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  مـلخص الدراسـة

  المطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية/إدارة الموجودات 

المطلوبات لدى المصارف إلى تعظيم األرباح ضمن مستويات مقبولة ومسيطر /تهدف إدارة الموجودات

وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم .ومخاطر االئتمان،مع إدارة السيولة بالشكل األمثل عليها من مخاطر السوق

المطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية،وتقييم عوامل السيولة والربحية /إدارة الموجودات

  .والمخاطر لدى إدارة المصارف للموجودات والمطلوبات

إلسالمية في األردن،وتعدادها اثنان مقابلة مع اثنين من المصارف يتمثل مجتمع الدراسة بعدد المصارف ا

التقليدية،تم أخذ عينة المصارف التقليدية لتكون متساوية مع المصارف اإلسالمية وفق معيار حقوق الملكية 

حتى ،2000سنوات من عام / تسع/بحسب تصنيف جمعية البنوك في األردن، والدراسة شملت

ت الدراسة اعتماداً على المصادر الثانوية،بتحليل القوائم المالية لهذه ،وقد تم جمع بيانا2008

وتحليل معامالت االرتباط واالنحدار  ،وتم تحليل البيانات باستخدام أسلوب التحليل الوصفي.المصارف

لتحليل عوامل الربحية والسيولة والمخاطر عند إدارة الموجودات والمطلوبات لدى هذه   ،الخطي البسيط

  .طلوبات كمجموعاتلدراسة قوة العالقة بين الموجودات والم Canonicalصارف، وتحليل ارتباط الم

وجود عالقة ارتباط قوية بين الموجودات والمطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف بالدراسة تبين 

األجل والتمويل طويل تنويع استثمار ودائعها بعمليات التمويل قصير بقيام المصارف التقليدية و  اإلسالمية

استثمار ودائعها بعمليات التمويل قصير األجل دون إعطاء أهمية قيام المصارف اإلسالمية ب و،األجل

العائد على حقوق المساهمين متقارباً بين المصارف التقليدية كان و ،لعمليات التمويل طويل األجل

 ضعف درجتها لدى المصارف إلسالميةاكانت درجة المخاطر لدى المصارف كما  ،والمصارف اإلسالمية

قيام المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية باالحتفاظ بنسب متساوية من السيولة إضافة إلى ،التقليدية

  .النقدية نسبة لحجم الودائع لديها
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Abstract 

Asset/Liability Management (ALM) at Traditional Banks & 

Islamic Banks 

The study aimed at evaluating Asset Liability Management (ALM) of 

Traditional Banks and Islamic Banks, in addition to the important factors 

affecting on (ALM): liquidity, profitability and risk.  

The population of the study comprised the Islamic Banks in Jordan that count 

two in number, and another two Traditional ones. The sample of Traditional 

Banks was intended to be equal to Islamic Banks in Equity Shares. The 

classification was issued by the Association of Banks in Jordan; the study 

covered data of nine years 2000-2008.The research depended on secondary 

sources, mainly financial reports. Analysis included analytical descriptive 

approach, correlation and simple linear regression to analyze profitability, 

liquidity, and risk to show how banks manage their assets; and canonical 

correlation to study the strength of Assets and Liabilities as groups.  

The study came out with the following conclusions:  

-There was a strong correlation between Assets and Liabilities in Islamic Banks 

and Traditional Banks. 

-Traditional Banks were managing their deposits through diversifying short and 

long term investments, while the Islamic Banks were investing in short term and 

ignoring long term investments. 

-There were no significant differences in return on equity between Traditional 

and Islamic Banks. 

-Risk rate at Islamic Banks was approximately double that for Traditional Banks.  

-There were no significant differences on liquidity deposit ratio between 

Traditional Banks and Islamic Banks.    
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 الفصل األول

   طار العام للدراسةاإل

  مقدمة 1 - 1
كانت المصارف في األربعينات والخمسينات من القرن الماضي تتمتع بأرصدة كبيرة من 

األموال ذات التكاليف المتدنية في شكل ودائع تحت الطلب وودائع توفير، فكانت المشكلة 

دة من األموال ،لهذا السبب اإلدارية التي تواجه المصارف هي كيفية استغالل هذه األرص

 منذ مطلعنه أغير .)1(دارة الموجودات دون االنشغال بجانب المطلوباتإانحصر التركيز على 

الستينات من القرن الماضي بدأت األرصدة ذات الكلف المتدنية بالتناقص نتيجة التحسن الذي 

طلب على القروض ازداد ال نفسه وقتبالوظهر عند الشركات التجارية في إدارة سيولتها،

وذلك ،دارة مطلوباتهامويل هذا الطلب لجأت المصارف الى إولت.تطور االقتصاديلل نتيجةً

قراضها لتحقيق الربح، إو) خرينشهادات الودائع،واالقتراض من اآل(بممارسة شراء األموال

دارة إبنظام  )Margin Management دارة الهامش إ(ولذلك تم استخدام مصطلح 

لقياس التغير في الهامش من خالل المقارنة بين الزيادة في العائد على طلوبات،لما/الموجودات

  .بين االثنين Spreadالموجودات والزيادة في تكلفة المطلوبات لبيان الفارق

 وخالل السبعينات من القرن الماضي بدت الظواهر االقتصادية المسيطرة من تضخم وكساد،

لمطلوبات مجتمعة،وأصبح النظام ى إدارة الموجودات واالتركيز عل على مما أجبر المصارف

،وهي النظر   Asset Liability Managementالمطلوبات/دارة الموجوداتاإلداري هو إ

  ازدادت ن القرن الماضي ـوخالل عقد الثمانينات م.ركز المالي ككل وليس كجزءلى قائمة المإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .93، ص1995،اتحاد المصارف العربية،دارة الموجودات والمطلوبات وعالقتها بالتوريقإعبد اهللا،خالد أمين،) 1(
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التغيرات البيئية ممثلة في تكنولوجيا المعلومات،والقوانين والضوابط الرقابية،وتذبذب أسعار 

المطلوبات أكثر /الموجودات دارةإفأصبحت وضوابط كفاية رأس المال،التنافس، الفائدة،وحدة

  .صعوبة

 مخاطر السوقالمطلوبات تعني إدارة الميزانية العمومية بما يغطي جميع /دارة الموجوداتإإن 

Market Risks، التي تنشأ بدورها من حركة متغيرات ذلك السوق ، وتتضمن واحدة أو

عار السلع األولية مخاطر سعر الفائدة،ومخاطر التقلبات في أس: أكثر من المخاطر اآلتية 

 .وأسعار األسهم، ومخاطر التمويل، ومخاطر الربحية والنمو، ومخاطر سعر الصرف 

التحدي الرئيس للمؤسسات المالية ، غير  شكلت Credit Risks المخاطر االئتمانيةلقد كانت 

غدت مؤخراً أكثر أهمية ،فهناك العديد من المنشآت يؤدي فيها التبدل  مخاطر السوقأن 

  .وأسعار الصرف إلى تغير كبير في الربحية  غير في متغيرات السوق مثل أسعار الفائدةالص

إدارة السيولة، وإدارة التـداول، وتخطـيط   المطلوبات كذلك إلى / وتتصدى إدارة الموجودات

  : يلي ومن أهم أهداف إدارة الموجودات والمطلوبات ما. )1(رأس المال

ولة ومسيطر عليها من الملكية ضمن مستويات مقب تعظيم األرباح والعائد على حقوق - 1

السلع األولية،ومخاطر  الصرف،وأسعار ومنها أسعار الفوائد،وأسعارمخاطر السوق،

  .ومنها تعثر العمالء،ومخاطر االئتمان،يولة للتمكن من الوفاء للمودعينـالس

راتها ومؤشوبشكل تتحقق معه أرباح تساهم في تحسين نسب الربحية تحقيق نمو سليم، - 2

 .مترافقاً مع عدم التضحية بجودة الخدمة المقدمة ،في المركز المالي للمصرف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية ، برنامج معهد التدريب المالي والمصرفي ، األكاديمية العربية للعلوم المال المطلوبات/ إدارة الموجودات الشماع ، خليل ،  )1(

  . 205، ص  2004والمصرفية ، عمان ،       
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مع األهداف االستراتيجية قصيرة  توافقةالتأكد من تنفيذ السياسات واإلجراءات الم - 3

  .األجل وطويلة األجل والموضوعة من قبل مجلس إدارة المصرف 

ية المطلوبات تأخذ باالعتبار جميع البنود في جانبي ميزان/وبالتالي فإن إدارة الموجودات

وكذلك البنود خارج الميزانية،فإدارة المطلوبات تشمل الودائع،واالقتراض من ،المصرف

، ورأس المال،وبالمقابل فإن إدارة الموجودات تشمل النقدية،والقروض الممنوحة خريناآل

لعمالء المصرف،والمحفظة االستثمارية،والموجودات الثابتة،وعلى المصرف أن يأخذ 

أنشطته المتعلقة بجانبي الميزانية ،وتختلف آلية تحقيق  لمخاطر قي كباالعتبار الربحية وال

الهامش الصافي للفوائد أهم  دسالمية حيث يعالربحية بين المصارف التقليدية والمصارف اإل

  :سالميقتصاد اإلفي االمصدر لربحية المصارف التقليدية، بينما أسباب استحقاق الربح 

 .رأس المال وعائده الربح - أ

 . العمل - ب

الضمان وهو مخاطر الملكية من ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع أو هالك السلع،  - ت

،ولقد نهى  )1()الخراج بالضمان(ويدل على ذلك حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

،أي مالم يقع في ملكك  )2()عن ربح مالم يضمن(الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

حالة القرض كضموناً فإن الربح للضامن هو وضمانك ،أما في حال كَونِ المال م

 .الحسن أو الوديعة الجارية

ومنه فإن أسباب استحقاق الربح لدى المصارف اإلسالمية هي رأس المال والعمل ، وكل 

وحالة االنفراد تظهر في شركات األموال ،وحالة ،منهما يستحق عائداً انفراداً أو مشاركة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 292، ص1994 ، ، بيروت 7، دار المعرفة ،الجزء نن النسائيس النسائي ، )1(

 . 340، ص المرجع السابقالنسائي ، ) 2(
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 رأس المال من طرف ،والعمل من طرف آخر ،حيث إن المشاركة تظهر في المضاربة ،

حق المضارب حصته من جزاء يستبينما يستحق رب المال حصته من رأس المال المستثمر ،و

  .  العمل ونتاجه

حيث إن ،آلية عمل المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليديةفي وهنالك اختالف جوهري 

أسـس الشريعة اإلسالمية تستبعد التعامل بالفائدة ، وتستعيض عنها بالعمل على قبول الودائع 

توظيفها و،الحسن في الودائع الجاريةأو مبدأ القرض ،على مبدأ المضاربة للودائع االستثمارية

  مـن أوجه    بيوع ، ومشاركات ، وآجارات،وغيرها: سـالمية منوفق أدوات االسـتثمار اإل

سالمية السمحاء،حيث تختلف موازنة جانبي الميزانية الستثمار التي أقرتها الشريعة اإلا

والخسارة للودائع  المطلوبات بسبب المشاركة بالربح/للمصرف اإلسالمي بين الموجودات

بدالً من العمل بنظام  ،حسب نتائج توظيفاتها التمويلية واستثماراتهابالمصرفية اإلسالمية 

المصارف التقليدية،وكذلك تختلف دراسة إدارة السيولة والمخاطر في الفوائد إقراضاً واقتراضاً 

سالمية تنشأ اإلن المصارف إمن المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية، حيث  لدى كلٍّ

، وهذا ما سيتم دراسته )الضمان(عندها مخاطر ملكية تنتج عن تغير أسعار الملكية والهالك 

وتقييمه لدى كال النوعين من المصارف لمعرفة أوجه التشابه واالختالف،والمزايا والمخاطر 

فيض المطلوبات بأفضل آلية تحقق تعظيم الربح، وتخ/لكل منهما،وكيفية إدارة الموجودات

  .المخاطر، مع إدارة السيولة بالشكل األمثل 

  مشكلة الدراسة  1-2

ئد التي تتسم بها بين خصائص المخاطرة والعا مةالمالءالمطلوبات /تتضمن إدارة الموجودات

  تخدام األموال يتطلب ـن كل قرار يتخذه المصرف السإإذ  ،)1(ومطلوباته المصرفموجودات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لدى تداول األسماء التجارية لبعض المصارف،وتأخذ المعنى نفسه  المصرفبدالً من  بنك تستخدم كلمة) 1(
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 قراراً متزامناً معه حول كيفية تمويل هذا االستخدام،فالمخاطرة التي يتحملهـا المصـرف ال   

تشمل خصائص مطلوباته أيضاً،وهكذا تضـم  تتضمن خصائص موجوداته فحسب،وإنما تمتد ل

  .استراتيجيات إدارة المصرف المعاصرة رقابة كل من محفظة موجوداته ومحفظة مطلوباته

ة والمصارف ـدى تقوم المصارف التقليديـالدراسة من أجل معرفة إلى أي م مشكلةوتأتي 

الحصول على التمويل المطلوبات لديها بالشكل األمثل من حيث /سالمية بإدارة الموجوداتاإل

  المناسب حجماً ونوعاً،واالستثمارائتمانياً وتمويلياً لتحقيق العائد المناسب وفق مستوى المخاطر  

   .االستثمارية المرغوبة،مع التحوط لسيولة نقدية مالئمة لمتطلبات سحوبات العمالء

 هها المصارفالتي تواج تكالالمشالمطلوبات سنعرض / الهيكلة للموجودات  مشكلةولبيان 

  : المطلوبات وهي/ سالمية في كل من جانبي الموجودات التقليدية والمصارف اإل

على صيغ لدى إدارتها للموجودات سالمية ز المصارف التقليدية والمصارف اإلتركي - 1

  .السيولة النقدية وتخفيف المخاطرجل أكثر من التمويل طويل األجل للتحكم بالتمويل قصير األ

ح لدى الربوربح لدى المصارف التقليدية محدد بفائدة مقطوعة ومضمونة،عائد ال - 2

  ).الخَراج بالضمان(سعار الملكيةأسالمية غير مقطوع ومحفوف بمخاطر تقلبات المصارف اإل

سالمية بسبب حيازة الملكية،مقارنة مع مرتفعة لدى المصارف اإل درجة المخاطر - 3

  " .دون مـزج رأس المال والعمل"،نقدقراض الإالمصارف التقليدية التي تعمل ب

قارنة مع المصارف سالمية ملنقدية لدى المصارف اإلاختالف نسبة السيولة ا - 4

ضعيفة بسبب ) التوسع النقدي(سالمية على خلق النقودن قدرة المصارف اإلالتقليدية،حيث إ

  .طبيعة الودائع االستثمارية
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  أهمية الدراسة  1-3

  : ة للدراسة الحالية في النقاط التاليةتتمثل األهمية التطبيقي

 دارةإتشـير معظم األدبيـات إلى وجـود قصـور في الدراسـات المتعلقـة بمقارنـة  -1

،حيث إن معظـم  رف التقليديـة والمصـارف اإلسـالمية   المطلوبات لدى المصا/ الموجودات

  . دون دراسة مقارنةالموضوع  االدراسات كانت تبحث هذ

  . المطلوبات /لى مخزون المعرفة في مجال دراسة إدارة الموجوداتإضافة جديدة إ - 2

 .دراسة إمكانية معالجة إدارة السيولة لدى المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية   - 3

  أهداف الدراسة  1-4

سالمية ،ودراسة ى المصارف التقليدية والمصارف اإلالمطلوبات لد/ تقييم إدارة الموجودات 

 ،المطلوبات لدى هذه المصارف/ ة الموجودات ارة والمخاطر والسيولة عند إدعوامل الربحي

  :وتهدف الدراسة إلى ما يلي 

دارة المطلوبات كمجموعة ط بين إدارة الموجودات كمجموعة وإدراسة عالقة االرتبا .1

  .سالميةى المصارف التقليدية والمصارف اإلأخرى لد

سالمية تنوع استثمار فائض المصارف اإلمعرفة فيما إذا كانت المصارف التقليدية و .2

التمويل قصير األجل والتمويل دارتها للموجودات وفق عمليات إ عندالسيولة لديها 

 .طويل األجل من أجل زيادة الربحية وتخفيف المخاطر

لدى المصارف ) مؤشر للربحية(دراسة اختالف معدل العائد على حقوق المساهمين .3

 .سالميةارف اإلتقليدية عن معدله لدى المصال

قليدية عن درجتها لدى المصارف مقارنة اختالف درجة المخاطر لدى المصارف الت .4

 .سالميةاإل
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قليدية عن نسبتها لدى مقارنة اختالف نسبة السيولة النقدية لدى المصارف الت .5

 .سالميةالمصارف اإل

  محّدات الدراسة 1-5

جد في السوق المصرفي لم يمضِ عليها التوا ةفي سوري حيث إن المصارف الخاصة - 1

السوق المصرفي األردني اختيار لسوري أكثر من ثالث سنوات ،فاقتضت الدراسة ا

 . ليكون حيزها

تم دراسة المصارف اإلسالمية العاملة في األردن ،وتعدادها اثنان فقط،وهي البنك تس - 2

ن افإنه يوجد فقط مصر وحيث.)2(،والبنك العربي اإلسالمي الدولي)1(اإلسالمي األردني

تم بالمقابل دراسة اثنين من المصارف التقليدية العاملة تن في األردن،سان اثناإسالمي

. )4(،وبنك االستثمار العربي األردني)3(بنك اإلسكان للتجارة والتمويل:في األردن،وهما 

هما من ية حقوق المساهمين مع مثيلن المصرفين لكونهما متقاربين برتبوتم اختيار هذي

 حسب نشرة جمعية البنوك في األردنببموضوع الدراسة ،وذلك المية المصارف اإلس

 .2006 عام ةالصادر

ستكون الفترة الزمنية لدراسة القوائم المالية للمصارف األردنية التي سيتم تناولها  - 3

،حيث إن البنك العربي  2008إلى عام  2000بالدراسة تسع سنوات ،من عام 

  .1998اإلسالمي تأسس عام 

_______________________________________________________________________ 
(1)www.jordanislamicbank.com  
(2)www.iiabank.com.jo 
(3)www.hbtf.com  
(4)www.Ajib.com 

  

  

  



8 
 

  الدراسـات السـابقة 1-6

من خالل االطالع والدراسـة التي أجراها الباحث، لم يالحظ  وجود دراسات مقارنة   

بين المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية ،حيث بينّت " المطلوبات/رة الموجودات إلدا"

 المطلوبات لدى المصارف ولكن من دون /الدراسات السابقة أنه تم البحث في إدارة الموجودات

مقارنتها بين المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية ،إال أنه هنالك العديد مـن الدراسـات   

المطلوبـات،ومن هـذه   /ارنة ألهم العوامـل التـي تتناولهـا إدارة الموجـودات    تناولت المق

  .الربحية، السيولة، المخاطر :العوامل

 وباستعراض هذه الدراسات واألبحاث يتبين لنا أن)Ranjan and Nallari()1 ( قاما بدراسة

تـدت مـدة   إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المصارف التجارية في الهند وتحليلها،حيث ام

،وتم توزيع المصارف التي تم دراستها إلى مصـارف عامـة   ) 2004 -1992(الدراسة من

ومصارف خاصة،وتمت دراسة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى هذه المصارف عن طريق 

الذي يدرس إدارة الموجـودات كمجموعـة وإدارة المطلوبـات     Canonicalتحليل ارتباط 

ليل االرتباط معنوية لدى المصـارف العامـة والمصـارف    كمجموعة أخرى،وكانت نتائج تح

  .الخاصة،مع تميز قوة عالقة االرتباط لدى المصارف العامة عن المصارف الخاصة

  المطلوبات معنية بتحليل عوامل الربحية والسيولة والمخاطر لدى /إن دراسة إدارة الموجودات

عوامل من خالل دراسة بنك بتحليل هذه ال)Samad  and Hassan ()2(المصارف،حيث قام

 ،وامتدت فترة الدراسة منBank Islamic Malysia Berhad (BIMB)ماليزيا اإلسالمي 

،وتم تحليل النسب المالية باختبار المعنوية،حيث قامت الدراسة بالمقارنة بين )1984-1997(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ranjan and Nallari, Rahul, Research Study of Asset Liability Management in Indian Banks, Indian Institute of 

Management,2004. 

(2) Samad, Abdus, and Hassan, M.Kabir, the Performance of Malysian Islamic Bank, Intrnational Journal of Islamic Financial 

Services, VOL.1, 1999.  
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مصارف تقليدية،وتم تحليل نسب السيولة  )8(اإلسالمي ومجموعة تتكون من) BIMB(بنك 

 وبينت الدراسة أن ،Cash Deposit  ratio (CDR)لودائعباستخدام معدل النقدية نسبة إلى ا

هو األكثر سيولة مقارنة مع مجموعة المصارف التقليدية، وهذا ) BIMB(المصرف اإلسالمي 

  .هو األفضل واألكثر أماناً للمودعين لدى المصارف حيث يعني لهم المالءة 

رنة مع المصارف التقليدية وعن أسباب كون درجة السيولة أعلى لدى المصارف اإلسالمية مقا

 IBBL(Islamic Bank of Bangladesh Limited(لدى دراسة مصرف)Hassan()1(دراسة نيبتُ

سنة،ولم  16ن معظم عمليات تمويل هذا المصرف كانت قصيرة األجل،وكانت فترة الدراسة أ

وتعلل فقط،%2تظهر الدراسة نتائج للتمويل طويل األجل،حيث كان لتمويل المشاركة حصة

الدراسة األسباب بأن المصرف اإلسالمي هو مؤسسة تتميز بثقة كبيرة عند المودعين،وعليها 

 .المحافظة على هذه الثقة باالحتفاظ بمعدالت سيولة عالية

وتختلف درجة مخاطر السيولة لدى المصارف بحسب الظروف الخاصة لكل مصرف 

ت البنك اإلسالمي األردني وبنك البركة عند تحليل ميزانيا)2()سعيد(وسياسته،حيث بينت دراسة

وجود عالقة ذات  )2003-1992(ودراسة بعدي العائد والمخاطر خالل الفترةاإلسالمي،

داللة إحصائية بين مخاطر السيولة ومعدل العائد على حقوق الملكية لدى البنك اإلسالمي 

ة بين مخاطر السيولة األردني، وبالمقابل بينت الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائي

ومعدل العائد على حقوق الملكية لدى بنك البركة اإلسالمي،وبينت الدراسة أسباب هذا 

  اإلسالمي األردني يعتمد على تمويل المرابحات،وليس لديه تمويالت   االختالف،وهي أن البنك

  جيدة على ذات قيمة في المشاركات،وذلك بعكس حال بنك البركة اإلسالمي،الذي يعتمد بدرجة 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) Hassan, M.kabir, Islamic Banking in Theory and Practice, The Experience of Bangladesh,  
      Managerial Finance, VOL.25, 1999.  

  ،كلية المال واألعمال ،جامعة آل البيت، رسالة ماجستير غير منشورةإلسالمية،سعيد،بنان محمد،تقييم األداء المالي للبنوك ا) 2(

  .2006المفرق،األردن،    
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 .التمويل بالمشاركة والمضاربة مما يعرضه لمخاطر سيولة بشكل أكبر

للمصارف التجارية في األردن ومقارنتها مع البنك االسالمي األردني،قام ) 1()الطراد (وبدراسة

  يل الميزانيات لالطالع على مصادر األموال واستخداماتها،والقطاعات االقتصادية الباحث بتحل

التي تساهم في تمويلها هذه المصارف،وبينت الدراسة أن الموجودات السائلة نسبةً إلجمالي 

الموجودات عالية لدى المصارف التجارية والبنك اإلسالمي األردني،والسبب الرئيس هو 

لزامي المفروض من البنك المركزي على هذه المصارف،حيث أوصى االحتياطي النقدي اإل

الباحث بمعالجة مشكلة السيولة لدى البنك اإلسالمي األردني بدالً من االحتفاظ باألرصدة 

النقدية لدى البنك المركزي دون استثمار،وذلك بقيام الحكومة بإصدار سندات مضاربة تستغل 

فيستثمر البنك اإلسالمي فائض أرصدته وجزءاً من حصيلتها في تمويل مشاريع التنمية ، 

  .االحتياطي النقدي اإللزامي، وهذا يساعد على تمويل مشاريع التنمية

ن نسبة سيولة األصول هي عالية لدى المصارف التقليدية أ) 2()ناصر(كما  بينت دراسة 

رية عاٍل لدى مقارنة مع نسبتها لدى المصارف اإلسالمية،إضافة إلى أن وزن الحسابات الجا

المصارف التقليدية مقارنةً مع نسبتها لدى المصارف اإلسالمية ،وهذا يولد المقدرة لدى 

  المصارف التقليديـة على اشـتقاق الودائع والتوسـع النقدي االئتماني، ويبين الباحث أن دور 

وذلـك ألن  المصارف اإلسالمية في التوسع النقدي هو أقل نسبياً من دور المصارف التقليدية ،

  عقود المعامالت في المصارف اإلسالمية تؤدي إلى التوازن بين عرض النقد وعرض السلع، 

بصـورة  ) األراضي،العمل،رأس المال،التنظيم(حيث تمزج هذه المعامالت بين عناصر اإلنتاج

 سالمية تتالشى مقدرة قيقي لصورة العقود والمعامالت اإلحقيقية،وكلما اقتربنا من التطبيق الح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1998،جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان، إدارة االئتمان في البنوك التجارية في األردنالطراد،اسماعيل ابراهيم محمود،) 1( 

  .1991، جامعة عين شمس، في إدارة االعمالرسالة دكتوراه ناصر ،الغريب،الرقابة المصرفية على المصارف اإلسالمية ،) 2( 



11 
 

  .أو تَقّل ..المصارف اإلسالمية على اشتقاق الودائع والتوسع النقدي 

 (Samad & Hassan)املي السيولة والمخاطر عكسية،فإن دراسة وحيث إن العالقة بين ع

مصارف ) 8(اإلسـالمي أكثر سيولة مقارنةً مـع مجموعة ) BIMB(التي بينت أن مصرف 

اإلسالمي هو األقل مخاطرة مقارنـة  ) BIMB(تجارية ،أكدت هذه الدراسة أيضاً أن مصرف 

مصارف تجارية ،حيث اعتمدت الدراسة على قياس نسب الخطر باسـتخدام  ) 8(مع مجموعة 

،ويتبين أن ارتفاع هذا المعدل يعني Loan Deposit Ratio (LDR) توظيف الودائع معدل

رف قد تؤدي إلى إعسار مالي ،وبينت الدراسة أن المخـاطر  وجود مشكالت مالية لدى المص

لدى المصرف اإلسالمي الماليزي هي أقل من المخاطر لدى مجموعة المصارف التقليدية في 

ماليزيا والسبب يعود إلى أن االستثمار في األوراق الحكومية وفق صيغ الشريعة اإلسـالمية  

مصارف التقليدية ،كما أن رأسمال المصـرف  نسبته أعلى لدى المصرف اإلسالمي مقارنةً بال

اإلسالمي نسبةً لموجوداته هي أعلى مقارنةً مع هـذه النسـبة لـدى مجموعـة المصـارف      

هي معتمدة لتحليل مخـاطر االئتمان،أمـا أهـم الدراسـات      (LDR)علماً أن نسبة .التقليدية

مصرف،وهذاماسيتم لمخاطرعمليات المصارف الكلية فهي دراسة االنحراف المعياري لعوائد ال

  .دراسته من قبل الباحث

،التي تبين أن المصارف اإلسالمية تتفق مع المصـارف  )1()أبو قعنونة(وعند استعراض دراسة

التقليدية بصفة الوساطة المالية،حيث توجد مخاطر تشترك بهـا المصـارف اإلسـالمية مـع     

  سالمية نظراً لما تـتميز المصارف التقليدية ،وبالمقابل هنالك مخاطر تختص بها المصارف اإل

 .به من خصوصية منطلقات الصياغة الفكرية لها،وما يصاحبها من ظروف التطبيق الواقعي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،جامعة البلقاء غيـر منشورة رسالة ماجسـتيرأبو قعنونة،شيرين محمد سالم،إدارة المخاطر في العمل المصرفـي اإلسـالمي،) 1(

    . 2006التطبيقية،عمان،     
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وبينّت هذه الدراسة أن مجمل العقود اإلسـالمية تقوم على مبدأ المخاطرة بـخالف التعامل 

 طر، ـالربوي مضمون العائد،كما بينّت أن األنشطة االقتصادية النافعة كلها أنشطة يعتريها الخ

هو الغرر الفاحـش ) الخَطَر(ة ،بينما الغَرر المنهي عنه وربحها غير مؤكد ومعرض للزيـاد

الذي يوجد فـي العقود وليس األنشـطة ،كما بينت الدراسة أن صاحب رأس المال والعامل 

يتحمالن المخاطرة في الفقه اإلسالمي عند استحقاق الربح،حيث يخاطر صاحب المال بماله، 

اسة أن المال ال يلد ماالً،وسبب استحقاق رأس كما بينّت الدر.ويخاطر العامل بجهده وعمله 

 ).الغنم بالغرم(المال للعائد هو مشاركته في اإلنتاجية 

أن البنك اإلسالمي األردني يمـول قطاعـات ال تمولهـا المصـارف     )الطراد(وبينت دراسة 

كما بينت أن البنك اإلسالمي األردني يمنح تمـويالً أكثـر ممـا تمنحـه     . التجارية األردنية

مصارف التجارية من إجمالي موجوداتها وإجمالي ودائع عمالئها،إال أن البنـك اإلسـالمي   ال

  للمستثمرين الذين لديهم خبرة واسعة بتأسـيس ) المخاطر(األردني اليمول رأس المال المغامر 

المشاريع وإدارتها،وينقصهم رأس المال،حيث يتركز تمويل البنك اإلسالمي األردنـي علـى   

 .رابحة والكمبياالت التمويل بالم

    )Samad & Hassan(ة الربحية والمخاطر طردية فإن دراسوحيث إن العالقة بين عاملي 

مصـارف   (8)اإلسالمي هو أقل مخاطرةً مقارنةً مع مجموعة ) BIMB(التي بينّت أن بنك "

اإلسـالمي هو أيضاً أقل ربحية مقارنـةً   (BIMB)تـؤكد أن المصرف " تجارية في ماليزيا

التجارية ،حيث تم احتساب نسبة العائد علـى حقـوق الملكيـة      ) 8(ع مجموعة المصارف م

Return on Equity (ROE) وحللّت الدراسـة أسـباب   .التي تقيس أيضاً الكفاءة اإلدارية

انخفاض الربحية لدى المصرف اإلسالمي في ماليزيا بأن االستثمار لدى المصارف اإلسالمية 

