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 خلص:الم                                              
اإلئتمان المصرفي  معرفة تأثير إستخدام المنتجات المالية على تخفيض مخاطرهدفت هذه الدراسة إلى     

تتوسط هل  التساؤل الرئيسي التالي:دراسة في ، تمثلت مشكلة الموثوقية المعلومات المحاسبية متغير وسيط
الدراسة  إستخدمت العالقة بين المنتجات المالية ومخاطر اإلئتمان المصرفي؟ المعلومات المحاسبية موثوقية

إجراء التحليل العاملي اإلستكشافي، وتم معالجة  (Spss)واألساليب اإلحصائية المنهج الوصفي التحليلي
إلجراء التحليل العاملي التوكيدي وتحليل المسار لربط نتائج الدراسة  (AMOS)البيانات عبر برنامج

اً ييؤثر إيجابوالمرابحة أن التمويل بصيغة المشاركة  من النتائج منها،مجموعة ، توصلت الدراسة إلى الميدانية
ية ومخاطر والموثوقية تتوسط العالقة جزئيًا بين المنتجات المال ،اإلئتمان المصرفيعلى تخفيض مخاطر 
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إهتمام القطاع المصرفي السوداني بموثوقية المعلومات  ضرروةبأوصت الدراسة كما  اإلئتمان المصرفي،
المحاسبية حتى تساهم في تخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي، عند إستخدام المنتجات المالية كأدوات 

بية ذات موثوقية حتى تساعد تمويلية، على القطاع المصرفي السوداني العمل على توفير معلومات محاس
 مستخديميها من ترشيد قراراتهم التمويلية.

 .، الموثوقيةالتمويل بصيغة المشاركة، التمويل المرابحة، مخاطر اإلئتمان المصرفيالكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

    This study aimed to know the impact of the use of financial products on 
reducing bank credit risks. The reliability of accounting information is an 
intermediate variable. The problem of the study was represented in the following 
main question: Does the reliability of accounting information mediate the 
relationship between financial products and bank credit risks? The study used the 
descriptive analytical method and statistical methods (Spss) to conduct 
exploratory factor analysis, and the data was processed through the AMOS 
program to conduct confirmatory factor analysis and path analysis to link the 
results of the field study. Bank credit risk and reliability The relationship between 
financial products and bank credit risk is partly mediated. The study also 
recommended that the Sudanese banking sector should pay attention to the 
reliability of accounting information in order to contribute to reducing bank credit 
risks, when using financial products as financing tools, with the reliability of 
accounting information in order to contribute to reducing bank credit risks. When 
using financial products as financing tools, the Sudanese banking sector should 
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work on Providing reliable accounting information to help its users rationalize their 
financing decisions. 
Key words: financial products, Financing According To Musharaka, 
Financing According To Murabaha, credit Risk, reliability of accounting 
information.   

 Introduction المقدمة:

تعتبر مخاطر اإلئتمان  المصرفي من أكثر المخاطر إنتشارًا في مجال التمويل واألعمال،     
وهي مصدر قلق عندما تكون المصرف مدينة بأموال أو تعتمد على مصرف آخر للوفاء 

ن بسداد المخاطر الناتجة عن احتمال عدم وفاء المدينيأي هي ، (Horcher, 2005)بإلتزاماتها
تنشأة من األنشطة التي و (، 2021إسماعيل،)عثمان و الوقت المحدد ما عليهم من التزامات في

أداة ذات درجة عالية من  وهي (،2014لخضر، تعتمد على الطرف المقابل العميل)سهام و 
الحساسية قد تؤدي مخاطرها إلى حدوث أضرار كبيرة باالقتصاد إذا لم يحسن استخدامه 

مصادر تحقيق  وهي ،ه، فضاًل عن تأثير مخاطرها على تحقيق أهداف المصرفوالسيطرة علي
كما ، (2021محمد، )بجاي واألرباح وكذلك مصدر إلشباع االحتياجات التمويلية لعمالئه

تحتاج الصناعة المصرفية إلى إبتكار وتطوير وتنويع أدواتها ومنتجاتها المالية التي تمكنها من 
ورها في إطار مجابهة مخاطر اإلئتمان المصرفي التي تتعرض لها، المحافظة على بقائها وتط

حتى تتمكن من بناء منظومة قادرة على صناعة منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة 
وتعد موثوقية المعلومات المحاسبية عنصرًا حيويًا ومرتكزًا مهمًا في ، (2017)سهام، اإلسالمية

لمستقبلية خصوصًا فيما يتعلق بقرارات االستثمار والتمويل ا رسم السياسات واتخاذ القرارات
السيما إذا ما أعدت هذه المعلومات المحاسبية وفق مبادئ ومعايير معترف بها األمر الذي 
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ونظرًا للتأثير المباشر لموثوقية المعلومات المحاسبية على  يكسبها جودة وفاعلية في اإلستخدام،
ارف بتقييم مستوى جودة المعلومات المحاسبية بإعتبارها موردًا قرارات التمويل فقد إهتمت المص

أساسيًا تعتمد عليه في إتخاذ قراراتها التمويلية، لذلك جاءت هذه الدراسة إلختبار العالقة بين 
المنتجات المالية ومخاطر اإلئتمان المصرفي في القطاع المصرفي السوداني من خالل توسيط 

 .(2022)الخضر، يةموثوقية المعلومات المحاسب
 The study problemمشكلة الدراسة: 

تعتبر المخاطر المالية من أهم المخاطر التي تؤثر بصورة مباشرة على عمل المصارف     
والعقبة األساسية في تحقيق أهدافها، وفي ظل هذه التطورات أصبح من األهمية البحث عن 

رها السلبية المختلفة على أنشطة المصارف أدوات وآليات جديدة إلدارة المخاطر والحد من آثا
وأعمالها، فما كان يمثل حلواًل لمشاكل التمويل سابقًا والتحوط من المخاطر وإدارتها لم يعد 
مالئمًا لظروف العصر الحالي، وتعد مخاطر اإلئتمان المصرفي من أهم المخاطر التي تتعرض 

لية المحتملة الناتجة عن عدم قدرة العميل لها المصارف التجارية والتي تتمثل في الخسائر الما
على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة مما يؤثر على صافي الدخل والقيمة السوقية لحقوق 

وذلك بالرجوع إلى الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة لتحديد الفجوة البحثية الملكية، 
التحفظ المحاسبي في الحد من المخاطر المالية،  ناقشت دور التي (2022منها، دراسة)زعبل، 

دور أساليب الرقابة الحديثة في كشف ممارسات  إلى بيان (2018)السياغي،  أشارت دراسة
تناولت أهمية التحوط  (2019)شهاب ويوسف، المحاسبة اإلبداعية وتقليل المخاطر، دراسة

اق المالية، أما بمنتجات الهندسة المالية في تخفيض مخاطر التدوال باألور 
( تناولت الدور الوسيط لجودة المعلومات المحاسبية في Mirbargkar, et al., 2019دراسة)
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التي تناولت  (2016، أحمد، دراسة)العالقة بين إمكانية مقارنة القوائم المالية والمقتنيات النقدية
سودانية المدرجة صيغ التمويل اإلسالمي ودورها في تقليل المخاطر المالية في المصارف ال

تناولت منتجات الهندسة المالية  (2018)عبدالمجيد، بسوق الخرطوم لألوراق المالية، دراسة
 (2017)حمد، اإلسالمية ودورها في عائد ومخاطر الصيرفة في المصارف السودانية، دراسة

مما  التي تناولت دور الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في إدارة المخاطر المصرفية،
تتفق مع الدراسات السابقة في بعض أبعاد المتغير أن هذه الدراسة تقدم يتضح للباحثين 

