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isks of Investing in the Jordanian Islamic Banks - An Applied Study of the Contracts of (Profit and Loss Sharing, Joint Venture, and Manufacturing

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجمد لطايفٌ

خماطر االستثىار يف املصارف اإلسالوية األردنية
دراسة تطبيقية لعقود (املضاربة ،واملشاركة ،واالستصهاع)
د .أجمد سامل لطايفٌ*
تاريخ قبول البحث0267/8/00 :م

تاريخ وصول البحث0267/6/61 :م

ومخص

ىدفت الدراسة لبياف المخاطر التي تواجو المصارؼ اإلسالمية األردنية في االستثمار بصيغة

المضاربة ،والمشاركة ،واالستصناع ،مف خالؿ استخداـ األسموب التحميمي القياسي ،وتوصمت الدراسة
إلى أف ىناؾ قصو اًر لدى المصارؼ اإلسالمية في تحديد وقياس تكمفة عقود االستثمار اإلسالمي بداللة
إحصائية .وأف عقود المضاربة والمشاركة واالستصناع مف العقود ذات المخاطر التي تواجو عمميات

االستثمار في المصارؼ اإلسالمية بداللة إحصائية ،وكذلؾ فإف المشتقات المالية تؤثر عمى تكمفة
مخاطر االستثمار في المصارؼ اإلسالمية بداللة إحصائية ،وأف مخاطر االستثمار اإلسالمية تختمؼ

عف مخاطر التمويؿ األخرى.

كممات مفتاحية :مخاطر االستثمار ،المصارؼ اإلسالمية األردنية ،عقػد المضػاربة ،عقػد المشػاركة ،عقػد

االستصناع.

Abstract
The main aim of the study reporting in the article below was to survey the main threats
”that Jordanian Islamic banks face in three types of investment contracts: “Mudaraba
(Profit-and-loss sharing), Musharakah (joint venture) and Istisna (Manufacturing Finance).
After analyzing the data both quantitatively and qualitatively, it has turned out to us that
the current Islamic banking system is probably powerless in identifying and therefore
measuring the real cost of these three types of investment contracts, which are definitely
risky investment avenues. What is worth noting here is that almushtagaat almaaliah
(financial derivatives) negatively affects the cost of investment in the Islamic banking
system. Needless to say, the risks associated with Islamic banking are surely different
from those of conventional banking.

املقدوة.

تعرضا لممخاطر ،وال سيما في عالمنا المعاصر ،حيث تعاظمت ىذه
تعد الصناعة المصرفية مف أكثر الصناعات
ً
المخاطر وتغيرت طبيعتيا في ظؿ تطورات التحرر المالي ومستحدثات العمؿ المصرفي ،وتنامي استخداـ أدوات مالية جديدة،
ساعد عمييا التقدـ التكنولوجي اليائؿ في الصناعة المصرفية.

تطور ممحوظًا في انتشار العمميات المصرفية اإلسالمية ،سواء مػف خػالؿ
ًا
وقد شيدت الصناعة المصرفية العالمية

تقػػديـ خػػدمات مص ػرفية إسػػالمية مماثمػػة لمخػػدمات التػػي تقػػدميا المصػػارؼ األخػػرى ،أو تحػػوؿ تمػػؾ المصػػارؼ ذاتيػػا إلػػى العمػػؿ
المصرفي اإلسالمي.
* محاضر متفرغ ،قسـ االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية ،كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة اليرموؾ.

اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)14ع (1439 ،)2ي2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٚ
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خماطر االستثىار يف املصارف اإلسالوية األردنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث تنوعت المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ اإلسالمية مف مخاطر التشغيؿ واالئتماف والتسويؽ والمخاطر

المالية ،إلى مخاطر عدـ االلتزاـ بالضوابط الشرعية في المصارؼ اإلسالمية والتي تعد مف أىـ ما يتعرض لو المصرؼ
اإلسالمي مف مخاطر.

وتختمؼ آلية التمويؿ في المصارؼ اإلسالمية عنيا في المصارؼ التقميدية ،حيث ال تعتمد ىذه المصارؼ عمى بيع

وشراء النقود ،وانما تعتمد عمى عقود وصيغ إسالمية مختمفة( ،مرابحة ،مشاركة ،مضاربة ،إجارة ،إستصناع ،سمـ )...
وبالتالي ال بد مف دراسة خاصة لتكمفة كؿ عقد مف تمؾ العقود ،والتعرؼ عمى المخاطر الناشئة عنيا.

وسوؼ يتـ التطرؽ في ىذا البحث لدراسة عقود المضاربة ،والمشاركة ،واالستصناع ،والمخاطر التي تتعرض ليا ىذه

العقود الثالثة ،وطرؽ تالفي المخاطر المصاحبة ليا.
وشكمة البحث.

باالستناد إلى ما تقدـ ،فإف مشكمة البحث تتمثؿ في دراسة المخاطر غير المنطقية وغير التقميدية الناشئة عف تطبيؽ

صيغ التمويؿ اإلسالمي والسعي إلى وضع األسس المناسبة لتحديد تكمفة التمويؿ بما يتناسب مع كؿ نوع مف ىذه العقود التي

يقوـ بيا المصرؼ اإلسالمي ،وبالتالي ال بد مف دراسة تكاليفية خاصة لكؿ نوع مف أنواع ىذه العقود.
وتحاوؿ ىذه الدراسة أف تجيب عف األسئمة اآلتية:
)1

ما األعماؿ المصرفية التي تقوـ بيا البنوؾ اإلسالمية؟

)2

ما الدراسات الفنية لمعقود التي تتـ في المصارؼ اإلسالمية مف حيث حجـ مخاطرة كؿ عقد مف ىذه العقود خاصة

)3

ما مدى تطبيؽ نظاـ المشاركة ،والمضاربة ،واالستصناع ،في البنوؾ اإلسالمية؟

)4

ما رأي عينة البحث (البنؾ اإلسالمي األردني) في تطبيؽ األنظمة الثالثة في المعامالت المصرفية لدييـ.

في ظؿ تنوع وتعدد حجـ ىذه العقود؟

أيىية البحث.
تبرز أىمية البحث مف الدور الذي تمعبو المصارؼ اإلسالمية في االقتصاد العالمي عموماً ،حيث بمغ عدد ىذه المصارؼ

عمى مستوى العالـ مثتيف وسبعة وستيف مصرفا إسالميا تدير ما يزيد عمى مئتييف وخمسيف مميار دوالر ،إضافة إلى وجود

حوالي ثالثمئة مصرؼ تقميدي يقدـ عمميات مصرفية إسالمية إلى جانب العمميات المصرفية التقميدية ،ويبمغ معدؿ نمو القطاع
سنويا(.)1
المصرفي اإلسالمي في العالـ حوالي ً %15

ونظر ألف المخاطرة ىي المحور األساسي لنموذج االستثمار والصيرفة اإلسالمية ،والمشاركة في المخاطر ىو المبرر
ًا
لمربح ،وعميو فإف أىمية ىذا البحث تنبع مف تركيزه عمى النقاط اآلتية:



عدـ وجود دراسات لتقييـ وقياس تمؾ المخاطر؛ لذلؾ كاف استخداـ عقود مثؿ عقد االستصناع محدوداً وىامشياً مف

قبؿ المصارؼ اإلسالمية؛ حيث غمبت صيغ التمويؿ المضموف والمنخفض المخاطر عمى عقود المصرؼ اإلسالمي،
إذ شكمت المرابحة والتأجير التمويمي غالبية أصوؿ المؤسسات المالية اإلسالمية.



