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 بناءا االستثماري  زلفظتو لبناء االستصناع صيغ  على سمامي اال ادلصارف اعتماد مدى والوصف بالتحليل دراستنا تتناول :ملخص
 للسنوات الربك  دلصرف التطبيقي  الدراس  يف ادلالي  البيانات على االمثلي  دوال استخدام خمال من واتضح وادلخاطرة، العائد على

 ان رغم فيها، الضمانات رلتوف نظرا ادلعلوم اذلامش لصيغ مرتفع  نسب لتخصيص يتجو ادلصرف ان ،2012 اىل 2006
 لو. ادلايل التخصيص ختفيض الربك  مبصرف ادى سلاطرتو ارتفاع ان غَت مرتفع عائد معدل ذو االستصناع
 ادلخاطرة. ادلثلى، احملفظ  تسعَتة احملفظ ، عائد االسمامي ، ادلصارف اإلستصناع، المفتاحية: الكلمات

Abstract: The study examines the extent to which Islamic banks rely on Istisna'a to build their 

investment portfolio based on return and risk. The use of optimization functions in the financial 

statements of Al Baraka Bank for the years 2006 to 2012 shows that the Bank tends to allocate 

high rates of margin formulas, Although Istisna'a has a high rate of return, but its high risk has 

led Al Baraka Bank to reduce its financial allocation. 

Keywords: Istisna'a, Islamic banks, portfolio return, optimal portfolio pricing, risk. 

 :مقدمة
 لتسجل اإلقراض يف تتمثل األموال توظيف و الستثمار واحدة صيغ  على التقليدي  ادلصارف فيو تعتمد الذي الوقت يف

 حبيث ادلوارد، استقطاب و لؤلموال مهم كمصدر االقًتاض ادلدين اجلانب يف يقابلها و ادلصرف أصول أي الدائن اجلانب يف
 يف أموال جتميد وجتنب ادلال رأس تكاليف تفادي و والقيم  ادلدة حيث من ادلالي  جاتادلخر  و ادلدخمات بُت التوفيق حتاول
 يف الوقوع عدم وبالتايل أصوذلا تسييل بسهول  تنافسي  مبيزة التمتع وزلاول  جه  من الضائع  الفرص  تكاليف وتقليص سيول  شكل

 االستثمار باستغمال للعمماء التمويلي  االحتياجات يبتل اليت الصيغ من بباق  اإلسمامي  ادلصارف تستعيض سيول ، مشكل
 شلا اخلسارة، سلاطر حتمل دون األرباح جٍت على ادلبٍت الفكر لتهدم العمل أو باجلهد القيم  ارتباط فكرة على القائم احلقيقي
 الشريع  مع تتوافق وأساليب منتجات ولدت اليت التمويلي  حاجتهم الستغمال ماليا ادلعسرين على ادلوسرين من ضغط أداة يشكل

 وما ادلايل والتيسَت التكافل رلتمع ختدم وأىداف خصائص من ذلا دلا هبا، التعامل يف إال ادلستثمرين من نسب  يأىب اليت اإلسمامي 
 من مدتكنه ومهارات وخربات كفاءات لديهم شلن سيما ادلالي  ادلؤسسات ىذه دلثل ادلتعطش اجلمهور من واسع قبول من بو حتظى

 ادلال رأس فائض شلن لديهم أو التقليدي ، ادلصارف مع التعامل يف يرغبون ال لكنهم دتويلي  قنوات إرناد إىل ويسعون االستثمار
 دون أو ادلشروع رحبي  مراعاة دون ادلال رأس من لنسب  احملدد قبليا االقتطاع يف ادلتمثل  الفائدة تعاطي يرغبون وال توظيفو يف يرغبون
 أو ادلعلوم اذلامش وصيغ مشارك  صيغ إىل طبيعتها حسب األساليب تلك وتتمايز التقليدي، ادلصرف من ادلمول  لعُتا دتلك

