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 االستهالل
 

ََماَعلاْمتََنا لَنَا ِعْلمَ لَالُواُسْبَحانََنل اْلعَِلٌمُأَنتَإِنانَۖ  إِلا

اْلَحِكٌمُ
1
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 اإلهداء
 

 

 خرسمك بكل فأيا من أحمل 
 يا من أفتقدك منذ الصغر )والدي(

 أىدي لروحك ىذا الجيد الذي طالما انتظرت لتراه مني
 

  إلى من منحتني الحب والحنان
 إلى رمز العطاء وبمسم الشفاء
 )والدتي( الحبيبة من شجعتني عمى مواصمة الترقي في منازل العمم

 
   الصافي ، إلى ينابيع الصدق إلى من تحّموا باإلخاء وتميزوا بالوفاء

 وبرفقتيم في دروب الحياة الحموة والحزينة سرت إلى من معيم سعدت ،
 من عرفت بيم قيمة األخوة وعمموني أن ال أضيعيا أبدًا )أخوتي(

 
لى من أضاءوا لي الطريق لتحقيق الحمم ، وقدموا لي المعنى لنور  وا 

 ميدةونيمت من عموميم الكثيرة وأحواليم الجميمة وأخالقيم الح العمم ،
 ماالنج( اإلسالمي)أساتذتي األفاضل بجامعة موالنا مالك إبراىيم 
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 والتقدير الشكر
 

ً أن َنَر دربٍ وََسر أمرٌ      أحمد هللا بؤن َسر لٍ هذا البحث وأدعوه دابما

ً من العرفان بالجمَل ونسبته ألهله ،فإنه لَسرنٍ ولَثلج صدرٌ أن  وانطبللا

هذه الجامعة العرَمة، جامعة موالنا مالن إبراهَم لً إ أتمدم بالشكر واالمتنان

راهرجوالحكومَة بماالنج ممثلة بربَسها األستاذ الدكتور  اإلسبلمَة  موجٌا

، وإلً لسم  بحرالدٌن،وإلً كلَة الدراسات العلَا ممثلة بعمَدها األستاذ الدكتور 

ً الشكر  ، فلهمنورأسناويممثبلً فٍ ربَسه الدكتور اإلسبلمٍااللتصاد  جمَعا

والتمدَر لما لدموه لٍ من مساعدة ومسانده مكنتنٍ من المضٍ بخطً ثابتة فٍ 

 مسَرتٍ العلمَة.

 هذه الخطة البحثَة وأولهم أستاذتٍ، ومشرفٍإلً  وأتمدم بالشكر الجزَل   

والذٌ كان له الفضل الكبَر لهذا الباحث ، األولالمشرؾ  منٌرالعابدٌنالدكتور 

تعالً فٍ إنارة طرَك البحث والولوج فٍ هذه الخطة علً بعد فضل هللا 

وفٍ جمَع المجاالت بكل إخبلص واهتمام َد المساعدة لٍ مد  صعوبتها ولد

 . لهذه الخطةوالمراحل 

المشرؾ  نورأسناويكما أتمدم بالشكر الجزَل واالمتنان العظَم للدكتور      

وكان لها  لمَة والمبلحظات المَمةوافر التنبَهات العالثانٍ ،علً ما أسداه لٍ من 

 الفابدة فٍ إخراج هذه الخطة علً النحو الحالٍ.

 العون لٍ ولدم البحث هذا البدء فٍ علً ساعدنٍ من كلإلً  الشكر وكذلن    

وأخص  البحث هذا إلتمام البلزمة بالمعلومات وزودنا لٍ المساعدة َد ومد

 نج.بنن معامبلت إندونَسَا فرع ماال إدارةبالشكر 

 الباحث
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الطالب إقرار  
 -وبَاناتٍ كاآلتٍ : أنا المولع أدناه ،

 فرجالفٌتوريناصراالسم بالكامل : 

 14801029رلم التسجَل :  

ألر بؤن هذه الرسالة التٍ حضرتها لتوفَر شرط درجة الماجستَر فٍ لسم         

راسات العلَا بجامعة موالنا مالن إبراهَم اإلسبلمَة كلَة الد - اإلسبلمٍ االلتصاد

علىدراسةةاإلسالمٌالمصارففًالنمدٌةالسٌولةإدارةتحت عنوان:  الحكومَة ،

.مالنجفرعاندونٌسٌامعامالتمصرف

لد حضَّرتها وكتبتها بنفسٍ وما زّورتها من ابداع ؼَرٌ أو تؤلَؾ اآلخر وإذا       

فؤنا أتحمل  نها من تؤلَفه وتبَن أنها فعبلً لَست من بحثٍ ،أدعٍ أحد مستمببلً أ

، ولن تكون المسإولَة علً المشرؾ أو علً كلَة الدراسات  المسإولَة علً ذلن

 العلَا بجامعة موالنا مالن إبراهَم اإلسبلمَة الحكومَة.

 هذا وحررت هذا االلرار بناًء علً رؼبتٍ الخاصة وال َجبرنٍ أحد علً ذلن.

 

 م20/20/0206ماالنج                                                     

 توقيع صاحب االقرار                                                
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  الدراسة مستخلص
 معامالت مصرف على اإلسالمية دراسة ادلصارف يف النقدية السيولة إدارة، م4802فرج  الفيتوري انصر

رسالة ماجستري مقدمة لكلية الدراسات العليا قسم االقتصاد  (حتليلية وصفية دراسة) ماالنج فرع اندونيسيا
      جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.،  اإلسالمي

 .نور أسناويادلشرف الثاين الدكتور :  العابدين              : منري ادلشرف األول الدكتور

 اندونيسيا معامالت اإلسالمي ادلصرف إدارة كيفية وحتليل لوصف ىدفت الدراسة  اذلدف واخللفية :أوالً 
 لوصفو ورقابة وتنظيم  ختطيط من اإلدارية الوظائف حيث من لديو النقدية للسيولة ماالنج فرع

ص السيولة النقدية دلواجهة نق ماالنج فرع اندونيسيا معامالت االسرتاتيجية اليت يتبعها ادلصرف اإلسالمي
 معامالت اإلسالمي ادلصرف تواجو اليت التحدايت لوصفو وطريقة التصرف يف حالة وجود فائض منها. 

 ابلضوابط التقيد حيث ومن السيولة خماطر حيث من النقدية للسيولة إدارتو يف ماالنج فرع اندونيسيا
 الشرعية.

في وطريقة مجع البياانت اعتمدت على ادلالحظة ىي اتباع ادلنهج الوصفي الكي: منهجية البحث  اثنياً 
 ماالنج. فرع اندونيسيا معامالت اإلسالمي وادلقابلة واالطالع على الواثئق من ادلصرف

ماالنج يقوم إبدارة  فرع اندونيسيا معامالت تشري إىل أن ادلصرف اإلسالمي: اليت  نتائج البحث اثلثاً 
 الطويل والتخطيط( األجل) القصري ادلدىمها  وعني التخطيطن الذي لوالسيولة من حيث وظيفة التخطيط 

ابدلراجعة اليومية لعمليات السحب النقدي  يف جانب وظيفة التنظيم يقوم ادلصرفو  .(األجل) ادلدى
لرصيد السيولة من وضع االحتياطي القانوين من السيولة النقدية مث إجراء التسوية وحتليل  وااليداع والتأكد
الرقابة يقوم ادلصرف برقابة مستمرة لرصيد السيولة لديو من خالل  وظيفة جانب ويف يوميالنقدية بشكل 

ادلراجعة الداخلية لغرض التأكد من تطبيق السياسات والعمليات ادلخطط ذلا إلدارة السيولة النقدية وتقييم 
التنويع اليت  صرف ىي اسرتاتيجيةيف إدارة السيولة يف ىذا ادل ادلتبعة االسرتاتيجية إنو  األداء ادلايل يف السيولة

ابلسيولة ىي إنو يوجد نوعني من التحدايت ادلتعلقة و  ترجع أساسًا السرتاتيجية التوسع يف البدائل
والتحدايت ادلتعلقة اباللتزام ابلضوابط الشرعية فيما خيص السيولة خاطر السيولة التحدايت ادلرتبطة مب

 ادلصرفية ابدلصرف.
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ABSTRACT 

Naser Alfitouri Faraj , 2016. Cash Disbursement Management in Islamic 
Banking; Case Study in Bank Muamalat, branch Malang Indonesia 
(SDescriptive Analysis study), Thesis. Islamic Economic Department, psot 
graduate Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 
Dr. Munirul Abidin. Supervisor II: Dr. Nur Asnawi. 

Keywords: Disbursement Management, Cash Disbursement, Bank Muamalat. 
      This study aimed to describe and analyze the management of Bank Syariah 
Muamalat Indonesia branch Malang in managing cash disbursement from the 
aspect of managerial functions such as planning, systems and controls. This study 
also aimed to describe the strategies of Bank Muamalat Indonesia branch 
Malang in facing the problem of shortage of cash disbursement as well as how to 
deal with the disbursement process when there is a flow of funds. In addition, 
this study also aimed to describe the challenges faced by Bank Syariah Muamalat 
Indonesia branch Malang in managing of cash disbursement and the risk of cash 
disbursement aspects and the ligament bank with sharia rules. 
      This study used descriptive qualitative. Data were collected by observation, 
interview and document review of Bank Syariah Muamalat Indonesia branch 
Malang. 
      The findings of this study discovered that the Bank Syariah Muamalat 
Indonesia branch Malang managing the disbursement on short-term and long-
term planning. Beside on the system, bank arrange daily monitoring of the 
withdrawal process, deposit, and ensuring the reverses of cash disbursement, 
and do regularization and analysis the cash disbursement balance every day. In 
the aspect of supervision, bank make ongoing supervision of the disbursement 
balance through internal audit with the aim of ensuring the passage of the 
policies and things that have been planned to manage cash disbursement and 
evaluates the financial condition of the disbursement. The strategy undertaken 
by bank in managing disbursement is diversification strategy in which basic is 
alternative expansion strategy / fund reserve. There are two types of defiance 
associated with disbursement are defiance with liquefaction risk and the Islamic 
system of disbarment fund in the bank. There are two types of challenges 
associated with disbursement are challenges associated with the risk of 
disbursement and challenges associated with the commitment to the Islamic 

system on the issue of disbursement of funds in the bank. 
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ABSTRAK 
Naser Alfitouri Faraj , 2016. Manajemen Pencairan Tunai di Bank Syariah; 
Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang (Studi Deskriptif 
Analisis), Tesis. Jurusan Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. Munirul 
Abidin. Pembimbing II : Dr. Nur Asnawi. 

     Kata Kunci : Manajemen Pencairan, Pencairan Tunai, Bank Muamalat. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa manajemen Bank 
Syariah Muamalat Indonesia cabang Malang dalam mengelola pencairan tunai 
ditinjau dari aspek fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, sistem dan 
pengawasan. Penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan strategi-strategi Bank 
Muamalat Indonesia cabang Malang dalam menghadapi masalah kekurangan 
pencairan tunai serta cara menjalankan proses pencairan saat ada aliran dana. 
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan tantangan-tantangan 
yang dihadapi Bank Syariah Muamalat Indonesia cabang Malang dalam 
mengelola pencairan tunai dari aspek resiko pencairan dan keterikatan bank 
dengan aturan-aturan syariah. 
     Penelitian ini menggunakan metode derskriptif kualitatif. Data penelitian 
dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan peninjauan dokumen 
Bank Syariah Muamalat  Indonesia cabang Malang. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Muamalat Indonesia 
cabang Malang melakukan pengelolaan pencairan berdasarkan perencanaan 
yang terdiri atas perencanaan jangka pendek dan  jangka panjang. Dalam hal 
sistemnya, bank melalukan pemantauan harian terhadap proses penarikan tunai, 
setoran/deposit, serta memastikan adanya cadangan untuk pencairan tunai, 
kemuidian melakukan regularisasi dan analisis saldo pencairan tunai setiap hari. 
Di aspek pengawasan, bank melakukan pengawasan berkelanjuitan terhadap 
saldo pencairan melalui audit internal dengan tujuan memastikan berjalannya 
kebijakan-kebijakan dan hal-hal yang telah direncanakan untuk mengelola 
pencairan tunai serta mengevaluasi kondisi finansial dalam pencairan. Adapun 
strategi yang dilakukan oleh bank ini dalam mengelola pencairan adalah strategi 
diversifikasi yang pada dasarnya merupakan strategi perluasan 
alternatif/cadangan dana. Ada dua jenis tantangan yang berkaitan dengan 
pencairan yaitu tantangan yang berkaitan dengan resiko pencairan dan 
tantangan yang berkaitan dengan komitmen dengan sistem syariah mengenai 
masalah pencairan dana di bank . 
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 السابقة والدراسات العام اإلطار األول الفصل
 :خلفية البحث .أ

المهام التٍ تمكن ي حدة فعالة إالسَولة بكفاءة عالَة وصور إدارةتعتبر        

وتعتمد لدرة المصرؾ َح واآلمن بالشكل الصحالمصرؾ علٍ توظَؾ ودابعه 

السَولة علٍ كَفَة المإامة بَن التدفمات النمدَة الداخلة والخارجة من  إدارةعلٍ 

نظم الحسابات مما َمكن المصرؾ من االستفادة من استثماراته المختلفة كما 

تمكنه من رد الودابع عند الطلب وهذا َإكد ممدرة المصرؾ من الوفاء 

ذا المصرؾ خاصة ه إدارةن تإثر علٍ ل المخاطر التٍ َمكن أاته مما َملبالتزام

موال بشكل مناسب َراعٍ العدالة فٍ توزَع ذلن علٍ فٍ مجال توظَؾ األ

المودعَن بمختلؾ انواعهم ولطاعاتهم
1 

. 

 ةاإلسبلمَالتحدَات التٍ تواجه المصارؾ  أبزرخر فإن من من جانب آ

توفَرها  مدي نجاحها فٍ هو ةفٍ هذه الفترة من عمر تلن المصارؾ الفتَ

ابض السَولة ف إدارةومن حَث باستمرار لعنصر السَولة النمدَة أو شبه النمدَة 

وهنان المفاضلة الصعبة بَن االحتفاظ بالسَولة وبَن الربحَة ،ونمصها كذلن 

 تمتوهنان الصعوبات فٍ مصادر السَولة أصبلً أٌ مصادر التموَل حتً لو 

، وبالمبلحظة فإن المصارؾ لسَولة بالطرَمة المناسبةتخدام االسَطرة علً اس

                                                           

 .3مدَر ،دمحم صدَك ،المخاطر المالَة علٍ المصارؾ اإلسبلمَة المشاكل والحلول ،السودان ،ص  - 1
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تمدَم المروض ذات  التملَدَة تستطَع أن تعالج فابض السَولة مثبلً من حَث

لما تموم  مؽاَرةتعتمد علً طرق  ةاإلسبلمَإن المصارؾ  نالفوابد فٍ حَ

فٍ  ةاإلسبلمَباتباعه المصارؾ التملَدَة ومن هنا َكمن التحدٌ للمصارؾ 

  السَولة وإدارتها. موضوع

 للمصارؾ تحدٌ  كبَر َعتبر إن وجود مشكلة فابض وعجز السَولة، 

َكمن تحدٌ أن البنون ال  ةاإلسبلمَففٍ حال فابض السَولة عند بعض البنون 

تعرؾ أَن َمكن أن تستثمر هذا الفابض، حَث ال َوجد أمامها إال خَاران اثنان 

بن الخاصة بالبنن المركزٌ دون فابدة أو َتمثبلن فٍ أن تحتفظ بالنمود فٍ الخزا

عملة أجنبَة، وفٍ حالة عدم توفر سَولة الموجودات إلً  أن تحول جزًءا منها

بسبب انتشار صَػ التموَل المابمة علً أساس الدَن، وانعدام التموَل عن طرَك 

إلً  تماسم األرباح ،وهذا تحدٌ  َُشكل صعوبة فٍ تحوَل هذه الصَػ التموَلَة

أٌ إلً  مالَة َمكن التفاوض بشؤنها، فمجرد إحداث الدَن ال َمكن تحوَله أدوات

ؼَر لابل  ةاإلسبلمَشخص إال بمَمته االسمَة، وَجعل ذلن هَكل السوق المالَة 

فبل بد من إَجاد عبلج ناجع لهذه التحدَات للتسََل بدرجة عالَة ،
1
إّن مسؤلة  .

تعد من أبرز التحدَات التٍ ما بَن األصول والخصوم  االتزانالمحافظة علً 

                                                           
التحدَات التٍ تواجه العمل المصرفٍ اإلسبلمٍ البلتاجٍ ،دمحم ،المصارؾ اإلسبلمَة ، -1

،www.bltagi.com/ar/?p=118 ،Apr 29،2014K   ٍعبد الؽنٍ ،أحمد ،التموَل اإلسبلم
 .66م ،ص  2014َناَر  23وتحدَاته ،ممال فٍ جرَدة المال المصرَة ،

www .almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx ?ID=132114 

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx
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فإن تفولت الخصوم  ،فَما َخص السَولة النمدَة ةاإلسبلمَتجابهها المصارؾ 

التعثر فٍ الوفاء بالتزاماته تجاه إلً  أصبح المصرؾ فٍ وضع حرج َإدٌ به

وعلً الطرؾ اآلخر عندما  ،الهاوَةإلً  عمبلبه، األمر الذٌ َإدٌ بالمصرؾ

عن توظَفها، فإنه َكون لد ضَع  اإلسبلمٍ تتكدس األصول وَعجز المصرؾ

خسارة العدَد من الفرص إلً  ض امواله واموال مودعَهفرص التوظَؾ وعرّ 

االستثمارَة
1
. 

ً  تطوراً  ةاإلسبلمَولمد شهدت المصرفَة           تجاوز  ولبوالً  ، متسارعا

رنسا وف برَطانَادول ؼربَة متمدمة مثل إلً  ةاإلسبلمَالحدود الجؽرافَة للدول 

علً أعماب األزمة المالَة العالمَة  ةاإلسبلمَولد مثلت المصرفَة  ونحوهما،

ً  عند كثَر من المحللَن بدَبلً  للمصرفَة الوضعَة ؼَر أن هذا الزخم الذٌ  حمَمَا

شهدته هذه المصرفَة من حَث االنطباع العام واإللبال المتزاَد لابلته انشؽاالت 

فَما َتعلك بإدارتها للسَولة سواء فٍ أثَرت حول بعض مشكبلتها السَما 

ولد أظهرت األزمة العالمَة  ،فوابضها الضخمة أو فٍ بعض أولات إعسارها

هذه السَولة التٍ تعد عنصراً  دارةإل ةاإلدارَضعؾ بعض األطر التنظَمَة و

 ةاإلسبلمَربَسا لحسن أداء المصرفَة  مهماً وأساسَاً ومحدداً 
2
. 

                                                           

، بحث ممدم إلً إدارة السَولة النمدَة فٍ المصارؾ اإلسبلمَةالعانٍ ،أسامة ،والشوَات ،محمود ، - 1
المإتمر الدولٍ الثانٍ للمالَة والمصرفَة اإلسبلمَة بعنوان إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة 

 .2، صم2015نَة، األردن، ،كلَة الشرَعة بالجامعة األرد
 فٍ الشرعَة للبحوث العالمَة ،سعَد بوهراوة ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة دراسة تحلَلَة نمدَة ،األكادَمَةالل الدَن ،دمحم أكرم  -2

م 2014( KLIFF .2014مالَزَا ،بحث ممدم لمإتمر كوااللمبور العالمٍ الحادٌ عشر فٍ التموَل اإلسبلمٍ ) اإلسبلمَة المالَة
  .3،ص
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الكبَر فٍ حشد المدخرات وفٍ  ةاإلسبلمَوبالرؼم من نجاح المصارؾ 

اجتذاب الودابع إال أنها لم تستطع حتً اآلن استثمار األموال فٍ األجل المصَر 

ً  استثماراً  ا مع اإلَفاء بمتطلبات السَولة عن طر مجدَا َك األسواق الثانوَة ممَّ

ا كبَر لها أجبرها علً االحتفاظ بمستوي عاٍل من موجوداته ٌٍ َجاد تحدَعنٍ إ

بالرؼم من نجاحها مإخراً فٍ إصدار بعض األدوات ، ال َدر دخبلَ  اً بشكل نمد

فٍ بعض  ةاإلسبلمَالتموَلَة المابمة علً فكرة سندات الممارضة كالصكون 

اإلسبلمٍالمناطك من العالم 
1
. 

المصرفَة اتضح أن  ةاإلسبلمَ الخدماتوحسب دراسات أجرَت علً 

فٍ نحاج تلن العملَات والخدمات الممدمة  عامل السَولة النمدَة له دور مهم

 نجد فٍ دراسة أجراها الباحثان طارق هللاال الحصر الدراسات  وكمثال علً تلن

حَث تبَن الدراسة تفاوت تؤثَر نمص السَولة علً عدة خان وحبَب أحمد 

المنتجات وهو أمر َإدٌ لما َعرؾ بمخاطر السَولة والجدول التالٍ َوضح 

بالسَولة ونمصها ةاإلسبلمَمنتجات والخدمات المصرفَة نسب تؤثر تلن ال
2
. 

 

                                                           

العبادٌ ،عبد السبلم ،عبد هللا ،خالد أمَن ،الصكون اإلسبلمَة )التورَك( وتطبَماتها المعاصرة وتداولها  -1
ملخص دراسة اعدها كبل من الباحثَن ،األكادَمَة العربَة للعلوم المصرفَة ،بحث منشور فٍ الدورة 

 . 95التاسعة لمجمع الفمه اإلسبلمٍ الشارلة ،ص 
خان ،طارق هللا وأحمد ،حبَب ،إدارة المخاطر: تحلَل لضاَا فٍ الصناعة المالَة اإلسبلمَة ،ترجمة:  - 2

م، ص 2003عثمان بابكر أحمد ،جدة ،البنن اإلسبلمٍ للتنمَة ،المعهد اإلسبلمٍ للبحوث والتدرَب ،
76. 
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ةاإلسالمٌ(السٌولةوتأثٌرهاعلىالخدماتالمصرفٌة1جدولرلم)

مضاربةمرابحةاستصناعإجارةبٌعالسلممشاركةالصٌغ

مستوي 
 التصنَؾ

3.33 3.20 3.10 3.00 2.67 2.46 

 

 المصدر المال كز المالٍ أو رأسالنمدَة والتٍ تموٌ المر وتعد التدفمات      

وخصوصاً المحصلة  ،(المال رأس تدفمات) خبلل من البننفٍ  للسَولة الربَسٍ

ً من  الطوَل، المدي علً االستثمارمن عملَات   االستثمارات محفظةوأَضا

 ومنها عملَات رَع الطوَل المدي علً المال رأس تدفماتإذ تعد  األجل، لصَرة

لَس علً وضع البنون فحسب بل علً  السَولة علً ثرَإ مهم عامل المضاربة

من شؤنها سن إدارتها حُ أإن وهذه العناصر  الوطنٍ االندونَسٍ ككل، االلتصاد

العمل فرص وتوسَعفٍ الببلد بصفة عامة  االلتصادٌ النمو دعم بالمحصلة
1
. 

نشاط حَوٌ إندونَسَا فٍ جمهورَة  اإلسبلمٍوَعتبر النشاط المصرفٍ         

رلام مجال حَث تشَر األدفع الباحث للبحث فٍ هذا ال وهذا مامتطور و

 َرتفعحَث تطور الخدمة المصرفَة فٍ اندونَسَا إلً  والتمارَر المضمنة لها

 أخريإلً  من سنة ةاإلسبلمَفٍ المصارؾ أو الزبابن بالذات عدد العمبلء 

فٍ َر أنه التٍ تش م2013لً إو م2011وهذه أحد االحصابَات عن الفترة من 

أٌ  ةاإلسبلمَكان عدد أصحاب الحسابات المصرفَة فٍ البنون م 2011عام 

                                                           
1  -  Ramlan Ginting، Dudi Iskandar Zulkarnain Sitompul، fund management 

and liquidity، Gantiah Wuryandani، Bulletin of Monetary Economics and 
Banking، January 2014.،P 249. 
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 إلً  م2013فٍ سنة بَنما لفز الرلم  9.500.000عدد الزبابن 

عمَل أو زبون16.100.000
1

أنه فٍ ؼضون عامَن فمط زاد  وهذا َعنٍ. 

هذا % و6.6االندونَسَة  ةاإلسبلمَصحاب الحسابات المصرفَة بالبنون عدد أ

نها ال تزال مفتوحة وإ ةاإلسبلمَتطور فٍ سوق المصارؾ التمدم والإلً  َشَر

 أداء فٍ الجمهوروتعكس مدي لوة ثمة  سنة بعد سنةوالتمدم االزدهار إلً  ولابلة

وعلَه َجب علً هذه المصارؾ أن ال تخَب  ةاإلسبلمَ المصرفَة الخدمات

 َلخص ما ذُكر أعبله.الذٌ ( 1رلم ) وكما هو فٍ الشكل أدناهزبابنها 

ومنذ تؤسَس أول بنن إسبلمٍ فٍ اندونَسَا ومن بَنها بنن معامبلت      

تخطو نحو التمَز ومعالجة أٌ  ةاإلسبلمَاندونَسَا فرع ماالنج والمصارؾ 

دارتها . ولد إصعوبات وأزمات لد تعَمها ومن بَنها مشكلة السَولة وتوفَرها و

 مجلس من بمبادرة ،م1991 نوفمبر 1 فٍ ةاإلسبلمَتؤسس بنن المعامبلت 

 فٍ عملَاته فٍ وبدأ االندونَسَة، حكومةدعم الو( MUI) اإلندونَسَة العلماء

ملَار  84وبرأس مال بلػ ، م1992 ماَو، 1 الموافك فٍ ـ،ه 1412 شوال 27

عند االفتتاحروبَة 
2
 . 

 

                                                           
 اندونَسَا(. -اإلحصاءات المصرفَة  -المصدر: من مولع  ) المصارؾ اإلسبلمَة - 1

2  - Munawir. 2007. Analysis of Financial Reports Fourth Edition. First 
Edition. Liberty. Yogyakarta. P 64. 
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(1شكلرلم)

ونٌسٌااندةاإلسالمٌالبنونطورعددالحساباتالمفتوحةفًت

 

وتخصَصه دون ؼَره  اإلسبلمٍومما دفع الباحث للبحث فٍ هذا البنن       

التحدَات التٍ لَكون مجاالً لدراسة السَولة المصرفَة ومشكبلتها والكشؾ عن 

ومنها مخاطر التشؽَل وتسوَك  فٍ هذا الموضوع ةاإلسبلمَتواجه المصارؾ 

 -:ما َلٍاة المصارؾ النمدَة التٍ تعد شرَان حَالخدمات والسَولة 

فاحصة وسرَعة للتمارَر المالَة عن معدالت بعد لَام الباحث بإجراء نظرة  -1

السَولة فٍ بنن معامبلت اندونَسَا عن السنوات األخَرة وبالتحدَد عن 

 شهدحجم السَولة لد  والممارنة بَنهما نجد أن م(2013 – 2011) الفترة

باب هذا الوضع المالٍ أس عن للكشؾالباحث  ٍهو أمر دعوتذبذبات 

ماالنج  وفرعهفٍ اندونَسَا  ةاإلسبلمَللسَولة فٍ أحد أكبر المصارؾ 

 اندونٌسٌا-الشرٌعةأعمالوحدة-السالمٌةالبنونفًالحساباتعدد
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(1رلم )أدناه وحسب الجدول بالتحدَد 
1

 نسبةمإشرات وهو عبارة عن ، 

وكما  السَولة النمدَة لدٌ بنن معامبلت اندونَسَا مماسة بالدوالر االمرَكٍ

 :َلٍ 

التاندونٌسٌاالسٌولةفًبننمعام(2جدولرلم)

211121122113البند

المروض 

 الممنوحة
21.727.328.697.000 32.241.456.248.000 21.339.174.251.000 

أموال نمدَة 

 للؽَر
26.766.900.000.000 34.903.830.000.000 41.791.040.000.000 

 % 51.06 % 92.37  % 81.17 نسبة السَولة

 

الرابدة فٍ الحمل المصرفٍ  المصارؾ من المصرؾفٍ الممابل َعتبر هذا  -2

ً فٍ جمهورَة اندونَسَا وَعد فرع ماالنج من  اإلسبلمٍ وألدمها تؤسَسا

تكشؾ التمارَر المالَة والدراسات التحلَلَة أشهرها فٍ شرق جزَرة جاوة و

أن هذا المصرؾ َملن من المدرات واإلمكانَات الضخمة ما َإهله للتطور 

السَولة المالَة وتملباتها ولذا ولع اختَار الباحث باستمرار ومواجهة تحدَات 

هذه البَانات الكمَة عن إلً  االشارة المفَدوهنا من هذا المصرؾ علٍ 

-2014) لَمة أصوله وتطورها عن الفترة المالَة المصرؾ وعن أرباح

من  ( وهٍ الفترة التٍ تمكن الباحث من الحصول علً بَانتها المالَة2015
                                                           

1  - Suciati، FINANCIAL PERFORMANCE RATIOS BASED ON LIQUIDITY، 
PROFITABILITY AND SOLVENCY OF ISLAMIC BANKING 
INDONESIA PT BANK Muamalat Tbk. PERIOD 2011-2013 State 
University of Surabaya. suciati.ceria@gmail.com. 
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لتعطٍ فكرة وتكشؾ لدرة المصرؾ وحجم  ة المنشورةالتمارَر المالَ

 امكانَاته المالَة.

بملٌاراتوتطورهامعامالتاندونٌسٌارأسمالوأصولمصرف(3جدولرلم)      
.1الروبٌات

البند

السنةالمالٌة

نسبةالتطور 21142115

 %7 178.284 166.620 ؼَر الملموسة األصول

 الثابتة األصول

 %38.67 83.440 60.171 ونوالمخز

إجمالٍ األرباح 

 %2.670 111.352 30.347 للمصرؾ
 

الثابتة  األصولوهكذا نبلحظ من الجدول أعبله مدي التطور فٍ لَمة      

-2014والمتؽَرة وكذلن فٍ لَمة االرباح السنوَة بالممارنة بَن أخر سنتَن )

( فإن هذه االرلام 1) م( ورؼم تذبذب لَمة السَولة كما فٍ الجدول رلم2015

عموماً تكشؾ أن هذا المصرؾ من المصارؾ المهمة والجدَر بدراسة وضعها 

وجاءت فكرة البحث فٍ موضوع التسوَمٍ والمالٍ ووضع السَولة بالذات 

معامبلت فرع ماالنج من أجل المساهمة فٍ  اإلسبلمٍالسَولة لدي المصرؾ 

 فٍ هذا البلد )اندونَسَا( ةسبلمَاإل المصارؾتوضَح أهم التحدَات التٍ تواجه 

الزبابن المتعاملَن والتٍ تنعكس بالتالٍ علً مستوي خدماته وخصوصاً لشرَحة 

                                                           
1 - For the year ended on December 31، 2015 and 2014 In Rupiah 

.FINANCIAL STATEMENTS MUAMALAT INDONESIA Tbk PT BANK 
OFFICE: .Website: www.bankmuamalat.co.id. 
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السَولة النمدَة فٍ المصارؾ  إدارة وكان عنوان هذه الدراسة هو: مع البنن

 .دراسة علً مصرؾ معامبلت اندونَسَا  فرع ماالنج ةاإلسبلمَ

 :شكلة البحثم .ب 

النماط التالَة لتكون دَم السابك لخلفَة البحث َمكن التماس لتممن خبلل ا     

 محور مشكلة هذا البحث وهٍ : 

سَولتها بسبب  إدارةتحدٌ كبَر َتمثل فٍ  ةاإلسبلمَؾ تواجه المصار  -1

ما هو موجود فٍ المصارؾ الربوَة عدم توفر فرص استثمارَة كافَة مثل 

دَة بعبارة أدق ،ومرد ذلن المصارؾ التملَ،ن جاز تسمَتها بهذا االسم إ

دوات تموَل تتمتع بالسَولة لدي هذه المصارؾ بشكل كافٍ أ رلعدم توف

 معامبلت اندونَسَامصرؾ ومن بَنها هذا البنن )سَولتها  دارةإلتستخدمها 

السلَمة للسَولة تستوجب وجود استراتَجَة  دارةاإل( كما إن فرع ماالنج

 المهمة. إلنجازفعالة وتخطَط كافٍ 

 فرص ضَاعإلً  المطلوبة النسبة عن النمدَة السَولة نسبة ارتفاعَإدٌ   -2

 هذه أن لو علَها الحصول الممكن من كان عوابد ضَاع بالتالٍو ربحَة

 بسبب النمدٌ بالتضخم الزابدة النمدَة تتؤثر كما استثمرت لد كانت األموال

 السَولة فابض َشَر ما ذلنإلً  باإلضافة للنمد الشرابَة الموة انخفاض
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إلً  َسا مما اإلسبلمٍ المصرؾ فٍ النمدَة إدارة كفاءة عدمإلً  النمدَة

 أمر المشروعاتإلً  واالنسَاب التداول عن األموال حبس أن كما ،سمعتها

 َوالَِّذََن ََْكنُِزوَن الذََّهبَ لال تعالً ) ةاإلسبلمَ الشرَعة ومبادئ أحكام تحرمه

ةَ  ْرُهم ِبعََذاٍب أَِلَمٍ َُنِفمُوَنَها  َوالَ  َواْلِفضَّ ِ فَبَّشِ ( فٍِ َسبَِِل َّللاَّ
1

. 

 تموَل فٍ خلل حدوث: منها سلبَة آثار له السَولة عجز أن كما -3

 ممابلة علً المصرؾ ممدرة وعدم السارَة االستثمارَة المشروعات

 مواعَدها فٍ الؽَر تجاه االلتزامات وسداد الطاربة العمبلء مسحوبات

ً  ذلن َمود وربما المركزٌ البنن مع مشكبلت وحدوث إلً  ئلساءةل أحَانا

 .عامة بصفة اإلسبلمٍ المصرؾ سمعة

ً  اإلسبلمٍإن أهم مستوَات ومجاالت التمََم ألداء البنن  -4 وهذا  عموما

هو رضاء  )مصرؾ معامبلت اندونَسَا فرع ماالنج(المصرؾ بالذات 

وي رضاء العمبلء أو الزبابن وَرتبط موضوع توفَر السَولة الكافَة بمست

عدم ممدرة المصرؾ تنشؤ مشكلة الزبابن ففٍ حالة نمص السَولة باستمرار 

 أخريحلول إلً  الزبونَلتجؤ و ممابلة مسحوبات العمبلء الطاربة علٍ

َس مجرد التذمر وعدم الرضا فحسب خر ولآخرها النمل لمصرؾ آولعل 

رَة لبنن فٍ عملَات استثماالزبابن مع ا تجاوبالسَولة و َفوت نمص أ

 و مستمبلَة .حالَة أ

                                                           
 .34سورة التوبة اآلَة  - 1
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:البحثأسبلة .ج

معامبلت اندونَسَا فرع ماالنج  اإلسبلمٍالمصرؾ  إدارةتموم كَؾ  .1

من تخطَط  ةاإلدارَمن حَث الوظابؾ  بالمصرؾالسَولة النمدَة  إدارةب

 ؟ورلابةوتنظَم 

 اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ التٍ َتبعهااالستراتَجَة ماهٍ  .2

جهة نمص السَولة النمدَة وكَؾ َتصرؾ فٍ حالة وجود لموا ماالنج فرع

 ؟فابض منها

 فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ التحدَات التٍ تواجه ماهٍ .3

من حَث مخاطر السَولة ومن حَث  النمدَة لسَولةإدارته ل فٍ ماالنج

 ؟ الشرعَة الضوابطالتمَد ب

:البحثأهداف  .د

 : ةتَاآلألهداؾ تحمَك اإلً  الدراسةهذه تهدؾ      

 فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ إدارة كَفَةوتحلَل  وصؾل -1

وتنظَم  تخطَط من ةاإلدارَ الوظابؾ حَث منلدَه  النمدَة لسَولةل ماالنج

 .ورلابة
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 اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍالتٍ َتبعها المصرؾ  االستراتَجَة وصؾل -2

فٍ حالة وجود  التصرؾ وطرَمة لمواجهة نمص السَولة النمدَة ماالنج فرع

 .فابض منها

 فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ تواجه التٍ التحدَات وصؾل -3

 التمَد حَث ومن السَولة مخاطر حَث من النمدَة للسَولة إدارته فٍ ماالنج

 .الشرعَة بالضوابط

:أهمٌةالبحث .ه

:األهمٌةالنظرٌةأولا

مصارؾ والتعامبلت لل ةاإلسبلمَسفة َعكس الفل ألنهإن هذا البحث مهم  -1

فٍ البنون الربوَة التٍ هٍ  تلن النظرة التملَدَةعن لؾ تالنمدَة وهٍ تخ

ا، وبالتالٍ لنظام االلتصادٌ الوضعٍ الحدَث المابم علً الربوأساس ا عماد

ً أالفلسفتَن مختلفتان  وكَفَة التصرؾ فٍ  السَولة إدارةفٍ المولؾ من  َضا

 وهو ما تبَنه هذه الدراسة. رهاحالة نمصها أو توف

 اإلسبلمٍان هذا البحث مهم نظرَاً حَث َعد اضافة علمَة لمكتبة االلتصاد  -2

بجامعة موالنا مالن ابراهَم كما انه مهم لبلد الباحث لَبَا من حَث انه َعد 
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ن َكون تصادَة مصرفَة اسبلمَة فمن شؤنه أمساعداً لتوجه الببلد لمشارَع ال

 نتابج هذا البحث.من َاس علَه واالستفادة مرجعاً َمكن الم

ا :األهمٌةالتطبٌمٌةثانٌا

ودراسة مثل هذه َستمد هذا البحث أهمَته من أهمَة الموضوع بحد ذاته  -1

المواضَع َكشؾ الكثَر من المعلومات فضبلً عن المؽالطات عن مسؤلة 

تنمَتها داراتها ون حمَمة السَولة النمدَة وكَفَة إالسَولة من حَث الكشؾ ع

موضوع السَولة وطرق إدارتها َعتبر من أكبر التحدَات والحفاظ علَها و

 اإلسبلمٍومنها هذا البنن  ةاإلسبلمَالتٍ تواجه كل البنون التملَدَة وكذلن 

ً ، بنن معامبلت فرع ماالنج وسوق  ةفٍ ظل وجود فرص استثمارَ خصوصا

 ةاإلسبلمَمع نها شهدها لَس علً مستوي البنون التملَدَة ممنافسة علً أ

ضحً موضوع االهتمام فَما بَنها ولذا أ ةاإلسبلمَفحسب بل وحتً البنون 

 .إسبلمٍبنن أٌ  إدارةوَات فٍ األولبالسَولة علً رأس 

محاولة متواضعة لمعالجة لضَة والعَة هو البحث هذا  فضبلً علً أن -2

، وهٍ َافٍ اندونَس ةاإلسبلمَللبنون تطبَمَة فٍ مجال المعامبلت المالَة 

 كان فضبلً عما سبك ولما، بنن معامبلت فرع ماالنجالسَولة فٍ  إدارةلضَة 

 هذا فإن والعَة تطبَمَة، لضَة معالجة فٍ الباحث مهمة هو اإلسبلمٍ الحل

 الحرَصَن البحاث المسلمَن أمام السبَل فتحَ هألن بالدراسة جدَر الموضوع
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ً  المحرم الربوٌ التعامل مؤزق عن للخروج اإلسبلم علً تعالَم  خصوصا

االنمابَة وأن وأن إندونَسَا بلد إسبلمٍ مهم من كل النواحٍ االلتصادَة و

َنعكس من شؤنه أن هو  ةاإلسبلمَالنجاح فٍ التجربة االندونَسَة للمصارؾ 

وَكون  اإلسبلمٍفٍ العالم  ةاإلسبلمَفٍ البنون أخري بالتالٍ علً تجارب 

 .دافعاً لنجاحها

:حدودالبحث .و

الحدودالموضوعٌة:-

 بنن اإلسبلمٍ البننفٍ  السَولة إدارة موضوع تتناول هذه الدراسة       

 . ماالنج فرع معامبلت

الحدودالزمنٌة: -

 م.2016الفصل الدراسٍ األخَر لسنة  :للدارسة المكانَة الحدود تشمل        

الحدودالمكانٌة: -

 فرع معامبلت بنن اإلسبلمٍ البنن تشمل الحدود المكانَة للدارسة:        

 .ماالنج
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:مصطلحاتالبحث .ز

 :دارةاإلتعرٌف -1

هٍ النشاط الموجه نحو التعاون المثمر والتنسَك الفعّال بَن  دارةاإل        

الجهود البشرَة المختلفة العاملة من أجل تحمَك هدؾ معَن بدرجة عالَة من 

الكفاءة 
1 . 