المعلومات وهناك دراسات أخرى تناولت جودة ، المتغير الوسيط فيالمستقل والتابع، وتختلف 
الموثوقية كبعد من  الحاليةإستخدمت الدراسة و  كمتغير وسيط مع متغيرات أخرى، المحاسبية

تتماشي مع متغيرات الدراسة الحالية وهي مختلفة وهذا المتغير  جودة المعلومات المحاسبيةأبعاد 
عن الدراسات السابقة لتغطيتها ثالث متغيرات لم ترد مجتمعة إضافة الى زمان ومكان إجرائها 

 ووسائلها والعينة التي ستشملها.
في العالقة بين المنتجات المالية  يةللموثوقوبالتالي فإن الدراسة تحاول معرفة الدور الوسيط     

هل تتمحور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: و . مخاطر اإلئتمان المصرفيوتخفيض 
ويتفرع من هذه ؟ ئتمان المصرفيبين المنتجات المالية ومخاطر اإل  تتوسط الموثوقية العالقة

 السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
ئتمان مخاطر اإلتخفيض على والمرابحة  ة المشاركةالتمويل بصيغما مدى تأثير  .1

 ؟.المصرفي
موثوقية المعلومات على  مرابحةالالمشاركة و ما هو أثر إستخدام التمويل بصيغة  .2

 ؟.المحاسبية
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 مخاطر اإلئتمان المصرفي؟.تخفيض إلى أي مدى يؤثر الموثوقية على  .3
 مخاطر اإلئتمان المصرفي؟. هل الموثوقية تتوسط العالقة بين المنتجات المالية وتخفيض .4

  Significant of researchأهمية الدراسة: 
 األهمية العلمية:

 .ئتمان المصرفيستخدام المنتجات المالية التمويلية في تخفيض مخاطر اإلمدى إمكانية إ .1
المساهمة في تقديم إطار فلسفي يستند إلى مجموعة من المفاهيم المعرفية والعملية، من  .2

 اإلئتمان المصرفيقة بين المنتجات المالية ومخاطر أجل ربط العال
اإلسهام في معرفة تأثير الموثوقية في العالقة بين المنتجات المالية وتخفيض مخاطر  .3

 اإلئتمان المصرفي.
 األهمية العملية:

اإلستفادة من التنوع التمويلي الذي تقدمه المنتجات المالية على مستوى العالم واإلعتراف  .1
 لتنمية االقتصادية.بدورها في ا

مساعدة مستخدمي المنتجات المالية من تحقيق األرباح وحماية عائدات استثماراتهم من  .2
 .اإلئتمان المصرفي مخاطر

تفيد هذه الدراسة في الواقع العملي من خالل ما تقترحه من أهمية االلتزام بتطبيق المنتجات  .3
 .ئتمان المصرفيالمالية لتساعد إدارات المصارف من التنبؤ بمخاطر اإل

 Research objectives  أهداف الدراسة:
تسعي الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس التالي: بيان تأثير إستخدام المنتجات المالية على     

تخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي الموثوقية كمتغير وسيط. وتتفرع منه األهداف الفرعية 
 اآلتية:
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 المشاركة على تخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي.التعرف على أثر التمويل بصيغة  .1
 دراسة أثر إستخدام التمويل بصيغة المرابحة على تخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي. .2
 إختبار أثر الموثوقية على تخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي. .3
 قياس أثر الموثوقية في العالقة بين المنتجات المالية وتخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي. .4
 موذج الدراسة:ن

 ( نموذج الدراسة1الشكل رقم)

                                                                       
      المتغير المستقل

 المتغير الوسيط                      المتغير التابع       .4
5.  
6.                                                          
7.   

       
       

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

  Hypotheses of the researchفرضيات الدراسة:  
وتتفرع منها  .العالقة بين المنتجات المالية ومخاطر اإلئتمان المصرفي: ولىالفرضية األ 

 الفرضيات الفرعية التالية:
 صائية بين التمويل بصيغة المشاركة ومخاطر اإلئتمان المصرفي.يوجد أثر ذو داللة إح .1
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين التمويل بصيغة المرابحة ومخاطر اإلئتمان المصرفي. .2

ية وموثوقية المعلومات المحاسبية. وتتفرع منها العالقة بين المنتجات المالالفرضية الثانية: 
 الفرضيات الفرعية التالية:

 :المنتجات المالية
 المشاركة بصغيةالتمويل 
 المرابحة بصغيةالتمويل 

  
 

 
 مخاطر اإلئتمان

 

 الموثوقية

HO4 

HO3 HO2 

HO1 
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 ثر ذو داللة إحصائية بين التمويل بصيغة المشاركة وموثوقية المعلومات المحاسبية.يوجد أ .1
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين التمويل بصيغة المرابحة وموثوقية المعلومات المحاسبية. .2

العالقة بين موثوقية المعلومات المحاسبية وتخفيض مخاطر اإلئتمان الفرضية الثالثة: 
 المصرفي.
موثوقية المعلومات المحاسبية يتوسط العالقة بين المنتجات المالية وتخفيض الرابعة: الفرضية 

 مخاطر اإلئتمان المصرفي.
 Methodologyمنهجية الدراسة: 

يستخدم الباحثين المنهج الوصفي التحليلي في الجانب التطبيقي الذي يتناسب مع طبيعة     
( إجراء التحليل العاملي اإلستكشافي، Spssية)متغيرات الدراسة، وإستخدام األساليب اإلحصائ

( إلجراء التحليل العاملي التوكيدي وتحليل المسار AMOSوتم معالجة البيانات عبر برنامج)
 لربط نتائج الدراسة الميدانية. 

 هيكل الدراسة:
 محاور وخاتمة تتمثل في اآلتي: أربعتكونت الدراسة من المقدمة و    

 :المالية المنتجاتالمحور األول: 
 .التمويل بالمشاركة
 .التمويل بالمرابحة
 .مخاطر اإلئتمان المصرفيالمحور الثاني: 
 .الموثوقيةالمحور الثالث: 
 .الدراسة الميدانيةالمحور الرابع: 
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 تشتمل على النتائج والتوصيات.الخاتمة: 
 الدراسات السابقة:

 (2016دراسة: )أحمد،  .1
ء والتجاوزات في تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي مثل تمثلت مشكلة الدراسة في األخطا    

المرابحات الصورية والمرابحات التي لم تنفذ وفقًا للقواعد الشرعية، هدفت الدراسة إلى اختبار 
العالقة بين صيغ التمويل اإلسالمي والمخاطر المالية، تكمن أهمية الدراسة في أنها تمثل رؤية 

ة تلبي إحتياجات المؤسسات من التمويل اإلسالمي تمكن من تطوير أدوات ومنتجات مالي
وتشخيص أساسيات وخصائص التمويل اإلسالمي لمعالجة المخاطر المالية وتحديد اآلثار 
الناتجة من التمويل التقليدي، اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي واإلستنباطي واإلستقرائي 

ئج منها التمويل بصيغة المرابحة في والمنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى نتا
المصارف يمنح بناءًا على الجدارة اإلئتمانية للعميل مما يقلل من التعرض لمخاطر عدم 
السداد، أوصت الدراسة بضرورة تفعيل صيغ التمويل اإلسالمي بالمصارف بصورة مجتمعة دون 

مي مع فئات متنوعة التركيز على صيغة واحدة، وضرورة تنشيط وتفعيل صيغ التمويل اإلسال
 من العمالء وفي قطاعات اقتصادية مختلفة لضمان نجاحها وتقليل المخاطر.