األسهم والسندات التي تتفق مع مبادىء الشريعة اإلسـالمية ،كمـا أن   مقيد بأنواع محددة من 
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المصارف اإلسالمية تستثمر في األوراق المالية الحكومية المتوافقة مـع مبـادىء الشـريعة    

اإلسالمية التي عائدها منخفض نسبة لباقي األنواع مـن األوراق الماليـة ،والودائـع لـدى     

ص هذه المصارف على االحتفاظ بنسب سيولة أعلـى  ،فتحر)أمانة(المصارف اإلسالمية هي 

  ومن أسباب .من المصارف التقليدية للوفاء بهذه الودائع حين طلب السحب من المودعين لديها 

،وعمليات Trust Profit Sharing انخفاض الربحية أيضاً عدم التمويل لعمليات المضاربة

لعمليات غير شائعة في ماليزيا، ،حيث إن هذه اJoint Venture Profit Sharingالمشاركة

 أنية لقبول فكرة المشاركات ،إضـافة إلـى   وال يوجد خبرة ومعرفة بها ،فلذلك ال توجد أريح

  المشاركات تتطلب كلف رقابة عالية يتكبدها المصرف ،كما أن هنالك مصاعب عند تـقيـيم 

 .إدارة المشاريع المربحة

ة االرتباط لمجموعة الموجـودات ومجموعـة   بدراسة عالق (Ranjan & Nallari)وقد قام 

المطلوبات،وكذلك بتحليل الربحية لدى مجموعة المصارف العامـة والمصـارف الخاصـة،    

،وتبـين   Return on Equity (ROE)واستخدما معدل العائد علـى حقـوق المسـاهمين    

بـإدارة  بالدراسة أن معدل الربحية هو أعلى لدى المصارف الخاصة التي كانت أكثر مخاطرةً 

محفظتها لتحقيق الربح،حيث كانت تستثمر مواردها قصيرة األجل فـي عمليـات اسـتثمارية    

  .طويلة األجل،معتمدةً على سياستها االستراتيجية المغامرة

  :أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

المطلوبـات لـدى   /بتحليـل إدارة الموجـودات   Ranjan and Nallari  قامت دراسـة  -1

 هـذه  والمقارنة بين المصارف العامة والمصارف الخاصة،وكانت إضافة لمصارف التجارية،ا

 /سـالمية لـدى إدارة الموجـودات   دراسة المقارنة بين المصارف التقليدية والمصـارف اإل ال

  .المطلوبات لديها
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 /بتحليل العوامل المؤثرة علـى إدارة الموجـودات    Samad and Hassanقامت دراسة -2

 ،)الربحية والسـيولة والمخـاطر  (سالمية ى المصارف التقليدية والمصارف اإلات لدالمطلوب

هذه إضافة  ئتمانية لدى المصارف،وكانتعلى تحليل المخاطر االالمذكورة الدراسة واقتصرت 

تحليل المخاطر الكلية لدى هذه المصارف،والتي تشمل مخاطر ملكية أدوات االستثمار  الدراسة

بتحليل هذه العوامل لدى المصـارف  ) سعيد(كما اقتصرت دراسة . ئتمانيةإضافةً للمخاطر اال

تحليل هذه العوامل،والمقارنة بين المصـارف التقليديـة    هذه الدراسةاإلسالمية،وكانت إضافة 

  .المطلوبات لديها/ والمصارف اإلسالمية لدى إدارة الموجودات

 الربحية لدى دراسة إدارة على تحليل عامل  Ranjan and Nallariاقتصرت دراسة  - 3

،كذلك اقتصرت دراسة  )العامة والخاصة(المطلوبات في المصارف التجارية /الموجودات

(Hassan) المطلوبات /على تحليل عامل السيولة لدى دراسة الموجودات) ناصر(و) الطراد(و

ى تحليل عل) أبو قعنونة(في المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية،وأيضاً اقتصرت دراسة 

 هذه الدراسةعامل المخاطر في المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية،وكانت إضافة 

بالمقارنة بين المصارف التقليدية ) الربحية والسيولة والمخاطر (تحليل مجمل هذه العوامل 

  .المطلوبات/والمصارف اإلسالمية لدى إدارتها للموجودات 
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  الفصل الثاني
  لدراسة اإلطار النظري ل

  وتطورها نشأة المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية 2-1
  نشأة المصارف التقليدية وتطورها 2-1-1

نسانية،ظهرت الحاجة إلى تبادل السلع والخدمات بين أفراد هذه منذ بداية ظهور المجتمعات اإل

قايضة لم يكن المجتمعات،وكانت المقايضة هي الوسيلة األولى في هذا التبادل،لكن نظام المـ

     مالئماً حتى في النظام االقتصادي البدائي،فكان التحول التدريجي لنظام النقود المعدنية

كسبائك الذهب أوالفضة،إال أن قطع المعدن هذه كان لها جانب سلبي كوسيلة  )غير المصكوكة(

النقود،  للتبادل،حيث لم تكن متوافرة في كل األماكن واألوقات،فكان الحل المناسب هو صك

وهذه كانت بداية تدخل الحكومات في األمور النقدية،رغم أن النقود المصكوكة كان لها سلبية 

  .هامة هي احتمال السرقة أثناء التخزين أو النقل

لحمايتها من خالل اإليداع  محالت الصاغةولتخفيف مخاطر السرقة كانت الحاجة لوجود 

ويرجع كثير من الباحثين الفضل لإلغريق في  وحفظ الذهب والفضة لديهم من قبل مالكيها،

تطوير العمل المصرفي في العالم القديم،ونقله عنهم الرومان،واتسع العمل في النظام 

المصرفـي باتساع دائرة النفوذ الروماني، وانتشر في أواخر القرون الوسطى مع ازدهار 

  .التجارة والصناعة في إيطاليا

من العمالت المعدنية المختلفة الوزن والعيار والجنسية في  كما أدى انتشار التعامل بخليط 

 فقاموا بأدوار تلقي أموال التجار الصيارفةمراكز التجارة واألسواق في أوروبا إلى ظهور 

،بينما يرجع )1(لديهم كودائع، مع استعدادهم لرد هذه الودائع للمودعين أوألمره حين الطلب

  ، صرفي إلى صاغة الذهبالدور األول في تطور العمل المبعض الباحثين اإلنكليز واألمريكان 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 .  236، ص 1983، القاهرة ، دار النهضة العربية، والنقودمقدمة في البنوك الشافعي ، محمد زكي، )1( 
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الذهب لديهم مقابل إعطاء إيصال ملكيته للمودع لديهم حيث كان الصاغة يقومون بحفظ 

يتعلق بالحفظ  ليسترد الوديعة شخصياً،فكان دور الصاغة مثل دور المصارف الحديثة بما

لمصارف الحديثة في قبول الودائع انتقلت األمين في الصناديق الحديدية،وبذلك فإن وظيفـة ا

الذين مارسوا هذه الوظيفة في بداية مجتمعاتهم،فبدأت المصارف  إليها من الصرافين والصاغة

 درتَسبقبول إيداعات التجار من النقود المعدنية مقابل إيصاالت ملكية  وتُ بوظيفة الحفظ األمين

  .حين استعادة وديعتهم 

في مرحلة الحقة حين تبين إمكانية نقل ملكيـة الوديعـة مـن     فقد جاءتية أما الوظيفة النقد

شخص مودعٍ لشخص آخـر يعينه،وذلك عن طريق أمر كتابي من المودع يطلب فـيه تسليم 

الوديعة،وفي حال عدم رغبة المستفيد بسحب الوديعة،فإن التوقيع على شـهادة اإليداع أصبح 

من المودع األصلـي إلى المالك الجديد، وذلك دون التسليم يكفي لـتحويل مـلكية الوديعـة 

الفعلي لألموال المودعة،وهذه كانت بداية استعمال الشيكات لتحويل ملكية النقود،ومع مـرور  

الوقت أصبح الصاغة يصدرون شهادات ملكية أوإيداع بالقيمة االسمية للمبلغ المودع بدالً مـن  

ع، مؤكـداً  اإليصال،فأصبح الصائغ يعطي المودأنع ورقة مالية بالقيمة االسمية للمبلغ المود 

استبدالها عند الطـلب بقيمتها االسمية من الذهب،وفي النصف الثاني من القـرن   يمكنالورقة 

السابع عشر تفشت ظاهرة تالعب الصيارفة بالمصكوكات،فظهرت حاجـة الدولـة لتأسـيس    

، وبنـك  1609،وبنك أمستردام عـام  1587المصارف العامة، فتم تأسيس بنك البندقية عـام

، وكان الهدف تركيزعمليات الودائع في مصـرف يخضـع إلشـراف     1619هامبورغ عام 

  .)1(الصالح العام وحماية المودعين من غش الصيارفةعلى  حفاظلالحكومة،وذلك ل

  س عليهم ـارف بالخبرة أنه ليـفجاءت حين تأكد الصاغة ورجال المصأما وظيفة اإلقراض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .237، صالمرجع السابقالشافعي، محمد زكي،  )1(
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االحتفاظ بكامل ما يودع لديهم من عمالت ثمينة مادام المودعون واثقيـن أن بإمكانهم تبديـل 

لـب،وأن هـؤالء   شهادات اإليداع التي بحوزتهم بما يقابلها من مصكوكات ثمينـة عنـد الط  

المودعين أصبحوا قانعين أكثر بالدفع عن طريق تـحويل اإليـصاالت وشهادات اإليداع مع 

بقاء المصكوكات الذهبية والفضية في الخزائن المصرفية،فبدأ الصاغة والمصرفيون بإصـدار  

 اإليصاالت وشهادات اإليداع بأكثر من قيمة النقود الثمينة المحفوظة لديهم ،وأصـبحت قيمـة  

االحتياطات الموجودة لمواجهة السحوبات الفعلية من النقود الذهبية أوالفضية تمثل جزءاً مـن  

مجموع قيمة اإليصاالت والشهادات الصادرة عنهم،مما أتاح استعمال مـا زاد عـن الجـزء    

اإلقراض، فالمصرف الحديث أصبح يقْرِض مـن ودائـع    المخصص لالحتياطي في عمليات

حاجة لالقتراض بعد تقديمهم ضمانات كافية مقابل فائدة، ويقوم المصـرف  للذين هم ب عمالءال

 دام مركزه المالي يسمح له بالوفاء بمطالب المودعين،ولكن المصارف لم تعـد  بهذه المهمة ما

بـل تقـدم قروضـاً مـن ودائـع لـيس لهـا وجـود         تقدم مجرد قروض من ودائع تملكها،

  .) 1(أهم وظائف المصارف التجاريةعندها،فأصبحت تخلق هذه الودائع،وهذه من 

فكانت عندما تأكد رجال المصارف أنه من النادر قيـام   " خلق الودائع"أما عملية توليد النقود 

كل المودعين بطلب ودائعهم في الوقت نفسه،فولدت فكـرة االحتيـاطي الجزئي،وبالتجربـة    

ن هذه المصارف إ،حيث والممارسة حصلت الثقة بقدرة المصارف على رد الودائع عند الطلب

تحتفظ باالحتياطات المناسبة،وتـحدث عملية خلق النقود أوخلق الودائع عندما يقوم المصرف 

بإقراض جزء من مصادره المالية المتاحة ، ثم يقوم المقْتَـرِض بـإعادة إيداع القرض فـي  

األصلية التــي   تمييزاً لها عن الوديعة المشتقةأحد المصارف ،ويطلق على هذه الودائع اسم 

  تمثل قيام أحد العمالء بإيـداع نقود أو شـيكات حصل عليها من غير طريق االقتراض مـن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .160،ص1999،عمان،دار زهران للنشر والتوزيع، النقود والمصارف والنظرية النقديةالشمري، ناظم، ) 1(
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 الوديعـة ،وقد يقوم المصرف الثاني الـذي ُأودع لديـه القـرض    )1(هاز المصرفيوحدات الج

بإقراض باقي مبلغ الوديعة لشـخص آخر،والـذي   " وبعد اقتطاعه االحتياطي الالزم" المشتقة

 بدوره يقوم بإيداع القرض لدى مصرف ثالث،حيث يقوم هذا المصرف كذلك بإقراض المبلـغ 

اطي الالزم لشخص آخر، وهكذا تتم عملية خلق النقود، وعمليـة  المتاح لديه بعد اقتطاع االحتي

خلق الودائع تزيد لدى النظام المصرفي مـع انخفاض نسبة االحتياطي النقدي الذي يفرضـه  

خلق الودائع  علىقدرة النظام المصرفي محالياً البنك المركزي على المصارف العاملة ،وتقل 

يفرضه البنك المركزي،وتتحكم البنوك المركزية عادة  مع ارتفاع نسبة االحتياطي النقدي الذي

بفرض نسبة االحتياطي اإللزامي على المصارف التجارية بحسب الوضع االقتصادي للدولـة  

  .من حاالت ركود أو رواج اقتصادي 

  نشأة المصارف اإلسالمية وتطورها  2-1-2

ات المختلفة منذ فجر التـاريخ،  كانت المنطقة المعروفة اليوم باسم العالم العربي مهداً للحضار

حيث نشأت فيها الحضارة المصرية القديمة في وادي النيل، والحضارة البابلية وما تالها فـي  

منطقة الرافدين،كما نشأت حضارات أخرى في بالد الشام وإفريقيا،وأحاطت بهـذه المنطقـة   

انية،ونشـأ عـن   حضارات شعوب أخرى تفاعلت معها ،الحضارة الفارسية واليونانية والروم

تفاعل هذه الحضارات نشاط اقتصادي تجاري بين شعوبها، حيث ورد في القرآن الكريم فـي  

،وقـد كـان لمكـة    ) 2())إِيالفهِم رِحلَةَ الشتاِء والصيف،لإِيالف قُريشٍ((سورة قريش قول اهللا تعالى 

كزها الديني قبــل ظهـور   المكرمة مركز تجاري مرموق في الجزيرة العربية باإلضافة لمر

   ،اإلسـالم، وكان تجار مكة يرسلون قوافلهم ويتبادلون السلع والبضائع مـع بالد الشام واليمن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46ص،2002زيع،،عمان،الوراق للنشر والتوإدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتمانيالزبيدي، حمزة،) 1(

  .2 -1،آية سورة قريشالقرآن الكريم،)2(
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وقد ظهر في ظل هذا االزدهار التجاري في مـكة الـمكرمة وغيرها من الـحواضر بعض 

  .)1(أشكال التعامل المصرفي

كان الناس في مكة يودعون فائض ما لديهم من أمـوال لـدى أشـخاص   ففي مجال الودائع  

في مقدمتهم، ) صلى اهللا عليه وسلم(تمعهم،ويأتي رسول اهللا محمدعرفوا بالثقة واألمانة في مج

حيث كان الناس يأتمنونه على ودائعهـم، والـتي بقي الكـثير منهـا لديه حتى هاجر إلـى  

، وأمره أن يبقى في مكة حتـى  )رضـي اهللا عنـه( المدينة المنورة،حيث وكَّل ابن عمه علياً

عنده شيء يخشى عليـه، إال    بمكة أحد لم يكنللناس، و يؤدي عنه الودائـع التي كانت عنده

  . ) 2(وضعه عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما عرف عنه من صدقه وأمانته

  :فقد سلك التجار سبيلين هما أما في مجال االستثمار 

  .إعطاء المال مضاربةً على حصة من الربح . 1

   ين ـاك ، سواء بين العرب أنـفسهم، أو بينهم وبإقراض المال بالربا الذي كان شائعاً آنذ. 2

  .اليهود المقيمين في الجزيرة العربية حينها ، حتى جاء اإلسالم وحرم الربا   

وقد استمرت الثقة بين الناس بعد اإلسالم بائتمان بعضهم بعضاً علـى األمـوال والنفـائس،  

اع الـذي  إلشارة إليـه أن اإليدوبخاصة في ظروف الجهاد في سبيل اهللا تعالى ،ومما تجدر ا

ومـن ثـم فـي اإلسالم، كان مـقتصراً على الحفظ األمين الـذي  عرفه الناس في الجاهلية،

 .) 3(يلزم فيه المؤتمن برد العين نفسها التي استلمها دون أن يتصرف فيها أي تصرف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  41ص ,1982,،الطبعة الثانية،عمان،دار الفكرللنشر والتوزيععمال المصرفية بمايتفق والشريعة اإلسالميةتطوير األسامي، حمود،) 1( 

  .418، ص 2003، الطبعة الثانية ،دمشق، بيروت، دار ابن كثير،السيرة النبويةالحميري، أبو محمد عبد الملك بن هشام، ) 2(

  .42، ص المرجع السابقحمود ، سامي ، ) 3(
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فـي إحـدى المنـاطق الريفيـة     حين بدأت المحاولة األولى  المصارف اإلسالمية ظهرتلقد 

أول مؤسسة تستقبل الودائع  الماضي القرنن الباكستانية ،حيث تأسست في نهاية الخمسينات م

ي عائد من ودائعهم ،كما لـم  ن أالمزارعين،دون أن يتقاضى المودعو لتقديمها إلى الفقراء من

ب لهـا  تَكْهذه المؤسسة أي عوائد على األموال التي تقرضها ،إال أن هذه المحاولة لم ي ضتتقا

المؤسسـة   تلـك اإلقبال على إيداع األموال فيها، وبالتالي أغلقت فنية،ولعدم  النجاح لعدة أمور

 )1(أخـرى  نتهاء هذه التجربة ظهرت تجربةاوب.الماضي  أبوابها في بداية الستينات من القرن

ل بنك ادخار محلي للعمـل  وم أ1963عام ) ميت غمر(بمدينة  األرياف المصرية ،فتأسس في

أو حـي  تم إنشاء وحدات مصرفية في كـل قريـة    حيث،بأسس تتفق مع الشريعة اإلسالمية 

،وتوظيفها في خدمة احتياجاتهم شراف المؤسسة العامة لالدخار لتجميع مدخرات الناس تحت إ

أم (ة حين قـررت جامعـة   وجاءت المحاولة الثالث.هذه التجربةمل بم توقف العثفي منطقتهم ،

: م بمشاركة نخبة مـن العلمـاء،منهم   1966تدريس مادة االقتصاد اإلسالمي في عام ) درمان

الدكتور محمد عبداهللا العربي، والدكتور كامل الباقر،والدكتور عبد العزيز النجار،فخرج هؤالء 

م المشروع إلى البنك د،وقُ) أم درمان(نشائه في إل)  فوائدبنك بال(لتدريس بمشروع من خالل ا

ة لرابعوكانت المحاولة ا.وتنفيذه،ولكن حالت الظروف دون تنفيذه المركزي السوداني لدراسته

  .م ،وقام بقبول الودائع واستثمارها1971بإنشاء بنك ناصر االجتماعي عام 

واقعة بـعد انعقاد المؤتمرالثاني لوزراء  حقيقة المصارف اإلسالميةولقد أصبحت فكرة إنشاء  

ث تم صدور قراره التـاريخي بالموافقـة   ـ،حي1974مالية الدول اإلسالمية بجدة في آب عام 

  فصول، 9مادة تقع في 69اء البنك اإلسالمي للتنمية،حيث تكونت االتفاقية منـعلى اتفاقية إنش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،الطبعة األولى،دمشق ،دار النوادر، المؤسسات المالية اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعيةالعلي،صالح حميد ، )1(

  .100،ص 2008
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وتناولت أهداف البنك ووظائفه وصالحياته وعضويته وموارده المالية واستخداماته وعملياتـه  

،ثم جاء التصريح )1(نتيجة أعماله وتوزيع أرباحه ومركزه القانونيوتنظيمه وأدواته وميزانيته و

، 1977عـام   وداني والمصريـ،ثم بنكي فيصل الس1975 عام الميـبتأسيس بنك دبي اإلس

استجابة للمد اإلسالمي الشعبي الصاعد الذي تكرر حدوثه إلتاحة الفرصة لبعض المـواطنين  

يمارسوا نظاماً أو الذين يتعاملون معها اضطراراً،كي الذين اليتعاملون مع المصارف التقليدية، 

ن النظـام  إمصرفياً وفق معتقداتهم،نظــراً للتناقض الواضح بـين أسـس النظامين،حيـث    

المصرفي التقليدي يقوم على ضمان حق المودعين في الوديعة وريعها،بينمـا يقـوم النظـام    

ودعين فـي حسـاب االسـتثمار    المصرفي اإلسالمي على انعدام الضمان، وعلى مشاركة الم

  .المشترك للمصرف ربحاً وخسارةً

  المطلوبات/إدارة الموجودات   2-2

ضمن  ،المطلوبات هي تحقيق أعلى عائد ممكن/إن غاية أي مصرف في إدارة الموجودات

أربعة عوامل  هذه الغاية يتطلب أخذ ،وإن تحقيقمستويات مقبولة ومسيطر عليها من المخاطر 

  : وهي ،نبالحسبارئيسة 

                                     Liquidity Management(2)  إدارة السيولة  النقدية      - 1

على إدارة المصرف تـوفير سيولة نقدية كافية لمواجهة السحوبات النقدية من المودعين لديها 

  مقابل أرصدة شيكات  بالحسابات الجارية أو حسابات االدخار،أو حين يقوم المودعون بإصدار

حساباتهم الجارية لدى المصرف،وعادة تفرض المصارف المركزية احتياطياً إلزامياً 

Required "Statutory" Reserve   كنسبة إلزامية يجب على المصارف االحتفاظ بها مـن  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1974، مطبوعات البنك ، جدة، سيس البنكاتفاقية تأالبنك اإلسالمي للتنمية،   (1)
,Eight Edition, The Economics of  Money, Banking , and Financial Markets(2) Mishkin , S.  Frederic,   

        Columbia University, Pearson , 2007 , p226. 
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استثمار النقدية المتاحة  إجمالي قيم الودائع بأنواعها المختلفة ،وفي حـال توجه المصارف إلى

دون االحتفاظ بهذا االحتياطي المفروض عليها لحماية سحوبات المودعين، فإن المصارف لها 

  : وفق إحدى الخيارات التاليةتقوم بحل هذه المشكلة لتأمين االحتياطي الالزم 

 تتعامل وهذا الخيارمتاح للمصارف التقليدية، وال االقتراض من المصارف األخرى بفائدة، -أ

 .فيه المصارف اإلسالمية لتحريم الربا وفق أحكام الشريعة اإلسالمية   

   بيع بعض األوراق المالية،وهذا يكلف المصرف عموالت لسماسرة البيع،وهنالك سـندات -ب

   ارف ـذات سيولة عالية،وتتعامل بها المصارف التقليدية،وال تتعامل بها المص دحكومية تع 

  .اإلسالمية دة المحرمة وفق أحكام الشريعةاس الفائن عوائدها محسوبة على أساإلسالمية،أل   

 ، ويعتمد هذا االقتراض على سعر الفائدة، ملجأ أخيراالقتراض من المصرف المركزي  -جـ

 وتتعامل به المصارف التقليدية، وال تتعامل به المصارف اإلسالمية، ألن الفائدة محرمة         

  .م الشريعة اإلسالميةوفق أحكا       

   يـرف، لتأمين النقدية الالزمة لالحتياطـتخفيض حجم القروض بجانب موجودات المص - د

    ارفـالمص يث ال تقوم يرة األجل، بحـذلك عادة للقروض قصاإللزامي المطلوب، ويتم     

  ما ورب ،وهذا قد ال يرضـي عميل المصرف،بإعادة اإلقراض حين استحقاق هذه القروض    

  ر للمصرف ـس،والخيار اآلخـذهابه لمصرف آخر منافـر المصرف هذا العميل بـخسي    

  .حجم قروضه هو بيع قروضه لمصرف آخر لتخفيض    

القروض بخسارة،ألن المصارف المشترية ال تعرف  لهذه وهنا يواجه المصرف مشكلة البيع

ض،لذلك قل من القيمة الفعلية للقرو،فتحتاط بالشراء بأقة المقترضين وقدرتهم على الوفاءحقي

 بنقدية فائضة عن االحتياطي اإللزامي للمصرف المركزي،يجب على المصارف أن تحتاط 

ة،أو لم تقرضها تدر أي أرباح للمصارف إذا لم تستثمرها في األوراق المالي رغم أن النقدية ال
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تتكبدها فيما إذا ـالتي س ة المصارف من تبعة التكاليفللعمالء،وبالمقابل تحمي هذه النقدي

المذكورة أعاله،وهكذا فإن الفائض النقـدي هو ضمان لسداد  اتخذت أياً من الخيارات األربعة

ض ـارة االحتفاظ بالفائـكلف إضافية،فالمصارف تتحمل خسحوبات المودعين،ودون س

،وذلك )اإلقراض فرصة فقدان استثماراتها في األوراق المالية أوة البديلة،ـكلفة الفرص( النقدي

ألصحاب الودائع حين الطلب،لذلك تقوم المصارف المركزية بفرض  ضماناً للوفاء بالسداد

 المطلوبات،/إجبارية لتتمكن المصارف من المواءمة بين الموجودات واحتياطاتقيود قانونية 

 حيث يقرر المصرف المركزي نسباً لالحتياطات والسيولة لسالمة النظام المصرفي، إضافة

النسب من أهم أدوات السياسة النقدية التي يمارسها المصرف المركزي للتحكم في  العتبارهذه

عرض النقد واالئتمان في المجتمع تناسـباً مع الوضع االقتصادي والنقدي للبلد من حيث 

  .وجود تضخم أو كساد

بعـض   بوضـع " بحسب استراتجيتها الخاصة" ضافة للقيود االجبارية تقوم بعض المصارفإو

القواعـد لالحتفاظ باحتياطـات اختياريـة لمواجهـة أي عقبـات مسـتقبلية قــد تواجـه        

سويسرا  (BIS)بنك التسويات الدولية (Basle)وضعت لجنة بازل 1988المصرف،ومنذ عام 

عدداً من القواعد شـبه المـلزمـة للمصـارف التـي تتعامل في نطاق السـوق الدولــي  

، والتـي  المخاطر االئتمانيةيتعلق بكفايـة رأس المال وإدارة  لتطبيقـها، وخصوصـاً فيمـا

،والتـي  2بازلتم إعداد اإلرشـادات والتعليمات الجديدة  1999،وفـي عـام 1بازلتسـمى 

  .)1( غيلية والتسويقية،إضافة للمخاطر االئتمانيةـمخاطر التشـإدارة الـمت بـتـاه

المنـاخ االقتصـادي    ،آخذةً بالحسـبان أن تمارس نشـاطهاالمصـارف مما سبق يجب على 

  لى ـهيالت مبنياً عـرف،وأن يكون قرار منح القروض والتسـوالمالي،وهيكل ودائـع المص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Bank for International Settlements ((BIS)),The Basle Committee on Regulations and Supervisory  Practice, comprises, 

Basel II, 1999. 
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الدراسات االقتصادية واالئتمانية والمالية والشخصية التـي تقوم بها دوائر االئتمان وأقسـامه  

الكفوءة فـي المصرف وفروعه،مع االلتزام بالقواعد المصرفية السـليمة من توزيع االئتمان 

مع األخذ باالحتياطات الالزمة .،أوسلعة محددةةسوق محددمعين، أو  وعدم تركيزه في طرف

عند منح القرض والتسهيالت المصرفية ،والحصـول عـلى الضمانات الكافية للتأكد مــن  

  .إمكانية اسـترداد األموال التي تم اقتراضها بتاريخ استحقاقها

                                                          Asset Management(1) إدارة الموجودات  - 2

على إدارة المصرف القبول بمستوى منخفض المخاطر على موجوداتها،وذلك بتخفيض نسـبة  

النكول لعمالئها عن الوفاء بالتزاماتهم،لكي يعيدوا سداد األموال التي اقترضوها من المصرف، 

ه، وبمـا أن هـدف   إضافة إلى قيام المصرف بتخفيض نسبة المخاطر بقيامه بتنويع موجودات

  : المصرف هو تعظيم ربحه، فـان إدارة المصرف تبحث عن

  .  االستثمار باألوراق المالية، والقيام بعمليات اإلقراض التي تحقق لها أعلى عوائد ممكنة -أ

  .تنفيذ االستثمار واإلقراض بأقل مخاطر ممكنة -ب

  .اطي سيولة نقديـة كافيةتحقيق أعلى عوائد وأقل مخاطر ممكنة، مع االحتفاظ باحتي - جـ

  :األهداف المذكورة تتبع إدارة المصرف إحدى الطرق األربع الرئيسة التاليةهذه ولتحقيق 

البحث عن مقترضين يحققون أعلى العوائد للمصرف ، مع استبعاد أن يقوموا بالنكول : أوالً 

اض متحفظة، وبشكل عام فإن المصارف تضـع سياسات إقر. عن وفائهم لسـداد التزاماتهم

   أن من محفظة القروض،علماً أنه من المهم  % 1وعادةً يكون معدل نكول الـعمالء أقـل من 

ال تكون سياسة اإلقراض لدى المصرف متحفظة،لكي ال تفقد فرص إقراض قد تحقـق لهـا   

  ابط االئتمان بالبحث عن المقترضين المحتملين الذين يكون ـة،وهذا هو دور ضـعائدات عالي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  , P 229.Op. Cit(1) S. Mishkin,   
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 .تصنيفهم االئتماني جيداً،ليقوموا بسداد التزاماتهم وعوائدها للمصرف في الوقت المحدد

  .قيام المصرف بشراء األوراق المالية التي تحقق أعلى العوائد وأقل المخاطر:ثانياً

قيام المصرف بتخفيض المخاطر بالقيـام بعملية التنويع، وذلـك من خالل االحتفـاظ  :  الثاًث

إقراض قصير األجل، وإقراض طويل األجل، واالستثمار بسندات (بعدة أنواع من الموجودات

   .، وتنويع عدد الزبائن والمقترضين)الخزينة والسندات العادية

النقدية لديه بشكل يغطي االحتياطي اإللزامي المطلـوب،  قيام المصرف بإدارة السيولة : رابعاً

ويتم ذلك باالحتفاظ بموجودات سائلة يكون عائدها أقل . لكي يتجنب االقتراض ودفع كلَف لذلك

من باقي الموجودات، علماً أن االحتفاظ بسيولة نقدية فائضة عن الحاجـة تكلـف المصـرف    

ه السيولة، بينما هـو يـدفع فائـدة علـى     خسائر، ألن المصرف ال يحقق عوائد علـى هـذ

سـالمية تقـوم   رف التقليدية، حيث إن المصارف اإلهذا فيما يـخص المصا. التزاماته النقدية

  .بدفع العوائد للمودعين في حال الربح وفق قاعدة الخراج بالضمان 

 LiabilityManagement(1)                            إدارة المطلوبات       -3

تينات من القرن ـا بأقل الكلف الممكنة،فمنذ بداية السـسعى إدارة المصرف بتمويل ميزانيتهت 

  ة،والتي هي التزامات على ـاليـادر مـرين،بدأت المصارف الكبيرة بالبحث عن مصـالعش

المصارف لتقوية االحتياطي والسيولة النقدية،وهذا كان مفاده نشوء سوق اإلقراض لليلة بين 

ذلك نشوء شهادات اإليداعات القابلة للتظهير،وبذلك أصبح بإمكان المصارف أن المصارف،وك

   Certificate of Deposit (CD)التضيع فرصة اقتراض عميل،حيث تقوم بإصدار شهادة اإليداع

لتأمين التمويل الالزم إلقراض هذا العميل، وكذلك الحال حين وجود عجز سيولة نقدية غير 

  عر ـقتراض من المصارف بسي اإللزامي،فإن المصارف تقوم باالحتياطكافية لتغطية نسبة اال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) S. Mishkin, Op. Cit, P 230. 