 بمختلف باالحاطة الكفيلة السبل في البحث حتم .األجل وقصَتة ومتوسط  طويل  صيغ إىل اآلجال حيث أو من مداينات،
 المصارف استعاضة من وانطالقا لمسببات، الدقيق التشخيص رةبضرو  ايمانا نطاقو، توسيع دون تحول التي العراقيل

 وعليو . المالية الوساطة مجرد من مفهومها وتطور وظائفها وشمولية واالستثمارية، التمويلية الصيغ  من بباقة االسالمية
 في وفقو ستثماراال ومعوقات االستصناع مخاطر ادارة اليات مختلف تتمثل فيما   االتي: النحو على االشكالية جاءت

 مثلى؟ استثمارية محفظة على للحصول االسالمية المصارف
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 JFBE 151 واألعمالاقتصاديات المال مجلة 

 المصرف يدفع المعلوم الهامش صيغ ضمن االستصناع كون  أن القول يمكن البحث اشكالية عن مبدئية وكإجابة
 الصيغة؟ ىتو وفق لالستثمار معتبرة نسبة لتخصيص

 البحث وأىمية أىداف
 على القائم  التمويل صيغ من لباق  ادلثلى التوليفات عن البحث زلاول  ادلدخرات حلشد حلاج ا تنامي من اذنيتو البحث يستلهم

 ذلا دلا االسمامي  ادلصارف فيها تعمل اليت البئي  مع التأقلم شأهنا من اليت ادلنتجات من لسل  واحلاج  ادلخاطر، وتقاسم وجتزئ  توزيع
 ادلخاطر الدارة ذاتو حبد كشكل  ادلالي  اذلندس  يف منطقو فرض الذي االستصناع يغالص اىم ومن االقتصادي . التنمي  على اثار من

 شكل يف التحتي  والبني  االدنائي  مشاريع لتمويل كصيغ   لو استجابتهم ومدى االسمامي   ادلصارف سلوك يف والبحث ادلالي .
 لو. ادلخصص  االستثماري  احلص  لتحديد وادلخاطرة العائد بُت التمييزي  والرؤي  حقيقي، استثمار

 االستصناع وشروط وخطوات مفهوم تشخيص االول: المبحث
 مفهوم االستصناع أوال:
 .1سلصوص ، بثمن زلدد بأوصاف عنده، من مصنوعا. مبواد بتقدشنو البائع يلزم صنعا، يصنع شلا شيء احلال يف بو يشًتي عقد ىو

 وفقا بناؤه أو صناعتو تتم أن على بعد، أنشأ يكون ال قد أصل شراء أو بيع على ادلستصنع و الصانع بُت بيع عقد فهو وىو ومنو
 مؤجما مقدما أو يدفع ذتن مقابل وذلك مسبقا، زلددين بيع وبسعر مستقبلي تاريخ يف لو وتسليمو النهائي ادلشًتي دلواصفات

 من ال ادلستصنع من العُت كانت وإذا الصانع، من والعمل العُت وتكون االتفاق، حسب دفعات عدة على أو واحدة دفع  على
 .استصناعا ال إجارة يكون العقد فإن الصانع

 فال العمل فيها اشتراط ) الذمة في موصوفة عين على عقد االستصناع بان والسلم االستصناع بين التمييز ويمكن
 العمل(. فيها طيشتر  لم ) الذمة في موصوفة عين على عقد فهو السلم أما صناعة(. يتطلب فيما إال يجري
 االستصناع بينما الصنع، مواد بتقديم التزامو دون األجير، عمل على عقد االجارة ان على واإلجارة االستصناع بين ويفرق
 منو. جميعا والعمل المواد بتقديم الصانع فيو يلتزم
 مشلت إذا أما ادلستأجر أي: لعميلا من ادلواد كانت  إذا ما حال يف ، إجارة فتعترب فحسب العمل على ادلقاول  اقتصرت وإذا

 .2استصناع فهي منو، ادلواد وتقدمي ادلقاول عمل ادلقاول ،
 واطرافو االستصناع خطوات ثانيا:

 : 3يف العميل قبل من اإلسمامي  ادلصارف يف باالستصناع التمويل خطوات اىم وتتمثل
 كامما  بيانا طلبو مع ويرفق معُت، دلصنع إنتاج خط أو عدةم لو يصنع أو مبٌت لو ينشأ أن منو بطلب ادلصرف إىل العميل يتقدم .1

 ادللكي ، وصور إنشاءه، يريد الذي اإلنتاج( خط )أو ادلبٌت ومواصفات شكل عن االستشاري ادلهندس من واخلرائط بالرسوم مدعما
 التقرير ىذا يتضمن يثحب البناء صمم الذي ادلهندس من سلتصر وتقرير للبناء، مبدئي سلطط وموقعها، األرض ومساح  سلطط
 .البناء تكلف 

 السداد وطريق  يعرضها، اليت والضمانات اإلسمامي، للمصرف سدادىا شنكن اليت ادلقدم  الدفع  طلبو مع أيضا ادلتعامل يعرض .2
 على رتوقد ومدى ادلتوقع اإليراد فيها ويقدر مالي  بدراس  مصحوب  سنوي (، ربع أو شهري  متعددة أقساط على أو واحدة )دفع 
 .األقساط بسداد الوفاء

 استشاري مبكتب االستعان  مع ادلصرف يف التمويل خرباء مبعرف  للمشروع متخصص  فني  جدوى دراس  بعمل ادلصرف يقوم .3
 .ادلشروع دتويل جدوى على التعرف بغرض ادلصرف، يتبع ىندسي

 .المازم  الضمانات وتقدمي للتمويل هائي الن ادلستندات تقدمي منو يطلب العميل عرض على ادلصرف موافق  حال  يف .4
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 JFBE 152 واألعمالاقتصاديات المال مجلة 

 أطراف من طرف كل  والتزامات حقوق رتيع فيو زندد العميل مع استصناع بيع عقد بتوقيع ادلصرف يقوم النهائي االتفاق بعد .5
 طبقاً  مالتسلي ميعاد ادلصرف، قبل من للعميل ادلبٌت بيع ذتن يلي: ما العقد يتضمنو ما وأىم والعميل( )ادلصرف وذنا العقد،

 .وجودىا حال  يف ادلقدم  الدفع  وقيم  القسط، قيم  السداد، مدة للمواصفات،
 عن العطاء عليو رسا الذي ادلقاول مع تنفيذ عقد بتوقيع ادلصرف يقوم والعميل، ادلصرف بُت االستصناع بيع عقد توقيع بعد .6

 بادلقاول، لو عماق  وال مباشرة بادلصرف ادلتعامل ق عما وتكون ادلقاول ، عقد أو «موازي استصناع عقد» يسمى ادلناقص  طريق
 .للتنفيذ معين  شرك  للمصرف العميل يقًتح أن ادلمكن ومن

 .تكلفتو العميل يتحمل ولكن ادلشروع يف العمل سَت دلتابع  استشاري مهندس تعيُت يف احلق للعميل .7
 متعسرا كان  إذا مهل  ادلصرف يعطيو األقساط، يسدد ومل ةاحملدد ادلواعيد يف دين من عليو ما بسداد ادلتعامل يلتزم مل إذا .8

 لدى مستحقاتو باقي على للحصول إجراءاتو اختاذ ادلصرف حق من يكون شلاطما العميل كان  إذا أما احلل، إرناد على ويساعده
 .العميل

 والشكل ادلوايل يبُت أىم ادلراحل:
 يوضح الخطوات العممية لالستصناع(: 1) الشكل رقم

 
  

 

 

 

 

 

 

 .www.alsalamalgeria.com، 14 /01/2013 المصدر:
 :4بُت االستصناع عقد ويتم
 .ادلصرف ىو الصانع احلال  ىذه ويف للعميل تقدشنو و ادلصنوع ببيع يلتزم من ىو الصانع: .1
 .الصنع يباشر يالذ ادلنفذ الطرف ىو ادلقاول: .2
 االستصناع عقد يف بالشراء اآلمر أو ادلشًتي الطرف ىو ادلستصنع: .3

