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 الملخص

بإجاااااااااااااااااااراي دراسااااات واسااااعة وعميقة تتطلب عمليات منح التمويل في المصااااارس االساااايمية القيام 
باعتبارها من أكثر المجاالت االساااتثمارية تعرضاااا  للمخاطر، األمر الذي قد ينعكس على امكانات 
وقدرات المصااااااااااارس التشااااااااااا يلية، مما يتطلب ل هار دور أدوات التحليل المالي في ترشااااااااااايد اتخاذ 

ها صارس االسيمية وتعزيز دور القرارات التمويلية في المصارس االسيمية ضمانا  لحسن أداي الم
: وتتجلى مشااكلة الدراسااة في جانبين أساااساايين. األول. في عملية التنمية االقتصااادية في المجتم 

على أدوات التحليل المالي عند اتخاذ قراراتها  ةمصااااااااارس ايساااااااايمية في سااااااااوريهل تعتمد هذه ال
تلك  قبل اتخاذ القرارات التمويلية من التمويلية؟ والثاني: هل ألدوات التحليل المالي دور في ترشيد

 ؟ المصارس

وتنب  أهمية البحث من بيان دور أدوات التحليل المالي في توفير المعلومات المهمة عن طالب 
مصااااااااااااااارس في واق  الاألدوات وذلك على هذه ايساااااااااااااايمية التي تعتمد المصااااااااااااااارس في  التمويل

مصاااااااارس ة ميدانية شاااااااملت عينة من الدراساااااااعلى  ةحثاالب تاعتمدقد و  .ةايسااااااايمية في ساااااااوري
 وتحليل نتائج االستبانة واثبات فرضيات الدراسة.  االسيمية العاملة في سورية

تعتمد على التحليل المالي عند اتخاذ  في ساااورية المصاااارس االسااايميةللى أن  دراساااةال خلصاااتو 
حددة عند ذلك لبنود مالتحليل األفقي و التحليل الرأسااااااااااااااي و حيث أنها تسااااااااااااااتخدم  قرارتها التمويلية

خيل  تبين من، كما أنها تعتمد بشااااااااااااااكل كبير على النسااااااااااااااب المالية كما اتخاذها القرار التمويلي
أن  ةفي ساااوريالمو فين في المصاااارس االسااايمية  التحليل ايحصاااائي ليساااتبانات الموزعة على

رس مصااااااااااااااافي ال دور مهم في ترشاااااااااااااايد القرارات التمويليةالمالي هذه السااااااااااااااتخدام أدوات التحليل 
أما التوصااااااايات فتمثلت بضااااااارورة االعتماد على التحليل المالي بالدرجة  .ةاالسااااااايمية في ساااااااوري

األولى عند اتخاذ القرار التمويلي وليس اساااااااااااااتخدامم كجزي مكمل ضااااااااااااامن مجموعة من اجرايات 
لي اسياسة منح التمويل وضرورة زيادة تدريب المو فين في المصارس االسيمية على التحليل الم

وتوجيم التمويل للمشاااااري  التي تلبي أهداس التنمية االقتصااااادية وضاااارورة زيادة االعتماد على كل 
من التحليل الرأسااااااااااااااي واألفقي عند اتخاذ القرار التمويلي وعدم التركيز على بنود محددة وللفقرات 

 الرئيسية فقط.



  

 ه
 

 اإلهداء

 للى من بذلوا كل غاٍل ونفيس في سبيل نجاحي ...

 وأحب الناس على قلبي ... للى أغلى

 للى من علمني التحدي رغم الصعاب ...

 للى الوحيدة التي ت مرني بحنانها في أوقاتي الصعبة ...

 والدي ووالدتي

 لنا ...وال ز ونفسا  واحدا  للى من كنا معا  قلبا  واحدا  

 للى من أتمنى لهم حياة دافئة وأيام سعيدة مليئة بالنجاح والتوفيق ...

 سندي وعوني في الحياة ...للى 

 أخوتي وخواتي

 للى من عشت معهم أصدق لح ات حياتي وأمتعها ...

 للى من سرنا معا  بأجمل محطات ال يمكن تكرارها ...

 للى الذين أحبهم كثيرا  ولن أنساهم ...

 أصدقائي

 ... ني حرفا  وأسدى لي معروفا  للى كل من علم

 أهدي ثمرة جهدي المتواض 
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 وتقديرشكر 

ال يسااااااعني بعد أنا وصاااااالت للى هذه النهاية التي طالما تمنيتها لال أن أشااااااكر   عز 
تمام هذا البحث.  وجل الذي وفقني في لنجاز وا 

ويسااااااعدني أن أتقدم بجزيل الشااااااكر والتقدير واالحترام للى الدكتور باساااااال أسااااااعد الذي 
رشااااااده قديم خبرتم وا  تفضااااال بايشاااااراس على هذه الرساااااالة. والذي لم يدخر جهدا  في ت

 وتوجيهم في سبيل لتمام هذا البحث.

 كما أتقدم بجزيل الشكر للسادة الدكاترة أعضاي لجنة الحكم:

  نبيل الحلبي الاادكااتااوراألستاذ 

 شوقي كريم الاادكااتااور 

لتفضاااااالهم بالمشاااااااركة في لجنة الحكم وا غناي هذا البحث بميح اتهم القيمة، فلهم كل 
 تقدير.االحترام وال

كما أتقدم بجزيل الشاااكر للى كل من سااااهم ومد يد العون لتذليل الصاااعاب في طريقي 
 ومساعدتي في لخراج هذا البحث للى ما هو عليم.
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 فهرس المحتويات

 الصفحة العنوان

 أ قرآنيةآية 

 ب تصريح 

 ج موافقة لجنة القسم 

 د ملخص البحث

 ه االهداي

 و شكر وتقدير 
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 م قائمة الجداول 

 ن قائمة األشكال 

 0 مخطط البحث  األول:الفصل 

 0 مقدمة 0-0

 4 مشكلة البحث  0-0

 4 الدراسات السابقة 0-3

 01 أهمية البحث  0-4

 01 أهداس البحث 0-1
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 01 فرضيات البحث 0-1

 07 البحث منهج 0-7

 08 أنموذج الدراسة  0-8

 01 الفصل الثاني: ترشيد القرار التمويلي في المصارف االسالمية 

 00 طبيعة النشاط المصرفي االسالمي  المبحث األول 

 00 تعريف المصارس االسيمية  0-0-0

 03 نشأة المصارس االسيمية  0-0-0

 03 المفاهيم األولى لفكرة المصارس االسيمية  0-0-0-0

 01  االسيمية في سوريةالمصارس  0-0-0-0

 07 أهداس المصارس االسيمية  0-0-3

 08 خصائص المصارس االسيمية  0-0-4

 30 أنواع المصارس االسيمية  0-0-1

 30 الخدمات المصرفية المقدمة من المصارس االسيمية  0-0-1

 37 المشكيت التي تواجم المصارس االسيمية  0-0-7

 42 التمويل في المصارف االسالمية  المبحث الثاني

 40 مفهوم التمويل االسيمي  0-0-0

 40 أهداس التمويل االسيمي  0-0-0

 43 أنواع التمويل االسيمي  0-0-3
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 44 صيغ التمويل االسيمي  0-0-4

 11 مزايا صيغ التمويل االسيمي  0-0-1

 17 األهمية االقتصادية للتمويل االسيمي  0-0-1

 11 في المصارف االسالمية القرار الرشيداتخاذ  المبحث الثالث 

 11 تعريف اتخاذ القرار 0-3-0

 12 ميزات عملية اتخاذ القرار  0-3-0

 12 تصنيف القرارات المالية  0-3-3

 10 اتخاذ قرار التمويل في المصارس االسيمية  0-3-4

 13 الضوابط الشرعية للتمويل في المصارس االسيمية  0-3-4-0

 17 معايير منح التمويل في المصارس االسيمية  0-3-4-0

 70 أوجم التشابم واالختيس بين المصارس االسيمية والمصارس التقليدية  0-3-1

 73 الفصل الثالث: أدوات التحليل المالي في المصارف االسالمية 

 71 التحليل المالي _مدخل مفاهيمي المبحث األول 

 71 النشأة التاريخية للتحليل المالي  3-0-0

 77 العوامل التي ساهمت في زيادة أهمية التحليل المالي  3-0-0

 78 مفهوم التحليل المالي  3-0-3

 82 أهمية التحليل المالي 3-0-4

 80 خطوات التحليل المالي  3-0-1
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 80 خصائص التحليل المالي  3-0-1

 80 أنواع التحليل المالي  3-0-7

 84 مصادر معلومات التحليل المالي  3-0-8

 81 أهداس التحليل المالي  3-0-1

 81 أهداس المصرس من التحليل المالي  3-0-02

 87 استعماالت التحليل المالي  3-0-00

 88 منهجية التحليل المالي  3-0-00

 88 محددات التحليل المالي  3-0-03

 81 معايير التحليل المالي  3-0-04

 12 الجهات المستفيدة من التحليل المالي  3-0-01

 10 االسيمية  دور التحليل المالي في تقييم طلبات التمويل في المصارس 3-0-01

 11 تحليل التغير واالتجاه  المبحث الثاني 

 18   التحليل الرأسي  3-0-0

 18 مفهوم التحليل الرأسي  3-0-0-0

 11 خصائص التحليل الرأسي 3-0-0-0

 022 مزايا أسوب التحليل الرأسي 3-0-0-3

 020 عيوب أسلوب التحليل الرأسي 3-0-0-4

 020 التحليل األفقي  3-0-0
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 020 مفهوم التحليل األفقي 3-0-0-0

 024 خصائص التحليل األفقي 3-0-0-0

 021 أسوب التحليل األفقيمزايا  3-0-0-3

 021 عيوب أسلوب التحليل األفقي  3-0-0-4

 028 التحليل المالي عن طريق النسب المالية  المبحث الثالث 

 021 مفهوم النسب المالية  3-3-0

 002 العوامل المؤثرة على النسب المالية  3-3-0

 000 أسس التحليل المالي بالنسب  3-3-3

المالية أهمية النسب 3-3-4  000 

 003 أنواع النسب المالية  3-3-1

 004 النسب المالية في المصارس االسيمية  3-3-1

 008 مزايا التحليل المالي بواسطة النسب  3-3-7

 008 حدود استخدام النسب المالية  3-3-8

 030 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية

 030 عينة الدراسة  4-0

 030 الدراسة  أداة 4-0

 033 األساليب االحصائية  4-3

 033 اختبار جودة األداة  4-4
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 031 عرض وتحليل البيانات  4-1

 012 اختبار الفرضيات  4-1

 011 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات 

 017 النتائج  1-0

 018 التوصيات  1-0

 011 قائمة المراج  

 070 الميحق 

 081 الملخص بالل ة األجنبية
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 المقدمة 1-1

القأر   يعتبر التحليل المالي بمفهومه الحديث وليدًا للظروف التي نشأت  يأي معلأل الينيينأا  مأ 
الماضي، وهي الفترة التي تميز  بالكساد الكبير الذي ساد الواليا  المتحدة األمريكية، الأذي دد  
ظرويه إلى الكشف ع  بعض عمليا  غش وخداع مارسأتها بعأض إدارا  الشأركا  ذا  الملكيأة 
، العامأأة، األمأأر الأأذي دضأأر بالمسأأاهمي  والمقرضأأي  علأأى حأأد سأأواى، وحأأدا بالمشأأرع إلأأى التأأدخل

ويرض نشر المعلوما  المالية ع  ميل هذه الشركا . وقد ددى نشر هأذه المعلومأا  إلأى ظهأور 
وظيفأأأة دديأأأدة لأأأادارة الماليأأأة يأأأي تلأأأة الفتأأأرة، وهأأأي وظيفأأأة التحليأأأل المأأأالي. ومنأأأذ ذلأأأة التأأأاري  
  والتحليل المالي يكتسب مزيدا م  األهمية لدى الكيير م  مستعمليه، لما يقدمه لهم م  معلومأا

 1ذا  داللة هامة يي معظم الحاال  التي يتناولها.

ويعد التحليأل المأالي عمليأة دقيقأة ومدروسأة تسأعى إلأى تعزيأز القأرارا  التأي ديبتأ  القأوا م الماليأة 
نداحهأأا، ومأأ  دهأأة دخأأرى تعأأديل القأأرارا  التأأي تبأأي  ودأأود يتأأرا  ييهأأا، وديضأأًا تكأأوي  منظومأأة 

تحليأأل يعتبأأر الو كمأأا  عمليأأا  التخعأأيت واتخأأاذ القأأرارا .معلومأأا  يسأأتند إليهأأا المأأدير المأأالي يأأي 
المأأالي ومأأ  خأأنت ددواتأأه ومناهدأأه المختلفأأة وسأأيلة يعالأأة ونادحأأة لتحقيأأة هأأدف الرقابأأة الماليأأة 
وتحليأأل دداى نشأأاعا  المنشأأتة الماليأأة وعملياتهأأا، ومأأ  خأأنت ددوا  التحليأأل المأأالي يمكننأأا تقأأويم 

اتهأا يأي التوسأل ربحية المنشتة وكفاىتها يي إدارة مودوداتهأا، وتوازنهأا المأالي، وسأيولتها، ومخعع
 2 والنمو كما دنها تعتمد عليه عند اتخاذ قراراتها.

إ  عملية اتخاذ القرارا  عملية تستند إلى المعلومة الدقيقة. يي هذا العالم المتتير والبي ة المتتيأرة 
نتأاا المعلومأا  المعلوبأة  والسريعة يأي التتيأر والتبأدت دتأبح  عمليأة الحتأوت علأى البيانأا  وام

 3ملية تحتاا إلى السرعة والدقة يي نفس الوق . والدقيقة ع
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 .4ص
، رسالة ماجستير، قسم االدارة، كلية االدارة واالقتصاد، األكاديمية العربية التحليل المالي واستخداماته للرقابة على األداء والكشف عن االنحرافاتعبد هللا، علي،  3

 .1، ص2002، كوبنهاجن المفتوحة في الدنمارك،
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 بأي  مأالي وسأيت لكونهأا وذلأة االقتتأادية، التنميأة عمليأة دعأم يأي مهمأاً  وتلعب المتأارف دوراً 
 متريية ودا ل شكل على المترف م  المستلمة النقود تحويل خنت م  والمستيمري  المدخري 

 المتأارف يأي تسأاهم كمأا الفأا ض، هأذا إلأى بحادأة شأخص إلأى نقأدي يأا ض لديأه شأخص م 
 االسأتيمارية والمشأاريل عأام بشأكل االسأتيمارية المشأاريل نحأو االقتتأادي النشأا  توديأه

 البلد.  إليها يفتقر التي خاص االستراتيدية بشكل

يأأأ ذا كانأأأ  الودا أأأل هأأأي المتأأأدر الر يسأأأي ألمأأأوات المتأأأارف، يأأأ   التمأأأوين  تعأأأد االسأأأتخدام 
األمأأوات، وام  عمليأأة التمويأأل يأأي المتأأارف ااسأأنمية هأأي الخدمأأة األساسأأية الأأأتي الر يسأأي لتلأأة 

 4تقدمها للعمنى، ويي الوق  نفسه هي المتدر األساسي لربحيتها.

ومل د  المدخري  لدى المتارف االسنمية غالبًا ما يكو  دايعهم ديني يي المقام األوت، إال د  
ا د مناسب لهؤالى المدخري  م  خنت استيمار المتارف االسنمية تحرص على تحقية ع

 5دموالهم يي عمليا  مربحة وسريعة التدية لموادهة علبا  السحب م  هذه المدخرا .

ويي ضوى ذلة، يدب على المتارف االسنمية تكييف الدهود عند دراسة عمليا  التمويل، قبل 
لى الوياى بااللتزاما  المترتبة عليها يي الموايقة عليها وتنفيذها، ليتم التتكد م  ددواها والقدرة ع

االستحقاق، والتتكد م  كفاية ضماناتها واكتمات توييقها، ومراقبة ومتابعة عمليا  التمويل بعد 
تنفيذها للوقوف على الوضل المالي للمديني ، ومدى امكانية ويا هم بالتزاماتهم، وللتدخل يي 

 6لاخنت بهذه االلتزاما . الوق  المناسب، إذا ما ظهر  اسباب قد تؤدي 

 ا قأأرار  يأأي ترشأأيدومأأ  هنأأا دأأاى  هأأذه الدراسأأة لبيأأا  الأأدور الأأذي تلعبأأه ددوا  التحليأأل المأأالي 
 .يي سورية م  قبل المتارف ااسنمية التي يتم اتخاذها التمويل

 

 

                                                           
اإلدارة  ة، كلياالئتمان المصرفي باستخدام مجموعة من المؤشرات المالية المختارة لنادية. تحلي ،النعيمي .إبراهيم ،الجزراوي 4

 .6010بغداد ، جامعة واالقتصاد،
، الرابأأل للمتأأارف والمؤسسأأا  الماليأأة ااسأأنميةالمأأؤتمر  ،الماليننة االسنن مية حالتحنندلات والمعاف ننة  ةالصننعاع (،ن، حزيححرا6002)شحححادة، مو،حح ،  5

 .8، صدمشق، ،ورية
 .18المرجع السابق، ص 2
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 :مشكلة البحث1-2

لودا ل )دموات التير( يي عمليا  استخدامها ألموالها ولعند يعتبر قرار المتارف ااسنمية 
تختلف قرارا  التمويل التي قد يتخذها المترف . يي تحقية دهدايها واستمرارها دساساً التمويل 

يتتوزع بي  تمويل قتير او متوست او عويل االدل. وقد يكو  التمويل نقدا دو عينا وقد تكو  
تتيح قواعد ودساليب  اتباعوالتخاذ قرارا  تمويل رشيدة البد م  لعميل داخلي او خاردي. 

التتكد م  قدرة المدي  على سداد الدي  يي تاري  استحقاقه مستعينة بخبرا  العاملي  للمتارف 
لديها يي تحليل المركز المالي للعميل، والددوى االقتتادية للمشروع الذي سيتم االتفاق عليه 

ميل وسمعته التي تضم  حة المترف ااسنمي يي استرداد دمواله يي والتاري  اال تماني للع
 إ  دملة هذه المسا ل تعرح قيد البحث التساؤال  التالية: .تواري  استحقاقها

 قراراتهأا اتخأاذ عنأد المالي التحليل ةسوري يي ااسنمية المتارف تستخدم الى دي مدى 
 ؟التمويلية

  تحليأأل ردسأأي ) المأأاليددوا  التحليأأل كايأأة  ةسأأورييأأي المتأأارف ااسأأنمية تسأأتخدم هأأل
 عند اتخاذ قراراتها التمويلية؟ نسب مالية(  _ديقي _

  اتخأأأأاذ القأأأأرارا  التمويليأأأأة مأأأأ  قبأأأأل  عمليأأأأةهأأأأل ألدوا  التحليأأأأل المأأأأالي دور يأأأأي ترشأأأأيد
 ؟ ةيي سوري المتارف ااسنمية

 الدراسات السابقة: 1-3 

 أواًل: الدراسات باللغة العربية:

 7(:2013دراسة )زاوي،  -

أدوات التحليلللل الملللالي ودورهلللا فلللي تقيللليم مخلللاطر االستملللا  المصلللرفي  دراسلللة بعنأأأوا   
 استبيانية لعينة م  البنوك التجارية بوالية ورقلة"

                                                           
رسالة  ، أدوات التحليل المالي ودورها في تقييم مخاطر االستما  المصرفي   دراسة استبيانية لعينة م  البنوك التجارية بوالية ورقلة" زاوي ،سعيدة ، 7

 .2013،قلةح،وربارمديقاص جامعةكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، ، ماجستير، قسم علوم التسيير
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إلى معرية مدى مساهمة ددوا  التحليل المالي يي تقييم مخاعر اال تمأا  المتأريي  البحثهدف 
بواليأأة ية رلتداالمتأأارف ا  ملعينة تأأم اسأأتخدام اسأأتبيا  . ورقلأأةبواليأأة ية رلتداالمتأأارف ا يأأي

  ورقلة. وقد توتل  الدراسة إلى مدموعة م  النتا ج:

   البنوة التدارية بوالية ورقلة تعتمد على ددوا  التحليل المالي يي تقييم مخاعر اال تما
م   التدارية فوخاتة األدوا  التقليدية )النسب المالية( التي بفضلها تمكن  المتار 

 التنبؤ بمخاعر اال تما  قبل حدويها.
  ودود تعوبا  تشكل عا قًا دمام محلل اال تما  لتعبية ددوا  التحليل المالي دهمها

عدم تلقي محلل اال تما  لدورا  تدريبية وكذلة عدم توير المعلوما  المالية المتعلقة 
  التقارير المالية المقدمة للمترف.بالعميل وعدم اايتاح ع  المعلوما  المحاسبية يي 

 وكا  م  دهم التوتيا :

التدريب المستمر للعاملي  بالبنوة والأتتهيل يي المدات اال تماني للمساعدة على  .1
 استخدام ددوا  التحليل المالي بكل كفاىة.

التركيز على التحليل المالي عند اتخاذ القرار اال تماني وعدم االعتماد بشكل دساسي  .2
 لضمانا  والزيارة الميدانية لمكا  المقترض.على ا

المقترضي  على تقديم معلوما  كايية تساعد محللي اال تما  على  إلزامضرورة  .3
 .ادراى عملية التحليل

 
 8(:2012دراسة )الدعايرة، -

مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في المصارف االسالمية  " بعنوا 
 "األرد العاملة في 

مدى استخدام النسب المالية يي اتخاذ القرارا  التمويلية يي معرية هدي  هذه الدراسة إلى 
المتارف ااسنمية العاملة يي األرد ، وكذلة معرية المؤشرا  األكير دهمية بالنسبة للمتارف 

                                                           
2

،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة ،كلية  مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في المصارف االسالمية العاملة في األردن الجعافرة ، احمد،

 . 2012األعمال، جامعة الشرق األوسط ،األردن،
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المتعلقة باستخدام ااسنمية عند اتخاذ القرارا  التمويلية والتعرف على دهم المشاكل والمعوقا  
 ؤيرة على استخدام النسب المالية.النسب المالية يي اتخاذ القرارا  التمويلية وتحليل العوامل الم

حيث ددرى الباحث دراسة ميدانية على المتارف ااسنمية العاملة يي األرد  وتوتل  الدراسة 
 إلى مدموعة م  النتا ج م  دهمها:

 متارف ااسنمية بعريقة تحيحة.القرارا  التمويلية تتخذ يي ال .1
النسب المالية التي تستخدمها المتارف ااسنمية تؤير على اتخاذ القرارا  التمويلية  .2

 لديها.
ودود عدد م  القرارا  تم اتخاذها وحقق  نداحًا بنسبة متدنية مقارنة مل ادمالي القرارا   .3

 المتخذة.
ي ي ا يي حالة اتخاذ قرارا  تمويليةهيودد لدى المتارف ااسنمية سياسا  تمويلية تعبق .4

 دميل حاال  السوق.
 وتوتل  الدراسة إلى مدموعة م  التوتيا  منها:

ضرورة إدراى تعدين  على سياسا  منح التسهين  واادراىا  المتبعة م  خنت  .1
 تحدييها وتعويرها.

 التمويلي.ضرورة التركيز على النسب المالية ذا  العنقة المباشرة باتخاذ القرار  .2
زيادة االهتمام بتحليل النسب المالية م  قبل موظفي منح التمويل وضرورة التركيز على  .3

 عمل ورش وعقد دورا  للموظفي  المعنيي  بمنح التمويل بالمتارف ااسنمية األردنية.
 

 ( 2010الزرقا ،دراسة:)2 
 

 البعوك من عيعة على تطبيقيةدراسة  المخاطر االئتمانية في وأثره المالي التحليل  بعنوان

 األردنية" التجارلة

 مأ  وذلة تحديد مدى قدرة التحليل المالي على تقليل مخاعر اال تما ، إلى البحث هذا هدف
 البحث مدتمل اشتمل وقد .التمويل عالبة الشركا  تقدمها التي المعلوما  دودة تحديد خنت
 وقأد عشأوا ي بشأكل اختيارهأا تأم األرد  يأي بنوة لينث اال تمانية التسهين  موظفي دميل

                                                           
 كلية مجلة، األردنية التجارلة البعوك من عيعة على تطبيقية المخاطر االئتمانية دراسة في واثره المالي التحليل،الزرقان،صالح  9

 .2010،والعشرون الثالث العدد ،الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد
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اسأتبانة للوتأوت  تتأميم وتأم اال تمانيأة، التسأهين  قسأم يأي ( موظأف80العينأة ) حدأم بلأ 
 البحث ما يلي: هذا م  نتا ج وكا  إلى دهداف البحث

 .اال تما  مخاعر وتقليل المالي التحليل بي  إحتا ية داللة ذا  عنقة ودود .1
 قسأم ر أيس ومأؤهن  الماليأة النسأب اسأتخدام بي  إحتا ية داللة ذا  عنقة ودود .2

 اال تمانية. التسهين 
 .خعورة األقل اال تما  اختيار على البنة يزيد التحليل المالي م  قدرة .3

 ودما التوتيا  يتميل  بما يلي:

ضأأأأرورة اعتمأأأأاد المتأأأأارف التداريأأأأة األردنيأأأأة علأأأأى التحليأأأأل المأأأأالي يأأأأي عمليأأأأا  مأأأأنح  .1
 المتريي أل  ذلة يقلل م  نسب المخاعرة يي البنة.اال تما  

ضأأأرورة قيأأأام المتأأأارف التداريأأأة باسأأأتخدام النسأأأب الماليأأأة واالحتأأأا ية يأأأي تقيأأأيم األداى  .2
 المالي وااداري للبنة، لكي يحدد قدرته على منح اال تما  المتريي.

يأأأي البنأأأوة  ضأأأرورة االسأأأتفادة مأأأ  نتأأأا ج تحليأأأل النسأأأب الماليأأأة يأأأي القأأأرارا  اال تمانيأأأة .3
 التدارية االردنية. 

 

 10 :(2008دراسة )ب  مسعودة، -

 معايير التمويل واالستثمار في البنوك االسالمية" "بعنوا  

تركز  إشكالية البحث حوت المعايير واألسس التي تستند إليها المتارف االسنمية عند اتخاذها 
 االقتتادية.القرارا  التمويلية واالستيمارية ومدى يعاليتها 

 حث لمدموعة م  النتا ج منها:وتوتل الب
هناة نقص يي إيداد معايير موضوعية لتقييم واختيار المشروعا ، بما يتناسب مل  .1

عبيعة وعمل المتارف ااسنمية ييما يتعلة بالدراسة المالية للمشروع، مما دخضعها 
 .لمدات للمتارف التقليديةلتبعية واضحة يي هذا ا

                                                           
ماجستير، قسم الشريعة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم االسالمية، جامعة الحاج ، رسالة معايير التمويل واالستثمار في البنوك االسالمية بن مسعودة، ميلود، 10

 .2002لخضر، الجزائر،
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المتارف االسنمية مل المتارف التقليدية يي دراسة الكفاىة المهنية للعميل، إال تتفة  .2
 إ  المتارف االسنمية تركز كييرًا على البعد األخنقي لدى المتعاملي  معها.

تلتزم المتارف االسنمية بالمعالم األساسية للتمويل االسنمي عند منحها التمويل  .3
 المعلوب.

ة م  دكير المخاعر شيوعًا يي القعاع المتريي، وسبب هذه تعد المخاعر اال تماني .4
المخاعر يي المتارف االسنمية يكم  يي احتمات العدز ع  السداد دو تسليم األتوت 

 يي عقود البيوع اآلدلة، دو عدم سداد نتيب المترف بالنسبة لتي  المشاركة.

 البحث:وم  دهم التوتيا  التي قدمها 

تياغة معايير للتمويل واالستيمار خاتة بالبنوة  العمل على تعوير وامعادة .1
االسنمية، تناسب مل عبيعتها والتي  التي تستخدمها، واألهداف التي تعمل على 

، يي إعار دراسا  الددوى وتقييم المشروعا ، وتتم دراستها م  دميل تحقيقها
 المشروع، العميل، البنة(.)الدها  المترابعة بها 

األولويا  االسنمية الذي يفرض على المتارف االسنمية االلتزام  االستدابة لمبدد .2
بالتدرا الهرمي للضروريا  يم الحاديا  وبعد ذلة التحسينا  عند تختيص 

 المترف لموارده وعملياته.
 

 11(:2006، غدراسة )الدما -

 المية""إطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل في المصارف اإلس بعنوا 

هأأأأدي  هأأأأذه الدراسأأأأة إلأأأأى تقأأأأديم مقتأأأأرح لتعأأأأوير السياسأأأأة التمويليأأأأة لأأأأدعم عمليأأأأا  التمويأأأأل يأأأأي 
المتأأأأارف ااسأأأأنمية الفلسأأأأعينية، حيأأأأث اشأأأأتمل  عينأأأأة البحأأأأث علأأأأى المأأأأوظفي  العأأأأاملي  يأأأأي 

 يي يلسعي . ةالمتارف ااسنمية العامل

 النتا ج منها: حث على الدراسة الميدانية وتوتل إلى مدموعة م واعتمد الب
                                                           

،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة ،كلية اطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل في المصارف االسالمية  الدماغ، زياد، 11

 .2006،غزة،التجارة، الجامعة االسالمية 
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 يزداد نداح السياسة التمويلية مل زيادة التنويل يي دساليب التمويل ااسنمي. .1
 يزداد نداح السياسة التمويلية إذا تم ادخات ددوا  تمويلية دديدة.  .2
 يرتبت نداح السياسة التمويلية بسنمة الضمانا  المقدمة م  قبل العميل. .3

 مدموعة م  التوتيا  منها: ويي ضوى هذه النتا ج توتل الباحث إلى

ضأأرورة حأأث المتأأارف ااسأأنمية الفلسأأعينية علأأى تنويأأل دسأأاليب التمويأأل يأأي السياسأأة  .1
 التمويلية.

 ضرورة قيام المتارف ااسنمية الفلسعينية باستحداث دوعية ادخارية عويلة األدل.  .2
ااسنمية ضرورة ودود ضوابت ومعايير تساهم يي إدارة محفظة التمويل لدى المتارف  .3

 الفلسعينية.
 

 12(:2005دراسة )البلتادي، -

نحو بناء نموذج محاسبي لتقلويم وسلاسل االسلتثمار فلي البنلوك اإلسلالمية بالمرابحلة   " بعنوا 
 المضاربة  المشاركة("

حأأث علأأى تقأأويم دداى وسأأا ل االسأأتيمار المرابحأأة والمضأأاربة والمشأأاركة، وتنأأاوت ذلأأة مأأ  ركأأز الب
المميأزة لوسأا ل االسأتيمار )المرابحأة، المضأاربة، المشأاركة( يأم تعأرق إلأى  خنت إظهار العبيعة

 المعايير المقترحة لتقويم األداى.

 مدموعة م  النتا ج م  دهمها: إلىحث وخلص الب

 د  المرابحة هي التيتة المفضلة لدى المتارف ااسنمية والمتعاملي  معها. -1
ويردأأل ذلأأة إلأأى ارتفأأاع مخاعرهأأا، مأأل محدوديأأة اسأأتخدام المضأأاربة يأأي مدأأات التمويأأل  -2

 استخدامها بشكل كبير يي مدات تنادية االستيمار.

                                                           
الندوة الدولية: نحو  نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل االستثمار في البنوك اإلسالمية )المرابحة، المضاربة، المشاركة(، ، أيلول(،2005البلتاجي، محمد، ) 12

 .ترشيد مسيرة البنوك اإلسالمية، اإلمارات العربية المتحدة، دبي
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محدوديأأة اسأأتخدام المشأأاركة يأأي مدأأات التمويأأل ويردأأل ذلأأة إلأأى ارتفأأاع مخاعرهأأا وعأأدم  -3
استيعاب تعبيقها م  قبل الكييأر مأ  العأاملي  والمتعأاملي ، مأل تركأز اسأتخدامها لتمويأل 

 قعاع الشركا .
 مؤشرا  قياسية للتناعة المتريية ااسنمية. عدم ودود -4
 عدم تواير البيانا  والمعلوما  ع  تعبية وسا ل االستيمار بالمتارف ااسنمية. -5
 ال يودد تقويم دداى لوسا ل االستيمار بالتناعة المتريية ااسنمية. -6

 كما توتل الباحث إلى مدموعة م  التوتيا  منها:

 قياسية ع  التناعة المتريية ااسنمية.العمل على إتدار مؤشرا   -1
 إتدار معايير لتقويم دداى المتارف ااسنمية. -2
العمأأأأأل علأأأأأي ريأأأأأل كفأأأأأاىة وتنميأأأأأة مهأأأأأارا  العأأأأأاملي  بالمتأأأأأارف علأأأأأى تعبيأأأأأة وسأأأأأا ل  -3

 االستيمار.
 

 13(:2005، الكحلو  (دراسة -
 "االستمانير قراال ترشيدفي  المالي التحليل على التجارية المصارف اعتماد مدى "بعنوا 

 
 اعتمأد  وقأد البحأث، موضأل الظأاهرة مأل يتناسأب ألنه التحليلي الوتفي المنهج حثالب استخدم
 حيأث ذلأة، يأي المأؤيرة والعوامل المالي التحليل على االعتماد دردة لقياس استبانة على الدراسة
 :دهمها م  نتا ج عدة إلى الدراسة توتل  وقد متريًا،) 15) على الدراسة عينة اشتمل 

 مأ  ماليأة معلومأا  يعلبأو   غأزة قعأاع يأي العاملأة المتارف يي اال تما  محللي دميل د  .1
 يستخدمو   ال منهمالعظمى  التالبية ولك  ا تما ، على الحتوت بعلب تتقدم التي الشركا 
 مأنح قأرار اتخأاذ ألغأراض المأالي التحليأل علأى دردة االعتماد د  يعني مما المالي، التحليل
 .دداً  ضعيفة اال تما 

 ودهمية بدور غزة قعاع يي العاملة المتارف يي اال تما  محللي غالبية لدى إدراة يودد ال .2
 التحليل ع  االستتناى ويتم اال تماني، القرار تنل عملية يي النسب باستخدام المالي التحليل
 .كايية ومالية عينية ضمانا  ودود ظل يي المالي

                                                           
 على ميدانية دراسة "قراراالئتمانيال ترشيدفي  المالي التحليل على التجارية المصارف اعتماد مدى، " 2005 ))خالد الكحلوت، 13

 .غزة، اإلسالمية  الجامعة ، كلية التجارة  ،ماجستير رسالة غزة، قطاع في العاملة المصارف



11 
 

 التي توتل لها الباحث: وكا  م  دهم التوتيا 

ضأأرورة اهتمأأام البنأأوة بالتحليأأل المأأالي كأأتداة لترشأأيد قأأرار مأأنح اال تمأأا  مأأ  خأأنت زيأأادة  .1
 قدرة موظفي اال تما  الحاليي  عبر التدريب والتتهيل المستمر ومنحهم التفويض الكايي.

بترشيد قرار مأنح تشديل محللي اال تما  على زيادة االهتمام بالنسب المالية ذا  العنقة  .2
  .اال تما 

ضأأرورة عأأأدم التركيأأأز علأأأى الضأأأمانا  العينيأأأة والنقديأأة يأأأي الدردأأأة األولأأأى وعأأأدم إهمأأأات  .3
 التحليل المالي.

 األجنبية:باللغة  ثانيًا: الدراسات

 14(:Diop،2013دراسة ) -
 

 L'analyse des produits financiers islamiques et la gestion desبعنوا   

reissues. Cas de la Moucharaka et de la MourabahaW ": 
دارة المخاطر. حالة المشاركة والمرابحة"  "تحليل المنتجات المالية اإلسالمية وا 

 
 ممارسأأأأأا  إدارة والتركيأأأأأز علأأأأأى ااسأأأأأنمية تأأأأأي  التمويأأأأأل تحليأأأأألإلأأأأأى بحأأأأأث الهأأأأأدف 

 الماليأأأةتأأأي  العأأأرض حأأأث باالبوقأأأام  .تأأأي هأأأذه ال علأأأىااسأأأنمية المؤسسأأأا  الماليأأأة 
بأي  كمأا و  .التقليديأةم  تي  التمويل يأي المتأارف  ما يعادلها مل ومقارنتها ااسنمية
 المؤسسأأأا  الماليأأأة تقأأأديمتأأأم و . التمويأأأل ااسأأأنمي توادأأأهالتأأأي  المخأأأاعر دنأأأواع الباحأأأث

تأأأأأي  المشأأأأأاركة  علأأأأأى إدارة المخأأأأأاعر علأأأأأىالباحأأأأأث ركأأأأأز و . السأأأأأنتات يأأأأأي ااسأأأأأنمية
  .المرابحةو 

 إلى مدموعة م  النتا ج منها:البحث  وتوتل

 تكلفأةال للتأي  التأي تعتمأد علأى اً اسأتخدام دكيأر المؤسسا  المالية ااسنمية .1
تأأأنص علأأأى  ااسأأأنمية التأأأي الفلسأأأفةإلأأى  األقأأأربمأأأ  تلأأأة  ربأأأح هأأأامشزا أأد 

  تقاسم األرباح والخسا ر.

                                                           
14Diop, M. (2013.  L'analyse des produits financiers islamiques et la gestion des risques. Cas de la Moucharaka et de la 

Mourabaha, Master 2 monnaie finance et banque, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
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 والسأيولةوالسأوق  اال تمأا  مخأاعر ميل التقليدية للبنوة مخاعر ممايلة هناة .2
  التمويل ااسنمي.مخاعر تخص و  والمخاعر التشتيلية

 ومخأأأاعر السأأأيولةمخأأأاعر ل ةدكيأأر عرضأأأ هأأأيسأأأنمية المؤسسأأا  الماليأأأة اا .3
 .اال تما 

 عأدم اسأترداد بسأبب اال تمأا . مخأاعر لتأي  المشأاركة هأي الخعر الر يسأي .4
هأأأأأامش  تحوعأأأأأا المرابحأأأأأة، ويأأأأأي . الوقأأأأأ  المناسأأأأأب يأأأأأي األمأأأأأوات المقدمأأأأأة

  .تقليديال اال تما  تشبه األنه المشاركة م  دكير وضوحاً  هي المخاعرة
ميأأأل  ااسأأأنمية الماليأأأة تأأأي علأأأى ال ال تنعبأأأة التحأأأو  العديأأأد مأأأ  تقنيأأأا  .5

 .والمقايضا والخيارا   المشتقا 
 وكا  م  دهم التوتيا :

 العقأد م  خنت الدمل بأي المخاعر المتعلقة بتيتة المشاركة  يمك  التخفيف م  .1
األمأأوات التأأي  علأأى كتعأأاى عأأرف يالأأث إشأأراة دو مؤدأألبيأأل و  لمشأأاركةل األتأألي
  البنة. قدمها

ا  المتعلقأأة بتأأي  قأأرار ال تخذتسأأ تأأيال، العليأأاعية الشأأر  لدنأأةال الضأأروري إنشأأاىمأأ   .2
 .ااسنميةالتمويل 

للتخفيأأأف مأأأ   التمويأأأل ااسأأأنمي تقبلأأأه الأأأذي إدارة المحأأأاي  تقنيأأأة مااسأأأتخديمكأأأ   .3
 .مخاعر التمويل

 مأا إذا كأا ييلنظأر التحأو  ل تقنيأا  تعأويرمأ  سأنمية مؤسسأا  التمويأل االلالبأد  .4
 ااسأنميةتأي  التمويأل مخأاعر دارة ا التوريأة المشأتقا  دو م  الممك  استخدام

 .بشكل ديضل
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 15(:Hazzi،2013دراسة ) -
 The Financial Performance Analysis of Islamic and"بعنوا  

Traditional Banks: Evidence from Malaysia" 

  "ماليزيا: أدلة م  والتقليدية للمصارف اإلسالمية األداء المالي تحليل "

حيأأث يعتبأأر  والتقليديأأة للمتأأارف ااسأأنمية األداى المأأالي تحليأألهأأدي  هأأذه الدراسأأة إلأأى 
ميأل المسأاهمي   األعأراف علأى حأد سأواىة للعديأد مأ  تقييم األداى المأالي للبنأوة مأادة مهمأ

وهأأأو مأأأا يسأأأاعد المسأأأتيمري  علأأأى اتخأأأاذ  ديري البنأأأوة والهي أأأا  التنظيميأأأةومأأأ والمأأأودعي 
كمأا دنأأه يودأه ديضأا مأأديري  ر دو سأأحب دمأوالهم مأ  هأأذه البنأوةقأراراتهم المتعلقأة باالسأتيما

الباحأأث بدراسأأة  البنأأوة التخأأاذ القأأرارا  التأأي تسأأاعد علأأى تحسأأي  وضأأل البنأأوة. حيأأث قأأام
 دو لأم يكأ  هنأاةمعريأة مأا إذا كأا  يأي ماليزيأا لالتقليديأة ااسأنمية و  على البنوة احتا ية

داى، الهأدف مأ  بالربحيأة والسأيولة ومخأاعر األ ييمأا يتعلأة هذه البنأوة بي  اختنيا  كبيرة
ر دي نأوع مأ  وراى ذلة هو تقييم هذه األنواع م  البنوة، لمقارنأة األداى المأالي لهأم، واختبأا

هذه البنوة تقوم بعمل ديد ويتلها ع  تلة التي البنوة السي ة م  ناحية الربحية والسيولة 
  .ومخاعر األداى

 النتا ج التالية: وقد توتل الباحث إلى

 د  البنأأأأوة ديضأأأأاً و  التقليديأأأأة البنأأأأوة مأأأأ  دكيأأأأر سأأأأيولة هأأأأي المتأأأأارف ااسأأأأنمية .1
 .التقليدية البنوة م  دقل خعورة هي ااسنمية

البنأأأأوة ااسأأأأنمية دقأأأأل ربحيأأأأة مأأأأ  البنأأأأوة التقليديأأأأة وذلأأأأة بسأأأأبب نقأأأأص معريأأأأة  .2
دارة مشأأروع مأأربح وهأأذا سأأبب هأأام للنمأأو البعأأيى  المتأأرييي  يأأي اختيأأار وتقيأأيم وام

 للتمويل يي البنوة االسنمية وبالتالي تحقية درباح بعي ة.

 كما توتل  الدراسة إلى مدموعة م  التوتيا  منها:

                                                           

15 Hazzi, O. "  The Financial Performance Analysis of Islamic and Traditional Banks: Evidence from Malaysia",    

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 57 , February, 2013. 
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 عنأأد  التقليديأأة البنأأوة دقأأل مأأ  ااسأنمية يأأي البنأأوة للمخأأاعر المحللأأي  المأأاليي  تتأنيف
 المحاي  االستيمارية تتميم

   علأأى إدارا  يأأي البنأأوة ااسأأنمية اسأأتيمار األمأأوات الزا أأدة يأأي المشأأاريل التأأي يمكأأ  د
 .ة والربحيةتولد المزيد م  األرباح مل األخذ بعي  االعتبار التواز  بي  دهداف السيول

 
 16 (:Konaté،2011 دراسة ) -

 Etude et analyse stratégique de crédits bancaires à  la   بعنوا 

banque islamique de Guinée" 

 الستما  المصرفي في البنك االسالمي الغيني "ل وتحليل استراتيجي "دراسة

 لسأيعرة علأىا للبنأة ااسأنمي تسأمح منهدية يعالة اتباع وتحليل دراسةهدي  الدراسة إلى 
 ،تينيال ااسنمي للبنة يرتة حقيقيةتوتل لها كان  التوتيا  التي و  اال تما . مخاعر

البنأأأة ااسأأأنمي ية. ودكيأأأر كفأأأاى دكيأأأر قأأأدرة علأأأى المنايسأأأة كأأأو  ليوالوسأأأا ل  ديضأأا العأأأرق و 
ي سأأيتم تمويلأأه دو ذإلأأى دهميأأة المشأأروع الأأ سياسأأة ااقأأراض المتأأريي اسأأتناداً  تينأأي نفأأذال

تينأي العلأب البنأة ااسأنمي ي. و ديضألبشأكل  موارد البنأةوذلة لتختيص حدم الشركة، 
 الأأدي . لماليأأة للشأأركة وقأأدرتها علأأى سأأدادالقأأوة ا زر قأأديم ديأأة مسأأتندا  تبأأتالمقترضأأي  مأأ  

 حث إلى مدموعة م  النتا ج منها:وتوتل الب

 يفأأي. البنأأوة األخأأرى  عبيعأأةنفأأس  ليسأأ  مأأ  البنأأة ااسأأنمي يوادأأه مخأأاعر د  .1
 ة تشكلرباضالمو المشاركة ي مما نتخيل مخاعر دكبر يتحملالبنة ااسنمي  الواقل
 اادارة.و  كالمرابحة التمويل األخرى  دساليب دعلى م  خعرا

 د  نقأص، تبأي  المتأريية المخأاعرونتأا ج ، (IDB) ااسنمي للتنميأة وويقا للبنة .2
 عمليأأأأة إدارة كييأأأأرا يعيأأأأة المأأأأات وسأأأأوق  الماليأأأأة(المشأأأأتقا  ميأأأأل ) بعأأأأض األدوا 

 .ااسنمية المؤسسا  المالية يي المخاعر

                                                           

16 Konaté, A. (2011).  Etude et analyse stratégique de crédits bancaires à  la banque islamique de Guinée , Master 2 IESC – 

finance,  Uinversité d'Angers. 
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يفسر نقص األدوا  المالية بالدور التير واضح للبنة المركزي )دنها ليس  مستقلة  .3
تمامأأأا وغيأأأاب السأأأوق النقأأأدي ييمأأأا بأأأي  البنأأأوة هأأأي مشأأأكلة خعيأأأرة توادأأأه البنأأأة 

 .ااسنمي اليوم
علأأى الموقأأل  ومتاحأأة تكأأو  مويوقأأة يدأأب د  البنأأة ااسأأنمي دنشأأعة نتأأا ج نشأأر .4

دو  لخدمأة األبحأاث الفرديأة دو المؤسسأا  الماليأة الدوليأة هذا األخير. االكتروني ل
 ااحتا ية. م  الدراسا  غيرها كدزى

 وكا  م  دهم التوتيا  التي توتل لها البحث:

ألدوا  يدأأأأأأب د  يكأأأأأأو  هنأأأأأأاة تأأأأأأدريب للمأأأأأأوظفي  علأأأأأأى لنسأأأأأأتخدام السأأأأأأليم  .1
 ينبتأيكمأا  الحاسوب التي م  شتنها تحسي  إدارة مخأاعر القأروض المتأريية

 .المقدمة الخدمة نوعيةل تحديث إدراى
تكنولوديأأأأأأا المعلومأأأأأأا  ، ودمأأأأأأج القأأأأأأدرا  التنظيميأأأأأأة البنأأأأأأة يعأأأأأأوريدأأأأأأب د   .2

 ديد. قرار استراتيدياالتتاال  وتكنولوديا المعلوما ، وذلة التخاذ و 
للمنتدأأأأا  الماليأأأأة  الدراسأأأة إلأأأأى مزيأأأد مأأأأ  المتأأأأريي مخأأأأاعر اال تمأأأا  تحتأأأاا إدارة .3

التمويأأأل  األدوا  والتأأأدابير الضأأأرورية قبأأأل مأأأنح علأأأىالسأأأتخدام  وااتقأأأا  ااسأأأنمية
 .المتريي

 

 السابقة:ما يميز هذه الدراسة ع  الدراسات 
 

يتبأأأي  مأأأ  الدراسأأأا  السأأأابقة د  غالبيأأأة هأأأذه الدراسأأأا  ركأأأز  علأأأى قأأأرارا  اال تمأأأا  بالمتأأأارف 
التقليديأأة والتأأي تعرقأأ  للمتأأارف االسأأنمية تناولأأ  البعأأد الأأديني ومراعأأاة الضأأوابت الشأأرعية دو 

هأا سأتركز علأى تتميأز هأذه الدراسأة بتناقتتر  على النسب المالية عند اتخاذ القأرارا  التمويليأة. 
والتأي مأ  قبأل المتأارف ااسأنمية المتخأذة  المالي يي ترشيد قرارا  التمويل دور ددوا  التحليل

حيأث  يقأتولأم تقتتأر علأى النسأب الماليأة هي عبارة ع  التحليل الردسي واأليقي والنسب المالية 
كمأا سأتركز  التمويأل،د  للتحليل الردسي واأليقي دور مهم يي تقيأيم الوضأل المأالي للعميأل عالأب 

هذه الدراسة على المتارف ااسنمية يي سوريا وكيف يمكنها ترشيد قراراتهأا التمويليأة باالعتمأاد 
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المدتمأل يأي  كبيأراً  القأ  إقبأاالً  ةلي وخاتأة د  هأذه المتأارف يأي سأوريالماعلى ددوا  التحليل 
  منذ إنشا ها وحتى اآل .

 أهمية البحث: 1-4

ع  عالب المهمة دور ددوا  التحليل المالي يي تويير المعلوما  د  بيا  دهمية البحث تنبل م  
يأأأي ترشأأأيد اتخأأأاذ القأأأرار األدوا  هأأأذه علأأأى ااسأأأنمية مأأأدى اعتمأأأاد المتأأأارف كشأأأف التمويأأأل، و 

م  شتنه د  يلف  انتباه المتارف االسنمية، والدهأا  الداعمأة  التمويلي م  قبل هذه المتارف
لها والعاملة تح  سلعتها كالبنة المركزي، إلى ضرورة اتخاذ االدأراىا  المن مأة التأي يمكأ  ا  
تأأأدعم عمليأأأا  التحليأأأل المأأأالي يأأأي المتأأأارف االسأأأنمية، بحيأأأث تكأأأو  نتا دهأأأا دكيأأأر متأأأداقية 

اضأأاية إلأأى األهميأأة  .ل كلفتهأأا ووقأأ  اندأأاز عمليأأة التحليأألوبحيأأث تسأأهل عمليأأا  التحليأأل وتقأأ
األولى م  نوعها ين يودد دراسأا  تبة العربية بهذه الدراسة والتي هي كالنظرية للبحث ب غناى الم

 تعرق له موضوع الدراسة. تعرق  لنفس ماسابقة 

  أهداف البحث: 1-5

 إلى ما يلي: تهدف هذه الدراسة

 لتحليل المالي يي المتارف االسنمية يي سوريةيستخدم امدى عرية الى دي م .1
نأأد ددوا  التحليأأل المأأالي مأأ  قبأأل المتأأارف ااسأأنمية ععريأأة مأأا إذا كانأأ  تسأأتخدم كايأأة م .2

  بتنواعها اتخاذ قراراتها التمويلية
  .التمويليي ترشيد قرارا  الدور الذي تلعبه ادوا  التحليل المالي  معرية .3

 فرضيات البحث: 1-6
 :التالية الفرضيا  تياغة يمك  ودهدايه البحث مشكلة ضوى يي

 قراراتها اتخاذ عند المالي التحليل على ةسوري يي ااسنمية المتارف تعتمد :األولى الفرضية
  التمويلية.
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عند اتخاذ ادوا  التحليل المالي ة سوري يي ااسنمية المتارفتستخدم  :الثانية الفرضية
 .التمويلية قراراتها

 :التالية الفرعية الفرضيا  إلى الر يسية الفرضية هذه تقسيم ويمك 

 التمويلية. عند اتخاذ قراراتها الردسي التحليل ةسوري يي االسنمية المتارف تستخدم .1
 التمويلية. عند اتخاذ قراراتها األيقي التحليل ةسوري يي االسنمية المتارف تستخدم .2
 التمويلية. المالية عند اتخاذ قراراتها النسب ةسوري يي االسنمية المتارف تستخدم .3

دور  ة  قبل المتارف االسنمية يي سوريستخدام ددوا  التحليل المالي مال: الفرضية الثالثة
 ترشيد قراراتها التمويلية. هام يي 

 البحث: منهج 1-7
 الخعوا  المنهدية التالية: تم اتخاذ لبلوغ اهداف البحث والتحقة م  يرضياته

 مشكلة البحث ودهدايه ودهميته ويروضه. تياغة .1
ة اتخأأاذ القأأرارا  التمويليأأة بالمتأأارف ااسأأنمية و ليأأ ةالمتعلقأأاألدبيأأا  العلميأأة مرادعأأة  .2

 التحليل المالي.  ألدوا وذلة للوقوف على ختوتيا  استخدامها  ييها
  .واستخداماته بالتحليل المالي وددواته ودهميته ةالمتعلق االدبيا  العلميةمرادعة  تم .3

علأى  عينأة مأ  المأوظفي  يأي المتأارف ااسأنمية يأي سأورية للتعأرف تأم اسأتعنع  راى .4
يأأأأل يأأأأي المتأأأأارف الأأأأدور الأأأأذي تلعبأأأأه ددوا  التحليأأأأل المأأأأالي يأأأأي ترشأأأأيد قأأأأرارا  التمو 

 .ةااسنمية يي سوري
 التوتيا  ذا  التلة بموضوعها.ريل نتا ج الدراسة و  تعميم .5
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 الدراسة:أنموذج  1-8

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغير المستقل

 أدوات التحليل المالي

 المتغير التابع

 ترشيد قرارات التمويل في المصارف االسالمية

 التحليل الرأسي

 التحليل األفقي 

 النسب المالية 

ترشيد قرار 
 التمويل 
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 الفصل الثاني

 ترشيد القرار التمويلي في المصارف االسالمية  
 

 المبحث األول: طبيعة النشاط المصرفي االسالمي 

 التمويل في المصارف االسالمية  الثاني:المبحث 

 في المصارف االسالمية المبحث الثالث: القرار الرشيد
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 مقدمة:

المتأأأريية وذلأأأة بعأأأد ا  حققأأأ  نتأأأا ج دتأأأبح  المتأأأارف ااسأأأنمية واقعأأأًا مميأأأزًا علأأأى السأأأاحة 
مذهلأأأة يأأأي مدأأأاال  التمويأأأل واالسأأأتيمار ودأأأذب الودا أأأل ممأأأا ادى الأأأى تزايأأأد قأأأوة ونفأأأوذ األدوا  

 17.   المتريية واالقتتادية المختلفةاالستيمارية ااسنمية يي العمليا

مية. دي دنأأه ويقأأوم التمويأأل ااسأأنمي، علأأى عكأأس التمويأأل التقليأأدي علأأى احتأأرام الشأأريعة االسأأن
  18يستبعد الربا دو الفا دة يي دميل تي  التمويل )المضاربة، المشاركة ...(.

 12وتتمحور دسس ومنعلقا  المتارف ااسنمية حوت:

 الضوابت الشرعية.-1

 رسالتها يي تدسيد القيم االسنمية يي الواقل العملي.-2

التمويأل واالسأتيمار، وبالتأالي عوا أد ويقًا لمنهج المتارف االسنمية، يا  عوا أدها مأ  عمليأا  و 
المأأأأودعي  لأأأأديها، ي فتأأأأرض ا  تأأأأرتبت ارتباعأأأأا مباشأأأأرًا بالعوا أأأأد التأأأأي تتأأأأتتى دتأأأأًن مأأأأ  المشأأأأاريل 
الممولأأة، كمأأا د  دتأأل التمويأأل المقأأدم لمشأأروع معأأي ، يأأتم اسأأترداعه، يأأي اغلأأب الحأأاال ، مأأ  

ا المنعلأأأة، يأأأا  اهتمأأأام المتأأأرف خأأأنت التأأأديقا  النقديأأأة المتتتيأأأة مأأأ  نفأأأس المشأأأروع. ومأأأ  هأأأذ
االسأأنمي ينتأأب علأأى تحقأأة دأأدوى المشأأاريل واألنشأأعة التأأي يقأأوم بتمويلهأأا دكيأأر مأأ  اهتمامأأه 

 20 بمنىة األشخاص الذي  يحتلو  على التمويل.

ضأأأم  هأأذا الفتأأأل عأأ  المتأأارف ااسأأأنمية وخأأدماتها وعأأأرق التمويأأل ييهأأأا  حأأثتحدث البسأأيو 
 سنمية حتى يكو  قرارها رشيدًا.هذه المتارف االومعايير القرار التمويلي يي 

 

 

                                                           
 .1، صمردل سابة ذكره ،المالية االس مية حالتحدلات والمعاف ة  ةالصعاع (،ن، حزيرا6002) شحادة، مو، ، 17
18 .p8.OP. CIT., DIOP, M 
 .6صمردل سابة ذكره،  ،المالية االس مية حالتحدلات والمعاف ة  ةالصعاع (،ن، حزيرا6002) شحادة، مو، ، 12
 

 .5المرجع السابق، ص 60
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 المبحث األول

 طبيعة النشاط المصرفي االسالمي

 21يرى الشي  تالح كامل د  دهمية المتارف ااسنمية تظهر م  خنت:

 المتارف هي عتب النشا  االقتتادي عالميًا والمتحكم يي مساراته وتودهاته. .1
النموذا الوحيأد مأ  بأي  نمأاذا االقتتأاد ااسأنمي المتارف ااسنمية تكاد تكو  هي  .2

والأأأأأذي تمتأأأأأل بدردأأأأأة مأأأأأ  االعتأأأأأراف مكنتأأأأأه مأأأأأ  الودأأأأأود، الأأأأأذي ودأأأأأد عريقأأأأأه للتعبيأأأأأة 
 .واالستمرار

اسأأأأتعاع  المتأأأأارف االسأأأأنمية ا  تكأأأأو  نموذدأأأأأًا مفيأأأأدًا لنقتتأأأأاد المحلأأأأي ومؤشأأأأأرًا  .3
 اد االسنمي.للمتلحة التي قد تتحقة إذا ما تم تعبية باقي مكونا  االقتت

ودضأأأح  عمليأأأة تعأأأوير االدوا  الماليأأأة الدديأأأدة وايدأأأاد السأأأوق اليانويأأأة وتفعيأأأل دور تأأأنادية 
 .االستيمار المشترة م  المهام التي تساهم المتارف االسنمية يي تعويرها بكل اقتدار

وسأأيتم التعأأرق يأأي هأأذا الدأأزى مأأ  الدراسأأة إلأأى لمحأأة عامأأة عأأ  المتأأارف االسأأنمية ونشأأأتتها 
 ودهدايها ودنشعتها.

 تعريف المصارف اإلسالمية:2-1-1

خالته وتقوت العرب كلمة  وقيل: الشيى،األتل دتل  البنة:داى يي لسا  العرب : البنك لغة
البنة بالفارسية  :كتنها دخيل ، تقوت : رده إلى بنكه الخبيث ، تريد به دتله ، قات األزهري 

 22األتل.

(،  Banc)متأأعبة ( وتعنأأي Banqoالكلمأأة االيعاليأأة) ( دتأألهاBanque-Bank)بنأأة وكلمأأة 
وكا  يقتد بها يي البدى المتعبة التي يدلس عليها الترايو  لتحويل العملة ،يم تعور المعنى 

                                                           
،محاضرة ألقيت بمنا،بة فوزه بجائزة البنك اإل،المي للتنمية في البنوك تطور العمل المصرفي اإلس مي حمشاكل وآفاق  (،60،تشرين األول 1227كامل ،صالح ) 61

 .، ص يب(اإل،المية ،جدة ، البنك اإل،المي للتنمية )المعهد اإل،المي للبحوث والتدر
 .322الجزء الثاني ،ص ،6003دون ذكر الطبعة ، ،لسان العرب ،دار صادر ، أبو الفضل جمال الدين ، ابن منظور 66
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يم دتأبح  Cmptoir)ييما بعد لكي يقتد بالكلمة المنضدة التي يتم يوقها عد وتبادت العمن  )
 23منضدة وتدري ييه المتادرة بالنقود.يي النهاية تعني المكا  الذي تودد ييه ال

 24 يي لسا  العرب : لغة: جاءأما المصرف 

بيأأأل الأأأذهب بالفضأأأة والتأأأرف : يضأأأل الأأأدرهم علأأأى  والتأأأرف:رد الشأأأيى عأأأ  ودهأأأه  التأأأرف:
 الدرهم والدينار على الدينار.

والتأأراف مأأ   وايأأداعًا،هأأو اسأأم لمكأأا  التأأرف، دي التتأأرف يأأي النقأأود دخأأذًا وععأأاًى، اسأأتبدااًل 
مكأأأا   يسأأأتحة، والمتأأأرفهأأأو األمأأأي  علأأأى الخأأأزا   يقأأأبض ويتأأأرف مأأأا  بنقأأأد، دويبأأأدت نقأأأدًا 
 وبه يسمى البنة مترف. الترف،

 وبنأأة، يهمأأاومأأ  التعريفأأا  السأأابقة ندأأد انأأه ال يودأأد يأأرق دأأوهري بأأي  كأأل مأأ  كلمتأأي متأأرف 
 25 .ع  عرية القبض دو الديلتستخدما  للداللة على المكا  الذي يتم ييه تداوت األموات سواى 

 الخدما  المتريية  دما شحاتة ييرى د : المترف ااسنمي هو مؤسسة مالية إسنمية تقوم بتداى

 المختلفة، كما تباشر دعمات التمويل واالستيمار يي المداال  المختلفة يي ضوى قواعد ودحكام 

 واالقتتادية لألمة  االدتماعية التنميةارف ااسنمية إلى تحقية الشريعة ااسنمية وتهدف المت

 26ااسنمية كما تقوم ببعض الخدما  االدتماعية والدينية.

: مؤسسأأا  ماليأأة تقأأوم بالمعأأامن  المتأأريية وغيرهأأا مأأ  مأأا تعأأرف المتأأارف االسأأنمية بتنهأأاك
المعامن  الماليأة والتداريأة ودعمأات االسأتيمار ويقأا ألحكأام الشأريعة االسأنمية يأن تتعامأل بالربأا 
دخذًا وال ععأاىًا بهأدف المحايظأة علأى القأيم واألخأنق االسأنمية وتحقيأة دقتأى عا أد اقتتأادي 

                                                           
،ر،حالة ماجسحتير، قسحم الشحريعة ،كليحة العلحوم االجتماعيحة والعلحوم اال،حالمية ،جامعحة الححا   معنالير التمولنل واالسنترمار فني البعنوك االسن مية بن مسعودة ، ميلود، 63

  .3، ص6008لخضر،الجزائر،
 .27ص ،لسان العرب ،مرجع ،ابق ذكره،  أبو الفضل جمال الدين ، ابن منظور 64
 .3ذكره، صمرجع سابق ، معايير التمويل واالستثمار في البنوك االسالمية بن مسعودة ، ميلود، 25

 .30مرجع ،ابق ذكره، ص  ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق (.6002)حسين ، شحاتة  26
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تتأأأادية واالدتماعيأأأة يأأأي دميأأأل قعاعأأأا  االقتتأأأاد الأأأوعني ممأأأا وادتمأأاعي لتحقيأأأة التنميأأأة االق
 27يؤدي إلى مدتمل قوي متعاو  ومتكايل.

 28:كما يلي 2005للعام  35رقم  كما عر ِّف المصرف اإلسالمي في المرسوم التشريعي

تتسيسأه ونظامأه األساسأي التزامأًا بممارسأة  المترف ااسنمي: هو المترف الذي يتضأم  عقأد
الفا أدة دخأذًا وععأاىًا وويقأًا لتأي  المعأامن   المتأريية المسأموح بهأا علأى غيأر دسأاساألعمأات 

الشأأريعة ااسأأنمية سأأواى يأأي مدأأات قبأأوت الودا أأل وتقأأديم  المتأأريية التأأي ال تتعأأارض مأأل دحكأأام
  ر.مدات التمويل واالستيما الخدما  المتريية األخرى دو يي

متارف االسنمية هي مؤسسا  ماليأة تقأوم بالمعأامن  وبالتالي م  التعاريف السابقة ندد د  ال
المتأأأريية واسأأأتيمار األمأأأوات يأأأي ضأأأوى الشأأأريعة االسأأأنمية دي تبتعأأأد عأأأ  يكأأأرة دسأأأعار الفا أأأدة 

دي وادتماعي عا د اقتتا وتستبدلها بفكرة المشاركة باألرباح والخسا ر وذلة بهدف تحقية دقتى
 وريل مستوى المعيشة.