26 
 

  .قتراض المصرفي لليلة أو أكثر،بحسب حالة الفائض أو العجز لنسبة االحتياطي اإللزامياال

لمصرف من ميزانية اعظم المصارف تقوم بإدارة جانبي مطلوبات أصبحت موألهمية إدارة ال

 حيث. Asset Liability Committee (ALCO)المطلوبات / وجوداتقبل هيئة إدارة الم

  واق ـة بأسـارف األمريكيـدى المصـقتراض لعمليات إصدار شهادات اإليداع واالنجد أن 

 2005عـام%42إلـى  1960عام % 2من  نيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو قد ازدادت

عــام  % 11نسبــة لمطلوبات المصرف،وبالمقابـل انخفضت أهمية الودائع الجارية مـن 

وإن توفير هذا الجانب من المطلوبـات  .نسبة لمطلوبات المصرف 2005عام % 7إلى  1960

لتـي  دفع المصارف لزيادة نسبة موجوداتهـا من القروض التي تجني أعلـى اإليـرادات، وا  

  .2005عام % 66إلى  1960عـام % 46ها من ازدادت نسبت

   Capital Adequacy Management(1)                    إدارة آفاية رأس المال        -4

من الضرورة أن تحافظ إدارة المصرف على الحد األدنى الالزم مـن رأس المـال، وذلـك    

  : لألسباب الثالثة التالية

  عندمارف لالنهيار ـيحميه من مخاطر االنهيار،حيث يتعرض المص ألن رأسمال المصرف.أ

ويمكن أن يحصل ذلك في حال حصول االنهيار .تصبح قيمة موجوداته أقل من قيمة التزاماته

هـذا القطـاع صفراً، وإن رأس المال هو الذي  طاع معين، حينئذ ستصبح قيمة قروضبق

  راعي ـذلك تـرف اإلفالس،لـإن مآل المصسيحمي المصرف من انعدام هذه القروض وإالّ ف

  . المصارف أن يكون رأسمالها كبيراً، لكي ال تتعرض الحتمال اإلعسار

ن مـالكي إ نسـبة العائد على حقوق الملكية ، حيث فيألن رأسـمال المصرف يؤثر . ب

  فوإن أحد مقاييس ربح المصر.تثمرالمصرف يهتمون بمقدار األرباح نسبة لرأسمالهم المسـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) S. Mishkin, Op .Cit, P 231 
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 وهو صافي الربح بعد الضريبة نسبة لرأسمال المصرف،،هو العائد على حقوق الملكية 

له ويكون العائد على حقوق الملكية عالياً كلما كانت قيمة رأس المال منخفضة،وهذا ما يفض

وهكذا يتضح أن كفاية رأس .عدم الرغبة بزيادة حجم رأس المال،وهو أصحاب حقوق الملكية 

على  كلفةً دعالمال تحمي المصرف من خالل األمان،وبـالعكس فإن زيادة رأس المال تُ

المصرف ألنها تخفض من العائد على حقوق الملكية،ويمكن لإلدارة الحكيمة أن تعكس حالة 

احتمال وجود نكول للوفاء باقتراضات العمالء،وتخفيض رأس المال حين  رأس المال حين

  .يكون السوق مستقراً ونشطاً ،ويكون احتمال تعثر العمالء ضعيفاً

 فقدألن الجهاز المركزي المصرفي يضع الحدود الدنيا لمتطلبات رأس مال المصـرف، . جـ

د من العائد نسـبة لحقـوق   بات واضحاً أن المصارف تسعى لتخفيض رأسمالها،ألن ذلك يزي

الملكية،بشرط أن ال تقل نسبة رأس المال في حجم موجودات المصرف عن النسب المطلوبـة  

بنك والمشروط تأمينها من السلطات اإلشرافية متمثلة بالمصارف المركزية،وتضع لجنة بازل  

ذاتية كافية  ،والتي تمثل وجود أموال% 8نسبة كفاية رأس المال كحد أدنى  التسويات الدولية

لتغطية نسبة محددة من الموجودات المرجحة بأوزان مخاطر تتناسب مـع طبيعـة التمويـل    

الممنوح واالستثمار المباشر،ولقد بلغت هذه النسبة لدى البنك العربـي اإلسالمــي الـدولي    

،وبلغـت النسـبة   ) 2(لدى بنك اإلسكان للعام نفسه% 23،وبلغت النسبة ) 1(2008لعام % 19.4

لـدى بنـك   % 17.8 ،وبلغـت النسـبة  )3(لدى البنك اإلسالمي األردني للعام نفسه% 13.73

  بمعايير لجنة  مقارنةًوتفسير ارتفاع هذه النسب . )4(للعام نفسه أيضاً العربي األردني ستثماراال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25، ص 2008، الماليالتقرير دولي، البنك العربي اإلسالمي ال) 1(

  .18، ص 2008، الماليالتقرير بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، ) 2(

  .24، ص2008، التقرير الماليالبنك اإلسالمي األردني، ) 3(

  . 32، ص 2008، التقرير الماليبنك االستثمار العربي األردني ،) 4(
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  .على دعم خطط النمو في المستقبل هذه المصارف المالية ومقدرتهابازل يعكس قوة 

   المطلوبات/إدارة المصرف للموجودات  فيالصعوبات التي تؤثر   2-2-1

 تواجه المصارف صعوبات تؤثرفي نشـاطها حين تقوم بدور الوساطة بين الدائنين والمدينين

  :لديها، ومن هذه المصاعب

   Liquidity and Maturity                 السيولة واالستحقاق                             - 1

حيث تكون معظم "إن التباين بين طبيعة الموجودات والمطلوبات من حيث السيولة واالستحقاق 

ذات سـيولة سـريعة واستحقاق قصير األجل ،بينما تكون  Liabilitiesمطلوبات المصارف 

إنه يدعو المصارف "ذات سـيولة بطيئة واسـتحقاق طويل األجل Assets معظم موجوداتها

وباستمرار ،ومن ضمن وسائل  Position Liquidityلالستمرار في مراقبة وضع السيولة 

  .Holding Adequate Reservesحتياطي مناسب االحماية المتاحة يتم االحتفاظ ب

                                                                                          Risks      المخاطر - 2

تكون قليلة المخاطر، بينما التزامات  إن االلتزامات التي تترتب على المصارف تجاه المودعين

من المصارف تكون ذات مخاطر أكبر،وعلـى المصـارف أن تحتـاط    ) المقترضين(العمالء

ه وتقلل المصارف من هـذ .وتتجنب الخسائر التي قد تلحقها من عمليات اإلقراض أو االستثمار

المخاطرمن خالل التنويع في محفظتهـا االئتمانيـة واالسـتثمارية،مع تجنــب التمويــل      

واالستثمار المرتبط بمخاطر عالية، ومع أخذ الضمانات الكافيـة على عمليـات القــروض  

  .والتسهيالت التي تمنحها،ومع تخصيص االحتياطات المناسبة لحجم العمليات االئتمانية المقدمة

                   Solvency                                                        المالءة - 3

إذا كان قادراً على اإليفاء بجميع ديونه،وهذا يعني بقاء  مالءةيكون المصرف بحالة ال

عن  مالءةوتختلف مشكلة ال .Insolvency فالسموجوداته أكثر من مطلوباته،والعكس هو اإل

،وفي الوقت نفسه يعاني من مشكلة السيولة مالءةفقد يكون المصرف بحال  مشكلة السيولة ،
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ودون خسارة، لكي يتمكن من الوفاء  إذا لم يستطع تسييل بعض موجوداته بسـرعة

  .للمودعين في الوقت المناسب

  Profitability                                                                     يةالربح - 4

) المرتبطة باإلقراض واالسـتثمار (مع األخذ بعين االعتبار األهمية الرئيسة للسيولة والمخاطر

علـى أهميـة    يـة فإن المصارف تهدف للربح من نشاطها، لذلك عليها أن تأخذ عامل الربح

  .مساوية لعوامل السيولة والمخاطر

  لمصارفمطلوبات ا/النظريات التي درست الصعوبات في إدارة موجودات  2-2-2

إن تحقيق المالءمة بين اإلقراض واالستثمار،وتـوفير عـوامل السيولة،وتـجنب المخاطر، 

  :وتحقيق الربح، تمت دراسته في عدة نظريات وفرضيات، وأهمها

  Commercial Loan Theory                                     نظرية القروض التجارية - 1

 ،Wealth of  Nations"  ثـروة األمـم  " رها في كتابه وكانت من فكر آدم سميث، حيث ذك

وركزت أن على المصرف تقديم قروض قصيرة األجل،سـريعة السـيولة لتمويـل اإلنتـاج     

الصناعي،حيث يتم تحويل هذه الموجودات إلى سيولة بسرعة،وتعرضـت هــذه النظريـة    

  ة إلى نقود، ـالحاج دـلع الممولة وتحويلها عنـهولة بيع السـبب عدم ضمان سـلالنتقاد بس

  . )1(وخصوصاً في وضع الكساد االقتصادي

  Shiftability Hypothesis                                   )التبديل( فرضية التحول -2

نتيجة التطور الذي حصل على أدوات االئتمان،ظهرت هذه الفرضية، والتي تنـادي بوجـوب    

 شكل رئيسـي في مجموعـات مختلفة من أدوات ب Bank Portfolio تثمار محفظة البنكـاس

 م ق المالية أو تبديلها، أو إعادة حساالئتمان القابلة للتسويق وبسرعة، وذلـك لتحويـل األورا

  .)2(األوراق التجارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Paul, A.Meyer, Money, Financial Institutions, and the Economy, Irwin, 1986, p192.  
(2) P.Meyer, Op Cit, P194. 
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   Anticipated Income Hypothesis                         فرضية الدخل المتوقع - 3

 تنادي هذه الفرضية بأن الحفاظ على السيولة يعتمد على الدخل المتوقع من النشاط،ويجب أن 

االت ذات الدخل المرتفع والمتوقـع نجـاح مشـروعاتها،حيث    تذهب قروض المصرف للمج

بإمكان المصارف أن تدخل مجال القروض طويلة األجل لمنحها للمشـروعات االسـتثمارية   

ورجال األعمال والقروض العقارية والقروض المخصصة لمواجهة االستهالك، ولـيس مـن   

رة االحتفـاظ بـالموجودات   الضرورة االقتصار على القروض قصيرة األجل، رغم قبولها لفك

  .)1(سريعة التحول إلى سيولة

  Liability Management Theory                                  نظرية إدارة المطلوبات - 4

تقترح النظرية إمكانية المصارف في إصدار أدوات ائتمان قصيرة األجل،مثل شهادات اإليداع 

"CDs"سـيولة،  لم،بدالً من بيع الموجودات عند الحاجـة ل ،لمواجهة طلبات المودعين للدفع له

وذلك لتلبي المصارف حاجة طالبي االقتراض،حيث يشكل هذا اإلصدار المصدر الرئيس لربح 

 .)2(المصارف، إضافة لتوفير عامل السيولة لمقابلة حاجة المودعين من المال

  Computer Model                                                نظرية نموذج الكمبيوتر   - 5

تمثل العالقات المتداخلة بين بنود الميزانية وقائمة الدخل مع مرور الوقت وفـق معادالت في 

،وتتميز هذه النظرية عن  Statistical Analysisبرنامج الكمبيوترعلى شكل تحليل إحصائي

  :النظريات السابقة بما يلي

  .واجهتهـاـيفية مـتقبلية وكـيولة المسـاجة الساطة البرنامج عن حـيمكن التنبؤ بوس -أ

  .تالً دائماً لجميع المشكالـعلى حدة،وليس ح كلةـرن،يضع حالً لكل مشـبرنامج مـال -ب

  ظام ـتمدة مـن طبيعـة النـيولة موجودات محفظة المصارف على عوامل مسـوتتوقف س

  .)3(يةاالقتصادي والمالي لكل بلد، وعلى خصائص هيكل الودائع المصرف
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   , P 195Op. Cit(1) P.Meyer,   
 197.-, PP 196Op. Cit(2) P.Meyer,   

,p198.Op.Cit (3).P.Mayer,  
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  : وتتطلب الطريقة العلمية لحل المشكلة في إدارة الموجودات القيام باآلتي

  .لموجودات، وهو زيادة القيمة الحالية للمؤسسةتحديد الهدف من إدارة ا -1ً

 د،ـعار الفوائـوأهمها أس يتم اتخاذها،ـالقرارات التي س تحديد المتغيرات التي تؤثر في -2ً

  .، وسعر الصرفومعدالت الضرائب

 عـوزيـه، مثل كيفية تـفرضها المصرف على نفسـددات التي قد يـالتعرف إلى المح -3ً

 .روضة عليه مثل االحتياطات القانونية والسيولةموجوداته،أو تلك المف

  إشراف المصرف المرآزي ومراقبته 2-2-3

تقوم الجهات المنظمة بإجراء تفتيش ميداني علـى المصـارف التجاريـة،حيث يــقوم     

لوضع المالي له،إضافـة الستفادة اودى تقيد المصرف بالضوابط النافذة المنظمون بتقييم م

لتي تقدمها لهم المصارف بشكل دوري، وتـهدف عمليات اإلشراف المنظمين من البيانات ا

والمراقبة إلى تحديد حاالت القصور، والعمل علـى تصـحيحها قبــل تفاقمهـا وفشـل      

الجمهور بالنظام المصرفي، والمنهج المستخدم مـن الوكـاالت    المصرف،مما يعزز ثقـة

ألحرف األولى للسمات المشتق من ا CAMELالمنظمة للعمل المصرفي يعرف بتصنيف 

 :)1(التالية

 Capital Adequacy      آفاية رأس المال                                             - 1

  اعدة لتقليل درجة المخاطر التي ترتبط ـدى العوامل المسـمال هي إحـبما أن كفاية رأس ال

  لمصـارف بقدر أكبر من التي تقيس رأس المال نسبةً للموجودات،فكلما احتفظت ابالمصرف،و

  رأسمالها زادت قدرتها على امتصاص الخسائر المحتملة،وأصبحت أكثر قدرة على االستمرار، 

  ن ـرتفع مـوبذلك فإن المصارف التي تتمتع بنسبة رأس مال مرتفعة تحصل على تصنيف م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .302،ص 2005حلب ، سورية ،الجندي للطباعة والنشر، ،أسس العمل المصرفي اإلسالمي والتقليدي،ار، محمد نضالالشع) 1( 
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  حيث كفاية رأسمالها،وإن ارتفاع هذه النسبة ال تجعل المصرف محصـناً من االنهيار،إذ ال بد 

  .من إدارة العناصر األخرى في الميزانية بشكل صحيح

  Assets Quality                                                    نوعية الموجودات     - 2

تختلف عملية توزيع األموال المودعة من الزبائن لدى المصرف على االستخدامات المختلفة 

من مصرف إلى آخر،وتحدد القرارات التي تحكم ذلك مستوى مخاطر اإلعسار التي يتعرض 

لجهات المنظمة لتقييم نوعية الموجودات لدى المصرف لها المصرف،وهذا ما يبرر لجوء ا

بهدف الوصول إلى تصنيف محفظة الموجودات لكل مصرف،حيث إن سداد المقترضين وعدم 

وجود نكول ليس كافياً إلعطاء المحفظة تصنيفاً مرتفعاً،ألنه يجب األخذ باالعتبار احتمال 

س الهدف تقييم األداء السابق،بل تعرض المحفظة لحوادث أو ظروف مثل الكساد،وبالتالي لي

 .التي قد تسبب انهيار المصرف مستقبالً تالعمل على حل المشكال

           Management                                  اإلدارة                                – 3

  الخبرات قييم،فيجب ت Mismanagementهو سوء اإلدارة ثر أسباب انهيار المصارف إن أك

اإلدارية المتوافرة في المصرف،وكذلك تقييم قدرة المصرف على التقيد وااللتزام بالضـوابط  

 .    والتعليمات النافذة،وقدرة المصرف على التجاوب مع التغيرات المختلفة في بيئة العمل

    Earnings                                                                                  األرباح  - 4

لتأخذ قيمـة سالبـة على نحو  أرباحهاإن المؤشر األساسي على فشل المصارف هو تحول 

 يةمن أكثر نسب الربحROA(Return on Assets(مستمر،تعتبر نسبة العائد على الموجودات

دم الصافية بعد الضريبة نسبةً للموجودات، وتستخ األرباحاستخداماً للتقييم،وهي مجموع 

ق لمعرفة أداء صناعة السو بأرباحالمصرف على نحو دوري،بمقارنتها  أرباحإضافة لتقييم 

  .ارف المنافسةالمصرف نسبة للمص
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  Liquidity                                          السيولة                                - 5

نافذة : من مصادر خارجية مثل إن تعرض المصارف ألزمات سيولة يفرض عليها االقتراض 

الخصم،وقروض االحتياطي،وهذا يشكل خطراً عليها مـن المـودعين،ألن المـودعين حـين     

يشـعرون بأن المصرف يمر بمشاكل تتعلق بالسيولة،فإنهم سيسعون لسحب إيـداعاتهم مـن   

  .المصرف،مما يفاقم المشكلة

      Sensitivity to Market Risks                 الحساسية لمخاطر السوق          - 6

وقد فرضت الشـركة االتحـادية للتأمين عـلى الودائـع في الواليات المتحـدة األمريكيـة   

Federal Deposit Insurance Corporation   ًهذا البعد على المصارف ليصـبح نظامـا

 )يناير(لثاني سادساً إضافياً لمجاالت تقييم أداء المصرف، وذلك اعتباراً من األول من كانون ا

  .)1(اعتباراً من ذلك التاريخ CAMELSليصبح التصنيف جزءاً من  ،1977

  :)2(إن تقييم مخاطر السوق يعتمد على العوامل التالية

 ، لتغيرات المعاكسة في سعر الفائدةماله لـية إيرادات المصرف، وكذلك رأسـدرجة حساس -أ

  .وسعر الصرف ، وسعر البضائع، وسعر األسهم

    اً مع حجم ـوق وقياسها ومراقبتها وضبطها قياسـقدرة اإلدارة على تعريف مخاطر السم -ب

  .المصرف ودرجة تعقيد نشاطاته     

   .طبيعة مخاطر السوق ودرجة تعقيدها الناجمة عن مخاطر العمليات المصرفية األجنبية -جـ

  مصادر األموال واستخداماتها  2-3

  مصادر األموال 2-3-1

  وامل ـحقيق الربـح ،مـع مـراعاة عـمصارف المصادر المالية في عملياتها لتتخدم الـتس

  السيولة والضمان واالحتياطات، إضـافة لـمجموعة الـقواعد واألنـظمة التي تـحكم هذه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .  211، صفحة  مرجع سابقالشماع ، خليل،  ) 1(

  .29،ص2009،دورة تدريبية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،عمان،،تحليل وتقييم أداء المصارفأبو عبيد، جمال) 2(
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 ولألهـمية الكبرى للمصـارف التجارية التقليدية فـي نـطاق العمـل المصـرفي .العمليات

  .ارنتها مع المصارف اإلسالميةوشـمولية أعمالها ، سـتكون هذه مدار الدراسة،ثـم تتم مق

    (1)   التقليدية مصادر األموال لدى المصارف 2-3-1-1

مـن ميزانية المصـرف التجـاري،  ) الخصوم(تظهر المصادر المالية في جانب المطلوبات 

  :وتنقسم هذه المصادر إلى قسمين 

المدفوع،  ، وهـي رأس المال)حقوق المساهمين(اهمين مصادر المصرف الخاصة بالمسـ. 1

  .واالحتياطات ،واألرباح غير الموزعة     

 .خرينالودائع والقروض، وهي  حقوق اآل.2

 حقوق املسامهني :  أوالً

 ية لألسهمسماال قـيـمةالويـمثل  Issued Share Capital (Paid)رأس المال المدفوع .1

لهـا قيمـة اسـمية     للمساهمين،وهي أسهم عادية والتي هي ملكبها،والمدفوع قيمتها،المكتتب 

لعـام   من مجموع مصـادر أمـوال بنـك اإلسـكان    % 4.6 وبلغت نسبة رأس المالموحدة،

األردنـي للعـام   العربـي  االستثمار  بنكمن مجموع مصادر أموال % 14.3 ونسبة،)2(2008

  . )3(نفسه

 :،وهي على نوعين Reservesاالحتياطات  .2

  ـن إعـادة تقييم موجودات المصرف، ،تنجم ع Capital Reservesاحتياطات رأسمالية . أ

  مءفيعاد تقييمها لتتالدة طـويلة على شرائها ،مثل المباني وغيرها ، والتي يكون قد مضى م  

   لالكتتاب بقيمة أعلى  وقد تنجم عند إصدار المصرف أسهماً جديدةً مع سعر السوق الجاري،  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في بعض المراجع وتأخذ المعنى نفسه  المصادر الماليةبدالً من  الموارد الماليةتستعمل عبارة  )1(

  .27،ص 2008، الماليالتقرير بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، )2(

  .35، ص 2008، التقرير الماليبنك االستثمار العربي األردني، )3(



35 
 

  عن قيمة األسهم االسمية الحتياطات رأس المال    من قيمتها االسـمية،فتضم الزيـادة الناتجة

  .Share Premium Accountتحت بند احتياطي عالوة اإلصدار 

  ،وهي أرباح محققة لدى المصرف  Revenue Reservesاحتياطات أربـاح غير موزعة .ب

  :نانوعهي وومحتفظ بها لالحتياط المستقبلي،ابقة،وغير موزعة على المساهمين،في سنين س 

  .يتم أخذه بحسب األنظمة والقوانين المرعية احتياطي إجباري أو قانوني -1ً

  .يتم أخذه بموافقة الهيئة العامة للمساهمين في المصرف  احتياطي اختياري -2ً

والجدير بالذكر أن نسـبة حقوق المسـاهمين المتمثلة برأس المال واالحتياطـات التتعـدى  

 .لتقليدية أوالمصارف اإلسالميةمن إجمالي مصادر المصارف ا%10عادة 

  االقتراض :  ثانياً

القتراض من البنك المركزي أو من المصارف في بعض األحيان لالمصرف التقليدي  لجأي

خرى، المصرف األ المحلية أو األجنبية،وعادة ماتكون نسبة االقتراض ضئيلة نسبة لمصادر

 :ومن أهم أنواعهمثل الودائع،  

  Federal Funds Borrowed    االحتياطي اإللزامي غطية العجز في نسبةل المقترضة لتاألموا.1

وهي عبارة عن القروض المقدمة من أحد المصارف التي تتمتع بفائض من األموال يزيد عن 

المقدار الالزم لتغطية نسبة االحتياطي اإللزامي لديها إلى أحد المصارف التي تعاني من عجز 

آجال هذه القروض بين يوم وسبعة أيام،ويطلق علـى ســعر    في تغطية تلك النسبة،وتتراوح

لزامـي  الفائدة الذي يجري العمل بـه في سوق هذه القروض اســم سـعر االحتيـاطي اإل   

Federal Fund Rate. 
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   Borrowing from the Central Bank              من المصرف المرآزي األموال المقترضة.2

هاماً في تنظيم عمل المصارف واإلشراف عليها، ويسـاعدها  يلعب المصرف المركزي دوراً 

في تأمين احتياجاتها المؤقتة من األموال من خالل تقديمه قروضـاً قصـيرة األجل،ويسـمى    

،ويسمى سعر الفائدة هنا بسعر الخصـم  Discount Windowباالقتراض عند نافذة الـخصم

Discount Rateأسابيع ، وأجل هذه القروض يتراوح بين يوم وعدة.  

  Repurchase Agreement                  اتفاقية إعادة الشراء                            .3

من المصرف لطـرف   Treasury Billsوتمثل عملية بيع أوراق مالية مثل أذونات الخزينة 

لديه فائض أموال،على أن يتم إعادة شـرائها مـن هـذا    ..) شركة،مصرف ،مستثمر ،(آخر 

بعد فترة قصيرة بسعر متفق عليه يزيد عن سعر البيع،وتلعب األوراق الماليـة هنـا   المصدر 

  .للطرف ممول األموال Collateralدور الضمان 

  Bonds Issued by the Bank                        إصدار سندات من المصرف             .4

بإصـدار سـندات   ) المعداتاألراضـي،والمباني،و (قد تمول المصارف موجوداتها الثابتة مثل

  .عمرها قد يتجاوز عشرين سنة كمصدر تمويلي طويل األجل 

  الودائع : ثالثاً

تعتمد المصارف التقليدية بشكل رئيس في مصادرها على الودائع بأنواعها،وهي تمثل االلتزام 

  :وجد عدة أنواع للودائع لدى المصارف التقليدية، وهيـوييزانية المصرف،ـي مـاألكبر ف

  Demand Deposits)                          الحسابات الجارية(الودائع تحت الطلب .1

وهي أكثر الحسابات انتشاراً،حيث يقوم العميل بالدفع بالحساب نقداً،أو بأية وسيلة دفع أخرى، 

بينما يتم السحب عادة بموجب شيكات صادرة من قبل العميل أو بأمر سحب عنـد الطلـب،   

هذا الحساب مالئماً لمصلحة العميل بشكل دائم باستثناء حالة وجود ترتيبـات  ويجب أن يكون 

وغالباً اليتم دفع فوائـد علـى هـذه    .مع المصرف لكشف الحساب فوق الرصيد المودع لديه
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هذه الحسابات أقل  دعالحسابات نظراً لطبيعتها حيث تكون أرصدتها معدة للدفع دوماً وفوراً،وتُ

ع الودائع األخرى،إال أن التجربة العملية لـدى المصـارف الكبيـرة ذات    أنوا أهمية من باقي

الفروع المنتشرة تبين أن هناك نسبة ثابتة من أرصدة هذا النوع من الحسـابات تبقـى لـدى    

مـن مجمـوع   % 14الحساب اوبلغت نسبة هذ،)1(المصرف بصورة مستمرة وتنمو باستمرار

لبنـك  لمصادر الماليـة  من مجموع ا% 11ونسبة،)2(2008لعام سكان المالية لبنك اإل المصادر

وهناك بـعض الـدول تمنح فائـدة علـى األمـوال    ،)3( للعام نفسه االستثمار العربي األردني

  طلب السحب المتداولالمودعة بشرط االحتفاظ بحد أدنى من الرصيد، يسـمى هذا الحسـاب 

  Negotiable  Order of  Withdrawal (NOW ) Account.     

     Fixed Deposits                        الودائع الثابتة                             -2

وهي الودائع التي يتم دفعها للعميل المودع بعد فترة محدودة مـن إيداعها،أوبعـد مـدة مـن     

، )إخطـار (ودائـع بإشـعار  -ب،ودائع ألجل-أ:اإلشعار المقدم للمصرف لسحبها،وأنواعها هي

دفع في هذه الحسابات بأية وسيلة دفع،وال يتم السحب منـها بموجـب الشيكات،بل ويجري ال

ع، أو بأوامر تحويل وبحدود الرصيد فقـطبالحضورالشخصي للمود. عوين ـهذا النوع م د  

% 55حيث بلغـت نسـبة   .الودائع هو األهم بالنسبة لمصادر المصرف، إضافة لودائع التوفير

 سـبة  وبلغـت ن ، )4(2008لعام  اإلسكان للتجارة والتمويللمالية لبنك المصادر اإلجمالي  نسبةً

كما أن أرصـدة  ،)5(للعام نفسه األردني بنك االستثمار العربيل المصادر الماليةجمالي إل% 45

   حتـتميز بنوع من الثبات واالستقرار ولـمدة أطول من الودائع تـابات المودعة تـهذه الحس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  .189، ص 2003،الطبعة الثانية،عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع،إدارة العمليات المصرفيةخالد ، .الراوي ،) 1(

  .27،ص 2008،التقرير الماليبنك اإلسكان للتجارة والتمويل، )2(

  .35، ص 2008 التقرير المالي،بنك االستثمار العربي األردني،  )3(

  .44، ص  2008، المالي، التقرير بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ) 4(

  .54، ص2008، التقرير الماليبنك االستثمار العربي األردني،  )5(
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 ،مما يتيح للمصرف فرصة االستثمار لنسبة عالية منها في عمليـات اإلقـراض  )الجارية(الطلب 

المصرف من الودائع الجارية ألنه الودائع أعلى على  المتوسط والطويل األجل،إال أن كلفة هذه

رصيد الوديعة أو الرصيد اليـومي  يتم دفع فوائد للمودعين،وتحتسب هذه الفوائد على أسـاس 

تصدر شهادات إيـداع  السعر السائد،وهناك بعض المصارف الكبيرة أصبحت للحساب بحسب 

ها حد أدنى لرصيد اإليـداع قابلـة   ،محددة بموعد استحقاقها بشكل مسبق،ولالكبيرة للشركات

،وتتمتع هذه الشـهادات بقابليـة    Negotiable Certificate of Deposit) للتظهير(للتداول 

يسـمى  ،1982من حسابات اإليداع عـام   تداولها في السوق الثانوية ،كما استُحدثَ نوع جديد

،وهـو    Money Market Deposit Accounts (MMDA)حسابات إيداعات سوق النقد

ـ سـحب اإليـداعات،ولكن ي  ) خ استحقاقتاري(حساب إيداع ذو أجل مفتوح،ال يحدد أجل سح م

اً أدنـى    للمودع بعدد محدد من مرات السحب في الشهر الواحد،إضافة إلى أنها تتطلـب حـد

 -Now)  طلـب السـحب المتـداول    لرصيد اإليداع يكون أكبر مما هو محدد لدى حسابات

Accounts).   

