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 ملخص الدراسة

حٖذف ٕزٓ اىذساست إىٚ ححذٝذ ٗ قٞاط األثش اىزٛ ححذثٔ اىسٞ٘ىت اىْقذٝت اىَؤثشة عيٚ 

( ٗ رىل 9002-9002سبحٞت اىَصاسف اإلسالٍٞت اىعاٍيت فٜ س٘سٝت خاله اىفخشة )

 ٍِ خاله اىخشمٞض عيٚ اىسٞ٘ىت اىْقذٝت ٗ اىشبحٞت فٜ اىَصاسف اإلسالٍٞت ، ٗ قذ

اشخَو اىبحث دساست ٍصشف س٘سٝت اىذٗىٜ اإلسالٍٜ ،ٗ قذ حٌ جَع بٞاّاث ٕزٓ 

( ٗ ححيٞيٖا احصائٞاً ، حٞث حٌ دساست سي٘ك 9002-9002اىَصشف عِ اىفخشة )

( ٗ ٍعذه  ROAاىَخغٞش اىخابع )اىشبحٞت( ٍقاست بَعذه اىعائذ عيٚ اىَ٘ج٘داث )

سخقيت اىَخَثيت فٜ )ّسب اىسٞ٘ىت ( ، ٗاىَخغٞشاث اىROEَاىعائذ عيٚ حق٘ق اىَينٞت )

 اىْقذٝت( ٗقذ ح٘صيج اىذساست إىٚ بعض اىْخائج إَٖٔا :

  ان نقصان نسبة السٌولة النقدٌة فً المصارؾ االسالمٌة ادت الى انخفاض الربحٌة لذا

ٌسعى المصرؾ االسالمً فً الموابمة بٌن االمان والربحٌة وذلك لجعل رصٌد النقدٌة 

 الفعلً قرٌب جدا من رصٌد النقدٌة الواجب 

 الربحٌة وذلك ض خفانلى اإ سالمً أدتبة السٌولة النقدٌة فً المصرؾ اإلان زٌادة نس

رؾ ادارة المصإمتاحة فً االستثمارات  لذا تسعى موال الألبسسب عدم استخدام ا

مان ومقدار السٌولة لمواجهة لى جانب األإظر وال مع النمسالمٌة  الستثمار  األاإل

 .وبات المباشرةسحال

  المصارؾ االسالمٌة تاخذ الطابع االستثماري والتموٌلً لذا تعد سٌولة المصارؾ

 .االسالمٌة هامة جدا فً تحقٌق الربحٌة

 

ٗ أخٞشاً أٗصج اىذساست اىَصاسف اإلسالٍٞت اىعاٍيت فٜ س٘سٝت باىبحث عِ ٗسائو 

حَنْٖا ٍِ إداسة اىسٞ٘ىت بشنو ّاجح ٗ باىخاىٜ صٝادة سبحٞت اىَصاسف اإلسالٍٞت ٗ 

: ٜٕ 

   وتنشٌط على المصرؾ االسالمً تنوٌع صٌػ االستثمارت واستحداث صٌػ جدٌدة

 طرق االستثمار فً كافة المجاالت



 داري لكادر عملها لكً سالمٌة رفع المستوى الفنً واإلٌتوجب على المصارؾ اإل

 تواكب التطور والنمو

 حلً سالمٌة على المستوى المالتنسٌق والتكامل بٌن المصارؾ اإلرفع التعاون و

 .ستثمارٌة و التنموٌةوالعالمً وتنشٌط المشارٌع اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

This study aims to identify and measure the impact caused by the 

liquidity affecting the profitability of Islamic banks operating in Syria 

during the period (2009-2013), and by focusing on cash flow and 

profitability in Islamic banks, and has included research study Syria 

International Islamic Bank and it has been the bank's data collection for 

period (2009-2013) and analyzed statistically, where he was studying the 

behavior of the dependent variable (profitability) as measured by the 

rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE), and the 

independent variables of (liquidity ratios) the study found some of the 

most important results: 

-  the decrease the proportion of liquidity in Islamic banks led to a 

decline in profitability, so the Islamic Bank seeks to harmonize safety and 

profitability so as to make the actual cash balance is very close to the 

cash balance to be 

- the increase the proportion of liquidity in the Islamic Bank lead to a 

decline in profitability, so that not to use the available funds in the 

investment management so Islamic banks seeking to invest money with 

regard to the safety aspect and the amount of liquidity to meet the 

direct withdrawals. 

- Islamic banks take investment and financial character, so is the liquidity 

of Islamic banks are very important in achieving profitability. 

 

Finally, the study recommended the Islamic banks operating in Syria 

search for ways to enable them to successfully manage liquidity and thus 

increase the profitability of Islamic banks are: 

- the Islamic Bank diversify investment formats and the development of 



new formats and ways to stimulate investment in all fields 

- Islamic banks must raise the level of technical and administrative staff 

to work in order to keep pace with development and growth 

- raise the cooperation, coordination and integration among Islamic 

banks on the local and global level and stimulate investment and 

development projects. 
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 إلى من جرع الكأس ف ارغاً ليسقيني قطرة حب  
 إلى من كّلت أناملو ليقدم لنا لحظة سعادة  

 إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العلم  
 إلى الق لب الكبير )والدي العزيز(

 
 إلى من أرضعتني الحب والحنان  

 إلى رمز الحب وبلسم الشف اء
 (والدتي الحبيبة)  إلى الق لب الناصع بالبياض

 
 البريئة إلى رياحين حياتيالنفوس  إلى الق لوب الطاىرة الرقيقة و 

 (إخوتي)
 

 إلى الروح التي سكنت روحي ف الن
اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع  

مظلم ىو بحر الحياة وفي ىذه الظلمة ال يضيء إال قنديل الذكريات  
 (صدق ائي)أذكريات األخوة البعيدة إلى الذين أحببتيم وأحبوني



 
وفي مثل ىذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف  
ليجمعيا في كلمات ... تتبعثر األحرف وعبثًا أن يحاول تجميعيا في  

 سطور  
ً من   ً كثيرة تمر في الخيال وال يبقى لنا في نياية المطاف إال ق ليال سطورا

 .. الذكريات وصور تجمعنا برف اق كانوا إلى جانبنا
رىم ووداعيم ونحن نخطو خطوتنا األولى في غمار  فواجب علينا شك

 الحياة  
ونخص بالجزيل الشكر والعرف ان إلى كل من أشعل شمعة في دروب  

 عملنا  
 وإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا  
إلى األساتذة الكرام في الجامعة السورية الخاصة ونتوجو بالشكر الجزيل  

الذي تفضل بإشراف على ىذا البحث فجزاه   الحسنطاىر   إلى الدكتور
 . اهلل عنا كل خير ف لو منا كل التقدي واالحترام
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 الفصل األول

 االطار العام للبحث

 أوالً: مشكلة البحث:

على الرغم من أهمٌة القطاع المصرفً و ما ٌقدمه من دور هام فً االقتصاد ، و ما طرأ علٌه 

من تطور ملحوظ بعدد المصارف و فروعها و توسعها و نشأة المصارف اإلسالمٌة الذي أثر 

 هٌةكلة بحثٌة تستوجب الدراسة لمعرف مابشكل كبٌر على القطاع المصرفً مما استوجب مش

 ؟ و أثر السٌولة على ربحٌة المصارف اإلسالمٌة المصارف اإلسالمٌة

 متغيرات البحث :ثانياً: 

مؤشر نسبة السٌولة النقدٌة التً توضح أثر هذا المؤشر على سوف تعتمد هذه الدراسة على 

 :ربحٌة المصرف اإلسالمً

 :السيولة النقديةنسبة  (1

 االلتزامات قصٌرة األجل/مجموع األصول   =نسبة السٌولة النقدٌة           

 نسبة التداول: (2

 نسبة التداول = األصول المتداولة / الخصوم المتداولة              

 نسبة السيولة القانونية (3
  النقدٌة و األصول سرٌعة التحوٌل لنقدٌةنسبة السٌولة القانونٌة = 

 اإللتزامات قصٌرة األجل                                       

 

(: و الذي يحسب من ROA) Return on assets العائد على الموجودات (4

 المعادلة :

 = صافً الربح قبل الضرٌبة / إجمالً الموجودات .           

( : و الذي يحسب من ROE) Return On Equityالعائد على حقوق الملكية  (5

 المعادلة :

 = صافً الربح قبل الضرٌبة / حقوق الملكٌة .           

 



 أهداف البحث :ثالثاً: 

 إلى تحقٌق ماٌلً :تهدف هذه الدراسة 

  ى أسالٌب تموٌل المصرف                إلقاء الضوء عل واإلسالمٌة  على المصارفالتعرف

 اإلسالمً .

 اإلسالمً .ولٌد االٌرادات فً المصرف التعرف على طرق ت 

 .ًالتعرف على مؤشرات و معاٌٌر السٌولة النقدي فً المصرف اإلسالم 

 .ًاٌضاح نسب الربحٌة فً المصرف اإلسالم 

 .اٌجاد العالقة بٌن ربحٌة المصرف اإلسالمً و السٌولة 

 .توضٌح أثر نسبة السٌولة النقدٌة على ربحٌة المصارف اإلسالمٌة 

 

 أهمية البحث :رابعاً: 

انجاز بحث أكادٌمً ٌسلط الضوء على مفاهٌم الربحٌة و أثر السٌوبة فً المصارف علمية : 

 اإلسالمٌة فً ظل األزمة.

ٌفٌد فً حل مشكلة تحسٌن الربحٌة على ضوء السٌولة فً المصارف اإلسالمٌة خالل عملية : 

 األزمة.

 خامساً: مجتمع و عينة الدراسة :

فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة من مصارف ٌشمل مجتمع البحث كافة المصارف العاملة 

تقلٌدٌة و إسالمٌة ، و أما عٌنة الدراسة فقد تم اختٌار مجموعة من المصارف اإلسالمٌة العاملة 

 فً مدٌنة دمشق

 حدود البحث :سادساً:

 : مدٌنة دمشق حدود مكانية

 10/5/2012لغاٌة  1/2/2012: من  حدود زمانية

 : دراسة أثر السٌولة النقدٌة على الربحٌة فً المصارف اإلسالمٌة . حدود موضوعية

 

 

 



 : منهجية البحث :سابعاً 

جمع البٌانات الالزمة إلعدادها على اعتمد البحث على المنهج الوصفً التحلٌلً من خالل 

رة فً المنشو و التجارٌة المصادر المتمثلة بالقوائم المالٌة و النسب المالٌة للمصارف االسالمٌة

 سوق دمشق لألوراق المالٌة ، و اٌضاً منهج التحلٌل االحصائً لتحلٌل البٌانات المجمعة.

 ثامناً: الدراسات السابقة :

في ماليزيا  العامةإدارة السيولة في المصارف اإلسالمية : 5102أحمد سفيان عبداهلل  -1
سالمية والتلميدية من :تطرقت األطروحة في اىدافيا الى بحث مفيوم السيولة في المصرفية اإل

حيث اإلدارة والتحديات. وكذلك الى دراسة األدوات المالية التي تستخدم إلدارة السيولة في 
المصارف اإلسالمية الماليزية. كما سعت االطروحة الى وضع معايير خاصة تراعي األحكام 

 مية.الشرعية وملاصدىا لألدوات المستخدمة في إدارة السيولة في المصارف اإلسال

     وتوصمت األطروحة الى أن المصارف اإلسالمية تواجو تحديات أكبر في مجال السيولة،     
ذلك ألنيا تمتزم بضوابط الشريعة اإلسالمية. ،ان معظم المصارف األسالمية في العالم اآلن 
تواجو مشكمة فائض السيولة أكثر من مشكمة عجز السيولة. كما افادت األطروحة الى أن 

ارف اإلسالمية لن تستطيع الخروج من مشكمة السيولة أبدا مالم تخرج من طبيعة الوساطة المص
 المالية التلميدية التامة.

التحديات التي تواجو المصارف  : 5102أحمد محمد السعد والدكتور حمود بني خالد  -5
تفترض الدراسة أن المصارف اإلسالمية قادرة عمى السيطرة عمى و اإلسالمية مشكمة السيولة 

لممتعاممين في ضوء أدوات البنك  المرضية حجم السيولة المناسب وتوازن بين السيولة والربحية 
بمغت األصول شديدة السيولة  2002المركزي وتشريعاتو. وتوصل الباحثان الى انو في نياية عام 

رب ثالثة عشر مميارا ونصف، وفي الملابل بمغت الودائع سواء في المصارف األردنية ما يلا
أكانت ودائع عمالء أو مصارف ومؤسسات مصرفية اثنان وثالثون مميارا ونصف تلريبا.وبالتالي 

%، وتوصل 33فان نسبة السيولة وىي حاصل قسمة النلد وما في حكمو عمى الودائع تساوي 
اإلسالمية عند تطبيق البنك المركزي والبنوك بين قة الملترحات لترشيد العال بعضالباحثان الى 

 السيولة.نسبة 



المخاطرة الناتجة عن السيولة في البنوك اإلسالمية  : 5101 سوسن محمد سميم السعدي  -3
بحثت الدراسة في مشكمة السيولة في المصرف االسالمي االردني والمخاطر الناجمة  :في األردن

المتوافرة في المصارف االسالمية ومايترتب عمييا من مخاطر،  منيا، وتطرقت الى حجم السيولة
والسبيل الى معالجة ذلك، وتوصمت الدراسة الى أن المصرف االسالمي االردني خالل المدة 

( كان قادرا عمى اإليفاء بجميع التزاماتو مع وجود فائض عالي نسبيا من 2004-2002)
 السيولة.

