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 شكر وتقدير

، أحمده حمدًا يوافي نعمو ًا طيبًا مباركًا فيو عمى كل حال،الحمد هلل رب العالمين حمد      
والصالة والسالم عمى سيدنا  ،وفقني إلنجاز ىذا العمل المتواضعسبحانو وتعالى وأشكره عمى أن 

 ة بدوام اهلل العظيم .محمد ذي القدر العظيم ، بقدر عظمة ذات اهلل العظيم ،صالة دائم
 محمد واالحترام ألستاذي الدكتورإذا كان البد من الشكر فأنني أتقدم بأسمى عبارات التقدير      

وارشدني في تسديد خطى كان لي خير معين تفضل باإلشراف عمى ىذه الرسالة و الذي  يعقوب
 البحث فمو مني أسمى الشكر والتقدير و جزاك اهلل خيرًا.

 :كما أتقدم بجزيل الشكر ألعضاء لجنة القراءة األولية      
لتفضميما بقبول قراءة الرسالة  عبد الستار الظاهرو الدكتور  محمود ابراهيماألستاذ الدكتور 

غنو   اوأضافت إليي الرسالة مما الشك فيو أن مالحظاتيم قد أغنتائيا والحكم عمييا بشكل مبدئي و ا 
 الكثير .
 الحكم :لجنة المناقشة و ألعضاء متنان االالشكر و أتقدم بجزيل و      

لتفضميم بقبول  عبد الستار الظاهر الدكتورو  محمد خالد بنودالدكتور و  محمد يعقوبالدكتور 
أعضاء الييئة التدريسية و  كما أتوجو بالشكر إلى عمييا بشكل نيائي .... ة والحكممناقشة الرسال

عالء واالستاذ الدكتور   عبد الناصر حميدانأخص بالذكر رئيس قسم المحاسبة االستاذ الدكتور 
لى العاممين في مكتبة العالقات الدولية جميع و حسن كتمو والدكتور  الدين جبل ومكتبة االقتصاد وا 

 كل اإلداريين والعاممين في كمية االقتصاد .
لى كل من لمساعدة لي، و اواالمتنان لكل من مد يد العون و  بجزيل الشكردم كما أتق      ساىم في ا 

 ، سائاًل اهلل عز وجل أن يجزييم اهلل كل خير . إغناء وانجاز ىذا العمل
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 المستخمص 
تطبيق أثر ىذا ال ، وقياساإلسالميةية التمويمصيغ الق مدى فعالية تطبيبيان إلى ىذه الدراسة  ىدفت     

، في ىذه المصارفصيغ التمويل المطبقة التعرف عمى أنواع و  ،عمى األداء المالي لممصارف اإلسالمية
لكونيا  ولقد اعتمدت الدارسة المنيج التحميميالمستخدمة في قياس ىذا األداء، المالية وتحديد المؤشرات 

، وذلك من خالل االعتماد عمى التقارير تبحث طبيعة العالقة بين عدد من المتغيرات المستقمة والتابعة
 البسيط االنحدار، وتمت معالجة ىذه البيانات باستخدام التحميل لممصارف عينة الدارسة المالية السنوية

من أجل استخراج العالقة بين المتغيرات المدروسة ومعرفة ( spssبرنامج التحميل اإلحصائي )عن طريق 
  المستقمة عمى المتغيرات التابعة.المتغيرات  تأثيرحجم 
مصرف دبي عينة الدارسة حيث شممت  المصارف اإلسالميةبعض وقد طبقت ىذه الدارسة عمى      

، وذلك من خالل تحميل القوائم الدولي اإلسالمي، ومصرف اإلسالمي األردني اإلسالمي، ومصرف سوريا
 .2112 -2118ليا لمفترة من  المالية المدونة في التقارير السنوية

 :الباحثإلييا  أىم النتائج التي توصلومن 
 بالشراءالمرابحة لآلمر التمويل بتركز معظم مصارف الدارسة في عممياتيا التمويمية عمى صيغة  -1

 في تطبيق رغم من توسع بعض ىذه المصارفالب، وسيمة التطبيقمضمون  لكونيا ذات عائد
 اإلجارة المنتيية بالتمميك.التمويل بصيغة 

رغم من كثرة البدائل المحاسبية في تطبيق صيغ المرابحة واإلجارة، إال أنو ىناك تشابو كبير الب  -2
صادرة عن ىيئة المحاسبة ة محاسبينة الدارسة بشكل إرشادي بمعايير في التزام مصارف عي

 .والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية
 صيغة دور فعالية وعدم النقدية السيولة فائض مشكمة من الدارسة مصارف أغمب تعاني  -3

 .الفائض ىذا امتصاص في واإلجارة المرابحة
 .الدارسة مصارف لدى الربحية مستوى تحسين في المدروسة الصيغ تسيم -4
 تسيم الصيغ المدروسة في تحسين مستوى السيولة لدى إحدى مصارف الدراسة.  -5
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 اإلطار العام لمبحث
 :مقدمة -1

سواء في إسالمية ىي الوساطة المالية ) أمكانت تقميدية أالوظيفة األساسية لممصارف سواًء إن      
العيني القائم عمى تحمل  يالتمويم يافي المصارف التقميدية أو في شكممطبق ىو شكميا النقدي كما 

حيث تقوم المصارف اإلسالمية  ،(في المصارف اإلسالميةمطبق ىو الوسيط لجزء من المخاطر كما 
من ، ومن ثم توظيف ىذه األموال غالباً  عمى أساس صيغة المضاربة المودعيناألموال من باستقطاب 

اآلونة كما أنو في ، ة اإلسالميةمتوافقة مع أحكام الشريعالالمالية واألدوات  خالل عدد من الصيغ التمويمية
ليس فقط عند المصرفيين وأرباب المال واألعمال، بل الجميع اىتمام ىذه الصيغ محط أصبحت األخيرة 

، وىي أكثر لآلمر بالشراء المرابحةصيغة  وتأتي في مقدمتياالمتخصصين من العمماء والباحثين،  عند
ساىم  ولقد .في بداية نشأة الصيرفة اإلسالميةوالسيما  قبل معظم ىذه المصارف،من استخدامًا  الصيغ

في زيادة قدرتيا عمى و الكبير في مراكزىا المالية  النمو المتسارع في حجم المصارف اإلسالمية والتحسن
المشاركة اإلجارة و كصيغة صيغ تمويمية أخرى  استخداممما ساعدىا عمى التوسع في  ،تحمل المخاطر

تفاوت في األىمية النسبية الستخدام ىذه الصيغ من مصرف آلخر، مع وغيرىا، والمضاربة واالستصناع 
 .دية والسياسة التمويميةلتباين البيئة التشريعية واالقتصانظرًا ، آلخر بمدومن 
 العمميفي الواقع إال أنيا لدى المصارف اإلسالمية،  المطبقةتمويل ال صيغوتنوع  تعددمن رغم بالو      
تستحوذ ىذه حيث  ءلآلمر بالشراوالمرابحة التمويل بالمرابحة في تطبيق صيغة  أساسيبشكل  تتوسع

المصارف اإلسالمية التي من حجم التمويل الممنوح لمعمالء في % 29 -% 34عمى ما بين الصيغة 
كما  ،1لممؤسسات المالية اإلسالميةشممتيا الدارسة الميدانية التي قامت بيا ىيئة المحاسبة والمراجعة 

التي شممت المصارف اإلسالمية العاممة في فمسطين بأن أسموب التمويل بالمرابحة لآلمر دراسة البينت 
% وذلك خالل الفترة الممتدة من عام 29بالشراء شكل أغمب تمويالت ىذه المصارف بنسبة بمغت حوالي 

حيث  المنتيية بالتمميكواإلجارة صيغة التمويل باإلجارة تطبيق بشكل مقبول في و  .90022 – 9222
 يةالصيغ التمويمنسبة التمويل بيذه الصيغة إلى مجموع بأن  مصرفاً  90أظير مسح ميداني شارك فيو 

% بالنسبة إلى 19% إلى 4تراوحت بين % وأن إيراداتيا 99%، بمتوسط 90% إلى 9تتراوح بين 
قدرة عمى توليد الن مىاتين الصيغتين لما تتمتع بو ، وذلك 3%91بمتوسطات، إجمالي إيرادات االستثمار 

                                                           
 المعالجةة. معاايير المحاسابة والمراجعاة والضاوابط لممؤسساات المالياة اإلساالمية. (9002ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية ) 1

 .923، المنامة، البحرين، صلعمميات المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء المحاسبية
. دراسة تحميمية، رسالة ماجستير، كمية المركز المالي في ربحية المصارف اإلسالمية أثر متغيرات عناصر(. 9001، )أحمد حسين، المشيراوي 2

 .41التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، ص
 المعالجة. معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط لممؤسسات المالية اإلسالمية. ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية 3

 .400، مرجع سبق ذكره، صلعمميات اإلجارة واإلجارة المنتيية بيةالمحاس
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قياس عممية ال ختالفونظرًا ال،، منخفضة ل درجة مخاطرة، وتحم  بتوزيع عائد دوريسمح ي مضمونربح 
اختالف طرق عرضيا باإلضافة إلى  بين مصرف وأخرعند تطبيق ىذه الصيغ المحاسبي ثبات اإلو 

فقد أصدرت ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية في القوائم المالية واإلفصاح عنيا 
( المرابحة والمرابحة 9مثل المعيار المحاسبي رقم ) الصيغالمحاسبية الخاصة بتمك معايير مجموعة من ال
قياس  عممية لتوحيدوذلك  ( اإلجارة واإلجارة المنتيية بالتمميك،1والمعيار المحاسبي رقم ) لآلمر بالشراء

ثبات  تيدف إلى مالية  تقاريربغية إعداد ونشر بين المصارف اإلسالمية الصيغ تمك لعمميات المحاسبي وا 
والتمويمية بما يمكنيم من اتخاذ قراراتيم االستثمارية )األطراف الميتمة( توفير معمومات مفيدة لمستخدمييا 

وفقًا لمعايير المعدة  ىذه الصيغ تطبيقفعالية حقيقة مدى فكان البد من الوقوف عمى في تعامميم معيا، 
عمى  خالل قياس أثر فعالية ىذا التطبيق، وذلك من المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية

أىم  ىحدإىذه المؤشرات  عتبارالاإلسالمية في المصارف  السيولة والربحية لؤلداء الماليمؤشرات 
 .الماليقياس المستخدمة في عممية  أساليب

 مشكمة البحث: -2
في العمميات المالية إن طبيعة النظام المصرفي اإلسالمي القائمة عمى االلتزام باألحكام الشرعية      

تجعل المشاركة في الربح والخسارة ىي البديل الشرعي لمفائدة التي يرتكز عمييا النظام المصرفي التقميدي. 
المصارف ارد و توظيف م فيىذه العالقة ىي األساس رتكز عمييا الصيغ التمويمية التي تمن وتجعل 
من خالل  عوائد مرضية لمساىمييا ومودعيياتحقيق إلى تسعى لمصارف اىذه ن أ حيث ةاإلسالمي
اإلسالمية تطبيق المصارف خالل مشكمة البحث من تظير  وبيذا ،االستثمارية وصيغيا التمويميةأنشطتيا 

لممؤسسات ىيئة المحاسبة والمراجعة عن من ىذه الصيغ في ضوء المعايير المحاسبية الصادرة  مجموعةل
مدى فعالية  بيانمن ن البد فكا، البعض اآلخرعمى حساب الصيغ بعض في تطبيق  سعتو حيث ت ،المالية

مشكمة  تتمثلوبيذا  ،لمصارفتمك اداء المالي للؤلمؤشرات السيولة والربحية عمى  تطبيق ىذه الصيغ
 3السؤالين التاليين عنالبحث في اإلجابة 

والمراجعة المحاسبة  وفقًا لمعاييرفعالية تطبيق صيغتي التمويل بالمرابحة واإلجارة ما مدى  -9-9
لمصارف المالي في االسيولة والربحية لؤلداء مؤشرات عمى  ات المالية اإلسالميةلممؤسس

 ؟  اإلسالمية
 األداء؟ ليذا والربحية السيولة مؤشرات عمى التطبيق ىذا تأثير حجم ما -9-9

 أىمية البحث: -3
 اإلسالمية باعتبارىا النشاط األساسي المصارفالذي تمعبو الصيغ التمويمية في الكبير نظرًا لمدور      

إلى عند توظيف الموارد كغيرىا من المؤسسات المالية  حيث تسعى ىذه المصارف، في توظيف مواردىا
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كونيما عنصران أساسيان في بقاء واستمرار نشاطيا، السيولة والربحية حيث من مناسب مستوى تحقيق 
 النقاط التالية3 فيالبحث ىذا أىمية  تظيرومن ىنا 

ومؤشرات السيولة  صيغتي التمويل بالمرابحة واإلجارةدراسة طبيعة العالقة بين تطبيق إن  -4-9
تطبيق تمك مدى فعالية اعد األطراف الميتمة ومنيا إدارة المصرف في معرفة سيس والربحية

 .لمواردىا األمثلاالستخدام الصيغ لموصول إلى 
سيبين حجم تأثير تطبيق ىذه الصيغ عمى المؤشرات  إحصائياً العالقة  تمكاختبار إن  -4-9

 .السيولة والربحيةبمستوى ؤ إدارة المصرف بالمعمومات الالزمة لمتنبمما يمد  ،المدروسة
يفسر لنا توسع إدارة المصرف  المدروسةالمؤشرات إن إظيار حجم تأثير ىذا التطبيق عمى  -4-4

 البعض اآلخر. حساب في تطبيق بعض الصيغ عمى 
   أىداف البحث: -4

 تتركز أىداف البحث في النقاط التالية3     
 في المصارف اإلسالمية.التعرف عمى الصيغ التمويمية ومعاييرىا المحاسبية المطبقة  -3-9
تسميط الضوء عمى أىمية استخدام التحميل بالمؤشرات المالية في قياس األداء المالي  -3-9

 لممصارف.
وفقًا لمعاييرىا صيغتي التمويل بالمرابحة واإلجارة تطبيق بين العالقة وتحميل طبيعة دراسة  -3-4

 .لبيان مدى فعالية ىذا التطبيق مؤشرات األداء الماليو المحاسبية 
 لمعرفة حجم تأثير ىذا التطبيق عمى المؤشرات المدروسة.ختبار ىذه العالقة  ا -3-3

 الدراسات السابقة: -5
 الدراسات العربية: - أ

 الدارسة األولى: -

 عنوان الدارسة
تحميل وقياس عمميات المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء وفقًا لمعايير المحاسبة 

 لممؤسسات المالية اإلسالميةوالمراجعة 
 الصادق دم عميمحمد آ أسماء الباحثين

 (9094)السودان، ، كمية الدارسات التجارية، جامعة كردفان، رسالة ماجستير جية اعتماد الدارسة
 9099و 9099 لمعاميدراسة حالة  نوع الدارسة

 أىداف الدارسة

إلى قياس وتحميل واقع التزام المصارف اإلسالمية العاممة في  ىدفت ىذه الدارسة
السودان بمتطمبات معيار المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء الصادر عن ىيئة 
معايير المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية واإلسالمية، كما تيدف إلى التعرف 

 بالمرابحة في السودان.عمى أثر االلتزام بيذا المعيار في تطوير خدمة التمويل 
 منيج وصفي تحميمي منيجية الدارسة
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 المصارف اإلسالمية السودانية مكان تطبيق الدارسة

 نتائج الدارسة

 توصمت الدارسة إلى نتائج عديدة من أىميا:
لم تمتزم المصارف اإلسالمية العاممة في السودان بجميع متطمبات معيار  -

نما تمتزم ببعض البنود في المرابحة والمرابحة لآلمر بالشر  اء الصادر عن الييئة، وا 
 إيضاحات القوائم المالية.

ال توجد معوقات تحول دون االلتزام بتطبيق معاير المحاسبة اإلسالمية الصادرة  -
 عن الييئة.

أن معظم عمميات المرابحة تتمثل في المرابحة لآلمر بالشراء وأن كثير من  -
نما يكون اليدف األساسي ىو العمالء ال يمتزمون بتنفيذ ا لمشروعات الممولة وا 

 الحصول عمى النقدية .
االلتزام بمعيار المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء يساعد عمى تطوير خدمة  -

 التمويل بالمرابحة في السودان.

 :الثانيةلدارسة ا -

 الدارسةعنوان 
الستثمارات المصارف دور المؤشرات المالية في تقييم كفاءة األداء المالي 

 اإلسالمية.
 ربى جركس أسماء الباحثين

 (9099)سورية، كمية االقتصاد، جامعة حمب، رسالة دكتوراه،  اعتماد الدارسة جية
 9090وحتى  9009لمفترة الممتدة من عام  تحميمية مقارنة نوع الدارسة

 الدارسةأىداف 
دراسة وتحميل الموارد المالية واألنشطة االستثمارية لدى  ىدفت ىذه الدارسة إلى

باستخدام مجموعة من  المصارف اإلسالمية، ودراسة قدرتيا في تحقيق اإليرادات
 المؤشرات الخاصة بتقييم األداء المالي.

 منيج وصفي تحميمي منيجية الدارسة
 )اإلسالمية(الدولي  ةسوريالدولي، مصرف مصرف دبي ، المصرف العربي  الدارسةمكان تطبيق 

 نتائج الدارسة

 :نتائج عديدة من أىمياتوصمت الدارسة إلى 
إن الزيادة في الموارد المالية لممصارف اإلسالمية، تزيد من مقدرتيا عمى  -

توظيف تمك الموارد في الموجودات االستثمارية في ظل استقرار الظروف 
 االقتصادية.

األموال المتاحة لممصارف اإلسالمية المدروسة في إن الزيادة في توظيفات  -
 الموجودات االستثمارية، ال تزيد من مقدرتيا عمى زيادة إيراداتيا.

 االفصاحاتإن دراسة التقارير المالية المنشورة لممصارف الدارسة، مع  -
توفير بيانات مفيدة، تستخدم كمدخالت  إليضاحات المرفقة معيا، تساعد فيوا



 قياس األداء المالي للصيغ التمويلية وفقاً لمعايير المحاسبة اإلسالمية                                    اإلطار العام للبحث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

XVI 

 

مؤشرات مفيدة تساعد في تقييم األداء المالي لممصارف اإلسالمية، لموصول إلى 
لمحكم عمى مدى كفاءتيا، واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتصحيح االنحرافات عن 

 األداء.

 :الثالثةالدارسة  -
 إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية والعوامل المؤثرة فييا. عنوان الدارسة
 طوالرا زىير  أسماء الباحثين

 (9099)سورية، ، كمية االقتصاد، جامعة حمب، يرتماجسرسالة  جية اعتماد الدارسة
 9090 -9001 لمفترة الممتدة من عام تحميمية نوع الدارسة

 أىداف الدارسة
إلى دراسة مصادر واستخدامات في المصارف اإلسالمية، ىدفت ىذه الدارسة 

 .تؤثر عمى مستوى السيولةودارسة أىم العناصر الداخمية والخارجية التي 
 منيج وصفي تحميمي منيجية الدارسة

 المصارف اإلسالمية السورية مكان تطبيق الدارسة

 نتائج الدارسة

 توصمت الدارسة إلى نتائج عديدة من أىميا3
إن فائض السيولة في المصارف اإلسالمية السورية ناتج عن زيادة الكتمة النقدية  -

 .عوائد األنشطة التمويمية واالستثماريةولم ينتج عن زيادة 
تعتمد المصارف الدراسة عمى عمميات التمويل قصير األجل دون اىتماميا  -

 .بعمميات التمويل طويل األجل التي ىي من أساسيات أعماليا وأىميا المشاركات
عدم توفر الخبرة والجرأة الكافية لدى المصارف اإلسالمية السورية في استخدام  -

ت إدارة السيولة بشكل فعال وبصورة تمكنيا من استثمار فائض السيولة لدييا أدوا
 .بشكل أمثل

 قمة الفرص االستثمارية وحداثة السوق المصرفية السورية. -

 :الرابعةالدارسة  -

 عنوان الدارسة
 8اإلجارة واإلجارة المنتيية بالتمميك وفق المعيار المحاسبي اإلسالمي رقم 

 17المعيار المحاسبي الدولي رقم بالمقارنة مع 
 مكرم محمد صالح الدين مبيض أسماء الباحثين

 (9090)سورية، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد، جامعة حمب،  جية اعتماد الدارسة
 9001ل عام خال تطبيقية نوع الدارسة

 أىداف الدارسة
 1اإلسالمي رقم  دراسة وتحميل كل من المعيار المحاسبيىدفت ىذه الدارسة إلى 

وبيان مدى التطابق واالختالف بين المعيارين ،  91والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
المالية المتعمقة بعقود  المذكورين فيما يتعمق بالقياس واإلثبات واإلفصاح لمبيانات
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 .طرفي العقد اإلجارة واإلجارة المنتيية بالتمميك بالنسبة لكل من المؤجر والمستأجر
 ومنيج مقارن منيج وصفي تحميمي منيجية الدارسة

 مكان تطبيق الدارسة
المصارف اإلسالمية في األردن )العربي اإلسالمي الدولي، اإلسالمي األردني( 

 الراجحي، العربي الوطني، البالد( وفي السعودية )

 نتائج الدارسة

 توصمت الدارسة إلى نتائج عديدة من أىميا:
الدارسة إلى حد كبير فيما يخص المعالجة المحاسبية لعقود اتفق منيج معياري  -

 .اإلجارة التشغيمية
عمى المعالجة المحاسبية لمتكاليف المباشرة  اقتصر االختالف بين المعارين -

 لمتعاقد. األولية
اختالف منيج معياري الدارسة فيما يخص المعالجة المحاسبية لعقود اإلجارة  -

 .المنتيية بالتمميك
في  المعالجة المحاسبية المصاريف الصيانة واإلصالح يار المحاسبيتناول المع -

 حين لم يتطرق المعيار المحاسبي الدولي ليا.

 الخامسة:الدارسة  -
 تقييم األداء المالي لممصارف اإلسالمية عنوان الدارسة
 أمارة محمد يحيى عاصي أسماء الباحثين

 (9001)سورية، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد، جامعة حمب،  جية اعتماد الدارسة
 9001وحتى  9004تطبيقية خالل الفترة الممتدة من عام  نوع الدارسة

 أىداف الدارسة
تحديد طبيعة العالقة بين ىيكل الموارد، وىيكل ىدفت ىذه الدارسة إلى 

طبيعة العالقة االستخدامات ودرجة توظيف الموارد، وبين أداء المصرف، وتحديد 
 بين درجة تنوع استثمارات المصرف ودرجة المخاطرة.

 منيج وصفي تحميمي منيجية الدارسة
 المصرف اإلسالمي األردني مكان تطبيق الدارسة

 نتائج الدارسة

 توصمت الدارسة إلى نتائج عديدة من أىميا:
قادر تنمو األصول بمعدالت متضاعفة مما يشير إلى أن المصرف المدروس  -

عمى توليد تدفقات نقدية مستقبمية، والخصوم في تزايد حاد ومستمر مما يعني أن 
ذاك المصرف يحتل مكانة مرموقة في السوق المصرفية األردنية وأن نسبة 

 األصول إلى الخصوم تشير إلى وجود توازن نسبي بينيما.
المدورة مما  تنمو حقوق الممكية بشكل مرتفع جدًا وخاصة االحتياطيات واألرباح -

يشر إلى تمتع المصرف بمالءة مالية جيدة وبقمة احتمال تعرضو لممخاطر 
 االئتمانية.
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ىناك أرباح سنوية مرتفعة بشكل مستمر خالل فترة الدارسة مما يدل عمى أن  -
 المصرف المدروس يتمتع بكفاءة عالية في أدائو المالي.

ايد مستمر، مما يدل اتباع نالحظ أن نسبة العائد عمى حقوق الممكية في تز  -
 تعظيم حقوق الممكية. استراتيجيةالمصرف 

حقق المصرف إيرادات بمعدالت تصاعدية وخصوصًا إيرادات البيوع اآلجمة  -
 كانت طيمة فترة الدراسة تفوق نظيراتيا من اإليرادات األخرى.

ئمة ىناك توسعية في تطبيق صيغ البيوع اآلجمة، ومحدودية في تطبيق صيغ القا -
 عمى المشاركة في األرباح.

ىناك صيغ تمويمية لم يدخل فييا المصرف المدروس بعد، ويعود ذلك لعدم  -
 رغبتو في التعرض لمخاطرىا.

 :السادسةالدارسة  -

 عنوان الدارسة
مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتيا بمعيار كفاية رأس المال لممصارف 

 IIاإلسالمية من خالل معيار بازل 
 حيميدموسى عمر مبارك أبو م أسماء الباحثين

 (9001، )العربية األكاديمية، العموم المالية والمصرفية، كمية هادكتور رسالة  جية اعتماد الدارسة
  تحميمية نوع الدارسة

 أىداف الدارسة
التعرف عمى مخاطر بعض صيغ التمويل اإلسالمي  ىدفت ىذه الدارسة إلى

الثالثة رأس المال التنظيمي والمخاطر وعالقتيا بمعادلة كفاية رأس المال بشقييا 
 .  التي ورد في المعادلة كما أقرتيا لجنة بازل

 واالستقرائيتحميمي وصفي  منيج منيجية الدارسة
 (معيار كفاية رأس المالبوعالقتيا مخاطر الصيغ )اإلسالميةالمؤسسات المصرفية  مكان تطبيق الدارسة

 نتائج الدارسة

 توصمت الدارسة إلى نتائج عديدة من أىميا:
إن صيغ التمويل اإلسالمي المذكورة في األطروحة ليا عالقة بجميع أو بعض  -

 .والسوق والتشغيل مخاطر االئتمان
الخدمات اإلسالمية يحتاج تطبيق معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجمس  -

، وذلك إليجاد عالقة إلى ضرورة بيان مصدر تمويل كل صيغة من صيغ التمويل
 منطقية ما بين مكونات معادلة كفاية رأس المال.
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 :عةبالساالدارسة  -
 مقارنة أداء المصارف اإلسالمية والتقميدية باستخدام النسب المالية عنوان الدارسة
 عنان فتحي السروجي -المومني منذر طالل  أسماء الباحثين

 (9001) ،األردن ،9العدد، 94المجمدبحث منشور في مجمة المنارة،  جية اعتماد الدارسة
 9009وحتى  9229خالل الفترة الممتدة من عام  مقارنة نوع الدارسة

 أىداف الدارسة
مقارنة أداء المصرف اإلسالمي األردني مع أداء ىدفت ىذه الدارسة إلى 

 .المصارف التقميدية، وذلك باستخدام مجموعة من النسب المالية
 إحصائي منيج وصفي تحميمي منيجية الدارسة

 في األردن وأحد عشر مصرفًا تقميدياً  المصرف اإلسالمي األردني مكان تطبيق الدارسة

 نتائج الدارسة

عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين أداء المصرف  توصمت الدارسة إلى
اإلسالمي األردني وأداء المصارف التقميدية فيما يتعمق بالنسب التي تمثل الربحية، 
أما باقي النسب قد أظيرت فروقات متوسطاتيا بأنيا تتمتع بمعنوية ذات داللة 

البنك اإلسالمي ومقارنتيا وعند استخدام الدالة المقدرة لمتنبؤ بأداء . وأيضًا إحصائية
مع أداء المصارف التقميدية، أظيرت النتائج أنو من المتوقع أن يكون أداء البنك 
اإلسالمي األردني باستخدام كل من نسبة القيمة الدفترية، ونسبة العائد عمى 
السيم، ونسبة العائد عمى حقوق الممكية، ونسبة العائد عمى االستثمار )وىي جميعًا 

ة( أفضل من أداء المصارف التقميدية. أما نسبة القيمة السوقية إلى نسب ربحي
القيمة الدفترية فقد أظيرت الدالة توقع أفضل ألداء المصارف التقميدية عن أداء 

 البنك اإلسالمي األردني.

  :الثامنة الدراسة -
 أثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية المصارف اإلسالمية عنوان الدارسة
 أحمد حسين أحمد المشيراوي أسماء الباحثين

 (9001)فمسطين،  ،، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير جية اعتماد الدارسة
 9002وحتى  9229خالل الفترة الممتدة من عام  تحميمية نوع الدارسة

 أىداف الدارسة
المؤثرة في ربحية المصارف التعرف عمى ماىية العوامل  ىدفت ىذه الدارسة إلى

اإلسالمية العاممة في فمسطين والتعرف عمى أحجام وأنواع مصادر واستخدامات 
يراداتيا ومصروفاتيا  .أمواليا وا 

 منيج تحميمي منيجية الدارسة
 ارف اإلسالمية الفمسطينيةالمص مكان تطبيق الدارسة

 نتائج الدارسة
 أىميا:توصمت الدراسة إلى نتائج عديدة من 

أن العوائد المقبوضة من التمويالت جاءت في المرتب األولى بمعدل حوالي  -
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في المرتبة األولى بمعدل بمغ %( وجاءت المصاريف اإلدارية والعمومية 30)
 .%(90حوالي )

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل الربحية وبين جميع متغيرات  -
 الربحية ومتغيرات المركز المالي عالقة عكسية. المركز المالي، وأن العالقة بين

تمثمت  سجمت نتائج أعمال المصارف مجتمعة نتائج سمبية وتراجعًا كبيراً  -
 .( مميون دوالر93.10) 9002بمغ مجموعيا في نياية العام بخسائر متراكمة 

 الدارسة التاسعة: -
 تقويم األداء المالي لممصارف اإلسالمية عنوان الدارسة
 عبد الرحمن فائز الشيري أسماء الباحثين

 (9000)السعودية، ، جامعة الممك عبد العزيزرسالة ماجستير،  جية اعتماد الدارسة
 9229وحتى  9211خالل الفترة الممتدة من عام  تحميمية مقارنة نوع الدارسة

العاممة في  تقويم جوانب األداء لممصارف اإلسالميةىدفت ىذه الدارسة إلى  أىداف الدارسة
 .السوق السعودية

 مقارن واستنباطيمنيج  منيجية الدارسة
 السعوديةالمصارف اإلسالمية  مكان تطبيق الدارسة

 نتائج الدارسة

أن ىنالك نقاط الضعف في بعض أوجو األداء المالي لتمك توصمت الدراسة إلى 
الثابتة المصارف وخاصة من حيث السيولة والربحية، وارتفاع المصروفات 

 .والمتغيرة لممصارف اإلسالمية خالل فترة الدارسة
 

 :الدارسة العاشرة -
 معايير تقويم أداء المصارف اإلسالمية دراسة نظرية تطبيقية عنوان الدارسة
 محمد بمتاجي أسماء الباحثين

 (9221)مصر، ، جامعة األزىر، كمية التجارة دكتوراه، رسالة  جية اعتماد الدارسة
 تطبيقيةنظرية  الدارسةنوع 

 أىداف الدارسة

إيجاد معايير لتقويم أداء المصارف اإلسالمية، لمتعرف ىدفت ىذه الدارسة إلى 
عمى مدى تحقيق ىذه المصارف ألىدافيا التي أنشئت ألجميا خالل عقدين من 
الزمن، وذلك عن طريق اقتراح نموذج يحتوي عمى عدد من المعايير وأدوات 

 .ذلك عمى عينة من المصارف اإلسالمية القياس، وتطبيق
 تحميميمنيج  منيجية الدارسة

 المصارف اإلسالمية السعودية مكان تطبيق الدارسة
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 نتائج الدارسة

أنو ال يوجد أية معايير محاسبية الستخداميا لتقويم األداء في توصمت الدراسة إلى 
إلى الدعوة لتكوين ، مما دفع بالمصرف اإلسالمي لمتنمية المصارف اإلسالمية

ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية إليجاد معايير خاصة 
 .بالمصارف اإلسالمية

 الدارسة الحادية عشرة: -
 قياس كفاءة األداء المالي لمبنوك اإلسالمية عنوان الدارسة
 العقولمحمد  أسماء الباحثين

 (9221) ،ماجستيررسالة  جية اعتماد الدارسة
 9223-9210لمفترة الممتدة من عام  تطبيقية نوع الدارسة

 أىداف الدارسة
أىمية دراسة تقييم أداء المصارف اإلسالمية من جانبيا ىدفت ىذه الدارسة إلى 

الشرعي واالقتصادي، بيدف رصد التطور في مسيرتيا، وتصويبيا لممحافظة عمى 
 .ضمان نجاح المصارف اإلسالمية واستمراريتيا

 استقرائي تحميميمنيج  منيجية الدارسة
 المصرف اإلسالمي األردني مكان تطبيق الدارسة

 نتائج الدارسة
أن المؤشرات المالية مقياس عممي وعممي لقياس كفاءة األداء توصمت الدراسة إلى 

 المالي، وفي جانبي تجميع الموارد المالية وتوظيفاتيا.
 

 الدارسات األجنبية: - ب
 األولى:الدارسة  -

 عنوان الدارسة

Efficiency in Islamic and Conventional banks-a 

Comparison based on Financial ratios and data 

envelopment analysis 

النسب تحميل البيانات و كفاءة المصارف اإلسالمية والتقميدية " مقارنة باستخدام 
 المالية "

 Jill, Jones, & others أسماء الباحثين

 Lancaster University,(2009) جية اعتماد الدارسة

 9001-9003تطبيقية لمفترة الممتدة من عام  نوع الدارسة

 أىداف الدارسة
دراسة كفاءة المصارف اإلسالمية والتقميدية في دول ىدفت ىذه الدارسة إلى 

 البيانات.مجمس التعاون الخميجي، وذلك باستخدام النسب المالية وتحميل 
 تحميمي وصفيمنيج  منيجية الدارسة

 الخميجي تعاونمجمس الارف اإلسالمية والتقميدية في المص مكان تطبيق الدارسة
أن المصارف اإلسالمية أعمى كفاءة من حيث اإليرادات توصمت الدراسة إلى  نتائج الدارسة
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شيدت أحداثًا  واألرباح مقارنة بالمصارف التقميدية، حيث أن الفترة المدروسة
متسارعة من ارتفاع ألسعار النفط وبالتالي العائدات، مما أدى بدوره إلى ارتفاع 
كبير في الناتج المحمي اإلجمالي وىذا ما ساعد المصارف اإلسالمية عمى النمو 

 وابتكار المنتجات.

 لدارسة الثانية:ا -

 عنوان الدارسة
Financial contracts, risk and performance of Islamic 

banking 

 الصيغ المالية " مخاطر وأداء الصيرافة اإلسالمية "
 Siddiqui Anjum أسماء الباحثين

 Journal of Managerial Finance Vol. 34, No.10, Emerald جية اعتماد الدارسة

Group Publishing Limited, (2008) 

 تحميمية نوع الدارسة

التعرف عمى العديد من صيغ التمويل اإلسالمي واختبار ىدفت ىذه الدارسة إلى  أىداف الدارسة
 .مخاطرىا

 منيج وصفي تحميمي منيجية الدارسة
 المصارف اإلسالمية مكان تطبيق الدارسة

 نتائج الدارسة

أن القوائم المالية ومؤشرات األداء المختمفة ىي دليل وبرىان توصمت الدراسة إلى 
مة اإلسالمية تتجو لالنضمام إلى مشاريع التمويل الصغيرة طوي عمى أن المصارف
لمصارف اإلسالمية فيما يتعمق بالعوائد جيد في أداء اتطور األجل، وأن ىناك 

دارة جيدة لممخاطر والسيولة من جية  عمى األصول وحقوق الممكية من جية وا 
 أخرى.

 الدارسة الثالثة: -

 عنوان الدارسة
Impact of Interest Rate Changes on Performance of 

Islamic and Conventional Banks 

 عمى أداء المصارف اإلسالمية والتقميدية تأثير تغيرات معدل الفائدة
 Kok, Leong Yap - Radiah, Abdul Kader أسماء الباحثين

 Malaysion Journal of Economic Studies Vo. 45, (2008) جية اعتماد الدارسة

 تحميمية مقارنة الدارسة نوع

 أىداف الدارسة

تأثير تغيرات معدالت الفائدة عمى أداء المصارف  دراسةىدفت ىذه الدارسة إلى 
التغيرات في ودراسة اإلسالمية والتقميدية، من حيث عمميات اإليداع والتمويل، 

معدالت الفائدة تؤدي إلى تغيرات جوىرية لممتعاممين بين المصارف اإلسالمية 
 .التقميدية متأثرة بحوافز الربحيةو 
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 منيج وصفي تحميمي منيجية الدارسة
 والتقميدية المصارف اإلسالمية مكان تطبيق الدارسة

 نتائج الدارسة

أن ىناك تأثير مزدوج لتغيرات معدالت الفائدة بين المصارف توصمت الدراسة إلى 
يؤدي إلى تغيرات جوىرية اإلسالمية والتقميدية، حيث تغي ر معدالت الفائدة ال 

لممودعين في المصارف اإلسالمية كون ىذه الودائع تتغير بشكل متناسق مع تغي ر 
اإليداعات في المصارف التقميدية، ومن جية أخرى فإن ارتفاع معدالت الفائدة 

 يؤدي إلى تحول الطالبين لمتمويل لممصارف اإلسالمية والعكس بالعكس.

، وذلك من حيث أن ىناك أوجو تشابو مع الدارسة الحاليةفي ضوء استعراض الدراسات السابقة تبين      
أن غالبية الدارسات استخدمت المنيج الوصفي التحميمي وىو نفس المنيج الذي استخدمو الباحث في 
دراستو، وكما استخدمت أغمب الدارسات القوائم المالية والتقارير السنوية كأداة لجمع معمومات لمدارسة 

ات، وأيضًا اعتمدت بعض الدراسات التطبيقية وىي نفس األداة التي اعتمدىا الباحث في جمع البيان
السابقة عممية التحميل المالي باستخدام أسموب التحميل بالمؤشرات المالية والتحميل اإلحصائي الختبار 
فرضيات البحث وىي نفس العممية التي اعتمدىا الباحث في دراستو الختبار فرضيات البحث. وقد استفاد 

ىذه الدراسة عن  تتميزو إال أنة لتحديد أىم أىداف البحث. الباحث من ىذه الدراسات ونتائجيا كأرضي
وفق  صيغتي التمويل بالمرابحة واإلجارةتطبيق دور أىمية أنيا تناولت من حيث  الدراسات السابقة

 ،الدارسةفي المصارف داء المالي السيولة والربحية لؤلفي مؤشرات الصادرة عن الييئة المعايير المحاسبية 
  .دور ىذا التطبيق في المؤشرات المدروسةومدى فعالية 

 البحث: فرضيات -6
ارين يوفق المع صيغتي التمويل بالمرابحة واإلجارةإن تطبيق يقوم البحث عمى فرضية أساسية مفادىا      

ان يؤثر ( الصادران عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية 1( و)9رقم )ن يالمحاسبي
ا يمكن اشتقاق يومن .لمصارف اإلسالميةالسيولة والربحية لؤلداء المالي في ابشكل فعال في مؤشرات 

 الفرضيات التالية3
وفق المعيار المحاسبي رقم لآلمر بالشراء ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة  -1

 :المدروسة. حيث تتفرع حسب المؤشرات لممصرف في مؤشرات السيولة( 2)
في نسبة ( 9)ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم  -9-9

 الرصيد النقدي.
في نسبة  (9)لمعيار المحاسبي رقم ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل المرابحة وفق ا -9-9

 السيولة السائمة.
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باإلجارة المنتيية بالتمميك وفق المعيار المحاسبي رقم ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل  -2
 ( في مؤشرات السيولة لممصرف. حيث تتفرع حسب المؤشرات المدروسة:8)

نسبة  في (1) رقم المحاسبي المعيار وفق باإلجارة التمويل صيغة لتطبيق داللة ذو تأثير ىناك -9-9
 الرصيد النقدي.

 نسبة في (1) رقم المحاسبي المعيار وفق باإلجارة التمويل صيغة لتطبيق داللة ذو تأثير ىناك -9-9
 السيولة السائمة.

في  (2)وفق المعيار المحاسبي رقم لآلمر بالشراء  المرابحةتطبيق صيغة ىناك تأثير ذو داللة ل -3
 :المدروسةتفرع حسب المؤشرات تحيث  .لممصرف مؤشرات الربحية

في معدل  (9)ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم  -4-9
 العائد عمى األصول.

 معدل في (9) رقم المحاسبي المعيار وفق بالمرابحة التمويل صيغة لتطبيق داللة ذو تأثير ىناك -4-9
 .حقوق الممكية عمى العائد

 رقم المحاسبي المعيار وفق بالتمميك المنتيية باإلجارة التمويل صيغة لتطبيق داللة ذو تأثير ىناك -4
 :المدروسة المؤشرات حسب تتفرع حيث. لممصرف الربحية مؤشرات في (8)

معدل  في (1) رقم المحاسبي المعيار وفق باإلجارة التمويل صيغة لتطبيق داللة ذو تأثير ىناك -3-9
 العائد عمى األصول.

معدل  في (1) رقم المحاسبي المعيار وفق باإلجارة التمويل صيغة لتطبيق داللة ذو تأثير ىناك -3-9
 العائد عمى حقوق الممكية.

 :البحثمتغيرات  -7
 ل الفرضيات السابقة وىي كاآلتي3يمكن استخالص متغيرات البحث من خال     

 ( 1( و )9رقم ) فق المعيارينو  صيغتي التمويل بالمرابحة واإلجارةتطبيق  3المتغيرات المستقمة -7-1
 صيغة المرابحة لآلمر بالشراء.التمويل  إيرادات -9-9-1 تقاس با3         
 صيغة اإلجارة المنتيية بالتمميك. التمويل إيرادات -1-9-9                  

 اإلسالمية لممصارفمؤشرات السيولة والربحية لؤلداء المالي  3المتغيرات التابعة -7-2
 السيولة3 نسبة الرصيد النقدي، نسبة السيولة السائمة. مؤشرات -9-9-1 3با تقاس 

 .عمى حقوق الممكية العائد معدل ،العائد عمى األصول معدل3 الربحية مؤشرات -1-9-9       
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 البحث: نموذج -8
 متغيرات تابعة                      متغيرات مستقمة                          

 

                                    

  

  

  

 

 

 

 

 الشكل من إعداد الباحث

  منيجية البحث: -9
التحميمي لموصول إلى نتائج عممية المنيج الوصفي لتحقيق أىداف البحث اعتمد الباحث عمى      

عمى أسموبين لمحصول عمى  ذلك تم االعتمادل، و تساؤالت المشكمةوتفسيرىا بطريقة موضوعية تنسجم مع 
 ىما3البيانات 

ب الكت بالرجوع إلى أىم ما ورد في، الالزمةالتاريخية المعمومات الحصول عمى تم  الجانب النظري3 -أوالً 
والرسائل الجامعية، لتحميل المفاىيم المرتبطة  واألجنبية والمقاالت والدورياتوالمجالت العممية العربية منيا 

   بموضوع البحث.
السنوية لمصارف عينة ير التقار  بالرجوع إلى الماليةتم الحصول عمى البيانات  الجانب التطبيقي3 -ثانياً 

وتحميل المالي ليذه المصارف، الربحية لؤلداء و السيولة المتغيرات التابعة المتمثمة بمؤشرات تحميل ل الدراسة
طبيعة العالقة الباحث بدراسة  قامومن ثم  ،بصيغتي التمويل بالمرابحة واإلجارةالمتغيرات المستقمة المتمثمة 

تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة مدى لمعرفة العالقة ىذه واختبار  ،ىذه المتغيراتبين 
 .spssاإلحصائي التحميل  برنامج، وذلك باستخدام الخطي البسيط االنحدار تحميل باالعتماد عمى نموذج

 بالمرابحة التمويل إيرادات
 لآلمر بالشراء

 

 السيولة: مؤشرات

 .النقدي الرصيدنسبة  -1    

 .السائمةنسبة السيولة   –2
 

 الربحية: مؤشرات

 .األصولمعدل العائد عمى  -1

 .معدل العائد عمى حقوق الممكية -2

 

 التمويل باإلجارة إيرادات
 المنتيية بالتمميك
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 مجتمع وعينة البحث:  -11
المتحدة،  اإلمارات العربيةإسالمية في كاًل من  ع البحث من مجموعة مصارف عربيةيتكون مجتم   

 31 والمتمثمة بالجدول التالي 9093لبالغ عددىا عشرة حتى تاريخ واسورية واألردن، 
 اسم المصرف اسم البمد
 مصرف دبي اإلسالمي -9 

 مصرف اإلمارات اإلسالمي -9 اإلمارات العربية المتحدة
 اإلسالمي مصرف الشارقة -4 
 بنك أبو ظبي اإلسالمي -3 
 مصرف سورية الدولي اإلسالمي -9 
 مصرف الشام اإلسالمي -9 سورية
 مصرف البركة اإلسالمية -4 
 مصرف اإلسالمي األردني -9 
 مصرف العربي اإلسالمي -9 األردن
 مصرف األردن دبي اإلسالمي -4 

الدولي  اإلسالمي، مصرف سوريةمصرف دبي عينة البحث تتكون من ثالثة مصارف وىي3 أما      
ويكمن السبب في اختيار ىذه العينة كونيا المصارف األكبر حجمًا من  .األردني اإلسالميمصرف الو 

حيث رأس المال وحجم التسييالت االئتمانية واالستثمارات األخرى، باإلضافة إلى مكانتيا المصرفية 
 .مستوى القطاع المصرفي في كل بمد المميزة عمى

 حدود البحث: -11
ة أعوام خمسة البحث لمصارف عينيانات المالية حدود زمنية3 وتتضمن الفترة الزمنية لتحميل الب  -99-9

 .9099 – 9001والممتدة من 
إسالمية في كاًل من حدود مكانية3 قام الباحث بتطبيق الدارسة العممية عمى ثالثة مصارف   -99-9

 سوريا واألردن.اإلمارات، 
صيغتي التمويل بالمرابحة واإلجارة وفق المعارين تطبيق دراسة حدود فنية3 اقتصر البحث عمى   -99-4

أكثر استخدامًا لدى لييئة كون ىاتين الصيغتين ا عنن ( الصادرا1( و)9ن رقم )يالمحاسبي
                                                           

1
 انظر إلى: 

 www.dfm.co.aeموقع سوق دبي المالي3   -
 www.dse.syموقع سوق دمشق لؤلوراق المالية3  -
  www.alaswaq.netاألسواق3   موقع -

http://www.dfm.co.ae/
http://www.dse.sy/
http://www.alaswaq.net/
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عمى مؤشرات األداء المالي لمصارف ىذا التطبيق الية عودارسة مدى ف، الدارسةمصارف عينة 
سيولة نسبة البالمتمثمة بنسبة الرصيد النقدي و عينة الدارسة المقتصرة عمى مؤشرات السيولة 

المتمثمة بمعدل العائد عمى األصول وبمعدل العائد عمى حقوق الربحية عمى مؤشرات و ، السائمة
 . فالمصار  أنشطة تمكعنصران أساسيان في استمرار وبقاء الممكية كون اعتبار السيولة والربحية 
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 يف املصارف اإلسالمية ومعايريها احملاسبية التمىيلية الصيغ: األولالفصل 
 تمهيد:

 مكان، أي وفي زمان أي في اقتصاد ألي االستثمار ركائز أىم إحدى أنواعو بجميع التمويل يعتبر
 يينالمال المصرفيين لدى بالغا واىتماما كبيرا حيزا يأخذ زال وما أخذ التمويل أدوات تطوير فإن ولذلك

 -التقميدي  التمويل عن يختمف التمويل من نمط جديد برز التطوير ذلك سواء، ومن حد عمى والمستثمرين
 وىو أال -جديد لمتمويل نظام خمق بالضرورة يتطمب الممنوحة القروض عمى الفائدة سعر إلغاء حيث إن

اإلسالم،  في المعروفة بالضمان الخراج أو بالغرم الغنم لقاعدة يخضع الذي التمويل بالمشاركة )اإلسالمي(
 المصرفالتجارية القروض والسمفيات التي يقدميا  المصارفأىم استخدامات األموال في وأننا نجد من 

المصارف اإلسالمية فيتم استخدام األموال عن طريق صيغ التمويل في أما . لعمالئو مقابل فائدة محددة مقدماً 
  األنشطة سواء أكانت تجارية، صناعية، زراعية، عقارية، مينية. المتعددة والمشروعة والتي تناسب كافة

تسعى ىذه المصارف لمواكبة التغيرات المالية والمحاسبية المعاصرة عن طريق إجراء مجموعة من و 
حداث تغييرات جذرية تمس مختمف الجوانب المالية ألنشطتيا، ولقد فرضت المتغيرات ذات  اإلصالحات وا 

المصارف اإلسالمية كجزء من المؤسسات المالية العالمية الحاجة لوجود لغة محاسبية الطابع الدولي عمى 
دولية موحدة أسفرت عن وضع معايير دولية لممحاسبة والمراجعة، وأصبحت قابمة لمتطبيق في دول ذات 
د اقتصاديات متباينة، وذات معرفة محاسبية تختمف في شكميا ومضمونيا، لتمتزم بيا ىذه المؤسسات عن

إعدادىا وعرضيا لمقوائم المالية بيدف تمكين األطراف الخارجية من اتخاذ قرارات مالية واقتصادية رشيدة 
وىي حمقة وصل النظرية بالتطبيق كما أنيا  ،العتبار المعايير ىي جزء التطبيقي في النظرية المحاسبية

 تساعد في مجال اتخاذ القرار.
قواعده وضوابطو ومعاييره ومخاطره في من حيث مفيومو و اإلسالمي التمويل الفصل يتناول ىذا و 

 مع بيان آلية صيغ التمويل المطبقة في تمك المصارف ألنواعباإلضافة إلى تناولو المصارف اإلسالمية، 
عينة الدارسة وفق المعايير تمويمية بحث أثر تطبيق صيغ ومن ثم ، تطبيقيا ومخاطر كل صيغة من الصيغ

 الماليةت المالية اإلسالمية عمى مستخدمي القوائم ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسا المحاسبية الصادرة عن
 ما يمي: ، وذلك من خالل التعرض إلى لممصارف

 وآلياته يف املصارف اإلسالمية. التمىيل مفهىم املبحث األول: -
ة يف ظل معايري احملاسبة الصاارر  ناه هي اة احملاسابية الصيغ التمىيلالثاني:  املبحث -

 .سالميةاإل واملراجعة للمؤسسات املالية
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 في المصارف اإلسالمية وآلياتهالتمويل  مفهوم: بحث األولملا
 مقدمة:
 االقتصىى دي  ر لنشىى ط لمقيىى   المىىوارد البلزمىى  أو األمىىوا  تىىدرير إلىى  ينصىىر  لمتمويىى  العىى   المعنىى  إن     
 تكفىى  ال كثيىىرة أحيىى ن فىى  ولكىىن الذاتيىى  مىىن مىىوارد  االقتصىى دي  أنشىىطت  يمىىو  اإلنسىى ن فىى ن األصىى  وفىى 

 إلىى  الملىىو  يىىت  وهنىى  وتشىىليم،   المشىىروت ت إنشىى   فىى  ملى   خ صىى  األنشىىط  هىىذ  لتمويىى  الذاتيىى  المىوارد
 حيىث لآلخىر م لى  شىخص تقىدي  تن يعرر لمتموي  الخ ص المعن  ف ن ولذا التموي   تم  لمحصو  اللير
 مواردهى  تعلىز مى   إلى  تحتى ج وفئى  الفى ئض  فئى  تسىم  مىدخرات لىدي،  فئى  فئت ن: الملتمع ف  يولد أن 

 نقىى " رأنىى  مع نيىى  أدق فىى  التمويىى  يعىىر   ور لتىى ل  العلىىز  فئىى  وتسىىم  تحت لىى  مىى  كىى  تىىدرير تىىن الذاتيىى 
 تبلقى  فى  مر شىرة يىت  قىد النقى  وهىذا 1."المى ل  العلىز فئى ت إلى  المى ل  الفى ئض فئى ت مىن التمويمي  القدرة
 وفىىق يىىت  النقىى  هىىذا أن كمىى المصىى ر  اإلسىىبلمي   ) مىى ل  وسىىيط رين،مىى  يتىىدخ  قىىد كمىى  الفئتىىين رىىين ثن ئيىى 

مف،ىو  التمويى   لتعرض إلى  هىذا مى  سنن قشى  فى  هىذا المرحىث رىو   قواتد وضىوارط خ صى  رتمىل المصى ر 
 يم :   وذلل من خبل  م وآلي ت  ف  المص ر  اإلسبلمي 

 :في المصارف اإلسالمية مفهوم التمويل -1
 المقصىىود رمف،ىىو  التمويىى مىى  هىىو  فىى قرىى  التعىىر  تمىى  مف،ىىو  التمويىى  اإلسىىبلم   الرىىد أواًل مىىن معر      

ألن التمويى  اإلسىبلم  هىو لىز  مىن التمىويبلت    و  مىن ول،ى  نظىر الُممى أ ِو  ر الُممىسوا  مىن ول،ى  نظى
فى  القى موس االقتصى دي تىن معنى     لى  وقىد مىن ييىر المصىر  اإلسىبلم  أ  قرى  الممنوح   سىوا  مىن 

إنت ج مى دة لديىدة أو إتى دة تنظىي  أل،زت،ى  ف ن،ى   زي دة ط قت،  اإلنت لي  أو منظم تندم  تريد التموي  رأن  
 :الت ليتينيعتمد تم  الن حيتين  تضع ررن مل ً 

  : تدد وطريعى  األرنيى  المنظم أي حصر ك  الوس ئ  الم دي  الضروري  إلنل ز ن حي  م دي (  
   اليد الع مم  ...  .اآلالت  األشل  

  ف،ىذ  الن حيى  كيفيى  اسىتعم ل،   ومصدر األموا  الضىروري  و  المنظم : تتضمن كمف  ن حي  م لي
 2.ه  الت  تسم  ر لتموي 

  فرعضى،  اتترىر  وصىفً  ألتمى   المىدير التمويى  فى  االقتصى د وهن ل اختبل  ف  اآلرا  حىو  مف،ىو      
الم ل   وآخرون ركزوا تم  الن حي  النقدي   إذ ُتد رأنى  إدارة األمىوا  وكيفيى  االهتمى   فى  الحصىو  تمي،ى  

نف ق،  تمىويبًل  يقىد ف،ىو   شىيك ت مؤلمى  الىدفع لمىدد مختمفى  الت لر الذي يريىع رضى تت  مق رى فمثبًل إن  .3وا 
ينتظىىر هىىؤال  فىى  حىىين  شىى،ررىى ت لموظفي،ىى  فىى  ن، يىى  كىى  تالتىى  تىىدفع مر  والشىىرك   لمشىىتري هىىذ  الرضىى ت 

يمولىىون فيىى  أصىىح ب هىىذ   لشىىركت، يقىىدمون تمىىويبًل فىى ن،  سىىتبل  رواتىىر،   الطىىوا  فتىىرة الشىى،ر الموظفىىون 

                                                           
 .2. مركز ص لح ك م  لبلقتص د اإلسبلم   صأساليب التمويل اإلسالمية لممشروعات الصغيرة   2002  محمد ترد الحمي   )عمر 1
 .527. المؤسس  العرري  لمدراس ت العرري  والنشر  ريروت  صالقاموس االقتصادي   5985محمد رشير  )  عمية 2
 .3مكتر  تين شمس  الق هرة  ص .االستثمار والتمويل   5980  سيد  )هواري 3
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الىذي يقىد  األمىوا  لؤلشىخ ص الطريعيىين أو االتترى ريين فى  سىري   المصىر أيضً   .االنتظ رر،ذا  الشرك 
ور لتىى ل   1.تمىىويم  . وهكىىذا  ف،ىىو يقىىو  رعمىى  شىىروت ت، ملبلزمىى  الإنت ليىى  وأدوات معىىدات حصىىول،  تمىى  

  أو رىىدون رىىىد  أصىىىبلً  فع  مىىع تأليىىى  الرىىد  المق رىىى أو وسىىى ئ  الىىىد الخىىدم تأو  هىىىو تقىىدي  السىىىمعف لتمويىى  
  ممىىىن يقصىىىد الىىىررح رعممىىى  مىىىوِ   كمىىى  يمكىىىن أن يكىىىون المُ اسىىىت،بلكي ويكىىىون التمويىىى  ألهىىىدا  إنت ليىىى  أو 

  أو ممىىن يقصىىد الترىىرع المحىىض والمسىى تدة اإلنسىى ني  فيكىىون التمويىى  اسىىترر ح التمىىويم  فيكىىون التمويىى  
  يمكىن أن يكىون مى اًل أو تينىً  أسىموب مىن أسى ليب التمويى االسىترر ح  التمويى  اإلسىبلم  ويعترر  .تررت 

يسىىتند إلىى  ق تىىدة فق،يىى  معروفىى  وهىى  " أن الىىررح هىىذا الع ئىىد  ولكىىنأو منفعىى   وي يتىى  الحصىىو  تمىى  ت ئىىد 
يسىتحق فى  الشىريع  اإلسىبلمي  ر لممىل أو ر لعمى  "  رمعنى  أن م ىن ممىل شىيئً  اسىتحق أيى  زيى دات تحصىى  