 االستصناع شروط ثالثا:
 منها: البيوع من خاصا نوعا و عقدا االستصناع يف يرون الذين حسب شروط عدة ىناك

)ألجل(سداد مستحقات المصرف  
2 

تسديد تكلفة المواد األولية و الخدمات حسب 

 5 الطريقة المتفق عليها

المصرف 

االسالمي أو 

 المصنع

 المقاول

أداء العمل نيابة عن 

 المصرف

 

1 
تقديم ) المستصنع

طلب التمويل 

(باالستصناع   
ع إشراف العميل المستصنع و نقل م تنفيذ العمل

 3 المحل

ائي و نقل أصول الملكيةتسليم المنتج النه     4  

http://www.alsalamalgeria.com/
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 JFBE 153 واألعمالاقتصاديات المال مجلة 

 يصبح فان العقد ادلستلزمات ذهى مثل توفَت وبدون لذلك، المازم العمل إىل ،إضاف  العملي  ىذه مستلزمات ادلستصنع توفَت .1
 .استصناع عقد وليس إجارة عقد

 تقسيطو. أو تأجيلو شنكن إلزامي، غَت التعاقد عند الثمن دفع .2
 مث القياس، ومن إىل سنضع فيو التعامل يتم ال ما الن ، األسواق يف فعما هبا التعامل يتم اليت السلع يف االستصناع يكون أن .3

 . وشروطو وأركانو السلم بيع أحكام عليو وتنطبق سلم بيع يعترب
 احضرىا لطالب و السلع  صنع الصانع أمت فإذا ألطرافو، ملزما يكون فانو مث من و وعدا، ليس و عقدا يعترب االستصناع أن .4

 انو حيث بو ينفرد الشرط ال ىذا و بالتسليم، الصانع يلتزم حيث اخليار، لكليهما يكون فما عليها، ادلتفق وبادلواصفات االستصناع
 . السلم شروط من
 يقود إىل أن شنكن الذي االختماف ىذا يف التحديد عدم يثَت ال حىت صفتو و نوعو، و قدره، و ادلستصنع، جنس بيان .5

 .معلوما يكون ال التحديد ىذا بدون ،ألنو ادلنازعات
 .حماال صنعو يتم ما أي االستصناع زلل يكون أن .6

 والتحكم في المعوقات اثرىا تعزيز ضمانات االستصناعالمطلب الثاني: االبتكارات المالية و 
 أوال: المعوقات والمخاطر المالية لالستصناع

. لطل من أىم مزايا االستصناع أنو طلب سلع مبواصفات معين  شلا يعٍت أن ىناك حاج  فعلي  إليها، شلا يوازن بُت العرض والطلب
ي  لكل  االجال حسب الدورة االنتاجي  لكل مصنوع مع التقليص من بطال  والذي من مزاياه أنو وسيل  لتمويل ادلشاريع التنمو 

 ونقص استغمال سلتلف عوامل االنتاج.
، مالي  مبطالب  االحتفاظ نتيج  فتكون الربح ىامش سلاطرة أما حقيقي ، وأصول سلع ملكي  عن حاصل السلع أسعار سلاطرة تنتج
 عمليات السلم أما الربح ىامش دلخاطر معرض  االستصناع ادلراحب  عمليات أن يعٍت ما آجل  متاجرة عمليات عن تنشأ قد واليت

 السلع. أسعار سلاطر تواجو واإلجارة
 ومن اىم المخاطر المعرض لها االستصناع ما يلي:

 .االستصناع عقد يف حتديدىا بعد األولي  ادلواد أسعار تقلبات .1
 العقد التزامو يف تنفيذ بغرض ثان طرف مع ثان استصناع عقد إنشاء عن ينجر وما بالعقد اإلخمال مسؤولي  ادلصرف حتمل .2

 .األول
 .السداد عن تأخره أو ادلشًتي العميل عجز .3
 ادلصرف زلفظ  ضمن باألسهم االحتفاظ و ردائتها أو موعدىا يف السلع  تسليم يف اآلخر الطرف فشل .4
 االستثماري  .