مى كفاءة التكمفة واألداء،دراسة تطبيلية عمى المصارف أثر السيولة ع : 5112عز الدين  -2
ىذه الدراسة تيدف إلى معرفة أثر بنود السيولة عمى كفاءة التكمفة، وبيان ما  : اإلسالمية األردنية

إذا كان إلدارة السيولة األثر السمبي عمى كفاءة التكمفة ومن ثم عمى أداء البنوك اإلسالمية 
. توصي الدراسة البنوك العربية بشكل عام والبنوك الميبية 2002حتى و  1223األردنية لمفترة من 

بشكل خاص، التي بدأت حديثًا بالعمل بالصيغ و األدوات المالية اإلسالمية أن تأخذ بعين 
االعتبار أىمية الكفاءة عمى مستوى التكمفة والربح وأىمية إدارة السيولة، لما ليا من أثر عمى 

 المنافسة واالستمرار والنموقيمة البنك وقدرتو عمى 
ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة إدارة السيولة بالمصارف اإلسالمية : (5101اكرم آلل الدين  ) -2

دارتيا وتوضيح أىميتيا واىم مكوناتيا والمرتكزات األساسية  ،وقام البحث عمى تعريف السيولة وا 
لسيولة وفحص نجاحيا وانضباطيا . لنجاحيا، كما تم عرض األدوات النلدية اإلسالمية إلدارة ا

وتوصل الباحث الى مجموعة من النتائج أىميا أن المصارف اإلسالمية تعاني من نلص 
األدوات النلدية المالية إلدارة السيولة ،وان أىم عائق يواجو استخدام الصكوك كأداة إلدارة 

 السيولة ىو الضوابط الشرعية .

 ( 2002 ) منصور الممك عبد -3

أصادرىا  وأسس ، وخصائصيا وأنواعيا اإلسالمية الصكوك ماىية دراسة الى الدراسة تيدف
لممؤسسات  االستثمارية لالحتياجات الموارد وتوفير المالي السوق تطوير في ودورىا. وتداوليا
والمشكالت  الدول مستوى عمى الصكوك إصدار تجارب الباحث تناول ،كما والحكومية الخاصة

مجال  في اإلسالمية بالصكوك التعامل لتفعيل الالزم التشريعي اإلطار راسةود واجيتيا، التي
 لمصكوك تشريعي ملترح وعرض األساسية االحتياجات توفير



 

 أجريت وقد والمخاطرة العائد في وأثرىا المصرفية السيولة بعنوان إدارة : 2002األسدي   دراسة -7

 إلى الدراسة وتوصمت العراقية الحكومية المصارف من عينة عمى فاشتممت ،العراق فيالدراسة  ىذه

 : وىي النتائج من مجموعة

 السيولة بين تأثير وعالقة داللة إحصائية ذات ارتباطية عالقة وجود التحميل نتائج أثبتت .أ 

 لجوء الدراسة  خالل من اتضح .ب %.95 معنوي وبمستوى والمخاطرة العائد من وكل المصرفية

 األموال توظيفات بأن يتضح . بالسيولة االحتفاظ في مجال متحفظة سياسة اعتماد إلى  المصرفين

 تمثل المصرفين في

 . واألمان والربحية السيولة في أىدافيا تحليق يتم التوظيفات ىذه خالل ومن ليا كبيرة أىمية

 واإلدارت المركزي البنك تشريعات لعبت لذلك حكوميان ىما المصرفين أن .د

 . أمواليما بتوظيفات يتعمق فيما وخاصة أنشطتيما توجيو في دورًا كبيراً  المصرفية

قميمة  نسبة شكمت المطموبات مجموع إلى واالحتياطيات المال نسبة رأس  الدراسة أن أظيرت .ه
ضرورة  عمى الدراسة وأوصت . بازل لجنة بيا أوصت التي المال رس أ كفاية نسبة توازي ال جًدا
ليتالءم  لدييما المتراكمة  االحتياطات خالل من ماليما رس أ بتدعيم البحث موضوع المصرفين قيام
 االقتصادية من اللطاعات تمويل في أكبر بشكل المساىمة من ليتمكنا ودائعيما في الزيادة نسبة مع

 اللروض

 : Bourke 1990 -8ان البحث األول الذي يشمل المتغيرات الداخمية المتمثمة بالمؤشرات ك
المالية في دراسة الربحية وكانت المتغيرات الداخمية المستخدمة نسب رأس المال، ونسب السيولة 
ونفلات الموظفين؛ في حين كانت تتألف المتغيرات التابعة من صافي الربح قبل الضرائب ضد 

و ذكرالباحث  . صافي الربح قبل الضرائب ضد نسبة إجمالي األصولنسبة إجمالي رأس المال و 
 أن جميع المتغيرات الداخمية كانت تؤثر و بشكل ايجابي عمى ربحية المصارف االسالمية.

 



9- Maskanul Hakim Cecep  : في أطروحتو الجامعية لمرحمة الماجستير ملدمة إلى
 : ماليزيا بعنوانكمية االقتصاد بالجامعة اإلسالمية العالمية ب

( Liquidity Banks Islamic of Concerns)   

السيولة في اىتمامات المصارف اإلسالمية(. وكما يتضح من الموضوع، فإن كاتبو يلتصر   
عمى معالجة مشكمة السيولة في المصارف اإلسالمية دون غيرىا من المؤسسات المالية 

ن كان الكاتب تحدث عن السيولة  في المصارف اإلسالمية، إال أنو صبغ رسالتو اإلسالمية. وا 
بصبغة الدراسات االقتصادية، فمم يلم بمعالجة اللضية من الناحية الشرعية، األمر الذي أكد 

ال يزال البحث  -في ظني-ميمتي كباحث في تناول اللضية من منظور الفلو اإلسالمي وىي
ا أما الكتابات والبحوث األخرى، فإ ٠١ .فييا أمرا ضروريا ترشيدا ألعمال المصارف اإلسالمية

ن كان فييا الحديث أيضا عن السيولة  .لم تمس قضية السيولة بطريلة مباشرة، وا 

01- Garber. M Peter  و    :Weisbrod. R Steven  نلود في كتابة كتاب بعنوان
   و مصارف

(The Economic of Banking, Liquidity and Money) 

عنوان الكتاب، فإن كاتبيو يتحدثان عن البنوك والسيولة والنلود. وفيما يتعمق وكما ىو واضح من 
بالسيولة يتحدثان عن متطمبات السيولة في البنوك والمؤسسات المصرفية وعن أزمة السيولة في 

وجية نظر عمم  أسواق البنوك. ويمكن اللول بأن الكتاب يتحدث عن السيولة في البنوك من
 .طاالقتصاد الحديث فل

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني

 المصارف اإلسالمية 

 مقدمة:

ٌلعب الجهاز المصرفً دوراا حٌوٌاا فً الواقع االقتصادي لجمٌع الدول, إذ ٌمكن تشبٌهه بالعضلة القلبٌة 

بالنسبة لإلنسان, فكما أننا ال ٌمكن أن نتصور حٌاة الفرد بدون العضلة القلبٌة, ال ٌمكننا أن نتصور 

 بدون جهازاا  مصرفٌاا متطوراا.اقتصاداا متطوراا 

ولكن ؼالبٌة أعمال المصارؾ التقلٌدٌة تشترك بصفة واحدة وهً التعامل بالفابدة, األمر الذي 

أدى إلى إحجام العدٌد من األفراد عن التعامل مع المصارؾ التقلٌدٌة وضٌاع الكثٌر من الموارد 

التقت جهود الفقهاء مع خبراء المال للمصارؾ وذلك لتحرٌم الفابدة فً الدٌن اإلسالمً , لذا 

واالقتصاد ووضعوا تصوراا مكمالا لهذه المإسسات المالٌة أال وهً )المصارؾ اإلسالمٌة( لرفع 

الحرج عن المسلمٌن من جهة ولجذب الودابع وتقدٌم الخدمات للمتعاملٌن وفق أحكام الشرٌعة 

 ادٌة واالجتماعٌة للدول المعنٌة.قتصاإلسالمٌة من جهة أخرى, باإلضافة إلى تحقٌق التنمٌة اال

 أوالً : تعريف المصارف اإلسالمية :

بؤنها مإسسات مالٌة عقابدٌة تعتمد فً عملها على العقٌدة , و تعرؾ المصارؾ اإلسالمٌة 

االسالمٌة , وتسعى الى تحقٌق المصالح المادٌة المقبولة شرعاا , عن طرٌق تجمٌع األموال 

العام , وتعرؾ كذلك بؤنها المإسسات المالٌة التً تباشر األعمال وتوجٌهها نحو الصالح 

المصرفٌة مع إلتزامها باجتناب التعامل بالصٌرفة الربوٌة , بوصفها تعامل محرم شرعاا , كما 

وٌعرؾ بؤنه ذلك المصرؾ الذي ال ٌتعامل بالفابدة وٌقوم على قاعدة المشاركة , وٌهدؾ إلى 

فهً ال تتلقى الودابع بالفابدة , بل تتلقاها لقاء حصة من  , 1منح قروض حسنة للمحتاجٌن

األرباح تحدد نسبتها , وال تمنح التموٌل بالفابدة , وانما تمنحه لقاء حصة من االرباح تحدد 

نسبتها بالطرٌقة نفسها , و أخٌراا فإن المصارؾ اإلسالمٌة هً تلك البنوك أو المإسسات المالٌة 

نظامها األساسً صراحة على األلتزام بمبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة, التً ٌنص قانون إنشابها و

 2.وعلى عدم التعامل بالفابدة أخذا وعطاءا 
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 موسوعة البنوك اإلسالمٌة , الجزء الثالث. 
2
 التأسيس االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية اتفاقيةكتاب  



 ثانيأ: نشأة المصارف اإلسالمية :

م , وذلك بتؤسٌس بنك ادخار محلً  1963بدأت بتجربة مدٌنة مٌت ؼمر المصرٌة سنة 

فٌه مدخرات الناس تحت إشراؾ بنك إسالمً ثم ٌتم إنشاء فروع له فً كل قرٌة أو حً تجمع 

مٌت ؼمر, وتوظؾ هذه المدخرات فً خدمة احتٌاجاتهم فً مناطقهم, ثم افتتح له خمسة فروع 

م ؼٌر أن هذه التجربة كان حلٌفها الفشل والتعطل بسبب  1965هامة وتحمل نفس التسمٌة سنة 

أم درمان تدرٌس م قررت جامعة  1966اإلشاعات المؽرضة التً أثٌرت حولها, وفً سنة 

مادة االقتصاد اإلسالمً منتدبة لذلك ثلة من العلماء المختصٌن الذٌن خرجوا فً النهاٌة 

بمشروع بنك بال فوابد , وقدم هذا المشروع للبنك المركزي السودانً العتماده لكن وقعت 

 ظروؾ حالت دون تنفٌذه.

 بالربا.م صدر قانون بنك ناصر االجتماعً المحرم التعامل  1971وفً 

م أنشا البنك اإلسالمً للتنمٌة بجدة هادفا إلى دعم التنمٌة االقتصادٌة والتقدم  1975وفً سنة 

االجتماعً لشعوب الدول اإلسالمٌة األعضاء , وبنك دبً اإلسالمً الذي أسس بموجب مرسوم 

 حكومً صادر عن دولة دبً.

مً المصري وبٌت التموٌل م تؤسس بنك فٌصل السودانً وبنك فٌصل اإلسال 1977وفً عام 

الكوٌتً , هذا فضال عن إنشاء االتحاد الدولً للبنوك اإلسالمٌة الذي مقره بمكة المكرمة والذي 

تم االعتراؾ به من قبل الدول اإلسالمٌة فً االجتماع التاسع لوزراء خارجٌة الدول اإلسالمٌة 

 م . 1978المنعقد فً داكار بالسنؽال سنة 

س البنك اإلسالمً األردنً للتموٌل واالستثمار بموجب قانون خاص م تؤس 1978وفً عام 

م حٌث صدر فٌه قانون دابم , ثم سجل كشركة  1985إلى أن جاءت سنة  13مإقت  رقم 

 م .  1986مساهمة سنة 

, وباشر أعماله فً نوفمبر من  2أنشا بنك البحرٌن اإلسالمً طبقا للمرسوم رقم  1979وفً سنة 

م بنك فٌصل اإلسالمً البحرٌنً , كما عرفت قطر أول بنك إسالمً سنة  1983ً سنة السنة نفسها, وف

م تمت أسلمت بنك الراحجً بالمملكة العربٌة  1988م وهو مصرؾ قطر اإلسالمً ثم فً سنة  1982

ٌعتبر بنك الشام أول مصرؾ إسالمً فً أما بالنسبة للجمهورٌة العربٌة السورٌة السعودٌة 

, ثم تاله بنك سورٌة الدولً اإلسالمً حٌث بدأ  27/8/2007شاطه فً سورٌة حٌث بدأ ن



فً فرعه الثانً فً 20/10/2007فً فرعه األول فً دمشق ثم 15/9/2007نشاطه فً 

 حلب و أخٌرا تؤسس بنك بركة بعدة فروع.

أنشبت عدة مصارؾ إسالمٌة فً دول إسالمٌة ؼٌر عربٌة كإٌران التً حولت جمٌع و من ثم 

الذي عوض فوابد البنوك بمكافؤة تؤخذها البنوك  1983إلى بنوك إسالمٌة بموجب قانون بنوكها 

مقابل ما تقوم به من أعمال وخدمات, واألمر نفسه بباكستان , إذ أشرؾ مجلس الفكر اإلسالمً 

وقد استهوى النجاح الباهر الذي  3 الباكستانً على إحالل النظام اإلسالمً محل نظام الفوابد

لبنوك اإلسالمٌة كثٌرا من المتعاملٌن والمودعٌن مما استدعى إنشاء بنوك إسالمٌة فً حققته ا

م ,  والمصرؾ  1981الدول ؼٌر اإلسالمٌة كدار المال اإلسالمً بسوٌسرا التً أنشبت فً 

م وكمجموعة البركة  1983اإلسالمً الدولً بالدانمارك الذي تحصل على الترخٌص  بتارٌخ

م إال أن العراقٌل الكثٌرة التً واجهت المجموعة أدت إلى إؼالقها من 1981ببرٌطانٌا سنة 

م , محتجا على ملكٌة البنك وإدارته وتركٌبة 1993طرؾ البنك المركزي البرٌطانً سنة 

 المجموعة المالكة, وهً دون شك أسباب إدارٌة بحتة,ال عالقة لها بنجاح أو فشل البنك. 

 م.1978قابضة الدولٌة ألعمال الصٌرفة اإلسالمٌة سنة كما أنشبت فً لوكسمبورغ الشركة ال

م فً القسم التركً منها والذي ٌستؽله  1982كما أنشا بنك كبرٌس اإلسالمً بقبرص سنة 

الطلبة الذٌن ٌدرسون فً معهد االقتصاد اإلسالمً بقبرص لتحسٌن تكوٌنهم من أجل تطبٌق 

 أفضل لمبادئ البنوك اإلسالمً.

