
 

I 
 

ـّ ربيــعــة الـّــوريـــهــجمـال   سوريّةــة الــ
ـّ    ـعــليم الـــعـــالـــيوزارة الـــت

 قــــشـــة دمــــعــامـــج

ـّ يـــلــك   ادــــصــتـــة االقــ
  نـــيـــأمـــّ تـــارف والــــمصــــم الــســق

  ةــــّيـــالــمـــواق الــري األســتــســـماج

  ءم أداــييـــلتق ايلّــمـل الــليــحدام أدوات التّـــــتخـــاس

  سوريّةيف  التّقليديّةو اإلسالميةارف ـــــصــمـال
)2007-2014(  

  

  )ةـــّ اليــــمـواق الـري يف األســـاجستــمـة الـل درجـــنيـل مدَّـقــــُمي مـلــث عـــــحـب( 
 

  ب:ـــــالـــــَّداد الطــــــإع
  يــــــّــــشــَجــلا ودـــــمــــــحـــــد مــــــَّمــــحــــــمُ

 

  ورة:ـــتـــــدكـــّراف الــــــــإش
  رـــــيـرــزالـــّا ــــــيـــرا�

  

  م  2015   -ـ   ھـ1437 



 

II 
 

  

Syrian Arab Republic  

Ministry of Higher Education 

Damascus University 

Faculty of Economics 

Department of Banking and Insurance 

Master of Financial Markets 

 

  

Use financial analysis tools to evaluate  
the Performance of Islamic VS Conventional banks in Syria 

(20072014) 

(Presented to obtain Master’s degree in financial markets)  

 

Prepared By  

Mohamad Mahmod Aljashi 

Supervisor  

Dr. Rania Alzrair  

  

 - 14372015 



 

III 
 

  

  اإلهـــــداء
  

 ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله الكريم هلالج لجأهدي مثرة هذا اجلهد هلل تعاىل  

  عابإىل من افتقده يف مواجهة الصّو
  يا ألرتوي من حنا�ه.. أبيومل متهله الد�ّ 

  ربة عن مكنون ذاهتاوإىل من تتسابق الكلمات لتخرج معّ
  إىل ما أ�ا فيه عاب ألصلَ الصّ وعا�ت  ربوالصّ جاح  النّ ـينتمإىل من علّو

  ن آالمي .. أميّ ف مَوعندما تكسو�ي اهلموم أسبح يف حبر حناهنا ليخفّ
  فهذه هدييت بّواوترق فقد اشتاقواوأبنائـهم وأخواتي خوتي إإىل و

   خطيبيت مروةيتشريكة دربي ومؤ�سوإىل 
  لةاباإلشراف على هذه الرسّلها رير لتفضُّزّالدكتورة را�يا شكري وتقديري ألستاذتي الّ خالصـوأتقدم ب
ة االقتصاد يف جامعة دمشق دكاترة كليّ وألساتذتياحلكم للسادة أعضاء جلنة  كرِالشّجبزيل  دمُكما أتقّ

  بعلمهم  عليّ ازرو�ي وساعدو�ي ومل يبخلوآذين والّ
  

  

  الباحث    
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  ملخص البحث
  

في  العاملة الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةة لمصارف الخاصّ ل فنيّ الو  ،ماليال وتقییم الوضع تحلیللالدراسة  هتهدف هذ      
 ن:یفترتى لإ الدراسة، عن طریق تقسیم مقارنة بینهاوال )2014-2007بین عامي ( مدةلل سورّیةالجمهوریة العربیة ال

 ؛اً نفردم مصرفٍ  ولیس لكلّ  ،دةعلى حِ  لكل نوعٍ  والتقییم ،وٕاجراء التحلیلبعده،  وفترة ما ،2011ما قبل عام فترة 
لمكونة لكل نوع ا راء التقییم للوحدات، ولیس إجتقییمًا إجمالّیًا على َحْسِب نوعهانستطیع تقییم هذه المصارف  حتى

  .تخفیض المخاطرةى لإالتي تؤدي و  ،واألكثر كفاءة ،األفضلمنها لتحدید طریقة التمویل 
 یلتحلو  ،دراسةو منها،  لدى كلٍّ وبنیة المركز المالي  ،، واستخداماتهامصادر األموال تحدیدمن خالل ذلك       

، ةدٍع على حِ لكل نو  تیندخل موحد يوقائمت ،كز ماليمر  تيعن طریق تشكیل قائم اأو تأثره ،اوتطوره ،امدى تغیرهّ 
مریكي باستخدام نظام تقییم األداء األ لدیها الماليُّ  م األداءُ یِّ قُ كما  ؛بناًء على هذه القوائم بینها اتوٕاجراء المقارن
على ناًء ب التي ظهرت وتحلیل الفروق ،نتائجهل وصفي ٕاجراء عملیات تحلیل إحصائيو  ،)CAMELللمصارف (
من ثم دراسة معنویة و  ) لألداء،CAMELومعاییر نظام ( ،سورّیةحسب معاییر العمل المصرفي في  هذه النتائج

 اختبار اختبار فرضیات الدراسة عن طریقعبر  حصائیاً حسب هذا النظامبین نتائج المصارف إ التي ظهرت الفروق
  .)One Way Anovaتحلیل التباین باتجاه واحد (

) كمتغیرات داخلیة للمصارف، CAMELعناصر نظام (بین:  تحلیل االنحدار واالرتباطكما تم في هذه الدراسة      
 ع سعر الصرفم تشكل هذه العناصر إذْ ؛ تغیر اقتصادي كليممقابل الدوالر األمریكي ك سورّیةوسعر صرف اللیرة ال
والعائد  ،)ROA( : العائد على األصولهيو مؤشرات الربحیة و بسیطة، النحدار االفي معادالت المتغیرات المستقلة 
في المعادالت التي تشكل المتغیرات التابعة و  ،)NIM( العائد / وصافي هامش الفائدة ،)ROE( على حقوق الملكیة

تفسیر  غیرات المستقلة علىتقدرة الم ىربحیة هذه المصارف، ودراسة مد فيبهدف دراسة العوامل المؤثرة ؛ المذكورة
  لتابعة.االتغیرات في المتغیرات 

  : أهمهاوتوصلت الدراسة بناًء على التحلیالت السابقة إلى مجموعة من النتائج 
 ،أرباحهاو  ،مما یؤثر على أعمالهاتعاني من الظروف التي تمر بها البالد  سورّیةإن المصارف الخاصة في  -1

  .ونتائجها
وصورة  ،أرباح تقییم مركز القطع البنیوي كأداة لتحسین صورتها الخاصة السوریة تستخدم المصارف  -2

 .نتائجها المالیة
  .عدم سداد كبیرة، وحاالت حاالت عسرٍ  موضع الدراسة المصارف تشهد -3
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أفضل من  اإلسالمیة) أن المصارف CAMELأظهرت الدراسة اإلحصائیة الوصفیة لعناصر نظام ( -4
ل من أفض كانت الّتقلیدّیةأّن على حین  ؛اإلدارةوجودة  ،وجودة األصول ،األرباحجودة من حیث  الّتقلیدّیة

) تبین أنه لیس One Way Anova، وعن طریق اختبار (، والسیولةكفایة رأس المال من حیث اإلسالمیة
وجودة  ،ةوالسیول ،في كفایة رأس المال الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةذات داللة معنویة بین المصارف  فروقٌ هناك 
 .فقط اإلدارةفي جودة  هاذات داللة معنویة بین اً فروق هناك ، وجودة األصول، وٕانّ األرباح

)، CAMELحسب جمیع عناصر (على  سورّیةال اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةیتساوى تصنیف المصارف  -5
 ضي.رْ أتت في المستوى المُ  :أي ؛)2حصلت هذه المصارف على التصنیف رقم (و 
انخفاض القدرة التفسیریة للمتغیرات تبین لنا  )CAMELوعناصر ( ،دراسة العالقة بین مؤشرات الربحیةعند  -6

ا على ، وعدم قدرتهالّتقلیدّیةالمصارف لدى  وال ّسیما ؛القة المعنویة مع مؤشرات الربحیةالمدروسة ذات الع
 ،)ROA( ر تغیراتلسعر الصرف في تفسیالتفسیریة ارتفاع القدرة ، و هذه المؤشراتتغیرات تفسیر جزء كبیر من 

  ).NIMمع ( معنویةٍ  عالقةٍ )؛ ولكنه لم یكن ذا ROEو(
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Abstract 
This study aims at analyzing and evaluating the financial and technical situation of 

the Islamic and conventional private banks working in Syria in the period between 
(2007-2014) by comparing between them, through dividing the time of study into two 
periods: before and after 2011, and by analyzing and evaluating of each kind of banks 
alone (not each bank), in order to determine which financing way was better, more effi-
cient and the less risky. 

This is done by determining the sources and usage of money obtained by each of 
them, the components of the financial status of each of them, and by studying and ana-
lyzing the range of their changeable developments and affectivity, as well as by forming 
two unified statements showing the financial position of each, side by side with forming 
two unified income statements of each one alone. This is accompanied by making com-
parisons between both kinds of banks according to these statements. 

Evaluating of the financial performance of each has been done by using the Ameri-
can system of evaluating banks performance (CAMEL), and then making a descriptive 
statistical analysis of the results, then by studying and examining the differences that 
have appeared between the statistical results of these banks according to this system 
through examining the assumptions of study by using one way ANOVA test.  

In this study, we, also, made a regression and correlation analysis between CAMEL 
system elements as internal variables of banks, and the Syrian pound exchange rate 
against U.S Dollar as a macroeconomic variable, for these variables form the independ-
ent variables in the simple regression models and the profitability indicators which are: 
return on assets (ROA), return on equity (ROE) and net interest margin (NIM), which, 
in turn form the dependent variables in the mentioned models; this is done so as to study 
the factors that affect the profitability of these banks and to study the period of the inde-
pendent variable ability to explain the changes in the dependent variables. 

According to the previous analyses, this study has come to group of results, the most 
important of which are: 
1. The private banks, in Syria, suffer from the hard circumstances in which the country 

lives. These circumstances have a considerable effect on their operations, profits and 
results. 

2. The Syrian private banks use the evaluation profit of structural position as a method 
to improve their image and their financial results image. 

3. The studied banks, suffer from a big insolvency and cases of inability to repay their 
debts.  
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4. The descriptive statistical study of CAMEL system elements has shown that Islamic 
banks are better than conventional ones concerning the Profits, Assets, and Man-
agement Quality; whereas the conventional banks are better regarding the Capital 
adequacy and Liquidity.by using one way ANOVA test, it has been proved that there 
aren’t any significant differences between the Islamic and conventional banks con-
cerning Capital adequacy, Liquidity, Profits Quality and Assets Quality. It has, also, 
proved that there are significant difference between both kinds of banks relating only 
to Management Quality. 

5. Both conventional and Islamic banks have been classified at the same rank accord-
ing to all the elements of CAMEL. Both achieved Rank 2 which is (satisfactory Rank). 

6. Upon studying the relationship between profitability indicators and CAMEL ele-
ments, we found that there is reduction in the explanation ability of the studied var-
iables which have a significant relationship with profitability indicators, especially 
in the conventional banks as well as their inability to explain a considerable part of 
these indicators changes. We, also, found that the explanation ability of currency 
exchange was high in the field of explanation changes that occur in (ROA) and 
(ROE), but with no significant relationship with (NIM). 
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 ث
 

  يّةسوريف  التّقليديّةو اإلسالميةارف ـــــصــمـال أداءلتقـــييــم  ايلّــمـل الــليــحدام أدوات التّـــــتخـــاس

 :   دمة:ــــــاملقأوالً
الفكر  في فةمختل تعاقب عدة حقب اآلناالحتالل العثماني وٕالى منذ الممتد  عبر تاریخه سورّیةالمصرفي في  قطاعشهد ال
ما  رحلةملمصارف األجنبیة على العمل المصرفي في اهیمنة االنتقال من  الطویلة المرحلةله، وشهدت هذه  اإلدارة وآلیات

 ،تلتها مرحلة التأمیم ،ما بعد االستقالل مرحلةوالعربیة في  ،الوطنیة قبل االستقالل إلى مرحلة وجود المصارف الخاصة
 سورّیةوالتنموي في  ،واالئتماني ،لدولة بإدارة العمل المصرفيا تملكهاخاللها توكیل المصارف التي تم والفكر االشتراكي التي 
 ،تعقدهاعمله و  وآلیات، وبعد تطور العمل المصرفي بتمویل أحد القطاعات االقتصادیة في المجتمعمن خالل التخصص 

من خالل قوة نظامها  مقیَّ تٌ  اً اقتصادیأصبحت قوة الدول ف ؛رف على االقتصاد العالميوالسیطرة التي بدأت تظهرها المصا
 الحكومیةف وبسبب هذا وأكثر ولعدم قدرة المصار واإلنتاجیة،  ،بعد أن كانت تقیم بقوتها الصناعیةوتطوره  ،المصرفيو  ،المالي
بها في  التي ُأنیطتولعدم نجاحها في تحقیق األهداف  ،هذا التطور الكبیر في العمل المصرفي جاراةعلى مُ  سورّیةفي 

، النموالتطور و ة بخذحاجات المواطنین االئتمانیة اآلة تلبیقدرتها على وعدم  ،التنمیة الصناعیة والزراعیة والعقاریة والتجاریة
مح بتأسیس والقوانین التي تس، صدرت المراسیم = إلى فكر اقتصاد السوق االجتماعي انتقال الدولة من الفكر االشتراكيبو 

 ،وتلبي حاجات المجتمع االئتمانیة ،لتدعم االقتصاد الوطني على شكل شركاٍت مساهمة سورّیةالمصارف الخاصة في 
في الصنعة  فتح الباب أمام االبتكاراتتلو  ،والتعقیدات الموجودة في المصارف الحكومیة ،بعیدًا عن البیروقراطیة والمصرفیة
وزیادة االستثمارات الوطنیة في المجال المالي الذي  ،لجذب االستثمارات األجنبیةكان یعول علیه األمر الذي  ؛المصرفیة

والحرفي،  ،والصناعي ،نحو االستثمار التجاريعظم المدخرات الوطنیًة تقریبًا كانت توجه م فقد ؛ضعفیعاني من الكان 
من  كانو  ،بقوةمطروحًا  كان إحداث سوق دمشق لألوراق المالیة ن مشروعأل ؛ن إنشاء المصارف الخاصة أمرًا البد منهوكا

مصارف ومما الشك فیه أن ال ،ونشیط ،ومصرفي متطور ،من دون نظام مالي العمل به مستوىورفع  االستحالة التداول فیه
  المالیة.هي المحرك األول والقلب النابض لألسواق 

لمصارف ل كشریٍك أساسي اإلسالمیةكان جلیًا ظهور المصارف  سورّیةوبعد صدور قوانین إحداث المصارف الخاصة في 
وحصة  ، واسعانتشارٍ  ذاتِ  ثالثة مصارفَ  اآلنحتى  سورّیةفي  اإلسالمیةعدد المصارف  فقد بلغ ؛في هذا القطاع الّتقلیدّیة

 تمرّ الظروف االقتصادیة التي نتیجة  2011عام  من سورّیةفي  اإلسالمیةر المصارف سوقیة ال یستهان بها، وقد تعاظم دو 
 ا،طبیعة عملهى لإیعود  ذلك ولعلّ  ؛الّتقلیدّیةمن المصارف  راً أقل تضرّ المالیة كانت نتائجها ف ،منذ ذلك التاریخ بها البالد

نسبة لمعدل بال وبشكٍل أساسي ،منها لًّ ة على عاتق كحجم االلتزامات الموجودیختلف  إذ ؛أساسهالخصائص المبنیة على او 
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 هيالتي  إلسالمیةاالذي تدفعه المصارف وبین معدل الربح  ،اً دفعه دوریل الّتقلیدّیةر المصارف طالذي تض الفائدة الثابتة
  .ملزمة بدفعهغیر 

ة ملحة هناك حاجیلحظ أن  ،سورّیةعشر سنوات على تأسیس المصارف الخاصة في أكثر من ى لإوبعد مرور فترة تصل 
 كفاءةوى أكبر من القدم مستو  ،ومعرفة أي أسلوب تمویلي كان األكثر نجاحاً  ،والتقلیدي ،لتقییم هذه التجربة بشقیها اإلسالمي

رة كبی له هذه المصارف من أضرارٍ  تعرضال یخفى على أحد ما تو  ،هما بعدو  2011عام قبل ما وذلك في فترة  ،في العمل
حمله تت ن حجم الخسائر الذيإ ، و اً كبیر  تأثیراً ونشاطها  ،على ربحیتهاثر وهي أضرار تؤ  ،2011ما بعد عام خالل فترة 

لتغطیة یلة كوسالبنیوي القطع  مركز إعادة تقییمغیر المحققة الناتجة عن  األرباحلعرض ولجوئها  ،المصارف بشكٍل عام
 منطقي، یة الدراسة لتقییم الوضع بشكلٍ د أهمّ یؤكّ  = لوضعها المالي وتغطیة الصورة الحقیقة، الخسائر التي تتعرض لها

  .وسلیمة ،وٕاعطاء صورة واضحة

 :   :ثـــالبح مشكلةثا�ياً
 هبقوم بع أهمیة الدور الذي تتنو وحساسیة خاصة،  ،مؤسسات ذات أهمیة تعتبر المصارف بالنسبة ألي اقتصاد في العالم

یعة عملها نتیجًة لطبوذلك یأتي ؛ ةاألم من ثروة تشكل جزءًا كبیراً و  ها،فیوتتحكم  ،حجم األموال التي تسیطر علیهامن 
لبیع ٕاجراء عملیات اتداول النقود، و  من خاللها:كون ، وكأحد السبل التي یوالمقتنیات الثمینة ،كمكان آمن لحفظ األموال
ر عمل وتأثی ،أثرتحجم كما تنبع أهمیة ذلك الدور من و  ؛واالستثماریة ،لتجاریةا والمعامالت ،والشراء، وتسییر األمور

  .، وطبیعة األوضاع االجتماعیة فیهاالمتغیرات االقتصادیة في المجتمععلى المصارف 
 اتمر به التي ةلألوضاع االقتصادی ، ونظراً سورّیةوبعد مرور أكثر من عشر سنوات على تأسیس المصارف الخاصة في 

عمل ن من المؤسسات المالیة التي تمارس الالبالد، والخسائر الكبیرة التي لحقت بها نتیجًة لذلك، والحتواء السوق نمطی
لمعرفة  ما بعدهو  ،2011نمطین التمویلیین لفترة ما قبل عام ومقارنة عمل هذین ال ،میالحاجة ملحة لتقی بدو أنَّ المصرفي، ی

وهذا  ،2011ا بعد عام مة فتر في الصیغة األقل تضررًا و ، من هاتین الفترتینفترة كل  التي كانت أكفأ في التمویلیة الصیغة
ة للبالد، ومدى تأثرها باألوضاع االقتصادی ،والفني لهذه المصارف ،یطرح تساؤًال في غایة األهمیة عن حقیقة الوضع المالي

أي نوع من المصارف الخاصة العاملة في السوق هو:  محاولة لإلجابة على سؤال رئیس في یستوجب الوقوف عندهاو 
  تعتبر ذات نتائج مالیة أفضل؟ سورّیةال

ذه من جوانب التقییم لعمل ه اً یمثل كل سؤال منها جانب ،من األسئلة الفرعیة عددٌ  السابق ویتفرع من السؤال الرئیس
  :ةتیاآلوهي  ئها،وأدا ،المصارف
 للسیولة؟ توفیرها حیث من الّتقلیدّیة المصارف من أماناً  أكثر اإلسالمیة المصارف تعتبر هل 
  ؟التّقلیدّیةذات مالءة مالیة أكبر من المصارف  اإلسالمیةهل تعتبر المصارف 
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 تحققها؟ التي العوائد حیث من الّتقلیدّیة المصارف من ربحیة أكثر اإلسالمیة المصارف تعتبر هل 
 وكفایة  ،والخصوم ،األصول إدارة حیث من الّتقلیدّیة المصارف منأكبر  فاءةذات ك اإلسالمیة المصارف تعتبر هل

 ؟رأس المال
  ؟سورّیةفي  الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةعلى ربحیة المصارف  تغیرات سعر الصرفتأثیر مدى ما 

 :   :ثـــأمهية البحثالثاً
  النقاط التالیة:تكتسب هذه الدراسة أهمیة خاصة تستمدها من 

مویلیة في أو السیاسة التي تتبعها كل صیغة ت ،والتحقق من سالمة مراكز المصارف المالیة، ومعرفة االستراتیجیة ،التثّبت .1
والربحیة،  ،ةوالسیول ،كانت أفضل وأنجح، وذلك من حیث المالءة المالیة هذه االستراتیجیات، أو السیاسات أيمعرفة ، و سورّیة

 المخاطرة األقّل.و ذات العوائد األكبر،  الطریقة األنسببواستغاللها  ،في توزیع مواردهاأي صیغة تمویلیة كانت أكثر كفاءة ودراسة 
الحقیقي،  والفني ،م وضعها الماليی، وایراداتها ومصاریفها، لتقیأهمیة دراسة وتحلیل موجودات ومطالیب هذه المصارف .2

 ولما یبرزه هذا النوع من التحلیل لحقیقة الوضع الذي تمر به هذه المصارف.
انت أقل ، وكواالجتماعیة ،ومعرفة أي صیغة تمویلیة كانت أكثر كفاءة في التعامل مع المتغیرات االقتصادیة ،دراسة  .3

 تضررًا من تقلباتها.
 لمختلفة.، والقطاعات االقتصادیة اسورّیةوالمالیة ال ،السوق النقدیةفي  التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیةمن المصارف  أهمیة دور كلٍّ  .4
ال فعّ  لى نحوٍ عالتي من الممكن ان تساهم  ومقترحاتها راسة،بتوصیات هذه الدّ  ذَ خِ الفائدة التي یمكن الحصول علیها إذا أٌ  .5

 في تحسین أداء هذه المصارف.

 :  :ثـــأهداف البحرابعاً
  إلى:یهدف البحث 

باستخدام عوامل خاصة داخلیة، وعوامل  سورّیةفي  الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةدات األداء المالي في المصارف حدِّ دراسة مُ  .1
 .إن وجدت حقیقیة بین نوعي المصارفالمعنویة الفروق البهدف معرفة (اقتصادیة)  خارجیة

 .سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةوالنفقات للمصارف  ،والمطالیب، ومصادر اإلیرادات ،دراسة بنیة الموجودات .2
 وتحلیلها. ،التّقلیدّیةوالمصارف  ،اإلسالمیةدراسة النتائج المالیة للمصارف  .3
 .سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةربحیة المصارف الخاصة  فيتحدید العوامل المؤثرة  .4
 .من خالل معاییر التقییم المصرفیة سورّیةالوصول إلى طریقة التمویل األنجح في  .5
أعمالها  وحل المشكالت التي ظهرت في نتائج ،لسد الثغرات الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةتقدیم توصیات إلدارات كل من المصارف  .6

 .اآلنمنذ تأسیسها وحتى 
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 :   :ثــــفرضيات البحخامساً
  ناقش في ھذا البحث الفرضیات التالیة:تُ 

: H1  سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةفروق ذات داللة إحصائیة في كفایة رأس المال بین المصارف  توجد. 

H2  :  سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةسیولة المصارف بین فروق ذات داللة إحصائیة توجد. 

H3 :  سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةفروق ذات داللة إحصائیة بالربحیة بین المصارف  توجد. 

H4  : سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةفروق ذات داللة إحصائیة في جودة األصول بین المصارف  توجد.  

H5  :  سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةبین المصارف  اإلدارةفروق ذات داللة إحصائیة في جودة  توجد.  

 مجموعةمجموعتین: ى لإبعد تقسیمها  الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةوستتناول الدراسة التطبیقیة إجراء تحلیل للقوائم المالیة للمصارف 
عام ما قبل  فترة ، وتقسیم فترة الدراسة إلى فترتین:الّتقلیدّیةتتكون من المصارف ومجموعة ، اإلسالمیةتتكون من المصارف 

ج ما واستنتا ،تكون كل فترة على حدة، ومقارنتها بینها على أن، وأخذ متوسط كل مجموعة 2011 عامما بعد  وفترة ،2011
 یمكن استنتاجه منها.

  :ثـــمنهج البحسادساً: 
  ؛ لذلك تطلب استخدام المناهج التالیة:تطبیقيوجزء  ،نظريیتكون هذا البحث من جزأین: جزء 

یة عن باالعتماد على معلومات كاف ُیستخدم لوصف ظاهرة محددة وصفًا دقیقاً وهو المنهج الذي : المنهج الوصفي التحلیلي
، 1هذه الظاهرة، من أجل الحصول على نتائج علمیة ثم تفسیرها بطریقة موضوعیة، بما ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاهرة

 ،ات العربیةوالدوری ،األبحاث على ادعتماالوتحلیل البیانات المرتبطة بهدف الدراسة، من خالل  ،ُیّتَبُع في وصفسالذي و 
  لدراسة الجانب النظري من البحث. ؛والدراسات ذات الصلة بالموضوع ،واألجنبیة

 ،الجانب النظري على مستوى التّقلیدّیةوالمصارف  ،اإلسالمیةبین المصارف  االختالفاتدراسة لُیّتَبعُ س: الذي المنهج المقارن
على  األداء) لتقییم CAMELالقوائم المالیة، ونتائج عناصر نظام ( تحلیلإلیها فیما یخص  لُ توصّ یُ التي  ومقارنة النتائج

  مستوى الجانب التطبیقي.

 :   :ثـــدود البحــحسابعاً
  .سورّیةالعاملة في الجمهوریة العربیة ال الخاصة : المصارفالحدود المكانیة
  .)2014-2007: الفترة ما بین (الحدود الزمانیة

                                                            
 .183دار الفكر، ص  :، دمشق1، ط البحث العلمي أساسیاته النظریة وممارساته العلمیة). 2000دویدي، رجاء. ( 1
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: ثامن   مــصــادر الـبـيـا�ـات:اً
، والبیانات ورّیةسوالمنشورة للمصارف الخاصة العاملة في الجمهوریة العربیة ال ،اعتمدت الدراسة البیانات المالیة السنویة المدققة

مصرف  التي یصدرها والنشرات ،والبیانات ،واألبحاث ،، والدراساتلعدة سنوات سورّیةالواردة في المجموعة اإلحصائیة ال
هیئة األوراق و سوق دمشق لألوراق المالیة،  :من كلٍّ ل االلكترونیة مواقعالوالبیانات المتوفرة على  ،المركزي، والمعلومات سورّیة

   .، والمصارف المدروسةسورّیةواألسواق المالیة ال
البنود  مسمیاتل التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیة سة سواءً و عدم توحید المصارف المدر بتتعلق التي  قاتیعمُ لبعض اوقد واجهت الدراسة 

، الثانیة للدراسةفترة في ال والسّیما ؛، والتباین الكبیر في النتائج المحققة خالل السنوات المدروسةالرئیسیة في قوائمها المالیة
 االقتصادیة راتعلى شكل سلسة متكاملة للمتغی على سعر الصرف نظراً لعدم توافر بیانات ةاالقتصادی اتالمتغیر  رتْ صِ واقتُ كما 

  .والتضخم ،كالناتج المحلي اإلجمالي األخرى

: متغتاسع                      ث:ـــريات البحـــاً
  :الوسیط المتغیر

  )إسالمي- تقلیدينوع المصرف (
  المتغیرات التابعة:

  العائد على األصول .1
  العائد على حقوق الملكیة .2
  الفائدة / العائدصافي هامش  .3

  :المتغیرات المستقلة

  النسب المالیة:

 كفایة رأس المال .1
 السیولة .2
 األرباحجودة  .3
 جودة األصول .4
 اإلدارةجودة  .5

  المؤشرات االقتصادیة الكلیة:

 سعر الصرف. .1
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 قائمة باالختصارات لمتغیرات البحث

: عاشر   :ةــــابقـــــــات الســـــــالدراساً
 The Financial Performance of Islamic VS Conventional Banks: In The GCC) (Al-Gazzar, Manar): أوالً  

& MENA Region) (An Empirical Study) /2014/ (Bachelor's Dissertation/ Senior Year Project) 1: 

مع إدخال بعض عناصر االقتصاد  التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیةلتقییم أداء المصارف  (CAMEL)استخدمت هذه الدراسة نموذج 
) مصرفًا، 45( شرات الربحیة، وذلك لعینة منمؤّ بالكلي (معدل التضخم، الناتج القومي اإلجمالي) على التحلیل، وربطها 

-2009الل الفترة بین عامي (خ والخلیج العربي ،) دول من دول الشرق األوسط10موزعة بین ( ) إسالمیة10منها (
  ه.ئنوع المصرف على أدا تأثیرالمنطقة، واختبار  هذه دراسة ربحیة المصارف فيل ؛)2013

، وجودة األصولوجودة  ،في كفایة رأس المال التّقلیدّیةأفضل من المصارف  اإلسالمیةوخلصت الدراسة إلى أن المصارف 
راسة العالقة لد )بیرسون(أفضل من حیث السیولة، ومع استخدام معامل ارتباط  الّتقلیدّیةالمصارف  لكنّ  ؛األرباحو  ،اإلدارة

                                                            
1 Al-Gazzar. M. (2014). The Financial Performance of Islamic VS Conventional Banks: In The GCC & MENA Region, 
(An Empirical Study). Bachelor's Dissertation/ Senior Year Project, The British University In Egypt, Cairo. 

:المتغیر الوسیط  
فنوع المصر  تقلیدي إسالمي 

:المتغیرات التابعة  
 العائد على األصول:

في المصارف المدروسة. وهي مؤشرات لقیاس الربحیة  العائد على حقوق الملكیة: 
 صافي هامش الفائدة/ العائد:

:المتغیرات المستقلة  
 النسب المالیة:

إجمالي األصول)، وتقیس هذه النسبة مدى قدرة رأس مال المصرف في الحفاظ على توازنه عند  /نسبة (إجمالي حقوق الملكیة كفایة رأس المال: 
  .تعرضه للمخاطر المختلفة

جاتصوله في شكل سائل وبدر مدى احتفاظ المصرف بجزء من أى لإإجمالي المطالیب)، ویشیر هذا المقیاس / : نسبة (إجمالي األموال الجاهزة السیولة
  اللتزامات التي قد یتعرض لها.لمواجهة ا مختلفة

  إجمالي اإلیرادات)، ویستخدم هذا المقیاس لدراسة ربحیة المصرف من خالل المصاریف التي یتكبدها. /: نسبة (إجمالي المصاریف األرباحجودة 

  والجدارة االئتمانیة للمصارف. ،حقوق الملكیة))، وتستخدم هذه النسبة لتقییم القروض (المخصصات + /: نسبة (المخصصات جودة األصول

  إجمالي الودائع)، وتعبر هذه النسبة عن مدى قدرة إدارة المصرف في السیطرة على المخاطر التي یتعرض لها. /: نسبة (إجمالي القروضاإلدارةجودة 

  :المؤشرات االقتصادیة الكلیة

  مقابل الدوالر األمریكي. سورّیة: سعر صرف اللیرة السعر الصرف
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)، ومتغیرات االقتصاد الكلي، ومؤشرات الربحیة، أظهرت الدراسة وجود عالقة إیجابیة قویة CAMELبین عناصر نموذج (
 والتضخم مع الربحیة، كما أظهرت وجود عالقات ،والناتج المحلي اإلجمالي ،والسیولة ،األرباحوجودة  ،بین كفایة رأس المال

  والربحیة. ،اإلدارةوجودة  ،سلبیة بین تدني جودة األصول
 ،وهي الناتج المحلي اإلجمالي ،وربطه مع بعض متغیرات االقتصاد الكلي ،)CAMELقامت الباحثة باستخدام نموذج (

 ،لكن مع متغیر سعر الصرف كمتغیر اقتصادي نفسُه، النموذج ةدراسال واستخدمنا في هذهوألربعة سنوات،  ،والتضخم
 ،ومقارنة ،حین أننا قمنا في هذا البحث بتقییم علىولثماني سنوات، واقتصر تقییم الباحثة ألداء المصارف على هذا الجانب، 

وبنوعیها، كما أن الباحثة تقیم عینة مصارف من دول  ،مدروسةوتطورها للمصارف ال ،والمطالیب ،وتحلیل الموجودات
 لدولةٍ  اً مصرفی اً قطاع على حین قیمت هذه الدراسة، االختالفات في النتائج بعُض  یت إلیهزِ عُ ذي الّ  ببُ مختلفة، وهو السّ 

 مدى تأثیر المتغیرات االقتصادیة لهذه الدولة على أداء العینة. تسواحدة، ودر 
  :1/ بعنوان:(محددات الربحیة في المصارف العامة العاملة في سوریا_ رسالة ماجستیر)2012(سلما، محمد) /دراسة  :ثانیاً 

خالل  ورّیةسالعاملة في العامة وقیاس األثر الذي تحدثه العوامل المحددة لربحیة المصارف  ،هدفت هذه الدراسة إلى تحدید
 المصارف العامة )، وذلك من خالل التركیز على تلك العوامل، وقد اشتملت الدراسة جمیعَ 2009_2001الفترة بین عامي (

، والمتغیرات یةاإلجمال األرباحوالمتمثل ب ،ربحیة هذه المصارف بقیاس سلوك المتغیر التابع تْ سرِ دُ فَ  ؛سورّیةالعاملة في 
ثمارات المالیة، واالست ،ل المقترضةواألموا ،الودائعو  ،والتسهیالت ،وحقوق الملكیة ،والموجودات ،المستقلة المتمثلة بالسیولة

  والمتغیر التابع. ،نموذج انحدار خطي لقیاس العالقة بین المتغیرات المستقلة ُبنيولتحقیق ذلك 
 ،ن بعض المتغیرات المستقلةأو عكسیة ذات داللة إحصائیة بی ،وجود عالقات ارتباط طردیةى لإوقد خلصت الدراسة 

عدم وجود أي عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین المتغیرات ى لإلبعض المصارف، كما خلصت  اإلجمالیة األرباحو 
وأیًا من  ،لمصرف التوفیر اإلجمالیة األرباحه ال وجود ألي عالقة بین نّ ألبعض المصارف، و  اإلجمالیة األرباحو  ،المستقلة

  المتغیرات المستقلة.
إحدى في لت تناو فما دراستنا أراسة على ذلك، الدّ  رَ صَ قَ و  ،سورّیةالباحث العوامل المحددة لربحیة المصارف العامة في درس 

، كما أن الباحث حصر الربحیة بمؤشر وحید هو أیضاً  سورّیةفي و  ،ولكن للمصارف الخاصة ،جزئیاتها محددات الربحیة
حقوق  والعائد على ،دراستنا الربحیة من خالل ثالثة مؤشرات هي العائد على األصول على حین قّیمت، اإلجمالیة األرباح
أي اخضع  ةدكل مصرف على حِ أیضًا  ودرسوهامش صافي العائد التي تعتبر من أهم مقاییس الربحیة للمصارف،  ،الملكیة
 ورّیةسم القطاع المصرفي الخاص في یوتقی ،قمنا بدراسةفحن نأما ونتائجها لظروف كل مصرف،  ،ومتغیراتها ،الدراسة

  بشكٍل كلي ولم نخضع الدراسة لظروف المصارف المدروسة.

                                                            
 الة ماجستیر، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق.رس، محددات الربحیة في المصارف العامة العاملة في سوریا). 2012سلما، محمد. (  1
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 ً _ دراسة تطبیقیة مقارنة_ اإلسالمیة/ بعنوان: (الكفاءة التشغیلیة للمصارف 2011شوقي) عام/ ،دراسة (بورقبة :ثالثا
  :1 أطروحة دكتورة)

اقتصرت هذه الدراسة على توضیح مفهوم الكفاءة التشغیلیة، وطرق قیاسها في المصارف، وٕابراز العوامل المحددة للكفاءة 
فاءة المصارف ؛ لمقارنة كالّتقلیدّیةو  اإلسالمیة، وتقدیر دالة التكالیف لمجموعة من المصارف اإلسالمیةالتشغیلیة للمصارف 

نة اإلحالل ، ودراسة مرو اإلسالمیة، وتحلیل وفورات الحجم لمعرفة الحجم األمثل للمصارف الّتقلیدّیةبمثیالتها  اإلسالمیة
) مصرفًا 15و( ،) مصرفًا إسالمیاً 17عینة من (لوداللتها، وذلك  اإلسالمیةوالمرونة السعریة للمدخالت في المصارف 

  ).2008-2000تقلیدیًا، موزعة بین ثمانیة دول عربیة للفترة بین عامي (
خالل  یدّیةالّتقلو  ،اإلسالمیةد خلصت هذه الدراسة إلى أن نسبة التكالیف إلى اإلیرادات تحسنت في كل من المصارف وق

التكالیف أكثر من ب، وكفاءة عالیة في التحكم األرباحتبدي كفاءة عالیة نسبیًا في تولید  الّتقلیدّیةن المصارف إ فترة الدراسة، و 
عائدات أكبر على األموال الخاصة في أغلب سنوات الدراسة، وٕان المصارف  لّتقلیدّیةا، كما حققت المصارف اإلسالمیة
  .الّتقلیدّیةلدیها وفورات حجم موجبة أكثر من  اإلسالمیة

بًا ، وتحلیل العوامل المؤثرة على كفاءتها، أي حصرت البحث تقریاإلسالمیةوهیكلیة المصارف  ،ركزت هذه الدراسة على بنیة
قف على مسافة حین أن دراستنا ت على، الّتقلیدّیةبمقابل  اإلسالمیةفي مفهوم الكفاءة المصرفیة، ووقفت في جانب المصارف 

فر باختیار العینة بناًء على توا ن الباحث قامأ، كما اً عامّ  تقییماً وعملها المالي  ،هاءَ أدا واحدة من نوعي المصارف لتقیم
 وكفاءتها بالمتغیرات ،ومنطقي واضح، ولم یظهر مدى تأثر أداء المصارف ،ولیس بناءًا على معیار علمي ،البیانات

  .أي اقتصر البحث على العوامل الداخلیة للمصارف ؛االقتصادیة

 ً -A Comparative study between Islamic and Commercial (Conven)(Alatram, Khaled): رابعا

tional) banks in Middle Eastern countries)/2009/( Master thesis) 2: 

رة لفتو  في منطقة الشرق األوسط، عامالً  ) مصرفًا تقلیدیاً 180) مصرفًا إسالمیًا مع (63ة لعینة من (الربحی قارنت الدراسة
 باألزمة المالیة اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةمن المصارف  وذلك لمقارنة مدى تأثر كلٍّ  )،2008_2002زمنیة ممتدة بین عامي(

ة، وضمنها ملكیعلى حقوق ال األصول، والعائدوالعائد على  ،الباحث تحلیل انحدار خطي بین صافي الدخل وأجرىالعالمیة، 
  التي تنسب بعض عناصر المركز المالي إلى صافي الموجودات. بعض النسب المالیة

 ،اإلسالمیة ربحیة كٍل من المصارف في اً كبیر  تأثیراً التي تؤثر  وأظهرت نتائج هذا التحلیل وجود عدد من العوامل الداخلیة 
األصول هما  جمالية إلجمالي القروض بالنسبإ و  ،ص خسائر القروض بالنسبة لألصولن مخصأعلى حٍد سواء، و  الّتقلیدّیةو 

                                                            
امعة ج العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ، أطروحة دكتورة، كلیة، دراسة تطبیقیة مقارنةاإلسالمیةالكفاءة التشغیلیة للمصارف ). 2011بورقبة، شوقي. (  1

 .فرحات عباس، الجزائر
2  Alatram. K. (2009). A Comparative study between Islamic and Commercial (Conventional) banks in Middle Eastern coun-
tries. Master thesis, Business School, Bangor University, UK. 



 .................................................................................ومـنهـج الدراسةالـمقدمة 

 س
 

 اإلسالمیةصارف لما فيربحیة المصارف، وأن مخصص خسائر القروض بالنسبة لألصول كان أقل تأثیرًا  فياألكثر تأثیرًا 
 ،ي الدخلوذلك من حیث هامش صاف ،أكثر ربحیة نسبیاً  اإلسالمیةلتقلیدیة، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المصارف لمنه 

  والعائد على األصول.
هذه األزمة أي في السنة التالیة ل اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةمدى تأثیر األزمة المالیة العالمیة على ربحیة المصارف  الباحثُ  َس قا

ن السنوات، لعدد م سورّیةفي  األوضاع)، وحصر التقییم في هذا الجانب فقط، بالمقابل دراستنا تدرس تأثیر 2009عام (
فة كما أن التحلیل تناول جوانب مختل ؛على عمل المصارف والظروف ،هذه األوضاعأكثر لتأثیر  اً حیث تظهر لدینا أبعاد
  .على الربحیة فحسب رهُ قتصُ ولم یَ  ،من عمل المصارف

 ً -Performance of Islamic Banking and Convention Banking in Pa) (Moin, Muhammad)  : خامسا

kistan) (A Comparative Study) /2008/ (Master thesis) 1: 

یتوقع أنه قد و في باكستان،  ُأّسَس الذي  (MBL) وتحلیل خبرة المصرف اإلسالمي األول ،اختبارى لإهدفت هذه الدراسة 
 وقارنت في هذه اّلدراسة أداء المصارفأصبح لدیه خبرة محلیة كبیرة بالمقارنة مع مجموعة من خمسة مصارف تقلیدیة، 

) نسبة 12باستخدام ( )2007-2003والكفاءة للفترة بین عامي ( ،والمخاطرة ،والسیولة ،من حیث الربحیة التي تشكل العینة
  .(ROA-ROE-LDR-LAR-DER-AU-IER)مالیة مثل: 

على حقوق  معنوي في باكستان كانت أكثر ربحیة، وذات عوائد أكبر بشكلٍ  الّتقلیدّیةوخلصت الدراسة إلى أن المصارف 
صول، من حیث العائد على األ اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةفرق معنوي بین المصارف  لیس هناكه نّ كما خلصت إلى أ الملكیة،

اسبة مع قواعد وكانت نتائج دراسة المخاطرة متن الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةوكانت نتائج تحلیل السیولة غیر مختلفة بین المصارف 
نتائج تحلیل  تدلّ هي األكثر مخاطرة، و  الّتقلیدّیةهو األكثر مخاطرة، وأثبتت النتائج أن المصارف  األكثر ربحیةفالتمویل 
  .التّقلیدّیةكانت أقل كفاءة في إدارة مواردها من المصارف  اإلسالمیةالمصارف  أنّ  على الكفاءة

ارة؛ بهدف التقدیر الشخصي ألهمیة النسب المخت بناًء على التّقلیدّیةاستخدم الباحث في هذه الدراسة عددًا من النسب المالیة 
ي باكستان، ف الّتقلیدّیةبالمقارنة مع عدٍد من المصارف  مي المذكور قد امتلك خبرة كافیةتحدید فیما إذا كان المصرف اإلسال

من جوانب عملیة  ورّیةسفي  الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةوأداء المصارف  ،وتقییم خبرة ،لیبالمقابل فإن دراستنا تستخدم النسب لتحل
ي طرأت وتطورها من التأسیس، والتغیرات الت ،على الجوانب التي طرحت في هذه الدراسة، وتحلل بنیتها االقتصارال  أكثر

  ذات أهمیة أكبر كمًا ونوعًا. تائجها، وباستخدام عدٍد من النسبعلیها، ومدى تأثیر هذه التغیرات على عوائدها ون

                                                            
1 Moin. M. (2008). Performance of Islamic Banking and Convention Banking in Pakistan. (A Comparative Study). 
Master thesis, School of Technology and Society, university of Skovde. 
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 ً  The Profitability of Islamic and Conventional Banking in the GCC) (Alkassim, Faisal) : سادسا

Countries) (A Comparative Study) /2005/  1: 

)، 2004-1997في مجلس التعاون الخلیجي للفترة بین عامي ( التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیةتحلل هذه الدراسة ربحیة المصارف 
وتستقصي مدى قدرة خصائص المصرف الداخلیة في تفسیر االختالف في الربحیة بین هذین النوعین من المصارف، وقد 

 ،قوق الملكیةوالعائد على ح ،العائد على األصول في روسة بین مؤشرات الربحیة متمثلةتحلیل االنحدار على العینة المد طّبق
وهامش صافي الفائدة كمتغیرات تابعة، وخصائص المصرف الداخلیة كمتغیرات مستقلة؛ وذلك بهدف اختبار تأثیر هذه 

  المتغیرات على أداء المصارف.
  تي:ومتغیرات الدراسة كانت كاآل ،إلى أن نتائج تحلیل االنحدار بین مؤشرات الربحیةوخلصت الدراسة 

 ،لیدّیةالّتقتظهر وجود عالقة سلبیة مع الربحیة لدى المصارف  للحجم مقیاساً ت التي استخدمت مجموع الموجودا :أوالً 
  .غیرةذات الحجوم األكبر هي أقل ربحیة من المصارف الص الّتقلیدّیةمما یشیر إلى أن المصارف  وٕایجابیة بالنسبة لإلسالمیة

وعالقة إیجابیة  ،ةالّتقلیدیّ وجود عالقة سلبیة مع الربحیة للمصارف  ُیظهرإجمالي حقوق المساهمین الذي یقیس القیمة،  :ثانیاً 
  .اإلسالمیةاألمر الذي یدل على أن نسب رأسمال أعلى تشكل دعمًا لربحیة المصارف  اإلسالمیة للمصارف

مما یعبر عن أن اإلقراض یساهم  ؛مجموع القروض لكال النوعین من المصارف أظهرت عالقة إیجابیة مع الربحیة :ثالثاً 
  .في زیادة ربحیتها

ودائع  نّ أ مما یدل على اإلسالمیة معوعالقة سلبیة  ،الّتقلیدّیة المصارف الودائع لدیها عالقة إیجابیة مع ربحیة :رابعاً 
  .الّتقلیدّیةحین أنه یساهم في زیادة ربحیة  علىتؤثر سلبا على الربحیة  اإلسالمیةالمصارف 

ساعد حین أن مجموع النفقات بالنسبة لإلسالمیة ی علىذات تأثیر سلبي على ربحیتها  الّتقلیدّیةمجموع مصاریف  :خامساً 
  .الربحیة

  .التّقلیدّیةو  ،ةاإلسالمیوأخیرًا من دون الفوائد (النفقات العامة) تساهم هذه النفقات على حٍد سواء في زیادة ربحیة المصارف 
 اً نظرًا للعوائد االقتصادیة التي تجنیها هذه الدول من صادرات النفط في فترة شهدت رخاء ونمو اختار الباحث عینة الدراسة 

ننا نقیم أداء مصارف ال تعمل في ظروف عمل فإ بالمقابل ؛وتاریخ طویل ،ولمصارف ذات عراقة ،لدیها اً كبیر  اً اقتصادی
قارنة على مؤشرات الربحیة فقط مستخدمًا خصائص والم ،مثالیة رغم حداثة عهدها، كما أن الباحث حصر عملیة التقییم

وتدرس تأثر ربحیتها بالعوامل الداخلیة والخارجیة  ،حین أن دراستنا تقیم أداء المصارف على المصارف الداخلیة،
  (االقتصادیة).

  
                                                            

1 Alkassim, Faisal. (2005).The Profitability of Islamic and Conventional Banking in the GCC Countries. (A Comparative 
Study), (N.P.). 
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 ً في  الّتقلیدّیةو  اإلسالمیةمقارنة أداء المصارف بعنوان: ( /4200/عنان) عام دراسة (المومني، منذر، السروجي،: سابعا
  :1األردن باستخدام النسب المالیة)

أحد ب ممثلة( الّتقلیدّیةع أداء المصارف مبالمقارنة بالبنك اإلسالمي األردني)  (ممثلة اإلسالمیةاء المصارف أدالباحثان  قاَس 
بین أداء إلى الكشف عن االختالف  هدف البحثُ و ، )2001-1992، للفترة بین عامي () في األردناً تقلیدیًا مصرفعشر 

استخدام ب لة التنبؤ باألداء المستقبلي لهاومحاو ، وتحدید أسباب هذا االختالف إن وجدت، الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةالمصارف 
  .والسوق ،والنشاط ،والربحیة ،التي تقیس السیولة بعض النسب المالیة

على تسییل  دّیةالّتقلیوارتفاع قدرة  ،اإلسالمیةنسبة السیولة السریعة لدى المصارف  في وخلصت الدراسة إلى وجود انخفاض
لمتوقع أن تحقق ا ویرى الباحثان أنه من، وهي أكثر كفاءة لزیادة نسبة تشغیل الودائع لدیها، هااستثماراتها بسرعة أكبر من

داللة إحصائیة  ذات ، وأنه ال توجد فروقجاحها في المستقبلون ،نمواً في أرباحها، مما یشیر إلى إمكانیة استمرارها اإلسالمیة
تثناء نسبة والسوق، باس ،والنشاط ،الربحیة ،بنسب فیما یتعلق الّتقلیدّیةالمصارف  ومعدل ،اإلسالمیةبین أداء المصارف 

  .الّتقلیدّیةكان أفضل من أداء  اإلسالمیةتوظیف الموارد، التي أظهرت أن أداء المصارف 
صرف إال أن عینة الدراسة اقتصرت على م ومقارنتها ،الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةأداء المصارف  من تقییم الباحثینِ على الرغم 

حین أن دراستنا تستخدم أسلوب الحصر الشامل لتقییم أداء  علىاألردنیة،  الّتقلیدّیةمن المصارف  وعددٍ  ،إسالمي واحد
لى التقدیرات بناًء عو  ،لتقییم األداء أنهما استخدما عددًا من النسب المالیة، كما سورّیةفي  التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیةالمصارف 

دف به ؛لتقییم األداء المصرفي والذي یعتبر نموذجًا متكامالً  ،)CAMELالشخصیة، بالمقابل فإن دراستنا تستخدم نموذج (
 .المدروسة داء المصارفألتقییم و  إجراء عملیة تحلیل

                                                            
، دراسة مقارنة، مجلة المنارة، في األردن باستخدام النسب المالیة التّقلیدیّةو اإلسالمیةمقارنة أداء المصارف ). 2004المومني، منذر، السروجي، عنان. ( 1

 ، جامعة آل البیت، األردن.155-113، ص ص 2، العدد 13المجلد 
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  ل األولـــــــالفص

   لهاـــــــعم وآلياتارف ـــــــل للتعريف باملصـــــمدخ
  

  ليديـــريف التقــــل املصـــث األول: �بذة عن العمـــــاملبح
 الميـــــار إســـريف يف إطــــالعمل املصي: ـــث الثا�ـــــاملبح

 اإلسالميةو الّتقليديّةصيغ التمويل ث: ــــث الثالــــاملبح

  بـنـيـــــة القـــــطــــاع املصــــــريف يف سوريّةع: ــــرابـــث الـــــاملبح
  سوريّةخــــــصــــــائـــــــــص القـــــطــــاع املصــــــريف يف : ـخامــسث الـــــاملبح
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  دـــــــمهيـــــــــــــــــــــــت
  

 صیغالورة عن وٕاعطاء ص ،واألسس المبني علیها ،بشقیه التقلیدي واإلسالميللتعریف بالنظام المصرفي  یهدف هذا الفصل
لتعریف بواقع ، وااالقتصادي والمصرفي اإلسالمي والبدائل لها في إطار الفكر ،التقلیدي في إطار العمل المصرفي واآللیات

 هدها هذا القطاع،ویش اي شهدهتال اتوعرٍض مفصل للتطور  ،فترةوخصائص وممیزات كل  ،وتاریخ القطاع المصرفي في سورّیة
باعتبارها  ؛والمراسیم والقوانین الناظمة لعملها ،واإلسالمیة) ،الخاصة (التّقلیدّیةو  العامة بنیة المصارفو  ،والمصارف العاملة فیه

  فصول الالحقة من هذه الدراسة.لل تمثل مجتمع البحث، ویشكل هذا الفصل مدخًال منطقیًا البد من الولوج من خالله
في الفصول  عُ ُیّتبوٕاطارًا عامًا  ،للدراسة تشكل مدخالً ومفاهیم س ،سوأسّ  ،وّصفت عدة مبادئمباحث  خمسةویشتمل هذا الفصل 

  الحقة.الّ 
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  األولاملبحـــــث 
  ليديــــريف التقــــل املصـــذة عن العمــــ�ب

  قدمة:ــــــــم
منذ تأسیس  لمدةاه الفكرة مع طول ظ على القیمة وتحویلها، ولم تتغیر هذافالحبنیت على فكرة  المصرفیة مهنة قدیمةالصناعة 

التي  مةخلق القیبًا على الطریقة التي تقوم بها المصارف كان منصبّ مجمل ما طرأ علیها من تغیر و  ،اآلنوٕالى هذه الصنعة 
أو  ،ولیدة لحظة نالتي لم تكُ  ومتطلباتهم االئتمانیة ،على عمالئها تي طرأتالتعقیدات الزادت درجة تعقیدها مع التزاید في 

تجاریة صناعة الصیرفة تعود للعهود التي نشأت فیها العالقات الف ؛طفرة بل كانت نتیجة لتطور تاریخي استمر مئات السنین
وقد جاء في بعض األناجیل أن الصیرفة كانت منتشرة منذ ، 1والرومان ،واإلغریق ،بین الجماعات البشریة منذ أیام البابلیین

ویبیعون  ،متى ما نصه: (دخل یسوع إلى هیكل هللا، وأخرج جمیع اللذین یشترون إنجیلفي  جاءَ  فقد ؛القرن المیالدي األول
  .2في الهیكل، وقلب موائد الصیارفة)

الذین كانوا یودعون الحاجیات الثمینة للناس  اللمباردین نشأت فكرة تأسیس المصارف بشكلها الحالي عن طریق الصیارفةو 
تلقى  ة إلى أداةٍ والملكی ،تطورت وظیفة هذه السندات من أداة لتثبیت الحق ذلك بعدو لدیهم مقابل سندات تثبت لهم حقوقهم، 

ففكر  ؛لسحبها ما یأتي أصحابهاوتسدید االلتزامات األمر الذي نتج عنه وجود أموال كثیرة لدى الصیارفة قل ،قبوًال في التبادل
شكل الذي نراه ال ، وهكذا تطورت الفكرة لتصل إلىموال على شكل قروض یعطونها للناسهؤالء الصیارفة باستثمار هذه األ

  حالیًا للمصارف.
  وٕان هناك عدة تعاریف للمصارف منطلقة من وجهتي نظر:

موعة وهي المج ،األولى مجموعتین، المجموعةمؤسسة تعمل كوسیط مالي بین  هو :ن المصرففإ الكالسیكفمن وجهة نظر 
 هي المجموعة ذات العجز أي ، والمجموعة الثانیةواستثماره ،ترید الحفاظ علیهلدیها فائض من األموال أي  ذات الفائض

  .3أو استهالكیة ،أو تشغیلیة ،وذلك لعدة أغراض قد تكون استثماریة ،المجموعة التي تحتاج األموال
تقوم بتوفیر الخدمات لة لدى المصرف المركزي رخصمالیة م هو مؤسسة :المصرفترى أن ف الحدیثةظر النّ  وجهة اأمّ 

والعمالت  ،4واالستثمار باألوراق المالیة ،وخصم السندات ،وتوفیر القروض ،والسحب ،المصرفیة المتعلقة بقبول الودائع
                                                            

 .4، 1كلیة االقتصاد، دمشق: منشورات جامعة دمشق، ص ص  ،إدارة المصارف). 2012حمرة، محمد. (  1
 .22،21، االصحاح انجیل متى   2
  یرفة في الموانئ، وا یقومون بأعمال الصحیث یرجع أغلب الباحثین أصل نشأة األعمال المصرفیة الحدیثة للصیارفة اللمباردین (نسبة إلى مدینة المباردیة اإلیطالیة)، والذین كان

 مها مالزمًا لكل عنوان مصرفي في العصر الحدیث.ویجلسون على مكاتبهم الخشبیة والتي كانت تدعا (بانكو) والتي أصبح أس
 .7، اإلسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ص 1، ط إدارة المصارف).  2007الصیرفي، محمد. ( 3

4Van Horne, J. & Wachowicz, J.(2005). Fundamentals of Financial Management (12th Ed.). New York: Pearson Education Limited. 
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 ،وسائل الدفع (النقدیة والمالیة)، وذلك من أجل تحقیق مجموعة من األهداف االقتصادیةوتتعامل في كافة  ،األجنبیة
  .1وأعراف مصرفیة متداولة في السوق المصرفي ،قًا لقواعدافوِ  واالجتماعیة المحددة مقدماً 

مصرف ذاتها قد یؤدي الوهي  ،التي قد ال تكون حكرًا علیهو  الوظائف، بعدٍد منویمكن تحدید وظائف المصرف التقلیدي 
نوعیة العقود و  ،وتحققه ،وألیة تحدیده ،كیفیة الحصول على العائدفي ولكن االختالف یكون  ،منها اً ر یكب اً جزءاإلسالمي 

یمكن إیجازها ف التّقلیدّیةالوظائف فأما  ؛2ووظائف حدیثة ،إلى وظائف تقلیدیة الّتقلیدّیةوتنقسم وظائف المصارف  ،المبرمة
  الي:التّ ب

 وفتح حسابات دائنة للعمالء مقابلها. ،االحتفاظ باألموال على شكل ودائعأي  اإلیداع: .1
 ،وضعلى شكل قر  وهي الوظیفة التي یقوم من خاللها المصرف بتوظیف ما یتجمع لدیه من أموال منح االئتمان: .2

 تشكل الجزء األعظم من استخدامات األموال في المصارف. ذه الوظیفةوه
وخطابات  ،وٕاصدار الكفاالت المصرفیة ،وذلك من خالل فتح االعتمادات المستندیة التسهیالت االئتمانیة:تقدیم  .3

 .3خاطروما تحویه من م ،لما تجنیه من عائد ،التي تعتبر من أهم الخدمات التي تقوم المصارف بتوفیرها الضمان
 ،قاقهاوتحصیلها في موعد استح ،والسندات ،وتشتمل هذه الوظیفة على خصم األوراق التجاریة الخصم والتحصیل: .4

 عن العمالء. ةً نیابأو تسدید قیمتها  ،تحصیل الشیكاتالعمالء، كما تشتمل هذه الوظیفة أو تسدیدها بالنیابة عن 
ن إ و ه، أو لصالح عمالئ ،الستثمار لصالحهوتتضمن هذه الوظیفة قیام المصرف بأي شكل من أشكال ا االستثمار: .5

 وأهمها: ثمارات المالیةلهذه الوظیفة یتمحور حول االستالشكل الغالب 
 وتسویقها ،وتغطیتها ،للشركاتوالسندات  ،األسهم المساهمة بإصدار. 
 أو لصالح عمالئه. ،وبیع أسهم الخزینة لصالح المصرف ،شراء 
 لعمالئه.أو  ،تشكیل محافظ استثماریة للمصرف 
 .التعامل بالعمالت األجنبیة 

األمر الذي  ،4وطرق التبادل التجاري ،في تطور وسائل وأدوات راً كبی ثراً أ واالتصال تكنولوجیا المعلومات في لتطورلن كاو 
ن إیجازها یمك لهحدیثة  وظهور وظائف ،تقنیات العمل المصرفي تطور لىإوأدى  ،العمل في المصارف آلیاتعلى  انعكس

  التالي:ب
 والقروض الخاصة بمشاریع اإلسكان الفردیة والجماعیة. ،منح القروض االستثماریة .1

                                                            
 .16حمرة، محمد، مرجع سابق، ص 1
 .141، عمان: دار المناهج، ص2، ط إدارة العملیات المصرفیة). 2003الراوي، خالد. (2
 .102كلیة االقتصاد، دمشق: منشورات جامعة دمشق، ص ، ةمحاسبة المنشآت المالی). 2010زریر، رانیا، حمزة، محي الدین. (ال3
 .142ص ،الراوي، خالد، مرجع سابق4
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و النصیحة أ ،وتقدیم المشورة ،أو كامل ،وٕادارة عملیاتهم االستثماریة بتفویض جزئي ،العمل كمستشار مالي للعمالء .2
 المالیة.