 تعرٌفالسٌولة: -2

اهاالسَولة فٍ معن       
 

العام هٍ المدرة علً التسدَد السرَع لبللتزامات المالَة 

ثمَّ توسع هذا المفهوم وأصبح َطلك علً األموال المتوفرة حاالً والتٍ تمكن من 

التسدَد السرَع، لذلن جرت العادة علً التمََز فٍ الموجودات بَن المَم 

هٍ األموال المتوفرة والمَم التٍ ستتوفر بعد أجل لصَر، وسَولة المنشؤة 

الموجودة فٍ حساباتها المصرفَة أو الخزَنة العامة أو فٍ صندولها الخاص، 

ً عند العملَات المصرفَة، حَث َواجه المصرؾ كل  وَظهر هذا المفهوم جلَا

ً علً التوفَك بَن  لحظة إمكانَة سحب المودعَن أموالهم، ولذلن َعمل دابما

                                                           
ـ ه1422النمر  ،سعود ،وآخرون ،اإلدارة العامة ،األسس و الوظابؾ ،الطبعة الخامسة ،الرَاض ، - 1

 .5،ص 
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ل أو توظَفها فٍ مشارَع متوسطة البحث عن الربح الذٌ َتطلب استثمار األموا

أو طوَلة المدي، وبَن االحتفاظ بكمَة كافَة من األموال
1
. 

:تعرٌفالنمدٌة-3

وهٍ نوع من النمدَة حسب ارتباطها بالسَولة تشكل السَولة النمدَة         

  :َلٍ ما وتشمل المصرؾ، تصرؾ تحت الجاهزة السَولة وتعنٍ النمدَة

 .البنن خزابن فٍ الموجودة واألجنبَة وطنَةال بالعملة النمدَة -

 .المركزٌ البنن ولدي ،األخري البنون لدي الودابع -

التحصَل تحت الشَكات -
2
. 

:السٌولةالنمدٌةإدارةتعرٌف-4

 السَولة تحصَل بَن المبلبمة بؤنها البنون فٍ السَولة إدارة تعرَؾ َمكن        

بالبنن مجدَة بصورة وتوظَفها ااستثماره وبَن سعر، ولت وأفضل بؤلصر
3
. 

                                                           
عربٍ ،الماهرة  –فرنسٍ  -األسَوطٍ ،مجدٌ ،نافذ ،معجم المصطلحات المصرفَة والمالَة: انجلَزٌ  - 1

 174م ،ص 1988،
بورلبة ،شولٍ ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة ،رسالة دكتوراة ،فٍ العلوم االلتصادَة جامعة   - 2

 .3م ،ص 2011الجزابر ، -سطَؾ -فرحات عباس 
،مجموعة البركة  11بوؼدة ،عبدالستار ،بحوث فٍ المعامبلت واألسالَب المصرفَة اإلسبلمَة ،ج أ - 3

 .142م ،ص  2010،المصرفَة ،السعودَة ،
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السَولة  إدارةلمد أصدر البنن المركزٌ المالَزٌ معَاراً حدد فَه مفهوم و      

السَولة تعنٍ: احتفاظ البنن بتـدفمـات  إدارة، وبَن أن ةاإلسبلمَفٍ البنون 

نمـدَـة كـافَـة لمواجهة سحوبات كبَرة بشكل فجابٍ أو ؼَر معتـاد
 1

 . 

:اإلسالمًمصرفتعرٌفال-5

مإسسة مصرفَة تلتزم فٍ جمَع : بؤنه َعرؾ  اإلسبلمٍالمصرؾ        

وإدارتها بجمَع أعمالها بالشرَعة الؽراء  معامبلتها ونشاطها االستثمارٌ،

داخلَا وخارجَاً  اإلسبلمٍلمجتمع ومماصدها وكذلن بؤهداؾ ا
2. 

        
 ةاإلسبلمَالمصارؾ أحد : هو  فرعمالنج ومصرفمعامالتاندونٌسٌا

نوفمبر  1)فٍ لد افتتح مصرؾ معامبلت اندونَسَا العرَمة فٍ اندونَسَا و

فٍ وسط مدَنة  (كارتنمالرانمو): َمع فٍ شارع وفرعه فٍ ماالنج (م1991

 .اإلندونَسَةماالنج بجزَرة جاوة 

:الدارساتالسابمة .ح

 ال–أولا تناولتموضوع التً السابمة الدراسات فًعرضوتحلٌل سٌولة

ةاإلسالمٌالمصارف

                                                           
1  - Bank Negara Malaysia (2002). Liquidity Framework for Islamic Financial 

Institutions  ، Kuala Lumpur. 
سبلمَة ودورها فٍ تنمَة التصادَات المؽرب العربٍ ،المعهد َسرٌ ،عبد الرحمن  ،البنون اإل - 2

 .129م ،ص1995، 34جدة ،ندوة رلم  -اإلسبلمٍ للبحوث والتدرَب ،البنن اإلسبلمٍ للتنمَة
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شحاتة-1 حسٌن المعاََر  اإلسبلمٍالمصارؾ  ٍالسَولة ف إدارة، حسٌن

، فٍ الدورة اإلسبلمٍالمجمع الفمهٍ ، اإلسبلمٍواألسالَب نشر رابطة العالم 

 29-25فٍ مكة المكرمة فٍ الفترة من  اإلسبلمٍلفمهٍ االعشرون للمجمع 

 السَولة إدارة مشكلة وتحلَل دراسةلً إ وهدفت الدراسة، م2010دَسمبر 

 عناصرها و ومكوناتها مفاهَمها : ضوء فٍ ةاإلسبلمَ فٍ المصارؾ النمدَة

 البدَلة السبل بَان ثم ،الوالع ضوء وفٍ ،والفنَة الشرعَة وأسسها ومعاََرها

 معاََر وضع ثم ،ةاإلسبلمَ الشرَعة ومبادئ أحكام ضوء لحلها فٍ الممكنة

 األدوات من مجموعة التراح وكذلن ،وجد إن العجز ض وتؽطَةالفاب الستثمار

 فٍ العجز أو الفابض مشكلة عبلج فٍ بها االستعانة التٍ َمكن والنمدَة المالَة

 النتابج أهم ومن .إسبلمَة مالَة أوراق سوقإلً  وبَان الحاجة النمدَة السَولة

ة النمدَة من أخطر أوالً: تعتبر مشكلة السَول :الباحث إلَها التوصل تم التٍ

بسبب التحدَات المفروضة علً تلن  ةاإلسبلمَالمشكبلت التٍ تواجه المصارؾ 

المصارؾ من الظروؾ التٍ تعمل فَها وهذا َوجب االهتمام بهذه المشكلة 

ً  وإَجاد الحلول الشرعَة لها. مشكلة السَولة النمدَة فٍ  إدارة: من مماصد ثانَا

 اطر وتنمَة العوابد فٍ إطار المعاََر الشرعَة.تملَل المخو ةاإلسبلمَ المصارؾ

 ً  :َلٍ ما ةاإلسبلمَ المصارؾ فٍ السَولة مشكلة دارةإل الممترحة السبل من :ثالثا

 .جدَدة صَؽا واستحداث االستثمارات صَػ تنوَع  - 
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 .ةاإلسبلمَ المصارؾ بَن التكامل و والتنسَك التعاون - 

  .جدَدة تمجاال فٍ االستثمار مشروعات تنشَط   -

 الموانَن فٍ النظر إعادة هو: أهمَة كذلنلهذه الدراسة ومن النتابج        

 ةاإلسبلمَ المصارؾ علً المركزَة التملَدَة المصارؾ تطبمها التٍ والتعلَمات

 وأن استثمار بدون النمد من نسبة عالَة وتعطل النمدَة إدارة علً تإثر والتٍ

 .بها خاصة تشرَعات إلصدار حاجة هنان

معدالت األداء المالَة بناء علً السَولة والربحَة ، Suciati(سوشٌاتً)-2

فترة ال خبلل إندونَسَاPT بنن معامبلت تٍ بٍ كٍ فٍ  ةاإلسبلمَالمصرفَة 

اندونَسَا – جامعة والَة سوراباَا، م2011-2013
1
هذا البحث لتحلَل  هدؾ .

 الربحَةالسَولة، ونسبة نسب أداء بنن معامبلت اندونَسَا تٍ بٍ كٍ باستخدام 

تمرَر البَانات  معتمداً علًالنوعَة  الطرَمة الوصفَةهذا البحث واستخدم 

ثبلث التٍ تضم  فترةال عن بنن معامبلت اندونَسَا تٍ بٍ كٍ من المالَة

أن بنن معامبلت  نتابج البحثوأظهرت (  2013-2011) سنوات وهٍ

وخبلل   فٍ العناصر السالفة الذكر جَد أداء مستويشهد  اندونَسَا تٍ بٍ كٍ

مناسب وممبول  العابد علً حموق المساهمَن وأن، السنوات المذكورة أعبله

                                                           
1  - (FINANCIAL PERFORMANCE RATIOS BASED ON LIQUIDITY، 

PROFITABILITY AND SOLVENCY OF ISLAMIC BANKING IN 
INDONESIA PT BANK Muamalat Tbk. PERIOD( 2011-2013). 

 



  21 
 

وَنبؽٍ أن تكون هذه  DERنسبة  وكذلن بشؤناآللَة الولابَة الوطنَة،  حسب

والتٍ سوؾ األداء المالٍ  َشهد زَادة فٍالبنن  فٍ زَادة حَث إنالنسبة 

، وبشكل  هذا البننة المساهمَن الستثمار أموالهم فٍ ثم فٍ تنعكس علً زَادة

من المصدالَة  مزَداً  َكونونسوؾ  ن( الذَالزبابن)ؼَر مباشر علً الجمهور 

التٍ َحتفظ بها و األموال المودعة لَمة وحجمبحَث أنه سَتم زَادة  اتجاه البنن

 . وهو ما َزَد فٍ معدل السَولة وحجمها البنن

براضٌة-3 وهٍ ، ةاإلسبلمَنون بالسَولة بال إدارةن ودوره فٍ التصكَ، حكٌم

  م2010، حسَبة بن بوعلٍ الشلؾ بالجزابرجامعة إلً  ممدمةرسالة ماجستَر 

إلً  وهدفت الدراسة، ةاإلسبلمَلنَل درجة الماجستَر فٍ االلتصاد والمصارؾ 

ا سَولته إدارةدوات التٍ تستخدمها البنون التملَدَة فٍ سالَب واألبَان األ

  ةاإلسبلمَواستثمارها ومعرفة مدي مبلبمة هذه االسالَب واالدوات للبنون 

علً  الضوءوانعكاسها ،وتسلَط  ةاإلسبلمَدوات ومعرفة والع السَولة واأل

صناعة التصكَن وتداعَات الخلفَات االساسَة لعملَة التصكَن ومعرفة والع 

والسودان فٍ مجال زمة المالَة العالمَة علَها وعرض تجربتٍ مالَزَا األ

ارتفاع نسب السَولة إلً  وتشَر نتابج الدراسة السَولة. دارةإلمنتجات التصكَن 

من وظَفة الممرض  ةاإلسبلمَوذلن لعدم استفادة البنون  التملَدَةممارنة بالبنون 

وبالتالٍ اضطرار هذه البنون لبلحتفاظ بسَولة عالَة لمواجهة خَر للسَولة األ
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السَولة  إدارةدوات وتمنَات أللة إلً  باإلضافةلودابع حاالت السحب علً ا

من النتابج و ةاإلسبلمَوضعؾ مإسسات البنَة التحتَة وخاصة السوق المالَة 

ً أالهامة لهذه الدراسة   إدارةتتبع  ةاإلسبلمَن معظم البنون أنها كشفت أ َضا

خاصة البنَة التحتَة وإلً  ةاإلسبلمَبسبب افتمار الصناعة  األصولسَولة 

كمن فٍ الموازنة بَن االبماء تالسَولة  إدارةن حسن أو ةاإلسبلمَالسوق المالَة 

للمعاملَن واستثمار جزء منها لتحمَك  بالتزاماتهاعلً نسبة من السَولة للوفاء 

 الربحَة.

بورلبة-4  تطبَمَة دراسة، ةاإلسبلمَالسَولة فٍ المصارؾ  إدارة، شولً

 سطَؾ –جامعة فرحات عباس لعلىم االلتصادَة افٍ ، دكتىراهرسالة ،ممارنة 

السَولة فٍ  دارةأهم األدوات الممترحة إل الدراسة تنالش ، م2011الجزابر،  -

السَولة فٍ البنون  إدارةماهَة إلً  أوالً  ت؛ حَث تطرل ةاإلسبلمَالمصارؾ 

السَولة فٍ هذه المإسسات،  إدارةمتطلبات ومشكبلت  ت، ثم تناولةاإلسبلمَ

الضوء علً الطرق التملَدَة للحصول علً السَولة وبدابلها  تلطبعدها س

 الشرعَة ثم الطرق التملَدَة لتوظَؾ السَولة وبدابلها الشرعَة كذلن. وأخَراً 

 .ةاإلسبلمَالسَولة فٍ المصارؾ  دارةعلً دور المإسسات الداعمة إل تعرج

 وهٍ: عاتهاالنماط الواجب مرامجموعة من إلً  فهٍ تشَر أما نتابج الدراسة

 المواءمة بَن عملَات التموَل واالستثمار والودابع من حَث اآلجال والحجم
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تنوَع و ومدد االستحماق للموجودات والمطلوبات وهذا َتطلب تحلَل الفجوات

 الموابمة بَن مبدأ السَولة فٍ البنن وبَن ربحَة عملَات التموَل واالستثمار بما

 ً همَن دون تعرَض االستثمارات للخطورة جَداً للمودعَن والمسا َحمك ربحا

ضرورة وضع المخصصات واالحتَاطَات البلزمة لمواجهة التحصَل ووعدم 

تنوَع مصادر التموَل وزَادة و، تواجهها البنون المخاطر التٍ َتولع أن

استخدام التورَك من خبلل  االعتماد علً الودابع االستثمارَة طوَلة األجل

السَولة  دارةتطوَر أدوات جدَدة إلو ،م وؼَرهاإصدار صكون لئلجارة والسل

التواصل والتنسَك الدابم بَن المابمَن علً  فٍ السوق النمدَة وسوق رأس المال

التٍ َتوفر لدَها معلومات تإثر  األخري وضع سَاسات السَولة وبَن الجهات

 التموَل واالستثمار. مثل مدَرٌعلً وضع السَولة 

هللاالشبٌ-5 عبد مخاطر السَولة وبدابل اتفالَة  إدارة، أدوات لًٌوسفبن

إلً  بحث ممدم، بحث ممدم ةاإلسبلمَإعادة الشراء فٍ المإسسات المالَة 

 ،، البحرَن ةاإلسبلمَالمالَة  تللمإسساالمإتمر الحادٌ عشر للهَبات الشرعَة 

تحلَل ومنالشة بعض المفاهَم الربَسَة فٍ  م، وتناول الباحث فَه2012ماَو

السَولة وأدواتها والتعرَؾ باتفالَة إعادة الشراء  إدارةولة البنكَة ومنها السَ

ومكوناتها ووظابفها وتناول كذلن التخرَجات الفمهَة التفالَة إعادة الشراء 

وحكمها والحكم الشرعٍ التفالَة إعادة الشراء كما عّرج علً منالشة البدابل 
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موضوع المروض المتبادلة وحكمها  الشرعَة التفالَة إعادة الشراء وأَضاً تناول

الشرعٍ ،والودابع المتبادلة بدون شروط ، أٌ بدون فوابد، ثم تناول موضوع 

التورَك مع رهن األوراق المالَة لتوفَر السَولة للتموَل واالَداع ولد كان 

ً معها  مواضَع السَولة النمدَة البحث السابك متركزاً علً منالشة الحكم رابطا

بالمسابل  عدة نتابج تتعلكإلً  لة المطروحة وبالتالٍ فمد توصلالشرعٍ للمسؤ

الواردة أعبله وتؤصَلها الفمهٍ أو الشرعٍ وال َسع المجال هنا بالطبع لذكر تلن 

األحكام إال أنه َبلحظ أن تلن األحكام كانت مشفوعة باألدلة الشرعَة وكانت 

  السنة المطهرة.واألحكام المشهورة وكتب  ون كتب الفمهَةمصادرها من بط

الشوٌات-6 ،ومحمود العانً السَولة النمدَة فٍ المصارؾ  إدارة ،أسامة

أعمال المإتمر الدولٍ الثانٍ للمالَة والمصرفَة إلً  ، بحث ممدمةاإلسبلمَ

لسم  الذٌ نظمه ةاإلسبلمَالسَولة فٍ المصارؾ  إدارة تحت عنوان ةاإلسبلمَ

م، وسعً 2015َة، األردنلجامعة ا،فٍ كلَة الشرَعة  ةاإلسبلمَالمصارؾ 

بَن مفهوم  ما واالختبلؾوهٍ : تبَان أوجه الشبه معَنة البحث لتحمَك أهداؾ 

والتملَدَة، ومحاولة البحث فٍ أسباب مشكلة  ةاإلسبلمَالسَولة لدي المصارؾ 

 استعراضمحاولة  ، وواالبتكارَةفابض السَولة من جوانبها الشرعَة والمانونَة 

وتبَان  ةاإلسبلمَالمطبمة فٍ المصارؾ  ةاإلسبلمَات المالَة بعض من األدو

المنهج الوصفٍ  استخداممشروعَتها، ومنهج البحث اعتمد فَه الباحث علً 
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دارتها فٍ المصارؾ استعراض مفهوم السَولة ووالع إوذلن من خبلل 

من خبلل استنباط االحكام الشرعَة  المنهج التحلَلٍ حاضراً وكان ، ةاإلسبلمَ

إلً  تها بؽَرها فٍ المصارؾ التملَدَة، وتوصلت الدراسةممارنوالمالَة  دواتلؤل

 فٍ النمدَة السَولة مشكلة طبَعة أن جملة من النتابج كان من ضمنها :

 هٍ بل الربوَة التملَدَة البنون فٍ طبَعتها عن تختلؾ ةاإلسبلمَ المصارؾ

آلَة َتم من خبللها  وجودإلً  وبالتالٍ فإن الحاجة ملحة ،وأشد أهمَة أكثر

، ةاإلسبلمَالحصول علً األموال بسرعة وسهولة وبشكل َتماشً مع الشرَعة 

من استثمار فابض السَولة لدَها، األمر الذٌ  ةاإلسبلمَحتً تتمكن المصارؾ 

 َنعكس بشكل إَجابٍ علً أدابها ولَمتها السولَة ووضعها التنافسٍ.

ا لدراساتالسابمةوالدراسةالحالٌةوجهالتفاقوالختالفبٌناأ:ثانٌا

 :  ىاألولالدراسة -1

تتفك دراسة حسَن حسَن شحاتة مع الدراسة الحالَة فٍ تناولها        

حسب وهٍ دراسة نظرَة تحلَلَة  ةاإلسبلمَلموضوع السَولة فٍ المصارؾ 

، ولكن اإلسبلمٍلمجمع الفمهٍ لنها ممدمة إالؽاَة الموضوعة لها حَث 

بمة تختلؾ عن الدراسة الحالَة التٍ سوؾ تتناول مشكلة السَولة الدراسة السا

، كما َتضح االختبلؾ بَن اإلندونَسَة ةاإلسبلمَفٍ أحد المصارؾ 

 الدراستَن فٍ استخدام منهجَن مختلفَن فٍ البحث
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 : الدراسةالثانٌة -2

نَسَا حَث أن الدراستَن فٍ اندو Suciati)) تتنفك الدراسة السابمة لـ        

كما أن الدراستَن متفمتان فٍ االعتماد سبلمٍ إوعن بنن معامبلت اندونَسٍ 

ولكن الدراسة الحالَة تختلؾ عن الدراسة علً منهج البحث الوصفٍ النوعٍ 

لنسب السَولة والربحَة  تممارناالسابمة حَث أن الدراسة السابمة تركز علً 

حَالها فٍ حالة السَولة وكَفَة التصرؾ  إدارةوؼَرها ولَس علً موضوع 

 النمص أو الفابض منها.

 :الدراسةالثالثة -3

تتنفك الدراسة الممدمة من حكَم براضَة من الجزابر عن السَولة           

مع هذه الدراسة الحالَة حَث كبل الدراستَن تتناوالن مسؤلة السَولة ولكنهما 

كَن َختلفان فٍ كون الدراسة السابمة تركز علً جوانب معَنة مثل التص

عن والع السَولة النمدَة نوعَة فَة الدراسة الحالَة دراسة وص وأن اإلسبلمٍ

، وكان االختبلؾ فٍ منهج البحث حَث اإلندونَسَة ةاإلسبلمَحد البنون أفٍ 

 .كانت الدراسة السابمة معتمدة علً المنهج الوصفٍ المكتبٍ أو الوثابمٍ

 : الدراسةالرابعة -4

ة من شولٍ بورلَة مع هذه الدراسة الحالَة فٍ تتفك الدراسة الممدم        

ولكنهما َختلفان  ةاإلسبلمَكونهما َتناول موضوع السَولة فٍ المصارؾ 
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السَولة فٍ مصرؾ  إدارةحَث أن الدراسة الحالَة تركز علً البحث عن 

السَولة بوجه عام  إدارةاسبلمٍ فٍ إندونَسَا بَنما الدراسة السابمة تناولت 

،كما إن منهج الدراسة كان جزء كبَر منه هو منهج  ةسبلمَاإلفٍ البنون 

 الممارنة فٍ الدراسة السابمة َختلؾ عن منهج هذه الدراسة الحالَة.

 : الخامسةالدراسة -5

 الدراسة هذه مع الشبَلٍ هللا عبد بن َوسؾ من الممدمة الدراسة تتفك      

 ولكنهما ةسبلمَاإل المصارؾ فٍ السَولة موضوع َتناول كونهما فٍ الحالَة

 إدارة حول البحث تركز الحالَة الدراسة أن حَث أخري جوانب فٍ َختلفان

 تناولت السابمة الدراسة بَنما إندونَسَا فٍ اسبلمٍ مصرؾ فٍ السَولة

 المإسسات فٍ الشراء إعادة اتفالَة وبدابل السَولة مخاطر إدارة أدوات

 منهج هو السابمة الدراسة فٍ المستخدم المنهج إن كما ةاإلسبلمَ المالَة

 .الحالَة الدراسة منهج عن َختلؾ وهو مكتبٍ

 : السادسةالدراسة -6

 هذه مع الشوَات ،ومحمود العانٍ أسامة من الممدمة الدراسة تتفك          

 المصارؾ فٍ النمدَة السَولة موضوع َتناول كونهما فٍ الحالَة الدراسة

 تركز الحالَة الدراسة أن حَث خريأ جوانب فٍ َختلفان ولكنهما ةاإلسبلمَ

 الدراسة بَنما إندونَسَا فٍ اسبلمٍ مصرؾ فٍ السَولة إدارة حول البحث
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 فٍ الشراء إعادة اتفالَة وبدابل السَولة مخاطر إدارة أدوات تناولت السابمة

 كان حَث البحث منهج فٍ االختبلؾ وكذلن ،ةاإلسبلمَ المالَة المإسسات

 منهج عن َختلؾ ما وهو المكتبٍ الوصفٍ المنهج هو السابمة الدراسة منهج

 .الدراسة هذه

ا تمٌٌمالباحثلمدىاستفادتهمنالدراساتالسابمة::ثالثا

الحصول علً  من حَثفادت الباحث أن الدراسات السابمة لد أ -1

السَولة فٍ البنون  إدارةالمعلومات المهمة من خبلل توضَح مفهوم 

أو  ةفٍ البنون التملَدَ المتعلمة بإداراتهوكذلن الجوانب ا ةاإلسبلمَ

 .المركزَة فٍ الدولة

أن الدراسات السابمة لد أعانت الباحث فٍ صَاؼة أسبلة البحث بالطرَمة  -2

المناسبة وكَفَة جمع البَانات للبحث العلمَة وكذلن معرفته لطرق البحث 

 .اختَاره للمنهج المناسب لهذه الدراسةوبالتالٍ 

السابمة وضحت للباحث أهم األحكام الفمهَة التٍ الدراسات بعض إن  -3

علً  َنبؽٍَدور حولها النماش فٍ مسؤلة السَولة النمدَة وهو موضوع 

 . اأن َلم به ةاإلسبلمَمن َدرس موضوع السَولة من  الناحَة االلتصادَة 
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أن الدراسات السابمة توضح من نتابجها المتنوعة أن هذا البحث َجب أن  -4

خدم موضوع السَولة المصرفَة بما َضَؾ لنظرَة نتابج تإلً  َصل

 ما َطورها وَفَد هذا الحمل العلمٍ. ةاإلسبلمَالبنون 
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:الثانًالفصل

النظرياإلطار



السٌولةالنمدٌةإدارة:األولالمبحث

 ونظرَاتهاتعرَؾ السَولة النمدَة  -أ 

  النمدَة السَولة أهمَة -ب

 . السَولة فٍ ثرةالمإ العوامل  -ج

والسٌولةةاإلسالمٌالمبحثالثانً:المصارف

 وخصابصها  ةاإلسبلمَتعرَؾ المصارؾ   -أ 

 وتعاملها مع السَولة ةاإلسبلمَالمصارؾ  -ب 

 السَولة إدارةومساهمته فٍ  ةاإلسبلمَالتصكَن فٍ المصارؾ   -ج 

وأبرزواستراتٌجٌتهافًالمصارفالنمدٌةالسٌولةإدارة:الثالثالمبحث

تحدٌاتها

 المصارؾ فٍ النمدَة السَولة إدارة -أ 

 السَولة إدارةاستراتَجَة المصارؾ فٍ  -ب 

 .المصارؾ فٍ السَولة تواجه التٍ والمخاطر التحدَات  -ج 
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الثانًالفصل

النظرياإلطار

النمدٌةالسٌولةإدارة:األولالمبحث
 :ونظرٌاتهاالنمدٌةالسٌولةإدارةتعرٌف -أ

 النمدٌةالسٌولةإدارةتعرٌف-أولا
السَولة النمدَة تعنٍ المدرة علً تحمَك التوازن بَن الحفاظ علً  إدارة       

وبَن استؽبللها فٍ التموَل واالستثمار  بااللتزاماتكمَة السَولة المطلوبة للوفاء 

بما َحمك ألصً ربح ممكن داخل نماط الخطر المسموح به
1
.

لموجودات ألدم مدخل لمواجهة احتَاجات و اسَولة األصول أ إدارةوتعتبر       

السَولة وفٍ أبسط أشكاله َموم المدخل علً تخزَن السَولة بصورة موجودات 

سابلة وخاصة النمدَة المالَة المابلة للبَع ،وعند الحاجة للسَولة النمدَة فٍ صور 

نمد َتم بَع الموجودات وتسََلها حتً َتم تؽطَة طلبات السَولة المترتبة 

بة السداد أو األداءوالواج
2
. 

أما تعرَؾ السَولة فٍ حد ذاتها فمد تنوعت تعرَفات السَولة ،وذلن بحسب       

المإسسات المالَة العامة المختلفة، فعلً الرؼم من اتفالها علً ضرورة الحفاظ 

                                                           
الل الدَن ،أكرم ،هراورة، سعَد ابو ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة، دراسة تحلَلَة ونمدَة،  - 1

 .7-6م، ص 2010رباطة العالم اإلسبلمٍ المجمع الفمهٍ، الدورة العشرون، دَسمبر 
 .603م، ص 2005جامعَة ،اإلسكندرَة، مصر، حماد ،طارق عبد العال ،حوكمة الشركات، الدار ال - 2
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علً لدر من األموال السابلة أو شبه السابلة أٌ المتاحة للتصرؾ ودون تكبد 

 أٌ طارئ، إال أنها اختلفت فٍ جوانب أخري.   خسابر كبَرة لو حدث

فمد عرؾ صندوق النمد الدولٍ السَولة من خبلل وصؾ عملَات البَع        

لؤلصول  المدي الذٌ َمكن فَه لؤلصول المالَة خبلل مدة من الزمن، فهٍ:

.المالَة أن تباع عند إشعار لصَر بالمَمة السولَة أو لرَب منها
1

وعرفت  

السَولة من خبلل صفتها، فهٍ  وربَة للشإون االلتصادَة والمالَةالمفوضَة األ

فإن توفرت  مصطلح َستخدم فٍ علم المال لوصؾ سهولة الحصول علً النمود،

األموال التٍ  األفراد والشركات الحصول علً كان بإمكان السَولة اللتصاد ما،

َحتاجون إلَها وباألسعار التٍ َرَدون وذلن ألؼراض االستثمار
2
.       

 نمود بشكلإلً  وعرفها خان طارق هللا : أنها المدرة علً تحوَل األصول

سرَع ودون تحمَك خسارة ،وبالتالٍ َمكن المول أن السَولة تبَن لدرة  

نمدَة من خبلل بعدَنإلً  أصولها المإسسة علً تحوَل
3
. 

كافَة لدي وتعرؾ سَولة المنشاة :بؤنها وجود أموال سابلة )نمد وشبه نمد(        

المنشاة ،أٌ إن سَولة المنشاة تعنٍ وجود أموال سابلة فٍ الولت المناسب 

وبالكمَات المناسبة تتمكن المنشاة بواسطتها من سداد التزاماتها المالَة فٍ موعد 

                                                           
1 -http://www.imf.org/external/pubs/ft/mfs/manual/pdf/mmfsch6.pdf 
2 http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/glossary_en.htm. 

اإلسبلمَة ،مرجع  خان ،طارق هللا وأحمد ،حبَب ،إدارة المخاطر: تحلَل لضاَا فٍ الصناعة المالَة - 3
 .24سابك ،ص
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استحمالهما ومن تحرَن دورتها التشؽَلَة ومن مواجهة الحاالت الطاربة .وال 

ً علً سَولة أصولها وموجوداتها.  َخفً أن سَولة المنشاة ككل تعتمد أساسا

وَمكن تعرَؾ سَولة المنشاة بؤنها لدرة المنشاة علً سداد التزاماتها فٍ الموعد 

المحدد للسداد
1

وتعرؾ السَولة البنكَة عند مجموع المحللَّن المالََن . 

احتفاظ المصرؾ بجزء من أصوله فٍ شكل سابل والصَارفة علً أنها "

ذلن لمواجهة الزَادة فٍ سحب الودابع والسحب من بدرجات متفاوتة، و

االعتمادات المفتوحة للعمبلء، بحَث َتمكن المصرؾ فٍ ذات الولت من 

نه من  استؽبلل ودابعه بما َحمك له أكبر ربح ممكن، مع احتفاظه بنمود كافَة تُمّكِ

ممابلة طلبات السحب دون أدنً تؤخَر، ومن ؼَر أن َنجم عن ذلن ارتبان فٍ 

ال البنن"أعم
2

  السَولة من ثبلثة أبعاد :إلً  وَنظر .

 نمود.إلً  الولت : اٌ سرعة تحوَل األصول المتاحةعنصر -1

: والتٍ تكون مرتبطة فٍ احتمالَة التؽًَر باتجاه االنخفاض  درجة المخاطرة  -2

 النمود .إلً  فٍ لَمة األصول المطلوب تحوَلها

                                                           
المرة داؼٍ، علٍ محٍَ الدَن ،إدارة السَولة فٍ المإسسات المالَة اإلسبلمَة ،مجلة إسرا الدولَة  - 1

 .23م ،ص  2010للمالَة اإلسبلمَة  ،المجلد األول ،العدد األول ،دَسمبر
ولَة ومنشآت التؤمَن والبورصات عساؾ ،محمود ،إدارة المنشآت المالَة " البنون ومنشآت التموَل الد - 2

 . 129م ،ص 1986مكتبة عَن شمس  ،الماهرة 
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التٍ البد من  األخريات هٍ التضحَات المالَة والتضحَ : حجم التكلفة  -3

وجودها فٍ عملَة تنفَذ ذلن التؽََر
1
ولمد وردت عدة تعرَفات للسَولة فٍ  .

 المالَة ومن أبرز هذه التعرَفات: دارةأدبَات اإل

السَولة تعنٍ مدي لدرة المنشاة علً سداد التزاماتها لصَرة األجل فٍ  -1

مواعَدها
2
 . 

تزامات المتداولة التٍ مدتها الل السَولة هٍ إمكانَة المشروع فٍ تسدَد االل -2

من سنة 
3
. 

السَولة هٍ مدي لدرة المشروع علً الوفاء بالتزاماته لصَرة األجل أو  -3

طوَلة األجل مثل الدابنَن والممرضَن والمصارؾ وؼَرهم
4
. 

لدرة الشركة فٍ توفَر إلً  السَولة فٍ األجل الطوَل )الَسر المالٍ( َشَر -4

فٍ للحفاظ علً الطالة اإلنتاجَة للشركة وكذلن تَار من التدفمات النمدَة َك

                                                           
1 - Howells  ، Peter  ، Bain  ، Keith "Financial Markets & institution " 3th ed 

prentice Hall  ، 2000 p 8. 
م 2008َة ،عبد الرحَم ،عاطؾ جابر ،أساسَات التموَل واإلدارة المالَة ،الدار الجامعَة اإلسكندر -  2

 .460،ص
،الطبعة األولً ،دار المسَرة ،عمان  ال شبَب ،درَد كامل ،ممدمة فٍ اإلدارة المالَة المعاصرة - 3

 .83م ،ص 2007،
الدهراوٌ، كمال الدَن ،مدخل معاصر فٍ تحلَل الموابم المالَة ،المكتب الجامعٍ الحدَث ،اإلسكندرَة  - 4

 .207م ،ص 2011،
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سداد الفوابد واصل المرض للدابنَن وعدم لدرة الشركة علً سداد هذه 

االلتزامات لد َعرضها لمصاعب مالَة لد تنتهٍ باإلفبلس
1
. 

السَولة: توافر المدرة المالَة لدي المشروع أو المنشاة لتلبَة االحتَاجات من  -5

لتزامات أو مصروفات التشؽَلالنمد البلزم لسداد اال
2
. 

