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إ تلج تشتاج تمسسويةة متنألدة من األدوام والمنتلام المالية تمونها : صلخالم تحتاج المؤسسستسسام المالية اإلسسسالمية دوما

المصارف االسالمية التألداشية ودور  من تدارة سيأللتها بصألرة مربحة، وتناولت الدراسة مموةة تدارة المخاطر في

إ. تسسسسستخدم أدوام المنهج  ةالباحث تالهندسسسسسة المالية االسسسسسالمية في الحد من المخاطر متخ ا تلربة التسسسسألداس شمأل  ا

الألصسس ي التحةيةي إلاماه ه ا الدراسسسة. وتم تصسسميم أسسستباشة ممسستمةة دةي ال االسسسيةة التي تضوي  ألاش  مأل سسأل  

( أسسستباشة 80%( بألاق)  80( تسسستباشة دةي ال يام المتسستهدفة وااشت شتسسبة المتسسترد منها  100الدراسسسة، وتم تألع )  

ستخدام برشامج االحصاء   إ با تألصةت SPSS).من ت مالي االستباشام المألعدة، وبعد  لك تم تحةيل النتائج احصائيا

لمالية اإلسالمية غير متتقةة ب اتها %( من المماراين أس الهندسة ا 97.5 أى ر الدراسة الي ددد من النتائج أهمها:

%( من المماراين دةي  رورة تألفر آليام تحوم داخةية في 93.8بل تدور في فةك الهندسة المالية التقةيد ة ووافق  

%(من الممسسسسسساراين دةي ابتوار ادوام مالية  د دة مثل بواقام 88.8وااد   المصسسسسسسارف الدارة مخاطر التسسسسسسيأللة،

وبناءإ دةي ه ا النتائج قدمت الدراسسسسة ملمألدة من التألصسسسيام أهمها أس تتم تدادة  .التمسسسضيلاالئتماس لت ادي مخاطر 

صسسسسياغة دقألد التمأل ل بورت مختة ة لتحقق التألاعس بين المقاصسسسسد المسسسسردية والةروف الألاقعية لةعمل المصسسسسرفي 

تحمةها من خاله الصسسوأل  والعمل دةج تألسسسي) قاددة تحمل المخاطر وممسساراة ددد ابير في  والو اءة االقتصسساد ة.

 والعمل دةج تشماء سألت مالية تسالمية تضمن لةمصارف اإلسالمية تتأل ق منتلاتها من خالله. اإلسالمية.
 الخور.تدارة  المالية، االدوام التقةيد ة،، الممتقام ةالهندسة المالية االسالمي :المفتاحيةالكلمات 

 

The Role of Islamic Financial Engineering in Risk Management in Islamic Banks: 

The Experience of Sudanese Banks 

 

Sara Alamin Yousif Alamin 

 

Abstract: Islamic financial institutions always need to produce a variety of tools and 

financial products to manage their liquidity in a profitable way. The study tackled the 

problem of risk management in Islamic banks in Sudan and the role of Islamic financial 

engineering in risk reduction. The researcher used analytical descriptive methods to 

complete this study. A questionnaire was constructed containing all the questions 

covering the subject of the study. 100 questionnaires were distributed to the target groups 

and the percentage of the retrieved was (80%) with (80) questionnaire of the total 

distributed questionnaires. The results were then statistically analyzed using the statistics 

program SPSS. The study reached a number of results, the most important of which were: 

(97.5%) of respondents said that Islamic financial engineering is not independent, but is 

in the traditional financial engineering orbit, and 93.8% of the participants agreed on the 

need for internal control mechanisms in banks to manage the liquidity risk. (88.8%) of 

the participants to devise new financial instruments such as credit cards to avoid operating 

risks. Based on these results, the study presented a set of recommendations, most 

important of which is to reformulate financing contracts in different ways to achieve a 

balance between legitimate objectives and the real conditions of banking and economic 

efficiency. Base Risk tolerance and participation in a large number carried through 

Alasalamah. walaml instruments on the establishment of an Islamic financial market to 

ensure Islamic banks to market their products through it. 
Keywords: Islamic Financial Engineering, Derivatives, Traditional Instruments, Risk Management. 
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 العام للبحث اإلطارالمبحث االول: 
  أوالً: المقدمة 

إ الي تشتاج تمويةة متنألدة من االدوام والمنتلام المالية تمونها من   تحتاج المؤستام المالية دوما

قتصاد ة، وقد أو حت تحقيق أهدافها وتدارة سيأللتها بصألرة مربحة م) مراداة المتضيرام البيية اال

الممارسة المصرفية أس االدتماد دةي منتلام محددة غير اافي لةتأقةم م) توةعام العمالء المتنامية، 

 وقد ظةت بعض المؤستام المالية حبيتة أدوام محددة دوس التوألر لمالئمة المتتلدام.

إ لتوةعام المتتثمر ن ولتعامل م)  ظهرم الحا ة لةهندسة المالية استلابة لة رص االستثمار ة وفقا

االستثمار ة وتحدد أدوام الهندسة المالية  باألشموةقيألد المنافتة الدولية ودرء المخاطر المحيوة 

إ لةحالة التي تألا هها المؤستة  المالية المعنية. وفقا

إ  مدخالإ  المالية الهندسة تُمثل  تمأل ةية أسالي  أ ل تألفير من اإلسالمية المصرفية لةصنادة مهما

 المر عة م) المتألافقة المالية الهندسة دالية، وتحةج اقتصاد ة دائد وا اءة  ام وتستثمار ة

  ألابط وفق تتعامل مؤستام اإلسالمية بادتبارها المصارف قبل من أابر بأهمية اإلسالمية

 .اإلسالمي االقتصاد خصألصيام تلتد التي المالية المعامالم

 تقةيل المخاطر في اإلسالمية المالية الهندسة منتلام تةعبه ال ي الدور إلبراع الدراسة ه ا وتأتي 

اإلسالمية شتيلة لممارسة الهندسة المالية التي من شأشها تعز ز التيأللة  المؤستام المصرفية في

 المالية، وتوأل ر األدوام المالية وخةق قنألام ت راد ة وبول تأايد تقةيل المخاطر. 

 

 ثانياً: االهمية 

 تبرع أهمية ه ا الدراسة من النألاحي االتية: 

تتةط الضألء دةي مأل أل  الهندسة المالية االسالمية والممتقام  االهمية النةر ة والعةمية: .1

المالية، ومنتلام الهندسة المالية وتدارة المخاطر في المصارف المالية باستخدام الهندسة المالية 

التابقة في ه ا الملاه، مما  تادد في شقل المعرفة  و لك دن طر ق مرا عة االدبيام والدراسام

لةباحثين والممارسين في ملاه المحاسبة المالية والمصرفية، وال سيما ادارة المؤستام المالية 

 والمصارف االسالمية والمهتمين.

د األهمية التوبيقية: تتناوه االهتمام الوبير ال ي تألليه المصارف االسالمية اأداة مناسبة ال لا .2

حةأله مبتورة وأدوام مالية  د دة تلم) بين مأل هام المر  ومتوةبام الو اءة االقتصاد ة، 

وبالتالي فإس النتائج والتألصيام لةدراسة تتادد المصارف في اي ية تلن  المخاطر المحيوة 

 باستخدام الهندسة المالية االسالمية، مما  تادد في توأل ر المنتلام المالية االسالمية متتحدثة

إ  تاددها دةي االستمرار ب ادةية.  لوي تضمن لةمصارف االسالمية سألقا

 

 البحث:  ثالثاً: مشكلة

إ  المصارف االسالمية تحتاج   بالمول ال ي المالية ومنتلاتها أدواتها وتنأل ) وتوأل ر تبتوار تلج دوما

لالستلابة  ةالمناسب لةمروشة ااتتابها تلج باإل افة مربحة، بصألرة سيأللتها تدارة من  مونها

المؤستام  منافتة من تمونها تنافتية مميزام دةج حصأللها دن التمأل ل، فضالإ  طالبي الحتيا ام

توألرها. لعالج ه ا فإس الأل )  تتةزم دراسة دور الهندسة المالية االسالمية  ثم ومن التقةيد ة المالية

واقتراح الحةأله التي تحقق وادارة المخاطر بالمصارف المالية االسالمية، لتحد د المموالم 

 لةمصارف االسالمية القدرة دةي المنافتة بمنتلاتها االسالمية.

 

 

 رابعاً: اسئلة البحث المحورية

 هل  مةك التمأل ل االسالمي منهلية وا حة ومتتقرة لبناء أدوام مالية؟ .1

 ؟مامدي متاهمة أدوام الهندسة المالية االسالمية في تقةيل مخاطر التمأل ل االسالمي .2
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 ماهي المعا ير واالسس المهنية والمردية الحاامة في اشتاج منتلام تمأل ل اسالمية؟ .3

 

 خامساً: فروض البحث:

 بناءإ دةي مموةة الدراسة وأهدافها تمت صياغة ال ر يام االتية:

هنالك دالقة  ام داللة تحصائية بين توبيق الهندسة المالية االسالمية وتدارة المخاطر في  .1

 المصارف المالية االسالمية 

الهندسة المالية االسالمية لها دالقة  ام داللة معنأل ة بنلاح أو فمل المصارف المالية  .2

 االسالمية.

 

 سادساً: نموذج البحث 

 ( متضيرام الدراسة1 دوه رقم  

 المتغيرات التابعة  لمتغيرات المستقلةا

 إدارة المخاطر في المصارف المالية االسالمية الهندسة المالية االسالمية

 نجاح أو فشل المصارف المالية االسالمية الهندسة المالية االسالمية

 

 سابعاً: االهداف 

 وأهميتها. وخصائصها االسالميةتتةيط الضألء دةي الم هألم العةمي المعاصر لةهندسة المالية  .1

 الصنادة المصرفية تعز ز في تسهامها مدى وبياس اإلسالمية المالية الهندسة بمنتلام . التعر ف2

 .اإلسالمية

إ  ادتبارها اإلسالمية، المالية لعناصر الهندسة والتأصيةي ال وري اإلطار وتقد م . درض3  منهلا

  .اإلسالمية المصارف التعامل م) في  د داإ 

 . وا لك التعرف دةي المخاطر التي تألا هها أدوام الهندسة المالية واي ية التعامل معاها.4

 

 ثامناً: حدود البحث 

 الحدود المأل ألدية:تلربة المصارف التألداشية في توبيق الهندسة المالية االسالمية. .1

سألداشية بألال ة الحدود المواشية: اقتصر مواس توبيق الدراسة دةي فرو  وأدارام اربعة مصارف  .2

 الخرطألم.

