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 المقدمة:

 يتخذ التمويل املصريف اإلسالمي عدة صور أمهها: 

 ملضاربة و املساقاة، املزارعة.متويل املشروعات بطريقة املشاركة و ا -
التمويل عن طريق البيوع املختلفة )بيع املراحبة ،البيع التأجريي، بيع السلم ،عقود االستصناع  -

. 
 شراء األصول اإلنتاجية طويلة األجل و تأجريها ملستخدميها . -

 استثمار غري مباشر لتأسيس شركات للقيام بدور التوظيف املرغوب فيه. -

صيغيت التمويل باملشاركة واملضاربة من أهم صيغ التمويل اإلسالمي، ملا متتازان به من هذا وتعترب 
العديد من املزايا اليت جتعل جناحهما يساعد يف فك اختناقات التمويل بالصيغ اإلسالمية األخرى.ال 

وذلك راجع أن الواقع يشري إىل أن استخدام املصارف اإلسالمية هلاتني الصيغتني هو يف أدىن احلدود، 
للمخاطر العالية املرتبطة هبما. األمر الذي جيعل من عملية إدارة خماطر كل من املشاركة واملضاربة 

 عملية هامة لتفعيل دورمها االقتصادي والقضاء على العوائق التطبيقية املصاحبة هلما.

الورقة البحثية وملعرفة سبل تفعيل دورمها يف التمويل املصريف اإلسالمي ،سوف نتعرض يف هذه 
 للمحورين األساسيني التاليني :

 مفاهيم عامة حول املشاركة واملضاربة -1
 خماطر التمويل باملشاركة واملضاربة و سبل إدارة هذه املخاطر.  -2



 

 

 المحور األول: مفاهيم عامة حول المشاركة والمضاربة
 المشاركة: -1

 :تعريف-1-1
أس مال مشروع ما، يقدم فيه كل واحد احلصة تعرف املشاركة على أهنا اشرتاك عدة أشخاص يف ر 

اليت يريد على أن تقسم األرباح و اخلسائر كل حسب هذه احلصة ،وهي تعترب من حيث املبدأ أهم 
 ( 1)أدوات العمل املصريف اإلسالمي ،إذ هي اليت تعوض نظام الفائدة 

 تمييز المشاركة عن الفوائد:-2 -1 
م بني البنوك اإلسالمية و ا لبنوك التقليدية، إن جوهر نشاط هده يبلور عقد املشاركة االختالف القائ

األخرية منح القروض بفائدة دون أن يكون هلا ارتباط بنتائجها،ودون أن يتحمل املودعون أية 
مسؤولية، وهو ما يعين أن املقرتضني ملزمون بسداد القروض مع الفوائد املستحقة عليها حىت ولو مل 

مردودية  ،بينما يؤدي تطبيق نظام املشاركة إىل توزيع املخاطر و املسؤولية توزيعا حتقق املشروعات أية 
عادال بني البنك واملستثمرين و املودعني فهم يقتسمون مجيعا كل تبعات املشاريع ) املخاطر، األرباح 

 أو اخلسائر(
حتملها جيب أن  إن القاعدة األساسية اليت تقوم عليها املشاركة هي حتمل عنصر املخاطر فكل من

حيصل على ربح معقول إذا حقق استخدامها مردودية ما،وباملقابل عليه أن يقبل خسائرها إذا فشلت 
يف حتقيق هده املر دودية،وهذا يعين أنه ال توجد مكافأة ثابتة يأخذها املمول عن األموال اليت قدمها 

لبداية حىت و لو تبني أن املخاطر ضئيلة ،علما بأن األرباح و اخلسائر مسألة ال ميكن التأكد منها يف ا
من خالل الدراسة املعمقة للمشروع الذي وقع متويله،وبالنتيجة فاملشاركة توزع املخاطر بني البنوك و 
املتعاملني و كذلك النتائج سواء كانت اجيابية أو سلبية وهدا ما جيعل متويالت البنوك اإلسالمية 

يف احلياة االقتصادية ألهنا تساهم يف املشروعات و متارس بواسطتها متويالت فعلية و مباشرة  
العمليات التجارية و املالية ،بينما يبقى البنك يف النظام التقليدي مبعزل عن املخاطر اليت يتعرض هلا 



املدين ،و حيصل يف األخري على أصل دينه و فوائده سواء ربح املدين أو خسر ،و استحقاقه ألمواله 
 (2)عن الربح و اخلسارة يعترب يف اإلسالم استغالال مرفوضا. هذه بصرف النظر 

ففي املشاركة عدالة يف توزيع العائد إذ قد تؤدي ظروف اجتماعية أو اقتصادية طارئة إىل أن تتضاعف 
أرباح مشروع بعينه يكون نصيب الشركاء فيه متعادال حسب النسب املتفق عليها فيما بينهم و  

ح املشروع ذاته ضئيلة أو معدومة فان الشركاء يتحملون اخلسائر بالتساوي  كذلك فيما إذا كانت أربا 
كما حتملوا األرباح بالتساوي خالفا للفائدة املرتتبة على القرض الربوي فإهنا تكون ثابتة يف حالة ربح 
املشروع الذي مت اإلقراض بسببه و تبقى ثابتة يف حال خسارة املشروع ذاته أو عدم حتقيق أي ربح 

من املسلم به أن نصيب العدالة يف حال املشاركة أكثر وفرة عنها يف حالة الفائدة الثابتة احملدودة إذ .و 
 ال عدالة إطالقا يف هذه احلال األخرية .