ا النمدٌةالسٌولةنظرٌات-ثانٌا

السَولة فٍ المإسسات إال أن  إدارةتوجد العدَد من النظرَات فَما َتعلك ب        

أهمها هٍ نظرَة المرض التجارٌ؛ ونظرَة إمكانَة التحوَل؛ ونظرَة الدخل 

 إدارةرَة محددة فٍ ومن الناحَة التطبَمَة ال َمكن االلتزام بنظ،المتولع 

السَولة، حَث من المبلحظ أن جمَع الممارسَن فٍ هذا المجال َستعملون 

ً من مجموع النظرَات المعروفة فٍ  السَولة مع مَل بعضهم  إدارةمزَجا

هم، أو لظروؾ خاصة بالمإسسة للتركَز علً إحدي النظرَات، طبماً لمناعة لدَ

 كما َلٍ: وهٍ نفسها 

 : اري.نظرٌةالمرضالتج1

تعتبر سَولة البنن جَدة ما دامت أمواله َتم استؽبللها فٍ لروض لصَرة       

األجل بما َتناسب مع طبَعة الودابع التٍ لدَها، التٍ تتكون فٍ معظمها من 

                                                           
 .260عاصر فٍ تحلَل الموابم المالَة ،مرجع سابك ،ص الدهراوٌ ،مدخل م -  1
الشواربٍ، عبد الحمَد ،و دمحم الشواربٍ ،إدارة مخاطر التعثر المصرفٍ ،المكتب الجامعٍ الحدَث  -  2

 .267م ،ص 2010،اإلسكندرَة ،
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ودابع جارَة َمكن سحبها فٍ أٌ ولت، فالتمَد التام بهذه النظرَة َمنع البنون 

ة خطوط اإلنتاج، وشراء آالت جدَدةمن تموَل التوسعات فٍ المصانع، وزَاد
1
. 

 :نظرٌةالدخلالمتولع.2

البنن َمكن أن تعتمد فٍ تخطَطها  إدارةتموم هذه النظرَة علً أساس أن       

للسَولة علً الدخل المتولع للممترض، وبالتالٍ فإنها تدخل فٍ اعتبارها الدخول 

نح لروض متوسطة المتولعة للممترضَن فٍ المستمبل، وهذا َمكن البنن من م

منحه للمروض لصَرة األجل، مادامت عملَة سداد إلً  وطوَلة األجل، إضافة

هذه المروض تكون من الدخول المتولعة للممترضَن بشكل ألساط دورَة منظمة  

،أو كل شهرَن،...إلخ كل شهر
2
. 

 : نظرٌةإمكانٌةالتحوٌل.3

لمصرؾ تعتبر جَدة تنطلك هذه النظرَة من فرضَة مفادها أّن سَولة ا     

نمد بؤسرع ولت ممكن، وبؤلل خسارة إلً  مادامت لدَه موجودات َمكن تحوَلها

مالَة مستحمة،  التزاماتممكنة. فإذا لم َتمدم الممترض علً سداد ما بذمته من 

فإّن المصرؾ َموم بتحوَل بعض من احتَاطَاته الثانوَة، كاألوراق التجارَة 

بَع جزء من الضمان المصاحب للمرض، سواء كان نمد، أو َموم بإلً  والمالَة
                                                           

مَة ؼزة، أبو رحمة ،سَرَن سمَح ،السَولة المصرفَة وأثرها علً العابد والمخاطرة، الجامعة اإلسبل - 1 
 . 23،24م، ص2009فلسطَن، سنة 

بولصبة، مفَدة ،أهمَة تطبَك إدارة السَولة فٍ المإسسات الخاصة، رسالة ماجستَر فٍ العلوم المالَة   2-
 .07م، ص 2013والمحاسبَة، ؼَر منشورة  ممدمة لجامعة ورللة ،الجزابر، 
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ً مالَة، أو ؼَرها. وعلً أثر ذلن َمكن أن تتوفر سَولة نمدَة  عماراً أو أورالا

كافة لدي المصرؾ تمكنه من الوفاء بإلتزاماته المالَة.
1

 

:أهمية السيولة النقدية -ب

ته لصَرة تبدو أهمَة السَولة من خبلل لدرة البنن علٍ مواجهة التزاما      

فإن زَادة السَولة فٍ أٌ بنن تعـنٍ ضعؾ لدرته علٍ ، األجل بشكل مناسب

التنمَة   إلً جانب ضعؾ مـساهمته فٍ تحمَـك، تحمَك األرباح المنشودة

 االلتصادَة واالجتماعَة لعدم تشؽَله لؤلموال المتاحـة لدَـه فٍ المـشروعات

دي البنن عن الحد المناسب وعلً الوجه اآلخر فإن نمص السَولة ل ،المختلفة

وطالبٍ التموَل ، َعـرض البنن للحرج أمام عمبلبه المودعَن بصورة أساسَة

 ً  ولذا َبحث البنن عن مستوي السَولة الذٌ َمكنه من تعظَم األرباح، أَـضا

وفٍ نفس الولـت َحافظ علٍ الحد األدنً المناسب من السَولة،
2
. 

 احتَاجاتسَولة لمواجهة إلً  مصارؾوتؤتٍ أهمَة السَولة من حاجة ال     

أما من خبلل سحب  احتَاجاتهمهذا وَواجه العمبلء ، أموالإلً  عمبلبها

وحَث إن مثل هذه ، منها االلتراضودابعهم لدي المصارؾ أو من خبلل 

                                                           

اصر، دار الفكر للطباعة والنشر أبو حمد ،رضا صاحب، إدارة المصارؾ، مدخل تحلَلٍ كمٍ مع 1-
 . 193م، ص2002والتوزَع، األردن، 

عبد الحمَد عبد الفتاح ،اإلدارة االستراتَجَة فٍ البنون اإلسبلمَة  ،البنن اإلسبلمٍ للتنمَة   المؽربً، - 2
 .142م ،ص 2004ممدم من كلَة  التجارة جامعة المنصورة  ،مصر ،



  38 
 

مستمرة لذا َجب أن تكون هذه المصارؾ مستعدة دابما لمواجهة  االحتَاجات

 اآلتَة: اإلَجابَاتَعطَها  االستعدادا ألن مثل هذ، مثل هذه المتطلبات

لظهور فٍ السوق المالٍ الحساس تجاه المخاطر بمظهر المؤمون المادر علً  -1

 .بالتزاماتهالوفاء 

 االستجابةوالتؤكَد علً إمكانَة ، تعزَز ثمة كل من المودعَن والممترضَن- -2

 .لمتطلباتهم كلما ظهرت

3-  ً  .دارةاإلوالمودعَن و للسوق المالَة والمحللَن َعد مإشر إَجابَا

  .والتعهدات بااللتزاماتتؤكَد المدرة علً الوفاء - 4

  .لد تجلبه من سلبَاتا وم األصولتجنب البَع الجبرٌ لبعض  5

 من البنن المركزٌ االلتراضإلً  تجنب اللجوء 6
1

. 

إن علً  ،السَولة أهمَة كبَرة إدارةالسَولة إنها تحتل  إدارةأما عن أهمَة      

از المصرفٍ وإن علً مستوي االلتصاد الوطنٍ، للترابط الوثَك مستوي الجه

َنبؽٍ االلتفاؾ حولها من جانبَن:  –السَولة إدارة –وهٍ من ثّم  ،بَن المطاعَن

مخاطر عدم التوظَؾ إلً  من جانب زَادتها عن المستوي المبلبم إذ َإدٌ ذلن

مصانها ومن ثّم ضَاع الفرصة البدَلة فٍ تحمَك األرباح، ومن جانب ن

مخاطر عدم المدرة علً سداد االلتزامات وتحّمل إلً  وانخفاضها وهو ما َإدٌ

                                                           
 .159م ،ص  2006،مكتبة المجتمع العربٍ  ،عمان   1،ط عمل ،مفلح ،وجهات نظر مصرفَة   - 1
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تكالَؾ إضافَة كان باإلمكان تفادَها عند االلتزام بمجموعة المواعد االحترازَة 

السَولة إدارةفٍ 
1
. 

 تعد السَولة ذات أهمَة كبَرة للمصارؾ التجارَة حَث الومن جهة أخري       

المصرؾ من طلب مهلة إضافَة من المودع عند  إدارةمصرؾ ال إدارةتتمكن 

 زعزعة الثمة بَن الزبون والمصرؾإلً  إذ أن ذلن سَإدٌ،َرَد سحب ودابعه 

ؼَر المصرفَة تتمكن من التفاوض مع الدابن عند مطالبته  المنشآتفٍ حَن أن 

إلً  وهنان إمكانَة فٍ طلب مهلة إضافَة للتسدَد دون أن َإدٌ ذلن، باستحماله

زعزعة الثمة والتؤثَر علً سبلمة المركز المال للمنشؤة ؼَر المصرفَة
2
. 

:العوامل المؤثرة في السيولة .ج

عوامل داخلَة إلً  تإثر علً السَولة عوامل مختلفة َمكن أن نمسمها  

 وعوامل خارجَة . 

: إن مثل هذه العوامل تحكم جمَع المنشآت وتكون إمكانَة  العواملالخارجٌة

 األخريثَر بهذه العوامل متدنَة ألنها تحدد من لبل الدولة واألجهزة التؤ

 وهٍ : 

                                                           
إدارة مخاطر السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة  ،مماربة نظامَة فٍ تفسَر عبللات ،بوحدَدة ،دمحم   - 1

المإتمر الدولٍ الثانٍ للمالَة اإلرتباط بَن المصارؾ واألسواق ومإسسات الرلابة ،بحث ممدم إلً 
 .4،الجزابر ،ص ارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَةوالمصرفَة اإلسبلمَة: إد

دار وابل للطباعة  1الحسَنٍ، فبلح، واخر ،مإَد إدارة البنون " مدخل كمٍ واستراتَجٍ معاصر ط  - 2
 ..94م  ،ص 2000والنشر ،عمان ،
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  شروط الدفع المانونَة 

  المواعد الناظمة للعمود 

   تحدَد أسعار الصرؾ والفابدة 

  استخدامات الربح 

المنشاة أن تموم باستؽبلل هذه العوامل بشكل فعال  إدارةوهنا فان مهمة       

 العوامل علً السَولة. وان تهتم بتؤثَر هذه

 :إلً  : إن العوامل هذه تصنؾ العواملالداخلٌة

  عوامل تؤثَر علً حركات النمود 

  المالَة األصولعوامل تؤثَر علً المخصصات أو
1

   

بَنما َرٌ آخرون إن العوامل المإثرة علً السَولة هٍ الموضحة فَما َلٍ       

-  ً ونظراً ألهمَة العوامل  -رجَة عوامل داخلَة وخاإلً  والتٍ تنمسم اَضا

الداخلَة وأنها األكثر تؤثَراً كما مر ذكره فٍ الفمرة السابمة فسوؾ َخصصها 

 الباحث بالتفصَل وهٍ كاآلتٍ :

                                                           
اللتصاد الخزاعٍ، ماهر ،إدارة السَـولة والربحَة ،الجمهورَة العربَة السورَة جامعة دمشك ،كلَة ا - 1

 .5،ص 
 



  41 
 

:عملٌاتاإلٌداعوالسحبعلىالودابع-1

 فٍ الولت الذٌ تإدٌ فَه عملَات السحب علً الودابع نمداً، أٌ للب الودابع     

تخفـَض إلً  ونَـة ) ورلَة ومعدنَة ( إلنجاز المعامبلت الَومَةنمود لانإلً 

 نمدَـة الصـندوق واحتَاطـات المصرؾ التجارٌ لدي البنن المركزٌ، وبالتالٍ

ودابع إلً  تملَص سَولته، فإن عملَات اإلَداع، أٌ تحوَل النمود المانونَةإلً 

العبارة َإدٌ مصرفَة تعمل علً تحسَن سَولة المصرؾ التجارٌ، وبمختصر 

مشاكل إلً  السحب فوق المتولع او ؼَر المتناسب مع حركة الخزَنة االعتَادَة

 فٍ السَولة.

  :رصٌدعملٌاتالمماصةبٌنالمصرف-2

تزداد سَولة المصرؾ التجارٌ إذا ظهر أن رصَد حسابه الجارٌ دابن        

 األخريَة لدي البنن المركـزٌ نتَجة تسوَة حساباته مع المصارؾ التجار

احتَاطاته النمدَة إلً  العاملة فٍ البلد، ففٍ هذه الحالة تضاؾ موارد نمدَة جدَدة

التٍ َحتفظ بها لدي البنن المركزٌ مما َزَـد مـن أرصدته النمدَة وبالتالٍ 

 سَولته.
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 :مولفالبننالمركزيبالنسبةللمصارف-3

لدرة التؤثَر فٍ السَولة  َمتلن البنن المركزٌ كممثل للسلطة النمدَة       

المصـرفَة مـن خبلل تزوَده المصارؾ التجارَة بالنمد المطلوب من النمود 

الورلَة والمعدنَـة، فـإذا اعتمـد البنن المركزٌ سَاسة تملَص عرض العملة، 

فإنه سَعمل علً تخفَض حجم األرصدة النمدَـة الحاضرة أو االحتَاطات النمدَة 

ل لابلَتها علً مـنح المـروضالمتوفرة لدَها، وَمل
1

. 

 :  معامالتالزبابنمعالخزٌنةالعامة4- 

ً من خبلل عبللة الجمهور بالخزَنة        سَولة المصرؾ َمكن أن تتؤثر أَضا

ً تتحسن السَولة المصرفَة فٍ حالة كون عمبلء المصرؾ  العامة، وعموما

زَنة تتحمك فٍ حاالت عدَدة التجارٌ دابنَن للخزَنة ودابنَة الزبابن بالنسبة للخ

 أهمها:

 أن الزبابن َعملون فٍ أجهزة الدولة وَودعون ما َتماضون من أموال لدي  -أ

 المصرؾ.

 استرداد مبالػ السندات الحكومَة التٍ ابتاعها الزبابن فٍ فترة سابمة. -ب

                                                           
الشرفـا ،َاسر عبد طه ،دور سلطة النمد الفلسطَنَة فٍ إدارة السَولة النمدَة فٍ الجهاز المصرفٍ  - 1

الفلسطَنٍ ،بحث ممدم للَوم الدراسٍ الذٌ تمَمه وحدة الدراسات التجارَة فٍ كلَة التجارة فٍ الجامعة 
 .7-6اإلسبلمَة ،ص 
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 الدولة.إلً  عمد صفمة تورَد سلع وخدمات -ج

وبالعكس سَولة المصرؾ التجارٌ      
1
 تتملص عندما َموم زبابنه باآلتٍ: 

 الحكومة.إلً  تسدَد الضرابب-أ 

شراء األوراق المالَة الحكومَة كحواالت الخزَنة والسندات العامة الطوَلة -ب 

 األجل.

سحب الزبابن لجزء من ودابعهم واَداعها لدي صنادَك التوفَر البرَدَة، -ج 

شجَعٍ أكبرنظراً ألن الحموق التٍ تعرضها هذه المإسسات ذات عابد ت
2

 . 













                                                           

 صرؾ المركزٌ الربَسٍ .المصرؾ التجارٌ تمََزاً عن الم - 1
مولع ملتمً المحاسبَن االردنََن والعرب ،موضوع: مفهوم السَولة والعوامل المإثرة فَها ،نشر األحد  - 2

  17:58م،   2011َولَو  17
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والسٌولةةاإلسالمٌ:المصارفالثانًالمبحث

 :وخصابصهاةاإلسالمٌتعرٌفالمصارف -أ

 ةاإلسالميتعريف المصارف  –أوالا 
منذ فترة بسَطة )األربعَنات للمرن الماضٍ(  ةاإلسبلمَظهرت المصارؾ       

ع من البنون علً من البنون، حَث كانت بذرة هذا النو األخريممارنة باألنواع 

شكل صنادَك ادخار بعَدة عن الفابدة، وبدأت تلن المصارؾ فٍ كل من مالَزَا 

علً التوالٍ، وعلً الرؼم من فشل  م1950و  م1940وباكستان فٍ األعوام  

فٍ مصر إالَّ أنَّه  ةاإلسبلمََعمل وفماً لمبادئ الشرَعة  *أول بنن لبلدخار المحلٍ

المابم علً أساس التعامل م، 1972عٍ فٍ العام تم إنشاء بنن ناصر االجتما

بدون الربا، وَظهر أن العدَد من الدول لد عملت علً تؤسَس تلن المصارؾ 

من خبلل إصدار لوانَن حولها، ففٍ مالَزَا اصدر البرلمان المالَزٌ لانون 

، وفٍ باكستان تم أسلمت النظام المصرفٍ م1982فٍ عام  ةاإلسبلمَالبنون 

فٍ العم  اإلسبلمٍ، وفٍ إَران صدر المانون المصرفٍ م1979منذ عام 

، وفٍ تركَا صدر لانون تنظَم نشاط التموَل البلربوٌ فٍ العام م1983

والذٌ سمٍ بَوت التموَل الخاصة م،1983
1
. 

                                                           
أنشبت بَوت االدخار التٍ أسسها احمد النجار فٍ مدَنة مَت ؼمر فٍ صعَد مصر فٍ عمد الستَنات من المرن   *

د من االطبلع َمكن الرجوع  إلً سَؾ ،عباس ناصر أحمد :الدور االلتصادٌ لبلبتمان الماضٍ ،ولمزَ
 .37م ،ص 2003المصرفٍ فٍ الَمن دراسة تحلَلَة ،رسالة ماجستَر ،جامعة صنعاء ،

التمَمٍ ،حسَن عبد هللا حسن ،و السنفٍ عبد هللا  ،أساسَات إدارة المصارؾ ،دار الحكمة الَمانَة للطباعة  -  1
 .251-250م ،ص 1995نشر ،الطبعة األولً ،صنعاء ،الَمن ،وال
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كما َرٌ حسن صادق أنها لسبب  ةاإلسبلمَولهذا جاءت فكرة إنشاء البنون      

كان نتَجة لدافع دَنٍ  اإلسبلمٍ المصرفٍالعمل فالفكرة و األولدَنٍ فٍ الممام 

أن البنون الموجودة فَها  ةاإلسبلمَبحت وشعور الؽالبَة العظمً من الببلد 

أصبح  اإلسبلمٍشبهة التعامل بالربا، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن المد 

بعد استمبللها... ةاإلسبلمَلاعدة واضحة فٍ كثَر من الببلد 
1
فالمصرؾ  .

ع األموال وتوظَفها فٍ نطاق مَهو مإسسة مالَة مصرفَة لتج مٍاإلسبل

مع متكامل وتحمَك عدالة التوزَع ووضع مجتبما َخدم بناء  ةاإلسبلمَالشرَعة 

اإلسبلمٍالمال فٍ المسار 
2.

أنها مإسسة مالَة تموم : وَعرفها َوسؾ كمال دمحم . 

بؤسلوب محرر من بتجمَع المدخرات وتحرَكها فٍ لنوات المشاركة لبلستثمار 

سعر الفابدة، وتمدَم كافة الخدمات المصرفَة فٍ إطار الصَػ الشرعَة التٍ 

تضمن التنمَة واالستمراء 
3
. 

فٍ "التصادَات النمود والصَرفة  اإلسبلمٍولد جاء تعرَؾ للبنن        

مإسسة :   والتجارة الدولَة" لـ"عبد النعَم دمحم مبارن ومحمود َونس" علً أنه

هدفها تجمَع األموال والمدخرات من كل من ال َرؼب فٍ التعامل  مصرفَة

بالربا )الفابدة( ثم العمل علً توظَفها فٍ مجاالت النشاط االلتصادٌ المختلفة 

                                                           
بوجبلل، دمحم ،البنون اإلسبلمَة: مفهومها ،نشؤتها ،تطورها مع دراسة مَدانَة علً مصرؾ إسبلمٍ  -1

 .12-11م ،ص1990،المإسسة الوطنَة للكتاب ،الجزابر ،
 .54م ،ص1997رَة  ،مصر ،مجَد ،ضَاء ،البنون اإلسبلمَة  ،مإسسة شباب الجامعة  ،اإلسكند - 2
دمحم ،َوسؾ كمال ،مراجعة علمَة للمصرفَة اإلسبلمَة ،مجلة جامعة الملن عبد العزَز ،االلتصاد  - 3

 .22م  ،ص 1998اإلسبلمٍ مجلد  ،
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وكذلن توفَر الخدمات المصرفَة المتنوعة للعمبلء بما َتفك مع الشرَعة 

فٍ المجتمعوَحمك دعم أهداؾ التنمَة االلتصادَة واالجتماعَة  ةاإلسبلمَ
 1 

. 

أَضاً كما عند أحمد أبو عبَد علً: أنها هٍ  ةاإلسبلمَوتعرؾ المصارؾ        

، وتلتزم بمَمها ةاإلسبلمَأجهزة مالَة تستهدؾ التنمَة وتعمل فٍ إطار الشرَعة 

إلً  تصحَح وظَفة رأس المال فٍ المجتمع، باإلضافةإلً  األخبللَة وتسعً

فهٍ مإسسات مالَة حَث أنها تموم بما تموم به  كونها أجهزة تنموَة اجتماعَة،

إلً  البنون التجارَة من وظابؾ ومعامبلت وهٍ مإسسات تنموَة ألنها تهدؾ

خدمة المجتمع وتنمَته
 2 

 . 

أنها تلن المنظمات المابمة  :َعرفها وجاء تعرَؾ الدكتور مرسً سبلمة ل    

أو جهات لبناء مجتمع  األموال من المجتمع وتوظَفها لخدمة أفراد علً تجمَع

فٍ كل  االلتزاممع  األخريوتحمَك الرفاهَة وتمدَم الخدمات المصرفَة  التكافل

بذلن بمواعد اإلسبلم وما تتضمنه من معاََر التصادَة ودَنَة وأخبللَة  ما َتعلك

 ً لمفهوم التنمَة الشاملة تحمَما
3
. 

 

                                                           
مبارن ،عبد المنعم دمحم ،محمود َونس ،التصادَات النمود والصَرفة والتجارة الدولَة ،الدار الجامعَة  -1

 .173م ،ص1996،اإلسكندرَة ،
 .www،2أبو عبَد، أحمد ،المصارؾ اإلسبلمَة ودورها فٍ تؽرَر المطاع المصرفٍ ،ص -2

Kantakji.org  . 
سبلمة ،مرسً فلسفة البنون اإلسبلمَة فٍ التنمَة الشاملة ،بحث ممدم إلً مإتمر دور البنون اإلسبلمَة   -3

 .90م ،ص1981فٍ التنمَة بمصر ،جامعة المنصورة ،مارس  
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 ةاإلسالمي المصارف خصائص -ثانياا 
 اإلسبلمٍإّن ما َمَّز العمل المصرفٍ ف ةاإلسبلمَ أما خصابص المصارؾ     

 ةاإلسبلمَهو إسبلمَة الكَان، فهو َتطلب االلتزام بمبادئ وأحكام الشرَعة 

المبنَة علً ثبلثَة العمَدة واألخبلق والفمه
1

، وَمكن استعراض أهم خصابص 

 -فَما َلٍ : ةاإلسبلمَالبنون 

استبعادالتعاملبالفابدة -1

لتصادٌ فٍ اإلسبلم بهذا الصدد مولؾ محدد وحاسم ال لبس فَه النهج اال      

وهو ))إسماط الفابدة الربوَة من كل عملَاته أخذا وعطاء(( وتعد هذه الخاصَة 

وبدونها َصبح هذا المصرؾ ربوٌ  اإلسبلمٍللمصرؾ  األولالمعلم الربَسٍ و

آخر وذلن ألن اإلسبلم حرم الربا بكل أشكاله وشدد العموبة علَها
2
. 

فالربا لم َشهد كما َري الباحث حرباً التصادَا لممارساته فٍ المجتمع مثلما      

وال َخفً خطورة ، البدَل عنه وإَجادها ةاإلسبلمَشهدت من خبلل فتح البنون 

ً  ةاإلسبلمَالربا ووباله علً الفرد والمجتمع وهو الذٌ حرمته الشرَعة   تحرَما

 ً       بالحرب كما َمول فٍ كتابه الكرَم:  وتوعد سبحانه وتعالً مرتكبَه لاطعا

بَا إِْن ُكنتُْم ُمْإِمِنَنَ  ٍَ ِمْن الّرِ َ َوَذُروا َما بَِم فَإِْن لَْم ، )ََا أَََُّها الَِّذََن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ

                                                           
عبد الستار ،أبو ؼدة ،المصرفَة اإلسبلمَة: خصابصها وآلَاتها ،وتطوَرها ،ورلة بحثَة ممدمة إلً   -1

 .4م ،ص 2006المإتمر األول للمصارؾ والمإسسات المالَة اإلسبلمَة ،سورَا ،مارس 
ار أسامة الهَتٍ، عبدالرزاق رحَم ،عبد الرزاق رحَم  ،المصارؾ اإلسبلمَة بَن النظرَة والتطبَك  ،د -2

 .  17م ،ص1980( ،عمان  ،األردن ،1للنشر  ،طبعة )
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ِ َوَرُسوِلِه َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكمْ  اَل تَْظِلُموَن  تَْفعَلُوا فَؤَْذنُوا بَِحْرٍب ِمْن َّللاَّ

َواَل تُْظلَُموَن(  
1.

 

توجٌهكلجهةنحوالستثمارالحالل-2

ً ولما األولمصارؾ تنموَة بالدرجة  ةاإلسبلمَمن المعلوم أن المصارؾ      

كانت هذه المصارؾ تموم علً إتباع منهج هللا المتمثل بؤحكام الشرَعة 

حكومة بما أحله هللا والتمَد بذلن . لذا فإنها وفٍ جمَع أعماله تكون مةاإلسبلمَ

 بماعدة الحبلل والحرام التٍ َحددها اإلسبلم مما َترتب علَه ما َلٍ: 

  توجَه االستثمار وتركَزه فٍ دابرة إنتاج السلع والخدمات التٍ تشبع

 الحاجات السوَة لئلنسان المسلم . 

 .تجرٌ أن َمع المنتج سلعة كان أم خدمة فٍ دابرة الحبلل 

 نظام عمل ( منسجمة مع دابرة  -)أجور تكون كل أسباب اإلنتاج تجرٌ أن

 الحبلل.

 العابد الذٌ إلً  تحكَم مبدأ احتَاجات المجتمع ومصلحة الجماعة فبل النظر

َعود علً الفرد
2
أن المصارؾ : أحمد سامٍ شوكتري الدكتور وَ .

ا وسَاسته، المعلن اإلسبلمٍوبتوجهها  االستثماربتجربتها فٍ  ةاإلسبلمَ
                                                           

 .279-278سورة البمرة ،اآلَة:  -1
 .193الهَتٍ ،عبد الرزاق رحَم ،المصارؾ اإلسبلمَة بَن النظرَة والتطبَك ،مرجع سابك  ،ص -2
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المرنة هذه الفبة )المدخرَن( لد شجعتهم علً أن تطرق األبواب وتُمبِل علً 

وال َستطَع أحد أن َمارٌ فٍ ، فتح الحسابات االدخارَة واالستثمارَة لدَها

هذه الحمَمة أمام النمو المتزاَد فٍ الموارد المالَة التٍ تتلماها المصارؾ 

ً ف، من هذه الفبة ةاإلسبلمَ ٍ تعببة موارد مالَة كانت من وهذا َعنٍ نجاحا

اعل فٍ النشاط الذٌ َخدم التنمَةلبل إما عاطلة أو بعَدة عن االستخدام الف
1

. 

ربطالتنمٌةاللتصادٌةبالتنمٌةالجتماعٌة-3

ً  ةاإلسبلمَالبنون       ً  تختلؾ اختبلفا فٍ أسلوبها عن البنون التملَدَة،  جذرَا

 ً الربح ولَس لها هدؾ سوي ذلن، أما  حَث أن هذه األخَرة تستهدؾ أساسا

ً  ةاإلسبلمَالبنون  تنمَة المجتمع والنهوض به مادَا، وهٍ إلً  فهٍ تسعً أساسا

ال تؽفل هدؾ الربح لكنه فٍ المرتبة الثانَة
 2

وَؤتٍ هذا من ناحَة أن المصارؾ .

تزاوج بَن جانبٍ اإلنسان المادٌ والروحٍ وال  ةاإلسبلمَبطبَعتها  ةاإلسبلمَ

الناحَة االجتماعَة عن الناحَة االلتصادَة  اإلسبلمٍل فٍ المجتمع تنفص

تنفصل فٍ جوانب الحَاة المختلفة وتعتبر اإلسبلم  فاإلسبلم وحدة متكاملة ال

 ً ال تإدٌ التنمَة االلتصادَة بثمارها إال بمراعاته التنمَة االجتماعَة أساسا
3

 .

 للمصرؾ ةاإلسبلمَ بؤن الطبَعةومثل هذا ما ذهب إلَه نجَب المخبلفٍ 

                                                           
ملة  ،مجلة شوكت ،أحمد سامٍ ،وفاخر ،سبلم مجَد ،دور المصارؾ اإلسبلمَة فٍ عملَة التنمَة الشا - 1

 .604،ص   99كلَة اآلداب  ،العدد 
م 1993، 1محٍَ الدَن إسماعَل علم الدَن: موسوعة أعمال البنون من الناحَتَن المانونَة والعملَة ،ج-(2)

 . 126،ص
 .193الهَتٍ  ،مرجع سابك  ،ص - 3
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 والروحٍ  المادٌ بجانبَها بالحَاة االرتماء علً العمل علَه تحتم اإلسبلمٍ

 علً بالعمل ةاإلسبلمَ المصارؾ تعنً آخر. ولذا حساب علً لجانب ولَس

 العمل فَسَر متكامل وتنسَك متوازن اطار فٍ التصادَة واجتماعَة تنمَة تحمَك

 االلتزام بآداب علً المابم تهذَب االجتماعٍال مع االلتصادٌ الرخاء تحمَك علً

واالجتماعَة االخبللَة ولَمه االسبلم
 1.

 

إحٌاءنظامالزكاة-4

       ً من رسالتها السامَة فٍ التوفَك بَن  حَث تموم هذه المصارؾ وانطبللا

الجانبَن الروحٍ والمادٌ معا، لذلن ألامت هذه المصارؾ صندولا خاصا لجمع 

ً هٍ إدارته وهٍ بذلن تإدٌ واجً الزكاة تتولً  فرضه هللا علً هذه األمة  با إلهَا

2
تموم هذه المصارؾ وانطبللاً من رسالتها السامَة فٍ التوفَك بَن الجانبَن  . إذ

ً بالعمل علً كل ما من شؤنه إن َإدٌ تحمَك الرفاه إلً  الروحٍ والمادٌ معا

تموم  ةاإلسبلمَؤن البنون بؤسره، ومن هنا ف اإلسبلمٍوالتمدم ألفراد المجتمع 

بتحصَل زكاة اموالها واموال عمبلبها ومن َرؼب من المسلمَن وإنفالها فٍ 

وتعالً سبحانه  هللامصارفها الشرعَة التٍ حددها 
3

. 

                                                           
التطبَك علً فٍ لَاس تكالَؾ انشطة المصارؾ اإلسبلمَة ب ABCالمخبلفٍ ،نجَب طاهر ،"استخدام  -1

مصرؾ سبؤ اإلسبلمٍ فٍ الجمهورَة الَمنَة" ،رسالة ماجستَر ،كلَة اإلدارة وااللتصاد ،جامعة 
  56م ،ص2002الموصل ،

 .194الهَتٍ ،مرجع سابك ،ص  - 2
 .195الهَتٍ ،عبدالرزاق رحَم ،المصارؾ اإلسبلمَة بَن النظرَة والتطبَك ،مرجع سابك  ،ص - 3
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المضاءعلىالحتكارالذيتفرضهبعضشركاتالستثمار-5

ٍ معامبلتها تموم المصارؾ وانطبللا من وظَفتها األساسَة فٍ التمَد ف       

باألحكام الشرعَة بالمضاء علً االحتكار الذٌ تفرضه بعض الشركات 

إصدار )أسهم( تمكنها من إلً  المساهمة علً أسهمها فإن هذه الشركات تلجؤ

الحصول علً رأس مال جدَد وإبماء أسهم الشركة محصورة فٍ َد المساهمَن 

نظرا الن فمهاء الشرَعة فإنها ال تصدر السندات  ةاإلسبلمَأما المصارؾ  ،فمط 

بل أنها وبهدؾ زَادة رأس المال والتوسع فٍ أعمالها تفتح باب  ، لالوا بحرمتها

االكتتاب علً أسهمها أمام جمَع الراؼبَن فٍ ذلن
1
.

 :السٌولةمعوتعاملهاةاإلسالمٌلمصارفا .ب

 ةاإلسالمٌالمصارففًالسٌولة–أولا

بصفة عامة أنهـا الممـدرة  ةاإلسبلمَارؾ َمصد بالسَولة النمدَة فٍ المص      

عـلً الوفاء بااللتزامات الحالة بما َضمن سَر األنشطة بدون مشكبلت وال 

واالستثمار الرشَد لؤلموال المتاحة مما َحمك ألـصً عابـد ممكـن  ، معولـات

ةاإلسبلمَفٍ ضـوء أحكـام ومبادئ الشرَعة 
2
. 

                                                           
صَرفة اإلسبلمَة مفهومها وعملَاتها دراسة تحلَلَة علً المصرؾ العرالٍ صباح ،سَؾ هشام ،ال - 1

 .11اإلسبلمٍ باالعتماد علً عدد من المإشرات المالَة بحث تمهَدٌ لمرحلة الماجستَر ،ص 
شحاتة ،حسَن حسَن ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمٍ المعاََر واألسالَب نشر رابطة العالم  - 2

ع الفمهٍ اإلسبلمٍ ،فٍ الدورة العشرون للمجمع لفمهٍ اإلسبلمٍ فٍ مكة المكرمة اإلسبلمٍ ،المجم
 14م ،ص 2010دَسمبر  29-25فٍ الفترة من 
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َعتبر مصطلح السَولة مصطلح فٍ ال ةاإلسبلمَمن جانب النظرة و      

 ً ً  مصطلحا  ، علً أن هنان مصطلحات مرادفة استخدمت بدَبلً متداوالً  عصرَا

عنه، والمصطلح المستخدم لدي الفمهاء هو التنضَض بمعنً تحوَل الموجودات 

حد ما مصطلح تحصَل إلً  أثمان من الدنانَر والدراهم وهو َمابلإلً  السلعَة

ممابل للسَولة وهو التملَب ومعناه شراء سلع  وهنان مصطلح آخر، السَولة

بالنمود ثم بَعها ووضع ثمن السلعة المبَعة فٍ سلعة أخري وهو َمابل مصطلح 

توظَؾ السَولة، وبهذا نجد فٍ التراث الفمهٍ استخداما شامبل لكل من معالجة 

، ومعالجة فَض السَولة عن طرَك  عجز السَولة عن طرَك التنضَض

التملَب
1
علٍ مواجهة طلبات  اإلسبلمٍلدرة البنن إلً  السَولة إدارة شَروت .

 وسداد المستحمات الدورَة وؼَر الدورَة علٍ البنن، من الودابع العمبلء للسحب

عملَات التموَل واالستثمار الواجب علٍ البنن ممارستها.  إتمامإلً  باإلضافة،

ة أٌ تلن التٍ َمكن النمدَة الحاضرة وشبه الحاضر فظ السَولة َعنٍلفإن  وعلَه

عنصرٌ السرعة وعدم الخسارة نمدَـة بـشرط تـوارإلً  تحوَلها
2

 . 

شؤنها فٍ ، لَاس وضبطإلً  ةاإلسبلمَوَحتاج جانب السَولة فٍ البنون       

ً والجوهرَة ، األخريذلن شؤن البنون  مع بعض االختبلفات البسَطة أحَانا

نجد أن أصوله تتكون من  اإلسبلمٍبنن مَزانَة الإلً  فـإذا نظرنا ،أحَاناً أخرٌ

                                                           
 .2بورلبة، شولٍ ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة ،مرجع سابك ،ص  - 1
 .141َة ،مرجع سابك  ،ص المؽربٍ ،عبد الحمَد عبد الفتاح ،اإلدارة االستراتَجَة فٍ البنون اإلسبلم - 2
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والنمدَة لدي المصرؾ المركزٌ وهٍ ودابع ال تتماضً عنها الفوابد،  النمدَة

، وأسهم ومستحمات لدي األخري ةاإلسبلمَوودابع استثمارَة لدي المصارؾ 

العمبلء تمثل حصَلة المرابحات اآلجلة واإلَجارات وؼَرها، سواء منها ما هو 

ضمانات أخري أو بدون ضمانات، ثم أصول فٍ  بضمان مصارؾ أو

والخسارةاستثمارات بالمشاركة فٍ الربح 
 1

َمصد أخَراُ َمكن المول أنه و.

بصفة عامة بؤنها الممدرة علً الوفاء  ةاإلسبلمَالمصارؾ  ٍبالسَولة النمدَة ف

بااللتزامات الحالة بما َضمن سَر األنشطة بدون مشاكل وال معولات، 

ضوء أحكام ٍ مما َحمك ألصً عابد ممكن ف ةلرشَد لؤلموال المتاحواالستثمار ا

 ةاإلسبلمَومبادئ الشرَعة 
2
. 