 م.2017-م 2013الحدود الزماشية: تم توبيق الدراسة الميداشية في المدة من .3

 

 تاسعاً: منهج البحث والمعالجة االحصائية 

 منهج البحث  .أ

ثم دةج المنهج اإلستقرائي والمنهج  ومن التحةيةي الألص ي المنهج دةج في ه ا الدراسة االدتماد تم .1

 عت الدراسة منهج دراسة الحالة.اما تتب اإلستنباطي،

 توألس ملتم) الدراسة من العامةين بالمصارف التألداشية، مرازا دةي العامةين في قتمي تدارة  .2

المخاطر واالئتماس متمثةة في  مد ر فر ،رئيس قتم ادارة المخاطر، رئيس قتم االئتماس، محاس ، 

 اخري(.

 ولقد استخدم الباحث العينة العمألائية الوبقية. .3

تم درض اسيةة االستباشة دةي ددد من المحومين االااد ميين والمتخصصين في ملاه 

االدارة،المناهج،والةضة العربية، و لك لةتأاد من الصدت الةاهري لالستباشة وصالحية أسيةتها من 

( محومين، ولقد قام الباحث بإ راء التعد الم التي أشار 5حيث الأل ألح والصياغة وبةغ دددهم  

بعضهم أو قامألا بإقتراحها، ولحتاب صدت وثبام االستبياس قام الباحث بأخ  دينة استوالدية اليها 
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( فرداإ من ملتم) الدراسة وتم حتاب ثبام االستبياس من العينة االستوالدية بمأل   20بحلم  

 طر قة التلزئة النص ية وااشت النتائج اما في اللدوه اآلتي:

 حصائي إلجابات أفراد العينة االستطالعية على االستبيان( الثبات والصدق اإل2جدول رقم )

 معامل الصدت ال اتي معامل الثبام معامل االرتباط ال ر يام

 0.91 0.82 0.70 األولج

 0.93 0.86 0.75 الثاشية

 0.96 0.92 0.85 االستبياس اامالإ 

 

أما دينة الدراسة فقد تم اختيارها بور قة دمألائية من ملتم) الدراسة، حيث قام الباحث بتألع ) ددد 

 ( استمارة استبياس دةج 100 

المتتهدفين من بعض المحاسبين، واإلدار ين وبعض األااد ميين في المصارف االسالمية، 

 ( فرداإ أي ما شتبته 80واستلاب  

إ من المتتهدفي80   ن، حيث أدادوا االستبياشام بعد مةيها بول المعةألمام الموةألبة.%( تقر با

 األساليب االحصائية المستخدمة  .ب

 لتحقيق أهداف الدراسة ولةتحقق من فر ياتها، تم استخدام األسالي  اإلحصائية اآلتية: 

-سبيرماسمعادلة  -4معامل ارتباط بيرسألس. -3النت  الميأل ة. -2التألع ) التوراري لإل ابام. -1

 براوس لحتاب معامل الثبام.

 اختبار مرب) ااي لداللة ال روت بين اإل ابام. -7األشحراف المعياري -6الألسط الحتابي. -5

وال ي  مير  SPSSولةحصأله دةج شتائج دقيقة قدر اإلمواس، تم استخدام البرشامج اإلحصائي 

 Statistical Package for Socialاختصاراإ تلج الحزمة اإلحصائية لةعةألم اال تمادية 

Sciences اما تمت االستعاشة بالبرشامج ،Excel .لتن ي  األشواه البياشية الموةألبة في الدراسة 

 

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

 الهندسة مدخل :اإلسالمية المالية بالصناعة المخاطر إدارة ( بعنوان"2012تناولت دراسة قندوز)

إ، المالية الصنادة تألا ه التي المخاطر المالية" إ،اما  اإلسالمية المالية والصنادة دمألما خصألصا

 المالية الهندسة مدخل أس وادتبرم المخاطر، إلدارة تسالمي منهج تلج الحا ة تأل يح دةج دمةت

 هنا  أس تلج الدراسة ه ا خةصت وقد اإلسالمية، المصارف في المخاطر إلدارة مدخل حد ث هأل

إ   منهج إل لاد  رورة هنا  وأس اإلسالمية، المصارف في المخاطر أدوام تدارة في ابيراإ  شقصا

 أو التةم د ن بي) أدوام تستخدام خاله من المالية دةج الهندسة  قألم المخاطر تدارة في تسالمي

وأجري  .اإلسالمية المصارف في إلدارة المخاطر اإلسالمية المالية والممتقام اإلسالمي، التألر ق

 والتحديات ومناهج الواقع اإلسالمية: المالية الهندسة منتجات " بعنوان (2013) األمين

خصائصها  وتأل يح والتقةيد ة اإلسالمية المالية الهندسة من ال تعر ف تلج الدراسة وهدفت."التغيير

 .ةالمالية اإلسالمي الهندسة لتوأل ر مقترحام تقد م ثم ومن تألا هها، التي التحد ام وتأل يح وأهميتها

 مالية أصيةة منتلام بخةق اليألم حد تلج تقم لم اإلسالمية المالية الهندسة أس تلج الدراسة وتألصةت

ت  اءاإ  أاثر التقةيد ة لتصبح المنتلام دةج تعد الم بإدخاه واات ت واإل افة، القيمة خةق دةج قادرة

 البنأل  بتوامل تال  تم ال ومنتلاتهااإلسالمية  المالية الهندسة تنمية وأس المردية والضألابط بالمقاصد

الحي  عبد دراسةوفي  .والباحثين المرازي والمتعامةين والبنك المالي والتألت المالية والمؤستام

" المصارف اإلسالمية في المخاطر إدارة في المالية الهندسة تقنيات "استخدامبعنألاس ( 2014)

 تلج باالستناد و لك اإلسالمية، المصارف في المخاطر إلدارة شمأل ج هندسة هدفت الدراسة دةج

 إلدارة اإلرشاد ة بالمبادئ IFSB المخاطر تصني ام االدتبار بعين األخ  الخاص م) المعيار

 الثالث بمنهلياتها لةخور المعر ة القيمة وتألصةت الي أس تقنية اإلسالمية المصارف في المخاطر

 توبيقها  مون التقةيد ة( المصارف دةج الموبقة(اارلأل مألشتي ومحاااة المعةمية والوبيعية التار خية
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 تفتراض هأل اإلسالمية المصارف الوبيعي لعألائد التألع ) افتراض وٕاس .اإلسالمية المصارف في

 دةج المصارف  صح التقةيد ة، المصارف في المخاطر تألع ) شول دةج  نوبق وما مقبأله،

 المالية الصناعة تطوير في المالية الهندسة ( " دور2015جدي) دراسة ساسيةاإلسالمية.و اءم 

 واألدوام المنتلام أهم دةج هدفت الدراسة الي التعرفوالسودان"  ماليزيا حالة دراسة اإلسالمية

 المالية صنادة الهندسة وأدوام منتلام أمام الألقألف ثم المالية، الهندسة قبل من المبتورة المالية

 المالية الصنادة قدرة مدى بياس.اإلسالمية المالية ؤستامبالم توبيقها واي ية ومدى اإلسالمية

 أس دن الدراسة ه ا أس رم ولقد.التقةيد ة بنةرتها مقارشة المالية األعمام مألا هة دةج اإلسالمية

إ لنةام الهندسة  المالية والعمةيام المنتلام في الو اءة تحقيق تلج تهدف التمأل ل، المالية تعد منهلا

 .ومتنألدة متلددة بأشها تتصف التي اإلحتيا امظل  في وتوأل رها

 

 المبحث الثالث: اإلطار النظري 

  :اإلسالمية المالية الهندسة أوالً: مفهوم

 التصميم دمةيام تتضمن األشموة التي أشها "ملمألدة دةج اإلسالمية المالية الهندسة تعر ف  ُمون 

 تبدادية حةأله صياغة تلج المبتورة، باإل افة المالية والعمةيام األدوام من لول والتن ي  والتوأل ر

 (، و عرفها10،ص2002المر  الحنيف" صالح، مأل هام تطار في  لك وال التمأل ل لمماال

  رى حيث "مناسبة مبتورة مالية حةأله لتوأل ر الالعمة واألسالي  المبادئ بأشها "التأل ةم الداتألر

  وال  وله ا دةيه ابتواراإ، أطةق لما ا لك ااس لأل ت  والتنبؤ، لةقياس قابل غير بوبيعته االبتوار أس

( 12،ص 2004التأل ةم، له. سامي وتمهد االبتوار دةج تعين التي والورت األسالي  دةج بالترايز

 Party,1987 ،(Tufano,1996:17):104وقدم العد د من منةري الهندسة المالية أمثاه  

ية هأل أ لاد األدوام المالية اللد دة ألغراض وغيرهم، ددة م اهيم بينت أس أساس الهندسة المال

 التحألط والمضاربة واالستثمار، التي تدور  ميعها حأله تدارة المخاطر.

  :اإلسالمية المالية الهندسة أهمية

   ةي: فيما المالية الهندسة أهمية تتمثل

 المعرفية المنةألمة استوماه تلج المالية االسالمية الهندسة دةم في والتوأل ر البحث .  ؤدي1

 منها واالست ادة المالية العةألم في الحاصةة التوألرام مألاابة تتمون من وبالتالي اإلسالمي، لالقتصاد

 المعامالم صألر من صألرة تحر م المتاردة تلج  لألع فال تلاهها، الحياد ة المألاقف اتخا  من بدالإ 

 األمر البد ل، تقدم ب لك بل توت ي ال تحر مها تبين فإس حرمتها، قد المر عة أس  تبين حتج المتتخدمة

المالية  بالمنتلام  تعامةألس ال  ن المتةمين المتعامةين  مهألر دةج والممقة الحرج  رف) ال ي

 .التقةيد ة

 المالي العمل  توةبها التي اإلدار ة اإلطارام ت لاد في اإلسالمية المالية الهندسة دةم .  تادد2

 .اإلسالمية المالية والخبرة المردية المعرفة بينتلم)  والتي اإلسالمي

 في الحاليين االقتصاد ين والمتعامةين العمالء حا ام م) تتماشج  د دة مالية منتلام ابتوار .3

 صياغتها تم والتي المأل ألدة المالية المنتلام استخدام شوات دن والخروج االلتزام بالحاله، تطار

 المالي النةام استمرار ة  ماس وبالتالي اإلسالمية المر عة م) تتماشج ال معينة لحا ام استلابة

 .أ زائه ال است ادة م) اول

 فأل ألد التقةيد ة المالية المؤستام منافتة دةج القدرة اإلسالمية المالية المؤستام ااتتاب .4

إ  فرض وشمألها المالية الرأسمالية المؤستام  مها قد التي فالحةأله .اإلسالمي االقتصاد دةج تحد ا