محض من حيث تداو  الديون أو القي  واألصىو  النقديى  رىين ف  ذلل الش    وال يسمح ر لتموي  النقدي ال
يؤدي إل  إحداث تراكم ت نقدي  تتل وز ح ل ت اإلنت ج والتداو  الفعم  ف   ن ذلل ألو المؤسس ت الم لي   

 رعضىً  مىن هىذ وفيمى  يمى  نىورد   حو  مف،ىو  التمويى  اإلسىبلم   تيفر تعددت اآلرا  والتعلقد و  2.االقتص د
 :اتيفر التع

 :مىىن م لك،ىى  إلىى  شىىخص آخىىر  االسىىترر حقصىىد ر تينيىى  أو نقديىى تقىىدي  ثىىروة  هىىو التعريففف األول
 .3الشرتي والقواتد يديره  ويتصر  في،  لق   ت ئد تريح  األحك   

 :تمىىى  سىىىري   قيمىىى  م ليىىى  لشىىىخص آخىىىرا ذشىىى    رتقىىىدي قيىىى   شىىىخص مىىى  رأنىىى   التعريفففف الثفففا ي
مىىن ألىى  اسىىتثم ر  رقصىىد الحصىىو  تمىى  أررىى ح تقسىى  رين،مىى  تمىى  نسىىر  الطىىرفين    رىىين التضىى من
س المى   واتخى ذ القىرار ف  رأ  ك  من،م  طريع  تم  ومس هم يت  االتف ق تمي،  مسرقً  وفقمعين  

   .4االستثم رياإلداري و 
 :سىمع  تقدي  م   ليكون حص  مش رك  رىرأس المى   أو أنى  قيى   مر شىرة رشىرا  هو  التعريف الثالث

 .5لتر ع لآلمر ر لشرا 
 :ترىر ملموتى  مىن الصىيأل واألدوات التى  تُريح،ى   رأن  تمميى  تىوفير المى   لط لريى  التعريف الرابع

  .6الشريع  اإلسبلمي  ف  إط ر مر دئ االقتص د اإلسبلم 

                                                           
 .567. دار الفكر المع صر  ريروت صاالقتصاد اإلسالمي عمم أم وهم   2000منذر  )  قحف  1
الث لث . المؤتمر العمم  آليات التمويل في المصارف اإلسالمية بين الضوابط الشرعية والمخاطر العممية   2004  رضوان محمد  )عبد العال 2

 .2السنوي  ل مع  حموان  مصر  ص
. تحمي  فق،  واقتص دي  المع،د اإلسبلم  لمرحوث والتدريب  الرنل اإلسبلم  مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي   2004  منذر  )قحف 3

 .52  لدة  ص53لمتنمي   رحث تحميم  رق  
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االسىترر ح  يختصى ن ر لتمويى   مىن خىبل  التعريفى ت السى رق  رىأن التعىر  األو  والثى ن ترين لمر حىث      
تمىى  رحيىىث اقتصىىرا  اآللمىى )تحقيىىق ت ئىىد  وال يتطىىرق إلىى  التمويىى  التررتىى   كمىى  ي،مىىبلن التمويىى  رىى لريوع 

دون ذكىىر رقيىى    المشىى رك  وصىىيل  المرارحىى  فقىىط تنىى و  صىىيل  رينمىى  التعريىى  الث لىىث فقىىط صىىيأل المشىى رك 
ع صىىيأل التمويىى  فىى  إطىى ر مرىى دئ للميىىشىىمول  الصىىيأل  رينمىى  يتفىىق الر حىىث مىىع التعريىى  الرارىىع مىىن حيىىث 

 االقتص د اإلسبلم .
رؤوس األمىوا  والمىدخرات  لتقىو  إن المص ر  اإلسبلمي  تتن فس مع المص ر  التقميدي  تم  لذب      

 ر تى دة توظيف،ى  مر شىرًة تىىن طريىق تمويى  المشىىروت ت االسىتثم ري  التى  تقىو  ر،ىى  رنفسى،  أو المشى رك  مىىع
ييره   مثمم  تقو  المص ر  التقميدي  رعممي ت التموي  أيضً   ولكن مع اختبل  واضح ف  فمسىف  التمويى  

تقىىو  تمىى  العمميىى ت فىى  كىىبل النىىوتين مىىن المصىى ر   فىى ذا ك نىىت فمسىىف  التمويىى  فىى  المصىى ر  التقميديىى  
تقو  تم  تممي ت المشى رك    االئتم ني  )اإلقراض واالقتراض   ف ن فمسف  التموي  ف  المص ر  اإلسبلمي

يختمىىى  تىىىن  فىىى  المصىىى ر  اإلسىىىبلمي  رىىىأن التمويىىى ويلىىىد الىىىرعض  .أو تمميىىى ت الريىىىوع آلمىىى  االسىىىتثم ري 
  1:النق ط الت لي  ف  ف  المص ر  التقميدي التموي  

  رينمى  ال تىرترط الزيى دة اإلسبلم يشترل الطرف ن ف  الررح قّ  أو كثر حسب اتف ق،م  ف  التموي   - أ
ال رحصىىى  المسىىىتفيد مىىىن و  لممنظمىىى التىىى  يحصىىى  الممىىىو  فىىى  التمويىىى  التقميىىىدي ر لنتيلىىى  الررحيىىى  

 التموي  .
رينمىى  ال   اإلسىىبلم  شىىرط دون تقصىىير الطىىر  اآلخىىرتقىىع الخسىى رة تمىى  رب المىى   فىى  التمويىى   - ب

 أي  خس رة.قميدي يتحم  الممو  ف  التموي  الت
اإلسىىبلم  ر ألتمى   االسىىتثم ري  المتوقىىع ررح،ى   رينمىى  يمكىىن تمويى  أي نىىوع مىىن  ينحصىر التمويىى  - ت

 االستعم الت ف  التموي  التقميدي .
ي التمويى  التقميىد يكون  رينم  الع دة صو  العيني ر لنقود أو ر أليكون التموي  اإلسبلم   يمكن أن - ث

  ر لنقود فقط.
د المسىىتفيد مىىن التمويىى  رنىىوع مىىن حيىىث تقّيىىتمىىويمين رىىين ال أولىى  تشىى ر هنىى ل إال أن  مىىن ذلىىلري   لورىى     
وأيضىً  حصىر ر السىترر ح رم لى  تىن طريىق الليىر  هىد  صى حب المى   ثم ر الىذي يريىد  رب المى   و االست

 .لمض رب ر لنسر  لمتموي  اإلسبلم القرض ر لنسر  لمتموي  التقميدي و القرار االستثم ري ر لمستفيد من ا
رأن التموي  اإلسبلم  هو تبلق  تظ،ر نتيل  تمكين طر  مى  لمر حث استن دًا إل  م  سرق كم  ترين      

مىىىن اسىىىتعم   مىىىوارد طىىىر  آخىىىر مىىىع تأليىىى  المق رىىى  وتشىىى رك،م  فىىى  ت ئىىىد  -قىىىد يكىىىون فىىىرد أو منظمىىى   -
مىىن  وأن المصىى ر  اإلسىىبلمي  تقىىو  ر،ىىذا النىىوع  ومخىى طر هىىذ  العبلقىى  المقيىىدة رأحكىى   الشىىريع  اإلسىىبلمي 

النشىىى ط   ر تترىىى ر  تنىىىد توظيىىى  مواردهىىى  الم ليىىى تمنح،ىىى  لعمبلئ،ىىى  مىىىن خىىىبل  تىىىدة صىىىيأل تمويميىىى  التمويىىى  
 لتمل المص ر  .األس س  
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 في المصارف اإلسالمية قواعد وضوابط التمويل -2
 :قواعد التمويل اإلسالمي -2-1

القواتىىىد تضىىىرط  ليكىىىون تمىىىويبًل أيىىىً  كىىى ن نىىىوع أو يىىىرض التمويىىى   فىىى ن كمي،مىىى  تحكمىىى  ملموتىىى  مىىىن      
أي   ق مىع الشىىريع  اإلسىىبلمي إسىبلميً   فىى ذا حىدث خمىى  فىى  هىذ  القواتىىد يصىرح تمىىويبًل و لكنىى  ييىر متوافىى

 1 :ه  دالقواتهذ  و  .يصرح قرضً  رف ئدة
 :الممكي ق تدة  2-5-5

أن  الرد من التممل  ألن ولود حق ممكي  تم  شى   يمىنح الم لىل حىق الممكيى  تمى  لميىع الزيى دات      
ذلىىىل الشىىى    سىىىوا  أك نىىىت هىىىذ  الزيىىى دات قىىىد حصىىىمت رعوامىىى  طريعيىىى   أ  رفعىىى  الم لىىىل و  مىىىنالمتولىىىدة 
 .  رعوام  العرض و الطمب ف  السوقالت، د   أ

الممل هو أس س استحق ق الررح وأن أي  زي دة تطىرأ رأن  :مف ده  ق تدة فرتي وينرثق تن هذ  الق تدة      
س أو ال،ىىبلل لىىرأ،ىى  شىىرتً   فىى ن الخسىى رة التىى  تقىىع تمىى  رأس المىى   يكىىون لمم لىىل الحىىق فىى  الحصىىو  تمي

  وال يحىىق أس المىى   طىىوا  العمميىى  التشىىليمي سىىتمراري  ممكىى  تمىى  ر النظىىرًا  أيضىى المىى   يكىىون تمىى  الم لىىل 
لتمويميى  إال إذا   فى  العمميى  االطىر  اآلخر)الح صى  تمى  التمويى  الخس رة أو أي لز  من،  إلى نق  هذ  

وفى  المصىرفي  اإلسىبلمي   2التع قىد. تنىد المتفىق تمي،ى ك ن هن لىل تعىدي أو تقصىير منى  فى  أحىد الشىروط 
 لكىً  أن يكىون م سىتثم ر ودائىع الحسى ر ت الل ريى  دونالمع صىرة  أصىرح المصىر  اإلسىبلم  يأخىذ أررى ح ا

نمىى  ترقىى  مل،ىىذ  الحسىى ر ت  .  أصىى  الق تىىدة المىىذكورة سىى رق ً ينىى فمكيت،ىى  ألصىىح ر،  المىىودتين  وهىىذا مىى    وا 
  إذ أن المصىىر  يسىىتحق هىىذ  لق تىىدة الشىىرتي  الخىىراج ر لضىىم نتمىى  ا رنىى  ً اإللىىرا   تىى  تكييىى  هىىذاولكنىى  

  3.الحس ر ت ومن ضمن شيئً  أصرح ف  ممك موا  ف  هذ  رر ح رصفت  ض منً  لم  لدي  من أاأل
 :الواقعي  ق تدة 2-5-2

يقصىىد ر لواقعيىى  أن العىىين الممموكىى  سىىوا  أك نىىت تينىىً  أ  أنىى  يكىىون المىى   ممىى  ينمىىو ر لعمىى   و  رمعنىى      
لتىى  تحصى  تسىتحق لم لىىل مى اًل الرىد أن تقرىى  رطريعت،ى  النمى   والزيىى دة  ونتيلى  ل،ىذ  الطريعىى  فى ن الزيى دة ا

ن ك ن ليس ف  حوزت   والعكس هذ  العين  و ر لعمى  فىبل يكىون ال ينمى . ومن األمثم  تمي،ى  الىّدينصحيحوا 
تىى  النمىى    والنمىى   فيىىى    والزيىى دة إن طىىرأت تميىىى  ال تسىىتحق لم لكىى  ألنىى  ال يقرىىى  رطريع ً رأس مىى   مشىى رك
أن الىىذي : مف دهىى  ق تىىدة فرتيىى  الواقعيىى  مىىن كمىى  ينرثىىق  النىى س واتفقىىوا تمىى  الزيىى دة فيىى  افتراضىى   تراضىىوا

فىى ن ولىىدت هىىذ  الزيىى دة الحقيقيىى    د زيىى دة حقيقيىى  فىى  الشىى   المممىىوليحصىى  تميىى  الم لىىل مىىرترط رولىىو 
ن لىى  تولىىد لىى  يسىىتحق،   وهىىذا معنىى   ارترىى ط اسىىتحق ق الىىررح فىى  التمو  يىى  اسىىتحق،  الم لىىل فىى  مىى  يممىىل  وا 

ال يكىون اسىتحق ق الىررح افتراضىيً  أو وهميىً   فمىو أن شخصىً  اسىتثمر مى اًل و   فعىبلً اإلسبلم  مع م  يحص  
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اتتر ر لم  يحص  فى  أرض الواقىع  مع آخر فبل يحق ل  أخذ نصير  من األرر ح كنسر  محددة سمفً  دون 
نمىى  حصىىول  تمىى  الىىررح مىىرترط رمىى  ينىىتا فعميىىً  تىىن تشىىلي  هىىذا المىى   أي أن  ح مىىن الىىررف،ىىذا ييىىر لىى ئز وا 

 1.النم   ال من رأس الم  
 :المش رك  الحقيقي  ف  اإلنت ج دةق ت -2-5-3

وهىىذ  الق تىىدة م،مىى  لىىدًا فىى    تالخىىدم بل  السىىمع و خىى ن التمويىى  اإلسىىبلم  الرىىد لىى  مىىن المىىرور مىىنإ     
المصى ر   متعى ممينو  نقديى  رىين االقتص د اإلسبلم  ألن  رن ً  تمي،  ال يسمح رتداو  الىديون أو أيى  أصى

ف  اإلنت ج الحقيق   . وهذا يقودن  إل  نتيل  مف ده  أن التموي  اإلسبلم  يس، األخرى المؤسس ت الم لي و 
ن كى ن الىرعض يعىد أن  يقى  ور لتى ل  زيى دة النى تا القىوم  الحق  زيى دة القىدرة اإلنت ليى ف  و   ف  الملتمع وا 

أن التمويى  اإلسىبلم  أكثىر قىدرًة   لكىن مى  يقصىد رى  هنىقى   و يس ه  أيضً  ف  الن تا الحقيالقرض التقميدي 
وث نيىً  يزيى  الف ئىدة المضى ف  تمى    فع لى  اقتصى دي  لىدوى ذات المشى ريعنى تا ألنى  يمىو  أواًل تم  زيى دة ال

 . أكررالررح   ألن تكمف  المش ريع تصرح أق  و االستثم رمم  يؤدي ردور إل  زي دة   تكمف  هذ  المش ريع
 2:ضوابط التمويل اإلسالمي -2-2

األنشىط  فى  تمويم،ى   هىذ التل ريى  وقىد احتمىت األنشىط  اتل  التمويى  فى  المصى ر  اإلسىبلمي  نحىو      
والصىىن تي    الزراتيىى التل ريىى  تمىى  حسىى ب األنشىىط   األنشىىط فىى  كريىىرة  فتوسىىعت هىىذ  المصىى ر  نسىىر  

 تىىىنرحثىىىً  و  األلىىى  سىىىريع الىىىدوران ير قصىىى  المخىىى طرن التوظيىىى  اآلمىىىن واالسىىىتثم ر قميىىى  وذلىىىل رحثىىىً  تىىى
الت  ُتممي،ى  ت الررحي  االلتم تي  تن تموي  االستثم رات ذارعيدًا  من سر السيول  الررحي  و ال يتوظي  ذال

هىىىذ    الىىىذي أثىىىر سىىىمرً  تمىىى  مىىىدى لديىىىاألمىىىر   حسىىىب أولوي ت،ىىى  الشىىىرتي رظىىىرو  الملتمعىىى ت اإلسىىىبلمي  
،  فى  حى  المشىكبلت االقتصى دي  تسىاستثم ري  والدخو  ف  مشروت ت ود التنمي   دت  ل،ف   المص ر 

التمويميىىىى   الصىىىيألتطريىىىق فع ليىىى   ترالىىىعاإلسىىىبلمي   ممىىىى  أدى إلىىى   األمىىى وااللتم تيىىى  التىىى  تعىىى ن  من،ىىى  
الشىرتي  الضىوارط ك ن الرد مىن االلتىزا  رملموتى  مىن لذلل و  .دا  المرلوة من، ف  تحقيق األهاإلسبلمي  

ك نىىىت هىىىذ  أتمميىىى ت التمويىىى  فىىى  المصىىى ر  اإلسىىىبلمي  سىىىواً  تىىى  تحكىىى  وتولىىى  سىىىمول القىىى ئمين تمىىى  ال
حيىىىث رمىى  يضىىمن تحقيىىىق المق صىىد الشىىىرتي  مىىن  االقتصىىى دي  أ االلتم تيىى  أ  ُخمقيىىى  أ   تقديىى الضىىوارط 

 .كبلت، األم  وح  مشهذ     تم  ر لنفع العرم  يعود و   توظي  المدخرات الم لي  لؤلم  اإلسبلمي 
 :اآلت نحو تم    يثبلث  أقس   رئيسإل   تُقس ضوارط التموي  اإلسبلم  ن  القو  رأن يمكنو      

 :الضوارط المتعمق  رطرق التموي قس   -2-2-5
تخرلىى  تىىن تحقيىىق المقصىىود الشىىرت  فضىىبًل تىىن طريىىق الف ئىىدة  المشىىروت تتمويىى  إن تنميىى  المىى   و      

 سىبلم  الىذي يريىب فى  تط،يىراألخرى االلتم تي  واالقتص دي   لذا ولب تم  الملتمع اإلتن األضرار 
اسىىترع دًا كىى مبًل  وأن الث رتىى  كىى  مع ممىى  تقىىو  تمىى  الف ئىىدة يسىىترعد  أنت،ىى  ومع للصىى د  وأنظمتىى  الم ليىى  اقت
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  وسىىيم  لتحقيىىق رف هيىى  اتترىى ر مىى  يقومىىون رىى إلىى مين تمىى  تمميىى ت التمويىى  والقىى ئ األمىىوا أررىى ب  يىىدتو
واالسىتقرار رىين أفىراد   ولىيس ي يى  فى  حىد ذاتى  لتحقيىق المك سىىب  األمىنإشى ت  ملىتمع،   ر إلضى ف  إلى  

  حتى  هىذ  الف ئىدةالتمويى  مىن أدوات وصيأل  ينرل  تط،ير ك   ور لت ل  األرر ح الم دي  ت رع  وت لي  فقطو 
 ومص لح الملتمع.اإلسبلمي   مع أحك   الشريع    مرلوة من،  رم  يتبلاألهدا  ال الصيأل تحقق هذ 

 :الضوارط المتعمق  رأول  التموي قس   -2-2-2
مي  تنىىىدم  تتصىىىر  رىىى ألموا  الشىىىريع  اإلسىىىبل مصىىى ر  اإلسىىىبلمي  أن تمتىىىز  رأحكىىى  يتولىىىب تمىىى  ال     
تنميىى  هىىذا ر لمشىى رك  مىىع ييرهىى  فىى   قىىررت القيىى   رنفسىى،  أو  فىى ذا تمميىى ت التمويىى فرة رىىين يىىدي،  فىى  المتىىو 

هىىىذ  تمتنىىىع  مىىىع مرىىى دئ الشىىىريع  اإلسىىىبلمي   وأنمتوافقىىى  ال األنشىىىط  والمشىىىروت تالمىىى   فعمي،ىىى  أن تختىىى ر 
يقىو  تمى  ارتكى ب شى   من،ى  مى  كى ن سىواً  الشىريع   هىذ  خى ل  أحكى   أي نشى ط ي تن تمويى المص ر  

  الخمىور والمخىدرات ضرر من أي نوع )كتموي  إق م  أو ريىع أو صىن ت أومن المحرم ت أو ك ن ر  أذى 
المشىى رك  فىى  تمويىى  شىىرك ت نشىىر الدت يىى  واإلتىىبلن المرولىى  لرضىى ئع ومنتلىى ت محًرمىى  أو  أو وأدوات،ىى  
 . وتحقيق األرر ح الف حش  السيئ    وكذلل االمتن ع تن أي نش ط أو سمع تنطوي تم  االستلبل مضرة

 :لضوارط المتعمق  ر لل ي  من التموي اقس   -2-2-3
تقىىو  المصىى ر  اإلسىىبلمي  رتأديىى  العديىىد مىىن األتمىى   والخىىدم ت المصىىرفي   وكىى  تمىى  فىى  النظىى        

الم ل  اإلسىبلم  ينرلى  أن تكىون لى  ي يى   ور تترى ر التمويى  تمىبًل فبلرىد أن تكىون لى  ي يى   وهىذ  الل يى  
 م دي .تنقس  إل  ي ي  معنوي  وأخرى 

 وضوارط، :ي  المعنوي  لل ا -2-2-3-5
التموي  المصرف  يعترىر تمىبًل مىن األتمى   التى  يؤدي،ى  اإلنسى ن فى  حي تى   ولكى  تمى  إن      

هىىد  وي يىى  فىى  اإلسىىبل   فىى ن قرىىو  ذلىىل العمىى  وتىىد  قرولىى  يىىرترط رل يتىى  وال،ىىد  منىى  والىىدافع 
ن  الر تث تمي . اهلل تع ل  واالمتث   مرض ة تممي  تموي  األنشط  االقتص دي  إذا امتزلت رني  وا 

التى   دت مىن العرى داتألوامر  ف  تنمي  الم    والمس هم  فى  رنى   وتقويى  الملتمىع اإلسىبلم   ُتى
ومىىن هنىى  كىى ن الرىىد أن يصىى حب تمميىى ت التمويىى  هىىد  ونيىى  صىى لح   .يتقىىرب ر،ىى  الفىىرد هلل تعىى ل 

 .ين تم  المص ر  اإلسبلمي ألموا  والق ئممن أرر ب ا
 وضوارط، : الم دي  ي  للا -2-2-3-2

نس ني  ترترط ارتر طً  وثيقً  ر ألهدا  االقتص دي        يتقيد التموي  اإلسبلم  رأهدا  التم تي  وا 
وسىىيم  أداة و  تىىن ذلىىل هىىدفً  فىى  حىىد ذاتىى   ولكنىى    وال تقىى  أهميىى  تن،ىى   فمىىيس الىىررح النىى تاالم ليىى 

واسىىىتمرار المؤسسىىى ت  فضىىىبًل تىىىن دور  فىىى  دتىىى و  .  تمىىى  المىىى   مىىىن االكتنىىى ز والت كىىى لممح فظىىى
ومىىىىن     وفىىىى  تحقيىىىىق التنميىىىى  التىىىى  تنشىىىىده  الملتمىىىىعمر شىىىىرة أنشىىىىطت،  االقتصىىىى دي  التمويميىىىى  فىىىى 
وأن تد  الخروج ر  مىن الوسىيم  إلى  الل يى   و  الررح رضوارط تد  المل الةهذا يتقيد الضروري أن 

 ." اللن  ر للر "  الفق،ي  ق تدةميكون استحق ق الررح وفقً  ل
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 1ة في المصارف اإلسالمي معايير التمويل -3
نىىد فىىتح هنىى ل تىىدة معىى يير تأخىىذ ر،ىى  المصىى ر  اإلسىىبلمي  تنىىد قي م،ىى  رعمميىى  اسىىتثم ري  معينىى  أو ت     

والتقميديىى  تمىى  األطىىر الع مىى  ل،ىىذ  المعىى يير حيىىث تتفىىق المصىى ر  اإلسىىبلمي  حىىد العمىىبل  تمىىويبًل مىى   أل
إال أن المصىىىى ر      المقدمىىىى   وييرهىىىى  ة والسىىىىيول  ونسىىىىر  الىىىىررح والضىىىىم ن ت)كتحميىىىى  الشخصىىىىي  والكفىىىى 

معىىى يير ذات تبلقىىىى  تمي،ىىىى  رعض هىىىذ  المعىىىى يير  وتزيىىىد لىىىىتمىىى  تىىىىن التقميديىىى  فىىىى  مف،وم،ىىى  تخ اإلسىىىبلمي 
،ى  قراراته  المص ر  اإلسىبلمي  تنىد اتخى ذ لمع يير الت  تعتمدر لشريع  اإلسبلمي . وسو  نستعرض أه  ا

    :التمويمي  واالستثم ري 
 :معايير التمويل ذات العالقة بال شاط المشروع المراد تمويمه -3-1

 : تم  النحو اآلت  ملموت ت رئيسي هذ  المع يير تم  ثبلث  تشم      
 :مع يير السبلم  الشرتي ملموت   -3-5-5

ف لمصىىىى ر  اإلسىىىىبلمي  انطبلقىىىىً  مىىىىن تصىىىىور مىىىىن،ا الىىىىدين اإلسىىىىبلم  لمعىىىى يير الحىىىىبل  والحىىىىرا        
 رك  فىىىى  العمميىىىى ت رعمميىىىى ت التمويىىىى  أو المشىىىى قي م،ىىىى أثنىىىى    الشىىىىرتي  المعىىىى ييريىىىىد مىىىىن م،ىىىى  العدتحكُ 

تحقيىىق األهىىدا  االقتصىى دي  وأمىىوا  المىىودتين مىىع مراتىى ة  ر،ىىد  الحفىى ظ تمىى  أموال،ىى   االسىىتثم ري 
 .االسىىتثم ري  أو رفضىى، و التمويميىى  فىى  قرىىو  العمميىى  الف صىى  المعىى يير الشىىرتي  تعترىىر و  .وااللتم تيىى 
 :ومن أهم، 

 الممو  مقروال شرتً . أن يكون ال،د  من المشروع -3-5-5-5
 .مقرول  شرت ً مدخبلت ومخرل ت المشروع تكون أن  -3-5-5-2
 لممشروع مر ح  شرتً . ن تكون المع مبلت الم لي أ 3-5-5-3
مىوا  تشىلي  األالت  تنظ  تممي  الشرتي  تمث  القواتد والمر دئ  المع ييرهذ  رأن  ويرى الر حث     
  حيىىىث تفىىىرض ل،ىىىذ  المصىىى ر والفكىىىري   أن،ىىى  تمثىىى  الرنىىى   التأسيسىىى    كمىىىاإلسىىىبلمي  المصىىى ر  فىىى 

ال،ىد  واألدوات والعمميى ت الم ليى  تموي  مشروع مخ ل  لمق صد الشرتي  اإلسبلمي  سىواً  مىن حيىث 
 حت  وأن ك ن هذا المشروع مررحً .

  :مع يير السبلم  الم لي ملموت   -3-5-2
خطوة م،م  قر  اتخ ذ  مويم  من قر  المص ر  اإلسبلمي المراد ت لممشروعالدراس  الم لي  تعترر      

تمى  الوفى   رك فى  التزام تى  الم ليى    المشىروعتقيىي  قىدرة  هذ  الدراس  إل    حيث ت،د القرار التمويم 
رم  ف  ذلل سداد األقس ط المستحق  لممصر  والقدرة تم  توليىد األمىوا  الك فيى  مىن المىوارد الداخميى  

اليىىو  رىىىأن المصىىى ر  اإلسىىىبلمي   االتلىىى   السىىى ئدو  2. معىىىد  ت ئىىىد داخمىى  معقىىىو  تمىىى  أصىىول لتحقيىىق

                                                           
 .96-95. منشورات الحمر  الحقوقي   ريروت  صالمصارف اإلسالمية . 2004ف دي محمد  )  الرفاعي 1
اإلمىى رات العرريىى    573العىىدد. ملمىى  االقتصىى د اإلسىىبلم   رنىىل درىى  اإلسىىبلم   التوجيففه اإلسففالمي لالسففتثمار . 5995ترىىد السىىت ر  ) ،غففدة أبففو 2

 .63  صالمتحدة
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إلىى   تسىىع م ليىى   مؤسسىى ترىى  هىى  لمىىن شىى   وكيفمىى  شىى    ليسىىت مؤسسىى ت خيريىى  لتقىىدي  األمىىوا  
الن حيىى  مىىن  المشىىروع  رمعنىى  أن نلىى ح قرىى  أي شىى   محكومىى  رسىىبلم  شىىرتي  م ليىى تحقيىىق ررحيىى  

ومىن  .ر لمقى ييس الشىرتي  ن لحى ً ال يعن  قرو  تمويم  من قر  المصر  اإلسبلم  إذا ل  يكن  الم لي 
  مع يير هذ  الملموت :أه  

   أو الع ئد المن سب: نسر  الررحمعي ر  -3-5-2-5
تعترر نسر  الررح مؤشر أس س  لمحك  تم  اللدوى الم لي  لبلستثم ر فى  ملى   مى  مىن تدمى        

مؤشىرًا   ر تترى ر األررى ح بلمي  أن تختى ر المشى ريع ذات األررى ح المرتفعى ويلب تمى  المصى ر  اإلسى
 أس سيً  لقرول، .

 :الضم ن ت معي ر -3-5-2-2
هى   التقميديى  أ اإلسىبلمي  فى  المصى ر   التى  ترنى  تمي،ى  الضىم ن ت سىوا ً  إن الفكرة األس سىي      

للىىرض اتخىى ذ ك فىى  التىىدارير والوسىى ئ  البلزمىى  لضىىم ن حقوق،ىى  واسىىتيف   ك فىى  مسىىتحق ت،  تنىىد مخ لفىى  
 العمي  لشروط االتف ق  وك لرا  وق ئ  تستخدم  المص ر  لتأمين مخ طر المستقر  واحتم التى  ييىر

 .المتوقع 
لىى ئز شىىرتً   ولكىىن  أمىىرإن طمىىب المصىى ر  اإلسىىبلمي  ضىىم ن ت مىىن العميىى  لموفىى   ر لتزام تىى   هىىو      

التصىىر  قىىد يكىىون إره قىىً  لمعميىى  وسىىررً  إلحل مىى  تىىن  االملىى الة فىى  طمىىب الضىىم ن ت ألن هىىذينرلىى  تىىد  
يى  )العمىبل   طريع  العبلق  رين هذ  المصى ر  وطى لر  التمو  ورسرب  1.التع م  مع المص ر  اإلسبلمي 

فىى ن المخىى طر التىى  توالىى  المصىى ر  اإلسىىبلمي  فىى  ملىى    تمىى  المشىى رك  فىى  األررىى ح والخسىى ئرالق ئمىى  
نمىىىى  تىىىىرترط رنوتيىىىى  العمميىىىى   توظيىىىى  مواردهىىىى  ال ترلىىىىع فقىىىىط الحتمىىىى الت تىىىىد  التىىىىزا  العميىىىى  ر لسىىىىداد  وا 
االستثم ري  ور لعمي  المن سب أو رطريع  ظرو  الرني  االستثم ري   ونوتي  أسىموب االسىتثم ر المسىتخد   

  طرة الت  تتعرض ل،  هذ  االستثم رات من أسموب آلخر.حيث تختم  درل  المخ
 :الضم ن تمن  نوت ن وهن ل     
 العمي  لدىالضم ن ت األس سي  وتتمث  ف  توافر الكف  ة األخبلقي  والعممي  لنوع األو : ا. 
  : يكون اللرض  تم  أنوتتمث  ف  الضم ن ت العيني  والشخصي  لضم ن ت التكميمي  االنوع الث ن

من،  هو موال،  تقصير العمي  وتد  التزام  ر لشروط المتفق تمي،  وليس لضم ن اسىترداد أمىوا  
   .المصر  أو لتحقيق قدر م  من األرر ح أو ضد م  يحدث من خس ئر ال يد لمعمي  في، 

 2 :وااللتم تي  مع يير السبلم  االقتص دي ملموت   -3-5-3
لمشىى ريع التمويىى  فىى  المىىن،ا اإلسىىبلم  مسىى همت،  فىى  تحقيىىق أهىىدا  التنميىى  سىىم ت الرئيسىىي  مىىن ال     

نمىىى  هىىىو ممىىىز   االقتصىىى دي  وااللتم تيىىى  لمملتمىىىع  ف لمشىىىروع اإلسىىىبلم  ال يسىىىت،د  فقىىىط تعظىىىي  الىىىررح وا 
                                                           

 .555. دار الل معي   مصر  صفي ضوء الفقه اإلسالميالتطبيقات المصرفية لبيع المرابحة  . 5999  في ض  )عطية 1
2

. ورق  تم  مقدم  المعايير الشرعية واالقتصادية لمتمويل في المصارف اإلسالمية   2006  ترد الق در  )التو سي  ترد المطي   البشير 
 .23 -25لمؤتمر الخدم ت الم لي  اإلسبلمي  الث ن   ص 
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مر شىرة  اً  رصىورةرمرات ة م  يعود تم  الملتمع من منى فع اقتصى دي   فيسىع  لتحقيىق أكرىر نفىع ممكىن سىو 
   وتمتنىىىىع تىىىىن تمويىىىى بلم  ليسىىىىت مصىىىى ر  تتع مىىىى  ر لف ئىىىىدةأن المصىىىى ر  اإلسىىىىورمىىىى  ييىىىىر مر شىىىىرة.  أ 

نمى  هى  مؤسسى ت االقتصى دي  تمعىب دورًا رئيسىيً  فى  التنميى  فحسىب  لمسمع المحرمى  المشروت ت المنتل  وا 
ممشى ريع ل،ى  أهميى  االقتصى دي  لن الدارسى  وتميى  فى  مي ت،  التمويمي  واالستثم ري .االقتص دي  من خبل  تم

إذا ك ن ت ئد الرنول التقميديى  مضىمون منىذ الردايى  فى ن الرنىول اإلسىبلمي  تتعىرض لخطىر  خ ص  ذلل إن  
تسىىع  المصىى ر  اإلسىىبلمي  تنىىد تقيىىي  واختيىى ر المشىى ريع و   تىىد  االسىىترداد إذا أسىى  ت اختيىى ر المشىى ريع

 1 اتتم د المع يير الت لي :خبل  دي  وااللتم تي  من االقتص سبلم  الاالستثم ري  ر لتركيز تم  
  .التموي  اإلسبلم  لمعنصر الرشري معي ر است،دا  -3-5-3-5
  .لفقر وتحسين توزيع الدخ  والثروةمعي ر مك فح  ا -3-5-3-2
 حفظ الم   وتنميت .معي ر  -3-5-3-3

 :القة بالشخص طالب التمويلمعايير التمويل ذات الع -3-2
كم  هو الح   ف  المع يير المتعمق  ر لمشروع ف ن المع يير المتعمق  ر لشخص ط لب التموي  قد تتفق      

 محممى  لىدى ت مى ً  قرىوالً  لق  ائتم ن  نظ   أررز حيث لع  ر  التقميدي  مع المع يير المستخدم  ف  المص 
فىى  و 5C’s of Credit رىىى   هىىو ذال المسىىم القىىروض مىىنح العىى ل  تنىىد مسىىتوى تمىى  االئتمىى ن ومىى نح 

 االئتم ن  م نح ل،  تتعرض سو  الت  المخ طرة درل  الت  تعكس المشترك  اللوانب منمضمون  الكثير 
مك ني  ر،  واألخذ  أن يمكىن التى  المخى طر مىن الكثيىر تلنىب فى  كرىرأ قىدرة االئتمى ن مى نح تمىنح تحميم،  وا 
 .2المخ طر خ ل  من ائتم ن يولد فبل ل،   تتعرض
 3وفيم  يم  ترض محتوي ت هذا النظ   االئتم ن :     

 شخصي  العمي : -3-2-5
اقتنىى ع  ومىىدى الشخصىىي  تمىىل ومبلمىىح   وسىىمعت  المقتىىرض العميىى  شخصىىي  دراسىى  ر،ىى  يقصىىد     

 .ائتم ن  منظور من العمي  هذا مع – كمصر  – التع م  ف  ك م  رأم ن االئتم ن  المحم 
  االستدان :القدرة تم   -3-2-2

تعن  قي س قدرة العمي  المقترض تم  تحقيق الدخ   ور لت ل  قدرت  تم  سداد القرض وخدمتى       
 .الخ  )أي االلتزا  ردفع الفوائد والمصروف ت والعموالت..

 
 

                                                           
. دراس  تطريقي  تم  مصر  إسبلم   المؤسس  الوطني  لمكت ب  اإلسالمية مفهومها،  شأتها، تطورهاالب وك    5990محمد  )  بوجالل 1

 .85اللزائر  ص
 . 54  دار الوراق لمنشر  تم ن  صإدارة االئتمان المصرفي والتحميل االئتما ي   2002  حمزة محمود  )الزبيدي 2
  دراس  تطريقي  تم  المص ر  الع مم  ف  قط ع المتعثرة في الجهاز المصرفي الفمسطي يالتسهيالت االئتما ية    2006محمد  )  دت   زايد 3

 . 32-35يزة  رس ل  م لستير  كمي  التل رة  الل مع  اإلسبلمي   يزة. ص
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 رأس الم   لمعمي : -3-2-3
تىأز   حىين لى  الممنىوح القىرض تلطيى  تمى  ممكيت  حقوق وقدرة المقترض مبل ة العمي  ر يقصد      
 .الظرو  أسوأ ف  العمي  لذلل ومنح  سرق لم  الرنل استع دة ث  ومن لدي   األمور

  الضم ن: -3-2-4
 يحصى  أن ضىرورة تعنى  حيىث .القروض ومنح االئتم ن تممي ت مختم  ف  محوري  نقط  ه      
 خىىبل  مىىن لمعميىى  قىىروض صىىورة فىى  منحىى  وأن سىىرق مىى  السىىترداد تؤهمىى  ك فيىى  ضىىم ن ت تمىى  الرنىىل
 أو – تسىييم،  خىبل  من وحصول    تميم  لدى األمور تأز  وقت الضم ن ت هذ  ف  ر لتصر  قي م 

 .مستحق ت  تم  - ر خر أو رشك  في،  التصر 
 :الظرو  االقتص دي  -3-2-5

 من ك  في  يعم  والذي الع   االقتص دي المن خ ردراس  االئتم ن  المحم  قي   ه  ر،  المقصود     
 مىىن السى ئد العىى   االقتصى دي االتلى   مىىع العميى  نشى ط تن سىىب ومىدى االئتمى ن  ط لىىب والعميى  الرنىل
 مى  ملتمىع ف  السي ح  المن خ ركود مث . ر خر أو رشك  المن خ ر،ذا العمي  قدرة لتأثر وذلل تدم  

 – تحديىىداً  – التوقيىىت هىىذا وفىى  المنىى خ هىىذا ظىى  فىى  الرنىىول قيىى   -مىىثبلً  – ين سىىر  ال معينىى   فتىىرة فىى 
 .ت   رول  السي حي  المؤسس ت لشريح  اإلقراض ف  ر لتوسع

   1:فيم  يأت  المص ر  اإلسبلمي ولكن النظرة إل  المع يير الس رق  قد تتفق أو تختم  ف       
  الشخصي :من حيث  

هىو أشىم  إن مف،و  الشخصىي  مىن ول،ى  نظىر موظى  االسىتثم ر فى  المصى ر  اإلسىبلمي       
ال يقتصىىىر هىىىذا المف،ىىىو  فىىى  المصىىى ر   تثم ر فىىى  المصىىى ر  التقميديىىى   إذمنىىى  تنىىىد موظىىى  االسىىى

اإلسىبلمي  تمىى  االلتىزا  المىى دي والسىمع  التل ريىى  لط لىب التمويىى  رى  يمتىىد ليشىم  السىىمع  األدريىى  
توافرهىى  فىى  والدينيىى   فىى اللتزا  الىىدين  ر لنسىىر  لممصىىر  اإلسىىبلم  هىىو أحىىد المعىى يير التىى  ُيفضىى  

ط لىىىب التمويىىى . ولكىىىن هىىىذا ال يعنىىى  تىىىد  مىىىنح التمويىىى  لليىىىر المسىىىممين إذا مىىى  التزمىىىوا رشىىىروط 
 المصر  اإلسبلم  والضوارط الشرتي  وك ن ف  ذلل مصمح  المصر  اإلسبلم .

  اإلداري  المقدرة والكف  ةمن حيث:  
المص ر  التقميديى  لمتعىر  تمى  كفى  ة ترع المص ر  اإلسبلمي  طرقً  كثيرة تم ث  م  تترع  ت     

تىد  كفى  ة اإلدارة أو ط لىب التمويى  ال تعنى  رفىض تمويى  المشىروع لكىن و   لب التموي ومقدرة ط 
كمىى  هىىو الحىى   فىى  المصىى ر  التقميديىى  فىى  معظىى  األحيىى ن  إذ تتميىىز المصىى ر  اإلسىىبلمي  هنىى  

لمشىىىروع  ممىىى  يمكن،ىىى  مىىىن ن ت،ىىى  ر فىىى  حىىى   اقتالمشىىىروط  رىىى دارة المشىىىروع مىىىن قرم،ىىى  ر لمشىىى رك  
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ت  ل  تكن لتنلح فى  ظى  رات،  ف  إخراج المشروت ت المفيدة والن لح  إل  الولود والراستلبل  خ
 .  إدارة يير ك 

  ن ك ن ذو تسرة فنظرة إل  ميسرةو "  منح التموي  من مردأمن حيث   :" ا 
إلىى  األوضىى ع االقتصىى دي  أو االلتم تيىى  أو التل ريىى  التىى    ً رىىي لف لمصىى ر  التقميديىى  تنظىىر      

يتعىىرض ل،ىى  تمبلؤهىى   ف،ىى  تقىىو  ر حتسىى ب فوائىىد التىىأخير والملىىو  إلىى  القضىى   لتحصىىي  ديون،ىى  
أمىى  المصىى ر   .أدت إلىى  تىىأخير المىىدين فىى  التسىىديدرصىىر  النظىىر تىىن األسىىر ب اللوهريىى  التىى  

قىىدرة   تىىدحيىىث تراتىى  فىى  ح لىى  تنىىد حمىىو  األلىى     ررعىىين االتترىىاإلسىىبلمي  فتأخىىذ هىىذا المرىىدأ 
ي أليىىت  هنىى  الىىىتألي  دون احتسىى ب    أيدتىى العميىى  تمىى  الوفىى   نتيلىى  ألوضىى ع خ رلىى  تىىن إرا

  .مق ر 
 :معايير التمويل ذات العالقة بالمصرف الممول -3-3

التمويىى   وال تختمىى  هنىى ل أسىىس ومعىى يير يلىىب أن تتىىوفر فىى  المصىىر  حتىى  يكىىون قىى درًا تمىى  مىىنح      
 1 هذ  األسس ي لرً  ف  المص ر  اإلسبلمي  تن،  ف  المص ر  التقميدي  ومن أهم، :

 السيول : -3-3-5
وهىذا يعتمىد تمى   يلب أن تتوافر السيول  الك في  ف  المصر  حت  يتسىن  لى  تمويى  مشىروع معىين      

ل،ىى  األزمىى ت   المصىىر  توفيرهىى  لديىى  لمواتوامىى  كثيىىرة من،ىى : حلىى  التمويىى  ومقىىدار السىىيول  التىى  يفضىى
 ر لتفصي  ف  الفص  الث ن .    والت  سو  نأت  تم  ذكرهوييره  من العوام 

 المتطمر ت الق نوني : -3-3-2
  وأنظمىى  الدولىى  التىى  تمىى  حىىد سىىوا  تخضىىع لرق رىى والتقميديىى  اإلسىىبلمي مىىن المعىىرو  أن المصىى ر       

 ق نوني  يلب أن تمتز  ر،ى  هىذ  المصى ر  مثى  نسىر  السىيول  ونسىر  االئتمى ن  وهن لل متطمر ت تعم  في، 
 من النسب الت  ف  رعض،  إلح   رحق المص ر  اإلسبلمي . ه ويير  إل  الودائع

 الس ئدة: واالقتص دي  السي سي الظرو   -3-3-3
تقمى   واالقتصى دي السي سى تؤثر هىذ  الظىرو  كثيىرًا تمى  مىنح التمويى   ففى  حى الت تىد  االسىتقرار      

المصى ر   أولم  لذلل من مخ طر سىواً  تمى  مسىتوى المصى ر  اإلسىبلمي    المص ر  من حل  التموي 
 مستقرة فيختم  الوضع تم مً . التقميدي   أم  تندم  تكون هذ  الظرو 

 في المصارف اإلسالميةمخاطر التمويل  -4
 :اإلسالميمفهوم مخاطر التمويل  -4-1

 - واالئتم نيىى كليرهىى  مىىن المؤسسىى ت الم ليىى   -  ر لتمويىى  تتعىىرض المصىى ر  اإلسىىبلمي  تنىىد قي م،ىى     
هىذ  المخى طر  تقىو و   اإلسىبلم المصىرف  آلليى  العمى  فى  النظى    نظىراً  أمىر طريعى تديىدة وهىذا  لمخ طر

                                                           
. المع،د اإلسبلم  لمرحوث والتدريب  الرنل اإلسبلم  في الب وك اإلسالمية االستراتيجيةاإلدارة   2004الفت ح )  ترد الحميد ترد المغربي 1
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 ةالمصارف اإلسالميويل وآلياته في مفهوم التم  المبحث األول –الفصل األول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

03 
 

التىىى  تحصىىى  مىىىن   ومعنىىى   أن التكىىى لي  والخسىىى رة ل،ىىى  حسىىىب المف،ىىىو  الشىىىرت ر تمىىى  ق تىىىدة اللىىىن  رىىى للر 
يتطمىب  الش   تكون تم  من ينتفىع رى   ور لتى ل  ف لمشى رك  فى  الحصىو  تمى  نصىيب مىن ت ئىد التمويى 

تىد  التأكىد مىن انتظى   قىد تّرف،ى  الىرعض رأن،ى  ح لى  لو  .لميىع األطىرا  تمى تند حىدوث،   توزيع المخ طر
احتمى   الفشى  الرعض اآلخر رأن،ى   ، فترّ و  1 االستثم رلرا  تممي  العوائد  والخو  من وقوع خس ئر من 

احتمىى   فشىى  المسىىتثمر فىى  تحقيىىق الع ئىىد المىىرلح أو  رأن،ىى يمكىىن تعريف،ىى  كمىى   2 فى  تحقيىىق الع ئىىد المتوقىىع
  3.المتوقع تم  االستثم ر

ض المصر  إل  خس ئر يير متوقع  ويير ويمكن القو  رأن المخ طر ه  احتم لي  مستقرمي  قد تعرّ      
 تنفيذه  رنل ح.تم  تحقيق أهدا  المصر  و رم  قد يؤثر   مخطط ل،

رىىين التمويىى  واالسىىتثم ر فىى  المصىى ر  اإلسىىبلمي  هىى  العبلقىى  إن السىىم ت المميىىزة لطريعىى  تمميىى ت      
تمى  أسى س المشى رك  فى  الىررح ف،ىذ  العبلقى  تقىو  رين المصىر  اإلسىبلم   أصح ب األموا  و  المودتين

السىتثم ري   وليسىت ا المل ر  موزتى  تمى  أطىرا  العمميى دة اللر  ر للن   ف لمل ن  و والخس رة رن ً  تم  ق ت
 تقىىودييىىر أن المصىى ر  اإلسىىبلمي  اليىىو  تحىى و  أن تتلنىىب الخسىى رة مطمقىىً  ر سىىتخدا  تمىى  طىىر  واحىىد  

المترترى  ألن،ى  ال تريىد أن تخسىر  وك نىت النتى ئا  التأمين ضد المخ طر المرارح   ورمح ول  إيل د صن ديق
تمىى  هىىذا األمىىر أن ت ئىىد اسىىتثم رات،  ضىىعي   وفىى  الل،ىى  المق رمىى  نلىىد أن المصىى ر  اإلسىىبلمي  تلنرىىت 

ن و  4.ت ليى في،ى  نسىر  الع ئىد   إال أن   ألن نسىر  المخى طرة في،ى  ت ليى االستثم ر ف  المش رك  والمضى رر  ا 
رين العم  واللىزا  ورىين الحقىوق وااللتزامى ت  تبلزمً  منطقيً  أس س  العد  يقي مردأ المخ طر ف  االستثم ر 

ورين المل ن  والمل ر   ف ستحق ق الررح ف  أي تمميى  تمويميى  اسىتثم ري  إنمى  منشىأ  العمى  المخى طر الىذي 
يحقىىق نمىى   ذا قيمىى  اقتصىى دي   والعمىى  المخىى طر كىىذلل يتميىىز ر سىىتعداد المسىىتثمر لتحمىى  نتىى ئا االسىىتثم ر 

هذا االستعداد لتحم  تب  المخ طرة لم  ق   االسىتثم ر مىن األصى  ور لتى ل  لمى  نشىأ ررحً  أو خس رة ولوال 
الىىىررح  ف السىىىتعداد لتحمىىى  المخىىى طرة شىىىرط ضىىىروري لمسىىىبلم  الشىىىرتي  كىىى  يطيىىىب الىىىررح فىىى  أي تمميىىى  

  5.استثم ري 
 التي تواجه المصارف اإلسالمية: مخاطر أ واع -4-2

فىى ن المخىى طر التىى  تتعىىرض التمويىى  والوسىى ط  الم ليىى   تقىىو  رأتمىى   المصىى ر  اإلسىىبلمي  ط لمىى  أن      
ل،  األموا  المودت  لدي،  ه  تتمل المخ طر الت  تؤثر تم  استخدام ت،  لؤلموا  المتوفرة لدي،  من ل،   
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والمخ طر التى  تتعىرض ل،ى  قيىود وحسى ر ت المىودتين مىن ل،ى  أخىرى  ويمكىن تصىني  المخى طر الن تلى  
 إل  نوتين هم :تن أنشط  هذ  المص ر  

  المخاطر المالية: -4-2-5
   ولكن،  ترترط ر لسوق الذي تعمى  فيى  مخ طر ليس ل،  تبلق  مر شرة ر لنش ط األس س  لممنظمه       

 :أنواعثبلث  وتقس  ردوره  إل    تن الخس ئر المحتم  ف  السوق ةتر ر أن،   رمعن  1 المنظم 
 2مخ طر االئتم ن: -4-2-5-5

  المدين)  العمي  الوف   تد  يكون وقد موتده   ف  ر لتزام ت  والوف    العمي ) اآلخر ر لطر  ترترط     
  .ر لوف   ريرت  تد  أو الوف   تم  قدرت  تد  إل  ت ئدا موتده  ف  المصر  تل   ر لتزام ت 

 الن شئ  ر لتزام ت  الوف   تن األطرا  أحد نكوص تن الن تل  الخس ئر"  رأن،  االئتم ن مخ طر تعر كم  
 القىروض سىداد لعىد  نتيلى التقميديى   المصى ر  فى  االئتم نيى المخى طر وتنشىأ  ." المشىتق ت تقىود أحىد تن
 .مقصودة متعمدة مم طم  أو واإلفبلس  التعثر سرر  لعلز إم  استحق ق،   ت ريخ ف 

 تنشىىأ مىىدفوت ت أو تسىىوي  مخىى طر صىىورة فىى  االئتمىى ن مخىى طر فتتمثىى  المصىى ر  اإلسىىبلمي  فىى  مىى أ     
 الشىىريل قيىى   تىىد  صىىورة فىى  أو  أصىىوالً  يسىىم  أو  نقىىوداً  يىىدفع أن الصىىفق  أطىىرا  أحىىد تمىى  يكىىون تنىىدم 
أو  هىىذ  المخىى طر رمخىى طر التمويىى تىىدت    حيىىث ألمىى  حمىىو  تنىىدمىىن األررىى ح  المصىىر  نصىىيب رسىىداد

 نظيىىىر النقىىىودقرىىى  أن يتسىىىم   دم  يكىىىون أحىىىد أطىىىرا  العمميىىى مخىىى طر الميدانيىىى   وهىىىذ  المخىىى طر تنشىىىأ تنىىىر
الت  تأت  من تعثر المستفيد من التموي  ف  تل رت  نتيل  توام  خ رلي   وكىذلل ر لنسىر  إلى  و  األصو  

األررىى ح حيىىث تظ،ىىر المخىى طر تنىىدم  ال يكىىون لىىدى المصىىر  معمومىى ت ك فيىى  تىىن صىىيأل المشىى رك  فىى  
وكمىىى  تنشىىىأ تمىىىل المخىىى طر نتيلىىىً   3معىىىدالت األررىىى ح الحقيقيىىى  المحتممىىى  لمنظمىىى ت األتمىىى   التىىى  مولت،ىىى .

  4لمعوام  اآلتي :
a   تىىد  ولىىود سىىلبلت مح سىىري  منتظمىى  لىىدى مسىىتخدم  التمويىى  المقىىد  مىىن هىىذ  المصىى ر  والقىى ئ 

 تم  المش رك  ف  الررح والخس رة والصيأل الق ئم  تم  الريوع أق  تقدمً  ف  مم رس ت أتم ل، .
b   تىىد  السىىم ح لممصىى ر  اإلسىىبلمي  ر تىى دة لدولىى  ديون،ىى  تمىى  أسىى س التفىى وض مىىرة أخىىرى رشىىأن

معد  ه مش ررح أتم   مم  يعط  لرعض العمبل  التخم  تمدًا تن السداد  ر إلض ف  إل  تىد  
  ح ل،  ر صدار ش، دات دين شرتي  ق رم  لمريع ف  السوق الم لي .السم
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c   األصىو  ذات االسىتحق ق طويى  األلى  تحصى  تمى  مخى طر أتمى   أنطو  أل  التموي   حيىث
مق رنىىى  ر ألصىىىو  ذات االسىىىتحق ق قصىىىير األلىىى   وتعمىىى  المصىىى ر  اإلسىىىبلمي  ح ليىىىً  فىىى  تقىىىدي  

 ظرًا ألن المخ طر الت  تص حر،  أدن  نسريً .  ن  تموي  قصير األل  لسمع وخدم ت حقيقي 
 مخ طر السوق: -4-2-5-2

تتضىىمن مخىى طر تتعمىىق رأسىىع ر السىىمع ومخىى طر رأسىىع ر الف ئىىدة ومخىى طر رأسىىع ر الصىىر   وسىىنأت       
 لشرح،  تم  النحو الت ل :

 مخ طر تتعمق رأسع ر السمع: -4-2-5-2-5
فقد يحتفظ المصر  ر،ى  رقصىد المصر  اإلسبلم  السمع أو األصو  حقيق   تكون نتيل  لتممل     

 .لمخ طر انخف ض سعره   مم  يعرض  إت دة ريع،  أو تأليره 
 1:مخ طر تتعمق رأسع ر الف ئدة أو ه مش الررح -4-2-5-2-2

تع مم،ى  مىع توال  المصى ر  اإلسىبلمي  مخى طر تليىر سىعر الف ئىدة رصىورة مر شىرة نظىرًا لعىد   ال     
سعر الف ئدة  إال أن،  توالى  هىذ  المخى طر رصىورة ييىر مر شىر مىن خىبل  معىد  الع ئىد تمى  تمميى ت 
 .الريىىع المؤلىى  والمعىى مبلت الق ئمىى  تمىى  صىىيأل التىىألير والىىذي أطمىىق تميىى  مخىى طر السىىعر المرلعىى 
  لذلل ف ن أيمىب المصى ر  اإلسىبلمي  تسترشىد وتسىتخد  سىعر الخصى  فى  سىوق لنىدن قصىير األلى 

 . وهو السوق النقدي الرريط ن  كمقي س ومعي ر ف  تسعير صيل،  التمويمي 
  2:مخ طر تتعمق رأسع ر الصر  -4-2-5-2-3

الصىىر  العمىىبلت  فىى  سىىعرالح صىىم  تتمثىى  مخىى طر العممىى  فىى  تحقىىق خسىى ئر نتيلىى  لمتليىىرات      
وتتضىىىمن إنشىىى   مىىىديوني ت ر لعممىىى  األلنريىىى    لمصىىىر لىىىدى ا نسىىىر  إلىىى  العممىىى  األلنريىىى  المرلعيىىى 

وتحدث التر ين ت ف  المك سب رسىرب ررىط اإليىرادات والنفقى ت رأسىع ر الصىر  رواسىط  مؤشىرات  أو 
تقمرىىى ت أسىىىع ر ررىىىط قىىىي  المولىىىودات والمطمورىىى ت رىىى لعمبلت األلنريىىى  وهىىىو مىىى  يتطمىىىب التحىىىوط ضىىىد 

  .العمبلت لتلنب الخس ئر المحتمم 
   3مخ طر السيول : -4-2-5-3

شىك   تمى من مواردهى   رلز قد لرى العر  المصرف  تم  ضرورة احتف ظ المص ر  التقميدي       
ر،ىد  دتى  إمك نى ت كى  مصىر  فى  موال،ى    نقود س ئم  أو أصو  يمكن تسييم،  خبل  فترة قصيرة

  .أصح ب الودائع قر ح الت السحب الكرير من 
ورمىى  أن المصىى ر  اإلسىىبلمي  لىىيس ل،ىى  قىى نون خىى ص ر،ىى  فىى  رعىىض الىىدو  التىى  تعمىى  في،ىى   ف ن،ىى       

تخضع لق نون المصر  المركزي والنسب الت  يحدده   ف ذا ل  يحتفظ المصر  اإلسىبلم  رنسىب السىيول  
                                                           

 .  77  صمرلع سرق ذكر  .الرقابة واإلشراف عمى المصارف اإلسالمية  اهلل ط رق  خان  تمر محمد  شابرا 1
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 .26األردن  ص
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الك فيىى  تعىىّرض لمخىى طر تديىىدة من،ىى : توقفىى  تىىن مر شىىرة نشىى ط  والوفىى   ر لتزام تىى   اهتىىزاز ثقىى  المتعىى ممين 
الم ليى  السى ئم  وتولي،،ى   ومن ن حي  أخىرى فى ن تعرئى  المىوارد .مع   مم  يؤدي ذلل إل  إفبلس  من ن حي 

قىىىري ر لنسىىىر  لممصىىى ر  اإلسىىىبلمي   إلىىى  التمويىىى  فىىى  المشىىىروت ت االسىىىتثم ري  المختمفىىى  يعترىىىر العمىىىود الف
ور لت ل  ف،  مط لر  رمع لل  ف ئض السيول  الت  يولد لدي،  تلنرً  لمخ طر تديدة من أهم،  اإلس  ة إل  

ُيف،ىى  تمىى  أنىى  ال يولىىد لديىى  ررنىى ما قىىد سىىمع  المصىىر  اإلسىىبلم   إذ أن احتف ظىى  رفىى ئض نقىىدي كريىىر 
  هىىذا الفىى ئض  ور لتىى ل  ضىىي ع فرصىى  الحصىىو  تمىى  اسىىتثم ري صىىحيح  ممىى  يضىىيع تميىى  فرصىى  توظيىى

التىىى  تحىىىر  اكتنىىى ز األمىىىوا  وحلر،ىىى  تىىىن  ممكنىىى   وهىىىذا يتعىىى رض مىىىع أحكىىى   الشىىىريع  اإلسىىىبلمي الاألررىىى ح 
رىىأن خطىىر السىىيول  التىى  توال،ىى  المصىى ر  اإلسىىبلمي  يتمثىى  ررعىىدين  يىىرى الر حىىثو   االسىىتثم ر والتنميىى .