الثقیلة، وقروض للمخاطر الرأسمالیة أي المتعلقة بتأسیس شركات جدیدة  واآللیات ،توفیر قروض الستئجار المعدات .3
 والصناعات عالیة الدقة. ،واالتصاالت ،في المجال التكنولوجي ماسیّ وال ،ذات صفة عالمیة

 القیام بتوفیر بعض الخدمات التأمینیة للعمالء. .4
جها ومستعجلة قد یحتا ،ةرضاوذلك ألعمال ع ؛یلوالمالئمة: أي توفیر التمویل الالزم للعم ،السریعة اآلنیةاإلجابة  .5

 أو اللیلة الواحدة. ،العمیل كقروض الیوم الواحد
  1الّتقلیدّیةمصادر األموال في المصارف:  

  إلى مصدرین أساسیین هما: التّقلیدّیةتنقسم مصادر األموال في المصارف 
 :المصادر الداخلیة والتي تتألف من -1

ویتمثل باألموال التي یحصل علیها المصرف من أصحاب األسهم (المساهمین) عند تأسیسه،  :رأس المال المدفوع .1-1
وأیة إضافات أو تخفیضات قد تطرأ علیه الحقًا، وال یمثل هذا المصدر سوى نسبة ضئیلة من مجموع األموال التي یحصل 

ف الثقة في نفوس المتعاملین مع المصر المصرف علیها من جمیع المصادر، ولكن تنبع أهمیة هذا المصدر من كونه یخلق 
 ضد ما یطرأ من تغییرات على قیمة الموجودات التي یستثمر فیها أمواله.

جزءًا  ، وهي تمثلوبأشكال متعددة ،عامة في المشروعات ألسباب مختلفة بصفة األرباحتحتجز  :المحتجزة األرباح .1-2
فیها وسیلة للحصول على األموال الالزمة لالستثمار، ویمكن تقسیم األشكال التي تتخذها  بعُضهمویرى  ،من حقوق المساهمین

 :إلى اآلتيالمحتجزة  األرباح
لمقابلة الحاالت الطارئة التي قد یتعرض لها المصرف، وتفادیًا  األرباحاالحتیاطیات: تقتطع االحتیاطیات من  .1-2-1

ظهرت في المحاسبة عدة تسمیات ألنواع مختلفة من االحتیاطیات،  ، وقدالمحجوزة في حساب واحد األرباحإلظهار حجم 
وغیرها من األسماء المختلفة، واالحتیاطیات بأنواعها  ،واحتیاطي الطوارئ ،واالحتیاطي القانوني ،فهناك االحتیاطي العام

اطیات زاد كلما زادت االحتی أي ؛وهي من طبیعة رأس المال نفسها ،تعتبر مصدرًا من مصادر التمویل الداخلیةالتي المختلفة 
 أو تكون احتیاطیات قانونیة: ،ضمان المودعین، واالحتیاطیات إما أن تكون احتیاطیات خاصة

o قیقاً لغرضینرضه علیه القانون تحاالحتیاطي الخاص (االختیاري): وهو احتیاطي یكونه المصرف من تلقاء نفسه دون أن یف 
والجمهور، وثانیهما تغطیة أي خسارة قد تحدث في قیمة أصوله قد تزید  ،المتعاملین أولهما تدعیم مركزه المالي في مواجهة

 عن االحتیاطي القانوني.

                                                            
  .49-33الصیرفي، محمد، مرجع سابق، ص  1
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o ویحدد بنسبة معینة من رأس المال،  ،االحتیاطي القانوني (احتیاطي رأس المال): وهو احتیاطي ُیكون بموجب القانون
من  محّددةئویة باقتطاع نسبة م القانونُ  تحصیله ألرباح یلزمه ءِ دْ وب ،واستقرار وضعه المالي ،عمالهالمصرف أل ءِ فبعد بدْ 
صرف العادیة ألسهم الم سمیةاالحتیاطي معادلة للقیمة اال ایعها في كل سنة حتى تصبح قیمة هذالصافیة قبل توز  األرباح

 المتداولة (رأس المال المدفوع).
ف تطاع مبلغ من الدخل بصفته مصروفًا، وتختلقبا التقویم الموجودات یتم تكوینه اتالمخصصات: وهي حساب. 1-2-2

 نسبة المخصصات حسب ظروف كل مصرف.
ع والمخصصات، وقد توز  ،تطاع االحتیاطیاتقبعد ا األرباحوال التي تتجمع من غیر الموزعة: وهي األم األرباح .1-2-3

 .محتفظًة به تظلُّ أو  ،أخرى وتوزعه متى شاءت لسنوات ِلتُدّورهُ  اً وتستبقي جزء ،جزءًا منها اإلدارة
 المصادر الخارجیة وتتألف من: -2

یمكن و  ،تتعدد أشكال الودائع التي یقبلها المصرفو تعتبر المصدر الرئیس واألهم ألموال المصرف،  :الودائع .2-1
 ي:باآلتمعیار المصدر، ویمكن إیجازها و  ،كمعیار الزمن ؛تصنیفها إلى أنواع مختلفة بموجب عدة معاییر

o :حسب معیار الزمن تصنف إلى 
 .الودائع تحت الطلب -1
 الودائع ألجل وتقسم إلى: -2

 .معینةالودائع ألجل تستحق بتواریخ -أ 
  ألجل بإخطار. الودائع-ب

 حسابات التوفیر. -3
o :حسب معیار المصدر تصنف إلى 

 الودائع األجنبیة التي یمكن تقسیمها إلى: -1
صارف لدى المبعُض تمتلك  إذْ  ؛نتیجًة لتعامالت المصرف الخارجیةودائع المصارف من خارج البلد المعني، وتأتي   -أ

 حسابات بهدف تسهیل المعامالت فیما بینها.اآلخر بعضها 
ن في ولكنهم ال یقیمو  ،وهم أولئك األشخاص الذین لدیهم حسابات في المصارف المحلیة ،ودائع غیر المقیمین  -ب

 .بلد المصرف ذاتهِ 
 الودائع المحلیة التي یمكن تقسیمها إلى: -2

 ودائع القطاع الخاص.  -أ
 وشبه الحكومیة. ،التي تتمثل في ودائع المؤسسات الحكومیةودائع القطاع العام   -ب

 المحلیة. مصارفودائع ال  -3
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 تقوم المصارف بإصدار هذه إذْ  ؛في المصارفصادر الحدیثة لألموال وتعتبر من الم :سندات الدین طویلة األجل  .2-2
ددة، ولمدة مح ،لهذا السند سمیةأو مؤسسات مقابل نسبة عائد محددة على القیمة اال ،وبیعها للجمهور من أفراد ،السندات

داد أن یكون لسداد الودائع حق األولویة على س بَشْرطِ ویحتفظ المصرف باألموال الناتجة عن هذا البیع ضمن أمواله الخاصة 
 .هذه السندات عند تصفیة أعمال المصرف

 ،لسلفوا ،القروض منِحهالمصارف من خالل التمویل یمكن النظر إلیه بوصفه مصدرًا  الذي :المصرف المركزي  .2-3
 والقیام بعملیات الخصم، علمًا أن المصارف ال تلجأ للمصرف المركزي إال في الحاالت الطارئة.

واالعتمادات التي تحصل علیها المصارف من  ،: یتلخص هذا المصدر في القروضالتسھیالت االئتمانیة الخارجیة .2-4
 عادًة بالعمالت األجنبیة.وهي تكون  ،مراسلیها في الخارج

  :األخرى المصادر -3
  المصرف. فيوال تشكل نسبة كبیرة من األموال الموجودة  ،بشكل كبیراعتمادها وال یمكن  ،هي مصادر ثانویةو 

 القروض المتبادلة بین المصارف. -1
 .(كتأمینات االعتمادات المستندیة والكفاالت) التأمینات المختلفة -2
 الشیكات والمسحوبات برسم الدفع. -3
 المطلوبات األخرى. -4
  الّتقلیدّیةأهداف المصارف: 

وتعظیم  ،المرتبة األولى هو تحقیق الربحفي هدفها  -خر آأو استثماري  ،شأن أي مشروع تجاريشأنها  - الّتقلیدّیةالمصارف 
أهداف ض بعلذا سنتطرق ل ؛وهذا األمر بالمجمل ،اإلسالمیةأهداف المصارف مر الذي قد ال یختلف كثیرًا عن ثروة المالك األ

واألهم  ،رئیسلهدف االف ؛ولیس على مستوى الوحدة االقتصادیة (المصرف) ،لهعلى مستوى االقتصاد ك التّقلیدّیةالمصارف 
 الذيو ر االقتصادي والتطوی ،التي تسمح بتأسیس المصارف ألجله هو عملیة التنمیة (ممثلة بالسلطات االقتصادیة فیها) للدول

 ت االستثماریةوتوظیفها في القنوا ،األساس له من خالل تجمیع المدخرات الوطنیةوالمحرك  ،تعتبر المصارف ركنًا أساسیًا فیه
والمالیة  ،تصادیةوسفارتها االق ،الواردة للدولةاألجنبیة  واالستثمارات ،لألموال األهم جذبال، ولكونها وسیلة التي تحتاج التمویل

 ،اد من جهةوالنقدي في االقتص ،النظام المصرفي یربط بین القطاعین المالي ألنّ  ؛في معامالتها التجاریة مع العالم الخارجي
 .1وبین القطاعات الحقیقیة من جهة أخرى

السیاسة علق بفیما یتوذلك  ،بهاالقیام  اإلسالمیةال یمكن للمصارف  وأهداف ،وظائف الّتقلیدّیةقد یوكل إلى المصارف لكن  
 الّتقلیدّیةمصارف فال ؛طنيقًا لحاجات االقتصاد الو افوذلك وِ  ،وٕادارتها المصرف المركزي ،التي یقوم بتحدیدها وأدواتها ،النقدیة

ها یتم التحكم طریق نعف ؛وأسعار الفائدة ،والسندات ،وسوق االئتمان ،من أضالع مثلث العرض النقدي اً أساسی اً تعتبر ضلع

                                                            
 .242). كلیة االقتصاد، دمشق: منشورات جامعة دمشق، ص 2010. (كتاب االقتصاد النقدي 1
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عن وذلك  ؛حجم االئتمان فيو  ،في االقتصاد د المتداولالنق اتكمی والتأثیر في ،وخلق النقود ،بمضاعف العرض النقدي
  ر نسب االحتیاطي القانوني.یوتغی ،والسندات ،وأسعار الخصم لألوراق التجاریة ،ر أسعار الفائدةیتغیطریق 

ة وجهة المالتسهیالت االئتمانیأو كبح  ،أو الصناعیة في المجتمع ،مهمة تحفیز قطاع من القطاعات اإلنتاجیة هایلإقد یوكل و 
 ،1عام بشكلٍ  هأو االستثمار فی ،أو التسهیالت االئتمانیة الممنوحة لهذا القطاع ،وذلك من خالل التالعب بأسعار الفائدة؛ له

یاتها ال تتخذ من سعر الفائدة معیاراً لعمل اإلسالمیةكون صیغ التمویل في المصارف  اإلسالمیةوهذا غیر ممكن مع المصارف 
 ،الممنوح ألحد القطاعات بتخفیض عملیات المرابحة مع هذا القطاع لتمویلمن الممكن تخفیف مستویات اولكن  ؛التمویلیة

؛ لمضاربةوا ،المشاركة وال ّسیما ،ىاألخر ویصعب هذا من خالل الصیغ التمویلیة  ،أو رفع نسب الربح في التعامالت معه
سندات  الّتقلیدّیة المركزي المصارف المصرفیبیع وقد التعامل بهذه الصیغ ینتج عن االستثمار الحقیقي ولیس التمویلي،  ألن

سندات للمن أكبر المشترین أن المصارف تعد  مع العلم عملیات السوق المفتوحة، وهو ما یسمى ،، أو یشتریها منهاالخزینة
والسیاسة  ،االقتصادیة د تتطلب المصلحة، لكن أحیانًا قعن طریقها تكونوالشراء األخرى  ،عملیات البیعكما أن  ،الحكومیة
لسندات كون ا اإلسالمیةاألمر الذي ال یمكن القیام به مع المصارف  ،تخفیف حجم السیولة لدى القطاع المصرفي النقدیة

ٕان شراء المركزي للسندات و  ،التعامل به اإلسالمیةوال یمكن للمصارف  ،وهو محرم شرعاً  ،عائدها یتمثل بكوبون (فائدة)
  .هلّ كُ  حجم العرض النقديّ ومن ثم في ،  2في احتیاطات الجهاز المصرفي لدیه - توفي جمیع الحاال - النهایةفي یؤثر 

لدعم الحكومة  ةوسیلیكون شراء هذه السندات ف ؛صلة بالسیاسة المالیة كون ذایقد  كما أّن شراء المصارف للّسندات الحكوّمیة
تثمار خالیة هذه السندات تمثل بالنسبة للمصارف وسیلة اس وألن ،في تغطیة نفقاتها في الفترات التي تتراجع فیها اإلیرادات

اب تتعلق بوضع سبألأو  ،في الفترات التي تتراكم لدیها احتیاطیات فائضة نتیجًة ألسباب اقتصادیة تقریبًا من المخاطرة
كما یمكن  ،بوجود أسواق مالیة نشطة تتداولها متعتتنها ؛ ألسهلة التسییل في حاالت الطوارئهي و  أو سیاساته، ،المصرف

ات أو إلحدى المؤسس ،للمصارف المساهمة في دعم السیاسة المالیة للحكومة من خالل القروض العامة التي تمنح للحكومة
ستطیع ، وهذا أیضًا ما ال تابل فائدة محددة تدفع على أصل المبلغالتي تكون بحاجة لتمویل بعض مشاریعها مقالحكومیة 
 ،اليوالفكر الم ،لیات العملوالبحث آل ،لمزید من التطویرإلى ا حتاجال یزال ی ذلك ن؛ ألحالیاً  القیام به اإلسالمیةالمصارف 

  .والتمویلي الحكومي لیتناسب مع مثل هذه الطرق واألسالیب 
ّن أهداف المصارف أل ؛هوَحدُ لمصرف لولیس بالنسبة  له،هو بالنسبة لالقتصاد ك الّتقلیدّیةلمصارف لن أهداف م ُذِكرَ إن كل ما 
  وتعظیم ثروة المالك. ،األرباحتحقیق  عام حول تتمحور بشكلٍ  كما أسلفنا

                                                            
 .228، كلیة االقتصاد، دمشق: منشورات جامعة دمشق، ص النقود والمصارف). 2011الحوراني، أكرم، حساني، عبد الرزاق. (1
  ان كوهي الصكوك اإلسالمیة في تعامالته مع المصارف اإلسالمیة، للقیام بنفس الوظیفة التي تقوم بها السندات مع المصارف الّتقلیدّیة، إذا  ،استخدام وسائل بدیلة للسنداتیمكن للمصرف المركزي

 وأدوات إسالمیة للتحكم بالعرض النقدي. ،یعتمد أسالیب
 .158المرجع السابق، ص 2
 لحكومات افي إصدار صكوك حكومیة ألهداف وغایات مختلفة ومتنوعة، والتجارب التي أجرتها بعض الدول اإلسالمیة األخرى، ولكن مع ذلك التزال تجارب  ،ر للتجربة المالیزیةوذلك رغم النجاح الباه

 في هذا المجال خجولة وال ترقى لمستوى الطموحات، وللمستوى واإلمكانیات التي تتمتع بها المصارف اإلسالمیة.
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 �ــــــياــالث ملبحـــــثا
 الميــــــساإلطار اإلريف يف ــــــل املصــــــالعم

  قدمة:ــــــــم
رن الماضي في قریة لخمسینیات الق تعود األولى لهذه الفكرة؛ فالبذور تجربة حدیثة نوعًا ما اإلسالمیةتعتبر التجربة المصرفیة 

م بإقراضها ومن ثم تقو  ،مؤسسة صغیرة تأخذ األموال على شكل ودائع من المیسورین هیئةوكانت على  ،ریفیة في باكستان
لى التجربتین لنجاح لككتب اولكن لم یُ  ،اتیّ في الستین تقریباً  ومن دون مقابل، وشهدت مصر تجربة مماثلة ،للفقراء من الفالحین

ومنذ ذاك  ،ناصر االجتماعيس بنك أسُّ  عندما 1972 تعود لعام اإلسالمیةلعدة أسباب، وٕان االنطالقة الحقیقیة للمصارف 
مصرفًا  )520(ها إلى حوالي وصل عددإْذ  ؛كبیر بشكلٍ  اإلسالمیةة والمؤسسات المالی ،انتشرت المصارف اآلنوٕالى  ،الحین

إلى أكثر من تریلیوني دوالر على مستوى  2014وصل إجمالي أصولها في عام ، و 2012بنهایة عام ولة د )75(موزعة بین 
 قفالتي تعمل و أن یصل عدد المؤسسات توقعت مؤسسة (أرنست أند یونغ) بو ، سنویاً  )%19(وبنسبة نمو  ،ككل العالم

  .20151مؤسسة بنهایة عام  )800(إلى  اإلسالمیةالشریعة 
 كان ،راحلموما تبعها من  ،والعباسیة ،الدولة األمویةفي ظل و  ،حكم الخلفاء الراشدینومنذ  ،وعبر التاریخ اإلسالمي الطویل

حیاة لومع تطور ا ،العصر الحدیثلدولة والمجتمع، ولكن في لیقوم بتوفیر التمویل الالزم  هو من بیت مال المسلمین
ار بإدخالها عم(الربویة) التي قام االست الّتقلیدّیةوالمؤسسات المصرفیة  ،ظهور النقود الورقیة وبعد ،واالجتماعیة ،االقتصادیة
منادیه بتحویل و  ،ول الغربیةهذا الواقع المنقول من الد بدأت تتعالى األصوات في هذه المجتمعات رافضةً  ،اإلسالمیةإلى الدول 
  .2اإلسالمیةإلى مؤسسات تعمل وفق الشریعة  ها المالیةمؤسسات

 اإلسالمیةالمؤسسات المالیة  امتدت ل، بأو العربیة فقط ،اإلسالمیةمقتصرًا على الدول  اإلسالمیةولم یعد وجود المصارف  
 ؛مؤسساتوال ،األكثر اجتذاباً لهذه المصارف ة الغربیةالدولوتعد بریطانیا  ،3 وأفریقیا ،األمریكیةوالوالیات المتحدة  ،أوروبا لتشمل
 ًا تقلیدیًا افتتحمصرف) 20ى (باإلضافة إل ،اإلسالمیةثالثة مصارف تعمل وفق الشریعة  2004س فیها ومنُذ العام تأسّ  فقد

 ،ابلكثیر من المصارف في أورو أصبح شائعًا لدى ا اإلسالمیةن افتتاح النوافذ ، وإ اإلسالمیةنوافذ لتقدیم الخدمات المالیة 
                                                            

1 Earnst & Young.  (2013). The World Islamic Banking Competitiveness Report. 
 .165الحوراني، أكرم، حساني، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  2
 ) تتركز في الدول العربیة وفي دول الخلیج خصیصًا، وتمتلك السعودیة النسبة األكبر من المصارف والمؤسسات المالیة  اإلسالمیة) من المصارف %40علمًا أن

 ) من إجمالي أصول القطاع المصرفي العالمي.%1سوى ( اإلسالمیة، ومع ذلك فال تشكل أصول المصارف اإلسالمیة
3  El Qorchi. (2005). Islamic Finance Gears Up. Finance and Development, (Washington: International Monetary Fund), 
P16. 

 ) عامًا، إال أن هذه الخدمات لم تشهد تسلیطًا لألضواء علیها إال خالل السنوات القلیلة الماضیة.30رغم أن بریطانیا تقوم بتوفیر التمویل اإلسالمي منذ ( 



 .......................مدخل للتعريف باملصارف وآليات عملها...................الفصل األول........................

10 
 

 ,HSBC, Bank of America, Standard Chartered, ABN Amro( ــــــوحتى العالمیة منها ك ،وأمریكا

Union Bank of Switzerland ,Citibank(1 ،اإلسالمیةوتعاظم دور المؤسسات  ،ومن الدالالت المهمة لتنامي 
األداء الذي حققته هذه  الجید من مستوىال مما یشیر إلى DJIM( 2( مؤشر داو جونز اإلسالمي إطالقحول العالم 
 ،اتیالخمسین ذمن اإلسالمیةیوضح تطور عدد المصارف  شكللموثوقیة التي بدأت تستحوذ علیها، وفیما یلي وا ،المؤسسات

ین االزدیاد الكبیر بیو  ین،خالل العقدیین األخیر  اإلسالمیةالنقلة النوعیة التي شهدتها المصارف  شكلیوضح ال إذْ  ؛اآلنوحتى 
  عددها:في 

  

  

  من إعداد الباحثلشكل ): ا2شكل رقم (ال

  : بأنهویعرف المصرف اإلسالمي في إطار المفهوم المؤسسي للمصارف 
، وتهدف 3ةوأنشطتها االستثماری ،ومقاصدها في إدارة جمیع معامالتها ،اإلسالمیةالشریعة أحكام مصرفیة تلتزم ب مالیة مؤسسة

وتوظیفها توظیفًا فعاًال في  ،من خالل جذب الموارد النقدیة من أفراد المجتمع 4واالجتماعیة ،التنمیة االقتصادیة إلى تحقیق
 .5وبما یخدم شعوب األمة ،اإلسالمیةإطار قواعد الشریعة 

مي، ویقوم على واالقتصاد اإلسال ،اإلسالمیةبأنه: النظام المصرفي القائم على مبادئ الشریعة  نو یّ الغرب ناالقتصادیو  ویعرفه
  .6أو دفعها ،وحظر أخذ الفائدة ،والخسارة ،وهما تقاسم الربح ،مبدأین أساسین

                                                            
1Khan. F. (2010) How ‘Islamic’ is Islamic Banking, Journal of Economic Behavior & Organization, p 805. 
2Shortcut to (Dow Jones Islamic Market Index). 

 .18، دمشق: الیمامة للطباعة والنشر، ص 1، طوالمعامالت المصرفیة اإلسالمیةالمصارف  ). 2005( .العلي، صالح3
 .516، دمشق: دار الفكر، ص المالیة المعاصرةالمعامالت ). 2002الزحیلي، وهبة. (4
 .339دمشق: دار الغزالي، ص ،عقد المضاربة وتوظیف األموال). 2004الشاعر، برهان. (5

6 <http: www.investopedia.com/terms/i/islamicbanking.asp> 12/1/2015  at 8:22 PM 
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  اإلسالمیةأنواع المصارف:  
صارف أنواعاً مختلفة من المؤسسات المصرفیة، وٕان أنواع الم الّتقلیدّیةشأنها شأن المؤسسات  اإلسالمیةتمتلك المؤسسات المالیة 

  :1الملكیة، فعلى أساس األغراض یمكن تصنیفها كاألتيأو على أساس  ،یمكن تصنیفه على أساس األغراض اإلسالمیة
السیاسة  ها، وتطبیقفیوتطور العمل المصرفي  ،االئتمان في الدولة تراقب عملیاتمصارف مركزیة: وهي مصارف  )1

 اني.المركزي الباكست مصرف، كالاإلسالمیةوكل ذلك في إطار الشریعة  ،وٕاصدار األوراق المالیة ،لحكومةالنقدیة ل
لتنمیة والمحلیة، ومصارف تهدف لتحقیق ا ،مصارف تنمویة: وتنقسم إلى مصارف تهدف لتحقیق التنمیة االجتماعیة )2

 .مثل بنك ناصر للتنمیة اإلسالمیةللدول 
ارف ه معظم المصیلإأهدافها األعمال االستثماریة، وهو الهدف الذي تسعى  ةِ دمقِ األغراض: وفي مُ مصارف متعددة  )3

 .اآلن اإلسالمیة
  :2كاألتي تصنف ملكیتهاوعلى أساس 

 مصارف إسالمیة حكومیة، وتقسم إلى نوعین:  .أ
 مصارف تشترك في ملكیتها دول متعددة، كالبنك اإلسالمي للتنمیة. )1
 لدولة واحدة.مصارف تعود ملكیتها  )2

غالبة وهي الصفة ال المالیة،مصارف إسالمیة خاصة، وتكون على شكل شركات مساهمة یتم تداول أسهمها في األسواق   .ب
 .اإلسالمیةللمصارف 

التي  واألسس ،أن طبیعة عملها إذْ  ؛وجد مصارف إسالمیة تأخذ صورة الشركة أو الجمعیة التعاونیةتومما سبق نجد أنه ال 
  .3أو العمیل ،والمودع ،ترتكز علیها ال تفضي إلى وجود تعارض بین مصلحة المساهم

  اإلسالمیةخصائص المصارف:  
 المضمونو  ،والمحتوى ،وبینًا من حیث المبدأ ،عن المؤسسات المالیة األخرى اختالفًا واضحاً  اإلسالمیةتختلف المصارف 

التي یتم عن طریقها  والمبادئ ،التي تبنى علیها هذه األفكار األسسفي  األمر الذي سیترتب علیه حتمًا وجود اختالفٍ 
  ومن خالله. ،بل یتم التعامل عبرها أو تجاهله ،إطار عمٍل ال یمكن تجاوزه سهذه األسّ  تشكل؛ إْذ والغایات ،الوصول لألهداف

ونوجز أهم هذه  ، 4 مجموعة من الخصائص التي تتمیز بها عن غیرها من المؤسسات المالیة اإلسالمیةللمصارف  إنَّ  علیهو 
  :5 تيالخصائص باآل

                                                            
 .13رسالة ماجستیر، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، الجامعة األردنیة، األردن، ص . اإلسالمیةتقییم تجربة البنوك ).  1989محیسن، عبد الحلیم. (1
 .79، ص اإلسالمیة، االتحاد الدولي للبنوك محاسبة الشركات والمصارف في النظام اإلسالمي). 1984عطیة، محمد. (2
 .15رسالة ماجستیر، كلیة االقتصاد، جامعة حلب، سورّیة، ص  .اإلسالمیةتقییم األداء المالي للمصارف ). 2011عاصي، أمارة. (3
 .191، األردن: دار أسامة للنشر والتوزیع، ص بین النظریة والتطبیق اإلسالمیةالمصارف ). 1998الهیتي، عبد الرزاق. (4
 .237-236، ص جامعة القصیم، السعودیة: مكتبة الملك فھد الوطنیة ،بتصرف، )نظریة التمویل اإلسالمي وأدواتھ (مدخل مالي معاصر). 2014العجلوني، أحمد. (5
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 عن غیرها من المؤسسات المالیة اإلسالمیةالتي تمیز المصارف  الصفاتوأهم  ،إن أولى استبعاد التعامل بالفائدة: .1
 ،اإلسالمیةینعدم الفرق بین المصارف  الصفة وٕانه بدون هذه وعطاًء، ،أخذاً  من معامالتها 1هي إسقاطها للفائدة الّتقلیدّیة

الحرب في القرآن  لم یعلن هلالج لج ومرد تحریم الفائدة إلى أن اإلسالم قد حرم الربا بجمیع أشكاله بل إن هللا - الّتقلیدّیةوالمصارف 
صفته  بالذات تكسب المصرف الّسمةوألن هذه ، - لحجم الضرر الذي یسببه التعامل بالربا على المجتمع ؛2على أكل الربا إالّ 

 . اإلسالمیة
 اضم) أي الربح والخسارة، وال تقوم باإلقر رْ م والغُ نْ فهي مصارف تعمل على أساس المشاركة في (الغُ  عدم التعامل بالدین: .2

 وعلى أساس القرض الحسن. ،واالقتراض إال في حدود ضیقة جداً 
 ،وعمالئه هي عالقة شراكة ،إن العالقة بین المصرف اإلسالمي ومدیونیة: ،العالقة مع العمالء لیست عالقة دائنیة .3

 ومن هذا المنطلق فإنه: ،ومتاجرة
لتي ن العملیات اوٕان العائد یتحدد في ضوء ما یتحقق من ربح م ،وال نسبةً  ،ال یوجد عائد محدد مسبقًا ال مقداراً  )1

 ها المصرف.فیأو یشارك  ،یتاجر
 ال یلتزم المصرف برد الودائع المودعة لدیه بقیمتها الكاملة في تواریخ استحقاقها (باستثناء الحسابات الجاریة).  )2

التمویل  ال تقوم بتوجیه األموال بشكل نقدي لطالبي اإلسالمیة: فالمصارف ال تقوم بتوجیه األموال بصورتها النقدیة فقط .4
 ٕادارات.و  ،وتشارك بعملیات ،في صیغ المشاركة، فهي باإلضافة لذلك تتاجر بسلع إال الّتقلیدّیةفقط كالمصارف 

، رواالستثما ،ومصارف األعمال ،من المصارف التجاریة حیث تقوم بدور كلٍ  هي مصارف شاملة: اإلسالمیةالمصارف  .5
 .اإلسالمیةوالمصارف التنمویة فال وجود لمفهوم التخصص في صیغ عمل المصارف 

  اإلسالمیةمصادر األموال في المصارف:  
 النظر القاسم المشترك لجمیع المصارف بغضف ؛المصادر األساسیة لألموال في الّتقلیدّیةعن  اإلسالمیةال تختلف المصارف 

تثمار هذه اس وآلیة ،كیفیةفي إال أن الفارق یكون  وجذب المدخرات ،ن مهمتها جمع الودائعإأو تقلیدیة  ،كونها إسالمیة عن
صادر والم ،وهما: المصادر الداخلیة ،وٕان مصادر األموال في كال النوعین تتكون من مصدرین أساسیین ،3 وتوظیفها ،األموال
رضها مع حفظ الخصوصیة التي تف لألموال اً أساسی اً مع اإلشارة لوجود مصادر أخرى لألموال لكنها ال تعتبر مصدر  الخارجیة

في المصارف  المصادر هذه تصنیف ویمكن، 4 والفكریة التي یرتكز علیها ،والقواعد االقتصادیة ،طبیعة كل من النظامین
  التالي:وذلك على الشكل  ،أخرىموارد و  ،وخارجیة ،داخلیةإلى  اإلسالمیة

                                                            
1Widagdo, A. K. (2008). The Interest Prohibition and Financial Performance of Islamic Banks: Indonesian Evidence, 
international business research, Vol, 1No.3, P91. 

 .192الهیتي، مرجع سابق، ص2
 .235المرجع السابق، ص 3
 .14كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة، بغداد، ص  ،مصادر األموال واستخداماتھا في العمل المصرفي اإلسالمي (دراسة تحلیلیة مقارنة)). 2006( .وهیب، قحطان4
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  :الموارد األخرى  :المصادر الخارجیة لألموال  :المصادر الداخلیة لألموال(الذاتیة)
  .وأنصبة غیر مخصصة للتوزیع احتیاطیات-1  .لحسابات الجاریةا-1  .رأس المال المدفوع-1
  .أرباح وعوائد ودائع توزیعات-2  .حسابات التوفیر-2  .(القانوني) اإللزامياالحتیاطي -2

  .االختیاریة(الخاصة) االحتیاطیات-3
حسابات االستثمار آلجال -3

  .مختلفة
نقدیة مقابل االعتمادات وخطابات  تأمینات-3

  .الضمان
(المحتجزة) المدورة من بدایة  األرباح-4

  .العام
الودائع الثابتة آلجال  حسابات-4

  .محددة
مختلفة لمواجهة مخاطر  تخصیصات-4

  .االستثمار والمخاطر األخرى
    .القروض الحسنة-5  .المرحلة من بدایة العام األرباح-5

      اإلصدار.عالوة -6

  1اإلسالميمصادر األموال واستخداماتها في العمل المصرفي ) المصدر: 1الجدول رقم (

 ألن النسبة األكبر من األموال تأتي عن طریق الودائع، عاّمةً من المصادر المالیة للمصارف نسبة ضئیلة رأس المال شكل یو 
 إلسالمیةانجد أن حقوق الملكیة في المصارف  تأتي أهمیتها قبل رأس المال التّقلیدّیةحین أن الودائع في المصارف  على
ها مصارف جعلها مصارف أعمال أكثر من كوني تالتّ  وهذا یعود للصفة االستثماریة لهذه المصارف ،قبل الودائع أهمیتها تأتي

  .2 تجاریة
الودائع ذات  نبالمقابل فإ ،الّتقلیدّیةلدى المصارف  من المصادر الخارجیة لألموال وتعد الحسابات الجاریة في المرتبة األولى

  .اإلسالمیةهي األهم في المصارف  تعد ةالطبیعة االستثماری
عدم  وجد اختالف في ترتیب البنود) مع األموال (وٕانوفي الوقت الذي یالحظ فیه التشابه في المكونات األساسیة لمصادر 

 ،لمصدر األكبرا یكمن في أنلكن االختالف األكبر بین هذین النوعین  ؛في بعضها واألساسیة ،تجاهل االختالفات الحقیقیة
بنى على ت اإلسالمیةحین أن جمیع مصادر أموال المصارف على  ،ى سعر الفائدةیستند عل الّتقلیدّیةواألهم لدى المصارف 

  .3 ومقابلة النفقات باإلیرادات ،والمضاربة ،قواعد المشاركة
  4 اإلسالميمعوقات تطبیق النظام المالي:  

وى الدولة مستویین: مسته في الحیاة العملیة، وذلك على والمشاكل لتطبیق ،تواجه االقتصاد اإلسالمي مجموعة من العقبات
 ،لفقهیةومعوقات تتصل باألمور ا ،مستوى العالم ، وتتفرع هذه المعوقات إلى معوقات تشریعیة خاصة بالمؤسساتو الواحدة 

                                                            
 .13المرجع السابق، ص  1
 .126جامعة الموصل، العراق: دار الكتب للطباعة والنشر، ص  ،النقود والمصارف ).1988الشمري، ناظم. ( 2
 .15وهیب، قحطان، مرجع سابق، ص  3
 ،معاصر) نظریة التمویل اإلسالمي وأدواتھ (مدخل مالي ).2014( .العجلوني، أحمدتم االعتماد في كتابة هذه الفقرة من هذا المبحث بشكل رئیسي على:   4

 .67-64مرجع سابق، بتصرف ص 
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، وتجري محاوالت حثیثة لتذلیل العقبات التي تحد من تطبیق النظام المالي على والمعاییر المحاسبیة ،ومعوقات في األطر
لم اعتادت جمیع االقتصادیات حول العافوالعقبات لتطبیق نظام جدید لیس شیئًا غریبًا  ،وٕان وجود هذه المشاكل ،أرض الواقع

 ،واألفراد ،تكیف المؤسسات نّ وإ ة من الزمن عمرها مئات السنین، وهو نظام یمتد لحقبة طویل ،التعامل بالنظام التقلیدي
میة في االقتصاد وٕان انتشار األ یر،یغوٕارادة صادقة ترید التّ  ،جهود كبیرةیحتاج متطلبات هذا النظام مع والتشریعات لتتناسب 

یق تحد من الحصول على الفائدة الكاملة لتطب اإلسالمیةو  ،وانتشار الفكر التقلیدي (الربوي) في الدول العربیة ،اإلسالمي
  تي:اآلبي تواجه النظام المالي اإلسالمي ویمكن تلخیص أهم المعوقات الت ، اإلسالمياالقتصاد 

ائدة القروض ذات الفوالتنظیمي الداعم للنظام المالي اإلسالمي: إن عملیة التمویل عن طریق  ،القانوني اإلطارعدم وجود  .1
 ،فرض ضرائبتم ی إذْ ، اإلسالمیةحصل علیه عند استخدام الصیغ التمویلیة األمر الذي ال یُ  ،إعفاءات ضریبیةتمنح المقترض 

 .ةالعقاری تالتمویال انتقال العقارات بشكل مزدوج عند إجراءورسوم على 
: مما یؤدي لحرمان المؤسسات اإلسالمیةتعمل ضمن أسس الشریعة  (وسیط مالي) منظمة إسالمیةعدم وجود مؤسسة مالیة  .2

من وجود وسیط یتولى تسویة التعامالت المالیة الدولیة فیما بینها، كما یؤدي لحرمانها من توظیف أموالها  اإلسالمیةالمالیة 
 في استثمارات قصیرة األجل.

بعض و  ،النقد لق بأسواقتتصف بالضعف وقلة السیولة، وفیما یتع اإلسالمیةالدول  معظم األسواق الثانویة لرأس المال في .3
ألموال لدى ا االقتصاد الوضعي، وهذا یؤدي بدوره إلى تراكم ال فيو  ،أدواتها فإنها غیر موجودة ال في االقتصاد اإلسالمي

تنتج  وخسارة العوائد التي من الممكن أن ،عدم استثمارها ومن ثمَّ من السیولة،  مرتفعالمؤسسات المالیة للحفاظ على مستوى 
 عنها.

مما یؤدي إلى عدم تحقیق االستخدام األمثل للموارد المالیة المتاحة للمصارف  وراق مالیة إسالمیةعدم وجود سوق أ .4
 ،والمؤسسات على االستثمار ،وذلك العتماد النشاطات في هذه المصارف ،وتجنب الوقوع في األزمات المالیة ،اإلسالمیة

 .1ولیس اإلقراض في توظیف فائض السیولة
من إیجاد قاعدة  ناآللم تستطع حتى ف والتعاون بینها ،مشكلة في انخفاض مستوى التنسیق اإلسالمیةیوجد لدى المصارف  .5

وعدم  ،دیةیتسم التعاون بینها بالفر  إذْ  ؛والعملیة ،ومنظمة للتعاون فیما بینها بشكٍل شامل لجمیع الجوانب النظریة ،متینة
 .2ومنظم ،شكل توجه راسخ اآلنولم تتخذ إلى  ،وهناك ،هنا محصور في مجاالت ضیقةهو و  ،االنتظام

قصیر عید على الص كومیة لیحل محل الفائدة سواءٌ بدیًال لتمویل االحتیاجات الح اإلسالمیةعدم توفیر الهندسة المالیة  .6
 األجل أو طویل األجل.

                                                            
 عدد أكتوبر. مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمیة،، إیجاد سوق أوراق مالیة إسالمیة كمنھج لمعالجة األزمات المالیة). بحث بعنوان: 2013خنوسة، عدیلة. (  1
 .283،282الهیتي، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص   2
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 ،یة األصولنوب ،وطبیعة العملیات القتصاد اإلسالمي یتوافقبمؤسسات اوالتدقیق خاصًا  ،نظام للمحاسبة عدم توفیر .7
 المؤسسات. هذه والخصوم في

لعمل على طرها لضوطرق عمل هذه المصارف مما ی ،والضریبیة المطبقة ،واختالف بین القوانین الوضعیة ،وجود مشكلة .8
ة تتناسب ت خاصوٕاعفاءا ،وقواعد مكملة، وعدم تمتعها بمزایا ضریبیة ،من دون مؤیدات قانونیة واتفاقات خاصة ،أساس عقود

 .1 وطبیعة عملها
وتفسیرات موحدة فیما یخص  ،وذات فتاوى ،اإلسالمیةعدم وجود سلطة شرعیة علیا ذات قرارات ملزمة للمصارف  .9

فقهیة التي أو المذاهب ال ،وتختلف من مؤسسة ألخرى تبعًا للمدارس ،تتباین الفتاوىف، اإلسالمیةالتعامالت في المصارف 
 الهیئات الشرعیة في كل مصرف.ها یلإتنتمي 

ون إلى وضع ویدع ،اإلسالمیة ن بفكرة المصارفالیزالون غیر مقتنعی في الدول اإلسالمیةیین وجود فئات من االقتصاد .10
ومبادئ  ،، ویقول الدكتور أحمد نجار في هؤالء: إن إقناع االقتصادیین الغربین بفكرةاإلسالمیةكلمة التشاركیة بدًال من 

 .2 أسهل بكثیر من إقناع االقتصادیین المسلمین اإلسالمیةالمصارف 
 وشرعیًا للتعامل مع أدوات النظام المالي اإلسالمي. ،ضعف الكوادر البشریة المؤهلة علمیاً  .11
  .3 وتطویر أدوات تمویلیة جدیدة ،للبحث اإلسالمیةضعف الموازنات المخصصة في المؤسسات  .12

  اإلسالمیةأهداف المصارف: 
 ،رباحاألخر من حیث تحقیق آإسالمیة) عن أي مشروع تجاري  - أهداف المصارف باختالف أساسها (تقلیدیةال تختلف 

ارف أوجدت المصفقد  كله؛على مستوى االقتصاد  اإلسالمیةشرح دور المصارف على لذا سنأتي  ؛وتعظیم ثروة المالك
 اإلسالمیة أدخلت المصارفالقطاع المصرفي التقلیدي، فك في قبل ذل نوعًا من التعامل المصرفي لم یكن موجوداً  اإلسالمیة

هد من والخسائر باإلضافة إلى المشاركة في الج ،األرباحتعتمد المشاركة في  ین معهاوالمتعامل ،رفاللتعامل بین المص اً أسس
األموال فقط  وتقدیم ،(المدین/الدائن) على مبدأ المدیونیةالقائمة  التّقلیدّیةالتعامل والمتعامل بدًال من أسس  ،قبل المصرف

 .دون المشاركة في العمل

                                                            
 .56، ص 63). مجلة البنوك اإلسالمیة، العدد 1988( .والعقبات صیغ التمویل اإلسالمي، المزایا 1
 والتسجیل في بیوع المرابحة، األمر الذي ینجم عنه رسوم مزدوجة ترفع من التكلفة، كما أنه ال تعامل األرباح  ،أن القوانین في بعض الدول تشترط التملك إذ

حین تعتبر الفوائد التي تدفعها المصارف التّقلیدّیة كذلك، مما یزید الضغط على  علىتكالیف، التي توزعها المصارف اإلسالمیة على أساس أنها جزء من ال
 المصارف اإلسالمیة.

 .98، بیروت: دار البشائر اإلسالمیة، صالمصارف اإلسالمیة دراسة علمیة فقھیة للممارسات العلمیة). 2010الشعراوي، عاید فضل. ( 2
یغ المؤتمر الدولي األول بعنوان "ص، تقییم الخدمات والمنتجات المصرفیة في البنوك اإلسالمیة وآلیات تحسینھا: بعنوان ). بحث6/4/2011بوصافي، كمال. (3

 مبتكرة للتمویل المصرفي اإلسالمي"، المعهد العالي للدراسات اإلسالمیة في جامعة آل البیت، األردن.
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ا تتمثل في صیغه للتعامل االستثماري في جمیع القطاعات االقتصادیة جدیدة أنظمة اإلسالمیةكما أوجدت المصارف 
یغ أو نوافذ لمصارف تقلیدیة تتعامل وفق ص ،للدول التي تسمح بافتتاح مصارف إسالمیة ةف األساسیاهدفاأل ؛التمویلیة
  :هي كاألتي اإلسالمیةالتمویل 

   :اإلسالمیةبالنسبة للدول  

بسبب تعالي األصوات في هذه  لدیها والمالیة ،تخفیف االنتقادات الموجهة للسلطات المنظمة للقطاعات االقتصادیة :أوالً 
  .قدات الدینیةلذي یتناسب مع المعتبعد توفر البدیل لهذا النظام ا والسّیما (التقلیدي)، النظام الربويالمجتمعات للتخلص من 

أفراد المجتمع یحجمون عن التعامل مع المصارف بعض ؛ ألن كتناز الموجودة في هذه المجتمعاتتخفیض حاالت اال :ثانیاً 
  .في القطاع المصرفي والتنوع ،وزیادة التنافسیة ،أو لتوفیر نوعیة خدمات جدیدة ،الربویة

ألن النظام االقتصادي اإلسالمي ال یتضمن المشكالت التي یتضمنها النظام االقتصادي الوضعي من تضخم وأزمات  :ثالثاً 
انهیار إلى التي تؤدي  تتشكل فیه الفقاعات السعریةال و  ،وٕانتاج ،مالیة مختلفة كونه مبني على النشاط الحقیقي من استثمار

تعتبر سمة من سمات  على حین أن هذه األزمات ،ألخرى من فترةٍ  نه یقي المجتمع من الوقوع في األزماتإ األسواق؛ أي
  .االقتصاد الوضعي الحدیث

  

  :اإلسالمیةبالنسبة للدول غیر 

وتوفیر  ،في هذه البلدان بهدف اجتذاب أموال الجالیات المسلمة في هذه الدول اإلسالمیةفي البدایة كان افتتاح المصارف  
استثمارات و  ،االمقیمة لدیه اإلسالمیةالجالیات استثمارات داخلیة من  ومعتقداتهم الدینیة، واجتذاب ،خدمات مصرفیة تتناسب

 ،تهاوالكفاءة التي أظهر  - حول العالم اإلسالمیةولكن بعد نجاح تجربة المصارف  ؛أو مستثمرین مسلمین ،خارجیة من دول
الدول للتعامل  تعالت األصوات في هذه - المتتالیة على وقع األزمات المالیة الّتقلیدّیةالمصارف  العدید من بعد انهیار والسّیما

 ألزماترة، ومعرضة لوغیر مستق ،هي أنظمة هشة بطبیعتها الّتقلیدّیةة االقتصادی ن النظمأمتعللین ب اإلسالمیةبصیغ التمویل 
إال عن طریق  ّددُتسَ وتأكل القوة الشرائیة للنقود، والمدیونیات التي ال  ،والمخاطرة، والتضخم على الفائدة ةقائمنها ؛ أل1المالیة

دیون جدیدة، التي تحول الحیاة االقتصادیة في أي دولة لمعركة بین أبنائها، ال یحقق أیًا منهم لمصلحته إال عن طریق خسارة 
  .2 فرد أخر من أفراد المجتمع

  

                                                            
 عملیات المراهنات وعملیات التوریق والتداوالت في األسواق المالیة وعن عقود الخیارات وتجارة الهامش. حیث تنشئ الفقاعات السعریة نتیجة التضخم الناتج عن 

1 Kindelberger, C.P. (1996). "Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises"3rd Ed ,John Wiley & Sons, 
INC, Great Britain, p6 

 .79-73، ص ص ، الریاض: مركز نماء للبحوث والدراسات1، ط مدخل إلى أصول التمویل اإلسالمي). 2013سویلم، سامي. (  2
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 ثــــاملبحـــــث الـــثــال
  اإلسالميةو التّقليديّةصـيـــغ الــتمـــويـــل 

  قدمة:ــــــــم
ز، عجاالتي وصل بعضها إلى حد اإل ،یرةوالنقدي العدید من اإلنجازات الكب ،واإلبداع البشري في المجال المالي ،أفرز العقل

له األهمیة ذاتها  وٕانشاء المصارف ،أن اختراع النقود الورقیة فاعتبر بعُضمكثیرة في الحیاة اإلنسانیة،  اً وأسس ،غیرت مفاهیمو 
مجتمعات والمالیة في ال ،وربما أكثر، وتعتبر الشؤون االقتصادیة ،والكتابة في حیاة االنسان ،التي أوجدها اكتشاف النار

مجتمعات المتقدمة التي تمتلك ، ففي ال والوسیلة التي یتم من خالها اجتذاب مواقف األفراد ،ام األمانهي صمَّ  ،المعاصرة
أسعار  وتغیرات ،والخدمات الجدیدة التي تقدمها ،الطروحاتو  ،تتبع أخبار المؤسسات المالیةفإن  ،یة متطورةأنظمة مصرف

 لهالما  ؛وٕانما أصبحت محور حیاة غالبیة أفراد المجتمع ،والمستثمرین ،أو التجار ،لیس حكرًا على ذوي االختصاص ،الفائدة
 ،من الدخل السنوي لألفراد %80(فمثًال تستحوذ المؤسسات المالیة في الوالیات المتحدة على  حیاتهم الیومیة فين تأثیر م

وتأثیرًا أزمة  ،ها عمقاً التي كانت أكثر  )، وٕان األزمات المالیة المتتالیة التي مر بها العالم في العقود الثالثة األخیرة1توالمنشآ
؛ وذلك 2 2011ثالث مرات آخرها في عام  )بازل(شرعین المالیین والمصرفیین إلى تغیر اتفاقیة قد حذت بالم 2008 عام

 ،المال وكفایة رأس ،ولتضع لها ضوابط صارمة فیما یخص مخاطر االئتمان ،لتقي المؤسسات المصرفیة مخاطر التمویل
 ،3م إدارتهوتنظی ،تكون مدمرة لذلك یتوجب مراقبتهونتائجه  ،لإلنسان ألن االئتمان خادم خطیروذلك  وأوزان مخاطر السوق،

تحقیق االستقرار في  ومن ثمَّ ، 4وأمان للمصارف ذاتها ،وألن وضع حدود لخلق االئتمان فیه مصلحة لالقتصاد القومي
  .االقتصاد العالمي

والسرعة  ،واالستثماریة من خالل الدقة ،والتجاریة ،المصرفیة لتمویل المعامالت المالیةو  ،المالیة ن ما قدمته حرفة الهندسةوإ 
اجات وألیات تكیفها مع الح ،وانتقال رؤوس األموال، وحجم التسهیالت االئتمانیة المتاحة ،والصفقات ،في إتمام المعامالت
  فيرى ـطاعات األخـقـعدید من الـوال ،تعتبر من أهم األسباب التي نشطت التجارة والصناعة والخدمات المتطورة لكل قطاع

                                                            
  ْوالبرامج  ،وفرص العمل ،والمالیة: كاإلعفاءات الضریبیة ،من المالحظ في العقود األخیرة أن الحمالت االنتخابیة للسیاسیین تتمحور حول الشؤون االقتصادیة إذ

نه إ و  إذْ حسب رأي الباحثین إال داللة على ذلك،  التي سیحدثها المرشح في حال فوزه بالمنصب، وما إعادة انتخاب جورج بوش وأسعار الفائدة ،االئتمانیة والتمویلیة
 .ي إعادة انتخابهف الرئیس االقتصادیة كانت السبب ووعوده التي قام بها، رغم االضطرابات الكبیرة التي حدثت في والیته األولى إال أن اإلعفاءات الضریبیة

1 <www.financialtimes.com >, advertisement post, 29/1/ 2015 at 2:07 AM. 
مجلة العلوم والبحوث اإلسالمیة، العدد  ،التمویل في اإلسالممخاطر تطبیق صیغ ). مقالة بعنوان: 2012( .التوم، حسب الرسول، منصور، مصطفى، حمد هللا، حسن 2

 .2الخامس، ص 
 .153، الكتاب األول، الكویت: شركة كاظمة للنشر والترجمة، صالنقود والبنوك). 1981خلیل، سامي. ( 3
 .171دمشق، ص ، كلیة االقتصاد، دمشق: منشورات جامعة النقود والمصارف ). 1993شرف، كمال، أبو عراج، هاشم. (  4
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  .االقتصاد العالمي 
 نّ أه اعیة للمجتمعات، ومما ال شك فیواالجتم ،واالئتمان في الحیاة االقتصادیة ،وأهمیة التمویل ،ومما سبق یتضح لنا حجم

 ،والمتوسطة ،المصارف تعتبر من أهم المؤسسات المالیة التي تزود قطاعات األعمال باالحتیاجات التمویلیة المتنوعة القصیرة
یقوم على تقدیم التمویل  ،، وٕان جوهر عملیة التمویل المصرفي1وأسواق رأس المال ،عن طریق أسواق النقد ،والطویلة األجل

وعلى التدفقات النقدیة المتوقعة كمصدر للوفاء بااللتزامات مما جعل هذا النوع  ،أصولها كضمانباعتماد  ،الالزم للمشروعات
من المصارف  كلًّ ف ؛2الذي یبنى على قوة المركز المالي للعمیل لالئتمان التقلیدياالئتمان مختلفًا في أبعاده عن المفهوم  من

 واالجتماعیة للمجتمع، ،تتشابه في تقدیم خدماٍت تمویلیة للعمالء تلعب دوراً محوریاً في التنمیة االقتصادیة التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیة
على العائد  وطرق الحصول ،ألیةتمحور حول یأو إسالمیة  ،كانت تقلیدیة المصارف سواءٌ هذه بین بنیة  یسالفارق الرئلكن 

یقوم على المشاركة بالربح ( أو ذاك إذا كان إسالمیاً  ،التي تعطي الصبغة لطبیعة هذا المصرف من االعمال التمویلیة
عنها تكلفة یتحملها عملیة التمویل التي تقوم بها المصارف یتمخض  ٕانو  ،3(یقوم على سعر الفائدة) أو تقلیدیاً  ،الخسارة)و 

صاریف على أساس سعر الفائدة باإلضافة إلى الم ُتحّدد الّتقلیدّیةتكلفة التمویل المقدم من المصارف  فإنّ لذا  طالب التمویل
ومصاریف  ،ى االقتصادیة للمشروعقبول طلبهم، والتي تتمثل بمصاریف دراسة الجدو لالتمویل  واألخرى التي یتحملها طالب

من  تتحدد على أساس معدل الربح المفروض اإلسالمیةحین أن تكلفة التمویل في المصارف  علىوالرهن العقاري،  ،التأمین
ها التمویل من خالل صیغ الهامش المعلوم، وتتحدد على أساس نسبة مشاركة فیمصرف، وذلك في الحاالت التي یتم قبل ال

  .4 أو الخسارة ،التمویل بصیغ المشاركة في الربح كانمشروع في حال المصرف في ال
ر االحتیاجات المالیة یبأنها: الطرق المختلفة التي تستخدمها المصارف لتوف التمویل المصرفيومما سبق یمكننا تعریف وظیفة 

ة قدیأساسیة للتدفقات الن بصورةومستقلة، وتنظر المصارف  ،على أن یكون المشروع وحدة اقتصادیة محددة للمشروعات
 ،الّتقلیدّیةوذلك في حالة المصارف  ،5ألصوله كضمانة عینیة للوفاءو  ،لتسدید االلتزامات المستقبلیة للمشروع كمصدر رئیس

ي المشروع ولحصة المصرف ف ،والعوائد المتوقعة من المشروع كحافز للمصرف لتقدیم التمویل ،األرباحنظر إلى حین یُ  على
  .اإلسالمیةفي حالة المصارف  وذلك ،لألموال كضمان

                                                            
 من األدلة على الدور الكبیر للهندسة المالیة وتعاظم دورها في االقتصاد العالمي، تأسیس االتحاد الدولي للمهندسین المالیین (IAFE): 

Financial Engineering) Association of (The International   المهنةمع العاملین في هذا المجال ورعایتهم واالرتقاء بهذه لج. 
 .41، رسالة ماجستیر، قسم علوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، صدور التمویل المصرفي في التنمیة االقتصادیة: حالة الجزائر ).2005. (نوال، جمعون 1
 .1منشورات المعهد العربي للتمویل واالستثمار، مصر، ص مقالة بعنوان: التمویل المصرفي للمشروعات،). 2011نوفل، صبري. ( 2

3 Moin. M. previous references, p 6. 
، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، االقتصاد تكلفة التمویل في البنوك التّقلیدیّة والبنوك اإلسالمیة: دراسة مقارنة). 2010بوجالل، محمد، بورقبة، شوقي. ( 4

 .80، السعودیة، ص 82-53، ص 2العدد ، 23اإلسالمي، المجلد 
 .1نوفل، صبري، مرجع سابق، ص 5
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  الّتقلیدّیةالصیغ التمویلیة في المصارف: 
 القروض تعتبرو التي تمنحهم إیاها،  لعمالئها بالقروض الّتقلیدّیةتتجلى عملیة التمویل المباشر التي تقدمها المصارف 

فاقًا بین ویعتبر القرض ات والمصدر األول لربحیتها، ،لخدمة الرئیسیة التي تقدمهاوا ،ألموال المصرف االستخدام الرئیس
نهایة هذه  م تسدیده فياألول بإقراض األخیر مبلغًا معینًا من المال لمدة معینة، ویت بناًء علیهیقوم  والمقترض ،المصرف

  .1أو على أقساط ،تسدیدًا تاّماً  المدة
مصارف  كانتأنه كلمة مخصصة للعملیات المالیة التي تجمع بین المؤسسات المالیة سواء ویعرف القرض اصطالحًا: بأ 

  .2 ضاقتر واال ،تقوم بعملیة اإلقراض أخرى أي جهة مالیة أم كانت
 ،الالزمة ت في المجتمع باألموالوالمنشآ ،والمؤسسات ،تزوید األفراد وتعرف عملیة االقتراض(االئتمان) في المصارف بأنها:"

ى أقساط، لأو ع ،والمصاریف دفعة واحدةوالعموالت المستحقة علیها،  ،وفوائدها ،على أن یتعهد المدین بسداد تلك األموال
هذه العالقة بتقدیم مجموعة من الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أمواله في حال توقف ُتدّعُم في تواریخ محددة، و 

  .3 العمیل عن السداد بدون أیة خسائر"
  ومنه یمكن القول بأن القرض یتكون من األركان التالیة:

  :على شكل ائتمان للعمیل. المصرف قیمة األموال التي منحها في مثلتویمبلغ القرض  
 :یمة ویّسدد العمیل في نهایتها قالعمیل،  تحت تصرفالمدة الزمنیة التي یضع المصرف فیها أمواله  وهو مدة القرض

  :4مإلى ثالثة أقساالقروض من حیث المدة ، وتقسم مستحقة أیة مصاریف أخرىباإلضافة إلى كامًال مع فوائده  القرض
 تسدید القرض أكثر من خمس سنوات. مدةقروض طویلة األجل:  .1
 قروض متوسطة األجل: مدة تسدید القرض بین سنة وخمس سنوات. .2
 قروض قصیرة األجل: مدة تسدید القرض أقل من سنة. .3

إیجار رأس المال أي التعویض الذي یحصل علیه الدائن(المصرف) لقاء إقراض ماله لفترة زمنیة  وهو بدل معدل الفائدة: .1
 .5معینة للمدین (العمیل أو المقترض)، وتعطى الفائدة بنسبة مئویة تحسب على أساس المبلغ المدین

  أشكال الفائدة:
  :6 یمیز الفكر المصرفي المعاصر بین نوعین من أنواع الفائدة

                                                            
 .165الراوي، خالد، مرجع سابق، ص 1

2 Michelle de Mourgues. (1993). la monnaie système financier et théorie monétaire, 3  édition, économico, Paris, p:178. 
 .165الراوي، خالد، مرجع سابق، ص  3
 .67، كلیة االقتصاد، دمشق: منشورات جامعة دمشق، ص الریاضیات المالیة والعامة). 2003فاضل، عبد الرزاق، عواد، منذر، الجندي، یاسر. ( 4
 .147بتصرف، بیروت: دار الكتاب اللبناني، ص ،معجم المصطلحات االقتصادیة). 1985بدوي، أحمد. ( 5
 .296، 73المرجع السابق، ص ص  6
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هي تحتسب على و  البسیطة: تستخدم الفائدة البسیطة في حساب فوائد القروض التي تعطى لمدة أقل من سنة،الفائدة   .أ
 رأس المال فقط.