 تحققها التي لتةك موافية مزا ا تحقق أس  لك م)  ل  بل دمةية فحت ، توألس أس  و ي ال المتةمألس

 دةج قادرة تسالمية اقتصاد ة حةأله ت لاد اللألاش  صعألبة ه ا دةج و ترت  الرأسمالية الحةأله

 اإلسالمية. المالية أهمية الهندسة تبرع هنا ومن المعاصر، االقتصاد في التائدة البدائل منافتة
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 حناس، و  خنيألة.مربحة بصألرة سيأللتها إلدارة اإلسالمية المالية لةهندسة اإلسالمية البنأل  حا ة .5

  (64ص

  :المالية الهندسة ظهور أسباب

 عتبر التب  الرئيتي لةهألر الهندسة المالية االسالمية هأل تحقيق االهداف االقتصاد ة التي تدف)  

 المتعامةين لالبتوار واالخترا  لتقةيل مخاطر التمأل ل االسالمي وع ادة الربح والتيأللة، و مون

 األسباب الدادية لأل ألد الهندسة المالية وفق المنهج اإلسالمي:  أهم تأل يح

 .التمأل ل وطالبي لةمتتثمر ن المختة ة يا اماالحت  .1

  .الألاس) التألت وم هألم المعةألمام .تقنية2 

.اتتا  وتعدد أدوام االستثمار المتاحة في أسألات الماه، وقد أدى  لك تلج ع ادة سيأللة التألت، 3

 التمأل ل.وتتاحة مز د من التمأل ل دن طر ق   ب متتثمر ن  دد وتقد م فرص  د دة لةباحثين دن 

. ت لاد أدوام تدارة المخاطر والتي مونت من تدادة تألع ) المخاطر المالية طبقا لت ضيالم 4 

 (7،8 ص ،ص2007 قندوع،  المتتثمر ن لةمخاطر.

 مزايا تطبيق الهندسة المالية اإلسالمية على المؤسسات المالية
 . تألفير البدائل لةمنتلام المالية التقةيد ة.1

د لمنتلام المصارف التقةيد ة، فالتقةيد هأل البد ل الألحيد لإلبدا  في غياب الهندسة . تلن  التقةي2 

المالية اإلسالمية ودلز المؤستام المالية دن ابتوار وتوأل ر منتلام مالية تسالمية تنافس شةيراتها 

 التقةيد ة.

 . فتح الملاه أمام العقأله اإلسالمية لوي تمار  في عمام االبتوار والتوأل ر.3

. فتح الملاه أمام دةماء المر عة في تدادة النةر في بعض المنتلام االسالمية من حيث هيوةها 4

 (16-14،ص ص 2004التأل ةم، المردي.  سامي

 االسالمية: المالية الهندسة خصائص

اإلسالمية بخاصيتين  مون تدتبارهما من القيألد التي تضبط دمةيام االبتوار  المالية تن رد الهندسة 

 لي في المصارف االسالمية شةخصها فيما ةي:الما

 الشرعية:  المصداقية تحقيق /1

 تلن  م) اإلسالمية أحوام المر عة م) المالية الهندسة منتلام تألافق المردية بالمصداقية  ُقصد 

 التي المنتلام من قدر أابر الألصأله تلج الألا   من أشه  عني وه ا المنتج، حأله ال قهية الخالفام

 (اإلسالمي. في االقتصاد المعامالم  ألابط وتحترم ال قهي اللده من اإلمواس قدر تخةأل

 (21،ص2005صار،ش

 االقتصادية: الكفاءة تحقيقق /2
 وتيرة فتتار  ممونة، توة ة المتعامةين بأقل تحتيا ام تةبية هأل االقتصاد ة الو اءة من المقصألد 

 أسالي  توأل ر االتصاالم والمعةألمام، توة  دالم في التقني والتقدم المعاصرة االقتصاد ة الحياة

 (.14،ص2002  صالح،.القيألد وااللتزامام من ممون حد أقل تلج االقتصادي التعامل

 المالية: المنتجات ابتكار في اإلسالمية المالية الهندسة دور

  عمل دةج الدولي المالي النةام أو الألطني المالي النةام في توألر أي تلج المالي االبتوار  مير 

 التمضيةية الو اءة تحتين

 والثاشأل ة األولية، األسألات في المعامالم خور تخ يض أو التواليف خ ض طر ق المالي س لةنةام 

 االبتوار دمةية في تتاردا الما ية سنة الثالثين شهدم وقد المالية. األدوام تداوه فيها  تم التي

 األهمية،وأس في وعشه وله غيرا، دن متميزاإ   د داإ  منتلا ألتالت تلج أس  لة   ل  فاالبتوار المالي

إ   قدم إ وأس تشتا ا إ    تح متقدما   د دة.  أسألاقا
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 اإلسالمية المالية الهندسة منتجات

 :اإلسالمية المالية الصكوك

 وهي الصوأل  الخاصة بها أبرعها األدوام من ملمألدة اإلسالمية المالية الهندسة : طألرمتعريف

 برأس مالية صوأل  بإصدار و لك متتاو ة، حصص تلج الماه رأس تلزئة دةج تقألم استثمار ة أداة

إ  متتاو ة القيمة ومتلةة باسماء اصحابها بادتبارهم  مةوألس وحدام أساس دةج الماه  شائعة حصصا

 فيه. ال منهم مةوية بنتبة تليه  تحأله وما الماه رأس في

 اإلسالمية: الصكوك أنواع

 ه ا اإلسالمية، وتختةف الصوأل  من هائل ددد تألفير في اإلسالمي التصويك دمةية ساهمت 

  بينها: ومن اإلسالمية المالية المؤستام تمارسها التي التمأل ل أسالي  باختالف المنتلام

 اإلجارة: صكوك

تتيح  المؤ رة، العين لقيمة ممثةة تصدر القيمة متتاو ة مالية أورات دن دبارة اإل ارة صوأل  

  .الصك حامل دفعها التي المتاهمة بمقدار اإل لار دخل دةج الحصأله فرص لحامةها

 المضاربة: صكوك

 أداة استثمار ة هي المضاربة وصوأل "بينهما  والربح به  تلر آخر تلج ماه دف) "هي المضاربة 

 أساس دةج المضاربة ماه برأس مةوية صوأل  بإصدار المضاربة ماه رأس تلزئة دةج تقألم

إ   مةوألس أصحابها.بادتبارهم بأسماء متتاو ة ومتلةة وحدام  المضاربة ماه رأس في شائعة حصصا

 منهم. ال القيمة مةوية بنتبة تليه،  تحأله وما

 :المشاركة صكوك

إ، اللائز المماراة دقد دةي أساسية بصألرة تعتمد المماراة صوأل   إ  وهي شردا ممابهة اثيرا

 من المضاربة صوأل  في اةه الماه أس في  تمثل األساسي االختالف ولون المضاربة، لصوأل 

 تصدر  التي الألسيوة اللهة أس شلد المماراة صوأل  في ملمألدة أطراف( بينما  أو طرف

بصألرة  المرااة وداء في الصوأل  حمةة شر وا لملمألدة المتتثمر ن تعتبر لةمتتثمر ن( الصوأل 

 (255،254م،ص ص20011دمارة، العامة. شألاه المتاهمة شراة في الحاه دةيه هأل ممابهة لما

  :السلم صكوك

لحامةي  ممةألاة التةم سةعة وتصبح التةم، رأسماه لتحصيل تصدارها  تم القيمة متتاو ة وثائق هي 

 الصك حامل حق و وألس مدة بعد وتتةم المألرد، تلج لتتةيمه مبةغ للم) الصوأل  وتورح الصوأل 

 من الربح عائد األصةي المبةغ دةج بالحصأله الصوأل  فتص ج وبيعها، التة) حين استالم تلج مر أ

 ال العينية الد ألس قبيل من فهي معلل بثمن التتةيم مؤ ةة سةعة تمثل بي) الصوأل  وألس التةعة، بي)

  البائ).  مة في تزاه

  :االستصناع صكوك

 سةعة، و صبح تصني) في فيها االاتتاب حصيةة الستخدام تصدارها  تم القيمة متتاو ة وثائق هي 

 لةعين الممتروس هم فيها والموتتبألس الصاش) البائ)( هأل ومصدرها الصوأل  لحمةة ممةألاا المصنأل 

 اما المصنألدة، العين الصوأل  حمةة و مةك المصنأل  توة ة هي االاتتاب صنعها وحصيةة المراد

 االستصنا  و نوبق و د ست المألاعي االستصنا  في المصنألدة بي) العين ثمن أو بيعها ثمن  تتحقألس

 بي) ثمن الصوأل  حمةة  تتحق ...الوهرباء محوام تألليد اللتألر، الت ن، وبناء المباشي تمييد دةج

 معين ربح هامش تلج الصوأل  باإل افة تصدار في المتمثل الممرو  توة ة في  تمثل ال ي الممرو 

 وقبض الثمن استصنادا المبيعة العين لتصني) الالعمة بالمدة االستصنا  صوأل  آ اه وتتحدد

 (.7،ص2009حواب، تألفيق الصوأل   اماه حمةة دةج وتألع عه

  :اإلسالمية المالية المشتقات

 دةج قيمتها مالية تعتمد أدوام وهي المخاطر، وتدارة التحألط بضرض المالية الممتقام تستحداث تم 

 تمتق مالية بالممتقام الشها دقألد التحتية وسميت بالألسيةة  ددج آخر مالي أصل أسعار تضيرام
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والنقد.  والتندام األسهم التعاقد مثل محل العينية أو المالية لألصأله الحالية األسعار من قيمتها

 اآل ةة، العقألد في األصأله وتتمثل تةك أسعار في المتألق) التضير مخاطر ،(  هدف تلن ...األ نبي

 (.32م،ص 2005المبادالم سمير دبدالمليد ر ألاس، ودقألد الخيار المتتقبةية دقألد العقألد

  اشبين: من تثيرا ال ي الخالف ال قهي من الرغم دةج اإلسالمية المالية لةممتقام الحا ة وتبرع

 وال ي العالمي، المالي النةام واق) م) اإلسالمية المالية المؤستام تويف  رورة :األول الجانب

 وأسعار والتندام األسهم وأسعار ال ائدة أسعار فيها بما األسعار في األساسية التقةبام سماته من

 المؤستام توبّد من بدالإ  التقةبام ه ا تلاا ا لابي بعمل  تتددي القيام ما وهأل والخدمام. التة)

 من حاه بأي تون لم مخاطر شتيلة األخرى لختائر األدماه مؤستام وحتج اإلسالمية المالية

 فيها. المتتب  هي األحألاه

 األخ  تنافتيتها، و ماس اإلسالمية المالية المؤستام أصالة دةج المحافةة  تتددي :الثاني الجانب