و تؤدي مشاركة البنوك اإلسالمية إىل أن تضع هذه البنوك علمها و خربهتا يف خدمة املشروعات اليت 
خلربة ضمان لنجاح املشروع من ناحية وأداء حلق واجب للمجتمع تشارك فيها ويف تقدمي مثل هذه ا

        (3)من ناحية أخرى و مزاوجة بني العلم و اجلهد من ناحية ثالثة.
 أنواع المشاركة المستخدمة في البنوك اإلسالمية:-1-3

وتتمثل صور تأخذ املشاركة يف البنوك اإلسالمية عدة صور لتنفيذها حسب الصيغة اليت حتكم العقد 
 :املشاركة فيما يلي

 المشاركة الثابتة أو المستمرة: -1
تعين املشاركة الثابتة قيام البنك اإلسالمي بنشاطه التمويلي عن طريق دخوله كشريك مع املتعامل يف 
 رأس مال عملية جتارية أو صناعية أو زراعية حمددة يقرتحها هذا األخري عليه فيصبح الطرفان شريكني. 

املقصود بكوهنا ثابتة هو استمرار وجود كل طرف من األطراف فيها حىت هنايتها حيث أن كل و 
 طرف حيتفظ حبصته ثابتة يف رأس مال املشروع إىل حني إجنازه و تصفية الشركة.

و مبدئيا تتوزع نتائج املشاركة بني البنك و املتعامل بنسبة حصة كل طرف يف رأس املال سواء يف 
اخلسارة إال أن ما جرى العمل به هو أن إدارة املشاركة تناط بالزبون املتعامل و بذلك  حالة الربح أو



فهو يستحق مقابال عن إدارته يقتطع من األرباح الصافية قبل توزيعها شرط أن يكون االتفاق قد 
ألن حصل  بشأنه يف العقد و املالحظ أن هذه الوضعية جتعل العملية مزجيا من املشاركة و املضاربة 

املتعامل حيصل أوال على نسبة من مردودية العملية كمقابل لإلدارة بصفته مضاربا و يقسم الباقي بينه 
و بني البنك على أساس مشاركة كل منهما يف رأس ماهلا أما إذا خسرت العملية فان اخلسارة توزع 

 (4)حسب حصة كل طرف يف رأس املال.

شاركة يف رأس مال املشروع )املشاركة املباشرة(أو شكل وتأخذ املشاركة الثابتة شكالن إما شكل م
 مشاركة حبسب الصفقة الواحدة.

 : يدة(المشاركة المنتهية بالتمليك )المتناقصة المتزا 2
من الصور اليت أخذت تربز بوضوح يف احلياة االقتصادية املعاصرة ما يعرف باملشاركة املتناقصة و هي 

ا احلق للشريك أن حيل حمله يف ملكية املشروع إما دفعة واحدة أو نوع من املشاركة يعطي املصرف فيه
 على دفعات حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها. 

و يتفق هذا النوع من املشاركة مع املشاركة الدائمة من حيث أن البنك الذي يأخذ صفة الشريك 
.وختتلف عن الشركة الدائمة يتمتع بكامل حقوق الشريك يف الشركة الدائمة و عليه التزامات الشريك

يف عنصر الدوام و االستمرار فاملصرف يف الشركة املنتهية بالتمليك  ال يقصد االستمرار يف الشركة و 
يعطي احلق للشريك اآلخر يف اإلحالل حمله يف ملكية املشروع  يف حني أن املصرف يف الشركة 

 (5)رار يف الشركة حىت هنايتها و تصفيتها. الدائمة يقصد االستمرار يف الشركة الدائمة يقصد االستم

 :تكون املشاركة املنتهية بالتمليك على إحدى الصور التاليةو
أن يتم سداد قيمة احلصة من جزء من العائد املتحقق للطرف الثاين فيتم االتفاق على نسبة - 1

الطرف الباقي  توزيع العائد الذي يتحقق بني الطرفني كما يتم االتفاق على ما يستقطع من حصة
لسداد حصة الطرف املنسحب و معىن ذلك أن حصة الطرف الثاين يف العائد تنقسم إىل قسمني 
قسم يذهب إىل الطرف املنسحب و قسم يبقى له و بذلك يؤول توزيع العائد املتحقق إىل ثالثة 

ل عليه توزيعات جزء حيصل عليه الطرف املنسحب سدادا جلزء من حصته يف رأس املال و جزء حيص



الطرف املنسحب كعائد الستثماره وجزء حيصل عليه الطرف الباقي كعائد الستثماره و إشرافه إن كان 
 هو املشرف على العمل 

أن يتفق املصرف مع املتعامل على حتديد حصة كل منهما يف رأس مال املشاركة و شروطها على  -2
ة بعقد مستقل حبيث يكون له احلق يف بيعها أن يتم بيع حصة املصرف إىل املتعامل بعد إمتام املشارك

 (6)للمصرف أو لغريه و كذلك األمر بالنسبة للمصرف.
_ أن يتفق الطرفان على تقسيم رأس املال إىل حصص أو أسهم لكل منها قيمة معينة و حيصل كل 3

ص منهما على نصيبه من األرباح و للشريك شراء ما يستطيع من أسهم املصرف كل سنة حبيث تتناق
أسهم املصرف و حصصه يف حني أن أسهم الشريك تزيد اىل أن ميتلك مجيع أسهم املصرف ملكية  

 (7)كاملة.
 ميزات التمويل بالمشاركة: -1-4

إن ميزات التمويل باملشاركة كثرية و يكفيها من الناحية الشرعية أهنا ترتكز على قاعدة تعد من أهم 
اإلسالمي وهي قاعدة الغنم بالغرم فالعائد يف مقابل  قواعد تسيري النشاط االقتصادي من املنظور