 ،اً الفائدة المركبة: تستخدم الفائدة المركبة في حساب فوائد القروض التي تعطى لمدة تزید عن السنة، وهي تدفع دوریّ   .ب
  رأس المال.ى لإ وُأضیفت ،والفوائد التي استحقت ،وتحتسب على رأس المال

شكل  ىیضعها علو والمعنویة التي یقدمها العمیل للمصرف للحصول على القرض،  ،وهي األصول المالیةالضمانات:  .2
  وعدم قدرته على سداد القرض. ،ها في حال تعثرهفیرهن یستطیع المصرف التصرف 

  إلى: وتقسم الضمانات التي یقدمها العمیل للمصرف
رف بالتعهد لدى المص أو االعتباریة، ،بصفتهم الشخصیة أشخاصأو عدة  ،شخصضمانات شخصیة: وهي قیام  .1

 بتسدید التزامات المقترض في حال تعثره عند استحقاق القرض.
رف صالح المصرهنها لأو  ،لدى المصرف (أوراق مالیة وسندات) كضمان ُتوضعُ ضمانات حقیقة: وهي أصول مادیة  .2

  مقابل الحصول على القرض. (عقارات، آالت ومعدات، سیارات)
  :1ومنه نستنتج أن عملیة اإلقراض تعتمد ثالثة عناصر وهي

 الثقة + المدة + الضمان = القرض

  .وال یمكن منح المصرف القرض للعمیل في حال غیاب أحد هذه العناصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 Cour de technique bancaire. (2005) .société interbancaire de formation، France، p 25. 
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o 1الّتقلیدّیةوتحصیله في المصارف  ،اءات منح القرضجرإ:  

   

                                                            
 .281، مصر: الدار الجامعیة، ص:المؤسسات المالیة البورصة والبنوك التجاریة). 1998عبد السالم، عبد الفتاح. ( الحناوي، محمد، 1

 الفحص األول لطلب القرض

التحليل االئتماين للقرض     

 التفاوض مع العميل

 اختاذ القرار

االستعالم عن 
 العميل

 القوائم املالية

 مبلـغ القرض

 اقرتاح املوافقة

 توقيع املقرتض

حسن سري 
 املقرتض

 صرف القـرض

 متابعة القرض واملقرتض

مقابلة العمیل 
وزیارة 
المنشأة

املعامالت السابقة 
 مع املصرف

السداد أسلوب  الضمانات 

اختاذ القرار 
 النهائي

تقدمي 
الضمانات 

حتديد القرض 
 مرة أخرى

إجراءات 
 حتصيـل القـرض قانونية

 المؤسسات المالیة البورصة والبنوك التجاریة ): المصدر:3الشكل رقم(
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  اإلسالمیةالصیغ التمویلیة في المصارف:  
ت هذه المصارف بعملیات المشاركة التي لم بدأفي منتصف السبعینیات  اإلسالمیةه منذ نشأة المصارف أن 1یرى البعض 
كون غیر تطبیقات المشاركة قد ت إنَّ  ألسباب عدة، ولكن ال توجد وثائق تؤكد هذه المزاعم، وفي الوقت الحالي تكلل بالنجاح

، المیةاإلسفي التزاید، إال أن ظاهرة المرابحة هي التي تسیطر على عمل المصارف  ةً ملموسة، ومع وجود ادعاءات بأنها أخذ
ٕان معظم والعمالت، و  ،والسبائك الذهبیة ،اتأیضًا بإجراء تعامالت في العقار  اإلسالمیة، وقامت المصارف اإلجارةثم تلیها 

  الخسائر التي ألمت بها كانت ناتجة عن المعامالت األخیرة.
  :التي تقسم إلى اإلسالمیةوفیما یلي عرض ألهم الصیغ التمویلیة في المصارف 

 والخسارة. ،صیغ المشاركة بالربح )1
 صیغ البیوع (صیغ الهامش المعلوم). )2

  والخسارة: ،أوًال: صیغ المشاركة بالربح
 المشاركة: .1

هي  إلسالمیةافالمصارف  ؛وأكثرها مالئمة لطبیعة عملها ،اإلسالمیةتعتبر المشاركة من أهم الصیغ التمویلیة في المصارف 
، وینتج لّتقلیدّیةامصارف مشاركة باألساس، وتعتبر المشاركة أداة فعالة للتخلص من األثر السلبي المرتبط بالعملیات التمویلیة 

منهما في  الدور الفعلي لكلٍ  ُیكافئعادل  ورأس المال بما یعود علیهما من ربحٍ  ،تظافر بین عنصري العملوال ،عنها التآلف
  .2اإلنتاج

مشروع  في منهما مقدارًا معلومًا من رأس المال یقدم كلٌّ  أو أكثر بأن ،عقد یلتزم بمقتضاه شخصان :المشاركة اصطالحاً و 
المشاركة المصرفیة بأنها: قیام المصرف بمشاركة أحد عمالئه في تمویل مشروع ما، وتعرف ، معین الستثماره بهدف الربح

ارة فتوزع أما الخسو  حسب النسب التي تم االتفاق علیها في عقد المشاركة، األرباحعلى أن یتم اقتسام  3أو حصة محددة منه
  .بالغرم)وذلك بناًء على القاعدة الفقهیة (الغنم  ،حسب نسبة المشاركة برأس المال

o :أنواع المشاركة 
 :أو الثابتة ،المشاركة الدائمة .1-1

س أو متفاوتة من رأس المال بهدف تأسی ،متساویة اً نسببتقدیم كل طرف من األطراف  یتمثل هذا النوع من أنواع المشاركة،
 ،أو المساهمة في مشروع قائم، وبالتالي یصبح كل طرف من أطراف الشركة ممتلكًا لحصة في رأس المال ،مشروع جدید

                                                            
 .291-290، الطبعة األولى، جامعة الملك عبد العزیز، ص المصرفي اإلسالمي بحوث في النظام). 2003 .(رفیقصدیقي، نجاة هللا، المصري ،  1
رسالة ماجستیر، كلیة التجارة،  )،(دراسة تحلیلیة اإلسالمیةأثر متغیرات عناصر المركز المالي في ربحیة المصارف )، 2007المشهراوي، أحمد حسین، ( 2

 .55غزة، ص -اإلسالمیةالجامعة 
 .178حساني، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص الحوراني، أكرم،  3
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أو الشركة، وتتحدد العالقة بین المصرف  ،، وذلك إلى حین انتهاء المشروع1األرباحومستحقًا لجزء من  ،وبصفة دائمة
القانوني الذي قامت على أساسه المشاركة، ففي حال كانت شركة مساهمة یكون المصرف مالكًا  طاراإل عن طریق الشركاءو 

، وأما 2دارةاإلأو مجلس  ،أو المشروع من خالل الجمعیة العامة ،لعدد من أسهمها، وبالتالي یكون تأثیره على سیاسات الشركة
ركة، من سیاسات الش فيرات المصرف في التأثیر محاصة) تتباین قد -توصیة -في األنواع األخرى للشركات ( تضامن

  خالل الصالحیات التي تمنح له في عقد المشاركة.
  المشاركة المتناقصة (المنتھیة بالتملیك): .1-2

المشروع  أو ،من المشاركة یكون هنالك الحق ألحد الشركاء في الحلول محل الشریك األخر في ملكیة الشركة النوع في هذا
جراء إل االتفاق ، وتتم عملیة نقل الملكیة على أساس3علیه في عقد المشاركة قَ فِ تُ ابناًء على ما  أو على دفعات ،دفعة واحدة

 ،حصة تقلُّ ف ،یتم تسدیده من قیمة الشركة كجزءٍ  أو جزء منه ،تحویل الدخل المتحقق للشریك من المشروعو  ،للملكیة منظم نقل
 .4نفسها  النسبةوب ،وملكیة الشریك في الشركة ،وملكیة المصرف تدریجیًا، وفي المقابل تتزاید حصة

 المضاربة: .2
 ،المصرف هي: عقد بین المصرفیة والمضاربة لرزق،لطلبًا فیها خوذة من الضرب في األرض؛ أي السیر كلمة (المضاربة) مأ

حسب  ألرباحاویتم توزیع والتصرف في ماله بغیة تحقیق الربح،  ،ُیوكل األول الثاني بالعمل إذ، (المضارب) وأحد عمالئه
بت تقصیر یثالنسب المتفق علیها في عقد المضاربة، ویتحمل المصرف كافة الخسائر التي قد تنتج عن المشروع مالم 

  .5وأصحاب الخبرات ،في أداء واجبه، وتعتبر المضاربة وسیلة للجمع بین أصحاب األموال المضارب
o :أنواع المضاربة 

  المضاربة المطلقة:. 2-1
 ،سواًء فیما یخص نوع العمل ،على المضارب ) أي المصرفرب المالوهي المضاربة التي ال یكون هناك شروط یضعها ( 

  أو مكانه، فهي غیر محددة بقیود إال النوعیة منها. ،أو زمانه
  المضاربة المقیدة:. 2-2

 ،زمنب مع النص على تقییده بالتصرف )ضاربلمال لشخص (المأي المصرف ا) مالفیها (رب ال مالتي یقدوهي المضاربة 
 .6وفي حال تجاوزها یعتبر هو المسؤول عن الخسائر التي تنجم عنها أو بمكان معینین، أو ببضاعة معینة،

                                                            
 .160رجع السابق، ص عاصي، أمارة، م 1
 .56-55المشهراوي، أحمد، مرجع سابق، ص  2
 .523الراوي، خالد، مرجع سابق، ص  3
 .146، عمان: دار وائل للنشر، ص2ط ،أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي). 2008صوان، محمود. (4
 .2، كلیة االقتصاد، جامعة حلب، ص صیغ التمویل اإلسالمي). مقالة بعنوان: 2009الفخري، سیف هشام. ( 5
 .95-85، مطبوعات جامعة الكویت، ص )العقود الشرعیة في المعامالت المالیة المصرفیة (المرابحة، المضاربة). 1997لمزید من التفصیل ینظر: حسن، محمود محمد. (  6
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  ثانیًا: صیغ البیوع (الهامش المعلوم):
 المرابحة: .1

، 1ةحالیًا، ویعرف بأنه: بیع الشيء بثمنه مضافًا إلیه زیادة معلوم اإلسالمیةهو الغالب في أعمال المصارف یعد بیع المرابحة 
  وسمیت مرابحة ألنه ینتج عنها ربح. وهو من بیوع األمانة*،

o أنواع المرابحة:  
 :(البسیطة) المرابحة العادیة .1-1

 .2معلوم مع زیادة ربح به الذي اشتریت الثمنبیعها ببیع السلعة بمثل الثمن الذي اشتریت به، أو  ووه
 :(المصرفیة) المرابحة لألمر بالشراء .1-2

  .هماوالمصرف باعتباره وسیطًا بین ،والمشتري ،یتكون هذا النوع من ثالثة أطراف: البائع
لعة موصوفة، سیقدم أحد العمالء طلباً إلى المصرف لیشتري له إْذ ، اإلسالمیةهو المطبق في المصارف  ویعتبر هذا األسلوب

على أن یقوم العمیل بالوعد بشرائها من المصرف إذا ما اشتراها، ثم إذا ما اشتراها المصرف دفع ثمنها نقدًا، وباعها إلى 
  .3وبثمن أعلى ،أو ألجل العمیل بالتقسیط

  لم:السَّ  .2
وهو بیع وسمي سلمًا إلجراء التسلیم في مكان المجلس، ، 4نفسه المعنىبتأتي  مَ لَ سْ وأَ  فَ لَ ، وأسْ فَ لَ لم اصطالحًا: تعني السَّ السَّ 

  تسلمه إلى وقت الحق.وتأجیل  ،ثمنه حاالً  قبضالشيء و 
لذین یتوقعون أن ا أو التجاریین ،أو الصناعیین ،ویعرف السلم المصرفي بأنه: قیام المصرف بتمویل أحد المنتجین الزراعیین

قها سوّ یلذي ا للمصرفلزمن من خالل قیامهم بنشاطاتهم المهنیة، وتسلیمها أو الخدمة بعد فترة من ا ،تتوفر لدیهم السلعة
في وقت  رفمصوتسلیمها لل ،فبإمكانهم شرائها ،ها، وفي حال عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم من خالل عملهمبیعُ یو 

  االستحقاق، ومن خالل هذه الصیغة یتحول دور المصرف من تاجر نقد إلى تاجر حقیقي أو تاجر سلع وخدمات.
o  َّلم:أنواع الس 

  :(البسیط) لم العادي. السَّ 2-1

یقوم  لتسلیما واستالمها في وقت أجل، وبعد ،أي یقوم بدفع ثمن السلعة بثمن عاجل صالحهصرف بإجراء عقد السلم لمیقوم ال
  بتسویقها وبیعها لمصلحته الخاصة.

                                                            
  .1103ربح)، ص  :، الجزء الثاني، بیروت: دار الفكر، باب الراء، (مادة4ط  ،العرب لسان معجم ).1958منظور. ( ابن 1

 * وهي البیوع التي یشترط فیها معرفة الثمن األصلي للسلعة.
 .126كلیة االقتصاد، دمشق: منشورات جامعة دمشق، ص  ،اإلسالمیةالمصارف ). 2014العلي، صالح. ( 2
 .27مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزیز، ص  ،دراسة شرعیة لعدد منھا ةاإلسالمیالمصارف المصري، رفیق. (د.ت.).  3
 .194مرجع سابق، باب السین، (مادة: سلم)، ص ابن منظور،  4
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  . السلم الموازي:2-2
أو التاجر(البائع)،  ،التمویل للمنتج فیوّفرُ وعقد مع المشتري،  ،عقد مع البائع ؛فیه یدخل المصرف في عقدي سلم في وقٍت واحد

لى أن یقوم ع قیمة السلعة من المشتري باستالم، وفي المقابل یقوم المصرف اً الحق محدد على أن یستلم منه السلعة في وقت
محدد الحقًا، یلي وقت التسلیم من البائع األصلي، وبشرط أال یتوقف تنفیذ العقد الثاني على العقد  بتسلیمه السلعة في وقتٍ 

  .1هاألول، ویتمحور دور المصرف في هذا العقد كضامن للطرفین، للبائع بأن السلعة سیتم شرائها، وللمشتري لضمان أموال
  االستصناع: .3

  .2هو طلب الصنعة، واستصنع الشيء أي دعا لصنعهاالستصناع اصطالحًا: 
ي وقت الذي ال یكون موجودًا ف كون المبیع فیه هو األصل المصنوعوالمرابحة ی ،واالستصناع المصرفي: هو بیع كالسلم

والزروع، وبالنسبة  ،والثمار ،التعاقد، ویقتصر هذا النوع من العقود على السلع التي یتم صنعها، أي ال یشمل المتاجرة بالسلع
  .3وذلك حسب االتفاق ،أو على أقساط ،أو تعجیله دفعة واحدة ،للثمن فیجوز تأجیله

o أنواع االستصناع:  
  العادي:. االستصناع 3-1

جل، وبعد واستالمها في وقت أ ،أي یقوم بدفع ثمن السلعة بثمن عاجل صرف بإجراء عقد االستصناع لصالحهفیه یقوم الم
  وبیعها لمصلحته الخاصة. ،التسلیم یقوم بتسویقها

  . االستصناع الموازي:3-2
وفي  ،وعقد مع المشتري، ویكون هو في إحداهما بمثابة الصانع ،عقد مع الصانع ؛فیه یدخل المصرف بعقدي استصناع

ال مانع في حیازته یقوم بتسلیمها إلى المشتري، و  هالادخإ و  ،مستصنع، وبعد أن یقوم المصرف باستالم السلعة بمثابة اآلخر
  .4عقد الثاني على األولأو أن یتقدم أیًا منهما على اآلخر، بشرط آال یتوقف تنفیذ ال ،واحد یعقد العقدان في وقتٍ أن 

  :اإلجارة .4
  وهو المال. ،، وهي العقد على المنافع بعوض5اصطالحًا: ما أعطیت من أجر في عمل اإلجارة

مدة زمنیة ل (المستأجر) عمالئه ألحد بعد تملكها بتأجیر أصل من األصول (المؤجر) المصرف هي قیام المصرفیة: اإلجارةو 
عة على أنها عقد منف في عن االستصناع والقبول، وتختلف اإلجارة ،لعقد االیجابافي ولقاء أجٍر معلوم، ویشترط  ،محددة
  .والموادّ  ،المنفعة على العملتكون فاالستصناع  وأما فيعمل، 

                                                            
، المؤتمر األول للمستجدات الفقهیة في معامالت البنوك منهما اإلسالمیةالسلم واالستصناع ومدى أمكانیة استفادة البنوك  ).2/5/1994. (األشقر، محمد 1

 .14، الجامعة األردنیة، األردن، ص اإلسالمیة
 .481ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، باب الصاد، (مادة: صنع)، ص  2
 .183-182العجلوني، مرجع سابق، ص  3
 .24-23بورقبة، شوقي، مرجع سابق، ص 4
 .24مرجع سابق، باب األلف، (مادة: أجر)، صابن منظور، لسان العرب،  5
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o  اإلجارةأنواع: 
  التشغیلیة (العادیة): اإلجارة. 4-1

 ،استثمارهاو  ،تشغیلهافي على تأجیر هذه األصول للراغبین  وأصول، ویشرف هو ،فیها یقوم المصرف بتملك موجودات
جرة لهذا یمة األُ وق ،یة للعقدالزمن المدة عن طریق إبرام عقد مع المستأجر (الراغب باستثمار األصل) تحدد فیه االنتفاع بهاو 

  األصل، وبانتهاء هذا العقد تعود األصول إلى المصرف لیقوم بإعادة تأجیرها لعمیل أخر.
  المنتھیة بالتملیك: اإلجارة. 4-2

ن تملك أصل من األصول عفي بته غفیها یقوم المصرف باالستجابة لطلب مؤكد من أحد عمالئه یعرب من خالله عن ر 
ي بعد ومن ثم بیعه للعمیل بالثمن األصل ،وتملكه ،وعندها یقوم المصرف بشراء األصلالمنتهیة بالتملیك،  اإلجارةطریق 

نازل عن ، مع تعهد المصرف بالتبین الطرفین وقعحسب االتفاق الذي  ُمدده، ومن ثم تقسیط األجرة على إضافة الربح علی
  .1وتملیكه للعمیل بعد سداد األقساط ،األصل

  بالشكل التالي: اإلسالمیةویمكن تلخیص صیغ التمویل التي تقدمها المصارف 
  

  

  ) من إعداد الباحث4الشكل رقم (

ربیة في الدول الع ،بما فیھا فروع المصارف األجنبیة)( التّقلیدیّةو ،اإلسالمیةلمصارف د ااعدأل فیما یلي عرضو

   النوعین معاً: قطاعھا المصرفي على ويتحیالتي 

                                                            
، إلسالمیةا، كلیة العلوم اإلداریة، جامعة القرآن الكریم والعلوم اإلجارة المنتھیة بالتملیك بین النظریة والتطبیق: ). بحث بعنوان2013المغربي، محمد الفاتح. ( 1

 .17السودان، ص 

الصیغ التمویلیة في المصارف 
اإلسالمیة

صیغ المشاركة بالربح 
والخسارة

مضاربة مطلقة -1: المضاربة 

مضاربة مقیدة         -2

مشاركة دائمة أو ثابتة-1: المشاركة 

مشاركة منتھیة بالتملیك   -2

صیغ التمویل بالھامش 
المعلوم

االجارة العادیة -1: االجارة  

االجارة المنتھیة بالتملیك-2

لألمر بالشراء  -1:المرابحة 

دون طلب المشتري -2         

عاديسلم  -1: لسلما  
         موازيسلم  -2         

عادياستصناع  -1: االستصناع

زي استصناع موا-2
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  الدولة  اإلسالمیةعدد المصارف   الّتقلیدّیةعدد المصارف 
  الجزائر  2  21

  البحرین  24  126
  مصر  11  29
  العراق  13  42
  األردن  5 21
  الكویت  6  17
  لبنان  4  69
  موریتانیا  1  18
  عمان  3  18
  قطر  4  15
  السعودیة  19  5
  الصومال  2  6
  السودان  29  1

  سورّیة  3  18
  تونس  3  18
  األمارات العربیة المتحدة  22  29
  فلسطین  9  8
  الیمن  8  9
  جیبوتي  2  8

    1) من إعداد الباحث2الجدول رقم (

                                                            
   :كورة وعلىباالطالع على مواقع المصارف المركزیة للدول المذ 1

Global financial development report. (2014).  Islamic banking database, < http// www.econ.worldbank.org > 25/2/2015 at 
7:30 PM 
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ـــرابـــــــعاملبحـــــث ال  

  بـنـيـــــة القـــــطــــاع املصــــــريف يف سوريّة
  قدمة:ــــــــم

والجذریة فقد  ،ن العدید من التغیرات الكبیرةوٕالى اآل ،منتصف القرن التاسع عشرشهد القطاع المصرفي السوري منذ نشأته 
، 1856المصرف اإلمبراطوري العثماني عام  حین ُأنِشئاالحتالل العثماني  مرحلةكانت بدایة المصارف في سورّیة خالل 

وبیروت، وكان یتمتع بحق اصدار النقود الورقیة  ،واسكندرون ،وحماة ،وحمص ،وحلب ،وكان لهذا المصرف فروع في دمشق
استمر امتیاز و  1وخازن جمیع مداخیل الدولة ،األمین العام لصندوق اإلمبراطوریة 1874وأصبح في أیار  ،لإلمبراطوریة
  خالل االنتداب الفرنسي. 1935ثم جزئیًا حتى عام  ،1925مبراطوري العثماني في اإلصدار النقدي حتى عام المصرف اإل

 سالونیك(فتتح مصرف اُ  1888وقد أسست عدة مصارف نهایات القرن التاسع عشر بافتتاح فروع لها في سورّیة، ففي عام 
(Saloniqueو ،)المصرف (و ،1903عام  )المصرف اإلنكلیزي الفلسطیني(، و1889عام  )المصرف األلماني الفلسطیني
  .1906عام  )األلماني الشرقي

 ورّیةوبرعایة المصرف االمبراطوري العثماني مصرف س ُأّسس،وبعد سقوط الدولة العثمانیة وخضوع سورّیة لالنتداب الفرنسي 
 ،لیتولى المصرف الولید جمیع المهام 1والحكومة المحلیة ،نتدابالذي تم تأسیسه بناًء على االتفاقیات الموقعة بین حكومة اال

یدت تسمیته عي كان یمتلكها المصرف االمبراطوري الذي تم منحه أسهم فیه، وكان مركزه الرئیس باریس، وأُ تواالمتیازات ال
 المصرفثل (م س عدة مصارف أجنبیةسّ أُ ، وخالل هذه الحقبة )مصرف سورّیة ولبنان(سمه الیصبح  1924في عام 
والمصرف اإلیطالي (مصرف  ،)Société Générale( الذي كانت تمتلكه الشركة المصرفیة العامة 1919في عام  )الفرنسي

سلیفیة ومصارف ت، )مصرف التسلیف العقاري لسورّیة(و )،مصرف التسلیف العقاري للجزائر وتونس(و ،1919روما) في عام 
   وحلب. افتتح عدة مؤسسات مصرفیة محلیة في دمشقو كما  ،2الزراعیةصغیرة تخصصت في تمویل األنشطة 

دخلت البالد في فوضى اقتصادیة في ظل استمرار التبعیة االقتصادیة  1946وبعد حصول سورّیة على استقاللها عام 
صادیین الوطنین لكن االقت ؛في فترة االنتداب ُوّقعتواالتفاقیات التي  )،مصرف سورّیة ولبنان(لالحتالل الفرنسي من خالل 

استمرو بنضالهم للحصول على االستقالل االقتصادي الذي اعتبروه جزءًا ال یتجزأ من االستقالل السیاسي، وبناًء على ذلك 
                                                            

   مالیین جنیه إسترلیني.10فرنسیة لیصبح رأسماله (ضم إلیه رؤوس أموال  1863وقد تم تأسیسه برؤوس أموال إنكلیزیة، وفي ( 
 .198أبو عراج، هاشم، شرف، كمال، مرجع سابق، ص   1
 .184-183حوراني، أكرم، حساني، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  2
 .10سورّیة، صدمشق،  القومي، واالرشاد الثقافة وزارة منشورات، والعربي السوري االقتصاد في أبحاث ).1974متولي، هشام. (  3
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 أّسَس فوالتخلص من التبعیة االقتصادیة للحكومة الفرنسیة،  ،السلطات الوطنیة الخطط للحصول على هذا المطلب وضعت
الذي أخذ على عاتقه العمل للسیطرة على سعر صرف العمالت األجنبیة، وفي عام  )كتب السوري للقطعالم( 1952في عام 
رّیة ووضع الركائز األساسیة لمصرف سو  )،مجلس النقد والتسلیف(تم وضع قانون النقد األساسي الذي أسس إلنشاء  1953

وازدیاد الحاجة لتأسیس  ،) إلى نمو الدخل القومي1962-1952واإلجراءات الصادرة بین عامي( ،المركزي، وأدت القرارات
شهدت الفترة  ؛ إذْ یدة للخدمات المصرفیة المختلفةع المصارف القائمة لتلبي الحاجات الوطنیة المتزایأو توس ،مصارف جدیدة

) 18وكانت تمتلك هذه المصارف ( ،) مصارف سورّیة3و( ،) مصارف عربیة4و( ،) مصارف أجنبیة6المذكورة تأسیس (
  .1منتشرة في محافظات مختلفة ،فرعاً 

ت جریأوالسیاسي  ،واالجتماعي ،القتصاديواتخاذه أسلوبًا للتخطیط ا ،1963لدولة عام ى الإوبعد دخول الفكر االشتراكي 
ف وكانت المصار  ،ونقلها إلى الملكیة العامة ،ومؤسسات ،عملیات تأمیم واسعة للملكیات الخاصة في البالد من شركات

 تجَ مِ ودُ  ،جمیع المصارف الخاصة العاملة في سورّیة ُأّممت 1963في عام فوالمؤسسات،  ،الخاصة  من ضمن هذه الشركات
المصرف التجاري (واحد أطلق علیه  في مصرفٍ  1966عام مجددًا  هادمجُ  یدَ عِ في خمسة مصارف تجاریة ما لبثت أن أُ 

ن المصرف م حین خصص كلًّ  علىوالخارجیة في سورّیة،  ،ویل العملیات التجاریة الداخلیةالذي أوكل إلیه مهمة تم ،)السوري
ارات التخصص فیما یصح تسمیته قر  على التوالي والعقاري ،والزراعي ،والعقاري بتمویل القطاع الصناعي ،والزراعي ،الصناعي
 ،وتوفیر الخدمات المصرفیة الالزمة لكل قطاع ،وتمویل ،تنمیةمهمة التي أوكل بموجبها إلى كل مصرف منها  2المصرفي

وذوي الدخل  ،نوالحرفیی ،الذي عهد إلیه تقدیم الخدمات المصرفیة لصغار الصناعیین )مصرف التسلیف الشعبي(س سّ أُ  كما
  المحدود، ومصرف التوفیر الذي یقدم الخدمات المصرفیة لصغار المدخرین.

على القطاع المصرفي إلى مطلع القرن الواحد والعشرین الذي شهد تحوالت واستمرت سیطرة المصارف العامة في سورّیة 
 ذْ إ ؛والنقدي ،صیاغة القوانین المنظمة للقطاع المصرفي دَ یعّ أُ  2000العام  فمنذوالتنظیم  ،والهیكلیة ،كبیرة على صعید البنیة

 ،راقبوتعزیز دور المصرف المركزي كم )،مجلس النقد والتسلیف(وٕاعادة تفعیل دور  ،بتأسیس المصارف الخاصة حَ مِ أنه سُ 
  وضابط للقطاع المصرفي في سورّیة.

 :هیكلیة القطاع المصرفي في سورّیة 
ریة ة في الجمهو یوالتسلیفّ  ،ویتولى مهمة تنظیم عمل المؤسسات النقدیة ،1953س في عام سّ أُ  مجلس النقد والتسلیف: .1

 قتصادیة العامةوضمن التوجهات اال ،سیاسة النقدیة في حدود صالحیاتهنسق فعالیاتها لتحقیق أهداف الیو  ،العربیة السورّیة
 .3على سلطة نقدیة في سورّیةأ للدولة، ویعتبر 

                                                            
 ).205-203أبو عراج، هاشم، شرف، كمال، مرجع سابق، ص ( 1
 .210المرجع السابق، ص  2
   //:at 3:17 AM.> ar.htm-board-ar/credit-poli-www.banquecentrale.gov.sy/mone< http 14/11/2014، بتصرف، مصرف سورّیة المركزي3
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نًا نظام النقد ) متضم1953-3-28تاریخ ( /87/هذا المصرف بموجب المرسوم التشریعي رقم  ثَ حدِ أُ  المصرف المركزي: .2
مركزه مدینة دمشق، ویعتبر هذا المصرف مؤسسة عامة وكان ، 1956عام  حتىلكن لم یباشر نشاطه  ؛األساسي في سوریا

ل المالي لها، والوكی ،: مصرف الدولةفي أّنه مستقلة تعمل بضمانة الدولة، اكتتبت الدولة بكامل رأسماله، وتتمثل وظائفه
 دار السندات الحكومیة.إصدار النقد الوطني، اإلشراف والرقابة على عمل المؤسسات المصرفیة العامة والخاصة، إص

كل ومصارف خاصة على ش ،التي تنقسم إلى قسمین: مصارف عامة تتبع في ملكیتها للدولة المؤسسات المصرفیة: .3
 شركات مساهمة.

 أوالً: المصارف العامة

، ویعتبر أكبر 1966عام  /913/: أحدث هذا المصرف بموجب المرسوم التشریعي رقم المصرف التجاري السوري  .أ
لقطاع والخارجیة تقدر حصته من المیزانیة العمومیة ل ،ویتخصص بتمویل التجارة الداخلیة ،المؤسسات المصرفیة في سورّیة

 ه، عند تأسیسواإلقراض في السوق المحلیة ،من نشاط اإلیداع %70ویستحوذ على أكثر من  ،%80المصرفي بأكمله بنحو 
/ 340إلى ملیار لیرة بموجب القرار الصادر عن رئیس مجلس الوزراء رقم / ثّم ِزیدت ،لیون لیرة سورّیة) م150بلغ رأسماله (

فع رأسماله بموجب المرسوم التشریعي رُ و ، 1998/ عام 7) ملیارات بموجب القرار رقم /4، ثم زید رأسماله إلى (1993عام 
 .1) ملیار لیرة سورّیة70إلى ( 2006/ عام 35رقم /
/ عام 31والمعدل بالقانون رقم/ ،1958/ عام 177دث المصرف الصناعي بالقرار رقم /: أح2الصناعي المصرف  .ب

 مساهمة شركة اعتباره على المصرف إحداث قانون نصبرأسمال قدره اثنا عشر ملیونًا وخمسمئة ألف لیرة سورّیة،  ،1958
 الدولة إعطاء مع بها، المكتتب غیر األسهم تغطیة والتزامها ،إلزامیة وبصورة ،المال من رأس % 25بنسبة الدولة باشتراك

 1966 عام المصرفي التخصص بعدالمالیة،  في األسواق بیعها أو ،اختباریة بصورة بها بَ تِ تُ كْ اُ  التي باألسهم حق االحتفاظ
والحرفي  ،القطاع الصناعيیهدف إلى دعم و  ،األجنبي بالقطع یتعلق عدا ما المصرفیة األعمال بجمیع أصبح المصرف یقوم

) ملیون لیرة باإلضافة إلى 352فع رأسمال المصرف إلى (رُ  2003، عام من خالل تقدیم التسهیالت المصرفیة للعمالء
واعتبر مؤسسة عامة  ،) ملیارات لیرة10إلى ( مرة أخرىفع رأسماله رُ  2010، وفي عام اً ) ملیون250احتیاطاته التي بلغت (

 ة.ذات طبیعة اعتباری
) 750برأسمال قدره ( 1966/ لعام 29: أحدث المصرف العقاري بموجب المرسوم التشریعي رقم/3المصرف العقاري  .ت

الذي اعتبر المصرف بموجبه  2005/ لعام 31) ملیون، وعدل بالمرسوم التشریعي رقم/565ملیون لیرة سورّیة مدفوع منها (
صف واإلداري، وحدد رأسماله بملیار ون ،واالستقالل المالي ،باریةمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصیة االعت

                                                            
 .13، المعهد العالي إلدارة األعمال، دمشق، صالمصارف السوریّة للتحول إلى مصارف شاملة دراسة استجابة .). محمد، سالم(د.ت 1
 قانون إحداث المصرف الصناعي والموقع اإللكتروني للمصرف الصناعي. 2
 المصرف العقاري وتعدیالته والموقع االلكتروني للمصرف العقاري.مرسوم إحداث  3
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/ الذي تضمن زیادة رأسمال المصرف إلى عشرة ملیارات، ویقوم المصرف 25صدر القانون رقم/ 2009لیرة سورّیة، وفي عام 
 والتسهیالت المصرفیة. ،بدعم الحركة العمرانیة باإلضافة إلى تقدیم جمیع الخدمات

سسة العامة لصندوق توفیر : هو مؤسسة حكومیة تطورت عن مؤسسة عامة سابقة كانت تسمى المؤ 1مصرف التوفیر  .ث
سم الشركة لیصبح اوعدل وكانت تعمل بإشراف الدولة،  ،1963/ عام 119التي أحدثت بموجب المرسوم التشریعي رقم/البرید 

/ 29لیار ونصف لیرة في المرسوم التشریعي رقم/، حدد رأسماله بم2000/ عام 485مصرف التوفیر بالمرسوم التنظیمي رقم /
وتخفیف  ،، یهدف المصرف إلى تنمیة المدخرات الوطنیة2010، ورفع رأسماله إلى عشرة ملیارات لیرة عام 2005عام 

 الفائض النقدي لدى صغار المدخرین.
یهدف لتقدیم ، الیینم) 210) ملیون مدفوع منها(300برأسمال اسمي ( 1966: تأسس عام 2مصرف التسلیف الشعبي  .ج

لتشریعي وشخصیة اعتباریة بالمرسوم ا ،مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي واُعتِبرَ التسهیالت المصرفیة لذوي الدخل المحدود، 
 .2010إلى ملیار ونصف لیرة، وأعید رفع رأسماله إلى عشرة ملیارات لیرة في عام  رأسماله فیه عَ فِ رُ الذي  2005/عام 32رقم/
والیزال قائمًا حتى األن، ویهدف إلى تمویل  ،1888: تأسس هذا المصرف منذ العهد العثماني عام اعيالمصرف الزر   .ح

بمئة وخمسون  1970/ عام 141رأسماله بالمرسوم التشریعي رقم/ دَ دِ ، حُ 3والتعاونیة ،والجمعیات الزراعیة ،القطاع الزراعي
مصرف تنمیة ریفیة أي  فاُعتِبرَ  ؛2005/ عام 30بالمرسوم التشریعي رقم/تحول المصرف تحوًال جذریًا و ملیون لیرة سورّیة، 

 أصبح بإمكانه توفیر جمیع التسهیالت االئتمانیة لجمیع المتعاملین معه، وتحدد رأسماله بعشرة ملیارات لیرة سورّیة.

 ثانیاً: المصارف الخاصة

 التي امتدت لحوالي أربعة عقود، وبعد الوصول ،الخاصةبعد فترة طویلة من خلو الساحة المصرفیة السورّیة من المصارف 
 سساتوالتمویلیة للدولة والمؤ  ،وتوفیر االحتیاجات المالیة ،إلى القناعة بعدم قدرة المصارف العامة على تغطیة هذا القطاع

  .ق عملیاتها الكالسیكیة المتهالكةبهیكلها وطر  ،والمواطنین
في سورّیة على هیئة شركات / والقاضي بالسماح بتأسیس مصارف خاصة 28المرسوم التشریعي رقم/ 2001عام  رَ صدِ اُ 

ومكمًال  ،وداعماً  ،، وجاءت فكرة تأسیس هذه المصارف لتكون ردیفاً 2004فتتح أي مصرف قبل عام ی، لكن لم مساهمة
والتسهیالت المصرفیة لفئات المجتمع  ،الخدماتتوفیر ل معها جنبًا إلى جنبٍ  ولتعمل ،4للمصارف العامة ولیس لمنافستها

اط، وسیطرة الخدمات وقلة النش ،والروتین ،رهقته البیروقراطیة المكتبیةأالذي  - العمل في هذا القطاع مستوىالمختلفة، ولترفع 
                                                            

 المراسیم الخاصة بمصرف التوفیر ونظام العملیات والتعلیمات التنفیذیة لدى المصرف. 1
 المراسیم الخاصة بمصرف التسلیف الشعبي. 2
، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، باستخدام أدوات التحلیل الماليتقویم أداء المصارف  ).2005زیود، لطیف، األمین، ماهر، المهندس، منیرة. ( 3

 .153)، الالذقیة، ص27، المجلد(4العدد
 .156المرجع السابق، ص  4
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ي مالي یواكب ناخ استثمار م توفیرلمحاولة في و  ،- ر لبیئة المال واألعمالالتي ال تناسب الواقع المتطوّ  والمحدودة الّتقلیدّیة
هدت الدول شإذ  ،واألجنبیة الراغبة في االستثمار في السوق السورّیة ،لفسح المجال لدخول رؤوس األموال العربیة ؛العصر

عض األمر الذي نجم عنه هروب ب ،المجاورة لسورّیة التي تعتبر أقل منها حجمًا وموارد وقدرات طفرة كبیرة في هذا القطاع
تخلف هذا القطاع عاد بالتأثیر على قطاعات حیویة في المجتمع  نّ ومن المؤكد أ، *رؤوس األموال السورّیة إلى هذه البلدان

افدًا ر كان البد من انتشال هذا القطاع من الواقع المدقع الذي كان غارقًا فیه، ولیكون دافعًا و  ذال ،والسیاحة كالتجارة والصناعة
هذه الخطوة بالمرسوم التشریعي  تزَ زِ عُ  2005لالقتصاد الوطني، وفي عام  2000بعد عام  تللخطط التنمویة التي وضع

لمودعین لتضیف التنوع وتزید الخیارات ل ،اإلسالمیةوالقاضي بالسماح بتأسیس مصارف تعمل وفق أحكام الشریعة  ،/35رقم/
، وللكفاءة التي **ید من مدخرات كامل أطیاف االقتصاد الوطني التي قد تكون معطلةوالمقترضین في السوق المحلیة، ولتستف

ولمعدالت الربحیة التي تحققها، وأن  ،من خالل طرق تمویلها وٕادارتها ألصولها وخصومها اإلسالمیةأظهرتها المصارف 
دي ألسرع نمو اقتصا األولى أوضح مثال على ذلك هي تجربة مالیزیا التي استطاعات أن تصل إلى أحد المراكز العشرة

وعلى األخص في مجال  ،اإلسالمیةمن خالل االعتماد على سیاسات تضمین المعاییر  ،)1990-1970خالل الفترة (
في هذا  شراك جمیع فئات المجتمعإلولكونه أصبح ضرورة  ،1االقتصادیة (المصارف والقطاع المالي) االقتصاد والفعالیات

لتخفیض حاالت و لتنمیة القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة المختلفة،  ؛القطاع، واالستفادة من مدخراتهم لمده بالسیولة الالزمة
) من أفراد المجتمع السوري یؤیدون تأسیس مصارف إسالمیة، %84() أن 2أظهرت دراسة (الشحادة، هزي إذْ  ،االكتناز لدیهم
) منهم %5.95حین كانت نسبة( على، اإلسالمیة) من المؤیدین تؤیدها كونها تعمل وفق الشریعة %80.95وكانت نسبة (

زید التنافسیة في هذا ف تتوزع الباقي بین مؤید للفكرة كونها سو و ولیس ألسباب دینیة،  ،تؤیدها ألسباب تتعلق بطبیعة عملها
لمصارف ا فیما یلي عرٌض لبنیةو ، الّتقلیدّیةالقطاع، وستؤدي إلى توفیر خدمات مختلفة عن تلك التي تقدمها المصارف 

  كاألتي: ، وهياإلسالمیةو  الّتقلیدّیةبشقیها عینة البحث و  مجتمع لتشكوالتي  ،الخاصة في سورّیة
o  التّقلیدیّةالمصارف: 

والخاص بإحداث المصارف الخاصة في سورّیة كأهم نقلة نوعیة شهدها القطاع المصرفي  ،2001/ لعام 28رقم /جاء القانون 
قاط التحول ، ونقطة أساسیة من نلهالقطاع، وبدایة الحل لمشاك هذا لمفصلیة في تاریخالسوري منذ عقود، والذي اعتبر النقلة ا
                                                            

 من اجمالي الودائع في المصارف اللبنانیة. %10حیث تشكل ودائع السوریین (مؤسسات وأفراد)  *
ات ألسباب دینیة أو فكریة تتعلق بالفائدة وحرمتها في األدیان السماویة أو بسبب الضرر الذي تلحقه الفائدة باالقتصاد الوطني حیث من الممكن أن تتعطل هذه المدخر  **

رة من المجتمع عن ثیتعاد فئات ك(وهذه الفكرة تتداول في االقتصادیات األوربیة، والتي ترى أن الفائدة هي السبب في األزمات التي تعاني منها هذه الدول)، وبالتالي اب
ل تتناسب مع وطرق تمویالتعامل مع هذه المصارف إیداعًا أو اقتراضًا؛ وبالتالي إصابة بعض أطراف المجتمع االقتصادي بالشلل؛ نتیجًة لعدم توفیر سبل استثمار 

 معتقداتها وأراءها.
 ، المؤتمر العالمي السابع لالقتصاد اإلسالمي، جدة.والصیرفة والتمویل اإلسالمي تجارب مالیزیا في تطویر االقتصاد). بحث بعنوان، 1/3/2008الفطاني، سلیمان. ( 1
، رسالة ماجستیر، االكادیمیة العربیة للعلوم المالیة دراسة ظاهرة المصارف اإلسالمیة في الجمهوریة العربیة السورّیة). 2006الشحادة، عدنان، هزي، أسامة. ( 2

 .34-32ستیر، دمشق، ص والمصرفیة، جزء مكمل لرسالة الماج
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اد السوق وتطبیق مفاهیم اقتص، *، للفكر االقتصادي النیولیبراليباالقتصاد الوطني من الفكر االقتصادي االشتراكي
وتقدیم  ،/ من القانون إطار عمل هذه المصارف كاألتي: ممارسة جمیع األعمال المصرفیة12المادة / تحددو االجتماعي، 

ادات وفتح االعتم ،والسلف ومنح القروض ،وخصم األوراق التجاریة ،فیما یتعلق بقبول الودائع جمیع الخدمات المالیة
 ،وبیع األسهم والشیكات السیاحیة، وشراء ،واالئتمان وتصدیر الكفاالت، وٕاصدار أدوات الدفع بما فیها بطاقات الدفع ،المستندیة
  وأجنبیة وفق الضوابط المحددة. ،واألوراق المالیة، والسماح لها بالمشاركة بتأسیس مصارف عربیة ،والسندات

 مذكورة وموضحة في الجدول رقم وهي ،2014) مصرفًا حتى عام 11في سورّیة من ( التّقلیدّیةوتتكون المصارف الخاصة 
  .أدناه **)3(

o :المصارف اإلسالمیة 

ها نحو وتوجیه ،ومحدودیة قدراتها في تعبئة المدخرات الوطنیة ،داء لدى المصارف العامة في سورّیةفي األقصور الأدى 
وتوفرها هذه  ،واالئتمانیة التي تتعامل بها ،ضعف الصیغ التمویلیةلوتحفیز االقتصاد الوطني على النمو، و  ،االستثمار

السوري عن  لمجتمعجدًا ومتخلفة، وإلحجام فئة لیست قلیلة من أفراد ا ائیةالتي أصبحت في العلم المصرفي بدالمصارف 
مع  قدرت األموال المكتنزة لدى األفراد الذین ال یتعاملونف - (العامة والخاصة) ألسباب دینیة الّتقلیدّیة مصارفالتعامل مع ال

المصارف  سماح بتأسیسلهذه األسباب موجباٍت منطقیة لكانت ف ؛- 1) ملیار لیرة سورّیة150بحدود ( التّقلیدّیةالمصارف 
 إلسالمیةاالمصارف  تنشِّ أُ  إذوكفاءتها حول العالم،  ،االمصارف قد أثبتت نجاحه هذه في سورّیة، كون اإلسالمیةالخاصة 
ومع المصرف  ،وعالقاتها مع غیرها ،وأحكامها ،نظم عملها الذي 2005/ لعام 35سوم التشریعي رقم /بموجب المر  في سورّیة
  المركزي. 

  :2باألتي اإلسالمیةحدد هذا المرسوم أهداف المصارف و 
 ة.أو غیر محدد ،وآلجال محددة ،أو استثمار مخصص ،أو استثمار مشترك ،ائتمانقبول الودائع بأنواعها في حسابات  .1

                                                            
تحویل السیطرة تسعى النیولیبرالیة ل إذْ وزیادة دور القطاع الخاص،  ،حیث یبنى هذا النوع من الفكر االقتصادي على تقلیل تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة *

 ریدمان.كالسیكي لدى أدم سمیث، والذي تم احیاؤه على ید میلتون فعلى االقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص، وتعتبر هذه السیاسة امتدادًا للفكر اللیبرالي ال
مذكور، لإلشارة للمصرف ال ذاته ومباحث الحقة سیتم استخدام الرمز ،سیتم في هذا المبحث اإلشارة بجانب كل مصرف برمز، وفیما سوف یلي من فصول **

  ورمز كل مصرف هو عبارة عن رمز سهمه المتداول في سوق دمشق لألوراق المالي.
وتعلیماته التنفیذیة، كما أن عملیة  ،2001/ لعام 28نون المصارف رقم /قد تم تأسیسها بناًء على أحكام قا التّقلیدّیةكما تجدر اإلشارة إلى أن جمیع المصارف 

بشكل تدریجي لیصل  التّقلیدّیة المصارف ؛ والذي ینص على رفع رأسمال2010/ لعام 3ال لجمیع المصارف قد تمت بناًء على أحكام القانون رقم /زیادة رأس الم
مرسوم التشریعي رقم / من قانون الشركات الصادر بال91ما یتفق مع أحكام المادة /بإلى عشرة ملیارات لیرة سورّیة، وٕان عملیة تجزئة األسهم قامت بها المصارف 

  ، وٕان المركز الرئیسي لجمیع المصارف هو مدینة دمشق.2011/ عام 29/
یانات روني، والبوقد تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا القسم من البیانات المالیة المنشورة للمصارف، والمعلومات المنشورة على مواقعها االلكت 

 .www.dse.sy، وعلى موقع سوق دمشق لألوراق المالیة www.scfms.syة األوراق واألسواق المالیة السورّیة: والمعلومات المنشورة على موقع هیئ
 .121المفتي، نسرین، مرجع سابق، ص  1
 .29الخلف، عمر، مرجع سابق، ص  2
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، ةومباشرة العملیات المصرفیة المختلفة التي ال تتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمی ،والمصرفیة ،تقدیم الخدمات المالیة .2
 أو لحساب الغیر، أو باالشتراك معه.