 تحقق التي المردية البدائل ت لاد أو اإلسالمية المالية الصنادة بضألابط وتويي ها باالبتوارام اللد دة

 التقةيد ة. تحققها األدوام التي لتةك المزا ا ش س

 ومنتجاتها:  اإلسالمية المالية الهندسة تحديات

 تال اإلسالمية المالية دةج الهندسة باالدتماد اإلسالمية المالية الصنادة توأل ر  رورة من بالرغم

 : ةي فيما تتمثل والتحد ام الصعألبام من ملمألدة أشها تألا ه

 ال تألى. مصادر تألحيد دةج تعمل هيية غياب شتيلة المردي التألافق وددم ال قهي الخالف -

 المالية المعامالم في درا ة لد ها التي اإلسالمية الصيرفة في الخبرة  ام البمر ة المألارد شدرة -

 .اإلسالمية المر عة وفق

 واالبتوار. باإلبدا  اإلسالمية المالية المؤستام اهتمام مدى -

 اإلسالمي. التمأل ل دمل وآلية بمبادئ العمالء  هل -

 بص ة المالية المصارف تلد مالية، 'ابتوارام' من أفرعته وما المالية العأللمة ظاهرة است حاه -

لةزبائن بتحتين  الدقيقة لةرغبام لالستلابة بالتعي التوألرام ه ا مألاابة مرغمة دةج ش تها خاصة

 متوةبام من  ضادف أس شأشه من المالية الصنادة تمهدا خدماتها وتنأل ) منتلاتها، أس التوألر ال ي

 ول لك .آلخر حين من النتبي من االستقرار بنأل  العام المحيط تميز وتس حتج اليالم اإلبدا 

 الضألابط م) تنتلم ال المالية التي لةمنتلام شردية بدائل بإ لاد موالبة اإلسالمية المالية فالمؤستام

  .المردية

 اإلسالمية المصارف في اإلسالمية المالية الهندسة تطبيق مزايا

 التقةيد ة. المالية لةمنتلام البدائل تألفير -1

 تلن  التقةيد لمنتلام المصارف التقةيد ة -2 

 .المالية الهندسة أدوات فوائد

إ  شماطإا تُعد أصبحت األدوام ه ا تس  إ  ماليا  أهمية متزا دة توتت  بدأم وتّشها المالية األسألات في أساسيا

 العد د تحقق أس  مون المالية الهندسة فأدوام .المخاطر وتدارة وقياس ل هم  د دة طرقإا تبتد  لوألشها

 : ةي ما ش ار ال ألائد ه ا ابرع ومن بصألرة صحيحة، استعمالها تم ما ت ا بها لةمتعامةين ال ألائد من

 ت  إلدارة المخاطر،  د دة طرت ابتدا  المالية الهندسة أدوام دقألد خاله من  مون المخاطر: إدارة

 األسعار تقة  مثل مخاطر التقةيد ة المالية األدوام في المتلمعة المخاطر تلزئة خاللها من  مون

 المخاطر ه ا من شأل  وتدارة ال األ نبية، العمالم صرف أسعار ومخاطر ال ائدة سعر ومخاطر

 والخيارام اآل ةة المتتقبةيام والعقألد تتتعمل أس  مون ت  التحألط، دمةية خاله من حدا دةج

 استعماه  مون اما العمالم األ نبية، صرف وأسعار وال ألائد األسعار تقة  مخاطر من لةتحألط

 وفق دةج ال ائدة تواليف وتحد د متتأل ام ال ائدة أسعار تقة  مخاطر تدارة في وغيرها المبادالم

 .خاصة استراتيليام
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 اإلسالمية المالية الصناعة في المخاطر

 التي تتعرض المخاطر بعض ملابهة دوس تليها التألصل  مون ال ملتمعة المالية الهندسة أهداف تس 

 المالية بالممتقام األمر  تعةق دندما خاصة المالية االسالمية، الهندسة ودمةيام استراتيليام لها

دن   نتج لما شةرا اقتصادي، ورفاا لألسألات استقرار من االبتوارام له ا الوبيرة رغم المتاهمام

 الممرو . مردود ة من تخل قد مالية مخاطر من فيها االستثمار

 المخاطر وإدارة الخطر ثانياً: مفهوم

 الخطر مفهوم

 لةخور تعر  هم والم ور ن في الوتاب آراء الختالف لةبس ومثير صع  م هألم الخور م هألم تس 

 دن ال عةية النتائج تحتماه تختالف أو معينة، ختارة وقأل  من التأاد ددم "بأشّه بعضهم درفه فقد

 هأل الخور أس أو المأمأللة المتألقعة أو لةنتائج دوتي تشحراف حدوث تحتماه أو المتألقعة، النتائج

 (.33،ص 1995معين هندي، لألقأل  حادث شتيلة الدخل أو الثروة في المحتمةة الماد ة الختارة

 المخاطر إدارة مفهوم

 الختائر حلم من والتقةيل من  هة، حدوثه تورار من الحد طر ق دن فيه التحوم الخور بإدارة  قصد 

 و لك أخرى  هة من

 أخ ها  ل  التي العةمية األسالي  من ملمألدة دةج الخور تدارة م هألم  رتوز ممونة اما اة ة بأقل 

 اتخا  دند في الحتباس

 من الحد ثم ومن الماد ة المحتمةة الختائر تقةيل أو من) أ ل من و لك خور أي لمألا هة القرار 

 .التأاد ددم ظاهرة

  :التمويل اإلسالمي مخاطر إلدارة إسالمي منهج إلى الحاجة أسباب

 :العامة األسباب /1

 ه ا القوا  ألس المخاطر(،  تدارة حأله خاص بمول تتعةق المالي القوا  مماال فإس معةألم هأل اما 

 غيرا من أاثر  ألا ه

التعامل  من تمونه التي واألدوام األسالي   وألر أس  تتددي وهأل ما المتتقبةية المخاطر مماال 

  .بو اءة المخاطر ه ا م)

 :اإلسالمية المالية بالصناعة الخاصة األسباب /2

 مخاطر تدارة خاصة اإلسالمية، بالمؤستام المالية المخاطر إلدارة وا ح منهج و ألد ددم أدى 

 واالدتماد قدر المتتوا ، تلنبها محاولة تلج والختائر األرباح في المماراة القائمة دةج األسالي 

 العمل متيرة اشحراف تلج أدى ما ه ا مخاطرة دادة أقل تعتبر التي األ ل القصيرة الصيغ دةج

إ  ااس دما اإلسالمي المالي والمصرفي  طر ق دن التنمية في تمأل ل المتاهمة وهأل أصالإ، متتهدفا

  المدا نام. بده المماراام باستخدام صيغ األ ل الوأل ةة التمأل الم

 :المخاطر إدارة خطوات

 المخاطر.  تحديد -أ

 . الخطر قياس -ب

 .المخاطر مع للتعامل المناسبة البدائل اختيار دراسة -ج

  القرار. تنفيذ -د 

  :المخاطر أنواع

 المالية: المخاطر/1 

  حمةة لةمال  المتبقي العائد في الت ب ب الضر بة،أي بعد الربح صافي في الت ب ب بها و قصد 

 التمأل ل بقرارام المرتبوة المؤستام المالية لةمخاطر  مي) تتعرض حيث العاد ة(، األسهم

 األسهم. وأسعار األرباح دةج  ؤثر مما واالستثمار
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 االئتمان:  مخاطر .أ

 الألفاء دن  علزوس أي الدف)، دن العمالء  تخةف مخاطرة أس بأشها االئتماشية المخاطر تعرف 

 تلج ُمقرض مبةغ ألي أو  زئية اةية ختارة التداد دن العلز دن و تأللد الد ن، بالتزاماتهم بخدمة

  .المقابل الورف

 التألت في ال ائدة أسعار متتقبالإ فارت ا  ال ائدة أسعار تقة  تحتماه بها و قصدالفائدة:  سعر مخاطر

 ااس دما االستثمار دةج الموةألب العائد ع ادة معده تلج  ؤدي سألف االستثماري االقتراح تن ي  بعد

  االقتراح. قبأله قرار اتخا  دند دةيه

 في ت ب ب وحدوث األ نبية التعامل بالعمالم دن شاتلة وهي الصرف: سعر تقلبات ج. مخاطر

ا  قتضي األمر ال ي العمالم، أسعار  دائد التقةبام تس أسباب دن وافية ودراسام اامالإ  تلمامإ

العمةة  صرف سعر في التضير شتيلة المتحقق العائد  ممل األ نبية الماه رأس في أسألات االستثمار

 أسعار العمةة.  في بالتضيرام تتأثر المتتثمر  حققها التي الرأسمالية األرباح فإس وبالتالي األ نبية،

تحتيا ام المؤستام  تقد ر في دقة اإلدارة مدى خاله من التيأللة مخاطر تتحدد السيولة: مخاطر د.

 مخاطر من  لك دةج  ترت  بما المالية التر ) لألورات البي) تلج ال ضور بحيث التيأللة، المالية من

 التالمة احتياطي التيأللة، الثاشي في شد د شقص األوه  ألاش ، ثالثة التيأللة ولمخاطر .وختائر

 الحالة دن داد ة.و نتج بتوة ة األمألاه تدبير دةج القدرة والثالث األصأله التائةة مح ةة تألفرا ال ي

  قاتةة. مخاطرة أي أشها اإلفالس، المد دة الالسيأللة أي األولج

 وما النقد لألحدة الحقيقية المتتمر لةقيمة االشخ اض دن الناتلة المخاطر تةك هيالتضخم:  مخاطر و.