سيول   أو ف ئضً  يزيد تن ح لت،   ورأن الرعىد األخيىر هىو الل لىب فى  هىذ  هم : إم  أن توال  نقصً  ف  ال
المصىىى ر   نظىىىرًا الحتف ظ،ىىى  رمسىىىتوى تىىى   مىىىن السىىىيول  رسىىىرب تىىىد  ولىىىود المسىىىع  األخيىىىر )المصىىىر  

أن تىىىوازن رىىىين اتترىىى رات السىىىيول  النقديىىى  التىىى  تىىىوفر ل،ىىى  القىىىدرة تمىىى  الوفىىى   ممىىى  ُيحىىىت  تمي،ىىى  المركىىىزي . 
 ،   واتتر رات الررحي  الت  تتطمب تشلي  وتوظي  ف ئض السيول  المولود لدي، .ر لتزام ت

 :المخاطر غير المالية )مخاطر أعمال( -4-2-2
 1  يلىىب تمىى  المنظمىى  تحمم،ىى  أللىى  أدا  النشىى ط األس سىى  الىىذي تعمىى  رىى .التىىهىى  تمىىل المخىى طر      

 وتتضمن المخ طر اآلتي :
 :ي مخ طر التشليمال -4-2-2-5

 أنواًتىى  تن،ىى  ينىىتا التىى  المختمفىى  ألنشىىطت  المصىىر  مم رسىى  تىىن الن تلىى  المخىى طر ر،ىى  يقصىىد     
 ومن،ى   العمى  أس ليب تم  والتدريب الكف  ة تد  رسرب تكون الت  الرشري  من،  األخط   من مختمف 
 األخطىى   ومن،ىى  المختمفى   االتصىى الت أل،ىىزة أو الح سىوب  أل،ىىزة إلتطىى ب نتيلى  تحىىدث التىى  الفنيى 

 2.العممي ت تنفيذ تند الدق  وتد  المواصف ت  ف  تحدث الت  ر لعممي ت المتعمق 
 وسي سى ت  الداخميى  ونظمى  المصىر  مىوظف  أتمى   تىن تىنل  التى  المخى طر أن،  تم  وتعر      

المعمومى ت   المخى طر رسىرب االخىتبل  الىوظيف  فى  نظى  تنشىأ هىذ كمى    فيى  تاالقىرار  اتخى ذ أسى ليب
اللتىىزا  رتقىىى رير ال،يئىى ت الشىىرتي  فىى  المصىىى ر  وضىىع  إلىىرا ات الرق رىى  والضىىىرط الىىداخم   وتىىد  ا

 3اإلسبلمي .
  : التل ري  اإلزاح  مخ طر -4-2-2-2

 رتحويى  المصىرفي  السىوق ف  التل ري  المن فس  رسرب اإلسبلمي  المص ر  رعض قي   من تنشأ     
 المصىىىر  مىىى لك  يتخمىىى  أن أو  ولودهىىى  ح لىىى  فىىى ) المسىىى همين أو المىىى لكين إلىىى  المصىىى ر  خسىىى ئر

                                                           
1
 Holliwell, J.,  OP. Cit, p293. 

 . 50  ص,http/: www,Kantakji.org. رحث منشور ف  الموقع إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية   2008  فض  ترد الكري   )محمد 2
دارة مخاطر التشغيل IIالمصارف اإلسالمية ومتطمبات بازل   2005  سمير  )الشاهد 3   .45  ص299ملم  اتح د المص ر  العرري   العدد . وا 
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 ودائع،ى  مىن ت ئىدات،  ترق  أن أل  من وذلل المودتين  لص لح أس،م،  أرر ح رعض تن اإلسبلم 
  1.المنخفض  العوائد نتيل  ودائع،  رسحب المودتين قي   دون تحو  حت  انخف ض  دون ث رت 

 الق نوني :المخ طر  -4-2-2-3
ه  المخ طر الت  ترترط رعد  وضع العقىود الم ليى  موضىع التنفيىذ و تسم  مخ طر تد  االلتزا        

مىىن تىىد   تنشىىأو   أو التىى  تىىرترط ر لنظىى   األس سىى  والتشىىريع ت التىى  تحكىى  االلتىىزا  رىى لعقود والصىىفق ت
ومعنويىى   وقىىد يىىؤدي إلىى  المصىىر  المركىىزي إلىى  تعىىرض المصىىر  لعقورىى ت م ديىى  االلتىىزا  رتعميمىى ت 

كمى    ممى  يزيىد مىن حىدة المخى طر التى  توال،،ى  المصى ر  اإلسىبلمي  تلميد رعض أنشىط  المصىر 
قد يىؤدي إلى  تىد  قرىو  المصىر  مىن قرى  الملموتى  الدوليى   تد  االلتزا  ر لمع يير الدولي  تأت  من

     2وترالع التصني  االئتم ن  لممصر .
 الشرتي :المخ طر  -4-2-2-4

لتمىل المصى ر   وذلىل المتع ممين ف  شرتي  المع مبلت المصىرفي  تنشأ هذ  المخ طر تند شل      
ولىىود شىىل تنىىد اتتقىى ده  رعىىد اسىىتقبللي  ال،يئىى  الشىىرتي  أو ولىىود مصىى لح ألحىىد أتضىى   ال،يئىى   تنىىد

الشىىرتي  مىىع المصىىر   أو تىىد  التىىزا  المصىىر  رىى إللرا ات الشىىرتي  والخطىىوات الشىىرتي  تنىىد تنفيىىذ 
 3المع مبلت.

     4وتتضمن أنواع الت لي : :األخرى المخاطر -4-2-3
 المخ طر السي سي : 4-2-3-5

هىىى  مخىىى طر ييىىىر تل ريىىى  حيىىىث تتعىىىرض المصىىى ر  واسىىىتثم رات،  ورؤوس أموال،ىىى  إلىىى  ظىىىرو       
 .السي سي أو االضطرار ت التقمر ت 

 مخ طر الركود: -4-2-3-2
تنشأ هذ  المخ طر من انخف ض ف  مستوى النش ط االقتصى دي  والىذي يقى س رمقىدار انخفى ض       

  ويترتىب تمى  ذلىل انخفى ض الطمىب لفتىرة تتلى وز سىنتين متصىمتينمعد  نمو الن تا القوم  الحقيقى  
تم  التموي  المصرف  وانخف ض معد  أرر ح المشىروت ت االسىتثم ري  ممى  يخفىض قىدرة العميى  تىن 

 السداد  ويؤدي إل  تد  الوف   ر لتزام ت  اتل   المصر .
 مخ طر التضخ : -4-2-3-3

 انخفى ض القىوة إلى  التضىخ  ويىؤدي لؤلسىع ر  العى   المسىتوى ارتفى ع تىن الن تلى  المخ طر وه      
تمي،ىىىى   يحصىىى  التىىى  الفوائىىىد فىىى  وأيًضىىى  القىىىرض أصىىى  فىىى  المسىىىتثمرة من،ىىى  خ صىىى  لمنقىىىود الشىىىرائي 

 يير ق درة تن مق وم  التضخ . الم لي  ذات الدخ  الث رتف الستثم رات 
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المبحث الثاني: الصيغ التمويمية في ظل معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة 
  اإلسالمية والمراجعة لممؤسسات المالية

 مقدمة:
المتمثمة بشكل أساسي و  ،في توظيف أموال مساىميو ومودعيوتتركز أنشطة المصارف اإلسبلمية إن      

في الصيغ التمويمية، حيث تعتبر ىذه األنشطة )الصيغ( محور عمميا والمصدر األساسي لتحقيق إيراداتيا 
يرادات مودعيو   1.وا 

وأىمية تطبيقيا في الحياة  لمتعدد وتنوع الصيغ التمويمية المطبقة في المصارف اإلسبلميةونظرًا      
المصرفية الصناعة عمى  بالقائمين دفع ت لؤلفراد والمنظمات الماليةمن خدماية وما تقدمو االقتصاد

صدار معايير محاسبية تكفتيتم اإلسبلمية إلى إيجاد ىيئة دولية  الممارسات  توحيدعممية ل بإعداد وا 
مما يساعدىا عمى إعداد قوائم  ،المصارفىذه عند تطبيق تمك الصيغ في )القياس واإلثبات( المحاسبية 

 تسيم في اتخاذ قراراتيممالية ذات معمومات مفيدة لمستخدمييا )األطراف المتعامل مع المصرف( 
من حيث  ويأتي ىذا المبحث ليتناول أىم صيغ التمويل واالستثمار في المصارف اإلسبلمية الرشيدة.

عمى وانتياًء بالصيغ التمويمية القائمة ، الممكيةصيغ التمويمية القائمة عمى لاب خصوصيتيا التمويمية بدءً 
تطبيقيا لدى المصارف ومخاطر وأىمية بيدف التعرف عمى مفيوميا وأنواعيا، مع توضيح آلية  المديونية
ل صيغ عينة الدارسة في ظل المعايير المحاسبة الصادر عن ثم ينتقل المبحث ليتناو من ، و اإلسبلمية

المحاسبية ر أثر تطبيق تمك الصيغ وفق المعاييمعرفة  يئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية بيدفى
  لممصارف اإلسبلمية. القوائم الماليةعمى مستخدمي 

 المطبقة في المصارف اإلسالمية يةصيغ التمويمال -1
 :القائمة عمى الممكية الصيغ التمويمية -1-1

تقوم ىذه الصيغ عمى التمويل من خبلل مبدأ الشراكة في عناصر اإلنتاج بين طرفين، بيدف تقاسم      
   من أىم: شريك لطالب التمويل.نتائج العممية، حيث يكون الممول)المصرف اإلسبلمي( 

 :صيغة التمويل بالمشاركة -1-1-1
مستحدثة مصرفيًا باعتبارىا بديل من البدائل تعد المشاركة من األساليب التمويمية القديمة، ولكنيا      

 .اإلسبلمية لفكرة التمويل التقميدي
 مفيوم المشاركة: -1-1-1-1

لمشاركة ىي اتفاق بين طرفين أو أكثر عمى القيام بنشاط استثماري، عمى أن يكون رأس المال ا     
نما مشارك في  1،والربح أو الخسارة مشترك بينيم العممية االستثمارية فالمصرف ليس مجرد ممول فقط وا 

 2وليس مجرد دائن يمول أصحاب المشاريع كما ىو حال البنوك التقميدية.
                                                           

الجوانب التنظيمية في البنوك التجارية  –تحميل القوائم المالية  –إدارة المصارف " السياسات المصرفية  ،(2008، عبد الغفار، )حنفي 1
 .105. الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، صواإلسالمية "
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 أنواع المشاركة:  -1-1-1-2
 3يمكن تصنيف المشاركات حسب معيارين:

 حسب موضوع الشراكة : 
. وقد تكون المشاركة شاممة صفقة بعينيا أوحيث تكون المشاركة لتمويل دورة إنتاجية معينة      

 .الشركة كشراء عدد معين من أسيم الشركة مثبلً بالمساىمة مباشرة في رأس المال 
 :حسب االستمرارية  

أحد إذا تخمى فقد تكون مشاركة ثابتة بمساىمة الشركاء بحصص ثابتة طمية مدة العقد إال      
المشاركة متناقصة حيث يعد أحد الشريكين تكون يمكن أن  كماالشركاء عن حصتو أو جزء منيا، 

اآلخر بتحويل الممكية إليو تدريجيًا عبر بيعو حصتو من الشركة، سواء كان ذلك بعقد مستقل أو 
ب جزء من األرباح دوريًا، أو عبر بيع تدريجي ألسيم طرف إلى طرف تمقائيًا عن طريق تجني

  .اآلخر
 :في المصارف اإلسبلمية المشاركةآلية تطبيق  -1-1-1-3

 4يمر ىذا النوع من صيغ التمويل بمراحل التالية:     
يوضح طبيعة المشروع، ومن ثم توضع ىذه ل بعد أن يقدم من العميطمب التمويل:  -أ 

 .خاص بطمب التمويل بالمشاركةالمعمومات في نموذج 
)الشرعية، المالية،..( والدارسة: يقوم المصرف بدراسة المشروع من جميع الجوانب البحث   -ب 

  كما يقوم بتحميل المعطيات والبيانات المحيطة بالمشروع.
اتخاذ القرار: عمى ضوء المرحمة الثانية يقرر المصرف بالموافقة أو عدميا أو تعديل بعض  -ج 

 فحين القبول يتم تنفيذ القرار ومتابعة المشروع.النقاط، ويبمغيا لمعميل طالب التمويل، 
  المشاركة:مخاطر  -1-1-1-4

 يواجو التمويل بالمشاركة المخاطر التالية:     
 5:من أىميا المخاطر األخبلقية: تنتج عن عدم االلتزام األخبلقي من قبل العميل -أ 

  أن يزود العميل بمعمومات ناقصة أو غير صحيحة عن خبرتو وكفاءتو في إدارة واستثمار
 المشروع.

 لتحفيز المصرف عمى قبول العممية التمويمية. تقديم دراسة جدوى غير سميمة ومبالغ فييا 
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، كما لعدم وجود حصول عائد ثابت تذبذب العائدل المخاطر السوقية: حيث يتعرض المصرف  -ب 
 إذا كانت الشراكة تخص أنشطة تجارية.أو األسيم لتغيير أسعار السمع 

: تنشأ من عدم إمكانية العميل في سداد االلتزامات المترتبة عميو تجاه المخاطر االئتمانية -ج 
 .عدم التزامو بشراء الحصةالمصرف أو 

  1المخاطر التشغيمية: تنتج عن أداء عمل المشروع من أىميا: -د
  عدم دارسة المشروع دراسة جيدة، أو من ضعف أداء العميل. عنمخاطر ناتجة 
  عن عدم التزام العميل بالضوابط الشرعية مما يؤثر عمى موقف المودعين  ناتجةمخاطر

 بالمصرف.
 :بالمضاربةصيغة التمويل  -1-1-2

 تعتبر من أقدم وأىم صيغ التمويل اإلسبلمي القائمة عمى أساس الممكية.     
 ربة مفيوم المضا -1-1-2-1

صاحب رأس المال والمضارب(، ) عمى أنيا عقد مشاركة بين طرفينيمكن تعريف المضاربة      
بحيث يقدم أحد الطرفين المال البلزم في حين يقتصر دور الطرف الثاني عمى اإلدارة الجيدة 
والخبرة التي يمتمكيا، وذلك مع تحديد نسبة كل منيما في الربح. أما في حال الخسارة فيتحمميا 

ن المصرف بصفتو رب المال وتنعقد المضاربة بي صاحب المال إذا لم يكن المضارب مقصرًا.
أمواليم لدى باألصالة عن نفسو أو بالنيابة عن أصحاب حسابات االستثمار )أشخاص يودعون 

 المصرف بغرض استثمارىا ويعمل فييا المصرف عمى أساس المضاربة( وبين العميل المضارب
خسر المصرف أما في حال الخسارة في عمى أساس المشاركة في الربح بنسبة متفق عمييا بينيما

 2.أموالو بينما يخسر المضارب جيده
 3أنواع المضاربة: -1-1-2-2

 : ىي دفع رب المال لممضارب دون قيد أو شرط ) المكان، الزمان،..(.المضاربة المطمقة -
 قيد المضارب من حيث الزمان أو المكان أو نوع االستثمار.المضاربة المقيدة: ىي التي تُ  -
 .دورة واحدة وتنتيي بعدىا الزمن لدورة رأس الماليحدد فييا  ىي التي المضاربة المؤقتة: -
 ىي المضاربة غير محدودة، وتتميز بدوران رأس المال عدة مرات.  المضاربة المستمرة: -
 تكون بين طرفين بين رب مضارب واحد ومضارب الواحدىي التي و   المضاربة الثنائية: -
 وىي التي تكون بين رب مال واحد وعدة مضاربين.  المضاربة المشتركة: -
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 :المضاربة في المصارف اإلسبلمية آلية تطبيق -1-1-2-3
، بجمع أموال مودعيو وأموال مساىميويتم توظيف المضاربة في المصرف من خبلل قيامو 

، وُيعرف ذلك األسموب عمى أصحاب المشروعات بصفتيم المضاربرب المال وعرضيا بصفتو 
عبر الزمن، حيث ال يؤثر خروج بعض أصحاب باالستمرارية ، وىي تتميز بالمضاربة المشتركة

  1.، كما تمكن من جبر خسارة أحد المضاربين بربح آخريتياالمال أو المضاربين في استمرار 
 مخاطر المضاربة: -1-1-2-4

 2يتعرض المصرف لممخاطر حسب نوع النشاط الذي يمارسو المضارب:
كان النشاط في مشروع تجاري يمارس أعمالو في السمع أو  إذا السوقية:المخاطر  - أ

  لتقمبات أسعار األسيم أو السمع.المصرف تعرض يىذه الحالة س األسيم، ففي
 عدم دفع المضارب )العميل( لمستحقات المصرف.المخاطر االئتمانية:  - ب
عقد  المصرف قصر في أي مرحمة من مراحلفي حالة أن : يةالتشغيمالمخاطر  - ت

المضاربة من حيث عدم اختيار المضارب بشكل جيد، أو أن دراستو االئتمانية لم تكن 
 .واضحة، أو لم يقم بعممية التوثيق بشكل جيد

 :المديونيةالقائمة عمى ية صيغ التمويمال -1-2
حيث يأخذ الممول )المصرف اإلسبلمي(  وىي صيغ التمويل ذات اليامش المعموم أو المحدد سمفًا،     

تداول السمع واألصول خبلل صفة المشتري أو صفة البائع أو المؤجر، لطالب التمويل )العميل( من 
   من أىم: الثابتة.

 :صيغة التمويل بالمرابحة -1-2-1
الفقو في األمانة بيوع سبلمي عمى أحد األشكال الشرعية لتقوم ىذه الصيغة في المصرف اإل     

  .من أنواع البيوع اآلجمةنوع ىي و ، اإلسبلمي وىو بيع المرابحة
 مفيوم المرابحة: -1-2-1-1

مع بثمن الشراء  أخرسمعة ما بقصد إعادة بيعيا إلى طرف  طرف مابشراء بيع لىذا ايتمثل و      
  3.ة من الثمن األولزيادة ربح معموم متفق عميو بمبمغ مقطوع أو نسب

وقد ثَُبتْت مشروعيتيا في القرآن الكريم بأنيا البيع برأس المال وربح معموم،  يا البعضُعّرفولقد      
با(بقولو تعالى: )وَأَحلَّ ا َم الرِّ وفي السُّنة بالحديث الذي أخرجو اإلمام أحمد ومسمم  ،هلل الَبْيَع َوَحرَّ

والفضة بالفضة والبر بالبر والنسائي وابن ماجو من حديث عبادة بن الصامت بمفظ )الذىب بالذىب 
ىذه  والشعير بالشعير والتمر بالتمر والممح بالممح ِمثبًل بِمثل. سواًء بسواٍء يدًا بيد، فإذا اختمفت
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األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد( وبيع المرابحة داخل تحت قولو صمى اهلل عميو وسمم فإذا 
 1كان يدًا بيد.اختمفت ىذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 

 2:أنواع المرابحة -1-2-1-2
 المرابحة البسيطة:لنوع األول ا -

التاريخية  وقت التفاوض والتعاقد عمييا بتكمفتيا )المصرف(تعني بيع السمعة الممموكة لمبائع      
شتراط ربٍح ما سواء كان ا معالسمعة ىذه اريف أخرى تتعمق باقتناء مصمن الشراء وأي ث تشمل
 سبة من التكمفة .مقطوعًا أو نمبمغًا 
 البسيطة:  ةالمرابح شروط 

 تنحصر العبلقة بين طرفين اثنين ىما : المصرف )البائع( والمشتري .  -أ 
نما يتم العقد مباشرة ألن المَ  -ب  ىنا  بيعُ في حوزة البائع وممكو، فالمَ  بيعُ ال يوجد فييا مواعدة وا 

 موجود .
 المصرف يتخذ الممك طريقًا لمربح . -ج 
   .سمعة وينتظر من يطمبيا، فيو يمتمك اليتاجر حقيق لمصرفا -د 

د امتبلك المصرف لمسمعة وتع، األولى: لمرابحة البسيطة يمر بمرحمتينأن بيع اوبالتالي نجد 
لمصرف لعبلقة تحول العبلقة بين مشتري السمعة والثانية: او ، عادة بيعياىذه موجودات بغرض إ

  دائن بمدين.
 :)المصرفية( المركبةالمرابحة  الثانيلنوع ا -

 يسمى بالطالب أو اآلمرطرف ما أن يطمب  اوصورتيبالشراء، المرابحة لآلمر تدعى ب     
أو  بأن يشتري لو سمعة موصوفةيسمى المأمور )المصرف(  آخرطرف  بالشراء )العميل( من

وبعد أن يممكيا  ،آخر من طرف ثالثالسمعة ىذه بشراء  المأموريقوم بينيما االتفاق  وبعد ،معينة
ىذا األخير من مى اآلمر بالشراء بحيث يتمكن يقوم بعرض السمعة ع ،وتدخل في ضمانتو

 .أن يكون الدفع مؤجبلً شريطة الحصول عمى السمعة المحددة المواصفات والثمن 
 3 :المرابحة لآلمر بالشراء شروط 

 العبلقة فيو تتكون من أطراف ثبلثة ىي : البائع، المصرف، المشتري.  . أ
نما يعده المصرف بشرائيا  بيعُ لمَ ا . ب ليس في ممك المصرف الذي يطمب منو المشتري السمعة وا 

 موصوف. بيعُ طمبو فالمَ بناء عمى 
 لممصرف أي نية بالشراء. ولوال ذلك لم يكنة لوجود األمر بالشراء يشتري المصرف السمع . ت
 .حقيقياً  المصرف ليس تاجراً  . ث
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وقت التفاوض  لممصرفالفرق األساسي بين ىذا النوع والنوع األول ىو ممكية السمعة المباعة ن ا  و 
 .بالنسبة لمنوع الثاني وعدم امتبلك السمعة وقت التفاوض ،في النوع األول

 1آلية تطبيق المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسبلمية: -1-3—1-2
 :اإللزام بالوعدفي حالة مر بالشراء آلالمرابحة ليتم توظيف  -

إلى المصرف لشراء سمعة معينة بالمواصفات التي يحددىا ويمتزم بشراء  العميلأن يتقدم  -أ 
 المصرف بعد شراء المصرف ليا. من السمعة

 وفق النظام الذي يعمل بو المصرف.يتفق الطرفان عمى الثمن والربح وطريقة الدفع   -ب 
 مر بالشراء.عمى طمب اآليشتري المصرف السمعة بناء   -ج 
عرض السمعة عمى اآلمر بالشراء لمتأكد من مطابقتيا لممواصفات المحددة حسب طمب  -د 

  الشراء.
 حسب االتفاق.السمعة من المصرف يمتزم اآلمر بالشراء بشراء   -ه 
 عدم اإللزام بالوعد: في حالةبالشراء  المرابحة لآلمرويتم توظيف  -

بشرائيا ولكنو غير أن يتقدم الشخص إلى المصرف لشراء سمعة معينة بمواصفات معينة ويعد  (1
 ممزم بشرائيا.

، المصرف التقسيط وفق النظام الذي يعمل بوبيتفق الطرفان عمى الثمن والربح وطريقة الدفع  (2
 .عمى طمب اآلمر بالشراءيشتري المصرف السمعة بناء ومن ثم 

 .المحددة حسب طمب الشراء والتأكد من مطابقتيا لممواصفاتعرض السمعة عمى اآلمر ب (3
 في شراء السمعة أو عدم شرائيا. لآلمر بالشراء الحق (4
عرض ، المصرف مكِ معة تصبح السمعة في مُ في حالة عدول اآلمر بالشراء عن شراء الس (5

 وبالتالي قد يحقق ربح أو خسارة. السمعة لمبيع ألي شخص يرغب بالشراء
 : المرابحةمخاطر  -1-2-1-4

 2واجو التمويل بالمرابحة المخاطر التالية:ي
في حالة المرابحة لآلمر بالشراء قد ينكل العميل )المشتري( عن تنفيذ المخاطر السوقية:  -أ 

وعده بالشراء بعد شراء الممول )المصرف(، لمسمعة، مما يعرض المصرف لمخاطر انخفاض 
 .السعر

المستحقات المترتبة عميو، وبتأجيل  المخاطر االئتمانية: وتتمثل بعدم وفاء العميل بالسداد  -ب 
، كما أنو ىناك مخاطر الضمانات نتيجة لبيع السداد عمدًا لعدم وجود عقوبات عمى التأخير

 األصول المرتجعة بأدنى من سعر الشراء.
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، ناء عمى ىذه الصيغةبح التمويل تنشأ نتيجة أي أخطاء في عممية منالمخاطر التشغيمية:   -ج 
األسس والضوابط الشرعية، وكمخاطر الجودة عند رفض العميل لمسمعة كعدم االلتزام بكافة 
   لوجود عيوب بيا.

 :بالسممصيغة التمويل  -1-2-2
لفقو في االمؤجمة تقوم ىذه الصيغة في المصرف اإلسبلمي عمى أحد األشكال الشرعية لمبيوع      

 .وىو بيع السمماإلسبلمي 
  1مفيوم السمم: -1-2-2-1

 المصرف، ومعناه أن يشتري " الحاضر الثمن اآلجل البضاعة"  يطمق عميو اسم البيع الفوري     
يدفع ثمنيا فورا أو يبيع سمعة مؤجمة التسميم ويقبض ثمنيا فورا، وعميو فإن  ،سمعة معينة مؤجمة التسميم

في تمويل القطاع الزراعي سواء بشكل أساسي ويتم استخدام بيع السمم ، فكرتو ىي عكس بيع المرابحة
ويتحقق الربح  .َممًا من المزارعين أو بتمويل الصناعات الزراعيةن طريق شراء المنتجات الزراعية سع

لممصرف في عقد السمم من عممية إعادة بيع السمم بقيمة تفوق القيمة المسممة لمبائع األول. وقد اقترح 
فيبيع  لفقياء قيام المصرف بإعادة البيع مبكرًا بعقد سمم آخر وذلك بعد توقيع العقد األول،بعض ا

المصرف البضاعة محل التسميم اآلجل لطرف ثالث بسعر يزيد عمى سعر شرائيا سممًا من البائع 
يسمى  األول متعيدًا بتسميميا في تاريخ معين أيضًا يحدد بمعرفة التاريخ في العقد األول، وىذا ما

 2.بصيغة السمم الموازي، وتعرف ىذه العممية بالتحوط
 3 :أنواع السمم -1-2-2-2

 :السمم البسيطالنوع األول  -
يمكن استخدام ىذا العقد في تمويل الصناعات الزراعية، كإنشاء محفظة استثمارية عن      

القابمة لمتصنيع، طريق السمم لتمويل صناعة السكر أو القطن أو غيرىا من المحاصيل الزراعية 
وقع أن تكون لدييم السمعة في الذين ُيت كما أن ىذا النوع من السمم يتم التعامل بو مع المزارعين

موسم الحصاد من محاصيميم أو من محاصيل غيرىم، حيث يقوم المصرف بشراء المحاصيل من 
 ىذه األنواع من المحاصيل.ىؤالء المزارعين سممًا ثم يقوم ببيعيا في المناطق التي ال تُنَتج فييا 

  :السمم الموازيالنوع الثاني  -
قصد بالسمم الموازي أن يبيع المصرف إلى طرف ثالث بضاعة من نفس جنس ومواصفات ي     

الطرف ىذا البضاعة التي اشتراىا سممًا من الطرف الثاني بيعًا مؤجبًل، ويستمم الثمن مقدمًا من 
الُمَسمَِّم إليو )أي البائع(، فإذا تسمم المصرف البضاعة من الثالث وىنا يكون دور المصرف دور 
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الطرف الثاني )الطرف الذي اشترى منو المصرف المحصول سممًا( سمميا إلى الطرف الثالث 
ن لم يتسمميا من  )الطرف الذي باعو المصرُف المحصوَل سممًا( في الوقت المتفق عميو، وا 

 .سوق، طبعًا بالمواصفات المتفق عميياالطرف الثاني وفرىا لمطرف الثالث من ال
 :في المصارف اإلسبلمية السممآلية تطبيق  -1-2-2-3

 1يمر التمويل بالسمم بالمراحل التالية: 
يمتزم بالوفاء بتقديم بو البائع، أما البائع ليستفيد  السمعةثمن يدفع المصرف  مرحمة البيع: -أ

  السمعة في اآلجل المحدد.
 يكون المصرف فييا أمام عدة حاالت وىي: :وتسمم السمعة في األجل المحددمرحمة تسميم  -ب

 .يتسمم المصرف السمعة ويتولى تصرفيا بمعرفتو بيع حال أو مؤجل 
  نيابة عنو نظير أجر متفق عميويوكل المصرف البائع ببيع السمعة. 
  إلى طرف ثالث )المشتري( بمقتضى وعد مسبق منو بشرائيا لتسميم السمعةتوجيو البائع 

 مخاطر السمم: -1-2-2-4
 2المخاطر التالية: بالسمميواجو التمويل 

المخاطر السوقية: في حالة تسمم المصرف لمسمعة وعدم وجود عقد سمم موازي، فإن المصرف  -أ
 .سيتعرض لتقمبات سعر الشراء لمسمعة

 يتعرض المصرف لعدم تسمم السمعة من قبل العميل في الوقتقد المخاطر االئتمانية:  -ب
 .المحدد

، وعدم قدرة أي أخطاء بشرية أو في الدارسة االئتمانية لطالب التمويلالمخاطر التشغيمية:  -ج
 بيع السمعة بعد تسمميا، مما يعني تحميمو تكاليف إضافية كالتخزين والتأمين.المصرف عمى 

 باالستصناع:صيغة التمويل  -1-2-3
من التمويل بالسمم، ويستخدم في مجال الصناعات نوع خاص ستصناع عند الجميور لتمويل باالا     

  3.ويسمونو بالسمم أو السمف في الصناعات
 ستصناع: وم االفيم -1-2-3-1

من آخر صناعة شيء ما عمى صفة معينة ما أن يطمب شخص عة بعقد مع أىل الصنىو       
شمل كل ما لت ستصناعويمكن اتساع دائرة اال .مى أن تكون المواد من عند الصانعبثمن معموم ع
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ممقاسات والمواد وغيرىا يمنع المخاصمة ل ىناك وضوح وتحديد بدقةأن يصنع ويحتاج إليو، طالما 
  1.ويغمق باب التنازع

 2:بين خاصيتينستصناع عقد االيجمع و      
 غير موجود وقت العقد. بيعُ مَ البيع السمم من حيث جواز وروده عمى  خاصية أولى: -
ائتمانيًا ال يجب تعجيمو  كون الثمن فيو هالبيع المطمق العادي من حيث جواز  خاصية ثانية: -

السمم وذلك ألن فيو عمبًل إلى جانب بيع المواد، فصار يشبو اإلجارة، واإلجارة  ىو فيكما 
 يجوز تأجيل األجرة فييا.

 3 ستصناع:اال أنواع -1-2-3-2
عًا( ىذا يعني أن يقوم المصرف اإلسبلمي )مستصنِ  :أن يكون المصرف مستصِنعاً النوع األول  -

بطمب منتجات صناعية ذات مواصفات خاصة، والمصرف اإلسبلمي قد يمعب ىذا الدور ممواًل 
عات ممكًا تصبح ىذه المصنو لما طمبو من مالو الخاص أو من أموال المودعين االستثمارية، وقد 

 (.الختأجيرًا،. ا يشاء )بيعًا، أو ملممصرف يتصرف فييا كيف
ىذا يعني أن يقوم المصرف اإلسبلمي )كونو صانعًا(  :أن يكون المصرف صانعاً النوع الثاني  -

ستصناع، وذلك بالقيام بتصنيع ما تطمبو منو الشركات دور الصانع أو العامل في عقد اال بمعب
ذات مواصفات محددة وفق ما تحتاجو تمك الشركات أو  لمؤسسات من منتجات صناعية معينةوا

 المؤسسات. 
 آلية تطبيق االستصناع في المصارف اإلسبلمية:  -1-2-3-3

 4يمر توظيف االستصناع في ىذه المصارف وفق المراحل التالية:     
بطمب فيقوم المصرف  ،اة مالعميل بشراء سمع يرغب مرحمة االستصناع )العقد األول(: -أ 

م مع االلتزا مع اتفاق عمى طريقة دفعو معجبًل أو مؤجبًل أو مقسطاً استصناعيا بسعر معين 
 .بذلك

التي يعبر المصرف عن رغبتو في استصناع السمعة )العقد الثاني(: االستصناع الموازي رحمة م  -ب 
   ويمتزم البائع بذلك. ويتفق مع البائع الصانع عمى الثمن واألجل لزم بيا في العقد األو الت

يقوم البائع بتسميم السمعة إلى المصرف مباشرة أو إلى أي شخص  تسميم وتسمم السمعة:مرحمة   -ج 
لى أي شخص يحدده إ، ويقوم المصرف بتسميم السمع إلى المشتري بنفسو أو المصرف هيحدد

 تجاه الطرف الذي تعاقد معو.، ويكون كل طرف مسؤواًل المشتري
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 مخاطر االستصناع: -1-2-3-4
 1يواجو التمويل باالستصناع المخاطر التالية: 
 ة.تغير أسعار المواد الخام الداخمة في السمعة المطموبل يتعرض المصرفالمخاطر السوقية:  -أ 
 الدفعات المطموبة منو.أ نتيجة عدم قدرة طالب السمعة عمى تسديد نشالمخاطر االئتمانية: ت -ب 
 .أو أخطاء في عممية التصنيعتظير نتيجة أخطاء في تقدير كمفة السمعة المخاطر التشغيمية:  -ج       

 2 :صيغة التمويل باإلجارة -1-2-4
تختص تندرج اإلجارة في اإلطار العام لمبيع، فإذا كان البيع ينصب عمى تمميك األعيان فإن اإلجارة      

 المنافع بمقابل ىو األجرة.بتمميك 
 مفيوم اإلجارة:  -1-2-4-1

اإلجارة عمى أنيا تميمك المستأجر منفعة مقصودة من الشي المؤجر لمدة معنية لقاء عوض  تعرف     
عمى أداء عمل لقاء أجر يتم  إلجارة عمى األعمالىما: ا أساسيين قسميناإلجارة إلى ىذه تقسم معموم. 
ىي ذلك النوع من اإلجارة التي يقدم فييا مالك العين منفعتيا لبلستفادة منيا و  المنافعاإلجارة عمى . و محدد

 )األصول( لقاء بدٍل معموم، وبالتالي فيي إجارة تقع عمى األعيان
ن أسموب اإلجارة الذي تقدمو المصارف اإلسبلمية في عممياتيا االستثمارية ىو أسمو       وب اإلجارة ا 

 .عمى المنافع
  أنواع اإلجارة: -1-2-4-2
 اإلجارة التشغيمية: النوع األول  -

لقاء أجر يتم االتفاق عمى  اىي العقد الذي يقوم بموجبو المصرف بتأجير العميل عينًا متفقًا عميي     
مقداره وفترات سداده بين الطرفين، مع التزام المصرف بالقيام بكافة خدمات الصيانة التي تحتاجيا 

 العقدضرار التي تصيبيا طيمة مدة العين المؤجرة، وتحممو لمسؤولية كافة األعطال أو األ
 اإلجارة المنتيية بالتمميك: النوع الثاني  -

يقوم المصرف بتأجير عين محددة لشخص محدد لمدة معينة بأجرة معمومة تزيد عن ىي أن       
فع جميع األقساط ك المصرف العميل العين محل العقد بعد انقضاء المدة ودممّ أجرة المثل، عمى أن يُ 

 بإحدى الحاالت: وتنتيي ىذه اإلجارة بتممك المستأجر العين  .ولكن بعقد جديد
 نتيية بالتمميك عن طريق اليبة.إجارة مالحالة األولى:  -
 إجارة منتيية بالتمميك عن طريق البيع بثمن رمزي.الحالة الثانية:  -
 جارة منتيية بالتمميك عن طريق البيع بباقي األقساط.الحالة الثالثة: إ -
 إجارة منيية بالتمميك عن طريق البيع التدريجي.الحالة الرابعة:  -

                                                           
1
مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها بمعيار كفاية رأس المال لممصارف اإلسالمية من خالل معيار ، موسى عمر مبارك، أبو محيميد 

 .100ذكره، ص . مرجع سبقIIبازل
 .218 -211، مرجع سبق ذكره، صالعمميات المصرفية اإلسالمية "الطرق المحاسبية الحديثة "، حسين سعيد، سعيفان، خالد أمين، اهلل عبد 2



 والمراجعة للمؤسسات الماليةالصيغ التمويلية في ظل معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة     المبحث الثاني –الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 
 

إن الفرق بينيما يتخمص في مقدار قسط اإليجار وممكية العين المؤجرة، حيث نجد أن اإلجارة 
التشغيمية تنتيي برد المستأجر العين المؤجرة إلى المؤجر، لذلك يكون مقدار قسط اإليجار)مقابل 

ثمن  االنتفاع بيا( أقل مما ىو موجود في اإلجارة المنتيية بالتمميك حيث يتضمن القسط جزًء من
 العين المؤجرة.  

 1آلية تطبيق اإلجارة في المصارف اإلسبلمية: -1-2-4-3
 بالنسبة لئلجارة التشغيمية: -       
 يكون األصل موجود لدى المصرف ومعروض لئليجار من قبل المصرف. -أ 
 مقابل أقساط اإلجارة لمدة معينة.، يتم توقيع عقد اإليجار مع المستأجر  -ب 
 .يستمم المصرف األصل المؤجر في نياية مدة التأجير التي يحددىا  -ج 
 يقوم المصرف بإعادة تأجير األصل إلى مستأجر آخر.  -د 
 :بالنسبة لئلجارة المنتيية بتمميك -      

A.  المطموبة العميل )المستأجر( بشراء األصولطمب المصرف بناء عمى يقوم. 
B.  األصااول لعمميااو بتمميكاو  توقياع عقااد مان المصارف، ويااتم بتااأجير األصاول لعممياويقاوم المصارف

 المؤجرة في نياية مدة التأجير.
C.  عمى المصرف أن يتنازل عن األصول المؤجرة فاي نياياة مادة التاأجير لصاالح العميال بعاد قياماو

 بتسديد كافة أقساط اإلجارة.
 2مخاطر اإلجارة: -1-2-4-4

مبلمح أو تبديل معالم األصول المؤجرة أو والمتعمقة بإتبلف أو تغيير  المخاطر األخبلقية: -أ 
 .تأجيرىا من الباطن

 تتمثل في التأجير أو عدم سداد المدفوعات اإليجارية في مواعيدىا.و  المخاطر االئتمانية: -ب 
لمصرف قس شراء األصول الكافية لدى اتتمثل في عدم توفر الخبرة و  المخاطر التشغيمية: -ج 

من صيانة وتخزين، إضافة إلى ما تتعرض لو من مخاطر الركود  ، وكذلك ما تتطمبواإلنتاجية
 وعدم التشغيل.

 ة صيغ تمويميةدمن خبلل ع أمواليابتوظيف  تقوم اإلسبلمية المصارفبأن يرى الباحث ومما سبق      
من  محفوفة بمجموعةتمنحيا لعمبلء، وأن ىذه الصيغ  سواء كانت قائمة عمى الممكية أم المديونية 

المخاطر تتباين بين  هحدة ىذ كما، تشغيمية واألخبلقيةكالمخاطر السوقية واالئتمانية وال المخاطر المتعددة
، ولمحصول عمى األموال اظ عمىلمحف التمويميةالبد من تخفيف حدة مخاطر العممية  فكان ،صيغة وأخرى
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مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها بمعيار كفاية رأس المال لممصارف اإلسالمية من خالل معيار ، موسى عمر مبارك، محيميدأبو  
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تبنى عمى أساس  )استثمارية( يةتوظيفمنيجية  إتباع ىذه المصارف مىع فرضالعائد المناسب، مما 
 كالمرابحة واإلجارةصيغ التمويمية األكثر أمانًا مع محاولة تنويعيا تدريجيًا، الاالستمرار في االعتماد عمى 

باإلضافة إلى توجيو نسبة معينة من مواردىا لصالح الصيغ ذات المخاطر األعمى كالمضاربة والمشاركة، 
، بما يكسبيا مزيدًا من القدرات التنافسية في تعبئة المدخرات عمى لديياربحية الرغبًة منيا في زيادة ىامش 
 قاعدة المتعاممين معيا.  وبالتالي توسيع  صعيد الساحة المصرفية،

  الصيغ التمويمية من منظور معايير المحاسبة اإلسالمية -2
 :المصارف اإلسالمية لدىة يمفاهيم المحاسبلا -2-1
 :المصارف محاسبةل اإلطار الفكري -2-1-1

إن اإلطار العممي لنظرية المحاسبة الذي يشمل األىداف والمفاىيم المحاسبية في أي مجتمع، ال بد      
أن يكون مبنيًا عمى نمط الفكر الفمسفي السائد الذي يعبر بدوره عن تفاعبلت عناصر ثقافية عديدة خاصة 

المحاسبية في النظرية التقميدية ليست عبارة عن بذلك المجتمع، وعميو فإن الفروض والمبادئ والقيود 
ذا كانت مفاىيم مجردة. يا الطرق واإلجراءات المحاسبية المبنية تمصارف اإلسبلمية ُتطبق في محاسبال وا 

عمى الفروض والمبادئ المحاسبية المستوحاة من الفكر المحاسبي التقميدي، فإن ذلك يؤدي إلى عدم 
ك المفاىيم، وبالتالي تطوير التطبيقات لغني بإمكانات ىائمة لتطوير تما توافقيا مع الفكر اإلسبلمي

 المحاسبية.
ُيعتبر اإلطار الفكري في ىذه المصارف اإلسبلمية بمثابة دستور ينظِّم ويحكم عممية اشتقاق معايير و      

  1لممحاسبة، ويؤدي االتفاق عمى ذلك اإلطار إلى عدة فوائد منيا:
a) مرشدًا عند إعداد معايير المحاسبة لممصارف، مما يقمل من احتمال  ُيعتبر اإلطار الفكري

 تناقض ىذه المعايير فيما بينيا.
b)  يساعد المصارف عمى اختيار المعالجات المحاسبية المبلئمة في حالة عدم وجود معايير

 محاسبية معتمدة لمعالجة بعض العمميات أو األحداث.
c) نظم طريقة الوصول إليو.يساعد عمى وضع حدود لمتقدير الشخصي، وي 
d)  في المصارف.يؤدي إلى زيادة فيم وثقة مستخدمي المعمومات المحاسبية، وبالتالي زيادة ثقتيم 
e) .يؤدي إلى إعداد معايير أكثر توافقًا واتساقًا، مما يزيد الثقة في التقارير المالية لممصارف 
 وبالتالي ينبغي أن تكون أىدافيا ومفاىيميا إن المحاسبة عمم اجتماعي يتأثر بالبيئة التي يوجد فييا،     

، وكذلك مستوى تطور الفكر منسجمة مع تمك البيئة التي تشمل جوانب شرعية واقتصادية واجتماعية
يأخذ بحث في حاجة ماسة إلى إطار عممي لممحاسبة،  اإلسبلمية المصارفن إكما  ،طبيق المحاسبيوالت
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صياغة أىداف المحاسبة والتقارير المالية، فالمعايير التي تم في االعتبار الخصوصيات البيئية عند 
نظرًا لضرورة التزاميا باألحكام  سبلميةاإلمصارف متطويرىا لممصارف التقميدية قد ال تكون مبلئمة ل

اإلطار ىذا  وال سيما أن، الشرعية واختبلف وظائفيا وعبلقاتيا مع المتعاممين مقارنة بتمك التقميدية
التي ىي مجموعة من القواعد الثابتة المستقرة والمستنبطة  سس الفكر المحاسبي اإلسبلميمن أمستوحى 

من مصادر الشريعة اإلسبلمية، والتي يمتزم بيا المحاسب عند تنفيذ عمميات المحاسبة )من إثبات وقياس 
وتطويره ألنيا تساعد في فيم وتفسير الوقائع  كما أنيا ُتعتبر المعيار لتقويم األداء المحاسبي، (وعرض

  1وطبقًا ألحكام وقواعد الشريعة اإلسبلمية. التي تمت من الناحية المحاسبية
 :محاسبة المصارفأهداف  -2-1-2

   2 ونذكر بعض ىذه األىداف:     
 :المالية تحديد المستخدمين لمتقارير -2-1-2-1

             .أصحاب حقوق الممكية -
  أصحاب حسابات االستثمار. -
    أصحاب الحسابات الجارية. -
           .المتعاممون مع المصرف -
 .الييئات الشرافية -
     مؤسسات الزكاة. -

  :التقارير المالية لممصارفأىداف تحديد  -2-1-2-2
إن أنواع وطبيعة المعمومات التي يجب أن تتوفر في التقارير المالية يجب أن تكون مبلءمة ومفيدة      

، وبالتالي يجب عمى محاسبة المصارف نظرًا لتعدد احتياجات ىؤالء المستخدمينالحتياجات مستخدمييا 
المستخدمين مع مراعاة إعداد تقارير مالية تخدم أكبر قدر أكبر ممكن من احتياجات المشتركة بين 

 االحتياجات المختمفة لكل منيم.
يوفر النظام المحاسبي تقارير داخمية لمقابمة احتياجات اإلدارة، وتقارير خارجية وبالتالي يجب أن      

خاصة لبعض األطراف الخارجية، وتقارير ذات استخدام عام لمقابمة االحتياجات لمقابمة احتياجات 
مستخدمييا إلى تقديم لوتيدف التقارير المالية الموجية   .مع ىذه المصارف المشركة لذوي العبلقة

 3:اآلتيالتي ُتُعرض في الجدول و  ،المعمومات
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 (: أهداف التقارير المالية في المصارف اإلسالمية1جدول رقم )ال

 تساعد مستخدم التقارير المالية عمى:  المعمومات الالزمة
التةةةةزام المصةةةةرف بالشةةةةريعة اإلسةةةةالمية فةةةةي  -1

 عممياته ومعامالته، وتوثيق هذا االلتزام 
فةةةي حةةةال  فين لمشةةةريعة،الكسةةةب والصةةةرف المخةةةال دتحديةةة-

 حدوثهما، والتحقق من فصل الكسب غير المشروع 

  موارد المصرف والتزاماته والتغيرات فيهما -2
مخةةةةاطرة تقيةةةةيم مالئمةةةةة رأس المةةةةال المصةةةةرف ودرجةةةةة  -

  استثماراته
  الزكاة الواجبة في أموال المصرف وأوجه صرفها دتحدي -  مصادر أمواال الزكاة وأوجه إنفاقها -3

  تقدير التدفقات النقدية المستقبمية -4
توقيةةةةةت هةةةةةةذو التةةةةةدفقات ودرجةةةةةةة المخةةةةةاطر المحيطةةةةةةة  -

  بتحقيقها
معةةةدالت أربةةةاح االسةةةتثمار ومعةةةدالت توزيةةةع  -5

االسةةةتثمارية عمةةةى المسةةةاهمين والعمةةةالء األربةةةاح 
  المستثمرين

تقيةةةيم أداء إدارة المصةةةرف فةةةي حفةةةظ األمةةةوال وتنميتهةةةا  -
  بمعدالت مرضية

  إسهامات المصرف في تنمية المجتمع الذي يعمل فيه -  أداء المصرف لمسؤولياته تجاو المجتمع -6
  ةراجعة لممؤسسات المالية اإلسالميهيئة المحاسبة والم إعداد الباحث باالعتماد عمىمن  الجدول 
  1مفاىيم خاصة بالقوائم المالية:تحديد  -2-1-2-3

حيث يتم إعدادىا بصفة دورية ومنتظمة، منظام المحاسبي، القوائم المالية المنتج النيائي لُتعتبر 
وتوّفر الحد األدنى من المعمومات المحاسبية، وتأخذ في االعتبار جوىر الوظائف التي تقوم بيا 

المستخدمة من المظاىر  واإلصبلحاتعممية تحديد ماىية البنود  كما ُتعتبرو  مية.بلمصارف اإلسال
لمرتبطة تتمثل أىم المفاىيم او  في ىذه المصارف. لمحاسبةلنظرية االضرورية في تطوير اإلطار العممي 

 :الشكل التاليفي لممصارف اإلسبلمية بيذه القوائم 

 
 ثإعداد الباح( من 1) رقم الشكل      
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قوائم ُتعبر عن وظيفة 
 المصرف كمستثمر 

 قائمة المركز المالي•
 قائمة الدخل•
 قائمة التدفقات النقدية•
قائمة التغيرات حقوق •

 الممكية

قائمة ُتعبر عن وظيفة 
 المصرف كمدير لالستثمارات

 
قائمةةةةةةةةةة التغيةةةةةةةةةرات فةةةةةةةةةي •

 االستثمارات المقيدة

قوائم ُتعبر عن وظيفة 
 المصرف االجتماعية

قائمة مصادرواستخدامات •
أموال صندوق الزكاة 

 والصدقات
قائمة مصادرواستخدامات •

أموال صندوق القرض 
 الحسن
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 :المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية -2-2
 :معايير المحاسبية لتعريف بهيئةا -2-2-1

في ظل االتجاه العالمي نحو التوحيد أو التنسيق المحاسبي، كما يحدث بالنسبة إلصدار المعايير 
من المحاسبية الدولية، وكما يحدث عمى المستوى اإلقميمي بإصدار معايير خاصة لبلتحاد األوربي، فإنو 

  .محاسبية خاصة بياى إعداد معايير عم روري أن تتفق ىذه المصارف معاً الض
 دواعي الحاجة إلى معايير محاسبية في المصارف اإلسبلمية: -2-2-1-1

لو أثر سمبي عمى ثقة  ه المصارفذلقد بينت الدراسات أن عدم اعتماد معايير تأخذ بيا ى
عنيا، وأن لذلك انعكاسًا سمبيًا عمى مستخدمي قوائميا المالية في المعمومات والبيانات التي تصدرىا 

ن الحاجة و  1.، وبالتالي ترددىم عن اإلقدام عمى االستثمار واإليداع فيياالتعامل معيا  إعداد إلىالممحة ا 
 ،تستوعب خصوصية ىذه المصارف وتختمف عن تمك المطبقة في المصارف التقميدية معايير محاسبية

 2ألسباب التالية:تنبثق من ا
عمى أساس األحكام الشرعية التي تتصل  تقوم المحاسبة عمى العائد في المصارف اإلسبلمية .أ 

قسمتو بين المصرف بصفتو مضاربًا والمستثمرين قياس الربح من االستثمارات، وكيفية  بكيفية
المحددة بينما يتمثل العائد في المصارف التقميدية في الفائدة  م أصحاب األموال،بصفتي

 .سمفًا عند التعاقد (المقاسة)
المعمومات التي  اإلفصاح عنيا في المصارف اإلسبلمية تختمف عنإن المعمومات المطموب  .ب 

الذين  ، خاصة فيما يتعمق بأصحاب حسابات االستثمارتفصح عنيا في المصارف التقميدية
تحديد نصيبيم من الربح، وبيان مدى ، إذ يتطمب األمر يمثمون المصدر األكبر لموارد المصرف
إن قّصر أو أىَمل فييا تحّمل ىو الخسائر، وتحولو من قدرة المصرف في استثمار أمواليم التي 

 مضارب أمين إلى ضامن.
، تمثل جميعيا مداخل اعتمدت في تطبيقاتيا عمى آراء فقيية متعددة المصارف اإلسبلمية إن .ج 

 دصالحة لمتطبيق، حيث اختار القائمون عمى مصرف أحد اآلراء الفقيية كبديل عند تحدي
عن عمميات المعالجات المحاسبية، مما نتج عن ذلك وجود معمومات محاسبية مختمفة 

 .متشابية، مما ُيصّعب عممية المقارنة بين أداء ىذه المصارف
  :معايير المحاسبيةىيئة نشأة  -2-2-1-2

في لتأسيس ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية تتبع المراحل التاريخية  ويمكن     
 :اآلتيالجدول 
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معاايير المحاسابة والمراجعاة والضاوابط لممؤسساات المالياة اإلسابلمية. مرجاع سابق ذكاره،  ،هيئة المحاسبة والمراجعةة لممؤسسةات الماليةة اإلسةالمية 
 ص: د

، مجمااة دراسااات اقتصااادية إساابلمية. المعيااد خاصةةة بةةالبنوك اإلسةةالميةالحاجةةة إلةةى إعةةداد معةةايير محاسةةبية (. 1997، محمااد عبااد الحماايم، )عمةةر 2
 .43 -39، صجدة، العدد الرابع،  مبحوث والتدريب، البنك اإلسبلمي،اإلسبلمي ل
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 لممؤسسات المالية اإلسالمية سيس هيئة المحاسبة والمراجعة(: مراحل تأ2)جدول رقمال

 الحدث الفترة
 .إنشاء مصارف إسبلمية )سبق التطبيق فييا التنظير( - 1975

1987 

حول موضوع المعايير المحاسبية في االجتماع السنوي تقديم " البنك اإلسبلمي لمتنمية " لورقة عمل  -
 لمحافظي البنك.

 تكوين لجان عديدة صدرت عنو دراسات وتقارير تمييدية. -

 في الجزائر. " ىيئة المحاسبة المالية لممصارف والمؤسسات المالية اإلسبلمية"تأسيس  - 1991

1991 

في البحرين بصفتيا ىيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقمة غير ىادفة " ىذه الييئة "  تسجيل -
 لمربح.

ات العبلقة بالمصارف تحدد غرضيا في تطوير الفكر المحاسبي في المجاالت المصرفية ذ -
صدار اإلسبلمية و  عداد وا   محاسبية ليا. المعايير الا 

1995 

 ." ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية" تم تغيير اسم الييئة ليصبح  -
تعديل ىيكميا التنظيمي: جمعية عامة+ مجمس أمناء+ مجمس معايير المحاسبة والمراجعة+ مجمس  -

 شرعي+ أمانة عامة.
تعديل نظاميا األساسي: يتم تمويل الييئة من خبلل إنشاء مال وقف وصدقة ُتسيم فيو المؤسسات  -

 فع رسم العضوية ورسم االشتراك السنوي والمنح والتبرعات.األعضاء بد
 مراقبينو  غير مؤسسينو  تعديل عضوية الييئة: تتكون من أعضاء مؤسسين -

1998 
إدخاال تعديبلت عمى النظام األساسي لمييئة شممت توسيع أىدافيا+ تسمية األعضاء غير  -

 المؤسسين " أعضاء مشاركين".

2116 
معايير في المراجعة+ 5معيارًا في المحاسبة+  24معيارًا =  68 :حتى ىذا التاريخأصدرت الييئة  -
بيان حول نسبة كفاية رأس  1معيارًا شرعيًا+  30قوانين لؤلخبلقيات المينية+  2معايير حكومية+  6

 المال لممصارف.