 ثانيا : ضمانات تبني االستصناع وإدارة مخاطره
ن أىم االبتكارات ادلالي  اليت انتجت منتجات مالي  لتعزيز الثق  يف اجلهاز ادلصريف، والتخفيف من ادلعوقات اليت من شأهنا وم

 احليلول  دون حتقيق أىدافها نذكر ما يلي:
 الموازي االستصناع عقد .1

 استصناع عقد ىو .5ادلوازي ستصناعيف اإل يكون وادلخرج مقاول ، شركات وال مصانع دتلك ال ادلؤسسات معظم االستصناع ففي
 ىذا مواصفات دتاثل حبيث اإلسمامي ، اخلدمات ادلالي  دلؤسس  ادلواصفات زلدد موجود باستصناع ثالث طرف فيو يلتزم ثان

 .6األول االستصناع عقد يف الوارد ادلوجود مواصفات ادلوجود
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 مع النواحي الفني  مراقب  و اعتماد و لتقييم ادلصرف خارج من خبَت توظيف أو منفصل  ىندسي  إدارة ادلصرف ينشأ أن شنكن كما
 أو اإلنتاج خمال مراحل آلخر وقت من ادلبٌت أو ادلصنع  السلع مبعاين  األصلي االستصناع عقد معو ادلربم العميل قيام اشًتاط
 7 بادلواصفات االلتزام من بنفسو للتأكد البناء

 الربح، بالعمل، ويتقامسان ليقوم آخر دلقاول قدمو الوقت نفس ويف اإلستصناع، بقبول صرفادل قام إذا يتحقق ادلوازي فاإلستصناع
 .8ادلستصنع أمام متضامنان متكافمان واالثنان للمصرف والباقي ادلثل اجر الثاين ادلقاول يأخذ أو
 يف االستصناع ادلخاطر االئتماني  من للتقليل و .االستصناع يف النوعي  بادلواصفات الوفاء عدم عند :العقد في الجزاء بند .2

 .عليها ادلتفق األعمال تنفيذ و القيم  سداد بُت للتوازن أقساط شكل يف التسديد شنكن
 ظل ادلماطل  يف أو اإلعسار عن الناشئ  النزاعات لتسوي  كيفيات على االتفاق فيجب :النزاعات وتسوية التحكيم خيار .3

  .ادلماطل  قيم  و مدة مع دتاشيا الربح ىامش بتعديل الديون جدول  إعادة إمكاني  عدم
 أوإعادة اجلدول  إلعادة ترتيبات عرض أو للسداد زمٍت اطار وضع مع معو متكررة اتصاالت بإجراء األخر الطرف متابع  .4

 .احملدد الوقت يف للسداد كتحفيز ادلخاطرة ىامش باسًتجاع والوعد الديون، حتصيل وكال  واستخدام .اذليكل 
 -حالة البركة -ث الثالث: تقييم العائد والمخاطرة واثرىما على بناء محفظة المصرف المبح 

 تقييم لتطور مؤشرات صيغ التمويل في مصرف البركة العالمي: أوال
وقبل التفصيل يف حتليل صيغ التمويل وأحجام التمويل ادلخصص  لكل منها والكشف عن مستويات التعثر اليت سجلتها ىذه 

ان من وراءىا من عائدات، كان لزاما التمثيل البياين ادلشًتك للتعرف على الصيغ اليت حتظى بتبٍت ادلصرف ذلا بقصد الصيغ وما ك
 التعرف على الدوافع الكامن  وراء ذلك.