 االسالمية:نشأة المصارف 2-1-2

 لمفاهيم األولى لفكرة المصارف اإلسالمية:ا2-1-2-1

وذلأأأة عنأأأد  مأأأ  القأأر  العشأأأري  تردأأل األيكأأأار األولأأأى انشأأاى البنأأأوة االسأأأنمية الأأى األربعينأأأا 
محاولة باكستا  انشا ها دما يي الدوت العربية يكان  متأر دوت مأ  بأادر  بتدربأة انشأاى بنأوة 

مسأأتنبعة هأأذه 1267-1263االدخأأار المحليأأة مأأ  خأأنت تدربأأة )ميأأ  غمأأر( خأأنت الفتأأرة مأأ  
والتأأأي كانأأأ  مأأأ  االسأأأباب األساسأأأية يأأأي تحقيأأأة التنميأأأة يأأأي الفكأأرة مأأأ  بنأأأوة االدخأأأار االلمانيأأأة 

قام بتدربة مي  غمر الدكتور ندار الذي ندح يي إقناع وزير االقتتأاد المتأري ب نشأاى  المانيا.
يي مدينة مي  غمر على النيل يي وست الدلتا عام  –بنة ادخار دسوة ببنوة االدخار يي دلمانيا 

 22.م1263

                                                           
، 6002(،6)العدد، (65) المجلد ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة، آلية التمولل العقاري في المصارف اإلس ميةبيطار، من  وفرحات ،من  ، 67
 .10ص

 
 6005لعام  35التشريعي ألحداث مصارف إ،المية رقم المر،وم  68
، موسوعة االقتصاد والتمويل  ، من سلسلة مقاالت الجذور الفكرية للمصرفية االسالمية)نهضة األمة ( 3المصرفية االسالمية (،2012)نيسان ، الشيخ، سمير 62

 االسالمي.
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الأأأى مضأأأايقا  عأأأدة ممأأأا ادى الأأأى ادهأأأاض  1267ولألسأأأف تعرضأأأ  بنأأأوة االدخأأأار يأأأي عأأأام 
وهنأأاة بعأأض الأأدوت تحولأأ  دميأأل  30تدربأأة، ودمأأج يأأروع بنأأوة االدخأأار يأأي البنأأوة الحكوميأأة.ال

يأأأأرا   السأودا .و  بنوكها كلية للعمل االقتتادي ااسنمي وهي باكستا  وام

ودعما لألداى المؤسسي للمتريية االسنمية، يقد اتفة رؤساى مدالس ادارة المتأارف ااسأنمية 

وتأأم إعأأادة م.  1277هأأأ   1327  وذلأأة يأأى سأأنة دولي للبنأأوة ااسأأنمية علأأى إنشأأاى  االتحأأاد الأأ

تنظيم االتحاد الدولي للبنوة االسنمية ودعيد تسميته  المدلس العأام للبنأوة االسأنمية   واختيأر  

م، وهأأو دحأأد المنظمأأا  التابعأأة لمنظمأأة 2001مملكأأة البحأأري  مقأأرا لأأه. بأأدد المدلأأس عملأأه نهايأأة 

ويمأارس دميأل المؤتمر ااسنمي، وهو هي ة عالميأة ذا  شختأية مسأتقلة ال تسأعى إلأى الأربح، 

 31 .ااسنميةدنشعته يعليًا ويقًا ألحكام الشريعة 

لقأأد اسأأتهوى الندأأاح البأأاهر الأأذي حققتأأه البنأأوة ااسأأنمية كييأأرا مأأ  المتعأأاملي  والمأأودعي  ممأأا 
استدعى إنشاى بنوة إسنمية يي هذه الدوت غير ااسأنمية كأدار المأات ااسأنمي بسويسأرا التأي 

رف ااسأأأنمي الأأأدولي بالأأأدانمارة الأأأذي حتأأأل علأأأى التأأأرخيص وكالمتأأأ م، 1281دنشأأأ   يأأأي 
كمأأأا دنشأأأ   باللكسأأأنبورا الشأأأركة  م.1281م وكمدموعأأأة البركأأأة ببريعانيأأأا سأأأنة  1283بتأأأاري  

كمأأأا دنشأأأك بنأأأة كبأأأريس ااسأأأنمي  م.1278القابضأأأة الدوليأأأة ألعمأأأات التأأأيرية ااسأأأنمية سأأأنة 
  32م. 1282بقبرص سنة 

 المملكأأأة يقأأأد شأأأهد ، يقأأأت الأأأدوت ااسأأأنمية علأأأى المتأأأريية ااسأأأنميةإذًا لأأأم تقتتأأأر الخأأأدما  
يأأي العأأالم  مراكأأز ماليأأة خمسأأة مأأ  ةهأأي واحأأد يلنأأد ، التمويأأل ااسأأنمي يأأي نمأأوًا هأأا نً  المتحأأدة

التمويأل ااسأنمي  لتأناعة كبوابأة المتحأدة المملكأة تعتبأر، وعأنوة علأى ذلأة. للتمويل ااسأنمي
 33دخوت دوروبا.ل

                                                           
 .مرجع ،ابق ذكره ة(،بنوك االدخار فى البنوك الحكوميدمج ،) 5المصرفية االسالمية (، 2012)نيسان ، الشيخ، سمير 30
 .،مرجع ،ابق ذكره ،(االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية) 9المصرفية اإلسالمية (، 2012)نيسان ، الشيخ، سمير 31

32
الدولي : أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي  وجهة للملتقىمداخلة م، البنوك اإلسالمية) تعريفها ، نشأتها ، مواصفاتها، وصيغها التمويلية...(سليمان، نصر ،

 . 3، صقسنطينة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية،،،وبديل البنوك اإلسالمية
33Hazzi ,O. op. cit.,p135.  
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وبالتالي ي   تناعة التأيرية االسأنمية تأناعة يايعأة بأدد  يأي السأتينا  ولكنهأا انتقلأ  سأريعًا 
 34م  مرحلة التدربة واالختبار الى مرحلة التوسل واالنتشار بفعل العوامل التالية: 

 . تزايد الوازع الديني لدى المسلمي 

  العلب(زيادة الوعي لدى الناس ع  المتارف االسنمية )العرض يخلة. 

 النمو السكاني الكبير يي الدوت ااسنمية. 

 .النمو االقتتادي المتزايد يي الدوت االسنمية 

 .اقتناع بعض غير المسلمي  بتخنقيا  التيرية ااسنمية 

 :ةالمصارف االسالمية في سوري2-1-2-2

عملية التحديث والتعوير المستمرة التي يشهدها القعاع المتريي السوري داى المرسوم  إعاريي 
الذي يأنص علأى إحأداث متأارف اسأنمية سأورية تلتأزم بممارسأة  2005لعام  35التشريعي رقم 

األعمأأات المتأأريية المسأأموح بهأأا علأأى غيأأر دسأأاس الفا أأدة دخأأذًا وععأأاىًا، سأأواى يأأي مدأأات قبأأوت 
  35الخدما  المتريية األخرى، دو يي مدات التمويل واالستيمار.الودا ل وتقديم 

كما ورد  بالمرسوم التشريعي )العمليا  المتريية التي يقوم  وحدد  غايا  المترف ااسنمي
 36:(بها المترف ااسنمي

اسأأتيمار مختأأص وآلدأأات    الودا أأل بتنواعهأأا يأأي حسأأابا  اسأأتيمار مشأأترة دو حسأأابا  قبأأوت-د
 محددة.محددة دو غير 

بعمليأأأأا  التمويأأأل القا مأأأأة علأأأى غيأأأأر دسأأأاس الفا أأأأدة آلدأأأات مختلفأأأأة ويأأأى المدأأأأاال   القيأأأام-ب 
االقتتادية التي ال تتعارض مأل دحكأام الشأريعة ااسأنمية وذلأة باسأتخدام تأي  العقأود الشأرعية 

وعقأأود  ،بالشأأراىوبيأأل المرابحأأة ل مأأر  ،تأأةالمتناقوالمشأأاركة  ،المشأأاركةوعقأأود  ،المضأأاربةكعقأأود 

                                                           
 .6، ص، دمشق ، ،وريةالمؤتمر الرابل للمتارف والمؤسسا  المالية ااسنمية ،الصيرفة االس مية في التحدلات والمعاف ة ، حزيران(،6002)تيسير ،الصمادي 34

 
،ر،الة ماجستير، كلية االقتصاد،،  "واالسترمار للتمولل األردني اإلس مي البعك على تطبيقية دراسةاإلس مية ح للمصارف المالي األداء تقييمعاصي ،أمارة،" 35

 .16،ص 601،0جامعة حلب
 .6005لعام  35المر،وم التشريعي ألحداث مصارف إ،المية رقم  32
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وغيرهأأا مأأ  ، ة التمليكيأأةر وعقأأود اادأأا، ة التشأأتيليةر وعقأأود اادأأا، وعقأأود بيأأل السأألم، االستتأأناع
 تي  العقود التمويلية التي تواية عليها هي ة الرقابة الشرعية .

الخدما  المالية والمتأريية ومباشأرة العمليأا  المتأريية المختلفأة التأي ددازهأا القأانو   تقديم-ا 
سأواى تمأ  هأذه العمليأا   ،ااسأنميةال تتعارض مل دحكام الشأريعة التي و  ،2001لعام  28رقم 

 معه.لحساب المترف ااسنمي دو لحساب التير دو باالشتراة 

سأأابا  اسأأتيمار مشأأترة مأأل مأأوارد المتأأرف ااسأأنمي توظيأأف دمأأوات العمأأنى الأأراغبي  يأأي ح-د
وية نظام المضاربة المشتركة دو توظيفها يي حساب استيمار مختص حسأب اتفأاق خأاص مأل 

 العميل.

دو لحسأأاب التيأأر دو باالشأأتراة  البنأأة، بعمليأأا  االسأأتيمار المباشأأر دو المأأالي لحسأأاب القيأأام-هأأأ
د المشأأأاركة وتتسأأأيس الشأأأركا  دو المسأأأاهمة يأأأي بمأأأا يأأأي ذلأأأة تملأأأة القأأأيم المنقولأأأة وعقأأأو  معأأأه،

 الشركا  القا مة دو قيد التتسيس التي تزاوت اوده النشا  االقتتادي المختلفة.

دعمأأات متأأريية دخأأرى تقأأوم علأأى غيأأر دسأأاس الفا أأدة توايأأة عليهأأا هي أأة الرقابأأة الشأأرعية  ديأأة-و
 والتسليف.وتسمح بها تعليما  مدلس النقد 

المركأزي الرعايأة واالهتمأام لتسأهيل وتسأيير نشأا  المتأارف ااسأنمية  كما دولى مترف سأورية
 37يي سورية يتتدر عدة قرارا  م  دبرزها ما يلي:

تشأأكيل هي أأة استشأأارية شأأرعية لمدلأأس النقأأد والتسأأليف بر اسأأة سأأماحة مفتأأي الدمهوريأأة  •
 وعضوية عدد م  العلماى األياضل.

 المتارف العاملة يي سورية.وضل نظام لقبوت هي ا  الرقابة الشرعية يي  •

 إتدار دليل الحوكمة للمتارف ااسنمية وكذلة التقليدية. •

السماح للمتارف التقليدية بالأدخوت يأي عمليأا  تمويأل مدمأل باالشأتراة مأل المتأارف  •
 ااسنمية شر  التزامها بالمعايير الشرعية.

                                                           
 .13، ص، دمشق، ،وريةالمؤتمر الرابل للمتارف والمؤسسا  المالية ااسنمية ،المصارف االس مية في سورلة ةتجرب ، حزيران(،6002الدويك، عبد القادر ) 37
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ة الأأره  علأأى معاملأأة المتأأارف ااسأأنمية ميأأل المتأأارف العامأأة مأأ  حيأأث وضأأل إشأأار  •
 السدل التناعي.

المعأأأأايير التأأأأادرة عأأأأ  هي أأأأة المحاسأأأأبة والمرادعأأأأة االسأأأأنمية يأأأأي البحأأأأري  تأأأأم اعتمأأأأاد  •
)االوايي(، ك عار رقابي ومردعي الى دانب إعار بازت المعدت لكفاية راس المات المبني 

 وذلة بهدف ضبت نشا  التيرية ااسنمية. على المخاعر،

 اإلسالمية:أهداف المصارف 2-1-3

 تهدف المتارف ااسنمية إلى تحقية ما يلي:

المساهمة يى تعهير المعامن  م  الربا والترر والمقامرة والدهالة وغير ذلة م  المعامن   .1
  شرعًا.المحرمة 

المسأأاعدة يأأى تتتأأيل وغأأرس القأأيم والميأأل واألخأأنق ااسأأنمية يأأى مدأأات المعأأامن  بتأأفة  .2
  عامة.

التنمية االدتماعية واالقتتادية لألمة ااسنمية حتأى يحيأا األيأراد حيأاة المساهمة يى تحقية  .3
 38.واآلخرة الدنيا يى عيبة يى الدنيا ويفوزوا برضاى هللا عز ودل

ى لحأأل معانأأاة حأأل المشأأكن  االقتتأأادية واالدتماعيأأة التأأي يعأأاني منهأأا المدتمأأل حيأأث تسأأع .4
تكأأأديس اليأأأروة، وتحقيأأأة االنسأأأدام بأأأي  وتعمأأأل علأأأى إيدأأأاد الحلأأأوت لمشأأأكلة  ،األيأأأراد الماديأأأة

 وذلة بحلوت م  الشريعة ااسنمية. النشا  االقتتادي والعقيدة ،
القيأأأام بعأأأبى دميأأأل األعمأأأات المتأأأريية المعرويأأأة يأأأي مدأأأات االدخأأأار والتمويأأأل واالسأأأتيمار  .5

 وغيرها، على دسس إسنمية باألحكام الشرعية واالدتهادا  الفقهية.
نأأا  للمسأألم المأأدخر، بحيأأث د  دموالأأه تسأأتيمر ييمأأا دحأأل هللا بأأداًل مأأ  تحقيأأة األمأأا  واالعم  .6

 الربوية.التعامل مل المتارف  كنزها، دو
ااسهام يأي تحقيأة مدتمأل المتقأي ، وتأويير يأرص العمأل، وعأدم ترسأي  سألوة انتظأار الأربح  .7

 السريل لدى المودعي  والرغبة يي زيادة هامش الربح.
معأأامن  كايأأة، مأأ  ددأأل ريأأل الحأأرا عأأ  المسأألمي  المتعأأاملي  د  تكأأو  البأأديل ااسأأنمي لل .8

معها، وتيسير التبادت والمعامن  وتعزيز عاقة ردس المات لزيادة اانتأاا وديأل عدلأة التنميأة 
بتنميأأأة الأأأوعي االدخأأأاري وتشأأأديل االسأأأتيمار وعأأأدم االكتنأأأاز  األمأأأام، وذلأأأةاالقتتأأأادية إلأأأى 

                                                           
 .31مرجع ،ابق ذكره، ص ا ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق (.6002)حسين شحاتة،  38
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يدأأاد يأأأرص وتأأي  عديأأأدة لنسأأأتيمار ذي العا أأد االقتتأأأادي واالدتمأأاعي وتأأأويير التمويأأأل  وام
تعمأأأل  د بأأأي  المتأأأارف ااسأأأنمية التأأأي يدأأأب زم لأأأذلة، مأأأل إيدأأأاد التنسأأأية والتعأأأاو  نالأأأ

 .ميةمتعاونة كوحدة واحدة، وبي  األيراد والمؤسسا  االقتتادية داخل األمة ااسن
تأأأويير السأأأيولة النزمأأأة لتمويأأأل المشأأأروعا  االقتتأأأادية وتوديأأأه التنميأأأة االقتتأأأادية لتحقيأأأة  .2

 32تنمية سريعة متوازنة تحقة األم  االقتتادي مل تحقية عا د مناسب ألتحاب األموات. 

 40 :على دهداف المترف ااسنمي بما يلي 2005لعام  35وحدد المرسوم التشريعي رقم 
القا مة على غير دساس الفا دة  المتريية وممارسة دعمات التمويل واالستيمارالخدما   تقديم-د

 .ودشكالهايي دميل تورها 
وتوديهها نحو المشاركة يي االستيمار المنتج  وسا ل ادتذاب األموات والمدخرا  تعوير-ب

 .ااسنمية متريية ال تتعارض مل دحكام الشريعة بتساليب ووسا ل

 بنوك اإلسالمية:مبادئ وخصاسص ال2-1-4

تتمّيز البنوة ااسنمية بمبادئ وختا ص دساسية تععي لها الميزة الحقيقية ع  باقي البنوة 
 األخرى، وسنتعرق إليها م  خنت ما يلي:

 بالفاسدة:عدم التعامل  -1

 حرم ااسنم متادر اليروة غير المشروعة ومنها الربا ويتضح التحريم يي قوله تعالى  
الربا ال يقومو  إال  كما يقوم الذي يتخبطه الشيطا  م  الم س ذلك بأن هم قالوا الذي  يأكلو  

م الربا فم  جاءه موعظة م  رب ه فانتهى فله ما سلف  إن ما البيع مثل الربا وأحل  هللا البيع وحر 
 41. وأمره إلى هللا وم  عاد فأولسك أصحاب الن ار هم فيها خالدو  

 التأأي ال تنتهأأة المعأأامن  الماليأأة هأأيمأأل الشأأريعة  المتوايقأأة دو ااسأأنمية المنتدأأا  المتأأريية
الربا( بمعأدت ) ديل الفا دة ال تشمل ااسنمية المعامن  المالية على وده التحديد. القر   تفا 

                                                           
 .11مرجع ،ابق ذكره، ص ،التمولل العقاري في المصارف اإلس مية بيطار، من  وفرحات، من ، آلية 32
 .6005لعام  35المر،وم التشريعي ألحداث مصارف إ،المية رقم  40

 .675،ورة البقرة اآلية:  -41 
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 الأأربح والخسأأارة ترتيبأأا  تقاسأأم يأأنص علأأى القأأر   الكأأريم بأأدال مأأ  ذلأأة،؛ اليابتأأة دو محأأدد سأألفا
 42.لقاى رسومتويير الخدما  المالية والخدما ، و بيل السلل  امعادةو ، وشراى للخعر

حيث دّ  الربا هي تلة الزيادة المعلقة يي ردس المات ويقات إذا ربا الشيى زاد ونمأا وشأرعا يقتأد 
ومأ  هنأا يأ   البنأوة ااسأنمية  بالربا يضل المات الذي ال يقابله عرض يي معاوضة مات بمأات.

ال تتعامل بالفا دة مهما كان  تورها ودشكالها يهي تسعى إلى تحقية دحكام الشريعة وااللتزام بما 
 حأأوت قأأيم اسأأنما تتأأور الفا أأدة مأأ  دانأأب مأأ  المنأألبأأرر و  نهأأى ودمأأر بأأه هللا سأأبحانه وتعأأالى.

 تبأادتلل كشأيىيدأب دال يعتبأر قيقيأة و حخلأة قيمأة المات ليدب استخدام يي الواقل المات. الوق  و 
 المأأات وهأأذا يعنأأي د  دتأأل ملمأأوس مأأ  دي معاملأأة ماليأأة د  تكأأو  مدعومأأة، يدأأب يأأي حأأد ذاتأأه

 43للتدارة واالستيمار. يقت د  تستخدم يدب

  الحالل:في المشاريع االستثمار -2

تسعى المتأارف االسأنمية لنسأتيمار يأي المشأاريل التأي تحقأة النفأل للمدتمأل، وذلأة باسأتعمات 
دسأأأاليب وتأأأي  تمويليأأأة تتوايأأأة مأأأل دحكأأأام الشأأأريعة االسأأأنمية بحيأأأث تعتمأأأد علأأأى التعأأأاو  بأأأي  
تاحب المات وعالب التمويل يي حالة الربح دو الخسارة، وهذا ما يميزها ع  المتارف التقليدية 

تهدف لتحقية دعلى سعر يا دة ممك  دو  االهتمام بعبيعة المشاريل التأي سأتوظف األمأوات  التي
  44ييها ييما إذا كان  نايعة دم ضارة لانسا . 

، ومهمأأأا كانأأأ  لخبا أأأث حتأأأى ولأأأو كأأأا  العقأأأد سأأأليماً يمأأأ  الناحيأأأة الفقهيأأأة ال يدأأأوز التعامأأأل يأأأى ا
وال يدأأأوز التعامأأأل يأأأى  .دعدبتأأأة كيأأأرة الخبيأأأثلعيأأأب حتأأأى ولأأأو الربحيأأأة، يأأأن يسأأأتوي الخبيأأأث وا

عقدية أ مفاسأد خلقيأة أ مفاسأد ادتماعيأة أ  )مفاسد: تي تقود إلى المفاسد بكاية تورهاالمداال  ال
التزامًا بالقاعدة الشرعية درد المفاسد مقدم على دلب المتالح.  سياسية(،مفاسد اقتتادية أ مفاسد 

دى إلأأأى التلأأوث البي أأأي بتأأورة عامأأأة يحمايأأة البي أأأة مأأأ  وكأأذلة االبتعأأأاد عأأ  المدأأأاال  التأأي تأأأؤ 
 45 ااسنمية.دساسيا  المدتمل ااسنمي وم  مقاتد الشريعة 

                                                           
42 Thorsten, B; A, D. Kunt; and O. Merrouche, " Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and 

Stability", The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team October 2010, p5. 
  

43 Diop, M. OP. CIT., p14. 
(،الملتقى الووطني األول حوول لالمسسسوة االقتصوادية الجزائريوة  )دراسة حالة بنك البركة الجزائري محاسبة البنوك االسالمية،نيسان( ،2003بن عمارة ،نوال، ) 44

 .47، صوتحديات المناخ االقتصادي الجديد ل،جامعة ورقلة 
 . 34مرجع ،ابق ذكره، ص ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق (.6002)حسين ، شحاتة  45
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 46ع  الغرر: االبتعاد -3

 يأي التمأوض دو الخأداعدو  األنشعة التي ييها عنتأر مأ  عأدم اليقأي  إلى يشيروالترر 
 عأدم اليقأي ، وال سأيما العقأديبعأل  الدهأل دو الخأداعد   إلأى، ي نأه يشأير التبادت التدأاري 

 دم ال. التقأأديم مأأ  الممكأأ  دو إذا كأأا ، سأأعرها كميتهأأا، هأأذه التأأفقة، حأأوت التأأرض مأأ 
إذا عبيعأي  التأرريعتبأر و  يي المعأامن ، كلياً  القضاى عليه عدم اليقي  ال يمك  عنتر
 عقأأود تعتبأأر، علأأى سأأبيل الميأأات. التأأفقة يأأي دساسأأياً  عنتأأراً  وال يشأأكل مفأأر  لأأم يكأأ 
غيأأأر  المبلأأأ  سأأأدادأل  حكأأام الشأأأريعة ااسأأأنمية مخالفأأأة أل يأأأي التالأأأب التقليديأأأة التأأتمي 
يدأب ، التعاقأدي اليقأي مبأدد ل ويقأاً و . يأي المسأتقبل دحأداث معينأة وقوع ويعتمد على مؤكد

 ة.واضحالتزاما  العريي  و  د  تكو  حقوق 

 47 االجتماعية:ربط التنمية االقتصادية بالتنمية  -4

تعمأأل المتأأارف االسأأنمية علأأى تحقيأأة تنميأأة اقتتأأادية ادتماعيأأة إنسأأانية يأأي إعأأار المعأأايير 
الشأأأرعية ،حيأأأث  يقأأأوم المتأأأرف ااسأأأنمي علأأأى دسأأأاس ادتمأأأاعي يمأأأ  دهأأأم مقاتأأأده األساسأأأية 
المسأأأاهمة يأأأي تحقيأأأة التنميأأأة االدتماعيأأأة وهأأأذا نلمسأأأه يأأأي الخأأأدما  االدتماعيأأأة التأأأي يقأأأدمها 

االدتماعيأأة  الميأأات : القأأروض الحسأأنة والسأألفللنأأاس ، ومنهأأا علأأى سأأبيل المتأأرف ااسأأنمي 
وتأأرف دأأزىًا مأأ  حتأأيلة زكأأاة المأأات إلأأى األسأأر الفقيأأرة وعأأنب العلأأم وبنأأاى المسأأادد ومسأأاعدة 
الدمعيأأا  الخيريأأة التأأي تقأأوم ب ععأأام وكسأأاى وعأأنا الفقأأراى ، وكأأذلة يهأأتم المتأأرف ااسأأنمي 

كمأأأأا تختأأأأص بعأأأأض المتأأأأارف  …لكأأأأريم والتربيأأأأة ااسأأأأنمية بأأأأدعم كتاتيأأأأب تحفأأأأي  القأأأأر   ا
اٍاسأأأأنمية دأأأأزىًا مأأأأ  األمأأأأوات ليسأأأأتيمر يأأأأى مشأأأأروعا  ذا  نفأأأأل ادتمأأأأاعي ، ويدأأأأب د  تأأأأواز  
المتأأأأارف ااسأأأأنمية بأأأأي  التنميأأأأة االدتماعيأأأأة والتنميأأأأة االقتتأأأأادية والربحيأأأأة بحيأأأأث ال يعتأأأأى 

المتارف ااسنمية تكاد تكو  منعدمأة يأي دحدهما على اآلخر.وهذه السمة االدتماعية لخدما  
 البنوة التقليدية.

 هما:خضوع المعامالت المصرفية في المصارف االسالمية لقاعدتي  مهمتي   -5

                                                           
46 Sibi, Yacoub, " Crise financière mondiale et banques islamiques" , Maitrise Droit privé, Option Droit des Affaires,  

Université de Nouakchott ,  2010. 
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لأأو تعاقأأد شأأخص مأأل  خأأر يأأي معاملأأة مأأا دو  د  يتحمأأل ديأأة خسأأارة ود   : إذبأأالترمقاعأأدة التأأنم 
وعليه ي    العدالة،يكو  له الربح يقت، ييكو  ذلة العقد باعن ألنه يخالف حكم ااسنم ومنعة 

علمأأأاى المتأأأريية ااسأأأنمية دعلأأأوا مأأأ  تلأأأة القاعأأأدة دساسأأأا لتعبيأأأة مبأأأدد المشأأأاركة يأأأي الأأأربح 
 48. دة يي النظام المتريي التقليديوالخسارة كبديل لسعر الفا

: دي د  الأأأذي ة دخأأأرى وهأأأي قاعأأأدة الخأأأراا بالضأأأما كمأأأا تخضأأأل المتأأأارف ااسأأأنمية لقاعأأأد 
. دي د  الخأراا غأنم والضأما  يضم  دتل الشيى داز د  يحتأل علأى مأا تولأد عنأه مأ  عا أد

د  العنقأأة بأأي  ومأأ  السأأما  المميأأزة للمتأأارف ااسأأنمية هأأي عأأدم المتأأادرة بالأأديو  دي  غأأرم.
نما هي عنقة مشاركة ومتادرة المترف ااسنمي ودتحاب الودا ل  ليس  عنقة دا   ومدي  وام

 42تتخذ دحد دشكات تي  التمويل ااسنمي المختلفة.

  أنواع المصارف اإلسالمية: 2-1-5
 50 :يمك  تقسيم المتارف ااسنمية إلى عدة دنواع وذلة ويقا لعدة دسس على النحو التالي

 وفقًا ألغراضها:-أوالً 

 متارف تهدف إلى تحقية التنمية االدتماعية .1
 متارف تهدف إلى دمل مدخرا  االيراد. .2
متأأارف مركزيأأة مهمتهأأا اتأأدار األوراق الماليأأة للدولأأة ومراقبأأة اال تمأأا  وتعأأوير العمأأل  .3

 المتريي يي الدولة.
 المعاترة.متارف متعددة األغراض وهذا حات معظم المتارف االسنمية  .4

 وفق النظام الجغرافي:-ثانياً 

ويقتتأأأر  دةمتأأأارف تعأأأود ملكيتهأأأا لدولأأأة واحأأأ النشأأأا : وهأأأيمتأأأارف اسأأأنمية محليأأأة  .1
نشاعها على الدولة التي تحمل دنسيتها وتمارس ييها نشاعها وال يمتأد عملهأا خأارا هأذا 

 النعاق الدترايي المحلي وهذا حات غالبية المتارف االسنمية.

                                                           
 .4ص سابق ذكره،مرجع ، ...(اإلسالمية) تعريفها ، نشأتها ، مواصفاتها، وصيغها التمويليةالبنوك ، آب(، 9002سليمان، نصر) 42
 .40، مرجع ،ابق ذكره، ص "واالسترمار للتمولل األردني اإلس مي البعك على تطبيقية دراسةاإلس مية ح للمصارف المالي األداء تقييمعاصي، أمارة،" 42
 .12-15مرجع ،ابق ذكره،ص ، "واالسترمار للتمولل األردني اإلس مي البعك على تطبيقية دراسةاإلس مية ح للمصارف المالي األداء تقييمعاصي، أمارة،" 50
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اسأأنمية دوليأأة النشأأا : تتسأأل دا أأرة نشأأاعها وتمتأأد إلأأى خأأارا النعأأاق الدترايأأي متأأارف  .2
 المحلي وهذا االمتداد يتخذ دشكااًل مختلفة:

  .اقامة مكاتب تمييل خاردية يي سا ر الدوت العربية واألدنبية االخرى 
 .يتح يروع للمترف بالدوت الخاردية 
  .انشاى متارف مشتركة مل متارف دخرى يي الخارا 

 وفق المجال الوظيفي:-ثالثاً 

 وية هذا األساس يمك  التفرقة بي  عدة دنواع م  المتارف ااسنمية: 

متأأأأأارف إسأأأأأنمية تأأأأأناعية: هأأأأأي التأأأأأي تتختأأأأأص يأأأأأي تقأأأأأديم التمويأأأأأل للمشأأأأأروعا   .1
 التناعية. 

 متارف إسنمية زراعية: التي يتلب على توظيفاتها اتداهها للنشا  الزراعي. .2
متأأارف إسأأأنمية تداريأأة: وهأأأي التأأأي تقأأوم بدأأأذب الودا أأأل واسأأتيمارها اضأأأاية الأأأى اداى  .3

الخأأدما  المتأأريية المختلفأأة ودغلأأب المتأأارف االسأأنمية المودأأودة حاليأأًا هأأي مأأ  هأأذا 
 النوع. 

 الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف االسالمية:2-1-6

مي ال تختلأأأأأف عأأأأ  تلأأأأأة التأأأأأي تقأأأأأدمها   الخأأأأدما  المتأأأأأريية التأأأأأي يقأأأأدمها المتأأأأأرف االسأأأأأنإ
شأر  اال تتنأايى مأل دحكأام الشأريعة االسأنمية ويتقاضأى المتأرف ااسأنمي  المتارف التقليدية

 الخأدما  المتأريية ويقأاً  تقديم تهدف إلى ااسنميةالبنوة ي عموال  مقابل تتديته هذه الخدما .
 تحقيأةإلأى الذي بدوره يسأعى ، الكامل ااسنميالنظام المالي  وضم  الشريعة ااسنمية لمبادئ

 51.واالزدهار م  حيث المساواةمدتمل منفعة دكير لل
وللخدما  المتريية يي المتارف االسنمية دهمية كبيأرة كونهأا الوادهأة الر يسأية للمتعأاملي  مأل 

المحتألة المترف ووسيلة لدذب عمنى دأدد والحفأاع علأى العمأنى الحأاليي  كمأا د  االيأرادا  
 52م  هذه الخدما  هي إيرادا  منخفضة المخاعر.

                                                           
51 Badreldin,A. "Measuring the Performance of Islamic Banks by Adapting Conventional Ratios", Working Paper No 

16,   October, 2009. 

  .73مرجع ،ابق ذكره، ص ، "واالسترمار للتمولل األردني اإلس مي البعك على تطبيقية دراسةاإلس مية ح للمصارف المالي األداء تقييمعاصي ،أمارة،" 56
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  وسيتم بيا  عبيعة الخدما  المتريية التي تقدمها المتارف ااسنمية وحكمها الشرعي.

 53 الجارية:الحسابات -أوالً 

، نمي مأل ااذ  لأه باالسأتفادة منأهالحساب الداري: عبارة عأ  قأرض حسأ  لأدى المتأرف ااسأ
ييقوم العميل بفتح الحساب الداري بناًى على علبه، وله حة اايداع ييه . وضما  رده عند العلب

دو السأأأحب منأأأه يأأأى دي وقأأأ  يشأأأاى نقأأأدًا دو بشأأأيكا  دو ببعاقأأأة دو بأأأتي وسأأأيلة متعأأأارف عليهأأأا 
ويحتل العميل بعد يأتح الحسأاب علأى ديتأر شأيكا  دو بعاقأة تأرف  لأي دو بعاقأة ا تمأا  بمأا 

الرتيد يسمح. وال يتقاضى المترف ااسنمي دي عمأوال  دو  يسهل له سحب دي مبال  ما دام
نحوها مقابل يتح الحساب الداري إاّل اسأترداد المتأرويا  الفعليأة يقأت ميأل يمأ  ديأاتر الشأيكا  
ومتأأأاريف المراسأأأن ، كمأأأا دنأأأه ال يععأأأى عا أأأدًا علأأأى الحسأأأاب الدأأأاري دو يحمأأأل تأأأاحبه دي 

 خسا ر. 
بتنه قرض تح  العلب، يضم  المترف ااسنمي رده، وله والتكييف الشرعي للحساب الداري 

مأأ  الخأأدما  التأأي  حأأة االسأأتفادة منأأه ويقأأًا للقاعأأدة الشأأرعية:   الخأأراا بالضأأما    وهأأذه الخدمأأة
 .ددازها الفقهاى

عميأل مأ  يقتد باالعتمأاد المسأتندي: بتنأه علأب يتقأدم بأه ال54فتح االعتمادات المستندية: -نياً ثا
قيمأة بالعملأة الخارا، حيث يقوم البنة ع  عرية المراسألي  بسأداد ال مشتريا  م ادل سداد يم  

 وتنفذ االعتمادا  المستندية بالمتارف م  خنت دسلوبي : .المعلوب السداد بها

   األسلوب األوت: تنفيذ االعتماد المستندي كخدمة متريية حيأث يأتم تتعيتأه بالكامأل مأ
علأأى يأأتح حسأأاب االعتمأأاد لأأدى المراسأأل وسأأداد قبأأل المتعامأأل ويقتتأأر دور المتأأرف 

 قيمة االعتماد بالعملة المعلوبة.
  األسأألوب اليأأاني: تنفيأأذ االعتمأأاد المسأأتندي كا تمأأا  متأأريي حيأأث يقأأوم المتعامأأل بسأأداد

دزى مأ  قيمأة االعتمأاد ويكمأل المتأرف القيمأة كعمليأة ا تمانيأة. وتنفأذ هأذه العمليأة عأ  
 حة دو مشاركة االعتمادا (عرية إحدى تي  التمويل )مراب

                                                           
 .46ص  مرجع ،ابق ذكره، ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق (.6002)حسين ، شحاتة  53
 .74مرجع ،ابق ذكره، ص ، "واالسترمار للتمولل األردني اإلس مي البعك على تطبيقية دراسةاإلس مية ح للمصارف المالي األداء تقييمعاصي ،أمارة،"54
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عند تنفيذ االعتماد المستندي كخدمة متريية يحتل المترف ااسنمي مقابأل قيامأه بفأتح هأذه 
االعتمادا  على ددأر وهأي دأا زة شأرعًا تنأدرا تحأ  الوكالأة واادأارة، ويأي حأات تنفيأذها كعمليأة 

 استيمارية يهي تندرا تح  قواعد عقود البيوع والمشاركا . 

 55تحصيل الشيكات واألوراق التجارية: -ثالثاً 

يقأأأوم المتأأأرف ااسأأأنمي بتحتأأأيل الشأأأيكا  واألوراق التداريأأأة المسأأأحوبة علأأأى التيأأأر لحسأأأاب 
  عمولأأأة  تسأأأمى:ويتقاضأأأى مقابأأأل هأأأذه الخدمأأأة عمولأأأة  اسأأأتحقاقها،عمن أأأه عنأأأدما يحأأأي  ميعأأأاد 

   .التحتيل 
  باآلتي:ويحظر على المترف ااسنمي القيام 

  وهذا ما يعلة عليأه بعمليأة الختأم أل  ذلأة  التدارية،ااقراض بضما  الشيكا  دو األوراق
 عنها.م  المعامن  الربوية التي نهى ااسنم 

  ال يقأأأأوم بأأأأ دراىا  حسأأأأاب وتحتأأأأيل يوا أأأأد التأأأأتخير إذا كأأأأا  منتوتأأأأًا عليهأأأأا يأأأأى األوراق
 أل  هذه الفوا د م  ربا الداهليةالتدارية بي  العمنى 

 

 56إصدار خطابات الضما :-رابعاً 

يقتأأأد بخعأأأاب الضأأأما : بتنأأأه تعهأأأد كتأأأابي يتأأأدر مأأأ  المتأأأرف ااسأأأنمي بنأأأاى علأأأى علأأأب 
المتعاملي  معه بديل مبل  نقدي معي  عند علب المستفيد خأنت يتأرة زمنيأة محأددة ويدأوز امتأداد 

مأأ  قيمأة خعأأاب  الضأما  لمأدة دخأأرى وذلأة قبأأل د  تنتهأي المأدة األولأأى. ويأتم عأأادة تتعيأة دأزى
 ضما  م  قبل العميل.

والتكييأأأف الشأأأأرعي لخعأأأاب الضأأأأما  بتنأأأه )كفالأأأأة، وكالأأأة(، ولقأأأأد ددأأأاز المستشأأأأارو  الشأأأأرعيو  
 للمتارف عدم دخذ ددر على اتدار خعاب الضما . 

 57الصراف اآللي وبطاقة االستما :  -خامساً 

يتأأأدر المتأأأرف ااسأأأنمي لأأأبعض العمأأأنى بعاقأأأة لهأأأا رقأأأم سأأأرى خأأأاص لتأأأاحبها تمكنأأأه مأأأ  
  ااسنمي.ألي يرع م  يروع المترف  ياآللاستخدام التراف 

                                                           
 .48ص مرجع ،ابق ذكره، ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق (.6002)حسين ، شحاتة  55
 .74مرجع ،ابق ذكره، ص ، "واالسترمار للتمولل األردني اإلس مي البعك على تطبيقية دراسةاإلس مية ح للمصارف المالي األداء تقييمعاصي ،أمارة،" 52
 .42مرجع ،ابق ذكره ، ص ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق (.6002)حسين ، شحاتة  57
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  اآلتي:وتساعد هذه البعاقة العميل يى 
  معينة.السحب واايداع النقدي الفوري يى دي وق  ضم  حدود  
  للتحتيل.إيداع الشيكا  الخاتة به  
 االستيماري.عرية رتيد حسابه الداري دو م  
  خر.علب التحويل م  حسابه الداري إلى دي حساب   
  حساب.علب الحتوت على كشف  

  شرعًا.ويحتل البنة نظير استخراا بعاقة التراف اآللي على ددر وهو دا ز 
الحأأة يأأى  ولقأأد تعأأور هأأذا النظأأام إلأأى إتأأدار مأأا يسأأمى ببعاقأأة اال تمأأا  والتأأي تععأأى لحاملهأأا

يترتأب علأى اسأتخدامها  دالولقد ددازهأا الفقهأاى بشأر   معينة،استخدامها لديل دي مبال  يى حدود 
  يا دة.الحتوت على يا دة دو سداد 

 58االستثمارية:حسابات الوداسع -سادساً 

المبأأال  النقديأة التأي يودعهأا األشأأخاص بهأدف الحتأوت علأى دربأأاح  :يقتأد بأالودا ل االسأتيمارية
م  خنت عدة قنوا  يعرحها البنة ااسنمي، ويشارة دتحاب هذه الحسابا  بنسبة معينة مأ  
األرباح تحدد حسب تعليما  يكو  العميل على اعنع عليها وهي بذا  الوق  تتحمأل المخأاعرة 

بعيأدًا نأوع مأا إذا كأا  المتأرف ذا خبأرة ودرايأة. تنقسأم هأذه  يي حالة الخسارة، ولو د  ذلة يكأو  
 الحسابا  م  حيث عبيعتها إلى ما يلي:

وهي تتشابه مل ميينتها يي المتارف التقليدية إال دنها تختلف م  حيث  حسابات توفير:-د
العا د المتوقل حيأث تشأترة هأذه الحسأابا  يأي المتأارف ااسأنمية يأي عمليأا  االسأتيمار 

م  المعدت السأنوي للرتأيد الأذي يكأو  داخأًن يأي الحسأاب وهنأاة شأرو   %50يساوي  بما
وضعتها المتارف يي كيفية احتساب العا د لهذه الحسابا ، وقد ديأد  الفتأاوى الشأرعية يأي 

 المتارف محل الدراسة تلة الشرو  نظرا لعدم ودود ما يدت على حرمتها.

: وهأأي ودا أأل يشأأتر  بهأأا األدأأل مأأ  ادأأل اشأأتراكها يأأي شللعارإلوداسللع ألجللل وباحسللابات -ب
عمليأأا  االسأأتيمار ويقأأا لشأأرو  معينأأة ديضأأًا ويحأأدد العا أأد تبعأأًا لحدأأم الوديعأأة ومأأدة األدأأل. 

                                                           
، بحث مقدم االسالمية "دراسة تطبيقية"النواحي االيجابية في التعامل المصرفي االسالمي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية ، يار(،2003الشرع، مديد) 58

، دلفيا ،كلية العلوم اادارية والماليةإلى المؤتمر العلمي األوت لكلية االقتتاد والعلوم اادارية  دامعة العلوم التعبيقية : اقتتاديا  األعمات يي عالم متتير، دامعة يين
 .6-5ص
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: يعنأأأي هأأذا االسأأتيمار تختأأيص مبلأأأ  معأأي  لتأأرض معأأي  مأأأ  االسللتثمار المخصللص-ج
 ا يلي:االستيمار وتعبة شرو  معينة لهذا النوع م  االستيمار منها م

تفأأويض المتأأرف تفويضأأًا معلقأأًا السأأتيمار المبلأأ  المأأودع يأأي المدأأات المعلأأوب  -1
 ييه التمويل، وللمترف الحة يي تفويض غيره ييما وّكل ييه كله دو بعضه.

 يتقاضى المترف نسبة الربح المتفة عليها م  تايي األرباح المحققة. -2
با  دو تكأأأو  سأأأدن  المتأأأرف هأأأي البينأأأة ايبأأأا  ديأأأة قيأأأود دو حسأأأا -3

 درتدة خاتة باالستيمار.
 قد يشتر  دتحاب األموات شروعًا لنستيمار المختص منها: -4

 دل دو بدو  كفيل دو ره .عدم البيل باأل-د
 .اشترا  البيل بيم  ال يقل ع  حد معي -ب
 استيمار المترف لألموات بنفسه.-ا

 يبقى رتيد حساب االستيمار قا ما إلى حي  تتفيته والتحاسب عليه. -5

 59التحويالت الداخلية والخارجية : -سابعاً 

يكأأأو  للمتأأأرف ااسأأأنمي مدموعأأأة مأأأ  الفأأأروع والمراسأأألي  علأأأى المسأأأتوى المحلأأأى والمسأأأتوى 
، ويأدخل يأى ل  ألي مكأا  يأى العأالمالعالمي بما ييسر للمتعاملي  معه إدأراى التحأوين  ألي مبأا
 ددنبية بتخرى. دو  ملة األدنبيةنعاق التحوين  الخاردية تحويل العملة المحلية إلى الع

 :إدراى التحوين  الشا عة ما يلي وم  وسا ل
  البريدية(التحوين  الخعابية( . 
  .التحوين  الهاتفية دو البرقية دو بالفاكس 
  والشيكا  السياحيةالشيكا  المتريية . 
  .شبكا  االتتاال  المحلية والعالمية 
  .خعابا  االعتمادا  المستندية 

 المترف ااسنمي مقابل هذه الخدمة على ما يلي:  ويحتل
  اسأأترداد متأأاريف التحويأأل حسأأب الوسأأيلة المسأأتخدمة وهأأذا دأأا ز شأأرعًا ألنهأأا تأأدخل يأأى

 نعاق الوكالة بتدر. 

                                                           
 .48صمرجع ،ابق ذكره،  ،والتطبيق المصارف اإلس مية بين الفكر (.6002)حسين ، شحاتة  52
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  التحويل وهذه دا زة شرعًا.  )ددر(عمولة 
 

  اإلسالمية:المشكالت التي تواجه المصارف 2-1-7

  هنأأاة مدموعأأأة مأأأ  المشأأأكن  والتحأأأديا  التأأأي توادأأأه المتأأأارف ااسأأأنمية وسأأأتعرض
خفأأأف مأأأ  هأأأذه تالباحيأأأة هأأأذه المشأأأكن  مأأأل اقتأأأراح بعأأأض الحلأأأوت التأأأي مأأأ  شأأأتنها د  

 دورها يي المدتمل.  م  تزيد و  المتارف ااسنميةالمشاكل التي تتعرض لها 

 الحلول  المشاكل 

دميأأأأأأأأل ضأأأأأأأعف القأأأأأأأأدرا  المؤسسأأأأأأأية يأأأأأأأأي 
المؤسسأأا  ذا  العنقأأة )البنأأوة، السأألعا  
الرقابية والتشريعية( وعلى دميل المسأتويا  

 يي المؤسسة الواحدة.

 

العمأأأأأأأأل علأأأأأأأأى وضأأأأأأأأل ااعأأأأأأأأار القأأأأأأأأانوني 
المناسأأأأأأأأأأب والسياسأأأأأأأأأأا  الداعمأأأأأأأأأأة للعمأأأأأأأأأأل 
المتأأأأأأأريي ااسأأأأأأأنمي، وضأأأأأأأرورة مراعأأأأأأأاة 
البنأأأأأأأأوة المركزيأأأأأأأأة لعبيعأأأأأأأأة هأأأأأأأأذا العمأأأأأأأأل 

قأأأأأأأأأانوني وتخفأأأأأأأأأيض نسأأأأأأأأأبة االحتيأأأأأأأأأاعي ال
المفروض على المتارف ااسأنمية حيأث 
د  الخسارة يي هذه المتارف يتحملها كأل 

 المودع يي نفس الوق . و م  المترف 

تعأأدد االحكأأام الشأأرعية وتشأأعب االدتهأأادا  
االمأأأر الأأأذي يأأأؤدي الأأأى حالأأأة مأأأ  االربأأأاة 
أأأأأّل او حرمأأأأأة  ويأأأأأديل العمأأأأأنى للشأأأأأة يأأأأأي ح 

االسأنمية الخأدما  التأي تقأدمها المتأارف 
 واالدوا  التي تعتمدها لذلة.

 

دأأأأأاد  ليأأأأأة لتوحيأأأأأد الفتأأأأأاوى العمأأأأأل علأأأأأى إي
ن  المتأأأأأريية الشأأأأرعية الخاتأأأأة بالمعأأأأام

ج لذلة يمك  الردأوع ااسنمية ووضل منه
  .إليه ع  هذه الفتاوى 

سأوق راس المأات االسأنمي، األمأر  ضحالة
الأذي يحأأرم البنأأوة االسأأنمية مأأ  الحتأأوت 
علأأى متأأادر تمويأأل عويلأأة األدأأل ويأأؤدي 
الأأأى االعتمأأأاد علأأأى الودا أأأل بتأأأورة ر يسأأأية 

العمأأأأأأأل علأأأأأأأى تعميأأأأأأأة سأأأأأأأوق راس المأأأأأأأات 
ادوا  تمويأأأأأأأل عويلأأأأأأأة  ايدأأأأأأأاداالسأأأأأأأنمي 

تمكأأأأأ  المتأأأأأارف االسأأأأأنمية مأأأأأ   دأأأأألاأل
تنويأأأل متأأأادر تمويلهأأأا والتوسأأأل يأأأي مأأأنح 
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التمأأأأوين  عويلأأأأة االدأأأأل ومعالدأأأأة الخلأأأأل  .)عدم التواز  بي  دانبي الميزانية(
الختأأأأأأأأأأوم القأأأأأأأأأأا م يأأأأأأأأأأي ميزانياتهأأأأأأأأأأا بأأأأأأأأأأي  

 واألتوت.

عأأأأأأدم اسأأأأأأتفادة المتأأأأأأارف االسأأأأأأنمية مأأأأأأ  
ادوا  السأأأأأأأأأأوق المفتوحأأأأأأأأأأة لأأأأأأأأأأدى البنأأأأأأأأأأوة 
المركزيأأأأأأة )ميأأأأأأل نايأأأأأأذة االيأأأأأأداع، شأأأأأأهادا  

الأأأذي يحرمهأأأا مأأأ  اسأأأتيمار االيأأأداع( األمأأأر 
السيولأأأأأأة الفا ضأأأأأة لديهأأأأأأأا كمأأأأأأا هأأأأأأو متأأأأأأأاح 
للمتأأأأارف التقليديأأأأة، بااضأأأأاية إلأأأأى عأأأأأدم 

يعتبأر مأ  دهأم  الأذي ودأود المقرض األخير
ااسأأأنمية العوامأأأل التأأأي تدعأأأل المتأأأارف 

 .تحتف  بسيولأة عاليأة

تحأأأأأأأديث القأأأأأأأواني  وخلأأأأأأأة دعأأأأأأأر تشأأأأأأأريعية 
وتنظيميأأة من مأأة تتفأأة مأأل دحكأأام الشأأريعة 
ااسنمية وانشاى تنادية استيمار مشترة 

دارة محأأاي  ماليأأة إسأأنمية  تحأأ  اشأأراف وام
السأأأأأألعا  النقديأأأأأأة لتأأأأأأويير السأأأأأأيولة علأأأأأأى 

حدوث ازما  لدى هأذه  تعاوني عنداساس 
 البنوة.

 

ة ال تودأأأأأأد شأأأأأأهادا  مهنيأأأأأأة يأأأأأأي المتأأأأأأريي
والعأاملو  يأي البنأوة ااسأنمية  ااسنمية،

 )القيادا ( كلها م  البنوة التقليدية كما دنه
ال يودأأد تعلأأيم مأأنظم للمتأأريية ااسأأنمية، 
يبرنأأأامج لمأأأدة ديأأأام قليلأأأأة غيأأأر كأأأايي لبنأأأأاى 

 لدى المتدربي عقيدة المتريية ااسنمية 

البأأأأأد مأأأأأ  التركيأأأأأز علأأأأأى نوعيأأأأأة التأأأأأدريب 
التركيز على البأرامج ذا  وشموليته وكذلة 

نشأأاى و  التألة بالعمأل المتأأريي ااسأنمي ام
مراكأأز تدريبيأأة متختتأأة وادأأراى دراسأأا  
لتحديد الفدوا  التدريبية واسأتقعاب ديضأل 
الكفاىا  التأي تدمأل بأي  الخبأرة المتأريية 

  والعلوم الشرعية.
علأأأأأأأأى الأأأأأأأأرغم مأأأأأأأأ  تعأأأأأأأأدد ادوا  التمويأأأأأأأأل 

علأأأأأى االسأأأأأنمية يأأأأأ   هأأأأأذه البنأأأأأوة تركأأأأأز 
االدوا  ذا  العا أأأأأأأأأأأأأد اليابأأأأأأأأأأأأأ  وتحديأأأأأأأأأأأأأأدًا 
المرابحأأأأأة واادأأأأأارة وال تحبأأأأأذ االدوا  التأأأأأي 
تقوم علأى المشأاركة يأي االربأاح   الخسأا ر 
)ميأأأل المضأأأاربة والمشأأأاركة(، رغأأأم د  مبأأأدد 
المشأأأأأاركة يأأأأأي االرباح الخسأأأأأا ر يدأأأأأب ا  
 .يشكل عتب العمل المتريي االسنمي

 لقيأأأأأأام بدراسأأأأأأا  مستفيضأأأأأأة عأأأأأأ  العميأأأأأألا
للتتكد م  ددوى المشروع المعلأوب تمويلأه 

تمكأأأأأأ  مأأأأأأ  التقليأأأأأأل مأأأأأأ  المخأأأأأأاعر كمأأأأأأا و 
الناتدأأأأأة عأأأأأأ  هأأأأأذه التأأأأأأي  القا مأأأأأة علأأأأأأى 
المشاركة يي األرباح دو الخسارة بحيث يأتم 

العميل مالي يبي  تعور نشا  إعداد ددوت 
مأأ  ميزانيأأة سأأنة األسأأاس إلأأى دخأأر ميزانيأأة 

باالعتمأأأأأأاد علأأأأأأى ددوا  التحليأأأأأأل عموميأأأأأأة 
 المالي المختلفة.
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حيأأث  نقأص الأوعي بالمتأريية ااسأأنمية،
دنأأأأأأأأه ال تودأأأأأأأأد وسأأأأأأأأا ل لتوعيأأأأأأأأة الدمهأأأأأأأأور 
والعمأأأأأأأنى بالمتأأأأأأأريية ااسأأأأأأأنمية، ونظأأأأأأأم 
التعلأأأيم ال تفأأأرز وال تأأأوير معأأأارف ومهأأأارا  

 .مرتبعة بالعمل المتريي ااسنمي

البد م  توعية عمنى المتأرف ااسأنمي 
لقأأأأاىا  مأأأ  حيأأأث عقأأأأد نأأأدوا  تيقيفيأأأة دو 

وبأأأأأأأأذت الدهأأأأأأأأأد للدعايأأأأأأأأة وااعأأأأأأأأأن  عأأأأأأأأأ  
المتأأارف ااسأأنمية وتوتأأيل المعلومأأا  
الضأأأأأأأأرورية عنهأأأأأأأأا وخاتأأأأأأأأة يأأأأأأأأي مدأأأأأأأأات 

والتأأأأأأأي  ةاالكترونيأأأأأأأ لالفضأأأأأأأا يا  والمواقأأأأأأأ
تأأأأأأأأأأؤدي إلأأأأأأأأأأى تفهأأأأأأأأأأم العمأأأأأأأأأأل المتأأأأأأأأأأريي 

  .ااسنمي
 

االسالمية وتحديات العولمة  المصارف-م  عمل الباحثة باالستناد إلى   -1-رقم جدول 
 60-2والتحرر المالي مع إشارة خاصة ع  اتفاقية بازل 

يداد االعمل والباحيي  يي علوم الشريعة واالقتتاد  المختتي ولذلة تدد الباحية دنه يدب على 
ااسأنمية وحلأوت للمشأاكل التأي تودأه المتأارف االسأنمية الشأريعة قواعأد بدا ل ال تتعارض مل 

دهأداف المتأارف االسأنمية تحقيأة  والتنميأة، يمأ االقتتاد يي  تتمك  م  مواكبة التعوربحيث 
 يالمتأارف االسأنمية .التنمية االقتتادية واالدتماعية وبما يتواية مل دحكام الشأريعة االسأنمية

ددهأأزة تنمويأأة، ادتماعيأأة ماليأأة مأأ  حيأأث دنهأأا تقأأوم بمأأا تقأأوم بأأه البنأأوة مأأ  وظأأا ف يأأي تسأأيير 
المعامن ، وتنموية م  حيث دنها تضل نفسها يي خدمة المدتمل وتستهدف تحقيأة التنميأة ييأه، 
 وتقوم بتوظيف دموالها بترشد السبل مما يحقة النفل للمدتمل دواًل، وادتماعية م  حيث دنها تقتد
يأأأي عملهأأأا وممارسأأأتها إلأأأى تأأأدريب األيأأأراد علأأأى ترشأأأيد اانفأأأاق واالدخأأأار ومسأأأاعدتهم يأأأي تنميأأأة 

 61دموالهم بما يعود عليهم وعلى المدتمل بالنفل والمتلحة. 

 

 

 

                                                           
مجلة القادسية للعلوم اإلدارية  ،2المصااارا االسااالمية وتتااليال العولمااة والتتاارر المااالا ماان اشااارة باصااة  اا  اتفا يااة بااا   الموسوو،، ييوودر وجووواد،  مووال،  20

التأأأمادي،  انظووور أي وووا   األهووورام االقتصووواد،. اإلساااالمية،تتاااليال المصاااارا  (،9014الشووويس، سووومير)انظووور أي وووا   .9002، 4العووودد ،11المجلد، واالقتصادية
 ، المؤتمر الرابل للمتارف والمؤسسا  المالية ااسنمية، دمشة ، سورية.الصيرفة االسالمية في التحديات والمنافسة ،حزيرا (،2002تيسير)

 
 .4المالية االسالمية )التيديات والمنافسة(، مرجع سابق ذ ره، ص ة(، الصناعن، يزيرا9002شيادة، موسى، )61
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 المبحث الثاني

 التمويل في المصارف االسالمية 

 
 :مقدمة

ااسأنم مأ  حيأث المحايظأة إ  المات عتب الحياة، وقوام المعامن  االقتتادية، ولقأد اهأتم بأه 
لة م  ددلها، ولقد حّرم هللا اكتناز الم ات وحبسه ع  التداوت، عليه وتنميته لتحقية المنايل التي خ 

ُزوَ  الذََّهبَ  يقات هللا: يَ  َيْكنِّ ة َوالَ  َوالَّذِّ لْرُهم بَِّعلَذاَب َألِّليم َواْلفِّضَّ كمأا  62،ُينفُِّقوَنَها فِّي َسلبِّيلِّ هَِّّ َفَبش ِّ
الرسوت باستيمار المات، يقات يى حدييه الشريف:   م  ولى يتيمًا له مأات يليتدأر لأه ييأه، دوتى 

 63وال يتركه حتى تتكله التدقة   )رواه الترمذي(. 

ولقأأد حأأث ااسأأنم علأأى توديأأه التمويأأل نحأأو االسأأتيمار وتنميأأة اليأأروة، وكأأا  ترغيبأأه يأأي ذلأأة إمأأا 
و للكسأأب والعمأأل يأأي حفأأ  المأأات وتكييأأره، دو مأأ  مباشأأرة مأأ  خأأنت اآليأأا  واألحاديأأث التأأي تأأدع

خأأنت الأأدعوة لانفأأاق والبأأذت ييمأأا يتعأأدى نفعأأه ل خأأري ، ياانفأأاق ال يتأأاح إال مأأ  خأأنت اقتنأأاى 
المأأات وتنميتأأه، ومأأ  يأأم اانفأأاق علأأى الأأنفس والعيأأات دو علأأى المحتأأادي  يأأي المدتمأأل، وقأأد شأأرع 

مار دمأأأأام المسأأأألم وتتنيأأأأه عمأأأأا هأأأأو حأأأأرام ومضأأأأر لأأأأه ااسأأأأنم عقأأأأوًدا تفأأأأتح  ياقأأأأًا لتمويأأأأل االسأأأأتي
ولمدتمعه، ودعل لها ضأوابت تقيهأا االنحأراف، ومأ  دميلأة هأذه العقأود المضأاربة والمشأاركة وبيأل 

يماري ولأأم يكتفأأي ااسأأأنم بأأت  يكأأأو  المشأأروع االسأأأت المرابحأأة وبيأأل السأأألم واالستتأأناع وغيرهأأأا.
ومخرداتأأأأه مأأأأ  سأأأألل وخأأأأدما  حأأأأناًل، ود  تكأأأأو  ، ود  تكأأأأو  مدخنتأأأأه اً الممأأأأوت مقبأأأأواًل إسأأأأنمي

د  يكأأأو  هأأأذا المشأأأروع الأأأذي يدأأأري تمويلأأأه  اً ة والتداريأأأة حأأأناًل، بأأأل يدأأأب ديضأأأمعامنتأأأه الماليأأأ
وهأذا يعنأي د  مأنهج التمويأل واالسأتيمار يأي  ملتزًما بسلم األولويا  السلعية والخدميأة ااسأنمية.

الفكأأر ااسأأنمي، حيأأث د  العقيأأدة ااسأأنمية هأأي ااسأأنم ال ينفتأأل عأأ  عقيأأدة المسأألم وال عأأ  
 64المهيمنة يي الفكر االقتتادي ااسنمي ويي منهج التمويل واالستيمار وددواته ووسا له و لياته.

                                                           
 .34،ورة التوبة ،اآلية  26
 .54ص مرجع ،ابق ذكره،  ،لمصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيقا (.6002)حسين ، شحاتة  23

 :ورقة مقدمة لمؤتمر ،اإلس مية المصارف في للتمولل واالقتصادلة الشرعية المعالير(، ن، نيسا6010) ،التونسي، عبد اللطيف 24

 .10ص، طرابلس، ليبيا، الخدمات المالية اإل،المية الثاني
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    :اإلسالمي التمويل فهومم2-2-1

التمويل يي األساس متخوذ مأ  المأات، والمأات يأي االتأعنح الشأرعي دعأم مأ  النقأود دو الأذهب 
دمأأا التمويأأل ااسأأنمي تفأأاع بهأأا، ولهأأا قيمأأة لأأدى النأأاس. ويشأأمل األشأأياى التأأي يدأأوز االنوالفضأأة 

بأأالمفهوم المعاتأأر، يمكأأ  ا  يقأأات عنأأه هأأو عبأأارة عأأ  عنقأأة بأأي  المؤسسأأا  الماليأأة بمفهومهأأا 
الشأامل والمؤسسأأا  دو األيأأراد، لتأأويير المأأات لمأأ  ينتفأل بأأه سأأواى للحادأأا  الشختأأية دو بتأأرض 

، عأ  عريأأة تأويير ددوا  ماليأة متوايقأأة مأل الشأريعة، ميأأل عقأود المرابحأة دو المشأأاركة االسأتيمار
يمك  القوت إ  التمويأل ااسأنمي يسأتحة العا أد  و االستتناع دو السلم، دو القرض.دو اادارة د

ألنأأه يودأأد ضأأم  مبادلأأة دو عمليأأة حقيقيأأة تولأأد قيمأأة مضأأاية. دمأأا الربأأا يهأأو ينشأأت مسأأتقًن عأأ  
الحقيقأي، وال تودأد  ليأة تضأم  الأتنزم بينهمأا وهأو مأا يأؤدي إلأى تفأاقم المديونيأة وتضأخم  النشا 

 65يوا دها لتتداوز القيمة المضاية التي ولدها دتل التمويل بتضعاف مضاعفة.

يالتمويأأل ااسأأنمي الأأذي تقدمأأه المتأأارف ااسأأنمية كنمأأوذٍا بأأديل للتمويأأل الربأأوي الأأذي تقدمأأه 
الربويأأة هأأو ذلأأة التمويأأل الأأذي يقأأوم علأأى مبأأدد المشأأاركة يأأي التأأنم والتأأرم، المتأأارف التقليديأأة 

والعا أأد  اً حقيقيأ اً دأب د  تكأو  دمأوااًل منتدأة إنتادأاسأتناًدا إلأى د  األمأوات المتاحأة يأي المتأرف ي
 66ع  تنحم ردس المات والعمل. اً ناتد اً يدب د  يكو  حقيقي

. 2007ويبأأدو اسأأتدابة قويأأة لألزمأأة الماليأأة لعأأام  ويشأأهد التمويأأل ااسأأنمي ارتفاعأأًا غيأأر عأأادي،
 %30مليأاردوالر بمعأدت نمأو 1300مأ  المتوقأل د  يشأكل  2020ويقدر الخبراى دنه بحلوت عام 

 67ويقا ألحدث تقديرا  لوكالة موديز.

يالمتارف سواى دكان  تقليدية دم اسنمية تتدلى وظيفتها األساسية يأي القيأام بأدور الوسأيت بأي  
  والمسأتيمري  دي التوسأت بأي  وحأدا  العدأز ووحأدا  الفأا ض، ولكأ  تأؤدي المتأارف المدخري

التقليديأأة هأأذه الوظيفأأة مأأ  خأأنت اسأأتقبات الودا أأل مقابأأل يا أأدة واالقأأراض مقابأأل يا أأدة دعلأأى، وهأأذا 
مأأاال ينعبأأة علأأى المتأأارف االسأأنمية التأأي تحأأرم التعامأأل بالفوا أأد يتأأؤدي وظيفأأة الوسأأاعة علأأى 

يأأي تأأورة حتأأة مأأ  األربأأاح والخسأأا ر. يالتمويأأل بالمتأأارف االسأأنمية هأأو تقأأديم  دسأأاس عا أأد

                                                           
 .7ص ،السابق المرجع 25
 . 8المردل السابة، ،ص 66
27 LOC. CIT.DIOP, M.  
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يأأروة عينيأأة دو نقديأأة بقتأأد االسأأترباح مأأ  مالكهأأا إلأأى شأأخص  خأأر يأأديرها دو يتتأأرف بهأأا لقأأاى 
 68عا د تبيحه األحكام الشرعية.

