وبالتالي تنشأ مخاطر عقود السمم مما يمي:

 .مخاطر سوقية لصعوبة تحديد األسعار المناسبة عند ميعاد التسميم 

 لعقد(.تقمبات األسعار في فترة التمويل ) مدة ا 

 .مخاطر ائتمانية تتمثل في عدم التزام المسمم إليو بالشروط المتفق عمييا 

 .14مخاطر في حالة الكوارث الطبيعية 

 مواجية مخاطر عقود االستصناع واالستصناع الموازي: - 2

تكمن مخاطر عقود االستصناع في السمعة المتفق عمى تصنيعيا، من حيث عدم صالحية المنتج. وبالتالي 
لمعميل الحق بالرجوع عمى الصانع أو المقاول الذي ىو المصرف. كما تكمن المخاطرة في مدى التزام  يكون

 الصانع بالزمن المحدد لتسميم المنتج.

                                                           
14
 7ص ( مخاطر تطبٌق صٌغ التموٌل فً اإلسالم. مجلة العلوم والبحوث اإلسالمٌة، العدد الخامس.0210حمد هللا، حسن، منصور، مصطفى) 
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وأما المصدر اآلخر لممخاطرة في ىذا النوع من العقود فينشأ عن تخمف أو تأخر المصنوع لو عن تسديد 
 باقي ثمن المنتج.

 عقود االستصناع و االستصناع الموازي بما يمي: كما يمكن تمخيص مخاطر

 تقمبات األسعار بعد تحديدىا في عقد االستصناع. -1

 تأخر الصانع في تسميم البضائع في حال كان المصرف مستصنعًا. -0

تأخر المقاول أو المنتج في تسميم األصل المستصنع في حال كان المصرف صانعًا، ممَّا يؤدي إلى  -2
 تسميم ودفع غرامات تأخير.تأخر موعد ال

 عدم سداد العميل المستصنع أو تأخره عن السداد مع عدم قدرة المصرف عمى رفع السعر نتيجة التأخير. -4

 التقمبات في أسعار المواد األولية الالزمة لالستصناع. -2

 مواجية مخاطر عقود اإليجارة: - 2

صل المؤجر ما تزال ممكيتو لممصرف. وتنشأ المخاطرة ُتعدُّ مخاطر عقود اإليجارة مخاطر ممكية، كون األ• 
 ىنا عن احتمال تمف أو تقادم أو انخفاض قيمة األصل، التي ال يستطيع المصرف تحويميا إلى المستأجر.

كما تنشأ عن تخمف المستأجر عن تسديد باقي أقساط األصل أو رفض المستأجر تممك األصل بعد انتياء • 
إعادتو إلى المصرف الذي يجب عميو أن يبيعو في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتعميمات عقد اإليجارة، وبالتالي 

 السمطة النقدية التي تمنع المصارف من إبقاء ممكية األصول واألعيان لدى المصارف إال لغايات تمويمية.

 وتحسين أداء المصارف اإلسالمية  اإلجراءات المطموبة لمواجية المخاطر بشكل عام

 من التعاون المكثف والمتطور بين السمطات النقدية واألجيزة الرقابية والمؤسسات المالية في السوق.المزيد • 

ضرورة االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت واإلنترنت في مشاركة األفكار والدراسات واألحكام الشرعية • 
 وغير ذلك فيما يتعمق بعمل المصرفية اإلسالمية.
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 لية المقبولة شرعًا لكي تنافس من حيث الفاعمية المالية المنتجات التقميدية.الما  تطوير المنتجات• 

 تحسين األداء عن طريق االستفادة من األفكار والتقنيات والخبرة المطورة خارج الصناعة المصرفية.• 

الستيعاب ضرورة التوسع في طرح وابتكار المزيد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وذلك • 
 السيولة الكبيرة المتوفرة لدى المصارف اإلسالمية

 إنشاء نظام مالي يتمتع بالخبرة والمرونة ويمتمك الكفاءة والقدرة التنافسية ممَّا يسيم بقوة في عممية النمو.• 

 عمى المؤسسات المالية واإلسالمية أن تتيح تقاريرىا المالية لمعموم تحقيقًا لمشفافية المالية.• 

ضرورة وجود تشريعات جديدة توحد المعايير التي تتبعيا السوق المالية اإلسالمية لممساىمة في قياميا بدور • 
 أكثر حيوية عمى المستوى العالمي.