 2012إلى  2006يبين تطور التمويل بالصيغ المختلفة لمصرف البركة العالمي من سنة  (:2) الشكل رقم

 
 .excelباالعتماد على برنامج 2012إىل  2006باحثُت اعتمادا على التقارير السنوي  دلصرف الربك  من من إعداد الالمصدر: 

من خمال اجلدول يتبُت االىتمام الكبَت وادلتزايد من طرف اذليئات ادلصرفي  اإلسمامي  وإقباذلا منقطع النظَت على التمويل 
ك الكبَتة واخلمافات بُت عدد من الفقهاء يف الشريع  واالقتصاد اإلسمامي بصيغ  تقريبا واحدة و وحيدة ىي ادلراحب  رغم الشكو 

حول عدم مشروعي  ادلراحب  لآلمر بالشراء دلا يكتنفها من غموض فقهي سيما الشك يف عدم انتقال ادلبيع إىل ضمان 
يضحي ادلصرف اإلسمامي برسالتو  )ادلصرف اإلسمامي(، ليفتح الباب واسعا أمام رتل  من التساؤالت أذنها: ىل شنكن أنالبائع

ذا رنب التفصيل يف حص  دتويل كل صيغ  وذل ؟ورؤيتو ودتوقعو لدى اجلمهور ادلقبل على منتجاتو كمصرف إسمامي يف سبيل الرحبي 
د وتوجيهها من صيغ التمويل ومقدار التعثر فيها والعائد ادلتأيت منها. ويظهر اجلدول الشطر ادلتناىي يف الصغر لنسب  ختصيص ادلوار 
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 JFBE 155 واألعمالاقتصاديات المال مجلة 

حنو االستصناع الذي ينعكس على اوجو التنمي  االقتصادي  يف شق االستثمار، وتوجو ادلصارف االسمامي  حنو تعزيز البني  التحتي  
 للمجتمعات.

 ثالثا: تحليل وتقييم تطور مؤشرات اإلستصناع
 : يبين حصة التمويل والتعثر والعائد الصافي لالستصناع(1)الجدول رقم 

 الوحدة: ألف دوالر أمريكي                                                                                                        
 نسبة العائد الصافي نسبة التعثر الدخل الصافي التعثر حصة التمويل السنة

2006 14529 112 936 0,77% 6,44% 
2007 15654 123 1251 0,79% 7,99% 
2008 18955 98 1294 0,52% 6,83% 
2009 17276 386 1355 2,23% 7,84% 
2010 24662 483 3319 1,96% 13,46% 
2011 26879 665 2424 2,47% 9,02% 
2012 26353 941 3674 3,57% 13,94% 

 EXCELج و الربنام 2012 – 2006من إعداد الباحثُت بناءا على التقارير السنوي  دلصرف الربك  ل  المصدر:

 : يبين تطور حصة التمويل التعثر والعائد الصافي للتمويل باالستصناع(3)والشكل رقم 

 
 EXCELو الربنامج  2012 – 2006من إعداد الباحثُت بناءا على التقارير السنوي  دلصرف الربك  ل  المصدر:

أين اخنفضت لتعود بعدىا إىل  2009  من اجلدول والشكل يتبُت تزايد ختصيص مبالغ للتمويل عرب االستصناع إىل غاي
، يف الوقت 2008االرتفاع. كما يظهر تسجيل التعثر دلبالغ متدني  مقارب  حبص  التمويل لكن شديدة الوتَتة يف التزايد خاص  بعد 

 بشكل الفت مبا يقارب ضعفُت ونصف 2010ليقفز يف  2009الذي ينمو فيو التمويل باالستصناع بوتَتة عادي  حىت سن  
 الضعف، ولعل أىم سبب لعدم اإلقبال على التمويل هبذه الصيغ  مرده ارتفاع تكلف  التمويل.
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 2012 -2006ثالثا: بناء محفظة المصرف البركة المثلى باالعتماد على بيانات 

 معدل العائد للمختلف صيغ التمويل لحساب العائد على المحفظة .1
 2012الى  2006لى صيغ التمويل االسالمي لمصرف البركة من معدل العائد عيبين (: 2)الجدول رقم 