 أهداف التمويل االسالمي:2-2-2

هأأو تسأأهيل المبأأادال  ًا مأأ  التمويأأل دساسأأ سأأامية، يالهأأدفال شأأة د  للتمويأأل ااسأأنمي دهأأداف 
واألنشعة الحقيقية. يالنشأا  الحقيقأي وهأو التبأادت إمأا بتأرض االسأتيمار دو االسأتهنة هأو عمأاد 
النشا  االقتتأادي، وهأو الخعأوة األولأى نحأو تنميأة اليأروة وتحقيأة الرياهيأة أليأراد المدتمأل. يلأو 

نمأأا تنشأأت  كأأا  األيأأراد يملكأأو  المأأات الأأنزم اتمأأام هأأذه األنشأأعة لمأأا كأأا  هنأأاة مبأأرر للتمويأأل. وام
الحادة للتمويل إذا ودد  مبادلة نايعة لكنها متوقفة بسبب غياب المات النزم اتمامها. يالتمويل 
يأأي هأأذه الحالأأة يحقأأة قيمأأة مضأأاية لنقتتأأاد ألنأأه يسأأمح ب تمأأام نشأأا  حقيقأأي نأأايل لأأم يكأأ  مأأ  

يي الشأريعة ااسأنمية عقأد يأتمخض للتمويأل المدأرد  يودد ين الممك  إتمامه لوال ودود التمويل.
 62بقتد الربح، أل  هذا ينايي عبيعة التمويل ووظيفته االقتتادية. 

يأأة علأأى هيكل ألنأأه يقأأوم التمويأأل التقليأأدي عأأ  نمأأوذا دأأذرياً  اختنيأأاً  التمويأأل ااسأأنمييختلأأف و 
، احتياداتهم تمويل العمنى م  ددل مل تستيمر مؤسسة مالية وهذا يتعلب ،الخسارةو  الربحتقاسم 

 70.للعميل إقراض المات م  بدالً 

 وبالتالي يمك  تلخيص دهداف التمويل ااسنمي بما يلي:

إيدأأاد بأأدا ل للتمويأأل التيأأر متوايأأة مأأل الشأأريعة ميأأل القأأرض بفا أأدة سأأواى علأأى مسأأتوى  .1
 األيراد دو المؤسسا .

 تحقية التنمية للمدتمعا  ااسنمية. .2

                                                           
الخواص بموستمر  العودد الجامعوة، االقتصوادية للعلووم بغوداد مجلوة كليوة لتمويل االستثماري في المصارف اإلسالمية وأهميتهه االقتصهادية،عبد، أحمد ومحمد، عزيز، ا 62

 .464ص2013الكلية،

 . 3ص،مرجع ،ابق ذكره،   اإلسالمية المصارف في للتمويل واالقتصادية الشرعية المعايير نيسا (  2010ب  التونسي، عبد اللعيف، 69
70Shirley, Ch;& Robin, N, " Islamic Finance: Meeting Financial Needs with Faith Based Products", Research Review, Profit 

wise News and Views, February, 2006,p8. 
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يأأرص عمأأل مأأ  خأأنت تأأويير دنأأواع مأأ  التمويأأل التأأي تقأأدم للشأأركا  الكبأأرى وهأأذا إيدأأاد  .3
بالتأأالي يسأأاهم يأأي تأأويير يأأرص عمأأل لأأديها لأليأأراد، دو تأأويير ردس مأأات تأأتير لأليأأراد 

 انشاى مشاريل تتيرة تفيد المدتمل.
تحقيأأأة عوا أأأد ديأأأدة ألتأأأحاب رؤوس األمأأأوات عبأأأر ادخارهأأأا لأأأدى مؤسسأأأا  ماليأأأة تقأأأدم  .4

اسأأأتيمارية متوايقأأأة مأأأل الشأأأريعة، وهأأأذه المؤسسأأأا  تمأأأارس دورهأأأا باسأأأتيمار تلأأأة ددوا  
 األموات ألتحابها.

   أنواع التمويل االسالمي:2-2-3

هأذه األنأواع بحسأب الدهأة المسأتفيدة دو  ويمك  التمييأز بأي هناة دنواع مختلفة للتمويل االسنمي 
 .التاية م  التمويل دو بحسب المدة

 71 الجهة المستفيدة:م  حيث -أواًل  .1

حيأأث تودأأد بأأرامج معأأدة مأأ  قبأأل االدارة العامأأة لتلبيأأة االحتيادأأا  التمويليأأة.  :تمويأأل األيأأراد-1
دأأراىا  وشأأرو  نمعيأأة مبسأأعة لمأأنح التمويأأل باالسأأتناد علأأى  وتعتمأأد هأأذه البأأرامج علأأى دسأأس وام

 معايير محددة سلفًا.

المتأأأأريية التاليأأأأة لتلبيأأأأة االحتيادأأأأا  : يقأأأأدم البنأأأأة الخأأأأدما  تمويأأأأل القعاعأأأأا  االقتتأأأأادية-2
 التمويلية للقعاعا  االقتتادية المختلفة:

a.   تمويل لشراى البضا ل والمواد واآلال  والمعدا 
b.   االعتمادا  المستندية وذلة الستيراد البضا ل والمواد واآلال  والمعدا 
c.  ديعة مقدمة.الكفاال  المتريية لتايا  الدخوت يي مناقتة دو تنفيذ دو تيانة دو 

 72م  حيث الغاية:-ثانياً 

 التاية منها تمويل مشروع لمرة واحدة. :تموين  مؤقتة .2
التاية منها تمويل عدة مشاريل ذا  عابل موحد ضم  حدود سأقف : تموين  مختتة .3

منأأه،  اسأأتتنت المسأأدداسأأتتنله كليأأًا دو دز يأأًا علأأى مراحأأل علأأى د  يعأأاد  محأأدد، يمكأأ 
  ويراعى ودوب تدديد المختص سنويًا.

                                                           
رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة ،كلية التجارة، الجامعة  ،اطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل في المصارف االسالمية  الدماغ، زياد، 71

 .12ص،2006االسالمية ،غزة،

 .16المرجع السابق، ص 76
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 م  حيث المدة:-ثالثاً 

هذا التمويل لتتعية احتيادا  دورة ردس المأات العامأل. وغالبأًا  ويستخدم: تمويل قتير األدل-1
مأأا تكأأو  مأأدة هأأذا التمويأأل دقأأل مأأ  سأأنة، تكأأو  المرابحأأة هأأي التأأيتة المناسأأبة للتمويأأل قتأأير 

يأأي زيأأادة ردس المأأات المتأأداوت وسأأرعة عأأدد مأأرا  التأأداوت يأأي العأأام األدأأل، إذ تتميأأز بالمسأأاهمة 
 :تتعامل بهذا النوع م  التمويل هيالواحد، ودهم الميزا  التي تدعل المتارف االسنمية 

a. .سهولة السداد م  عالب التمويل، إذ يمك  سداده على المدى القتير 
b.  على قدرة المشروع.القدرة التتييرية على سرعة معالدة المواقف التي تؤير 
c. .عدد مرا  التداوت يي العام الواحد 

المتأأارف هأأذا النأأوع مأأ  التمويأأل للمشأأاريل التأأي تحتأأاا إلأأى  تمويأأل متوسأأت االدأأل: تسأأتخدم-2
 الف المكأأا   دو تزيأأد إذ تتأأل المأأدة يأأي هأأذا النأأوع إلأأى يأأنث سأأنوا  ويتميأأز التمويأأل المتوسأأت 

 األدل بما يلي:

a. ستخدم ألدلها التمويل عويل االدل.يؤدي نفس األغراض التي ي 
b.  . تمتعه بنوع م  المرونة لمعالدة العدز يي المشروعا 
يسأأأتخدم هأأأذا النأأأوع مأأأ  التمويأأأل لشأأأراى االتأأأوت اليابتأأأة والمعأأأدا   :تمويأأأل عويأأأل األدأأأل-3

النزمأأة انشأأاى المشأأاريل الكبيأأرة والتأأي تسأأتترق عمليأأة انشأأا ها مأأدة مأأ  الأأزم  ال تزيأأد عأأ  
ة يي تحقيأة التنميأة االقتتأادية، ، ويساهم هذا النوع م  التمويل مساهمة يعالالخمس سنوا 

  73ذ يركز على المشاريل ذا  العابل االنتادي. إ
 
 صيغ التمويل االسالمي: 2-2-4

بمأأا د  المتأأرف ااسأأنمي وسأأيت مأأالي بأأي  الف أأة التأأي تملأأة الفأأا ض دي المأأدخري  والف أأة 
المسأأتيمري  ينبأأد لهأأذا المتأأرف مأأ  تأأي  تمويليأأة تمكنأأه مأأ  التأي تحتأأاا إلأأى التمويأأل دي 

القيأأام بهأأذه الوسأأاعة دو  اللدأأوى إلأأى التعامأأل بالفا أأدة المحرمأأة شأأرعا وهأأذه التأأي  هأأي يأأي 
دتأألها عقأأود معرويأأة يأأي الفقأأه ااسأأنمي دأأرى تعويرهأأا لكأأي تأأتنىم مأأل دغأأراض وعبيعأأة 

 التي  دميعها إلى تحقية الربح الحنت.نشا  المترف باعتباره وسيعًا ماليًا، وتهدف هذه 

                                                           
 .467،ص  مرجع سابق ذكره لتمويل االستثماري في المصارف اإلسالمية وأهميته االقتصادية ،عبد، أحمد ومحمد، عزيز، ا 73
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مأأ  بأأي  التأأي  التأأي تقأأوم علأأى تقاسأأم األربأأاح والخسأأا ر هأأي المشأأاركة، ومأأ  التأأي  التأأي 
 74.تعتمد على التكلفة زا د هامش ربح هي المرابحة

 هي:وم  دبرز تي  التمويل المستخدمة يي المتارف ااسنمية 

 المضاربة:-أوالً 

هي اتفأاق بأي  عأريي ، يقأدم دحأدهما مأات مختأص معلأوم قأدره ونوعأه إلأى  خأر كأفى  تعريفها:
ودمأأي  لتشأأتيله يأأى نشأأا  معأأي  دو حسأأب رديأأه، وويأأة شأأرو  معينأأة علأأى د  يكأأو  الأأربح بينهمأأا 

 بحتة شا عة ومعلومة. 

 والمضأاربة مشأأروعة ب دمأأاع الفقهأأاى، ولقأأد كانأأ  يأى عهأأد النبأأي تأألى هللا عليأأه وسأألم يعلأأم
مأ  السأنة التقريريأة، ويعلأة عليهأا اامأام مالأة:   قأراض  بها ودقرها وتتسيسًا على ذلة يهي

 75المسلمي  وسنة المسلمي   . 
 واع للمضاربا  ااسنمية ومنها: وهناة دن
حيأأث يتتأأرف العامأأل يأأى مأأات المضأأاربة بأأدو  قيأأود تتعلأأة  المضللاربة المطلقللة: .1

المأأات يأأى اادارة، وبأأذلة يكأأو  تأأاحب بزمأأا  دو مكأأا  دو نشأأا ، وال يشأأترة رب 
العمأأأل حأأأرًا يأأأى اتخأأأاذ القأأأرارا  المختلفأأأة المتعلقأأأة بسأأأير العمأأأل وذلأأأة يأأأى ضأأأوى 
يأأه األحكأأام والمبأأادئ المسأأتنبعة مأأ  الشأأريعة ااسأأنمية، ويأأى ضأأوى مأأا تعأأارف عل

  المسلمو  يى مدات المعامن . 
  الشأأأأرو  : حيأأأأث يقأأأأوم تأأأأاحب المأأأأات بوضأأأأل مدموعأأأأة مأأأأالمضللللاربة المقيللللدة .2

والمحأأأددا  تتعلأأأة بمكأأأا  وزمأأأا  ومدأأأات نشأأأا  المضأأأاربة حسأأأب مأأأا يتأأأراىى لأأأه، 
ويدب دال يدخل يى نعاق التقييد دي قيود تخأل وتعرقأل حركأة األعمأات، وال يدأوز 

 قيدة د  يتداوز الشرو  الموضوعة.لتاحب العمل يى المضاربة الم
يتها بعأد يتأرة معينأة، : حيأث يتفأة يأى عقأد المضأاربة علأى تتأفتةؤقالمضاربة الم .3

دو بعد تنفيذ عملية دو االنتهاى م  تفقة تداريأة، ويدأب د  يحأدد هأذا العقأد ددأل 
 المضاربة وشرو  تتفيتها. 

                                                           
p15.. OP. CIT., , MDiop74 

 .42ـ.صمرجع سابق ذ ره ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق (.6002)حسين ، شحاتة  75
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حيأأأث ال يحأأأدد يأأأى عقأأأد المضأأأاربة مأأأدة النقضأأأا ها وتظأأأل  المضلللاربة المسلللتمرة: .4
مستمرة يى نشأاعها مأا لأم يعلأب دحأد العأريي  تتأفيتها، ويدأوز د  يسأتمر الوريأة 

 72يى المضاربة بعد وياة دحد العريي  إذا كا  ممكنًا. 

 المشاركة:-ثانياً 
ااسأنمية يهأو دسألوب يأي المتأارف رز دسأاليب التمويأل يعتبر دسلوب التمويل بالمشاركة مأ  دبأ

يمكأأ  د  يلبأأي احتيادأأا  الكييأأر مأأ  المتعأأاملي ، مأأ  خأأنت إحأأداث تأأواز  ادتمأأاعي عأأادت  مأأر  
 77متماشيًا مل القاعدة الفقهية قاعدة التنم بالترم )دي الربح والخسارة(.

يقتأد بالمشأاركة مشأاركة اينأي  دو دكيأر يأى عمأل دو نشأا  بقتأد تحقيأة  أما تعريف المشلاركة:
دمأأاع الفقهأأاى، وتعتبأأر مأأ  دهأأم تأأي  اسأأتيمار  الأأربح، وهأأى مشأأروعة بتدلأأة مأأ  الكتأأاب والسأأنة وام
األمأأوات التأأي تقأأوم بهأأا المتأأارف والمؤسسأأا  الماليأأة ااسأأنمية والتأأي تقأأوم علأأى يكأأرة تتسأأيس 
شأأركة بأأي  المتأأأرف ااسأأنمي ودحأأأد ردأأات األعمأأأات لتعمأأل يأأأى دحأأد المشأأأروعا  سأأواى دكانأأأ  

اعية دو زراعيأأة دو خدميأأة دو غيرهأأا ، علأأى د  يشأأترة كأأل مأأ  المتأأرف وردأأل تداريأأة دو تأأن
 نأأوع مأأ  هأأو يأأي الحقيقأأة يتمويأأل المشأأاركة 78األعمأأات يأأى ردس المأأات واادارة والأأربح والخسأأارة .

التأي يضأعلل بهأا  المشأاريل المشأتركة علأى يشأبه إلأى حأد كبيأر تمويأل المشأاركةو  مشروع مشترة
 72.التناعيةو  يةالمتارف االستيمار  عادة

كمأأا يأأتم تعريأأف المشأأاركة بتنأأه مشأأاركة عأأريي  دو دكيأأر يأأي ردس مأأات العمليأأة نفسأأها وهأأي تعتبأأر 
كمسأأاهمة للمتأأارف ااسأأنمية يأأي النشأأا  االقتتأأادي كمأأا د  لأأديها إمكانأأا  كبيأأرة يأأي مدأأات 

 80 .التمويل

رف والعميأأل، المتأأقأأوم علأأى دسأأاس عقأأد شأأراكة بأأي  دي د  دسأألوب التمويأأل بالمشأأاركة دسأألوب ي
ويقأأوم كأأل منهمأأا حتأأته يأأي ردس المأأات إمأأا نقأأدًا دو عينأأًا انشأأاى مشأأروع دديأأد دو المسأأاهمة يأأي 
مشروع قا م، دو تمويل عمليأا  تداريأة، وتقسأم األربأاح دو الخسأا ر بينهمأا ويأة مسأاهمة وحتأة 

ابيأة للقضأاى علأى كل منهما يي ردس المات المقدم.  ويعتبر دسلوب التمويأل بالمشأاركة وسأيلة إيد
مأأا يعأأرف بالمعأأامن  الربويأأة، نظأأرًا أل  المتأأرف ااسأأنمي يعتبأأر شأأريكًا ولأأيس دا نأأًا كمأأا يأأي 

                                                           
 .25ـ.صمرجع سابق ذ ره ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق (.6002)حسين ، شحاتة  72
، ورقة (ب دراسة حالة بنك التضام  اإلسالمي بالسودا أسلوب التمويل واالستثمار بالمشاركة في النظام المصرفي اإلسالمي نيسا (  2010بالمدنينأي ، إبراهيأم،  77

 .2،صعرابلس، ليبيا ااسنمية الياني،مقدمة لمؤتمر: الخدما  المالية 
 .28، صمرجع سابق ذ ره ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق(. 6002شحاتة ، حسين ) 72

79 Napier, Ch. "Other cultures, other accountings? Islamic accounting from past to present ",  Paper presented at the 5th 

Accounting History International Conference, Banff, Canada, 9-11August,  2007, p24. 
. Loc.cit., MiopD80  
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المتأأأارف التقليديأأأة، كمأأأا يأأأؤدي دسأأألوب التمويأأأل بالمشأأأاركة إلأأأى الأأأتخلص مأأأ  السأأألوة السأأألبي 
وردس  حيأأث يقأأود هأأذا األسأألوب إلأأى تضأأاير عنتأأري العمأأل االقتتأأادي،المأرتبت بأأه يأأي النشأأا  

 81المات الذي يعود على الشركاى بالربح العادت.

  يتقاسأما  األربأاح ميل شأريكاوترى الباحية د  التمويل بالمشاركة والذي يكو  ييه المترف والع
بالمقارنأة مأل  مأودعويقضأي علأى النزعأة السألبية لأدى ال والتعاو  بينهمأا دو الخسارة يحقة التكايل

المقرض يي المتارف التقليدية الذي يحتل على الفوا أد بتأض النظأر عأ  دي ظأروف يتعأرض 
لها المترف، كما هذا النوع م  التمويل يساهم يأي تحقيأة اهأداف المتأارف االسأنمية المتميلأة 

 يي المساهمة يي تحقية التنمية االقتتادية واالدتماعية.
 :أنواع التمويل بالمشاركة

هذه المشاركة على قيام المترف ااسنمي بتمويل دزى م  ردس  تقوم المشاركة الثابتة:-1
مات مشروع معي  قا م يعًن دو سوف ينشت على د  يكو  شريكًا يى ردس ماله ويى ملكية 

ومما يميز هذا النوع م  . والخسارةوشريكًا كذلة يى الربح  بمعلوباته،مودوداته وااللتزام 
المشاركا  هو يبا  حتة المترف يى ردس المات إلى حي  انتهاى ددل المشروع المحدد يى 

 العقد. 

وهأي نأوع مأ  المشأاركة تنتهأي بالتملأة للشأرية د   المتناقصة بالمنتهية بالتمليك(: المشاركة-2
على عدة ديعا  ويقًا يحل محل المترف ااسنمي يي ملكية المشروع، إما ديعة واحدة دو 

 82للشرو  المتفة عليها وعبيعة العملية.
ويتفة يى عقد المشاركة على ددل المشاركة، ومقدار القست وعدد األقسا  ونسب توزيل األرباح 

  إلى غير ذلة م  الشرو  الوادب د  تكو  واضحة يى العقد. …والخسا ر 

  مزايا التمويل بالمشاركة:

 83إ  دهم مزايا التمويل بالمشاركة هي: 
خلأأأو التمويأأأل بالمشأأأاركة مأأأ  دسأأأعار الفا أأأدة المحرمأأأة ممأأأا يأأأؤدي إلأأأى خفأأأض كلفأأأة السأأألعة  .1

 المنتدة.

                                                           
مرجع  ،(اإلسالمي بالسودا  ب دراسة حالة بنك التضام أسلوب التمويل واالستثمار بالمشاركة في النظام المصرفي اإلسالمي نيسا (  2010بالمدنينأي ، إبراهيأم،  81

 .2،ص سابق ذ ره
 .5ص، ،المردل السابة 82
مرجع  ،(ب دراسة حالة بنك التضام  اإلسالمي بالسودا أسلوب التمويل واالستثمار بالمشاركة في النظام المصرفي اإلسالمي نيسا (  2010بالمدنينأي ، إبراهيأم،  83

 .6ص،،ابق ذكره، 
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تكايأأل وحأأرص األعأأراف المتعاقأأدة ويأأة األسأأس والضأأوابت المتفأأة عليهأأا يأأي إندأأاح المشأأروع  .6
 دة على الشركاى والمترف باعتبارهم شركاى مساهمي  يي ردس مات المشروع مما يعكس الفا

 واالقتتاد القومي للبلد.
إ  تعبية مبدد المشاركة يؤدي إلى تحرير الفرد م  النزعة السألبية التأي يتتأف بهأا تأاحب  .3

الوديعة انتظارا للحتوت على الفا أدة المتأريية دو  دي دهأد مبأذوت، بينمأا يحتأل تأاحب 
دهد والدور الفعلأي الأذي دداه بواسأعة المات بفضل المشاركة على عا د عادت والمتكايك مل ال

 ردسماله يي العملية التنموية.
إ  تعبية مبدد المشاركة يعمل على تحقية العدالة يي توزيل عوا د المشأروع بحيأث ال تتأراكم  .4

تراكمأأأًا مخأأأًن، وال د  تهأأأدر العاقأأأا  البشأأأرية بتيأأأر يمأأأ ، وال ينتأأأرف النشأأأا  إلأأأى األمأأأور 
ة الأأربح يأأي المشأأاركة علأأى دانأأب الحأأنت، بأأل يتدأأاوزه إلأأى الهامشأأية، كمأأا ال يتوقأأف تحقيأأ

تحقيأأة التنميأأة االقتتأأادية واالعتبأأارا  االدتماعيأأة المرتبعأأة بسأأماحة القأأيم التأأراى والمبأأادئ 
 الكريمة للشريعة ااسنمية.

مرونأأأأة دسأأأألوب التمويأأأأل بالمشأأأأاركة ومن متأأأأه لكايأأأأة دودأأأأه النشأأأأا  االقتتأأأأادي سأأأأهل علأأأأى  .5
 ة تتدية دورها المنو  بها.المتارف ااسنمي

تميز دسلوب التمويل بالمشاركة بارتفاع العا د )األرباح( لخضوعه لتتيرا  سوق السلل مقارنة  .2
 بتساليب التمويل األخرى التي يكو  ييها العا د ياب .

تسهم دساليب التمويل بالمشأاركة يأي زيأادة يأرص العمأل وارتفأاع يأرص التكايأل بأي  األعأراف  .7
 لقوى العاملة يي المشروع المموت بالمشاركة.المتعاقدة وا

يعتبأأأر دسأأألوب التمويأأأل بالمشأأأاركة مأأأ  دكيأأأر األسأأأاليب ضأأأمانًا لتحقيأأأة الندأأأاح للمشأأأروعا   .8
 التتيرة.

دسألوب التمويأل بالمشأاركة يعمأأل علأى تحسأي  الكفأاىة التختتأأية مأ  المتأارف ااسأأنمية  .2
يأي المأوارد المسأتخدمة للوتأوت  م  خنت دراسا  الددوى للمشروع تسأتعيل د  تعيأد النظأر

إلى القيمة الحقيقة للمواد الستخدامها ديضل استخدام بعكس المستيمر الذي يهتم يقت بتسعار 
 السوق وال يولي اهتماما لألسعار الحقيقية.

ولك  رغم كل المزايا السابقة ألسلوب التمويأل بالمشأاركة إال إ  هنأاة تأعوبا  للتعامأل بتسألوب 
 84يمك  اعتبارها عا ة ألسلوب المشاركة ومنها: المشاركة التي 

                                                           
 .7المرجع السابق، ص 84
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   قد تظهر بعض المراحل التي يتأعب ييهأا تتعيأة المخأاعر، خاتأة عنأد مرحلأة مأا بأي
شأأأأراى السأأأألعة وتخزينهأأأأا تخزينأأأأًا مشأأأأتركًا، حيأأأأث تكأأأأو  هأأأأذه المرحلأأأأة غيأأأأر متعأأأأاة بتيأأأأة 

عمأأ   ضأأمانا ، وباامكأأا  تفأأادي ذلأأة بتخأأذ ضأأمانه عينيأأة دو شختأأية مأأ  الشأأرية لي
 المترف.

  المخاعر التي تندم ع  عدم دمانة ودخنقية الشأرية ويمكأ  تفاديهأا ب عأداد دراسأة واقعيأة
 ع  حالة وشختية الشرية.

   تعوبة تقييم حتة المشاركة يي حالة المشاركة العينيأة مأ  الشأرية ولتفأادي ذلأة بمكأ
 فاىة على التقييم.إدراى التقييم م  قبل دهة محايدة مشهود لها بالخبرة والقدرة والك

  االنفأن  الزمنأأي خأأنت يتأرة المشأأاركة قأأد يأؤدي إلأأى حأأدوث خأنف دو نأأزاع بأأي  الشأأركاى
عند التتفية إال دنه يمكأ  تفأادي ذلأة بعأرض الموضأوع علأى لدنأة التحكأيم المنتأوص 

 عليها يي عقد الشراكة.

التمويأل والخسأارة، و  األرباحتقاسم والتي تقوم على  األدلعويل  للتمويلتفيد المضاربة والمشاركة 
 يأأي إعأأار المشأأاركة والمضأأاربة يشأأكل تحأأديًا للمتأأارف االسأأنمية والشأأركا  ديضأأًا. يفأأي إعأأار

 بمأأا يرضأأأيخعأأت التمويأأل المسأأأتند إلأأى الشأأريعة الشأأأركا  عليهأأا ايبأأأا  دأأدوى ربحيأأة المشأأأروع 
 85.ةالمشارك مبل وتدنب مخاعر يقدا   تمويلال للحتوت علىالمتارف االسنمية 

 المرابحة:ب التمويل-ثالثاً 

عبأأارة عأأ  بيأأل سأألعة بسأأعر يشأأمل تكلفأأة السأألعة علأأى التأأادر، مضأأايا اليهأأا ربأأح  هأأي تعريفهللا:
معلوم. يالتكلفة تشمل السعر الذي اشترى البا ل السلعة به، مل تكاليف اضايية ميل قيمأة الشأح  

  والتخزي  والنقل وغيرها مما يدخل يي التكلفة االدمالية لوتوت السلعة إلى البا ل.

 يهأأي تتكأأو  مأ  عقأأدي شأأراى. التقليديأة معادلأة لن تمأأا  والقأأروض يأي المتأأارف المرابحأأة تعتبأر
سأأعر  ويسأأتند، العميأأل الخأأاص بأأه لتلبيأأة علأأب يعلأأي مأأ  مأأ  مأأورد المتأأرف حيأأث يشأأتري  وبيأأل

 86. هامش ربح التكلفة مضايا إليها على إعادة البيل

                                                           
85 Hanif, M. "Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking",   International Journal of Business and 

Social Science, Vol. 2 No. , February 2011,P170 
. loc. Cit M. ,Diop82 
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األعمأات  يأياألدأل  متوسأعة إلأى يي حات المتعلبأا  الماليأة القتأيرة دداً  يفيد بالمرابحة التمويل
المؤسسأأأأا  الماليأأأأة  إلأأأأى د  يعلأأأأب ويمكأأأأ  ألي شأأأأخص األيأأأأراد.الربحيأأأأة و  المنظمأأأأا  غيأأأأردو 

 87. مشروعةدي يي دغراض حنت تمويل يستخدم عادة يي التويير ااسنمية 

تأويير هأو  مل يارق وحيد القروض التقليدية إلى حد كبيريشبه  المرابحة تمويل على الرغم م  د 
 عبيعأأأأة المخأأأأاعر التأأأأي تتيأأأأر يأأأأي العقأأأأود تودأأأأد اختنيأأأأا  ومأأأأل ذلأأأأة للعميأأأأل النقأأأأدال  األتأأأأل
 88والعوا د.

 89حكم بيع المرابحة:
دمأأاع والمعقأأوت، قأأات تعأأالى:  المرابأأحأأأأأة تأأأأورة مأأ  تأأور البيأأل، والبيأأل دأأا ز بالكتأأاب والسأأنة وام

ودحل هللا البيل وحرم الربا 
(i)  وقات رسوت هللا تلى هللا عليه وسلم:   البيعا  بالخيار ما لم يتفرقا

 ي   تدقا وبينا بورة لهما يي بيعهما وام  كذبا وكتما محق  بركة بيعهما  .

 90أهمية بيع المرابحة:

يعتر البيل بتورة عامة العمود الفقري للمعامن  االقتتادية، وبخاتة التدارة، والمرى يي حادة 
 د غيره، وبخاتة ييما يتعلة بالمواد الضرورية لابقاى على حياته م  ععام وغيره. إلى ما عن

وقأأد اهأأتم الفقهأأاى بدراسأأة )البيأأل( قواعأأده ودتأأوله ودنواعأأه، ومأأ  ذلأأة بيأأل المرابحأأة، الأأذي يحقأأة 
 وظا ف اقتتادية هامة، إذا ع ب َة حسب األتوت الشرعية، وم  ذلة:

يرها م  الحاديا ، حيث يتمك  المتعاملو  بالمرابحة إشباع حادا  األيراد م  السلل وغ .1
الحتأأوت علأأى السأألل التأأي يحتادونهأأا، والتأأي ال يتأأواير يمنهأأا لأأديهم، وبالمواتأأفا  التأأي 
يحأأددونها دو  د  تأأدخل يأأي ضأأمانهم إال بعأأد تسأألمها، واالسأأتفادة مأأ  التسأأهين  التأأي 

 مؤدلة حسب إمكاناتهم. يقدمها البنة ااسنمي، وذلة بديل يمنها على شكل دقسا 
يأأأتح دبأأأواب من مأأأة لنسأأأتيمار، حيأأأث يمكأأأ  د  يسأأأتيمر البنأأأة ااسأأأنمي دموالأأأه وودا أأأل  .2

عمن أأه يأأي هأأذه التأأيتة )المرابحأأة( ممأأا يزيأأد مأأ  عوا أأده ودربأأاح عمن أأه، ولكأأ  بشأأكل 

                                                           
87 Hanif,  M. loc. Cit.  

88 Idem. 

عليها وكيفية تجنبها ضم   تواالستثمار والمالحظاللتمويل  الداخلية في البنك اإلسالمي األردني  ةاإلسالمية المرابحم  صيغ االستثمار الخعيب ،محمود ، 82
 .  2،صلنقتتاد ااسنمي ،دامعة دم القرى  ، المؤتمر العالمي اليالث االقتصاد اإلسالمي

 . 13 المردل السابة، ص 90
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واسأل منضبت ودو  توسل يأي هأذه الوسأيلة، حيأث إ  اسأتخدام هأذه الوسأيلة علأى نعأاق 
 تمهد العرية دمام التعامل بالربا.  قد

تنشأيت التدأارة الداخليأة علأى دسأاس شأرعي، وبخاتأأة ييمأا يتعلأة بمأواد البنأاى ممأا يأأدعم  .3
الحركة العمرانية ويساعد يي حل الكيير م  مشاكل السك  التي تعاني منها معظم الدوت 

 ااسنمية.
زراعأأة، حيأأث يمكأأ  للبنأأة دعأأم التأأناعة الوعنيأأة والقعاعأأا  االقتتأأادية المختلفأأة مأأ   .4

ااسنمي تمويل  ال  العمل والمعأدا  التأناعية والزراعيأة التأي تشأترى بقتأد األعمأات 
اانتادية، وكذلة المعدا  العبية، ومأا إلأى ذلأة مأ  مدأاال  يمكأ  د  تقأل ضأم  دا أرة 

 بيل المرابحة، إذا لم يك  تمويلها ع  عرية المشاركة دو المضاربة.
 أشكال المرابحة:

المرابحأة العاديأة: هأي المرابحأة التأي تأتم دو  الوعأد بالشأراى ويأي هأذا النأوع تكأو  عمليأة  -
المرابحة عادية ويقوم المترف بشأراى السألل دو  الحادأة إلأى اعتمأاد مسأبة بشأرا ها مأ  

 قبل العميل يم يعرضها بعد ذلة للبيل بالمرابحة بيم  وربح متفة عليه.
ا تكأو  المرابحأة مقترنأة بوعأد مأ  العميأل بالشأراى دي د  وهنأ :المرابحة مأل الوعأد بالشأراى -

المترف ال يشتري السلعة إال بعد تحديد العميل لرغباته وودود وعد مسأبة بالشأراى وهنأا 
 21تكو  المرابحة مركبة م  عقد، ووعد بالشراى، وعقد بيل مرابحة. 

لباحيأأة تدأأد د  االقتتأأار وعلأأى الأأرغم مأأ  الأأدور الهأأام الأأذي يلعبأأه التمويأأل بالمرابحأأة إال إ  ا
على هذه التيتة يفقد كل م  المتأارف االسأنمية والعمأنى والمسأتيمري  الكييأر مأ  المزايأا 
التأأأي كأأأا  مأأأ  الممكأأأ  الحتأأأوت عليهأأأا باسأأأتخدام تأأأي  تمويليأأأة دخأأأرى ويدعأأأل المتأأأارف 

 تشابه المتارف التقليدية إلى حد كبير وقد يدخلها يي بعض الشبها .االسنمية 

 عقد السلم:-رابعاً 

 22بيل موتوف يي الذمة بيم  معدل، دي دنه شراى سلعة مؤدلة بيم  مديوع حااًل. :تعريفه

داى ع  النبي تلى هللا عليه وسلم:   م  دسألف يأي شأيى يليسألف يأي كيأل معلأوم  مشروعيته:
 23ووز  معلوم إلى ددل معلوم  رواه البخاري ومسلم.

                                                           
 .12صمردل سابة ذكره،  ، العقاري في المصارف اإلس ميةآلية التمولل بيطار، من  وفرحات، من  ، 21
، ر،الة ماجستير ، قسم االقتصاد والمصارف اال،المية ، كلية الشريعة اإلس مية المصارف في للتمولل كأداة ال لم عقد الدويكات، هيفاء، 26

 .33،ص6003،المية ،جامعة اليرموك ، اربد ،والدرا،ات اال
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 أركا  السلم:
لم )المشأأتري( والمسأألم )البأأا ل(: يالسأألم عقأأد معاوضأأة ماليأأة ينشأأت بأأي  سأأتالعاقأأدا  دي الم -د

عأأريي  متعاقأأدي  ب رادتهمأأا الحأأرة يكأأنم المتعاقأأدي  المعبأأر عأأ  رضأأاهما وارادتهمأأا بهأأذا 
 24العقد هو رك  العقد والمنشك له.

التيتة )االيداب والقبوت(: عقد السلم يأتم بأي  عأريي  وودأوده يتعلأب تأيتة تعبأر عأ   -ب
 25المتعاقدي  يي انشا ه. رغبة

 كل مأا يكأات دو يأوز  المعقود عليه وهو وردس المات المسلم ييه الذي يمك  د  يكو  م   - 
 96يزرع دو العدديا  المتقاربة دو القيميا  التي تقبل االنضبا  بالوتف.أو 

 97أنواع السلم:

يتتلف م  عقد سلم واحد ويكو  كما يي التعريف دي شراى سلعة ما بيم   السلم البسيط: -
 مديوع حااًل مل تتديل تسليمها، وهو دكير استخدامًا يي مدات الزراعة.

وهأأأو يتضأأأم  عقأأأدي سأأألم، حيأأأث يشأأأتري لمتأأأرف يضأأأاعه سأأألمًا مأأأ   السللللم الملللوازي: -
متأأأدر معأأأي  يأأأم يبيعهأأأا سأأألمًا إلأأأى عأأأرف  خأأأر، علأأأى د  تكأأأو  البضأأأاعة مأأأ  الدأأأنس 
والمواتأأأأفا  والكميأأأأة نفسأأأأها ولأأأأيس ختأأأأوص البضأأأأاعة المسأأأألم ييهأأأأا يأأأأي العقأأأأد األوت 

السأأأأألم بالضأأأأأرورة ويتسأأأأألم الأأأأأيم  مقأأأأأدمًا، وبأأأأأذلة يكأأأأأو  المتأأأأأرف يأأأأأي العقأأأأأد األوت رب 
 )المموت( ويي العقد الياني المسلم إليه.

يسأألم يأأي مقأأدار معأأي  مأأ  سأألعة مأأا ويأأتم اسأأتنمها علأأى ديعأأا  وقبأأل السلللم المقسللط:  -
 استنم كل ديعة يتم تسليم مبل  م  المات. 

 عقد االستصناع:-خامساً 

تانعها،  عقد مل تانل على عمل شيى معي  يى الذمة. دي علب التنعة م هو  :تعريفه
كا  يقوت ردل لتانل دتنل لي كذا، ويذكر له المقاس والمواتفا  واليم  ونحو ذلة، وقد 

                                                                                                                                                                      
 .12ص، مردل سابة ذكره ،اإلس مية المصارف في للتمولل كأداة ال لم عقد الدويكات، هيفاء، 23
 .64صمردل سابة ذكره ،  ،اإلس مية المصارف في للتمولل كأداة ال لم عقد الدويكات، هيفاء، 24
 .62صمردل سابة ذكره،  ،اإلس مية المصارف في للتمولل كأداة ال لم عقد الدويكات، هيفاء، 25
 .30ص مردل سابة ذكره، ، اإلس مية المصارف في للتمولل كأداة ال لم عقد الدويكات، هيفاء، 22
 .66ص مردل سابة ذكره، ، آلية التمولل العقاري في المصارف اإلس ميةبيطار، من  وفرحات ،من  ، 27
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على د  يقبل التانل ذلة نظير مبل  محدود يتفة  كله،يعدل باليم  دو بعضه كما قد يؤدله 
 28على مقداره وعريقة سداده.

 مشروعيته:
البيأوع الدأا زة شأرعًا، ويأرى  يرى دمهور يقهاى المذاهب على د  االستتناع عقد مأ  دنأواع عقأود

.ولقد نمأا يأرى األحنأاف بتنأه عقأد مسأتقل، بيالسألم المالكية والشايعية والحنابلة بتنه منبية م  عقد
هأو عقأد وارد علأى ا العقأد وقأرر د  عقأد االستتأناع تدر قرار مدمل الفقه ااسنمي ب دازة هأذ

 99األركا  والشرو . العمل والعي  يى الذمة أ ملزم للعريي  إذا تواير  ييه 

 أركانه: 
 100يقوم عقد االستتناع على األركا  اآلتية : 

 العاقدا : التانل والمستتنل. -د
 التيتة: اايداب والقبوت.  -ب
المعقأأود عليأأه: العأأي  المتأأنوعة دو العمأأل مأأ  التأأانل، والقيمأأة التأأي يأأديعها المستتأأنل  - 

 .له
 101: االستصناع أنواع
بحيث تكو  مادة التنل مقدمأة مأ  التأانل وهأو عقأد عقد المقاولة: وهو عقد استتناع  -1

بي  عريي ، يتنل ييه دحدهما وهو المقاوت شي ًا آلخر دو يقدم له عمًن يأي مقابأل مبلأ  
 معلوم.

االستتناع الموازي: حيث ال يكو  المترف قادر على القيام باالستتأناع بنفسأه ولكنأه  -2
 قدمه لمقاوت  خر ليندز العمل.يرغب بتخفيف العبى ع  نفسه ييقبل االستتناع يم ي

االستتأأناع المقسأأت: يسأأتخدم هأأذا النأأوع يأأي الحأأاال  التأأي يكأأو  ييهأأا حدأأم االستتأأناع  -3
ضخم دأدًا ويحتأاا إلأى وقأ  عويأل اندأازه حيأث يأديل العميأل ردسأمات المستتأنل علأى 

 دقسا  ويسلم السلعة على اقسا  ديضًا.
مهمة البد م  تفعيلها يي المتأارف االسأنمية وتدد الباحية د  االستتناع وبكل دشكاله تيتة 

يأي سأورية حيأأث مأ  شأأتنها د  تأدعم التأأناعة الوعنيأة وتقويهأأا وتأديل بعدلأأة التنميأة االقتتأأادية 
  م  خنت تمويل مشاريل ال يمك  للعميل بمفرده القيام بها.

                                                           
  .82مردل سابة ذكره، ص، المصارف اإلسالمية بي  الفكر والتطبيق(. 2006حسي  ) شحاتة، 28
 .المردل السابة22

 .83، ص المرجع السابق 100
 .65-63صمردل سابة ذكره،  ، آلية التمولل العقاري في المصارف اإلس ميةبيطار، من  وفرحات، من  ، 101
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 سادسًال المزارعة:
 تعريفها: 

الزرع واحد الزروع، وهو عرح البذر، كما يعلة على اانبا  والنماى، تقوت زرعه : لغة -
والمزارعة  .102ددنتم تزرعونه دم نح  الزارعو  هللا: دي دنبته ودنماه، ومنه قوله تعالى: 

 .103هي المعاملة على األرض ببعض ما يخرا منها
هي ديل االرض إلى م  يزرعها دو يعمل ييها والنتيدة بينهما،  : المزارعةاصطالحا  -

 وبالتالي يهي تحقة متلحة العريي  .
104 

روي ع  رسوت هللا تلى هللا عليه وسلم دنه ديل إلى يهود خيبر نخل خيبر مساقاة  :مشروعيتها
  د  ودرضها مزارعة. كما وعمل رسوت هللا تلى هللا عليه وسلم مل دهل خيبر بالمزارعة دو 

  105ينكره م  التحابة منكر يكا  إدماعًا.

وبالتالي ترى الباحية وكو  سورية بلد زراعي د  هذه التيتة مهمة حيث يوير البنة ااسنمي 
           .التمويل والمزارع األرض والعمل، مل حتوت كل منهما على نسبة متفة عليها مسبقاً 

 ًال اإلجارة:سابع
 تعريفها: 

األدأأر هأأو دأأزاى  106اليأأواب واألدأأرة الكأأراى، تقأأوت:  دأأره الأأدار، دكراهأأا إّيأأاه.: األدأأر لغللة -
 107العمل اادارة ما دععي  م  ددر يي عمل، واألدير دي المستتدر.

اادأارة هأي يأي الحقيقأة و 102تملية منفعة معلومة زمنا معلوما بعأوض معلأوم. :اصطالحا  -
 102.اايدارعادت عقود ت اادارةي مدرد نوع م  عقد اايدار

دمأأاع  :امشللروعيته وقأأات الفقهأأاى د  حكمأأة  الفقهأأاى،عقأأد اادأأارة مشأأروع بتدلأأة القأأر   والسأأنة وام
مشروعيته حادة الناس الذي  ال يددو  يم  العي  إليها ميل االنتفاع بالدار والدابأة واألرض ومأا 

 110 اانسا .كما يدخل يى نعاق ذلة المنايل التي يقدمها  ذلة،يى حكم 

                                                           
 .612مختار الصحاح، مادة : "زرع"، ص 106
 .33معجم مقاييس اللغة ،باب العين فصل الزاي ،الجزء الثالث ،ص103
 .27صمردل سابة ذكره،  ،اطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل في المصارف االسالمية  الدماغ، زياد، 104

 .27صمردل سابة ذكره،  ،اطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل في المصارف االسالمية  الدماغ، زياد، 105
 .25،ص"أجرومختار الصحاح، مادة : "102
 .23-26ص ،"أجر: " مادةمقاييس اللغة،  معجم 107
 .12مردل سابة ذكره، ص ،...(البنوك اإلسالمية) تعريفها ، نشأتها ، مواصفاتها، وصيغها التمويلية، آب(، 9002سليمان، نصر) 102

109 Napier, Ch. Op. cit.,p25. 
 .53ذكره، ص مردل سابة  ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق (.6002)حسين ، شحاتة  110
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حتى إذا دتيا دهل قريأة اسأتععما دهلهأا يأتبوا د   تعالى:  يانعلقاوتظهر مشروعية االدارة م  قوله 
 111يضيفوهما يوددا ييها ددارًا يريد د  ينقض يتقامه قات لو ش   التخذ  عليه ددرًا 

 :اأركانه 
 112: قوم عقد اادارة األركا  التاليةي
 .له حة االيداب والقبوت ييه  والمستتدر( ممويشمل دعراف العقد )المؤدر  :العاقد -د
اادأأارة باألتأالة سأأواى دكانأأ  منفعأأة  دمأأي دو حيأأوا  دو  مأألوهأأي المقتأأودة لع: المنفعأة -ب

 عي  م  األعيا  يهي المعقود عليها والتاية م  عقد اادارة. 
األعيأأا  دو منفعأأة اآلدمأأي وهأأي مقابلأأة  ةالعأأوض الأأذي يععأأى مقابأأل منفعأأ وهأأي :األدأأرة - 

لليم  يي عقد البيل يمأا دأاز يمنأَا يأي البيأل دأاز عوضأًا يأي االدأارة ألنأه عقأد معاوضأة 
 دشبه بالبيل.

يالتيتة هي دحد دركا  العقد وهي عبارة ع  العبارا  التأي : والقبوت(التيتة )االيداب  -ث
 توايقهما وتنقيهما. تعبر ع  إرادة كل م  العريي  يي تنفيذ العقد وتبي 

  :أنواع عقود اإلجارة فى التطبيقات المعاصرة 
 : يليم  دهم دنواع عقود اادارة المعبقة يى الواقل العملي ما 

 عقود اادارة التشتيلية: -

عقود تتدير منايل مباحة شأرعًا ومعلومأة بعأوض معأي  إلأى ددأل معأي  دو  وعأد بالتمليأة،  وهي
 113.ارا  والسيارا  والعا را  ونحوهاوهى الشا عة يى الوق  العملي، ميل عقود تتدير العق

 114عقود اادارة المنتهية بالتملية )اادارة التمويلية(: -
 األتأأأوت اسأأأتدابة لعلأأأب مؤكأأأد مأأأ  دحأأأدا  و يأأأي هأأأذا النأأأوع مأأأ  العقأأأود يشأأأتري البنأأأة المودأأأود

المأؤدرة    األتأوت يأة بالتمليأة وبالتأالي يأمتعامليه لتملة تلة األتوت عأ  عريأة االدأارة المنته
 . ال تبقى يي ملكية البنة بعد نهاية عقد االدارة وانما تنتقل إلى ملكية المستتدر

 
 
 

                                                           
 .77،ورة الكهف، آية  111
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  115 :المصارف اإلسالميةتقوم به الذي مزايا صيغ التمويل اإلسالمي 2-2-5

تحقة تي  االستيمار ااسنمية السابة بيانها مدموعة م  المزايا لكل م  المتأارف ااسأنمية 
 ولردات األعمات م  دهمها ما يلي: 

وهذا يساعد المترف ااسنمي م  دهة على دلب المدخرا  سواى دكانأ   التعددية والتنوع:-1
، بداًل م  االكتناز دو ااسراف يى اانفاق، كما دنها تسأاعد كبيرة إلى مدات االستيمارتتيرة دو 

األيأأراد وردأأات األعمأأات الختيأأار التأأيتة المناسأأبة لظأأروف كأأل مأأنهم مأأ  حيأأث دردأأة المخأأاعر 
 والربحية، وهذا يساعد على التنمية االدتماعية االقتتادية. 

شاركة والتفاعل الحقيقي بي  تعتمد معظم التي  ااسنمية على الم التحفيز على االستثمار:أ  2
تاحب المات وتاحب العمل، كما تودد عنقة مباشرة بي  عملية االستيمار وبي  العا أد المتولأد 
 منها وهذا يحفز الدميل على زيادة الدهود للعمل م  ددل تنمية دموالهم وزيادة عوا د دعمالهم. 

مأل يأى التأنم والتأرم، يأن حيأث يشأترة كأل مأ  تأاحب المأات وتأاحب الع تقليل المخلاطر:- 3
يتأأنم عأأرف بمفأأرده ويتأأرم العأأرف اآلخأأر، وهأأذا يتحقأأة يأأى حأأالتي الأأربح والخسأأارة، كمأأا د  قيأأام 
المتأأرف ااسأأنمي باسأأتيمار دموالأأه بأأتكير مأأ  تأأيتة يقلأأل مأأ  دردأأة المخأأاعر عمأأا إذا اعتمأأد 

 على تيتة واحدة. 

: تحقأأأأة تعأأأأدد تأأأأي  االسأأأأتيمار ااسأأأأنمي وتنوعهأأأأا المرونأأأأة الكاملأأأأة االسللللتجابة للمتغيللللرات-4
للمتتيأأرا  المختلفأأة التأأي تحأأدث يأأى سأأوق المأأات والنقأأد والبضأأاعة وغيرهأأا ولقأأد اسأأتداب  معظأأم 
المتأأارف ااسأأنمية لمعظأأم تلأأة المتتيأأرا ، ومنهأأا علأأى سأأبيل الميأأات: إتأأدار ويأأا ة اسأأتيمارية 

تأأأنادية االسأأأتيمار ااسأأأنمية، إتأأأدار بعاقأأأا  اال تمأأأا ، دديأأأدة بديلأأأة عأأأ  السأأأندا ، إنشأأأاى 
 التعامل يى سوق األوراق المالية. 

تستند تي  االستيمار ااسنمي إلى ددلة م  متادر الشريعة ااسنمية،  اإلشباع المعنوي:أ  5
وهذا يحقأة ألتأحاب الحسأابا  االسأتيمارية مأ  دهأة ولأليأراد وردأات األعمأات مأ  ناحيأة دخأرى 

لنظأأأر عأأ  مقأأأدار شأأباع المعنأأوي واالعم نأأأا  النفسأأي بأأأتنهم يتعأأاملو  ويقأأًا لشأأأرع هللا بتأأرف ااا
 العوا د المحققة. 

 

 
                                                           

 .  62مردل سابة ذكره،ص ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق (.6002)حسين ، شحاتة  115
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   116 :األهمية االقتصادية للتمويل اإلسالمي 2-2-6

حأأنت نظأأام   تأأتتي األهميأأة االقتتأأادية للتمويأأل االسأأنمي بسأأبب ابتعأأاده عأأ  التعامأأل بالفا أأدة وام
المشأأاركة بأأديًن عنهأأا، وهأأذا مأأا سأأاعد علأأى تحقيأأة األهأأداف االقتتأأادية واالدتماعيأأة للمتأأرف 

مستوى االستقرار االقتتادي ندح المترف االسنمي يي تحقية هذا االستقرار  االسنمي، يعلى
ذي يعتمد على استقرار المستوى العأام لألسأعار والحفأاع علأى قيمأة النقأود وتحقأة الوتأوت إلأى ال

 خنت:ذلة م  

إ  قأأرار االسأأتيمار يأأأي العمأأل المتأأريي االسأأأنمي ال يأأرتبت بمعأأدت سأأأعر الفا أأدة الأأأذي  .1
 يحدث التقلبا  الدورية.

دسعار السلل مما يحدث  إ  عدم التعامل بالفا دة يقلل م  تكاليف االنتاا التي تؤير على .2
 نقتًا يي العلب عليها.

 .مل المساهمة الفعلية يي االنتاا حتوت تاحب المات على العا د العادت الذي يتناسب .3
 عدالة التوزيل يي الناتج وهذه تساعد على عدم تركيز اليروة بيد ي ة قليلة. .4

واالدتماعيأأة الشأأاملة  كمأأا د  العمأأل المتأأريي االسأأنمي يهأأدف إلأأى تحقيأأة التنميأأة االقتتأأادية
 والتي تتعلب لتحقيقها ودود مدموعة م  المبادئ يرتكز عليها ومنها: 

 تحقية االستخدام االميل للموارد. .1
 زيادة العاقة االنتادية. .2
 تنمية القعاعا  االقتتادية. .3
 تقليل البعالة. .4

التي تعتمدها  وتتتف المتارف االسنمية بكونها تنموية واقتتادية وادتماعية وام   ليا  العمل
 لها ديار متعددة على النشا  االقتتادي يهي:

 تركز على ا  يكو  العمل المتدر الوحيد للكسب.  .1

                                                           
 .470صمردل سابة ذكره،  لتمولل االسترماري في المصارف اإلس مية وأهميته االقتصادلة ،أحمد ومحمد، عزيز، ا عبد، 112
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تدعم الوعي االدخاري، إذ د  منعلقا  المترف االسنمي تعد النقد وسأيلة ولأيس سألعة  .2
وهأأذا الأأوعي يتيأأر سأألوة االيأأراد مأأ  االكتنأأاز إلأأى االدخأأار ممأأا يأأؤدي إلأأى تأأراكم رؤوس 

 ألموات يتتبح مهي ة لعمليا  االستيمار يي المترف االسنمي. ا
القيام باألنشعة االستيمارية المباحة شرعًا، إذ م  خنلها يتبح االستيمار مسأتلة حتميأة  .3

  يتوقف عليها ودود المترف م  عدمه.

مأ  شأتنه ة وهأذا التنأوع والتعأدد هنأاة دنأواع عديأدة للتمويأل وتأي  تمويليأة متعأددوترى الباحية د  
علأأى مأأدى اسأأتخدام التحليأأل المأأالي واألدوا  التأأي سأأيتم اسأأتخدامها سأأتختلف مأأ  نأأوع  د  يأأؤير

االدأأراىا  تحديأأد آلخأأر ومأأ  تأأيتة تمويليأأة ألخأأرى، كمأأا د  مبلأأ  التمويأأل يلعأأب دورًا مهمأأًا يأأي 
 .التحليلية التي سيتم اتخاذها قبل منح التمويل للعمنى
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 المبحث الثالث

 اتخاذ القرار الرشيد في المصارف االسالمية

 

 :مقدمة

ارا ، ييدأأب علأأى متخأأذ   متأأير ومسأأتقبل دي مؤسسأأة دو منشأأتة يتوقأأف علأأى كيفيأأة اتخأأاذ القأأر إ
يتأأأأأامر بمتأأأأأير ومسأأأأأتقبل المؤسسأأأأأة، ود  يأأأأأزود االدارة الماليأأأأأة بالمعلومأأأأأا  الدقيقأأأأأة  القأأأأأرار دال

 األهداف المردوة يي ضوى االمكانا  المتاحة.  والضرورية التخاذ القرار االنسب م  ددل تحقية

وتستخدم عملية اتخاذ القرار لمعالدة مشأكن  قا مأة دو لموادهأة حأاال  ومواقأف محتملأة الوقأوع 
 117دو لتحقية دهداف مرسومة.

عرض مفهأأوم اتخأأاذ القأأرار بشأأكل عأأام واتخأأاذ قأأرار التمويأأل يأأي المتأأارف يويأأي هأأذا المبحأأث سأأ
 االسنمية بشكل خاص.

 تعريف اتخاذ القرار: 2-3-1

 هناة مدموعة م  التعاريف التخاذ القرار ومنها:

عملية اتخاذ القرار هأي عمليأة اسأتخدام المععيأا  والمعلومأا  المتاحأة لتحقيأة األهأداف المردأوة 
 118يي البعدي  االستراتيدي والتكتيكي.

  112مسلة معي  دو محدد م  بي  مدموعة البدا ل بموادهة احتماال  المستقبل كما يعرف بتنه 

القيام بدراسة مستفيضة للنتأا ج المتوقعأة مأ   دتيار ديضل البدا ل المتاحة بعخاويعرف ديضًا بتنه 
 120كل بديل وديرها يي تحقية األهداف المعلوبة.

                                                           
، (2012-2011-2010ب ENSPالتحليلل الملالي كلأداة التخلاذ القلرارات فلي المؤسسلات البتروليلة فلي الجزاسلر دراسلة حاللة مؤسسلة عبد الناتر، تأخري،  117

 .27،ص،2013رسالة مادستير، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتتادية وعلوم التسيير، دامعة قاتدي مرباح، ورقلة، 
، ر،الة   كأساس التخاذ القرارات االدارلة الرشيدةTDABCنظام التكلفة على أساس العشاط الموجه بالوقت حالدبس، هيثم،  118

 .25، ص6014صاد ، جامعة دمشق، ماجستير، قسم المحا،بة ، كلية االقت
 .28مردل سابة ذكره، ص، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، سماعيل ومحمد ،منير شاكر و خرو  إ اسماعيل ، 112
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بديل الذي يحقة دعلى عا أد باسأتخدام نفأس الفعالية يي اتخاذ القرارا  تعني القدرة على اختيار الو 
المأأوارد، يالهأأدف مأأ  اختيأأار البأأديل األيضأأل هأأو تعظأأيم النأأاتج مأأ  اسأأتخدام كميأأة محأأدودة مأأ  

 121الموارد.

 ميزات عملية اتخاذ القرار: 2-3-2

 122 :تعرف على التفا  المميزة لها وهييمك  تحديد ماهية اتخاذ القرار م  خنت ال

، دي الوتأأوت الأأى اقتأأى حأأد ممكأأ  مأأ  القأأرار عمليأأة قابلأأة للترشأأيدتخأأاذ دنهأأا عمليأأة ا .1
 المعقولية والرشد.

، دي دنهأا تتأتير بشختأية متخأذ وامأل ذا  تأيتة انسأانية وادتماعيأةير بعتتأتاتها عملية  .2
 القرار والتابعي  وكل م  يتتير بهذا القرار.

القأأرارا  المتكأأررة  ، وتنبأأل هأأذه التأأفة مأأ  كأأو  عمليأأة تمتأأد يأأي الماضأأي والمسأأتقبل دنهأأا .3
 تكو  امتداد واستمرارًا لقرارا  تم اتخاذها يي الماضي.

سأواى كأا   انها عملية تقوم على الدهأود الدماعيأة المشأتركة دي دنهأا نتأاا دهأد مشأترة، .4
 هذا الدهد مباشر دو غير مباشر.

دنهأأا عمليأأأة تتتأأف بالعموميأأأة والشأأأموت، حيأأث د  نأأأوع القأأأرارا  ودسأأاليب اتخاذهأأأا تكأأأاد  .5
اتخاذهأا، بالشموت م  حيأث القأدرة علأى  االدارية، وتتتفو  عامة لدميل المنظما  تك

د  تكأأو  متأأويرة يأأي دميأأل مأأ  يشأأتلو  المناتأأب االداريأأة سأأواى العليأأا والوسأأعى  ينبتأأي
 والمباشرة.

 المالية : القراراتتصنيف 2-3-3

 123 :ف القرارا  وية ينية معايير وهييمك  تتني

                                                                                                                                                                      
،مردأل (2010-2011-2012ب ENSP عبد الناتر، تأخري، التحليأل المأالي كأتداة التخأاذ القأرارا  يأي المؤسسأا  البتروليأة يأي الدزا أر دراسأة حالأة مؤسسأة  120

 .27سابة ذكره،ص
، مرجع   كأساس التخاذ القرارات االدارلة الرشيدةTDABCنظام التكلفة على أساس العشاط الموجه بالوقت حالدبس، هيثم، 161

  .28،ابق ذكره، ص
 .28-27صالمردل السابة ، 122
 .30-62،ص المردل السابة163
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 التتنيف حسب التدرا الهرمي  .1
 التتنيف حسب التكرار  .2
 التتنيف وية المشاركة يي اتخاذها .3

 حسب التدرج الهرمي:  التصنيف-أواًل 

 إلى:ووية هذا المعيار تتنف 

وتتخأأأذ مأأأ  قبأأأل االدارة العليأأأا علأأأى المأأأدى  الطويلللل:القلللرارات االسلللتراتيجية عللللى المسلللتوى -1
وهأأي تتعلأأب كميأأة كبيأأرة ونوعيأأة حيأأدة مأأ  المعلومأأا  ويمكأأ  للمنظمأأة مأأ  خنلهأأا د   العويأأل،

 تستتل الفرص.

وهأأأي تتخأأأذ غالبأأأًا مأأأ  قبأأأل رؤسأأأاى االقسأأأام القلللرارات التكتيكيلللة عللللى المسلللتوى المتوسلللط: -2
وتهأأأدف إلأأأى تقريأأأر الوسأأأا ل المناسأأأبة لتحقيأأأة  المؤسسأأأة،واالدارا  وتخأأأص وظيفأأأة مأأأ  وظأأأا ف 

دمأأة الخعأأت، بنأأاى الهيكأأل التنظيمأأي، تحديأأد عبيعأأة العنقأأا  بأأي  العأأاملي  دو بأأي  األهأأداف وتر 
 االتتات.بااضاية إلى تقييم العمل وتفويض التنحيا  واختيار قنوا   السلعة،حدود 

قأرارا  متعلقأة بمشأكن  العمأل اليأومي وهأي  وهأيالقصلير: القرارات العمليلة عللى المسلتوى -3
تعلأأأة بتسأأألوب العمأأأل وتنفيأأأذه وتتميأأأز بعأأأدم حادتهأأأا للوقأأأ  والدهأأأد تكأأأو  قتأأأيرة المأأأدى وهأأأي ت

 يورية.اتخاذها بناى على الخبرا  السابقة وتتخذ بتورة  التخاذها، ويتم

 حسب التكرار: التصنيف-ثانياً 

 إلى:وتتلف القرارا  

يأأر قأأرارا  روتينيأأة متكأأررة تعتمأأد علأأى الخبأأرة واالعتمأأاد علأأى التقر  : وهأأيالمبرمجللةالقللرارات -1
الشختأأأي لمتخأأأذ القأأأرار، حيأأأث تكأأأو  القواعأأأد التأأأي تحكأأأم القأأأرار واضأأأحة وال تحتأأأاا إلأأأى تحليأأأل 

 عويل.

بكونهأا غيأر محأددة وغيأر متكأررة وال تودأد ادأراىا  معرويأة  : وتتميأزالمبرمجةالقرارات غير -2
  العويل.مسبقًا لحلها كما ولها ديرها على نشا  المؤسسة يي المدى 
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 اتخاذها:التصنيف وفق المشاركة في  –ثالثًا 

  :وتتنف إلى

د  هأذه القأأرارا  ال  المنظمأة، ديبالمأدير كفأأرد ولأيس كعضأو يأي  تتعلأةالشخصلية: القلرارات -1
 المؤسسة.تفوض إلى دحد ألنها ال تتعلب لتنفيذها دعمًا م  دعضاى 

القأأرارا  التأأي يتخأأذها المأأدراى بمودأأب ددوارهأأم الرسأأمية ميأأل وضأأل  : هأأيالتنظيميللةالقللرارات -2
 .االستراتيديا  ووضل االهداف الموايقة للخعت

ويي ضوى قرارا  التمويأل التأي هأي موضأوع الدراسأة تأرى الباحيأة د  هأذه القأرارا  تتنأوع مأا بأي  
دخأأرى قأأد تتأأادف  عويلأأة ومتوسأأعة وقتأأيرة األدأأل كمأأا دنهأأا قأأد تكأأو  قأأرارا  روتينيأأة ودحيانأأاً 

المتأأارف االسأأنمية قأأرارا  غيأأر متكأأررة وال تودأأد ادأأراىا  محأأددة مسأأبقًا وهأأذه األنأأواع دميعهأأا 
حتى يتم اتخاذها بشكل سليم يدب على المتارف االسأنمية د  تقأوم بدراسأا  مستفيضأة تعتمأد 

مأأالي للعميأأل ييهأأا علأأى التحليأأل المأأالي وددواتأأه بشأأكل دساسأأي والأأذي مأأ  شأأتنه د  يبأأي  الوضأأل ال
 قبل اتخاذ القرار التمويلي.

 اتخاذ قرار التمويل في المصارف االسالمية:2-3-4

اال تمأأأا   مخأأأاعر زيأأأادة اقتتأأأاد السأأأوق سأأأاعد علأأأىظأأأل  علأأأى المنايسأأأة يأأأيإ  انفتأأأاح الأأأبند 
البنأة ااسأنمي تملأة الكييأر مأ  المخأاعر  يسأتخدمها التأيوالتأي   كمأا د  األدوا  . المتريي

دارتهاو  البد م  تقييمهاالتي   124.ام

وحتأى تحقأة  تنمويأة واقتتأادية وادتماعيأةالمتارف االسأنمية مأاهي إال مؤسسأا  لهأا دهأداف ي
هأأذه األهأأداف عليهأأا د  تتخأأذ قراراتهأأا بنأأاى علأأى دراسأأا  مستفيضأأة ومأأ  هأأذه القأأرارا  هأأو قأأرار 

 التمويل.