       Passbook Saving Accountsائع التوفير                                   ود -3

تهدف حسابات التوفير لجذب صغار المدخرين،وهي تمثل ادخارات يودعها أصحابها إلى حين 

 الحاجة إليها بدالً من تركها في خزائنهم الخاصة،وتفويت فرصة الحصول على عائـد مقابـل  

سـعر فوائـد    ويكون سعر الفائدة قريباً من،دة على هذا النوع من الحساباتدفَع فائتُحيث  لها،

حب من ـاب بدفتر توفير يسجل فيه قيمة اإليداع أو السـد صاحب الحسالودائع اآلجلة، ويزو  

داع،وعادة ما يكون السحب من حسابات تاريخ الذي تم فيه السحب أو اإليالحساب والرصيد وال

ت تحت الطلب لضرورة حضور الساحب إلى المصرف عند السحب التوفير أقـل مـن حسابا

ألنه ال يعطى دفتر شيكات،لذلك تمتاز هذه الحسابات بالثبات واالستقرار،رغم أنها األقل نسبة 
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مقارنة مع الودائع الثابتة العتبارها أحد مصادر األموال فـي المصارف،حيث بلغت لدى بنك 

 بينما بلغت نسبة الودائع الثابتـة  ،مصادره الماليةمالي من إج% 18نسبة  2008اإلسكان لعام 

لعـام   االستثمار العربي األردنـي بنك ودائع التوفير لدى  وبلغت،)1(في العام نفسه% 37 لديه

  . )2(في العام نفسه %  42 لديه ، بينما بلغت نسبة الودائع الثابتة% 3 نسبة 2008

  Other Liabilities                           االلتزامات االخرى                       - 4

وهي مبالغ قد تكون مستحقة لشركات تابـعة أو مستحقات ضريبية لم يتم دفعها،أوأرباحاً لـم  

الدائنين في وقت إعـداد  توزع بعد، أو بعض االلتزامات المترتبة على المصرف تجاه جـملة 

 .ميزانية المصرف مع مجموع وهي مبالغ ضئيلة جداً مقارنةًالميزانية،

  اإلسالمية مصادر األموال لدى المصارف 2- 2-3-1

ال تختلف المصادر الماليـة للمصـارف اإلسـالمية كثيرا عن المصادر الماليـة للمصارف 

  التقليدية،حيث ينطبق على هذه المصارف مثل ماينطبق على المصارف التقليدية من قوانـين 

  :مصادر هيورقابة من البنك المركزي، وهذه ال

  حقوق المساهمين: أوالً

يشكل رأس المال في المصارف اإلسالمية نسبة ضئيلة من المصادر المالية : رأس المال -1

علـى مصـادرها   "كماهو الحال في المصارف التقليدية"للمصرف،وتعتمد المصارف اإلسالمية

 81.2 ألردني  المدفوعك اإلسالمي االمال للبن ،حيث بلغ رأسلمالية من الودائع المختلفة فيهاا

ـ     بينما بلغ ،2008لعام  مليون دينار أردني اب مجموع المطلوبـات وحقـوق أصـحاب حس

  ، وبلغت نسـبة 2008 مليار دينارأردني تقريباً لعام1.848وحقوق الملكية  تثمار المشتركـاالس

 % 9ل، بينما بلغـت نسـبة رأس المـا   )3(فقط من مصادر أموال البنك المالية% 4.4رأس المال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 44، ص  2008،المالي، التقرير بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  )1(

 .45،ص2008، التقرير الماليبنك االستثمارالعربي األردني،  )2(

  .75، ص 2008 ،المالي التقرير سالمي األردني للتمويل واالستثمار، البنك اإل )3(
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  .)1(مصادر أموال البنك العربي اإلسالمي مجموع  من

تحتفظ المصارف بجزء من أرباح السنوات السابقة علـى شكـل احتياطـات  : االحتياطات-2

مالية لتعزيز رأس المال،ولمواجهة المخاطر المالية المستقبلية،ولزيادة الثقة لـدى المـودعين   

  :بمتانة الوضع المالي للمصرف، ومن أنواعها

   ينص عليه القانون أوتعليمات البنـك المركزي أو أنظمته، ): إجباري(تياطـي قانونـياح -أ

     ويكون نسبة من األرباح المحققة في نهاية السنة المالية للمصرف،ويـتم التصرف به وفق     

  .اهمينـل للتوزيـع على المسـير قابـو غـن البنك المركزي،وهـالتعليمات المحددة م   

  تقرره الهيئة العامة لمساهمي المصرف،ويحتفَظ به من األرباح السنوية :طي اختيارياحتيا -ب

     اً ـلتعزيز رأسمال المصرف،وقد تختلف النسبة سنوياً، وذلك بحسـب قرارات الهيئة وفق     

   صادية السائدة،وهو قابل للتوزيع على المساهمين،تلمقدار األرباح المحققة واألوضاع االق     

  .وقد يتم رسملة هذه االحتياطات بـدالً مـن توزيعها     

  .ومنها احتياطي عالوة اإلصدار ،رأسماليةاحتياطات  _ج

   الودائع:ثانياً

وهي تمثل الجزء األكبر واألهم من مصادر المصارف اإلسالمية،وتنقسم إلى حسابات االئتمان 

  . وحسابات االستثمار المشترك

  ، وهي  Demand Accounts)تحت الطلب(سابات الجارية هي الح: حسابات االئتمان -1

وتكون مهيئة للسحب واإليـداع بال قيد وال شرط، ةًالودائع التي يدفعها العميل نقداً أو مقاص ،

ويسمح فيها باستعمال الشيكات وغيرها من وسائل السحب والتصرف بالحساب، وطبيعة هذه 

  ابات في ـقليدية،حيث ال تشـارك هذه الحسابات ال تختلف عن حـالة المصـارف التـالحس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .55،ص 2008،التقرير الماليالبنك العربي اإلسالمي ،) 1( 
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وتمثل مصادر هذه الحسـابات  .وقـد يستوفى عليها عموالت تشغيل وإدارة الحساب األرباح،

مصارف اإلسالمية،رغم أن أهميتها تـقل عـن أهميـة حسـابات   الأموال جزءاً من مصادر 

االستثمار المشترك أوالمخصص والمحافظ االستثمارية،حيث إن هذه اإليداعات لدى المصرف 

هي أمانة ال يجوز له استخدامها في أعماله المصرفية،لذلك يستأذن المصرف أصـحاب هـذه   

،وبلغت نسبة )1(لب في أي وقـت يشاؤونالودائع في استثمارها مع ضمان ردها لهم تحت الط

،حيـث   2008من مجموع مصادره لعـام  % 28هذه الحسابات لدى البنك اإلسالمي األردني 

 مليون دينار أردني تقريباً،وبـلغت مجمـوع مصـادر البنـك   522بلغت حسابات االئتمان 

ى البنـك العربـي   وبلغت نسبة هذه الحسابات لـد .)2(مليار دينار أردني تقريباً 1.848 المالية

  .)3( 2008لعام  المالية من مجموع مصادره%  11 اإلسالمي

نواع الحسابات أهمية من حيث حجمها كودائـع  وهي أكثر أ:حسابات االستثمار المشترك -2

تستعملها المصارف اإلسالمية في استثماراتها واستخداماتها التمويلية،فالمودع يعهد للمصرف 

ردها، ويصبح شريكاً في الربح والخسارة الناتجة عـن عمليـة    باستثمار الوديعة دون ضمان

ار واالستثمار،وتقبل المصارف اإلسالمية هذه الودائع باالتفـاق مـع أصـحابها علـى     االتج

 شريكاً،ويكون المصرف وكيالً و)الخَراج بالضمان(بالمشاركة في نـاتج االستثمار استثمارها

  روط العقود ـ،أوبدفعها إلى من يعمل فيها على شةب هذه الودائع باستثمارها مباشرعن أصحا

،لـذلك ال )4(التي يقرها اإلسالم، وذلك عن طرق المشاركات أوالبيوع أو اآلجارات وغير ذلك

  ن ـهماً مـأنه يحمل سـودع كـيعامل الميدفع المصرف عائداً ثابتاً على هذه األموال،حيث 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4، ص 1985،المادة الثانية، حسابات االئتمان، 62قانون  البنك اإلسالمي األردني، ) 1(

  .75، ص 2008،التقرير السنويالبنك اإلسالمي األردني، ) 2(
  .54، ص 2008، التقرير السنويالبنك العربي اإلسالمي،  )3(

  . 192، ص 2008،عمان،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية البنوك اإلسالمية أحكامهاالعجلوني،محمد، )4(
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فيحق له المشاركة في األرباح التي يحققها المصرف،ولو نتجت خسارة شاملة  المصرف،

إذا لم يثبت تقصير أو إهمال أو  لهاعن عمليات المصرف،فإن المودع يشارك بهذه الخسارة

المودع  يتحملوال،مصرف ، أما إذا ثبت ذلك فإن المصرف هو الذي يتحمل الخسارةمن ال دعتَ

االستثمار (خصص مثل حساب االستثمار الملدى المصرف  ادر أخرى خسائر ناتجة من مص

القيمة االسمية  قليدية،حيث يضمن المصرف للمودعوهذا هو عكس واقع المصارف الت .)المقيد

ها مسبقـاً بين المصرف دة الثابتة المحددة التي يتم االتفاق عليلوديعته،إضافة لقيمة الفائ

،وحسابات اإلسالمية يتم االتفاق على نسبة الربح بين الطرفين ،بينما في المصارفوالمودع

  : هي االستثمار المشترك في المصارف اإلسالمية

ـ   الدائنة وهي الحسابات:حسابات التوفير.أ تثمرين علـى  التي يقصد بها تشجيع صـغار المس

المشاركة في عمليات االستثمار عن طريق السماح لهم باإليـداع والسـحب المقيـد بحسـب     

  .الشروط الواردة في دفتر التوفير

وهي حسابات دائنة يقصد بها تشجيع المستثمرين علـى   ):إخطار(حسابات خاضعة إلشعار.ب

 سبق بحسب الشــروط المشاركة في عمليات االستثمار ،والتي يخضع السحب منها إلشعار م

  .الواردة في دفتر الودائع الخاضعة إلشعار

وهي الحسابات الدائنة التي يودعها العميل، والتي تكون بمبالغ ثابتة نسبياً، : حسابات ألجل.ج

  روط ـبموافقة المصرف ،وذلك بحسب الش ومربوطة ألجل محدد،وال يجوز السحب منها إال

  من أهم ) التوفيـر، وخاضعة إلشعار، وألجل(ر المشتركحسابات االستثما دعالخاصة بها،وتُ

  المي ـالمية،حيث بلغت هذه الحسابات لدى البنك اإلسـمصادر األموال لدى المصارف اإلس

  مـن إجمالي % 54،وبلغت نسبته  2008مليون دينار أردني تقريباً لعام 992.6األردني مبلغ 
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من إجمالي % 38 وبلغت نسبة،)1(ني تقريباًمليار دينار أرد 1.848مصادر المصرف البالغـة 

  . )2(مصادر البنك العربي اإلسالمي

مقبولة لغايـات   وهي ودائع نقدية): االستثمارات المقيدة(حساب االستثمار المخصص : ثالثاً

  وتكون نتائج هذا االستثمار خاضعة  االستثمار المخصص في مشروع محدد،أو غرض معين،

المودع  والمصرف، وذلك على أساس الفصل الحسـابي إليـرادات   للترتيب المتفق عليه بين 

إيرادات االستثمار المشترك ونفقاته ،وتتحقق للمصـرف حصـة   سائر  المشروع ونفقاته عن

ها إال إذا كان هنالك تَعد محددة مسبقاً من األرباح المحققة،وفي حالة الخسائرفإن المودع يتحمل

مليـون دينـار    88حسابات االستثمارات المقيدة مبلـغ  وبلغت قيمة .)3(تقصير من المصرفأو

من إجمالي مصـادر  %4دى البنك اإلسالمي األردني،وشكلت نسبة ل 2008أردني تقريباً عام

 تقريباً مليار دينار أردني2.170بالغة وال،خرينالبنك، مضافاً إليها الحسابات المدارة لصالح اآل

 وهذا،)5(للعام نفسه ر البنك العربي اإلسالميمن إجمالي مصاد%18وبلغت نسبة ،)4(2008لعام

  .وال ينطبق حاله على المصارف التقليديةالمصدر مقتصر على المصارف اإلسالمية 

هي مبـالغ ماليـة يعهـد فيهـا     و):المحافظ االستثمارية(المقارضة )صكوك (سندات : رابعاً

مناسبة،حيث يتم تكـوين   المشاركون إلى المصرف الستثمارها بالطريقة التي يراها المصرف

محفظة مالية برأسمال محدد، يجري استثمار جزء من أموال المحفظة في مشـاريع مختلفـة   

استثمار جزء آخر من أموالها في شراء أسهم أوسندات إسـالمية   عقارية أوتجارية،وقد يجري

  يم ـقيـجري تـاركين في المحفظة،ويـويوزع ناتج الربح والخسارة على المش أومرابحات،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 108، ص 2008،التقرير السنويالبنك اإلسالمي األردني، ) 1(

  . 82، ص2008، التقرير السنوي، اإلسالميالبنك العربي ) 2(

  . 4، ص1985ص،،المادة الثانية، حسابات االستثمار المخص 62القانون البنك اإلسالمي األردني، ) 3(

  .75، ص 2008،التقرير السنويالبنك اإلسالمي األردني، ) 4(

  .55، ص2008، التقرير السنويالبنك العربي اإلسالمي،  )5(
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شهر،سـتة  (االستثمار المشترك ونتائجـه فـي المحفظـة فـي أوقـات دوريـة      موجودات 

إيرادات االستثمار وذلك على أساس الفصل الحسابي إليراداتها ونفقاتها عن سائر ).شهور،سنة

المشترك ونفقاته، ويمكن للمشارك تسييل حصته إلى نقود حينما يشاء،أوالتصرف في حصـته  

حددة سلفاً من األرباح المتحققـة،  بالبيع أو التنازل بموافقة المصرف،ويأخذ المصرف حصة م

ـ     وفي حال وجـود  ن خسائر فإن المشارك يتحملها إال إذا كـان هنالـك تَعـد أو تقصـير م

  .)1(المصرف

مبلـغ   2008لقد بلغت قيمة حسابات سندات المقارضة لدى البنك اإلسالمي األردنـي لعـام  

ـ    %10مليون دينار أردني تقريباً،وبلغت نسبة 224.5 ه من إجمالي مصـادر البنـك بمـا في

ولم .)2(مليار ديـنار أردني تقريباً  2.170والبـالغة قيمتها ،خرينالحسابات المدارة لصالح اآل

   .2008هذا االستثمار لدى البنك العربي اإلسالمي وفق تقريره المالي لعام  هرظي

  :)3(وأصبح هنالك إصدارات صكوك تمويلية إسالمية مخصصة منها

وهي صكوك تمثل ملكية حصص متساوية في عقار مؤجر،أو :اإلجارة) سندات ( صكوك . 1

  جرة والتصرف في ملكه بما ال  في منفعة عقار،تعطي صاحبها حق التملك والحصول على األ

حامل الصك ما يترتب على  يضر بحقوق المستَْأجِر،أي أنها قابلة للبيع والتداول،ويتحمل

  .المالك من تبعات في العقار كالصيانة والهالك

صكوك السلم هي صكوك تمثل بيع سلعة مؤجلة التسليم :واالستصناع السلَم)سندات(صكوك.2

  .مؤجلة التسليم هي من قبيل الديون العينية ألنها موصوفة تثبت في الذمةبثمن معجل،والسلعةال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .5، ص  1985، المادة الثانية، سندات المقارضة ،62قانون البنك اإلسالمي األردني، ) 1( 

  .75، ص 2008،نويالتقرير السالبنك اإلسالمي األردني، ) 2(

  العمليات المصرفية للمؤسسات المالية اإلسالمية ، انظر عبد اهللا، خالد أمين ،وسعيفان ، حسين سعيد،  هيئة المحاسبة والمراجعة)3(

  .278، ص  2008،عمان، دار وائل للنشر، اإلسالمية ،الطرق المحاسبية الحديثة    
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وز تأجيل ثمنها،والمبيع في الحالتين ال يزيد ،إال أنه يجصكوك االستصناع مثل صكوك السلَمو

هذه الصكوك غير قابلة للبيع أوالتداول فـي حـال    دع،لذلك تُي ذمة الصانع أو البائع بالسلَمف

إصدار الصك من قبل أحد الطرفين البائع أو المشتري،فهي من قبيل االستثمار المحتفظ بهـا  

  .حتى تاريخ االستحقاق

وهي صكوك استثمارية تمثل ملكيـة رأس مـال المشـاركة،ال    :المشاركة) سندات(صكوك.3

  تختلف عن صكوك المقارضة إالفي تنظيم العالقة بين جهة اإلصدار الراعية للصكوك وحملة 

الصكوك، وقد تشكل هذه الجهة المنوط بها اإلدارة لجنة للمشاركين يرجع إليهم فـي اتخـاذ   

  .  القرارات االستثمارية

  األموال  استخدامات  2-3-2

ختلف عما كان عليه في عقود سـابقة،  صارف التقليدية في الوقت الراهن يإن طبيعة نظام الم

ورغم أن المصارف مازالت تستقبل الودائع وتمنح القروض،إال أن هذا النشاط قد تغير عمـا  

لـى  ،فالتركيز سيتم عالمالية  كان عليه سابقاً،ولمعرفة استخدام المصارف التقليدية لمصادرها

 لىعناصر موجودات الميزانية العمومية ومكوناتها،وعلى األهمية النسبية لهذه العناصـر،وع 

ومن آلية إدارة المصارف لمحافظها المالية،لذلك سيتم إلقاء الضوء على المصارف التقليديـة، 

ية،مع إجراء المقارنة المـدى المصارف اإلسـتخدامات للمصادرالمالية لـاستعراض االس ثم

  .زم ذلكإذا ل

  استخدامات األموال لدى المصارف التقليدية 2-3-2-1

كانت مصادر المصارف التقليدية هي عناصر جانب المطلوبات في ميزانية المصرف، فإن  إذا

دراسة عناصر جانب الموجودات من الميزانية تتيح لنا معرفة استخدامات المصرف لمصادره 

صرف النوع والشكل في توزيع االستخدامات التي وطبيعتها،وتحكم طبيعة المصادر النقدية للم
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وبشكل عام فإن إلقاء نظرة فاحصة على جانب الموجودات في  .يضع فيها هذه المصادر

ميزانية أي مصرف تقليدي تبين لنا أن مصادره موزعة على مجموعة مختلفة من الموجودات 

  .)1(أو االستخدامات ذات الدرجة المختلفة من السيولة

السيولة والـربح، والمشكلة : ن متناقضان في إدارة أي مصرف لموجوداته هـماهناك عامال

تكمن بأن االحتفاظ بالموجودات السائلة أوسهلة التحويل إلى سيولة ال تعطي عائداً،وإن أعطت 

   ارةًـودون خس"ادة تسييلها ودات التي تحتاج إلى وقت أطول إلعأن الموج نجدو فالنسبة قليلة،

ـ  األعلالعائد  تعطي املي السـيولة  ى ،لذا يجب على المصرف أن يوجد توازناً دقيقاً بـين ع

ة السيولوالربحية في إدارة موجوداته،وعادة تتدخل الحكومات أوالبنوك المركزية لتحديد نسبة 

للمصارف،وذلك بحسب طبيعة النظام االقتصادي السائد والسياسـة النقديـة التـي تضـعها     

وبعد "، وباإلجمال مقررات لجنة بازلير السالمة المصرفية وفق الحكومة،إضافة لمراعاة معاي

يمكن تقـسيم هذه الموجودات أو " فحص عناصر الموجودات في ميزانيات المصارف التقليدية

  .)2(االستخدامات إلى ثالث مجموعات وفق معايير السيولة والربحية

ى بعامل الربحية مقابل تحتوي على موجودات كاملة للسيولة ،حيث يضح: المجموعة األولى

  .عامل السيولة،ومنها األرصدة النقدية 

وتحتوي على موجودات يتغلب فيها عامل السيولة على عامل الربحية، مثل :المجموعة الثانية

  .أذونات الخزينة والكمبياالت التجارية المخصومة 

موجودات المتمثلـة  ويتغلب فيها عامل الربحية على عامل السيولة،ومنها ال :المجموعة الثالثة

  .في التسهيالت االئتمانية والقروض المتوسطة أو طويلة األجل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 233،ص 1982الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمةوالتوزيع، النقود والبنوك،خليل، سامي،  )1(

  .234، ص المرجع السابقخليل ، سامي ،  )2(
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  :يما يلي استعراض لعناصر الموجودات التي تتألف منها ميزانية المصارف التقليديةوف

  Cash and Cash Equivalent                         أرصدة النقدية. 3-2-1-1 -2

دى فروع المصرف تتكون هذه األرصدة النقدية من أوراق النقد والعمالت المعدنية الموجودة ل

تفظ بها لمواجهة السحوبات اليومية من العمالء،يضاف لذلك األرصدة واإلدارة العامة،والمح

الدائنة لدى البنك المركزي ،والتي قد تُكَون نسبةً محددة من حجم ودائع المصرف التقليدي، 

   ةـع جاريـذلك ودائـب تعليماته،ويضاف لـحيث يتم االحتفاظ بها لدى البنك المركزي بحس

المصرف التجاري لدى البنك المركزي لمواجهة تسويات  ،والتي يحتفظ بها)تحت الطلب(

نظام المقاصة بين المصارف المحلية،وهذا النوع من الموجودات ذو سـيولة كاملة، وليس له 

عائد،ويتم االحتفاظ به ألغراض السيولة فقط،ولمواجهة السحوبات النقدية،أو تطبيقاً لتعليمات 

من مجموع موجودات %  31 ، وبلغت هذه النسبةعةالبنك المركزي وفق سياسته النقدية المتب

العربي للعام  الستثماراك بن وتبين أن النسبة هي نفسها لدى،)1(2008لعام بنك اإلسكان 

  .)2(نفسه

  Money at Call and Shortالقروض القابلة لالستدعاء عند الطلب    . 2-3-2-1-2

خزينة حكومية،أو كمبياالت  وهي قروض مؤمنة لمصلحة المصرف الدائـن بإيداع أذونات

 طلب،أواسترداده عند ال ومنها ما يمكن استدعاؤه تجارية،أو سندات حكومية قصيرة األجل،

القرض وتوافر التمويل في وسعر الفائدة يعتمد على طول مدة يوماً، )14(أوخالل مدة أقصاها

الذي مدته  تكون فائدته قليلة بالمقارنة مع القرض Overnight السوق،فالقرض اليومي

  .هذه الموجودات األكثر سيولة بعد األرصدة النقدية  دعأسبوع،وتُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27،ص2008،التقرير السنويبنك اإلسكان للتجارة والتمويل، )1(

  .35،ص2008،التقرير السنويبنك االستثمار العربي، )2(
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  Treasury Billsنات الخزينة                                          أذو.2-3-2-1-3

) 91(وهي استثمار مضمون قصير األجل مع عائد مقبول،يجري إصدارها أسـبوعياً ولمـدة   

  .يوماً، ويمكن بيعها بخصم بالسوق النقدي، وفـي أي مرحلـة قـبـل استحقاقها

   Commercial Papers                  األوراق التجارية               .2-3-2-1-4

وهي سندات مالية تجارية تتضمن تعهداً بدفع مبلغ من النقود في تاريخ استحقـاق معين،وهي 

 :قابلة للتداول عن طريق التظهير الناقل للملكية، ومحكومة بقوانـيـن التجارة ومنها

  Promissory Note               الكمبيالة                               / ذنيالسند اإل - 1

         Bill of Exchange –Time Draftالسفتجة                       / سند السحب - 2

وقد تكون هذه األوراق مقبولة الدفع من المصارف،وخصوصاً سندات السحب التي تُمول   

متعارف عليها عالمياً عن طريقها التجارة العالمية لالستيراد والتصدير،وهي وسيلة تجارية 

مها لدى المصارف، خصقود عن طريق لتسوية الديون،وتأتي أهميتها من سهولة تحويلها إلى ن

م يعني قيام المصرف بدفع قيمة الورقة التجارية قبل استحقاقها لحاملها أو مقَدمها حسوال

م ووقت سقيمة الورقة للمدة بين تاريخ الحم مبلغ معين كفائدة عن حسللمصرف مقابل 

مة عند االستحقاق م،ويقوم المصرف عادة بتحصيل القيالستحقاق،وتسمى الفائدة بسعر الحسا

وهذا النوع يمتاز بدرجة عالية من السيولة ألن استحقاقه يكون . بالدفع أوالساحب من الملْتَزِم

  .شهراً )12- 1(من

كمبياالت تستحق ط مقابل يـار ببيع بضاعتهم بالتقسـيام التجـم للكمبيالة هي قحسوأسباب ال

قوم بتقديم الكمبياالت الدفع بفترات الحقة لتاريخ البيع،وعندما يضطر التجار لسيولة،فت

سعر إعادة (بعد أخذها مسعر الحسمها قبل حلول أجلها،وتحدد المصارف عادة للمصرف لحس

ألزمة يحدده البنك المركزي،حيث قد تضطر المصارف عند تعرضها بالحسبان،وهو ما) الحسم
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دى البنك المركزي، فيكون سعر الحسم م هذه األوراق التجارية لسيولة أن تقوم بإعادة حس

م حتى يستطيع المصرف تغطية مصاريفه ونفقاته، مع تحقيقه أعلى من سعر إعادة الحس

م الورقة من أصل قيمتها لقاء األجل بر ما يقتطعه المصرف الذي تولى حسلهامش ربح،ويعت

وعد الوفاء هو فائدة يتقاضاها المصرف مقابل االئتمان أو التمويل، وهذه الفائدة الباقي لحلول م

  .محرمة لدى المصارف اإلسالمية ألنها ربا

هي أوراق مؤجلة )ذنيالسند اإل(والكمبيالة التجارية) سند السحب(فورقة القبول التجارية 

موعد استحقاقها،على أساس الدفع،ويكون المستفيد من الورقة راغباً بقبض قيمتها قبل حلول 

 حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي،وهي صورة تتضمن بيع دين آجل بنقد

جوز حسم أنه الي 5/1بند 16الشرعي رقم عاجل،وهذا البيع ربـا محرم، حيث ينص المعيار 

ال باعتبارها ، لذلك التتعامل المصارف اإلسالمية بحسم األوراق التجارية إ)1(األوراق التجارية

أما ما يقتطعه المصرف كعمولة لقاء الخدمة أو لقاء التحصيل فهو  عن الفائدة،دمة مجردة خ

  .يقوم به المصرف خصوصاً لهذا الشأنجائز باعتبار األجرة مقابل عـمل 

                               Loans & Advancesالقـروض والسـلف   .2-3-2-1-5

الجانب األهم من مصادرها النقدية في مـنح الـقروض والسـلف  تستثمرالمصارف التقليدية 

لعمالئها من األفراد والشركات والمشاريع المختلفة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعـة  

القروض والسلف وفـق الوضـع االقتصـادي     والخدمات والحكومات المحلية،وتختلف أهمية

الئتمانية تكون عالية، لما يرافقها من مخاطر عدم إن نسبة الفوائد على هذه التسهيالت االسائد، 

السداد وقت االستحقاق،وتشكل الفائدة المستوفاة على هذه القروض أهم مصدر ربح ناتج عـن  

  تختلف مدة القروض والسلف من اقتصاد آلخر،والعرف هو ،Operating Income  العمليات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .2007،البحرين،  المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،  ) 1(
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أقصاها عام أو أقل بحسب الدورة اإلنتاجية للمشروع الممول، بينمـا تكـون القـروض    مدة 

وتتخذ المصارف لعمليـات اإلقـراض   .نةس 20الممنوحة لشراء عقارات سكنية مدتها تتجاوز 

  :  إحدى الصور التالية

ض،ويجري قيـد قيمـة   يفْتَح حساب منفصل للقرض باسم العميل المقترِ :القرض البسيط -1

،ويحول المبلغ ،ويودع في حساب العميل الجاري Loan Accountالقرض على هذا الحساب

، )شـهرية،أوربع سـنوية  (فعات متفق عليهاالعادي،ويتم تسديد حساب القرض غالباً بموجب د

وذلك بالقيد من الحساب الجاري للعميل إلى الحساب الخاص بالقرض،ويحتسـب المصـرف   

فوائد يومية على رصيد حساب القرض بحسب السعر المتفق عليه،ويتم قيد هذه الفوائد بنهايـة  

 :مثالوالصناعية،  كل شهر أو بحسب االتفاق،وهذه القروض تمنح ألغراض األعمال التجارية

تمويل شركة تأجير سيارات الستيراد سيارات،أو مالك مصنع الستيراد ماكينات،وغالبـاً مـا   

  .تكون الضمانات هي الرهن على المنقوالت الـتي يتم تمويلها

وتســمى لــدى المصــارف البريطانيــة بــالقروض الشخصــية      :القــروض الشخصــية-2

Personal Loansكية بقـروض المسـتهلكين  ،ولدى المصارف األمريConsumer Loans 

وهي شبيهة بالقروض البسيطة، إال أنها مخصصة لألشخاص العاديين،وتقدم هـذه القـروض   

لتمويل احتياجات استهالكية،مثل شراء سيارات أو أدوات منزلية أو كهربائية ،يجري قيد قيمة 

 ،Personal Loan Accountالقرض على حساب قرض خاص بالعميل مع فائدته، ويسمى 

ل ليتصرف به،قد يكون الضـمان رهـن   يوينقل رصيد القرض للحساب الجاري الخاص بالعم

لمصرف،أو أن يكـون راتـب   حترمة من قبل االمنقول،أو كفالة أشخاص ذوي مالءة مالية م

  .المقْتَرِض محوالً ومرهوناً لدى المصرف
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  Home Mortgage Loans     :                                    قروض اإلسكان -3

عادة بدفع دفعة أولية  سنة،يقوم المقْتَرِض 20تتجاوز  وهي قروض تمنح للسكن العائلي،مدتها

ض باالعتبار، ويـتم  قد تعادل ثلث القرض كضمان جدية االلتزام،ويأخذ المصرف دخل المقترِ

ـ   افة لكفـاالت  تسديد القرض وفوائده على دفعات شهرية،ويتم رهن العقار درجة أولـى إض

 .شخصية يطلبها المصرف

                              Overdraft):                جارٍ مدين(القرض في حسابٍ جارٍ  -4

 Lines ofاألمريكـي  ،وفي النظام Overdraft ويطلق عليه في النظام المصرفي االنكليزي 

Credit  لمشروع قد ال يحتاج لمبلـغ  ن صاحب اإويالئم األعمال التجارية والصناعية، حيث

القرض كامالً وفوراً،بل قد يحتاج جزءا منه خالل فترة قادمة مستقبالً، ويود التأكد من وجود 

مفتوح باسمه،ليتمكن من التصرف فيه بال قـيد أو شرط عند الحاجـة  الاعتماد بقيمة القرض 

فاق،ويتقاضى المصرف له،وهذا ما يوفره الحساب الجاري المدين، المـدة سنـة تجـدد باالت

فائدة على رصيد الحساب المكشوف يومياً،وتجمع هذه الفائدة وتقيد قيمتها آخـر كـل شـهر،    

 .وتكون الفوائد عالية بسبب المخاطر المرتبطـة باحتماالت عدم السداد بتاريخ االستحقاق

 Syndicated Loans:                                     المصرفيةقروض التجمعات . 5

 قروض ذوات قيمة مالية كبيرة،قصيرة أومتوسـطة األجل، سعر الفائدة متغير بإضافة عالوة

، LIBOR(  London  Interbank Offered Rate( على سعر الاليبور في سـوق لنـدن  

  مقابـل إدارته   Feeماًـ،ويتقاضى رس Lead Bank توضع االتفاقية من قبل مصرف رئيس

  .)1(المخاطر وتوزيعها جنبلتجمع هو تا للتجمع،وغرض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .206 -201،ص ص 1998، عمان ، مطبعة بنك اإلسكان ، العمليات المصرفية الدوليةأبوعريضة ، محمد كامل، ) 1(
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   :القروض لدى المصارف اإلسالمية

الموِدع  دع،حيث ي)1(جل المرتبط بفائدةال تقدم المصارف اإلسالمية التسليف المحدد األ

يحددان  ألنهماشريكين فـي أخذ الفائدة المحرمة شرعاً ،رف عند التعامل بالقروض والمص

،وفي المصارف اإلسالمية )بين المصرف والمقْتَرِض(و) بين المودع والمصرف(سعرها مقدماً

ستثمار،وما ستحققه من ربح أو خسارة،حيث ال تتحدد األرباح مقدماً لعدم العلم بنتيجة عملية اال

  .تنتهج المصارف اإلسالمية عمليات التمويل وفق مبدأ البيوع والمشاركات الجائزة شرعاً

قد ينشأ التزام على المصـرف إثـر منحـه     تسهيالت مصرفية غير مباشرة.2-3-2-1-6

 نيـة ينظمهـا  عمالءه تسهيالت مصرفية ليست عـلى شكل نقد مباشر،بل هي تسهيالت ائتما

  المصرف ألطراف خارجية ليكفل بها المصرف عميله،وينشأ االلتزام على المصرف في حال 

  )2(:هيالتـذه التسـور هـن صـعدم التزام العميل بالوفاء والدفع اللتزاماته المباشرة ، وم

  .االعتمادات المستندية- 1

  .  الكفاالت المصرفية وخطابات الضمان- 2

  .القبوالت المصرفية- 3

  .بطاقات االئتمان- 4

،وتظهر ضمن Contingent Liabilityهذه التسهيالت بالنسبة للمصرف التزاماً عرضياً دعوتُ

فعلي ى التزام ـ،وتتحول إلContra Accounts)خارج الميزانية(حسابات المصرف النظامية

  .هاإذا تخلف العميل عن الوفاء بااللتزامات التي أصدرت من أجلها وقام المصرف بدفع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ).ب(، فقرة  53،المادة  2000،  28قانون البنوك ردنية الهاشمية ، المملكة األ)1(

  .104، ص المرجع السابقالزبيدي ،حمزة ، ) 2(
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  Letters of Credit(L/C)االعتمادات المستندية                                   : أوالً

 يؤدي االعتماد المستندي دوراً هاماً في خدمة التجارة الدولية، : طبيعة االعتماد المستندي-1

  .(Importer)بالمستَورِد   (Exporter)رالمصدويسهل عالقة 

دصريضمن أن رفالمدصـلِّه سيقبض قيمة بضاعته التي سيسم وثائــق الشـحن   ها عندمـا ي

  .حيث تكون الوثائق مستوفية شروط االعتماد االعتماد في بلد المصدر، لمصرف مبلِّغِل

بعد تأكـده مـن أن    يضمن أن المصرف الذي فتح االعتماد لديه لن يدفع قيمته إال والمستَْورِد

وثائق شحن البضاعة المستوردة مستوفية لكل شروط االعتماد،والمحددة من المسـتورِد لـدى   

  .االعتماد مع المصرففتحه 

يضمن حق المصدر والمستَورِد،وكذلك حقه مضمون بوجود وثائق الشـحن التـي    والمصرف

ء حقه فـي حـال   تمثل ملكية البضاعة بحوزته ،والتي تمكنه من التصرف بالبضاعة واستيفا

  .مالً تمويلياًخدمة مصرفية أوع دععتماد قد يديد قيمة االعتماد،واالعن تس تخلف المستَورِد

  ول واألعراف ـاهتمت غرفة التجارة الدولية،ووضعت األص:تنديـتنظيم االعتماد المس -2

، و 2007عام )UCP)1 600،وآخر نشرة معدلة هي1933الموحدة لالعتمادات المستندية عام

،وتطبق المصارف هذه القواعد بالنص عليها في نماذج طلبات )2(1/7/2007تطبيقها في بدأ

االعتمادات المطبوعة والمعدة سلفاً، والتي يوقع عليها العميل عندما يتقدم للمصرف بطلب فتح 

  .فتح االعتماد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (1) UCP: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits.  