التعرؼ عمى أنواع المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ اإلسالمية ،ومف بينيا عقود المشاركة والمضاربة واالستصناع؛



اقتراح أىـ الطرؽ واألساليب؛ لتخفيض ىذه المخاطر.

مف أجؿ تحديد آلية تخفيضيا ووضعيا ضمف المدى المالئـ لزيادة الربحية.

 ٖٔٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)14ع ( 1439 ،)2ي2018/م
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أيداف البحث :ييدؼ ىذا البحث إلى:

 -1قياس وتحديد المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ اإلسالمية؛ بسبب اختالؼ طبيعة تمويؿ المصارؼ اإلسالمية عف
المصارؼ التقميدية ،وبالتالي اختالؼ المخاطر التي تتعرض ليا.
 -2السعي إلى تخفيض المخاطر الناشئة عف ىذه العقود ،باقتراح تطبيؽ صيغ عقود تمويؿ غير تقميدية تساعد المصارؼ
اإلسالمية عمى زيادة العائد المتوقع مف ىذه العقود.

 -3بياف دور المشتقات المالية اإلسالمية في التعرؼ عمى المخاطر الناشئة عف تطبيؽ صيغ العقود الثالثة السالفة الذكر.
فرضيات البحث.

)1

قصور المصارؼ اإلسالمية في تحديد وقياس تكمفة مخاطر عقود التمويؿ اإلسالمي.

)2

تعد عقود المضاربة والمشاركة واالستصناع مف العقود ذات المخاطر المرتفعة التي تواجو عمميات التمويؿ في المصارؼ

)3

تؤثر المشتقات المالية اإلسالمية عمى تكمفة مخاطر التمويؿ في المصارؼ اإلسالمية.

اإلسالمية.

وهًجية البحث.

يعتمد الباحث عمى استخداـ المنيج الوصفي التحميمي بغرض تحقيؽ أىداؼ البحث ،حيث سيتبع الخطوات اآلتية لتحقيقيا:

أ.

سيعتمد الباحث في تحديد اإلطار النظري ليذه الدراسة عمى الدراسات الممثمة بالكتب العربية واألجنبية والدوريات

والمقاالت المتخصصة؛ وذلؾ لتكويف إطار فكري لمبحث ينطمؽ منو الباحث لتحديد المفاىيـ المتعمقة بالموضوع.

ب .بالنسبة لمجانب العممي ،فسيتـ مف خالؿ دراسة تطبيقية عمى عينة مف المصارؼ اإلسالمية ،وذلؾ مف خالؿ التطبيؽ
الميداني وعمؿ المقابمة (االستبياف) وتحميميا .وقد قاـ الباحث بتوزيع  33استبانة عمى المصارؼ اإلسالمية في األردف

وبعد جمع االستبيانات تـ استبعاد  3استبانات بسبب ضياعيا مف قبؿ موظفي المصارؼ ،فأجري التحميؿ عمى 27
"استبانة بوصفيا عينة لمدراسة وسيتـ عرض نتائج التحميؿ في سياؽ البحث.
الدراسات السابقة.

يفتقر الفكر المحاسبي الحالي إلى الدراسات التي تبحث في التمويؿ اإلسالمي والمخاطر الناشئة عنو ،وخاصة أف

ظيور تمؾ الدراسات ترافقت مع نشوء المصارؼ اإلسالمية منذ أربعة عقود ،وبالرغـ مف ذلؾ فقد قامت بعض المصارؼ
األجنبية والعربية بدراسات وأبحاث عف االقتصاد اإلسالمي ،وقد تناوؿ عدد مف الباحثيف الموضوع مف جوانب مختمفة ،ومف

أىـ تمؾ الدراسات.
(أ)

()2

دراسة محمد البمتاجي( ،أنموذج مقترح لقياس المخاطر في المصرفية اإلسالمية) دراسة ميدانية ،األردنٕٖٓٓ ،م :

وقد قدـ ىذا البحث فكرة عف المخاطر المصرفية بشكؿ عاـ واإلسالمية بشكؿ خاص والطبيعة المميزة لممصارؼ

اإلسالمية ،وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مصادر الخطر في المصارؼ اإلسالمية ،ومف أجؿ تصميـ نموذج
لقياس المخاطر بالمصرفية اإلسالمية كأداة مف أدوات المحاسبة اإلدارية لمرقابة والمتابعة ،وقد توصؿ الباحث إلى ضرورة
وجود أنموذج محاسبي لقياس المخاطر يتناسب مع طبيعتيا ،مع وجود ىيئة لمرقابة الشرعية توفر عقود متطابقة مع الشريعة
اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)14ع (1439 ،)2ي2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٔ
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خماطر االستثىار يف املصارف اإلسالوية األردنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسالمية ،وأىمية االلتزاـ بالمعايير الدولية مع وجود نظاـ لمرقابة عمى المخاطر ،وتنويع وابتكار مصادر األمواؿ وأرباح
المصرؼ.
وفي نياية البحث ،اقترح الباحث عمى المصارؼ اإلسالمية األخذ بنموذج لقياس المخاطر مع وجود قوانيف وتشريعات
لضبط أداء المصارؼ اإلسالمية.
(ب) دراسة عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي (مستقبميات مقترحة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية) المممكة العربية السعودية،

ٖٕٓٓم(ٖ).

في ىذا البحث تـ دراسة المستقبميات المالية (المشتقات) كأداة جديدة؛ لمتحوط مف المخاطر التي تواجو المصارؼ

اإلسالمية بما يتوافؽ مع الشريعة اإلسالمية ،وقد توصؿ الباحث إلى أف المشتقات المالية يمكف أف تكوف أداة لتخفيض

المخاطر إذا ما استخدمت بالشكؿ الصحيح بما يتوافؽ مع الشريعة ،ولكنيا تحتاج إلى مزيد مف الدراسة المالية والشرعية

لموصوؿ إلى عقود مبتكرة وذات صيغة مالئمة لممصارؼ اإلسالمية.
(ج) دراسة الغريب ناصر( ،مخاطر التمويل اإلسالمي وأساليب التعامل معها) مصرٕٕٓٓ ،م(ٗ).
تناوؿ ىذا البحث المفاىيـ المتعمقة بالمخاطر وخصائص التمويؿ اإلسالمي حيث قسـ المخاطر إلى أربع مجموعات،
وىي مخاطر الصيغ ،ومخاطر التعامؿ ،ومخاطر طبيعية أو بيئية ،وقد ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى المخاطر التي
تشتمؿ عمميات التمويؿ اإلسالمي ومصادرىا الرئيسة عمى مستوى كؿ صيغة مف صيغ التمويؿ ،والمسببات ليا ،ومف ثـ
مناقشة بعض األساليب المتبعة في التعامؿ معيا ،أو األساليب المقترح اتباعيا في ىذا الشأف .وفي نياية البحث توصؿ
الباحث إلى بعض األساليب المناسبة لمتعامؿ مع المخاطر ،وتتمثؿ بػ :اإلجراءات الوقائية ،وأسموب تجزئة وتوزيع الخطر،
والتأميف ،والضمانات ،والصناديؽ المشتركة ،وأسموب تمويؿ ونقؿ المخاطر.
(د)

دراسة عمي بن أحمد السالوسي (مخاطر التمويل اإلسالمي) المممكة العربية السعوديةٕٓٓٔ ،م(٘).
وقد تناوؿ ىذا البحث خمس صيغ مف صيغ االستثمار اإلسالمية ،وىي( :البيع األجؿ ،السمـ ،المضاربة ،صكػ ػ ػوؾ