 رف اإلسالمية :ثالثا: أهمية المصا

 توظٌؾ أموال المسلمٌن المجمدة الذٌن ال ٌتعاملون مع البنوك التجارٌة. (1

تساهم فً تحقٌق العدالة االقتصادٌة واالجتماعٌة من خالل تؤمٌن الوسابل المشروعة  (2

 للتعامل بٌن الناس , ومحاربة الوسابل ؼٌر المشروعة  كالربا.

واالجتماعٌة , ودعم االقتصاد الوطنً , من خالل تساهم فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة  (3

 استثمار رأس المال فً المشروعات االقتصادٌة النافعة , ووفقاا لنظام األولوٌات.

تساهم فً حل المشكالت االقتصادٌة التً تعانً منها األمة اإلسالمٌة , من خالل إٌجاد  (4

 البدٌل الشرعً للبنوك التجارٌة الربوٌة.
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   99ـ  86عائشة الشرقاوي املالقي : البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ص: 



ٌن الدول اإلسالمٌة, وتوطٌد أواصر وحدتها و العمل على تعزٌز بث روح التعاون ب (5

 الوحدة االقتصادٌة لألمة عن طرٌق تفعٌل نشاط السوق اإلسالمٌة المشتركة.

تنمٌة اإلبداع واالبتكار, وتحرٌك نفوس المسلمٌن لإلصالح االقتصادي وبناء العقلٌة  (6

صرة بعقل واع وفقه مستنٌر مبنً على المسلمة التً تبتكر الحلول للمشكالت االقتصادٌة المعا

 .مصادر الشرٌعة ومقاصدها

 رابعاً : خصائص المصارف االسالمية 

  عدم تلبس المعامالت المصرفٌة بالربا .ـ 

 . ـ عدم تلبس المعامالت المصرفٌة بالجهالة والؽرر والنجش 

 . ـ خضوع المعامالت المصرفٌة لعنصر المخاطرة 

 شروط اإلذعان واإللزام بما ال ٌلزم . ـ خلو المعامالت المصرفٌة من 

 . ـ خلو المعامالت المصرفٌة من عنصر المقامرة 

  ـ وجود رقابة شرعٌة مقومة ومصححة لما ٌحدث من معامالت مصرفٌة ال تتماشى

 وأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

  ًـ خضوع المعامالت المصرفٌة لقاعدة الؽنم بالؽرم , إذ لو تعاقد شخص مع آخر ف

ما دون أن ٌتحمل أٌة خسارة وأن ٌكون له الربح فقط, فٌكون ذلك العقد باطال ألنه  معاملة

ٌخالؾ حكم اإلسالم ومنطق العدالة , وعلٌه فإن علماء المصرفٌة اإلسالمٌة جعلوا من تلك 

القاعدة أساسا لتطبٌق مبدأ المشاركة فً الربح والخسارة كبدٌل لسعر الفابدة فً النظام 

  .4يالمصرفً التقلٌد

  ـ قٌام البنك اإلسالمً بممارسة تطهٌر األموال المودعة لدٌه سنوٌا , وذلك بإخراج

 .5الزكاة الواجبة شرعا متى بلػ المال نصابا , وحال علٌه الحول

  االلتزام التام والكامل بقاعدة الحالل والحرام عند قٌامها بؤعمالها ونشاطاتها, إذ ال تمول

بالحرام ألن  انتاج موجها الستخدام الخمور, فال ٌجوز تموٌله لتلبسهإنتاج الكروم إذا كان هذا اإل

 .6ما ٌإدي إلى الحرام ٌكون حراما
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 78و  59و  39ـ  36اإلسالمٌة ص :إبراهٌم عبد الحلٌم عبادة : مإشرات األداء فً البنوك  
5
 29أبو المجد حرك : البنوك اإلسالمٌة ما لها وما علٌها ص  
6
 94فلٌح حسن خلؾ : البنوك اإلسالمٌة  



 خامساً: أساليب التمويل في المصرف اإلسالمي:

 المرابحـــة : -1

 (7) أرَبَحه على سلعته أعطاه ربحا , وباع الشًء مرابحة . أ ـ لغة :

 وزٌادة لماله .ففً هذا البٌع ٌجنً البابع نماء 

  (8) البٌع برأس المال وربح معلوم. ب ـ اصطالحا:

 وتكون فً المصرؾ اإلسالمً على النحو اآلتً: 

  : البنك اإلسالمً مع متعامل ٌرؼب فً شراء سلعة أو عقار  اتفاق الصورة األولى

الكلفة التً ٌملكه البنك , مع االتفاق على مقدار الربح الذي ٌضاؾ إلى ثمن شراء البنك , أو 

 تحمها مقابل السلعة أو العقار.

  الصورة الثانٌة : طلب المتعامل من البنك شراء سلعة معٌنة ٌحدد أوصافها وثمنها الذي

 ٌدفعه إلى البنك مضٌفا إلٌه ربحا معٌنا مقابل قٌام البنك بشراء السلعة وبٌعها له.

 اإلجـــــارة: -2

طاق البٌع والشراء بحٌث ٌكون محل هذه ٌقصد باإلٌجار عملٌات تشؽٌل األموال خارج ن

العملٌات هو بٌع المنفعة دون التصرؾ بالعٌن", وٌتمٌز اإلٌجار بؤنه ٌتٌح التمتع بمنفعة األصول 

دون الحاجة إلى امتالكها فعلٌا,وبالتالً فهو ال ٌتٌح انتقال ملكٌة العٌن وإنما ملكٌة المنفعة, 

 هً االجارة المنتهٌة بالتملٌك. وهناك نوع آخر ٌنتهً بالتملٌك للمستؤجر و

, وتكون الصورة هنا 9وهو تقدٌم الثمن وتؤخٌر استالم البضاعة الُمشتراةالســـلم :  -3

ُمعاكسة تماماا للبٌع اآلجل, أي أن المصرؾ ٌدفع ُمقدماا ثمن بضاعة ٌتعاقد على شرابها من 

ؽة فً ما تستخدم هذه الصٌ الُمتعامل الذي ٌتعهد بتسلٌم البضاعة للمصرؾ بعد إنتاجها, وعادةا 

ٌعد السلم فً عصرنا الحاضر أداة تموٌل ذات كفاءة عالٌة فً , و  تموٌل المشارٌع اإلنتاجٌة

االقتصاد اإلسالمً وفً نشاطات المصارؾ اإلسالمٌة, من حٌث مرونتها واستجابتها لحاجات 

ه, واستجابتها لحاجات التموٌل المختلفة, سواء أكان تموٌال قصٌر األجل, أم متوسطه, أم طوٌل

شرابح مختلفة ومتعددة من العمالء, سواء أكانوا من المنتجٌن الزراعٌٌن, أم الصناعٌٌن, أم 

 .المقاولٌن, أم من التجار, واستجابتها لتموٌل نفقات التشؽٌل وؼٌرها

 وٌكون توظٌؾ عقد السلم فً البنوك اإلسالمٌة على النحو اآلتً: 
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 .4/636المؽنً ابن قدامة :  -  8

9
 الكشناوي : أسهل المدارك  



الصورة األولى : قٌام البنك اإلسالمً بدفع الثمن للمتعامل عاجال , واستالم السلعة آجال بموعد 

معٌن , ومتفق علٌه, وهو الشكل الذي ٌتم مع التجار والمزارعٌن والصناعٌٌن والمقاولٌن 

 وؼٌرهم ممن ٌمارس أنشطة اقتصادٌة. 

تً تم االتفاق على بٌعها بصٌؽة بٌع السلم الصورة الثانٌة : قٌام البنك اإلسالمً ببٌع السلعة ال

إلى طرؾ ثالث وبصٌؽة بٌع السلم كذلك, فٌحصل البنك اإلسالمً على ربح نتٌجة عملٌتً 

 الشراء والبٌع معا.

الصورة الثالثة : قٌام البنك اإلسالمً ببٌع السلم بالتقسٌط , بؤن ٌسلم المسلم فٌه على أقساط أو 

 (10) قساط ودفعات .دفعات ورأس المال أٌضا على أ

 االستـــصنــاع : -4

 : االستصناع عقد ورد على العمل والعٌن فً الذمة. تعريفه 

  خصائصه:

 ٌشترط بٌان  جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.  -

 ٌشترط أن ٌحّدد فٌه األجل.    -

 ٌجوز فً عقد االستصناع تؤجٌل الثمن كله, أو تقسٌطه إلى أقساط معلومة اآلجال -

 محّددة.

ٌجوز أن ٌتضمن عقد االستصناع شرطا جزابٌا بمقتضى ما اّتفق علٌه العاقدان ما لم  -

 (11)تكن هناك ظروؾ قاهرة.

-  

 على النحو اآلتً:طبق االستصناع فً المصارؾ اإلسالمٌة وٌ

الصورة األولى : طلب البنك اإلسالمً من صانع إقامة مشروع معٌن كعمارة مع تموٌله وفق 

ها البنك, ثم عند تسلمها ٌبٌعها أو ٌإجرها إجارة تنتهً بالتملٌك, وٌحصل على مواصفات ٌضع

 ربح منها.
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 69إىل  7املنعقد يف دورة مـمترر  السـابع ةـدة قـي اململلـة العربيـة السـعود ة مـن 26/3/6رقم قرار جممع الفقه اإلسالمي  (   11)
 .778-9/777  جممع الفقه اإلسالمي، العدد السابع، ج م. جملة 6999ما و  64-9املوافق لـ   ه 6469ذي القعدة 



الصورة الثانٌة: ٌكون االستصناع مموال من قبل البنك اإلسالمً وتقوم به مصانع تعود ملكٌتها 

(12) للبنك أو لشركات تابعة له .
 

 المشـــــــاركة : -5

 اإلسالمً بؤنها:ٌمكن تعرٌفها من وجهة نظر البنك 

تقدٌم البنك والعمٌل المال بنسب متساوٌة أو متفاوتة بؽٌة إنشاء مشروع جدٌد أو المساهمة فً  

مشروع قابم بحٌث ٌصبح كل واحد منهما ممتلكا لحصة فً رأس المال بصفة دابمة أو متناقصة 

مال وال ومستحقا لنصٌبه من األرباح, وتقسم الخسارة على قدر حصة كل شرٌك فً رأس ال

 . ٌصح اشتراط خالؾ ذلك

 اىَضـــاسبت : -6

عقذ ششامت فٜ اىشبح بَاه ٍِ جاّب ٗعَو ٍِ جاّب آخش أٛ أّٖا حقً٘ عيٚ  ٕٜ ٗ

 دفع ٍاه ٍِ اىطشف األٗه إىٚ اىطشف اىثاّٜ ىٞخاجش بٔ، ٍِٗ ثٌ حقاسٌ اىشبح بَْٖٞا

 ٗ حنُ٘ فٜ اىَصاسف االسالٍٞت عيٚ اىْح٘ اىخاىٜ:

قٞاً اىبْل اإلسالٍٜ بخَ٘ٝو ٍششٗع ٍا ٗقٞاً طشف آخش باىعَو فٜ : اىص٘سة األٗىٚ

 .ٕزا اىَششٗع

 اىص٘سة اىثاّٞت : أُ ٝنُ٘ اىخَ٘ٝو ٍِ طشف ٗاىعَو ٍِ قبو اىبْل اإلسالٍٜ . 

 

 :ةـــعقد المقاول -7

عقد ٌتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدٌن أن) ٌصنع شٌباا أو ٌإدي عمالا( لقاء أجر المقاولة 

 المتعاقد اآلخر.ٌتعهد به 

 القرض الحسن: -8

المصارؾ اإلسالمٌة حٌن تقوم بعملها فهً تعلم أن علٌها واجباا اجتماعٌاا و 

إنسانٌا اله عابد اجتماعً مقدراا عند هللا وعند المجتمع ,فهً بجانب صٌؽها 
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المعروفة فؤنها أٌضا تتعامل بصٌؽة القرض الحسن وهو قرض أرفاق ولٌس إرهاق 

 . شرعاا ٌعنً دفع المال لمن ٌنتفع به وٌرد مثله, والقرض الحسن 

 : سالمية: ضمانات التمويل في المصارف اإل سادسا

ٌضعه المدٌن )الراهن( وثٌقة بدٌن عند الدابن )المرتهن( الذي ٌستوفً منها أو  الرهن : (1

 من ثمنها بعد بٌعها َدٌنه فٌما إذا أنكر المدٌن أو عجز عن وفاء َدٌنه.

 التزام حق ثابت فً ذمة الؽٌر , أو إحضار من علٌه الدٌن.وهً  الكفالة : (2

 هً نقل الدٌن من ذمة المدٌن )الُمِحٌل( إلى ذمة شخص آخر )الُمَحال علٌه(. الحوالة : (3

 .هً إخبار الشخص بحٍق لؽٌره على ؼٌرهالشهادة : (4

التسجٌل الحرفً للدٌن فً كتاب لحفظ المال من الضٌاع أو الجحود أو  الكتابة : (5

 سٌان.الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث

 و سيولة المصارف اإلسالمية السيولة النقدية

 مقدمة:

ان أهممم األهممداؾ التممً تسممعى المصممارؾ الممى تحقٌقهمما هممً الربحٌممة و األمممان و السممٌولة و لعممل 

تجربمة المصمارؾ قمد كمان لالسبٌل الوحٌد لتحقٌق هذه األهداؾ الثالثة هو الموابمة فٌمما بٌنهما و 

والحسمابات االسمتثمارٌة عمن مما   مموالمظاهر شتى منها زٌادة حجم األمتعددة و اإلسالمٌة آثاراا 

من مشروعات إستثمارٌة تسمتوعبها وترتمب علمى ذلمك  زٌمادة  وعن ما كان مخططاا  كان متوقعاا 

التدفقات النقدٌة الداخلة عن التدفقات النقدٌة الخارجة وعن رصٌد النقدٌة الواجمب اإلحتفماظ بمه , 

والمعمروؾ أن المصمرؾ اإلسمالمى ال ٌسمتطٌع بمشكلة السٌولة النقدٌة ونجم عن ذلك  ما ٌسمى 

لممما تصممنع البنمموك التقلٌدٌممة التممى تتعامممل بنظممام الفابممدة بسممرعة التصممرؾ فممى فممابض السممٌولة مث

الربوٌمة , حٌممث ٌسممتطٌع أى بنممك تقلٌممدى أن ٌممودع فمابض السممٌولة لدٌممه فممى أى وقممت وألى مممدة 

طالت أو قصرت لدى بنك آخر بسعر الفابمدة السمابد فمى السموق , كمما ٌسمتطٌع فمى حالمة العجمز 

لمركزى , وتؤسٌسما علمى ذلمك ال تمثمل السمٌولة اإلقتراض من أى بنك تقلٌدي آخر أو من البنك ا

مشكلة خطٌرة لدى البنوك التقلٌدٌة , ولكنها تظهر فى حالة المصارؾ اإلسالمٌة التى ال تتعاممل 

بنظام الفوابد الربوٌة , ولكن تستثمر األموال فى مشروعات اقتصادٌة تقموم علمى المشماركة فمى 

روعات تحتماج إلمى سمٌولة , باالضمافة إلمى همذا الربح والخسارة وتسماهم فمى التنمٌمة وهمذه المشم

وذاك ما زالت شبكة المصارؾ االسالمٌة المحلٌمة والعالمٌمة محمدودة  وأن معظمهما مما زال فمى 

األطوار األولى وتجربتها االستثمارٌة مازالمت محمدودة ولمذلك هنماك صمعوبة نسمبٌة فمى تحوٌمل 

تعاملهما ممع البنموك المركزٌمة  الفابض من مصرؾ إسالمى إلى مصرؾ إسالمى آخمر , كمما أن

تفمق ممع طبٌعمة وفقا ألحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسمالمٌة  لمم ٌسمتقر بعمد وٌحتماج إلمً تشمرٌعات ت

 المصارؾ اإلسالمٌة.