 املخاطرة مث إهنا يف نفس الوقت حتقق العدالة بني الطرفني فكالمها أمام املخاطر و العوائد سواء .
أما من الناحية االقتصادية فهي إحدى وسائل إقامة املشروعات الضخمة اليت يعجز التمويل الفردي 

وم أن املخاطرة هي أساس قيام هذه املشروعات من حيث ماهلا من حتفيز عن القيام هبا و من املعل
على التجديد و االبتكار و بذلك تتحقق التنمية االقتصادية كما أن هذا األسلوب ال يتطلب 
ضمانات من الشريك إىل الشريك مما يتيح فرصة أوسع أمام الكثري إلقامة املشروعات مث إن هذا 

يطور نشاط البحوث و دراسات اجلدوى لدى املصارف اإلسالمية مما قد  األسلوب التمويلي ينمي و
يقلل تدرجييا من خطر الوقوع يف االختيار اخلاطئ ،إضافة إىل مايف ذلك من فوائد على املستوى 
الكلي كما يساعد أسلوب املشاركة على حسن ختصيص املوارد حيث يكون اختيارها منوطا برحبيتها 

رة االئتمانية كما أن التمويل هبا يعد أقل األساليب تأثرا بالتقلبات االقتصادية و جدواها وليس باجلدا
 (8)وال سيما يف حالة الركود حيث ال ينكمش بسهولة يف هذه األحوال فهو متويل خماطر بطبيعته. 



هذا باإلضافة إىل أن املشاركة تساهم يف تنشيط التكوين الرأمسايل حيث تستطيع املصارف اإلسالمية 
بأسلوهبا املتميز أن تلعب دورا هاما كوعاء ملدخرات القطاع العائلي الذي يرفض التعامل بالربا من 
جهة العرض و تستطيع عن طريق أسلوب املشاركة أن تنشط جانب الطلب حني يرفع عن املستثمر 

 (9)عبئ عائد ال يرتبط بنتيجة األعمال إىل عائد مشارك فيها. 
جوانب قد ال تليب مطالب بعض الشريكني أو أحدمها و ال ننسى ما  ومع كل هذه امليزات فهناك

هنالك من نوازع مطرية للخصوصية و سرية األعمال كما ال يغيب عنا ما هنالك من احتمالية كبرية 
حلدوث نزاعات و اختالفات بني الشركاء األمر الذي حيول دون تشغيل املشروع بكفاءة و فعالية 

و يغلب انطباقه على التمويل باملشاركة فكثريا ما يكون هناك عدم التأكد   وهناك مبدأ عدم التأكد 
من جدوى املشروع  مث إن املشاركة غالبا هي عقود متوسطة أو طويلة األجل ليس من السهل اخلروج 

  (10)منها أو تعديل أوضاعها لتتالءم و املستجدات و تغري رغبات بعض الشركاء
 المضاربة:  -2
 تعريف: -2-1

املضاربة عقد يعمل مبوجبه شخص مبال شخص أو أشخاص آخرين يساهم أو يسامهون يف أرباح 
العملية و كل حسب حصته يف رأس املال و يتحل أو يتحملون اخلسارة و حدهم دون الشخص 

 (11)العامل
تعاقد لقد كانت املضاربة الشكل الوحيد الذي عرفه الناس جاهلية مث إسالما الستثمار النقود بطريق ال

على قيام طرف بدفع مال ملن يعمل فيه على حصة من الربح املتحصل فيه وكان تعامل الناس يف 
ذلك جيري على أساس التعاقد الثنائي بني الطرفني الداخلني يف العقد سواء كانوا واحدا أو أكثر يف  

 (12)كل جانب 
و أصحاب اخلربات إلقامة ومبقتضى هذا العقد يقدم البنك األموال ألرباب املهن و التجار،  

مشروعاهتم ويتفق معهم على نسبة ربح من العائد و هذا األسلوب يتيح فرصة كبرية لرواج احلرف و 
املهن و التجارات باجملتمع و هو ما يساهم يف إجياد تنمية حقيقية مع امتصاص للعمالة الزائدة 



مث زيادة الطلب على السلع و اخلدمات  باجملتمع وهو ما يساعد بدوره على ارتفاع القوة الشرائية ومن
  (13)وهو ما يؤدي بدوره إىل االنتعاش االقتصادي باجملتمع .

 أنواع المضاربة -2-2
 هناك عدة أنواع للمضاربة و ذلك حبسب التقسيم املعتمد: 
 : (14)حيث تقسم املضاربة إىل نوعنيأنواع المضاربة بحسب حرية المضارب في التصرف؛  -أ
  هي مضاربة مفتوحة ال يقيد فيها البنك العميل بقيود مثل ممارسة املضاربة يف  املطلقة:املضاربة

نشاط اقتصادي بعينه ،أو ممارسته مع أشخاص حمددين يتعامل معهم أو االتفاق على مكان بذاته 
يراها ملمارسة املضاربة فيه، أو فرتة زمنية حمددة يتم ممارسة املضاربة فيها و غريها من القيود اليت 

 البنك كفيلة حبفظ ماله و تأمني خماطر هالك املال.