2112 
 5معيارًا شرعيًا+  48معيارًا في المحاسبة+  26معيارًا =  88أصدرت الييئة حتى ىذا التاريخ:  -

 في األخبلقيات. 2معايير ضبط+  7معايير في التدقيق والمراجعة+ 
  
  1:استنادًا إلى  داد الباحثإع من الجدول 
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 .282 -272. اتحاد المصارف العربية، بيروت، صالعمل المصرفي اإلسالمي " أصوله وصيغه وتحدياته "(. 2004، أحمد، )سفر -
: اإللكتروناااااااي الموقاااااااع فاااااااي(  مؤسسةةةةةةةات البنيةةةةةةةة التحتيةةةةةةةة لمصةةةةةةةناعات الماليةةةةةةةة اإلسةةةةةةةالمية  2006، )مظيااااااار ساااااااامرطقجةةةةةةةي، قن -
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        :ةىيئة معايير المحاسبأىداف  -2-2-1-3
 ما يأتي:فيىذه الييئة  تتمثل أىداف

I.  صدار معايير المحاسبة والمراجعة واألخبلق  المينية والمعايير الشرعية والحكومية.إعداد وا 
II. تحقيق التوافق بين مختمف الممارسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية لممصارف 

 .والمؤسسات
III. صدار النشراتاالستشارة والتد خبلل من تشجيع التطبيق عداد  ريب وعقد الندوات وا  وا 

 األبحاث والتقارير.
IV. لسعي الستخدام وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات واإلرشادات التي ُتصدرىا ا

 ، من طرف الييئات الرقابية والمصارف ومكاتب المحاسبة والتدقيق. الييئة
 :معايير المحاسبيةىيئة لية عمل آ -2-2-1-4

ميمة إعداد وتطوير  لممصارف والمؤسسات المالية اإلسبلمية ىيئة المعايير المحاسبيةتبّنت 
 1:وذلك من خبلل إتباع المنيج التالي، الفكر المحاسبي، لتمبية خصوصية ومتطمبات الصناعة المصرفية

الستفادة مما توصل إليو الفكر اإلنساني المشترك من المفاىيم المحاسبية، مثل الخصائص ا -أ 
 النوعية لممعمومات المحاسبية.

تعديل حتى ال تتعارض مع المتطمبات الشرعية المالية تعديل المفاىيم التي تحتاج إلى  -ب 
والمصرفية، كعدم األخذ بمفيوم اختبلف قيمة النقد لذاتو الختبلف تواريخ استحقاقو، المعترف بو 

 في الفكر التقميدي.
إضافة مفاىيم جديدة متميزة لم يتم التعرض ليا في الفكر المحاسبي التقميدي، ومنيا مبدأ  -ج 

و "الغنم بالُغرم" و" التعدي ح والخسارة المستند إلى مفاىيم "الَخراج بالضمان" المشاركة في الرب
 2التالي: الشكلالخطوات المبينة في وفق  المحاسبيةوتتم عممية إعداد المعايير   والتقصير".

 

 
  إعداد الباحث( من 2) الشكل رقم     
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 .43، مرجع سبق ذكره، صالمالية اإلسالمية للمؤسسات والمراجعة معايير المحاسبة ،المبلية اإلسالمية للمؤسسبت والمراجعة المحبسبة هيئة 
2

 .222 -222ص ذكره، سبق مرجع. اإلسالمية البنوك في األرببح وتوزيع قيبس عمار، الحليم عبد، غربي 

ُتعين المجنة المختصة 
مستشارًا إلعداد دراسة 
 ميدانية عن المعيار

مناقشاااااااة المجناااااااة لمدارساااااااة 
وتوكيااال المستشاااار يإعاااداد 
 مسودة مشروع المعيار 

ُتعرض مسودة المشروع 
على اللجنة الشرعية 

للـتأكد من عدم تعارضها 

 مع المتطلبات الشريعة

ُتعرض مسودة المشروع 
عمى مجمس معايير 
المحاسبة والمراجعة 

بداء المبلحظة  لمناقشتيا وا 

تجتمع المجنة لمناقشة 
المبلحظات حول مشروع 
دخال التعديبلت   المعيار وا 

ُيعرض مشروع المعيار 
عمى المجمس الشرعي 
والمجمس المحاسبي 

 العتماد المعيار المحاسبي
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ارف والمؤسسات التطبيق في المص ةواجبفي األصل إن المعايير المحاسبية الصادرة عن الييئة      
عنيا  عدم وجود معيار صادر ةفي حال ّما، أبااللتزام الشرعي أمالرسمي  بااللتزامسواء  المالية اإلسبلمية

، إذا كانت ال إلى المعاير المحاسبية التقميديةيمكن المجوء بشأن الموضوع المطموب معالجتو، فإنو 
ىذه مع  التقميدية، وفي حالة تعارض المعايير المالية والمصرفيةتتعارض مع المتطمبات الشرعية 

يجب اإلفصاح عن ذلك إلى أن يصدر المعيار إنو فر المصرف إلى تطبيقييا، واضطالمتطمبات 
تزايد عدد  2من خبلل الرسالة اإلخبارية نجد كما 1.ويتم االلتزام بو المحاسبي المطموب من الييئة

دول كالبحرين واألردن ولبنان  شممتة عن الييئة، حيث لممعايير الصادر  المطبقةالمصارف اإلسبلمية 
ندونيسيا وماليزيا  وقطر والسودان وسوريا والمممكة المتحدة وفرنسا، ويسترشد بيا في دول أخرى كأستراليا وا 

البد واسع،  أو إقميميولكي تحظى ىذه المعايير بقبول دولي  .السعودية ومصر وجنوب أفريقياوباكستان و 
 ما يمي:من خبلل من تطوير وتوسيع دور الييئة 

 .تسق مع األعراف والقواعد الدوليةإعداد معايير ت -أ
 .في إعداد المعايير المحاسبيةتوسيع دور ومشاركة الييئات الرقابية والمصارف اإلسبلمية  -ب
 .ق مع القواعد المحاسبية المعتمدةتدقيق تتوافمإعداد أدلة ل -ج
 استكمال المعايير المحاسبية والعمل عمى تحديثيا لمواكبة التطورات المستمرة. -د

  :بالصيغ التمويمية ذات الصمةلمعايير المحاسبية ا -2-2-2
، ليس فقط عمى صعيد الدول اإلسبلمية، ف اإلسبلميةإن االىتمام المتزايد الذي تحظى بو المصار       

التي أنشأت فروعًا لممعامبلت اإلسبلمية في مصارفيا. ومن ىنا جاء إلى عدد من الدول الغربية بل امتد 
اىتمام المعنيين بيذه الصناعة بتوفير جميع عناصر النجاح ليا، واالبتعاد بيا عن مرتكزات العمل 

يحرصون عمى إرساء قواعد ومبادئ تنظيم عمميا، وخاصة في ما يتعمق  يملتقميدي، مما جعمالمصرفي ا
ليذه سبية التي تعمل عمى تأصيل المعامبلت والتطبيقات الخاصة باألنشطة المالية بالمعايير المحا

عن تطبيق الصيغ التمويمية  1996بإعداد دراسة ميدانية في عام الييئة امت قلقد و  .المصارف
وزعت عمى عدد من  استبانو، وذلك من خبلل المطبقة لدى المصارف اإلسبلميةوالمعالجات المحاسبية 

مصرف فيصل اإلسبلمي في مصرف البحرين اإلسبلمي في البحرين،  :ومنياالمصارف في بمدان مختمفة 
مصرف فيصل مصرف درمان الوطني في السودان، البحرين، مصرف التضامن اإلسبلمي في السودان، 

مي الدولي مصرف اإلسبلاإلسبلمي المصري في مصر، مصرف قطر اإلسبلمي، مصرف اإلسبلمي، 
 3:اآلتيالنتائج التي نمّخصيا في الجدول ، ولقد ظيرت ، بيت التمويل المصري السعودي..في مصرف

                                                           
  www.aaoify.com:موقع الهيئة عمى اإلنترنت 1
2
بمناسببة انعاباد المبؤتمر السبنوح ال بادح عشبر عبن    هيئةة المحاسةبة والمراجعةة للمؤسسةات الماليةة واإلسةالمية(. 5105، )الرسالة اإلخباريةة 

 الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية .
 ;305-300 ;259 ;206-205 ;179-178 ;155-154ص، مرجااع ساابق ذكااره، هيئةةة المحاسةةبة والمراجعةةة لممؤسسةةات الماليةةة اإلسةةالمية 3

359. 
 



 والمراجعة للمؤسسات الماليةالصيغ التمويلية في ظل معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة     المبحث الثاني –الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 
 

 لدى المصارف اإلسالميةالمطبقة المحاسبية  والمعالجة(: واقع تطبيق الصيغ التمويمية 3جدول رقم )ال
 لمصيغة المحاسبية المعالجات األهمية النسبية لمصيغة الصيغة

 المضاربة

قمااة التعاماال بالمضاااربة لعاادم إمكانيااة تاادخل  -
المصاااارف فااااي عماااال المضااااارب بالشااااكل الااااذي 

اسااتخدام األمااوال يمكاان معااو التأكااد ماان ساابلمة 
 المسممة إليو.

ثبااااات عمميااااات اخااااتبل - بااااين الصاااايغة ف قياااااس وا 
 وآخر.مصرف 

 اختبلف طرق عرضيا واإلفصاح عنيا. -

 المشاركة
بمااااغ متوسااااط نساااابة العمميااااات التااااي ُتسااااتخدم  -

 %15صيغة المشاركة  فييا 

ثبااااااات عمميااااااات اخااااااتبلف قياااااااس  بااااااين الصاااااايغة وا 
 مصرف وآخر.

 اختبلف طرق عرضيا واإلفصاح عنيا.

 المرابحة

ُتعتبر من أكثر الصيغ التمويمية المستخدمة،  -
وتختمااااف نساااابة عممياتيااااا بااااين مصاااارف وآخاااار، 

ىااذه النساابة عاان ففااي بعااض المصااارف ال تقاال 
% من إجمالي االستثمارات، وفي مصاارف 92

 %.43أخرى تصل ىذه النسبة إلى 

ثبااااا - بااااين الصاااايغة  ت عممياااااتاخااااتبلف قياااااس وا 
 .مصرف وآخر

 عرضيا واإلفصاح عنيا. اختبلف طرق -
فااابعض ، ُتساااتخدم عااادة طااارق إلثباااات اإليااارادات -

المصااارف تعتاارف بتحققيااا عمااى أساااس االسااتحقاق 
)أي إباااارام العقااااد أو تساااامم  نقطااااة البيااااعوذلااااك عنااااد 

، وبعضاااااايا البضاااااااعة( أو عنااااااد اسااااااتحقاق القسااااااط
يعترف بتحقق اإليرادات عمى أسااس النقادي خر اآل

   .قساطوذلك عند تسمم جميع األ

 اإلجارة

% 2تتااراوح نساابتيا إلااى مجمااوع الصاايغ ماان  -
%، وأن إيراداتيااااااااااا 12% بمتوسااااااااااط 60إلااااااااااى 

بالنساااااابة إلااااااى % 81% إلااااااى 3تراوحاااااات بااااااين 
 %17إجمالي إيرادات الصيغ بمتوسط 

ثبااااات عمميااااات الصاااايغة بااااين  - اخااااتبلف قياااااس وا 
 مصرف وآخر.

 اختبلف طرق عرضيا واإلفصاح عنيا. -
اخااااااااتبلف المصااااااااارف فااااااااي اختيارىااااااااا لتوقياااااااات  -

% منيااا تعتاارف بيااا عنااد 50يااا، االعتااراف بإيرادات
% منياااااااا ًتساااااااتخدم 50اساااااااتحقاق قساااااااط اإلجاااااااارة و

 أخرى مختمفة.توقيتات 

 السمم
% من إجمالي 5يمثل التمويل بالسمم حوالي  -

 التمويل الممنوح من المصارف محل الدارسة.

اختبلف في المعالجات المحاسبية لياذه الصايغة  -
 بين مصرف وآخر.

كمااااا لاااام تُفصااااح القااااوائم الماليااااة عاااان السياسااااات  -
 المحاسبية لمتمويل بالسمم.

  ستصناعالا

تعاادد باادائل المعالجااة المحاساابية بااين المصااارف  -
ثباااااااات تكااااااااليف عقاااااااود   ستصاااااااناعاالفاااااااي قيااااااااس وا 

، باإلضاااافة إلاااى تعااادد بااادائل واالستصاااناع الماااوازي
 .إثبات إيراداتيا
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في المعالجات المحاسبية إلثبات وقياس عمميات  اختبلف ىناك بأننبلحظ من الجدول السابق      
عدة ، مما ينتج عن ذلك المالية التقاريرواإلفصاح عنيا في  في إثبات إيراداتياواختبلف الصيغ التمويمية، 

مقارنة  نتائج المصرف نفسو خبلل الفترات المتتالية، أوقد تكون من الصعوبة مقارنة ومنيا  آثار سمبية
وأيضًا أن  ،التقارير ىذه مصرف آخر، وبالتالي تقل فائدة المعمومات لمستخدمي بنتائجمصرف  نتائج

عمى توزيع نتائج عمميات الصيغ التمويمية من ربح أو خسارة بين قد ٌيؤثر اختبلف المعالجة المحاسبية 
أصحاب حسابات االستثمار وأصحاب حقوق الممكية من ناحية، وفيما بين أصحاب حسابات االستثمار 

تصدرىا وفقًا لمعايير  التمويميةعمميات الصيغ ل ذا فإن توحيد المعالجة المحاسبيةولي .من ناحية أخرى
لممصارف،  ضروري لتوفير معمومات مفيدة لمستخدمي التقارير الماليةأمر أصبح ىيئة معايير المحاسبية 

ىذه الصيغ في الحياة إلى األىمية باإلضافة  .بما يمّكنيم من اتخاذ قراراتيم المشروعة في تعامميم معيا
الييئات المينية إلى االىتمام بيا من بدفع اد والمنظمات المالية االقتصادية وما تقدمو من خدمات لؤلفر 

صدار ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية المعايير المحاسبية الخاصة  خبلل إعداد وا 
ن الباحث   بتمك الصيغ. القياس واإلثبات المحاسبي لمصيغ التمويمية المدروسة في ضوء يتناول سوف وا 

            ، وبيان أثر ذلك عمى مستخدمي القوائم المالية.الصادرة عن الييئة المحاسبيةالمعايير 
وفق المعيار  الشراءب لآلمرلمرابحة والمرابحة العمميات المحاسبي القياس واإلثبات  -2-2-2-1
  1 :(1حاسبي رقم )مال
  قياس قيمة عمميات المرابحة بعد اقتنائيا:  -2-2-2-1-1

 :اإللزام وعد تي اإللزامحال عند القياس بين ميز المعيار
  :اً الوعد ممزم كانفي حالة  -

ال يتوقع أن يحصل المصرف عمى قيمة أقل ألنو يتم قياس الموجودات بالتكمفة التاريخية 
 بالتاليو بيع وضيعة، من بيع مرابحة إلى  مما يحول المعاممة عند بيعو اتمن تكمفة الموجود

قد ال  ىذه الموجوداتلقياس  ، كسعر البيع الجارياستخدام خاصية أخرى غير التكمفة التاريخية
  المالية.لقوائم اموثوقية لمستخدمي يكون أكثر مبلئمة و 

  ممزمًا: كان الوعد غيرفي حالة  -
عدم إمكانية بيع السمعة التي عدل العميل عن شرائيا  فإن المصرف قد يواجو مخاطر

، وىذا يعني أن استخدام التكمفة التاريخية لقياس ىذه غطي أو يفوق التكمفة التي تحمميابمبمغ ي
قيمة قاس المعيار الموجودات قد ال يعطي معمومات مبلئمة لمستخدمي القوائم المالية. وبالتالي 

مما بتخفيض ىذه القيمة بمخصص ىبوط، وذلك بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقيا  اتالموجود
 .القوائم الماليةيعطي معمومات مبلئمة لمستخدمي 

                                                           
المعيار المحاسبي لممرابحة معايير المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية،  ،هيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية1

 .164 -158ص ; 143 -139، مرجع سبق ذكره، ص(2والمربحة لآلمر بالشراء رقم )
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 ذمم المرابحات: قياس -2-2-2-1-2
أي مبمغ الدين ، في نياية الفترة المالية بصافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقيا المعيارقاسيا      

، مما في تحصيميا مخصومًا منو مخصص لمديون المشكوك لمعمبلء في نياية الفترة الماليةالمطموب 
إلى تطبيق مفيومي اإلظيار العادل ومقابمة اإليرادات بالمصروفات المذين نص عمييما ذلك يؤدي 

 .في القوائم المالية مبلئمةيؤدي إلى تقديم معمومات أكثر  أنوبيان المفاىيم، وكما 
 إثبات أرباح المرابحة:  2-2-2-1-3

بيع المرابحة المؤجل الذي يدفع دفعة واحدة أرباح البدائل المحاسبية المتعمقة بيمكن تمخيص      
             1التالي: الشكلفي الذي يدفع عمى أقساط خبلل فترات مالية مستقبمية،  أو، خبلل فترة مالية مستقبمية

 
 من إعداد الباحث (3الشكل رقم )             

خبلل فترات تالية يتم إثبات اإليرادات وتكمفة البضاعة  أمخبلل الفترة الحالية  وسواء كان البيع     
المبيعة عند إبرام عقد البيع شريطة تأجيل األرباح، ويجب حسم األرباح المؤجمة من ذمم المرابحات في 

 المالي. قائمة المركز
ت موثوقًا بيا بدرجة يعطي معموما مى الفترات المالية لعممية البيعالمؤجل عإن توزيع أرباح البيع      

لمستخدمي القوائم المالية. كما انو يؤدي إلى مقابمة اإليرادات بالمصروفات ويسمح  مبلئمة عالية وأكثر
عبلقة ألصحاب حسابات االستثمار المطمقة بتسمم أرباح العمميات التابعة لمفترة التي يكون لدييم فييا 

ال يتحمل كما أنو  ،يت بالكاملفّ تعاقدية مع المصرف بالرغم من أن ىذه العمميات ال تكون قد صُ 
أصحاب حسابات االستثمار المطمقة الخسارة التابعة ليذه العمميات التي قد تحدث في فترة مستقبمية 

خسارة السنوات التي يتم تكون عبلقتيم التعاقدية مع المصرف قد انتيت، إال أنيم يتحممون في المقابل 
  إثباتيا في فترة تعاقدىم مع المصرف.

أن ممكية المصرف لمثمن تستقر بالقبض كأثر من آثار البيع، وكون المصرف لم بنجد  وأننا     
يقبض الثمن بعد فيو قد يتعرض لمخاطر عدم التحصيل مستقببًل، وىذا يقتضي تأجيل االعتراف 

                                                           
 158، ص(2بالشراء رقم )المعيار المحاسبي لممرابحة والمرابحة لآلمر ، ، مرجع سبقهيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية 1

 البيع المؤجل الذي يدفع عمى أقساط

  إثبات األرباح عند بيع البضاعة•
  إثبات األرباح عند استحقاق القسط•
  إثبات األرباح عند تسُمم القسط•
  إثبات األرباح عند تسُمم جميع األقساط•
  إثبات األرباح عند استرداد التكمفة•

 البيع المؤجل الذي يدفع دفعة واحدة

إثبات األرباح عند البيع ليظهر في الفترة •
  الحالية

ثبات األرباح عند تسُمم النقدية ليظهر •
  أثرها في الفترة الحالية

توزيع األرباح عمى الفترات المالية •
  لمعممية
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العقد  إتمامباألرباح لحين التحصيل، وتعميق ما يقابل األقساط غير المدفوعة، حيث إثبات اإليراد عند 
تجاوز لمبدأ النضوض الذي يؤكد عمى إثبات اإليراد عند التحصيل فقط، إال أنو يمكن التجاوز عن 

انتياء عمميات المرابحة ذلك لعمميات المرابحة التي تبدأ وتنتيي خبلل العام. أما تأجيل اإليراد لحين 
فيو منتيى الحيطة والحذر، مما يحرم المستثمرين من اإليرادات المتولدة عن استثمار أمواليم خاصة 
إذا سحبوىا، وبالتالي إثبات اإليرادات الموزعة عمى فترات األقساط عند تحصيميا يعد أساسًا مناسبًا 

رة " بأنو يجوز توزيع ربح المعامبلت اآلجمة وقد جاء في ندوة البركة الحادية عش.  لمبدأ النضوض
عمى طيمة فترة األجل، سواء تم االتفاق عمى تسديد العوض في نياية األجل أو عمى أقساط، وذلك 
ألن الربح مرتبط بثمن البيع، وناشئ عن تأجيل ذلك الثمن، فيجري عمى الربح ما يجري عمى الثمن 

من خرج في أثناء مدة االستثمار أو  أنألخذ بيذا المبدأ المؤجل من توزيعو عمى مدة األجل، وثمرة ا
 .دخل في أثنائيا يحصل عمى نسبة من الربح تتفق مع مقدار مبمغو ومدة استثماره

 وفق المعيار  إلجارة واإلجارة المنتهية بالتمميكلعمميات االقياس واإلثبات المحاسبي  -2-2-2-2
 (: 8رقم )المعدل المحاسبي 

 1:(4رقم)يمكننا تمخيص المالمح الرئيسية لهذا المعيار من خالل الجدول 
اإلجارة  التفاصيل

 التشغيمية
اإلجارة المنتهية 

 بالتمميك هبة
اإلجارة المنتهية 

 بالتمميك بيعاً 
 رمزًا أم ال

اإلجارة المنتهية 
 بالتمميك قبل
 انتهاء العقد
 بيعًا بقيمة

 األقساط الباقية

اإلجارة المنتهية 
 بالتمميك بيعاً 

 تدريجياً 

 األصلكمفة 
 المؤجر

 ثمن الشراء
 كافة مضافًا إليو

 مصاريفال
 لجعمو صالحاً 
 لبلستخدام.

 ثمن الشراء
 إليو كافةمضافًا 

المصاريف 
 لجعمو صالحاً 
 لبلستخدام.

 ثمن الشراء
 إليو كافةمضافًا 

المصاريف 
 لجعمو صالحاً 
 لبلستخدام.

 ثمن الشراء
 إليو كافةمضافًا 

المصاريف 
 لجعمو صالحاً 
 لبلستخدام.

 ثمن الشراء
 إليو كافةمضافًا 

المصاريف 
 لجعمو صالحاً 
 لبلستخدام.

 مسمى األصل
 المؤجر

 حا/استثمارات
 موجودات مؤجرة

ت حا/موجودا
 إجارة منتيية
 بالتمميك

حا/موجودات 
 إجارة منتيية
 و بالتمميك.

حا/موجودات 

حا/موجودات 
 إجارة منتيية
 بالتمميك

حا/موجودات 
 إجارة منتيية
 بالتمميك

                                                           
 انظر إلى: 1

معايير المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية، المعيار المحاسبي  ،هيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية -
 .301 -300و 278 -272و 270 -268(، مرجع سبق ذكره، ص8لئلجارة واإلجارة المنتيية بالتمميك رقم )

( 8المعالجة المحاسبية لعقود اإلجارة المنتهية بالتمميك لدى المؤجر وفق معيار المحاسبة اإلسالمي رقم )، عمي محمد، المعموري -
 .10، صاألردن. دراسة تطبيقية، كمية العوم اإلدارية والمالية، جامعة اإلسراء، المعدل
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 مقتناة بغرض
 اإلجارة)عند عدم

 المستأجروعد 
 .(بالشراء

 إيرادات اإلجارة

 توزع إيرادات
 بمااإلجارة 
 فترا  يتناسب مع
اإلجارة  ت عقد

 وتثبت
 بحساب إيرادات
 اإلجارة الذي

 بكشف يقفل
 .الدخل

 توزع إيرادات
 اإلجارة بما
 يتناسب مع
 فترا ت عقد
 اإلجارة وتثبت
 بحساب إيرادات
 اإلجارة الذي
 يقفل بكشف

 .الدخل

 توزع إيرادات
 اإلجارة بما
 يتناسب مع
 فترا ت عقد
 اإلجارة وتثبت
 بحساب إيرادات
 اإلجارة الذي
 يقفل بكشف

 .الدخل

 توزع إيرادات
 اإلجارة بما
 يتناسب مع
 فترا ت عقد
 اإلجارة وتثبت
 بحساب إيرادات
 اإلجارة الذي

 بكشفيقفل 
 .الدخل

 تثبت إيرادات
 اإلجارة في فترة
نيا  استحقاقيا وا 
 تتناقص بنسبة
 ما يمتمكو

 المساتأجر من
 حصص.

 التكاليف األولية
لمتعاقد غير 

 المهمة

تحمل ضمن 
مصروفات فترة 
التعاقد في كشف 

 الدخل

تحمل ضمن 
مصروفات فترة 
التعاقد في كشف 

 الدخل

تحمل ضمن 
مصروفات فترة 

كشف التعاقد في 
 الدخل

تحمل ضمن 
مصروفات فترة 
التعاقد في كشف 

 الدخل

تحمل ضمن 
مصروفات فترة 
التعاقد في كشف 

 الدخل

التكاليف األولية 
 المهمة لمتعاقد

توزع حسب 
األساس المتبع 
في توزيع 
مصروفات 
 اإلجارة

توزع حسب 
األساس المتبع 
في توزيع 
مصروفات 
 اإلجارة

توزع حسب 
األساس المتبع 

 في توزيع
مصروفات 
 اإلجارة

توزع حسب 
األساس المتبع 
في توزيع 
مصروفات 
 اإلجارة

توزع حسب 
األساس المتبع 
في توزيع 
مصروفات 
اإلجارة بعد 

حسب توزيعيا 
 حصص الممكية

كمفة اإلصالح 
غير المهمة 
التي يتوقف 

عميها االنتفاع 
 من المأجور

تحمل عمى 
دخل كشف 

الفترة حصمت 
 فييا

تحمل عمى 
دخل كشف 

الفترة حصمت 
 فييا

تحمل عمى 
دخل كشف 

الفترة حصمت 
 فييا

تحمل عمى 
دخل كشف 

الفترة حصمت 
 فييا

تحمل عمى 
دخل كشف 

الفترة حصمت 
فييا بعد توزيعيا 
حسب حصص 

 الممكية
كمفة اإلصالح 

المهمة 
يكون ليا 

مخصص ويوزع 
يكون ليا 

مخصص ويوزع 
يكون ليا 

مخصص ويوزع 
يكون ليا 

مخصص ويوزع 
يكون ليا 

مخصص ويوزع 
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المتفاوتة خالل 
 فترة العقد

عمى كشف 
 الدخل بالتساوي

عمى كشف 
 الدخل بالتساوي

عمى كشف 
 الدخل بالتساوي

عمى كشف 
 الدخل بالتساوي

عمى كشف 
الدخل بالتساوي 
بعد توزيعيا 

حسب حصص 
 الممكية

اإلصالحات التي 
يدفعهاالمستأجر 
 ويتحممهاالمؤجر

تثبت 
حات اإلصبل

عمى مصروفات 
 فترة حدوثيا

تثبت 
اإلصبلحات 

عمى مصروفات 
 فترة حدوثيا

تثبت 
اإلصبلحات 

عمى مصروفات 
 فترة حدوثيا

تثبت 
اإلصبلحات 

عمى مصروفات 
 فترة حدوثيا

تثبت 
بمصروفات بعد 
توزيعيا حسب 
 حصص الممكية

اهتالك 
الموجودات 

 المؤجرة

االىتبلك وفق 
سياسة المؤجر 

 المتبعة

وفق  االىتبلك
سياسة المؤجر 

 المتبعة

يخصم السعر 
غير  الرمزي أو
عند  الرمزي

 حساب االىتبلك

 ىتبلك وفقاال
سياسة المؤجر 
المتبعة وبدون 

 خردة

يخصم ثمن 
الحصة المباعة 
عند حساب 
 االىتبلك

مبمغ ذمم أقساط 
 اإلجارة

يقاس بصافي 
القيمة النقدية 
المتوقع 
 تحصيميا

يقاس بصافي 
القيمة النقدية 
المتوقع 
 تحصيميا

يقاس بصافي 
القيمة النقدية 
المتوقع 
 تحصيميا

يقاس بصافي 
القيمة النقدية 
المتوقع 
 تحصيميا

يقاس بصافي 
القيمة النقدية 
المتوقع 
 تحصيميا

نقل الممكية 
 واإلقفال

 الحسابات

ال يتم نقل 
الممكية وتقفل 
الحسابات 
 بانتياء العقد

تنتقل الممكية 
وتقفل الحسابات 

كافة بسداد 
 األقساط

تنتقل الممكية 
وتقفل الحسابات 
بسداد كافة 
 األقساط والثمن

تنتقل الممكية 
وتقفل الحسابات 
بسداد الثمن 

المعادل لؤلقساط 
 المتبقية

تنتقل الممكية 
وتقفل الحسابات 
بسداد األقساط 
وثمن كافة 
 الحصص

فوات االنتفاع 
ليس بسبب 
 المستأجر

الزيادة عن أجر  اااااااا
يعد التزامًا المثل 

عمى المؤجر 
ويحمل عمى 
 كشف الدخل

الزيادة عن أجر 
المثل يعد التزامًا 
عمى المؤجر 
ويحمل عمى 
 كشف الدخل

الزيادة عن أجر 
المثل يعد التزامًا 
عمى المؤجر 
ويحمل عمى 
 كشف الدخل

الزيادة عن أجر 
لمحصص المثل 

غير المباعة يعد 
التزامًا عمى 

المؤجر ويحمل 
عمى كشف 

 الدخل

عدم رغبة 
المستأجر 

بالشراء في ظل 

انخفاض المبمغ  اااااااا اااااااا
المتوقع تحصيمو 
عن الكمفة 

انخفاض المبمغ  ااااااااا
المتوقع تحصيمو 
عن الكمفة 
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عدم وجود إلزام 
 بالشراء

الدفترية يعد 
خسارة تحمل في 
 كشف دخل فترة

الدفترية يعد 
خسارة تحمل في 
 كشف دخل فترة

عدم رغبة 
المستأجر 

بالشراء في ظل 
وجود إلزام 

 بالشراء

انخفاض المبمغ  ااااااااا اااااااا
المتوقع تحصيمو 
عن الكمفة 
الدفترية يعد 
التزامًا عمى 
 المستأجر

انخفاض المبمغ  ااااااااا
المتوقع تحصيمو 
عن الكمفة 
الدفترية يعد 
التزامًا عمى 
 المستأجر

 جدول من إعداد الباحث ال 
والفتاوى  ذاك المعيار متوافقة مع أحكام الشرعية اإلسبلمية مبلمحبأن الجدول السابق  منيبلحظ      

 ذات العبلقة باستثناء النقاط التالية:
a)  مميك يسمى موجودات إجارة منتيية بالتمميك وىو ما بعقد اإلجارة مع الوعد بالت األصل المؤجر

لذلك ، تداخبًل بين عقد اإلجارة وعقد البيع وال يحافظ عمى استقبلليتيما المطموبة شرعاً  يوجد
ضافة مصطمح مع وعد بالتمميك لتحقيق  يجب تغيير التسمية لتصبح موجودات مؤجرة وا 

 مستمزمات الشريعة اإلسبلمية.
b)  عن أجر المثل التزامًا ، إذ تعد الزيادة بفوات االنتفاع الذي ليس بسبب المستأجرالفقرة المتعمقة

. إن ىذه الحالة تشير إلى أن القسط المستمم ال عمى المستأجر ويحمل عمى كشف الدخل
 يتوافق مع إيجار المثل، وذلك يشير إلى أحد أمرين ىما:

 عتبار نقل الممكية العين المؤجرة مستقببًل االمبمغ األقساط أخذت بنظر يد أن عممية تحد
وىو غير  والبيع وعدم استقبلليتيما اإليجارىذا يعني تداخل عمميتي باحتماالتيا المختمفة، و 

  جائز شرعًا كما ورد في الفتاوى ذات العبلقة.
  نقل ممكية العين المؤجرة مستقببًل ، بنظر االعتبار مبمغ األقساط لم تأخذ أن عممية تحديد

أجر المثل وأن مبمغ القسط حدد بأعمى من أجر المثل بسبب خطأ المستأجر في تحديد 
  وأنو تم باتفاق ورضى.

بأن قياس موجودات اإلجارة عمى أساس التكمفة التاريخية )القيمة العادلة أيضًا يبلحظ كما      
ومات مبلئمة وموثوقة لمستخدمي القوائم المالية، وأن توزيع لمموجودات في تاريخ شرائيا( يعطي معم

التكاليف المباشرة ذات األىمية نسبية )مبالغ كبيرة( عمى فترات التأجير يؤدي إلى تحقيق مبدأ مقابمة 
أن تحميل قائمة الدخل التكاليف غير ذات األىمية نسبية  يتفق مع مفيوم و اإليرادات بالمصروفات، 

لممعمومات. كما نجد إثبات )توقيت االعتراف( إيرادات ومصروفات اإلجارة عند استحقاق  األىمية النسبية
 ساط اإلجارة بما يتفق مع  مبدأ مقابمة اإليرادات بالمصروفات.قأ
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ىو عدم رسممة بو ىذا المعيار في صيغة اإلجارة المنتيية بالتمميك  ما أخذ أنبأوضح البعض قد و      
نما في نيايتو، حيث و ، أي عدم نقل ممكية األصول المؤجرة إلى المستأجر في بداية العقد اإلجارة عقد ا 

كما ىو حاصل في اعتُبر أن ما يحصل عميو المصرف من قسط إيجار كل فترة ىو إيراد ليذه الفترة 
 1اإلجارة التشغيمية.

 
 

 خالصة الفصل األول
مفيوم التمويل اإلسبلمي  فيو دراسة اولتنخمص الباحث من خبلل عرضو لمفصل األول الذي      
 تحكمو أنو كماتمك المصارف، األنشطة م من أىيعد ا التمويل أن ىذب، في المصارف اإلسبلميةا وآلياتي

يتم بعدة صيغ منيا ما ىو قائم عمى و المصرفية،  والمخاطرمجموعة من القواعد والضوابط والمعايير 
ومنيا ما ىو قائم عمى أساس المديونية كالمرابحة واإلجارة  أساس المشاركة كالمضاربة والمشاركة،

تم تسميط في المصارف اختبلف كيفية تطبيقيا من الناحية المحاسبية ونظرًا لتنوع ىذه الصيغ و ، وغيرىا
  .الضوء عمى معايير المحاسبة الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية

بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الييئة عند تمتزم المصارف اإلسبلمية  أنوإلى  الباحث خمصكما      
وذلك من  ،في اتخاذ قرارات تعامميم مع ىذه المصارف عمى مستخدمي قوائميا الماليةر يأثتليا  فيكون

ومنيم المحممين  تمبي احتياجات مستخدمي ىذه القوائمذات معمومات مفيدة قوائم مالية خبلل إعداد 
عممية قياس وتقييم األداء المالي ليذه  دقة وصحةتساعد في الحكم عمى مدى  كما أنيا، الماليين

     في الفصل الثاني. يتم تناولياالتي سو  ،المصارف
 

                                                           
. مكتبة ومطبعة لية، المحاسبية، االقتصادية، التشريعية، التطبيقيةالةتأجير التمويمي ومداخمه " الما(. 2000، محمد سمير، )عبد العزيز 1

 . 97 -96اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، ص
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 األداء املايل يف املصارف اإلسالهاةاتا  ياا  جم: الفصل الثاني
 تمهيد:
ن جوهر النشاط المصرفي لمصارف اإلسالمية يرتكز عمى جذب المدخررات والييداب وتوفيا دا فدي إ 
نتددا ه هددذا ثددب توزيدد  مددن ، و المتعددخخة فددي إطددار صدديو التمويدد  الضددواوط الشددرعيةاالقتصدداخية وفدد   األنشددطة

تمددد  الواجودددة الومدددو  لمدددن  هدددخاف والدددذي يعدددخ ودددخورس هدددخفًا  ساسددديًا  ،فيددد طدددراف المشددداركة ألالنشددداط عمدددى ا
ال وهدددد  هييت ددددا   ب مددددن معرفددددة قددددخرت ا عمددددى ومددددو   هددددخاف ا المنفمددددات صالمصددددارف  ولتددددتمكنالمصددددارف، 

 .ر  نشاط ا ص خاهها  المالياأل نشطت  وونتا ه فإن ا وهاجة إلى قياس وتيييب  ،والوسا   المناسوة
وسددا   ماليددة ويكمددن فددي فعاليددة جددذب المددوارخ الماليددة واسددترخام ا منفمددة ألي ن األخاه المددالي وا  
، كمدا ة قيداس وتييديب  خا  دا المداليمن قياب المنفمة وعمميدكان الوخ ولمعرفة مخى فعالية هذا األخاه متاهة، 

سدواه كاندت المؤشدرات معدايير و مدن التب فدي  لمدب الهداالت إال وتدوفر مجموعدة ن قياس األخاه المالي ال يإ
 خاه.لمعرفة نياط اليوة والضعف في األ ، وذل خيخس وتهخيخ اتجاس تطورسالتي تمكن من ته كميةلير و  كمية

 لممصددارف اإلسددالمية لويدددانالمددالي ماهيددة عمميددة قيدداس وتييدديب األخاه ويتعددره هددذا الاصدد  إلددى 
لممصددارف ككدد  و خاه الصدديو التمويميددة كجددزه مددن هددذا عمميددة قيدداس  خاه المددالي و هددخاف  هميددة ومجدداالت 

سدترخاب اليتنداو  والخارسدة والتهميد  هذس العممية، ومن ثدب إعخاخ لى التعرف عمى مراه  ، واإلضافة إاألخاه
قيداس األخاه المدالي عمدى مجداالت وذل  من التعرف في عممية اليياس والتيييب،  المؤشرات المالية صالكمية 

واسددترخاب المؤشددرات لممصددارف  - ة والروهيددة وتنميددة وتوفيددف المددوارخ والمددالهة الماليددةمددن هيددث السدديول -
 هيث يتب تناو  هذا الاص  من رال  الموهثين التاليين: المالية.

 هاهاة عولاة ياا  وتقاان األداء املايل.املبحث األول:  -
 املبحث الثاني: جماتا  استخذام هؤشرا  األداء املايل. -
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 ماهية عممية قياس وتقييم األداء المالي: بحث األولملا
 مقدمة:

العمميات التي تعتمد عمييا المنظمة في تحقيق أىدافيا  أىم األداء من عممية قياس تعتبر     
ستراتيجيتيا، حيث تساعد في الكشف عن سالمة أداء مختمف األنشطة والوظائف، وبالتالي معرفة نقاط  وا 

األداء ومحاولة تالفييا وتحسينو وصواًل إلى أداء أفضل، ومعرفة نقاط القوة ىذا الضعف الموجودة في 
 ،ومجاالت قياسووتعريفو وسنتناول في ىذا المبحث مفيوم األداء عمومًا  ه.ومحاولة تعزيزىا بيدف تطرير 

سة عممية دراومن ثم يتم  ،وتعريف عممية قياسو مفيومو بيانومن ثم التركيز عمى االداء المالي من حيث 
وتقييم ىذا األدء بدءًا بتعريفيا وأىميتيا وأىدافيا، مرورًا بمجاالت استخداميا، وصواًل إلى مراحل  قياس

 ، وذلك من خالل ما يمي:إعداد ىذه العممية
 عممية قياس وتقييم األداء: مفهوم -1
 :قياس األداء -1-1

 عمومو في يشير والذي عامًة، ءاألدا مفيوم توضيح من أوالً  البدبمفيوم قياس األداء  البدء قبل
 وبيذا واالستمرارية، بالشمولية ويتصفتُنجز  أن يجب كما األعمال إنجاز إلى يقود الذي الفعل ذلك إلى

 المعايير من مجموعة بأنو باألداء يقصدكما  العمل، سوق في وبقائيا المنظمة لنجاح المحدد ُيعتبر
 المنظمة، ونتائج أنشطة عمى قّيم حكم إعطاء من وُتمكن حثونالبا يحددىا التي والقياس لمتمثيل المالئمة
 عمى وقابميتيا المنظمة لقدرة انعكاس بأنو األداء البعض عّرف ولقد 1.بيا المحيطة الخارجية البيئة وعمى
 الخارجي، واألداء الداخمي األداء: ىما أساسيين نوعين إلى المنظمة أداء تقسيم ويمكن 2.أىدافيا تحقيق
 :التالية التوليفة من أساساً  ينتج فيو الموارد من المنظمة ىذه تممكو ما بفضل ينتج األول ءفاألدا
 صنع عمى قادر استراتيجي مورد اعتبارىم يمكن الذين المنظمة أفراد أداء وىو: البشري األداء -أ 

 .مياراتيم استغالل خالل من التنافسية األفضمية وتحقيق القيمة
 .فّعال بشكل استثماراتيا استعمال عمى المنظمة قدرة يف ويتمثل: التقني األداء  -ب 
 .المتاحة المالية الوسائل واستخدام تعبئة فعالية في ويكمن: المالي األداء  -ج 
 وال لممنظمة الخارجي المحيط في تحدث التي التغيرات عن الناتج األداء فيو( الخارجي) الثاني األداء أما

 بمثابة البعض يعتبره حيث ،لممنظمة المالي األداءالبحث ىو  ىذا في مناييُ  وما 3إحداثو، في تتسبب

                                                           
. رسالة دكتوراه، كمية تقييم األداء المحاسبي واستراتيجيات تطويره في شركات الصناعات التحويمية في اليمن ،(6006، فؤاد، )العفيري 1

 .44االقتصاد، جامعة دمشق، ص
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. رسالة ماجستتير، كميتة الحقتوق والعمتوم االقتصتادية، جامعتة بستكرة، األداء المالي لممؤسسة االقتصادية " قياس وتقييم "(. 6006، عادل، )عشي 3
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 وذلك المستقبل، ومجابية قيمة إنشاء عمى قدرتيا مدى معرفة بغية المنظمة لدى المالي لموضع تشخيص
 مع الممحقة واإليضاحات... ( وغيرىا الدخل، قائمة المالي، المركز قائمة)  المالية القوائم عمى باالعتماد
  1.المنظمة إليو تنتمي الذي النشاط أو والقطاع االقتصادي لظرفا مراعاة
 اعتبر حيث ألىدافيا، المنظمة تحقيق مستوى معرفة بيدف األداء ليذا قياس بعممية القيام من والبد     
 عن ُتعبر المنظمة أن من انطالقاً  تحقيقو، إلى المنظمة تسعى الذي األساسي اليدف طويمة لفترة الربح
 أكبر أرباحاً  تحقق التي المنظمة أن ىو السائد التصوركان ف لذلك. تحققيا التي األرباح خالل من أداءىا
 جديدة أدوات عن البحث إلى بالمحممين دفعت المحيطة التطورات أن غير أفضل، أداء لدييا التي ىي

 مستوى عمى لمتعرف المنظمة استخدمت حيث أدائيا، عن أدق بصفة ُتعبر لكي المنظمة، أداء لقياس
 أو األفضل نحو سواء عمميا في حققتو الذي التطور ُتظير التي المؤشرات من مجموعة الفعمي أدائيا
 عمى العائد الصافية، النتيجة المضافة، القيمة اإلنتاجية، مؤشر في المؤشرات ىذه وتتمثل األسوأ، نحو

  2.المنظمة ألداء لماليا الجانب عمى ُتركز أنيا حيث االقتصادية، المردودية االستثمار،
 كافة يغطي بشكل أىدافيا تحقيق لممنظمة يمكن كيف لتحديد منيجاً  األداء قياس عمميةوتعتبر      

  3:األداء لقياس مجاالت عدة وىناك. المنظمة ألىداف مستمر تحسين في التوجو مع داخميا المستويات
 المالي األداء مجال : 

 الكمية المؤشرات من مجموعة الستخالص المالية القوائم ميلتح عمى المالي األداء يعتمد     
 الالزمة اإلجراءات التخاذ تمييداً  أسبابيا، وبيان واالنحراف، الخمل مواطن عمى الوقوف بيدف

 . لتصحيحيا
 التكاليفي األداء جالم : 

 اتجةالن االنحرافات لكشف تستخدم التي والمعايير المؤشرات من مجموعة عمى يعتمد حيث     
 والطويل، القصير األجمين في ومحركاتيا أسبابيا وبيان بالمخطط، الفعمي األداء مقارنة عن

 .الالزم التصحيح إلجراء يمزم ما واتخاذ
 المالي غير األداء مجال : 

 حدة وزيادة األسواق انفتاح - المنظمات أعمال بيئة شيدتيا التي التغيرات دفعت لقد     
 المالية، الجوانب عن فقط ليس البيانات جمع إلى - والعولمة الجمركية يةالحما وتقميص المنافسة

 بالجوانب المتعمقة البيانات مثل المالية غير األداء بمقاييس المرتبطة الجوانب عن أيضاً  بل
 . ووالئيم العمالء ورضا والجودة بالعاممين المتعمقة والنواحي والتشغيمية التسويقية

                                                           
 .9. مكتبة عين شمس، القاىرة، مصر، صاالتجاهات الحديثة في التحميل المالي والمحاسبي ،(6002) ، أحمد،حسبو 1

2
 Eccles, Robert G., Op. Cit., Pp133-134  

 . دراسة تطبيقية عمى شركة سيريتلإمكانية استخدام بطاقة األهداف المتوازنة في رفع كفاءة األداء، (6020) ، عبد اهلل عصام،القواص 3
 .  47لالتصاالت، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد، جامعة دمشق، ص
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 أو رقم صيغة في ووضعو لمشيء الجبري التقييم عممية بأنياأداء قياس  مميةع البعض عرف ولقد     
  1.وغيرىا والطول، كالوزن، قياس بوحدة مصحوبة مئوية نسبة أو مبمغ أو عدد
ن المنظمة، لدى  المحددة األىداف إنجاز نسبة ىو األداء بأن لباحثا ويالحظ       البد اإلنجاز ىذا وا 
 .األىداف ىذه تحقيق في اإلنجاز ىذا فعالية مدى معرفة أجل من قياس لعممية يخضع أن من
 تقييم األداء: -1-2

 مطموب، ىو ما مع فعمياً  انجازه تم ما مقارنة من البد بل كاف غير وحدىا األداء قياس عممية إن     
 مقارنة مع الفعمي األداء قياس عممية ىي التقييم فعممية إذاً . كفاءتو لمعرفة اإلنجاز ىذا تقييم بمعنى
  2.األداء ذلك لتحسين والضرورية المالئمة اإلجراءات اتخاذ بيدف تحقيقو بالمطموب نتائجيا
 عناصر مقارنة عممية ىي المصرفي األداء تقييم عممية بأن البعض يرىالمصرفي  العمل ناحية ومن     

 وىذا. الكفاءة من يةعال بدرجة تم قد المصرفي النشاط أداء أن من لمتأكد بمخرجاتو النشاط مدخالت
 :ىما مظيرين توضيح في يسيم التعريف
 .األداء فعالية بتقويم وُيعرف المخططة، أو المقررة األىداف تحقيق مدى بقياس يتعمق: األول -
 بتقويم وُيعرف األىداف، تمك لتحقيق اتبعت التي األساليب وكفاءة مالئمة بمدى يتعمق: لثانيا -

  3.األداء كفاءة
 تالزم من ضير وال التقييم، عممية من أساسية مرحمة القياس عممية أنب مما سبق باحثميتبين ل     
 لتالي: ىيا التعريف الي مقترحاً األداء  وتقييم قياس عممية عمييا يطمقواحدة  عممية في العمميتين ىاتين
 بمعايير رنتيامقا ثم ومن الكمية، المؤشرات من مجموعة باستخدام( المصرف) المنظمة نتائج قياس عممية
 .تضيقيا أو وتصحيحيا الضعف نقاط وعن وتعزيزىا، القوة نقاط عن الكشف بغية مسبقًا، محددة

 أهمية عممية قياس وتقييم األداء: -2
إن أىمية ىذه العممية لدى المصرف نابعة من أىمية ىذه المنظمة ودورىا األساسي في تحقيق      

عمل كأوعية تتجمع فييا مدخرات األفراد والمنظمات األخرى، ومن ثم التنمية االقتصادية لمبمد ككل، فيي ت
تتولى عممية ضخ ىذه األموال عمى شكل قروض واستثمارات، وبذلك تتعدد األطراف وتتنافس في 
الحصول عمى موارد المصرف كاًل حسب احتياجاتو ورغباتو، ولقد تزايدت ىذه األىمية لدى المصارف 

رًا لخصوصية نشاطيا، ولضخامة األموال التي تتعامل بيا، وسرعة دوران خالل السنوات األخيرة نظ
وباإلضافة إلى النجاحات الكبيرة التي حققتيا في األموال الخاصة)المالك( واألموال المودعة )المودعين(، 

استطاعت ىذه المصارف من رفع حصتيا من إجمالي الموجودات المصرفية من حيث  الساحة المصرفية
كما زاد صافي أرباحيا بمعدل سنوي ىائل  6008% حتى عام 4..2إلى  6006عام  نياية% في 8.8

                                                           
 .87. مجمة العموم اإلنسانية ،العدد األول، جامعة بسكرة، صاألداء بين الكفاءة والفعالية "مفهوم وتقييم" ،(6002، عبد المميك، )مزهودة 1
 .9ص. دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، تقييم األداء "مداخل جديدة لعالم جديد" ،(6006، توفيق، )عبد المحسن 2
 ..6. دون دار لمنشر، مصر، صإلسالميتقويم أداء النشاط المصرفي ا ،(2990) ،، غسانقمعاوي 3



 األداء الماليوتقييم ماهية عملية قياس   المبحث األول – الثانيالفصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

54 
 

 %67% كما زاد أيضًا إجمالي الوائد بنسبة وصمت إلى 49ليبمغ  6007 – .600خالل الفترة ما بين 
، يولقد توقع خبراء في صناعة التمويل اإلسالم 6006.1سنويًا خالل األعوام الثالثة المنتيية في العام 

بأن تصل قيمة األصول التي تديرىا المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية عمى مستوى العالم بحمول 
  2تريميونات دوالر أمريكي. 4إلى نحو  6060عام 
في القطاع المصرفي المعاصر، المصارف اإلسالمية أحد األوعية االستثمارية  اعتبارباإلضافة إلى      

في الساحة المصرفية استطاعت أن تثبت وجودىا في ىذه الساحة، من خالل  الرغم من حداثة نشأتيافب
أحكام الشريعة اإلسالمية، مع  وافقةتتقديميا مجموعة من الخدمات والصيغ التمويمية واالستثمارية الم

وبشكل يالءم احتياجات العمالء ذوي الطابع اإلسالمي، فكان البد من قياس وتقييم األداء المالي ألنشطة 
ىذه المصارف، بيدف تحديد مركزىا المالي، ومعرفة نقاط القوة والضعف في أدائيا المالي، من أجل 

 3.القوة وتالفي الضعف في المستقبل تعزيز
نشطة ىذه األأداء تمك الصيغ التمويمية باعتبارىا إحدى أىم  قياس وتقييمعممية مما يستوجب أىمية      

 لممصارفأىمية عممية قياس وتقييم أداء صيغ التمويمية  ىتتجم، حيث ريالمصارف وعمودىا الفق
 4فيما يمي: اإلسالمية 

 معرفة مدى تمبية ىذه الصيغ الحتياجات العمالء:  -6-2
 فإذا كانت الصيغة تمبي تمك االحتياجات فعمى المصرف التوسع في تقديميا والعكس صحيح.        

 معرفة مخاطر ىذه الصيغ:  -6-6
م ىذه الصيغة لمعمالء من التعرف عمى مخاطرىا وىل ىي مخاطر عالية أو البد قبل تقدي

 متوسطة أو منخفضة.
 معرفة مدى تمبيتيا الحتياجات المصرف:  -.-6

فمن أىمية تقييم أداء الصيغة معرفة مدى تمبيتيا الحتياجات المصرف، وىل تحقق ىذه الصيغة 
كان العائد المتوقع الحصول عميو مناسبًا مع  عائدًا مناسبًا أو ال في ضوء مخاطر التطبيق. فإذا

 مخاطرىا، فالبد من التوسع في تطبيق تمك الصيغة والعكس صحيح.
 معرفة مشكالت ومعوقات تطبيقيا: -6-4

 تطبيق ىذه الصيغة.فالمصرف يريد التعرف عمى مشكالت والمعوقات التي تصادفو عند 

                                                           
دارة لالستثمارات التسويقية و شركة األضواء الدولية  اإلسالمي وتم نشر نتائج ىذه الدارسة بواسطةالمجمس العالمي لالقتصاد قام بيا  دراسة 1 ا 

 .5عمان، األردن، ص .القميمة الماضيةتقرير عن أداء البنوك اإلسالمية ودرجة االنجازات التي حققتها خالل السنوات ، (6008)المشاريع، 
، مقال منشور عمى .629المجمة االقتصادية، العدد . عمال المصرفية اإلسالميةأ بتنامينظام المالي العالمي مرهون توزان ال(، 6020، )خبراء 2

 http://www.aleqt2010/09/25/article-446308.htmlالموقع: 
 .60، مرجع سبق ذكره، صمصرفي اإلسالميتقويم أداء النشاط ال، غسان، قمعاوي 3
. النتدوة نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل االستتثمار فتي البنتوك اإلستالمي " المرابحتة والمضتاربة والمشتاركة " ،(6005) ،، محمدالبمتاجي 4

  .6الدولية نحو ترشيد مسيرة البنوك اإلسالمية، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ص
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 معرفة مدى منافستيا لمصيغ التقميدية: -6-5
ييدف المصرف من تقويم أداء الصيغ التمويمية التعرف عمى مدى إمكانية منافستيا لمصيغ حيث 

 التقميدية المقدمة.
 :العوامل المؤثرة في األداء -3

المصرفي بعد عوامل منيا ما ىو داخمي )العوامل المنظمية( ومنيا ما ىو خارجي  يتأثر األداء     
 1العوامل:)العوامل البيئية( وقيما يأتي أىم ىذه 

 العوامل المنظمية: -3-1
 ىي:صرف ذاتو و يقصد بيا العوامل الداخمية والخاصة بالم     

 حجم األعمال:  2-2-.
إن حجم الموارد التي يمتمكيمصرف وطبيعة تراكيبيا وحركتيا تمثل عوامل ىامة وذات تأثير كبير      

ىذه الموارد، وانخفضت التكاليف حجم  ، فكمما ازدادفي تحديد كفاءة وانتاجية األنشطة المصرفية 
اإلجمالية ليا، وقمت كمية المسحبات منيا، ساعد ذلك عمى رفع الطاقة التشغيمية المتاحة في المصرف، 

 األمر الذي يسيم في تحسين إنتاجية المصرف وربحيتو.
 التكنولوجيا المستخدمة:  -2-6-.

في ودرجة األتمتة في ىذا العممز فكمما ازداد وىي األساليب المستخدمة في انجاز العمل المصر      
استخدام التكنولوجيا وارتفعت درجة األتمتة في العمل المصرفي، كمما أدى ذلك إلى رفع جودة الخدمات 

 المصرفية، وتخفيض التكمفة وزيادة الربحية.
 الكفاءة اإلدارية:  -.-6-.

عمى تحقيق االنسجام في العالقات داخل أي كفاءة اإلدارة في اتخاذ القرارات، ومدى قدرتيا      
المصرف، وتطوير عمميات التعاون والعمل الجماعي، ومدى قدرتيا عمى دفع فريق العمل لمتعامل مع 

 األطراف الخارجية بأسموب يعكس الجودة في الخدمات المصرفية.
 العوامل البيئية: -3-2

 وتقسم إلى:وىي العوامل الخارجية التي تؤثر في األدء المصرفي      
 البيئة القانونية والسياسية: -6-2-.

 أي الظروف السياسية لمبمد الذي يقيم فيو المصرف والقوانين الناظمة لمعمل المصرفي في ىذا البمد.      
 البيئة االقتصادية: -6-6-.

الفرص وتشمل طبيعة النظام االقتصادي والموارد المتاحة في البمد، وكذلك المناخ االستثماري و      
 االستثمارية المتوفرة.

