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 دهدانالتسهيل فى السرارف االسالمية بال التى تهاجو عسميات خاطرالس 2020

 بالدهدان( دراسة ميدانية عمى عيشة من السرارف االسالمية)

 

The Risks Faced by Financing in Islamic Banks in Sudan 
(A field study on a sample of Islamic banks in Sudan) 

 جامعة االمام السيدي –لسداعد أستاذ السحاسبة ا - د . حسزه بذري جسة احسد ابكر

 السدتخمص

تشاولت الجراسة السخاطخ التى تؾاجيو التسؾيل فى السرارف االسالمية بالدؾدان)دراسة ميجانية    
عمى عيشة مؽ السرارف االسالمية بالدؾدان(، تسثمت مذكمة الجراسة فى عجم التأكج مؽ نجاح 

السسؾلة  السذخوعات التى يتؼ تسؾيميا بؾاسظة صيغ التسؾيل اإلسالمية السختمفة نتيجة لزعف السذاريع
، ومجى امكانية نجاح تسؾيل السذخوعات فى السرارف االسالمية . تيجف الجراسة الى عجة اىجاف 

مجى مداىسة السرارف  مشيا : بيان واقع السرارف االسالمية فى التشسية االقترادية بالدؾدان ،
سالمية لتحقيق االسالمية فى تسؾيل السذخوعات فى الدؾدان ، الدعي لسقتخحات تشاسب السرارف اال

، تأتى اىسية السرارف اإلسالمية فى انيا اصبحت ضخورية فى  زيادة فاعميتيا فى التشسية االقترادية
ضؾء مجتسع إسالمي يخفض التعامل بالخبا ويعسل عمى تظبيق الذخيعة االسالمية لحلػ نجج ان 

ف االسالمية فى خجمة السرارف االسالمية انتذخت انتذارا واضحا لمعيان ، وتدداد اىسية السرار 
السجتسع ومعالجة السذكالت االقترادية ، افتخضت الجراسة عجة فخضيات مشيا : يؾجج دور إيجابي 

التشسية االقترادية وتسؾيل السذخوعات االستثسارية بالريغ  فى السرارف االسالمية لتحقيق 
لتشسية االقترادية .أتبع ، تؾجج عالقة ذات داللو احرائية بيؽ السرارف االسالمية وا االسالمية

البحث السشيج التاريخي لتتبع الجراسات الدابقة التى ليا صمة بسؾضؾع الجراسة ، السشيج االستشباطي 
 لتحجيج أبعاد مذكمة البحث ،السشيج االستقخائي  الختيار فخضيات البحث ، السشيج الؾصفي التحميمي

د رقابة شخعية في تظبيق الريغ اإلسالمية عشج لجراسة الحالة وتؾصل البحث الى عجة نتائج مشيا وجؾ 
مشح التسؾيل يؤدي إلى الحج مؽ مخاطخ التسؾيل واإللسام بأحكام السعامالت االئتسانية في الذخيعة 
اإلسالمية يؤدي إلي الحج مؽ مخاطخ التسؾيل، واستخجام السدتثسخيؽ إلحجى الريغ اإلسالمية يقمل 
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ؾصي البحث بالتؾصيات االتية ضخورة تظبيق صيغ التسؾيل مؽ السخاطخ الستعمقة بالتسؾيل ، وي 2020
اإلسالمية في البشؾك وعمى متخحي القخارات التسؾيمية االعتساد عمى السعمؾمات السحاسبية التي تؾفخىا 
الريغ اإلسالمية وعمى طالبي التسؾيل أن يجتشبؾا التسؾيل الحي تقجمو الريغ غيخ اإلسالمية ، ألن 

لتسؾيل ويداعج عمى إنذار حجة األزمات االقترادية وضخورة تظؾيخ العسالة ذلػ يديج مؽ مخاطخ ا
 الخاصة بالريغ اإلسالمية حتى تؾاكب التظؾر الحي حجث في تكشؾلؾجيا السعمؾمات .

 الكمسات السفتاحية:

 .السعامالت االئتسانية -صيغ التسؾيل  -السرارف االسالمية    -التسؾيل     -السخاطخ  

Abstract 

   The study examined the risks faced by financing in Islamic banks in Sudan (a 

field study on a sample of Islamic banks in Sudan). The problem of the study was 

the lack of confirmation of the success of the projects which are financed by 

different Islamic financing modes due to the weakness of the funded projects. 

Islamic. The study aims at several objectives, including the statement of the reality 

of Islamic banks in the economic development in Sudan, the contribution of 

Islamic banks to financing projects in Sudan, seeking proposals suitable for Islamic 

banks to increase their effectiveness in economic development. The importance of 

Islamic banks is becoming necessary in the light of Islamic society. He refuses to 

deal with riba and works to apply Islamic law. Therefore, we find that the Islamic 

banks have spread clearly, and the importance of Islamic banks in the service of 

society and the treatment of economic problems. The study assumes several 

hypotheses, The study follows the historical method for tracking the previous 

studies related to the subject of the study, the deductive approach to determine the 

dimensions of the research problem, the inductive method to select the hypothesis 

of research, The analytical descriptive approach to the case study and the research 

reached several results, including the existence of legitimate control in the 

application of Islamic formulas when granting funding leads to reduce the risks of 

financing and knowledge of the provisions of credit transactions in the evil The use 

of Islamic formulas to reduce the risk of financing, and the use of investors to 

Islamic formulas reduces the risks related to financing, and recommends the 

following recommendations to the need to apply Islamic financing formulas in 

banks and financial decision makers rely on the accounting information provided 

by Islamic formulas and applicants to avoid funding that As it increases the risk of 

financing and helps to spread the severity of economic crises and the need to 
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2020 develop the employment of Islamic formulas to keep up with the evolution of 

information technology. 

Key word : 

Risk - Financing - Islamic Banks - Financing Modes - Credit Transactions 

 

 

 
 أواًل : اإلطار السشيجي

:مقدمة           
ذخكات السدتثسخة في السجاالت السختمفة يعتبخ التسؾيل مؽ أىؼ الخجمات التي تقجميا البشؾك لألفخاد أو ال   

ونغخا لتعجد صيغ التسؾيل السختمفة والتي ال تخمؾ مؽ السخاطخ ومخالفاتيا الذخعية اإلسالمية كانت ىحه 
البجاية لفكخة البحث وتؾفيخ ولؾ قجر بديط مؽ السعمؾمات عؽ صيغ التسؾيل اإلسالمي وأنؾاعيا ودورىا في 

شؾك تقؾم بتقجيؼ وتسؾيل لألفخاد والسؤسدات السختمفة والتي بجورىا تقؾم بتسؾيل تقميل مخاطخ التسؾيل. إن الب
مذاريعيا االستثسارية السختمفة وىحه ىي الفؾائج التي يؾفخىا التسؾيل لإلفخاد والسؤسدات،والتسؾيل اإلسالمي 

ارية أو خجمية أو لجيو صيغ متعجدة في تقجيؼ التسؾيل الالزم لكيام السذخوعات سؾاء أكانت صشاعية أو تج
زراعية وغيخىا مؽ السذخوعات التي تحتاج إلي التسؾيل، وتداىؼ صيغ التسؾيل اإلسالمي بقجر كبيخ في الحج 

 مؽ السخاطخ الستعمقة بالتسؾيل.
 مذكمة البحث : تتسثل مذكمة البحث في التداؤالت اآلتية:

 ىل يؤدي تظبيق الريغ اإلسالمية إلي تقميل مخاطخ التسؾيل؟ .1
 داعج الريغ اإلسالمية في االستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخة ؟ىل ت .2
 ىل يداعج التسؾيل وفقا لمريغ اإلسالمية إلي نجاح السذخوعات السسؾلة ؟ .3

 :أىسية البحث : تتسثل أىسية البحث في األتي
 لمريغ اإلسالمية أىسيو بالغو في الحج مؽ مخاطخ التسؾيل. .1
 ؼ الريغ التي تداعج في االستغالل األمثل ألمؾال السدتثسخيؽ.تعتبخ صيغ التسؾيل اإلسالمي مؽ أى .2
، واإلندانيو في إطار السعاييخ ةتداىؼ صيغ التسؾيل اإلسالمية في تحقيق التشسيو االقترادية، االجتساعي .3

 الذخعية.
 : أىداف البحث :  ييدف البحث إلي تحقيق األتي
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 شيا وبيؽ صيغ التسؾيل األخخى.بيان مفيؾم وتعار يف الريغ اإلسالمية واالختالف بي .1 2020
 التعخف عمي صيغ التسؾيل اإلسالمية التي ليا أىسيو في تؾفيخ معمؾمات محاسبيو لمسدتثسخيؽ. .2
 التؾصل إلي أن لريغ التسؾيل اإلسالمي أىسيو بالغو في  الحج مؽ مخاطخ التسؾيل. .3

 فرضيات البحث : تتسثل فرضيات البحث في األتي :
 يؤدي إلي الحج مؽ مخاطخ التسؾيل . تظبيق الريغ اإلسالمية  .1
 استخجام صيغ اإلسالمية  في التسؾيل يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخة. .2

 مشاىج البحث : اعتسد الباحث عمي السراجع اآلتية :
بعاد السشيج التاريخي لتتبع الجراسات الدابقة التى ليا صمة بسؾضؾع الجراسة ، السشيج االستشباطي لتحجيج أ
 مذكمة البحث ،السشيج االستقخائي  إلختيار فخضيات البحث ، السشيج الؾصفي التحميمي لجراسة الحالة . 

 أدوات البحث :
 السرادر األولية : )االستبيان (.  . أ

 السرادر الثانؾية : )السخاجع واإلنتخنت (. . ب
 حدود البحث :

 م2018الحجود الدمانية : دراسة ميجانية  .1
 بالدهدان( دراسة ميدانية عمى عيشة من السرارف االسالمية) الحجود السكانية : .2

 هيكل البحث : 
يحتؾي البحث عمي السقجمة وثالثة فرؾل وخاتسة، جاءت كسا يمي: السقجمة وتذتسل عمي: 
أوال:اإلطار السشيجي، ثانيا: الجراسات الدابقة، الفرل األول:التسؾيل ومخاطخه، ويحتؾي عمى مبحثيؽ، 

مفيؾم التسؾيل وأنؾاعو، السبحث الثاني: مخاطخ التسؾيل، الفرل الثاني: صيغ التسؾيل السبحث األول: 
اإلسالمي، ويحتؾي عمى مبحثيؽ، السبحث األول:مفيؾم وأىجاف التسؾيل اإلسالمي، السبحث الثاني: أنؾاع 

ول: نبحة تعخيفية صيغ التسؾيل اإلسالمي، الفرل الثالث:الجراسة السيجانية، ويحتؾي عمى مبحثيؽ، السبحث األ
عؽ بشػ فيرل اإلسالمي الدؾداني، السبحث الثاني: تحميل البيانات واختيار الفخضيات وأخيخًا: الخاتسة ، 

 أواًل: الشتائج، ثانيًا : التؾصيات، وقائسة السرادر والسخاجع والسالحق. 
 ثانيا : الدراسات الدابقة

 .( 46) م(: 2002. دراسة جسيل دمحم خطاطية )1

                                                           
46

( ، مساهمة التموٌل اإلسالمً فً تطوٌر المؤسسات الصغري فً األردن ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة فً 7007خطاطبة ، جمٌل دمحم ، ) (

 المحاسبة ، )األردن جامعة الٌرمون(. 
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ت الجراسة مجي مداىسة التسؾيل اإلسالمي في تظؾيخ السؤسدات الرغخى في األردن، وتسثمت تشاول 2020
مذكمة الجراسة في أن التسؾيل اإلسالمي يداعج السؤسدات الرغخى في الكيام بأنذظتيا الالزمة بجون أي 

اق تظؾيخىا مخاطخ، وقج ىجفت ىحه الجراسة إلي إلغاء الزؾء عمي بعض الرشاعات الرغخى في األردن وأف
 في السدتقبل،والتظخق لسذكمة التسؾيل وكيفية معاممتيا بالريغ اإلسالمية. 

 إفتخضت الجراسة أن تظؾيخ السذخوعات الرغيخة في األردن يتظمب حل مذكمة التسؾيل وحل معؾقاتيا   
عجد  %مؽ94تؾصمت الجراسة إلي نتائج مشيا إن قظاع السذخوعات الرغيخة في األردن يذكل ما بشدبة 

السؤسدات الرشاعية وأن أىؼ الرعؾبات التي تؾاجو تظؾر السذخوعات الرغيخة في األردن وىي مذكمة 
التسؾيل التي تعؾد السؤسدات التسؾيمية عمي األسمؾب الخبؾي الحي يدبب إحجام ندبة كبيخة مؽ طالبي 

 التسؾيل مؽ المجؾء إلي مثل ىحه السؤسدات لتسؾيل مؤسداتيؼ .
راسة مع ىحه البحث في عؽ اإلعتساد عمي التسؾيل غيخ اإلسالمي ال يؤدي إلي تظؾيخ اتفقت ىحه الج

السذخوعات ،إلحجام كثيخ مؽ إحجام السذخوعات عؽ استخجام وىحه ال يؤدي إلي التشسية، وإختمف البحث 
 عؽ ىحه الجراسة في الفخضيات والسذكمة والشتائج التي تؼ التؾصل إلييا 

 . ( 47) م( 2002طشطاوي )دراسة محي الدين ال. 2
تشاولت الجراسة معخفة  أساليب التسؾيل اإلسالمي ومداىستو في تقميل مخاطخ التسؾيل،وتسثمت مذكمة 
الجراسة في معخفو األساليب التي تعتسج عمييا البشؾك اإلسالمية في تقجيؼ التسؾيل اإلسالمي، وىجفت الجراسة 

المي ومخاطخ التسؾيل، إفتخضت الجراسة أن االعتسادعمي إلي معخفو العالقة بيؽ أساليب التسؾيل اإلس
أساليب التسؾيل اإلسالمي يؤدي إلي تخفيض السخاطخ الستعمقة بالتسؾيل ومؽ الشتائج التي خخجت بيا ىحه 
الجراسة ىي إن االعتساد عمي التسؾيل اإلسالمي يخفض درجة السخاطخة، وأوصت الجراسة بزخورة االعتساد 

 المي وذلػ لسؾاجية السخاطخ عمي التسؾيل اإلس
إتفقت ىحه الجراسة مع البحث في أن كل مشيسا يحث عمي ضخورة أستخجام الريغ اإلسالمية وتختمف 

 معو في الشتائج والتؾصيات التي تؼ التؾصل إلييا 
 .( 48) م( 2010. دراسة رشا عمي عبد هللا )3

تسؾيل والسداىسة في التشسية اإلقترادية تشاولت الجراسة دور السرارف اإلسالمية في تقميل مخاطخ ال
واإلجتساعية في الدؾدان، وتمخرت مذكمة الجراسة في أن السرارف اإلسالمية تدتخجم صيغًا وأنؾاع متعجدة 