كممما ال توجممد أدوات مالٌممة و  نقدٌممة إسممالمٌة منتشممرة  ٌممتم  التممداول فٌهمما فممً أسممواق األممموال    

 فابض السٌولة  أو تسٌٌلها فً حالة العجز  . المحلٌة واإلقلٌمٌة و العالمٌة لتوظٌؾ  

 

 

 



 أوألً : مفهوم السيولة النقدية :

لى النلود وبالسرعة الممكنة من دون تحمل إل االصول يتعني امكانية تحو  “ “ liquidityالسيولة 
اي خسائر عندما يتعرض البنك الى حالة طمب مفاجئة او مستحلات حالية مثل مواجية 

ئة او الطمب عمى النلود في حالة االزمات ليذا فان البنوك تحتفظ عادة بنسبة السحوبات المفاج
 13اتمحددة من الودائع لدييا عمى شكل موجودات نلدية تحددىا اللوانين والتشريع

و قدرتها على مواجه  قدرة المنشاة على تحوٌل موجوداتها إلى نقدٌةعلى أنها  تعرف السيولةو 

 المتوقعة منها و الؽٌر متوقعة . 14التزاماتها 

 للسٌولة النقدٌة بعدان :و 

 معرفة الوقت الالزم لتحوٌل احد عناصر الموجودات إلى نقود .  األول : -1

: المعرفة األكٌدة لمعدل التؽطٌة , أي معرفة سعر تحوٌل احد عناصر يالثان -2

 . الموجودات إلى نقدٌة

 ثانياً: أنواع السيولة :

السٌولة أٌضا  للتعبٌر إما عن النقد الجاهز وإما عن سٌولة المنشاة وإما عن ٌستعمل اصطالح 

 .سٌولة األصل

معناها وجود أموال سابلة )نقد وشبه نقد ( كافٌة لدى المنشاة , أي إن سيولة المنشاة : (1

سٌولة المنشاة تعنً وجود أموال سابلة فً الوقت المناسب وبالكمٌات المناسبة تتمكن المنشاة 

طتها من سداد التزاماتها المالٌة فً موعد استحقاقهما ومن تحرٌك دورتها التشؽٌلٌة ومن بواس

مواجهة الحاالت الطاربة . وال ٌخفى أن سٌولة المنشاة ككل تعتمد أساساا على سٌولة أصولها 

وموجوداتها. وٌمكن تعرٌؾ سٌولة المنشاة بؤنها قدرة المنشاة على سداد التزاماتها فً الموعد 

 محدد للسداد .ال

سهولة وسرعة تحوٌل هذا األصل إلى نقد جاهز بدون خسابر و تعنً  سيولة األصل : (2

تذكر . وبناء علٌه فان األصول أو األموال السابلة هً على سبٌل المثال النقد الجاهز والحساب 

الجاري لدى المصرؾ وأذونات الخزٌنة والكمبٌاالت القصٌرة اآلجل الممكن خصمها لدى 

 .15المصرؾ وتحصٌل قٌمتها بسهولة

 

 

 

                                                           
13
  المصرفي اللطاع في المال رأس كفاية عمى أثرىا بيان مع النلدي التدفق كشف بإستخدام السيولة لمخاطر تحميمية رسة ا داحمد ، نضال :    - 

 العدد الجامعة االقتصادية لمعموم بغداد كمية والمالية  ، مجمةالرافدين، جامعة بغداد ، المعيد العالي لمدراسات المحاسبية  مصرف في تطبيلية دراسة
 2013   الثالثون و السادس

14
 توفٌق حسون , االدارة المالٌة , منشورات جامعة دمشق 
15
   دار صفاء للنشر -االردن –زٌاد رمضان . اساسٌات فً االدارة المالٌة. عمان  



 ثالثاً: أهمية السيولة النقدية :

تنبع أهمٌة السٌولة النقدٌة من األهداؾ التً تخدمها هذه السٌولة فاإلدارة تهدؾ من االحتفاظ 

 بالسٌولة النقدٌة المالبمة إلى ماٌلً :

  نقدٌة كافٌة لمواجهة ٌتعلق مقدرة المنشاة على مواجهة التزاماتها الٌومٌة بتوفٌر جاهزٌة

 االستحقاقات اآلنٌة .

 16ا ٌنخفض الطلب على السلع المنتجةٌتعلق بقدرة المنشاة على تؽٌٌر نشاطاتها عندم. 

  تدعٌم ثقة مقرضٌها بها عن طرٌق بناء سمعتها االبتمانٌة وذلك بدفع التزاماتها المترتبة

 علٌها فً مواعٌد استحقاقها .

 ٌق دعم دورتها التشؽٌلٌة والعمل على استمرار هذه االستمرار فً التشؽٌل عن طر

الدورة وعدم توقفها والدورة التشؽٌلٌة لمنشاة صناعٌة تبدأ بشراء المواد الخام ثم تصنٌعها ثم 

 بٌعها ثم تحصٌل ثمنها .

  ًاالستفادة من الخصم النقدي باستؽالله إذا ماتم منحه لها عند شرابها للسلع والمواد الت

 تحتاجها .

 ػ نقدٌة تكون فً متناول ٌدها هة الظروؾ االستثنابٌة الطاربة التً تتطلب منها مبالمواج

 .  اا فور

ولهذا فان تحقٌق السٌولة المناسبة ٌعتبر من األهداؾ المهمة للوظٌفة المالٌة فً القطاع الخاص 

وقابمة  والعام على السواء . ولفهم السٌولة وعناصرها بشكل أعمق البد من دراسة التدفق النقدي

المقبوضات والمدفوعات و المٌزانٌة النقدٌة ومعاٌٌر السٌولة وجمٌع هذه المواضٌع تتعلق 

 .17بسٌولة المنشاة

 : النقدية رابعاً : العوامل المؤثرة على السيولة

 .  18تإثر على السٌولة عوامل مختلفة ٌمكن أن نقسمها إلى عوامل داخلٌة وعوامل خارجٌة

: إن مثل هذه العوامل تحكم جمٌع المنشات وتكون إمكانٌة التؤثٌر بهذه  العوامل الخارجية

 العوامل متدنٌة ألنها تحدد من قبل الدولة واألجهزة األخرى وهً : 

  شروط الدفع القانونٌة 

  . القواعد الناظمة للعقود 

   تحدٌد أسعار الصرؾ والفابدة 

  استخدامات الربح 

قوم باستؽالل هذه العوامل بشكل فعال وان تهتم بتؤثٌر هذه وهنا فان مهمة إدارة المنشاة أن ت

 العوامل على السٌولة
                                                           

16
 جامعة دمشقتوفٌق حسون . االدارة المالٌة .منشورات  
17
 دار صفاء للنشر -االردن –زٌاد رمضان . اساسٌات فً االدارة المالٌة. عمان  

18
 .6999فٌرهندري , اإلدارة المالٌة , الطبعة الرابعة المكتب العربً الحدٌث اإلسكندرٌة  

 



 :  العوامل الداخلية

 إن العوامل هذه تصنؾ إلى :

 . عوامل تؤثٌر على حركات النقود 

 19. عوامل تؤثٌر على المخصصات أو األصول المالٌة 

 خامساً:مؤشرات و نسب السيولة:

قدرة المنشؤة على مواجهة التزاماتها القصٌرة اآلجل . ومن   تستعمل نسب السٌولة لمعرفة مدى

 هً نسبة السٌولة العامة .  النسب األكثر استعماالا 

  Liquidity Ratio)نسبة التداول ( : نقديةنسبة السيولة ال .1

 تحسب هذه النسبة بقسمة الموجودات المتداولة على المطالٌب المتداولة .     

  الموجودات المتداولة = نقدٌةالسٌولة ال                  

 المطالٌب المتداولة                                       

إن الموجودات المتداولة تمثل االستثمارات القصٌرة اآلجل والتً مدتها التزٌد عن سنة ومن 

 أهمها :

النقدٌة فً الصندوق والمصرؾ  , و الذمم ,و أوراق القبض , واألوراق المالٌة القابلة للبٌع ,  

و المخزون السلعً )بضاعة جاهزة , وتحت الصنع و مواد خام ( , و مدفوعات مقدمة عن 

 بضابع .

جاوز وأما المطالٌب المتداولة فتتمثل بالدٌون القصٌرة اآلجل التً على المنشؤة ومدتها ال تت

السنة ومن أهمها: الحسابات الدابنة , أوراق الدفع , والقروض المصرفٌة القصٌرة اآلجل , 

 الضرابب المستحقة , األرباح المعلن عن توزٌعها ولم ٌتم صرفها بعد . 

 وبشكل عام فؤن مالبمة المنشؤة تكون كبٌرة كلما كانت هذه النسبة مرتفعة . 

لمالٌة أن سٌولة المشروع تكون جٌدة إذا   كانت هذه النسبة ومن المتعارؾ علٌه فً األوساط ا 

 ( أي عندما تكون الموجودات المتداولة تساوي   ضعؾ المطالٌب المتداولة . 1:  2تساوي )

إن درجة سٌولة مشروع ما ٌمكن أن تكون اكبر من درجة سٌولة مشروع آخر , بالرؼم من 

 الحاالت التالٌة : تساوي نسبة التداول لكلٌهما , وذلك فً إحدى

 فً حالة وجود اختالؾ فً تركٌب الموجودات المتداولة . -1

فً حالة وجود اختالؾ فً سرعة دوران الموجودات المتداولة , فإن المشروع األكثر  -2

سٌولة هو المشروع الذي تتمتع موجوداته المتداولة بمعدل سرعة دوران أعلى منها فً 

 المشروع اآلخر .
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ؾ فً سٌاسة االبتمان لدى المشروعٌن , فإن المشروع األكثر فً حالة وجود اختال -3

سٌولة هو المشروع الذي ٌستطٌع أن ٌزٌد من الفرق بٌن المدة الممنوحة للزبابن وبٌن المدة 

المكتسبة من الدابنٌن , وبذلك ٌتمكن المشروع ممن االستفادة من أموال الؽٌر وٌقلل من حجم 

 ٌإدي إلى زٌادة كمٌة األموال السابلة .الدٌون المشكوك فً تحصٌلها , مما 

 

  Quick Ratio:نسبة السيولة السريعة  .2

 تمثل نسبة السٌولة السرٌعة أحد مإشرات السٌولة األكثر دقة .

 المخزون –الموجودات المتداولة  السٌولة السرٌعة =

 المطالٌب المتداولة                           

بالنقدٌة , وأوراق القبض , والحسابات المدٌنة , منسوبة إلى  وبذلك أصبحت النسبة تتمثل

 الدٌون القصٌرة . 

وهنا البد من ذكر الرأي القابل بؤنه الٌجوز اعتبار المخزون من العناصر األقل سرعة فً 

 التحول إلى نقدٌة وخاصة فً الشركات التً ٌكون الطلب على منتجاتها أكثر من العرض .

 

 ابات المدينة :درجة سيولة الحس -3

تعتبر الحسابات المدٌنة من العناصر التً تتمتع بدرجة سٌولة كبٌرة , ان الحسابات المدٌنة 

الٌمكن اعتبارها سابلة كما هو الحال فً النقدٌة , إال أذا تؤكدنا بؤن تحصٌلها سٌتم خالل فترة 

 فترة التحصٌل :قصٌرة من الوقت ولمعرفة مدى التحصٌل البد من االستعانة بنسبة متوسط 

 ٌوم 365 ×حسابات مدٌنة  متوسط فترة التحصٌل  =
 المبٌعات اآلجلة السنوٌة                               

 
كذلك ٌمكننا استخدام نسبة أخرى لقٌاس سرعة دوران الحسابات المدٌنة ومعرفة درجة سٌولتها 

: 

 الحسابات المدٌنة     نسبة دوران الحسابات المدٌنة = 

 المبٌعات اآلجلة السنوٌة                                       

 

 

 درجة سيولة المخزون : -4

إن نسبة دوران  المخزون تعتبر مإشراا لدرجة سٌولة المخزون , وٌتم حساب هذه النسبة بقسمة 

 تكلفة البضاعة المباعة على متوسط المخزون .

 المباعةتكلفة البضاعة  معدل دوران  المخزون =

 متوسط المخزون                                

 



 إن متوسط المخزون ٌمكن حسابه من خالل ماٌلً :

 مخزون أول المدة + مخزون أخر المدة متوسط المخزون =

                                            2 

 

 :و أسبابها سالميةخاطر السيولة في المصارف اإل: مسادساً 

البنوك اإلسالمٌة التً تطبق أحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة فً كافة معامالتها نشؤت 

وأنشتطها االستثمارٌة  تلبٌة لرؼبة وحاجات المجتمعات اإلسالمٌة المطالبة بإٌجاد أجهزة 

مصرفٌة إسالمٌة تحفظ أموالهم وتدٌرها وفق أحكام الشرع الحنٌؾ, مما ساعد على التخلص 

شبهاته وترسٌخ أسس وقواعد االقتصاد اإلسالمً بشكل حقٌقً وواقعً كبدٌل من الربا المحرم و

 شرعً ومقبول عند الناس.