ع وفي المجاالت االقتصادیة التي ال تتعارض م ،أساس الفائدة آلجال مختلفةالقیام بعملیات التمویل القائمة على غیر  .3
 ،واالستصناع ،والمشاركة المتناقصة ،والمشاركة ،، وذلك باستخدام العقود الشرعیة، كعقود المضاربةاإلسالمیةأحكام الشریعة 

 واإلجارة التشغیلیة والتملیكیة، وغیرها من العقود التمویلیة التي توافق علیها هیئة الرقابة الشرعیة. ،لموالسَّ 
توظیف أموال العمالء الراغبین في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف اإلسالمي وفق نظام المضاربة المشتركة،  .4

 میل.أو توظیفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع الع
 القیم تملك ذلك في بما مهبمشاركت أو األخرین، لحساب أو ،لحسابها المالي أو ،المباشر االستثمار بعملیات القیام .5

 النشاط أوجه تزاول التي التأسیس قید أو ،الشركات القائمة في المساهمة أو ،الشركات وتأسیس ،المشاركة وعقود ،المنقولة
 .المختلفة االقتصادي

 مجلس( تعلیمات بها وتسمح ،الشرعیة الرقابة هیئة علیها توافق الفائدة أساس غیر على تقوم أخرى مصرفیة أعمال أیة .6
  .)والتسلیف النقد
 وعملیاتها، ،جمیع معامالتها في الفائدة عن البعد وهو ،اإلسالمیة المصارف معامالت في شرط أهم القانون على نص كما

 یدفعه أجر أي ذلك في بما واإلیداع ،واالقتراض ،اإلقراض حاالت جمیع في تدفع أو ،تقبض التي الدیون فائدة وخصوصاً 
 عن البعد یجب الشرعیة، كما الرقابة هیئة رأي حسب معتمدة منفعة مجهود ذي على تنطوي خدمة تقابله أن دون المقترض

 بأجل. تنفیذها الصرف المرتبط عملیات حاالت في المصرفي العمل إطار في البیوع فائدة
  1في سورّیة اإلسالمیةالتحدیات التي تواجه عمل المصارف:  

 هادات االستثماروش ،وتتداول في سورّیة، والتي تعتبر البدیل الشرعي للسندات ،إن عدم وجود صكوك مالیة إسالمیة تصدر .1
نسب التداول فیه  وانخفاض ،السیولة الفائضة لدیها، وحداثة سوق دمشق لألوراق المالیة التّقلیدّیةالتي تستثمر بها المصارف 

 یعمل على إعاقة استثمار فائض السیولة الموجود لدى هذه المصارف. 2011نتیجة للظروف التي تمر بها سورّیة بعد عام 
سیطرة أسلوب التمویل بالمرابحة على عمل هذه المصارف بالمقارنة مع باقي صیغ التمویل األخرى، وغیاب صیغ التمویل  .2

 والالزمة لعملیة النمو. ،بة یؤدي إلى الحد من القیام بعملیات االستثمار طویلة االجلوالمضار  ،بالمشاركة
ة التي یعتقد الكثیر أن المرابح إذْ  ؛خاص بشكلٍ  اإلسالمیةو  ،تدني مستوى الثقافة المصرفیة لدى المجتمع بشكٍل عام .3

ضافة إلى اختالف ، باإلالّتقلیدّیةال تختلف في حقیقتها عن الفائدة التي تتعامل بها المصارف  اإلسالمیةتمارسها المصارف 
وناتج عن اختالف األساس  ،دون إدراك أن هذا االختالف هو ظاهري - اإلسالمیةالفتاوى الشرعیة الصادرة عن المصارف 

                                                            
 .136-135سابق، بتصرف، ص المفتي، نسرین، مرجع  1
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ب الصادرة عن الهیئات الشرعیة للمصارف تبعًا للمذه الفقهي للمذاهب األربعة في اإلسالم مما ینتج عنه اختالف الفتاوى
وزیادة الثقافة  ،لیات عملهاآوندوات لتوضیح  ،، وعدم قیام هذه المصارف بحمالت توعیة - هاؤ الفقهي الذي ینتمي إلیه أعضا

 المصرفیة في المجتمع.
ات واألنظمة في سورّیة مع متطلب ،القصور في إصدار التشریعات الالزمة لعمل هذه المصارف، وعدم تكییف القوانین .4

أدى إلى إیجاد بعض الصعوبات في ممارسة عمل هذه المصارف فعلى سبیل المثال: واجهت بعض  اإلسالمیةالصیرفة 
في عملیة تثبیت اإلجارة مشكالت لدى بعض الجهات الحكومیة بحجة عدم إصدار القانون الخاص  اإلسالمیةالمصارف 

 بالتمویل التأجیري.
 وضعف مكونات البنیة التحتیة المتمثلة في غیاب بعض ،والبیروقراطیة على عمل األجهزة الحكومیة ،ة الروتینإن سیطر  .5

المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي، وضعف المناخ االستثماري السائد في سورّیة من أهم العوائق التي تقف في وجه هذه 
 یف أموالها.المصارف لدى محاولتها البحث عن قنوات استثماریة لتوظ

 المیةاإلسوتقدیم الخدمات المصرفیة  ،والقادرة على ممارسة العمل المصرفي اإلسالمي ،قلة الكوادر البشریة المؤهلة .6
ا مومنسجم مع مفاهیم االقتصاد اإلسالمي یؤدي أیضًا إلى إعاقة االستثمار لدى هذه المصارف، والسیّ  ،بأسلوب علمي حدیث

ها، یفها دراسة جدوى اقتصادیة لمعرفة مدى االستفادة من المشاركة فیي تتطلب قبل الدخول االستثمارات طویلة األجل الت
ن على وهم غیر قادری ،الكثیر من العاملین في هذه المصارف كانوا یعملون لدى مصارف تقلیدیة باإلضافة إلى ذلك إنّ 
وشرعیة على  ،وعدم تأهیلهم بطرق علمیة ،لضعف الثقافة الشرعیة لدیهم نظراً  والحرام في المعامالت ،التمییز بین الحالل

  .اإلسالمیةالصیرفة 
  ) 4موضحة ومذكورة في الجدول رقم ( هيو  ،في سورّیة حالیًا ثالثة مصارف اإلسالمیةویبلغ عدد المصارف الخاصة 

  أدناه.
ع إظهار لرأس مال كل مصرف، والجهة المسیطرة، وفیما یلي عرض للمصارف الخاصة التقلیدیة واإلسالمیة في سوریة، م

  وسنة التأسیس، وعدد األسهم، وعدد الفروع:

  

                                                            
  وتعلیماته 2001/ لعام (28) والقانون رقم /2005/ لعام (35في سورّیة قد تم تأسیسها بناًء على أحكام المرسوم التشریعي رقم / اإلسالمیةأن جمیع المصارف  (

 إلسالمیةا)؛ والذي نص على رفع رأسمال المصارف 2010/ لعام (3التنفیذیة، كما أن عملیة زیادة رأس المال لجمیع المصارف تمت بناًء على أحكام القانون رقم /
/ من قانون الشركات 91ما یتفق مع أحكام المادة /بتجزئة األسهم قامت بها المصارف  بشكل تدریجي لیصل إلى خمسة عشر ملیار لیرة سورّیة، وٕان عملیة

 ، وٕان المركز الرئیسي لجمیع المصارف هو مدینة دمشق.2011/ عام 29الصادر بالمرسوم التشریعي رقم /
لمعلومات الواردة في هذا القسم من البیانات المالیة المنشورة للمصارف، والمعلومات المنشورة على مواقعها االلكتروني، والبیانات وقد تم الحصول على ا

 . www.dse.sy: مشق لألوراق المالیةوعلى موقع سوق د، www.scfms.sy: والمعلومات المنشورة على موقع هیئة األوراق واألسواق المالیة السورّیة
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  :التّقلیدیّةالمصارف 

  النسبة  الجهة المسیطرة  اسم المصرف  الرمز  الرقم
تاریخ البداء في 

  العمل
عدد 
  الفروع

رأس المال المدفوع 
  ل.س)ملیون (

عدد األسهم المصدرة 
  سهم)ألف (

1 BBSF  000, 50 5,000  41  2004/1/4  %22  بنك بیمو لبنان بیمو السعودي الفرنسيبنك 
2 BSO 40,000 4,000  27  2004/1/6  %49  مصرف لبنان والمھجر بنك سورّیة والمهجر 

3  IBTF 
المصرف الدولي للتجارة 

 والتمویل
بنك اإلسكان للتجارة 

  األردن -والتمویل 
49%  2004/6/6  30  5,250 52,000 

4  BASY 57,245 5,724.5  27  2005/9/28 %47 لبنان –بنك عودة  سورّیة - ةبنك عود 
5  BBS  61,200 6,120  11  2005/12/5 %52.4 بنك بیبلوس بیروت سورّیة -بنك بیبلوس 
6  ARBS  50,500 5,050  17  2006/1/2 %51.3 األردن-البنك العربي  سورّیة -البنك العربي 
7  SGB 100,000 10,000  12  2007/6/13 %31 الخلیج المتحدبنك  بنك سورّیة والخلیج 

8  SHRQ 25,000 2,500  4  2008/5/3 %49 البنك اللبناني الفرنسي بنك الشرق 

9  BOJS  30,000 3,000  13  2008/11/28 %49 بنك األردن سورّیة -بنك األردن 
10  FSBS  52,500 5,250  8  2009/1/15 %59.7 مصرف فرنسبنك لبنان سورّیة -فرنسبنك 
11  QNBS 150,000 15,000  15  2009/11/15 %50.8 بنك قطر الوطني سورّیة -بنك قطر الوطني 

  ) من إعداد الباحث3الجدول رقم (
  :اإلسالمیةالمصارف 

  النسبة  الجهة المسیطرة  اسم المصرف  الرمز  الرقم
تاریخ البداء في 

  العمل
عدد 
  الفروع

رأس المال المدفوع 
  ل.س)ملیون (

األسهم المصدرة عدد 
  سهم)ألف (

1 CHB 000, 50 5,000  8  7200/5/23 %32 البنك التجاري الكویتي بنك الشام 

2 SIIB 84,994 8,499.4  23  7200/9/15 %30 بنك قطر الدولي اإلسالمي بنك سورّیة الدولي اإلسالمي 

3  BBSY 50,000 4,881.1  9  2010/6/6  %23  مجموعة البركة المصرفیة بنك البركة 

 ) من إعداد الباحث4الجدول رقم (

  ویالحظ من الجدولین أعاله ما یلي:
حین تشكل المصارف  على) من المصارف الخاصة العاملة في سورّیة، %78.57ما نسبته ( الّتقلیدّیةتشكل المصارف  .1

 ) من هذه المصارف.%21.43ما نسبته ( اإلسالمیة
) فرعًا، األمر الذي یبرز 40( اإلسالمیةیبلغ عدد فروع المصارف و ) فرع، 205( التّقلیدّیةیبلغ عدد فروع المصارف  .2

 .اإلسالمیةبالمقارنة مع المصارف  الّتقلیدّیةحجم انتشار المصارف 
حین یبلغ إجمالي رأس  على) لیرة سورّیة، 59,894,500,000یبلغ إجمالي رأس المال المدفوع للمصارف الّتقلیدّیة ( .3

 ) لیرة سورّیة.18,380,423,178المال المدفوع للمصارف اإلسالمیة (
 تداول في سوق دمشق لألوراق المالیةت) سهم، 548,445,000بلغ عدد األوراق المالیة المصدرة للمصارف الّتقلیدّیة (ی .4
) 134,994,057مصدرة للمصارف اإلسالمیة (، بینما یبلغ عدد األوراق المالیة ال} موازي(ب) - موازي(أ) -نظامي  {

  .سهم، جمیعها متداولة في السوق النظامیة لسوق دمشق لألوراق المالیة
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  املبحـــــث الــــخــامــــــس
  خــــــصــــــائـــــــــص القـــــطــــاع املصــــــريف يف سوريّة

  قدمة:ــــــــم
 فقد أّدت والركود ،بالجمود 2001وحتى عام  ،الفرنسي نتداباالمرحلة اتسم الجهاز المصرفي السوري منذ تأسیسه بعد 

كانت  إذْ النمو؛  اتم المصرفي في دعم عملیوالقوانین التي كانت تحكم عمل الجهاز المصرفي إلى فشل النظا ،األنظمة
 وألغت المنافسة بین المصارف العامة، واتسم هذا النظام ،ارف الخاصةالمص على تأسیسواألنظمة تضع القیود  ،القوانین

وریبة  ،توجس یجادإأدت إلى هذه المرحلة، و  عملیات التأمیم المتتالیة التي جرت علیه في بدایاتنتیجًة لبعدم االستقرار  أیضاً 
 أو المستثمرین في الخارج، كما أن احتكار المصارف ،في التعامل مع المصارف السورّیة سواًء من قبل المواطنین السوریین
وتراجعها، وكان یغلب على العمل المصرفي السوري  ،الحكومیة للعمل المصرفي أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة

ف حقیق أهدالت سعىت )مجلس النقد والتسلیف(ي یضعها تخطط التسلیف ال معظم كانتإْذ  ؛صفة الخدمة بدًال من الربحیة
  ولیس وفقًا لتقدیرات الربح والخسارة. ،واجتماعیة تخضع لمقتضیات المصلحة الوطنیة ،اقتصادیة

ح على منَ ات تُ االئتمانفباإلضافة لكون سیاسة االئتمان لدى الجهاز المصرفي السوري موجهة لتأمین احتیاجات القطاع العام، 
ة مما أدى إلى استبعاد مؤسسات األعمال یوالحكوم ،لعامةقلیل من مؤسسات األعمال ا وبشكل مكثف لعددٍ  ،أساس إداري

  .1ن الحصول على مصادر التمویلعاألخرى 
 إذْ  اإلصالحات،ذه كان نصیب القطاع المصرفي كبیرًا من ه 2001عملیة اإلصالح االقتصادي الشامل في عام  ءومنذ بد

 شكلٍ وغیرت مالمحه ب ،والقوانین التي أعادت هیكلة هذا القطاع برمته ،شهد هذا القطاع إصدار مجموعة كبیرة من األنظمة
 ه المصارفاإلصالحات؛ كون هذمن أهم هذه  اإلسالمیةو  ،التّقلیدّیةكامل، ویعتبر السماح بتأسیس المصارف الخاصة بشقیها 

ستطیع أو ال ت ،لتي كانت تحجمما بتغطیة احتیاجات السوق السورّیة لألنواع المختلفة من التمویالت ا حدًّ ى لإساهمت 
تنمیة و  ،ووسائل عمل جدیدة على الجهاز المصرفي السوري مما ساهم برفد ،المصارف العامة تغطیتها، وإلدخالها خدمات

  .القطاعات الوطنیة المختلفة من خالل توفیر التمویل الذي كانت بحاجة له إلنجاز أعمالها
 وهي ،ي إلى ثالثة حقب تمیزت كل حقبة منها بخصائص مختلفة عن األخرىویمكن تقسیم مسیرة الجهاز المصرفي السور  

  تي:كاآل
                                                            

رسالة ماجستیر، بتصرف، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق، المصارف اإلسالمیة وأثرها في نمو االقتصاد السوري، ). 2011المفتي، نسرین. ( 1
 .113ص
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  20001ما قبل عام خصائص القطاع المصرفي في سوریة:  
هذا القطاع قطاعًا حكومیًا،  حتى اُعِتبر 2003وحتى عام  ،1963منذ عام  تامةً  سیطرةً كانت تسیطر الدولة على هذا القطاع 

 هذه الفترة بالخصائص التالیة: تتصفوا
أنه تم توكیل كل مصرف بالتخصص بتنمیة قطاع معین من قطاعات االقتصاد الوطني؛ األمر  إذْ التخصص واالحتكار:  .1

ا في وتحولها إلى مؤسسات متعاونة یعمل كل منه ،والتنازع على الزبائن ،لغاء التنافسیة بین هذه المصارفإ الذي نجم عنه
من  تشددلاو عدم امتالك أفراد القطاعات الوطنیة للبدائل في اختیار مؤسساتهم التمویلیة، ل أدىمما  ؛لهجال المخصص الم

 قبل هذه المصارف في منح تمویالتها.
 ،قوانینوال ،المركزیة: تعتبر الحكومة هي المالك لهذه المصارف لذلك فإنها تخضع لجمیع القرارات اإلدارةالمالك و  .2

تصبح إدارة هذه المصارف ملزمة بتنفیذ هذه القرارات التي كانت تتعارض في أغلب  وعلیهوالبالغات التي تصدرها الحكومة، 
وتشدید قبضة الحكومة على المؤسسات المصرفیة خلق تشوهات  ،األحیان مع الواقع الراهن لهذه المصارف، فمركزیة القرار

 عمیقة مستحیلة الحل.
افز إلى والحو  ،وتحدید المكافآت ،ت: أدى خضوع موظفي المصارف العامة لقانون العاملین في الدولةالكفاءات والخبرا .3

واإلنتاج، ونظرًا لعدم وجود المنافسة تحول العمل المصرفي إلى عمل روتیني خاضع  ،بداعواإل ،انعدام الحافز المادي للعمل
قطاع والخارجي مما نتج عنه نزیف هذا ال ،والتأهیل الداخلي ،لتدریبوالقوانین أدت إللغاء أهمیة ا ،لتعلیمات محددة باألنظمة

 أو في مصارف الدول العربیة األخرى كون البدیل ،وانتقالهم للعمل في شركات خاصة ،وذوي الخبرات ،للعاملین المبدعین
 المصرفي الخاص في سورّیة غیر موجود.

، لّتقلیدّیةالفترات طویلة محافظة على نوع معین من الخدمات و  ،ضعف الخدمات المقدمة: فقد بقیت المصارف في سورّیة .4
أو ادخال خدمات جدیدة لتواكب التغیرات المستجدة في بیئة األعمال مما اضطر الكثیر من  ،ولم تقم بتطویر هذه الخدمات

 والصناعیین للجوء لمصارف خارجیة لتوفیر احتیاجاتهم التمویلیة. ،رجال األعمال
 :2توظیف األموال المودعة لدیها لألسباب التالیةمعاناة المصارف ل .5

 ضعف القنوات االستثماریة الالزمة لتوظیف األموال. -1
 والسندات بسبب غیاب السوق المالیة. ،والمتوسط كاألسهم ،عدم توافر األدوات ذات األجل الطویل -2
 غالبیة الودائع اآلجلة كانت ودائع توفیر، وهي قابلة للسحب فورًا. -3
 والخبرات لدى المصارف الحكومیة لدراسة القروض وتنفیذها. ،اإلمكانیاتعدم توافر  -4
  والبیروقراطیة.  ،الروتین -5

                                                            
 .8-7، بتصرف، جمعیة العلوم االقتصادیة السورّیة، دمشق، ص سوریّةبحث بعنوان: االصالح المصرفي في ). 2003كنعان، علي. ( 1
 .121أطروحة دكتوره، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق، ص، أثر الرقابة على المصارف في تحقیق أھداف السیاسة النقدیة في سوریّة). 2011غندور، فاروق. ( 2
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) من %71الذي كان یستحوذ تقریبًا على نسبة (تمویل قطاع التجارة  أساسي علىبشكل  یةتركزت القروض المصرف .6
 ،)%7ثم الخدمات األخرى ( ،)%9عقاري (ثم القطاع ال ،)%10إجمالي القروض الممنوحة، ثم القطاع الزراعي بنسبة (

) مما یشیر إلى وجود هیمنة مطلقة للقطاع التجاري %3والقروض الممنوحة للقطاع الصناعي ال تتجاوز ( ،كانت التسهیالتو 
 یعكس وجود خلل كبیر في بنیة التسلیفاتو  ،على التسلیفات الممنوحة من قبل المصارف على حساب القطاعات األخرى

والتسلیفات حسب القطاعات  ،، والشكل التالي یوضح توزیع القروض1للقطاعات االقتصادیة خالل هذه الفترةالممنوحة 
 االقتصادیة للفترة المذكورة: 

 2000قبل عام  توزیع القروض والتسلیفات حسب النشاط االقتصادي للفترة ما

 
  )5الشكل رقم (

  20102 عام ولغایة 2000ما بعد عام خصائص القطاع المصرفي في سوریة:  
وانین تأسیس وتحدیث ق ،اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةصدار القوانین التي تسمح بتأسیس المصارف الخاصة إشهدت هذه الفترة 
ة للقطاع ت هذه الفترة بمثابة الوالدة الجدیدرَ بِ اعتُ و والرقابیة لهذا القطاع،  ،وتغیر بعض األطر التنظیمیة ،المصارف العامة

في  اً كبیر  اً قئوتعدیل لقوانین سابقة كانت تمثل عا ،سورّیة من خالل ما شهدته من إصدار للقوانین الجدیدةالمصرفي في 
  وتحدیث هذا القطاع، واتصفت هذه الفترة باألتي: ،تطویر

 وكان قطاع التجارة صاحب الحصة األكبر، شهدت القطاعات الوطنیة تفاوتًا في إقبال المصارف الخاصة والعامة علیها .1
جمالي التسلیفات الممنوحة لجمیع القطاعات إ) من %48بلغت حصته حوالي (فومن كال نوعي المصارف  ،من هذه التسلیفات

وسباق  ،شهد قطاع العقارات طفرة كبیرةو  ،)%19لقطاع الزراعي (، على حین بلغت نسبة التسلیفات الموجهة لالوطنیة
) %13بلغت نسبة التسلیفات الموجهة لهذا القطاع (إذ  ،والعامة للحصول على الحصة األكبر فیه بین المصارف الخاصة

                                                            
 .126المرجع السابق، ص  1
 .25-10). بتصرف، اعداد المركز االقتصادي السوري، سورّیة، ص 2007. (السوري واقع وافاقالقطاع المصرفي  دراسة بعنوان: 2
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اع والتسلیفات الموجهة من قبل المصارف العامة إلى القط ،انخفضت القروضو ، ي التسلیفات للقطاعات االقتصادیةمن إجمال
لمستوى ل لكنها لم ترتقِ ، هیلإنسب التمویل الموجهة  ترفعالتي شهد اهتمامًا من قبل المصارف الخاصة الذي  الصناعي
)، والشكل التالي یوضح توزیع القروض والتسلیفات حسب %6وبلغت نسبة التسلیفات الممنوحة لهذا القطاع ( ،المطلوب

 :1القطاعات االقتصادیة للفترة المذكورة
 )2010-2001توزیع القروض والتسلیفات حسب النشاط االقتصادي للفترة ما بین عامي (

  
 )6الشكل رقم (

لیفات والتس ،ازدادت القروض إذْ والتسلیفات الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعًا ملحوظًا؛  ،شهدت معدالت نمو القروض .2
 لامث، أي بزیادة قدرها ثمانیة أ2010) ملیون ل.س عام 613,078لتصل إلى ( 2001) ملیون ل.س عام 78,737من (

 .2 ) سنویاً %24تقریبًا، وبمعدل نمو وسطي (
وارواء عطش السوق المصرفیة السورّیة للكثیر من االحتیاجات  ،ارف الخاصة لحدًا ما في سد الثغراتساهمت المص .3

 وتسهیالت. ،وخدمات ،على مختلف األصعدة من قروضٍ 
 ،حدیثةوالتقنیات ال ،وغیاب وسائل االتصال ،والخبرات المصرفیة ،استمرت معاناة المصارف العامة من نقص الكفاءات .4

یعتبر وضع  على حین ،رغم كل الجهود التي بذلت لتجاوز هذه المشاكل ومركزیة القرار ،تها من البیروقراطیةواستمرار معانا
 في االقتصاد الوطني. امع حجم الدور المنوط بهالمصارف الخاصة أفضل في هذا الجانب لكنه ال یتناسب 

تذابهم عت اجاالمصارف الخاصة التي استط لمصلحةخسرت المصارف العامة نسبة كبیرة من العمالء (أفراد ومؤسسات)  .5
) أن 3أظهرت دراسة (حموي، إسماعیلف ،ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ،والبیروقراطیة ،بعد تجاوزها لمشاكل الروتین

 عمالء المصارف الخاصة راضون بصورة أكبر عن الجودة الكلیة للخدمة المقدمة من عمالء المصارف العامة. 

                                                            
 .129غندور، فاروق، ص  1
 .127المرجع السابق، ص  2
 .123)، الالذقیة، ص33، المجلد(6العدد ، ، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیةالسوري قیاس جودة الخدمة في القطاع المصرفي). 2011حموي، فواز، إسماعیل، محمد.(  3
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والتسهیالت المصرفیة على السوق السورّیة ساهمت في  ،وفریدة من الخدمات ،الخاصة نوعیة جدیدةقدمت المصارف  .6
واألجنبیة، كما ساهمت هذه المصارف بانطالق سوق دمشق لألوراق المالیة، وتحفیز  ،جذب بعض رؤوس األموال الوطنیة

 بعض أشكال االستثمارات المالیة.
حاولت  المصارف الخاصة التيو  ،المصرف التجاري السوري ة تنافسًا كبیرًا بینوالتجارة الخارجی ،شهد قطاع العمالت .7

تخفیض ما ب ساهمت لحدٍّ  منها، لكن العقوبات على سورّیة وحصلت على جزءٍ  ،كثیرًا الحصول على حصة في هذا المجال
 بشكل أكبر من الحقبة السابقة.و  ،حجم التجارة الخارجیة

لخطط  وعدم وضعها ،تمویل االنفاق االستهالكيإلى عامة توجهها  أمكانت خاصة  أسو  یؤخذ على المصارف في سورّیة .8
هت نحو الربح هذه المصارف توج نّ إوالسلع الكمالیة أي  ،والسیارات ،توزعت أغلب التمویالت تجاه العقاراتفتمویلیة تنمویة، 

یل والتشریعیة لتشجیع هذه المصارف على تمو  ،والعائد المجزي، كما یالحظ في هذا الصدد غیاب الرؤیة الحكومیة ،السریع
 .كهذه التٍ قدامه على تمویإللمصرف في حال  أو تغطیة المركز المالي ،مشروعات تنمویة كبیرة من خالل التحفیز الضریبي

ة بقدرت بحوالي تریلیون لیرة سورّیة، األمر تم عزوه لصعو  إذْ  ؛ارتفاع نسبة الموجودات النقدیة المجمدة لدى المصارف .9
ة والقتصارها على الضمانات العقاریة، في الوقت الذي كانت فیه السوق السوریّ  ،الشروط التي تطلبها المصارف لمنح التمویل

 بأمس الحاجات لنوعیات مختلفة من التمویل.
ئیات الحصاأظهرت ا إذْ ، الثقافة المصرفیة للمواطن السوريوالخاصة بتغیر أمیة  ،لم تستطع المصارف بشقیها العامة .10
ولكل ثالثة مغاربة  ،حساباً  مصريٍّ  مواطنٍ  /16/حین أن لكل  على ،مواطنًا سوریًا حسابًا مصرفیًا واحداً  /26/ن لكل أ

 .1ن هذه األرقام تلخص واقع الحالوأحساب، 
  2010ما بعد عام خصائص القطاع المصرفي في سوریة:  

المصارف السورّیة لنكسات كبیرة، أدت لحصول اضطرابات تعرضت  2011حداث التي تشهدها سورّیة منذ عام بسبب األ
  :**ونتائجها المالیة، وتمثلت خصائص هذه الفترة باآلتي ،كبیرة في أعمالها

 عنه انخفاض كبیر في احتیاطاتها مما أدى للتأثیر على تجارتفاع نسبة السحوبات النقدیة من المصارف األمر الذي ن .1
ملیار ل.س، وانخفض  )486(حوالي  2010الودائع لدى القطاع الخاص عام ومراكزها المالیة حیث بلغ إجمالي  ،سیولتها
 ملیار ل.س. )382() لحوالي 2011عام (

                                                            
، جامعة ةاإلسالمی، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والدراسات في سوریّة اإلسالمیةتقییم العالقة بین المصرف المركزي والمصارف ). 2011الخلف، عمر. (  1

 .63الیرموك، األردن، ص 
 ،ن المالحق وم تم الحصول على البیانات الواردة في هذه الفقرة من القوائم المالیة للمصارف الخاصة في سورّیة، ومن االیضاحات المرفقة بهذه القوائم
 والتي سیتم شرح بنیتها في الفصل الثالث. )4،3،2،1(

ة المذكورة؛ اقتصر عرض خصائص هذه الفترة على النتائج التي تم تحقیقها من قبل خالل الفتر  بشكٍل متكامل نظرًا لعدم توافر بیانات عن المصارف العامة **
 المصارف الخاصة فقط.
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وحاالت عدم السداد لمجموعات كبیرة من المقترضین، وانعدام القدرة لدى المصارف لبیع  ،ارتفاع نسب اإلعسار المالي .2
ها مقابل هذه القروض حیث ارتفعت المخصصات التي تشكلها المصارف بشكل كبیر، فقد بلغت خذتأالضمانات التي 

 .2013ملیار ل.س عام  )3,800() ملیون ل.س، لتصل لحوالي 211حوالي ( 2010المخصصات المختلفة في عام 
بلغ عدد ف ،ةجسیم وتدمیر مما عاد علیها بخسائر ،وسرقة ،تعرض فروع كثیرة من فروع هذه المصارف لعملیات نهب .3

/ 72ومركزًا رئیسیًا، مغلق منها / ،ومكتباً  ،/ فرعاً 266/ 2014فروع هذه المصارف في المحافظات السورّیة لغایة عام 
 وسرقت محتویاته بشكٍل كامل. ،معظمها دمر

ر جسیمة بخسائ مما عاد كبیر وغیر المتداولة بشكل ،انخفاض أسعار أسهم المصارف المتداولة في سوق األوراق المالیة .4
 على مالكي هذه األسهم، وساهم بتشویه صورتها نوعًا ما أمام المتعاملین معها.

والمتتالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة ساهمت لحٍد ما بزعزعة استقرار المصارف لما تضمنته  ،التغیرات الكبیرة .5
طاع الغ ضخمة أثرت بشكٍل كبیر على سیولة القوایداع لمب ،واالنخفاض بأسعار الصرف من عملیات سحب ،فترات االرتفاع

 المصرفي ككل، وٕاحداث تغیرات كبیرة في تقدیرات فروقات القطع البنیوي ذات التأثیر المباشر على صافي دخل المصارف.
رباحها وانخفاض أ ،المصارف بشكٍل عام، األمر الذي ساهم بارتفاع خسائرها تمنُحهاانخفاض عملیات التمویل التي  .6

ملیار ل.س،  )262(حوالي  2010بلغ إجمالي التمویالت المباشرة الممنوحة في عام إْذ  ؛یراد األساسي لهالتوقف اإل ةً نتیج
 ملیار ل.س. )158(حوالي  2013ویصل عام  ،لینخفض

وتسهیالت مغطاة بالكامل، وعدم تحملها ألي مخاطرة مما  ،تمثلت عملیات المصارف في هذه المرحلة بتقدیم خدمات .7
  نجم عنه ضرر لدورها التمویلي التنموي، وتحوله إلى دور خدمي بحت.
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  يـــــــــــــ�الـــفصـــــــل الــــــــــــثـــا

  سوريّةاصة يف ــلمصارف اخلل لقوائــم املـــالـــيــةل يـالـــل املـيـلــحــتـــال
  

  مفهوم التحليل املايل. املبحـــــث األول:
  .سوريّةبــنـــيـة املوجودات واملطاليب يف املصارف اخلاصة يف املبحـــــث الثا�ـــي: 
  .سوريّةيف  الميةاإلسو التّقليديّةالتحليل املايل هليكل املطاليب واملوجودات للمصارف املبحــــث الثالــــث: 

  .سوريّةيف  إلسالميةاو التّقليديّةالتحليل املايل هليكلية املصروفات وااليرادات للمصارف : عــــبااملبحــــث الر
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  دتـــــــــــــــــــــــمهيـــــــ
ت ومطالیب، وهیكلیة موجودا ،تحلیل بنیةو  ،مناقشةوتقییم األداء، و  ،المالي مفاهیم التحلیل من لعرض بعضٍ  یهدف هذا الفصل

ولیس على  ،ليك ، وذلك عن طریق تحلیل هذا القطاع بشكلٍ سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةالمصارف  ومصاریف ،وایرادات
توحید  بعد ةدمن المصارف على حِ  لكل نوعٍ  موحدة دخل وقائمة ،ةتم تشكیل میزانیسیحیث  مستوى كل مصرف على حدا،

 ،ات، ودراسة التطور والمقارنة لها ،جراء التحلیلولثماني سنوات، ومن ثم إ ،دةوقائمة دخل واح ،قوائم كل نوع في میزانیة
  .والتغیرات التي طرأت علیها

حلیل وأسالیب الت ،وطرق ،مفاهیم من المبحث األول منها على شرح لبعضٍ  جاء مباحث، أربعةیشتمل هذا الفصل على و 
في  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةمن المصارف  وهیكلیة میزانیات كلٍ  ،وتحلیل بنیة ،وصفتم من خالله  ثانيلمبحث الالمالي، أما ا

 ،قد تطرق لتحلیلف الرابعالمصارف، أما المبحث هذه قارنة بنود المیزانیات الموحدة لوم ،تحلیل تم فیه لث، والمبحث الثاسورّیة
ٕاطارًا و  ،وسیلةً لمصارف المدروسة، ویشكل هذا الفصل لمصاریف الو  ،یراداتاإلودراسة  ،ومقارنة بنود قوائم الدخل الموحدة

 النتائج التي سیتم الحصول علیها عند إجراء الدراسات بعض اساسیًا للتحلیل المالي للمصارف المدروسة، وأداًة لتفسیر
  اإلحصائیة في الفصل الرابع. 

 

   



 هيكلية موجودات ومطاليب املصارف اخلاصة يف سوريّة.....................................................الثا�ـي صلـفـال

 

45 
 

  األول املــــــبحــــــــث
  يـــــمالـيل الـحلـــتـهوم الــــفــــم

  ة:ــــدمــقــمـال
معالجة منظمة للبیانات المالیة المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في اتخاذ  هيإن عملیة التحلیل المالي 

یعتبر هذا التحلیل خطوة  إذْ  ؛1والحاضر، وتوقع ما ستكون علیه في المستقبل ،القرارات، وتقییم أداء المؤسسات في الماضي
وقوائم  ،لبیانات التاریخیة التي تظهرها المیزانیاتتمهیدیة ضروریة ألي عملیة تخطیط مالیة، ویعتمد التحلیل المالي على ا

یة التحلیل المالي، عملرئیسة لومدخالت  ،، لذا فإن القوائم المالیة تعتبر نتاج الدورة المحاسبیةوقوائم التدفقات النقدیة ،الدخل
د من اللجوء ت ذات العالقة، لذا البألن البنود الواردة في هذه القوائم بشكلها المطلق ال توفر إجابات مقنعة الستفسارات الجها

  .2ألسلوب یفسر النتائج التي تظهرها هذه القوائم
ها، وٕاثارة االسئلة حول واالرتباطات فیما بین ،المالیة وال یختلف التحلیل المالي في جوهره عن الدراسة التفصیلیة للبیانات

 في وراء األرقامالحقائق التي تختبهدف تفسیر األسباب التي أدت لظهور البیانات بالصورة التي هي علیها، وٕابراز  دالالتها
، فالكشف عن مواطن 3والضعف في السیاسات المالیة المختلفة التي یعمل بها المشروع ،مما یساعد على اكتشاف نقاط القوة

الكشف عن مواطن الضعف فیفتح لها الباب للتعرف على األسباب التي أدت القوة یتیح لإلدارة الفرصة الستغاللها أما 
  .4لنشوئها، ومحاولة معالجتها مبكرًا حتى ال تعوق خططها المستقبلیة

وأسلوب للتعامل مع البیانات المالیة المتاحة عن المشروعات االقتصادیة،  ،ویعرف التحلیل المالي بأنه: عملیة مستمرة
شروع، والعامة المحیطة بالم ،واالقتصادیة الخاصة ،لتحلیل العناصر المالیة والنسب المالیة ،واألدوات ،باستخدام الوسائل

 وعرضها للجهات ،على شكل مؤشرات كمیة، وتحویلها لمعلومات ُتصاغُ والبحث عما یوجد ضمن البیانات من عالقات 
 ،اءة التنفیذعند اتخاذ القرارات، ویمكن استخدامه لقیاس كفو  ،المستفیدة لغرض االسترشاد بها عند تفسیر نتائج أنشطة المشروع

، وٕان التحلیل المالي بمدلوله 5على معالجتها اإلدارةوتحفیز  ،وتحدید المشاكل ،وتقییمها ،ومراقبتها ،وفي متابعة الخطط
  الحقیقي یساعد في التنبؤ باالتجاهات المستقبلیة.

    (القدرة االئتمانیة، القدرة اإلیرادیة، هیكل التكالیف للشركات، هیكل التمویل االمثل،ویستخدم التحلیل المالي لتحدید ما یلي: 
                                                            

  .20، االكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، كوبنهاغن، ص التحلیل المالي ).2007الحیالي، ولید. ( 1
  .162زیود، لطیف األمین، ماهر، المهندس، منیرة، مرجع سابق، ص  2
  .20الحیالي، ولید، مرجع سابق، ص 3
  .27، القاهرة: المكتب العربي الحدیث للنشر، ص3، طالمالیة مدخل تحلیل معاصر اإلدارة). 1997هنیدي، منیر. ( 4
 .56، الطبعة األولى، بتصرف، األردن: دار المناهج للنشر والتوزیع، ص المالیة اإلدارةمبادئ ). 2005شبیب، درید. ( 5
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  .1حجم المبیعات المناسب، قیمة الشركة الصافیة، القیمة العادلة لألسهم)
 :معاییر التحلیل المالي  

ات قیمة محدودة مالم یكن وأي مقیاس من مقاییس األداء یزود المحلل بمؤشرات ذ ،إن حساب النسب المالیة بشكل مفرد
الءمتها من النتائج من حیث م هذه ومقارنته بها للحكم على ،اعلیه ُحصلهنالك معیار واحد على األقل لقیاس النتائج التي 

  عدمها، ویمكن القول إن اختیار المعیار المالئم للحكم على النسبة المختارة ال یقل أهمیة عن اختیار النسبة ذاتها.
 :2المعاییر المالیةخصائص  .1

  :اآلتیةوله معنى، وهذه الخصائص هي  ،البد أن یتصف المعیار بخصائص محددة حتى یكون مقبوالً 
 : أي أن یكون المعیار من الممكن تحقیقه، وال یتصف بالمثالیة فیتعذر الوصول إلیه.الواقعیة -1
ت وهذا ال یمنع من إدخال تعدیالت علیه إذ دع: أي أن یتصف المعیار بالثبات لیمتلك الموثوقیة، االستقرار النسبي -2

 الحاجة، بعد إجراء الدراسات الالزمة.
 یحتمل أكثر من معنى، وال یحتاج لتحلیالت مطولة لتفسیره. أال: أي البساطة والوضوح -3

 :3أنواع المعاییر المالیة .2
 :)Absolute Standards(المعاییر المطلقة  -1

ضوئها مقارنة القیمة المماثلة للشركة مع هذه القیمة، ویمكن تعریفه أیضًا بأنه: مجموعة یأخذ هذا المعیار قیمة ثابتة، یتم في 
مما  ولعدٍد من الوحدات االقتصادیة، ،من المعاییر التي تم التوصل لها، بعد دراسة عدة قوائم مالیة، ولفترات مالیة متعددة

  نتج عنه التوصل إلى نتائج (أرقام) مطلقة یمكن من خاللها الحكم على الوحدة االقتصادیة المعنیة بالتحلیل.
  :)Historical Standards(المعاییر التاریخیة  -2

ب المالیة من النس أو مجموعة نسبة،رنة یتم مقافزمنیة ماضیة،  ُمددأو  ،ُمّدةالنتائج التي حققتها الشركة خالل  على تعتمد
  أو مجموعة النسب لسنوات سابقة، ومالحظة التغیرات التي قد تكون طرأت علیها. ،مع النسبة ذاتها للسنة الحالیة

  :)Targeted Standards( المعاییر المستهدفة -3
كون في ضوء إمكانیاتها المتاحة، لذا یتوجب علیها أن ی هایلإوتخطط للوصول  ،وهي المعاییر التي تضعها الشركة المدروسة

هدفة التي ودقیقة، ومن أمثلة المعاییر المست ،ودقیقًا حتى تكون عملیة المقارنة مع النتائج المتحققة سلیمة ،تخطیطها سلیماً 
  ف المعیاریة.والتكالی ،لتخطیطیةالموازنات ا :وتقارن النتائج المحققة مع المنفذة ،من الممكن أن تخطط لها الوحدة االقتصادیة

                                                            
  .16-15غزة، ص -اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، الجامعة مدى اعتماد المصارف على التحلیل المالي للتنبؤ بالتعثر). 2008ار. (الطویل، عم 1
 .20الطویل، عمار، بتصرف، مرجع سابق، ص  2
ماجستیر، بتصرف، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة ، رسالة المنھج الحدیث للتحلیل المالي األساسي في تقییم األداء). 2011عمار، بن مالك. ( 3

 .31-29منتوري قسنطینة، الجزائر، ص 
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  :)Industrial Standards(المعاییر الصناعیة (القطاعیة)  -4
دولیة، وتحدد هذه المعاییر طبقًا لما هو  مإقلیمیة أ مكانت صناعة محلیة أأهي معاییر توضع ضمن صناعة معینة سواء 

 ،نو تشاریأو االس ،نو المالی للونأو المح ،نو أو االقتصادی ،ن في هذا المجالو المختصُّ  ویصوُغهامتعارف علیه في السوق، 
، وتعتمد هذه المعاییر على عملیة المقارنة بین النتائج التي حققتها الشركة المعنیة، 1وغیرهم من ذوي الخبرة في القطاع ذاته

وأوضح في  ،المقارنة أدق حتى تكون نتائج عملیة التي تعمل ضمن القطاع ذاته مع النتائج التي حققتها الشركات األخرى
  تفسیر النتائج.

 :الطرق واألسالیب المستخدمة في التحلیل المالي 
  للتحلیل المالي: الّتقلیدّیةالمناهج واألسالیب أوًال: 

، ویقصد بمناهج 2والتحلیلیة التي ظهرت أول مرة بظهور التحلیل المالي ،تشتمل هذه الطرق على مجموعة من األسالیب الفنیة
المنهج الذي سیتبعه المحلل في تحلیل البیانات المالیة، ویختلف معنى المنهج عن األسلوب المتبع؛ فتحلیل  :المالي التحلیل
 ،تجاهاتأسلوب اال بالمقابل فإنواالستثمارات الخاصة بشركة ما، یعتبر مثال عن مناهج التحلیل،  ،واالئتمان ،الربحیة

بهدف إظهار  حدد نوع المنهج المتبع مسبقاً یُ  ومن خالله، هو نوع من األسالیب یةوالتدفقات النقد ،والمتمثل بالنسب المالیة
والمتوافق مع المنهج  ،3حدد نوع األسلوب المناسب للتحلیلیُ ، وبعد ذلك بواسطتهالغرض الذي یسعى المحلل المالي لتحقیقه 

  المتبع.
  :4للتحلیل المالي الّتقلیدّیةأنواع المناهج والمداخل  .1

صیة للمحلل ، والسمات الشخمناهج التحلیل المالي یأتي من الغرض األساسي لهذا التحلیل، ونوع المعلومات المتوفرةإن تنوع 
  تقسم هذه األنواع إلى:إْذ  ؛المالي

 التحلیل المالي حسب المضمون: -1
مالي في حلیل النطاق الت في ومدخل نوعي للتحلیل؛ والمدخل الكمي بموجبه ینحصر ،والذي یقسم بدوره إلى مدخل كمي

حین أن المدخل النوعي یتعدى فیه التحلیل النطاق الكمي،  علىوالدراسة،  ،أو المشكلة محل التحلیل ،الجانب الكمي للظاهرة
  أو النوعي للظاهرة المدروسة. ،فیدرس أیضًا الجانب الكیّفي

 التحلیل المالي حسب الغرض أو الهدف: -2
  مداخل رئیسیة تتمحور حول النقاط التالیة: لثالثةوینقسم هذا النوع 

                                                            
 واالقتصاد، االكادیمیة العربیة المفتوحة اإلدارة، رسالة ماجستیر، كلیة التحلیل المالي واستخداماتھ للرقابة على األداء والكشف عن االنحرافات). 2008عبد هللا، علي. ( 1
 .34الدنمارك، كوبنهاغن، ص  في

 .38، االكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، كوبنهاغن، ص االتجاھات الحدیثة في التحلیل المالي.) الحیالي، ولید. (د.ت2
 .34عمار، بن مالك، مرجع سابق، ص  3
 .37-35المرجع السابق، ص  4
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 ،حالیینوالمتمثلین بالمساهمین ال ،یستخدم هذا النوع من التحلیل فئة معینة من المستثمرین: تحلیل االستثمار -2-1
، ریتهاكالقوة اإلیرادیة لها، وفرص استمرا ؛الذین یهدفون من هذا التحلیل للحصول على معلومات تخص الشركة والمحتملین

  واستثمارها للموارد المتاحة. ،دارتها في تحدید سیاساتها التمویلیةإومدى كفاءة 
 بهدف الحصول على والقصیر ،یسلك هذا المدخل من التحلیل الدائنون في األجل الطویل: تحلیل االئتمان -2-2

ومدى  ،السیاسات التمویلیة المتبعةو وفوائده عند االستحقاق،  ،وسداد أصل الدین ،معلومات عن قدرة الشركة على الوفاء
ت الشركة تعرض إذامدى المخاطرة المتصلة بدیونهم من حیث أولویتهم في الحصول على حقوقهم و تأثیرها على رأس المال، 

  ما یقدم كضمان. والسّیما ،م أصولهایمدى موضوعیة سیاسات الشركة في تقیو لإلفالس، 
  وتقیم األداء. ،والتخطیط ،بهدف القیام بعملیات الرقابة لتحلیل إدارة المشروعالنوع من ا ینتهج هذاتحلیل األداء:  -2-3

  أسالیب التحلیل المالي للبیانات المالیة: .2
وتحدید مجموعة  ،أو المنشأة من إیجاد ،یعتبر تحلیل البیانات المالیة المنشورة الوسیلة التي تمكن أصحاب العالقة بالمؤسسة

ر یقوم التحلیل المالي مهما كان اتجاهه على عنص إذْ والتي تستخدم كمصدر للبیانات،  ،من المؤشرات المالیة عن أنشطتها
 ،لمرحلةأو بذاته  ،ستخرج دون مقارنته بمؤشر أخریوطبیعته، وعلیه فإن أي مؤشر  ،واتجاهاته ،لذا تتعدد أسالیبه ،المقارنة

  وأهم هذه األسالیب: یكون دون قیمة ؛مختلفة مراحلأو 
 ):Vertical Analysisالتحلیل العمودي أو الرأسي ( -1

على دراسة العالقة الكمیة بین العناصر المختلفة للقوائم المالیة بتاریخ معین، ویعتمد هذا التحلیل بشكل أساسي تحویل  بنىی
بنود هذه  ى إجمالياألرقام المطلقة للبنود في القوائم المالیة إلى نسب مئویة، عن طریق نسب كل بند في مجموعة معینة إل

  النتفاء البعد الزمني عنه. 1والسكون ،)، ویتصف هذا التحلیل بالثبات%100نسبة (من خالل إعطاء اإلجمالي المجموعة 
 ):Horizontal Analysisالتحلیل األفقي ( -2

أو  ،ع سلوك بند معین من بنود القوائم المالیة عبر الزمن، أي مالحظة التطور الزمني للنسب المالیةبُ هذا التحلیل تتّ یتضمن 
دى استقرار هذه بهدف معرفة م یتم اختیار سنة تعتبر كسنة أساس إذْ  ؛معبرًا عنها على شكل نسب مئویةة لبنود القوائم المالی

شف عن بعض الكفي بمرور الزمن، ویساعد  حدثتالبنود، ویتصف هذا التحلیل بالدینامیكیة ألنه یبین التغیرات التي 
  .2أو النقصان ،یر معین من متغیرات القوائم المالیة نحو الزیادةوالمالیة مثل اتجاه متغ ،الخصائص النوعیة للمتغیرات المحاسبیة

 للتحلیل المالي باستخدام النسب والمقارنات: الّتقلیدّیةاألدوات  .3
سات أكدت العدید من الدراف ،والوضع المالي للشركات على مر السنین ،م األداءیلعبت النسب المالیة دورًا هامًا في تقی

حوالي ى لإیعطي مؤشرات ذات أهمیة كبیرة تصل دقتها أحیانًا  استخدامها في التحلیل نّ إْذ إ ؛المالیةالتجریبیة فائدة النسب 
                                                            

 .38، كلیة االقتصاد، دمشق: منشورات جامعة دمشق، ص مبادئ التمویل ).2008(قاسم، عبد الرزاق، العلي، أحمد، قصوعة، رغید.  1
 .38المرجع السابق، بتصرف، ص  2
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 ةللوضع المالي الحقیقي للمؤسسات، ویقوم هذا التحلیل على أساس تقییم مكونات القوائم المالیة من خالل دراسة عالق 90%1
یة، وتوظیف المعلومات الكبیرة التي تحتویها القوائم المال ،صارمعاییر محددة بهدف اختى لعبعض، أو باالستناد ببعضها 

 ىلإ، ویتفرع التحلیل المالي بالنسب المالیة 2ومؤشرات تستخدم في تحدید الظروف السائدة في المؤسسة ،وللخروج بمعلومات
  مجموعات متعددة مثل: نسب (السیولة، الربحیة، النشاط، الرفع المالي، متانة رأس المال).

أما استخدام المقارنات إلجراء التحلیل یعني توظیف البیانات كمادة أولیة لصناعة المعلومة التي یهدف إلیها المحلل وفق هذا 
  ، وذلك للقیام بإحدى الخطوات التالیة:3وقوائم تصمم بطریقة تخدم أغراض هذا األسلوب ،األسلوب، عن طریق جداول

 سابقة. أو سنوات ،للمؤسسة مع نتائجها المالیة لسنةالمالیة للسنة الحالیة  النتائج مقارنة -1
 ه المؤسسة.یلإأو القطاع الذي تنتمي  ،المؤشرات المعیاریة للصناعة مع الحالیة النتائج المالیة للسنة مقارنة  -2
 .نفسه شاطالنّ  أداء في وتماثُلها ،منافسة لها أخرى وحدة مع نتائج المؤسسات نتائج مقارنة -3

تشمل  ذْ إوالحدیثة للتحلیل المالي،  ،الّتقلیدّیةوالمكملة لألسالیب  ،المقارنات أحد أهم األسالیب المساعدةویعتبر أسلوب 
  .4أو الغرض منها ،المقارنات في التحلیل المالي مجاالت عدة وفقًا للغایة

  المناهج واألسالیب الحدیثة للتحلیل المالي:ثانیًا: 
  :5. المناهج الحدیثة للتحلیل المالي1

  وتقییم أداء المؤسسات: ،یستند المحلل المالي على منهجین أساسیین في تحلیل
  ومن ثم الجزئي، أو التحلیل من األعلى لألسفل، ویقوم على ثالثة مراحل: ،یتضمن القیام بالتحلیل الكلي :المنھج األول

 ها المحتملة.وتأثیرات ،التغیرات المحتملة التي قد تطرأ على الظروف االقتصادیة ةعرفمتحلیل الظروف االقتصادیة؛ ل -1
ى لإنظر ومشاكل، وذلك بال ،أو تشهد انتكاسات ،وتطوراً  ،تحلیل ظروف الصناعة؛ لتحدید الصناعات التي تشهد نمواً  -2

 ٍب أخرى.أو االجتماعیة، أو بسبب التطور التكنولوجي، أو نتیجًة ألسبا ،لظروف االقتصادیةا
أو  ،أو المؤسسات ضمن الصناعة الواحدة ،تحلیل ظروف المؤسسات؛ للوقوف على الظروف التي تمر بها المؤسسة -3

 القطاع الواحد.
لتحلیل على یبدأ ا إذْ فیه االنتقال من التحلیل الجزئي للتحلیل الكلي، أي من األسفل إلى األعلى،  ویكون :المنھج الثاني

  ل الظروف االقتصادیة.حلَّ ومن ثم تُ  ،ثم ظروف الصناعة ،مستوى المؤسسات
  الطرق واألسالیب الحدیثة للتحلیل المالي: .2

  تعتبر هذه األسالیب من الطرق الحدیثة للتحلیل المالي، وتعرف بأنها الطرق الكمیة في التعبیر، وتساهم هذه األسالیب في
                                                            

1Chen .K H, Shlmerda .T. A. (1981), An Empirical Analysis of useful financial ratios, Western finance association 1981 meetings, 
Stanford University, P1. 

 .17، بتصرف، بیروت: منشورات اتحاد المصارف العربیة، ص التحلیل المالي في المصارف). 1990(.الشماع، خلیل، عبد هللا، خالد 2
 .117الحیالي، ولید، مرجع سابق،  3
 .125المرجع السابق، ص  4
 .58-57عمار، بن مالك، مرجع سابق،  5
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، ویهدف هذا النوع 1وتساهم في تقلیل الفترة الزمنیة التي تستغرقها عملیة التحلیل ،الّتقلیدّیةتحقیق نتائج أدق من األسالیب  
ى إمكانیة والقصیرة األجل، باإلضافة إل ،من التحلیل المالي إللقاء الضوء على مقدرة المؤسسة على الوفاء بااللتزامات الطویلة

رقام، وتنقسم تلعب دورًا مهمًا في إبراز الحقائق التي تخفیها األ إذْ ، األرباحالتنبؤ بمستقبلها المالي، وقیاس قدرتها على تحقیق 
  هذه األسالیب إلى قسمین: 

 أسالیب إحصائیة. -1
 أسالیب ریاضیة. -2

  األسالیب اإلحصائیة: -1
اء عملیات ولعدٍد من السنوات، وٕاجر  ،هذه األسالیب على دراسة التغیرات التي طرأت على مجموعة بیانات لسلسلة زمنیة تبنى

مقارنة لهذه التغیرات مع سنة محددة تسمى (سنة األساس) من خالل استخدام األرقام القیاسیة بهدف توضیح العالقات بین 
وبعیدة عن التحیز للحصول على نتائج  ،عدٍد من المؤشرات المحددة، ویجب اختیار سنة األساس وفق معاییر موضوعیة

  قة.صحیحة ودقی
التحلیل المالي باســــتخدام األرقام القیاســــیة بأســــلوب المقارنات األفقیة باســــتخدام الســــالســــل الزمنیة، ویجب أال یكون ویســــمى 

خمي بعد بروز ظاهرة الركود التضــــ الســــّیماطول الســــلســــلة الزمنیة أكثر من خمس ســــنوات حتى تكون نتائج التحلیل دقیقة، 
كبیرًا عندما تجرى  یكون الفرق ومن ثمَّ على القیمة الحقیقیة للنقود،  هر یثتأو  في العالم،الذي تعاني منه غالبیة االقتصـــــــــادیات 

  .2عملیة التحلیل المالي ذات جدوى ال تكونو عملیة المقارنة لفترة أكثر من خمس سنوات، 
  األسالیب الریاضیة: -2

وعلوم  ،واألسالیب الریاضیة؛ إلجراء عملیات التحلیل المالي، وهي تعتمد أدوات من الریاضیات التطبیقیة ،وهي تطبیق للطرق
ملیات وع ،والدقة لألسواق المالیة ،والنظریات االقتصادیة، ووفرت أسالیب التحلیل هذه، الكفاءة ،حصاءواإل ،الحاسب

 ،االستثمار، وأصبحت ذات أهمیة متزایدة نتیجًة للزیادة الكبیرة في المنتجات المالیة، والحاجة إلى طرق تحلیلیة أكثر سرعة
مكن أن ، بطریقة ی إظهار مدى وجود عالقة بین المتغیرات المدروسةعلى ، ولكونها تمنح المحللین القدرة وموضوعیة ،ودقة
  ومن هذه الطرق: 3فائدة، وجعل النماذج المستعصیة قابلة للحل لجعل التحلیل أكثر تؤدي
 طریقة االنحدار واالرتباط: -2-1

وتحدید  ،وصف تمی من خالله إذْ  ؛والمحللین المالیین ،یعتبر تحلیل االنحدار تقریبًا األداة األهم لدى االقتصادیین القیاسیین
  .4أو أكثر من المتغیرات األخرى ،وواحد ،التأثیر بین متغیر معین

                                                            
 .129الحیالي، ولید، مرجع سابق، بتصرف، ص  1
 .49خلف، علي، مرجع سابق، بتصرف، ص  2

3< https://www.math.nyu.edu/financial_mathematics/content/02_financial/02.html> 27/6/2015  at 4:41 PM 
4 Brooks.C. (2008). Introductory Econometrics for Finance, second Edition, Cambridge University, P 27. 
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انتها وتحدید مت ،وجود عالقة تأكیدأو مجموعة متغیرات، یمكننا  ،خرآودراسة عالقة متغیر ما مع متغیر  ،ومن خالل تحلیل
ة بین یقیس معامل االرتباط مدى قوة العالقة االرتباطی إذْ ، " بتحلیل االرتباط" بین المتغیرات المدروسة، وهذا األسلوب یسمى 

االنحداریة  والمعادالت ،المتغیرات المدروسة، ویتم عبر هذه الطریقة دراسة العالقة بین المتغیرات من خالل الرسوم البیانیة
  والمتعددة. ،البسیطة

 طریقة البرامج الخطیة: -2-2
یة تبحث عن ، وهي تقنیة ریاضاتواتخاذ القرار  ،ستخدم في مجال التخطیطتعتبر البرمجة الخطیة من األسالیب الكمیة التي ت

  أو حلول لمشكلة معینة، واختیار أفضل حل من بین هذه الحلول. ،حل
تقوم هذه الطریقة على أساس دراسة مدى إمكانیة صیاغة المشكلة محل البحث في شكل نموذج ریاضي، وبحل النموذج 

 ." الحل األمثل" ار بدیل منها یسمى ختیُ نحصل على عدة بدائل متاحة 
أو أدنى قیمة لدالة خطیة تعرف بدالة الهدف (المشكلة المراد  ،والبرنامج الخطي هو نموذج ریاضي یهدف إلى تحقیق أقصى

 یودوجمیع الق ،(الظروف المحیطة)، تأخذ دالة الهدف " قیوداً " أو متراجحات تسمى  ،دراستها)، هذه الدالة مقیدة بمعادالت
، وتستخدم هذه الطریقة بهدف وضع الموازنات 1ومتراجحات من الدرجة األولى ،صیغة العالقة الخطیة أي معادالت

  محددة قادمة. لمدةالتخطیطیة، ودراسة حجم المبیعات المتوقعة 
 المصفوفات الخطیة والمتجهات: -2-3

 الداخلة في النموذج، أي عندما یكون عدد المعلماتتستخدم المصفوفات في حل النماذج االقتصادیة عندما تكثر المتغیرات 
(المعامالت) المطلوب قیاسها كبیرًا، وتعد المصفوفات أسلوبًا مبسطًا في عرض جمیع المعامالت التي تتضمنها مجموعة 

كما أنها  ،من المعادالت الخطیة التي تشكل نموذجًا خطیًا واحدًا، یمكن من خاللها استخالص النتائج المطلوبة وبشكل سریع
  .2تمكن من اختبار مدى إمكانیة التوصل لحل للنموذج قید الدراسة من عدمه

 :تقییم األداء المالي للمصارف  
عملیة قیاس یتم من خاللها التأكد من أن األداء الفعلي للعمل یتوافق مع معاییر األداء المحددة، وتعتبر و إن تقییم األداء ه
صارف حتى تتحقق من أهدافها بناًء على المعاییر الموضوعة، كما أنها تعتبر أداة تسعى للم اً ضروری اً عملیة التقییم أمر 

 ،تصحیحهاو  ،العمل لدى المصارف التي ترتفع فیها مستویات الرقابة من البحث عن األخطاء مستوىوتطویر  ،لتحسین
یس وتحدید مستوى تحقیقها ألهدافها، ومدى تأس ،في محاوالت لمعرفة لِّهشأنها إلى مستوى دراسة النشاط كُ وٕابداء اآلراء ب

یان والتشغیل وصوًال إلى النتائج المستهدفة، مع ب ،والتوفیر، وذلك من حیث التنظیم ،والخبرة ،إدارتها على قواعد الكفاءة
  . 3وتجنب تكرارها ،ومن ثم الوصول للوسائل الكفیلة بعالجها ،واالنحرافات التي یسفر عنها التقییم، ودراسة أسبابها ،المعوقات

                                                            
 ، السعودیة: سیبویه للطباعة والنشر الرقمي.مقدمة في بحوث العملیات). 2014للمزید عن البرمجة الخطیة ینظر: باهرمز، أسماء. ( 1
 .57كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة أم القرى، السعودیة، ص  ،2االقتصاد الریاضي الشریف، فهد. (د.ت.).  2
 .31، رسالة ماجستیر، بتصرف، كلیة إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، صتقییم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن). 2012ندیم، مریم. ( 3
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وتحلیل  ،م دراسةث ،ةوٕاعداد القوائم المالی ،وٕان اإلطار العام للتحلیل المالي لغرض تقییم األداء یتكون من قسمین هما: تحضیر
ء، وال الجهات ذات العالقة به من رقابة األدا ،وبوضعها الخام ال تمكن إدارة المصرف ،الكشوف المالیة لوحدهافهذه القوائم، 

ألداء ومتغیرات ا ،وائتمانیة ذات مغزى محدد، ودالالت معینة لتشخیص سمات ،إال بعد صیاغتها على شكل مؤشرات مالیة
لتقییم أداء  والفترات السابقة، ،ن هذا التحلیل یستثمر في إجراء عملیات فحص للبیانات المالیة للفترة الحالیةأ إذْ ، 1دوریاً 

قدم والمخاطر المستقبلیة التي قد یتعرض لها، فتحلیل القوائم المالیة ی ،ووضع التوقعات عن العوائد ،ومركزه المالي ،المصرف
ییم قدرته والتشغیلي له، وتق ،معلوماٍت هامة عن المقدرة الكسبیة للمصرف، ویساهم في إعطاء الحكم على كفاءة األداء المالي

  ومصادر الدخل التي یمتلكها. ،والطویل كما یوضح نوعیة ،والتزاماته في المدى القصیر ،یونهعلى الوفاء بد
وبشكل جذري من سالمة المركز المالي للمصرف، وبیان مقدار السیولة  ،ویهدف التحلیل المالي في القطاع المصرفي للتحقق

المتوفرة  واستثمار األموال ،ر مدى كفاءته في توظیفالتي یحتفظ بها ألداء االلتزامات المترتبة علیه عند الطلب، وٕاظها
، ودراسة مالءته المالیة بالنظر لحجم االلتزامات التي یتحملها، ومدى األمان الذي یوفره للمودعین، وبیان حجم االیرادات 2لدیه

  والمصاریف التي یتكبدها. ،ورأسماله ،ومدى استقرارها بالمقارنة مع أصوله ،التي یحققها
رف في من خاللها یتم التعرف على القیمة المالیة للمصف ،المادة األساسیة للتحلیل المالي القوائم المالیة المنشورة هي وتعتبر

، وتشتمل عملیات تقییم 3والقدرة على االستمرار في المستقبل ،والربحیة ،ضافة إلمكانیة الحكم على األداءإلاتاریخ معین، ب
واتجاهات النمو، وذلك من خالل مجاالت التقییم  ،والربحیة ،والسیولة ،كفایة رأس المالعلى دراسة  األداء في المصارف

  :4تیةاآل
 تقییم أداء المصرف كوسیط مالي: .1

  ا یلي:نه یقوم على مإواستخدامها، أي  ،وكفاءته في تجمیع الموارد المالیة ،ویقوم هذا المجال على تقییم نشاط المصرف
 ع األموال: تقیم كفاءة المصرف في هذا المجال من خالل المعاییر التالیة:تقییم كفاءة المصرف في تجمی -1

 مدى قیامه بدعم موارده الذاتیة في السنة محل التقییم. -1-1
 م موارده.ها تشكل أهكونَ  خرات األفراد على مستوى االقتصادومد ،حجم المساهمة التي یقوم بها في تجمیع الودائع -1-2
المحافظة على العمالء  علىواجتذاب عمالء جدد مع قدرته  ،الوعي االدخاريمدى النشاط الذي یقوم به في نشر  -1-3

 وعلى مدى االنتظام في االدخار. ،الحالیین
 على كفاءة المصرف هذا المجال من خالل المعاییر األتیة: مُ حكَ ویُ تقییم كفاءة المصرف في استخدام األموال:  -2

                                                            
 .47سابق، ص الشماع، خلیل، عبد هللا، خالد، مرجع  1
 .162زیود، لطیف، األمین، ماهر، المهندس، منیرة، مرجع سابق، ص  2
 .72، األردن: دار المسیرة للنشر والطباعة، ص 2ط  ،تحلیل القوائم المالیة مدخل نظري وتطبیقي). 2009خنفر، مؤید، المطارنة، غسان. ( 3
 .185-183عاصي، أمارة، مرجع سابق، ص  4
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 فات األموال في المصرف.وتوظی ،مدى التغیر في البنود التي تمثل استخدامات -2-1
 نسبة كل نوع من األنشطة المصرفیة إلى مجموع أنشطة المصرف. -2-2
ئد وتوظیف األموال، كتحقیق أكبر عا ،مدى الكفاءة التي یظهرها في تحقیق األهداف األساسیة من خالل استخدام -2-3

 حد ممكن. ممكن، والمحافظة على السیولة، وسالمة مركزه المالي، وتخفیض حجم المخاطر إلى أدنى
 تقییم أداء المصرف كوحدة إنتاجیة: .2

وتحلیل نشاط المصرف كنشاط إنتاجي یحقق عائدًا من خالل العملیات التي  ،ویقوم هذا الشكل من التقییم على دراسة
  یمارسها، أي إن التقییم في هذا المجال یضم المعاییر التالیة:

 العملیة اإلنتاجیة كإیراداته من العموالت.مدى كفاءته في تأدیة أنشطته المتعلقة بمكونات  -1
 مدى كفاءته في استخدام مدخالته، وذلك عن طریق نسب المخرجات لمختلف أنواع المدخالت. -2
 مدى مساهمته في تولید المدخرات. -3

 تقییم أداء المصرف من حیث الرقابة على العاملین ومراجعة األعمال: .3
تمام العملیات، مما یتطلب من إدارات المصارف تفویض العاملین في رعة في إضي السّ تإن طبیعة العمل المصرفي تق