                                                           
47

( ، أسالٌب التموٌل اإلسالمً ومساهمته فً تملٌل مخاطر التموٌل ، )جامعة الماهرة  ، كلٌة التجارة( ،رسالة 7009، محً الدٌن ، )الطنطاوي  (

 ماجستٌر غٌر منشورة فً المحاسبة .
48

ٌة واإلجتماعٌة فً السودان ، ( دور المصارف اإلسالمٌة فً تملٌل مخاطر التموٌل والمسامة فً التنمٌة اإللتصاد7050رشا علً ،) ( عبد هللا ،

 )جامعة النٌلٌن( رسالة ماجستٌر غٌر منشورة فً المحاسبة والتموٌل.
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في تقجيؼ التسؾيل والسداىسة في إحجاث التشسية االقترادية واإلجتساعية، وتخكد الجراسة في السذاكل التي  2020
تحاول إيجاد حمؾل ليا،إما أىجاف الجراسة فيي تيجف إلي تؾضيح ما ىي تعتخض طخيق ىحه السرارف و 

السرخف اإلسالمي في الدؾدان وفاعمية أدواتو في تسؾيل عجمة التشسية في جسيع السجاالت االجتساعية ومؽ 
د الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة أن التؾجو اإلسالمي في الدؾدان قجيؼ ولمدؾدان ستة أعزاء في اإلتحا

السرخفي اإلسالمي،كسا أن السرخف يعسل عمى تحؾيل األمؾال السجسجة إلي مذاريع إستثسارية تعؾد عمي 
السجتسع بفؾائج كبيخه،ومؽ تؾصيات الجراسة اإلىتسام بالؾعائف االجتساعية وذلػ مؽ أجل تؾفيخ التشسية 

 شية والسرخفية في الدؾدان الذاممة وتجريب مع الجيات الخسسية والسرارف اإلسالمية في السجاالت الف
اتفقت الجراسة مع ىحه الجراسة في أنيا تشاولت إيجاد حمؾل لمسذكالت التي تتعخض طخيق البشؾك، 
وتعسل عمي السداىسة في أحجاث التشسية االقترادية واالجتساعية، وإختمفت مع البحث في الفخضيات 

 واألىجاف والشتائج التي تؼ التؾصل إلييا 
 التسهيل اإلسالميمفيهم وأىسية 

 السبحث األول :  مفيهم وأىسية التسهيل اإلسالمي
 تتعجد التعاريف التي تشاولت مفيؾم التسؾيل اإلسالمي، ومؽ ىحه التعاريف ما يمي:

ما ذىب إليو البعض مؽ أن التسؾيل اإلسالمي ىؾ: أن يقؾم الذخص بتقجيؼ ذو قيسة مالية لذخص 
بيل التعاون بيؽ الظخفيؽ مؽ أجل إستثساره بقرج الحرؾل عمي أرباح أخخ إما عمي سبيل التبخع أو عمي س

تقدؼ بيشيسا عمي ندبة يتؼ اإلتفاق عمييا مدبقًا وفق طبيعة عسل كاًل مشيا و مجى مداىستو في رأس السال 
 (49)وإتخاذ القخار اإلداري و اإلستثساري .

ؾن بيؽ شخريؽ دون أن يذسل ومؽ السالحظ عمى ىحا التعخيف أنو حرخ التسؾيل فقط عمى أن يك
، فيحا التعخيف يذتسل عمى كافة  (50)التسؾيل الحي يكؾن مؽ الجولة أو مؽ السؤسدات السالية والسرخفية 

أنؾاع التسؾيل سؾاء كان بيؽ شخريؽ أو بيؽ شخص ومؤسدو ماليو أو بيشو و بيؽ الجولو، كسا يذسل التسؾيل 
  (.51)اإلستثساري والتسؾيل التظؾعي

  الف بين التسهيل اإلسالمي و التسهيل الربهي وجو الخ
تؾجج بعض الفخوق الجؾىخية التي تسيد التسؾيل اإلسالمي اإلستثساري عؽ التسؾيل الخبؾي ال سيسا لسا 

 يتسيد بو التسؾيل اإلسالمي مؽ خرائص ال تتؾافخ في التسؾيل الخبؾي . 

                                                           
 . 97ص ’ الطبعه األولى  ’(’ ( التموٌل اإلسالمً و دور المطاع الخاص )عمان، دار المسٌره 5999السرطاوي ، د. فؤاد ، ) (3
المعهد اإلسالمً للبحوث و التدرٌب (الطبعه ’ جده ’ ) تحلٌل فمهً و إلتصادي’ اإلسالمً (مفهوم التموٌل فً اإللتصاد 5995لحف ، د. منزر ، ) (4

 . 57ص ’ األولى 
51

 . 35دراسة ألهم مصادر التموٌل، )بدون طبع(، ) بدون تأرٌخ(، ص ’ د.دمحم عبد الحمٌد دمحم ، التموٌل اإلسالمً للمشروعات الصغٌرة  ( فرحان ،
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خيخيؽ تظؾرًا ممحؾعًا مسا جعمشا نالحظ تبايشًا بيؽ لقج تظؾر مفيؾم التسؾيل خالل العقجيؽ األتعريف التسهيل:   2020
تعاريفو عشج اإلقترادييؽ، فيشالػ مؽ يعخف التسؾيل عمى أنو الحرؾل عمى األمؾال مؽ مرادرىا السختمفة 
فقط، وىؾ جدءًا مؽ اإلدارة السالية، كسا يعخف عمى أنو احج مجاالت السعخفة وىؾ يتكؾن مؽ مجسؾعة مؽ 

لعمسية والشغخيات التي تتعمق بالحرؾل عمى األمؾال مؽ مرادرىا السختمفة وحدؽ الحقائق واأُلسذ ا
إستخجاميا مؽ جانب األفخاد ومشذآت األعسال والحكؾمات، ويسكؽ أن نخمص مؽ التعخيفيؽ الدابقيؽ إلى أن 

رؤوس األمؾال السقرؾد بالتسؾيل ىؾ تؾفيخ السؾارد السالية الالزمة إلنذاء السذخوعات اإلستثسارية أو تكؾيؽ 
 .(52)الججيجة وإستخجاميا لبشاء الظاقات اإلنتاجية بقرج إنتاج الدمع والخجمات 

ألنو أكج أن التسؾيل عمؼ قائؼ بحاتو ولو مفاليسو وأىجافو  ويخى الباحثان أنو أشسل تعخيف وذلػ لألتي
عمى األمؾال لإلستخجام إطاره العمسي ومجال تظبيق يدتشج عميو، وأن وعيفة التسؾيل األساسية ىي الحرؾل 

 األمثل وذلػ بإختيار السرجر األمثل الحي يحقق أىجاف السشذأة .
يعتبخ التسؾيل ميؼ ججًا في جسيع السؤسدات والسشذآت ويخجع ذلػ إلى الحاجة ثانيًا : أىسية التسهيل : 

ال في السجتسعات اإلقترادية لمدمع والخجمات التي يحتاجيا الشاس في حياتيؼ اليؾمية حيث يؤدي رأس الس
 الحجيثة دورًا رئيديًا في إشباع الحاجات الستشؾعة ، ويتسثل التسؾيل في السيام اآلتية:

 .تكييف الؾسائل الستاحة مع العسميات السادية بأنؾاعيا السختمفة الفخدية واإلجتساعية. 1
 .تحقيق أعمى عائج مسكؽ مؽ خالل الجورة السخبحة لمسخررات السالية .2
مبجأ العقالنية والتؾفيخ عشج إنفاق ىحه السخررات في العسميات السادية التي يجب إنجازىا عمى .تحقيق 3

،إن مرادر الحرؾل عمي األمؾال أو األصؾل يسكؽ أن تكؾن مرادر داخمية  (53) مدتؾى السؤسدات
الشدبة لكل أصل كاألرباح السحتجدة أو مرادر خارجية، كسا يقؾم التسؾيل بحداب العائج والتكمفة الستؾقعة ب

 .(54)أو إستخجام إضافي لألمؾال 
إن اليجف األساسي الحي تيجف إليو كل مؤسدة إقترادية ىؾ تحقيق أكبخ عائج أىداف ودوافع التسهيل: 

 .(55)يقؾم بتغظية متظمبات الذخكات والسؤسدات وتغظية مدتمدماتيا وإلتداماتيا
 وىشالك أىداف أخري تتسثل في األتي:

د التي تؼ الحرؾل عمييا واإلستخجام األمثل بذكل يؤدي إلي زيادة فعاليات وإنجازات السؤسدة إستخجام السؾار  .1
. 

                                                           
52

التموٌل و اإلستثمار فً اإلسالم ، ) عمان ،العبدلً ، مركز جوهرة المدس التجاري ،( ، الطبعه  (7056)ح محمود  بشٌر ،د.دمحم الفات المغربً ، (

 . 54-53األولى ، ص ص 
53

 . 75( التموٌل و اإلدارة المالٌة  ، ) الماهره ، مكتبة النهضة الغربٌة ( ص 5980شولً حسٌن عبد هللا ،) ( عبد هللا ،
54

 .46، مرجع سابك ن، ص د.دمحم الفاتح محمود  بشٌر  المغربً ، (
55

 .79ـ77، ترجمة عبدالرحمن حالة بلٌة ،عبدالفتاح السٌد سعد النعمانً ، مرجع سابك ، ص.ص برجام ، فردوٌستون و ٌوجٌن (
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 تحقيق أقري ثخوة لمسداىسيؽ مؽ خالل تحقيق السشفعة القرؾي . .2 2020
 تحقيق اقري ربح مقابل تحقيق أقري ثخوة وذلػ بديادة الخبح اإلجسالي لمذخكة . .3
ا، أي تعغيؼ الخبح في األجل الظؾيل، وتحجيج نغام سميؼ وأساس تحقيق أقري قيسة حالية لمسشذأه وألصحابي .4

 .(56)جيج لتؾجيو األمؾال إلي الذخكة وإستخجاميا فيسا يحقق األىجاف طؾيمة األجل 
 كسا تتسثل دوافع التسهيل في األتي:

 في إقتراديات الدؾق وذلػ لؾجؾد الخبحية والسشافدة الحادة بيؽ السؤسدات اإلقترادية . .1
 لشذاط اإلقترادي وفق األسذ السالية والسحاسبية السعتسجة .تظؾيخ ا .2
 زيادة مقجرة السشذأة التسؾيمية التي تجعؼ إمكانية السشذأه عمي زيادة طاقتيا اإلنتاجية . .3

 السبحث الثاني
  مفيهم مخاطر التسهيل السررفى

حؾل التعخض  كمسة مخاطخ جسع خظخ، ومشيا الفعل يخاطخ، ويجور معشاىاأواًل:مفيهم التسهيل: 
، وببداطة شجيجة يسكؽ تعخيف  (57)لإلىالك،كسا تعخف السخاطخ بأنيا حالة عجم التأكج التي يسكؽ قياسيا

 السخاطخ عمي أنيا إمكانية أو إحتسال حجوث خدارة .
 تشقدم مخاطر التسهيل السررفية إلي ثالثة أنهاع :

 أ.السخاطخ الشغامية      
 ب. مخاطخ أسعار الفائجة       
 ج. مخاطخ الدؾق       

 . مخاطر التزخم واإلئتسان:1
إن التزخؼ وما يعشيو مؽ إنخفاض لمقؾة الذخائية لمشقؾد سيؤدي إلي إنخفاض الكيؼ الحكيكية لمسؾجؾدات     

واألصؾل االستثسارية، ألمخ الحي يؤدي إلي مأزق مالي  وربسا عدخ مالي كحلػ لراحب السذخوع بعجم 
 . (58)يو مؽ التدامات مالية نتيجة  اإلقتخاض والتدييالت اإلئتسانية السسشؾحة تسكيؽ مؽ سجاد ما عم

تشذأ ىحه السخاطخ مؽ عجم كفاية الديؾلة لستظمبات التذغيل العادية وتقميل مقجار . مخاطر الديهلة: 2
 . (59)السرخف عمي اإلبقاء بإلتداماتو التي حانت أجميا 

                                                           
56

 .75( عبدهللا. شولً حسٌن ،  مرجع سابك، ص 

(
57

 www.past(  المولع اإللكترونً ، 
 

58
 . 355، كنجو ، مرجع سبك ذكره ، ص  كنجو  مروان ( شموط ،

59
 . 45الرشٌد ، حسٌن علً ، عبدالمعطً رضا ، مرجع سبك ذكره ، ص  -( خربوش 
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التي تشذأ عؽ طبيعة ونؾع اإلستثسار وليذ مؽ طبيعة الشغام ىي السخاطخ . السخاطر غير الشظامية: 3 2020
السالي العام مسا يجعميا خاصة بالسذخوع وتأتي نتيجة لبعض التعامالت اإلستثسارية فتؤثخ عمي مدتثسخ 

 معيؽ أو مذخوع محجد دون غيخه .
 السخاطر السختمطة:

 ة وتتكؾن مؽ األتي :ىي التي تجسع بيؽ مغاىخ وأسذ السخاطخ الشغامية والغيخ نغامي  
 . مخاطخ الخفع السالي 2مخاطخ الخفع التذغيمي                       .1

 ثانيًا:أىسية إدارة السخاطر:
أن إدارة السخاطخ باتت مؽ أىؼ السؾضؾعات بالشدبة لمذخكات التي فخضت األزمة السالية العالسية 

أحيانًا نتيجة تبشي سياسات واستخاتيجيات وجؾدىا عمي ججول أعسال الذخكات، والسخاطخ قج تكؾن دولية 
، والسخاطخ ليذ دائسًا سيئة بل كثيخ مؽ األحيان تتحقق عؾائج (60)تعتسج عمي معجالت عالية مؽ السخاطخ 

 (3)مختفعة لمذخكات لكؽ يجب الشغخ إلييا عمي أنيا شيء يسكؽ التعامل معو وحساية الذخكات مشو .
 ثالثًا: طرق قياس السخاطر :

 مخاطخ االقتخاح اإلستثساري أي مجي تقمب تجفقاتو الشقجية بظخيقتيؽ األولى بيانية واألخخى كسية . تقاس  
مؽ السسكؽ وضع البيانات في صؾرة رسؼ بياني بإستخجام االعسجة، حيث األسمهب البياني لقياس السخاطر: .1

األفقي التجفقات الشقجية في يسثل السحؾر الخأسي إحتساالت حجوث الغخوف اإلقترادية، بيشسا يسثل السحؾر 
 .(61) عل كل إحتسال

يأتي أسمؾب الخسؼ البياني فكخة عؽ حجؼ السخاطخ التي يشظؾي عمييا األسمهب الكسي لقياس السخاطر: .2
التجفق الشقجي لإلقتخاح اإلستثساري، غيخ أنو يفذل في التدويج بكياس دقيق لحجؼ ىحه السخاطخ، لحا السقتخح 

 .(62)نتسكؽ مؽ إجخاء قياس دقيق لحجؼ السخاطخ التي يشظؾي عمييا كل إقتخاح  إستخجام أسمؾب كسي حتى
يسكؽ أن نسيد في ىحا الرخد األساليب الكسية التي تكيذ السخاطخ الكمية )السخاطخ العامة والسخاطخ 

امية الخاصة والسخاطخ الشغامية والسخاطخ الغيخ الشغامية( وبيؽ األساليب الكسيو التي تكيذ السخاطخ الشغ
 فقط . 