المقايضة ،االستصناع) وذكر المشكالت التي صادفت المؤسسات المالية اإلسالمية في التمويؿ عف طريؽ كؿ صيغة،
والحموؿ لمواجية ىذه المشكالت ،كما بحث مخاطر الصرؼ والتأميف وعدـ دفع المخاطر بالتأميف التجاري إال عند الضرورة
وانما يكوف بالتأميف التعاوني .وقد توصؿ الباحث إلى أىمية وجود رقابة عمى العمميات المصرفية اإلسالمية مف خالؿ
قوانيف خاصة بيا ،باإلضافة لوجود نظاـ لمنح التمويؿ بحيث يغطي الشرائح والقطاعات المختمفة .وقد أوصى بتطبيؽ
أدوات وعقود مستحدثة أقؿ مخاطرة ،وذات طبيعة مالئمة لممصارؼ اإلسالمية.
(ه) دراسة ( Bevinهيكل ومحددات رأس المال) بريطانيا ،وبمغاريا ،وهنغاريإٓٓٓ ،م(.)ٙ
عالجت ىذه الدراسة األماف المصرفي ،مف حيث تنظيـ الييكؿ المالي لممصرؼ ومديونية البنوؾ التجارية ومحدداتيا
في المممكة المتحدة وبمغاريا وىنغاريا ،وقد ركزت الدراسة عمى مجموعتيف مف المتغيرات الثابتة والمستقمة ،وقد تمثؿ المتغيرات
التابعة بالمديونية ،وتمثمت المتغيرات المستقمة بػ :حجـ البنؾ ،واألصوؿ الخطرة ،والقروض طويمة األجؿ ،والقروض قصيرة
األجؿ ،واألرباح المحتجزة ،ووجود عالقة سالبة مع المديونية ،وكؿ مف األصوؿ الخطرة واالستثمارات باألوراؽ المالية
والقروض القصيرة والطويمة األجؿ.
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كما توصمت إلى أىمية زيادة رأس الماؿ لمبنوؾ التجارية؛ مف أجؿ المحافظة عمى أصوؿ المودعيف وحمايتيا مف التعرض
لمخاطر الرفع المالي.

املبحث األوه
وفًوم املصارف اإلسالوية واملخاطر الــيت تتعرض هلا
املطمب األوه :وفًوم املصارف اإلسالوية.
بدأ التفكير في إنشاء ىذا النوع مف البنوؾ في مطمع الستينات مف ىذا القرف ،وقد شقت البنوؾ اإلسالمية طريقيا لمعمؿ

والتطبيؽ ألوؿ مرة عاـ 1936ـ ،في مصر ،مف خالؿ بنوؾ االدخار ،وتعد األردف مف أوائؿ الدوؿ العربية التي أدخمت نظاـ
البنوؾ اإلسالمية في أوائؿ السبعينات مف القرف العشريف(.)7
وىناؾ تعريفات عدة لممصرؼ اإلسالمي منيا:
المصرف اإلسالمي :مؤسسة مصرفية ىدفيا تجميع األمواؿ والمدخرات مف كؿ مف ال يرغب في التعامؿ بالربا (الفائدة)،

ثـ العمؿ في مجاالت النشاط االقتصادي المختمفة ،وكذلؾ توفير الخدمات المصرفية المتنوعة لمعمالء بما ينطبؽ مع

الشريعة اإلسالمية ،ويحقؽ دعـ أىداؼ التنمية االقتصادية واالجتماعية(.)8

والمصرؼ اإلسالمي كما عرفو محمد سعيد سمطاف :كؿ مؤسسة تباشر األعماؿ المصرفية مع التزاميا باجتناب

التعامؿ بالفوائد الربوية تعامالً محرماً شرعاً.

كما عرفو النجار بأنو :مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األمواؿ وتوظيفيا في نطاؽ الشريعة اإلسالمية بما يخدـ بناء

مجتمع التكافؿ اإلسالمي وتحقيؽ عدالة التوزيع ووضع الماؿ في المسار اإلسالمي(.)9

ولمصيرفة اإلسالمية خصوصية تميزىا عف الصيرفة التقميدية ،ومف ذلؾ أنيا تقوـ عمى أساس أيديولوجي أو مذىبي

وىو األساس العقدي القائـ عمى حقيقة االستخالؼ ،ويترتب عمى ىذا األساس أف الخالفة تستوجب اإلعمار واإلنتاج ،وأف
يتصرؼ المستخمؼ بما و ّكؿ بو وفقاً ألوامر ونواىي الموكؿ ،بأف يراعي مبدأي الحالؿ والحراـ في استخداـ األمواؿ وأف يمتزـ
بالضوابط واألحكاـ الشرعية المتعمقة بالماؿ.

كما أف العالقة التي تربط أطراؼ العممية المصرفية اإلسالمية تقوـ عمى المشاركة في الربح والخسارة ،أي :المشاركة

في المخاطرة؛ ألف المنظـ ليذه العالقة ىو عقود شرعية تقوـ كميا عمى أساس العدالة ،فتتوزع الحقوؽ وااللتزامات بيف األطراؼ
عمى مبدأ التعادؿ في التبادؿ ،سواء كاف ذلؾ في المعاوضات أـ في الشركات ،وفي ضوء ذلؾ فإنو مف الواجب أف تكوف

الحقوؽ المستفادة مقابؿ الواجبات المستحقة ضمف قاعدة "الغنـ بالغرـ والخراج بالضماف" (أبوداوود – )284 :3 ،ومعناه مف

ضمف أصؿ الشيء ،فمو أف يحصؿ عمى ما تولد عنو مف عائد -وضمف ضوابط المشروعية والكفاءة التي تقتضي بأف ال
تتعامؿ ىذه المصارؼ بالمحرمات الشرعية كالربا والغرر والمقامرة ،وسموؾ المنيجية الرشيدة في أعماليا المصرفية.
املطمب الثاني :اخلدوات املصرفية يف املصارف اإلسالوية.

تعد الخدمات المصرفية في المصارؼ بصفة عامة الواجية لممتعامميف مع المصرؼ ووسيمة ميمة لجذب المتعامميف

الجدد ،والمحافظة عمى المتعامميف الحالييف ،فيي بوابة العبور لمتعامؿ في أنشطة المصرؼ المختمفة ،كما ترجع أىمية الخدمات
المصرفية إلى أف اإليرادات الناشئة عنيا (إيرادات منخفضة المخاطر).
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ويقدـ المصرؼ اإلسالمي الخدمات المصرفية كافة التي يقدميا البنؾ التقميدي فيما عدا الخدمات المصرفية التي
تتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية والتي تستخدـ أسعار الفائدة في تنفيذ تمؾ الخدمات ،وتنقسـ الخدمات المصرفية
المقدمة مف المصارؼ اإلسالمية إلى مجموعتيف:
أ-

الخدمات المصرفية:

وىي الخدمات التي تقوـ بيا المصارؼ بيدؼ الربح أساساً ،والمصارؼ اإلسالمية تقوـ بتقديـ ىذه الخدمات كما ىو

الحاؿ في المصارؼ التجارية؛ ولكنيا تختمؼ عنيا مف حيث المنيج الذي يقوـ أساساً عمى استبعاد التعامؿ بالفائدة وااللتزاـ

بمبدأ الحالؿ والحراـ في مجاؿ المعامالت ،ومف أىـ ىذه الخدمات(:)13

قبوؿ الحسابات (الودائع) المصرفية ،والتحويالت المصرفية ،وتحصيؿ األوراؽ التجارية وخصميا ،وبيع األسيـ،

وبيع وشراء العمالت األجنبية ،وتأجير الخزائف الحديدية.
ب -مجموعة الخدمات االجتماعية:

وتيتـ بيا المصارؼ اإلسالمية نظير أجر كإدارة الممتمكات ونحوىا ،كما أنيا تقوـ بتقديـ بعض الخدمات االجتماعية

دوف أف تحصؿ في مقابميا عمى أجر أو منفعة ،ومف جممة ذلؾ القرض الحسف وادارة أمواؿ الزكاة.