                                                           

124 Konaté, A.OP. CIT., P60. 
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وذلأأة  التقليديأة،يأي المتأارف مي بالمخأاعر دكيأر ممأا هأو عليأه ويأرتبت العمأل المتأريي ااسأن
أل  العمأل المتأريي ااسأأنمي قأا م علأى المشأأاركة يأي الأربح دي العا أأد والخسأارة دي المخأأاعرة. 
بينما يقوم االستيمار والتمويل المتريي التقليدي على الفا دة ذا  العا أد المضأمو  بتأض النظأر 

 125المشروع. ع  نتا ج عمل االستيمار دو

ويدب على المؤسسا  والمتارف ااسنمية تعوير مهاراتهأا يأي إدارة مخأاعر السأوق واال تمأا  
إلى هذه المخاعر المؤسسأا  الماليأة ااسأنمية يتعرضأو  لمخأاعر  والسيولة بااضايةوالعمليا  

  لهأأا السأأمعة بشأأكل ر يسأأي بشأأت  خعأأر التهأأاو  الشأأرعي )يأأي منتداتهأأا وخأأدماتها( التأأي قأأد يكأأو 
حداث دير على ربحيتها  المخأاعرة: هأي احتماليأة مسأتقبلية ي 126.والسيولة لديهاتتيير على رتبهم وام

قد تعرض البنة الى خسا ر غير متوقعة وغير مخعت لها بما قد يؤير على تحقية دهداف البنأة 
القضاى  وعلى تنفيذها بنداح، وقد تؤدي يي حات عدم التمك  م  السيعرة عليها وعلى  يارها الى

ينسأأأأه يدأأأأب دال يفهأأأأم خعأأأأًت د  ارتبأأأأا  عا أأأأد االسأأأأتيمار ااسأأأأنمي المبأأأأاح و  127 .علأأأأى البنأأأأة وام
بالمخأأاعرة يعنأأي عأأدم شأأرعية توخيهأأا دو التحأأو  منهأأا دو تقليلهأأا. إذ ومأأل األخأأذ بعأأي  االعتبأأار 

واستع  يي   إعقلها وتوكل واحرص على ما ينفعة الرسوت قاعدة التنم بالترم البد م  إتباع سنة 
يأأأالعقود ااسأأأنمية تشأأأمل الضأأأما  والكفالأأأة والأأأره  والتأأأتمي  التعأأأاوني التكأأأايلي  بأأأاال وال تعدأأأز .

  128ودميعها ددوا  لتخفيف الخسارة وام  لم توير الحماية الكاملة منها.

ولذلة تسعى المتارف االسنمية إلى تقليل المخاعر التي قد تقل ييها م  خنت االعتماد على  
المأأالي بتدواتأأه المختلفأأة بحيأأث تقأأوم بدراسأأة الوضأأل المأأالي للعميأأل وقدرتأأه علأأى السأأداد التحليأأل 

وغيأأر ذلأأة مأأ  االدأأراىا  التأأي تسأأبة مأأنح التمويأأل للعميأأل وهأأذا مأأ  شأأتنه د  يسأأهم يأأي اتخأأاذ 
 قرارا  تمويلية رشيدة.

 المصارف اإلسالمية: تمويل فيالضوابط الشرعية لل2-3-4-1
يحكأأم اسأأتيمار األمأأوات يأأى ااسأأنم مدموعأأة مأأ  الضأأوابت الشأأرعية والتأأي يدأأب علأأى المتأأارف 

وتتسأأم باليبأأا   ااسأأنمية،وهأأذه القواعأأد مسأأتنبعة مأأ  متأأادر الشأأريعة  بهأأا،ااسأأنمية االلتأأزام 

                                                           
، المؤتمر الرابل للمتارف والمؤسسا  المالية ااسنمية ،  ميةـسارف االـة على المصـر الواقعـالمخاط، حزيران(، 6002حزوري، حسن ،) 165

 .10،ص دمشق ، ،ورية
162 DIOP, M. LOC. CIT. 
 .8، مردل سابة ذكره، ص الميةلسارف االلة على المصلر الواقعلالمخاط، حزيرا (، 2002حزوري، حس  ،) 127
 .11-10، مردل سابة ذكره،ص الميةلسارف االلة على المصلر الواقعلالمخاط، حزيرا (، 2002حزوري، حس  ،) 128
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 كمأأا دنهأأا تقأأوم علأأى القأأيم والميأأل واألخأأنق والتحفيأأز،والواقعيأأة والموضأأوعية والشأأمولية والتأأواز  
 129 للمدتمل.وتحقة التنمية الشاملة  الحسنة،والسلوكيا  

 130 يلي:وم  دهم هذه الضوابت ما 

ويقتد بذلة د  يكو  مدات االستيمار مشروعًا ال يتعأارض مأل نأص تأريح  :المشروعية( ل 1ب
يأأى القأأر   الكأأريم دو السأأنة النبويأأة دو ادتهأأاد يقهأأاى المسأألمي  اليقأأا  التأأادرة عأأ  مدأأامل 

كما تتدنب المتارف ااسنمية االستيمارا  التي تحرمها الشأريعة ااسأنمية والتأي  الفقه،
تتضأأم  الربأأا واالحتكأأار والتأأرر والمقأأامرة والدهالأأة وكأأل مأأا يأأؤدى إلأأى دكأأل دمأأوات النأأاس 

  بالباعل.

: ويقتد بذلة بت  توده األمأوات نحأو المشأروعا  التأي تنأتج دو تتعلأة بالعيبأا   ( ل الطيبات2ب
اعد يى تحقية مقاتد الشأريعة ااسأنمية ، وهأى حفأ  الأدي  والأنفس والعقأل والعأرض وتس

يَ  نَمُنلوا َأنفُِّقلوا والمات ، ودليل ذلة م  القر   هو قوت هللا سبحانه وتعأالى :  َيلا َأيهَهلا الَّلذِّ
لَ  اأَلْر ِّ  مِّ  َطي َِّبلاتِّ َملا َكَسلْبُتمْ  لا َأْخَرْجَنلا  َلُكلم م ِّ مَّ لله كأذلة :  ، وقولأه   131َومِّ َوُيحِّ

ُم الَخَباسِّلثَ  َلُهُم الطَّي َِّبلاتِّ  " يأى مدأات التأدقا  :  ، ويقأوت الرسأوت  132  َوُيَحلر ُِّم َعَللْيهِّ
 ) رواه مسلم ( . "  إ  هللا عيب ال يقبل إاّل عيباً 

يلأأزم عنأأد ترتيأأب المشأأروعا  االسأأتيمارية بعأأد اادأأازة الشأأرعية ود   اإلسللالمية:( ل األولويللات 3ب
الضأأأأأروريا   وهأأأأأى:هأأأأأو االلتأأأأأزام بسأأأأألم األولويأأأأأا  ااسأأأأأنمية  العيبأأأأأا ،يكأأأأأو  مدالهأأأأأا 
د  الضأأأأروريا  هأأأأي األشأأأأأياى " لقأأأأد ذكأأأأر اامأأأأام الشأأأأاعبى : و  يالتحسأأأأينا ،يالحاديأأأأا  

ال اختل نظام حياتهم ، والحاديا  هي ما والمتالح التي ال تستقيم حياة الناس إاّل بها ، ود
مأور التأي يحتاده الناس للتوسعة والتيسير وريل المشأقة ، دمأا التحسأينا  يهأي األشأياى واأل

وتتسيسًا على ما سبة يدب على إدارة االستيمارا  يى المترف . تسهل الحياة وتحسنها  
يأأن ينظأأر يأأى  ودتراييأأة،ة ااسأأنمي د  تلتأأزم باألولويأأا  السأأابقة ويأأة خعأأة زمنيأأة ونوعيأأ

وال ينظر يأى مشأروع تحسأيني إاّل بعأد الويأاى بالضأروريا   بالضرورة،حادة إاّل بعد الوياى 
كمأأا يدأأب د  يكأأو  هنأأاة تنسأأيقًا  األخأأرى،مأأل األخأأذ يأأى االعتبأأار الضأأوابت  والحاديأأا ،

لأأأأة وتعاونأأأأًا بأأأأي  المتأأأأارف ااسأأأأنمية وبأأأأي  ددهأأأأزة االسأأأأتيمار القوميأأأأة حسأأأأب خعأأأأة الدو 
  واالقتتادية.االستيمارية باعتبار د  التاية الكبرى هي تحقية التنمية االدتماعية 

                                                           
 .55ص.مرجع ،ابق ذكره ،المصارف اإلس مية بين الفكر والتطبيق (.6002)حسين ، شحاتة  162
 .58-55ص.مرجع ،ابق ذكره ،والتطبيقالمصارف اإلس مية بين الفكر  (.6002)حسين ، شحاتة  130
 .672البقرة ، 131
 .157األعراف  136
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ويدأأب د   والمخأأاعرة،يقأأوم االسأأتيمار ااسأأنمي علأأى التقليأأب  األمللوال:( ل المحافظللة علللى 4ب
يأأن  الربحيأة،يكأو  هنأاة توازنأًا بأي  نسأبة المخأأاعر واألغأراض االسأتيمارية األخأرى ومنهأا 

  المات.يدب الدخوت يى مخاعرة غير مددية والتي تؤدى إلى هنة 

وم  ناحية دخرى يدب اتخأاذ التأدابير المختلفأة للمحايظأة علأى المأات مأ  السأرقة واالبتأزاز 
يَ  نَمُنللوا اَل َتللْأُكُلوا :  ودكلأأه بالباعأأل ، ولقأأد دشأأار القأأر   إلأأى ذلأأة بقأأوت هللا  َيللا َأيهَهللا الَّللذِّ

لنُكم ْ َأْمَوالَ  لِّ إِّالَّ َأ  َتُكوَ  تَِّجاَرًة َع  َتلَراَ  م ِّ ، ولقأد ورد يأى تفسأير هأذه  133ُكم َبْيَنُكم بِّاْلَباطِّ
روريا  اآليأأة د  مأأ  دسأأاليب دكأأل المأأات بالباعأأل هأأي التأأش والرشأأوة والقمأأار واحتكأأار الضأأ

للِّ َتلْأُكُلوا َأْمل َوالَ ، كمأا قأات هللا تبأارة وتعأالى : اغن ها والبيأوع المحرمأة  َواَلُكم َبْيلَنُكم بِّاْلَباطِّ
ْثمِّ لْ  َأْملَوالِّ النَّلاسِّ بِّلاإلِّ يقلًا م ِّ لامِّ لَِّتلْأُكُلوا َفرِّ وتشأير ، 134 َوَأْنلُتْم َتْعَلُملوَ  ْ  َوُتْدُلوا بَِّها إَِّلى الُحكَّ
 هذه اآلية إلى ابتزاز األموات بدو  حة ع  عرية الرشوة . 

ختيأأار المشأأروعا  االسأأتيمارية التأأي تحقأأة عا أأدًا اقتتأأاديًا إ: ويقتأأد بأأذلة ( ل تنميللة المللال 5ب
كتنأاز المأات وحبسأه عأ  وظيفتأه التأي خلقهأا هللا إمدزيًا بدانب العوا د االدتماعيأة ، وعأدم 

له ، ويى هذا التدد ينهانا هللا ع  االكتناز ويحينا على استيمار المات ، ييقأوت عأز ودأل 
ُزوَ  الذََّهبَ :  يَ  َيْكنِّ ةَ  َوالَّذِّ لْرُهم بَِّعلَذاَب َألِّليمَ  َوالَ  َواْلفِّضَّ      ...ْ  ُينفُِّقوَنَها فِّي َسلبِّيلِّ هَِّّ َفَبش ِّ

ويحأذرنا رسأوت هللا تألى هللا عليأه وسألم مأ  مخأاعر حأبس المأات ييقأوت تألى هللا  135  
 ) رواه دحمد (   استيمروا دموالكم حتى ال تتكلها التدقة  عليه وسلم  : 

ويدأب علأى المتأارف ااسأأنمية حسأ  اختيأار المشأروعا  االسأأتيمارية التأي تحقأة ربحأأًا 
علأى عمليأة  متشديعًا لهأ االستيمارية،حتى يمك  توزيل دزىًا منه على دتحاب الحسابا  
 االستيمار وبذلة يتحقة الخير للمدتمل ااسنمي. 

المتاحأأأة لنسأأأتيمارا  إلأأأى عأأأدة ويقتأأأد بأأأذلة توديأأأه األمأأأوات  المخلللاطر:( ل التنلللوع وتقليلللل 6ب
مشأأروعا  مأأل األخأأذ يأأى االعتبأأار التنأأوع الزمنأأي والتنأأوع الدترايأأي وتنأأوع تأأي  االسأأتيمار 

 وتحقية التنمية الشاملة للمدتمل ااسنمي.  المخاعر،لتقليل 

ويدب على المتارف ااسنمية د  تكأو  لأديها خعأة اسأتيمارية معأدة علأى دسأاس التنأوع 
خأرًا دو تركأز علأى تأيتة اَ ينية بحيث ال تتركز االستيمارا  يى مكا  وتترة عبقًا لمعايير 

  المرابحة.كما هو الحات حيث تركز على تيتة  األخرى،استيمارية وتهمل التي  
                                                           

 .62النساء، 133
 .188اليقرة ،134

 .144التوية ،



66 
 

التأأأواز  عنأأأد توديأأأه االسأأأتيمارا  بأأأي  العا أأأد  ويقتأأأد بأأأه: االسلللتقرار:( ل التلللواز  لتحقيلللق 7ب
االدتماعي والعا د االقتتادي، وبي  االستيمارا  قتيرة األدل والمتوسعة والعويلة، وبي  
 متالح األديات الحاضرة واألديات المقبلة، وكذلة التواز  بي  تي  االستيمار ومداالته. 

وتنميتأه ويقلأل مأ  التقلبأا  يأى المحايظأة علأى المأات  هدف هذا الضابت يساهم يى تحقية
 العوا د ويخفض م  المخاعر. 

يقوم االستيمار ااسنمي علأى دسأاس المشأاركة والتفاعأل  وبالمخاطرة:( ل ربط الكسب بالجهد 8ب
ولكأأأل نتأأأيب مأأأ  الكسأأأب بمقأأأدار الدهأأأد  المأأأات،وبأأأي  ردس  البشأأأرى( )الدهأأأدبأأأي  العمأأأل 
ى العمأل لأوالتايأة مأ  هأذا هأو التحفيأز ع ،كسأبوال دهد بن  دهد،ين كسب بن  المبذوت،

  .األداى وتحسينه تعويراى و عوالع

 مخأأاعر ،وهنأأاة عنقأأة سأأببية مباشأأرة بأأي  مقأأدار الكسأأب ومأأا يتعأأرض لأأه االسأأتيمار مأأ  
يكلما زاد  المخاعر كلما علب دتحاب المشروعا  ربحية عالية ، ويى هذا التدد يقوت 

الشراى والبيل وهى نوعا  : تقليب يى الحضر مأ  غيأر إ  التدارة هي " :  القرعبياامام 
رغأأب ييأأه دولأأوا األقأأدار وزهأأد عنأأه ذوا األخعأأار ،   قأأد نقلأأه وال سأأفر وهأأذا تأأربص واحتكأأار

سأأفار ونقلأأه إلأأى األمتأأار ، وهأأذا دليأأة بتهأأل المأأروىة ودعأأم دأأدوى ألواليأأاني تقليأأب المأأات با
 .  ودكير منفعة ، غير دنه دكير خعرًا ودعظم غررًا  

حيأث يأتم توزيأل عوا أد االسأأتيمارا   بلاُلْغرم:( ل توزيلع عواسلد االسلتثمارات عللى أسللاس اُلْغلنم 9ب
بي  دعراف العملية االستيمارية على دساس بقأدر مأا يتأنم تأاحب العمأل مأ  دربأاح ومزايأا 

 والعسأر،يى حاال  الرواا واليسر بقدر ما يدب د  يتحمل م  خسا ر يى حاال  الكسأاد 
الذي يضم  ردس  الربوي وهذا يخالف النظام  الخسارة،ين ربح حنت إاّل إذا تحمل مخاعر 

المات ويا دته على الأدوام بتأرف النظأر عأ  نتيدأة التشأتيل، وهأذا محأرم، ودليأل ذلأة مأ  
َم الر َِّبا ْ  َوَأَحلَّ هَُّ الَبْيعَ  وتعالى:الكتاب قوت هللا تبارة   136.َوَحرَّ

ويقتأأد بأأذلة د  يعلأأم كأأل عأأرف مأأ  دعأأراف العمليأأة االسأأتيمارية  والتوثيللق:ة ( ل المعلوميلل10ب 
ومقأأدار مأأا  كسأأب،مقأأدار مأأا يسأأاهم بأأه مأأ  مأأات وعمأأل ومقأأدار مأأا يتخأأذه مأأ  عا أأد دو 

حتأى ال يحأدث دهالأأة  ةود  يكتأب ذلأأة يأى عقأود مويقأأ حأدي ،يتحمأل بأه مأ  خسأأارة إذا 
ولقأد تنأاوت القأر   الكأريم هأذه المسأتلة يأى  …وغررًا .. ويؤدى ذلة إلى شة وريبأة ونأزاع 

يَ  نَمُنلوا إَِّذا َتلَداَينُتم بِّلَدْيَ  إَِّللى َأَجلَل مهَسلم ى ييقوت هللا عز ودل :  ية الكتابة  َيا َأيهَهلا الَّلذِّ
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ْيلَنُكْم َكاتِّلبب  بِّاْلَعلْدلِّ  َفلاْكُتُبوهُ   َملُه هَُّ َفْلَيْكُتلبْ َيلْأَب َكاتِّلبب َأ  َيْكُتلَب َكَملا َعلَّ  َوالَ  َوْلَيْكُتلب بَّ
ْنُه َشْيسًا َفإِّ  َكاَ  الَّذِّي  َوالَ  َوْلَيتَّقِّ هََّ َربَّهُ  عَلْيهِّ الَحقه  َوْلُيْملِّلِّ الَّذِّي َعَلْيهِّ الَحقه  َيْبَخْس مِّ
للَّ ُهلَو َفْلُيْملِّللْ  َسلفِّيهًا َأوْ  يُع َأ  ُيمِّ يفًا َأْو اَل َيْسلَتطِّ يَدْي ِّ  َولِّيهلُه بِّاْلَعلْدلِّ  َضلعِّ ُدوا َشلهِّ َواْسَتْشلهِّ

ل  ر َِّجلالُِّكْم َفلإِّ  لَّلْم َيُكوَنلا َرُجَللْي ِّ َفَرُجللب  للَّ  مِّ لَهَداءِّ َأ  َتضِّ لَ  الشه مَّل  َتْرَضلْوَ  مِّ َواْمَرَأَتلا ِّ مِّ
لَهَداُء إَِّذا َملا ُدُعلوا َوالَ  إِّْحلَداُهَما َفُتلَذك َِّر إِّْحلَداُهَما اأُلْخلَرى  َأ  َتْكُتُبلوُه  َتْسلَأُموا َوالَ  َيلْأَب الشه

نلَد هَِّّ  يرًا َأْو كبِّيلرًا إَِّللى َأَجلِّلهِّ َذلُِّكلْم َأْقَسلُط عِّ لَهاَدةِّ  َوَأْقلَومُ  َصلغِّ ، 137َوَأْدَنلى َأالَّ َتْرَتلاُبوْا   لِّلشَّ
ى ربأح المرابحأة ، ويى عقد المرابحة على سبيل الميات يلزم د  يحدد يأى عقأد االتفأاق علأ

تأأة كأأل اايدأأار ويأأى عقأأد المضأأاربة يلأأزم تحديأأد ح يلأأزم تحديأأد مقأأدار ويأأى عقأأد اادأأار
 .الشا عة يى الربح منهما

إ  وضل مدموعة م  المعايير يمك  االسأتناد إليهأا عنأد توديأه التمويأل للمشأروعا  االسأتيمارية 
المختلفة هو دمر م  األهميأة بمكأا ، حتأى ال ينتأرف التمويأل عأ  دهدايأه والتايأا  التأي وضأل 

تسأأأهيل وتشأأأديل المبأأأادال  واألنشأأأعة الحقيقيأأأة التأأأي تولأأأد القيمأأأة المضأأأاية مأأأ  ددلهأأأا مميلأأأة يأأأي 
للنشا  االقتتادي. ويي مقابل هذه الوظيفة يستحة التمويل عا ًدا ينبل م  القيمأة المضأاية التأي 
يحققهأأا. وبأأدو  هأأذه القيمأأة المضأأاية ال يودأأد مبأأرر دتأأًن لعا أأد التمويأأل، بأأل يتأأبح هأأذا العا أأد 

 138رة على النشا  االقتتادي.تكلفة محضة وخسا

وتدأأد الباحيأأأة د  ضأأأعف قأأأدرة المتأأأارف االسأأأنمية التنايسأأأية بالمقارنأأأة مأأأل المتأأأارف التقليديأأأة 
يتعلب م  هذه المتأارف إدأراى دراسأا  مستفيضأة قبأل مأنح التمويأل للعمأنى، والتأي مأ  شأتنها 

ما  المترتبة عليه يأي تأاري  ايبا  ددوى عملية التمويل والتتكد م  قدرة العميل على سداد االلتزا
االسأأأتحقاق، وهأأأذا يظهأأأر دور ددوا  التحليأأأل المأأأالي عنأأأد اتخأأأاذ قأأأرارا  التمويأأأل يأأأي المتأأأارف 

 االسنمية.  

 139أسس ومعايير منح التمويل المصرفي اإلسالمي: 2-3-4-2

هناة الكيير م  األسس والمعايير المتعارف عليها التي تساعد يأي تفأادي التعيأر المأالي، ومتبعأة 
مأأ  قبأأل المتأأارف، سأأواى كانأأ  إسأأنمية دو تقليديأأة يأأي مأأنح التمويأأل وهأأي مأأا يعأأرف بالعناتأأر 

                                                           
 .686البقرة ، 137
مرجع ،ابق  ،اإلس مية المصارف في للتمولل واالقتصادلة الشرعية المعالير،نيسان(، 6010) ،، عبد اللطيفلتونسيا 138

 .7،صذكره
 ،(ب دراسة حالة بنك التضام  اإلسالمي بالسودا أسلوب التمويل واالستثمار بالمشاركة في النظام المصرفي اإلسالمي نيسا (  2010بالمدنينأي ، إبراهيأم،  132

 .3، صمردل سابة ذكره
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والتأأي تتوايأأة مأأل القاعأأدة الفقهيأأة يأأي المعأأامن  وهأأي   األتأأل يأأي المعاملأأة  ( 5csالخمأأس )
حة ما لم يرد نص مقيدًا دو محرم   دما ما يخص دو ما يعرف بالعناتأر الخمأس يانأه تتميأل اابا
 : االتييي 

   شختأأأية الزبأأأوcharacter:  وتشأأأمل عنأأأوا  المعنأأأي والوضأأأل القأأأانوني وعبيعتأأأه وسأأأمعته
 الذاتية.وخبرته وكفاىته وسيرته 

   المركأأأز المأأأالي للزبأأأوCAPITAL:  ويشأأأمل تحلأأأأيًن للميزانيأأأة لتحديأأأد الموقأأأف مأأأ  العمليأأأأة
ومأأأ  هنأأأا يظهأأأر دور التحليأأأل المأأأالي يأأأي ترشأأأيد قأأأرار التمويأأأل يأأأي المتأأأارف  االسأأأتيمارية.

  االسنمية حيث دنه يسهم يي بيا  الوضل المالي للعميل م  خنت ددواته المختلفة.

   قدرة الزبوCAPACITY:  وكفاىة العميل وقدرتأه علأى الويأاى دى قدرة موالمتميلة يي معرية
المأأالي المختلفأأة لتحديأأد قأأدرة العميأأل  المتأأارف االسأأنمية ددوا  التحليأألوتسأأتخدم  بالسأأداد.

 منح التمويل للعميل م  عدمه.على السداد والتي هي عنتر مهم يي 

 الضأمانا  ااضأايية COLLACITERALS:   التأي ترتكأز علأى نأوع وحالأة وقيمأة الضأما
 .يي منح التمويل م  عدمه قفهولة إدراىا  تسيله لتحديد المو ومدى قابليته للبيل وسالمقدم 

  الظأأروف المحيعأأة بتأأأرض التمويأألCONDITIONSمأأدة من مأأة الظأأأروف  لأأأى: وترتكأأز ع
الداخليأة والخارديأأة والظأروف االقتتأأادية المتعلقأأة بقعأاع المشأأروع المأأراد تمويلأه إضأأاية إلأأى 

 لذلة. مدى توير السيولة النزمة

دراسأة الدأدوى إال د  المتارف ااسنمية دضاي  بند دخر كتسلوب متبل يأي مأنح التمويأل وهأو 
االقتتادية للمشروع ومدى توايقها مل األنشعة المسموح بها شرعًا ويقًا لقاعدة )الحأنت والحأرام(، 

عأأايير هنأأاة عأأدة موقأأد تعأأد مأأ  قبأأل المتأأرف دو يأأتم االسأأتعانة بخبأأراى مأأ  خأأارا المتأأرف.  و 
متعارف عليها لدى المتارف ااسنمية تستخدم عقد منح التمويل وقد تتفة بعأض هأذه المعأايير 
مأأأل المعأأأايير المسأأأتخدمة يأأأي المتأأأارف التقليديأأأة، إال د  مأأأا يميأأأز المعأأأايير المتبعأأأة بالمتأأأارف 

 140دحكام الشريعة ااسنمية ومنها: ااسنمية هو مدى عنقتها وتعابقها مل 

تتميل يي ضرورة ودود معايير يمك  تعبيقها يي ضوى  المتعلقة بالمشروع: . المعايير1
المعايير الشرعية، حتى وام  كا  المشروع نادحًا، يهذا ال يعني قبوت تمويله م  قبل المترف 

 ااسنمي ما لم يك  متوايقًا مل األحكام الشرعية، ودبرز هذه المعايير هي: 

                                                           
 .4المرجع السابق، ص 140
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 الأأربح دو العا أأد المناسأأب ومعيأأار الضأأمانا  والكفأأاال   م معيأأارضأأالمعأأايير الماديأأة والتأأي ت
والمتأأأأأارف االسأأأأأنمية كتيرهأأأأأا مأأأأأ   المتميلأأأأأة يأأأأأي الضأأأأأمانا  العينيأأأأأة والشختأأأأأية والفنيأأأأأة.

بعيأدًا عأ  عمليأا  تدميأل الميزانيأة لعميأل تقليديأة تهأتم بشأكل كبيأر بمقأدار ربأح االمتارف ال
المتأأأارف  ربأأأل منحأأأه التمويأأأل بأأأل وتقأأأدقوادارة األربأأأاح واظهأأأار دربأأأاح وهميأأأة غيأأأر محققأأأة 

يظهأأأر دور ددوا  التحليأأأل  مقأأأدار مبلأأأ  التمويأأأل علأأأى دسأأأاس هأأأذا الأأأربح وهأأأذا مأأأا االسأأأنمية
 المالي يي ترشيد قرارا  التمويل يي المتارف االسنمية.

  المعأأايير الشأأرعية والعقا ديأأة والتأأي تهأأدف إلأأى ربأأت السأألوة االقتتأأادي للمتأأرف بالشأأريعة
تكأأأو   ضأأأرورة د التأأأي تعتبأأأر الفيتأأأل يأأأي قبأأأوت االسأأأتيمار مأأأ  عدمأأأه والتأأأي ترتكأأأز علأأأى 

مأأأدخن  ومخردأأأا  المشأأأروع ودسأأأاليب اسأأأتخدامها غيأأأر محرمأأأة دو محرمأأأة دو غيأأأر مقبولأأأة 
  شرعًا.

  وتوايقهأأا مأألواالدتماعيأأة والتأأي تهأأدف إلأأى تحديأأد دولويأأا  االسأأتيمار المعأأايير االقتتأأادية 
 األولويا  االقتتادية للمدتمل.

 المتعلقة بالعميل طالب التمويل: المعايير-2

 141وهأأأأي :المتأأأأرف يدأأأأب مراعاتهأأأأا عنأأأأد اختيأأأأار عمأأأأنى  هنأأأأاة مدموعأأأأة مأأأأ  األسأأأأس التأأأأي
تكأأو  سأأمعة العميأأل حسأأنة محايظأأا علأأى الويأأاى بتعهداتأأه والتزاماتأأه قبأأل المتعأأاملي  معأأه  د -1

 سواى البنوة دو الموردي  دو غيرهم.
االستعنم الديد ع  العميل م  البنوة التي سبة له التعامل معها، كمأا يأتم االسأتعنم عنأه  – 2

يأأل لأأدى المدتمأأل الأأذي يعأأيش ييأأه لأأدى المأأوردي  وغيأأرهم مأأ  التدأأار، وكأأذلة االسأأتعنم عأأ  العم
 وتترياته المالية واألخنقية.

 د  يكأأأأأأأأو  للعميأأأأأأأأل خبأأأأأأأأأرة يأأأأأأأأي مدأأأأأأأأأات عملأأأأأأأأه ونشأأأأأأأأاعه التدأأأأأأأأأاري والتأأأأأأأأناعي وغيأأأأأأأأأره. – 3
دال يكأأأو  سأأأبة لأأأه التوقأأأف عأأأ  ديأأأل ديونأأأه دو ددأأأرى ضأأأده بروتسأأأتو وذلأأأة بأأأالردوع لنشأأأرة  – 4

 ل لهأأأأأا لمعابقتهأأأأأا علأأأأأى النشأأأأأرة.األحكأأأأأام التداريأأأأأة والحتأأأأأوت علأأأأأى شأأأأأهادة مأأأأأ  المحكمأأأأأة التأأأأأاب
 دال يكو  قد سبة إشهار إينسه. – 5
 دال يكو  يي نشاعه التعامل على سلل يحرمها ااسنم. – 6

                                                           
، ندوة خعة  استراتيدية  االستيمار يي البنوة ااسنمية الدوانب دراسة تطبيقية –عقد المرابحة  –تجربة بنوك فيصل اإلسالمية  ،يونيو (،1287شحاتة ،شوقي ) 141

 .75، صالمشكن ، عما ، األرد و  التعبيقية والقضايا



70 
 

ة الميدانيأة ر ميأل والتقأارير التأي تظهرهأا الزيأاالتتكد م  سأنمة مركأزه المأالي مأ  ميزانيأا  الع – 7
ذا البنأد الأدور الأذي تلعبأه ددوا  التحليأل ويظهأر هأ لموقل نشاعه وذلة بمؤشرا  حقيقيأة وواقعيأة.

المالي يي تزويد المترف بهذه المؤشرا  الحقيقية ع  المركز المأالي للعميأل بعيأدًا عأ  عمليأا  
 .تدميل الميزانية التي قد يلدت لها بعض العمنى

د  يقأأدم العميأأل مأأا يوضأأح موقفأأه الضأأريبي وسأأنمته بشأأهادة مأأ  مراقبأأة الضأأرا ب دو مأأ   – 8
 .  محاسب قانوني.

 التتكأأأأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأأأأنمة اقتتأأأأأأأأأأأأاديا  نشأأأأأأأأأأأأا  العميأأأأأأأأأأأأل مقارنأأأأأأأأأأأأا باألنشأأأأأأأأأأأأعة الممايلأأأأأأأأأأأأة. – 2
االستعنم ع  المراكز اال تمانية للعميل سواى دكأا  شأركة دو بتأفته الشختأية وذلأة مأ   – 10

 إدارة مراكأأأأأأأأأأز اال تمأأأأأأأأأأا  بالبنأأأأأأأأأأة المركأأأأأأأأأأزي وتحليأأأأأأأأأأل هأأأأأأأأأأذه المراكأأأأأأأأأأز للتتكأأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأأنمتها.
يدأب االسأتعنم عأ  كأل شأرية  بسيعة( –توتية  – )تضام حالة شركا  األشخاص  يي-11

علأأى حأأدة بخأأنف االسأأتعنم عأأ  موقأأف الشأأركة ود  يشأأمل ملأأف العمليأأة الحتأأوت علأأى بيأأا  
بالمركز اال تماني المدمل لكل منهم على حده م  البنة المركزي ودراسأة هأذه المراكأز للتتكأد مأ  

 سنمتها.
دو الشأأأركاى يأأأي شأأأركا  األشأأأخاص  العبيعيأأأي بيأأأا  بممتلكأأأا  األشأأأخاص علأأأى  الحتأأأوت-12

على عقود الملكية والشهادا  العقارية والسلبية التي تيب  خلو الممتلكا  مأ  الأره  دو  واالعنع
 االختتاص.

الشأركة وملخأص  عقأد-كما يعلب م  العميل تقديم تور م  المستندا  اآلتية: السدل التداري 
الميزانيأأأا  وحسأأأابا  األربأأأاح والخسأأأا ر عأأأ   –البعاقأأأة االسأأأتيرادية  –الضأأأريبية  البعاقأأأة-العقأأأد

 الينث سنوا  األخيرة وتقارير مراقبي الحسابا  إلى غير ذلة م  المستندا  النزمة.

 142المتعلقة بالمصرف مانح التمويل:  المعايير-3

تباعهأا ومراعاتهأا، وقأد تخضل هذه المعايير إلى عدة شأرو  وقيأود تحأتم علأى المتأرف ضأرورة إ
تكأأأو  هأأأذه القيأأأود مفروضأأأة مأأأ  مؤسسأأأا  البلأأأد، دو مأأأ  المتأأأرف المركأأأزي، دو ويأأأة سياسأأأا  
المترف ييما يخص الظروف االقتتادية والسياسية الراهنأة، والظأروف القانونيأة المفروضأة ميأل 

 المترف ب تباعها.، والتي تلزم اعي القانوني، السقوف االقتتاديةنسبة السيولة القانونية، االحتي

                                                           
، (بالسودا  ب دراسة حالة بنك التضام  اإلسالميأسلوب التمويل واالستثمار بالمشاركة في النظام المصرفي اإلسالمي نيسا (  2010بالمدنينأي ، إبراهيأم،  146

 .4صمردل ساية ذكره، 



71 
 

 أوجه التشابه واالختالف بي  المصارف االسالمية والمصارف التقليدية: 2-3-5

تأأرى الباحيأأة بعأأد التحأأدث عأأ  المتأأارف االسأأنمية وخأأدماتها وتأأيتها التمويليأأة والمعأأايير التأأي 
وضأأل دأأدوت يوضأأح دودأأه التشأأابه واالخأأتنف بأأي  المتأأارف دهميأأة تحكأأم اتخأأاذ القأأرارا  ييهأأا 

 االسنمية والتقليدية.

 دوده االختنف  دوده التشابه 

كنهمأأأا مؤسسأأأا  ذا  تأأأفة ماليأأأة ومتأأأريية 
وتقأأأأأوم بتعمأأأأأات ذا  عبيعأأأأأة متمايلأأأأأة تتضأأأأأم  
الحتوت على الموارد المالية واسأتخدامها ولكأ  

 يتفة مل عبيعة كل منهما. بما

خضأأأأوع البنأأأأوة ااسأأأأنمية إلأأأأى رقابأأأأة شأأأأرعية 
الرقابأأأأأأأة الشأأأأأأأرعية ودخأأأأأأأرى ماليأأأأأأأة، إذ تضأأأأأأأم  

ااشأأأأراف علأأأأى دعمأأأأات ونشأأأأاعا  هأأأأذه البنأأأأوة 
لتكأأأأو  متوايقأأأأة مأأأأل قواعأأأأد الشأأأأريعة ااسأأأأنمية 

إذ تخضأأأل قليديأأأة ومقاتأأأدها، خنيأأأا للبنأأأوة الت
 .لرقابة مالية يقت

خضأأأأأأأوع كأأأأأأأل منهمأأأأأأأا لرقابأأأأأأأة البنأأأأأأأة المركأأأأأأأزي 
وتعليماته وقراراتأه ودنظمتأه وقوانينأه ذا  التألة 

 .بتعمات البنوة

المتأارف ااسأنمية يأى مدأات الحأنت  تتعامل
والعيبأأأا  بينمأأأا ال تلتأأأزم البنأأأوة التقليديأأأة بأأأذلة 

 .بل تركز على الربحية

كل منهما يتمسة باعتبأارا  السأيولة والمخأاعرة 
والربحيأأأأأة عنأأأأأد ممارسأأأأأأة األعمأأأأأات والنشأأأأأأاعا  
ولك  تختلف دردة التمسة التي تكو  دكبر يي 
ف المتأأأأأأأأارف التقليديأأأأأأأأة منهأأأأأأأأا يأأأأأأأأي المتأأأأأأأأار 

  .ااسنمية

المتارف تي  استخدام األموات يى تتواية 
االسنمية مل الشريعة االسنمية وتقوم على 

وم  هذه  دساس المشاركة يي الربح والخسارة
المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم التي  

واالستتناع واادارة، بينما يقابل ذلة يى 
على  تقوم ديبفا دة التقليدية التمويل الفروع 

 .نظام الفا دة ) الربا( دخذا وععاى
عأأأأأأدم ديأأأأأأل كأأأأأأل منهمأأأأأأا ديأأأأأأة يا أأأأأأدة ألتأأأأأأحاب 
الحسأأأأأأأأابا  الداريأأأأأأأأة، أل  الهأأأأأأأأدف مأأأأأأأأ  هأأأأأأأأذه 
الحسأأأأابا  القيأأأأام بالمعأأأأامن  الداريأأأأة اليوميأأأأة 

 .وليس الحتوت على عا د منها

وهأأي ) يحتأأل دتأأحاب الحسأأابا  االسأأتيمارية
المتأأأأأأارف تميأأأأأأل دهأأأأأأم متأأأأأأادر األمأأأأأأوات يأأأأأأى 

بأأأأأأاح علأأأأأأى نسأأأأأأبة شأأأأأأا عة مأأأأأأ  األر (ااسأأأأأأنمية
ة، كمأأأأأأأا قأأأأأأأد يخسأأأأأأأرو  إذا لأأأأأأأم يحقأأأأأأأة المحققأأأأأأأ

يأأأي ربحأأأًا، بينمأأأا يحتأأأل المودعأأأو  المتأأأرف 
التقليديأأأأأة علأأأأأى يا أأأأأدة  عا أأأأأد  يابتأأأأأة  المتأأأأارف
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بتأأرف النظأأر عأأ  نتيدأأة النشأأا  مأأ  ربأأح دو 
 خسارة .

كأل مأ  المتأارف ااسأنمية والتقليديأأة تخضأل 
الداخليأأة والخارديأأة والتأأي يكأأو  للرقابأأة الماليأأة 

الهأأأأأأأأأأدف منهأأأأأأأأأأا منأأأأأأأأأأل حتأأأأأأأأأأوت األخعأأأأأأأأأأاى دو 
االنحرايا  دو التنعب يي العمليأا  التأي تقأوم 

 المتارف بها ومعالدتها يي حات حتولها.

ااسأأأأأأنمية  متأأأأأأارفإذا تعسأأأأأأر المأأأأأأدي  يأأأأأأى ال
ذا تبأي  دنأأه  يععأى مهلأة إذا يبأ  ذلأأة بأاليقي  وام

العقوبأأة موسأأر ويماعأأل يأأى السأأداد يتوقأأل عليأأه 
 لمتأأارفبينمأأا يأأى ا ،يقأأدرها دهأأل الخبأأرة والتأأي

التقليديأأأأة يحسأأأأب علأأأأى المأأأأدي  المتأأأأتخر يوا أأأأد 
 .بترف النظر ع  دنه معسر دو مماعل

 .كنهمأأا يقأأدم خأأدما  تأأتدير الخأأزا   الحديديأأة
وبعاقأأأأأأة التأأأأأأراف اآللأأأأأأي  والتحأأأأأأوين  النقديأأأأأأة

 واالعتمادا  المستندية.

االستيمار مساحة تولي البنوة ااسنمية مدات 
كبيأأأرة يهأأأي تقأأأوم علأأأى المرابحأأأة ل مأأأر بالشأأأراى 

، مما يفضأي دارة المنتهية بالتملية وغيرهماواا
للبنأأأوة  إلأأأى تعأأأاو  ردس المأأأات والعمأأأل، خنيأأأاً 

التداريأأة التقليديأأة التأأي تأأولي ااقأأراض األهميأأة 
 .الكبرى 

النسب المالية في اتخاذ مدى استخدام -م  اعداد الباحثة باالستناد إلى  -2-رقم  جدول
 143-القرارات التمويلية في المصارف االسالمية العاملة في األرد 

التتكأأد مأأ  سأأنمة التمويأأل وتوايقأأه مأأل دتأأوت وقواعأأد الشأأريعة إضأأاية إلأأى وتأأرى الباحيأأة ضأأرورة 
لمفأأاهيم ودسأأس االقتتأأاد ااسأأنمي يأأى مدأأات تأأواير الدأأدوى االقتتأأادية لأأه مأأل مراعأأاة تحقيقأأه 

تحقيأأة بحيأأث يأأتم  ة واالسأأتيمار والتمويأأل والمسأأاهمة يأأى التنميأأة االدتماعيأأة واالقتتأأاديةالتأأيري
التأأأأأواز  بأأأأأي  التنميأأأأأة االدتماعيأأأأأة والعا أأأأأد االقتتأأأأأادي عنأأأأأد اختيأأأأأار المشأأأأأروعا  االقتتأأأأأادية 

هأذه الختأا ص هأي مأ  دهأم بي  متألحة الفأرد ومنفعأة المدتمأل، و  التواز   والدينية.واالدتماعية 
لمأأأادي دو  التمويأأأل ااسأأأنمي عأأأ  التمويأأأل الربأأأوي الأأأذي يظأأأل هادسأأأه تحقيأأأة الأأأربح امأأا يميأأأز 

 االلتفا  إلى ما سواه.
                                                           

1. 143
مرجع سابق ذكره. انظر  ، مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في المصارف االسالمية العاملة في األردن الجعافرة ، احمد،

...(، مداخلأة مودهأة للملتقأى الأدولي : دزمأة النظأام ليلةالبنلوك اإلسلالميةب تعريفهلا   نشلأتها   مواصلفاتها  وصليغها التموي،  ب(، 2002سليما ، نتر)أيضاً 
 قسنعينة. المالي والمتريي الدولي وبديل البنوة ااسنمية ،دامعة األمير عبد القادر للعلوم ااسنمية،
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 مقدمة:

إ  التحليل المالي يتتي بعد انتهاى العمل المحاسبي وقد تقوم به اادارة المالية دو المدقة الأداخلي 
حيأأث د  مأدخن  التحليأل المأأالي  (.دو المأدقة الخأاردي )الدهأا  الوتأأا ية دو الرقابيأة المختلفأة
بالتالي يأ   تأحة القيأاس و  المحاسبي،تتميل بالقوا م المالية التي هي عبارة ع  مخردا  النظام 

خعوتأأا  الزمتأأا  و  منىمتأأه شأأرعا  دساسأأيا و  كفايأأة اايتأأاح المحاسأأبيو  سأأنمتهو  المحاسأأبي
 ةالقأوا م الماليأأة غيأأر تأأحيحالعكأأس تأحيح يأأ ذا كانأأ  و  السأأليم،لضأما  إمكانيأأة التحليأأل المأالي 

)عنأأأأد القيأأأأاس المحاسأأأأبي دو عنأأأأد اايتأأأأاح المحاسأأأأبي(، دتأأأأبح التحليأأأأل المأأأأالي غيأأأأر تأأأأحيح 
التحليأأل المأأالي النشأأا  السأأابة ويعتبأأر بالتبعيأأة، إذ د  مأأا يبنأأى علأأى خعأأت غالبأأًا مأأا يكأأو  خعأأت. 

مأأأ  متأأأادرها إلأأأى لعمليأأأة التخعأأأيت المأأأالي وينزمهأأأا وذلأأأة لتحويأأأل البيانأأأا  المتحتأأأل عليهأأأا 
لي تتضأم  دمأل معلوما  ذا  دالال  معينة م  قبل المحلل. وبالتالي ي   خعوا  التحليل الما

تحليلهأأأأا يأأأأم المقارنأأأأة بأأأأي  المدأأأأاميل الكليأأأأة والمدأأأأاميل الدز يأأأأة مأأأأ  الخعأأأأة و البيانأأأأا  وتنسأأأأيقها 
المرسأأأومة واالسأأأتنتاا ويعنأأأي التوتأأأل إلأأأى قأأأرار سأأأليم حأأأوت السياسأأأا  الماليأأأة المتبعأأأة مأأأ  قبأأأل 

 144المنشتة. 

ويتضم  التحليل المالي دراسة تفتيلية للبيانا  الواردة يي الكشويا  المالية ودراسة نتا ج األداى 
مالي لتفسيره وتحديد مأواع  الضأعف والقأوة يأي السياسأا  الماليأة المتبعأة بالمنشأتة، وهأذا يمكأ  ال

يالتحليأأل المأأالي ومأأ  خأأنت ددواتأأه  المنشأأتة مأأ  التخعأأيت للمسأأتقبل يأأي ضأأوى إندأأازا  الماضأأي.
ة الوسأأيلة الفعالأأة والنادحأأة يمكننأأا مأأ  تحقيأأة هأأدف الرقابأأة الماليأأة وتحليأأل دداى نشأأاعا  المنشأأت

المالية وعملياتها، وذلة م  خنت قدرة ددوا  التحليل المأالي علأى تقأويم ربحيأة المنشأتة وكفاىتهأا 
 145يي إدارة مودوداتها، وتوازنها المالي، وسيولتها، ومخععاتها يي التوسل والنمو.

إ  دوا أأر مأأنح التمويأأل بالمتأأارف ااسأأنمية تهأأتم بالتحليأأل المأأالي للعميأأل للوتأأوت إلأأى نتأأا ج 
مأأة عنأأد تقيأأيم الوضأأل المأأالي، حيأأث د  هأأذه النتأأا ج تعتبأأر مأأ  النتأأا ج التأأي تعتمأأد عليهأأا هأأذه مه

                                                           
 .3مردل سابة ذكره، ص، حالة تطبيقية-التحليل المالي ومؤشرات تقويم األداء(، 2002المهايني، خالد،) 144
 .4مرجع ،ابق ذكره، ص ،حالة تطبيقية-التحليل المالي ومؤشرات تقويم األداء(، 2002خالد،) المهايني، 145
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وتأأفه بأأالقرار الرشأأيد، وللتحليأأل المأأالي مدموعأأة دسأأاليب  تمأأويلي يمكأأ الأأدوا ر عنأأد اتخأأاذ قأأرار 
 146يمك  االعتماد عليها تساعد إدارة المترف يي اتخاذ قرار بقبوت علب التمويل دو ريضه .

علأأأى الأأأرغم مأأأ  هأأأذه األهميأأأة يأأأ   متخأأأذ القأأأرار يدأأأب د  يكأأأو  حأأأذرًا يأأأي اختيأأأار ددوا   ولكأأأ 
التحليل، كما يتعي  عليه معرية مزايا وحدود كل دداة وهذا ما سيقوم الباحأث ب يضأاحه ضأم  هأذا 

 الفتل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، ر،الة  مدى اعتماد المصارف التجارلة على التحليل المالي في ترشيد القرار االئتماني "دراسة ميدانية على المصارف العاملة في قطاع غزة "خالد،  الكحلوت، 142

 .33،ص6005تمويل ،كلية التجارة ،الجامعة اال،المية ،غزة ،ماجستير، قسم المحا،بة وال
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 المبحث األول

 مدخل مفاهيمي –التحليل المالي 

 :مقدمة

وذوي الفكأأر علأأأى د  العتأأر الحأأالي هأأأو عتأأر يأأورة المعلومأأأا  دو يكأأاد يتفأأة اغلأأأب البأأاحيي  
عتر االتتاال  وبالتالي دتبح هناة كم ها أل مأ  البيانأا  والمعلومأا  التأي هأي بحادأة إلأى 

 تفسير ومعالدة.

إ  التعور الها ل الذي حدث على المسأتوى التكنولأودي واالقتتأادي والتوسأل الكبيأر يأي المدأات 
ي مّهأأد لظهأأور الشأأركا  العمنقأأة كالشأأركا  المسأأاهمة والمتعأأددة الدنسأأيا  االقتتأأادي والتنظيمأأ

واستمر هذا االنفتاح بشكل كبير ومضأعرد إلأى د  انتهأى إلأى مأا عليأه اآل  بمأا يتأعلح عليأه   
بالعولمة   كل هذه العوامل دد  إلى الحادة إلى البيانأا  ومعالدتهأا بالسأرعة الممكنأة. وهأذا ددى 

بح المحاسأأبة نظامأأا للمعلومأأا  ودتأأبح  عمليأأة اتخأأاذ القأأرارا  عمليأأة معقأأدة بأأدوره إلأأى د  تتأأ
 147وتحتاا إلى توير المعلوما  الدقيقة. 

ولذلة دتبح التحليل المالي للقأوا م الماليأة مأ  المواضأيل ذا  األهميأة البالتأة باعتبأاره دداة هامأة 
ارا  وذلأأة مأأ  خأأنت التعأأرف يمكأأ  مأأ  خنلأأه د  يتأأل المحلأأل المأأالي إلأأى الدقأأة يأأي اتخأأاذ القأأر 

علأأى الدوانأأب االيدابيأأة واسأأتتنلها دحسأأ  اسأأتتنت وتشأأخيص دوانأأب القتأأور ومأأ  يأأم اتخأأاذ 
 االدراىا  التتحيحية النزمة وبما يساهم يي ترشيد اتخاذ القرارا .

 النشأة التاريخية للتحليل المالي:3-1-1

اسأأتعمل  البنأأوة النسأأب  عشأأر، إذاسأأل لقأأد بأأدد االهتمأأام التحليأأل المأأالي يأأي نهايأأة القأأر  الت
الماليأأة التأأي تبأأي  مأأدى قأأدرة المؤسسأأة علأأى الويأأاى بأأديونها اسأأتنادا إلأأى كشأأويها المحاسأأبية، 

 1233 – 1222إضأأاية إلأأى ذلأأة يأأا  األزمأأة االقتتأأادية التاريخيأأة الممتأأدة مأأ  الفتأأرة بأأي  
 1233خاتأأأة التحليأأأل المأأأالي، يفأأأي سأأأنة و  كأأأا  لهأأأا ديأأأر كبيأأأر يأأأي تعأأأوير تقنيأأأا  التسأأأيير

                                                           
 .1، مردل سابة ذكره ،صالتحليل المالي واستخداماته للرقابة على األداء والكشف ع  االنحرافاتعبد هللا، علي، .147
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التأأأأرف، والتأأأأي سأأأأاهم  يأأأأي نشأأأأر و  دسسأأأأ  يأأأأي الواليأأأأا  المتحأأأأدة األمريكيأأأأة لدنأأأأة لألمأأأأ 
 148ااحتا يا  المتعلقة بالنسب الميالية لكل قعاع اقتتادي.

وددى إيأأأنس العديأأأد مأأأ  الشأأأركا  إلأأأى االهتمأأأام بالتحليأأأل المأأأالي مأأأ  ددأأأل دراسأأأة قضأأأيتي  
و  ،س معظمهأأا بسأأبب وضأأل السأأيولة لأأديهاهأأي سأأيولة الشأأركا  والتأأي ديلأأدساسأأيتي  األولأأى 

والدأأدير بالأأذكر د  عمليأأا  االسأأتيمار كانأأ  مأأ   الربحيأأة والقأأدرة علأأى المنايسأأة. هأأياليانيأأة 
عوامأأل تعأأور التحليأأل المأأالي، حيأأث د  التفكيأأر باالسأأتيمار يتعلأأب تكأأوي  ردي عأأ  الوضأأل 

 142المالي للمنشتة.

ا بعأد الحأرب العالميأة اليانيأة دور هأام يأي تعأوير تقنيأا  التحليأل المأالي، حيأث وقد كا  لفترة مأ 
دظهأأر المتأأرييو  والمقرضأأو  اهتمأأامهم بتحديأأد خعأأر اسأأتعمات دمأأوالهم، ومأأل تعأأور المؤسسأأا  
ووسأا ل التمويأأل انتأأب االهتمأام علأأى نوعيأأة الشأركا  ووسأأا ل تمويلهأأا، عليأه تكونأأ  يأأي يرنسأأا 

البورتأأا  التأأي هأأدي  إلأأى تأأتمي  االختيأأار الديأأد وتأأتمي  المعلومأأا   لدنأأة عمليأأا  1267سأأنة 
كمأأأا د  تزايأأأد حدأأأم  ادأأأة إلأأأى مسأأأاهمة االدخأأأار العمأأأومي.الماليأأأة التأأأي تنشأأأرها الشأأأركا  المحت

المعلومأا  وتحسأ  نوعيتهأا سأأاهم يأي خلأة نظأأرة دديأدة للتحليأل المأالي حيأأث تحأوت مأ  التحليأأل 
وددى تعمأأيم التحليأأل المأأالي يأأي المنشأأر  إلأأى تعأأور نشأأاعاتها  السأأاك  إلأأى التحليأأل الأأديناميكي،

 150وتحقيقها إلى قفزا  دد مهمة يي اانتاا واانتادية. 

 العوامل التي ساهمت في زيادة أهمية التحليل المالي:3-1-2

 هناة مدموعة عوامل ساهم  يي زيادة دهمية التحليل المالي وم  هذه العوامل:

حيأأأث دد  اليأأأورة التأأأناعية لظهأأأور 151والتطلللور الصلللناعي الكبيلللر:الثلللورة الصلللناعية  .1
عمليأأأأأا  اانتأأأأأاا الكبيأأأأأر والحادأأأأأة إلأأأأأى ردس مأأأأأات ضأأأأأخم مأأأأأ  ددأأأأأل إنشأأأأأاى التأأأأأناعة 

 وتدهيزها.

                                                           
  دراسة حالة المؤس ة الوطعية لصعاعة أجهزة القياس والمراقبة-استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤس ات االقتصادلة وترشيد قراراتها ،عادة ، اليمين ، 148

 .5،ص6002جامعة الحا  لخضر ،باتنة، ،ر،الة ماجستير ،قسم العلوم االجتماعية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 
 .11مرجع ،ابق ذكر، ص، مدخل صعاعة القرارات التحليل المالي (. 6000ومحمد ،منير شاكر وآخرون ) إ،ماعيل،،ماعيل ا 142
  دراسة حالة المؤس ة الوطعية لصعاعة أجهزة القياس والمراقبة-استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤس ات االقتصادلة وترشيد قراراتها ،عادة ، اليمين ، 150

 .2ص مرجع ،ابق ذكره،،
 .8مرجع ،ابق ذكر، ص، مدخل صعاعة القرارات اليالتحليل الم (. 6000ومحمد ،منير شاكر وآخرون ) إ،ماعيل،،ماعيل ا 151
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عدز  المنشر  الفرديأة وشأركا  األشأخاص عأ  تأوييره يظهأر  بأذلة الشأركا  المسأاهمة كحأل 
ارة والملكيأأة واالعتمأأاد علأأى عبقأأة مهنيأأة مأأ  لمشأأكلة تأأويير األمأأوات وبالتأأالي تأأم الفتأأل بأأي  ااد

القوا م الماليأأة التأأي تأأوير بأألمسأأاهمي  يأأزاد اهتمأأام المسأأاهمي  المأأديري  تأأدير الوحأأدا  نيابأأة عأأ  ا
 الفرتة يي تقييم دداى المديري  ومتابعة نتا ج المنظمة التي يستيمرو  ييها دموالهم.

بيأو   التمويأل، وام وهو عتب النشا  االقتتأادي ومتأدر مأ  متأادر  152االستما : .2
المأأأأات واالقأأأأراض المتختتأأأأة كالمتأأأأارف عنأأأأد اتخاذهأأأأا لقأأأأرار التمويأأأأل تعتمأأأأد بشأأأأكل 

 دساسي على دراسة المركز المالي للدها  العالبة لنقتراض قبل منحها. 
 153أسواق األوراق المالية باالسهم والسندات(: .3

الماليأأأة بالمسأأتيمري  يأأأي األوراق الماليأأة يهأأم دكيأأأر األعأأراف المحققأأأة لألربأأاح مأأأ  تهأأتم األسأأواق 
اسأأأأأتيماراتهم يأأأأأي األوراق الماليأأأأأة، كمأأأأأا دنهأأأأأم دكيأأأأأر األعأأأأأراف تعأأأأأرض للمخأأأأأاعر ولأأأأأذلة يحتأأأأأاا 
المستيمرو  يي األوراق المالية الحاليو  والمرتقبو  إلى معلوما  دقيقة ع  المنشأر  التأي تعأرح 

ت يأأي األسأأواق الماليأة، ولأأذلة تقأأوم األسأأواق الماليأة بتحليأأل حسأأابا  هأأذه المنشأأر  دسأهمها للتأأداو 
  .لتحديد مدى قوتها دو ضعفها، وبالتالي تحديد األسهم المرغوبة م  غيرها

 154تدخل الحكومات في كيفية إعداد القواسم المالية: .4

  وحماية المستيمر م  إ  اهتمام الحكوما  بنداح الشركا  المساهمة كوسيلة الستيمار المدخرا
تنعب المأديري  والمؤسسأي  دعأا إلأى تأدخلها ب تأدار قأواني  لضأما  هأذه الحمايأة سأواى بأالنص 
على ضرورة تعيي  مرادعي  للحسابا  دو نشر القأوا م الماليأة علأى الدمهأور اعترايأًا منهأا بتحقيأة 

 اعنع األعراف الخاردية )المساهمي  وغيرهم( عليها.

 حليل المالي:مفهوم الت3-1-3

إ  التحليأأأل المأأأالي علأأأم لأأأه قواعأأأد ومعأأأايير ودسأأأس تهأأأتم بتدميأأأل البيانأأأا  والمعلومأأأا  الخاتأأأة 
بالتقأأأارير الماليأأأة للشأأأركة وادأأأراى التتأأأنيف لهأأأا يأأأم اخضأأأاعها إلأأأى دراسأأأة تفتأأأيلية دقيقأأأة وايدأأأاد 

 155للشركة. العنقة ييما بينها وتفسير النتا ج التي تم التوتل إليها لتقييم الوضل المالي
                                                           

 .2مرجع ،ابق ذكر، ص، مدخل صعاعة القرارات التحليل المالي (. 6000ومحمد ،منير شاكر وآخرون ) إ،ماعيل،،ماعيل ا 156
  المؤس ة الوطعية لصعاعة أجهزة القياس والمراقبةدراسة حالة -استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤس ات االقتصادلة وترشيد قراراتها ،عادة ، اليمين ،153

 .7ص مرجع ،ابق ذكره،،
  دراسة حالة المؤس ة الوطعية لصعاعة أجهزة القياس والمراقبة-استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤس ات االقتصادلة وترشيد قراراتها ،عادة ، اليمين ، 154

 .7ص مرجع ،ابق ذكره،،
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 وقد تنوع  تعاريف التحليل المالي وم  هذه التعاريف: 

  انه عملية يتم م  خنلهأا استكشأاف او اشأتقاق مدموعأة مأ  المؤشأرا  الكميأة والنوعيأة 
نشأأعة التشأأأتيلية حأأوت نشأأا  المشأأأروع االقتتأأادي تسأأاهم يأأأي تحديأأد اهميأأة وخأأأواص األ

مأأ  القأأوا م الماليأأة ومتأأادر اخأأرى والماليأأة للمشأأروع وذلأأة مأأ  خأأنت معلومأأا  تسأأتخرا 
وذلأأأة لكأأأي يأأأتم اسأأأتخدام هأأأذه المؤشأأأرا  بعأأأد ذلأأأة يأأأي تقيأأأيم اداى المنشأأأتة بقتأأأد اتخأأأاذ 

 156القرارا   .
  التحليأأل المأأالي هأأو عمليأأة دراسأأة وتحليأأل وتفسأأير البيانأأا  الماليأأة المختلفأأة الأأواردة يأأي 

دوا  ماليأأأة مختلفأأأة تأأأم تقسأأأيمها القأأوا م الماليأأأة للمنشأأأتة، ويأأأتم هأأأذا التحليأأأل باالسأأتعانة بأأأت
 157حسب التاية م  التحليل، إ  كا  لتايا  إدارية، دو لتايا  االقراض...ال  .

  هأأو عبأأارة عأأ  مدموعأأة االدأأراىا  والعمليأأا  يسأأتخدم ألدأأل الحكأأم علأأى دداى المنشأأاة 
تأد وتقيمها وذلة باالعتماد على البيانأا  المسأتخردة مأ  القأوا م الماليأة لتلأة المنشأاة بق

اكتشأاف عوامأل الضأعف والقتأور يأأي تلأة القأوا م وكأذلة عوامأأل القأوة ييهأا وبمأا يسأأاهم 
 158يي ترشيد اتخاذ القرارا  المناسبة . 

   يرو  د  التحليل المالي بتنأه )) عبأارة عأ  عمليأة معالدأة منظمأة  152مختتو   خرو
تخاذ القرارا  للبيانا  المالية المتاحة بهدف الحتوت على معلوما  تستعمل يي عملية ا

وتقيأأأأيم دداى المؤسسأأأأا  يأأأأي الماضأأأأي والحاضأأأأر وتوقأأأأل مأأأأا سأأأأيكو  عليأأأأه الوضأأأأل يأأأأي 
 المستقبل((.

هأأؤالى المختتأأو  يأأرو  د  التحليأأل المأأالي هأأو عمليأأة معالدأأة للبيانأأا  وهأأو إقأأرار بأأا  التحليأأل 
فضأي إلأى المالي هو يي حقيقته نظام معلوما  وا  لم يتَرحوا ع  ذلة، لك  المعنى المسأتفاد ي

 ذلة.
                                                                                                                                                                      

، (2012-2011-2010ب ENSPالتحليل المالي كأداة التخاذ القرارات فلي المؤسسلات البتروليلة فلي الجزاسلر دراسلة حاللة مؤسسلة عبد الناتر، تأخري،   155
 مردل سابة ذكره، .