 :رابعًا: قياس السخاطر في حالة عدم التأكد من السعمهمات التاريخية  
إن السخاطخ في ىحه الحالة تشذأ مؽ عجم تجانذ الشتائج )العؾائج( لحلػ مشيا تقاس بسقايذ التذتت، 

 .قج يثبت أن التبايؽ ىؾ أفزل السقاييذ 
                                                           

60
 . 47( خان  ، طارق حبٌب أحمد ، مرجع سبك ذكره ، ص 

61
 . 73( إدارة المصارف ، )الماهرة ،الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌك والتوزٌع( ،  ص 7008( جبر ، هشام ،)

62
 . 400( اإلدارة المالٌة فً شركات المساهمة ، )عمان ، دار الصفاء للنشر( ، الطبعة األولً ، ص 5998زٌاد ،) رمضان ،( 
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شي بيا قياس السخاطخ السدتقبمية وفي ىحه الحالة تعقياس السخاطر في حالة عدم التأكد من السعمهمات :  .1 2020
يختمف الؾضع لؾ كانت الحاالت السدتقبمية غيخ متؾقعة أي أنيا غيخ معخوفة بالزبط ولكؽ إحتسال حجوثيا 
معخوف أو يسكؽ تقجيخ إحتسال حجوثيا في السدتقبل أو بشاء عمي تجخبة السؤسدة في الساضي وعشجما يتؼ 

ة لحجوث ىحه الحاالت وإستعسال ىحه الكيؼ بجاًل مؽ الستؾسط الحدابي في معادالت إستخخاج الكيسة الستؾقع
التبايؽ واإلنحخاف السعياري ومعامل اإلختالف أي إن السخاطخ في ىحه الحالة تتألف مؽ عجم التأكج مؽ 

 .(63)حرؾل وتجانذ العؾائج
 عالقة العائد والسخاطر باإلستثسار والتسهيل: .2

 رشيج برخف إنفاق يكؾن الدؤال لجيو دائسًا ىل السكاسب مؽ ىحا اإلنفاق تدتحق؟عشجما يقؾم أي شخص   
إن القخار يحؾل مقارنة بيؽ السكاسب والسشافع أو العائج الستؾقع وبيؽ التكاليف السختبظة بيحا اإلنفاق أو 

سعيؽ مقارنة مع السغامخة وبالتالي يتظمب األمخ حداب السشافع التي يسكؽ أن تتحقق بالجخؾل في السذخوع ال
قيؼ مختمف البجائل األخخى التي كان مؽ السسكؽ شخائيا بشفذ السبمغ مؽ الشقؾد وبشفذ السجيؾدات والؾقت، 
ىحا إذا كان قخار عمي مدتؾى الفخد قخار بديط سيل فإن قخار اإلستثسار أصعب مؽ قخار اإلنفاق الجاري، 

ألنيا تقع في السدتقبل وعمي فتخات، وىشاك غسؾض فالسشافع أو العؾائج الستؾقعة ليذ مؽ الديل تكيسيا 
 .( 64)حؾليا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63

  www.usere.EZ.documentsالمولع اإللكترونً،  (
64

       www.caamSF.com( المولع اإللكترونً ،

http://www.usere.ez.documents/
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 الدراسة السيدانية 2020
 عرض ومشاقذة الشتائج:

 الفرضية األولى: تطبيق الريغ اإلسالمية يؤدي إلي الحد من مخاطر التسهيل.
 ية ألولى (التؾزيع التكخاري والشدبي إلستجابات أفخاد عيشة البحث عؽ عبارات الفخض3/2/7ججول)

 معيار الشتيجة
ال أوافق  العبارات

 بذدة
 أوافق بذدة أوافق محايد ال أوافق

- - - 14 
63.6% 

8 
36.4% 

/عجم وجؾد رقابة شخعية في تظبيق الريغ 1
اإلسالمية عشج مشح التسؾيل يؤدي إلي زيادة 

 11 - - - مخاطخ التسؾيل.
50% 

11 
50% 

يغ /عجم إتباع اإلجخاءات الدميسة في الر2
اإلسالمية عشج مشح التسؾيل يؤدي إلي زيادة 

 12 - - - مخاطخ التسؾيل.
54.5% 

10 
45.5% 

/اإللسام باحكام السعامالت اإلئتسانية في 3
الذخيعة اإلسالمية يؤدي إلي الحج مؽ مخاطخ 

 13 - - - التسؾيل.
56.1% 

9 
40.9% 

/إستخجام السدتثسخيؽ إلحجي الريغ اإلسالمية 4
 خ الستعمقة بالتسؾيل.يقمل مؽ السخاط

- - - 10 
45.5% 

12 
54.5% 

/عجم وجؾد الكادر السؤىل عشج تظبيق الريغ 5
اإلسالمية في السؤسدات يؤدي إلي زيادة مخاطخ 

 14 - - - التسؾيل.
63.6% 

8 
36.4% 

/وجؾد معمؾمات مالئسة عشج تظبيق الريغ 6
اإلسالمية في السؤسدات يؤدي إلي الحج مؽ 

 م.2018السرجر: إعجاد الباحثان مؽ نتائج االستبيان،  مخاطخ التسؾيل.
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2020  
يؾضح الؾسط الحدابي واإلنحخاف السعياري وقيسة مخبع كاي ودرجات الحخية والكيسة  (3/2/8ججول)

 اإلحتسالية لعبارات الفخضية األولى:

القيسة 
 اإلحتسالية

درجات 
 الحرية

قيسة مربع 
 كآي

اإلنحراف 
 السعياري 

الهسط 
 العبارات ابيالحد

0.201 1 1.63 0.49 4.36 
/عجم وجؾد رقابة شخعية  في تظبيق الريغ اإلسالمية 1

 عشج مشح التسؾيل يؤدي إلي زيادة مخاطخ التسؾيل.

1.000 1 0.00 0.51 4.50 
/عجم إتباع اإلجخاءات الدميسة في الريغ اإلسالمية 2

 عشج مشح التسؾيل يؤدي إلي زيادة مخاطخ التسؾيل.

0.670 3 0.18 0.50 4.45 
/اإللسام بأحكام السعامالت اإلئتسانية في الذخيعة 3

 اإلسالمية يؤدي إلي الحج مؽ مخاطخ التسؾيل.

/إستخجام السدتثسخيؽ إلحجي الريغ اإلسالمية يقمل مؽ 4 4.40 0.50 0.72 2 0.393
 السخاطخ الستعمقة بالتسؾيل.

0.039 1 0.18 0.50 4.54 
سؤىل عشج تظبيق الريغ /عجم وجؾد الكادر ال5

اإلسالمية في السؤسدات يؤدي إلي زيادة مخاطخ 
 التسؾيل.