وقد دأبت المصارؼ اإلسالمية عمى ممارسة ىذه العممية انطالقاً مف أف ليذه المصارؼ ىدؼ اجتماعي يبتغي مف

ورائو رضا اهلل تعالى.

ج -مجموعة التسهيالت المصرفية:

وتتمثؿ بإصدار خطابات الضماف بأنواعيا المختمفة ،بناء عمى طمب العمالء الراغبيف فيو لصالح جيات معينة

حكومية كانت أـ غير حكومية ،وتشمؿ أيضاً عممية فتح االعتمادات المستندية بمختمؼ أعماليا وأنواعيا بناء عمى طمب
المصدريف والمستورديف(.)11

املطمب الثالث :املخاطر املصرفية يف البهوك اإلسالوية.

مف األسس المنيجية التي قاـ عمييا العمؿ اإلسالمي المصرفي القاعدة التي قضى بيا رسوؿ اهلل " :الخراج

بالضماف" (أبو داوود /284 :3 ،ابف ماجو ،)754 :2 ،وتؤكد ىذه القاعدة أىـ سمة مف سمات رأس الماؿ في اإلسالـ،
وىي االستعداد لتحمؿ المخاطرة ،غير أف ىذه السمة ال تنفي بأي شكؿ مف األشكاؿ أىمية البحث عف المخاطر التي تواجو
الصيرفة اإلسالمية ،واألساليب المالئمة إلدارتيا والسيطرة عمييا.
ولممخاطر تعريفات عدة منيا:


المخاطر في القانوف :احتمالية وقوع حادث مستقبالً أو حموؿ أجؿ غير معيف خارج إرادة المتعاقديف ،قد ييمؾ



المخاطر في التعريؼ االقتصادي :ىي الحالة التي تتضمف احتماؿ االنحراؼ عف الطريؽ الذي يوصؿ إلى نتيجة متوقعة

ضرر منو.
ًا
الشيء بسببو أو يحدث

أو مأمولة أو ىي احتماؿ الخسراف.


المخاطر في العرؼ المصرفي :ىي االنحراؼ عف العائد المتوقع نتيجة أي عممية أو قرار ائتماني ينطوي عمى حالة
()12

عدـ التأكد فيما يتعمؽ بذلؾ العائد

.
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أما الفقو ،فقد ربط المخاطر بمعاف عدة ىي :المراىنة ،وكؿ ما يعتمد عمى الخطر دوف أف يكوف لإلنساف يد فيو،

والتصرؼ الذي قد يؤدي إلى الضرر ،ولـ يبتعد الفقياء كثي اًر عف المعنى المغوي لممخاطرة ،وىي المجازفة واحتمالية

الخسارة والضياع.

يقوؿ اإلماـ ابف القيـ –رحمو اهلل– المخاطرة مخاطرتاف ،األولى :مخاطرة التجارة :وىو أف يشتري السمعة بقصد

أف يبيعيا ويربح ويتوكؿ عمى اهلل في ذلؾ ،والثانية :الميسر الذي يتضمف أكؿ الماؿ بالباطؿ .)13("...

كما أف السمات المميزة لطبيعة االستثمار في المصارؼ اإلسالمية ىي العالقة بيف المودعيف مف أصحاب األمواؿ

والمصرؼ اإلسالمي ،فيي تقوـ عمى أساس المشاركة في الربح والخسارة ،بناء عمى قاعدة (الغنـ بالغرـ) ،فالمغانـ والمغارـ

موزعة عمى أطراؼ العممية االستثمارية ،وليست عمى طرؼ واحد كالربا والقمار ،إذ الرابح فييا طرؼ والخاسر الطرؼ

اآلخر ،غير أف المصارؼ اإلسالمية اليوـ تحاوؿ أف تتجنب الخسارة مطمقاً باستخداـ أساليب المرابحة ،وبمحاولة إيجاد
صناديؽ التأميف ضد المخاطر؛ ألنيا ال تريد أف تخسر ،وكانت النتائج المترتبة عمى ىذا األمر أف عائد استثماراتيا
ضعيؼ ،ومف الجية المقابمة نجد أف المصارؼ اإلسالمية تتجنب االستثمار في المشاركة والمضاربة؛ ألف نسبة
المخاطرة فييا عالية ونسبة العائد كذلؾ(.)14

ومف جية أخرى؛ فإف مف المبادئ األساسية لمنظاـ االقتصادي اإلسالمي وىو مبدأ (الغنـ بالغرـ) وىو مبدأ يقرر

العدؿ في المعامالت ،إذ ال يصح أف يضمف اإلنساف لنفسو مغنماً ويمقى الغرـ عمى عاتؽ غيره ،وتتضح ىذه القاعدة عند
تطبيقيا في المعامالت الشرعية ويتجمى الظمـ في أنظمة المعامالت غير اإلسالمية ،عندما يعتمد المدخروف عمى عوائد

مدخراتيـ دوف أف يخاطروا باستثمارىا ،بحيث ال يقدموف أي عمؿ فينالوف مغنما دوف مغرـ.

إف مبدأ المخاطرة في االستثمار يقيـ تالزماً منطقياً أساسو العدؿ بيف العمؿ والجزاء ،وبيف الحقوؽ وااللتزامات،

وبيف المغانـ والمغارـ ،فاستحقاؽ الربح في أي عممية استثمارية إنما منشؤه العمؿ المخاطر الذيف يحقؽ نماء ذا قيمة

اقتصادية ،والعمؿ المخاطر كذلؾ يتميز باستعداد المستثمر لتحمؿ نتائج االستثمار ربحاً أو خسارة ،ولوال ىذا االستعداد لتحمؿ
عبء المخاطرة لما قاـ االستثمار مف األصؿ ،وبالتالي لما نشأ الربح ،فاالستعداد لتحمؿ المخاطرة شرط ضروري

لمسالمة الشرعية ،كما يطمب الربح في أي عممية استثمارية(.)15

ويستند مبدأ المخاطرة في االستثمار إلى مبدأ عاـ وىو العدؿ ،وذلؾ بإقامة التوازف بيف أطراؼ التعاقد ،عمى ضوء

القواعد الفقيية ،التي تجعؿ الخراج لتحمؿ الضماف وتجعؿ الغرـ عمى مستحؽ الغرـ ،ويقوـ مبدأ المخاطرة عمى درء

مظير مف مظاىر الظمـ ويعد إخالال لميزاف العدؿ ،فال
ًا
مناقضة العدؿ في المعامالت المالية ،بدليؿ أف سمبيا يعد
يجتمع مغنماف لطرؼ (ضماف سالمة رأس الماؿ وضماف العائد) بينما يستحؽ الطرؼ األخر مغرميف (خسراف الجيد،
وخسراف رأس الماؿ لمطرؼ األوؿ) لذلؾ يمكف القوؿ بأف الحكمة التشريعية لمبدأ المخاطرة في تحقيؽ المصمحة أو

بإسنادىا إلى روح الشريعة ومقاصدىا ،فقد نص الشارع عمى أف (الخراج بالضماف)(.)16
المخاطر التي يتعرض لها المصرف اإلسالمي:


مخاطر مصدرها المتعاممون المستثمرون:

إف طبيعة العالقة بيف المستثمر والمصرؼ اإلسالمي المتمثمة في المشاركة في الربح والخسارة وبالتالي المشاركة في

المخاطرة ،كانت أحد األسباب الميمة في كوف المستثمر مف أىـ مصادر المخاطر لممصارؼ اإلسالمية ،ويرى الباحث أف
تتميز األشياء،
ىذا األمر يتضح مف خالؿ المقارنة بيف العميؿ في المصرؼ اإلسالمي والمصرؼ التقميدي مف باب ،وبضدىا ّ
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فالمصرؼ التقميدي يستند في أغمب استثماراتو عمى مبدأ اإلقراض والفائدة ،في حيف نجد أف الصورة مختمفة في المصرؼ

اإلسالمي؛ فاالستثمار لديو يقوـ عمى مشاركة العميؿ المستثمر في إجراءات المشروع كافة(.)17
ويمكف تقسيـ ىذه المخاطر إلى أقساـ رئيسية:

أوالً :المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم توافر المواصفات األخالقية في العميل المستثمر :إف طبيعة العالقة بيف
المصرؼ اإلسالمي والمستثمريف تتطمب قد ار مف الصفات األخالقية في المستثمر ،مثؿ :األمانة ،الصدؽ ،االلتزاـ

بالمواعيد ،وتمثؿ ىذه الصفات الركيزة األساسية مف ركائز نجاح االستثمار ،حيث إف فقدانيا أو فقداف بعضيا يرفع

نسبة المخاطر في استثمارات المصارؼ اإلسالمية؛ لما يؤثره عمى الحقوؽ وااللتزامات ،كالتزوير والتالعب في اإليرادات
والمماطمة في السداد.

ثانيا :المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم توافر الكفاءة اإلدارية والفنية والخبرة العممية لدى المستثمر :فمف الضروري
ً
توافر اإلمكانات اإلدارية والفنية والخبرة العممية لدى المستثمر في مجاؿ مشروعو أو نشاطو االستثماري؛ ألف توافر

ىذه المسائؿ سبب ميـ في إنجاح المشروع االستثماري ،وعدـ توافرىا يؤثر عمى كفاءة المشروع ويزيد مف احتمالية

وقوع خسارة ،ويترتب عمى ذلؾ ارتفاع نسبة المخاطرة ليذا المشروع.

ثالثًا :المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم سالمة المركز المالي لمعميل المستثمر :وتتمثؿ ىذه المخاطر في احتماالت عدـ
قدرة العميؿ المستثمر عمى الوفاء بحقوؽ المصرؼ المالية مستقبالً ،والمتمثمة في :قيمة التمويؿ الممنوح ،وحصة المصرؼ

مف األرباح المحققة ،وتنشأ ىذه المخاطر في حالة إذا كانت التزامات العميؿ المالية أكبر مف إمكانياتو أو موارده الفعمية،
أي عندما يكوف صافي مركزه المالي الكمي مديناً وىذا ىو المقصود مف سالمة المركز المالي لمعميؿ المستثمر.

إف السبب الرئيس في نشأة ىذيف النوعيف مف المخاطر ىو طبيعة العالقة بيف المصرؼ اإلسالمي والعميؿ المستثمر

معرضا الحتماؿ عدـ قدرة العميؿ عمى الوفاء
المتمثمة في مبدأ المشاركة في المخاطرة ،ويترتب عمى ذلؾ جعؿ المصرؼ
ً
بالتزاماتو المالية تجاه المصرؼ في حالة فشؿ المشروع االستثماري.

وفي الجية المقابمة ،نجد أف العالقة بيف المصارؼ التقميدية والعمالء قائمة عمى أساس القرض ،فالمصرؼ التقميدي

مقرض والعميؿ مقترض ،وبالتالي فإف العالقة بيف العميؿ والمصرؼ عالقة قرض ،فالعميؿ ممزـ برد القرض وفوائده في آجاؿ
محددة بقطع النظر عف نتائج المشروع مف ربح أو خسارة.

إف قياـ المصرؼ اإلسالمي بالتأكد مف توافر السالمة المالية لطالب التمويؿ كأسموب مف أساليب تقميؿ نسبة المخاطر

في استثمارات المصارؼ اإلسالمية ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ إجراءات عدة ،منيا جمع البيانات عف العميؿ المستثمر ،كنسخة مف
عقد الشركة وصورة السجؿ التجاري وصور عف عقود األمالؾ العقارية وأسماء الجيات التي يتعامؿ معيا .)18(...


مخاطر مصادر األموال:

ومصادر األمواؿ في المصرؼ اإلسالمي تتكوف مف حقوؽ الممكية وودائع المتعامميف والمخصصات وىي كاآلتي:

أوالً :حقوق الممكية :انخفاض مالئمة رأس الماؿ لدى البنؾ؛ نتيجة تدني نسبة رأس الماؿ واالحتياطات إلى إجمال ػ ػ ػي

الموجودات ،أو إلى إجمالي الودائع ،أو إلى الموجودات الخطيرة ،ويسبب ىذا االنخفاض ارتفاع مستوى المخاطر التي
تنجـ عف عدـ مقدرة البنؾ عمى الوفاء بالتزاماتو.

شدة سيولة الودائع والمتمثمة في زيادة األىمية النسبية لمحسابات الجارية ،ويعني ذلؾ اعتماد
ثانيا :ودائع المتعاممينّ :
ً
المصرؼ بشكؿ كبير عمى الودائع الجارية وتحت الطمب ،والتي تعد قروضاً في ذمتو يجب ردىا عند طمبيا ،مما قد
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يعرضو لمخاطر السيولة ،باإلضافة إلى أف ىذه الودائع تتركز في أيدي عدد محدد مف المتعامميف ،والذيف غالباً ما
يتميزوف بضعؼ الوعي المصرفي اإلسالمي ،وما يسببو ذلؾ مف ممارسة ىؤالء لممارسات تضر بالنشاط وتعيقو

مثؿ اعتقاد ىؤالء أنو يمكف ليـ أف يقوموا بسحب ودائعيـ متى شاءوا ،أو غير ذلؾ مما يزيد مف إمكانية تعرض ىذه
المصارؼ لممخاطر.

ثالثًا :المخصصات :ويتمثؿ وجو المخاطرة فييا بعدـ كفاية المخصصات؛ نتيجة تدني نسبة المخصصات إلى إجمالي الديوف
أو نسبتيا إلى االستخدامات الخطرة ،إذ يؤدي عدـ الكفاية أف يمحؽ بالمصرؼ جانبا مف الخسارة ما لـ تغطو ىذه

المخصصات(.)19

رابعاً :مخاطر صيغ التمويل :ىي المخاطر التي ترتبط عموماً بأساليب التوظيؼ والتمويؿ ،فحيثما يطبؽ األسموب التمويمي

يمكف أف يوجد ىذا النوع مف األخطار ،بصرؼ النظر عف محؿ التمويؿ ،حيث تقوـ األساليب االستثمارية في

المصارؼ اإلسالمية عمى أحكاـ فقيية تؤسس أصالً عمى عنصر المخاطرة ،وقد رتب الفقو اإلسالمي المخاطر في

فقو المعامالت المالية لتالئـ كؿ قطاعات المتعامميف ،فشرع لمف ال يريد تحمؿ المخاطرة عقود المعاوضات مثؿ
البيع العاجؿ.