 اإلسالمي المصرف في السيولة عناصر -  ثانياا 
فٍ  وكما مر ذكره، عناصر محددة ةاإلسبلمَللسَولة المصرفَة فٍ البنون      

ولة النمدَة وشبه السَولة النمدَة أنها تتكون من نوعَن هما السَ إدارةجزء 

ولكن المضمون مختلؾ من  ةاإلسبلمَالنمدَة فاألمر مشابه هنا فٍ البنون 

 :والعناصر محصورة فٍ جانبَن هما دارةاإلونوعَة  واالستثمارالتموَل 

                                                           
فإاد ،محفوظٍ ،واخرون ،االستخدامات المالَة واألنشطة االستثمارَة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة كآلَـة  - 1

 .4استراتَجَة ،المركز الجامعـٍ بؽرداَة ،الجزابر  ،ص
،ص شحاته ،حسَن حسَن ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة ،المعاََر واألدوات ،مرجع سابك  - 2

12. 
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السَولة النمدَة وهٍ كما َراها الباحث تتمثل فٍ :  السٌولةالنمدٌةالجاهزة  -1

بلة بشكل كامل والتٍ تتمَز بمدرة السا األصولوهٍ السَولة الجاهزة من 

بالخزَنة  النمدَةالمصرؾ علً امتبلكها مباشرة والتحكم فَها وتشمل 

سبلمَة والتٍ بطبَعة سواء إسبلمَة او ؼَر إ األخريالودابع لدي البنون و

 الحال خالَة من الفابدة وؼَرها.

النمدٌة -2 ٍ الت األصولوتتكون هذه المجموعة من مجموعة السٌولةشبه

سَولة كاملة دون أو بؤلل إلً  التصرؾ فَها وتحوَلها اإلسبلمٍَمكـن للبنـن 

وبطبَعة الحال فـإن سَطرة البنن علَها ال تصل سَطرته علٍ ، الخسابر

وتـشتمل هـذه المجموعة علٍ األسهم والمستحمات  ٍاألولمجموعة مكونات ال

لمابلة للتداول التٍ المضمونة لدي العمبلء خـبلل ثبلثـة شـهور، والشهادات ا

واألوراق الحكومَة وؼَرها مما َمبله البنن  اإلسبلمٍَصدرها البنن 

المركزٌ
1
. 

  ةاإلسبلمَالسَولة فٍ البنون  إدارةً فٍ األولوَري الباحث بؤن الخطوة      

َمكن لَاس السَولة النمدَة فٍ ف،جراء محاسبٍ وهو إهٍ حساب معدلها الحالٍ 

ر السَولة:  وهو تمَس لدرة المصرؾ علً مواجهة المصارؾ عن طرَك مإش

خسابر نتَجة بَع أصل من إلً  أٌ طلب علً ودابعه بسرعة، دون التعرض

                                                           

المؽربٍ ،عبد الحمَد عبد الفتاح ،اإلدارة االستراتَجَة فٍ البنون اإلسبلمَة  ،مرجع سابك ،ص  - 1
143. 

 =    %النقدية                     
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أصوله، وَتطلب ذلن ضرورة توزَع موارد المصرؾ علً أنواع مختلفة من 

الموجودات ؛ألن من ؼاَات السَولة تعزََز ثمة المودعَن والدابنَن فٍ 

الجَدة ألمواله، وتؤكَداً لمدرته علً الوفاء  دارةإلاالمصرؾ، ومإشراً علً 

بااللتزامات .وهنان بعض النسب التٍ تمَس السَولة منها
1
:  

 السَولة السرَعة = -

وَدل ارتفاع هذه النسبة علً لدرة المصرؾ علً مواجهة السحوبات من     

 الودابع تحت  الطلب

 السَولة المانونَة = -

لدرة المصرؾ علً مواجهة السحب من الودابع وتدل هذه النسبة علً        

إلً  من خبلل ما َتوفر لدَه من موجودات سابلة أو شبه سابلة )لابلة للتحول

أن تدَر السَولة النمدَة  ةاإلسبلمَوَجب علً المصارؾ  .نمدَة دون خسابر(

التنمَة  ٍبرشد لتحمَك األمان وتحمَك ألصً ربحَة مشروعة تساهم ف

تماعَة من استثمار الموارد النمدَة المتاحة، وأن اإلخبلل بهذا االلتصادَة واالج

 التوازن َسبب آثارا سَبة
2.

      . 

                                                           
1  - Ross  ، Stephen  ، Westrerfield  ، Rondolph and Jaffe  ، Jeffrey  ، (2002) 

"Corporate Finance"  ، McGraw-Hill .p157. 
ارؾ اإلسبلمَة ،المعاََر واألدوات ،مرجع سابك ،ص شحاته، حسَن حسَن ،إدارة السَولة فٍ المص - 2

4. 

 =    %     الموجودات السائمة وشبو السائمة   

 مجموع الودائع              
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الباحثوعلَه       تواجه  ٍالسَولة أحد أهم التحدَات الت إدارةبؤن  ٌرى

ظل تعذر لَام هذه المصارؾ بااللتراض  ٍ، وخصوصاً فةاإلسبلمَالمصارؾ 

بدة وعدم تواجد أسواق مالَة متطورة تموم علً من السوق التملَدَة ممابل الفا

حاالت أزمات السَولة  فٍَمكن اللجوء إلَها  ةاإلسبلمَلواعد وأسس الصَرفة 

ً فٍ الدول التٍ لم تشهد التجربة المصرفَة الشرعَة فَها  المإلتة خصوصا

  .نجاحات كبَرة أو أنها شهدت تعثراً بسبب للة الدعم الحكومٍ لها

فمد لامت مجموعة من  ةاإلسبلمَالسَولة فٍ المصارؾ وألهمَة       

للتنمَة  اإلسبلمٍعلً رأسها البنن  ةاإلسبلمَالمصارؾ والمإسسات المالَة 

 اإلسبلمٍبنن البحرَن إلً  باإلضافة الكوَتٍوبَت التموَل  اإلسبلمٍوبنن دبً 

ممره مملكة  ةاإلسبلمَالسَولة للمصارؾ  دارةم بإنشاء مركز إل2002عام 

البحرَن، ولهذا المركز أهداؾ تكمن فٍ تسهَل خلك سوق مالٍ مصرفٍ َسمح 

أصولها بفاعلَة، وتمكَن هذه المإسسات من  إدارةب ةاإلسبلمَللمإسسات المالَة 

 األصولاستثمار سَولتها الفابضة بؤدوات ذات سَولة ولصَرة األجل مدعومة ب

اد فرص استثمار لصَرة وَعمل علً إَج ، ، َصدرها هذا المركزلئلتجارولابلة 

األجل، لدَها مصدالَة شرعَة أكبر وأكثر سعة بشكل تنافسٍ من صفمات 
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بشكل  ةاإلسبلمَالمرابحة، وؼَرها من األهداؾ الرامَة لتحسَن أداء البنون 

 كبَر
1
  وله وظابؾ أخري  منها:  ، 

تتَح للبنون والمإسسات  (Interbank) تسهَل إنشاء سوق مال بَنَة -1

 .الفجوات المالَة بَن أصولها وخصومها إدارة ةإلسبلمَاالمالَة 

توفَر السَولة لصَرة األجل وإتاحة أدوات مالَة إسبلمَة لابلة للتداول  -2

من استؽبلل فوابض السَولة  ةاإلسبلمَتمكن البنون  والتٍ )كالصكون(

 .لدَها

ً وذات األسعار  -3 توفـَر فرص االستثمار لصَرة األجل والممبولة شـرعا

جري إلً  تُعد أفضل من عملَات المرابحات علً السلع التٍفسَة والتنا

 .السوق فٍالتعامل بها 

من سهولة تسََل األوراق المالَة  ةاإلسبلمَتمكَن المإسسات المالَة  -4

 .لتحسَن صورة محافظها المالَة

 .بها ةاإلسبلمَالسعٍ لخلك سوق ثانوَة َمكن تداول األدوات المالَة  -5

                                                           
عباد ،جمعة محمود ،عبللة البنن المركزٌ األردنٍ بالبنون اإلسبلمَة فٍ األردن ،مجلة جامعة  -  1

( العدد 28المجلد )العلوم االلتصادَة والمانونَة تشرَن للدراسات و البحوث العلمَة ،سلسلة 
 .54م،   ،ص 2006(2)
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مع البنون  ةاإلسبلمَبلت التٍ تواجهها معظم البنون ومن أبرز المشك    

 المركزَة وَطلب منها العمل علً حلها ما َلٍ: 

نفس نسبة السَولة بالرؼم  ةاإلسبلمَتطبَك البنون المركزَة علً المصارؾ  .1

 ةاإلسبلمَمن اختبلؾ مكونات بسط النسبة: َري بعض الباحثَن أن البنون 

هٍ إحدي مكونات بسط النسبة وَمترحون ال تتعامل بالسندات الحكومَة و

اعتبار األسهم ضمن مكونات بسط النسبة بدالً من السندات الحكومَة
1

 ،

علً استمرار سرَان هذه  اإلسبلمٍوَتفك كثَر من الباحثَن فٍ االلتصاد 

النسبة ألنه لَس فَها ما َعتمد علً التعامل الربوٌ كما أنها تحمك مطلب 

ةاإلسبلمَاألموال فٍ البنون  إدارة األمان والَسر المالٍ فٍ
2.

 

نفس نسبة االحتَاطٍ  ةاإلسبلمَتطبَك البنون المركزَة علً المصارؾ  .2

 ون ما َلٍ اإلسبلمَالنمدٌ اإللزامٍ: وَري الباحثون والمصرفَون 

 صوص ذلن: بخ

 %.100أ. االحتفاظ باحتَاطٍ كامل 

 فمط. ب. تطبَك نسبة االحتَاطٍ النمدٌ علً الحسابات الجارَة

                                                           
موسً ،عبللة البنون اإلسبلمَة مع البنون المركزَة ،المإتمر األول للمستجدات الفمهَة  شحاده، - 1

 . 17م ،ص1994،الجامعة األردنَة ،

الؽرَب، ناصر ،الرلابة المصرفَة علً المصارؾ اإلسبلمَة ،المعهد العالمٍ للفكر اإلسبلمٍ ،الماهرة  2-

 .101م ،ص1996،
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 ج. تطبَك نسـبة االحتَاطٍ النمدٌ كما تطبك علً المصارؾ التملَدَة
1.

 

صعوبة الحصول علً تموَل من البنون المركزَة عند الحاجة: وَري بعض  .3

بمَام البنن المركزٌ بوضع أمواله بصَؽة  اإلسبلمٍالباحثَن فٍ االلتصاد 

عن هامش  علً أن َؤخذ هامش ربح َختلؾ اإلسبلمٍالمضاربة مع البنن 

ً للبنن  ولد أخذت بعض البنون  اإلسبلمٍبمَة العمبلء حتً َبمً هامشا

ودابع  ةاإلسبلمَالمركزَة فٍ بنؽبلدش ومورَتانَا باإلَداع لدي البنون 

علً عوابد وأرباح عن  استثمارَة لحل مثل هذه المشكلة وحصلت

إَداعاتها.
2
. 

ث أن هذه األداة تتعارض من إعادة الخصم: حَ ةاإلسبلمَعدم استفادة البنون  .4

وذلن ألنها من الربا المحرم شرعاً ولد  ةاإلسبلمَمع طبَعة عمل المصارؾ 

إلؽاء سعر الحسم حَث أن  اإلسبلمٍالترح بعض الباحثَن فٍ االلتصاد 

الممصود به التحكم بعرض النمود، فإن المتؽَر الذٌ َمكن من خبلله تنفَذ 

هـو الكتلة النمدَة السَاسة النمدَة فٍ التصاد إسـبلمٍ 
3
.

 

                                                           
اإلسبلمٍ والدور الرلابٍ للبنون المركزَة ،مجلة االلتصاد اإلسبلمٍ كامل ،صالح  ،النشاط المصرفٍ  - 1

 .27،ص 1992، 132،بنن دبٍ اإلسبلمٍ ،العدد 
 .19شحاده ،موسً  ،عبللة البنون اإلسبلمَة مع البنون المركزَة ،ص  - 2

كلَة شاوَش، ولَد مصطفً ،عبللة المصرؾ المركزٌ بالمصارؾ اإلسبلمَة ،المإتمر الذٌ عمد فٍ  - 3
 .5م ،ص9/5/2002-7الشرَعة ،جامعة الشارلة خبلل الفترة 
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تعارض لَام البنون المركزَة بعملَات السوق المفتوحة مع طبَعة عمل  .5

وذلن ألن السندات الحكومَة تصدر بسعر فابدة وَري  ةاإلسبلمَالمصارؾ 

لَام البنن المركزٌ باستخدام سندات  اإلسبلمٍبعض الباحثَن فٍ االلتصاد 

 من السندات الحكومَةالممارضة أو المرابحة الجابزة شرعاً بدالً 
1
.

 

كما هٍ مطبمة  ةاإلسبلمَالودابع علً البنون إلً  تطبَك نسبة رأس المال .6

، مرتفع نسبَاً األصولإجمالٍ ، علً البنون التملَدَة: وبما أن حموق الملكَة

عنها فٍ المصارؾ التملَدَة بسبب زَادة  ةاإلسبلمَفٍ المصارؾ 

َن أن نسبة رأس اإلسبلمَلباحثَن المشاركات واالحتَاطَات، فَري بعض ا

تكون مختلفة عن البنون َجب أن  ةاإلسبلمَالودابع فٍ البنون إلً  المال

التملَدَة
2.

 

تعتمد البنون المركزَة فٍ تطبَك العموبات والؽرامات المالَة كالنمص فٍ  .7

االحتَاطٍ النمدٌ اإللزامٍ علً استخدام سعر الفابدة وهذا َصطدم بشكل 

وَري بعض  ةاإلسبلمَتحرَم التعامل بالفابدة فٍ المصارؾ  صرَح مع مبدأ

                                                           

العماَده ،دمحم عودة ،عبللة البنن المركزٌ بالبنون اإلسبلمَة ،رسالة ماجستَر فٍ االلتصاد اإلسبلمٍ  -  1

 .116م ،ص1991،كلَة الشرَعة والدراسات اإلسبلمَة ،جامعة الَرمون ،
اللتصادٌ للمصارؾ اإلسبلمَة بَن النظرَة والتطبَك ،المعهد العالمٍ أبوزَد ،دمحم عبد المنعم ،الدور ا  -2

 .30م ،ص1996للفكر اإلسبلمٍ ،الماهرة ،
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)أٌ بمبلػ  أن تكون هذه العموبات ممطوعة اإلسبلمٍالباحثَن فٍ االلتصاد 

 محدد من المال(
1. 

:السيولة إدارة في ومساهمته ةاإلسالمي المصارف في التصكيك .ج

فٍ  ء العلماءبَن آرا أدبَات التصكَن والتورَك نجد اختبلؾإلً  وبالنظر      

الخالصة  اإلسبلمٍذلن فمنهم من عد التصكَن هو صَؽة وصبؽة المصارؾ 

ولَس التورَك الذٌ َشاركه مع المصارؾ التملَدَة كما ذهب لذلن مإلؾ كتاب 

ن التصكَن َعد الذٌ لال  ةاإلسبلمَالسَولة بالبنون  إدارةالتصكَن ودوره فٍ 

التملَدٌ ال س الكتاب ولَمول بؤن التورَك لكنه َعود فٍ نف َك التملَدٌرللتو بدَبلً 

هداؾ والدوافع جراءات وبعض األمن حَث اإل اإلسبلمٍَختلؾ عن التصكَن 

شؤنه شؤن أٌ معامبلت أخري منضبطة بؤحكام  اإلسبلمٍأن التصكَن ؼَر 

ألخالتورَك التملَدٌ فٍ عدة نماط . مما َجعله َختلؾ عن ةاإلسبلمَالشرَعة 
2
. 

أنه : اصدار أوراق مالَة لابلة للتداول  حال فالتصكَن َعرؾوعلً كل        

َدر دخبلً  استثمارٌمبنَة علً مشروع 
3

، وَعرفه عجَل جاسم النشمٍ بؤنه 

ؼَر السابلة والمرة لدخل َمكن  األصولعملَه تحوَل جزء او مجموعة من 

                                                           

السرطاوٌ، محمود ،عبللة البنون المركزَة بالمصارؾ اإلسبلمَة ،بحث للمإتمر الذٌ عمدته كلَة  1-
 .20م ،ص5/2000/ 9 -7الشرَعة فٍ جامعة الشارلة خبلل الفترة م

ضَة، حكَم ،التصكَن ودوره فٍ إدارة السَولة بالبنون اإلسبلمَة ،وهٍ رسالة ماجستَر ممدمة إلً برا - 2
 .84م ،ص 2010جامعة حسَبة بن بوعلٍ الشلؾ بالجزابر ،

 م.2004مارس ، -11-6( 3/15) 137مجمع الفمه اإلسبلمٍ  ،صكون االجارة المرار رلم  - 3
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منافع هذه اوراق مالَة لابلة علً الشراكة فٍ إلً  التنبإ به التٍ َمتلكها المإسسة

إلً  أو تمسَم أصل أو أكثرخبلل فترة معَنة فهو َعنٍ تحوَل  األصول

صكون
1
  بتعرَفات عدة اإلسبلمٍَعرؾ التورَك عند فمهاء وعلماء االلتصاد و .

بؤنه جمع الموجودات ؼَر السابلة لدي مإسسة ما :فمد عرفه صالح مبلبكة 

صدار صكون تساندها صندوق أو مإسسة أخري تموم بإإلً  وتحوَل ملكَتها

، ثم تموم بإتاحتها للتداول فٍ األسواق المالَة بعدما َتم تصنَفها  تلن الموجودات

 ً ابتمانَا
2
وحسن فعل فإاد دمحم محَسن الذٌ عرؾ التورَك وضمنه التصكَن  .

هو عملَة إصدار سندات )صكون( ذات لَمة مالَة فمال فٍ بحثه : التورَك 

 ً ٍ ملكَة أعَان أو منافع أو خلَط من األعَان شابعة ف متساوَة، تمثل حصصا

والمنافع والدَون فٍ الذمة والتٍ تصدر وفك عمد شرعٍ استنادا لصَػ التموَل 

وَطلك علً هذه العملَة اَضا "التصكَن" و"التسنَد" و"السنددة" لتدل  ةاإلسبلمَ

علً نفس المعنً. وهو تعرَؾ َحتوٌ علً مضامَن التعرَفات السابمة وَعالج 

ا َعترَها من لصورم
3
. 

مع الصكون االستثمارَة عن  ةاإلسبلمَوال تختلؾ آلَة تعامل المصارؾ       

حالة فابض  وتتلخص أنه فٍ، التعامل مع شهادات االستثمار المصرفَة آلَة

                                                           
َن وتطبَماتها  ،الدورة التاسعة عشر لمنظمة المإتمر اإلسبلمٍ  النشمٍ، عجَل جاسم ،التورَك والتصك - 1

 .3م ،ص 2009،دولة االمارات العربَة المتحدة  ،
مبلبكة، صالح جمَل ،التورَك وأدوات السَولة للسوق اإلسبلمَة ،ندوة البركة لبللتصاد اإلسبلمٍ  - 2

 .14، ص م2002َونَو  19-20،
 .20ن اإلسبلمَة  )التورَك( وتطبَماتها المعاصرة مرجع سابك  ،ص محَسن ،فإاد دمحم أحمد ،الصكو - 3
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 عن المشروعات االستثمارَة المابمة والمخططة َموم المصرؾ  السَولة

عجز  وفٍ حالة ،و ضوابط معَنة بشراء تلن لصكون وفك معاََر  اإلسبلمٍ

ـٍ محافظ الصكون بتسََل بعض مـا عنده فـ اإلسبلمٍَموم المصرؾ  السَولة

جموعـة من موضوابط معَنة  وَضبط عملَات الشراء والبَع  وفك معاََر

الخزَنة فٍ المصارؾ  إدارةالسَاسـات المالَـة واالستثمارَة التٍ تحكم 

العوامل التٍ "تحت بند  األولَبل فٍ المبحث تفص السابك تناولــها ةاإلسبلمَ

"المراد االحتفاظ به تحدد مستوٌ رصَد النمدَة
1.

. 

الموجودات هو اَجاد أدوات  أو تصكَن إن الهدؾ األساسٍ لعملَة تورَك     

ا ، مالَة جدَدة مرتبطة بموجودات ما َمكن التداول بها فٍ األسواق المالَة ممَّ

خلك تدفمات مالَة إلً  ولة فٍ هذه األسواق كما َإدٌزَادة نسبة السَإلً  َإدٌ

؛ هذا وَمكن توضَح األهمَة المتعاظمة التٍ تضفَها صناعة التورَك علً جدَدة

هداؾ عملَة التورَك:ة االلتصاد من خبلل عرض لدوافع وأحرك
2

وَوفر  

التورَك للممترضَن بدَبلً عن اإللراض التملَدٌ خارج المَزانَة العمومَة 

(Traditional Off Balance Sheet Lending) إذ َسمح للممترضَن ،

السَولة النمدَة، ثمَّ إعادة توجَه هذه النمدَة إلً  بتحوَل الموجودات ؼَر السابلة

                                                           

شحاته، حسَن حسَن ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة ،المعاََر واألدوات ،مرجع سابك ،ص  - 1
37. 

،رسالة  الصكون اإلسبلمَة  )التورَك( وتطبَماتها المعاصرة وتداولهامحَسن ،فإاد دمحم أحمد ، - 2
 .7من األكادَمَة العربَة للعلوم المصرفَة األمارات العرَة  ،ص الدكتوراه 
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زَادة إلً  لبلستثمار فٍ الذمم المدَنة، وتوسَع حجم األعمال، دون الحاجة

حموق الملكَة
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
محٍ الدَن، محمود ،األبعاد االلتصادَة والمالَة للتورَك ،موسوعة التورَك ،اتحاد المصارؾ العربَة  - 1

 .101م ،ص 2002،
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واستراتٌجٌتهاالمصارففًمدٌةالنالسٌولةإدارة:الثالثالمبحث
تحدٌاتهاوأبرز

:المصارففًالنمدٌةالسٌولةإدارة .أ

السَولة فٍ البنون بؤنها المبلبمة بَن تحصَل السَولة  إدارةَمكن تعرَؾ       

بؤلصر ولـت وأفضل سعر، وبَن استثمارها وتوظَفها بصورة مجدَة
1

.وهنان 

، وكَفَة  السابلة األصولنمد، واحتَاجات المصرؾ من المن عرفها بؤنها 

مواجهة هذه التحدَات
2
 إدارة( BNMوعرؾ البنن المالَزٌ المركزٌ ) .

السَولة بؤنها تعنٍ احتفاظ البنن بتدفمات نمدَة كافَة لمواجهة سحوبات كبَرة 

بشكل فجابٍ أو ؼَر معتاد
3

أَضاً: االستثمار البنكَة السَولة  إدارةوَمصد ب. 

، والممدرة علً الوفاء بااللتزامات  حة بما َحمك ألصً عابداألمثل لؤلموال المتا

للدابنَن عند الحد األدنً للتكالَؾ
4

 دارة. وَتضح من التعرَؾ السابك بؤن إل

 السَولة طرفان هما:

: فٍ أن َستثمر فابض السَولة بؽَة تحمَك ألصً عابد ممكن، األولَتمثل   -1

د المسموحة من دون إذ أن تكدس األموال لدي البنن ،وتجاوزها للحدو

                                                           
بركة مجموعة ال11أبوؼدة ،عبدالستار ،بحوث فٍ المعامبلت واألسالَب المصرفَة اإلسبلمَة ،ج  -1

 .142م ،ص2010المصرفَة ،السعودَة ،
ملتمً االلصً، إدارة السَولة فٍ المصارؾ التجارَة ملتمً الجامعات الفلسطَنَة، كلَة التجارة  - 2

 .am 5:59 2008، 18وااللتصاد ،الجمعة َولَو 
3- Bank Negara Malaysia (2002). Liquidity Framework for Islamic Financial 

Institutions  ، Kuala Lumpur. 
شحاته ،حسَن حسَن ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة ،المعاََر واألدوات ،المجمع الفمهٍ  - 4

 29-25هـ الموافك 1432محرم، 23-19اإلسبلمٍ فٍ دورته العشرَن المنعمد بمكة المكرمة فٍ 
 .14م ،ص2010دَسمبر ،
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ً علً كفاءة ادارته النمدَة، ألن ذلن َعنٍ فمدان  استثمار ، َعد مإشراً سلبَا

 عوابد كان باإلمكان الحصول علَها.

الثانٍ: الممدرة علً الوفاء بااللتزامات السَما الحالَة منها بالحد األدنً من  -2

 األصول التكالَؾ، وَتعَن علً المصرؾ فٍ سبَل تحمَك ذلن المواءمة بَن

والمطلوبات من حَث األجل أو العابد أو توافر التموَل
1
. 

النمد )السَولة( بَن  إدارة)لَره سان هوسَه وآخرون (  مَّزتولد         

 إدارةوBasic CashManagement ) أولَة ) إدارة : دارةمستوََن من اإل

َة للسَولة األول دارةفاإل (Advanced Cash Management) متمدمة 

، وبذلن تكون واحدة  المتوفر لدي المإسسة : التٍ تتعامل مع النمد الحمَمٍهٍ

، بالطرَمة التٍ تتمكن  األمثل للنمد يمن أهم وظابفها الربَسة تحدَد المستو

 بشكل سلَم المإسسة فَها من دفع واستبلم المبالػ الضرورَة لتشؽَل المإسسة

أخري   مهامإلً  َة باإلضافةولاأل دارةالمتمدمة للسَولة فتتضمن اإل دارةأما اإل

   مثل: التنبإ بالسَولة والتفاوض وإلامة العبللات مع المإسسات المالَة

المالَة المخاطر إدارةإسسات م
2

 . 

                                                           
ر السَولة وبدابل اتفالَة إعادة الشراء فٍ المإسسات الشبَلٍ، َوسؾ بن عبدهللا ،أدوات إدارة مخاط- 1

المالة اإلسبلمَة ،بحث ممدم الً المإتمر الحادٌ عشر للهَبات الشرعَة للمإسسات المالَة اإلسبلمَة 
 .3-2،ص   http://www.aaoifi.comم ،متاح علً مولع 2012ماَو 8-7،البحرَن 

2 - San-Jose  ، Leire  ، Iturralde  ، Txomin and Maseda  ، maia (2008) Treasury 
Management Versus Cash Management. International Research 
Journal of Finance and Economics (19). pp. 192-204. 

http://www.aaoifi.com/
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ومن المهم معرفة أن السَولة النمدَة لبل ادارتها أنها تتكون من جانبَن       

ربَسَن عما السَولة النمدَة والسَولة شبه النمدَة
1
 :- 

(4جدولرلم)

مكوناتالسٌولةالنمدٌةفًالمصرف

السٌولةشبهالنمدٌةالسٌولةالنمدٌة

الموجودات النمدَة  بالعملة المحلَة 

 واألجنبَة فٍ البنن
 الكمبَاالت المخصومة

 َة اوراق أوراق مالَة كاألسهمأ المركزٌ البنن لدي النمدَة الودابع

 َة اوراق أوراق مالَة كالسنداتا حلَةالودابع النمدَة لدي المصارؾ الم

خري فٍ رسم أوراق مالَة أَة أ

 التحصَل
 بعض الموجودات المادَة



السَولة فٍ  إدارةأن أهداؾ إلً  ةاإلسبلمَوتشَر معظم أدبَات الصَرفة       

تتمثل فٍ اآلتٍ ةاإلسبلمَالمصارؾ 
12

: 

لً أحسن وجه، وإبعاد المحافظة علً استمرار المصرؾ فٍ أداء وظَفته ع -1

 مخاطر العسر المالٍ عنه.

التؤكد من ممدرة المصرؾ علً الوفاء بالتزاماته وتحصَل الذمم   -2

 والتموَبلت واالستثمارات فٍ تارَخ استحمالها.

                                                           
رها علً كفاَة أحمد ،نضال ،دراسة تحلَلَة لمخاطر السَولة باستخدام كشؾ التدفك النمدٌ مع بَان أث -1

رأس المال فٍ المطاع المصرفٍ دراسة تطبَمَة فٍ مصرؾ الرافدَن ،جامعة بؽداد ،المعهد العالٍ 
للدراسات المحاسبَة والمالَة ،مجلة كلَة بؽداد للعلوم االلتصادَة الجامعة العدد السادس والثبلثون   

 .305 - 304م ،ص 2013
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من عملَة البَع االضطرارٌ عند الحاجة، وعدم تعرَض  األصولحماَة  -3

 المصرؾ لمخاطرة كبَرة علً المدي الطوَل.

الجَدة  دارةالمودعَن وبالتالٍ استمرارهم فٍ اإلَداع من خبلل اإل تموَة ثمة -4

 لموجوداتهم.

 دون تحمل خسارة. األصولتسََل األوراق المالَة وبَع  -5

تورَك أصول بؽرض إصدار صكون، لتحمك عوابد مجزَة للمستثمرَن  -6

 وتؽطَة جزء من العجز فٍ الموازنة.

روط مجحفة أو ؼَر تجنَب المصرؾ اللجوء االضطرارٌ لبللتراض بش -7

ةاإلسبلمَمتوافمة مع أحكام الشرَعة 
1
. 

:السٌولةإدارةفًالمصارفاستراتٌجٌة .ب

َعد موضوع السَولة وإدارتها وتوظَفها من الموضوعات االستراتَجَة      

ففٍ حالة توفر السَولة وعدم توظَفها َشكل فوابض  ،بالمإسسات المصرفَة 

، وفٍ حالة عدمها تصبح  ن فرص استثمارَةمالَة لابلة لبلنخفاض والتعطَل ع

  المإسسة ؼَر لادرة علً الوفاء أو استؽبلل الفرص المتاحة لتحمَك الربحَة

بتذبذب التدفمات النمدَة بسبب المجال االستثمارٌ  ةاإلسبلمَوتتصؾ المصارؾ 

                                                           
،بحث بعنوان إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة ،مرجع سابك  الل الدَن، دمحم أكرم ،وسعَد بهراوة  - 1

 .11،ص 
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التموَلٍ المباشر لؤلعمال التجارَة والتٍ َتم الحصول علَها من الودابع 

، والتٍ َصعب التنبإ بنتابجها مستمببلً  ستثمارات المتنوعةوحسابات اال
1
. 

       كما َلٍ : ةاإلسبلمَاالستراتَجَة للبنون  دارةاإلوَمكن أن َعرؾ الباحث     

ورسم رسالتها وتحدَد  ، للمإسسة المصرفَةور الرإَة المـستمبلَة تص هٍ :

وبَن بَبتها  متولعـة بَنها ؼاَاتها علٍ المدي البعَد ، وتحدَد أبعاد العبللات ال

 ونمـاط المـوة ، بهام فٍ بَان الفرص والمخاطر المحَطة بما َسه

اتخاذ المرارات االستراتَجَة المإثرة  من أجل وذلن والضعؾ الممَزة لها ،

 البعَد ومراجعتها وتموَمها علٍ المدي
2
 وَمكن أن َمثل لها بالشكل التالٍ :  .

الستراتٌجٌةدارةاإللعملٌةاإلسالمًالبننارةإد(ممارسة2الشكلرلم)
3



 

                                                           
الرحمن ،مخاطر وتحدَات إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة، ممال علً    عبد   العانٍ ،لتَبة - 1

                                                                                                                     م.2015نوفبر  25االنترنت بتارَخ 
 .220المؽربٍ ،عبد الحمَد عبد الفتاح ،اإلدارة االستراتَجَة فٍ البنون اإلسبلمَة ،مرجع سابك، ص  - 2
 م.1998مجموعة النَل العربَة ،اإلدارة االسـتراتَجَة لمواجهـة تحدَات المرن الحادٌ والعشرَن ، - 3
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له استراتَجَة  اإلسبلمٍأن المصرؾ إلً  وعلً أٌ حال فهنان من أشار      

 -فٍ إدارته للسَولة فٍ حالة نمصها أو زَادتها كما َلٍ :

العلَا  دارةاإلالسَولة تشمل رلابة فعالة من لبل  دارةاستراتَجَة إل -1

 بالمصرؾ.

 ع وتطبَك إجراءات سلَمة لمَاس السَولة ومرالبتها .إطار لوض -2

نظم والَة لمرالبة التعرض لمخاطر السَولة وإعداد تمارَر عنها علً أساس  -3

 دورٌ .

مع المراعاة بشكل خاص رؼبة المساهمَن ولدرتهم علً ،لدرة تموَل كافَة  -4

 تمدَم رأسمال أضافٍ عند الضرورة .

جودات الثابتة من خبلل ترتَبات الحصول علً سَولة من خبلل بَع المو -5

 مثل البَع وإعادة االستبجار

أزمات السَولة وذلن  لتكون المصارؾ لادرة علً حل ازماتها من  إدارة -6

خبلل توفَر احتَاطات للتموَل
1
 . 

                                                           
مد سعد، إدارة السَولة بالمصارؾ اإلسبلمَة ،األسس والنظرَات، المإتمر الدولٍ الثانٍ الرباطٍ، أح - 1

 .19م، ص 2015)تموز( َولَو  30-28للمالَة والمصرفَة اإلسبلمَة 
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فٍ التخطَط للسَولة  اإلسبلمٍوتبرز االستراتَجَة فٍ السَولة لدي البنن      

الستراتَجَة ثم تنظَم وتطبَك تلن الخطط ا دارةاإلالذٌ َعد من أول خطوات 

فَما َخص السَولة وإدارتها ثم المرالبة لحجم السَولة  اإلسبلمٍعلً المصرؾ 

الذٌ َعد من أهم تلن الجوانب والذٌ َشمل مرالبة نمص السَولة وكذلن الفابض 

الة وجود سَولة نمدَة فابضة َنبؽٍ علً البنن أن َدَرها لرفع حففٍ  منها .

بالنمص  دارةة الفوابض المجّمدة المضَِّعة للفرص المربحة والُمصنِّفة لئلإشكالَ

 االستؽبلل، وهٍ لبل ذلن أمواٌل مجّمدةٌ خارجةٌ عن دورات  فٍ الكفاءة

؛ أو العجوز  وهو خرٌق صارٌخ لفلسفة لَام هذه المصارؾ واالستثمار المربحة

جة عدم  توفر السَولة المفمودة المكلّفة ولد تحدث حالة العجز فٍ السَولة نتَ

الكافَة لمتطلبات التشؽَل أو لئلَفاء بالتزامات المصرؾ فٍ حَنها
1

 . 

أن فوابض السَولة، أو العجز فَها، لَست لها فٍ أؼلب وفٍ الحمَمة       

الحاالت، آلَات شرعَة متَّسرة تمّكنها من توظَفها أو الحصول علَها كما هو 

البنن المركزٌ كمسعؾ إلً  إمكانات اللجوء متَّسر لدي المصارؾ التملَدَة من

المالَة ، وؼَاب أوعَة تنفُذُ منها  األصولسَاسات الخصم لبعض إلً  أخَر أو

، كعدم توفر األوراق المالَة المتفمة ةاإلسبلمَفوابض السَولة لدي المصارؾ 

 لبلحتفاظ، َدفع بهذه المصارؾ  مع أحكام الشرَعة فٍ عدَد من الدول

                                                           
 .113-112م، ص: 2005الخطَب، سمَر، لَاس وإدارة المخاطر بالبنون، دار النشر، اإلسكندرَة،  -  1



  72 
 

ؼَر المربحة بسبب عدم  األخريالسابلة  األصولفعة من النمد وبمستوَات مرت

مع  ةاإلسبلمَتوظَفها، الشٍء الذٌ َنعكس سلبا علً أداء وتنافسَة المصارؾ 

مثَبلتها التملَدَة فٍ محَط واحد
1

 إدارةجل ذلن كان من المحتم علً .  ومن أ

االستراتَجٍ  التخطَط االستراتَجٍ والتنفَذ بؤمرالعناَة  ةاإلسبلمَالبنون 

 إدارةبوالرلابة بعد ذلن علً تلن الخطط والتطبَمات االستراتَجَة فَما َخص 

 السَولة.

السَولة كما فٍ تعرَفها تعنٍ المدرة علً تحمَك التوازن  إدارةوختاماً فإن       

بنٍ الحفاظ علً كمَة السَولة المطلوبة للوفاء بااللتزامات ولسَر العمل، وبَن 

فهذه السَاسة المتوازنة لَست  ولة وإشؽالها فٍ التموَل واالستثماراستؽبلل السَ

السَولة تعتمد علً  دارةاستراتَجَة مدروسة إلإلً  سهلة المنال وإنما تحتاج

عدم وجود إلً  : السَاسة الولابَة المإدَةاألولالجناح  -جناحَن مهمَن هما :

الجناح الثانٍ:  .لوعهاأزمة السَولة لدي المإسسة، وحلها حاالً رشَداً عند و

السَولة من خبلل المَام سنوَاً، وعند الحاجة،  دارةوضع سَاسة عملَة إل

ممدار السَولة الذٌ َجَب إلً  شاملة لحاجة المإسسة ،وبصورة دابمة و متوازنة

                                                           
مخاطر السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة: مماربة نظامَة فٍ تفسَر عبللات إدارة بوحدَدة ،دمحم ، - 1

اإلرتباط بَن المصارؾ واألسواق ومإسسات الرلابة، مداخلة فٍ المإتمر الدولٍ الثانٍ للمالَة 
 .20والمصرفَة اإلسبلمَة: إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة، ص 
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واالستجابة لحاجة عمبلبها لممدار الفابض الذٌ  أن تحتفظ به للوفاء بااللتزامات

َجب االحتفاظ به لذلن
1
. 