و يرتك للعميل حرية التصرف يف املضاربة املطلقة حيث ميارس نشاط املضاربة و فقا إلدارته و بدون 
أي قيود أو تدخل من جانب البنك وهو النوع الغالب على أنواع املضاربة يف البنوك اإلسالمية 

 رية يف املضاربة باملال الذي أخذه من البنك.،حيث يرتك للعميل كامل احل
 :يف هذا النوع من املضاربات يضع البنك قيودا أو شروطا تقيد حركة العميل يف  املضاربة املقيدة

إجراء أعمال    املضاربة ،سواء أكانت قيودا تتصل بالنشاط املمارس فيه عملية املضاربة أو املكان 
تصل أو تتعلق هبم عملية املضاربة،ويشرتط لصحة هذه العقود أو الزمان أو األفراد الذين سوف ت

أن تكون هناك فائدة معينة من ورائها و ليس إحداث ضرر بالعميل، و جيب أن ينص على القيد 
أو على الشرط عند كتابة عقد املضاربة، و قبل مباشرة أي عمل يتصل هبا حىت ال يكون وضع 

 إخفاق لعميل . الشروط بعد ذلك مبثابة إرهاق أو عنصر 
 ؛ حيث تنقسم إىلأنواع المضاربة بحسب عدد المشاركين فيها:  -ب

  املضاربة الثنائية أو اخلاصة؛ وهي عقد بني طرفني، يقدم فيها الطرف األول املال، أما الطرف
 الثاين فيقدم العمل.



 كون فيها العالقة املضاربة اجلماعية أو املشرتكة أو املتعددة أو املوازية؛ و هي املضاربة اليت ت
متعددة، فيتعدد فيها أرباب األموال و املضارب واحد، أو يتعدد املضاربون و رب املال واحد، أو 

 .( 15)يتعدد أرباب األموال و املضاربون

   :( 16)؛ حيث تنقسم إىل نوعني مها أنواع المضاربة بحسب دوران رأس المال -ج

  بدورة رأس املال دورة واحدة أي حمددة بصفقة معينة و املضاربة املؤقتة؛ وهي مضاربة موقوتة
 تنتهي بعدها، و ميكن أن تتكرر الصفقة مرة واحدة.

  .املضاربة املستمرة؛ و هي مضاربة غري حمدودة بصفقة و تتميز بدوران رأس املال عدة دورات 

 التوظيف بالمضاربة في المصارف اإلسالمية  2-3

اعتمدها منظروا املصارف اإلسالمية  للحلول حمل األدوات التقليدية يف تعد املضاربة أول أداة متويلية 
 التمويل،  هذا وتستخدم املصارف اإلسالمية املضاربة على ثالثة أشكال هي:

 .املضاربة املشرتكة؛ وقد سبق احلديث عنها يف معرض حديثنا عن أنواع املضاربة 
  صكوك املضاربة؛ وهي عبارة عن أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس مال املضاربة بإصدار

 . (17)صكوك ملكية برأس مال املضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة 

  املضاربة املنتهية بالتمليك؛ و هي صورة من صور املضاربة بني البنك اإلسالمي كرب مال و
بنك املال للعميل و يعطيه احلق يف احللول حمله،أي شراء حصة العميل كمضارب حيث يقدم ال

البنك يف عقد املضاربة دفعة واحدة أو على عدة دفعات حسب االتفاق بينهما، و هي تشبه 
 .( 18)املشاركة املنتهية بالتمليك، إال أن الشريك يف املضاربة ال يشارك يف رأس املال 

مية تفضل التمويل باملشاركة على التمويل باملضاربة لسأسباب جتدر اإلشارة إىل أن املصارف اإلسال   
 : ( 19)التالية 

تقليل املخاطر اليت يتعرض هلا املدخرون، و ذلك ألن املصرف مع املدخرين، يتحملون يف  .1
املضاربة مجيع اخلسائر، باعتبارهم أصحاب رأس املال، أما يف املشاركة فإن املصرف ال يتحمل من 

 قدار مسامهته يف رأس مال املشروع.اخلسارة إال مب



سهولة تنظيم احلسابات فيها؛ ذلك ألن املصرف يف املشاركة ميكنه مسك سجالت حسابية  .2
منظمة، أما يف املضاربة فإنه يصعب عليه تنظيم احلسابات و ضبطها، إال يف حالة قيامه بفصل 

 ممكنة التطبيق يف العمل عملية املضاربة عن باقي أنشطته االستثمارية األخرى،وهي حالة غري
 املصريف.

التمويل باملشاركة ميكنه من متابعة املشروع و مراقبة سري العمل فيه؛ ألن املصرف مشارك يف رأس  .3
مال املشروع وبتايل يف إدارته، و ذلك ميكنه من ممارسة عملية الرقابة و اإلشراف على سري العمل 

ري ممكن ألهنا تقوم أساسا على إطالق يد املضارب يف املشروع، أما يف حالة املضاربة فإن ذلك غ
 يف العمل.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 المحور الثاني: مخاطر التمويل بالمشاركة والمضاربة و سبل إدارة هذه المخاطر
 

 واقع التمويل المصرفي اإلسالمي  -1 
اإلسالمية يرى ركون على الرغم من أمهية التمويل باملشاركة واملضاربة ،إال أن املتأمل لواقع املصارف 

هذه األخرية إىل التمويل باملراحبة نظرا الجيابياته حيث توسعت املصارف اإلسالمية يف تطبيق هذا 
 البيع حىت أضحى الصيغة االستثمارية األوىل يف توظيف مواردها وهو ما أثبتته الدراسات التالية:



 (20)الدراسة األولى:

 مصرف قطر اإلسالمي،املصرف اإلسالمي الدويل  % يف كل من90بلغت املراحبة أكثر من  -
 % يف كل من بنك ديب اإلسالمي و بنك البحرين اإلسالمي 90% و أقل من 80تراوحت بني  -
% يف كل من البنك اإلسالمي األردين ،بنك فيصل اإلسالمي 80% و أقل من 70تراوحت بني  -

 السوداين
وذلك يف كل من بنك فيصل اإلسالمي % 65% إىل 50أقل نسبة للمراحبة تراوحت بني  -