املبحث الثاني
املخاطر الهاشئة عو تطبيق الصيغ االستثىاريّة اإلسالوية
(املضاربة ،واملشاركة ،واالستصهاع)
املطمب األوه :املضاربة( :املفًوم واملخاطر).
أوالً :مفهوم المضاربة.

المضاربة :في المغة اسـ مشتؽ مف الضرب في األرض (بمعنى السير فييا) وفي القاموس المحيط ضارب لو أي اتجر في
مالو وىي القراض( .)23والمضاربة لغة أىؿ العراؽ أما القراض فمغة أىؿ الحجاز ،وىما اسماف لمعنى واحد.
أما المضاربة في االصطالح فقد عرضيا الفقياء بطرؽ مختمفة نذكر منيا:


عرفها ابن رشد :بأف يعطي الرجؿ الرجؿ الماؿ عمى أف يتجر بو عمى جزء معموـ يأخذه العامؿ مف ربح الماؿ أي جزء

كاف مما يتفقاف عميو ثمثاً أو ربعاً أو نصفاً(.)21

قسـ بينيما حسب ما

وعرفها ابن قدامة :بأف يدفع رجؿ مالو إلى آخر يتجر لو بو عمى أف ما حصؿ مف الرب ػ ػح ُي َ
يشترطاف(.)22


ويعرفها الدكتور وهبه الزحيمي :بأنيا عقد عمى المشاركة في االتجار بيف مالؾ رأس الماؿ  ،وعامؿ يقوـ باالستثمار

بما لديو مف خبرة  ،ويوزع الربح بينيما في نياية كؿ صفقة بحسب النسب المتفؽ عمييا .أما الخسارة إذا وقعت فيتحمميا رب

الماؿ وحده  ،ويخسر المضارب جيده أو عممو .أي :أف رأس الماؿ مف طرؼ واإلدارة والتصرؼ فيو مف طرؼ آخر(.)23


مشروعية المضاربة :فقد أجمع أىؿ العمـ عمى جواز عقد المضاربة رغـ عدـ ورود نص في القرآف الكريـ أو السنة

النبوية الشريفة بيف مضمونو وشروطو ،باستثناء أنو روي عف صييب  عف قوؿ النبي " :ثالث فييف البركة ،البيع إلى

آجؿ  ،والمقارضة  ،وخمط البر بالشعير لمبيت ال لمبيع" (رواه ابف ماجو ،3798 ،كتاب الشركة والمضاربة)؛ لذلؾ نجد الفقياء
رحميـ اهلل -قد اتفقوا عمى جوازه بشكؿ عاـ ،ولكنيـ اختمفوا أحياناً في شروط العقد.اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)14ع (1439 ،)2ي2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٘ٗٔ
9

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 2, Art. 7

خماطر االستثىار يف املصارف اإلسالوية األردنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً :المخاطر الناشئة عن التمويل بالمضاربة هي(:)24
 -1تقمبات األسعار ارتفاعاً وانخفاضاً.

 -2تجاوز المدة الكمية لمتمويؿ دوف إتماـ التصفية.
 -3تمؼ البضاعة تحت يد المضارب.
 -4عدـ االلتزاـ بشروط المضاربة وسوء إدارة المضارب.
 -5الناتج النيائي خسارة أو الربح الفعمي أقؿ مف المقدر.
املطمب الثاني :املشاركة (املفًوم واملخاطر):

يمة في المصارؼ اإلسالمية ،كما تعد بديالً ناجحاً في كثير مف األحياف
تعد المشاركة إحدى مجاالت االستثمار الم ّ
لتمويؿ المرابحة .ولممشاركة تعاريؼ عدة منيا(:)25

المشاركة في المغة :يرتبط لفظ المشاركة بمفظ الشركة .والشركة ىي االختالط أو مخالطة الشريكيف.
المشاركة في االصطالح :ىي استقرار ممؾ شيء لو قيمة مالية بيف مالكيف فأكثر لكؿ واحد أف يتصرؼ فيو تصرؼ المالؾ.
وتعرؼ أيضاً :بأنيا تعاقد بيف اثنيف أو أكثر عمى العمؿ لمكسب بواسطة األمواؿ أو األعماؿ أو الوجاىة؛ ليكوف الغنـ

بالغرـ بينيـ حسب االتفاؽ.

أو ىي :عقد بيف المتشاركيف في رأس الماؿ والربح(.)26

اء ِفي الثُّمُ ِث[النساء.]12 :
والمشاركة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع ،ويقوؿ اهلل تعالى :فَ ُه ْم ُ
شَرَك ُ
وعقد الشركة عقد جائز غير الزـ .بمعنى أنو يحؽ لكؿ شريؾ أف يفسخ العقد مع عدـ اإلضرار بالشريؾ اآلخر .كما
تنتيي الشركة بموت أحد الشريكيف أو جنونو أو بانتياء األجؿ المحدد لمشركة بعد تصفيتيا في المشاركة المؤقتة.
أنواع المشاركات في المصارف اإلسالمية:
أوالً :المشاركة الدائمة :وىي اشتراؾ البنؾ في مشروع معيف بيدؼ الربح دوف أف يتـ تحديد آجؿ معيف النتياء ىذه الشركة،

ومثاؿ عمى ذلؾ اشتراؾ البنوؾ اإلسالمية في إنشاء الشركات المساىمة ،أو المساىمة فييا بيدؼ السيطرة عمييا أو بيدؼ
البقاء فييا ألسباب معينة.

ثانياً :المشاركة المؤقتة :ىي اشتراؾ البنؾ في مشروع معيف بيدؼ الربح مع تحديد آجؿ أو طريقة إنياء مشاركة البنؾ
في ىذا المشروع في المستقبؿ ،وىذه المشاركة نوعاف:

 -1المشاركة في تمويؿ صفقة معينة :وىي اشتراؾ البنؾ اإلسالمي مع أحد التجار أو إحدى المؤسسات في تمويؿ صفقة
معينة ،عمى أف يقتسما الربح بنسب معينة ،فيتـ تصفية الصفقة واحتساب حصة كؿ طرؼ مف األرباح وتسميميا
لو بعد إعادة رأس مالو وبيذا تنتيي الشركة.
 -2المشاركة المنتيية بالتمميؾ (المشاركة المتناقصة) :ىي اشتراؾ البنؾ اإلسالمي مع طرؼ أو أطراؼ أخرى في إنشاء
مشروع معيف برأس ماؿ معيف بيدؼ الربح ،بحيث يساىـ البنؾ والشركاء في رأس ماؿ ىذا المشروع بنسب معيف ،عمى
أف يقوـ الطرؼ اآلخر (الشريؾ اآلخر أو أحد الشركاء) بشراء حصة البنؾ تدريجياً مف األرباح التي يحصؿ عمييا إلى

أف تنتقؿ حصة البنؾ في رأس ماؿ المشروع بالكامؿ وبشكؿ تدريجي لمطرؼ اآلخر ،بحيث يصبح الشريؾ اآلخر ىػو
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مالؾ المشروع ويخرج البنؾ مف الشركة.
وقد أفتى مؤتمر المصارؼ اإلسالمية األوؿ المنعقد بدبي عاـ 1979ـ بجواز ىذه الشركة.
ومن المخاطر الناشئة عن التمويل بالمشاركة أيضاً(:)ٕٚ
 -1تقمبات األسعار ارتفاعا وانخفاضاً.
 -2مخاطر األعماؿ العادية.

 -3تجاوز المدة الكمية لمعمميات.
 -4تمؼ البضاعة تحت يد الشريؾ.
 -5عدـ االلتزاـ بشروط المشاركة أو سوء إدارتيا .والناتج النيائي خسارة أو ربح أقؿ.
املطمب الثالث :االستصهاع (املفًوم واملخاطر).