تقليل في بأن هذه الدراسة تطرقت إلى صيغ التمويل اإلسالمي ودورها  ينيتضح للباحث    
 ، بينما ركزت الدراسة الحالية على الدور الوسيط لموثوقية المعلومات المحاسبيةالمخاطر المالية

  في العالقة بين المنتجات المالية وتخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي.
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 (2017)علي،  دراسة:  .2
تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة دور الخصائص النوعية للمعلومات في الحد من المخاطر     

بالمصارف السودانية، هدفت الدراسة إلى تحديد نوع العالقة ودور الخصائص النوعية في إدارة 
عتمدت الدراسة على المنهج الوصفي إ ف العاملة بالسودان، خاطر المصرفية للمصار الم

التحليلي، توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في 
القوائم المالية المنشورة يجعل المعلومات المحاسبية للمصارف التجارية أكثر فائدة لمستخدميها 

واتخاذ القرار، معيار الموثوقية من معايير جودة المعلومات المحاسبية التي يجب  على التنبؤ
توافرها في القوائم المالية المنشورة، مالئمة المعلومات المحاسبية تمكن مستخدمي هذه 
المعلومات بالتنبؤ بالنتائج المتوقعة مستقباًل، أوصت الدراسة بضرورة اإللتزام بتطبيق معيار 

لمحاسبية القابلة في بنود قائمة التدفقات النقدية لإلستفادة منها في التنبؤ بالظروف المعلومات ا
 المحيطة، ضرورة اإلهتمام برفع كفاءة مستخدمي المعلومات المحاسبية للحد من المخاطر.

لباحثون بأن هذه الدراسة تناولت دور الخصائص النوعية للمعلومات في الحد من ا يالحظ    
الدراسة الحالية على الدور الوسيط لموثوقية تناولت صارف السودانية، بينما المخاطر بالم

 المعلومات المحاسبية في العالقة بين المنتجات المالية وتخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي. 
 (2018دراسة: )عبدالمجيد،  .3

تكرة من قبل هدفت الدراسة إلى التعرف على مختلف المنتجات المالية واألدوات المالية المب    
الهندسة المالية اإلسالمية ومن ثم الوقوف على كيفية ومدى تطبيقها بالمصارف اإلسالمية، 
تمثلت مشكلة الدراسة في ما مدى مساهمة منتجات الهندسة المالية اإلسالمية في تطوير أداء 

ارة المصارف اإلسالمية، تنبع أهمية الدراسة في أنها تساهم في تطوير مناهج للتحوط وإد
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المخاطر والعائد وذلك بتطوير منتجات الهندسة المالية التي تحقق الكفاءة الشرعية واالقتصادية 
والمصرفية والمالية، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واإلستقرائي واإلستنباطي، 

قياس توصلت الدراسة إلى نتائج منها تهتم المصارف اإلسالمية بإستخدام أدوات وتقنيات ل
وتحليل مخاطر وعوائد منتجات الهندسة المالية، تستخدم المصارف إجراءات وسياسات واضحة 
عند تنفيذ عقود منتجات الهندسة المالية، أوصت الدراسة بضرورة تطوير عقود ونماذج 

اجعة منضبطة شرعًا خاصة بمنتجات الهندسة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمر 
 اإلسالمية. للمؤسسات المالية

لباحثون بأن هذه الدراسة ركزت على منتجات الهندسة المالية اإلسالمية ودورها في ا يالحظ    
عائد ومخاطر الصيرفة في المصارف السودانية، بينما الدراسة الحالية ركزت على الدور 

طر الوسيط لموثوقية المعلومات المحاسبية في العالقة بين المنتجات المالية وتخفيض مخا
 اإلئتمان المصرفي. 

 (Mirbargkar, et al., 2019) دراسة:  .4
هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الوسيط لجودة المعلومات المحاسبية في العالقة بين     

اختبار تأثير جودة إمكانية مقارنة القوائم المالية والمقتنيات النقدية، تمثلت مشكلة الدراسة في 
عتمدت إ  ي العالقة بين إمكانية مقارنة القوائم المالية والمقتنيات النقدية،المعلومات المحاسبية ف

جودة المعلومات ، توصلت الدراسة إلى نتائج منها راسة على المنهج الوصفي التحليليالد
 المحاسبية تعمل على تحسين إمكانية مقارنة القوائم المالية وتقديم الحلول في الوقت المناسب،

إهتمام القائمين على بورصة طهران للحد من تضارب المصالح من  ورة أوصت الدراسة بضر 
 خالل مطالبة المؤسسات بتدقيق التقارير المالية بدقة والتحقق من صحتها.
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على الدور الوسيط لجودة المعلومات المحاسبية في لباحثون بأن هذه الدراسة ركزت ا يالحظ    
، بينما الدراسة الحالية ركزت على ية والمقتنيات النقديةالعالقة بين إمكانية مقارنة القوائم المال

الدور الوسيط لموثوقية المعلومات المحاسبية في العالقة بين المنتجات المالية وتخفيض 
 مخاطر اإلئتمان المصرفي. 

 م(2022دراسة: )زعبل،  .5
الية التي تمثلت مشكلة الدراسة في ما هو دور التحفظ المحاسبي في الحد من المخاطر الم    

تواجه الشركات المساهمة المقيدة بسوق المال المصري، هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير مستوى 
التحفظ المحاسبي على المخاطر المالية والحد من آثارها السلبية، تكمن أهمية الدراسة في 

تطبيق اختيار األثر الذي يمكن أن يلعبه التحفظ المحاسبي في الحد من المخاطر المالية بال
على الشركات المدرجة في البورصة المصرية، اعتمدت الدراسة على المنهج اإليجابي والمدخل 
الكمي، توصلت الدراسة إلى نتائج منهاوجود عالقة عكسية معنوية ذات داللة إحصائية بين 
مستوى التحفظ المحاسبي غير المشروط والمخاطر المالية النظامية، وأن مستوى التحفظ 

غير المشروط ليس له تأثير معنوي على المخاطر المالية غير النظامية)بأنواعها(،  المحاسبي
أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها أن تستمر الشركات المصرية في تطبيق التحفظ المحاسبي 
عند إعداد القوائم المالية التي تتعرض لها، كما يجب على الشركات وضع حدود قصوى لما 

 ئر نتيجة التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها.تستطيع تحمله من خسا
يتضح للباحثين بأن هذه الدراسة تناولت دور التحفظ المحاسبي في الحد من المخاطر     

المالية التي تواجه الشركات المساهمة المقيدة بسوق المال المصري بينما الدراسة الحالية تناولت 
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سبية في العالقة بين المنتجات المالية وتخفيض على الدور الوسيط لموثوقية المعلومات المحا
 مخاطر اإلئتمان المصرفي. 