0.067 1 1.63 0.49 4.36 
/وجؾد معمؾمات مالئسة عشج تظبيق الريغ اإلسالمية 6

 في السؤسدات يؤدي إلي الحج مؽ مخاطخ التسؾيل.

 م.2018السرجر: إعجاد الباحثان مؽ نتائج االستبيان، 
 (  ما يمي : 3/2/8يتزح مؽ الججول )

( كسا بمغت قيسة 0.49( بإنحخاف معياري )4.36بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة األولى ) .1
%(، وعميو فإن ذلػ 5( وىحه الكيسة أقل مؽ مدتؾى السعشؾية )0.201( بسدتؾى معشؾية )1.63كآي تخبيع )

أفخاد العيشة و لرالح السؾافقيؽ عمى عجم وجؾد يذيخ إلى وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات 
 رقابة شخعية في تظبيق الريغ اإلسالمية عشج مشح التسؾيل يؤدي إلي زيادة مخاطخ التسؾيل.

( كسا بمغت قيسة 0.51( بإنحخاف معياري )4.50بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الثانية ) .2
%(  وعميو فإن 5( وىحه الكيسة أكبخ مؽ مدتؾى السعشؾية ) 1.000)( بسدتؾى معشؾية 0.000كآي تخبيع )
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إن ذلػ يذيخ إلى عجم وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة ولرالح السؾافقيؽ عمى  2020
 عجم إتباع اإلجخاءات الدميسة في الريغ اإلسالمية عشج مشح التسؾيل يؤدي إلي زيادة مخاطخ التسؾيل.

( كسا بمغت قيسة 0.50( بإنحخاف معياري )4.50الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الثانية  ) بمغت قيسة .3
%( . وعميو فإن 5(  وىحه الكيسة أكبخ مؽ مدتؾى السعشؾية ) 0.670( بسدتؾى معشؾية )0.182كآي تخبيع )

الح السؾافقيؽ عمى اإللسام ذلػ يذيخ إلى عجم وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة ولر
 بأحكام السعامالت اإلئتسانية في الذخيعة اإلسالمية يؤدي إلي الحج مؽ مخاطخ التسؾيل.

( كسا بمغت قيسة 0.50( بإنحخاف معياري )4.40بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الخابعة ) .4
%(. وعميو فإن 5أقل مؽ مدتؾى السعشؾية )( وىحه الكيسة 0.394( بسدتؾى معشؾية )0.727كآي تخبيع )

ذلػ يذيخ إلى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة ولرالح السؾافقيؽ عمى أن إستخجام 
 السدتثسخيؽ إلحجي الريغ اإلسالمية يقمل مؽ السخاطخ الستعمقة بالتسؾيل.

( كسا بمغت قيسة 0.50( بإنحخاف معياري )4.54) بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الخامدة .5
%( و عميو فإن 5( وىحه الكيسة أقل مؽ مدتؾى السعشؾية )0.039( بسدتؾى معشؾية )0.182كآي تخبيع )

ذلػ يذيخ إلى وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة ولرالح السؾافقيؽ عمى أن عجم 
 الريغ اإلسالمية في السؤسدات يؤدي إلي زيادة مخاطخ  وجؾد الكادر السؤىل عشج تظبيق

( كسا بمغت قيسة 0.49( بإنحخاف معياري )4.36بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الخامدة ) .6
%( وعميو فإن 5( وىحه الكيسة أكبخ مؽ مدتؾى السعشؾية )0.067( بسدتؾى معشؾية )1.636كآي تخبيع )

جؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة و لرالح السؾافقيؽ عمى أن ذلػ يذيخ إلى عجم و 
 وجؾد معمؾمات مالئسة عشج تظبيق الريغ اإلسالمية في السؤسدات يؤدي إلي الحج مؽ مخاطخ التسؾيل.
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 ألمهال السدتثسرة.الفرضية الثانية : إستخدام الريغ اإلسالمية في التسهيل يؤدي إلي اإلستخدام األمثل ل 2020
 ( يؾضح التؾزيع التكخاري والشدبي إلستجابات أفخاد عيشة البحث عؽ عبارات الفخضية الثانية:3/2/10ججول)

 معيار الشتيجة
ال أوافق  العبارات

 أوافق بذدة أوافق محايد ال أوافق بذدة

- - - 15 
68.2% 

7 
31.8% 

لتسؾيل /اإللسام بسجاالت إستخجام الريغ اإلسالمية في ا1
 يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخة.

- - - 21 
95.5% 

1 
4.5% 

/وجؾد إدارة رشيجة عشج إستخجام الريغ اإلسالمية لمتسؾيل 2
 يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخة.  

- - - 
20 
25% 

2 
70% 

/عجم إتباع اإلجخاءات الدميسة في إستخجام الريغ 3
ج إتخاذ قخار التسؾيل ال يؤدي إلي اإلستخجام اإلسالمية عش

 األمثل لألمؾال السدتثسخة.

- - - 17 
77.3% 

5 
22.7% 

/عجم التخظيط الدميؼ وإتخاذ القخارات السشاسبة عشج 4
إستخجام الريغ اإلسالمية لمتسؾيل ال يؤدي إلي اإلستخجام 

 األمثل لألمؾال السدتثسخة.  

- - - 
21 
95.5% 

1 
4.5% 

ؾابط شخعية في السؤسدة التي تدتخجم الريغ /وجؾد ض5
اإلسالمية لمتسؾيل يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال 

 السدتثسخة.  

- - - 19 
86.3% 

3 
13.6% 

/تجريب وتأىيل العامميؽ بكيفية إستخجام الريغ اإلسالمية 6
 لمتسؾيل يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخة.  
 م.2018باحثان مؽ نتائج االستبيان، السرجر: إعجاد ال
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2020  
 

( الؾسط الحدابي واإلنحخاف السعياري وقيسة مخبع كاي ودرجات الحخية والكيسة اإلحتسالية 3/2/11ججول )
 لعبارات الفخضية الثانية:

القيسة 
 اإلحتسالية

درجات 
 الحرية

قيسة مربع 
 كآي

اإلنحراف 
 السعياري 

الهسط 
 العبارات الحدابي

/اإللسام بسجاالت إستخجام الريغ اإلسالمية في 1 4.31 0.47 2.90 1 0.201
 التسؾيل يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخة.

/وجؾد إدارة رشيجة عشج إستخجام الريغ اإلسالمية 2 4.04 0.21 18.18 2 0.088
 لمتسؾيل يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخة.  

0.000 3 14.72 0.29 4.09 
/عجم إتباع اإلجخاءات الدميسة في إستخجام الريغ 3

اإلسالمية عشج إتخاذ قخار التسؾيل ال يؤدي إلي 
 اإلستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخة.

0.000 1 6.54 0.42 4.22 
/ عجم التخظيط الدميؼ وإتخاذ القخارات السشاسبة عشج 4

ي إستخجام الريغ اإلسالمية لمتسؾيل ال يؤدي إل
 اإلستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخة.  

0.011 1 18.18 0.21 4.04 
/ وجؾد ضؾابط شخعية في السؤسدة التي تدتخجم 5

الريغ اإلسالمية لمتسؾيل يؤدي إلي اإلستخجام األمثل 
 لألمؾال السدتثسخة.  

0.000 3 11.63 0.35 4.13 
/ تجريب وتأىيل العامميؽ بكيفية إستخجام الريغ 6

مية لمتسؾيل يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال اإلسال
 السدتثسخة.  