                                                           
-669دار وائل، عمان، ص. إدارة البنوك " مدخل كمي واستراتيجي معاصر "(، 6000، مؤيد عبد الرحمن، )الدوريفالح حسن، ، الحسيني 1

6.2. 
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 البيئة االجتماعية:  -.-6-.
ومستوى الوعي والثقافة التي تؤثر في قرارات وىي العادات والتقاليد والمعتقدات التي يؤمن بيا االفراد،     

 المصرفية، والخدمات التي تقدميا المصارف. األفراد الخاصة بالتعامل مع طبيعة األنشطة
 :األداءوتقييم  سأهداف عممية قيا -4

في تحديد ورقابة وتحسين أداء منظمة ما،  أداءوتقيييم  يتمثل اليدف األساسي عمومًا لعممية قياس     
األنشطة التي تقوم بيا المنظمة، ولكي يتم تحقيق ىذا اليدف البد من تحقيق مجموعة من األىداف 

   1الفرعية، ومن ىذه األىداف كما يراىا البعض: 
وىذه المعمومات يتم  ،مومات التي يمكن بواسطتيا التأثير عمى طريقة األداءتوفير المع -4-2

 استيفاؤىا من خالل مجموعة مقاييس األداء.
 دعم عممية اتخاذ القرار. -4-6
 إعداد تقارير األداء التي تتضمن المعمومات الالزمة التخاذ الخطوات التصحيحية. -.-4
 ة التنافسية.توجيو اإلدارة نحو مواطن التحسين التي تحقق القدر  -4-4
والحكم عمى درجة التقدم في تحقيقيا والمعوقات التي  تحقيق األىداف اإلستراتيجية لممنظمة، -4-5

 زعمى كفاءة أداء المنظمة تؤثر
قياس كفاءة األنشطة محل التقييم وتحديد ما يحتاجو منيا إلى تطوير تمك التي تحقق انحرافًا  -4-6

لى تعزيز تمك التي تحقق انحرافًا م  وجبًا عن ذلك األداء المستيدف.سالبًا، وا 
في تطوير األداء وتقييم في النشاط المصرفي لعممية قياس بينما يتمثل اليدف األساسي خصوصًا      

تحقيق وليتم  وتحسين مستوى النشاط المصرفي ليتماشى في تطوره مع التوسع والتقدم االقتصادي لمبمد،
، فروع وأقسام النشاط المصرفي: شمولو لكافة خصائص أىمياة ىذا اليدف البد من أن يتميز بعد

 ةواقيعضرورة تمتع ىذا اليدف بالالتنظيمية والتخطيطية، و ك األخرى وارتباطو بالوظائف اإلدارية
بالمرونة والقدرة عمى ىذه العممية  تمتعكذلك نتائج إيجابية، والقدرة العالية لمقائمين بتحقيق ، ةموضوعيالو 

من ناحية والنشاط  ع التطورات والتغيرات الحاصمة في البييئة االقتصاديةتماشى ملت التطور الدائم
  2.المصرفي من ناحية أخرى

 :األداءوتقييم  مجاالت عممية قياس-5
لمحكم عمى  (المصارفالمنظمات )أداء المصرف عبارة عن وسيمة تستخدميا وتقييم  إن عممية قياس     
التي تتبعيا، وذلك من خالل مقارنة األداء الفعمي باألداء  يجيةاالسترات فعالية، وعمى مدى عمميانتائج 

 آلية التصحيح المناسبة. اتخاذ المستيدف، والوقوف عمى االنحرافات وتحديد أسبابيا و 
                                                           

. استتخدام مقيتاس األداء المتتوازن فتي بنتاء نظتام لقيتاس األداء االستتراتيجي فتي بيئتة األعمتال المصترية ،(.600) ، عبد الترؤوف،زغمول جودة 1
 .  46.جامعة طنطا، العدد األول، صالمجمة العممية، 

 .70. بيروت، لبنان، صالبنوك العربية والكفاءة االستثمارية. اتحاد المصارف العربية ،(6004)، عماد صالح، سالم 2
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 1أداء المصارف اإلسالمية في المجاالت التالية: وتقييم  وتتمثل عممية قياس     
 الشرعية في كافة أنشطتو:  تقييم أداء المصرف اإلسالمي من حيث السالمة -5-2

تعتمد المصارف اإلسالمية عمى مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين مصمحة      
الفرد والمجتمع، وبالتالي يجب االبتعاد عمى المحظورات، وتمويل المشاريع التي ال تتعارض مع أسس 

 الفوائد والجيالة. الشريعة، وذلك من خالل خمو المعامالت المصرفية من
 تقييم أداء المصرف اإلسالمي كوسيط مالي: -5-6

يتضمن ىذا المجال تقييم نشاط المصرف وكفاءتو في تجميع الموارد وفي توجيييا نحو االستخدامات      
المناسبة حيث يتم ذلك من خالل معرفة مدى قيام المصرف بدعم موارده الذاتية خالل السنة، ومدى 

ودائع التي تشكل أىم الموارد المالية لديو، ومدى التغّير في بنود االستثمارات التي تمثل قدرتو في تجميع ال
توظيف األموال، ومدى درجة تطور العائد المحقق من االستثمارات، ودرجة المخاطر المرتبطة بيذه 

 االستثمارات.
 :تقييم أداء المصرف اإلسالمي من حيث كفاءتو في التسويق المصرفي -.-5

ر التسويق أىم أسباب تقدم وبقاء المصارف، لذا البد من التعرف عمى احتياجات المتعاممين مع يعتب     
المصارف، والعمل عمى إشباعيا، مما يتطمب دراسة الخدمات التي ينبغي تقديميا وتصميميا وفقًا 

األسعار الحتياجات ورغبات طالبييا شريطة أال تتعارض مع أحكام الشريعة، وتقديم تمك الخدمات ضمن 
 المنافسة مع االلتزام بالوقت وعدم إضاعتو.

 :تقييم أداء المصرف اإلسالمي من حيث إدارتو لممخاطر -5-4
ومن  .من أىم اعتبارات تعظيم األرباح في األجل الطويل يإن المحافظة عمى سالمة رأس المال ى     

ت المصرف مع مراعاة التوافق العوامل المساعدة في المحافظة عمى رأس المال، ىو التنويع في استثمارا
كما يمكن تكوين صناديق استثمارية لدرء المخاطر  .بين استحقاقات االستثمارات واستحقاقات إيداعاتو

المصرفية من خالل توزيع المخاطر بتعدد منافذ االستثمار، وقيام المستثمر باختيار مدة االستثمار التي 
لمحددة األجل )قصير أو طويل( التي سيتعامل معيا في تناسبو، من خالل اختياره لألوراق المالية ا

صندوق االستثمار، والبد من وجود إدارة متخصصة في إدارة المخاطر، والتزام المصرف بتطبيق نسبة 
 كفاية رأس المال المطموبة.

 :تقييم أداء المصرف اإلسالمي في تحقيق الربح -5-5
ي لنجاح أي مصرف بشكل عام، فرفع مستوى يعد تعظيم الربح اليدف النيائي والمعيار النوع     

األرباح فوق المستوى الموجود في المصارف المنافسة ىو المعيار الحقيقي لكفاءة أي مصرف، والوصول 
 إلى مستوى عاٍل من الربح غير مناف ألصول الشريعة.  

                                                           
االقتصتتاد،  كميتتة، ة دكتتوراه. رستتالدور المؤشتترات الماليتتة فتتي تقيتتيم األداء المتتالي لالستتتثمارات فتتي المصتتارف اإلستتالمية ،(6026)، ، ربتتىجتركس 1

  .72-70، صسورية، جامعة حمب
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 األداء مراحل عممية قياس -6
في أربع مراحل أساسية مكممة لبعضيا األداء قياس وتقييم عممية إعداد مراحل حصر  يمكنعمومًا      

أواًل بمرحمة جمع المعمومات  ىذه العمميةتبدأ حيث البعض، غياب واحدة منيا تعرقل العممية ككل، 
باألداء  األداء الفعمي مقارنةمرحمة قياس األداء الفعمي، وبعد ذلك مرحمة ثم يأتي بعدىا  الضرورية، ومن

 .تصحيحيااتخاذ إجراءات ، وتنتيي أخيرًا بمرحمة دراسة االنحرافات و المطموب
  1وتتمثل مراحل ىذه العممية في الترتيب التالي:

 :جمع المعمومات الضروريةمرحمة  -6-1
 ر أساسية وىي:مصاد ةثالثمن خالل  المعموماتالحصول عمى عممية تتطمب ىذه الإن      
 المالحظة الشخصية:  -6-2-2

يتمثل في نزول المالحظين إلى ميدان األنشطة ومالحظة ما  الشخصية منيجاً المالحظة تعد      
لون ؤو ، وأثناء المالحظة يشعر المسالمنظمةيجري فيو، وتعتبر من أقدم وسائل معرفة ما يحدث في 

 ، والتحدث مع منفذييا.المنفذةبالرضا عند مالحظتيم  لألعمال 
 التقارير الشفوية: -6-2-6

في سمسمة المحادثات والمقاءات التي تتم بين الرئيس ومرؤوسيو. والمثال عمى ىذه التقارير تتمثل      
، ويتم ذلك بغية موظفين البيعو مدير المبيعات ىو المقاء اليومي  بين  ىذا النوع من المعمومات،

 .المشاكل المعترضة لعمميمو  أىم اإلنجازاتالتعرض إلى 
 التقارير الكتابية: -.-6-2

بشكل واسع لمحصول عمى  - خاصة منيا الكبيرة -المنظمات بية في تستعمل التقارير الكتا     
قدم التقارير الكتابية معمومات تُ حيث . المحققة لتمك المنظماتنجازات اإلمختمف المعمومات المتعمقة ب

كميا تشكل سجل دائم يسمح بعممية القياس  شكل إحصاءات مفصمة عمىعادة  عطيات كاممةمو 
جراء مختمف  ، واألمثمة عمى ىذا النوع من مصادر المعمومات كثيرة نذكر منيا: الدراساتوالمقارنة وا 

 قائمة المركز المالي، قائمة الدخل واإليضاحات الممحقة بالقوائم المالية.
ويرى الباحث بأن المالحظة الشخصية والتقارير الشفوية والكتابية مصادر لممعمومات مكممة لبعضيا 

 تقييم األداء.البعض في إجراء عممية قياس و 
 مرحمة قياس األداء الفعمي: -6-2

من خالليا تتمكن المنظمة من قياس فعاليتيا وكفاءتيا. ويتثمل تقييم وىي المرحمة الثانية من عممية ال     
قياس األداء بالعممية التي تزود إدارة المنظمة بقيم رقمية فيا يخص أداؤىا بناء عمى معايير الفعالية 

                                                           
 :إلى انظر 1

 .60 -27. مرجع سبق ذكره صاألداء المالي لممؤسسة االقتصادية " قياس وتقييم "، عادل، عشي  -
 .90 -88. مرجع سبق ذكره، صاألداء بين الكفاءة والفعالية "مفهوم وتقييم"، عبد المميك، مزهودة    -
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ممية القياس إال بتوفر مجموعة من المؤشرات التي ُتعتبر من أدوات القياس، ولقد وال تتم ع 1،والكفاءة
المختمفة التي يستخدميا المحمل الوسائل والطرق واألساليب مجموعة من ُعرفت ىذه المؤشرات بأنيا 

عف نقاط الضو  المالي لموصول إلى جوانب التقييم المختمفة لمنشاط االقتصادي لدى الوحدات االقتصادية،
 2.والقوة في عممياتيا المالية والتشغيمية

  3:تشمل مرحمة قياس األداء الفعمي في )المنظمات( المصارف عمى مجموعة من األدوات أىميا و      
 التقارير: -6-2-1

ما توفره بالميمة في مرحمة قياس األداء الفعمي لمعمل المصرفي،  إن التقارير من األدوات المستخدمة     
الفعمي لمعمل المصرفي، والحكم عمى مدى كفاءة ىذا العمل، ومما ال المالي لوضع من معمومات عن ا

شك فيو بأنيا من أىم أدوات الرقابة المصرفية العتبارىا إحدى وسائل االتصال بين المستويات المختمفة 
المعمومات التي تتضمنيا التقارير تشمل مختمف وأن  في المصرف، وكذلك بين المصرف وفروعو.

شطة المصرفية مثل تطور الودائع وفقًا ألنواعيا، وتحميل اإليرادات والمصروفات ، وأسباب التغير في األن
مختمف بنود ميزانية المصرف، وكذلك ىناك تقارير خاصة باالحتياطيات والسيولة والمعامالت الخارجية 

 في المصرف.
أن التقارير يجب أن تحتوي القوائم  إلى FASBوقد أشار مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي      

المالية والكثير من المعمومات المالية وغير المالية التي ال توجد في القوائم المالية مثل: المعمومات عن 
العوامل االقتصادية والسياسية التي قد تؤثر في الوحدة مستقباًل، وتتضمن تقرير مجمس اإلدارة وتقرير 

 . 4اجع الحسابات اإلدارة التنفيذية وتقرير مر 
المعمومات أن تتوافر فييا  ممصارف اإلسالمية الغاية منيا، البدل ولكي تحقق التقارير المنشورة     
 5التالية:
معمومات عن التزام المصرف بالشريعة اإلسالمية في عممياتو ومعامالتو، وتوثيق ىذا االلتزام،  -أ 

 الفين لمشريعة في حال حدوثيما.وتوفير معمومات تساعد عمى تحديد الكسب والصرف المخ
معمومات عن الموارد االقتصادية لممصرف وااللتزامات الناشئة عن ىذه الموارد، وتأثير العمميات  -ب 

 واألحداث والظروف التي تؤدي إلى تغيير في الموارد وااللتزامات المترتبة عمى ذلك.
 ال المصرف وأوجو صرفيا. معمومات تساعد الجية المختصة عمى تحديد الزكاة الواجبة في أمو  -ج 

                                                           
، العتتتدد الثتتتاني، معيتتتد اإلدارة العامتتتة، الريتتتاض، 4.. دوريتتتة اإلدارة العامتتتة، المجمتتتد تقيتتتيم األداء التتتوظيفي ،(2994)، ، احمتتتد بتتتن حمتتتادالحمتتتودة 1

 .  7..ص
 .42، ص. منشورات جامعة حمب، حمبالتحميل المالي المحوسب، (6006)، ، عالء الدينجبل 2
 ..626ص. دار الفكر، عمان، األردن، إدارة البنوك ،(2997)، ، مدحت إبراىيمالطراونة، ميدي حسن، زويمف، سميمان أحمد، الموزي 3
 .5ص. جامعة الممك سعود، الرياض، تحميل التقارير المالية ،(2994)، ، محمود إبراىيمتركي 4
-27ص همرجتتع ستتبق ذكتتر  .. معتتايير المحاستتبة والمراجعتتة والضتتوابط لممؤسستتات الماليتتةاإلستتالمية الماليتتة لممؤسستتات هيئتتة المحاستتبة والمراجعتتة 5

28. 
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معمومات تساعد عمى تقويم أداء المصرف لألمانة المنوطة بو في حفظ األموال وتنميتيا،  -د 
 ومعمومات عن معدالت أرباح االستثمار. 

معمومات تساعد عمى تقدير التدفقات النقدية التي يمكن أن تتحقق لمن يتعامل مع المصرف،  -ه 
ة المحيطة بتحققيا، ومعمومات عمى توليد الدخل وتحويمو وتوقيت ىذه التدفقات ودرجة المخاطر 

 إلى نقد. 
 معمومات عن أداء المصرف لمسؤولياتو تجاه المجتمع.  -و 

 المؤشرات الكمية:  -6-2-2
إن القوائم المالية بما تحويو من أرقام ال تعني لممحمل المالي شيئًا سوى أنيا مادة خام، إلجراء       

ا، فمذلك يقوم المحمل المالي بربط أرقاميا مع بعضيا البعض بيدف استخراج التحميالت المالية عميي
تحميل المالي ليذه القوائم عممية ال)الرقمية(. ونظرًا ألىمية ىذه المؤشرات المستمدة من  المؤشرات الكمية

تقييم عند كثير من المحممين الماليين تحولت إلى وسيمة ىامة من الوسائل المستخدمة في عممية قياس و 
، لما توفره من معمومات ميمة عن العالقة بين البنود المختمفة ليذه )المصرف( أداء أنشطة المنظمة

 األنشطة، والتي يمكن من خالليا دراسة ىذه العالقات والتغير الزمني ليا. 
من  المالية ىي عبارة عن تعبير رياضي عن عالقة منطقية بين بندين أو أكثرالكمية  إن المؤشرات     

بنود القوائم المالية المعّدة عن الفترة ذاتيا، وتأخذ ىذه العالقة شكل كسر عشري، أو نسبة مئوية، وقد 
بعض من الجانب ذاتو في القائمة المالية، أو من جانبيين مختمفين من التكون البنود منسوبة لبعضيا 

البعض بأنيا عبارة عن عالقات  يافولقد عرّ  1القائمة ذاتيا، أو تنتمي كل منيا لقائمة تختمف عن اآلخر،
بين قيم محاسبية ترد في قوائم مالية بشكل مرتب ومنظم، لتشكل دالة تستخدم في قياس أداء نشاط ما عند 

وعّرفيا البعض اآلخر بأنيا عبارة عن نسبة أو مؤشر يكشف عن نقاط القوة  2نقطة زمنية معينة،
ذه النسب ال تقدم معمومات كافية في عممية التقييم إال إذا والضعف في الجوانب المالية لممنظمة إال أن ى

تم مقارنتيا بنسب أخرى، وقد تكون ىذه النسب من داخل المنظمة وىو ما يسمى بالمعيار التاريخي، أو 
 والتي سوف نأتي عمى ذكرىا الحقًا.  3من خارج المنظمة وىو ما يسمى بالمعيار الصناعي.

 :باألداء المطموب األداء الفعمي مقارنة مرحمة -6-3
تأتي ىذه المرحمة لمقارنة األداء الفعمي  باألداء المطموب لمعرفة مدى تقدم اتجاه ىذا األداء أو 

ف البعض ىذه المرحمة عمى أنيا عبارة عن وسائل وأدوات تسمح بإجراء المقارنة بين قد عرّ لتراجعو، و 
وبصفة عامة تتعدد ىذه الوسائل  4.جاتاألىداف المطموبة واألداء الفعمي، أو بين المدخالت والمخر 

 واألدوات التي تستخدم في عممية المقارنة لممنظمات، ومنيا:
                                                           

1
 .49، عمان، ص2. دار وائل للنشر، طأساسيات التحليل المالي في المنشآت الصناعية والتجارية (،4891) ، زياد،رمضان 
 .252. الدار الجامعية، اإلبراىيمية، مصر، صاإلدارة المالية " مدخل اتخاذ القرارات " ،(6007) ،أحمد عبد اهلل، المحمججمال الدين،  ،المرسي 2
 ،.6. دار الفكر العربي، صاالتجاهات المعاصرة في المحاسبة اإلدارية ،(6005) ،، فؤاد محمدميثيال 3
 .  607. مؤسسة زىران، عمان، األردن، صالتصحيح" –التقييم  –مبادئ الرقابة اإلدارية "المعايير  ،(2994) ،، عبد الرحمنالصباح 4
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 فترات سابقة.الزمن: تتم مقارنة قيم المؤشرات الحالية بنفس قيم المؤشرات في  -2-.-6
األىداف: في بعض الحاالت تقوم المنظمة بمقارنة أدائيا الفعمي باألىداف المخططة  -6-.-6

 أىدافيا. لتحدد نسبة إنجاز
المعايير: وىي وحدات أو مؤشرات نمطية متفق عمييا كمرجع بين المنظمات، تستخدميا  -.-.-6

 لممقارنة بينيا وبين النسب الفعمية المحققة لمعرفة مستوى فعالية وكفاءة ىذه المنظمات.   
 1 األنواع اآلتية: إلىويمكن تقسيم ىذه المعايير في النشاط المصرفي       
  :ايير التاريخيةالمع -2-.-.-6

وىي المعايير المستمدة من أداء المصرف ذاتو، حيث تتم مقارنة النسب المحسوبة عمى مدى      
من واقع أنشطة المصرف ذاتو، فإنيا تجسد صورة  تنبثقفترات سابقة محددة، وألن ىذه المعايير 

لحالية مع مثيالتيا من األداء الماضي لممصرف خالل فترة زمنية معينة بغية دراسة اتجاه النسب ا
، وذلك لبيان ما إذا كان األداء في تطور أم أنو يميل إلى التراجع، مع األخذ الفترات الماضية

 بالحسبان التغيرات الحاصمة في الظروف الداخمية لممصرف والظروف المحيطة بو.
 )النمطية(: المعايير المطمقة -6-.-.-6

يقصد بالمعيار ي درج استعماليا في التحميل المالي، وكما وىي مجموعة من القيم أو النسب الت     
، المطمق وجود خاصية متأصمة تأخذ ىيئة ثابتة أو معدل ثابت لنسبة معينة تقاس بيا تقمبات الواقع

ن ىذه المعايير تفترض وجود صفات مشتركة بين و  متعددة ومن قطاعات )مصارف(  منظماتا 
 .مختمفة في طبيعة عمميا

  :المعايير القطاعية -.-.-.-6     
ىذه المعايير من واقع القطاع الذي تنتمي إليو المنظمة، فمثاًل  في القطاع المصرفي،  تنبثق     

تشتق ىذه المعايير من خالل أخذ متوسط كل نسبة لمجموعة تمك المصارف بحيث يصبح ىذا 
 مصرف معرفة مستوى أداءالمتوسط معيارًا تقارن عمى أساسو النسب المالية لتمك المصارف، بيدف 

 .ممية المقارنة مقبولةصفة مشتركة تجعل ع ما، وبشرط أن تحقق ىذه المصارف
 )التخطيطية(:  لمعايير المستيدفةا -4-.-.-6

والمبنية عمى الموازنات التقديرية المعّدة  ،ىي التي تعتمد عادة عمى الخطط المستقبمية لممصرف     
محددة مسبقًا يسعى المصرف لبموغيا، ويستفاد منيا في عممية  مسبقًا ألنشطة المصرف أو أىداف

 أمانحرافات سواء سمبية لتحديد فيما إذا كان ىناك  مع المحققة فعميًا، المعايير المستيدفةمقارنة 
 إيجابية في أداء المصرف.

                                                           
1
 :إلى انظر 

 .41. منشورات اتحاد المصارف العربية، صالتحليل المالي للمصارف (،4881) ، خالد أمين،عبد هللا، خليل، الشماع -
 .65مجموعة المجرة الدولية، عمان، األردن، صالتطبيقات المالية باستخدام الحاسوب.  (،4889، )محسننمر،  -

 .2.5الجامعة، اإلسكندرية، ص. مؤسسة شباب اقتصاديات االستثمار والتمويل والتحميل المالي ،(6008) ،عبد الرحيم محمد ،إبراهيم -
 .6.9، صمرجع سبق ذكره ."مدخل كمي واستراتيجي معاصر" إدارة البنوك ،مؤيد عبد الرحمن، الدوري، فالح حسن، الحسيني -
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صدار الحكم: -6-4  1مرحمة دراسة االنحراف وا 
ثالثة أنواع من االنحرافات الموضحة  عن تفصحاء المطموب باألداألداء الفعمي مقارنة   عممية إن     

 بالشكل التالي:

 
 ( من إعداد الباحث4رقم )الشكل  

 األربتتاح، كارتفتتاع المنظمتتة صتتالح ىتتو فتتي االنحتتراف الموجتتبنالحتتظ متتن ختتالل الشتتكل الستتابق بتتأن       
 األرباح، زيادة كانخفاض ظمةالمن ضد السمبي فيو االنحراف أما التكاليف، انخفاض السوق، حصة ارتفاع

التتي أدت إلتى  المنظمة، ويجتب تحديتد األستباب نتائج عمى تأثير لو فميس المنعدم االنحراف أما التكاليف،
ىذه االنحرافات، فقد يكون سببيا المعيار المستخدم في عممية القيتاس وتقيتيم األداء، أو منفتذ ىتذه العمميتة، 

 ار أو بالمنفتذ. وبعتد ذلتك يتتم اختيتار أنستب الطترق العالجيتة لتشتجيعأو ظروف معينة ال عالقة ليا بالمعيت
 سمبي. ىو ما وتصحيح إيجابي ىو ما

مستخرجة  نسب ومؤشراتمن  بأن ما توفره مرحمة قياس األداء الفعميمما سبق  يرى الباحث اً وأخير       
مقارنة األداء الفعمي  -لتقييم اما توفرىا مرحمة باإلضافة إلى ، من بيانات خام توفرىا القوائم المالية

كشف عن حقيقة األداء يساعد في ال ،من معايير منطقية ومالئمة لطبيعة العمل المصرفي - بالمطموب
ساعد مما ي ،مطموبالفعمي عما ىو األداء  انحرافبيان في الفعمي ومدى مطابقتو لألداء المطموب، و 

معالجتو وتصحيحو، مع األخذ بعين ل أسبابو ومعرفةف تحميل االنحرابعد في اتخاذ القرار المناسب أيضًا 
 قياسفي عممية  ونظرًا ألىمية ىذه المؤشرات المستخدمة. القرار ااالعتبار جميع الظروف المحيطة بيذ

التي سوف نأتي عمى بشيء من التفصيل  المؤشراتىذه  فكان البد من دراسة ،ممصرفالمالي لأداء 
 .   القادم ذكرىا في المبحث الثاني

                                                           
مجمتتتة تشتتترين، . تقتتتويم كفتتتاءة معتتتايير التقتتتويم المتتتالي واإلداري المستتتتخدمة فتتتي قطتتتاع النقتتتل البحتتتري ،(6007) ،، منتتتذرمتتترهج، أديتتتب، برهتتتوم 1

 .85، العدد الثاني، ص69المجمد
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 مجاالت استخدام مؤشرات األداء المالي
 مقدمة:
التحميل المالي بصورة مبسطة ىو مجموع األساليب والطرق الرياضية واإلحصائية والفنية التي إن      

المنظمات في لكشوف المالية من اجل تقييم أداء يقوم بيا المحمل المالي عمى البيانات والتقارير وا
حساب النسب التحميمية من  بأنويراه البعض كما  1،ن عميو في المستقبلالماضي والحاضر وتوقع ما ستكو 

النسب  نظرًا ألىميةو القوائم المالية وتفسير ىذه النسب لمعرفة اتجاىاتيا كأساس لمقرارات اإلدارية.
مة األدوات اليا أقدممن بدوره  الذي يعدو  ،التحميل الماليتعد إحدى أىم أساليب التي  ليةالما)المؤشرات( 

بما يسيم في الحكم عمى أدائيا ومدى فعاليتيا في تحقيق  ،لممنظمات األداء الماليوتقييم  في عممية قياس
أسموب وآليات  أسسعن الحديث فكان البد من  ،أىدافيا وكذلك تقييم السياسات التشغيمية والخطط لدييا

العتبار عند استخدام تمك المؤشرات وعرض أىم المحاذير الواجب أخذىا بعين االتحميل بالمؤشرات المالية 
التعرض بشيء من التفصيل لمجاالت استخدام المؤشرات المالية في ، ومن ثم في عممية التحميل المالي

 .متعرف عمى أىم ىذه المؤشرات المستخدمة في تمك المجاالتل قياس األداء المالي لممصارف اإلسالمية
 بالمؤشرات الماليةالتحميل أسس وآليات  -1
 أسس التحميل بالمؤشرات المالية: -1-1

المالية، وذلك بغية  تباعيا عند استخدام أسموب التحميل بالنسباىناك عدد من األسس التي يجب      
بقائيا ضمن اإلطار الذي يحقق الغاية المرجوة منيا،   2 :ياأىم نذكرضبط عممية التحميل وا 

 التحديد الواضح ألىداف التحميل المالي: -1-1-1
ديد الدقيق لميدف المقصود من عممية التحميل سيعطي الفرصة لممحمل الختيار الحجم إن التح     

األنسب من النسب أو المؤشرات المالية عمى نحو يكفي لتزويده بالمعمومات المطموبة، والسيما أن عممية 
تسعى اختيار المؤشرات المالئمة لميدف من التحميل ليس باألمر السيل، وذلك لتشابك األىداف التي 

 المنظمة إلى تحقيقيا، وبسبب التأثير المشترك المتداخل لعناصر النشاط االقتصادي.
 المالية بطريقة منطقية: تركيب النسب -1-1-2

يب ىذه النسب أن يكون ليا معنى، فبمجرد قسمة أي رقم في القائمة المالية عمى رقم كيراعي في تر      
لية، ولكن الميم في تمك النسبة المستخرجة معناىا، آخر فييا أو في غيرىا، يمكن الحصول عمى نسبة ما

أي أن تكون ىناك عالقة قابمة لمفيم بين البنود الداخمة في تركيبيا عمى نحو يجعل ىذه النسبة معبرة عن 
بعد محدد من أبعاد أداء المالي لممنظمة )الربحية، السيولة، المالءة المالية، وغيرىا...(، أو مرتبطة بيدف 

..(، فبقدر ما تكون النسبة المركبة منطقية وذات  النمو وغيره، تحقيقو )االستمرار مة إلىتسعى المنظ

                                                           
 .21عمان، ص، ن، مؤسسة الوراق، عمااالتجاهات المعاصرة في التحميل المالي، (2004،  وليد )الحيالي 1
. دراسية تطبيقيية عميى الشيركة العربيية السيورية دور النسد  الماليدة فدي تقدويم أداء المشدروع االيتصدادي(. 2007) ،، حسيين، وآخيرونشيخ محمدد 2

 .135 -134، ص2، العدد29ية المجمدالعممية، سمسمة العموم االقتصادية والقانونلمصناعات اإللكترونية، مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث 
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مدلول، بقدر ما يقدم تفسيرىا توجييات لممحمل المالي نحو المجاالت التي تتطمب مزيدًا من البحث 
 واالستقصاء.

 المالية: النسب تفسير -1-1-3
ة المنسجمة مع ىدف التحميل، يقوم بحساب ىذه بعد أن يحدد المحمل المالي الئحة النسب المالي     

النسب بعممية رياضية بسيطة، لتأتي بعد ذلك عممية تفسير ىذه النسب، أي تفسير النتائج التي تنطوي 
كون النسبة المالية و  عمييا تمك النسب، ولعل ىذا الجانب ىو األصعب واألكثر تعقيدًا في عممية التحميل.

يجعميا تقع تحت تأثير عوامل عديدة، ويتداخل ىذا التأثير ويتشابك، فيناك  كسرًا بسطو ومقامو متغيران
ذا اشتركت  عوامل تؤثر في البسط، وأخرى تؤثر في المقام، وىناك منيا ما يؤثر في البسط والمقام معًا، وا 

ليشمل كل  نسبة أو أكثر مع نسبة أخرى بمتغير أو أكثر، فإن العوامل المؤثرة في ىذا المتغير يمتد تأثيرىا
إال أنو عند استخدام النسب المالية في إجراء التحميل المالي عمى المحمل المالي أن يأخذ  تمك النسب معًا.

   1أىميا: بعين االعتبار عدد من المحاذير، من 
النسب ذات االنحراف الكبير عن المعدل المحدد تشير فقط إلى عالمات مشكمة، لذلك ىناك  -أ 

لتحديد أسباب المشكمة. والنقطة الرئيسية ىنا ان تحميل النسب يوجو حاجة إلى تحميل إضافي 
 االنتباه إلى مجاالت اىتمام محتممة، فيو ال يقدم دليل قاطع عمى وجود مشكمة.

معمومات كافية لمحكم عمى األداء الكمي لممنظمة. حيث  –بشكل عام  –ال تقدم نسبة واحدة  -ب 
تقديم حكم مقبول، فإذا كان التحميل المالي ييتم عندما نستخدم مجموعة من النسب فقط يمكن 

 بجانب معين فقط من الوضع المالي لممنظمة فقد يكون نسبة أو نسبتين كاٍف.
عند مقارنة النسب يجب أن تكون محسوبة باستخدام قوائم مالية لنفس الفترة الزمنية. فإذا لم تكن  -ج 

 قرارات خاطئة.كذلك فإن التأثيرات الموسمية قد تؤدي إلى استنتاجات و 
من األفضل استخدام القوائم المالية المدققة لمتحميل باستخدام النسب، فإذا كانت القوائم غير مدققة  -د 

 فقد تكون البيانات التي تحتوييا ال تعكس الظروف المالية الحقيقية لممنظمة.
حاسبية يجب أن تعتمد البيانات المالية نفس الطريقة المحاسبية، حيث إن استخدام معالجة م -ه 

 يمكن أن يشوه نتائج تحميل النسب. –وبشكل خاص لالىتالك  –مختمفة 
من الممكن أن تنحرف نتائج التحميل بتأثير التضخم. فالتضخم يجعل عمى سبيل المثال القيمة  -و 

 الدفترية لممخزون واألصول الخاضعة لالىتالك مختمفة بشكل كبير عن قيمتيا الحقيقية.       
النسب المالية  ينحصر في دراسة ب يرى الباحث بأن أسموب التحميل الماليبق من خالل ما س     

العالقة بين عناصر القوائم المالية لممصرف، ثم تفسير مدلول تمك العالقة من خالل مقارنتيا بنسب أخرى 
من داخل المصرف وىو ما يسمى بالمعايير التاريخية أو بنسب خارجو وىو ما يسمى بالمعايير 

ة، وأن ال يتمسك المحمل المالي بالنتيجة التي حصل عمييا من حساب نسبة واحدة ويعتمدىا الصناعي

                                                           
1
 Gitman, Lawrence J. ,(2003). Principals of Managerial Finance. P53. 
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أساسًا التخاذ أي قرار، بل يجب أن يعمل عمى ربط عدد معين من النسب مع بعضيا البعض بشكل 
 . الالزم اإلجراءتخاذ ال منطقي، والتي تخدم بشكل أمثل عممية قياس أداء المصرف

 المؤشرات المالية:لتحميل با آليات استخدام -1-2
تعتمد عممية قياس وتقييم األداء المالي في اختيار آلية النسب المالية عمى اليدف المطموب من ىذه      

     1ن الستخدام المؤشرات في ىذه العممية ىما: ا، وعمومًا ىناك آليتاستخداميا العممية ومجاالت
تيا عمى مدار عدة فترات زمنية. وتستخدم تحميل النسب المالية الخاصة بالمصرف، ومقارن -1-2-1

 ىذه اآللية لدراسة وتقييم اتجاىات تطور األداء المالي لممصرف والتنبؤ باألداء المستقبمي.
تحميل النسب المالية الخاصة بالمصرف، ومقارنتيا بالنسب المعيارية لمصناعة المصرفية إن  -1-2-2

كفاءة في معرفة تفيد ىذه اآللية وجدت، أو بمتوسط النسب المالية لمصارف مماثمة، حيث 
 ممصرف.  ل األداء المالي

 المؤشرات المالية:التحميل بمجاالت استخدام  -2
ف عمى األىمية النسبية لكل عنصر من ر  ىو التع مالية نسب تحميلإن أىم ما يقدمو أسموب      

اإليرادات أو تحمل عناصر الموارد واالستخدامات، ومدى تأثيره في عمل المصرف ممثاًل في تحقيق 
المصروفات، وكذلك التعرف عمى ىيكل كل من الموارد و االستخدامات، والتأكد من سالمة التوزيع في 

ويمكننا تقسيم مجاالت  2ىذا الييكل الذي يعبر عن السياسة المصرفية المتبعة في إدارة التدفقات النقدية،
 :ىو آتيما  إلىلدى المصارف اإلسالمية استخدام المؤشرات المالية 

 السيولة:يياس في مجال  -2-1
 السيولة:ماىية  -2-1-1

تباشر أعماليا المصرفية وفقًا لمبادئ و  تعتبر المصارف اإلسالمية منظمات اقتصادية واستثمارية،     
، كما أنيا منظمات تمويل واستثمار، ممجتمعل الشريعة اإلسالمية وتحقيقًا لممنفعة االقتصادية واالجتماعية

أموال تحتاج إلى م خدمات مالية في مختمف أوجو انشاط االقتصادي، وىذه الخدمات حيث تقوم بتقدي
تتوفر لدى المصرف اإلسالمي عمى فترات غير منتظمة، وىذا يمقي عمى إدارة  وسيولة كبيرةنقدية 

مما يعيق ، حتى ال يترتب عمى ذلك مشاكل تمويمية عند الطمب المصرف توفيرىا في المواعيد المحدد،
أن حجم الودائع التي ترد إلييا تأتي في صورة غير منتظمة  المصارف، وخاصةً  لتمكط المصرفي النشا

  ويصعب التنبؤ بيا مستقباًل.
أو الفورية، بما  مقدرتيا عمى الوفاء بااللتزامات الحاليةىذه المصارف في في  السيولةمفيوم كم ن وي     

تفاظ بمبالغ سائمة من النقدية االح المصرفعمى  يضمن سير النشاط بدون معوقات، ولتحقيق ذلك يجب
، حيث يتمكن من المصارف األخرى المصرف أو فياألصول التي يمكن تحويميا إلى نقدية بسرعة  أومن

                                                           
، منشر، عمان، األردندار وائل ل .االتجاهات الحديثة في التحميل المالي واالئتماني " األسالي  واألدوات واالستخدامات العممية"، محمد، مطر 1

 .44 -43ص
2
 Ray H. Garrison, Eric w. Noreen , 2003.  Managerial Accounting. McGraw, Hill York , p764.  
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الوفاء بااللتزامات المترتبة عميو وأي مبالغ قد تطمب منو عمى وجو السرعة، وبذلك تعتبر السيولة في تمك 
 1كأحد أىم وسائل الوقاية من مخاطر اإلفالس. ًا عمى سالمة المركز الماليمؤشرًا ىامالمصارف وغيرىا 

كما تعتبر المعمومات التي تتاح عن السيولة من األمور الحيوية لممصارف، ذلك أن جوىر عممياتيا 
يتمخص في الحصول عمى الودائع من الغير والقيام باستثمارىا وتحقيق األرباح من وراء ذلك، طالما أن 

ال المتعامل فييا ىي أموال مودعين الذين ليم الحق في سحبيا في أي وقت، فإنو ينبغي عمى إدارة األمو 
المصرف أن تتوخى الحرص في قراراتيا االستثمارية حتى ال يترتب عمييا تعر ض المصرف لعسر مالي 

  2يفشل بسببو في تمبية مسحوبات العمالء، مما قد يعرضو لإلفالس.
 3التي تناولت مفيوم السيولة، ومن أىميا: تعريفاتالولقد تعددت      

قدرة المصرف عمى تحويل تعيداتو إلى نقد حاضر عن الطمب. أي مقابمة المصرف  أنيااألول: التعريف
 .لسحوبات المودعين وطمبات المقترضين معًا عند الطمب

امات عند استحقاقيا، وىذا أنيا القدرة عمى تمويل الزيادة في األصول ومقابمة االلتز  الثاني: التعريف
 ضروري الستمرارية صالحية أي منظمة مالية ومصرفية. 

قدرة المصرف اإلسالمي عمى مواجية طمبات العمالء لمسحب من الودائع وسداد  أنيا الثالث: التعريف
  .المستحقات الدورية وغير الدورية المترتبة عميو

ة استعداد المصارف الحتمال إقدام بعض المودعين ولذا تنبع أىمية السيولة المصرفية من ضرور      
لدييا إلى سحب ودائعيم في أي وقت األمر الذي يستدعي أن تستجيب المصارف ليذه السحوبات 
بالسرعة الالزمة دون أن ينعكس سمبًا عمى أوجو نشاطاتيا وأىدافيا، كما أن توفر السيولة لدى المصارف 

 4يعطييا مجموعة من الميزات أىميا:
 جنب المجوء إلى المصرف المركزي.ت -أ 
 تمثل السيولة عنصر األمان والحماية وتُبعد عن خطر عدم الدفع، ومن ثم اإلفالس. -ب 
 المرونة في الخيار، حيث توفر السيولة إمكانية البحث عن االستثمار األمثل. -ج 

                                                           
 .266 -265ص، مرجع سبق ذكره .دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك اإلسالمية ، ، رايسحدة 1
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 .97. دار وائل لمنشر، عمان، صإدارة العمميات المصرفية المحمية والدولية(. 2006، إسماعيل إبراىيم، )الطراد، خالد أمين، اهلل عبد -
- Gatev E. Strahan P., (2006). Banks advantages in hedging liquidity risk " theory and evidence 

from the commercial paper market". Journal of Finance, No.61. p145. 
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 مؤشر إيجابي لدى المصارف المراسمة ومؤسسات التصنيف،...إلخ. -د 
مى الوفاء بالتزاماتو وتعيداتو تجاه المودعين وغيرىم من أصحاب تؤكد عمى قدرة المصرف ع -ه 

 الحقوق، وبالتالي تعزيز الثقة في المصرف.
 ُتجنِّب المصرف البحث عن مصادر تمويل عالية الكمفة. -و 

    1:ىما مجموعتين إلى والباحثين الكتاب غالبية لدى السيولة عناصر وتقسم
 : النقدية السيولةالمجموعة األولى  -

مكانية عمييا المصرف بسيطرة تتميز والتي كامل بشكل السائمة األصول من المجموعة ىذه تتكون       وا 
 أم المحمية بالعممة كانت سواء المصرف بخزينة النقدية عمى وتشمل مباشرة، بصورة فييا التحكم من

 .التحصيل تحت كاتالشي إلييا البعض ويضيف األخرى، البنوك لدى التي والودائع األجنبية، العمالت
 : النقدية شبو السيولةالمجموعة الثانية  -

 سيولة إلى وتحويميا فييا التصرف لممصرف يمكن التي األصول مجموعة من المجموعة ىذه تتكون     
 عمى سيطرتو حد إلى تصل ال عمييا المصرف سيطرة فإن الحال وبطبيعة خسائر، بأقل أو دون كاممة

 خالل العمالء لدى المضمونة والمستحقات األسيم المجموعة ىذه وتتضمن ،األولى المجموعة مكونات
 مما وغيرىا الحكومية واألوراق اإلسالمي، المصرف يصدرىا التي لمتداول القابمة والشيادات شيور، ثالثة
 .المركزي المصرف يقبمو
 تحقيق عمى المصرف درةق مدى معرفة خالل من تتحقق والمناسبة الكافية السيولة بأن الباحث يرىو      
 في أصولو لسيولة المناسب بالقدر المصرف يضحي ال بحيث استخداماتو، وأوجو موارده بين التوازن
 عمى المحافظة أجل من خاصة أىمية ذات المصرف في السيولة فإن وليذا. مرتفعة أرباح تحقيق سبيل
 وبالتالي، اإليداع عمى المودعين يشجع ال المصرف في السيولة توفر عدم ألن، وربحيتو واستمراريتو بقائو
 .ربحيتو من تزيد بعوائد عميو تعود استثمارات إلى يوجييا لكي أموال عمى يحصل أن لممصرف يمكن ال
 السيولة:قياس مؤشرات  -2-1-2

مجموعة من النسب المالية التي يمكن من خالليا قياس قدرة  عمى أنيا مؤشرات السيولةبيقصد      
بالتزاماتيا المالية الجارية عند استحقاقيا بما يمتمكو من أصول نقدية وأصول شبو  المصرف عمى الوفاء

 : ياوأىم  2نقدية يمكن تحويميا إلى نقدية خالل فترة زمنية قصيرة دون أو بأقل خسارة ممكنة.
 نسبة االحتياطي القانوني: -2-1-2-1

من خالل نسبة معينة مما يمزم القانون المصارف بأن تحتفظ لدى المصرف المركزي برصيد دائن      
لدييا من الودائع وبدون فائدة، وبالتالي تمثل ىذه النسبة مدى قدرة األرصدة النقدية الموجودة لدى 
المصرف المركزي عمى الوفاء بااللتزامات المالية المترتبة بذمة المصرف في تاريخ االستحقاق المتفق 
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في الظروف غير االعتيادية وبشكل خاص  عميو، وتدعم موقف المصرف المالي لتأدية التزاماتو
 التالية:ىذه النسبة بالعالقة لممودعين. وتحسب 

 x 100 1نسبة االحتياطي القانوني = النقد لدى المصرف المركزي / الودائع وما في حكميا 
ويقصد بالودائع وما في حكميا شيكات وحواالت وخطابات دورية مستحقة الدفع واألرصدة المستحقة 

ف األخرى خالل ثالثة أشير، وتختمف نسبة االحتياطي القانوني حسب القوانين والتشريعات لممصار 
 المصرفية وتبعًا لمظروف والمتغيرات المالية النقدية في كل بمد.

 2:الرصيد النقدينسبة  -2-1-2-2
 تقيس مدى قدرة األرصدة النقدية التي يممكيا المصرف في سداد الودائع وما في حكميا، وىناك عدة     

طرق لحساب ىذه النسبة بما يتالءم من سياسية النقدية لممصرف، حيث يرى د. عبد المنعم أن تحسب 
 ىذه النسبة وفق المعادلة التالية: نسبة الرصيد النقدي = النقد لدى المصرف/ الودائع 

 بينما يرى د. صبحي أن تحسب ىذه النسبة من خالل المعادلة التالية:
 x100 وااللتزامات األخرى  / الودائع قد لدى المصرف والنقد لدى المصرف المركزيالن =الرصيد النقدينسبة 
كما أن ىناك آخرون يرون بأن تضاف إلى بسط النسبة النقدية الموجودة لدى المصارف األخرى،      

 وبالتالي تصبح النسبة عمى الشكل التالي:
 x 100رف المركزي والمصارف األخرى / الودائع وما في حكمها نسبة الرصيد النقدي = النقد لدى المصرف والنقد لدى المص

يقصد بااللتزامات األخرى )وما في حكميا( بااللتزامات التي تقترب منصفة الودائع ويجب عمى و      
المصرف الوفاء بيا حااًل، أو في المستقبل القريب مثال ذلك: الشيكات والحواالت مستحقة الدفع، 

 صارف األخرى. األرصدة المستحقة لمم
الباحث بأن اختالف طرق حسابيا يعود إلى حسب السياسة النقدية المتبعة لدى  يالحظحيث      

المصرف فإذا كانت متحفظة طبقت النسبة األولى باالعتماد نقدية المصرف فقط، بينما إذا كانت غير 
 متحفظة طبقت النسبة الثانية أو الثالثة.

 نسبة السيولة العامة: -2-1-2-3
قدرة المصرف عمى تخطيط التدفق النقدي مدى قياس تيدف إلى و  مق عمييا نسبة السيولة السائمة،يط     

مدى كفاءة المصرف في إجراء التوازن  إلى قياس باإلضافةبما يمك نو من مواجية السحوبات المفاجئة، 
 ث نجد أن األخيرةنظرًا ألن ىذه النسبة تشمل أصول نقدية وأصول شبو نقدية بحي بين الربحية والسيولة.

                                                           
. مديرية الكتب والمطبوعات جامعية، إدارة المخاطر المالية والمصرفية " النظرية والتطبيق "(. 2012، محمد فادي )يرعان، محمد خالد، بنود 1

 .  180صمنشورات جامعة حمب، كمية االقتصاد، حمب، 
2

  انظر في: 

الجوان  التنظيمية في البنوك التجارية  –تحميل القوائم المالية  –المصرفية  إدارة المصارف " السياسات ، عبد الغفار،حنفي -
 .105. مرجع سبق ذكره، مصر، صواإلسالمية "

 .106 -105ص، مرجع سبق ذكره .دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك اإلسالمية ، ، رايسحدة -

 .179، صمرجع سبق ذكره .مخاطر المالية والمصرفية " النظرية والتطبيق "إدارة ال، ، محمد فادييرعان، محمد خالد، بنود -
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ربحًا وبالوقت نفسو تضمن الحفاظ عمى مستوى جيد من السيولة من خالل إمكانية تحويميا إلى نقد  تدر
 :كما يمي. وتحسب 1ممكنةخسارة  أو أقل دونوب بسرعة

 x 100 2/ إجمالي الودائع  * أصول شبو نقديةو  = أصول نقدية )السائمة( نسبة السيولة العامة
يتعرض ، بحيث % وتعتبر متدنية إذا قمت عن ذلك60% حتى 30المثمى ليذه النسبة من  تعتبر الحدودو 

المصرف إلى مخاطر السيولة، أما إذا ارتفعت عن ذلك فيذا يدل عمى عدم قدرة المصرف في استخدام 
 .أموالو بأساليب أكثر ربحية

    3نسبة النقدية إلى إجمالي األصول: -2-1-2-4
أىمية األصول األكثر سيولة بالنسبة إلجمالي األصول، وتتمثل  ف عمىتفيد ىذه النسبة في الوقو      

النقدية باألموال الموضوعة تحت سيطرة المصرف مباشرة واألرصدة النقدية لدى المركزي والمصارف 
قد إال أن ارتفاعيا بشكل ممحوظ،  األخرى، وارتفاعيا يدل عمى تمتع المصرف بدرجة عالية من السيولة،

 :كما يميوتحسب بشكل مجدي.  قدرة المصرف في توظيف أموالو ضعف إلىشير ي
 x 100نسبة النقدية إلى األصول = النقدية / إجمالي األصول 

 نسبة التسييالت االئتمانية المباشرة إلى إجمالي األصول: -2-1-2-5
تفيد ىذه النسبة في معرفة ما يوظف المصرف من إجمالي األصول في عمميات التسييالت      

ة بأنواعيا المختمفة، وارتفاعيا يزيد من مخاطر السيولة وارتفاع العائد المصرفي، والعكس االئتماني
  . وُيعبر عنيا بالمعادلة التالية:بالعكس

 x 100= التسهيالت االئتمانية المباشرة / إجمالي األصول  نسبة التسهيالت االئتمانية المباشرة إلى إجمالي األصول
 4المباشرة إلى الودائع:  نسبة التسييالت االئتمانية -2-1-2-6

مدى استعمال المصرف لمصادر أموالو في عممية منح االئتمان المصرفي المباشر، ىذه النسبة تقيس 
 .والعكس بالعكس، وكمما انخفضت النسبة كانت مؤشرًا عمى مخزون من السيولة لدى المصرف

 بالعالقة التالية: وتعطى
 x 100الودائع = التسهيالت االئتمانية المباشرة / إجمالي الودائع إجمالي نسبة التسهيالت االئتمانية المباشرة إلى 

 5 نسبة النقدية إلى الودائع الجارية: -2-1-2-7
عمى مواجية طمبات السحوبات التي يقوم الموجودة لدى المصرف والمصارف األخرى قدرة النقدية  تعكس

  التالية: بالمعادلةوتحسب ، بيا أصحاب الودائع الجارية
 x 100نقدية إلى الودائع الجارية = النقدية / الودائع الجارية نسبة ال
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 نسبة النقدية إلى الودائع االستثمارية: -2-1-2-8
قدرة المصرف عمى توفير السيولة الالزمة ألصحاب الودائع االستثمارية الذين مدى تساعد في معرفة      

عمى ضعف قدرة المصرف في  يدل ،يرغبون باسترداد ودائعيم، ولكن ارتفاع ىذه النسبة بشكل ممحوظ
سمبًا عمى أرباح المساىمين والمودعين يؤثر بدوره تحقيق استثمار األمثل ليذه السيولة الفائضة لديو، مما 

 .أصحاب الودائع االستثمارية باعتبارىم يتشاركون األرباح مع المصرف
 وتحسب ىذه النسبة وفق الصيغة التالية:     

 x 100 1ستثمارية = النقدية / الودائع االستثمارية نسبة النقدية إلى الودائع اال
 في مجال يياس الربحية: -2-2
 الربحية: ماىية -2-2-1

وتعتبر بمثابة مصدر تمويمي  ،تعتبر األرباح ضرورية لممصارف ألنيا تساىم في تكوين االحتياطيات     
ؤوس األموال عمى ذاتي، فاألرباح قد تستثمر بصورة مباشرة من خالل زيادة رأس المال وتشجع أصحاب ر 

االكتتاب في أسيم المصرف، وتمكن المصرف من توزيع عوائد مقبولة عمى رأس المال المتمثمة في عوائد 
 2.أسيم المصرف باإلضافة إلى مساىمتيا في تعزيز ثقة الجميور بالمصرف

أكبر أي مصرف بالدرجة األولى إلى تحقيق ىدف زيادة ثروة مالكيو عن طريق تحقيق كما يسعى      
يحقق الربح وظيفتو المالية، في حين يرى البعض  وبذلكقدر من األرباح وذلك ما يسمى "تعظيم الربح"، 

أن المصارف مؤسسات أوجدتيا الدولة لخدمة االقتصاد الوطني بالدرجة األولى وبذلك يكون لمربح وظيفتو 
 3في عدة أماكن منيا:، ويمكن االستفادة من الربحية كن إغفاليااالقتصادية وىي التي ال يم

تحقيق عوائد ضرورية لمقابمة المخاطر المختمفة التي يتعرض ليا المصرف أثناء ممارستو  -2-2-1-1
 ألنشطتو اليومية.

 كما وتسيم بتدعيم مركز المصرف في مواجية المشاكل قصيرة األجل المتعمقة بالسيولة. -2-2-1-2
األوراق  ن توزيع حصص نقدية يؤدي إلى زيادة الطمب عمى أسيم المصرف في سوق -2-2-1-3

المالية في وقت الحق، مما يؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لممصرف أو زيادة رأسمالو 
 عمى االكتتاب.وتوسعو الناجم عن طرح أسيم جديدة 

كما إن تحقيق العوائد المرتفعة يؤدي إلى تحسين صورة المصرف أمام الجيات الرقابية  -2-2-1-4
قييم(، مما يعني تحسين الوضع التنافسي الخارجية )الجميور، السمطات النقدية، وكاالت ت

 وتوسيع الحصة السوقية لممصرف بالنتيجة.

                                                           
والضمان والتوظيف في الجهاز المصرفي األردني، العالية بين نس  الربحية ونس  كل من السيولة  ،(2003، )المعطي عبد رضاأرشيد،  1

 39، ص15، العددمصرمجمة كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة، 
 ،غزةالجامعة اإلسالمية، ، ، رسالة ماجستيرالعوامل المؤثرة عمى ربحية المصارف التجارية العاممة في فمسطين (،2006، )باسل، زعتير أبو 2

 .79ص
  (.206-205ترجمة مجمود فتوح وآخرون، دار شعاع لمنشر والعموم، حمب، ص) اإلدارة المالية وتقييم األدوات المالية.(، 2010، )جينأ برغام 3
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كما وتساعد في شراء بعض األوراق المالية واستثمار الفائض فييا وتحقيق أرباح إضافية،  -2-2-1-5
 .رباح المحتجزة والمعدة لالستثمارمن خالل األ

لتي ساىمت في تحقيق ىذه ظمة واالستثمارات االعالقة بين األرباح التي تحققيا المنىي الربحية ن ا  و      
  وتعتبر الربحية ىدفًا ومقياسًا لمحكم عمى كفاءتيا عمى مستوى الوحدة الكمية والوحدات الجزئية. 1األرباح،
 2:منيا، الربحية في المصارف ىذهيمكن من خالليا  وسائلىنالك عدة و      
A. ي قطاعات وأنشطة جديدة أو في البحث عن فرص جديدة وخدمات جديد يقدميا المصرف ف

 مناطق جغرافية جديدة أو لعمالء جدد أو خدمات جديدة لمعمالء الحاليين.
B. .رفع أسعار بعض الخدمات المصرفية التي تسمح بيا التشريعات المصرفية بزيادتيا 
C. .االنتفاع الكامل باألموال واألصول المتاحة تحت تصرف المصرف 
D.  في المصروفات العامة. ترشيد النفقات وضغطيا ال سيما 

 3وىي: المصارف  عوامل داخمية وخارجية تؤثر عمى ربحيةالشك أن ىناك عدة و   
 حيث تزداد ربحية المصارف التجارية كمما ازداد ىامش سعر الفائدة عمى القروض. الفائدة: أسعار 
 :ستثمار واإلقراض كمما ازدادت الودائع بصفة عامة كمما ازدادت الربحية من خالل اال ىيكل الودائع

ن  ،وخصوصًا ودائع التوفير ألن تكمفة الحصول عمييا تعتبر قميمة نسيًا بالمقارنة مع ودائع األجل وا 
 كانت األخيرة تحقق إمكانية االستثمار طويل األجل.