 2012الى  2006معدل العائد على صيغ التمويل االسالمي لمصرف البركة من 
 المشاركة المضاربة االستصناع السلم المرابحة السنوات
2006 9,2 7,6 6,44 10,29 7,98 
2007 9,38 6,08 7,99 3,01 6,14 
2008 11,76 6,94 6,83 2,18 15,33 
2009 11,21 8,19 7,84 1,53 9,48 
2010 9,72 7,36 13,46 1,57 6,07 
2011 9,4 5,08 9,02 5,3 8,9 
2012 8,85 5,99 13,94 3,84 9,45 

 9,05 3,96 9,36 6,7486 9,93142857 معدل العائد
 EXCELو الربنامج  2012 – 2006من إعداد الباحثُت بناءا على التقارير السنوي  دلصرف الربك  ل المصدر: 

 يتبُت من اجلدول اعماه ان االستصناع زنقق ثاين اكرب معدل عائد ضمن سل  ادلصرف االستثماري  بعد ادلراحب .
 حساب المخاطرة باستخدام مصفوفة التباين المشترك .2

 دلخاطرة يف صيغ  االستصناع.واليت تقاس إما التباين يف معدالت العائد أو معدل نسب التعثر ليظهر سلوك ادلصرف جتاه ا
 يبين مصفوفة التباين المشتركة لمحفظة المصرف التمويلية (:3)الجدول رقم 

 
 2012الى  2006مصفوفة التباين المشترك لسلة المصرف التمويلية من 

 
 

 المشاركة المضاربة االستصناع السلم المرابحة
 2,099671429 1,506414286- 1,3311- 0,5024 1,04486939 المرابحة
 0,140185714 0,203557143- 0,6637- 1,0028 0,50238776 السلم

 2,8237- 2,827042857- 8,14523 0,664- 1,3310857- االستصناع
 1,336957143- 8,223828571 2,827- 0,204- 1,5064143- المضاربة
 8,328457143 1,336957143- 2,8237- 0,1402 2,09967143 المشاركة

 EXCELو الربنامج  2012 – 2006من إعداد الباحثُت بناءا على التقارير السنوي  دلصرف الربك  ل  المصدر:
يتبُت شلا سبق ان التشتت يف معدالت العائد لصيغ اذلامش ادلعلوم ضعيف  نظرا لطبيعتها وتوافر الضمانات من وراء 

ثل صيغ ادلشاركات اليت تكاد تنعدم فيها الضمانات إال يف دتويلها ما عدا صيغ  االستصناع اليت يكتنفها سلاطرة اكرب مثلها م
 حدود التعدي او التقصَت من ادلشارك او ادلضارب.

وباعتبار أن متغَتة التعثر يف اسًتداد االئتمان اىم معيار لقياس ادلخاطر االئتماني  للمصارف، وللتدقيق يف سلوكها ومدى تباينها 
 حسب صيغ التمويل

 2012 – 2006بين معدل نسب التعثر لمصرف البركة للسنوات ي (:4)والجدول رقم 

 المشاركة المضاربة االستصناع السلم المرابحة 
2006 8,59% 1,25% 0,77% 0,39% 2,61% 
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2007 6,84% 1,21% 0,79% 0,11% 1,84% 

2008 6,46% 5,04% 0,52% 0,09% 2,14% 

2009 6,27% 3,54% 2,23% 0,08% 2,68% 

2010 5,78% 4,92% 1,96% 0,56% 7,18% 

2011 5,46% 9,00% 2,47% 2,84% 5,47% 

2012 4,81% 7,91% 3,57% 2,98% 5,64% 

 %3,94 %1,01 %1,76 %4,70 %6,32 معدل نسب التعثر
 EXCELو الربنامج  2012 – 2006من إعداد الباحثُت بناءا على التقارير السنوي  دلصرف الربك  ل  المصدر:

ُت ان نسب  كبَتة من ادلخاطر تتحملها صيغ  ادلراحب  على عكس التوقعات لتليها السلم، أما من خمال اجلدول يتب
، وىذا ما زنفز صانعي القرار على مستوى ادلصرف بضرورة التوجو حنو ختصيص %1,76االستصناع فما شنثل فيو التعثر سوى 