 :المصارففًالسٌولةتواجهالتًوالمخاطرالتحدٌات .ج 

السَولة لها أهمَة بالؽة فٍ كونها تحد من  إدارةمن المهم معرفة أن        

المخاطر التٍ تتولد جراء حدوث فابض أو عجز فٍ السَولة، وازدادت أهمَتها 

التٍ  فٍ السنوات األخَرة نتَجة للتطور الحاصل فٍ شتً المعامبلت المالَة

تحتم اإلَفاء بااللتزامات فٍ مواعَدها والتؽَرات فٍ أسعار الصرؾ والتملبات 

السَولة بكفاءة عالَة، كٍ َتمكن  إدارةفٍ األسواق، وؼَرها من األمور حتمت 

 حدودها الدنَا.إلً  من تخفَض مخاطر السَولة

عاد إبإلً  السَولة تإدٌ إدارةإن هذه التحدَات وؼَرها بسبب مشكلة       

عن ممارسة األنشطة االستثمارَة طوَلة األجل ،إذ َتحتم  ةاإلسبلمَ البنون

توظَؾ جزء كبَر من ودابعها فٍ استثمارات ومجاالت لصَرة األجل سواء 

 ةاإلسبلمَوحَث إن الؽرض الربَسٍ لبلستثمارات  كانت سابلة أو شبه سـابلة

لحمَمَة التٍ َتم هو خلك مزَد من الثروة من خبلل األنشطة االلتصادَة ا

الحصول علَها بشكل ربَسٍ من االسـتثمارات طوَلة األجل فإن البنون 

                                                           
سَولة فٍ المإسسات المالَة اإلسبلمَة دراسة فمهَة التصادَة المره داؼٍ ،علٍ محًَ الدَن ،إدارة ال - 1

 .30م، ص 2010مجلة إرسا الدولَة للمالَة اإلسبلمَة ،المجلد األول ،العدد األول ،دَسمبر 
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تواجه ضؽوطا هابلة إلَجـاد الـسبل والوسـابل لبلستثمار طوَل  ةاإلسبلمَ

األجل
1

السَولة هٍ ما َعرؾ بمخاطر السَولة  إدارة. ولعل أبزر التحدَات فٍ 

علً مواجهة النمص فٍ  وتنشؤ مخاطر السَولة عن عدم لدرة المصرؾ

االلتزامات أو علً تموَل الزَادة فٍ الموجودات وعندما تكون سَولة المصرؾ 

ؼَر كافَة َتعذر علَه الحصول علً أموال كافَة سواء عن طرَك زَادة 

موجودات سابلة إلً  التزاماته أو تحمل تكلفة معمولة بتحوَل موجوداته بسرعة

المصوي من الممكن أن تإدٌ عدم كفاَة  مما َإثر فٍ ربحَته ،وفٍ الحاالت

انعدام المبلءة المالَة للمصرؾإلً  السَولة
2

 . 

      ً مخاطر السَولة بكونها لدرة البنن علً  إدارةولد عرفت لجنة بازل أَضا

تموَل الزَادة فٍ الموجودات والوفاء بااللتزامات فٍ مواعَدها وبتكلفة 

معمولة
3
اجمة عن السحب المفاجا علً الودابع، وتعرؾ بؤنها : هٍ المخاطر الن.

وؼَرها من التزامات البنن، األمر الذٌ َجعل البنن مضطراً  لبَع موجوداته 

فٍ فترة لصَرة، وبؤسعار للَلة، لمواجهة السحب المفاجا
4

. وَري  حماد أن  

مخاطر السَولة هٍ: االختبلفات فٍ صافٍ الدخل والمَمة السولَة لحموق 

ن الصعوبة التٍ تواجه البنن فٍ الحصول علً النمدَة بتكلفة الملكَة الناتجة ع
                                                           

 .147المؽربٍ ،عبد الحمَد عبد الفتاح ،اإلدارة االستراتَجَة فٍ البنون اإلسبلمَة ،مرجع سابك ،ص  - 1
 .306،مرجع سابك  ،ص  النمدٌ التدفك كشؾ باستخدام السَولة لمخاطر تحلَلَة سةأحمد، نضال ،درا - 2
-http://www.al،التطورات العالمَة إلدارة السَولة ومخاطرها فٍ الجهاز المصرفٍ دمحم فوزٌ،  - 3

sharq.com/details/281274#. VKQQsMngHIU  ٍ17/6/2015أطلع علَه ف 
" ،الطبعة الثانَة ،عمادة البحث العلمٍ، جامعة -جبر ،هشام ،إدارة المصارؾ، أصولها العلمَة والعملَة - 4

 .276م ،ص 2006النجاح الوطنَة ،فلسطَن، نابلس ،

http://www.al-sharq.com/details/281274#. VKQQsMngHIU
http://www.al-sharq.com/details/281274#. VKQQsMngHIU
http://www.al-sharq.com/details/281274#. VKQQsMngHIU
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معمولة سواء من بَع الموجودات أو الحصول علً ودابع جدَدة
1

. وَعرفها  

و المصرؾ علً اإلَفاء بالتزاماته عند تتمثل فٍ عدم  لدرة البنن أاألعرج بؤنها 

المطلوب  وعدم امكانَة توفَر التموَل،استحمالها لؽَاب النمود المطلوبة 

والمناسب، وكذلن تتمثل فٍ عدم لدرة البنن علً تموَل الزَادة فٍ جانب 

 تسََل موجودات بؤسعار ؼَر عادلة أو اللجوءإلً  الموجودات دون االضطرار

مصادر أموال ذات تكلفة عالَةإلً 
2

. وحسب تعرَؾ مجلس الخدمات المالَة 

 ةاإلسبلمَ المالَة دماتالخ مإسسة تعرض هٍ السَولة بؤن : مخاطر ةاإلسبلمَ

 فٍ الزَادة تموَل أو بالتزاماتها الوفاء علً لدرتها عدم عن تنشؤ محتملة لخسارة

ممبولة ؼَر خسابر أو تكالَؾ تتكبد أن دون استحمالها عند الموجودات
3
. 

  - : هذه المخاطر األخذ بالنماط المهمة التالَة دارةوَمترح نضال رإوؾ أحمد إل

 .مات إدارَة ومالَة تعكس تطورات أوضاع السَولةتطبَك نظم معلو   -1

 تحلَل احتَاجات التموَل واستحمالات االلتزامات والتخطَط للحاالت الطاربة -2

الجَدة للموجودات وااللتزامات بما فٍ ذلن الترتَبات التٍ تمع خارج  دارةاإل  -3

  . المَزانَة

                                                           
لمخاطرة " ،اإلسكندرَة: الدار حماد، طارق عبد العال، تمََم أداء المصارؾ التجارَة تحلَل العابد وا - 1

 .72م ،ص1999الجامعَة ،
 أفضل تطبَك األردن و مدي فٍ العاملة البنون فٍ السَولة شاهر ،إدارة مخاطر األعرج ،عدنان - 2

 االلتصادَة للعلوم بؽداد كلَة األردن ،مجلة فٍ العاملة البنون فٍ السَولة إدارة مخاطر فٍ الممارسات
 .63م ،ص2010والعشرون  مسالخا الجامعة  ،العدد

مجلس الخدمات المالَة اإلسبلمَة ،المبادئ اإلرشادَة إلدارة المخاطر للمإسسات ،التٍ تمدم خدمات  -3
 .84م ،ص 2005مالَة إسبلمَة ،دَسمبر 
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  . المحافظة علً مستوي كاؾ من الموجودات السابلة  -4

اعدة تموَل متنوعة من حَث مصادر األموال وآجال استحمالهاوجود ل  -5
1
. 

  

                                                           
 .306،مرجع سابك  ،ص  النمدٌ التدفك كشؾ باستخدام السَولة لمخاطر تحلَلَة نضال ،دراسةأحمد  -1
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:الثالثالفصل

منهجٌةالبحث



 المنهج العلمٍ للدراسة : أ

 ب : مصادر جمع البَانات للدراسة

 جمع بَانات الدراسة طرَمة:  ج

 تحلَل بَانات الدراسة طرَمة :د 

 هَكل الدراسة: هـ 
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الثالثالفصل

بحثمنهجٌةال

 :للدراسةالعلمًالمنهج .أ 

مد الباحث علً المنهج الوصفٍ لدراسة هذه المسابل التٍ َناسبها لمد اعت      

فهو المنهج الذٌ  ، السَولة النمدَة إدارةفٍ هذا البحث وهٍ منهج الوصؾ 

َوصؾ الظاهرة كما هٍ فٍ الوالع وَوجد العبللات والتؤثَرات بَنها وبَن 

ً ؼَرها من الظواهر وهو  ً أو كمَا ً كَفَا   فَمدم وصفا لها إما أن َكون وصفا

وَختار الباحث المنهج الوصفٍ  ، إثبات الحمابك العلمَةإلً  للوصول بذلن

 الكَفٍ فٍ هذه الدراسة.

الكَفٍ هٍ تلن التٍ َتحدث وَشارن فَها  وطرَمة البحث فٍ المنهج       

ا جعل منهج المبلحظة ، وهذا م المبحوثون مع الباحثَن فٍ البحث عن الحمَمة

  ، وطرَمة المحادثة الجماعَة بالمشاركة، والممابلة الكَفَة، وبحوث سَرة الحَاة

، وعلَه فالبحث الكَفٍ هو الذٌ َري فٍ  ، تشهد عملَة إحَاء والمنهج الوثابمٍ

 ً ً  المجتمع وإنسانه وتارَخه كتابا ، وَستخلص  ، ال َعلمه ، َتعلم منهمفتوحا

، وَفسر التؽَرات النوعَة فٍ المجتمع  نسان وعالم حَاتهالمعرفة مباشرة من اإل

الوالع إلً  المعمد، فهو مفهوم مركب لمداخل نظرَة ومنهجَة مختلفة جداً 

، حَث َمول "أنسلَم ستراوس" : َمصد بمصطلح البحث الكَفٍ أٌ االجتماعٍ
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، أو  نوع من البحوث لم َتم التوصل إلَها بواسطة اإلجراءات اإلحصابَة

أٌ وسابل أخري من الوسابل الكمَة بواسطة
1
. 

:مصادرجمعالبٌاناتللدراسة .ب

 -نوعَن هما :إلً  لهذه الدراسة البَاناتتتفرع مصادر      

:المصادرالربٌسٌةللبٌانات -1

التٍ بواستطها َتوصل وهٍ تمثل المصادر األساسَة لجمع البَانات 

فرع ماالنج امبلت اندونَسَا مع مصرؾ إدارةوتشمل اؾ البحث دالباحث أله

وهٍ اإلدارات لسم الخزَنة والمراجعة الداخلَة  إدارةوالتموَل  إدارةوبالتحدَد 

، فالمصادر األساسَة تشمل بالتحدَد  النمد والسَولة بالمصرؾ إدارة االمناط به

 الدراسة المَدانَة.البَانات التٍ َمكن الحصول علَها بعد إجراء 

:بٌاناتالمصادرالثانوٌةلل -2

 االطبلع علً بعض الكتب العلمَة والمنشورات علً اختبلفهاتشمل و

، وكذلن الدراسات السابمة والبحوث المختلفة التٍ  ذات العبللة بهذه الدراسة

من المعلومات  ، وأخَراً  تتناول هذا الموضوع أو أجزاء منه بالبحث والدراسة

ولة النمدَة بالمصارؾ فٍ موضوع السَ المنشورة فٍ شبكات اإلنترنت

 .وإدارتها

                                                           
 .43م ،ص2007بد المادر ،المناهج الكَفَة فٍ العلوم االجتماعَة ،دار الفكر ،دمشك،عرابٍ، ع - 1



  81 
 

:الدراسةبٌاناتجمعطرٌمة .ج

وحَث أن  المنهجتعتبر طرَمة جمع البَانات من المسابل المرتبطة بنوع       

الكَفٍ فإن طرَمة وأدوات جمع البَانات  ٍمنهج الوصفال علً لد اعتمدالباحث 

وهٍ الرسمَة( والوثابك  والممابلة )المبلحظةاألدوات  معتمدة علً سوؾ تكون

 -كما َلٍ :هٍ لتحمَك أهداؾ هذا البحث وأدوات مناسبة 

:المالحظة -1

 المبلحظة البعض َعرؾالباحث نوع المبلحظة ؼَر المنتظمة و مد استخدمل      

 الدراسة من البحث بؤسالَب االستعانةوب معَنة لظاهرة الدلَمة المشاهدة بؤنها

 وكذلن للمبلحظة العام المعنٍ هو ذاوه ، الظاهرة هذه طبَعة مع تتبلءم التٍ

 التٍ المشاهدة الحمابك علً فَطلك خاص بمعنً نفسه المصطلح هذا َستخدم

 ما ولها عناصر معَنة إذا،  المعرفة فروع من خاص فرع فٍ الباحث َمررها

 العلمَة والمبلحظة العلمَة بالمبلحظة تسمَتها َمكن فإنه العناصر هذه توفرت

فٍ البحث العلمَة وأساسه العمل طرَمه بحوث فٍ بداَةال نمطه هٍ الرفَعة
1

، 

 نع وتختلؾ العلمَة المبلحظة هٍ نمصدها التٍ المبلحظة أن َتضح هنا ومن

 -:فٍ العادَة المبلحظة

                                                           
فهمٍ  ،دمحم سَد ،طرَمه العمل مع الجماعات بَن النظرَة والتطبَك ،اإلسكندرَة ،المكتب الجامعٍ  - 1

 .14الحدَث ،ص
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 العلمٍ البحث تخدم أنها. 

  تسجَبلً  تسجلأنها  ً  فهٍ ةعام ظواهر وبَن بَنهما العبللة لبَان منظما

 .للمتعة بلحظهم لَست

  عشوابَة مبلحظات مجرد لَست فهٍ لخططها ةمنظمأنها. 

 وصحتها صدلها لبَان للتحمَض عرضه أنها
1
. 

:الممابلة -2

بنوعها المفتوح األساسَة فٍ جمع البَانات لهذا البحث هٍ الممابلة  الوسَلة       

 مع أو آخر، مع فرد بها َموم موجهة محادثة بؤنها الممابلة"  أنجلش" عرؾ ولد

 أو علمٍ، بحث فٍ الستخدامها المعلومات من أنواع علً حصوله بهدؾفراد أ

والعبلج والتشخَص، التوجَه عملَات فٍ بها لبلستعانة
2
. 

وتعرؾ الباحث فٍ هذه الدراسة الوصفَة الممابلة المفتوحة  ولد استخدم      

سـبلة ـد األهـٍ الممابلـة التـٍ َمـوم فَهـا الباحـث بتحدَ الممابلة المفتوحة بؤنها :

 ً رَـة فـٍ التوسـع فـٍ اإلجابـة لكـن تعطـً للمبحـوث الح، و صـَاؼة وترتَبـا

لـد َكـون هـذا بـدفع مـن الباحـث دون الخروج عن الموضوعو
3
. 

                                                           
 .15ابك ،صفهمٍ ،دمحم سَد ،طرَمه العمل مع الجماعات بَن النظرَة والتطبَك ،مرجع س - 1
شفَك ،دمحم ،البحث العلمٍ ،الخطوات المنهجَة إلعداد البحوث االجتماعَة ،المكتب الجامعٍ الحدَث  - 2

 .106م ،ص 1985،اإلسكندرَة ،
عمر ،معن خلَل ،الموضوعَة والتحلَل فٍ البحـث االجتمـاعٍ دار اآلفـاق الجدَـدة، بَـروت، لبنان،  - 3

 .211م، ص 1983، 1ط 
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الحوار مع المسإولَن التالََن فٍ بنن معامبلت  لد طلب أجراءحَث         

 اندونَسَا فرع ماالنج.

فة كَفَة تموَل المصرؾ من السَولة التموَل ،لؽرض معر إدارةمدَر  -1

 النمدَة.

التخطَط ،لؽرض معرفة كَفَة التخطَط للسَولة النمدَة  إدارةمدَر  -2

 .وكَفَة مواجهة التحدَات بِشؤنها بالمصرؾ

لؽرض معرفة كَفَة مرالبة السَولة النمدَة  الداخلَةالمراجعة  إدارةمدَر  -3

 بالمصرؾ.

ظروؾ السَولة وكَفَة مواجهة  إدارةو النمدَة لؽرض كَفَة الخزَنة أمدَر  -4

 نمصها او زَادتها.

:الوثائق الرسمية -3

حَث  ، تحلَل الوثابك الكَفٍ هٍفٍ البحث  البَاناتالطرَمة الثالثة لجمع        

فٍ هذا البحث عن  مهما للبحث النوعٍ مصدراً  ةاإلدارَالمالَة وتعتبر الوثابك 

فالتمارَر التٍ  ،الحدَث التوثَك فمن خصابص المجتمع السَولة النمدَة، إدارة

فترة زمنَة معَنة، والموابم المالَة كل  دارتهاالمصرؾ عن السَولة وإَكتبها 

له عبللة بذلن كله َعتبر مصدراً ؼنَاً وما ، بشؤن جرد السَولة ومرالبتها



  83 
 

ثابك مهمة للباحث وَستطَع من خبلل وفهٍ  منها الباحث َستفَدبالبَانات التٍ 

 نتابج مهمة ومفَدة.إلً  لَلها التوصلدراستها وتح

  :الدراسة بيانات تحليل طريقة .د 

منهج تحلَل المضمون أٌ علً تحلَل بَانات البحث فٍ الباحث  اعتمد       

حصل علَها لد والمبلحظات التٍ  تحلَل مضمون الوثابك ومضمون المماببلت

نالشة وتفسَر م تكون المنالشة بطرَمة منطمَة محاوالً  ضوء هذا المنهج وفَه

لجزبَات الظاهرة موضع الدراسة علً ضوء البَانات المؤخوذة والمدونة 

بواسطة وسابل جمع البَانات، وبعد اطبلع الباحث علً مراحل تحلَل البَانات 

باتباعها  لامالمراحل األتَة لعملَة تحلَل البَانات والتٍ  فإنه استخلص من ذلن

 -فٍ هذه الدراسة وهٍ:

:تتنظيم البيانا .1

فٍ هذه المرحلة َكون لدي الباحث كم كبَر من البَانات، أمضً فٍ جمعها      

ما بَن ممابلة ومبلحظة ووثابك وؼَر ذلن، كما أن لدَه كما من ، مدة زمنَة

إلً  َة التٍ سجلها أثناء جمع المعلومات، هذه المعلومات تحتاجاألولالملحوظات 
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، وعلً التعامل معها بشكل ََسر تنظَم وترتَب َساعد الرجوع لها بشكل سرَع

تحلَلها
1
. 

:تصنيف البيانات .2

َة للبَانات َبدأ الباحث فٍ تسجَل نظام تصنَؾ َسَر علَه األولفٍ المراءة      

أثناء التحلَل، وهذا النوع من التصنَؾ هو عبارة عن إعطاء عناوَن للمعلومات 

ن كلمة أو عبارة أو البَانات المجموعة، وهذه الجزبَات لد تكو تحتوَهاالتٍ 

جملة أو فمرة كاملة، فهذا التصنَؾ َكون عنوان أو اسم لتلن الجزبَات التٍ 

َري الباحث أنها ذات معنً فٍ بحثه
2
. 

:تحديد االنساق واألنماط .3

تحدَد األنساق واألنماط نوع من التصنَؾ، لكنه َكون علً مستوي أعلً     

التصنَؾ المحورٌ، ألنه َجعل من التجرَد، ولذا لد َسمَه بعض الباحثَن 

، ألنه َجمع حد، ولد َسمَه آخرون أسر التصنَؾالفبات تدور علً محور وا

عدد من الفبات فٍ أسرة واحدة، ولد َسمً التصنَؾ االستنتاجٍ )فٍ ممابل 

التصنَؾ الوصفٍ(، فبعد أن َتم التصنَؾ المفتوح، وَتم وضع المبلحظات 

                                                           
الكرَم ،راشد بن حسَن ،البحث النوعٍ: نحو نظرة أعمك فٍ الظواهر التربوَة، وزارة التربَة  العبد - 1

 .7ت، ص-والتعلَم، د
 
العبد الكرَم، راشد بن حسَن ،البحث النوعٍ: نحو نظرة أعمك فٍ الظواهر التربوَة، مرجع سابك،  - 2

 .7ص
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فة، لتصنؾ الفبات مرة أخري علً شكل أنماط علَها تعاد لراءة البَانات المصن

وأنساق فٍ مستوي تجرَدٌ أعلً من التصنَؾ المفتوح الذٌ هو عبارة عن 

عناوَن لجزَآت المعلومات
1
. 

:صياغة النتائج .4

فٍ التجرَد،  الترلٍ للَبلً إلً  األنماط واألنساق َحتاج الباحث مرحلةبعد      

تابج للبحث، تدعمها األنساق التٍ لَصوغ تلن األنماط واألنساق علً شكل ن

وبعض الباحثَن َسمٍ  ،ظهرت وتشكلت من خبلل التصنَؾ األساسٍ المفتوح

هذه المرحلة التصنَؾ االنتمابٍ، وذلن ألن الباحث َختار فٍ عملَة التصنَؾ 

هذه ما َتناسب مع أسبلة بحثه، وربما َدع ما سوي ذلن. والنتابج فٍ هذه 

((propositionsتراضات المرحلة تبمً علً شكل اف
 2

 . 

:واعتمادها التحقق من النتائج .5

لراءة بَاناته وربما عاد للدراسات الباحث إعادة  علًفٍ هذه المرحلة       

السابمة وأدبَات موضوع الدراسة، للتحمك من النتابج التٍ توصل إلَها، 

علَه مرحلة ومنالشتها، وتعدَل ما َري تعدَله أو بَان رأَه فَها، وهو فٍ هذه ال

                                                           
لع التربوٌ للدكتور وجَه أبو لَن ،أستاذ أبولبن ،وجَه المرسٍ  ،حدَث عن البحوث النوعَة ،المو - 1

دَسمبر  2مشارن بجامعة طَبة بالمدَنة المنورة وجامعة األزهر بجمهورَة مصر ،نشرت فٍ 
 .wageehelmorssi م ،بواسطة2012

ة أعمك فٍ الظواهر التربوَة، مرجع سابك، راشد بن حسَن العبد الكرَم، البحث النوعٍ: نحو نظر - 2
 9ص 

http://kenanaonline.com/wageehelmorssi
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من أن ما توصل إلَه بعد عملَات التصنَؾ المختلفة ال َوجد فٍ البَانات  التؤكد

األساسَة ما َنالضه، أو َجعله َعَد النظر فٍ االفتراضات التٍ توصل إلَها
1
. 

:الدراسةهيكل  .د

 البحث مكوناً من الهَكل التالٍ : هَكل كان      

 التطرقوَشمل هذا الفصل السابمة  والدراسات العام اإلطار:  األولالفصل -1

ومشكلة البحث وأسبلة البحث وأهداؾ  خلفَة البحث وبَانها بالتفصَلإلً 

 ومصطلحات البحث والدراسات السابمة. وحدود البحث البحث وأهمَة البحث

 إدارة: األولالمبحث  :اآلتٍ: االطار النظرٌ وهو مكون من  الفصلالثانً -2

 - ونظرَاتهاتعرَؾ السَولة النمدَة المبحث علً :وَشمل هذا  النمدَة السَولة

المبحث الثانٍ: و ،السَولة فٍ المإثرة العوامل - النمدَة السَولة أهمَة

:  تعرَؾ المصارؾ وَشمل هذا المبحث علً والسَولة ةاإلسبلمَالمصارؾ 

التصكَن  -وتعاملها مع السَولة ةاإلسبلمَالمصارؾ -وخصابصها  ةاإلسبلمَ

:  الثالث المبحثو ،السَولة إدارةومساهمته فٍ  ةاإلسبلمَفٍ المصارؾ 

 وَشمل تحدَاتها وأبرز واستراتَجَتهافٍ المصارؾ  النمدَة السَولة إدارة

استراتَجَة  - المصارؾ فٍ النمدَة السَولة إدارة: علً المبحث هذا
                                                           

أبولبن ،وجَه المرسٍ  ،حدَث عن البحوث النوعَة ،المولع التربوٌ للدكتور وجَه أبو لَن ،أستاذ  - 1
دَسمبر  2مشارن بجامعة طَبة بالمدَنة المنورة وجامعة األزهر بجمهورَة مصر ،نشرت فٍ 

 م.2012
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 فٍ السَولة تواجه التٍ والمخاطر التحدَات-السَولة  إدارةالمصارؾ فٍ 

 المصارؾ.

الثالث -3 وهو  منهج الدراسةنوع َشمل علً : منهجَة البحث وهو  الفصل

مصادر جمع البَانات من مصرؾ معامبلت والمنهج الوصفٍ الكَفٍ 

وهٍ المبلحظة  بَانات الدراسةجمع  طرَمةاندونَسَا فرع ماالنج ،و

 وهَكلَة الدراسة. تحلَل البَاناتوطرَمة والممابلة والوثابك، 

ال -4 وتحلَل : عرض وتحلَل البَانات وهو َشمل علً عرض  رابعالفصل

البَانات التٍ سوؾ َموم الباحث بجمعها من مصرؾ معامبلت اندونَسَا 

 عن معلومات:  األولفرع ماالنج وَشمل علً المباحث التالَة، المبحث 

 إدارة ن والمبحث الثانٍ : ،ماالنج فرع إندونَسَا معامبلت مصرؾ

 من لدَه النمدَة لسَولةل ماالنج فرع اندونَسَا امبلتمع اإلسبلمٍ المصرؾ

،والمبحث الثالث:  ورلابةوتنظَم  تخطَط من ةاإلدارَ الوظابؾ حَث

 ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍاالستراتَجَة المتبعة فٍ المصرؾ 

 التٍ لمواجهة نمص أو زَادة السَولة النمدَة ،والمبحث الرابع: التحدَات

 إدارته فٍ ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ لمصرؾا تواجه

 بالضوابط التمَد حَث ومن السَولة مخاطر حَث من النمدَة للسَولة

 الشرعَة.
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الخامس -5 علً َشمل األخَر والفصل وهو  والتوصَات النتابج : الفصل

لنتابج التٍ توصل إلَها الباحث فٍ الفصل السابك كما َشمل علً لعرض 

 َاته المستخرجة من تلن النتابج.وصعرض لت
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:الرابعالفصل

عرضوتحلٌلالبٌانات

 

 رؾ معامبلت إندونَسَا فرع ماالنجمعلومات عن مص: األول المبحث

 االنجم فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ إدارةالمبحث الثانٍ: 

تنظَم و َطتخط من ةاإلدارَ الوظابؾ حَث من لدَه النمدَة لسَولةل

 رلابةو

 معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ َتبعها التٍ المبحث الثالث: االستراتَجَة

 َتصرؾ وكَؾ النمدَة السَولة نمص لمواجهة ماالنج فرع اندونَسَا

 منها فابض وجود حالة فٍ

 معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ تواجه التٍ التحدَات :الرابع المبحث

 مخاطر حَث من النمدَة سَولةلل إدارته فٍ ماالنج فرع اندونَسَا

  الشرعَة بالضوابط التمَد حَث ومن السَولة
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الرابعالفصل

البٌاناتوتحلٌلعرض

 ماالنج فرع إندونيسيا معامالت رفمص عن معلومات: األول المبحث
الذٌ هو  بمَدان البحث( 2بداَة َعرؾ الباحث من خبلل الجدول التالٍ رلم )   

 كما َلٍ: عامبلت إندونَسَافروع مصرؾ ممن أهم أحد 

. 1اندونٌسٌاالتعرٌفبمصرفمعامالت(2جدولرلم)

البٌانالبند

اسم المصرؾ باللؽة 

 العربَة 
 مصرؾ معامبلت إندونَسَا فرع ماالنج

اسم المصرؾ باللؽة 

 االندونَسَة
PT. Bank Muamalat Indonesia- Malang 

 مصرؾ تؤسَستارَخ 

 اندونَسَا معامبلت
 م1991فمبر نو 1

 فرعٍ مكتب 457  الفرعَة المكاتب عدد

 الموظفَن عدد

 بالمصرؾ
 موظؾ 6405 

مدَنة ب الفرعالمولع 

 ماالنج 

)كارتنمالرانمو( فٍ وسط مدَنة ماالنج بجزَرة :شارع 

 جاوة اإلندونَسَة.

                                                           

1 -  http،//www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat lang مولع من =
و من مولع البنن علً االنترنت الصفحة العربَة.، واإلنترنت  NURUL 

QOMARIYAH،(2014)، Determination Margin Murabaha Akad at Bank 
Muamalat Indonesia Branch Malang scientific journal، university faculty 
of economics and business BRAWIJAYA، MALANG p10. 

http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat%20lang
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هذا ممَزات 

 المصرؾ

اإلسبلمٍ الوحَد فٍ إندونَسَا الذٌ له  مصرؾالإنه  -1

له فرع فٍ  ثرج جمهورَة إندونَسَا حَفروع خا

 َطمح البنن لكٍ َصبح الرابد فٍوجمهورَة مالَزَا ،

بحلول عام فٍ منطمة أسَان الصَرفة اإلسبلمَة 

 م. 2020

 البنون أكبر من اندونَسَا معامبلت مصرؾ َعد -2

 سولٍ وضع وله إندونَسَا فٍ المستملة اإلسبلمَة

 مع متسمةال المصرفَة المعامبلت لطاع فٍ متمَز

 أنحاء كافة فٍ متواجد ،وهو اإلسبلمَة الشرَعة

 حصته ،وتبلػ المزدهرة الفروع خبلل من إندونَسَا

 .%23 حوالً السوق فٍ

معامبلت إندونَسَا فرع ماالنج أحد  مصرؾَعتبر  -3

الفروع المهمة التٍ أسسها البنن فٍ إطار خطته 

للتوسع لتؽطٍ خدماته كل المدن واأللالَم فٍ 

إندونَسَا ومنها مدَنة ماالنج وهٍ واحدة  جمهورَة

من المدن المهمة فٍ جاوة الشرلَة ولد تؤسس هذا 

 1م8/2003/ 28م، وبالتحدَد فٍ 2003الفروع عام 

 



                                                           

1 -  http،//www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat lang مولع من =
و من مولع البنن علً االنترنت الصفحة العربَة.، ونترنتاإل  NURUL 

QOMARIYAH،(2014)، Determination Margin Murabaha Akad at Bank 
Muamalat Indonesia Branch Malang scientific journal، university faculty 
of economics and business BRAWIJAYA، MALANG p10. 

http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat%20lang
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 اإلدارةربٌسمجلس

مدٌرالخدمات

 المصرفٌةلألفراد

ربَس التوزَع 

وإدارة 

 اتالشبك

مدٌرالخدمات

 للشركاتلمصرفٌةا

الربٌسالتنفٌذي

 لمخاطرالتموٌل
مدٌرالموارد ستثماراتمدٌرال

 البشرٌة
مدٌرالمتثالوإدارة المدٌرالمالً

 المخاطر

ربَس لطاع الخدمات 

 المصرفَة لؤلفراد
ربَس 

األسواق 

 العالمَة

ربَس االكتتاب 

 0مخاطر الشركاتو

ربَس مركز 

اإلجراءات للبَع 

 بالتجزَة

ربَس استراتَجَة 

 الموارد البشرَة

ربَس التخطَط 

االستراتَجٍ 

 للشركات

ربَس التدلَك  ربَس االمتثال

 الداخلٍ

مكافحة ربَس 

 التزوَر واالحتَال

رإساء 

 لمنطمةا

ربَس المإسسات 

الصؽَرة والمتوسطة 

 واألعمال الصؽَرة

الخدمات ربَس 

 ة للشركاتالمصرفَ
ربَس االكتتاب 

 0مخاطر الشركاتو

ربَس لسم العملَة 

 التجارَة
 خدماتربَس 

 الموارد البشرَة

المحاسبة ربَس 

 والضرابب
ربَس الشركات 

 المانونَة

التؤمَن 

 التكافلٍ

 رإساء المنطمة

التموَل االندونَسٍ 

 لعمد اإلجارة

صندوق التماعد 

 للمإسسات المالَة

ربَس إدارة 

 الثروات

ربَس التسوَك 

 والعمل الجماعٍ

ربَس استراتَجَة 

الخدمات المصرفَة 

 لؤلفراد والدعم الفنٍ

ربَس استراتَجَة 

لخدمات المصرفَة ا

 للشركات والدعم الفنٍ

ربَس األعمال 

 الناشبة

ربَس إدارة 

 جودة األصول

ربَس االكتتاب 

المشارَع ومخاطر 

الصؽَرة 

 والمتوسطة

ربَس جودة 

 الخدمة

ربَس مركز 

 التموَل لؤلفراد

ربَس معلومات 

 التمنَة

الشركات ربَس 

العمارَة 

 والمشترَات

ربَس مركز 

اإلجراءات المركزَة 

 للشركات

ربَس مرالبة 

 العملَات

إدارة ربَس 

 التعلَم

الشرَن التجارٌ 

 للموارد البشرَة

مإسسة ربَس 

 المعامبلت

مرالبة ربَس 

 التموَل

ربَس االستخبارات 

ألعمال تموَل ا

 التجارَة

بَت مال ربَس 

 المعامبلت

ربَس لسم إدارة 

المخاطر فٍ 

 المإسسة

ربَس إدارة 

 المخاطر التشؽَلَة

ربَس لسم شإون 

 الشركات

ربَس ادارة 

 خاصةاالصول ال

 لمصرفمعامالتاندونٌسٌاالهٌكلالتنظٌم3ًشكلرلم

 )المصدرإدارةالمصرففرعمالنج(
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 فرع ااندونيسي معامالت اإلسالمي المصرف إدارة: الثاني المبحث
 تخطيط من ةاإلداري الوظائف حيث من لديه النقدية السيولة ماالنج
 ورقابة وتنظيم

كان تركَز الباحث علً جمع البَانات من مصادر :  التخطيط وظيفة: والا أ

الممابلة فَما َخص أول وظَفة إدارَة وهٍ التخطَط ولذا  الربَسَة عن طرَك

لمصرؾ اإلسبلمٍ معامبلت اندونَسَا اب ةالمسإول باإلدارة المانونَسؤل الباحث 

هذا المصرؾ فٍ ما هو الهدؾ من عملَة التخطَط للسَولة النمدَة فرع ماالنج 

فمال : 

إنهفًسبٌلالمٌامبعملٌةالتخطٌطللسٌولةٌتمالهتمامبتحدٌدالهدفمنالسٌولةوهو

المخاطرالمرتبطةتحمٌكأكبراألرباحوالمكاسبوفًنفسالولتٌتمالحتٌاطمنجانب

.1بالسٌولة

عند سإال وكما لال مدَر األصول المالَة ونابب لسم الخزَنة بالمصرؾ       

توفٌرالمدرالهدؾ الذٌ َرتجَه المصرؾ من عملَة التخطَط هو : الباحث له إن 

ٌمنعالعمالءوالزبابنمنالسٌولةوالضماناتفًذلن المناسبمنالسٌولةوتوفٌرما

.2كونهنانمرونةكافٌةفًتمدٌمفرصالستثماروبشكلمرٌح،وأنت

بالمصرؾ: كَؾ َتم التخطَط فٍ  ةالمسإول باإلدارة المانونَ وسؤل الباحث      

معامبلت اندونَسَا فرع ماالنج  اإلسبلمٍإدارة السَولة النمدَة فٍ المصرؾ 
                                                           

 .اإلدارة المانونَة بالمصرؾمسإول ب، الصفة/ فَنابَه بامبانج( مع 2016-6-2ة بتارَخ )ممابلة شخصَ -1
 الخزَنة لسم ونابب المالَة األصول مدَر/ الصفة بَما، مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ممابلة - 2

 .بالمصرؾ
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إدارةالسٌولةبشكلٌتمالتخطٌطفًفمال:  وكَؾ َتم تموَل السَولة بهذا المصرؾ؟

إدارة جانب فً التشغٌلٌة المعاٌٌر أسسمن على تبنً الخطوات محددة سنوٌة خطة

.1اندونٌسٌاالربٌسًمعامالتاألموالالنمدٌةحسبممرراتإدارةالمصرفاإلسالمً

وكما لال مدَر األصول المالَة ونابب لسم الخزَنة بالمصرؾ عند سإال     

عندالتخطٌطفًإدارةالسٌولةالنمدٌةٌتمذلنعلىال فؤجاب : الباحث له ذات السإ

المدى المصٌر التخطٌط وأن المدى الطوٌل والتخطٌط المدى المصٌر التخطٌط أساس

ذلن فً حدوثأيعرالٌل وبدون سلسل بشكل السٌولة توفر لضمان بالتخطٌط ٌتعلك

الحداألدنىمنالسٌولةالمتاحةبشملٌومً ٌكفًحاجةالسحوباتوضمانوجود لما

ٌتعلك وهو واحدة منسنة تخطٌطألكثر المدىفهو الطوٌل التخطٌط ،أما الزبابن من

المصرفلتوفٌرالسٌولةومعالجةأيصعوبات بضماناستمرارٌةاأللٌةالتًٌعملبها

فًالمستمبللدتطرأوالستمرارفًاٌجادخططبدٌلةأليعرالٌلمتولعة
2
. 