 املصري و البنوك اإلسالمية العاملة يف السودان
 الوزن النسيب لصيغة املشاركة إىل إمجايل التوظيف يف املصارف اإلسالمية:

ميثل التمويل باملشاركة نسبة ضئيلة من إمجايل التوظيف يف معظم املصارف اإلسالمية ،حيث مل  -
ه ( يف حني بلغ 1412ه  1410%)خالل الفرتة 2,5حرين االسالميتتعد نسبتها يف بنك الب

% أما 0,3% و يف مصرف قطر 3,2متوسط نسبة املشاركة خالل فرتة عمل بنك ديب اإلسالمي 
مث ما لبث أن  1982% يف عام 10,5يف بنك فيصل اإلسالمي املصري بلغت نسبة املشاركة 

 1989% يف عام 3اخنفضت حىت وصلت اىل
،مث ارتفعت إىل 1981% يف عام 15,5ف اإلسالمي الدويل كانت نسبة املشاركة أما املصر 
ومؤخرا  1986%يف عام11,8مث اجتهت إىل االخنفاض حىت وصلت اىل 1984% يف عام 20,4

 1989تقلصت نسبة املشاركة يف املصرف بل تكاد ختتفي و ذلك بعد عام 

% يف البنك 46,4ملة يف السودان ،فقد بلغت أعلى نسبة للتمويل باملشاركة كانت يف البنوك العا -
%يف بنك التنمية التعاوين السوداين و ذلك 16,5% يف بنك الربكة السوداين 35اإلسالمي السوداىن

 1986يف عام  

هناك من البنوك اإلسالمية اليت مل متارس صيغة التمويل باملشاركة مثل بنك الربكة البحرين وبيت  
 التمويل الكوييت.

 لنسيب لصيغة املضاربة إىل إمجايل التوظيف يف املصارف اإلسالمية:الوزن ا



مث    1982%وذلك يف عام8بلغت نسبة املضاربة يف بنك فيصل السوداين أقصى معدل له  -
ومل تستخدم صيغة املضاربة يف عام  1985% يف عام 0,3أخذت يف االخنفاض حىت وصلت إىل 

1986 
%يف كل من بنك فيصل اإلسالمي 3ن واحد صحيح و تراوحت نسبة املضاربة بني أقل م -

 السوداين وبنك التضامن السوداين 
حىت  1981على الرغم من ارتفاع نسبة املضاربة يف بنك فيصل اإلسالمي املصري خالل الفرتة  -

مث اجتهت   1984%يف عام 21% إال أهنا اخنفضت إىل 90حيث وصلت إىل أكثر من 1983
مث اجتهت حنو االخنفاض يف السنوات التالية حىت  1985% يف عام 52 حنو االرتفاع  حيث بلغت

وبالتايل فان متوسط نسبة املضاربة يف بنك فيصل اإلسالمي املصري   1989% يف عام2أصبحت 
 %52,43تشكل  1989حىت  1981خالل الفرتة من 

  1986حىت   1982ويف املصرف اإلسالمي الدويل بلغ متوسط نسبة املضاربة خالل الفرتة   -
 %17,1معدل 

بعض البنوك اإلسالمية مل تستخدم صيغة املضاربة خالل فرتة عملها من هذه البنوك بنك ديب  -
اإلسالمي ،بنك البحرين اإلسالمي ، بنك قطر اإلسالمي ،بنك الربكة البحرين،والبنك اإلسالمي 

 لغرب السودان 
 (21) الدراسة الثانية:

وهي دراسة أجريت على كل من البنك اإلسالمي األردين ،بنك ديب اإلسالمي ،مصرف قطر 
تبني أن املراحبة هي الصيغة االستثمارية األوىل يف توظيف    1992-1991اإلسالمي خالل الفرتة 

%على التوايل بينما بلغت نسبة املشاركة 63,8%،74,4% ، 49,9املصارف ملواردها مبتوسط
 % للبنوك الثالث على التوايل %2,3 %2,4 2,5

 (22)الدراسة الثالثة:

 وهي دراسة أجريت على بنك الربكة اجلزائري و توصلت اىل النتائج التالية:



% من جمموع الديون قصرية األجل 60بلغ جمموع الديون بصيغة املراحبة    1996يف سنة  -
 القائمة.

% من جمموع الديون قصرية األجل و 66بلغ جمموع الديون بصيغة املراحبة   2000يف سنة -
 القائمة فعال

أما بالنسبة لصيغ التمويل األخرى فان البنك يطبق ملشاركة و التأجري و السلم و االستصناع بنسب 
ضعيفة، وتشري املطبوعات اإلعالمية للبنك أنه يقدم متويالت باملضاربة أيضا بينما ال جيد هلا أثرا يف  

ال أن تقرير االحتاد لدويل للبنوك اإلسالمية لسنة  يشري إىل أن البنك يطبق احلسابات اخلتامية  له،إ
 % من إمجايل متويال ته.8صيغة املضاربة بنسبة 

  مخاطر التمويل بالمشاركة والمضاربة: -2

  مخاطر التمويل بالمشاركة: -2-1

 من أبرز املخاطر اليت تعرتض طريق املشاركة يف املصارف اإلسالمية ما يلي: 
 فلكي تقوم املشاركة على أساس سليم يتعني على الشريك إمساك ( 23)املخاطر األخالقية؛

 احلسابات بطريقة سليمة و موثوقة حبيث تكشف النتائج احلقيقية لعمل املشاريع املشرتكة .
 :ومن وسائل التالعب املستخدمة يف هذا اجملال