  , Paris.the World Business Organizationof Commerce"ICC", (2) International Chamber   
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  :تعريف االعتماد المستندي -3

،واعـتمادات الضمـان  Documentary  Creditsإن تعـابـير االعـتمادات المسـتندية 

Standby Letters of Credit وصفه،يجوز بمقتضاه  تعني أي ترتيب، مهما كانت تسميته أو

الذي يتصرف بناء على طلب أحد العمالء   The Issuing Bank)در االعتمادمص(للمصرف 

  :،أو باألصالة عن نفسه أن The Applicant) طالب فتح االعتماد(وتعليماته

  سحوبات /،أو يقبل ويدفع سحباThe Beneficiaryً)المستفيد(يدفع إلى أو ألمر طرف ثالث-أ 

  Bills of Exchange- Drafts  المستفيد مسحوبة من.  

  .السحوبات/ يفوض مصرفاً آخر بالدفع أو بقبول ودفع مثل هذا السحب -ب 

 مستندات منصوص عليها،شريطة أن تكون/  يفوض مصرفاً آخر بالتداول مقابل مستند -حـ 

  .هذه  المستندات مطابقة تماماً لشرط االعتماد        

  :أنواع االعتمادات المستندية من حيث طرق الدفع -4

  تندات ـيدفع المصرف المراسل قيمـة المس:  Sight L/C)الوفاء(اعتماد الدفع باالطالع  -أ

  .المطابقة لشروط االعتماد للمستفيد، والذي يرجع على المصرف مصدر االعتماد   

  يتم تأخير دفع قيمة االعتماد بموجب: Acceptance L/C (Time Draft)اعتماد القبول -ب

اتفاق بين المستَورِد والمصدر بموجب شروط مدرجـة فـي االعتماد المستندي،وبذلك يقـدم  

  المستفيد سند سحب للقبول مرفقاً بالمستندات المستوفية لشروط االعتماد، ويـقبل سند السحب 

 مـن المصرف مصدر االعتماد، والذي يكون ملزماً بدفع قيمة السحب بتاريخ استحقاقه، وقـد 

يقوم المستفيد من السند المقبول بتقديمه للخصم لدى مصرفه الذي يتعامل معـه فـي بلـده ،    

  :وهناك أنواع اعتمادات أخرى مثل

              Advance Payment L/Cاعتماد الدفعة المقدمة                                -أ
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        Deferred L/C           اعتماد الدفع المؤجل                                   -ب

  :االعتمادات المستندية لدى المصارف اإلسالمية -5 

  :يتم التعامل باالعتمادات المستندية لدى المصارف اإلسالمية بطريقتين

  فتح االعتماد المستندي وتمويله كامالً من العميل -أ

ل المتبعـة لـدى   بطلب فتح اعتماد مستندي،وتتم اإلجـراءات بحسـب األصـو    يليتقدم العم

المصارف التقليدية،من الناحية الشرعية يجوز للمصرف اإلسالمي فتح اعتمـادات مسـتندية   

والحصول على أجرة أو عمولة مقابل تعهد المصرف نيابة عن العميل المستَورِد بسداد ثمـن  

ـ (البضاعة للمصدر،ومطالبة األخير بمستندات الشحن وإيصـالها إلـى المستَورِد  ، )تريالمش

ليتأكد أن المستندات مطابقة لشروط االعتماد، وأجرة المصرف واسترداده بما قـام بـه مـن    

ألنه بمثابة الوكيل فيأخـذ أجـرة علـى ذلـك،     مصاريف فعلية أو ما يأخذه من عمولة جائز،

  : والخالف مع المصارف التقليدية يحدث في الحاالت التالية

  امل، فيحصل المصرف على فائدة عـن المبلغ غير عندما يكون االعتماد غير مغطى بالك -1ً

  .المغطى من قيمة االعتماد ، وهذه فائدة ربويـة، تتجنبها المصارف اإلسالمية    

  ال يدفع المصرف اإلسالمي فوائد عن التأمينات النقدية التي قد يقبضها عند فتح االعتماد،  -2ً

ذلك  دعي ديد قيمة المستندات،حيثـخر بتسوال يتعاطى فوائد من العميل فاتح االعتماد إذا تأ

  .)1(قرضاً حسناً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .410،ص1998،الطبعة األولى، عمان، دار أسامة للنشر،البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقالهيتي، عبد الرزاق ،) 1(
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  دي وتمويله كامالً أو جزئياً من المصرففتح االعتماد المستن -ب 

  :يأخذ التمويل هنا عدة صور

  وهي الصيغة المعروفة، والتي يجري :)1(التمويل على أساس بيع المرابحة لآلمر بالشراء -1ً

  العمل بها في معظم المصارف اإلسالمية،يوقع العميل عند فتح االعتماد المستندي طلباً أو أمراً

اصفات البضاعة وثمنها ووعد منه بشرائها، وعند ورود  البضــاعة  بالشراء توضع فيه مو

  . يتم تحرير عقد البيع، والمصارف اإلسالمية تلتزم تجاه المستفيد من االعتماد

وهنا يكون الربح  ،وهو المشاركة بين رأس المال والعمل: التمويل على أساس المضاربة -2ً

فاتح االعتمـاد،وفي حالـة الخسـارة فـإن     بحسب االتفاق بين المصرف والعميل المضارب 

  .إال إذا ثبت أن العميل تسبب في الخسارة  ،المصرف يتحملها ألنه صاحب رأس المال

وهنا يوزع الربح بحسـب   ،من الطرفين اًويكون المال مقدم:التمويل على أساس المشاركة -3ً

أس المـال  هو متفق عليه بين المصـرف والعميل،وذلـك بنسـبة مئويـة ثابتـة بـين ر       ما

  .والعمل،والخسارة توزع بنسبة مشاركة الطرفين برأس المال

                  Letter of Guarantee(L/G)االعتماد المصرفي بالضمان            : ثانياً

 .خطاب الضمان و ، ومن صوره الكفالةخرينحيث يتدخل المصـرف بضمان العميل أمام اآل

  الكفالة. 1

  ر عن المصرف بناء على طلب عميله بدفع مبلغ معين، أو قابـل للتعيينالكفالـة تعهد صاد

  لصالح جهة محددة، ولتاريخ محدد،من أجل غرض معين،والكفالة تساعد المتعهدين والمقاولين 

  ث توفر عليهم الكفالة ـدات عامة وخاصة،حيـورجال األعمال على الدخول بمناقصات ومزاي

  دخلـقد تقدم الكفالة للمؤسـسات الحكومية كالجمارك وضريبة العبء تجميد ما يقابلها نقداً،و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .3/5 ، مادة14،معيار شرعي رقم  المرجع السابقهيئة المحاسبةوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،) 1(
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عميل، وتقدم الكفالة كذلك لشركات البـواخر ضمانــاً   لضمان االلتزامات التي تستحق على ال

  . لتسليم البضائع الـواردة لعمالء المصرف إلى الميناء قبل وصول مستنداتها

  :الفرق بين الكفالة وخطاب الضمان

  :لتوضيح الفرق ، نأتي لتعريف رجال القانون لكل منهما كاآلتي

  ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيـذ التزام ،إنها عرفها القانون المدني األردني بأنها ضم  :الكفالة

  .)1(عقد يكفل بموجبه الكفيل تنفيذ التزام إذا لم يف به المكفول

   تعهد نهائي صادر عن المصرف،بناء على طلب عميله،بدفع مبلغ نقدي معين،:خطاب الضمان

  فـودون التوقبمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف،خالل مدة محددة  أو قابل للتعيين،

  .)2(على شرط آخر

  : )3(يلي إيجازه بما والفرق بين الكفالة وخطاب الضمان يمكن

يكون المصرف في خطاب الضمان مستقالً في التزامه عن أية عالقة أخرى،في حـين   - أ

  .أن التزام الكفيل في الكفالة غير مستقل

ـ (لمستفيديكون التزام المصرف في خطاب الضمان باتاً ونهائياً في مواجهة ا - ب ول المكف

في حين أن الكفيل له حق الرجوع عـن  ،فليس للمصرف الرجوع عن هذا االلتزام،)له

 .الكفالة 

بقيمـة   طار عميله بعزمه علـى الوفـاء  يلتزم المصرف في خطاب الضمان بإخ ال  - ت

   .خطر المكفول له بأنه سيدفع له قيمة الدين المكفول بهالخطاب،في حين أن الكفيل ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .392، ص مرجع سابق الراوي،  خالد، ) 1(

     .570 -569،ص ص 1989،القاهرة، دار النهضة العريبة، عمليات البنوك من الوجهة القانونيةعوض، علي جمال الدين ،  )2(

  .251،ص  المرجع السابقالعلي ،صالح حميد،) 3(
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   لضمانخطاب ا. 2

يطلق المصرف تعهداً مجرداً عن ظروف التزام العميل أمام المستفيد،فالمصرف يلتزم بدفع 

المبالغ المحددة في الخطاب بغض النظر عـن حقيقة مديونية العميـل، فالتعهد منقطع الصلة 

ما مهالدفع للمستفيد بحال خطاب الضمان المصرف يلتزم دائماً بوبكيفية تنفيذ العميل التزامه، 

كان مركز عميله لدى المستفيد،على عكس الكفالة،حيث يعالتزام المصرف تابعاً اللتزام  د

خطابات ضمان :من حيث صحة االلتزام وبطالنه،ومن أصناف خطاب الضمان المكفولعميله 

  لوفاء ،وخطابات ضمان تقدم كتأمين نهائي ضمان جدية مناقصة أو مزايدةتقدم كتأمين ابتدائي 

  .قاول أو موردالتزام م

  :خطاب الضمان لدى المصارف اإلسالمية/الكفالة 

يختلف عن  إن المصارف اإلسالمية تتعامل بالكفاالت وخطابات الضمان،واألسلوب المتبـع ال

أوفـت قيمــة الكفالـة أوخطـاب     المصارف التقليدية،باستثناء أن المصارف اإلسالمية إذا

ت نقدية تغطي قيمة مادفعته فإنها تطالب العميل بالفرق الضمان للمستفيد،ولـم يكن لديها تأمينا

  وال تتقاضى أي فائدة على المبلغ المدفوع منها للمستفيد،ويجوز للمصرف أخذ أجرة بمقدار ما 

  .)1(انـصدر به الضمـيبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط األجر بنسبة المبلغ الذي ي

إذا كان مغطى كامالً من العميل ،أمـا إذا  رة عنها يجوز أخذ أجويعتبر خطاب الضمان وكالة 

  كانت التغطية جزئية فإن الجزء غير المغطى يعتبر كفالة،وال يجوز أخذ أجرة عنه ألنه يعتبر 

  وتعتبر الكفاالت المصرفية تسهيالت غير مباشرة بالنسبة للمصرف ،ويمكن أن تتحول .قرضاً

  رفـتطاعة المصـدم اسـععن الدفع،و فولالمكإلى تسهيالت مباشرة في حال عجز العميل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                فقه المعامالت،ينظر زعتري ،عالء الدين،1985كانون األول  28- 22دورة انعقاد مؤتمرمجمع الفقه اإلسالمي الثاني بجدة ) 1( 

  . 507، ص2005، دمشق، دار العصماء، المالية المقارن    
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طلَب من المصرف دراسة العميل ائتمانياً مـن  مة المبالغ المدفوعة منه،ولذلك يالرجوع إليه بقي

اسة عقد المشروع المتعلق بالكفالـة ،ودراسـة   خالل دراسة وضع المشاريع لدى العميل ،ودر

  يصدر المصرف قراره بكفالة عميله في حال وذلك قبل أن .العميل  الضمانات التي سيقدمها

  .كانت التغطية النقدية للكفالة المصرفية ليست كاملة

  القبول في األوراق التجارية: ثالثاً

  تفيد منهما المعتمد ـرف توقيعه وضمانته ليساالعتماد بالقبول هو االعتماد الذي يقدم فيه المص

له في الحصول على الضمان أو المال الذي يحتاجه، واألوراق التجاريـة التي يجري القبول 

  ).ذنيالسند اإل(،سند السحب، الكمبياالتالشيك:عليها

حيث إن العرف المصرفي يطلق اصطالح الشـيكات المصـرفية   :قبول المصرف للشيكات.1

على الشيكات التي يقدمها ساحبوها للمصرف لكي يصـدقها أو  Certified Checksالمقبولة 

يعززها بتوقيعه وخاتمه تسهيالً لتداولها،ويقوم المصرف حينها بنقل قيمة الشيك مـن حسـاب   

  .لمستفيدلحين الوفاء لصاحب محررالشيك إلى حساب تأمينات نقدية مقابل شيكات مصدقة 

     Bill of Exchange (Time Draft)                       )السفتجة(قبول سند السحب .2

إن قبول المصـرف  .سند السحب هو أداة وفاء أوائتمان فيما يتعلق بالتجارة والديون الخارجية

بل هو تعهد بالدفع بتوقيعه على السند،فإن تخلـف  .لسند السحب اليعني تقديم مبلغ نقدي فوراً 

ثم يرجع على عميله  ستحقاق فإن المصرف ملزم بالدفع،االالعميل عن سداد قيمة السند بتاريخ 

للوفاء،والبائع غالباً ال يحتفظ بالسند إلى وقت االستحقاق،بل يقوم بخصمه لدى المصرف الذي 

  .يتعامل معه
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  :تعامل المصارف اإلسالمية بقبول سند السحب

م السند حستعامل معه بن المستفيد من سند السحب المقبول غالباً يطالب المصرف الذي يحيث إ

فائدة،فالمصارف اإلسالمية التتعامل بذلك ألن هذه الصورة  الذي يحمله قبل حلول أجله مقابل

الكمبيـاالت   م فيحسأن الـرم كشـهي بيع دين آجل بنقد عاجل أقل،وهذا البيع من الربا المح

  . )1(التجارية

  ):الكمبيالة(قبول السند اإلذني . 3

القبول،  مها،وتقوم المصـارف بمهمةمصرف من قبل عمالئه من أجل حستقدم هذه السندات لل

كنوع ، ويضمنها المصرف Bankers Acceptancesوتسمى هذه العمليات قبوالت البنوك 

  .من االئتمان البديل للشـركات ذات الشـهرة أو المركز المالي المتوسط 

                                                                    Credit Cardsبطاقات االئتمان : رابعاً

تختلف أنواع هذه البطاقات من الناحية االئتمانيـة، وحـكم تعاملها الشـرعي لدى المصارف 

  .)2(اإلسالمية بحسب نوع البطاقة

  Debit Card                                                       بطاقة الحسم الفوري.1 

ذه البطاقات للعمالء الذي يحتفظون بحسابات، بحيث يسـتطـيع حامـلها استخدامها تصدر ه

على مدار الساعة بالسحب النقدي أو الشراء المحلي والدولي،ويجـوز للمصارف اإلسالمية 

  .ترتب عليه أي فائدة مصرفيةـوال ي دام العميل يسحب من رصيده، البطاقات ما إصدار هذه

                   Charge Card                                           بطاقة االئتمان  .2

حيث يتم تجميع العمليات الستخدام هذه البطاقات شهرياً، ومطالبة ببطاقة الحسم اآلجل وتسمى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 273،ص 16معيار شرعي  مرجع سابق،ات المالية اإلسالمية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسس) 1( 

  .18، ص2المعيار الشرعي  مرجع سابق،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ، ) 2( 
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،ويجوز للمصارف  Grace Periodحامل البطاقة بالتسديد مع إمكانية منحه فترة سماح

أن ال تحصل على فوائد ربوية في حال تأخر العميل اإلسالمية إصدار هذه البطاقات بشرط 

  .عن سداد المبلغ المستحق عليه

   Revolving Credit Card                                  بطاقة االئتمان المتجدد   . 3

يمنح حامل البطاقة ميزة تسديد المبلغ الشهري المستحق على بطاقة االعتمـاد لعـدة أقسـاط    

  ، وتحصل المصارف التقليدية على فائدة مقابل األقساط الشهرية،Installment Basisشهرية 

وال يجوز للمصارف اإلسالمية التعامل مع هذه البطاقات التي يدفع على أقسـاطها الشـهرية   

  .فوائد ربوية

    استخدامات األموال لدى المصارف اإلسالمية 2-3-2-2

عة اإلسالمية تأخـذ بعمليـات التمويـل    إن المصارف اإلسالمية التي تعمل وفق أحكام الشري

، )جاريـة،وتحت الطلـب  (واالستثمار لتوظيف األموال التي تتجمع لديها من حسابات االئتمان

،ومن حسابات االستثمار )التوفير، وألجل،والخاضعةإلشعار(ومن حسابات االستثمار المشترك

ـ  إ،وحيث )المحافظ االستثمارية(المخصص،وسندات المقارضة ارف ال تتعامـل  ن هـذه المص

بالفائدة أخذاً أوعطاء،فإن أساليب التمويل التي تكون عمادها األساسي الفائدة تختفي بأجندة هذه 

المصارف االستثمارية والتمويلية، فال يوجد قروض أو كمبياالت مخصومة بفائدة،بل يوجـد  

واالسـتثمار  استثمارات المشاركات والبيوع وغيرها،إن المصارف اإلسالمية تقدم التمويـل أ 

الالزم لعمالئها بشكل مشترك من أموال المصرف نفسه ومن ودائـع االسـتثمار المشـترك    

الموجود لديها،وللتعرف على استخدامات هذه المصارف لمصـادرها المالية،سـيتم تفحـص    

  : هي التوظيفات لدى المصارف اإلسالميةعناصر موجودات الميزانية العمومية، وأهم 
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وهي حسابات جارية لدى البنوك المركزية :دة لدى البنوك المركزيةنقد وأرص.2-3-2-2-1

لتسوية التزاماته المالية الناتجة عن المقاصـة مـع    يترتب على المصرف المودع لمواجهة ما

المصارف المحلية،وتمثل أيضاً االحتياطات النقدية اإللزامية التي يطلبها البنك المركزي مـن  

 لعنصر من استخدامات المصادر تتساوى فيه المصارف التقليديـة وإن هذا ا،المصارف العاملة

مـن مجمـوع   % 31،وتبين أن نسبته لدى البنك اإلسالمي األردنـي   والمصارف اإلسالمية

  .)2(للعام نفسه% 31،ونسبته لدى البنك العربي اإلسالمي ) 1(2008موجوداته لعام 

  ا ـودع فيهـابات تُـحس وهي:سات المصرفيةـأرصدة وحسابات لدى المؤس.2-3-2-2-2

ال يتقاضـى  ) أمانـة (المصارف أرصدة لدى المؤسسات المصرفية المحلية،وهي حسابات جارية

وقد توضع لدى مؤسسات مصرفية خارجية،وتكون الحسابات بـالعمالت   المصرف عليها فوائد،

تمادات ووسائل األجنبية لمواجهة السحوبات وتسوية المعامالت المالية الناتجة عن الحواالت واالع

تتعامـل   )لدى مصارف مراسلة( ةة،وقد تكون حسابات استثمارات مطلقالتمويل للتجارة الخارجي

وفق الشريعة اإلسالمية،حيث يعهد إليها استثمار هذه األموال مقابل نسبة أرباح يستحقها المصرف 

مؤسسـات  المراسل كمضارب،وبلغت نسبة النقد واألرصدة لدى البنـوك المركزيـة أو لـدى ال   

البنـك   لدىنفسها النسبة وهي  ،%)37( 2008 عامالمصرفية بمايخص البنك اإلسالمي األردني 

  .لديها مومية،وذلك نسبة لقيمة موجودات الميزانيات الع 2008 العربي اإلسالمي الدولي لعام

وهي من أهم العمليات االستثمارية التي توظف  :التمويل بطريقة المرابحة.2-3-2-2-3

  ومن شروط صحة المصارف اإلسالمية مصادرها المالية،وبيع المرابحة من بيوع األمانة،فيها 

  : )3(ةبيع المرابح

 .علم المشتري بالثمن األول في مجلس العقد - أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74،ص2008، التقرير السنويالبنك اإلسالمي األردني، ) 1(

  .54،ص2008، التقرير السنويالبنك العربي اإلسالمي ،) 2(

 .174،صمرجع سابقالعلي،صالح حميد،) 3(
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 .العلم بمقدار الربح في مجلس العقد - ب

  .)اًدراهم،نقود(كون رأس المال األول ،وكذلك الربح من األموال المثلية - ت

 .أال يكون الثمن في العقد األول مقابالً بجنسه من أموال الربا - ث

ن العقد األول صحيحاً، مستوفياً شرائط االنعقاد والصحة،فإذا كان فاسداً لم أن يكو - ج

  ).ضمنه في إذا بطل الشيء بطل ما(حسب القاعدة الفقهيةبيصح بيع المرابحة 

  ولبيع المرابحة أركان اليتم البيع إال بها،منها أن يكون العقد صحيحاً بإيجاب وقبول سـليمين،

التي  )البضاعة(والشـرعية في المتعاقدين، وأن يكون المتعاقد عليه  مع توافر األهلية القانونية

وقع عليها البيع غير محرمة ومطابقة للشـروط المتفق عليها، بحيث التفضي إلى نزاع أو 

  .غرر أوجهالة

وفي بيع المرابـحة لآلمر بالشـراء مجال لـتلبية طلبات عـمالء المصارف اإلسـالمية في 

ـتثمار والتمويـل، ويلحق بـهذا النوع مـن االسـتثمار إجراءات كثيرمن مجاالت االس

تحفظ حق المصـرف وحـق العميل دون أن تمـس تلك اإلجراءات جوهر العملية،فاستبقت 

التعامل في بيع ر ـ،وانتش)1(عملية البيع بوعد شراء من العميل ووعد بيع من المصرف

عمالء لتعامل به، ولتلبيـة أغراض المرابحة لآلمر بالشراء لسهولة التعامل ويسـر ا

المصارف اإلسالمية وغاياتهم من مختلف قطاعات الحياة،من تجار وأفراد ومؤسسات، إضافة 

يل اإلسالمية من مشاركات إلى تميز المرابحة بأنها قليلة المخاطر مقارنة بباقي صيغ التمو

  ونسبة ،)2( 2008لعام %38يلتمويل لدى البنك اإلسالمي األردنولقد بلغت نسبة هذا ا.وغيرها

  .نسبة إلجمالي الموجودات،)3(2008لدى البنك العربي اإلسالمي لعام % 20
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .40 -39،ص ص1994،الطبعة األولى،بنك البحرين اإلسالمي،مبادىء وتطبيقات العمل المصرفي اإلسالميجناحي،عبد اللطيف،) 1(

  .94، ص 2008، التقرير السنويالبنك اإلسالمي األردني،  ) 2(

  .70، ص 2008، التقرير السنويالبنك العربي اإلسالمي ، ) 3(
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  البيوع :  أوالً

   ع وحـرمـوأحل اهللا البي:"بحانه وتعالىـوردت مشروعية البيع في القرآن الكريم في قوله س

 الذهب"” صلى اهللا عليه وسلم“رسـول اهللا محمد ، وقول 275سورة البقرة،اآلية " الربا

والفضة بالفضة،والبر بالبر،والشعير بالشعير،والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء  بالذهب،

بسواء، مثالً بمثل، يداً بيد،فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اخـتلفت هـذه األجناس، 

  .رواه مسلم " فبيعوا كيف شئتم

      يع أنواع الب

  :ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى:تقسيم البيع باعتبار المبيع .1

  . وهو مبادلة العين بالنقد: البيع المطلق.أ

  .وهو مبادلة الدين بالعين،أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل): السلف( بيع السلَم.ب

  أو  بالنقد جنسـاً بجنس،مان بعضه ببـعض، بيع النقد ـوهو بيـع جنس األث: بيع الصْرف.ج

  .بغير جنس،أي بيع الذهب بالذهب،والفضة بالفضة، وكذلك بيع أحدهما باآلخر   

  :وشـروطه .جلساحبه في المإلى صفي يد كل من المتعاقدين  لوجوب دفع ما،ويسمى صرفاً

  ه صلى التقابض قبل االفتراق باألبدان بين المتعاقدين منعاً من الوقوع في ربا النسيئة،لقول.1ً

  .”الذهب بالذهب مثالً بمثل،يداً بيد،والفضة بالفضة مـثالً بمثل،يداً بيد“:اهللا عليه وسلم  

  التماثل عند اتحاد الجنس ، إذا بيع الجنس بالجنس،  كالفضة بالفضة،أو الذهـب بالذهب، .2ً

  .والصياغة، أي التساوي في الوزن والمقدار دون النظر إلـى الجودة بد هنا من التماثل فال  

  .أن يكون العقد باتاً،أن ال يكون فيه خيار الشرط.3ً

  . أن ال يكون في العقد أجل ، ألن األجل يؤخر القبض.4ً

  .وإن اختل شرط من هذه الشروط فسد الصرف  
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  مبادلة مال بمال، سوى النقدين الذي يشتـرط لصحتـه التساوي في التقابض  بيع المقايضة.د

  .)1(بيع الخبز بالدقيق متفاضالً ،ألنه بيع مكيل بموزونباتفاق الجنس،فيجوز   

  : ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى: تقسيم البيع باعتبار تحديد الثمن. 2

  .وهو البيع دون ذكر الثمن األول،ال يظهر فيه رأس المال: بيع المساومة -أ 

يدفع زايد المشترون فيها، فتباع لمن يتحيث يعرض البائع السلعة في السوق،و:بيع المزايدة -ب 

 .ثمناً أعلى

ويحدد الثمن فيه بمثل رأس المال أوأكثر أوأقل، وتسـمى ببيـع األمانـة،ألن    : بيع األمانة -ج 

  :وأنواعهاالبائع مؤتمن بإخبار رأس ماله،

  .عليه بيع السلعة بمثل الثمن األول الذي اشتراه البائع مع زيادة ربح معلوم متفق:بيع المرابحة1ً

  .منها األول الذي اشتراه بـه البائـع دون زيادة أو نقصانـلعة بمثل ثـبيع الس: بيع التولية 2ً

مبلغ ) حط(بيع السـلعة بمثل ثمنها األول الذي اشتراه به البائع مـع وضـع : بيع الوضـيعة  3ً

  .معلوم من الثمن أي بخسارة محددة

  :  م البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن إلىينقس: تقسيم البيع باعتبار تسليم الثمن . 3