االستصناع لغة :ىو طمب الصنعة ،واستصنع الشيء دعا إلى صنعو.

أما اصطالحاً :فقد وردت لو تعريفات كثيرة منيا - :أنو عقد عمى مبيع في الذمة وشرط عممو عمى الصانع.

أو أنو طمب شخص مف آخر صناعة شيء ما لو ،عمى أف تكوف المواد مف عند الصانع ،وذلؾ نظير ثمف معيف.

فيو عقد بيف طرفيف يقوـ أحدىما (الصانع) بموجب ىذا العقد بصنع شيء محدد الجنس والصفات (بشكؿ يمنع أي جيالة
مفضية لمنزاع) لمطرؼ اآلخر (المستصنع) عمى أف تكوف المواد الالزمة لمصنع (المواد الخاـ) مف عند الصانع وذلؾ
مقابؿ ثمف معيف يدفعو المستصنع إما حاالً أو مقسطاً أو مؤجالً).
وعقد االستصناع مشروع بالسنة وأجازه األحناؼ استحساناً.

مخاطر صيغة االستصناع:

 -1تقمبات األسعار بعد تحديدىا في عقد االستصناع.
 -2تأخر الصانع في تسميـ البضائع إذا كاف البنؾ مستصنعاً.

 -3تأخر المقاوؿ أو المنتج في تسميـ البضاعة إذا كاف البنؾ صانعاً.
 -4عدـ القدرة عمى عمؿ عقد استصناع موازي.

السداد.
 -5تأخير السداد بواسطة المستصنع (المشترؾ) عندما يكوف البنؾ صانعاً أو توقفو عف ّ
 -6تمؼ البضاعة وىي تحت يد البنؾ قبؿ تسميميا لممستصنع.
املطمب الرابع :وراحن وأساليب التعاون وع املخاطر.

بعد التعرؼ عمى مخاطر صيغ التمويؿ في المصارؼ اإلسالمية لمعقود الثالث (المضاربة ،والمشاركة ،واالستصناع)

البد مف معرفة طرؽ إدارة المخاطر واألساليب الواجب اتباعيا لمتعامؿ مع ىذه المخاطر.
المراحل األساسية إلدارة المخاطر:

 -1اكتشاؼ األخطاء الخاصة بالعمميات والمشروعات.
 -2تحميؿ األخطار التي تـ اكتشافيا ومعرفة طبيعتيا ومسبباتيا.
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 -3قياس درجة الخطورة واحتماالت تحقؽ الخطر.
 -4اختيار أنسب الوسائؿ لمتعامؿ مع كؿ نوع األخطار ،متابعة ومراجعة برنامج الخطر المنقذ لممشروع.
األساليب المتبعة لمتعامل مع المخاطر:

قدـ الفكر المالي المعاصر بعض األساليب لمتعامؿ مع المخاطر ،بحيث يمكف تقسيميا إلى مجموعتيف:

)1

أساليب التحكم في الخطر ،ومنها:

أ.

أسموب تجزئة وتوزيع الخطر.

ِ
الخطر).
ب .أسموب تجنب الخطر(ال يمارس النشاط
ت .أسموب استخداـ إجراءات وقائية.
ث .أسموب تجميع الخطر مثؿ (الصناديؽ المشتركة).
ج .أسموب التأميف الذاتي
)2

أساليب تحويل ونقل الخطر :أي نقؿ اآلثار المالية التي قد ترتب عمييا تحقؽ الخطر إلى شخص آخر نظير دفع مقابؿ
لو .وىناؾ عدد مف العقود التي تسمح بذلؾ في ضوء الصياغات الوضعية لمقوانيف مثؿ :عقد التأميف ،وعقد التشييد،

عقد النقؿ ،وعقد اإليجار ،وعقد األماف  ...وبطبيعة الحاؿ فإف أبرز ىذه العقود ىو عقد التأميف الذي يقوـ عميو نشاط
التأميف التجاري المعاصر بكاممو.
املبحث الثالث

(التحمين اإلحصائي ،استبياى)
مخاطر عقود االستثمار:

(المضاربة ،والمشاركة ،واالستصناع).

يتضمف ىذا الفصؿ الجانب اإلحصائي مف الدراسة حيث قاـ الباحث بتوزيع  33استبانة عمى المصارؼ اإلسالمية

في األردف (البنؾ االسالمي األردني) ،وبعد جمع االستبانات تـ استبعاد  3استبانات؛ بسبب ضياعيا مف قبؿ موظفي
المصارؼ ،فأجري التحميؿ عمى  27استبانة بوصفيا عينة لمدراسة ،وسيتـ عرض نتائج التحميؿ في سياؽ ىذا الفصؿ.
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Descriptive Statistic:
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T-Test

One-Sample Statistics
Std. Error

Std.

.4248

2.2072

4.8889

.3461

1.7982

5.8148

Deviation

Mean

1.7767

.3419

Mean

N
27

H1

27

H3

6.1852

H2

27

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence lnterval
of the Difference
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Mean

Sig. (2-

Difference

)tailed

df

t
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26
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26

8.134

H3

3.8880

3.1852

2.4823

26
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H2

جدول رقم (ٔ)
Mean

Sig

T

T

الوسط الحسابي

مستوى المعنوية

الجدولية

المحسوبة

1.8889

.000

2.052

4.447

N

الفرضية

27

H1

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )1في الفرضية األولى أف قيمة  tالمحسوبة أكبر مف قيمة  tالجدولية ،حيث بمغت
 tالمحسوبة  ،4.447في حيف بمغت  tالجدولية  ،2.352وبمستوى معنوية أقؿ مف  ،)000.( %5وىذا يعني أننا سنرفض
الفرضية الصفرية وسنقبؿ بالفرضية البديمة ( ،)H1أي أف النظاـ اإلسالمي عجز في تحديد وقياس تكمفة مخاطر عقود
االستثمار اإلسالمي وبداللة إحصائية.
Mean

جدول رقم (ٕ)
Sig

T

T

الوسط الحسابي

مستوى المعنوية

الجدولية

المحسوبة

6.1852

.000

2.052

9.315

N

الفرضية

27

H2

مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )2فيما يخص الفرضية الثانية نالحظ أف  tالمحسوبة بمغت  ،9.315وىي أعمى مف قيمة t
الجدولية ( )2.352ومستوى معنوية ( ،).000وىذا يعني أننا سنرفض الفرضية الصفرية وسنقبؿ بالفرضية البديمة
( ،)H2أي أف عقود المضاربة والمشاركة واالستصناع تعد مف العقود ذات المخاطر المرتفعة التي تواجو عمميات االستثم ػػار
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في المصارؼ اإلسالمية بداللة إحصائية
جدول رقم (ٖ)
Mean

Sig

T

T

الوسط الحسابي

مستوى المعنوية

الجدولية

المحسوبة

5.8148

.000

2.052

8.134

N

الفرضية

27

H3

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )3في الفرضية الثالثة أف قيمة  tالمحسوبة بمغت ( ،)8.134وىي أعمى مف قيمة t
الجدولية ( ،)2.352وبمستوى معنوية ( ،).000وىذا يجعمنا نرفض الفرضية الصفرية ( )H0ونقبؿ بالفرضية البديمة(،)H1
أي :أف المشتقات المالية اإلسالمية تؤثر عمى تكمفة مخاطر االستثمار في المصارؼ اإلسالمية بداللة إحصائية.
الهتائج.

توصمت الدراسة إلى:

 -1أف ىناؾ عجز في النظاـ اإلسالمي في تحديد وقياس تكمفة عقود االستثمار اإلسالمي بداللة إحصائية.