 خر املدة بأقل من قيمتها تقومي بضاعة أول املدة بأكثر من قيمتها و بضاعة أ  -
تقومي األصول بأكثر من قيمتها لزيادة مبالغ استهالكاهتا الرأمسالية بغية ختفيض الربح أو   -

 إلغائه. 
 املغاالة يف الرواتب اليت يتقاضاها املدراء   -

إن مصدر املخاطر األخالقية هو اإلمهال و التقصري من جانب إدارة االستثمار باملصرف يف 
 الم عن القيم اإلميانية و األخالقية و الفنية و املالية للعميل. االستع
 .خماطر تآكل رأس املال؛ و هي خسارة املبلغ املقدم للمشروع 
  (:24)خماطر التجاوزات الشرعية و القانونية؛ و تنشأ هذه املخاطر من اآليت 



كام الشريعة خمالفات شرعية؛كاملتاجرة بسلع أو خدمات أو أعمال حمرمة ال تتفق مع أح -
اإلسالمية، األمر الذي يدعو هيئة الرقابة الشرعية باملصرف مبطالبته بتصفية هذه األنشطة و 

 التوقف عن متويلها.

خمالفات قانونية؛ قد يرتكب املتعامل بعض املخالفات القانونية مما قد ينتج عنها إيقاف أو  -
سوف تكون هناك خسائر تصفية إلغاء نشاطه من قبل اجلهات احلكومية، و يف كل األحوال 

 رمبا يتعذر على املصرف إثبات مسؤولية املتعامل عنها.

  خماطر اخنفاض معدل العائد الفعلي عن املتوقع؛ خاصة و أن املصرف ال جيوز له يف املشاركة
احلصول على عائد ثابت، فإذا حدث واخنفض املعدل الفعلي عن املخطط فإن ذلك سيشكل 

 ة املصرف.خطرا كبريا على سيول

  بيع حصة شريك املصرف لطرف آخر؛ و هبذا يصبح املصرف يتعامل مع عميل جديد ال يعرف
 مدى التزامه يف القيام مبهامه.    

  مخاطر التمويل بالمضاربة: :-2-2

 تتعرض صيغة املضاربة إىل معظم خماطر صيغة املشاركة اليت سبق احلديث عنها و املتمثلة يف: 
 ؛ تتمثل هذه املخاطر يف أمور عدة منها أن يزود املضارب املصرف مبعلومات املخاطر األخالقية

ناقصة أو غري صحيحة عن خربته و كفاءته يف إدارة أو استثمار األموال أو يقوم باالحتيال أو 
 .(25)التزوير يف احلسابات املالية اخلاصة باملشروع االستثماري 

  قع.خماطر اخنفاض معدل العائد الفعلي عن املتو 

 .خماطر التجاوزات الشرعية و القانونية 

 .خماطر تآكل رأس املال 

 إدارة مخاطر التمويل بالمشاركة و المضاربة -3

 إدارة مخاطر التمويل بالمشاركة -3-1



توجد عدة طرق حتقق احلماية و األمان يف املشاركة و تقلل من خماطرها إىل احلد األدىن من املخاطر 
املطلوب ملشروعية املشاركة والذي يدل عليه مبدأ الغنم بالغرم و اخلراج بالضمان، و تتمثل هذه 

 الطرق فيما يلي: 
يف حالة  –ذات مسؤولية حمدودة  أن يكون املشروع املراد املشاركة فيه يف صورة شركة مسامهة أو .1

بالدرجة األوىل، حيث أن القانون تدخل يف تنظيمها بصورة كبرية   -املشاركات االستثمارية 
 .(26)حتمي حقوق املسامهني أو الشركاء مبا يضمن أموال املصرف بصورة رئيسية 

ى األجهزة دراسة جدوى املشروعات دراسة مستفيضة قبل الدخول يف مشاركتها باالعتماد عل .2
املختصة باملصرف أو االستعانة ببيوت اخلربة املتخصصة من أجل االطمئنان على سالمة 
املشروع، مع األخذ بعني االعتبار؛ إمجايل التكلفة ، إمجايل اإليرادات، معدل العائد املتوقع، 

 الستثمارات.    دراسة السلعة، دراسة السوق، التوزيع اجلغرايف، العائد اإلمجايل و التوزيع النوعي ل

حسن اختيار الشركاء، حبيث يتوفر فيهم ما ميكن املشاريع من النجاح، و هذا بأخذ التعهدات و  .3
اإلقرارات بأن الشريك خبري يف جمال النشاط، و أن سابقة أعماله تدل على أنه حيقق معدل ربح 

هتم و قدرهتم على معني وأنه له خربة يف معرفة أمانة من يتعامل معهم و كذا التأكد من مالء
 سداد الديون. 

 االتفاق على متثيل املصرف يف جملس إدارة الشركة بغية االطمئنان على سالمة القرارات املتخذة. .4

قيام املصرف كشريك بالرقابة على تنفيذ عمليات و أنشطة املشاركات االستثمارية بواسطة إدارة  .5
 و التحوط هلا مستقبال.  ، و هذا ملتابعة مجيع املتغريات (27)االستثمارات به

 إحكام صياغة العقود مبا يكفل سالمة فهمها و حسن تطبيقها. .6

التحقق من سالمة الضمانات املقدمة من حيث صحة التقدير و قانونية املستندات، و قبوهلا  .7
شرعا، أخذا باالعتبار أ، يد العميل الشريك، على الشركة يد أمانة و ليست يد ضمان، و بالتايل 

ب عليه أي التزامات اجتاه املصرف، إال يف حالة التعدي أو التقصري فإذا حدثت اخلسارة ال يرتت
بسبب تعدي الشريك أو تقصريه أو خمالفة العقد فإنه يكون ضامنا للمال، أي يلزمه رده 

 للمصرف.   