 العائد  ام االستثمارام دةج المخاطر ه ا مثل و ؤثر األسعار في متتمر ترت ا  من دنه  نتج

  .التضخم معده أقل من دائدها ااس ت ا خاصة الثابت

 المعروف ومن وصعألدا، أسعارها هبألطإا بتحراام  تأثر األسهم في تس المتتثمرالسوق:  ه. مخاطر

 معينة ألسهم الألالء مثل الن تية العألامل المائعام أو حتج أو األسباب ألت ه تتحر  األسهم سألت أس

 أسعار فيها وتتير مؤادة غير معةألمام تلج االستما  التألت أو في ال در حاالم خةف اللري أو

إ فهي األسهم  تدتبار  مون اما بها التنبؤ الصع  من ااس ول لك بالضرورة الما ي تعوس ال دمألائيا

إ  الهامة األحداث بعض وقأل  تحتماه التألت مخاطر إ  أو محةيا   .دالميا

 التشغيل: مخاطر /2

 هأل دما ابيرة بصألرة التمضيل مصار ف تحتماالم ع ادة تلج العمةيام( التمضيل أي مخاطر تمير 

 قاشألشية، غير ممارسام لةمؤستة، خار ي أو داخةي دمةيام تختالس وقأل  شتيلة  لك و نتج متألق)،

 و مون.ال عالة غير المحاسبة أشةمة التزو ر، االلوتروشية، النماط، اللرائم تألقف تدار ة، أخواء

 مراقبة دةج والتي رازم ،2 باعه لمعيار الثاشية المادة توبيق من اشوالقإا ه ا التمضيل مخاطر  بط

 متتأل ام تنةيمام المؤستام المالية، ال دةج المخاطر من وقائي شةام خةق طر ق دن المخاطر

 العمةيام في المؤستام المالية. طرت تمضيل دن دقيقة افصاحام تقد م طر ق ودن

 المخاطر إدارة طرق

 لمألا هة دد دة ووسائل طرت هنا  المخاطر حيث تدارة طرت ش تها هي المخاطر مألا هة طرت تس

 :ما ةي حت  ت لاعها  مون الخور

 ه ا وتقضي الخور، سياسة تخ يض الألسيةة ه ا دةج البعض و وةقوالمنع:  الوقاية .سياسة1

إ، الخور بمن) الور قة  دن و لك الخور وق) تس  تببها الختائر التي من بالحد أو  لك أمون تس اةيا

  الخور لتقةيل د ء الختائر من والحد الألقا ة وسائل تستخدام طر ق

 ددم  ضمن بمول المعرض لةخور الميء تلزئة التياسة به ا  قصدوالتنويع:  التجزئة .سياسة2

 المخاطر الميء وحدة شر وة قابةية الخور، متب  لتحقق واحد وقت في األ زاء  مي) تعرض

 أماان ددة دةج الميء الخور بتألع ) مأل أل  الميء صاح  اقيام لةتلزئة لةخور( المعرض

إ، متباددة  بدالإ  بالمماراة ملاالم ددة استثماراته دةج بتنأل ) الماه رأس صاح  قيام أو  ضرافيا
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 االستثمار صناد ق دةيها تقألم التي ال ةت ة وتشّها واحد استثماري ملاه في ّاةه الماه رأس استثمار من

 .المحافظ تدارة وشراام

 شةير آخر تلج طرف بتحأل ةه الخور مألا هة  تم فإّشه الور قة ه ا وبمقتضجالتحويل:  .سياسة3

 له ا بمةويته الخور األصةي مأل أل  الميء صاح  احت اظ م) الورف له ا معين مقابل دف)

  (45،47م،ص ص 1999الميء الراوي،

  :المخاطر إدارة استراتجيات

 التعامل م) في المالية المؤستام طرف من استخدامها  مون أسالي ثالثة  العمألم دةج هنا 

 هي: المخاطرة،

 و لك مرت عة المخاطر قروض منح دن وتعني أس المؤستام المالية تمتن) المخاطرة: تجنب  .1

 أسعار مخاطر لتلن  األ ل طأل ةة المالية في األورات االستثمار ددم أو االئتماشية، المخاطر لتلن 

 ال ائدة.

 :ب تقألم المخاطر ولتقةيل المالية فإس المؤستة األسةألب ه ا في أما المخاطرة: تقليل .2

 مبوراإ. الدف) دن التألقف التح  ر لمماال دالمام استباشة أ ل من القروض سةأل  أ. رصد

 تصميمها األصأله والخصألم والتي  لري تدارة سياسة باستخدام ال ائدة أسعار مخاطر تقةيل ب.

 الضرض. ل لك

 تحمةها في  رغ  ال شخص من المخاطرة شقل وسائل هأل تحدى التأمين شراء ة: تسالمخاطر نقل .3

 مقابل ثمن. لتحمةها استعدادا التأمين   بدي شراة آخر( تلج طرف

 

 المبحث الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

إ لةور قة واإل راءام التي  أتبعها في تن ي  ه ا الدراسة،  تناوه الباحث في ه ا ال صل وص ا

إ لملتم) الدراسة ودينته، وطر قة تدداد أداتها، واإل راءام التي اتخ م لةتأاد من   ممل  لك وص ا

صدقها وثباتها، والور قة التي اتبعت لتوبيقها، والمعاللام اإلحصائية التي تم بمأل بها تحةيل 

إ لمنهج الدراسة.البياشام واستخراج النتائج، اما  ممل المبحث تحد د  اإ ووص ا

 أوالً: مجتمع وعينة الدراسة

 قصد بملتم) الدراسة الملمألدة الوةية من العناصر التي  تعج الباحث أس  عمم دةيها النتائج 

 ام العالقة بالمموةة المدروسة.  توألس ملتم) الدراسة األصةي من المحاسبين، ورؤساء اقتام ادارة 

  رو .المخاطر، والتمأل ل، مدراء ال

أما دينة الدراسة فقد تم اختيارها بور قة دمألائية من ملتم) الدراسة، حيث قام الباحث بتألع ) 

( استمارة استبياس دةج المتتهدفين من بعض المحاسبين، واإلدار ين وبعض األااد ميين 100ددد  

إ من المتت80( فرداإ أي ما شتبته  80في المصارف االسالمية، واستلاب   هدفين، حيث %( تقر با

 أدادوا االستبياشام بعد مةيها بول المعةألمام الموةألبة. 

ولةخروج بنتائج دقيقة قدر االمواس حرص الباحث دةج تنأل  دينة الدراسة من حيث شمأللها دةج 

 اآلتي:

 األفراد من اللنتين  ال األر واإلشاث(.  -1

سنة،  60-51سنة،  50-41سنة،  40-31سنة،  30-20األفراد من مختةف ال يام العمر ة    -2

 سنة(. 60أاثر من 

 األفراد من مختةف المؤهالم العةمية  بوالألر ألس، دبةألم دالي، ما تتير، داتألراا، أخرى(. -3

سنة، أاثر من  15-11سنألام،  10-5سنألام،  5األفراد من مختةف سنألام الخبرة  أقل من  -4

 سنة(. 15

 ادماه، اقتصاد، مصارف، أخرى(.األفراد من مختةف التخصصام اإلااد مية  محاسبة، تدارة  -5
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األفراد من مختةف الألظائف االدار ة  محاسبة، رئيس قتم ادارة المخاطر، رئيس قتم ادارة  -6

 التمأل ل، مد ر فر ، أخرى(.

 ثانياً: أداة الدراسة:

أداة البحث دبارة دن الألسيةة التي  تتخدمها الباحث في  م) المعةألمام الالعمة دن الةاهرة 

ة. و أل د العد د من األدوام المتتخدمة في ملاه البحث العةمي لةحصأله دةج مأل أل  الدراس

المعةألمام والبياشام الالعمة لةدراسة. وقد ادتمد الباحث دةج االستبياس اأداة رئيتة للم) المعةألمام 

 من دينة الدراسة، حيث أس لالستبياس مزا ا منها:

 قةة توة ته وسهأللة توبيقه. -2اد.  مون توبيقه لةحصأله دةج معةألمام دن ددد من األفر -1

  ألفر االستبياس وقت المتتلي  وتعويه فرصة الت وير.-4سهأللة و ) دباراته واختيار أل اظه.  -2

  معر المليبألس دةج االستبياس بالحر ة في التعبير دن آراء  خمألس ددم مألافقة اآلخر ن دةيها. -3

 وصف االستبيان

أرفق م) االستبياس خواب لةمبحألث تم فيه تنأل را بمأل أل  الدراسة وهدفه وغرض االستبياس. 

 وأحتألى االستبياس دةج قتمين رئيتين: 

تضمن البياشام المخصية ألفراد دينة الدراسة، حيث  حتألي ه ا اللزء دةج بياشام  القسم األول:

 التخصص العةمي، المتمي الألظي ي.حأله: النأل ، العمر، الدر ة العةمية، الخبرة العمةية، 

( دبارة، طة  من أفراد دينة الدراسة أس  حددوا 20 حتألي ه ا القتم دةج ددد   القسم الثاني:

استلابتهم دن ما تص ه ال دبارة وفق مقياس ليورم الخماسي المتدرج ال ي  توألس من خمس 

، وقد تم تألع ) ه ا العبارام دةج متتأل ام  أوافق بمدة، أوافق، محا د، ال أوافق، ال أوافق بمدة(

 ( دبارام لول فر ية.10( وبألاق)  2فر يام الدراسة البالضة  

 ثالثاً: األساليب اإلحصائية المستخدمة 

 لتحقيق أهداف الدراسة ولةتحقق من فر ياتها، تم استخدام األسالي  اإلحصائية اآلتية: 

-معادلة سبيرماس -4معامل ارتباط بيرسألس. -3النت  الميأل ة. -2التألع ) التوراري لإل ابام. -1

اختبار مرب) ااي لداللة  -7األشحراف المعياري -6الألسط الحتابي. -5براوس لحتاب معامل الثبام.

 ال روت بين اإل ابام.

وال ي  مير  SPSSولةحصأله دةج شتائج دقيقة قدر اإلمواس، تم استخدام البرشامج اإلحصائي 

 Statistical Package for Socialئية لةعةألم اال تمادية اختصاراإ تلج الحزمة اإلحصا

Sciences اما تمت االستعاشة بالبرشامج ،Excel .لتن ي  األشواه البياشية الموةألبة في الدراسة 

 رابعاً: ثبات وصدق أداة الدراسة

 الثبات والصدق اإلحصائي
م أاثر من مرة واحدة تحت  قصد بثبام االختبار أس  عوي المقياس ش س النتائج ت ا ما استخد

إ أشه ت ا ما طبق اختبار ما دةج ملمألدة من األفراد ورصدم  ظروف مماثةة. و عني الثبام أ ضا

در ام ال منهم، ثم أديد توبيق االختبار ش ته دةج الملمألدة ش تها وتم الحصأله دةج الدر ام 

إ بأشه  إ. اما  عرف الثبام أ ضا إ تماما مدى الدقة واالتتات لةقياسام التي  تم ش تها  وألس االختبار ثابتا

إ في تقد ر ثبام المقياس هي:  الحصأله دةيها مما  قيته االختبار. ومن أاثر الورت استخداما

 براوس.-طر قة التلزئة النص ية باستخدام معادلة سبيرماس -1

 اروشباخ.-معادلة أل ا -2

 طر قة تدادة توبيق االختبار. -3

 .طر قة الصألر المتوافية -4

 معادلة  ألتماس. -5

أما الصدت فهأل مقياس  تتخدم لمعرفة در ة صدت المبحألثين من خاله ت اباتهم دةج مقياس 

معين، و حت  الصدت بورت دد دة أسهةها األشه  مثل الل ر التربيعي لمعامل الثبام. وتتراوح قيمة 