 كمما وجيت المصارف توظيفاتيا وتسييالتيا االئتمانية إلى الجوانب التي تحقق  وظيف الموارد:ت
مما ازدادت ربحية ىذه المصارف، حيث أن اإليراد المتولد عنيا يعتبر المصدر ربحية أكبر ك

 األساسي ليذه الربحية.
 :تمعب السياسة النقدية دور بالغ األىمية في اليتأثير عمى إدارة موجودات المصارف  السياسة النقدية

مصرف المركزي ومطموباتيا من خالل الرقابة عمى االئتمان المصرفي، في حين اتجيت سياسة ال
نحو التخفيف من الفوائد عمى القروض وتخفيض أسعار إعادة الخصم ومتطمبات االحتياطي النقدية 
القانوني فإن ىذا يشجع الطمب عمى القروض وبالتالي تشجيع التمويل واالستثمار مما يحقق إيرادات 

 لممصرف ويزيد من معدالت ربحيتو.
 الظروف استقرار بمدى كبير بشكل المصارف بحيةر  تتأثر :واالقتصادية السياسية الظروف 

 بمصالح معيا ترتبط التي تمك وخصوصاً  المجاورة الدول وفي الدولة في والسياسة االقتصادية
 .واقتصادية تجارية

 وتخفيض والمخاطر العائد إدارة عمى المصرف إدارة قدرة بمدى الربحية تتأثر :المصرف إدارة 
 .اإليرادات وزيادة التكاليف

                                                           
 . 122، مرجع سبق ذكره، صالبنوك، إدارة إبراىيم مدحت، الطراونة، حسن ميدي، زويمف، أحمد سميمانالموزي،  1
 .55، ص، عمانجامعة آل البيت مية االقتصاد والعموم اإلدارية،ك .الربحية في المصارف التجارية محددات(. 2002، أيمن أحمد، )الرشدان 2
 . 119ص، مرجع سبق ذكره، إدارة البنوك، مدحت إبراىيم، الطراونة، ميدي حسن، زويمف، سميمان أحمدالموزي،  3
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 في المصرفي الوعي زاد فكمما المجتمع في المصرفي الوعي بمدى الربحية تتأثر :المصرفي الوعي 
 ليذه النقود خمق إمكانية زيادة وبالتالي المصرفي، باالئتمان المجتمع تعامل ازداد كمما المجتمع

 .المصارف
 الموارد يةمحدود ظل في وذلك المصارف، ربحية عمى مباشر بشكل المنافسة تؤثر :المنافسة 

 .لممصارف المتاحة
 خمق عمى المصرف مقدرة عمى كبير بشكل وسمعتو المصرف حجم يؤثر :وسمعتو المصرف حجم 

 رأس حيث من األكبر الحجم ذات المصارف إلى المتعاممين يميل حيث معو، المتعاممين لدى الثقة
 .التجارية والمسموعات والفروع المال

 مؤشرات قياس الربحية: -2-2-2
قدرة مدى نسب الربحية المحصمة النيائية ألداء المصرف ككل خالل الدورة المالية، وتبين  تعكس     

 :يانذكر أىم. 1المصرف عمى تحقيق ىدفو الرئيسي الذي يبرر بقاءه واستمراره، وىو الربح "
 2:معدل ىامش صافي الربح -2-2-2-1

ويعكس فاعمية ف السنوية، ربحية الوحدة النقدية الواحدة من إيرادات المصر يقيس ىذا المؤشر       
العمميات التشغيمية وكفاءتيا، وبالتالي إنو كمما ارتفع ىذا اليامش كمما تحسن األداء التشغيمي لممصرف، 

 .والعكس صحيح دائمًا حيث أن االنخفاض يشير إلى ىبوط وتدىور ربحية اإليرادات اإلجمالية
دارتيا بشكل كفء، وبالتالي كما يقيس مدى قدرة المصرف عمى التحكم ومراقبة م       صاريفو وا 

تخفيض الضرائب، ألن صافي الربح يساوي إجمالي اإليرادات مطروحًا منو إجمالي المصاريف 
والضرائب، وبالتالي كمما تعاظم ىامش الربح كمما د ل ذلك عمى قدرة كفاءة المصرف في خفض 

 المصروفات والضرائب. ويعبر عن ىذا المؤشر بالعالقة التالية:
 x 100ىامش صافي الربح =  صافي الربح بعد الضريبة / إجمالي إيرادات  معدل

  3 األصول:)استخدام( معدل منفعة  -2-2-2-2
يمثل إنتاجية بالشكل األمثل و  لألصولمدى استغالل أو استعمال المصرف عمى ىذا المعدل يدل      

 حسب بالعالقة التالية: كمما دلك ذلك عمى جودة األصول، وي المؤشر،األصول، فكمما ارتفع ىذا 
 x 100معدل منفعة األصول = إجمالي اإليرادات / إجمالي األصول 

                                                           
 .64ص ، عمان،لمنشر الوراق دار .تمانيإدارة االئتمان المصرفي والتحميل االئ ،(2002، حمزة محمود، )الزبيدي 1
2
 :إلىانظر  

 .71. مرجع سبق ذكره، ص إدارة االئتمان المصرفي والتحميل االئتماني، حمزة محمود، الزبيدي -
(. المؤسسات المالية " البورصة والمصارف التجارية، الدار الجامعية، 2001، السيدة عبد الفتاح، )عبد السالم، محمد صالح، الحناوي -

 .344;341سكندرية، صاإل
 .266. مرجع سبق ذكره، صنظم المحاسبة والريابة وتقييم األداء في المصارف والمؤسسات المالية، صالح الدين حسن، السيسي -

3
 :إلىانظر  

 .452. الدار الجامعية، مصر، صتحميل القوائم المالي" نظرة حالية ومستقبمة "(. 2007، طارق عبد العال، )حماد -
دارة البنوك" منهج وصفي تحميمي ". عاطف جابر طو، عبد الرحيم، -  .155صمرجع سبق ذكره،  تنظيم وا 
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 والذي يدعى بمزيج ربحية األصول،ويرتبط ىذا المعدل بمزيج األصول الموجودة بحوزة المصرف،      
 بالعالقة التالية:  حيث يعطى 

 x 100مزيج الربحية= األصول المربحة / إجمالي األصول 
تتضمن األصول المربحة إجمالي األصول التي تدر دخل، بمعنى جميع األصول باستثناء األصول و      

 تامة السيولة كالنقدية في الخزينة واألرصدة لدى المركزي والمصارف واألصول الثابتة والوديعة المجمدة،
 لدة من ىذه األصول.وكمما كان العنصر األساسي في مزيج الربحية كبيرًا كمما كبر حجم المنفعة المتو 

 1: األصول معدل العائد عمى -2-2-2-3
 ،يشير ىذا المعدل إلى الكفاءة التي تستخدم بيا إدارة المصرف الموارد الرأسمالية الكمية المتاحة لدييا     
 :بالعالقة التاليةيحسب حيث 

 x 100=  صافي الربح بعد الضريبة / إجمالي األصول  األصولمعدل العائد عمى 
عكس ىذا المعدل الكفاءة التشغيمية لدى المصرف في توليد األرباح من خالل توظيف أصولو، كما ي     

كمما ارتفاع  وبالعكس وأنو كمما انخفض ىذا المعدل كمما ضعفت القدرة الكسبية لممصرف من استثماراتو، 
نقدية  يقيس الربح المتحقق عن كل وحدةو كان المصرف في وضع أفضل. بمعنى أنىذا المعدل كمما 

 وينب و ىذا المعدل إلى مصدر األداء األفضل أو األداء السيء من خالل تحديده  .مستثمرة في األصول
بمؤشرين ىما: مؤشر ىامش الربح ومؤشر منفعة األصول، فإذا حقق مصرف ما عائدًا عمى األصول 

و مؤشر ىامش الربح مرتفعًا فيكون سببو أنو أكثر كفاءة في التحكم ومراقبة المصروفات وىو ما يعكس
المرتفع، أو باستخدام أفصل لألصول وىو ما يعكسو مؤشر منفعة األصول أو عن طريق تحسن 

 المؤشرين معًا، وفي المقابل فإن األداء الضعيف قد يعود لجانب منيما أو لكمييما.      
 2 معدل العائد عمى حقوق الممكية: -2-2-2-4

اتية فقط والمتمثمة في رأس المال واالحتياطيات واألرباح يقيس ربحية المصرف من أموالو الخاصة الذ     
المحتجزة، وبالتالي فإنو يعد مقياسًا لممدى الذي استطاع فيو المصرف استخدام مصادر تمويمو الذاتية 

 تحقيقبنحو مربح، والمنطق في تفسير ىذا المعدل أنو كمما زادت قيمتو كمما عبر عن قدرة المصرف في 
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 .416. مرجع سبق ذكره، ص" وتطبيقاتها المصرفيةالبنوك اإلسالمية " أحكامها ومبادئها ، محمد محمود، العجموني -
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ضافة المزيد من األرباح المحتجزة وذلك في الحاالت التي تزيد فييا األرباح،  عائد مرضي لممالك وا 
 والعكس بالعكس، ويحسب ىذا المعدل بالعالقة التالية: 

 x 100معدل العائد عمى حقوق الممكية = صافي الربح  بعد الضريبة / حقوق الممكية 
لممكية ينبع من استخدام مضاعف حقوق إن الفرق بين العائد عمى األصول والعائد عمى حقوق ا     

الممكية الذي ُيظير عدد المرات التي تضاعف فييا العائد عمى األصول بسبب الرفع المالي، كما يشير 
إلى المعدل الذي يمكن أن تنخفض فيو موجودات المصرف الكمية قبل أن يتأثر وضع المصرف 

حوالمودعين والمستثمرين،   بالعالقة التالية: مضاعف حقوق الممكية  وُيوض 
 ةمضاعف حقوق الممكية = إجمالي األصول / حقوق الممكي

 تصبح عممية حساب معدل العائد عمى حقوق الممكية عمى النحو التالي: وبذلك 
 مضاعف حقوق الممكية xالعائد عمى حقوق الممكية = العائد عمى األصول 

ما عائدًا عمى حقوق الممكية  مصرفذا حقق فإحيث إن تقيس العالقة السابقة األداء بشكل أفضل      
ىذا االرتفاع أو االنخفاض إلى العائد عمى األصول أو إلى سبب مرتفعًا أو منخفضًا فإنو يمكن إرجاع 

ذا كان السبب في ارتفاع العائد عمى حقوق الممكية يعود إلى الرافعة المالية  الرافعة المالية أو لكييما، وا 
ذلك المستوى من العائد واألداء،  يطمبويتعرفون إلى مستوى الخطر الذي  فإن المحممين والمساىمين

وبالمقابل فإذا تحقق العائد عمى حقوق الممكية المرتفع من خالل إدارة ممتازة لألصول فإنو ستكون في 
 .ىذه الحالة رسالة أخرى المحممين والمساىمين عن إدارة المصرف

 1 معدل العائد عمى الموارد المتاحة: -2-2-2-5
يقيس ىذا المؤشر ربحية الموارد المتأتية من كافة الفئات الممولة لممصرف سواء من حممة األسيم      

  والمتمثمة بحقوق الممكية، أو من المودعين والمتمثمة بالودائع، ويعطى بالعالقة التالية:
 ائع(معدل العائد عمى الموارد المتاحة = صافي الربح بعد الضريبة / )حقوق الممكية والود
  وانو كمما ارتفع ىذا المؤشر دل ذلك عمى استثمار المصرف لموارده المالية بالشكل األمثل.

 2 معدل ربح السيم: -2-2-2-6
مدى ربحية كل سيم من أسيم المالك لدى المصرف، إذ تزداد قيمة أسيميم  المؤشريعكس ىذا      

 :كما يمي ذا المؤشرويحسب ىبزيادة التوزيعات المستقبمية وبانخفاض المخاطر المتوقعة، 
 x 100معدل ربح السيم = صافي الربح / عدد األسيم العادية 

 3 نسبة صافي الربح إلى مجموع التسييالت االئتمانية: -2-2-2-7
تقيس ىذه النسبة قدرة المصرف عمى تحقيق عوائد من استخدامات أموالو في التسييالت المباشرة      

           x 100ح / مجموع التسييالت االئتمانية نسبة صافي الرب:  = وتحسب عمى النحو التالي
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 في مجال يياس تنمية مصادر األموال: -2-3
تشكل الودائع الجانب األكبر من مصادر أموال المصرف، حيث تبمغ نسبتيا من رأس المال      

 والباقي يكون مصدره حقوق الممكية، ونظرًا الرتفاع ىذه النسبة كان البد %85اإلجمالي لدى المصرف 
لنا من دراسة مصادر أموال المصرف، من أجل معرفة قدرة وكفاءة المصرف عمى جذب ودائع جديدة، 
وذلك العتبارىا دلياًل عمى زيادة رضا العمالء وثقتيم بأداء المصرف باعتباره مصرفًا ناجحًا ومستقرًا. 

 وبالتالي البد من التعرف عمى النسب التي  تقيس ىذه القدرة.
 نذكر أىم ىذه المؤشرات: : ية مصادر األموالقياس تنممؤشرات  -2-3-1
 1نسبة الودائع إلى إجمالي األصول: -2-3-1-1

تعكس مدى مساىمة الموارد الخارجية لممصرف في إجمالي الموارد المتاحة لمتشغيل، كما يستخدم      
مو معدل نمو ىذه النسبة لتقييم أداء المصرف في جذب الودائع في المستقبل، حيث االتجاه التصاعدي لن

 وتحسب بالعالقة التالية:    .ىذه النسبة يعني ارتفاع القدرة عمى جذب ودائع جديدة، والعكس بالعكس
 x 100نسبة الودائع إلى إجمالي الودائع = الودائع / إجمالي األصول 

 2نسب ىيكل الودائع:  -2-3-1-2
 : ياأىممن و  بشكل رئيسي األىمية النسبية لكل نوع من أنواع الودائع، ىذه النسبتقيس حيث      

 نسبة الودائع الجارية إلى إجمالي الودائع:  -2-3-1-2-1
تفيد في معرفة ما تشكمو الودائع الجارية إلى إجمالي الودائع، وفي مدى قدرة المصرف عمى جذب      

الودائع الجارية كونيا ألىميتيا في تحسين أرباح المساىمين باعتبار عوائد استثمارىا يختص بو 
 :التالية بالمعادلةوتحسب . دون المودعينالمساىمون 

 x 100نسبة الودائع الجارية إلى إجمالي الودائع =  الودائع الجارية / إجمالي الودائع 
 نسبة الودائع االستثمارية إلى إجمالي الودائع:  -2-3-1-2-2

ل نمو ىذه النسبة تفيد في معرفة الوزن النسبي لمودائع االستثمارية من إجمالي الودائع، وأن معد     
يعتبر مؤشرًا لقدرة المصرف عمى جذب ودائع استثمارية جديدة في المستقبل، حيث تسيم في تحسين 
أرباح المساىمين والمودعين المستثمرين معًا، نظرًا لتشارك المودعين المستثمرين األرباح مع المصرف 

 التالية:  وتوضح بالمعادلةي، اإلسالمي، وتعتبر الودائع االستثمارية مصدر تمويل خارجي أساس
 x 100نسبة الودائع االستثمارية = الودائع االستثمارية / إجمالي الودائع 

 3معدل نمو الموجودات: -2-3-1-3
 يستخدم ىذا المعدل لقياس مدى قدرة المصرف في تنمية موارده بشكل عام.     
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  1معدل نمو الودائع: -2-3-1-4
في تنمية موارده عمى اعتبارىا أىم وأكبر مصدر من يستخدم ىذا المعدل لقياس مدى قدرة المصرف      

 دليل رضا العمالء عن أداء ىذا المصرف.ٌيعتبر مصادر أموال المصرف، و 
 2معدل نمو حقوق الممكية: -2-3-1-5

ي حقوق الممكية لممصرف، وبما أن حقوق الممكية ىي مصدر الحاصل فالتطور ىذا المؤشر يعكس      
 أمان وحماية لممودعين والمتعاممين مع المصرف.  تمويل ذاتي، فزيادتيا تعتبر عنصر 

 في مجال يياس درجة التوظيف: -2-4
يقوم المصرف اإلسالمي بممارسة نشاط األساسي والمتمثل بتوظيف موارده الداخمية )حقوق الممكية(      

والخارجية )الودائع( عمى شكل صيغ تمويمية كالمرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرىا، بإضافة إلى 
توظيفيا عمى شكل استثمارات أخرى كالصكوك واألوراق المالية وغيرىا، وأن نمو حجم ىذه الصيغ 
، واالستثمارات يعتبر دلياًل عمى تمتع المصرف بدرجة عالية من التوظيف، وعمى تحقيق إيرادات أفضل

  مما يدل ذلك عمى نجاح واستقرار المصرف في نشاطو.و 
  قياس درجة التوظيف:مؤشرات  -2-4-1
 :نذكر أىم ىذه المؤشرات     
 3معدل العائد عمى األصول المنتجة:  -2-4-1-1

مدى مساىمة األصول المنتجة في تكوين إيرادات المصرف، وأن ارتفاع ىذا ىذا المؤشر يقيس      
 كما يمي:المعدل يعطي مؤشرًا لتكوين محفظة أفضل لدى المصرف. ويحسب 

 x 100ت التشغيل / األصول المنتجة معدل العائد عمى األصول المنتجة = إجمالي إيرادا
 4نسبة األصول المنتجة إلى األموال المتاحة:  -2-4-1-2

 وتقاس كما يمي:  ،تدل عمى حسن استغالل وتوظيف المصرف ألموالو المتاحة في عممية االستثمارية     
 x 100نسبة األصول المنتجة إلى األموال المتاحة = األصول المنتجة / األموال المتاحة 

 ضمن األموال المتاحة الودائع وحقوق الممكية مطروحًا منيا األصول الثابتة.تتحيث 
 نسبة األصول المنتجة إلى إجمالي األصول:  -2-4-1-3

ولقد سبق ذكره في المبحث من خالل معرفة مزيج ربحية األصول، حيث يدل عمى القدرة اإليرادية     
 لمصرف في إدارة محفظة أصولو.لألصول، وكمما ارتفعت ىذه النسبة دل ذلك عمى زيادة قدرة ا
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 في مجال يياس المالءة المالية: -2-5
 ماىية المالءة المالية: -2-5-1

إن المصرف يسعى دومًا إلى تعظيم أرباحو، مما ينطوي عمى ذلك قدر كبير من المخاطر، مما      
سياسة يضع المصرف أمام مشكمة تحقيق الموازنة بين األرباح وبين المحافظة عمى سالمة المالية، فال

التي ييدف المصرف من خالليا إلى تحقيق أقصى ربح ممكن ىي نفسيا قد تؤدي إلى حدوث خسارة 
كبيرة مستقباًل. ونظرًا الىتمام جميع عمالء المصرف بالسالمة المالية أواًل ثم األرباح، فكان لزامًا عمى 

 المصرف أتباع الطريقتين التاليتين لممحافظة عمى ىذه السالمة : 
رأس المال بمعنى أن يكون حجم رأس المال كافيًا ليوفر األمان لممودعين من خالل زيادة  -2-5-1-1

قدرة المصرف عمى رد ودائعيم من ناحية، وكافيُا ليحقق تعظيم ثروة المساىمين من 
 ناحية أخرى.

المحافظة عمى سالمة األصول الموجودة لديو، بمعنى االحتفاظ بأصول مربحة )منتجة (  -2-5-1-2
ة ىذه األصول قيمة رأس المال، وذلك في سبيل توفير احتياجات عمى أال تتعدى قيم

 1السيولة الالزمة، واستثمار الباقي في االستثمارات مجدية. 
وتسعى المصارف عمومًا إلى تحقيق مستوى جيد من السالمة المالية، ويقصد بيذا المستوى كفاية      

إدارة المصرف في تحقيق التوازن بين  رأس المال ، وىي عبارة عن مجموعة الطرق التي تستخدميا
المخاطر التي يتوقعيا المصرف نتيجة استثماراتو وحجم رأس المال، ومن الناحية الفنية فإن كفاية رأس 
المال تعني رأس المال الذي يستطيع أن يقابل المخاطر ويجذب الودائع ويزيد الربحية، وبالتالي يؤدي  

اختمفت وجيات النظر حول كفاية رأس المال فمنيا من كان تربط  ذلك إلى نمو واستقرار المصرف. ولقد
كفاية رأس المال بالمخاطر، ومنيا ما ركز عمى حسن أداء المصرف، ومنيا ما ربط كفاية رأس المال 
بعناصر الميزانية المختمفة، حيث يتوقع من كل المصرف أن يحتفظ برأس مال يتناسب مع طبيعة وحجم 

  2مراقبة وضبط المخاطر. مقدرة المصرف عمىالمخاطر لديو، وكذلك 
من المخاطر بمختمف أنواعيا،  بأن كفاية رأس المال يقصد بيا اإلحاطة والحذر يرى الباحثمما سبق و 

والتي قد تتعرض ليا المصارف من عممياتيا التشغيمية، وأن ىذه الكفاية تضمن لممودعين استرجاع 
 رين تعظيم األرباح. ودائعيم، ولممساىمين والمودعين المستثم

  : قياس المالءة الماليةمؤشرات  -2-5-2
تقيس درجة اعتماد التي و  ،المالءة المالية بنسب الرافعة أو نسب الديون طويمة األجل مؤشراتتعرف      

 المصرف عمى الديون طويمة األجل في تمويل احتياجاتيا المالية.
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 1نسبة حقوق الممكية إلى إجمالي األصول:  -2-5-2-1
إلى مدى قدرة المصرف عمى تمويل كافة أوجو االستثمار معتمدًا عمى أموالو الخاصة، وتمثل تشير      

 ىذه النسبة ىامش أمان الذي يممكو المصرف في مواجية الخسائر الرأسمالية التي
 عمى النحو التالي:يا يتعرض ليا، ويتم حساب قد

 x 100الي األصول نسبة حقوق الممكية إلى إجمالي األصول = حقوق الممكية / إجم
  2نسبة حقوق الممكية إلى األصول الخطرة: -2-5-2-2

تقيس ىذه النسبة مدى الحماية التي تقدميا حقوق الممكية لمواجية الخسائر الرأسمالية التي قد      
يتعرض ليا المصرف نتيجة تقديمو تسييالت ائتمانية مباشرة واالستثمارات محفوفة بالمخاطر، وتتمثل 

إجمالي األصول مطروحًا منيا ) النقدية واألرصدة لدى المصرف المركزي و  األصول الخطرة في
واألرصدة المصارف األخرى، واألوراق الحكومية، واألصول الثابتة (، حيث انخفاضيا يعطي مؤشرًا لقيمة 

 والناتج عن احتمال عدم الوفاء بيذه التسييالت االئتمانية، إما اليبوط الذي قد يحث في حقوق الممكية
 التالية:  بالمعادلة وتوضح ىذه النسبة  ف.ارتفاعيا يعتبر بمثابة ىامش أمان لدى المصر 

 x 100نسبة حقوق الممكية إلى األصول الخطرة = حقوق الممكية / األصول الخطرة 
 3 نسبة حقوق الممكية إلى الودائع: -2-5-2-3

ظيفة الوقائية، فارتفاعيا يشير تفيد ىذه النسبة في إعطاء صورة عن وظيفة رأس المال المتمثمة بالو      
إلى قدرة األموال الخاصة لممصرف عمى تغطية نسبة أعمى من الودائع ما ينعكس إيجابًا عمى المالءة 
المالية لممصرف وبالتالي عمى األداء المالي لو باعتبار أن المالءة المالية جزء من األجزاء المعبرة عن 

 حسابيا عمى النحو اآلتي:  ويتماألداء. 
 x 100نسبة حقوق الممكية إلى الودائع =  حقوق الممكية / الودائع  

ومما سبق يرى الباحث بأن انخفاض النسب السابقة بشكل ممحوظ يعني انخفاضًا في مدى تغطية      
حقوق الممكية ليذا المجال، ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى تآكل حقوق الممكية، بمعنى انخفاض مستوى 

يعطي ىامش أمان  صحاب الممكية والمودعين، كما أن ارتفاع ىذه النسبة بشكل كبير األمان بالنسبة أل
 لتالي انخفاض العوائد لدى المصرف، جيد، إال أنو يعني عدم استثمار جزء كبير من األموال، وبا

 ،خداماتاالستو الموارد  استخدام النسب المالية يقدم لنا مؤشرات عن األىمية النسبية وىيكلأن  وأخيراً      
وعن مدى المالءة المالية لممركز المالي، وعن الحكم عمى فعالية وكفاءة األداء المالي لدى المصرف، 

 نقاط القوة والضعف في ىذا األداء، ولمعالجة الخمل في حال وجوده.  بيدف تحديدوذلك 
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 الثانيخالصة الفصل 
مجاالت قياس األداء المالي  فيو الذي تناول الثانيخمص الباحث من خالل عرضو لمفصل      

ىناك عدة مراحل لعممية قياس وتقييم األداء المالي ألية منظمة تيدف من  وأن، بلممصارف اإلسالمية
المالية، ومن ثم  المؤشرات المالية المستمدة من تقاريرىامجموعة من إلى قياس أداءىا باستخدام خالليا 

ب منيا من خالل مجموعة من المعايير المالءمة لقطاع مقارنة أداءىا الفعمي المقاس باألداء المطمو 
 .وتطويره نحو األفضل وتصحيحذلك في لموقوف عمى ايجابيات وسمبيات ىذا األداء، مما يساعد  نشطيا
ألداء امجاالت ية عمى اختالف استخداميا في قياس أن المؤشرات المالإلى كما خمص الباحث      

يمية ميمة في دراسة قياس وتقييم ىذا األداء حيث يمكن من خالليا المالي لممصرف ُتعتبر وسيمة تحم
استخالص النتائج واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح األداء، كما يكتسب قياس االداء الفعمي مع األداء 

تحديد االنحرافات بين المخطط من خالل  ترشيد العمميات المصرفيةالمستيدف أىميتو من ضرورة 
أسبابيا ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية التي تؤدي إلى تصحيح ىذه االنحرافات وفقًا والفعمي وتشخيص 
نما ىي معايير تأشيريو، ويمكن لمقائمين مطمقة وأن ىذه المؤشرات ليست معايير لنتائج عممية القياس. ، وا 

 .بعممية القياس حسابيا بطرق متفاوتة وتفسيرىا بأشكال متباينة
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 الدارسة التطبيقية
 :الدارسةعينة مصارف نبذة عن  -1
 :دبي اإلسالميمصرف  -1-1

تأسس مصرؼ دبي اإلسالمي كشركة مساىمة بموجب المرسوـ األميري الصادر عف صاحب السمو 
الخدمات المصرفية والخدمات المتعمقة بيا وفقًا ألسس الشريعة ، بغرض تقديـ 5975حاكـ دبي بتاريخ 

( 8اإلسالمية، وتـ الحًؽ تسجيمو كشركة مساىمة عامة طبقًا لقانوف الشركات التجارية االتحادي رقـ )
وتعديالتو كشركة مساىمة عامة، حيث يقدـ المصرؼ جميع الخدمات المصرفية واألنشطة  5984لسنة 

رية مف خالؿ األدوات اإلسالمية المختمفة مف المرابحات واالستصناع والمضاربات التمويمية واالستثما
والمشاركات والوكالة واإلجارة المنتيية بالتمميؾ وغيرىا، وعف جميع أنشطة المصرؼ تتـ وفقًا ألحكاـ 

نية ضمف الشريعة اإلسالمية التي تحـر الربا، ووفقا ألحكاـ عقد التأسيس والنظاـ األساسي لممنشآت المع
المجموعة، كما يمارس المصرؼ نشاطو مف خالؿ مركزه األساسي في إمارة دبي بإضافة إلى فروعو 
العاممة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويحتؿ المصرؼ المرتبة المكانة األولى بيف المصارؼ 

ستثمارات لديو، بإضافة اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة مف حيث تاريخ الػتأسيس وحجـ اال
 إلى مدى سيطرتو عمى عديد مف الشركات المدرجة في سوؽ دبي لؤلوراؽ المالية. 

الية إعداد البيانات المولقد تبيف مف خالؿ التقارير المالية التي تـ الحصوؿ عمييا بأف المصرؼ يقوـ ب
الصادرة عف مجمس المعايير المحاسبية الدولية،  لدولية إلعداد التقارير الماليةالممعايير وفقًا  الموحدة

والتفسيرات الصادرة عف لجنة تفسيرات المعايير الدولية لمتقارير المالية، ومتطمبات قوانيف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة المطبقة، ووفقًا لمتطمبات ىيئة األوراؽ والسمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب 

 ، وبما ال يخالؼ أحكاـ الشريعة اإلسالمية.2008لمعاـ  2624البالغ رقـ 
فقد تبيف واإلجارة المنتيية بالتمميؾ لعمميات المرابحة لآلمر بالشراء أما مف ناحية المعالجة المحاسبية 

 1:الماليةاإليضاحات واقع مف 
 بعد اقتنائيا:  آلمر بالشراءلموجودات المرابحة قيمة قياس  -5-5-5

بعد تنزيؿ المبالغ المشطوبة ومخصص المبالغ المشكوؾ بالتكمفة المطفأة  ياقياسيتـ      
 .بتحصيميا في حالة الوعد باإللزاـ

 قياس ذمـ المرابحات: -5-5-2
ناقصًا أية مخصصات لالنخفاض في القيمة، حيث بالقيمة األسمية )التكمفة(  يتـ قياسيا     

عند وجود شؾ في تحصيميا مع األخذ بعيف االعتبار متطمبات يتـ أخذ مخصص االنخفاض 
المعايير الدولية لمتقارير المالية المتعمقة بقياس القيمة العادلة، ويتـ شطب تمؾ الذمـ فقط في 

                                                           
 .21-19(، ص 4/10و 4/9و  4/6و 4/3ممخص أىـ السياسات المحاسبية المتبعة )  4سة، اإليضاح رقـ ار التقارير المالية ألعواـ الد 1
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الخسائر المتوقعة في المستقبؿ ال يتـ و حالة استنفاذ جميع السبؿ المكنة والمتاحة الستردادىا، 
 تسجيميا.

  المرابحات: إثبات إيرادات -5-5-3
بناء عمى معدؿ الربح الفعمي عند االعتراؼ المبدئي باألصؿ يتـ االعتراؼ بإيراداتيا      
 استنادا إلى المبالغ األساسية القائمة.  ، ويتـ توزيعو عمى فترة القعد الذي يستحؽ فيياالمالي

  .المؤجمةبالتكمفة ناقصًا أية مخصص لالنخفاض واإليرادات يتـ إظيار المرابحات  -5-5-4
 بعد اقتنائيا:قياس قيمة موجودات اإلجارة المنتيية بالتمميؾ  -5-5-5

يتـ احتساب االىتالؾ لمموجودات ، كما السابقةلآلمر بالشراء نفس معالجة المرابحة      
 .المصرؼ لدىالمؤجرة حسب السياسة المتبعة 

العائد الفعمي عمى مدى فترة عقد  أساسعمى تيا ايتـ تثبيت إيراد إثبات إيرادات اإلجارة: -5-5-6
 يجار.اإل

 يتـ قيد مصاريؼ صيانة الموجودات المؤجرة في السنة التي تحدث فييا في بياف الدخؿ. -5-5-7
 :اآلتي النحو عمىلدى المصرؼ المدروس في الصيغ التمويمية اإلسالمية والتمويؿ االستثمار  حجـوزع وي
 درهم()بألف  8008-8002خالل الفترة  لمصرف دبي اإلسالميفي الصيغ التمويمية  االستثمار والتمويل( حجم 5رقم ) الجدول 

 8008 8000 8000 8002 8002 / السنة البيان

 25669370 25563952 59626535 56960877 20297788 المرابحاتإجمالي 

 4495960 6570597 7289783 8362508 8443662 ستصنا اال

 24255385 25296865 22257505 9946785 9946785 جارةاإل

 4687593 3539259 5399532 0 0 السمم

 6824046 6447876 9757533 50524280 50047283 مشاركةال

 3894754 3736973 3709795 5456053 7208854 مضاربةال

 3574278 5749555 790207 946795 846495 وكاالتال

 22252252 25005082 25820022 58022225 52820285 إجمالي الصيغ

 الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية المنشورة لممصرف.    

ركز ولكنو يتتوزع حجـ االستثمار والتمويؿ في الصيغ التمويمية متعددة، نالحظ  مف الجدوؿ السابؽ     
توضيح ذلؾ الحجـ مف خالؿ والبد مف  ،المرابحة واإلجارة خالؿ فترة الدارسةفي صيغتي بشكؿ ممحوظ 

 لدىتمويمية إلى إجمالي حجـ االستثمار والتمويؿ في ىذه الصيغ )الوزف النسبي( نسبة كؿ صيغة 
 الجدوؿ اآلتي: كما ىوالمصرؼ المدروس 

 
 
 



 اإلسالميةرف بيقية على بعض المصااسة التطالدر                     نبذة عن مصارف عينة الدراسة –ثالث الفصل ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55 
 

 درهم(بألف ) 8008-8002لمصرف دبي اإلسالمي خالل الفترة  االستثمار في كل صيغة من إجمالي الصيغ نسبة( 2رقم ) الجدول
 المتوسط 8008 8000 8000 8002 8002 / السنة البيان

 327758 357424 337638 307292 327494 357745 إجمالي المرابحات

 557656 67554 97626 557255 567020 547868 ستصنا اال

 277853 357557 337222 347353 597056 577555 جارةاإل

 47658 67797 47897 27559 0 0 السمم

 547565 97896 507058 547998 207563 577692 مشاركةال

 8707 57648 57829 57726 507453 527694 مضاربةال

 07237 07460 07273 07522 07585 07549 وكاالتال

 الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية المنشورة لممصرف.  

تشكؿ المصارؼ األخرى و الموجودة لدى المصرؼ  المرابحاتإجمالي مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف      
 ؿتناقصت بشكؿ ممحوظ خالوأف نسبتيا  ،خالؿ فترة الدارسة الوزف النسبي األكبر مف إجمالي الصيغ

مفترة ل %327758وبمغ المتوسط  2052و 2055كما انيا تذبذبت خالؿ عامي  2050و 2009عامي 
 المدروسة.

، بعد صيغة المرابحة تشكؿ الوزف النسبي األكبر مف إجمالي الصيغ اإلجارةصيغة أف كما نالحظ      
 وبمغ المتوسط 2052و 2055كما تذبذبت خالؿ عامي  2050في عاـ  بشكؿ كبير تزايدتوأف نسبتيا 

  سة.و ر مدفترة المل% 277853
 :الدولي اإلسالمي ةيمصرف سور  -1-2

( 5الدولي اإلسالمي عمى شكؿ شركة مساىمة سورية مغفمة برأسماؿ قدره ) ةتأسس مصرؼ سوري
مميارات ليرة سورية، بموجب قرار الترخيص الصادر عف السيد رئيس مجمس الوزراء في الجميورية العربية 

عامو األوؿ لممارسة نشاطو المصرفي، وُيعتبر ىو  2008 عاـ، ويعتبر 7/9/2006السورية وبتاريخ 
المصرؼ األكبر بيف مصارؼ القطاع الخاص مف حيث رأس الماؿ المدفوع بالكامؿ وعدد مساىميو، ولقد 
ىدؼ المصرؼ منذ تأسيسو إلى توفير وتقديـ مجموعة متكاممة مف الخدمات المصرفية )ودائع والحواالت  

( ، إجارة الخدماتإجارة منتيية بالتمميؾ ،االستصناعآلمر بالشراء،  المرابحةوالخدمات التجارية( والتمويؿ )
القائمة عمى غير الفائدة الثابتة في جميع صورىا وأشكاليا وفقًا ألحكاـ الشرعية اإلسالمية حيث يتـ تقديـ 

تبمغ عددىا ىذه الخدمات المصرفية والمنتجات التمويمية مف خالؿ مركزه الرئيسي وفروعو ومكاتبو والتي 
ويعد  4/6/2009( مكتبًا، وقد أدرج سيـ المصرؼ في سوؽ دمشؽ لؤلوراؽ المالية بتاريخ 3( فرعًا و)23)

السيـ األكثر نشاطًا في السوؽ ويتميز بسيولة تسييمو وسيولة الحصوؿ عميو، وقد قامت سوؽ دمشؽ 
الموازية إلى السوؽ النظامية بعد بنقؿ إدراج أسيـ المصرؼ مف السوؽ  7/8/2055لؤلوراؽ المالية بتاريخ 

( 35) بناًء عمى المرسـو التشريعي رقـ تقديـ المصرؼ ثالث ميزانيات رابحة، وقاـ بإنشاء ىيئة شرعية
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، والمكونة مف ثالثة أعضاء مف عمماء الفقو والشريعة في العالـ العربي واإلسالمي ورأييا 2005لمعاـ 
 ممزمًا لممصرؼ. 

وقد جرى إعداد البيانات المالية وفقًا لممعايير المحاسبية الصادرة عف ىيئة المحاسبة والمراجعة 
لممؤسسات المالية اإلسالمية ومبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية المحددة مف قبؿ ىيئة الرقابة الشرعية 

نظمة المصرفية السورية النافذة لممصرؼ، ووفقًا لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ولمقوانيف واأل
 وتعميمات وقرارات مجمس النقد والتسميؼ. 

 تبيف فقد بالتمميؾ المنتيية واإلجارة بالشراء لآلمر المرابحة لعمميات المحاسبية المعالجة ناحية مف أما
 1:المالية اإليضاحات واقع مف
 : اقتنائيا بعد بالشراء لآلمر المرابحة موجودات قيمة قياس -5-2-5

 حالة في بتحصيميا المشكوؾ المبالغ مخصصخصـ  بعد التاريخية بالتكمفة قياسيا يتـ     
 .عند وجود مؤشرات تدني في قيمتياوذلؾ  باإللزاـ الوعد

 :المرابحات ذمـ قياس -5-2-2
بإجمالي قيمتيا األصمية ناقصًا ىامش الجدية المقبوض عمى حساب ىذه  قياسيا يتـ     

خصـ مخصص التدني، استبعاد اإليرادات المؤجمة الخاصة بالسنوات الالحقة وبعد العممية وبعد 
إدارة المصرؼ  ويتـ تقدير المخصص الخاص لتدني قيمة الذمـ بمراجعة تفصيمية ليا مف قبؿ

 .وفقًا لقرارات مجمس النقد والتسميؼ
 : المرابحات إيرادات إثبات -5-2-3

وفي حالة تثبيت إيراداتيا عمى أساس االستحقاؽ باستخداـ طريقة القسط المتناقص،  يتـ     
وجود ذمـ متعثرة وعند التأكد مف استرداد تمؾ اإليرادات يتـ تعميقيا وفقًا لقرار مجمس النقد 

، ويتـ تنزيؿ الجزء الخاص بكؿ قسط مستحؽ مف األرباح المؤجمة وتحويميا إلى بياف والتسميؼ
 الدخؿ.

 . المؤجمة واإليرادات لالنخفاض مخصصىامش الجدية و  ناقصاً  بالتكمفة المرابحات إظيار يتـ -5-2-4
 :اقتنائيا بعد بالتمميؾ المنتيية اإلجارة موجودات قيمة قياس -5-2-5

وتشتمؿ موجوداتيا عمى أراضي  ،يتـ قياسيا مبدئيًا بالتكمفة والنفقات المباشرة الخاصة بيا     
يحسب االستيالؾ عمى أساس القسط الثابت وفقًا لمعدالت يتـ حسابيا لشطب كما  ومباني،

المتبعة  الؾالتكمفة لكؿ موجود عمى مدى عمره اإلنتاجي المتوقع حيث أف سياسة االستي
باإلجارة المنتيية بالتمميؾ ىي نفسيا سياسة االستيالؾ المتبعة مف قبؿ المؤجر )المصرؼ( فيما 

 يخص الموجودات الثابتة.
 إلجار.ا عقداالستحقاؽ خالؿ فترة  أساس عمى اإلجارة إيرادات تثبيت يتـ :اإلجارة إيرادات ثباتإ -5-2-6
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 :اآلتي النحو عمى المدروس المصرؼ لدى اإلسالمية التمويمية الصيغ في والتمويؿ االستثمار حجـ ويوزع
 ليرة(بألف ) 8008-8002اإلسالمي خالل الفترة الدولي  وريةسفي الصيغ التمويمية لمصرف  االستثمار والتمويل( حجم 8رقم ) الجدول 

 8008 8000 8000 8002 8002 / السنة البيان

 25236486 30933426 40783935 22658396 55882494 إجمالي المرابحات

 550730 553585 559264 66485 96802 ستصنا اال

 76227 75447 75555 2355 345 خدماتال إجارة

 0 250000 0 0 222428  متبادلةالقروض ال

 280836 403628 324331 37993 3951 منتهية بالتمميكالجارة اإل
 85805882 50880228 50822020 88825882 08802080 إجمالي الصيغ

 الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية المنشورة لممصرف.   

مف الجدوؿ السابؽ نالحظ توزع حجـ االستثمار والتمويؿ بشكؿ أساسي وكبير جدًا في صيغة      
ذلؾ الحجـ  خالؿ فترة الدارسة والبد مف توضيحوبشكؿ مقبوؿ في صيغة إجارة منتيية بالتمميؾ المرابحة، 

المصرؼ لدى في ىذه الصيغ االستثمار والتمويؿ حجـ إجمالي مف خالؿ نسبة كؿ صيغة تمويمية إلى 
 الجدوؿ اآلتي:كما ىو 
 )بألف ليرة( 8008-8002االستثمار في كل صيغة من إجمالي الصيغ لمصرف سورية اإلسالمي خالل الفترة  نسبة( 2رقم ) الجدول

 المتوسط 8008 8000 8000 8002 8002 / السنة البيان
 987035 977580 977362 987753 997535 977349 إجمالي المرابحات

 07432 07435 07356 07289 07292 07793 استصنا 

 07542 07297 07225 07573 07050 07003 خدمات الإجارة 

 07522 0 07787 0 0 57822 متبادلةالقروض ال

 07680 57093 57270 07785 07567 07032 منتهية بالتمميكالجارة اإل

 الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية المنشورة لممصرف   

المصارؼ األخرى تشكؿ و الجدوؿ السابؽ نالحظ أف إجمالي المرابحات الموجودة لدى المصرؼ  مف     
خالؿ فترة الدارسة، وأف حيث تشكؿ معظـ إجمالي صيغيا مف إجمالي الصيغ األكبر الوزف النسبي 

بمغ المتوسط قد و  2052و 2055عامي تناقصت في  ولكنيا 2009و 2008خالؿ عامي  تزايدتنسبتيا 
 ة.سلفترة الدرا% 987035

مف إجمالي الصيغ بعد صيغة المرابحة، الثاني كما نالحظ أف صيغة اإلجارة تشكؿ الوزف النسبي      
 2052ولكنيا تناقصت في عاـ  2055وحتى عاـ  2009ت بشكؿ ممحوظ بدًء مف عاـ وأف نسبتيا تزايد
 لفترة الدارسة. %07680وبمغ المتوسط 
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  :األردني اإلسالميالمصرف  -1-3
بالمممكة  –ف عمى شكؿ شركة مساىمة عامة محدودة في عما األردني اإلسالميتأسس مصرؼ      

سجؿ الشركات بتاريخ  جؿ بصفة شركة مساىمة عامة محدودة فيوسُ  - األردنية الياشمية
، ويحتؿ المصرؼ المرتبة الثالثة 5979( مميوف دينار أردني في عاـ 4برأسماؿ حوالي ) ،28/55/5978

بيف بنوؾ القطاع المصرفي في األردف، ويقدـ المصرؼ جميع األعماؿ المصرفية والتمويؿ )المرابحة، 
دة الثابتة، وفقًا ألحكاـ البيع اآلجؿ، المشاركة، اإلجارة المنتيية بالتمميؾ( المنظمة عمى غير أساس الفائ

( مكتبًا مصرفيًا، 55( فرعًا و)64الشريعة اإلسالمية مف خالؿ مركزه وفرعو داخؿ المممكة وعددىا )
 -صرؼ مدرجة في بورصة عمافويخضع المصرؼ في أعمالو ألحكاـ قانوف المصارؼ النافذ، وأسيـ الم

 . األردف
ايير المحاسبية الصادرة عف ىيئة المحاسبة والمراجعة وقد تـ إعداد البيانات المالية وفقًا لممع     

لممؤسسات المالية اإلسالمية، ووفقًا لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ولمقوانيف المحمية النافذة 
وتنفيذ اللتزاـ المصرؼ بمقتضى عقد تأسيو ونظامو األساسي  وتعميمات المصرؼ المركزي األردني.

ـ الشريعة اإلسالمية، وتنفيذًا لما جاء في قانوف المصارؼ يعيف المصرؼ بقرار مف بوجوب تقيده بأحكا
الييئة العامة مف المساىميف ىيئة رقابة شرعية ال يقؿ عدد ألعضائيا عف ثالثة أشخاص، حيث يتـ إبداء 

صدار تقرير سنوي لمييئة ال عامة الرأي الشرعي في صيغ التمويؿ الالزمة ألعماؿ المصرؼ وأنشطتو، وا 
 لممساىميف، ويكوف رأييا ممزمًا لممصرؼ.

 اإليضاحات واقع مف تبيف بالتمميؾ المنتيية واإلجارة المرابحة لعقود المحاسبية المعالجة ناحية مف أما   
 1:المالية

 :اقتنائيا بعد بالشراء لآلمر المرابحة موجودات قيمة قياس  -5-3-5
حيث يقوـ المصرؼ بتطبيؽ مبدأ اإللزاـ بالوعد في عقود  التاريخية بالتكمفة قياسيا يتـ     

 .ف الييئةعالمرابحة، وبما ينسجـ مع المعايير الصادرة 
 :المرابحات ذمـ قياس  -5-3-2

عند حدوثيا بقيمتيا االسمية ويتـ قياسيا في نياية الفترة المالية عمى  إثبات المرابحات يتـ     
 .تحقيقيا ية المتوقعة النقدالقيم أساس صافي

 : المرابحات إيرادات إثبات  -5-3-3
)التي يسدد ثمنيا دفعة واحدة تستحؽ بعد الفترة المالية الحالية أو يسدد  إيراداتياإثبات  يتـ     

المستقبمية لفترة ا عمى الفترات بتوزيعي( الحقة ثمنيا عمى أقساط تدفع عمى فترات مالية متعددة
إذا تـ التسديد نقدًا  مالية نصيبيا مف األرباح بغض النظر عمااألجؿ بحيث يخصص لكؿ فترة 

 أـ ال.
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   بعد استبعاد اإليرادات المؤجمة الخاصة بالسنوات الالحقة التاريخية  بقيمتياالمرابحة  يتـ اظيار -5-3-4
 وااليرادات المعمقة إف وجدت.

 :اقتنائيا بعد بالتمميؾ المنتيية اإلجارة موجودات قيمة قياس  -5-3-5
اقتنائيا بالتكمفة التاريخية شاممة النفقات  بعدة الموجودات المقتناة بغرض اإلجار قياس يتـ      

ستيمؾ الموجودات وقفًا لسياسة المتبعة في المصرؼ. المباشرة لجعميا صالحة لالستعماؿ، وت
الدفترية فإنو يتـ صافي قيمتيا الموجودات عف وعندما يقؿ المبمغ الممكف استرداده مف قيمة 

 تخفيض قيمتيا إلى القيمة التي يمكف استردادىا وتسجؿ قيمة التدني في قائمة الدخؿ الموحدة.
 :ومصاريؼ صيانتيا اإلجارة إيرادات إثبات  -5-3-6

ا عقد اإلجارة، ويتـ قيد بما يتناسب مع الفترات المالية التي يشممي اإلجارة إيرادات توزيع يتـ     
  صيانة الموجودات المؤجرة في الفترة المالية التي تحدث فييا.مصاريؼ 

 :اآلتي النحو عمى المدروس المصرؼ لدى اإلسالمية التمويمية الصيغ في والتمويؿ االستثمار حجـ ويوزع
 (دينار)بألف  8008-8002خالل الفترة اإلسالمي األردني في الصيغ التمويمية لمصرف  االستثمار والتمويل( حجم 2رقم ) الجدول 

 8008 8000 8000 8002 8002 / السنة البيان

 935753 850558 775405 728755 703377 إجمالي المرابحات

 6847 50566 7425 8069 4626  جلالبيع اآل

 303935 287503 260273 249894 200333 االستصنا 

 20583 57995 55725 54970 54340 المشاركة

 272454 222922 168540 134952 110308 بالتمميكمنتهية الجارة اإل
 0552082 0522550 0888522 0052252 0058225 إجمالي الصيغ

 الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية المنشورة لممصرف.   
مف الجدوؿ السابؽ نالحظ توزع حجـ االستثمار والتمويؿ في الصيغ التمويمية متعددة، ولكنو يتركز      

بشكؿ كبير في صيغة المرابحة وبشكؿ معقوؿ في صيغة اإلجارة خالؿ فترة الدارسة والبد مف توضيح 
المصرؼ  التمويؿ في ىذه الصيغ لدىحجـ ذلؾ الحجـ مف خالؿ نسبة كؿ صيغة تمويمية إلى إجمالي 

 الجدوؿ اآلتي: كما ىو
 (دينار)بألف 2012-2002خالل الفترة األردني االستثمار في كل صيغة من إجمالي الصيغ لمصرف اإلسالمي  نسبة( 10رقم ) الجدول

 المتوسط 8008 8000 8000 8002 8002 / السنة البيان
 637478 607795 657255 637576 647555 687092 إجمالي المرابحات

 07594 07445 07760 07605 07750 07448 البيع اآلجل

 207604 597747 207595 257206 257985 597394 االستصنا  

 57359 57355 57295 57285 57357 57388 المشاركة

 547006 577702 567043 537732 557873 507679 منتهية بالتمميكالجارة اإل

 .عمى التقارير المالية المنشورة لممصرفالجدول من إعداد الباحث باالعتماد    
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نالحظ أف إجمالي المرابحات الموجودة لدى المصرؼ والمصارؼ األخرى تشكؿ  مف الجدوؿ السابؽ    
تناقصت بالرغـ مف تزايد حجميا كما ىو  مف إجمالي الصيغ، وأف نسبة ىذه الصيغةالوزف النسبي األكبر 

 . الفترة ليذه% 637478وقد بمغ المتوسط ، خالؿ فترة الدارسة (9موضح في الجدوؿ رقـ )
 المرابحة مف إجمالي الصيغ بعد صيغتي الثالثكما نالحظ أف صيغة اإلجارة تشكؿ الوزف النسبي     

 .لفترةيذه ال %547006بمغ المتوسط قد و ت خالؿ فترة الدارسة، ، وأف نسبتيا تزايدواالستصناع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 الدراسة التطبيقية على بعض المصارف اإلسالمية                                             آلية تطبيق  – ثالثالفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38 
 

 ألية تطبيق الدارسة: -2
ىذا  التحميل شيوعًا وأىميًة لما يوفريعتبر التحميل باستخدام المؤشرات المالية من أكثر أساليب      

األسموب من مؤشرات تعكس اتجاىات تطور األداء المالي لدى كل مصرف من مصارف الدارسة، 
ولذلك أعتمد الباحث عمى ىذا األسموب في دراسة ، وتصف بدقة جوانب القوة والضعف في ىذا األداء

 وىي: التطبيقيةم الدراسة التي تخد في مجالي السيولة والربحيةالمستخدمة وتحميل أىم ىذه المؤشرات 
 ىما:كمتغيرات تابعة السيولة استخدم الباحث مؤشرين مستوى قياس مجال مؤشرات في  -2-1

 . النقدي الرصيدنسبة  -2-1-1
 .السائمةنسبة السيولة  -2-1-2

في ىذا القوة والضعف  جوانبلمكشف عن و  ،المصارف المدروسةسيولة دراسة وتحميل يدف بوذلك 
 المجال.