 طار النظري للدراسة:اإل
 المنتجات المالية:

تحتاج المؤسسات المالية دائمًا إلى االحتفاظ بتشكيلة متنوعة من األدوات والمنتجات المالية     
توفيرها للمرونة المناسبة لالستجابة التي تمكنها من إدارة سيولتها بصورة مربحة، باإلضافة إلى 

لمتغيرات البيئة االقتصادية، وقد أوضحت الممارسة المصرفية التقليدية أن االعتماد على منتج 
، فالمنتجات المالية م(2011)نوال، واحد غير كاف لمواكبة تطلعات العمالء الزائدة بإستمرار

طريقة األساسية لتطبيق األدوات المالية هي األداة الفاعلة لحل مشكالت التمويل بإعتبارها ال
المبتكرة، كما أنها تؤدي الوظيفة التمويلية وطرق إدارتها،  وفي نفس الوقت تهدف إلى تحقيق 
الكفاءة وتطويرها بما يتالءم مع االحتياجات المالية المتنوعة، وتعتبر الصناعة المالية من 

ألساليب التمويلية التي تحقق أقصى درجات أفضل الطرق لتطوير المنتجات المالية التي توفر ا
الكفاءة واإلستخدام األمثل للموارد المتاحة، المنتجات المالية تعرف على أنها "تصرف اختياري 
لحل مشكلة معينة أو الحصول لهدف معين بطريقة محددة، توافق أحكام الشرع الحنيف 

اختياري لحل مشكلة معينة ، كما عرفت بأنها"هي تصرف م(2011)نوال، ويتضمن عدة عقود"
أو الوصول لهدف معين بطريقة محددة، توافق أحكام الشرع الحنيف ويضمن عدة عدة عقود"، 
كذلك عرفت بأنها"ابتكار وتصميم منتجات مالية جديدة أو تطوير المنتجات المستخدمة فعاًل، 

القتصادية)الفعالية أو صياغة حلول لمشاكل مالية قائمة وفق األسس الشرعية، وتحقيق الكفاءة ا
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في تلبية احتياجات األفراد والمؤسسات المالية، الكفاءة في تطوير المنتج بأقل تكلفة 
 م(.2014)صوالحي، ومخاطرة"

 مفهوم التمويل بصيغة بالمشاركة:
يعتبر التمويل بصيغة المشاركة من أفضل أساليب التمويل التي تقوم بها المصارف     

ا العميل بالمشاركة بنسبة في رأس المال، والعميل يقوم بالمشاركة اإلسالمية، حيث يقوم فيه
)الطاهر، البشير، و بعمله وخبرته أما النسبة المتبقية من رأس المال فيساهم بها المصرف

م(، وتعد من أهم أنواع المنتجات المالية استثمارًا لألموال وهي تالءم طبيعة 2014عبدالكريم، 
مويل األنشطة االقتصادية المختلفة، ويقوم على فكرة تقديم هذه المصارف ويستخدم في ت

المصرف التمويل الذي يطلبه المتعاملون دون شروط فوائد ثابتة، وإنما يشارك المصرف 
المتعامل في الناتج المتوقع سواًء كانت ربحًا أو خسارة، ويوزع العائد في ضوء قواعد وأسس 

م(، وهي من أنواع التمويل طويلة األجل 2008ميد، متفق عليها بين المصرف والمتعامل)أبومحي
التي تستخدمها المصارف في تمويل المشروعات الكبيرة وتدخل هذه المصارف في شراكات مع 
أفراد لتكوين شركة تقوم باستثمار هذه األموال في مشاريع عامة أو خاصة، ويستفاد منها في 

كل عمليات التجارة المحلية والتصدير قطاع كبير من المجتمع وهي مرنة ومتعددة وشاملة ل
 م(. 2019واالستيراد والتمويل الزراعي والحرفي والصناعي)السماني، 

 أهداف التمويل بالمشاركة:
 م(:2016تتمثل أهداف التمويل بالمشاركة في اآلتي)أحمد،    
 توفير رؤوس األموال الالزمة لتمويل المشروعات االقتصادية، وهذا الهدف يحقق ربحاً  .1

 وعائدًا لألفراد أنفسهم بطريقة منتظمة.
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تنمية وتشجيع االستثمار وذلك بتهيئة السبل والفرص العديدة لالستثمار بما يتناسب مع  .2
 حاجة المجتمع واألفراد ويساعد على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة.

 التجاري.تقدير العمل مصدرًا للكسب إلى جانب إعتبارات المال في النشاط  .3
 المساهمة في تحقيق التكافل االجتماعي وذلك عن طريق تطبيق الشركات للزكاة. .4
 تقدير مبدأ المشاركة في الغنم والغرم. .5

 خصائص التمويل بالمشاركة:
 م(:2000يمكن عرض خصائص التمويل بالمشاركة كما يلي)المالقي،    
دراسة المشروعات دراسة دقيقة  تدفع المشاركة المتعاملين سواًء المصرف أو المستثمر إلى .1

 لتقدير مردوديتها تقديرًا جيدًا، مسستخدمين في ذلك خبرات فنية وتقنية.
تتحدد المشاركة على جمع المدخرات وتوجيهها نحو المشروعات ذات األولوية، بهدف دعم  .2

االستثمارات وزيادة األموال المتاحة عند المصارف وبالتالي تحقيق التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية.

تتحدد عالقات المصارف مع المتعاملين في المشاركة على أنها عالقات شركاء فيما بينهم،  .3
فأصحاب الودائع اليحصلون منها على دخل محدد مقدمًا، والممولين اليقدمون لها دخل 

 محدد مسبقًا، وإنما تتحمل المصارف مخاطر العمليات بالمشاركة معهم جميعًا.
المصارف تقيم نوعًا من التوزان بين ما يأخذه المساهمون وما يناله المشاركة تجعل  .4

المودعون وذلك ألنها تجعل ناتج العمليات ربحًا أو خسارة على عاتق كل من أصحاب 
 األموال والعاملين بها.
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 أساليب التمويل بصيغة بالمشاركة:
 :م(2012)بونقاب، يمكن تلخيص أساليب التمويل بصيغة المشاركة في اآلتي   
 المشاركة الدائمة: .1
يقوم المصرف اإلسالمي بالمساهمة في رأس المال ألحد المشاريع اإلنتاجية أو الخدمية،     

بعد قيام العميل بتقديم طلب للمصرف بخصوص الحصول على تمويل، إما بصورة كلية أو 
يقها، ويقوم جزئية لشراء لضاعة معينة على أساس معرفة العميل بنوعية البضاعة وكيفية تسو 

المصرف بشراء البضاعة حسب المواصفات التي يحددها العميل، حيث اليوجد ملك تام 
للبضاعة ال للمصرف وال العميل، وإنما ملكية مشتركة ويتم تقاسم الربح حسب النسبة المتفق 

 بين الطرفين.
 المشاركة المؤقتة: .2

رغبته في مشاركة المصرف في هذا النوع من المشاركة يتقدم بها العميل إلى المصرف ب    
تمويل مشاريعها، خاصة ألنها تعلم أن المصرف اإلسالمي في حالة خسارة المشروع دون 

 تقصير منها يتحمل معها نصيبًا من
 هذه الخسارة، أي توزيع المخاطر)مخاطر السوق( بينهما.

 المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: .3
المتدرج ألصل من األصول مثل اآلالت أو المبانى هي صيغة تمويل هدفها التمليك     

التجارية أو المجمعات السكنية، وتقوم هذه الشركة باستثمار المبنى وتقاسم األرباح والخسائر 
ويتفق العميل مع المصرف على أن يقوم بشراء أجزاء من حصة المصرف بالتدرج فتنخفض 

 .م(2004)حافظ، يلحصة المصرف حتى يصبح المبنى في النهاية ملكًا للعم
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 المرابحة:صيغة التمويل بمفهوم 
تستخدم المصارف عمليات التمويل التي تعتمد على البيوع بشكل كبير، بسبب أنها مالئمة     

ألغراض التمويل اإلسالمي كبيع المرابحة وهي إحدى منتجات التوظيف المصرفي اإلسالمي، 
تمثل معظم نشاط المصارف اإلسالمية وهي إذ أنه من خالل هذه المنتجات تنفذ البيوع التي 

المرابحة هي أحد أنواع ، (2016)أحمد، من بيوع األمانات التي تبنى على ثقة المشتري بالبائع
، وتقوم أساسًا على كشف البائع الثمن الذي قامت عليه السلعة به، وهو من العقود بيوع األمانة

ومنا هذا، وهو عقد تنحصر العالقة فيه بين الشرعية التي تعامل بها الناس منذ القدم وحتى ي
المرابحة من المنتجات التي قام العلماء المتخصصون في (، 2008)أبومحيميد، طرفين فقط