صالحية األداة لقياس ال من الصدت والثبام بين الص ر والألاحد الصحيح. وقياس الصدت هأل معرفة 
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 . (1)ما و عت له

وقام الباحث بحتاب معامل ثبام المقياس المتتخدم في االستبياس بور قة التلزئة النص ية حيث تقألم 

ه ا الور قة دةج أساس فصل ت ابام أفراد دينة الدراسة دةج العبارام  ام األرقام ال رد ة دن 

ومن ثم  حت  معامل ارتباط بيرسألس بين ت اباتهم  ت اباتهم دةج العبارام  ام األرقام الزو ية،

ولحتاب ، براوس-دةج العبارام ال رد ة والزو ية وأخيراإ  حت  معامل الثبام وفق معادلة سبيرماس

( فرداإ من ملتم) 20صدت وثبام االستبياس اما في أدالا قام الباحث بأخ  دينة استوالدية بحلم  

من العينة االستوالدية بمأل   طر قة التلزئة النص ية وااشت الدراسة وتم حتاب ثبام االستبياس 

 النتائج اما في اللدوه اآلتي:
 ( الثبات والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد العينة االستطالعية على االستبيان1جدول رقم )

 معامل الصدت ال اتي معامل الثبام معامل االرتباط ال ر يام

 0.91 0.82 0.70 األولج

 0.93 0.86 0.75 الثاشية

 0.96 0.92 0.85 االستبياس اامالإ 

 

( أس  مي) معامالم الثبام والصدت إل ابام أفراد العينة 1 تضح من شتائج اللدوه رقم  

االستوالدية دةج العبارام المتعةقة بول فر ية من فر يام الدراسة، ودةج االستبياس اامالإ ااشت 

%( مما  ده دةج أس استبياس الدراسة تتصف 100تلج   %( والبعض منها قر بة  داإ 50أابر من  

إ ومقبألالإ.  بالثبام والصدت الوبير ن  داإ بما  حقق أغراض البحث، و لعل التحةيل اإلحصائي سةيما

 

 خامساً: تطبيق أداة الدراسة

فرداإ، ( 80للأ الباحث بعد التأاد من ثبام وصدت االستبياس تلج تألع عه دةج دينة الدراسة المقررة  

وقد تم ت ر غ البياشام والمعةألمام في اللداوه التي أددها الباحث له ا الضرض، حيث تم تحأل ل 

، 4، 5المتضيرام االسمية  أوافق بمدة، أوافق، محا د، ال أوافق، ال أوافق بمدة( تلج متضيرام امية  

 األشواه البياشية الالعمة. ( دةج الترتي  وتم ت ر غ البياشام في اللداوه اآلتية، وتم تدداد1، 2، 3

 

 المتغيرات الشخصية لعينة الدراسة:

 ( التألع ) التوراري لةمتضيرام المخصية ألفراد دينة الدراسة.2 أل ح اللدوه رقم  

 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة2جدول رقم )
 النتبة الميأل ة العدد ال ية المتضير

 

 النأل 

 %78.3 54  ار

 %21.7 15 أشثج

 %100 69 الملمأل 

 العمر بالتنألام 

20-30 10 %12.5 

31-40 38 %47.3 

41-50 29 36.3% 

51-60 3 3.8% 

 %100 80 الملمأل 

 المؤهل العةمي

 %8.7 31 بوالألر ألس

 %11.3 9 دبةألم دالي

 %40.0 32 ما تتير

 %2.5 2 داتألراا

                                                 
 .355، ص2م للماليين، طبيروت، دار العل: التربية التجريبية والبحث التربوي، م(1984) عبد هللا عبد الدائم(1)
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 النتبة الميأل ة العدد ال ية المتضير

 %7.5 6 أخرى

 %100 80 الملمأل 

 الخبرةسنألام 

 %30.0 24 سنألام  5أقل من

6-10 20 25.0% 

11-15 19 23.8% 

 %21.3 17 سنة فأاثر 15

 %100 80 الملمأل 

 شأل  التخصص 

 %79.7 30 محاسبة

 %8.7 8 اقتصاد

 %4.3 26 مصارف

 %15.0 12 تدارة أدماه

 % 5.0 4 أخرى

 %100 80 الملمأل 

 المتمي الألظي ي

 %56.3 45 محاس 

 %5.3 4 رئيس قتم ادارة المخاطر

 %17.5 14 رئيس قتم ادارة التمأل ل

 %5.0 4 مد ر فر 

 % 16.3 13 أخرى

 %100 80 الملمأل 

 

 ( شالحظ اآلتي:1من خاله اللدوه رقم  

( فرداإ و مثةألس ما 43أس غالبية أفراد دينة الدراسة هم من ال األر، ت  بةغ دددهم في العينة    .1

( فرداإ و مثةألس ما 37%( من العينة الوةية، في حين بةغ ددد اإلشاث في العينة  53.8شتبته  

 %( من العينة الوةية.46.3شتبته  

( 38( سنة، فقد بةغ ددد هؤالء األفراد  40-31أس غالبية أفراد دينة الدراسة أدمارهم ما بين    .2

( سنة 30-20%( من العينة الوةية، وبةغ ددد األفراد ال  ن أدمارهم ما بين  47.3فرداإ وبنتبة  

( 29( سنة  50-41%(، اما بةغ ددد األفراد ال  ن أدمارهم ما بين  12.5( أفراد وبنتبة  10 

%( أدمارهم ما بين 3.8( أفراد وبنتبة  3  %(، اما تضمنت العينة دةج21.7فرداإ وبنتبة  

 ( سنة.51-60 

أس غالبية أفراد دينة الدراسة هم من حمةة المهادة اللامعية  البوالألر ألس(، حيث بةغ دددهم  .3

( أفراد وبنتبة 9%( من العينة الوةية، وتضمنت العينة دةج  38.8( فرداإ و مثةألس ما شتبته  31 

%( من حمةة شهادة 40.0( فرداإ وبنتبة  32م العالي، و  %( من حمةة شهادة الدبةأل11.3 

( 6%( من حمةة شهادة الداتألراا. اما تضمنت العينة دةج  2.5الما تتير، و فرد ن وبنتبة  

 %( لهم مؤهالم أخرى غير الم األرة ادالا. 7.5أفراد وبنتبة  

( فرداإ وبنتبة 20ا   سنألام(، وهن 5%( لهم خبرة  أقل من 30.0( فرداإ وبنتبة  24أس هنا    .4

%( لهم خبرة ما 23.8( فرداإ وبنتبة  19سنألام(، وهنا    10-6%( لهم خبرة ما بين  25.0 

 سنة فأاثر(. 15%( لهم خبرة  21.3( فرداإ  نتبة  17سنة(.تضمنت العينة دةج   15-11بين  

ددهم في دينة شلد أس التخصص العةمي لضالبية أفراد دينة الدراسة هأل المحاسبة، حيث بةغ د .5

( 8%(، وبةغ ددد األفراد المتخصصين باالقتصاد في العينة  37.5( فرداإ وبنتبة  30الدراسة  

( فرداإ 26%(، وددد األفراد المتخصصين مصارف بإإلدارة في العينة  10.0أفراد وبنتبة  

%(. 15.0 ( فرداإ وبنتبة 12%(، وددد األفراد المتخصصين بإإلدارة في العينة  32.5وبنتبة  

%( لهم تخصصام أخرى غير المحاسبة أو اإلدارة 5.0( أفراد وبنتبة  4وتضمنت العينة دةج  

 أو االقتصاد.
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%(، 56.3( فرداإ وبنتبة  45أس غالبية أفراد دينة الدراسة هم من المحاسبين ت  بةغ دددهم  

( 14دارة المخاطر،  %( متماهم الألظي ي رئيس قتم ا5.0( أفراد وبنتبة  4وتضمنت العينة دةج  

%( 5.0( أفراد وبنتبة  4%( متماهم الألظي ي رئيس قتم ادارة التمأل ل، 17.5فرداإ وبنتبة  

%( لهم 28.6( فرداإ وبنتبة  13متماهم الألظي ي مد ر فر . اما تضمنت دينة الدراسة دةج  

 متميام وظي ية أخرى غير م األرة في اللدوه أدالا.

 

 دراسة:سادساً: اختبار فرضيات ال

أ. التحليل الوصفي لعبارات الفرضية األولى: "هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق 

 "الهندسة المالية وإدارة المخاطر في المصارف االسالمية

التحةيل الألص ج لعبارام ال ر ية األولج  تم حتاب التألع ) التورارى والألسيط لعبارام  

الدراسة دةج ال دبارة ومن ثم العبارام ملتمعة واالشحراف ال ر ية األولج لمعرفة أراء دينة 

 المعياري التلاشس فج ت ابام و لك اما فج اللدوه األتج: 

 التألع ) التوراري إل ابام أفراد دينة الدراسة دةج دبارام ال ر ية األولج( 3  دوه رقم 

 العبارة م

 التكرار والنسبة %

أوافق 

 بشدة

أوافق  ال ال أوافق محايد أوافق

 بشدة

الهندسة المالية اإلسالمية غير متتقةة ب اتها بل تدور في  1

 فةك الهندسة المالية التقةيد ة

54 

67.5% 

24 

30.0% 

2 

2.5% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

الهندسة المالية اإلسالمية لم تثبت قدرتها دةج تدارة  2

 المخاطر من خاله تألفير التقنيام المناسبة ل لك.

35 

43.8% 

34 

42.5% 

11 

13.8% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

الهندسة المالية اإلسالمية لم توألر من منهلها وادواتها في  3

 االبتوار والتلد د.

46 

57.5% 

26 

32.8% 

6 

7.5% 

2 

2.5% 

0 

0.0% 

الهندسة المالية اإلسالمية لم توألر بدائل ممتقة إلدارة  4

 المخاطر

37 

46.3% 

32 

40.0% 

9 

11.3% 

2 

2.5% 

0 

0.0% 

ال تأل د حقيقة لما  عرف بالممتقام اإلسالمية، بل هي   5

 ملرد دقألد  رى البعض أشها تؤدي ش س غرض التقةيد ة.

32 

40.0% 

30 

37.5% 

16 

20.0% 

2 

2.5% 

0 

0.0% 

قد أدي ما  عرف بمردنة الممتقام المالية الي شلاح  6

 الهندسة المالية االسالمية.

33 

41.3% 

10 

12.5% 

12 

12.2% 

6 

7.5% 

1 

1.3% 

 22 التأل د حا ة ماسة لممتقام مالية تسالمية. 7

17.5% 

19 

23.8% 

16 

20.0% 

13 

16.3% 

10 

12.5% 

إ أمام شمأل المؤستام  8 غياب الممتقام اإلسالمية  عتبر دائقا

 المالية اإلسالمية.