إال أن البنوك اإلسالمٌة  فً الوقت الحاضر تواجهه تحدٌات ومخاطر تفوق تلك التً تواجهها 

ن البنوك البنوك التقلٌدٌة الربوٌة نظراا ألن التشرٌعات والتعلٌمات واألنظمة المالٌة الصادرة ع

المركزٌة فً العالم العربً واإلسالمً صدرت باألساس لخدمة النظام المالً الوضعً, مع أن 

هناك تعلٌمات وأنظمة صدرت لتنظٌم عمل الصٌرفة اإلسالمٌة إال أنها ما زالت تحتاج إلى 

 تطوٌر ٌراعً خصوصٌة هذه المصارؾ.

ً عدم قدرة المصرؾ على مواجهة وه وإن من أهم المخاطر التً تواجهها البنوك بوجه عام 

نقص التزاماته النقدٌة فً مواجهة المودعٌن عند الطلب, لعدم كفاٌة السٌولة بسبب السحوبات 

كما أنه ال ٌستطٌع أن ٌقترض أمواالا لمقابلة متطلبات السٌولة عند الحاجة  المفاجبة والعالٌة ,

 20.لقٌامها على الفابدة المحرمة

من أهم المسابل التً ٌعتمد علٌها العمالء فً تقٌٌمهم لمدى قوة البنك و ٌعتبر مإشر السٌولة 

وقدرته على مواجهة االلتزامات المالٌة المختلفة, فمثالا ال ٌستطٌع تؤجٌل صرؾ الشٌكات 

المسحوبة علٌه أو دفع الودابع المستحقة, أو مطالبة المدٌنٌن بسداد ما علٌهم من أموال قبل 

 ات التً تواجهها إدارات المصارؾ.مشكلة السٌولة من أبرز التحدٌ حلول األجل, لذلك تعتبر

 و تعود أسباب مخاطر السٌولة فً المصارؾ اإلسالمٌة إلى ما ٌلً:
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طبٌعة صٌػ التموٌل االستثماري الذي تقوم به البنوك اإلسالمٌة القابمة على أساس المشاركة  -1

 المخاطرة.فً الربح والخسارة مما ٌزٌد فً احتمالٌة 

طبٌعة تموٌل المشارٌع االستثمارٌة فً المصارؾ اإلسالمٌة ٌحتاج إلى خبرات فنٌة  -2

وكفاءات علمٌة قادرة على دراسة وتقٌٌم عمل المستثمر, ومعرفة مدى صالحٌته ومالبمته 

 للمشاركة فً المشروع, تجنباا للفشل فً االستثمار والعوابد المتوقعة.

القانونٌة وتعلٌمات البنوك المركزٌة لطبٌعة المصارؾ اإلسالمٌة  عدم مراعاة التشرٌعات -3

وخصوصٌتها وأنها تخضع ألحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة, حٌث صممت تلك األنظمة 

 والتعلٌمات لخدمة المصارؾ التقلٌدٌة مما ٌإدي إلى صعوبة التعامل معها.

العالمٌة التً تعتبر من كسب الظروؾ الطاربة كالكوارث والحروب واألزمات المالٌة  -4

 (.41اإلنسان وفعله لقوله تعالى:" ظهر الفساد فً البر والبحر بما كسبت أٌدي الناس ") الروم: 

سوء التخطٌط واإلدارة المالٌة القاصرة لدى بعض المصارؾ, كالسٌاسات ؼٌر الحكٌمة فً  -5

 لتحصٌل.إدارة الموجودات مثل التموٌل واالستثمارات, وسوء المتابعة وا

 اإلسراؾ والتبذٌر فً اإلنفاق على المظاهر الخارجٌة. -6

عدم الوعً الكافً لمخاطر السٌولة وآثارها السلبٌة على قوة البنك وسمعته, وتؤثره بالتقلبات  -7

 والسٌاسات االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة المختلفة. 

مختلفة كاألوضاع السٌاسٌة والفساد  تحوٌل األموال واألرصدة النقدٌة إلى الخارج ألسباب -8

 المالً.

سٌطرة مجالس اإلدارات لبعض البنوك وتحكمها فً توزٌع األموال المخصصة للتموٌل  -9

 لمصالحهم الخاصة بطرٌق التحاٌل ) شركات خاصة لهم أقرباء( وهذا ٌإثر على االستثمار 

 ستثماري.الحقٌقً, لعدم وجود دراسات علمٌة جادة ذات جدوى للمشروع اال

 

 

 

 

 



 : أثار مشكلة السيولة في المصارف اإلسالمية: سابعاً 

إن الزٌادة أو النقصان فً حجم السٌولة النقدٌة للمصارؾ اإلسالمٌة, كالهما قد ٌإدي إلى آثار 

سلبٌة على مستوى عوابد االستثمارات وبالتالً التؤثٌر السلبً على قوة نشاط وأداء المصرؾ, 

 وبٌان ذلك كالتالً:

 :اآلثار المترتبة على نقص مستوى السيولة النقدية للمصارف اإلسالمية 

ٌنشؤ انخفاض حجم السٌولة النقدٌة فً البنوك نتٌجة كثرة السحوبات الخارجة منه وقلة األموال 

الداخلة إلٌه, وقد ٌكون ذلك بسبب تتطور مفاجا ٌحدث فً عملٌات البنك مما ٌضعؾ ثقة الناس 

رة البنوك اإلسالمٌة فً السوق أقل من ثقة ؼٌرها, أو بسبب أزمات به خاصة أن خبرة ومها

سٌاسٌة أو كوارث طبٌعٌة, مما ٌإدي إلى تعرض المصرؾ لموجات متتالٌة من سحب الودابع, 

وعدم قدرته على مواجهة هذه السحوبات الكبٌرة, أو تؽطٌة النقص من أي بنك آخر بما فٌها 

 د ٌإدي إلى آثار سلبٌة منها:البنك المركزي, وهذا العجز فً النق

التؤثٌر على سمعة المصرؾ وما ٌإدي ذلك إلى تفاعالت فً السوق تعود بآثار  -1

 اقتصادٌة خطٌرة على قوة البنك ومكانته, وبالتالً عزوؾ العمالء عن اإلٌداع واالستثمار فٌه.

رٌة, نقص السٌولة النقدٌة ٌإدي إلى عدم قدرة المصرؾ على تموٌل المشارٌع االستثما -2

 وبالتالً ضٌاع العدٌد من الفرص التموٌلٌة التً قد ٌصعب تعوٌضها.

بٌع بعض أصول المصرؾ وبؤسعار ؼٌر مناسبة لتعوٌض نقص السٌولة والوفاء  -3

 بالتزامات وتعهدات البنك قد ٌإدي إلى خسابر كبٌرة.

المعنوٌة لدى اتخاذ القرارات اإلدارٌة والمالٌة ؼٌر السلٌمة بسبب االرتباك وسوء الحالة  -4

 . 21إدارة البنك, مما قد ٌإدي إلى إنهٌارات مالٌة متتالٌة فً المصرؾ

 :اآلثار المترتبة على زيادة مستوى السيولة النقدية للمصارف اإلسالمية 

تواجه فابضاا وزٌادة فً السٌولة, ونادراا ما تعانً من نقص  –بوجه عام  –إن البنوك اإلسالمٌة 

 لفة منها:, وذلك ألسباب مخت22فٌها

نجاح تجربة عمل المصارؾ اإلسالمٌة وبحث المجتمع العربً المسلم عن بدابل شرعٌة بعٌداا  -

عن البنوك الربوٌة أدى إلى زٌادة حجم الودابع والحسابات االستثمارٌة بشكل ؼٌر متوقع, 

 وبالتالً زٌادة حجم األموال الداخلة إلٌها. 
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للتعامل مع فابض السٌولة لتطبٌقه مبادئ  صعوبة ومحدودٌة قدرة المصرؾ اإلسالمً -

الشرٌعة اإلسالمٌة واستثماره األموال فً مشارٌع اقتصادٌة مختلفة تقوم على المشاركة فً 

الربح والخسارة, وتجربة البنوك اإلسالمٌة فً هذا المجال لٌست كبٌرة لحداثة نشؤتها, وهذا 

مع فابض السٌولة بإٌداعه فً بنك آخر بخالؾ البنوك التقلٌدٌة حٌث تستطٌع وبسرعة التعامل 

 وبالفابدة.

اهتمام البنك اإلسالمً باالستثمارات قصٌرة األجل وعدم االستثمار فً المشارٌع طوٌلة األجل  -

 ٌإدي إلى تكدٌس األموال وزٌادة نسبة الفابض, مع أن هذا األسلوب ال ٌخدم التنمٌةاالقتصادٌة.

 على البنك تتمثل فٌما ٌلً: وهذه الزٌادة قد تعود بآثار سلبٌة -

اإلساءة إلى سمعة البنك واظهاره بالعجز وعدم القدرة على تشؽٌل واستثمار األموال فً  -1

المشارٌع االقتصادٌة المختلفة وتعطٌلها, وهذا مما ٌتنافى مع مبادئ وقواعد الشرٌعة اإلسالمٌة 

لنفع على البنك والمودعٌن فً عدم جواز احتباس المال ووجوب تشؽٌله وتقلٌبه مما ٌعود با

 والمستثمرٌن.

إن عدم استثمار المال وتشؽٌله قد ٌإدي إلى نقص قٌمته بسبب التضخم المالً, وتؽٌرات  -2

 أحوال السوق مما ٌإثر على القٌمة الحقٌقٌة للمال.

 : حلول مشكلة السيولة في المصارف اإلسالمية:ثامناً 

والفضة والعمالت األجنبٌة والمعادن الثمٌنة  ( توظٌؾ فابض السٌولة فً االتجار بالذهب1

فتشتري عندما تكون األسعار منخفضة وتبٌع عند ارتفاعها, وهذا األسلوب ال ٌساهم فً التنمٌة 

 االجتماعٌة واالقتصادٌة المرجوة من البنوك اإلسالمٌة.

الا عن المخاطر ( التعامل بها فً األسواق المالٌة العالمٌة, وهذا فٌه دعم لالقتصاد الؽربً فض2

 المحفوفة به وشبهات الربا والمقامرة.

( إٌداع الفابض لدى البنوك التقلٌدٌة سواء كانت محلٌة أو أجنبٌة مقابل خدمات مصرفٌة, وهذا 3

 اإلجراء عند حصوله ال ٌحل شرعاا.

( وٌبقى الحل األمثل هو التعامل والتعاون االستثماري بٌن مجموع المصارؾ اإلسالمٌة وفتح 4

 قنوات عمل مشترك فٌما بٌنها لمواجهة المخاطر المختلفة ومنها مخاطر السٌولة. 

 

 



 الفصل الرابع

 العالقة بين الربحية و السيولة في المصارف اإلسالمية

 مقدمة:

من أهم األهداؾ التً تسعى الٌها المصارؾ هً تحقٌق األرباح , فهو أمر ضروري لبقاء و 

ٌعتبر تحقٌق األرباح المطلب الربٌسً للمساهمٌن لزٌادة قٌمة استمرارٌة هذه المصارؾ , و 

ثرواتهم  , و مصدر الثقة األساسً للمودعٌن و العمالء ,و هو المإشر الهام الذي تعمل علٌه 

إدارة المصرؾ لقٌاس كفاءتها  فً استخدام الموارد الموجودة لدٌها , وهو موضع اهتمام 

على نجاح  أداء المصارؾ و قدرتها على تحسٌن كفاٌة  الجهات الرقابٌة لما ٌعكسه من داللة

رأس مالها , كما أن الربحٌة تسمح بالتطوٌر و التوسع بالخدمات المصرفٌة , فٌعمد المصرؾ 

 اإلسالمً على تعظٌم ربحٌته .

 أوالُ: الربحية :

 مفهوم الربحية : (0

تحققها المنشؤة و بؤنها عبارة عن العالقة بٌن األرباح التً  (236)ٌمكن تعرٌؾ الربحٌة

االستثمارات )قٌمة الموجودات أو حقوق الملكٌة ( التً ساهمت فً تحقٌق هذه األرباح , و 

الربحٌة تعتبر هدفاا للمنشؤة و مقٌاساا للحكم على كفاءتها , و تعمل المصارؾ اإلسالمٌة على 

 تحقٌق هدفها فً الربحٌة من خالل قرارٌن هما :

 ة من القرارات المتعلقة باستخدام المصارؾ اإلسالمٌة قرار االستثمار :و هو مجموع

 لمواردها المتاحة االستخدام األمثل لتتمكن من تحقٌق أفضل عابد دون التضحٌة بالسٌولة .

  قرار التموٌل : و هو مجموعة القرارات المتعلقة بكٌفٌة اظهار مصادر التموٌل الالزمة

 لتموٌل االستثمار .

هً هدؾ استراتٌجً ٌمكن المصرؾ من تحقٌق النمو و االستمرار  و ٌمكن القول بؤن الربحٌة

 فً أعماله .

 معايير قياس الربحية لدى المصارف اإلسالمية: (5

 هناك عدة مإشرات و معاٌٌر تستخدم لقٌاس الربحٌة فً المصارؾ اإلسالمٌة و هً :

                                                           
 (مفلح عقل : مرجع سابق .63)



 :  ROA ( Return On Asset )العائد على الموجودات  - أ

عن العالقة بٌن ربح العملٌات و الموجودات التً ساهمت فً تحقٌق و هذا المإشر هو عبارة 

هذا الربح , و ٌعرؾ العابد على الموجودات على أنه قدرة المإسسة على تحقٌق االرباح نتٌجة 

استثمار موجوداتها , وبعبارة أبسط هً نسبة ربح العملٌات التً تقوم بها المإسسة إلى 

 .(246)موجودات هذه المإسسة

أن الربح عبارة عن رقم مطلق ال ٌؤخذ بعٌن االعتبار االستثمارات المتحققة , فٌعتبر و بما 

مإشر العابد على الموجودات مقٌاساا أفضل من الربح للحكم على كفاءة المإسسة , ومعرفة 

االتجاه الذي تسلكه , و ٌسهل عملٌة المقارنة مع عوابد الفترات األخرى وو مع المإسسات 

ٌاس ٌقٌس كفاءة األداء التشؽٌلً للمإسسة , لذا ٌتوجب عند حسابه االقتصار األخرى ,فهو مق

على األصول المشاركة فعلٌاا فً العملٌات المولدة لألرباح , و صافً ربح العملٌات التً تتكون 

نتٌجة تشؽٌل هذه األصول قبل الضرابب و المصارٌؾ و االٌرادات األخرى , ألن الضرابب 

جة عن سٌطرة المإسسة ,و المصارٌؾ و االٌرادات األخرى ال تنتج عادة هً أمور قانونٌة خار

من النشاط األساسً للمإسسة , ففً المصارؾ النشاط األساسً المولد لألرباح هو الفرق بٌن 

 الفوابد الدابنة من القروض والفوابد المدٌنة من الودابع.