 ىما:كمتغيرات تابعة مؤشرين الباحث الربحية فقد استخدم مستوى قياس في مجال مؤشرات  -2-2
 .األصولمعدل العائد عمى  -2-2-1
 حقوق الممكية.عمى معدل العائد  -2-2-2
مكشف عن نقاط القوة والضعف في ىذا وأيضًا ل، ربحية المصرف المدروس دراسة وتحميلبيدف و 

 المجال.
يراداتو كمتغيرات مستقمة وتحميل كما تم دراسة  -2-3  :والمتمثمة بـحجم التمويل وا 

يرادات حجم  -2-3-1  .لآلمر بالشراءالمرابحة صيغة بالتمويل وا 
يرادات حجم  -2-3-2  المنتيية بالتمميك.اإلجارة صيغة بمويل التوا 

مدى قدرة المصرف عمى توظيف  ولمعرفة ،حجم التمويل بياتين الصيغتينوبيدف دراسة وتحميل 
  .المتولدة عنيا واإليراداتالمالية  موارده

المرابحة لآلمر بالشراء صيغة بالتمويل ادات إير بين  عالقة االرتباط بدراسةالباحث قام وبعد ذلك      
 العالقةىذه درجة تأثير اختبار ثم ومن ، والسيولة السائمة النقدي الرصيدلمتمثل بنسب الة سيو الومستوى 

من خالل إجراء تحميل إحصائي وفق  فرضيات البحثإلثبات أو نفي صحة )المتغيرات المستقمة والتابعة( 
إلى  2002البسيط خالل الفترة الممتدة من العام الخطي مستخدمًا أسموب االنحدار  spssالبرنامج 
  .بالتمميكاإلجارة المنتيية صيغة التمويل بإليرادات وكذلك األمر بالنسبة  ،2012
المرابحة لآلمر صيغة التمويل ب إيراداتبين  عالقة االرتباط بدراسةأيضًا الباحث  قاموبعد ذلك      

ثم العائد عمى حقوق الممكية، ومن و  األصولالعائد عمى  تتمثل بمعدالومستوى الربحية المبالشراء 
 إليراداتاألمر بالنسبة  كوكذل تأثير ىذه العالقة إلثبات أو نفي صحة فرضيات البحث،درجة اختبار 

، مطبقًا تمك الخطوات السابقة في كل مصرف من مصارف اإلجارة المنتيية بالتمميكصيغة التمويل ب
  .الدراسة عمى حدا
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 سة واختبار الفرضيات.ار متغيرات الدوتحميل دراسة  -3
 مصرف دبي اإلسالمي: -3-1
 :السيولةقياس في مجال  مؤشراتالوتحميل دراسة  -3-1-1

دور ىذه المؤشرات  إبرازبيدف  النسبة ء ىذهتم إجراقد و  ،بمستوى السيولة المصرفية وىي التي تتعمق
 األصول شبو نقدية فيدور ما أنيا تعكس ك. ف عمى الوفاء بالتزاماتو الجاريةقدرة المصر قياس مدى في 

أصول سريعة التحول إلى ىي لكونيا أصول تدر عائدًا وبنفس الوقت دون عطالة زيادة سيولة المصرف 
 وتتكون مؤشرات السيولة المدروسة:.  نقدية حاضرة

  : النقدي الرصيدنسبة  -3-1-1-1
 )بألف درهم( 2012-2008خالل الفترة  دبي اإلسالميمصرف ل النقدي الرصيد (مؤشر)نسبة ( 11الجدول رقم )
 المتوسط 8008 8000 8000 8003 8002 البيـــان

  14456179 11832518 9697918 10425294 5461874 *الرصيد النقدي
  66800852 64771317 63447070 64195503 66427210 **إجمالي الودائع
 039350 21.641 18.268 15.285 16.240 8.222 المؤشر

 .المالية المنشورة لممصرفالتقارير الباحث باالعتماد عمى من إعداد  الجدول         

المترتبة عمى الجارية  االلتزاماتو  الودائعكفاية األصول النقدية في سداد تقيس ىذه النسبة مدى      
عمى النقدية الموجودة لديو وأرصدتو المصرف حيث يعتمد ، المفاجئوباإلضافة لتغطية السحب  المصرف

 أشير 3خالل  التي تستحقبما فييا الودائع قدية لدى المصرف المركزي ولدى المصارف األخرى الن
، وذلك بيدف تغطية حاجاتو النقدية الفورية المتمثمة بالودائع الجارية )حسابات العمالء الجارية( وأقل

 .ممصارف األخرى( المستحقة لودائعاألرصدة )والودائع االستثمارية )حسابات االستثمار( بإضافة إلى 
بسبب تأثر  2009ارتفاع ىذه النسبة بشكل واضح وكبير في العام ومن الجدول السابق نالحظ      

التي دفعتو إلى إتباع سياسة ائتمانية  2008المصرف باألزمة المالية العالمية في النصف الثاني من العام 
متحفظة في منح االئتمان السمعي، وبالتالي االحتفاظ بنسبة عالية من األرصدة النقدية تجنبًا لتداعيات 

ة من قبل المودعين، مما أدى ذلك إلى تراجع حجم ىذه األزمة، ومن أىميا السحوبات المفاجئة والكبير 
انخفضت ىذه النسبة نظرّا لقيام المصرف  2010 عاماالستثمارات المالية لدى المصرف، ولكن في 

باالستثمار أموالو النقدية الفائضة في زيادة حجم التمويل بالمرابحة قصيرة األجل لدى المصرف المركزي، 
بسبب تراجع حجم التمويل بالمرابحة  2012و 2011تدريجيًا خالل عامي عادت النسبة إلى زيادة  ولكن

 كما كانت نسبة قصيرة األجل لدى المصارف األخرى المرابحةالتمويل بتراجع حجم لدى المصرف مع 
 .خالل الفترة المدروسة 2008عام الة نوعًا ما من المتوسط العام باستثناء متقارب الرصيد

                                                           
 . ماعدا االحتياطي القانوني، باإلضافة إلى ألرصدة المستحقة عمى المصارف األخرىتتمثل بالنقد لدى المصرف واألرصدة النقدية لدى المركزي  *

 ة( المستحقودائعاألرصدة ) بإضافة إلى(، سابات توفير  وودائع االستثماريةحتتمثل بودائع العمالء )حسابات جارية( وودائع االستثمار ) **
 ممصارف األخرى.ل
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  السائمةنسبة السيولة  -3-1-1-2
 بألف درهم() 8008-8002 الفترة خالل دبي اإلسالميمصرف ل السائمةالسيولة )مؤشر( ( نسبة 08الجدول رقم )
 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 البيـــان

  28689712 26555018 19798023 21642041 18796086 *أصول نقدية وشبه نقدية

  66800852 64771317 63447070 64195503 66427210 إجمالي الودائع

 539150 42.948 40.998 31.204 33.713 28.296 المؤشر

  .ممصرفلالتقارير المالية المنشورة الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى     

تيدف ىذه النسبة إلى قياس مدى قدرة المصرف عمى تخطيط التدفق النقدي بما يمكّنو من مواجية      
 اء التوازن بين الربحية والسيولة.المفاجئة، وكما تيدف إلى قياس مدى قدرة المصرف في إجر السحوبات 

، 31.4، 4.8)ه النسبة كان عمى النحو التالي: ليذ نمو السنوينالحظ أن معدل الجدول السابق  ومن     

% 19.2بمعدل نمو يقارب  2009في العام  السائمةرتفاع مستوى السيولة حيث نجد ا (19.2%، -7.5

، إال أن ىذه (11)لؤلسباب التي تم ذكرىا في جدول رقم  مرتفعةنظرًا الحتفاظ المصرف بأرصدة نقدية 
، ولكنيا عادت إلى مرة أخرى إلى 2010عام  في %7.5النسبة انخفضت بمعدل نمو سمبي يقارب 

واستمر نمو المعدل حتى نياية الفترة  2011في عام % 31.4 ممحوظ بما يقارب االرتفاع بمعدل نمو
ذلك يعود إلى إضافة االستثمارات قصيرة األجل من أىميا المرابحات الدولية قصيرة األجل كان سبب و 

لدى المركزي والمصارف األخرى إلى بسط النسبة، مما يدل عمى دور تمك اإلضافة في زيادة سيولة 
، وبنفس الوقت ىي أصول منتجة لدخل، تامة لى نقديةالمصرف كونيا أصول شبو نقدية سريعة التحول إ

 .السيولةلخدمة ستثمارية االصول باألوتسمى ىذه األصول 
 ال يدلخالل الفترة المدروسة، حيث % 35يقارب نمو  العاممتوسط الكما نالحظ ارتفاع ىذه النسبة ب     

 تمامًا.العكس عمى االرتفاع عمى أن ىناك نقدية معطمة عن االستثمار بل 
 :في مجال قياس الربحيةمؤشرات الدراسة وتحميل  -3-1-2

المالية  لمعرفة مدى قدرة المصرف عمى تشغيل موارده كتقيس مستوى الربحية لدى المصرف، وذل     
 . وتتكون مؤشرات الربحية المدروسة من:الذاتية والخارجية بكفاءة

 :األصولالعائد عمى معدل  -3-1-2-1
 )بألف درهم( 8008-8002 الفترة خالل دبي اإلسالميلمصرف  العائد عمى األصول)مؤشر( معدل ( 13الجدول رقم )
 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 البيـــان

  1192154 1056415 812633 1212281 1554327 صافي الربح بعد الضريبة
  95664699 92588464 90137771 84304271 84756617 إجمالي األصول

 09508 09811 09010 09308 09152 09251 المؤشر

                                                           
أشير واألوراق المالية القابمة  6أشير و  3تتمثل باألرصدة النقدية السابقة مضافًا إلييا األرصدة شبو النقدية )المرابحات قصيرة اآلجل ذات  *

 (.من ضمنيا الصكوك المالية لمتداول
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يقيس ىذا المؤشر الكفاءة التشغيمية لدى المصرف في توليد األرباح من خالل توظيف أصولو في      
مختمفة أنشطتو، وأنو كمما انخفض ىذا المعدل ضعفت القدرة الكسبية لممصرف من خالل تشغيل 

ل وحدة بمعنى آخر أن ىذا المعدل يقيس الربح المتحقق عن كوبالعكس في حال ارتفاعو،  استثماراتو،
 .نقدية مستثمرة في األصول

عمى  ؤلرباح الصافية خالل الفترة المدروسة بمغالسنوي لنمو بأن معدل نالحظ السابق  من الجدولو      
حيث بمغ معدل  األصولالعائد عمى وكذلك األمر بالنسبة  (%-22، -32.9، 29.9، 12.8)النحو اآلتي: 
عام  تراجع فيقد ىذا المعدل أن حيث نجد  (%-21.6، -37.4، 26.5، 9.2) كما يمي: نموه السنوي 

تزايد حجم األصول، والسبب يعود إلى انخفاض األرباح الصافية من رغم الب %1.4إلى ما يقارب  2009
نظرًا النتياج المصرف سياسة ائتمانية متحفظة من حيث تقميص  %22 سمبي في ىذا العام بمعدل نمو

حجم االستثمارات تجنبًا لتداعيات األزمة المالية العالمية، وبشكل خاص تمك االستثمارات طويمة األجل 
 .ستثمارات التي تتم مع دول أخرىواال

درىم  مميون 671المصرف بزيادة مخصص تدني قيمة الموجودات المالية بما يقارب قيمتو  كما قام     
%185أي بمعدل نمو 2008عام  مميون درىم في 235مقابل 

بغية الحفاظ عمى جودة المحفظة  * 
سمبي  نتيجًة الستمرار انخفاض األرباح الصافية بمعدل نموالعائد وقد استمر تراجع معدل ، االئتمانية
نتيجًة القتطاعو مخصص تدني قيمة الموجودات غير مالية بما يقارب  2212عام في  %33يقارب 
2009مميون درىم في العام  8.5مميون درىم مقابل  62.8

**
بشكل واضح بخسائر ىا إضافة إلى تأثر  

زيادة مخصص انخفاض تدني كذلك مميون درىم، و  846.5االستثمارات لدى الشركات الزميمة بما يقارب 
معدل ىذا العامي األخيرين تزايد ما في أـ، ***مميون درىم في ىذا العام 4ىذه االستثمارات بما يقارب 

إال أنو تزايد غير مجدي بسبب  %18وسطي يقارب نمو بمعدل  نظرًا الرتفاع األرباح الصافية العائد
في % 29.9مقابل معدل نمو  2012عام  في% 12.8تراجع ارتفاع األرباح الصافية بمعدل نمو يقارب 

 .العام السابق
في نفس (% 43%، 41النسب التالية )بما يقارب قام المصرف برفع نسبة السيولة بشكل واضح وقد     

الفترة بغية الحفاظ عمى ثقة مودعيو نظرًا لؤلىمية الشديدة التي تتمتع بيا ىذه النسبة في ظل األزمة 
 %7أن متوسط معدل النمو سمبي بما يقارب كما نجد  انخفاض حجم االستثمارات الماليةالمالية مقابل 
 .لمدروسةخالل الفترة ا

 
 

                                                           
 .52، اإليضاح رقم 2229التقارير المالية لمعام  *

 .49، اإليضاح رقم 2212التقارير المالية لمعام  **
 ومالحقو.  11، قائمة الدخل واإليضاح رقم 2212التقارير المالية لمعام  ***
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 :حقوق الممكيةمعدل العائد عمى  -3-1-2-2
 )بألف درهم( 8008-8002 الفترة خالل دبي اإلسالميلمصرف  الممكية قوقحمعدل )مؤشر( العائد عمى ( 14الجدول رقم )

 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 البيـــان
  1192154 1056415 812633 1212281 1554327 صافي الربح بعد الضريبة

  10559855 10173757 10273087 8980800 8749391 حقوق الممكيةإجمالي 
 089013 009823 009521 19300 059133 019113  المؤشر

  .المنشورة لممصرفالقوائم المالية إعداد الباحث باالعتماد عمى من  لجدولا       

يقيس ىذا المؤشر ربحية المصرف من أموالو الخاصة والمتمثمة في رأس المال واالحتياطيات      
عائد مرضي لممالك  تحقيقواألرباح المحتجزة، وأنو كمما زادت قيمتو كمما عبر عن قدرة المصرف في 

ضافة المزيد من األرباح المحتجزة، وذلك في الحاالت التي ت  . زيد فييا األرباح والعكس بالعكسوا 
 (%-24.2، -41.5، 31.6، 8.6)العائد بمغ ا أن معدل نمو السنوي ليذنالحظ بمن الجدول السابق      

تراجع معدل العائد عمى حقوق الممكية بشكل واضح وكبير في العامي  نجد، حيث خالل الفترة المدروسة
نظرًا لتأثر ىذا المعدل  2008عما كان عميو في العام  %7.9حيث وصل إلى ما يقارب  2010و 2009
كما نجد في العامين التاليين ارتفع ىذا المعدل بشكل بسيط فاض الحاصل في األرباح الصافية، باالنخ

، حيث تم استخدم ىذا 2011ماعدا عام  فترة الدارسةرغم من تزايد حقوق الممكية بشكل مستمر خالل الب
في ىذا العائد انخفاض أن ىناك و ، المالية زيادة االستثماراتزيادة األرصدة النقدية أكثر من التزايد في 

لمخمل الحاصل في األرباح نظرًا أيضًا خالل الفترة المدروسة % 6.4يقارب سمبي بمتوسط معدل نمو 
 .ونتيجة لؤلسباب التي ذكرت في الجدول السابق الصافية

 :لمدروسةاصيغ التمويل  مؤشراتالدراسة وتحميل  -3-1-3
يرادات حجم  -3-1-3-1  المرابحة لآلمر بالشراء: صيغة التمويل بوا 

يرادات صيغة المرابحات  (15) رقم الجدول    (درهم بألف) 8008-8002 الفترة خالل اإلسالمي دبي لمصرفحجم وا 
 2012 2011 2010 2009 2008 البيان

 3815483 4254785 5495201 6553773 8328995 مرابحات بضائع

 286159 1550959 1661426 1636047 1779248 مرابحات دولية طويمة األجل

 5653007 5841766 6546265 6589053 6735209 مرابحات سيارات

 4264731 4580452 5187596 5391693 6431362 مربحات عقارية

 14019380 16227962 18890488 20170566 23274814 المجموع

 11701264 13244150 15056239 15755918 18657187 *المجموع بالصافي

 8218972 6521845 3301786 0 0 مرابحة لدى المصرف المركزي

 1749134 1797957 1268110 1204959 1640601 مرابحة لدى المصارف األخرى

 21669370 21563952 19626135 16960877 20297788 إجمالي المرابحات

                                                           
 يتمثل بمجموع المرابحات مطروحًا منو اإليرادات المؤجمة. *
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 829157 982136 1171396 1311571 1526645 لدى المصرفإيرادات المرابحات 

 38266 65807 15114 20087 242098 إيرادات المرابحات قصيرة األجل لدى الغير

 867423 1047943 1186510 1331658 1768743 إجمالي إيرادات المرابحات

  .المنشورة لممصرفالقوائم المالية إعداد الباحث باالعتماد عمى من  لجدولا       

 2009شكل كبير في العام تناقص بة قد حجم التمويل بالمرابحبأن نالحظ من خالل الجدول السابق      
تباعو سياسة ائتمانية متحفظة بسبب تأثر المصرف باألزمة المالية العالمية مما دفعو لتقميص حجم  وا 

، 2012استمر ىذا االنخفاض إلى العام بإجمالي المرابحات لدى المصرف، كما االئتمان السمعي المتمثل 
وكان  2010إما بالنسبة لممرابحة قصيرة األجل لدى المصرف المركزي فقد بدء بيا المصرف في العام 

لوجود الضمان في التعامل مع المصرف المركزي، حتى نياية فترة الدارسة حجم التمويل بيا متزايد نظرًا 
 2009ولكننا نجد أن المرابحة الدولية قصيرة األجل لدى المصارف األخرى قد انخفضت في العامي 

ب بين ارتفاع وانخفاض خالل نظرًا لتأثر ىذه المصارف باألزمة المالية العالمية كما أنيا تذبذ 2010و
المصرف انعكس سمبًا عمى حجم التمويل بالمرابحة لدى في  لالحاصنخفاض واالالعامين األخيرين، 

إلى انخفاضيا، وكذلك األمر ذلك مما أدى  ،ذات الحجم األكبر من المرابحاتألنيا المرابحة  ياإيرادات
بمتوسط معدل نمو  المرابحات بالمجموع قد زاد حجمأن إال بالنسبة إليرادات المرابحة قصيرة األجل، 

 خالل الفترة المدروسة. 2.4%
يرادات التمويل ب -3-1-3-2  اإلجارة المنتيية بالتمميك: صيغة حجم وا 

يرادات صيغة  (16) رقم الجدول  (درهم بألف) 8008-8002 الفترة خالل اإلسالمي دبي لمصرف اإلجارةحجم وا 
 2012 2011 2010 2009 2008 البيان
 منازلإجارة تمويل 

9946785 
3006098 12225198 12472203 12318412 

 11896973 8824658 10032307 8577749 إيجارات أخرى

 24215385 21296861 22257505 11583847 9946785 إجمالي اإلجارة

 % 13.7 % -4.3 % 92.1 % 16.4 - معدل نمو

 1123296 1040576 621412 572602 514260 إيرادات اإلجارة

 إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية المنشورة لممصرف. من  الجدول         
حيث  (%16.4، 92.1، -4.3، 13.7)معدل نمو حجم اإلجارة كالتالي: نالحظ من الجدول السابق      

مما يدل عمى  2011و 2010خالل العامين  %54تزايد حجم التمويل باإلجارة بمعدل نمو وسطي يقارب 
توسع المصرف في منح التمويل بيذه الصيغة لعمالئو نظرًا لتزايد إيراداتيا وارتفاع حجم الضمانات 

إال أنو كان ضئياًل،  2011في العام  %4-انخفض بمعدل نمو يقارب  والمأخوذة مقابل ىذا التمويل، ولكن
في العام األخير من الفترة المدروسة،  %13فاع بمعدل نمو يقارب إلى االرتمرة أخرى ومن ثم عاد 

خالل الفترة المدروسة ألن  %29بمغ ما يقارب قد إلجارة بالمتوسط نمو حجم التمويل با لونالحظ أن معد
 معظم عمميات اإلجارة تمت في الداخل.
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خالل نتيجة لتزايد حجم التمويل بيذه الصيغة كما نالحظ زيادة إيرادات اإلجارة بشكل مستمر ومطرد      
  الفترة المدروسة.

 اختبار الفرضيات: -3-1-4
ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء وفق المعيار المحاسبي   -3-1-4-1

 :المدروسة . حيث تتفرع حسب المؤشراتلممصرف ( في مؤشرات السيولة2رقم )
في ( 2ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم )  -3-1-4-1-1

 نسبة الرصيد النقدي:
  :النقدي الرصيدالتمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء ونسبة صيغة  إيراداتالعالقة بين طبيعة  دراسة -

 :اآلتيعمى النحو  النقدي الرصيدونسبة المرابحة ب صيغة إيراداتعالقة االرتباط بين  ُيظير الجدول
 ( معامالت االرتباط17جدول رقم )ال

 النقدي الرصيدنسبة  المرابحة لآلمر بالشراءإيرادات  المتغيرات المدروسة

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 -.974- 

Sig. (2-tailed)  .005 

N 5 5 

 النقدي الرصيدنسبة 
Pearson Correlation -.974- 1 

Sig. (2-tailed) .005  

N 5 5 

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج الجدول من               

 إيراداتبين  0.974كان معامل االرتباط نجد بأن وجود عالقة ارتباط، حيث يتضح من الجدول السابق 
الرتباط مما يعني أنو عكسي من خالل إشارة معامل ا، وأن االرتباط النقدي الرصيدالمرابحة ونسبة صيغة 

، ويفسر والعكس صحيح، التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء كمما نقصت ىذه النسبة ت إيرادات كمما ازداد
التمويل بالمرابحة  إيراداتولمعرفة تأثير (، 11) رقم اب التي تم ذكرىا في جدولالباحث ىذه العالقة لؤلسب

 البد من اختبار ىذه العالقة. النقدي الرصيدفي نسبة 
 :النقدي الرصيدالتمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء في نسبة صيغة  إيراداتاختبار تأثير  -

 ،كمتغير تابع النقدي الرصيدالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل ونسبة  صيغة إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 

 ( معامل التحديد18جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل التحديدمعامل  معامل االرتباط 

 0 3119 3309 3559 09828311 

  spssإعداد الباحث باالعتماد على البرنامج  من الجدول                              

المستقل يفسر ما  تغيروىذا يشير إلى أن ، 0.950بأن قيمة معامل التحديد بمغت السابق  يوضح الجدول
من التغيرات الحاصمة % 5 التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجعالجوىرية من التغيرات % 95قيمتو 

 أخرى. عمى المتغير التابع لعوامل
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 ( تحميل التباين03جدول رقم )ال
Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 

 09003 319313 359018 0 359018 االنحدار 1

   09113 5 19353 الخطأ

    1 329001 الكمي

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول                       

 بإيرادات ار تأثير العامل المستقل المتمثليالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختي
بأنو نموذج معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية الرصيد النقدي التمويل بالمرابحة في نسبة 

ر يأثت ىناك وبأنالقائمة ، لذلك نقبل الفرضية 0.05وىي أقل من مستوى الداللة المقترح  0.005المحسوب 
، مما يعني أن النقدي الرصيدبالمرابحة في مستوى السيولة المتمثل بنسبة  صيغة التمويل لتطبيقذو داللة 

 ىذا النموذج بمتغيره المستقل صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
  معامالت االنحدار (80جدول رقم )ال

Model 

 معامالت المعيارية معامالت نموذج االنحدار غير معيارية
 الداللة اإلحصائية ( المحسوبةقيمة )ت

 معامل االنحدار
الخطأ 
 معامل Beta المعياري

 0009 059313  89533 559135 الثابت 0

 0039 -7.522- -974.- 188. -1.413- المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول     

 ر التابع وىي:لمتغيبامتنبؤ لمعادلة االنحدار السابق ستنتج من الجدول ن

Y = 33.453 – 1.413X            

( في 2ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم )  -3-1-4-1-2
 :السائمة السيولةنسبة 
 : السائمة مر بالشراء ونسبة السيولةالتمويل بالمرابحة لآلصيغة  إيراداتالعالقة بين طبيعة  دراسة -

 :اآلتي النحو عمىالسائمة  السيولة ونسبة المرابحةصيغة  إيرادات بين االرتباط عالقة الجدول ُيظير
 ( معامالت االرتباط21جدول رقم )ال

 السائمةالسيولة نسبة  المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات المدروسة المتغيرات

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 -2139- 

Sig. (2-tailed)  .050 

N 5 5 

 السائمةالسيولة نسبة 
Pearson Correlation -2139- 1 

Sig. (2-tailed) .050  

N 5 5 

   spss.إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  الجدول من                

بين إجمالي  0.879كان معامل االرتباط نجد بأن يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، حيث 
الرتباط مما يعني من خالل إشارة معامل ا عكسي، وأن االرتباط السائمةالسيولة  ةالمرابحة ونسبإيرادات 

والعكس صحيح،  السائمةالمرابحة لآلمر بالشراء كمما زادت نسبة السيولة صيغة ت إيرادات أنو كمما ازداد



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

89 
 

(، 12يفسر الباحث ىذه العالقة نتيجًة لؤلسباب التي تم ذكرىا في الجدول رقم )كما قية، وىذه العالقة منط
 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. السائمةالمرابحة في السيولة إيرادات ولمعرفة تأثير 

 :السائمةالتمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء في نسبة السيولة  إيراداتاختبار تأثير  -
 ،كمتغير تابع السائمةالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل ونسبة السيولة  صيغة إيراداتتم إدخال 

 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 
 ( معامل التحديد88جدول رقم )ال

Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 
 0 2139 1189 1319 59111301 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.772يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة  %22.8التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع الجوىرية من التغيرات  77.2%

 عمى التابع لعوامل أخرى.
 ( تحميل التباين85رقم )جدول ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 0309 009010 0889331 0 0889331 االنحدار 1

   089023 5 519811 الخطأ

    1 0339881 الكمي

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتمعنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل السابق يالحظ من الجدول 
بأنو نموذج معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية المحسوب  السائمةالمرابحة في نسبة السيولة  صيغة
ر ذو داللة يأثت ىناك وبأنالقائمة لذلك نقبل الفرضية ، 0.05مستوى الداللة المقترح تساوي وىي  0.05
، مما يعني أن ىذا السيولة السائمةبالمرابحة في مستوى السيولة المتمثل بنسبة  صيغة التمويل لتطبيق

 النموذج بمتغيره المستقل صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
  ( معامالت االنحدار81جدول رقم )ال

Model 

 معامالت المعيارية معياريةمعامالت نموذج االنحدار غير 
 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( المحسوبة

 معامل االنحدار
الخطأ 
 معامل Beta المعياري

 0059 29313  19305 339310 الثابت 0

 0309 -3.189- -879.- 509. -1.624- المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول     

 لمتغير التابع وىي:بامتنبؤ لمعادلة االنحدار السابق ستنتج من الجدول ن

Y = 55.571 – 1.624X 
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وفق المعيار المحاسبي  بالتمميك المنتيية باإلجارةتأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل هناك   -3-1-4-2
 :المدروسة . حيث تتفرع حسب المؤشراتلممصرف ( في مؤشرات السيولة2رقم )

في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم )باإلجارة ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-1-4-2-1
 نسبة الرصيد النقدي:

 :النقدي الرصيداإلجارة المنتيية بالتمميك ونسبة  صيغة إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -
 :اآلتي، وعمى النحو النقدي الرصيدونسبة  اإلجارة إيراداتعالقة االرتباط بين ُيظير الجدول 

 

 spssالبرنامج  إعداد الباحث باالعتماد عمىمن  لجدولا                     

بين  0.826 حيث نجد بأن معامل االرتباط كان وجود عالقة ارتباط، (25)يتضح لنا من الجدول رقم 
من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو  طردي، وأن االرتباط الرصيد النقدياإلجارة ونسبة  إيرادات

اإلجارة  صيغة إيرادات، ولمعرفة تأثير النقدي الرصيدنسبة  زادتاإلجارة كمما  صيغة إيرادات تكمما ازداد
 بد من اختبار تأثير ىذه العالقة.في ىذه النسبة ال

 :النقدي الرصيدالمنتيية بالتمميك في نسبة  التمويل باإلجارة إيراداتاختبار تأثير  -
وكانت  ،كمتغير تابع الرصيد النقدياإلجارة المنتيية بالتمميك كمتغير مستقل ونسبة إيرادات تم إدخال 

 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 
 التحديد( معامل 81جدول رقم )ال

Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 
 0 2819 1289 3119 59881200 

   spssالجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج                          

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.682يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
 من التغيرات الحاصمة عمى %31.8من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 68.2

 .المتغير التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين81جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 0239 19181 119203 0 119203 االنحدار 1

   009533 5 509032 الخطأ

    1 329001 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 ( معامالت االرتباط25جدول رقم )ال
 النقدي الرصيدنسبة  اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 المنتهية بالتمميك اإلجارة إيرادات
Pearson Correlation 1 2819 

Sig. (2-tailed)  0239 

N 5 5 

 النقدي الرصيدنسبة 
Pearson Correlation 2819 1 

Sig. (2-tailed) 0239  

N 5 5 
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 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج غير معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية  النقدي الرصيداإلجارة في نسبة  صيغة

ر ذو يأثت وبالتالي نجد أنو ليس ىناك، 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة المقترح  0.085المحسوب 
غير صالح   في ىذه النسبة، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره المستقل التمويل باإلجارة داتاإلير داللة 

 لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم )باإلجارة ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-1-4-2-2

 :السائمة السيولةنسبة 

 : السائمة السيولةاإلجارة المنتيية بالتمميك ونسبة  صيغة إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -
 :اآلتي النحو عمى، و السائمة السيولة ونسبة باإلجارة إيرادات بين االرتباط عالقة الجدول ُيظير

 

 spssالبرنامج  إعداد الباحث باالعتماد عمىمن  الجدول                    

 إيراداتبين  0.968 حيث نجد بأن معامل االرتباط كانوجود عالقة ارتباط، السابق  يتضح من الجدول
، وأن االرتباط طردي من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو كمما السائمةالسيولة  ةاإلجارة ونسب

، والسبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع السائمةازداد إجمالي حجم التمويل باإلجارة كمما زادت نسبة السيولة 
اتو من ناحية أخرى، ولمعرفة تأثير حجم حجم التمويل باإلجارة خالل الفترة المدروسة، وبالتالي تزايد إيراد

 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. السائمةالتمويل باإلجارة في نسبة السيولة 
 :السائمة السيولةالمنتيية بالتمميك في نسبة  التمويل باإلجارة إيراداتاختبار تأثير  -

وكانت  ،كمتغير تابع السائمة السيولةاإلجارة المنتيية بالتمميك كمتغير مستقل ونسبة إيرادات تم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 

 ( معامل التحديد83جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 3129 3519 3039 09210313 

 spssالبرنامج  إعداد الباحث باالعتماد عمىمن  الجدول                        

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.936بأن قيمة معامل التحديد بمغت  يوضح الجدول
من التغيرات الحاصمة  %6.4التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع الجوىرية من التغيرات  93.6%

 عمى المتغير التابع لعوامل أخرى.
 

 ( معامالت االرتباط82جدول رقم )ال
 السائمةنسبة السيولة  اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 إيرادات اإلجارة المنتهية بالتمميك
Pearson Correlation 1 3129 

Sig. (2-tailed)  0019 

N 5 5 

 السائمةنسبة السيولة 
Pearson Correlation 3129 1 

Sig. (2-tailed) 0019  

N 5 5 
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 ( تحميل التباين50جدول رقم )ال
Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 

0019 159350 0139011 0 0139011 االنحدار 1
 

 

   3.393 5 009013 الخطأ

    1 0339881 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول                       

 بإيراداتمعنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل السابق يالحظ من الجدول 
بأنو نموذج معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية المحسوب  السائمةاإلجارة في نسبة السيولة  صيغة

ر ذو يأثت ىناك وبأنالقائمة لذلك نقبل الفرضية ، 0.05من مستوى الداللة المقترح  أصغروىي  0.007
، مما يعني أن ىذا السيولة السائمةفي مستوى السيولة المتمثل بنسبة  باإلجارة صيغة التمويل لتطبيقداللة 

 النموذج بمتغيره المستقل صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
  ( معامالت االنحدار31) جدول رقمال

Model 

 معامالت المعيارية معامالت نموذج االنحدار غير معيارية
 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( المحسوبة

 معامل االنحدار
الخطأ 
 معامل Beta المعياري

 0019 19013313  89153 029210 الثابت 0

 0019 19182 968. 323. 89011 بالتمميك اإلجارة المنتهية إيرادات

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول    

 لمتغير التابع وىي:بامتنبؤ لمعادلة االنحدار السابق ستنتج من الجدول ن

Y = 18.841 + 2.144X 
ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء وفق المعيار المحاسبي   -3-1-4-3

 :المدروسة . حيث تتفرع حسب المؤشراتلممصرف الربحية( في مؤشرات 2رقم )

في ( 2ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم )  -3-1-4-3-1
 :معدل العائد عمى األصول

 :األصولالمرابحة لآلمر بالشراء ومعدل العائد عمى صيغة  إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -
 :اآلتي النحو وعمىاألصول ومعدل العائد عمى  المرابحة إيرادات بين االرتباط عالقة الجدول ُيظير

 ( معامالت االرتباط58جدول رقم )ال
 األصولمعدل العائد عمى  المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات المتغيرات المدروسة

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 .767 

Sig. (2-tailed)  .130 

N 5 5 

 األصولمعدل العائد عمى 
Pearson Correlation 1119 1 

Sig. (2-tailed) .130  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول            
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 إيراداتبين  0.767 االرتباط كان حيث نجد بأن معامليتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، 
من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو  طردي، وأن االرتباط األصولالمرابحة ومعدل العائد عمى 

وىذه والعكس صحيح،  ىذا المعدل ازدادشراء كمما بالمرابحة لآلمر بالالتمويل  صيغة إيرادات تكمما ازداد
 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. ىذا العائدالمرابحة في  صيغة إيراداتلمعرفة تأثير و  منطقية، العالقة
 :األصولفي معدل العائد عمى  ة لآلمر بالشراءالتمويل بالمرابح إيراداتاختبار تأثير  -

 ،كمتغير تابع العائد عمى األصول ومعدلالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل صيغة  إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 

 ( معامل التحديد33جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 1119 3239 1389 8933018 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.589يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى  %41.1من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 58.9

 .المتغير التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين51رقم )جدول ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 0509 19831 8239 0 8239 االنحدار 1

   0119 5 8009 الخطأ

    1 1309 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج غير معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية  معدل العائد عمى األصولفي  المرابحة صيغة

ر ذو داللة يأثت ليس ىناكوبالتالي نجد أنو ، 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة المقترح  0.13المحسوب 
، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره المستقل غير ذا المعدلفي ىالمرابحة لآلمر بالشراء التمويل  إليرادات

 صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
في ( 2ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم )  -3-1-4-3-2

 :حقوق الممكيةمعدل العائد عمى 
حقوق المرابحة لآلمر بالشراء ومعدل العائد عمى صيغة  إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -

 :الممكية
 :عمى النحو اآلتي حقوق الممكيةومعدل العائد عمى  المرابحةإيرادات  بين االرتباط الجدول عالقة ُيظير

 
 



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88 
 

 ( معامالت االرتباط35جدول رقم )ال
 حقوق الممكيةمعدل العائد عمى  المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات المتغيرات المدروسة

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 .784 

Sig. (2-tailed)  .116 

N 5 5 

 عدل العائد عمى حقوق الممكية م
Pearson Correlation 1219 1 

Sig. (2-tailed) .116  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول            

 إيراداتبين  0.784 يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كان
من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني  طردي، وأن االرتباط حقوق الممكيةالمرابحة ومعدل العائد عمى 

والعكس صحيح،  ىذا المعدل ازدادبالمرابحة لآلمر بالشراء كمما التمويل  صيغة إيرادات تأنو كمما ازداد
البد من اختبار تأثير ىذه  ىذا العائدالمرابحة في  صيغة إيراداتلمعرفة تأثير و  منطقية، العالقةوىذه 

 العالقة.
 :حقوق الممكيةفي معدل العائد عمى  ة لآلمر بالشراءالتمويل بالمرابح إيراداتاختبار تأثير  -

كمتغير  حقوق الممكيةالعائد عمى  ومعدلالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل صيغة  إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار  ،تابع

 ( معامل التحديد36جدول رقم )لا
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 1219 1039 1219 89110015 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.615يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى  %38.5من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 61.5

 .المتغير التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين51جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 0019 19135 559310 0 559310 االنحدار 1

   19020 5 809811 الخطأ

    1 339021 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج غير معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى حقوق الممكية معدل العائد عمى في  المرابحة صيغة

 وبالتالي نجد أنو ليس ىناك، 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة المقترح  0.116المعنوية المحسوب 
مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره ، المعدل ىذافي المرابحة لآلمر بالشراء التمويل  إليراداتر ذو داللة يأثت

 المستقل غير صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
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( في 2وفق المعيار المحاسبي رقم )باإلجارة صيغة التمويل ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق   -3-1-4-4
 :المدروسة . حيث تتفرع حسب المؤشراتالربحية لممصرفمؤشرات 

في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم ) باإلجارةىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-1-4-4-1
 معدل العائد عمى األصول:

 :األصولومعدل العائد عمى  بالتمميك المنتيية اإلجارةصيغة  إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -
 :آتيىو  كماومعدل العائد عمى األصول  اإلجارةإيرادات  بين االرتباط الجدول عالقة ُيظير

 ( معامالت االرتباط52جدول رقم )ال
 معدل العائد عمى األصول اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 المنتهية بالتمميك   اإلجارة إيرادات
Pearson Correlation 1 -1039- 

Sig. (2-tailed)  .483 

N 5 5 

 معدل العائد عمى األصول
Pearson Correlation -1039- 1 

Sig. (2-tailed) .483  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                   

 إيراداتبين  0.419 يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كان
من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو  عكسي، وأن االرتباط األصولالمرابحة ومعدل العائد عمى 

غير  العالقةوىذه ، ىذا المعدل نقصبالمرابحة لآلمر بالشراء كمما التمويل  صيغة إيرادات تكمما ازداد
 اإلجارة صيغة إيراداتلمعرفة تأثير و  ،بسبب تراجع األرباح الصافية لؤلسباب التي تم ذكرىا سابقاً  منطقية

 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. ىذا العائدفي 
 :األصولفي معدل العائد عمى  بالتمميك المنتيية اإلجارةالتمويل  إيراداتاختبار تأثير  -

كمتغير  العائد عمى األصول ومعدلكمتغير مستقل  بالتمميك المنتيية اإلجارةصيغة  إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار  ،تابع

 ( معامل التحديد39جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 1039 0139 -0009- 5110859 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.175يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
الحاصمة الجوىرية من التغيرات  %82.5من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 17.5

 .عمى المتغير التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين10جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 1259 1529 0219 0 0219 االنحدار 1

   0539 5 1019 الخطأ

    1 1309 الكمي
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 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج غير معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية  معدل العائد عمى األصولفي  اإلجارة صيغة

ر ذو يأثت س ىناكوبالتالي نجد أنو لي، 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة المقترح  0.483المحسوب 
، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره ذا المعدلفي ىالمنتيية بالتمميك  اإلجارةالتمويل  إليراداتداللة 

 المستقل غير صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم ) باإلجارةىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-1-4-4-2

 العائد عمى حقوق الممكية:معدل 
 :حقوق الممكيةومعدل العائد عمى  بالتمميك المنتيية اإلجارة إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -

 :آتي ىو كما حقوق الممكيةومعدل العائد عمى  إيرادات اإلجارة بين االرتباط الجدول عالقة ُيظير
 ( معامالت االرتباط10جدول رقم )ال

 حقوق الممكيةمعدل العائد عمى  اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 المنتهية بالتمميك   اإلجارة إيرادات
Pearson Correlation 1 -1529- 

Sig. (2-tailed)  .460 

N 5 5 

 حقوق الممكيةمعدل العائد عمى 
Pearson Correlation -1529- 1 

Sig. (2-tailed) .460  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                

 إيراداتبين  0.438 يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كان
من خالل إشارة معامل االرتباط مما  عكسي، وأن االرتباط حقوق الممكيةالمرابحة ومعدل العائد عمى 

 منطقيةغير  العالقةوىذه ، ىذا المعدل نقصكمما  اإلجارةالتمويل  صيغة إيرادات تيعني أنو كمما ازداد
ىذا في  اإلجارة صيغة إيراداتلمعرفة تأثير و  ،بسبب تراجع األرباح الصافية لؤلسباب التي تم ذكرىا سابقاً 

 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. العائد
 :حقوق الممكيةفي معدل العائد عمى بالتمميك  المنتيية اإلجارةالتمويل  إيراداتاختبار تأثير  -

 حقوق الممكيةالعائد عمى  ومعدلمستقل  كمتغير بالتمميك المنتيية صيغة اإلجارة إيراداتتم إدخال 
 :آتيىو  كماالبسيط الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار  ،كمتغير تابع

 التحديد( معامل 42جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 1529 0389 -0119- 59233801 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.192يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى  %80.8من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 19.2

 .المتغير التابع لعوامل أخرى
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 ( تحميل التباين15جدول رقم )ال
Model المعنويةمستوى  قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 

 1109 1059 009331 0 009331 االنحدار 1

   019215 5 119322 الخطأ

    1 339021 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج غير معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية  معدل العائد عمى األصولفي  اإلجارة صيغة

ر ذو داللة يأثت وبالتالي ليس ىناك، 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة المقترح  0.460المحسوب 
ىذا النموذج بمتغيره المستقل ، مما يعني أن ذا المعدلفي ىاإلجارة المنتيية بالتمميك التمويل  إليرادات

 غير صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
 مصرف سورية الدولي اإلسالمي:  -3-2
 السيولة:في مجال قياس مؤشرات الدراسة وتحميل  -3-2-1
  النقدي:  الرصيدنسبة  -3-2-1-1

 (ليرة)بألف  2012-2008خالل الفترة  اإلسالميسورية الدولي لمصرف  النقدي الرصيد نسبة )مؤشر(( 44الجدول رقم )
 المتوسط 8008 8000 8000 8003 8002 البيـــان

  57787285 28369261 31349612 29638299 15246058 الرصيد النقدي
  70413351 42896596 67923039 52230229 27776309 إجمالي الودائع

 109032 82.069 66.134 46.155 56.745 54.889 المؤشر

 .المالية المنشورة لممصرفالتقارير الباحث باالعتماد عمى من إعداد  الجدول      

تزايدت خالل الفترة المدروسة باستثناء عام  النقدي الرصيدأن نسبة بنالحظ من الجدول السابق      
 ، مما يدل عمى وجود فائض نقدي كبير، والسبب في ذلك يعود إلى تزايد حقوق المساىمين خالل2010

( مميار ليرة، وكان ىذا 4.7 ، 5.2 ، 5.9 ، 8.8 ، 9.4ىذه الفترة بحيث بمغت قيمتيا عمى التوالي )
التزايد ناتجًا عن تزايد رأس المال وفق أربع مراحل، ففي المرحمة األولى: تمت زيادة رأسمال المصرف 

سيم  922763عن طريق توزيع  2009مميار في العام  5مميار مقابل  5.461مميون ليصبح  461بقيمة 
وزيادة رأس المال بتحويل قيمة األسيم من األرباح المدورة واالحتياطيات، وفي المرحمة الثانية: تمت زيادة 

سيم لالكتتاب، وفي المرحل  4077237مميار عن طريق طرح  7.5مميار ليصبح  2رأس المال بقيمة 
وزيادة رأس مال  6123092مميار عن طريق توزيع  8.11مميون ليصبح  612الثالثة: تمت زيادة رأسمال 

، وفي المرحمة 2010في العام  5.461بتحويل قيمة األسيم من األرباح المدورة واالحتياطيات مقابل 
وقد  ،*2011في العام  8.11مميار مقابل  8.49مميون ليصبح  387الرابعة تمت زيادة رأسمال بقيمة 

السمعية  ة النقدية بشكل أكبر من زيادة التسييالت االئتمانيةىذا التزايد في زيادة األرصد تركز
                                                           

 .28، اإليضاح رقم 2212التقارير المالية لمعام  *
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من أىميا و  ،لدى المصرف فائضة عاطمة عن االستثمارنقدية ىناك سيولة أن بمعنى  واالستثمارات
التمويل بالمرابحة وخاصًة خالل األعوام الثالثة األولى، باإلضافة لالنكماش الذي أصاب كافة أنشطة 

من  اضح وكبير خالل العامين األخيرينزيادة األرصدة النقدية بشكل و  وبالتاليالمصرف االستثمارية 
 .نظرًا لؤلوضاع الراىنة التي يعاني منيا االقتصاد السوريالفترة المدروسة 

 :السائمةنسبة السيولة  -3-2-1-2
 (ليرة)بألف  8008-8002 الفترة خالل اإلسالمي سورية الدوليلمصرف  السائمةالسيولة )مؤشر( ( نسبة 13الجدول رقم )

 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 البيـــان
  59495409 32244415 35419264 39273273 19097089 *أصول نقدية وشبه نقدية

  70413351 42896596 67923039 52230229 27776309 إجمالي الودائع

 109030 84.495 75.168 52.146 75.193 68.753 المؤشر

 . التقارير المالية المنشورة لممصرفالجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى     

حتى قد ارتفعت  خالل الفترة المدروسةفي  السائمةأن نسبة السيولة بمن الجدول السابق نالحظ      
رغم ال، بالنقدي الرصيدإال أن ىذا االرتفاع لم يكن مجدي مقارنًة بارتفاع نسبة  %84يقارب وصمت ما 

متمثمة بالمرابحات الدولية قصيرة األجل والموجودات المتاحة لمبيع )صكوك المن إضافة أدوات شبو نقدية 
مالية إسالمية( إلى بسط النسبة مما يدل عمى أنيا إضافة غير فعالة في زيادة مستوى سيولة المصرف، 

ة حجم التمويل بالمرابحات رغم من زيادالب %52انخفضت ىذه النسبة إلى ما يقارب  2010وفي العام 
الدولية قصيرة األجل، بل عمى العكس نجد أن حجم ىذه المرابحات قد انخفض بشكل واضح مع زيادة 

يادة ىو زيادة األرصدة النقدية مما يعني أن سبب ىذه الز  ،*نسبة السيولة السائمة في العامين األخيرين
كما نالحظ بأن  ( لدى المصرف،والمصارف األخرىي لدى المركز النقدية في المصرف واألرصدة النقدية )

 .ةع بشكل كبير خالل الفترة المدروسحجم الموجودات المتاحة لمبيع تراج
 :في مجال قياس الربحيةمؤشرات الدراسة وتحميل  -3-2-2
 األصول:معدل العائد عمى  -3-2-2-1

 (ليرة)بألف  8008-8002 الفترة خالل اإلسالمي الدوليسورية لمصرف  معدل )مؤشر( العائد عمى األصول( 46الجدول رقم )
 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 البيـــان

  600450 873396 745700 267165 134736 صافي الربح بعد الضريبة
  88041751 63321817 77484737 63605897 35890646 إجمالي األصول

 09111 09128 09513 09320 09180 09513 المؤشر

                                                           
أشير واألوراق المالية  6أشير و  3تتمثل باألرصدة النقدية السابقة مضافًا إلييا األرصدة شبو النقدية )المرابحات قصيرة اآلجل ذات  *

 (.من ضمنيا الصكوك المالية القابمة لمتداول
 (.7- 6، اإليضاحات رقم )2212و 2211التقارير المالية لمعامين  *
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بأن معدل النمو السنوي لؤلرباح الصافية خالل الفترة المدروسة بمغ عمى نالحظ السابق  من الجدول     
لم  2009عام في  ألصولامعدل العائد عمى  أنب نجد حيث (%98، 179، 17، -31): التاليالنحو 
رغم من ارتفاع األرباح الصافية بشكل واضح وكبير الب 2008عام عميو في  عما كانكثيرًا يختمف 

بمعنى أن ىناك  في مقام النسبة قد حصمت زيادة مماثمةوالسبب يعود إلى % 98وبمعدل نمو ما يقارب 
تزايد معدل  2010عام ، إال أن في في ذلك العام األصول النقديةومنيا زيادة  زيادة في إجمالي األصول

نظرًا الستمرار ارتفاع األرباح الصافية بمعدل نمو يقارب % 150العائد بشكل أكبر بمعدل نمو يقارب 
 2011عام  ، وفيكبيرةمما يدل عمى إتباع المصرف سياسة ائتمانية توسعية وتحقيق أرباح % 179

ولكن بأقل مما كان عميو في األعوام  الثالثة %، 40استمر تزايد ىذا معدل العائد بمعدل نمو يقارب 
والسبب يعود إلى انخفاض %، 17األولى نظرًا لتراجع ارتفاع األرباح الصافية بمعدل نمو أقل بما يقارب 

  حجم االستثمارات لممصرف بسبب األزمة الحالية، مما أدى بدوره إلى انخفاض قيمة إجمالي األصول، 
رباح المعمقة لمديون غير المنتجة والمستبعدة من اإليرادات التمويمية تزايد حجم األكما يالحظ      

مميون ليرة، وباإلضافة  43مميون ليرة سورية مقابل ما يقارب  132الخاصة بالفترة حيث بمغت بما يقارب 
إلى قيام المصرف من باب الحيطة والحذر باقتطاع مخصصات إضافية لمواجية أي احتماالت ناتجة 

ديد العمالء نتيجة تأثرىم باألوضاع الحالية حيث بمغ مخصص ديون مشكوك بتحصيميا بما عن عدم تس
، وكما نالحظ في العام األخير *2010عام  مميون ليرة في 50مميون ليرة مقابل ما يقارب  538يقارب 

نتيجة لالنخفاض %  -50بشكل واضح وكبير وبمعدل نمو يقارب  األصولتراجع  معدل العائد عمى 
مميون ليرة وزيادة  379المعمقة إلى ما يقارب  الديونبسبب زيادة %  -31األرباح الصافية بمعدل نمو 

، مما يدل عمى التراجع الكبير في * مميون ليرة 790مخصص ديون مشكوك بتحصيميا إلى ما يقارب 
أكبر من انخفاض معدل نمو  األصولانخفاض معدل نمو العائد عمى  كما نجدمختمف أنشطة المصرف، 

بشكل أساسي في زيادة األرصدة المتمثل  زيادة حجم إجمالي األصول، وذلك بسبب األرباح الصافية
 حماية مصالح مودعيو في ظل األوضاع الراىنة. بيدفالنقدية 

 حقوق الممكية:معدل العائد عمى  -3-2-2-2
 (ليرة)بألف 8008-8002 فترة اإلسالميالدولي  سوريةلمصرف  قوق الممكية حمعدل )مؤشر( العائد عمى ( 47الجدول رقم )

 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 البيـــان
  600450 873396 745700 267165 134736 صافي الربح بعد الضريبة

  9478326 8858629 5966111 5180752 4918990 حقوق الممكيةإجمالي 
 19502 6.335 9.859 12.499 5.157 2.739 المؤشر 

  .المنشورة لممصرفالقوائم المالية إعداد الباحث باالعتماد عمى من  لجدولا     

                                                           
 .8، اإليضاح رقم 2211التقارير المالية لمعام  *
 .8، اإليضاح رقم 2212التقارير المالية لمعام  *
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عمى قد بمغ خالل الفترة المدروسة بأن معدل النمو السنوي ليذا العائد ( 47)حظ من الجدول نال     
حقوق الممكية خالل األعوام تزايد معدل العائد عمى  حيث نجد  ،(%88، 142، -21، -35) :النحو التالي

العائد  حيث وصل ذلكب ،وواضح كبير رتفاع األرباح الصافية بشكلالثالثة األولى بشكل ممحوظ نظرًا ا
في استثمار موارده  المصرف نجاح، مما يدل عمى %142بمعدل نمو يقارب  2010عام  إلى ذروتو في

عوائد مرضية لدى مساىميو باعتبارىم يسعون دومًا إلى تحقيق  حققمما جعمو ي، الذاتية بشكل مجدي
وبشكل حاد خاصة في انخفض في العامين األخيرين أن ىذا العائد أكبر عائد من استثمار أمواليم، إال 

والتي تم حقوق المساىمين حجم رغم من استمرار تزايد الب، %35بمعدل نمو سمبي يقارب  2012 عام
 األصولمعدل العائد عمى يعود إلى انخفاض في ذلك والسبب (، 46رقم ) ذكره بتفصيل في الجدول

يعود  كمالؤلسباب التي تم ذكرىا سابقًا،  نظراً  ،األرباح الصافيةالكبير الحاصل في نخفاض الالمتأثر با
 ،استمرار انخفاض إجمالي حجم التسييالت االئتمانية واالستثمارات األخرى لدى المصرفإلى أيضًا 
لممصرف نتيجة  تراجع حجم األعمال التمويمية واألنشطة المصرفيةبسبب  في العام األخير خاصوبشكل 
 . التي تمر بيا الجميورية العربية السوريةباألوضاع الراىنة لتأثره 

 :صيغ التمويل المدروسة مؤشراتالدراسة وتحميل  -3-2-3
يرادات التمويل بصيغة المرابحة لآلمر بالشراء:  -3-2-3-1  حجم وا 

يرادات صيغة المرابحات لمصرف (48) رقم الجدول  (ليرة بألف) 8008-8002 الفترة خالل اإلسالميالدولي  سورية حجم وا 
 2012 2011 2010 2009 2008 البيان

 24355141 25190926 32182237 16928038 11882494 *ذمم مرابحات 

 0 89051 126028 140327 0 موجودات بغرض المرابحة

 881346 5653449 8475667 5590031 0 مرابحة لدى المصارف األخرى

 25236487 30933426 40783932 22658396 11882494 إجمالي المرابحات

 1996275 2490205 2113174 1397485 690463 إيرادات المرابحات لدى المصرف

 167247 158271 182992 199924 150762 قصيرة األجل لدى الغير إيرادات المرابحات

 2163522 2648476 2296166 1597409 841225 إجمالي إيرادات المرابحات

في العام  %90تزايد بمعدل نمو قد من الجدول السابق بأن مجموع حجم التمويل بالمرابحة  ضح لنايت     
، بما يدل عمى إتباع المصرف سياسة 2010عام  في %80ىذا التزايد بمعدل نمو  واستمر 2009

عام  عوام الثالثة األولى، ولكن فيائتمانية سمعية توسعية باإلضافة إلى توّسع كافة أنشطتو خالل األ
تمر ىذا التراجع بمعدل ، وقد اس%24.2تمويل بالمرابحة بمعدل نمو سمبي بدء تراجع حجم ال 2011

راجع يعود إلى إتباع المصرف سياسة ائتمانية متحفظة جدًا نظرًا ، وسبب ىذا الت2012عام  سمبي في
مما دفع بالمصرف إلى تقميص معظم نواحي أنشطتو يعاني منيا،  الراىنة التيوالظروف لؤلوضاع 

                                                           
 المرابحة بالصافي بعد طرح اإليرادات المؤجمة.تتمثل ب *
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

999 
 

نالحظ ارتفاع حجم  ولكناالستثمارية وبشكل واضح في االئتمان السمعي المتمثل بالمرابحة لآلمر بالشراء، 
 خالل الفترة المدروسة. %32ىذا التمويل بمتوسط معدل نمو يقارب 

األولى،  األربعة األعوامبشكل مستطرد ومستمر خالل كما يتضح تزايد إجمالي إيرادات المرابحات      
بسبب تراجع حجم المرابحات لدى  الدراسةفي العام األخير من فترة إال أنيا تناقصت بشكل ممحوظ وكبير 

   المصرف المدروس.
يرادات التمويل بصيغة اإلجارة المنتيية بالتمميك:  -3-2-3-2  حجم وا 

يرادات صيغة  (49) رقم الجدول  (ليرة بألف) 8008-8002 الفترة خالل اإلسالميسورية الدولي  لمصرف اإلجارةحجم وا 

 2012 2011 2010 2009 2008 البيـــان
 282836 311583 324332 33167 3951 *المنتهية بالتمميك اإلجارة

 ــــــ 92244 ـــــ 4825 ـــــ موجودات بغرض اإلجارة
 280836 403627 324330 37992 3951 إجمالي اإلجارة

 % -32 % 24 % 753 % 861  نموالمعدل 
 76868 99346 71606 15517 366 إيرادات اإلجارة

 لممصرف. شورةإعداد الباحث باالعتماد عمى القوائم المالية المنمن  الجدول         

نالحظ من الجدول السابق تزايد حجم التمويل باإلجارة بشكل واضح وكبير خالل األعوام الثالثة      
استمر تزايد حجم ىذا التمويل ولكن  2011عام  مصرف سياسة ائتمان توسعية، وفياألولى نظرًا إلتباع ال

أقل بكثير من المعدالت المتزايدة في األعوام الثالثة األولى، وفي العام األخير انخفض  %24بمعدل نمو 
المشار  نةوالسبب في ذلك يعود إلى األوضاع والظروف الراى %30سمبي بمعل نمو حجم ىذا التمويل 

خالل الفترة  %400بمغ بمتوسط معدل نمو يقارب قد أن حجم ىذا التمويل بنالحظ  ولكن، إلييا سابقاً 
  المدروسة.

 خالل األعوام األربعة األولىحجم اإلجارة إجمالي تناسب مع تزايد نالحظ تزايد إيرادات اإلجارة كما      
   .الدراسةإال انيا تراجعت في العام األخير من فترة  بشكل كبير

 اختبار الفرضيات: -3-2-4
ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء وفق المعيار المحاسبي   -3-2-4-1

 :المدروسة . حيث تتفرع حسب المؤشراتلممصرف ( في مؤشرات السيولة2رقم )
في ( 2المحاسبي رقم )ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار   -3-2-4-1-1

 نسبة الرصيد النقدي:
  :النقدي الرصيدالتمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء ونسبة صيغة  إيراداتالعالقة بين طبيعة  دراسة -

 :اآلتيونسبة الرصيد النقدي عمى النحو المرابحة ب صيغة إيراداتعالقة االرتباط بين  ُيظير الجدول
 

                                                           
 المالي لممصرف. المركزقائمة تتمثل باإلجارة بالصافي في  *



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( معامالت االرتباط50جدول رقم )ال
 النقدي الرصيدنسبة  المرابحة لآلمر بالشراءإيرادات  المتغيرات المدروسة

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 8389 

Sig. (2-tailed)  .634 

N 5 5 

 النقدي الرصيدنسبة 
Pearson Correlation 8389 1 

Sig. (2-tailed) .634  

N 5 5 

 spssالجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج               

 إيراداتبين  0.292وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كان يتضح من الجدول السابق 
الرتباط مما يعني أنو من خالل إشارة معامل ا طرديالمرابحة ونسبة الرصيد النقدي، وأن االرتباط صيغة 

 إيراداتولمعرفة تأثير  ىذه النسبة، زادتالتمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء كمما ت إيرادات كمما ازداد
 التمويل بالمرابحة في نسبة الرصيد النقدي البد من اختبار ىذه العالقة.