ويقوم على فكرة إعادة هندسة بيع  االقتصاد اإلسالمي بتطويرها بإستخدام أسلوب الهندسة المالية
عرفت المرابحة بأنها "ذكر  (،2021، )رشيدالمرابحة لآلمر بالشراء من خالل عقد المشاركة

  .(2011")خلكان، البائع للمشتري الثمن الذي إشتري به السلعة ويشترط عليه ربحاً 
 أهمية التمويل بصيغة المرابحة:

 (2014)الجبوري،  تتمثل أهميتها في اآلتي:
 سهلة التطبيق مقارنة مع أساليب التمويل األخرى. .1
وإمكانياته المالية ودراسة نشاطه ومقدرته على الوفاء يقوم المصرف بدراسة وضع العميل  .2

 بإلتزاماته في حالة التمويل بالمرابحة.
 واسع من السلع سواًء كانت سلع معمرة أو غير معمرة.تغطي نطاق  .3
 سهولة مراقبة وتنفيذ عملية التمويل بالمرابحة من قبل أجهزة المصرف. .4
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 :المصرفي ئتمانمخاطر اإل 
ئتمان من أكثر المخاطر إنتشارًا في مجال التمويل واألعمال، وهي مصدر تعتبر مخاطر اإل    

 قلق عندما تكون المصرف مدينة بأموال أو تعتمد على مصرف آخر للوفاء بإلتزاماتها
(Horcher, 2005).  أو هي المخاطر الناتجة عن احتمال عدم وفاء المدينين بسداد ما عليهم

(، أي تنشأة من جميع األنشطة التي 2021ان و إسماعيل،)عثمالوقت المحدد من التزامات في
تعتمد على الطرف المقابل)العميل( وعدم الوفاء بالتزاماته في موعدها، وهي الخسائر الناتجة 
عن تخلف أحد األطراف عن الوفاء بالتزاماته النائشة عن أحد عقود المنتجات المالية )سهام و 

ف المقابل في الوفاء بااللتزامات التعاقدية، هي (، هي الفشل المحتمل للطر 2014لخضر، 
المخاطر التي تعرض المستثمر للخسارة نتيجة عدم قيام المقترض بسداد المدفوعات في الوقت 

 ,Moti, Masinde) المحدد، أي هي مخاطر التخلف عن الوفاء بااللتزام في الوقت المحدد
Mugenda, & Sindani, 2012) ،  جة عالية من الحساسية قد تؤدي االئتمان أداة ذات در

مخاطرها إلى حدوث أضرار كبيرة باالقتصاد إذا لم يحسن استخدامه والسيطرة عليه، فضاًل عن 
تأثير مخاطرها على تحقيق أهداف المصرف فاالئتمان من أحد مصادر تحقيق األرباح وكذلك 

ستراتيجية التي يتبعها مصدر إلشباع االحتياجات التمويلية لعمالئه، فالمصرف يختار نوع اإل
محمد، )بجاي و عند اتخاذ قرار االئتمان ويعمل على ضوئها، أي منح االئتمان أو عدم منحها

، هي مخاطر الخسارة نتيجة التخلف عن سداد اإللتزامات بموجب شروط العقد في (2021
 .(Spuchľáková, Valašková, & Adamko, 2015)الوقت المحدد

 االئتمانية:أنواع المخاطر  -3/2/3
 :(2007)أبوكمال، يمكن تقسيمها حسب مصادرها إلى اآلتي
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 تنشأ هذه المخاطر بسبب السمعة اإلئتمانية للعميل ومدى مقدرته المالية.مخاطر العميل:  .1
ترتبط هذه المخاطر بطبيعة النشاط مخاطر القطاع االقتصادي الذي ينتمي إليه العميل:  .2

قطاع اقتصادي مخاطر تختلف باختالف الظروف الذي يعمل فيه العميل، إذ أن لكل 
 التشغيلية واإلنتاجية والتنافسية.

هذه المخاطر ترتبط بالظروف االقتصادية والتطورات المخاطر المرتبطة بأخطاء المصرف:  .3
 السياسية واالجتماعية.

تمان في ترتبط هذه المخاطر بمدى كفاءة إدارة اإلئمخاطر مرتبطة بأخطاء المصرف:  .4
المصرف في متابعة اإلئتمان المقدم للعميل، والتحقق من قيام العميل بالشروط المتفق عليها 
في عقد منح اإلئتمان، ومن هذه األخطاء هي عدم قيام المصرف بحجز ودائع العميل التي 

 وضعها كضمان للتسهيالت اإلئتمانية وسحب العميل لهذه الودائع.
 اإلئتمان:مبادئ تقييم مخاطر  -3/2/4

 :(2016)أحمد، هناك مبادئ معينة لتقييم مخاطر اإلئتمان وهي كما يلي
 إنشاء بيئة مناسبة إلدارة المخاطر: .1

تقع على أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية كاملة ولهم صالحيات واسعة للموافقة والمراجعة     
لدى المصرف، هذه الدورية إلستراتيجية إدارة مخاطر اإلئتمان ولسياسات مخاطر اإلئتمان 

اإلستراتيجية يجب أن تعكس مدى تحمل المصرف لمخاطر اإلئتمان ومستوى األرباح المتوقعة 
 في حالة التعرض للمخاطر اإلئتمانية.

 
 



 

 

20 

 توفر معايير لمنح اإلئتمان: .2
إن تطبيق المصارف لمعايير منح إئتمان سليمة وواضحة، هذه المعايير تتضمن تحديدًا     

المستهدفة للمصرف وفهم كامل للمقرضين أو األطراف األخرى، هذا باإلضافة  واضحًا لألسواق
إلى تحديد أهداف وهيكل اإلئتمان وموارد إعادة سداده، وعلى المصارف تحديد سقوف إئتمانية 

 معينة للعمالء حسب طبيعة نشاطاتهم.
 المحافظة على عملية إدارة قياس وضبط اإلئتمان: .3

نظامًا إلدارة مخاطر إئتمان محفظة التمويل وتفعيل نظامًا لمراقبة على المصارف أن تتبع     
 وضبط اإلئتمان الفردي ومن ضمنها تحديد كفاية المخصصات واإلحتياطات.

 تطبيق نظام رقابة داخلية على مخاطر اإلئتمان: .4
على المصارف إرساء نظام تقييم مستقل ومستمر لعمليات إدارة مخاطر اإلئتمان ونقل     
ائج الناتجة عن هذه المراجعات مباشرة إلى مجلس اإلدارة العليا بغرض إتخاذ اإلجراءات النت

 الالزمة.
 :المعلومات المحاسبية موثوقيةمفهوم 

موثوقية المعلومات المحاسبية هي إحدى خصائص جودة المعلومات المحاسبية وتعني قدرة 
 المعلومات على

دية بالشكل الذي يمكن المستخدم من االعتماد عليها التعبير عن األهداف أو العمليات االقتصا 
هي تلك المعلومات المحاسبية النوعية (، et al. ،2019 يوسففي بناء نماذج قرارته المختلفة)

والكمية، والتي تتسم بالخو من األخطاء والتحيز، والتي يمكن اإلعتماد عليها من قبل 
موثوقية المعلومات المحاسبية بالصدق، القابلية المستخدمين في اتخاذ القرارات الرشيدة، وتتسم 
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وقد بين مجلس معايير المحاسبة الدولية أن خاصية  للتحقق، الحيادية، قابلية المقارنة واإلتساق
موثوقية المعلومات المحاسبية تتحقق من خالل مجموعة من الخصائص الفرعية يتمثل أهمها 

 (:2016الطويل،  &نشوان )فيما يلي
حتى تكون المعلومات المحاسبية موثوقة بها يجب عن تعبر بصدق عن صادق: التمثيل ال .1

 .لعمليات المالية واألحداث التي حدثت فعالً ا
تعني أن تكون المعلومات المحاسبية غير متحيزة، بحيث ال يتم إعداد وعرض  الحيادية: .2

على حساب  القوائم المالية لخدمة طرف أو جهة معينة من مستخدمي المعلومات المحاسبية
 األطراف األخرى.