 ( كما ٌلً :(ROAو ٌتم حساب العابد على الموجودات 

 هامش ربح العمليات  ×على الموجودات = معدل دوران األصول  العائد

 صافي ربح العمليات ×          صافي الفوائد=                           

 اجمالي الموجودات           صافي الفوائد                            

 

    (EBITصافي ربح العمليات )   (  =    ROAالعائد على الموجودات ) 

 (Total Assets)اجمالي الموجودات                                          

                                                           
(
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وتتسم هذه المعادلة بالشمولٌة بدرجة كبٌرة ألنه ٌدخل فً حسابها مكونات األصول إضافة الى 

عناصر قابمة الدخل التً ترتبط بشكل مباشر بالعملٌات التشؽٌلٌة و تستند على مفهوم صافً 

 ج عن األرباح التشؽٌلٌة .الربح النات

 : (256)وٌشتق من هذه المعادلة عدة مقاٌٌس منها

_الدخل من اجمالً الفوابد / متوسط الموجودات : و هذه النسبة تقٌس العابد من مصدر الدخل     

األساسً للمصرؾ , فإجمالً الفوابد تشمل جمٌع الفوابد المحصلة من القروض و األرصدة 

و السندات و األسهم و شهادات االٌداع المشتراة , وتتم القسمة على  لدى المصارؾ األخرى ,

 ( 9متوسط الموجدات )أي الموجودات فً أول المدة +الموجودات أخر المدة / 

_الدخل من صافً الفوابد / متوسط الموجودات : و هذه النسبة تقٌس قدرة المصرؾ على 

ابد هً الفرق بٌن الفوابد الدابنة و الفوابد تحقٌق األرباح من أنشطتها األساسٌة , فصافً الفو

 المدٌنة .

_صافً الربح / متوسط الموجودات : و تقٌس هذه النسبة مدى كفاءة إدارة المصرؾ 

للموجودات و المطالٌب , حٌث ٌتمثل صافً الربح فً الفرق بٌن اٌرادات المصرؾ من فوابد 

ت من فوابد و عموالت و مصارٌؾ و عموالت مقبوضة و اٌرادات من االستثمارات و النفقا

 إدارٌة مدفوعة .

 ( :Return On Equity) ROEالعائد على حقوق الملكية  - ب

و ٌقصد بالعابد على حقوق الملكٌة بذلك المقدار من العابد الً ٌحصل علٌه المالك )أصحاب 

مفهوم الربح األسهم( نتٌجة استثمار أموالهم فً المنشؤة و تحملهم للمخاطر , و هو ٌستند إلى 

 الشامل و ٌتم حسابه من خالل المعادلة التالٌة :

 ( (Net Incomeصافي الدخل ( =  (ROEالعائد على حقوق الملكية 

   (Equity)حقوق الملكية                                               
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 و ٌقصد بمكونات هذه المعادلة :

مضافاا إلٌه االحتٌاطـات االجبارٌة و االختٌارٌة و _حقوق الملكٌة: هً رأس المال المدفوع 

كذلك األرباح المحتجزة , و قٌمة هذه الحقوق فً المٌزانٌة تساوي مجموع الموجودات مطروحاا 

 منها جمٌع االلتزامات الطوٌلة و القصٌرة األجل .

عد _ صافً الدخل : و ٌقصد به الربح المحقق من عملٌات المإسسة أو أٌة مصادر أخرى ب

 اقتطاع الضرٌبة أي الربح الشامل الصافً .

و ٌعكس العابد على حقوق الملكٌة كفاءة ادارة المإسسة فً إدارة جانبً المٌزانٌة , أو مهارة 

 4استخدام الموجودات لتحقٌق أفضل عابد ممكن لمالك المشروع .

 نسب قياس فعالية النشاطات التشغيلية : -ج 

و تقٌس هذه النسبة مدى وجودات المولدة للفوائد : صافي الهامش من الفوائد / الم (0

قدرة المصرؾ اإلسالمً على تحقٌق األرباح من عملٌاته األساسٌة المرتبطة بشكل مباشر 

 بالموجودات المدرة لهذه الفوابد .

و هذه النسبة صافي الهامش من االيرادات التشغيلية األخرى / متوسط الموجودات :  (5

المصرؾ فً تحقٌق اٌرادات من نشاطات ؼٌر تقلٌدٌة و تحسب وفقاا تفٌد فً قاس درجة نجاح 

 للمعادلة اآلتٌة :

 األعباء التشغيلية األخرى -االيرادات التشغيلية األخرى                 

 متوسط الموجودات                                      

 

 صافي العائد قبل االستثنائات / متوسط الموجودات  (3

ذه النسبة أرباح المصرؾ اإلسالمً الناتجة عن المصادر العادٌة )اٌرادات فوابد وتقٌس ه

الى  منح قروض و تسهٌالت ابتمانٌة و عموالت من الخدمات المصرفٌة و االستثمارات ..(

مجموع الموجودات المولدة لهذا الدخل , وال تشمل العملٌات الؽٌر عادٌة ) بٌع أصول 

و تختلؾ هذه النسبة عن نسبة العابد على الموجودات كونها  المصرؾ أو تجهٌزات ..الخ (

تؤخذ بعٌن االعتبار األرباح و الخسابر االستثنابٌة والضرابب المدفوعة علٌها , و تحسب 

 بالمعادلة :

 صافي األرباح بعد الضرائب وقبل األرباح أو الخسائر االستثنائية                

 متوسط الموجودات                                       



 ثانياً :المتغيرات المؤثرة على ربحية المصارف اإلسالمية:

فً ظل تحقٌق الهدؾ األساسً للمصارؾ اإلسالمٌة و المتمثل بتعظٌم ربحٌتها , تتعرض 

ة , اقتصادٌة المصارؾ لعدة عقبات تإثر على الربحٌة سواء أكانت من عوامل خارجٌة )سٌاسٌ

 , تشرٌعٌة , ...الخ ( , أو من عوامل داخلٌة )سٌولة , موجودات , حقوق ملكٌة , ...الخ ( .

 العوامل الخارجية : -0

  : تتؤثر الربحٌة فً المصارؾ اإلسالمٌة بظروؾ الظروف االقتصادية و السياسية

سٌإثر بشكل  البٌبة السٌاسٌة و االقتصادٌة , فعدم وجود مناخ سٌاسً و اقتصادي مالبم

مباشر على ادارة الموجودات و المطالٌب من حٌث وجود صعوبة فً توزٌع الموارد 

المالٌة المختلفة لتلك المصارؾ على االستخدامات المتنوعة و بالتالً سوؾ ٌإدي إلى 

 . 26انخفاض معدالت الربحٌة فً هذه المصارؾ

 : القانونٌة و الضوابط تإثر كل من التشرٌعات الضوابط و القوانين المصرفية

المصرفٌة الهادفة لضبط األداء المصرفً و المحافظة على سالمته المالٌة و حماٌة 

أموال المودعٌن من تقٌٌد حركة و حجم القروض و التسهٌالت االبتمانٌة على أداء 

المصارؾ اإلسالمٌة , و مثل هذه الضوابط تلك التً تتبعها البنوك المركزٌة فً 

ٌة للسٌطرة على االبتمان المصرفً , و عرض النقد من أجل الوصول سٌاساتها النقد

ألهداؾ على المستوى االقتصاد الكلً , كرفع سعر الفابدة و رفع متطلبات االحتٌاطً 

القانونً ألجل الحد من التوسع فً منح القروض و التسهٌالت االبتمانٌة بهدؾ ضبط 

ٌإثر على المصارؾ اإلسالمٌة فً  نمو السٌولة المحلٌة و االبتمان المصرفً , مما

 تحقٌق أرباح مرتفعة .

  : بما أن الموارد األساسٌة للمصارؾ هً الودابع , وهذه الموارد محدودة المنافسة

نسبٌاا , فإن المصارؾ مضطرة لدفع معدالت عالٌة من الفوابد للحصول على هذه 

 عدالت الربحٌة .الموارد مما ٌإدي الى انخفاض هامش الربح و بالتالً انخفاض م

 : تقوم البنوك المركزٌة بتحدٌد أسعار الفابدة الدابنة و المدٌنة فً القطاع  أسعار الفائدة

المصرفً , فتزداد ربحٌة المصارؾ بازدٌاد معدالت الفابدة على القروض و انخفاضها 

على الودابع , و تنخفض بزٌادة معدالت الفابدة على الودابع و انخفاضها على القروض 

. 
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 : ارتفاعاا أو انخفاضاا  ٌإثر تؽٌر أسعار األوراق المالٌة تقلبات أسعار األوراق المالية

على األرباح أو الخسابر الرأسمالٌة الناتجة عن هذا التؽٌر على معدالت الربحٌة 

المصارؾ اإلسالمٌة التً تهدؾ وراء االستثمار فً سوق األوراق المالٌة لتحقٌق هدفً 

  السٌولة و الربحٌة

 العوامل الداخلية: -5

  : حٌث تتؤثر ربحٌة المصارؾ اإلسالمٌة بمدى قدرة إدارة هذه إدارة المصارف

المصارؾ على الموابمة بٌن العابد و المخاطر , وعلى تخفٌض التكالٌؾ و زٌادة 

االٌرادات , و قدرتها فً إدارة الهٌكل المالً بشقٌه )إدارة الموارد _ إدارة 

 االستخدامات( .

 ٌقاس حجم المصرؾ بما ٌملكه من موجودات او بما ٌملكه من حقوق  مصرف :حجم ال

ملكٌة , فكبر حجم المصرؾ مقاساا بالموجودات ٌإدي الى انخفاض معدل العابد على 

الموجودات ولكن حجم الودابع فً المصارؾ ذات الموجودات كبٌرة الحجم ٌكون أكبر 

ا ٌزٌد من معدل عابد على حقوق الملكٌة و بمعنى أخر أن درجة الرافعة المالٌة أكبر مم

, و زٌادة موجودات المصارؾ اإلسالمً ستزٌد من قدرتها على االستثمار و بالنتٌجة 

ستإدي لزٌادة ربحٌتها , و فً حال قٌاس حجم المصرؾ بما ٌملكه من حقوق ملكٌة 

ة فالمصارؾ التً تمتلك حقوق ملكٌة كبٌرة من رأس مال و احتٌاطات وأرباح محتجز

لها القدرة األكبر على االستثمار بشكل أوسع , و الزٌادة فً حقوق الملكٌة سٌجذب 

 المودعٌن و بالتالً سٌرفع الرافعة المالٌة و ٌإدي الى زٌادة الربحٌة .

 : تركز المصارؾ اإلسالمٌة على جذب ودابع التوفٌر و ودابع ألجل ,  هيكل الودائع

رونة أكبر للمصرؾ فً سبٌل توظٌؾ األموال لما ٌعطٌه هذا النوع من الودابع من م

نسبٌاا دون النظر لعامل السٌولة , وذلك بؽٌة تحقٌق  فً استثمارات طوٌلة األجل 

 معدالت ربحٌة أكبر .

 : توجه المصارؾ اإلسالمٌة الجانب األكبر من مواردها المالٌة  توظيف الموارد

جاالت االستثمار للمصرؾ لالستثمار فً القروض و األوراق المالٌة كونهما أهم م

مما  اإلسالمً و حٌث ٌعتبر الدخل المتولد عنهما مصدر أساسً إلٌرادات المصرؾ ,

ٌزٌد من نسبة الموارد المستثمرة فً الموجودات المدرة للدخل التً ٌمتلكها المصرؾ و 

بالتالً ٌزٌد من معدالت الربحٌة , وأما توظٌؾ المصرؾ للموارد فً األصول الثابتة 

 أن ٌكون محدوداا ألن هذا النوع من األصول ؼٌر مدر للدخل . ٌجب



 : ان منح القروض من النشاطات األساسٌة للمصارؾ  أرباح أو خسائر القروض

اإلسالمٌة  و المصدر األولً لتحقٌق األرباح , لذا تإثر عملٌات االقراض على معدالت 

الربحٌة بشكل كبٌر , و قد تإدي الى خسابر فً حال زٌادة القروض المتعثرة 

 والمعدومة .

 : لتزامات بشكل فوري من ٌقصد بسٌولة المصرؾ أي قدرته على مواجهة اال السيولة

خالل تحوٌل أي أصل من األصول لنقد سابل دون الخسارة فً قٌمته و استخدام هذا 

النقد فً تلبٌة طلبات المودعٌن للسحب من ودابعهم , و تقدٌم القروض و االبتمانات , و 

تعتبر السٌولة عنصر األمان و الحماٌة الذي ٌساعد المصرؾ على تجنب خسابر قد 

اضطراره لتصفٌة بعض أصوله ؼٌر السابلة مع المحافظة على قدرة  تحدث جراء

 المصرؾ على تلبٌة طلبات االبتمان فً أي وقت .

و بما أن هدفا السٌولة و الربحٌة هدفان متعارضان لكنهما متالزمان ,و تحقٌق أحدهما سٌكون 

الربحٌة و على حساب اآلخر , لذا فٌستوجب على ادارة المصرؾ اإلسالمً الموازنة بٌن 

السٌولة ,فزٌادة الربحٌة تتطلب االستثمار فً المزٌد من األموال و األصول األقل سٌولة و هذا 

ٌتعارض مع هدؾ السٌولة ,و كذلك االحتفاظ باألموال على شكل نقد أو شبه نقد ٌعنً زٌادة 

 األصول التً ال تحثث عوابد و هذا ٌتنافى مع هدؾ الربحٌة.