سعي المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية لالندماج المصرفي، والتوجو نحو التكتل والتكامل فيما بينيا • 
 سع عمى المستويين المحمي والدوليأكبر وقاعدة أو  لخمق تجمعات مصرفية ذات حجم
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 أداة الدراسة:
بغرض تحقيق أىداف البحث والتحقق من صحة الفرضيات اعتمد الباحث عمى االستبانة كأداة لمدراسة حيث 

بدايًة تقسيم االستبانة إلى مرت عممية تصميميا بعدة مراحل حتى وصمت إلى صيغتيا النيائية، حيث تم 
راسة المؤثرة متغيرات الدقسمين يتضمن القسم األول المعمومات الشخصية ألفراد العينة ويتناول القسم الثاني 

. وقد تم فقرة 16تشتمل عمى و  محاور أربعةمن خالل  سالمية عمى منح التمويلفي قدرة المصارف اإل
 اء أفراد العينة حول فقرات االستبانة.اعتماد مقياس " ليكرت " الخماسي لقياس آر 
  .لمتأكد من مستوى صدق األداة ين والمختصين يوثم تم عرضيا عمى مجموعة من األكاديم

ويقصد بثبات أداة   Cronbach's Alphaستخدام معامل اختبار الثبات عمى عينة البحث باجراء إتم و 
-0بين ) Cronbach's Alphaيمة معامل االرتباط ق حيث تتراوحالقياس " االتساق الداخمي بين عباراتيا "

 رقم الجدوليوضح و  (0.70( وحتى يتمتع المقياس بالثبات يجب أال يقل الحد األدنى لقيمة المعامل عن )1
باألضافة إلى انة ألسئمة كل محور من محاور االستب Cronbach's Alpha( نتائج التحميل لمعامل 2)

حيث بمغت قيمة معامل االتساق الداخمي  عمى حدا المتغيراتبالنسبة لكل من وذلك  انةستبالمعامل الكمي لال
يمكن اإلعتماد عمى وىي تمثل قيمة جيدة لثبات االتساق الداخمي ومقبولة ألغراض التحميل و  0.821

 استجابات أفراد العينة في اشتقاق النتائج المتعمقة بمجتمع الدراسة.
 الترتيب كرونباخ لفاقيمة معامل أ تسمسل الفقرات المحور

 4 0.71 (4إلى  1) ىيكمية المصارف اإلسالمية وشكميا التنظيمي

 3 0.75 (8إلى  5) اإلطار القانوني الناظم لعمل المصارف اإلسالمية

 2 0.79 (12إلى  9) المخاطر التي تعترض عمل المصارف اإلسالمية

 1 0.87 (16إلى  13) المنافسة مع المصارف التقميدية

 -- 3.822 (16إلى  1) انة كاممةً ستباال

 Cronbach's Alphaنتائج اختبار ( 1-0الجدول رقم )

وبعد التاكد من صدق وثبات أداة الدراسة )االستبانة( تم توزيعيا من قبل الباحث عمى عينة الدراسة، وبمغ 
 ة( استبان72سترجاع )( استبانة، ثم قام الباحث بجمع االستبانات حيث تم ا80عدد االستبانات الموزعة )
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( استبانات لعدم اكتمال اإلجابات أو لوضع إجابة المحايد لكل الفقرات، 9ووجد الباحث ضرورة استبعاد )
 %(.79( استبانة أي مانسبتو )63وبذلك أصبح إجمالي االستبانات المقبولة لمتحميل )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -3

اإلصدار العشرون( في تحميل البيانات  (SPSSية لمعموم االجتماعية تمت االستفادة من الحزمة االحصائ
تم استخدام عدد من المقاييس اإلحصائية الوصفية واالستداللية واالختبارات التي تالئم التي تم جمعيا، كما 