 وهو هل الباحثبالمصرؾ عن سإال  المانونَة باإلدارة ب المسإولأجاو     

 االحتفاظ ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ من َطلب

 البنن لدي التملَدَة البنون بها تحتفظ التٍ النسبة بنفس إلزامٍ نمدٌ باحتَاطٍ

 ؟ فؤجاب :  االندونَسٍ المركزٌ

                                                           

 .بالمصرؾ لمانونَةا باإلدارة مسإول/ الصفة بامبانج، فَنابَه مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ممابلة -1
 الخزَنة لسم ونابب المالَة األصول مدَر/ الصفة بَما، مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ممابلة - 2

 .بالمصرؾ
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ذل      منه ٌطلب ل الحمٌمة الموانٌنفً ٌتبع وهو إسالمً البنن هذا أن باعتبار ن

التملٌدٌة المصرفٌة ولٌسالموانٌن اندونٌسٌا فً اإلسالمٌة ذكره1المصرفٌة ما وهو .

لٌطلبمنههذاولٌلزممدٌراألصولالمالٌةوناببلسمالخزٌنةبالمصرفحٌنلال:

 المصرفبه
2
. 

 التٍالتنظَم انَة من حَث األهمَة هٍ وظَفة الوظَفة الث:  التنظيم وظيفة :ثانياا 

وَدخل التنظَم بخطواته فٍ إدارة  من أهم الوظابؾ اإلدارَة فٍ أٌ إدارةتعتبر 

 كَؾ بالمصرؾ المانونَة باإلدارة مسإولالسؤل الباحث السَولة النمدَة وعلَه 

 عفر اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ بالمصرؾ النمدَة السَولة تنظَم عملَة تتم

 معامبلت بمصرؾ الخزَنة مسإول بها َموم التٍ ماالنج من حَث الخطوات

 ومطابمتها المالَة الموابم إعداد حَث من للسَولة إدارته فٍ ماالنج فرع اندونَسَا

تتمعملٌةالتنظٌماإلداريفًعملٌةإدارةالمالَة؟ فؤجاب :  اإلدارة مع ومراجعتها

السٌولةباتباعالخطواتالتالٌة:

ٌومٌةلعملٌاتالسحبالنمديالذيتجرىمنلبلالعمالء.تابعةم -1

ٌومٌةلجمٌعاألموالالواردةللخزٌنةسواءكانتمنخاللعملٌاتتحوٌلأومتابعة -2

ودابعنمدٌة.

                                                           

 المانونَة باإلدارة مسإول/ الصفة بامبانج، فَنابَه مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ممابلة - 1
 .بالمصرؾ

 الخزَنة لسم ونابب المالَة األصول مدَر/ الصفة بَما، مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ممابلة - 2
 .بالمصرؾ
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التأكدمنوضعالحتٌاطًالمانونًمنالسٌولة -3
1
. 

بأن: وكذلن لال مدَر األصول المالَة ونابب لسم الخزَنة بالمصرؾ      

الخطواتفًتنظٌمإدارةالسٌولةتتعددوٌمكنحصرهاكماٌلً:

متابعةٌومٌةالسٌولةالنمدٌةللسحبأيمالامالعمالءبسحبهمنالرصٌدالنمدٌة. -1

إجراءتسوٌةوتحلٌللماثمسحبهمنرصٌدالسٌولةومادخلالمصرفمنهابشكل -2

 ٌومًوفكاإلجراءاتالمحاسبٌة.

لحتٌاطًالمانونًالنمديمنالسٌولةلمواجهةأينمصفًالسٌولةضمانوجودا -3

بشكلطارئ
2
. 

 معامبلت اإلسبلمٍالحظ الباحث لَام لسم الخزَنة بالمصرؾ ولد         

ماالنج بتمََد األموال المودعة لدَه بشكل َومٍ فٍ سجل خاص  فرع اندونَسَا

ٌ تارَخ ورود السَولة بالسَولة وهذا السجل َحتوٌ علً تارَخ المعاملة أ

ولَمتها وجهة التورَد ورلم إَصال التورَد، ثم َوجد سجل شهرٌ تمَد فَه 

جراء مذكرة مالَة وتمرَر مالٍ برصَد السَولة فٍ البنن إجمَع المَم بحَث َتم 

وذلن بعد معرفة المَم المصروفة من السَولة وَعد هذا مضمون إدارة السَولة 

النمدَة بهذا المصرؾ. 

                                                           

 .بالمصرؾ المانونَة باإلدارة مسإول/ الصفة بامبانج، فَنابَه مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ممابلة -1
 الخزَنة لسم ونابب المالَة األصول مدَر/ الصفة بَما، مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ممابلة - 2

 .بالمصرؾ
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سؤل الباحث مدَر األصول المالَة ونابب لسم الخزَنة بالمصرؾكما      
1

 هل ،

 معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ لبل من الممنوحة المروض لحجم تحدَد هنالن

 لروض شكل علً سَولة توجد وهل المال رأسإلً  ماالنج فرع اندونَسَا

البننبتحدٌدهلغرضامعدومة؟ فؤجاب :  للراضحتىلنعمٌوجدحدمعٌنلامهذا

الحد) (ملٌارروبٌةفًالسنةالمالٌةالواحدة،25تحدثمشكلةفًالسٌولةوٌبلغهذا

من بجملة ٌموم فهو السٌولة اللراضبسبب المصرفإجراءات أولف إن حدث وإذا

الخطواتتعرفبإعادةهٌكلةالسٌولةوهً:

تمدٌدمدةالتموٌلللممترضٌن. -1

أواللراضزٌادةفًخدمةالتسلٌف -2

تملٌلعدداللساطوتمرٌبها -3

 .2تخفٌضنسبةالربحبالتفاق -4

 َموم هل بالمصرؾ الخزَنة لسم ونابب المالَة األصول مدَر الباحث سؤلو    

 التٍ الحكومَة األوراق وبَع بشراء ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت مصرؾ

 الخزَنة، كؤذون لةالدو خزَنة عن نَابة االندونَسٍ المركزٌ البنن َصدرها

مصرفالخزَنة؟ فؤجاب : وسندات اإلَداع، وشهادات ٌموم اندونٌسٌامعامالتل

                                                           

 الخزَنة لسم ونابب المالَة األصول مدَر/ الصفة بَما، مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ةممابل - 1
 .بالمصرؾ

الخزَنة  لسم ونابب المالَة األصول مدَر/ الصفة بَما، مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ممابلة - 2
 بالمصرؾ.
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نٌابةالندونٌسًالمركزيالبننٌصدرهاالتًالحكومٌةاألوراقوبٌعبشراءمالنجفرع

الخزٌنةوسنداتاإلٌداع،وشهاداتالخزٌنة،كأذونالدولةخزٌنةعن
1
.

 

 من المصادر لجمع البَانات من مصرؾ معامبلت:  ةالرقاب وظيفة :ثالثاا 

الخطوة التٍ تعد الوظَفة الرلابة  ركز الباحث علً وظَفةماالنج  فرع اندونَسَا

الحاسمة فٍ موضوع إدارة السَولة فبدون الرلابة الفعالة تكون إدارة السَولة فٍ 

 المصرؾب المانونَة باإلدارة سؤل الباحث مسإولمهب الرَح كما َمال، ولذا 

 النمدَة السَولة بمرالبة ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت مصرؾ َموم كَؾ

مصرف:  فمال المسإول بالمصرؾ؟ بمرالبةفرعاندونٌسٌامعامالتٌموم مالنج

داخلٌةلغرضالتأكدمنتطبٌكالسٌاساتالتًتمالتخطٌطلهاوتشملالمرالبةالداخلٌة

مأجزاءههًالمرالبةوالمالحظةوعنطرٌكمرالبةعملٌةتشخٌصاألداءوتمٌٌمهوأه

حركةالسٌولةورصٌدهاأولابأولكماتوجدمرالبةخارجٌةمنلبلالمصرفالربٌسً

فًالعاصمة
2

وهو ما ذكره مدَر األصول المالَة ونابب لسم الخزَنة بالمصرؾ . 

جالتالتموٌلأيمالنجبالتأكدمنسفرعاندونٌسٌامعامالتٌموممصرفحَن لال : 

بالتذكٌرللعمالءأوالزبابنبأيمستحماتأو ثمٌموم حركةالسٌولةالواردةوالصادرة

التزاماتعلٌهمبشأنالسٌولة
3

 

                                                           

 الخزَنة لسم ونابب ةالمالَ األصول مدَر/ الصفة بَما، مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ممابلة - 1
 ..بالمصرؾ

 المانونَة باإلدارة مسإول/ الصفة بامبانج، فَنابَه مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ممابلة - 2
 .بالمصرؾ

 الخزَنة لسم ونابب المالَة األصول مدَر/ الصفة بَما، مع( 2016-6-2) بتارَخ شخصَة ممابلة - 3
 ..بالمصرؾ
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لبٌاناتاملخص

أن الهدؾ من وظَفة التخطَط عموماً هو توفَر حجم السَولة المناسب لكٍ  -1

سبلمٍ َوفر لهم رؼباتهم َضل العمبلء والزبابن علً لناعة بؤن هذا البنن اإل

 وَلبٍ احتَاجاتهم بكل جدارة وأن المصرؾ َتصؾ بالمرونة فٍ ذلن. 

كما إن الهدؾ والؽاَة من هذه الخطة السنوَة هو توفَر أكبر لدر من  -2

المكاسب بمَمة السَولة الموجودة وفٍ نفس الولت االحتراز وتجنب 

 .المخاطر المرتبطة بها

( : وهو الذٌ َختص بالتخطَط لفترات المصَر المدي )األجلالتخطَط  -3

لَة المتعبة فٍ لصَرة عادة ألل من سنة واحدة لؽرض ضمان تسََر األ

 توفَر السَولة للزبابن وبشمل َومٍ.

 التخطَط الطوَل المدي )األجل( : وهو الذٌ َختص بالتخطَط ألكثر من -4

لد سنة واحدة لضمان االستمرارَة فٍ توفَر السَولة ومواجهة أٌ عرالَل 

 تحدث مستمببلً.

َتضح من البَانات بشؤن احتفاظ المصرؾ اإلسبلمٍ معامبلت اندونَسَا  -5

فرع ماالنج أنه ال َطلب منه االحتفاظ باحتَاطٍ من السَولة النمدَة بشكل 

إلزامٍ كما هو الحال وبشكل مشابه لما َجرٌ فٍ البنون التملَدَة ؼَر 

َث كانت االجابة بؤن اإلسبلمَة لدي المصرؾ المركزٌ االندونَسٍ ح
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المصرؾ ال َموم وال َلزم بذلن حَث إن هذا المصرؾ طبَعته اإلسبلمَة ال 

 تتَح فرض أٌ التزامات علَه من هذا النوع.

إن المصرؾ اإلسبلمٍ معامبلت اندونَسَا فرع ماالنج َموم بتنظَم السَولة   -6

 -من خبلل الخطوات التالَة:

 .مدٌالمراجعة الَومَة لعملَات السحب الن -أ 

حساب الخزَنة سواء كانت من إلً  مراجعة َومَة لؤلموال المودعة -ب 

 عملَات تحوَل أو ودابع نمدَة )كاش(.

التؤكد من وضع االحتَاطٍ المانونٍ من السَولة النمدَة وهو االحتَاطٍ  -ج 

الذٌ َحدده المصرؾ بذاته ولَس الرصَد الذٌ َفرضه علَه المصرؾ 

 .األخرياإلسبلمَة أو التملَدَة المركزٌ عادة كما فٍ المصارؾ ؼَر 

إجراء تسوَة وتحلَل لرصَد السَولة النمدَة بشكل َومٍ وفك اإلجراءات  -د 

 المحاسبَة المعمول بها ووفك السجبلت. 

الحظ الباحث فَما َخص موضوع شراء وبَع األوراق الحكومَة التٍ َصدر  -7

هذا البنن البنن المركزٌ االندونَسٍ وهٍ أوراق تمثل مصدراً للسَولة ،أن 

ال َموم بهذه العملَات المالَة بحكم الطبَعة اإلسبلمَة له ولَس المجال هنا 

 لبَان حكمها الشرعٍ ولكن الحاجة المالَة لها فٍ موضوع السَولة ال ؼَر.
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 المركزٌ اتضح أن هذا المصرؾ ال َموم بالحصول علً سلؾ من البنن -8

ل له طرق لمعالجة نمص السَولة ب نمص لمواجهة األمر لزم إذا االندونَسٍ

 السَولة سوؾ َؤتٍ الحدَث عنها فٍ المبحث التالٍ.

َموم المصرؾ بمرالبة مستمرة لرصَد السَولة لدَه من خبلل نوعَن من  -9

 -الرلابة هٍ :

الرلابة أو المراجعة الداخلَة لؽرض التؤكد من تطبَك السَاسات والعملَات  -أ 

 لمالٍ فٍ السَولة.المخطط لها لئلدارة السَولة وتمََم األداء ا

 اندونَسَا الربَسٍ معامبلت الرلابة الخارجَة من المصرؾ اإلسبلمٍ  -ب 

 لعملَات السَولة وإداراتها.

تحلٌلومنالشةالبٌانات

أن إدارة السَولة تتم  من البَانات التٍ تحصل علَها الباحثوجد  لمدبداَة      

للوظابؾ ع ماالنج اإلسبلمٍ معامبلت إندونَسَا فرعبر اتباع هذا المصرؾ 

َحلل الباحث ألهم الوظابؾ اإلدارَة واإلدارَة من تخطَط وتنظَم ورلابة 

 لدَه كما َلٍ: النمدَة لسَولةل المصرؾهذا المتعلمة بإدارة 
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للسٌولةمنمالنجفرعاندونٌسٌامعامالتإدارةالمصرفاإلسالمً-1

وظٌفةالتخطٌطخالل

تحدٌدالهدفمنالسٌولة -أ

من البَانات التٍ ثم عرضها التٍ تحصل علَها الباحث من مصدرها       

َمكن المول بؤن من أهم األمور التٍ تركز علَها إدارات المصارؾ الربَسٍ 

عامة والمصارؾ اإلسبلمَة كذلن وتشؽل بالها مسؤلة التخطَط فٍ إدارة السَولة 

أٌ تباطإ من لما لها من أهمَة لصوي فٍ بماء المصرؾ ونموه واستمراره ألن 

المصرؾ فٍ دفع النمود ألصحابها فٍ الولت المتفك علَه سَترتب علَه مشاكل 

كبَرة جداً علً مستوي المصارؾ والجهاز المصرفٍ بل وعلً االلتصاد الكلٍ 

إذا اهتزت ثمة الناس فٍ المصارؾ، لذلن تجد البنون المركزَة تركز كثَراً 

ع أنواعها وترالب سَولتها علً سَولة المصارؾ وفروعها العاملة بجمَ

وتنظمها من خبلل إصدار تعلَمات مشددة لضمان المحافظة علَها
.

وترتكز فكرة  

ومبدأ التخطَط فٍ السَولة المالَة علً اَجاد رإَة مستمبلَة ونواته تحدَد الهدؾ 

 من السَولة لؽرض :

ؼاَة المصرؾ من لسَولة أٌ تحدَد بااالحتفاظ  من هدؾ المصرؾتخطَط  -1

 لسَولة وتدفماتها.لَم ا



 

 113 
 

تخطَط األسس والمعاََر األساسَة الواجب اتباعها فٍ تنفَذ برنامج السَولة  -2

 النمدَة بالمصرؾ.

ذكره الباحث فٍ الفصل الثانٍ من هذا البحث )الجانب النظرٌ( كما و        

ؾ البنن المالَزٌ المركزٌ َعرعند الحدَث عن إدارة السَولة ومن ذلن ت

(BNM )َولة بؤنها تعنٍ احتفاظ البنن بتدفمات نمدَة كافَة لمواجهة دارة السإل

سحوبات كبَرة بشكل فجابٍ أو ؼَر معتاد
1
وهذه السحوبات هٍ نتاج من  .

وجود خطة محددة من األمور الضرورَة لمواجهة أٌ فإن سلون الزبابن ولذلن 

وهو ما تبَن وجوده مطبماً علً أرض الوالع فٍ هذا المصرؾ  ظرؾ لد َحدث

.عامبلت اندونَسَا فرع ماالنجم

نامجالتخطٌطًالبروضع –ب

الطرَمة التٍ  تبرز العناصر األساسَة لبرنامج للسَولة من خبلل تحدَد       

فٍ الجانب من خبلل برنامج زمنٍ فَنتهجها هذا المصرؾ فٍ إداراته للسَولة 

 مٍاألول واألهم وهو وظَفة التخطَط اإلدارٌ نجد أن المصرؾ اإلسبل

خطة سنوَة م بالتخطَط إلدارة السَولة متبعاً ماالنج َمو فرع اندونَسَا معامبلت

محددة وهٍ علً ما َبدو من البَانات المؤخوذة من المصرؾ تكون خطة 

( شهراً أٌ بشكل سنوٌ كما َوجد 12مركزَة عمادها هو تخطَط لمدة )
                                                           

1 -Bank Negara Malaysia (2002). Liquidity Framework for Islamic Financial 
Institutions  ، Kuala Lumpur. 
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وبالتالٍ  ديالتخطَط للفترات التٍ هٍ أكثر من سنة أٌ التخطَط طوَل الم

 :َوجد نوعَن من التخطَط هما

 التخطَط المصَر المدي -1

 .التخطَط الطوَل المدي -2

وَري الباحث بؤن تظافر النوعَن فٍ سبَل رسم السَاسة المستمبلَة لهذا        

المصرؾ فٍ موضوع السَولة من شؤنه أن َمدم حلول ألٌ اختنالات أو 

.ةصعوبات محتملة فٍ إدارة السَولة النمدَ

مدىإلزامٌةالحتفاظبالحتٌاطًالمانونًللسٌولة-ج

الحظ الباحث من خبلل البَانات التٍ تحصل علَها من مصادرها أن        

المصرؾ االسبلمٍ معامبلت اندونَسَا فرع ماالنج ال َفرض علَه احتَاطٍ 

االحتَاطٍ كما هو الشؤن فٍ المصارؾ التملَدَة وهذا َدفعنا للتذكَر بؤن 

البنون  بفرضه علًالبنن المركزٌ هو ما َموم فٍ أدبَات المصارؾ المانونٍ 

ً ال النمدَة موجوداتلل بمدر معَن االحتفاظالعاملة فٍ الدولة لؽرض   سابلة وفما

وَموم البنن المركزٌ  المطلوبات المرجحة،إلً  للعرؾ المصرفـٍ منسوبـة

ة اإلسبلمَالمصارؾ  بأؼل تعلَمات احتساب هذه النسبة وتخضع بإصدارعادة 

ً لهذه النسبة  نه لد َتم تخفَض هذه النسبة مراعاة لخصوصَة أ إال أَضا
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ةاإلسبلمَالمصارؾ 
.

وهذا ما وجده الباحث مطبماً فٍ هذه الجزبَة من جزَبات  

التخطَط إلدارة السَولة فمن المعلوم أن االحتَاطٍ المانونٍ هو َخص الظروؾ 

 ة التخطَط اإلدارٌ بالمصرؾ.المستمبلَة التٍ تختص بها وظَف

للسٌولةمنمالنجفرعاندونٌسٌامعامالتإدارةالمصرفاإلسالمً-2

التنظٌموظٌفةخالل

وظٌفةالتنظٌمإلدارةالسٌولةبالمصرفخطوات -أ

فٍ جانب من خبلل البَانات التٍ تحصل علَها الباحث من مصادرها        

الخطوات المتبعة فٍ التنظَم ح بشؤن وحسب االستَضاوظَفة التنظَم اإلدارٌ 

أن المصرؾ إلً  شَرمضمون البَانات المحصلة ت أنبعد االنتهاء من التخطَط 

فٍ وظَفة تنظَم  محددةخطوات ت اندونَسَا فرع ماالنج َموم بمعامبل اإلسبلمٍ

 وأنها تشمل ما َلٍ: إدارة السَولة

ل العمبلء والزبابن متابعة َومَة لعملَات السحب النمدٌ الذٌ تجري من لب -1

 أٌ لَمة المبالػ النمدَة من السَولة المسحوبة كل َوم .

إن صح )متابعة للمبالػ الموردة للخزَنة وهٍ ممابل لما فمده المصرؾ  -2

 من السَولة وهٍ تمثل التعوَض النمدٌ لعملَة السحب . (التعبَر
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الذٌ  التؤكد من كفاَة الرصَد النمدٌ االحتَاطٍ من السَولة وهو الرصَد -3

ولَس من المصرؾ المركزٌ من لَمة السَولة  بنفسه وضعه المصرؾ

 الواجب االحتفاظ بها.

جراء التسوَة المصرفَة لحركة السَولة أٌ البدء بتسجَل االَرادات إ -4

النمدَة ثم تحدَد رصَد المسحوبات من السَولة النمدَة ثم معالجة أٌ 

 فرولات بَن الرصَدَن إن وجدت.

الباحث وعاَن السجبلت المالَة التٍ َمسكها لسم الخزَنة فٍ ما طلع وهنا ا      

َخص السَولة النمدَة وتنظَم العمل بها والحظ الباحث أن تلن السجبلت تحوٌ 

علً تارَخ المعاملة الذٌ َمَدها المحاسب بالخزَنة ولَمة االَداع وجهة التورَد 

بة تمرَر مالٍ تمَد ورلم االَصال المالٍ ثم اطلع الباحث علً سجل شهرٌ بمثا

 فَه جمَع المَم الَومَة فٍ نهاَة الشهر لمعرفة رصَد السَولة.
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(الخطواتفًتنظٌمإدارةالسٌولةبالمصرف4شكلرلم)
1
.

 

تحدٌدحجمالمروضلغرضتنظٌمحركةالسٌولةبالمصرف -ب

من البَانات التٍ تحصل علَها الباحث من مصادرها الربَسَة فٍ       

 وحسب استفسار الباحث ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ ؾالمصر

لراض فٍ بهدؾ معرفة ما إذا كان هنان سمؾ محدد من لبل المصرؾ لحجم اال

وهو من  -اتضح أن الحد موجود بالفعل من لبل إدارة المصرؾ هذا المصرؾ 

سموح صمَم وظَفة التنظَم اإلدارٌ فٍ جانب إدارة السَولة ،وكان ألصً حد م

( ملَار روبَة فٍ السنة لئللراض وأن المصرؾ له سَاسة بدَلة تعتمد 25به )

                                                           
 أعده الباحث .  - 1
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علً إعادة الهَكلة للسَولة فٍ حالة بلوغ هذا الحد واَماؾ االلراض تعتمد علً 

 الخطوات التالَة :

 زَادة الفترة للممرضَن فَما َتعلك بالدَن  -1

 زَادة فٍ الخدمات المصاحبة والتالَة لئللراض   -2

 عدد االلساط وتمرَبها  تملَل -3

 تخفَض  نسبة ارباح المصرؾ فٍ العملَات. -4

األوراقالحكومٌةلغرضتوفٌرالسٌولةبالمصرفالتعاملمع-ج

من البَانات التٍ تحصل علَها الباحث اتضح ومن أرض الوالع أن        

َتعامل مع األوراق ال ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ

َري الباحث أنها ال  فَها شبه التعامل بالفابدة َة التٍ تشمل معامبلتالحكوم

تنسجم مع طبَعة الخدمات واألحكام المنظمة لها فٍ المصرؾ اإلسبلمٍ عموماً 

وجده الباحث فعبلً من البَانات وهذا مطابك لوظَفة واختصاصات ما وهذا 

ومن األهمَة  سبلمٍ.للسَولة النمدَة فٍ المصرؾ اإلوالجَدة اإلدارة المناسبة 

بدَل لعملَة شراء أوراق مالَة تحمل شبهة الفابدة َمكن إدارة السَولة التنبَه أنه ك

فٍ المصارؾ اإلسبلمَة المَام بعملَات مالَة عن طرَك الحصول علَها من 

مصارؾ إسبلمَة موازَة أو عبر تسنَد مجمع األصول المنتجة للدخل، بحَث 
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اً من الحكومة بالسعر األسمً عند اإلصدار َشترٌ المصرؾ اإلسبلمٍ صكوك

 ً  .1األولٍ وَكسب أجرة أو ربحا

للسٌولةمنمالنجفرعاندونٌسٌامعامالتإدارةالمصرفاإلسالمً-3

الرلابةوظٌفةخالل

أن  علً السَولة النمدَة تضح من البَانات فٍ جانب وظَفة الرلابةا

َطلع بهذه الوظَفة أَضاً  ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ

كما اتضح أن مرالبة السَولة تشمل وكما هو األمر فٍ وظَفة التخطَط والتنظَم 

ن ذلن مرتبط عادة بالزبابن لدي لبة حركة الوارد والمصروؾ منها وأمرا

.المصرؾ من حَث التزاماتهم أو مستحماتهم من السَولة النمدَة

الباحث مصارؾ اإلسبلمَة فٍ عرفها التنظَمٍ فٍ جانب بؤن ال وٌرى

وظَفة الرلابة ومنها هذا المصرؾ االسبلمٍ معامبلت اندونَسَا فرع ماالنج 

تلزم بتكوَن لجنة رلابَة تسمً بهَبة الرلابة الشرعَة تموم بؤداء دور رلابٍ 

مضمونه مرالبة سَر العمل واألداء فٍ العملَات الَومَة مختلفة وهل تراعٍ فٍ 

 لن األحكام والمواعد التٍ تراعٍ الشرَعة اإلسبلمَة ولَم اإلسبلم األخبللَة.ذ

متابعة وفحص وتحلَل كافة األعمال والتصرفات وتعتبر الرلابة        

 جماعات والمإسسات والوحدات وؼَرهوالسلوكَات التٍ َموم بها األفراد وال

                                                           
دمحم، أَوب ،النظام المالٍ فٍ اإلسبلم، مإسسة دمحم بن راشد بن مكتوم، أكادَمَة انترناشونال، بَروت،  -1

 .590م، ص2007
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اعد الشرَعة اإلسبلمَة للتؤكد من أنها تتم وفما ألحكام ولو بالمصرؾ اإلسبلمٍ

، وبَان المخالفات  وذلن باستخدام الوسابل واألسالَب المبلبمة والمشروعة

، وتمدَم التمارَر إلً الجهات المعنَة متضمنة  واألخطاء، وتصوَبها فوراً 

 المبلحظات والنصابح واإلرشادات وسبل التطوَر إلً األفضل
1. 

مصرفأنواعالرلابةعلىالسٌولةبال(5شكلرلم)
2
.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ة ،الماهرة ،المعهد العالمٍ للفكر حسن َوسؾ ،الرلابة الشرعَة فٍ المصارؾ اإلسبلمَ،داود  -1
 .15م، ص 1996اإلسبلمٍ، 

 أعده الباحث .  - 2

 الرلابة الخارجَة الداخلَة الرلابة

 تتم بإشراؾ إدارة هذا الفرع 
تتم بإشراؾ اإلدارة 

 الربَسَة للمصرؾ
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 معامالت اإلسالمي المصرف يتبعها التي االستراتيجية: الثالث المبحث
 يتصرف وكيف النقدية السيولة نقص لمواجهة ماالنج فرع اندونيسيا

      منها فائض وجود حالة في
َعتبر تحدَد االستراتَجَة المتبعة فٍ أٌ مإسسة مصرفَة من المضاَا        

ً فٍ ما َتعلكالمهمة الحساسة و النمدَة ونظراً لطبَعة  ةبالسَول خصوصا

نوع االستراتَجَة المطبمة المصارؾ اإلسبلمَة وخصوصَتها فإن التعرؾ علً 

مصرؾ بأرض الوالع  فٍالباحث لصدها هو أحد أهداؾ هذه الدراسة التٍ 

 ةباإلدار المسإول الباحث واستفسر سؤلولذا  ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت

بالمصرؾ المانونَة
1

عن استراتَجَة هذا المصرؾ فٍ إدارته أثناء الممابلة معه  

أنه:  للسَولة التمذَة لدَه فمال بحٌث التنوٌع استراتٌجٌة المصرفٌستخدم هذا أن

صهاففًحالةالنمصٌمومبتعدٌلٌستخدمهذهالستراتٌجٌةلمواجهةفابضالسٌولةونم

إ النمصكذلنعنطرٌكالحصولجراءاتاللراضوتملٌصها المصرفبتوفٌر وٌموم

وهًخدمةتتمبٌنالمصارفاإلسالمٌةفًاألخرىعلىالمالمنالمصارفاإلسالمٌة

المصارف لإللراضلصالح المجال بفتح ٌموم السٌولة فً الزٌادة وفًحالة اندونٌسٌا

بشراءالذهبأوغٌرهبدونفوابدبٌنالمصارفاإلسالمٌةوكذلنٌمومالمصرفاألخرى

اٌمومالمصرفبإٌداعالفابضفًمصارفغٌر منالمعادنالتًلهالٌمةنمدٌة،وأحٌانا

سالمٌةدونتكبدهلمصارٌفخدمةالمالوبدنحصولهعلىالفابدةإ
.

 

                                                           

 .بالمصرؾ المانونَة باإلدارة مسإول/ الصفة بامبانج، فَنابَه مع( 2016-6-3) بتارَخ شخصَة ممابلة -1
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مدَر األصول ونابب لسم الخزَنة وهذا ما أكد علَه من جانب آخر        

بالمصرؾ 
1
 :إلَه  وجه الباحث سإاالً معه فمد جراها الباحث الممابلة التٍ أ فٍ.

 اإلسبلمٍ المصرؾ َتبعها التٍ االستراتَجَةجراءات تطبَك إ هٍ كَؾ

 َتصرؾ وكَؾ النمدَة السَولة نمص لمواجهة ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت

المصرف: فؤجاب  منها؟ فابض وجود حالة فٍ إنتطبٌكالستراتٌجٌةالتًٌتبعها

فابضفرعاندونٌسٌامعامالتًاإلسالم ولمواجهة السٌولة نمص لمواجهة مالنج

السٌولةكماٌلً:

التوسعمنخالل -1 فًحالةنمصالسٌولة:ٌلتجاالمصرفإلىاستراتٌجٌةأساسها

وتلبً السٌولة من المصرف حاجة تكفً للسٌولة جدٌدة تموٌل طرق عن البحث

بتوفٌر ذلن وٌكون منها الملحة المطلوبالحاجة الولت فً موجود ٌكون بدٌل

التجارٌة اإلعالنات خالل من التروٌج زٌادة المصرفعلى ٌعتمد ،كذلن والمناسب

لغرضجذب بتخفٌضاللساط ٌموم ا وأٌضا السابلة األموال على لغرضللحصول

العمالءحتىٌمومواباإلٌداعلدٌه.

من -2 فابض وجود حالة فً أي السٌولة: زٌادة حالة إلىفً المصرف ٌلتجا ها

التوسع الممرضٌنوعدم منلابمة علىالموجود هًالعتماد أساسها استراتٌجٌة

المتضمنة المختلفة الخدمات الزبابن بمنح المصرف ٌموم اللراضأي من وٌزٌد

 .اللراضوالمضاربةوغٌرهالتشغٌلفابضالسٌولةلدٌه

                                                           

 ةالخزَن لسم ونابب المالَة األصول مدَر/ الصفة بَما، مع( 2016-6-3) بتارَخ شخصَة ممابلة -1
 ..بالمصرؾ
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 مصرؾ اختار لماذا بالمصرؾ َةالمانون باإلدارة مسإولسؤل الباحث الو      

: السَولة؟ فؤجاب  إدارة فٍ االستراتَجَة هذه ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت

على تموم المصرففهً لوضع وهًمناسبة تحمكالمرونة مناسبة استراتٌجٌة ألنها

 فٍ للمصرؾ والمزاَا الفوابد االستراتَجَة هذه حممت ، ثم سؤله هل1التنوٌع

 ةوإدارتها؟ فمال المسإول باإلدارة المانونَ النمدَة سَولةال نمص مواجهة

أنهامكنتالمصرفبالمصرؾ:  إحداها لمدحممتهذهالستراتٌجٌةعدةفوابدومزاٌا

افًإدارةالسٌولةوشكلتطبٌمهامزٌداا منمواجهةأيعمباتكانتتشكلخطرااواضحا

نمدٌةبٌنالمصارفاإلسالمٌةٌحفظمكانةمنالمرونةكماإنإدارةالموالأوالسٌولةال

 .2ولوةالمصارفوٌنمٌهابشكلعام

ملخصالبٌانات

من البَانات أعبله الحظ الباحث أن هنان توجه استراتَجٍ فٍ إدارة  -1

ماالنج من خبلل مبلحظته  فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ

عمله بكل مرونة لؤلداء بمسم الخزَنة المسإول عن السَولة فهو َإدٌ 

 وبسبلسة مما َعنٍ أن المصرؾ َسَر وفك منهج استراتَجٍ. 

من البَانات استطاع الباحث أن َحدد االستراتَجَة التٍ َنتهجها هذا  -2

المصرؾ فٍ إداراته للسَولة لدَه، فمن خبلل الممابلة اتضح أن 

                                                           

 .بالمصرؾ المانونَة باإلدارة مسإول/ الصفة بامبانج، فَنابَه مع( 2016-6-3) بتارَخ شخصَة ممابلة -1
 المانونَة باإلدارة مسإول/ الصفة بامبانج، فَنابَه مع( 2016-6-3) بتارَخ شخصَة ممابلة - 2

 .بالمصرؾ



 

 114 
 

 االستراتَجَة المتبعة هٍ استراتَجَة التنوَع بحَث اعتمدها هذا المصرؾ

 لؽرض مواجهة نمص السَولة ولمواجهة الفابض منها. 

التٍ تعد متفرعة من  المتبعة )استراتَجَة التنوَعأن تطبَك هذه االستراتَجَة  -3

راد منها معالجة جانبَن فٍ هذا المصرؾ َُ استراتَجَة أكبر هٍ التوسع( 

 مهمَن فٍ موضوع السَولة وهما :

استراتَجَة التنوَع من ناحَة  السَولة َستفاد منفٍ رصَد نمص الفٍ حالة  - أ

معامبلت اندونَسَا َموم بتعدَل إجراءات االلراض  اإلسبلمٍأن المصرؾ 

أٌ تملَصها وَموم المصرؾ بتوفَر النمص فٍ السَولة النمدَة عن طرَك 

وهٍ خدمة تتم بَن  األخرية اإلسبلمَالحصول علَها من المصارؾ 

 ة فٍ اندونَسَا.اإلسبلمَالمصارؾ 

معامبلت  اإلسبلمٍالزَادة فٍ رصَد السَولة َموم المصرؾ فٍ حالة  - ب

بفتح المجال وتوسَعه لئللراض لصالح العمبلء وكذلن للمصارؾ  اإندونَسَ

ة منها طبعاً بدون فوابد اإلسبلمَبل حتً المصارؾ ؼَر  األخرية اإلسبلمَ

وال َتحمل المصرؾ أٌ تبعات مالَة فٍ سبَل ذلن حتً َرجع له أصل 

حالة استرجاعه كامبلً بدون فوابد ،كما أن من سَاسة المصرؾ  المبلػ فٍ

المطبمة طبماً لهذه االستراتَجَة َموم بشراء المعادن الثمَنة التٍ تحوٌ لَمة 

 فٍ حد ذاتها مثل الذهب.
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أن الممصود بتخفَض األلساط تمدَم تسهَبلت للعمبلء فٍ العملَات التٍ  -4

ا بَنته اجابة المسإول أنه ، وهو م َجرَها المصرؾ من مضاربة وؼَرها

فٍ حالة زَادة السَولة َزَد المصرؾ من االلراض وَموم بالتوسع فٍ منح 

م بها فٍ الزبابن أو العمبلء الخدمات المختلفة المتضمنة للمنتجات التٍ َمو

 حالة الفابض من السَولة.

 هذهل ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت مصرؾ ارَختا سببتبَن أن  -5

 ألنهان المصرؾ اختارها اتضح أ السَولة إدارة فٍ)التنوَع(  ةاالستراتَجَ

َع فٍ تحتوٌ علً التنو ألنهااستراتَجَة مرنة وهٍ مناسبة جداً لوضعه 

 الخَارات والبدابل. 

معامبلت  اإلسبلمٍن هذه االستراتَجَة لد حممت للمصرؾ اتضح أ -6

ما جاء فٍ من المزاَا والفوابد وعلً رأسها وأهمها ك اندونَسَا العدَد

البَانات أنها مكنت المصرؾ من مواجهة أٌ عمبات أو مصاعب كانت 

 .اعتماد هذه االستراتَجَة لوالءتشكل خطراً واضحاً 

كما شكل تطبَك هذه االستراتَجَة كما فٍ البَانات السابمة الفابدة للمصرؾ  -7

 إدارةن كما أواستثمار المال وعدم تجمَده المطلوبة من حَث منح المرونة 

َحفظ مكانة ولوة  ةاإلسبلمَموال أو السَولة النمدَة بَن المصارؾ األ
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المصارؾ وَنمَها بشكل عام من خبلل التعاون فٍ معالجة السَولة النمدَة 

 بَنهم.

تحلٌلومنالشةالبٌانات

صرفٍ َحتاج الجهاز ال من هذا البحث كما مر ذكره فٍ الجانب النظرٌ      

فرضت علَه من  التٍ املة لمواجهة التحدَاتاستراتَجَات كاإلسبلمٍ إلً 

 هذه مثل تبنٍوإن  خبلل التطورات االلتصادَة والمالَة فٍ الساحة الدولَة

 من اإلسبلمٍ المصرفٍ التنافـسَة للجهاز المدرة زَادة شانه من االستراتَجَات

مدروسة وخطط آلَات خبلل
1
وعلَه كان البَانات التٍ تحصل علَها الباحث  .