 القابلية للتحقق: .3
أن تكون تامعلومات المحاسبية في شكل يسمح لألشخاص الذين يعملون بصفة مستقلة عن 

 بعضهم الوصول إلى نفس المقاييس والنتائج من فحص تلك المعلومات.
 الدراسة الميدانية:

يات الدراسة لتحديد طبيعة العالقة هدفت الباحثين من إجراء الدراسة الميدانية إلى إختبار فرض  
 بين أثر المنتجات المالية وتخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي الموثوقية متغير وسيط.

 مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بإدارات المخاطر وإدارات االستثمار والتمويل والمراجعين    

تم الخرطوم،  –احثين القطاع المصرفي السوداني الداخليين والمحاسبين، حيث إستهدف الب
إختيار مفردات عينة الدراسة من مجتمع الدراسة عن طريق العينة غير اإلحتمالية القصدية، من 

( مصرف 27( إستمارة إستبانة على)340( مصرف، حيث تم توزيع)38مجموع الدراسة البالغ)
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( 300رات العينة، وتم الحصول)من أفراد عينة الدراسة ممن تتوفر فيهم خصائص ومتغي
(، تم عمل تنظيف للبيانات، %12( إستبانة بنسبة)40( ولم تسترد عدد)%88إستبانة بنسبة)

 وعليه تم إعداد ملخص لكل عمليات تنظيف البيانات، ومعدل اإلستجابة كما في الجدول أدناه.
 ( اإلستبانات الموزعة والمعادة1الجدول رقم)

 النسبة العدد البيان
 %100 340 الموزعة إلستباناتا

 %88 300 التي تم إرجاعها تانااإلستب
 %12 40 تستردالتي لم  تانااإلستب
 %1 4 نسبة لبياناتها المفقودة صالحة للتحليلالغير  تانااإلستب
 %1 2 نسبة إلجاباتها المتشابهة صالحة للتحليلالغير  تانااإلستب
 %98 294 الصالحة للتحليل تانااإلستب

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

 : متغير المستقل)المنتجات المالية(ألبعاد ال التحليل العاملي االستكشافي
( في إجراء عملية التحليل SPSS.V25تم إستخدام حزمة برنامج التحليل اإلحصائي)   

العبارات التي إستخدمت لقياس كل العاملي اإلستكشافي للنموذج حيث تم إعطاء كل عبارة من 
نتائج التحليل العاملي اإلستكشافي للدراسة مكون من بعدين من كما أن متغيرات اإلستبانة، 

( عبارات، وعليه 7( وتم قياسه من خالل)10محور واحد وعدد عباراتها الكلي لهذين البعدين)
  (.KMO( وفقًا لقاعدة)%60تم حذف أي عبارة تقل عن)
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 ( التحليل العاملي اإلستكشافي)المنتجات المالية(2م)الجدول رق
 المشاركة المرابحة العبارات م
  700. يعتمد المصرف على صدق العمالء في عمليات التمويل بالمرابحة. .1
يتم التحقق من كون العقد المبرم مع مورد السلعة إلى المصرف هي  .2

 التي طلبها العميل)الزبون( عند عقد البيع.
.674  

  706. يتحقق المصرف من كفاية الضمانات المقدمة من العميل. .3
 654.  يتحقق المصرف من استيفاء عقد المشاركة للشروط العامة. .4
 741.  يقوم المصرف باإلشراف والرقابة على أعمال المشاركة. .5
 759.  يتوفر بالمصرف قيادة إدارية كفؤة لنجاح التمويل بالمشاركة. .6
 688.  عتمد المصرف على صدق العمالء في عمليات التمويل بالمشاركة.ي .7

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

( وفقًا 0.823بلغت) KMOتبين أن قيمة اختباراالستكشافي، خالل نتائج التحليل العاملي  من 
يجب أن  KMOلقيمة  المقبولاألدنى  والتي تنص على أن الحد( Kaiser, 1974لقاعدة)
هي أكبر من القيمة  KMO يتضح بأن القيمة المستخرجة لمعامل اختبار( فإنه %0.50يفوق)

للدراسة. وقد أكدت مصفوفة التدوير أن  ومالئماً  وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافياً المحددة، 
ف أي عبارة يقل وعليه تم حذ، ( عبارة7و) بعدين يتم قياسه من خالل المنتجات المالية

 (.0.5تحميلها عن)
 )المنتجات المالية( KMO and Bartlett’s Test( 3الجدول رقم)

KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .823 

Bartlett's Test of Sphericity. Approx. Chi-Square 1411.443 

 Df 105 

 Sig. .000 
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون : إعداد الباحثالمصدر
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( في كل 1)للقيمة عامل كان مساوياً لكل  Eigen Valueة الذاتية األدنى للقيم كما أن الحد
 العبارات المكونة لمقياس أبعاد نموذج الدراسة.

 للمتغير التابع)مخاطر اإلئتمان المصرفي(:  التحليل العاملي االستكشافي

( في إجراء عملية التحليل SPSS.V25تخدام حزمة برنامج التحليل اإلحصائي)تم إس   
العاملي اإلستكشافي للنموذج حيث تم إعطاء كل عبارة من العبارات التي إستخدمت لقياس كل 

وعدد عباراتها  للمتغير التابعمتغيرات اإلستبانة، كما أن نتائج التحليل العاملي اإلستكشافي 
( وفقًا %60، وعليه تم حذف أي عبارة تقل عن)ة( عبار 2ه من خالل)( وتم قياس5)الكلي

  (.KMOلقاعدة)
 (مخاطر اإلئتمان المصرفي( التحليل العاملي اإلستكشافي)4الجدول رقم)

 مخاطر اإلئتمان المصرفي العبارات الرقم
 605. يتابع المصرف عمالئه المستفيدين من التمويل بصورة دورية. .1

 680. بإستخدام أدوات وتقنيات لقياس وتحليل مخاطر التمويل. يهتم المصرف .2
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

وفقًا ( 796.)( بلغتKMOتبين أن قيمة اختبار)، ستكشافين خالل نتائج التحليل العاملي اإلم
( يجب أن KMOل لقيمة)( والتي تنص على أن الحد األدنى المقبو Kaiser,1974لقاعدة )

( هي أكبر من KMOيتضح بأن القيمة المستخرجة لمعامل اختبار) (، وبالتالي%50)يفوق 
القيمة المحددة، وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيًا ومالئمة للدراسة، وأكدت مصفوفة التدوير 

ارة يقل وعليه تم حذف أي عبة، ( عبار 2تم قياسه من خالل)ي ئتمان المصرفيأن مخاطر اإل
 (.0.5تحميلها عن)
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 (مخاطر اإلئتمان المصرفي) KMO and Bartlett’s Test( 5الجدول رقم)
 ؤؤ

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .796 

Bartlett's Test of Sphericity. Approx. Chi-Square 733.211 

 Df 21 

 Sig. .000 
 م2022نات الدراسة الميدانية، من بيا ون المصدر: إعداد الباحث

( في 1( لكل عامل كان مساويًا للقيمة)Eigen Valueكما أن الحد األدنى للقيم الذاتية)
 المكونة للقياس أبعاد نموذج الدراسة. عباراتال

 التحليل العاملي االستكشافي للمتغير الوسيط)جودة المعلومات المحاسبية(: 
( في إجراء عملية التحليل العاملي SPSS.V25إلحصائي)تم إستخدام حزمة برنامج التحليل ا

اإلستكشافي للنموذج حيث تم إعطاء كل عبارة من العبارات التي إستخدمت لقياس كل متغيرات 
( 5وعدد عباراتها الكلي)وسيط اإلستبانة، كما أن نتائج التحليل العاملي اإلستكشافي للمتغير ال

 (.KMO( وفقًا لقاعدة)%60م حذف أي عبارة تقل عن)( عبارة، وعليه ت2وتم قياسه من خالل)
 (جودة المعلومات المحاسبية( التحليل العاملي اإلستكشافي)6الجدول رقم)

 مخاطر اإلئتمان المصرفي العبارات الرقم
 779. تسهم المعلومات المحاسبية المنشورة عن المصرف في تقليل البدائل. .1

ن المصرف تقلل من درجة عدم التأكد المعلومات المحاسبية المنشورة ع .2
 عند االختيار بين البدائل.