وعًا أشير مقاييس النزعة المركزية وأكثرىا شي الذي يعدالوسط الحسابي  وىي ياخدم أىدافوتالدراسة  فرضيات
 ضمن مقاييس و في كثير من الحاالتتبكثرة االستخدام وصالحي واالنحراف المعياري الذي يتميز واستخداماً 
 .One-Sample T-testباستخدام اختبارتم اختبار الفرضٌات و ،التشتت

 تحميل خصائص عينة الدراسة: -3

 المجموع أنثى ذكر الجنس
 22 02 42 العدد 

 %122 %20 %26 النسبة
 المجموع  42أكثر من  سنة 42-22  22 - 02  02أقل من  الفئات العمرية

 22 2 01 24 2 التكرار

 %122 %6 %22 %24 %2 النسبة المئوية

 المجموع غير ذلك إجازة ماجستير دكتوراه المؤىل العممي

 22 2 02 02 4 التكرار

 %122 %7 %42 %42 %7 النسبة المئوية

 المجموع سنة فأكثر11 12إلى 7بين  2إلى  4بين  نواتس 2أقل من  سنوات الخبرة
 122 4 12 06 01 التكرار

 %122 %2 %17 %44 %22 النسبة المئوية
 ( تحميل خصائص عينة الدراسة3-3الجدول رقم )

% لإلناث وىذا يعود إلى طبيعة الميام الموكمة ألقسام 32و ذكور% من ال68تتوزع عينة الدراسة مابين 
 لتي تتطمب التواصل المباشر والعمل المستمر مع طالبي اإلئتمان وىو مايناسب الموظفين الذكور.اإلئتمان وا

( 45-35% من العينة المدروسة تمييا الشريحة )48( بالمرتبة األولى بـ35-25جاءت الشريحة العمرية )
% تمييا 40األولى بـ( سنوات بالمرتبة 6إلى  4بالمرتبة الثانية وكذلك جاءت شريحة سنوات الخبرة )بين 
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 اإلسالمية في سورية%، وىو مايعكس حداثة قطاع المصارف 33سنوات( سنوات بـ 3الشريحة )أقل من 
 وبالتالي صغر عمر وخبرة المتخصصين فيو.

% لمماجستير مما يعبر عن المستوى 36% من أفراد العينة ىم من حممة اإلجازة الجامعية ويمييا 46
لمتطمبات العمل في ىذا القطاع و يعود إلى رغبة الباحث في الوصول إلى آراء  التعميمي الجيد استجابةً 

 أصحاب المستويات اإلدارية العميا من أفراد العينة.

 اإلحصاءات الوصفية: -4
تتضمن اإلحصاءات الوصفية قيم كل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات االستبانة وإلجمالي 

األىمية النسبية لكل منيا، حيث تم اعتبار أن الحد الفاصل بين األىمية المرتفعة  كل محور لموصول إلى
 .3.4والمتوسطة ىي قيمة المتوسط البالغة 

 ىيكمية المصارف اإلسالمية وشكل تنظيميا في قدرتيا عمى منح التمويل:أثر : 4-1
 

 :فقرات كمايمي أربعيتضمن ىذا المحور 

 الترتيب األىمية اريالنحراف المعي المتوسط الفقرة

يؤثر الييكل التنظيم لممصارف اإلسالمية في مستويات 
 التمويل الممنوحة

 2 مرتفعة 747. 3.63

تؤثر إجراءات لجنة الرقابة الشرعية في مستويات التمويل 
 الممنوحة

 1 مرتفعة 902. 3.93

تؤثر إجراءات الفصل بين المساىمين وأصحاب حسابات 
التمويل الممنوحة االستثمار في مستويات  

 4 مرتفعة 808. 3.56

يؤثر موقع إدارة اإلئتمان وصالحياتيا في الييكل التنظيمي 
 في مستويات التمويل الممنوحة

 2 مرتفعة 750. 3.60

 الثالث مرتفعة 629. 3.62 إجمالي المحور

 أفراد العينةالدراسة وفقاا إلجابات  لممحور األول مننتائج التحميل الوصفي ( 2-3الجدول رقم )
من الجدول أعاله نالحظ أن الفقرة الثانية )إجراءات لجنة الرقابة الشرعية( في المرتبة األولى من حيث 