 م.2018السرجر: إعجاد الباحثان مؽ نتائج االستبيان، 
 (  ما يمي : 3/2/11يتزح من الجدول )

( كسا بمغت قيسة 0.47( بإنحخاف معياري )4.31بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة األولى ) .1
% (، وعميو فإن 5( وىحه الكيسة أقل مؽ مدتؾى السعشؾية ) 0.201( بسدتؾى معشؾية )2.90كآي تخبيع )

ذلػ يذيخ إلى وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة ولرالح السؾافقيؽ عمى اإللسام 
 ة.بسجاالت إستخجام الريغ اإلسالمية في التسؾيل يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخ 
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( كسا بمغت قيسة 0.21( بإنحخاف معياري )4.04بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الثانية  ) .2 2020
%(، وعميو فإن 5(  وىحه الكيسة أكبخ مؽ مدتؾى السعشؾية ) 0.088( بسدتؾى معشؾية )18.18كآي تخبيع )

العيشة ولرالح السؾافقيؽ عمى إن  ذلػ يذيخ إلى عجم وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد
 وجؾد إدارة رشيجة عشج إستخجام الريغ اإلسالمية لمتسؾيل يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخة.

( كسا بمغت قيسة 0.29( بإنحخاف معياري )4.09.بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الثانية  ) .3
%( . و عميو 5(  وىحه الكيسة أقل مؽ مدتؾى السعشؾية ) 0.000شؾية )( بسدتؾى مع14.72كآي تخبيع )

فإن ذلػ يذيخ إلى وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة و لرالح السؾافقيؽ عمى عجم 
إتباع اإلجخاءات الدميسة في إستخجام الريغ اإلسالمية عشج إتخاذ قخار التسؾيل ال يؤدي إلي اإلستخجام 

 ألمثل لألمؾال السدتثسخة.ا
( كسا بمغت قيسة 0.42( بإنحخاف معياري )4.22بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الخابعة ) .4

%(، وعميو فإن 5( و ىحه الكيسة أقل مؽ مدتؾى السعشؾية )0.000( بسدتؾى معشؾية )6.54كآي تخبيع )
إجابات أفخاد العيشة ولرالح السؾافقيؽ عمى أن عجم  ذلػ يذيخ إلى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ

التخظيط الدميؼ وإتخاذ القخارات السشاسبة عشج إستخجام الريغ اإلسالمية لمتسؾيل ال يؤدي إلي اإلستخجام 
 األمثل لألمؾال السدتثسخة.

كسا بمغت قيسة ( 0.21( بإنحخاف معياري )4.04بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الخامدة ) .5
%( وعميو فإن 5( و ىحه الكيسة أقل مؽ مدتؾى السعشؾية )0.011( بسدتؾى معشؾية )18.18كآي تخبيع )

ذلػ يذيخ إلى وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة ولرالح السؾافقيؽ عمى أن وجؾد 
ل يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال ضؾابط شخعية في السؤسدة التي تدتخجم الريغ اإلسالمية لمتسؾي

 السدتثسخة.  
( كسا بمغت قيسة 0.35( بإنحخاف معياري )4.13بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الخامدة ) .6

%( و عميو فإن 5( و ىحه الكيسة أقل مؽ مدتؾى السعشؾية )0.000( بسدتؾى معشؾية )11.63كآي تخبيع )
خوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة و لرالح السؾافقيؽ عمى أن تجريب ذلػ يذيخ إلى وجؾد ف

 وتأىيل العامميؽ بكيفية إستخجام الريغ اإلسالمية لمتسؾيل يؤدي إلي اإلستخجام األمثل لألمؾال السدتثسخة.  .  
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الحرية والقيسة ( الهسط الحدابي واإلنحراف السعياري وقيسة مربع كاي ودرجات 3/2/14جدول ) .7 2020
 اإلحتسالية لعبارات الفرضية الثانية :

القيسة 
 اإلحتسالية

درجات 
 الحرية

قيسة مربع 
 كآي

اإلنحراف 
 السعياري 

الهسط 
 العبارات الحدابي

0.001 1 14.72 0.29 4.09 
/وجؾد مؤسدات تتعامل بالريغ اإلسالمية لسشح 1

 التسؾيل تديج مؽ فخص نجاح السذخوعات السسؾلة.

0.001 3 11.63 0.35 4.13 
/معخفة السدتثسخيؽ بسدايا الريغ اإلسالمية وإتخاذ 2

قخاراىؼ بتسؾيل مذخوعاتيؼ عؽ طخيقيا يؤدي إلي نجاح 
 السذخوعات السسؾلة.

/تعامل السؤسدات بالفؾائج الخبؾية عشج مشح التسؾيل 3 4.18 0.39 8.90 2 0.003
 بالريغ غيخ اإلسالمية يؤدي إلي فذل السذخوعات.

/يذجع التسؾيل وفقا لمريغ اإلسالمية إلي عسميات 4 4.50 0.51 0.000 1 1.000
 اإلستثسار مسا يؤدي إلي نجاح السذخوعات السسؾلة .

/عجم تسؾيل السذخوعات اإلستثسارية وفقًا لمريغ 5 4.50 0.51 0.000 3 0.100
 اإلسالمية ال يزسؽ نجاح السذخوعات السسؾلة

0.670 2 0.18 0.50 4.45 
/يعسل التسؾيل وفقا لمريغ اإلسالمية إلي جحب 6

السذخوعات اإلستثسارية مسا يؤدي إلي نجاح 
 السذخوعات السسؾلة

 م.2018السرجر: إعجاد الباحثان مؽ نتائج االستبيان، 
 (  ما يمي : 3/2/14يتزح من الجدول )

( كسا بمغت قيسة 0.29عياري )( بإنحخاف م4.09بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة األولى ) .1
%(، وعميو فإن 5( وىحه الكيسة أقل مؽ مدتؾى السعشؾية ) 0.001( بسدتؾى معشؾية )14.72كآي تخبيع )

ذلػ يذيخ إلى وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة و لرالح السؾافقيؽ عمى وجؾد 
 ديج مؽ فخص نجاح السذخوعات السسؾلة.مؤسدات تتعامل بالريغ اإلسالمية لسشح التسؾيل ت

( كسا بمغت قيسة 0.35( بإنحخاف معياري )4.13بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الثانية  ) .2
%(، وعميو فإن 5(  وىحه الكيسة أقل مؽ مدتؾى السعشؾية ) 0.001( بسدتؾى معشؾية )11.63كآي تخبيع )

ة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة ولرالح السؾافقيؽ عمى أن معخفة ذلػ يذيخ إلى وجؾد فخوق ذات دالل
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السدتثسخيؽ بسدايا الريغ اإلسالمية وإتخاذ قخارىؼ بتسؾيل مذخوعاتيؼ عؽ طخيقيا يؤدي إلي نجاح  2020
 السذخوعات السسؾلة.

كسا بمغت قيسة  (0.39( بإنحخاف معياري )4.18بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الثانية  ) .3
%(، وعميو فإن 5(  وىحه الكيسة أقل مؽ مدتؾى السعشؾية ) 0.003( بسدتؾى معشؾية )8.90كآي تخبيع )

ذلػ يذيخ إلى وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة ولرالح السؾافقيؽ عمى تعامل 
 المية يؤدي إلي فذل السذخوعات.السؤسدات بالفؾائج الخبؾية عشج مشح التسؾيل بالريغ غيخ اإلس

( كسا بمغت قيسة 0.51( بإنحخاف معياري )4.50. بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الخابعة ) .4
%(. وعميو فإن 5( وىحه الكيسة أكبخ مؽ مدتؾى السعشؾية )1.000( بسدتؾى معشؾية )0.000كآي تخبيع )

إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة ولرالح السؾافقيؽ عمى أن  ذلػ يذيخ إلى عجم وجؾد فخوق ذات داللة
 يذجع التسؾيل وفقا لمريغ اإلسالمية إلي عسميات اإلستثسار مسا يؤدي إلي نجاح السذخوعات السسؾلة .