.792 

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

وفقًا ( 796.)( بلغتKMOتبين أن قيمة اختبار)، ستكشافيمن خالل نتائج التحليل العاملي اإل
( يجب أن KMOالمقبول لقيمة) ( والتي تنص على أن الحد األدنىKaiser,1974لقاعدة )

( هي أكبر من KMOيتضح بأن القيمة المستخرجة لمعامل اختبار) (، وبالتالي%50)يفوق 
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القيمة المحددة، وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيًا ومالئمة للدراسة، وأكدت مصفوفة التدوير 
حذف أي عبارة يقل وعليه تم ة، ( عبار 2تم قياسه من خالل)ي أن جودة المعلومات المحاسبية

 (.0.5تحميلها عن)
 (جودة المعلومات المحاسبية) KMO and Bartlett’s Test( 7الجدول رقم)

KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .796 

Bartlett's Test of Sphericity. Approx. Chi-Square 733.211 

 Df 21 

 Sig. .000 
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

( في 1( لكل عامل كان مساويًا للقيمة)Eigen Valueكما أن الحد األدنى للقيم الذاتية)
 المكونة للقياس أبعاد نموذج الدراسة. عباراتال

 التحليل العاملي التوكيدي لمتغيرات الدراسة:

( في إجراء عملية التحليل العاملي AMOS-V25حصائي)يل اإلستخدام حزمة برنامج التحلإتم 
ختبار الفرضيات المتعلقة بوجود أو عدم إيستخدم هذا النوع ألجل ، و للمنتجات الماليةالتوكيدي 

وجود عالقة بين المتغيرات والعوامل الكامنة، كما يستخدم التحليل العاملي التوكيدي كذلك في 
التعبير عن مجموعة البيانات الفعلية وكذلك في المقارنة بين  تقييم قدرة نموذج العوامل على

 عدة نماذج للعوامل بهذا المجال.



 

 

27 

 :لمتغيرات الدراسةالتحليل العاملي التوكيدي ( 2رقم) شكلال

 
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

  مؤشرات جودة النموذج:

مصفوفة التغاير)للمتغيرات الداخلة في التحليل( والمصفوفة  في ضوء أفتراض التطابق بين   
المفترضة من قبل النموذج، والتحليل تنتج العديد من المؤشرات الدالة على جودة هذه المطابقة 

للبيانات أو رفضه في ضوئها والتي تعرف بمؤشرات جودة  والتي يتم قبول النموذج المفترض
 الختبار الفرضية.
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 لمتغيرات الدراسة مؤشرات جودة المطابقة( 8الجدول رقم)
 (Interpretationالتفسير) (Thresholdالمقبول)الحد (Estimateالتقدير)     (Measureالمؤشر)

 -- -- CMIN 270.424قيمة مربع كأي 

 -- -- DF 84درجات الحرية 

درجات /قيمة مربع كأي
 (CMIN/DF)الحرية

3.219 Between 1 and 3 Excellent 

ر المطابقة المقارن  مؤش
CFI 

0.886 >0.95 Excellent 

حسن المطابقة  مؤشر
SRMR 

0.040 <0.08 Excellent 

مؤشر جذر متوسط مربع 
 RMSEAالخطأ التقريبي  

0.087 <0.06 Excellent 

 توكر مؤشر
   (PClose)لويس

.000 >0.05 Excellent 

 م2022 من بيانات الدراسة الميدانية، ون المصدر: إعداد الباحث

 إلحصاء الوصفي للمتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لمتغيرات الدراسة:ا
نحراف المعياري لكل عبارات محور الدراسة حيث يتم حساب كل من الوسط الحسابي واإل   

( حيث تتحقق الموافقة على 3ويتم مقارنة الوسط الحسابي للعبارة بالوسط الفرضي للدراسة)
(، وتتحقق عدم الموافقة إذا 3كبر من الوسط الفرضي)أإذا كان الوسط الحسابي للعبارة الفقرات 

نحراف فيما يلي جدول يوضح المتوسط واإل ،كان الوسط الحسابي أقل من الوسط الفرضي
 بحوثينهمية النسبية للعبارات التي تقيس محاور الدراسة وترتيبها وفقًا إلجابات المالمعياري واأل

 منهم.
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 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة( 9جدول رقم)ال
الوسط  نوع المتغير المتغير

 (Meanالحسابي)
 .Stdاإلنحراف المعياري)
Deviation) 

 الترتيب األهمية النسبية

 3 %84.63 51527. 4.2313 مستقل المرابحة
 4 %83.86 59985. 4.1932 مستقل المشاركة

 2 %85.79 53908. 4.2898 تابع ئتمانمخاطر اإل
 1 %86.09 61331. 4.3048 وسيط الموثوقية

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

همية النسبية لمتغيرات الدراسة وترتيبها وفقًا إلجابات ( أعاله األ9يتضح من الجدول رقم)
 على النحو التالي: بحوثينالم
فراد العينة على أجابات إحيث بلغ متوسط  ىول( جاء في المرتبة األوقيةالموثأن بعد) .1

 (.%86.09( وأهمية النسبية بلغت)61331.نحراف معياري)إ( وب4.3048العبارة)
فراد العينة على أجابات إ ( حيث بلغ متوسطمخاطر اإلئتمانأما في المرتبة الثانية). 2

 (.%85.79أهميته النسبية)( و 53908.معياري)ف نحرابإ( و 4.2898العبارة)
فراد العينة على أجابات إ ( حيث بلغ متوسطالمرابحةكما جاء في المرتبة الثالثة). 3

 (.%84.63( وأهميته النسبية)51527.معياري)ف نحرابإ( و 4.2313العبارة)
فراد العينة على أجابات إ ( حيث بلغ متوسطالمشاركةأما في المرتبة الرابعة). 4

 (.%83.86( وأهميته النسبية)59985.معياري)ف نحرابإو  (4.1932العبارة)
Person Correlation   : رتباطتحليل اإل  

رتباطية بين رتباط بين متغيرات الدراسة بهدف التعرف على العالقة اإلستخدام تحليل اإلإتم 
د رتباط قريبة من الواحفكلما كانت درجة اإل  ع والوسيط،المتغيرات المستقلة والمتغير التاب
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رتباط عن الواحد رتباط قويًا بين المتغيرين وكلما قلت درجة اإلالصحيح فإن ذلك يعني أن اإل
الصحيح كلما ضعفت العالقة بين المتغيرين وقد تكون العالقة طردية أو عكسية، وبشكل عام 

عتبارها متوسطة إ ( ويمكن 0.30قل من)أرتباط تعتبر العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة معامل اإل
رتباط أكثر ذا كانت قيمة اإلإما أ( 0.70 – 0.30رتباط بين)ا تراوحت قيمة معامل اإلذإ