وىو ما يعبر عن األىمية التي تولييا المصارف  0.747وبانحراف معياري  3993بوسطي حسابي   األىمية



32 
 

جازتيا لمختمف أنشطة اإلسالمية لتشكيل وطبيعة ميام ومسؤوليات لجنة الرقابة الشر  عية من خالل آرائيا وا 
المصرف والسيما أنشطة منح اإلئتمان كضامن اللتزام المصرف بأحكام الشريعة اإلسالمية، وجاءت فقرة 

ثير التأفي المرتبة الثانية من حيث األىمية من وجية نظر أفراد العينة وىو ما يعكس  )الييكل التنظيمي(
 التي تركز عمى سمعة الفرد وتاريخو.  سؤوليات بين الوحدات اإلدارية المختمفةلتوزيع الميام والمالمباشر 

 :قدرتيا عمى منح التمويل أثر اإلطار القانوني الناظم لعمل المصارف اإلسالمية في: : 4-2
 وفق الجدول أدناه: ويشتمل ىذا المحور عمى أربع فقرات

 الترتيب األىمية النحراف المعياري المتوسط الفقرة

تؤثر التشريعات المصرفية الخاصة بالمصارف اإلسالمية عمى حجم 
 التمويالت الممنوحة.

 1 مرتفعة 884. 3.81

تؤثر التشريعات المصرفية عمى حجم التمويالت الممنوحة من قبل 
 المصارف اإلسالمية

 مرتفعة 782. 3.79
2 

تؤثر اإلجراءات اإلئتمانية المعمول بيا في المصرف عمى أحجام 
تمويالت الممنوحة.ال  

 4 متوسطة 812. 3.12

تؤثر الضوابط الشرعية المعمول بيا في المصرف عمى مستويات 
 التمويل الممنوح.

 2 متوسطة 804. 3.19

 الرابع  مرتفعة 459. 3.45 إجمالي المحور

 ينةالدراسة وفقاا إلجابات أفراد الع من الثاني لممحورنتائج التحميل الوصفي ( 4-3الجدول رقم )
( بالمرتبة األولى من حيث األىمية التشريعات المصرفية الخاصة بالمصارف اإلسالمية) األولىجاءت الفقرة 

( وىو التشريعات المصرفية بشكٍل عام) الثانيةتمييا الفقرة  0.884وبانحراف معياري  3981بوسطي حسابي 
الكبيرة في الرقابة والضبط ألعمال  لمتشريعات المصرفية وقدرة المصرف المركزيما يعكس الدور الكبير 

المصارف اإلسالمية والتقميدية، وكمحدد ىام من محددات مختمف أنشطة اإلئتمان في كال النوعين من 
  المصارف.
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 :المخاطر التي تعترض عمل المصارف اإلسالمية في قدرتيا عمى منح التمويل: أثر 4-3
 ترتيبال األىمية النحراف المعياري المتوسط الفقرة

جراءات إدارة المخاطر في حجم التمويل الممنوح.  2 مرتفعة 587. 9.23 تؤثر سياسات وا 

يؤثر ارتفاع المخاطر في صيغ التمويل اإلسالمية في حجم التمويل 
 الممنوح.

 1 مرتفعة 643. 1.10

في في حجم التمويل الممنوح. الماليةمخاطر التؤثر   
3.67 

 2 مرتفعة 739.

التشغيمية في في حجم التمويل الممنوح.تؤثر المخاطر   مرتفعة 651. 9.20 
4 

 األول مرتفعة 852. 3.72 إجمالي المحور

 الدراسة وفقاا إلجابات أفراد العينة من الثالث لممحورنتائج التحميل الوصفي ( 5-3الجدول رقم )
رتبة األولى بوسطي حسابي بالم بمخاطر صيغ التمويل اإلسالميجاءت الفقرة الثانية من المحور المتعمقة 

عن إدراك عينة يمييا فقرة حجم ممتمكات طالب اإلئتمان وىو ما يعبر  0.643وبانحراف معياري  4901
الدراسة لحجم المخاطر الكبيرة الناجمة عن صيغ المشاركة والتممك وفق الصيغ التمويمية اإلسالمية وانعكاس 

لمالءة المالية ا لية التعرض لممخاطر وأثر ذلك في ذلك عمى عمل المصارف اإلسالمية وارتفاع احتما
 لممصرف.