  .يشترط فيه تعجيل الثمن،ويسمى بيع النقد أو البيع بالثمن الحال: بيع منجز الثمن.أ

  .يشترط فيه تأجيل الثمن : بيع مؤجل الثمن.ب

 .مثل بيع السلَم، وبيع االستصناع : بيع مؤجل المثمن.ج

 .)2(وهو ممنوع في الجملةبيع الدين بالدين،: بيع مؤجل العوضين.د

  :ينقسم البيع باعتبار الحكم الشـرعي إلى: تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي .4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .366،ص 2000لقاهرة،دار الكتب،،الجزء األول والثاني،االقواعد الفقهية الكبرى وأئرها في المعامالت الماليةكامل،عمرعبد اهللا،)1(

  .369،صمرجع السابقكامل ، عمر عبد اهللا ،ال) 2(
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  بيع المعدوم،وبيع معجوز التسليم، وبيـع  الغرر، :ويقابله البيع الباطل،وأنواعه :البيع المنعقد.أ

  .)1(وبيع المتنجس،و بيع العربون ، وبيع الماء 

  ـع المجهول جهالة تـؤدي لنـزاع، كبيع سيارة ويقابله البيع الفاسد،مثل بي: البيع الصحيح.ب 

  .من السيارات المملوكة لشخص دون تعيين 

،كبيع إنسان مال غيره بغيـر  خرينويقابله البيع الموقوف،وهو ماتعلق به حق اآل:البيع النافذ.ج

  .إذنه

  ون خيارات، قابله البيع غير الالزم،فالبيع الالزم يكون دـوي ):ائز أو المميزالج(:البيع الالزم. د

  كبيع ثوب بمئة ليرة سورية وقبول المشتري،أما البيع غير الالزم فيكون فيه إحدى الخيارات،    

  .مثل بيع ثوب بمئة ليرة وقـبول المشتري مع أنه له حق الخيار ثالثة أيام   

  :البيوع المستخدمة لدى المصارف اإلسالمية 

  . عقده بالدفع العاجل أوالسداد اآلجلوهو أحد بيوع األمانة،يجوز :بيع المرابحة .1

يتفق بيع العاقدين على تأجيل دفع الثمن لموعد محدد في : Deferred Saleبيع األجل .2

المستقبل، وقد يكون الدفع جمـلة واحـدة أو على أقسـاط،وال بد من معـلومية األجل، وال 

كن ال يزيد مقدار الثمن مانع من اشتمال الثمن على زيادة ضمنية عن ثمن البيع الحال،ولـ

  : ،ويدخل في إطار هذا البيع)2(المؤجل إذا لم يدفع في موعده

  .التسليموهو بيع معجل الثمن، مَؤجل : بيع السلَم.أ

  لع ـراء السـتهالكية لشـكال القروض االسـوهو أحد أش:Sale on Credit بيع التقسيط.ب

  .)3(المصارف اإلسالمية المعمرة،وقد أجازه الفقه المتعلق بمعامالت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  371 - 369، ص ص مرجع سابق، كامل ، عمر عبد اهللا) 1(

  .39، صسابقمرجع الشعار، محمد نضال، ) 2(

  . 39،صمرجع سابقالشعار،محمد نضال،) 3(
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  :أنواع بيع المرابحة: ثانياً

 يكون المبيع ملك البائع،وقد يكون البائع تاجر المهنة،:)الفقهية(البسيطة/لعاديةالمرابحة ا.1

يمكن .يشتري السلع ويمتلكها دون وعد مسبق بشرائها من أحد،فيقوم بعرضها للبيع لـمن يرغب

للمصارف اإلسالمية أن تمارس المرابحة من خالل الشركات التابعة لها،أومن خالل الشركات 

وبشكل عام فإن هذا النوع من ).عمالء،تجار،أصحاب مصانع(رف شريكة فيهاالتي تكون المصا

  .في األردن المرابحة نادر لدى المصارف اإلسالمية

الفرق بينه وبين و:Murabaha. Order of Purchaseبيع المرابحة لآلمر بالشراء .2

ة مملوكة للبائع المرابحة العادية هو ملكية السلعة محل البيع وقت التفاوض،حيث تكون السلع

وقت التفاوض في المرابحة العادية،أما في المرابحة لآلمر بالشراء فإن البائع ال يملك هذه 

  .السلعة وقت التفاوض

،على )العميل(بيع المرابحة لآلمر بالشراء هي قيام المصرف بتنفيذ طلب المتعاقد معه : التعريف

أساس التزام العميل بشراء ما َأمر بـه  أسـاس شراء المصرف ما يطلبه اآلمر بالشراء، وعلى 

  ).1(بالربح المتفق عليه عند االبتداء

،الذي ةرف اإلسالمياومن فتوى المرابحة لآلمر بالشراء كما وردت في المؤتمر الثاني للمص

يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة “:،كان نصها1983آذار 23-21في الكويت، انعقد

تملك السلعة المشتراه لآلمر وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح  لآلمر بالشراء بعد

رعاً،ألن المصرف اإلسالمي تقع عليه مسؤولية ـابق هو أمر جائز شـالمذكور في الموعد الس

  وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً  توجب الرد بعيب خفي،ـالهالك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  5، ص1985المادة الثانية ، ،62القانون البنك اإلسالمي األردني، ) 1(
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فإن األخذ باإللزام هو األحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعامالت، :لآلمرأوللمصرف أولكليهما

مر مقبول شرعاً،وكل مصرف وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، ألن األخذ باإللزام أ

  .”رعية لديهـالش  مخير باألخذ فيما يراه في مسائل القول باإللزام بحسب ما تراه هيئة الرقابة

  :)بوساطة االعتمادات المستندية(تمويل المرابحة لآلمر بالشراء

تماد ععندما يفتح المستورد اعتماداً مستندياً لدى مصرف تقليدي،وعندما ال تكون تغطية قيمة اال

لسداد قيمة االعتماد حين وصول مستندات  قرض لهي،فإن المصرف يمنح عم100%

  االعتماد،ويحتسب المصرف فوائد على هذا اإلقراض،فالمصارف اإلسالمية تقوم بفتح االعتماد، 

وبدالً من إقراض العميل تقوم بعملية االستيراد، وإضافة ربح  متفق عليه مع العميـل،ثم يـتم   

  .ت بحسب شروط الدفع المتفق عليها مع العميلتنظيم كمبياال

وهي عقد مشروع ينظم " القراض"يضاً أالمضاربة  وتسمى: التمويل بالمضاربة .2-3-2-2-4

التعاون االستثماري بين رأس المال من جهة والعمل من جهة أخرى ،بحيث يكون الربح الناتج 

ويسمى الطرف الذي يدفع رأس المال  عنها مشتركاً ،ومشاعاً بين طرفيها وفق ما يتفقان عليه،

وفي حال .)1("المضارب أو العامل أو المقارض"،ويسمى الطرف الذي عليه العمل " رب المال"

الخسارة فإنها تقع على رب المال، وتنحصر خسارة المضارب في جهده، وال يـتحمل الخسارة 

  .إال في حالة التعدي والتقصير

التفاق علـى تحريـك المال بطريقة وشروط معينة،بينما ، وهي االمضاربة مقيدةوقد تكون  

المضاربة غير المقيدة فيعمل فيها المضارب برأيه،ومن تطبيقات المضاربة نجد أن المصارف 

 وينعكس ذلك عندما يصبح المصرف  اب المال،ـالمية هي المضارب،والمودعون هم أربـاإلس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .231، ص  13، معيار شرعي مرجع سابقهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ، المعايير الشرعية، ) 1(
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رب المال والعميل مضاربـاً،وهذه إحدى صور االسـتثمار لمصادر المصارف اإلسـالمية، 

عالية من الكفاءة افر فيهم صفات وتحظى بنسبة ضئيلة االنتشار لصعوبة وجود عمالء تتو

والخبرة في ميدان عمل اقتصادي أو صناعي أو حرفي معين، وبالوقت نفسه تتوافر لديهم 

صفات عالية من األمانة وااللتزام الخلقي، ليعهد إليهم إدارة أموال ومشاريع استثمارية بمبالغ 

شروع وكفاءة المضارب كبيرة،حيث تكون نتيجة المشروع ربحاً أو خسارةً بحسب جدوى الم

ن المضاربة المشتركة مستمرة لدى المصارف اإلسالمية، فهي ال تتوقف وال إوحيث ،)1(وأمانته

هو اقتسام الربح الناتج  )2(صفِّي العمل بكامله،والذي تعمل به المصارف اإلسالمية تُصفَّى إال إذا

لمضاربة مع بقائها مال ا تقييم قيمة العروضعن المضاربة بين أطرافها بعد تنضيض 

ن الربح حق خالص للمتعاقدين فيجوز لهما اقتسامه،وإن حدث بعد ذلك إواستمرارها،حيث 

 األطرافبموافقة  السابق قد تم تقسيمه خسارة،فإنها ال تجبر بالربح المتحقق مسـبقاً ألن الربح

ة فسخ عقد المضاربة ودخََل نصيب كل منهم في ملْكهِ، فكانت المحاسبة والقسمة بمثاب ،جميعاً

األول وإبرام عقد جديد، فيأخذ كل منهما حكم نفسه،وال تجير خسارة أحد بربح اآلخر،وتكون 

المحاسبة سنوياً لتحقيق انتظام،حيث تحصى األرباح في نهاية كل سنة ليتم تقسيمها بنسبة 

هم وبين األموال المخصصة لالستثمار سواء كانت أمواالً للمستثمرين أوكانت مشتركة بين

،حيث تكون اإليرادات الربحية والخسائر المرتبطة )المصرف اإلسالمي(المضارب المشترك 

بأعمال التمويل واالستثمار المشترك مفصولة حسابياً عن سائر اإليرادات والنفقات المرتبطة 

  .بأعمال الخدمات األخرى التي يقدمها المصرف

  روع معين ـمخصص ونفقاته، حيث يجري لكل مشتثمار الـوكذلك الحال بالنسبة إليرادات االس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .43 -41ص ص  ، المرجع السابق،جناحي، عبد اللطيف) 1(

  .83، ص مرجع سابقالشعار، محمد نضال، ) 2(
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% 0.5ي بـحدود وبلغت نسبة هذه التوظيفات لدى البنك العربي اإلسالم.)1(حساب مستقل

البنك اإلسالمي  عمليات مضاربة لدى،ولم تظهر أي )2(،من مجموع موجـوداته2008لعام

  .للعام نفسه األردني

يدخل المصرف اإلسالمي بما يقدمه من رأس مال شريكاً :التمويل بالمشاركة.2-3-2-2-5

رف نتائج في مشروع يقتنـع بجدواه،وتتفاوت نسب المشاركة من مشروع آلخر،ويتحمل المص

المشروع بالربح بحسب االتفاق،ونتائج الخسارة بحسب نسبة مشاركته برأس المال، ويمكن 

المشارك أن يدير المشروع مقابل أجر شهري أو بنسبة من األرباح بحسب االتفاق،  للعميل

ويجب أن يتضمن عقد المشاركة شروطاً منها األهلية الشرعية والقانونية للعميل المشارك، 

  المشروع،لشرط حصص رأس المال ونوعيته،نقداً أم عيناً، ونسب توزيع الربح وتصفية إضافة 

  : ومن مشروعات المشاركة التي تطبقها المصارف اإلسالمية

  ثل ـتمرار مع الشـركاء دون تحديد مدة،مـتأخذ طابع االسو: المشاركة الثابتة أوالمستمرة .1

  .باالشتراك بمشروعات قائمة المشاركة بتأسيس مشروعات جديدة،أو المساهمة

وهي مشاركة مـحددة بزمـن أو صفـقة أو عملية محددة، : المشاركة المحددة أو المؤقتة.2

  . تنتهي بانتهاء الزمن أوالعملية أوالصفقة ،مثل مقاولة بناء أو إنشاء

 لَموهنا يدخل المصرف اإلسالمي شريكاً،وهو يع: المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك. 3

لشراء حصص المصرف تدريجياً كـل شهر مثالً، وذلك مما أن الشريك اآلخر سيحل محله 

يتـحقق لهذا الشريك من أربـاح، وتسـتمر العملية حتى يتمـلك الشريك اآلخر كامل 

  وتعتبر  بة ملكيته،ـارة بحسب نسـتحمل نتائج العمل من الربح والخسـالحصص، والمصرف ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

  .12، ص 1985،  18، المادة 62القانون البنك اإلسالمي األردني، ) 1(

  .70،ص2008،التقرير الماليالبنك العربي اإلسالمي ،) 2(



71 
 

المشاركة المتناقصة هي األكثر قبوالً من المشاركة الدائمة لسهولة تطبيقها ومحدودية مدة 

  بة المشاركة للمصرف تدريجياً عن طريق بيع حصة ـوتقليل نس،روعـنذ بداية المشركة مـالش

 يعطيوال يجوز أن يتضمن عقد الشراكة أي نص ،)1(المصرف في المشروع على دفعات متتالية

يجوز اشتراط تحمل  رأس مال الشركة،وال طرفي المشاركة الحق في استرداد حصته من أياً من

وفات التأمين أو الصيانة،وال بحجة أن محل الشركة سيؤول أحد الشريكين وحده مصر

  .ألن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد الشراكة،)2(إليه

 وتكون المشاركات باألشياء المنتجـة للدخول، وهي ذات جدوى، ومنها إنشاء األبنية وتأجيرها،

أو اإلنتاجية  مويل اآلالت المعمرة،أو وسائط النقل وتشغيلها،وتمويل الوحدات الصناعيةـوت

وتشغيلها، وإقامة المستشفيات،أومعاهد التعليم بمراحلها المختلفة وإدارتها واإلشـراف عليها، 

يحتاجونه ألعمالهم ،مثل اآلالت ألطباء األسنان، وتزويدهم بما  أوالحرفيين،وتـمويل المهنيين 

نك اإلسالمي األردني ويتبين لدى الب،أومحترفي التجارة،أوالحدادة،وغير ذلك من المهن والحرف

لهذه  ظهرولم ي، )3(نسـبة إلجمالي موجوداته 2008لعام % 0.8مشاركة متناقصة نسبتها

  .نفسه  لعاملالبنك العربي اإلسالمي  الحسابات أي عمليات لدى

وهذا النوع من المشاركة يمكن أن يصبح بديالً لتمويل رأس المـال  : المشاركة المتغيرة -4

  حيث يدخل المصرف كشريك في إحدى  بالجاري المدين،رف المصرفي العامل،ويسمى في الع

  الشركات ،ويفتح حساباً للشركة يسجل فيه مساهمته في رأس المال على أن تسحب الشركة من 

ذلك الحساب طبقاً لحاجتها، ويكون للشركة الحق في رد مساهمة المصرف أو جزء منها فـي  

  اهمة ـحديد الفترة الزمنية التي أمضتها مسـلت نمرنظام التخدم ـحال عدم الحاجة إليها،ويس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .232، ص المرجع السابقالعجلوني، محمد ، ) 1(

  .306،صمرجع سابقالعلي،صالح حميد،) 2(

 . 94، ص2008،التقرير الماليالبنك اإلسالمي األردني ،) 3(



72 
 

وتقوم الشركة بممارسة أعمالها مستخدمة حساب المشاركة المفتـوح  . في المشاركةالمصرف 

بطرف المصرف ،فتسحب منه عند حاجتها إلى مصروفات معينة، وتسـجل فيـه إيـرادات    

  وحتى تتحقق مقتضيات العدالة بين المصرف والعميل يتم اعتبار ما يقوم به العميل  . مبيعاتها

ركة إرجاعاً لجزء من مساهمة المصرف في رأس المال طيلـة  بإدخالـه مـن إيرادات المشا

إتمام إنقاص نمر المصرف عند إجراء عملية توزيع األرباح،بحيث تكون عمليـة المشـاركة   

عبارة عن سلسلة من العمليات يتغير في ضوئها رأس المال،في حين أن كل إيداع مـن قبـل   

نهاية السـنة المالية يتم توزيـع  الشركة بالحساب ينقص حصة المصرف في المشاركة، وفي 

الربح عن طريق جمع نمر المصرف،والتي تمثل مجموع المبالغ المسحوبة مضروباً في عدد 

  .األيام التي أمضتها مستثمرة في المشاركة 

تسـتثمر المصـارف اإلسـالمية جـزءاًمن     :االستثمار في األوراق المالية .2-3-2-2-6

ر المشترك في رؤوس أموال الشركات الوطنية التـي ال  مصادرها المالية من أموال االستثما

يشمل نشاطها الرئيسي مخالفة شرعية،والتي تنتج سلعاً وخـدمات ذات نفـع عـام للمجتمـع     

مـن   2008لعام % 6واالقتصاد الوطني، ونسبة هذا االستثمار لدى البنك اإلسالمي األردني 

للبيع،واستثمارات فـي شـركات   ، ويظهر تحت بند موجودات مالية متاحة مجموع موجوداته

، وصناديق االستثمار التي تتبـع الـنهج   سندات المحافظ االستثماريةحليفة،وتستثمر أيضاً في 

يظهـر أنـه    2008والسياسة عينها، وبالنظر للميزانية العمومية للبنك العربي اإلسالمي لعام 

ني،وظهرت تحت مسمى مليون دينار أرد16.9تداول استثماراته في الصكوك اإلسالمية بمبلغ 

   ،)1(من مجموع الموجودات%2موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق،وشكلت نسبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  .73،ص2008،النقرير السنويالبنك العربي اإلسالمي ،) 1(
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مليـون دينـار    9يظهر استثمار 2008مي األردني لعام وبالنظر للتقرير السنوي للبنك اإلسال

تحت مسـمى موجـودات ماليـة     ،من مجموع موجوداته% 0.5،وشكلت نسبة أردني تقريباً 

    .)1(الصناديق االستثماريةو الصكوك محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وهي من المشاركة في

 م المصارف اإلسـالمية بتملكتقـو: االستثمار في األصول الثابتة وتأجيرها.2-3-2-2-7

العقارات من أراضٍ خالية متعددة األغراض، إسكانية أو تجارية أو زراعية، ليعـاد تقسـيمها   

وبيعها،أو يقام عليها أبـنية يجري بيعها أو تأجيرها تأجيراً تشغيلياً لمدة محـددة، أو تـأجيراً   

ن العقارات عادة تشـهد اسـتقرار   إيث تمويلياً منتهياً بالتمليك، ويعتبر هذا االستثمار مهما، ح

نك ويبين التقرير السنوي للب سعارها وثباتها، مع اتجاهها لالرتفاع المطَّرد بالقيمة عبر الزمن،أ

   ب أن/6د رقم ـفي البن 2008يانات لعامـات حول البـيضاحالعربي اإلسالمي الدولي في اإل

المقدم من البنك فـي التمويالت  لتمويلمقارنة مع مجموع ا% 6االستثمار في العقارات نسبته 

العقارية والمضاربة، ويستخدم هذا النوع من التمويل من أجل توزيـع مخـاطر االسـتثمار،    

  .لربحية المتاحة من استثمار الموجودات الثابتةزيادة او

  . ) 2(مشروع معلوم نفعة مشروعة لمدة معلومة بِعوضِهي عقد يراد به تمليك م واإلجارة

وهنا يعمل المصرف اإلسالمي في عدد من أعماله :ل المصرف كأجير لمصلحة عمالئهعم -1

باألجير المشترك، الذي يعمل للجميع، ويرتبط حـصوله على األجر على إنجاز العمل، مثـل  

  .تحصيل الشيكات،أوالكمبياالت،أوإصدارخطاب الضمان،أو الحفظ األمين في الخزائن الحديدية

تمارس المصارف اإلسالمية نشـاط التـأجير التمـويلي والتـأجير      حيث :أنواع اإلجارة -2

  .التشغيلي لمن يطلب من عمالئها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 97، ص 2008،  التقرير السنويالبنك اإلسالمي األردني، ) 1(

  .153،ص  9،معيار شرعي  مرجع سابقالمية ،سوالمراجعة للمؤسسات المالية واإل هيئة المحاسبة) 2(
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  Operational Leasing                                                 التأجير التشغيلي    -أ

وهي موجودات تقتنيها المصارف اإلسالمية مـن  :تأجير اآلالت والمعدات ووسـائط النقل -1ً

  جودات التي ال يمـتلكها المصرف، فيحدد أجل تأجيرها،وقد يطلب العميل بعضاً من هذه المو

  أشهر ) 3(العميل المواصفات، ويقوم المصرف بالشراء بعد موافقته، مدة اإليجار تتراوح بين

سنوات أوأكثر بحسب طبيعة األصل، واألصل تبقى ملكيته للمؤجر،بينما الحيازة الماديـة )5(و

اإلصالح تكون على نـفقة المســتَأجِر،  وحق االستخدام تكون للمستَأجِر،ونفقـات الصيانة و

تَسـتَبعد المصارف التـعامل بالتأجير التشغيلي لهذه األصـول، وتتركهـا للشـركات    وغالباً

  .المتخصصة بهذا الميدان، وتفضل التعامل بتأجير العقارات

  يرها ـتقوم المصارف بتأجير العقارات المملوكة لها،أو قد تشترك مع غ:تأجير العقارات -2ً

على إنشاء األبنية بغرض تأجيرها تأجيراً تشغيلياً غيرمرتبط بخيار التمليك،ويعتأجير مردود  د

شمل المخازن والمكاتب،ويتحمل المصـرف نفقـات الصـيانة    ي ذيالعقارات عالياً،وخاصة ال

  .الرئيسة ورسوم الضرائب

  Financial Leasing                                         التأجير المنتهي بالتمليك -ب

وتسمى إجارة منتهية بخيار الشراء،وفكرتها منْح العميل أحد األصول باإليجار بناء على قيمة 

إيجارية متفق عليها،ويميز هذا التأجيرعن التأجيرالتشغيلي أن المصـرف يسـمح للمسـتَأجِر    

ء األصل بحسـب المواصـفات   بشراء األصل بسعر متفق عليه مسبقاً معه ،وغالباً ما يتم شرا

يطلبها العميل، وتؤول ملكيـة هذا األصل للعميل إذا قام بدفع جميع األقساط اإليجاريـة   التي

وبعقد ثانٍ ، بمواعيد استحقاقها بحسب ماهو متفق عليه من قيمة إيجارية بين العميل والمصرف

لصادرة عن الندوة الفقهيـة  وقد نصت الفتوى ا.اًرمزي اًمستقل عن عقد اإلجارة،إما هبةً أو بيع

إذا “:بشأن التأجير المنتهي بالتمليـك مـايلي   1981األولى لبيت التمويل الكويتي المنعقد عام 
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وقـع الـتعاقد بين مالك ومستَأجِر،على أن ينتفع المستَأجِر بمحل العقـد، بأجــرة محـددة،    

لْبأقساط موزعة على مدالمستأجر للمحل،فة معلومة، على أن ينتهي هذا العقد بِم ن هــذا  إك

  :العقد يصح إذا روعي فيه ما يأتي

  .ضبط مدة اإلجارة، وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة - 1ً

  .تحديد مبلغ كل قسط من أقساط األجرة - 2ً

بين إليه، تنفيذاً لوعـد سابق بذلك  نقل الملكية إلى المستَأجِر في نهاية المدة،بوساطة هبتها - 3ً

  .”)1(مستأجرالمالك وال

  من أدوات التمويل المتوسطة أوطويلة األجل،وهي مضمونة  دعجارة المنتهية بالتمليك تُإن اإل

  تطبيق ـلبقاء األصل الممول مملوكاً للمصرف حتى سداد كامل قيمة التمويل مع األرباح ،وبال

تمليك بشكل واسع في العملي نجد أن البنك اإلسالمي األردني طبق أسلوب التأجير المنتهي بال

مشروع ضاحية الروضة، وهو مشروع إسكاني ضخم، بالمشاركة من البنك اإلسالمي للتنمية، 

حيث سوقَ جزءاً كبيراً من وحدات هذا المشروع بموجب عقود إيجار منتهية بالتمليـك لمـدة   

 عاماً،على أن تدفع األجرة على أقســاط شـهرية متسـاوية،مع وعـد مـن     ) 30(تصل إلى

المصرف أن يتم التنازل عن ملكية الوحدة المستأجرة للمسـتأجر بنهاية مدة العقد دون مقابل، 

، عــلماً أنــه   )2(بعقد هبة، أو البيع بثمن رمزي في نهاية المدة بحسب شروط العقد المبرم

 يمكن تعجيل التمليك في اإليجار المنتهي بالتمليك في حال تعجيل السداد لقول رسول اهللا محمد

  انتظارزمن ـداد اختصاراً ل، وألن في تقديم موعد الس)3(ضع وتعجل: ”صلى اهللا عليه وسـلم“

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . 210 -209،الجزء الثاني، ص ص مرجع سابقكامل، عمر عبد اهللا ، ) 1(

  .408، ص2005، عمان، مطبعة عشتار، رفية في المصارف التجارية واإلسالميةعمال والخدمات المصاألحنون،محمد حسن، ) 2(

  .28-27،ص ص1991الطبعة األولى،دار الكتب العلمية،بيروت، ،السنن الكبرىالبيقهي،أبو بكر أحمد بن الحسين،) 3(
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 ،على)القيمة اإليجارية(المالك للمال،والذي احتسبت على أساسه األرباح، فيتم الحط مـن الثمن

أن ال يذكر في العقد االلتزام بالحط من الثمن إذا تم تعجيله،وإنما يجري ذلك عند السـداد دون  

 قاعـدة  يشترط لقبول،وبذلك فإنه )1(سابق شرط، طبقاً لما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي

  ): ضع وتعجل(

 .دون شرط سابقمن عدم ذكر ذلك في العقد األساسي  - أ

  .أال يكون هنالك طرف ثالث - ب

وباالطالع على الميزانية العمومية للبنك اإلسالمي األردني، يتبين أن نسبة التأجير لديه ضئيلة 

وتظهر تحت بند موجودات إجارة منتهية بالتمليك،  ،نسبة لحجم موجوداته% 5جداَ،حيث بلغت 

  ط اـير إلى أن النشـالمي تشـ، بينما الميزانية العمومية للبنك العربي اإلس2008وذلك لعام 

أن نشاط التأجير المأمول نسبة لحجم الموجودات،ومن % 7هو 2008للتأجير التمويلي لعام 

سيتوسع مستقبالً عن طريق استخدام سندات المقارضة والمحافظ االستثمارية لتمويل هذا 

النشاط من شراء سفن وطائرات، وبناء المراكز التجارية والمطارات والموانيء،وتأجيرها 

  .،أومنتهياً بالتمليكتأجيراً عادياً

يصنف هذا االستثمار فـي األغلـب ضـمن     :االستثمار في البضائع والسلع.2-3-2-2-8

حسابات االستثمار المخصص، حيث يقبل المصـرف الودائـع النقديـة لغايـات االسـتثمار      

، Commodity Market وبيع السلع في سوق السلع العـالمي  المخصص في غرض معين،

ستثمار خاضعة للترتيب المتفق عليه بين المودع والمصرف بحيث يتحقق وتكون نتائج هذا اال

 للمصرف حصة محددة مسبقاً من األرباح المتحققة،وفي حال وجود خسارة يتحملها المـودع ، 

  الءه ـرف عمـارك المصـف،وقد يشربب تقصير أو تَعد من طرف المصـإال إذا كان بس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 6، بند 214، الجزء الثاني، ص مرجع سابقكامل، عمرعبد اهللا ، ) 1(
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بصفقات الشراء والبيع للبضائع والسلع في سوق السلع العالمي،ويتم تنفيذ " ولمحفظته الخاصة"

المصـارف  عمليات السـوق العالمية بوساطة المصارف التقليدية المراسلة التي عقدت معها 

اإلسالمية ترتيبات في هذا الخصوص،في صور اتفاقيات عامة تحدد إطار التعامل، وطريقـة  

تنفيذ عملية المرابحة، والوثائق المطلوبة للتأكد من أن هناك عملية شراء وبيع حقيقية،وليسـت  

 2008 يزانية العامة للبنك اإلسالمي األردني لعامـمجرد ستار لمعاملة ربوية،ولقد أظهرت الم

مليون دينار أردني تقريباً، 83.4وتشمل مرابحات دولية بمقداروجود حساب استثمارات مقيدة،

ـ  %4وشكلت نسبة  كمـا  ،خرينلح اآلامن مجموع الموجودات بما فيها الحسابات المـدارة لص

، وجـود حساب اسـتثمارات   2008أظهرت الميزانية العامة للبنك العربي اإلسـالمي لعام 

شكلت نسبة ،ومليون دينار أردني تقريباً 201.3تشمل مرابحات دولية بمقدار  )ب(مقيدة قائمة

  .من مجموع الموجودات بما فيها االستثمارات المقيدة % 18

استثمارات لم تأخذ الفرصة الكافية في التطبيق العملي لـدى   :استثمارات أخرى.2-3-2-2-9

  :المصارف اإلسالمية، ومنها

حيث يكـون محـل العقـد    بيع المحـاويج، جل بعاجل،ويسميه الفقهاء وهو بيع آ: بيع السلَم .1

ـ  مؤجالً، ويكون الدفع معجالً،وه ة، حيـث يـتم شـراء    و ينطبق في بيوع المنتجـات الزراعي

المحصول ودفع ثمنه قبل جنيه واستالمه ،ويسمى سلََماًًًًً لتسليم رأس المال،ويسمى سـلَفَاً لتقـديم   

أجازه الرسول صلى اهللا و،بيع استحساناً ألن القياس هو بيع معدومولقد أجيز هذا الرأس المال، 

من عدم جواز بيـع المعدوم ،والتي يشترط فيها قبض أحد العوضـين فـي    ىعليه وسلم مستثن

   ،وجوازه لرفع الحرج عن الناس بتوفيرالمال،والتسهيالت االئتمانية لإلنتاج الزراعي)1(المجلس

   .)2(له القيود والضمانات التي تمنع المنازعة والخصومة ووضعتْ ،والحرفي والتجاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 77،ص2004، عمان، المتقدمة للنشر والتوزيع،فقه المعامالت وصيغ االستثمارالخياط، عبد العزيز، والعيادي،أحمد ، ) 1(
  .259، ص لمرجع السابق، ازعتري، عالء الدين) 2(
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تخدامها ، صورة بيع السلَم التي يمكن اس1979المنعقد بدبي سنة  سالميةوحدد مؤتمر البنوك اإل

من قبل المصارف اإلسالمية في قيام المصرف بشراء بضاعة يسدد ثمنها بالحـال، ويتسـلمها   

المستقبل،وقد اقترح  بأجل معين،أو ببيع بضـاعة يتسلم ثمنها حـاالً، ويسلمها في أجل معين في

بعض الفقهاء قيام المصرف بإعـادة البيع مبكراً بعقد سـلَم آخر،وذلك بعد توقيع العقـد األول،  

ـ  رائها ـفـيبيع المصـرف البضاعة محل التسليم اآلجـل لطرف ثالث بسعر يزيد عن سعر ش

رفة التاريخ فـي العقـد   متعهداً بتسليمها في تاريخ معين أيضاً،يحدد بمعسلَماً من البائع األول، 

 وتعرف هذه العمليـة بـالتحوط   ،Parallel Salamالموازي  السـلَم األول،وهذا ما يسمى بعقد