 سيولة والربحية :ثالثاً:العالقة بين ال

إن الربحٌة هو الهدؾ األساسً للنشاط االقتصادي للمنشؤة , ومن أجل تحقٌقه ٌتم إتخاذ كافة 

القرارات , والسٌولة النقدٌة هً الوسٌلة من أجل تحقٌق هذا الهدؾ , حٌث أن السٌولة الٌمكن 

ح ولٌس الى تحقٌق أن تشكل هدفا ا بحد ذاتها , ألن المستثمر العقالنً ٌسعى الى تحقٌق الرب

 . 27السٌولة

والسٌولة هً تابعة للربحٌة , أي أن تحقٌق الربحٌة هو الذي ٌوفر السٌولة النقدٌة بٌنما تحقٌق 

السٌولة ٌمكن أن ٌساهم فً زٌادة الربح وٌمكن أن ال ٌساهم فً بعض األحٌان , كؤن ٌتم 

 االحتفاظ بالنقدٌة كاملة فً الصندوق .
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 السيولة والربحية :رابعاً:التوازن بين 

إن هدؾ تحقٌق السٌولة المالبمة وتحقٌق الربح المالبم هدفان متعارضان فسعً المدٌر المالً 

للحصول على الربح من توظٌؾ األموال واستثمارها ٌجب أن ال ٌلفت انتباهه عن هدؾ السٌولة 

الجاهز فً خزانة  علما ا بؤنه من المعروؾ أن سٌولة االصل تتناسب عكسٌا ا مع ربحٌته فالنقد

المنشؤة أصل فً منتهى السٌولة ولكنه عقٌم بمعنى أنه ال ٌحقق أي ربح وتتدرج سٌولة األصل 

تنازلٌا ا ابتعادا ا عن النقد الجاهز من حٌث السٌولة فالذمم المدٌنة أصول أقل سٌولة ولكنها ذات 

 أرباح .

زٌادة حجم عملٌاتها من شراء أما من حٌث الربح فهناك مصلحة اقتصادٌة كبٌرة للمنشؤة فً 

بضابع أو مواد خام لتخزٌنها فً أوقات الحاجة الٌها أو لؽاٌات المضاربة , وهكذا فإن دافع 

الربح قد ٌؽري المنشؤة بزٌادة استثماراتها فً هذه األصول ولكنها ال تستطٌع التمادي فً ذلك 

داد ٌضعفان ألن ذلك قد ٌزٌد من ألن هناك حدود إن تخطتها فإن كٌانها المالً وقدرتها على الس

حجم االلتزامات التً علٌها وٌجمد الكثٌر من أموالها على شكل موجودات ؼٌر سابلة أو ذات 

 سٌولة متدنٌة .

وتهدؾ االدارة المالٌة الى االحتفاظ بقدر محدد من النقدٌة بشكل مدروس مسبقا ا ألؼراض 

إنه ٌجب دراسة عملٌة المبادلة بٌن السٌولة النشاط التجاري , وعند تحدٌد رأس المال العامل ف

النقدٌة والمخاطرة من جهة وبٌن الربحٌة من جهة أخرى , من أجل التوصل الى القدر الذي 

ٌمكن أن ٌحدثه مقدار صافً رأس المال العامل على مستوى الربحٌة وعلى المخاطرة فً 

العسر المالً أو عدم  المنشؤة . والمخاطر هً حجم الضرر الذي ٌمكن أن ٌحصل من جراء

 توفر النقدٌة الالزمة .

ومن هنا فإن اإلدارة المالٌة للمصارؾ تواجه مشكلة الموازنة بٌن عوامل الربح وعوامل  

السٌولة . وال توجد هناك معادلة لتحقٌق هذا التوازن , لذلك فإن التوازن بٌن الربحٌة والسٌولة 

ستثمارات واستؽالل فوابض األموال وتوظٌفها ٌعتمد على مهارة المدٌر المالً فً توجٌه اال

 . دون المساس بسمعة المنشؤة االبتمانٌة ودون تجمٌد الضرورة له لهذه األموال

 

 



 الفصل الخامس

 الحالة العملية

 مصرف سوريا الدولي اإلسالميدراسة حالة 

  مقدمــة :

مختلؾ جوانب الحٌاة  ٌشهد االقتصاد السوري منذ مطلع القرن الحالً سلسلة اصالحات المست

االقتصادٌة و مختلؾ القطاعات , و على الرؼم من العثرات التً أصابت قطاعات معٌنة إال أن 

النتٌجة حتى اآلن و بالنظر لما كان علٌه الوضع قبل سنوات تبدو مقبولة فً حال كانت المقارنة 

تصاد السوري فقد كان بٌن الماضً و الحاضر , و من بٌن مختلؾ القطاعات المكونة لبنٌة االق

قطاع المصارؾ أبرز القطاعات التً ظهرت فٌها نتابج اإلصالح وهذا ما كان منتظر ألن 

القطاع المصرفً ٌمثل "شرٌان االقتصاد " فتدعٌمه و تطوٌره سوؾ ٌكون داعماا للنهوض 

 بقطاعات اقتصادٌة أخرى مما ٌحقق األهداؾ االقتصادٌة العامة للدولة .

 : الدولي اإلسالمي وريةمصرف سأوالً : 

برإٌة مصرفٌة ومالٌة إسالمٌة متطورة, وفً إطار شراكة استراتٌجٌة بٌن القطاعٌن الخاص 

فً كل من الجمهورٌة العربٌة السورٌة ودولة قطر, تؤسس بنك سورٌة الدولً اإلسالمً على 

قرار  شكل شركة مساهمة سورٌة مؽفلة برأسمال قدره خمسة ملٌارات لٌرة سورٌة, بموجب

/م 67الترخٌص الصادر عن السٌد ربٌس مجلس الوزراء فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة رقم 

إٌذاناا بانطالقة العمل المصرفً اإلسالمً فً سورٌة, ولٌمارس البنك  7/9/2006بتارٌخ 

, الذي فتح الباب أمام 2005لعام  35أعماله المصرفٌة, وفق أحكام المرسوم التشرٌعً رقم 

 ؤسٌس بنوك إسالمٌة فً سورٌة.إنشاء وت

لقد جاءت والدة فكرة تؤسٌس البنك لدى نخبة من المستثمرٌن القطرٌٌن, ٌتصدرهم بنك قطر 

الدولً اإلسالمً ومجموعة من الشركات والمإسسات اإلسالمٌة واألفراد, نتٌجة إدراكهم 

كان استراتٌجً آمن وقناعتهم بجدوى االستثمار فً سورٌة باعتبارها بٌبة استثمارٌة محفزة, وم

لالستثمار العربً. وقد تشكلت فً حٌنه لجنة مإسسٌن من دولة قطر برباسة الشٌخ الدكتور 

خالد بن ثانً آل ثانً ربٌس مجلس إدارة بنك قطر الدولً اإلسالمً, وعضوٌة الدكتور ٌوسؾ 

ً/ الربٌس أحمد النعمة عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولً اإلسالمً, والسٌد عبد الباسط الشٌب



التنفٌذي لبنك قطر الدولً اإلسالمً, الذٌن بذلوا جهوداا متمٌزة ومتواصلة مع مصرؾ سورٌة 

المركزي, ومختلؾ الجهات الرسمٌة ذات العالقة بالعمل المصرفً والمالً واالستثماري, وقد 

ك باركت هذه الجهات هذا التوجه االستراتٌجً القطري نحو سورٌة إلخراج فكرة تؤسٌس البن

إلى حٌز الوجود, حٌث قامت لجنة المإسسٌن بعقد لقاءات وإجراء اتصاالت تسوٌقٌة, وتنظٌم 

ورش عمل مكثفة لدراسة السوق, ومراجعة دراسة الجدوى االقتصادٌة التً أكدت جدوى 

 تؤسٌس هذه المإسسة المصرفٌة اإلسالمٌة على األرض العربٌة السورٌة.

, تقدم مإسسو 2001لعام  28الخاصة, والمشتركة رقم  ووفقاا ألحكام قانون إحداث المصارؾ

لٌشكل  2006البنك القطرٌٌن بطلبات للترخٌص, وتم الحصول على الترخٌص فً أٌلول عام 

حدثاا تارٌخٌاا هاماا فً تارٌخ إنشاء المصارؾ اإلسالمٌة فً سورٌة, وبداٌة النطالقة خٌٌرة لبنك 

 سورٌة الدولً اإلسالمً.

 اإلسالمي الدولي سورية بنك في السيولة إدارة تحدياتثانياً:

 تواجهها التً التحدٌات عن اإلسالمً الدولً سورٌة بنك فً السٌولة إدارة تحدٌات تختلؾ ال

 باقً

 :باآلتً وتتمثل اإلسالمٌة, المصارؾ

 .بٌنهما والموابمة والمطلوبات الموجودات للجنة حصٌفة إدارة توفر (1

 .االستحقاق موعد قبل الودابع سحب تلبٌة على المقدرة (2

 .الجارٌة الودابع من بدال األجل طوٌلة الودابع على االعتماد زٌادة (3

 .األجل طوٌلة رت ا واالستثما التموٌلٌة العملٌات طبٌعة (4

 .السٌولة إلدارة اإلسالمٌة للمصارؾ المتاحة المالٌة األدوات محدودٌة (5

 أو النقدٌة األسواق سواء السٌولة إلدارة الالزمة األسواق كفاءة ضعؾ أو توفر عدم (6

 أسواق

 المالٌة. األدوات تداول و أسواق , المالٌة واألسواق  البنوك بٌن ما         

 :التالية اإلجراءات باتخاذ المصرف في النقدية للسيولة إدارتها في المصرف إدارة تقوم حيث

 .البنك نشاطات مع ٌتناسب بما السٌولة لسٌاسة الدورٌة المراجعة (1

 الجهات وبٌن السٌولة سٌاسات وضع على القابمٌن بٌن الدابم والتنسٌق التواصل (2

 األخرى

 .واالستثمار( التموٌل كمدراء ( السٌولة وضع على تإثر معلومات لدٌها ٌتوفر التً  

 .السٌولة ألوضاع دورٌة إجراء اختبارات (3

 .البنك لها ٌتعرض قد التً السٌولة أزمات مواجهة من للتمكن بدٌلة طوارئ خطط تؤمٌن (4



 قبل من المحددة والنسب البنك ونشاطات ٌتالءم بما السٌولة لحجم دنٌا حدود وضع (5

 .النقدٌة السلطات

 .تنفٌذها وحسن السٌولة سٌاسة كفاٌة من للتحقق داخلً رقابة نظام توفٌر (6

 وهذا .والحجم اآلجال حٌث من والودابع واالستثمار التموٌل عملٌات بٌن الموابمة (7

 ٌتطلب

 .والمطلوبات للموجودات االستحقاق ومدد الفجوات تحلٌل     

 .األجل طوٌلة االستثمارٌة الودابع على االعتماد وزٌادة التموٌل مصادر تنوٌع (8

 ٌحقق بما واالستثمار التموٌل عملٌات ربحٌة وبٌن البنك فً السٌولة مبدأ بٌن الموابمة  (9

 .التحصٌل وعدم للخطورة رت ا االستثما تعرٌض دون والمساهمٌن للمودعٌن جٌداا  ربحاا        

 ثالثاً :دراسة الحالة العملية :

 وتحلٌل حساب خالل من وذلك ادارتها طرٌق عن ٌكون بنك أي فً السٌولة مستوى تقدٌر إن

 وتحلٌل حساب سٌتم هذا ضوء وعلى إلٌها, المتوصل النتابج أسباب وتحدٌد تهاامإشر جمٌع

 وهً 2013 - 2009 الفترة خالل اإلسالمً الدولً سورٌة بنك فً السٌولةإشرات م جمٌع

 الجارٌة الحسابات اصحاب خاصة العمالء سحوبات مقابلة على قدرته عامة بصفة تقٌس

 .األجل قصٌرة والودابع

 

 قصٌرة تزاماتبال الوفاء على البنك قدرة مدى على تدل :القانونية السيولة نسبة  -1

 ذلك كان مرتفعة النسبة هذه كانت وكلما ٌشبهها وما الجاهزة النقدٌة على باالعتماد األجل

  .للبنك ة واٌجابٌة جٌدرات مإش

 :كالتالً القانونٌة السٌولة نسبة قٌاس وٌمكن -2

 االلتزامات/سريعة نقدية إلى تحويلها يمكن التي واألصول النقدية =القانونية السيولة نسبة

 األجل قصيرة

 

 

 

 

 

 



 الدراسة: فترة خالل النسبة هذه لتطور توضٌح ٌلً وفٌما

 

ّسبت األسصذة ىذٙ اىَشمضٛ 

 إىٚ إجَاىٜ اى٘دائع
 إجَاىٜ اى٘دائع

األسصذة ىذٙ 

 اىَشمضٛ
 اىسْ٘اث

15.42   65,644,554            10,120,370  2009 

14.55   67,856,497              9,872,471  2010 

16.65   68,823,350            11,457,902  2011 

18.84   72,959,141            13,741,965  2012 

25.67   81,690,547            20,971,972  2013 

 اىَخ٘سظ اىحسابٜ ىيْسبت 18.224
 

 

 القانوني االحتياطي نسبة -5

 :ب تقدر 9009 سنة كانت حٌث ألخرى فترة من تتؽٌر القانونً االحتٌاطً نسبة نإ -

 سنة إلى وصوالا  مستمرفً تزاٌد  بقٌت بعدها 9060 سنة %64.55 إلى لتنخفض ) 65.46% (

 البالػ النسب متوسط ٌجعل مما شاذة قٌمة تعتبر النسبة وهذه%( , 95.67) بنسبة 9063 

 نتٌجة الخزٌنة سهموأ األخرى االحتٌاطات زٌادة إلى ٌرجع الشاذة القٌمة هذه وسبب ,%(99.68)

 مما تموٌل, شركة على %600 االستحواذ تم حٌث 9063 سنة البنك به قام الذي لالستحواذ

 .اإلسالمً الدولً سورٌة ببنك الخاصة االحتٌاطات زٌادة إلى أدى

 المقبول المستوى فان ومنه %( 66.36 (المتوسط ٌصبح الشاذة القٌمة هذه وباستبعاد

 وهو%66.33% و  99.68بٌن ٌنحصر اإلسالمً الدولً سورٌة بنك فً القانونً لالحتٌاطً

 % 60بــ  والمقدرة المركزي البنك طرؾ من المفروضة النسبة تعدى ألنه جٌد مستوى

 الفترة خالل اإلسالمً الدولً سورٌة لبنك السنوٌة المالٌة التقارٌر مالحظة خالل ومن

 للبنك العمومٌة بالمٌزانٌة المرفقة المالٌة اإلٌضاحات فً مستقل بند وجود تبٌن 9063 - 9009