 :المنافسة مع المصارف التقميدية في السوق في قدرة المصارف اإلسالمية عمى منح التمويل أثر: 4-4

 المتوسط المحور
النحراف 
 المعياري

 الترتيب األىمية

يالتيا أثر تأخر إنشاء المصارف اإلسالمية ودخوليا لمسوق في أحجام تمو 
 الممنوحة

 2 مرتفعة 726. 3.83

يؤثر العدد األكبر لممصارف التقميدية وتواجدىا الجغرالفي عمى حصة 
 المصارف اإلسالمية من التمويالت الممنوحة. 

 1 مرتفعة 626. 4.15

يؤثر وجود مرونة أكبر لدى المصارف التقميدية فيب طرح عروض ومنتجات 
 من التمويالت الممنوحة.أكثر عمى حصة المصارف اإلسالمية 

 4 مرتفعة 685. 3.57
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المنافسة الكبيرة عمى اجتذاب الكفاءات في حجم التمويالت الممنوحة في  تؤثر
 المصارف اإلسالمية.

 3 مرتفعة 651. 3.60

 الثاني مرتفعة 418. 3..7 إجمالي المحور

 فقاا إلجابات أفراد العينةالدراسة و  من الرابع لممحورنتائج التحميل الوصفي ( 6-3الجدول رقم )
وبانحراف  4.15( أواًل من حيث األىمية بوسطي حسابي عدد وتوزع المصارف التقميديةجاءت الفقرة الثانية )

) تأخر إنشاء المصارف اإلسالمية( وىو ما يشير إلى درجة المنافسة الكبيرة مع تمييا فقرة  0.626معياري
الستحواذ عمى حصص تتالءم مع أىداف المصارف اإلسالمية في المصارف التقميدية عمى اقتسام السوق وا

 السوق المصرفية السورية.
 نتائج اختبار الفرضيات: -5

( الذي One sample T – testلعينة واحدة ) Tختباراتم أستخدام فرضيات الدراسة، لغرض التحقق من 
ويتم قبول الفرضية العدمية إذا ( 3.4)المعدل يقوم عمى مقارنة المتوسط المحسوب مع المتوسط الفرضي 

 Oneنتائج اختبار ( نتائج تحميل 6-2ويبين الجدول رقم )% a=5أكبر من قيمة  Sigكان مستوى الداللة 
sample T – test لفرضيات الدراسة 

 النتيجة
Sig. (2-
tailed) T 

Std. 
Deviation Mean N الفرضية 

 63 3.62 628. 57.625    000. قبول
رف اإلسالمية وشكميا ىيكمية المصا

 التنظيمي

 63 3.45 459. 75.132 000. قبول
اإلطار القانوني الناظم لعمل المصارف 

 اإلسالمية

 63 3.72 852. 43.654 000. قبول
المخاطر التي تعترض عمل المصارف 

 اإلسالمية
 المنافسة مع المصارف التقميدية 63 3.67 418. 87.768 000. قبول

 العوامل المؤثرة في قدرة المصارف اإلسالمية عمى منح التمويلالدراسة حول  اتنتائج اختبار فرضي (7-3دول رقم )الج

 :يوضح الجدول أعاله
الفرضية األولى المتعمقة "بييكمية % في 5وىو أصغر من  0.00يساوي  Sigأن مستوى داللة االختبار  -

نرفض أي وبة أكبر من قيمتيا الجدولية المحس Tوكذلك فإن قيمة المصارف اإلسالمية وشكميا التنظيمي 
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تؤثر ىيكمية المصارف اإلسالمية وشكل تنظيميا في قدرتيا الفرضية البديمة أي  نقبلو الفرضية الصفرية 
 عمى منح التمويل.