40 

50.0% 

28 

35.0% 

8 

10.0% 

4 

5.0% 

0 

0.0% 

 قألم المصرف بتوأل ر ا اءام بمر ة متخصصة في  9

 الهندسة مالية تسالمية

37 

46.3% 

26 

32.5% 

9 

11.3% 

8 

10.0% 

0 

0.0% 

 عد ملةس االدارة اللهة المتألؤلة دن و ) االهداف،  10

والتياسام واال راءام الخاصة بادارة وابتوار ادوام 

 مالية  د دة 

43 

53.8% 

22 

27.5% 

7 

8.8% 

3 

3.8% 

5 

6.3% 

 

بالتألع ) التوراري إل ابام أفراد دينة الدراسة دةج ( والخاص 3 تضح لةباحث من اللدوه رقم  

 دبارام ال ر ية األولج، أس غالبية اإل ابام مألافقين بمدة دةج دبارام ال ر ية األولج.
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 : اختبار الفرضية األولى -1

 تنص الفرضية األولى من فرضيات الدراسة على اآلتي: 

ة المالية وإدارة المخاطر في المصارف "هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق الهندس

 "االسالمية

هدفت ه ا ال ر ية تلج بياس أشه هنالك دالقة  ام داللة تحصائية بين توبيق الهندسة المالية وتدارة  

تم استقصاء دينة الدراسة  المخاطر في المصارف االسالمية. ولةتحقق من صحة ه ا ال ر ية،

( و لك باإل ابة دةج 4لمعرفة آرائهم حأله دبارام ال ر ية األولج المأل حة في اللدوه رقم  

العبارام المتعةقة به ا ال ر ية وتم حتاب المتألسوام الحتابية  قألة اإل ابة( واالشحرافام 

ة الدراسة دةج ال دبارة دن المعيار ة واختبار مرب) ااي لداللة ال روت بين اإل ابام أفراد دين

 دبارام ال ر ية وااشت النتائج اما في اللدوه اآلتي: 

 ( نتائج اختيار الفرضية األولى4جدول )
الوسط  العبارة ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 قيمة مربع كآي قياس العبارة

 االحتمالية  الدرجة الوزن

ب اتها بل الهندسة المالية اإلسالمية غير متتقةة  1

 تدور في فةك الهندسة المالية التقةيد ة

أوافق  5 0.53 4.65

 بمدة

0.000 

الهندسة المالية اإلسالمية لم تثبت قدرتها دةج  2

تدارة المخاطر من خاله تألفير التقنيام المناسبة 

 ل لك.

أوافق  5 0.70 4.70

 بمدة

0.000 

الهندسة المالية اإلسالمية لم توألر من منهلها  3

 وادواتها في االبتوار والتلد د.

أوافق  5 0.74 4.85

 بمدة

0.000 

الهندسة المالية اإلسالمية لم توألر بدائل ممتقة  4

 إلدارة المخاطر

أوافق  5 0.77 4.50

 بمدة

0.000 

ال تأل د حقيقة لما  عرف بالممتقام اإلسالمية،   5

بل هي ملرد دقألد  رى البعض أشها تؤدي ش س 

 الضرض.

أوافق  5 0.82 4.54

 بمدة

0.000 

قد أدي ما  عرف بمردنة الممتقام المالية الي  6

 شلاح الهندسة المالية االسالمية.

أوافق  5 0.97 4.06

 بمدة

0.000 

أوافق  5 1.37 4.78 التأل د حا ة ماسة لممتقام مالية تسالمية. 7

 بمدة

0.000 

إ أمام شمأل  8 غياب الممتقام اإلسالمية  عتبر دائقا

 المؤستام المالية اإلسالمية.

أوافق  5 1.00 4.65

 بمدة

0.000 

 قألم المصرف بتوأل ر ا اءام بمر ة  9

 متخصصة في الهندسة مالية االسالمية

أوافق  5 0.98 4.55

 بمدة

0.000 

 عد ملةس االدارة اللهة المتألؤلة دن و )  10

االهداف، والتياسام واال راءام الخاصة 

 بادارة وابتوار ادوام مالية  د دة 

أوافق  5 1.15 4.59

 بمدة

0.000 

 

 ( يتبين للباحث اآلتي:4من الجدول )

بين  أس المتألسوام الحتابية إل ابام أفراد دينة الدراسة دةج دبارام ال ر ية األولج تراوحت -1

( وه ا  عني أس غالبية أفراد دينة 5( وه ا المتألسوام  ميها قر بة  داإ تلج الألعس  4.85 – 4.06 

 الدراسة مألافقين بمدة دةج دبارام ال ر ية األولج.

( وه ا 71.3 – 0.53اما تراوحت قيم االشحراف المعياري لإل ابام دةج دبارام ال ر ية بين   -2

ر في ت ابام أفراد العينة دةج ه ا ال قرام، أي أشهم مت قألس بدر ة القيم تمير تلج التلاشس الوبي

 ابيرة  داإ دةيها. 
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( تعني أس ال أفراد العينة مت قألس دةج رفض ال ر ية وتس ااس هنالك 4تس النتائج في اللدوه   -3

فروت  ام داللة تحصائية بين ت ابام أفراد العينة  مون تحد دها من خاله توبيق اختيار مرب) اآي 

 لداللة ال روت بين اإل ابام دةج ال دبارة من دبارام ال ر ية. 

تليه أدالا  مير تلج أس قيمة مرب) اآي المحتألبة لداللة ال روت بين ت ابام في اللدوه الممار  -4

%(. و لك 5( وه ا القيمة أقل من متتألى معنأل ة  0.000المبحألثيين دةج ال ر ية األولج ااشت  

  مير تلج و ألد فروت  ام داللة تحصائية بين اإل ابام، لصالح اإل ابام المألافقألس بمدة.

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين  ية الدراسة األولج والتي شصت دةج أس: " تقدم شتتنتج أس فر

 .قد تحققت"  تطبيق الهندسة المالية وإدارة المخاطر في المخاطر المصارف االسالمية

 التحليل الوصفى لعبارات الفرضية الثانية:

والألسيط لعبارام  التحةيل الألص ج لعبارام ال ر ية الثاشية  تم حتاب التألع ) التورارى 

ال ر ية الثاشية لمعرفة أراء دينة الدراسة دةج ال دبارة ومن ثم العبارام ملتمعة واالشحراف 

 المعياري التلاشس فج ت ابام و لك اما فج اللدوه األتج: 

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثانية( 5)جدول رقم 
 رار والنسبة %التك العبارة م

أوافق 

 بشدة

ال  محايد أوافق

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

تألفر آليام تحوم داخةية في المصرف الدارة مخاطر  1

التيأللة بحيث توألس ه ا اآلليام  زءاإ من شةام الرقابة 

 الداخةية ال ي  تبعه المصرف.

49 

61.3% 

26 

32.5% 

3 

3.8% 

2 

2.5% 

0 

0.0% 

استخدام سياسة التألرت ااستراتيلية  عمل المصرف دةي  2

 اساسية لةتحألط  د مخاطر التيأللة.

39 

48.8% 

28 

35.0% 

7 

8.8% 

6 

7.5% 

0 

0.0% 

 عمل المصرف دةي ابتوار حةأله  د دة لالدارة التمأل ةية  3

مثل: ادارة التيأللة او الد ألس او تدداد صيغ تمأل ةية 

 لممار ) معينة، تالئم الةروف المحيوة بالممرو .

46 

57.5% 

26 

32.8% 

6 

7.5% 

1 

1.3% 

0 

0.0% 

 عمل المصرف دةي االست ادة من تضيرام االسعار في  4

اسألات الماه الدولية في تعد ل مح ةة االستثمار، لز ادة 

 العائد وخ ض مخاطر التيأللة 

44 

55.0% 

24 

30.0% 

9 

11.3% 

3 

3.8% 

0 

0.0% 

  عمل المصرف دةي ابتوار ادوام مالية  د دة مثل 5

 بواقام االئتماس لت ادي مخاطر التمضيل.

41 

51.3% 

30 

37.5% 

8 

10.0% 

1 

1.3% 

0 

0.0% 

تألفر آليام تحوم داخةية في المصرف الدارة مخاطر  6

التيأللة، بحيث توألس ه ا اآلليام  زءاإ من شةام الرقابة 

 الداخةية ال ي  تبعه المصرف

47 

51.3% 

30 

37.5% 

3 

3.8% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

المصرف دةي استخدام سياسة التألرت ااستراتيلية  عمل  7

 اساسية لةتحألط  د مخاطر التيأللة.

48 

60.0% 

25 

31.3% 

7 

8.8% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

تةتزم االدارة العةيا بتوبيق استراتيلية ادارة مخاطر  8

االئتماس المألافق دةيها من قبل ادضاء ملةس االارة 

 وتوأل ر التياسام االئتماشية لةمصرف.

45 

56.3% 

25 

31.3% 

10 

12.5% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

 ض) المصرف ادلة ا راءام دمل لةتمأل ل، لضماس  9

 و ألد اسس لمنح التمأل ل.

49 

61.3% 

28 

35.0% 

2 

2.5% 

1 

1.3% 

0 

0.0% 

 هتم ملةس االدارة بمرا عة سياسام االئتماس ا راءام  10

التعد الم المالئمة، حتي تتألافق ه ا التياسام م) 

اللألهر ة في البيية الداخةية والخار ية التضيرام 

 .لةمصرف

44 

55.0% 

34 

42.5% 

2 

2.5% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

( والخاص بالتألع ) التوراري إل ابام أفراد دينة الدراسة دةج 5 تضح لةباحث من اللدوه رقم  

 دبارام ال ر ية الثاشية، أس غالبية اإل ابام مألافقين بمدة دةج دبارام ال ر ية الثاشية.
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 : اختبار الفرضية الثانية -2

 تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على اآلتي: 

 ""الهندسة المالية لها عالقة ذات داللة معنوية بنجاح او فشل المصارف االسالمية

هدفت ه ا ال ر ية تلج بياس أشه الهندسة المالية لها دالقة  ام داللة معنأل ة بنلاح او فمل المصارف  

االسالمية. ولةتحقق من صحة ه ا ال ر ية،تم استقصاء دينة الدراسة لمعرفة آرائهم حأله دبارام 

ة ة به ا ال ر ية ( و لك باإل ابة دةج العبارام المتع6ال ر ية الثاشية المأل حة في اللدوه رقم  

وتم حتاب المتألسوام الحتابية  قألة اإل ابة( واالشحرافام المعيار ة واختبار مرب) ااي لداللة 

ال روت بين اإل ابام أفراد دينة الدراسة دةج ال دبارة دن دبارام ال ر ية وااشت النتائج اما 

 في اللدوه اآلتي: 

 ( نتائج اختيار الفرضية الثانية6جدول رقم )

 لعبارةا ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قياس العبارة
قيمة مربع 

 كآي

 االحتمالية الدرجة الوزن

تألفر آليام تحوم داخةية في المصرف الدارة مخاطر  1

التيأللة، بحيث توألس ه ا اآلليام  زءاإ من شةام الرقابة 

 الداخةية ال ي  تبعه المصرف.