 .( تعتبر العالقة قوية بين المتغيرين0.70من)
 متغيرات الدراسةتحليل االرتباط ل( 10الجدول رقم)

 Estimate المتغيرات عالقة اإلرتباط المتغيرات

 530. مخاطر اإلئتمان <--> المشاركة
 496. الموثوقية <--> المشاركة
 473. المرابحة <--> المشاركة

 474. الموثوقية <--> مخاطر اإلئتمان
 404. المرابحة <--> مخاطر اإلئتمان

 433. المرابحة <--> الموثوقية
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

المشاركة  رتباط بين ن أعلى قيمة اإل( أعاله أ10من بيانات الجدول رقم) باحثينيتضح لل
رتباط قوي )موجب(، إ.( وهو 530رتباط)، حيث بلغ معامل اإلاإلئتمان المصرفيومخاطر 

 رتفعة.رتباط بين متغيرات الدراسة جاء ميالحظ أن غالبية معامل اإلو 
 :ختبار الفرضياتإ

 Structural Equation Modeling (SEM)نمذجة المعادلة البنائية: 
في عملية التحليل اإلحصائي للبيانات على أسلوب نمذجة المعادلة البنائية وهو نمط مفترض  ثون مد الباحتعإ 

وبمعنى أوسع ُتمثل  والمشاهدة،للعالقات الخطية المباشرة وغير المباشرة بين مجموعة من المتغيرات الكامنة 

لمفترضة بين مجموعة من ة انماذج المعادلة البنائية ترجمات لسلسلة من عالقات السبب والنتيج
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، وبالتحديداستخدام أسلوب تحليل المسار، لما يتمتع به هذا األسلوب متعددة مزايا  ،المتغيرات
 .تتناسب مع طبيعة الدراسة

 ( العالقة بين المنتجات المالية ومخاطر اإلئتمان المصرفي3الشكل رقم)

 

 م2022، من بيانات الدراسة الميدانية ون المصدر: إعداد الباحث

 مصرفيالاإلئتمان ومخاطر المنتجات المالية ( قيم تحليل المسار من العالقة بين 11الجدول رقم)
متغيرات 
 مستقلة

 التقديرات متغيرات تابعة العالقة
 (Estimate) 

الخطأ 
 (.S.Eالمعياري)

درجة 
 (.C.Rالحرية)

 الداللة
(P) 

 النتيجة

 يوجد أثر *** 3.598 058. 207. ئتمانمخاطر اإل --> مرابحةال

 يوجد أثر *** 7.922 049. 392. ئتمانمخاطر اإل --> المشاركة
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث



 

 

32 

 ( العالقة بين المنتجات المالية والموثوقية4الشكل رقم)

 

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث
 

 مصرفيومخاطر اإلئتمان الالمنتجات المالية ( قيم تحليل المسار من العالقة بين 12قم)الجدول ر 
متغيرات 
 مستقلة

 التقديرات متغيرات تابعة العالقة
 (Estimate) 

الخطأ 
 (.S.Eالمعياري)

درجة 
 (.C.Rالحرية)

 الداللة
(P) 

 النتيجة

 يوجد أثر *** 4.591 066. 304. الموثوقية --> مرابحةال

 يوجد أثر *** 6.754 057. 384. الموثوقية --> اركةالمش
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

 ( العالقة بين والموثوقية ومخاطر اإلئتمان المصرفي5الشكل رقم)

 
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث
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 مصرفيومخاطر اإلئتمان ال الموثوقيةار من العالقة بين ( قيم تحليل المس13الجدول رقم)
متغيرات 
 مستقلة

 التقديرات متغيرات تابعة العالقة
 (Estimate) 

الخطأ 
 (.S.Eالمعياري)

درجة 
 (.C.Rالحرية)

 الداللة
(P) 

 النتيجة

 يوجد أثر *** 9.224 045. 417. مخاطر اإلئتمان --> الموثوقية
 م2022بيانات الدراسة الميدانية، من  ون المصدر: إعداد الباحث

 ( العالقة بين المنتجات المالية والموثوقية6الشكل رقم)

 

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث
 مصرفيومخاطر اإلئتمان الالمنتجات المالية العالقة بين في  للموثوقية( قيم تحليل المسار 14الجدول رقم)

متغيرات 
 ةمستقل

 التقديرات متغيرات تابعة العالقة
 (Estimate) 

الخطأ 
 (.S.Eالمعياري)

درجة 
 (.C.Rالحرية)

 الداللة
(P) 

 النتيجة

 يوجد أثر *** 4.591 066. 304. الموثوقية --> مرابحةال

 يوجد أثر *** 6.754 057. 384. الموثوقية --> المشاركة

 يوجد أثر *** 4.374 049. 215. مخاطر اإلئتمان --> الموثوقية

 يوجد أثر 014. 014. 058. 142. مخاطر اإلئتمان --> المرابحة

 يوجد أثر *** 7.922 049. 392. مخاطر اإلئتمان --> المشاركة
 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث
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 العالقات غير المباشرة:
على مدى معنوية التأثير، حيث تم عتماد بغرض التعرف على العالقات غير المباشرة تم اال

مقارنة مستوى المعنوية المحتسب مع قيمة مستوى الداللة المعتمد، وتعد التأثيرات ذات داللة 
( 0.05د)مإحصائية إذا كانت قيمة مستوى الداللة المحتسب أصغر من مستوى الداللة المعت

 صحيح.والعكس 
 ( األثر غير المباشر15جدول رقم)

 المشاركة المرابحة لموثوقيةا األبعاد
 0.00 0.00 0.00 الموثوقية

 083. 065. 0.00 مخاطر اإلئتمان المصرفي
 ال يوجد توسط ال يوجد توسط يوجد توسط توسط جزئي

 م2022من بيانات الدراسة الميدانية،  ون المصدر: إعداد الباحث

 الخاتمة:
 أواًل: النتائج:

 اآلتي: توصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى
لهما تأثيرًا إيجابيًا على تخفيض  مرابحةتبين للباحثين أن التمويل بصيغة المشاركة وال .1

مخاطر اإلئتمان المصرفي، األمر الذي يؤكد أنها تمكن من إدارة المخاطر والتحكم فيها 
 للوصول إلى أدني مستوى ممكن من المخاطر.

موثوقية ًا على يإيجابتأثيرًا يؤثر  مرابحةالتمويل بصيغة المشاركة والتوصلت الدراسة إلى أن  .2
القطاع المصرفي  توفير معلومات تساعد، مما يدل على مساهمته في المعلومات المحاسبية

 .في اتخاذ القرارت الرشيدة السوداني
 نتج عن الدراسة أن الموثوقية له تأثير إيجابي على تخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي. .3
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الموثوقية تتوسط العالقة جزئيًا بين المنتجات المالية ومخاطر أشارت نتائج الدراسة أن  .4
 اإلئتمان المصرفي.

 ثانيًا: التوصيات:
 يوصي الباحثين باآلتي:

على القطاع المصرفي السوداني اإلهتمام بموثوقية المعلومات المحاسبية حتى تساهم في  .1
 أدوات تمويلية.تخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي، عند إستخدام المنتجات المالية ك

خدام المنتجات المالية بصورة مجتمعة دون التركيز على صيغ محددة بإستضرورة اإلهتمام  .2
  دون غيرها، بما لهما من دور في تخفيض مخاطر اإلئتمان المصرفي.

على القطاع المصرفي السوداني العمل على توفير معلومات محاسبية ذات موثوقية حتى  .3
 د قراراتهم التمويلية.تساعد مستخديميها من ترشي

 المراجع والمصادر:
 الكتب العربية:

المحرر عمان:  1طدور المصارف اإلسالمية في التمويل واالستثمار. م. 2014الجبوري، ي. م. إ.،  .1
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