حو التالٍ فَما َخص االستراتَجَة المطبمة فٍ إدارة هذا المصرؾ علً الن

 -للسَولة النمدَة:

اندونٌسٌامعامالتاإلسالمًالمصرفٌتبعهانوعالستراتٌجٌةالتً -1

 النمدٌةالسٌولةأوزٌادةنمصلمواجهةمالنجفرع

من من خبلل البَانات التٍ تحصل علَها الباحث من مصادرها الربَسَة        

أرض الوالع بمصرؾ معامبلت اندونَسَا فرع ماالنج الحظ الباحث أن 

تلن  وهٍ االستراتَجَة المطبمة فٍ إدارة السَولة هٍ استراتَجَة التنوع

من أجل زَادة وأتساع فرص الشركة وذلن عن طرَك  االستراتَجَة المطبمة
                                                           

سبلمَة وتحدَات العولمة والتحرر المالٍ المصارؾ اإل الموسوٌ، حَدر َونس ،وجواد، كمال كاظم، - 1
، جامعة كرببلء العراق، المحور االلتصادٌ ،دورَة التصادَة 2مع إشارة خاصة عن اتفالَة بازل 

 .111علمَة محكمة تصدر عن كلَة اإلدارة وااللتصاد، ص 
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ن ن الؽرض مإجدَد، حَث عمبلء إضافة أسواق أو منتجات أو خدمات أو 

التنوَع هو السماح للشركة بالتوسع فٍ أعمالها ومنتجاتها وزَادة انتشارها عما 

هٍ علَه فٍ الوضع الحالٍ
1
. 

حسب التحلَل السابك اتضح أن االستراتَجَة المطبمة فٍ موضوع إدارة و      

السَولة النمدَة فٍ مصرؾ معامبلت اندونَسَا فرع ماالنج فٍ حالة نمص 

ً علً التوسع من السَولة أو زَادتها  هو وجود استراتَجَة بدَلة تعتمد أساسا

خبلل زَادة التروَج التسوَمٍ لؽرض الحصول علً األموال المطلوبة هذا 

َكون فٍ حالة نمص السَولة وكذلن هذه االستراتَجَة تطبك علً أساس تخفَض 

 االلساط الشهرَة لؽرض جذب العمبلء حتً َموموا بإَداع أموالهم.

طابك لما عرضه الباحث من دراسات لموضوع استراتَجَات وهذا م     

فٍ بَبة  الخدمات فٍ المنافسة حدة ازدَاد نأ السَولة فٍ المصارؾ ،حَث

،أو البدء  االستراتَجَة وأنواعهاخططها ل إداراتها مراجعةأدي ذلن ل المصارؾ

ت إعادة تمََم أهم المإشرا أجلفٍ تحضَرها إذا لم تعرفها من لبل ،وذلن من 

إلً  مستوي الخدمات المصرفَة التٍ تمدممن رفع لؽرض ال االلتصادَة والمالَة

العمبلء ثم المَام بتمََم مراكز الموة والضعؾ التٍ ستإثر علً األداء فٍ تلن 

                                                           

 Arabالدنمارن الجابرٌ ،عمر عبد الفتاح ،دراسة فٍ اإلدارة االستراتَجَة، األكادَمَة العربَة ب - 1
Academy in Denmark  25،ص. 
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المطلوب إتباعها  االستراتَجَاتالبَبـة ومـن بعدها توضَح األهداؾ فٍ 

تلن األهداؾإلً  للوصول
1
. 

بالمصرفالسٌولةزٌادةأونمصلمواجهةاستراتٌجٌةالتنوع-2

من البَانات السابمة اتضح أن هذه االستراتَجَة فٍ إدارة السَولة فٍ        

المصرؾ االسبلمٍ معامبلت اندونَسَا فرع ماالنج َراد بها أمرَن هامَن هما 

أنه فٍ حالة وجود فابض أٌ زَادة فٍ رصَد السَولة النمدَة فٍ المصرؾ 

ؾ حَنها علً توسَع سَاسة الراض الفابض منها لصالح بنون َعتمد المصر

إسبلمَة أخري ومن البَانات اتضح أنها ربما تكون بنون ؼَر إسبلمَة وهذا 

معمول به بشرط التمَد باألحكام والممررات فٍ الضوابط المصرفَة اإلسبلمَة 

ا إلً ولد َموم المصرؾ بشراء معدن الذهب ألنه من المعادن التٍ َمكن تحوَله

 نمد فٍ أسرع األولات عند الحاجة لذلن.

تموم بعض المصارؾ اإلسبلمَة بإَداع فابض السَولة لدي بعض  حَث         

البنون التملَدَة الربوَة لفترة معَنة لصَرة محددة، علً أن تموم األخَرة 

وهنان من  نفس المَمة ولنفس الفترة بدون فابدة اإلسبلمٍبإلراض المصرؾ 

هذا اإلجراء له تبعات ؼَر محمودة أهمها إن هذا المال ربما َستخدم َري بؤن 

                                                           
،عمان، األردن، دار المناهج للنشر والتوزَع، 1أبو نبعة، عبد العزَز مصطفً، التسوَك المعاصر، ط - 1

 .411م، ص2006
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فٍ المرض المحرم وؼَر ذلن واألولً التعامل مع المصارؾ اإلسبلمَة 

األخري
 1 . 

 وهكذا اتضح من خبلل البَانات التٍ تحصل علَها الباحث من مصادرها      

اندونَسَا فرع  مناسبة من حَث تطبَك مصرؾ معامبلت أن هذا االستراتَجَة

تلجؤ البنون  إنه حَنف: ماالنج لها حسبما َراها خبراء الصَرفة اإلسبلمَة 

التٍ تعتمد علً  التملَدَة فٍ إدارة السَولة فٍ حالة الوفر أو العجز إلً الوسابل

، أو  نمدَة، أو ودابع الربا، من خبلل السحب علً المكشوؾ أو منح تسهَبلت

تستطَع التعامل علً أساس  الالبنون اإلسبلمَة  ننجد أ ،إَداعات لمدد مختلفة 

مطلماً، بل أمامها فٍ حالة العجز االلتراض عن طرَك المرض  المرض بفابدة

 التٍ تحتاج األخريالعمود الشرعَة أو من الحساب الجارٌ  الحسن من خبلل

كبَع السلم والتورق المنضبط بضوابط  توافر ضوابط خاصة بكل عمدإلً 

إلدارة السَولة الصعوبة تمتضٍ تعاون البنون اإلسبلمَة فَما بَنها وهذه  ،الشرع

فٍ حالة الوفر أو العجز
2
. 

التً-3 التنوع استراتٌجٌة معامالتاإلسالمًالمصرفٌتبعهامزاٌا

 النمدٌةالسٌولةنمصلمواجهةمالنجفرعاندونٌسٌا

                                                           

شحاته ،حسَن حسَن ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة ،المعاََر واألدوات ،مرجع سابك ،ص  - 1
24. 
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تبَن أن لهذه  من البَانات التٍ عرض لها الباحث من مصادرها الربَسَة     

االستراتَجَة مزاَا عدَدة استفادت منها اإلدارة فٍ عملَة إدارة السَولة النمدَة 

بالمصرؾ االسبلمٍ معامبلت اندونَسَا فرع ماالنج ولعل أول تلن المنافع أنها 

ال تسمح بتكدس المال وحبسه دون االستفادة منه وهو مطابك لمنهج اإلسبلم 

ة لكثَر من المشاكل والفابدة تكون فٍ تشؽَله ولذا فالمال المخزون الراكد عرض

َموم هذا المصرؾ فٍ حالة وجود فابض من السَولة بإَداعه فٍ المصارؾ 

وتكثَره ضرورة وتحرَكه ولد اعتبر فمهاء المسلمَن تنمَة المال ، األخري

اإلسبلم تملَبه  ٍوَمصد باستثمار المال فكتبهم ، ٍأبواباً ف لذلنشرعَة وأفردوا 

ً لمواعد الشرَعة ٍ تحرَكه بمصد تنمَته وذلن فو المجاالت المشروعة وطبما

وحتً ال تنطبك هذه  اإلسبلمَة وذلن لتحمَك المنافع االجتماعَة وااللتصادَة

ةَ  الذََّهبَ  ََْكنُِزونَ  َوالَِّذَنَ ) األَة الكرَمة علً هذه المإسسة لال تعالً   َوال َواْلِفضَّ

ِ  َسِبَلِ  فٍِ َُنِفمُوَنَها (أَِلَمٍ  بِعََذابٍ  فَبَِشّْرُهمْ  َّللاَّ
1
  .    

ومن البَانات التٍ تحصل علَها الباحث اتضح كذلن حصول مزاَا أخري      

ال تمل أهمَة عن المزاَا السابمة لهذه االستراتَجَة وهٍ لجوء المصارؾ 

ا فَما بَنه التعاون اإلسبلمَة ومنها هذا المصرؾ كما تبَن علً أرض الوالع إلً

بَن البنون اإلسبلمَة فَما بَنها فٍ فٍ إدارة السَولة النمدَة وهو التعاون 

نجد أن ذلن له مرجعَة من أسس هذا الدَن الموَم وهو وموضوع السَولة 

                                                           
 .34سورة التوبة االَة :  - 1
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 َوال َوالتَّْمَوي اْلبِرِّ  َعلًَ َوتَعَاَونُواالتكافل والتعاون بَن المسلمَن لال تعالً )

ثْمِ  َعلًَ تَعَاَونُوا (اْلعُْدَوانِ وَ  اإْلِ
1

ومما وجده الباحث فَما نمل فٍ الدراسات  

التمارَر التٍ واكبت األزمة التٍ اجتاحت أمرَكَا بما عرفت بؤزمة الرهن 

العمارٌ أن المصارؾ فَها لم تمدم أٌ مساعدات لبعضها فانهارت بَن عشَة 

وضحها فٍ أزمة مالَة متعلمة بالسَولة عدت من أكبر أزمات المرن الواحد 

 العشرون االلتصادَة فٍ العالم.و

وأخَراً إن االستراتَجَة المتنوعة والموسعة كما َراها الخبَر االلتصادٌ   

اإلسبلمٍ الشَخ )علٍ المره داؼٍ( والتٍ تتفك مع توجه هذا المصرؾ 

 حاجتها لمدي دلَمة اإلسبلمَة بدراسة المإسسة االستراتَجٍ تتلخص فٍ لَام

ً  المطلوبة السَولةإلً  ً  َومَا ً  وأسبوعَا  والبعَد، المتوسط المدي وعلً وشهرَا

السابمة  الدراسات وعلً اإلحصاء لؽة علً الدراسة هذه أن تعتمد بد وال

 وؼَر العادَة والطاربة الظروؾ االعتبار بنظر األخذ مع المعمولة واالحتماالت

ً االحتَاط ،وتنوَع  مع العادَة ً  ألنشطة وتوزَعها توزَعا ً لابم دلَما علً  ا

 المتنوعة من حَث ما َمكن تسََله بسهولة وبسرعة أو بصعوبة أو االستثمارات

تشمل  هو متوسط، وكذلن األمر فٍ ؼَر االستثمارات حَث ال بد أن

                                                           

 .2سورة المابدة اآلَة  - 1
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المحلَة أو العالمَة  االستثمارات فٍ األسهم والصكون المطروحة والبورصات

 .1لً ولت أطولتسََلها إ باإلضافة إلً العمارات والمصانع التٍ َحتاج

 

فًالمصرفٌتبعها(ملخصالستراتٌجٌةالت6ًشكلرلم)

.2إدارةالسٌولةالنمدٌة

8- 

9-   

                                                           
  .42-41المره داؼٍ ،إدارة السَولة فٍ المإسسات المالَة اإلسبلمَة مرجع سابك ،ص  - 1
 أعده الباحث .  - 2

 

 استراتٌجٌةالتنوٌع

لؽرض االستراتَجَة المطبمة فٍ هذا المصرؾ  

التٍ تناسب وإدارة السَولة : هٍ استراتَجَة التنوَع 

إدارة السَولة فٍ حالة الفابض أو فٍ حالة النمص 

ئللراض لصالح ففٍ حالة الفابض َتم فتح المجال ل

المصارؾ األخري أو المَام بشراء الذهب وؼَره 

المصرؾ من المعادن الثمَنة وفٍ حالة النمص َموم 

 المَام تملَصها أو وأبتعدَل إجراءات االلراض 

 لتراض من المصارؾ اإلسبلمَة األخري.باال
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 معامالت اإلسالمي المصرف تواجه التي التحديات: الرابع المبحث
 مخاطر حيث من النقدية للسيولة إدارته في ماالنج فرع اندونيسيا
      الشرعية بالضوابط التقيد حيث ومن السيولة

كان اهتمام الباحث بالبحث فٍ التحدَات التٍ ال تكاد تخلو منها أٌ مإسسة  -أ

سؤل ولذا هذا المصرؾ ومنها السَولة مخاطر المتعلمة ب التحدَاتمصرفَة وهٍ 

 التحدَات ماهٍأثناء الممابلة معه بالمصرؾ  المانونَة باإلدارة الباحث المسإول

 إدارته فٍ ماالنج فرع اندونَسَا تمعامبل اإلسبلمٍ المصرؾ تواجه التٍ

التًفؤجاب المسإول : ؟ السَولة مخاطر حَث من النمدَة للسَولة التحدٌات إن

مالنجفًإدارتهللسٌولةالتمذٌةهًفرعاندونٌسٌامعامالتاإلسالمًتواجهالمصرف

المصرفبتحديداخلًٌتعلكبكٌفٌةإدارةالسٌولةأيمدىنجاحمرتبطةبالمماماألول

العمٌلأوالزبونسلونبتحديخارجًوهومتعلكبفًإدارتهللسٌولةبشكلجٌدو
1
. 

دَر األصول المالَة ونابب لسم الخزَنة بالمصرؾ هو ما دعمه جواب مو      

ٌمكنبالمول :  ل حٌث التحدٌات أصعب من بالسٌولة المرتبط وسلوكه الزبون ٌعتبر

ااألخرىملالتنبؤبهبشكلكاملبعكسالعوا  .2 التًٌمكنتحدٌدهالدرجةكبٌرةمسبما

 الصعوبات ماهٍ بالمصرؾ المانونَة باإلدارة المسإولكما سؤل الباحث          

؟  المصرؾ بهذا النمدَة السَولة إدارة فٍ المركزٌ البنن مع التعامل عن الناتجة

وأنالمأمولبالشكلٌنمولفهواإلسالمًالمالبسوقمرتبطةتحدٌاتتوجدفؤجاب : 

                                                           

 .بالمصرؾ المانونَة باإلدارة مسإول/ الصفة بامبانج، فَنابَه مع( 2016-6-3) بتارَخ شخصَة ممابلة -1
 الخزَنة لسم ونابب المالَة األصول مدَر/ الصفة بَما، مع( 2016-6-3) بتارَخ شخصَة ممابلة - 2

 .بالمصرؾ
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مدَر الباحث كما سؤل  .المدىالمصٌرةالعمودنوعمنأغلبهاالمبرمةالعمود

 الصَػ بسبب تحدَات توجد األصول المالَة ونابب لسم الخزَنة بالمصرؾ هل

العناٌةالمصرؾ؟ فمال : هذا فٍ المستخدمة التموَلَة التموٌلٌة اإلجراءات تتطلب

أي اهمال إن حٌث لدٌهالكاملة مستمبالا السٌولة فً عرالٌل إلى ٌؤدي منها جانب

السٌولةولكنهٌؤدي افاٌمافاللراضٌؤديإلىزٌادة اخاصا اهتماما فالمصرفٌولٌها

إلىمخاطرأخرىوربماخسابرللمصرففًالمنظورالمرٌبولذاٌحتاجاإلمرلدراسة

كاملة
 1

. 

 فٍللباحث فٍ ممدمة هذا البحث  وهذه البَانات سبك وأن أكدتها مبلحظة     

إلً أنه رؼم نجاح المصارؾ اإلسبلمَة الكبَر فٍ حشد المدخرات وفٍ  االشارة

اجتذاب الودابع إال أنها لم تستطع حتً اآلن استثمار األموال فٍ األجل المصَر 

ا  ً مع اإلَفاء بمتطلبات السَولة عن طرَك األسواق الثانوَة ممَّ استثماراً مجدَا

َجاد تحدٌٍ كبَر لها أجبرها علً االحتفاظ بمستوي عاٍل من موجوداتها َعنٍ إ

بشكل نمداً ال َدر دخبلَ ،بالرؼم من نجاحها مإخراً فٍ إصدار بعض األدوات 

التموَلَة المابمة علً فكرة سندات الممارضة كالصكون اإلسبلمَة فٍ بعض 

 .2المناطك من العالم اإلسبلمٍ

                                                           

 ةالخزَن لسم ونابب المالَة األصول مدَر/ الصفة ،بَما مع( 2016-6-3) بتارَخ شخصَة ممابلة - 1
 بالمصرؾ.

العبادٌ ،عبد السبلم ،عبد هللا ،خالد أمَن ،الصكون اإلسبلمَة )التورَك( وتطبَماتها المعاصرة ،مرجع   -2
 . 95سابك ،ص 
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تحدَات التٍ رأي الباحث أهمَة تسلَط الضوء علَها وكان الشك الثانٍ من ال -ب

 ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ تواجه التٍ التحدَاتوهٍ 

تبَن وهو ما  الشرعَة بالضوابط التمَد حَث من النمدَة للسَولة إدارته فٍ

لباحث فعبلً فٍ أرض الوالع من خبلل اإلجابة التٍ تحصل علَها عند سإال ل

 تواجه التٍ التحدَات ماهٍحَث سؤله : بالمصرؾ المانونَة باإلدارة سإولمال

 حَث من النمدَة للسَولة إدارته فٍ ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت مصرؾ

تولًإدارةالبنن نعم: التجارَة؟ فؤجاب  المعامبلت فٍ الشرعَة بالضوابط التمَد

التح وإن بالغة أهمٌة الشرعٌة بالضوابط العاملونوإدارةاللتزام أنٌستمر دياألبرز

باألخالق تعاملهم وكذلن المعامالت فً الشرٌعة بأحكام اللتزام مبدأ على المصرف

الحسنةمعالزبابنوغٌرهم
1
. 

ملخصالبٌانات

 التٍمخاطر السَولة تحدَات  ك األول وهٍالشأن التحدَات المرتبطة ب -1

 إدارته فٍ ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ تواجه

 هٍ علً نوعَن هما: النمدَة للسَولة

النوع األول وهٍ تتعلك أساساً بكَفَة تطبَك اإلجراءات اإلدارَة الَومَة أٌ   -أ 

مدي نجاح المصرؾ فٍ ضبط السَولة وَري الباحث إنها تعد من التحدَدات 

                                                           

 المانونَة باإلدارة مسإول/ الصفة بامبانج، فَنابَه مع( 2016-6-3) بتارَخ شخصَة ممابلة - 1
 .بالمصرؾ
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ت التٍ َمكن التؽلب علَها وضبطها لو كانت إدارة المصرؾ متبعة للخطوا

 العلمَة والمانونَة والشرعَة فٍ إدارة السَولة وضبطها. 

النوع الثانٍ وهٍ تتعلك بالممام األول بسلون العمبلء أو الزبابن وأن الزبون  -ب 

كما جاء فٍ البَانات هٍ من أكبر التحدَات فٍ ضبط السَولة النمدَة ألنه ال 

طة للسَولة َمكن التنبإ بظاهرة السلون البشرٌ وَمكن وضع األلَات الضاب

فٍ المصرؾ ولكن كَؾ نضبط حركة اإلَداع والسحب من الزبابن أو 

 العمبلء.

وجد الباحث من التحدَات التٍ تتعلك بإدارة السَولة فٍ هذا المصرؾ  -2

اإلسبلمٍ ما َتعلك بالصَػ التموَلَة المستخدمة حَث أن بعض الصَػ ال 

نات إن اإلجراءات َتناسب مع سَاسات البنون اإلسبلمَة وكما اظهرت البَا

التموَلَة تستلزم العناَة التامة والحرص الكبَر حَث إن إهمال أٌ جانب 

منها َإدٌ إلً صعوبات فٍ السَولة فٍ المدي المرَب ،فالمرار مثبلً بإَماؾ 

االلراض لد َإدٌ بنتابج طَبة فٍ المدي المرَب ولكن ربما َإدٌ إلً 

ً من ناح َة خسابر وتفوَت فرص خسابر فٍ المدي لَس بالبعَد أَضا

 استثمارَة علً المصرؾ اإلسبلمٍ. 

ناتجة عن التعامل مع البنن المركزٌ فٍ التٍ هٍ  التحدَاتمن جانب هنان  -3

إدارة السَولة النمدَة بهذا المصرؾ اإلسبلمٍ مصرؾ معامبلت اندونَسَا 
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الصعوبات تلن التحدَات واتضح من البَانات أن  وحسب ما فرع ماالنج

اساً بوجود ركود فٍ سوق المال اإلسبلمٍ أٌ فٍ مجال التسوَك مرتبطة أس

اإلسبلمٍ وإن أؼلب عمود هذه المصارؾ اإلسبلمَة من نوع العمود لصَرة 

 األجل.

أن هنان التحدَات المرتبطة بالتمَد بالضوابط الشرعَة فٍ موضوع السَولة  -4

وهٍ  النجمصرؾ معامبلت اندونَسَا فرع ما َلتزم بها َجب أن التٍالنمدَة 

تحدَات مرتبطة بؤن تكون المعامبلت الجارَة فٍ موضوع السَولة بعَدة 

عن شبهة الربا ونحوه وكذلن التمَد بالنسبة للموظفَن واإلدارة بالمَم 

اإلسبلمَة والبعد عن الؽش واالحتَال واالحتكار وؼَرها فٍ أمر إدارة 

رلابة علً السَولة وهو تحدٌ َجب علً المصرؾ التمَد به ومتابعة ال

 تطبَمه وعدم اهماله.

تحلٌلومنالشةالبٌانات

 اإلسبلمٍ المصرؾ تواجه التٍ لمد لام الباحث بتحدَد وتصنَؾ التحدَات      

 مخاطر حَث من النمدَة للسَولة إدارته فٍ ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت

 الشرعَة فٍ جانب السَولة وكان لصد بالضوابط التمَد حَث ومن السَولة

 الباحث التفرَك بَن نوعَن من التحدَات كما َلٍ من حَث الشكل والمضمون:
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التحدَات األولً مرتبطة بمخاطر السَولة وعملَاتها والتٍ َنصب أؼلب  -1

البحث علَها فٍ الدراسات وشؽلت اهتمام العدَد منهم ولَس األمر من فراغ 

 بل ألهمَة موضوع مخاطر السَولة وإنها جدَرة بالبحث. 

انَة تشَر للصعوبات المرتبطة بالتمَد بالضوابط الشرعَة سواء من والث -2

العاملَن أو إدارة المصرؾ اإلسبلمٍ معامبلت اندونَسَا فٍ ما َتعلك 

وَختص بموضوع السَولة النمدَة، وكان الوصؾ األلرب هو الصعوبات 

 الشرعَة. بالضوابط بالتمَد المرتبطة

فرعاندونٌسٌامعامالتمًاإلسالالمصرفتواجهالتًالتحدٌات-1

 السٌولةمخاطرحٌثمنالنمدٌةللسٌولةإدارتهفًمالنج

من البَانات التٍ تحصل علَها الباحث من مصادرها الربَسَة بمصرؾ       

بمخاطر  نج وفٍ ما َخص التحدَات المرتبطةمعامبلت اندونَسَا فرع ماال

ه هذا النوع من التحدَات أن هذا المصرؾ َواجمن أرض الوالع السَولة اتضح 

 المرتبطة وهٍ من التحدَات الشابعة فٍ كل المصارؾ وهٍ تلن المخاطر

 لممابلة البلزمة األموال توفَر فٍ مصاعب المإسسة تواجه أن باحتمال

وتعرؾ مخاطر السَولة بعدم لدرة المإسسة  .(المستحمة مطلوباتها) التزاماتها

رتبة علَها عند استحمالها أو سدادها بتكلفة علً مواجهة االلتزامات المالَة المت

أعلً، وكذلن عدم لدرة المإسسة علً تموَل الزَادة فٍ جانب الموجودات دون 
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االضطرار إلً تسََل الموجودات بؤسعار ؼَر عادلة أو اللجوء إلً مصادر 

 أموال ذات تكلفة عالَة
1
 . 

 بالتزاماته وفاءال علً المصرؾ لدرة عدم فٍتتمثل  المخاطر هذهإن        

 خسابر تحمل دون لذلن، البلزمة األموال توفَرو ، األداء تستحك عندما المالَة

 َكون العادَة، وفٍ ولد التشؽَل لمتطلبات كافَة و تكون ؼَرأو تكلفة عالَة ،أ

  االلتراض طرَك عن معمولة بتكلفة السَولة علً الحصول فٍ الصعوبة نتَجة

صولاأل تسََل علً المدرة عدم أو
2 

. 

ولمد جاءت هذه النتابج من البَانات المحصلة من الممابلة مطابمة بالفعل لما      

ثم اإلشارة إلَه بعد لَام الباحث بإجراء نظرة فاحصة للتمارَر المالَة عن 

معدالت السَولة فٍ بنن معامبلت اندونَسَا عن السنوات األخَرة وبالتحدَد عن 

أن حجم السَولة لد شهد تذبذبات ملحوظة م( ولد وجد 2013 – 2011الفترة )

من حَث االرتفاع واالنخفاض
3
من البَانات المتحصل علَها اتضح أن و .

التحدَات المرتبطة بمخاطر السَولة فٍ مصرؾ معامبلت اندونَسَا فرع ماالنج 

 هٍ علً نوعَن هما :

                                                           
اء المالٍ لمصرؾ الرشَد وأهمَته فٍ لَاس مخاطر السَولة عبد الستار ،رجاء رشَد ،تموَم األد - 1

 .126المصرفَة ،دون سنة النشر ،ص 
خان ،طارق هللا وأحمد ،حبَب ،إدارة المخاطر: تحلَل لضاَا فٍ الصناعة المالَة اإلسبلمَة ،مرجع  - 2

 .46سابك ،ص 
3- Suciati، FINANCIAL PERFORMANCE RATIOS BASED ON LIQUIDITY، 

PROFITABILITY AND SOLVENCY OF ISLAMIC BANKING 
INDONESIA PT BANK Muamalat Tbk. PERIOD 2011-2013. 
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الداخلٌة -أ ً  التحدٌات  : أٌ تلن المرتبطة بتطبَك اإلجراءات المعتادة َومَا

من المستجدات وهٍ مخاطر التشؽَل وهٍ تشَر إلً ما َسمً بتحدَات أو 

َشمل هذا النوع العملَة المتولدة من وفٍ عالم إدارة المخاطر الحدَثة، 

الفشل فٍ  من،وهٍ تعنٍ الخسارة الناتجة  العملَات الَومَة للمإسسة

حمك فالمإسسة إما أن ت ة علً السَولةالنشاط الداخلٍ وإجراءات الرلاب

االحتَال المالٍ )االختبلس(، عملَات خسارة وإما ال تحممها، وتشمل 

التزوَر، تزََؾ العمبلت، السرلة والسطو، الجرابم اإللكترونَة
1
. 

: وهٍ تشَر إلً تعامل المصرؾ فٍ جانب السَولة التحدٌاتالخارجٌة -ب

مع سلون الزبابن الذٌ َتصؾ بعد االستمرار وهو بطبَعته متؽَر فتتولع 

وكما اتضح من البَانات المحصلة إدارة السَولة أٌ تؽَر فٍ هذا التعامل 

وجود التحدَات الخارجَة المرتبطة بالسوق المالٍ اإلسبلمَة وما َشهده من 

 َتعامل إن المصرؾذلن . من ركود فٍ العمود المصَرة األجلحَن آلخر 

 وضعوا نالذَ المودعَن أٌ الجمهور أموال علً مإتمن وهو الناس بؤموال

 الممنوحة الثمة مستوي فٍ لَكون َسعً وهو أموالهم، أودعوه و فَه ثمتهم

 َرؼبون ما سحب طلبوا إذا المودعَن لطلبات حاضر َكون أن فعلَه لذا له

                                                           
الكراسنة، إبراهَم، أطر أساسَة ومعاصرة فٍ الرلابة علً البنون وإدارة المخاطر، صندوق النمدٌ  - 1

 .38-36،ص 2006العربٍ، ومعهد السَاسات االلتصادَة، أبو ظبٍ، مارس 
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 المصرؾ لدي الكافَة السَولة توفر وجوب مبدأ وهذا ودابعهم، من فَه

الزبابن لبل من اآلتَة السحب طلبات لمواجهة
1
. 

فرعاندونٌسٌامعامالتاإلسالمًالمصرفتواجهالتًٌاتالتحد-2

الشرعٌةبالضوابطالتمٌدحٌثمنالنمدٌةللسٌولةإدارتهفًمالنج

من خبلل البَانات التٍ تحصل علَها الباحث من مصادرها الربَسَة فَما        

 فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ َتعلك بالشك الثانٍ من تحدَات المصرؾ

ذلن المتعلك بالتحدَات التٍ علمها الباحث  النمدَة للسَولة إدارته فٍ ماالنج

بجانب التمَد بالضوابط الشرعَة التٍ َنتهجها مصرؾ معامبلت اندونَسَا فرع 

ماالنج وعلً ضوء ذلن وجد الباحث إنها من التحدَات المهمة وأن التحدٌ 

ؾ فٍ الحرص علً إتباع األبرز أن َستمر العاملون وكذلن إدارة المصر

األحكام الشرعَة وكذلن إتباع األخبلق والمَم اإلسبلمَة فٍ التعامل مع الزبابن 

وهذا الممصود به هنا حصراً التعامبلت فٍ موضوع السَولة وإدارتها فعندما 

َموم الموظؾ بإعطاء معلومات ؼَر وضحة أو ؼَر صادلة عن مستوي 

ً لمَم اإلسبلم وأخبلله، فكان لزاماً السَولة للزبون وؼَره ذلن َعد ذلن  مجانبا

 للمصرؾ أن َراعٍ هذه الجوانب.

                                                           

الحلَم ،حمزة ،وآخرون ،البنون الشاملة ودورها فٍ تحفَز االستثمار دراسة حالة : بنن البركة عبد  - 1
الجزابر ،شهادة جامعَة فٍ العلوم االلتصادَة، جامعة لاصدٌ مرباح - وكالة ؼرداَة-الجزابرٌ 

 .39م، ص 2012ورللة، 
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 تكون التٍ وَمكن تعرَؾ هذا النوع من الصعوبات بؤنه: تلن الصعوبات      

 أمانة عدم: أهمها ومن متعمدة ؼَر أو متعمدة كانت سواء أخطاء عن ناتجة

 عمل لطبَعة اآللٍ ماإلعبل برامج مبلبمة عدم المهنَة، األخطاء الموظفَن،

اإلسبلمَة البنون
1.

هم المخاطر أحدي إمخاطر االلتزام بالشرَعة اإلسبلمَة إن  

 بؤحكاملحساسَة العمبلء تجاه التزام المصرؾ  تواجه المصرؾ نظراً  التٍ

 فؤٌ خلل فٍ هذا الجانب سَنعكس فوراً  الشرَعة اإلسبلمَة وتطبَمه لمبادبها ،

، وهذا سَكون ذو اثر سلبٍ علً  وثمتهم بهعلً عبللة العمبلء بالمصرؾ 

لبالهم فٍ وضع ودابعهم فٍ المصرؾإ
2
. 

ً فٍ وذلن       الولاَة والعبلج من إن للمَم اإلَمانَة واألخبللَة دوراً مهما

زمة سواء كانت بالنسبة للمإسسة الدابنة التٍ تعانٍ من األ السَولة مشكبلت

ن اإلسبلم َربَهما علً أساس ، حَث إ أو الشخص المدَن ، بسبب عدم السداد

، فهذا  األمر كله إلَه مع األخذ بكل األسباب المتاحة اإلَمان باهلل، وإرجاع

كما َحمك الخوؾ من هللا تعالً فٍ المنع من الولوع فٍ  ، الجمع َحمك التوازن

أسس  علً ، كما المَم األخبللَة تربَهما الناس بالباطل المحرمات وأكل أموال

، والتسامح والتَسَر، والوفاء والمصد  وحب الخَر لآلخرَن ، الصدق واألمانة

                                                           
لصناعة المالَة اإلسبلمَة ،مرجع خان ،طارق هللا وأحمد ،حبَب ،إدارة المخاطر: تحلَل لضاَا فٍ ا - 1

 .32سابك ،ص 
الطالب، ؼسان سالم ،مخاطر السَولة النمدَة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة بحث ممدم للمإتمر الدولٍ الثانٍ  - 2

م، 2015 -30/7-29للمالَة والمصرفَة اإلسبلمَة عمان ،األردن جامعة العلوم اإلسبلمَة العالمَة 
 .9ص 
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، واإلحساس بآالم البعض كجسد واحد  والتكافل والتضامن واالعتدال والتعاون

 ، والطمع ، والجشع مثل األنانَة:سَبة  ،كما أن السلون السٍء، واألخبلق

  س، والرشوة واالختبل والكذب والؽش ، والممار، ، والمماطلة والؽدر والخَانة

، والحَل  والتبذَر، واالحتكار، واالستؽبلل ، واإلسراؾ ونمض العهود والوعود

عن رحمة هللا وعن اإلسبلم تصؾ بها بعَداً   ، واعتبر من لد حرمها اإلسبلم
1
. 

أهمَة العناَة والحرص علً التمَد بالضوابط الشرعَة فٍ  وٌرىالباحث

حَث تكتسب أهمَة السَولة  عهوهو ما تتفك الدراسات م موضوع إدارة السَولة

فٍ المصارؾ اإلسبلمَة بُعداً أعمك ألن وسابل الحل السرَع لمشاكل السَولة 

المتوفرة لدي البنون التملَدَة )أدوات إدارة مخاطر السَولة فٍ المصارؾ 

التملَدَة( ؼَر متوفرة للمصارؾ اإلسبلمَة مثل الممرض األخَر والعمود اآلجلة 

رها بسبب الضوابط الشرعَة التٍ تعمل المصارؾ وعمود المشتمات وؼَ

 .2اإلسبلمَة فٍ ظلها

 للعمود الشرعَة بالضوابط االلتزامأشارت دراسات عدَدة أن  كما      

 فٍ والمساهمة وأزماتها، السَولة مشكبلت تجنب فٍ كبَراً  دوراً  له والمعامبلت

 عن االبتعاد تٍَؤ ما تمتضٍ الشرعَة الضوابط هذه ألن وذلن ولعت، إذا حلها

                                                           

هـ. 1415هللا ،دور المَم واألخبلق فٍ االلتصاد اإلسبلمٍ، مكتبة وهبة  المرضاوٌ، َوسؾ عبد - 1
شحاته، حسن ،االلتزام بالضوابط الشرعَة فٍ المعامبلت المالَة اإلسبلمَة، دار التوزَع والنشر 

 .53هـ، ص1417اإلسبلمَة ،
 األموال ظَؾتو علً وأثره اإلسبلمَة المصارؾ سَولة علً المركزٌ ،البننسمحان ،حسَن دمحم  - 2

 .10،ص  األردن ، الزرلاء جامعة" األردنٍ المركزٌ البنن لتعلَمات تحلَلَة دراسة"
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 تمتضٍ وأنها .المشروعة ؼَر والمضاربات والممار، والمَسر والؽدر الربا

ً  كان سواء- علَه المعمود وجود ً  أم خدمات، أم منافع، أم ،أعَانا   حمَمَة حمولا

ً  واالبتعاد  والشكلَة والصورَة العمود وعن ، اإلنسان َملكه ال ما بَع عن تماما

والحَل
1
. 

عد األخبللٍ المكانة المهمة فٍ جانب تعامبلت المصرؾ مع الؽَر للبوأن         

حَث َكفٍ أن َستوعب الموظؾ فٍ المصرؾ اإلسبلمٍ ومنها جانب السَولة 

، بل هنان بُعد آخر مهم  المعرفة بالضوابط الّشرعَة للمعامبلت المالَة فحسب

 بنظام تبطفٍ أداء العمل كما فٍ حَاتنا عموماً، وهو البعد األخبللٍ الذٌ َر

 نوهذا مرّده إلً أ ، ههوفم اإلسبلمٍ التشرَع فٍ ملزم نحو علً المعامبلت

 وأخبلق ومعامبلت عبادات رَعةوالشّ  ودنَا ودَن وشرَعة عمَدة اإلسبلم
2
. 

فًمعالجة اإلسالمٌةالمنشود إلدارةالسٌولة دورالمؤسسةالعالمٌة-3

 مشاكلالسٌولةفًالمصارفاإلسالمٌة

ً ضوء التحدَات التٍ تم تحلَلها ومنالشتها أعبله  َري الباحث بؤن عل      

معالجة مشكلة السَولة فٍ المصارؾ اإلسبلمَة والحد من صعوباتها َكمن فٍ 

تعاون المصارؾ والمإسسات اإلسبلمَة فَما بَنها وتكافلها علً أعلً مستوي 

                                                           
  .46المره داؼٍ ،إدارة السَولة فٍ المإسسات المالَة اإلسبلمَة مرجع سابك ،ص - 1
 البعلٍ ،عبدالحمَد محمود ،أخبللَات العمل المصرفٍ اإلسبلمٍ، بحث ممدم إلً: المإتمر الرابع - 2

للهَبات الشرعَة للمإسسات المالَة اإلسبلمَة المنعمد فٍ مملكة البحرَن تنظَم هَبة المحاسبة 
اكتوبر  4 –3هـ الموافك 1425شعبان  20 –19والمراجعة للمإسسات المالَة اإلسبلمَة خبلل الفترة 

 .24م، ص 2004
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اندونَسَا فٍ ومن ذلن الخطوة المهمة التٍ شاركت فَها مإسسات هذه الببلد 

 مإسسة اإلسبلمَة وهٍ السَولة إلدارة تؤسَس ما َعرؾ بالمإسسة العالمَة

 من مجموعة طرؾ من ، م2010 من شهر أكتوبر 25 فٍ َوم أُُسست عالمَة

 إندونَسَا،: فَها المساهمَن وأهم النمدَة بها، والسلطات فٍ دول إسبلمَة البنون

  المتحدة العربَة اإلمارات ، تركَا ، ةالسعودَ ، لطر ، نَجَرَا مالَزَا، الكوَت،

 للمإسسات السَولة إدارة تحسَنإلً  المإسسة وتهدؾ للتنمَة، اإلسبلمٍ والبنن

 تحمك ومنتجات بؤدوات المالٍ السوق ومد المصَر، األجل فٍ اإلسبلمَة المالَة

  الحدود عابرة االستثمارات تعزَزإلً  المإسسة تهدؾ كما الشرعَة السبلمة

المالٍ واالستمرار الدولَة الروابطوزَادة 
1

 . 