 .1ا : دار وا ل، (.، عم2003)االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالستماني األساليب واألدوات واالستخدامات العلمية معر ،محمد ، 156

 الدامعأة، االقتتادية للعلوم بتداد ،مدلة كلية األردنية التجارية البنوك م  عينة على تطبيقية المخاطر االستمانية دراسة في وأثره المالي   التحليلالزرقا ،تالح  157
 .7،ص2010والعشرو ، اليالث العدد

دور التحليل المالي في تشخيص عوامل القوة والضعف في القواسم المالية للشركات المقترضلة عنلد اتخلاذ القلرار االستملاني المصلرفي بدراسلة عبد الرحم  ، تانيا ، 158
 . 2012( ،26(العدد)8، مدلة دامعة تكري  للعلوم اادارية واالقتتادية  المدلد)تطبيقية في مجموعة م  المصارف المختارة في مدينة كركوك( 

 .21، عما ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيل، العبعة األولى، صاالتجاهات المعاصرة في التحليل المالي(. 2004الحيالي،  وليد )  152
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  كمأأا يعأأرف التحليأأل المأأالي ))التحليأأل المأأالي هأأو دراسأأة انتقاديأأة للقأأوا م الماليأأة للمنشأأتة بعأأد
إعأأادة تبويبهأأا التبويأأب المن أأم ألغأأراض التحليأأل، مأأل االسأأتعانة بالبيانأأا  األخأأرى الضأأرورية 

رض توضأأأيح التأأأي ال تشأأأملها تلأأأة القأأأوا م، وذلأأأة باسأأأتخدام األسأأأاليب المتنوعأأأة للتحليأأأل، بتأأأ
دسأأباب مأأا حأأدث مأأ  نتأأا ج، وتقأأويم تلأأة النتأأا ج وبيأأا  االرتباعأأا  بأأي  عناتأأرها المختلفأأة، 
دأأراى المقارنأأة علأأأى دسأأاس سأأليم بأأأي   وتتبأأل تعورهأأا علأأى مأأأدار الفتأأرا  الماليأأة المتتاليأأأة، وام

 160المشروعا  المتمايلة((.
 والمتوقأأأل للشأأأركة وهأأأذا  التحليأأل المأأأالي هأأأو دقأأأرب إلأأى  التحقيأأأة  يأأأي الوضأأأل المأأالي الحأأأالي

 ي دراى التحليل المالي يتعلب ما يلي: يتعلب التسلسل المنعقي
 متتنية وتحليل ناقد للتقارير المالية وتقرير مدقة او مأدققي الحسأابا  )إ  ودأد( ودراسأة قراىة -

 الشركة.القواعد والمبادئ المحاسبية المعبقة م  قبل 
 سوقها. التحليل االستراتيدي لتحديد نقا  القوة والضعف للشركة يي  - 
 الواقأأأأل االقتتأأأأادي والمأأأأاليتحليأأأأل القأأأأوا م الماليأأأأة للعيأأأأور علأأأأى مأأأأا وراى األرقأأأأام ومعريأأأأة  -

 161للشركة
مدروسة تسعى إلى تعزيز القرارا  التي ديبت  القوا م و  التحليل المالي عملية دقيقة وبذلة يعد
ديضأًا تكأوي  و  نداحها، وم  دهة دخرى تعديل القأرارا  التأي تبأي  ودأود يتأرا  ييهأا،المالية 

   162اتخاذ القرارا .و  منظومة معلوما  يستند إليها المدير المالي يي عمليا  التخعيت
 

 163:أهمية التحليل المالي 3-1-4

د  دهميأأة التحليأأل المأأالي تنبأأل مأأ  دهميأأة هأأذه الدراسأأا  االقتتأأادية وااداريأأة والمحاسأأبية  ال شأأة
يأأي السأأنوا  األخيأأأرة، حيأأث د  توسأأل المنظمأأأا  وتباعأأد مراكأأز ويأأأروع هأأذه المنشأأر  الدتراييأأأة 
بااضاية إلى توسل وتعقد العمليا  االقتتادية يي العالم، وظهور حيل وددوا  دديدة م  التأش 

داع واالختنس، ددى إلى ضأرورة ودأود دداة رقابيأة يعالأة هأي التحليأل المأالي، وبتأورة عامأة والخ
 :باآلتييا  دهمية التحليل المالي تتميل 

                                                           
 .3، مردل سابة ذكره، صحالة تطبيقية-التحليل المالي ومؤشرات تقويم األداء،حزيرا (، 2002المهايني، خالد،) 160

161 Ouattara, P.(2007). Diagnostic financier et performance d'une entreprise en Cote d'Ivoire,  MBA Finance 

d'entreprise, Ecole Superieure de Gestion de Paris. 
 3مردل سابة ذكره،ص ،حالة تطبيقية-التحليل المالي ومؤشرات تقويم األداء،حزيرا (، 2002المهايني، خالد،) 162
 ، مردل سابة ذكره، واستخداماته للرقابة على األداء والكشف ع  االنحرافات التحليل الماليعبد هللا ،علي،  163

. 
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التحليأل المأالي دداة مأ  ددوا  الرقابأة الفعالأة وهأأي دشأبه بدهأاز اانأذار المبكأر والحأأارس  -د
 .األمي  للمنشاة السيما إذا استخدم بفعالية يي المنشر 

يمكأأأ  اسأأأتخدام التحليأأأل المأأأالي يأأأي تقيأأأيم الدأأأدوى االقتتأأأادية اقامأأأة المشأأأاريل وتقيأأأيم  -ب
 األداى.

التحليأأل المأأأالي دداة مأأ  ددوا  التخعأأأيت حيأأث انأأأه يسأأاعد يأأأي توقأأل المسأأأتقبل للوحأأأدا   - 
 المستقبلية.

 التحليل المأالي دداة مأ  ددوا  اتخأاذ القأرارا  المتأيرية سأيما مأا يخأص قأرارا  االنأدماا -ث
 والتوسل والتحديث والتدديد.

وتظهأأأأر دهميأأأأة التحليأأأأل المأأأأالي الأأأأدور الأأأأذي يلعبأأأأه التحليأأأأل المأأأأالي يأأأأي مسأأأأاعدة المتأأأأارف 
 االسنمية يي اتخاذ قرارا  تمويلية رشيدة.

 
 164 خطوات التحليل المالي : 3-1-5

 هناة خعوا  محددة يستخدمها المحلل المالي يي عملية تحليله ولعل دهمها اآلتي:

تحديد التاية دو الهدف م  التحليل يهل التحليل لتقييم األداى النهأا ي، دم تحليأل قأدرة  -د
المشأأأروع علأأأى الويأأأاى بالتزاماتأأأأه الداريأأأة ، دم تحليأأأل انتاديأأأأة العمأأأل، وغيرهأأأا مأأأأ  

 األهداف.
دمل البيانا  المعلوبة حسب الهدف م  التحليل يا  كأا  هأدف التحليأل هأو تحليأل  -ب

لويأأاى بالتزاماتأأه الداريأأة، ييدأأب دمأأل المعلومأأا  عأأ  األتأأوت قأأدرة المشأأروع علأأى ا
المتداولأأة لفتأأرة معينأأة ومأأ  يأأم تحديأأد االلتزامأأا  المتداولأأة لأأنفس الفتأأرة. دمأأا إ  كأأا  
الهأأدف مأأأ  التحليأأل هأأأو تقيأأيم األداى النهأأأا ي يأأا  البيانأأأا  تدمأأل عأأأ  المتأأأرويا  

ية التأأأي لهأأأا دور هأأأام يأأأي دداى واايأأأرادا  لفتأأأرة معينأأأة ويأأأتم تحديأأأد المؤشأأأرا  الر يسأأأ
 المشروع ميل المبيعا  دو اانتاا.

لتحقيأة ديضأل تي سوف تسأتخدم يأي عمليأة التحليأل تحديد ددوا  التحليل المناسبة ال - 
النتا ج وبتقتر وق  ممك ، وهذا يتعلة عبعا بالمستوى العلمأي والفنأي للكأادر الأذي 

 يقوم بعملية التحليل.
بالهأأأأأدف مأأأأأأ  التحليأأأأأل باالعتمأأأأأأاد علأأأأأى ددوا  التحليأأأأأأل تشأأأأأتيل البيانأأأأأا  المتعلقأأأأأأة  -ث

 .مرتبعة بالهدف م  التحليلالمستخدمة م  ادل الوتوت إلى المؤشرا  ال

                                                           
 .65(. االتجاهات المعاصرة في التحليل المالي، مرجع ،ابق ذكره، ص6004. الحيالي، وليد ) 124
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 تحليل هذه المؤشرا  م  ادل معرية اتداهها يي المستقبل. -ا
 النها ية.كتابة االستنتادا  والتوتيا   -ح

 
 165خصاسص التحليل المالي:3-1-6

  منها:للتحليل المالي مدموعة م  الختا ص 
 –قا مأأة الأأدخل  –إ  التحليأأل المأأالي يعتمأأد علأأى القأأوا م الماليأأة )قا مأأة المركأأز المأأالي  .1

قا مأأأة التتيأأأر يأأأي حقأأأوق الملكيأأأة( ومتأأأادر دخأأأرى كتسأأأاس  –قا مأأأة التأأأديقا  النقديأأأة 
 للدراسة وهي تتضم  بيانا  متعلقة بالماضي.

 زم إعادة تبويبها بعريقة من مة تسمح ب مكانية القيام بالتحليل.إ  القوا م المالية يل .2
 إ  هناة العديد م  األساليب التي يمك  االعتماد عليها عند تحليل القوا م المالية. .3
 زمنيأأة، دوإنأه مأ  الدأا ز القيأأام بالتحليأل علأى مسأتوى المؤسسأأة الواحأدة خأنت سلسألة  .4

 حدة.بي  المؤسسا  المتشابهة يي التناعة الوا
نمأأا يسأأعى يأأي البحأأث  .5 إ  التحليأأل المأأالي ال يقتتأأر علأأى حسأأاب المؤشأأرا  والنسأأب وام

إلأأأى مأأأا وراى هأأأذه المؤشأأأرا  والنسأأأب مأأأ  مأأأدلوال  يمكأأأ  د  تفيأأأد يأأأي عمليأأأة اتخأأأاذ 
   القرارا .

   المالي:أنواع التحليل 3-1-7

هناة دنواع عديدة م  التحليل المالي يكمل بعضها اآلخر ناتدة ع  عريقة التبويب التي 
 :166التحليل. وم  هذه األسس عليها ييتستند إلى األسس التي يتم االعتماد 

 167 حسب الدهة القا مة بالتحليل: -د
وهأأأو التحليأأأل الأأأذي يقأأأوم بأأأه دشأأأخاص مأأأ  داخأأأل المشأأأروع وعلأأأى  تحليلللل داخللللي: -1

وهذا النوع م  التحليل يلبي حادا   .ها المشروعالمشروع ولتايا  يعلببيانا  هذا 
 المستويا  االدارية المختلفة يي المشروع.

 هأأذا النأأوع مأأ  التحليأأل تقأأوم بأأه دهأأا  مأأ  خأأارا المشأأروع ولخدمأأة تحليللل خللارجي:  -2
 والترف التناعية.هذه الدها   كالمتارف المركزية 

 
 

                                                           
 .3مرجع ،ابق ذكره،ص ،حالة تطبيقية-التحليل المالي ومؤشرات تقويم األداء،حزيرا (، 2002)المهايني، خالد  125
 . 68(. االتجاهات المعاصرة في التحليل المالي مصدر ،ابق ذكره، ص6004. الحيالي، وليد ) 122
 . 62(. االتجاهات المعاصرة في التحليل المالي، مصدر ،ابق ذكره، ص6004. الحيالي، وليد ،) 127



23 
 

 حسب البعد الزمني للتحليل :  -ب
 : تحليل رأسي "ثابت أو ساك " -1

وهأأو تحليأأل كأأل قا مأأة ماليأأة علأأى حأأدة تحلأأيًن ردسأأيًا دي تحديأأد نسأأبة كأأل عنتأأر مأأ  عناتأأر 
ممأا يحأأدد 168القا مأة الماليأة إلأأى إدمأالي القا مأأة نفسأها دو إلأأى مدمأوع مدموعتأأه داخأل القا مأأة.

ويتميأز هأذا التحليأل  162بالكليأا . بأي  الدز يأا األهمية النسبية للعنتر ويحدد عبيعة العنقأة 
بضأعف الداللأة ألنأه يعتبأر تحلأيًن سأاكنًا وال يتأأبح هأذا التحليأل مفيأدًا إال إذا تمأ  مقارنتأه مأأل 
نسأأب دخأأرى ذا  نفأأس الداللأأة لأأذلة ندأأد د  اسأأتخدام هأأذا التحليأأل بمفأأرده ال يأأوير مؤشأأرًا ديأأدًا 

 170على مدى قوة دو ضعف الحالة تح  الدراسة.

 :171"المتغير"  تحليل أفقي -2
ويعنأأي دراسأأة التتيأأرا  الحاديأأة يأأي عناتأأر القأأوا م الماليأأة علأأى مأأدى عأأدة يتأأرا  زمنيأأة ولأأذلة 

وتظهأأأر مقارنأأأة هأأأذه العناتأأأر عبأأأر الأأأزم  اتدأأأاه هأأأذه العناتأأأر  يوتأأأف بالتحليأأأل المتحأأأرة.
 والتتيأأرا  التأأي عأأرد  عليهأأا ممأأا يسأأاعد علأأى تحليأأل دسأأبابها ودراسأأة انعكاسأأاتها علأأى الهيكأأل
المالي للمنشتة م  دهة والتنبؤ باالتداها  المستقبلية المتوقعة لهذه العناتر بشكل يسأاعد يأي 

ويأأتم التحليأأل األيقأأي عأأ  عريأأة دراسأأة االتدأأاه  لموازنأأا  التخعيعيأأة مأأ  دهأأة دخأأرى.اعأأداد ا
وحسأأاب األرقأأام القياسأأية لعأأدد مأأ  الفتأأرا  الزمنيأأة بعأأد دخأأذ درقأأام العناتأأر لفتأأرة معينأأة كسأأنة 

 المقارنة كما يلي  دساس وتحسب األرقام القياسية لسنوا 

 100 * المقارنةقيمة العنتر يي سنة             

 قيمة العنتر يي سنة األساس             

                                                           
مردل ،  االئتماني "دراسة ميدانية على المصارف العاملة في قطاع غزة "مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار خالد،  الكحلوت، 162

 .30ص سابة ذكره،

169
اسبة ،كلية االقتصاد ،جامعة دمشق، ،رسالة ماجستير، قسم المحقدرة التحليل المالي على قياس الربحية )حالة تطبيقية على شركة سيريتل ( محمد، البيطار، 

 .20،ص2007

 .39، صمردل سابة ذكره ، مدخل صناعة القرارات التحليل المالي (. 2000ومحمد ،منير شاكر وآخرون ) إسماعيل،سماعيل ا 170

 .42-41ص مردل سابة ذكره، ، مدخل صناعة القرارات التحليل المالي (. 2000ومحمد ،منير شاكر وآخرون ) إسماعيل،سماعيل ا. 171

. انظر أيضا ربابعة، عبد الرؤوف، 305والتحليل المالي، مرجع ،ابق ذكره، ص(. مقدمة في اإلدارة المالية 6002عقل، مفلح محمد )

 .34(. التحليل المالي، مرجع ،ابق ذكره، ص1222الحيالي، وليد والبطمة، محمد عثمان )
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والختيأأأار سأأأنة األسأأأاس دهميأأأة كبيأأأرة علأأأى تأأأحة ودقأأأة دراسأأأة اتداهأأأا  التعأأأور إذًا البأأأد عنأأأد 
 التالية:اختيار سنة األساس م  مراعاة االعتبارا  

 االبتعاد ع  التحيز الشختي  -1
 اختيار سنة دساس تتتف بتنها عبيعية دي لم يمر عليها ظروف استينا ية -2
 دال تكو  سنة األساس متقادمة دو بعيدة -3

 كونة م  متوست بيانا  عدة سنوا .ويمك  تداوز هذه المشكلة بدعل سنة األساس م

 :172حسب الهدف م  التحليل  - 
 تحليل قدرة المنشاة على الوياى بالتزاماتها يي األدل القتير.  -1
 تحليل قدرة المنشاة على الوياى بالتزاماتها يي األدل العويل.  -2
 التحليل المالي لتقويم ربحية المنشاة.  -3
 تحليل التديقا  النقدية. -4
 التحليل المالي لتقويم كفاىة االدارة .  -5
  دنواع دخرى حسب األهداف األخرى المراد تحقيقها. -6

 
   المالي:مصادر معلومات التحليل 3-1-8

 173 يمك  تقسيم متادر بيانا  التحليل المالي إلى متدري  هما:

وهي متادر م  داخل المنشاة والتأي تتميأل بالمعلومأا  المحاسأبية  مصادر داخلية: -أ
وسأأواى كانأأ   نفسأأه،وااحتأأا ية وااداريأأة التأأي يحتأأل عليهأأا المحلأأل مأأ  المشأأروع 

ودهأأم متأأدر مأأ  المتأأادر الداخليأأة هأأي القأأوا م الماليأأة وبيانأأا   شأأفهية،مكتوبأأة دو 
 المحاسبية.السدن  

ر هأأي المعلومأأا  التأأي تتأأدرها دسأأواق المأأات مأأ  دبأأرز هأأذه المتأأاد مصللادر خارجيللة: -ب
ومكاتأأأأب السماسأأأأأرة والمعلومأأأأأا  التأأأأي يمكأأأأأ  الحتأأأأأوت عيهأأأأا مأأأأأ  التأأأأأحف اليوميأأأأأة 

 والمدن  المتختتة والمكاتب االستشارية.

                                                           
 

(. التحليول الموالي، منشوورات 2007د).انظور أيضواً الحيوالي، وليو31سوابق ذكوره، ص جوعر، ماالتجاهات المعاصرة في التحليل المهالي(. 2004. الحيالي، وليد ) 172

 .36ص االكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك،

 .67،ابق ذكره، ص جعرم االتجاهات المعاصرة في التحليل المالي،(. 6004. الحيالي، وليد ) 173
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اضأأاية إلأأى المعلومأأأا  التأأي تأأؤير علأأأى عمأأل المشأأروع يأأأي ظأأروف اقتتأأادية معينأأأة 
 ساد دو التضخم د والرواا وغيرها.كالك

 174داف وأغرا  التحليل المالي:أه3-1-9

إ  التحليأأل المأأالي كأأتي يأأرع مأأ  يأأروع المعريأأة االنسأأانية يسأأعى إلأأى تحقيأأة مدموعأأة  
م  األهأداف واألغأراض تختلأف بأاختنف التأرض دو الهأدف الأذي يسأعى إليأه المحلأل 
المالي. يميًن عندما يكو  الترض م  التحليل معرية نتيدة عمل المنشتة يي الحاضأر 

موضأأأوع ينتأأأب علأأأى معريأأأة ربحيأأأة المنشأأأاة ومأأأا سأأأيكو  عليأأأه يأأأي المسأأأتقبل يأأأ   ال
والعوامل المؤيرة على حدأم المنشأتة. دمأا إذا كانأ  التايأة مأ  التحليأل المأالي هأو تقأديم 
تسهين  ا تمانية دو متريية ي   التحليل سوف ينتب على معرية قدرة المنشاة علأى 

قأأدرة المنشأأاة تسأأديد التزاماتهأأا بالمسأأتقبل مأأ  خأأنت دراسأأة العنقأأة بأأي  االتأأوت ومأأدى 
 على تتعية التزاماتها خنت يترة معينة.

 وعليه ي   التحليل المالي يهدف إلى تحقية األغراض التالية:

 تقييم الوضل المالي والنقدي للمنشتة. - .1
تحديأأأأأد االنحرايأأأأأا  وذلأأأأأة مأأأأأ  خأأأأأنت مقارنأأأأأة األداى الفعلأأأأأي عأأأأأ  المخعأأأأأت - .2

 وتشخيص دسبابها. 
 التمويل. تقييم نتا ج قرارا  االستيمار و - .3
 االستفادة م  نتا ج التحليل اعداد الموازنا  والخعت المستقبلية. - .4
 تحديد الفرص المتاحة دمام المنشاة والتي يمك  استيمارها. - .5
 التنبؤ باحتماال  الفشل المالي التي تواده المنشتة.- .6
تحقيأأة العوا أأد المناسأأبة علأأى االسأأتيمار كالربحيأأة التداريأأة للمشأأاريل القا مأأة - .7

والدديأأدة علأأى حأأأد سأأواى وبنأأاى التوقعأأأا  خأأنت الفتأأرة الزمنيأأأة القادمأأة قتأأأيرة 
االدل ومتوسعة وعويلة االدل وذلة للمحايظة على السيولة النزمة للمشاريل 

   القا مة والدديدة وتحقية يوا ض مالية مستمرة.
                                                           

 )دراسة المصرفي االئتماني القرار اتخاذ عند المقترضة للشركات المالية القوائم في والضعف القوة عوامل تشخيص في المالي التحليل دور، تانيا ، الرحمن عبد 174

 . مردل سابة ذكره،،  كركوك( مدينة في المختارة المصارف من مجموعة في تطبيقية
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وبالتالي ي   للتحليل المالي يستخدم ألغراض ودهداف كييرة وبمأا يسأاهم يأي تلبيأة دهأداف المنشأاة 
سأأأواى كأأأا  يأأأي حالأأأة اتخأأأاذ قأأأرارا  ماليأأأة مأأأ  حيأأأث الحتأأأوت علأأأى األمأأأوات دو اسأأأتخدام لهأأأذه 

 األموات.

المأالي بتنأه  كما ويشير البعض إلى دهمية التحليل المالي يي إعار التوده االسأتراتيدي للتحليأل  
دتأأأبح باسأأأتعاعة مأأأدراى المنشأأأر  د  ينظأأأروا للمسأأأتقبل مأأأ  خأأأنت التحليأأأل المأأأالي وذلأأأة بهأأأدف 
الحتأأوت علأأى تتأأورا  واضأأحة عأأ  الظأأروف الماليأأة للمنشأأتة كمأأا دتأأبح ب مكأأا  المحللأأي  بأأت  

 175 يدخلوا متتيرا  ال نهاية لها يي تحلينتهم باستخدام البرمديا  الحديية.

لتحقيقهأا مأ  سواى دكان  اسأنمية دم تقليديأة  هنا األهداف التي تسعى المتارف ويمك  د  نميز
 خنت استعمات التحليل المالي. 

 أهداف المصرف م  التحليل المالي:3-1-10

مأ  التحليأل المأالي للعميأل سأواى دكأا  اسأنمي دم تقليأدي تتميل األهداف التي يتوخاها المترف 
 عالب التمويل يي:

كفأأاىة الماليأأة وااداريأأة والفنيأأة لأأدى العميأأل عالأأب التمويأأل، والأأأتي بدورهأأأا مأأدى تأأواير ال -د
تبأأأأرز مأأأأدى اسأأأأتعداد العميأأأأل علأأأأى المحايظأأأأة علأأأأى التمويأأأأل الممنأأأأوح لأأأأه والمقأأأأدرة علأأأأى 

 االستتنت األميل لهأذه الموارد المالية المتاحة له.
تنشأت ييهأا، خاتأأة الوقوف على الظروف المحيعأة بالمؤسسأة، والبي أة )االقتتأاد( التأي  -ب

 إذا ما تعلة األمر بتمويل مؤسسة خارا المنعقة الكا   ييها مقر المترف.
تحديأأأأد متأأأأادر األمأأأأوات المسأأأأتيمرة يأأأأي المؤسسأأأأة )العميأأأأل( بشأأأأقيها المتأأأأأادر الداخليأأأأة  - 

 والمتأادر الخاردية.
 التحقة م  دوده استتنت األموات المستيمرة يي المؤسسة. -ث

 

                                                           
،ر،الة ماجستير، قسم الشريعة ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم اال،المية ،جامعة الحا   معالير التمولل واالسترمار في البعوك االس مية بن مسعودة ، ميلود، 175

 .133، ص6008 لخضر،الجزائر،
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 176التحليل المالي:استعماالت  3-1-11

هنأأاة العديأأد مأأ  الدهأأا  التأأي تهأأتم بالوضأأل المأأالي للمنشأأاة ومأأ  ودهأأا  نظأأر مختلفأأة وبالتأأالي 
 يمك  استعمات التحليل المالي لخدمة دغراض متعددة دهمها: 

التحليأل المقرضأو  بهأدف معريأة قأدرة المقتأرض  يقأوم بهأذا النأوع مأ  التحليل االستملاني: .1
علأأأى السأأأداد والويأأأأاى بالتزاماتأأأه الماليأأأة وتقيأأأأيم هأأأذه العنقأأأة والعمأأأأل علأأأى بنأأأاى القأأأأدرا  

 المرتبعة بهذه العنقة.    
م االسأأتيمارا  يأأي دسأأهم : يسأأتعمل هأأذا النأأوع مأأ  التحليأأل يأأي تقيأأيالتحليللل االسللتثماري  .2

تقيأيم المنشأر . والأذي يعأود بالفا أدة علأى كأل مأ  ديأراد القرض وبالتالي  ا سندالمنشاة و 
المؤسسأأأأة ويعتبأأأأر التحليأأأأل االسأأأأتيماري مأأأأ  ديضأأأأل التعبيقأأأأا  العمليأأأأة التأأأأي يقأأأأوم بهأأأأا 

 المستيمرو . 
: يسأأأتعمل هأأأذا التحليأأأل يأأأي تقيأأأيم دداى المؤسسأأأة الأأأذي يعتمأأأد علأأأى تقيأأأيم االداء تحليلللل .3

وتوازنهأا المأالي وهأذا ال يأتم إال مأ  خأنت اسأتخدام نوعيتها وكفاىتها يي إدارة مودوداتها 
 ددوا  التحليل المالي.

وقأأد تتعأأرض المؤسسأأا  إلأأى ذبأأذبا  مسأأتمرة يأأي دسأأواقها األمأأر الأأذي يتعلأأب  التخطلليط: .4
منها إعداد الخعت الكفيلة لموادهأة هأذه التتيأرا  ووضأل تتأور ألداى الشأركة المسأتقبلي 

 قة لها. والمتوقل استرشادًا باادارة الساب
هنأاة ارتبأا  بأي  كأل مأ  قأأرار التحليلل لغلر  اتخلاذ القلرارات الماليلة والرقابللة الماليلة:  .5

االستيمار والقرار المالي.  إ  وضل الخعة المالية وتنفيذها يؤدي إلى إدراى تحليل مأالي 
 لدراسة عناتر األتوت ودراسة سياسة التمويل الذاتي.

سأأأتعماال  سأأأواى كانأأأ  ألغأأأراض إدارة المنشأأأتة دو لتأأأرض دي إ  للتحليأأأل المأأأالي العديأأأد مأأأ  اال
الدها  الخاردية. وام  كل دهة م  هذه الدها  سواى كان  داخلية دم خاردية تسأتعي  بالتحليأل 
المالي يي اتخاذ قراراتها. يالمتأارف وهأي دهأة خارديأة بالنسأبة للمنشأتة عالبأة اال تمأا  تسأتعي  

ض تحليلهأأا ومأأ  مختلأأف الدوانأأب بهأأدف تفسأأير األرقأأام التأأي بأأالقوا م الماليأأة لتلأأة المنشأأتة ألغأأرا
                                                           

 المصهرفي االئتمهاني القهرار اتخهاذ عنهد المقترضهة للشهركات الماليهة القهوائم فهي والضهعف القهوة عوامهل تشهخيص فهي المهالي التحليل دور، تانيا ، الرحمن عبد 176

ً .63ص مردأل سأابة ذكأره،،  كركهوك( مدينهة فهي المختهارة المصهارف مهن مجموعهة فهي تطبيقيهة )دراسة كراجه،عبود الحلويم وربابعوة،علي وآخورون  انظور أيضوا

 . 157ص مردل سابة ذكره، ،االدارة والتحليل المالي )أسس، مفاهيم، تطبيقات(( .2006)
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تحتويها هذه القأوا م وتحويلهأا إلأى مفأاهيم يمكأ  د  تسأتند دو تسأتدت مأ  خنلهأا اتخأاذ قراراتهأا إذ 
يمك  م  خأنت التحليأل المأالي الوقأوف علأى الدوانأب السألبية يأي هأذه القأوا م ومأ  يأم تشأخيص 

 يهما يي اتخاذ القرارا  المتعلقة بمنح التمويل م  عدمه.العوامل االيدابية واالعتماد عل

 177منهجية التحليل المالي:3-1-12

 هناة مبادئ عامة للتحليل المالي تتميل ب:

 .تحديد هدف التحليل المالي .1
 تكوي  مدموعة م  األس لة المحددة تكو  اداباتها ضرورية لتحقية الهدف المحدد. .2
 للتعامل مل المشكلة موضل البحث.اختيار دداة التحليل المناسبة  .3
اسأأأأأتعمات المعلومأأأأأا  والمقأأأأأاييس التأأأأأي تدمعأأأأأ  لأأأأأدى المحلأأأأأل التخأأأأأاذ القأأأأأرار دو إدأأأأأراى  .4

 المعلوب.

لى دانب هذه المبادئ العامة هناة مبادئ يانوية تتميل ب:  وام

 تحديد الفترة التي سيتم تحليل قوا مها المالية. .1
 لمعيار بناى عليه.اختيار المعيار المناسب الذي سيتم اختيار ا .2
 تحديد االنحراف ع  المعيار المعتمد.  .3
 تحليل دسباب االنحراف وتحديدها.  .4
 وضل التوتية المناسبة بشت  نتا ج التحليل.   .5

 178محددات التحليل المالي:3-1-13

 تركيز اهتمام المحلل بدانب واحد للمنشتة واهمات باقي الدوانب. .1
يالتحليأل المأالي يكأو  دعمأة عنأد علأب قأرض تفاو  دردة اهتمام المحلأل بالمنشأتة،  .2

 بمبل  كبير منه عند تدديد حساب داري بمبل  تتير.
 .للمحلل المالي كمية ونوعية المعلوما  المتاحة .3

                                                           
177

 . 159ص مردل سابة ذكره، ،االدارة والتحليل المالي )أسس، مفاهيم، تطبيقات(( .2006ربابعة، علي وآخرون )و كراجه، عبد الحليم

 .120مرجع ،ابق ذكره ص،االدارة والتحليل المالي حأسس، مفاهيم، تطبيقات ( .6002ربابعة، علي وآخرون )و كراجه، عبد الحليم 178
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التقدير الشختي للمحلل المالي وخاتأة األحكأام المتعلقأة باالسأتهنة دو مختأص  .4
 الديو  المشكوة ييها.

 المحاسبية.مدى استمرارية استعمات القواعد  .5
عمليأأأة االختتأأأار للمعلومأأأا  الماليأأأة يأأأي القأأأوا م الماليأأأة ممأأأا يحأأأد مأأأ  قأأأدرة المحلأأأل  .6

 الخاردي على االستنتاا الدقية. 
تدميأأل الميزانيأأا  ممأأا يعيأأة عمأأل المحلأأل ويحأأد مأأ  قدرتأأه علأأى الحكأأم علأأى كفأأاىة  .7

 المنشتة.
والعنقأأا  مأأل  عأأدم إظهأأار القأأوا م الماليأأة لمعلومأأا  عأأ  خعأأت االدارة يأأي التوسأأل .8

 الموردي .

 معايير التحليل المالي: 3-1-14

المعأايير هأأي درقأأام معينأأة التأي يسأأتخدمها المحلأأل للدكأأم بمودبهأأا علأى منىمأأة نسأأبة دو رقأأم مأأا   
 :172وم  هذه المعايير

 :180المعايير التاريخية  .1
على ددا ها يعتمد هذا المعيار على دراسة دداى الشركة يي الماضي واعتباره معيارًا للحكم 

الحالي واتداهاته ويأتم الوتأوت لهأذا المعيأار عأ  عريأة ايدأاد المتوسأت الحسأابي لأنفس 
 النسبة يي يترا  سابقة محددة .

 181 المعايير المستهدفة: .2
وتقوم على دساس وضل دهداف ألنشعة معينة م  قبل ادارة المنشتة ومقارنة ما كا  متوقعأًا 

 مل ما حققته المنشتة يعًن.
 182 الصناعة:معيار  .3

هأأأأو معيأأأأار يوضأأأأل ضأأأأم  تأأأأناعة معينأأأأة ، ويحأأأأدد هأأأأذا المعيأأأأار مأأأأ  قبأأأأل غأأأأرف التأأأأناعة          
 واالتحادا  التناعية يي البلد، إال د  هناة تعوبة يي تحديد المقتود بالتناعة الواحدة.

                                                           
 .160، مردل سابة ذكره ، صالمالي بأسس  مفاهيم  تطبيقات(االدارة والتحليل ( .2006كراده، عبد الحليم وربابعة، علي و خرو  )   172
 .162، مردل سابة ذكره ،ص االدارة والتحليل المالي بأسس  مفاهيم  تطبيقات(( .2006.كراده، عبد الحليم وربابعة، علي و خرو  ) 180

 .162، مردل سابة ذكره، صاهيم  تطبيقات(االدارة والتحليل المالي بأسس  مف( .2006. كراده، عبد الحليم وربابعة، علي و خرو  )21
 .161، مردل سابة ذكره، صاالدارة والتحليل المالي بأسس  مفاهيم  تطبيقات(( .2006.كراده، عبد الحليم وربابعة، علي و خرو  ) 182
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وهو حالة متفة عليها بتنأه يميأل التأيتة المياليأة لحأدث معأي  يهأو 183المعيار المطلق : .4
مأأأة ماليأأأة يابتأأأة لنسأأأبة معينأأأة مشأأأتركة بأأأي  كايأأأة المنشأأأر  وتقأأأاس بأأأه التقلبأأأا  يتخأأأذ قي
 الواقعية.

 184الجهات المستفيدة م  التحليل المالي:3-1-15

تختلأف دهأداف التحليأأل المأالي حسأأب الدهأا  المسأأتعملة لأه دو المسأأتفيدة منأه ويمكأأ  تحديأد هأأذه 
 التالية:الدها  بالدها  

  المنشأة:إدارة 

التحليأأأل المأأأالي االدارة يأأأي تقأأأويم كفأأأاىة عمليأأأا  المنشأأأتة ونشأأأاعاتها والتعأأأرف علأأأى وهنأأأا يخأأأدم 
اتداهأأأا  المنشأأأتة وسأأأنمة ددا هأأأا المأأأالي، واكتشأأأاف االنحرايأأأا  يأأأي مخعأأأت المنشأأأتة، وبالتأأأالي 

 التخعيت المالي السليم لفترا  مالية مقبلة.

  موظفي ومستخدمي المنشأة 
لنسأأأأبة لهأأأأؤالى المسأأأأتخدمي  يأأأأي تقويأأأأة الأأأأروح المعنويأأأأة لأأأأدى ويتدلأأأأى دور التحليأأأأل المأأأأالي با    

العاملي ، وتقوية وال هم وانتما هم للمنشتة التي تعلعهأم دا مأًا علأى نتأا ج عملياتهأا، بااضأاية إلأى 
د  التحليأأأل المأأأالي يبأأأي  نقأأأا  الندأأأاح والفشأأأل الأأأذي يأأأديل المأأأوظفي  دومأأأًا إلأأأى التفأأأاني بالعمأأأل 

 لخروا م  حالة الفشل.للمحايظة على النداح دو ا

 أصحاب األمالك في المنشأة والمستثمري  فيها  : 
مأأ  خأأنت تحليأأل كفأأاىة عمليأأا  المنشأأتة قتأأيرة وعويلأأة األدأأل، وتحليأأل نسأأبة تحقيأأة المنشأأتة   

لألرباح والخسا ر لفترة زمنية معينة وتحليل سنمة المركز المأالي والهيكأل المأالي للمنشأتة وتحديأد 
مكانية مقارنأة دداى ا لمنشأتة مأل قدرا  المنشتة على التوسل والنمو، دو موادهة االنكماش والفشل وام

 دداى منشر  دخرى مشابهة لها.

 
                                                           

 ،حالة المؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القيلاس والمراقبلةدراسة -استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية وترشيد قراراتها سعادة ، اليمي  ، 183
 .16ص مردل سابة ذكره،

 .5مرجع ،ابق ذكره،ص ،حالة تطبيقية-التحليل المالي ومؤشرات تقويم األداء،حزيرا (، 2002المهايني، خالد،) 184
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  أصحاب الديو  على المنشأة: 
الذي  يهتمو  بالتحليل المأالي مأ  ددأل تحليأل دردأة المخأاعرة التأي تعمأل المنشأتة يأي إعارهأا    

 وتحليل قدرة المنشتة للوياى بالتزاماتها وتسديد االستحقاقا  يي دوقاتها.

 المؤسسات الحكومية: 
وذلة للرقابة على دداى المنشتة وتماشيه مل القواني  واألنظمة وتحليل األداى المالي لألغراض     

 لتسعيرية والبيعية والتتديرية.  الضريبية وتحليل سياسا  المنشتة ا

 األفراد والجهات المتعاملة باألوراق المالية: 
ريعة على دسعار األسهم للمنشتة يي والتي تستخدم التحليل المالي م  ددل تحليل التتيرا  الس   

السوق المالي ومراقبة ومتابعة األموات المالية السا دة وتتييرها علأى السأوق المأالي وتحليأل السأوق 
     يميل شراى دسهمها ديضل استيمار. المالي وتحديد المنشر  التي

 دور التحليل المالي في تقييم طلبات التمويل في المصارف اإلسالمية: 3-1-16

 دوره دحأد دهميأة ال يخفأى علأىو  ،االقتتأادي للبلأدنمأو المحرة الر يسي لل المتريي القعاع يعتبر
  185.قتتادالعمود الفقري لن ي نه يعتبر ؛والمنشر  األعمات معظم يي تمويل

 يتعامأأل ييهأأاوتأتتي دهميأأة التحليأل المأأالي يأأي مدأات النشأأا  المتأأريي مأ  ضأأخامة األمأأوات التأي 
هأأأذا القعأأأاع وسأأأرعة دورا  ردس المأأأات العامأأأل يضأأأًن عأأأ  الأأأدور المتميأأأز الأأأذي يحتلأأأه القعأأأأاع 

 186المتريي يي الهيكل االقتتادي للدولة.

اليب التحليأأأل المأأالي التقليديأأأة  يدأأب وضأأل العديأأأد مأأ  االيتراضأأأا  للسأأماح باسأأأتخدام ددوا  ودسأأ
علأأأى البنأأأوة ااسأأأنمية حيأأأث يدأأأب مراعأأأاة ختوتأأأية التأأأي  المتأأأريية ااسأأأنمية والعمليأأأا  
والتأأي تختلأأف تمامأأًا عأأ  البنأأوة التقليديأأة وهأأذه االختنيأأا   تدعأأل مأأ  اسأأتخدام ادأأراىا  البنأأوة 

 غيأأر عأأادت وغيأأر دقيأأة لقيأأاس األداى يأأي البنأأوة االسأأنمية  يأأي البنأأوة ااسأأنمية دمأأراً  ةالتقليديأأ
لقد دتبح  و نتيدة آليار العولمة وزيادة المنايسة والمقارنة بي  البنوة التقليدية والبنوة ااسنمية

                                                           
185 Hazzi, O. op. cit., p134. 

تطبيقية (في مصرف –تحليل االئتمان المصرفي باستخدام مجموعة من المؤشرات المالية المختارة )دراسة نظرية الجزراوي ،ابراهيم والنعيمي ،نادية ،  126

 .11،ص2010دارة واالقتصاد ،العدد الثالث والثمانون ،،مجلة اإل المالية5002-5005الشرق األوسط العراقي لالستثمار خالل الفترة 
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تقأأأأأدير دداى البنأأأأأوة ااسأأأأأنمية لكفالأأأأأة د  تكأأأأأو  القأأأأأرارا  المتخأأأأأذة و  مأأأأأ  األهميأأأأأة بمكأأأأأا  تقيأأأأأيم
 187سليمة.

بالتحليأأل المأأالي لتفسأأير القأأوا م الماليأأة ضأأرورة ملحأأة ومعلأأب دساسأأي لمتخلأأف  لقأأد دتأأبح القيأأام
األعراف المستخدمة لهذه القوا م وم  بينها الدهأا  المقرضأة، ولكأي تفأي هأذه القأوا م باحتيادأا  

 المستخدمي  البد م  توير شرعي  دساسيي  هما: 

 وت م  المتداقية ليكأو  د  تتسم المعلوما  التي تويرها القوا م المالية بقدر معق
باامكأأأأا  االعتمأأأأاد عليهأأأأا والويأأأأوق بهأأأأا يأأأأي عمليأأأأة التخعأأأأيت والرقابأأأأة واتخأأأأاذ 

 القرارا .  
  د  تكو  تلة المعلوما  قابلة للمقارنة وذلة لكي تحأوز المؤشأرا  المشأتقة علأى

قبوت عام يمك  م  استخدامها دساسا لتقييم دداى المنشر  والوقوف على مركزهأا 
 دراى المقارنا  بقدر كبير م  الموضوعية.  المالي وام 

وتبدد عملية التحليل المالي بتحليل النسب بتورة عامة والتي عريها الأبعض بتنهأا عبأارة عأ  
،  يأأأي حأأأي  عريأأأه  خأأأرو  بتنهأأأا عمليأأأأة يأأأي تقيأأأيم األداى المأأأالي للمنظمأأأأةالمقأأأاييس الكميأأأة 

البنأأة عأأالبي اال تمأأا  المتأأريي مأأ  اسأأتخدام المقأأاييس الكميأأة لتقيأأيم األداى المأأالي لعمأأنى 
خأأنت إيدأأأاد عنقأأأا  بأأأي  بنأأأود قأأأوا مهم الماليأأأة التأأي تكشأأأف عأأأ  مأأأدى قأأأوة مركأأأزهم المأأأالي 

،  ويمكأأ  القأأوت   التأأي تترتأأب علأأى مأأنحهم اال تمأأا وبالتأأالي مأأدى إمكانيأأة سأأدادهم االلتزامأأا
ا للوتوت إلى الهدف،  بت  النسب المالية ليس  هديا يي حد ذاته ولكنها مؤشر لنسترشاد به

يالعنقأأا  الماليأأة التأأي تويرهأأا النسأأب تقأأدم معلومأأا   هامأأة يأأتم تركيبهأأا مأأ  بيانأأا  مسأأتقلة 
قأأأأام وتسأأأأتخدم اضأأأأفاى دالال  معينأأأأة علأأأأى المعلومأأأأا  الأأأأواردة بهأأأأدف متتميأأأأل يأأأأي بسأأأأت و 

الوتوت إلى حالة التواز  بي  العوامل المالية واانتادية إذ م  التعب الموازنة بي  العوامل 
 المالية واانتادية دو  استخدام النسب.  

دي مأأأدى كفأأأاىة ويقتأأأد بأأأاألداى المأأأالي األنشأأأعة المتعلقأأأة ب ندأأأاز األهأأأداف الماليأأأة بكفأأأاىة، 
 المنظمة عالبة اال تما  يي توظيف مواردها المالية يي االستخداما  المختلفة.  

                                                           

187 Badreldin, A. op. cit. p6. 
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وبأأأذلة يأأأ   التحليأأأل المأأأالي يأأأتم علأأأى القأأأوا م الماليأأأة لعمأأأنى المتأأأرف عأأأالبي التمويأأأل، ود  
النتأأأا ج التأأأي يتأأأدر عنهأأأا هأأأذا التحليأأأل تميأأأل إحأأأدى العوامأأأل التأأأي يتوقأأأف عليهأأأا قأأأرار مأأأنح 

 وتتميل هذه القوا م ييما يلي:   التمويل

 :  الميزانية العمومية .1
وهي القا مة التي تعكأس الوضأل المأالي للعميأل خأنت لحظأة معينأة مأ  خأنت عأرض دانأب 
األتأوت الأذي يوضأح اسأتيمارا  العميأل عالأب التمويأل، دمأا دانأب الختأوم ييوضأح مقأدار 

دو مأأأ  خأأأنت المأأأنة )حقأأأوق  مأأأا تأأأم تحويلأأأه مأأأ  خأأأنت االقتأأأراض مأأأ  التيأأأر )االلتزامأأأا (
 المساهمي (. 

 : قاسمة الدخل .2
وهأأي القا مأأة التأأي توضأأح اايأأرادا  والنفقأأا  خأأنت يتأأرة ماليأأة معينأأة، وتظهأأر تأأايي الأأربح 

 المتولد م  تلة العمليا .  

 :النقديقاسمة التدفق  .3
ا  الناتدأة وهي القا مة التي توضح التدية النقدي الداخل والخارا مأ  اايأرادا  وكأذلة النفقأ

ع  ممارسة العميل ألنشعته خنت يترة مالية معينة، وبالتالي يهي تقأدم معلومأا  مفيأدة عأ  
 متادر واستخداما  النقدية.  

وهأي القا مأة التأي تظهأر التتيأرا  التأي تحأدث  قاسمة التغير في حقوق المساهمي : .4
لمحتدأأزة خأأنت يأأي ردس المأأات زيأأادة دو خفضأأا بااضأأاية إلأأى التتيأأرا  يأأي األربأأاح ا

  التأأأأأأأي حأأأأأأأدي  علأأأأأأأى حقأأأأأأأوق الفتأأأأأأأرة الماليأأأأأأأة، وبالتأأأأأأأالي ي نهأأأأأأأا توضأأأأأأأح التعأأأأأأأورا
  188المساهمي .

إضأأأاية إلأأأى اسأأأتخدام -وتسأأأتخدم المتأأأارف ااسأأأنمية القأأأوا م الماليأأأة للعمأأأنى عأأأالبي التمويأأأل  
والهدف األساسي م  علب هذه القوا م هو التتكد م  د  حالة العميل يمك  معها –النسب المالية 

االعم نأأا  إلأأى سأأداد دقسأأا  التمويأأل يأأي مواعيأأدها المحأأددة دو  حأأدوث اضأأعرابا  يأأي دعمالأأه 
 اى استمرارها.ودين

                                                           
،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة ،كلية  مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في المصارف االسالمية العاملة في األردن ة ، احمد،الجعافر 122

 . 32-36،ص2012األعمال، جامعة الشرق األوسط ،األردن،
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كمأأأا تسأأأتخدم المتأأأارف ااسأأأنمية هأأأذه القأأأوا م للتعأأأرف علأأأى مدموعأأأة مأأأ  القواعأأأد والدراسأأأا  
 زمة بترض تقديم التمويل النزم للعميل وم  هذه القواعد:نال

 مدى تواير نية السداد لدى العميل. .1
 مدى تواير الكفاىة المالية واادارية والفنية لدى العميل عالب التمويل. .2
 مدى تواير ردس المات الكايي. .3
 دراسة ظروف المنشتة وظروف االقتتاد القومي ككل. .4
 182التحقة م  توير الضمانا  الكايية.  .5

  التحليل المالي هو عبارة ع  دراسة تفتيلية للقوا م المالية ويهمها م  تدد الباحية د ومما سبة
القأرارا  المناسأبة، بحيأث يقأوم المحلأل ددل الوتأوت إلأى الوضأل المأالي الحقيقأي للمنشأتة واتخأاذ 

م  ددل الوتوت إلى الهدف الردو م  عملية التحليل باتباع منهدية معينة وم  خأنت اسأتخدام 
األدوا  التحليليأأأة النزمأأأة التأأأي تمكنأأأه مأأأ  الوتأأأوت إلأأأى هديأأأه ووضأأأل التوتأأأية المناسأأأبة وهأأأذه 

 ألدوا  هي موضوع المبحث التالي. ا
  

                                                           
 .132مرجع ،ابق ذكره،ص، معالير التمولل واالسترمار في البعوك االس مية بن مسعودة ، ميلود، 182
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 المبحث الثاني

 ل التغير واالتجاهتحلي

 

 مقدمة:

إ  القأأوا م الماليأأة هأأي المتأأدر األساسأأي للبيانأأا  الأأذي تعتمأأد عليأأه اادارة الماليأأة عنأأد اتخاذهأأا 
للقرارا  التمويلية، وكو  هذه القوا م غير قادرة على تقديم تورة متكاملأة عأ  نشأا  المنشأتة كأا  

االدارة ومأأل تزايأأد التنأأايس وحالأأة عأأدم  البأأد مأأ  اخضأأاع هأأذه القأأوا م للتحليأأل المأأالي حتأأى تأأتمك 
حيأأأث يتودأأأب علأأأى االدارة الماليأأأة العمأأأل علأأأى ايدأأأاد  التتكأأأد مأأأ  اتخأأأاذ القأأأرار التمأأأويلي الرشأأأيد.

التأأأرابت بأأأي  العناتأأأر المختلفأأأة للقأأأوا م الماليأأأة مأأأ  ددأأأل الوتأأأوت إلأأأى المعريأأأة الكاملأأأة لنشأأأا  
ت التأأأي تظهرهأأأا القأأأوا م الماليأأأة، يقأأأد تحقأأأة المنشأأأتة، ود  يأأأتم التعأأأرق إلأأأى مأأأا وراى نتأأأا ج األعمأأأا

الشركة درباحًا ويظهر يي قا مة األرباح والخسا ر بينما يكو  يي الوق  نفسه هناة مشأاكل لأديها 
يالتحليأأل المأالي هأو عبأارة عأأ  عمليأة ينيأة تهأدف إلأأى يحأص القأوا م الماليأأة  يأي السأيولة النقديأة.

لة عنأأد اتخأأاذ دي قأأرار تمأأويلي البأأد علأأى االدارة د  السأأتنتاا المعلومأأا  عأأ  دداى المنشأأتة، ولأأذ
تسأأأتخدم النسأأأب والمؤشأأأرا  الماليأأأة والتأأأي مأأأ  شأأأانها د  توضأأأح المأأأنىة الماليأأأة للمنشأأأتة عالبأأأة 

 120التمويل وقدرتها على السداد لألموات المعلوبة. 

سأأيًا لمختلأأف يقأأد دتأأبح القيأأام بالتحليأأل المأأالي لتفسأأير القأأوا م الماليأأة ضأأرورة ملحأأة ومعلبأأًا دسا
 121األعراف المستخدمة لهذه القوا م وم  بينها الدها  مانحة التمويل.

يعتمد التحليل المالي للقأوا م الماليأة علأى تعأور البي أة التأي تعمأل خنلهأا المنشأتة عالبأة التمويأل، 
ل وهأأو مأأا يأأديل المحلأأل المأأالي عأأادة إلأأى إعأأادة ترتيأأب بنأأود القأأوا م الماليأأة بمأأا يخأأدم هأأدف التحليأأ

والحادأأأة التحليليأأأة والتفسأأأيرية المعلوبأأأة، وذلأأأة لتأأأرض الكشأأأف عأأأ  مأأأدى كفأأأاىة األداى ااداري 

                                                           
 .421،االسكندرية: الدار الدامعية، ص التحليل المالي ألغرا  تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة(،2007،دمي  ) لعفي 120

 .36،ص مردل سابة ذكره ،مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في المصارف االسالمية العاملة في األرد  الدعايرة ، احمد، 121
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للمنشتة والتأعاب التأي تعتأرض نشأاعها وديأر السياسأا  المتبعأة والقأرارا  الهامأة والمشأاكل التأي 
   122توادهها ومدى مساهمة دتحاب المنشاة والتير يي الهيكل التمويلي للمنشتة.

يأأأل المأأالي يأأأي المنشأأر  بشأأأكل عأأام والمتأأأارف بشأأكل خأأأاص لمعريأأة مأأأا إذا كأأأا  يسأأتخدم التحل
العميل قادر على الوياى بالتزاماتأه يأي المسأتقبل دم ال، يالتحليأل المأالي يأتم لمعريأة دو تقأدير قأدرة 
العميل الحاليأة والمسأتقبلية تدأاه التزاماتأه وعليأه يأا  المحلأل المأالي يسأتخدم مدموعأة مأ  العأرق 

 123  التي تفيده يي معرية الوضل المالي للمنشتة عالبة التمويل.واألدوا

وتعرف ددوا  التحليل المالي بتنها: هي مدموعة الوسا ل والعرق الفنية واألساليب المختلفة التأي 
يسأأتخدمها المحلأأل المأأالي للوتأأوت إلأأى تقيأأيم الدوانأأب المختلفأأة لنشأأا  المنشأأتة ونقأأا  الضأأعف 

يأأة والتشأأتيلية والتأأي تمكنأأه مأأ  إدأأراى المقارنأأا  واالسأأتنتادا  الضأأرورية والقأأوة يأأي عملياتهأأا المال
 124للتقييم.

 125وتقسم ددوا  التحليل المالي إلى عدة دنواع هي: 

 تحليل التتير واالتداه والذي يتم تنفيذه م  خنت: -1
 التحليل الردسي  -د
 التحليل األيقي  -ب

 
 النسب المالية.  -2

 وييما يلي مخعت يوضح هذه األدوا  

 

 

 
                                                           

 .38، صمردل سابة ذكره ،مدى استخدام الع ب المالية في اتخاذ القرارات التموللية في المصارف االس مية العاملة في األردن الجعافرة، احمد، 126
 االئتماني القرار اتخاذ ععد المقترضة للشركات المالية القوائم في والضعف القوة عوامل تشخيص في المالي التحليل الرحمن، تانيا، دور عبد 123

 .24مرجع ،ابق ذكره، ص كركوك ، مدلعة في المختارة المصارف من مجموعة في تطبيقية حدراسة المصرفي

  .38صمرجع ،ابق ذكره،  ،مدخل صعاعة القرارات التحليل المالي (.6000ا،ماعيل، إ،ماعيل ومحمد، منير شاكر وآخرون )124

 38صمرجع ،ابق ذكره،  ،مدخل صعاعة القرارات التحليل المالي (.6000ومحمد، منير شاكر وآخرون )ا،ماعيل، إ،ماعيل  125
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 196 مدخل صناعة القرارات التحليل المالي -باالستناد إلى  ( م  عمل الباحثة1شكل رقم ب

 

سأأيتناوت هأأذا المبحأأث تحليأأل التتيأأر واالتدأأاه باعتبأأاره الخعأأوة التحليليأأة األولأأى التأأي يقأأوم بهأأا 
 المحلل المالي للقوا م المالية حيث ينفذ هذا التحليل م  خنت:

  دو كنهما. التحليل الردسي دو التحليل األيقي

 
                                                           

 .مردل سابة ذكره ،التحليل المالي مدخل صناعة القرارات(.  2000منير شاكر و خرو  ) اسماعيل، إسماعيل ومحمد ، 126 196

 

 تحليل التغير واالتجاه 

  التحليل األفقي  التحليل الرأسي 

 النسب المالية 

 أدوات التحليل المالي 

نسب 

 النشاط 

نسب 

 الربحية 

نسب 

 المديونية 
نسب 

 السوق 

نسب  

 السيولة 
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 الرأسي:التحليل  3-2-1

إلى مفهوم التحليل الردسي وختا ته ومزايا دداة التحليل المالي هذه إضاية إلى  ةتعرق الباحيتس
 ذكر عيوبها.

 مفهوم التحليل الرأسي:3-2-1-1

 ويي هذا النوع م  التحليل يقوم المحلل المالي بدراسة القوا م المالية لفترة زمنية معينة ع  عرية 
 . 127البنود االخرى اظهار العنقة بي  بند معي  مل 

كل قا مة مالية على حدة تحليًن ردسيًا يعني تحديد نسبة كأل عنتأر مأ  عناتأر القا مأة وتحليل 
ممأأا يحأأدد األهميأأة 128الماليأأة إلأأى إدمأأالي القا مأأة نفسأأها دو إلأأى مدمأأوع مدموعتأأه داخأأل القا مأأة.

المأأأالي ديأأأًا كانأأأ   يالتحليأأأل 122النسأأأبية للعنتأأأر ويحأأأدد عبيعأأأة العنقأأأة بأأأي  الدز يأأأا  بالكليأأأا .
تأأورته يقأأوم علأأى مأأنهج المقارنأأة ويأأي التحليأأل الراسأأي تكأأو  المقارنأأة بأأي  درقأأام حأأدي  يأأي نفأأس 

يكأو  و  الفترة المالية، كالمقارنة بي  تأايي الأربح للفتأرة المحاسأبية الداريأة بمبيعأا  نفأس الفتأرة.
التحليأل يأتم بشأكل ر يسأي  النأوع مأ  سأنة واحأدة، هأذاالمالية ل البيانا  الردسي عند مقارنة التحليل
الميزانيأأة  لبنأأود إدمأأالي المعلوبأا  دوإدمأأالي األتأوت المبيعأأا  يأي بنأأود قا مأة الأأدخل ومأ   مأ 

ويي هذا النوع م  التحليل تظهر نتيدة المقارنة يي تورة نسبة م وية، كأت  تنسأب  200العمومية.
 201 فس القا مة.تكلفة المبيعا  يي قا مة الدخل إلى قيمة المبيعا  يي ن

، اليأة الخاتأة بفتأرة محاسأبية معينأةوالتحليل الردسي ديضًا يعني المقارنة بأي  عناتأر القأوام الم
يهأأو عبأأارة عأأ  دراسأأة هيكليأأة تهأأدف إلأأى تحويأأل عناتأأر القأأوا م الماليأأة إلأأى وحأأدا  موحأأدة دو 

مقارنأأا  خنلهأأا ادأأراى مشأأتركة يأأي دسأأاس معأأي  هأأو إدمأأالي األتأأوت دو المبيعأأا  يمكأأ  مأأ  
، حيأأأث يأأأتم التعبيأأأر عأأأ  كأأأل عنتأأأر مأأأ  عناتأأأر القأأأوا م الماليأأأة كنسأأأبة مأأأ  دحأأأد دكيأأأر يا أأأدة

                                                           
 .26، مردل سابة ذكره صقدرة التحليل المالي على قياس الربحية بحالة تطبيقية على شركة سيريتل( البيعار، محمد، 127
، مردأل مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار االستماني "دراسلة ميدانيلة عللى المصلارف العامللة فلي قطلاع غلزة "الكحلو ، خالد،  128

 .30سابة ذكره، ص

 .20مردل سابة ذكره، صقدرة التحليل المالي على قياس الربحية بحالة تطبيقية على شركة سيريتل(  يعار، محمد، الب 122

200 Abdou, N. " Gestion des risques dans les institutions de microfinance", Université Cheikh anta Diop, Master en finance et 

banque, 2007,P5. 
 .25مردل سابة ذكره، صاالتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالستماني األساليب واألدوات واالستخدامات العلمية معر، محمد، 201
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يالتحليل الراسي يعتمد على تحويل األرقام المعلقأة الأواردة بأالقوا م الماليأة إلأى  العناتر الهامة.
نسأأب م ويأأة ، مأأ  خأأنت نسأأبة كأأل بنأأد مأأ  بنأأود األتأأوت مأأيًن إلأأى إدمأأالي األتأأوت ،وكأأذلة 
نسبة كل بند م  بنود الختوم وحقأوق الملكيأة إلأى إدمأالي الختأوم وحقأوق الملكيأة يأي قا مأة 
المركز المالي ،وكذلة يتم تحويل األرقام المعلقة يي قا مة الأدخل إلأى نسأب م ويأة ، حيأث تأتم 
نسبة دي بند م  بنود اايرادا  ميًن إلى إدمأالي اايأرادا  ، ويمكأ  اسأتخدام هأذه العريقأة مأل 
كاية القوا م المالية التي م  شتنها د  تضفي سهولة يي دراسة تلة القوا م المالية يي شكل وز  

وتعرف تلة القوا م الماليأة  نسبي دو حدم مشترة حيث يعلة عليها القوا م ذا  الوز  النسبي .
لنسأبية لكأل وتردل دهميتها م  خنت إظهارها لألهميأة ا الم وية،بالقوا م المالية المقارنة بالنسب 

كمأا و  دخأرى.بند مأ  بنأود القأوا م الماليأة ومأا يعأرد علأى تلأة األهميأة مأ  تعأور مأ  سأنة إلأى 
حيث يمك  إدراى  الر يسية،يساعد التحليل الردسي على القاى الضوى على التتيرا  واالتداها  

ي  ومتوسأأعا  مقارنأأا  للنسأأب الردسأأية للقأأوا م الماليأأة للمنشأأتة مأأل النسأأب الممايلأأة لأأدى المنايسأأ
التناعة ممأا يمكأ  مأ  تحديأد مأدى األداى الديأد مأ  خأنت التأناعة دو النشأا  الأذي تمارسأه 

وبالتأأالي البأأد مأأ  مقارنأأة النسأأب الناتدأأة مأأ  التحليأأل الردسأأي مأأل معيأأار محأأدد مأأ   202المنشأأتة.
تأتم  ددل تتبل سلوة بند معي  وهذا المعيار قأد يكأو  النسأبة لأدى مؤسسأة ممايلأة منايسأة دو قأد

 203المقارنة بمعيار القعاع الذي تعمل به المنشتة. 

 204الرأسي:خصاسص التحليل  3-2-1-2
 للتحليل الردسي مدموعة م  الختا ص تتميل ب:

يتم ادراى هذا التحليل على قا مأة ماليأة واحأدة ولفتأرة ماليأة واحأدة مأ  ددأل الوتأوت إلأى  .1
وتأزداد دهميتأه يأي حأات  الواحأدة،بيا  األهمية النسأبية لكأل عنتأر ضأم  القا مأة الماليأة 

عدم توير بيانا  ع  قوا م ماليأة لسأنوا  دخأرى يأتمك  معهأا المحلأل مأ  القيأام بالتحليأل 
 األيقي.

                                                           
 .330-362صمرجع ،ابق ذكره،  المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالسترمار في البورصة، لالتحلي (،6007لطفي، أمين ) 606

 
 .62، صمردل سابة ذكره ،المالي على قياس الربحية )حالة تطبيقية على شركة سيريتل(قدرة التحليل  محمد، البيطار، 203
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)الأأوز  العنتأأر يهأأتم هأأذا التحليأأل بنسأأبة العنتأأر إلأأى إدمأأالي القا مأأة التأأي ينتمأأي لهأأا  .2
وم  يم تتم مقارنته مل معيار محدد للمنشر   المالية(النسبي بالنسبة إلى إدمالي القا مة 

 الممايلة دو قد تتم المقارنة بمعيار القعاع الذي تعمل به المنشتة. 
يهتم هذا التحليل بنسبة العنتر إلى مدموعة العناتر التي ينتمي إليها العنتر )الأوز   .3

 النسبي للعنتر بالنسبة إلى مدموعته(.
لأى إدمأالي القا مأة التأي يدأرى عليهأا التحليأل )الأوز  يهتم هذا التحليل بنسبة المدموعة إ .4

تأأتم مقارنتأأه مأأل معيأأار  الماليأأة(، وكأأذلةالنسأأبي للمدموعأأة بالنسأأبة إلأأى إدمأأالي القا مأأة 
 محدد للمنشر  الممايلة دو قد تتم المقارنة بمعيار القعاع الذي تعمل به المنشتة.

  المنشتة.اقل بيا  مدلوت األوزا  النسبية التي تم استخرادها على و  .5
 
 مزايا أسلوب التحليل الرأسي:3-2-1-3

 205منها:للتحليل الردسي مدموعة م  المزايا 
يساعد على معرية األهمية النسأبية لكأل عنتأر ولكأل مدموعأة واكتشأاف العنقأا  التأي  .1

تأربت بأأي  الدز يأا  بعضأأها بأبعض مأأ  دهأة، وبأأي  المدموعأة الفرعيأأة والكليأة مأأ  دهأأة 
 يانية.

الكفأأاىة ودودأأه الضأأعف لأأدى المنشأأتة مأأ  خأأنت تحليأأل النسأأب الم ويأأة التأأي بيأأا  دودأأه  .2
 ديار  اهتمام المحلل المالي م  خنت المقارنا  بي  الدز يا  والكليا .

ز  النسبي لبعض البنود التي تؤير و يساعد على تقييم دداى ادارة المنشتة م  خنت بيا  ال .3
للمتاريف كبيرًا يهذا يدت علأى د  اادارة لأم على ربحية المنشتة، يلو كا  الوز  النسبي 

 تتمك  م  تخفيض المتاريف مما دير سلبًا على الربحية.
 بيا  المركز المالي للمنشتة ومدى اعتمادها على متادر التمويل الداخلية والخاردية. .4
بيا  نسبة االيرادا  غير العادية دو الخسا ر غير العادية التأي تنأتج عأ  دنشأعة المنشأتة  .5

 ير التشتيلية ومعرية نسبتها ومدى تتييرها على درباح المنشتة العادية.غ
 القعأاع،ين م التحليل الردسي عمليا  المقارنة التأي تأتم بأي  المنشأر  التأي تنتمأي لأنفس  .6

حيأأث دنأأه تأأتم تأأياغة البيانأأا  الماليأأة لشأأركا  القعأأاع يأأي تأأورة نسأأب هيكليأأة تتنيأأى 
 الفروقا  يي دحدام المنشر .

 

                                                           
 .76، ص مردل سابة ذكره ،شركة سيريتل(قدرة التحليل المالي على قياس الربحية )حالة تطبيقية على  محمد، البيطار، 205
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 عيوب أسلوب التحليل الرأسي:3-2-1-4
رغأأم المزايأأا السأأابقة التأأي يتمتأأل بهأأا التحليأأل الردسأأي إال إ  هنأأاة عيأأوب لهأأذا األسأألوب ومأأ  هأأذه 

 العيوب:
ال يمك  االعتماد على التحليل الردسي للتنبؤ بمستقبل المنشتة سواى م  حيث ربحيتها دو  .1

يبأأي  الأأوز  النسأأبي لعناتأأر مأأ  حيأأث وضأأعها بشأأكل عأأام، أل  هأأذا النأأوع مأأ  التحليأأل 
القأأوا م الماليأأة خأأنت يتأأرة زمنيأأة واحأأدة لأأنفس القا مأأة وال يبأأي  اتدأأاه هأأذه العناتأأر خأأنت 

 206عدة يترا  زمنية.
يعتبأأر التحليأأل الردسأأي تحلأأيًن سأأاكنًا ممأأا يدعلأأه ضأأعيف الداللأأة وال يتأأبح هأأذا التحليأأل  .2

الداللأأة لأأذلة ندأأد د  اسأأتخدام هأأذا مفيأدًا إال إذا تمأأ  مقارنتأأه مأأل نسأأب دخأأرى ذا  نفأس 
 207التحليل بمفرده ال يوير مؤشرًا ديدًا على مدى قوة دو ضعف الحالة تح  الدراسة.