أوافق  5 0.69 4.52

 بمدة

0.000 

 عمل المصرف دةي استخدام سياسة التألرت ااستراتيلية  2

 اساسية لةتحألط  د مخاطر التيأللة 

أوافق  5 0.91 4.55

 بمدة

0.000 

 عمل المصرف دةي ابتوار حةأله  د دة لالدارة التمأل ةية  3

مثل: ادارة التيأللة او الد ألس او تدداد صيغ تمأل ةية 

 بالممرو .لممار ) معينة، تالئم الةروف المحيوة 

أوافق  5 0.71 4.46

 بمدة

0.000 

 عمل المصرف دةي االست ادة من تضيرام االسعار في  4

اسألات الماه الدولية في تعد ل مح ةة االستثمار، لز ادة 

 العائد وخ ض مخاطر التيأللة 

أوافق  5 0.83 4.36

 بمدة

0.000 

 عمل المصرف دةي ابتوار ادوام مالية  د دة مثل  5

 بواقام االئتماس، لت ادي مخاطر التمضيل 

أوافق  5 0.77 4.77

 بمدة

0.000 

تألفر آليام تحوم داخةية في المصرف الدارة مخاطر  6

التيأللة، بحيث توألس ه ا اآلليام  زءاإ من شةام الرقابة 

 الداخةية ال ي  تبعه المصرف.

أوافق  5 0.57 4.55

 بمدة

0.000 

 عمل المصرف دةي استخدام سياسة التألرت ااستراتيلية  7

 اساسية لةتحألط  د مخاطر التيأللة 

أوافق  5 0.66 4.51

 بمدة

0.000 

تةتزم االدارة العةيا بتوبيق استراتيلية ادارة مخاطر  8

االئتماس المألافق دةيها من قبل ادضاء ملةس االارة 

 االئتماشية لةمصرف.وتوأل ر التياسام 

أوافق  5 0.71 4.54

 بمدة

0.000 

 ض) المصرف ادلة ا راءام دمل لةتمأل ل، لضماس  9

 و ألد اسس لمنح التمأل ل.

أوافق  5 0.61 4.56

 بمدة

0.000 

 هتم ملةس االدارة بمرا عة سياسام االئتماس ا راءام  10

التعد الم المالئمة،حتي تتألافق ه ا التياسام م) 

اللألهر ة في البيية الداخةية والخار ية التضيرام 

 .لةمصرف

أوافق  5 0.55 4.53

 بمدة

0.000 

 

 ( يتبين للباحث اآلتي: 6من الجدول )

أس المتألسوام الحتابية إل ابام أفراد دينة الدراسة دةج دبارام ال ر ية الثاشية تراوحت بين  -1

( وه ا  عني أس غالبية أفراد 5( وه ا المتألسسسسسوام  ميها قر بة  داإ تلج الألعس  4.77 – 4.36 

 دينة الدراسة مألافقين بمدة دةج دبارام ال ر ية الثاشية.
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( 10.9 – 0.55اما تراوحت قيم االشحراف المعياري لإل ابام دةج دبارام ال ر سسسسسسية بين   -2

وه ا القيم تمسسسسير تلج التلاشس الوبير في ت ابام أفراد العينة دةج ه ا ال قرام، أي أشهم مت قألس 

 ة ابيرة  داإ دةيها. بدر 

( تعني أس ال أفراد العينة مت قألس دةج رفض ال ر سسسسسسية وتس ااس 6تس النتائج في اللدوه   -3

ها من خاله توبيق  حد د نة  مون ت بام أفراد العي لك فروت  ام داللة معنأل ة بين ت ا نا ه

 اختيار مرب) اآي لداللة ال روت بين اإل ابام دةج ال دبارة من دبارام ال ر ية. 

في اللدوه الممسسسسار تليه أدالا  مسسسسير تلج أس قيمة مرب) اآي المحتسسسسألبة لداللة ال روت بين ت ابام 

%(. و لك 5( وه ا القيمة أقل من متسستألى معنأل ة  0.000المبحألثيين دةج ال ر سسية الثاشية ااشت  

  مير تلج و ألد فروت  ام داللة معنأل ة بين اإل ابام، لصالح اإل ابام المألافقألس بمدة.

الهندسة المالية لها عالقة ذات داللة تقدم شتتنتج أس فر ية الدراسة الثاشية والتي شصت دةج أس: " 

 قد تحققت. معنوية بنجاح او فشل المصارف االسالمية "

 

 ثامناً: النتائج والتوصيات 

 أوالً: النتائج 

ارف االسسسسسسالمية تناولت الدراسسسسسسة دور الهندسسسسسسة المالية االسسسسسسالمية في تدارة المخاطر في المصسسسسس

 وتألصةت الدراسة الي االتي:

 أ/ نتائج الفروض:

 شردنة الممتقام المالية قد أدي الي شلاح الهندسة المالية االسالمية. /1

 تألفر آليام تحوم داخةية في المصارف االسالمية الدارة مخاطر التيأللة. /2

 الهندسة المالية التقةيد ة. الهندسة المالية اإلسالمية غير متتقةة ب اتها بل تدور في فةك /3

تعمل المصسسسسسارف االسسسسسسالمية دةي تبتوار حةأله  د دة لإلدارة التمأل ةية مثل: تدارة التسسسسسيأللة أو  /4

 الد ألس أو تدداد صيغ تمأل ةية لممار ) معينة تالئم الةروف المحيوة بالممرو .

إ أمام شمأل المصارف اإلسالمية. /5  غياب الممتقام اإلسالمية  عتبر دائقا

  عمل المصرف دةي تستخدام سياسة التألرت ااستراتيلية اساسية لةتحألط  د مخاطر التيأللة. /6

  ض) المصرف أدلة ت راءام دمل لةتمأل ل، لضماس و ألد أسس لمنح التمأل ل. /7

  عمل المصرف دةي ابتوار أدوام مالية  د دة مثل بواقام االئتماس، لت ادي مخاطر التمضيل. /8

االدارة بمرا عة سسسسياسسسسام االئتماس وت راء التعد الم المالئمة حتي تتألافق م) ه ا  هتم ملةس  /9

 التياسام م) التضيرام اللألهر ة في البيية الداخةية والخار ية لةمصرف.

 

 ب/ نتائج عامة:

 المصسسسسداقية المسسسسردية بين تلم) أشها هي اإلسسسسسالمية، المالية الهندسسسسسة بها تتميز ميزة أهم تس .1

 إلقتصاد ة.ا والو اءة

إ تلج االحت اظ بتمسسويةة متنألدة من األدوام والمنتلام 2 . تحتاج المؤسسستسسام المالية اإلسسسالمية دوما

المالية تمونها من تدارة سيأللتها بصألرة مربحة، باإل افة تلج تألفيرها لةمروشة المناسبة لالستلابة 

 لمتضيرام البيية االقتصاد ة

تمتمل دةيه من أدوام مالية تسالمية ال عالت بحا ة تلج االبتوار . تس التألت المالية اإلسالمية بما 3

واإلبدا  من أ ل أس تقألم بالدور االقتصسسسادي المؤمل منها. وال ي  مون أس  تسسسهم في تخ يف التبعية 

 االقتصاد ة لألسألات المالية في الدوه الضربية 

القيمة والمنافتة، بل  خةق دةج قادرة أصيةة مالية منتلام بخةق تقم لم اإلسالمية المالية . الهندسة4

ت  اء  أاثر لتصسسبح التقةيد ة المالية المنتلام دةج تعد الم بإدخاه اإلسسسالمية المالية الهندسسسة اات ت

 المردية. والضألابط بالمقاصد
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 اإلسالمية. التمأل ل أدوام في وتتعير المخاطر وقياس لتقييم دراسام و ألد . ددم5

 بتنأل ) صسسسيضه وقواداته ا سسسافة لتنأل ) مصسسسادر الربحية لةمؤسسسستسسسام . تقةيل مخاطر االسسسستثمار6

 .المالية

 الهندسسسة قيام خاله من به ورغبام المتعامةين حا ام اافة تةبية دةج اإلسسسالمي التمأل ل . قدرة7

 المنتلام المهلنة دن بعيدا والمصسسسداقية بالو اءة تمتاع تمأل ةية بابتوار منتلام اإلسسسسالمية المالية

 التقةيد ة. المصرفية من

سة منهلية . تقألم8 صيةية دةج اإلسالمي التمأل ل هند سة متمثةة قألادد تأ  بما التمأل ل منتلام بهند

  اإلسالمي. هدف التمأل ل  حقق

إ  المخاطر العادلة في المماراة .9 سا سا  وتحقيق التمأل ل اإلسالمي، منتلام لمخاطر فعالة إلدارة أ

 .المردية لةمصداقية االقتصاد ة وصألال الو اءة وتحقيق التداوه، قاددة

. قدمت الهندسسسسسسة المالية أدوام مبتورة وتعد الممسسسسستقام المالية صسسسسسألرة من ه ا األدوام المالية 10

 إلدارة المخاطر وتقد م الحةأله لمماال التمأل ل.

إ:   التوصيات: ثاشيا

المقاصسسسسسسسد المسسسسسسردية . أس تتم تدادة صسسسسسسياغة دقألد التمأل ل بورت مختة ة لتحقق التألاعس بين 1

 والةروف الألاقعية لةعمل المصرفي والو اءة االقتصاد ة.

.تحأله العمل المصسسسرفي واالسسسستثماري اإلسسسسالمي تلج صسسسنادة دالمية تعمل في بييام اقتصسسساد ة 2

 .ودوه مختة ة وتقدم خدمام منافتة لعمالئها

منتلاتها من خالله،  . العمل دةج تشماء سألت مالية تسالمية تضمن لةمصارف اإلسالمية تتأل ق3

 وتأمين التيأللة الالعمة لها.

. سسسسسرورة العمل دةج تألسسسسسسي) قاددة تحمل المخاطر، وممسسسسساراة ددد ابير في تحمةها من خاله 4

 الصوأل  اإلسالمية.

 التونأللأل ي لةمنتلام التحد ث و رورة االسالمية، المالية الصنادة سألت في المنافتة . تعز ز5

 .والخدمام

 اإلسالمية. التمأل ل أدوام في وتتعير المخاطر وقياس لتقييم دراسام . دمل6
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