 اإلسبلمٍ المالٍ السوق تنظَم عن مسإولة تكون مإسسة لَام َعنٍ وهذا      

علً شرعَة ونظامَة  المصادلة فٍ مسإولَتها عن فضبلً  وتطوَره، الدولٍ

 وتوجد جهات ومإسسات إسبلمَة عدة تـصدر األدوات المالَة اإلسبلمَة

كون اإلجارة وصكون المرابحة وؼَرها من الصكون األدوات المالَة مثل ص

فإن لَام مثل هذه المإسسة ستوحد تلن الجهات مما َكون من  اإلسبلمَة، ومن ثم

                                                           
ارؾ اإلسبلمَة ،األسس الرباطٍ، أحمد سعد ،صابرَن المبرون الحداد، إدارة السَولة بالمص - 1

 .10والنظرَات ،مرجع سابك، ص 
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اإلصدارات المالَة اإلسبلمَة ومعالجة السلبَات  شؤنه سد ثؽرة كبَرة فـٍ سـوق

فَها
1
.  

سبلمَة فٍ وَري الباحث أهمَة التعاون وتظافر الجهود بَن المصارؾ اإل     

موضوع السَولة واَجاد الوسابل للحفاظ علً لوة ومناعة هذه المإسسات حتً 

ال تتعرض لمشاكل السَولة والولاَة من أزماتها كما حدث فٍ البنون التملَدَة 

فٍ أكثر من مرة وألكثر من أزمة ولَست بعَدة عنا كما فٍ أزمة السَولة فٍ 

هتمام بالعمل المإسسٍ اإلسبلمٍ وتنسَك أمرَكَا فٍ العشرَة السابمة ولذلن فاال

الجهود والخبرات واالمكانَات له أهمَة بالؽة فٍ مواجهة هذه التحدَدات 

 مزاولتها فٍ المصارؾ تواجهه التٍ التحدَات أبرز من العاصفة. فالسَولة

 التوازن ومن أجل تحمَك عالَة بكفاءة لعملها والتٍ تؤمل أن تكون طرَمة األداء

 أخري ومن جهة من بااللتزامات والوفاء جهة من األرباح حمَكت مطلب بَن

 والسَاسات االستراتَجَات من العدَد استخدامإلً  المصارؾ تلجؤ ذلن أجل

فَها وتجنب الصعوبات المحتملة فٍ  المرونة تحمَك فٍ تساعدها التٍ واألدوات

ذلن 
2
.  

 

                                                           
الموسوٌ، حَدر َونس وجواد، كمال، المصارؾ اإلسبلمَة وتحدَات العولمة والتحرر المالٍ ،مرجع  - 1

 .113 سابك ،ص
الرباطٍ، أحمد سعد ،صابرَن المبرون الحداد، إدارة السَولة بالمصارؾ اإلسبلمَة ،األسس  - 2

َولَو،  30-28 لَة والمصرفَة اإلسبلمَة، لَبَا،من المإتمر الدولٍ الثانٍ للماوالنظرَات، ورلة ض
 .3م، ص 2015
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السٌولةبالمصرفتحدٌات(أنواع7شكلرلم)
1
.









                                                           
 أعده الباحث .  - 1
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:الخامسفصلال

والتوصٌاتالنتابج



 جـــــــالنتاب:  أوالً 

 

 ً  .التوصَـات:  ثانَا
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الخامسالفصل

والتوصٌاتالنتابج

  النتائجأوالا : 
أن الهدؾ من عملَة التخطَط للسَولة هٍ توفَر حجم السَولة المناسب لكٍ  -0

وفر لهم رؼباتهم علً لناعة بؤن هذا البنن اإلسبلمٍ َ َضل العمبلء والزبابن

، كما وَلبٍ احتَاجاتهم بكل جدارة وأن المصرؾ َتصؾ بالمرونة فٍ ذلن

من األهداؾ لوظَفة التخطَط للسَولة هو توفَر أكبر لدر من المكاسب إن 

تراز وتجنب المخاطر بمَمة السَولة الموجودة وفٍ نفس الولت االح

ماالنج  فرع َااندونَس معامبلت اإلسبلمٍبموم المصرؾ المرتبطة بها و

ً التخطَط  بإدارة السَولة من حَث وظَفة هما  التخطَط من  نوعَنل متبعا

ال َحتفظ ، كما (األجل) المدي الطوَل والتخطَط( األجل) المدي المصَر

 السَولة من باحتَاطٍ ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ

، بَنما األخريتملَدَة فٍ المصارؾ ال الحال هو كما إلزامٍ بشكل النمدَة

َحدده المصرؾ بنفسه ولَس  النمدَة السَولة من باحتَاطٍ َحتفظ المصرؾ

فٍ جانب دونَسٍ كما فٍ المصارؾ التملَدَة، ومن المصرؾ المركزٌ اإلن

 ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾوظَفة التنظَم َموم 

الَداع والتؤكد من وضع المراجعة الَومَة لعملَات السحب النمدٌ واب

تسوَة وتحلَل لرصَد الإجراء  ثماالحتَاطٍ المانونٍ من السَولة النمدَة 
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إن ألصً حد لئللراض فٍ هذا المصرؾ ، والسَولة النمدَة بشكل َومٍ

وأن المصرؾ له سَاسة بدَلة تعتمد علً إعادة  ( ملَار روبَة فٍ السنة05)

لحصول علً ما َنمصه من ن المصرؾ فٍ سبَل االهَكلة للسَولة، وإ

 طرق له بلاالندونَسٍ  المركزٌ بالتسلَؾ من البننال َموم السَولة النمدَة 

 هاالسَولة وال َموم بشراء وبَع األوراق الحكومَة التٍ َصدر نمص لمعالجة

َموم المصرؾ برلابة  الرلابة وظَفة جانب فٍ،و البنن المركزٌ االندونَسٍ

من خبلل المراجعة الداخلَة لؽرض التؤكد من مستمرة لرصَد السَولة لدَه 

وتمََم األداء النمدَة إلدارة السَولة ها تطبَك السَاسات والعملَات المخطط ل

 اإلسبلمٍ المصرؾ منلرلابة الخارجَة نظام لوجد َ، والمالٍ فٍ السَولة

 .بهذا المصرؾ وإداراتها السَولة لعملَات الربَسٍ اندونَسَا معامبلت

 هٍ استراتَجَةفٍ هذا المصرؾ دارة السَولة فٍ إ المتبعة َجَةاالسترات نإ -0

ً التٍ ترجع  التنوَع ن وإ،  فٍ البدابلالتوسع المصد منها الستراتَجَة أساسا

َموم بحَث  السَولة نمص حاالت تطبَك هذه االستراتَجَة َراد منه معالجة

بتعدَل إجراءات  فرع ماالنج اندونَسَا معامبلت اإلسبلمٍ المصرؾ

 عنااللراض أٌ تملَصها وَموم المصرؾ بتوفَر النمص فٍ السَولة النمدَة 

 هذه تطبَك ن، كما إاألخرية اإلسبلمَطرَك الحصول علَها من المصارؾ 

 اإلسبلمٍ المصرؾ َموم بحَث السَولة فابض معالجة منه َراد االستراتَجَة
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 وكذلن ءالعمبل لصالح لئللراض وتوسَعه المجال بفتح اندونَسَا معامبلت

ً  ةاإلسبلمَ ؼَر المصارؾ حتً بل األخري ةاإلسبلمَ للمصارؾ  بدون طبعا

ن من تطبَمات إ،و ذلن سبَل فٍ مالَة تبعات أٌ المصرؾ َتحمل وال فوابد

ً َتم  االستراتَجَة هذه  الشهرَة االلساط فٍ هذا المصرؾ تخفَضأحَانا

هذا  اختَار ن سبب،وإ أموالهم بإَداع َموموا حتً العمبلء جذب لؽرض

 ألنهالمرونتها و هو السَولة تهإدار فٍ( التنوَع) االستراتَجَة لهذه مصرؾال

 حممت لد االستراتَجَة هذه نإ، ووالبدابل الخَارات فٍ التنوَع علً تحتوٌ

 أٌ مواجهة من المصرؾ مكنتفمد  والفوابد المزاَا من العدَد للمصرؾ

ً  خطراً  تشكل كانت مصاعب أو عمبات  هذه اعتماد الءلو واضحا

 .االستراتَجَة

 اإلسبلمٍ بالمصرؾبالسَولة النمدَة المتعلمة من التحدَات  َوجد نوعان -0

بمخاطر السَولة أولها التحدَات المرتبطة  ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت

خارجَة الهما : التحدَات الداخلَة فٍ السَولة والتحدَات  تتفرع لنوعَنالتٍ 

 اإلجراءات بتطبَك السَولة فٍ الداخلَة تحدَاتالتتعلك فٍ السَولة، و

السَولة وتتعلك حركة  ضبط فٍ المصرؾ نجاح مدي أٌ الَومَة اإلدارَة

 الصعوبات نوأ، التحدَات الخارجَة للسَولة بسلون العمبلء أو الزبابن

ً  المرتبطة بمخاطر إدارة السَولة مرتبطة  المال سوق فٍ ركود بوجود أساسا
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 المصارؾ هذه عمود أؼلب وإن اإلسبلمٍ التسوَك جالم فٍ أٌ اإلسبلمٍ

 بإدارة تتعلك التٍ من التحدَاتواألجل،  لصَرة العمود نوع من ةاإلسبلمَ

 التموَلَة بالصَػ َتعلك هٍ ما اإلسبلمٍ المصرؾ هذا فٍ السَولة

، اإلسبلمَة البنون سَاسات مع َتناسب ال الصَػ بعض أن حَث المستخدمة

 الشرعَة بالضوابط التمَد بجانب الباحث علمها التٍ تالتحدَا جانب فٍو

وجد تحدٌ بالػ  ماالنج فرع اندونَسَا معامبلت مصرؾ َنتهجها التٍ

اتباع األحكام الشرعَة وكذلن اتباع األخبلق والمَم  األهمَة وهو مدي

امبلت فٍ ة فٍ التعامل مع الزبابن وهذا الممصود به هنا حصراً التعاإلسبلمَ

 .َولة وإدارتهاموضوع الس

 

  : التوصيــاتثانياا 
المصرؾ هذا علً استراتَجَة التنوَع التٍ َتبعها  باإلبماءَوصٍ الباحث  -0

ولكن َجب العمل علً تطوَرها بحَث َتم التنوَع فٍ العملَات التجارَة 

 زَادة مثل ة بشكل أكثر مرونة وفعالَةاإلسبلمَوالمنتجات المصرفَة 

وكذلن فتح  بلمَة وفروعها فٍ مسابل السَولةالتعاون بَن المصارؾ اإلس

 .المجال لتشؽَل المال الفابض فٍ مشارَع جدَدة

 بالضوابط التمَدَوصٍ الباحث بمعالجة التحدَات والصعوبات المتعلمة ب -0

مثل التمَد بؤحكام المعامبلت بمنع جمَع أوجه الربا ومنع االحتكار  الشرعَة
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بمزَد من العناَة وفاء والعدل ووالؽش وااللتزام بالصدق واالمانة وال

فراد المناسبَن من سوق العمل وتدرَبهم وتؤهَلهم إدارَاً باختَار األواالهتمام 

 وشرعَاً.

ة فَما بَنها فٍ ما َتعلك اإلسبلمََوصٍ الباحث بؤهمَة تعاون المصارؾ  -3

بمسابل السَولة وأن َكون ذلن من صمَم أهدافها المرسومة ألن التعاون 

مثل اإللراض فَما بَنهم فٍ  اإلسبلمٍن أسس العمل والمنهج علً الخَر م

  .فابض أو نمص السَولة

 صَػ بتنوَع ةاإلسبلمَ المصارؾ لبل من االهتمام زَادةب الباحث َوصٍ -4

 المضاربة مثل المتاحة األدوات بعض من واالستفادة لدَها المتبعة االستثمار

 فرص من األجل سطومتو طوَل للتموَل أكبر حصة اعطاءو، والمشاركة

 .لدَها السَولة توفر

ة فٍ اإلسبلمََوصٍ الباحث بتطوَر التعاون الموجود حالَاً بَن المصارؾ  -5

 فابض الستَعاب سبلمَةإ استثمار صنادَكإنشاء ما َعرؾ بإلً  اندونَسَا

 واستثماره. ةاإلسبلمَ المصارؾ لدي السَولة

نازه سواء لدي األفراد َوصٍ الباحث بتشجَع مبدأ استثمار المال وعدم اكت -6

أو المإسسات ومنها المصارؾ فالمال نعمة من هللا لم َمنحه لنا لكٍ نكنزه 
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ألجل تشؽَله واستثماره فٍ الجوانب التٍ حضنا هللا لنا ومنها التجارة بل 

 ؼَرها وعلً منهجه وصراطه الموَم.والزراعة والصناعة 
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 والمراجع المصادر
المرانالكرٌم

نة، أطر أساسَة ومعاصرة فٍ الرلابة علً البنون وإدارة إبراهَم الكراس

المخاطر، صندوق النمدٌ العربٍ، ومعهد إبراهَم السَاسات االلتصادَة، 

 م.2006أبو ظبٍ، مارس 

 ة ودورها فٍ تؽرَر المطاع المصرفٍاإلسبلمَأحمد أبو عبَد ،المصارؾ 

،www. Kantakji.org  . 

ة فٍ عملَة اإلسبلمَ،دور المصارؾ أحمد سامٍ شوكت ،وسبلم مجَد فاخر 

 . 99التنمَة الشاملة ،مجلة كلَة اآلداب ،العدد 

ة ،األسس والنظرَات، اإلسبلمَأحمد سعد الرباطٍ، إدارة السَولة بالمصارؾ 

)تموز(  30-28ة اإلسبلمَالمإتمر الدولٍ الثانٍ للمالَة والمصرفَة 

 م.2015َولَو 

الحداد، إدارة السَولة بالمصارؾ  المبرون صابرَن الرباطٍ، سعد أحمد

المإتمر الدولٍ الثانٍ للمالَة اإلسبلمَة ،األسس والنظرَات، ورلة ضمن 

 م.2015َولَو،  30-28، لَبَا،  والمصرفَة اإلسبلمَة

وتحدَاته، ممال فٍ جرَدة المال المصرَة،  اإلسبلمٍأحمد عبد الؽنٍ، التموَل 

 م.2014َناَر  23

ة، اإلسبلمَالشوَات، إدارة السَولة النمدَة فٍ المصارؾ أسامة العانٍ ،ومحمود 

ة بعنوان اإلسبلمَالمإتمر الدولٍ الثانٍ للمالَة والمصرفَة إلً  بحث ممدم

َة، األردنة ،كلَة الشرَعة بالجامعة اإلسبلمَإدارة السَولة فٍ المصارؾ 

 م.2015، األردن
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 األردنة فٍ اإلسبلمَون ٍ بالبناألردنجمعة محمود عباد ،عبللة البنن المركزٌ 

،مجلة جامعة تشرَن للدراسات والبحوث العلمَة ،سلسلة العلوم 

 م.2006(2( العدد )28االلتصادَة والمانونَة المجلد )

 دار اإلسبلمَة، المالَة المعامبلت فٍ الشرعَة بالضوابط شحاته، االلتزام حسن

 هـ.1417 ، اإلسبلمَة التوزَع والنشر

 ،المعهد ،الماهرة اإلسبلمَة المصارؾ فٍ الشرعَة لابةالر داود، َوسؾ حسن

 .م1996 اإلسبلمٍ، للفكر العالمٍ

المعاََر واألسالَب  اإلسبلمٍحسَن حسَن شحاتة ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ 

،فٍ الدورة  اإلسبلمٍ،المجمع الفمهٍ  اإلسبلمٍنشر رابطة العالم 

-25ة فٍ الفترة من فٍ مكة المكرم اإلسبلمٍالعشرون للمجمع لفمهٍ 

 م.2010دَسمبر  29

حسَن عبد هللا حسن التمَمٍ ،و السنفٍ عبد هللا  ،أساسَات إدارة المصارؾ 

،دار الحكمة الَمانَة للطباعة والنشر ،الطبعة األولً ،صنعاء ،الَمن 

 م .1995،

ة وأثره اإلسبلمَحسَن دمحم ،سمحان ،البنن المركزٌ علً سَولة المصارؾ 

ٍ" األردنموال "دراسة تحلَلَة لتعلَمات البنن المركزٌ علً توظَؾ األ

 .األردن،  جامعة الزرلاء

ة ،وهٍ اإلسبلمَحكَم براضَة ،التصكَن ودوره فٍ إدارة السَولة بالبنون 

جامعة حسَبة بن بوعلٍ الشلؾ بالجزابر إلً  رسالة ماجستَر ممدمة

 م .2010،

الجامعَة ،اإلسكندرَة، مصر، حماد ،طارق عبد العال ،حوكمة الشركات، الدار 

 م.2005
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حمزة عبد الحلَم ،وأخرون، البنون الشاملة ودورها فٍ تحفَز االستثمار دراسة 

الجزابر ،شهادة جامعَة فٍ - وكالة ؼرداَة-حالة : بنن البركة الجزابرٌ 

 .م2012العلوم االلتصادَة، جامعة لاصدٌ مرباح ورلــلة، 

لمصارؾ اإلسبلمَة وتحدَات ا كاظم، وجواد، كمال ،حَدر َونس الموسوٌ

، جامعة 2 ع إشارة خاصة عن اتفالَة بازلم العولمة والتحرر المالٍ

علمَة محكمة ،دورَة التصادَة  المحور االلتصادٌكرببلء العراق، 

 .تصدر عن كلَة اإلدارة وااللتصاد

دار درَد كامل أل شبَب ،ممدمة فٍ اإلدارة المالَة المعاصرة ،الطبعة األولً ،

 م.2007المسَرة ،عمان ،

راشد بن حسَن العبد الكرَم ، البحث النوعٍ: نحو نظرة أعمك فٍ الظواهر 

 ت.-التربوَة، وزارة التربَة والتعلَم، د

 لَاس فٍ وأهمَته الرشَد لمصرؾ المالٍ األداء تموَم الستار، عبد رشَد رجاء

 النشر. سنة ،دون المصرفَة السَولة مخاطر

مد، إدارة المصارؾ، مدخل تحلَلٍ كمٍ معاصر، دار رضا صاحب أبو ح

 م.2002، األردنالفكر للطباعة والنشر والتوزَع، 

سعود النمر وآخرون، اإلدارة العامة ،األسس والوظابؾ، الطبعة الخامسة، 

 هـ.1422الرَاض، 

سمَر الخطَب، لَاس وإدارة المخاطر بالبنون، دار النشر، اإلسكندرَة، 

 م.2005

ح أبو رحمة، السَولة المصرفَة وأثرها علً العابد والمخاطرة، سَرَن سمَ

 م.2009ة ؼزة، فلسطَن، اإلسبلمَالجامعة 
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ة مفهومها وعملَاتها دراسة تحلَلَة علً اإلسبلمَسَؾ هشام صباح ،الصَرفة 

باالعتماد علً عدد من المإشرات المالَة  اإلسبلمٍالمصرؾ العرالٍ 

 بحث تمهَدٌ لمرحلة الماجستَر.

ة، رسالة دكتوراة، فٍ اإلسبلمَشولٍ بورلبة ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ 

 م.2011الجزابر،  ،سطَؾ،العلوم االلتصادَة جامعة فرحات عباس 

والدور الرلابٍ للبنون المركزَة  اإلسبلمٍصالح  كامل ،النشاط المصرفٍ 

 م.1992، 132،العدد  اإلسبلمٍ،بنن دبٍ  اإلسبلمٍ،مجلة االلتصاد 

،ندوة  م2002ة اإلسبلمَالتورَك وأدوات السَولة للسوق ، ح جمَل مبلبكةصال

 م.2002َونَو  20-19، اإلسبلمٍالبركة لبللتصاد 

،مصر  ،مإسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرَةة اإلسبلمَضَاء مجَد ،البنون 

 م.1997،

 طارق هللا خان، وحبَب أحمد ،إدارة المخاطر: تحلَل لضاَا فٍ الصناعة المالَة

للتنمَة  اإلسبلمٍة ،ترجمة: عثمان بابكر أحمد ،جدة ،البنن اإلسبلمَ

 م.2003للبحوث والتدرَب ، اإلسبلمٍ،المعهد 

تحلَل العابد والمخاطرة  ،طارق عبد العال حماد ، تمََم أداء المصارؾ التجارَة

 م. 1999" ،اإلسكندرَة: الدار الجامعَة ،

واإلدارة المالَة ،الدار الجامعَة  عاطؾ جابر عبد الرحَم ،أساسَات التموَل

 م.2008اإلسكندرَة ،

عباس ناصر أحمد سَؾ ،الدور االلتصادٌ لبلبتمان المصرفٍ فٍ الَمن دراسة 

 م.2003تحلَلَة ،رسالة ماجستَر ،جامعة صنعاء ،

دمحم الشواربٍ ،إدارة مخاطر التعثر المصرفٍ ،المكتب وعبد الحمَد الشواربٍ ،

 م.2010سكندرَة ،الجامعٍ الحدَث ،اإل
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ة اإلسبلمَعبد الحمَد عبد الفتاح المؽربً ،اإلدارة االستراتَجَة فٍ البنون 

للتنمَة  ممدم من كلَة  التجارة جامعة المنصورة ،مصر  اإلسبلمٍ،البنن 

 م.2004،

ة ودورها فٍ تنمَة التصادَات المؽرب اإلسبلمَعبد الرحمن َسرٌ ،البنون 

 -للتنمَة اإلسبلمٍبحوث والتدرَب، البنن لل اإلسبلمٍالعربٍ، المعهد 

 م.1995، 34جدة، ندوة رلم 

ة: خصابصها وآلَاتها ،وتطوَرها اإلسبلمَعبد الستار أبو ؼدة ،المصرفَة 

المإتمر األول للمصارؾ والمإسسات المالَة إلً  ،ورلة بحثَة ممدمة

 م.2006ة ،سورَا ،مارس اإلسبلمَ

ة ،ج اإلسبلمَبلت واألسالَب المصرفَة الستار أبوؼدة ،بحوث فٍ المعام عبد

 م.2010، مجموعة البركة المصرفَة ،السعودَة ،11

ة )التورَك( اإلسبلمَعبد السبلم العبادٌ، خالد أمَن عبد هللا ،الصكون 

وتطبَماتها المعاصرة وتداولها ملخص دراسة أعدها كبلً من الباحتَن 

ر فٍ الدورة التاسعة ،األكادَمَة العربَة للعلوم المصرفَة ،بحث منشو

 الشارلة. اإلسبلمٍلمجمع الفمه 

 دار ،األردنعمان، ،1ط، المعاصر التسوَك، نبعة مصطفً أبو العزَز عبد

 م.2006، للنشر والتوزَع المناهج

عبد المنعم دمحم مبارن ،محمود َونس ،التصادَات النمود والصَرفة والتجارة 

 م.1996الدولَة ،الدار الجامعَة ،اإلسكندرَة ،

، بحث ممدم إلً: اإلسبلمٍعبدالحمَد محمود البعلٍ ،أخبللَات العمل المصرفٍ 

ة المنعمد فٍ اإلسبلمَالمإتمر الرابع للهَبات الشرعَة للمإسسات المالَة 

مملكة البحرَن تنظَم هَبة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالَة 
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اكتوبر  4 –3هـ الموافك 1425شعبان  20 –19ة خبلل الفترة اإلسبلمَ

 م.2004

ة بَن النظرَة اإلسبلمَعبدالرزاق رحَم الهَتٍ ،عبد الرزاق رحَم  ،المصارؾ 

 م. 1980، األردن( ،عمان  ،1والتطبَك ،دار أسامة للنشر  ،طبعة )

،الدورة التاسعة عشر  مٍ ،التورَك والتصكَن وتطبَماتهاعجَل جاسم النش

 م.2009العربَة المتحدة  ،،دولة االمارات   اإلسبلمٍلمنظمة المإتمر 

و  األردنعدنان شاهر األعرج  ،إدارة مخاطر السَولة فٍ البنون العاملة فٍ 

مدي تطبَك أفضل الممارسات فٍ إدارة مخاطر السَولة فٍ البنون 

،مجلة كلَة بؽداد للعلوم االلتصادَة الجامعة  ،العدد  األردنالعاملة فٍ 

 م.2010الخامس والعشرون  

المادر، المناهج الكَفَة فٍ العلوم االجتماعَة ،دار الفكر، عرابٍ عبد 

 م.2007دمشك،

ة اإلسبلمَعلٍ محًَ الدَن المره داؼٍ ، إدارة السَولة فٍ المإسسات المالَة 

ة ، المجلد األول اإلسبلمَدراسة فمهَة التصادَة مجلة إرسا الدولَة للمالَة 

 م.2010، العدد األول ، دَسمبر 

ح الجابرٌ ،دراسة فٍ اإلدارة االستراتَجَة، األكادَمَة العربَة عمر عبد الفتا

 .  Arab Academy in Denmarkبالدنمارن 

ة فٍ المصارؾ االسبلمَة بحث ممدم َمخاطر السَولة النمد، الطالب سالم ؼسان

جامعة  األردن،عمان  للمإتمر الدولٍ الثانٍ للمالَة والمصرفَة اإلسبلمَة

 م.2015 -30/7-29 ،عالمَةالعلوم االسبلمَة ال

ط  ،مدخل كمٍ واستراتَجٍ معاصر ،فبلح الحسَنٍ ،واخر ،مإَد إدارة البنون 

 م.2000، األردن دار وابل للطباعة والنشر ،عمان، 1
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ة  )التورَك( وتطبَماتها المعاصرة اإلسبلمَفإاد دمحم أحمد محَسن ،الصكــون 

ربَة للعلوم المصرفَة وتداولها ،رسالة الدكتوراه من األكادَمَة الع

 األمارات العربَة.

الرحمن العانٍ ،مخاطر وتحدَات إدارة السَولة فٍ المصارؾ    عبد   لتَبة

                                                                                                                     م.2015نوفبر  25ة، ممال علً االنترنت بتارَخ اإلسبلمَ

كمال الدَن الدهراوٌ ،مدخل معاصر فٍ تحلَل الموابم المالَة ،المكتب الجامعٍ 

 م.2011الحدَث ،اإلسكندرَة ،

ماهر الخزاعٍ ،إدارة السَـولة والربحَة ،الجمهورَة العربَة السورَة جامعة 

 دمشك ، كلَة االلتصاد.

 -والمالَة: انجلَزٌ مجدٌ نافذ األسَوطٍ، معجم المصطلحات المصرفَة 

 م.1988عربٍ، الماهرة، المإلفَن،  –فرنسٍ 

ة ،المبادئ اإلرشادَة إلدارة المخاطر اإلسبلمَمجلس الخدمات المالَة 

 م.2005للمإسسات ،التٍ تمدم خدمات مالَة إسبلمَة ،دَسمبر 

 -11-6( 3/15) 137،صكون االجارة المرار رلم  اإلسبلمٍمجمع الفمه 

 م.2004،مارس 

جموعة النَل العربَة ،اإلدارة االسـتراتَجَة لمواجهـة تحدَات المرن الحادٌ م

 م.1998والعشرَن ، 

محفوظٍ فإاد ،واخرون ،االستخدامات المالَة واألنشطة االستثمارَة فٍ 

،المركز الجامعـٍ بؽرداَة  ة كآلَـة استراتَجَةاإلسبلمَالمصارؾ 

 ،الجزابر.

ة اإلسبلمَاوة ،إدارة السَولة فٍ المصارؾ دمحم أكرم الل الدَن ،سعَد بوهر

 المالَة فٍ الشرعَة للبحوث العالمَة دراسة تحلَلَة نمدَة ،األكادَمَة
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مالَزَا، بحث ممدم لمإتمر كوااللمبور العالمٍ الحادٌ عشر  ةاإلسبلمَ

 م.2014، اإلسبلمٍفٍ التموَل 

عمل المصرفٍ ة، التحدَات التٍ تواجه الاإلسبلمَدمحم البلتاجٍ، المصارؾ 

 www.bltagi.com/ar/?p=118، Apr 29،2014- K، اإلسبلمٍ

 م.

دمحم أَوب ،النظام المالٍ فٍ اإلسبلم، مإسسة دمحم بن راشد بن مكتوم، أكادَمَة 

 م.2007انترناشونال، بَروت، 

ة: مفهومها ،نشؤتها ،تطورها مع دراسة مَدانَة اإلسبلمَدمحم بوجبلل ، البنون 

 م.1990،المإسسة الوطنَة للكتاب ،الجزابر ، علً مصرؾ إسبلمٍ

ة: مماربة نظامَة فٍ اإلسبلمَدمحم بوحدَدة ، إدارة مخاطر السَولة فٍ المصارؾ 

بَن المصارؾ واألسواق ومإسسات الرلابة،  االرتباطتفسَر عبللات 

ة: إدارة اإلسبلمَمداخلة فٍ المإتمر الدولٍ الثانٍ للمالَة والمصرفَة 

 ة.اإلسبلمَمصارؾ السَولة فٍ ال

ة  ،مماربة نظامَة اإلسبلمَدمحم بوحدَدة ،إدارة مخاطر السَولة فٍ المصارؾ 

فٍ تفسَر عبللات اإلرتباط بَن المصارؾ واألسواق ومإسسات الرلابة 

ة: إدارة اإلسبلمَالمإتمر الدولٍ الثانٍ للمالَة والمصرفَة إلً  ،بحث ممدم

 ابر.ة ، الجزاإلسبلمَالسَولة فٍ المصارؾ 

دمحم سَد فهمٍ، طرَمه العمل مع الجماعات بَن النظرَة والتطبَك، اإلسكندرَة،  

 المكتب الجامعٍ الحدَث.

دمحم شفَك، البحث العلمٍ، الخطوات المنهجَة إلعداد البحوث االجتماعَة، 

 م.1985المكتب الجامعٍ الحدَث، اإلسكندرَة، 

ة المشاكل والحلول، اإلسبلمَدمحم صدَك مدَر، المخاطر المالَة علٍ المصارؾ 

 السودان. 
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ة بَن النظرَة اإلسبلمَدمحم عبد المنعم أبوزَد ،الدور االلتصادٌ للمصارؾ 

 م.1996،الماهرة ، اإلسبلمٍوالتطبَك ،المعهد العالمٍ للفكر 

ة ،رسالة ماجستَر فٍ اإلسبلمَدمحم عودة العماَدة ،عبللة البنن المركزٌ بالبنون 

ة ،جامعة الَرمون اإلسبلمَ،كلَة الشرَعة والدراسات  ٍاإلسبلمااللتصاد 

 م.1991،

دمحم فوزٌ ،التطورات العالمَة إلدارة السَولة ومخاطرها فٍ الجهاز 

 http://www.al-sharq.com/details/281274#المصرفٍ

.VKQQsMng HIU  ٍم.17/6/2015أطلع علَه ف 

ة ،بحث إلسبلمَامحمود السرطاوٌ ،عبللة البنون المركزَة بالمصارؾ 

 9 -7للمإتمر الذٌ عمدته كلَة الشرَعة فٍ جامعة الشارلة خبلل الفترة 

 م.5/2000/

محمود عساؾ ،إدارة المنشآت المالَة البنون ومنشآت التموَل الدولَة ومنشآت 

 م.1986التؤمَن والبورصات ،مكتبة عَن شمس ،الماهرة 

لتورَك ،موسوعة التورَك محمود محٍ الدَن ،األبعاد االلتصادَة والمالَة ل

 م.2002،اتحاد المصارؾ العربَة ،

محٍَ الدَن إسماعَل علم الدَن، موسوعة أعمال البنون من الناحَتَن المانونَة 

 م.1993، 1والعملَة ،ج

مإتمر إلً  ة فٍ التنمَة الشاملة ،بحث ممدماإلسبلمَمرسً سبلمة، فلسفة البنون 

صر ،جامعة المنصورة ،مارس ة فٍ التنمَة بماإلسبلمَدور البنون 

 م.1981

معن خلَل عمر ،الموضوعَة و التحلَل فٍ البحـث االجتمـاعٍ دار اآلفـاق 

 م.1983، 1الجدَـدة، بَـروت، لبنان، ط 
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،مكتبة المجتمع العربٍ ،عمان 1مفلح عمل ،وجهات نظر مصرفَة ،ط 

 م.2006

خاصة، رسالة مفَدة بولصبة ،أهمَة تطبَك إدارة السَولة فٍ المإسسات ال

ماجستَر فٍ العلوم المالَة والمحاسبَة، ؼَر منشورة  ممدمة لجامعة 

 م.2013ورللة ،الجزابر، 

ملتمً االلصً، إدارة السَولة فٍ المصارؾ التجارَة ملتمً الجامعات 

 الفلسطَنَة، كلَة التجارة وااللتصاد.

تمر األول ة مع البنون المركزَة ،المإاإلسبلمَموسً شحادة ،عبللة البنون 

 م.1994َة ،األردنللمستجدات الفمهَة ،الجامعة 

 اندونَسَا(. -اإلحصاءات المصرفَة  -ةاإلسبلمَمولع  )المصارؾ 

ََن والعرب ،موضوع: مفهوم السَولة والعوامل األردنمولع ملتمً المحاسبَن 

 م.2011َولَو،  17المإثرة فَها ، نشر األحد 

ة ،المعهد العالمٍ اإلسبلمًَ المصارؾ ناصر الؽرَب ،الرلابة المصرفَة عل

 م.1996،الماهرة ، اإلسبلمٍللفكر 

فٍ لَاس تكالَؾ انشطة المصارؾ  ABCنجَب طاهر المخبلفٍ ،استخدام 

فٍ الجمهورَة الَمنَة"  اإلسبلمٍة بالتطبَك علً مصرؾ سبؤ اإلسبلمَ

 م.2002،رسالة ماجستَر ،كلَة اإلدارة وااللتصاد ،جامعة الموصل ،

دراسة تحلَلَة لمخاطر السَولة باستخدام كشؾ التدفك النمدٌ مع ل أحمد ،نضا

بَان أثرها علً كفاَة رأس المال فٍ المطاع المصرفٍ دراسة تطبَمَة فٍ 

مصرؾ الرافدَن ،جامعة بؽداد ،المعهد العالٍ للدراسات المحاسبَة 

دس و والمالَة ،مجلة كلَة بؽداد للعلوم االلتصادَة الجامعة العدد السا

 م.2013الثبلثون   
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أصولها العلمَة والعملَة ،الطبعة الثانَة ،عمادة ، هشام جبر ،إدارة المصارؾ

 م.2006نابلس ، ،جامعة النجاح الوطنَة ، فلسطَن،البحث العلمٍ 

وجَه المرسٍ أبولبن، حدَث عن البحوث النوعَة، المولع التربوٌ للدكتور  

َبة بالمدَنة المنورة وجامعة وجَه أبو لَن، أستاذ مشارن بجامعة ط

 2فٍ  wageehelmorssiاألزهر بجمهورَة مصر، نشرت بواسطة 

 م.2012دَسمبر 

ة اإلسبلمَولَد مصطفً شاوَش ،عبللة المصرؾ المركزٌ بالمصارؾ 

-7،المإتمر الذٌ عمد فٍ كلَة الشرَعة ،جامعة الشارلة خبلل الفترة 

 م.9/5/2002

النمد الفلسطَنَة فٍ إدارة السَولة النمدَة فٍ  َاسر عبد طه الشرفـا ،دور سلطة

الجهاز المصرفٍ الفلسطَنٍ ،بحث ممدم للَوم الدراسٍ الذٌ تمَمه وحدة 

 ة.اإلسبلمَالدراسات التجارَة فٍ كلَة التجارة فٍ الجامعة 

َوسؾ بن عبدهللا الشبَلٍ ،أدوات إدارة مخاطر السَولة وبدابل اتفالَة إعادة 

المإتمر الحادٌ إلً  ة ،بحث ممدماإلسبلمَت المالة الشراء فٍ المإسسا

 8-7ة ،البحرَن اإلسبلمَعشر للهَبات الشرعَة للمإسسات المالَة 

 .http://www.aaoifi.comم، متاح علً مولع 2012ماَو

 مكتبة اإلسبلمٍ، االلتصاد فٍ واألخبلق المَم دور المرضاوٌ، َوسؾ عبدهللا

 هـ.1415 وهبة 

ة ،مجلة جامعة الملن عبد اإلسبلمَمراجعة علمَة للمصرفَة َوسؾ كمال دمحم ،

 م.1998مجلد ، اإلسبلمٍالعزَز ،االلتصاد 
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