 موارد من العالٌة النسبة أن التقارٌر هذه فً ٌالحظ وما المركزي, البنك لدى األرصدة خصوصا



 االحتٌاطً فان وبالتالً األخرى, الحسابات بباقً مقارنة االستثمارٌة الحسابات فً تتمثل البنك

 المركزي البنك طرؾ من اإلسالمٌة بالبنوك الخاصة الحسابات إجمالً على المفروض القانونً

 أن البنك على فٌه ٌنبؽً الذي الوقت فً التوظٌؾ دون االستثمار حسابات من كبٌراا  جزءا ٌعطل

 .االستثمار حسابات على الموزع العابد نسبة النهاٌة فً ٌخفض مما ألصحابها عوابد عنها ٌدفع

 األجل قصٌرة بالتزاماتهالوفاء  على البنك قدرة مدى على تدل :القانونية السيولة نسبة -3

 جٌداا  مإشراا  ذلك كان مرتفعة النسبة هذه كانت وكلما ٌشبهها وما الجاهزة النقدٌة على عتمادباإل

 .للبنك واٌجابٌاا 

 :كالتالً القانونٌة السٌولة نسبة قٌاس وٌمكن

  النقدية و األصول سريعة التحويل لنقديةنسبة السيولة القانونية = 

 اإللتزامات قصيرة األجل                               

 

ّسبت اىسٞ٘ىت 

 اىْقذٝت

االىخضاٍاث 

 قصٞشة األجو

ٍجَ٘ع األص٘ه 

 اىسائيت
 اىسْ٘اث األص٘ه اىْقذٝت شبٔ اىْقذٝت

      

28.44    49,823,303        14,168,828    1,204,959      12,963,869  2009 

      

27.82    48,905,247        13,603,756    1,268,110      12,335,646  2010 

      

31.61    50,606,075        15,995,414    1,797,957      14,197,458  2011 

      

42.73    43,630,237        18,642,663    1,749,134      16,893,529  2012 

      

44.43    72,743,682        32,318,332    5,370,061      26,948,271  2013 

           

 اىَخ٘سظ اىحسابٜ ىْسبت اىسٞ٘ىت اىْقذٝت    35
 

 نتٌجة كان 9069 سنة القٌمة ارتفاع وسبب شاذة, قٌم تعتبران األخٌرتٌن القٌمتٌن تٌناوه



 أو التً السورٌة المصرفٌة الساحة شهدتها التً سورٌة فً االزمة من اإلنفراج بوادر لظهور

 كانت

 الدولً سورٌة بنك لدى السٌولة نسبة ارتفاع وبالتالً البنوك, نشاط على انعكاساتها السلبٌة لها

 %.35ة بنسب ٌقدر9063-9009 الفترة هذه خالل السٌولة متوسط جعل ما , اإلسالمً

 مقبولة مقدرة له انه أي للبنك جٌداا  مإشراا  وتمثل مقبولة أنها نجد السابقة النسب وبمالحظة -

 الشاذة, القٌم على الحتوابها وهذا مظلة تعتبر أنها إال .)األجل قصٌرة( الجارٌة بالتزاماته للوفاء

 المقبول المستوى فان وبالتالً ,% 99.98النسب مستوى ٌصبح واستبعادها القٌم هذه وبتجنب

 %. 35% و 99.98  بٌن ر ا محصو ٌكون للبنك النقدٌة للسٌولة

 فً نقدٌة شكل على أمواله من جزء تجمٌد إلى اللجوء دون النسبة هذه زٌادة البنك لهذا وٌمكن

 باستخدامه الدولٌة, أو المحلٌة المالٌة األسواق فً أمواله من لجزء استثماره طرٌق عن صندوقه,

 .للتداول القابلة رق ا واألو كالصكوك تسٌٌلها, السهل اإلسالمٌة المالٌة األدوات

 

 :الودائع إجمالي إلى النقدية ونسبة التداول نسبة -4

 على البنك قدرة مدى على النسبة هذه تعبر :اإلسالمي الدولي سورية بنك في التداول نسبة -أ

 .المتداولة أصوله على باالعتماد )األجل قصٌرة( الجارٌة بالتزاماته الوفاء

 :ٌلً كما النسبة هذه وتحسب

 المتداولة الخصوم/المتداولة األصول =التداول نسبة

 الدراسة: فترة خالل النسبة هذه لتطور توضٌح ٌلً وفٌما

 

 

 

 

 



 ّسبت اىخذاٗه
اىخصً٘ 

 اىَخذاٗىت
 اىسْ٘اث األص٘ه اىَخذاٗىت

             

63.84    49,823,303        31,806,133  2009 

             

64.76    48,905,243        31,670,533  2010 

             

71.22    50,606,075        36,041,279  2011 

             

92.49    43,630,237        40,355,507  2012 

             

78.76    72,743,681        57,289,998  2013 

             

  اىخذاٗهاىَخ٘سظ اىحسابٜ ىْسبت    74.21
 

 

 الدولً سورٌة لبنك التداول بنسب الخاص أعاله الجدول فً إلٌها المتوصل النتابج من ٌالحظ

 :ٌلً ما اإلسالمً

 بنسبة 9069 سنة مرتفعة جد أنها حٌث أخرى, إلى سنة من متؽٌرة البنك فً التداول نسب -

 9009 سنتً فً منخفضة كانت إذ السنوات, باقً فً الشًء بعض متفاوتة وكانت%(  99.49)

, 

 إلى ارتفعت ثم%(64.76الموالٌة ) السنة وفً%( 63.84ـ )ب األساس سنة فً قدرت فقد 9060

 إلى االنخفاض ثم ومن , 9069 عام االقصى الحد إلى الوصول بعدها , 9066 سنة%( 76.99)

 .9063%( سنة 78.76) نسبة

 بعض توجد انه إال %(74.96) هً اإلسالمً الدولً سورٌة بنك فً التداول نسبة متوسط -

 . 9069سنة فً وتتمثل الشاذة القٌم

 التداول نسبة مدى فان وبالتالً %(69.64) المتوسط ٌصبح الشاذة القٌم استبعاد وعند -



 هذه وتكون %(74.96% و 69.64) بٌن ما تتراوح اإلسالمً الدولً سورٌة لبنك المقبولة

 النسبة

 .المثالٌة التداول نسبة لقٌاس معٌار

 السيولة على الربحية:أثر  -2

بما أن الربحٌة فً المصارؾ اإلسالمٌة تتمثل بمإشرٌن هما العابد على الموجودات و العابد 

على حقوق الملكٌة , سوؾ ٌوضح الجدول األتً العالقة بٌن السٌولة و الربحٌة فً المصرؾ 

 اإلسالمً.

 ّسبت اىسٞ٘ىت اىْقذٝت

 اىشبحٞت

 
اىعائذ عيٚ 

 حق٘ق اىَينٞت
 اىسْ٘اث اىعائذ عيٚ اىَ٘ج٘داث

28.44% 5.16% 0.42% 2009 

27.82% 12.50% 0.96% 2010 

31.61% 9.68% 1.38% 2011 

42.73% 5.73% 0.62% 2012 

44.43% 0.00% 0.00% 2013 

 المتوسط الحسابي 0.68% 6.61% 35%

 

 و نسبة السٌولة النقدٌةالربحٌة  بنسب الخاص أعاله الجدول فً إلٌها المتوصل النتابج من ٌالحظ

 الدولً سورٌة لبنك

 :ٌلً ما اإلسالمً

ان نسبة الربحية المتمثمة  بمؤشري  العائد عمى الموجودات والعائد عمى حلوق الممكية متغيرة  
 من سنة الى اخرى ،

(% بينما السيولة 2341(  )3122حيث نجد ان العائد عمى الموجودات يمممك اكبر نسبة من )
( % ، وبمغت 8371( % والعائد عمى حلوق الممكية  )42372ت في السنة ذاتيا )النلدية بمغ

( % وعندىا كان العائد عمى 31355( بليمة )3118السيولة النلدية اقل نسبة ليا في عام )
( % 1327( % والعائد عمى حلوق الممكية )1353الموجدات )  



( بينما بمغت السيولة اعمى قيمة ليا 3124وبمغت نسبة السيولة الربحية اقل قيمة ليا في عام )
( % ،وذلك لعدم وجود االستثمارات وزيادة السيولة الغير موظفة جيدا .55354)  

( % 7372( % ببعائد عمى الموجودات و)1371وبمغت المتوسط الحسابي لكال مؤشري الربحية )
.( % لمنسبة السيولة النلدية 46لمعائد عمى حلوق الممكية  و)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 رابعاً : النتائج:

سالمٌة وذلك المشاكل التً تواجهها المصارؾ اإل(  ان مشكلة السٌولة النقدٌة هً من اخطر 1

تعمل بها قٌها وذلك بسبب  لتًعلى تللك المصارؾ من الظروؾ ا بسبب الصعوبات التً تطرأ

عدم اكتمال شبكة المصارؾ االسالمٌة على المستوى العالمً وبسبب طبٌعة المشروعات التً 

التجارٌة وٌتوجب  وكبدة المصرفٌىة كما تفعل البنتستثمر فٌها االموال وعدم تعاملها فً بالفا

 االهتمام ٌهذة المشكلة واٌجاد الحلول الشرعٌة لها 

خفاض الربحٌة لذا ٌسعى سالمٌة ادت الى انة السٌولة النقدٌة فً المصارؾ اإلب( ان نقصان نس2

سالمً فً الموابمة بٌن االمان والربحٌة وذلك لجعل رصٌد النقدٌة الفعلً قرٌب المصرؾ اإل

 جدا من رصٌد النقدٌة الواجب ..

حٌة وذلك الربخفاض نلى اإ سالمً أدتبة السٌولة النقدٌة فً المصرؾ اإل( ان زٌادة نس3

سالمٌة  رؾ اإلادارة المصإمتاحة فً االستثمارات  لذا تسعى موال الألبسسب عدم استخدام ا

وبات المباشرة سحمان ومقدار السٌولة لمواجهة اللى جانب األإظر وال مع النمالستثمار  األ

..... 

ئ الشرٌعٌة ادمل مع فابض السٌولة لتطبٌقته لمبسالمٌة للتعارؾ اإلا( صعوبة ومحدودٌة المص4

موال سالمٌة فً استثماره لألاإل  

سالمٌة تموٌلً لذا تعد سٌولة المصارؾ اإلسالمٌة تاخذ الطابع االستثماري والالمصارؾ اإل ( 5

 هامة جدا فً تحقٌق الربحٌة .....

 

 

 

 

 

 



 خامساً: التوصيات:

طرق سالمً تنوٌع صٌػ االستثمارت واستحداث صٌػ جدٌدة  وتنشٌط ( على المصرؾ اإل1

 االستثمار فً كافة المجاالت .

داري لكادر عملها لكً تواكب سالمٌة رفع المستوى الفنً واإل( ٌتوجب على المصارؾ اإل2

 التطور والنمو .

دارة السٌولة بالطرٌقة المثلى وذلك لما شكلته السٌولة من أهمٌة فً ( اتباع سٌاسات مناسبة إل3

احها .ربأسالمٌة لتعظٌم ق هدؾ المصارؾ اإلتحقٌ  

سالمٌة ة الدارة النقدٌة  فً المصارؾ اإل( وجوب وضع سٌاسات وخطط وبرامج استراتٌج4ٌ

 فً ضوء المعاٌر والظوابط الشرٌعٌة واالسالٌب المعاصرة .

سالمٌة على المستوى المحلً والعالمً التنسٌق والتكامل بٌن المصارؾ اإل( رفع التعاون و5

  .التنموٌةوتنشٌط المشارٌع االستثمارٌة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سادساً: المراجع

 6999معٌن رجب , نقود و مصارؾ , الطبعة الثانٌة , جمعٌة االقتصادٌٌن الفلسطٌنٌٌن ؼزة  -

 .6999فٌرهندري , اإلدارة المالٌة , الطبعة الرابعة المكتب العربً الحدٌث اإلسكندرٌة  -

 9006المصارؾ , فلسطٌن باسل أبو زعٌتر , العوامل المإثرة على ربحٌة  -

 78و  59و  39ـ  36إبراهٌم عبد الحلٌم عبادة : مإشرات األداء فً البنوك اإلسالمٌة ص : -

 29أبو المجد حرك : البنوك اإلسالمٌة ما لها وما علٌها ص  -

 بٌان مع النقدي التدفق كشؾ بإستخدام السٌولة لمخاطر تحلٌلٌة رسة ا داحمد , نضال :    -

الرافدٌن, جامعة  مصرؾ فً تطبٌقٌة دراسة  المصرفً القطاع فً المال رأس كفاٌة على أثرها

 الجامعة االقتصادٌة للعلوم بؽداد كلٌة بؽداد , المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة  , مجلة

 2013  الثالثون  و السادس العدد

 20الرازي : مختار الصحاح  -

 21المصارؾ االسالمٌة ص السالوس , ادارة السٌولة فً  -

 توفٌق حسون , االدارة المالٌة , منشورات جامعة دمشق -

 16حسن شحاتة , ادارة السٌولة فً المصارؾ االسالمٌة المعاٌٌر و االدوات ص  -

 دار صفاء للنشر -االردن –زٌاد رمضان . اساسٌات فً االدارة المالٌة. عمان  -

 84لسٌولة فً البنوك اإلسالمٌة فً األردن, ص سوسن السعدي: المخاطر الناتجة عن ا -

ـ  86عابشة الشرقاوي المالقً : البنوك اإلسالمٌة التجربة بٌن الفقه والقانون والتطبٌق ص: -

92   

  94,1998فلٌح حسن خلؾ : البنوك اإلسالمٌة  -

 كنجو كنجو . االدارة المالٌة  .منشورات جامعة حلب -

المنعقد فً دورة مإتمره السابع بجدة قً المملكة  67/3/7قم مجمع الفقه اإلسالمً قرار ر -

 م. مجلة 1992ماٌو  14-9الموافق لـ   ه 1412ذي القعدة  12إلى  7العربٌة السعودٌة من

 .2/777  إلسالمً, العدد السابع, جمجمع الفقه ا
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