والذین هم على احتكاك مباشر مع العمالء ببعض الصالحیات إلنجاز األعمال بالسرعة القصوى، لذا  ،المستویات الدنیا
سیاسات الذي یحقق الالتجاه إلى ادارة المصرف في توجیه العاملین تعتبر الرقابة خط الدفاع األساسي الذي تستخدمه إ

أو  ،اختالس تباع العدید من اإلجراءات الوقائیة للحیلولة دون وقوع عملیاتّ اإلى  اإلدارةتتبناها، لذا تلجأ  المصرفیة التي
ستخدام سیاسات فعالة في إدارة الموارد البشریة، واستخدام أنظمة تدریبیة خاصة تنمي قدرات العاملین في التقصیر، وتعمل 

  المصرفیة كافة.المجاالت 
وصفًا دقیقًا ت بایِّ تَ كُ التتضمن هذه  إذْ بات تتضمن خطوات العمل لمختلف العملیات، یِّ تَ وتقوم المصارف أیضًا بإعداد كُ 

لإلجراءات التي تتبع في كل عملیة من عملیات المصرف لتكون بذلك األساس لمعاییر المراجعة الداخلیة، وفیما بعد تصبح 
  وٕاجراء عملیات المراجعة داخل المصرف. ،ینأدوات لتقییم العامل

وقادرة  ،وتطویر أداء المصارف، بما یضمن استمرارها قویة ،لتحسین داء تعتبر مهمة البد من إنجازهافإن عملیة تقویم األ لذا
  على منافسة المؤسسات المالیة األخرى.
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  الـــثـا�ي املــــــبحــــــــث
  سوريّةاملوجودات واملطاليب يف املصارف اخلاصة يف  بــنيـــــــة

  املقدمة:
وأسس  ،سورّیة العاملة في الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةوالمطالیب للمصارف  ،هیكلیة الموجوداتو  ،شرح بنیةى لإ المبحث یهدف هذا

والسنویة  ،والنصفیة ،من خالل البیانات الواردة في التقاریر المالیة الربعیة ،منها المالیة التي یتبعها كلٌ و  ،التصنیف المحاسبیة
كونه  ؛للدراسة كسنة أساس 2007العام اختیر و  ،2014 ولغایة ،2007: من عام الفترةالمنشورة لهذه المصارف خالل 
سم األول الق :هذه المدة إلى قسمین وقسمت، سورّیةال السوق لها فياعممزاولة أ  اإلسالمیةالعام الذي بدأت فیه المصارف 

وسیّتبع هذا التقسیم في هذا ، 2014ولغایة عام  ،2011والقسم الثاني من عام  ،2010ولغایة عام  ،2007من عام 
  وفي الفصل التالي. ،الفصل

 صارف المدروسةالم أموالالتباین في رؤوس و  ،التي تشكل مجتمع العینةتاریخ إنشاء المصارف في لتباین اولتجاوز مشكلة 
 ونظرًا الختالف ظروف بعض المصارف في ،اإلسالمیةعن المصارف  الّتقلیدّیةولزیادة عدد المصارف  بین فترة وأخرى،

 ،التّقلیدّیةللمصارف  مجمعة وقائمة دخل ،میزانیةُشكّلت والمقارنة  ،وتحقیقها لنتائج غیر قابلة للقیاس ،للدراسة الفترة الثانیة
 یم أداء المصارففي تقی انبحثیس المبحثین التالیین من هذا الفصل إنّ  إذْ  ؛اإلسالمیةمجمعة للمصارف  وقائمة دخل ،ومیزانیة

أداء القطاع  رنةومقا ،وتحلیل ،، أي سیتم تقییمةدولن یكون التحلیل لكل مصرف على حِ  ،إسالمي)-أي (تقلیدي حسب نوعها
  .الواحدة كلي، ولن یكون التحلیل على مستوى الوحدة المصرفیة وبشكلٍ  ،بشقیه الخاص المصرفي

الدمج  انكفي میزانیة واحدة، وقد  ةدعلى حِ  إسالمي)-كل نوع (تقلیدي مصارف من دمج لمیزانیات انالمیزانیت وتتكون هاتان
صر ذات والعنا ،لهذه المصارف مما تطلب توحید بعض المسمیات والمطالیب ،للموجوداتبناًء على العناصر الرئیسیة 

  .من سنة ألخرى ذاته المصرف لدىخر بل أحیانًا التي قد تختلف من مصرف آلوالصفة الواحدة  ،األصل
إسالمي) -دي(تقلیف كل نوع تم دمج قوائم دخل مصار  إذْ الدخل لكال النوعین،  يفي إعداد قائمت نفسها الطریقة تبعُ كما اتّ 

  في قائمة دخل واحدة، وتوحید بعض المسمیات لبعض البنود. ةدعلى حِ 
تعتبر فترة  التيخالل هذه الفترة  یراداتواإل ،، وتحلیل المصاریفومطالیب المصارف ،الحظ أن تحلیل هیكلیة موجوداتیو 

عام ترة ما قبل ، وتقسیم فترة الدراسة إلى فترتین فسورّیةفي  اإلسالمیةو  ،التّقلیدّیةالعمل الفعلي للمصارف الخاصة بنوعیها 
 بشكلٍ و  ،یعطي الدراسة بعدًا عمیقًا من خالل الوقوف 2011ما بعد عام وفترة  ،أو ما یمكن اعتبارها (فترة النمو) ،2011

  على أهم مكونات المركز المالي لهذه المصارف.جوهري 
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بما یتناسب مع مسمیات المیزانیات المجمعة للمصارف  ،ركز الماليعناصر متغیرات الم تدوألغراض هذه الدراسة فقد وحِ 
  :سورّیةلعاملة في ا اإلسالمیةو  ،التّقلیدّیةهم عناصر المیزانیات الموحدة للمصارف شرح أل، وفیما یلي التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیة

:التّقلیدیّةأوالً: ھیكلیة الموجودات والمطلوبات في المصارف   
  التّقلیدیّةھیكلیة الموجودات في المصارف: 

  والمصرف المركزي.لدى المصارف األخرى نقد في الصندوق وأرصدة : 1-1
  : صافي الموجودات الثابتة والموجودات األخرى.1-2
  : صافي التسهیالت االئتمانیة المباشرة.1-3
  : إیداعات لدى المصارف األخرى.1-4
  .والشركات التابعة والحلیفة والسندات واستثمارات في األوراق المالیة والمتاجرة : موجودات مالیة متوفرة للبیع1-5
  : ودیعة مجمدة لدى المصرف المركزي.1-6

  :1الّتقلیدّیةوشرح لبنود الموجودات في المیزانیة الموحدة للمصارف  ،وفیما یلي توضیح
  والمصرف المركزي:: نقد في الصندوق وأرصدة وإیداعات لدى المصارف األخرى 1-1

یتألف هذا البند من األرصدة النقدیة الموجودة في صنادیق المصارف ذاتها، والحسابات الجاریة وتحت الطلب لدى المصارف 
ونیة هي احتیاطیات قانو  ؛المركزي سورّیةواألرصدة لدى مصرف  ألجل بعائد، اإلیداعاتو  ،واألجنبیة بدون عوائد ،المحلیة

وهذا  ) من متوسط ودائع العمالء،%5بنسبة ( وبدون عوائد ،بإیداعها لدى المصرف المركزي بحكم القانونتلتزم المصارف 
  أنشطة المصرف التشغیلیة. فيوال یتم استعماله  ،االحتیاطي إلزامي

  :: صافي الموجودات الثابتة والموجودات األخرى1-2

  ى:والموجودات األخر  ،والموجودات الضریبیة المؤجلة ،والموجودات غیر الملموسة ،یتألف هذا البند من الموجودات الثابتة
  : الموجودات الثابتة:1-2-1

 ،وأجهزة الحاسب ،والدیكور ،واألثاث ،والمعدات ،واألجهزة ،وألیات النقل ،واألراضي ،تتكون هذه الموجودات من المباني
  .منها ، وذلك بعد طرح االستهالكاتوتحسینات على المأجور

  : موجودات غیر ملموسة:1-2-2
تتكون هذه الموجودات من برامج الحاسوب المصرفیة االختصاصیة التي تستخدمها المصارف في أعمالها، باإلضافة إلى 

ویمكن  ،والتي تعتبر بمثابة ثمن للتخلي عن عقد إیجار قدیم ،رف عن بعض الفروعاالفروغ المدفوع للمؤجر من قبل المص
  هذه الفروع حسب األسعار الرائجة في نهایة عقد اإلیجار. رف بیعاللمص

                                                            
  ).2014) وٕالى عام (2007في سورّیة (والتي تم ذكرها في الفصل السابق) خالل الفترة من عام ( التّقلیدّیةت المالیة المنشورة للمصارف بناًء على البیانا 1

  ، مرجع سابق. محاسبة المنشأة المالیةزریر، رانیا، حمزة، محي الدین، الوباالعتماد على: 
 .49-44، مرجع سابق، ص اإلسالمیةأثر متغیرات عناصر المركز المالي في ربحیة المصارف والمشهراوي، أحمد، 
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  : الموجودات الضریبیة المؤجلة:1-2-3
  تمثل هذه الموجودات تسویة للربح الضریبي مع الربح المحاسبي.

  : الموجودات األخرى:1-2-4
 ،سیةوقرطا ،وطوابع ،ومقدمات أخرى ،ومصاریف مدفوعة مقدماً  ،وٕایرادات برسم القبض ،تتكون هذه الموجودات من فوائد

  وحسابات مدینة أخرى. ،وكفاالت مدفوعة ،وتسویة حسابات ،وسلف للموظفین
  : صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة:1-3

 ،ندات المحسومةوالس ،والفوائد المقبوضة مقدمًا عن القروض ،والحسابات الجاریة المدینة ،والسلف ،یتمثل هذا البند بالقروض
  وبطاقات االئتمان.

  : إیداعات لدى المصارف األخرى:1-4

  أو األجنبیة وهي ذات عوائد. ،وهي ودائع ألجل مودعة لدى المصارف المحلیة
: موجودات مالیة متوفرة للبیع والمتاجرة واستثمارات في األوراق المالیة والسندات والشركات التابعة 1-5

  والحلیفة:

 ،ابعةوأجنبیة، باإلضافة الستثماراتها في الشركات الت ،وسندات محلیة ،األوراق المالیة من أسهموهي استثمارات المصارف في 
  واألجنبیة. ،والحلیفة المحلیة

  : ودیعة مجمدة لدى المصرف المركزي:1-6

أنه یتوجب على مصارف القطاع  2001لعام  /28/من التعلیمات التنفیذیة للقانون رقم  /ب/للفقرة  /12ي المادة /جاء ف
المركزي كحساب مجمد بدون فوائد یمكن استرداده عند تصفیة  سورّیة) من رأسمالها لدى مصرف %10الخاص أن تحتجز (

  المصرف.
 التّقلیدیّةفي المصارف  وحقوق الملكیة ھیكلیة المطالیب: 

  ب:ـیــطالـمــال

  : الودائــع.2-1
  : تأمینات نقدیة.2-2
  : مخصصات متنوعة ومخصص ضریبة الدخل.2-3
  : مطلوبات أخرى.2-4

  :(حقوق المساھمین) حـقـوق الـمــلــكـیة

  : رأس المال المدفوع.2-5
  : احتیاطیات مختلفة.2-6
  : التغیرات في القیمة العادلة.2-7
  : أرباح (خسائر) متراكمة أو مدورة محققة/ غیر محققة.2-8
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  :الّتقلیدّیةوحقوق المساهمین في المیزانیة الموحدة للمصارف  ،وشرح لبنود المطالیب ،وفیما یلي توضیح
  الـــمــطـالــیـــــب:

  : الودائــع:2-1

  یتكون هذا البند من العناصر التالیة:
  : ودائع العمالء الجاریة تحت الطلب:2-1-1

صارف العمالء بغرض استیعاب أعمالهم الیومیة، وال تمنح المفتحها یالتي  وتحت الطلب ،ات الجاریة الدائنةالحسابتتمثل في 
  أو تمنحها بنسبة منخفضة. ،عادًة فوائد عن هذه الحسابات

  : ودائع العمالء ألجل:2-1-2
أو  ،و سنةأ ،ولمدة تزید عن الشهر، وغالبًا ما تكون المدة ستة أشهر ،والودائع ألجل لدى المصرف ،هي حسابات التوفیرو 

  تفاق، ویتقاضى المودع فائدة مرتفعة نسبیًا عن هذا النوع من الودائع.أكثر حسب اال
  : ودائع المصارف:2-1-3

  رف.اوتتكون من ودائع المصارف المحلیة األخرى، وودائع المصارف األجنبیة، وودائع المصرف المركزي لدى المص
  : التأمینات النقدیة:2-2

ا، ومقابل الصنادیق وغیر المباشرة التي تمنحه ،لقاء التسهیالت االئتمانیة المباشرةوهي التأمینات النقدیة التي تطلبها المصارف 
  الحدیدیة.

  : مخصصات متنوعة ومخصص ضریبة الدخل:2-3

 ،وتقلبات أسعار الصرف ،وهي المخصصات المشكلة ألغراض مختلفة كتدني التسهیالت االئتمانیة غیر المباشرة
  والمخصصات المكونة لمواجهة االلتزامات المحتملة، والمخصص المشكل لضریبة الدخل.

  : مطلوبات أخرى:2-4

الشیكات قید و  ،نین اآلخر یوالدائن ،یرادات المقبوضة مقدماً واال ،تتمثل هذه المطلوبات بالفوائد المستحقة وغیر المدفوعة
  المستحقة. األرباحوتوزیعات  ،ات المستندیةومقابل االعتماد ،وأمانات ضریبیة ومؤقتة ،التحصیل

  حـقـوق الـمــلــكـیة (حقوق المساهمین):
  : رأس المال المدفوع:2-5

، وهو ها فیما سبقیلإوعند عملیات الزیادة لرأس المال التي تم اإلشارة  ،عند التأسیس فعَ الذي دُ وهو رأس مال المصارف 
  لألوراق المالیة.مقسم ألسهم یتم تداولها في سوق دمشق 

  : االحتیاطیات المختلفة:2-6
  یتكون هذا البند من العناصر التالیة:
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  : االحتیاطي القانوني(االلزامي):2-6-1
االحتیاطي القانوني  2011/ لعام 29/ من قانون الشركات رقم /197حددت المادة / ؛ إذْ ل بحكم القانونشكیُ وهو احتیاطي 

لوغه نسبة وذلك حتى ب ،قبل الضریبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع البنیوي السنویة األرباح) من صافي %10بمعدل (
  ) من رأس المال.25%(
  : االحتیاطي الخاص:2-6-2

) االحتیاطي الخاص 2002/ من قانون النقد األساسي لعام (97حددت المادة / إذْ  ؛حسب الرغبة ُیشكلوهو احتیاطي اتفاقي 
  ) من رأس المال.%100السنویة حتى بلوغه نسبة ( األرباح) من صافي %10بمعدل (

  : التغیرات في القیمة العادلة:2-7

أو الخسائر غیر المحققة الناتجة عن إعادة تقییم االستثمارات في األوراق المالیة حسب القیمة العادلة لها وفقًا  ،األرباحوتمثل 
  ).39لمعیار المحاسبة الدولیة رقم (

  :(خسائر) متراكمة أو مدورة محققة/ غیر محققة: أرباح 2-8

وتدویرها من  ،أو الخسائر التي تم تحقیقها ،األرباحو الخسائر التي تم تحقیقها في هذا العام باإلضافة إلى أ ،األرباحوهي 
  .والناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي ،أو الخسائر غیر المحققة ،األرباحسنوات سابقة، و 

  :اإلسالمیةثانیًا: هیكلیة الموجودات والمطالیب في المصارف 
  اإلسالمیةھیكلیة الموجودات في المصارف: 

  نقد في الصندوق وأرصدة لدى المصارف األخرى والمصرف المركزي.: 1-1
  : صافي الموجودات الثابتة والموجودات األخرى.1-2
  : ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة.1-3
  .ومشاریع قید التصفیة أو االستثمار: موجودات 1-4
  : إیداعات لدى المصارف األخرى.1-5
لشركات اوصكوك إسالمیة، واستثمارات في : موجودات مالیة متوفرة للبیع والمتاجرة واستثمارات في األوراق المالیة 1-6

  التابعة والحلیفة.
  : ودیعة مجمدة لدى المصرف المركزي.1-7

                                                            
 أصدر مصرف سورّیة المركزي قرارًا یسمح للمصارف بتكوین مراكز القطع البنیویة مقابل صافي أمواله الخاصة  لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المصارف

س النقد مجل(من قیمة هذه األموال، واشترط القرار وجوب اقتران تكوین مركز القطع البنیوي بموافقة مسبقة من  %60ومحددة وفق نموذج خاص، على أن تعادل 
، ویمكن هبعد تحدید عملة المركز، كما یجب أال یطرأ على هذا المركز أیة عملیات بیع أو شراء مقابل اللیرات السورّیة وذلك طوال مدة االحتفاظ ب )والتسلیف

بنفس عملة مركز  نللمصرف تشغیل هذا المركز في عملیاته االعتیادیة كاإلیداع والتوظیف لدى المصارف، أو منحه على شكل تسهیالت ائتمانیة بشرط أن تكو 
   .القطع البنیوي المفتوح
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المتعلقة خرین و حقوق المصرف على اآلفي إال  اإلسالمیةعن المصارف  الّتقلیدّیةال تختلف هیكلیة موجودات المصارف 
عن  یةاإلسالمبطرق توظیف أموال المصارف؛ لذلك سنقوم بشرح البنود المختلفة فقط في عناصر موجودات المصارف 

  :وهي كالتالي الّتقلیدّیةالمصارف 
  األنشطة التمویلیة:: ذمم وأرصدة 1-3

  وهي كالتالي: ،لعمالئها اإلسالمیةیتألف هذا البند من كافة التمویالت التي تمنحها المصارف 
  : تمویل المرابحة: 1-3-1

  فیما تمنحه المصارف من تمویالت بصیغة المرابحة. ویتمثل
  : تمویل المضاربة:1-3-2

  المضاربة.ویتمثل فیما تمنحه المصارف من تمویالت بصیغة 
  المنتهیة بالتملیك: اإلجارة: تمویل 1-3-3

  ویتمثل فیما تمنحه المصارف من تمویالت بصیغة التمویل التأجیري.
  : موجودات ومشاریع قید التصفیة أو االستثمار:1-4

المقتناة الموجودات  تتضمنهذه الموجودات  أن ، كمایتبعها من مصاریف وما ،وهي مشاریع ألنشاء فروع جدیدة للمصارف
  (أي تم االحتفاظ بهذه الموجودات نظرًا لتوقع ارتفاع ثمنها). بغرض المرابحة

  اإلسالمیةھیكلیة المطالیب وحقوق االستثمار المطلق وحقوق المساھمین في المصارف: 

  :الــمـطالــیـب
  : الودائــع.2-1
  : تأمینات نقدیة.2-2
  : مخصصات متنوعة ومخصص ضریبة الدخل.2-3
  مطلوبات أخرى.: 2-4

  :أصحاب االستثمار المطلقحقوق 

  .: حقوق أصحاب االستثمار المطلق2-5
  حـقـوق الـمــلــكـیة (حقوق المساھمین):

  : رأس المال المدفوع.2-6
  : احتیاطیات مختلفة.2-7
  : التغیرات في القیمة العادلة.2-8
  : أرباح (خسائر) متراكمة أو مدورة محققة/ غیر محققة.2-9

                                                            
  التّقلیدّیةوهي ما تقابل المصاریف اإلیرادیة المؤجلة في المصارف. 
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 اإلسالمیةارف المص ها فيعن الّتقلیدّیةفي المصارف  كثیراً  وحقوق المساهمین ال تختلف ،الموجودات فإن المطالیب كما في
ة على هذه الدیون، أي أن الفارق غیر ظاهر في بنیة القائمُیمنُح من حیث العائد الذي  سوى بطبیعة االلتزام تجاه المطالیب

ركز ن هذا الجانب من قائمة الموبنیة هذا النوع من المصارف عن النوع األخر، وإ  ،ومختلف في طبیعة ،موجود ولكنه ،المالیة
 ،لمطلقبفصل إضافي یسمى حقوق أصحاب االستثمار ا الّتقلیدّیةعن مثیله في المصارف تمیز ی اإلسالمیةالمالي للمصارف 

  هذا الفصل: طبیعةوفیما یلي نبین 
  ر المطلق:: حقوق أصحاب االستثما2-5
 مناسبا یراه الذي الوجه على المضاربة عقد أساس على استثمارها في للمصرف الحق أصحابها یعطي التي الحسابات هي
 بخلطها له یأذنون أنهم كما معینة، بكیفیة أو معین، لغرض أو معین، مشروع في أو بنفسه، له باستثمارها تقییدهم دون

  جاریة). حساباتفیها ( المطلق التصرف قله ح التي األموال أو ،الملكیة) أصحاب حقوقالذاتیة ( بأمواله

   



 هيكلية موجودات ومطاليب املصارف اخلاصة يف سوريّة.....................................................الثا�ـي صلـفـال

 

61 
 

  لثاـــــــثــــــــــث الـــبحـــــــامل
  سوريّةيف  اإلسالميةو التّقليديّةالتحليل املايل هليكل املطاليب واملوجودات للمصارف 

  املقدمة:
عنه قییم ما أسفرت وت ،لمعرفة مشروع قید التحلیل أي والسلیم للتعرف على وضع ،یعتبر التحلیل المالي المنطلق المنطقي

 لدیه، ویعتبر التحلیل المالي لدى 1والسیولة ،والربحیة ،ثارها على النشاطوآ ،وطبقها ،عهاوالقرارات التي اتب ،السیاسات
 مالمودعین أ م المساهمین أمإدارة المصرف أ كانتأ ، سواءهأهمیة كبیرة لجمیع األطراف ذات العالقة ب المصارف ذا

 مع المصرف إال أنها جمیعها هذه األطراف مع اختالف عالقة، ف2السلطات الضریبیة مالجمهور أ مأ المصرف المركزي
من وجهة  وأهمیتها ،هذه النتائج ونوعیة ،ودور ،كٌل حسب حاجته لهذا التحلیلف على حقیقة وضعه المالي یهمها الوقو 

ه تختلف عن النتائج وترضی ،والتي تتوقف على طبیعة عالقته مع المصرف، فمثالً النتائج التي تهم المصرف المركزي ،نظره
  .أو المودعین ،وترضي المساهمین ،تختلف بدورها أیضًا عن النتائج التي تهمو  ،وترضیها ،اإلدارةالتي تهم 

في  إلسالمیةاوالمصارف  ،الّتقلیدّیةمن المصارف  والمطالیب لدى كلٍّ  ،الموجودات دراسة هیكلیةفي هذا المبحث  جرىوسی
، والواردة في ها في المبحث السابقبنیتُ ت رحشُ  التيو  ،وذلك اعتمادًا على بیانات المیزانیات المجمعة لهذه المصارف ،سورّیة

  .)2،1المالحق (
 ،نیةبما یغطي جمیع المخاطر االئتما المصرف العمومیة میزانیةإدارة  وهیكلیتها ،والمطالیب ،إدارة الموجوداتدراسة  تعنيو 

اطر من مخ مخاطر السوق مؤخرًا أكثر أهمیة غدت إذْ والتي تنشأ بدورها من حركة متغیرات ذلك السوق،  ،ومخاطر السوق
ا التبدل الصغیر ي فیه، فهناك العدید من المنشآت التي یؤدواألهم للمؤسسات المالیة ،التي تعتبر التحدي الرئیس االئتمان

  :3والمطالیب من اآلتي ،إدارة الموجودات ، وتنبع أهداففي متغیرات السوق إلى تغیر كبیر في الربحیة
موضوعة من وال ،وطویلة األجل ،واإلجراءات المتوافقة مع األهداف االستراتیجیة قصیرة ،من تنفیذ السیاسات الّتحّقق -1

 .اإلدارةقبل مجلس 
سعار ومنها أ ،ومسیطر علیها من مخاطر السوق ،لةوالعائد على حقوق الملكیة ضمن مستویات مقبو  ،األرباحتعظیم  -2

 .تعثر المقترضین، و والسیولة ،مخاطر االئتمانو  ،والصرف ،الفائدة
 مالي للمصرف.ومؤشراتها في المركز ال ،تحقیق نمو سلیم بشكل تتحقق من خالله أرباح تساهم في تحسین نسب الربحیة -3

                                                            
 .5الشماع، خلیل، عبد هللا، خالد أمین، مرجع سابق، ص  1
 .51-47المرجع السابق، ص  2
، أطروحة دكتوراه، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، اإلسالمیةو التّقلیدیّةإدارة الموجودات/ المطلوبات لدى المصارف ). 2009شیخ عثمان، عمر. ( 3

 .2دمشق، ص 
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  :سورّیةفي  اإلسالمیةو  الّتقلیدّیةأوًال: واقع هیكلیة الموجودات لدى المصارف 
الجمهوریة  املة فيالعالخاصة  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةفیما یلي عرض للبنود الرئیسیة لموجودات المیزانیات الموحدة للمصارف 

  :سورّیةال العربیة
 المركزي:النقد في الصندوق ولدى المصارف ولدى المصرف  .1

  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                         :                           التّقلیدیّةالمصارف                   

 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %42 68,489 79,010 104,645 128,155 78,631 115,697 130,444 164,210  المركزي مصرفالنقد وأرصدة لدى 

 %39 73,703 79,911 69,867 57,328 81,741 83,604 160,654 203,765 أرصدة لدى المصارف

 %19 40,597 47,012 69,578 90,220 34,289 24,065 45,167 52,493 إیداعات لدى المصارف

 %100 182,789 205,933 244,090 275,703 194,661 223,366 336,265 420,468 المجموع

     23,144 38,157 31,613 (81,042) 28,705 112,899 84,203 مقدار النمو السنوي

     %13 %19 %13 %29- %15 %51 %25 معدل النمو السنوي

  )5الجدول رقم (

  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                              :  اإلسالمیةالمصارف                   

 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %29 7,675 11,360 23,923 29,619 21,093 30,657 27,253 49,052  مصرف المركزيالنقد وأرصدة لدى 

 %58 7,472 11,124 16,166 15,620 28,151 76,059 118,379 124,750 أرصدة لدى المصارف

 %13 0 6,265 9,933 5,591 4,816 7,748 25,599 27,226 إیداعات لدى المصارف

 %100 15,147 28,749 50,022 50,830 54,060 114,464 171,231 201,029 المجموع

   13,602 21,273 808 3,230 60,404 56,767 29,798 مقدار النمو السنوي

17%  معدل النمو السنوي  %50  %112  %6  %2  %74  %90    

  )6الجدول رقم (

 أعاله: ینویتضح من الجدول
/ فترة ما 2010-2007بین عامي / المركزي، ولدى كال نوعي المصارف النمو في حجم النقد واألرصدة لدى المصرف )1

؛ نتیجًة للسحوبات الكبیرة من الودائع 2011هذه المبالغ في عام  ضاومن ثم انخف ؛ نتیجًة للنمو في أعمالها،2011عام قبل 
 حسن في السنوات التالیة نوعًا ما.التي تعرضت لها هذه المصارف، وعاودت الت

هذه المصارف لدى المؤسسات المالیة والمصارف األخرى من عام ألخر بشكٍل عام، مع تقلبات في  االرتفاع في أرصدة )2
والنمو في عملیات هذه  ،، مما یشیر إلى التطور2011ما بعد عام  بظروفر هذه األرصدة بعض السنوات، وعدم تأث

وتشكل هذه األرصدة نسبة مرتفعة من الحسابات الواردة في كما المصارف مع المؤسسات المالیة األخرى من عام آلخر، 
وهي  ،اإلسالمیة) لدى المصارف %58، حیث تشكل نسبة (اإلسالمیةو  ،التّقلیدّیةالجداول أعاله، ولدى كًال من المصارف 

، ولتكون في المرتبة الثانیة خلف النقدیة، ومنه الّتقلیدّیة) لدى المصارف %39، وتشكل (النسبة األكبر بین هذه الحسابات
 المصارفا تحتفظ موأرصدة لدى المركزي، بین ،تحتفظ بالنسبة األكبر من السیولة على شكل نقدیة الّتقلیدّیةفإن المصارف 

                                                            
 2،1( مصدر البیانات الواردة في هذه الفقرة والفقرات التالیة هو المیزانیات المجمعة، التي تم إعدادها من قبل الباحث والواردة في المالحق.( 
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 والمؤسسات المالیة األخرى. ،بالنسبة األكبر من السیولة على شكل أرصدة لدى المصارف اإلسالمیة
، ةالّتقلیدیّ نقطة مفصلیة بالنسبة للمصارف  2011وأخر وشكل عام  ،لدى المصارف نموًا جیدًا بین عام اإلیداعاتشهدت  )3

حین أنه  على، سورّیة) ملیون لیرة 34,289السنویة ( اإلیداعاتقدار بشكٍل كبیر؛ فوصل م اإلیداعاتحیث انخفض حجم 
أیضًا لكن بوتیرة أقل،  2012عام  في) ملیون لیرة، واستمر االنخفاض 90,220( اإلیداعاتبلغت هذه  2010في عام 

) ملیون لیرة، ومن ثم شهد هذا البند لتحسن في السنوات التالیة، أما بالنسبة للمصارف 24,065إلى ( اإلیداعاتفوصل حجم 
) 4,816، 5,591فیها لتصل إلى ( اإلیداعات/ انخفاضًا واضحًا، حیث انخفضت 2011-2010شهد عامي / اإلسالمیة

، 2012ملیون لیرة، ولتعاود االرتفاع في عام ) 9,933( 2009حین أنها كانت في على على التوالي،  سورّیةملیون لیرة 
تى نتیجًة أ ؛2010في عام  اإلیداعات/، وٕان االنخفاض الكبیر في هذه 2014-2013ولتصل ألرقام قیاسیة في عامي /

والتي بلغت حوالي خمسة  ،) على وجه التحدید)SIIB(الدولي اإلسالمي سورّیةمصرف (لدى  اإلیداعاتلالنخفاض في حجم 
 .سورّیةملیارات لیرة 

؛ الضطرار المصارف لتسیل أجزاء 2011لدى كال نوعي المصارف في عام  اإلیداعاتویعود سبب االنخفاض في هذه 
 كبیرة من ودائعها لدى المصارف األخرى لتوفیر السیولة لمواجهة السحوبات الكبیرة التي تعرضت لها.

ل ؛ حیث وصاإلسالمیةانخفاضًا واضحًا بالنسبة لبنود المیزانیة أعاله لدى المصارف / 2011-2010شهد عامي /  )4
) %6، %2على التوالي، ومعدل النمو السنوي إلى ( سورّیة) ملیون لیرة 3,230، 808خاللها مقدار النمو السنوي إلى (

بیرًا في عام ، فقد شهدت انخفاضًا كقلیدّیةالتّ على التوالي، لتعاود التحسن في األعوام التي تلتها، أما بالنسبة للمصارف 
لتعاود التحسن فیما  )%-29.39(لسنوي ، ومعدل النمو اسورّیة) ملیون لیرة -81,042، فبلغ مقدار النمو السنوي (2011

 بعد.
وما بعد  ،ا قبلم التّقلیدّیة، بالمقارنة مع اإلسالمیةاالرتفاع الكبیر في معدل النمو السنوي للبنود المذكورة لدى المصارف  )5

 /.2011-2010، وذلك رغم التراجع الكبیر الذي شهدته في عامي /2011عام 
 :األخرىوالموجودات الثابتة  .2

 سوریّة:                                                             األرقام بمالیین اللیرات الالتّقلیدیّةالمصارف               
 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %68 6,019 10,082 13,835 16,774 17,901 17,032 16,535 16,764  الموجودات الثابتة

 %32 3,293 4,565 4,885 5,770 4,184 6,257 10,926 15,248 موجودات أخرى

 %100 9,312 14,648 18,720 22,543 22,085 23,289 27,461 32,012 المجموع

   5,335 4,073 3,823 (458) 1,204 4,172 4,551 مقدار النمو السنوي

   %57 %28 %20 %2- %5 %18 %17 معدل النمو السنوي

  )7الجدول رقم ( 
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  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                :                          اإلسالمیةالمصارف                   
 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %53 251 916 907 1,374 2,113 2,059 1,978 2,165  الموجودات الثابتة

 %47 971 1,033 1,689 1,234 1,053 814 1,761 2,225 موجودات أخرى

 %100 1,222 1,949 2,596 2,608 3,166 2,873 3,738 4,390 المجموع

   726 647 12 558 (293) 865 651 مقدار النمو السنوي

   %59 %33 %0.46 %21 %9- %30 %17 معدل النمو السنوي

  )8الجدول رقم ( 

 أعاله: ینویتضح من الجدول
الفترة ة وانخفاضها في بدای ،نموًا خالل فترتي الدراسة، مع تأثرها بنوعیها سورّیةشهدت موجودات المصارف الخاصة ال )1

) %35( الفترة األولى، ولكنها تابعت نموها في السنوات التالیة، حیث بلغ متوسط معدل النمو في 2012في عام  الثانیة
 ،لتقلیدیةل) بالنسبة %9إلى ( الثانیةفترة المعدل في هذا الإلسالمیة، وانخفض متوسط ل) %31و( ،الّتقلیدّیةللمصارف 

 هذه المصارف.للموجودات انمو معدالت  في الثانیةفترة المما یشیر لتأثیر  ) لإلسالمیة%15و(
) %59و( ،الّتقلیدّیة) بالنسبة للمصارف %57أكبر مقدار من النمو السنوي، حیث بلغ معدل النمو ( 2008شهد عام  )2

شهد تأسیس المصارف  2007الجدیدة، وعام  الّتقلیدّیةشهد افتتاحًا للعدید من المصارف  2008لإلسالمیة؛ وذلك كون عام 
 االنطالقة الفعلیة لها. 2008التي یعتبر عام  اإلسالمیة

) ملیون لیرة، وكانت -458( إلىوصل  إذْ ، الّتقلیدّیةبالنسبة للمصارف  2011بلغ مقدار النمو السنوي أدنى قیمه في عام  )3
 ) ملیون لیرة.-293بلغت ( حیث 2012في عام  اإلسالمیةأدنى قیمه لدى 

ثابتة دات الحیث تشكل الموجو  ؛اإلسالمیةوالموجودات األخرى بالنسبة للمصارف  ،التقارب النسبي بین الموجودات الثابتة )4
وبشكل  ،یالحظ سیطرة الموجودات الثابتة علیهو  ؛)%47(الموجودات األخرى ما نسبته تشكل  على حین)، %53ما نسبته (

 على حین)، %68بلغت الموجودات الثابتة ما نسبته ( إذْ بالمقارنة مع الموجودات األخرى،  الّتقلیدّیةكبیر لدى المصارف 
 ).%32كانت نسبة الموجودات األخرى (

 :والتسھیالت والتمویالت الموجودات المالیة .3
  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                :                        التّقلیدیّةالمصارف 

 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %17 11,619 9,127 18,759 27,874 36,870 31,809 55,350 50,523  الموجودات المالیة

 %83 65,903 110,186 146,686 219,997 202,702 159,257 130,505 129,682 التسھیالت االئتمانیة

 %100 77,522 119,314 165,446 247,871 239,572 191,066 185,854 180,206 المجموع

   41,791 46,132 82,426 (8,299) (48,506) (5,211) (5,649) مقدار النمو السنوي

   %54 %39 %50 %3- %20- %3- %3- معدل النمو السنوي

  )9الجدول رقم ( 
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  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                  :                         اإلسالمیةالمصارف 

 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %2 53 445 302 331 649 414 642 1,904  الموجودات المالیة

 %98 1,680 14,211 20,965 43,170 38,417 34,034 29,086 36,173 التمویالت المختلفة

 %100 1,733 14,657 21,267 43,501 39,065 34,447 29,728 38,077 المجموع

   12,924 6,610 22,234 (4,435) (4,618) (4,720) 8,349 مقدار النمو السنوي

   %746 %45 %105 %10- %12- %14- %28 معدل النمو السنوي

  )10الجدول رقم ( 

 أعاله: ینویتضح من الجدول
م مع تأثرها باالنخفاض عا ،عي المصارف، وخالل فترتي الدراسةالنمو المتصاعد في الموجودات المالیة لدى كال نو   )1

مما یشیر نوعًا ما الى ، الّتقلیدّیةلدى المصارف  السّیما/ 2014-2013وبشكٍل كبیر عامي / ،، ثم معاودتها للنمو2012
ا، ووسیلة والتمویالت، أو كرافد یدعم إیراداته ،تزاید اهتمام هذه المصارف بهذا النوع من االستثمارات كبدیل لمنح التسهیالت

 .سهلة التسییل الستخدام األموال المتوفرة لدیها
، یدّیةالتّقلوبشكٍل كبیر على التسهیالت التي تمنحها المصارف  ،2011الظروف التي تمر بها البالد ما بعد عام تأثیر   )2

/، شهدت هذه التسهیالت نموًا متصاعدًا من عام ألخر، وقد بلغ معدل النمو 2010-2007فخالل الفترة األولى بین عامي /
خر، بدءًا من عام هدت انخفضًا من عام ألش)، لكن خالل الفترة الثانیة %50لهذا البند لوحده ( 2010عام السنوي في 

 قد كانعلى حین أنه ) ملیون لیرة، 219,997( 2010بلغ مقدار النمو السنوي لها في عام حیث ، 2014ولغایة  ،2011
 .2014)، واستمر باالنخفاض حتى عام %-8) ملیون لیرة، وبمعدل نمو سنوي (-17,296( 2011مقدار النمو في عام 

وبین عامي  ،2011ما قبل عام فترة ، فخالل اإلسالمیةنحها المصارف التي تم على التمویالتثانیة فترة الالتأثیر   )3
لهذا البند  2010 خر، وقد بلغ معدل النمو السنوي في عام ألعام  من/، شهدت التمویالت نموًا متصاعدًا 2007-2010/

بلغ ف، 2013ولغایة  ،2011انخفضت التمویالت من عام ألخر، بدءًا من عام  )، لكن خالل الفترة الثانیة%106( لوحده
) -4,753( 2011مقدار النمو في عام  على حین بلغ) ملیون لیرة، 22,204( 2010في عام  لها مقدار النمو السنوي

في عام  االرتفاعولتعاود ) % -15( 2013)، واستمر باالنخفاض حتى بلغ في عام %-11(سنوي ملیون لیرة، وبمعدل نمو 
 .)) تحدیداً BBSYلالرتفاع الكبیر جدًا في معدل المشاركات التي یقوم بها (بنك البركة ( نتیجةً  ؛)%28( إلىوتصل  ،2014

ارنة مع ، عن الموجودات المالیة بالمقالّتقلیدّیةترتفع نسبة الموجودات المالیة بالمقارنة مع التسهیالت لدى المصارف   )4
تبلغ  على حین أنه، الّتقلیدّیة) لدى المصارف %17تبلغ نسبة الموجودات المالیة ( إذْ  ؛اإلسالمیةالتمویالت لدى المصارف 

 .اإلسالمیة) لدى المصارف %2نسبتها (
  :سورّیةفي  اإلسالمیةو  الّتقلیدّیةثانیًا: واقع هیكلیة المطالیب لدى المصارف 

  :ورّیةسالخاصة في  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةوفیما یلي عرض للبنود الرئیسیة لمطالیب المیزانیات الموحدة للمصارف 
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 الودائع وأنواعھا: .1

  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                          التّقلیدیّةالمصارف                   
 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %9 10,954 16,888 21,693 27,252 36,587 31,001 53,370 63,823  ودائع المصارف

 %91 223,902 275,515 346,816 441,331 327,399 310,441 393,783 446,858 ودائع العمالء

 %100 234,855 292,403 368,508 468,583 363,986 341,442 447,154 510,681 المجموع

   57,548 76,105 100,075 (104,597) (22,544) 105,712 63,527 مقدار النمو السنوي

   %25 %26 %27 %22- %6- %31 %14 معدل النمو السنوي

  )11الجدول رقم ( 
  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                       اإلسالمیةالمصارف                    

 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %7 - - - 586 2,493 4,192 28,977 35,631  المركزي سوریّةایداعات لمصرف 

 %19 3,903 482 3,491 1,363 3,229 47,234 39,439 44,454 ودائع مصارف ومؤسسات مصرفیة

 %24 1,939 7,208 8,663 16,610 13,530 32,213 46,650 45,982 حسابات جاریة

 %51 3,878 27,927 48,870 63,700 46,998 36,144 41,400 47,253 حقوق أصحاب االستثمار المطلق

 %100 9,720 35,617 61,024 82,260 66,251 119,782 156,466 173,320 المجموع

   24,049 20,943 14,830 (16,702) (10,854) 5,257 5,853 مقدار النمو السنوي

   %266 %71 %35 %19- %81 %31 %11 معدل النمو السنوي

  )12الجدول رقم ( 

 أعاله یتضح ما یلي: ینومن الجدول
 بالنسبة للودائع وهي: اإلسالمیةوجود ثالثة بنود إضافیة في میزانیة المصارف  )1

، وهي تشهد نموًا كبیرًا من عام ألخر، وشهد 2010هذه الحسابات في عام  تفتح :المركزي سوریّةإیداعات لمصرف   .أ
 ) ملیون لیرة.24,785أعلى معدالت النمو لها، حیث وصل مقدار النمو السنوي لـ( 2013عام 
ویعود فصل هذا البند عن بند حقوق أصحاب االستثمار المطلق، والذي یقابلها في میزانیة المصارف  :الحسابات الجاریة  .ب

وأطر عملها، ویشكل هذا البند المصدر الثاني  ،اإلسالمیةلمعاییر إعداد میزانیات المصارف  ،(ودائع العمالء) الّتقلیدّیة
 عامي ) منها، وشهد هذا البند تراجعًا في%24نسبته (فتبلغ ، سورّیةال اإلسالمیةلدى المصارف  اإلیداعاتلألموال من 

 .2014، وشهد تراجعًا طفیفًا في عام 2013، لكنه عاود النمو عام /2012، 2011/
 یدّیةالّتقلعن  اإلسالمیةمصرفیة ووجود هذا الحساب نابع من اختالف أطر العمل ال :حقوق أصحاب االستثمار المطلق  .ت
واستحقاق عوائدها، لذا تم فصله عن باقي المطالیب، وهو یعتبر مصدر األموال الرئیس  ،األموال ما یتعلق بطرق استثمارفی

، اإلیداعات) من إجمالي %51، یشكل هذا البند نسبة (سورّیةال اإلسالمیةبشكٍل عام، وبالنسبة للمصارف  اإلسالمیةللمصارف 
 مما أدى النخفاضه في بشكٍل سلبي، فیه الفترة الثانیةایة بد، وأثرت 2011عام وشهد هذا الحساب نموًا في فترة ما قبل 

 /.2014، 2013/، ومن ثم شهد تحسنًا في عامي /2012،2011عامي /
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نموًا متصاعدًا، ولكنها تأثرت  2011عام ، فقد شهدت في فترة ما قبل الّتقلیدّیةبالنسبة لودائع العمالء في المصارف  )2
 ولتشهد تحسنًا فیما بعد. والثاني،انخفضت في العامین األول  إذْ ؛ الفترة الثانیةكبیر في بدایة  بشكلٍ 

خالل فترتي  عاتاإلیدا یالحظ النمو في هذه  الّتقلیدّیةوالمؤسسات المصرفیة، فلدى المصارف  ،بالنسبة لودائع المصارف  )3
وأخر في  ،فیالحظ النمو الكبیر بین عام اإلسالمیة، وأما لدى المصارف 2012وانخفاضها فقط في عام  ،، وتأثرهاالدراسة
 أعوام في اإلیداعاتإلى االنخفاض الذي شهدته هذه  تجدر اإلشارةلكن ، وخالل فترتي الدراسة أیضًا، و اإلیداعاتهذه 

بیر على لم تكن ذات تأثیر ك الثانیةفترة ال نّ إبالتالي یمكننا القول ظروف العمل، ى لإ/ یمكن عزوه 2008-2010-2013/
 ةاإلسالمیلدى المصارف  اإلیداعاتداعات المؤسسات المصرفیة لدى كال نوعي المصارف، كما یالحظ كبر حجم هذه ای

تشكل  على حین أنها) من إجمالي الودائع، %9ما نسبته ( التّقلیدّیة، حیث تشكل لدى الّتقلیدّیة لدى اإلیداعاتبالمقارنة مع 
 ).%19ما نسبته ( اإلسالمیةلدى 

 :النقدیة والمخصصات المختلفة والمطلوبات األخرىالتأمینات  .2
           سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                              التّقلیدیّةالمصارف              

 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %54 10,021 13,641 15,105 14,591 20,149 15,445 13,325 16,672  نقدیةتأمینات 

 %8 891 1,563 1,377 1,643 1,536 1,149 3,794 5,835 مخصصات مختلفة

 %37 6,539 5,508 7,091 10,170 9,306 16,968 14,246 11,808 مطلوبات أخرى

 %100 17,451 20,712 23,573 26,404 30,991 33,562 31,365 34,315 المجموع

   3,261 2,861 2,831 4,587 2,571 (2,197) 2,950 مقدار النمو السنوي

   %19 %14 %12 %17 %8 %7- %9 معدل النمو السنوي

  )13الجدول رقم (
  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                           اإلسالمیةالمصارف               

 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %88 2,087 3,029 5,049 2,137 12,603 13,044 26,713 43,974 تأمینات نقدیة

 %1 0 85 125 236 232 21 30 264 مخصصات مختلفة

 %11 57 273 1,360 1,813 3,006 3,085 1,745 2,829 مطلوبات أخرى

 %100 2,144 3,387 6,533 4,186 15,841 16,150 28,489 47,067 المجموع

 1,243 3,147 (2,348) 11,656 309 12,339 18,578 مقدار النمو السنوي
 

 

 %58 %93 %36- %278 %2 %76 %65 معدل النمو السنوي
 

 

  )14الجدول رقم (

 أعاله یالحظ التالي: ینولومن الجد
لدى نوعي  2010بشكٍل عام، رغم أنها قد شهدت تراجعًا في عام  األولىفترة الشهدت التأمینات النقدیة نموًا خالل  )1

هد حین أنه ش على من عام ألخر، الّتقلیدّیةشهد هذا البند تقلبًا لدى المصارف  2011ما بعد عام المصارف، لكن في فترة 
 ،وخالل نفس الفترة، وتشكل هذه التأمینات كنسبة عند مقارنتها مع المخصصات ،اإلسالمیةنموًا وبشكٍل كبیر لدى المصارف 
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)، %54ما نسبته ( الّتقلیدّیةحین أنها تشكل لدى المصارف  على، اإلسالمیة) لدى المصارف %88والمطلوبات األخرى (
)، مما %4( التّقلیدّیة، بینما تشكل لدى اإلسالمیة) لدى المصارف %15مالي المطلوبات (وتشكل التأمینات كنسبة من إج

 .التّقلیدّیة منحهاالتي تبالمقارنة مع التسهیالت  اإلسالمیةالتي تمنحها المصارف  المصرفیة التسهیالت حجم یشیر إلى كبر
دراسة، أما بالنسبة خر خالل فترتي الآو  ،تذبذبًا بین عام الّتقلیدّیةارف بالنسبة للمخصصات المختلفة فقد شهدت لدى المص )2

 وانخفاضًا كبیرًا. ،فقد شهدت تراجعاً  2011ما بعد ، أما في فترة 2011فقد شهدت نموًا في فترة ما قبل  اإلسالمیةللمصارف 
مع مالحظة النمو  والثانیة ،األولىفترة الخر لدى نوعي المصارف، في النمو في حجم المطلوبات األخرى من عام آل )3

 .اإلسالمیةلدى المصارف  2013، والتراجع الكبیر فیها عام الّتقلیدّیةالمتذبذب في هذا البند لدى المصارف 
 :حقوق الملكیة (حقوق المساھمین) .3

           سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                       التّقلیدیّةالمصارف                         
 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %77 16,750 24,750 34,500 50,085 58,517 58,767 58,849 59,074  رأس المال المصرح والمكتتب بھ

 %7 766 1,558 2,718 4,518 5,488 5,719 5,636 5,570 االحتیاطیات المختلفة وأرصدة أخرى

 %33 (796) (1,312) (1,587) (1,091) 4,270 16,353 53,712 82,698 /الخسائر المدورة غیر المحققةاألرباح

 %17- 2,037 3,581 3,585 2,258 (839) (10,172) (34,687) (43,480) /الخسائر المدورة المحققةاألرباح

 %100 18,757 28,578 39,217 55,769 67,436 70,667 83,510 103,862 المجموع

   9,820 10,639 16,552 11,667 3,231 12,843 20,352 مقدار النمو السنوي

   %52 %37 %42 %21 %5 %18 %24 معدل النمو السنوي

  )15الجدول رقم (        
  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                    اإلسالمیةالمصارف                        

 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %92 7,500 7,500 7,502 12,943 16,512 18,043 18,052 18,393  رأس المال المصرح والمكتتب بھ

 %1 0 59 143 290 351 217 248 484 االحتیاطیات المختلفة وأرصدة أخرى

 %12 (256) (389) (446) (326) 686 2,839 9,794 15,680 /الخسائر المدورة غیر المحققةاألرباح

 %6- (196) (64) (197) (297) (546) (1,450) (3,243) (4,754) المحققة المدورة /الخسائر األرباح

 %100 7,048 7,107 7,002 12,611 17,002 19,649 24,852 29,802 المجموع

   58 (105) 5,609 4,391 2,647 5,203 4,951 مقدار النمو السنوي

   %1 %1- %80 %35 %16 %26 %20 معدل النمو السنوي

  )16الجدول رقم (

 أعاله یتضح لنا اآلتي: ینولومن الجد
، شهد 2011بنوعیها نموًا متواصًال خالل فترتي الدراسة، ففي فترة ما قبل  سورّیةشهد رأس مال المصارف الخاصة في  )1

رأس المال نموًا من عام ألخر؛ نظرًا لقرارات زیادة رأس مال المصارف القائمة، ونتیجًة لتأسیس عدٍد كبیر من المصارف 
نتیجًة لمتابعة تطبیق قرارات زیادة رأس المال ، فقد شهد رأس المال نموًا أیضًا؛ ولكن 2011 ما بعد الجدیدة، وأما في فترة

 فترة.هذه ال فقط، كون لم یتم تأسیس أي مصرف جدید في
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فقد  لّتقلیدّیةاسجلت االحتیاطیات المختلفة واألرصدة األخرى نموًا من عام ألخر خالل فترتي الدراسة، وبالنسبة للمصارف  )2
 2012فقد انخفض هذا البند لدیها في عام  اإلسالمیةلمصارف وأما ا /،2014،2013شهد هذا البند تراجعًا في عامي /

 الرتفاع فیما بعد.ا فقط، وعاودَ 
/ الخسائر غیر المحققة، فقد سجل هذا البند تحوالٍت كبیرة خالل فترتي الدراسة، ففي فترة ما قبل األرباحبالنسبة لبند  )3

مقابل  ورّیةسكان یشهد هذا البند انخفاضًا مستمرًا من عام ألخر، نظرًا للتحسن الذي كان یشهده سعر صرف اللیرة ال 2011
، فقد أصبح هذا البند یشهد نموًا كبیرًا من عام ألخر، وذلك نتیجًة للتراجع في سعر الثانیةفترة ال، أما في عمالت األجنبیةال

 صرف اللیرة مقابل الدوالر.
قامت  إذْ ابیة، نتائج إیج األولىفترة الطیلة  الّتقلیدّیةالمحققة، شهدت أعمال المصارف  المدورة سبة لألرباح/الخسائربالن )4

أثرت أعمالها فقد ت الفترة الثانیةواالنخفاض من عام ألخر، أما في  ،تراوحت بین االرتفاع بتدویر أجزاء كبیرة من أرباحها
هد نتائج أعمالها تش ، فلماإلسالمیةوبشكٍل متصاعد من عاٍم ألخر، أما المصارف  ،خسائر قوم بتدویروأصبحت ت ،بشكٍل كبیر

علیها  ثانیةال فترةالظروف في ال، ولكن أثرت بل على العكس كانت جمیعها خسائر خالل فترتي الدراسة مدورة أرباح ةَ أیّ 
الذي  ، وذلك على الرغم من النمو الكبیرآلخر مٍ من عا قوم بتدویرهاأكبر؛ حیث شهدت تضاعفًا في الخسائر التي ت بشكلٍ 

معظم هذه الخسائر كانت عبارة عن أموال تم السطو علیها من فروع وٕان شهدته أعمال هذه المصارف خالل هذه الفترة، 
  .المصارف في المناطق التي شهدت اضطرابات
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  عـــــــــــــراباملـــبــحـــــث الـ
  روفاهتاومص سوريّةيف  اإلسالميةو التّقليديّةملصارف ا إيراداتالتحليل املايل هليكليّة 

  :املقدمة

واإلیفاء  ،باحاألر بهدف تحقیق  وٕانجاز عملیاتها ،تستخدم المصارف المصادر والموارد المالیة المتاحة لدیها، للقیام بأعمالها
 افةً مع مراعاة عوامل السیولة والضمان واالحتیاطیات إض ب علیها نتیجة مزاولتها ألعمالهاوالمصاریف التي تترت ،بااللتزامات

 ،اإلسالمیةهري بین المصارف اظوعلى الرغم من التشابه ال، 1واألنظمة التي تحكم هذه العملیات ،لمجموعة من القواعد
، إال أن مویلیةاألنشطة الت، وبعض والوظائف الرئیسیة ذاتها في عملیات الوساطة المالیة ،، لناحیة قیامها بالمهامالّتقلیدّیةو 

  :2االختالف بینهما یكمن في فرقین رئیسیین هما
 الّتقلیدّیةأما  الفكریة والفلسفیة، اإلسالمیةتمارس أعمالها المصرفیة وفقًا ألحكام وقواعد الشریعة  اإلسالمیةإن المصارف  وًال:أ

  لفكر الرأسمالي.في إطار ا ،ة والفلسفیة المنظمة والحاكمة لهافتمارس أعمالها باالستناد إلى قاعدة سعر الفائدة والقواعد الفكری
خرى أ عطاًء كونها محرمة شرعًا، وتستعیض عنها بطرق تمویلیة التعامل بالفائدة أخذًا أو اإلسالمیةتحرم المصارف  ثانیًا:

، إلسالمیةابین معدل الربح المفروض من المصارف  أحیاناً  تساويوجود مع وضوابطها، وذلك  اإلسالمیةتتفق وأحكام الشریعة 
بین الطرق  ةالجوهری قو وضوح للفر  وعدم ،، مما یثیر نوعًا من اللغط والخلطالّتقلیدّیةومعدل الفائدة المفروض من المصارف 

  :له تعالىلقو  اإلسالمیةلنظر تفسیر ذلك من وجهة ا ویرجع الفائدة، والمتمثلة بسعر ،الّتقلیدّیةو  اإلسالمیة التمویلیة

   )275لبقرة ا(﴾ أَ�َّهُمْ قَالُوا إِ�َّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِ ﴿

  وهي تختلف اختالفًا كلیًا عن الربا المتمثل بالعائد المحدد والثابت. ،ن عملیات البیع والشراء قد أباحها هللاإأي 
وٕان لالقتصاد اإلسالمي منهجه في تحدید خصائص اإلیرادات والمصروفات لبیان الحالل والحرام فیهما، فاألعمال من وجهة 

  ى:نظر الشرع اإلسالمي تقسم إل
 أعمال نقیة (مباحة) خالیة من الشبهات. -1
 أعمال محرمة ال یجوز التعامل معها. -2
 .3أعمال تحت الشبهة (مختلطة) شابتها أعمال محرمة أدت لكونها كذلك -3

  ها للزبائن،الخدمات المختلفة التي تقوم بتوفیر ، لقاء التي تتحصل علیهابأنها تلك المبالغ لدى المصارف  باإلیرادات ویقصد
                                                            

 .33بق، صشیخ عثمان، عمر، مرجع سا 1
 .5وهیب، قحطان، مرجع سابق، بتصرف، ص  2
 .85، حماه، سوریا، دار أبي الفداء العالمیة للنشر، ص2، ط صناعة التمویل في المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة). 2015سامر، قنطقجي. ( 3
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  .أو الخارجیة تلفة سواًء الداخلیةعن طریق توظیف األموال المتوفرة لدیها من المصادر المخ التي تمنحها، عملیات التمویلولقاء 
 ،لمتاحةا ویقصد بتوظیف األموال في المصارف بأنه: كافة األشكال واألسالیب والصیغ التي یتم من خاللها تشغیل الموارد

  .1تم بالتعاون مع مستثمرین آخرین أي ؛غیر مباشر مكان مباشرًا أأرف سواء لالستثمار لدى المصوالقابلة 
ن الغیر، ، لقاء عملیات اجتذاب األموال متلك المبالغ التي تتكبدها وتترتب علیهابأنها  لدى المصارف بالمصروفاتویقصد 

  طفاءات بأنواعها. واالستهالكات واإل یر ومزاولة أعمالهایوالعموالت بأنواعها المختلفة التي تدفعها لتس
لة للطریقة التي وبطریقة مماث، سورّیةفي  اإلسالمیةو  الّتقلیدّیةوسیتم في هذا المبحث تحلیل اإلیرادات والمصاریف للمصارف 

فیما یخص المیزانیات المجمعة، وذلك عبر تشكیل قوائم دخل مجمعة لكٍل من المصارف  ،في المبحث السابق تاستخدم
  ./2014-2007/والمقارنة فیما بینها للفترة بین عامي  وتحلیلها اإلسالمیةو  الّتقلیدّیة

 :سورّیةفي  الّتقلیدّیةو  اإلسالمیةأوًال: أهم عناصر اإلیرادات في المصارف 
  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                       التّقلیدیّةالمصارف 

 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــــالبی

 %56 11,129 13,800 15,179 18,957 22,895 23,074 20,709 21,049 الفوائد الدائنة

 %8 1,469 1,957 2,356 2,789 3,025 2,722 3,996 3,864 العموالت والرسوم الدائنة

التشغیلیة الناتجة عن تقییم العمالت  األرباحصافي 
 االجنبیة

1,709 1,964 1,247 1,140 716 595 385 (1) 3% 

 %32 (538) (516) (333) 496 5,314 12,391 30,61537,532 أرباح (خسائر) تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة

 %0.03 36 (490) 105 28 40 93 133 121 صافي أرباح (خسائر) موجودات مالیة متوفرة للبیع

 %0.02 33 (5) 10 12 (13) 9 5 (1) أرباح (خسائر) موجودات مالیة متوفرة للمتاجرة

 %0.03 0 0 42 40 0 0 0 0 صافي أرباح موجودات مالیة قروض وسلف

خسائر بیع موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 
 االستحقاق

0 48 (8) 0 0 0 0 0 0.02% 

 (%0.02) 0 0 0 0 (3) (6) (14) (17) خسائر مشتقات مالیة

 %0.38 38 69 182 82 98 132 205 183 صافي إیرادات تشغیلیة اخرى

  5,025 8,152 10,245 12,783 20,141 25,764 51,118 44,338 إجمالي الدخل التشغیلي

إجمالي الدخل التشغیلي بدون أرباح تقییم القطع 
 البنیوي

13,722 13,586 13,373 14,828 12,287 10,578 8,668 5,562  

 %100 12,166 15,200 18,136 23,120 32,495 39,653 64,577 57,523 المجموع

  0 3,034 2,936 4,984 9,376 7,158 24,924 (7,054) النمو السنويمقدار 

   %25 %19 %27 %41 %22 %63 (%11) النمو السنوي معدل

 %100 %5 %6 %7 %9 %12 %15 %25 %22 األھمیة النسبیة لإلیراد

  )17الجدول رقم (
  
  

                                                            
، بتصرف، مصر: منشورات اتحاد المصارف العربیة، ص واإلسالمي إدارة األصول ومخاطر التمویل في العمل المصرفي التقلیدي). 2002الغریب، ناصر. ( 1

193. 
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  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                    اإلسالمیةالمصارف 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 البیـــــان
من التأسیس 
وحتى نھایة 

2007 
 النسبة

 %35 22 850 1,706 2,824 3,677 3,218 2,210 2,322  اإلسالمیةإیرادات االنشطة التمویلیة 

 %4 164 225 267 186 183 242 216 301 اإلسالمیةإیرادات األنشطة االستثماریة 

حصة المصرف كمضارب من حسابات 
 %6 3 174 397 733 677 377 337 281 االستثمار المطلقة

 %3 0 0 2 48 99 241 481 591 إیرادات المصرف من استثماراتھ الذاتیة

 %13 16 136 190 249 458 931 2,400 2,104 إیرادات رسوم وعموالت

صافي أرباح تشغیلیة ناتجة عن تقییم 
 العمالت األجنبیة

820 673 862 170 81 77 61 (30) 6% 

أرباح غیر محققة ناتجة عن تقییم مركز 
 %32 (256) (133) (57) 119 1,012 2,154 6,955 5,885 القطع البنیوي

نصیب المصرف من إدارة االستثمارات 
 %0.35 0 21 1 18 24 16 20 69 المقیدة بصفتھ وكیالً 

 %0.94 0 8 5 14 33 55 238 106 إیرادات تشغیلیة اخرى

 (101) 620 1,040 2,197 3,346 4,314 7,790 7,105 إجمالي الدخل التشغیلي
 

إجمالي الدخل التشغیلي بدون أرباح 
 البنیويتقییم القطع 

6,285 7,117 3,451 3,176 2,116 964 559 (71)  

 %100 (80) 1,342 2,589 4,273 6,333 8,097 13,528 12,479 المجموع

 0 1,422 1,247 1,684 2,060 1,764 5,432 (1,049) مقدار النمو السنوي
 

 (%1572) %93 %65 %48 %28 %67 (%8) معدل النمو السنوي
 

 

 %100 %0 %3 %5 %9 %13 %17 %28 %26 لإلیراداألھمیة النسبیة 

 )18الجدول رقم (

 أعاله یتضح لنا التالي: ینومن الجدول
)، وشهدت هذه %56وصلت نسبتها إلى ( إذْ  ؛المصدر الرئیس لإلیرادات الّتقلیدّیةتشكل الفوائد الدائنة بالنسبة للمصارف  )1

أو سلبًا، مع أنها واجهت انخفاضًا  ،علیها ایجاباً  2011ما بعد عام فترة ظروف اإلیرادات نموًا خالل فترتي الدراسة، ولم تؤثر 
 إلسالمیةاحین احتلت األنشطة التمویلیة لدى المصارف  على، ، ولكنها عاودت التحسن في العام الذي یلیه2013في عام 

بدایًة  اً مستمر  تراجعاً  شِهدأنه  إذْ  ؛الثانیة فترةال)، وقد تأثر هذ البند في %35وبلغت نسبتها ( ؛المرتبة األولى بین اإلیرادات
 .2012من عام 

لغت نسبته حیث ب ؛اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةاحتل مركز القطع البنیوي المرتبة الثانیة من بین اإلیرادات لدى المصارف  )2
اعدًا خاللها؛ نتیجًة ومتص ،على هذا البند، حیث شهد نموًا كبیراً  للفترة الثانیة) لدى كًال منها، ویالحظ التأثیر الكبیر 32%(

 مع العمالت األجنبیة. سورّیةللتغیرات الكبیرة في أسعار صرف اللیرة ال
) %13) و(%8وبلغت ما نسبته ( ؛اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةجاءت الرسوم والعموالت في المرتبة الثالثة إلیرادات المصارف  )3

؛ نظرًا لتنامي الدور الخدمي لهذه المصارف خالل الفترة 2011هذا البند نموًا ملحوظًا ما بعد عام د شهو على التوالي، 
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وعموالتها  ،والتحویالت التي یتم تسدید رسومها ،فیما یتعلق بالعملیات الخارجیة (االعتمادات المستندیة) السّیماالمذكورة، 
  .بالقطع األجنبي

، اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةلدى المصارف  التشغیلیة الناتجة عن تقییم العمالت األجنبیة في المرتبة الرابعة األرباحجاءت  )4
ولدى  ،2014شهد هذا البند نموًا خالل فترتي الدراسة مع تراجع بسیط في عام ) على التوالي، و %6، %3نسبتها (وبلغت 

 .ن أیضاً نوعیال
ات االستثمار المطلقة في المرتبة الرابعة أیضًا من إجمالي اإلیرادات لدى جاء بند حصة المصرف كمضارب من حساب )5

؛ وذلك نظرًا لضیق بعدهوتراجع وبشكٍل كبیر  ،2011ما قبل عام )، وشهد هذا البند نموًا %6بنسبة ( اإلسالمیةالمصارف 
 الممنوحة. االستثماري عملیات التمویلاالستثماریة، ولتخفیض المصارف ل الفرص

من الم بشكٍل عام حول الع اإلسالمیة ، من المشاكل ذاتها التي تعاني منها المصارفسورّیةال اإلسالمیةتعاني المصارف  )6
 تاستثمار االو  ،االستثماریة األنشطةفتشكل اإلیرادات من  ؛األعمال االستثماریة عارتفاع أعمال المرابحة لدیها بالمقارنة م

حین تشكل اإلیرادات التمویلیة،  على) على التوالي من إجمالي اإلیرادات، %3، %4( ةنسب سورّیةلدى المصارف ال الذاتیة
على هذا البند، حیث أنه  الثانیةفترة ال ظروف ، ولم تؤثرمن االیرادات )%35والتي تشكل المرابحة النسبة الساحقة منها (

اریة لدى تقریبًا، مما یعبر عن ضعف االستراتیجیات االستثم نفسه المستوىوبوخاللها  ،ان یشهد ارتفاعًا وانخفاضًا قبلهاك
 ، وتوجهها نحو العائد المضمون والسریع.سورّیةال اإلسالمیةالمصارف 

، بل على العكس شهد 2011ما بعد عام  فظرو بنوعیها ب سورّیةلم یتأثر إجمالي الدخل التشغیلي للمصارف الخاصة ال )7
یر المحققة من تقییم غ األرباح، حیث تعتبر بالمقارنة مع الفترة السابقةفترة هذه الیة في نموًا كبیرًا، ووصل إلى أرقام قیاس

مركز القطع البنیوي سببًا لهذه النتیجة؛ إذا من غیر المنطقي عدم تأثر دخل المصارف رغم كل ما تشهده أعمالها من 
لنظر لعمالئها، وعملیات النهب لبعض فروعها، وباعسار المالي انخفاض، والخسائر التي تحققها من ارتفاع المصاریف، واإل

 الدخللتباین بین وا ،إلجمالي الدخل التشغیلي بدون احتساب أرباح تقییم القطع البنیوي الذي قمنا باحتسابه، یالحظ الفرق
في أعوام  ّیةالّتقلیدالمصارف  دخلیالحظ االنخفاض في ف، في الفترة المذكورة يالحقیق والدخل ،المعلن من قبل المصارف

 ترة على نتائج أعمال هذه المصارف، أما بالنسبة للمصارفهذه الف تأثیر ى/، وبالتالي یظهر لدینا مد2012-2013-2014/
رة الفتن فترتي الدراسة، ولكن یمكن القول إ نموًا خالل دخلها ، وشهد2014دخل لدیها إال في عام نخفض الفلم ی اإلسالمیة

انت أقل ك ودخلها ،اإلسالمیة، كما یمكننا القول أن نتائج أعمال المصارف دخلهاعًا ما على معدل النمو في أثرت نو  الثانیة
 في نها فقط شهدت تباطأً بل إ التّقلیدّیةا حدث لدى المصارف ؛ كونها لم تشهد انخفاضًا كم2011ما بعد عام تضررًا بفترة 

  رئیس؛تي تدفع على الودائع بشكلٍ عمل كال النوعین، من حیث العوائد ال، وهذه النتیجة تأتي من الفرق بین طبیعة النمو
الثالثة  من الشهر إلى ودائعال) على %8( ثابت معدل فائدة 2011عام دیها منذ الل اإلیداعاتتدفع على  الّتقلیدّیةلمصارف فا
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عة الموز  األرباحال یصل معدل  ةاإلسالمیالمصارف  على حین أن وهي أقل مدة إیداع تقبل بربط ودیعة خاللها، أشهر،
طبعًا، األمر  اوهي غیر ملزمة بتوزیعه ،)2011(من عام  ولذات الفترة ،)%7أو  %6وعلى ودائع السنة ألكثر من ( ،لدیها

 . الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةالفرق بین نتائج المصارف الذي یعطي صورة نوعًا ما عن أسباب 
 على)، %63بلغت النسبة ( إذْ  ؛2013لسنوي في مصادر األموال عام أعلى معدالت النمو ا الّتقلیدّیةحققت المصارف  )8

، حیث بلغت النسبة 2009حققت أعلى معدالت النمو السنوي في مصادر األموال عام  اإلسالمیةحین أن المصارف 
)93%(حیث  2014في عام  اإلسالمیةو  ،التّقلیدّیةوانكماش في مصادر األموال لدى المصارف  ،، وقد لحق أسوأ تراجع

 ).%8-، %11-بلغ معدل النمو السنوي فیه (
معًا، وذلك من حیث األهمیة  اإلسالمیةو  ،التّقلیدّیةالمرتبة األولى في مصادر األموال لدى المصارف  2013احتل عام  )9

) %0، %28للتقلیدیة، وبمعدل () %5،%25في المرتبة األخیرة، وذلك بمعدل ( 2007النسبیة لإلیرادات السنویة، وجاء عام 
 لإلسالمیة.

على حین ، 2011كان في عام  الّتقلیدّیةالمصارف  هبعزل بند تقییم مركز القطع البنیوي یالحظ أن أعلى دخل قد حققت )10
والعموالت بسد  ،یالحظ كیف ساهمت اإلیرادات من الرسوم إذْ ، 2013كان في  اإلسالمیةأعلى دخل قد حققته المصارف  أن

 والتي ظهرت نتیجة النخفاض العوائد من التمویالت الممنوحة. ،الثغرة نوعًا ما
  :سورّیةفي  الّتقلیدّیةو  اإلسالمیةثانیًا: أهم عناصر المصروفات في المصارف 

  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                       التّقلیدیّةالمصارف 
 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــالبی

 %39 7,080 6,911 7,791 10,195 12,218 13,625 12,903 13,181  الفوائد المدینة

 %1 61 136 100 141 136 264 605 198 العموالت والرسوم المدینة

 %14 1,266 1,884 2,855 3,739 4,266 4,384 5,241 5,365 مصاریف إداریة وعمومیة

 %4 397 603 939 1,195 1,455 1,442 1,294 1,225 استھالكات وإطفاءات

 %29 240 307 559 653 5,810 14,943 28,900 11,195 مخصص تدني الخسائر االئتمانیة

 %3 17 78 39 56 221 562 2,201 3,057 مخصصات متنوعة

 %10 1,013 1,705 2,300 2,653 2,826 2,982 3,747 4,146 تشغیلیة وخسائر أخرىمصاریف 

  2,933 4,453 6,578 8,295 14,578 24,313 41,382 24,988 إجمالي المصروفات التشغیلیة

 %100 10,074 11,624 14,583 18,632 26,932 38,202 54,889 38,366 المجموع

   1,551 2,959 4,049 8,300 11,271 16,687 (16,524) النمو السنوي مقدار

   %24 %32 %27 %54 %51 %54 (%34) النمو السنوي عدلم

 %100 %5 %5 %7 %9 %13 %18 %26 %18 مصروفاألھمیة النسبیة لل

  )91الجدول رقم (
                                                            

 ) والذي یعزى االرتفاع الكبیر فیه؛ لكون هذه المصارف أسست تقریبًا وبدأت مزاولة أعمالها في منتصف ونهایة عام 2008ذلك مع تجاهل معدل النمو السنوي المرتفع جدًا في عام ،(
 ) كسنة مقارنة كونها تعتبر سنة عمل ونشاط عادیة ولیست سنة تأسیس.2009)، لذا تم اعتماد سنة (2008تأسیسها وبدأ أعمالها حتى بدایات عام ()، ولم تستكمل عملیات 2007(
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  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                    اإلسالمیةالمصارف 
 النسبة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــالبی

 %29 16.07 717 1,332 1,941 2,119 1,935 1,106 1,531  إجمالي العائد على حسابات االستثمار المطلقة

 %5 4.86 4 3 0 1 659 460 662 أعباء رسوم وعموالت

 %14 173.63 240 325 675 768 855 941 1,245 مصاریف إداریة وعمومیة

 %4 29.58 83 133 164 235 272 274 289 وإطفاءاتاستھالكات 

 %9 0.00 7 294 42 73 986 1,044 694 مخصصات مختلفة

 %26 0.00 0 198 70 800 1,158 4,124 3,126 مخصص الدیون المشكوك بتحصیلھا

 %13 185.14 171 279 583 695 842 945 1,100 تمویلیة وتشغیلیة مختلفةمصاریف 

  388.35 502 1,016 1,355 1,658 2,915 3,154 3,273 إجمالي المصروفات التشغیلیة

 %100 409.28 1,223 2,564 3,475 4,691 6,706 8,893 8,647 المجموع

  0 814 1,341 911 1,216 2,016 2,186 (246) مقدار النمو السنوي

)%3( معدل النمو السنوي  33% 43% 35% 35% 110% 199%   

 %100 %1 %3 %7 %9 %13 %18 %24 %24 مصروفھمیة النسبیة للاأل

  )20الجدول رقم (

  ومن الجدولین أعاله یتضح اآلتي:
) من إجمالي %39، حیث بلغت نسبتها (الّتقلیدّیةتشكل الفوائد المدینة االستخدام األساسي لألموال لدى المصارف  )1

، إلسالمیةاالمصروفات لدیها، كما یشكل العائد على حسابات االستثمار المطلق االستخدام األساسي لألموال لدى المصارف 
 ) من إجمالي المصروفات لدیها.%29بلغت نسبتها ( إذْ 
بته بة الثانیة بین المصاریف، حیث بلغت نسالمرت الّتقلیدّیةاحتل مخصص تدني الخسائر االئتمانیة لدى المصارف  )2
ت نسبته ، وبلغاإلسالمیة) من إجمالي المصاریف، واحتل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها المرتبة ذاتها لدى 29%(
 لدى نوعي المصارف.و  ،2011من عام وتضاعفًا كبیرًا  ،) من إجمالي المصروفات، وقد شهد هذان البندان نمواً 26%(
) من إجمالي %14والعمومیة في المرتبة الثالثة لدى نوعي المصارف، وبلغت نسبتها لدیهما ( ،اریف اإلداریةجاءت المص )3

 األولىفترة لاالسنویة خالل  اوتطوره ،، ولكن كانت معدالت نموهاة الثانیةفتر الالمصروفات، وقد شهد هذا البند نموًا خالل 
 أكبر نوعًا ما.

وبلغت نسبتها  ،الّتقلیدّیةوالخسائر األخرى المرتبة الرابعة بین المصاریف لدى المصارف  ،احتلت المصاریف التشغیلیة )4
وبلغت نسبتها  ،اإلسالمیةحین جاءت المصاریف التمویلیة والتشغیلیة األخرى في المرتبة ذاتها لدى المصارف على )، 10%(
)13%.( 
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) من %9، وبلغت نسبته (اإلسالمیةلدى المصارف  جاء بند المخصصات المختلفة (المتنوعة) في المرتبة الخامسة )5
)، وشهدت هذه %3، وبلغت نسبته (الّتقلیدّیةحین كان في المرتبة السادسة لدى المصارف  علىإجمالي المصروفات، 

 أكبر نوعًا ما.الثانیة فترة الالمخصصات نموًا كبیرًا خالل فترتي الدراسة، وكانت معدالت نموها السنویة خالل 
ابعة لدى حین كان في المرتبة الس على، التّقلیدّیةواإلطفاءات في المرتبة الخامسة لدى المصارف  ،د االستهالكاتجاء بن )6

 ).%4، وكانت نسبته لدى كال نوعي المصارف تساوي (اإلسالمیةالمصارف 
حین كان في المرتبة  على)، %1، وقد بلغت نسبته (الّتقلیدّیةوالعموالت المرتبة السابعة لدى المصارف  ،احتل بند الرسوم )7

)، وشهد هذا البند تذبذبًا لدى كال نوعي المصارف خالل فترة ما قبل %5، وبلغت نسبته (اإلسالمیةالسادسة لدى المصارف 
 /.2014-2013-2012نموًا كبیرًا جدًا خاصة في أعوام / حین أنه شهد على، 2011عام 

أكبر ارتفاع لدى  2013ولدى نوعي المصارف، وشهد عام  ،شغیلیة نموًا خالل فترتي الدراسةشهد إجمالي المصروفات الت )8
 .2014في هذه المصاریف في عام  اإلسالمیة، وكان أكبر ارتفاع شهدته المصارف الّتقلیدّیةالمصارف 

بلغت  إذْ  ؛/2013،2011/في عامي  الّتقلیدّیةكانت أعلى معدالت النمو السنوي في استخدامات األموال لدى المصارف  )9
 ؛2009عام  اإلسالمیةحین كانت أعلى معدالت النمو السنوي في استخدامات األموال لدى المصارف  على)، %54النسبة (

بلغ معدل  إذْ  ؛2014، وقد شهدت المصروفات أفضل تحسن لدى نوعي المصارف في عام )%110حیث بلغت النسبة (
 ).%3-( اإلسالمیةحین كان لدى  على) للتقلیدیة، %34-النمو السنوي فیها (

، اإلسالمیة/ لدى 2014،2013و/ الّتقلیدّیةالمرتبة األولى في استخدامات األموال لدى المصارف  2013احتل عام  )10
) %5، %26وذلك بمعدل ( ؛خیرةفي المرتبة األ 2007جاء عام وذلك من حیث األهمیة النسبیة للمصروفات السنویة، و 

 ) لإلسالمیة.%1، %24للتقلیدیة، وبمعدل (
  اإلسالمیةو  الّتقلیدّیةالفعلیة للمصارف  األرباحمقارنة: 

غیر  ألرباحاعن طریق عزل  المحققة من قبل المصارف المدروسةالفعلیة  األرباحسنقوم في هذا الجزء من التحلیل بمقارنة 
والناجمة عن تقییم القطع البنیوي، ومقارنة إجمالي الدخل التشغیلي المحقق بدون أرباح القطع مع إجمالي المصاریف  ،المحققة

  :المحققة الفعلیة للمصارف المدروسة األرباحوالجداول التالیة تبین التشغیلیة التي تتكبدها هذه المصارف، 
  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                       التّقلیدیّةالمصارف 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــالبی

 5,025 8,152 10,245 12,783 20,141 25,764 51,118 44,338 إجمالي الدخل التشغیلي

 5,562 8,668 10,578 12,287 14,828 13,373 13,586 13,722 یويتقییم القطع البنإجمالي الدخل التشغیلي بدون أرباح 

 2,933 4,453 6,578 8,295 14,578 24,313 41,382 24,988 إجمالي المصروفات التشغیلیة

 2,629 4,215 4,000 3,992 250 (10,940) (27,796) (11,266) المحققة الفعلیة األرباح
 )21الجدول رقم (

                                                            
 ) ام أت مزاولة أعمالها في منتصف ونهایة ع)، والذي یعزى االرتفاع الكبیر فیه؛ لكون هذه المصارف أسست تقریبًا وبد2008ذلك مع تجاهل معدل النمو السنوي المرتفع جدًا في عام
  ) كسنة مقارنة كونها تعتبر سنة عمل ونشاط عادیة ولیست سنة تأسیس.2009)، لذا تم اعتماد سنة (2008)، ولم تستكمل عملیات تأسیسها وبدأ أعمالها حتى بدایات عام (2007(
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  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                    اإلسالمیةالمصارف 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 انـــــــالبی

 101- 620 1,040 2,197 3,346 4,314 7,790 7,105 إجمالي الدخل التشغیلي

 71- 559 964 2,116 3,176 3,451 7,117 6,285 ويأرباح تقییم القطع البنیإجمالي الدخل التشغیلي بدون 

 388 502 1,016 1,355 1,658 2,915 3,154 3,273 إجمالي المصروفات التشغیلیة

 (459) 57 (52) 761 1,518 536 3,963 3,012 المحققة الفعلیة األرباح

 )22الجدول رقم (

  االتي:وبالنظر للجدولین أعاله یتبین لنا 
ومنذ بدایة هذه  ،ألرباحاشهدت هذه  إذْ ؛ التّقلیدّیةالمحققة الفعلیة لدى المصارف  األرباحعلى  الثانیةفترة لالتأثیر الكبیر ل )1

لم تتأثر  اإلسالمیةأرباح  على حین، فقط 2012عام  )%4300لحوالي (معدل االنخفاض  وصل، فالفترة انخفاضًا ملحوظاً 
 .دّیةالّتقلیلها أرباح  نخفض إلى المستویات التي انخفضتتلم  أرباحها ، ومع ذلك فإن2012خالل ذات الفترة إال عام 

 خاللبنیوي بدون أرباح تقییم القطع الوٕاجمالي الدخل التشغیلي  ،التباعد الكبیر الذي شهده بندا إجمالي الدخل التشغیلي )2
ارف ، وخاصة لدى المصن خالل الفترة األولىیالبند نهذا الفرق الكبیر بین هذی لم یكن هنالك، إذ 2011ما بعد عام  فترة

وظهور كل  ،حدوث هذا التباعد بینهماى لإأدى  سورّیةال مقابل اللیرةالعموالت األجنبیة ؛ ولكن ارتفاع سعر صرف الّتقلیدّیة
 .إجمالي نتائج قائمة الدخل فيهذا التأثیر لهذا البند 

إجمالي  ، وبشكل أكبر بكثیر من النمو في2011منذ عام و المطرد في المصرفات التي تتكبدها المصارف بنوعیها النم )3
 الذي تحققه. الدخل التشغیلي بدون أرباح تقییم القطع البنیوي

التي تحققها  األرباح، فاستمر النمو في 2012سوى عام  الثانیةفترة اللم تتأثر أرباحها الفعلیة ب اإلسالمیةإن المصارف  )4
الل ذات خ التي تشهد أرباحها الفعلیة لخسائر كبیرة الّتقلیدّیةمن ة خسائر، وذلك على العكس أیّ  تشهدولم  ،هذه المصارف

 .الفترة
وهو أعلى دخل قد حققته، قارب أعلى دخل حقیقي حققته  ،2013الحقیقي في عام  اإلسالمیةیالحظ أن دخل المصارف  )5

إذ استطاعت ثالث  اإلسالمیةمما یشیر إلى حجم النمو في أعمال المصارف  2008وذلك في عام  ،الّتقلیدّیةالمصارف 
، تحقیق نتائج مقاربة لنتائج أحد عشر مصرفًا مجتمعة في فترة عمل كانت تشهد ظروفًا صعبةوفي فترة  ،مصارف مجتمعة

  تشهد نوعًا من االزدهار.
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  ثــــــلاــــثالـــفصـــــــل الــــــــ
 التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

 املقدمة:

 التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیةأي  ؛للمصارف المدروسة المالیةللبیانات  وٕاحصائي ،مالي تحلیلعملیة یهدف هذا الفصل إلجراء 
 ،سیتم حساب النسب المكونة لهذا النظام لكال النوعین إذْ  ؛)CAMELباستخدام نظام تقییم األداء األمریكي للمصارف (
ما تم في ك ودراسة الفروق بینها ،وٕاجراء المقارنات ،ومصارف إسالمیة ،وعلى شكل عینتن مستقلتین أي مصارف تقلیدیة

 ،إجمالي لٍ ولألسباب ذاتها؛ أي حتى نستطیع تقییم هذا القطاع بشك ،الفصل السابق، ولن یتم التقییم لكل مصرف بشكٍل منفرد
، ومعاییر نظام ةسوریّ وحدات المكونة له، وذلك حسب معاییر العمل المصرفي في الجمهوریة العربیة الللتقییم ال إجراء ولیس

)CAMEL (ومن ثم اختبار فرضیات الدراسة عن طریق إیجاد معنویة الفروق المدروسة بین هذه المصارف  ،ألداءلتقییم ا
  ).One Way Anova)، عن طریق تحلیل التباین باتجاه واحد (CAMELحسب نظام (
 مقابل الدوالر األمریكي سورّیةالباإلضافة لسعر صرف اللیرة ) المحسوبة، CAMELل عناصر نظام (ومن ثم سیدخ

العائد على و  ،: العائد على األصولالتي هي المصرفیة مع مؤشرات الربحیة ،في معادالت انحدار بسیطة كمتغیرات مستقلة
غیرات ؛ بهدف دراسة مدى تأثیر المتللدراسة والتي تشكل المتغیرات التابعة ،وصافي هامش الفائدة/العائد ،لكیةحقوق الم

رة أعاله باستعانة وسیتم إجراء عملیات التحلیل المذكو  ،ومدى قدرتها على تفسیر التغیرات فیها ،المستقلة على المتغیرات التابعة
  بالبرامج اإلحصائیة التالیة: 

SPSS-Eviews-Microsoft Excel)(.  

  المتغیرات المستقلة:أوالً: 
 :(Capital Adequacy)كفایة رأس المال  )1

مال المصرف في الحفاظ على توازنه عند تعرضه للمخاطر المختلفة؛ قدرة رأس مدى كفایة رأس المال تقیس  نسبة إن
 ابلخسائر المحتملة، وحمایة أصحا على استیعابته قدر  واختباروالمخاطر التشغیلیة،  ،لسوقومخاطر ا ،كمخاطر االئتمان

ح سما تألنه ؛غایة األهمیةأمر في ٕان مالءة رأس المال و والمستثمرین الراغبین في االستثمار بأسهمه،  ،1الدیونو  ،الودائع
ي مواجهة ها تعتبر العنصر الحاسم فنّ وإ ، قد یتعرض لها خسائر مستقبلیة ةووضع الخطط الالزمة تجاه أی ،للمصرف بالنمو

  )، CAPADQوسیرمز لكفایة رأس المال ضمن هذه الدراسة ( .2التي أصبحت في تزاید مستمر مخاطر العمل المصرفي
                                                            

1 Dang. U. (2011). The CAMEL rating system in banking supervision, Degree thesis, International Business, Arcada University 
of Applied Sciences,  p17. 

-اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، الجامعة كأداة للرقابة على القطاع المصرفي (CAMELS)تحلیل نظام التقییم المصرفي األمریكي .). الفرا، أحمد. (د.ت 2
  .46-45غزة، ص 
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  :1التالیة نسبةال من خالل للمصارف كفایة رأس المال یتم قیاسكما س
إجمالي	حقوق	الملكیة

	إجمالي	األصول
 كفایة	رأس	المال

لتعرض أو ا ،على مواجهة الخسائر غیر المتوقعةته قدر  فإن ذلك یعزز منوٕانه كلما ارتفعت هذه النسبة لدى المصرف؛ 
  لإلفالس.

 ):Liquidity( السیولة )2

الالزمة ألموال ا وفیرت ؛ بهدفوبدرجات مختلفة ،احتفاظ المصرف بجزء من أصوله في شكل سائلمدى ى لإ تشیر السیولة
وتنبع أهمیة السیولة ، 2في كل األوقاتو  ،التعاقدیة، ومتطلبات العمالء غیر التعاقدیة بأسعار مناسبة هلتزاماتلمواجهة ا
المالیة (كاسترداد الودائع، وطلبات القروض)، وعلى  تتألف من االلتزامات كون أنها هایة من احتیاجات المصرف لالمصرف

وٕادراك  ،أو متطلبات السیولة صعبة القیاس؛ ألن فهم ،المصرف تلبیة هذه االحتیاجات لیكون وسیطًا مالیًا، وٕان احتیاجات
وسیرمز للسیولة ضمن هذه الدراسة  .3وكذلك سوق النقد تكون صعبة التقدیر ،وثقتهم ،والمحتملین ،المودعین الفعلیین

)LIQUIDITY ،(التالیة: نسبةلدى المصارف من خالل القاس السیولة وست  
إجمالي	األموال	الجاھزة

	إجمالي	المطالیب
 السیولة

  .وعلى المصارف محاولة جعل هذه النسبة في أدنى مستویاتها 
 ):Earning Quality( األرباحجودة  )3

 ألرباحافإن قیاس جودة هذه  لذاواستمراریتها،  ،وهو ضروري لبقائها ،األساسیة للمصارف من األهدافیعد هدف الربحیة 
معدل غیر توتوظیفاته، أو بسبب  المصرفنتیجًة للتغیر في أعمال  األرباحقد تتأثر  إذْ  ؛والحساسیة ،األهمیة أمر في غایة

 ؛على ذلك سیتم في هذه الدراسة تقییم جودة أرباح المصارف من خالل المصاریف فقط وبناءً  ،من عام ألخر ف لدیهیالمصار 
من خالل  ، وذلكنسبة للدخل لدى المصارف المدروسةبال (بما تتضمنه من بنود) بهدف دراسة مدى تغیر إجمالي المصاریف

  النسبة التالیة:
إجمالي	المصاریف

	إجمالي	االیرادات
 جودة	األرباح

 یراداتإلوزیادة ا ،فیلدى المصارف نتیجة االنخفاض في المصار  األرباحوٕان انخفاض هذه النسبة دلیل على زیادة جودة  
  .)EARNQULTوسیرمز لجودة األرباح ضمن هذه الدراسة ( لدیها.

                                                            
1 Javaid, S. Anwar, J. Zaman, K. Gafoor, A. (2011). Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal Factor Anal-
ysis, Mediterranean journal of social sciences , 2, (1). ISSN 2039-2117. 

 .17-16غزة، ص -اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، بتصرف، كلیة التجارة، الجامعة والمخاطرةالسیولة المصرفیة وأثرھا في العائد ). 2009أبو رحمه، سیرین. (  2
3 Hempel. G. H, Simouson. D. G & Coleman. A. B.( 1994). Bank Management, 4th ed, John Wiley & Son’s Inc. U.S.A, P154.. 
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 :(Assets Quality)جودة األصول  )4

 ي،الجزء الرئیس تشكل كونها ؛1هو انخفاض جودة األصول لدیها لدى الغالبیة العظمى من المصارف للفشل إن السبب الرئیس
ر عملیاته لتحقیق اإلیرادات، وامتالك المصرف ألصول جیدة یعطیه قدرة أكثر الذي یسیّ و  ،واألساسي في نشاط المصرف

یزانیات المصارف ، وتشكل القروض بالنسبة لم2ورأس المال اإلدارةو  ،على تولید دخل أكبر، وتقییم أفضل لكٍل من السیولة
در والمودعین؛ ألنها المص ،فإن نوعیة القروض في أي مصرف أمر مهم جدأ للمستثمرینا لذبین األصول،  النسبة األكبر من
قاس جودة األصول لدى وست )،ASSETQULTوسیرمز لجودة األصول ضمن هذه الدراسة ( ،األرباحالرئیسي لتولید 

  :التالیة) WCR( المرجحالتصنیف  المصارف من خالل حساب نسبة

المخصصات

حقوق	الملكیة 	المخصصات
 جودة	األصول

، وكلما انخفضت هذه النسبة دل ذلك على جودة األصول 3والجدارة االئتمانیة للمصارف ،القروض وتستخدم هذه النسبة لتقییم
 .لدى المصرف

 ):Management Quality( اإلدارةجودة  )5

امل من خالل تفاعل العدید من العو یعتبر األداء اإلداري مكونًا أساسیًا للحكم على مدى نجاح المصرف في تحقیق أهدافه، 
عن مدى قدرة إدارة المصرف في السیطرة على المخاطر  اإلدارةتعبر جودة ، و 4اإلدارةوالمسؤولیات المناطة ب ،المرتبطة بالمهام

ن والحد من حاالت التخلف ع ،لدیه اإلیداعاتفي زیادة حجم  اإلدارةنتاجیة هذه إ و  ،كفاءةمدى یم یالتي یتعرض لها، وتق
یة في نظام العنصر األكثر أهم اإلدارةوالمتمولین، ومستویات التشغیل التي تحققها، وتعتبر  ،السداد من قبل المقترضین

CAMELاإلدارة ضمن هذه الدراسة وسیرمز لجودة  ،5؛ ألنها تلعب دورًا كبیرًا في نجاح المصرف
)MANGEMENTQULT،( لدى المصارف من خالل حساب النسبة التالیة: اإلدارةجودة  وستقاس  

إجمالي	القروض

إجمالي	الودائع
 جودة	اإلدارة

 ):Currency Exchangeسعر الصرف ( )6

وق وعرضها في س ،العمالتتتحدد أسعار الصرف من خالل الطلب على سعر عملة بلد ما بالنسبة للعمالت األخرى، و هو 
ف؛ لما والمباشر على أعمال المصار  ،، وتعتبر التغیرات في أسعار الصرف من العوامل ذات التأثیر الكبیرالقطع األجنبي

رف في هذه الدراسة ، وسیرمز لسعر الصأو خسائر تتكبدها ،تنتجه التغیرات فیها من تقلبات في أعمالها، وأرباح تقوم بتحقیقها
)EXRate( مقابل الدوالر األمریكي سورّیةهو سعر صرف اللیرة ال ُسْیدَرُس ، وسعر الصرف الذي.  

                                                            
1 Grier. W. A. (2007). Credit Analysis of Financial Institutions, 2nd ed. Euromoney Institution Investor PLC, P36. 

 .64الفرا، أحمد، مرجع سابق، ص  2
3 Al-Gazzar. M. previous references, P33. 

 .262 ، كلیة االقتصاد، دمشق: منشورات جامعة دمشق، صالرقابة المالیة واإلداریة في المصارف). 2014الغصین، راغب، الزریر، رانیا. ( 4
5 Grier, W. A. previous references, P58. 
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  :المتغیرات التابعةاً: ثانی

 ):Return On Assetsالعائد على األصول ( )1

مؤشر یقیس مدى ربحیة المصرف بالمقارنة مع إجمالي األصول التي یمتلكها، ویعطي فكرة عن مدى كفاءة إدارة  هو
ل وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة المصرف في استغال ،األرباحالمصرف باستخدام األصول التي تدیرها لتولید 

 ،)ROA(وسیرمز للعائد على األصول أو مع معیار الصناعة،  ،السنوات السابقة نفسها في وتقارن هذه النسبة مع ،أصوله
  النسبة التالیة: من خالل وسیقاس

صافي	الربح

إجمالي	األصول
 العائد	على	األصول

 ):Return On Equity( حقوق الملكیة العائد على )2

العائد الذي یحققه المالك من استثمار أموالهم بالمصرف، وهي تعتبر من أهم نسب الربحیة المستخدمة؛ مقیاس یشیر إلى  وه
 ،ت أخرىحویل أموالهم إلى استثماراأو ت ،بناًء على هذه النسبة قد یقرر المالك االستمرار في االستثمار في هذا المصرفف
لمناسب إذا تمت بحجوم كبیرة، ویعتبر العائد ا سمعتهعلى و  ،المصرفإن مثل هكذا عملیة تؤثر على االستقرار المالي في  إذْ 

، وتقارن هذه من وجهة نظر المالك هو ما یقارب معدل العائد الخالي من المخاطرة مضافًا إلیه ما یسمى بدل المخاطرة
من  وسیقاس ،)ROE(وسیرمز للعائد على حقوق الملكیة  ،أو مع معیار الصناعة ،سنوات السابقةنفسها في الالنسبة مع 

  خالل النسبة التالیة:
صافي	الربح

حقوق	الملكیة	
 العائد	على	حقوق	الملكیة

 ):Net Interest Margin( صافي ھامش الفائدة/ العائد )3

منسوبة إلى  ،على الودائعة المدفوعة للمودعین القروض، والفائد فوائدن عالناتجة  هو مقیاس یعبر عن الفرق بین اإلیرادات
 ، وظهور هذه النسبة بشكل سالبمنح القروض ویشیر هذا المقیاس إلى مدى كفاءة قرارات المصرف فيإجمالي األصول، 

  یدل على أن المصرف لم یتخذ قرارات مثله، ألن نفقات الفائدة كانت أكبر من عائداتها.
من خالل رقابة  ،التي یتكبدها الفائدة وتكالیف إدارة ،الفرق بین إیرادات الفوائد التي یحصلها المصرف مدىأي إنه یقیس 

 ،)NIM(، وسیرمز لصافي هامش الفائدة/العائد 1والسعي للحصول على أرخص مصادر التمویل ،هدقیقة على موجودات
  من خالل النسبة التالیة: وسیقاس

		والعموالت الفوائد	أو	االیرادات	 		صافي		الدخل	من	

	إجمالي	األصول	
 صافي	ھامش	الفائدة/العائد

                                                            
1 Rose, P.S. (2012). Commercial Bank Management, 4ed. New York: McGraw Hill International Editions. 
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 التحليل اإلحصائي:أوالً: 
 سیتم وللفترتین المدروستین ،سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةومقارنة األداء المالي بین المصارف  ،الفروقبهدف دراسة 

، للمصارف موضع (CAMEL Rating System) نظام تقییم أداء المصارف األمریكي عناصر وتحلیل ،دراسةو  ،حساب
النظام  داء هذه المصارف حسبوٕاجراء تقییم أل ،ا التحلیلواستنتاج ما یمكن استنتاجه من هذ، ةدعلى حِ  الدراسة لكل نوعٍ 

شرائح (قوي، مرضي، معقول، ) یقسم المصارف حسب كل مكون من مكوناته إلى خمسة CAMELنظام (وٕان المذكور، 
)، والعائد على حقوق الملكیة ROAمن نسب العائد على األصول ( كلٍ  وتحلیل ،دراسة، وباإلضافة ل1هامشي، غیر مرض)

)ROE) وهامش صافي الفائدة ،(NIM(.  
  تحلیل البیانات: .1

Descriptive Statistics- ALL Banks 
CAPADQ LIQUIDITY EARNQULTASSETQULTMANAGEMENTQULT ROA ROE NIM 

 Mean  19.49095  86.78705  77.57683  9.599463  50.34479  0.468826  6.255553  1.931440 

 Median  12.99804  62.50450  69.85200  4.210000  43.05816  0.570875  5.627247  1.723273 

 Maximum  86.66999  457.4740  1960.555  53.48000  231.3687  4.920756  34.18538  10.65400 

 Minimum  2.880463  34.82600 -1785.070 -0.030000  0.000000 -5.090000 -20.18689 -1.495543 

 Std. Dev.  20.05440  77.93484  313.7441  12.35473  40.75249  1.819387  11.24267  1.608127 

 Skewness  2.185554  3.223842 -0.204582  1.511532  2.729288 -0.305867  0.314209  2.476203 

 Kurtosis  6.660757  13.19211  26.42602  4.634800  11.74091  4.334229  3.083607  12.29005 

         

 Jarque-Bera  140.8668  630.2913  2378.765  51.18314  460.1982  9.335666  1.741560  480.2696 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.009393  0.418625  0.000000 

         

 Sum  2027.059  9025.853  8067.990  998.3441  5235.858  48.75788  650.5775  200.8697 

 Sum Sq. Dev.  41424.43  625605.5  10138843  15721.86  171058.8  340.9472  13018.96  266.3653 
         

 Observations  104  104  104  104  104  104  104  104 

) 32الجدول رقم (  
Descriptive Statistics- Conventional Banks 

 CAPADQ LIQUIDIYT EARNQULTASSETQULTMANAGEMENTQULTROA ROE NIM 

 Mean  19.71298  87.44206 79.71114  10.22272  41.91214  0.466568  6.366139  1.496298 

 Median  12.27008  59.84212 73.16400  4.132759  41.37617  0.559874  6.526120  1.630995 

 Maximum  86.66999  457.4737 1960.555  53.48030  84.80093  4.920756  33.63280  3.229745 

 Minimum  2.880463  34.82648 -1785.070 -0.032531  0.000000 -5.090486 -20.12079 -1.495543 

 Std. Dev.  21.81004  86.62383  324.8833  13.20170  18.55748  1.671914  10.63651  0.786773 

 Skewness  2.076693  2.930797 0.056464  1.401964 -0.066431 -0.246065  0.282818 -0.806704 

 Kurtosis  5.867803  10.79144 27.83207  4.107212  2.795943  5.151811  3.063773  4.541988 

    2132.562      

 Jarque-Bera  88.10070  328.7660 2132.562  31.42908  0.205050  16.85068  1.120539  17.22531 

 Probability  0.000000  0.000000 0.000000  0.000000  0.902556  0.000219  0.571055  0.000182 

         

 Sum  1636.177  7257.691  8655032.  848.4858  3478.708  38.72515  528.3895  124.1927 

 Sum Sq. Dev.  39005.59  615302.4  6616.025  14291.36  28239.16  229.2144  9277.106  50.75897 
         

 Observations  83  83 83  83  83  83  83  83 

)42لجدول رقم (ا  

                                                            
  للمصارف حسب الشرائح من خالل عناصره ینظر: الفرا، أحمد، مرجع سابق. )CAMEL(لمزید من التفصیل حول ألیة وكیفیة تقسیم نظام  1
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Descriptive Statistics- Islamic Banks 

 CAPADQ LIQUIDITY EARNQULTASSETQULTMANGMENTQULTROA ROE NIM 

 Mean  18.61339  84.19810  52.60447  7.137815  83.67384  0.477717  5.818476  3.651331 

 Median  13.94368  83.02000  54.14090  5.745458  51.31346  0.616125  5.156871  2.938599 

 Maximum  44.19957  130.2400  461.6042  28.10891  231.3687  4.329380  34.18538  10.65412 

 Minimum  7.661119  41.94000 -910.3935  0.000000  5.785659 -4.534565 -20.18689  0.553906 

 Std. Dev.  10.95120  22.50059  262.7828  7.971566  75.36254  2.363647  13.66900  2.624686 

 Skewness  1.218388  0.125729 -2.198051  1.237387  0.909501 -0.374655  0.398282  0.971963 

 Kurtosis  3.171164  2.638435  10.02675  3.814532  2.387556  2.668166  2.806337  3.472225 

         

 Jarque-Bera 5.221280  0.169715  60.11335  5.939470  3.223373  0.587632  0.588016  3.501611 

 Probability  0.073488  0.918643  0.000000  0.051317  0.199551  0.745414  0.745271  0.173634 

         

 Sum  390.8811  1768.160  1104.694  149.8941  1757.151  10.03205  122.1880  76.67796 

 Sum Sq. Dev. 2398.574  10125.53  1381096.  1270.917  113590.2  111.7365  3736.829  137.7796 

         

 Observations 21  21  21  21  21  21  21  21 

)52الجدول رقم (  

   ومن الجداول أعاله یتضح لنا االتي:
 ):CAPADQكفایة رأس المال ( )1

) كحد %8نسبة رأس المال المصرفي إلى الموجودات بعد ترجیحها بالمخاطر االئتمانیة بـ ( ) I،IIحددت معاییر (بازل 
، فقد سورّیةوحسب التشریعات المصرفیة في  ،1)%10.5) قد رفعت هذه النسبة إلى (IIIحین أن معاییر (بازل  على، أدنى

الخاصة  )IIباإلیفاء بمقررات (بازل  ،سورّیةمن المصارف العاملة في الجمهوریة العربیة ال )والتسلیفمجلس النقد (طلب 
نالحظ أن متوسط كفایة رأس المال بالنسبة  للجداول أعاله:وبالنظر  ،2وتضمینها مخاطر السوق ،بقیاس كفایة رأس المال

جتمعة المصارف م مال فقد بلغ متوسط كفایة رأس ؛یحقق معاییر لجان بازل جمیعها الخاصة مجتمعة سورّیةللمصارف ال
حین أن متوسط كفایة رأس المال  على)، %19.71( الّتقلیدّیةكفایة رأس المال للمصارف متوسط  )، وبلغ19.49%(

 ،اإلسالمیةرأس المال أكبر من بذات مالءة  سورّیةفي  الّتقلیدّیة)؛ ومنه فإن المصارف %18.61( اإلسالمیةللمصارف 
فایة رأس لنسبة أكبر من ك كون تحقیق المصرف ؛غیر المتوقعة واألحداث ،وبالتالي فلدیها قدرة أكبر على مواجهة المخاطر

ه على مواجهة تساعدسالمال سیساعده على توفیر دعم قوي لزیادة التزاماته االئتمانیة، وتخفیض المخاطر غیر المتوقعة، و 
بالعودة للفصل الثاني الذي تحدثنا فیه عن المصارف  نوعًا ما یمكن تبریر هذه النتیجةو  ،3الكبیرة في الموجودات الخسائر

نى لرأس للوصول للحد األد مالها؛قامت بعدة عملیات لزیادة رأس التّقلیدّیةأن المصارف حظ لو  إذْ ، ةدمنها على حِ  الخاصة كلًّ 
عد الزیادة ب ، لكن بالنظر لرؤوس األموالاإلسالمیة، وكذلك فعلت سورّیةالجمهوریة العربیة الفي  الّتقلیدّیةالمال للمصارف 

                                                            
، المؤتمر العالمي التاسع على النظام المصرفي اإلسالمي IIIمقررات لجنة بازل  تأثیر). مداخلة بعنوان: 9/10/2013صالح، مفتاح، فاطمة، رحال. ( 1

  .10-7لالقتصاد والتمویل اإلسالمي، إسطنبول، تركیا، ص ص
 .2007)، عام 4/م ن/ ب 253قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ( 2

3 Samad, A. (2004)“Performance of Interest-free Islamic banks vis-à-vis Interest-based Conventional Banks of Bahrain”. 
IIUM Journal of Economics and Management, p14. 
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بالمجمل، رغم أن القانون قد حدد رأس مال  اإلسالمیةرؤوس أموالها بشكٍل أكبر من  َرَفَعتْ  الّتقلیدّیةالمصارف  یالحظ أن
، مع العلم أنه لم یحقق أي مصرف سواء كان ة ملیاراترأس مال التقلیدي بعشر و  ،المصرف اإلسالمي بخمسة عشر ملیار

والذي رفع رأس ماله  ،))QNBS( الوطني بنك قطر(سوى  منه، أو إسالمي للحد األدنى لرأس المال المطلوب ،تقلیدي
  .مصرف تقلیدي هكون لخمسة عشر ملیار أي أكثر من الحد المطلوب منه

  للسنوات المدروسة یتضح لنا االتي: اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةوباستعراض نسب كفایة رأس المال للمصارف 

  
  )7الشكل رقم (

لنسبة المطلوبة اخالل الفترة المدروسة أعلى من  الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیة سورّیةمتوسط كفایة رأس المال للمصارف الخاصة ال -1
 رغم انخفاضها في بعض السنوات لدى بعض المصارف عن النسبة المطلوبة. وفق معاییر بازل

 الّتقلیدّیةأي إن المصارف  )%18.61( اإلسالمیةو  ،)%19.71( الّتقلیدّیةیبلغ متوسط نسبة كفایة رأس المال للمصارف  -2
 .اإلسالمیةذات كفایة برأس المال أكبر من المصارف  سورّیةفي 

، ولكون المصارف لها یعود لكونها سنة تأسیس ؛2007في عام  اإلسالمیةاالرتفاع الكبیر في هذه النسبة لدى المصارف  -3
عام لكبیر كیة، كما أن االرتفاع اكامل، وعدم امتالكها لموجودات بنسبة كبیرة بالمقابل مع حقوق المل لم تباشر أعمالها بشكلٍ 

 وبالتالي زیادة حقوق الملكیة لهذه المصارف. ،في ذلك العام ))BBSY( بنك البركة(یعود لتأسیس  ؛2010
 ؛ یعود لتأسیس ثالثة مصارف جدیدة هي (األردنالّتقلیدّیةلدى المصارف  2008االرتفاع في هذه النسبة في عام  -4
)BOJS(الشرق ، )SHRQ(فرنسبنك ، )FSBF( ( یعود لتأسیس  2010، واالنخفاض الظاهر في عام) الوطنيبنك قطر 
)QNBS (( 2010؛ مما أدى لرفع النسبة في هذا العام، وبالتالي إظهار أنها انخفضت في عام 2009عام. 
لقرارات المصرف المركزي المصارف  أغلبیعود لتطبیق  لدى نوعي المصارف، 2011م االرتفاع في هذه النسبة عا -5

 الها.و أمؤوس بزیادة ر 
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من المصارف  ربأك اإلسالمیةلدى المصارف  متوسط نسبة كفایة رأس المال، أن 2011عام  یالحظ في فترة ما قبل -6
امتلكت لنسبة أكبر من كفایة  التّقلیدّیةحین أن المصارف  على، ) على التوالي%21، %23د بلغت النسب (فق، الّتقلیدّیة

 ) على التوالي.%15، %18حیث قد بلغت النسب ( ،الثانیةفترة الفي  اإلسالمیةرأس المال بالمقارنة مع المصارف 
 ،)، والتي تقیس%18.61( اإلسالمیةو  ،)%19.71( الّتقلیدّیةباستعراض متوسط نسبة مالءة رأس المال للمصارف  -7

) CAMELرف، وبالمقارنة مع النسب المطلوبة وفق معاییر بازل، ووفقًا لنظام (اأو ضعف رأس مال المص ،وتقییم مدى قوة
 .)1(أي التصنیف رقم  تقع في المستوى األول سورّیةنجد أن المصارف ال

 ):LIQUIDITYالسیولة ( )2
 هو عدم قیامها بدورها األساسي بمقابلة فترات االستحقاقالمصارف ضعیفة وهشة؛  التي تجعلإن أحد األسباب الرئیسیة 

د التي بذلت من السیولة، ورغم الجهو ، وتوفیر األمان للمودعین في االستجابة الحتیاجاتهم (التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة)
لي احالتي تجعل المصارف أقل عرضة لصدمات السیولة، فإنه لغایة الوقت ال ل األمثل لمكونات السیولة األفضللتوفیر التحلی

  .1أكثر أمناً  عنده المصارف الذي تكون لم یتم تحدید حجم السیولة األمثل
تطیع المصارف األخرى؛ إذ ال تس المالیة أكبر بكثیر من المؤسسات وبشكلٍ  ،للمصارفوتعد السیولة ذات أهمیة كبیرة بالنسبة 

ن ین أح علىوالمصرف،  ،ثقة بین الزبونطلب مهلة من المودعین عند طلبهم سحب ودائعهم، كون ذلك یؤدي لزعزعة ال
د دون أن یؤدي مهلة إضافیة للتسدیطلب ت، وقد عند مطالبتها باستحقاقاتهمالمؤسسات األخرى تستطیع التفاوض مع الزبائن 

  .2زعزعة الثقة، وذلك ما ال تستطیع المصارف القیام بهلذلك 
ة فارتفاع سیولة المصرف تؤدي للتضحیوغیر مباشر بسیولة المصرف،  ،مباشر مالءة رأس المال مرتبطة بشكلٍ  أنكما 

ي رأس المال. ؛ األمر الذي یترتب علیه عدم النمو فلرفع نسبة السیولة لدیه بتصفیة بعض موجوداته هفي حال قیام باإلیرادات
  .3ومالءته ،أرباحه الصافیة فيكما أن ارتفاع السیولة یفقد المصرف مصادر مهمة من اإلیرادات التي تؤثر 

الحتفاظ باحتیاطي فإنه یتوجب على المصارف ا ،سورّیةوالتشریعات المصرفیة المطبقة في الجمهوریة العربیة ال ،ووفقًا للقوانین
ألجل ا وودائع ،) من متوسط الودائع تحت الطلب، وودائع التوفیر%5المركزي بنسبة ( سورّیةنقدي إلزامي لدى مصرف 

طیات بة هذه االحتیانس تضفِّ في األنشطة التشغیلیة، خُ  ستعملتُ باستثناء ودائع االدخار السكني، وهي احتیاطیات إلزامیة ال 
وتمكینه من مواجهة أي حركة  ،والنقدي ،؛ بهدف تأمین استقرار القطاع المالي2011) في عام %5) إلى (%10من (

لجزء من ودائع المصرف الموجهة لتمویل بعض أنواع المشاریع  سحوبات محتملة، مع إمكانیة تخفیض هذا المعدل
  بحكم القانون.، وهي نسبة تلتزم المصارف باإلیفاء بها 4االستثماریة

                                                            
1 Aspachs. O, Nier. E, Tiesset, M. (2005).“LIQUIDITY, BANKING REGULATION AND THE MACROECONOMY”, Journal of Eco-
nomic Literature, American Economic Association, P3. 

 .20أبو رحمه، سیرین، مرجع سابق، ص  2
3 MacDonald, S. S & Koch, T. W. (2006 ). “Management of Banking”, Courier Westford, MA, Sixth Edition, P78. 

 .17، ص 2013التقریر السنوي الثامن لالستثمار في سورّیة، هیئة االستثمار السورّیة،  4
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بكافة  )%30ة (، بنسبسورّیةنسبة السیولة لدى المصارف العاملة في الجمهوریة العربیة ال )مجلس النقد والتسلیف(كما حدد 
  یتضح لنا اآلتي: )8وبالنظر للشكل( ،وبالعودة للجداول أعاله ،1سورّیة) باللیرات ال%20العمالت، وعلى أال تقل عن (

  
  )8الشكل رقم (

 ).%77.93وبانحراف معیاري قدره ( ،)%86.79مجتمعة ( سورّیةمتوسط نسبة السیولة لدى المصارف الیبلغ  -1
)، وتبلغ النسبة لدى %86.62وبانحراف معیاري قدره ( ،)%87.44( التّقلیدّیةنسبة السیولة للمصارف یبلغ متوسط  -2

 سیولة ذات سورّیةفي  الّتقلیدّیةالمصارف  أي إن )%22.50وبانحراف معیاري مقداره ( ،)%84.20( اإلسالمیةالمصارف 
ها في الفصل یلإالتي توصلنا  ، وهو ما یعزز النتائجلكن بانحراف معیاري أكبر عن المتوسط، اإلسالمیةر من المصارف ثأك

نقدیتها النسبة األكبر من تحتفظ ب الّتقلیدّیةتبین لدینا أن المصارف إْذ السابق عند تحلیل البنود النقدیة في المیزانیات المجمعة؛ 
لى شكل بالنسبة األكبر من سیولتها ع اإلسالمیةتحتفظ بالمقابل ، ولدى المصرف المركزي ،على شكل سائل في صنادیقها

 .والمؤسسات المالیة ،المصارفأرصدة وایداعات لدى 
لنسبة أعلى من السیولة بالمقارنة  الّتقلیدّیة/ امتلكت المصارف 2009-2008وفي عامي / ،األولىفترة الفي أنه یالحظ  -3

لنسبة أكبر من  اإلسالمیةامتلكت المصارف  الثانیةفترة الوفي  /،2010-2007وكان العكس في عامي / ،اإلسالمیةمع 
 ،الودائعالذي شهد لعملیات سحب كبیرة من  2011ام ع مع وجود تقارب نوعًا ما في ، وذلكالّتقلیدّیةالسیولة بالمقارنة مع 

 كانت أكثر تأثرًا به. الّتقلیدّیةوالذي یظهر أن المصارف 
ة في بعض السنوات، إال أنها بقیت أكبر من النسبة المطلوب شهدت نسب السیولة لدى المصارف موضع البحث انخفاضاً  -4

سب تحتفظ بن سورّیةف الوبفارق كبیر نوعًا ما مما یشیر إلى أن المصار  ،)%30( ةوالبالغ )،مجلس النقد والتسلیف(من قبل 
عوائدها، كون أنه یتوجب على المصارف جعل  فيبالمقارنة مع التزاماتها، األمر الذي قد یؤثر  مرتفعة من األموال الجاهزة

 هذه النسبة منخفضة قدر االمكان.