وييما يتعلة بالتحليل الردسي يي المتارف االسأنمية ي نهأا تعتمأد عليأه وبأدردا  متفاوتأة حسأب 
بي لكأأل مأأ  األتأأوت حدأأم مبلأأ  التمويأأل المععأأى ولكنهأأا تركأأز إلأأى حأأد كبيأأر علأأى الأأوز  النسأأ

بنوعيها والختوم بنوعيها عند تقدم دي عميل بعلب للحتوت على التمويل وذلة ديأًا كأا  المبلأ  
، ورغم دهمية معرية الوز  النسبي لألتوت والختوم إال د  هأذا قأد يععأي دحيانأًا نتأا ج المعلوب

حسأاب األوزا  النسأبية مضللة لذلة تنتأح الباحيأة بزيأادة االعتمأاد علأى هأذا النأوع مأ  التحليأل و 
لدميأل بنأود الميزانيأة وقا مأة الأدخل والأذي مأ  شأتنه د  يسأهم يأي اععأاى تتأور ولأو مبأد ي عأ  

 .وضل العميل المالي
 
 التحليل األفقي: 3-2-2

مفهوم باعتبار التحليل األيقي دداة مهمة م  ددوا  التحليل المالي سيتعرق الباحث هنا إلى 
 وم  يم مزايا وعيوب هذا األسلوب.األيقي وختا ته  التحليل

 مفهوم التحليل األفقي:3-2-2-1

ويعني هذا التحليل دراسة التتيرا  الحادية يي عناتر القوا م المالية على مدى عدة يترا  زمنية 
 208ولذلة يوتف بالتحليل المتحرة.

                                                           
 .76، مردل سابة ذكره، ص قدرة التحليل المالي على قياس الربحية بحالة تطبيقية على شركة سيريتل(البيعار، محمد،  206

 .32، صمردل سابة ذكره ،التحليل المالي مدخل صناعة القرارات(.  2000منير شاكر و خرو  ) اسماعيل، إسماعيل ومحمد ، 207
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 )ميل المتتيرا بعض  تعور، دي تحليل البيانا  على مر الزم  األيقي يعني مقارنة يالتحليل
ع  عرية  د  يتيسر يمك  تحليل السنسل الزمنية وهذا النوع م . سنة إلى دخرى  م  المبيعا (
 معدال  النمو. حساب

حيث يقوم المحلل المالي بدراسة القوا م المالية عبر عدة سنوا  )يي 202
ا م المالية خنت حات توير معلوما  عنها( لمعرية التتيرا  التي عرد  على كل بند م  بنود القو 

يترة المقارنة يم معرية األسباب التي دد  إلى هذه التتيرا ، لذلة يحدد سنة معينة كسنة دساس 
وهنا يي هذا النوع م  التحليل تتم المقارنة بي  210يم يقار  السنوا  التالية بها لتحديد الفروقا .

نة بي  تايي الربح على مدار قيم البند نفسه ولك  على مدار عامي  متتالي  دو دكير. كالمقار 
التداوت يي  عدة سنوا  سابقة، دو مقارنة نسبة التداوت للشركة يي نهاية العام الحالي مل نسبة

وتزداد موضوعية وواقعية نتا ج التحليل األيقي كلما زاد المدى الزمني كما  نهاية العام السابة.
خمس سنوا  ميًن، تكو  المؤشرا  التي  للفترا  المالية المقارنة، يعندما تتعي يترة المقارنة

يويرها المحلل المالي ع  سلوة البند دكير موضوعية م  تلة التي يويرها ييما لو اقتتر  يترة 
 211المقارنة على سنتي  يقت.

وتعتبر القوا م المالية المقارنة ديست دشكات التحليأل المقأار ، حيأث يأتم مأ  خأنت األرقأام المقارنأة 
بنود قا مة المركز المالي دو م  بنود قا مة الدخل وعلى مدار يترتي  متتاليتي  )دو لبند معي  م  

دكيأأر( إبأأراز التتيأأرا  الحاتأألة يأأي ذلأأة البنأأد علأأى مأأدار تلأأة الفتأأرتي ، ويأأتم إظهأأار التتيأأر إمأأا 
ومأأ  المهأأم د  يأأتم بيأأا  كأأل مأأ  التتيأأرا  يأأي القيمأأة  بتأأورة قأأيم معلقأأة دو بتأأورة نسأأبة م ويأأة.

هأأأا قأأأد تأأأؤدي إلأأأى اسأأأتنتادا  ة والتتيأأأرا  يأأأي النسأأأبة الم ويأأأة ديضأأأًا، أل  كأأأل منهأأأا بمفردالمعلقأأأ
وبتورة عامة يتودب اللدوى إلى التحليأل األيقأي ونتا دأه عنأدما تكأو  البنأود ذا  مبأال   خاع ة.

 212كبيرة نسبيًا يي القوا م المالية.

اليأة متتاليأة حيأث تعتبأر السأنة األولأى ويتم التحليل األيقي للقوا م الماليأة علأى مأدار عأدة يتأرا  م
دو الفتأأرة الماليأأة األولأأى كسأأنة دسأأاس ليأأتم بعأأدها اظهأأار قأأيم كأأل بنأأد مأأ  بنأأود القأأوا م الماليأأة يأأي 

ويمكأ  تعبيأة تحليأل  الفتأرا  الماليأة التاليأة علأى شأكل نسأبة م ويأة مأ  قيمتأه يأي سأنة األسأاس.
                                                                                                                                                                      

 .41مرجع ،ابق ذكره، ص ،القراراتمدخل صعاعة  التحليل المالي (.6000ا،ماعيل، إ،ماعيل ومحمد، منير شاكر وآخرون ) 608
209 Abdou, N. op. cit., p5. 

 .62ص،ابق ذكره،  قدرة التحليل المالي على قياس الربحية ححالة تطبيقية على شركة سيرلتل ، مرجع محمد، البيطار، 610
 لطفحي، أمحين، انظحر أيضحا  .68صمردأل سأابة ذكأره،  ب واألدوات واالسنتخدامات العلمينة،الحدلرة في التحليل المالي واالئتمناني األسنالي االتجاهاتمطر، محمد،  611

 .361صمرجع ،ابق ذكره،  التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالسترمار في البورصة،
 .321مردل سابة ذكره، ص التحليل المالي ألغرا  تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة  (،2007لعفي، دمي  ) 616
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ا  الماليأة، يتكأو  حتأيلة هأذا التحليأل سلسأألة االتداهأا  علأى النسأب الماليأة المشأتقة مأ  البيانأأ
زمنيأة مأأ  النسأأب الماليأأة التأأي تحقأأة يوا أأد كييأأرة يأأي تقيأأيم الكييأأر مأأ  دوانأأب نشأأا  المنشأأاة ميأأل 
ربحيأأة المنشأأتة، دو سأأيولتها، دو كفأأاىة سياسأأتها االداريأأة يأأي مدأأات التمويأأل دو االسأأتيمار دو ادارة 

  213األتوت.

يقأأي لتنيأأي سأأمة الدمأأود التأأي يعأأاني منهأأا التحليأأل الراسأأي وذلأأة مأأ  ويأأتم االهتمأأام بالتحليأأل األ
خنت دراسة حركة البند دو النسبة المالية على مدار عدة يترا  ماليأة للتعأرف علأى مقأدار واتدأاه 
التتيأأأر الحاتأأأل يأأأي البنأأأد دو النسأأأبة علأأأى مأأأدار الفتأأأرة الزمنيأأأة مدأأأات المقارنأأأة، وهأأأذه الحركيأأأة 

رهأأا التحليأأل المأأالي األيقأأي تمكأأ  المحلأأل المأأالي مأأ  تكأأوي  تأأورة ددق عأأ  والديناميكيأأة التأأي يوي
يفا أأأدة التحليأأأل األيقأأأي تتدلأأأى يأأأي معريأأأة اتدأأأاه تعأأأور  214واقأأأل المنشأأأتة واتداهاتهأأأا المسأأأتقبلية.

عناتأأر القأأوا م الماليأأة ولأأذلة يسأأمى هأأذا التحليأأل ديضأأًا بتحليأأل االتدأأاه، حيأأث يأأتم اعتمأأاد سأأنة 
ويأأأتم نسأأأبة السأأأنوا  التاليأأأة إلأأأى سأأأنة األسأأأاس عبقأأأًا لعريقأأأة األرقأأأام %100معينأأأة كسأأأنة دسأأأاس 

 القياسية وية معادلة األرقام القياسية التالية:

 100*   قيمة العنتر يي سنة المقارنة            

 قيمة العنتر يي سنة األساس             

وهذه العريقة ديضل م   وتععي هذه المعادلة نسبة التتير يي كل عنتر بالزيادة دو النقتا 
 215عريقة مقارنة األرقام المعلقة ع  عرية وضل إشارا  مودبة دو سالبة ألنها دكير داللة .

وتظهأأر دهميأأة التحليأأل األيقأأي مأأ  خأأنت تمكأأ  المحلأأل المأأالي مأأ  دراسأأة زمنيأأة متتابعأأة للقأأوا م 
ود القوا م الماليأة بالزيأادة المالية خنت عدد م  الفترا  الزمنية، وبيا  اتداه تتير كل بند م  بن

دسأأأأباب ذلأأأأة التتيأأأأر واالسأأأأتفادة مأأأأ  نتأأأأا ج التحليأأأأل يأأأأي اتخأأأأاذ القأأأأرار  رتفسأأأأي الأأأأنقص، يأأأأمدو 
 216المناسب.

                                                           
 .28،صمردل سابة ذكره (،  2003)الحديثة في التحليل المالي واالستماني األساليب واألدوات واالستخدامات العلمية  معر، محمد، االتداها  213

.انظأأر ديضأأًا 28صمردأأل سأأابة ذكأأره ، (، 2003)الحديثللة فللي التحليللل المللالي واالستمللاني األسللاليب واألدوات واالسللتخدامات العلميللة  معأأر، محمأأد، االتداهأأا  214
 .41، مردل سابة ذكره، صالتحليل المالي مدخل صناعة القرارات(.  2000اسماعيل ،إسماعيل ومحمد ،منير شاكر و خرو  )

 .41مرجع ،ابق ذكره ،ص، مدخل صعاعة القرارات التحليل المالي (. 6000اكر وآخرون )ومحمد ،منير ش إ،ماعيل،،ماعيل ا 615
 .636مرجع ،ابق ذكره،ص ،،التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالسترمار في البورصة (،6007لطفي، أمين ) 612
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والختيار سنة األساس دهمية كبيرة على تحة ودقة دراسة اتداها  التعور، يلو تم اختيار سنة 
نتأا ج المقارنأأة سأتكو  سأألبية  األسأاس سأأنة متميأزة نتيدأأة ظأروف خاتأأة مأر  بهأأا المنشأتة يأأ  

بالمقارنأأة مأأل تلأأة السأأنة وسأأيكو  الحكأأم غيأأر موضأأوعي علأأى السأأنة موضأأوع المقارنأأة والعكأأس 
 تحيح.

 إذًا البد عند اختيار سنة األساس م  مراعاة االعتبارا  التالية:

 االبتعاد ع  التحيز الشختي  .1
 استينا ية اختيار سنة دساس تتتف بتنها عبيعية دي لم يمر عليها ظروف .2
 دال تكو  سنة األساس متقادمة دو بعيدة .3

 217ويمك  تداوز هذه المشكلة بدعل سنة األساس مكونة م  متوست بيانا  عدة سنوا .

وبنأأاى علأأأى مأأأا سأأأبة ندأأأد د  التحليأأأل األيقأأي يوضأأأح االتداهأأأا  الدوهريأأأة والهامأأأة لعناتأأأر 
مقارنأأأة علأأأى مأأأدى عأأأدة يتأأأرا  القأأأوا م الماليأأأة، حيأأأث تقأأأوم الشأأأركا  الكبأأأرى ب عأأأداد بيانأأأا  

محاسبية تتراوح م  خمأس سأنوا  يأتكير، وتفيأد هأذه المقارنأا  عويلأة األدأل لعناتأر القأوا م 
الماليأأة يأأي دراسأأة اتداهأأا  هأأذه العناتأأر بشأأكل دكيأأر ياعليأأة مأأ  المقارنأأا  قتأأيرة األدأأل، 

نمأأأا ن تيدأأأة ظأأأروف حيأأأث د  التتيأأأر مأأأ  يتأأأرة ألخأأأرى قأأأد ال يكأأأو  دأأأزىًا مأأأ  االتدأأأاه العأأأام وام
 218وعوامل اقتتادية غير عادية.

 األفقي:خصاسص التحليل 3-2-2-2

حتأوي علأى نفأس العنتأر الأذي سأيدري يهتم هذا التحليل بمدموعة م  القوا م المالية ت .1
 212ليه التحليل لبيا  مدى تتيره عبر الفترا  الزمنية المدروسة.ع

وتأأزداد موضأأوعية وواقعيأأة نتأأا ج التحليأأل األيقأأي يحتأأاا إلأأى دكيأأر مأأ  يتأأرة زمنيأأة واحأأدة  .2
كلما زاد المدى الزمني للفترا  المالية المقارنة، يعندما تتعي يتأرة المقارنأة خمأس سأنوا  

                                                           
 .46مرجع ،ابق ذكره ،ص، مدخل صعاعة القرارات التحليل المالي (. 6000ومحمد ،منير شاكر وآخرون ) إ،ماعيل،،ماعيل ا 617
 .326مردل سابة ذكره، ص التحليل المالي ألغرا  تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة  (،2007لعفي، دمي  ) 618
 .78مردل سابة ذكره، ص قدرة التحليل المالي على قياس الربحية بحالة تطبيقية على شركة سيريتل(  البيعار، محمد،  212
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مأأيًن، تكأأو  المؤشأأرا  التأأي يويرهأأا المحلأأل المأأالي عأأ  سأألوة البنأأد دكيأأر موضأأوعية مأأ  
 220تي  يقت. تلة التي يويرها ييما لو اقتتر  يترة المقارنة على سن

ضرورة التتكد م  يبا  المنشتة يأي تعبيأة الفأروض والمبأادئ والعأرق المحاسأبية علأى  .3
مأأدار الفتأأأرا  الماليأأأة الخاضأأأعة للتحليأأأل، أل  دي تتيأأر يأأأي هأأأذه العأأأرق مأأأ  شأأأتنه د  
يؤير على نتا ج التحليل، يي حات حتأوت دي تتيأر يأن بأد للمنشأتة مأ  اايتأاح عأ  

 اتها.دير هذا التتير على بيان
يتعلأأب هأأذا النأأوع مأأ  التحليأأل ودأأود تشأأابه يأأي تبويأأب القأأوا م الماليأأة ومحتويأأا  كأأل  .4

عنتأأأأر مأأأأل تأأأأواير مسأأأأتوى معأأأأي  مأأأأ  المعلومأأأأا  سأأأأواى يأأأأي القأأأأوا م الماليأأأأة دو يأأأأي 
 اايضاحا  المريقة.

يتم هذا التحليل كما تم  ااشارة سابقًا ع  عرية نسبة العنتر يأي سأنة المقارنأة إلأى  .5
 سنة األساس لبيا  التتيرا  الحاتلة على هذا العنتر.نسبته يي 

بيا  مأدلوت هأذه التتيأرا  حيأث مأ  المهأم معريأة مأا تعنيأه هأذه التتيأرا  للوتأوت إلأى  .6
 221مؤشرا  تسهم يي اتدار القرارا  ورسم السياسا .

 مزايا أسلوب التحليل األفقي:3-2-2-3

 222يتمتل هذا النوع م  التحليل بالمزايا التالية:

النوع م  التحليل هو وسأيلة للتنبأؤ بمسأتقبل المنشأتة المأالي وربحيتهأا المتوقعأة عأ   هذا .1
عرية تحليله التداها  عناتر القوا م المالية عبر عدة يترا  زمنية منسأوبة إلأى سأنة 

 األساس وبيا  التتير ييها خنت هذه الفترا .
بمسأتقبل إيدأابي للمنشأتة يساعد على دلب استيمارا  دديدة للمنشأتة ييمأا إذا تأم التنبأؤ  .2

ع  عرية نتا ج التحليل المالي التي تم التوتل إليها عند تحليل القوا م المالية للمنشتة 

                                                           
ديضأأًا لعفأي، دمأأي   .انظأر28ص مردأل سأأابة ذكأره، الحديثلة فللي التحليلل المللالي واالستملاني األسللاليب واألدوات واالسلتخدامات العلميللة  معأر، محمأد، االتداهأأا  220
 .321مردل سابة ذكره، ص التحليل المالي ألغرا  تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة  (،2007)

 .72، ص مردل سابة ذكره ،قدرة التحليل المالي على قياس الربحية )حالة تطبيقية على شركة سيريتل( محمد، البيطار، 221

 .29، ص مردل سابة ذكره ،قدرة التحليل المالي على قياس الربحية )حالة تطبيقية على شركة سيريتل( محمد، البيطار، 222
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خنت عدة يترا  وختوتًا إذا ما تم  مقارنة نتا ج التحليل مل منشر  دخرى ممايلأة 
 وكان  نتا ج المنشتة تدت على كفاىة عالية.

ت هأأذه الفتأأرا  المدروسأأة مأأ  خأأنت مأأدى تحقيقهأأا الحكأأم علأأى دداى إدارة المنشأأتة خأأن .3
لألهأأداف المنشأأأودة والسياسأأأا  المرسأأأومة مأأأ  قبأأل المنشأأأتة، ومأأأدى قأأأدرتها علأأأى سأأأداد 
 التزاماتها ومدى توير السيولة المن مة لموادهة الظروف العار ة التي قد تتعرض لها.

  ومحاولة اكتشاف يساعد يي معالدة االنحرايا  السلبية لبعض البنود خنت عدة يترا .4
دسباب هذه االنحرايا . وامععاى األهمية لننحرايا  المودبة وختوتًا تلة التي تأؤير 

 على ربحية المنشتة.

 عيوب أسلوب التحليل األفقي:3-2-2-4

على الرغم م  المزايا السابقة للتحليل األيقي إال دنه يؤخذ عليه ودود بعض العيوب والتي م  
 دهمها:

إ  إظهار التتير على شكل نسبة م وية واتداه هذه النسب على مدى عدة يترا  زمنية  .1
ال يظهأأر األهميأأة النسأأبية لمختلأأف العناتأأر، ممأأا يترتأأب عليأأه اهتمأأام المحلأأل المأأالي 
بدراسأأة عناتأأر قأأد ال تكأأو  هامأأة ولكأأ  لمدأأرد كبأأر حدأأم التتيأأر الخأأاص بهأأا وامهمأأات 

هميأة ولكأ  حدأم تتيرهأا تأتير. ويتأبح هأذا عناتر قد تكو  على قأدر كبيأر مأ  األ
 التحليل دكير داللة يي حات ربعه مل الوز  النسبي للبنود موضوع التحليل. 

قأأد ال يتتيأأر مدمأأوع إحأأدى المدموعأأا  يأأي الميزانيأأة بأأي  سأأنتي المقارنأأة وتظهأأر نسأأبة  .2
 التتير تفر% وهذا يأؤدي إلأى إهمأات المحلأل لدراسأة تتيأر هأذه المدموعأة علأى الأرغم
مأأأ  د  مكونأأأا  المدموعأأأة قأأأد تتتيأأأر تتيأأأرًا دوهريأأأا بشأأأكل يأأأؤير علأأأى الهيكأأأل المأأأالي 
للمشروع وعلى النتأا ج التأي يخأرا بهأا المحلأل كأت  تأزداد عناتأر النقديأة علأى حسأاب 

 بقية العناتر ضم  مدموعة األتوت المتداولة.
عأا  يقأد تنعبة المنحظة السابقة على مكونا  المدموعة وديضا على مدمأوع المدمو  .3

ال تتتيأأر قيمأأة العنتأأر بأأي  سأأنتي المقارنأأة ولكأأ  مدمأأوع المدموعأأة التأأي ينتمأأي إليهأأا 
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العنتر قد تتتير ممأا يترتأب عليأه تتيأر وزنأه النسأبي ضأم  المدموعأة وهأي منحظأة 
 223تلف  اهتمام المحلل إلى حد كبير.

ختيأأار سأأنة يأؤير اختيأأار سأأنة األسأاس علأأى نتأأا ج التحليأأل المأالي بشأأكل واضأأح يأ ذا تأأم ا .4
تعرض  ييها المنشتة لظروف اقتتادية دو سياسية عار ة كسنة دساس يهذا سأيؤدي إلأى 

 ظهور نتا ج غير سليمة للحكم على المنشتة نسبة إلى هذه السنة. 
ونسأأبتها خأأنت عأأدة يتأأرا  زمنيأأة  إ  بيأأا  التتيأأرا  الحاتأألة يأأي عناتأأر القأأوا م الماليأأة .5

التتيرا  للتمك  مأ  اتخأاذ القأرارا  بنأاى علأى ذلأة، ر كاف والبد م  بيا  مدلوت هذه يغ
وهأأذا يتعلأأب مأأ  المحلأأل المأأالي دهأأدًا كبيأأرًا ودرايأأة بتنشأأعة المنشأأتة ومسأأاعدة مأأ  قبأأل 

 224اادارة لادابة ع  تساؤال  المحلل المالي.

وتعتمد المتارف ااسنمية على التحليل األيقأي عنأد اتخاذهأا قأرار التمويأل لمعريأة التتيأرا  
 حاتلة على بنود الميزانية وقا مة الدخل ولمدة ينث سنوا .ال

ولذا ي   التحليل الردسي واأليقي يعتبرا  مهما  ودداة ضأرورية للمحلأل المأالي البأل إ  كأل منهمأا 
ولذلة ال يدب اهمات دداة على حساب األخرى وانما يدأب اسأتخدام كلتأا األداتأي  225يكمل اآلخر.

لأأأأل المأأأأالي إلأأأأى نتأأأأا ج دقيقأأأأة تمكأأأأ  متخأأأأذ القأأأأرار بشأأأأكل عأأأأام إ  دمكأأأ  األمأأأأر حتأأأأى يتأأأأل المح
 اراتها )التمويلية( بتورة سليمة.والمتارف ااسنمية بشكل خاص م  اتخاذ قر 

 

 

 

 

                                                           
 .46،ابق ذكره، ص ، مرجعالقراراتمدخل صعاعة  التحليل المالي (.6000ا،ماعيل، إ،ماعيل ومحمد، منير شاكر وآخرون ) 663
 .90 ، صمردل سابة ذكرهقدرة التحليل المالي على قياس الربحية )حالة تطبيقية على شركة سيريتل(،  محمد، البيطار، 224

 .41،ابق ذكره، ص مرجع، القراراتمدخل صعاعة  التحليل المالي (.6000ا،ماعيل، إ،ماعيل ومحمد، منير شاكر وآخرون ) 665
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 المبحث الثالث

 المالي ع  طريق النسب الماليةالتحليل 

 

   :مقدمة

إلأأأى مؤشأأأرا  للتحليأأأل المأأأالي عأأأرق ودسأأأاليب ينيأأأة يسأأأتخدمها المحلأأأل المأأأالي مأأأ  ادأأأل الوتأأأوت 
معينة ديناى القيام بعملية التحليل المالي وهذه العرق منها ما هو تقليدي نشت مل بدايأة تشأكل هأذه 

وتعتمأأأد عمليأأأة  المعريأأأة والزات يشأأأكل دهميأأأة ويعاليأأأة يأأأي عمليأأأة التحليأأأل المأأأالي كالنسأأأب الماليأأأة.
دحأأد ددوا  ودسأأاليب اتخأأاذ القأأرارا  وترشأأيدها علأأى النسأأب الماليأأة حيأأث د  النسأأب الماليأأة هأأي 

 226التحليل المالي يي المعالدة والتحليل.

الميزانيأة ينأدي  يأي  دو قيمتأي  عنقأة بأي  النسأبة هأيو  النسب الماليأة. المالي على ويركز التحليل
وهنأاة العديأد مأ  النسأب التأي  معلقأة.ويتم التعبير عنهأا كنسأبة م ويأة دو قيمأة  .قا مة الدخل دو

 227.تقييم التتيرا  م  سنة إلى دخرى  تة، دوشللمنتقيم الوضل المالي 

تداى بأأتحليأأل النسأأب الماليأأة يمكأأ  د  تسأأاعد المسأأتيمري  يأأي اتخأأاذ القأأرارا  االسأأتيمارية والتنبأأؤ 
 228.شركةللالشركة يي المستقبل. ويمك  ديضا إععاى إنذار مبكر ع  تباعؤ الوضل المالي 

وقد ظهر  النسب المالية يي منتتف القر  التاسل عشر بهدف تفسأير وتحليأل محتويأا  القأوا م 
الماليأأة لخدمأأة األعأأراف المختلفأأة المسأأتفيدة مأأ  مسأأتيمري  ومتأأارف وغيأأرهم عنأأد اتخأأاذ قأأراراتهم 
االقتتأأادية، حيأأث تميأأل مؤشأأأرا  تسأأاعد يأأي تقيأأيم األداى والحكأأأم علأأى كفأأاىة إدارة المنشأأتة يأأأي 

                                                           
 .122(. االتداها  المعاترة يي التحليل المالي مردل  سابة ذكره، ص2004. الحيالي، وليد ) 662

227 Alexandre ,B.A. " Analyse financière d'une entreprise publique en difficulté et ses incidences sur l'évolution de la 

production: cas de la GCM de 2006 à  2009", Institut supérieur de commerce de Kinshasa - ISC/KIN, Graduat en comptabilité, 

2011, P119. 

228 Taani, K. "The effect of financial ratios, firm size and cash flows from operating activities on earnings per share: (an 

applied study on Jordanian industrial sector",  international Journal of Social Science  OF social Science and humanity 

studies, Vol 3, No 1, 2011, p198.   
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يأأأة األهأأأداف المخععأأأة والحكأأأم علأأأى المركأأأز المأأأالي للمنشأأأتة وقأأأدرتها علأأأى سأأأداد االلتزامأأأا  تحق
 المترتبة عليها.

وتعتبر النسب المالية م  دهم ددوا  التحليل المالي ودكيرها استخدامًا، وتنبل دهمية النسأب الماليأة 
نهأا م  كونها قادرة على التعبير ع  حقيقأة الوضأل المأالي للمنشأتة دكيأر مأ  ا لقأيم المعلقأة كمأا وام

 222 تساهم بدردة كبيرة يي ترشيد القرارا .

 ةتعرق الباحيأتاتخاذها القرار التمويلي ولذلة سأوتستخدم المتارف ااسنمية النسب المالية عند 
يي هذا المبحث إلى مفهوم النسب المالية ودنواعها واألسس التي تتوقف عليها هذه النسأب الماليأة 

 ودهمية النسب المالية وحدود استخدام النسب المالية.

 مفهوم النسب المالية: 3-3-1

دي تعرف النسبة المالية بتنها دراسة العنقة بي  متتيري  دحدهما يميل البست واآلخر يميل المقام 
وتعأرف  230دراسة العنقة بي  عنتر )دو عدة عناتر( وعنتر  خأر )دو عأدة عناتأر دخأرى(.

النسبة المالية بتنها عنقة تربت بي  بندي  دو دكير م  بنود القوا م الماليأة. وقأد تتوادأد البنأود يأي 
. دكيأر كميتأي  دو بأي  ةعنقأالنسب الماليأة هأي  231نفس القا مة المالية دو يي قا متي  ماليتي . 

كمأأا يمكأأ  تعريأأف النسأأب  232مقارنأأة البيانأأا  بأأي  مختلأأف المنشأأر . تدعأأل مأأ  الممكأأ  والنسأأبة
-المالية على دنها عنقة هامة وذا  داللة تربت بي  القوا م المالية للمنشاة )قا مة المركز المالي 

بأبعض للوتأوت  قا مة التديقا  النقدية( لكل قا مة على حدا دو بي  القوا م بعضها–قا مة الدخل 
إلأأأأأى مؤشأأأأأرا  يسأأأأأتدت بهأأأأأا المحلأأأأأل المأأأأأالي حأأأأأوت الوضأأأأأل الحأأأأأالي للمنشأأأأأتة ومأأأأأا سأأأأأتؤوت إليأأأأأه 

 233بالمستقبل.

النسأأب الماليأأة عبأأارة عأأ  ددوا  التحليأأل المأأالي والتأأي تظهأأر العنقأأة بأأي  بنأأود الميزانيأأة دو بأأي   و 
مودأأودا  وقيأأاس دردأأة بنأأود الميزانيأأة وبنأأود قا مأأة الأأدخل كمأأا وتسأأاعد هأأذه النسأأب يأأي دراسأأة ال

                                                           
، مردأل  قطلاع غلزة "مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشليد القلرار االستملاني "دراسلة ميدانيلة عللى المصلارف العامللة فلي الكحلو ،خالد، 222

 .31،ص سابة ذكره

 .52، مردل سابة ذكره، صالتحليل المالي مدخل صناعة القرارات(. 2000اسماعيل، إسماعيل ومحمد، منير شاكر و خرو  ) 230
 .31ذكره، ص، مردل سابة الحديثة في التحليل المالي واالستماني األساليب واألدوات واالستخدامات العلمية معر، محمد، االتداها  231

232 Abdou, N. op. cit., p5. 

 .107سابة ذكره، ص قدرة التحليل المالي على قياس الربحية بحالة تطبيقية على شركة سيريتل(  مرجع البيعار، محمد، 233
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المديونية للمنشتة وكذلة تقدير التواز  بي  دردة السيولة النقدية وااللتزاما  المترتبة على المنشأتة 
وتستخدم النسب المالية م  قبل كل م  إدارة المنشأتة والمقرضأي  والمسأتيمري  وغيأرهم اذ ينتأب 

اى بالتزاماتهأا وحدأم التأديقا  النقديأة وقدرتها على الوي اهتمام المقرضي  على دردة سيولة المنشتة
ودردأأة االسأأتقرار ييهأأا عنأأدما يكأأو  القأأرض عويأأل األدأأل ومأأ  هأأذا المنعلأأة يانأأه يهأأتم بتحليأأل 

 234ودراسة ردس المات ومتادر التمويل واستخداما  األموات ودردة الربحية .

دأأد عنقأأة بأأي  يدأأب مراعأأاة تركيأأب النسأأبة بحيأأث تعبأأر عأأ  عنقأأة هامأأة وذا  داللأأة، يمأأيًن تو 
إيرادا  المبيعا  وتكلفة المبيعا  ولذلة نسبة تكلفة المبيعأا  إلأى المبيعأا  ذا  داللأة، بينمأا ال 
تودأأد عنقأأة قابلأأة للفهأأم بأأي  متأأاريف الشأأح  واألوراق الماليأأة، وبالتأأالي يأأ   نسأأبة دي رقأأم إلأأى 

 235 خر يدب د  تعبر ع  داللة وارتبا  بينهما.

 العوامل المؤثرة على النسب المالية: 3-3-2

ذا  تودأه مسأتقبلي ييدأب د  يكأو  المحلأل  –كباقي ددوا  التحليل المالي -كو  النسب المالية 
قادرًا على تسوية وضبت األمأور المتتألة دو المودأودة يأي عنقأة مأا لتأتنىم مأل شأكلها وحدمهأا 

وامأأل المأأؤيرة علأأى تلأأة النسأأب يأأي المحتمأأل يأأي المسأأتقبل، كمأأا يدأأب عليأأه د  يتعأأرف علأأى الع
المسأأأتقبل، حيأأأث د  دأأأدوى النسأأأب الماليأأأة يتوقأأأف علأأأى تفسأأأيرها بأأأذكاى ومهأأأارة وهأأأو مأأأا يشأأأكل 

 236دتعب دانب يي تحليل النسب.

 237وم  العوامل التي تتتير بها النسب المالية:

 ظروف العمل العامة: .1
تأأأأؤير ظأأأأروف العمأأأأل علأأأأى األربأأأأاح ميأأأأل العمالأأأأة المأأأأاهرة يمأأأأيًن إذا كأأأأا  العمأأأأل يتعلأأأأب عمالأأأأة 
متختتأأة ميأأل المهندسأأي  يودأأود هأأذه الف أأة المتختتأأة قأأد يأأؤدي إلأأى زيأأادة دأأودة المنتدأأا  

                                                           
التحليل المالي في تشخيص عوامل القوة والضعف في القلواسم الماليلة للشلركات المقترضلة عنلد اتخلاذ القلرار االستملاني المصلرفي بدراسلة  تانيا، دورعبد الرحم ،  234

 .65-64، مردل سابة ذكره، صتطبيقية في مجموعة م  المصارف المختارة في مدينة كركوك( 
 .22، ص1ااسكندرية: الدار الدامعية،   الية التحليل الفني واألساسي لألوراق الم(. 2006حماد، عارق) 235

 .22،ص  مردل سابة ذكره، التحليل الفني واألساسي لألوراق المالية(. 2006حماد، عارق) 236

 .108،مردل سابة ذكره، صقدرة التحليل المالي على قياس الربحية بحالة تطبيقية على شركة سيريتل ( البيعار، محمد، 237
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وبالتالي ارتفاع مبيعاتها ودرباحها. األمر الذي يععي المحلل المالي يكرة مفيدة ع  وضل المنشاة 
 بلي م  خنت ما تعكسه النسب الخاتة بترباح المنشتة.المستق

 وضع القطاع الذي تعمل فيه المنشاة:  .2
تأأرة زمنيأأة ألخأأرى، وبالتأأالي يتحليأأل ظأأروف القعأأاع يكأأو  مفيأأدًا يأأي تختلأأف عوا أأد القعأأاع مأأ  ي

معريأأأة االسأأأتيمارا  المسأأأتهدية، كمأأأا د  معأأأدال  العوا أأأد للمنشأأأر  تختلأأأف داخأأأل القعأأأاع نفسأأأه، 
الي يمكأأأ  باالعتمأأأاد علأأأى التحليأأأل اختيأأأار يأأأرص ديأأأدة لعوا أأأد االسأأأهم المرتفعأأأة وبمخأأأاعرة وبالتأأأ

 معقولة.

 السياسات اإلدارية والمحاسبية المتبعة بالمنشأة: .3
حيث تؤدي هذه السياسا  اادارية والمحاسبية إلى مقارنا  غير موضوعية يي حات قيام المنشتة 

لة يدأأأأب علأأأأى المحلأأأأل المأأأأالي التتكأأأأد مأأأأ  د  االرقأأأأام بتتييأأأأر السياسأأأأة المحاسأأأأبية المتبعأأأأة. لأأأأذ
)الأوارد دواًل  FIFOالمسأتخدمة يأي حسأاب النسأب تأالحة، يأاختنف سياسأة تقيأيم المخأزو  مأ  

)الأأوارد دخيأأرًا تأأادر دواًل( دو عريقأأة المتوسأأت المأأردح تأأؤير علأأى  LIFOتأأادر دواًل( إلأأى عريقأأة 
د  يتتكد م  د  المنشتة تتبل نفس العريقة م  عام تكلفة المبيعا ، لذا يدب على المحلل المالي 

 م  االيتاح ع  دير هذا التتيير. آلخر ودنه يي حات تتيير العريقة المتبعة ينبد 

 أسس التحليل المالي بالنسب:3-3-3

عنأأد اسأأتخدام التحليأأل المأأالي بالنسأأب البأأد مأأ  اتبأأاع مدموعأأة مأأ  الضأأوابت واألسأأس ومأأ  هأأذه 
 األسس:

 الواضح ألهداف التحليل المالي:التحديد 

يالنسأأب الماليأأة عديأأدة ومتشأأابكة والبأأد مأأ  حسأأ  اختيأأار النسأأبة المن مأأة للهأأدف المعلأأوب مأأ  
 التحليل المالي والتي تزود المحلل المالي بالمعلوما  المعلوبة.

 تركيب النسبة بطريقة منطقية:  .1
 ب ومنها:وهناة مدموعة م  األسس التي يدب توايرها عند تركيب النس

 د  تكو  النسب منعقية وعنقة األرقام ببعضها منعقية. -د
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د  تفيد النسبة المستخردة يي تحليل العنقأة مأل مؤشأرا  اقتتأادية دخأرى، كنسأبة معأدت  -ب
العا أأأد علأأأى ردس المأأأات المسأأأتيمر مأأأل تكلفأأأة االقتأأأراض حيأأأث د  هأأأذه األمأأأوات المقترضأأأة 

 م  كلفة التمويل ين بتس م  االقتراض. ستوده دساسًا للتمويل، ي ذا كا  المعدت دعلى
إعأأداد النسأأبة باسأأتخدام قأأيم مناسأأبة ومعأأدة علأأى دسأأس مشأأتركة، وبحيأأث تعكأأس العنقأأا   - 

الوظيفية بي  كل م  البست والمقام يميًن نسبة الربح إلى تايي المبيعأا  تعكأس العنقأة 
 238 المباشرة بي  الربح والمبيعا .

 المالية:.التفسير السليم للنسب 3

ال تودد حدود للوضل األنسب لكل نسبة أل  هناة حدود مقبولة لكل نسبة يزيأادة السأيولة 
بشكل عام ليس بالضرورة دمر ديد، أل  زيادة السأيولة عأ  الحأدود المقبولأة يعنأي تععيأل 
الموارد والأذي يتعأارض مأل هأدف الربحيأة. ولأذلة البأد مأ  مقارنأة النسأب المسأتخردة مأل 

 232ارية م  ددل تفسير معاني هذه النسب. النسب المعي
 
 240أهمية النسب المالية:3-3-4

تظهر دهمية النسب المالية م  خنت قدرتها على تحقية مدموعة م  األهأداف ومأ  هأذه 
 األهداف:

القدرة على التنبؤ حيأث يمكأ  اسأتخدام النسأبة كمؤشأر مسأبة علأى احتمأات مأرور المنشأتة  .1
 تتعلب اتخاذ ادراىا  وقا ية معينة.بتحداث معينة مستقبًن بتورة 

الوتأأوت إلأأأى مؤشأأأرا  حأأوت دردأأأة نمأأأو المنشأأأتة مأأ  خأأأنت الكشأأأف عأأ  نقأأأا  القأأأوة لهأأأا  .2
 ومواع  الضعف ييها دي تمك  النسب المالية م  معرية مدى تعور المنشتة دو ترادعها.

سأيولتها تستخدم النسب المالية للوتوت إلى يهم كامل للمنشتة بمختلف دوانبها م  حيأث  .3
 وربحيتها وكفاىتها يي إدارة دتولها.

                                                           
.انظأر ديضأًا العويأل، 182-188ذكأره، ص، مردأل سأابة والتحليل المالي بأسس  مفاهيم  تطبيقلات( االدارة(. 2006ربابعة، علي و خرو  )و  كراده، عبد الحليم 232

، رسأالة مادسأتير، قسأم المحاسأبة، مدى اعتماد المصارف على التحليل المالي للتنبؤ بالتعثر بدراسة تطبيقية على المصارف التجاريلة الوطنيلة فلي قطلاع غلزة(عمار، 
 .25، ص2008الدامعة االسنمية، التدارة،كلية 

مردأل  ،"مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار االستماني "دراسلة ميدانيلة عللى المصلارف العامللة فلي قطلاع غلزة الكحلو ، خالد،  232
 .26سابة ذكره، ص

 .111سابة ذكره، ص مردلسيريتل(  التحليل المالي على قياس الربحية بحالة تطبيقية على شركة  قدرة البيعار، محمد، 240



113 
 

إ  القأأأوا م الماليأأأة تععأأأي درقأأأام محأأأددة المعأأأاني ال تمكأأأ  مأأأ  تقأأأدير قيمأأأة المنشأأأاة ككأأأل،  .4
ولأذلة يأتم اسأتخدام النسأب الماليأة التأأي تأوير المعلومأا  المناسأبة لرسأم السياسأا  واتخأأاذ 

 القرارا  بشكل سليم.
لأأأأى دنشأأأأعة المنشأأأأتة مأأأأ  خأأأأنت تقيأأأأيم دداى مختلأأأأف تسأأأأاعد النسأأأأب الماليأأأأة يأأأأي الرقابأأأأة ع .5

 االدارا .
 :أنواع النسب المالية3-3-5

يودأأأد دنأأأواع متعأأأددة مأأأ  النسأأأب الماليأأأة التأأأي تختلأأأف تسأأأمياتها حسأأأب تركيبأأأة النسأأأبة الماليأأأة دو 
 ي:كما يل ويمك  تتنيفهامتادر المعلوما  التي تعتمد عليها دو حسب نتيدة نشا  المنشتة 

 أساس تركيبة النسبة:على -أوالً 

 تقسم النسب ويقًا لهدا األساس إلى:

 وهي النسب التي تدرس العنقة بي  عنتري  م  عناتر القوا م المالية. النسب البسيطة:-أ

: وهأأي النسأأأب التأأي تأأأدرس العنقأأة بأأأي  دكيأأر مأأأ  نسأأبة مأأأ  النسأأب الماليأأأة النسللب المركبلللة-ب
 لعنقة الشمولية بي  عناتر القوا م المالية.البسيعة، ودهمية هذه النسب تكم  يي اظهار ا

 على أساس مصادر المعلومات:-ثانياً 

 تقسم النسب ويقًا لهدا األساس إلى:

 النسب المالية لقا مة المركز المالي. -د
 النسب المالية لقا مة الدخل. -ب
 النسب المالية لقا مة التديقا  النقدية. - 
مالية مختلفة كنسبة تايي المبيعا  إلى ردس نسب مالية مختلعة وتتضم  عناتر م  قوا م  -ث

 المات المستيمر.
 على أساس نوع العالقة المنسوبة:-ثالثاً 

دي دراسة النسأب الماليأة مأ  واقأل القأوا م الماليأة الفعليأة للفتأرة الماليأة  نسب مالية فعلية: -د
  الحالية دو للفترا  السابقة.
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يأأه العنقأأا  بأأي  عناتأأر القأأوا م دي دراسأأة مأأا يدأأب د  تكأأو  عل نسللب ماليللة معياريللة: -ب
 النسب المعيارية يمك  د  تكو :و  المالية، بهدف ادراى المقارنا  مل النسب الفعلية.

نسأأأأأب معياريأأأأأة موضأأأأأوعة مأأأأأ  قبأأأأأل المنشأأأأأاة والمبنيأأأأأة علأأأأأى دسأأأأأاس الموازنأأأأأا   .1
 التخعيعية للمنشتة.

 نسب معيارية مستنبعة م  منشر  ممايلة ومتنايسة. .2
 241 للقعاع االقتتادي الذي تنتمي إليه المنشتة.نسب معيارية موضوعة  .3

 242مجاالت تقييم أداء المنشأة: م  حيث –رابعًا 

  .نسب السيولة 
    نسب النشا 
  نسب الربحية 
   .نسب تواز  الهيكل التمويلي 
 .نسب السوق 

 تمد عليه الباحث ضم  هذا المبحث.وهذا هو التقسيم الذي سيع

 اإلسالمية:النسب المالية في المصارف 3-3-6

يعتبر دسلوب التحليل المالي باستخدام النسب المالية دكير دساليب التحليل شيوعا م  ودهة نظأر 
المحلل المالي، حيث يعتبر م  الوسا ل التحليلية األكير ختوتية واستخدامًا وتنبل دهميتهأا مأ  

للمنشأأتة والتأأي تسأأاهم كونهأأا دكيأأر قأأدرة مأأ  القأأيم المعلقأأة علأأى التعبيأأر عأأ  حقيقأأة الوضأأل المأأالي 
 بدردة كبيرة يي ترشيد القرارا .

وتتأأواير يأأي المتأأارف ااسأأنمية عأأدد كبيأأر مأأ  النسأأب الماليأأة التأأي تسأأتخدم يأأي تقيأأيم علبأأا  
التمويأأأأل واالسأأأأتفادة منهأأأأا كمؤشأأأأرا  معينأأأأة للحكأأأأم علأأأأى األداى المأأأأالي وااداري للدهأأأأا  عالبأأأأة 

 وم  هذه النسب:243التمويل 

 

 
                                                           

 .53، مرجع ،ابق ذكره، صمدخل صعاعة القرارات التحليل المالي (. 6000ومحمد ،منير شاكر وآخرون ) إ،ماعيل،،ماعيل ا 641
 .32، مرجع ،ابق ذكره، صمدى استخدام الع ب المالية في اتخاذ القرارات التموللية في المصارف االس مية العاملة في األردن الجعافرة ، احمد، 646
 .32-38،ص المرجع السابق 643
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 :نسب السيولة .1
 قأأدرة تقأأيس وهأأذه النسأأب. سأأيولة الشأأركة تسأألت الضأأوى علأأى وهأأي مدموعأأة النسأأب التأأي

 244.قتيرة األدل على الوياى بالتزاماتها الشركة
ودردأأأة تأأوير اليسأأر المأأالي يأأي  تقأأيس هأأذه النسأأب قأأدرة المشأأروع علأأى مقابلأأة التزاماتأأه الداريأأة،

 245الوق  المناسب.

اسأتخدامًا والتأي كانأ  موضأل الدراسأة واالهتمأام، حيأث د  وتعتبر نسب السيولة مأ  دقأدم النسأب 
 نشتة قبل القيام بمنحها التمويل.المتارف تهتم بدراسة المركز المالي للم

والسأأيولة وهأأي قأأدرة المنشأأتة علأأى سأأداد التزاماتهأأا الماليأأة عنأأد االسأأتحقاق. إ  دراسأأة السأأيولة يأأي 
منشتة تعنأي دراسأة التأواز  بأي  سأرعة تحأوت األتأوت المتداولأة إلأى نقديأة وبأي  اسأتحقاق الأديو  

 القتيرة األدل والتواز  هنا يعني تواز  المبال  وتواية التواري . 

 لة على النسب التالية: وتشتمل نسب السيو  

 نسبة التداول: 
  

  X100 األتوت المتداولة=  نسبة التداول 

 الختوم المتداولة                  

وهأأي تكشأأف عأأ  مقأأدار تتعيأأة األتأأوت المتداولأأة للختأأوم المتداولأأة وبالتأأالي ي نهأأا تعمأأل علأأى 
 قتيرة األدل وهذا مؤشر هام.قياس التواز  المالي، دي مقدرة المنشتة على تتعية التزاماتها 

دي د  تكأأأو  األتأأأوت المتداولأأأة ضأأأعف الختأأأوم  2:1وتأأم تحديأأأد معيأأأار عأأأام لهأأأذه النسأأأبة وهأأأو
المتداولة. لكأ  يأي الوقأ  الحأالي ضأعف  دهميأة هأذه النسأبة أل  العبأرة ليسأ  يأي مبلأ  األتأوت 

 246 .المتداولة وانما يي تركيبة األتوت المتداولة وسرعة تحولها إلى نقدية

 
                                                           

644 Gestion ,  MBA FinanceTroisieme cycle, Ecole Supérieur de "Analyse d'états financier par ratios" .(2008). S, ASSELAH

ESG, paris,  p30.  
 .513مرجع ،ابق ذكره،ص، معالير التمولل واالسترمار في البعوك االس مية بن مسعودة ، ميلود، 645
 .73-76-71، مرجع ،ابق ذكره، صمدخل صعاعة القرارات التحليل المالي (. 6000ومحمد ،منير شاكر وآخرون ) إ،ماعيل،،ماعيل ا 642
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 نسبة السيولة السريعة:

للتعبيأأر عأأأ  حقيقأأأة سأأيولة المنشأأأتة البأأأد مأأأ  اسأأتبعاد العناتأأأر األتأأأعب تحأأوال إلأأأى نقديأأأة وهأأأي 
 المخزو  غالبًا كما اعتبرته دغلب ددبيا  المحاسبة.

 X   100المخزو   –األتوت المتداولة نسبة السيولة السريعة=               

 247الختوم المتداولة                                                 

وتقأيس هأأذه النسأب دردأأة السأيولة السأأريعة للمنشأأتة يأي وقأأ  معأي  دي توضأأح مأدى قأأدرة المنشأأاة 
والنسأأأبة المتوسأأأعة  مأأأا لأأأديها مأأأ  دتأأأوت سأأأريعة التأأأداوت.علأأأى سأأأداد التزاماتهأأأا قتأأأيرة األدأأأل ب

 248واحد التحيح.للتناعة لهده النسبة هو ال

 :242نسبة السيولة النقدية 
 

 X 100 األتوت النقدية وشبة النقديةنسبة السيولة النقدية = 

 الختوم المتداولة                              

تظهر هذه النسبة النقدية المتاحة للمنشتة يي لحظة معينأة لتسأديد االلتزامأا  قتأيرة األدأل. كلمأا 
مؤشأرًا ايدابيأًا، إال انأه البأد مأ  ااشأارة إلأى د  ارتفأاع هأده النسأبة دكيأر ارتفع  النسبة كا  ذلأة 

م  الأنزم يمكأ  د  يأؤدي إلأى التأتيير سألبًا علأى ربحيأة المنشأتة نتيدأة تدميأد األمأوات وعأدم قأدرة 
 المنشتة على االستفادة م  الموارد النقدية المتاحة.

تعيل المنشأأتة تحويلهأأا إلأأى نقديأأة بسأأرعة والمقتأأود باألتأأوت شأأبه النقديأأة هأأي األتأأوت التأأي تسأأ
 عالية كتوراق القبض القابلة للختم لدى المترف، وكذلة األوراق المالية المسعرة يي البورتة.

وييمأأا يتعلأأة بدراسأأة السأأيولة البأأد مأأ  تأأوخي الحأأذر يأأي تقيأأيم األتأأوت المتداولأأة، ي نأأه مأأ  المهأأم 
لسأيولة ومقارنتهأا مأل دردأا  السأيولة المختلفأة تحليل كل بند، ألنهم ليس لديهم نفس الدردة مأ  ا

                                                           
 .74-73، مردل سابة ذكره، صالتحليل المالي مدخل صناعة القرارات. (2000شاكر و خرو  ) منير ومحمد، اسماعيل، إسماعيل 247
 340ص ذكره،مردل سابة  البورصة المالي ألغرا  تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في  التحليل (،2007لعفي، دمي  ) 248

وانظأأر ديضأأًا لعفأأي، دمأأي  .75-74، مردأأل سأأابة ذكأأره، صالمللالي مللدخل صللناعة القللراراتالتحليللل . (2000شأأاكر و خأأرو  ) ومحمأأد، منيأأر اسأأماعيل، إسأأماعيل 242
 .342-341ذكره، صمردل سابة  المالي ألغرا  تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة  لالتحلي (،2007)
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لنلتزاما  المتداولة، وتعتبر نسب النقديأة مقياسأًا سأريعًا وسأهًن لسأيولة الشأركة. ومأل ذلأة ينبتأي 
 250 .يقت تحليل السيولة بشكل كامل وعدم االقتتار على نسب النقدية

 نسب النشاط: .2
دارة    تعبأأأأر نسأأأأب النشأأأأا  عأأأأ  كفأأأأاىة ويعاليأأأأة المنشأأأأتة يأأأأي اسأأأأتخدام المأأأأوارد المتاحأأأأة لأأأأديها وام

 مودوداتها، وم  دهم هذه النسب:

   معدل دورا  المخزو: 
كلما دت ذلة  يحدد هذا المعدت سرعة تحوت المخزو  إلى مبيعا ، وكلما زاد  قيمة هذا المعدت

 يحسب على دساس العنقة التالية: على كفاىة اادارة للمخزو  السلعي، و 

  =   تكلفة المبيعا معدت دورا  المخزو  

 251متوست المخزو                             

وكلمأا ارتفعأ  هأذه النسأبة كأا  ذلأة مؤشأرًا علأى كفأاىة  المخأزو ،تظهر هذه النسبة سرعة حركأة 
د  هأأذا المعأأدت يأأرتبت بعبيعأأة نشأأا  المنشأأتة يفأأي المنشأأر  التأأناعية هأأو عأأادًة دقأأل  المنشأأتة، إال

المنشأر  التأناعية يأ   معأدت الأدورا  يأي  وعلى مستوى م  معدت الدورا  يي المنشر  التدارية 
السأأف ( هأأو دقأأل مأأ  معأأدال  الأأدورا  يأأي  )تأأناعة والتأأناعا  اليقيلأأةالتأأناعا  االسأأتخرادية 

 252ة.التذا يالتناعا  

 : معدل دورا  المديني 
 

    = تايي المبيعا  اآلدلةمعدت دورا  المديني  

 متوست المديني                            
وتسأأتخدم هأأذه النسأأبة لقيأأاس القأأدرة علأأى تحويأأل المديونيأأة إلأأى نقديأأة يأأي شأأكل عأأدد مأأ  دورا  
التحتيل، وتعكس هذه النسبة للمتارف مأدى من مأة سياسأا  البيأل اآلدأل وسياسأة التحتأيل، 

                                                           
650 .S. loc. Cit., ASSELAH 
 .138صذكره، مردل سابة معايير التمويل واالستثمار في البنوك االسالمية   ميلود، مسعودة،ب   251
 .77، مردل سابة ذكره، صالتحليل المالي مدخل صناعة القرارات. (2000شاكر و خرو  ) ومحمد، منير اسماعيل، إسماعيل 252
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يالسياسة المتساهلة لعمليا  البيل اآلدأل تسأبب ضأعف يأي التحتأيل، ممأا يسأبب العسأر المأالي 
ه د  يضأأعف مأ  يرتأأة حتأأوت العميأل علأأى التمويأل مأأ  المتأارف لعأأدم قدرتأأه والأذي مأأ  شأتن

 253على الوياى بالتزاماته وعدم قدرته على تويير السيولة. 

وتتبح هذه النسبة ذا  داللة دكبر م  خنت حساب متوست يترة التحتيل دي يترة اال تما  
 254للمديني .الممنوحة 

 التحصيل: متوسط فترة 
 
 يومًا                                                            360=            التحتيل يترة

                 معدت دورا  المديني                  

يكلما ارتفل معدت الدورا  وانخفض  يترة اال تما  دت ذلة على كفاىة دكبر يي استخدام 
كفاىة دكبر يي استخدام المنشتة لمواردها المالية الموارد المالية للمنشتة. مما يدت على 

 255.ويحس  م  سيولة المنشتة

   الداسني :معدل دورا 
 

    = تايي المشتريا  اآلدلةمعدت دورا  الدا ني  
 متوست الدا ني                               

 :متوسط فترة السداد 
 

 يوماً    360 

 متوست يترة السداد=

 معدت دورا  الدا ني                          

                                                           
 ، مردأل"مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار االستماني "دراسلة ميدانيلة عللى المصلارف العامللة فلي قطلاع غلزة الكحلو ، خالد،  253

 .42صذكره، سابة 
 .78، مردل سابة ذكره، صالتحليل المالي مدخل صناعة القرارات. (2000شاكر و خرو  ) ومحمد، منير اسماعيل، إسماعيل 254
 78، مردل سابة ذكره، صالتحليل المالي مدخل صناعة القرارات. (2000شاكر و خرو  ) ومحمد، منير اسماعيل، إسماعيل 255
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لدراسة وضل المنشتة البد م  المقارنة بي  الفترة الممنوحة للمديني  والفترة المتحتل عليها م  
الدا ني  ي ذا كان  الفترة الممنوحة للمديني  دقتر م  الفترة المتحتل عليها م  الدا ني  يكو  

 256س تحيح.وضل المنشتة ديد م  زاوية السيولة المالية والعك

 معدل دورا  رأس المال العامل: 
مدى كفاىة اادارة يي استتنت ردس المات العامل، يكلما زاد  سرعة  وهذه النسبة تدت على

حسب على دساس حادة المشروع إلى االعتماد على القروض القتيرة، وت دورانه كلما قل 
 العنقة التالية:  

  تأأايى المبيعا           =معدت دورا  ردس المات العامل           

 257ردس المات العاملتايي                        

وكلمأأا زاد معأأدت دورا  ردس المأأأات العامأأل كلمأأأا كأأا  لدأأوى المنشأأأتة علأأى مواردهأأأا الذاتيأأة ديضأأأل 
وكلمأأا كانأأ  قأأدرتها علأأى موادهأأة األعبأأاى الماليأأة دحسأأ  وتكأأو  لأأدى المنشأأتة داذبيأأة ويقأأة تأأديل 

 258.معها إلى منحها شرو  ديضل يي الحتوت على دي تمويل تحتاا إليهالمتعاملي  

 نسب المديونية بالرفع المالي(: .3
وتعني الرايعة المالية االعتماد على األموات المقترضة يي تمويل دزى م  انشعة المنشتة، ويمك  

 252و .تحليل الرايعة م  تقييم مدى قدرة المنشتة على موادهة االلتزاما  المرتبعة بالدي

تعرف هذه النسب بمؤشرا  القدرة على الوياى بالديو  ي ذا كان  نسب السيولة تقيس قدرة المنشتة 
على سداد االلتزاما  قتيرة األدل يهذه النسب تقيس قدرة المنشتة على سداد كاية الأديو  عنأدما 

تركأز نسأب  يحي  ميعاد استحقاقها سواى دكان  هأذه الأديو  عويلأة دو قتأيرة األدأل، وبودأه عأام
 260المديونية على قياس مقدرة المنشتة على سداد الديو  عويلة األدل يي مواعيد استحقاقها.

                                                           
 . 78، مردل سابة ذكره، صالتحليل المالي مدخل صناعة القرارات(. 2000اسماعيل، إسماعيل ومحمد، منير شاكر و خرو  )256
 . 132مردل سابة ذكره، صر في البنوك االسالمية  معايير التمويل واالستثما ب  مسعودة، ميلود،257
 .344ذكره، صسابة  البورصة  مرجعالمالي ألغرا  تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في  لالتحلي (،2007لعفي، دمي  ) 258
 .356، صالمردل السابة 252
 .347ص ،المردل السابة 260
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وتسأأتخدم هأأذه النسأأب ابأأراز العنقأأة بأأي  دمأأوات المسأأاهمي  واألمأأوات المقدمأأة مأأ  العمأأنى ومأأدى 
ويعتبأأر  التأأواز  بينهمأأا، حيأأث يسأأتدت مأأ  خنلهأأا علأأى مأأدى تأأواير العاقأأة الماليأأة )ردس المأأات(،

 شتة ذلة م  خنت النسب التالية: ارتفاع هذه النسبة مؤشر خعر للمن

 :نسب الديو  إلى إجمالي األصول 
 

   = مدموع االلتزاما  دو الديو  نسب الديو  إلى إدمالي األتوت  

 مدموع األتوت                

وتقيس هذه النسبة مقدار مساهمة الدا ني  يي تمويل دتوت المنشأتة، وكأذلة تفسأر األمأا  الأذي  
 %50وارتفأأاع هأأذه النسأأبة بشأأكل يزيأأد عأأ   261يتمتأأل بأأه الأأدا نو  يأأي اآلدأأات القتأأيرة والعويلأأة،

 262يعتبر مؤشر سلبي ألنه يفقد المنشتة استقنلها المالي.

 :263نسبة هيكل رأس المال 
 

 =     الختوم عويلة األدل  نسبة هيكل ردس المات 

 مدموع هيكل ردس المات  

دي تحسأأب هأأذه النسأأبة بقسأأمة الأأديو  عويلأأة األدأأل علأأى مدمأأوع متأأادر التمويأأل عويلأأة األدأأل 
والتي تتضم  اضاية إلى حقوق الملكية الديو  عويلة األدل، وتظهر هذه النسبة األهمية النسبية 

 ياس للحكم على المخاعر المالية. يي هيكل ردس المات، ولذلة تعتبر مق للختوم عويلة األدل

 :)نسبة الديو  إلى حقوق الملكية بنسبة المديونية الكاملة 
 
 

                                                           
المالي ألغرا  تقييم  لالتحلي (،2007.وانظر ديضًا لعفي، دمي  )141مردل سابة ذكره، صمعايير التمويل واالستثمار في البنوك االسالمية   ميلود، مسعودة،ب  261

 .348ص ذكره،مردل سابة  البورصة ومراجعة األداء واالستثمار في 
 .55ص ذكره،، مردل سابة مدخل صناعة القراراتالتحليل المالي . (2000شاكر و خرو  ) ومحمد، منير اسماعيل، إسماعيل 262
 .352ص ذكره،مردل سابة  البورصة المالي ألغرا  تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في  لالتحلي (،2007لعفي، دمي  ) 263
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 = إدمالي الديو  )الختوم(  نسبة المديونية الكاملة   

 حقوق الملكية            

تكأأأو  منخفضأأأة يعتبأأأر وضأأأل المنشأأأتة وتقأأأيس هأأأذه النسأأأبة المديونيأأأة الكاملأأأة للمنشأأأتة، وبقأأأدر مأأأا 
ايدابيأأأًا دمأأأا إذا كانأأأ  هأأأذه النسأأأبة دكبأأأر مأأأ  الواحأأأد يعتبأأأر ذلأأأة مؤشأأأر سأأألبي ألنأأأه يفقأأأد المنشأأأتة 
ذا كانأ  النسأبة تسأاوي الواحأد  استقنلها المالي ويضأعف ضأمانة الأدا ني  يأي تحتأيل ديأونهم. وام

يكأأأو  ذلأأأأة مأأأأ  حيأأأأث المبأأأأدد  يهأأأذا يعنأأأأي د  إدمأأأأالي الأأأأديو  تسأأأاوي األمأأأأوات الخاتأأأأة، وقأأأأد ال
 264إيدابي.

 نسب السوق: .4
بااضاية إلى النسب السابقة يدب على المتارف االسنمية عند اتخاذ قراراتها التمويلية د  تهتم 
بنسب السوق م  ددل تحديد القيمة السوقية ألسهم العميل والمتتيرا  المحددة لهذه القيمة وحركأة 
ه التأأأداوت يأأأي سأأأوق األوراق الماليأأأة، حيأأأث د  هأأأذه النسأأأب تعكأأأس نأأأوع مأأأ  األمأأأا  تعتمأأأد عليأأأ
 265المتارف بختوص ضما  حقوقها يي حات تعير العميل وعدم قدرته على الوياى بالتزاماته. 

وتستخدم هذه النسب ايداد العنقة بي  سعر السهم )القيمة السوقية( وبي  كل م  ربحيته وقيمته 
ارتفأاع  الديترية، وبالتالي يهي تعكس مؤشرا  ع  المنشتة والتوقعا  المستقبلية لهذا األداى، يعنأد

دارة التمأأوين  وبالتأأالي ارتفأأاع  معأأدال  الربحيأأة يأأ   ذلأأة يعأأد مؤشأأرًا عأأ  كفأأاىة إدارة األتأأوت وام
 266 القيمة السوقية ألسهم العميل عالب التمويل وم  تلة النسب:

 :معدل بعاسد( ربحية السهم 
 

 = تايي الربح بعد الضريبة والفا دة معدت )عا د( ربحية السهم  

 هم عدد األس       

                                                           
 .57ص، مرجع ،ابق ذكره،مدخل صعاعة القرارات التحليل المالي (. 6000ومحمد ،منير شاكر وآخرون ) إ،ماعيل،،ماعيل ا 624
 ، مدى اعتماد المصارف التجارلة على التحليل المالي في ترشيد القرار االئتماني "دراسة ميدانية على المصارف العاملة في قطاع غزة "خالد،  الكحلوت، 625

 .42مرجع ،ابق ذكره، ص
  .41مرجع ،ابق ذكره، ص، مدى استخدام الع ب المالية في اتخاذ القرارات التموللية في المصارف االس مية العاملة في األردن الجعافرة ، احمد،622
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وام  ربحية السهم الواحد م  دهم المؤشرا  التي تساعد المتارف على اتخأاذ قأرار تمأويلي رشأيد، 
يكلمأأا كانأأ  ربحيأأة السأأهم عاليأأة كلمأأا زاد  العمتنينأأة لأأدى المتأأارف ااسأأنمية ودععأأ  مؤشأأر 

 267قوي على اتخاذ قرار بمنح التمويل المعلوب للعميل.