 :النقدي الرصيدالتمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء في نسبة صيغة  إيراداتاختبار تأثير  -
 ،كمتغير تابع النقدي الرصيدالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل ونسبة  صيغة إيراداتتم إدخال 

 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 
 ( معامل التحديد51جدول رقم )ال

Model المقدرالخطأ المعياري  معامل التحديد المعدل التحديدمعامل  معامل االرتباط 
 0 8389 0239 -8809- 009028580 

  spssالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البرنامج                               

المستقل يفسر ما  تغيروىذا يشير إلى أن ، 0.085بأن قيمة معامل التحديد بمغت السابق  يوضح الجدول
الجوىرية من التغيرات % 91.5 المتغير التابع، كما يرجعمن التغيرات التي تطرأ عمى % 8.5قيمتو 

 عمى المتغير التابع لعوامل أخرى.الحاصمة 
 ( تحميل التباين38جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 09151 8139 159132 0 159132 االنحدار 1

   8819111 5 1289183 الخطأ

    1 1139221 الكمي

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول                       

 بإيرادات ار تأثير العامل المستقل المتمثليالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختي
معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية غير بأنو نموذج الرصيد النقدي التمويل بالمرابحة في نسبة 

ر ذو يأثت وبالتالي نجد أنو ليس ىناك، 0.05من مستوى الداللة المقترح  أكبروىي  0.634المحسوب 
، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره المستقل ذه النسبةفي ىالمرابحة لآلمر بالشراء التمويل  إليراداتداللة 

 التابع.غير صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير 
 



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
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( في 2ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم )  -3-2-4-1-2
 السائمة: السيولةنسبة 
 : السائمة التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء ونسبة السيولةصيغة  إيراداتالعالقة بين طبيعة  دراسة -

 :اآلتي النحو السائمة عمى السيولة ونسبة المرابحةصيغة  إيرادات بين االرتباط عالقة الجدول ُيظير
 ( معامالت االرتباط53جدول رقم )ال

 السائمةالسيولة نسبة  المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات المتغيرات المدروسة

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 5819 

Sig. (2-tailed)  . 520 

N 5 5 

 السائمةالسيولة نسبة 
Pearson Correlation .324 1 

Sig. (2-tailed) .520  

N 5 5 

   spss.الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج               

بين إجمالي  0.324كان معامل االرتباط نجد بأن يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، حيث 
الرتباط مما يعني من خالل إشارة معامل ا طردي، وأن االرتباط السائمةالسيولة  ةونسبالمرابحة إيرادات 

، ولمعرفة تأثير السائمةالمرابحة لآلمر بالشراء كمما زادت نسبة السيولة ت إيرادات صيغة أنو كمما ازداد
 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. السائمةالمرابحة في السيولة إيرادات 
 :السائمةالتمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء في نسبة السيولة  إيراداتاختبار تأثير  -

 ،كمتغير تابع السائمةالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل ونسبة السيولة صيغة  إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 

 ( معامل التحديد31ول رقم )جدال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 5819 0309 -239- 29018110 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.150يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
الحاصمة عمى الجوىرية من التغيرات  %85من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع  15%

 التابع لعوامل أخرى.
 ( تحميل التباين33جدول رقم )ال

Model المعنويةمستوى  قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 3809 009010 109015 0 109015 االنحدار 1

   089023 5 3019181 الخطأ

    1 331933 الكمي

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتمعنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل السابق يالحظ من الجدول 
معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية غير بأنو نموذج  السائمةالمرابحة في نسبة السيولة  صيغة



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر ذو يأثت وبالتالي نجد أنو ليس ىناك ،0.05مستوى الداللة المقترح من  أكبروىي  0.520المحسوب 
أن ىذا النموذج بمتغيره المستقل  ، مما يعنيذه النسبةفي ىالمرابحة لآلمر بالشراء التمويل  إليراداتداللة 

 غير صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
وفق المعيار المحاسبي  بالتمميك المنتيية باإلجارةتأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل هناك   -3-2-4-2

 :المدروسة . حيث تتفرع حسب المؤشراتلممصرف ( في مؤشرات السيولة2رقم )
في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم )باإلجارة ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-2-4-2-1

 نسبة الرصيد النقدي:
 :النقدي الرصيداإلجارة المنتيية بالتمميك ونسبة  صيغة إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -

 :اآلتياإلجارة ونسبة الرصيد النقدي، وعمى النحو  إيراداتعالقة االرتباط بين ُيظير الجدول 
 

 spssالبرنامج  إعداد الباحث باالعتماد عمىمن  لجدولا                     

اإلجارة  إيراداتبين  0.407 وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كانيتضح  من الجدول
 تمن خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو كمما ازداد طردي، وأن االرتباط الرصيد النقديونسبة 
اإلجارة في ىذه  صيغة إيرادات، ولمعرفة تأثير النقدي الرصيدنسبة  زادتاإلجارة كمما صيغة  إيرادات

 بد من اختبار تأثير ىذه العالقة.النسبة ال
 :النقدي الرصيدالمنتيية بالتمميك في نسبة  التمويل باإلجارة إيراداتاختبار تأثير  -

وكانت  ،كمتغير تابع الرصيد النقدياإلجارة المنتيية بالتمميك كمتغير مستقل ونسبة إيرادات تم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 

 ( معامل التحديد31جدول رقم )ال
Model  الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد االرتباطمعامل 

 0 1019 0119 -0089- 019108088 

   spssالجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج                          

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.166يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى  %83.4من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 16.6

 .المتغير التابع لعوامل أخرى
 
 

 ( معامالت االرتباط56جدول رقم )ال
 النقدي الرصيدنسبة  اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 المنتهية بالتمميك اإلجارة إيرادات
Pearson Correlation 1 1019 

Sig. (2-tailed)  1319 

N 5 5 

 النقدي الرصيدنسبة 
Pearson Correlation 1019 1 

Sig. (2-tailed) 1319  

N 5 5 



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( تحميل التباين32جدول رقم )ال
Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 

 1319 3319 0859181 0 0859181 االنحدار 1

   8019180 5 1889815 الخطأ

    1 1139221 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج غير معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية  النقدي الرصيداإلجارة في نسبة  صيغة

ر ذو يأثت وبالتالي نجد أنو ليس ىناك، 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة المقترح  0.496المحسوب 
لح  المستقل غير صافي ىذه النسبة، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره  التمويل باإلجارة إليراداتداللة 

 لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم )باإلجارة ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-2-4-2-2

 نسبة السيولة السائمة:
 : السائمة السيولةاإلجارة المنتيية بالتمميك ونسبة  صيغة إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -

 :اآلتي النحو عمى، و السائمة السيولة ونسبة باإلجارة إيرادات بين االرتباط عالقة الجدول ُيظير
 

 spssالبرنامج  إعداد الباحث باالعتماد عمىمن  الجدول                    

 إيراداتبين  0.062وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كان السابق  يتضح من الجدول
، وأن االرتباط طردي من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو كمما السائمةالسيولة  ةاإلجارة ونسب

، ولمعرفة تأثير حجم التمويل باإلجارة السائمةازداد إجمالي حجم التمويل باإلجارة كمما زادت نسبة السيولة 
 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. السائمةفي نسبة السيولة 

 :السائمة السيولةالمنتيية بالتمميك في نسبة  التمويل باإلجارة إيراداتاختبار تأثير  -
وكانت  ،كمتغير تابع السائمة السيولةاإلجارة المنتيية بالتمميك كمتغير مستقل ونسبة إيرادات تم إدخال 

 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 
 ( معامل التحديد10جدول رقم )ال

Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 
 0 0189 0019 -5829- 059211223 

 spssالبرنامج  إعداد الباحث باالعتماد عمىمن  الجدول                        

 ( معامالت االرتباط33جدول رقم )ال
 السائمةنسبة السيولة  اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 إيرادات اإلجارة المنتهية بالتمميك
Pearson Correlation 1 0189 

Sig. (2-tailed)  3889 

N 5 5 

 السائمةنسبة السيولة 
Pearson Correlation 0189 1 

Sig. (2-tailed) 3889  

N 5 5 



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المستقل يفسر ما  تغيروىذا يشير إلى أن  0.004بأن قيمة معامل التحديد بمغت  (60) يوضح الجدول
الجوىرية من التغيرات  %96التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع الجوىرية من التغيرات  %4قيمتو 

 الحاصمة عمى المتغير التابع لعوامل أخرى.
 ( تحميل التباين10جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
3889 0009 89023 0 89023 االنحدار 1

 
 

   191.764 5 3139838 الخطأ

    1 3119111 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول                       

 بإيراداتمعنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل السابق يالحظ من الجدول 
معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية غير بأنو نموذج  السائمةاإلجارة في نسبة السيولة  صيغة

ر ذو داللة يأثت وبالتالي ليس ىناك ،0.05من مستوى الداللة المقترح  أكبروىي  0.922المحسوب 
لح  لمتنبؤ في ىذه النسبة، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره المستقل غير صا التمويل باإلجارة إليرادات

 بقيم المتغير التابع.
ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء وفق المعيار المحاسبي   -3-2-4-3

 :المدروسة المؤشرات. حيث تتفرع حسب الربحية لممصرف( في مؤشرات 2رقم )

في ( 2ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم )  -3-2-4-3-1
 معدل العائد عمى األصول:

 :األصولالمرابحة لآلمر بالشراء ومعدل العائد عمى صيغة  إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -
 :اآلتي النحو ومعدل العائد عمى األصول وعمى المرابحةإيرادات  بين االرتباط الجدول عالقة ُيظير

 ( معامالت االرتباط18جدول رقم )ال
 معدل العائد عمى األصول المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات المتغيرات المدروسة

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 .879 

Sig. (2-tailed)  .050 

N 5 5 

 معدل العائد عمى األصول
Pearson Correlation 2139 1 

Sig. (2-tailed) .050  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول            

المرابحة  إيراداتبين  0.879 وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كانيتضح من الجدول 
من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو كمما  طردياالرتباط  ، وأناألصولومعدل العائد عمى 

وىذه والعكس صحيح،  ىذا المعدل ازدادبالمرابحة لآلمر بالشراء كمما التمويل  صيغة إيرادات تازداد
 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. العائدىذا المرابحة في  صيغة إيراداتلمعرفة تأثير و  منطقية، العالقة

 



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :األصولفي معدل العائد عمى  ة لآلمر بالشراءالتمويل بالمرابح إيراداتاختبار تأثير  -
 ،كمتغير تابع العائد عمى األصول ومعدلالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل صيغة  إيراداتتم إدخال 

 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 
 ( معامل التحديد63جدول رقم )ال

Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 
 0 2139 1189 1319 89850311 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.879يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة  %12.1التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع الجوىرية من التغيرات % 87.9

 .عمى المتغير التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين11جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 0309 009033 3189 0 3189 االنحدار 1

   0359 5 0109 الخطأ

    1 1089 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 صيغة بإيراداتالعامل المستقل المتمثل  النموذج المستخدم الختيار تأثير معنويةيالحظ من الجدول 
بأنو نموذج معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية المحسوب  معدل العائد عمى األصولفي  المرابحة
ر ذو داللة يأثت ىناك وبأنالقائمة لذلك نقبل الفرضية  ،0.05مستوى الداللة المقترح  تساويوىي  0.050
، مما يعني أن بمعدل العائد عمى األصول ةالمتمثم الربحية مؤشراتفي  بالمرابحة صيغة التمويل لتطبيق

 ىذا النموذج بمتغيره المستقل صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
  ( معامالت االنحدار65جدول رقم )ال

Model 

 معامالت المعيارية معامالت نموذج االنحدار غير معيارية
 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( المحسوبة

 معامل االنحدار
الخطأ 
 معامل Beta المعياري

 3109 -690.-  5839 -8819- الثابت 0

 0309 59021 879. 016. 0389 بالشراء لآلمر المرابحة إيرادات

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول    

 لمتغير التابع وىي:بامتنبؤ لمعادلة االنحدار السابق ستنتج من الجدول ن

Y = -.227 + 0.052X 
في ( 2ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم )  -3-2-4-3-2

 معدل العائد عمى حقوق الممكية:
 :حقوق الممكيةالمرابحة لآلمر بالشراء ومعدل العائد عمى صيغة  إيراداتالعالقة بين دراسة  -
 :عمى النحو اآلتي حقوق الممكيةومعدل العائد عمى  المرابحةإيرادات  بين االرتباط الجدول عالقة ُيظير



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( معامالت االرتباط66جدول رقم )ال
 الممكيةحقوق معدل العائد عمى  المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات المتغيرات المدروسة

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 .841 

Sig. (2-tailed)  .075 

N 5 5 

 عدل العائد عمى حقوق الممكية م
Pearson Correlation 2109 1 

Sig. (2-tailed) .075  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول            

 إيراداتبين  0.841 يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كان
من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني  طردي، وأن االرتباط حقوق الممكيةالمرابحة ومعدل العائد عمى 

والعكس صحيح،  ىذا المعدل دازدابالمرابحة لآلمر بالشراء كمما التمويل  صيغة إيرادات تأنو كمما ازداد
البد من اختبار تأثير ىذه  ىذا العائدالمرابحة في  صيغة إيراداتلمعرفة تأثير و  منطقية، العالقةوىذه 

 العالقة.
 :حقوق الممكيةفي معدل العائد عمى  ة لآلمر بالشراءالتمويل بالمرابح إيراداتاختبار تأثير  -

كمتغير  العائد عمى حقوق الممكية ومعدلالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل صيغة  إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار  ،تابع

 ( معامل التحديد67جدول رقم )ال
Model المعياري المقدرالخطأ  معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 2109 1019 1039 89110015 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.707يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى  %29.3من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 70.7

 .المتغير التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين12جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 0139 19888 189585 0 189585 االنحدار 1

   39210 5 019320 الخطأ

    1 339305 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج غير معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى معدل العائد عمى حقوق الممكية في  المرابحة صيغة

 وبالتالي نجد أنو ليس ىناك، 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة المقترح  0.075المعنوية المحسوب 
، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره المعدل ىذافي المرابحة لآلمر بالشراء التمويل  إليراداتر ذو داللة يأثت

 لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.المستقل غير صالح  



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( في 2وفق المعيار المحاسبي رقم )باإلجارة صيغة التمويل ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق   -3-2-4-4
 :المدروسة . حيث تتفرع حسب المؤشراتالربحية لممصرفمؤشرات 

في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم ) باإلجارةىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-2-4-4-1
 معدل العائد عمى األصول:

 :األصولومعدل العائد عمى  بالتمميك المنتيية اإلجارةصيغة  إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -
 :ىو آتي كماومعدل العائد عمى األصول  إيرادات اإلجارة بين االرتباط الجدول عالقة ُيظير

 االرتباط( معامالت 13جدول رقم )ال
 معدل العائد عمى األصول اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 المنتهية بالتمميك   اإلجارة إيرادات
Pearson Correlation 1 2319 

Sig. (2-tailed)  .039 

N 5 5 

 معدل العائد عمى األصول
Pearson Correlation 2319 1 

Sig. (2-tailed) .039  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                   

 إيراداتبين  0.897 يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كان
من خالل إشارة معامل االرتباط مما  طردي، وأن االرتباط األصولومعدل العائد عمى  صيغة اإلجارة

 العالقةوىذه ، والعكس صحيح ىذا المعدل زادكمما  باإلجارةالتمويل  صيغة إيرادات تيعني أنو كمما ازداد
البد من اختبار  ىذا العائدفي  اإلجارة صيغة إيراداتلمعرفة تأثير و  ،معاً  التناقصتزايد و البسبب  منطقية

 تأثير ىذه العالقة.
 :األصولفي معدل العائد عمى بالتمميك  المنتيية اإلجارةالتمويل  إيراداتاختبار تأثير  -

كمتغير  العائد عمى األصول ومعدلكمتغير مستقل  بالتمميك المنتيية صيغة اإلجارة إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار  ،تابع

 ( معامل التحديد70جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 2319 2039 1109 8055319 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.805يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى  %19.5من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع% 80.5

 .المتغير التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين10جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 0539 089105 3139 0 3139 االنحدار 1

   0119 5 0519 الخطأ

    1 1089 الكمي



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية  األصولمعدل العائد عمى في  اإلجارة صيغة

 ىناك وبأنالقائمة لذلك نقبل الفرضية  ،0.05من مستوى الداللة المقترح  أصغروىي  0.039المحسوب 
، بمعدل العائد عمى األصول ةالمتمثم الربحية مؤشراتفي  باإلجارة صيغة التمويل لتطبيقر ذو داللة يأثت

 النموذج بمتغيره المستقل صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.مما يعني أن ىذا 
  ( معامالت االنحدار72جدول رقم )ال

Model 

 معامالت المعيارية معامالت نموذج االنحدار غير معيارية
 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( المحسوبة

 معامل االنحدار
الخطأ 
 معامل Beta المعياري

 0189 1.848  0159 5009 الثابت 0

 0539 59385 897. 251. 2219 المنتهية بالتمميك اإلجارة إيرادات

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول    

 لمتغير التابع وىي:بامتنبؤ لمعادلة االنحدار السابق ستنتج من الجدول ن

Y =.301 + 0.884X 
في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم ) باإلجارةىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-2-4-4-2

 معدل العائد عمى حقوق الممكية:
 :حقوق الممكيةومعدل العائد عمى  بالتمميك المنتيية اإلجارة إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -

 :ىو آتي حقوق الممكية كماومعدل العائد عمى  إيرادات اإلجارة بين االرتباط الجدول عالقة ُيظير
 ( معامالت االرتباط15جدول رقم )ال

 حقوق الممكيةمعدل العائد عمى  اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 المنتهية بالتمميك   اإلجارة إيرادات
Pearson Correlation 1 1139 

Sig. (2-tailed)  .121 

N 5 5 

 حقوق الممكيةمعدل العائد عمى 
Pearson Correlation 1139 1 

Sig. (2-tailed) .121  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                

 اإلجارة إيراداتبين  0.779 وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كانيتضح من الجدول 
من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو كمما  طردي، وأن االرتباط الممكيةحقوق ومعدل العائد عمى 

 إيراداتلمعرفة تأثير و  ،والعكس صحيح ىذا المعدل زادكمما  التمويل اإلجارة صيغة إيرادات تازداد
 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. ىذا العائدفي  اإلجارة صيغة
 :حقوق الممكيةفي معدل العائد عمى بالتمميك  المنتيية اإلجارةالتمويل  إيراداتاختبار تأثير  -

 العائد عمى حقوق الممكية ومعدلمستقل  كمتغير بالتمميك المنتيية صيغة اإلجارة إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيىو  كماالبسيط الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار  ،كمتغير تابع
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 ( معامل التحديد74جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 1139 1019 1139 89201010 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.606يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى  %39.4من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 60.6

 .المتغير التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين13جدول رقم )ال

Model المعنويةمستوى  قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 0809 19103 519503 0 519503 االنحدار 1

   19215 5 859322 الخطأ

    1 339305 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج غير معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى  حقوق الممكيةمعدل العائد عمى في  اإلجارة صيغة

 وبالتالي نجد أنو ليس ىناك، 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة المقترح  0.460المعنوية المحسوب 
، مما يعني أن ىذا النموذج ذا المعدلفي ىاإلجارة المنتيية بالتمميك التمويل  إليراداتر ذو داللة يأثت

 بمتغيره المستقل غير صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
 :اإلسالمي األردنيمصرف   -3-3
 السيولة:في مجال قياس مؤشرات الدراسة وتحميل  -3-3-1
  النقدي:  الرصيدنسبة  -3-3-1-1

 (دينار)بألف  2012-2008خالل الفترة األردني  اإلسالميمصرف مل النقدي الرصيد نسبة )مؤشر(( 76الجدول رقم )
 المتوسط 8008 8000 8000 8003 8002 البيـــان

  540622 1151843 962583 745851 550284 الرصيد النقدي
  2695893 2605328 2308917 1896053 1557266 إجمالي الودائع

 519081 20.054 44.211 41.690 39.337 35.336 المؤشر

 .المالية المنشورة لممصرفالتقارير الباحث باالعتماد عمى من إعداد  الجدول      
 %11 بمعدل نمو يقارب 2009عام  في تزايدت النقدي الرصيدأن نسبة نالحظ من الجدول السابق      

مميون دينار مقابل  100زيادة رأس المال بمبمغ قدره  أساسيالمصرف وبشكل  أموالبسبب تزايد مصادر 
حيث وجيت ىذه الزيادة بشكل واضح نحو زيادة األرصدة النقدية  *،2008 عام مميون دينار في 81.2

عام  النسبة حتى لتمكتمر ىذا تزايد أكثر من زيادة التسييالت االئتمانية وغيرىا من االستثمارات، وقد اس

                                                           
 .28، اإليضاح رقم 2229التقارير المالية لمعام  *
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تناقصت ىذه النسبة بشكل كبير نتيجًة لزيادة رأس  2012ولكن بمعدل نمو أقل، إال أنو في العام  2011
2009عام ي مميون ف 100مميون مقابل  125المال ما يقارب 

حيث استخدمت ىذه الزيادة بشكل واضح **
 1.779مميون مقابل ما يقارب  2012في العام  2.461في زيادة حجم االستثمارات لممصرف بما يقارب 

مما يدل عمى خالل األعوام األربعة األولى أن النسبة كانت مرتفعة بكما نالحظ .2011مميون في العام 
، مما يعني العام األخير تناقصت وبشكل ممحوظ جداً  ، إال أنيا فيتراجع حجم التشغيل ألموال المودعين

مع القطاع  حجم ذمم البيوع اآلجمة التي تمتفي  خاصةً  تواأن المصرف يعمل عمى زيادة حجم استثمار 
 ***.مميون 24مميار مقابل  7مبمغ  يقارببما  العام

 :السائمةنسبة السيولة  -3-3-1-2
 (دينار)بألف  8008-8002 الفترة خالل اإلسالمي األردنيمصرف مل السائمةالسيولة )مؤشر( ( نسبة 11الجدول رقم )

 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 البيـــان
  636157 1259632 1092424 863378 664776 *أصول نقدية وشبه نقدية

  2695893 2605328 2308917 1896053 1557266 إجمالي الودائع

 109131 23.597 48.348 47.313 45.536 42.689 المؤشر

 . التقارير المالية المنشورة لممصرفالجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى        

 % 6.7قد تزايدت بمعدل نمو  2009عام  في السائمةأن نسبة السيولة بالسابق  حظ من الجدولنال     
إال أن ىذا التزايد لم يكن مجدي مقارنًة بتزايد معدل نمو نسبة السيولة السريعة، عمى الرغم من إضافة 

زيادة مستوى سيولة أصول شبو نقدية إلى بسط النسبة األخيرة مما يدل عمى أنيا إضافة غير فّعالة في 
واستمر ىذا أقل مما كان عميو،  %3.8ارتفعت ىذه النسبة ولكن بمعدل نمو  2010عام  المصرف، وفي
مما يدل عمى تزايد بشكل كبير وواضح في العام األخير، ولكنيا انخفضت  2011عام االرتفاع حتى ال

 ي حجم التمويل المرابحة، استثمارات المصرف وبشكل خاص ف
أن ىناك تراجعًا كبيرًا في حجم األصول شبو نقدية بسبب تراجع إيرادات المرابحة الدولية نالحظ  كما     

 *2010و 2009قصيرة األجل والمرابحة المقيدة قصيرة األجل خالل الفترة المدروسة وخاصة في العامين 
، وباإلضافة إلى استمرار تحقق خسائر بيع االستثمارات في القصيرة نخفاض حجم ىذه المرابحاتال نتيجة

 **ألف 285مقابل  2012مميون في العام  6.2األسيم خالل الفترة المدروسة حيث وصمت إلى ما يقارب 
لؤلسباب في العام األخير  النقدي الرصيدوأيضًا يجب أن ال ننسى االنخفاض الكبير الحاصل في نسبة 

 .التي تم ذكرىا سابقاً 
                                                           

 .32، اإليضاح رقم 2212التقارير المالية لمعام  **
 .9و7، واإليضاحات رقم 2212التقارير المالية لمعام  ***

أشير واألوراق المالية  6أشير و  3تتمثل باألرصدة النقدية السابقة مضافًا إلييا األرصدة شبو النقدية )المرابحات قصيرة اآلجل ذات  *
 (.المالية من ضمنيا الصكوك القابمة لمتداول

 عمى التوالي. 33واإليضاح  31، اإليضاح رقم 2212و 2229التقارير المالية لمعامين  *
 .29، اإليضاح رقم 2212التقارير المالية لمعام  **
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 :في مجال قياس الربحيةمؤشرات الدراسة وتحميل  -3-3-2
 األصول:معدل العائد عمى  -3-3-2-1

 (دينار)بألف  8008-8002 الفترة خالل األردني اإلسالميمصرف مل معدل )مؤشر( العائد عمى األصول( 78الجدول رقم )
 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 البيـــان
  36446 28324 29094 27889 35141 الضريبةصافي الربح بعد 

  3020492 2898301 2603684 2183063 1848373 إجمالي األصول
 09831 09801 09311 09001 09812 09300 المؤشر

 . التقارير المالية المنشورة لممصرفالجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى    

بأن معدل النمو السنوي لؤلرباح الصافية خالل الفترة المدروسة بمغ عمى السابق  نالحظ من الجدول     
 2009في العام  األصولأن معدل العائد عمى حيث نجد ب ،(%-20.6، 4.3، -2.6، 28.7)النحو اآلتي: 

 ، %20.6نتيجًة النخفاض األرباح الصافية وبمعدل نمو سمبي بما يقارب % 32.7انخفض بنسبة قد 

مميون دينار في  14.5ويعود ذلك إلى انخفاض أرباح موجودات مالية متاحة لمبيع بشكل كبير بما يقارب 
مميون  5.3وانخفاض حصة المصرف من إيرادات االستثمارات المقيدة بشكل ممحوظ يقارب  ،ىذا العام

ميون دينار نظرًا م 6.1باإلضافة إلى ارتفاع مخصص تدني مقابل ذمم البيوع اآلجمة بما يقارب  دينار
مميون،  3.6مميون، ولتزايد أقساط اإلجارة غير العاممة بما يقارب  1.5لتزايد اإليرادات المعمقة بما يقارب 

أن ىنالك و كما تزايدت نسبة ذمم البيوع اآلجمة والذمم األخرى والتمويالت غير العاممة بشكل واضح، 
مميون،  2.3وتحقق خسائر شركات تابعة بما يقارب  ،مميون 2خسائر متحققة من بيع األسيم بما يقارب 

ولقد حصل كل ذلك نتيجًة لتأثر  ***ألف دينار 200وخسائر إىالك دين من ذمم البيوع اآلجمة بمبمغ 
 المصرف بتداعيات األزمة المالية العالمية، 

خدمت بشكل إال أن ىذه الزيادة است%، 18كما نالحظ زيادة إجمالي األصول بمعدل نمو يقارب      
واضح في زيادة األرصدة النقدية عمى حساب زيادة التسييالت االئتمانية بغية حماية مصالح مودعيو في 

تالي تراجع حجم نفس العام، وكما نجد تذبذب حجم التمويل بالمرابحة الدولية بين ارتفاع وانخفاض، وبال
رغم من زيادة األرباح الصافية، الب صولألااستمر انخفاض معدل العائد عمى  2010عام  إيراداتيا، وفي

ار األصول تامة السيولة مع استمر في إال أن ىناك زيادة أكبر في قيمة إجمالي األصول، وبشكل خاص 
، نظرًا لؤلسباب المذكورة أعاله، وباإلضافة إلى ارتفاع نسبة 2011عام  انخفاض معدل ىذا العائد حتى

بموجب موافقة % 15ق مواجية مخاطر االستثمار لتصل إلى المقتطع من األرباح الصافي لصالح صندو 
ولكن في العام األخير ارتفع معدل ىذا العائد بشكل  ،* %10المصرف المركزي عممًا بأن النسبة كانت 

نظرًا لتزايد حجم إيرادات العمميات %، 29بسيط برغم من ارتفاع األرباح الصافية بمعدل نمو يقارب 

                                                           
 .27و 7، قائمة الدخل واإليضاحات رقم 2229التقارير المالية لمعام  ***

 .32، اإليضاح رقم 2211التقارير المالية لمعام  *
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أال أن متوسط ،**ألف 622مميون مقابل يقارب  27رب وقطاعاتيا العامة بما يقاالقائمة مع الحكومة 
  % خالل الفترة المدروسة.9كان سمبي بما يقارب  األصولمعدل نمو العائد عمى 

 حقوق الممكية:معدل العائد عمى  -3-3-2-2
 (دينار)بألف  8008-8002 الفترة خالل األردني اإلسالمي لممصرف قوق الممكيةحمعدل )مؤشر( العائد عمى ( 79الجدول رقم )

 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 البيـــان
  36446 28324 29094 27889 35141 صافي الربح بعد الضريبة

  228511 206876 193594 176831 160989 حقوق الممكيةإجمالي 
 16.454 15.949 13.691 15.028 15.772 809282 المؤشر 

  .المنشورة لممصرفالقوائم المالية إعداد الباحث باالعتماد عمى من  لجدولا     

نالحظ من الجدول السابق انخفاض معدل العائد عمى حقوق الممكية خالل األعوام األربعة األولى      
، وذلك %(-27.7، -4.7، -8.9، 14.8عمى النحو التالي: ) معدالت نمو سمبية قحيث حقبشكل كبير 

متأثر باألسباب التي تم والذي بدوره كان ، األصولمعدل العائد عمى الحاصل في نخفاض باالتأثره  ببسب
حقوق الممكية نظرًا لزيادة رأس المال حجم ، وكما نالحظ في نفس الفترة ارتفاع (78في الجدول )ذكرىا 

من خالل توزيع أسيم مجانية ممثمة بقيمة المبمغ المحول من األرباح المدورة  %23بمعدل نمو يقارب 
2009واالحتياطي االختياري في العام 

وأيضًا لزيادة االحتياطيات واألرباح المدورة خالل العامين ، ***
حيث استخدم ىذا االرتفاع في زيادة األرصدة النقدية بشكل أكبر من زيادة حجم  2011و 2010

ع أسيم مجانية في من خالل توزي %25كما أنو تم زيادة رأس المال مرة أخرى بمعدل نمو و االستثمارات، 
العائد  باإلضافة إلى ارتفاع األرباح الصافية بشكل ممحوظ الذي أدى بدوره إلى ارتفاع معدل العام األخير

العائد  ليذاأن متوسط معدل نمو و ، عن العام السابق %16حتى وصل إلى ما يقارب  عمى حقوق الممكية
 % خالل الفترة المدروسة.6بما يقارب  كان سمبي

 :صيغ التمويل المدروسة مؤشراتالدراسة وتحميل  -3-3-3
يرادات التمويل بصيغة المرابحة لآلمر بالشراء:  -3-3-3-1  حجم وا 

يرادات صيغة المرابحات ل (80) رقم الجدول  (دينار بألف) 8008-8002 الفترة خاللاألردني  اإلسالمي مصرفمحجم وا 
 2012 2011 2010 2009 2008 البيان

 458828 430539 395212 384049 386330 المرابحات لدى األفراد

 29253 55503 49347 47140 13001 المرابحات الدولية

 388018 315038 282753 243099 240345 الشركات المرابحات لدى

 162795 146065 136449 127112 76984 المرابحات لدى الشركات المتوسطة والصغيرة

 236364 126587 125023 121199 96713 *اإليرادات المؤجمة

                                                           
**

 .33، اإليضاح رقم 2212التقارير المالية لمعام  
***

 .28، اإليضاح رقم 2229التقارير المالية لمعام  
 تمثل اإليرادات المؤجمة لممرابحة بعد طرح حصة البيع اآلجل.  *
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 802530 820558 738738 680201 619947 **المجموع بالصافي

 33184 29999 36668 48550 83432 لدى المصارف األخرىالمرابحات 

 835714 850557 775406 728751 703379 اتإجمالي المرابح

 % -1.7 % 9.7 % 6.4 % 3.6 0 نموالمعدل 

 79418 64301 60710 54696 51442 إيرادات المرابحات لدى المصرف

 1926 1654 2308 3250 8576 إيرادات المرابحات لدى الغير

 81344 65955 63018 57946 60018 المرابحات إجمالي إيرادات 

  .المنشورة لممصرفالقوائم المالية إعداد الباحث باالعتماد عمى من  لجدولا      

عام بعد  2009نالحظ من الجدول السابق بأن إجمالي حجم التمويل بالمرابحة بدء بتزايد في العام      
بشكل فقد انخفض  2012أما في عام ، 2001عام عام بمعدل نمو متزايد، وقد استمر ىذا التزايد حتى 

إال أنيا أيضًا لم  ،2011خالل العام  ***حجم المرابحات الدولية المقيدةفي  اتراجعكما بأن ىنالك قميل. 
توثر في زيادة إجمالي حجم ىذا التمويل، مما يدل عمى إتباع المصرف سياسية ائتمانية رشيدة من حيث 

ة تزايد بمعدل أن إجمالي حجم التمويل بالمرابحو زيادة حجم التسييالت االئتمانية واالستثمارات األخرى، 
يد استثمارات المصرف بشكل ممحوظ في العام رغم من تزاالب خاصًة في العامين األخيرين نمو ضئيل

 .األخير
 2010بشكل مستمر خالل فترة الدراسة ماعدا عام كما نالحظ تزايد إجمالي حجم إيرادات المرابحات      

، مما يدل بالرغم من تزايد إيرادات المرابحات لدى المصرفبسبب تراجع إيرادات المرابحات لدى الغير 
 في تحقيق إيرادات جيدة لدى المصرف المدروس. المرابحةعمى جدوى عمميات 

يرادات التمويل بصيغة اإلجارة المنتيية بالتمميك:  -3-3-3-2  حجم وا 
يرادات صيغة  (81) رقم الجدول  (دينار بألف) 8008-8002 الفترة خالل األردني اإلسالمي مصرفمل اإلجارةحجم وا 

 2012 2011 2010 2009 2008 البيـــان
 272454 222922 168542 134952 112328 *المنتهية بالتمميك اإلجارة

 % 22.2 % 32.3 % 24.8 % 22.3  نموالمعدل 
 20879 16269 12941 10390 6951 إيرادات اإلجارة

 لممصرف. إعداد الباحث باالعتماد عمى القوائم المالية المنشورةمن  الجدول         
حجم التمويل باإلجارة خالل األعوام الخمسة، حيث في تزايد بأن ىناك السابق  دولنالحظ من الج     

مما يدل عمى توسع المصرف في منح االئتمان السمعي  %25.4بمغ متوسط معدل نموه بما يقارب 
 ،ولذلك ألنيا تمت في الداخل ولم تتأثر بتداعيات األزمة المالية العالمية كثيراً  وفق ىذه الصيغة لعمالئو

                                                           
 تتمثل بالمرابحة بالصافي بعد طرح اإليرادات المؤجمة. **

يقوم المصرف بيذا النوع من المرابحة لصالح حسابات االستثمار المقيدة حيث يمزمون أصحاب ىذه الحسابات المصرف بالقيام  ***
 باستثمار أمواليم وفق شروطيم لذلك سميت باالستثمارات المقيدة.

 المركز المالي لممصرف.قائمة تتمثل باإلجارة بالصافي في  *
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في %  32% مقابل ما يقارب 22إال أنو في العام األخير انخفض معدل نمو ىذا التمويل بما يقارب 
 .2011عام العام 
ميات ، مما يدل عمى جدوى عمبشكل مستمر خالل فترة الدراسةكما نالحظ تزايد إيرادات ىذه الصيغة     

 اإلجارة لدى المصرف المدروس.
 اختبار الفرضيات: -3-3-4
ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء وفق المعيار المحاسبي   -3-3-4-1

 :المدروسة . حيث تتفرع حسب المؤشراتلممصرف ( في مؤشرات السيولة2رقم )
في ( 2ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم )  -3-3-4-1-1

 نسبة الرصيد النقدي:
  :النقدي الرصيدالتمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء ونسبة صيغة  إيراداتالعالقة بين طبيعة  دراسة -

 :اآلتيونسبة الرصيد النقدي عمى النحو المرابحة ب صيغة إيراداتعالقة االرتباط بين  ُيظير الجدول
 ( معامالت االرتباط82جدول رقم )ال

 النقدي الرصيدنسبة  المرابحة لآلمر بالشراءإيرادات  المتغيرات المدروسة

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 -2089- 

Sig. (2-tailed)  .102 

N 5 5 

 النقدي الرصيدنسبة 
Pearson Correlation -2089- 1 

Sig. (2-tailed) .102  

N 5 5 

 spssالجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج               

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، حيث يبّين وجود عالقة ارتباط، يتضح من الجدول السابق 
، وأن االرتباط عكسي من خالل النقدي الرصيد ةبين إجمالي المرابحة ونسب 0.802معامل االرتباط أن 

مما يعني أنو كمما ازداد حجم التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء كمما نقصت نسبة  ،إشارة معامل االرتباط
 2212يعود إلى تناقص ىذه النسبة بشكل كبير في العام  وىذه العالقة منطقية، والسبب النقدي الرصيد

ثير ولمعرفة تأ ،عما كانت عميو في األعوام الماضية لدى المصرف مع تزايد كبير في حجم ىذا التمويل
 التمويل بالمرابحة في نسبة الرصيد النقدي البد من اختبار ىذه العالقة. إيرادات
 :النقدي الرصيدالتمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء في نسبة صيغة  إيراداتاختبار تأثير  -

 ،كمتغير تابع النقدي الرصيدالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل ونسبة  صيغة إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 

 ( معامل التحديد83جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل التحديدمعامل  معامل االرتباط 

 0 2089 1119 3839 19322850 

  spssالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على البرنامج                               
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المستقل يفسر ما  تغيروىذا يشير إلى أن ، 0.644بأن قيمة معامل التحديد بمغت السابق  يوضح الجدول
الحاصمة من التغيرات % 35.6 من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع% 64.4قيمتو 

 لعوامل أخرى.عمى المتغير التابع 
 ( تحميل التباين21جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 0089 39188 8539533 0 8539533 االنحدار 1

   159103 5 0509801 الخطأ

    1 1139221 الكمي

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول                       

 بإيرادات ار تأثير العامل المستقل المتمثليالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختي
معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية غير بأنو نموذج الرصيد النقدي التمويل بالمرابحة في نسبة 

ر ذو يأثت وبالتالي نجد أنو ليس ىناك، 0.05من مستوى الداللة المقترح  أكبروىي  0.102المحسوب 
، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره المستقل ذه النسبةفي ىالمرابحة لآلمر بالشراء التمويل  إليراداتداللة 

 غير صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
( في 2التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم )ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة   -3-3-4-1-2

 السائمة: السيولةنسبة 
 : السائمة التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء ونسبة السيولةصيغة  إيراداتالعالقة بين طبيعة  دراسة -

 :اآلتي النحو السائمة عمى السيولة ونسبة المرابحةصيغة  إيرادات بين االرتباط عالقة الجدول ُيظير
 ( معامالت االرتباط85جدول رقم )ال

 السائمةالسيولة نسبة  المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات المتغيرات المدروسة

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 -2129- 

Sig. (2-tailed)  . 050 

N 5 5 

 السائمةالسيولة نسبة 
Pearson Correlation -2129- 1 

Sig. (2-tailed) .050  

N 5 5 

   spss.الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج               

بين إجمالي  0.878كان معامل االرتباط نجد بأن يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، حيث 
الرتباط مما يعني من خالل إشارة معامل ا عكسي، وأن االرتباط السائمةالسيولة  ةالمرابحة ونسبإيرادات 

، ولمعرفة تأثير السائمةنسبة السيولة  نقصتالمرابحة لآلمر بالشراء كمما ت إيرادات صيغة أنو كمما ازداد
 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. السائمةالمرابحة في السيولة إيرادات 
 :السائمةالتمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء في نسبة السيولة  إيراداتاختبار تأثير  -

 ،كمتغير تابع السائمةالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل ونسبة السيولة صيغة  إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 

 



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

999 
 

 التحديد( معامل 21جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 2129 1189 1319 39102512 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.772يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى  %22.8من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع  77.2%

 التابع لعوامل أخرى.
 ( تحميل التباين21جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 0309 009015 5809013 0 5809118 االنحدار 1

   509311 5 319133 الخطأ

    1 1019212 الكمي

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتمعنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل السابق يالحظ من الجدول 
بأنو نموذج معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية المحسوب  السائمةالمرابحة في نسبة السيولة  صيغة
ر ذو داللة يأثت ىناك وبأنالقائمة لذلك نقبل الفرضية  ،0.05مستوى الداللة المقترح  تساويوىي  0.05
، مما يعني أن ىذا السائمةالسيولة بالمرابحة في مستوى السيولة المتمثل بنسبة  صيغة التمويل لتطبيق

 النموذج بمتغيره المستقل صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
  ( معامالت االنحدار22جدول رقم )ال

Model 

 معامالت المعيارية معامالت نموذج االنحدار غير معيارية
 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( المحسوبة

 معامل االنحدار
الخطأ 
 معامل Beta المعياري

 0019 39882  809051 009118 الثابت 0

 0309 -3.185- -878.- 303. -3119- المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول     

 لمتغير التابع وىي:بامتنبؤ لمعادلة االنحدار السابق ستنتج من الجدول ن

Y = 10.742 – 0.964X 
وفق المعيار المحاسبي  بالتمميك المنتيية باإلجارةتأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل هناك   -3-3-4-2

 :المدروسة . حيث تتفرع حسب المؤشراتلممصرف ( في مؤشرات السيولة2رقم )
في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم )باإلجارة ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-3-4-2-1

 الرصيد النقدي:نسبة 
 :النقدي الرصيداإلجارة المنتيية بالتمميك ونسبة  صيغة إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -

 :اآلتياإلجارة ونسبة الرصيد النقدي، وعمى النحو  إيراداتعالقة االرتباط بين ُيظير الجدول 
 



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 spssالبرنامج  إعداد الباحث باالعتماد عمىمن  لجدولا                     

اإلجارة  إيراداتبين  0.508 وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كانيتضح  من الجدول
 تمن خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو كمما ازداد عكسي، وأن االرتباط الرصيد النقديونسبة 
اإلجارة في ىذه  صيغة إيرادات، ولمعرفة تأثير النقدي الرصيدنسبة  نقصتاإلجارة كمما صيغة  إيرادات

 بد من اختبار تأثير ىذه العالقة.النسبة ال
 :النقدي الرصيدالمنتيية بالتمميك في نسبة  التمويل باإلجارة إيراداتاختبار تأثير  -

وكانت  ،كمتغير تابع الرصيد النقدياإلجارة المنتيية بالتمميك كمتغير مستقل ونسبة إيرادات تم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 

 ( معامل التحديد30جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 3029 8329 0009 39303031 

   spssالجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج                          

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.258يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى  %74.2من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 25.8

 .المتغير التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين30جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 5289 09015 319831 0 319831 االنحدار 1

   309181 5 8109818 الخطأ

    1 5139313 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج غير معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية  النقدي الرصيداإلجارة في نسبة  صيغة

ر ذو داللة يأثت وبالتالي ليس ىناك، 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة المقترح  0.382المحسوب 
لح  لمتنبؤ في ىذه النسبة، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره المستقل غير صا التمويل باإلجارة إليرادات

 بقيم المتغير التابع.

 ( معامالت االرتباط89جدول رقم )ال
 النقدي الرصيدنسبة  اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 المنتهية بالتمميك اإلجارة إيرادات
Pearson Correlation 1 -3029- 

Sig. (2-tailed)  5289 

N 5 5 

 النقدي الرصيدنسبة 
Pearson Correlation -3029- 1 

Sig. (2-tailed) 5289  

N 5 5 



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم )باإلجارة ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-3-4-2-2
 نسبة السيولة السائمة:

 : السائمة السيولةاإلجارة المنتيية بالتمميك ونسبة  صيغة إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -
 :اآلتي النحو عمى، و السائمة السيولة ونسبة باإلجارة إيرادات بين االرتباط عالقة الجدول ُيظير

 

 spssالبرنامج  إعداد الباحث باالعتماد عمىمن  الجدول                    

 إيراداتبين  0.630وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كان السابق  يتضح من الجدول
من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو كمما  عكسي، وأن االرتباط السائمةالسيولة  ةاإلجارة ونسب

، ولمعرفة تأثير حجم التمويل باإلجارة السائمةازداد إجمالي حجم التمويل باإلجارة كمما زادت نسبة السيولة 
 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. السائمةفي نسبة السيولة 

 :السائمة السيولةالمنتيية بالتمميك في نسبة  التمويل باإلجارة إيراداتاختبار تأثير  -
وكانت  ،كمتغير تابع السائمة السيولةاإلجارة المنتيية بالتمميك كمتغير مستقل ونسبة إيرادات تم إدخال 

 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 
 ( معامل التحديد35جدول رقم )ال

Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 
 0 1509 5319 0319 39055333 

 spssالبرنامج  إعداد الباحث باالعتماد عمىمن  الجدول                        

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.397بأن قيمة معامل التحديد بمغت  يوضح الجدول
من التغيرات الحاصمة عمى  %60.3من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع  39.7%

 المتغير التابع لعوامل أخرى.
 ( تحميل التباين31جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
8339 1.973 0119312 0 0119312 االنحدار 1

 
 

   83.430 5 8309830 الخطأ

    1 1019212 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج من  الجدول                       

 بإيراداتمعنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل السابق يالحظ من الجدول 
معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية غير بأنو نموذج  السائمةاإلجارة في نسبة السيولة  صيغة

 االرتباط( معامالت 38جدول رقم )ال
 السائمةنسبة السيولة  اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 إيرادات اإلجارة المنتهية بالتمميك
Pearson Correlation 1 -1509- 

Sig. (2-tailed)  8339 

N 5 5 

 السائمةنسبة السيولة 
Pearson Correlation -1509- 1 

Sig. (2-tailed) 8339  

N 5 5 



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر ذو داللة يأثت وبالتالي ليس ىناك ،0.05من مستوى الداللة المقترح  أكبروىي  0.255المحسوب 
لح  لمتنبؤ صافي ىذه النسبة، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره المستقل غير  التمويل باإلجارة إليرادات

 بقيم المتغير التابع.
ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء وفق المعيار المحاسبي   -3-3-4-3

 :المدروسة . حيث تتفرع حسب المؤشراتالربحية لممصرف( في مؤشرات 2رقم )

في ( 2بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم )ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-3-4-3-1
 معدل العائد عمى األصول:

 :األصولالمرابحة لآلمر بالشراء ومعدل العائد عمى صيغة  إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -
 :اآلتي النحو ومعدل العائد عمى األصول وعمى المرابحةإيرادات  بين االرتباط الجدول عالقة ُيظير

 ( معامالت االرتباط33جدول رقم )ال
 معدل العائد عمى األصول المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات المتغيرات المدروسة

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 -5819- 

Sig. (2-tailed)  .595 

N 5 5 

 معدل العائد عمى األصول
Pearson Correlation -5819- 1 

Sig. (2-tailed) .595  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول            

المرابحة  إيراداتبين  0.324 وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كانيتضح من الجدول 
من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو كمما  عكسياالرتباط  ، وأناألصولومعدل العائد عمى 

 منطقيةغير  العالقةوىذه ، ىذا المعدل نقصبالمرابحة لآلمر بالشراء كمما التمويل  صيغة إيرادات تازداد
البد من اختبار  ىذا العائدالمرابحة في  صيغة إيراداتلمعرفة تأثير و  ،بسبب انخفاض األرباح الصافية

 تأثير ىذه العالقة.
 :األصولفي معدل العائد عمى  ة لآلمر بالشراءالتمويل بالمرابح إيراداتاختبار تأثير  -

 ،كمتغير تابع العائد عمى األصول ومعدلالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل صيغة  إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار 

 ( معامل التحديد96جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 5819 0039 -0319- 5235119 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.324يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى  %67.6من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 32.4

 .المتغير التابع لعوامل أخرى
 



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( تحميل التباين31رقم )جدول ال
Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 

 3339 5309 0359 0 0359 االنحدار 1

   0389 5 1339 الخطأ

    1 3029 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 صيغة بإيراداتالعامل المستقل المتمثل  النموذج المستخدم الختيار تأثير معنويةيالحظ من الجدول 
معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية غير بأنو نموذج  معدل العائد عمى األصولفي  المرابحة

ر ذو يأثت وبالتالي نجد أنو ليس ىناك ،0.05مستوى الداللة المقترح  أكبر منوىي  0.595المحسوب 
، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره المستقل ذا المعدلفي ىالمرابحة لآلمر بالشراء التمويل  إليراداتداللة 

  غير صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
في ( 2ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل بالمرابحة وفق المعيار المحاسبي رقم )  -3-3-4-3-2

 حقوق الممكية:معدل العائد عمى 
 :حقوق الممكيةالمرابحة لآلمر بالشراء ومعدل العائد عمى صيغة  إيراداتالعالقة بين دراسة  -
 :عمى النحو اآلتي حقوق الممكيةومعدل العائد عمى  المرابحةإيرادات  بين االرتباط الجدول عالقة ُيظير

 ( معامالت االرتباط98جدول رقم )ال
 حقوق الممكيةمعدل العائد عمى  المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات المتغيرات المدروسة

 المرابحة لآلمر بالشراء إيرادات
Pearson Correlation 1 -8329- 

Sig. (2-tailed)  .675 

N 5 5 

 عدل العائد عمى حقوق الممكية م
Pearson Correlation -8329- 1 

Sig. (2-tailed) .675  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول            

 إيراداتبين  0.258 يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كان
من خالل إشارة معامل االرتباط مما  عكسي، وأن االرتباط حقوق الممكيةالمرابحة ومعدل العائد عمى 

لمعرفة و ، ىذا المعدل نقصبالمرابحة لآلمر بالشراء كمما التمويل  صيغة إيرادات تيعني أنو كمما ازداد
 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. ىذا العائدالمرابحة في  صيغة إيراداتتأثير 
 :حقوق الممكيةفي معدل العائد عمى  ة لآلمر بالشراءالتمويل بالمرابح إيراداتاختبار تأثير  -

كمتغير  العائد عمى حقوق الممكية ومعدلالمرابحة لآلمر بالشراء كمتغير مستقل صيغة  إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار  ،تابع

 ( معامل التحديد99جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 8329 0119 -8119- 59133802 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
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المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.067يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
الحاصمة الجوىرية من التغيرات  %93.3من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 6.7

 .عمى المتغير التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين000جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 1139 8019 89102 0 89102 االنحدار 1

   089801 5 019130 الخطأ

    1 539812 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج غير معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى معدل العائد عمى حقوق الممكية في  المرابحة صيغة

 وبالتالي نجد أنو ليس ىناك، 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة المقترح  0.675المعنوية المحسوب 
بمتغيره ، مما يعني أن ىذا النموذج المعدل ىذافي المرابحة لآلمر بالشراء التمويل  إليراداتر ذو داللة يأثت

 المستقل غير صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
( في 2وفق المعيار المحاسبي رقم )باإلجارة صيغة التمويل ىناك تأثير ذو داللة لتطبيق   -3-3-4-4

 :المدروسة . حيث تتفرع حسب المؤشراتالربحية لممصرفمؤشرات 

في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم ) باإلجارةىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-3-4-4-1
 معدل العائد عمى األصول:

 :األصولومعدل العائد عمى  بالتمميك المنتيية اإلجارةصيغة  إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -
 :ىو آتي كماومعدل العائد عمى األصول  إيرادات اإلجارة بين االرتباط الجدول عالقة ُيظير

 معامالت االرتباط( 000جدول رقم )ال
 معدل العائد عمى األصول اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 المنتهية بالتمميك   اإلجارة إيرادات
Pearson Correlation 1 -1339- 

Sig. (2-tailed)  .189 

N 5 5 

 معدل العائد عمى األصول
Pearson Correlation -1339- 1 

Sig. (2-tailed) .189  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                   

 إيراداتبين  0.699 يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كان
من خالل إشارة معامل االرتباط مما  عكسي، وأن االرتباط األصولومعدل العائد عمى  صيغة اإلجارة

 منطقية،غير  العالقةوىذه ، ىذا المعدل نقصكمما التمويل باإلجارة  صيغة إيرادات تيعني أنو كمما ازداد
 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. ىذا العائدفي  اإلجارة صيغة إيراداتلمعرفة تأثير و 

 :األصولفي معدل العائد عمى بالتمميك  المنتيية اإلجارةالتمويل  إيراداتاختبار تأثير  -



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كمتغير  العائد عمى األصول ومعدلكمتغير مستقل  بالتمميك المنتيية صيغة اإلجارة إيراداتتم إدخال 
 :اآلتيالبسيط عمى النحو الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار  ،تابع

 ( معامل التحديد102جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 1339 1239 5029 8315059 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.489يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى المتغير  %51.1من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما % 48.9

 .التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين005جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 0239 89211 8129 0 8129 االنحدار 1

   0219 5 8109 الخطأ

    1 3029 الكمي

 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى المعنوية غير بأنو نموذج  معدل العائد عمى األصولفي  اإلجارة صيغة

ر ذو يأثت وبالتالي نجد أنو ليس ىناك ،0.05من مستوى الداللة المقترح  أكبروىي  0.189المحسوب 
، مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيره المعدل ىذافي باإلجارة المنتيية بالتمميك التمويل  إليراداتداللة 

 المستقل غير صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
في ( 2وفق المعيار المحاسبي رقم ) باإلجارةىناك تأثير ذو داللة لتطبيق صيغة التمويل   -3-3-4-4-2

 معدل العائد عمى حقوق الممكية:
 :حقوق الممكيةومعدل العائد عمى  بالتمميك المنتيية اإلجارة إيراداتالعالقة بين  دراسة طبيعة -

 :ىو آتي حقوق الممكية كماومعدل العائد عمى  إيرادات اإلجارة بين االرتباط الجدول عالقة ُيظير
 ( معامالت االرتباط001جدول رقم )ال

 حقوق الممكيةمعدل العائد عمى  اإلجارة إيرادات المتغيرات المدروسة

 المنتهية بالتمميك   اإلجارة إيرادات
Pearson Correlation 1 -1309- 

Sig. (2-tailed)  .235 

N 5 5 

 حقوق الممكيةمعدل العائد عمى 
Pearson Correlation -1309- 1 

Sig. (2-tailed) .235  

N 5 5 

   spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                

 إيرادات اإلجارةبين  0.650 وجود عالقة ارتباط، حيث نجد بأن معامل االرتباط كانيتضح من الجدول 
من خالل إشارة معامل االرتباط مما يعني أنو  عكسي، وأن االرتباط الممكيةحقوق ومعدل العائد عمى 



 دراسة وتحليل متغيرات الدارسة واختبار الفرضيات         الدراسة التطبيقية على المصارف اإلسالمية –ثالث الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اإلجارة صيغة إيراداتلمعرفة تأثير و  ،ىذا المعدل نقصكمما  التمويل اإلجارة صيغة إيرادات تكمما ازداد
 البد من اختبار تأثير ىذه العالقة. ىذا العائدفي 

 :حقوق الممكيةفي معدل العائد عمى بالتمميك  المنتيية اإلجارةالتمويل  إيراداتاختبار تأثير  -
 العائد عمى حقوق الممكية ومعدلمستقل  كمتغير بالتمميك المنتيية صيغة اإلجارة إيراداتتم إدخال 
 :ىو اآلتي كماالبسيط الخطي وكانت نتائج تقدير النموذج القياسي الختبار االنحدار  ،كمتغير تابع

 التحديد( معامل 105جدول رقم )ال
Model الخطأ المعياري المقدر معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط 

 0 1309 1889 8839 89130133 

  spssإعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج من  الجدول                         

المستقل يفسر ما قيمتو  تغيروىذا يشير إلى أن  0.422يوضح الجدول بأن قيمة معامل التحديد بمغت 
من التغيرات الحاصمة عمى  %57.8من التغيرات التي تطرأ عمى المتغير التابع، كما يرجع % 42.2

 .المتغير التابع لعوامل أخرى
 ( تحميل التباين001جدول رقم )ال

Model مستوى المعنوية قيمة ) ف ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات 
 8539 89030 019318 0 019318 االنحدار 1

   19313 5 889131 الخطأ

    1 539812 الكمي

 spssإعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج  من الجدول                       

 بإيراداتيالحظ من الجدول السابق معنوية النموذج المستخدم الختيار تأثير العامل المستقل المتمثل 
بأنو نموذج غير معنوي، حيث بمغت قيمة مستوى  معدل العائد عمى حقوق الممكيةفي  اإلجارة صيغة

 وبالتالي نجد أنو ليس ىناك، 0.05وىي أكبر من مستوى الداللة المقترح  0.235المعنوية المحسوب 
ىذا النموذج ، مما يعني أن ذا المعدلفي ىاإلجارة المنتيية بالتمميك التمويل  إليراداتر ذو داللة يأثت

 بمتغيره المستقل غير صالح  لمتنبؤ بقيم المتغير التابع.
 
 
 
 
 
 



 النتائج والتوصيات    قياس األداء المالي للصيغ التمويلية وفقاً لمعايير المحاسبة اإلسالمية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 والتوصيات النتائج
 النتائج: -1

الفرضيات تم التوصل إلى مجموعة من اختبار بعد التحميل المالي واإلحصائي لمتقارير المالية و 
 النتائج تتمخص فيما يأتي:

ما، بما يتوافق مع  وآليات التمويل اإلسالمي إلى حد   بضوابط الدراسةتمتزم مصارف عينة  -1
 إمكانياتيا ويحقق أىدافيا المنشودة، وذلك عند منحيا لمتمويل المطموب بمختمف صيغو. 

لكونيا  ،تركز معظم مصارف الدارسة في عممياتيا التمويمية عمى صيغة المرابحة لآلمر بالشراء -2
توسع بعض ىذه المصارف من رغم ال، بالقميمة طرذات المخاذات عائد مضمون وسيمة التطبيق و 

   في تطبيق صيغ التأجير والسيما صيغة اإلجارة المنتيية بالتمميك.
عزوف مصارف الدراسة عن تطبيق صيغ تمويل معينة كالسمم، وتضيق ىذه المصارف في  -3

تطبيق صيغ تمويل أخرى كالمشاركة والمضاربة، وذلك نظرًا الرتفاع المخاطر المصاحبة لتطبيق 
 ىذه الصيغ. 

ير ىناك تشابو كب ورغم من كثرة البدائل المحاسبية في تطبيق صيغ المرابحة واإلجارة، إال أنالب -4
بشكل إرشادي بمعايير المحاسبية الصادرة عن ىيئة المحاسبة  الدراسةفي التزام مصارف عينة 

 مك الصيغ من خالل دراسة التقاريرخاصة بمعالجة تلممؤسسات المالية اإلسالمية، و  والمراجعة
 يذه المصارف. ل المالية

فعالية دور صيغة المرابحة النقدية وعدم السيولة فائض تعاني أغمب مصارف الدارسة من مشكمة  -5
  ىذا الفائض. واإلجارة في امتصاص

  .لدى مصارف الدارسةفي تحسين مستوى الربحية تسيم الصيغ المدروسة  -6
في تحسين مستوى السيولة لدى إحدى مصارف عينة الدارسة )دبي تسيم الصيغ المدروسة  -7

  اإلسالمي(.
 :التوصيات -2

 الباحث بما يمي:السابقة يوصي  بناًء عمى النتائج
مصارف اإلسالمية، من الصيغ التمويمية بين ممعالجات المحاسبية لالضرورة العمل عمى توحيد  -1

خالل اعتماد المعايير المحاسبية الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين بصفة إلزامية ال 
  وتعميمات في بمدان ىذه المصارف. إرشادية، وذلك بإصدار قوانين

 لموقوف عمىالتي تم التوصل إلييا معادالت االنحدار من الدراسة عينة ضرورة استفادة مصارف  -2
عند والتنبؤ بمستوى األمثل في مستوى السيولة والربحية  المدروسة الصيغتطبيق لية تأثير حقيقة فعا

 .ياتطبيق



 النتائج والتوصيات    قياس األداء المالي للصيغ التمويلية وفقاً لمعايير المحاسبة اإلسالمية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تطبيق من خالل التوسع في بتوظيف فائض السيولة لدييا عينة الدارسة  مصارفأن تقوم ضرورة  -3
باعتبارىا أصول  قصيرة األجل  واألوراق المالية ) صكوك إسالمية( المرابحات قصيرة األجلصيغة 

      .استثمارية لخدمة السيولة
التوسع في استخدام صيغ التمويل بحيث ال تقتصر التنوع و ب مصارف عينة الدارسةضرورة قيام  -4

 ،واالستصناع ،المضاربةكة كالمشار أخرى صيغ ة بل يمتد إلى واإلجار فقط عمى صيغة المرابحة 
 وبالتالي تحسين معدالت ربحيتيا. وذلك لتحقيق زيادة في إيراداتيا،

بين المصارف اإلسالمية بشأن المساىمة في حل مشكمة السيولة ضرورة إقامة عالقة تكاممية  -5
مشروعات استثمارية مشتركة في ظل عبر قيام )الفائض أو العجز(، من خالل األموال النقدية 

 .صيغة المضاربة أو المشاركة أو اإلجارة
 
 
 
 
 
 
 

 



 لمراجعا     لمعايير المحاسبة اإلسالمية داء المالي للصيغ التمويلية وفقا  قياس األ
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Abstract 

This study aimed to indicate  the extent of the effectiveness of the application of 

Islamic financing formulas, and measuring the impact of this application on the 

financial performance of Islamic banks, and to identify the types applied in these 

banks funding formulas, and determine the financial indicators used to measure 

this performance, and the study depended on  the analytical method adopted for 

being looking for the nature of the relationship between a number of 

independent and dependent variables, and through reliance on the annual 

financial reports of banks sample study, and were processed this data using a 

simple regression analysis through statistical analysis  program (spss) in order to 

extract the relationship between the studied variables and the size of the   of the 

independent variables on the dependent variables.              impact 

This study has been applied to some Islamic banks, where the study sample 

included Dubai Islamic Bank, and the International Islamic Bank of Syria, 

Jordan Islamic Bank, through the analysis of the financial lists in the annual 

reports for the period from 2008 to 2012                                      

The most important results of the researcher were :                                    

 1 - Most of the banks in finance operations focus on the funding formula 

Murabaha to buy something for being with a guaranteed return and easy to 

apply, despite the expansion of some of these banks in the application of the 

funding formula Ijara ended with ownership .  

 2 - Despite the large number of accounting alternatives in the application of 

Murabaha and Ijara formats, but there is a great similarity in the indicative 

commitment of banks in a sample study issued by the Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions accounting standards .  

3 - There is a statistically significant effect of the funding formula for Murabaha 

buy something in the level of liquidity only by the rapid liquidity.  

 4 - There is a statistically significant effect of the funding formula for Murabaha 

buy something at the level of profitability .  

 5 - There is no statistically significant impact of the funding formula Ijara ended 

with ownership) in the level of liquidity . ) 

  6 - There is a statistically significant effect of the funding formula( Ijara ended 

with ownership) in the level of profitability . 
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