                                                            
 .1، ص 2009)، عام 4/م ن/ ب 588قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ( 1
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وتقیم مدى  ،)، والتي تقیس%84.20( اإلسالمیةو  ،)%87.44( الّتقلیدّیةباستعراض متوسط نسبة السیولة للمصارف  -5
) نجد CAMEL، ووفقًا لنظام ()مجلس النقد والتسلیف(بالمقارنة مع النسبة المطلوبة من أو ضعف سیولة المصارف  ،قوة
 ).1تقع في المستوى األول (أي التصنیف رقم  سورّیةالمصارف ال سیولة أن

 ):EARNQULT( األرباحجودة  )3
تعتبر من النقاط األساسیة التي ینظر لها جمیع األطراف المصرف، كما  من أهم المؤشرات لضمان استمرار تعتبر الربحیة
  م أداءه.یر األساسي لتقیییالمعا منوهي وعلى اختالفهم،  ،المصرف مع ذوي العالقة

ط بزیادة والمصاریف، حیث أن زیادة اإلیرادات ترتب ،بالتغیر في اإلیرادات وآخر ،بین عام األرباحویرتبط التغیر في صافي 
لمصروفات، حجم ا في زیادةالإلى  األرباحواستثمار األموال المتوفرة لدیه، كما یؤشر انخفاض  ،نشاط المصرف في توظیف

ع ضوالخارجة؛ لو  ،أو انخفاض حجم األنشطة لدى المصرف، لذلك تهتم المصارف بالتوفیق بین مصادر األموال الداخلة
  .1واالستراتیجیات لتوجیه أعمال المصرف للمجاالت األكثر ربحیة ،السیاسات

  ) نجد اآلتي:9وبالنظر للشكل رقم ( ،) أعاله25، 24، 23وبالعودة للجداول (

  
  )9الشكل رقم (

 ).%313.74وبانحراف معیاري قدره ( ،)%77.58مجتمعة ( سورّیةلدى المصارف ال األرباحیبلغ متوسط نسبة جودة  -1
 متوسط بلغ)، وی%324.88وبانحراف معیاري قدره ( ،)%79.71( الّتقلیدّیةللمصارف  األرباحیبلغ متوسط نسبة جودة  -2

أرباحها  سورّیةفي  اإلسالمیةأي إن المصارف  ؛)%262.78وبانحراف مقداره ( ،)%52.60( اإلسالمیةالنسبة لدى  هذه
 ، وبانحراف معیاري أقل عن المتوسط.الّتقلیدّیةذات جودة أكبر من المصارف 

ویعود ذلك لكونها سنوات  ؛الّتقلیدّیةلدى  2008و ،اإلسالمیةف لدى المصار  2007عام  لنسبةیالحظ االرتفاع في هذه ا -3
الل ذات خ تأسیس كما أسلفنا، ونظرًا لحجم المصاریف التي تكبدتها المصارف الجدیدة بالمقارنة مع اإلیرادات التي حققتها

                                                            
 .83الفرا، أحمد، مرجع سابق، ص  1
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 لكون إجمالي دخلها التشغیلي كان سالبًا؛ والسبب هو الخسائریعود ؛ اإلسالمیةسلبي لدى المصارف  ، وظهورها بشكلٍ العام
إذ إنه من غیر المنطقي أن یكون دخلها سالب، أي دفعت أرباح  ،1وٕاعادة تقییمها ،تغیرات أسعار الصرف عن التي نجمت

 لم تحققها ألصحاب الودائع، مما یتعارض مع أسس عملها الفكریة والتشریعیة.
 لكذمن المصارف الجدید لخسائر في  ، یعود لتحقیق عددٍ الّتقلیدّیةالمصارف  لدى 2009سبة سالبة في عام وظهور هذه الن

د التي علیها، والفوائ حصلتالعام؛ لكونها قد دفعت عموالت، وفوائد على الودائع المودعة لدیها، أكثر من العموالت التي 
 .، باإلضافة لمصاریف التأسیس، وخسائر تقییم القطع البنیويجنتها من القروض التي منحتها

 يوف، اإلسالمیةكانت أفضل من  الّتقلیدّیةى المصارف لد األرباح، أن نسبة جودة 2011عام یالحظ في فترة ما قبل  -4
ام لغایة ع الّتقلیدّیةلدیها أفضل مما هي علیه لدى  األرباحكانت جودة  اإلسالمیةن المصارف إ 2011ما بعد عام  فترة

تعاني  سالمیةاإلنا أن المصارف تبین ل سابقوالمصروفات لهذه المصارف في الفصل ال ،تحلیل اإلیراداتعند لكن و ، 2013
حین أن دخل  على، )2013-2012في عامي ( ثل بالدخل من التمویالت الممنوحةوالمتم ،من انخفاض الدخل األساسي لها

لى ع الّتقلیدّیة، أي أنه منطقیًا یجب أن تحافظ المصارف وٕانه یشهد نموًا متواصالً  ،2013لم یتأثر سوى في عام  الّتقلیدّیة
، كون المصدر األساسي للدخل لدیها لم یتأثر كما تأثر مصدر الدخل األساسي األرباحفي جودة  اإلسالمیةتفوقها على 
 )التّقلیدّیة( ارفالتي تدفعها هذه المص (المصروفات) یعود للفوائد المدینة ةجهذه النتیلظهور  السبب الرئیسلكن و  لإلسالمیة،

ؤكد ذلك أنه مما ی، و ممنوحةالتسهیالت الوالذي لم ینخفض بشكٍل متناسب مع االنخفاض في ،  *على الودائعثابت  بشكلٍ 
خفض  ّیةالّتقلید؛ ذلك ألن عددًا كبیرًا من المصارف اإلسالمیةأفضل من  الّتقلیدّیةلدى  األرباحكانت جودة  2014عام  في

نه االنخفاض ، مما نتج ع**ولمدد قصیرة األجل ،وأبقاها فقط لألشخاص ،مدد اإلیداع لدیه، وبعضها أوقفها بالنسبة للشركات
 .بعض التحسن في هذه النسبة ظهور، وبالتالي في معدالت الفوائد المدفوعة

ولكن یقوم بتصنیفها من خالل  ،النسبة أعاله المصاریف كما فيحسب  مصارف) بتصنیف الCAMELیقوم نظام (ال و 
لكال  هذه النسبةومقارنة  ،تحلیلب سنقومحیث  )ROAلعائد على األصول (نسبة امن خالل لذا سنقوم بتصنیفها  ؛أرباحها

تصنیف إجراء ال)، ومن ثم NIMهامش صافي الفائدة (و  ،)ROEتي العائد على حقوق الملكیة (النوعین، باإلضافة لنسب
بالعودة و خدم كمقیاس إلبراز مدى ربحیة المصارف موضع البحث، ستتسأن هذه النسب  إذْ أرباحها، جودة حسب  لمصارفل

  ) نالحظ االتي:12،11،10ل رقم (اشكوبالنظر لأل ،) أعاله25،24،23للجداول (

                                                            
 ): قائمة الدخل المجمعة للمصارف اإلسالمیة.4ینظر في ذلك الملحق رقم ( 1
  .وذلك نظرًا لحجوم اإلیداعات لدى هذه المصارف بالمقارنة مع القروض الممنوحة؛ مما نتج عنه فجوة بین الفوائد المدینة والدائنة لدیها *

یل عن استراتیجیة عمل المصرف في اجتماع الهیئة العامة العادیة للمصرف، دمشق، مقتطفات من كلمة المدیر العام للمصرف الدولي للتجارة والتمو  **
28/5/2015. 
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  )10الشكل رقم (

  
  )11الشكل رقم (

 
  )12الشكل رقم (
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بانحراف معیاري قدره ) %0.47مجتمعة ( سورّیةلدى المصارف ال) ROAیبلغ متوسط نسبة العائد على األصول ( -1
)، ومتوسط هامش الفائدة 11.24وبانحراف قدره ( ،)6.25%( (ROE))، ونسبة العائد على حقوق الملكیة 1.82%(

 ).%2.47وبانحراف قدره ( ،)NIM) (1.93%(العائد) (
النسبة لدى  هذه )، وتبلغ%1.67) بانحراف معیاري قدره (%0.47( الّتقلیدّیةللمصارف  (ROA)یبلغ متوسط نسبة  -2

ذات عوائد على  سورّیةفي  اإلسالمیة)، أي إن المصارف %2.36قدره (بانحراف معیاري ) %0.48( اإلسالمیةالمصارف 
ذات  سالمیةاإلالمصارف أن  یعبر عن ، مما، وذلك رغم التقارب الكبیر فیما بینهماالّتقلیدّیةالمصارف أكبر من  أصولها
 .ربحیة أكثر اإلسالمیة، ومنه فإن المصارف الّتقلیدّیةمن المصارف  أكثر عائداتستثمار أصولها لتولید في اكفاءة 

ي سنوات بشكٍل كبیر ف اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةانخفاض في هذه النسبة لدى المصارف هناك  2011عام في فترة ما قبل  -3
هذه السنوات تكون أقل بكثیر من مصاریفها كما ذكرنا سابقًا،  في التأسیس، وهي نتیجة منطقیة؛ كون إیرادات المصارف

ن نتائج حین أ على، خالل الفترة المذكورةألیة عوائد إیجابیة على أصولها  اإلسالمیةولكن یالحظ عدم تحقیق المصارف 
 ./2010و 2007ي /قت نتائج إیجابیة في عام، وقد حقّ خالل ذات الفترة كانت أقل انخفاضًا منها الّتقلیدّیةالمصارف 

 لّتقلیدّیةالعوائد على أصولها أفضل نسبیًا من  اإلسالمیةقد حققت المصارف  وبشكٍل عام ،ةثانیفترة الال یالحظ أنه في -4
 عوائد نم وبدرجة كبیرة ،مقاربةلعوائد على أصولها  الّتقلیدّیة، حققت المصارف 2014، لكن في عام 2013باألخص عام 

 التّقلیدّیة المصارف ظهر لدینا أن ، حیثأعاله األرباحفي دراسة جودة  االنتیجة التي حصلنا علیه ، وهو ما یعززاإلسالمیة
أصبحت ، ف2014عام ، وتغیر هذا الوضع 2011ما بعد عام خالل فترة  اإلسالمیةأرباحها أقل جودة من المصارف  تكان

 كرناها أعالهوالتي ذ ،للخطوات التي اتخذتها هذه المصارف؛ وذلك نظرًا اإلسالمیةأكثر جودة من  الّتقلیدّیةالمصارف  أرباح
 .اإلیداعاتفوائد المدفوعة على من خالل تخفیض ال

هذه )، ویبلغ متوسط %10.64) بانحراف معیاري قدره (%6.37( الّتقلیدّیةللمصارف  (ROE)یبلغ متوسط نسبة  -5
ذات  سورّیةفي  الّتقلیدّیة)، أي إن المصارف %13.67) بانحراف معیاري قدره (%5.82( اإلسالمیةالنسبة لدى المصارف 

فاءة أكبر ذات ك سورّیةفي  الّتقلیدّیةمما یعبر عن أن المصارف ، اإلسالمیةعوائد على حقوق الملكیة أكبر من المصارف 
 .من كل لیرة من حقوق الملكیة األرباحفي تولید 

لمصارف ، وكانت نتائج اذات عوائد أكبر على حقوق الملكیة الّتقلیدّیةكانت المصارف  األولىفترة الیالحظ أنه في  -6
وأصبحت  ،اإلسالمیةة فقد تحسنت عوائد المصارف ثانیفترة الالوسالبة في معظم السنوات، أما في  ،منخفضة اإلسالمیة

 .الّتقلیدّیةأفضل من عوائد 
 ،لى األصولأي العائد ع األرباحواالیرادات في الفصل السابق، یتبین لنا أن معظم هذه  ،تحلیل المصاریفى لإبالعودة  -7

 .هي أرباح غیر محققة ناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع لدى المصارف والعائد على حقوق الملكیة،
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توسط هذه النسبة )، ویبلغ م%0.79) بانحراف معیاري قدره (%1.5( التّقلیدّیةللمصارف  (NIM)یبلغ متوسط نسبة  -8
أكثر ربحیة  سورّیةفي  اإلسالمیة)، أي إن المصارف %2.62) بانحراف معیاري قدره (%3.65( اإلسالمیةلدى المصارف 
من حیث إیجاد خیارات التمویل األقل تكلفة، وهي ذات كفاءة أكبر في اتخاذ قرارات التوظیف لألموال  الّتقلیدّیةمن المصارف 
 المتوفرة لدیها.

مما یعبر  حواض وبشكلٍ  ،التّقلیدّیةأكبر من عوائد  اإلسالمیةكانت عوائد المصارف وخالل فترتي الدراسة  ،أنه یالحظ -9
 ، مع ظهور لبعض التقارب خاللالّتقلیدّیةمن  وكفاءة ،كانت أكثر ربحیة اإلسالمیةوتوظیفات المصارف  ،عن أن أعمال

 .السنوات الثالثة األخیرة
وتقییم مدى  ،التي تقیس )%0.48( اإلسالمیةو  ،)%0.47( الّتقلیدّیةللمصارف  (ROA)باستعراض متوسط نسبة  -10
 سورّیة) نجد أن المصارف الCAMELأو ضعف الربحیة لدى المصارف، وبالمقارنة مع النسبة المطلوبة وفقًا لنظام ( ،قوة

تواجه مشاكل حادة في الربحیة، وصافي الربح  سورّیة، بالتالي فإن المصارف ال)4 (أي التصنیف رقم الرابع تقع في المستوى
خسائر في رأس لمنع ال األرباحوالنمو برأس المال، وعلیها تقویة األداء في  ،لدیها غیر كافي لالحتفاظ باالحتیاطیات المالئمة

 المال.
 ):ASSETQALTجودة األصول ( )4

الجزء الحاسم من أنشطة المصرف الذي یقوده ) ألنها تعتبر CAMELتعتبر جودة األصول ذات أهمیة خاصة في نظام (
، 1ورأس المال ،اإلدارةو  ،من السیولة وتقیٍم أفضل لكالٍ  ،حیازة المصرف أصول جیدة یؤدي لدخٍل أعلى لتحقیق االیرادات، وألنّ 

  ) نالحظ االتي:13وبالنظر للشكل رقم ( ،)25،24،23وبالعودة للجداول (

  
  )13الشكل رقم (

 ).%12.35وبانحراف معیاري قدره ( ،)%9.60مجتمعة ( سورّیةجودة األصول لدى المصارف الیبلغ متوسط نسبة  -1

                                                            
 .65الفرا، أحمد، مرجع سابق، ص  1
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 )، ویبلغ متوسط%13.20) بانحراف معیاري قدره (%10.22( الّتقلیدّیةللمصارف  صولیبلغ متوسط نسبة جودة األ -2
 تحتجز سورّیةفي  اإلسالمیة)، أي إن المصارف %7.97وبانحراف مقداره ( ،)%7.14( اإلسالمیةالنسبة لدى  هذه
والتمویالت التي  ،، وذلك بالنسبة للقروضالتّقلیدّیةمن االحتیاطیات التي تحتجزها  حتیاطیات للتمویالت التي تمنحها أقلا

والدیون  ،منها، وٕان ارتفاع هذه النسبة یشیر إلى تحقیق المصرف لخسائر مستقبلیة نتیجة القروض المتعثرة یمنحها كلٌّ 
 .الّتقلیدّیةمن  أفضل تمتلك لجودة أصول اإلسالمیةالمعدومة المتراكمة لدیه، وبالتالي فإن المصارف 

) لدى المصارف %1.5كانت هذه النسبة منخفضة جدًا لدى نوعي المصارف، فلم تتجاوز النسبة ( األولىفترة الفي  -3
كونها لم ل)؛ 2008-2007صفر في عامي ( اإلسالمیةى المصارف وكانت هذه النسبة لد، المذكورةفترة الطیلة  الّتقلیدّیة
)؛ وذلك یعود الرتفاع رصید ذمم البیوع وأرصدة %10لتصل إلى ( 2009عام  ات، وارتفعت النسبةمخصصأیة تشكل 

إلى لتصل  ،بالتحدید )) SIIB( الدولي اإلسالمي سورّیةمصرف (المحفوظة لدى  األرباحالتمویالت غیر المنتجة من دون 
، مما حذا بالمصرف لتشكیل مخصص لمقابلة نتائج هذه التمویالت؛ ومما أدى الرتفاع *سورّیة) ملیون لیرة 277حوالي (

 هذه النسبة لتصل لهذا الرقم.
شهد عام ، و بشكٍل خاص التّقلیدّیةفي هذه النسبة لدى نوعي المصارف، ولدى  الثانیة هناك ارتفاع ملحوظفترة الفي  -4

 2014)، وفي عام %15( اإلسالمیةولدى  ،)%32( الّتقلیدّیة، فبلغ لدى النوعیناالرتفاع األكبر في هذه النسبة لدى  2013
 ) لدى النوعین.%13وبلغت ( ،تساوت النسبة

 بالعودة للفصل السابق، وبالنظر للمخصصات التي تحجزها المصارف، یالحظ أن متوسط مقدار النمو السنوي خالل -5
هذا المؤشر  ٕان ظهور نتائجو  ؛)%235( اإلسالمیةبینما یبلغ لدى  ،)%239یبلغ ( الّتقلیدّیةللمصارف  فترة الدراسة الثانیة

ما یؤدي م ن التسهیالت االئتمانیة المتعثرةینجم عوالذي  ؛الّتقلیدّیةلدى المصارف  یعود الرتفاع المخصصاتبهذا الشكل 
 .اإلسالمیةوالتمویالت لدى المصارف  ،بالمقارنة مع المخصصات ،لالنخفاض في جودة األصول لدیها

م مدى وتقیِّ  ،) التي تقیس%7.14( اإلسالمیةو  ،)%10.22( الّتقلیدّیةللمصارف  (Assetqult)باستعراض متوسط نسبة  -6
المصارف ) نجد أن CAMELأو ضعف جودة األصول لدى المصارف، وبالمقارنة مع النسب المطلوبة وفقًا لنظام ( ،قوة
 (نتائج مرضیة)). 2تقع في المستوى الثاني (أي التصنیف رقم  سورّیةال

 ):MANAGEMENTQALT( اإلدارةجودة  )5
في اجتذاب حجم أكبر من الودائع، وحجم سداد الدیون لدى المصرف،  اإلدارةوٕانتاجیة  ،تقیس مدى كفاءة اإلدارةإن جودة 

ى لإبالعودة و وٕادارة المخاطر التي یتعرض لها،  ،في تخفیض اإلدارةومدى نجاح  ،التي قد یتعرض لها وحاالت العسر المالي
  ) نالحظ االتي:13وبالنظر للشكل رقم ( ،)25،24،23لجداول (ا

                                                            
 .25، ص 2010، مصرف سورّیة الدولي اإلسالمي، 2009كانون األول  31البیانات المالیة وتقریر مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهیة في  *
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  )14الشكل رقم (

 ).%40.75وبانحراف معیاري قدره ( ،)%50.34مجتمعة ( سورّیةلدى المصارف ال اإلدارةیبلغ متوسط نسبة جودة  -1
)، ویبلغ متوسط %18.56وبانحراف معیاري قدره ( ،)%41.91( الّتقلیدّیةللمصارف  اإلدارةیبلغ متوسط نسبة جودة  -2

تتمتع  اإلسالمیةه فإن المصارف علی)، و %75.36وبانحراف مقداره ( ،)%83.67( اإلسالمیةهذه النسبة لدى المصارف 
فاعلیة في الحصول على حجم أكبر من الودائع، بالمقارنة مع  ، كونها أكثرالّتقلیدّیةبجودة إدارة أفضل من المصارف 

 .التمویالت التي تمنحها
) 2013-2012عامي ( وأما في، 2011لغایة عام  وبشكٍل كبیر ،بهذه النسبة الّتقلیدّیةعلى  اإلسالمیةالمصارف  تفوق -3

ا ملتتساوى لدیهنتائج، و في الب كبیر بینها ، رغم وجود تقار اإلسالمیةوتفوقت على  ،الّتقلیدّیةتحسن األداء لدى المصارف 
 .2014عام 

هدت نتائجها شلكن بالنسبة لإلسالمیة نوعًا ما خالل فترتي الدراسة،  الّتقلیدّیةالمصارف لدى  بقیت هذه النسبة متقاربة -4
بشكٍل أكبر و  لدیها بالمقارنة مع التمویالت الممنوحة، اإلیداعاتنسبة  ارتفاع، مما یشیر إلى ثانیةفترة الالانخفاضًا كبیرًا خالل 

 .التّقلیدّیةمن 
، إلیداعاتایتوافق من النتائج التي توصلنا لها في الفصل السابق عند تحلیل  بهذا الشكل إن ظهور نتائج هذا المؤشر -5

عدالت نمو تمتلك لم اإلسالمیةتبین أن المصارف  إذْ  ؛الممنوحة من قبل هذه المصارف والتسهیالت االئتمانیة ،والتمویالت
ضًا إال في عام انخفا اإلیداعاتوفي كال فترتي الدراسة، ولم تشهد هذه  ،الّتقلیدّیةأكبر من معدالت النمو لدى  اإلیداعاتفي 

 ئتمانیة، فشهدتوالتسهیالت اال ،، أما بالنسبة للتمویالت2012و ،2011شهدت انخفاضًا في عامي  الّتقلیدّیة لكن، 2011
نمو، بعض الالذي شهد  2014بشكٍل عام ماعدا عام  الفترة الثانیةانخفاضًا في  اإلسالمیةالتمویالت التي تمنحها المصارف 

نسب أقل من االنخفاض بلكن و  ،أیضاً  وخالل الفترة ذاتها فقد شهدت التسهیالت االئتمانیة التي تمنحها انخفاضاً  ،للتقلیدیةأما 
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وزادت  هیالتوالتس قد خفضت التمویالت الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیة، أي إن المصارف اإلسالمیةتمویالت المصارف الذي شهدته 
 .اإلیداعات

، فالتصنیف بناًء على هذا العنصر ) عن العناصر األخرى المكونة لهذا النظامCAMELیختلف هذا العنصر من نظام ( -6
المؤشرات اإلداریة إلدارة المصرف، من خالل دراسة رأي الجهات الرقابیة یخضع لنوع مختلف من الضوابط، حیث تقاس 

ر وسنكتفي بالتصنیف بناًء على العناص ،، لذا لن نقوم بتصنیف المصارف بناًء على هذا العنصر1على العمل المصرفي
 السابقة فقط.

حسب  سورّیةي ف الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةومقارنة أداء المصارف  ،وفیما یلي جدول یلخص النتائج التي حصلنا علیها من دراسة
  :، والتصنیف النهائي لهذه المصارف حسب هذا النظام)CAMELنظام (

  مقیاس األداء
  التّقلیدیّةالمصارف   اإلسالمیةالمصارف 

  اإلجمالیةالنتیجة 
ما قبل 
2011  

ما بعد 
2011  

ما قبل 
2011  

ما بعد 
2011  

  .اإلسالمیةمن  ذات كفایة برأس المال أكبر التّقلیدیّةالمصارف   %18  %21  %15  %23 كفایة رأس المال

  .اإلسالمیةذات سیولة أكبر من  التّقلیدیّةالمصارف   %76  %99  %84  %86  السیولة

  التّقلیدیّةذات جودة أرباح أكثر من  اإلسالمیةالمصارف   %94  %71  %82  %23  األرباحجودة 

ROA % -0.86 %1.8  2% -0.1  4%1.0   التّقلیدیّةذات عوائد على أصولھا أكثر من  اإلسالمیةالمصارف.  

ROE  % -0.68  %12.3  %5.70  %7.05  
ذات عوائد أكبر على حقوق الملكیة من  التّقلیدیّةالمصارف 

  .اإلسالمیة

NIM %3.8  %3.5  1%1.4  %1.58  
 راراتق اتخاذ في التّقلیدیّةمن  أكبر كفاءة ذات اإلسالمیةالمصارف 

  .لدیھا المتوفرة لألموال التوظیف

  .ةالتّقلیدیّ صول أكبر من في األ تمتلك لجودة اإلسالمیةالمصارف   %18.8  %1.64  %11.48  .2%78  جودة األصول

  .التّقلیدیّةتمتع بجودة إدارة أفضل من ت اإلسالمیةالمصارف   42%  40%  54%  %113.34 اإلدارةجودة 

متوسط درجة 
 التصنیف النھائي

 سوریّةللمصارف ال
 جمیع نتائجحسب 

  )CAMEL(عناصر 

 
 سالمیةاإلو ،التّقلیدیّة سوریّةیتساوى تصنیف المصارف الخاصة ال

، وحصلت على التصنیف رقم )CAMEL(حسب جمیع عناصر 
)، وبالتالي فإن ھذه المصارف سلیمة بصورة أساسیة في معظم 2(

وقدرتھا على الصمود أمام التحدیات جیدة باستثناء النواحي، 
  التقلبات االقتصادیة الحادة.

)62الجدول رقم (  
 
 

                                                            
 .122أحمد، مرجع سابق، ص الفرا،  1
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: اخ              ار الفرضيات:ـــبــتـــثا�ياً
) المحسوبة للمصارف CAMELمقارنة األوساط الحسابیة لعناصر نظام ( سیتم اختبار فرضیات الدراسة من خالل

 One way( باتجاه واحد اختبار تحلیل التباین ) أعاله، عن طریق25، 24والواردة في الجدولین ( ،التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیة

ANOVA( ،أو رفض الفرضیات بناًء على ذلك ،وقبول ،هذه المتوسطاتمعنویة بین  اتوجود فروقمدى  ودراسة:  
 تحلیل التباین األحادي (اختبار ات فرضیOne way Anova(: 

H0, ANOVA: رّیةسو في  الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةف لمصار لنتائج ا المتوسطات الحسابیة ال یوجد فروق معنویة بین.  

: H1, ANOVA  ةسوریّ في  الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةلمصارف المتوسطات الحسابیة لنتائج اهنالك فروق معنویة بین.  
  
 ):CAPADQفایة رأس المال (ك )1

 
  

  

  

  

  

  
  )27الجدول رقم (

 )،%5وهي أكبر من مستوى المعنویة P-Value (0.824 < 0.05، )) أعاله: نالحظ أن قیمة (27بالنظر للجدول (
فروق معنوي في ال یوجد  ه؛ أي إن)H1, ANOVA( الفرضیة البدیلة ونرفض ،)H0, ANOVA( قبل فرضیة العدمفإننا ن وبالتالي

  .سورّیةفي  الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةكفایة رأس المال بین المصارف 
فروق ذات داللة إحصائیة في كفایة  توجد(والقائلة:  ،) للدراسةH1ونرفض الفرضیة البدیلة ( ،وعلیه فإننا نقبل فرضیة العدم
 صارفبین المذات داللة إحصائیة  فروق لیس هنالكأي )، سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،التّقلیدّیةرأس المال بین المصارف 

  كفایة رأس المال.من ناحیة  سورّیةفي  التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیة
 ):Liquidityالسیولة ( )2

 

 
  
  

  

  

  )28الجدول رقم (

ANOVA 

CapAdq 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 20.265 1 20.265 .050 .824 

Within Groups 41404.103 102 405.923

Total 41424.368 103

ANOVA 

Liquidity  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 176.369 1 176.369 .029 .866 

Within Groups 625429.104 102 6131.658   

Total 625605.473 103    
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 )،%5وهي أكبر من مستوى المعنویة P-Value (0.866 < 0.05، )) أعاله: نالحظ أن قیمة (28بالنظر للجدول (
أي إنه ال یوجد فروق معنوي في )؛ H1, ANOVAونرفض الفرضیة البدیلة ( ،)H0, ANOVAوبالتالي فإننا نقبل فرضیة العدم (

  .سورّیةفي  الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةالسیولة بین المصارف 
فروق ذات داللة إحصائیة بین سیولة  توجد() للدراسة والقائلة: H2وعلیه فإننا نقبل فرضیة العدم ونرفض الفرضیة البدیلة (

 ،اإلسالمیةرف بین المصافي السیولة  ذات داللة احصائیة فروق لیس هنالكأي )، سورّیةفي  اإلسالمیةو  الّتقلیدّیةالمصارف 
  .سورّیةفي  الّتقلیدّیةو 
  ):EARNQULT( األرباحجودة  )3

 

 
  

  

  )29الجدول رقم (

 )،%5وهي أكبر من مستوى المعنویة P-Value (0.685 < 0.05، )) أعاله: نالحظ أن قیمة (29بالنظر للجدول (
أي إنه ال یوجد فروق معنوي في )؛ H1, ANOVAونرفض الفرضیة البدیلة ( ،)H0, ANOVAفرضیة العدم (وبالتالي فإننا نقبل 

  .سورّیةفي  التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیةبین المصارف  األرباحجودة 
فروق ذات داللة إحصائیة بالربحیة بین  توجد( :) للدراسة والقائلةH3وعلیه فإننا نقبل فرضیة العدم ونرفض الفرضیة البدیلة (

 ،إلسالمیةابین ربحیة المصارف  ذات داللة احصائیة فروق لیس هنالكأي )، سورّیةفي  اإلسالمیةو  الّتقلیدّیةالمصارف 
  .سورّیةفي  الّتقلیدّیةو 
 ):LTUASSETQجودة األصول ( )4
  

  

  
  

  )30الجدول رقم (

 )،%5وهي أكبر من مستوى المعنویة P-Value (0.309 < 0.05، )) أعاله: نالحظ أن قیمة (30بالنظر للجدول (
في  ةأي إنه ال یوجد فروق معنوی )؛H1, ANOVAونرفض الفرضیة البدیلة ( ،)H0, ANOVA( وبالتالي فإننا نقبل فرضیة العدم

  .سورّیةفي  التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیةبین المصارف  صولجودة األ

ANOVA 
Earnqult 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 16409.457 1 16409.457 .165 .685 

Within Groups 10122433.082 102 99239.540   
Total 10138842.539 103    

ANOVA 
Assetqult   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 159.451 1 159.451 1.045 .309 
Within Groups 15562.406 102 152.573   
Total 15721.857 103    
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فروق ذات داللة إحصائیة في جودة  توجد( والقائلة: ،راسةللد) H4( ونرفض الفرضیة البدیلة ،وعلیه فإننا نقبل فرضیة العدم
 ،إلسالمیةابین المصارف ذات داللة إحصائیة  فروقل ال وجودأي )، سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةاألصول بین المصارف 

  في جودة األصول. التّقلیدّیةوالمصارف 

 ):LTUMANAGEMENTQ( اإلدارةجودة  )5

 

 
  

  

  )31الجدول رقم (

 علیهو  )،%5وهي أقل من مستوى المعنویة P-Value (0.000 < 0.05، )( ) أعاله: نالحظ أن قیمة31بالنظر للجدول (
 اإلدارةودة في ج ةفروق معنوی أي إنه یوجد؛ )H1, ANOVA( الفرضیة البدیلة ونقبل ،)H0, ANOVA( رفض فرضیة العدمفإننا ن

  .سورّیةفي  التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیةبین المصارف 
فروق ذات داللة إحصائیة في جودة  توجدوالقائلة: ( ،للدراسة) H5( ونقبل الفرضیة البدیلة ،وعلیه فإننا نرفض فرضیة العدم

  .في سورّیة) اإلسالمیةو  ،التّقلیدّیةبین المصارف  اإلدارة
نجد أن )، 25، 24الجدولین (في والواردة  ،اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةلمصارف ا لكٍل من اإلدارةة لجودة ط الحسابیاوسمقارنة األوب

بین المصارف  اإلدارةأي إنه یوجد فروق في جودة  )؛%83,7ولإلسالمیة ( ،)%41,9( الّتقلیدّیةالوسط الحسابي للمصارف 
   .الّتقلیدّیةذات جودة إدارة أكبر من المصارف  اإلسالمیة، والمصارف سورّیةفي  التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیة

ANOVA 
Mangmentqult  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 29229.387 1 29229.387 21.021 .000 
Within Groups 141829.420 102 1390.485   
Total 171058.807 103    
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: تـــحـلــيــل اال�ـــــحــــدارثا     :لثاً
كمتغیرات داخلیة ) CAMEL( والمتمثلة بعناصر نظام ،الدراسة یهدف هذا التحلیل إلظهار العالقة بین متغیرات     

؛ إذ تشكل متغیر خارجي (متغیر اقتصادي كلي)ك) EXRate( ومتغیر سعر الصرف للمصرف (متغیرات اقتصادیة جزئیة)،
ل ، والتي تشك)ROA-ROE-NIM( المصرفیةومؤشرات أداء الربحیة  هذه العناصر مع سعر الصرف المتغیرات المستقلة،

 ،ةدعلى حِ  ة كلًّ والمتغیرات التابع ،دراسة العالقة بین المتغیرات المستقلةلستخدم هذا التحلیل أنه سی إذْ ، تابعةالمتغیرات ال
تأثیر المتغیرات المستقلة على  مدى قوة هذه العالقة، ومدى مما سیساعدنا على تحدید باستخدام نماذج انحدار بسیطة

وذلك على  ،اأرباحهفي ومدى قدرة المصارف على التحكم ، ربحیة المصارف في؛ أي دراسة العوامل المؤثرة المتغیرات التابعة
 ):%5(عند مستوى معنویةهذا و  وأقل من ذلك تكون ضعیفة، ،ون قویة) تك%40اعتبار أن عالقة االرتباط إذا كانت أكبر من (

 ):ROAالعائد على األصول ( )1

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین كفایة رأس المال والعائد على األصول للمصارف 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   (كفایة رأس المال) المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  العائد على األصول
(ROA)  

  028.  2.37-  22.9  47.9  اإلسالمیةالمصارف 
  067.  1.86-  4.1  20.2  التّقلیدیّةالمصارف 

  )32الجدول رقم (

 ةاإلسالمیوالعائد على األصول لدى المصارف  ،عالقة االرتباط بین كفایة رأس المال نّ أ) أعاله: 32یالحظ من الجدول (
)؛ أي إن كفایة رأس 22.9%(  2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %47.9قویة؛ إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

صحة معنویة النموذج؛ إذ  t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من العائد على األصول للمصارف %22.9المال تستطیع تفسیر (
والعائد على األصول لدى  ،؛ بمعنى أن هنالك تأثیر معنوي بین كفایة رأس المال)Sig.) (0.028بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  اإلسالمیةالمصارف 
ت قیمة والعائد على األصول ضعیفة، إذ بلغ ،كانت عالقة االرتباط بین كفایة رأس المالف الّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

؛ أي إن كفایة رأس المال تستطیع )4.1%( 2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %20.2معامل االرتباط بیرسون بینهما (
عدم صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة  t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیة) من العائد على األصول للمصارف %4.1تفسیر (

والعائد على األصول لدى المصارف  ،؛ بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین كفایة رأس المال)Sig.) (0.067االحتمالیة (
  .سورّیةفي  دّیةالّتقلی

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین السیولة والعائد على األصول للمصارف 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   (السیولة) المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  العائد على األصول
(ROA)  

  489.  0.71-  2.6  16  اإلسالمیةالمصارف 
  051.  1.98-  4.6  21.5  التّقلیدیّةالمصارف 

  )33الجدول رقم (
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كانت  ةاإلسالمیوالعائد على األصول لدى المصارف  ،عالقة االرتباط بین السیولة أنّ ) أعاله یتضح لنا: 33ومن الجدول (
تستطیع  إن السیولة)؛ أي 2.6%(  2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %16، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (ضعیفة
؛ إذ بلغت القیمة موذجعدم صحة معنویة الن t، وأوضح اختبار اإلسالمیةمن العائد على األصول للمصارف ) %2.6تفسیر (

 إلسالمیةاوالعائد على األصول لدى المصارف  ،؛ بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین السیولة)Sig.) (0.489االحتمالیة (
  .سورّیةفي 

بلغت قیمة معامل  ، إذضعیفة أیضاً والعائد على األصول  ،: فإن عالقة االرتباط بین السیولةالّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 
ئد من العا )%4.6(؛ أي إن السیولة تستطیع تفسیر )6.4%(  2R، وكانت قیمة معامل التحدید )%21.5االرتباط بیرسون (

)؛ Sig.) (0.051صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة االحتمالیة (عدم  t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیةعلى األصول للمصارف 
  .سورّیةفي  الّتقلیدّیةوالعائد على األصول لدى المصارف  ،تأثیر معنوي بین السیولة ه ال یوجدبمعنى أن

  التّقلیدیّةو اإلسالمیةوالعائد على األصول للمصارف  األرباحتحلیل االنحدار واالرتباط بین جودة 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   )األرباح(جودة  المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  العائد على األصول
(ROA)  

  937.  0.80  0  1.8  اإلسالمیةالمصارف 
  367.  0.907  1  100  التّقلیدیّةالمصارف 

  )34الجدول رقم (

انت ك اإلسالمیةوالعائد على األصول لدى المصارف  ،األرباحعالقة االرتباط بین جودة  أنّ ) أعاله یالحظ: 34من الجدول (
 األرباح)؛ أي إن جودة 0%( R 2)، وكانت قیمة معامل التحدید%1.8ضعیفة جدًا، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

عدم صحة معنویة النموذج؛  t، وأوضح اختبار  اإلسالمیةال تستطیع تفسیر أي شيء من العائد على األصول للمصارف 
والعائد على األصول لدى  ،األرباح)؛ بمعنى أنه ال یوجد عالقة بین جودة Sig.) (0.937إذ بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  اإلسالمیةالمصارف 
قیمة  والعائد على األصول كانت قویة جدًا، إذ بلغت ،األرباح: فإن عالقة االرتباط بین جودة التّقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

) من %1تستطیع تفسیر ( األرباحجودة ؛ أي إن )1%(  2R )، وكانت قیمة معامل التحدید%100معامل االرتباط بیرسون (
) .Sigعدم صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة االحتمالیة ( t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیةئد على األصول للمصارف العا

  .سورّیةي ف الّتقلیدّیةوالعائد على األصول لدى المصارف  ،األرباحجودة )؛ بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین 0.367(
  التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین جودة األصول والعائد على األصول للمصارف 

  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   (جودة األصول) المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  العائد على األصول
(ROA)  

  537.  0.63  2  14.3  اإلسالمیةالمصارف 
  658.  0.44-  0.2  4.9  التّقلیدیّةالمصارف 

  )35الجدول رقم (

 المیةاإلسوالعائد على األصول لدى المصارف  ،عالقة االرتباط بین جودة األصول أنّ ) أعاله یتضح لنا: 35ومن الجدول (
)؛ أي إن جودة 2%( 2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %14.3كانت ضعیفة، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (
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عدم صحة معنویة النموذج؛  t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من العائد على األصول للمصارف %2األصول تستطیع تفسیر (
والعائد على األصول لدى  ،.)؛ بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین جودة األصولSig.) (537إذ بلغت القیمة االحتمالیة (

  .ّیةسور في  اإلسالمیةالمصارف 
إذ بلغت یضًا، أضعیفة  كانت والعائد على األصول ،: فإن عالقة االرتباط بین جودة األصولالتّقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

؛ أي إن جودة األصول تستطیع تفسیر )0.2%( R 2، وكانت قیمة معامل التحدید)%20.االرتباط بیرسون (قیمة معامل 
صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة عدم  t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیةئد على األصول للمصارف ) من العا0.2%(

لدى المصارف  والعائد على األصول ،بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین جودة األصول، )Sig.) (0.658االحتمالیة (
  .سورّیةفي  الّتقلیدّیة

  التّقلیدیّةو اإلسالمیةوالعائد على األصول للمصارف  اإلدارةتحلیل االنحدار واالرتباط بین جودة 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   )اإلدارة(جودة  المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  العائد على األصول
(ROA)  

  846.  0.20-  0.2 4.5  اإلسالمیةالمصارف 
  688.  0.40-  0.2  4.5  التّقلیدیّةالمصارف 

  )36الجدول رقم (

 میةاإلسالوالعائد على األصول لدى المصارف  ،اإلدارةعالقة االرتباط بین جودة  أنّ ) أعاله یتضح لنا: 36ومن الجدول (
)؛ أي إن جودة 0.2%( 2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %4.5كانت ضعیفة، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

عدم صحة معنویة النموذج؛  t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من العائد على األصول للمصارف %0.2تستطیع تفسیر ( اإلدارة
والعائد على األصول لدى  ،اإلدارةبمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین جودة )؛ .Sig.) (846إذ بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  اإلسالمیةالمصارف 
لغت والعائد على األصول كانت ضعیفة أیضًا، إذ ب ،اإلدارة: فإن عالقة االرتباط بین جودة الّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

تستطیع تفسیر  اإلدارة)؛ أي إن جودة 0.2%( R 2)، وكانت قیمة معامل التحدید%0.2قیمة معامل االرتباط بیرسون (
عدم صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة  t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیة) من العائد على األصول للمصارف 0.2%(

والعائد على األصول لدى المصارف  ،اإلدارةبمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین جودة  ؛)Sig.) (0.688االحتمالیة (
  .سورّیةفي  الّتقلیدّیة

  التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین سعر الصرف والعائد على األصول للمصارف 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   (سعر الصرف) المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  العائد على األصول
(ROA)  

  007.  3.004  32.2  56.7  اإلسالمیةالمصارف 
  000.  3.74  14.8  38.5  التّقلیدیّةالمصارف 

  )37الجدول رقم (

 المیةاإلسعالقة االرتباط بین سعر الصرف والعائد على األصول لدى المصارف  أنّ ) أعاله یتضح لنا: 37ومن الجدول (
)؛ أي إن سعر 32.2%( 2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %56.7كانت قویة، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

صحة معنویة النموذج؛  t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من العائد على األصول للمصارف %32.2الصرف یستطیع تفسیر (
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والعائد على األصول لدى  ،بین سعر الصرف اً معنوی اً ؛ بمعنى أن هنالك تأثیر ).Sig.) (007إذ بلغت القیمة االحتمالیة (
  .سورّیةفي  اإلسالمیةالمصارف 

كانت  لتّقلیدّیةاوالعائد على األصول لدى المصارف  ،: فإن عالقة االرتباط بین سعر الصرفالتّقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 
)؛ أي إن سعر الصرف 14.8%(  2R)، وكانت قیمة معامل التحدید%38.5ضعیفة، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت  t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیة) من العائد على األصول للمصارف %14.8یستطیع تفسیر (
والعائد على األصول لدى المصارف  ،سعر الصرفبمعنى یوجد تأثیر معنوي بین  ؛)Sig.) (0.000القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  الّتقلیدّیة
 ):ROEالعائد على حقوق الملكیة ( )2

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین كفایة رأس المال والعائد على حقوق الملكیة للمصارف 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   (كفایة رأس المال) المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  حقوق الملكیة العائد على
(ROE)  

  055.  2.04-  18  42.5  اإلسالمیةالمصارف 
  356.  0.93-  1.1  10.3  التّقلیدیّةالمصارف 

  )38الجدول رقم (

والعائد على حقوق الملكیة لدى المصارف  ،عالقة االرتباط بین كفایة رأس المال أنّ ) أعاله: 38ویالحظ من الجدول (
)؛ أي إن كفایة 18%(  2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %42.5قویة؛ إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون ( اإلسالمیة

عدم صحة معنویة  t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من العائد على حقوق الملكیة للمصارف %18رأس المال تستطیع تفسیر (
ى والعائد عل ،بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین كفایة رأس المال)؛ Sig.( )0.055النموذج؛ إذ بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  اإلسالمیةاألصول لدى المصارف 
إذ بلغت  والعائد على حقوق الملكیة ضعیفة، ،فكانت عالقة االرتباط بین كفایة رأس المال الّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

؛ أي إن كفایة رأس المال تستطیع )1.1%( 2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %10.3قیمة معامل االرتباط بیرسون بینهما (
عدم صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت  t، وأوضح اختبار التّقلیدّیة) من العائد على حقوق الملكیة للمصارف %1.1تفسیر (

والعائد على األصول لدى  ،المال؛ بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین كفایة رأس )Sig.) (0.356القیمة االحتمالیة (
  .سورّیةفي  الّتقلیدّیةالمصارف 

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین السیولة والعائد على حقوق الملكیة للمصارف 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   (السیولة) المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  حقوق الملكیة العائد على
(ROE)  

  691.  0.40  0.8  9.2  اإلسالمیةالمصارف 
  896.  0.13-  0  1.5  التّقلیدیّةالمصارف 

  )39الجدول رقم (

 إلسالمیةاوالعائد على حقوق الملكیة لدى المصارف  ،عالقة االرتباط بین السیولة أنّ ) أعاله یتبین لنا: 39ومن الجدول (
) ؛ أي إن السیولة 0.8%(  R 2)، وكانت قیمة معامل التحدید%9.2كانت ضعیفة، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (



 .التحليل االحصائي واختبار الفرضيات ................................................................الـــفــصــل الــثــالــــث

102 
 

عدم صحة معنویة النموذج، ؛ إذ  t، وأوضح اختبار  اإلسالمیة) من العائد على األصول للمصارف %0.8تستطیع تفسیر (
دى ل حقوق الملكیةوالعائد على  ،ى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین السیولة)؛ بمعنSig.) (0.691بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  اإلسالمیةالمصارف 
ًا، إذ بلغت جدة كانت ضعیف حقوق الملكیةوالعائد على  ،: فإن عالقة االرتباط بین السیولةالّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

أي شيء تستطیع تفسیر ال )؛ أي إن السیولة 0%( R 2قیمة معامل التحدید)، وكانت %1.5قیمة معامل االرتباط بیرسون (
؛ إذ بلغت القیمة االحتمالیة عدم صحة معنویة النموذج t، وأوضح اختبار التّقلیدّیةللمصارف  حقوق الملكیةالعائد على  من
)Sig.) (0.896( سورّیةفي  ةالّتقلیدیّ لدى المصارف  الملكیةحقوق والعائد على  ،تأثیر معنوي بین السیولة أي إنه ال یوجد؛.  

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةوالعائد على حقوق الملكیة للمصارف  األرباحتحلیل االنحدار واالرتباط بین جودة 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   )األرباح(جودة  المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  حقوق الملكیة العائد على
(ROE)  

  853.  0.19-  0.2  4.3  اإلسالمیةالمصارف 
  730.  0.35-  0.1  3.9  التّقلیدیّةالمصارف 

  )40الجدول رقم (

 المیةاإلسوالعائد على حقوق الملكیة لدى المصارف  ،األرباحعالقة االرتباط بین جودة  أنّ ) أعاله یالحظ: 40من الجدول (
)؛ أي إن جودة 0.2%( 2R )، وكانت قیمة معامل التحدید%4.3كانت ضعیفة جدًا، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

عدم صحة معنویة  t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من العائد على حقوق الملكیة للمصارف %0.2تستطیع تفسیر ( األرباح
حقوق والعائد على  ،األرباح)؛ بمعنى أنه ال یوجد عالقة بین جودة Sig. ()0.853النموذج؛ إذ بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  اإلسالمیةلدى المصارف  الملكیة
ة جدًا، إذ بلغت كانت قوی حقوق الملكیةوالعائد على  ،األرباح: فإن عالقة االرتباط بین جودة الّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

تستطیع تفسیر  األرباح)؛ أي إن جودة 0.1%(R 2)، وكانت قیمة معامل التحدید %3.9قیمة معامل االرتباط بیرسون (
عدم صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة  t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیةللمصارف  حقوق الملكیة) من العائد على 0.1%(

والعائد على األصول لدى المصارف  ،حاألرباجودة  )؛ بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بینSig.) (0.730االحتمالیة (
  .سورّیةفي  الّتقلیدّیة

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین جودة األصول والعائد على حقوق الملكیة للمصارف 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   (جودة األصول) المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  حقوق الملكیة العائد على
(ROE)  

  901.  0.13  0.1  2.9  اإلسالمیةالمصارف 
  006.  2.84-  9.1  30.1  التّقلیدیّةالمصارف 

  )41الجدول رقم (

والعائد على حقوق الملكیة لدى المصارف  ،عالقة االرتباط بین جودة األصول أنّ ) أعاله یتضح لنا: 41ومن الجدول (
)؛ 0.1%(2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %2.9كانت ضعیفة جدًا، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون ( اإلسالمیة



 .التحليل االحصائي واختبار الفرضيات ................................................................الـــفــصــل الــثــالــــث

103 
 

عدم  t، وأوضح اختبار اإلسالمیةللمصارف  حقوق الملكیة) من العائد على %0.1أي إن جودة األصول تستطیع تفسیر (
 ،؛ بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین جودة األصول).Sig. ()901صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  اإلسالمیةوالعائد على حقوق الملكیة لدى المصارف 
معامل  والعائد على األصول ضعیفة، إذ بلغت قیمة ،: فإن عالقة االرتباط بین جودة األصولالّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

) من %9.1)؛ أي إن جودة األصول تستطیع تفسیر (9.1%(  R 2ت قیمة معامل التحدید)، وكان%30.1االرتباط بیرسون (
) .Sigصحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة االحتمالیة ( t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیةالعائد على حقوق الملكیة للمصارف 

  .سورّیةفي  ةالّتقلیدیّ والعائد على حقوق الملكیة لدى المصارف  ،)؛ بمعنى أنه یوجد تأثیر معنوي بین جودة األصول0.006(

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةوالعائد على حقوق الملكیة للمصارف  اإلدارةتحلیل االنحدار واالرتباط بین جودة 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   )اإلدارة(جودة  المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  حقوق الملكیة العائد على
(ROE)  

  593.  0.54-  1.5  12.4  اإلسالمیةالمصارف 
  009.  2.68-  8.1  28.5  التّقلیدیّةالمصارف 

  )42الجدول رقم (

 إلسالمیةالدى المصارف  حقوق الملكیة والعائد على ،اإلدارةعالقة االرتباط بین جودة  أنّ ) أعاله یتضح لنا: 42ومن الجدول (
)؛ أي إن جودة 1.5%( 2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %12.4كانت ضعیفة، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

عدم صحة معنویة النموذج؛  t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من العائد على األصول للمصارف %1.5تستطیع تفسیر ( اإلدارة
 ةحقوق الملكیوالعائد على  ،اإلدارة؛ بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین جودة ).Sig.) (593إذ بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  اإلسالمیةلدى المصارف 
إذ بلغت  ،والعائد على حقوق الملكیة كانت ضعیفة ،اإلدارة: فإن عالقة االرتباط بین جودة التّقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

تستطیع تفسیر  اإلدارة)؛ أي إن جودة 8.1%( R 2)، وكانت قیمة معامل التحدید%28.5قیمة معامل االرتباط بیرسون (
صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة  t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیةللمصارف  حقوق الملكیة) من العائد على 8.1%(

رف لدى المصا حقوق الملكیةوالعائد على  ،اإلدارةتأثیر معنوي بین جودة هنالك )؛ بمعنى أنه Sig.) (0.009االحتمالیة (
  .سورّیةفي  الّتقلیدّیة

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین سعر الصرف والعائد على حقوق الملكیة للمصارف 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   (سعر الصرف) المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  حقوق الملكیة العائد على
(ROE)  

  004.  3.33  36.9  60.7  اإلسالمیةالمصارف 
  043.  2.05  4.9  22.2  التّقلیدیّةالمصارف 

  )43الجدول رقم (
والعائد على حقوق الملكیة لدى المصارف  ،عالقة االرتباط بین سعر الصرف أنّ ) أعاله یتضح لنا: 43ومن الجدول (

)؛ أي 36.9%(2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %60.9كانت قویة، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون ( اإلسالمیة
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صحة  t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من العائد على حقوق الملكیة للمصارف %36.9إن سعر الصرف یستطیع تفسیر (
ى والعائد عل ،بین سعر الصرف اً معنوی اً أن هنالك تأثیر  ؛ بمعنى).Sig.) (004معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  اإلسالمیةحقوق الملكیة لدى المصارف 
 لّتقلیدّیةاوالعائد على حقوق الملكیة لدى المصارف  ،: فإن عالقة االرتباط بین سعر الصرفالّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

)؛ أي إن سعر 4.9%(R 2)، وكانت قیمة معامل التحدید%22.2كانت ضعیفة، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (
صحة معنویة النموذج؛  t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیة) من العائد على حقوق الملكیة للمصارف %4.9الصرف یستطیع تفسیر (

والعائد على حقوق الملكیة لدى  ،نى یوجد تأثیر معنوي بین سعر الصرف)؛ بمعSig.) (0.043إذ بلغت القیمة االحتمالیة (
  .سورّیةفي  الّتقلیدّیةالمصارف 

 ):NIM( ھامش صافي الفائدة/العائد )3

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین كفایة رأس المال وھامش صافي الفائدة/ العائد للمصارف 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   (كفایة رأس المال) المستقلالمتغیر   المتغیر التابع

  ھامش صافي الفائدة/العائد
(NIM)  

  972.  0.035  0  0.8  اإلسالمیةالمصارف 
  002.  3.21-  11.3  33.6  التّقلیدیّةالمصارف 

  )44الجدول رقم (

عیفة؛ ض اإلسالمیةوهامش صافي العائد لدى المصارف  ،المالعالقة االرتباط بین كفایة رأس  أنّ ): 44ویالحظ من الجدول (
)؛ أي إن كفایة رأس المال ال تستطیع 0%(  R 2)، وكانت قیمة معامل التحدید %0.8إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

عدم صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة  t ، وأوضح اختباراإلسالمیةتفسیر أي شيء من هامش صافي العائد للمصارف 
وهامش صافي العائد لدى المصارف  ،بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین كفایة رأس المال ؛)Sig.( )0.972االحتمالیة (
  .سورّیةفي  اإلسالمیة

لغت قیمة وهامش صافي الفائدة ضعیفة، إذ ب ،فكانت عالقة االرتباط بین كفایة رأس المال التّقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 
)؛ أي إن كفایة رأس المال تستطیع 11.3%( 2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %33.6معامل االرتباط بیرسون بینهما (

صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة  t، وأوضح اختبار التّقلیدّیة) من هامش صافي الفائدة للمصارف %11.1تفسیر (
وهامش صافي الفائدة لدى المصارف  ،)؛ بمعنى أنه هنالك تأثیر معنوي بین كفایة رأس المالSig.) (0.002الیة (االحتم
  .سورّیةفي  الّتقلیدّیة

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین السیولة وھامش صافي الفائدة/ العائد للمصارف 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   (السیولة) المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  ھامش صافي الفائدة/العائد
(NIM)  

  000.  7.52-  64.9  86.5  اإلسالمیةالمصارف 
  007.  2.78-  8.7  29.5  التّقلیدیّةالمصارف 

  )45الجدول رقم (
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كانت قویة جدًا، إذ  اإلسالمیةوهامش صافي العائد لدى المصارف  ،عالقة االرتباط بین السیولة أنّ ): 45ومن الجدول (
)؛ أي إن السیولة تستطیع تفسیر 4.96%(  2R)، وكانت قیمة معامل التحدید%86.5بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

القیمة االحتمالیة ؛ إذ بلغت صحة معنویة النموذج t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من هامش صافي العائد للمصارف 64.9%(
)Sig.) (0.000( سورّیةي ف اإلسالمیةوهامش صافي العائد لدى المصارف  ،بمعنى أنه یوجد تأثیر معنوي بین السیولة؛.  