ا  نقل عبء اإلثبات يف عقود األمانات )املشاركة، املضاربة و الوكالة يف االستثمار(؛ حيث  إذ .8
كان ال خالف بني الفقهاء قدميا و حديثا يف إن مناط ضمان األمني مضاربا كان أو شريكا أو 
وكيل استثمار هو التعدي أو التفريط أو خمالفة شروط العقد الشرعية، فإن االختالف وقع يف 
حكم عبء اإلثبات يف حالة االختالف بني املؤسسة و األمني يف واقعة اهلالك أو اخلسارة، و 

ما إذا كان هذا اهلالك و تلك اخلسارة قد وقعت بسبب من جانب األمني أو بسبب ال يد له في
فيه و مرد هذا اخلالف هو اخلالف يف حتديد املدعي و ملدعى عليه يف هذا اخلالف. فاملؤسسة 
تدعي أنه ليس هناك هالك و ال خسارة و انه على فرض وقوع هذا اهلالك او اخلسارة فإهنا  

تعدي األمني أو تفريطه، و األمني يدعي خالف ذلك، أي يدعي وقوع اهلالك أو كانت بسبب 
اخلسارة بسبب ال يد له فيه و ال قدرة له على توقعه أو تاليف آثاره. إن احلكم الواجب التطبيق 
هنا يأخذ باملبدأ الشرعي أو األصل الكلي الشرعي يف اإلثبات و هو " البينة على املدعي و 

 أنكر". اليمني على من

و ملا كان األصل و الظاهر و الكثري الغالب يف عصور االجتهاد األوىل، صالح األمناء و 
صدقهم يف دعوى اهلالك و اخلسارة بسبب ال يد هلم فيه ، فقد حكم الفقهاء بأهنم مدعى 
عليهم و أهنم مصدقون و أن القول قوهلم، و أن أرباب املال مدعون تلزمهم البينة، فإذا عجزوا 

ن إثبات كذب األمناء يف دعوى اهلالك أو اخلسارة أو يف دعوى أن هذا اهلالك أو تلك ع
اخلسارة إن وقعت مل تكن بسبب تعديهم أو تفريطهم فإهنم ال يضمنون ، و قد كان عبء 
اإلثبات ثقيال إن مل يكن متعذرا على رب املال ،وملا تغريت أحوال األمناء وضعف سلطان الدين 

و فشى فيهم الكذب و اخليانة، رأى فقهاء العصر أن األمناء مدعون تلزمهم  على نفوس الناس
البينة فإن عجزوا عن إثبات اهلالك أو اخلسارة بسبب ال يد هلم فيه و ال قدرة هلم على توقعه أو 
تاليف آثاره ضمنوا، و ال شك أن نقل عبء اإلثبات إىل األمني يقلل من خماطر عقود 

ره املؤمتر الفقهي الثاين للمؤسسات املالية اإلسالمية الذي نظمته شركة املشاركات، وهذا ما قر 
 . 2009نوفمرب  04إىل  03شورى لالستثمارات الشرعية بالكويت يف املدة من 

؛ من (28)التوسع يف معيار التعدي و ضابط التفريط و حاالت خمالفة الشروط الشرعية و اجلعلية  .9
ركات،التوسع يف حتديد معيار التعدي و التفريط الذي أمجع طرق ووسائل تقليل خماطر صيغ املشا



الفقهاء على أنه مناط ضمان املضارب و الشريك املدير و وكيل االستثمار، و ذلك بأن يشمل 
تصرفات ال ميلكها األمني باعتبارها تعديا حبكم عرف و عادة التجار،و تصرفات يعد تركها 

دم كتابة العقود أو توثيقها أو ترك أخذ الضمانات . تفريطا حبكم وعرف و عادة التجار، مثل ع
إن عدم تفصيل الفقهاء يف حتديد معيار التعدي و التفريط اعتمادا على عرف زماهنم و أحوال 
األمناء و التزامهم بقيم األمانة و الصدق فإن علينا أن حنقق مناط التعدي و التفريط يف الوقائع 

قق مقصود الشارع من حفظ املال من جانب الوجود و من اجلديدة و النوازل احلادثة مبا حي
 جانب العدم. 

تكوين احتياطيات ختصم من أرباح املشاركات، حىت إذا ما قلت األرباح املتحققة عن األرباح  .10
املتوقعة أمكن أخذ بعض املبالغ من هذا احلساب لضمها لسأرباح املوزعة، وبذلك تستطيع 

املشاركات على نفس النسق الذي تفعله مع عقود التمويل اليت املؤسسة أن تصب و توزع أرباح 
 .  (29)يتحدد فيها الربح عند توقيع العقد

 إدارة مخاطر المضاربة  -3-2

بناء على ما تقدم من مزايا صيغة املضاربة، فإنه ميكن القول بأن جناح هذه الصيغة سيساعد يف فك 
اختناقات التمويل بالصيغ اإلسالمية، و هو ما جيعل هذه الصيغة حباجة غلى دراسات و حبوث 

اذ هبدف الوصول إىل وضع جيعلها فعالة و ممكنة. أما فيما خيص املخاطر فإنه ميكن للمصرف اخت
 بعض اإلجراءات بصددها نذكر منها: 

كسب عمالء ثقة من حيث األمانة و االلتزام بالسلوك القومي و من حيث القدرة و الكفاءة يف   .1
 إدارة عمليات املضاربة 

القيام بدراسة جدوى اقتصادية للمشروعات؛ إن دراسة اجلدوى تقدم قاعدة عريضة من  .2
و االقتصادية واالجتماعية و القانونية الالزمة الختاذ قرار  املعلومات الفنية و التجارية و املالية