  القيمة الدفترية:نسبة القيمة السوقية للسهم إلى 
 

 = القيمة السوقية للسهم نسبة القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الديترية  

 القيمة الديترية للسهم                        

وهأأي   268وهأأي تقأأيس مأأدى الزيأأادة دو الخفأأض للقيمأأة الديتريأأة لألسأأهم مقارنأأة بالقيمأأة السأأوقية.
ضاية إلى دنها تعكس قيمة السهم السوقية نسأبة إلأى مؤشر  خر لتعزيز نظرة المترف للعميل، ي 

ما هو مسدل بالدياتر ي   ارتفاعها يشير إلى قوة دداى العميل يي تعظيم قيمة السهم الذي يمتلكه 
 262وهذا يهم المتارف عند اتخاذها قرار بالتمويل.

 :نسبة القيمة السوقية االسمية 
 

  القيمة السوقية للسهم نسبة القيمة السوقية االسمية =

 القيمة االسمية للسهم          

( تأحيح 1وهي تقيس التكلفة التاريخية لألسهم مقارنة بالقيمة السوقية للسهم ي ذا كان  دقل مأ  )
  270ي   هأذا يأدت علأى د  الشأركة لأم تحقة دي قيمأة إضايية لحملأة األسأهم.

 

                                                           
 ، مدى اعتماد المصارف التجارلة على التحليل المالي في ترشيد القرار االئتماني "دراسة ميدانية على المصارف العاملة في قطاع غزة "خالد،  الكحلوت، 627

 .42مرجع ،ابق ذكره، ص
 .41مرجع ،ابق ذكره، ص، مدى استخدام الع ب المالية في اتخاذ القرارات التموللية في المصارف االس مية العاملة في األردن الجعافرة ، احمد، 628
 ، دانية على المصارف العاملة في قطاع غزة "مدى اعتماد المصارف التجارلة على التحليل المالي في ترشيد القرار االئتماني "دراسة ميخالد،  الكحلوت، 622

 .47مرجع ،ابق ذكره، ص
، مردأل  مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار االستماني "دراسة ميدانية على المصلارف العامللة فلي قطلاع غلزة "الكحلو ، خالد،  270

،مردأل سأابة  مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويليلة فلي المصلارف االسلالمية العامللة فلي األرد  .انظر ديضًا الدعايرة ، احمد،47سابة ذكره، ص
 .41ذكره، ص
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 :عاسد التوزيعات للسهم 
  = حتة السهم م  األرباح الموزعةعا د التوزيعا  للسهم    

 سعر السهم السوقي                                    

تساعد هذه النسبة بالحكم علأى الفأرص االسأتيمارية حيأث د  قبأوت المسأتيمر للفأرص االسأتيمارية 
ديضأأل أل  المتأأارف تهأأتم يتوقأأف علأأى حدأأم العوا أأد المكتسأأبة، وكلمأأا ارتفعأأ  هأأذه النسأأبة كأأا  

         271بهذا العميل وتمنحه التمويل المعلوب دو  ودود تخوف م  عسر مالي يي المستقبل.

 نسب الربحية: .5
 وهأأأأأأأأأأأأأي مدموعأأأأأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأأأأأ  النسأأأأأأأأأأأأأب التأأأأأأأأأأأأأي تقأأأأأأأأأأأأأيس يعاليأأأأأأأأأأأأأة اادارة يأأأأأأأأأأأأأي توليأأأأأأأأأأأأأد 
 اايأأأأأأأأأأأأأأأأأرادا  مأأأأأأأأأأأأأأأأأ  المبيعأأأأأأأأأأأأأأأأأا  واالسأأأأأأأأأأأأأأأأأتيمار. وهأأأأأأأأأأأأأأأأأذه النسأأأأأأأأأأأأأأأأأب تقأأأأأأأأأأأأأأأأأيس دداى

 272ردس المأأأأأأأأأأأأأأأأأات المسأأأأأأأأأأأأأأأأأتيمر وقأأأأأأأأأأأأأأأأأدرة الشأأأأأأأأأأأأأأأأأركة علأأأأأأأأأأأأأأأأأى توليأأأأأأأأأأأأأأأأأد األربأأأأأأأأأأأأأأأأأاح. 
تعكأأس نسأأب الربحيأأة مأأدى تحقيأأة المشأأروع للمسأأتويا  المتعلقأأة بأأاألداى، كمأأا دنهأأا و  

  273تعبر ع  محتلة نتا ج السياسا  والقرارا  التي اتخذتها اادارة.
 مودأوداً  والمخاعربي  العوا د مفاضلة التدعل  يي مدات الخدما  المتريية والربحية
يعلأى  خأنت  ليأا  مختلفأة.مأ   دعلأى مأ  المتوقأل عا أدا  تولأد يالمخأاعرة. باستمرار

 األربأأاح قأأد تزيأأد محفويأأة بالمخأأاعر عأأالي للعمأأنى بهأأامش مأأنح قأأروض سأأبيل الميأأات
الخسأأأا ر  واحتمأأأات اال تمانيأأأة المخأأأاعر ولكنهأأأا تزيأأأد ديضأأأًا مأأأ  علأأأى المأأأدى القتأأأير

 274.المستقبلية
المنشأأر   قأأدرة لتقيأأيم، والتأأي تسأأتخدم االدأأراىا  الماليأأة هأأي دأأزى مأأ  الربحيأأة نسأأب

قيمأة نسأب الربحيأة ي نهأا تملأة  بالنسبة لمعظأمو . يترة محددة األرباح خنت على توليد
الفتأرة السأابقة والأذي  مأ  نفس النسبة منايسي  دوال نسبعند مقارنتها مل  نسبية دعلى

كمأأأا يسأأتدت منهأأا علأأى قأأأدرة 275.سأأير بشأأكل ديأأدي مأأ  شأأتنه د  يأأدت علأأى د  العمأأأل
                                                           

مردأل  ، مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار االستماني "دراسة ميدانية على المصلارف العامللة فلي قطلاع غلزة "الكحلو ، خالد،  271
 .47سابة ذكره، ص

676 S. op. cit., p102., ASSELAH 
 .34، مردل سابة ذكره،صمدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في المصارف االسالمية العاملة في األرد  الدعايرة ، احمد، 273

274 Kumbiraik, M; Webb, R, " A financial Ratio Analysis of Commercial Bank Performance in South Africa", African 

Review of Economics and Finance, Vol 2, No 1, Dec, 2010, P40. 

275 Hazzi, O. op, cit,. p137. 
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العميل على توليد األرباح ومدى نداح نشاعه يي ظل الظروف االقتتادية التي يمر 
 بها وتشمل النسب التالية:  

 :معدل العاسد على رأس المال المستثمر 
 

   X  100 = تايي الربح بعد الضريبة  معدت العا د على ردس المات المستيمر

 متوست ردس المات المستيمر                                           

 

تظهأأر هأأذه النسأأبة ربحيأأة األمأأوات المسأأتيمرة وكلمأأا ارتفعأأ  هأأذه النسأأبة كأأا  ذلأأة مؤشأأرًا ايدابيأأًا 
ويدب دال تنخفض إلى مستوى سعر الفا دة يي السوق دو اقل ال  ذلة يعتبر مؤشرًا سلبيًا ويكو  
  عند ذ مأ  األيضأل اسأتيمار األمأوات ب يأداعها يأي بيأو  المأات والحتأوت علأى الفا أدة ديضأل مأ

 تحمل مخاعر العمليا  االستيمارية 
م  ادل الدقة يي النتا ج نستخدم متوست ردس المات المستيمر حيث د  األرباح هي نتيدأة الفتأرة 

 276 المالية م  بدايتها إلى نهايتها.

  راس المات المستيمر دوت المدة + راس المات المستيمر دخر المدةمتوست ردس المات المستيمر=

                                                                  2   

     :)معدل العاسد على االستثمارباألصول 
  = تايي الربحمعدت العا د على االستيمار)األتوت(  

 مدموع األتوت           

وتوضأأح هأأذه النسأأبة دأأدوى اسأأتيمار األتأأوت يأأي عبيعأأة النشأأا  االسأأتيماري الممأأارس، وارتفأأاع 
 277نسبة العا د تشدل المساهمي  على االستيمار يي المنشتة. 

                                                           
 .23-26ص ، مرجع ،ابق ذكره،القراراتمدخل صعاعة  التحليل المالي (.6000ا،ماعيل، إ،ماعيل ومحمد، منير شاكر وآخرون ) 672
 .401ص مرجع ،ابق ذكره،، معالير التمولل واالسترمار في البعوك االس مية بن مسعودة ، ميلود، 677
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وبعبأأارة  األربأأاح. لتوليأأد يأأي اسأأتخدام دتأأولها الشأأركة مأأدى يعاليأأة مؤشأأر علأأىتعتبأأر  النسأأبةهأأذه 
 278.الموارد المتاحة لها توظيفيي  اادارة يعالية يقيس، ي نه دخرى 

وتعتبأأأر هأأأذه النسأأأبة مأأأ  دهأأأم المؤشأأأرا  الماليأأأة التأأأي تقأأأيس كفأأأاىة اادارة يأأأي اسأأأتخدام ادمأأأالي 
دتأأولها يأأي التشأأتيل، وتهأأتم المتأأارف بهأأذه النسأأبة أل  ارتفأأاع هأأذه النسأأبة بالمقارنأأة مأأل معيأأار 

 272المقارنة يعني كفاىة السياسا  التي تنتهدها اادارة.

  العاسد على حقوق الملكية:معدل 
كان  النسبة دعلى  وهذه النسبة تقيس ددوى استيمار األتوت يي مدات نشا  المنشتة، يكلما

 280تشدل دتحاب المنشتة على االستمرار يي هذا النشا .

              X    100=تايي الربح بعد الضريبة معدت العا د على حقوق الملكية 

 متوست حقوق الملكية                                     
دموات  استيمار الناتج م  مقدار الربح م  خنت الكشف ع  نشتةالم هذه النسبة ربحية تقيس

. المساهمي 
281 

تظهر هذه النسبة ربحية األموات الخاتة، وكلما كان  هذه النسبة مرتفعة كا  ذلة ايدابيًا حيث 
وتهم هذه النسبة مالكي المنشتة )المساهمي ( أل  تايي الربح سوف يوزع عليهم بالنتيدة، 

والعبيعي د  يكو  معدت العا د على األموات الخاتة دكبر م  معدت العا د على ردس المات 
 282. وم  ددل دقة المعلوما  يفضل دخذ متوست حقوق الملكية. المستيمر

 
  بنسبة هامش صافي الربح(:المبيعات نسبة ربحية 

 
 X 100  = تايي الربح بعد الضريبةهامش تايي الربح

 تايي المبيعا                             
                                                           

278Hazzi, O. op. cit., p 138. 
 ، على المصارف العاملة في قطاع غزة " مدى اعتماد المصارف التجارلة على التحليل المالي في ترشيد القرار االئتماني "دراسة ميدانيةخالد،  الكحلوت، 672

 .38مرجع ،ابق ذكره، ص
 .34، مرجع ،ابق ذكره،صمدى استخدام الع ب المالية في اتخاذ القرارات التموللية في المصارف االس مية العاملة في األردن الجعافرة ، احمد، 680

 281Hazzi, O. op. cit., p 138. 

 
  .2423-ص، مرجع ،ابق ذكره،مدخل صعاعة القرارات التحليل المالي (. 6000ومحمد ،منير شاكر وآخرون ) إ،ماعيل،،ماعيل ا686
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تظهر هده النسبة مقدرة الليرة الواحدة م  المبيعا  على خلة )توليد( األرباح، وكلما ارتفعأ  هأده 
النسبة اعتبر دلة مؤشرا ايدابيا للمنشتة. ال يمكننا الحكم على هأده النسأبة إال مأ  خأنت مقارنتهأا 

عأأأأاع مأأأأل نسأأأأب السأأأأنوا  السأأأأابقة دو مأأأأل نسأأأأب المنشأأأأر  الممايلأأأأة دو مأأأأل النسأأأأب الخاتأأأأة بالق
  283االقتتادي الذي تنتمي إليه المنشتة. 

وتعتبأأر نسأأب األربأأاح هأأذه مهمأأة لكأأل مأأ  المأأنة وعأأالبي التمويأأل علأأى حأأد سأأواى، يعأأدم كفايأأة 
األرباح يأؤير علأى يأروة المأنة ويأي نفأس الوقأ  يعأد مؤشأرًا علأى عأدم قأدرة المنشأتة علأى الويأاى 

ف عنأأد مأأنح التمويأأل يتوقأأل ببسأأاعه د  يقأأوم بااللتزامأأا  المترتبأأة علأأى مأأنح التمويأأل، أل  المتأأر 
 284عالب التمويل بسداد المبل  الممنوح له م  األرباح المتحققة وليس م  بيل األتوت المملوكة.

وييما يتعلة بنسب الربحية يهي تميل المعيار األوت لنداح المشروع، يكلما زاد  النسبة كا  ذلة 
 لمنحه التمويل المعلوب.  للمتارف  دليًن على نداح اادارة والذي يععي الدايل

وم  الددير ااشارة إلى االتداه الحديث يي التحليل المالي الذي يعتمد على نظام ديبون  والذي 
يعتمد على معدت العا د على االستيمار لتقييم كفاىة األداى والقدرة على توليد األرباح يي المنشتة 

ليل التتيرا  على العا د على االستيمار)األتوت( عالبة التمويل، تسمح هذه النسبة بتحسي  تح
حيث يقوم على تدز ة معادلة احتساب العا د على االستيمار إلى معادلتي  بحيث تعبر األولى 
ع  هامش تايي الربح بينما تعبر اليانية ع  معدت دورا  إدمالي األتوت،  بذلة تعرف 

ا د على االستيمار م  خنت ضرب معادلة ديبون  بتنها تيتة رياضية الحتساب معدت الع
 ت دورا  إدمالي األتوت كاآلتي:  هامش تايي الربح يي معد

  = تايي المبيعا معدل دورا  األصول

 مدموع األتوت                        

 معدت دورا  األتوت× ايي الربح   معدت العا د على االستيمار = هامش ت

     

                                                           
  .22ص، مرجع ،ابق ذكره،مدخل صعاعة القرارات التحليل المالي (. 6000ومحمد ،منير شاكر وآخرون ) إ،ماعيل،،ماعيل ا683
 .40، مرجع ،ابق ذكره، صالقرارات التموللية في المصارف االس مية العاملة في األردنمدى استخدام الع ب المالية في اتخاذ  الجعافرة ، احمد، 684
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  تايي المبيعا ×          تايي الربح بعد الضريبة=                           

 مدموع األتوت          عا       تايي المبي           

 تايي الربح بعد الضريبة=                            

 مدموع األتوت                                 

بأداًل مأ   عأدت العا أد علأى الملكيأةوقد تم تعوير نظام ديبون  اعتمادًا على نفأس الفكأرة بتعأوير م
معدت العا د على االستيمار، وباستخدام نفس مأنهج التدز أة يأتم تقسأيم معأدت العا أد علأى الملكيأة 

ت العا أأد علأى االسأأتيمار إلأى معأادلتي  األولأأى هأي معادلأأة مضأاعف حقأأوق الملكيأة، واليانيأأة معأد
 كاآلتي: 

  = إدمالي األتوت مضاعف حقوق الملكية

 حقوق الملكية        

 معدت العا د على االستيمار  ×   معدت العا د على الملكية = مضاعف حقوق الملكية    

  تايي الربح بعد الضريبة ×  مدموع األتوت=    

 مدموع األتوت              حقوق الملكية             

 تايي الربح بعد الضريبة=                         

 حقوق الملكية                                     

إ  الممارسة المتأريية السأليمة لعمليأا  التمويأل تتعلأب تأوير حالأة االعم نأا  والضأما  بأت  مأا 
يقدمه المترف م  دموات سيتم إعادتها إليه اعادة توظيفهأا مأرة دخأرى وهكأذا تأدور عدلأة العمأل 

هو متابعة نشا  العميل عالب التمويل خنت المتريي، كما دنه م  المفيد ديضا يي هذا المدات 
   285 السنوا  السابقة ومقارنته بنشا  دقرانه م  العمنى يي نفس مدات نشاعه.

                                                           
 .43-42، مردل سابة ذكره، صمدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في المصارف االسالمية العاملة في األرد  الدعايرة ، احمد، 285
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 286مزايا التحليل المالي بواسطة النسب: 3-3-7

 للتحليل المالي بواسعة النسب المالية مدموعة م  المزايا ومنها:

 إمكانية حسابها ببساعة ويسر. .1
 بتورة كمية قابلة للفهم والتفسير والمقارنة.نتا دها تعرض  .2
 تقدم معلوما  ال تقدمها القوا م المالية. .3
القدرة التنبؤية للنسأب حيأث يمكأ  اسأتخدام النسأبة كمؤشأر مسأبة علأى احتمأات مأرور  .4

 المنشتة بتحداث معينة مستقبًن بتورة تتعلب اتخاذ ادراىا  وقا ية معينة.
 تفسير القوا م المالية ألغراض االستيمار والتمويل.  .5
قدرة بعض النسب على االحتفاع بالحد األقتى م  المعلوما  التأي تتأوير يأي نسأب  .6

دخأأرى بحيأأث يمكأأأ  االسأأتعانة بنسأأأبة واحأأدة واالسأأتتناى عأأأ  نسأأب عديأأأدة عنأأد تقيأأأيم 
 مدات محدد م  األداى.

المأدى القتأير  يأيلضأما  الفعاليأة الميلأى الشأركة وتتميز النسب كونهأا تمكأ  مأ  الويأوق بأ دارة 
نسأب يدعأل مأ  الهذا الأذي و  تناع القرارل دوالً يالنسب تقدم المعلوما  والمتوست والعويل. لذلة 

 اانأذار والحفأاع علأى الهيكأل المأالي د ضأما ليمك  اسأتخدامها  وهناة نسبدداة إدارية بامتياز. 
 287المبكر لتفادي الخعر.

 استخدام النسب المالية:حدود 3-3-8

على الرغم م  دهميأة اسأتخنص وتحليأل النسأب الماليأة بشأت  العمليأا  التشأتيلية للمنشأتة إال د  
استخدام النسب المالية يواده بعض المشاكل التي تقلل م  يعاليتها يي تقييم دداى المنشتة وترشيد 

 قرارتها، وم  هذه القيود:

نفعأأًا يأأي الشأأركا  التأأتيرة يأأي حأأي  تقأأل يعاليتأأه يأأي الشأأركا  تحليأأل النسأأب الماليأأة يكأأو  دكيأأر  -1
الكبرى والتي تتكو  م  عدة دقسام تعمل يي تناعا  مختلفة بسبب تعوبة التوتل إلأى نسأب 

معالدتأه بمقارنأة النسأب يأي كأل قسأم دو وهأذا يمكأ   معيارية يمك  استخدامها ألغأراض المقارنأة.
 مل النسب المعيارية الخاتة به.تناعة 

                                                           
، دراسة حالة المؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القيلاس والمراقبلة-المالي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية وترشيد قراراتها استخدام التحليل سعادة ، اليمي  ، 286

 .32مردل سابة ذكره، ص
287 Alexandre,B.A. op, cit, p119. 
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يؤير التضخم سلبًا على ميزانيأا  المنشأر  يأالقيم المسأدلة تكأو  مختلفأة عأ  القأيم الفعليأة، لأذلة  -2
عند مقارنة النسب المالية عبأر عأدة يتأرا  زمنيأة دو عنأد المقارنأة مأل المنشأر  األخأرى قأد تكأو  

 النتا ج مضللة.
التأأأناعا  ميأأأل تأأأؤير التتيأأأرا  الموسأأأمية علأأأى النسأأأب الماليأأأة ومأأأدلوالتها وخاتأأأة يأأأي بعأأأض  -3

 تناعة المواد التذا ية.
يأأي المنشأأتة بعأأض النسأأب تكأأو  ديأأدة وبعضأأها غيأأر ديأأدة ممأأا يدعأأل مأأ  التأأعب الحكأأم علأأى  -4

 وضل المركز المالي للمنشاة.
إ  اخأأتنف العأأرق والسياسأأا  المحاسأأبية المتبعأأة تأأؤير علأأى القأأوا م الماليأأة، بأأل قأأد تشأأوهها ممأأا  -5

. ويمكأأأ  معالدتهأأأا ب عأأأادة عأأأرض القأأأوا م الماليأأأة هأأأذه القأأأوا ميأأأؤير يأأأي متأأأداقية نتأأأا ج التحليأأأل ب
 288.لتوحيد المقارنا  بي  المنشر 

ا  ادأأراى ديأأة مقارنأأة تتعلأأب ودأأود دسأأاس سأأليم للمقارنأأة ولكأأ  المقارنأأة بواسأأعة النسأأب الماليأأة ال  -6
 تتميأأز بميأأل هأأذا الوضأأوح والتحديأأد يعنأأدما تكأأو  نسأأبة التأأداوت مرتفعأأة قأأد يعنأأي ذلأأة د  موقأأف
السأيولة قأوي وهأأذا مؤشأر ديأأد وقأد يعنأأي يأي نفأس الوقأأ  د  النقديأة دكيأأر ممأا يدأأب وهأذا مؤشأأر 

وهأأذا يمكأأ   282 .سأأيى أل  معنأأاه د  مأأوارد المشأأروع مععلأأة وهأأذا دليأأل خلأأل يأأي وضأأل المنشأأتة
معالدته بالقيام باستخراا دميل النسب المالية والمقارنة ييما بينها واستخراا نسب متقاععة تظهر 

 .نقا  المتشابكة بي  السيولة والربحيةالع
تعتمد النسب الماليأة يأي اعأدادها علأى عناتأر القأوا م الماليأة وخاتأة قا مأة المركأز المأالي التأي  -7

تعبأأر عأأ  وضأأل المنشأأتة يأأي لحظأأة معينأأة وبالتأأالي يأأ   القيأأام بأأتي ادأأراى سأأيؤير علأأى عناتأأر 
لسأأريل سأأيؤير علأأى متأأداقية النسأأب الماليأأة الميزانيأأة وبالتأأالي علأأى النسأأب الماليأأة وهأأذا التتيأأر ا

وهنأأا يمكأأ  د  يوضأأح المحلأأل المأأالي د  هأأذه النسأأب هأأي  220 كأأتداة للتخعأأيت والرقابأأة المسأأتقبلية.
  نسب لحظية توضح الوضل المالي يي يترة التحليل.

ا  النسأأب الماليأأة دداة هامأأة مأأ  ددوا  التحليأأل المأأالي مأأ  خأأنت سأأعيها  ةحيأأارى البتأأمأأ  هنأأا و 
لتحقيأأأة األهأأأداف المنشأأأودة لبيأأأا  ربحيأأأة المنشأأأتة ومركزهأأأا المأأأالي يأأأي الوضأأأل الحأأأالي وتوقأأأل مأأأا 

                                                           
، دراسة حالة المؤس ة الوطعية لصعاعة أجهزة القياس والمراقبة-التحليل المالي في تقييم أداء المؤس ات االقتصادلة وترشيد قراراتها  ،عادة، اليمين، ا،تخدام 688

 .41مرجع ،ابق ذكره، ص
 .86ص  ، مردل سابة ذكره،التحليل المالي مدخل صناعة القرارات(. 2000اسماعيل، إسماعيل ومحمد، منير شاكر و خرو  ) 282
 .87ص  ، مردل سابة ذكره،التحليل المالي مدخل صناعة القرارات(. 2000اسماعيل، إ سماعيل ومحمد، منير شاكر و خرو  )220
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ولك  بشر  د  يتم تفسيرها بعناية وحرص شديدي  حيث يمك  تفسير  ،ستكو  عليه يي المستقبل
بعض النسب المعيارية التي تكو  مودودة يي القعاع الذي تعمأل ييأه النسب م  خنت مقارنتها ب

المنشتة دو مقارنتها مل النسب للمنشر  األخرى العاملأة يأي نفأس القعأاع دو نسأب المنشأتة نفسأها 
 221للفترا  السابقة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .111،مردل سابة ذكره، صقدرة التحليل المالي على قياس الربحية بحالة تطبيقية على شركة سيريتل ( البيعار، محمد، 221
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 الرابعالفصل 

 الدراسة الميدانية 

 بتحليل ومناقشة استمارة االستبانة(

ت تحليأل المحأور عأرض وتحليأل البيانأا  التأي تضأمنتها اسأتمارة االسأتبيا  مأ  خأنسيتناوت هأذا 
حأأأوت دور ددوا  التحليأأأل  ،المتأأأارف االسأأأنمية يأأأي مدينأأأة دمشأأأة مأأأ  العأأأاملي  يأأأي عينأأأةدراى 

 .ةيي سوريالمالي يي ترشيد القرار التمويلي يي المتارف االسنمية 

( لتميأأل إدابأأة 5وقأأد تأأم اسأأتخدام مقيأأاس ليكأأر  الخماسأأي ذو الخمسأأة رتأأب والأأذي دععأأي رقأأم ) 
احأأدة دردأأة موايأأة بشأأدة حيأأث يتأأوزع مأأ  اعلأأى وز  لأأه إلأأى ددنأأى وز  لأأه والأأذي دععأأي دردأأه و 

 لتميل يقرة غير مواية بشدة.

 عينة الدراسة:4-1

ترشيد القرار يي ددوا  التحليل المالي  حوت دورالموظفي  يي المتارف ااسنمية لمعرية ردي 

تشمل  ةعينة عشوا ي وزع علىاستبيا   تم تتميم سوريةيي  التمويلي يي المتارف ااسنمية

يي المتارف ااسنمية سواى يي  العاملي  بالمالية والعمليا  المتريية التمويلية الموظفي  ي ا 

استبانة، دميعها تالحة  84استبانة، واسترداد110تم توزيل وقد  ،و يي الفروعاادارة الر يسية د

 للتحليل يقراتها مكتملة اادابة.
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 الدراسة: اةأد4-2

تتميمها على الدراسا  السابقة ذا  التلة  اعتمد ،استبانة خاتة بالدراسة الحالية تم تتميم

التي ددرتها  على الدانب النظري لهذا البحث بااضاية إلى االستفادة م  المناقشا و بالموضوع، 

 .مل الدكتور المشرف

 تكون  االستبانة م  قسمي  دساسيي :

 القسم األوت: يتعلة ببعض البيانا  الشختية للمديبي .

 القسم الياني: يتعلة بتس لة موزعة على المداال  التالية:

عند اتخاذها  ةيي سوريمدات يتعلة باستخدام التحليل المالي يي المتارف االسنمية -دوالً 

 م  يقرا  االستبانة. 12-1وتم التعبير ع  ذلة بالفقرا  م   القرارا  التمويلية،

مدات يتعلة باستخدام ددوا  تحليلية معينة عند اتخاذ القرار التمويلي يي المتارف -يانياً 

 وتم التعبير ع  ذلة بتس لة ع  ينث ددوا  تحليلية وهي: ،ةيي سوري االسنمية

  م  يقرا  االستبانة. 12-13التحليل الردسي، وتم التعبير عنه بالفقرا  م  استخدام 

   م  يقرا  االستبانة. 26-20استخدام التحليل األيقي، وتم التعبير عنه بالفقرا  م 

   م  يقرا  االستبانة. 36-27استخدام النسب المالية، وتم التعبير عنه بالفقرا  م 

ددوا  التحليل المالي يي ترشيد القرار التمويلي يي المتارف  مدات يتعلة باالعتماد على-يالياً 
 م  يقرا  االستبانة. 45-37وتم التعبير عنه بالفقرا  م   ،ةيي سورياالسنمية 
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 األساليب اإلحصاسية:4-3

تم  االستعانة باألساليب ااحتا ية ضم  الحزمة البرمدية ااحتا ية للعلوم االدتماعية 

(spss لمعالدة ) ،البيانا  التي تم الحتوت عليها م  خنت الدراسة الميدانية للعينة المبحوية

 وتحديدًا ي نه تم استخدام األساليب ااحتا ية التالية:

 مقاييس النزعة المركزية: .1

(: بهدف التعرف على تقييما  المستديبي  لكل يقرة م  يقرا  meanالوست الحسابي ) -

 االستبانة.

(: لقياس دردة تشت  قيم إدابا  عينة standard deviationاالنحراف المعياري ) -

 الدراسة ع  الوست الحسابي لكل يقرة.

 التكرارا  والنسب الم وية لوتف عينة الدراسة حسب الختا ص الديموغرايية.  .2

 اختبار دلفا كرونباخ لمعرية مدى يبا  االستبانة. .3

 يرضيا  الدراسة.( الختبار 0ne simple t – test) t – testاختبار  .4

 اختبار جودة األداة م  حيث الصدق والثبات 4-4

قام  الباحية بالتتكد م  تنحية االستبانة كتداة لدمل البيانا ، صدق األداة: 4-4-1

وذلة بعرضها على عدد م  األساتذة والخبراى المختتي  بعلم ااحتاى والمحاسبة ومناهج 

ين  المقترحة م  المختتي  قبل توزيعها على عينة البحث العلمي، وتم بعد ذلة إدراى التعد

 الدراسة.
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 ثبات األداة:4-4-2

لقياس مدى يبا  دداة القياس، ولمعرية مدى اعتمادية نتا دها يقد استخدم  الباحية اختبار 

)كرونباخ دلفا( لنتساق الداخلي، حيث بلت  اعتمادية االستبانة حسب معيار كرونباخ دلفا 

 عالية، وذا  اعتمادية ديدة لنتا ج الدراسة.وهي نسبة  88%

 (: معامل الثبات لكل مجال م  مجاالت االستبانة3جدول رقمب

 (Cronbach's Alphaمعامل اليبا  ) المتتير

 812. استخدام التحليل المالي 

 770. استخدام التحليل الراسي 

 836. استخدام التحليل االيقي 

 557. استخدام النسب المالية 

 668. ددوا  التحليل المالي وترشيد القرار التمويلي 

 880. المتوست 

 

الددوت السابة يوضح معامل اليبا  لكل مدات م  مداال  االستبانة ودميعها معقولة 

 ودالة احتا يًا.
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 عر  وتحليل البيانات واختبار الفرضيات: 4-5

قام  الباحية بتحليل البيانا  التي قام  بدمعها م  خنت االستبانا  الموزعة، وذلة 

باستخدام األساليب ااحتا ية المناسبة ضم  الحزمة البرمدية ااحتا ية للعلوم 

 حيث تم التوتل إلى النتا ج التالية:spss  االدتماعية 

 خصاسص عينة الدراسة: -

يبي  الددوت التالي ختا ص عينة الدراسة م  حيث عدد سنوا  الخبرة والدردة العلمية وتلقي 

 دورا  بالتحليل المالي وودود قسم متختص بالتحليل المالي. 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب بع  الخصاسص الديموغرافية4جدول رقمب

 النسبة الم وية التكرار البيا  البيانا  الشختية  

 %4005 34 5دقل م   سنوا  الخبرة 

 %5701 48 10-5م   

 %204 2 10دكتر م   

 %408 4 دكتوراة الدردة العلمية 

 %1607 14 مادستير 

 %7104 60 إدازة  

 %701 6 معهد 
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 %5803 42 نعم تلقي دورا  بالتحليل المالي 

 %4107 35 ال 

 %8507 72 نعم  ودود قسم متختص بالتحليل المالي

 %1403 12 ال 

 

 يتبي  م  الددوت السابة ما يلي:

( سنوا ، حيث بلت  نسبتهم 10- 5معظم ديراد عينة الدراسة كان  خبرتهم م  ) .1

سنوا (  5، بينما بلت  نسبة ديراد العينة الذي  كان  خبرتهم )دقل م  5701%

نسبته سنوا ( ما  10، كما شكل المديبو  الذي  كان  خبرتهم )دكير م  4005%

، وبالتالي هذا دليل على ودود خبرة ديدة لدى ديراد العينة بالعمل المتريي 204%

 .ةة عهد المتارف ااسنمية يي سوريااسنمي على الرغم م  حداي

معظم ديراد عينة الدراسة كان  دردتهم العلمية هي إدازة، حيث بل  عدد المدازي  يي  .2

المادستير حيث كا  عدد الحاتلي  على  ، يليه دردة% 7104( دي بنسبة 60العينة)

وهذا دليل على د  الدردة العلمية أليراد العينة  %1607( دي بنسبة 14دردة المادستير)

 كان  ديدة.

( 42دكير م  نتف ديراد عينة الدراسة تلقوا دورا  بالتحليل المالي حيث بل  عددهم ) .3

د العينة بموضوع وهذا مؤشر ديد على يهم ووعي ديرا %5803موظف دي بنسبة 

 الدراسة وعلى اعتماد المتارف ااسنمية على التحليل المالي.
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إال د  الدورا  المتعلقة بالتحليل المالي والتي يتلقاها الموظفو  يي المتأارف االسأنمية 
 ال تقتتر على التحليل المالي وانما هي دزى م  دورة خاتة بالتمويل بشكل عام. 

وا بودود قسم متختص بالتحليل المالي ضم  الفرع دو اادارة غالبية ديراد العينة دداب .4

، وهذا مؤشر ديد %8507( موظف دي بنسبة 72التي يعملو  بها حيث بل  عددهم)

 على دور التحليل المالي يي المتارف ااسنمية. 

 نتاسج اإلحصاء الوصفي: -

االسالمية العاملة في المصارف نتاسج اإلحصاء الوصفي للبيانات المتعلقة باستخدام 
 سوريا التحليل المالي عند اتخاذها القرارات التمويلية:

( المتوسعا  الحسابية واالنحرايا  المعيارية ومستوى الداللة ادابا  5يبي  الددوت رقم )
 ااسنمية المتارف )تستخدمديراد عينة الدراسة على دس لة االستبانة المتعلة بالفرضية األولى 

 (.التمويلية قراراتها اتخاذ عند المالي التحليل سوريا يي العاملة

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة إلجابات أفراد 5الجدول رقم ب

 العينة على أسسلة المجال األول

رقم 

 العبارة

المتوست  العبارا 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  قيمة   

 الداللة

المتارف االسنمية التحليل المالي عند اتخاذ قراراتها  تستخدم 1

التمويلية بكل دنواعها )قتير دو عويل األدل، نقدي دوعيني، 

 داخلي دو خاردي(

4081 00325 1110585 00000 

تدرب المتارف االسنمية العاملي  لديها بشكل مستمر على  2

 التحليل المالي
4012 00827 450632 00000 
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المتارف االسنمية قسم متختص للقيام بالتحليل يودد يي  3

 المالي قبل منح التمويل للعمنى
4062 00572 730137 00000 

ما تتمتل به المتارف االسنمية م  ختا ص عدم التعامل  4

بالفا دة واالستيمار بالمشاريل المقبولة شرعًا ساهم يي زيادة 

 قرارا  التمويلاعتمادها على التحليل المالي عند اتخاذها 

3060 10262 260105 00000 

ديع  التشريعا  والقواني  المنظمة لعمل المتارف االسنمية  5

إلى زيادة اعتماد هذه المتارف على التحليل  ةيي سوري

 المالي عند اتخاذها القرارا  التمويلية

3071 10168 220157 00000 

اعتماد المتارف تساهم األوضاع السا دة يي البلد على زيادة  6

االسنمية على التحليل المالي عند اتخاذ قرارها التمويلي 

 لضما  اتخاذ قرار سليم

4002 10251 220473 00000 

تقوم المتارف االسنمية بالتحليل المالي للمعلوما  المالية  7

 لعالبي التمويل وألكير م  يترة مالية واحدة

4062 00752 550772 00000 

المتارف االسنمية م  عدم توير موظفي  مؤهلي  تعاني  8

مختتي  بالتحليل المالي اضاية إلى نقص التدهيزا  

 االلكترونية النزمة للقيام بالتحليل المالي

3024 10350 210286 00000 

ستخدام التحليل المالي م  قبل المتارف االسنمية ا يقتتر 2

على التي  ذا   العاملة يي سوريا عند تقديمها التمويل بناى

 المخاعرة العالية )كالمشاركة والمضاربة(

2086 10415 180500 00000 

تستخدم المتارف االسنمية التحليل المالي عند منح العمنى  10

التمويل بناى تي  التمويل ذا  العا د الياب  )كالمرابحة 

 واالدارة(.

3062 10388 230204 00000 

يتم استخدام التحليل المالي م  قبل المتارف االسنمية عند  11

اتحاذ قراراتها التمويلية بتض النظر ع  خضوع قوا م العميل 

4031 00465 840227 00000 
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 عالب التمويل للتدقية.

تستخدم المتارف االسنمية التحليل المالي التخاذ القرار  12

يل لضمانا  مالية التمويلي حتى عند تقديم العميل عالب التمو 

 وعينية.

4045 00501 810427 00000 

 00000 620855 00583 3022 المتوست الحسابي لدميل الفقرا  

 

يتضأح مأ  خأأنت البيانأا  الأواردة يأأي الدأدوت السأابة د  المتوسأأت الحسأابي لكأل يقأأرة مأ  يقأأرا  
التحليل المالي مأ  قبأل  وهو )يقتتر استخدام 2، باستيناى السؤات رقم 3المدات األوت قد تداوز 

المتأأارف االسأأنمية العاملأأة يأأي سأأوريا عنأأد تقأأديمها التمويأأل بنأأاى علأأى التأأي  ذا  المخأأأاعرة 
( والسأأبب يأأي ذلأأة هأأو د  2086( حيأأث كأأا  المتوسأأت الحسأأابي )العاليأأة كالمشأأاركة والمضأأاربة

د منحهأأا المتأأارف االسأأنمية ال تعبأأة سأأوى تأأيتة المرابحأأة مأأ  تأأي  التمويأأل االسأأنمي عنأأ
التمويأأأأل، وكأأأأا  ردي المديأأأأب  د  ذلأأأأة بسأأأأبب القأأأأواني  والتشأأأأريعا  والتعليمأأأأا  الناظمأأأأة لعمأأأأل 
 المتارف االسنمية والتي تلعب دورًا هامًا يي تقرير وتحديد دسس وقواعد وتي  منح التمويل. 

 كمأأا إ  السأأؤات اليأأام  )تعأأاني المتأأارف االسأأنمية مأأ  عأأدم تأأوير مأأوظفي  مأأؤهلي  مختتأأي  
بالتحليأأأل المأأأالي اضأأأاية إلأأأى نقأأأص التدهيأأأزا  االلكترونيأأأة النزمأأأة للقيأأأام بالتحليأأأل المأأأالي( كأأأا  

( دي قريأأب مأأ  المحايأأد وذلأأة يعأأود إلأأى د  المتأأارف 3026المتوسأأت الحسأأابي لادابأأة عليأأه )
االسأأأأنمية تدأأأأري دورا  لموظفيهأأأأا بالتحليأأأأل المأأأأالي وكانأأأأ  التايأأأأة مأأأأ  هأأأأذا السأأأأؤات إدراة يهأأأأم 

 يبي  لبنود االستبانة والتركيز ديناى االدابة.المد

(، دي د  معظأأم إدابأأا  3022كمأأا د  المتوسأأت الحسأأابي لدميأأل يقأأرا  المدأأات األوت قأأد بلأأ  ) 

ديراد العينة نحو دس لة هأذا المدأات كانأ  قريبأة مأ  عبأارة موايأة، وهأذا يأدت علأى د  ديأراد العينأة 
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 عنأد المأالي التحليأل ةسأوري يأي ااسأنمية المتأارف تسأتخدم يؤيدو  الفرضأية األولأى، وبالتأالي

 . التمويلية قراراتها اتخاذ

دما االنحراف المعياري لدميل إدابا  ديراد العينة والذي يشير إلى مدى تشت  إدابا  ديراد 

(، وهذه النسبة المنخفضة تدت على د  إدابا  ديراد 00583العينة ع  الوست الحسابي يقد بل  )

متقاربة ومتشابهة إلى حٍد ما. كما د  مستوى الداللة لدميل إدابا  ديراد العينة كا  العينة كان  

 ، وبالتالي مستوى اليقة ب دابا  ديراد العينة كا  مرتفل.%1دقل م  

( وهذا يشير 620855كا  )t والمتوست العام لقيمة  %1كان  دالة عند مستوى  (t)كما د  قيمة 

 بنود الفقرا  المترابعة يي المدات األوت )استخدام التحليل المالي(.إلى ارتفاع االستدابا  على 

  المصارف االسالمية في نتاسج اإلحصاء الوصفي للبيانات المتعلقة باستخدام

 :أدوات تحليلية معينة عند اتخاذ القرار التمويلي ةسوري

وهنا يودد ينث ددوا  تحليلية تم التعرق لها هي التحليل الردسي والتحليل األيقي 

 والنسب المالية. 

المصلللارف االسلللالمية نتلللاسج اإلحصلللاء الوصلللفي للبيانلللات المتعلقلللة باسلللتخدام  -1
 التحليل الرأسي عند اتخاذها القرار التمويلي:

المعيارية ومستوى الداللة ادابا  ( المتوسعا  الحسابية واالنحرايا  6يبي  الددوت رقم )

ديراد عينة الدراسة على دس لة االستبانة المتعلقة بالفرضية الفرعية األولى م  الفرضية 

تستخدم المصارف االسالمية التحليل الرأسي عند اتخاذها القرار الر يسية اليانية: )

 (.التمويلي
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ة ومستوى الداللة إلجابات أفراد : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري6جدول رقم 

 العينة على أسسلة المجال الثاني الجزء األول

رقم 

 العبارة

المتوست  العبارا 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  قيمة  

 الداللة

تقوم المتارف االسنمية بالتحليل الردسي عند اتخاذ قرارها  13

 التمويلالتمويلي لبيا  المركز المالي للمنشتة عالبة 
4012 00521 650028 00000 

تقوم المتارف االسنمية بالتحليل الردسي لمعرية مدى اعتماد  14

 العميل عالب التمويل على متادر التمويل الداخلية والخاردية
4017 00618 610825 00000 

تستخدم المتارف ااسنمية التحليل الردسي م  ددل معرية  15

 م  بنود القوا م الماليةاألهمية النسبية لكل بند 
4033 00608 650338 00000 

التحليل الردسي ادراى مقارنا  تستخدم المتارف االسنمية  16

للنسب الردسية للقوا م المالية للمنشتة مل النسب الممايلة لدى 

المنايسي  ومتوسعا  التناعة مما يمك  م  تحديد مدى 

الذي تمارسه األداى الديد م  خنت التناعة دو النشا  

 المنشتة.

3074 10204 280465 00000 

تستخدم المتارف االسنمية التحليل الردسي لتحديد األهمية  17

النسبية لكل عنتر م  عناتر قا مة الدخل بالنسبة إلى 

 تايي المبيعا 

4007 00636 580673 00000 

حتى ولو كا   تستخدم المتارف االسنمية التحليل الردسي 18

 .قراراها التمويلي قتير األدل

4000 00728 500351 00000 
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تستخدم المتارف االسنمية التحليل الردسي لمعرية كيف  12

تستخدم المنشتة عالبة التمويل دموالها وكيفية توزيعها بي  

 دتوت متداولة ودتوت يابتة

4014 00747 500846 00000 

 00000 760116 00423 4002 الفقرا المتوست الحسابي لدميل  

 

( د  المتوست الحسابي لدميل يقرا  6يتضح م  خنت البيانا  الواردة يي الددوت دعنه رقم )

(، دي د  معظم إدابا  ديراد العينة نحو دس لة هذا المدات كان  4002المدات الياني كا  )

يؤيدو  الفرضية الفرعية األولى م  قريبة م  عبارة مواية، وهذا يدت على د  ديراد العينة 

تستخدم المتارف االسنمية التحليل الردسي عند اتخاذها  الفرضية الر يسية اليانية، وبالتالي

 . القرار التمويلي

(، وهذه النسبة المنخفضة تدت 00423دما االنحراف المعياري لدميل إدابا  ديراد العينة يقد بل  )

ان  متقاربة ومتشابهة إلى حٍد ما. كما د  مستوى الداللة لدميل على د  إدابا  ديراد العينة ك

 ، وبالتالي مستوى اليقة ب دابا  ديراد العينة كا  مرتفل.%1إدابا  ديراد العينة كا  دقل م  

( وهذا يشير 760116كا  )t والمتوست العام لقيمة  %1كان  دالة عند مستوى  (t)كما د  قيمة 

لى بنود الفقرا  المترابعة يي الدزى األوت م   المدات الياني )استخدام إلى ارتفاع االستدابا  ع

 التحليل الردسي(.
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المصلللارف االسلللالمية نتلللاسج اإلحصلللاء الوصلللفي للبيانلللات المتعلقلللة باسلللتخدام  -5
 التحليل األفقي عند اتخاذها القرار التمويلي:

المعيارية ومستوى الداللة ادابا  ( المتوسعا  الحسابية واالنحرايا  7يبي  الددوت رقم )

ديراد عينة الدراسة على دس لة االستبانة المتعلقة بالفرضية الفرعية اليانية م  الفرضية 

 (.تستخدم المصارف االسالمية التحليل األفقي عند اتخاذها القرار التمويليالر يسية )

الداللة إلجابات أفراد  : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى 7جدول رقم 

 العينة على أسسلة المجال الثاني الجزء الثاني

رقم 

 العبارة

المتوست  العبارا 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  قيمة  

 الداللة

اعتماد المتارف االسنمية على التحليل األيقي يمكنها م   20

 التنبؤ بمستقبل المنشتة عالبة التمويل.
4055 00547 760235 00000 

تعتمد المتارف االسنمية على التحليل األيقي عند اتخاذها  21

 القرار التمويلي للحكم على دداى المنشتة عالبة التمويل  
4057 00544 770004 00000 

تستخدم المتارف االسنمية التحليل األيقي لمعرية التتيرا   22

عدة التي تعرد على اتوت المنشتة عالبة التمويل على مدى 

يترا  زمنية حيث د  زيادة االستيمارا  تؤدي بشكل عام إلى 

 زيادة انتادية المنشتة.

4057 00482 840152 00000 

التحليل األيقي لمعرية التتيرا  تستخدم المتارف االسنمية  23

التي حتل  على متادر التمويل الخاردية )الديو (والداخلية 

 على مدار عدة يترا  زمنية.

4052 00521 700201 00000 
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تستخدم المتارف االسنمية التحليل األيقي لمقارنة ما إذا  24

كان  وتيرة ارتفاع األتوت المتداولة يي المنشتة عالبة التمويل 

دسرع م  الختوم المتداولة )دي هناة ردس مات عامل مودب( 

 دو بالعكس.

4012 00767 420222 00000 

للمقارنة بي  الربح  التحليل األيقيتستخدم المتارف االسنمية  25

 الذي حققه العميل عالب التمويل على مدار عدة سنوا  سابقة

 .وبالتالي تقييم ربحيته

4064 00482 880277 00000 

ال تقتتر المتارف االسنمية على التحليل الردسي عند  26

نما تستخدم كل م  التحليل الردسي  اتخاذها القرار التمويلي وام

 يي نفس الوق  للوتوت إلى نتا ج دكير موضوعيةواأليقي 

4033 00683 580188 00000 

 00000 270022 00422 4047 المتوست الحسابي لدميل الفقرا  

 

( د  المتوست الحسابي لدميل يقرا  7يتضح م  خنت البيانا  الواردة يي الددوت دعنه رقم )

ديراد العينة نحو دس لة هذا المدات كان  (، دي د  معظم إدابا  4047المدات الياني كا  )

قريبة م  عبارة مواية، وهذا يدت على د  ديراد العينة يؤيدو  الفرضية الفرعية اليانية م  

تستخدم المتارف االسنمية التحليل األيقي عند اتخاذها  الفرضية الر يسية اليانية، وبالتالي

 . القرار التمويلي

(، وهذه النسبة المنخفضة تدت 00422إدابا  ديراد العينة يقد بل  ) دما االنحراف المعياري لدميل

على د  إدابا  ديراد العينة كان  متقاربة ومتشابهة إلى حٍد ما. كما د  مستوى الداللة لدميل 

 ، وبالتالي مستوى اليقة ب دابا  ديراد العينة كا  مرتفل.%1إدابا  ديراد العينة كا  دقل م  
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( وهذا 270022كا  )t والمتوست  العام لقيمة  %1كان  دالة عند مستوى  (t )كما د  قيمة 

يشير إلى ارتفاع االستدابا  على بنود الفقرا  المترابعة يي الدزى الياني م  المدات الياني 

 األيقي(. )استخدام التحليل

المصلللارف االسلللالمية نتلللاسج اإلحصلللاء الوصلللفي للبيانلللات المتعلقلللة باسلللتخدام  -3
 ة عند اتخاذها القرار التمويلي:النسب المالي

( المتوسعا  الحسابية واالنحرايا  المعيارية ومستوى الداللة ادابا  8يبي  الددوت رقم )

ديراد عينة الدراسة على دس لة االستبانة المتعلقة بالفرضية الفرعية اليالية م  الفرضية 

 (.عند اتخاذها القرار التمويليتستخدم المصارف االسالمية النسب المالية الر يسية اليانية )

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة إلجابات أفراد العينة 8جدول رقم

 على أسسلة المجال الثاني الجزء الثالث

رقم 

 العبارة

المتوست  العبارا 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  قيمة  

 الداللة

 00000 280178 00422 4074 نسب السيولة 27

 00000 740216 00573 4064 نسب الربحية 28

 00000 610755 00640 4031 نسب النشا  22

 00000 200182 00474 4067 نسب المديونية 30

 00000 480208 00760 4000 نسب السوق  31
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تراعي المتارف االسنمية اختنف العرق والسياسا   32

 النسب الماليةالمحاسبية عند استخدامها 

3086 00802 430712 00000 

تستخدم المتارف االسنمية النسب المالية للتنبؤ بالوضل  33

 المالي للعميل

4045 00501 810427 00000 

تودد مشاكل تعية استخدام النسب المالية كتداة لتقييم دداى  34

 المنشتة وبالتالي ترشيد القرار التمويلي المتخذ

3048 10103 280888 00000 

35 

 

تراعي المتارف االسنمية دير التضخم عند استخدامها 

 للنسب المالية ومقارنتها

4040 00661 610027 00000 

عدم القدرة على يهم النسب المالية والتفسير التحيح لها تقلل  36

 م  قدرتها على ترشيد اتخاذ القرار التمويلي

3086 10110 310845 00000 

 00000 1160712 00333 4024 لدميل الفقرا المتوست الحسابي  

 

( د  المتوست الحسابي لدميل يقرا  8  الواردة يي الددوت دعنه رقم )يتضح م  خنت البيانا

( باستيناى السؤات المتعلة بودود مشاكل تعية استخدام النسب المالية 4المدات الياني تداوز)

( دي قريب م  المحايد 3048القرار التمويلي المتخذ يكا )كتداة لتقييم دداى المنشتة وبالتالي ترشيد 

حيث د  ودود دي مشاكل عند منح التمويل تقابلها المتارف ااسنمية بشرو  وضمانا  

 إضايية حتى تضم  التسديد.
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والسؤالي  )عدم القدرة على يهم النسب المالية والتفسير التحيح لها تقلل م  قدرتها على ترشيد 

التمويلي( و)تراعي المتارف االسنمية اختنف العرق والسياسا  المحاسبية عند  اتخاذ القرار

( دي قريب م  3086استخدامها النسب المالية( كا  المتوست الحسابي لادابة عليهما كا  )

 المواية.

(، دي د  معظم إدابا  4024كما يتضح د  المتوست الحسابي لدميل يقرا  المدات الياني ) 

نة نحو دس لة هذا المدات كان  قريبة م  عبارة مواية، وهذا يدت على د  ديراد العينة ديراد العي

المتارف يؤيدو  الفرضية الفرعية اليالية م  الفرضية الر يسية اليانية، وبالتالي تستخدم 

 . االسنمية النسب المالية عند اتخاذها القرار التمويلي

(، وهذه النسبة المنخفضة تدت 00333اد العينة يقد بل  )دما االنحراف المعياري لدميل إدابا  دير 

على د  إدابا  ديراد العينة كان  متقاربة ومتشابهة إلى حٍد ما. كما د  مستوى الداللة لدميل 

 ، وبالتالي مستوى اليقة ب دابا  ديراد العينة كا  مرتفل.%1إدابا  ديراد العينة كا  دقل م  

( وهذا 1160712كا  )t والمتوست  العام لقيمة  %1ند مستوى كان  دالة ع (t )كما د  قيمة 

يشير إلى ارتفاع االستدابا  على بنود الفقرا  المترابعة يي الدزى اليالث م  المدات الياني  

 المالية(.)استخدام النسب 

ولك  عند امعا  النظر بالنتا ج السابقة ندد د  اادابا  كان  بدردة دعلى لنسب السيولة 

يونية والربحية يليها نسب النشا  ينسب السوق يهذا يدت على استخدام المتارف ااسنمية والمد

 للنسب المالية ولك  بدردا  دهمية متفاوتة لهذه النسب.
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  في  المصارف االسالميةنتاسج اإلحصاء الوصفي للبيانات المتعلقة باعتماد

 :على أدوات التحليل المالي يؤدي إلى ترشيد القرار التمويلي ةسوري

( المتوسعا  الحسابية واالنحرايا  المعيارية ومستوى الداللة ادابا  ديراد 2يبي  الددوت رقم )

يؤدي استخدام ددوا  التحليل المالي عينة الدراسة على دس لة االستبانة المتعلقة بالفرضية اليالية )

 (.إلى ترشيد قراراتها التمويلية ةيي سورياالسنمية  م  قبل المتارف

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة إلجابات أفراد 9جدول رقم 

 العينة على أسسلة المجال الثالث

رقم 

 العبارة

المتوست  العبارا 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  قيمة  

 الداللة

المالي وم  خنت ددواته المختلفة )تحليل ردسي_  يسهم التحليل 37

تحليل ديقي _ نسب مالية( يي تويير المعلوما  النزمة 

 التخاذ القرار التمويلي يي المتارف االسنمية

4057 00428 840152 00000 

اعتماد المتارف االسنمية على ددوا  التحليل المالي يمكنها  38

 بالتمويل قبل منح التمويلم  معرية المخاعر المرتبعة 
4055 00501 830240 00000 

تعتمد المتارف االسنمية على ددوا  التحليل المالي للتنبؤ  32

 بالوضل المالي للعميل
4055 00547 760235 00000 

يمك  استخدام ددوا  التحليل المالي م  قبل المتارف  40

عا د الذي االسنمية عند اتخاذ قرارتها التمويلية م  معرية ال

 يحققه العميل عالب التمويل.

4038 00612 640852 00000 
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تستخدم المتارف االسنمية ددوا  التحليل المالي لتقييم  41

سيولة المنشتة عالبة التمويل وبالتالي قدرتها على سداد 

 التزاماتها.

4062 00482 860655 00000 

المتارف يؤدي استخدام ددوا  التحليل المالي م  قبل  42

االسنمية عند اتخاذ قرارتها التمويلية إلى توديه التمويل 

للقعاعا  االقتتادية التي تلبي حادا  المدتمل وبما يحقة 

 دهداف التنمية االقتتادية.

3086 

 

10043 330825 00000 

تستخدم المتارف االسنمية ددوا  التحليل المالي للحكم على  43

 يي استخدام الموارد المتاحة لديها. كفاىة المنشتة عالبة التمويل

4040 

 

00540 740705 00000 

تستخدم المتارف االسنمية ددوا  التحليل المالي لمعرية  44

تعكس نوع م  الحتة السوقية للعميل عالب التمويل والتي 

األما  تعتمد عليه المتارف بختوص ضما  حقوقها يي 

 لتزاماتهحات تعير العميل وعدم قدرته على الوياى با

3086 00271 360400 00000 

45 

 

قلة استخدام المتارف االسنمية ألدوا  التحليل المالي عند 

اتخاذها القرارا  التمويلية تسهم يي زيادة مشاكل عدم القدرة 

 على السداد

4031 00776 500213 00000 

 00000 1020523 00363 4034 المتوست الحسابي لدميل الفقرا  

 

خنت البيانا  الواردة يي الددوت دعنه د  المتوست الحسابي لدميل يقرا  المدات يتضح م  

(، دي د  معظم إدابا  ديراد العينة نحو دس لة هذا المدات كان  قريبة م  4، 34الياني كا  )

يؤدي استخدام  عبارة مواية، وهذا يدت على د  ديراد العينة يؤيدو  الفرضية اليالية، وبالتالي
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التحليل المالي م  قبل المتارف االسنمية العاملة يي سوريا إلى ترشيد قراراتها ددوا  

 . التمويلية

(، وهذه النسبة المنخفضة تدت 00363دما االنحراف المعياري لدميل إدابا  ديراد العينة يقد بل  )

لة لدميل على د  إدابا  ديراد العينة كان  متقاربة ومتشابهة إلى حٍد ما. كما د  مستوى الدال

 ، وبالتالي مستوى اليقة ب دابا  ديراد العينة كا  مرتفل.%1إدابا  ديراد العينة كا  دقل م  

( وهذا 1020523كا  )t والمتوست  العام لقيمة  %1كان  دالة عند مستوى  (t )كما د  قيمة 

 .يشير إلى ارتفاع االستدابا  على بنود الفقرا  المترابعة يي المدات اليالث

 نتاسج اختبار الفرضيات:4-6

 one simpleللعينة الواحدة ) t-testقام  الباحية باختبار الفرضيا  وذلة باستخدام اختبار 

t-test حيث تم التوتل إلى النتا ج التالية: %1(، وذلة عند مستوى داللة 

 :اختبار الفرضية األولى 

 عند المالي التحليلة سوري يي ااسنمية المتارف تستخدموتنص هذه الفرضية على دنه   
  . التمويلية قراراتها اتخاذ

ولتحديد تحة هذه الفرضية دو عدم تحتها قام  الباحية بتحليل النتا ج التي تم التوتل إليها 
 عينة الواحدة حسب الددوت التالي:للt-testاختبار م  خنت 
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 للفرضية األولى t-test: نتاسج اختبار 10دول رقم ج

المتوست  الفرضية

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 t قيمة

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 النتيدة

 يي ااسنمية المتارف تستخدم
 اتخاذ عند المالي التحليل ةسوري

 .التمويلية قراراتها

 

قبوت  00000 620855 00583 30228

 الفرضية 

  

الددولية عند  t( بينما قيمة 620855المحسوبة هي ) tم  خنت الددوت السابة يتبي  د  قيمة 

 tالمحسوبة وقيمة  t، بالمقارنة بي  قيمة 2058هي  %1ومستوى داللة  83دردا  حرية 

الددولية، وبالتالي تقبل الباحية الفرضية  tالمحسوبة دكبر م  قيمة  t يتبي  د  قيمة الددولية

 التحليل ةسوري يي ااسنمية المتارف تستخدمدي  اليانية )الفرضية البديلة وليس يرضية العدم(

، ويؤكد هذا قيمة مستوى الداللة والذي يساوي تفرًا وهو دقل التمويلية قراراتها اتخاذ عند المالي

 .%1م  

 :اختبار الفرضية الثانية 

 يي ااسنمية هناة ددوا  تحليلية معينة تستخدمها المتارف وتنص هذه الفرضية على دنه  
 .التمويلية   عند اتخاذ قراراتها يةسور 

 :التالية الفرعية الفرضيا  إلى الر يسية الفرضية هذه تقسيم ويمك 

 .التمويلية عند اتخاذ قراراتها الردسي التحليل ةسوري يي االسنمية المتارف تستخدم .4

 .التمويلية عند اتخاذ قراراتها األيقي التحليل يةسور  يي االسنمية المتارف تستخدم .5
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  .التمويلية المالية عند اتخاذ قراراتها النسب ةسوري يي االسنمية المتارف تستخدم .6
 

 اختبار الفرضية الفرعية األولى:–أواًل 

 :التمويلية عند اتخاذ قراراتها الردسي التحليل يةسور  يي االسنمية المتارف تستخدم

دو عدم تحتها قام  الباحية بتحليل النتا ج التي تم التوتل  ولتحديد تحة هذه الفرضية
 للعينة الواحدة حسب الددوت التالي:  t-testاختبار إليها م  خنت 

 للفرضية الفرعية األولى t-test: نتاسج اختبار 11جدول رقم 

المتوست  الفرضية

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 النتيدة

 يي االسنمية المتارف تستخدم

عند اتخاذ  الردسي التحليل ةسوري

 التمويلية قراراتها

قبوت  00000 760116 00423 4002

 الفرضية 

 

الددولية عند  t( بينما قيمة 760116المحسوبة هي ) tم  خنت الددوت السابة يتبي  د  قيمة 

 tالمحسوبة وقيمة  t، بالمقارنة بي  قيمة 2058هي  %1ومستوى داللة  83دردا  حرية 

الددولية، وبالتالي تقبل الباحية الفرضية  tالمحسوبة دكبر م  قيمة  t يتبي  د  قيمة الددولية

، التمويلية قراراتهاعند اتخاذ  الردسي التحليل ةسوري يي االسنمية المتارف تستخدمدي   اليانية

 .%1ويؤكد هذا قيمة مستوى الداللة والذي يساوي تفرًا دي دقل م 
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 الثانية: اختبار الفرضية الفرعية–ثانياً 

 :التمويلية عند اتخاذ قراراتها التحليل األيقية سوري يي االسنمية المتارف تستخدم

دو عدم تحتها قام  الباحية بتحليل النتا ج التي تم التوتل إليها  ولتحديد تحة هذه الفرضية
 للعينة الواحدة حسب الددوت التالي:  t-testاختبار م  خنت 

 للفرضية الفرعية الثانية t-test: نتاسج اختبار 12جدول رقم 

المتوست  الفرضية

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 النتيدة

 يي االسنمية المتارف تستخدم

عند اتخاذ  األيقي التحليل ةسوري

 التمويلية قراراتها

قبوت  00000 270022 00422 4047

 الفرضية 

 

الددولية عند  t( بينما قيمة 270022المحسوبة هي ) tم  خنت الددوت السابة يتبي  د  قيمة 

 tالمحسوبة وقيمة  t، بالمقارنة بي  قيمة 2058هي  %1ومستوى داللة  83دردا  حرية 

الددولية، وبالتالي تقبل الباحية الفرضية  tالمحسوبة دكبر م  قيمة  t يتبي  د  قيمة الددولية

، ويؤكد التمويلية عند اتخاذ قراراتها األيقي التحليل ةسوري يي االسنمية المتارف تستخدم اليانية

 .%1هذا قيمة مستوى الداللة والذي يساوي تفرًا دي دقل م 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:–ثالثًا 

 :التمويلية عند اتخاذ قراراتها النسب المالية يةسور  يي االسنمية المتارف تستخدم
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دو عدم تحتها قام  الباحية بتحليل النتا ج التي تم التوتل إليها  ولتحديد تحة هذه الفرضية
 للعينة الواحدة حسب الددوت التالي:  t-testاختبار م  خنت 

 للفرضية الفرعية الثالثة t-test: نتاسج اختبار 13جدول رقم 

المتوست  الفرضية

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 النتيدة

 يي االسنمية المتارف تستخدم

النسب المالية عند اتخاذ  يةسور 

 التمويلية قراراتها

قبوت  00000 1160712 00333 4024

 الفرضية 

 

الددولية عند  t( بينما قيمة 1160712المحسوبة هي ) tم  خنت الددوت السابة يتبي  د  قيمة 

 tالمحسوبة وقيمة  t، بالمقارنة بي  قيمة 2058هي  %1ومستوى داللة  83دردا  حرية 

الددولية، وبالتالي تقبل الباحية الفرضية  tالمحسوبة دكبر م  قيمة  t يتبي  د  قيمة الددولية

، ويؤكد التمويلية النسب المالية عند اتخاذ قراراتها يةسور  يي االسنمية المتارف تستخدم اليانية

 .%1هذا قيمة مستوى الداللة والذي يساوي تفرًا دي دقل م 

 :اختبار الفرضية الثالثة 

يؤدي استخدام ددوا  التحليل المالي م  قبل المتارف وتنص هذه الفرضية على دنه   

  . إلى ترشيد قراراتها التمويلية  ةيي سورياالسنمية 
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ولتحديد تحة هذه الفرضية دو عدم تحتها قام  الباحية بتحليل النتا ج التي تم التوتل إليها 

 حدة حسب الددوت التالي:للعينة الوا T-testاختبار م  خنت 

 للفرضية الثالثة t-test: نتاسج اختبار 14جدول رقم

المتوست  الفرضية

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 النتيدة

يأأأأأأأأأؤدي اسأأأأأأأأأتخدام ددوا  التحليأأأأأأأأأل 

المأأأأأأأأأأأالي مأأأأأأأأأأأ  قبأأأأأأأأأأأل المتأأأأأأأأأأأارف 

إلأأأأى ترشأأأأيد  ةيأأأأي سأأأأورياالسأأأأنمية 

 قراراتها التمويلية.