Hedging ـلَم لمختلـف    لمؤتمر المجال لهذه المصارف في تطبيق،كما منح ااستخدام بيع الس

تفيد من التمويـل  والصناعة،والزراعة التي تعتبر أهم قطاع يس المجاالت االقتصادية، كالتجارة،

السلَم ، وواقع تطبيق بيع السـلَم يبين قلة اسـتعماله لدى غالبية المصارف اإلســالمية،  ببيع 

الميزانيات العمومية للبنك اإلسالمي األردنـي،وللبنك العربـي  حيث لـم يـتبين مـن واقـع 

  .اإلسالمي،أي عمليات لبيع السلَم

لطلب من صاحب صنعة معينة أن يصـنع أداة أوسـلعة   وهو طلب الصنعة،يتم ا:االستصناع.2

  لالستعمال أوالبيع واالتجار بها، وله شروط فقهية وقانونية محددة ، واالسـتصناع في اصطالح 

، ويجب أن تكون المواد المستخدمة فـي  )1(الفقهاء هوعقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل

مستَصنع فإن العقد يكون إجارة ال استصـناعاً،  الشيء المصنوع من الصانع ، وإن كانت من ال

  :ويمكن للمصارف اإلسالمية استخدام أسلوب االستصناع بطريقتين

 مقاولـــة مــن البـاطن   ،وتعقد عقد استصـناع  صانعتدخل بعقد استصناع بصفتها بائعة .أ

Parallel Istisnaa س بصفتها مشتريةبه في نع لها ما التزمتـمع جهة أخرى،لتصتَْصِنع ـم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .49ص ، المرجع السابقالشعار، محمد نضال،) 1(
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العقد األول، على أن تجعل موعد التسليم في العقد األول بـعد موعـد التسـليم فـي العقـد      

  .الثاني،وفي العقدين يمكن أن يكون الثمن معجالً أو تقسيطاً

، ثم تقوم ببيعها بيعــاً عاديـاً   المستَْصِنع تشتري منتجات وفقاً لعقود استصناع تكون فيها .ب

  تدخله نعاً ـصنع صـتصناع جائز فيما يـن عقد االسمن معجل أو مؤجل أو مقسط ، وحيث إبث

  :، فإنه يشمـل المجاالت التاليةالصنعة

  ة،كالتعليب والتجفيف وعمـل العصائر، الصناعات الزراعية القائمة على المنتجات الزراعي -1ً

  ولكن المنتوجات الزراعية التي ال تدخلها صنعة اإلنسان كإنتاج الحبوب والثمار والخضراوات   

  .)1(ًوالفواكه ونحوها، اليجوز بيعها إال سلَما  

  إذا تم " ولو على الخارطة"استصناع الدور والشقق السكنية وفق مواصفات محددة وبيعها  -2ً

  .تحديد وتوضيح جميع المواصفات في العقد منعاً للجهالة والغَرر والمفضيات للنزاع  

  .استصناع المباني الجاهزة وبيعها -3ً

  .استصناع البيوت المتنقلة -4ً

  . )2(صناعات النسيج والمأكوالت  - 5ً

  .عقود االستصناع أكثر تطبيقاً في منطقة الخليج دعوتُ

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مـجلة االقتصـاد اإلسـالمي الضوابط الشرعية لعقد االسـتصناع لشركة الراجحي المصرفيةمشعل، عبد الباري محمد علي، ) 1(

  . 476، ينظرحنون ، محمد حسن، المرجع السابق ، ص 60، ص 195الصادرة عن بنك دبي اإلسالمي، العدد     

  ،  21-16، ص ص 1999، 216مجلة االقتصاد اإلسالمي، العدد االستصناع في البنوك اإلسالمية،زعيتر، محمد عبد الحكيم،  )2(

    . 476ينظر حنون، محمد حسن، المرجع السابق، ص    
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 ثالثالفصل ال
  منهجيـة الـدراسـة

  نموذج الدراسة  3-1

وتخفيض تحقيق ربحية عالية،إلى لوبات لدى المصارف تهدف إدارة الموجودات والمط

مع المحافظة على نسبة سيولة كافية لطلبات المودعين عند ،المخاطر لديها ألدنى درجة ممكنة

إضافة إلى إدارة السيولة  ”أن المصارف اإلسالمية تهدفعلى  مع التأكيدسحب ودائعهم ، 

حكام ألتزام باال إلى ”وتزيد موارده ،وتطور أعماله ،الربحية بكفاءة تحقق األمان للمصرفو

  .جتماعية،وتحسين المناخ االستثماري العام،والمساهمة في تحقيق العدالة اال الشريعة اإلسالمية

ى المصارف يدرس إدارة الموجودات والمطلوبات لد) 1(ونموذج الدراسة الذي يمثله الشكل 

عند إدارة  من عوامل الربحية والمخاطر والسيولة الًوكّ،سالميةالتقليدية والمصارف اإل

  .الموجودات والمطلوبات لدى هذه المصارف 

  

  نموذج الدراسـة)  1(شـكل رقم ال

  

  

   
  التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة وقياسها 3-2

 
  المطلوبات/ إدارة الموجودات 

  في المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية

 الربحية

 المخاطر

 السيولة
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  : إلى) 1(تم تصنيف الموجودات والمطلوبات بحسب درجة السيولة -1

  : وتتمثل بـ،)A(الموجودات -أ  

)A1 (والمؤسسات المصرفيةوإيداعات لدى البنك المركزي نقدية،وأرصدة،: موجودات سائلة.  

 )A2 (أدوات مالية واستثمارات :اسـتثمارات)أسـهم،وسندات،وأذونات خـزينة،وصناديـق  

  ).استثمارية،وصكوك إسالمية،وسلع      

)A3(تمويل أقل من سنة:تمويل قصيراألجل)ت،وبطاقات ائتمان،   حسابات جارية مدينة،وكمبياال  

  ).وتمويل مرابحة،وذمم      

)A4 (تمويل أكثر من سنة: تمويل طويل األجل)قروض،وتمويل مشاركات، وتمويل عقاري.(  

)A5 (لكات المصرف ـممت:موجودات ثابتة)ٍبعد ) ومعدات وأثاث ووسائل نقل ومبانٍ أراض  

  .خصم االستهالك وفق القواعد المتبعة      

  :وتتمثل بـ )B(ت المطلوبا -ب

)B1 (ودائع جارية،وودائع توفير،وودائع بنوك ومؤسسات مصرفية:ودائع مرتفعة السيولة.  

)B2 (ودائع ألجل،وخاضعة إلشعار،وشهادات إيداع :ودائع منخفضة السيولة.  

)B3 (رأس المال المكتتب به :حقوق المساهمين)واالحتياطيات،واألرباح المحتجزة)المدفوع،.  

  :ة معدل توظيف الودائع في عمليات التمويل قصيراألجل وطويل األجل باحتسابوسيتم دراس

   LDR (Loan Deposit Ratio(:                                  )2(معدل توظيف الودائع

  مجموع الودائع/ التمويل والتسهيالت االئتمانية = معدل توظيف الودائع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .260، ص مرجع سابقالراوي ،خالد، ) 1( 
  .163، صمرجع سابقالراوي ،خالد،) 2( 
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ويدل المعدل على مدى استعمال المصرف لمصادر أمواله من الودائع ألغراض التمويل 

ت والتسهيالت االئتمانية ،وكلما كان المعدل مرتفعاً ازداد احتمال تعرض المصرف لمشكال

  مالية بسبب زيادة عمليات التمويل لديه، ويعتبر المعدل المنخفض هو األفضل للمصرف من 

  .المعدل المرتفع

  Return on Equity (ROE))1(وتتم باحتساب معدل العائد على حقوق المساهمين:الربحية -2

 حقوق المساهمين/ صافي الربح بعد الضريبة = العائد على حقوق المساهمين 

هوالربح الصافي بعدالضريبة،والذي يحققه المصرف من استخدام حقوق المساهمين والمعدل 

في تمويل الموجودات،وتمثل العوائد الناتجة عن استثمار المساهمين في المصرف،وكلما كان 

 .العائد مرتفعاً كان أداء اإلدارة أفضل ، وتعتبر الربحية إحدى معايير حسن أداء اإلدارة

          )2(تساب االنحراف المعياري لمعدل العائد على حقوق المساهمينوتتم باح:المخاطر -3

)ROE(Standard Deviation of Return on Equity σ، ويقيس درجة المخاطر لدى

  .المصرف،إن ارتفاع االنحراف المعياري يشير إلى ارتفاع درجة المخاطر لدى المصرف

   CDR (Cash Deposit Ratio( )3(لة للودائعوتتم باحتساب معدل الموجودات السائ:السيولة -4

  مجموع الودائع/ الموجودات السائلة = معدل السيولة للودائع 

وتدل النسبة على قدرة المصرف على مواجهة السحب من الودائع،إن معدل السيولة المرتفع 

يبين أن وضع المصرف أفضل من المصرف الذي يكون معدل السيولة لديه منخفضاً،وهذا 

شر يعتمد عليه المودعون،حيث يفضلون التعامل مع المصارف ذات معدالت السيولة المؤ

  . المرتفعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (1)Edwards,J.Don,and Heagy,C.Donnel,Principles of Bank Accounting and Reporting, American Bankers  
     Association, 1991, P363.    
 (2)Rose S.Peter,Hudgin G.Sylvia,Bank Management and Financial Services,seventh edition,2008,p176. 

    .163، ص مرجع سابقالراوي، خالد ،) 3(
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  فرضيات الدراسة 3-3
  :وفق صيغتها البديلة تقوم هذه الدراسـة على خمس فرضيات،وسيتم دراستها

  تـوجد عـالقة ارتـباط ذات داللة إحصـائية بين المـوجـودات : رئيسة األولىالفرضية ال

  . والمطلوبات  كمجموعات في المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية

توجد عالقة مؤثرة بين الودائع واسـتخداماتها في عـمليات التمويل :الفرضية الرئيسة الثانية

  .لمصارف التقليدية والمصارف اإلسالميةقصير األجل والتمويل طويل األجل لدى ا

تـوجد فروق معنويـة للعائد على حـقوق المسـاهمين لـدى :الفرضية الرئيسـة الثالثة

  .المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية

توجد فروق معنوية لدرجة المخاطر لدى المصارف التقليدية : الفرضية الرئيسة الرابعة

  .والمصارف اإلسالمية

توجد عالقة خطية بين الموجودات السائلة والودائع لدى : ة الرئيسة الخامسةالفرضي

 .المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية

  مجتمع الدراسة وعينتها 3-4

سالمية في يتم دراسة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف اإلس

سالمية محصور بمصرفين اثنين المصارف اإلتمع الدراسة الذي يخص ن مجاألردن، حيث إ

اختيار هذين المصرفين  مين اثنين في األردن، وتيفين تقليدأخذ مصربالمقابل فقط، ولذلك تم 

التي )1(،جمعية البنوك في األردنصادرة عن نشرة آخر باالعتماد على  ،وذلكودةكعينة مقص

حسب بثالً للمصارف التقليدية ولى ممسكان للتجارة والتمويل المرتبة األأعطت مصرف اإل

  ارف ـرتيبه األول للمصـوالذي ت ،يـالمي األردنـسيقابله مع البنك اإل وهذا ،حقوق الملكية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .66، ص2006، نشرة ترتيب البنوك حسب المعايير والمؤشراتجمعية البنوك في األردن، ) 1(



84 
 

سالمية وفق حقوق الملكية أيضاً،وكذلك أعطت جمعية البنوك في األردن بنـك االسـتثمار   اإل

الـذي جـاء   سالمي العربي اإل البنكوالتي تقاربت مع ة،المرتبة الثانية عشرالعربي األردني 

  .حسب حقوق الملكيةب ةبالمرتبة الثالثة عشر

  أساليب جمع البيانات  5 -3

رف التقليدية والمصارف الخاصة بالمصا بياناتادر الثانوية للسيتم االعتماد على المص

وذلك بتحليل القوائم ،2008إلى عام  2000لفترة زمنية مداها تسع سنوات،من عام  اإلسالمية

للوصول للنتائج ،ورد من أسئلة المالية للمصارف موضوع الدراسة للتحقق واإلجابة على ما

  .المناسبة في ضوء ذلكالتي تمكن الباحث من تقديم التوصيات 

  ساليب تحليل البيانات أ 6 -3

 أسـلوب التحليـل الوصـفي    امل الربحية والسـيولة والمخـاطر باسـتخدام   وتحليل عسيتم 

Analytical Descriptive Approach عالقة العائد على  لدراسة درجة المخاطر،وتمثيل

  . CDRوتمثيل نسبة السيولة للودائع ،ROE حقوق المساهمين

 -Statistical Packageاستخدام برنامجبتحليل عوامل الربحية والسيولة والمخاطر  وسيتم

for Social Sciences (SPSS)  الختبار فرضيات الدراسة عند مستوى داللةα=0.05 

  .tباستخدام اختبار 

ين حجم   و  ع واستثمارها في التمويل قصير األجل والتمويل طويـل  الودائسيتم دراسة العالقة ب

ـ   ضافةًإ،جلاأل اط   اس بو اًلبيان مدى تفسير المتغيرات مع بعضـها بعض  (r)طة معامل االرتب

 . (R 2)ومعامل التحديد 

بينما سيتم دراسة معادالت االنحدار الخطي البسيط لتحليل العالقة بين حجم الموجودات السائلة 

 :وتعطى بالمعادلة ، (X)وحجم الودائع كمتغير مستقل) Y(كمتغير تابع 
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)1-3(                                  Y = a + b x + e  

Y :الموجودات السائلة.  

α : ويعني قيمة الموجودات السائلة عندما يكون حجم الودائع صفرالثابت .  

b:  اعتماداً على حجم الودائع زيادة والنقصان في الموجودات السائلةاليعني مقدار والميل.  

x: حجم الودائع.  

e: ب المعادلةالخطأ في حسا.  

لدراسـة   Statistica and Statgraghبـرامج  باستخدام )Canonical )1وسيتم تحليل ارتباط

وفـق المعـادالت    (B)المطلوبات مجموعة و) A(مجموعة الموجودات عالقة االرتباط بين 

  :والتي تعطى بالعالقات ،Canonicalالخطية الخاصة بمعامل ارتباط 

 )2-3(              A = α1 A1 + α2 A2 +  α3 A3 + α4 A4 + α5 A5  

)3-3(                        B= β1 B1 + β2 B2 +  β3 B3  

حصـائي  أحد أشكال التحليـل اإل  ديُع نهأ Canonicalمن مبررات استخدام معامل ارتباط و

في إيجاد العالقـة بـين مجمـوعتين مـن      ،ويستَخْدم Multi Regressionمتعدد المتغيرات

،وبما أن معامـل  )مجموعة من المتغيرات التابعة ومجموعة من المتغيرات المستقلة(تالمتغيرا

العالقة بين مجموعتين، فهنالـك أكثـر مـن معامـل ارتبـاط       يدرس Canonicalارتباط 

Canonical وعدد معامالت ارتباط ،Canonical   بين المجموعتين يساوي عدد المتغيـرات

هي ثالثة  Canonicalالدراسة فإن عدد معامالت ارتباط  حسب هذهبواألقل بين المجموعتين،

  في هذه  ن المجموعتينـعظم التباين بيـوم.لعدد متغيرات جانب المطلوبات  متغيرات نسبةً

  .األول Canonicalالعالقة يفسره معامل االرتباط 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Garson,G.David,Canonical correlation.[online]Availabe:www.faculty.chass.ncsu.edu/garso/ 

    data accessed :2009. pa765*canonic.htm,       
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  الرابعالفصـل 
  تحليل النتائج واختبار الفرضيات

ارتباط ذات داللة إحصائية بين الموجـودات والمطلوبـات    توجد عالقة :الفرضية األولى

   .والمصارف اإلسالمية المصارف التقليدية كمجموعات في

لتحديد أكثر المتغيرات أهميةً وتأثيراً  Canonicalفي هذه الفقرة سنقوم بدراسة معامل ارتباط 

 ،Canonicalفي معادالت االنحدار الخاصة بمعامل  في الموجودات والمطلوبات كمجموعات

  .وتحديد العالقة بينهم 

 موجودات سائلة، واسـتثمارات، (العالقة بين الموجودات درسسيCanonical معامل ارتباط 

 كمجموعة تابعة،مع المطلوبـات ) وتمويل قصيراألجل،وتمويل طويل األجل،وموجودات ثابتة

،وذلك كمجموعة مسـتقلة ) ودائع مرتفعة السيولة،وودائع منخفضة السيولة،وحقوق المساهمين(

  .مية بدراسة المصارف التقليدية ثم المصارف اإلسال

ن ومقارنتها بي،المطلوباتوالموجودات  بين تأثيرالومدى ،وبإيجاد هذا المعامل سندرس معنويته

  .سالمية المصارف التقليدية والمصارف اإل

  :العالقة بين الموجودات والمطلوبات في المصارف التقليدية

  عة وـودات كمجمـن الموجـبي Canonicalباط ـيحتوي على معامالت ارت) 1(دول ـالج

      :والمطلوبات كمجموعة أخرى 

  )1(جدول رقم          

  لدى المصارف التقليدية  )(pودرجة المعنوية Canonical (rc)معامل ارتباط 
 rc P عدد معامالت االرتباط

1 0.999908 0.0000 

2 0.907678 0.0002 

3 0.689925 0.0444 

  .الجداول من إعداد الباحث
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 معنويــةقويــة و Canonicalمعــامالت ارتبــاط  ن جميــعأنالحــظ ) 1(مــن الجــدول

)rc>0.95,p<0.05(،موعاتوهذا يعني وجود عالقة قوية بين الموجودات والمطلوبات كمج،   

  :هية قالعال ألولى من المعادالت التي تَدرسالمجموعة ا

  A= 0.337A1+ 0.262A2 + 0.282A3 + 0.042A4 + 0.088A5                   ( 4 - 1) 

 B = 0.432 B1 + 0.529 B2 + 0.045 B3                                     ( 4 - 2) 

 :  قوة العالقة بين المجموعتينو،Canonicalيبين المجموعة األولى من المتغيرات) 2(والشكل 

 )2(الشكل رقم

  المطلوبات لدى المصارف التقليديةالعالقة بين الموجودات و

ت
الموجودا

 

 المطلوبات

 : يتبين مايلي) 4-2, 1-4( العودة الى معامالت االنحدار في المعادالتوب

ارات والتمويـل  االستثمعلى ثم الموجودات السائلة بشكل رئيس،على ) A(تركزت الموجودات

 .في الموجـودات ال يظهر أي تأثير للموجودات الثابتة والتمويل طويل األجل قصير األجل ،و

الودائـع  علـى  ثم ،لودائع منخفضة السيولة بشكل رئـيس ا على) B(بينما تركزت المطلوبات 

  .في المطلوبات  أي تأثير لها ال يظهربينما حقوق المساهمين  ،مرتفعة السيولة
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نه يمكننا االستغناء عن الموجودات الثابتة والتمويل طويل األجل في المجموعة أومنه نستنتج 

  ) .B(موعة الثانية،واالستغناء عن حقوق المساهمين في المج) A(األولى 

ـ  Canonicalطة معامل ارتباط سابو) A(التباين المفسر للمجموعة األولى إن   ،%98.4 وه

  .Canonicalاطة معامل ارتباط سبو) B(التباين المفسر للمجموعة الثانية  %99.1بينما كان 

  :يلخص قيمة التباينات المفسرة لكل متغير على حدة) 2(والجدول 

  )2(جدول رقم 

  ين المفسر لكل متغير لدى المصارف التقليدية التبا

 A التباين المفسر  B التباين المفسر 

0.993 B1 
0.985 A1 

0.993 A2 

0.996 B2 
0.987 A3 

0.997 A4 

0.979 B3 0.987 A5 

 ،0.97حيث نسبتها ال تقل عن ،للمتغيرات كانت جميعها مفسرة  اتن التباينأيتبين من الجدول 

  .مفسرالغير ي قيمة تذكر للتباين وال يوجد أ

  :سالميةالعالقة بين الموجودات والمطلوبات في المصارف اإل

  وعة ـودات كمجمـبين الموج Canonicalاط ـامالت ارتبـحتوي على معـي) 3(الجدول 

  : والمطلوبات كمجموعة أخرى 

  )3(جدول رقم

  اإلسالمية لدى المصارف )P(ةودرجة المعنوي Canonical (rc)معامل ارتباط

 rc P عدد معامالت االرتباط
1 0.999769 0.0000 

2 0.945422 0.0000 

3 0.793534 0.0061 



89 
 

،فهذا يفسر وجود عالقة قوية بـين  (p<0.05)معنوية  Canonicalرتباط ن معامالت اإحيث 

  .سالمية جودات والمطلوبات لدى المصارف اإلالمو

  :هيالعالقة  ولى من المعادالت التي تدرسالمجموعة األ

A= 0.452 A1+ 0.109A2+ 0.475 A3+ 0.026 A4+ 0.008 A5                 (4-3) 

B = 0.434B1 + 0.497B2 + 0.104B3                                              (4-4) 

  :قوة العالقة بين المجموعتينو،Canonicalيبين المجموعة األولى من المتغيرات ) 3(الشكل 

  ) 3(ل رقمالشك

 سالميةالعالقة بين الموجودات والمطلوبات  لدى المصارف اإل

ت
الموجودا

 

 المطلوبات

ن االستثمارات والموجودات أنجد  )4- 4,4-3(لى معامالت االنحدار في المعادالت وبالعودة إ

الثابتة والتمويل طويل األجل كان لها تأثير ضعيف جداً ،بينما التمويل قصير األجل 

،وبالنسبة للمجموعة )A(ن بالنسبة للمجموعة األولى ين الهاميوجودات السائلة كانا العنصروالم

المتغير األساسي في المطلوبات ،ثم تليها الودائع  دعفإن الودائع منخفضة السيولة تُ (B)الثانية 

التباينات إن .همالهإويمكن ،جداً اًضعيف اًمرتفعة السيولة ،بينما حقوق المساهمين كانت متغير

لمجموعة الثانية ل% 97.9و،)الموجودات(للمجموعة األولى  %75المفسرة كانت 
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مفسرة بالنسبة للمجموعة األولى الغير من التباينات  %25ن هنالك أنالحظ ،و)المطلوبات(

)A(وي،ر ذلك بسبب عدم وجود ارتباط بين التمويل طويل األجل مع كل من الموجودات فس

  .ارات والتمويل قصير األجل والموجودات الثابتةالسائلة واالستثم

  :يلخص قيمة التباينات المفسرة لكل متغير على حدة ) 4(الجدول 

  ) 4(جدول رقم  

  سالميةالمفسر لكل متغير لدى المصارف اإلالتباين 

 A التباين المفسر B التباين المفسر

0.983 B1 0.973 A1 
0.876 A2 

0.972 B2 0.964 A3 
0.033 A4 

0.855 B3 0.866 A5 
  .ويجب االستغناء عنه،ن التمويل طويل األجل لم يفسر نهائياً بهذا التحليلنستنتج أ من الجدول

سالمية وجود عالقة ارتباط قوية من المقارنة بين المصارف التقليدية والمصارف اإل ونستنتج

،كانـت  (rc>0.95,P<0.05)من هذه المصـارف   ين الموجودات والمطلوبات لدى كلٍّجداً ب

قليدية أفضل منهـا لـدى   التباينات المفسرة بالنسبة للموجودات والمطلوبات في المصارف الت

جل لدى حيث كان التباين المفسر للتمويل طويل األ،سالمية في تفسير هذه العالقةالمصارف اإل

  .0.033ويساوي المصارف اإلسالمية ضعيفاً،

نما بيف التقليدية والمصارف اإلسـالمية، أي تأثيرلدى المصار طعالتمويل طويل األجل لم ي إن

سبة لهذه العالقة ،وكان لهـا  سالمية بالنجداً لدى المصارف اإل كان لالستثمارات دور ضعيف

  .أساسي لدى المصارف التقليديةدور 

القائلة بوجود عالقة ارتبـاط معنويـة بـين الموجـودات كمجموعـة       ختبار هذه الفرضيةاب

ت كمجموعة أخرى لدى كلٍّ من المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية ،وبنتيجة والمطلوبا
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التحليل اإلحصائي يتبين لنا صحة هذه الفرضية لدى كلٍّ من هذه المصارف،ولكن تميزت في 

: كل مصرف بعالقة انحدار داخل المجموعات مختلفة عن األخرى ،وعلـى سـبيل المثـال   

  .لمصارف التقليدية،وليس لها أي أثر في المصارف اإلسالمية االستثمارات لها أثر كبير في ا
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عالقة مؤثرة بين الودائع واستخداماتها في عمليات التمويـل قصـير    توجد: الفرضية الثانية 

  .األجل والتمويل طويل األجل لدى المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية

من التمويل قصير األجل والتمويل طويل األجل لدى  لى كلٍّتبين العالقة نسبة توزيع الودائع إ

  .سالمية على حدةمن المصارف التقليدية والمصارف اإل كلٍّ

  :المصارف التقليدية

نالحظ وجود عالقة ارتباط قوية جداً ومعنوية بين حجم الودائع وحجم التمويل قصير األجـل  

)r=0.986,P<0.05(،ئع كانت تحـت تـأثير التمويـل     من تغيرات الودا%97وهذا يعني أن

من التباين المفسر تم تفسيره بوسـاطة التمويـل    %97،بمعنى آخر(R2= 0.97)قصير األجل

بين حجم التمويل طويـل األجـل وحجـم    " وبشكل أقوى" نفسها العالقة قصير األجل ،وتظهر

ات غيـر من ت %99ن أوهذا يعني ،)r=0.996,P<0.05(الودائع بالنسبة للمصارف التقليدية 

ن التمويـل  أ مايفسر و،وه (R2=0.99)طة الودائع طويلة األجلحجم الودائع تم تفسيره بوسا

 . طويل األجل ذو عالقة أقوى مع حجم الودائع من التمويل قصير األجل

  :سالميةارف اإلالمص

عالقة ارتباط معنوية وقويـة جـداً مـع حجـم الودائـع       كان حجم التمويل قصير األجل ذا

)r=0.949,P<0.05 (لى التمويل قصير إمن تغيرات حجم الودائع يعود  %90ن إف ،وبالتالي

يوجد أي عالقة ارتباط بين التمويل طويل األجل وحجم الودائع  ،بينما ال  (R2= 0.90)األجل

  ).p > 0.05 (سالمية في المصارف اإل

 ،رف التقليديةاألساسية لدى المصالودائع يعد الركيزة لبة أن التمويل طويل األجل نس نستنتج

التمويل قصير  :بالمقابل.سالميةبينما ليس له أي قيمة تذكر بالنسبة للودائع لدى المصارف اإل

  .سالميةالمصارف اإلمن المصارف التقليدية و األجل كان له تأثير قوي لدى كلٍّ
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دية لدى المصارف التقلي" بنتيجة الدراسة"يتبين لنا أنه يوجد اختالف  ختبار هذه الفرضيةاب 

والمصارف اإلسالمية،حيث إن التمويل طويل األجل يعد الركيزة األساسية في المصارف 

بينما كان للتمويل .التقليدية وذلك نسبة لحجم الودائع،ولم يكن معنوياً لدى المصارف اإلسالمية

قصير األجل نسبة لحجم الودائع عالقة معنوية لدى كل من المصارف التقليدية والمصارف 

  .ية اإلسالم
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ثوجد فروق معنوية للعائد على حقوق المساهمين بين المصـارف التقليديـة    :الفرضية الثالثة

  .والمصارف اإلسالمية

 حقـوق المسـاهمين بـين   للعائـد علـى   سيتم التوضيح إذا كان هنالك فروق معنوية بالنسبة 

نجـد عـدم   ) t.test(فرضيات ستخدام اختبار الاوب،سالميةالمصارف التقليدية و المصارف اإل

المية  بالنسبة للعائد على حقوق ن المصارف التقليدية والمصارف اإلسوجود فروق معنوية بي

حيث وجدت فروق ظاهرية ،ولكن هذه الفروق لـم تكـن معنويـة ،    ،)P>0.05(المساهمين 

لـدى   اهمينيحتوي على الوسط الحسابي والخطأ القياسي للعائد على حقوق المس) 5(والجدول 

  :من هذه المصارف كُلٍّ

  )5(جدول رقم 

التقليدية  الوسط الحسابي والخطأ القياسي للعائد على حقوق المساهمين لدى المصارف

  .سالميةوالمصارف اإل

 الخطأ القياسي الوسط الحسابي المصارف

 0.007 0.10 التقليدية

 0.010 0.08 اإلسالمية

  

  : ذاتها هذه النتائج يبين) 4(والشكل 
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  )4(الشكل رقم

  سالميةاإل العالقة لمعدل العائد على حقوق المساهمين لدى المصارف التقليدية والمصارف
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لم تُشاهد أية فروق معنوية في العائد على حقوق المساهمين بين  ختبار هذه الفرضيةاب

  . المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية 
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نوية لدرجة المخاطر لدى المصارف التقليدية والمصـارف  توجد فروق مع :الفرضية الرابعة

  .اإلسالمية 

 سـيتم قياس درجة المخاطر لـدى هـذه المصـارف باالعتمـاد على التحليـل الوصـفي

Descriptive Analysis ،ياري للعائد على حقوق عتماد على االنحراف المعيتبين لنا باالو

ضعفاً تقريباً من درجتها لدى  سالمية تعادلاإلن درجة المخاطر لدى المصارف المساهمين أ

لدى هذه والوسط الحسابي يحتوي على االنحراف المعياري ) 6(المصارف التقليدية،والجدول 

  :المصارف

  )6(جـدول رقم 

 التقليديـة ارفلعائد حقوق المساهمين لدى المصوالوسط الحسابي االنحراف المعياري 

  .سالميةوالمصارف اإل

 اإلنحراف المعياري سط الحسابيالو المصارف

 0.33 0.10 التقليدية

 0.58 0.08 اإلسالمية

  

يتبين لنا صحتها، حيث كان هنالك فروق معنوية بين المصارف التقليدية  ختبار هذه الفرضيةإب

والمصارف اإلسالمية،وتعد درجة المخاطر لدى المصارف اإلسالمية أعلى بدرجة الضعف 

  .لمصارف التقليديةمن درجة المخاطر لدى ا
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توجد عالقة خطية بين الموجودات السائلة والودائع لدى المصارف  :الفرضية الخامسة

  .ة والمصارف اإلسالميةيالتقليد

ن المتغير التابع هو الموجودات إستتم دراسة هذه العالقة على شكل انحدار خطي بسيط ،حيث 

 .السائلة ، والمتغير المستقل هو الودائع

    :ف التقليديةالمصار

)                 x(وحجـم الودائـع  ) y(نالحظ وجود عالقة ارتباط قوية جداً بين حجم الموجودات السـائلة  