المحسوبة أكبر من  Tوقيمة  %5وىو أصغر من  0.00 مساويًا لـ Sigوكذلك جاء مستوى الداللة  -
ونقبل الفرضية البديمة أي يؤثر  نرفض الفرضية الصفريةأي ق بالفرضية الثانية، قيمتيا الجدولية فيما يتعم

 اإلطار القانوني الناظم لعمل  المصارف اإلسالمية في قدرتيا عمى منح التمويل.
أما مايتعمق بالفرضية الثالثة" المخاطر التي تعترض عمل المصارف اإلسالمية" فقد بمغ مستوى الداللة  -

Sig 0.00 وكذلك بالنسبة لقيمة  %5وىو أصغر من متو ا قيمT  المحسوبة التي جاءت أكبر من قيمتيا
الفرضية البديمة أي تؤثر المخاطر التي تعترض عمل  نقبلو نرفض الفرضية الصفرية أي الجدولية، 

 المصارف اإلسالمية في قدرتيا عمى منح التمويل.
مصارف التقميدية" فيما يتعمق بكل من مستوى وىو ما ينطبق عمى الفرضية الرابعة " المنافسة مع ال -

الفرضية البديمة أي تؤثر المنافسة  نقبلو نرفض الفرضية الصفرية أي المحسوبة،  Tوقيمة  Sigالداللة 
 مع المصارف التقميدية في قدرة المصارف اإلسالمية عمى منح التمويل.
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 :والتوصيات النتائج
 أولا: النتائج:

 مستمدة من وصف عينة الدراسة:النتائج ال
يالحظ ارتفاع نسبة اإلناث في العينة المدروسة حيث دخمت المرأة في سورية جميع مجاالت العمل  .1

 بمافييا القطاع المصرفي وذلك نتيجة الرتفاع نسبة تعميم اإلناث.
طاع من يتمتع أغمب أفراد العينة بمستويات تعميمية عالية، وىذا من متطمبات العمل في ىذا الق .2

 مؤىالت عممية وبالتالي درجة عالية من الكفاءة.
 
 من تحميل متغيرات الدراسة: المستمدة النتائج
 وجود عالقة مابين ىيكمية المصارف اإلسالمية وشكميا التنظيمي وقدرتيا عمى منح التمويل لطالبيو. .3
ا عمى منح التمويل وجود عالقة مابين اإلطار القانوني الناظم لعمل المصارف اإلسالمية وقدرتي .4

 لطالبيو.
وجود عالقة مابين المخاطر التي تتعرض ليا أنشطة المصارف اإلسالمية وقدرتيا عمى منح التمويل  .5

 لطالبيو.
وجود عالقة مابين منافسة المصارف التقميدية لممصارف اإلسالمية وقدرة األخيرة عمى منح التمويل  .6

 لطالبيو.
ددة سواء عمى مستوى الخدمات المصرفية أو التمويمية أو تقوم المصارف اإلسالمية بأنشطة متع .7

 االجتماعية.
 لممصارف اإلسالمية مؤىالت تساعدىا عمى المنافسة مع المصارف التقميدية. .8
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 التوصيات:ثانياا: 

 يمي: توصي الدراسة بما
جراءات أكثر كفاءة لمنح االئتمان ودفع عجمة االقتصاد وذلك  (1 من خالل التنسيق ضرورة وضع ضوابط وا 

دارات المصارف.  مابين الجيات الرقابية وا 
العمل عمى إعادة النظر في التشريعات المصرفية المعمول بيا حاليًا، إلعطاء دور أكبر لممصارف  (3

 اإلسالمية في عمميات التنمية.
ية دراسة تجارب الدول األخرى لالستفادة من نقاط النجاح لدييم في تطوير عمل المصارف اإلسالم (2

 كنموذج مصرفي يتوافق مع المتطمبات االجتماعية والدينية.
العمل عمى نشر تقارير توعوية متخصصة بأنشطة المصارف اإلسالمية والسيما صيغ التمويل المتبعة  (4

جراءات الحصول عمى التمويل.  فييا، وا 
====================================== 
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 (1الممحق رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد المحترم                                                 
 تحية طيبة وبعد.                                                                            