استثماري و هذه الدراسة البد أن حتلل اجلوانب احلاكمة و البدائل املتاحة كما البد من أن 
تنتهي برأي هنائي عن الطاقة اإلنتاجية و عن املوقع و التكنولوجيا و عن املواد اخلام و مستلزمات 

ارية و تشغيلية واضحة و بأرباح حمددة عن االستثمار ومبخاطر حمسوبة التشغيل بتكاليف استثم



وسيولة معروفة و هيكل مايل مناسب، مث إن هذه الدراسة البد و أن تنتهي بتحليل اآلثار 
 .(30)االجتماعية و االقتصادية للمشروع بشكل واضح و حمدد 

قرارات االستثمارية عملية متكاملة و ال خيفى أن دراسة اجلدوى االقتصادية جتعل عملية اختاذ ال
األبعاد تأخذ يف االعتبار كافة العوامل اليت ميكن أن تؤثر على أداء املشروع و هو ما جيعل عملية 

 . (31)حساب املخاطر عملية دقيقة و بأقل درجة ممكنة من عدم التأكد 

تستطيع القيام بدراسات و جتدر اإلشارة إىل أن املصارف اإلسالمية يف مراحل إنشائها األوىل ال 
اجلدوى و لذا يلزم إسناد هذه العملية ملكاتب استشارية متخصصة حىت تقوى إدارة دراسات اجلدوى 
باملصرف. ومع ذلك جيب أن تكون إدارة دراسات اجلدوى أو إدارة االستثمار قادرة على مراجعة 

 دراسات اجلدوى املقدمة من العمالء أو املكاتب االستشارية.
املضارب على مال املضاربة يد أمانة وبتايل فاملال غري مضمون عليه إذا مل حيدث منه تعد  إن يد .3

أو تقصري. و جيوز للمصرف طلب رهن أو كفيل من املضارب لتغطية اخلسارة اليت حتدث نتيجة 
التعدي أو التقصري. هذا و ال جيوز النص على ضمان عامل املضاربة لرأس املال أو الربح، فإذا 

النص على ذلك صراحة او ضمنا بطل شرط الضمان. لكن ليس هناك ما مينع من اللجوء  وقع
منفصل يف شخصيته وذمته  –غري املتعاقدين  –إىل ضم رأس املال يف املضاربة من طرف ثالث 

املالية عن طريف العقد من قبيل التربع و اهلبة دون مقابل مببلغ خمصص جلرب اخلسارة  أي نقص يف 
 . (32)ملال فقط و ليس الربح املتوقع الذي فات أصل رأس ا

 اإلشراف العام واملراجعة العامة ألعمال املضارب من طرف املصرف.  .4

تطوير صيغ توفر احلوافز؛ من أجل حتفيز املضارب على بذل املزيد من العمل و اجلدية يف التنظيم  .5
 : و اإلدارة ميكن أن ينص املصرف يف عقد املضاربة على أحد األمرين

إذا زادت نسبة الربح املتحقق عن الربح املتوقع يتنازل املصرف عن حصته فيها لصلح  -أ
 املضارب. 

أن يكون ربح املضارب متدرجا، فإذا زاد الربح عن مستوى معني ترفع نسبة املضارب  -ب
 من الربح.  



انة املضارب جتزئة رأس املال على فرتات حبيث يتمكن املصرف املمول من التأكد من جدية و أم .6
 . (33)وإجراء حماسبة دورية لعمليات املضاربة 

تقييد تصرفات املضارب؛ اختلف الفقهاء يف صحة اشرتاط تقييد املضارب بنوع معني من  .7
 التجارة، أو حتديد مكان للتجارة أو حتديد وقت للمضاربة على عدة أقوال. ويرجح الباحثان: 

 ط فيه مصلحة و فائدة للمصرف.تقييد املضارب مبكان حمدد،و هذا الشر  -أ

التقيد بزمن حمدد؛ ذلك أن املضاربة تصرف بنوع من املال و املتاع فجاز فيه التوقيت -ب
 ( .34)بالزمان كالوكالة 

التقييد بنوع معني من التجارة شرط أن يكون هذا النوع ال ينذر وجوده حبيث يوجد تارة  -ج
بالفائدة على املصرف وال ضرر يف ذلك يلحق و ينعدم تارة أخرى. و هو األمر الذي يعود 

 باملضارب. 
 

 الخاتمة
مل تأخذ بعد املشاركة و املضاربة دورمها كأهم الصيغ االستثمارية يف االقتصاد اإلسالمي ، فعلى الرغم 
من أمهيتهما على املستوى الشرعي و على الصعيد االقتصادي فان املصارف اإلسالمية مل 

تمويل تستخدمهما بالقدر الذي يتواءم وهذه األمهية بل غلبت عليهما و سائل أخري على رأسها ال
باملراحبة ومل يشد يف ذلك اال البنوك اإلسالمية السودانية خاصة فيما خيص التمويل باملشاركة ،وهو ما 

 أدى ايل عدم املسامهة الفاعلة للمصارف اإلسالمية يف دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل 
الوضعية و اخلروج من سجن متويلها للمشاريع االستثمارية،وهذا وتوجد عدة مقرتحات ملعاجلة هذه 

املراحبة ،فعلى الرغم من أمهية هذه األخرية فإهنا لتمثل إال أحد األدوار املتعددة اليت جيب أن تقوم هبا 
املصارف اإلسالمية لصاحل االقتصاد الوطين،وال جيب الرتكيز على دور واحد و إغفال األدوار 

 األخرى.
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