( كسا بمغت قيسة 0.51( بإنحخاف معياري )4.50بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الخامدة ) .5
%( و عميو فإن 5( و ىحه الكيسة أكبخ مؽ مدتؾى السعشؾية )1.000( بسدتؾى معشؾية )0.000) كآي تخبيع

ذلػ يذيخ إلى عجم وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخاد العيشة و لرالح السؾافقيؽ عمى أن 
 لسسؾلة.عجم تسؾيل السذخوعات اإلستثسارية وفقًا لمريغ اإلسالمية ال يزسؽ نجاح السذخوعات ا

( كسا بمغت قيسة 0.50( بإنحخاف معياري )4.45بمغت قيسة الستؾسط ألفخاد عيشة الجراسة لمعبارة الخامدة ) .6
%( وعميو فإن 5( وىحه الكيسة أكبخ مؽ مدتؾى السعشؾية )0.670( بسدتؾى معشؾية )0.182كآي تخبيع )

د العيشة ولرالح السؾافقيؽ عمى أن ذلػ يذيخ إلى عجم وجؾد فخوق ذات داللة  إحرائية بيؽ إجابات أفخا
يعسل التسؾيل وفقا لمريغ اإلسالمية إلي جحب السذخوعات اإلستثسارية مسا يؤدي إلي نجاح السذخوعات 

 السسؾلة.
 الخاتسة

 أواًل : الشتائج :  بشاءًا عمى التحميل تم التهصل إلى الشتائج اآلتية:
 مشح التسؾيل يؤدي إلى الحج مؽ مخاطخ التسؾيل.وجؾد رقابة شخعية في تظبيق الريغ اإلسالمية عشج  .1
 اإللسام بأحكام السعامالت اإلئتسانية في الذخيعة اإلسالمية يؤدي إلي الحج مؽ مخاطخ التسؾيل. .2
 إستخجام السدتثسخيؽ إلحجي الريغ اإلسالمية يقمل مؽ السخاطخ الستعمقة بالتسؾيل.  .3

 ثانيًا: التهصيات:
 يهصي الباحثان باآلتي:

 تظبيق صيغ التسؾيل اإلسالمية في البشؾك .ضخورة  .1
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عمى متخحي القخارات التسؾيمية اإلعتساد عمى السعمؾمات السحاسبية التي تؾفخىا الريغ اإلسالمية وعمى  .2 2020
طالبي التسؾيل أن يجتشبؾا التسؾيل الحي تقجمو الريغ غيخ اإلسالمية ، ألن ذلػ يديج مؽ مخاطخ التسؾيل 

 زمات اإلقترادية .ويداعج عمى إنتذار حجة األ
 ضخورة تظؾيخ العسالة الخاصة بالريغ اإلسالمية حتى تؾاكب التظؾر الحي حجث في تكشؾلؾجيا السعمؾمات . .3

 قائسة السرادر والسراجع
 اواًل : السراجع العربية

 
( ، مداىسة التسؾيل اإلسالمي في تظؾيخ السؤسدات الرغخي في 2007خظاطبة ، جسيل دمحم ، )  -1

 لة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة في السحاسبة ، )األردن جامعة اليخمؾك(. األردن ، رسا
( ، أساليب التسؾيل اإلسالمي ومداىستو في تقميل مخاطخ 2009الظشظاوي ، محي الجيؽ ، ) -2

 التسؾيل ، )جامعة القاىخة  ، كمية التجارة( ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة في السحاسبة .
سرارف اإلسالمية في تقميل مخاطخ التسؾيل والسدامة في ( دور ال2010عبج هللا ، رشا عمي ،) -3

التشسية اإلقترادية واإلجتساعية في الدؾدان ، )جامعة الشيميؽ( رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة في 
 السحاسبة والتسؾيل.

حدؽ  ، عبج الفتاح دياب ، إدارة التسؾيل في السذخوعات األعسال ، سمدة في مظبؾعات السجسؾعة  -4
 العخبية .

( التسؾيل الالربؾي لمسؤسدات الرغيخة في األردن ، ، ونقالعؽ 1986ظاطبة، جسيل دمحم ، )خ -5
 د.عبجالعديد ليكل ، مؾسؾعة السرظمحات اإلقترادية واإلحرائية ، )بيخوت ، دار اتمشيزة( .

 ( التسؾيل واإلدارة السالية في مشذأة األعسال ، دن .2004سميسان ، عبجالعديد عبج الخحيؼ ،) -6
( اإلدارة السالية مجخل تحميل معاصخ ، الظبعة الثالة ، )اإلسكشجرية 1997ي  ، مشيخ إبخاليؼ ،)ىشج -7

 السكتب العخبي الحجيث( . 
’(’ ( التسؾيل اإلسالمي و دور القظاع الخاص )عسان، دار السديخه 1999الدخطاوي ، د. فؤاد ، )  -8

 الظبعو األولى  .
’ ) تحميل فقيي و إقترادي’ في اإلقتراد اإلسالمي (مفيؾم التسؾيل 1991قحف ، د. مشدر ، )  -9

 السعيج اإلسالمي لمبحؾث و التجريب (الظبعو األولى.’ ججه 
دراسة ألىؼ ’ فخحان ، د.دمحم عبج الحسيج دمحم ، التسؾيل اإلسالمي لمسذخوعات الرغيخة  -10

 مرادر التسؾيل، )بجون طبع(، ) بجون تأريخ(.
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( التسؾيل و اإلستثسار في اإلسالم ، ) عسان 2016بذيخ ،)السغخبي ، د.دمحم الفاتح محسؾد   -11 2020
 ،العبجلي ، مخكد جؾىخة القجس التجاري ،( ، الظبعو األولى .

( التسؾيل و اإلدارة السالية  ، ) القاىخه ، مكتبة 1980عبج هللا ، شؾقي حديؽ عبج هللا ،) -12
 الشيزة الغخبية (.

حالة بمية ،عبجالفتاح الديج سعج الشعساني  بخجام ، فخدويدتؾن و يؾجيؽ ، تخجسة عبجالخحسؽ -13
 ، مخجع سابق.

( الذامل في عسميات السرارف اإلسالمية ،)عسان ، 2007إرشيج ، محسؾد عبجالكخيؼ ،) -14
 .2دار الشفائذ( ،ط

 ابؽ عابجيؽ ، تكسيمية فتح القجيخ، الجدء الثامؽ . -15
 (11عة ،(، ط( لدان العخب الجدء الثاني ،) دار الفكخ لمظبا1990إبؽ مشغؾر ،) -16
( السؤسدات السالية البؾرصة والبشؾك التجارية ، )القاىخة ـ 2001الحشاوي، دمحم صالح ،) -17

 الجار الجامعية  (.
( إدارة السرارف ، )القاىخة ،الذخكة العخبية الستحجة لمتدؾيق 2008جبخ ، ىذام ،) -18

 والتؾزيع( .
، )عسان ، دار الرفاء ( اإلدارة السالية في شخكات السداىسة 1998رمزان ، زياد ،) -19

 لمشذخ( ، الظبعة األولي.
 ثانيًا : السهاقع االلكترونية
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