 -2أف عقود المضاربة والمشاركة واالستصناع مف العقود ذات المخاطر التي تواجو عمميات االستثمار في المصارؼ
اإلسالمية بداللة إحصائية.
 -3أف المشتقات المالية تؤثر عمى تكمفة مخاطر االستثمار في المصارؼ اإلسالمية بداللة إحصائية.
 -4أف مخاطر االستثمار اإلسالمية تختمؼ عف مخاطر التمويؿ األخرى.
التوصيات.

توصي الدراسة بػ:

 -1تحديث النظاـ اإلسالمي بحيث يستطيع تحديد وقياس تكمفة مخاطر عقود االستثمار.
 -2ضرورة وضع إجراءات وقائية لمواجية المخاطر المرتفعة لعقود المضاربة والمشاركة واالستصناع التي تواج ػ ػو
عمميات االستثمار.
 -3ضرورة وضع إجراءات بحيث تقمؿ مف تكمفة مخاطر االستثمار في المصارؼ اإلسالمية.
 -4ضرورة االستفادة مف مخاطر االستثمار األخرى.
اهلواوش.
( )1تقرير المجمس العاـ لمبنوؾ اإلسالمية ،البحريف ،ديسمبر 2333ـ.
( )2محمد البمتاجي ،نموذج مقترح لقياس المخاطر في المصرفية اإلسالمية ،دراسة ميدانية ،األردف ،مجمة الدراسات المالية والتجارية،
العدد الثاني ،يوليو .2333

( )3عبدالرحيـ عبدالحميد الساعات ،مستقبميات مقترحة مع الشريعة اإلسالمية ،المممكة العربية السعودية ،مجمة جامعة الممؾ
عبدالعزيز ،جدة2333 ،ـ ،ص.53-27
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( )4الغريب ناصر ،مخاطر التمويل اإلسالمي واساليب التعامل معها ،مصر ،اتحاد المصارؼ العربية2332 ،ـ.

( )5عمي بف أحمد السالوسي ،مخاطر التمويل اإلسالمي ،المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،السعودية ،جامعة أـ القرى،
2331ـ.

(6) Bevun, capital structure and determinats, working, paper prepared under the ACE financial flows in
Tranusnition and market Feonomics: Bulgaria, Hungaria and UK, 2000, pp.1-47

( )7سوزاف سمير ذيب ،وآخروف ،المؤسسات المالية المحمية والدولية ،ص.117

العصار ،وآخروف ،دراسات تطبيقية في إدارة المصارف ،ص.135
( )8رشا
ّ
( )9النجار ،أحمد ،البنوك اإلسالمية ،وأثرها في تطوير االقتصاد الوطني ،ص.163
( )13حسيف سمحاف ،أسس العمميات المصرفية اإلسالمية ،دار المسيرة2313 ،ـ ،ص.299
( )11سوزاف سمير ذيب ،المؤسسات المالية المحمية والدولية ،ص.133-131
( )12رانية زيداف العالونة ،إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية ،ص.24
( )13ابف القيـ الجوزية ،إعالم الموقعين ،ج ،2ص.8 ،7

العماوي ،المعوقات الخارجية لممصارف اإلسالمية ،ص.12
(ّ )14
( )15عويضة ،عدناف عبداهلل ،نظرية المخاطر في االقتصاد اإلسالمي ،دراسة تأصيمية تطبيقية ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
جامعة اليرموؾ ،إربد ،األردف2336 ،ـ ،ص.33-32

نظرية المخاطر ،ص.66
( )16عويضة،
ّ
( )17العماوي ،إسماعيؿ عبدالسالـ ،المعوقات الخارجية لممصارف اإلسالمية ،دراسة تطبيقية آلثارىا عمى البنوؾ اإلسالمية
األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموؾ ،إربد ،األردف2333 ،ـ ،ص 63وما بعدىا.

( )18أبو زيد ،المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية ،بحث في كتاب الوقائع ،دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية،
ج ،2ص.628

( )19الريحاف ،بكر ،صيغ التمويل واالستثمار في المصارف اإلسالمية ،منشورات البنؾ اإلسالمي األردني ،عماف ،األردف2332 ،ـ،
ص.57

( )23الفيروزأبادي ،القاموس المحيط ،دار الجميؿ ،بيروت ،ص.96

( )21ابف رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،مطبعة االستقامة ،القاىرة ،ص.234
( )22ابف قدامة ،المغني ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ص.134

( )23الزحيمي ،المعامالت المالية المعاصرة ،دار الفكر ،دمشؽ ،ص.438

( )24اتحاد المصارؼ العربية ،إدارة األصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقميدي واإلسالمي2332 ،ـ ،ص.273
( )25محمود الوادي ،وحسيف سمحاف ،المصارف اإلسالمية ،األسس النظرية والتطبيقات العممية ،ص.165
( )26الزحيمي ،العامالت المالية المعاصرة ،ص.133

( )27اتحاد مصارؼ العرب ،إدارة األصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقميدي واإلسالمي2332 ،ـ ،ص.274-273

ٕ٘ٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)14ع ( 1439 ،)2ي2018/م
16

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol14/iss2/7

isks of Investing in the Jordanian Islamic Banks - An Applied Study of the Contracts of (Profit and Loss Sharing, Joint Venture, and Manufacturing

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجمد لطايفٌ

االستبياى
السادة مديري الفروع وموظفي منح االستثمار

تحية طيبة وبعد،

يقوـ الباحث بإجراء دراسة بعنواف مخاطر االستثمار في المصارؼ اإلسالمية األردنية ،دراسة تطبيقية لعقود المضاربة

والمشاركة واالستصناع. ،

إف ىذه االستبانة صممت لتكوف أداة لجمع المعمومات والتي سيتـ تحميميا الختبار فرضيات الدراسة ،واف ىذه المعمومات

سيتـ التعامؿ معيا بسرية وموضوعية تامتيف ميما كاف نوعيا؛ ألنيا تيدؼ إلى البحث العممي فقط؛ لذا نرجو مراعاة الدقة
والموضوعية في اإلجابة عنيا.
وأقبموا فائؽ االحتراـ
الباحث

الرجاء وضع إشارة ( )xمقابل اإلجابة المناسبة (عمماً بأن األسئمة حول المصرف الذي تعمل به).

أوالً :عجز النظاـ اإلسالمي في تحديد وقياس تكمفة مخاطر عقود االستثمار في المصارؼ اإلسالمية.
رقم
1

الوصف

االستثمار اإلسالمي.

2
3

المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ اإلسالمية أقؿ مف المصارؼ التقميدية.

5
6
7

بشدة

أوافق

بشدة

استراتيجية النظاـ اإلسالمي تتضمف تجديد وقياس تكمفة مخاطر عقود

مخاطر عقود االستثمار اإلسالمي ناتجة عف الكوارث الطبيعية.

4

أوافق

أوافق محايد

ال

ال أوافق

تطبيؽ عقود استثمار غير تقميدية تساعد المصارؼ اإلسالمية عمى زيادة
العائد المتوقع عف ىذه العقود.

المشتقات المالية اإلسالمية تعرؼ المخاطر الناشئة عف تطبيؽ صيغ العقود.
تحديد وقياس تكمفة مخاطر عقود االستثمار اإلسالمي تختمؼ عف تحديد

وقياس التكمفة غير التقميدية.

يستطيع النظاـ اإلسالمي تحديد وقياس تكمفة مخاطر عقود االستثمػ ػ ػار

اإلسالمي.
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