قبوت  00000 1020523 00363 4034

 الفرضية

 

الددولية عند  t( بينما قيمة 1020523المحسوبة هي ) tم  خنت الددوت السابة يتبي  د  قيمة 

 tالمحسوبة وقيمة  t، بالمقارنة بي  قيمة 2058هي  %1ومستوى داللة  83دردا  حرية 

الددولية، وبالتالي تقبل الباحية الفرضية  tالمحسوبة دكبر م  قيمة  t يتبي  د  قيمة الددولية

إلى ترشيد  ةيي سورييؤدي استخدام ددوا  التحليل المالي م  قبل المتارف االسنمية  اليانية

 ، ويؤكد هذا قيمة مستوى الداللة والذي يساوي تفرًا.قراراتها التمويلية

م  خنت اختبار الفرضيا  الينيأة السأابقة تدأد الباحيأة د  دميأل تلأة الفرضأيا  كانأ  مقبولأة، 
يأأأل يأأأي دور ددوا  التحليأأأل المأأأالي يأأأي ترشأأيد قأأأرارا  التمو  وبالتأأالي هأأأذا يؤكأأأد موضأأأوع البحأأث  

  . ةااسنمية يي سوري المتارف
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 :النتاسج 5-1

ترشأأأأيد القأأأأرار التمأأأأويلي يأأأأي  يأأأأي المأأأأالي دور ددوا  التحليأأأأل علأأأأى التعأأأأرف الأأأأى الدراسأأأأة هأأأأدي 
 التوتأأل تأأم بانأأه القأأوت يمكأأ  الدراسأأة بيانأأا  تحليأأل خأأنت ومأأ  ةالمتأأارف االسأأنمية يأأي سأأوري

 التالية:  النتا ج الى

تعتمد المتارف االسنمية على التحليل المأالي عنأد اتخأاذ قرارتهأا التمويليأة بحيأث تودأد  .1
محددة تتخذها هذه المتارف ضم  سياستها التمويلية قبل منح التمويل تحليلية ادراىا  

 لدميل العمنى.
ي وذلأأأة لبنأأأود محأأأددة عنأأأد اتخاذهأأأا القأأأرار تسأأأتخدم المتأأأارف االسأأأنمية التحليأأأل الردسأأأ .2

التمأأأويلي، تتميأأأل هأأأذه البنأأأود باألتأأأوت )بحيأأأث تتخأأأذ نسأأأبة كأأأل مأأأ  األتأأأوت المتداولأأأة 
واليابتأأة مأأ  ادمأأالي األتأأوت( وكأأذلة االلتزامأأا  )وتتخأأذ نسأأب كأأل مأأ  حقأأوق الملكيأأة 

والأربح والختوم عويلة األدل والختوم المتداولة م  ادمأالي الختأوم وحقأوق الملكيأة( 
 ونسبته بالمقارنة مل المبيعا .

تستخدم المتأارف االسأنمية التحليأل األيقأي لبنأود محأددة عنأد اتخاذهأا القأرار التمأويلي،  .3
تقأأار  بينهأأا علأأى بحيأأث وهأأي األتأأوت بتنواعهأأا وااللتزامأأا  بتنواعهأأا والأأربح والمبيعأأا  
 . مدار ينية دعوام متتالية لمعرية التتير الحاتل يي هذه البنود

تستخدم المتارف االسنمية النسب المالية عند اتخاذها القرار التمأويلي وبأدردا  دهميأة  .4
نسأأب يليهأأا متفاوتأأة يهأأي تعتمأأد علأأى نسأأب السأأيولة والربحيأأة والمديونيأأة بالدردأأة األولأأى 

 يقل استخدامها لنسب السوق.بينما النشا  
في  يأي المتأأارف لمأأوظا يتبأي  مأ  خأأنت التحليأل ااحتأأا ي لنسأتبانا  الموزعأأة علأى .5

د  السأأتخدام ددوا  التحليأأل المأأالي دور مهأأم يأأي ترشأأيد القأأأرارا   يأأي سأأوريةاالسأأنمية 
بحيأأأث د  اسأأأتخدام هأأأذه األدوا  يمكأأأ   يأأأي سأأأوريةالتمويليأأأة يأأأي المتأأأارف االسأأأنمية 

المتأأأارف االسأأأنمية مأأأ  الوقأأأوف علأأأى المخأأأاعر المترتبأأأة علأأأى مأأأنح التمويأأأل وبالتأأأالي 
العمأنى  بوضأل اىا  الضرورية لتفادي هذه المخأاعر، كمأا يمكنهأا مأ  التنبأؤاتخاذ االدر 

وتسأأتعيل مأأ  خأأنت اسأأتخدام  المأأالي، التحليأأل علأأى االعتمأأاد عأأالبي التمويأأل مأأ  خأأنت
وتقيأأأيم سأأأيولته وبالتأأأالي  معريأأأة العا أأأد الأأذي يحققأأأه العميأأأل عالأأأب التمويأأل هأأذه األدوا  

 قدرته على سداد التزاماته.
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 التوصيات: 5-2

ضأأرورة االعتمأأاد علأأى التحليأأل المأأالي بالدردأأة األولأأى عنأأد اتخأأاذ القأأرار التمأأويلي ولأأيس  .1
اسأأتخدامه كدأأزى مكمأأل ضأأم  مدموعأأة مأأ  ادأأراىا  سياسأأة مأأنح التمويأأل، خاتأأة وقأأد 

 يب  دور التحليل المالي يي ترشيد القرار التمويلي يي المتارف االسنمية.
يأأأي المتأأأارف االسأأأنمية علأأأى التحليأأأل المأأأالي والقيأأأام ضأأأرورة زيأأأادة تأأأدريب المأأأوظفي   .2

 كل يترة لمواكبة التعورا  الحاتلة يي دساليب التحليل المالي. ومستمرة  بدورا  دديدة

على المتارف االسنمية توديه التمويأل للمشأاريل التأي تلبأي دهأداف التنميأة االقتتأادية  .3
مداال  واسأعة بحيث تتيح لوعني ومنحها تسهين  لما لها م  دور يي دعم االقتتاد ا

دي إلأى زيأادة االسأتيمار وتنويعأه والأذي يأؤدي للتنمية وزيأادة الفأرص االسأتيمارية التأي تأؤ 
 المخاعر وتعظيم العا د على المتارف واالقتتاد يي    واحد.  خفض  إلى

على المتارف االسنمية د  تسأتخدم النسأب الماليأة دميعهأا واال تقلأل مأ  دهميأة بعأض  .4
سب لما لهذه النسب م  دور مهم يي الحكم على الوضل المالي للمنشتة وترشيد القرار الن

 التمويلي المتخذ.
ضأأرورة زيأأادة االعتمأأاد علأأى كأأل مأأ  التحليأأل الردسأأي واأليقأأي عنأأد اتخأأاذ القأأرار التمأأويلي  .5

وعأأدم التركيأأز علأأى بنأأود محأأددة وللفقأأرا  الر يسأأية يقأأت بأأل يدأأب ادأأراى التحليأأل للبنأأود 
التي يمك  د  تؤدي يأي حأات اهمالهأا إلأى نتأا ج خاع أة المدموعا  الفرعية و تيلية و التف

 وبالتالي اتخاذ قرارا  غير سليمة.
عأام لمأا لأه مأ   بشأكل المأالي بالتحليأل االهتمأام زيأادة االسأنمية علأى المتارف تشديل .6

 والمدتمل.دور يي ترشيد القرارا  التمويلية وبالتالي النفل للمتارف والعمنى 
إعأادة النظأر بأأالقواني  والتشأريعا  الناظمأأة لعمأل المتأأارف ااسأنمية والعمأأل علأى سأأ   .7

م  دور يي زيادة يعالية العمل لذلة قواني  دديدة تدعم تعبية باقي التي  التمويلية لما 
 المتريي ااسنمي وتعوره.
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 قائمة المراجع والمصادر

 المراجع باللغة العربية 

 القرن  الكريم        

 :أواًل: الكتب

التحليلللل الملللالي ملللدخل صلللناعة اسأأأماعيل، إسأأأماعيل ومحمأأأد، منيأأأر شأأأاكر و خأأأرو ،  -
 .2000، 1، َعّما : العليعة،  القرارات

 ،البنللللللللللوك التجاريللللللللللة والبنللللللللللوك االسللللللللللالمية االنتأأأأأأأأأأاري، اسأأأأأأأأأأامة، ادارة -
www.kotobarabia.com 

، ااسأأكندرية: الأأدار الدامعيأأة، الماليللةالتحليللل الفنللي واألساسللي لللألوراق حمأاد، عأأارق،  -
 1 ،2006. 

، عمأا ، األرد ، مؤسسأة الأأوراق االتجاهلات الحديثلة فللي التحليلل الملاليالحيأالي، وليأد،  -
 .2004، 1للنشر والتوزيل،  

، منشأأأأأأأأورا  االكاديميأأأأأأأأة العربيأأأأأأأأة المفتوحأأأأأأأأة يأأأأأأأأي التحليللللللللل المللللللللاليالحيأأأأأأأأالي، وليأأأأأأأأد،  -
 .2007الدنمارة،

، 1، القأاهرة، مكتبأة التقأوى،  ف اإلسالمية بي  الفكلر والتطبيلقالمصار شحاتة، حسي ،  -
2006. 

، القأاهرة، مكتبأة أسس ونظم محاسبة التكاليف في المصارف اإلسالميةشحاتة، حسأي ،  -
 .1287، 1التقوى،  

 .2008، 1،رام هللا، التحليل المالي  الشي ، يهمي، -
، 1، عما ، دار المسيرة،  ماليةاإلدارة العدنا  تايه والساقي، سعدو  مهدي و خرو  ،  -

2007. 
، عمأا ، مكتبأة المدتمأل مقدملة فلي اإلدارة الماليلة والتحليلل الملاليعقل، مفلح محمد ،  -

 .2006، 1العربي للنشر والتوزيل،  
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، دأأأدة ،البنأأأة مقدملللة فلللي تلللاري  االقتصلللاد اإلسلللالمي وتطلللوره(.2003العمأأأر ، يأأأؤاد) -
 .2003، 1حوث والتدريب( ، ااسنمي للتنمية )المعهد ااسنمي للب

دبأأأو الفضأأأل دمأأأات الأأأدي ، ابأأأ  منظأأأور، لسأأأا  العأأأرب، دار تأأأادر، دو  ذكأأأر العبعأأأة  -
،2003 . 
االدارة والتحليللل المللالي بأسللس  مفللاهيم  ربابعأأة، علأأي و خأأرو ، و  عبأأد الحلأأيم كرادأأه، -

 .2006، 2،عما : دار تفاى للنشر والتوزيل ، تطبيقات(
التحليل المالي ألغلرا  تقيليم ومراجعلة األداء واالسلتثمار فلي البورصلة   لعفي، دمأي ، -

 .2007: الدار الدامعية، االسكندرية
االتجاهللات الحديثللة فللي التحليللل المللالي واالستمللاني األسللاليب واألدوات  معأأر، محمأأد، -

 .2003، 1، عما : دار وا ل،  واالستخدامات العلمية

 ثانيًا: الدوريات 

 ، مدلأأةاإلسللالميةالتمويللل العقللاري فللي المصللارف  ويرحأأا ، منأأى،  ليأأةبيعأأار، منأأى  -
 .2002، 2 العدد ،25المدلد والقانونية، االقتتادية للعلوم دمشة دامعة

تحليلل االستملا  المصلرفي باسلتخدام مجموعلة مل  الدزراوي ،ابأراهيم والنعيمأي ،ناديأة ،  -
مصللرف الشللرق األوسللط  تطبيقيللة (فللي–المؤشللرات الماليللة المختللارة بدراسللة نظريللة 

،مدلأة اادارة واالقتتأاد ،العأدد  الماليلة2007-2005العراقي لالسلتثمار خلالل الفتلرة 
83 ،2010. 

،مدلأة دراسأا   المشاركة المتناقصة كأداة م  أدوات التمويلل االسلالميحعاب ،كمات،  -
 .2003، 2العدد ،10 اقتتادية معاترة ،المدلد

، مدلأة  وأحكامها في ضوء ضلوابط العقلود المسلتجدةالمشاركة المتناقصة حماد، نزيه،  -
 . 15، العدد 13المدمل الفقهي االسنمي ، السنة 

التحليللل االستمللاني ودوره فللي ترشلليد الأأدغيم، عبأأد العزيأأزواألمي  ،مأأاهر واندرو،إيمأأا ،  -
مدلأة دامعأة ، عمليات اإلقرا  المصلرفي بلالتطبيق عللى المصلرف الصلناعي السلوري 

 العأدد ،28قتتادية والقانونية(،المدلأد البحوث العلمية)سلسلة العلوم االتشري  للدراسا  و 
3 ،2006. 
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 عللى تطبيقيلة المخلاطر االستمانيلة دراسلة فلي وأثلره الملالي التحليلل  تأالح  الزرقأا ، -
 الدامعأة، االقتتأادية للعلأوم بتأداد ،مدلأة كليأة األردنيلة التجاريلة البنلوك مل  عينلة
 .2010، 23العدد

المضلللاربة والقملللار فلللي األسلللواق الماليلللة المعاصلللرة تحليللللل عبأأأد الأأأرحيم ، السأأأاعاتي، -
، 20سأأنمي ، المدلأأد،مدلأأة دامعأأة الملأأة عبأأد العزيأأز: االقتتأأاد اال اقتصللادي وشللرعي

 .2007،ددة ،1العدد
،مدلأة دامعأة الملأة عبأد  في فقه الصيرفة االسالمية الدبار، منحظا  السبهاني، عبد -

 .2003، 1،العدد  16تاد االسنمي ،المدلد العزيز: االقت
لتمويلللل االسلللتثماري فلللي المصلللارف اإلسلللالمية وأهميتللله عبأأأد، دحمأأأد ومحمأأأد، عزيأأأز، ا -

الخأاص بمأأؤتمر  العأأدد الدامعأة، االقتتأادية للعلأأوم بتأداد مدلأأة كليأة االقتصلادية 
 . 2013الكلية،

التحليل المالي في تشخيص عوامل القوة والضلعف فلي القلواسم  تانيأا، دور الرحم ،عبد  -
المالية للشركات المقترضة عنلد اتخلاذ القلرار االستملاني المصلرفي بدراسلة تطبيقيلة فلي 

 ، مدلأأأة دامعأأأة تكريأأأ  للعلأأأوم مجموعلللة مللل  المصلللارف المختلللارة فلللي مدينلللة كركلللوك(
 . 2012، 26العدد، 8اادارية واالقتتادية  المدلد

المصلللارف االسلللالمية والعولملللة الماليلللة باآلثلللار المتوقعلللة وكيفيلللة ي، دحمأأأد، العدلأأأون -
،   نظللر العللاملي  فللي االدارة العليللا فللي المصللارف االسللالمية األردنيللة المواجهللة( وجهللة

 .2002،ددة ،2، العدد22مدلة دامعة الملة عبد العزيز: االقتتاد االسنمي ، المدلد
، مدلأة دامعأة  االنتاجيلة فلي االقتصلاد االسلالمي أثر الربا في القرو العلي ،تأالح ، -

 .2003، العدد األوت ،12دمشة ، المدلد 
سياسات توزيع األرباح فلي البنلوك االسلالمية :البلداسل العادللة بلي  غربي ،عبد الحليم ، -

 .2010، 7، العدد،مدلة الباحث  المساهمي  والمستثمري 
االسلالمية وتحلديات العولملة والتحلرر الملالي المصلارف الموسوي، حيدر ودواد، كمات،  -

، واالقتتادية مدلة القادسية للعلوم اادارية، 2ملللع إشلللارة خاصلللة عللل  اتفاقيلللة بلللازل 
 .2002، 4العدد ،11المدلد

  مقارنللللة أداء المصللللارف اإلسللللالمية والتقليديللللة المأأأأومني، منأأأأذر والسأأأأرودي، عنأأأأا   -
 .2007، 2لعدد ، ا13المنارة، المدلد  باستخدام النسب المالية 

 ثالثًا: الرساسل العلمية
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محددات اختيار البنوك اإلسالمية م  وجهلة نظلر المتعلاملي  األفلراد بشير، محمأد ،  -
، رسأأأالة مادسأأتير ،قسأأأم مللع البنلللوك اإلسللالمية فلللي دولللة الكويتبدراسلللة ميدانيللة (
 . 2013المحاسبة والتمويل ،كلية األعمات ، دامعة الشرق األوست ،

التحللديات العمليلة لتطبيللق المشللاركات فلي المصللارف اإلسللالمية دبأو بكأر، دبأأو بكأر،  -
وأثلللر ذللللك عللللى التنميلللة االقتصلللادية ببلللالتطبيق عللللى المملكلللة العربيلللة السلللعودية 

رسأأأالة مادسأأأتير ،قسأأأم االقتتأأأاد ااسأأأنمي ،كليأأأة الدراسأأأا  ااسأأأنمية ،الدامعأأأة ( 
 .2011األمريكية المفتوحة ،القاهرة ،

دور الهندسلللة الماليلللة فلللي تطلللوير منتجلللات المؤسسلللات الماليلللة اب ،مختأأأار ،بونقأأأ -
االسللالمية بدراسللة نمللاذج لمؤسسللات ماليللة اسللالمية مبتكللرة لعينللة ملل  المؤسسللات 

م وعل مقس،رسأأالة مادسأأتير،  2012-2007الماليللة االسللالمية (خللالل الفتللرة ملل  
 .2012،قلةح،وربارمديقاتدامعة ، كلية العلوم االقتتادية وعلوم التسيير، رلتسييا
قدرة التحليل المالي على قياس الربحية بحالة تطبيقيلة عللى شلركة  البيعار، محمد، -

 .2007رسالة مادستير، قسم المحاسبة ،كلية االقتتاد ،دامعة دمشة، ،سيريتل(
مللدى اسللتخدام النسللب الماليللة فللي اتخللاذ القللرارات التمويليللة فللي  الدعأأايرة ، احمأأد، -

،رسأأأالة مادسأأأتير ،قسأأأم المحاسأأأبة ،كليأأأة  المصلللارف االسلللالمية العامللللة فلللي األرد 
 .2012األعمات، دامعة الشرق األوست ،األرد ،

، رسأأالة مادسأأتير ،قسأأم االقتتأأاد المشللاركة فللي الشللريعة اإلسللالمية حمأأزة، محمأأد، -
ارقة لنستشأأأأأأأأأأأارا  األكاديميأأأأأأأأأأأة والدامعيأأأأأأأأأأأة، دامعأأأأأأأأأأأة سأأأأأأأأأأأان  االسأأأأأأأأأأأنمي ، الشأأأأأأأأأأأ

 .2007كليمنتس،
البيع في الفقه اإلسالمي ب مشروعيته وأنواعه (دراسة عل  المرابحلة حمزة ،محمد ،  -

رسالة مادستير، قسم االقتتاد  كأهم األساليب المستخدمة في المصارف اإلسالمية 
دامعيأأأأة ،دامعأأأأة سأأأأان  كليمنأأأأتس، ااسأأأأنمي ، الشأأأأارقة لنستشأأأأارا  األكاديميأأأأة وال

 .2007الشارقة ، االمارا  ، 
اطللار مقتللرح لتطللوير السياسللة التمويليللة لللدعم عمليللات التمويللل فللي  الأأدماغ، زيأأاد، -

،رسأأأأالة مادسأأأأتير ،قسأأأأم المحاسأأأأبة ،كليأأأأة التدأأأأارة، الدامعأأأأة المصللللارف االسللللالمية 
 .2006االسنمية ،غزة،
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( TDABCالنشلللاط الموجللله بالوقلللت بنظلللام التكلفلللة عللللى أسلللاس الأأأدبس، هيأأأيم،  -
كليأأة  المحاسأأبة،، رسأأالة مادسأأتير، قسأأم كأسللاس التخللاذ القللرارات االداريللة الرشلليدة

 .2014 دامعة دمشة، االقتتاد،
،رسأأأالة  عقلللد السللللم كلللأداة للتمويلللل فلللي المصلللارف اإلسلللالمية الأأأدويكا ، هيفأأأاى، -

والدراسأا  االسأنمية  مادستير ، قسم االقتتاد والمتارف االسنمية ، كلية الشأريعة
 .2003،دامعة اليرموة ، اربد ، 

في رلمص  اإلستماطللللر امخام ها  في تقييدورو  لماليالتحليل أدوات ازاوي ،سأأأأعيدة ، -
 مقسرسأأأأالة مادسأأأأتير،   قلةورالية وية برلتجاوك االبن  استبيانية لعينة مإسة  "درا
دامعة ، كليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة العلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوم االقتتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأادية وعلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوم التسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيير، رلتسييم اوعل

 .2013،قلةح،وربارمديقات
اسللتخدام التحليللل المللالي فللي تقيلليم أداء المؤسسللات االقتصللادية سأأعادة ، اليمأأي  ، -

  دراسلة حاللة المؤسسلة الوطنيلة لصلناعة أجهلزة القيلاس والمراقبلة-وترشيد قراراتها 
،رسأأالة مادسأأتير ،قسأأم العلأأوم االدتماعيأأة ،كليأأة العلأأوم االقتتأأادية وعلأأوم التسأأيير، 

 .2002معة الحاا لخضر ،باتنة،دا
أهميلة تطبيلق نظلام التكلفللة حسلب االنشلطة عللى نشلاط المرابحللة الشأعراني ، عأن،  -

رسأأالة مادسأأتير ،قسأأم المحاسأأبة ، كليأأة فللي المصللارف االسالميةبدراسللة تطبيقيللة ( 
 .2010االقتتاد ،دامعة دمشة ،دمشة ، 

ي للتنبلؤ بلالتعثر بدراسلة مدى اعتماد المصارف عللى التحليلل الملالالعويل، عمأار،  -
، رسأأالة مادسأأتير، قسأأم تطبيقيللة علللى المصللارف التجاريللة الوطنيللة فللي قطللاع غللزة(

 .2008المحاسبة، كلية التدارة ، الدامعة االسنمية،
 البنك على تطبيقية اإلسالمية بدراسة للمصارف المالي األداء تقييمعاتي ،دمأارة،  -

،رسأالة مادسأتير، كليأة االقتتأاد،، دامعأة واالسلتثمار(" للتمويلل األردنلي اإلسلالمي
 . 2010حلب ، 

التحليلللل الملللالي واسلللتخداماته للرقابلللة عللللى األداء والكشلللف عللل  عبأأأد هللا، علأأأي،  -
، رسأالة مادسأتير، قسأم االدارة، كليأة االدارة واالقتتأاد، األكاديميأة العربيأة االنحرافات

 .2008، كوبنهاد  المفتوحة يي الدنمارة،
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التحليلللل الملللالي كلللأداة التخلللاذ القلللرارات فلللي المؤسسلللات خري، عبأأأد الناتأأأر، تأأأ -
ENSP (2010-2011-2012 ،)البتروليلللة فلللي الجزاسلللر دراسلللة حاللللة مؤسسلللة 

رسأالة مادسأتير، قسأم علأوم التسأيير، كليأة العلأوم االقتتأادية وعلأوم التسأيير، دامعأة 
 .2013قاتدي مرباح، ورقلة، 

التجاريللة علللى التحليللل المللالي فللي ترشلليد مللدى اعتمللاد المصللارف الكحلأأو ، خالأأد،  -
، رسأأالة  القللرار االستمللاني "دراسللة ميدانيللة علللى المصللارف العاملللة فللي قطللاع غللزة "
 .2005مادستير، قسم المحاسبة والتمويل ،كلية التدارة ،الدامعة االسنمية ،غزة ،

لة ،رسأأأا معلللايير التمويلللل واالسلللتثمار فلللي البنلللوك االسلللالمية بأأأ  مسأأأعودة ، ميلأأأود، -
مادسأأتير، قسأأم الشأأريعة ،كليأأة العلأأوم االدتماعيأأة والعلأأوم االسأأنمية ،دامعأأة الحأأاا 

   2008لخضر،الدزا ر، 
بيقهللا فللي المصللارف اإلسللالمية فللي المضللاربة المشللتركة ومللدى تطالندأأار، عأأنت،  -

،رسأالة مادسأتير ،قسأم الفقأه المقأار ، كليأة الشأريعة  تطويرهلا (-سلطي  بمعوقاتهلا لف
 .2002،الدامعة ااسنمية ،غزة ،

تطللوير نليللات التمويللل بالمشللاركة فللي المصللارف اإلسللالمية دبأأو الهيدأأاى ،اليأأاس ،  -
،رسأأأالة دكتأأأوراه ،قسأأأم اقتتأأأاد ومتأأأارف إسأأأنمية ،األكاديميأأأة "دراسلللة حاللللة األرد  "

 .2007ية ،دامعة اليرموة ،اربد ، األرد  ،العربية للعلوم المالية والمتري
،رسأالة  اإلسلالميةتطبيلق عقلد المضلاربة فلي المصلارف  إشكاليات، إبراهيمالياسري ، -

 .2002واالقتتاد ،دامعة الكوية ، اادارةمادستير ،قسم االقتتاد ،كلية 

 : أبحاث ومؤتمراترابعاً 

تطبيللق المضللاربة والمشللاركة الثابتللة والمتناقصللة فللي ،اكتأأوبر( ،2004دحمأأد ، دحمأأد،) -
،ورقأأة عمأأل مقدمأأأة للمأأؤتمر الرابأأل للهي أأا  الشأأرعية للمؤسسأأأا  التمللويالت المصللرفية 

 المالية االسنمية ،البحري .
صلللياغته المصلللرفية وانحرافلللات  -عقلللد المرابحلللة بضلللوابطه الشلللريعةدحمأأأد، الوايأأأة،  -

 تتاد ااسنمي ،دامعة دم القرى .لنق، المؤتمر العالمي اليالث التطبيقية(
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  تجربة مصرف الجمهورية في بيع المرابحلة لألملر ،نيسا (2010)امحمد ، عبدالسنم -
ورقأأأة مقدمأأأة لمأأأؤتمر: الخأأأدما  الماليأأأة ااسأأأنمية  بالشراءبدراسلللة تحليليلللة تقويميلللة( 

 عرابلس، ليبيا .  الياني
،دأدة ، 11،بحأث رقأم  وتطبيقاتهلا الحديثلةالمضاربة الشلرعية (،1288األمي  ،حسأ  ) -

 .1البنة ااسنمي للتنمية )المعهد ااسنمي للبحوث والتدريب( ، 
نحو بناء نموذج محاسبي لتقلويم وسلاسل االسلتثمار ،ديلوت(،2005البلتادي، محمد ،)  -

النأدوة الدوليأة : نحأو ترشأيد في البنوك  اإلسالمية بالمرابحة   المضلاربة   المشلاركة(  
 .مسيرة البنوة ااسنمية، اامارا  العربية المتحدة ، دبي

المعايير الشلرعية واالقتصلادية للتمويلل فلي   نيسا (  2010ب التونسي، عبد اللعيف، -
عأرابلس،  ورقة مقدمة لمؤتمر: الخدما  المالية ااسأنمية اليأاني، المصارف اإلسالمية 

 ليبيا. 
 ضلوابط المشلاركة فلي العملل المصلرفي االسلالمي،اكتوبر(،2002دعفر ، عبد القادر ) -

  ،الملتقى العلمي الدولي :األزمة المالية واالقتتادية الدولية ،الدزا ر.
لنموذج البنكي االسالمي فلي ،كأانو  األوت(،ا2011الحبيب ،زواوي ومتعفى، رديف ) -

اليأام  ،المأؤتمر العأالمي (2009-2007حاللة البنلوك الخليجيلةب-ظل األزمة الماليلة 
لنقتتاد والتمويل االسأنمي :النمأو المسأتدام والتنميأة االقتتأادية الشأاملة مأ  المنظأور 

  االسنمي ، الدوحة، قعر.
،  الميةلسلللارف االلة عللللى المصللللر الواقعللللالمخاطللل، حزيأأأرا (، 2002حأأأزوري، حسأأأ  ،) -

 المؤتمر الرابل للمتارف والمؤسسا  المالية ااسنمية، دمشة ، سورية.
تحليللل قضللايا فللي الصللناعة الماليللة –ادارة المخللاطر  حبيأأب ، عأأارق هللا ودحمأأد، خأأا ، -

، (5،)تردمأأة بأأابكر عيمأأا  ( دأأدة: مكتبأأة الملأأة يهأأد، ورقأأة مناسأأبا  رقأأم )االسللالمية 
2003. 

م  صيغ االستثمار اإلسالمية المرابحة الداخلية في البنك اإلسالمي الخعيب ،محمود ، -
واالسلللتثمار والمالحظلللات عليهلللا وكيفيلللة تجنبهلللا ضلللم  االقتصلللاد األردنلللي  للتمويلللل 

 ، المؤتمر العالمي اليالث لنقتتاد ااسنمي ،دامعة دم القرى . اإلسالمي
،النأدوة الدوليأة  عالقلة البنلك المركلزي بلالبنوك االسلالمية،ديلأوت(، 2005دوابه ،دشأرف ) -

 ة المتحدة ، دبي.:نحو ترشيد مسيرة البنوة االسنمية ، اامارا  العربي
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،  تجربلللة المصلللارف االسلللالمية فلللي سلللورية، حزيأأأرا (،2002الأأأدوية ، عبأأأد القأأأادر ) -
 المؤتمر الرابل للمتارف والمؤسسا  المالية ااسنمية، دمشة ، سورية.

حوكملللة العالقلللة بلللي  أطلللراف التعاقلللد فلللي الصللليغ   ،نيسأأأا (2010الرقيبأأأى ، دمعأأأة) -
ورقأأة مقدمأأأة لمأأأؤتمر: الخأأدما  الماليأأأة ااسأأأنمية  اإلسلللالمية بالمرابحلللة والمضلللاربة ( 

 عرابلس، ليبيا .  الياني
عقللللد االجللللارة مصللللدر ملللل  مصللللادر التمويللللل (، 1222دبأأأأو سأأأأليما  ، عبأأأأد الوهأأأأاب ) -

ددة ، البنة ااسنمي للتنمية )المعهأد ،12بحث رقم االسالمية بدراسة فقهية مقارنة ( 
 .1ااسنمي للبحوث والتدريب( ، 

البنلللوك اإلسلللالميةب تعريفهلللا   نشلللأتها   مواصلللفاتها  ،  ب(، 2002تأأأر)سأأأليما ، ن -
...(، مداخلة مودهة للملتقأى الأدولي : دزمأة النظأام المأالي والمتأريي وصيغها التمويلية

 قسنعينة. الدولي وبديل البنوة ااسنمية ،دامعة األمير عبد القادر للعلوم ااسنمية،
االجللارة المنتهيللة بالتمليللك فللي المصللارف  المحاسللبة علل  عقللود(،2003شأأتا، علأأي ) -

دأأدة ، البنأأة ااسأأأنمي  ،  60، بحأأث تحليلأأي رقأأم اإلسللالمية :ملل  منظللور إسللالمي 
 .1للتنمية )المعهد ااسنمي للبحوث والتدريب( ، 

 –عقلللد المرابحلللة  –تجربلللة بنللوك فيصلللل اإلسلللالمية  ،يونيأأأو (،1287شأأحاتة ،شأأوقي ) -
 اسأأأأتراتيدية  االسأأأأتيمار يأأأأي البنأأأأوة ااسأأأأنمية الدوانأأأأب ، نأأأأدوة خعأأأأة دراسللللة تطبيقيللللة
 المشكن ، عما ، األرد .و  التعبيقية والقضايا

 ،الصللناعة الماليللة االسللالمية بالتحللديات والمنافسللة(،حزيأأرا (،2002شأأحادة، موسأأى،) -
 المؤتمر الرابل للمتارف والمؤسسا  المالية ااسنمية، دمشة ،سورية.

النواحي االيجابية في التعامل المصلرفي االسلالمي فلي ظلل ،، يار(2003الشرع، مديد) -
، بحأأث مقأأدم إلأأأى معللايير المحاسللبة للمؤسسللات الماليللة االسللالمية "دراسللة تطبيقيللة"

المأأأأؤتمر العلمأأأأي األوت لكليأأأأة االقتتأأأأاد والعلأأأأوم ااداريأأأأة  دامعأأأأة العلأأأأوم التعبيقيأأأأأة : 
 .لية العلوم اادارية والماليةاقتتاديا  األعمات يي عالم متتير، دامعة ييندلفيا ،ك

 ، األهرام االقتتادي. تحديات المصارف اإلسالمية(، 2014الشي ، سمير) -
مقأات منشأور يأي   الجذور الفكرية للمصرفية االسالمية(،2012)نيسا  ، الشي ، سمير -

موسأأأأأأأأأأأأأأوعة االقتتأأأأأأأأأأأأأأاد والتمويأأأأأأأأأأأأأأل االسأأأأأأأأأأأأأأنمي، دخأأأأأأأأأأأأأأذ مأأأأأأأأأأأأأأ  موقأأأأأأأأأأأأأأل الكترونأأأأأأأأأأأأأأي 
www.alresalah.com 

http://www.alresalah.com/
http://www.alresalah.com/
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الطللرح الشللرعي والتطبيللق العملللي للتللأمي  اإلسللالمي ،  ذار (، 2007تأأباغ ،دحمأأد ) -
 ،المؤتمر الياني للمتارف والمؤسسا  المالية ااسنمية، دمشة ، سورية.

، االسلللالميةالصللليرفة  فلللي التحلللديات والمنافسلللة ،حزيأأأرا (،2002التأأأمادي، تيسأأأير) -
  المؤتمر الرابل للمتارف والمؤسسا  المالية ااسنمية، دمشة ، سورية.

 بيلللع المرابحلللة المركبلللة كملللا تجريللله المصلللارف  ،تمأأأوز(2002عفانأأأة ، حسأأأام الأأأدي  ) -
مأأأؤتمر: االقتتأأأاد ااسأأنمي ودعمأأأات البنأأوة ضأأأم  المحأأأور اإلسللالمية فلللي فلسلللطي   

سأأنمية يأأي القأأر  الواحأأد والعشأأري ، تحأأديا  األوت مأأ  محأأاور  المأأؤتمر: المتأأارف اا
 . و مات معامن  المتارف ااسنمية، ضبت وتتتيل ،دامعة الخليل

لفلسأعيني العربأي ،دبأوديس ،بي  المأات ابيع المرابحة لالمر بالشراءعفانة، حسام الدي  ، -
 .1226،، القدس

بدراسللة حالللة بنللك محاسللبة البنللوك االسللالمية ،نيسأأا ( ،2003. بأأ  عمأأارة ،نأأوات، ) -
(،الملتقى الوعني األوت حوت  المؤسسأة االقتتأادية الدزا ريأة وتحأديا   البركة الجزاسري 

 المناخ االقتتادي الدديد  ،دامعة ورقلة .

االطلار الشلرعي واالقتصلادي والمحاسلبي لبيلع السللم فلي ضلوء التطبيلق عمر ،محمأد ، -
المعهأأد االسأأنمي للبحأأوث –ميأأة ، البنأأة االسأأنمي للتن15،بحأأث تحليلأأي رقأأم المعاصللر 

 . 2004العبعة اليالية ، والتدريب ،مكتبة يهد الوعنية،
التمويلللل بالمشلللاركة باآلليللللات العمليلللة ،كأأأانو  اليأأأاني(،2011دبأأأو غأأأدة ،عبأأأد السأأأتار ) -

 الندوة الفقهية اليالية، مترف دبوظبي ااسنمي. لتطويره( 

المصللرفي اإلسللالمي بمشللاكل تطللور العمللل (،20،تشأأري  األوت 1227كامأأل ،تأأالح ) -
،محاضأأأأرة دلقيأأأأ  بمناسأأأأبة يأأأأوزه بدأأأأا زة البنأأأأة ااسأأأأنمي للتنميأأأأة يأأأأي البنأأأأوة ونفللللاق (

 ااسنمية ،ددة ، البنة ااسنمي للتنمية )المعهد ااسنمي للبحوث والتدريب(.
بيللع المرابحللة والتقسلليط ودورهللا فللي المعللامالت ، يوليأأو(، 2008الكباشأأي ، المكاشأأفي ) -

، بحث مقدم للدورة اليامنة عشرة للمدلس األوربي لايتاى  ة في الفقه اإلسالميالمصرفي
 دبل ، السودا  ، الخرعوم. –والبحوث 

األزملة الماليلة العالميلة وأثرهلا عللى الصلناعة الماليلة ،حزيأرا (،2002محيس  ، يأؤاد ) -
 المؤتمر الرابل للمتارف والمؤسسا  المالية ااسنمية، دمشة ، سورية. اإلسالمية 
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أسلوب التمويل واالستثمار بالمشاركة في النظام  نيسا (  2010بالمدنينأي ، إبراهيأم،  -
، ورقأأة مقدمأأة المصللرفي اإلسللالميب دراسللة حالللة بنللك التضللام  اإلسللالمي بالسللودا (

 عرابلس، ليبيا. ياني،لمؤتمر: الخدما  المالية ااسنمية ال
تحلللديات ومعوقلللات حوكملللة المؤسسلللات الماليلللة ،ديأأأار (، 2010مشأأأعل ، عبأأأدالباري) -

مأأأأؤتمر الهي أأأأا  الشأأأأرعية للمؤسسأأأأا  الماليأأأأة االسأأأأنمية ،مركأأأأز البدأأأأري  ،  اإلسللللالمية
 للمؤتمرا  بفندق كراو  بنزا، البحري  .

والمحاسللبية فللي توجيلله   دور المعللايير الشللرعية ،نيسأأا (2010مشأأعل ،عبأأد البأأاري،) -
 ورقأأة مقدمأأة لمأأؤتمر: الخأأدما  الماليأأة ااسأأنمية اليأأاني وتنظلليم المصللرفية اإلسللالمية 

  عرابلس، ليبيا . 
، مأأؤتمر المتأأارف  حوكمللة المصللارف اإلسللالمية ، ذار (،2010مشأأعل ،عبأأد البأأاري ) -

  ااسنمية يي اليم  بي  الواقل و ياق المستقبل ،تنعاى، اليم  .
دأأأأدة ، البنأأأأة  ، االدارة االسللللتراتيجية فللللي البنللللوك اإلسللللالمية ي، عبأأأأد الحميأأأأد،المتربأأأأ -

 .2004، 1ااسنمي للتنمية )المعهد ااسنمي للبحوث والتدريب( ، 

حالللللة -التحليللللل المللللالي ومؤشللللرات تقللللويم األداء،حزيأأأأرا (، 2002المهأأأأايني، خالأأأأد،) -
القأانوني  السأوريي ، دمشأة ، دعد  ضم  الفعاليأا  العلميأة لدمعيأة المحاسأبي  تطبيقية
 ، سورية.

 المحاسلللبة الماليلللة فلللي المصلللارف االسلللالمية،كأأأانو  األوت( ،2011يحيأأأاوي، ويأأأاى،) -
،الملتقى الدولي حأوت   النظأام المحاسأبي المأالي يأي موادهأة المعأايير الدوليأة للمحاسأبة 

(ias-ifrs)  والمعأايير الدوليأة للمرادعأةisa))  كليأة العلأوم  ،دامعأة سأعد دحلأب البليأدة،
 االقتتادية وعلوم التسيير.

األدوات الماليللة االسلللالمية الحديثللة: الواقللع وتحلللديات ، ذار(، 2008يوسأأف، عأأدنا  ) -
 ، المؤتمر اليالث للمتارف والمؤسسا  المالية ااسنمية، دمشة ، سورية.التشغيل

 
 خامسًا: القواني  والمعايير
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دليلل الحوكملة للدى المصلارف والتسأليف ،مدلأس النقأد  الدمهورية العربيأة السأورية ، -
 . 2002، اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية

 .2005لعام 35المرسوم التشريعي ألحداث متارف إسنمية رقم  -
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finance,  Uinversité d'Angers, 2011. 
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 االستبانةاستمارة  :1ملحق رقم 

عليها م  نتاسج التحليل اإلحصاسي كما تم الحصول : 2ملحق رقم 
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 االستبانةاستمارة : 1ملحق رقم 

  دامعة دمشة

 كلية االقتتاد 

 قسم المحاسبة 

   

 

 االستبانة

 وبعد عيبة تحية

يي المحاسبة م  كلية إعداد رسالة المادستير  متعلبا  م  دزى ةاناالستب هذه تميل 

 بعنوا : رسالةاالقتتاد يي دامعة دمشة، وال

 اإلسالمية في سوريا ي ترشيد قرارات التمويل في المصارفأدوات التحليل المالي فدور 

 بدراسة ميدانية(

 المناسبة باادابة تفضلكم وا  العلمي، البحث ألغراض وتعد هذه االستبانة مقياس يعتمد

مما سيؤدي إلى تقييم ديضل لموضوع البحث األمر الذي  دقيقة نتا ج على الحتوت يي يسهم

 سيعود بالخير على بلدنا.

علمًا د  اادابا  تستخدم ألغراض ويسر الباحية د  تقدر لكم سلفًا تعاونكم التادق معها، 

 والتقديأأر. الشكأأر يا أأة مأأأل البحث العلمي

 

 

 غرام طلب الباحثة:                                                                     
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نة مأأأ  قسأأأمي ، يتعلأأأة القسأأأم األوت بأأأبعض البيانأأأا  الشختأأأية للمديبأأأي ، بينمأأأا تتكأأو  االسأأأتبا
 موزعة على المداال  التالية: يتعلة القسم الياني بتس لة

مدأأأات يتعلأأأة باسأأأتخدام التحليأأأل المأأأالي يأأأي المتأأأارف االسأأأنمية العاملأأأة يأأأي سأأأوريا عنأأأد -دوالً 
 اتخاذها القرارا  التمويلية.

خدام ددوا  تحليليأأأة معينأأأة عنأأأد اتخأأأاذ القأأأرار التمأأأويلي يأأأي المتأأأارف مدأأأات يتعلأأأة باسأأأت-يانيأأأاً 
 االسنمية العاملة يي سوريا. 

مدات يتعلة باالعتماد على ددوا  التحليل المالي يي ترشيد القرار التمويلي يي المتارف -يالياً 
 االسنمية العاملة يي سوريا. 

 

 القسم األول: البيانات الشخصية

 الخبرة:عدد سنوا   -1

                                                                                             سنوا 10دكير م                       سنة 10-5                         سنوا  5دقل م           

 الدردة العلمية: -2

 معهد                      ادازة                         دكتوراه                  مادستير

 

 هل تلقي  دورا  بالتحليل المالي: -3

 ال                                        نعم                                           

 

 هل يودد قسم متختص بالتحليل المالي يي المترف: -4

 ال                           نعم                                                          
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 القسم الثاني: االستبانة

تستخدم المصارف االسالمية العاملة في سوريا التحليل المالي عند اتخاذها القرارات -أوالً 
 التمويلية:

 الفقرة الرقم
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
تستخدم المتارف االسنمية التحليل المالي عند اتخاذ قراراتها التمويلية 
 بكل دنواعها )قتير دو عويل األدل، نقدي دوعيني، داخلي دو خاردي(

     

2 
تدرب المتارف االسنمية العاملي  لديها بشكل مستمر على التحليل 

 المالي
     

3 
االسنمية قسم متختص للقيام بالتحليل المالي يودد يي المتارف 

 قبل منح التمويل للعمنى
     

4 

ما تتمتل به المتارف االسنمية م  ختا ص عدم التعامل بالفا دة 
واالستيمار بالمشاريل المقبولة شرعًا ساهم يي زيادة اعتمادها على 

 التحليل المالي عند اتخاذها قرارا  التمويل 
     

5 

ديع  التشريعا  والقواني  المنظمة لعمل المتارف االسنمية يي 
سوريا إلى زيادة اعتماد هذه المتارف على التحليل المالي عند اتخاذها 

 القرارا  التمويلية 
     

6 

تساهم األوضاع السا دة يي البلد على زيادة اعتماد المتارف 
االسنمية على التحليل المالي عند اتخاذ قرارها التمويلي لضما  اتخاذ 

 قرار سليم 
     

7 
تقوم المتارف االسنمية بالتحليل المالي للمعلوما  المالية لعالبي 

 التمويل وألكير م  يترة مالية واحدة
     

8 

المتارف االسنمية م  عدم توير موظفي  مؤهلي  مختتي  تعاني 
بالتحليل المالي اضاية إلى نقص التدهيزا  االلكترونية النزمة للقيام 

 بالتحليل المالي
     



175 
 

 

العاملة فلي سلوريا أدوات تحليليلة معينلة عنلد اتخلاذ القلرار تستخدم المصارف االسالمية -ثانيا  
 التمويلي:

 هناة ددوا  خاتة للتحليل المالي وهي التحليل الردسي والتحليل األيقي والنسب المالية. 

يقوم المحلل المالي بدراسة القوائم المالية لفترة زمنية معينة عن طريق اظهار  :فالتحليل الرأسي

 ين مع البنود االخرى. العالقة بين بند مع

 

 تستخدم المصارف االسالمية التحليل الرأسي عند اتخاذها القرار التمويلي: -1

9 

ستخدام التحليل المالي م  قبل المتارف االسنمية العاملة ا يقتتر
المخاعرة العالية يي سوريا عند تقديمها التمويل بناى على التي  ذا  

 )كالمشاركة والمضاربة(
     

10 
تستخدم المتارف االسنمية التحليل المالي عند منح العمنى التمويل 

 بناى تي  التمويل ذا  العا د الياب  )كالمرابحة واالدارة(.
     

11 

ال خضوع قوا م العميل عالب التمويل للتدقية م  قبل مرادل خاردي 
يلتي استخدام   التحليل المالي م  قبل المتارف االسنمية عند اتحاذ 

 قراراتها التمويلية 
     

12 
 تستخدم المتارف االسنمية التحليل المالي التخاذ القرار التمويلي

 عند تقديم العميل عالب التمويل لضمانا  مالية وعينية حتى 
     

 الفقرة الرقم
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

13 
تقأأوم المتأأارف االسأأنمية بالتحليأأل الردسأأي عنأأد اتخأأاذ قرارهأأا التمأأويلي 

 لبيا  المركز المالي للمنشتة عالبة التمويل 
     

14 
تقوم المتارف االسنمية بالتحليل الردسي لمعرية مدى اعتماد العميل 

 عالب التمويل على متادر التمويل الداخلية والخاردية 
     

تستخدم المصارف اإلسالمية التحليول الرأسوي مون أجول معرفوة األهميوة  15

      النسبية لكل بند من بنود القوائم المالية 
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 التمويلي:تستخدم المصارف االسالمية التحليل األفقي عند اتخاذها القرار  -5

ويعني هذا التحليل دراسة التغيرات الحادثة في عناصر القوائم المالية على مدى التحليل األفقي: 

 .عدة فترات زمنية ولذلك يوصف بالتحليل المتحرك

16 
التحليول الرأسوي إلجوراق مقارنوات للنسو  تستخدم المصارف االسوالمية 

الرأسوووية للقووووائم الماليوووة للمنشووواة موووع النسووو  المماثلوووة لووودى المنافسوووين 

يمكن من تحديود مودى األداق الجيود مون خوالل  ومتوسطات الصناعة مما

 الصناعة أو النشاط الذي تمارسه المنشاة.
     

17 
لتحديأأد األهميأأة النسأأبية  تسووتخدم المصووارف االسووالمية التحليوول الرأسووي

 لكل عنتر م  عناتر قا مة الدخل بالنسبة إلى تايي المبيعا  
     

18 
حتى ولو كا  قراراها  تستخدم المتارف االسنمية التحليل الردسي

 .التمويلي قتير األدل
     

12 
تستخدم المتارف االسنمية التحليل الردسي لمعرية كيف تستخدم 
المنشتة عالبة التمويل دموالها وكيفية توزيعها بي  دتوت متداولة 

 ودتوت يابتة
     

 الفقرة الرقم
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

20 
اعتمأأأاد المتأأأأارف االسأأأنمية علأأأأى التحليأأأل األيقأأأأي يمكنهأأأا مأأأأ  التنبأأأأؤ 

 بمستقبل المنشتة عالبة التمويل. 
     

21 
تعتمأأأد المتأأأارف االسأأأنمية علأأأى التحليأأأل األيقأأأي عنأأأد اتخاذهأأأا القأأأرار 

 التمويلي للحكم على دداى المنشتة عالبة التمويل  
     

22 
لمعريأة التتيأرا  التأي تعأرد  األفقيتستخدم المصارف االسالمية التحليل 

علأأى اتأأوت المنشأأتة عالبأأة التمويأأل علأأى مأأدى عأأدة يتأأرا  زمنيأأة حيأأث 
 د  زيادة االستيمارا  تؤدي بشكل عام إلى زيادة انتادية المنشتة.

     

23 
التحليوول األفقووي لمعرفووة التغيوورات التووي تسووتخدم المصووارف االسووالمية 

)الديون(والداخليوة علوى مودار حصولت علوى مصوادر التمويول الخارجيوة 

 عدة فترات زمنية.
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 تستخدم المصارف االسالمية التحليل بالنسب المالية عند اتخاذها القرار التمويلي:-3

تعتمد المتارف االسأنمية علأى النسأب الماليأة عنأد اتخاذهأا القأرار التمأويلي ولكنهأا تأولي بعأض 
 دهمية النسب التالية: النسب دهمية دكبر م  بعضها اآلخر يردى تحديد دردة

 

 

 

24 
تستخدم المصارف االسالمية التحليل األفقي لمقارنة موا إذا كانوت وتيورة 

ارتفاع األصول المتداولة في المنشاة طالبة التمويل أسرع مون الخصووم 

 دي هناة ردس مات عامل مودب( دو بالعكس. المتداولة )
     

25 
للمقارنة بين الربح الذي  االسالمية التحليل األفقي تستخدم المصارف

وبالتالي تقييم  حققه العميل طال  التمويل على مدار عدة سنوات سابقة
 . ربحيته

     

26 
ال تقتصر المصارف االسالمية على التحليل الرأسي عند اتخاذها 

القرار التمويلي وإنما تستخدم كل من التحليل الرأسي واألفقي في نفس 

 الوقت للوصول إلى نتائج أكثر موضوعية 

     

 الفقرة الرقم
مهم 
 جداً 

 مهم 
متوسط 
 األهمية 

قليل 
 األهمية 

غير 
 مهم

       نسب السيولة 27

      نسب الربحية  28

      نسب النشا   29

      نسب المديونية  30

      نسب السوق  31

 الفقرة الرقم
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

32 
تراعي المتارف االسنمية اختنف العرق والسياسا  المحاسبية 

 عند استخدامها النسب المالية 
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اعتماد المصلارف االسلالمية العامللة فلي سلوريا عللى أدوات التحليلل الملالي يلؤدي إللى -ثالثاً 
 ترشيد القرار التمويلي:

33 
تستخدم المتارف االسنمية النسب المالية للتنبؤ بالوضل المالي 

 للعميل 
     

34 
تودد مشاكل تعية استخدام النسب المالية كتداة لتقييم دداى المنشتة 

 وبالتالي ترشيد القرار التمويلي المتخذ 
     

35 
تراعي المتارف االسنمية دير التضخم عند استخدامها للنسب 

 المالية ومقارنتها
     

36 
عدم القدرة على يهم النسب المالية والتفسير التحيح لها تقلل م  

 قدرتها على ترشيد اتخاذ القرار التمويلي 
     

 الفقرة الرقم
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

37 
تحليل ردسي_ تحليل )يسهم التحليل المالي وم  خنت ددواته المختلفة 

ديقي _ نسب مالية( يي تويير المعلوما  النزمة التخاذ القرار 
 التمويلي يي المتارف االسنمية

     

38 
اعتماد المتارف االسنمية على ددوا  التحليل المالي يمكنها م  

 المخاعر المرتبعة بالتمويل قبل منح التمويلمعرية 
     

39 
تعتمد المتارف االسنمية على ددوا  التحليل المالي للتنبؤ بالوضل 

 المالي للعميل
     

40 
يمك  استخدام ددوا  التحليل المالي م  قبل المتارف االسنمية عند 

العميل عالب اتخاذ قرارتها التمويلية م  معرية العا د الذي يحققه 
 التمويل.

     

41 
تستخدم المتارف االسنمية ددوا  التحليل المالي لتقييم سيولة المنشتة 

 عالبة التمويل وبالتالي قدرتها على سداد التزاماتها.
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 شكرًا لتعاونكم وحس  استجابتكم

 

 

 

 

 

 

 

 

42 
يؤدي استخدام ددوا  التحليل المالي م  قبل المتارف االسنمية عند 

التمويل للقعاعا  االقتتادية التي اتخاذ قرارتها التمويلية إلى توديه 
 تلبي حادا  المدتمل وبما يحقة دهداف التنمية االقتتادية.

     

43 
تستخدم المتارف االسنمية ددوا  التحليل المالي للحكم على كفاىة 

 المنشتة عالبة التمويل يي استخدام الموارد المتاحة لديها.
     

44 

لتحليل المالي لمعرية الحتة تستخدم المتارف االسنمية ددوا  ا
تعكس نوع من األمان تعتمد عليه السوقية للعميل عالب التمويل والتي 

المصارف بخصوص ضمان حقوقها في حال تعثر العميل وعدم قدرته 

 على الوفاق بالتزاماته

     

45 
قلة استخدام المتارف االسنمية ألدوا  التحليل المالي عند اتخاذها 

 القرارا  التمويلية تسهم يي زيادة مشاكل عدم القدرة على السداد 
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 الحاسوبنتاسج التحليل اإلحصاسي كما تم الحصول عليها م  : 2ملحق رقم 

 

 

COMPUTE q1=(q11 + q12 + q13 + q14 + q15 +  q16 + q17 + q18 + q19 + 

q110 + q111 + q112) / 12. 

EXECUTE. 

COMPUTE q2=(q21 + q22 + q23 + q24 + q25 + q26 + q27) / 7. 

EXECUTE. 

COMPUTE q3=(q31 + q32 + q33 + q34 + q35 + q36 + q37) / 7. 

EXECUTE. 

COMPUTE q4=(q41 + q42 + q43 + q44 + q45 + q46 + q47 + q48 + q49 + 

q410) / 10. 

EXECUTE. 

COMPUTE q5=(q51 + q52 + q53 + q54 + q55 + q56 + q57 + q58 + q59) / 9. 

EXECUTE. 

COMPUTE q=(q11 + q12 + q13 + q14 + q15 + q16 + q17 + q18 + q19 + q110 

+ q111 + q112 + q21 + q22 + q23 + q24 + q25 + q26 + q27 + q31 + q32 + 

q33 + q34 + q35 + q36 + q37 + q41 + q42 + q43 + q44 + q45 + q46 + q47 

+ q48 + q49 + q410 + q51 + q52 + q53 + q54 + 

q55 + q56 + q57 + q58 + q59) / 45. 

EXECUTE. 

FREQUENCIES VARIABLES=experience education course department 

  /STATISTICS=MEAN MEDIAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 
Frequencies 
 

 

 

Statistics 

 experience education course department 

N 
Valid 84 84 84 84 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1.62 2.81 1.42 1.14 

Median 2.00 3.00 1.00 1.00 

 

 
Frequency Table 
 

 

 

experience 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 40.5 40.5 40.5 34 سنوات 5 ن أقل

 97.6 57.1 57.1 48 سنوات 10 - 5 من

 100.0 2.4 2.4 2 سنوات 10 من أكثر

Total 84 100.0 100.0  

 

 

education 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 4 دكتوراة

 21.4 16.7 16.7 14 ماجستير

 92.9 71.4 71.4 60 اجازة

 100.0 7.1 7.1 6 معهد

Total 84 100.0 100.0  

 

 

course 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 58.3 58.3 58.3 49 نعم

 100.0 41.7 41.7 35 ال

Total 84 100.0 100.0  

 

 

department 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 85.7 85.7 85.7 72 قسم يوجد

 100.0 14.3 14.3 12 قسم يوجد ال

Total 84 100.0 100.0  

 
 

T-TEST 

  /TESTVAL=0 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 q19 q110 q111 q112 q1 

q21 q22 q23 q24 q25 q26 q27 q2 q31 q32 q33 q34 q35 q36 q37 q3 q41 q42 

q43 q44 q45 q46 q47 q48 q49 q410 q4 q51 q52 q53 q54 q55 q56 q57 q58 

q59 q5 q 
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  /CRITERIA=CI(.99). 

 

 

 
T-Test 
 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q11 84 4.81 .395 .043 

q12 84 4.12 .827 .090 

q13 84 4.62 .579 .063 

q14 84 3.60 1.262 .138 

q15 84 3.71 1.168 .127 

q16 84 4.02 1.251 .137 

q17 84 4.62 .759 .083 

q18 84 3.24 1.350 .147 

q19 84 2.86 1.415 .154 

q110 84 3.62 1.388 .151 

q111 84 4.31 .465 .051 

q112 84 4.45 .501 .055 

q1 84 3.9980 .58297 .06361 

q21 84 4.19 .591 .064 

q22 84 4.17 .618 .067 

q23 84 4.33 .608 .066 

q24 84 3.74 1.204 .131 

q25 84 4.07 .636 .069 

q26 84 4.00 .728 .079 

q27 84 4.14 .747 .081 

q2 84 4.0918 .49270 .05376 

q31 84 4.55 .547 .060 

q32 84 4.57 .544 .059 

q33 84 4.57 .498 .054 

q34 84 4.52 .591 .064 

q35 84 4.12 .767 .084 

q36 84 4.64 .482 .053 

q37 84 4.33 .683 .074 

q3 84 4.4728 .42249 .04610 

q41 84 4.74 .442 .048 

q42 84 4.64 .573 .063 

q43 84 4.31 .640 .070 

q44 84 4.67 .474 .052 
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q45 84 4.00 .760 .083 

q46 84 3.86 .809 .088 

q47 84 4.45 .501 .055 

q48 84 3.48 1.103 .120 

q49 84 4.40 .661 .072 

q410 84 3.86 1.110 .121 

q4 84 4.2405 .33297 .03633 

q51 84 4.57 .498 .054 

q52 84 4.55 .501 .055 

q53 84 4.55 .547 .060 

q54 84 4.38 .619 .068 

q55 84 4.62 .489 .053 

q56 84 3.86 1.043 .114 

q57 84 4.40 .540 .059 

q58 84 3.86 .971 .106 

q59 84 4.31 .776 .085 

q5 84 4.3439 .36328 .03964 

Q 84 4.2095 .32009 .03492 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 99% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

q11 111.585 83 .000 4.810 4.70 4.92 

q12 45.632 83 .000 4.119 3.88 4.36 

q13 73.137 83 .000 4.619 4.45 4.79 

q14 26.105 83 .000 3.595 3.23 3.96 

q15 29.157 83 .000 3.714 3.38 4.05 

q16 29.473 83 .000 4.024 3.66 4.38 

q17 55.779 83 .000 4.619 4.40 4.84 

q18 21.986 83 .000 3.238 2.85 3.63 

q19 18.500 83 .000 2.857 2.45 3.26 

q110 23.904 83 .000 3.619 3.22 4.02 

q111 84.927 83 .000 4.310 4.18 4.44 

q112 81.497 83 .000 4.452 4.31 4.60 

q1 62.855 83 .000 3.99802 3.8303 4.1657 

q21 65.028 83 .000 4.190 4.02 4.36 

q22 61.825 83 .000 4.167 3.99 4.34 

q23 65.338 83 .000 4.333 4.16 4.51 

q24 28.465 83 .000 3.738 3.39 4.08 
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q25 58.673 83 .000 4.071 3.89 4.25 

q26 50.351 83 .000 4.000 3.79 4.21 

q27 50.846 83 .000 4.143 3.93 4.36 

q2 76.116 83 .000 4.09184 3.9501 4.2336 

q31 76.235 83 .000 4.548 4.39 4.70 

q32 77.004 83 .000 4.571 4.41 4.73 

q33 84.159 83 .000 4.571 4.43 4.71 

q34 70.201 83 .000 4.524 4.35 4.69 

q35 49.229 83 .000 4.119 3.90 4.34 

q36 88.277 83 .000 4.643 4.50 4.78 

q37 58.188 83 .000 4.333 4.14 4.53 

q3 97.029 83 .000 4.47279 4.3513 4.5943 

q41 98.178 83 .000 4.738 4.61 4.87 

q42 74.216 83 .000 4.643 4.48 4.81 

q43 61.755 83 .000 4.310 4.13 4.49 

q44 90.189 83 .000 4.667 4.53 4.80 

q45 48.208 83 .000 4.000 3.78 4.22 

q46 43.712 83 .000 3.857 3.62 4.09 

q47 81.497 83 .000 4.452 4.31 4.60 

q48 28.888 83 .000 3.476 3.16 3.79 

q49 61.097 83 .000 4.405 4.21 4.59 

q410 31.845 83 .000 3.857 3.54 4.18 

q4 116.719 83 .000 4.24048 4.1447 4.3363 

q51 84.159 83 .000 4.571 4.43 4.71 

q52 83.240 83 .000 4.548 4.40 4.69 

q53 76.235 83 .000 4.548 4.39 4.70 

q54 64.859 83 .000 4.381 4.20 4.56 

q55 86.655 83 .000 4.619 4.48 4.76 

q56 33.895 83 .000 3.857 3.56 4.16 

q57 74.705 83 .000 4.405 4.25 4.56 

q58 36.400 83 .000 3.857 3.58 4.14 

q59 50.913 83 .000 4.310 4.09 4.53 

q5 109.593 83 .000 4.34392 4.2394 4.4484 

Q 120.531 83 .000 4.20952 4.1174 4.3016 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 q19 q110 q111 q112 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 
Reliability 
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Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 84 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 84 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.812 12 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q21 q22 q23 q24 q25 q26 q27 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 
Reliability 
 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 84 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 84 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.770 7 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q31 q32 q33 q34 q35 q36 q37 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 
Reliability 
 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 84 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 84 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.836 7 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q41 q42 q43 q44 q45 q46 q47 q48 q49 q410 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 



127 
 

 

 
Reliability 
 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 84 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 84 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.557 10 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q51 q52 q53 q54 q55 q56 q57 q58 q59 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 
Reliability 
 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 84 100.0 
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Excludeda 0 .0 

Total 84 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.668 9 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=q51 q52 q53 q54 q55 q56 q57 q58 q59 q11 q12 q13 q14 q15 

q16 q17 q18 q19 q110 q111 q112 q21 q22 q23 q24 q25 q26 q27 q31 q32 

q33 q34 q35 q36 q37 q41 q42 q43 q44 q45 q46 q47 q48 q49 q410 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 
Reliability 
 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 84 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 84 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.880 45 
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Abstract 

Financing operations by the Islamic banks requires deep and extensive 

studies, since this activity is of the most risky means of investment. The 

thing which might affect the capabilities and powers of the bank. This 

will require application of fiscal analysis tools, to control the issuance of 

financing decision by Islamic banks, in order to guarantee the 

performance of these Islamic Banks, and to upgrade its role in the 

development of the society. The problem of the study is clearly seen in 

too main sides, the first one: Do these Islamic Banks, in Syria depend on 

financial tools, upon taking the financing decisions? and the second one 

is: Do the fiscal analysis tools have a role in guiding these banks, in the 

process of finance decision –taking? 

The importance of the research emanates from specifying the role of 

fiscal analysis tools, in supplying the necessary information about the 

prospective financing applicant. Where Islamic banks in Syria, adopts 

such fiscal analysis tools. The researcher depended on a field study, 

which included sample of Islamic banks in Syria, specifying the result of 

the questionnaire, confirming the Hypotheses of the study. 

The study ended with the fact that Islamic banks in Syria, recur to fiscal 

analysis tools, upon financing decision-making. Where they adopt the 

vertical and horizontal analysis, of certain items, upon taking the 

financing decision. It also depends to large extent on the financial ratios, 

as it became clear by the statistical analysis questionnaire, distributed on 

banks' employees. And these fiscal analysis tools have great effect on the 

guidance of financing operations. Thus this kind of analysis should be the 

essential item to be recurred to upon financing decision-making, and not a 

complementary item to a group of item used in this process. And it 

became clear that the fiscal analysis must be conducted vertically and 

horizontally, and not concentrating on certain items and the main 

paragraph of the subject only.    

 

 

                                                           
 