مة معامل وهامش صافي الفائدة كانت ضعیفة، إذ بلغت قی ،: فإن عالقة االرتباط بین السیولةالّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 
هامش من ) %8.7)؛ أي إن السیولة تستطیع تفسیر (8.7%(  2R )، وكانت قیمة معامل التحدید%29.5االرتباط بیرسون (

)؛ Sig.( )0.007صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة االحتمالیة ( t، وأوضح اختبار التّقلیدّیةصافي الفائدة للمصارف 
  .سورّیةفي  الّتقلیدّیةلدى المصارف وهامش صافي الفائدة  ،أي إنه یوجد تأثیر معنوي بین السیولة

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةوھامش صافي الفائدة/ العائد للمصارف  األرباحتحلیل االنحدار واالرتباط بین جودة 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   )األرباح(جودة  المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  ھامش صافي الفائدة/العائد
(NIM)  

  527.  0.644  2.1  14.6  اإلسالمیةالمصارف 
  919.  0.10-  0  1.1  التّقلیدیّةالمصارف 

  )46الجدول رقم (

كانت  اإلسالمیةوهامش صافي العائد لدى المصارف  ،األرباحعالقة االرتباط بین جودة  أنّ ) یالحظ: 46من الجدول (
 األرباح)؛ أي إن جودة 2.1%( 2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %14.6ضعیفة، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

عدم صحة معنویة النموذج؛ إذ  t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من هامش صافي العائد للمصارف %2.1تستطیع تفسیر (
وهامش صافي العائد لدى المصارف  ،األرباحبمعنى أنه ال یوجد عالقة بین جودة ؛ )Sig.) (0.527بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  اإلسالمیة
لغت وهامش صافي الفائدة كانت ضعیفة جدًا، إذ ب ،األرباح: فإن عالقة االرتباط بین جودة الّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

ال تستطیع تفسیر أي  األرباح)؛ أي إن جودة 0%(  2R)، وكانت قیمة معامل التحدید%1.1قیمة معامل االرتباط بیرسون (
تمالیة عدم صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة االح t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیةللمصارف هامش صافي الفائدة شيء من 

)Sig.) (0.919 في  لیدّیةالّتقلدى المصارف وهامش صافي الفائدة  ،األرباح)؛ بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین جودة
  .سورّیة

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین جودة األصول وھامش صافي الفائدة/ العائد للمصارف 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   (جودة األصول) المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  ھامش صافي الفائدة/العائد
(NIM)  

  809.  0.24-  0.3  0.56  اإلسالمیةالمصارف 
  257.  1.14  1.6  12.6  التّقلیدیّةالمصارف 

  )47الجدول رقم (

 كانت ضعیفة اإلسالمیةوهامش صافي العائد لدى المصارف  ،عالقة االرتباط بین جودة األصول أنّ ): 47ومن الجدول (
)؛ أي إن جودة األصول 0.3%(2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %0.3جدًا، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (
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عدم صحة معنویة النموذج؛ إذ  t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من هامش صافي العائد للمصارف %0.3تستطیع تفسیر (
وهامش صافي العائد لدى  ،.)؛ بمعنى أنه ال یوجد تأثیر معنوي بین جودة األصولSig.) (809بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  اإلسالمیةالمصارف 
لغت قیمة معامل ة، إذ بوهامش صافي الفائدة ضعیف ،: فإن عالقة االرتباط بین جودة األصولالّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

) من %1.6)؛ أي إن جودة األصول تستطیع تفسیر (1.6%(  2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %12.6االرتباط بیرسون (
) .Sigعدم صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة االحتمالیة ( t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیةهامش صافي الفائدة للمصارف 

  .سورّیةي ف الّتقلیدّیةوهامش صافي الفائدة لدى المصارف  ،ال یوجد تأثیر معنوي بین جودة األصول)؛ بمعنى أنه 0.257(
 التّقلیدیّةو اإلسالمیةوھامش صافي الفائدة/ العائد للمصارف  اإلدارةتحلیل االنحدار واالرتباط بین جودة 

  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   )اإلدارة(جودة  المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  ھامش صافي الفائدة/العائد
(NIM)  

  004.  3.243  25.6  59.7  اإلسالمیةالمصارف 
  010.  2.63  7.9  28.1  التّقلیدیّةالمصارف 

  )48الجدول رقم (

كانت قویة، إذ  اإلسالمیةوهامش صافي العائد لدى المصارف  ،اإلدارةعالقة االرتباط بین جودة  أنّ ): 48ومن الجدول (
تستطیع  اإلدارة)؛ أي إن جودة 25.6%( 2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %59.7بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

صحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة  t، وأوضح اختبار اإلسالمیة) من هامش صافي العائد للمصارف %25.6تفسیر (
 سالمیةاإلوهامش صافي العائد لدى المصارف  ،اإلدارةبین جودة  اً معنوی اً هنالك تأثیر  بمعنى أن)؛ .Sig.) (004االحتمالیة (

  .سورّیةفي 
یمة وهامش صافي الفائدة كانت ضعیفة، إذ بلغت ق ،اإلدارة: فإن عالقة االرتباط بین جودة الّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 

) %7.9تستطیع تفسیر ( اإلدارة)؛ أي إن جودة 7.9%( R 2)، وكانت قیمة معامل التحدید%28.1معامل االرتباط بیرسون (
) .Sigصحة معنویة النموذج؛ إذ بلغت القیمة االحتمالیة ( t، وأوضح اختبار الّتقلیدّیةمن هامش صافي الفائدة للمصارف 

  .سورّیةي ف التّقلیدّیةوهامش صافي الفائدة لدى المصارف  ،اإلدارةبمعنى أنه هنالك تأثیر معنوي بین جودة  ؛)0.010(

 التّقلیدیّةو اإلسالمیةتحلیل االنحدار واالرتباط بین سعر الصرف وھامش صافي الفائدة/ العائد للمصارف 
  .R (t)  Sig%2معامل التحدید   %Rمعامل االرتباط   )سعر الصرف( المتغیر المستقل  المتغیر التابع

  ھامش صافي الفائدة/العائد
(NIM)  

  052.  2.07-  18.7  43  اإلسالمیةالمصارف 
  099.  1.67-  3.3  18.2  التّقلیدیّةالمصارف 

  )49الجدول رقم (

 سالمیةاإللدى المصارف وهامش صافي العائد  ،عالقة االرتباط بین سعر الصرف أنّ ) أعاله یتضح لنا: 49ومن الجدول (
)؛ أي إن سعر %18.7(  2R)، وكانت قیمة معامل التحدید %43كانت قویة، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

صحة معنویة عدم  t، وأوضح اختبار اإلسالمیةللمصارف من هامش صافي العائد ) %18.7الصرف یستطیع تفسیر (
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وهامش صافي  ،تأثیر معنوي بین سعر الصرف ال یوجد هبمعنى أن ؛.)Sig.) (052القیمة االحتمالیة (النموذج؛ إذ بلغت 
  .سورّیةفي  اإلسالمیةلدى المصارف العائد 

كانت  لّتقلیدّیةالدى المصارف وهامش صافي الفائدة  ،: فإن عالقة االرتباط بین سعر الصرفالّتقلیدّیةأما بالنسبة للمصارف 
)؛ أي إن سعر الصرف 3.3%( 2R التحدید )، وكانت قیمة معامل %18.2ضعیفة، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون (

صحة معنویة النموذج؛ إذ عدم  t ، وأوضح اختبارالّتقلیدّیةللمصارف من هامش صافي الفائدة ) %3.3یستطیع تفسیر (
والعائد على حقوق الملكیة  ،یوجد تأثیر معنوي بین سعر الصرف أنه ال بمعنى ؛)Sig.) (0.099بلغت القیمة االحتمالیة (

  .سورّیةفي  الّتقلیدّیةلدى المصارف 
  لخص مخرجات تحلیل االنحدار بین المتغیرات التابعة والمتغیرات المستقلة للدراسة:یوفیما یلي جدول 

  وسعر الصرف  CAMELوعناصر نظام  التّقلیدیّةو اإلسالمیةنحدار بین مؤشرات الربحیة للمصارف ملخص تحلیل اال
NIM ROE ROA  

 نوع المصارف إسالمیة تقلیدیة إسالمیة تقلیدیة إسالمیة تقلیدیة

معنویة 
 العالقة

%R2  معنویة
 العالقة

%R2  معنویة
 العالقة

%R2 معنویة 
لعالقةا  

%R2  معنویة
 العالقة

%R2  معنویة
 العالقة

%R2 
 

 كفایة رأس المال 22.9 معنوي 4.1 غیر معنوي 18 غیر معنوي 1.1 غیر معنوي 0 غیر معنوي 11.3 معنوي

 السیولة 2.6 غیر معنوي 4.6 غیر معنوي 0.8 غیر معنوي 0 غیر معنوي 64.9 معنوي 8.7 معنوي

األرباحجودة  0 غیر معنوي 1 غیر معنوي 0.2 غیر معنوي 0.1 غیر معنوي 2.1 غیر معنوي 0 غیر معنوي  

 جودة األصول 2 غیر معنوي 0.2 غیر معنوي 0.1 غیر معنوي 9.1 معنوي 0.3 غیر معنوي 1.6 غیر معنوي

اإلدارةجودة  0.2 غیر معنوي 0.2 غیر معنوي 1.5 غیر معنوي 8.1 معنوي  25.6 معنوي 7.9 معنوي  

18. غیر معنوي 3.3 غیر معنوي  سعر الصرف 32.2 معنوي 14.8 معنوي 36.9 معنوي 4.9 معنوي 7

  )50الجدول رقم (

  ) أعاله یالحظ التالي:50ومن الجدول (
 عدم وجود عالقات معنویة بین أي متغیر من متغیرات الدراسة، وجمیع مؤشرات الربحیة المدروسة. -1
ات ومؤشرات الربحیة، مما یشیر إلى ضعف قدر  ،االنخفاض وبشكٍل عام في العالقات بین المتغیرات الداخلیة للمصارف -2

 المصارف في التحكم بأرباحها.
ارف وباألخص لدى المص ،انخفاض القدرة التفسیریة للمتغیرات المدروسة ذات العالقة المعنویة مع مؤشرات الربحیة -3

لمصارف صافي العائد لدى اهذه المؤشرات، ماعدا هامش  التغیرات في ، وعدم قدرتها على تفسیر جزء كبیر منالّتقلیدّیة
 ومنطقتیها. األرباحالسؤال عن حقیقة هذه مما یطرح  ،اإلسالمیة

لم یكن  الّتقلیدّیةأنه لدى )، كما ROEو( ،)ROA(مع  اإلسالمیةارتفاع القدرة التفسیریة لسعر الصرف لدى المصارف  -4
وله قدرة تفسیریة جیدة نوعًا بالمقارنة مع  ،)ROE)، وهو أیضًا ذو عالقة معنویة مع (ROAعالقة معنویة مع ( اسواه ذ

یها هي التي تظهر لد األرباحوالمصاریف لهذه المصارف یالحظ أن مجمل  ،المتغیرات األخرى، وبالعودة لتحلیل اإلیرادات
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الثاني  رأن هذا البند كان المصد إذْ ، أرباح غیر محققة ناجمة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي، مما یفسر هذه العالقة
 .لإلیرادات لدى نوعي المصارف

 : تـــحـلــيــل االرتــــباط:رابعاً        
 ،)CAMEL( والمتمثلة بعناصر نظام ،المستقلة بین متغیرات الدراسة ومنطقتیها ،اتجاه العالقةویهدف هذا التحلیل إلظهار 

 :)ROA-ROE-NIM( الربحیةمؤشرات أداء المتغیرات التابعة ممثلة بو  )،EXRate( سعر الصرفو 

Correlation Analysis – Conventional Banks 
 CapAdq Liquidity Earnqult Assetqult Mangmentqult EXRate ROA ROE NIM 

CapAdq  1 0.90 -0.02 -0.26 -0.24 -0.06 -0.20 -0.10 -0.34 

Liquidity 0.90 1 0.07 -0.24 -0.55 -0.04 -0.22 -0.01 -0.29 

Earnqult -0.02 0.07 1 0.06 -0.01 0.03 0.10 -0.04 -0.01 

Assetqult -0.26 -0.24 0.06 1 0.02 0.58 -0.05 -0.30 0.13 

Mangmentqult -0.24 -0.55 -0.01 0.02 1 -0.32 -0.04 -0.29 0.28 

EXRate -0.06 -0.04 0.03 0.58 -0.32 1 0.38 0.22 -0.18 

ROA -0.20 -0.22 0.10 -0.05 -0.04 0.38 1 0.84 0.25 

ROE -0.10 -0.01 -0.04 -0.30 -0.29 0.22 0.84 1 0.22 

NIM -0.34 -0.29 -0.01 0.13 0.28 -0.18 0.25 0.22 1 

  )51الجدول رقم (

Correlation Analysis – Islamic Banks 
 CapAdq Liquidity Earnqult Assetqult Mangmentqult EXRate ROA ROE NIM 

CapAdq  1 0.24 -0.19 -0.40 0.00 -0.42 -0.48 -0.42 0.01 
Liquidity 0.24 1 -0.46 -0.13 -0.54 0.25 -0.16 0.09 -0.87 
Earnqult -0.19 -0.46 1 0.35 0.08 0.14 0.02 -0.04 0.15 
Assetqult -0.40 -0.13 0.35 1 -0.31 0.58 0.14 0.03 -0.06 

Mangmentqult 0.00 -0.54 0.08 -0.31 1 -0.53 -0.05 -0.12 0.60 
EXRate -0.42 0.25 0.14 0.58 -0.53 1 0.57 0.61 -0.43 

ROA -0.48 -0.16 0.02 0.14 -0.05 0.57 1 0.93 0.15 
ROE -0.42 0.09 -0.04 0.03 -0.12 0.61 0.93 1 -0.12 
NIM 0.01 -0.87 0.15 -0.06 0.60 -0.43 0.15 -0.12 1 

  )52الجدول رقم (

  ) أعاله:52-51( ینالجدولفي  الموضحةمصفوفة االرتباط  ویالحظ من
بالنسبة  سلبیةجمیعها ) كانت NIM-ROE-ROAومؤشرات الربحیة المدروسة ( ،إن العالقة بین كفایة رأس المال -1

وظهور العالقة بهذا الشكل یعتبر إیجابیة،  (NIM)و ،سلبیة اإلسالمیة) لدى ROA-ROEوكانت (، الّتقلیدّیةللمصارف 
، كما أنه 1والربحیة في المصارف ،غیر منطقي؛ كون أن معظم الدراسات تؤكد على وجود عالقة إیجابیة بین رأس المال أمر

 والعائد على ،الالعالقة بین كفایة رأس المإن  الّتقلیدّیةبالنسبة للمصارف لمتغیرات الدراسة، یالحظ  حدارالنابالنظر لتحلیل و 
ة للمصارف وأما بالنسب فقط،هامش صافي الفائدة حقوق الملكیة كانت غیر معنویة، وكانت معنویة مع  والعائد على ،األصول

                                                            
1 Goddard, J., Molyneux, P., & Wilson, J.O.C. (2004). The profitability of European banks: A cross sectional and dynamic 
panel analysis. The Manchester School, P 364. 
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وهامش صافي الفائدة كانت غیر معنویة، وكانت  ،والعائد على حقوق الملكیة ،فإن العالقة بین كفایة رأس المال اإلسالمیة
 معنویة مع العائد على األصول فقط.

، والتي تشیر إلى وجود عالقة معنویة بین كفایة أیضاً  ید من الدراسات التي أجریت على الموضوعاألمر الذي یخالف العد
أن ارتفاع نسبة كفایة رأس المال لدى المصارف یحفزها على  إذْ ، 1وهذه المؤشرات للربحیة في المصارف ،رأس المال
 المتوقعة. یعطي المصارف قدرة أكبر على استیعاب الخسائرهذه النسبة  ارتفاع كون؛ والتمویالت ،والتوسع باالئتمان ،االستثمار

 ،اإلسالمیةلدى المصارف  ماعدا العائد على حقوق الملكیة سلبیة،جمیعها ومؤشرات الربحیة كانت  ،العالقة بین السیولة -2
أو  ،أو قروض ،أن احتفاظ المصارف بالسیولة بنسب مرتفعة، وعدم توظیفها على شكل تمویالت إذْ وهو أمر منطقي؛ 
حدار یالحظ أن تحلیل االنى لإوبالتالي تأثر ربحیتها بذلك، وبالعودة  ،لى حرمانها من عوائد هذه األموالاستثمارات، سیؤدي إ
والعائد على حقوق الملكیة لم تكن معنویة، وكانت العالقة معنویة مع هامش  ،والعائد على األصول ،العالقة بین السیولة
 .الّتقلیدّیةو  اإلسالمیةلدى المصارف  هذاو  ،ائدصافي الفائدة/ الع

وهامش صافي الفائدة كانت إیجابیة، وعالقتها مع العائد على حقوق  ،والعائد على األصول ،األرباحالعالقة بین جودة  -3
 ن.نوعیالولدى  ،، ولم تكن هذه العالقة معنویة مع أي مؤشر من المؤشرات المذكورةالملكیة كانت سلبیة

ارتفاع المخصصات التي تحتجزها المصارف لمواجهة فومؤشرات الربحیة كانت سلبیة؛  ،بین جودة األصولالعالقة  -4
محققة، مما ال األرباحالمخاطر التي قد تواجهها، یؤدي بها الحتجاز حجوم أكبر من األموال، والتي تجتزئ بشكل أساسي من 

 .التّقلیدّیةمع العائد على حقوق الملكیة لدى المصارف  إال، ولم تكن هذه العالقة معنویة 2األرباحیؤدي النخفاض هذه 
ة كانت وحقوق الملكی ،وهامش صافي الفائدة كانت إیجابیة، وعالقتها مع العائد على األصول ،اإلدارةالعالقة بین جودة  -5

بالتالي و  ،للمصارفتمویالت یولد عوائد أكبر وال ،، ویرجع ذلك إلى حقیقة أن ارتفاع القروضلدى نوعي المصارف سلبیة
ارتفاع ى لإظهور هذه العالقة بشكل سلبي مع المؤشرین األخرین؛ یعود  ٕانومنها الربحیة، و  ،یزید من هامش صافي الفائدة

 ، وعدم توظیفها لألموال المتوفرة لدیها بشكل قروض.لدیهانسبة السیولة 
لتي لصرف اكانت إیجابیة، فالتغیرات الكبیرة التي تشهدها أسعار ا )ROE(و ،)ROA(و ،العالقة بین أسعار الصرف -6

تؤثر على مراكز القطع البنیویة لدى هذه المصارف، والتي تقوم بدورها بإجراء إعادة تقیم له في  هي تصاعدیة بشكٍل عام
لم تكن إیجابیة  )ROE(القة نهایة كل دورة مالیة، وتسجیل الفروقات المحققة على شكل أرباح غیر محققة، كما یالحظ أن ع

أعمال المصرف التشغیلیة سلبًا بتغیرات  ، مما یشیر إلى تأثر)NIM( ، وكانت العالقة سلبیة معإال مع متغیر أسعار الصرف
  أسعار الصرف.

                                                            
1 Olalekan. A & Adeyinka. S. (2013). CAPITAL ADEQUACY AND BANKS’ PROFITABILITY: AN EMPIRICAL EVI-
DENCE FROM NIGERIA, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 3 No. 10, P 91. 
2 Al-Gazzar. M, previous references, P45. 
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 الــنتائـج والــتــوصـــيــات
 علیها ولحصتم الي الت والتوصیات ،والعملیة التي قمنا بها في هذه الدراسة یمكن عرض النتائج ،في ضوء التحلیالت النظریة

  كما یلي:

: الــنتائـج:   أوالً

داث، تأثر كبیر بهذه األحمن  - ة مالیة في دولة تشهد اضطراباتشأنها شأن أي مؤسس - سورّیةتعاني المصارف في  .1
ستطاعات لكنها ا ؛التأسیس مصارف حدیثة في اإلجمالأنها  من رغمعلى الونتائجها، وذلك  ،وأرباحها ،یؤثر على أعمالهامما 

أي یمكن  ؛اً دیتقلی مأ اً كان إسالمیأ مصرف سواءٌ  أي في أو فشٍل مالي ،أیة عملیة إفالس سورّیةلم تشهد السوق ال إذْ  ؛الصمود
 .زمة التي تمر بهاإدارة األ إلى حٍد ما ها استطاعتنّ إالقول 

وصورة نتائجها  ،أرباح تقییم مركز القطع البنیوي كأداة لتحسین صورتها سورّیةفي  اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةتستخدم المصارف  .2
منها، ویالحظ التأثیر الكبیر  ) لدى كلٍّ %32نسبته ( وتبلغ، یة من بین اإلیرادات لدیهاالمرتبة الثانیحتل هذا البند  إذْ  ؛المالیة

 سورّیةیرة الللنتیجًة للتغیرات الكبیرة في أسعار صرف ا ومتصاعدًا خاللها ،شهد نموًا كبیراً  فقدعلى هذا البند،  الثانیةفترة لل
، ألرباحادخل التشغیلي بدون احتساب أرباح تقییم القطع البنیوي، وبعد عزل هذه وبالنظر إلجمالي المع العمالت األجنبیة، 

 دخلنخفاض في یالحظ اال إذْ  ؛ةثانیفترة الالفي  يالحقیق والدخل ،من قبل المصارف المعلن الدخلیالحظ الفرق والتباین بین 
 أما ؛نتائج أعمالها في الظروف التي تمر بهاتأثیر  ىیظهر مد مما /2014-2013-2012في أعوام / الّتقلیدّیةالمصارف 

ولكن  ؛فترتي الدراسةنموًا خالل ، وشهد دخلها 2014ینخفض الدخل لدیها إال في عام فلم  اإلسالمیةبالنسبة للمصارف 
 ،المیةاإلسها، كما یمكننا القول أن نتائج أعمال المصارف نوعًا ما على معدل النمو في دخلأثرت  الظروف نَّ إیمكن القول 

نها بل إ لّتقلیدّیةاا حدث لدى كمأو تحقیقًا للخسائر  ،كونها لم تشهد انخفاضاً  الّتقلیدّیةمن  كانت أقل تضرراً  وٕاجمالي دخلها
المصارف  جانب، الذي جاء في في النمو، وهذه النتیجة تأتي من الفرق بین طبیعة عمل كال النوعین اً ؤ تباطفقط شهدت 
 .اإلسالمیة

محقق وٕاجراء مقارنة بین إجمالي الدخل ال، من قائمة الدخل للمصارف المدروسة تقییم مركز القطع البنیوي أرباح بعزل بند .3
لظروف الصعبة ما الم تتأثر أرباحها الفعلیة ب اإلسالمیةن المصارف أیالحظ  دةبَّ كَ تَ وٕاجمالي المصاریف الفعلیة المُ  ،الفعلي

، ألیة خسائر تعرضولم ت ،التي تحققها هذه المصارف األرباحالنمو في  ، فاستمر2012عام في سوى  2011بعد عام 
أعلى دخل قد حققته  ، وٕان2012من عام  ءاً التي تشهد أرباحها الفعلیة لخسائر كبیرة بد الّتقلیدّیةوذلك على العكس من 

؛ فقد 2013كان في  اإلسالمیةأعلى دخل قد حققته المصارف  على حین أن، 2008كان في عام  الّتقلیدّیةالمصارف 
 التي ظهرت نتیجًة النخفاض العوائد من التمویالت الممنوحة سد الثغرةفي  - والعموالت ،من الرسوم - اإلیرادات ساهمت
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سب وارتفعت ن ،خفضت التمویالت التي تمنحها اإلسالمیةإن المصارف  :یطرح ال بد أن ولكن السؤال الذي ؛ما إلى حدٍ 
 ألرباحافهل تقوم المصارف بدفع  ؛لعموالت فقط، وٕان كان كذلكوا ،هل هو الرسوم ؟یرادهاإلدیها، فما هو مصدر  اإلیداعات
 والرسوم التي تجنیها؟ ،من العموالت اإلیداعاتعلى هذه 

 ،احتل مخصص تدني الخسائر االئتمانیةف ؛2011نذ عام م وعدم سداد كبیرة ،بدأت هذه المصارف تعاني من حاالت عسر .4
) من إجمالي %25بلغت نسبته أكثر من (و والدیون المشكوك فیها لدى نوعي المصارف المرتبة الثانیة بین المصاریف، 

 لدى نوعي المصارف. هذه الفترةوتضاعفًا كبیرًا خالل  ،المصروفات، وقد شهد هذا البند نمواً 
م، من بشكٍل عام حول العال اإلسالمیةمن المشاكل ذاتها التي تعاني منها المصارف  سورّیةال اإلسالمیةتعاني المصارف  .5

ارتفاع أعمال المرابحة لدیها بالمقارنة مع األعمال االستثماریة، فتشكل اإلیرادات االستثماریة لدیها من أنشطتها االستثماریة 
رابحة التي تشكل الم حین تشكل اإلیرادات التمویلیة علىت، ) على التوالي من إجمالي اإلیرادا%3، %4واستثماراتها الذاتیة (

مما یعبر عن ضعف االستراتیجیات االستثماریة لدى هذه المصارف، وتوجهها نحو العائد  )%35النسبة الساحقة منها (
 الذي تشوبه الشبهة في بعض األحیان. والسریع ،المضمون

یولة لدى ، فیبلغ متوسط نسبة السالجاهزة بالمقارنة مع التزاماتهاتحتفظ بنسب مرتفعة من األموال  سورّیةالمصارف ال .6
ظهرت عالقة االنحدار واالرتباط بین السیولة أ فقد، األمر الذي یؤثر على عوائدها )%86.79مجتمعة ( سورّیةالمصارف ال

ة منخفضیتوجب على المصارف جعل هذه النسبة ألنه  ؛وسالبة ،معنویةأنها عالقة  )NIMوهامش صافي الفائدة/ العائد (
 .اإلمكانقدر 

أن  - سورّیةفي  الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةللمصارف  - )CAMEL( وأظهرت الدراسة اإلحصائیة الوصفیة لعناصر نظام .7
انت ك الّتقلیدّیة على أن ؛اإلدارةوجودة  ،وجودة األصول ،األرباحمن حیث: جودة  الّتقلیدّیةأفضل من  اإلسالمیةالمصارف 
ذات داللة و  ،هذه الفروق في األداء معنویة كون، وبهدف اختبار والسیولة ،ن حیث: كفایة رأس المالم اإلسالمیةأفضل من 
یوجد فروق ذات داللة معنویة بین  وتبین لنا أنه ال)، One Way Anova( أجرینا تحلیل التباین في اتجاه واحد إحصائیة

أربعة  نافضر ، وعلیه فإننا وجودة األصول ،األرباحوجودة  ،والسیولة ،في كفایة رأس المال الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةالمصارف 
ق نه یوجد فرو أكما تبین لنا ، وقبول الفرضیات العدمیة بدًال عنها )H4, H3, H2, H1(من فرضیات الدراسة البدیلة وهي 
لفرضیة البدیلة ا انقبلو  ،فرضیة العدم ناضفر ، وعلیه اإلدارةفي جودة  الّتقلیدّیةو  ،اإلسالمیةذات داللة معنویة بین المصارف 

)H5( واإلسالمیة في سورّیة ،فروق ذات داللة إحصائیة في جودة اإلدارة بین المصارف التّقلیدّیة توجد :والقائلة. 

 صولمن حیث العائد على األ الّتقلیدّیةأفضل من  اإلسالمیةأظهرت الدراسة اإلحصائیة لمؤشرات الربحیة أن المصارف  .8

)ROA (وهامش صافي الفائدة/ العائد )NIM،( العائد على حقوق الملكیةفي  اإلسالمیةأفضل من  التّقلیدیّة على حین أن 

)ROE.( 
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) المصارف، تبین أنه CAMEL( نظامالشرائح التي یصنف بها حسب  سورّیةعند تقییم أداء المصارف الخاصة ال .9
وقد حصلت هذه المصارف على  )،CAMEL( حسب جمیع عناصر اإلسالمیةو  ،الّتقلیدّیةیتساوى تصنیف المصارف 

هذه المصارف سلیمة بصورة أساسیة في  وحسب هذا التصنیف تكوني، رضْ أي أتت في المستوى المُ  ؛)2التصنیف رقم (
ارف بهذا ولكن ظهور المص ؛ثناء التقلبات االقتصادیة الحادةمعظم النواحي، وقدرتها على الصمود أمام التحدیات جیدة باست

وبالعرف  ،أغلب السیاسات التي تتبعها هذه المصارف هي سیاسات أزمة نأل؛ تاماً  تعبیراً التصنیف ال یعبر عن واقعها 
لمصارف ا التي تقوم بها )التمویالت - التسهیالت(وتخفیض  ،اإلیداعاتكزیادة  هي سیاسات غیر منطقیةمصرفي ال

 .التّقلیدّیةو  ،اإلسالمیة

عناصر نظام : المتغیرات المستقلة(و )،NIN-ROE-ROA: ةالمتغیرات التابع( یةالختبار العالقة بین مؤشرات الربح  .10
CAMEL،  معادالت انحدار بسیطة بین كل متغیر من  ئتْ نشِ أُ ، )مقابل الدوالر األمریكي سورّیةاللیرة ال صرفوسعر

 : االتي تبین لناو كل متغیر من المتغیرات المستقلة، و  ،المتغیرات التابعة
 .عدم وجود عالقات معنویة بین أي متغیر من المتغیرات المستقلة، وجمیع مؤشرات الربحیة المدروسة )1
عف ا یشیر إلى ضومؤشرات الربحیة ممّ  ،االنخفاض وبشكٍل عام في العالقات بین المتغیرات الداخلیة للمصارف  )2

 قدرات المصارف في التحكم بأرباحها.
المصارف  لدى والسّیماانخفاض القدرة التفسیریة للمتغیرات المدروسة ذات العالقة المعنویة مع مؤشرات الربحیة،  )3

مصارف ماعدا هامش صافي العائد لدى ال هذه المؤشراتالتغیرات في درتها على تفسیر جزء كبیر من ، وعدم قالّتقلیدّیة
 .اإلسالمیة

لدى و ، اإلسالمیةلدى المصارف  )ROE) و(ROA( في تفسیر التغیرات فيارتفاع القدرة التفسیریة لسعر الصرف  )4
وهو أیضًا ذو عالقة معنویة مع )، ROA( عالقة معنویة مع متغیر الم یكن سوى هذا المتغیر ذ التّقلیدّیةالمصارف 

)ROE(،  ًعالقة معنویة مع  اولكنه لم یكن ذ ؛بالمقارنة مع المتغیرات األخرى ما وله قدرة تفسیریة جیدة نوعا)NIM(، 

 ولدى نوعي المصارف.

فیما  ومنطقتیها ،إظهار اتجاه العالقةبهدف والتابعة  ،إجراء اختبار تحلیل االرتباط بین متغیرات الدراسة المستقلة وعند .11
 تي:الذي أظهر اآلبینها 
كانت جمیعها سلبیة بالنسبة ) NIM-ROE-ROA( ومؤشرات الربحیة المدروسة ،إن العالقة بین كفایة رأس المال )1

 .إیجابیة (NIM)و ،سلبیة) ROA-ROE(، وأما بالنسبة لإلسالمیة فكانت الّتقلیدّیةللمصارف 

 .اإلسالمیةلدى المصارف  ماعدا العائد على حقوق الملكیة ؤشرات الربحیة كانت جمیعها سلبیةوم ،العالقة بین السیولة )2
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وهامش صافي الفائدة كانت إیجابیة، وعالقتها مع العائد على حقوق  ،والعائد على األصول ،األرباحالعالقة بین جودة  )3
 ولدى النوعین. ،الملكیة كانت سلبیة، ولم تكن هذه العالقة معنویة مع أي مؤشر من المؤشرات المذكورة

لكیة مومؤشرات الربحیة كانت جمیعها سلبیة، ولم تكن معنویة إال مع العائد على حقوق ال ،العالقة بین جودة األصول )4
 .الّتقلیدّیةلدى المصارف 

كیة وحقوق المل ،وهامش صافي الفائدة كانت إیجابیة، وعالقتها مع العائد على األصول ،اإلدارةالعالقة بین جودة  )5
 لدى نوعي المصارف. كانت سلبیة

ال مع متغیر ) لم تكن إیجابیة إROE( كانت إیجابیة، وٕان عالقة) ROEو( ،)ROAو( ،العالقة بین أسعار الصرف )6
 .سلبیة )NIMمع ( تهعالقأسعار الصرف، وكانت 

: الــــتــوصــيـــات   :ثـــا�ـــيــاً
یات الرئیسة توحید للمسمعن كافة بیاناتها المالیة بشفافیة أكبر، وٕاجراء  سورّیةضرورة إفصاح المصارف الخاصة في  .1

ن عرض أل ؛، وذلك من خالل التنسیق مع المصرف المركزيتقلیدیة) - (إسالمیة ةدعلى حِ  المالیة لكل نوعٍ  هاقوائملبنود 
 والتقییم لنتائج هذه المصارف. ،رنةالمقاو  ،التحلیل ب یصعب من عملیاتیلااألسو  ،البیانات بهذه الطرق

إدارات وبین  ،سورّیةوالمالیة في  ،النقدیة السیاسات وضع على القائمین بین والتنسیق ،التواصلیجب العمل على زیادة  .2
 ،بهدف تخفیف حدة التقلبات االقتصادیة التي قد تتعرض لها نتیجًة للتغیرات في القرارات الناظمة للعمل المالي المصارف
 ،عندما تكون هذه القرارات ال تتناسب مع الوضع الذي تمر به هذه المصارف التي تؤثر غالبًا على استقرارها والمصرفي

ل المركزي للحد من االنخفاض في سعر صرف اللیرة مقاب سورّیةالتي یقوم بها مصرف ما یتعلق بجلسات التدخل والسّیما 
قدرة تبین أن  - سورّیةللمصارف ال) CAMEL( وحسب نتائج التقییم الذي قمنا به من خالل نظام - ألنه ؛العمالت األجنبیة
 ،اهلذا یجب مراعاة وضع ؛دیة الحادةجیدة باستثناء التقلبات االقتصا - أمام التحدیات - على الصمودهذه المصارف 

 .ألن أوضاعها ال تسمح لها بالتعرض لمثل هذه النكسات ؛أعمالهاقد تؤثر على  والتخفیف من التقلبات االقتصادیة التي
 السیولة تغیرات حجم مواجهة من للتمكن بدیلة واستراتیجیات عمل ،خطط تأمین سورّیةعلى المصارف الخاصة في   .3

تنفیذها بدًال من تجمید  وحسن ،السیولة سیاسة كفایة من للتحقق كفاءة يداخلي ذ رقابة وتوفیر نظام لها، تتعرض قد التي
رؤوس أمثال ستة  2014بلغت في عام  الّتقلیدّیةالسیولة لدى المصارف  نسبة نإْذ إ، كل هذا المقدار من األموال بشكٍل سائل

ارف ٕان المصرؤوس أموالها، و  أمثالتسعة  - ولنفس العام - اإلسالمیةحین أنه قد بلغت هذه النسبة لدى  علىأموالها، 
 السوق في السیولة إلدارة جدیدة أدوات وتطویر ،أمام فرصة تاریخیة الختبار - وفي ظل الظروف التي تمر بها - سورّیةال

د تمر والظروف الصعبة التي ق ،وأسالیب جدیدة للعمل المصرفي تتناسب ،وابتكار طرق ،، وتطویرالمال رأس وسوق ،النقدیة
 بها المؤسسات المالیة بشكٍل عام والمصرفیة بشكٍل خاص.
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ه وتوثیقها ضمن تقاریر توضح مسببات هذ ،واالستفادة من المشكالت التي تواجهها المصارف ،تأكید أهمیة التعلم .4
لتدابیر وفعالیة ا ،والكفاءة ،ة الخبرةبهدف زیاد كان یجب أن یتم عالجها من خاللهاأو التي  ،والطرق التي تم ،المشكالت

بین  وضمان رفع مستویات التعاون ،أو المصرفیة ،زمات المالیةأو تحد من التعرض لأل ،الوقائیة التي من الممكن أن تمنع
 أو مستقبلیة. ،لمواجهة أي مشكالت حالیة المصارف

احتساب مخصصات الدیون  وأسالیب ،طرق وٕادارات المصارف إعادة النظر في ،سورّیةعلى السلطات النقدیة في  .5
یحتل المرتبة  لبندن هذا اإ إذْ  ؛سورّیةحقیقیًا على نتائج أعمال المصارف العاملة في  ئاً بنها أصبحت تشكل عِ ؛ ألالمشكوك فیها

 .الثانیة من بین المصاریف التي تتكبدها
 والسّیمابها،  مرُ نظرًا للظروف الصعبة التي ت المالیةا بما یتناسب مع قدراتها وترشید نفقاته ،ضرورة قیام المصارف بتحلیل .6

االرتفاع في بهذه الخسائر  ، وترافق2011خالل فترة ما بعد عام  تحقق خسائر متتالیةالتي  الّتقلیدّیةلدى المصارف 
 .، األمر الذي ینجم عنه زیادة الخسائرالمصاریف

 والتجدید ،االبتكار اعتمادب اإلسالمیة المالیة المنتجات في الكفایة تحقیقل العمل سورّیةفي  اإلسالمیةعلى المصارف  .7
، وتخفیف التركیز على أعمال التّقلیدّیة المالیة لمنتجاتا محاكاة سیاسة عن واالبتعاد ،المختلفة التمویلیة یخدم االحتیاجات بما

 .التي تشكل النسبة العظمى من التمویالت التي تمنحها المرابحة
 ،اراتزیادة االستثمل الّسعي- التّقلیدّیةنها أفضل حاًال من أ من رغمعلى ال – سورّیةفي  اإلسالمیةعلى المصارف  .8

 ؛ویلة األجلومشاركات ط ،ال تسمح باستثمارات الحالیة الظروف لكون- قصیر األجل بشكلٍ  ولو- والمشاركات التي تقوم بها
التخفیف من  لتسهم في ؛للمواد األساسیة السّیماو  ،لعملیات ضخ أموال إلجراء عملیات استیراد حاجةٍ في  سورّیةفالسوق في 

 التي یعاني منها السوق. ،واالحتكار سعاروارتفاع األ ة نقص العرضدّ حِ 
ة بالنسبة التي تعتبر ناجح اإلسالمیةاالستفادة نوعًا ما من طریقة عمل المصارف  سورّیةفي  الّتقلیدّیةعلى المصارف  .9

زیادة و  ،لیس بهدف تجمیع األموال ؛أو فتح نوافذ عمل إسالمیة ،اإلسالمیةوصیغ التمویل  ،لها، واستعمال بعض طرق
 رف.واالستثمار في االقتصاد، وتحسین نتائج هذه المصا ،ولكن بهدف زیادة عملیات التمویل ؛وتخفیض النفقات ،السیولة

مار ؛ لتقوم من خاللها ببعض عملیات االستثبینها تشكیل صنادیق استثمار مشتركةلالعمل  سورّیةعلى المصارف ال .10
أو القیام  ،تحریك الكتلة النقدیة المجمدة لدیها بهدف- كانت بعوائد قلیلة ولو-البالد أو متوسطة األجل داخل  ،القصیرة

  عدم الحجز على هذه األموال.التي تضمن  بعملیات استثمار خارج البالد في الدول الصدیقة
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  التّقلیدیّةقائمة المركز المالي المجمعة للمصارف 
Consolidated Statement of Financial position of conventional Banks  

  سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                                                                                                                                                                ) 1الملحق رقم (

 Statement of Financial position 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 البیان

 :ASSETS  الموجودات:

 Cash and Balances at Central Bank 68,490 79,011 104,645 128,155 78,632 115,698 130,444 164,210 المركزي سوریّةنقد وأرصدة لدى مصرف 

 Balances at Banks 73,703 79,911 69,868 57,328 81,741 83,605 160,654 203,765 أرصدة لدى المصارف

 Deposits at Banks 40,598 47,013 69,578 90,221 34,290 24,066 45,168 52,493 إیداعات لدى المصارف

 Financial Assets Held for Trading 365 311 320 349 394 10 9 10 موجودات مالیة للمتاجرة

 Direct Credit Facilities ,Net 65,903 110,186 146,686 219,997 202,702 159,257 130,505 129,682 صافي تسھیالت ائتمانیة مباشرة

-Financial Assets- Loans and ad 5,335 5,758 4,451 2,415 6,641 978 - - وسلف قروض-موجودات مالیة 
vances to banks 

 Financial Assets Available for Sale 5,445 2,621 11,292 18,185 19,756 14,517 19,803 15,445 موجودات مالیة متوفرة للبیع

 Investments in Affiliates - - - - - 350 359 369 استثمارات في شركات حلیفة

 Derivative Financial Instruments - 1 - - - - - - مشتقات مالیة

 Financial Assets Held to maturity 474 438 2,697 6,925 10,080 16,304 35,538 35,068 موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

 Projects in progress 0 227 418 263 - - - - مشاریع قید التنفیذ

 Fixed Assets 6,019 10,082 13,835 16,774 17,901 17,032 16,535 16,764 موجودات ثابتة

 Intangible Assets 529 542 519 491 460 458 431 952 موجودات غیر ملموسة

 Deferred Tax Assets 130 159 232 402 527 2,079 5,206 5,133 موجودات ضریبیة مؤجلة

 Other Assets 2,635 3,638 3,716 4,614 3,197 3,720 5,289 9,163 موجودات أخرى

 Statutory blocked funds with 1,438 2,015 3,282 4,882 6,334 7,838 12,339 15,880 الودیعة المجمدة لدى المصرف المركزي
Central Bank of Syria 

 Total Assets 271,064 341,913 431,539 551,001 462,653 445,912 562,281 648,935 مجموع الموجودات

 Liabilities, shareholders' equity  المطلوبات وحقوق المساھمین واالقلیة:
and minority: 

 :Liabilities  المطلوبات:

 Banks Deposits 10,954 16,888 21,693 27,252 36,587 31,001 53,370 63,823 ودائع مصارف

 Customers Deposits 223,902 275,515 346,816 441,331 327,399 310,441 393,783 446,858 ودائع عمالء

 Cash Margins 10,021 13,641 15,105 14,591 20,149 15,445 13,325 16,672 تأمینات نقدیة

 Dues to Bank - - 713 - - - - - المسیطر مصرفذمم دائنة لل

 Sundry Provisions 107 259 128 211 392 1,126 3,793 5,764 مخصصات متنوعة

 Loans and Borrowing - - - 281 334 464 861 1,188 أموال مقترضة مساندة

 Provision for Income Tax 784 1,304 1,249 1,432 1,143 23 1 70 الدخل مخصص ضریبة

 Deferred Income Tax Liabilities - - - 59 41 72 42 15 مطلوبات ضریبیة مؤجلة

 Other liabilities 6,538 5,508 6,378 9,830 8,931 16,432 13,343 10,606 مطلوبات اخرى

 Total liabilities 252,306 313,115 392,081 494,987 394,977 375,003 478,518 544,996 مجموع المطلوبات

 :Shareholders' Equity  حقوق المساھمین:

 Authorized Capital 16,750 24,750 34,500 50,085 59,645 59,895 59,895 59,895 رأس المال المصرح بھ

 Unsubscribed Capital - - - - (1,128) (1,128) (1,045) (821) رأس المال غیر المكتتب بھ

 Capital Issued and Subscribed 16,750 24,750 34,500 50,085 58,517 58,767 58,849 59,074 رأس المال المصرح والمكتتب بھ
and Paid in Full 

 issuance primume 148 140 140 130 130 130 130 130 عالوة اإلصدار

 Increased Capital Expenses - - - (93) (17) - - - رأس المالمصاریف زیادة 

 Legal Reserve 315 755 1,225 1,713 1,902 1,902 1,902 1,923 احتیاطي قانوني

 Special Reserve 315 755 1,225 1,713 1,812 1,812 1,812 1,833 احتیاطي خاص

  التغیر المتراكم في القیمة العادلة
 للموجودات المالیة المتوفرة للبیع 

166 274 358 144 190 128 (92) (12) Accumulated Change in Fair Value 

 / Retained Earnings unrealized 2,037 3,581 3,585 2,258 (839) (10,172) (34,687) (43,480) أرباح مدورة محققة / (خسائر متراكمة)
(Accumulated losses) 

 General Reserve for Financing - - - 866 1,518 1,518 1,518 1,518 عام لمخاطر التمویلاحتیاطي 
Risks 

 Retained Earnings Unrealized (796) (1,312) (1,587) (1,091) 4,270 16,353 53,712 82,698 أرباح (خسائر) مدورة غیر محققة

 Total Shareholders' Equity 18,757 28,578 39,217 55,769 67,436 70,667 83,510 103,862 مجموع حقوق المساھمین

 Minority Interest - 220 242 245 241 241 253 275 حقوق األقلیة

 Total Shareholders' Equity 18,757 28,798 39,458 56,014 67,677 70,908 83,763 104,137 مجموع حقوق المساھمین

-Total Liabilities & Sharehold 271,063 341,913 431,539 551,001 462,653 445,912 562,281 649,133 مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین
ers' Equity 
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 اإلسالمیةقائمة المركز المالي المجمعة للمصارف 
Consolidated Statement of Financial position of Islamic Banks 

سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                                                                                                                     )2الملحق رقم (  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 البیـــــان

من 
 التأسیس 

حتى نھایة 
2007 

Statement of Financial 
Position 

 :ASSETS  الموجودات:
 سوریّةنقد وأرصدة لدى مصرف 

 المركزي
49,052 27,254 30,658 21,093 29,620 23,924 11,360 7,675 

Cash and Balances at Central 
Bank 

 القصیرة اإلیداعاتوالحسابات الجاریة 
 7,473 11,124 16,167 15,620 28,151 76,060 118,336 124,750 األجل لدى المصارف

Current accounts and short-
term deposits in banks 

 Deposits at Banks 0 6,265 9,933 5,592 4,816 7,748 25,600 27,226 إیداعات لدى المصارف

 1,680 14,207 20,937 42,845 37,965 32,989 28,294 35,055 ذمم وأرصدة األنشطة التمویلیة 
Receivables and balances of 
financing activities 

 0 151 160 264 238 103 350 825 موجودات قید التصفیة أو االستثمار
Assets under liquidation or in-
vestment        

 Lease purchase  0 4 28 324 312 281 244 187 المنتھیة بالتملیك  اإلجارة

  0 0 0 0 140 764 548 931 مشاركات

 0 88 91 57 55 57 55 53 استثمارات في شركات تابعة وزمیلة
Investments in Subsidiaries 
and Associates 

  0 0 0 192 225 244 246 425 استثمارات عقاریة

 53 116 55 1 1 1 3 95 موجودات مالیة متوفرة للبیع
Financial Assets Available for 
Sale 

 0 0 0 4 3 3 0 0 للمتاجرةموجودات مالیة 
Financial Assets Held for 
Trading 

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ 
 0 179 87 0 168 80 289 984 االستحقاق 

Financial Assets Held to Ma-
turity 

  87 0 0 1,145 1,426 1,681 1,846 2,504 معدات وممتلكات

 Fixed Assets 251 916 907 1,374 2,113 2,059 1,978 2,165 موجودات ثابتة مادیة

  Projects under implementation 847 761 1,406 634 124 231 259 0 مشاریع قید التنفیذ

 Intangible Assets 71 110 108 136 117 91 55 34 موجودات غیر ملموسة

 Deferred Income Tax Assets 38 62 62 80 84 190 740 1,459 موجودات ضریبیة مؤجلة 

 Other Assets 15 100 113 384 728 302 708 731 موجودات أخرى 

 سوریّةودیعة مجمدة لدى مصرف 
 722 708 702 963 1,419 2,250 3,094 4,025 المركزي 

Statutory blocked funds with 
Central Bank of Syria 

 Investment Funds 0 0 0 62 239 227 0 0 صنادیق االستثمار

 Total Assets 18,912 46,151 74,679 99,297 99,417 156,019 209,898 250,501 مجموع الموجودات
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)2تابع للملحق رقم (  

 Liabilities  المطلوبات:
  0 0 0 586 2,493 4,192 28,977 35,631 المركزي سوریّةایداعات لمصرف 

 3,903 482 3,491 1,363 3,229 47,234 39,439 44,454 ودائع مصارف ومؤسسات مصرفیة
Banks & Financial Institutions 
Deposits 

 1,939 7,208 8,663 16,610 13,530 32,213 46,650 45,982 أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء 
Current account balances for 
customers 

 Cash Margins 2,087 3,029 5,049 2,137 12,603 13,044 26,713 43,974 تأمینات نقدیة

  Margin of earnest 0 0 453 613 128 64 94 0 ھامش الجدیة

  0 0 0 0 0 21 19 27 مخصص فروقات القطع التشغیلي

 Provision for Income Tax 0 85 125 236 232 0 0 114 مخصص ضریبة الدخل

 0 0 0 0 0 0 11 123 مخصص لقاء مخاطر محتملة
An allowance for potential 
risks 

 Other Liabilities 57 273 906 1,200 2,878 3,021 1,651 2,829 مطلوبات أخرى 

 Total Liabilities  7,986  11,076  18,687  22,745  35,094  99,789  143,555  173,134 مجموع المطلوبات 

 
  :حقوق أصحاب االستثمار المطلق

 3,878 27,927 48,870 63,700 46,998 36,144 41,400 47,253 حقوق أصحاب االستثمار المطلق 
The rights of holders of unre-
stricted investment accounts 

 Investment Risk Reserve 0 41 118 208 311 404 89 309 احتیاطي مخاطر االستثمار

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 
  11,864  39,044  67,675  86,654  82,403  136,336  185,044  220,696 االستثمار المطلق

Total Liabilities 

 

 :Shareholders' Equity  حقوق المساھمین:

 Capital 7,500 7,500 7,502 12,943 16,512 18,043 18,052 18,393 رأس المال 

 Expenses Increased Capital 0 0 0 0 (19) 0 0 0 مصاریف زیادة رأس المال

 Legal Reserve 0 30 74 92 67 0 31 93 احتیاطي قانوني 

 Special Reserve 0 30 74 100 67 0 0 0 احتیاطي خاص 

 0 0 0 86 177 177 177 177 احتیاطي عام مخاطر التمویل
General Reserve for Financing 
Risks 

 تللموجوداالتغیر في القیمة العادلة 
 0 0 (5) 13 41 41 41 214 المالیة المتوفرة للبیع 

Accumulated Change in Fair 
Value 

 Retained Earnings (256) (389) (446) (326) 686 2,839 9,794 15,680 غیر محققة أرباح مدورة

 Retained Earnings Unrealized (196) (64) (197) (297) (546) (1,450) (3,243) (4,754) محققة أرباح مدورة

 Total Shareholders' Equity 7,048 7,107 7,002 12,611 16,982 19,649 24,852 29,802 المساھمین  مجموع حقوق

 Minority Interest 0 0 2 32 32 34 3 3 مجموع حقوق الجھة غیر المسیطرة

 Total Shareholders' Equity 7,048 7,107 7,004 12,643 17,014 19,682 24,854 29,805 مجموع حقوق الملكیة

 

 18,912 46,151 74,679 99,297 99,417 156,019 209,898 250,501  وحقوق المساھمینمجموع المطلوبات 
Total Liabilities & Share-
holders' Equity 
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  التّقلیدیّةقائمة الدخل المجمعة للمصارف 
Consolidated Statement of Income of Conventional Banks 

سوریّةاألرقام بمالیین اللیرات ال                                                                                                                                                    ) 3الملحق رقم (  

:قائمة الدخل   Statement of Income 

:البیـــــان  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  

 Interest Income 11,129 13,800 15,179 18,957 22,895 23,074 20,709 21,049 الفوائد الدائنة

 Interest Expense (7,080) (6,911) (7,791) (10,195) (12,218) (13,625) (12,903) (13,181) الفوائد المدینة 

 Net interest income 4,049 6,888 7,388 8,761 10,678 9,449 7,806 7,868 صافي الدخل من الفوائد

 Commissions and Fees Income 1,469 1,957 2,356 2,789 3,025 2,722 3,996 3,864 العموالت والرسوم الدائنة 

 Commissions and Fees Expense (61) (136) (100) (141) (136) (264) (605) (198) العموالت والرسوم المدینة 

 Net Income from Fees and Commissions 1,408 1,821 2,256 2,647 2,889 2,458 3,391 3,666 صافي الدخل من العموالت والرسوم

صافي الدخل من الفوائد والعموالت 
-Net Income from Interest, Fees and Com 5,457 8,709 9,645 11,409 13,567 11,907 11,198 11,534 والرسوم

missions 
 التشغیلیة الناتجة عن األرباحصافي 

 Net Gains from Foreign Currencies 1- 385 595 716 1,140 1,247 1,964 1,709 تقییم العمالت االجنبیة 

أرباح (خسائر) تقییم مركز القطع 
 البنیوي غیر المحققة 

30,615 37,532 12,391 5,314 496 (333) (516) (538) 
Gains (losses) Evaluation  Differences in Ex-
change unearned 

 خسائر) موجوداتصافي أرباح (
 36 (490) 105 28 40 93 133 121 مالیة متوفرة للبیع

Net Gains (losses)  Financial Assets Held for 
Trading 

أرباح (خسائر) موجودات مالیة 
 33 (5) 10 12 (13) 9 5 (1) للمتاجرةمتوفرة 

Profits of Financial Assets Available for 
Sale  

صافي أرباح موجودات مالیة 
 قروض وسلف

0 0 0 0 40 42 0 0 
Net Gain on Sale of Financial Assets - Loans 
and Advances 

خسائر بیع موجودات مالیة محتفظ 
 0 0 0 0 0 8- 48 0 بھا حتى تاریخ االستحقاق 

Loss on Sale of Financial Assets Held to 
Maturity 

 Losses on Financial Derivatives 0 0 0 0 (3) (6) (14) (17) خسائر مشتقات مالیة

 Other Operating Income 38 69 182 82 98 132 205 183 صافي إیرادات تشغیلیة اخرى 

 Other Revenue 0 0 0 0 0 0 48 193 إیرادات أخرى 

 Total operating income 5,025 8,152 10,245 12,783 20,141 25,764 51,118 44,338 إجمالي الدخل التشغیلي

 Employees Expenses (1,266) (1,884) (2,855) (3,739) (4,266) (4,384) (5,241) (5,365) نفقات الموظفین 

 Depreciation of Fixed Assets (346) (538) (863) (1,116) (1,384) (1,383) (1,240) (1,118) استھالكات موجودات ثابتة

 Amortization of Intangible Assets (51) (65) (76) (79) (71) (59) (54) (107) اطفاءات موجودات غیر ملموسة

  0 123 114 0 0 0 0 0 دعم مالي

  Provision for Direct Credit and Facilities (240) (307) (559) (653) (5,810) (14,943) (28,900) (11,195) مخصص تدني الخسائر االئتمانیة  

 Sundry Provisions (17) (78) (39) (56) (221) (562) (2,201) (3,057) مخصصات متنوعة 

 Other Expenses (1,013) (1,625) (2,300) (2,653) (2,801) (2,902) (3,710) (4,146) مصاریف تشغیلیة اخرى 

 Other Losses 0 (80) 0 0 (25) (81) (37) 0 خسائر اخرى 

 Total  Expenses (2,933) (4,453) (6,578) (8,295) (14,578) (24,313) (41,382) (24,988) إجمالي المصروفات التشغیلیة

حصة المصرف من أرباح الشركات 
 الحلیفة

26 26 21 0 0 0 0 0  

 Net (loss) Income Before Tax 2,092 3,698 3,667 4,488 5,563 1,472 9,761 19,376 قبل الضریبةالربح (الخسارة) 

صافي إیراد / (مصروف) ضریبة 
 Net Income / (Expense) Income Tax (676) (1,197) (1,221) (1,265) (841) 1,572 3,104 365 الدخل 

 Net Income 1,416 2,501 2,446 3,223 4,723 3,044 12,865 19,741 صافي الربح / (الخسارة)

 :Return to  :العائد الى

 Sharholders Equity 1,117 1,962 2,141 2,292 2,243 763 2,143 4,302 مصرفمساھمي ال

 Minority Interest 0 0 6 3 (4) 1 11 23 حصة األقلیة

 4,325 2,155 764 2,239 2,295 2,147 1,962 1,117  
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  اإلسالمیةقائمة الدخل المجمعة للمصارف 
Consolidated Statement of Income of Islamic Banks 

  سوریّةاللیرات الاألرقام بمالیین                                                                                                                                       )4الملحق رقم (

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 :البیـــــان
من التأسیس 
وحتى نھایة 

2007 
Statement of Income: 

  Islamic Financing Activities Revenue 22 850 1,706 2,824 3,677 3,218 2,210 2,322 اإلسالمیةإیرادات االنشطة التمویلیة 

 Islamic Investment  Activities Revenue 164 225 267 186 183 242 216 301 اإلسالمیةإیرادات األنشطة االستثماریة 

  Allowance for Doubtful Debts 0 0 (198) (70) (800) (1,158) (4,124) (3,126) مخصص دیون مشكوك بتحصیلھا

 Amortization of Capital Lease 0 (0) (15) (61) (67) (31) (37) (39) اھتالك اإلیجار المنتھي بالتملیك

مصاریف تشغیلیة مشتركة مع أصحاب حسابات 
 0 0 0 (46) (45) (9) (12) (16) المطلق االستثمار

Operating expenses shared with the hold-
ers of unrestricted investment accounts 

إجمالي اإلیرادات التمویلیة واالستثماریة 
 Total revenue Islamic Financing and 186 1,075 1,761 2,832 2,948 2,263 (1,747) (557) اإلسالمیة

Investment 

 (16) (717)(1,332) (1,941) (2,119) (1,935) (1,106) (1,531) إجمالي العائد على حسابات االستثمار المطلقة
Total Return on Unrestricted Investment 
Accounts 

حصة المصرف كمضارب من حسابات االستثمار 
 Bank's share as Speculator 3 174 397 733 677 377 337 281 المطلقة

المطلق من  االستثمارحصة أصحاب حسابات 
 0 0 0 44 45 9 0 0 المصاریف التشغیلیة

The share of unrestricted investment ac-
counts holders of operating expenses 

-Return on Unrestricted Investment Ac (13) (543) (935) (1,165) (1,397) (1,549) (769) (1,250) العائد على حسابات االستثمار المطلقة
counts 

حصة المصرف من دخل حسابات االستثمار 
  174 531 826 1,667 1,551 713 (2,516) (1,808) المطلقة (كمضارب ورب عمل)

 0 0 2 48 99 241 481 591 إیرادات المصرف من استثماراتھ الذاتیة
Bank's share from the income of unre-
stricted investment accounts (as specula-
tor and business owner) 

  Bank Revenue from own investment 16 136 190 249 458 931 2,400 2,104 إیرادات رسوم وعموالت

 Fees and commissions Expense (5) (4) (3) (0) (1) (659) (460) (662) أعباء رسوم وعموالت

 Net Income from Fees and Commissions 11 132 186 249 457 272 1,940 1,441 صافي إیرادات الرسوم والعموالت

 تقییم العمالتصافي أرباح تشغیلیة ناتجة عن 
 Gains from Foreign Exchange (30) 61 77 81 170 862 673 820 األجنبیة

أرباح غیر محققة ناتجة عن تقییم مركز القطع 
 (256) (133) (57) 119 1,012 2,154 6,955 5,885 البنیوي

Gains (losses) Resulting from The Evalu-
ation of The Structural Position 

المصرف من إدارة االستثمارات المقیدة نصیب 
 0 21 1 18 24 16 20 69 بصفتھ وكیالً 

Bank's share from the income of unre-
stricted investment accounts 

 Other Operating Income 0 8 5 14 33 55 238 106 اخرى تشغیلیةإیرادات 

 Total  Income (101) 620 1,040 2,197 3,346 4,314 7,790 7,105 إجمالي الدخل التشغیلي

 Employees Expenses (124) (240) (325) (551) (768) (855) (941) (1,245) نفقات الموظفین

 Depreciation (30) (83) (133) (164) (235) (272) (274) (289) استھالكات واطفاءات

 Amortization (50) 0 0 (124) 0 0 0 0 مصاریف التأسیس

 0 (5) 2 (2) (3) (482) (131) (134) (مخصصات) لقاء أعباء ومخاطر مختلفةاسترداد 
Recovery of allowances for potential 
risks and burdens 

 0 (2) 1 (2) (6) (67) (246) 0 مخصصات لقاء أعباء ومخاطر محتملة
Allowances for potential risks and bur-
dens 

 0 0 (297) (38) (64) (438) (666) (560) االستثماریةمخصص تدني قیمة الوكالة 
Recovery of allowances for potential 
risks and burdens 

 Other Expenses (185) (171) (264) (475) (582) (802) (896) (1,045) مصاریف تشغیلیة اخرى 

 Total  Expenses (388) (502)(1,016) (1,355) (1,658) (2,915) (3,154) (3,273) إجمالي المصروفات التشغیلیة

 Net (Loss) Income Before Tax (490) 119 25 842 1,687 1,399 4,636 3,832 الربح قبل الضریبة 

 38 (60) (125) (219) (272) 106 554 605 إیراد/(مصروف) ضریبة الدخل المؤجل
Income / (expense) of deferred income 
tax  

  Net (loss) Income (452) 58 (101) 623 1,415 1,505 5,190 4,437 (خسارة) الفترةربح 

 :Returned To  العائد الى:

 Bank Shareholders (236) (76) (368) 628 1,097 1,503 5,189 4,437 مصرفمساھمي ال

 Minority Interest 0 0 0 (4) (1) 2 0 0 حقوق الجھة غیر المسیطرة