(r= 0.99 , P < 0.05)ويمكن تفسير ذلك بالمعادلة الخطية التالية ،:  

Y = 60.88 + 0.456 x      (4-5)  

مـن  % 97 نإجيد جداً ،حيـث   وتمثل المعطيات بشكل،(P<0.05)ن هذه المعادلة معنوية إ

 اًمـؤثر  اًن الودائع كانت عنصرأ،كما (R2=%97)تغيرات الموجودات السائلة تأثرت بالودائع

 . (t = 22.9, P<0.05)ن إ في المعادلة، حيث اًوأساسي

  :سالميةالمصارف اإل

 لةسالمية وجود عالقة ارتباط قوية جداً بين الموجودات السـائ نالحظ أيضاً في المصارف اإل

(y) حجم الودائعو(r=0.98,P<0.05) (x) ،وتمثل هذه العالقة بالمعادلة الخطية التالية:  

Y= 21.947 + 0.487 x           (4-6)  

مـن   %96ن إنها مالئمة لهذا النوع من المعطيـات، ،أي أ(P < 0.05)وهذه المعادلة معنوية 

وتعـد الودائـع    ،(R2 = %96,p < 0.05)تغيرات الموجودات السائلة كانت بسبب الودائـع  

  .(P<0.05)داخل المعادلة  اًمؤثر اًعنصر

الخطية بين الموجودات السائلة والودائع بالنسـبة   عدم مشاهدة اختالف كبير بالعالقةستنتج نو

ن قيمة الميل ناء ثابت المعادلتين ،حيث نالحظ أباستث،سالميةللمصارف التقليدية والمصارف اإل
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)b (قة بين نسبة ن العالأمن نوعي هذه المصارف ،وهذا يدل على  ى كلٍّكانت متقاربة جداً لد

) 5(،بينما الميل ثابت،والشكل )α(لى الودائع تختلف في نقطة البداية فقط الموجودات السائلة إ

  :يوضح ذلك

 )5(الشكل رقم 

والمصارف لى حجم الودائع لدى المصارف التقليدية لعالقة بين معدل السيولة نسبة إا

  .ميةسالاإل
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،وذلك (Y=a+ b x + e)،وباستخدام معادلة االنحدار الخطي البسيط ختبار هذه الفرضيةإب

لعالقة الموجودات السائلة بالودائع ، فإنه يتبين لنا صحة هذه الفرضية ،حيث لم يشاهد وجود 

بين المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية ،ولكن الفرق كان  bاختالف كبير في الميل 

  .α طة البداية فقط ،أي عند الثابت بنق
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  خامسالفصل ال
  النتائج والتوصيات

  النتائج  5-1

المطلوبات في المصارف التقليدية والمصارف اإلسـالمية  / الموجودات إدارة ت دراسة توصل

  :إلى النتائج التالية

يديـة  المصـارف التقل كـلٍّ مـن   ى المطلوبات لد/الموجودات  أهمية كبيرة إلدارةهنالك  -1

المصارف اإلسـالمية أهميـة للتمويـل   صارف التقليدية ومال طعلم تُو .سالميةوالمصارف اإل

تخفيض درجة المخاطر واالحتفاظ بنسـب  سبب ذلك ،وللموجودات اطويل األجـل عند إدارته

تتميز المصارف التقليدية بإعطاء أهمية كبيرة و. سيولة عالية تحوطاً لسحوبات المودعين لديها

 س المصارف اإلسالمية التـي لـم تُعـط   عكعلى وذلك ات،تثمارات عند إدارتها للموجودلالس

أهمية لالستثمارات في إدارة موجوداتها ،ويعزى السبب في ذلك إلى عدم وجود أسواق ماليـة  

 . سالميةثانوية منظمة لألدوات االستثمارية اإل

ئع بين عمليات التمويـل قصـير   تعتمد المصارف التقليدية على توزيع مواردها من الودا -2

بينمـا  . ر لديهاوتعتمد استراتيجية التنويع لتخفيض درجة المخاط،األجل والتمويل طويل األجل

سالمية على توزيع مواردها من الودائع على عمليـات التمويـل قصـير    تعتمد المصارف اإل

وأهمهـا  ،مالهاالتمويل طويل األجل التي هي من أساسـيات أع بعمليات األجل دون اهتمامها 

لدخول على اجرأة إدارة المصارف اإلسالمية  عدمفي ذلك للرئيس ا ،ويكمن السببالمشاركات

 .ستثمار عالية المخاطر مثل المضاربة أو المشاركةافي مجاالت 

لم يكن هنالك فروق معنوية لمعدل العائد على حقوق المساهمين لدى المصارف التقليديـة   -3

بينما ،صى العوائـد تحقيق أق المصارف التقليدية هدفها الرئيس نأم رغب،سالميةوالمصارف اإل
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تطبيق شرع اهللا في المعامالت المالية والمصرفية وفق معايير إلى  سالميةهدف المصارف اإلت

 .إضافة إلى تحقيق الربح رام ،والتمييز بين الطيب والخبيثالحالل والح

ممارسـتها  والسبب فـي ذلـك   ،طر لديهابانخفاض درجة المخاتتميز المصارف التقليدية  -4

وفـق  سـالمية  المصارف اإلتعمل  بينما،الذي ينتج عنه مخاطر ائتمانية،قراض النقدإعمليات 

ضافة للمخاطر إ،سالميةدوات االستثمار اإلالذي ينتج عنه مخاطر أو،)الخراج بالضمان(قاعدة 

ويل المتنوعة مـن  يات التمذلك بمزج رأس المال مع العمل من خالل تقديمها عمل،واالئتمانية

تنتج عن تغير أسـعار الملكيـة    ذه العمليات ينتج عنها مخاطرجارات،وهبيوع ومشاركات وآ

سالمية تقوم على مبدأ المخاطرة بخالف التعامل الربـوي  ن العقود اإلإوهالك الملكية ،حيث 

ـ ذي يتميز بكونه مضمون العائد،وال ـ يتحمل صاحب رأس المال والعامل المخاطرة ف  هي الفق

والعامـل يخـاطر بجهـده    ،)أو خسـارةً  اًربح(سالمي ،فصاحب رأس المال يخاطر بمالهاإل

 ) .أو خسارة عمل ثمرةً(وعمله

وذلك ،من األصول السائلة مرتفعةسالمية بنسب ظ المصارف التقليدية والمصارف اإلتحتف -5

ئع التوفير، أو الودائع بهدف التحوط لسحوبات المودعين، سواء بحالة الودائع الجارية، أو ودا

ن يـتم طلبهـا مـن المـودعين وفـق مبـدأ كسـر        ر، أو الودائع اآلجلة التي يمكن أبإشعا

ة تساويتحتفظ المصارف التقليدية بسيولة نقدية نسبة لمواردها من الودائع بمعدالت مو.الودائع

ـ   ن المصارأرغم بسالمية،مع ما تحتفظ به المصارف اإل ارف ف التقليدية تتميـز عـن المص

حال المصارف  عليه بشكل أفضل مما هوسالمية بقدرتها على خلق النقود والتوسع النقدي اإل

تتميز المصارف التقليدية بإمكانية استثمار الفائض النقدي لـديها فـي شـهادات    و.سالمية اإل

سـيولة،وهذا   ة والودائع بين المصارف دون التخوف من مشكلة عجزيداع وسندات الخزيناإل

  .سالمية التي ال تتعامل بهذه األدوات للمصارف اإل غير متاح
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تتميز المصارف التقليدية بإمكانية اللجوء إلـى البـنــك المركــزي كمقــرض    وكذلك 

 سالمية بمستوى عـالٍ المصارف اإل تحتفظ ،بينما)لالقتراض وإعادة حسم الكمبياالت( أخيـر

المصارف اإلسالمية ال تلجأ إلـى  ن إ حيث تحوط لسحوبات المودعين لديها،للللسيولة النقدية 

، ألنها ال تتعامل بمبـدأ الفائـدة   البنك المركزي كمقرض أخير حين وقوع أزمات سيولة لديها

 .المحرمة شرعاً
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  التوصيات  5-2

سالمية أهمية لعمليات التمويل طويـل  المصارف التقليدية والمصارف اإل عطاءإضرورة  -1

ويساهم في التنمية االقتصادية للبالد ،وذلـك  ،يادة ربحية هذه المصارفاألجل الذي يساهم بز

ل طويلة ،وتمويلهـا  بمنح القروض للمشاريع الصناعية والعقارية من المصارف التقليدية آلجا

  .جاراتسالمية من خالل عمليات المشاركات واإلمن المصارف اإل

ة على دراسة الجدوى سالميوتأهيل الكادر الفني للمصارف اإل تدريب ضرورة - 2

ات ومنها المشارك االستثمارية،أدوات التمويل في وتقييم المشاريع من أجل التنويع ،يةاالقتصاد

  .وذلك بدالً من تركيزها على عمليات المرابحة التي تعتمدها النخفاض مخاطرهاوالبيوع،

يع صدار سندات مقارضة تستغل حصيلتها فـي تمويـل مشـار   إقيام الحكومة بضرورة  -3

سالمي فائض السيولة لديه في هذه األدوات، األمر الـذي  بحيث يستثمر المصرف اإل ،التنمية

د لتمويل المشاريع التنموية،حيث وخلق مصدر جدي،من شأنه تحسين عوائد المصرف اإلسالمي

ن المصارف التقليدية تستفيد من فائض النقدية لديها بتقاضيها الفوائد على فـوائض السـيولة   إ

يداع التـي يصـدرها البنـك المركـزي،     ستفيد من االستثمار في شهادات اإلوظفها، وتالتي ت

  .واالستثمار بأذونات الخزينة وسندات التنمية

للحسابات  سالميةقيام البنك المركزي بفرض االحتياطي القانوني على المصارف اإلضرورة  -4

المصـارف  لة المتوجب علـى  ،وذلك بهدف تخفيض نسب السيوالجارية دون الودائع االستثمارية

عن الودائـع االسـتثمارية    )أمانة(حيث تختلف طبيعة الحسابات الجارية اإلسالمية االحتفاظ بها،

  .إال بحالة التعدي والتقصيرلها  المعرضة للربح والخسارة والتي ليس للمصرف ضمان

ة سـالمية مـن مضـارب   سالمية بتصكيك صيغ االسـتثمار اإل قيام المصارف اإلضروة  -5

وإيجاد سوق أوراق مالية لتـداول هـذه الصـكوك وفقـاً     ،ومشاركة وإجارة وسلم واستصناع
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فـائض السـيولة لـديها بهـذه      لتتمكن هذه المصـارف مـن اسـتثمار   الشرعية،للضوابط 

  .عادة تسييلها عند الضرورةالصكوك،وإ

مـع   البنك المركزي بإصدار تشريعات خاصة بالمصارف اإلسالمية تتناسب قيامضرورة  -6

أو يضع عنـدها وديعـة اسـتثمارية،وذلك     اًحسن اًأهدافها وطريقة عملها ،كأن يمنحها قرض

بما يقدمه البنك المركـزي   لحصول هذه المصارف على السيولة النقدية عند الضرورة ،أسوةً

  .من تمويل عند الحاجة للمصارف التقليدية

وذلك بتمويـل  وتنشـيطها،  عقود االستصـناع  سالمية بتفعيلالمصارف اإل قيامضرورة  -7

وقيامها بالتوسع في عقـود التمويـل   رق والجسور والمدارس والمستشفيات،مشاريع إنشاء الط

،ثـم  )بواخر،طـائرات (سـالمي للعقـارات واآلالت   تهي بالتمليك عبر تملك المصرف اإلالمن

  .جارةنهاية مدة اإلتأجيرها إلى أن يتم نقل ملكيتها للمستأجر عند 

المتـأخرات فـي   المشرعين بالبحث عن حلول شرعية لمعالجـة مشـكلة   قيام ضرورة  -8

بالسـداد،وذلك لتشـجيع المصـارف     مماطلة بعض المقترضـين التي تنتج عن ،والمصارف

  .سالمية على تنويع عملياتها االستثمارية والتمويلية اإل
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 راجعــمــلة اــمــائـــق
  

 املراجع العربية
 

 القرآن الكرمي :ًأوال

 آتب احلديث والسرية النبوية  :نيًاثا

، الطبعـة األولـى،دار الكتـب    السـنن الكبـرى  البيقهي،أبو بكر أحمـد بـن الحسين،   -1  

  .1991العلمية،بيروت،

 ، الطبعة الثانية،دمشق، بيروت،السيرة النبويةمحمد عبد الملك بن هشام ، الحميري، أبو - 2

  .2003بن كثير،ادار       

،الطبعـة   سـنن النسـائي  من أحمد بن شعيب بن علي بـن سنان، النسائي ، أبو عبد الرح - 3

 .1999األولى،دار السالم للنشر والتوزيع،الرياض،

  

 آتب االقتصاد والبنوك :ًثالثا

،الطبعة مبـادىء وتطبيقـات العمـل المصـرفي اإلســالمي      ،جناحي،عبد اللطيف .1

 .1994البحرين اإلسالمي، بنك األولى،

فية بمـــا يتفـــق والشــــريعة تطوير األعمـــال المصـــرســـامي،حمود، .2

 . 1982عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع ،،الطـبعة الثانية، اإلسالمية

والخـدمات المصـرفية فـي المصـارف التجاريـة       لاألعمـا  حسن، دمحمحنون، .3

  . 5200 مطبعة عشتار،،ن، عمامقارنة دراسة واإلسالميـة،

جمـــة ،الكويت،شـــركة كاظمـــة للنشـــر والترالنقود والبنوكخليل،ســـامي، .4

 .1982والتوزيع،

ــد العزيز،والعيادي،أحمد، .5 ــيغ   الخياط،عبــ ــامالت وصــ ــه المعــ فقــ

 .2004والتوزيع، ،عمان،المتقدمة للنشراالستثمار
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، الطبعــة الثـــانية، عمــان، دار إدارة العمليــات المصـــرفيةالــراوي، خالــد،  .6

 .2003والتوزيع، المناهج للنشـر 

ـ  الزبـــــيدي،حمزة، .7 حليل إدارة االئتمــــان المصـــــرفي والتــــ

 . 2002والتوزيع،  ،عمان،الوراق للنشـراالئتمانـي

،دمشــق ،دار فقــه المعــامالت الماليــة المقارن  زعتــري،عالء الــدين ،  .8

 . 2005العصماء،

ـ العمل المصـرفي اإلســالمي والتقليـدي    سأسـ نضال، دالشعار، محم .9 ، ب، حل

  .2005للطباعة والنشر،  ي، الجندةسوري

ــي البنوكال/إدارة الموجــودات الشــماع،خليل، .10 ــات ف ــة مطلوب ــة العربي ،األكاديمي

والمصـرفية،معهد التـدريب المـالي والمصـرفي بالتعـاون مـع        للعلوم الماليـة

  . 2004اتحاد المصارف األمريكية، عمان،

 العلـوم التطبيقيـة،   ،جامعـة  النقود والمصارف والنظرية النقديـة  ناظم، الشمري، .11

  .1999عمان، دار زهران للنشر والتوزيع ،

ـ  زكـي،  دفعي، محمالشـا .12 النهضـة   ر، القـاهرة، دا فـي البنـوك والنقـود    ةمقدم

 .1983العربية، 

ــعيد،   .13 ــعيفان ، حســين س ــين ،وس ــد أم ــد اهللا، خال ــات المصـــرفية عب العملي

 . 2008،عمان، دار وائل للنشر، المحاسبية الحديثة الطرق ،اإلسـالمية

ــد ، .14 ــي ا العلي،صــالح حمي ــا ف ــالمية ودوره ــة اإلس ــات المالي ــة المؤسس لتنمي

  .2008ر، ادعة األولى،دمشق ،دار النو،الطباالقتصادية واالجتماعية

ــوني، .15 ــد، العجل ــا   محم ــا وتطبيقاته ــا ومبادئه ـــالمية أحكامه ــوك اإلس البن

 .2008 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،دار  عمان، ،المصـرفية
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مطبعـة بنـك    ،عمـان  ،العمليـات المصـرفية الدوليـة    ،محمد كامل ،أبو عريضة .16

  .1998 ،اإلسكان
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 Canonical مخرجات التحليل اإلحصائي الرتباط 

 المصارف التقليدية
 
N=18 

Canonical Analysis Summary (Spreadsheet1.sta) 
Canonical R: .99991 
Chi²(15)=137.33 p=0.0000 

Left 
Set 

Right 
Set 

No. of variables 5 3 
Variance extracted 98.5414%100.000% 
Total redundancy 98.4132%99.1004% 
Variables:       1 A1 B1 
                 2 A2 B2 
                 3 A3 B3 
                 4 A4  
                 5 A5  

 
  
  

 
Root 

Eigenvalues (Spreadsheet1.sta) 
Root   1 Root   2 Root   3 

Value 0.999817 0.8238790.475997
 
  
  

Plot of Eigenvalues
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Root 
Removed 

Chi-Square Tests with Successive Roots Removed 
(Spreadsheet1.sta) 

Canonicl 
R 

Canonicl 
R-sqr. 

Chi-sqr. dfp Lambda 
Prime 

0 0.999908 0.999817137.3306150.0000000.000017 
1 0.907678 0.82387929.785580.0002320.092288 
2 0.689925 0.4759978.078230.0444400.524003 

 
  
  

Root 
Removed 

Correlations, left set (Spreadsheet1.sta) 
A1 A2 A3 A4 A5 

A1 1.000000 0.9653270.9531690.9763810.972978
A2 0.965327 1.0000000.9834590.9957310.989126
A3 0.953169 0.9834591.0000000.9857350.968928
A4 0.976381 0.9957310.9857351.0000000.985669
A5 0.972978 0.9891260.9689280.9856691.000000

 
  
  

Root 
Removed 

Correlations, right set (Spreadsheet1.sta) 
B1 B2 B3 

B1 1.000000 0.9793720.964395
B2 0.979372 1.0000000.977368
B3 0.964395 0.9773681.000000

 
  
  

Root 
Removed 

Correlations, left set with right set (Spreadsheet1.sta) 
B1 B2 B3 

A1 0.979883 0.9803070.967784
A2 0.993926 0.9840550.969916
A3 0.972302 0.9908630.964667
A4 0.991802 0.9905650.983361
A5 0.985761 0.9840520.963302
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Plot of Canonical Correlations
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Canonical Variables: Var.   1 (left set) by   1 (right set)
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Root 
Variable 

Factor Structure, left set (Spreadsheet1.sta) 
Root   1 Root   2 Root   3 

A1 0.985459 -0.016512-0.025230
A2 0.993606 -0.0666630.014978
A3 0.987631 0.0919000.013584
A4 0.996734 -0.031922-0.057490
A5 0.989781 -0.0171360.036068

 
  
  

Root 
Factor 

Variance Extracted (Proportions), left set 
(Spreadsheet1.sta) 

Variance 
extractd 

Reddncy. 

Root   1 0.981389 0.981209
Root   2 0.002895 0.002385
Root   3 0.001130 0.000538

 
  
  

Root 
Variable 

Factor Structure, right set (Spreadsheet1.sta) 
Root   1 Root   2 Root   3 

B1 0.993414 -0.1087690.036015
B2 0.995998 0.088562-0.012048
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Root 
Variable 

Factor Structure, right set (Spreadsheet1.sta) 
Root   1 Root   2 Root   3 

B3 0.978558 0.002768-0.205952
 
  
  

Root 
Variable 

Variance Extracted (Proportions), right set 
(Spreadsheet1.sta) 

Variance 
extractd 

Reddncy. 

Root   1 0.978820 0.978640
Root   2 0.006561 0.005405
Root   3 0.014619 0.006959

 
  
  

 
Variable 

Canonical Weights, left set (Spreadsheet1.sta) 
Root   1 Root   2 Root   3 

A1 0.337488 -0.978802.8173
A2 0.262005 -9.5567210.4768
A3 0.281671 5.057042.6544
A4 0.041927 1.59280-15.5007
A5 0.088012 3.91813-0.3613

 
  
  

 
Variable 

Canonical Weights, right set (Spreadsheet1.sta) 
Root   1 Root   2 Root   3 

B1 0.432069 -4.588281.99125
B2 0.529257 5.691812.59122
B3 0.044594 -1.13531-4.65888

 
  

  المصارف اإلسالمية 
  
  

 
N=18 

Canonical Analysis Summary 
(Spreadsheet1.sta) 
Canonical R: .99977 
Chi²(15)=136.46 p=0.0000 

Left 
Set 

Right 
Set 

No. of variables 5 3 
Variance extracted 77.7533%100.000% 
Total redundancy 75.0321%97.8541% 
Variables:       1 A1 B1 
                 2 A2 B2 
                 3 A3 B3 
                 4 A4  
                 5 A5  
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Root 

Eigenvalues (Spreadsheet1.sta) 
Root   1 Root   2 Root   3 

Value 0.999538 0.8938230.629697
 
  
  

Plot of Eigenvalues
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Root 
Removed 

Chi-Square Tests with Successive Roots Removed (Spreadsheet1.sta) 
Canonicl 

R 
Canonicl 

R-sqr. 
Chi-sqr. dfp Lambda 

Prime 
0 0.999769 0.999538136.4601150.0000000.000018 
1 0.945422 0.89382340.451080.0000030.039318 
2 0.793534 0.62969712.417930.0060870.370303 

 
  
  

Root 
Removed 

Correlations, left set (Spreadsheet1.sta) 
A1 A2 A3 A4 A5 

A1 1.000000 0.8827370.8812090.0188910.777169 
A2 0.882737 1.0000000.769787-0.1283780.848211 
A3 0.881209 0.7697871.0000000.0271880.876431 
A4 0.018891 -0.1283780.0271881.000000-0.021915 
A5 0.777169 0.8482110.876431-0.0219151.000000 
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Root 
Removed 

Correlations, right set (Spreadsheet1.sta) 
B1 B2 B3 

B1 1.000000 0.9174390.892218
B2 0.917439 1.0000000.730175
B3 0.892218 0.7301751.000000

 
  
  

Root 
Removed 

Correlations, left set with right set (Spreadsheet1.sta) 
B1 B2 B3 

A1 0.946607 0.9738520.737184
A2 0.819920 0.9169770.612169
A3 0.969791 0.8929310.943701
A4 0.002827 0.0538470.050147
A5 0.803124 0.8793140.768523

 
  
  

Plot of Canonical Correlations
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Canonical Variables: Var.   1 (left set) by   1 (right set)
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Root 
Variable 

Factor Structure, left set (Spreadsheet1.sta) 
Root   1 Root   2 Root   3 

A1 -0.972681 0.1238320.187372
A2 -0.876301 0.2923880.085641
A3 -0.964043 -0.193533-0.177153
A4 -0.033251 0.104014-0.262599
A5 -0.866582 0.178271-0.410533

 
  
  

Root 
Factor 

Variance Extracted (Proportions), left set (Spreadsheet1.sta) 
Variance 
extractd 

Reddncy. 

Root   1 0.679092 0.678779
Root   2 0.036176 0.032335
Root   3 0.062264 0.039208

 
  
  

Root 
Variable 

Factor Structure, right set (Spreadsheet1.sta) 
Root   1 Root   2 Root   3 

B1 -0.983761 -0.1675700.064298
B2 -0.972063 0.2346050.007382
B3 -0.855045 -0.420910-0.302873
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Root 
Variable 

Variance Extracted (Proportions), right set 
(Spreadsheet1.sta) 

Variance 
extractd 

Reddncy. 

Root   1 0.881265 0.880858
Root   2 0.086761 0.077549
Root   3 0.031974 0.020134

 
  
  

 
Variable 

Canonical Weights, left set (Spreadsheet1.sta) 
Root   1 Root   2 Root   3 

A1 -0.451824 1.887350.86022
A2 -0.109018 -0.667580.77594
A3 -0.474681 -3.083060.00066
A4 -0.025970 0.10992-0.21744
A5 -0.007513 1.98223-1.74257

 
  
  

 
Variable 

Canonical Weights, right set (Spreadsheet1.sta) 
Root   1 Root   2 Root   3 

B1 -0.434333 -1.922253.89757
B2 -0.497410 2.25598-1.73095
B3 -0.104330 -0.35310-2.51646

 
  

  التحليل العاملي للمصارف االسالمية 
  

 
Value 

Eigenvalues (Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 

Eigenvalue % Total 
variance 

Cumulative 
Eigenvalue 

Cumulative 
% 

1 6.107221 76.340276.10722176.34027
2 1.032991 12.912397.14021289.25265

 
  
  

 
Variable 

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are >.700000) 

Factor 
1 

Factor 
2 

A1 -0.950430 -0.005992
A2 -0.895274 0.182034
A3 -0.969280 -0.054648
A4 -0.001530 -0.991524
A5 -0.909758 0.039488
B1 -0.972454 -0.020105
B2 -0.966963 -0.029548
B3 -0.868643 -0.104290
Expl.Var 6.107221 1.032991
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Variable 

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are >.700000) 

Factor 
1 

Factor 
2 

Prp.Totl 0.763403 0.129124
 
  
  

Plot of Eigenvalues
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Variable 

Reproduced Correlations (Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 
A1 0.90 0.85 0.920.010.860.920.920.83 
A2 0.85 0.83 0.86-0.180.820.870.860.76 
A3 0.92 0.86 0.940.060.880.940.940.85 
A4 0.01 -0.18 0.060.98-0.040.020.030.10 
A5 0.86 0.82 0.88-0.040.830.880.880.79 
B1 0.92 0.87 0.940.020.880.950.940.85 
B2 0.92 0.86 0.940.030.880.940.940.84 
B3 0.83 0.76 0.850.100.790.850.840.77 
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Variable 

Residual Correlations (Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 
(Marked residuals are > .100000) 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 
A1 0.10 0.03 -0.040.01-0.090.020.05-0.09 
A2 0.03 0.17 -0.090.050.03-0.050.06-0.15 
A3 -0.04 -0.09 0.06-0.03-0.000.03-0.050.10 
A4 0.01 0.05 -0.030.020.02-0.020.02-0.05 
A5 -0.09 0.03 -0.000.020.17-0.080.00-0.02 
B1 0.02 -0.05 0.03-0.02-0.080.05-0.020.05 
B2 0.05 0.06 -0.050.020.00-0.020.06-0.11 
B3 -0.09 -0.15 0.10-0.05-0.020.05-0.110.23 

 
  
  

 
Variable 

Communalities (Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 
Rotation: Unrotated 

From 1 
Factor 

From 2 
Factors 

Multiple 
R-Square 

A1 0.903316 0.9033520.997948
A2 0.801515 0.8346520.976379
A3 0.939503 0.9424900.998277
A4 0.000002 0.9831220.643114
A5 0.827659 0.8292190.979439
B1 0.945666 0.9460710.997936
B2 0.935018 0.9358910.998311
B3 0.754540 0.7654170.976107

 
  
  

 
Variable 

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are >.700000) 

Factor 
1 

Factor 
2 

A1 -0.950430 -0.005992
A2 -0.895274 0.182034
A3 -0.969280 -0.054648
A4 -0.001530 -0.991524
A5 -0.909758 0.039488
B1 -0.972454 -0.020105
B2 -0.966963 -0.029548
B3 -0.868643 -0.104290
Expl.Var 6.107221 1.032991
Prp.Totl 0.763403 0.129124
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Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2
Rotation: Unrotated

Extraction: Principal components

A1
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A3
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Variable 

Factor Score Coefficients (Spreadsheet1.sta) 
Rotation: Unrotated 
Extraction: Principal components 

Factor 
1 

Factor 
2 

A1 -0.155624 -0.005801
A2 -0.146593 0.176220
A3 -0.158710 -0.052903
A4 -0.000250 -0.959857
A5 -0.148964 0.038227
B1 -0.159230 -0.019462
B2 -0.158331 -0.028604
B3 -0.142232 -0.100959

 
  
  

   التقليديةالتحليل العاملي للمصارف 
  

 
Value 

Eigenvalues (Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 

Eigenvalue % Total 
variance 

Cumulative 
Eigenvalue 

Cumulative 
% 

1 7.850262 98.128287.85026298.12828
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Variable 

Reproduced Correlations (Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 
A1 0.97 0.98 0.970.980.970.980.980.97
A2 0.98 0.99 0.980.990.990.990.990.98
A3 0.97 0.98 0.970.980.980.980.980.97
A4 0.98 0.99 0.981.000.990.990.990.98
A5 0.97 0.99 0.980.990.980.980.990.97
B1 0.98 0.99 0.980.990.980.990.990.98
B2 0.98 0.99 0.980.990.990.990.990.98
B3 0.97 0.98 0.970.980.970.980.980.97

 
  
  

 
Variable 

Residual Correlations (Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 
(Marked residuals are > .100000) 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 
A1 0.03 -0.01 -0.02-0.01-0.000.000.000.00 
A2 -0.01 0.01 0.000.000.000.01-0.01-0.01 
A3 -0.02 0.00 0.030.00-0.01-0.010.01-0.01 
A4 -0.01 0.00 0.000.00-0.000.00-0.000.00 
A5 -0.00 0.00 -0.01-0.000.020.00-0.00-0.01 
B1 0.00 0.01 -0.010.000.000.01-0.01-0.01 
B2 0.00 -0.01 0.01-0.00-0.00-0.010.01-0.00 
B3 0.00 -0.01 -0.010.00-0.01-0.01-0.000.03 

 
  
  

 
Variable 

Communalities (Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 
Rotation: Unrotated 

From 1 
Factor 

Multiple 
R-Square 

A1 0.967688 0.998505
A2 0.989195 0.999122
A3 0.973565 0.998323
A4 0.996123 0.998011
A5 0.981226 0.994518
B1 0.985639 0.999126
B2 0.990398 0.999420
B3 0.966428 0.983216

 
  
  

 
Variable 

Factor Loadings (Unrotated) 
(Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are >.700000) 

Factor 
1 

A1 -0.983712 
A2 -0.994583 
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Variable 

Factor Loadings (Unrotated) 
(Spreadsheet1.sta) 
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are >.700000) 

Factor 
1 

A3 -0.986694 
A4 -0.998060 
A5 -0.990569 
B1 -0.992794 
B2 -0.995187 
B3 -0.983071 
Expl.Var 7.850262 
Prp.Totl 0.981283 

 
  
  

 
Variable 

Factor Score Coefficients (Spreadsheet1.sta) 
Rotation: Unrotated 
Extraction: Principal components 

Factor 
1 

A1 -0.125309 
A2 -0.126694 
A3 -0.125689 
A4 -0.127137 
A5 -0.126183 
B1 -0.126466 
B2 -0.126771 
B3 -0.125228 
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127 
 

  بنك اإلسكان  
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  بنك اإلسكان 
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بنك االستثمار العربي األردني                                                                                  
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  بنك االستثمار العربي األردني 
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  البنك اإلسالمي األردني 
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  البنك العربي اإلسالمي 
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    البنك العربي اإلسالمي
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  البنك العربي اإلسالمي 
  
  
  
  
  
  
 

 
 