 حت عنوان:يقوم الباحث بدراسة ت
 " مشكمة التمويل في المصارف اإلسالمية )السورية("

ن المعمومات يرجى قراءة االستبيان المرفق باىتمام واختيار اإلجابة التي تعكس الواقع فعميًا ، األمر الذي سينعكس عمى دقة نتائج البحث ، عممًا أ 
 ث العممي فقط .                                      التي ستدلون بيا ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البح

 مع فائق الحترام والتقدير     
 الباحث:                                                                                                      

 المعمومات الشخصية:

   :   )   (الجنس (1

 أنثى  ()            ذكر          

)   ( أقل من العمر:   (3

 سنة 35 – 25سنة     )   ( بين  25

 سنة 45سنة         )   (  أكثر من  44 – 36)   ( بين 

)  ( المؤىل العممي:  (2

 إجازة         )   ( ماجستير          )   ( دكتوراه             )   ( غير ذلك

)   (  سنوات الخبرة:  (4
 سنوات     6 – 4 سنوات فأقل   )   ( بين 3

 سنة فأكثر 11سنوات      )   (  10 – 7)   ( بين   
 

 ىيكمية المصارف اإلسالمية وشكل تنظيميا في قدرتيا عمى منح التمويل أثر

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة الفقرة الرقم
 بشدة

1 
 يؤثر الييكل التنظيم لممصارف اإلسالمية في مستويات التمويل

 الممنوحة
     

      تؤثر إجراءات لجنة الرقابة الشرعية في مستويات التمويل الممنوحة 3
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2 
تؤثر إجراءات الفصل بين المساىمين وأصحاب حسابات االستثمار 

 في مستويات التمويل الممنوحة
     

4 
يؤثر موقع إدارة اإلئتمان وصالحياتيا في الييكل التنظيمي في 

لممنوحةمستويات التمويل ا  
     

 أثر اإلطار القانوني الناظم لعمل المصارف اإلسالمية في قدرتيا عمى منح التمويل

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة الفقرة الرقم
 بشدة

5 
تؤثر التشريعات المصرفية الخاصة بالمصارف اإلسالمية عمى حجم 

 التمويالت الممنوحة.
     

6 
المصرفية عمى حجم التمويالت الممنوحة من قبل تؤثر التشريعات 

 المصارف اإلسالمية
     

7 
تؤثر اإلجراءات اإلئتمانية المعمول بيا في المصرف عمى أحجام 

 التمويالت الممنوحة.
     

8 
تؤثر الضوابط الشرعية المعمول بيا في المصرف عمى مستويات 

 التمويل الممنوح.
     

 عمل المصارف اإلسالمية في قدرتيا عمى منح التمويلأثر المخاطر التي تعترض 

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة الفقرة الرقم
غير موافق 

 بشدة
جراءات إدارة المخاطر في حجم التمويل الممنوح. 9       تؤثر سياسات وا 

13 
يؤثر ارتفاع المخاطر في صيغ التمويل اإلسالمية في حجم التمويل 

 الممنوح.
     

      تؤثر المخاطر المالية في في حجم التمويل الممنوح. 11

      تؤثر المخاطر التشغيمية في في حجم التمويل الممنوح. 13

 المنافسة مع المصارف التقميدية في السوق في قدرة المصارف اإلسالمية عمى منح التمويل أثر

 الفقرة الرقم
فق غير موا غير موافق محايد موافق موافق بشدة 

 بشدة

12 
أثر تأخر إنشاء المصارف اإلسالمية ودخوليا لمسوق في أحجام 

 تمويالتيا الممنوحة
     

14 
يؤثر العدد األكبر لممصارف التقميدية وتواجدىا الجغرالفي عمى حصة 

 المصارف اإلسالمية من التمويالت الممنوحة. 
     

15 
طرح عروض  يؤثر وجود مرونة أكبر لدى المصارف التقميدية فيب

ومنتجات أكثر عمى حصة المصارف اإلسالمية من التمويالت 
 الممنوحة.

     

16 
المنافسة الكبيرة عمى اجتذاب الكفاءات في حجم التمويالت  تؤثر

 الممنوحة في المصارف اإلسالمية.
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