 حص  معتربة لماستثمار وفق ىتو الصيغ .
 لبناء المحفظة المثلى رابعا: تسعيرة محفظة المصرف

 2012 – 2006تسعيرة محفظة المصرف بناءا على البيانات للسنوات   .1
 يبين معدل نسب حصة التمويل لكل صيغة (:5)الجدول رقم 

 EXCELو الربنامج  2012 – 2006من إعداد الباحثُت بناءا على التقارير السنوي  دلصرف الربك  ل المصدر: 
ستصناع تكون ضعيف  جدا.  وفيما يلي نماحظ من اجلدول أعماه ان معدل نسب  ختصيص ادلوارد وتوجيهها حنو اال

 عائد وسلاطرة وتسعَتة احملفظ  ادلالي  للمصرف

 
 9,39830699= عائد المحفظة 

 
=  مخاطرة المحفظة 0,80129322  

 11,7289237  =  تسعيرة المحفظة

 حصة التمويل بالمشاركة حصة التمويل بالمضاربة حصة التمويل باالستصناع حصة التمويل بالسلم حصة التمويل بالمرابحة السنوات
2006 92,249% 1,849% 0,337% 3,602% 1,962% 

2007 86,932% 1,602% 0,248% 8,370% 2,848% 

2008 86,650% 1,617% 0,272% 9,175% 2,285% 

2009 86,066% 1,450% 0,216% 9,263% 3,005% 

2010 82,850% 0,838% 0,257% 12,381% 3,674% 

2011 88,422% 0,879% 0,294% 6,636% 3,770% 

2012 90,457% 0,935% 0,232% 4,900% 3,477% 

معدل نسب حص  
 تمويلال

87,661% 1,310% 0,265% 7,761% 3,003% 
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 بناء محفظة المصرف المثلى .2
 تبُت ما يلي: EXCELبعد استخدام دوال االمثلي  يف 

 8,7714 ة=   عائد المحفظ
 0,45286 =   مخاطرة المحفظة

 19,3687 =  تسعَتة احملفظ  
 حبصص سلصص  لماستثمار يف الصيغ كما يلي:
 (: مخصصة االستثمار حسب صيغ التمويل 6الجدول رقم )

 دوال االمثلي . EXCELمن إعداد الباحثُت باالعتماد على : ر المصد 
 من مجموع حصص التمويل. %43,79من اجلدول يتبُت ضرورة ختصيص حصص معتربة تصل اىل 

وبعدىا نماحظ ان ادلصرف استغى كثَتا عن التعامل باالستصناع  -%0,265  -ومبقارن  النسب  قبل حساب بني  احملفظ  ادلثلى 
  -8,14523-، نظرا للتباين يف معدالت العائد االقرب من صيغ ادلشاركات ضمن زلفظتو

 :خالصة
تظهر من خمال البحث ان ىناك عدة مزايا من جانب االستثمار لماستصناع لكما الطرفُت يف توزيع البدلُت والتوازي 

جو ادلطلوب بناءا على شروط واجب  بُت تدفق احلقيقي وادلايل. ويتسم بوجود خطوات زلكم  لتنظيم سَتورة تطبيقو على الو 
التحقيق من كل االطراف والشيئ زلل االستصناع. ونظرا لماذني  التمويلي  واالستثماري  لو وجب البحث يف االساليب اليت حتول 

 دون ختصيص نسب مثلى لو.
  معتربة من حص  التمويل. ويتبُت ان مصرف الربك  االسمامي، ورغم ارتفاع معدل العائد على االستصناع، مل سنصص لو نسب

وىذا راجع اىل ارتفاع ادلخاطرة بو، نظرا الرتفاع التباين. بينما يظهر معدل نسب التعثر مستويات متدني  شلا يعٍت ان ادلعيار 
 االساس يف حتديد حص  التمويل على االغلب ىو التباين يف معدالت العائد لكل صيغ .

 :الهوامش
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 المشاركة المضاربة االستصناع السلم المرابحة 
 %3,30 %3,94 %43,79 %20,28 %28,69 نسبة حصة التمويل


